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 تقديـم

نصت املادة الثانية من اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية علـى إجـراء              
صرفية يف الدول األعضـاء     األحباث الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية واملالية وامل      

 .وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة

وبغية حتقيق هذا اهلدف أنشـأ البنك املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب            
م، وأسند له مهمة إجراء البحوث الالزمة ملمارسة النشاطات         1981/هـ1401عام  

ئ وأحكام شريعتنا اإلسالمية    االقتصادية واملالية واملصرفية يف الدول األعضاء وفق مباد       
 .الغراء

وإىل جانب العناية الفائقة اليت أوالها املعهـد للدراســات االقتصـادية،             
واملصرفية اإلسالمية فقد حتمل يف ذات الوقت أمانة تبليـغ األحكـام الشـرعية يف               

نشره املعامالت املالية املعاصرة، وتوعية األمة بالصيغ الشرعية للعقود املالية من خالل            
البيع، واإلجارة، : للعديد من البحوث املهمة يف هذا اال تناولت من ضمن ما تناولت   

 .والسلم، واالستصناع، والبيوع املنهي عنها، والغرر وغريها

ويأيت هذا البحث الذي نضعه بني يدي القارئ الكرمي حماولة مـن الباحـث              
ـ  "لعرض موضوع يف غاية من األمهية؛ إذ يتناول          ى الصـفة للعـني الغائبـة       البيع عل

، والبحث  "واملوصوف يف الذمة مع اإلشارة إىل التطبيقات املعاصرة يف املعامالت املالية          
يناقش قضية مهمة تتعلق بتأجيل البدلني يف البيوع، أو ما يسميه بعض أهـل العلـم                

  وقع اإلمجاع على منعها فيما عـدا – كما نعلم مجيعاً –، وهي قضية  "بتعمري الذمتني "
االستصناع، ويعرض الباحث عناصر املوضوع مبنهجية علمية واضحة، معتمداً يف ذلك           
على أقوال أهل العلم وآرائهم ومذاهبهم، ومقوالت املعاصرين من الفقهاء، وممـا زاد             

 .البحث أمهية تناوله لبعض التطبيقات الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة

 هذا البحث يعد مناقشة هادئة حتـاول أن         وال خيفى على القارئ الكرمي  أن       
تسترعي انتباه العلماء واملتخصصني وطلبة العلم حنو هذا املوضوع وأمهيته يف احليـاة             

 .االقتصادية املعاصرة، وحسب الباحث أجر اتهد أصاب أو أخطأ
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واهللا اسأل أن جيعل عمله هذا إضافة مفيدة إىل املكتبة الفقهية املعاصرة، وأن              
خري اجلزاء على ما قدم يف حبثه، وأن جيعله يف ميزان حسناته يوم العرض عليه إنه                جيزيه  

 .مسيع قدير وباإلجابة جدير، واهللا ويل التوفيق واهلادي إىل سواء السبيل

 

 مدير املعهد

 معبد علي اجلارحي.     د
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 المقدمة

 
يل العلـم   احلمد هللا الذي إذا أراد بعبده خرياً فقهه يف الدين، وأنار لـه سـب              

واملعرفة، ويسره له، وسهل له به طريقا إىل اجلنة، وبكرمه ومنه سبحانه وتعاىل يوفقه               
للفوز برضوانه، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آلـه الطيـبني الطـاهرين،          
وصحابته األعالم امليامني، ومن تبعهم يف جهم وسريهتم إىل يوم الدين، صالة وسالماً             

 وبعد ،،،.  اآلبدينمتالزمني أبد

فسنحاول يف هذه الطليعة التعرف على أمهية املوضـوع وأهـم أهدافـه، مث              
مث خنتم هذه املقدمة بعرض منـهج البحـث،         . اإلشكالية اليت يتصدى لعرضها وبياا    

 .سائلني املوىل عز وجل التوفيق والسداد، والعصمة من اخلطأ والزلل

 :أهمية البحث وأهدافـه

أما النظري فإنه ينـاقش     . الغة على املستوى النظري والعملي     للبحث أمهية ب  
قضية وقع فيها اخلالف، وعسر االهتداء فيها إىل سبيل تتحدد به معامل الطريق الـذي               

 .ميكن انتهاجه لتقرير وبيان مسائل ونوازل هذا الباب

أما التطبيق فإنه يتناول جماالت متعددة ميكن أن تشمل أنواعـا كـثرية مـن             
 . 1 سواء تعلق األمر بالنشاط الزراعي، أو الصناعي، أو قطاع اخلدماتالعقود،

وقد قام عدد من الباحثني بالتعرض للموضوع يف دراسات سابقة ، إما تعرضا             
مباشرا أو غري مباشر، وهذا البحث لبنة يف الصرح الذي نسعى جاهدين مجيعا لتشييده              

 .2حبوله تعاىل وقوته

                                                     
]. 1954دار الكتاب العريب،    : القاهرة[،  1، ط البيوع والعمليات املالية املعاصرة   موسى، حممد يوسف،    :  انظر 1

: اخلرطـوم [، ورقة مقدمة إىل الندوة األوىل لتأصيل العمل املصـريف،           البيع على الصفة  ؛ عبد اهللا، أمحد علي،      
 ].1996/هـ1416

 : البحوث والدراسات التاليةانظر 2
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 :أهـداف البحـث

يس للبحث هو دراسة وعرض البيع على الصفة ممعنني النظـر يف            اهلدف الرئ  
بيع العني الغائبة على الوصف، وبيع املوصوف يف الذمة ومعرفة          : موضوعني مهمني مها  

أحكامهما الشرعية تفصيال ، من خالل ما يتم بيانه من آراء العلماء وأقواهلم املقتبسة              
عما باألدلـة واحلجـج النقليـة       من أمهات كتبهم املعتمدة يف مذهب كل منهم، مد        

 .والعقلية

البحث عن صور تطبيقية، يتم اإلشارة إليها ومناقشـتها متهيـداً           : وكذلك  
للوصول فيها إىل رأي شرعي ، يسهم يف إثراء العمل املصريف اإلسالمي خباصة، واملايل              
والتجاري بعامة ، ويزود السوق اإلسـالمية  بأدوات وصيغ جديدة ، تنميه وتطـور              

 .ن أدائـهم

 كغريه من البحوث    – ومن األهداف الثانوية اليت يسعى البحث إىل حتقيقها         
 تقدمي مادة علمية، مدعمة بنصوص الفقهاء وأدلتهم وحججهم يف املوضوع،           –املماثلة  

 :موثقة من مصادرها ومظاا األصلية ، ميكن لعدة جهات اإلفادة منها ولعل من أمهها
                                                                                                                                              

، ويعترب باكورة األعمال الفقهية الـيت      البيوع والعمليات املالية املعاصرة    الدكتور حممد يوسف موسى،      )1
 .م1954عن دار الفكر، عام : تعىن باملعامالت املالية املعاصرة، وقد صدرت الطبعة األوىل يف القاهرة

، الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي      ه النفيس عن    حممد الصديق الضرير، يف سفر    .فضيلة الشيخ د   )2
 .وهو رسالته للدكتوراه، وقد صدرت هلا عدة طبعات، منها طبعة أخرية عن جمموعة دلة الربكة

، وهـو رسـالته     عمل شركات االستثمار اإلسالمية يف األسواق العامليـة        الدكتور أمحد حمي الدين،      )3
 . البحرين– اإلسالمي للماجستري، من مطبوعات بنك الربكة

،  ورقة قدمت للندوة األوىل لتأصيل العمـل املصـريف            البيع على الصفة   الدكتور أمحد علي عبد اهللا،       )4
 على الورقة لفضيلة الشـيخ الصـديق        التعقيبمع  ). 1996/هـ1416(واليت عقدت يف السودان     

 .الضرير خبطه
دم إىل املؤمتر األول للمستجدات الفقهية الذي      ، حبث مق  عقد التوريد  الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان،       )5

 ).1994/هـ1414( األردن –عقد بعمان 
 ).1996/هـ1416(، ورقة مقدمة إىل جممع الفقه اإلسالمي، عقد التوريد الدكتور منذر قحف،  )6
ع وقد طب .  جدة –، منشورات مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي       بيع الكالئ بالكالئ  الدكتور نزيه محاد،     ) 7  

، وصدرت طبعته األوىل    دراسات يف أصول املداينـات يف الفقه اإلسالمي      : فيما بعد ضمن مؤلفه عن    
 ).1996/ هـ1411(: عن دار الفاروق ، الطائف

، حبث قدم ضمن برنامج املعهد حملاضـرات    أحكام بيوع الدين  فضيلة الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع،         ) 8
  .1417رمضان، عام 

، من مطبوعات مركز البحوث بشركة الراجحـي        عقد الكالئ بالكالئ تدليال وتعليال    لم،  سامي سوي  ) 9
 .م1998/هـ1419املصرفية لالستثمار، 
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 العمل اليت تعقد لغرض بيان حكـم بعـض النـوازل     اامع الفقهية ، وحلقات    .1
املستجدة يف هذا الباب ، حيث يسهم مع األوراق املماثلة يف إثراء موضـوعات              
البحث ، وقد ينري هلا ذلك الطريق الختاذ قرارات مناسبة يف العديد من املسـائل               

 .اليت ينتظر حبثها مستقبالً

م البحث تصـورا للعديـد مـن    الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي، حيث يقدم هل       .2
 .املسائل اليت حيتاجون إىل تصور شرعي هلا، يبنون عليه حتليلهم االقتصادي

 : إشكاليـة البحـث 

 : ويتناول1يتضمن البيع على الصفة اإلخبار هبيئة املبيع وصفته
أي ميكن ضبطها بالصفة وتثبت     ( كل مبيع تعلق بعني موصوفة يف الذمة ،          -

 ).يف الذمة 
 .أو غري مملوك لصاحبه وقت التعاقدمملوك  -
 .موجود أو يغلب حصوله ووجوده وقت التسليم يف الغالب والعادة -

وهو هبذا التحديد يثري اعتراضات أساسية تتمثل يف أن هذا البيع تنطبق عليـه              
 :إحدى األوصاف التالية ، أو هي جمتمعة معاً 

 بيع ما ليس عند اإلنسان، أو بيع ما ال ميلك -
 ومبيع املعد -

والبيوع السالفة حمظورة اتفاقاً ، للنصوص الصحيحة الواردة فيها ، لذا جنـد             
 أنه أجيز خالفاً للقواعـد      – وهو من بيوع الصفة      –مجهور الفقهاء يقولون يف السلم      

: وقد أجرى الفقهاء هذه القاعدة على كـثري مـن املعـامالت ، وقـالوا              . والقياس
واإلشكال يكمن يف حتديـد     . لقواعد والقياس مبشروعيتهـا حني احلاجة إليها خالفا ل     

                                                     
رضوان خمتـار بـن     : ، حتقيق الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي     ابن عبد اهلادي، ، يوسف بن حسن،        :     انظر    1

، كليـة الشـريعة، مكـة املكرمـة، عـام           رسالة دكتوراه، قسم الدراسـات العليـا الشـرعية        [غربية،  
  .455 ، ص2، ج157، ص1، ج]م1988/هـ1408
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معىن النصوص السابقة، وهل العلة الضابطة للنهي عن مجلة هذه البيـوع متـوافرة يف               
 بيوع الصفة مبا فيها بيع العني الغائبة، واملوصوف يف الذمة ؟

وهذا مما يعىن البحث ببيانه من خالل ما يعرضه من نصوص مت مجعها مما تناثر               
علماء يف بطون كتبهم، وما ميكن اعتباره ضابطا وعلة جامعة يف املنع مـن              من أقوال ال  

 .وهذا جزء من إشكالية البحث. مثل هذه البيوع

 اليت يتعرض هلا البحث تتمثل يف مالزمة البيع على الصفة           واإلشكالية األخرى  
ت  وخباصة يف عقود املعـامال    - فيما هو متعارف عليه يف الغالب      –لتأجيل البدلني معا    

املعاصرة، وهو ما تترمجه عقود املستقبليات اليت ينتشر التعامل هبا يف أسـواق السـلع               
 . املختلفة

 فـإن   - ما عدا االستصناع عند احلنفية     –فإذا تأجل البدالن معا يف بيع الصفة        
املنهي عنه ، بل حكي     ) الدين بالدين " (الكالئ بالكالئ : "الفقهاء يدرجون هذا البيع يف    

وهذا هو اإلشكال اآلخر ورمبا األعقد الذي يتعرض البحث حملاولة          . ى منعه اإلمجاع عل 
بيانه وفك بعض طالمسه ، لعل اهللا ييسـر الوصول فيه إىل رأي تطمئن لـه الـنفس                 

 . وحيقق مقاصد التشريع يف آن معا

 :منهجيـة البحـث

 يندرج هذا البحث يف إطار ما يعرف يف الدراسات الشرعية بالفقه املقـارن،             
حيث يتم أوال حترير مناط املسألة كما تصوره إشكالية البحـث ، مث عـرض اآلراء                

 .ومقارنتها مع ذكر احلجج والترجيح بينها 
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 الفصل األول
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 :تمهيد

حيسن قبل عرض وحتديد معىن البيع بعامة ، والبيع على الصفة خباصة، وبيان              
لقة ببيع العني الغائبة وبيع املوصوف يف الذمة، أن حنرر منـاط البحـث ،               املسائل املتع 

وحندد موضوعه ، حىت تتضح معامله وعناصره األساسية ، مث نتطرق لبيان املراد بالبيع              
 ..على الصفة، وما حيويه من فروع ومسائل
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 المبحث األول
 تحرير مناط البحث

 

ال يتجلى معناه بوضوح إال مبعرفـة       إن البيع على الصفة نوع من أنواع البيع،          
وعليه فسنعرض معىن البيع أوالً ، مث نتبعه ببيان         . معىن أصله وقسميه وهو البيع املطلق     

 .معىن البيع مع قيد الوصف ؛ أي البيع على أساس اإلخبار واإلعالم هبيئة املبيع

 :معنى البيع لغة واصطالحاً 

 : لغــة
وهـو مـن    .  أو أدخله فيه بعـوض     مصدر باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه      

: ومنه قول احلق تبارك وتعاىل    . 1الشراء ، فيطلق أحدمها ويراد به اآلخر      : األضداد مثل   
        وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين2  وقوله . 3، أي باعوه

ال خيطب الرجل على خطـبة أخيه ، وال يبع على بيع أخيـه          : " صلى اهللا عليه وسلم   
وقيل بأن لغة قريش استعمال باع ملن أخرج من ملكـه شـيء ،              . 4 " أن يأذن له   إالّ

 . 5وابتاع ملن أدخل فيه ، وهي أفصح وقد اصطلح عليها العلماء للفهم

                                                     
حممـد جـرب    : ، حتقيق 1، ط الزاهر يف غريب ألفاظ الشـافعي    األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد،       : انظر 1

؛ الفيومي، أمحد   .  وما بعدها  193، ص ]م1979/هـ1399مطبوعات وزارة األوقاف،  : الكويت[األلفي،  
الدر ؛ ابن عبد اهلادي، ،       . 69، ص 1، ج ]املكتبة العلمية : بريوت[،  املصباح املنري بن علي املقري،    بن حممد   
  .375، ص1، النقي

  .20سورة يوسف، اآلية   2
  [حممد سـيد كيالين،    : ، حتقيق املفردات يف غريب القرآن    الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،         3

  260ص ، ]دار املعرفة: بريوت
 :أخرجه البخاري ومسلم وغريمها واللفظ ملسلم، انظر  4

 2، ج ]م1981/هـ1401دار القلم،   :  دمشـق [،  1، ط صحيح البخاري البخاري، حممد بن إمساعيل،      -
 .، كتاب البيوع، باب ال يبع على بيع أخيه2033 ، حديث 752، ص

، ]م  1955حياء الكتب العربيـة،     دار إ :  القاهرة [،    1 ط ،صحيح مسلم مسلم، ابن احلجاج القشريي،      -
 . ، كتاب النكاح، باب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه1413 ، حديث 1032 ، ص2ج

 ، مطبـوع    بلغة السالك إىل أقرب املسـالك     : حاشية الصاوي املوسـومة    الصاوي، أمحد بن حممد،     : انظر  5
أيب الربكات أمحـد بـن حممـد        الشرح الصغري إىل أقرب املسالك على مذهب اإلمام مالك،          : هبامش كتاب 

  11 ، ص4، ج]طبعة احلليب: القاهرة[الدردير، 
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 :واصطالحاً

 تعددت عبارات أهل العلم يف بيان حقيقة البيع ، ولكن معظمها يدور حول             
ة األحكام العدلية ، وإن حاول بعضـهم         ، كما جاء يف جمل     "مبادلة املال باملال  "معىن  

وقد عرب  . 2"بالتراضي"، أو إضافة كلمة     1"وجه خمصوص "وضع قيد هلذا احلد بإضافة      
متليك البائع ماالً   : (عنه بعض مقنين املذهب احلنفي تعبرياً أكثر وضوحا ، حيث قالوا            

 .3)للمشتري مبال يكون مثنا للمبيع

يف بيام ملعىن البيع على عنصر انتقال املبيـع        ويركز بعض املالكية ، واحلنابلة       
نقـل امللـك    : (متليكا ومتلكاً ،  فابن شاس يعمـم يف حد البيع فيقول هـو جمـرد              

 .5)مبادلة مال مبال متليكاً ومتلكاً : ( ، أما ابن قدامة فيجعله 4)بعوض

متليك (: ولعل أحسن ما وسم به البيع ، ما ذكره صاحب التوقيف بقوله هو             
 حيث أدخل يف البيع، بيع املنافع       6) مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مايل        عني

، واحلنفيـة الـذين ال      7على سبيل التأبيد خالفا ملن استثناها من بعض فقهاء املالكية         
 .8يعتربون املنافع من األموال أصال

                                                     
، 1، ج ]مكتبـة النهضـة   : بريوت[فهمي احلسيين،   : ، تعريب درر احلكام شرح جملة األحكام    حيدر، علي،     1

 ).105(، مادة 92ص
، )الطبعـة األوىل  مصورة عـن     (2، ط تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق    الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي،         2

  .2، ص4، ج]هـ1314املطبعة األمريية الكربى ببوالق، : مصر[
صالح الدين عبد اللطيف النـاهي،      : ، علق عليه  مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان     قدري باشا، حممد،      3

 ) .343( ، مادة 93، ص ]م1987/هـ1407الدار العربية، : عمان[، 1ط
حممـد أبـو    : ، حتقيـق  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة      د اهللا بن جنم،     ابن شاس، جالل الدين عب      4

 325، ص 2، ج ]م1995/هـ1415دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت[،  1األجفان، عبد احلفيظ منصور، ط    
. 

مد احللـو،   عبد اهللا عبد احملسن التركي، وعبد الفتاح حم       : ، حتقيق املغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد،           5
   .5 ، ص 6، ج]م1992/هـ1412 دار هجر،: القاهرة[

عبد احلميد صاحل محدان،    : ، حتقيق التوقيف على مهمات التعاريف   املناوي، زين الدين عبد الرؤوف بن علي،          6
  .88، ص]م1990/هـ1410عامل الكتب، : القاهرة[، 1ط

الدردير، أبو الربكـات أمحد بـن حممـد،        ) .  منافع عقد معاوضة على غري   : (من تعريفات املالكية للبيع أنه        7
     .10 ، ص4، ج]مطبعة احلليب: القاهرة [،الشرح الصغري إىل أقرب املسالك على مذهب اإلمام مالك

دار نقاش بني الفقهاء حول حقيقة املال وماهيته، وهل املنافع تعد من األموال اليت يعتاض عنها أم ال ؟ وحمصلة                      8
للحنفية الذين ال يعتربون املنافع أمواال، خالفـا للـرأي         : أحدمهالعلمي متحور يف اصطالحني ،      هذا النقاش ا  
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  :أنواع البيـوع 

ثيات متعددة، فينقسـم  معلوم أن البيع ينقسم إىل أقسام كثرية العتبارات وحي      
، وطريقة حتديد الثمن وكيفيته ، وكـذلك حسـب          ) املبيع(باعتبار موضوع املبادلة    

 .وجود املبيع وغيبته يف جملس العقد

 أنواع البيوع تفصيال فأشار إىل أنه ينقسـم         1وقد تناول احلطاب من املالكية     
 : حبسب احليثيات واالعتبارات سالفة الذكر، إىل ما يلي

 : أو كليهما، فيشمل احلاالت التاليةتأجيل أحد العوضني من حيث �

 فيكون بيع النقد:  حالة تعجيل العوضني معا �

  وعند تأجيلهما ابتداًء فهو بيع الدين بالدين �

  ويف حالة تعجيل املبيع وتأجيل الثمن فهو البيع إىل أجل �

  ويف حالة تعجيل الثمن وتأجيل املبيع فهو السلم  �

بيع عني بعـني ، أو    : وضا البيع ذهباً أو فضة ، فهو إما       أما من حيث كون ع     �
فإذا كان بيع عني بعني فإن اختلفت العـني         . عني بعرض ، أو عرض بعرض     

بيـع ذهـب    (فهو الصرف ، أما إذا احتدت العـني         ) بيع ذهب بفضة مثال   (
 . ، فإن كان البيع بالوزن فهو املراطلة ، وإن كان بالعدد فهو املبادلة)بذهب

بيع حاضـر، إذا كـان املبيـع     : جهة رؤية املبيـع فينقسم البيع إىل     أما من    �
حاضراً ، مرئياً ، أو يف حكم املرئي؛ وبيع غائب إذا كان موجوداً ، وتعذرت               

كأن كان يف املخزن ، أو البيـت وتعـذرت          (رؤيته ، أو يف حكم املوجود       
 ). رؤيته لسبب من األسباب 

                                                                                                                                              
. وقد بسط القول يف هذه املسألة كثري من فقهاء العصر، ومنهم العالمة أبو زهرة         . جلمهور الفقهاء   :  وهو الثاين
  .48، ص]م1977لعريب، دار الفكر ا: القاهرة[، امللكية ونظرية العقدأبو زهرة، حممد، : انظر

، ]دار الفكـر  : بريوت[،  مواهب اجلليل لشـرح خمتصر خليل    احلطاب، أبو عبد اهللا حممد بن حممد،        : انظر  1
بداية اتهـد   ، أبو الوليد حممد بن أمحد،       )احلفيد(ابن رشد   : وقريب من هذا التقسيم عند     . 226، ص 4ج

  .94، ص2، ج]دار الفكر: بريوت[، واية املقتصد
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والبيع بالصفة  : فصل: (ة يف املغين بقوله   وهذا التقسيم الذي أشار إليه ابن قدام      
 .1)بيع موصوف غري معني: الثاين. …بيع عني معينة ، : نوعان ؛ أحدمها

وقد أشار كذلك إىل هذا التقسيم اخلطيب الشربيين من الشافعية، حيث ذكر            
 : 2أن البيع ينقسم إىل ثالثة أنواع

 .نتفاء الغرربيع عني مشاهدة مرئية للمبايعني، فهذا جائز ال:  األول

بيع يصح السلم فيه، موصوف يف الذمة بلفظ السلم ، فجائز إذا وجـدت              :   الثاين
 .الصفة املشروط ذكرها فيه على ما وصف به العني املسلم فيها

بيع عني غائبة عن جملس العقد، أو حاضرة فيه مل تشاهد للعاقـدين ، فـال            : الثالث      
 . جيوز للنهي عن الغرر

األقسام مجيعها أبو الوليد الباجي يف عبارته املوجزة ، حيـث           وقد خلص هذه    
فبيع حاضر مرئـي، وبيـع يف ســلعة غائبـة     : وحكم البيع على ثالثة أوجه  : (قال

على هذه الثالثة أوجه تدور     . موصوفة، وبيع يف سلعة موصوفة بصفة مضمونة يف الذمة        
 . 3)أحكام البيوع 

وسيتم تناول املبيع   . لبحث هبما، وببياما  والقسمان األخريان مها اللذان يعىن ا     
املوصوف الغائب، سواء أكان موجوداً أثناء العقد ويف ملكية البائع، أم أنه مما حيتمـل               

 .وجوده يف الغالب مستقبال حبيث يكون مضمونا يف ذمة البائع

وصيغته وطريقة بيعه ال تتم إال بالوصف الدقيق، واإلخبار الصادق ، وينشـأ              
تزام الذي يترتب على عقد البيع املطلق ، وقد يكون املبيع متعلقـا بالذمـة ،                عنه االل 

 .والثمن حال ، وقد يتأجل البدالن معاً
                                                     

اإلنصاف يف معرفـة الـراجح مـن    ، ؛ املرداوي، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان . 34 ، ص 6ج    1
دار إحيـاء   : بريوت[،  2حممد حامد الفقي، ط   : ، تصحيح  اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل       

 . 299، ص 4، ج]1980/ هـ1400التراث العريب، 
دار : بـريوت [،  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شـجاع      لدين حممد بن أمحد،     اخلطيب الشـربيين، مشس ا   : انظر  2

  .250،251، ص1، ج]املعرفة
الـدار العربيـة    : تونس[حممد أبو األجفان،    : ، حتقيق فصول األحكام الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف،         3

  .236، ص]م1985للكتاب، 
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وبالرجوع إىل الشروط اليت نص عليها الفقهاء يف البيع جندهم ينصون على أن              
 .1يكون املبيع موجوداً ، إذ ال يصح عندهم بيع املعدوم إال فيما استثين نصاً

 ما ينايف السمات األساسية لبيع الصفة الذي يكون فيه املبيع يف الغالـب              وهو 
إما غري موجود يف جملس العقد، ولو كان مملوكا لصاحبه، أو غـري موجـود علـى                 

. اإلطالق أو معدوم وقت التعاقد، كما هو الشأن يف بيع الصفة على الذمـة غالبـاً               
د اإلنسان، أو ماال ميلكه ، أو من بيع         فلذلك فإن هذا البيع يعد من قبيل بيع ما ليس عن          

املعدوم ، وهذه البيوع حمظورة اتفاقاً للنصوص الصحيحة الواردة فيها، وهذا يف حـد              
ومما يضفي صعوبة إىل ما سلف ذكره كون        . ذاته إشكال قوي حيتاج إىل حترير وبيان      

لتوريـد ،   أغلب الصور يف التعامل املعاصر يف بيوع الصفة ، كاملستقبليات ، وبيوع ا            
وغريهـا ، يالزمها صفة تأجيل البدلني معاً وهو ما يضعنا أمـام صـورة الكـالئ               

 .بالكالئ ، أو الدين بالدين وهي من املسائل الشائكة يف البحث الفقهي املعاصر

  ويتشعب وتكثر فروعه على 2وهذا باب يشبع: ( قال ابن عبد الرب يف الكايف 
 . يف غري مذهب مالك أيضاً، وهو كذلك 3)مذهب مالك وأصحابه 

وحبثنا سيكون مدار الدرس والتنقيب فيه على الوجهني األخريين ، من حيث            
بيان معىن البيع على الصفة ، وملاذا نص مجهور الفقهاء يف كثري من بيوع الصفة اجلائزة                
على أا شرعت على خالف القياس ؟ وهل هناك شروطٌ معينـةٌ اقتضـت حكمـة                

 هذه البيوع لتستثىن من القاعدة األصلية ؟ مركزين على بيع الغائب            التشريع توافرها يف  
على الصفة وخالف أهل العلم فيه ، والبيع على الصفة يف الذمة ، مث هل ميكن حتريـر            

                                                     
دار الكتاب العريب،   : بريوت[،  2، ط ئع يف ترتيب الشرائع   بدائع الصنا الكاساين، عالء الدين أيب بكر،      : انظر  1

، كشاف القناع عن مـنت اإلقنـاع      ؛ البهويت، منصور بن يونس،       . 138، ص 5، ج ]1974/ هـ1394
؛ اخلطيب الشربيين، مشس     . 157، ص 3، ج ]مكتبة النصر احلديثة  : الرياض[الشيخ مصطفى هالل،    : راجعه

؛ القـرايف،   . 18، ص 2، ج ]دار الفكر : بريوت[،  ىل معرفة ألفاظ املنهاج   مغين احملتاج إ  الدين حممد بن أمحد،     
  .240، ص3، ج]دار املعرفة: بريوت [،الفروقشهاب الدين أيب العباس، 

 أي  )يشـعب ( – واهللا أعلـم     –ولعله تصحيف من الناسخ، أو خطأ مطبعي، واملراد         ) يشبع(    هكذا يف النص        2
فقد يكون أقرب إىل    ) يشيع(أو  . م مع السياق، ويتواءم مع املعىن املراد      وهو الذي ينسج  . تكثر فروعه، وتتفرق  
 ).أفادين باملعىن األخري األستاذ أمحد مهران( الرسم وسياق املعىن

حممد حممـد   : ، حتقيق كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي      ابن عبد الرب، أبو عمر النمري القرطيب،        :    انظر   3
  .84، ص 2، ج]اضالري[أمحد ولد ماريك، 
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القول يف بعض صور املعامالت املعاصرة مما يندرج يف بيوع الصفة مع تأجيـل أحـد              
 .العوضني ، أو مها معاً

قد حددنا اإلطار العام للبحث ، وهو ما نتوخى ونسعى           هبذه األسئلة نكون    
 . إىل اإلجابة عنه يف املباحث التالية
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 المبحث الثاني
 بيان معنى البيع على الصفـة

 
 :تمهيـد
بيع الصفة مركب إضايف يتضح املراد منه من خالل بيان معىن طرفيه معاً، وقد               

فيما يلي توضيح معىن الصفة أوالً ،       سبق التعرض لبيان البيع لغة واصطالحاً ، ونتناول         
 .مث البيع مقرونا هبا ثانياً

  :الصفـة
من الوصف مثل الِعدة والوعد ، والوصف هو النعت مبا يف الشيء ، مأخوذ               

 الشيء يصـفه    2وصف: ، يقال 1إذا أظهر حاله وبين هيئته    ) وصف الثوب اجلسم  (من  
 احلالة اليت عليها الشيء من حيلتـه        :الصفة  : قال الراغب   . 3صفةً ، إذا أخرب بصفته    

 .4ونعته

 ):المواصفة (= معنى بيع الصفـة 

البيع بالصفة من غري رؤية ، وقيـل أن         : عرب الفقهاء عن هذا املعىن بقوهلم هو      
، ويسميه بعض احلنفية ببيع املراوضة ، ألن        5يبيعه بصفٍة وليس عنده ، مث يبتاعه ويدفعه       

                                                     
  .661، ص2 ج،املصباح، الفيومي: انظر  1
املنـاوي،  : انظـر . الوصف يقوم بالواصف، والصفة باملوصوف    : فرق املتكلمون بني الوصف والصفة، فقالوا       2

  .338، ص التوقيف
  . 157، ص1، جالدر النقيابن عبد اهلادي، : انظر  3
  .525، ص املفرداتالراغب األصفهاين، : انظر  4
: كراتشـي [، منشور ضمن كتاب قواعد الفقـه،        التعريفات الفقهية اددي الربكيت، عميم اإلحسان،     : انظر  5

  .215، ص]الصدف ببلشرز
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املداراة واملخاتلة ، ومنها بيع املراوضـة لبيـع         : ( ألنيس، قال يف ا   1فيه مداراة وخماتلة  
 .2)املواصفة ؛ ألنه ال خيلو عن مداراة وخماتلة

البيع على أساس اإلخبار يئة املبيع وصـفته        : وميكن التعبري عنه مبا يفيد أنه      
 . من غري رؤية

وقد أفرد له بعض الفقهاء مباحث خاصة للنظر يف أحكامه ومسائله ، فهـذا               
باب بيع  : (يضع يف كتابه التفريع، العنوان التايل     ) هـ378ت(بن اجلالب من املالكية     ا

وقد عقد اإلمام القرايف فرقا خاصا لبيان       . 4)، فصل البيع على الصفة    3الصفات والربامج 
 .5قاعدة ما جيوز بيعه على الصفة وبني قاعدة ما ال جيوز بيعه على الصفة

بيع املبيع الغائب عن جملس العقد، وبيع       : يشملوالبيع على الصفة هبذا املعىن       
 .املوصوف يف الذمة، مع تأجيل أحد البدلني أو مها معاً

وقبل مناقشة حكم بيع الغائب املوصوف ، وبيع املوصوف يف الذمـة مـع               
تأجيل البدلني ، والصور التطبيقية هلما ، منهد مبسألة نرى من الضروري التعرض هلـا               

ت اليت أثارها أهل العلم يف بيع الصفة ، من حيث كون هذا البيع              بداية وهي االعتراضا  
بيع " ، و   " بيع ما ليس عند اإلنسان    : "يندرج ضمن بيوع متفق على حظرها، ومنها      

، وهذه بيوع منهي عنها ، حىت رجح عند مجـاهري           " بيع املعدوم   " أو  " ما ال ميلك    
 املشروع بالنص   -بيوع الصفة    وهو من    –العلماء بسبب ربطهم للسلم هبا بأن السلم        

 . أنه أجيز خالفا للقواعد ، والقياس

                                                     
، خمتار الصحاح الرازي، حممد بن أيب بكر،      : انظر. من باب ضرب، وخاتله خدعه، والتخاتل التخادع      ) ختل(  1

  .77، ص]م1990/هـ1410دار الكتب العلمية، : بريوت[، 1ط
أمحد بن عبـد    : ، حتقيق أنيس الفقهاء، يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء       القونوي، قاسم بن عبد اهللا،        2

  .206، ص]8ر7م1986/هـ1406دار الوفاء، : جدة[، 1الرزاق الكبيسي، ط
 صفة املبيع، مبعىن الدليل الذي حيـوي        بفتح الباء وكسر امليم الدفتر املكتوب فيه      : بيع الربنامج عند املالكية هو      3

  .49، ص4، جاجلامع الصغري، الدردير: انظر. األوصاف التفصيلية للسلعة
: بريوت[،  1حسني بن سامل الدمهان ، ط     : ، حتقيق التفريعابن اجلالب، أبو القاسم عبيد اهللا بن احلسني،         :   انظر  4

  .170، ص2، ج]1987/هـ1408دار الغرب اإلسالمي، 
   .247، ص3، جالفروقالقرايف، : ظران  5
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  أجيز خالفا للقياس ؟- وهو من بيوع الصفة -فهل السلم 
 

إن ابن جنيم احلنفي يذكر أن السلم بيع شرع على خالف القياس والقواعـد               
 علـى خـالف     -السلم-وهو: (معربا بذلك عن رأي مجهور الفقهاء وذلك يف قوله        

، وهـو مـا   1)، وجب املصري إليه بالنص واإلمجاع للحاجة    بيع معدوم ، إذ هو    القياس
وباإلمجاع، ويأباه  … وهو مشروع بالكتاب    : (أكده داما أفندي يف جممع األر بقوله      

: ، وقد أفصح عن هذا املعىن السمرقندي يف التحفـة بقولـه      2)بيع معدوم القياس ألنه   
، ويف االستحسان جائز باحلديث ، خبالف عدوم بيع املفالقياس أال جيوز السلم ، ألنه   (

وهذا الرأي هو ما تترمجه كتب املذاهب الفقهية األخرى ،         . 3)القياس حلاجة الناس إليه   
بيـع مـا لـيس       الذين يصرحون يف كتبهم بأن السلم رخصة مستثىن من           كاملالكية
ـ  الذين اعتربوا أن السلم جوز للحاجة وإن كـان فيـه             الشافعية، و 4عندك ، 5ررغ
 .6 وقت العقدمعدوم الذين اعتربوه رخصة ألن املسلم فيه احلنابلةو

وقد خالف هذا الرأي ثلة من أهل العلم فبينوا أن السلم شرع وفق القيـاس                
شيخ اإلسالم  ، ودافع عنه    7ابن حزم الظاهري  وهو موافق لقواعد الشريعة، وهو رأي       

 الديون اليت تثبت يف الذمة ، وهـو   الذي أشار إىل أن السلم املؤجل دين من      ابن تيمية 

                                                     
دار الكتـب العربيـة،     : مصـر [،  البحر الرائق شرح كرت الـدقائق،         ابن جنيم ، زين العابدين بن إبراهيم،          1

  .169 ، ص6، ج]هـ1333
،  ]دار إحياء التراث العـريب : مصر[، ، جممع األر يف شرح ملتقى األحبـرداما أفندي، عبد اهللا بن حممد،   2

  .97، ص 2ج
ـ 1405دار الكتب العلمية،    : بريوت[،  1، ط حتفة الفقهاء السمرقندي، عالء الدين،      3  ،  1، ج ]م1984/هـ

  .8ص
 ،  2، ج ]دار الباز : مكة املكرمة [    البهجة يف شرح التحفة،   التسويل، أبو احلسن علي بن عبد السالم،        : انظر  4

 ، مطبوع هبـامش      على شرح الزرقاين على خليل     حاشية البناين البناين، الشيخ حممد،    : ؛ وكذلك  . 97ص
  .204 ، ص5، ج]م1981دار الفكر، : بريوت[الزرقاين على خليل، 

اية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه علـى         الرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة،           : انظر  5
ـ 1386مطبعة احللـيب،  : القاهرة[، مذهب اإلمام الشافعي ؛ وكـذلك   . 182، ص4، ج] م1967/هـ

ـ 1313املطبعة امليمنية، : مصر[ أسىن املطالب شرح روض الطالب   األنصاري، الشيخ زكريا،      ، 2، ج]هـ
  .122ص

  .218 ، 2، ج]املكتبة السلفية: املدينة املنورة[، شرح منتهى اإلراداتالبهويت، منصور بن يونس، : انظر  6
  .107 ، ص9، ج]هـ1350املطبعة املنريية، : مصر[، احمللىابن حزم، أبوحممد، : انظر  7
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، 1كاالبتياع بثمن مؤجل يف الذمة، فإباحته على وفق القياس ولـيس علـى خالفـه              
 الذي يلخص رأيه يف فصل عقده هلذا الغـرض يف           ابن القيم اجلوزية  وكذلك تلميذه   

السلم يوافق القياس، وأما السلم فمن ظن أنـه         : فصل: ( ، فيقول إعالم املوقعني كتابه  
التبع مـا لـيس     " ف القياس توهم دخوله حتت قول النيب صلى اهللا عليه وسلم            خال

بيـع  ، فإنه بيع معدوم والقياس مينع منه ، والصواب أنه وفق القياس ، فإنه               2"عندك  
 .3)، موصوف مقدور على تسليمه غالبامضمون يف الذمة 

لوا عـدم    أن الفقهاء عل   - كما سبق التنبيه إليه    -يتضح من النصوص السالفة      
 وما يقال يف السلم من هذه الناحية يقال يف بقية           -جريان السلم وفق القواعد والقياس      

 .وبيع غرر، وبيع ما ليس عند اإلنسان ، معدوم  بأنه بيع -البيوع على الصفة 

 هو من أنواع البيـوع سـالفة الـذكر،          - وكل بيوع الصفة     -فهل السلم    
ضافة إىل ما يذكره هؤالء الفقهاء من التصـريح         فتتمحض فيها هذه العلـل املانعة ، إ      

 شرع رخصة ، والنص الوارد يف هذا الشأن هو ما – خاصة –الوارد نصا بكون السلم 
 ".ى عن بيع ما ليس عندك وأرخص يف السلم"روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 

 

                                                     
عبد الرمحن بن قاسـم النجـدي،  ،         : ، مجع وترتيب  جمموع الفتاوى ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،       : انظر  1

  .530-529 ، ص20، ج]مكتبة املعارف: الرباط [
عبد الـرمحن   : ، تصحيح ترمذيسنن ال الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى،       : يشري إىل احلديث الذي رواه        2

: قال) 1153(، كتاب البيوع، حديث رقم      ]1974/هـ1394دار الفكر العريب،    : القاهرة[حممد عثمان،   
صـلَّى  حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا هشيم عن أَِبي ِبشٍر عن يوسف بِن ماهك عن حِكيِم بِن ِحزاٍم قَالَ أَتيت رسولَ اللَِّه                    
ال تِبع  : (اللَّهم علَيِه وسلَّم فَقُلْت يأِْتيِني الرجلُ يسأَلُِني ِمن الْبيِع ما لَيس ِعنِدي أَبتاع لَه ِمن السوِق ثُم أَِبيعه قَالَ                  

  كدِعن سا لَيعبد الرمحن شـعيب،     النسائي ، أبو    : ، وروى احلديث أصحاب السنن، انظر على سبيل املثال        )م
؛ أبـو   ). 4534(، كتاب البيوع، رقم احلديث      ]دار الثقافة : بريوت[ بشرح احلافظ السيوطي،     سنن النسائي 

، ]1973/هـ1393دار احلديث،   : محص[،  1، ط سنن أيب داود  داود، سليمان بن األشعث السجستاين،        
، سنن ابـن ماجـة    بن يزيد القزويين،    ؛ ابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد        ). 3040(كتاب البيوع، حديث رقم     

 ).2178(، كتاب التجارات حديث رقم ]مطبعة احلليب: مصر[حممد فؤاد عبد الباقي، : حتقيق
دار : بريوت[،        إعالم املوقعني عن رب العاملني    ابن القيم اجلوزية، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر،               3

  .19،20، ص2، ج]اجليل



 25

 :اإلجابة عن االعتراضات السابقة

 :"السلمأرخص يف "النص الوارد بلفظ : أوال

أما خبصوص األثر السابق فقد كفانا املؤنة شيخ احلفاظ ابن حجر العسقالين            
مها حديثان وليسا حـديثا     : حيث أشار إىل أنه مل جيده باللفظ السابق، وقال          

، وهـو   "الرخصة يف السلم  : "، والثاين "التبع ما ليس عندك   : "واحدا، أحدمها 
أرخـص يف   –هـذا   : (ن تيمية   وقال شيخ اإلسالم اب   . 1غري مروي هبذا اللفظ   

 .2) مل يرو يف احلديث وإمنا هو من كالم بعض الفقهاء-السلم

ويلحـق  : (السلم وقياسه على بيع املعدوم، وبيع ما ليس عندك، وبيع الغرر           : ثانياً
بالسلم من هذه احليثية بيوع الصفة األخرى جبامع كوا مجيعـا مـن بيـوع               

 ).الصفة

 : السلم وبيع المعدوم

لتعليل مبخالفة السلم للقياس لكون املسلم فيه معدوما أثناء العقد ، هـذا      إن ا  
التعليل ال يتماشى وما اجته إليه مجهور الفقهاء من اشتراط كون املسلم فيه مما يغلـب                

وأخال هذا الشرط من الشـروط      . وجوده عند حلول األجل ، ومقدورا على تسليمه       
هـذا الشـرط    : (ك ابن قدامة حيث قـال     املتفق عليها بني الفقهـاء ، كما ذكر ذل       

 .3)كون املسلم فيه عام الوجود يف حمله ، وال نعلم فيه خالفا: اخلامس ، وهو

                                                     
،   الدراية يف ختـريج أحاديـث اهلدايـة       جر العسقالين، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي،          ابن ح : انظر  1

 ).800 (159 ، ص2، ج]هـ1384مطبعة الفجالة اجلديدة، : القاهرة[
  .529 ، ص20، ج جمموع الفتاوى  2
 :وانظر هذا الشرط يف املذاهب الفقهية عند كل من . 406 ، ص6، جاملغين  3

  .12، ص1، جحتفة الفقهاءسمرقندي، ال:  احلنفية  )1
  .218، ص5،جشرح الزرقاين على خليل؛ الزرقاين، . 369،ص4،جالشرح الصغريالدردير، :  املالكية  )2

، هبامش حاشيتان    شرح احمللي على منهاج الطالبني للنووي     احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد،       : الشافعية  ) 3
 . 192،ص3،جاية احملتاج؛ الرملي،  . 248،ص2،ج]دار الفكر:بريوت[لقليويب وعمرية، 

  .303، ص3، جكشاف القناعالبهويت، : احلنابلة ) 4
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وقبل بيان التخريج لقياس السلم على بيع املعدوم جتدر اإلشارة ولو بإجيـاز             
 .سريع إىل بيان موقف الفقهاء من اشتراط وجود جنس املسلم فيه يف عقد السلم

 : جنس المسلم فيه عند التعاقداشتراط وجود

هذه املسألة مما اختلفت فيها وجهات نظر الفقهاء وميكن حتديـد ذلـك يف              
 :اجتاهني

، الذين  4 الظاهرية، و 3احلنابلةو2،الشافعية، و 1املالكيةمن  : جلمهور الفقهاء :  أحدمها
قالوا بعدم اشتراط وجود جنس املسلم فيه عند التعاقد وإمنا يكفي يف ذلـك              

 . الوجود حسب العادة والعرف السائدغلبة

 :دليل الجمهـور

قدم رسول اهللا صـلى اهللا      : وهو ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        : املنقول -1
 أو قـال  –عليه وسلم املدينة، والناس يسلفون يف التمر العام والعـامني    

ن م: (  شك إمساعيل ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        –عامني أو ثالثة    
، ويف روايـة ،     )سـلَّف يف متر فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلـوم         

من أسلف يف شيء ، ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم، إىل أجـل              :(قال
 .5)معلوم 

                                                     
مكة [،  1عبد احلق محيش، ط   : ، حتقيق املعونة على مذهب عامل املدينة    القاضي عبد الوهاب، البغدادي،     : انظر  1

 .99، ص 2، ج]املكتبة التجارية: املكرمة
لم حاال فيشترطون وجود املسلم فيه عند التعاقد، وبني كونه مؤجال فـال يلـزم               يفرق الشافعية بني كون الس      2

 .190، ص 4، جاية احملتاجالرملي، : انظر. وجوده عند العقد
 .407 ص 6، جاملغين ابن قدامة، : انظر  3
ه شـيء ،    السلم جائز فيما ال  يوجد حني عقد السلم ، وفيما يوجد، وإىل من ليس عنده من                : (قال ابن حزم    4

 .114، ص 9 ، جاحمللى: انظر ) . وإىل من عنده، وال جيوز السلم فيما ال يوجد حني حلول أجله
، كتاب السلم، باب    781 ، ص    2،  ج  صحيح البخاري البخاري، ،   : رواه البخاري ومسلم وغريمها، انظر       5

ـ 1226 ، ص 3 ، ج  صحيح مسلم ؛ مسلم،   . 2124السلم يف الكيل املعلوم، حديث       اب املسـاقاة،  ، كت
  .1604باب السلم، حديث 
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كيل ووزن معلـوم إىل     : ( وقد حدد احلديث شروط السلم بالنص على      
دون اشتراط وجوده عند التعاقد، ولو كان شرطا لـذكره          ) أجل معلوم 

ى اهللا عليه وسلم، ولنهاهم عن السلم السنتني والـثالث، إذ ال            النيب صل 
 .1يعقل بقاء الثمر خالل هذه املدة

ويتمثل يف أن تسليم املبيع قبل حلول األجل غري مستحق فال يلزم وجود             : املعقول -2
 .2املسلم فيه قبل ذلك األجل ، إذ ال فائدة من وجوده حينئذ

لذين ذهبوا إىل اشتراط وجـود املســلم فيـه يف           للحنفية ، واألوزاعي ا   :   ثانيهما
: األسواق من حني العقد إىل حلول األجل دون انقطاع، قال السـمرقندي           

أن يكون جنس املسلم فيه موجودا من       : -أي من شروط السلم   –والثامن  (
وقت العقد إىل وقت ِحملّ األجل، وال يتوهم انقطاعه عن أيـدي النـاس،              

قطعا وقت العقد، أو وقت حلول األجل، أو فيما   فأما إذا كان من   . كاحلبوب
وال جيوز فيمـا ال     : ( ، وجاء يف جممع األر    3)بني ذلك فإنه ال جيوز عندنا     

أي إىل حـني    … يبقى يف األسواق والبيوت من حني العقد إىل حني اِحمللِّ         
حلول األجل حىت لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند احملل أو بالعكس             

 .4) فيما بني ذلك ال جيوز ، أو منقطعا

 :حجة الحنفيـة 

أُسلم : قلت لعبد اهللا بن عمر    : ما رواه أبو إسحاق عن النجراين، قال      : من املنقول  -1
إن رجال أسـلم يف     : مل ؟ قال  : قلت. ال  : يف خنل قبل أن يطلع؟ قال     

حديقة خنٍل ، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يطلـع               
                                                     

 .407، ص 6 ، جاملغينابن قدامة، : انظر  1
مطبعـة السـعادة،   : مصـر (، 1 ، طاملنتقى شـرح املوطـأ  الباجي، أبو الوليد سـليمان بن خلف،    : انظر  2

 السلم وتطبيقاته الضرير، الصديق حممد األمني،     : ، وانظر يف األحباث املعاصرة    300،ص  4، ج ) هـ1332
، عقد السلم يف الشريعة اإلسالمية     ومحاد ، نزيه ،      16، حبث مقدم للدورة التاسعة مع الفقه، ص         املعاصرة

  .60، ص ]م1993/هـ1414دار القلم، : دمشق[، 1ط
  .12، ص 1 ، جحتفة الفقهاء  3
 100، ص 2 ، ججممع األرداما أفندي،   4
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هو يل حـىت    : فقال املشتري . ع النخل شيئا ذلك العام    فلم يطل . النخل
فاختصما إىل رسول   . إمنا حقك النخل هذه السنة    : وقال البائع . يطلع

: قـال ) أخذ من خنلك شيئا ؟    : (فقال للبائع . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
فبم تستحل ماله ؟ أردد عليه ما أخذت منه، وال تسلموا يف            : (قال. ال

 .1)خنل حىت يبدو صالحه

قالوا هناك احتمال موت املسلم إليه قبل حلول أجل السلم، فيبطل           : املعقول   من   – 2
، ورمبا تعذر ذلك ، فكان هذا الشرط        2األجل، وجيب تسليم املسلم فيه    

 .ألجل توافر القدرة على الوفاء يف أي وقت

 :مناقشة الحنفية  

لو صح هـذا    : (لإن احلديث املستدل به مطعون فيه ، قال الشوكاين يف الني           
ولكن حديث ابن عمر هذا يف إســناده رجـل          … احلديث لكان املصري إليه أوىل    

جمهول ، فإن أبا داود رواه عن حممد بن كثري عن سفيان عن أيب إسحاق عن رجـل                  
، ومبثله قال العظـيم آبـادي يف        3)جنراين عن ابن عمر، ومثل هذا ال تقوم به حجـة         

 يف إسناده رجل جمهول ، ومثل هذا ال تقوم بـه            حديث ابن عمر هذا   : شرح أيب داود  
ومع التسليم باالحتجاج هبذا احلديث فإنه يدل على النهي عـن السـلم أو              . 4حجة

 .السلف يف جنس بعينه

أما افتراض احتمال موت املسلم إليه، فهو حترز يتفق والشرط املتفق عليه بني               
لب وجوده عند حلـول األجـل،       احلنفية واجلمهور يف اشتراط كون املسلم فيه مما يغ        

ورمبا كان األوىل معاجلة احلالة املفترضة مبا عاجل به احلنفية حالة انقطاع املسلم فيه بعد               
                                                     

، كتـاب البيـوع،     744، ص 3، ج سنن أيب داود  أبو داود،   : رانظ. رواه أبو داود، وابن ماجة يف سننيهما          1
، 767 ، ص    2، ج سنن ابـن ماجـة    ؛ ابن ماجه،       . 3467حديث باب يف السلم يف مثرة بعينها، حديث         

  .2284كتاب التجارات، باب إذا أسلم يف خنل بعينه مل يطلع، حديث 
 .100، ص 2، ججممع األرداما أفندي، : انظر  2
، 5، ج ]دار القلـم  : بـريوت [،نيل األوطار شرح منتقى األخبـار     اين،حممد بن علي بن حممد،    الشوك: انظر  3

  .228ص
عبد الـرمحن حممـد     : ، حتقيق عون املعبود شرح سنن أيب داود     العظيم آبادي، أبو الطيب مشس احلق،       : انظر  4

  .350، ص9، ج]م1979/هـ1399املكتبة السلفية، : املدينة املنورة[، 2عثمان، ط
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خيري املسِلم بني انتظـار وجـود       : حلول األجل وقبل قبضه، فقد قالوا يف هذه املسألة        
 .1املسلم فيه، والفسخ مع استرداد رأس املال

سلم إليه ال يبطل األجل، فإن دليل احلنفية يسقط من          وأما لو قلنا بأن موت امل      
وال نسلم أن الدين حيل باملوت، وإن سلمنا فال يلـزم أن            : (، قال ابن قدامة   2أساسه  

 .3)يشترط ذلك الوجود

يتضح مما عرض آنفا أن السلم وإن كان من بيع املعدوم بسبب عدم تـوافر                
ه ليس من قبيل املعدوم املمنـوع ،        املسلـم فيه وقت العقـد يف غالب األحيان، لكن       

 .4وإمنا هو من املعدوم اجلائز

وقد سبق التنبيه إىل أن معظم الفقهاء يشترطون وجود املبيع ، والقدرة علـى               
ومن يقلب صفحات كتب الفقه جيد فيها التصريح الواضح مبنع بيع املعدوم ،             . تسليمه

 الشافعية حكى اإلمجاع علـى       وهو من عمد   -رمحه اهللا تعاىل  –بل إن اإلمام النووي     
 .5)بيع املعدوم باطل باإلمجاع: (ذلك فقال

 وبعض املعاصرين، هذا الرأي الذي      ابن القيم  وتلميذه   ابن تيمية وقد خالف    
يذهب إىل عدم جواز بيع املعدوم مطلقا، دون تفريق بني بيع عـني غـري موجـودة                 

وقت تسليم املبيع ، وبـني      حال العقد ، أو معدوم يغلب عليه عدم الوجود          " معدومة"
 .معدوم يغلب الظن وجوده يف العادة فيباع على الصفة ويثبت يف الذمة

 على الرأي القائل بعدم جواز بيـع        شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم    وقد رد    
 : 6املعدوم مطلقاً ، بوجهني ملخصهما ما يلي

                                                     
  .17، ص  السلمالضرير ، : انظر  1
 .املرجع السابق: انظر  2
  .407 ، ص 6 ، جاملغين  3
  .4، صالسلمالضرير، :   انظر4
  .258، ص9، ج]املطبعة املنريية: مصر[، اموع شرح املهذبالنووي، حمي الدين بن شرف،   5
،ص 2،جإعـالم املـوقعني   زية،؛ابن القيم اجلو  .552-542،ص ص   20،ججمموع الفتاوى ابن تيمية، :انظر  6

  .34-27ص
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 عن أحد من الصحابة     أنه ليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله ، بل ومل يرد           :   أحدمها
أن بيع املعدوم ال جيوز، ال بلفظ عام وال مبعىن عام، وإمنا الوارد النهي عـن                
بعض األشياء اليت هي معدومة، كالنهي الوارد أيضا عن بعـض األشـياء             
املوجودة ، وليست العلة يف املنع والوجود العدم، بل الذي ثبت يف الصحيح             

        وعلة النهي لكونـه     1ى عن بيع الغرر   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ،
غرراً ، ال لكونه معدوماً ، فال يقدر على تسليمه، كما إذا باع ما حيمـل                
احليوان ، فقد حيمل وقد ال حيمل ، وإذا محل فاحملمول ال يعرف قـدره وال                
وصفه ، فهو غرر منهي عنه، ونظريه يف اإلجارة أن يكريه دابة ال يقدر على               

وهكذا سائر عقود املعاوضات ال . ت موجودة أو معدومة تسليمها سواء كان  
 .غرر يف تعلقها باملوجود واملعدوم وما يقدر على تسليمه

بيع الثمر بعد بـدو     : أن الشارع صحح بيع املعدوم يف بعض املواضع، مثل        :   ثانيهما
الصالح مستحق اإلبقاء إىل كمال الصالح، وعلى البائع يف هـذه احلـال             

ىل كمال الصالح، ويدخل فيه بال ريب ما هو معـدوم مل            السقي واخلدمة إ  
، وإن  )ما شاكل القثاء والبطـيخ    (خيلق بعد، وكذلك بيع املقاثي، واملباطخ       

منع بيعها بعض الفقهاء إال لقطةً لقطة، ألم رأوها من قبيل بيع املعـدوم،              
 .مثل الثمار قبل بدو صالحها

ل ببيع املعدوم مطلقا، فاضطروا     ولقد أدرك بعض الفقهاء عدم قوة الرأي القائ       
إىل القول جبواز كثري من البيوع املعدومة إما استحسانا، أو للحاجة، أو غريمها ونصوا              
بذلك على أا خمالفة للقياس، وكان ميكن قبول ذلك لو ورد نص صريح من الشارع               

ول جعله  حبرمة بيع املعدوم مطلقا، وحيث إن ذلك غري متوافر فيصبح األمر من غري املقب             

                                                     
: يشري إىل احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم وأصحاب السنن ، عن أَيب الزناِد عِن الْأَعرِج عن أَِبي هريرةَ قَال                    1

"             رِع الْغيب نعاِة وصِع الْحيب نع لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَِّه صسى رهصحيح مسـلم  مسلم ،   : انظر". ِر  َ ن ،
؛  . 1151، كتـاب البيـوع، حـديث        سنن الترمذي ؛ الترمذي،    . 2783كتاب البيوع، حديث رقم     

، كتاب البيوع، حـديث     سنن أيب داود  ؛ أبو داود،    . 4442، كتاب البيوع، حديث     النسائي سننالنسائي،  
  .2685، كتاب التجارات، حديث سنن ابن ماجة؛ ابن ماجة،  . 2932
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 وتعترب كل األحكام اجلزئية األخرى اليت ال تتفـق          -من غري نص شرعي   -حكما كليا   
 .1 خمالفة للقياس- وإن جاء هبا نص صحيح صريح -معه 

إن العلة اليت منعت من التعاقد على بعض األمور املعدومة تارة ، واملوجـودة               
ن القيم، وليس كون هذا     تارة أخرى هي الغرر كما أقر بذلك شيخ اإلسالم وتلميذه اب          

وهي علة مطـردة ال حتـوج الفقيـه إىل اللجـوء إىل             . الشيء معدوماً ، أو موجوداً    
. االستثناءات ، أو التقرير مبخالفة القياس يف كل بيع مل يتفق والقاعدة الـيت قعـدها               
ا والغرر ال يتحقق يف بيع املعدوم إال يف حالة اجلهالة ، أي جهالة وجود املبيع ذاته ، أم                 

وقد تتبع الشيخ الضرير مـا منعـه        . إذا كان املبيع حمقق الوجود يف الغالب فال غرر        
أن : الشارع من بيع املعدوم وما أجازه منه ، فأثبت صحة النتيجة السـابقة، وهـي               

كل ما منعه الشـارع كان املبيع فيه جمهـول الوجـود ، وأن كل ما أجازه ، املبيع                
ومن هـذا االسـتقراء     .  وإن كان معدوما وقت العقد     فيه حمقق الوجـود يف العـادة    

أن كل معدوم جمهول الوجـود   : وضع القاعـدة التالية فيما خيص بيع املعـدوم وهي       
يف املسـتقبل ال جيوز بيعه، وأن كل معدوم حمقق الوجود مستقبال حبسـب العـادة               

 . 2فيجوز بيعه

 : السلم وبيع اإلنسان ما ليس عنده

لّل به الفقهاء خمالفة السلم للقياس والقواعد، كون السلم         سبق القول بأن مما ع    
من بيع اإلنسان ما ليس عنده، وهو منهي عنه  يف احلديث الذي رواه هشيم عن أَِبـي                  
ِبشٍر عن يوسف بِن ماهك عن حِكيِم بِن ِحزاٍم قَالَ أَتيت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّهم علَيِه                

 م فَقُلْت يأِْتيِني الرجلُ يسأَلُِني ِمن الْبيِع ما لَيس ِعنِدي أَبتاع لَه ِمن السوِق ثُم أَِبيعهوسلَّ

                                                     
منشـورات : جدة[    2، ط الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي      الضرير، الصديق حممد األمني،     : انظر  1

  .373، ص]م1995/هـ1416دلة الربكة، 
، البيع علـى الصـفة    أمحد علي عبد اهللا،     : ؛ وانظر كذلك   . 406-373املرجع السـابق، ص ص     : انظر  2

  .12ص
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ويدل احلديث على أنه ال حيل للبائع بيع الشيء قبل          . 1)ال تِبع ما لَيـس ِعندك    : (قَالَ
 : 3حيتمل معنيني" ن ما ليس عندهبيع اإلنسا"وذكر ابن القيم بأن . 2أن ميلكه

 أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده، بل ملك للغري، فيبيعها مث يسـعى               :املعىن األول   
 .يف حتصيلها وتسليمها إىل املشتري

  أن يريد بيع ما ال يقدر على تسليمه وإن كان يف الذمة، وهذا أشـبه،                 :املعىن الثاين 
د باعه شيئا ال يدري هل حيصل له        فليس عنده، حسا وال معىن، فيكون ق      

 .أم ال

 :، فيذكر ابن القيم منهااليت ميكن أن يشملها هذا البيع  الصورأما 
 .بيع عني معينة ليست عنده -1
 .السلم احلال يف الذمة إذا مل يكن عنده ما يوفيه -2
السلم املؤجل إذا مل يكن على ثقة من توفيته عادة ، أما إذا كان على ثقة من                  -3

 . دين من الديونتوفيته فهو

إن ما يتضح من خالل املعىن واحلاالت اليت حددها ابن القيم أا ال تنـدرج               
 .يف السلم بأي معىن من املعاين

إىل ثالثة  " بيع ما ليس عند اإلنسان    "فقد قسم   ) اجلد(أما أبو الوليد بن رشد       
 : 4أوجه ميكن تلخيصها فيما يلي

                                                     
؛ والنسـائي يف     . 1153، كتاب البيوع، حـديث      سننهالترمذي يف   : انظر. سانيد  رواه أصحاب السنن وامل     1

؛ ابن ماجـة يف      . 3040، كتاب البيوع، حديث     سننه؛ أبو داود يف      . 4534، كتاب البيوع حديث     سننه
  . 2178، كتاب التجارات حديث سننه

، ]مكتبة عباس أمحد الباز     : مكة املكرمة [،  سبل السالم شرح بلوغ املرام      الصنعاين، حممد بن إمساعيل،     : انظر  2
  .17، ص3ج

  .19، ص2، جإعالم املوقعنيابن القيم اجلوزية، : انظر  3
املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة مـن         ، أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب،        )اجلد(ابن رشد     4

، 1سـعيد أعـراب، ط    : ، حتقيق ها املشكالت األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائل     
  .29، ص2، ج]م1988/ هـ1408دار الغرب اإلسالمي، : بريوت[
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ه إىل أجل ترتفع فيه األسواق وتنخفض، وهو        أن يبيع بنقد ما ليس عند     : الوجه األول   
 .السلم الذي جوزه القرآن والسنة ، وهو وجه متفق على جوازه

أن يبيع بثمن مؤجل ما ليس عنده حاال أو إىل أجل، وهو متفق علـى               : الوجه الثاين     
 .كراهيته

أن يبيع ما ليس عنده نقدا بنقد ، وهذا الوجه اختلف فيـه ، فـأجيز                : الوجه الثالث 
وال خيفى أن الكراهة تلحق البيع يف هذه احلال حينما يكـون            . وكره

 .حمل البيع سلعة معينة وإال فيأخذ حكما غري ذلك

وإذا حاولنا ضم ما حكاه ابن القيم من صور بيع اإلنسان ملا ليس عنده ، أي                
ز للمبيع الذي ال ميلكه إىل الوجوه اليت ذكرها أبو الوليد بن رشد، علما بأن األول رك               

على بيـان الغرر يف هذه الصور ، والثاين على بيان احلكم ، فيمكن أن نفصلها كما                
 : يف اجلدول التايل 

 احلكم الوصف الصورة الرقم

)  1()غري معينة وال مملوكـة    (بيع سلعة ليست عنده      .1

 متفق على اجلواز السلم املؤجل .إىل أجل بثمن حال

إىل )  مملوكـة  غري معينة وال  (بيع سلعة ليست عنده      .2
متفق على عدم  الكالئ بالكالئ أجل بثمن مؤجل

 اجلواز

حالـة  ) معينة غري مملوكـة   (بيع سلعة ليست عنده      . 3
 منهي عنه من صور الغرر بثمن مؤجل

 خمتلف فيه السلم احلال حالة بثمن حال) غري معينة(بيع سلعة ليست عنده .4
 منهي عنه من صور الغرر يمبيع سلعة مملوكة مع عدم القدرة على التسل .5

بيع سلعة غري مملوكة وال معينة حالة مع عدم القدرة           .6
 منهي عنه من صور الغرر على التسليم

 )2(خمتلف فيه الغائب على الصفة بيع سلعة مملوكة غائبة حالة بثمن حال أو مؤجل .7

 

                                                     
يؤكد ابن رشد على أنه يف كل حالة من هذه احلاالت إذا كانت السـلعة املباعة اليت ال ميلكها معينـة ازداد                       1

 .الغرر الثابت فيها يقيناً وفحشاً
  .السيأيت اخلالف يف املسألة تفصي  2



 34

ليت تعتـرب   وإذا أمعنا النظر يف الصور سالفة الذكر فإننا جند أن أهم العناصر ا            
 : أساساً فيها هي ما يلي 

 ).عنده أو ليست عنده(   السلعة مملوكة أو غري مملوكة - 1
 .   حالة أو مؤجلة- 2
 .   الثمن حال أو مؤجل- 3
 .    السلعة إما معينة أو موصوفة يف الذمة- 4

 مما نقلنا نصوصهم ، وغريهم الكثري ممن        -والذي يستفاد من كالم أهل العلم       
 : أن بيع اإلنسان ما ليس عنده يشمل -اهم خشية اإلطالة ، جتاوزن

 .    بيوع األعيان غري اململوكة للبائع يبيعها على أساس التسليم الفوري هلا-1

    بيع الشيء املوصوف يف الذمة مع ختلف شروط السلم، أو مـع مظنـة            -2
عدم القدرة على الوفاء بسبب عدم تـوافر املبيـع يف الغالـب وقـت               

، وعلة املنع واضحة يف هذه الصور وهي الغرر الذي ينشأ من            ) 1(ليمالتس
 . عدم القدرة على تسليم املبيع يف وقتـه

وهذه النتيجة هي ذاهتا اليت انتهى إليها الشيخ الصديق الضرير حني قرر بـأن               
عدم جواز بيع ما ليس عند البائع خاص فيما كان فيه البيع حاالً ، كما يؤيد ذلـك                  

مث إا الصورة اليت يتصور فيها الرتاع ، أما لو مت العقد علـى أن               . يث نفسه قصة احلد 
 . )2(يسلم املبيع مستقبالً فال يدخل يف معىن بيع ما ليس عند اإلنسان املنهي عنه

 

                                                     
 .7، صالبيع على الصفةأمحد علي عبد اهللا، : انظر  1
 .338، ص الغرر الضرير ، : انظر  2
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 الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكم البيـع على الصفـة
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 حكم البيـع على الصفـة 
 للعين الغائبة وما يثبت في الذمة

 

 : يـدتمه

يقوم عقد البيع على رؤية املبيع يف جملس العقد ، أو على ما يقوم مقام الرؤية                 
من خالل الوسائل اليت تؤدي إىل العلم الكايف مبحل العقد حسب ما يقتضيه املعقـود               

 .عليه

وإذا كان املعقود عليه ال ميكن حتقيق العلم الكامل به إال بالرؤية تصبح الرؤية               
أما يف حالة متاثل آحاد املبيع وأجزائه فتكفي رؤية بعضه، وهو مـا             . أمراً مقطوعا هبا  

 . )1(يعرف عند الفقهاء ببيع النموذج أو األمنوذج

هذا فيما إذا كان املبيع حاضراً يف جملس العقد أو عينة منه ، ولكن يف حـال                  
ن غيابه لكونه غري مملوك للبائع ، أو بسبب عدم وجوده وقت جريان العقد ، أو كـا                

                                                     
 أن يري البائع املشتري بعضاً من املبيع على أن باقي املبيع من نوع ما رأى املشتري جـودة ورداءة،                    :صورته 1

: القـاهرة (،  ز صور البيع الفاسدة   أبروفاء حممد،   : انظر. ويرضى بذلك، ويتم العقد بني املتبايعني على ذلك       
نظرية الغرر يف الشـريعة      دراركة، ياسني أمحد إبراهيم،      214، ص   )م1984/ هـ1404مطبعة السعادة،   

 .368، ص 1، ص )منشورات وزارة األوقاف: عمان(، اإلسالمية
بشـروط معينـة     جواز هذا البيع     الشافعية، والصحيح عند    احلنفية، واملالكية يرى مجهور الفقهاء من     : حكمه

 الذي يرى عدم جواز     احلنابلةويقابل هذا الرأي ، الصحيح عند       . خاصة بكل مذهب مبسوطة يف مظان املسألة      
بيع النموذج، وهو ما صححه املرداوي، ولكن ذكر عن بعض فقهاء املذهب أن من فتح جراباً ويقول البـاقي                   

؛  . 29، ص 4، ج تبـيني احلقـائق   الزيلعي،  : انظر يف مراجع املسألة   . بصفته، فإذا جاء كذلك فليس له رده      
حاشية الدسوقي على الشرح    ؛ الدسوقي، مشس الدين حممد عرفة،        . 48، ص 4، ج الشرح الصغري الدردير،  
، 298، ص 9، ج امـوع ؛ النـووي،     . 24، ص 4، ج ]املكتبة التجاريـة  : مكة املكرمة [،   للدردير الكبري
؛ وانظر هذا البيع مقارنـا       . 163،  3، ج كشاف القناع  ؛ البهويت،  . 353، ص 4، ج اإلنصاف،    املرداوي
 ].1986/هـ1407دار الضياء، : األردن[، 1، ط)األمنوذج(بيع العّينة إلبراهيم، حممد عقلة، : بالقانون
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مملوكاً وموجوداً ولكن تعذر إحضاره ، أو تعذرت رؤيته فإن الوصف يقـوم مقـام               
 .الرؤية

 
فالبيع على الصفة إذن يتناول بيع شيء معني مملوك ، أو غري مملوك للبـائع،               
غائب عن جملس العقد، وبيع مبيع غري موجود أصالً وقت التعاقد، بل موصـوف يف               

 : خالل املبحثني التاليني ونتناول هذين املوضوعني من.  الذمة
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 المبحث األول
 بيع العين الغائبة على الصفة

 

 ما هي العين الغائبـة ؟: أوالً 

هي كل عني مملوكة للبائع موجودة يف ملكه، وليس باإلمكان رؤيتها سـواء             
وأهم خصائص هذه العني عند الفقهـاء       . كانت موجودة يف جملس العقد أو غائبة عنه       

 .)1(وال غري مملوكةأا ليست معدومة 

 حكم بيع العين الغائبة على الصفة: ثانياً 

اضطربت أقوال املعاصرين يف حترير هذه املسألة بسبب اخـتالف الروايـات             
وتعددها يف املذاهب الفقهيـة ، بل وتناقضها داخل املذهب الواحد، وعن إمـام أو              

سط املسألـة ، عرض    وإن مما رأيته يسهل عرض أقواهلم مبنهج يقرب ويب        . فقيه واحد 
 :تلك اآلراء من مظاا الرئيسـة ، وتقسيم آرائهم إىل اجتاهني أساسيني 

 .من يرى جواز بيع العني الغائبة:  أولـهـا

 .من يرى عدم جواز بيعها:  وثانيهما

والرأي األول حيوي تفصيالً نشـري إىل بعضه إذا اقتضت احلاجة ، ونتـرك              
 . زيد إىل مظان املسألـةالبقية لريجع من احتاج إىل امل

 من يرى جواز بيع العين الغائبـة: االتجاه األول 

 من حيث اإلمجال، وخيتلف أصحابه يف اآلراء        مجهور الفقهاء هذا االجتاه ميثله     
التفصيلية ، واألحكام الفرعية ، والشروط وغري ذلك، ويناصر هذا االجتاه املـذاهب             

 : التاليـة 

                                                     
 .110، ص  أبرز صور البيوع الفاسدةحممد وفا، :  انظر1
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حلنفية يف املعتمد عندهم جبواز بيع العني الغائبة مطلقـاً          صرح فقهاء ا  :  احلنفيـة   -1
من اشترى ما مل يره وهو يف       : ( جاء يف بدرر املنتقى   . بوصف أو بغري وصف   

ملك البائع ، جاز البيع ، وصف له البيع أم ال، وجده كما وصف لـه أم ال،            
ر وقد نقل صاحب البناية عن نـواد      . )1()علم حينه أوال، حاضراً كان أوالً       

إمجاع الصحابة على جواز بيع الغائب املقدور على تسـليمه ، وأن            : الفقهاء
وأضحى هذا الرأي هو املفىت به عند احلنفية، فقـد          . )2(للمشتري خيار الرؤية  

من اشترى شيئاً مل يره جاز، وله اخليار إذا رآه ،           : ( جاء يف الفتاوى الكربى   
رضيت مث  :  يِف لو قال     وإن شـاء أخذه ، وإن شاء رده ، وإن رضي قبله،          

 .)3()رآه ، له أن يرده فليس له أن يطالبه بالثمن قبل الرؤية 

يرى فقهاء املالكية جواز بيع العني الغائبة على الصفة، بل قالوا بلـزوم   : املالكيـة   – 2
البيع للمشتري إن وجد الغائب على الصفة اليت وصف؛ ألن الصفة تقوم مقام             

د القرايف فرقاً خاصاً لبيان قاعدة ما جيوز بيعه على          وقد عق . )4(رؤية املوصوف 
وعلق ابن الشاط   . )5(الصفة وماال جيوز، وذلك حسب الشروط اخلاصة بذلك       

وقـال  : (- بعد أن حكى خالف العلماء يف املسألة       –على هذا الفرق بقوله     
 –وعند مالك إذا جاء     .. مالك وأكثر أهل املدينة جيوز بيع الغائب على الصفة        

 وقد قيل يف املذهب جيوز بيع الغائب من غري صفة علـى          … فهو الزم  –يع  املب
شرط اخليار، خيار الرؤية، وقع ذلك يف املدونة وأنكره عبد الوهاب، وقـال             

                                                     
 .34، ص2اما أفتدى، ج، مطبوع هبامش ملتقى األحبر لدبدر املنتقى يف شرح امللتقى  1
دار الفكـر،   : بـريوت [،  1، ط البنايـة يف شـرح اهلدايـة      ،  العيين، أبو حممد حممود بـن أمحـد       :  انظر  2

 .302، ص6، ج]1981/هـ1401
مكتبـة مكـة    : مكة املكرمـة  [، خمطوط،   الفتاوى الكربى    الصدر الشهيد، حسام الدين عمر بن عبد العزيز،            3

عقد التوريد دراسة فقهية    أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم،      : ، نقالً عن  54، ورقة   25، حنفي رقم    ]املكرمة
/ هـ1414: ، حبث مقدم إىل املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية، األردن            حتليلية

 .28ص . م1994
 .77 ، ص2، جاملقدماتابن رشد اجلد، : انظر 4
 .247 ، ص3، جالفروقالقرايف، : انظر 5
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ويبني الشيخ الدردير املسألة حمدداً أثر غيبة املبيع عن         . )1()هو خمالف ألصولنا  
صفة هلا من غري بائعها   وجاز بيع السلعة على ال    : (جملس العقد وحضوره فيقول   

بل وإن من البائع إن مل يكن املبيع يف جملس العقد بأن كان غائباً عن جملسه،                
وإال يكن غائباً عنه فال يصح    . وإن كان بالبلد فال يشرط لصحة البيع حضوره       

بيعه على الصفة وال بد من الرؤية له لتيسر علم احلقيقة ، إال يكون يف فتحـه      
له فيجوز بيعه على الصفة ، مث إن وجده عليها فـالبيع            ضرر للمبيع أو فساد     

 .)2()الزم وإال فللمشتري رده

 األصل عند الشافعية عدم صحة بيع العني الغائبة ، ولكن إذا وصفت             :الشافعيـة   – 3
وصفاً يرفع عنها اجلهالة ببيان جنسها ونوعها، ففي جوازها قوالن عنـدهم            

يف اجلديد ال   : ت خيار الرؤية، وثانيهما   يف القدمي صحة البيع مع ثبو     : أحدمها
إما بيـع صـفة     : وهلذا جند اإلمام الشافعي يقسم البيع إىل نوعني         . )3(يصح

. مضمون على بائعه، فإذا جاء باملبيع مطابقا لألوصاف فال خيار للمشـتري             
والرأي القائـل بـاجلواز، هـو    . )4(وإما بيع عني مضمونة على بائعها بعينها 

د الشافعية، وبقول اجلواز يقول األئمة الثالثة، مع ثبـوت          خالف األظهر عن  
أنه ال  : واألظهر: ( وقد أوضح ذلك الرملي جبالء حيث قال      . اخليار للمشتري 

ما مل يره املتعاقـدان، أو   : يصح يف غري حنو الفقاع كما مر ، بيع الغائب وهو          
 … يف وصـفه   أحدمها مثناً أو مثمناً ، ولو كان حاضراً يف جملس البيع، وبالغا           

وبه قال األئمة الثالثة البيع إن ذكر جنسه وإن مل يرياه ويثبت اخليار             : والثاين
 .)5()للمشتري عند الرؤية

 
                                                     

، مطبـوع هبـامش     إدرار الشروق على أنواء الفروق      ابن الشاط، سراج الدين أيب القاسم قاسم بن عبد اهللا،             1
 . 246، ص 3الفروق للقرايف، ج

 .52، ص3، جالشرح الصغري  2
، مطبعة احلليب : القاهرة[،  2، ط املهذب يف فقه اإلمام الشافعي    الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،         :   انظر  3

 . 263،  ص1 ج،]1959/ هـ 1379
 .3، ص3، ج]دار املعرفة: بريوت[، كتاب األم، حممد بن إدريس، )اإلمام(الشافعي : انظر  4
 .416، 415، ص3، ج اية احملتاجالرملي،   5
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 نقل ابن قدامة وغريه رواية عن اإلمام أمحد بصحة البيع حيث ذكـر              :احلنـابلة  04
 يف البيع الغائب روايتان،   : تفصيل املذهب يف حكم بيع العني الغائبة كما يلي        

والرواية . أن الغائب الذي مل يوصف ومل تتقدم رؤيته ال يصح بيعه          : أظهرمها
األخرى أنه يصح، وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية ؟ على روايتني، أشهرمها            

وبني صاحب اإلنصاف تفصيل الروايات يف املذهب مشـرياً إىل أن           . )1(ثبوته
بيع، فتارة يوصف له،    إذا مل ير امل   : (فقال. عدم الصحة هي الرواية الصحيحة    

وتارة ال يوصف ، فإن مل يوصف له مل يصح البيع على الصحيح من املذهب               
وعليه األصحاب ، وعنه يصح، نقلها حنبل، واختاره الشيخ تقي الـدين يف             
موضع من كالمه، واختاره يف الفائق ، وضعفه الشيخ تقي الدين يف موضـع              

حمل هـذا إذا    : م السابق بقوله    مث عقب املرداوي تنبيها على الكال     . )2()آخر
ذكر جنسه، فأما إذا مل يذكر جنسه فال يصح رواية واحدة ، قاله القاضـي               

 .)3(وغريه

 :بعض اآلراء الفقهيـة األخـرى 

مسـألة  : (وممن قال جبواز بيع العني الغائبة الظاهرية، قال ابن حزم         : الظاهريـة   -1
بيع سلعة بعينـها    :  الثاين والقسم.. إما بيع سلعة حاضرة مرئية    : البيع قسمان 

غائبة معروفة أو موصوفة مبثلها، أو بدنانري، كل ذلك حاضر مقبوض، أو إىل             
وأما بيع سـلعة    : (مث قال . )4()أجل مسمى، أو حالة يف الذمة وإن مل يقبض        
 مثل  - الشافعي   -وقال مرة   .. غائبة بعينها مرئية موصوفة معينة ففيه اخلالف      

 .  )5() ، وجواز النقد فيهقولنا يف جواز بيع الغائب

 

                                                     
 .31، ص 6، جاملغين: انظر  1
 .295، ص4، جإلنصافا  2
 .269املرجع السابق، ص  3
 .336، ص8، جاحمللى  4
 .337رجع السابق، صامل  5
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اشتمل كالمـه   : ( جاء يف الروض النضري شارحاً كالم املصنف قال       : الزيديـة - 2
جواز بيع الشيء الغائب، إذ ثبوت اخليار فرع عـن          : على مسألتني ، األوىل   

. )1()صحة العقد، وهو مذهب اإلمام عليه السالم كما حكاه عنه يف االنتصار           
قامسية من الزيدية، والثوري، واألوزاعي، والشعيب،      وهذا الرأي هو مذهب ال    

 .)2(واحلسن البصري، وابن سريين، وإسحاق

  :أدلة من قال بصحة بيع العين الغائبة
استدل من قال هبذا الرأي بعموميات بعض آي القرآن الكرمي وبعض األخبار،             

 : واملعقول ، وهي كما يلي 

وأحل اهللا البيـع وحـرم      :(قوله تعاىل :  ومنها عموميات آيات البيع والتجارة     – 1
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال          : ( وقوله تعاىل )  3()الربا

واآلية الكرمية األوىل عامـة، واأللـف       . )4()أن تكون جتارة عن تراض منكم       
، فيستغرق اللفظ مجيـع     )5(والالم فيها للجنس وليس للعهد ، مبعىن جنس البيع        

فراده إال ما استثين بنص صحيح صريح، وهذا ليس منها، فالنص على عمومه             أ
أما اآلية الثانية فغاية ما تشـترطه يف        . )6(إال بيعاً منعه كتاب أو سنة أو إمجاع       

صفة للتجارة ) عن تراٍض(التجارة احلالل هو التراضي، ونص املفسرون على أن         
دون سائر املعاوضات األخرى    إمنا خصت التجارة    : أي كائنة عن تراض، وقالوا    

                                                     
دار : بـريوت (،  الروض النضري شرح جمموع الفقه الكـبري      السياغي، شرف الدين احلسني بن أمحد،       : انظر  1

  .259، ص3، ج)اجليل
  .31، ص6، جاملغين؛ ابن قدامة، . املرجع السابق : انظر  2
  .275سورة البقرة ، جزء من اآلية   3
  .29سورة النساء، اآلية   4
، 3ج) دار الشـعب  : القـاهرة (،  اجلامع ألحكـام القـرآن    القرطيب، أبو عبد الرمحن حممد بن أمحد،        : انظر  5

 .31، ص6، جاملغينابن قدامة، : وانظر. 1164ص
 .31، ص8، جاحمللىابن جزم، : انظر  6
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، وبيع العني الغائبة داخل فيه من حيث حتقق التراضي          )1(لكوا أكثرها وأغلبها  
 . )2(بني املتعاقدين ، وكذلك يف ما أحله اهللا

الذي روى األول أبو هريرة، والثـاين مكحـول رضـي اهللا            : حديثا اخليـار   – 2
 : قال رسول اهللا    : عنه، قال فعن أيب هريرة رضي اهللا      : عنهما، فأما األول    

فحديث مكحول  : وأما الثاين . )3()من اشترى شيئاً مل يره فهو باخليار إذا رآه        (
من اشترى شيئاً مل يره فهو باخليار إذا رآه، إن شاء أخذه             : (مرفوعاً قال   

إن التصريح بإثبات اخليار من احلديثني دليل علـى صـحة     . )4()وإن شاء تركه  
 . )5(بتداًءالعقد والشراء ا

وهي ما روي عن عثمان رضي اهللا عنه أنه ابتـاع مـن             : قصة عثمان وطلحة    - 3
طلحة بن عبيد اهللا أرضاً باملدينة ناقله بأرض بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، مث              

إمنا النظر يل إمنا ابتعت مغيباً، وأما أنـت         : بايعتك ما مل أره، فقال طلحة     : قال
عال بينهما حكماً، فحكّما جبري بن مطعـم، فقضـى          فقد رأيت ما ابتعت، فج    

واخلرب يـدل   . )6(على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة ألنه ابتاع مغيباً          
 .)7(على اتفاق هؤالء الصحابة على صحة هذا البيع

                                                     
، لتفسـري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علـم ا          الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،         : انظر  1

 .457، ص1، ج]هـ1350مطبعة احلليب، : مصر[، 1ط
 .301، ص9، جاموعالنووي، : انظر  2
 :رواه الدارقطين، والبيهقي واللفظ له، انظر   3

مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،     : حيدر آباد [،  1، ط السنن الكربى  البيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسن،       -    
، ؛ الدار قطين، علي بن عمر      . 68، ص 5، باب من قال جيوز بيع العني الغائبة، ج        ، كتاب البيوع  ]هـ1352

، كتاب البيـوع،    ]هـ1386دار احملاسن للطباعة،    : القاهرة[عبد اهللا هاشم مياين،     : ، حتقيق سنن الدارقطين 
 .4، ص3ج

  .268، ص5، جسننه الكربىرواه البيهقي يف   4
، 13، ج ]دار املعرفة : بريوت[،  2، ط كتاب املبسوط حممد بن أمحد،    السرخسي، أبو بكر مشس الدين      : انظر  5

  .70ص
  .268، ص5، كتاب البيوع، باب من قال جيوز بيع العني الغائبة، جسننه الكربىأخرجه البيهقي يف   6
  .31، ص6، جاملغينابن قدامة، : انظر  7
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وهناك آثار وأخبار أخرى ساقها ابن حزم يف احمللى، والسياغي يف الـروض النضـري               
 .)1(وغريمها

 : العقليـة األدلة 

 :ميكن تلخيصها فيما يلي 

إن هذا البيع من عقود املعاوضات، فال تفتقر صـحته إىل           :  جاء يف املغين   - 1
 .)2(رؤية املعقود عليه، مثل عقد النكاح

  أن الصفة يف بيع الغائب تقوم مقام رؤية املوصوف، وقد جعل النيب              – 2
بخاري بسنده عن عبد اهللا     النعت مبثابة النظر والرؤية، فقد روى اإلمام ال       

ال تباشر املرأةُ املرأةَ فتنعتها      : (قال  : بن مسعود رضي اهللا عنه، قال     
 ، وغريه من األخبار اليت تقيم الوصف مقام         )3()لزوجها كأنه ينظر إليها   

الرؤية، ذكر منها طرفاً ابن رشد يف مقدماته ، وتدل هذه األخبار علـى              
 ، واحلديث فيه داللـة     )4(لشيء املوصوف أن املعرفة بالصفة معرفة بعني ا     

 .)5(واضحة على أن اخلرب مبرتلة النظر

 قياس بيع الغائب على بيع الرمان ، واللوز ، واجلوز يف قشرها األسفل ،               – 3
 .)6(فكلها من املغيبات

 المانعون لبيع الغائب على الصفة: االتجاه الثاني

ني، وسـنقوم بتلخـيص     سبق يف النصوص سالفة الذكر طرف من رأي املانع         
 :بعضها ، وننقل ما حنتاج إليه من نصوص أخرى فيما يلي

                                                     
  .259، ص3، جوض النضريالر؛ السياغي، .  وما بعدها 337، ص8، جاحمللىابن حزم، : انظر  1
  .301، ص9، جاموع؛  النووي،  . 31، ص6، جاملغينابن قدامة،   2
   .4839، كتاب النكاح، حديث صحيحهرواه اإلمام البخاري يف   3
  .77، ص2، جاملقدماتابن رشد، : انظر  4
  .78املرجع السابق، ص: انظر  5
  .301، ص9،جاموع، ، والنووي78، ص2، جاملقدماتابن رشد، : انظر  6
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يف الرأي اجلديد لإلمام الشافعي عدم صحة بيع العني الغائبة ولـو            :  الشافعيـة   – 1
وقد سأل املزين اإلمام الشافعي عن مسـائل يف بيـع           . 1وصفت وصفاً دقيقاً  

ال جيوز من هذا شيء     : الالصفة ، هل جيب البيع بصفة أو من غري صفة ؟ فق           
ألن بيوع الصفة ال جتوز إال مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأيت              

) القول اجلديـد  (وهذا الرأي القائل بعدم صحة البيع الغائب        . 2هبا بكل حال  
وعليه مدار الفتوى عند مجهور الشافعية، بل قـال         . 3هو األظهر يف املذهب   

 .4ل ألنه األخري الناسخ ملا قبلهيتعني هذا القو: اإلمام النووي

فقد نقل رواية عدم صحة بيع الغائب       :    أظهر الروايتني يف مذهب اإلمام أمحد      -2
وقد اعترب يف اإلنصاف هذه الرواية هـي        . 5صاحب املغين، وقال هي األظهر    

وإن وصف له فتارة يذكر له من صـفته مـا           : (الصحيحة يف املذهب فقال     
ر ما ال يكفي يف السلم، فإن ذكر له من صفته ما            يكفي يف السلم، وتارة يذك    

والقول بعدم  . 6)ال يكفي يف السلم ، مل يصح البيع على الصحيح من املذهب           
 صحة بيع العني الغائبة على 

  الصفة هو الذي سار عليه احلنابلة املتأخرون ، فهذا صاحب الكشاف يـذكر                  
نة، سـواء كانت غائبة ، أو حاضـرة        بيع عني معي  : أن البيع بالصفة نوعان ، أحدمها     

مستورة ، فهذا النوع ينفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب، أو نقص صفة،               
وليس للمشتري طلب بدله لوقوع البيع على حاضرة، والنوع الثاين من نوعي البيـع              

 .7بيع موصوف غري معني ، ويصفه بصفة تكفي يف السلم فهو يف معىن السلم: بالصفة

                                                     
  .3، ص3، جاألم: انظر  1
: بريوت[، مطبوع هبامش كتاب األم لإلمام الشافعي،        خمتصر املزين املزين، أبو إبراهيم إمساعيل بن حيي،       : انظر  2

  20، ص3، ج]دار املعرفة
ـ      اخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد،        : انظر  3 دار : بـريوت [،  هاجمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املن

  .415، ص 3، جاية احملتاج؛ وكذلك الرملي،  .  19، ص2، ج]الفكر
  .29، ص9، جاموع: انظر  4
  .31، ص6، جاملغينابن قدامة، : انظر  5
  .296، 4، جاإلنصافاملرداوي،   6
  .163،164، ص3، جكشاف القناعالبهويت، : انظر  7
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 :اء أخرى مؤيدة لهذا االتجـاه آر

هذا الرأي هو مذهب محاد بن أيب سلمة، واحلكم بن عتبة، وقد دافـع ابـن             
فأين قول احلكم، ومحاد الذي     : فإن قيل : حزم عمن رد الرواية عن محاد واحلكم فقال       

ي إما مل مينعا من بيع الغائب إمنا منعا من بيع ما مل يره املشـتر              : رويتموه آنفاً ؟ قلنا   
 . 1يوم الشراء ، وقد يراه يف أول النهار ويغيب بعد ذلك

 :أدلة أصحاب هذا الرأي 

 :استدل الشافعية ومن حنا حنوهم بأدلة نقلية وأخرى عقلية، منها 

ومنها حديث أيب هريرة رضي     : األحاديث واألخبار الواردة يف النهي عن الغرر       -1
وجـه  . 2)ن بيع الغـرر  عن بيع احلصاة، وعى رسول اهللا    :(اهللا عنه قال  

أن بيع العني الغائبة نوع بيع ، فلم يصح اجلهـل           : االستدالل من هذا احلديث   
 املوصوف  3فيه مبعرفة املبيع ، فيكون فيه غرر ظاهر، فيشبه بذلك بيع املعدوم           

وغريه ، وهي بيوع كان أهل اجلاهلية يتبايعون هبا ، وعلة النهي            4كحبل احلَبلة 
  :فيها من ثالث جهات 

                                                     
  .341، ص8، جاحمللىابن حزم، : انظر  1
 .احلديث سبق خترجيه  2
  .288،301، ص9، جاموعالنووي، : انظر  3
ابن حجر العسقالين، أبو الفضل : انظر. بسكون املوحدة، وغلطه القاضي عياض   : بفتح املهملة واملوحدة، وقيل     4

: بريوت[حممد فؤاد عبد الباقي،     : ، صححه فتح الباري بشرح صحيح البخاري    شهاب الدين أمحد بن علي،      
  .358، ص4، ج]دار الفكر

 :حبل احلَبلةواختلفوا يف معىن 
بيع الناقة بثمن مؤجل إىل أن تلد، ويلد محلها، وحكى اإلمام مسلم أن هذا التفسـري  : املالكية والشافعية قال   �

، 5، ج شرح الزرقاين علـى خليـل     الزرقاين،  : انظر. مروي عن ابن عمر، وقال به غري واحد من أهل العلم          
؛ النووي، أبو    . 267، ص 1، ج املهذب؛ الشريازي،    . 138، ص 4، ج  بلغة السالك  الصاوي،   ؛. 76ص

دار إحيـاء التـراث العـريب،       : بريوت[،  2، ط صحيح مسلم بشرح النووي   زكريا حميي الدين بن شرف،      
  . 158، ص10، ج]1972/ هـ1322

ذكر ابن حجر العسقالين أن     .  نتاج الدابة  إىل أنه يعين بيع نتاج النتاج، أي بيع ولد        : احلنفية واحلنابلة وذهب   �
أبو عبيد، وأمحد، وإسحاق، وابن حبيب من املالكية، وأكثر أهـل اللغـة، وبـه جـزم     : هذا التفسري قال به  

خليل املـيس،   :  حتقيق ،طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية    النسفي، جنم الدين بن حفص،      : انظر. الترمذي
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 .أا من قبيل بيع املعدوم: األوىل 

 .انعدام املالية فيها والتقوم: الثانية 

 .1أا غري مقدور على تسليمها ، فتدخل بذلك يف النهي عن الغرر: الثالثة 

  :2وجعل املاوردي الغرر يف هذا البيع من وجهني

 أنه ال يعلم هل املبيع سامل أو هالك ؟: أحدمها

  هل يصل إليه أو ال يصل ؟ أنه ال يعلم: ثانيهما

ال تبع مـا لـيس      "   يه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده               – 2
وكـذلك عن بيع املالمسـة ، فيما رواه أبو سعيد اخلـدري           . 3"عنـدك

 : قال

 . 4ملس الثوب ال ينظر إليه: ، وهي "ى عن املالمسـة "

 األول يتناول كل البيوع الـيت       أن احلديث :  من احلديثني    االستداللووجه  
أمـا  . ، وبيع العني الغائبة منـها     ) العقد(ليست يف حوزة البائعني وقت البيع       

احلديث الثاين فألن علة النهي فيه هي اجلهل باملبيـع رغم كـون الثـوب              
 .5حاضراً ، فإذا كان غائباً فبطالنه أوىل

 .6 قياس بيع العني الغائبة على بيع النوى يف التمر– 4

                                                                                                                                              
؛  . 166، ص 3، ج كشاف القناع ؛ البهويت،    . 229، ص ]م1986/هـ1406دار العلم،   : بريوت[،  1ط

  .358، ص4، جفتح الباريابن حجر العسقالين، 
  .195، ص12، جاملبسوط؛ السرخسي،  . 358، ص4، جفتح الباريابن حجر، : انظر  1
د املوجود،  علي حممد معوض، وعادل أمح    : ، حتقيق احلاوي الكبري املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد،       : انظر  2

  .16، ص5، ج]دار الكتب العلمية: بريوت[
 .1 ، هامش24احلديث سبق خترجيه، ص  3
، 754، ص   2، كتاب البيوع، باب بيع املالمسة، ج      صحيح البخاري البخاري،  : رواه اإلمام البخاري، انظر     4

 .2023، ويف باب بيع املخاطرة، حديث 2037حديث 
 .16، ص 5، جاحلاوياملاوردي، : انظر  5
 .32، ص 6، جاملغين، ابن قدامة، 301، ص 9، جاموعالنووي، : انظر  6
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 إن بيع العني الغائبة هو بيع معني بصفة ، فوجب أن يكون باطالً كالسلم يف                – 5
وألن االعتماد يف السلم على الصفة، واالعتماد يف بيع األعيان علـى            . األعيان

الرؤية ، وإذا تقرر بأن السلم إذا مل يوصف حىت يصري معلوماً بطل العقـد ،                
رؤية أن يبطل العقـد أيضـاً ، إذ         وجب إذا مل ير العني حىت تصري معلومة بال        

اإلخالل بالرؤية يف املرئيات كاإلخالل بالصفة يف املوصـوفات ، وألن بيـع             
 .1الصفة إذا علق بالعني بطل ، فكذلك بيع العني إذا علق بالصفة بطل

 :المناقشة والترجيح 

 :وزين مبايليناقش املانعون لبـيع العني الغائبة أدلة ا: مناقشة أدلة اوزين:   أوالً 

االستدالل بآييت البيع والتجارة، استدالل يف غري حمله، ألن اآلية حـىت وإن              - 1
سلم بأا عامة، فقد خصصت باألخبار اليت مت االحتجاج هبا، وهي النـهي             

 .2عن الغرر ، واملالمسة وغريها

ورد اوزين على هذا االعتراض ظاهر من خالل أدلتهم، حيث ال يسلمون             
 البيع الغائب على الصفة يؤدي إىل غرر إذا وصف وصفاً يرفع اجلهالة،             بأن

 .ويقوم مقام الرؤية

 هريـرة  أيب حـديث  ومهـا  ،االستدالل باخلربين اللذين يثبتان اخليار للرائي      - 2
 فيه يقول ، هريرة أيب فحديث ضعيفان، احلديثني ألن يصحان ال ، ومكحول
 بـن  عمـر  وهو ، رواته أحد بسبب نياحملدث باتفاق ضعيف ، النووي اإلمام
 حـديث  أمـا  .3احلـديث  ووضع بالضعف مشهور فهو خالد، بن إبراهيم
  :4لوجهني النووي اإلمام فيضعفه مكحول

 .تابعي مكحوالً ألن مرسل، أنه :  أحدمها
                                                     

 .16، ص 5، جاحلاوياملاوردي، : انظر  1
 .301، ص 9، جاموع، النووي، 17، ص 5، جاحلاوياملاوردي ، : انظر  2
 .302، ص 9، جاموع: انظر  3
 .املرجع السابق: انظر  4
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 .مرمي أيب بن بكر أبو وهو ، ضعيف رواته أحد أن : ثانيهما

 :1استعماالت ثالثة إىل تأويلها كنألم األخبار هذه صحت لو إنه :قالوا مث 

 للعقـد  االستئناف يف )رآه إذا باخليار فهو يره مل ما اشترى من( أن )  أ
 .منه املتقدم العقد استصحاب يف ال عليه،

 علـى  ناقصاً رآه إذا باخليار فهو يره، مل الذي السلم على حممولة أا ) ب
 .الصفة

 قبل رآه كان إذا العقد حال يف يره مل ما اشترى من على حممولة أا ) ج
 .بعد فيما ناقصاً وجده إذا باخليار فهو العقد،

 لألسـباب  اخلربين تضعيف ،-اوزين من وهو - حزم ابن أيد وقد 
  يف والسياغي ،3املغين يف قدامة ابن وكذلك .2سلفاً املذكورة ذاهتـا

 .وغريهم 4النضري الروض 

 وسـط  يف ينتشـر  مل خـرب  فإنه طعمم بن وجبري وطلحة عثمان قصة أما - 3
 املـانعني  عنـد  احلديث قواعد من والصحيح عنهم، اهللا رضي الصحابة

 .5خمالفـة  غـري  من ينتشر أن إال حجة ليس الصحايب قول أن )الشافعية(
 .6اآلخـرين  الصـحابة  من الصحابة هؤالء خالف من وجود عن ناهيك
 كانت احلوادث ههذ ألن الصحابة، بني مشهور هذا أن اوزين وجواب
 قـول  يبطل ومما( :حزم ابن قال .7منهم إنكار يثبت ومل مبحضرهم، تقع

 الـبالد  يف وهي بالصفة الضياع يتبايعون املسلمون يزل مل أنه ، الشافعي

                                                     
 .17 ص ،5، جاحلاوياملاوردي، : انظر  1
 .341، ص 8، جاحمللىابن حزم، : انظر  2
 .32، ص 6انظر ج  3
 .259، ص 3ج: انظر  4
 302، ص 9، جاموعالنووي، : انظر  5
 .17، ص 5، جاحلاوياملاوردي، : انظر   6
 .259، ص 3، جالروض النضريالسياغي، : انظر  7
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 مبال خبيرب لعثمان ماال عنهم اهللا رضي عمر ابن ، عثمان بايع وقد ، البعيدة
 .1مشهور أمر وهذا القرى بوادي عمر البن

 املعقود لكون الفارق مع احلقيقة يف قياس :النكاح على الغائبة العني قياس - 4
 ، احلالة هذه يف الرؤية ميكن وال االسـتمتاع، استباحة هو النكاح يف عليه
 ليسـت  الصـفة  إن مث .2غالباً ملشقتها الرؤية ترك إىل تدعو احلاجة وألن

 عليها العقد صحة من مانعاً بصفاهتا اجلهل يكن فلم ، النكاح يف مقصودة
 صـحة  مـن  مانع هبا فاجلهل ، البيع عقد يف فمقصودة املبيع صفات أما ،

 .3العقد

 أيضـا  فهذا ، واللوز ، واجلوز ، الرمان بيع على الغائبة العني بيع قياس أما – 5
 مقـام  يقـوم  ظاهرمهـا  واللوز واجلوز، ، الرمان ألن ، الفارق مع قياس

 مصـلحة  فيه باطنها استتار إن مث ، احلنطة صربة :مثل ، الرؤية يف باطنهما
 .4الغائب بيع خبالف وهذا الدار، أساس مثل

 : المانعين أدلة مناقشة : ثانياً

 رد يف االستدالل هذا على الرد يتمثل :الغرر عن النهي حبديث االستدالل     ) أ
 :وجوه من وذلك الغرر بيوع من الغائب بيع أن على القائمة الدعوى

 ينتفي فإنه ومعرفة وخربة، رؤية، عن وصف إذا الغائب بيع أن - 1
 .6احملسوس كاملشاهد بذلك ويصري ،5املدعى الغرر عنه

                                                     
 .34، ص 8، جاحمللي  1
 .302، ص 9، جاموعالنووي، : انظر  2
 .17، ص5، جاحلاوياملاوردي، : انظر  3
 .302، ص 9، جاموعالنووي، : انظر  4
 .340، ص 8، جاحمللىابن حزم، : انظر  5
 .260، ص 3، جالروض النضريالسباعي، : انظر  6
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 بيـع  من عنه ي عما خارج الصفة على الغائبة السلعة بيع أن - 2
 على دلت كما املوصوف رؤية مقام تقوم الصـفة ألن الغرر،
 .1الشريعة نصوص ذلك

 أمـا  .املالمسة عن والنهي ،"عندك ليس ما تبع ال" ثحبدي االستدالل ) ب
 تباع اليت الغائب بيوع من فليست املنابذة كبيع ، مياثلها وما املالمسة
 .2الغرر فيها فيظهر حاضر بيع هي وإمنا ، بالوصف

 عند ألنه الغائب البيع يتناول ال فهو عندك ليـس ما بيع عن النهي أما 
 القائـل  صـدق  يف الغرب لغة يف خالف وال ، عنده ليس مما ال بائعه
 املرء عند ليس وإمنا ، ملكه يف ذلك كل كان إذا .ومتاع ضياع عندي
 .3يده يف كان وإن فقط ملكه يف ليس ما

 مـع  قيـاس  هـذا  أن على ورد التمر، يف النوى باع من على القياس ) ج
ـ  واملوجود، اململوك الصفة على الغائب بيع يتماثل ال ألنه الفارق؛  عم
 .الزيتون يف كالزيت معدوم مبثابة وهو متر يف نوى

 بـاطالً  يكون أن وجب بصفة معني بيع هو الغائبة العني بيع بأن القول ) د
 وإثبات برهان إىل حتتاج دعوى هذه أن إىل فإضافة ، املعني يف كالسلم
 غـرر  من األخري هذا يف ملا باطل، قياس املعين السلم على القياس فإن
 فلـذلك  التسليم، على القدرة وتنتفي املبيع يهلك قد ألنه ؛ واضح بين
 وأجل معني، بسعر يكون أن السلم يف وسلم عليه اهللا صلى النيب وجه
 .4)فالن بين حائط من وليس( حمدد

 
                                                     

 .77، 76، ص 2، جاملقدمات، ابن رشد: انظر  1
 .340، ص 8، جاحمللىابن حزم، : انظر  2
 . 342، ص 8جالرجع السابق، : انظر  3
 كتاب البيوع، باب السلم يف مثرة بعينها،        ،سنن أيب داود  أبو داود،   : احلديث رواه أبو داود وابن ماجة، انظر        4

، ص  2، كتاب التجارات، باب السلف يف كيـل معلـوم، ج          سنن ابن ماجة  ،  ؛ ابن ماجة  . 744، ص   3ج
765 ،766. 
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 : الترجيـح

 بالوصف الغائبة العني بيع جواز يرى الذي اجلمهور قول هو األقوال أرجح لعل 
 : يـةالتال لالعتبارات وذلك

 )البيـع  اهللا وأحـل ( العام القرآين بالنص مشمول البيوع من بيع هذا أن - 1
 فيبقـى  سـلف،  كما تستقيم ال الغرر عن بالنهي التخصيص ودعوى
 .عمومه على العموم

 عابرة رؤية من أصدق دقيق وصف ورب الرؤية، مقام تقوم الصـفة أن - 2
 .وعقالً شرعاً، دليلال عليه وأقام ذلك، )اجلد( رشد ابن أوضح وقد ،

 وما البيع، هذا إلبطال الصريح الصحيح الدليل يسعفه مل املنع رأى من أن - 3
 تفتقر اليت البعيدة األقيسة من هو أو الرتاع، حمل على يرد ال إما به استدل
 .للقياس الضرورية الشروط توافر إىل

 : الصفة على الغـائبة العين بيـع في الثمن

 الغائب بيع ملوضوع مكملة مهمة مسألة عند نقف أن جيدر ثاملبح هلذا ختاماً
 أن ميكن أنه أو ؟ حاالً أي نقداً يكون أن جيب الثمن هل .الثمن بأوضاع يتعلق ما وهي
 املـذاهب  حسـب  نعرضه ما وهذا .األوصاف من لوصف التأجيل أو التأخري عليه يرد

 : يلي كما الفقهية

  : احلنفيـة– 1
 املعاوضات يف املساواة فإن معاوضة، عقد البيع عقد أن على بناء إنه يقولون

 فللبـائع  حاالً، والثمن حاضرة، لسلعة البيع كان فإذا .عادة املتعاوضني بني مطلوبة
 إىل الـثمن  تسليم من ميتنع أن للمشتري وليس الثمن، يقبض حىت املبيع حبس حق

 مل الثمن يف البائع وحق عقد،ال يف بالتعيني تعني قد املبيع يف املشتري حق ألن البائع،
 الثمن يسلم فحينما بالقبض، إال بالتعيني يتعني فال الذمة يف الثمن ألن بالعقد يتعني
  .املساواة فتتحقق فيتعني
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 البـائع  حق يتقدم ، بالتقدمي إالّ املساواة تتحقق فال غائباً املبيع كان إذا أما
 لـيس  واملبيـع  إليه مشاراً اًعين بالقبض الثمن يكون حيث ، املشتري حق ويتأخر
 بعد إال بالتسليم يؤمر فال املشتري عن الثمن فيسقط املبيع يهلك قد وألنه كذلك،
 .1آخر موضع يف أو املصر ذلك يف املبيع كان سواء املبيع إحضار

 مطالبته للبائع ليس يره مل شيئاً شرى : ] فروع [ ( :املختار الدر يف وقال
 يـرون  ألم حاال الثمن بدفع البائع يلزمون ال احلنفية وكأن .2 ) الرؤية قبل بالثمن
 عابدين ابن يعلق لذا الرؤية، بعد إال آثاره عليه تترتب منتهياً تاما يعترب ال العقد بأن
 .3قبلها العقد متام لعدم :قال )بالثمن مطالبته للبائع ليس( السابقة العبارة على

 :املالكيـة – 2

 الثمن تسليم البائع شرط إذا أما املشتري، من تربعاً الثمن نقد عندهم جيوز 
 تغـريه،  يـؤمن  ال ما أما .وغريها والعقار كالدور تغريه يؤمن فيما فأجازوه حاالً

 عبـد  القاضـي  إليـه  ذهب وما .4فيه النقد اشتراط جيوز فال واملأكول كاحليوان،
 الصـفة  علـى  املبيعة السلعة كانت وإن( :بقوله اجلالب ابن ذكره ما هو الوهاب
 .5)قبضـها  قبـل  مثنها ينقد فال مأمونة غري كانت وإن مثنها، بنقد بأس فال مأمونة
 إذا تعجيله وجواز الصفة، على الغائب بيع يف الثمن تأجيل وجوب املالكية فمذهب

 الغائب بيع يف النقد وجاز( : بقوله املذهب احلطاب ويلخص .بشرط ذلك يكن مل
 علـى  غريه أو مثلياً كان سواء غريه، أو ، عقاراً كان سواء ، مطلقاً شرط غري من
 .6)بشرطه العقار يف النقد وجاز ..املدونة ظاهر

 :احلنـابلة - 3

                                                     
 .237، ص 5، جالبدائعالكاساين، "  أنظر1
، مطبوع مع حاشية ابن عابدين رد احملتـار،         الدر املختار شرح تنوير األبصار    ، عالء الدين حممد،       احلصكفي  2

 .603، ص 4، ج)1979/هـ1399: القاهر(، 2ط
 .603، ص 4، جاحلاشيةابن عابدين،   3
 .981، ص 3، جاملعونةالقاضي عبد الوهاب،   4
 .171، 170، ص 2، جالتفريع، ابن اجلالب  5
 .298، ص 4، ج اهب اجلليلمو: انظر  6
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 بيع إىل له، تقسيمهم حبسب الصفة على البيع يف الثمن تأجيل عن تكلموا 
 بيع وإىل احلاضر، كبيع وقبضه مثنه، قبض قبل التفرق فيه فيجوز :بالصفة معينة عني
 قـبض  أو املبيع، قبض قبل العقد جملس عن فيه التفرق جيوز فال معني غري صوفمو
 .1كالسلم العوضني أحد قبض قبل فيه التفرق جيز فلم ، الذمة يف بيع ألنه مثنه،

 تعجيلـه  جيـوز  بالصـفة  املعـني  بيع يف الثمن أن اإلنصـاف يف وذكر
 كبيـع  ملبيـع، ا وقـبض  ، الثمن قبض قبـل التفرق جيـوز حبيـث ، وتأجيلـه
 .2متعددة روايات فذكروا املعني غري املوصوف أما احلاضر،

 جيـوز  )بالصفة معينة عني بيع( البيع من النوع هذا بأن الكشاف يف وجزم
 3.بالس كاحلاضر املبيع قبض وقبل ، الثمن قبض قبل متبايعيه من التفريق

                                                     
 .35، 34، ص 5، جاملغين، ابن قدامة: انظر  1
 .299، ص 4، جاإلنصافاملردادي، : انظر  2
 .164، 163، ص 3، جكشاف القناعالبهويت، : انظر  3
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 المبحث الثاني

 بيع الموصوف في الذمة

 تمهيـد
 : بيع املوصوف إىل قسمني رئيسيني– كما مر سابقاً –اء  قسم الفقه

وقد تناولنا عرضه يف املبحث األول حتت عنـوان بيـع           . بيع املعني بالصفة     :أوهلما  
العني الغائبة ، نظراً ألن الفقهاء ال يعطون اعتباراً لوجوده بدون رؤيته ، فهو              

 .كن رؤيتهغائب عن جملس العقد إما حساً ، وإما حكماً حبيث ال مت
هذا حىت وإن مت بلفظ البيع فالواجب       ): يف الذمة (بيع موصوف غري معّين        :ثانيهما

 .1أن تستقصى فيه صفات السلم؛ ألنه يف معناه

 :صور بيع الموصوف في الذمة 

إذا كان للثمن أمهيته اخلاصة يف حتديد تصور مميز هلذا البيع، فإنه كذلك ميثل               
إضافة إىل أن بعض الفقهاء أعطـوا اعتبـاراً         . ذا التصور   العنصر األساس يف حتديد ه    

 .خاصاً للّفظ والصيغة اليت يتم هبا التعاقد، هل هي السلم ، أو البيع
فبيع املوصوف يف الذمة على هذا إما أن يقع بلفظ البيع، أو بلفظ السلم، ويف                

 .كال احلالني إما الثمن فيه حاال ، أو مؤجالً
بيع والثمن حاال واستوىف بقية شروط السلم األخرى وحتققت فإن كان بلفظ ال   – 1

إرادة السلم فيه ، فهو سلم ، ألن هذا البيع ينطبق عليه السلم امساً ومعىن. 
، املالكيـة   وقد ذهب إىل جواز انعقاد السلم بلفظ البيـع كـل مـن               
 .الشافعيـة، ووجه عند حنيفة وصاحبيه ، وأيب احلنـابلة و

 إن :  فقالواالشافعيةاحلنفية، وهو الوجه الصحيح عند  من زفروخالفهم  
 

                                                     
 .299، ص 4، جاإلنصافاملردادي، : انظر  1
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 .1.السلم ال ينعقد بلفظ البيع
إذا كان الثمن مؤجالً ، فهو بيع الكالئ بالكالئ ، وقد حكي اإلمجاع علـى                 – 2

 .منعه
فما يصدق عليه من الصور اليت ميكن استخالصـها         : أما إذا وقع بلفظ السلم     - 3

 :من نصوص الفقهاء هي 
فهو السلم احلال وهـو     : انعقاد السلم على أن الثمن واملبيع حاالن         )    أ    

 .حمل خالف
 .إذا كان الثمن حاال ، فهو السلم املؤجل، وهو جائز باإلمجاع)    ب 
إذا كان الثمن مؤجالً ، فهو بيع الكالئ بالكـالئ ، وقـد حكـي               )     ج  

 .اإلمجاع  على منعه

 الصور اليت حنتـاج إىل الوقـوف عنـدها،          وخنلص من هذا التمهيد إىل أن     
وجتليتها ، هي ثالث صور بالتحديد، وسنعرج على األوليني منهما سريعاً ، مث نتريث              

 :وهي كما يلي . قليالً يف الثالثة ألا حمل نقاش ومدارسة
 .بيع موصوف يف الذمة بصيغة البيع ، والثمن حال أو مؤجل:  األوىل
ذمة بصيغة السلم مع انعقاده على كون الـثمن         بيع موصوف يف ال   :  الثانية

 .واملبيع حالني
 .بيع موصوف يف الذمة بثمن مؤجل:  الثالثة

 
 بيع موصوف يف الذمة بصيغة البيع بثمن حالٍِ أو مؤجٍل:  أوالً 

فإذا كان الثمن حاال فهو السلم املؤجل، ألنه قد حتقق امسه ومعناه أمـا               �
، لتعجيل أحد العوضني وتأخر اآلخـر       فألنه يسمى سلماً وسلفاً   : االسم

                                                     
، 2، ج  شرح منتهى اإلرادات  ،     ؛ البهويت  538، ص 24، ج مواهب اجلليل احلطاب،  : انظر يف هذه املسألة     1

 ؛  6، ص 24، ج   )املكتب اإلسـالمي  : دمشق(،  روضة الطالبني النووي، حميي الدين بن شرف،      . 214ص  
 .201، ص 5، جبدائع الضائعالكاساين، 
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فألن الشارع شرعه للحاجة الداعية إليه، لينتفع املسلم إليـه          : أما معناه 
 .وهذا البيع يتحقق فيه ذلك. باملال، وينتفع رب السلم برخص السعر

فهو بيع الكالئ بالكالئ، ولكن نظراً النعقاده       : أما إذا كان الثمن مؤجالً       �
 الفقهاء  نصوصاً يفهم منها التفرقة بني انعقاد بلفظ البيع فقد حكى بعض

البيع هبذه الصورة ، بلفظ البيع ، أو لفظ السلم ، حيث يتسـاهلون يف               
تأجيل البدلني يف األوىل ، وال يعتربون ذلك من الدين بالدين، بينمـا ال              

 . يرون جماالً يف تأخر تسليم رأس املال يف الثانية
بداهللا يف حبثه عبارة مطولة من حاشية       وقد أورد الدكتور أمحد علي ع     

الشرقاوي يف املذهب الشافعي، نقتصر منها على الشاهد مما نريد ، وهو قول             
أي بيوع األعيان يف الذمم املشتمل على ذكـر         ) وبيوع الصفات   : ( املصنف

الصفات ، لكن إن عقد بلفظ البيع صح تأجيل كل من املبيع والـثمن ، أو                
 . 1) املثمن فقط، وهو السلم فيه دون رأس املالبلفظ السلم صح تأجيل

فالشرقاوي يف هذا النص يقرر بأن البيع على الصفة إذا كان بلفـظ             
البيع فيجوز تأجيل كل من املبيع والثمن ، أما إذا كان بلفظ السلم ، فيجب               

 . تعجيل رأس املال ، وتأجيل املبيع
الشـافعية  وحاول الشيخ الضرير قراءة هذا النص من خالل نصوص          

               األخرى اليت متنع تأجيل البدلني ملا يؤدي إليه من بيع الدين بالدين ، ولكنه يقر
بأن العبارة ميكن أن يفهم منها معىن تأجيل البدلني معاً ، وكذلك معىن تأجيل              

 .2أحدمها وهو الذي رآه يتسق مع نصوص الشافعية يف كتبهم
رة الشـرقاوي سـالفة     ولعل ما اجته إليه الشيخ الضرير يف تأويل عبا        

الذكر هو األوجه، إذ كما نقل عن الشرقاوي ذاته يف املوضوع نفسه عبارات             
أخرى تقيد هذه العبارة املطلقة، بتعيني أحد البدلني يف الس، كمـا يظهـر              

يشـترط تعـيني أحـد      (ذلك جليا يف تعليق الشرقاوي على عبارة املصنف         
                                                     

حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب بشرح تنقيح اللبـاب أليب زكريـا            الشرقاوي، عبداهللا بن حجازي،       1
 .24، صالبيع على الصفة؛ وانظر أمحد علي عبد اهللا، 164، ص 2، ج)دار الفكر: ةالقاهر(، األنصاري

ضـمن أوراق النـدوة األوىل      (انظر تعليق الشيخ الضرير، الصديق األمني،  خبطه على حبث البيع على الصفة،                2
 .3، ص)لتأصيل العمل املصريف ، اخلرطوم
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لصريورة املعىن حاال، ال يدخله أجل      ذكر أن التعيني مبرتلة القبض،      ) العوضني
 .1أبداً

والصـحيح أن   : (وعلق الشيخ الضرير على هـذه العبـارة بقولـه         
 .2)الشرقاوي يقيد صحة هذا البيع بتعيني أحد البدلني يف الس

وهذا التفسري هو ما يتناسب مع مـا ورد عـن الشـافعية يف بيـع                
فقد أوردت بعض كتبهم قوالً     املوصوف يف الذمة بلفظ البيع ال بلفظ السلم ،          

صححه الشيخان الرافعي والنووي بعدم وجوب تسليم الثمن يف الـس إذا            
والسلم بلفظ البيـع    : (جاء يف أسىن املطالب     . انعقد بلفظ البيع وليس السلم    

اشتريت منك ثوباً صفته كذا هبذه الدراهم،       : اخلايل عن لفظ السلم، كأن قال     
بعتك، بيع، نظراً للفظ ، وهذا ما صـححه         : قالأو بعشرة دراهم يف ذميت، ف     

لكن جيب تعـيني رأس املـال يف        : (، مث قال خبصوص دفع الثمن     ) الشيخان
، أما خبصوص القبض    ) الس إذا كان يف الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين         

، فالتعيني عنـدمها    3)ال القبض يف الس، فال جيب     (فقد صرح بعدم وجوبه     
 .  كونه دينا بدينخيرج البيع من

بيع شيء يصح   : والثاين: (وقد ذكر مقررا اإلقناع عند قول املصنف      
السـلم  "يصح  : قوله: ( ما يلي  –) السلم فيه موصوف يف الذمة بلفظ السلم      

، كان األوىل حذفه ألن كالمنا يف البيع يف الذمة بلفظ البيـع، وهـو ال                "فيه
كـان  " بلفظ السلم "ه   وقول …يشترط فيه ذلك بل يصح وإن مل يصح السلم        

األوىل حذفه ملا تقدم ألن السلم له أحكام، والبيع يف الذمة له أحكام، فأحكام              
السلم يشترط قبض رأس املال يف الس، وال يصح االستبدال عنه، وال احلوالة             
به وال عليه، ويصح ذلك كله يف الثمن يف البيع يف الذمة، وال يشترط قـبض                

 .4)الثمن يف الس
 

                                                     
 .15، ص 2، جحاشية الشرقاوي: انظر  1
 .4يق الشيخ الضرير على حبث البيع على الصفة، ص تعل: انظر  2
 .253، ص 4، جاية احملتاجالرملي، :  ؛ وقريب منه عند124، ص2، جأسىن املطالباألنصاري، : انظر  3
 .250، ص 1، جاإلقناع مع حواشيه للباجوري وغريهاخلطيب الشربيين،   4
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 وما نقلناه عن الشافعية، جند مثله أيضاً عند احلنابلة، يتضح ذلك من             
خالل النصوص اليت سنقتطفها من كتب فروع مذهب اإلمام أمحـد، مـع             
اإلشارة إىل وجود قول عند احلنابلة وإن كان مرجوحاً كما نصوا عليه، يقول             

نا يف الذمة ،    جبواز بيع املوصوف يف الذمة بدون تعيني للثمن مبعىن استقراره دي          
 .مبا جيعل املعاملة من الدين بالدين

وبيع موصوف غري معين يصح يف أحـد        : (فهذا صاحب الفروع يقول    �
ال، وحكاه شيخنا عن أمحد كالسـلم       : الوجهني اعتباراً بلفظه ، والثاين    

. يصح إن كان ملكه، فعلى األول حكمـه كالسـلم         : احلال، والثالث 
س يف وجه، ويف آخر ال، فظـاهره ال يعتـرب    ويعترب قبضه أو مثنه يف ال     

تعيني مثنه ، وظاهر املستوعب وغريه يعترب، وهو أوىل ليخرج عن بيـع             
 .1)دين بدين

إذن فالوجه الذي خالف ظاهر املستوعب عند احلنابلة عدم تعيني          
الثمن وقبضه ، وهو كما صرح ابن مفلح يؤدي إىل الدين بالـدين وإن              

 .كان خالف الرأي الظاهر
فعلـى  : قوله: (ويف تصحيح الفروع بعد نقله للروايات السـابقة، قال        �

األول ، حكمه كالسلم ويعترب قبضه، أو مثنه يف الس يف وجـه، ويف              
 .ال: آخر

هو الصحيح، قدمه يف املغين، والشرح، والرعاية الكربى        :  الوجه األول 
 .وغريهم، وجزم به يف الوجيز

 .وهو ظاهر ما جزم به يف املستوعباختاره القاضي :  الوجه الثاين 
ما لفظه لفظ البيع ومعناه معىن السلم كقوله اشـتريت          : الوجه الثالث 

منك ثوباً من صفته كذا وكذا هبذه الدراهم، وال يكون          

                                                     
عـامل  : بريوت(،  3عبد الستار فراج، ط   : ، مراجعه عكتاب الفرو ابن مفلح، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد،           1

 .23، ص 4، ج)1967/  هـ1388الكتب، 
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موجوداً وال معيناً، فهذا سلم، وجيوز التفرق فيـه قبـل           
 .1)القبض، اعتباراً باللفظ دون املعىن

فعلـى األول   : ( صاحب املبدع حيث يقول    وذات العبارة موجودة عند    �
: حكمه حكم السلم يعترب قبضه أو مثنه يف الس يف وجه، وقال القاضي            

جيوز التفرق فيه قبل القبض؛ ألنه بيع حال، أشبه املعين، فظاهره ال يعترب             
تعيني مثنه، وظاهر املستوعب وغريه يعترب، وهو أوىل ، ليخرج عن بيـع             

 .2)دين الدين
ابن مفلح يرجح الوجه الذي جيعل من البيع خارجاً عـن           واضح أن   

صورة الدين بالدين، مع حكايته يف ذات الوقت لرأي عـدم تعـيني الـثمن              
الذي جيعل املعاملة حتماً من باب الكالئ بالكالئ، وهو ما نوهنا إليه يف بداية              

 .الكالم
والظاهر أن احلنابلة جيعلون هذه القاعدة مطردة يف مثـيالت هـذه            

ملسألة، فهاهم يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة يفرقون بني عقد اإلجارة علـى             ا
املنافع بلفظ اإلجارة أو بلفظ السلم، فال يشترطون تعجيل األجرة يف الصورة            

: جاء يف شرح املنتهى ما نصـه      . األوىل، بينما يوجبون دفعها مقدما يف الثانية      
 سلم ، كأسلمتك هـذا       إجارة على موصوف بذمة بلفظ     -العني–إن أُجرت   (

الدينار يف منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثال، وقبل املُؤجر، اعتـرب              
قبض أجرة مبجلس عقد ، لئال يصري دينا بدين ، واعترب تأجيل نفع إىل أجـل                
معلوم كالسلم ، فدل على أن السـلم يكون يف املنافع كاألعيان ، فـإن مل               

وقد ترجم القاري هذا الكالم يف      . 3) ذلك تكن بلفظ سلم وال سلف، مل يعترب      
 .4)539(جملة األحكام الشرعية وجعله حمتوى املادة 

                                                     
، 23، ص   4، مطبوع هبامش الفروع البن مفلح، ج      تصحيح الفروع املردادي، أبو احلسن علي بن سليمان،         1

24. 
، )املكتب اإلسـالمي  بريوت،  (،  املبدع يف شرح املقنع   ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد،            2

 .27، ص 4ج
  .564، ص3، جكشاف القناع: ؛ وانظر . 360، ص2، جشرح منتهى اإلرادات  البهويت، 3
: ، دراسة وحتقيقجملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  القاري، أمحد بن عبد اهللا، 4

، ]1981/هـ1401مطبوعات هتامة، : جدة [،1عبد الوهاب أبو سليمان، حممد إبراهيم أمحد علي، ط
  .210ص
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من املالكية عبر عـن     ) اجلد(وقد رأينا فيما سبق أن الوليد ابن رشد          
، دون استعماله للفظ    1)متفق على كراهيته  : (منع هذا النوع من البيوع بقوله     

مبا قصد بالكراهية هنا، الكراهة التحرميية      املنع أو احلظر أو احلرمة، وإن كان ر       
 .وليس الترتيهية

وللمالكية تفرد آخر يف باب السلم قد يفسره البعض جبواز تأجيـل            
البدلني بصورة من الصور، وهو قوهلم جبواز تأخري رأس مال السلم اليـومني             
والثالثة حىت وإن اشترط ذلك يف العقد، على أن ال يكون أجل السلم أقرب              

 . مثالًكيومني
أما تأخر رأس مال السلم أكثر من ثالثة أيام فإن كان ذلك بشرط فال     

األول، بالفساد، والثاين   : يصح ، وإن كان من غري شرط ففي املذهب قوالن         
 .2بعدمه

وبال ريب فإن من يصحح العقد مع الزيادة عن الثالثة أيام إىل فتـرة         
ل ضمناً يف معـىن بيـع       طويلة تقارب أجل السلم أو تزيد عنه فإن ذلك يدخ         

 . الدين بالدين
واستئناسا هبذا الرأي قرر الشيخ الضرير بأنه ال يرى مانعاً من تأجيل            

 .3رأس مال السلم بشرط أن يكون أقل من أجل املسلم فيه
وقد قيد جممع الفقه اإلسالمي مدة التأخري، بأن تكون أقل من األجل              

 الصادر يف دورة    85رار امع رقم    فقد جاء يف الفقرة ج من ق      . احملدد للسلم 
ـ 1415مؤمتره التاسع بأبوظيب     األصل تعجيل قـبض رأس     : ( م 1995/ ه

مال السلم يف جملس العقد، وجيوز تأخريه ليومني أو ثالثة ولو بشرط، على أن              
 . 4)ال تكون مدة التأخري مساوية أو زائدة عن األجل احملدد للسلم

                                                     
 .29، ص 2 ، جاملقدمات: انظر  1
 .346، 345، ص 4، جالشرح الصغري مع حاشية الصاويالدردير ، : انظر  2
 .462، 461، ص الغرر: انظر  3
ـ       قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي    جممع الفقه اإلسالمي،      4 ، 2المي، ط  ، املنبثق من منظمة املؤمتر اإلس

 .194، 193، )م1998/هـ1418دار القلم، : دمشق(
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 خلصها املنحى، هذا اجتاههم يف وجيهة املالكية يراها اعتبارات وهناك  
 :التايل السؤال يف البغدادي الوهاب عبد القاضي

 استثناء يتطلب )الثمن( املال رأس فدفع ؟ ال أم ديناً، التأخري هذا يسمى هل .1
 واإلقباض ،1الوزن بتراخي العادة وجرت ، ونقده املال وزن فيها ميكن مدة
 .تـأخرياً  بـذلك  يسمى فال ، )أيام ثالثة( املدة هذه والقبول اإلجياب عن

 أساس على وإمنا ، الدين أساس على ال التأخري جواز بناؤهم كان ولذلك
 قارب ما( الفقهية القاعدة إىل استنادا ، )الثمن( السلم مال رأس قبض معىن
 .2)؟ ال أم حكمه يأخذ هل الشيء

 واملبيـع  الـثمن  أن على انعقاده مع السلم بصيغة الذمة يف موصوف بيع :      ثانياً
 .حـاالن

 مـا  فيه واشترطوا املطلق البيع قبيل من الصورة هذه اعترب الفقهاء مجهور �
 مثـار  وهو ، احلال السلم الفقهاء بعض ويسميه .البيع عقد يف توافره جيب

 .الفقهاء بني خالف

                                                     
 .988، ص 2، جاملعونة: انظر  1
 : هذه القاعدة يف املنهج املنتخب بقولهاملالكية من الزقاقوقد نظم   2

 نوى أو استجمر أو زكّى احتذي  وهل قريب الشيء كهو كالذي
 صرف وثنيا عهـدة صلح عـدم  كحج أضحـاه نكاح وسلـم

 شرح النظم الشيخ املنجور، وفصل هذه القاعدة، ومثّل هلا كما جاء باألمثلة اليت احتواها النظم وهي كمـا                   وتوىل
 :يلي

 .أي الذي يقدم النية قليالً قبل حملها): نوى( �
 .يشري إىل النجاسة اليت تلحق حمل املخرج هل تأخذ حكمه يف االستجمار): استجمر( �
احلول بيسري هل يأخذ نفس حكم احلول؛ ألن املالكية ال جييزون تقـدمي                 يشري إىل تقدمي الزكاة عن      ): زكى( �

 .الزكاة عن وقتها بكثري
إشـارة إىل من تطيب حال إحرامه حبج أو عمرة وأزاله بالقرب، أو ألقت الريح الطيب عليه وهـو            ): كحج( �

 .نائم فأزاله بقرب استيقاظه
 . يسريمثل تقدمي العقد على إذن املرأة بزمن): نكاح( �
 .مثل املفارقة اليسرية بعد عقد الصرف): صرف( �
يشري إىل البيع بشرط اخليار ملدة معلومة، كأن يقول املشتري للبائع، إن جئت بـالثمن إىل                ) ثنيا عهدة صلح  ( �

 .شهر فاملبيع رد عليك، فجاءه بعد الشهر بقريب
: ، حتقيـق   املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب     شرحاملنجور، أمحد بن علي،     :  انظر تفصيل القاعدة والتمثيل هلا يف     

 .164، 152، ص )دار عبداهللا الشنقيطي للطباعة والنشر(حممد الشيخ حممد األمني، 
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 التأجيـل  فيه الواجب بل حاال السلم جواز عدم يـرون الفقهاء فجمهور �
 .1املدة هذه يف اختلفوا وإن ، ممعلو أجل إىل

 أيب قول وهو ،2ومؤجالً حاال السلم جبواز فقالوا الشافعية ذلك يف وخالف
  .3املنذر وابن ثور

 :واملعقول ، باملنقول اجلمهور استدل :اجلمهور أدلة �
 صلى اهللا رسـول قدم :قال عنه، اهللا رضي عباس ابن حديث :املنقول .1

 أو ، والعامني العام التمر، يف يسـلفون لناسوا املدينة وسلم، عليه اهللا
 :وسـلم  عليه اهللا صلى النيب فقال إمساعيل، شك ، ثالثة أو عامني قال

 .4)معلوم أجل إىل معلوم، ووزن معلوم، كيل ففي شيء يف أسلف من(
 وسلم عليه اهللا صلى منه أمر وهو ،)معلوم أجل إىل( قوله فيه الشاهدو
 ،5والفقه األصول علماء ذلك إىل يرشد اكم الوجوب يقتضي واألمر ،

 .حاال جيوز فال الشروط من شرطاً فيه املسلم تأجيل يكون وهبذا
 : املعقـول 02
 ، ومعناه امسه عن بذلك خيرج فإنه ، حاال شرع إذا السلم إن قالوا   ) أ

 وتـأخر  العوضـني  أحد لتعجيل سلما يسمى فألنه :االسم أما
 مـا  كان وإذا إليه، الداعية للحاجة شرع فألنه معناه أما اآلخر،
 .6إليه احلاجة انتفت فقد حاضرا يبيعه

                                                     
كشاف ؛ البهويت،   359، ص   4، ج الشرح الصغري ،  ؛ الدردير 11، ص 1، ج حتفة الفقهاء السمرقندي،  : انظر  1

 .298، ص 3، جالقناع
 .247، ص 2، جشرح احمللي وحاشيتا قليويب وعمرية ؛ احمللي، 226، ص 1، جاإلقناعاخلطيب الشربيين،   2
 .402، ص 6، جاملغين، ابن قدامة: انظر  3
، كتاب السلم، باب السلم يف الكيل املعلوم،        صحيح البخاري البخاري،  : انظر. رواه البخاري ومسلم وغريمها     4

، 1226،ص3اب السـلم، ج   ، كتاب املسـاقاة،ب   صحيح مسلم ؛ مسلم،   .2124،حديث  781،ص23ج
 .1604حديث 

قواعـد األصـول    ،  ؛ عبد احلق البغدادي، عبد املؤمن بن كمال الدين        402،  26، ج املغينابن قدامة،   : انظر   5
 1408مطبوعات جامعـة أم القـرى،       : مكة املكرمة (،  1علي عباس احلكمي، ط   : ، حتقيق ومعاقد الفصول 

عبدالقادر : ، حترير البحر احمليط يف أصول الفقه    هبادر،  ؛ الزركشي، بدرالدين حممد     . 65، ص   )م1988/هـ
 .365، ص 2عبدالستار أبوغدة، حممد سليمان األشقر، ج: العاين، مراجعة

  .406، ص6، جاملغينابن قدامة ، :     انظر6
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 حينمـا  إال ذلـك  يتحقق وال ، للمتعاقدين إرفاقا شرع السلم إن )ب
 )اإلرفـاق ( الباب هذا عن خيرجه وما ، مؤجالً فيه املسلم يكون
 .وغريها األقيسة مثل فرعية أدلة وهناك .1ممنوعاً يكون

 :يلي مبا استدلوا فقد : ةالشافعيـ أما
 التصريح دون الشافعي اإلمام به استدل وقد :املؤجل على 2األوىل القياس �

 بصـفة  الطعام بيع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أجاز فإذا( :فقال بامسه،
 يف لـيس  ألنه أجوز؛ حاال بصفته الطعام بيع – أعلم واهللا – كان أجل، إىل
 مـؤخراً  ضمن فإذا صاحبه، على مضموناً فة،بص يكون أن إال معىن البيع
 معىن من أخرج واألعجل مؤخراً، منه أعجل معجالً وكان ، معجالً ضمن
 .3)بصفة بائعه على له مضمون أنه يف له جمامع وهو ، الغرر

 أوىل باب فمن الغرر من فيه ما وفيه جائز، املؤجل السلم أن طاملا فإذن
 .4الغرر عن لبعده جائزاً احلال السلم يكون أن

 الذي الصريح الصحيح احلديث يف واملتمثلة اجلمهور، أدلة الشافعية وناقش �
 املـراد  ولكن الوارد، احلديث حول خالف ال إنه :فقالوا ، الباب يف ورد

 املراد ولكن ، وحتديده األجل، ذات ليس )معلوم أجل إىل( :فيه "باألجل"
 ومعـىن  .5الـذرع  جيوز هأن بدليل والوزن، الكيل يف كما ، به العلم هو

 فلـيكن  مـوزون  أو ، معلوماً فليكن كيل يف أسلم من :عندهم احلديث
 .6معلوماً فليكن أجل إىل أو ، معلوماً

                                                     
 .402املرجع السابق ص :   انظر1
من األصل أو املقيس عليه، كالضرب أوىل وأقوى يف ظهور العلة ) املقيس( وهو القياس الذي يكون فيه الفرع 2

  .105، ص5الزركشي، البحر احمليط، ج: انظر. بالنسبة للتأفيف
 .289، ص 6، جاألم  3
 .105، ص 2، جمغين احملتاجاخلطيب الشربيين، : انظر   4
 .105، ص 2، جمغين احملتاجاخلطيب الشربيين، : انظر  5
 .182، ص 4، جاية احملتاج، الرملي: انظر  6
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 الـذي  األوىل القيـاس  إبطال يف فيكمن الشافعيـة على اجلمهور رد أما
 سـلّم  لو وحىت الغرر، عنه زال معني بزمن حتدد إذا األجل أن يف ويتلخص ، ساقوه
 أكثـر  بل ، مثله احلال فالسلم ، التسليم وقت الوفاء عن العجز احتمال بوجود جدالً
 يسـتطيع  حىت إليه للمسلَم الفرصة تتيح املؤجل السلم يف األجل مدة ألن منه؛ غرراً
 .1احلال يف تسليمه جيب فهو احلال السلم أما ، فيه املسلم توفري

 على قدرته عدم حالة يف احلال السلم جيعل اجلوزية القيم ابن وجدنا وهلذا
 كان إذا املؤجل السلم أما ،"عنده ليس ما اإلنسان بيع" عن النهي يف داخالً به الوفاء
 بـثمن  كاالبتيـاع  ، الـديون  من دين فهو الغالب يف تأمينه من ثقة على إليه املسلم
 .2مؤجل

ـ  السلم جلواز الشافعية اشترط فقد القيم ابن إليه رمى ملا وحتوطاً  أن الاحل
 ملك يف املبيع أن عباراهتم بعض من ويفهم بل ، العقد عند موجوداً فيه املسلم يكون
 املبيـع  غيبـة  مع جوازه هو عندهم احلال السلم إىل البيع عن العدول وفائدة ، البائع
 .3السلم طريق غري من غائباً بيعه يصح ال إنه حيث

 من يفهم وما الشروط من الشافعية حدده مبا احلال السلم األمر حقيقة ويف
 .معناه وال ، السلم اسم عليه ينطبق وال بيع فهو ، نصوصهم
 .اآلخر وتأخر العوضني أحد لتعجيل سلفاً أو سلماً مسي فقد :االسـم أما
 مـا  ومع ، إليه الداعية للحاجة شرع أنه مشروعيته حكمة من فألن :املعىن وأما
 .4السلم إىل حاجة فال حاالً يبيعه

                                                     
 .10 ص ،السلمالضرير، : انظر  1
 .19، ص 2، جإعالم املوقعني: انظر  2
وقد مر قول الشافعية يف بيع العني الغائبة على الصفة،          . 105، ص 2، ج مغين احملتاج اخلطيب الشربيين،   : انظر  3

 فيلـزم يف    وهو املنع، سواء كان لسلعة معينة، أو موصوفة، فكان الطريق إلباحة هذا النوع األخري هو السلم،               
وقد وجدت إشـارة إىل     . حقيقة األمر من إباحتهم للسلم احلال، أن يقولوا جبواز بيع العني الغائبة على الصفة             

اعلم أنه يلزم الشافعية، ومن     : (هذا اإللزام عند حمشي كتاب إحكام األحكام، نقال عن عالء الدين العطار قال            
ائبة إذا وصفت بأوصاف السلم، وقد منعها الشافعي يف قولـه           قال بقوهلم يف السلم احلال، جواز بيع العني الغ        

، ابن دقيق العيد، احلافظ تقي الدين أيب الفـتح        : انظر). اجلديد، وهلذا اختار احملققون من أصحابه جواز بيعها       
  .157، ص2، ج]دار الكتب العلمية: بريوت[، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام

 .11، ص السلمالضرير، : ، وكذلك406، ص 6، جاملغينابن قدامة، : انظر  4



 68

 فرق وجود وعدم البيع إىل األمر لصريورة اجلمهور قول رجاحة يتضح هذا ومن
 .احلال السلم باسم الصورة هذه الشافعية خص ما وبني بينه

 مؤجل بثمن الذمة يف موصوف بيع :  ثالثـاً
 .بالدين الدين أو "بالكالئ الكالئ" باسم الفقهاء عند معروفة الصورة وهذه

 : بالكالئ الكالئ معىن  ) أ
 أن ، احلـديث  غريب وكتب العربية، معاجم يف اللغة أهل نقل :لغـة    .1

 مـن  كذلك جاء وقد تأخر، أي الدين كَأل من ، النسيئة : الكالئ معىن
 مبعىن بالدين، الدين أي ؛1بالنسيئة النسيئة أنه على وفسر كايل، مهز غري
 نم دين آخر على لرجل يكون أن :مثل املؤخر، بالثمن املؤخر الشيء بيع
 إىل شيئاً به مين بع :له فيقول عنده، جيد مل القتضائه جاء فإذا غريه، أو بيع
 .2التأخري لذلك املبيع يف ويزيده هذا، جانس ما أو إليك، أدفعه أجل

 "بالكـالئ  الكالئ" يف واالصطالحي اللغوي املعىن تطابق : اصطالحاًو    .2
 وما ، صوره نبيا يف الفقهاء اختلف وإن ، العام معناه حيث من وذلك
 االصـطالحي  ملعناه نعرض أن وميكن .بالدين الدين اسم عليه يصدق
  :يلي كما الفقهية املذاهب يف وتصوره

 النسـيئة  بالكـالئ  الكـالئ  أن القدير فتح شرح يف جاء :احلنفية ♦
 .4بالدين الدين إنه آخر موضع يف وقال ،3بالنسيئة

 .5مبثله دين بيع :بأنه عرفوه وقد :املالكية ♦

                                                     
أمحد عبد الغفـور عطـار،      : ، حتقيق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    اجلوهري، إمساعيل بن محاد،     : انظر  1

 .69، ص 1، ج]م1982/هـ1402[، 2ط
يكن، البلعمشي أمحد   : ، حتقيق مشارق األنوار على صحاح اآلثار    القاضي عياض، ابن موسى اليحصيب،      : انظر  2

 .427، ص 2، ج)م1983/هـ1403مطبوعات وزارة األوقاف، : املغرب(
مطبعـة احللـيب،    : القـاهرة [،  1، ط شرح فتح القدير  ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد،         : انظر  3

 .97، ص 7، ج]م1979/هـ1389
 .136املرجع السابق، ص   4
 .124، ص 4، جالشرح الصغري ؛ الدردير، 81 ، ص3، جشرح الزرقاين على خليلالزرقاين، : انظر  5
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 رجل على له ديناً الرجل يبيع أن :بالكالئ الكالئ( :مالك اإلمام قالو
 .1)آخر رجل على بدين

 سـلم  عقد شخصني بني يكون أن :هو فقالوا جممالً تصويراً وصوروه
 عشـرة  مقابل أجل، إىل البائع ذمة يف موصوفة أثواب عشرة فيه السلعة تكون
 .2اختلفا أو جالناأل اتفق سواء أجل، إىل املشتري ذمة يف دنانري

 شيء بيع – بالكالئ الكالئ – وحقيقته( :بقوله عرفة ابن بينه ما وهذا
 .3)اآلخر على أحدمها تقرر سابق غري أخرى، ذمة يف بشيء ذمة يف

 :هي 4ثالثة أقسام إىل بالدين الدين املالكية قسم : أنواعـه
 يف يفسخها دراهم عشرة عليه يكون كأن :مؤخر يف الذمة يف ما فسخ )1

 قال .قبضها يتأخر درمهاً عشر أحد يف أو قبضه، متأخر ثوب أو دينار،
 ربـا  لكونـه  أشـدها  ألنه باألول املصنف وبدأ( :الكبري الشرح يف

 .5)اجلاهلية
 ذمة يف بدين غرمي على دين كبيع :عليه هو من لغري بالدين الدين بيع )2

ـ  بدين عليه هو من لغري الدين بيع يشمل ال وهو ثالث، رجل  أو ال،ح
 .مينع ال فهذا معٍني مبنافع أو قبضه، يتأخر مبعين

 .6أيـام  ثالثة من أكثر السلم مال رأس تأخر مثل :بالدين الدين ابتداء )3
  من األخف بالدين الدين بيع من أخف وهو( :الكبري الشرح يف وقال

                                                     
، 660، ص   )القاهرة، طبعـة احللـيب    (حممد فؤاد عبدالباقي،    : ، حتقيق املوطأمالك، بن أنس اليحصيب،     : انظر  1

 .كتاب البيوع، باب السلفة يف القروض
 .169، ص 2، جالتفريعابن اجلالب، : انظر  2
: ، املشهور اية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية        اهلدالرصاع، أبو عبد اهللا حممداألنصاري،        3

، ص  ] املكتبـة العامـة   : تـونس [،  1حممد الصاحل النيفر، ط   : بشرح الرصاع على حدود ابن عرفة، تصحيح      
252. 

، ص  5، ج شرح الزرقاين على خليـل    ؛ الزرقاين،   128 – 124، ص   4، ج الشرح الصغري الدردير،  : انظر  4
 .63 – 61، ص 4، جحاشية الدسوقي مع الشرح الكبري الدسوقي، .82 – 81

، مطبوع هبامش حاشية الدسوقي على الشـرح الكـبري،   الشرح الكبري،    الدردير،أبو الربكات أمحد بن حممد      5
 .124، ص 4، جبلغة السالكالصاوي، : وانظر. 61، ص 3، ج]مطبعة احلليب: القاهرة[

 .127، ص 4، جبلغة السالك  6
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 .1)به فسخه
 2: هي الشروط من مجلة له اشترطوا فقد :بالنقد الدين بيع أما

 .حاله ليعلم املدين حضور   )1(
 .عليه الذي بالدين املدين إقرار   )2(
 يتـأخر  معـني  مبنـافع  الدين، كبيع حكماً أو حقيقة إما الثمن تعجيل   )3(

 .قبضها
 القـدر  احتاد اشتراط مع جبنسه أو الدين، جنس غري من الثمن يكون أن   )4(

 .والصفة
 الصـرف  من  فيه ملا ذلك، سعك أو بفضة يباع ذهباً الدين يكون أال    )5(

 .املؤخر
  .عداوة الدائن وبني املشتري بني يكون أال    )6(

 ورد كمـا  ، بالدين الدين أنه ، بالكالئ الكالئ الشافعية فسر :الشافعيـة ♦
 املصنف قول على حاشيته يف قليويب وعلق .األحاديث بعض يف به التصريح

 عنـد  أي وفسـر؛ ( :قوله :ئالقا )الدين ببيع – بالكالئ الكالئ – وفُسر(
 أيضـا  عمرية ذكره ما وهو . 3)بالنسيئة النسيئة بيع أنه اللغة ويف ، الفقهاء

 أيضـاً  املعـىن  نفس أوضح وقد .4باملؤجل املؤجل أنه وزاد ، حاشيته يف
 احتـد  سواء يصح فال بالدين الدين بيع أما ( :قال حيث الشربيين اخلطيب
 .5) بالدين الدين ببيع وفسر بالكالئ الئالك بيع عن للنهي ال، أم اجلنس

                                                     
 .63، ص 3، جالشرح الكبريالدردير،   1
 .انظر هذه الشروط يف املرجعني السابقني  2
 ، ضمن كتاب حاشيتان لقليـويب       حاشية قليويب على منهاج الطالبني    قليوبيب، شهاب الدين أمحد بن سالمة،         3

 .215، ص 2، ج]1974/هـ1394مطبعة أمحد بن سعد، : القاهرة[، 4وعمرية على منهاج الطالبني، ط
، ضمن كتاب حاشيتان علـى      حاشية عمرية على منهاج الطالبني    عمرية، شهاب الدين أمحد الربلسي،        : انظر  4

ـ 1394مطبعة أمحد بن سعد،     : القاهرة[،  4منهاج الطالبني، لقليويب، وعمرية، ط     ، ص  2، ج ]1974/هـ
215. 

 .257، ص 1، جاإلقناع  5
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 :قدامـة  ابن قال بالدين، الدين أنه بالكالئ الكالئ احلنابلة فسر :احلنابلة ♦
 يف أكـده  ما وهو ،1)بالدين الدين بيع وهو بالكالئ الكالئ بيع جيوز وال(

 .2صوره بذكر معقباً الكشاف،
 :3منها صوراً بالدين الدين لبيع عدوا : صوره

 .الدين عليه هو ملن مؤجل بثمن وأمثان عروض من حاال الذمة يف ما بيع    )1(
 .مطلقاً الدين عليه هو من لغري الذمة يف ما بيع    )2(
 :فيقـول  آخر، على دين له يكون حبيث ، ديناً السلم مال رأس جعل    )3(

 .كذا على سلم مال رأس ذمتك يف ما جعلت
 دينـه  جـنس  غري من صاحبه على دين اثنني من واحد لكل كان إذا    )4(

 كانا سواء جيوز فال ، شيئاً حيضرا ومل ، وتصارفامها والفضة كالذهب
  .مؤجلني أو حالني
 وقال ،4بالدين الدين بأنه بالكالئ الكالئ عمر ابن موىل نافع فسر وقد
 أن األثري ابن وذكر .5عبيد أبو نقله وكذلك .بالنسيئة النسيئة بيع هو :احلاكم

 مدة متديد مقابل يف الزيادة معىن على وفسره بالنسيئة، النسيئة بالكالئ لكالئا
 الكالئ( :بقوله مرة اإلسالم شيخ وفسره .6تريب أو تقضي أن إما أي ، الدين
 شـيئاً  أسلم لو كما يقبض مل الذي باملؤخر يقبض مل الذي املؤخر هو بالكالئ

 ، 1اجلوزية القيم ابن تلميذه دعن ومثله ،7)مؤخر وكالمها الذمة يف شـيء يف
                                                     

مكتبة الريـاض   : الرياض[،  نع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل       املقابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد،           1
 .75، ص 2، ج]1980/هـ1400احلديثة، 

 .265، ص 3، جكشاف القناعالبهويت، : انظر  2
 ، املنسوبة للشيخ سليمان بن عبد اهللا آل الشيخ، مطبوعة هبامش   حاشية املقنع : املرجع السابق، وكذلك  :  انظر  3

 .ال خيفى أن يف الصورة األخرية أقواال يف املذهب ليس هذا حملهاو. 226، ص 2املقنع، ج
تكملة السبكي، تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف،          . 290، ص 5، ج السنن الكربى البيهقي،  : انظر    4

، ص  5، ج نيل األوطار ؛ الشوكاين،    . 107، ص 10،ج]إدارة الطباعة املنريية  :مصر[،اموع شرح املهذب  
157 . 

 .157، ص 5 ج،نيل األوطارالشوكاين، : انظر  5
: ، حتقيق النهاية يف غريب احلديث واألثر    ،  ابن األثري، جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري         :    انظر   6

  .194، ص4، ج]1979/هـ1399دار الفكر، : القاهرة[حممود حممد الطناحي، 
 .512، ص 30، ججمموع الفتاوى  7
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 الروضـة  يف وفسـره  .2)بالدين الدين بيع وهو املؤخر أي( :أخرى يف وقال
 مثل يف النهي ورد أجلها من الذي للعلة موافقة )باملعدوم املعدوم ببيع( :الندية
 واحدة علة جتمعها فكلها واملضامني واملالقيح، احلبلة، كحبل األحاديث هذه
  .3املعدوم بيع من أا هي

 بالـدين  الدين بيع صور تيمية ابن لشيخه تبعاً اجلوزية القيم ابن ويعدد
 :يلي كما

 بثمن الذمة يف شيئاً أسلم إذا كما :الواجب بالدين الواجب الدين بيع   )1(
 .مؤجل

 كمـا ( الذمة يف التصارف أو املقاصة، صورة وهي :بساقط ساقط بيع   )2(
 ).يأيت

 غـري  مـن  آخر بدين ذمته يف له ديناً باعه لو كما :ببواج ساقط بيع   )3(
 .4عوضه وجيب املبيع الدين فيسقط جنسه

 .دراهم بعشرة حنطة كُر إليه أسلم لو كما :بساقط واجب بيع   )4(

   بالكالئ الكالئ عن النهي :   )ب
 واآلثـار،  السنن أصحاب من وغريمها والبيقهي ، الدارقطين أخرج              

 عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ى " :قال عنهما اهللا رضي عمر ناب عن
  .بالدين الدين وهو :نافع قال "بالكالئ الكالئ بيع

                                                                                                                                              
 .8، ص 2، جم املوقعنيإعال: انظر  1
 .235، ص )دار املعرفة: بريوت(، نظرية العقد  2
عبـد اهللا إبـراهيم     : ، حتقيق الروضة الندية شرح الدرر البهية    القنوجي البخاري، أبو الطيب صديق حسن،         3

 .146، ص 4، ج)مطبوعات الشئون الدينية: قطر(األنصاري، 
فقد وجب له عليه دين، وسقط له عنده دين         . هم رأس مال سلم   أي جعل الدين الذي يف ذمته وهو عشرة درا          4

نظرية ؛   . 512، ص 20، ج جمموع الفتاوى ابن تيمية،   : ؛ وانظر  . 9، ص 2، ج إعالم املوقعني : انظر. غريه
 .635، ص العقد
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 فـإين  ودراية، رواية احلديث هذا عن الكالم يف جاء ما لطول ونظراً           
 النهائي حكمهم مع احلديث، علماء إليه ذهب ما يلخص للصنعاين اال أدع
 :قال .بالكالئ الكالئ حديث يف

 من والدارقطين احلاكم ورواه ضعيف، بإسناد والبزار إسحاق رواه(
 ال :أمحد قال .ضعيف وهو الربذي عبيدة بن موسى إسناده ويف .تفسري دون
 :فقال احلاكم، وصحفه .لغريه احلديث هذا أعرف وال عنه، عندي الرواية حتل

 على تصحيفه من البيهقي وتعجب م،مسل شرط على فصححه عقبة بن موسى
  1).يصح حديث هذا يف ليس امحد قال .احلاكم

 النيب عن يرو مل بالدين الدين بيع عن النهي لفظ( :اإلسالم شيخ وقال           
 أنه منقطع حديث يف وإمنا ، ضعيف وال صحيح بإسناد ، وسلم عليه اهللا صلى
 .2)حديث فيه يصح مل :أمحد قال .بالكالئ الكالئ عن ى

 ومن السابق، النقل خالل من احلديث هذا سند يف البين الضعف رغم
 املـذاهب،  كـل  يف جـار  به العمل فإن ،3التخريج كتب يف جاء ما خالل

 .معناه اعتبار على مجيعاً كلمتهم وأطبقت
 كيف سنده، ضعف رغم احلديث هبذا االحتجاج يرفع ما هذا ولعل

 ابـن  عن نقالً املواق ذلك إىل أشار وقد به، والعمل بالقبول األمة تلقته وقد ال
 .4فيـه  اإلسـناد  طلب عن يغين احلديث هلذا األمة تلقي أن ذكر حيث عرفة،
  .احلديث هذا مثل يف والتعديل اجلرح علماء شأن وهذا

 

                                                     
 .45، ص 3، جسبل السالم: انظر  1
 .235، ص نظرية العقد: انظر  2
التلخـيص احلـبري يف     عسقالين،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي،        ابن حجر ال  : على سبيل املثال  : انظر  3

 26، ص   3، ج ]1964/هـ1384: املدينة املنورة [عبد اهللا اليماين،    : ، تعليق ختريج أحاديث الرافعي الكبري   
: كراتشـي [،  2، ط نصب الراية ألحاديث اهلدايـة    ؛  الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف،            . 

 .156، ص 5، جنيل األوطار؛  الشوكاين،  . 39، ص 4، ج]لعلميالس ا
، مطبوع هبامش مواهب اجلليل التاج واإلكليل ملختصر خليلاملواق، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف، :    انظر4

  .367، ص4، ج]دار الفكر: بريوت[للحطاب، 
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 :بالدين الدين بيع منع على العلم أهل إمجاع  )جـ
 الراسخني من واحد ريغ بالدين الدين بيع منع على العلماء إمجاع نقل

  :اإلمجاع حكى وممن الفقه، كتب يف مستفيضة مسألة وهي ، العلم يف
 والشـوكاين،  تيميـة،  وابن املغين، صاحب عنه حكاه كما أمحد اإلمام    .1

 .1وغريهم
 ال بالـدين  الـدين  بيـع  أن على وأمجعوا( :قال الذي املنذر ابن اإلمام    .2

 .2)جيوز
 مـن  النسيئة فأما( :قال البيع ألقسام ذكره يف )احلفيد( رشد بن الوليد أبو .3

 .3)بالدين الدين ألنه الذمة، يف وال العني يف ال بإمجاع جيوز فال الطرفني
 حكى أن وبعد ، لرأيه االستدالل معرض يف حكى الذي املقدسي قدامة ابن .4

 وال ، بدين دين بيع أنه ولنا ( :قال أمحد واإلمام املنذر، ابن عن اإلمجاع
 .4) باإلمجاع ذلك جيوز

 أن مثـال  إىل أشار بالدين للدين التمثيل معرض يف تيمية ابن اإلسالم شيخ .5
 جيـوز  ال الـذي  فهذا( :قال مؤجل، شيء يف مؤجالً شيئاً إليه يسلف
  .5)باإلمجاع

 أمجع أنه الشريازي لإلمام املهذب شرح اموع تكملة يف السبكي قال    .6
 .6جيوز ال بالدين الدين أن على العلم أهل

 على دليل وفيه بالكالئ، الكالئ حديث على تعقيباً قال فقد :الشوكاين    .7
 تعقيبـاً  اجلرار السيل يف وقال .7إمجاع وهو بالدين الدين بيع جواز عدم

                                                     
، نيل األوطار ؛ الشوكاين،    . 225 ص   ،نظرية العقد ؛ ابن تيمية،     . 106، ص 6، ج املغينابن قدامة،   : انظر  1

 .156، ص 5ج
 .53، ص ]دار الكتب العلمية: بريوت[، اإلمجاعابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم، : انظر  2
 .128، ص2، جبداية اتهد  3
 .106، ص 6، جاملغين  4
 .235، ص نظرية العقد  5
 .107، ص10ج  6
 .157، ص 5، جنيل األوطار  7
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 فقد الربذي، عبيدة بن موسى إسناده يف كان وإن( :نفسه احلديث على
ـ  بيـع  جـواز  عدم على اإلمجاع من حيكى ما عضده من شد  الئالك

 .1)بالكالئ
 سـند  علـى  معلقاً الندية الروضة يف املعىن هذا على أكد وقد :القنوجي    .8

 روي يعـين  ( :قال حيث – فيه الفن أهل ألقوال ذكره بعد – احلديث
 متلقـى  صـار  ألنـه  عضده من ذلك فشد احلديث معىن على اإلمجاع
 .2)بالقبول

 :بالدين الدين بيع أحكام من مجلة   )د
 وطـرف  ومدين، دائن، بني الدين، بيع يف العالقة أطراف اءالفقه حدد

 املشـتري  يكون أن فإما دينه، يبيع أن الدائن أراد فإذا .الدين إليه يتحول ثالث
 ويف ).الدين عليه من غري( ثالث طرف أو ، ) الدين عليه من( نفسه املدين هو

 .نسيئـة أو ، نقـداً البيع يكون قد احلالتني
 بيـع  أي معاً؛ البدلني بتأجيل يتعلق ما الصور، هذه من حبثنا خيص وما 
 منعـه  وقـد  .الدين عليه من لغري أو الدين، عليه ملن كان سواء نسيئة الدين
 بيعـه  بني تفريق دون إليه اإلشارة سبق كما منعه على اإلمجاع ونقلوا الفقهاء
 الدين صور بعض استعراض وميكن ، الدين عليه من غري إىل أو ، عليه من إىل

 وشراح التفريع، كتب عليه نصت الذي التنبيه مع الدين يف والتصرف ، بالدين
 اسـتثنائهم  خالل من إليه يشريون الذي التحرز يف املتمثل واملتون املختصرات

 .الربا أو ، بالدين الدين إىل فيها املعاملة تؤول ملسائل
 

 :الدين عليه لمن بالدين الدين بيع .1
 :بالدين الدين بيع من رتنيصو يشمل النوع وهذا  

                                                     
، 1حممد إبـراهيم زايـد، ط     : ، حتقيق السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار     كاين، حممد بن علي،     الشو  1

  .14، ص3، ج]1985/هـ1405دار الكتب العلمية، : بريوت[
   .146، ص 2، جالروضة النديةالقنوجي،   2
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 بالدين، الدين بإنشاء عنها التعبري وميكن :بالدين الدين ابتداء :األوىل الصورة
 االلتـزام  أنشئ وإمنا ، املتعاقدين ذميت يف مستقراً يكن مل الدين أن أي

 يف مسـتقرا  يكـن  مل واملشتري فالبائع بالعقد، واملثمن للثمن املؤجل
 :مثـل  .الطرفان ارتضاه الذي بالعقد لتزاماال نشأ حىت شيء ذمتيهما
 .مؤجـل  بـثمن  التسليم مؤجلة الذمة يف موصوفة سلعة على التعاقد
 الواجب، بالدين الواجب الدين ببيع الصورة هذه اإلسالم شيخ ويسمي
  .1الطرفني من املؤجل بالسلف مثال هلا ويضرب

 ذمـة  يف اسـتقر  ندي بيع وهو : املؤجل الدين يف الدين فسخ :الثانية الصورة
 ذمة يف املسـتقر الدين فكأن الدائن، ذمة يف استقر آخر بدين ، املدين
 ، السلم دين بيع :مثل .بدله الثاين الدين يف املدين بالتزام فسخ قد املدين

 إىل ، إليـه  املسـلم إىل التسـليم أجل حلول بعد الذمة يف املسـتقر
 .أجل

 إشارهتم يف وحىت مر، كما نيالصورت هاتني منع على الفقـهاء ويؤكد
 دائما الفقهاء حيرص الدين، عليه من لغري أو الدين، عليه ملن سواء الدين لتمليك
 .الربا أو بالدين، الدين بيع من ألا عليها؛ والنص الصور، بعض اسـتثناء على

 : الدين تمليك

 إذ ، املوضوع هذا حول الفقهـاء نظرة اختلفت فقد الدين بتمليك يتعلق فيما 
 وقيمة ، القرض وبدل ، املتلف غرامة :مثل مستقراً، الدين على امللك يكون أن بني فرقوا

 استيفاء قبل واألجرة ، فيه املسلم : مثل مستقر غري عليه امللك يكون أن وبني ، املغصوب
 .2ذلك وغري الدخول قبل واملهر ، املنفعة

                                                     
 .512، ص 20 ، جوجمموع الفتاوى؛  . 235، ص نظرية العقد: انظر  1
منشـورات وزارة   : الكويـت [،  املوسوعة الفقهية األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت،      وزارة  : انظر  2

 .126، ص 21، ج]1987/هـ1407األوقاف، 
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 الفقهـاء  اتفـاق  جند :قرامست الدين على التملك فيه يكون مبا يتعلق ما أما
 لصـور،  فريـق  كل استثناء مع عوض، بغري أو بعوض عليه ملن متليكه جواز على إمجاالً
 :ب 1تتعلق وهي العام احلكم من ومسائل

 ،الشـافعية و ،احلنفية من الفقهاء مجهور استثىن فقد :السلم مال رأس قبض  )  أ
 التصـرف  جيوز ال ألنه ،املالكية عند الصرف وبدل السلم، مال رأس احلنابلةو
 قبـل  التقابض شرط يفوت فيهما التصرف إذ قبضمها، قبل فيهما البائع قبل من

 .2االفتراق
 هو ملن الدين بيع يف الفقهاء بعض اشترط ):الديون تطارح( الذمة يف التصارف ) ب

 احلنابلةو الشافعية أبطل فقد بالدين، الدين إىل البيع صريورة عدم وجوب عليه
 لعدم الشافعي اإلمام بذلك علل كما ، بدين دين ذلك ألن ؛ الذمة يف فالتصار
 مبـا  فاصطرفا دراهم عليه واآلخـر دنانري، رجل ذمة يف لــه كان من جواز
 ديـنني،  يكونا أن :قال حيث السبكي املعىن هذا عن أبان وقد .3ذمتهما فـي
 حىت ذميت يف اليت دراهم بالعشرة ذمتك يف يل الذي الدينار بعتك :قال إذا كما
 ولكـن  أصحابنا قال ..الدينني بتطارح تسمى املسألة وهذه منا، كل ذمة تربأ

 ال أنـه  أصحابه ومجيع الشافعي فمذهب صاحبه منهما كل يربئ أن طريقهما
 .4جيوز

    مـن  واحـد  لكل كان لو :احلنابلة عدها اليت بالدين الدين صور ومن
 مل وتصارفامها والفضة كالذهب ـه،جنس غري من صاحبـه على ديـن االثنني
 ديـن  بيع ألنه ؛ مؤجلني أو ، حالني كانا سـواء جيوز، ال فإنه شيـئاً، حيضرا
  بن الليـث :منهم السلف من مجاعـة قال الـرأي وهبـذا .5بديـن

 
                                                     

 .  يأيت تفصيل هذه املسائل الحقا1
األشباه والنظـائر يف    ،  ؛ السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن     . 10، ص   1، ج حتفة الفقهاء السمرقندي،  :   انظر  2

، 1، ج املهذب،  الشريازي: وانظر. 331، ص   ]دار الباز للنشر  : مكة املكرمة [،  وع فقه الشافعية  قواعد وفر 
 .266، ص 3، جكشاف القناع: ؛ البهويت. 326ص 

 .128، ص 1، جاملوسوعة الفقهية: وانظر. 33، ص 3، جاألم: انظر  3
 .107، ص 10، جتكملة اموعالسبكي،   4
 .265، ص 3 ج،كشاف القناعالبهويت، : انظر  5
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 .الطرفني من الدينني متليك يبطل مما اجلهتني من تقابض يوجد ال فكأنه .1سعد
 وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك يف وتبعهم ةاملالكيو احلنفية أما

 يف اشترطوا املالكية أن إال .الذمة يف الصرف جبواز مجيعا هؤالء قال ، القيم ابن
 املقاصة جتوز أنه :الصغري الشرح يف وجاء ،2معاً حالّ قد الدينان يكون أن ذلك
 أو ، معـاً  الّح وصـفة، قدراً احتدا قرض أو ، بيع من مطلقـاً، العني ديين يف

 وفضة كذهب نوعاً اختلفا أو ، ورداءة كجودة صفة اختلفا أو ، أوالً ، أحدمها
 مـن  التمليك يقع وبذلك  حكماً، متوافر القبض وكأن .3معاً حيالّ أن بشرط
 بدين ساقط دين بيع " ، الذمة يف التصارف صورة تيمية ابن ويسمي .الطرفني
 ذلك عن يا وأمحد فالشافعي( :فيقول يهاف العلماء أقوال على ويعلق ،" ساقط

 ذمة برئت قد ألنه أظهر؛ وهذا حنيفة وأبو مالك وجوزه ، بدين دين بيع ألنه ؛
 السـابق  تيميـة  ابن رأي على القيم ابن وعلق .4)مفسدة غري من منهما كل
 .5)الصواب وهو جوازه واختار شيخنا، قاله ( :بقوله

 قشتهما منا يف القيم ابنو تيمية ابن انتهى دوق : السلم مال رأس الدين جعل ) ت
 سـلم،  مال رأس ، إليه املسلم ذمة يف الذي الدين جعل جواز إىل املوضوع هلذا

 .6وغريهم احلنابلةو ، الشافعيةو ، احلنفية من الفقهاء مجهور ذلك يف وخالفهم
 يف مبا السلم عقد يصح وال( :بقوله الكشاف صاحب الرأي هذا عن أفصح وقد
 بيـع  ألنه سلم؛ مال رأس فيجعله دين عليه له يكون بأن إليه املسلم أي ، تهذم
 .7)بدين دين

 بيـع  صوره، من البحث خيص فمما :مستقراً الدين يكن مل إذا أما
  .قبضه قبل إليه للمسلم فيه املسلم

                                                     
 .107، ص 10، جتكملة اموعالسبكي، : انظر  1
 .228، ص 3، جحاشية الدسوقي ومعها الشرح الكبريالدسوقي، : انظر  2
، ص  2، ج جممع األر داما أفندي،   : وانظر عند احلنفية  . 391 – 390، ص   4، ج الشرح الصغري : الدردير  3

119. 
 .235، ص نظرية العقد  4
 .9، ص 2، جإعالم املوقعني  5
 . 271، ص 1، جاإلقناع، اخلطيب الشربين، 140، ص 4، جتببني احلقائقالزيلعي، : انظر 6
 .304، ص 3، جكشاف القناع    البهويت، 7
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 فيـه  املسلم متليك كان فإذا :قبضه قبل إليه للمسلم فيه املسلم بيع
 يقـم  مل مث املدين، عن للدين إسقاط ألنه جائز فهو ،عوض غري من إليه للمسلم
 .1منعه على دليل

 ملخصها الفقهاء عند تفصيل املسألة ففي بعوض التمليك كان إذا أما
 السلم دين بيع يرون ال احلنابلةو ، الشافعيةو ، احلنفية من الفقهاء مجهور أن :
 قبضه قبل فيه املسلم العرض بيع جبواز يقولون الذين للمالكية خالفاً ،2قبضه قبل
 أكثر أو بأقل لغريه أو منه، أكثر ال دونه، أو الثمن، مبثل غريه أو ، ذمته يف هو ملن
  .أدناه ذكرها يأيت شروط وفق

 أراد مث معلومـاً  مثناً عرض يف أسلم وإذا( :عبدالوهاب القاضي قال
 كـان  وإن جـاز،  همن أقل أو مثنه، مبثل باعه فإن قبضه، قبل إليه املسلم من بيعه
 ..بيد يداً أكثر أو أقل، أو مثنه، مبثل بائعه غري من يبيعها أن وجيوز ..جيز مل بأكثر
 املعونـة  صاحب وتعليل .3)بدين ديناً يكون لئال عليه الثمن يؤخر أن جيوز وال

 فهـو  منه، أقل أو الثمن مبثل يبيعه أن يف هتمة ال أنه إليه املسلم إىل للبيع بالنسبة
 بأكثر دراهم أقرضه بأنه فيتهم بزيادة باعه إذا أما الثمن من أقل على إلقالةا يشبه
 السـلم  دين بيع جلواز تعليله أما .الربا إىل واضحة ذريعة وذلك أجل، إىل منها
 .4واردة غري )السلم رب( والدائن البائع غري بني التهمة فألن بائعه؛ لغري

 :5هي شروطاً السلم دين عن لالعتياض املالكية اشترط وقد
 .قبضه قبل يباع مما فيه املسلم يكون أن .1
 .بيد يداً فيه باملسلم يباع مما املأخوذ يكون أن .2
  .املال رأس فيه يسلم أن جيوز مما املأخوذ يكون أن .3

                                                     
 .129، ص واملوسوعة الفقهية، 306املرجع السابق، ص : انظر  1
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 األول أطال فقد ، القيم ابنو تيمية ابن به قال الذي هو الرأي وهذا
 تلميـذه  ذلك يف وتبعه .1خالفنيامل حجج وتفنيد الرأي، هلذا لالنتصار فتاواه يف
 عـن  ورواية ،عباس البن هو القول هذا أن حكيا وقد ،2السنن ملعامل هتذيبه يف

 .أمحد اإلمام

 الدين عليه من لغير بالدين الدين بيع .2

 ثالـث  شخص إىل آخر، ذمة يف الذي دينه شخص يبيع أن :وصورته
 .مؤجل بثمن

 وكمـا  .3"بالـدين  الدين بيع" املالكية عليها يطلق اليت الصورة وهي    
 .به يعتد خالف غري من الفقهاء منعها نسيئة الدين بيع صور فإن آنفاً ذكرنا

 :4وهي الدين عليه من لغري بيعها فأجازوا الصور بعض املالكية استثىن وقد  
 : مبعني املدين لغري الدين بيع     )1(

                                                     
 .518 – 503، ص 29ج: انظر  1
، مطبوع مع خمتصر سنن أيب داود للحـافظ املنـذري،           مل السنن للخطايب  ذيب معا ابن القيم اجلوزية،    : انظر  2

ـ  1368مطبعة السنة احملمديـة،     : القاهرة[حممد حامد الفقي،    : حتقيق  – 111، ص   5، ج ]م1949/  هـ
117. 
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   معينـة،  بسـلعة  لـه  فيبيعه ديناً، آخر على لشخص يكون أن :صورته         
 .ذلك غري أو عقار، أو التسليم، مؤجلة مثالً كالسيارة

 :معينة ذات مبنافع عليه من لغري الدين بيع   )2(
 الـدين  عليـه  من لغري فيبيعه ديناً آخر على لشخص يكون أن :صورته

 قـبض  تـأخر  الضروري ومن سنة، الدار سكىن أو السيارة، كركوب مبنفعة،
  .واحدة دفعة حيصل ال املنفعة اءاستيف ألن أجزائها

 القسـم  هذا يف ميتنع وال :الكبري الشرح على الدسوقي حاشية يف جاء
 مبنافع أو ، غريه أو عقاراً كان سواء قبضه يتأخر مبعني عليه، هو من لغري أي بيعه
 تعلم ، فسخه جيوز وال ، ذكر مبا بيعه جيوز الدين أن علمت وإذا ، معينـة ذات
 .1قبله مما أوسع مالقس هذا أن

 فيـذكر  بالدين الدين بيع أنواع يعدد الصغري الشرح صاحب وهذا 
 مـا  كبيع عليه، هو من لغري بدين – الدين – بيعه :والثاين( :بقوله الثاين النوع
 أو ، قبضه يتأخر مبعني أو حبال، بيعه وأما ثالث، رجل ذمة يف بدين غرميك على
  .2)مينع فال معني مبنافع

 الدين فسخ من أوسع – بالدين الدين بيع – النوع هذا املالكية لوجيع   
 جيـوز  وال ذكر، مبا بيعه جيوز الدين أن علمت وإذا( : الصاوي يقول ، بالدين
  .3)قبله مما أوسع القسم هذا أن تعلم فسخه

 .توضيحي شكل يف الدين بيع بأحكام عاماً ملخصاً نقدم يلي وفيما  
 
 
 
 

                                                     
 .63، ص 3ج: انظر  1
 .126، ص 4، جالشرح الصغريالدردير، : انظر  2
 .127، ص 4، جبلغة السالك  3
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بيع الدْين

البيع ملن عليه الدين بيع الدين لشخص آخر

البيع نسيئة
)آجل(

يع نسيئةالب
)آجل(

 البيع بنقد
 )حال(

 احلكم

 مجهور الفقهاء من*
،احلنابلة، و احلنفية

، ووجـهالظاهريةو
 مينعونالشافعيةعند  

 .هذا النوع
:املالكيـــــة* 

يشترطون شـروطا
تباعد بينـه وبـني

 .الغرر والربا

هاتان الصـورتان
ــاء ــق الفقه يطل
عليهما اسم الدين
بالدين أو الكالئ
بالكــالئ، وقــد
حكى بعضـهم

 على منعاإلمجاع
 .هذا البيع

 :ه
بيع موصوف يف الذمة مؤجل التسليم بثمن: بالدين  داء الدين

 .مؤجل
ابـن أخف الصور منعاً، ولكن شيخ اإلسالم        املالكيةعتربها
، رأيا بأن هذه الصورة هي اليت جيب أن يقعابن القيم ، و تيمية

 .إلمجاع على حرمتها
.وهي بيع دين مستقر يف الذمة بثمن مؤجل       : خ الدين بالدين

 أن يقول املسلم إليه للمسلم بعين املسلم فيه بعـد حلـول:ل
 .ه، إىل أجل كذا

.هذه الصورة تكاد أن تكون حمل اتفاق بني الفقهاء على منعها

 :رهمن صو
بيع املسلم فيه قبل: مثل :بيع الدين بالدين  

 .قبضه إىل غري املسلم إليه بثمن مؤجل 
هذه الصورة مينعها الفقهاء إمجاال: احلكم

 .كغريها من صور بيع الدين بالدين
صوراً من هذا البيعالفقهاء   يستثين بعض    *

 : منها
بيع الدين بعني، أو مبنـافع عـني معينـة

 ).املالكية(
دين الذي يف ذمة شـخص آخـرجعل ال 

رأس مال السلم يف حنطة مثال إىل أجـل
 ).ابن تيمية وابن القيم(معني 
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 الدين بيع يف مناقشة )  هـ
 مـن  ومجلـة  بالدين، الدين يشملها اليت الصور بيان إىل اإلشارة سبق   

 وبيان املناقشة، لغرض الصورمبسمياهتا تلك هنا وجنمل الدين، لبيع الفقهية األحكام

 :صورة بكل اخلاص احلكم
 يف موصوف بيع وهو )بدين دين إنشاء : (بالدين ينابتداء الد: األوىل الصورة

 .الذمة مؤجل التسليم يف بثمن أجل إىل الذمة
 العقد إنشاء قبل من الذمة يف مستقرين يكونا مل مقابل دين دين بيع :  مبعىن

 .عليه من االلتزامات يترتب وما
يف موصـوفة   سلعة الثاين من األول يشتري أن على طرفان يتعاقد أن : مثاهلا

 األول يف موعـد  الطرف يدفعه مؤجل بثمن التسليم الذمة مؤجلة

 .مستقبالً عليه يتفقان
 وهذا: بقوله املنع ذلك عن وقد عرب النوويالشافعية  منعها: الصورة هذه

 مبنـع  صرحوا املالكية فقد أما ،3واحلنفية ،2، واحلنابلة1)خالف بال فاسـد

 .املنع  حيث من الصور أخف جيعلوا ولكنهم الصورة هذه
 مـن  أكثر سلم مال رأس وتأخري: (يف شرحه على خليل  الزرقاين قال ♦

 تعمر ال ألنه بالدين، الدين ابتداء فيه ، ملا  النقدين أحد من وهو أيام ثالثة

 هـو  الذي بالدين، الدين بيع من أخف املعاقدة، وهو عند إال الذمة فيه

 بيع أقسام ، عند وضعامل هذا قبل ولكنه. 4)بالدين الدين فسخ من أخف

 مـا  قال فقد اجلائزة، الصور من بالدين الدين ابتداء جعل بالدين، الدين

 :أقسام ثالثة على تشتمل - بالكالئ الكالئ - حقيقته كانت وملا: (نصه

                                                     
  .400، ص9، جاموع:  انظر1
  .75، ص2، جاملقنعابن قدامة، :  انظر2
  .214، ص5، جالبدائعالكاساين، :  انظر3
  .83-82، ص5 ج4
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 بالدين، الدين وبيع الدين، يف الدين فسخ:  ومها قطعاً ممنوعان منها اثنان

 .1)اآلجال بيوع يف يأيت كما بالدين، الدين ابتداء :وهو جائز :وثالثها
 من  أخف-بالدين الدين ابتداء -وهو: (الكبري الشرح يف الدردير وقال    ♦

 .2)به فسخه من األخف بالدين، الدين بيع
 أيام ثالثة فيه التأخري جلواز الدين؛ بيع من أخف وهو:(الصاٍوي  وقال  ♦

 .3)الدين بيع يف جيوز ال هذا أن مع
 ، بيع القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ يهايسم الصورة وهذه

 أي بالكـالئ،  الكـالئ  اسم عليها يطلق اليت وهي بالواجب، الواجب الدين

 الذمـة  يف شـئ  يف شيئاً كمن أسلم  يقبض، مل مبؤخر يقبض مل الذي املؤخر

. 5الذمـة  يف جيب بدين ويشغلها الذمة يف جيب دين بيع أي. 4مؤخر وكالمها
 بالدين، الدين بيع منع على اإلمجاع أمحد اإلمام عن اإلسـالم شيح نقل وقد

 ، كالسلف الواجب بالدين الواجب الدين يف هو إمنا هذا اإلمجاع أن ذكر مث

 مؤيدا  ساقها اليت اإلسالم شيخ حجج ملناقشة وسنعود. 6الطرفني من املؤجل
 هذه على لدينبا الدين بيع على اإلمجاع الوقت ذات يف وقصره منعه رأيه يف

 .الصورة فحسب دون غريها
 من) مؤجل بدين الذمة يف التقرر سابق دين بيع(بالدين  الدين فسخ :الثانية الصورة

  شيخ ويسميها املالكية، إطالق وهو .فيه زيادة مع جنسه، غري جنسه، أو من
: عندمها ومثاهلا بالواجب، الساقط بيع القيم، ابن اإلسالم ابن تيمية وتلميذه

 الدين فيسقط جنسه، غري من آخر بدين املدين ذمة يف الذي دينه شخص بيعك

                                                     
  .81  املرجع السابق، ص 1
  .63، ص3  ج2
  .129، ص4، جبلغة السالك  3
  .512، ص20، ججمموع الفتاوى:   انظر4
  .472، ص29املرجع السابق، ج:   انظر5
  .9، ص2، جإعالم املوقعنيابن القيم، : وكذلك . 235، صنظرية العقد : انظر6
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 وكذا بينه ابـن . 1عليه هو ممن الدين بيع قبيل من وهو عوضه، وجيب املبيع

 .2)عليه هو ملن مؤجل بثمن الذمة يف ما بيع وهو: (حيث قال  مفلح
 من يةاملالك الصورة، ويعتربها هذه منع على مجيعاً الفقهاء اتفق وقد  

 متارسه كانت اليت اجلاهلية ربا معىن على الشتماهلا حرمة، الدين بيع أنواع أشد

 أو تقضي أن إما:  عليه ملن له هو من قال الدين، أجل حل إذا أنه وهو العرب،

 ذلك، يف نصوصهم سـبقت وقد. 3فيه له ويؤجل الدين يف أي تزيد. تريب

 أخف وهو: (بالدين الدين ابتداء ةعلى صور تعليقاً اخلرشي قول نورده مل ومما

 هذه أن فيتضح. 4)بالدين الدين فسخ من أخف هو الذي بالدين الدين بيع من

 السـبكي  وجدنا حوهلا، ولذلك للخالف حمل ال اليت الصور من هي الصورة

 عليها وقع اليت وهي احلديث، ورود حمل هي الصورة هذه جيعل الشافعية من

 ثبـت  لـو : (قال العلم، واحد من أهل من رأكث عن  حكي الذي اإلمجاع

 بالـدين ،   الـدين  هو بالكالئ الكالئ فإن به، التمسـك  وأمكن احلديث

5فيه حنن فيما حقيقة بالدين والدين احلديث ، راوي نافع فسره كذلك
 إذا  أما 

 الصـورة  هذه يف اخلالف وجود به، مع التمسك ميكن ال فاإلمجاع يثبت، مل

 ، يعين منعه على امع بالدين الدين بيع تفسـري إىل هذا ليؤو ، فإنه اخلاصة

 خمالف آخر دين يف فيجعله دين الرجل على للرجل يكون أن وهو فيه، حنن ما

 يف امتناعه ، وهـو  على اإلمجاع وقع الذي هو فهذا القدر يف أو الصفة، يف له
 .6)ديناً يصري مبا دين بيع احلقيقة

 .الغالب يف الدين يف زيادة  اجلديد األجل يصاحب الصورة هذه ويف
 إىل جنسـه  من له، مسـاوياً أو دينه، من أقل يف مدينه ذمة يف ما فسخ إذا أما

                                                     
 .املراجع السابقة:   انظر1
  .150، ص4، جاملبدع  2
، 7، ج ]دار إحياء التـراث العـريب     : بريوت[،  2، ط التفسري الكبري الرازي، فخر الدين حممد بن عمر،       :   انظر  3

 -املصـنف –بـدأ   : (لزرقاين خبصوص هذه الصورة   قال ا  . 437، ص 3، ج فتح القدير ؛ الشوكاين،    . 91ص
شرح الزرقـاين   ). بأشدها ألنه ربا اجلاهلية، كأن يقول رب الدين ملدينه إما أن تقضي ديين وإما أن تريب يل فيه                 

  .61، ص3، جالشرح الكبريالدردير، : ؛ وانظر . 81، ص5، جعلى خليل
  .77، ص5، جشرح اخلرشي على خمتصر خليل  4
 .لة التصارف يف الذمة، وهي موضوع مناقشته  يقصد مسأ5
  .108، 107، ص10، جتكملة اموع  6
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 فهو حطيطة ، مع أو السلف، من هو بل بالدين الدين فسخ من ليس فهذا أجل

 .1فيه املرغوب املعروف من
يف  مـر  كمـا  ملالكيـة ا اصطالح على أيضاً وهذا: بالدين الدين بيع :الثالثة الصورة

 .السابقتني  الصورتني
 له ديناً الرجل يبيع أن: بالكالئ والكالئ: ( بقوله مالك اإلمام صورها وقد 

 بيـع  صور حصر مالك اإلمام يقصـد وال. 2)آخر رجل على بدين رجل على

 بالكـالئ،  الكالئ مجلة من الصورة هذه أن يعين وإمنا فقط، هذه يف بالدين الدين

 .3االسم هذا عليه يقع ما مجيع وليس
 مـؤخر  ديـن  بيع: (بقوله معناهـا  يوضح مبا نزيه الدكتور وصورها

 بيـع  ومعناه. 4)مؤجل الذمة يف موصوف بثمن املدين لغري الذمة يف التقرر سابق

 .5عليه هو من لغري بدين حاال ولو الدين
ـ  سواء مبعني أو حبال، الدين بيع الصورة هذه من املالكية ويستثين  انك

 .6مينع فال معني مبنافع أو قبضه، يتأخر غريه ، أو عقاراً
 الدين بيع القسم هذا يف ميتنع ال أنه: اخلصوص هذا يف الدسوقي ويقرر

 مـثالً  كان فإذا .غريه ، أو عقاراً كان سواء قبضه، يتأخر مبعني عليه هو من لغري

 .7معينة ذات مبنافع وأ قبضه، يتأخر مبعني خلالد بيعه له فيجوز عمرو على دين لزيد

                                                     
  .81، 5، جشرح الزرقاين على خمتصر خليلالزرقاين، :   انظر1
 . ، كتاب البيوع، باب السلف يف العروض660، ص2، جاملوطأ  2
دار الكتـاب العـريب،   : بريوت[، الكاملنتقى شرح موطأ اإلمام مالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف،   :   انظر  3

  .33، ص5، ج]هـ1332مصورة عن الطبعة األوىل، 
دار الفاروق، : الطائف[، 1، طدراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي  محاد، نزيه، 4

  .256، ص]1990/هـ1411
، 3، ج الكبري للدرديرحاشية الدسوقي مع الشرح؛ الدسوق،  . 82، ص5، جشرح الزرقاينالزرقاين، :   انظر5

  .126، ص4، جالشرح الصغري؛ الدردير،  . 62ص
 .املراجع السابقة:   انظر6
  .63، ص3، جحاشية الدسوقي  7
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 املمنوعـة،  بالـدين  الـدين  صـور  ، من الصورة هذه احلنابلة عد وقد ♦

 يف ، وعللـه 1مطلقاً الدين عليه هو من لغري الذمة يف ما ببيع : صوروهاو
 .2السلم على القدرة بعدم املبدع

 كان إذا وإمنا بالدين، الدين بيع صحة بعدم قطعوا فقد الشافعية وكذلك ♦

 على مبائة زيد سيارة يشتري أن:  مثل بالعني، عليه هو من ريلغ الدين بيع

 البطالن، واملنهاج واحملرر، الشرحني، أظهرمها، يف: قوالن  ففيه عمرو،

 االسـتبدال، :  مثـل  اجلواز، :والثاين. السلم  على م القدرة بعد وعلل

 وتبعه البغوي، وشرط زوائده، من الروضة يف النووي القول هذا وصحح

 يف منـهما  كل يقبض بأن الس، يف التقابض يتم أن البيع لصحة يالرافع
 وقـد . العقد  بطل أحدمها قبض قبل تفرقا فلو إليه، انتقل ما العقد جملس

 وما. 3خالفه األكثرين كالم ومقتضى: بقوله السيوطي الشرط هذا تعقب

 نأ اعلم: (قال الس، يف القبض يتم ولو مل النووي الصحة كالم من يفهم
 مائـة  إنسـان  على له كمن لغريه، بيعه فأما دين، عليه ملن بيع االستبدال

 القـدرة  لعدم األظهر، على يصح فال املائة بتلك عبداً آخر من فاشـترى

 الدين الدين، مشتري يقبض أن بشرط يصح،: الثاين وعلى .التسليم على

 قـبض  لقب تفرقا فإن. الس يف العوض الدين بائع يقبض وأن عليه، ممن

 .4األظهر الصحة :قلت العقد، بطل أحدمها،
 الـدين  بيع ينعقد ال: (أنه على بدائعه يف ينص الكاساين فهذا احلنفية وأما ♦

 حكمي مـال عن عبـرة يكون أن إما الدين ؛ ألن الدين عليه من غري من

 ذلك وكل وتسليمه، املال متليك فعل عن عبارة أن يكون وإما الذمة، يف

: فيقول توضيحي مبثال آخر موضع يف املسألة ، ويبني5)تسليمال مقدور غري
 عليـه،  مـن  غري من هبا والشراء عليه، من غري من الديون هذه بيع وأما(

 بعـت : لغريه يقول بأن جيز؛ مل الدين إىل والشراء البيع أضاف فينظر؛ إن

                                                     
  .265، ص3، جكشاف القناعالبهويت، :   انظر1
  .199، ص4، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح، :   انظر2
  .331، صاألشباه والنظائر، السيوطي:   انظر3
  .516، ص3، جروضة الطالبني 4
  .148، ص5، جبدائع الصنائع  5
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 الشـي  هذا منك اشتريت :يقول أو بكذا، فالن ذمة يف الذي الدين منك

 حقه، يف التسليم مقدور غري فالن ذمة يف ما ألن فالن؛ ذمة يف الذي بالدين

 والشراء البيع خبالف مر ما على العقد انعقاد شرط التسليم على والقدرة

 .1)له مسلم ذمته يف ما ألن الدين عليه ممن بالدين
 املقررة الدين حوالة الصورة هذه من يستثنون الفقهاء مجيع أن وال خيفي ♦

 لـه  بدين آخر شخص على شخص ذمة يف له الذي دينه ببيع وذلك شرعاً

 .2والصفة والقدر اجلنس يف له مماثل عليه
 دينـه  منهما كل فيبيع ثالث، ذمة يف لشخصني دينان جيتمع أن: الرابعة الصورة

 .أوال واحد جنس من الدينان كان سواء لآلخر،
 ليقـو  بالكالئ، بالكالئ الشافعية يلحقها أيضاً، الصورة فهذه

 ذلـك  علـى  مثله واآلخر إنسان، على دين له كان ولو: (النووي اإلمام

 أو اجلنسـان  اتفق يصح، مل لصاحبه، مبا عليه ماله أحدمها فباع اإلنسان

 عنـد  ومثله ،3)بالكالئ الكالئ بيع عن وسلم عليه اهللا صلى لنهيه اختلفا،

 أن بعد ورةالص هذه على يعلق اموع يف النووي ولكن ،4الفتح يف الرافعي

 وآلخـر  إنسان على له دين كان ولو: (فقال الرافعي، اإلمام كالم حكى

 يصـح،  مل لصاحبه، مبا عليه ماله أحدمها فباع اإلنسـان ذلك على مثله

 الكالئ بيع عن وسلم عليه اهللا صلى  أم اختلف، لنهيه اجلنس اتفق سواء

 التنبيـه  ويف هنا املصنف صحح قد :قلت الرافعي، كالم آخر هذا بالكالئ

 ،أنه واحملرر الشرح، يف الرافعي وصحح عليه، هو من لغري الدين بيع جواز

 .5)جيوز ال

                                                     
  .128  املرجع السابق، ص1
  .262، ص أصول املدايناتنزيه محاد، :   انظر نصوص الفقهاء يف2
  .516، ص3، جروضة الطالبني  3
ب اموع شرح   ، مطبوع هبامش كتا   فتح العزيز شرح الوجيز   الرافعي، أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد،        :   انظر  4

  .439، ص8، ج]املطبعة املنريية: مصر[املهذب للنووي، 
  .275، ص9، جاموع  5
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 مدوناهتم يف الفقهاء حكاهـا اليت الدين بيع صور أصـول من مجلة هذه

 مـا  على وتعليقاً. وتتبعها حصرها حمل هذا ليس كثرية فروعاً حتوي كانت وإن

 :بالدين الدين بيع على تاليةال املالحظات يلي فيما نورد سبق

  بالكالئ الكالئ بيع عن الوارد    النهي-1

 ونقـل  احلـديث  هذا سند عن  الدفاع1الباحثني بعض حماولة رغم)   أ 

 قـد   األقوال، لتلك املتتبع ولكن لصحته، املؤيدة النصوص واحلجج
 عبـد اهللا  ، وهي أن أبا لالحتجاج تصلح واحدة حجة إال جيد ال

 الشيخني، على مستدركه يف احلديث هذا روى نيسابوريال احلاكم

 طريـق  وهـو  الدارقطين على رواية ذاته هو روايته مدار كان وإن

 صحيح: (على احلديث حكمه احلاكم يف وقال ناصح، بن اخلصيب

 ذلـك  يف احلاكم الذهيب وافق وقد ،2)خيرجاه ومل مسلم شرط على

 وهـم  نتيجة جاء اكماحل من الصادر احلكم هذا ولكن .3عليه وأقره

 الربـذي  عبيدة بن موسى وهو الرواة، أحد اسم يف وقع وتصحيف

 احلاكم فنقله ضعفه، على اتفق وقد احلديث هذا بروايته تفرد الذي

 هـذا  مـن  تعجب وقد عقبة، موسى بن الدارقطين عصره شيخ من

 على منبها العسقالين حجر ابن قال كما احلاكم تلميذ البيهقي الصنيع

 عبـد العزيـز   طريق من قطين والدار احلاكم( رواه احلديث: ذلك

 طريـق  ومن عمر، ابن عن نافع عن عقبة بن موسى عن الدراوردي

 عـن  عقبة بن موسى عن عبد الواحد بن محزة عن عمامة ابن ذؤيب

 مسلم، شرط على احلاكم وصححه عمر، ابن عن دينار بن عبد اهللا

 عقبـة،  بن موسى ، ال يالربذ عبيدة بن موسـى رواية فوهم، فإنه

 عـن  روايته يف قال كيف احلاكم شيخنا من والعجب: البيهقي قال

                                                     
مطبوعات شـركة الراجحـي     [،  عقد الكالئ بالكالئ تدليال وتعليال    السويلم، سامي،   :   انظر على سبيل املثال     1

  .20-16، ص]1998/هـ1319املصرفية لالستثمار، 
مطابع النصـر   : الرياض[،  املستدرك على الصحيحني   حممد بن عبد اهللا النيسابوري،       احلاكم، أبو عبد اهللا   :   انظر  2

 .57، ص2، ج]احلديثة
، مطبـوع هبـامش     تلخيص املستدرك على الصحيحني   الذهيب، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد،          :   انظر  3

  .57، ص2كتاب املستدرك على الصحيحني للحاكم، ج
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 احلسـن  أيب عصره شيخ من  خطأ، والعجب وهو عقبة، بن موسى

 يرى بينما . 1)عقبة بن  موسى عن: روايته يف قال حيث الدارقطين

 قبـل  مـن  كان الراوي اسم يف وقع الذي الوهم بأن األلباين الشيخ

 .2واحلاكم الدارقطين أخرجه طريقه من والذي ناصح، بن اخلصيب
 بـالقبول،  لـه  األمة تلقي نقلنا فقد احلديث، هذا سند ضعف رغم )ب 

 واحـد  غري نقله الذي بالكالئ الكالئ منع على العلم أهل وإمجاع

 .مقبوالً  عنه ينهى وما مبعناه االحتجاج جيعل مما منهم،

 اإلجماع هذا حقيقة في  -2

ولكن  وصحيح، معترب العلم أهل من كثري عن نقلناه الذي اإلمجاع نإ)  أ 
 وصـورته،  اإلمجـاع،  هـذا  فحوى هو عليه يرد الذي اإلشكال

علـى   أي  اإلمجاع، "ما صدق" املناطقة   يقول كما أو ومضمونه،
 يصدق ويقع بالدين الدين أو بالكالئ، الكالئ صور من أي صورة

أخـرى ؟   دون صـور   علـى  أم الصور، مجيع على هل  اإلمجاع،
 وال ال مـراء  قضية وهي بالدين، الدين منع على واقع حق فاإلمجاع

 .خالف  حمل فهو اإلمجاع هذا عليه يصدق  أما ما فيها، جدال
 بيع ضمن إدراجها ميكن اليت الصور حتديد يف اختلفوا قد الفقهاء إن) ب 

  ؛ ألا لبيوعا بعض صور منع يعلل البعض جند فبينما بالدين، الدين
 كذلك، يعدوا ال آخرين جند عنه، املنهي بالدين الدين من قبيل بيع

 مسـمى  عليها ينطبق اليت من ذلك القبيل، وهي غريها يعتربون بل

 أوردنـاه  مما أمثـلة لذلك نضرب أن عندهم، وميكن بالدين الدين

 : سابقاً 
 

                                                     
  .26 ص،3، جالتلخيص احلبري  1
املكتـب  : بـريوت [،  1، ط إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السـبيل       األلباين، حممد ناصر الدين،     :   انظر  2

  .220، ص5، ج]1979/هـ1399اإلسالمي، 
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 الـديون،  طارحت الفقهاء يسميها كما أو :الذمة يف التصارف   مسألة ♦

 فيبيع دراهم، األول عند ولآلخر دنانري، اآلخر عند ألحدمها كان فإذا

 ذلك بأنه دين وعللوا اجلواز بعدم قالوا احلنابلةو فالشافعية هبذا، هذا

 وللرجل لرجل، دراهم عليه كانت ومن: (الشافعي اإلمام قال بدين،

 دين ذلك ألن وز؛جي فال صرفاً فتطارحاها حتل، مل أو فحلت دنانري عليه

 وهو :املذهب، أصحهما يف قوالن اموع يف حكي كان وإن ،1)بدين

 كـان  إذا الـس،  يف البدل قبض اشتراط مع الصرف جواز اجلديد

 يف وهـو  املنع :بدارهم، والثاين كدنانري الربا علة يف متوافقني البدالن
ـ  اختلـف،  أو اجلنس اتفق الصحة عدم الفتح يف ، ورجح2القدمي  الق

 ذلـك  علـى  مثله وآلخر إنسـان، على دين له كان ولو: (الرافعي

 ، إن يصـح  مل اآلخر وقبل لصاحبه مبا عليه ماله أحدمها فباع اإلنسان

 عليه اهللا صلى  يه الصحة بعدم عنده والتعليل ،)اختلف أو اجلنس اتفق

 يكونا أن: (اموع تتمة يف السبكي ، وقال3بالكالئ الكالئ وسلم عن

 اليت الدراهم بالعشرة ذمتك يف الذي الدينار بعتك :قال إذا نني، كمادي

 الدين، بتطارح تسمى املسألة وهذه منا، كل ذمة تربأ حىت ذميت يف لك

 ألن جيـوز  ال …األم من الصرف كتاب يف عنه اهللا رضي الشافعي قال

 منـهما  كل يربئ أن طرقهما ولكن :أصحابنا قال… بدين دين ذلك

 جيوز،  ال أنه:  أصحابه ومجيع -اهللا رمحه-  الشافعي بفمذه صاحبه،

 حنيفـة  أيب ومذهب وأمحد، سعد، بن الليث:  منهم مجاعة،  قال وبه

 هـل  هذا أن ذلك يف اخلالف ومنشأ جائز ذلك أن مالك، كمذهب

  .4)أوال ؟ بالدين الدين بيع يف يدخل
 أو الـديون  تطـارح  مبنـع  احلنابلـة عند التعليل جاء وقد

 جيز، مل: (بقوله املبدع، يف أشار بالدين، الدين ببيع الذمة، يف صارفالت

                                                     
  .33، ص3، جاألم  1
  .274، ص9، جاموعالنووي، :   انظر2
  .439، ص8، جفتح العزيز بشرح الوجيز  3
  .107، ص10، جع بشرح املهذبتكملة امو  السبكي، 4
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1)بدين دين ألنه عليه؛ نص
ال : (أنـه  بني حيث البهويت ذكر ، وكذلك 

 جعله وقد. 2)بدين دين بيع ألنه مؤجلني ، أو حالني كانا سواء جيوز،

 اإذ: (قال حيث الذمة، يف التصارف مسألة جواز عدم يف دليله قدامة ابن
 يف مبال فاصطرفا دراهم، عليه ولآلخر ذهب، رجل ذمة يف لرجل كان

 بيع أنه ولنا .… احلاضرة كالعني احلاضرة الذمة ألن…يصح؛  مل ذمتهما،

 .3)بدين دين
 جـواز  من املالكيةو احلنفية إليه ذهب ما خيالف الرأي وهذا

 صرهونا الشافعية، من السبكي القول هذا إىل ومال الذمة، يف  التصارف

 .القيم ابن وتلميذة تيمية ابن اإلسالم شيخ
 .4مطلقاً أي احلال وغري احلال الدين يف ذلك جواز رأوا فقد احلنفية أما ♦
يف  للمقاصـة  تعرضهم عند الذمة يف  أوردوا املصارفـة  قد املالكيةو ♦

 حالة بكل خاصة شروط إضافة مطلقاً، مع أجازوها وقد القرض، باب

 اختلف بأن وذلك الذمة، يف املصارفة جواز يف افقد اشترطو حالتها، من

 الصـفة  اختالف إذ معا؛ حال قد يكونا أن بفضة كذهب نوعاً الدينان

 حممـد  الشيخ نوه ، وإليه5صرف فهو النوع اختالف أما مبادلة، يعترب

 :6قال حينما نظمه يف مياره
خيرج ضرب ثالثني مع ستت       آجال أحوال يف تضم توم 
 قيل امسعـا كما حق معا      مجلتها أوال واحد، أو معاً، حالَّ

واختلفـوا يف   : (املسألة بقوله ) احلفيد(وقد خلص ابن رشد        
الرجلني يكون ألحدمها على صاحبه دنانري، ولآلخر عليه دراهم، هـل           

                                                     
  .156، ص4، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح، :  انظر1
  .265، ص3، جكشاف القناع  2
  .106، ص6، جاملغين  3
  .140، ص4، جتبيني احلقائق الزيلعي، 4
؛  . 232، ص5، جشرح الزرقاين على خليـل ؛ الزرقاين،   . 391، ص 4، ج الشرح الصغري الدردير،  :   انظر  5
  .228، ص3، جحاشية الدسوقي مع الشرح الكبريلدسوقي، ا

  .390، ص4، جبلغة السالك  الصاوي، 6
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جيوز أن يتصارفاها وهي يف الذمة ؟ فقال مالك ذلك جائز إذا كانا قـد               
جيوز يف احلال، ويف غري احلال، وقال الشافعي        : و حنيفة حالَّ معاً، وقال أب   

وحجة من مل جيزه أنـه غائـب        . ال جيوز ذلك حالَّ أم مل حيالّ      : والليث
وأما . بغائب، وإذا مل جيز غائب بناجز كان أحرى أالَّ جيوز غائب بغائب      

مالك فأقام حلول األجلني يف ذلك مقام الناجز بالناجز، وإمنا اشترط أن            
 . )1()حالني معاً، لئالّ يكون ذلك من بيع الدين بالدينيكونا 

 بكل  ابن القيم ، وتلميذه   ابن تيمية وقد أوضح شـيخ اإلسالم     
ما أوتيا من بيان، بأن هذه الصورة ليست من الدين بالـدين، والـوهم              
الذي تلبس بعض الفقهاء كما حيكيه لنا شيخ اإلسالم هو أم ظنوا بأن             

يفاء الدين، بسبب أن الغرمي إذا قبض الوفاء صار يف          الوفاء إمنا حيصل باست   
ذمته للمدين مثله، يتقاص ما عليه مباله، وهذا تكلف أنكـره مجهـور             

 . )2(الفقهاء
وقد علق يف موضع آخر على أن يه صلى اهللا عليه وسلم عن             

ومل ينه عن بيع ثابت يف الذمة يسقط إذا بيـع          : (بيع الكالئ بالكالئ قال   
 الذمة يسقط، فإن هذا الثاين يقتضي تفريغ كل واحد من           بدين ثابت يف  

ويقرر يف موضع آخر أن الشافعي وأمحد       . )3()الذمتني، وهلذا كان جائزاً   
مالـك  يا عن املصارفة يف الذمة؛ ألا بيع دين بدين، بينما جوز ذلك             

أنه قد برأت ذمة كل منهما من  غري         : (وحجته. ، وهو أظهر  وأبو حنيفة 
 . مفسدة

ما لفظ النهي عن بيع الدين بالدين مل يرد عن النيب صـلى اهللا              أ
 فهذه الصورة، وهي بيع     …عليه وسـلم ال بإسناد صحيح  وال ضعيف       

ما هو ثابت يف الذمة ليسقط مبا هو يف الذمة، ليس يف حترميه نـص وال                

                                                     
 .، املسألة السادسة قبل السلم مباشرة2، جبداية اتهد   1
 .513، ص20، ججمموع الفتاوى:    انظر2
 .479، ص29، ججمموع الفتاوى   3
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 وقد حصلت بالبيع براءة كل منهما وهي ضـد مـا            …إمجاع وال قياس  
 . )1()دينحيصل ببيع الدين بال

وقد خلص ابن القيم الكالم السابق البن تيمية، وال خيرج مـا            
 . )2(أورده كما سبق ذكره فلينظر

بيع الدين ملن عليه أو لغري من هو عليه الدين مبعّين، أو مبنـافع ذات                ♦
 :معينة

من الصور املعتربة من قبيل الدين بالدين عند كثري من الفقهـاء            
. من هو عليه الدين مبعين، أو مبنافع ذات معينة        بيع الدين ملن عليه أو لغري       

أن يكون لرجل على آخر دين فيبيعه لثالث بسيارة معينة يسـلمها            : مثل
 . له فوراً، أو بعد مدة معينة

فأما بيع الدين ملن عليه الدين فكمن يفسخ دينه على شخص ما            
 .يف سيارة معينة يقبضها فوراً، أو إىل اجل

أنـه جيـوز    :  يف هذه املسألة، أحدمها     قولني  الشافعية حكى وقد 
. املنع؛ لعدم القدرة علـى التسـليم      : كبيعه ممن عليه، وأصحهما   

يشترط قبض مشتري الدين الدين ممن      ) اجلواز(وعلى القول األول    
عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض يف الس حىت لو تفرقا قبل             

يف وجوب  وحكى املاوردي اخلالف    . )3(قبض أحدمها بطل العقد   
القبض يف الس، فذكر أنه إذا أخذ بدل الدراهم ثوباً، أو عرضاً            

 عدم اجلواز حىت    :أحدمها: ففي لزوم القبض قبل االفتراق وجهان     
يتقابضا قبل االفتراق، وحجته يف ذلك كما أشرنا يف بداية الفقرة           

 وهو ظاهر   :وثانيهما). وإال صار ديناً بدين   : (أنه دين بدين، فقال   
ب أنه جيوز االفتراق قبل القبض ألن ما سوى الصـرف ال            املذه

                                                     
 .235ص، نظرية العقد   1
 . 9، ص3ج ،إعالم املوقعني: انظر   2
 .439، ص8، جفتح العزيزالرافعي، :    انظر3
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وعلَّق اإلمام النووي رمحه اهللا على هـذه        . )1(يلزم تعجيل قبضه  
الوجوه اليت حكيت يف املذهب الشافعي عن وجوب القـبض يف           

صـحح  : ويف اشتراط قبضه يف الس، وجهـان      : (الس بقوله 
ملختصر، وصحح  الغزايل ومجاعة االشتراط، وهو ظاهر نصه يف ا       

أصـح، وصـححه يف     : الثـاين : قلت. اإلمام، والبغوي عدمه  
 . )2()احملرر

 من  الكاساين   وهذا املنحى الذي سلكه الشافعية هو الذي يترمجه          
احلنفية يف بدائعه حيث أشار إىل أن بيع الديون من غري من عليه،             

أن يقول لغريه بعـت منـك       : والشراء هبا من غري من عليه، مثل      
ن الذي يف ذمة فالن بكذا، أو يقول اشتريت منك هذا الشيء        الدي

بالدين الذي يف ذمة فالن ألن ما يف ذمة فالن غري مقدور التسليم             
 . )3(يف حقه، خبالف البيع والشراء ممن عليه الدين

  أما املالكية فقد رأوا خالف هذا، وأجازوا بيع الدين لغري املـدين       
منهم، ومجاعة إىل   أشهب  كما ذهب   مبعني، أو مبنافع ذاٍت معينة،      

جواز فسخ الدين مبعين، أو مبنافع ذات معينٍة، ونقلنا فيما سبق ما            
 . )4(يفيد أن هذا القول صححه املتأخرون، وأفىت به ابن رشد

وميكن االستئناس لرأي املالكية بقصة شراء النيب صلى اهللا عليـه           
رواه الشيخان عن   وسلم مجل جابر بن عبداهللا، وذلك يف احلديث الذي          

جابر بن عبداهللا أنه كان يسري على مجل له قد أعيا، فـأراد أن يسـيبه،           
فلحقين النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا يل وضربه، فسار سـرياً مل             : قال

، فبعته بوقية،   )بعنيه: (ال، مث قال  : ، قلت )5()بعنيه بوقية : (يسر مثله، قال  

                                                     
 .147، ص8، جاحلاوي الكبري:    انظر1
 .515، ص3، جروضة الطالبني:    انظر2
 .182، ص5، جبدائع الصنائع   3
 . من البحث86 ، وص4 هامش 80ص :    انظر4
د الباء، واجلمـع أواقـي بالتشـديد        ، بضم اهلمزة، وتشدي   )أوقية(هي من اللغات الصحيحة، واألشهر      :    وقية   5

 .80، ص1، جالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، : انظر. والتخفيف
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أتيته باجلمل، فنقـدين مثنـه، مث       واستثنيت محالنه إىل أهلي، فلما بلغت       
أتراين ماكستك آلخذ مجلـك، خـذ       : (رجعت فأرسل يف أثري، فقال    

 . )1()مجلك ودرامهك فهو لك
وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع جابر بن عبداهللا فيه جواز            

، والصورة  )الدين(بيع السلعة املعينة املؤجلة التسليم بثمن مؤجل التسليم         
 .ان بالدين وليست من قبيل الدين بالدينمن قبيل بيع األعي

واملبيع يف هذه احلالة يف درك وضمان البـائع حـىت يسـلمه      
             للمشتري فلو تلف قبل قبض املشتري له بطل البيع وتعني على البائع رد
الثمن للمشتري إن كان قبضه، وهذا ال يكون فيما تعلق بالذمة كالسلم            

ليم تعني تسليم مثله لصحة العقـد       مثالً، إذ لو تلف املسلم فيه قبل التس       
 . )2(ولزومه

 :قبض رأس مال السلم يف جملس العقد ♦
 يشترطون تسـليم رأس     – كما هو معلوم     – فجمهور الفقهاء   

املال يف جملس العقد، ويرون أنه إذا وقع تفرق بني املتعاقدين قبل تسليمه             
 .)3(يف الس بطل العقد

بأن :  يف السلم، قالوا   وحجتهم يف ذلك إضافة إىل النص الوارد      
 تأخري رأس املـال عن جملس العقد، والتفرق من غري تقابض فيه، يصري

 
                                                                                                                                              

ابـن  : انظـر . تعادل مائيت درهم شـرعي  " مخس أواقي " جراماً، ألن    119=  درمهاً   40=      واألوقية الفضية   
حممد أمحد اخلاروف،   : ، حتقيق كيال وامليزان اإليضاح والتبيان يف معرفة امل    الرفعة، أبو العباس أمحد بن حممد،       

 .35، ص]م1980هـ 1400مطبوعات جامعة أم القرى، : مكة املكرمة[
، 2569، حـديث    968، ص 2، ج صحيح البخـاري  البخاري،  : انظر.     احلديث متفق عليه، واللفظ ملسلم        1

، كتاب  715 حيث   ،221، ص 3، ج صحيح مسلم مسلم،  . كتاب الشرط، باب إذا اشترط البائع ظهر دابة       
 .املساقاة، باب بيع البعري واستثناء ركوبه

هـ يف املعهـد    1417، من حماضرات رمضان     أحكام بيع الدين بالدين   ابن منيع، عبداهللا بن سليمان،      :     انظر    2
 .20، ص)البنك اإلسالمي للتنمية(اإلسالمي للبحوث والتدريب 

، املغـين ؛ ابن قدامـة،     300، ص 1، ج املهذبلشريازي،  ؛ ا 202،ص5، ج بدائع الصنائع الكاساين،  :     انظر    3
 .408، ص6ج
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 .)1( العقد كالئاً بكالئ
فإم يرون بأنه ال مانع من تأخري رأس املـال اليـومني            : املالكيةأما   

والثالثة، ولو كان ذلك بشرط، على أن يكون السلم ألجل قريـب            
 أكثر من ثالثة أيام، فإن وقـع بشـرط      كيومني، أما إن كان التأخري    

بالفسـاد  : فسد السلم اتفاقاً، وإن كان من غري شرط ففيه قـوالن          
حاصل ما يف املقام أنه     : عرب عن هذا املعىن الصاوي يف قوله      . وعدمه

أخر رأس املال عن ثالثة أيام، فإن كان التأخري بشرط فسد السـلم             
كان التأخري بال شرط، فقوالن     اتفاقاً إن كان التأخري كثرياً جداً، وإن        

بفساد السلم، وعدم فساده، سواء كثر التأخري جداً        : يف املدونة ملالك  
 . )2( الفساد مطلقاً كما نقل احلطاب عن ابن بشريواملشهور. أوالً

وبناًء على الراجح من أقواهلم يف جواز التأخري لثالثة أيـام           
ليت جرت العادة التسامح    فإم ال يعتربون ذلك ديناً، وإمنا هي املدة ا        

فيها من أجل التقابض، فهو من باب ما قـارب الشـيء أعطـي              
 . )3(حكمه

 :جعل الدين رأس مال السلم ♦
: أن يكون لرجل يف ذمة آخر دين، فيقول الدائن للمـدين          : مثال ذلك 

اجعل الدين الذي عليك، أو على فالن، رأس مال سـلم يف طعـام إىل               
 .أجل معلوم

 عـدم  –أمجع على هـذا  : قال ابن املنذر: حكم ذلك يف   ابن قدامة قال  
 مالـك، واألوزاعـي،     :أهل العلم، منهم   كل من أحفظ من      –اجلواز  

والثوري، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي، وروي عـن         

                                                     
 .195، ص3 جالشرح الكبريالدردير، . 117، ص4، جتبيني احلقائقاملراجع السابقة؛ الزيلعي، :     انظر1
، 988، ص 2، ج املعونة،  القاضي عبدالوهاب : وانظر املسألة يف املذهب عند    . 345، ص 4، ج بلغة السالك     2

؛ 204، ص 5، ج شرح الزرقاين على خليل مع البنـاين عليـه        ؛ الزرقاين،   230، ص 5، ج خريةالذالقرايف،  
، 3، ج حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري للـدردير      ؛ الدسوقي،   345، ص 24، ج الصغري الشرحالدردير،  

 .195ص
 .988، ص2، جاملعونة؛ القاضي عبدالوهاب، 230، ص5، جالذخريةالقرايف، :     انظر3
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ابن عمر أنه ال يصح ذلك؛ ألن السلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينـاً،               
 .)1(كان بيع دين بدين

وأمجعوا على منع أن جيعل الرجل      :  املنذر يف إمجاعه، قال    وما أورده ابن  
 .)2(ديناً له على رجل سلماً يف طعام إىل أجل معلوم

 فقد أشار الكاساين إىل أنه يف حالة كون رأس املال ديناً            :احلنفية أما   
سواء على املسلم إليه، أو غريه، مل يصح؛ ألن القـبض شـرط، ومل              

 . بالدينيوجد حقيقة، فيؤدي إىل الدين
 مع تفصـيل يف بعـض التفريعـات،         الشافعيةومبثل ما سبق قال      

 .)3(واالختالف فيها
 فقد نقلنا نص املغين سابقاً يف املنع، وجاء يف كشـاف            :احلنابلةأما   

وال يصح عقد السلم مبا يف ذمته أي املسلم إليه، بأن يكون            : (القناع
 . )4()له دين فيجعله رأس مال سلم، ألنه بيع دين بدين

 جـواز الصـورة     شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم    وقد رأى   
الـدين  : "السابقة، وحجتهم يف ذلك عدم حتقق املنهي عنه، وهـو         

؛ مبعىن أنه ال تندرج هذه الصورة ضمن الكـالئ بالكـالئ            "بالدين
فقد نظرا إىل أن املسألة ال خترج عن كوا بيع دين مـؤخر             . عندمها

 جملس العقد، فكأمنا املسـِلم قـد        بدين معجل، فيه قبض حكمي يف     
قبض رأس املال ورده إىل املسلم إليه، فصار ديناً مقبوضـاً حكمـاً             

 .)5(فارتفع املانع الشرعي
وهذا ابن القيم يبني نوعاً من أنواع بيع الدين وهو ما يسـميه             

وقد حكي  : (ببيع الواجب بالساقط، وهو ما يترجم هذه املسألة، قال        
 هذا، وال إمجاع فيه، قاله شيخنا واختار جوازه،         اإلمجاع على امتناع  

                                                     
 .410، ص6، جغينامل:    انظر1
 .55ص:    انظر2
 .180، ص4، جاية احملتاج؛ الرملي، 245، ص2، جحاشية عمرية على منهاج الطالبنيعمرية، :    انظر3
 .304، ص3، جكشاف القناع   البهويت، 4
 .43، صالسلمنزيه محاد، :    انظر5
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وهو الصواب؛ إذ ال حمظور فيه، وليس بيع كالئ بكـالئ فيتناولـه             
 .)1()النهي بلفظه، وال يف معناه فيتناوله بعموم املعىن

وقد علق الشيخ الضرير على هذا الدفاع من ابن القيم على           
يثري شبهة قوية   " هو الصواب : "جواز هذه املسألة بأن ما ذكره بقوله      

يصعب رفعها، وهي علة منع الدين بالدين ألنه يشتمل على ربا، أو            
 .)2(شبهة ربا على األقل

ورمبا لو قيد الدين بكونه حاالً ال مؤجالً الرتفعت الشـبهة           
اليت أثارها فضيلة الشيخ ألنه خيرج يف حينها من كونه بيـع مـؤخر              

إىل الربا، أمـا اشـتراط      مبؤخر أي النسيئة بالنسيئة الذي قد يفضي        
 .)3(احللول فيجعله من بيع العني بالدين

يتضح من هذا العرض اختالف أهل العلم يف حتديد ما يصدق علـى              
أنه بيع دين بدين، فبينما يرى فريق منهم بأن صورة، أو صوراً، هي             
من قبيل الدين بالدين، يرى آخرون غري ذلك، وعكس ذلك صحيح           

 .أيضاً
اع من حيث اجلملة على منع بيع الدين بالـدين،          وإن كان هناك إمج    

 .وسيأيت التوجيه الذي نرى أنه ميكن أن يتوجه إليه النهي

 :المقارنة بين الصور الثالث لبيع الدين بالدين
 )ابتداء الدين بالدين( إنشاء الدين بالدين  •
  فسخ الدين بالدين •
  بيع الدين بالدين •

ين بالدين، ميكن التمييـز     إن من خالل ما مت عرضه من صور بيع الد         
 :بني نوعني أساسيني من بيع الدين بالدين

                                                     
 .9، ص2، جإعالم املوقعني   1
 .20، صالسلم:    انظر2
 .266، صأصول املدايناتمحاد، نزيه :    انظر3
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 يشمل تلك الصور اليت يتم إنشاء الدين فيها بواسـطة العقـد             :النوع األول 
الذي يربط بني إرادة الطرفني، واشتغال ذمتيهما بدينني، ويكون أمـرا           

د حادثا وناشئا، أي مل يكن موجوداً من قبل؛ إذ ذمتهما قبل هذا العق            
 .كانت خالية من أي التزام من الطرفني

وهذا التصور خيرج هذا النوع من بيع املـؤخر بـاملؤخر، أو            
املستقر سابقاً يف الذمة مبا هـو مسـتقر يف ذمـة            : الدين بالدين مبعىن  

وهو يشمل يف تصورنا نوعاً واحداً فقط هـو ابتـداء           . الطرف اآلخر 
 .من مؤجل يف الذمةكصور بيع املوصوف يف الذمة بث. الدين بالدين

 يشمل كل الصور اليت يتم فيها بيع دينني مستقرين يف الذمـة             :النوع الثاين 
سلفاً، وهو حيوي كل صور فسخ الدين بالدين، أو بيع الدين بالدين،            

 .ملن عليه الدين أو لغري من عليه الدين
  وحيث إن النوع الثاين الكالم فيه يكاد يكون حمسوماً، فنبدأ بـه             

 .مث نثين بالنوع األول عرضاً ودفعاً للشبه الواردة عليه. أوالً

 :الدين املستقر يف الذمة بالدين املستقر يف الذمة )1(
أما فسـخ   . وهو يشمل صور فسخ الدين بالدين، وبيع الدين بالدين        

الدين بالدين فكما صرح الفقهاء هو عني الربا، بل هو من ربـا اجلاهليـة،               
لديون املستقرة يف الذمة وبيعها مع االختالف يف        أما تبادل ا  . فاألمر فيه واضح  

الصفة أو القدر فهو أيضاً ال يبعد عن الصورة األوىل للشبهة الربوية القوية اليت         
تصحب يف الغالب هذا البيع، إذ ليس هناك جمال ملعرفة السـعر ألي ديـن               

ـ              د بالنسبة لآلخر إال باعتبار قيمة الزمن يف الدين، فالزيادة اليت تكـون ألح
 .1الدينني بالنسبة لآلخر هي عني الربا

وتعتمد طريقة تقومي الدين املستقر يف الذمة مبثله، احتساب قيمة أحد           
الدينني عند استحقاق الدين اآلخر، أو كليهما زمن التقومي، وهـي طريقـة             

                                                     
 .34، ص عقد التوريدمنذر قحف، :  انظر1
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تتضمن الربا، ولذا جاءت الشريعة بالعدل يف معاوضات الديون فاشـترطت           
 .1لدينني يف قيمتيهما االمسيتني، مع احتاد اجلنس والنوعلتمام املبادلة تساوي ا

 :وميكن أن نستثين من هذا النوع الصورتني التاليتني ♦
وهي : تطارح الديون أو التصارف يف الذمة     هي صورة   : الصورة األوىل 

وإن كانت تتناول دينني مسـتقرين يف ذمة املتصارفني سلفاً، فقـد           
 صحتها، وقد نقلنا فيمـا سـبق        وقع فيها اخلالف بني أهل العلم يف      

 .طرفاً من أقواهلم
 –وقـد علق شيـخ اإلسالم ابن تيمية على هذه الصـورة           

بيع ما هو ثابـت يف الذمـة        : ( بقوله –إلخراجها من الدين بالدين     
ليسقط مبا هو يف الذمة ليس يف حترميه نص وال إمجاع وال قياس، فإن              

 .2) مبا يف ذمة اآلخركال منهما اشترى ما يف ذمته، وهو مقبوض له
. 3وهي نقل الدين من ذمة إىل ذمة أخرى       : حوالة الدين : الصورة الثانية 

ومسي عقد احلوالة بذلك؛ ألن فيه نقل املطالبة، أو نقل الدين من ذمة             
 .4إىل ذمة

وقد صرح بعض الفقهاء بأن احلوالة هي بيع ديـن بـدين            
أوجه متعـددة   وقال السيوطي يف حقيقة احلوالة      . 5مستثناة للحاجة 

وهبذا املعـىن أورد املنـاوي      . 6بيع دين بدين جوز للحاجة    : أصحها
: من التحول، أي االنتقال، وشرعاً    : هي: (تعريف احلوالة، حيث قال   

 .7)إبدال دين بآخر للدائن على غريه رخصة

                                                     
 .املرجع السابق:  انظر1
 .235 ص ،نظرية العقد:  انظر2
 .269، ص التعريفات الفقهية، اددي، 285، ص طلبة الطلبةالنسفي، :  انظر3
 .224، ص أنيس الفقهاء القونوي، 4
 .، ص 2، جهدبداية ات، )احلفيد(ابن رشد :  انظر5
 461، ص األشباه والنظائر 6
 .148، ص التوقيف على مهمات التعاريف 7
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وقد نبه شيخ اإلسالم إىل أن احلوالة ليست من جنس البيع،           
 صاحب احلق إذا اسـتوىف مـن        فإن(وإمنا هي من جنس إيفاء احلق       

املدين ماله كان هذا استيفاء، فإذا أحال على غريه كان قد اسـتوىف             
ووفاء الدين ليس هو    .. ذلك الدين عن الدين الذي له يف ذمة احمليل        
 .1)البيع اخلاص وإن كان فيه شوب املعاوضة

وينص املالكية على أن تصرحيهم باستثناء احلوالة من الـدين         
 .2 ابتداء الدين بالدينيعين من صورة

لبيـع الـدين    وكما سبق يف العرض بيان اعتبار املالكيـة         
فسخ الدين بالدين،   ( ملن عليه الدين أو لغريه       املستقر يف الذمة مبثله   

بأنه من أشد أنواع بيع الدين حرمة، ملـا متثلـه   ) وبيع الدين بالدين  
 الثانية من   الصورة األوىل من ربا اجلاهلية الواضح، وملا يدخل الصورة        

فقد توجهت عبارات بعض الفقهاء وأهل العلـم        . ربا وغرر فاحش  
إىل تفسري الكالئ بالكالئ هبذا املعىن وقصره عليـه، دون إدخـال            

 .فيه) ابتداء الدين بالدين (نشاء الدين بالدينإل
 يف معرض حديثه عن مسألة املصارفة يف الذمـة          تقي الدين السبكي  يقول   ♦

إلمام الشافعي يف اعتبارها من الدين بالدين ، مث يوجه          بعد أن أورد كالماً ل    
أمجع أهل العلم على أن بيع الدين       : (النهي الوارد يف النص توجيهاً خاصاً     

إمجاع األئمة أن ال    : قال أمحد : بالدين ال جيوز، نقل ذلك ابن املنذر، وقال       
فيه وناهيك بنقل أمحد اإلمجاع، فإنه معلوم سنده        ): قلت. (يباع دين بدين  

مع احلديث الذي روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الكـالئ    
فلو ثبت احلديث   .. إن إسناده ال يثبت   : بالكالئ ، وإن كان ابن املنذر قال      

أمكن التمسك به ، فإن الكالئ بالكالئ هو الدين بالدين، كذلك فسـره             
 .نافع راوي احلديث، والدين بالدين حقيقة فيما حنن فيه

                                                     
 .513، 512، ص 20، ججمموع الفتاوى 1
، مطبوع هبامش حاشية الرهوين على شرح الزرقاين علي         حاشية املدين على كنون   املدين، أبوعبداهللا حممد،    :  انظر 2

 .391، ص 5، ج]دار الفكر: بريوت[خليل، 
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ما إذا مل يثبت اإلمجاع ال ميكن التمسك به مع وجود اخلالف يف              أ
فإنه يؤول هذا إىل تفسري بيع الدين بالدين امع         هذه الصورة اخلاصة،    

للرجل على الرجل ديـن      أن يكون : على منعه، يعين ما حنن فيه، وهو      
فهذا هـو   . فيجعله عليه يف دين آخر خمالف له يف الصفة ، أو يف القدر            

 .1)قع اإلمجاع على امتناعهالذي و
 :ما خيلص إليه السبكي يكمن يف  
 .ضعف سند احلديث .1
كتطـارح   "أن ما نقل من إمجاع على منع بعض صور الدين بالدين             .2

ليس بإمجاع، بدليل ورود اخلالف بني األئمة حول تلـك           " الديون
 .املسائل

ين الـد :     أن ما يصدق عليه اإلمجاع يف منع الدين بالدين هو صورة           .3
 . املستقر يف الذمة إذا بيع مبثله خمالفا له يف الصفة أو القدر

وقد فسر كثري من أهل العلم بيع الكالئ بالكالئ بصوريت فسخ الدين يف               
 .الدين، وبيع الدين بالدين

النسـيئة  : ، بأن الكالئ بالكـالئ    النهاية يف غريب احلديث   فقد ورد يف     ♦
تري الرجل شيئاً إىل أجل فإذا حـلّ        بأن يش : بالنسيئة، وفسره ابن األثري   

بعنيه إىل أجل آخر بزيادة شيء ،       : األجل، ومل جيد ما يقضي به، فيقول      
  .2فيبيعه منه وال جيري بينهما تقابض

قال أبـو عبيـد،     : ، قال أيب عبيد ومثل هذا التفسري نقله ابن منظور عن         ♦
 طعـام،   أن يسلم الرجل إىل الرجل مائة درهم إىل سنة يف كُر          : وتفسريه

فإذا انقضت السنة، وحل الطعام عليه، قال الذي عليه الطعام للدافع،           
ليس عندي طعام ولكن بعين هذا الكر مبائيت درهم إىل شهر، فيبيعه وال             

 . 3جيري بينهما تقابض فهذه نسيئة انتقلت إىل نسيئة
                                                     

 .108، 107 ، ص 10، ج اموعتكملة 1
 .45، ص 3، جسبل السالم؛ وكذلك الصغاين، 194، ص 4، جالنهاية يف غريب احلديثابن األثري، :  انظر2
 ).كأل (147، ص 1، جلسان العربابن منظور، :  انظر3
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 .1 يف مشارق األنوارللقاضي عياضومثل هذا التفسري  ♦
بيع ما يف الذمـة بـثمن       :  من عليه الدين فقال     على املبدعوقد قصره يف     ♦

 .2مؤجل ملن هو عليه
وقد تناقل هذا التفسـري للدين بالدين كثري من أهل العلم، ومنـهم               

من قصره عليه، ومل يعديه إىل سواه، ومنهم من جعله نوعا من أنواع بيع              
 .الدين بالدين

لـدين   مما سـبق إىل أن هذه الصورة واليت تشـمل فسـخ ا            خنلص   
بالدين، وبيع الدين بالدين حمل إمجاع الفقهاء يف منعهما، وجيب أن ال يقع             

 .جدال ومراء فيها
 

وعلى هذا األساس يكون من غري املقبول إطالق عبارات عامة يف بيع            
الدين بالدين قد حتدث لبساً وتومهاً عند من ال يضعها يف سياقها احلقيقي،             

صصها مبا حيتاج إليه من تقييدات أو       وال يدرك مضامينها، وما يقيدها وخي     
 .خمصصات

وكذلك ال يكفي يف اعتقادي التحرز من موضوع الربا بعبارة عامة مـع              ♦
القول جبواز بيع الدين بالدين مطلقا أي جبميع صوره، إذ بعـض هـذه              
الصور ال ينفك عنها الربا حبال من األحوال مثل صور فسخ الدين بالدين،             

 القوية جداً كصور بيع الدين بالدين، مما جيعلـها          أو لوجود الشبهة الربوية   
تلحق حكما بالصورة األوىل، مع ما يضاف إليها من الغرر الفاحش الذي            

 .يصاحبها
وقد رجح الشيخ الضرير جواز بيع الدين مطلقاً مع االحتراز من أن               

يكون الدينان مما جتمعهما علة الربا، ففي هذه احلالة البد من متاثلهما صفة             
وأرى جواز بيع الدين مطلقاً، أعين سـواء        : يقول فضيلة الشـيخ  . وعدداً

                                                     
 .427، ص 2ج:  انظر1
 .150، ص 4، جاملبدعابن مفلح، :  انظر2
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بيع للمدين أو لغريه بنقد أو بدين مادام خالياً من الربا، ألنه مل يرد نـص                
ويرى الشيخ الضرير أنـه     . 1يعتمد عليه يف منع أي صورة من هذه الصور        

هو ما كان   ميكن أن تكون الصورة امع على منعها من بيع الدين بالدين            
وإن كان يف اعتراضه على حبـث       .  فحسب 2فيه الدين من األموال الربوية    

البيع يف الصفة ينحو فضيلة الشيخ منحى آخر يتلخص يف منعـه جلميـع              
 3.صور الدين بالدين حىت ابتداء الدين بالدين

حممـد يوســف    . وقد اجته إىل إباحة صور ابتداء الدين بالدين د           
ع عمليات الشراء والتصدير وما جيري يف بورصة         حني ناقش موضو   موسى

وبين مـا   . القطن وذلك بغرض البحث عن تكييف شرعي هلذه املعامالت        
يعترض هذه العمليات من حمظورات شرعية، كبيع املعدوم، وما ليس عند           
اإلنسان، وقد رجح يف هذا الصدد رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جواز             

ز التعاقد على تصدير كميات مـن القطـن         بيع املعدوم، ومنه رأى جوا    
موصوفة يف الذمة آجلة التسليم، على أن يقوم خالل األجل بشرائها مـن             
السوق، أما الثمن فإنه يرى بأنه ميكن حتديده خبطاب اعتمـاد، أو يعتـرب              
سعر السوق يوم التسليم أخذاً برأي بعض الفقهاء يف جواز البيع مبا ينقطع             

اية جواز العمليات الـيت تـتم بـني املصـدرين           به السعر، ورأى يف النه    
واملستوردين للقطن مع تأجيل تسليم املبيع والثمن وأن ذلك ال يتعـارض            

 .4مع مبادئ وقواعد الشريعة ومقاصدها
أما الدكتور أمحد علي عبد اهللا فهو أيضاً يرى جواز بيـع الـدين                 

. 5الربا أو الغرر  بالدين مطلقاً طاملا أنه ال يكتنف املعاملة حمظور شرعي ك         
بيـع الـدين    (وقد نوهنا إىل ضرورة التحفظ وتقييد املطلق يف هذا املقام           

وخباصة يف بيع الدين املستقر يف الذمة بدين مستقر يف الذمة فصور            ) بالدين
هذا النوع ال ينفك عنها الربا كما سبق بيانه، ويعظم فيها الغرر الناشـئ              

                                                     
 .335، 334، ص لغررا:  انظر1
 .335رجع السابق، ص  امل2
  .6، صالتعليق على حبث البيع على الصفة:  انظر3
 .195 - 179، ص البيوع والعمليات املالية املعاصرةموسى،  حممد يوسف، :  انظر4
 .67، ص البيع على الصفة 5
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للمشتري، وهو ينايف أحد شروط     عن عدم قدرة البائع على تسليم الدين        
صحة البيع املطلق وهو القدرة على التسليم، وكذلك غلبة وجود املبيـع            
والقدرة على تسليمه يف الوقت حسب العادة والعرف اجلاري كمـا يف            

 .السلم
 :إنشاء الدين بالدين)    2(

سبق أن نقلنا رأي املالكية يف اعتبارهم أن هذا النوع أخف صـور بيـع                ♦
 .الدين من حيث املنعالدين ب

وبعض الفقهاء ال يدرج هذا النوع يف الدين بالدين، وذلـك ألن هـذا               ♦
. األخري ال ينطبق معناه إال على املستقر يف الذمة مبا هو مستقر يف الذمـة              

 قبض رأس مال السلم     –إذا تأخر   (قال املصنف   : جاء يف اإلقناع وحواشيه   
: قولـه : [(حب احلاشية بقوله  ، مث علّق صا   ) لكان يف معىن الدين بالدين     –

إمنا مل يكن منه، ألن بيع الدين بالدين أن يكون الدينان           ..) لكان يف معىن  
 .1]ثابتني من قبل، وهنا منشآن ال ثابتان من قبل

وإن كان غالب الفقهاء يرون أا من الدين بالدين املنهي عنه، وقد            
سيئة بنسيئة، بأن   ال جيوز بيع ن   : (حكى النووي املنع فيها بال خالف، قال      

بعين ثوباً يف ذمتك بصفة كذا إىل شهر كذا، بـدينار مؤجـل إىل              : يقول
 .2)قبلت، وهذا فاسد بال خالف: وقت كذا، فيقول

ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يذهب أبعد من هذا، حيث يرى بأنه            
جيب أن يتوجه اإلمجاع الذي حكي على منع الـدين بالـدين إىل هـذه          

ها، وقد ساق لذلك حججاً، نعرض إىل حكمه أوالً، مث          الصورة دون غري  
 . نعقبه بإيراد حججه ومناقشتها قدر اإلمكان

 
 

                                                     
 ..271، ص1، صالباجوري، والشيخ عوض عليه: اإلقناع وحواشي اخلطيب الشربيين، 1
 .400، ص 9، داموع 2
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رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الصـورة المجمـع علـى               
 :منعها  من بيع الدين بالدين

يقرر شيخ اإلسالم بأن الكالئ بالكالئ هو املؤخر الذي مل يقبض بـاملؤخر             
 .2، ويفسره بأنه بيع الدين بالدين1 مل يقبضالذي

وبعد أن ينقل عن اإلمام أمحد ضعف سند اخلرب، ينقل عنه أيضا اإلمجـاع              
وهذا مثل أن يسلف إليه شيئاً مؤجالً يف        : (على منع بيع الدين بالدين، ميثل له بقوله       
 . 3)شيء مؤجل فهذا الذي ال جيوز باإلمجاع

والقصر يف أن العمدة يف املنع هو اإلمجاع،        مث يقرر مستعمالً أسلوب احلصر      
واإلمجاع إمنا هو يف الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف املؤجل مـن            : (فيقول
 . 5ونفس هذه العبارات حكاها ابن القيم مؤيداً رأي شيخه. 4)الطرفني

 وقبـل ذكـر حجج شيخ اإلسالم ميكن التنبيه إىل أنه قد جانبه الصـواب             
 قصره وحصره اإلمجاع على الدين بالدين يف صورة السلف املؤجـل             يف -رمحه اهللا –

، فقد سبق نقل صور وأنواع كثرية نص عليها أهل العلم ويصدق عليها             6من الطرفني 
كوا من بيع الدين بالدين، بل إن صور فسخ الدين بالدين من أشد أنواعه حرمـة؛                

 .ألنه يف معىن ربا اجلاهلية الذي كانت متارسه العرب

 :مجلة ما أيد به ابن تيمية وابن القيم رأيهما يتمثل يف:   ذكر احلجج مع املناقشة
قاال إن العقود هي وسائل إىل القـبض، وهـو          : اشتغال الذمتني بغري فائدة    .1

، واملقصد من عقد البيع هو ترتب آثاره، بانتفاع املشـتري           7مقصود العقود 
فاع البائع بالثمن بقبضه، فـإذا      باملبيع بانتقاله الفوري إىل ملكه، وكذلك انت      

                                                     
 .472، ص 29، ج512، ص 20، ججمموع الفتاوى:  انظر1
 .235، ص نظرية العقد:  انظر2
 . املرجع السابق3
 . 235، ص نظرية العقد 4
 .9، 8، ص 2، جإعالم املوقعني:  انظر5
وال يعين ذلك أن ابن تيمية يرى إباحة الصور األخرى من بيع . 246، ص أصول املدايناتنزيه محاد، : انظر6

 . بالدين، فقد توسعنا يف نقل رأيه حىت نبعد هذا التصور من ذهن القارىءالدين
 .472، ص 29، ججمموع الفتاوىابن تيمية، :  انظر7
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، ومن  1تأخر البدالن لكوما موصوفني يف الذمة ألجل مل تتحقق مقاصد البيع          
مث يقرر شيخ اإلسالم بأنه إذا باع ديناً جيب يف الذمة، ويشغلها بدين جيب يف               
الذمة، كاملسلم إذا أسلم يف سلعة مل يقبضه رأس املال، فإنه يثبـت يف ذمـة                

ين السلم، ويف ذمة املسلم رأس املال، ومل ينتفع واحـد منـهما             املسلم إليه د  
، إذ مل يتعجـل     2بشيء، ففيه شـغل ذمة كل واحد منهما من غري فائـدة          
 .3أحدمها ما يأخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب املؤخر برحبه

وال خيفى ما   : (نزيـه على تعليل ابن القيم بقوله     . وأظن أن تعليق د      
، أنه حكم، مل ينظر فيه إىل القضـية         4)ل من وجاهة وحسن نظر    يف هذا التعلي  

اليت حيللها ابن القيم، من مجيع وجوهها، إذ كان كالمه على تأجيل البدلني يف      
 .السلم

 :واجلواب على اإلشكال املطروح، من وجوه 
أن تعليل الشيخ وجيه وفيه حسن نظر لو كان األمر متعلقاً بالسلم، إذ             : أوهلا

 هو معلوم صيغه متويلية املقصود منها أساساً تلبية حاجـة،           السلم كما 
متويلية خاصة، ينتفع من خالهلا املزارع بقضاء حاجاته اآلنية، وتغطيـة          
مصارفه اجلارية، ونفقات مشروعه، لـذلك مسـي بعقـد املفـاليس            

فإذا تأجل الثمن واملثمن معاً فقد انتفى املقصد األساسـي          . واحملاويج
فكان لزاماً تعجيل رأس املال وقبضـه يف        .  السلم الذي من أجله شرع   

وهو يفرق عن البيع املوصوف يف الذمة الـذي يتأجـل فيـه          . الس
برغبة الطرفني تلبية حلاجة كـل منـهما        ) إنشاء الدين بالدين  (البدالن  

 .اإلنتاجية والتسويقية وغري ذلك
علـى أسـاس     يف البيع على الصفة يتم       إنشاء الدين بالدين  إن صورة   : ثانيها

 الذي  5االلتزام التام من الطرفني بتسليم السلعة والثمن يف املوعد احملدد         

                                                     
 .248، ص أصول املدايناتنزيه محاد، :  انظر1
 .472، ص 29، ججمموع الفتاوىابن تيمية، :  انظر2
 .9، ص 2، جإعالم املوقعنيابن تيمية، :  انظر3
 .249، ص دايناتأصول امل 4
 .32، ص عقد التوريدمنذر قحف، :  انظر5
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حيقق النفع للطرفني، وغالباً ما يكون العقـد يتنـاول موجـودات يف        
السوق أو مما سيوجد غالبا من املواد املصنعة، أو من احلبوب والثمـار             

 .واملواد الزراعية
يق فائدة ومنفعة كل طرف وراء اإلقدام       بافتراض الرشد، والسعي لتحق   : ثالثها

على إبرام عقـد من العقود، فإنه يصبح غـرض تأجيـل البـدلني             
 .، وحيقق بال ريب النفع واملصلحة لكل طرف1مقصوداً

تطابقت عبارات بعض الفقهـاء     : وجود الغرر الفاحش الذي يؤثر يف العقد       .2
          ن فهو هبذا حيفه خطـر  على أنه إذا كان املبيع ثابتاً يف الذمة يسلم يف أجل معي

عدم القدرة على التسليم، وهو غرر ثابت، فإذا أضيف إليه تأجيل الثمن حبيث            
 .يصبح هو اآلخر ديناً يف الذمة فيعظم الغرر يف الطرفني

 لكان يف معىن    – قبض رأس املال يف السلم       –إذ لو تأخر    : (   جاء يف اإلقناع   ♦
وألن يف السلم غرراً فال يضم الدين بالدين، إن كان رأس املال يف الذمة،   

 .2)إليه غرر تأخري رأس املال
 على أكمل الوجوه وأعد هلا، فشـرط        – السلم   –شرع  : (قال ابن القيم   ♦

فيه قبض الثمن يف احلال، إذ لو تأخر حلصل شغل الذمتني بغري فائـدة،              
وهلذا مسي سلماً لتسليم الثمن، فإذا أخر الثمن دخل يف حكم الكـالئ             

هو نفسه، وكثرت املخاطرة، ودخلت املعاملـة يف حـد          بالكالئ، بل   
 .3)الغرر

 :  عن هذا االعتراض، من وجوهواجلواب

                                                     
 .334، ص الغررالضرير، :  انظر1

: انظـر .    وقد أبان عدد من الباحثني احلاجة إىل مثل هذه العقود وفوائدها، بل أوصلها بعضهم إىل حد الضرورة                
، الضررالضرير، : 22 – 19، ص   عقد التوريد ،  ، منذر قحف  270 – 269، ص   أصول املداينات نزيه محاد،   

 .335ص 
الرملـي،  :  والنص عينه يف     102، ص   2، ج مغين احملتاج ؛  271، ص   1، ج اإلقناعاخلطيب الشربيين،   :  انظر 2

 .184، ص 4، جاية احملتاج
 .20، ص 2، جإعالم املوقعني 3
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 الغرر الذي يتحدث عنه الفقهاء يف هذا الباب هو الناتج عـن             :أحدها
عدم القدرة على تسليم كل من املبيع والثمن، فلذلك اعتـربوا           

 أو البيع على    – السلم مع تأجيل البديلني      –املبيع يف هذه احلالة       
الصفة يف الذمة عموماً من قبيل بيع املعدوم ، واستثنوا السـلم            

. للحاجة ، واشترطوا للخروج من ا حملظور تعجيل رأس املـال          
 .وقد سبق اإلجابة عن هذا االعتراض مبا يكفي

 إن دعوى عدم القدرة على التسليم يف بيع املوصوف يف الذمـة             :ثانيها
ة، إذ ال يوجد فرق بني تأجيل بـدل         املؤجل البدلني غري مسلم   

واحد كما يف البيع اآلجل، أو البدلني معاً من حيث القدرة على            
التسليم ؛ ألن يف مجيع البيوع السابقة صفة الدين واحدة ، وهي            
أنه موثـق التوثيق الكايف ، مع اإلقرار واالعتـراف بـه مـن             

د الطرفني ، مما يبعده عن الديون اليت يدخلـها الغـرر بوجـو            
 . 1خصومة ونزاع فيها

 إن من الواجب التحري وعدم الدخول يف أي عقد من عقـود             :ثالثها
، إال إذا كان واضـح      ) إنشاء الدين بالدين    ( البيع على الصفة  

املعامل ، يعتمد فيه بيان كافة الشروط التفصيلية ، وما جيب على            
مث إن انتشار التعامـل  . الطرفني من حقوق والتزامات مستقبلية      

هبذه الصور وتعارفها بني الناس يزيل الكثري مـن اخلصـومات           
وقد استنبط القرايف تعليل اخلصومة وإفسـاد ذات         . 2ومسبباهتا

البني من قاعدة وجوب الوالء للمؤمنني واحملبة والتواد والتراحم         
احلذر من بيـع الـدين      : ( فقال  . بينهم، وإبطال ما ناىف ذلك    

م عن بيع الكالئ بالكالئ ، وهنا       بالدين ، وأصله يه عليه السال     
أن مطلوب صاحب الشرع صالح ذات الـبني،        : قاعدة وهي   

 وحسم مادة الفسـاد والفنت ، حىت بالغ يف ذلك ، بقوله عليه
 

                                                     
 . 335 ، ص الغررالضرير ، :  انظر 1
 .33 ، ص عقد التوريدقحف ، :  انظر 2
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 ، وإذا اشـتملت     1)لن تدخلوا اجلنة حىت حتـابوا     : ( السالم            

 املعاملة عل شغل الذمتني توجهت املطالبة من اجلهـتني فكـان         
ذلك سبباً لكثرة اخلصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي         

  . 2)لذلك وهو بيع الدين بالدين 
    ويتضح أن مبىن اخلصومة على اشـتغال الذمتني يف آن واحد ،            

وإن مل يتبني يل الفرق بني توجه املطالبة من         . وتوجه املطالبة من اجلهتني   
 . يت تؤدي إىل املنازعةطرف واحد أو من طرفني من حيث اخلصومة ال

 أنـه ذريعـة إىل ربا النسيئـة .   3
قالوا إن ربا الدين أو النسيئة الذي كان معروفاً عنـد العـرب يف    : بيان الشبهة 

اجلاهلية ، كان يقع بسبب عجز  املدين عن الوفاء بدينه فيلجأ إىل طلب التمديد               
ى أساس بيع الصـفة مـع       وإنشاء الدين بالدين عل   . يف األجل وزيادة قيمة الدين    

تأجيل البدلني ذريعة لربا النسيئة يف حالة تأجيل الدين مع زيادة فيه ، وقد يتكرر               
 . ذلك كلما حل األجل وعجز املدين عن الوفاء

ونهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، وهو الدين املؤخر ؛ ألنه            ( : قال ابن القّيم     ♦
لني ، مل ميتنع ، ألما يسـقطان        ذريعة إىل ربا النسيئة ، فلو كان الدينان حا        

مجيعا من ذمتيهما ، ويف  الصورة املنهي عنها ، ذريعة إىل تضاعف الدين يف               
  .3)ذمة كل واحد منهما يف مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النساء بعينها 

                                                     
دب إليكم داء   : (ث الذي رواه الزبري بن العوام رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                   يشري إىل احلدي   1

األمم قبلكم ، احلسد والبغضاء ، هي احلالقة ، ال أقول حتلق الشعر ، ولكن حتلق الدين ، والذي نفسي بيـده ال                       
رواه ). كم مبا يثبت ذلكم لكم أفشوا السالم بينكم         تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ، وال تؤمنوا حىت حتابوا ، أفال أنبئ           

 ، ويف كتاب االستئذان     2510، كتاب صفة القيامة والرقائق والوعظ ، حديث         سننه  هبذا اللفظ ، الترمذي يف      
، كتاب   سننهوابن ماجة يف    . 5419، كتاب األدب ، حديث       سننهوأبو داود يف    . 2688واآلداب ، حديث    

 . 3682تاب اآلداب ، حديث  ، ك67املقدمة ، حديث 
 . 290 ، ص 3 ، جالفروق 2
دار البـاز   : مكة املكرمة [،  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان     ابن القيم اجلوزية، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر،            3

  .364، ص 1، ج]للنشر
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إذ إن التعليل املذكور ينسحب على      :  عن هذه الشبهة واضح      اجلوابو 
بيعاً مؤجالً ، أو قرضاً ، أو سلماً فكل هذه األنواع           كل دين مؤجل ، سواء كان       

من املعامالت مبنطق هذه الشبهة قد يكون الدين فيها ذريعة إىل ربا النسـيئة إذا               
ولكن الشارع بىن   . عجز املدين عن الوفاء وفسخ دينه يف مقابل الزيادة يف األجل          
 . عة املتومهـةأحكامه على الذريعة املفضية إىل املفسدة حقيقة، وليس الذري

  مث إنه يف حالة العجز عن الوفاء فقد ترتب يف الفقه أحكام خاصة ملعاجلـة              
ذلك تتراوح بني النظرة إىل امليسرة ، أو فسخ العقد، أو اللجوء إىل االعتياض عن               

 . 1الدين مبثل مثنه أو أقل معجالً عند بعض الفقهاء
 عقود البيع على الصـفة،          إضافة إىل هذا فإن االنتشار الواسع للتعامل يف       

وتعارفها بني الناس، وكوا مضبوطة بضوابط وشروط حتدد التزامات وحقـوق           
طريف التعامل، أتاح هلا تنظيم أسواق يف غاية الدقة والترتيـب، تتحـدد فيهـا               
األسعار، وتتساوى مع مثيالهتا من العقود األخرى كالسلم ، والبيـع املؤجـل،             

لربا رغم أنه حيسب للزمن فيها نصيب من الـثمن،          حيث ال يدخل هذه البيوع ا     
 .2وهو الفرق بني البيع احلال واآلجل

                                                     
 . 250 ، ص أصول املدايناتنزيه محاد ، :  انظر 1
  .32 ، ص عقد التوريدقحف ، :  انظر 2
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 : الخالصـة والنتيجـة 

ميكن أن خنلص إىل النتائج     " الدين بالدين   " بعد هذه املناقشة للكالئ بالكالئ        
 : التاليـة

ما اصـطلح  أن صوريت فسخ الدين بالدين ، وبيع الدين بالدين خاصة ، وهو     : أوالً      
على تسميتهما ببيع الدين املستقر يف الذمة ، بدين سابق التقـرر يف الذمـة ،             
فهذان النوعان جبميع صورمها من بيع  الكالئ بالكالئ كما نص على ذلـك              

 . أهل العلم ، وهي تشمل جممل صور بيع الدين بالدين املنهي عنه
لدين بالدين خباصة وما يترمجه بيـع    أن صورة ابتداء الدين بالدين ، أو إنشاء ا        : ثانياً      

الصفة يف الذمة مع تأجيل البدلني بعامة، ميكن أن يقع حوهلا نقـاش وحـوار         
يصل الباحثون واملتحاورون من خالله إىل حكم قد يقررون فيه عـدم إدراج             

وهو ما بدا يل مـن      . هذا النوع ضمن بيع الدين بالدين ، أو الكالئ بالكالئ         
وقد وجدنا بعـض فقهـاء      . سابق لفقه الدين بالدين   خالل العرض الفقهي ال   

 . املالكية يصرحون بالتفرقة بني هذين النوعني تفريقاً واضحاً
 فقد نقلنا نصوصا للمالكية جتعل النوع الثاين أخف األنـواع ، حيـث              ♦

أشاروا إىل أنه أخف من بيع الدين بالدين الذي هو أخف مـن فسـخ               
 . الدين بالدين

 يتساهل يف التعبري عن ابتداء الدين بالـدين         –ن املالكية    م – جند الزرقاين    ♦
وملـا  : ( ويصرح جبوازه ويذكره بأنه املفصل يف بيوع اآلجال ، فيقول         

 تشتمل على ثالثة أقسـام ، اثنـان         – الكالئ بالكالئ    –كانت حقيقته   
فسخ الدين يف الدين ، وبيـع الـدين بالـدين ،            : ممنوعان قطعاً، ومها    

 .1)وهو ابتداء الدين بالدينجائز : وثالثها
. مث إننا رأينا العلل اليت ساقها املانعون البتداء الدين بالدين غري مسـلمة             ♦

ولعل أهم علة هي تعاظم الغرر، وقد أوضحنا يف بداية البحث حينمـا             
، ومن  "بيع معدوم "أجبنا عن االعتراضات املوجهة لبيع الصفة من كونه         

                                                     
 . 81 ، ص 5، جشرح الزرقاين على خليل  1
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ىل أن النهي عن هذه البيوع كان للغرر، ، أشرنا إ"بيع ما ليس عند البائع "
. والغرر فعال علة مطردة أينما وجـدت حقيقة ال تومها امتنـع البيـع            

والغرر ال يتصور حقيقة إال مع جهالة يف وجود املبيع، أما يف حالة البيع              
على الصفة يف الذمة فهو يف هذه الناحية صنو السلم، فيجري يف حمقـق              

 .ع عنه تلك اجلهالة املفضية إىل الغررالوجود غالبا، فمن مث ترتف
 : جنمل بعد هذا ما ميكن االستئناس به ملا رأينا، فيما يلي  

 ، من البيع على الصفة يف الذمة هو عبارة عـن            إنشاء الدين بالدين  أن   .1
إنشاء التزام جديد مقابل التزام مثله ، فهو بذلك ال يدخل يف معىن الدين              

 . بالدين صورة ومعىن
فال ينطـبق عليـه اسم الدين بالديـن ،   ألن           : الصورةأما          

املتعاقدين ليس يف ذمتيهما أي التزم أو تعامل نشـأ وتقرر سابقا، وإمنا            
هو جمرد توافق يف الرغبات ، لتوزيع منافع عقد جديد بينـهما ينشـئ              

 . التزاماً جديداً للطرفني
بالدين ، والـذي    فألنه ال يصدق عليه معىن الدين        : املعىن  أما  

 . يتناول بيع دين موجود بدين آخر سواء ملن عليه الدين أو لغريه
ضعف سند احلديث الوارد يف النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، ومع التسـليم               .2

 . باالحتجاج به فإنه يتوجه إىل ما يصدق عليه معىن الدين بالدين
ن بالدين وردت       اإلمجاع الذي حكاه بعض أهل العلم على منع بيع الدي          .3

 : عليه عدة اعتراضات أمهها 
ال يوجد حمل واحد يقع عليه اإلمجاع ، بـل صـور متعـددة ،               )   أ  

فالذي يراه مجاعـة    . اضطرب النقل يف أيها ينطبق عليها اإلمجـاع      
من الفقهاء يصدق عليه اإلمجاع بأنه دين بدين ، يرى آخرون غري            

ورة بعينها ليست   ذلك، ويرى البعض اآلخر قصر اإلمجاع على ص       
 . ما رآه الفريق األول، أو الثاين
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وجه كثري من العلماء اإلمجاع لصورة فسخ الدين يف الـدين ،            )  ب
وهي معىن ربا النسيئة الذي كانت متارسه العرب يف اجلاهلية ،           
والشك أن هذه الصورة جممع على حرمتـها ، وإن مل يقـع             

الدين ( الكالئ بالكالئ    اإلمجاع على أا املعنية بالنهي الوارد يف      
 ). بالدين

أجاز بعض العلماء صوراً صرح بعضهم بأا من بيـع الـدين            )  ج
 : بالدين وتتمثل يف 

.   جعل الدين رأس مال السلم ، فقد منعه اجلمهور حبجة أنه دين بـدين              ♦
وأمجع قول يعرب عن رأي اجلمهور ما قاله ابن قدامة املقدسي يف املغين نقالً              

 كل من أحفظ عنه من أهـل        – املنـع   –أمجع على هذا    : (نذر  عن ابن امل  
العلم ، منهم مالك، واألوزاعي ، والثـوري ، وأمحـد ، وإسـحاق ،               

وعن ابن عمر أنه قال ال يصـح ذلـك ،           . وأصحاب الرأي ، والشافعي   
وذلك ألن املسلم فيه دين ، فإذا جعل الثمن ديناً كان بيع دين بدين ، وال                

 .1)يصح ذلك باإلمجاع
وقد حكي اإلمجاع على         : ( بينما يعلق ابن القيم على هذا اإلمجاع بقوله         

 جواز جعـل    –امتناع هذا، وال إمجاع فيه ، قاله شيخنا ، واختار جوازه            
 وهو الصواب ، إذ ال حمظور فيه ، ولـيس بيـع             –الدين رأس مال السلم     

 .2)كالئ بكالئ
ليومني والثالثة ولو بشـرط يف      جواز تأخري رأس مال السلم عند املالكية ا        ♦

أما إن زاد عن الثالثة فإن كان       . العقد ، على أن يكون أقل من أجل السلم        
أحـدمها  : وإن كان بغري شرط فرأيان يف املـذهب         . بشرط فسد العقد  
 . باجلواز: بالفساد، والثاين 

                                                     
 . ومل أجد النص يف كتاب اإلمجاع البن املنذر ، ولعله يف كتبه األخرى 410 ، ص 6ج 1
 . 9 ، ص2 ، جإعالم املرقعني 2
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و ول. أجاز املالكية بيع الدين لغري املدين بشيء معين ، أو مبنافع ذات معينة             ♦
كانت العني مؤجلة التسليم ، وهي يف املنفعة كذلك ضـرورة ألـا ال              

 . تستوىف دفعة واحدة ، وإمنا حتدث شيئاً فشيئاً
مسألة املصارفة يف الذمة ، أو تطارح الديون ، فقد علل الشافعية واحلنابلة              ♦

قوهلم بعدم جواز صرف ما يف الذمة بأنه بيع دين بـدين ، بينمـا رأت                
نفية وناصر رأيهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأن ذلك لـيس            املالكية واحل 

من قبيل الدين بالدين ، وإمنا هي مقاصة ، يسقط فيها ما هـو ثابـت يف               
 . الذمة مبقابله

بيع دين السلم بقيمته، أو أقل، حاال ملسلم إليه، وبأقل أو أكثـر لغـريه                ♦
ن تيمية وتلميـذه    كما ذهب إليه املالكية ، واب     . بشرط أن ال يكون طعاما    

 .خالفا لرأي مجهور الفقهاء. ابن القيم
فليس هناك إذن حد جممع عليه ، أو صورة بعينها ميكن اعتبارها حمل             

وإن هناك من الصور ما صدق عليه وصف الدين بالدين أجازها بعض       . اإلمجاع
 الفقهاء ؛ ألن الدين بالدين يف حد ذاته مل يصح فيه شيء ، ومل يرد اإلمجاع فيه                

 . على حمل واحد واضح صريح
إن بيع املوصوف يف الذمة مع تأجيل الثمن فيه وجدنا من الفقهاء من تـرخص                .4

 : فيه، ويتجلى ذلك يف اآليت
 جبواز  - كما حكي ذلك عن بعض فقهاء الشافعية واحلنفية          -قال املالكية   )   أ  

 . بيع موصوف يف الذمة مؤجل التسليم مبعني يتأخر قبضه
الشافعية واحلنابلة جبواز بيع شيء موصوف يف الذمـة بـثمن           قول بعض   )  ب

 . مؤجل يتم تعيينه يف جملس العقد بلفظ البيع ال بلفظ السلم
جواز بيع عني غائبة أو موجودة يف جملس  العقد على الصـفة مؤجلـة                )  ج

التسليم، مع تأجيل الثمن ، كما ذهب إليـه مجهـور الفقهـاء خالفـاً               
 . للشافعيـة
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الواردة على ابتداء الدين بالدين ، أي بيع الصفة يف الذمة مـع             ضعف الشبه    .5
تأجيل البدلني وأن ما فيه من غرر ، أو احتمال وقوع الربا فيه ال يزيد عمـا                 

 . هو متوافر يف البيع اآلجل ، سواء ما تأجل مثنه ، أو مثمنه
ع أن جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي أجاز من بيـو             .6

الصفة ، بيع االسـتصناع ، مع تأجيل الثمن أو تنجيمه ، وجعلـه ملزمـا               
 شرطاً جزائيـاً    - حسب قرار امع   –للطرفني ، بل وجيوز أن يتضمن العقد        

  : 1وهذا نص القرار. مبقتضى ما يتفق عليه الطرفان
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف            

م ، بعد اطالعه على البحوث      1992/ هـ1412لعربية السعودية ،    اململكة ا 
 : الواردة يف املوضوع ، واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله ، قرر ما يلي 

 – وهوعقد وارد على العمل، والعني يف الذمـة          –أن عقد االستصناع    : أوالً    
 . ملزم للطرفني إذا توافرت فيه األركان والشروط

 : رط يف عقد االستصناع ما يلي يشت: ثانيـاً  
 . بيان جنس املستصنع ، ونوعه ، وقدره ، وأوصافه املطلوبة)   أ   
 . أن حيدد فيه األجل)   ب  

جيوز يف عقد االسـتصناع تأجيل الثمن كلـه ، أو تقسـيطه إىل             : ثالثـاً  
 . أقساط معلومة آلجال حمددة

 جزائياً مبقتضى ما يتفق عليه      جيوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطاً     :  رابعاً    
 .العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة

ويتضح من هذا القرار أنه يشمل كثرياً من بيوع الصفة مع تأجيـل             
وحيث إن عقد االستصناع يرد على السلع اليت        . الثمن واملثمن إىل أجل معين    

ملـواد  يدخلها التصنيع فقط فهو يقتصر عليها دون أن يتناول باقي السـلع وا            
ومهما اعتربنا درجة التصـنيع     . 2األخرى غري املصنعة وخباصة الزراعية منها     

                                                     
 . 145 – 144 ، ص قرارات وتوصياتجممع الفقه اإلسالمي ، :  انظر 1
 . 31 ، 30 ، ص عقد التوريدمنذر قحف ، :  انظر 2
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اليت جيب أن تتوافر يف السلعة حىت يرد عليها عقد االستصناع ، وإن كانت يف         
أدىن الدرجات املتمثلة يف جمرد التغليف والتهيئة ، فإنه ال ميكن هلذا العقد أن              

اليت ال تدخلها شائبة التصنيع حبال مـن        يليب كافة احلاجات الزراعية األخرى      
 . األحوال

ومع التنبيه السابق على أن إنشاء الدين بالدين يف صورته املعروضة ال            
يشتمل على أي نوع من أنواع الربا ، ألنه يتناول أسواق السلع ، وال ميكـن   

لإلمجاع على وجـوب التقـابض يف       . أن يرد على بيع األمثان ، أو الصرف       
 . ا سبقت اإلشارة إىل ذلكالس ، كم

وال ميكن أيضاً أن يتناول العقد ألي شرط يقتضي تأجيل الدين بعد            
ثبوته يف الذمة ، مبعىن إعادة جدولته عند حلول األجل بتمديد املدة والزيـادة              
فيه ، فإنه سينقل الصورة حتماً إىل فسخ الدين بالدين ، أو بيع الدين بالـدين   

 . إمجاع معظم الفقهاء على منعهمااللتني ذكرنـا أما حمل 
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 نماذج تطبيقية للبيع على الصفة 
 في المعامالت الماليـة المعاصـرة

 
 : تمهيد 

ها البيـع علـى     ال نقصد من هذا العرض تفصيل الصور اليت ميكن أن يشمل          
الصفة وخباصة ما يتعلق ببيع العني الغائبة على الصفة، وبيـع املوصـوف يف الذمـة،                
وتفريعها تفريعا يتشعب وخيرج عن احلد املعقول واملطلوب من مثل هـذا العـرض،              
وكذلك بدهي أننا ال نود أن نتصور وحندد ما ميكن أن يكون من أنواع متعددة مـن                 

 إحداها واألخرى أشـياء عرضـية ال متـس عناصـر           الصور قد يكون  الفارق بني     
املوضوع األساسية، ومن مث ال أرى من ضرورة للتوسيع التفصيلي والتفريع املنطقـي             
للصور، على ما درج عليه بعض الفقهاء كما فعل بعض املالكية يف موضوع املقاصة أو  

ين على كنون صور   إذ أَوصل يف حاشية حممد املد      - على سبيل املثال   - 1تطارح الديون 
، ورمبا زادت بالتتبع عن هذا 2بيوع اآلجال إىل ثالمثائة ألف صورة ، وستة وثالثني ألفاً

 . العدد
وعليه سأتعرض لنماذج من الصور التطبيقية ، ميكن أن حيوي كـل منـوذج              

 : صوراً فرعية متعددة ، ومن أهم هذه الصور ما يلي 

                                                     
  .390-386 ، ص4 ، جالشرح الصغريالدردير، : هذه الصور والتفريع عليها بضرب احتماالهتا يف:  انظر 1
 ، مطبوع هبامش حاشية الرهوين علـى شـرح          حاشـية املدين على كنون   حممد املدين ، أبو عبد اهللا ،        :  انظر   2

املبـارك ،   : ؛ وانظـر    .  151جده ، ص    ] هـ  1306املطبعة األمرييةـ ،    : مصر  [ الزرقاين خليل ،    
،مطبوع هبا مش ا لشرح الصغري      التعليق احلاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي      حممد بن إبراهيم ،     

  ] . 130، ص4مطبعة احلليب،ج:القاهرة[ للدردير،
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 بيع التوريد :   أوالً 
 القانون ، يكون أحياناً من العقود اإلدارية ، ويف أحيان أخرى            عقد التوريد يف  

 . 1يكون عقداً عادياً جتارياً ينظمه القانون املدين
اتفاق بني شخص معنوي مـن أشـخاص        ( ويعرفه القانون اإلداري بأنه      ♦

القانون العام ، وفرد أو شركة يتعهد مبقتضاه الفرد والشـركة بتوريـد             
. 2)عنوي ، الزمة ملرفق عام مقابل مثن معـني        منقوالت معينة للشخص امل   

 . وهبذا الوصف فهو عقد إداري
أما إذا اتفق شخص ، أو شركة من القطاع اخلاص ، مع آخر على توريد                ♦

 . 3فهذا عقد جتاري عادي. منقوالت للغري
كما ورد يف التعريف ، عبارة عن اتفاق شخص مـن أشـخاص              : صورته

ي عام مع طرف ثان على توريد سلعة ،         القانـون اخلاص ، أو شخص معنو     
أو سلع معينة له أو لصاحل الغري ، حبيث يسلمه الكمية املتعاقد عليهـا مـن                
السلعة دفعة واحدة يف الوقت احملدد ويستلم اآلخر الثمن ، أو يكون االستالم             

وقد يصحب مجيع صـور بيـع       . على دفعات ويكون السعر كذلك مقسطاً     
 .سب كجزء من  الثمنالتوريد دفع عربون مقدم حي

ويتبني من خالل ما تعرضه كتب القانون اإلداري حول موضـوع           
عقد التوريد ، أن موضوعه هو األشياء املنقولة ، كمواد التمـوين ، واآلالت              

ويظهر كذلك أن  الغالب يف حتديد وتعيني السلع اليت          . 4واملركبات ، وغريها  
 الطرفان إىل توضيحها بدقـة      يتم توريدها هو البيانات واألوصاف اليت يسعى      

توخياً لرفع أي منازعة مستقبلية ، ويرد عقد التوريد على السلع الـيت يـتم               
حتديدها وصفا وإن كانت غري موجودة يف السوق وقت العقد، وال مينع ورود            

                                                     
عكاظ : جدة  [،1، ط االشتراط ملصلحة الغري يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن       حممد، عباس حسن،    :  انظر 1

 . 9 ، صعقد التوريد؛ أبو سليمان ، . 468، ص  ) 1984/ هـ 1404ر والتوزيع، للنش
مطبعة جامعة عـني  :مصر[،4، طدراسة مقارنة :األسس العامة للعقود اإلدارية   الطماوي، سليمان حممد،    :  انظر 2

 . 121، ص ]1984مشس،
 . 468، ص االشتراط ملصلحة الغريعباس حممد، :  انظر3
 . 122 ، ص األسس العامة للعقود اإلداريةا لطماوي ، :  انظر4
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عقد التوريد على سلع معينة موجودة ومملوكة للبائع  تباع على الصفة لتعذر             
بب عدم وجودها يف  مكان انعقاد الس ، أو يف           إحضارها لس العقد ، بس    

 . البلد ذاته
وهبذا يظهر أن عقد ا لتوريد ميكن أن يتم من خالل بيع الصفة يف              
الذمة، أو بيع الغائب على الصفة ، أما الثمن ففي كال احلالتني ميكن تأجيله ،               

 . أو تعجيله ، أو تقسيطه
 على معىن قد يكون     وقد استعمل بعض الباحثني عقد التوريد ليدل      

حيث يشمل كل ما ميكن أن يكون بيعاً على الصـفة           . أعم من املعىن القانوين   
وقد حدد الباحث التوريد هبذا املعىن يف العالقـة         . يف  الذمة مع تأجيل البدلني     

التعاقدية اليت تربط بني طرفني يلتزم أحدمها تسليم كمية معينة مـن سـلعة              
. 1تزم اآلخر تسليم الثمن يف املوعد احملـدد       موصوفة يف الذمـة ، على أن يل      

 : ويتحدد هذا االتفاق يف عنصرين أساسيـن مهـا 
أن يكون املبيع سلعة موصوفة يف الذمة تسلم يف أجل مستقبلي حمدد دفعـة               .1

 . واحدة ، أويف آجال متعددة حسب االتفاق
الم الثمن حيدد يف الس، ويتفق على موعد التسليم متزامناً مع موعد اسـت             .2

 . السلعة أو قبله أو بعده ، يدفع كامالً ، أو مقسطاً ومنجماً
 مجيع أصناف   - كما أشرنا    -أما السلعة اليت يشملها عقد التوريد فهي      

. السلع ، زراعية كانت كاحلبوب ، أو مواد خام كاألخشاب ، واألعشـاب            
 أو سلعاً مصنعة بسيطة ومركبة ، وخالصة األمر أن احلاجة اليت يسدها عقـد   

 . 2التوريد ال  تنحصر يف قطاع معني إنتاجي كان أم خدمي
خنلص إىل أن عقد التوريد ميكن أن يتجاذبه تكييفان فقهيان حسـب            
طبيعة العقد وعناصره املكونة لـه وشروطه ، من وجود املبيـع ومعلوميتـه             

 . وتعينه ، أو كونه موصوفاً يف الذمة ، وكذلك تعجيل الثمن أو تأجيله

                                                     
 .8 ، ص عقد التوريدمنذر  قحف ، :  انظر 1
 .  املرجع السابق2
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توريد بضاعة معينـة موجـودة      : ضوع عقد التوريد هو     فإذا كان مو   ♦
ومملوكة للبائع ، غائبة عن جملس العقد ، تباع بالوصف والذي يشترط            
فيه ما يشترط يف السلم يف بيان املسلم فيه ، فهذا البيع ينطبـق عليـه                

 . كالم أهل العلم يف بيام حلكم بيع العني الغائبة على الصفة
ء من احلنفية ، واملالكيـة ، واألظهـر عنـد    فعلى رأي مجه،ور الفقها    ♦

احلنابلة ، والظاهرية ، والزيدية ، جـواز بيـع الســلع املوجـودة              
واململوكة الغائبة عن حمل العقد، بل املالكية يشترطون أن تكون يف بلد            
آخر، وإال بأن كانت قريبة فال يتم العقد إال بالرؤية ، على أن يكـون            

، والطرفان ملزمان إذا كانت السلعة مطابقة       املبيع مقدوراً على تسليمه     
بل إن احلنفية قالوا جبواز البيع بالوصف أو بغري وصـف ،            . للوصف

وهذا الـرأي هـو الـذي مت        . وإمنا للمشـتري اخليار إذا رأى املبيع     
ترجيحه؛ ألنه مشمول بالنصوص العامة اليت تبـيح البيـع والتجـارة            

وعلى هذا ميكن أن يكون     . عقليـةبالتراضي ، وتؤيده األدلة النقلية وال     
العقد على أساس تسليم السلعة دفعة واحدة ، أو على دفعات متتاليـة             

 . حسب ما يتراضى عليه الطرفان وحيقق مصاحلهما
أما الشافعية فاألصل عندهم عدم صحة هذا البيع ، إال أنه إذا وصفت              ♦

وكل مـا   السلعة وصفاً دقيقاً يرفع عنها اجلهالة ببيان جنسها ونوعها          
أحـدمها  : يبني ويكشـف عن حاهلا، ففي جوازها عندهم قـوالن          

وقـد نبـهنا يف     .  بالصحة ، واآلخر وهو اجلديد لإلمام بعدم الصحة       
موضوع السلم احلال عند الشافعية ، إىل أن قوهلم جبوازه يلزم منـه أن            

 . يقولوا جبواز بيع العني الغائبة على الصفـة
مة اوزين هلذا البيع على جـواز تـأخري          فإنه قد اتفقت كل    الثمنأما  

الثمن إىل حني استالم  السلعة ، بل إن املالكية نصوا على أن دفع الـثمن، أو                 
جزء منه حاال أثناء العقد، ال يكون إال على سبيل التربع من املشتري ، أما إذا   

أما كان ذلك شرطاً فإنه جيوز فقط فيما يؤمن تغريه كالدور، والعقار وغريها،         
ما ال يؤمن  تغريه كاحليوان ، واملأكول وغري ذلك فال جيوز اشـتراط النقـد           

 . فيـه
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وعلى هذا جيوز  االتفاق مع شركة حملية ، أو أجنبية على توريد سلعة              
أو سلع موجودة حتت ملكية هذه الشركة ، رغم أا ليست موجودة يف حمل              

قدمه أحد الطرفني ويتم    العقد أو البلد الذي يتم فيه ، حبسب الوصف الذي ي          
االتفاق والتراضي عليه ، ويكون التسليم إما دفعة واحدة، أو على دفعـات             
متعددة ، على أن يتم تسديد الثمن كامالً عند تسليم السلعة، أو على أقساط              

 . ميكن أن يكون موعد آخر قسط عند آخر دفعة يتم تسلمها من السلعة
ريد سلعة موصوفة تتعلق بذمة     أما إذا كان موضوع عقد التوريد هو تو        ♦

املورد أو البائع ، مؤجلة التسليم إىل أجل معين ، أو آجال متعـددة ،               
ويكون فيها الثمن هو اآلخر مؤجالً ، أو مقسـطاً حسب ما يتفـق             

فهذا العقد نظراً ألن الدينني فيـه منشـآن ، وليسـا            . عليه الطرفان 
حىت يصدق عليـه اسـم      مستقرين يف الذمة أوالً قبل االتفاق والتعاقد        

فنرى أن هناك فسحة وجماال للنظر الفقهي ، حسب ما          . الدين بالدين 
 : مت عرضه سابقا، واملستند يف ذلك يرجع إىل 

أن بعض الفقهاء فرقوا بني انعقاد البيع على موصوف يف الذمة            .1
حيـث رأوا إمكانيـة     . بلفظ  البيع ، وبني انعقاده بلفظ السلم       

ع على الصفة يف الذمة بلفـظ البيـع ، وال           تأخري البدلني يف البي   
 . ميكن ذلك إذا كان بلفظ السلم

وقد نقلنا أقواالً لبعض الشـافعية ، وكـذلك روايـات يف            ♦
املذهب احلنبلي، تذهب إىل هذه التفرقة ، أما املالكية فقـد           

وليست هذه  . عرب بعضهم باتفاق أهل املذهب على الكراهة      
يدة يف باهبا ، بل إن احلنابلـة        التفرقة بني السلم ، والبيع فر     

وذكرنا قوهلم يف اإلجارة    . يعتربوا يف اإلجارة والسلم أيضا    
املوصوفة يف  الذمة إذا كانت منفعة كركوب دابة ، وسكىن           
دار، إذا انعقدت اإلجارة املوصوفة يف الذمة بلفظ السلم أو          
السلف ، كأسلفتك أو أسلمتك هـذا الـدينار يف منفعـة            

تها كذا وكذا فيجب دفع األجرة مقدماً ،        ركوب دابة صف  
 . أما إذا كان بلفظ اإلجارة فال يشترط تعجيل األجرة فيها
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جواز تأخري رأس مال السلم اليومني والثالثة عند املالكيـة           ♦
ولو بالشرط يف العقد ، وقد علقوا ذلك على شرط آخـر            

مما حدا ببعض الفقهاء    . هو، أن ال يكون أجل السلم أقرب      
ن بأن ال يرى مانعاً من تأجيل رأس مـال السـلم            املعاصري

 . بشرط أن يكون أقل من أجل املسلم فيه مهما طال األجل
أن هذه الصورة من قبيل إنشاء الدين بالدين ، أو ابتداء الـدين              .2

بالدين اليت رأينا أنه ميكن النظر واملناقشة فيها، ولـيس األمـر            
الدين بالـدين ،    حمكماً كما يف الصورتني األخريني ومها فسخ          

وبيع الدين بالدين، وقد حاولنا مناقشة الشبه الواردة على مسألة          
إنشاء الدين بالدين، والرد عليها، ومن مث ميكن للنظر الفقهي أن           
يتقبل هذا املوضوع ويصل فيه إىل رأي ال يعارض نصا شرعيا ،            
وال أصال من أصول التشـريع ، بل حيقق مصـلحة أطـراف            

 . د الشريعة ، ويتوافق مع مبادئها العامةالتبادل ، ومقاص
جيب أن يتحدد سعر البيع يف حالة البيع على الصفة يف الذمـة              .3

بثمن مؤجل، عند العقد ويتمثل يف السعر الذي يتراضى عليـه           
الطرفان ، وال يكون على أساس سعر السوق مسـتقبالً كمـا            
ذهب إليه الدكتور حممد يوسف موسى، استناداً إىل قول ابـن           

، والذي يفهـم    1يمية وابن القيم جبواز البيع مبا ينقطع به السعر        ت
من كالم ابن تيمية وابن القيم أن املقصود بالسعر هو السـعر            

، وهذا هو الـذي رجحـه       2وقت العقد ال ما يتحدد مستقبالً     
، وإن كان ابن قاسم يف حاشيته على الـروض          3الشيخ الضرير 

س ، ومبا ينقطع بـه السـعر        يذكر فرقاً بني البيع مبا يبيع به النا       
فريى بأن األول البيع الذي شرع فيه ، أما الثاين فإنه مل يشرع             

وكذا لو باعه كمـا يبيـع       : (بعد ، قال شارحا قول املصنف     

                                                     
 .  وما بعدها185 ، ص البيوع واملعامالت املالية املعاصرةموسى ، :  انظر 1
 .  4-3 ، ص 4، جإعالم املوقعنيابن القيم ،  . 165 ، 164 ، ص نظرية العقدابن تيميه ، :  انظر 2
 . 292 ، ص الغرر:  انظر  3
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ما ينقطع به السعر، أن ما يبيع به        : الفرق بينه وبني قوله   ) الناس
. هالناس قد شرعوا يف البيع فيه، وما ينقطع به السعر مل يشرع في            

 . 1وأجازمها الشيخ وتلميذه
وقد استثىن الشيخ الضرير بيع التوريد من بيع ما لـيس عنـد             
اإلنسان ، وعلله بأن بيع التوريد مدخول فيه على تأجيل املبيع ، وبيع مـا               

ومل يبني  . ليس عند البائع املنهي عنه مدخول فيه على تسليم املبيع يف  احلال            
  .2 مؤجالً أم ال ؟فضيلة الشيخ وضع الثمن هل يقبله

 يف أسواق السـلع :  ثانيـاً 
إذا جتاوزنا التعريف املتداول يف الكتب االقتصادية هلـذه السـوق ،            
 : واحلاجة إليها ، ميكن أن نقف عند تقسيمهم هلا إىل قسمني رئيسني مهـا

 .  أسواق السلع العاجلـة .1
 ) أسواق العقود . (  أسواق السلع اآلجلـة .2

أساس التعامل فيه هي السلع املوجودة املتوافرة يف املخـازن           : والنوع األول 
واملرافئ التجارية ، وجيري فيها التسليم واالستالم بعد اسـتيفاء اإلجـراءات            

ويف الغالب يتم فيها التعامل على أساس العينـة أو          . اإلدارية والنظامية الالزمة  
 . 3النموذج

عيان، فإذا مـا    وهذا النوع يتضح من خالل وصفه أنه من بيوع األ         
روعيت فيه كافة شروط البيع، من كون املبيع معلوماً وموجوداً ، ومملوكـاً،             

                                                     
، 5، ط حاشـية الـروض املربـع شـرح زاد املسـتقنع          ابن قاسم النجدي ، عبدالرمحن بن حممد ،         :  انظر   1

 . 362، ص4، ج]1992/هـ1413[
 . 339 ، 338 ، ص الغرر:  انظر 2
 . 234 ، ص عمل شركات االستثمارأمحد حمي الدين ، :  انظر 3

بضم اهلمزة ، وهو ما يدل      : األمنوذج  : معناه ، وهو كما أوضحه البهويت حينما قال          سـبق أن بينا     العّينةوبيع  
. أن يريه صاعاً مثالً من صربة ، ويبيعه الصربة على أا من جنسه            :  وهو – قاله يف املصباح     –على صفة الشـيء    

 . 1 هـ  من  البحث37راجع احلكم يف بيع العينة ص  ]. 163 ، ص 3 ، جكشاف القناع: انظر [ 
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ومقدوراً على تسليمه إىل غريها من الشروط اليت جيب توافرها لصحة البيع ،             
 .فإن هذا النوع يعد صحيحاً وال شيء فيه

وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمـة املـؤمتر             
:  ، يف دورة مؤمتره السابع يف جدة ، يف البند الثالث حول     63سالمي رقم   اإل

التعامل بالسلع والعمالت واملؤشرات يف األسواق املنظمة، فقرة  واحد عـن            
السلع ، أنه يتم العامل بالسلع يف األسواق املنظمة بإحدى أربع طرق ، وذكر              

تسلم الثمن يف احلال مع     أن يتضمن العقد حق تسلم املبيع و      : الطريقة األوىل   
 . وجود السلع أو إيصاالت ممثلة هلا يف ملك البائع وقبضه

مثل األوىل مع ضمان من هيئة السوق بتسـلم         : أما الطريقة الثانية    
ونص القرار على أن هذا بطريقتيه سالفة الذكر جائز شـرعاً           . الثمن واملثمن 

 . 1بشروط البيع املعروفـة

م العمليات اليت جتري يف هذا السـوق إىل نـوعني            فتنقس :أما النوع الثاين    
 : 2رئيسني مها

 .      العمليـات الباتة والقطعيـة -1
 .      العمليـات اآلجلـة الشرطيـة-2

 النوعهو ما نراه يصلح تطبيقاً على موضوعنا ، أما           :          والنوع األول 
ار بني تنفيذ الصفقة     فلكونه يتم على أساس احتفاظ طريف العقد حبق اخلي         الثاين

 فإنه يتضمن   3أو إلغائها ضمن لوائح متعارف عليها يف أسواق العقود اآلجلة         
 . شروطا فاسدة مفسدة للعقد

وقد ذكر قرار جممع الفقه اإلسالمي سالف الذكر ، هذين النوعني يف            
 : طريقتني مها 

                                                     
 .139 ، ص قرارات وتوصياتجممع الفقه اإلسالمي، :  انظر 1
 . 243 ، ص عمل شركات االستثمارأمحد حميي الدين ، :  انظر 2
 . 244املرجع السابق ، ص :  انظر 3
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أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجـل،        .1
لثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعـالً           ودفع ا 

 . بالتسليم واالستالم
 مثل الطريقة األوىل ولكن بدون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن            .2

. ينتهي بالتسليم واالستالم الفعليني ، بل ميكن تصفيته بعقد معاكس         
أنه غـري  ب) العمليات الباتة والقطعية    ( ونص القرار على العقد األول      

جائز لتأجيل البدلني ،وميكن أن يعدل ليسـتويف شـروط السـلم            
أما الطريقـة الثانية   . املعروفـة ، ويقصد بذلك قبض الثمن حـاالً      

فقد ذكر أن هذا النوع األكثر شيوعاً       ) العمليات اآلجلة الشرطية    ( 
 . 1يف أسواق السلع ، وهو غري جائز أًصالً

إال أن يسـلم مبا جـاء يف قـرار     وهذا النوع ال يستطيع أي باحث       
امع املوقر ؛ ألن الشروط املقدمة هبذا العقد شروط فاسدة ، إضافة إىل مـا               
يف هذه العقود من غرر فاحش ، وجهالة ، وما يؤدي ذلك كله إىل املنازعـة                
واخلصومة املتوقعة ، مث غالباً ما يتم  التعامل يف مثل هذا السوق ببيع مـا مل                 

 . شار إليه قرار امع ال جيوز باتفاق أهل العلميقبض وهو كما أ
ابتـداء  ( فينطبق عليه صورة إنشاء الدين بالدين        : النوع األول  أما  
وأرى أن فيه جماالً للنقاش واحلوار كما أسـلفت يف صـورة           ) الدين بالدين   

بيع التوريد ، وكما رأينا تفصيالً عند التعرض لبسط الكالم على هذا النـوع              
 . ديونمن  ال

وأرى أنه إذا نفذ هذا العقد بشروطه ، خالياً من أي مانع شـرعي              
آخر ، فإنه ال يصادم دليالً شرعياً، وال مبدءاً أو قاعدة من قواعد الشـريعة،               

وكـذلك  . 2وال يشتمل على حمظور مثل القمار ، والغرر الفاحش، واجلهالة         
ا ال تصدق علـى     فإن الشبه اليت أُوردت على صورة إنشاء الدين بالدين فإ         

                                                     
 . 139، ص قرارات وتوصياتجممع الفقه اإلسالمي، :  انظر 1
  .287 ، 286 ، ص عمل شركات االستثمارأمحد حميي الدين ، :  أنظر 2
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البيوع اآلجلة الباتة، وإنشاء الدين     (هذا النوع من البيوع ، للتطابق بني النوعني       
 . فما قيل يف الرد عليها هناك ، يقال هنا أيضاً) بالدين

 بيع الدين مبعّين أو مبنافع ذات معينـة :  ثالثـاً
أو مبنـافع ذات     يف بيع الدين مبعـين ،        – كما سبق التنبيه إليه      –ذكر املالكية   

 : معينة بأنه ينقسم إىل قسمني 
بيع الدين ملن عليه الدين مبعين يتأخر قبضه ، أو منافع ذات معينـة ،               ) أ 

 : فهذا عندهم فيه قوالن 
البن القاسم ومن قال بقوله ، وهو املنع، بل ويلحـق           : أحدمها   ♦

 . بفسخ الدين الدين يف الدين الذي هو أشد األنواع منعاً
 . ألشهب الذي يرى جواز هذا البيع: ا ثانيهم ♦

وكما أشرنا فإن سبب اخلالف بني مذهيب ابن القاسم وأشهب          
، " هل قبض األوائل قبض لألواخر    : "يرجع إىل القاعدة الفقهية     

 أم ال ؟ 
ولكـن بعـض    . وعلى قول ابن القاسم خرجت بعض النوازل       ♦

املتأخرين صححوا قول أشهب، وعملوا به ، وكان ابن رشـد           
 . فيت بهي

وهـذه  . بيع الدين لغري من عليه الدين مبعين أو مبنافع ذات معينـة            )ب 
الصورة أجازها املالكية من غري خالف ذكر ، واعتربوها مستثناة من           

 . بيع الدين لغري املدين
وسبب إيرادنا هلذه الصورة ضمن التطبيقات لبيع الصـفة ،          

 فيها البدالن معـاً ،      ألا تلحق بصورة الكالئ بالكالئ واليت يتأخر      
 . وأحدمها موصوف يف الذمة

وميكن بعد هذا العرض ، أن نذكر مجلـة مـن املسـائل             
التطبيقية اليت ميكن أن تكون حمل نقاش ومدارسة للوصول إىل حكم           
ائي فيها تطمئن له النفس ، ال يتعارض وقواعد التشريع ، وحيقق يف             
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لذا . ردي واجلماعي ذات الوقت مصلحة اقتصادية على املستوى الف      
جيب اإلشارة إىل أن  الرأي يف مثل هذه األمور ليس قطعياً ، وليس              
التوجيه فيها حمكماً ال يعتريه أي خطل أو زلل ، وإمنا هي على سبيل              
اإلثراء للنقاش الفقهي الذي ميكن أن يتوصل من خالله إىل قضـايا            

 .وأحكام تفيد اخلاص والعام

 : ف من مشكـلة الديون اخلارجيـة اإلسهام يف التخفي )   1 ( 
  من املعلوم أن أي دولة قد تضطر إىل عقد قروض خارجيـة            

حاجة االقتصاد احمللي لرؤوس األمـوال ،       : ألسباب عديدة من أمهها     
، أضف إىل ذلك ما قـد يترتـب      1وكذلك احلاجة إىل العملة األجنبية    

 ذلك ديـون    حمصلة كل . على الدولة من التزامات جتاه العامل اخلارجي      
على الدول أصبحت تنوء هبا ، وتشكل إحدى املعضالت االقتصـادية           

 . وخباصة للدول النامية ومنها اإلسالميـة
وخترجياً على ما سلف ذكره من بيع الدين مبعين ، ميكـن أن             
تعرض الدولة املدينة حتويل ديوا اخلارجية ملن يرغب من الدائنني إىل           

 .أسهم
لى ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف        وع –والسهم كما نعمل    

 أنه ميثل حصة شائعة يف موجودات الشـركة ،          –قراراه سالف الذكر  
ونص القـرار   . 2وشهادة السهم هي إلثبات هذا االستحقاق يف احلصة       

بيـع  : ( يف الفقرة الثامنة من البند األول املتعلق باألسهم، حتت عنوان           
 أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي   جيوز بيع السهم  : (ما يلي   ) السهم ورهنه 

به نظام الشركة ، كما لو تضمن النظام تسـويغ البيـع مطلقـاً ، أو                
 ). مشروطا مبراعاة أولوية املسامهني القدامى يف الشراء 

                                                     
ص ] م  1972دار النهضة العربيـة ،      : بريوت  [  ،   املالية العامة والسياسة املالية   فوزي ، عبد املنعم ،      :  انظر   1

312 . 
 . 136 ، ص قرارات وتوصيات جممع الفقه 2
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فيتملك بذلك الدائنون بدالً عن ديوم الثابتة يف ذمة الدولة ،           
 ،  أسهماً متثل حصصاً عينية من موجودات شركات القطـاع العـام          

ويكتسي هذا اإلجراء وجاهة حينما تريد الدولة وضع خطة خلوصصة          
 . بعض شركاهتا

تـدر  ) أسهم  ( وتتحول بذلك تلك الديون إىل أوراق مالية        
حيث نص قرار   . دخالً ألصحاهبا، وكذلك هلا قابلية التداول يف السوق       

 . 1امع على جواز إصدار األسهم حلاملها ، وجواز تداوله بيعا وشراًء
وهذه الطريقة كما هو معلوم ازداد االهتمام هبـا يف اآلونـة            
األخرية ، حيث أضحى أمر حتويل الديون إىل أوراق مالية من أسـهم             

. 2وسندات مستندة ألصول وموجودات عينية يكتسي أمهيـة بالغـة         
وتقدم اإلحصاءات لسنوات التسعينيات أرقاماً كبرية للديون اليت يـتم          

ية، وكذلك هناك ضعف تلك األرقام ينتظـر أن         حتويلها إىل أوراق مال   
 . 3يدخل سوق توريق الديون

اإلسهام يف معاجلة الديون املتعثرة علـى املسـتوى الفـردي ، أو              )  2 ( 
 :املؤسسي 

إن مشكلة الديون الناجتة عن األنشـطة التمويليـة للبنـوك           
واملؤسسات املتخصصة، أمر بالغ الصعوبة والتعقيد ، حىت على مستوى          

وأضحت تعقد له بني الفنية واألخـرى       . لبنوك واملؤسسات اإلسالمية  ا
ندوات وحلقات العمل للبحث عن حلول وخمارج هلـذه  القضـية ،             
وليس آخرها ما عرض يف االجتماع الثالث والعشرين ملديري العمليات 
واالستثمار للبنوك اإلسالمية الذي عقد يف مقر البنك اإلسـالمي يف           

وكذلك الندوة الفقهية اخلامسـة لبيـت       ،  1998/هـ1418جدة  
                                                     

 . املرجع السابق:  انظر 1
التوريد كأداة  :  ، ضمن حبوث     ريقالواقع املصريف الدويل والعريب ومربرات التو     النهدي ، عدنان ،     : ، انظر   2،3

، ] م  1995مطبوعات احتاد املصارف العربيـة ،       [ مالية حديثة، من إعداد احتـاد املصارف العربيـة ،         
 . 25ص 
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،وكان )هـ1419رجب  (التمويل الكوييت واليت عقدت السنة املاضية       
 . أحد حماورها الديون املتعثرة

ومما أرى أنه ميكن أن يسـهم يف حل  القضية ولو جزئيـاً ،              
فتح حوار بني البنوك واملستثمرين أو املتمولني عامة ، الذين يف ذممهـم      

بنوك أو املؤسسات ، وحماولة االتفاق معهم على حتويـل          ديون لتلك ال  
تلك  الديون إىل إسهامات يف مشروعاهتم إذا كانت ناجحة، أو يتوقع            

وإالّ فيمكن أن تتملك هبا تلك املؤسسات سلعاً عينيـة، أو           . هلا ذلك 
منافع متنوعة ميكن اإلفادة منها باستعماهلا املباشـر، أو حـىت بيعهـا             

اواإلفادة من أمثا . 

 : توريق  الديون   )  3 ( 
وكذلك إذا ما كان على مؤسسة ديون يف ذمتها للغري وترغب           
يف عدم وفائها بالتزاماهتا نقداً لعدم توافر السيولة الكافيـة لـذلك أو             

 : غريها من األسباب األخرى فيمكن أن تتبع أحد الطرق التاليـة 
 تقـوم بإصـدار     حتويل تلك الديون إىل أسهم ، وخباصة عندما        ) أ 

فتصبح تلك الـديون    . جديد ضمن ما تتيحه لوائحها وأنظمتها     
عبارة عن أسهم يتملكها الدائنون متثل حصصاً من موجـودات          
تلك  املؤسسة ، ويسري عليها ما يسري على بقيـة أسـهم             

 . الشركة
كالسـيارات ،   .إذا كانت الشركة أو املؤسسة متتلك سلعاً عينية       )   ب

 ذلك ،  وتريد التخلص منها ومن كلفـة          وآالت طبية أو غري   
ختزينها، وصيانتها فيمكن عرضها على الدائنني ملبادلتها بديوم        

ومن مث ستحقق الشركة فائدتني     . اليت هي على ذمة املؤسسـة    
التخلص من خمزون سلعي ميثل عبئـاً ماليـاً         : يف ذات الوقت    

لتزام وكلفة دائمة على املؤسسة ، مع الوفاء بالدين وسقوط اال         
 . عن ذمة الشركة
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إذا كانت الشركة يف قطاع اخلدمات كالصـحة ، أو التعلـيم            )   ج  
ميكن أن حتول الديون اليت عليها وتبادهلا خبدمة أو منفعة تقدمها           
للدائنني ، وكذلك إذا كانت يف قطاع اخلدمــات العقاريـة           
حبيث ميكن أن تقدم مقابل الديون اليت عليها اسـتيفاء منفعـة            

 . ملدة تعادل قيمة الدينمساكن 
أو تصدر سندات ملكية ألعيان مؤجرة لتشجيع الدائنني علـى          )    د  

مبادلة ديوم مقابل تلك السندات، وهي ختتلف عن سـندات          
، وإمنا هي عني مملوكة مـؤجرة       ) ب(امللكية العاديـة كما يف     
 . 1تدر عائداً حمدداً معروفاً

  معينـة ، أو منفعـة بيع الكمبيـالة مقابل سلعـة )   4 ( 
نظراً ألن خصم الكمبيالة كما هو معروف ومتداول يشـتمل          

 يف  –على الربا ، فيمكن لصاحب  الكمبيالة اليت مل حيل أجلها بيعهـا              
.  مبقابل غري النقود ، كحيوان أو سيارة ، أو آلة أو غري ذلـك              -مثالنا

وقد رأى فضيلة الشـيخ الضرير جواز هذه الصـورة ، وذلـك يف             
عرض حديثه عن  السندات بدون فائدة اليت تصدرها احلكومات ، أو            م

اهليئات اخلريية ، فقد قال جبواز بيع تلك السندات بشـرط أالّ تبـاع              
 . 2بثمن أقل من قيمتها إذا بيعت بالنقد

وكذلك ميكن أن يتم بيع الكمبيالة اليت مل حيل أجلها مبنـافع ،             
 . قل ، أو غري ذلكسواء كان االنتفاع من عقار، أو وسيلة ن

    
       واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل

 

                                                     
مطبوعـات املعهـد اإلسـالمي      : جدة  [  ،   1 ، ط  سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة   قحف، منذر ،    :  انظر   1

 .38، ص ] م 1995/ هـ1415مي للتنمية ، للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسال
 .336،  ص  الغرر:  انظر 2
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 الخاتمـة

 
هذا غيض من فيض مما استطعت أن ألتقطه من كنوز معارف أهـل العلـم،                

ومدونات الفقه يف هذا املوضوع ، وإذا ما كان يثبت حقيقة واحدة فقط ، فهـي أن                 
داته ومدارسه يؤكد على صالحية     هذا الزخم من التراث الفقهي اإلسالمي بكل اجتها       

تطبيق هذه الشريعة السمحة يف كل زمان ومكان ، وذلك مبا حيمله هذا الفقـه مـن                 
خصائص أساسية تؤكد على دميومته ، ومرونته ، وحتقيقه ملصاحل العباد يف هذه احلياة              

 . الدنيا ، واملثوبة والكرامة يف اآلخرة
فة فإنه ميكن أن نسجل النقـاط       وختاماً لعرضنا حول موضوع البيع على الص      

 : البارزة التاليـة 
البيع على الصفة نوع من  البيوع، ويعين البيع على أساس اإلخبار عـن هيئـة                 .1

 .املبيع وصفته ، وينعقد البيع بدون رؤية حمل العقد
بيع ما لـيس عنـد اإلنسـان        "من قبيل   ) البيع على الصفة  (رغم أن هذا البيع      .2

وهي من البيوع املنهي عنها باتفاق أهل العلم ، فقد          ". مبيع املعدو "، و )"البائع(
تبين بأن علة النهي من هذه البيوع هي الغرر، وهي علة مطردة تصلح أن تكون               

 . ضابطا لكل عقد من العقود
البيع على الصفة إذا كان يف معين فهو يرد على كافة أنواع السلع من عقـار،                 .3

 يكون إال فيما تتماثل أجزاؤه ، ويثبـت  ومنقول ، أما إذا كان يف الذمة فهو ال       
 . يف الذمـة

العني الغائبة عن جملس العقد ميكن بيعها بالوصف ، ويشترط يف هذا البيع مـا                .4
 . يشترط يف السلم من بيان مجيع الصفات الضروريـة

 . ميكن للثمن يف بيع العني الغائبة أن يكون معجالً ، كما ميكن أن يكون مؤجالً .5
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صوف يف الذمـة نقل بعض أهل العلم التفرقة بني  انعقاده بلفـظ             يف البيع املو   .6
البيع وانعقاده بلفظ  السلم ، حيث تساهلوا يف الصيغة األوىل يف قبض الـثمن               

 .بينما منعوه قطعياً يف الثانيـة
السلم احلال الذي يقول به الشـافعية مرفوض عند مجهـور الفقهـاء ، ويف               .7

ه من شروط جيب توافرها ، فهو بيـع ال          حقيقته وحسب ما حدده الشافعية ل     
وكذلك قوهلم به يلزم منه القول جبواز بيـع         . ينطبق عليه اسم السلم وال معناه     

العني الغائبة على الصفة، ألما قضيتان متماثلتان، وهو ما منعه الشـافعية يف             
 . القول الصحيح

ـ   : يشمل ثالث صور هي     ) الدين بالدين   ( إن الكالئ بالكالئ     .8 دين فسـخ ال
وجعلنا األوىل والثانية تعربان    . بالدين، وبيع الدين بالدين ، وابتداء الدين بالدين       

بيع الدين املسـتقر يف الذمة مبا تقرر يف ذمـة الطـرف            : عن نوع واحد وهو   
اآلخر ، وهو ممنوع ، والصورة األوىل منه خباصة نقلنا فيها توجيه بعض أهـل               

. الدين بالدين أنه خاص هبا دون سواها      العلم اإلمجاع الذي حكي عن منع بيع        
أما الصورة الثالثة فتم التعبري عنها بإنشاء الدين بالدين ، وهي حمل نظر ودراسة              

 . ومناقشة
روى اإلمجاع عن منع بيع الدين بالدين ثلة من أهل العلم ، ولكن ليس هنـاك                 .9

يمـا  صورة بعينها يصدق ورود اإلمجاع عليها ، وقد اضطربت أقوال الفقهاء ف           
 . يصدق عليه هذا اإلمجاع ، إضافة إىل كون مستنده مردود لضعف اخلرب

 :ُيستثىن من متليك الدين حينما يكون امللك عليـه مستقراً  .10
 . قبض رأس مال السلم قبل التفرق عند مجهور الفقهاء ♦
، الذي أجازه بعض العلماء خالفـاً        "تطارح الديون   "     التصارف يف الذمة     ♦

  .لبعضهم اآلخر
 .جعل الدين رأس مال السلم عند بعض الفقهاء خالفاً جلمهورهم ♦
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 :يستثىن من متليك الدين حينما يكون امللك عليه غري مستقر  .11
فقد منعه مجهور  الفقهاء إذا كان       :     بيع املسلم فيه للمسلم إليه قبل قبضه         ♦

 بعوض ، وأجاز بعضهم بيع العرض املسلم فيه قبل قبضه ملن هو يف ذمته ،              
مبثل الثمن، أو دونه، ال أكثر منـه، ولغريه بأقل أو أكثر وذلك بشـروط              

 .معينة
جواز بيع الدين لغري من عليه الدين مبعين، أو مبنافع ذات معينـة عند بعـض                .12

 . الفقهاء
من الصور اليت ميكن أن جيد      ) ابتداء الدين بالدين    ( صورة إنشاء الدين بالدين      .13

قاش واحلوار ، ورمبا اخلروج برأي يفيد كـثرياً يف          الفقه املعاصر فيها فسحة للن    
 .التطبيق الفقهي املعاصر يف املعامالت املاليـة

، وحيث إا ال تعارض     ) 13(بانتفاء الشبه الواردة على الصورة آنفة الذكر يف          .14
نصاً صحيحاً ، وال إمجاعاً صرحياً ، وال مبدءاً وقاعدة شـرعية ، وال يصـدق                

ين، فيمكن النظر يف قبوهلا ، وما ينتج عنها من التطبيقات           عليها اسم الدين بالد   
 . املعاصرة

: من التطبيقات املعاصرة اليت مت مناقشتها استناداً إىل أحكام البيع على الصـفة               .15
، ) بورصة العقـود    ( بيع التوريد ، وبعض األنواع من العقود يف سوق السلع           

ت ، وإصـدار سـندات      وكذلك اقتراحات يف حتويل بعض الديون إىل إسهاما       
 . ملكية ألعيان مؤجرة مقابل الدين ، وكذلك بيع الكمبياالت

فهذا مما وفقين اهللا عز وجل إىل مجعه وترتيبه مـن الثمـار             .. وأخرياً ال آخراً  
اليانعة ألولئك األفذاذ من أهل  العلم ، وليس يل فيه باع ، أو معـروف إالّ النقـل                   

أن أكون هبذا اجلمع ملا تناثر من درر الفقهاء ، قـد       والتحرير والتعليق ، غري أين أطمع       
فإن أصبت فيما صـنعت     . مجعت بعض الشيء فأوعيت ، ورب مبلغ أوعى من سامع         

فهو توفيق من اهللا عز وجل قبل كل شيء، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ،                
 ، وأن   واهللا أسأل أن حيفظين من الزلل واخلطأ، وأسأله تعاىل أن يعلمنا مـا ينفعنــا              

ينفعنـا مبا علمنـا ، واحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على خـري رسـله                
 . أمجعيـن ، ومن تبعهـم بإحسـان إىل يوم الدين
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 1والمراجع المصادر ثبت
 
 اجلزري حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد األثري، ابن

 واألثر الحديث غريب في النهاية

 الطناحي حممد حممود :حتقيق
 .1399/1979 الفكر، دار :القاهرة

 أمحد بن حممد منصور أبو األزهري،
 الشافعي ألفاظ غريب في الزاهر

 األوىل الطبعة
 األلفي جرب حممد :حتقيق

 .1979/هـ1399 األوقاف، وزارة مطبوعات :الكويت
 زكريا الشيخ األنصاري،

 الطالب روض شرح المطالب أسنى

 .هـ1313 امليمنية، املطبعة :مصر
 خلف بن سليمان الوليد أبو الباجي،

 األحكام فصول

 األجفان أبو حممود :حتقيق
 .1985 للكتاب، العربية الدار :تونس
 الموطأ شرح المنتقى

 األوىل الطبعة
 .هـ1332 السعادة، مطبعة :مصر

 إمساعيل بن حممد البخاري،
 البخاري صحيح

 األوىل الطبعة
 .1981/هـ1401 القلم، دار :دمشق

                                                     
 . من الترتيبابن، و)أيب (أبو التعريف، و)أل(، مع إمهال )هجائيا ( بائيا–ألف   رتب هذا الثبت ترتيبا 1
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 حممد الشيخ بناين،ال
 خليل على الزرقاني شرح على البناني حاشية 

 خليل خمتصر على الزرقاين شرح هبامش مطبوع
 .1981 الفكر، دار :بريوت

 يونس بن منصور البهويت،
 اإلرادات منتهى شرح

 .السلفية املكتبة :املنورة املدينة
 اإلقناع متن عن القناع كشاف

 هالل مصطفى : راجعه
 احلديثة النصر بةمكت :الرياض

 احلسن بن أمحد أبوبكر البيهقي،
 الكبرى السنن

 األوىل الطبعة
 .هـ1352 العثمانية، املعارف دائرة جملس مطبعة : آباد حيدر

 عيسى بن حممد عيسى أبو الترمذي،
 الترمذي سنن

 عثمان حممد عبدالرمحن :صححه
 .1394/1974 العريب، الفكر دار :القاهرة

 السالم عبد بن علي أبواحلسن التسويل،
 التحفة شرح في البهجة

 الباز دار :املكرمة مكة
 احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن

 الفتاوى مجموع

 النجي قاسم بن الرمحن عبد :وترتيب مجع
 املعارف مكتبة :الرباط
 العقد نظرية

 املعرفة دار :بريوت
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 احلسني بن اهللا عبد القاسم أبو اجلالب، ابن
 التفريع

 الدمهان سامل بن حسني :حتقيق
 األوىل الطبعة
 .1408/1987 اإلسالمي، الغرب دار :بريوت

 علي بن أمحد الدين شهاب الفضل أبو العسقالين، حجر ابن
 الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص

 اليماين اهللا عبد :تعليق
 .1964/هـ 1384 :املنورة املدينة
 الهداية أحاديث تخريج في الدراية

 .1384 اجلديدة، الفجالة مطبعة :لقاهرةا
 البخاري صحيح بشرح الباري فتح

 الباقي عبد فؤاد حممد :صححه
 الفكر دار :بريوت

 أمحد بن علي حممد أبو حزم، ابن
 المحلـى

 .هـ1350 املنريية، املطبعة :مصر

 حممد الدين عالء احلصكفي،
 األبصار تنوير شرح المختار الدر

 احملتار رد ينعابد ابن حباشية مطبوع
 .1399/1979 الفكر، دار :القاهرة ، الثانية الطبعة

 حممد بن حممد اهللا عبد أبو احلطاب،
 خليل مختصر لشرح الجليل مواهب

 ).الفكر دار :بريوت(
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 نزيه محاد،
 اإلسالمي الفقه في المداينات أصول في دراسات
 األوىل الطبعة
 1990/هـ1411 الفارق، دار : الطائف
 اإلسالمية الشريعة في مالسل عقد

 األوىل الطبعة
 .1993/هـ1414 القلم، دار :دمشق

 علي حيدر،
 األحكام مجلة شرح الحكام درر

 احلسيين فهمي :تعريب
 النهضة مكتبة :بريوت

 حممد اخلرشي،
 خليل سيدي مختصر على الخرشي شرح

 صادر دار :بريوت
 امحد بن حممد الدين مشس الشربيين، اخلطيب

 شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع
 .املعرفة دار :بريوت
 المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني

 .الفكر دار :بريوت
 عمر بن علي الدارقطين،

 الدارقطني سنن

 مياين هاشم اهللا عبد :حتقيق
 هـ1386 للطباعة، احملاسن دار :القاهرة

 حممد بن اهللا عبد أفندي، داما
 األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمع

 العريب التراث إحياء دار :رمص
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 السجستاين األشعث بن سليمان أبوداود،
 داود أبي سنن 

 األوىل الطبعة
 الدعاس عبيد عزت :وتعليق إعداد
 .1973/هـ1393 احلديث، دار :محص

 إبراهيم أمحد ياسني دراركة،
 اإلسالمية الشريعة في الغرر نظرية

 .األوقاف وزارة منشورات :عمان

 حممد بن أمحد ربكاتال أبو الدردير،
 مالك اإلمام مذهب على المسالك أقرب إلى الصغير الشرح

 احلليب مطبعة :القاهرة
 الكبير الشرح

 الكبري الشرح على الدسوقي حاشية هبامش مطبوع
 التجارية املكتبة :املكرمة مكة

 عرفة بن حممد الدين مشس الدسوقي،
 الكبير الشرح على الدسوقي حاشية

 التجارية كتبةامل :املكرمة مكة

 الفتح أيب الدين تقي احلافظ العيد، دقيق ابن
 األحكام عمدة شرح األحكام إحكام

 العلمية الكتب دار :بريوت

 بكر أيب بن حممد الرازي،
 الصحاح مختار

 األوىل الطبعة
 .1410/1990 العلمية الكتب دار :بريوت
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 حممد بن احلسن القاسم أبو األصفهاين، الراغب
 القرآن غريب يف المفردات

 الكيالين سيد حممد :حتقيق
 املعرفة دار :بريوت

 أمحد بن حممد الوليد أبو ،)احلفيد( رشد ابن
 المقتصد ونهاية المجتهد بداية

 الفكر دار :بريوت
 القرطيب أمحد بن حممد الوليد أبو ،)اجلد( رشد ابن

 عياتالشـر  األحكـام  مـن  المدونـة  رسـوم  اقتضته ما لبيان الممهدات المقدمات

 المشكالت مسائلها ألمهات المحكمات والتحصيالت

 أعراب سعيد :حتقيق
 األوىل الطبعة
 .1988/هـ1408 اإلسالمي، الغرب دار :بريوت

 محزة بن أمحد العياش أيب بن حممد الدين مشس الرملي،
 الشافعي اإلمام مذهب على المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية

 .1967/هـ1386 احلليب، مطبعة :القاهرة
 ادر حممد بدرالدين الزركشي،

 الفقه أصول في المحيط البحر

 العاين القادر عبد :حترير
 .األشقر سليمان حممد أبوغدة، الستار عبد :مراجعة

 حممد أبوزهرة،
 العقد ونظرية الملكية

 الفكر دار :القاهرة
 علي بن عثمان فخرالدين الزيلعي،

 الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين

 )األوىل الطبعة من مصورة( :لثانيةا الطبعة
 .1314 ببوالق، الكربى األمريية املطبعة :مصر



 144

 يوسف بن اهللا عبد حممد أيب الدين مجال الزيلعي،
 الهداية ألحاديث الراية نصب

 الثانية الطبعة
 .العلمي الس :كراتشي

 التقي السبكي،
 المهذب شرح المجموع تكملة

 املنريية الطباعة إدارة :مصر
 أمحد بن حممد الدين مشس بكر أبو سرخسي،ال

 المبسوط كتاب

 الثانية الطبعة
 املعرفة دار :بريوت

 إبراهيم الوهاب عبد سليمان، أبو
 تحليلية فقهية دراسة :التوريد عقد

 اإلسالمية البنوك معامالت يف الفقهية للمستجدات األول املؤمتر إىل مقدم حبث
 .1994/هـ1414 :األردن
 الدين ءعال السمرقندي،
 الفقهاء تحفة

 األوىل الطبعة
 .1984/هـ1405 العلمية، الكتب دار :بريوت

 أمحد بن احلسني الدين شرف السياعي،
 الكبير الفقه مجموع شرح النضير الروض

 اجليل دار :بريوت
 الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،

 الشافعية فقه وفروع قواعد في والنظائر األشباه

 والتوزيع للنشر لبازا دار :املكرمة مكة
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 جنيم بن اهللا عبد الدين جالل شاس، ابن
 المدينة عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقد

 منصور احلفيظ عبد األجفان، أبو حممد :حتقيق
 األوىل الطبعة
 .1995/هـ1415 اإلسالمي، الغرب دار :بريوت

 اهللا عبد بن قاسم القاسم أيب الدين سراج الشاط، ابن
 الفروق أنواء على وقالشر إدرار

 للقرايف الفروق كتاب هبامش مطبوع
 املعرفة دار :بريوت

 إدريس بن حممد )اإلمام( الشافعي،
 األم كتاب

 املعرفة دار :بريوت
 حجازي بن عبداهللا الشرقاوي،

 األنصاري زكريا ألبي اللباب تنقيح بشرح الطالب تحفة على الشرقاوي حاشية

 الفكر دار :القاهرة
 علي بن حممد الشوكاين،

 األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل

 زايد إبراهيم حممد :حتقيق
 األوىل الطبعة
 .1405/1985 العلمية، الكتب دار :بريوت
 التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح

 األوىل الطبعة
 .1350 احلليب، مطبعة :مصر
 األخبار منتقى شرح األوطار نيل

 القلم دار :ريوتب
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 علي بن إبراهيم إسحاق أبو الشريازي،
 الشافعي اإلمام فقه في المهذب

 الثانية الطبعة
 1959/هـ1379 احلليب، مطبعة :القاهرة

 حممد بن أمحد الصاوي،
 المسالك أقرب إلى السالك بلغة الموسومة، الصاوي، حاشية

 أليب مالـك  اإلمام مذهب ىعل املسالك أقرب إىل الصغري الشرح :كتاب هبامش مطبوع
 الدردير الربكات

 احلليب مطبعة :القاهرة
 إمساعيل بن حممد الصنعاين،

 المرام بلوغ شرح السالم سبل

 الباز امحد عباس مكتبة :املكرمة مكة
 األمني حممد الصديق الضرير،

 عبداهللا علي ألحمد الصفة على البيع بحث على تعليق

 المصرفي العمل لتأصيل األولى الندوة أوراق ضمن

 اخلرطوم
 المعاصرة وتطبيقاته السلم

 .اإلسالمي الفقه مع التاسعة للدورة مقدم حبث
 اإلسالمي الفقه في العقود في وأثره الغرر

 الثانية الطبعة
 .1416/1995 الربكة، دلة مطبوعات :جدة

  حممد سليمان ، الطحاوي
  مقارنة دراسة : اإلدارية للعقود العامة األسس

  الرابعة بعةالط 
 1984 مشس عني مطبعة : مصر 
 القرطيب النمري أبوعمر عبدالرب، ابن 
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 المالكي المدينة أهل فقه في الكافي كتاب

 ماريك ولد أمحد حممد حممد :حتقيق
 .الرياض

 الدين كمال بن املؤمن عبد البغدادي، احلق عبد
 الفصول ومعاقد األصول قواعد

 احلكمي عباس علي :حتقيق
 األوىل الطبعة
 .1408/1988 القرى أم جامعة مطبوعات :املكرمة مكة

 علي امحد اهللا، عبد
 الصفة على البيع

 املصريف العمل لتأهيل األوىل الندوة إىل مقدم حبث
 1996/هـ1416 : اخلرطوم

 حسن بن يوسف اهلادي، عبد ابن
 الخرقي ألفاظ شرح في النقي الدر  

 غربية بن خمتار رضوان :حتقيق
 القـرى،  أم جامعـة  الشـرعية،  العليـا  الدراسات قسم دكتوراه، رسالة :رمةاملك مكة

 .1988/هـ1408
 البغدادي القاضي الوهاب، عبد

 المدينة عالم مذهب على المعونة

 محيش احلق عبد : حتقيق
 األوىل الطبعة
 التجارية املكتبة :املكرمة مكة

 الصعيدي أمحد بن علي العدوي،
 خليل مختصر على العدوي علي الشيخ حاشية

 خليل خمتصر على اخلرشي شرح هبامش مطبوع
 صادر دار :بريوت
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 احلق مشس الطيب أبو آبادي، العظيم
 داود أبي سنن شرح المعبود عون

 عثمان حممد الرمحن عبد :حتقيق
 الثانية الطبعة
 .1399/1979 السلفية، املكتبة : املنورة املدينة

 أمحد بن حممد أبو العيين،
 الهداية رحش في البناية

 .1401/1981 الفكر، دار :بريوت األوىل الطبعة
 املقري علي بن حممد بن أمحد الفيومي،

 المنير المصباح

 العلمية املكتبة :بريوت
  منذر ، قحف

  التوريد عقد 

ـ 1416 ( ، جبـدة  اإلســـــالمي الفقه جممع إىل قدم ، منشور غري حبث   / هـ
1996(  

 أمحد بن اهللا عبد أبوحممد قدامة، ابن
 المغنــي

 احللو حممد الفتاح وعبد التركي، احملسن عبد اهللا عبد :حتقيق
 .1412/1992 هجر، دار :القاهرة
 حنبل بن أحمد السنة إمام فقه في المقنع

 .1400/1980 احلديثة، الرياض مكتبة :الرياض
 حممد باشا، قدري

 اإلنسان أحوال معرفة إلى الحيران مرشد

 الشاهي اللطيف عبد نالدي صالح :عليه علق
 األوىل الطبعة
 .1987/هـ1407 العربيةـ الدار :عمان
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 العباس أبو الدين شهاب القرايف،
 الفـروق

 املعرفة دار :بريوت
 أمحد بن حممد الرمحن عبد أبو القرطيب،

 القرآن ألحكام الجامع

 الشعب دار :القاهرة
 حسن صديق الطيب أبو البخاري، القنوجي

 البهية الدار حشر الندية الروضة

 األنصاري إبراهيم اهللا عبد :حتقيق
 الدينية الشؤون مطبوعات :قطر
 اهللا عبد بن قاسم القونوي،

 الفقهاء بين المتداولة األلفاظ تعريف في الفقهاء أنيس

 الكبيسي الرزاق عبد بن امحد :حتقيق
 األوىل الطبعة
 .1986/هـ1406 الوفاء، دار :جدة

 بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو لدينا مشس اجلوزية، القيم ابن
 العالمين رب عن الموقعين إعالم

 اجليل دار :بريوت
 مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساين،

 الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع

 الثانية الطبعة
 .1974/هـ1394 العريب الكتاب دار :بريوت

 القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجة، ابن
 ماجة ابن سنن

 الباقي عبد فؤاد حممد :حتقيق
 العريب التراث إحياء دار :القاهرة

 



 150

 حممد بن علي أبواحلسن املاوردي،
 الكبير الحاوي

 املوجود أمحد عادل معوض، حممد علي :حتقيق
 العلمية الكتب دار :بريوت

 اإلحسان عميم الربكيت، اددي
 الفقهية التعريفات

 قواعد كتاب ضمن مطبوع
 بيلشوز الصدف بعةمط :كراتشي

 )اإلسالمي املؤمتر منظمة من املنبثق( اإلسالمي الفقه مجمع
 اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات

 الثانية الطبعة
 .1998/هـ1418 القلم، دار :دمشق

 أمحد بن حممد الدين جالل احمللي،
 للنووي الطالبين منهاج على المحلي شرح

 .وعمرية لقليويب حاشيتان هبامش مطبوع
  .الفكر دار :بريوت

  حسن عياش ، حممد
  المطابق والقانون اإلسالمي الفقه  في الغير لمصلحة االشتراط 

  األوىل الطبعة 
 1984 / هـ1404 ، والتوزيع للنشرة عكاظ : جدة 
 سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء املرداوي،

 حنبل بن أحمد بجلالم اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف

  الثانية الطبعة
 .1980/هـ1400 العريب، التراث إحياء دار :القاهرة

 
 
 



 151

 الفروع تصحيح

 مفلح البن الفروع كتاب هبامش مطبوع
 الثالثة الطبعة
 .1967/هـ1388 الكتب، عامل :بريوت

 حييي بن إمساعيل إبراهيم أبو املزين،
 المزني مختصر

 لشافعيا لإلمام األم كتاب هبامش مطبوع
 املعرفة دار :بريوت

 القشريي احلجاج بن مسلم،
 مسلم صحيح

 .1955 العربية، الكتب إحياء دار :القاهرة األوىل الطبعة
 حممد اهللا عبد أبو الدين مشس مفلح، ابن

 الفروع كتاب

 فراج الستار عبد :مراجعة
 الثالثة الطبعة
 .1967/هـ1388 الكتب، عامل :بريوت

 علي بن الرؤوف دعب الدين زين املناوي،
 التعاريف مهمات على التوقيف

 محدان صاحل احلميد عبد :حتقيق
 األوىل الطبعة
 .1990/هـ1410 الكتب، عامل :القاهرة

 إبراهيم بن حممد بكر أبو املنذر، ابن
 إلجمـاعا

 العلمية الكتب دار :بريوت
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 علي بن أمحد املنجور،
 المذهب قواعد إلى المنتخب المنهج شرح

 األمني حممد الشيخ حممد :حتقيق
 .الشنقيطي اهللا عبد دار :املنورة املدينة

 يوسف بن حممد اهللا عبد أبو املواق،
 خليل لمختصر واإلكليل التاج

 .للحطاب اجلليل مواهب هبامش مطبوع
 .الفكر دار :بريوت

  يوسف حممد ، موسى
  المعاصرة المالية والعمليات البيوع 

  األوىل الطبعـة 
  1954 ، العريب الكتاب دار : القاهرة 

 إبراهيم بن العابدين زين جنيم، ابن
 الدقائق كنز شرح الرائق البحر

 .هـ1333 العربية، الكتب دار :مصر
 شعيب الرمحن عبد أبو النسائي،

 السيوطي الحافظ بشرح النسائي سنن

 الثقافة دار :بريوت
 حفص بن الدين جنم النسفي،

 فقهيةال االصطالحات في الطلبة طلبة

 امليس خليل :حتقيق
 األوىل الطبعة
  .1986/هـ1406 العلم، دار :بريوت

 شرف بن الدين حمي زكريا أبو النووي،
 الطالبين روضة

 .اإلسالمي املكتب :دمشق
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 النووي بشرح مسلم صحيح

 .1972/هـ1322 العريب التراث إحياء دار :بريوت
 المذهب شرح المجموع

 املنريية املطبعة :مصر
 الواحد عبد بن حممد الدين كمال مام،اهل ابن

 القدير فتح شرح

 األوىل الطبعة
 .1389/1979 احلليب، مطبعة :القاهرة

 الكويت دولة – اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة
 الفقهية الموسوعة

 الثانية الطبعة
 1987/هـ1407 األوقاف، وزارة منشورات :الكويت

 حممد وفاء،
 الفاسدة البيوع صور أبرز

 .1984/هـ1404مطبعة السعادة، : لقاهرةا


