
بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه

  

  

  راشد بن فهد آل حفيظ

  :احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد

فهذا حبث خمتصر عن مسألة بيع الدين بالدين، مجعت فيه ما وقفت عليه من كالم بعض احملققني من أهل 

وذلك ألمهيتها، وتعلقها ببعض أبواب البيوع، " مذهب احلنابلة"العلم، يف هذه املسألة، مع بيان املذهب 

  :وألا مما يشكل على البعض، بل قد خيطئ فيها، وقد رتبته يف مبحثني على النحو التايل

  :أقسام بيع الدين بالدين، وفيه أربعة مطالب: املبحث األول

  .بيع الواجب بالواجب: املطلب األول

  .بيع الساقط بالساقط: املطلب الثاين

  :بيع الساقط بالواجب، وفيه مسألتان: ب الثالثاملطل

  .الدين الذي جيوز بيعه: املسألة األوىل

  .بيع الدين لغري من هو عليه: املسألة الثانية

  .بيع الواجب بالساقط: املطلب الرابع

  .شروط جواز بيع الدين: املبحث الثاين

ا لوجهه، موافقًا ملرضاته، نافعا لعباده، إنه قريب جميبواهللا أسأل أن جيعل عملي خالص.  

  املبحث األول

  )١(أقسام بيع الدين بالدين 

  املطلب األول

  بيع الواجب بالواجب

  :بيع الواجب بالواجب: القسم األول

وهو بيع دين مؤجل مل يقبض بدين مؤجل آخر مل يقبض، أو بيع الدين املؤخر الذي مل يقبض بالدين 

  .املؤخر الذي مل يقبض

  ).٢(ل، مل يقبض أحدمها، أو يسقطفكالمها مؤخر مؤج

وهو بيع الكالئ ) ٤(وهو حمرم باإلمجاع) ٣"(مثل أن يسلم شيئًا مؤخرا يف الذمة يف شيء يف الذمة"

 -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب "-رضي اهللا عنهما–، حبديث عبد اهللا بن عمر )٥(بالكالئ املنهي عنه



  ).٦"(ى عن بيع الكالئ بالكالئ

وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجالً يف شيء مؤجل، فهذا : "-رمحه اهللا–سالم ابن تيمية قال شيخ اإل

واإلمجاع إمنا هو يف الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف املؤجل من .. الذي ال جيوز باإلمجاع، 

  ).٧"(الطرفني

  

خر من غري منفعة حصلت ألحدمها، ال جيوز باتفاقهم، ألنه كالً منهما شغل ذمته مبا لآل: "وقال رمحه اهللا

واملقصود بالبيع النفع،فهذا يكون أحدمها قد أكل مال اآلخر بالباطل إذا قال أسلمت إليك مائة درهم 

إىل سنة يف وسق حنطة، ومل يعطه شيئًا، فإن هذه املعاملة ليس فيها منفعة، بل مضرة، هذا يطلب هذا 

  ).٨(ل اآلخر بالباطل من غري نفع نفعه بهبالدراهم، ومل ينتفع واحد منهما، بل أكل ما

القبض، فهذا عقد مل حيصل به مقصود أصالً، بل هو التزام بال : واملقصود من العقود: "وقال رمحه اهللا

  ).٩"(فائدة

  ).١٠"(إنه عقد وإجياب على النفوس بال حصول مقصود ألحد الطرفني، وال هلما: "وقال رمحه اهللا

إنه اشتغلت فيه الذمتان بغري فائدة، فإنه مل يتعجل أحدمها ما يأخذه فينتفع : "-رمحه اهللا–وقال ابن القيم 

- رمحه اهللا–وقال ). ١١"(بتعجيله، وينتفع صاحب املؤخر برحبه، بل كالمها اشتغلت ذمته بال فائدة

وفيه ذريعة إىل تضاعف الدين يف ذمة كل واحد منهما يف مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النساء :"

  ).١٢"(عينهاب

  املطلب الثاين

  بيع الساقط بالساقط

  :بيع الساقط بالساقط: القسم الثاين

مثل أن يكون ألحدمها ) ١٣" (بيع دين ثابت يف الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت يف الذمة يسقط: وهو

  ).١٤"(عند اآلخر، ولآلخر عند األول دراهم، فيبيع هذا ذا

  ).١٥(وهو ما يعرف مبسألة املقاصة

، )١٦(وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط، ومذهب أيب حنيفة: "-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ).١٨"(، جوازه)١٧(ومالك

.." واألظهر جواز هذا، ألنه برئت ذمة كل منهما، فهو خالف ما يشغل ذمة كل منهما: "وقال رمحه اهللا

)١٩.(  

من الذمتني، وهلذا كان هذا جائزا يف أظهر قويل  إن هذا يقتضي تفريغ كل واحدة: "وقال رمحه اهللا

  ).٢٠"(العلماء كمذهب مالك، وأيب حنيفة



  :معلالً للجواز -رمحه اهللا–وقال ابن القيم ) . ٢١"(إن براءة ذمة كل منهما منفعة له: "وقال رمحه اهللا

  ).٢٢"(ألن ذمتهما تربأ من أسرها، وبراءة الذمة مطلوب هلما وللشارع"

  
  

، وتلميذه العالمة الشيخ حممد بن )٢٣(العالمة الشيخ عبد الرمحن بن سعدي -كذلك–جلواز واختار ا

  .، رمحهما اهللا)٢٤(عثيمني

  ).٢٥(فال جيوز ذلك، ألنه بيع دين بدين: أما املذهب

وجياب عن ذلك بأن بيع الدين بالدين املنهي عنه هو بيع الواجب بالواجب، الشتغال الذمتني فيه بغري 

  ).٢٦"(خبالف بيع الساقط بالساقط، فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له"- ما تقدمك–منفعة 

لفظ النهي عن بيع الدين بالدين مل يرد عن النيب صلى اهللا : "-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 مل يصح فيه حديث، ولكن هو إمجاع، وهذا مثل: ، قال أمحد..عليه وسلم ال بإسناد صحيح وال ضعيف

أن يسلف إليه شيئًا مؤجالً يف شيء مؤجل، فهذا الذي ال جيوز باإلمجاع، وإذا كان العمدة يف هذا هو 

اإلمجاع، واإلمجاع إمنا هو يف الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف املؤجل من الطرفني، فهذه 

ص وال إمجاع وال ليس يف حترميه ن -وهي بيع ما هو ثابت يف الذمة ليسقط مبا هو يف الذمة–الصورة 

قياس، فإن كالً منهما اشترى ما يف ذمته، وهو مقبوض له مبا يف ذمة اآلخر، فهو كما لو كان لكل منها 

عند اآلخر وديعة، فاشتراها بوديعته عند اآلخر، وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما، وهي ضد ما 

  ).٢٧"(حيصل ببيع الدين الواجب بالدين الواجب

اشتهر أنه ي عن بيع الدين بالدين، لكن هذا اللفظ ال يعرف عن : "-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم

  ).٢٨"(النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن الدين املطلق هو املؤخر، فيكون هو بيع الكالئ بالكالئ

عن  إنه ى"إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه عن بيع الدين بالدين، ولكن روي : "-رمحه اهللا–وقال 

  ).٢٩"(مع ضعف احلديث، لكن بيع املؤخر باملؤخر ال جيوز باتفاقهم" بيع الكالئ بالكالئ

  
  

وكونه يشمله لفظ بيع دين، ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع مل يتناول هذا، فإنه : "-رمحه اهللا–وقال 

وال على هذا إمنا يراد بذلك إذا جعل على هذا دين بدين جيعل على هذا، وهذا مل يبق على هذا دين 

دين فأي حمذور يف هذا؟ بل هذا خري من أن يؤمر كل واحد منهما بإعطاء ما عليه، مث استيفاء ما له على 

اآلخر، فإن يف هذا ضررا على هذا وعلى هذا، وتضييع ما هلما لو كان معهما ما يوفيان، فكيف إذا مل 

  ).٣٠"(رم ما ينفع وال يضريكن معهما ذلك؟ ينزه الشرع عن حترميه فإن الشارع حكيم ال حي

  املطلب الثالث

  بيع الساقط بالواجب



  :بيع الساقط بالواجب: القسم الثالث

  ).٣١(هو بيع دين ثابت يسقط وجيب مثنه

  ).٣٢(كمن باع مائة صاع من الرب ثابتة له يف ذمة شخص مبائيت ريال

أو  -بعد فسخ العقد–لسلم وهذا جائز على الصحيح، سواء كان الدين املبيع دين سلم، أو رأس مال ا

ألنه ال دليل على املنع،  -كما سيأيت–غريمها، وسواء باعه على من هو عليه، أو غريه، لكن بشروط 

وجيوز : "-رمحه اهللا–واألصل حل البيع، وألن ما يف الذمة مقبوض للمدين، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، وقال )٣٣(دين السلم وغريه، وهو رواية عن أمحدبيع الدين يف الذمة من الغرمي وغريه، وال فرق بني 

  ).٣٤"(ابن عباس، ولكن بقدر القيمة فقط، لئال يربح فيما مل يضمن

  :ومن املناسب هنا الكالم عن هاتني املسألتني

  .الدين الذي جيوز بيعه: املسألة األوىل

، وقرض، ومهر بعد من مثن مبيع، وأجرة استويف نفعها، أو فرغت مدا–جيوز بيع كل دين مستقر 

على " املسلم فيه"إال دين السلم -الدخول، وجعل بعد عمل، ودية، وأرش، وقيمة متلف، 

  ).٣٥(املذهب

  .على جواز بيعه كذلك: وقد نص اإلمام أمحد يف رواية

، وتلميذه ابن )٣٨(، والعالمة ابن سعدي)٣٧(وتلميذه العالمة ابن القيم) ٣٦(واختار شيخ اإلسالم

  .، لكن بقدر القيمة فقط لئال يربح فيما مل يضمن)٣٩(عثيمني

وهذه الرواية أكثر يف نصوص أمحد، وهي أشبه : "-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ).٤٠"(بأصوله

  
  

  ).٤١"(وهذا القول أصح، وهو قياس أصول أمحد، وذلك ألن دين السلم مبيع: "-رمحه اهللا–وقال 

ك، وقد نص أمحد، على هذا يف غري موضع، وجعل دين السلم كغريه وهو مذهب مال: "وقال رمحه اهللا

  ).٤٢"(من املبيعات

وهو قول ابن عباس، وال يعرف له يف الصحابة خمالف، وذلك ألن دين السلم دين : "وقال رمحه اهللا

ثابت، فجاز االعتياض عنه كبدل القرض، وكالثمن يف املبيع، وألنه أحد العوضني يف البيع فجاز 

  ).٤٣"(ياض عنه، كالعوض اآلخراالعت

وهو اختيار القاضي أيب يعلى، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو مذهب : "-رمحه اهللا–وقال ابن القيم 

الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر يف الذمة، فجازت املعاوضة عليه، كسائر الديون، من 

  ).٤٤"(القرض وغريه

  ).٤٥"(سلف يف شيء، فال يصرفه إىل غريهمن أ: "ما اجلواب عن حديث: فإن قيل



  :فاجلواب عنه من وجهني

  ).٤٦(أن احلديث ضعيف: األول

أن املراد به أن ال يصرف املسلم فيه إىل مسلم فيه آخر، ألنه ذا سوف يتضمن الربح فيما مل : الثاين

  ).٤٧(يضمن

  .عكما سيأيت يف القسم الراب) ٤٨(فإن مل يتضمن الربح فجائز، على الصحيح

فاجلواب ). ٤٩(بيع ملا مل يقبض، والبيع قبل القبض منهي عنه" املسلم فيه"إن بيع دين السلم : فإن قيل

  :عن ذلك من وجهني

  ).٥٠"(أن النهي إمنا كان يف األعيان ال يف الديون: األول

ع إين أبي: "-صلى اهللا عليه وسلم–أنه قال للرسول  -رضي اهللا عنهما–بدليل ما ثبت عن ابن عمر 

صلى اهللا –اإلبل بالبقيع، فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري؟ فقال الرسول 

  ).٥١"(ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء: -عليه وسلم

  ).٥٢"(هفهذا بيع للثمن ممن هو يف ذمته قبل قبضه، فما الفرق بينه وبني االعتياض عن دين السلم بغري"

  :-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  
  

إن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو يف الطعام املعني، وأما ما يف الذمة فاالعتياض عنه من جنس "

االستيفاء، وفائدته سقوط ما يف ذمته عنه، ال حدوث ملك له، فال يقاس هذا ذا، فإن البيع املعروف 

ا اشتراه، وهنا مل ميلك شيئًا، بل سقط الدين من ذمته وهذا لو وفاه ما يف ذمته مل هو أن ميلك املشتري م

  ).٥٣"(وفاه حقه، خبالف ما لو باعه دراهم معينة، فإنه بيع: يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال

  :-رمحه اهللا–وقال ابن القيم 

فهذا إمنا هو يف املعني، أو املتعلق به  عن بيع الطعام قبل قبضه -صلى اهللا عليه وسلم–وأما ي النيب "

حق التوفية من كيل أو وزن، فإنه ال جيوز بيعه قبل قبضه، وأما ما يف الذمة فاالعتياض عنه من جنس 

االستيفاء، وفائدته سقوط ما يف ذمته عنه، ال حدوث ملك له فال يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة، 

رضا أو غريه أسقط ما يف ذمته، فكان كاملستويف يف دينه ألن بدله فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم ع

يقوم مقامه، وال يدخل هذا يف بيع الكالئ بالكالئ حبال، والبيع املعروف هو أن ميلك املشتري ما 

اشتراه، وهذا مل ميلكه شيئًا، بل سقط الدين من ذمته، وهلذا لو وفاه ما يف ذمته مل يقل إنه باعه دراهم 

وفاه حقه، خبالف ما لو باعه دراهم يسمى بيعا، ويف الدين إذا وفاها جبنسها مل يكن : ، بل يقالبدراهم

  ).٥٤"(بيعا فكذلك إذا وفاها بغري جنسها مل يكن بيعا، بل هو إيفاء فيه معىن املعاوضة

عه على بائعه أن النهي عن بيع املبيع قبل قبضه خمتص مبا إذا باعه على غري بائعه، أما إذا با: الثاين

  ).٥٥(فجائز



وأما بيع املسلم فيه قبل قبضه فما نعلم يف : "- رمحه اهللا–ما اجلواب عن قول املوفق ابن قدامة : فإن قيل

  ).٥٦.." (حترميه خالفًا

  
  

أنه قال حبسب ما علمه، وإال فمذهب مالك أنه جيوز من غري املستسلف، كما جيوز عنده بيع : "فاجلواب

 من هو عليه، وهذا أيضا إحدى الروايتني عن أمحد، نص عليه يف مواضع بيع الدين سائر الديون من غري

من غري من هو عليه، كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه، وكالمها منصوص عن أمحد يف أجوبة 

كثرية من أجوبته، وإن كان ذلك ليس يف كتب كثري من متأخري أصحابه، وهذا القول أصح، وهو 

  ).٥٧"(أمحد، وذلك ألن دين السلم مبيع قياس أصول

، وهو أحد )٥٨(يصح بيعه–أي بعد فسخ عقد السلم  -رأس مال السلم -على الصحيح–ومثله 

  ).٦٠(ال يصح، وهو املذهب: ، والوجه الثاين)٥٩(الوجهني يف املذهب

  :بيع الدين لغري من هو عليه: املسألة الثانية

  ).٦٢(ألنه غري قادر على تسليمه، أشبه بيع اآلبق) ٦١(هال جيوز بيعه لغري من هو علي: املذهب

، واختاره شيخ اإلسالم ابن )٦٣(وقد نص اإلمام أمحد يف رواية على جواز بيعه لغري من هو عليه

  ).٦٤(تيمية

  :-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم 

هو عليه،  مذهب مالك جيوز بيعه من غري املستسلف، كما جيوز عنده بيع سائر الديون من غري من"

وهذا أيضا إحدى الروايتني عن أمحد، نص عليه يف مواضع بيع الدين من غري من هو عليه، كما نص 

على بيع دين السلم ممن هو عليه، وكالمها منصوص عن أمحد يف أجوبة كثرية من أجوبته، وإن كان 

  ).٦٥"(ذلك ليس يف كتب كثري من متأخري أصحابه

، وعند مالك جيوز بيعه ممن ليس هو عليه، وهو رواية ...ن هو عليه جائزبيع الدين مم: "وقال رمحه اهللا

  ) .٦٦"(عن أمحد

تنازع العلماء يف بيع الدين على الغري، وفيه عن أمحد روايتان، وإن كان املشهور عند : "وقال رمحه اهللا

  ).٦٧"(أصحابه منعه

  :وقال رمحه اهللا

ألنه غرر ليس : نع بيع الدين ممن ليس عليه، قالحجة من م - يعين عدم التمكن من التسليم–وهذا "

بيعه كاحلوالة عليه، وكبيع املودع، واملعار، فإنه مقبوض حكما، وهلذا جوزنا : مبقبوض، ومن جوزه قال

  )٦٩).(٦٨"(بيع الثمار

  
  



 نص أمحد على جواز بيع الدين ملن هو يف ذمته ولغريه، وإن كان أكثر: "-رمحه اهللا–وقال ابن القيم 

أصحابنا ال حيكمون عنه جوازه لغري من هو يف ذمته، فقد نص عليه يف مواضع، حكاه شيخنا أبو العباس 

  ).٧٠(- رمحه اهللا–بن تيمية 

  :وعن أمحد رواية ثانية جبواز بيعه لغري من هو عليه، لكن بشروط: "-رمحه اهللا–وقد رجح حممد 

اختارها الشيخ ) ٧١(ة جبواز بيعه لغري من هو عليهوعن أمحد رواية ثاني: "-رمحه اهللا–قال الشيخ حممد 

وهو الصواب بشرط أن يكون من عليه الدين غنيا باذالً، وأن ال يبيعه مبا ال : ، قلت)٧٢(تقي الدين

  ).٧٣"(يباع به نسيئة

بلى، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الصواب، : وال جيوز لغري من هو عليه، وعنه: "وقال رمحه اهللا

، وهو صحيح، وينبغي أن يزاد )٧٤(بقدر القيمة، كما تقدم لئال يربح فيما مل يضمن، هكذا اشترط لكن

شرط آخر، وهو القدرة على أخذه من الغرمي، وإال مل يصح، ألن من الشروط القدرة على تسليم 

ستخراجه، على شخص قادر على ا) ٧٦(إذا باع ديناً يف ذمة مقرٍ: (-رمحه اهللا –وقال ). ٧٥.." (املبيع

  ).٧٧) (فالصواب أنه جائز؛ ألنه ال دليل على منعه، واألصل حل البيع

كبيع املغصوب على قادر على  -حينئذ–ألنه إذا باع ديناً ذه الصفة، فلن يكون مثة غرر وال خماطرة 

  ).٧٩(وبيع اآلبق على قادر على رده) ٧٨(أخذه

  ما احلكم إذا تعذر أخذ الدين يف املدين؟: فإن قيل

فإنه إذا ) ٨٠(قياساً على بيع املغصوب على قادر على أخذه -حينئذ -أن للمشتري الفسخ: فاجلواب

  ).٨١(تعذر أخذه فللمشتري الفسخ، على املذهب

  ).٨٢(فهل جيوز بيع دين مؤجل على الغري بدين مؤجل آخر؟: فإن قيل

، الشتغال )٨٤(أو على الغري، سواء باعه على من هو عليه، )٨٣(ال، ال جيوز ذلك باالتفاق: فاجلواب

  .- كما تقدم يف املطلب األول –الذمتني فيه بغري فائدة 

  
  

ألن كالً  -يعين بيع الواجب بالواجب –ال جيوز باتفاقهم : (-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ).٨٥) (منهما شغل ذمته مبا لآلخر من غري منفعة وصلت ألحدمها، واملقصود بالبيع النفع

عقد مل يصل به  -يعين بيع الواجب بالواجب –املقصود من العقود القبض، فهو : (-رمحه اهللا–ال وق

  ).٨٦) (مقصود أصالً، بل هو التزام بال فائدة

شغل ذمة كل واحد منهما بالعقود اليت هي  -يعين بيع الواجب بالواجب –ففيه : (-رمحه اهللا–وقال 

  ).٨٧() وسائل إىل القبض، وهو املقصود بالعقد

  املطلب الرابع

  بيع الواجب بالساقط: القسم الرابع



) مسلم فيه(ملوصوف يف الذمة ) رأس مال سلم(إسقاط دين ثابت يف ذمة شخص، وجعله مثناً : وهو

  ).٨٩)(٨٨(مؤجلٍ معلومٍ

حنطة بعشرة دراهم يف  -مكيال ألهل العراق –كما لو أسلم إليه يف كُر : (-رمحه اهللا–قال ابن القيم 

  ).٩٠) (مته، فقد وجب له عليه دين وسقط عنه دين غريهذ

بأن يكون لزيد على عمرو دراهم مثالً فيجعلها رأس : (-رمحه اهللا–وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم 

  ).٩١) (مال سلم يف طعام وحنوه

ل ألنه ال دليل على املنع، واألصل ح –كما سيأيت  –على الصحيح، لكن بشروط  -أيضاً-وهذا جائز 

  .البيع، وألن ما يف الذمة مقبوض للمدين

على امتناع هذا، وال إمجاع فيه، قاله ) ٩٢(وقد حكي اإلمجاع: (-رمحه اهللا–قال ابن القيم 

، وهو الصواب، إذ ال حمذور فيه، وليس بيع )٩٤(، شيخ اإلسالم ابن تيمية واختار جوازه)٩٣(شيخنا

نهي بلفظه، وال يف معناه فيتناوله بعموم املعىن، فإن فيتناوله ال -بيع الواجب بالواجب -كالئ بكالئ

  ).٩٥) (املنهي عنه اشتغلت فيه الذمتان بغري فائدة

  
  

وذلك يف بيع العني  - وإذا جاز أن يشغل أحدمها ذمته، واآلخر حيصل على الربح: (مث قال رمحه اهللا

ء إما بقرض أو مبعاوضة فكانت جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغريه، وكأنه شغلها ا ابتدا -بالدين

ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إىل شاغل، وليس هناك بيع كالئ بكالئ، وإن كان بيع دين 

بدين فلم ينهه الشارع عن ذلك ال بلفظه وال مبعىن لفظه، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإن احلوالة 

ال عليه، فقد عاوض احمليل احملتال من دينه بدين اقتضت نقل الدين وحتويله من ذمة احمليل إىل ذمة احمل

  ).٩٦(آخر يف ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر يف ذمته كان أوىل باجلواز

ال إمجاع معلوم يف املسألة، وإن كان قد حكي، فإن املانع من جوازها رأى أا من باب : (وقال رمحه اهللا

ليس عن الشرع نص عام يف املنع من بيع الدين بالدين، وغاية ما  :بيع الدين بالدين، واوز له يقول

، والكالئ املؤخر، فهذا هو املمنوع )٩٧(أنه ى عن بيع الكالئ بالكالئ(ورد فيه حديث، وفيه ما فيه 

منه باالتفاق؛ ألنه يتضمن شغل الذمتني بغري مصلحة هلما، وأما إذا كان الدين يف ذمة املسلم إليه 

شيئاً يف ذمته فقد سقط الدين من ذمته، وخلفه دين آخر واجب، فهذا كبيع الساقط فاشترى به 

  ).٩٨(بالواجب، فيجوز كما جيوز بيع الساقط بالساقط يف باب املقاصة

جلواز مثل  -رمحهما اهللا –) ١٠٠(، وتلميذه العالمة ابن القيم)٩٩(وقد اشترط شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .اع مبا ال يباع به نسيئةأال يربح فيه، وأال يب: ذلك

  
  



وجياب عن ذلك ) ١٠٢(ألنه بيع دين بدين –) ١٠١(وقد حكي إمجاعاً –فال جيوز ذلك : أما املذهب

مبا تقدم من أن بيع الدين بالدين احملرم هو بيع الواجب بالواجب الشتغال الذمتني فيه بغري منفعة، أما هنا 

غلها بغريه، فانتقلت من شاغل إىل شاغل، وال إمجاع يف يف بيع الواجب بالساقط فقد أفرغها من دين وش

بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، وال : (- رمحه اهللا–املسألة، وال نص، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إمجاع، وإمنا ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو املؤخر الذي مل يقبض باملؤخر الذي مل 

  ).١٠٣) (باالتفاق يقبض، فهذا ال جيوز

فهذا الذي ال جيوز باإلمجاع، واإلمجاع إمنا هو يف الدين الواجب بالدين الواجب، : (وقال رمحه اهللا

  ).١٠٤(كالسلف املؤجل من الطرفني

فهذا هو املمنوع باالتفاق؛ ألنه يتضمن شغل الذمتني بغري مصلحة هلما، : (-رمحه اهللا–قال ابن القيم 

 ذمة املسلم إليه فاشترى به شيئاً يف ذمته فقد سقط الدين من ذمته وخلفه دين وأما إذا كان الدين يف

  ).١٠٥(آخر واجب، فهذا كبيع الساقط بالواجب

  ).١٠٦(إن هذا سوف يتخذ حيلة على قلب الدين احملرم: فإن قيل

إن : فإن قيل. وذا يزول هذا اإلشكال -كما تقدم –إن جواز ذلك مشروط بأال يربح فيه : فاجلواب

كالماً قد يشكل على اختيارمها يف هذه  -رمحهما اهللا–، وتلميذه ابن القيم )١٠٧(لشيخ اإلسالم

  .سلماً ومثناً ملسلم فيه آخر -)دين السلم(ال جيوز أن جيعل املسلم فيه : ، وهو قوهلما)١٠٨(املسألة

من أسلف يف : "ديثأما ذكرا ذلك بناء على التسليم بصحة ح: األول: فاجلواب عن ذلك من وجهني

  )١١٠)".(١٠٩(شيء فال يصرفه إىل غريه

  ).١١٢)(١١١(أما ال جييزان ذلك إذا كان سريبح فيه، أما إذا مل يربح فيه فال بأس به عندمها: الثاين

إسقاط : عن هذه املسألة، وهي - رمحه اهللا-وقد سألت الشيخ الفقيه العالمة حممد بن صاحل العثيمني

  .ة شخص وجعله مثناً ملوصوف يف الذمة مؤجل معلومالدين الثابت يف ذم

  
  

الذي رجح فيه جواز ذلك، وذكر أنه  - )٢/٩(يف اإلعالم  –وقرأت عليه كالم العالمة ابن القيم 

  ما رأيكم يف ذلك؟ هل هو جائز؟: اختيار شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية، مث قلت

ء، لكن بشرط أال يربح فيه، وبشرط آخر أال نعم، هذا جائز، وليس فيه شي: -رمحه اهللا -فقال الشيخ

  .هـ.ا. يبيعه مبا ال يباع به نسيئة

  لقد باعه مبؤجل، أال يشترط أن يكون حاالً؟: فقلت

  .هـ.ا. ال، ال يشترط؛ ألن الثمن قد قبض:-رمحه اهللا–فال الشيخ 

ن باعه مبؤجل أال يبيعه مبؤجل فإ: اخلامس: (- ١٦١يف الفرائد صـ  -حفظكم اهللا–لقد قلتم : فقلت

  ).فحرام باطل؛ ألنه بيع دين بدين



إن احملذور يف ذلك أن يؤجل من أجل أن يربح فيه، أما إذا مل يربح فال بأس، : (-رمحه اهللا-فقال الشيخ

  .هـ.ا. ما دام الثمن قد قبض

ات من ، وقلتم أيضاً يف خمتار)ألنه يتخذ حيلة على قلب الدين احملرم: (وقلتم أيضاً يف الفرائد: فقلت

رمحه –فقال الشيخ ) وفيه حمذور، وهو التحيل على قلب الدين كما هو ظاهر: (-٣٩اإلعالم صـ 

هـ، يوم األحد .ا. هذا إذا ربح فيه، أما إذا مل يربح، وأخذه بسعر يومه فال بأس: -اهللا

  .هـ٢٣/٦/١٤٢٠

د، واملختارات مرة أخرى مث راجعته يف املسألة مرة أخرى وقرأت عليه كالمه السابق املوجود يف الفرائ

  .فأكد يل جواز ذلك بالشرطني السابقني

كالماً قد يشكل على اختيارمها  -رمحهما اهللا–إن لشيخ اإلسالم، وتلميذه العالمة ابن القيم : فقلت له

  .-وقد تقدم ذلك قريباً -إنه ال جيوز أن جيعل املسلم فيه مثناً ملسلم فيه آخر: يف هذه املسألة، وهو قوهلما

هـ، يوم .هذا إذا كان سريبح فيه، أما إذا مل يربح، فال بأس به عندمها ا -رمحه اهللا–فقال الشيخ 

  .هـ٢٦/٦/١٤٢٠األربعاء 

  فإذا ارتفع سعر املسلم فيه عند حول أجله ارتفاعاً معتاداً، فهل يؤثر ذلك على صحة العقد؟: فإن قيل

  ).املسلم فيه(ال، ال يؤثر؛ لكون العقد قد وقع صحيحاً؛ خللوه من الربح يف الدين املبيع : فاجلواب

  
  

  لذي طرأ يف السعر؟هل يلزم املسلم أن يدفع للمسلم إليه القدر الزائد ا: لكن يبقى أن يقال

يعين أنه ال  –أن ذلك حمل نظر، فقد يقال بذلك، لئال يربح فيما مل يضمن، وقد يقال بعدمه : فاجلواب

إليه، بسبب  -تعاىل–ألنه مل يشترط ذلك، ومل يكن له يد فيه؛ وإمنا هو رزق ساقه اهللا  -يلزمه ذلك

  .واهللا أعلم. ارتفاع األسعار املعتاد

  املبحث الثاين

  ط جواز بيع الدينشرو

  :ما يلي -وهو تلخيص ملا معىن –يشترط جلواز بيع الدين 

  ).١١٤(فإن كان جمهوالً مل يصح، إال على سبيل املصاحلة) ١١٣"(أن يكون معلوماً: "الشرط األول

ال بأس أن تأخذها : "وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم). أال يربح فيه(أن يباع بسعر يومه : الشرط

 -، وألنه إذا باعه بأكثر من سعر يومه ربح فيه، وقد ى صلى اهللا عليه وسلم)١١٥.." (ابسعر يومه

، أي ى عن الربح يف شيء مل يدخل يف ضمان البائع، والدين يف ضمان من )١١٦(عن ربح ما مل يضمن

ز له حىت جيو) يف ضمان الدائن(، ومل يدخل بعد يف ضمان من هو له )يف ضمان املدين(هو يف ذمته، 

فلم جيوز بيع الدين ممن هو عليه بربح، فإنه ربح : (-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ) ١١٧. (الربح فيه

فيما مل يضمن، فإنه مل يقبض، ومل يصر يف ضمانه، والربح إمنا يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته، 



  ).١١٨) (فأخذ الربح بإزاء نفعه، فلم يأكل أموال الناس بالباطل

فإذا كان له دين وباعه من املدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل، إذا كان مل يضمن : (قال رمحه اهللا مث

  ).١١٩) (الدين ومل يعمل فيه عمالً

إما بنقلها إىل : فال يربح حىت يصري يف حوزته، ويعمل فيها عمالً من أعمال التجارة: (وقال رمحه اهللا

يع يف آخر، وإما حبسها إىل وقت آخر، وأقل ما يكون قبضها، فإن مكان آخر، الذي يشتري يف بلد ويب

  ).١٢٠) (القبض عمل، وأما جمرد التخلية يف املنقول فليس فيها عمل

نعم، جيوز ذلك؛ ألنه مل يربح فيه، بل زاد املدين : فهل جيوز بيعه بأقل من سعر يومه؟ فاجلواب: فإن قيل

  ).١٢١(خرياً، وأبرأه من بعض حقه

  
  

  ).١٢٢.." (ال بأس أن تأخذها بسعر يومها: "ما اجلواب عن مفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم: يلفإن ق

والصورة املخالفة هنا هي إذا ). ١٢٣(أن املفهوم ال عموم له، بل يصدق بصورة واحدة خمالفة: فاجلواب

  ).١٢٤(باعه بأكثر من سعر يومه، فهذا ال جيوز؛ ألنه يدخل يف ربح ما مل يضمنه

أن يقبض عوضه يف جملس العقد، إن باعه مبا ال يباع به نسيئة؛ وذلك لقوله صلى اهللا : رط الثالثالش

ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما : "عليه وسلم يف أخذ الدراهم عن الدنانري والعكس

  ).١٢٥"(شيء

  :أما إن باعه مبا يباع به نسيئة فال خيلو من حالني

بال  –فحينئذ ال يشترط القبض يف الس . بعتك ما يف ذمتك ذا الثوب: بيعه مبعني، كقولهأن ي: األوىل

  ).١٢٦(وهو املذهب -إشكال

بعتك ما يف ذمتك بثوب صفته كذا وكذا، : أن يبيعه بغري معني مبوصوف يف الذمة حال، كقوله: الثانية

والصحيح أنه ال ). ١٢٨"(بدينلئال يصري بيع دين "، )١٢٧(فحينئذ يشترط القبض على املذهب

  .يشترط القبض هنا أيضاً

والعالمة الشيخ ) ١٣١)(١٣٠(، وتلميذه العالمة ابن القيم،)١٢٩(واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

، وقد تقدم )١٣٣(لعدم جريان ربا النسيئة بينهما -رمحة اهللا على اجلميع–) ١٣٢(حممد بن عثيمني

  .اجلواب عن دليل املذهب

أال يباع مبؤجل، إن كان مؤجالً باقياً على تأجيله، مل يسقط؛ ألن بيعه مبؤجل إن كان : لرابعالشرط ا

أما إن كان  - مؤجالً باقياً على تأجيله مل يسقط هو بيع الواجب بالواجب، املنهي عنه باالتفاق كما تقدم

  .مؤجالً فأسقطه، واعتاض عنه مبؤجل فجائز على الصحيح

  .الدين مستقراً أن يكون: الشرط اخلامس

كدين الكتابة، وصداق قبل الدخول واخللوة، وجعل قبل عمل، وأجرة قبل فراغ  -فإن كان غري مستقر



، لعدم متام امللك، وألنه قد يستقر وقد ال )١٣٤(املدة، أو قبل استيفاء نفعها مل يصح بيعه

  ).١٣٥(يستقر

  :ما يلي -إضافة إىل ما سبق –ويشترط على املذهب 

  .اع لغري من هو عليهأال يب) ١

  
  

وأنه جيوز بيعه للغري بالشروط املتقدمة، وبشروط ثالثة أيضاً  -كما تقدم–والصحيح أن ذلك ال يشترط 

أن يكون الدين ثابتاً ببينة أو إقرار، وأن يكون املشتري قادراً على استخراجه من املدين، وأال يباع : هي

  .مبا ال يباع به نسيئة

  .أال يبيعه مبؤجل) ٢

  .والصحيح أن ذلك ال يشترط، إال إن كان الدين الذي يف ذمة املدين مؤجالً باقياً على تأجيله مل يسقط

  .، والصحيح أن ذلك ال يشترط، وقد تقدم ذلك)مسلم فيه(أال يكون دين سلم ) ٣

، وذلك بأن يفسخ عقد السلم، فيقوم املسلم ببيع رأس )مثن املسلم فيه(أال يكون رأس مال سلم ) ٤

والصحيح صحته، وعدم اشتراط هذا  - كما تقدم –اله على املسلم إليه، فال يصح على املذهب م

  .الشرط، وقد تقدم ذلك أيضاً يف آخر املسألة األوىل من املطلب الثالث

  .أال يكون مثناً ملبيع، مث يعتاض عنه مبا ال يباع باملبيع نسيئة) ٥

، أو غريه مما يشارك الرب يف علة الربا، فال يصح ذلك لئال مثل أن يكون الدين مثناً لرب فيعتاض عنه بشعري

والصحيح أن ذلك جائز، إذا مل يكن حيلة ). ١٣٦(تتخذ ذريعة إىل الربا، وحيلة عليه، وهذا هو املذهب

  .مقصودة

) ١٣٩(والعالمة ابن القيم) ١٣٨(، وشرف الدين بن قاضي اجلبل)١٣٧(واختاره موفق الدين بن قدامة

  ).١٤٠(ن سعديوالعالمة اب

وتبعه على ذلك العالمة الشيخ ) ١٤١(وقد توسط شيخ اإلسالم ابن تيمية بني القولني، فجوزه حلاجة

  .رمحة اهللا على اجلميع) ١٤٢(حممد بن عثيمني

املنع، وهو املأثور عن ابن عمر وسعيد : فيها قوالن أحدمها: (عن هذه املسألة -رمحه اهللا–قال ابن القيم 

  .س، وهو مذهب مالك وإسحاقبن املسيب وطاو

اجلواز، وهو مذهب الشافعي، وأيب حنيفة، وابن املنذر، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبري، : والثاين

واألول اختيار عامة األصحاب، ) ١٤٣(وعلي بن احلسني، وهو اختيار صاحب املغين وشيخنا

  ).١٤٤) (والصحيح اجلواز

  . الذي بنعمته تتم الصاحلاتوإىل هنا انتهى ما أردنا واحلمد هللا



 ---  

  :ملزيد من االطالع حول املوضوع

  
  

  تدليالً وتعليالً: عقد الكالئ بالكالئ

  .١٨٩. ما ثبت من املال يف الذمة، معجم لغة الفقهاء ص: الدين) ١(

، وتفسري آيات ٢٣٥، والعقود ص ٢٩/٤٧٢، ٢٠/٥١٢انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

  .١/٣٦٤، وإغاثة اللهفان ٢/٨، وإعالم املوقعني ٦٦٥، ٢٢/٦٣٨أشكلت 

  .٢/٦٥٥تفسري آيات أشكلت ) ٣(

، ٢٣٥، والعقود ص ٢٩/٤٧٢، ٢٠/٥١٢، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٦/١٠٦انظر املغين ) ٤(

  .٣/٣٤٠، ٢/٨، إعالم املوقعني ٦٦٥، ٢/٦٣٧وتفسري آيات أشكلت 

، وتفسري ٢٣٥، والعقود ص٣٠/٢٦٤، ٢٩/٤٧٢، ٢٠/٥١٢انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥(

  .١١/٣٦٤، وإغاثة اللهفان ٢/٨، وأعالم املوقعني ٦٦٥، ٢/٦٣٧آيات أشكلت 

، والبيهقي يف السنن ٦٦-٢/٦٥، واحلاكم يف مستدركه ٧٢-٣/٧١أخرجه الدار قطين يف سننه ) ٦(

رواية عنه، وال ال حتل ال: ، وقد تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، قال اإلمام أمحد٥/٢٩٠الكربى 

، واملغين ٣/٦٢هـ من التلخيص .أ. أعرف هذا عن غريه، وقال أيضا ليس يف هذا حديث يصح

هـ من التلخيص .أ. أهل احلديث يوهنون هذا احلديث: ، وقال الشافعي٢٣٥، والعقود ص ٦/١٠٦

، ٦٦٥، ٢/٦٣٨، ويف تفسري آيات ٢٣٥، وقد ضعفه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقود ص ٣/٦٢

وضعفه األلباين يف " رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف: "، حيث قال٢/٢٥وابن حجر يف البلوغ 

  .٥/٢٢٠اإلرواء 

  .٢٣٥العقود ص ) ٧(

  .بتصرف يسري ٢/٦٦٥تفسري آيات أشكلت ) ٨(

  .٢٣٥العقود ص ) ٩(

  .بتصرف يسري جدا ٣٠/٢٦٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١٠(

  .٢/٩إعالم املوقعني ) ١١(

  .، بتصرف يسري جدا١/٣٦٤إغاثة اللهفان ) ١٢(

  .٢٩/٤٧٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١٣(

  .٢٣٥العقود ص) ١٤(

  .١٠٦-١٢/١٠٥، واإلنصاف ٩/٢٦٢، وذيب السنن ٢/٩انظر إعالم املوقعني ) ١٥(

  .٣/٨٤انظر اهلداية ) ١٦(



  .٢/٢٠٠انظر بداية اتهد ) ١٧(

  .٢٣٥العقود ص ) ١٨(

  .٢/٦٣٩ت تفسري آيا) ١٩(

  .بتصرف يسري جدا ٢٩/٤٧٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢٠(

  .٢/٦٦٥تفسري آيات ) ٢١(

  .بتصرف يسري ٢/٩إعالم املوقعني ) ٢٢(

  
  

  .١٠٠انظر اإلرشاد ص ) ٢٣(

  .٨/٤٤٧، والشرح املمتع ١/٥١٩انظر حاشيته على الروض ) ٢٤(

  .٢/٦٦٥تفسري آيات أشكلت ) ٢٥(

  .٢٣٥العقود ص ) ٢٦(

  .٢٣٥العقود ص ) ٢٧(

  .٢/٦٣٩تفسري آيات أشكلت ) ٢٨(

  .٢/٦٦٥املصدر السابق ) ٢٩(

  .٢/٦٤٠املصدر السابق ) ٣٠(

  .١٠٦- ١٢/١٠٥، واإلنصاف ٢/٩انظر إعالم املوقعني ) ٣١(

  .٨/٤٣٣، والشرح املمتع ٢/٩انظر إعالم املوقعني ) ٣٢(

  .٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٦، ١٢/٢٩٢، واإلنصاف ٤/١٨٦انظر الفروع ) ٣٣(

  .١٩٣انظر األخبار العلمية ص ) ٣٤(

، املبدع ٢٩٧، ٢٩٦، ١٠/٢٩٢، واإلنصاف ٤/١٨٦، والفروع ٦/٤١٥انظر املغين ) ٣٥(

  .٣٩١-٢٢/٣٩٠، واملنتهى ٣/١٥٥٣، والكشاف ومتنه ٤/١١٩٩

، ٤/١٨٦، والفروع ٥١٩، ٥٠٦-٢٩/٥٠٣، وجمموع فتاوى ١٩٣انظر األخبار العلمية ص ) ٣٦(

  .١٢/٢٩٢واإلنصاف 

  .٩/٢٦٠، وذيب السنن ٢/٩ظر إعالم املوقعني ان) ٣٧(

، ٢٥، ص٢٤٩، والفتاوى السعدية ص ١٠٠، واإلرشاد ص ١٤٩انظر املختارات اجلليلة ص ) ٣٨(

  .٥٢١ص 

، ١٦١، واملنتقى من فرائد الفوائد ص٥٤٠–٥٣٨، ١/٥١٧انظر حاشيته على الروض ) ٣٩(

  .٨/٤٣٢والشرح املمتع 

  .٢٩/٥٠٥جمموع فتاوى ) ٤٠(



  .٢٩/٥٠٦املصدر السابق  )٤١(

  .٢٩/٥٠٣املصدر السابق ) ٤٢(

  .٢٩/٥١٩املصدر السابق ) ٤٣(

  .٩/٢٦٠ذيب السنن ) ٤٤(

، وابن ماجه، ٣/٤٨٠، )٣٤٦٨(أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع باب السلف ال حيول، برقم ) ٤٥(

، ويف سنده ٢/٧٦٦، )٢٢٨٣(يف كتاب التجارات باب من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه برقم 

وهو : "٣/٦٠يف التلخيص –عطية بن سعد العويف، وهو ضعيف، ضعفه أمحد وغريه، قال ابن حجر 

وضعف احلديث . هـ.أ" ضعيف، وأعله أبو حامت والبيهقي وعبد احلق وابن القطان بالضعف واالضطرار

بن القيم يف ذيب ، وا٥١٩، ٢٩/٥١٧كذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 

  .٥/٢١٥، واأللباين يف اإلرواء ٩/٢٥٧السنن 

، ٢٦١، ٩/٢٥٧، وذيب السنن ٥١٩، ٢٩/٥١٧انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤٦(

  .٥/٢١٥، واإلرواء ٣/٦٠والتلخيص احلبري 

  
  

  .٢٦١، ٩/٢٥٧، وذيب السنن ٥١٩، ٢٩/٥١٧انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤٧(

، ٢/٦٣٨، وتفسري آيات أشكلت ٢٩/٥١٦، ٢٠/٥١٢وع فتاوى شيخ اإلسالم انظر جمم) ٤٨(

  .، وإعالم املوقعني٩/٢٩١وذيب السنن 

، ٢٩/٥١٩، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ١٨- ٤/١٧، وشرح الزركشي ٦/٤١٥انظر املغين ) ٤٩(

  .٢٥٨، ٩/٢٥٦وذيب السنن 

  .٢٩/٥١٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥٠(

، أبو داود يف كتاب البيوع باب يف اقتضاء الذهب ٢٦٦، ٢٦٤، ٧/٥٠يف املسند أخرجه أمحد ) ٥١(

، ٤/٣٧٠، والترمذي يف أبواب البيوع، باب ما جاء يف الصرف، ٣/٤٤٢، )٣٣٥٤(من الورق، برقم 

، السيوطي، ٣٢٥-٧/٣٢٤، ...حتفة ، والنسائي يف الصغرى، يف البيوع، باب بيع الفضة بالذهب

، ٢/٧٦٠و ) ٢٢٦٢(، برقم ..لتجارات باب اقتضاء الذهب من الذهبوابن ماجه يف كتاب ا

-٩/١٠٨، ووافقه الذهيب وصححه كذلك النووي يف اموع ٢/٥٠وصححه احلاكم يف مستدركه 

، عن ابن ٧/٣٢٥، فقد أخرج النسائي يف الصغرى ٧/١٧٥، وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ١٠٩

أسا يعين يف قبض الدراهم من الدنانري، والدنانري من أنه كان ال يرى ب"-رضي اهللا عنهما–عمر 

  ".الدراهم

  .٩/٢٥٧ذيب السنن ) ٥٢(

  .بتصرف يسري ٢٩/٥١٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥٣(



  .٢٥٨-٩/٢٥٧ذيب السنن ) ٥٤(

، واألخبار العلمية ص ٥١٧، ٥١٤-٥١٢، ٢٩/٥٠٥انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥٥(

  .٢٨٢، ٩/٢٥٨، وذيب السنن ٤/١٨٦، والفروع ١٨٨-١٨٧

  .٦/٤١٥املغين ) ٥٦(

  .٢٩/٥٠٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥٧(

، واملنتقى من فرائد الفوائد ٢٥١- ٢٤٩، والفتاوى السعدية ص ١٩٣انظر األخبار العلمية ص ) ٥٨(

  .١٦١ص

  .٢٩٨-٢٩٦، ٢٩٣- ١٢/٢٩٢انظر اإلنصاف ) ٥٩(

  .٣/١٥٥٤، والكشاف ومتنه ٢٩٨، ١٢/٢٩٢، واإلنصاف ١٨٧-٤/١٨٦انظر الفروع ) ٦٠(

  .٣/١٥٥٥، والكشاف ومتنه ١٢/٢٩٩، واإلنصاف ١٨٦-٤/١٨٥انظر الفروع ) ٦١(

  .٣/١٥٥٥انظر الكشاف ) ٦٢(

  .١٢/٢٩٩، واإلنصاف ١٨٦-٤/١٨٥انظر الفروع ) ٦٣(

  
  

 ، واملنتقى من٩/٢٥٧، وذيب السنن ١٩٣انظر املصدرين السابقني، واألخبار العلمية ص ) ٦٤(

  .١٦٠فرائد الفوائد ص 

  .٢٩/٥٠٦جمموع الفتاوى ) ٦٥(

  .٢٩/٤٠١املصدر السابق ) ٦٦(

  .٣٠/٢٦٥جمموع الفتاوى ) ٦٧(

جيوز يف أصح الروايتني عن أمحد للمشتري أن "٢٩/٥٠٨قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى ) ٦٨(

  .هـ.أ" يبيع هذا الثمر، مع أنه من ضمان البائع

  .٢٩/٤٠٣جمموع الفتاوى ) ٦٩(

  .٩/٢٥٧ذيب السنن ) ٧٠(

  .١٢/٢٩٩، واإلنصاف ١٨٦-٤/١٨٥انظر الفروع ) ٧١(

  .١٩٣انظر املصدرين السابقني واألخبار العلمية ص ) ٧٢(

  .١١٦٠املنتقى من فرائد الفوائد ص ) ٧٣(

  .انظر املصادر السابقة) ٧٤(

  .١/٥٣٩حاشيته على الروض ) ٧٥(

  .ومثل ذلك إذا ثبت ببينة) ٧٦(

  ).٨/٤٣٦(لشرح املمتع ا) ٧٧(



) ٩٠-١١/٨٩(، واإلنصاف )٤/٢١(انظر الفروع . صحة بيعه على قادر على أخذه: املذهب) ٧٨(

  ).٨/١٦٢(، والشرح املمتع )١١/٤٦١(، والروض ومتنه )٢/٢٦١(واملنتهى 

، وصاحب الشرح )٣/٢٠(صحة بيعه على قادر على رده، واختاره املوفق يف الكايف : الصواب) ٧٩(

يعين ابن  –، وقال اختاره الشيخ )٤/٢١(، وقدمه ابن مفلح يف الفروع )٩٤- ٩٣. ٨٩/ ١١(فيه 

هـ وصوبه .ا) يعين وفاقاً أليب حنيفة ومالك) و هـ م(وغريه، وذكره القاضي يف موضع  -قدامة

  ).٨/٥٩(، وانظر الشرح املمتع )١١/٨٩/٩٤(املرداوي يف اإلنصاف 

  .١٦٠ص  انظر املنتقى من فرائد الفوائد) ٨٠(

  ).٢/٢٦١(، واملنتهى )٩٤. ١١/٩٠(، واإلنصاف )٤/٢١(انظر الفروع ) ٨١(

مثل أن يكون لزيد يف ذمة عمر سيارة مؤجلة إىل سنة، فيبيعها زيد على بكر مبائة ألف مؤجلة إىل ) ٨٢(

  .سنتني، مع بقاء الدينني مؤجلني

ص (، والعقود )٤٧٢. ٢٩. ٢٠/٥١٢(، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم )٦/١٠٦(انظر املغين ) ٨٣(

، وإغاثة اللهفان )٢/٨(، وإعالم املوقعني )٦٦٥. ٢/٦٣٧(، وتفسري آيات أشكلت )٢٣٥

)١/٣٦٤.(  

  
  

جييز هذه الصورة وهي بيع الدين املؤجل  -رمحه اهللا–قد يظن البعض أن شيخ اإلسالم : تنبيه) ٨٤(

رمحه –على الغري، وهذا من اخلطأ عليه  بالدين املؤجل، إذا كان ذلك على الغري؛ ألنه جييز بيع الدين

بيعه على الغري وهو مؤجل بدين (ألنه وإن أجاز بيعه على الغري فال يلزم أن جييز هذه الصورة  -اهللا

عدم جواز هذه الصورة، وجواز ما سقط  - املتقدم يف املطلب األول -بل مقتضى كالمه) مؤجل آخر

، )٦٦٥. ٢/٦٣٧.٦٣٩(، وتفسري آيات أشكلت )٢٣٥ص(انظر العقود . فيه أحد الدينني، أو كالمها

  ).٢/٩(إعالم املوقعني 

  ).٢/٦٦٥(تفسري آيات أشكلت ) ٨٥(

  ).٢٣٥ص (العقود ) ٨٦(

  ).٢٩/٤٧٢(جمموع الفتاوى ) ٨٧(

  ما الفرق بينه وبني القسم الثالث؟: فإن قيل) ٨٨(

وتأخرمها، وإال فاحلكم واحد  أن الفرق إمنا هو من حيث تقدم الثمن واملثمن يف القسمني،: فاجلواب

املتقدم والساقط هو املثمن، واملتأخر والواجب هو : ففي القسم الثالث -كما سيأيت –على الصحيح 

املتقدم والساقط هو الثمن، واملتأخر والواجب هو : ، ويف القسم الرابع)عقد البيع املعروف متاماً(الثمن 

  ).عقد السلم املعروف متاماً(املثمن 

، واإلنصاف )١٢/٢٨١(، والشرح )٦/٤١٠(، واملغين )٢/٩(نظر إعالم املوقعني ا) ٨٩(



. ٤/٥٢٣(، وحاشية ابن قاسم على الروض ١٥٥٤، ١٥٥١، ٣/١٥١٢(، والكشاف )١٢/١٠٥(

٥/٢٦.(  

  ).٢/٩(إعالم املوقعني ) ٩٠(

  ).٥/٢٦(حاشيته على الروض ) ٩١(

ن له يف ذمة رجل دينار فجعله سلماً يف طعام إىل إذا كا(-رمحه اهللا –قال موفق الدين ابن قدامة ) ٩٢(

أمجع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، واألوزاعي، : أجل مل يصح، قال ابن املنذر

، وذكره صاحب )٦/٤١٠(هـ املغين .ا) والثوري، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي

  ).١٢/٢٨١(الشرح الكبري فيه 

  
  

بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، وال إمجاع، وإمنا ورد النهي (- رمحه اهللا –شيخ اإلسالم قال ) ٩٣(

فتاواه ). عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو املؤخر الذي مل يقبض، فهذا ال جيوز باالتفاق

)٢٠/٥١٢.(  

وتفسري آيات  ٢٣٥، والعقود ص )٢٦٤. ٤٧٢. ٢٩. ٢٠/٥١٢(انظر جمموع فتاواه ) ٩٤(

  .٦٦٥. ٦٤٠. ٦٣٩. ٢/٦٣٨(شكلت أ

  ).٢/٩(إعالم املوقعني ) ٩٥(

  ).٢/٩(إعالم املوقعني ) ٩٦(

  ).٦(تقدم خترجيه هامش ) ٩٧(

  .بتصرف يسري جداً) ٣/٣٤٠(إعالم املوقعني ) ٩٨(

. ٦٦٢-٢/٦٥٩(، وتفسري آيات أشكلت )٥١٩. ٥١٠. ٢٩/٥٠٣(انظر جمموع فتاواه ) ٩٩(

٦٣٩.(  

  ).٢٦١. ٢٥٩. ٩/٢٥٧(انظر ذيب السنن ) ١٠٠(

  ).٤/٥٢٢(، وحاشية ابن قاسم )١٢٢/٢٨١(، والشرح الكبري )٦/٤١٠(انظر املغين ) ١٠١(

. ٣٨٨. ٢/٣٥٦(، واملنتهى )١٢/٢٩٨(، واإلنصاف )١٨٧-٤/١٨٦(انظر الفروع ) ١٠٢(

  ).٥٤٠. ٥١٧-)٥١٦. ١(والروض . ١٥٥١. ٣/١٥١٢(، والكشاف ومتنه )٣٩١١

  ).٢٠/٥١٢(جمموع فتاواه ) ١٠٣(

  ).٢٣٥ص(العقود ) ١٠٤(

  .بتصرف يسري جداً) ٣/٣٤٠(إعالم املوقعني ) ١٠٥(

، واملنتقى من فرائد )٣٩ص (، وخمتارات من إعالم املوقعني )٤/٥٢٣(انظر حاشية ابن قاسم ) ١٠٦(

  ).١٦١ص (الفوائد 



  ).٥١٩. ٢٩/٥١٧(انظر جمموع فتاواه ) ١٠٧(

  ).٢٦١. ٩/٥٧(انظر ذيب السنن ) ١٠٨(

  ).٤٥(سبق خترجيه هامش رقم  )١٠٩(

  ).٢٦١. ٩/٢٥٧(، وذيب السنن )٢٩/٥١٩(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١١٠(

وتفسري .) ٥١٦. ٥١١. ٥١٠. ٢٩/٤٧٢. ٢٠/٥١٢(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١١١(

) ٩/٢٦١(، وذيب السنن )٣/٣٤٠. ٩-٢/٨(، وإعالم املوقعني )٦٦٥-٦٤٠-٦٣٩-٢/٦٣٨(

  ).٨/٤٣٤(، والشرح املمتع )١/٥١٧(لشيخ حممد بن عثيمني على الروض وحاشية ا

  
  

هـ وذلك عندما سألته ٢٦/٦/١٤٢٠وقاله يل الشيخ العالمة حممد بن عثيمني يوم األربعاء ) ١١٢(

ص (، وقرأت عليه كالمه فيها يف املنتقى من فرائد الفوائد )بيع الواجب بالساقط(عن هذه املسألة 

  ).٢/٩(، وكالم ابن القيم يف إعالم املوقعني )٣٩ص(ن إعالم املوقعني ، وخمتارات م)١٦١

  ).٢٨٣-٢٨٢، ١٢/٢٣٣(، والشرح واإلنصاف )٦/٤١١(انظر املغين ) ١١٣(

  ).١٦٠ص (املنتقى من فرائد الفوائد ) ١١٤(

  ).٥١(تقدم خترجيه هامش ) ١١٥(

يوع، باب يف الرجل يبيع ما ، وأبو داود، يف كتاب الب)١١٠/١٢٠(أخرجه أمحد يف املسند ) ١١٦(

، والترمذي، يف أبواب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما )٣/٤٩٥(، )٣٥٠٤(ليس عنده، برقم 

حتفة، والنسائي، يف البيوع، باب سلف وبيع ) ٤/٣٦١١" (حسن صحيح: "ليس عنده، وقال عنه

ا ليس عنده، وعن ربح ما ، سيوطي، وابن ماجة، يف كتاب التجارات، باب النهي عن بيع م)٧/٣٤٠(

، وصححه، ووافقه )٢/٢١(، واحلاكم يف املستدرك )٧٣٨-٢/٧٣٧) (٢١٨٨(مل يضمن، برقم 

، )٥/١٤٧(، واأللباين يف اإلرواء )١٠/١٢٠(الذهيب، وصححه كذلك أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند 

  ).٢/٦٦٩(، ويف صحيح سنن أيب داود )١٤٨

، وتفسري آيات أشكلت ٥١٩. ٥١١-٢٩/٥١٠(م انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسال) ١١٧(

. ٣٧٦-٣٧٥. ٨/٢٢٢(، والشرح املمتع )٢٦١١. ٩/٢٥٩(، وذيب السنن )٦٦٢-٢/٦٥٩(

٤٣٥. ٤٣٣.(  

  ).٢/٦٥٩(تفسري آيات أشكلت ) ١١٨(

  ).٢/٦٦٠(املصدر السابق ) ١١٩(

  ).٢/٦٥٦(تفسري آيات أشكلت ) ١٢٠(

، وخمتصر الفتاوى املصرية )٥١٩- ٥١٨. ٢٢٩/٥٠٥(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١٢١(

، والشرح املمتع )١٦٠ص (، واملنتقى من فرائد الفوائد )٩/٢٥٩(، وذيب السنن )٤٣٢ص (



  ).٥٣٩- ٥٣٨. ٥١٧-١١/٥١٦(، وحاشية الشيخ حممد بن عثيمني على الروض )٤٣٤. ٨/٣٧٦(

  ).٥١(تقدم خترجيه هامش ) ١٢٢(

  
  

. ٢٠/٥٢٠(، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم )١/١٣٣(اف ، واإلنص)١/٤٨(انظر املغين ) ١٢٣(

) املسائل املاردينية(، وفقه الكتاب والسنة )٢٤-٢٣ص(، وخمتصر الفتاوى املصرية )٤٩٨. ٢١/٧٣

، )٨٦-١/٨٥(، وذيب السنن )٣١٢ص (، واألخبار العلمية )٥٨-٥٧ص (لشيخ اإلسالم 

  ).٨/٤٣٤. ١/٣٣(، والشرح املمتع )٣١٤ص (والقواعد والفوائد األصولية 

، ٤٣٢، وخمتصر الفتاوى املصرية ص )٥١٩-١٢٩/٥١٨(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١٢٤(

، وحاشية الشيخ حممد بن عثيمني على الروض )٨/٤٣٤(، والشرح املمتع )٩/٢٥٩(وذيب السنن 

)٥٣٩-٥٣٨، ٥١٧-١/٥١٦.(  

  ).٥١(تقدم خترجيه هامش ) ١٢٥(

، والكشاف )٢/٣٩١(، واملنتهى )١٢/٢٩٨(، واإلنصاف )١٨٧-٤/١٨٦(انظر الفروع ) ١٢٦(

  ).٥٤٠. ١/٥١٧(، وحاشية الشيخ حممد على الروض )١٥٥٥-٣/١٥٥٤(ومتنه 

، والكشاف )٢/٣٩١(، املنتهى )١٢/٢٩٨(، واإلنصاف )١٨٧-٤/١٨٦(انظر الفروع ) ١٢٧(

  ).٥٤٠. ٥١٧-٢٢/٥١٦(، والروض )١٥٥٥-٣/١٥٥٤(ومتنه 

  ).٣/١٥٥٤(الكشاف ) ١٢٨(

، وإعالم املوقعني )٢/٦٣٩(، وتفسري آيات أشكلت )٢٩/٥١٦(انظر جمموع الفتاوى ) ١٢٩(

)٢/٩.(  

  ).٢٦١١). ٩/٢٥٩(، وذيب السنن )٣/٣٤٠. ٢/٩(انظر إعالم املوقعني ) ١٣٠(

جييزان يف هذه الصورة التأجيل كذلك، فاجلواز هنا عندمها من  -رمحهما اهللا–وقد تقدم أما ) ١٣١(

  .باب أوىل

، والشرح املمتع )١/٥١٧(، وحاشيته على الروض )١٦٠ص (انظر املنتقى من فرائد الفوائد ) ١٣٢(

)٨/٤٣٤.(  

، وحاشية الشيخ حممد على )٩/٢٦١(، وذيب السنن )٢/٦٣٩(انظر تفسري آيات أشكلت ) ١٣٣(

  ).١/٥١٧(الروض 

، والكشاف )٢/٣٩١(، واملنتهى )٢٩٨-١٢/٢٩٦(، واإلنصاف )٤/١٨٥(انظر الفروع ) ١٣٤(

  ).١٦١ص(، واملنتقى من فرائد الفوائد )١/٥٣٩(، والروض )١٥٥٥-٣/١٥٥٤(ومتنه 

  ).١٦١ص (انظر املنتقى من فرائد الفوائد ) ١٣٥(

  
  



، والفروع )١٩٩-١١/١٩٦(، والشرح واإلنصاف )٢٦٤-٦/٢٦٣(انظر املغين ) ١٣٦(

، )١/٤٧٢(والروض  ،)١٥٥٤. ٣٩/١٤٣٤(، والكشاف ومتنه )٢/٢٨٤(، واملنتهى )٤/١٧١(

  ).١٦١ص (واملنتقى من فرائد الفوائد 

  ).١٩٩-١١/١٩٧(، والشرح الكبري )٢٦٤-٦/٢٦٣(انظر املغين ) ١٣٧(

  ).١٩٧-١١/١٩٦(انظر اإلنصاف ) ١٣٨(

  ).٩/٢٦٢(انظر ذيب السنن ) ١٣٩(

  ).٢٥٠ص (، )٢٤٩ص (، والفتاوى السعدية )٩٩ص (انظر اإلرشاد إىل معرفة األحكام ) ١٤٠(

، وخمتصر الفتاوى )٥١٩-٥١٨. ٤٥٠-٤٤٨. ٣٠١-٢٩/٣٠٠(انظر جمموع الفتاوى ) ١٤١(

-١١/١٩٦(، واإلنصاف )١٩٠ص (، واألخبار العلمية )٤/١٧١١(، والفروع )٤٣٢ص (املصرية 

١٩٧.(  

  ).٨/٢٢٢(انظر الشيخ املمتع ) ١٤٢(

  ).١٩٠ص(لعلمية ، واألخبار ا)٤/١٧١(انظر الفروع . لكن شيخ اإلسالم قيده باحلاجة) ١٤٣(

  ).١٩٩-١٩٧(، الشرح الكبري )٢٦٤-٦/٢٦٣(، وانظر املغين )٩/٢٦٢(ذيب السنن ) ١٤٤(

  
  


