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 السقجمة : 

 كرضي ، السخسميغ خاتع دمحم نبيشا عمى كالدالـ كالرالة ، العالسيغ رب  الحسج   

 :  كبعج ، الجيغ يـػ إلى بإحداف تبعيع كمغ ، أجسعيغ الرحابة عغ هللا

 القجـ مشح الشقجية الرجارة لو ككانت الشاس، حياة في الشفيدة السعادف مغ فالحىب

 مغ بو تسيد لسا كذلظ ؛ السجخخ ككشدىع الشاس بيغ الستجاكلة الشقػد أىع مغ كاف حيث

 كقج التعامالت مغ كثيخ في خاصة أحكاما   عميو هللا رتب كقج ، كمسيدات خرائز

 بو تجعع زالت ما فالجكؿ ، العرػر مخ عمى مكانتو عمى محافطا   الحىب استسخ

 يتخحنو كالشداء ، كادخارا   كشدا   بو كيحتفطػف  ، كشخاء   بيعا   يتجاكلػنو كالشاس ، عسمتيا

 التعامالت مغ كثيخ في إليو كيحتاج السكانة بيحه الحىب كاف لسا ك . كزيشة حمية

 التعامالت بعس عغ أتحجث أف رأيت ، بو خاصة فقيية أحكاـ عميو كيتختب

 كيتختب الذخعية أحكاميا الشاس مغ كثيخ كيجيل كثيخا   تقع التي بالحىب الخاصة

كمغ بيغ تمظ االحكاـ السيسة اليـػ ىػ ، بأحكاميا الجيل بدبب عجيجة محاذيخ عمييا

) بيع الحىب بالتقديط ( كالحي اختختو مػضػعا لبحثي ىحا اذ يعج ىحا السػضػع مغ 

السػضػعات التي كثيخا ما يتعامل بيا الشاس اليـػ مع جيميع باألحكاـ الذخعية التي 

 تخز ىحا الجانب السيع . كقج كضعت لحلظ الخصة التالية : 

 : مفيـػ البيع بالتقديط كمذخكعيتو في الفقو االسالمي السبحث االكؿ 
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 كاصصالحا لغة البيع مفيـػالسصمب االكؿ : 

 البيع مذخكعيةالسصمب الثاني 

 كاحكاـ بيعو في الذخيعة االسالمية السبحث الثاني : الحىب 

  كاصصالحا لغة التقديط مفيـػ:  االكؿ السصمب

 كآدابو وكحكست التقديط بيع حكع:  الثاني السصمب

 االسالمية الذخيعة في احكامو بالتقديط الحىب بيعالسبحث الثالث : 

  الحىب بيع حكع:  االكؿ السصمب

 بالتقديط الحىب بيع:  الثاني السصمب

 خاتسة كنتائج البحث 

كادعػا اف هللا تعالى التػفيق في بياف ىحه الفكخة السدتحجثة في احكاـ بيع الحىب 

 بالتقديط كالحسج  اكال كاخخا . 
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 المبحث االول

 مفهوم البيع ومشروعيته في الفقه االسالمي

  المطلب االول : مفهوم البيع لغة واصطالحا : 

مبادلة ماؿ بساؿ اك دفع عػض كأخح ىػ مرجر مغ )باع( كىي  اوال : البيع لغة :

ما عػض عشو ، كالبيع : ىػ ضج الذخاء كىػ الذخاء ايزا ، بعت الذي : شخيتو ، 

كابيعو بيعا كمبيعا كىػ شاذ كقياسو مباعا كبعتو أيزا : اشتخيتو كىػ مغ 

 (ٔ)االضجاد.

 كال"  ضيعتو القاضي عميو كباع. مشو كباعو الذيء باعوجاء في اساس البالغة ) ك 

. السبتاع كبئذ الستاع كنعع يبتاع، ال الستاع كىحا".  أخيو بيع عمى أحجكع يبيع

 كثيخة كبياعات بيػع كلفالف. كالسذتخي  البائع أي"  بالخيار كالبيعاف"  عبجه كاستباعو

 كشاريتو فالنا   كبايعت. الدمعة يخيج البياعة كىحه البيع، ىحا أرخز كما. سمع أي

 لمبياع كأتيشاه. مخبحة بيعة كىحه. عمييا كتبايعػا الصاعة عمى كبايعو. كتبايعشا

 .(ٕ)(نرخاني أي البيعة أىل مغ كىػ كالبيعة كالسبايعة

                                                           
 اإلفخيقى الخكيفعى األنراري  مشطػر ابغ الجيغ جساؿ الفزل، أبػ عمى، بغ مكـخ بغ دمحم:  العخب لداف(  ٔ
 ٖٕ/  ٛ :  ىػ ٗٔٗٔ - الثالثة: الصبعة بيخكت - صادر دار: الشاشخ( ىػٔٔٚ: الستػفى)
ىػ( تحقيق: دمحم ٖٛ٘( أساس البالغة : أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج، الدمخذخي جار هللا )الستػفى:  ٕ

/  ٔ ـ : ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔلبشاف الصبعة: األكلى،  –باسل عيػف الدػد الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخكت 
ٛٚ 
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ْيءَ ( َباعَ )كقيل ايزا : ) ا( )َيِبيُعوُ ) الذَّ ا) كَ ( َبْيع  ا) َكِقَياُسوُ  َشاذّّ  َكُىػَ  َشَخاهُ ( َمِبيع  ( َمَباع 

ا( َباَعوُ ) كَ   (ٔ)(.اأْلَْضَجادِ  ِمغَ  َفُيػَ  اْشَتَخاهُ  َأْيز 

، بالساؿ الستقـػ الساؿ مبادلةىػ  ثانيا : البيع اصطالحا : ا الستقـػ .   (ٕ)كتسمك ا تسميك 

ا اْلَساِلظ َرْغَبة ُىػَ كقيل ىػ)  َأصمو":  اْلِسْرَباح"  َكِفي َغيخه َيج ِفي َما ِإَلى َيجه ِفي َعسَّ

 كصف ِفي َحِكيَقة َكَذِلظَ  ؛( خاسخ َكبيع رابح بيع: )َيُقػُلػفَ ، ك  ِبَساؿ َماؿ ُمَبادَلة

 ُىػَ كقيل : )  (ٖ) (كالتسمظ التَّْسِميظ َسَبب أِلَنَّوُ  مَجاز ا العقج عمى أشمق لكشو اأْلَْعَياف،

ـ   َماؿ   ُمَباَدَلةُ  ـ ، ِبَساؿ   ُمَتَقػِّ ا َفَكافَ  ُكِججَ  َكَقجْ  ُمَتَقػِّ كعخفو الحشفية بانو مبادلة ،  (ٗ) (.َبْيع 

ماؿ بساؿ عمى كجو الخرػص كقاؿ الذافعية في تعخيفيع لمبيع ىػ مبادلة ماؿ بساؿ 

تسميكا يعشي ليذ مجخد مبادلة اك مقايزة كلكغ الغخض التسميظ فأحجىسا يأخح ما 

 إلى   شخز   مغ مسمػكة عيغ انتقاؿ ىػك) .(٘)في يج االخخ عمى سبيل السعاكضة 
                                                           

ىػ( ، ٙٙٙ( مختار الرحاح : زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازي )الستػفى:  ٔ
صيجا ، الصبعة: الخامدة،  –الجار الشسػذجية، بيخكت  -السحقق: يػسف الذيخ دمحم ، الشاشخ: السكتبة العرخية 

 ٖٗـ : ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ
ىػ( السحقق: ضبصو كصححو ٙٔٛدمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى:  ( التعخيفات : عمي بغ ٕ

-ىػ ٖٓٗٔلبشاف، الصبعة: األكلى –جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ، الشاشخ: دار الكتب العمسية بيخكت 
 ٛٗـ : ٖٜٛٔ

كفػي، أبػ البقاء ( الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية : أيػب بغ مػسى الحديشي القخيسي ال ٖ
 ٕٓٗبيخكت :  –دمحم السرخي الشاشخ: مؤسدة الخسالة  -ىػ( السحقق: عجناف دركير ٜٗٓٔالحشفي )الستػفى: 

( بجائع الرشائع في تختيب الذخائع : عالء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الكاساني الحشفي )الستػفى:  ٗ
 ٜٜٕ/  ٘ـ : ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔالثانية،  ىػ( ، الشاشخ: دار الكتب العمسية ، الصبعة:ٚٛ٘

ىػ( الشاشخ: دار ٔٙٛ( فتح القجيخ: كساؿ الجيغ دمحم بغ عبج الػاحج الديػاسي السعخكؼ بابغ اليساـ )الستػفى:  ٘
 ٜ٘ٗ/  ٜالفكخ الصبعة: بجكف شبعة كبجكف تاريخ : 
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 مغ كاحج كل ألف الباع؛ مغ مذتق كىػ (ٔ) ( التخاضي كجو عمى مقّجر بعػض غيخه

 يبايع كاف مشيسا كاحج كل أف كيحتسل كاإلعصاء، لألخح باعو يسج الستعاقجيغ

 (ٕ)صفقة البيع فدسي البيع، عشج يرافحو أي صاحبو،

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : مشروعية البيع : 

                                                           
بة السختزػية إلحياء اآلثار إيخاف، السكت -الصػسي شيخاف  : دمحم بغ الحدغ ( السبدػط في فقو األمامية ٔ

 ٙٚ/  ٕ. :  ل ٖٚٛٔ، ٖالجعفخية، ط 
( الِفْقُو اإلسالميُّ كأدلَُّتُو : أ. د. َكْلَبة بغ مرصفى الدَُّحْيِمّي، أستاذ كرئيذ قدع الفقو اإلسالمّي كأصػلو بجامعة  ٕ

خيعة ، الشاشخ: دار الفكخ  -دمذق   ٖٖ٘ٓ/  ٘ابعة : دمذق ، الصبعة: الخَّ  –سػريَّة  -كّميَّة الذَّ
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هللا كشخع ليا احكاما كقػاعج تدتشج الييا لكي يعج البيع مغ السعامالت التي احميا 

قج ثبت مذخكعية تكػف كفق شخعو تعالى كبعيجا عغ كل ما حخمو كما ال يخضاه ك 

 البيع في الكتاب كالدشة كىػ ما سشبيشو في ىحا السصمب عمى الشحػ االتي : 

 اْلَبْيعَ  ِلِعَباِدهِ  َشَخعَ  َقجْ  -َكَجلَّ  َعدَّ - هللاَ  ِإفَّ  اوال : مشروعية البيع في القران الكريم :

َخاَء؛ ا اْلَغَخِض، ِإَلى ُكُصػال   َكالذِّ  ّللاَُّ  َكَأَحلَّ ﴿: -ُسْبَحاَنوُ - َيُقػؿُ  َحْيثُ  ِلْمَحاَجِة؛ َكَدْفع 

ـَ  اْلَبْيعَ  َبا َكَحخَّ (ٔ)﴾الخِّ
 عسـػ مغ ىحا"  البيع هللا كأحل"  قػلو في العمساء بعس كقاؿ 

 ما ككل بيع عشجىا كاإلعصاء األخح ألف إنفاذه عمى تقجر كانت العخب ألف القخآف

 فدخ الحي القخآف مجسل مغ ىػ بعزيع كقاؿ مشو تخريز فيػ العسـػ عارض

 الرادؽ دمحم بغ جعفخ قاؿ أصح عشجي األكؿ كالقػؿ كبالسحـخ البيع مغ بالسحمل

 ميمكة لألمػاؿ متمفة ألنو هللا حخمو العمساء بعس كقاؿ الشاس ليتقارض الخبا هللا حـخ

 (ٕ)لمشاس

 ِتَجاَرة   َتُكػفَ  َأفْ  ِإالَّ  ِباْلَباِشلِ  َبْيَشُكعْ  َأْمَػاَلُكعْ  َتْأُكُمػا اَل  آَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا﴿ كقاؿ تعالى : 

(ٖ)﴾ ِمْشُكعْ  َتَخاض   َعغْ 
 تفديخه في ، الحشفي البغجادي اآللػسي الثشاء أبػ اإلماـ يقػؿ 

 لكػنيا ، السمظ أسباب بيغ مغ بالحكخ - التجارة - كتخريريا):  السعاني ركح

                                                           
 ٕ٘ٚ( سػرة البقخة ، اآلية :  ٔ
( السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد : أبػ دمحم عبج الحق بغ غالب بغ عصية األنجلدي دار الشذخ: دار  ٕ

 ٖٓٚ/  ٔـ  ، الصبعة: األكلى : ٖٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔ -لبشاف  -الكتب العمسية 
 ٜٕ( سػرة الشداء ، اآلية :  ٖ
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ز ، السخكءات لحكي  كأكفق ، كقػعا   أغمب  الغيخ مغ الساؿ انتقاؿ بيا ُيخاد أف كجػَّ

 استعساؿ مغ ، ذلظ غيخ أك ، لبة   أك ، إرثا   أك ، تجارة  :  كاف سػاء شخعي بصخيق

 األكل جػاز يقتزي ﴾أمػالكع تأكمػا ال ﴿: تعالى قػلو .(ٔ) (العاـ كإرادة الخاص

 عقج في كالقبػؿ اإليجاب ىي التجارة كانت إذ ، االفتخاؽ قبل تخاض   عغ البيع بػقػع

 شخع   في تجارة ذلظ يدسى كال ، شئ   في التجارة مغ كاالجتساع التفخؽ  كليذ ، البيع

 حل في صخيحة اآليات فيحه (ٖ)﴾ َتَباَيْعُتعْ  ِإَذا َكَأْشِيُجكا﴿ كقاؿ تعالى :  (ٕ)لغة كال

 مدػقة األكلى اآلية ألنو الحل، إفادة غيخ أخخى  ألغخاض مدػقة كانت كإف البيع

. بالباشل بعزا   بعزيع أمػاؿ أكل عغ الشاس لشيي مدػقة كالثانية. الخبا لتحخيع

 عشج االستذياد مغ الشداع كيحدع الخرػمة يخفع ما إلى الشاس لمفت مدػقة كالثانية

 (ٗ)التبايع

                                                           
عاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني : شياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي األلػسي ( ركح الس ٔ

بيخكت الصبعة: األكلى،  -ىػ( السحقق: عمي عبج الباري عصية الشاشخ: دار الكتب العمسية ٕٓٚٔ)الستػفى: 
 ٙٔ/  ٘ىػ :  ٘ٔٗٔ

ىػ( السحقق: دمحم صادؽ ٖٓٚالحشفي )الستػفى:  ( أحكاـ القخآف  : أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي الجراص ٕ
بيخكت تاريخ  -عزػ لجشة مخاجعة السراحف باألزىخ الذخيف الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي  -القسحاكي 

 ٘ٚٔ/  ٕىػ :  ٘ٓٗٔالصبع: 
 ٕٕٛ( سػرة البقخة ، اآلية :  ٖ
ىػ( ، الشاشخ: دار الكتب ٖٓٙٔ)الستػفى:  ( الفقو عمى السحاىب األربعة : عبج الخحسغ بغ دمحم عػض الجديخي  ٗ

 ٓٗٔ/  ٕـ :  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلبشاف ، الصبعة: الثانية،  –العمسية، بيخكت 
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 باشخ قج كسمع عميو هللا صمى الشبي أف في السنة النبوية : البيع ثانيا : مشروعية

 (ٔ)عشو يشَييع كلع فأقخىع كالذخاء، البيع يتعاشػف  الشاس كشاىج البيع،

 عمى حصب بحدمة فيأتي حبمو أحجكع يأخح ألف»: كسمع عميو هللا صمى قػلو كمشيا

 (ٕ)«مشعػه أك أعصػه الشاس، يدأؿ أف مغ لو خيخ كجيو، بيا فيكف فيبيعيا ضيخه،

 فال الحياة، ىحه في العسل مغ اإلنداف عمى يجب ما إلى إشارة الحجيث ىحا كفي

ا الخزؽ  شمب ييسل أف لو يحل  يدتشكف أف لو يحل ال كسا الشاس، سؤاؿ عمى اعتساد 

 .لو ميدخ ىػ بسا يعسل أف عميو بل حقيخ ا، أك جميال   كاف سػاء العسل، عغ

 بالُبخ، كالُبخ بالفزة، كالفزة بالحىب، الحىب»: كالدالـ الرالة عميو قػلو كمشيا

ا بسثل، مثال   بدػاء، سػاء   بالسمح كالسمح بالتسخ، كالتسخ بالذعيخ، كالذعيخ  فسغ بيج، يج 

: فقػلو ، (ٖ) «شئتع كيف فِبيعػا األجشاس ىحه اختمفت فإذا أربى، فقج استداد أك زاد

 .البيع إباحة في صخيح «شئتع كيف فبيعػا»

                                                           
ىػ( تعخيب: ٖٖ٘ٔ( درر الحكاـ في شخح مجمة األحكاـ السؤلف: عمي حيجر خػاجو أميغ أفشجي )الستػفى:  ٔ

 ٔٓٔ/  ٖـ : ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔفيسي الحديشي الشاشخ: دار الجيل الصبعة: األكلى، 
( كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ كاألفعاؿ : عالء الجيغ عمي بغ حداـ الجيغ ابغ قاضي خاف القادري الذاذلي  ٕ

صفػة  -ىػ( السحقق: بكخي حياني ٜ٘ٚاليشجي البخىانفػري ثع السجني فالسكي الذييخ بالستقي اليشجي )الستػفى: 
 ٜٚٗ/  ٙـ : ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔصبعة الخامدة، الدقا الشاشخ: مؤسدة الخسالة الصبعة: ال

( فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ : زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤكؼ بغ تاج العارفيغ بغ عمي بغ زيغ  ٖ
مرخ ، الصبعة:  –ىػ( ، الشاشخ: السكتبة التجارية الكبخى ٖٔٓٔالعابجيغ الحجادي ثع السشاكي القاىخي )الستػفى: 

 ٘ٙٚ/  ٖ:  ٖٙ٘ٔاألكلى، 
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 «بيجه الخجل كعسل مبخكر، بيع الكدب أفزل»: كالدالـ الرالة عميو قػلو كمشيا

 يغرَّ  فمع صاحبو فيو يبخ الحي ىػ السبخكر كالبيع كغيخىسا، كالصبخاني أحسج ركاه  ؛(ٔ)

 الشاس، بيغ السشافع تبادؿ مغ عميو يتختب ما ِحلُّ  كحكسو فيو، هللا يعزِ  كلع يُخغْ  كلع

 .بيشيع التعاكف  كتحقيق

 كسائل مغ عميو الحرػؿ يدتصيع ما إلى كاحج كل كيشبعث معاشيع، بحلظ فيشتطع

 بأحػاؿ عمع مغ كأليسو بجنية، قػة مغ هللا مشحو بسا األرض يغخس فيحا العير،

 مغ الثسغ عمى الحرػؿ يدتصيع كلكشو الدرع عمى يقجر ال لسغ ثسخىا كيبيع الدرع،

 كىحا بيا، يشتفع لسغ كيبيعيا الثانية الجيات مغ الدمعة يحزخ كىحا أخخى، شخيق

 مغ كالذخاء فالبيع مرشػعاتو؛ عمييع ليبيع صشاعة مغ الشاس إليو يحتاج ما يجيج

 الحزارة أسباب كأجلِّ  الجنيا، الحياة ىحه في العسل عمى الباعثة الػسائل أكبخ

  (ٕ)كالعسخاف

 (ٖ)التسمظ أسباب أحج كأنو البيع، مذخكعية عمى األئسة أجسع قجف: اإلجساعاما 

 

                                                           
( السعجع الكبيخ السؤلف: سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي، أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى:  ٔ

/  ٗالقاىخة الصبعة: الثانية :  -ىػ( السحقق: حسجي بغ عبج السجيج الدمفي دار الشذخ: مكتبة ابغ تيسية ٖٓٙ
ٕٚٙ 

 ٜ٘ٗبغ دمحم عػض الجديخي : ( الفقو عمى السحاىب األربعة : عبجالخحسغ  ٕ
 ٔٓٔ/  ٖ( درر الحكاـ في شخح مجمة األحكاـ : العالمة عمي حيجر :  ٖ
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 المبحث الثاني

 حكم البيع بالتقسيط في الفقه االسالمي

 المطلب االول : مفهوم التقسيط لغة واصطالحا 

القدط : الحرة كالشريب . ُيقاؿ : أخح كل كاحج مغ الذخكاء  لغًة : أواًل : التقسيط

قدصو أي حرتو . كتقدصػا الذيء بيشيع : تقدسػه عمى العجؿ كالدػاء . كقّدط 

 مغ اإلنداف قدط فيو كتب ما التقديط: العخكس تاج كفي (ٔ)الذيء : فّخقو

 (ٕ) .كغيخه الساؿ

" ىػ مبادلة أك بيع ناجد ، يتع فيو تدميع  :  اصطالحا ثانيًا : تعريف بيع التقسيط 

أك بعزو إلى آجاؿ معمػمة يؤجل كفاء الثسغ أك تدجيجه ، كمو السبيع في الحاؿ ، ك 

 قدصا الستجدئ  أجداء مغ جدء لكل تجعلكمشيا اف   (ٖ)في السدتقبل " 

                                                           
 . ٖٛٚ - ٖٚٚ/  ٚ: ابغ مشطػر:  ( لداف العخب ٔ
ىػ( ، الشاشخ: كزارة الثقافة كاإلعالـ، ٖٓٓٔريشيارت بيتخ آف ُدكِزي )الستػفى:   ( تكسمة السعاجع العخبية : ٕ

 ٕٛٙ/  ٛـ :  ٕٓٓٓ - ٜٜٚٔ، الصبعة: األكلى، مغ  الجسيػرية العخاقية
 . ٖٔٔىػ :  ٕٛٗٔ، دمذق : دار الفكخ ،  ٗ، ط  ٔ( السعامالت السالية السعاصخة : كلبة الدحيمي ، ، مج  ٖ
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 أك العصف بػاك تابع بجدء بعجه كتأتي الحاؿ، عمى القدط ذلظ كتشرب

 (ٕ)معيشة أكقات في تؤدي معمػمة أجداء جعمو: الجيغ تقديط ك (ٔ)الجخ بحخؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

: دمحم بغ عمي ابغ القاضي دمحم حامج بغ محّسج صابخ الفاركقي  ٔ ( مػسػعة كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمـػ
ـ : ٜٜٙٔ -بيخكت الصبعة: األكلى  -ىػ(  الشاشخ: مكتبة لبشاف ناشخكف ٛ٘ٔٔ)الستػفى: بعج  الحشفي التيانػي 

ٙٔٙ 
حامج صادؽ قشيبي الشاشخ: دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ  -( معجع لغة الفقياء السؤلف: دمحم ركاس قمعجي  ٕ

 ٔٗٔـ :  ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔكالتػزيع الصبعة: الثانية، 



 
13 

 

 : المطلب الثاني : حكم بيع التقسيط وحكمته وآدابه 

 بجػاز األربعة السحاىب كمشيع الفقياء جسيػر قاؿ :  التقسيط بيع اوال : ُحكم

.    كالسعقػؿ كالدّشة بالكتاب مذخكعيتو عمى كاستجلػا ، التقديط بيع أك ، ألجل البيع

 في التقديط بيع في الديادة ُحكع عغ الحجيث عشج آلرائيع فدأتصخؽ  السخالفػف  كأّما

 َكَأَحلَّ  ﴿كقج استجؿ الُسجيدكف لبيع التقديط بسا يمي مغ الكتاب الكخيع  بقػلو تعالى : 

 ِباْلَباِشلِ  َبْيَشُكعْ  َأْمَػاَلُكعْ  َتْأُكُمػا ال آَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا ﴿ قػلو تعالى : ك  (ٔ)﴾  اْلَبْيعَ  ّللاَُّ 

 ِإَذا آَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا ﴿ قػلو تعالى :ك  (ٕ) ﴾ ِمْشُكعْ  َتَخاض   َعغْ  ِتَجاَرة   َتُكػفَ  َأفْ  ِإال

ى َأَجل   ِإَلى ِبَجْيغ   َتَجاَيْشُتعْ   بسفيػميا اآليات ىحه تجؿ . (ٖ)﴾  َبْيَشُكعْ  َكْلَيْكُتْب  َفاْكُتُبػهُ  ُمَدسِّ

 بيع جػاز عمى ذلظ فجؿ ، تقيج كلع إشالقيا عمى اآليات ألف ، األجل بيع جػاز عمى

 ألف ، ذلظ يسشع ما يػجج كال ، الثسغ فيو يؤخخ البيػع أنػاع مغ نػع ألنو ، التقديط

  .اإلباحة السعامالت في األصل

اشتخى رسػؿ هللا  »جاء عغ عائذة رضي هللا عشيا، قالت: فقج مغ الدّشة الذخيفة  ك 

 . (ٗ) «صمى هللا عميو كسمع مغ ييػدي شعاما بشديئة، كرىشو درعو 

                                                           

 . ٕ٘ٚية : ( سػرة البقخة ، اآلٔ 
 . ٜٕ( سػرة الشداء ، اآلية :  ٕ

 . ٕٕٛ( سػرة البقخة ، اآلية : ٖ 
( صحيح البخاري  : دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخاري الجعفي السحقق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ  ٗ

دمحم فؤاد عبج الباقي( الصبعة: األكلى،  الشاشخ: دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع تخقيع
 . ٕٙ/  ٖق : ٕٕٗٔ
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رضي هللا عشيا، قالت: ) تػفي رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كدرعو مخىػنة  ياعشك 

قاؿ  عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا،ك . (ٔ)عشج ييػدي، بثالثيغ صاعا مغ شعيخ ( 

، إلى أجل معمـػ (  ، ككزف معمـػ  . (ٕ): ) مغ أسمف في شيء، ففي كيل معمـػ

اِمِت، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع:  ) الحََّىُب ككرد  َعْغ ُعَباَدَة ْبِغ الرَّ

عِ  ، َكالذَّ ِة، َكاْلُبخُّ ِباْلُبخِّ ُة ِباْلِفزَّ ِعيِخ، َكالتَّْسُخ ِبالتَّْسِخ، َكاْلِسْمُح ِبالحََّىِب، َكاْلِفزَّ يُخ ِبالذَّ

، َفِإَذا اْخَتَمَفْت َىِحِه اأْلَْصَشاُؼ، َفِبيُعػا َكْيَف  ا ِبَيج  ، َيج  ، َسَػاء  ِبَدَػاء  ِباْلِسْمِح، ِمْثال  ِبِسْثل 

ا ِبَيج  (   . (ٖ)ِشْئُتْع، ِإَذا َكاَف َيج 

عمى جػاز البيع ألجل ، فحجيثّي  دلت األحاديث الدابقة كسا ال يخفىكقج 

عائذة رضي هللا عشيا ُيثبتاف أف الخسػؿ عميو الرالة كالدالـ اشتخى ألجل ، 

كحجيث ابغ عباس رضي هللا عشيسا يجؿ عمى جػاز البيع ألجل ، ألنو عكذ الدمع ، 

فيحا تعجيل الثسغ كتأجيل السبيع ، كذاؾ تعجيل السبيع كتأجيل الثسغ ، كال فخؽ 

. كأما حجيث عبادة بغ الرامت رضي هللا عشو فيجؿ عمى جػاز البيع ألجل بيشيسا 

في غيخ االصشاؼ الدتة السحكػرة في الحجيث ، ألف لفظ ) يجا  بيج ( خاص بيحه 

 األصشاؼ ال غيخ ، كسا يجؿ الحجيث الذخيف .

                                                           

 . ٔٗ/  ٗ السرجر نفدو  (ٔ 
 . ٘ٛ/  ٖ( السرجر نفدو  :  ٕ

( السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: مدمع بغ الحجاج أبػ ٖ  
 -قق: دمحم فؤاد عبج الباقي الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي ىػ( السحٕٔٙالحدغ القذيخي الشيدابػري )الستػفى: 

 .  ٕٔٔٔ/  ٖبيخكت : 
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 ِحكمة بيع التقسيط .ثانيا : 

كالحاجة إليو ، فقج انتذخ ال شظ أف الحكسة في بيع التقديط تشبع مغ أىسيتو 

ىحا البيع انتذارا  كبيخا  بيغ الشاس ، كخاصة في العرخ الحاضخ ، األمخ الحي أبخز 

 بعس الِحكع في جػازه كمذخكعيتو . كمشيا :

ػ أّف البائع يدتصيع التشػيع في شخؽ البيع كالتدػيق ، حيث يبيع نقجا  ، كيبيع ألجل سػاء عمى  ٔ

دة ، كبحلظ يديج مغ أرباحو ، كيزاعف رأس مالو ، كيديج مغ حجع قدط كاحج أك أقداط متعج

 تأثيخه االقترادي في السجتسع بذكل عاـ .

ػ أّف السذتخي يدتصيع الحرػؿ عمى الدمع التي يحتاجيا حتى لػ لع يسمظ ثسشيا ، كذلظ مغ  ٕ

ال  مغ اإلدخار خالؿ شخائيا بالتقديط ، األمخ الحي ُيديل عميو دفع ثسشيا خالؿ مجة شػيمة ، بج

 مجة مغ الدماف ليتسكغ مغ شخاء ما يخيج .

مغ العسل كالتجارة كىع ال يسمكػف رأس  (ٔ) ػ أف يتسكغ كثيخ مغ التجار في ) شخكة الػجػه  ( ٖ

ماؿ . كىحا يديج اإلنتاج كالجخل ، كيقمل البصالة ، كيعسل عمى معالجة الكثيخ مغ السذاكل 

 (ٕ)االقترادية كاالجتساعية . 

 آداب بيع التقسيط .ثالثا: 

ىشاؾ آداب تتعمق بالبائع ، كأخخى بالسذتخي ، ال بج مغ مخاعاتيا عشج البيع 

 أك الذخاء بالتقديط . كمشيا :

                                                           
ىػ( الشاشخ: دار ٖٛٗ( يشطخ  : السبدػط : دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ األئسة الدخخدي )الستػفى:  ٔ

  ٕ٘ٔ/  ٔٔـ : ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔبيخكت الصبعة: بجكف شبعة تاريخ الشذخ:  -السعخفة 
 . ٙٔ -ػ  ٖٔىػ  :   ٛٔٗٔ، بيخكت : الجار الذامية ،  ٕلتقديط : رفيق يػنذ السرخي ، ط( بيع ا ٕ
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ػ أف ال يقترخ البائع عمى البيع بالتقديط ، كُيعخض عغ البيع نقجا  ؛ ليدتفيج مغ  ٔ

 ع بالتقديط .الديادة في بيع االجل ، فاألفزل أف يبيع نقجا  ، كيبي

ػ أف ال يذتخي بالتقديط إال مغ كاف عازما  عمى الدجاد ، كقادرا  عميو ، بحيث  ٕ

 (ٔ)يمتـد بتدجيج األقداط في مػاعيجىا السحجدة ، دكف مساشمة كال تدػيف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٕٓ - ٜٔ( السرجر نفدو :   ٔ
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 المبحث الثالث

 بيع الذهب بالتقسيط احكامه في الشريعة االسالمية

 المطلب االول : حكم بيع الذهب : 

يعج الحىب مغ السعادف التي كاكبت حخكة االنداف عمى االرض مشح زمغ بعيج كىحا  

ما تبيشو التحفيات كاالثار السصخزة تارة فيو كتارة اخخى مرشػعة مشو كجاء االسالـ 

ككاف يسثل عسمة يتعامل بيا السدمسػف فالجيشار كاف مغ الحىب كالجرىع كاف مغ 

الفزة فزال عسا كاف يدتعسمشو الشدػة مغ مرػغات ليغ ، كنطخا ليحه الخرػصية 

في حياة االنداف فقج جعل هللا لو احكاما تشطع التعامل بو ضسغ حجكد تبعج االنداف 

باف يقع في دائخة الحخاـ كمعرية هللا كليحا سػؼ اعخض في ىحا السصمب بعس 

 نحػ التفريل كىي كاالتي : احكاـ بيع الحىب عمى سبيل البياف ال عمى 

 بسثل، مثال   بالفزة، كالفزة بالحىب، الحىب يباع:  السرػغ الحىب بيع حكعاكال : 

 جػدة ألجل متفاضال   بجشدو الفزة أك الحىب مغ السرػغ بيع يجػز كال .بيج يجا  

 يذتخي  ثع بالجراىع، يبيعو أك بسثمو، معو ما يبيع لكغ أحجىسا، في الرشعة

 كسمع عميو هللا صمى - هللاِ  َرُسػؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  َعشوُ  هللاُ  َرضيَ  َبْكَخةَ  أِبي َعغْ ف (ٔ).السرػغ

                                                           

مػسػعة الفقو اإلسالمي  : دمحم بغ إبخاليع بغ عبج هللا التػيجخي الشاشخ: بيت األفكار الجكلية الصبعة:  ( ٔ
 ٖٛٗ/  ٖـ :  ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔاألكلى، 
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، َسَػاء   ِإال ِبالحََّىبِ  الحََّىبَ  َتِبيُعػا ال: »- ةَ  ِبَدَػاء  ةِ  َكالِفزَّ ، َسَػاء   ِإال ِبالِفزَّ  ِبَدَػاء 

ِة، الحََّىبَ  َكِبيُعػا ةَ  ِبالِفزَّ  . (ٔ)«ِشْئُتعْ  َكْيفَ  ِبالحََّىِب، َكالِفزَّ

 كمعيسا بجشدو ربػي  بيع يجػز ال:  غيخه مع مخمػط بحىب الحىب بيع حكعثانيا : 

 أحجىسا، في األلساس كجػد مع بالحىب الحىب كبيع جشدو غيخ مغ أحجىسا مع أك

: َقاؿَ  َعْشوُ  هللاُ  َرِضيَ  ُعَبْيج   ْبغِ  َفَزاَلةَ  َعغْ ف.(ٕ)كالحىب األلساس كزف  كُيعمع ُيفرل حتى

، َذَىب   ِفيَيا ِديشارا ، َعَذخَ  ِباْثَشيْ  ِقاَلَدة   َخْيَبخَ  َيْػـَ  اْشْتَخْيتُ   ِفيَيا َفَػَجْجتُ  َفَفّرمُتَيا، َكَخَخز 

 الَ : »َفَقاؿَ  - كسمع عميو هللا صمى - ِلمّشِبيّ  َذِلظَ  َفَحَكْختُ  ِديَشارا ، َعَذخَ  اْثَشيْ  ِمغِ  َأْكَثخَ 

 (ٖ)«ُتَفّرلَ  َحّتى ُتَباعُ 

 يفرل حتى بحىب غيخه مع الحىب بيع يجػز اؿ أنو عمى بواستجؿ  الحجيثاف ىحا "

 مع الفزة كمثمو ، بغيخه السترل الحىب مقجار ليعخؼ ، عشو كيسيد ، الغيخ ذلظ مغ

 دكف  مغ التداكي  عمى الػقػؼ يتعحر القالدة مدألة في ككحلظ.  (...) بفزة غيخىا

 لو كالسقابل السفرػؿ مقجار معخفة مغ بج اؿ بل الفرل، مجخد يكفي كاؿ ، فرل

 (ٗ)"جشدو مغ

                                                           

 ٖٓ/  ٖصحيح البخاري : البخاري :  ( ٔ
 ٗٛٗ - ٖٛٗ/  ٖمػسػعة الفقو اإلسالمي  : التػيجخي :  ( ٕ
 ٖٕٔٔ/  ٖصحيح مدمع : مدمع بغ الحجاج :  ( ٖ
ىػ( تحقيق: عراـ الجيغ ٕٓ٘ٔنيل األكشار : دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي )الستػفى:  ( ٗ

 ٖٕٗ/  ٘ـ : ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔيث، مرخ الصبعة: األكلى، الربابصي الشاشخ: دار الحج
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 الحىب، مغ فييا ما بػزف  العمع يحيط القالدة كانت إفكقاؿ بعس الفقياء في ذلظ : "

 في يعمع أنو إال ، بػزنو العمع يحيط اؿ أك ، بو بيعت الحي الحىب مغ أقل أنو كيعمع

 كذلظ.  جائد فالبيع ، ذىب كىػ ، القالدة بو بيعت الحي الثسغ مغ أقل (أنو) الحكيقة

 مغ بقي بسا الخخز مغ فييا ما كيكػف  ، الثسغ الحىب مغ كزنو بسثل ذىبيا يكػف  أنو

 (ٔ)"الثسغ

 فمو أىمو ليخيو بائع مغ ذلبا   أخح مغ :عميو لمسذاكرة الحىب أخح حكعثالثا : 

 :(ٕ)حالتاف

 كأعصيتظ رجعت األىل أعجب فإف رياؿ، بسائة الحىب ىحا آخح: يقػؿ أف إما - ٔ

 .فيحـخ الشديئة، ربا فيحا الثسغ،

 نقجه ثع فداكمو البائع، إلى ثانية فخجع فأعجبيع، أىمو كأراه  الحىب، أخح كإف - ٕ

 .فيو حخج ال جائد الرػرة بيحه كالذخاء البيع فيحا الثسغ،

 الحىب باع ك:  الشقج بحلظ ججيج ذىب شخاء ثع نقجا   القجيع الحىب بيع حكعرابعا : 

ففي ىحه  ججيجا   ذلبا   مشو اشتخى  ثع السبمغ، مشو كقبس السحل صاحب عمى القجيع

 فباعو التاجخ إلى فجاء قجيع حمي عشجه كإنداف: أي شيء، ىحا في ليذالحالة 

                                                           

شخح معاني اآلثار : أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سالمة بغ عبج السمظ بغ سمسة األزدي الحجخي السرخي  ( ٔ
 ٕٚ/  ٗـ :  ٜٜٗٔىػ،  ٗٔٗٔ -ىػ( الشاشخ: عالع الكتب الصبعة: األكلى ٕٖٔالسعخكؼ بالصحاكي )الستػفى: 

 ٗٛٗ/  ٖاإلسالمي  : التػيجخي :  مػسػعة الفقو ( ٕ
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 إشكاؿ كال بو بأس ال فيحا ججيجا   حميا   الثسغ قبس أف بعج مشو اشتخى  ثع عميو،

 .(ٔ)فيو

 الحىب بيع:  العكذ أك مرػغ غيخ بآخخ السرػغ الحىب بيع حكعخامدا : 

 عمى تديج قيسة ليا السرػغة كالفزة السرػغ الحىب أف كمعمػـ مذتيخ، السرػغ

 -مثال  - فأنت قيسة، ليا الرياغة أف شظ ال ألنو مرػغة؛ غيخ كانت عشجما قيستيا

: حميا   لظ يرػغيا أف كأمختو الرائغ إلى كجئت ذىب سبائظ أك قصع عشجؾ كاف إذا

 إال يرػغو ال أنو شظ فال بو؛ يتحمى مسا شيء أي أك أقخاشا ، خػاتيع، أسػرة، قالئج،

 ألفا   عذخيغ قيستو كاف إذا: فسثال   ألف، أك مائة ىحا عمى أجختي: فيقػؿ بسرمحة،

 بعس: فشقػؿ بحىب بيعو أردت فإذا الرياغة، مقابل ألفا   -مثال  - عميو يأخح فقج

 أف كتخيج كيمػ، ربع -مثال  - كزنو كاف فإذا كزنو، عمى زائج بحىب بيعو يجػز العمساء

 إال يدتعسل ما ىحا: تقػؿ كقج فيو، تديج أف فيجػز جشييات؛ مزخكب بحىب تبيعو

 جشدو، بغيخ فيبيعو الفائجة أراد كإذا بسثمو، إال يباع ال أنو: الرحيح كلكغ نقػدا ،

 .(ٕ)ذلظ نحػ أك نقجية بأكراؽ يبيعو أك بفزة يبيعو

                                                           

ىػ( : عمى الخابط االلكتخكني : ٕٔٗٔالمقاء الذيخي : دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ )الستػفى :  ( ٔ
http://www.islamweb.net 

شخح عسجة األحكاـ : عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ جبخيغ ، عمى الخابط االلكتخكني :  ( ٕ
http://www.islamweb.net 
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 درىسا كأجخَتظ ، كزنو مثل كأعصيظ درىع، كزنو خاتسا لي صغ:ُ  لرائغ قاؿ إففمػ "

 أحجىسا ، الجرىسيغ أخح لمرائغ:  أصحابشا كقاؿ.  بجرىسيغ درىع ببيع ذلظ فميذ ،

 (ٔ)" لو أجخة كالثاني ، الخاتع مقابمة في

 العمساء عشج األصشاؼ اختالؼ إفسادسا : حكع بيع الحىب مع مختمف االجشاس : 

 كاختالؼ / فزة (ذىب)  الػاحجة الفئة حجكد في صشفيغ بيغ اختالؼ:  اختالفاف

 التساثل يػجب بالحىب الحىبف . (ُبخ /ذىب) مختمفتيغ فئتيغ مغ صشفيغ بيغ

 كالحىب ،(التفاضل يجػز) التساثل دكف  التقابس يػجب بالفزة كالحىب كالتقابس،

 .(ٕ) (كالشداء التفاضل يجػز) التقابس كاؿ التساثل يػجب اؿ بالُبخ

 عميو هللا صمى - ّللاَِّ  َرُسػؿُ  َقاؿَ  - عشو هللا رضى - َبْكَخةَ  َأُبػ َقاؿَ  َقاؿَ  َبْكَخةَ  َأِبىعغ 

ةَ  ، ِبَدَػاء   َسَػاء   ِإالَّ  ِبالحََّىبِ  الحََّىبَ  َتِبيُعػا الَ »  - كسمع ةِ  َكاْلِفزَّ  ِبَدَػاء   َسَػاء   ِإالَّ  ِباْلِفزَّ

ةِ  الحََّىبَ  َكِبيُعػا ، ةَ  ِباْلِفزَّ  (ٖ)« ِشْئُتعْ  َكْيفَ  ِبالحََّىبِ  َكاْلِفزَّ

 

 
                                                           

السغشي البغ قجامة  : أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة الجساعيمي السقجسي ثع  ( ٔ
ىػ( الشاشخ: مكتبة القاىخة الصبعة: بجكف شبعة: ٕٓٙالجمذقي الحشبمي، الذييخ بابغ قجامة السقجسي )الستػفى: 

  ٔٙ/   ٙـ :ٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔ
ء حمي الحىب كالفزة : رفيق يػنذ السرخي ، بحث عمى الخابط االلكتخكني : أحكاـ بيع كشخا ( ٕ

http://www.imtithal.com 
 ٖٔٔ/  ٛصحيح البخاري : البخاري :  ( ٖ
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 :  المطلب الثاني : بيع الذهب بالتقسيط

اف حكع بيع كشخاء الحىب بالتقديط ال يجػز ألنو مغ البيػع الفاسجة كغيخ الجائدة 

متساثال كاف يكػف الكبس الف شخط بيع الحىب بالحىب اف يكػف مقجار كل مشيسا 

في السجمذ دكف تأخيخ كاذا تع الذخاء الحىب بالشقج فيذتخط اف يكػف الكبس في 

 .(ٔ) السجمذ

اف بيع الحىب بالتقديط ال يجػز الف الحىب كاالكراؽ الشقجية مغ االصشاؼ الخبػية 

اذ البج  كىسا كاف كانا جشديغ مختمفيغ اال انيسا اتحجا في العمة الخبػية كىي الثسشية

مغ مخاعاة قػاعج الرخؼ فييسا كمشيا الكبس قبل التفخؽ )يجا بيج( كمغ القػاعج 

السقجرة في الفقو انو في الجشذ الخبػي الػاحج يحـخ التقابس )كالشداء( فاف كاف البيع 

  (ٕ)ذلبا بحىب فال بج اف يكػف مثال بسثل كيجا بيج

في الجشديغ السختمفيغ كالحىب كالفزة كالشقػد فيجػز التفاضل كيحـخ )الشداء( فاف 

 كاف البيع ذلبا بفزة اك ذلبا بشقػد كرقية اك غيخىا فالبج مغ التقابس في مجمذ

العقج بيغ البائع كالسذتخي دكف تأخيخ شئ مغ الثسغ اك السثسغ كاال كانت السعاممة 

ى تحخيسو كاف كاف يجػز التفاضل كذلظ لالحاديث مغ قبيل ربا الشديئة السجسع عم

 َعْسُخك َأْخَبَخِني:  ُجَخْيج   اْبغُ  َقاؿَ  »الكثيخة في ذلظ مشيا مغ حجيث البخاء كغيخه قاؿ : 

                                                           

 ٘ٙٔبيع التقديط : رفيق يػنذ السرخي :  ( ٔ
 ٚٙٔالسرجر نفدو :  ( ٕ
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 َعاِزب   ْبغَ  اْلَبَخاءَ  َسَأْلتُ  َيُقػؿُ  اْلِسْشَياؿِ  َأَبا َسِسَعا َأنَُّيَسا ُمْرَعب   ْبغُ  َكَعاِمخُ  ِديَشار   ْبغُ 

ْخؼِ  َعغِ  ، َأْرَقعَ  ْبغَ  َكَزْيجَ   عميو هللا صمى هللاِ  َرُسػؿِ  َعْيجِ  َعَمى َتاِجَخْيغِ  ُكشَّا َفَقاالَ  الرَّ

ْخؼِ  َعغِ  ، كسمع عميو هللا صمى هللاِ  َرُسػؿَ  َفَدَأْلَشا كسمع ا َكافَ  ِإفْ  َفَقاؿَ  الرَّ  َفالَ  ِبَيج   َيج 

 (ٔ)« َيْرُمحُ  َفالَ  َنَداء   َكافَ  َكِإفْ  َبْأَس 

ا مانع ال إنو السرخية اإلفتاء دار أكجتكقج   بالتقديط، السرػغ الحىب بيع مغ شخع 

ا الكيسة دفع يجب كال  ىل: »سؤاؿ عغ إجابتيا في اإلفتاء كأضافت .البيع عشج نقج 

 فخؽ  إلى باإلضافة بالججيج القجيع الحىب تبجيل حكع كما باآلجل، الحىب شخاء يجػز

 كصار -لمتبادؿ كسيط- األثساف مغ كػنو عغ خخج ألنو يجػز أنو ،«السرشعية؟

 .(ٕ)كاآلِجلِ  بالَحاؿِّ  كُتْذَتخى  ُتَباع التي الدمع مغ سمعة   كأي

ا يجػز بأنو كأفادت ، بعزو أك كمُّو: بثسغ   كبيعو السرػغ الحىب شخاء شخع   كسا آجل 

 سمعة الحىب ألف الرشاعة؛ ثسغ دفع مع بالقجيع مشو الججيج الحىب استبجاؿ يجػز

 حق في يجػز كسا البائع، التاجخ حق في يجػز ىحا أف مؤكجة الدمع، مغ كغيخه

ا السذتخي  ا مانع ال إنو كقالت .أيز  ، كبيعو السرػغ الحىب شخاء مغ شخع   إف بثسغ 

                                                           

 ٖٚ/  ٖصحيح البخاري : البخاري :  ( ٔ
 https://www.amrkhaled.netمرصفى دمحم  :  بالتقديط :حكع شخاء الحىب كبيعو  ( ٕ
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 ثسغ دفع مع بالقجيع مشو الججيج الحىب استبجاؿ يجػز كسا آجال، بعزو أك كّمو كاف

ا السذتخي  حق في يجػز كسا البائع، التاجخ حق في يجػز كىحا الرشاعة،  .(ٔ)"أيز 

 أنو ،«بالتقديط الحىب كبيع شخاء حكع ما: »سؤاؿ عغ إجابتيا في اإلفتاء كأكضحت

 عجة في متفاضال   أك نديئة بالفزة كالفزة بالحىب الحىب بيع عغ الشبػي  الشيي رد

 هللا رسػؿ أف كغيخه عشو تعالى هللا رضي الخجري  سعيج أبي حجيث مشيا أحاديث؛

، ِمْثال   إالّ  بالحََّىبِ  الحََّىبَ  َتِبيُعػا اَل »: قاؿ كسمع كآلو عميو تعالى هللا صمى  كال بِسْثل 

، ِمْثال   إالّ  بالِفّزةِ  الِفّزةَ  ُمػا كال بِسْثل  ، عمى بعَزيا ُتَفزِّ  غاِئب ا ِمشيا َتِبيُعػا كال بعس 

  (ٕ)«بشاِجد  

ا) أثسان ا كػنيسا عغ بحلظ خخجا فإنيسا السرػغاف كالفزة الحىب أف: كأضاؼ  كسيص 

 الحمػؿ كشخط التساثل شخط فييسا تػجب التي الشقجية عمة عشيسا كانتفت ،(لمتبادؿ

 مغ سمعة كأي فرارا اآلجل، البيع كتحخيع التفاضل تحخيع عمييا كيتختب كالتقابس،

 أف السعمـػ مغ إذ ؛"الرياغة" ىشا كىي- الرشعة قيسة اعتبار فييا يجخي  التي الدمع

ا عمتو مع يجكر الحكع ا، كجػد   مشقػؿ كىػ كغيخه، الكيع ابغ إليو ذىب ما كىحا كعجم 

ا كُنِقلَ  الذاـ، كأىل عشو هللا رضي معاكية عغ  كذكخه هللا، رحسو مالظ اإلماـ عغ أيز 

 عميو الشاس كَعَسلُ  الرياغة، عمى األجخ إعصاء جػزكا حيث الحشابمة عغ قجامة ابغ

                                                           

 https://www.amrkhaled.netحكع شخاء الحىب كبيعو بالتقديط : مرصفى دمحم  :  ( ٔ
 ٖٚ/  ٖصحيح البخاري : البخاري :  ( ٕ
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مة الرياغة تكػف  ال أف بذخط كمو كىحا ،-لمِسخداِكي " اإلنراؼ" في كسا-  ُمَحخَّ

 ليع تكػف  أف غيخ ِمغ الحكػر إال يمبديا ال أف شأنيا مغ التي الحىبية كالسذغػالت

 .(ٔ)فييا رخرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 https://www.amrkhaled.netمرصفى دمحم  :  حكع شخاء الحىب كبيعو بالتقديط : ( ٔ
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 الخاتسة كنتائج البحث : 

الحسج  رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى دمحم كالو كصحبو اجسعيغ كبعج ..بعج 

ىحه الجػلة بيغ مفاصل بحثي السػسـػ )حكع بيع الحىب بالتقديط في الذخيعة 

 االسالمية ( تػصمت الى مجسػعة مغ الشتائج السيسة كالتي يسكغ بيشيا في االتي : 

 الييا تدتشج كقػاعج احكاما ليا كشخع هللا احميا التي السعامالت مغ البيع يعج -ٔ

 يخضاه ال كما حخمو ما كل عغ كبعيجا تعالى شخعو كفق تكػف  لكي

 البيع شخؽ  في التشػيع يدتصيع البائع أفّ ىػ  التقديطب يعالبب حكسةمغ  أف -ٕ

 أقداط أك كاحج قدط عمى سػاء ألجل كيبيع ، نقجا   يبيع حيث ، كالتدػيق

 متعجدة

 بيع أك ، ألجل البيع بجػاز األربعة السحاىب كمشيع الفقياء جسيػرذىب  -ٖ

  كالسعقػؿ كالدّشة بالكتاب مذخكعيتو عمى كاستجلػا ، التقديط

 بسثل، مثال   بالفزة، كالفزة بالحىب، الحىب يباع:  السرػغ الحىب بيع حكع -ٗ

 ألجل متفاضال   بجشدو الفزة أك الحىب مغ السرػغ بيع يجػز كال. بيج يجا  

 أحجىسا في الرشعة جػدة

ا يجػز -٘ ، بعزو أك كمُّو: بثسغ   كبيعو السرػغ الحىب شخاء شخع   يجػز كسا آجل 

 الرشاعة ثسغ دفع مع بالقجيع مشو الججيج الحىب استبجاؿ
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 كاف سػاءً   بيج يجا بسثمو إال الحىب بيع جػاز عجـ ىػ األقػاؿ مغ األرجح -ٙ

 تػاتخت كقج الخبا، في لمػقػع كمشعا لمحريعة، سجا مرػغ، غيخ أـ مرػغا

 القػؿ ىحا تأييج في كالسحققيغ العمساء أقػاؿ

 كغيخ الفاسجة البيػع مغ ألنو يجػز ال بالتقديط الحىب كشخاء بيع حكع اف -ٚ

 كاف متساثال مشيسا كل مقجار يكػف  اف بالحىب الحىب بيع شخط الف الجائدة

 تأخيخ دكف  السجمذ في الكبس يكػف 

 كالحسج  رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى دمحم كالو كصحبو كسمع 
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 السرادر كالسخاجع : 

 القخاف الكخيع . -

أحكاـ القخآف  : أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي الجراص الحشفي )الستػفى:  -ٔ

عزػ لجشة مخاجعة السراحف  -ىػ( السحقق: دمحم صادؽ القسحاكي ٖٓٚ

بيخكت تاريخ الصبع:  -باألزىخ الذخيف الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي 

 ىػ  ٘ٓٗٔ

مخذخي جار هللا أساس البالغة : أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج، الد  -ٕ

ىػ( تحقيق: دمحم باسل عيػف الدػد الشاشخ: دار الكتب ٖٛ٘)الستػفى: 

 ـ  ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔلبشاف الصبعة: األكلى،  –العمسية، بيخكت 

بجائع الرشائع في تختيب الذخائع : عالء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج  -ٖ

ب العمسية ، الصبعة: ىػ( ، الشاشخ: دار الكتٚٛ٘الكاساني الحشفي )الستػفى: 

 ـ ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔالثانية، 

 ٛٔٗٔ، بيخكت : الجار الذامية ،  ٕبيع التقديط : رفيق يػنذ السرخي ، ط -ٗ

 ىػ  .

التعخيفات : عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى:  -٘

ىػ( السحقق: ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ، ٙٔٛ
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-ىػ ٖٓٗٔلبشاف، الصبعة: األكلى –العمسية بيخكت  الشاشخ: دار الكتب

 ـ ٖٜٛٔ

ىػ( ، ٖٓٓٔريشيارت بيتخ آف ُدكِزي )الستػفى:   تكسمة السعاجع العخبية : -ٙ

الشاشخ: كزارة الثقافة كاإلعالـ، الجسيػرية العخاقية ، الصبعة: األكلى، مغ 

 ـ  ٕٓٓٓ - ٜٜٚٔ

خػاجو أميغ أفشجي درر الحكاـ في شخح مجمة األحكاـ السؤلف: عمي حيجر  -ٚ

ىػ( تعخيب: فيسي الحديشي الشاشخ: دار الجيل الصبعة: ٖٖ٘ٔ)الستػفى: 

 ـ ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔاألكلى، 

ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني : شياب الجيغ محسػد  -ٛ

ىػ( السحقق: عمي عبج الباري ٕٓٚٔبغ عبج هللا الحديشي األلػسي )الستػفى: 

 ىػ  ٘ٔٗٔبيخكت الصبعة: األكلى،  -دار الكتب العمسية عصية الشاشخ: 

شخح معاني اآلثار : أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سالمة بغ عبج السمظ بغ  -ٜ

ىػ( ٕٖٔسمسة األزدي الحجخي السرخي السعخكؼ بالصحاكي )الستػفى: 

 ـ  ٜٜٗٔىػ،  ٗٔٗٔ -الشاشخ: عالع الكتب الصبعة: األكلى 

ساعيل أبػ عبجهللا البخاري الجعفي صحيح البخاري  : دمحم بغ إس -ٓٔ

السحقق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ الشاشخ: دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ 

 ق ٕٕٗٔالدمصانية بإضافة تخقيع تخقيع دمحم فؤاد عبج الباقي( الصبعة: األكلى، 
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فتح القجيخ: كساؿ الجيغ دمحم بغ عبج الػاحج الديػاسي السعخكؼ بابغ  -ٔٔ

ىػ( الشاشخ: دار الفكخ الصبعة: بجكف شبعة كبجكف ٔٙٛاليساـ )الستػفى: 

 تاريخ 

الِفْقُو اإلسالميُّ كأدلَُّتُو : أ. د. َكْلَبة بغ مرصفى الدَُّحْيِمّي، أستاذ  -ٕٔ

خيعة ، الشاشخ:  -كرئيذ قدع الفقو اإلسالمّي كأصػلو بجامعة دمذق  كّميَّة الذَّ

 دمذق ، الصبعة: الخَّابعة  –سػريَّة  -دار الفكخ 

الفقو عمى السحاىب األربعة : عبج الخحسغ بغ دمحم عػض الجديخي  -ٖٔ

لبشاف ، الصبعة:  –ىػ( ، الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخكت ٖٓٙٔ)الستػفى: 

 ـ  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالثانية، 

فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ : زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج  -ٗٔ

بجيغ الحجادي ثع السشاكي الخؤكؼ بغ تاج العارفيغ بغ عمي بغ زيغ العا

مرخ ،  –ىػ( ، الشاشخ: السكتبة التجارية الكبخى ٖٔٓٔالقاىخي )الستػفى: 

  ٖٙ٘ٔالصبعة: األكلى، 

الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية : أيػب بغ مػسى  -٘ٔ

ىػ( السحقق: ٜٗٓٔالحديشي القخيسي الكفػي، أبػ البقاء الحشفي )الستػفى: 

 بيخكت  – السرخي الشاشخ: مؤسدة الخسالة دمحم -عجناف دركير 
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كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ كاألفعاؿ : عالء الجيغ عمي بغ حداـ  -ٙٔ

الجيغ ابغ قاضي خاف القادري الذاذلي اليشجي البخىانفػري ثع السجني فالسكي 

صفػة  -ىػ( السحقق: بكخي حياني ٜ٘ٚالذييخ بالستقي اليشجي )الستػفى: 

 ـ ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔالخسالة الصبعة: الصبعة الخامدة، الدقا الشاشخ: مؤسدة 

لداف العخب  : دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ  -ٚٔ

ىػ( الشاشخ: دار صادر ٔٔٚمشطػر األنراري الخكيفعى اإلفخيقى )الستػفى: 

 ىػ   ٗٔٗٔ -بيخكت الصبعة: الثالثة  -

لدخخدي السبدػط : دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ األئسة ا -ٛٔ

بيخكت الصبعة: بجكف شبعة تاريخ  -ىػ( الشاشخ: دار السعخفة ٖٛٗ)الستػفى: 

 ـ ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔالشذخ: 

إيخاف،  -الصػسي شيخاف  : دمحم بغ الحدغ السبدػط في فقو األمامية -ٜٔ

 .  ل ٖٚٛٔ، ٖالسكتبة السختزػية إلحياء اآلثار الجعفخية، ط 

أبػ دمحم عبج الحق بغ  السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد : -ٕٓ

ىػ ٖٔٗٔ -لبشاف  -غالب بغ عصية األنجلدي دار الشذخ: دار الكتب العمسية 

 ـ  ، الصبعة: األكلى ٖٜٜٔػ 

مختار الرحاح : زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج  -ٕٔ

ىػ( ، السحقق: يػسف الذيخ دمحم ، ٙٙٙالقادر الحشفي الخازي )الستػفى: 
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صيجا ، الصبعة:  –الجار الشسػذجية، بيخكت  -الشاشخ: السكتبة العرخية 

 ـ ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔالخامدة، 

السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى  -ٕٕ

هللا عميو كسمع: مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري )الستػفى: 

 -الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي  ىػ( السحقق: دمحم فؤاد عبج الباقئٕٙ

 بيخكت 

،  ٗ، ط  ٔالسعامالت السالية السعاصخة : كلبة الدحيمي ، ، مج  -ٖٕ

 ىػ  ٕٛٗٔدمذق : دار الفكخ ، 

: سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي  السعجع الكبيخ  -ٕٗ

ىػ( السحقق: حسجي بغ عبج ٖٓٙالذامي، أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى: 

 القاىخة الصبعة: الثانية -الدمفي دار الشذخ: مكتبة ابغ تيسية السجيج 

حامج صادؽ قشيبي الشاشخ:  -: دمحم ركاس قمعجي  معجع لغة الفقياء  -ٕ٘

 ـ  ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔدار الشفائذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع الصبعة: الثانية، 

 السغشي البغ قجامة  : أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم -ٕٙ

بغ قجامة الجساعيمي السقجسي ثع الجمذقي الحشبمي، الذييخ بابغ قجامة 

ىػ( الشاشخ: مكتبة القاىخة الصبعة: بجكف شبعة: ٕٓٙالسقجسي )الستػفى: 

 ـ ٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔ
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مػسػعة الفقو اإلسالمي  : دمحم بغ إبخاليع بغ عبج هللا التػيجخي  -ٕٚ

 ـ  ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔالشاشخ: بيت األفكار الجكلية الصبعة: األكلى، 

: دمحم بغ عمي ابغ القاضي  -ٕٛ مػسػعة كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمـػ

ىػ(  ٛ٘ٔٔدمحم حامج بغ محّسج صابخ الفاركقي الحشفي التيانػي )الستػفى: بعج 

 ـ  ٜٜٙٔ -بيخكت الصبعة: األكلى  -الشاشخ: مكتبة لبشاف ناشخكف 

الذػكاني اليسشي نيل األكشار : دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا  -ٜٕ

ىػ( تحقيق: عراـ الجيغ الربابصي الشاشخ: دار الحجيث، ٕٓ٘ٔ)الستػفى: 

 ـ ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔمرخ الصبعة: األكلى، 

ٖٓ-  

 
 المواقع االلكترونية : 

أحكاـ بيع كشخاء حمي الحىب كالفزة : رفيق يػنذ السرخي ، بحث عمى  -ٔ
 http://www.imtithal.comالخابط االلكتخكني : 

الحىب كبيعو بالتقديط : مرصفى دمحم  :  حكع شخاء -ٕ
https://www.amrkhaled.net 

 عمى ، جبخيغ بغ هللا عبج بغ الخحسغ عبج بغ هللا عبج:  األحكاـ عسجة شخح -ٖ

 http://www.islamweb.net:  االلكتخكني الخابط

 عمى( : ىػٕٔٗٔ:  الستػفى) العثيسيغ دمحم بغ صالح بغ دمحم:  الذيخي  المقاء -ٗ

 http://www.islamweb.net:  االلكتخكني الخابط


