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 المقدمة

 وآله والمرسلٌن األنبٌاء خاتم على والسالم والصالة العالمٌن، رب هلل الحمد

 ٌوم إلى بإحسان اتبعه من وعلى المٌامٌن، الغر أصحابه وعلى الطاهرٌن الطٌبٌن

 الدٌن

 :وبعد

 لهم فتح إال المكلفٌن على شٌئا   ٌحرم لم هللا أن اإلسالمً التشرٌع محاسن من فان       

 حد على واألخروٌة الدنٌوٌة مصالحهم وجلب حاجاتهم قضاء فٌها الحالل، من أبوابا  

 )المصالحة فثمة الشرع وجد إذا( المشهورة قاعدتهم الفقهاء عقد هذا وعلى سواء،

 غنى ال والتً الناس بٌن المالٌة المعامالت فً أثرها لها التً التشرٌعات هذه ومن

 )التقسٌط بٌع ( وهو اال المتفاوتة الناس بمصالح والوفاء المتعددة الحاجات لسد عنها

 على بعضه أو كله الثمن وتأجٌل المبٌع تعجٌل فٌها ٌتفق التً النسٌئة، بٌوع من نوع

 والمنافسة إلٌها، الناس لحاجة انتشارها أسباب ومن .مختلفة أو متساوٌة معلومة أقساط

 إلى ٌحتاج من فكثر المستهلكٌن لدى الشرائٌة القوة وضعف المنتجٌن، بٌن الشدٌدة

 على الناس إقبال الركود، من األسواق من الكثٌر عانت وقد قٌمتها، لدٌه ولٌس السلع

 الشرعً حكمه معرفة الضروري من أصبح بٌوع من هو الذي البٌوع من النوع هذا

 حالال  . كان إن الشرعٌة ضوابطه معرفة وكذلك التحرٌم أو اإلباحة حٌث من
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 المبحث األول
 تعرٌف البٌع لغة  واصطالحا  

 

 لغة تسمى بٌعا   بالسلعة المبادلة السلعة مطلق هو أو بشًء، شًء مقابلةالبيع لغًة : 

  ثمن. ولآلخر مبٌع المتقابلٌن ألحد وٌقال بالنقد، كمقابلتها
(1)

 

 

قتٌر هو التقسٌط :لغةً  التقسيط : االقتسام .وتقسطوا الشئ بٌنهم :  واألقساط التَّ

اقتسموه بالسوٌة 
(2)

معلومة . أجزاء جعلهوقسط الشئ تقسٌطا   
(3)

 

 

 مؤخرا العوضٌن أحد فٌها ٌكون التً اآلجال بٌوع من نوع هو البيع اصطالحاً :

 وٌتأجل السلعة، فٌه تعجل بٌع وهو المقررة األصول عن خروجا العقد، مجلس عن

 . معلومة أقساط على بعضه أو كلُّه الثمن فٌه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2٠٠2 سنة -العربً_بٌروت الكتاب دار -االبٌاري إبراهٌم تحقٌق -الجرجانً علً بن محمد بن علً -التعرٌفات كتاب (1)

 .45 ص  -
 394 _ 393ص 2 ج :القاف فصل الطاء باب قسط مادة آبادي الفٌروز ٌعقوب بن محمد الدٌن لمجد المحٌط القاموس (2)
 .قسط مادة القاف ، كتاب 3/5٠3 :للفٌومً المنٌر المصباح (3)
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 أدلة بٌع التقسٌط فً القران الكرٌم
 

 ٥٧٢ اآليتالبقرة: سورة: َّخي خي ىي مي خي ٱُّٹٱٹٱ

٥٨٥ اآليتالبقرة: سورة:َّخي  خي خي خي خي خي يل ىل مل خل ٱُّٱٱ :ومنها قوله تعالى  

٥٩ اآليت النساء: سورة :َّخي خي خي خي خي  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي خي خي خي  خي ىي ٱُّٱٱومنها قوله تعالى :  

 الشراء أو البٌع :الدٌن معنى الن محدد، أو معلوم ألجل جواز البٌع فً صرٌحة وهً

. التباٌع باآلجل : والتداٌن بأجل
(1)

 

 منها أحادٌث (وسلمواله  علٌه هللا صلى)هللا الرسول عن روٌت :النبوية السنة وأما

هللا علٌه  )صلى هللا رسول اشترى) :(عنها هللا رضً)(المؤمنٌن أم عائشة عن روي ما

متفق )حدٌد من له درعا ورهنه بنسٌئة، ٌهودي من طعاما )وسلم واله 
 علٌه وكان (2)

 إلى) رواٌة وفً باألجل أي :والنسٌئة الشعٌر، رواٌة وفً الحنطة أو البر الطعام

 فً روي لما جائز السلم بٌع أن ومعلوم (السلف) السلم بٌع ٌشبه وهذا(  األجل

 هللا صلى) النبً قدم :قال (عنهما هللا رضً) عباس ابن عن وغٌرهما ومسلم البخاري

 فً أسلف من( :فقال والثالث، السنتٌن بالتمر ٌسلفون المدٌنة وهم وسلم( واله علٌه

 علٌه متفق )معلوم أجل إلى معلوم، ووزن معلوم كٌل فً فلٌسلف شًء
(3)

 

 

 

 

 

 بالعقول التقسٌطبٌع  أدلة
 

 البٌع) هم مبادالت فً إلٌها الناس ٌحتاج التً المعامالت من البٌع إن          

                                                           
(1)

 .6 ص1 ج :الطبعة السادسة – 2٠٠3 سنة - القاهرة -والنشر للطباعة السالم دار -حوى سعٌد -التفسٌر فً األساس 
(2)

 - 2٠٠1 سنة -الطبعة األولى بٌروت -التراث أحٌاء دار -البخاري إسماعٌل بن محمد هللا عبد البً -البخاري صحصح 
 الحجاج بن مسلم الحسٌن ألبً -مسلم (صحٌح2251 ) الحدٌث رقم - 3٣٣ ص : السلم فً الكفٌل باب -السلم كتاب

 الرهن باب -المساقاة كتاب -م 2٠٠٠ سنة -األولى الطبعة -بٌروت- العربً التراث أحٌاء دار -النٌسابوري القشٌري
 (16٠4 ( الحدٌث رقم - ٩٠9 ص- والسفر الحضر فً وجوازه

(3)
 كتاب - مسلم (صحٌح224٠ (الحدٌث رقم - 3٣٩ ص - معلوم وزن فً السلم باب -السلم كتاب -البخاري صحٌح 

 (16٠4 ) الحدٌث رقم - ٩٠9 ص :السلم باب -المساقاة
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 رعاٌة أجل من جاءت الحكٌم الشارع بها جاء التً األحكام جمٌع وإن ،(والشراء

 تقضً كانت أوردتها التً النصوص هذه وان مصالحهم، وتحقٌق إلٌها الناس حاجة

 فً واألصل بصرٌح، ٌكن لم وان اآلجل أو التقسٌط بٌع فً الثمن فً الزٌادة بجواز

 المعاوضات، ثمن على واالتفاق والتراضً التعاقد حرٌة بمبدأ عمال اإلباحة، األشٌاء

 وان فقط، الربوٌة األموال مبادلة فً أو قرضا أو بٌعا الربا فً الزٌادة ٌتصادم لم ما

.  قٌمة السلم بٌع فً الزمن
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً 

 أراء العلماء الممانعٌن للبٌع بالتقسٌط
 

 فً كالزٌادة األجل، نظٌر الثمن فً الزٌادة إن :القول إلى العلماء بعض ذهب قد

 علً بن العابدٌن زٌن وهم أٌضا، ربا   بالتقسٌط البٌع ٌعتبر إذن األجل، نظٌر الدٌن
                                                           

(1)
 -الثانٌة الطبعة -العربٌبٌروت الكتاب دار -(ه 5٣٩ ) الحنفً الكاسانً مسعود بن بكر أبو الدٌن للعالء -الصنائع بدائع 

 الشهٌر القرطبً رشد بن أحمد بن محمد بن بنأحمد محمد الولٌد ابو -المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة ، 224/ 11 -م 19٣2
 -الرابعة الطبعة -مصر -وأوالده الحلبً البابً مصطفى / -المهذب ، 44مطبعة -(ه 595 :المتوفى) الحفٌد رشد بابن

 إبراهٌم مفلح البن المبدع 1/2٣9بٌروت_ -الفكر دار -الشٌرازي إسحاق ، المهذب _ألبً 144/ 2-م 19٩5 /ه 1395
هـ 14٠٠- بٌروت -اإلسالمً المكتب (ه ٣٣4 :المتوفى) الدٌن برهان إسحاق، أبو مفلح ابن محمد بن عبد هللا بن محمد بن
_4/1٠5 
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 من الجصاص بكر أبو قال وبه (1) ٌحٌى، واإلمام والهادوٌة باهلل والمنصور والناصر

 درهم ألف علٌه كان لو أنه خالف وال" :ٌلً ما على فٌه الجصاص نص وقد الحنفٌة

 األجل من عوض المائة ألن ٌجوز، ال درهم مائة فٌها وأزٌدك أجلنً :له فقال حاّلة

 امتناع فً األصل هو وهذا األجل، من عوضا جعله إذ الزٌادة معنى فً الحط كذلك

 المعاصرٌن من واأللبانً ." (2) اآلجال عن اإلبدال أخذ جواز
(3)

واستدل بالعدٌد من  

 :األدلة 

 

 الدليل األول:

 

 ٥٧٢ اآليتالبقرة: سورة: َّخي خي ىي مي خي ٱُّٹٱٹٱ

 

 :وجه الداللة

 

 كلمة عموم فً لدخولها األجل مقابل زٌادة فٌها ٌؤخذ التً البٌوع تحرٌم أفادت اآلٌة   

 التً فالزٌادة الثمن، زٌادة مع بالتقسٌط البٌع حرمة على الربا تحرٌم بعموم استدل ربا؛

 بٌنها الفرق لعدم محرمة، ربوٌة زٌادة فهً األَجل أجل   من هً النسٌئة بٌع فً حصلت

 المؤجل بثمن السلعة سعر زٌادة قاسوا أنهم أي القرض عقد فً األجل فً الزٌادة وبٌن

 ان ٌحتمل التقسٌط بٌع أن إلى ٌؤدي ذلك فان األجل، زٌادة مقابل الدٌن زٌادة على

 على لٌست البٌع حلٌة الن الربا، عموم فً داخال أو البٌع عموم فً ٌكون داخال

ة الربوٌ البٌوع منها خرجت حٌث اإلطالق
(4)

  

 

 :عليه واعترض

 بثمن السلعة سعر زٌادة قٌاس وان حكمه، وأعطوه الربا على التقسٌط بٌع قاسوا أنهم

 علٌه، والمقٌس المقٌس بٌن الفرق مع قٌاس اآلجل زٌادة مقابل الدٌن زٌادة على مؤجل

 فً الزٌادة إما اآلجل، مقابل قٌمتها فً زٌادة التقسٌط بٌع فً السلعة ثمن زٌادة وان

لربا ا هو وهذا اآلجل مقابل الدٌن فً زٌادة فهً القرض .
(5)

 

 
                                                           

 1421 -األولى الطبعة- الحدٌث دار - الصباطً الدٌن عصام تحقٌق -الشوكانً علً بن محمد -للشوكانً األوطار نٌل (1)
 5/16٠ :م 2٠٠٠ -ه
 2/1٣6 للجصاص القران أحكام (2)
 2٠٠1 ه 1421 -الطبعة االولى - للتراث العلمٌة مكتب -إبراهٌم بن محمد إعداد -األلبانً العالمة فتاوي من الحاوي (3)
 ) 2326 ) الحدٌث رقم - 16 415 -ص :م
 29 ص :القاهرة - سعٌد بور ع شار -العربً الفكر دار -زهرة أبو محمد تألٌف -زٌد اإلمام السابقة، المصادر (4)
 والوجٌز ، 52 ص :م 2٠٠4 - األولى الطبعة -دبً – القلم دار -الزحٌلً محمد -الفقه أصول علم السابقة، المصادر (5)

 194ص :م 2٠٠٠ -ه 1421 . - السابعة الطبعة - الرسالة مؤسسة - زٌدان الكرٌم عبد -الفقه أصول فً



 

6 

 الدلٌل الثانً :

 ٥٩ اآليت النساء: سورة :َّخي خي خي خي خي  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي خي خي خي  خي ىي ٱُّٱٱ: استدلوا بقوله تعالى

 وجه الداللة :

عنصر الرضا مفقود فً البٌع بالتقسٌط 
(1)

 

 واعترض عليه:

 الثمن على الحصول فً رغبة ٌفعله إنما مؤجل بثمن ٌبٌع من ألن ثابت؛ الرضا بأن

 كذلك فإنه المشتري وأما فٌه، اضطرار فال كذلك كان وما الدفع، تأخٌر نظٌر األعلى

 أن أو بدٌلة، سلعة أو آخر تاجر عن البحث أو الشراء عن االمتناع فً باالختٌار

ل المعج بالثمن لٌدفع حسنا قرضا  ٌقترض
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث: الدلٌل
 

 باع من ):( وسلم واله علٌه هللا صلى(قال :قال   )عنه هللا رضً( هرٌرة أبً عن

                 وعن االلبانً، وحسنه داود أبو رواه ) الربا او اوكسهما فله بٌعة فً بٌعتٌن

 الترمذي رواه ) بٌعة فً البٌعتٌن عن النبً نهى) (عنه هللا رضً)هرٌرة أبً

 هرٌرة أبً حدٌث :عٌسى ابو وقال االلبانً، وصححه والبٌهقً واحمد والنسائً

                                                           
 السابقة، المصادر (1)
 1/2٣9-المهذب ،2/144 -المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة ،11/224 الصنائع (2)
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صحٌح حسن
(1)

 فً الصفقتان) :وقال (ربا الصفقتٌن فً الصفقة) مسعود ابن وقال ( 

)االلبانً وصححه حبان وابن شٌبة أبً وابن الطبرانً رواه  ربا صفقة
(2)

 

 

 :الداللة وجه

 ٌفعل من وأن ٌومها، سعر من بأكثر سلعته البائع بٌع جواز عدم تبٌن األحادٌث هذه

 الوقوع من الذرٌعة سد باب من التقسٌط بٌع جواز عدم وان النسٌئة، ربا فً ٌقع ذلك

 بالربا
(3)

 

 

 :عليه واعترض

 : له ٌقول أن وهً واحدة صورة فً إال التقسٌط بٌع على تنطبق ال األحادٌث بأن

 ٌحددا، وال وٌفترقا السنة نهاٌة إلى ألف وبمائتً مثال، نقدا   ألف بمائة السلعة هذه أبٌعك

  لقوله بٌعة؛ فً بٌعتٌن من فلٌست أجل إلى اشتراها أو حاضرة اشتراها أنه حدد لو أما

 تمت فقد بمائة مقسط اشترٌت :له قال فإذا صفقة فً صفقتٌن أي (بٌعة فً بٌعتان)

 وقد واحد، وثمن واحد، وبٌع واحد عقد التقسٌط وبٌع صفقتٌن، تتم لم و واحدة، صفقة

 الثمن زٌادة مع بالتقسٌط البٌع فً ما وغاٌة حاسمة، بصفة والمشتري البائع علٌه اتفق

 على العقد تم فإذا النسٌئة وبٌع النقد بٌع البٌع، من لنوعٌن البائع من عرض وجود

 عن النهً نطاق فً داخال   ذلك ٌكون فال واحد، عقد بل عقدان بٌنهما ٌوجد فال أٌهما

 بٌعه، ثمن تحدٌد غٌر من اإلبهام على المشتري قبول حال فً فهذا بٌعة، فً بٌعتٌن

 الثوب هذا أبٌعك ٌقول أن بٌعة فً بٌعتٌن قالوا العلم أهل بعض فسر) :الترمذي قال

 فال أحدهما على فارقه فإذا البٌعتٌن أحد على ٌفارقه وال بعشرٌن وبنسٌئة بعشرة بنقد

 هللا صلى) النبً نهى معنى ومن الشافعً قال منهما، أحد على العقدة كانت إذا بأس

 تبٌعنً أن على بكذا هذه داري أبٌعك ٌقول أن بٌعة فً بٌعتٌن عن (وسلم واله علٌه

 ثمن بغٌر بٌع عن ٌفارق وهذا داري لك وجب غالمك لً وجب فإذا بكذا غالمك

 صفقته علٌه وقعت ما على منهما واحد كل ٌدري وال معلوم
(4)

 :البر عبد ابن قال ،

 بعشرة إحداهما مختلفتٌن سلعتٌن الرجل ٌبتاع أن : العلم أهل عند الحدٌث هذا معنى

 فً هو المشتري شاء بأٌهما السلعتٌن إحدى فً البٌع وجب قد عشر بخمسة واألخرى

                                                           
 -الخالدي العزٌز عبدمحمد ضبطه -(ه 2٩5 سنة) المتوفى -السجستانً األشعث بن سلٌمان داود ألبً -داود أبً سنن (1)
 ص -بٌعة فً بٌعتٌن باع فٌمن باب -البٌوع==كتاب–م 2٠1٠ سنة –الرابعة الطبعة –بٌروت -لبنان -العلمٌة الكتب ارد

 (61 ) الحدٌث رقم2/41 ). :الجامع وضعٌف صحٌح فً حسنه األلبانً الحدٌث ،( 3461 ) الحدٌث رقم - 553
 عبدا بن حمدي :هـ( تحقٌق36٠هـ_26٠الطبرانً) احمد بن سلٌمان القاسم ألبً -الكبٌر المعجم فً الطبرانً رواه (2)

 (96٠9 ) الحدٌث ،رقم 9/321 :م  19٣3الثانٌة الطبعة– الموصل -والحكم العلوم مكتبة -السلفً لمجٌد
(3)

 .السابقة المصادر 
 (1231(الحدٌث رقم - 35٣ ص -بٌعة فً البٌعتٌن عن النهً فً جاء ما باب -البٌوع كتاب -الترمذي سنن (4)
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 فهذا المتروكة من المأخوذة ٌعٌن وال األخرى، ورد الثمن من سمً بما بالخٌار ذلك

 وأصحابه مالك عند بٌعة فً بٌعتٌن من
(1)

 

 

 قال :قال (عنه هللا رضً) العاص بن عمرو بن هللا عبد عن روي ما :الرابع الدلٌل

 وال بٌع، فً شرطان وال وبٌع، سلف ٌحل ال) :(وسلم واله علٌه هللا صلى( هللا رسول

 وصححه والحاكم حبان وابن داود أبو رواه )عندك لٌس ما ربح وال تضمن، لم ما بٌع

 .األلبانً 

 :الداللة وجه

 : وبٌع سلف باب ومن بٌع فً الشرطٌن باب من هً األجل مقابل الزٌادة :قالوا

 جائز غٌر وذلك بكذا وبالنسٌئة بكذا بالنقد البٌع ٌقول أن :بٌع فً الشرطٌن فصفة

  :عليه واعترض

ا منه ٌبٌع أن (السلف مع البٌع) ذلك ومعنى  لٌعطٌه الثمن فً ٌؤجله أو لٌقرضه شٌئ 

 على دٌنارا بخمسٌن العبد هذا أبٌعك ٌقول أن مثل وذلك) :الخطابً قال ربحا ذلك على

 أن على بكذا أبٌعه ٌقول أو أجل إلى منك أبٌعه متاع فً درهم ألف تسلفنً أن

 أن على ٌقرضه ألنه فاسد وذلك القرض السلف معنى وٌكون درهم ألف تقرضنً

 الثمن فً لٌسامحه أي لٌحابٌه والمساهلة المسامحة  المحاباة) ٌحابٌه
(2)

 

 

 

 .بالتقسٌط للبٌع المجٌزٌن العلماء أراء :الثانً الفرع
 

 التأخٌر نظٌر الثمن زٌادة مع بالتقسٌط البٌع العلماء جمهور أجاز       
(3)

 ومن ،

األجل لمكان ٌزاد قد الثمن( :الحنفً الكاسانً الدٌن عالء قال الحنفٌة
 ومن ، ) (4)

                                                           
 463 : المتوفى) النمرٌالقرطبً عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن ٌوسف عمر أبو -البر عبد البن التمهٌد (1)
 - المغرب - اإلسالمٌة والشؤون األوقاف عموم وزارة- البكرى الكبٌر عبد محمد و العلوى أحمد بن مصطفى تحقٌق -(ه

 24/39٠ :ه 13٣٩
-ـ ه 1415 -الطبعةالثانٌة -بٌروت -العلمٌة الكتب دار -الطٌب أبو ابادي العظٌم الحق شمس لمحمد -المعبود عون (2)
9/292 
 5/16٠للشوكانً،  األخبار منتقى شرح األوطار نٌل (3)
 11/224 الصنائع بدائع (4)
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الثمن من مقدار للزمان جعل) :المالكً رشد ابن قال المالكٌة
 قال الشافعٌة ومن ، ) (1)

( الثمن من جزءا   ٌأخذ األجل) :الشافعً الشٌرازي
(2)

 مفلح ابن قال الحنابلة ومن 

الثمن من قسطا   ٌأخذ األجل( :الحنبلً
 األجل( :قال حٌث تٌمٌة ابن اختٌار وهو ،)(3)

 البٌع :(قال حٌث باز ابن المعاصرٌن ومن الشوكانً، وقول الثمن من قسطا   ٌأخذ

 البٌع كان ولو معلومة، واألقساط معلومة اآلجال  كانت إذا فٌه حرج ال بالتقسٌط

 . والظاهرٌة واالباضٌة، والزبدٌة، ، واألمامٌة( نقدا   البٌع من ثمنا أكثر بالتقسٌط

 :ٌلً بما العلماء هؤالء واستدلوا

 ٥٧٢ اآليتالبقرة: سورة: َّخي خي ىي مي خي ٱُّٹٱٹٱ

 وجه الداللة :

 زٌادة مع بالتقسٌط السلعة بٌع ولذلك البٌع صور جمٌع جواز تشمل بعمومها اآلٌة

 ٌدخل العام أن الفقه أصول فً المقرر فمن اآلٌة عموم فً داخل ألنه مشروع، الثمن

بدلٌل، إال أفراده بعض على قصره ٌجوز وال أفراده، جمٌع فٌه
 القول ٌجوز فال (4)

 صحٌح نص ٌرد لم .صحٌح صرٌح بدلٌل إال الثمن زٌادة مع التقسٌط بٌع بٌع بحرمة

ا حالال   فتكون مؤجل؛ وثمن معجل ثمن للسلعة، ثمنٌن جعل بتحرٌم ٌقضً صرٌح  أخذ 

. اآلٌة عموم من
(5)

 

 

 

 

 :عليه واعترض

 .الربا بحرمة معارض الثمن زٌادة مع بالتقسٌط البٌع حلٌة قٌل إن

 :عليه وأجيب

 و بائع فٌه سلعة، شراء عقد عن عبارة الثمن زٌادة مع بالتقسٌط البٌع عملٌة إن 

 سلعة هناك أن أي باألجل شراء العقد وصٌغة السلعة، هو العقد وموضوع مشترى،

 قرض عقد فهً الربا عملٌة أما البٌع أحل هللا ألن شرعا   جائز وهذا التعامل فً وسٌطة

                                                           
 1/2٣9 -المهذب (1)
 4/1٠5 -المبدع (2)
 -(ه ٩2٣ ) المتوفى سنة -الحرانً تٌمٌة بن الحلٌم عبد بن أحمد الدٌن تقً اإلسالم لشٌخ -تٌمٌة ابن فتاوى مجموع (3)

  29/26٣القاهر_ – التوفٌقٌة مكتبة - سعٌد خٌري تحقٌق -العفاف حسٌن سٌد تقدٌم
 -م 2٠٠3 ه 1423 -دار الحدٌث - خالف الوهاب عبد للشٌخ -الفقه أصول علم فً العام وداللة العموم صٌغ مبحث (4)

 212_21 ص
 .السابقة المصادر (5)
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 وهذا بفائدة، قرض :العقد وصٌغة القرض، :العقد وموضوع ومقرض، مقترض فٌه:

 زٌادة مع بالتقسٌط البٌع عقد بٌن فشتان ربا فهو نفعا   جر قرض كل أن حٌث محرم

. الربوي والقرض الثمن
(1)

 

 

 الدلٌل الثانً:

ٱ٥٩ اآليت النساء: سورة :َّخي خي خي خي خي  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي خي خي خي  خي ىي ٱُّٱقال تعالى  

ٱ

 :وجه الداللة 

 فإذا . الطرفٌن من التراضً حصل إذا البٌع جواز على تدل أٌضا   بعمومها فاآلٌة
 فً الزٌادة تكون و .صحٌحا   البٌع كان األجل مقابل الثمن فً بالزٌادة المشتري رضً
 نسٌئة البٌع على تنبنً التجارة وأعمال النص، عموم فً داخله األجل مقابل الثمن
 فً داخلة ولٌست التجارة، باب فً داخلة الثمرة وتلك ثمرة، لهم تكون أن بد وال غالبا،
 التجارة من وهو األجل، فٌه مراعى للسلعة هو اآلجل البٌع فً فالثمن .الربا باب

 البٌع، هذا فً ثابت فالرضا أخرى، جهة ومن .والخسارة للربح المعرضة المشروعة
 ولٌس لرغبة إجابة فهو التجارة، تروٌج طرق من طرٌق بالمؤجل البٌع ألن

 من وألن آفات، من الدٌن ٌصٌب قد ما تالفً الزٌادة هذه من البائع قصد إذ اضطرارا،
 الدفع، تأخٌر نظٌر األعلى الثمن على الحصول فً رغبة ٌفعله إنما مؤجل بثمن ٌبٌع
 عن االمتناع فً باالختٌار كذلك فإنه المشتري وأما فٌه، اضطرار فال كذلك كان وما

 لٌدفع حسنا قرضا ٌقترض أن أو بدٌلة، سلعة أو آخر تاجر  عن البحث أو الشراء
.المعجل بالثمن

(2)
 

 
 

 الثالث الدلٌل

 وسلم(واله  علٌه هللا .صلى (النبً أن) عنها هللا رضً( عائشة المؤمنٌن أم عن روي ما

 (3) علٌه متفق (حدٌد نم  درعا ورَهنه أَجل   إ لى ٌهودي من طعاما اشترى)
 

 :الداللة وجه

                                                           
 االوطار نٌل 4/1٠5- المبدع 1/2٣9 – المهذب 2/144 -المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة 11/224الصنائع بدائع (1)
5/16٠ 
 اإلسالمٌة الشرعٌة والدراسات مجلة فً منشور بحث -األبراهٌم عقلة محمد -والقانون الشرٌعة فً التقسٌط بٌع حكم (2)

 1 ص -الكوٌت جامعة عن تصدر التً
 كتاب -صحٌح مسلم (، 2251 ) الحدٌث رقم - 3٣٣ ص -السلم فً الكفٌل باب -السلم كتاب -البخاري صحصح (3)

 (16٠4 (الحدٌث رقم - ٩٠9 ص -والسفر الحضر فً وجوازه الرهن باب -المساقاة
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 ٌهودي من طعاما اشترى (وسلم هواله علً هللا صلى) النبً إن بٌن الحدٌث إن
 ألن الحاضر؛ وقته فً بثمنه أجل إلى الطعام ٌبٌع أن ٌمكن ال الٌهودي إن ومعلوم
 الحاضر بثمنه أجل إلى الشعٌر ٌبٌع أن الٌهودي لهذا ٌمكن فال وطمع، شح أهل الٌهود
.الثمن زٌادة مع بالتقسٌط البٌع  جواز على هذا فدل

(1)
 

 
 :الرابع الدليل

 أن أمره)  (وسلم واله علٌه هللا صلى) النبً أن عمرو بن هللا عبد حدٌث 
 على صحٌح) :الحاكم قال الصدقة إبل إلى بالبعٌرٌن البعٌر ٌأخذ فكان جٌشا ٌجهز

،(مسلم شرط على صحٌح :(الذهبً وقال ٌخرجاه، ولم )مسلم شرط
 بن عمرو وعن (2)

 وال دٌنار بها لٌس بأرض إنا فقلت العاصً بن عمرو بن هللا عبد سألت :قال ٌش الحر

 جهز سقط ) الخبٌر على قال ذلك فً ترى فما أجل إلى والغنم باإلبل نباٌع وإنما درهم

 وبقى نفدت حتى الصدقة إبل من إبل على جٌشا (وسلم واله علٌه هللا صلى) هللا رسول

 إبل من قالئص من إبال لنا اشتر  ) وسلم واله علٌه هللا صلى (هللا رسول فقال ناس

 حتى قالئص والثالث باالثنٌن البعٌر فاشترٌت إلٌهم تؤدٌها حتى جاءت إذا الصدقة

احمد رواه (الصدقة ابل من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ذلك فادى فرغت
(3)

 

 :الداللة وجه

 بالبعٌرٌن، البعٌر األجل، مقابل السلعة قٌمة فً الزٌادة جواز على دلٌل الحدٌث دل

 الثمن على زٌادة أخذ جواز على واضح دلٌل وهو الصدقة، إبل إلى مؤجل بثمن لكن

 األجل نظٌر
(4)

 

 

 

 

   :الخامس الدلٌل
 

 فً البائع فإن َسلم، بٌع معاملة معنى نفس فً بالتقسٌط فالبٌع السلم بٌع على القٌاس

 من أقل حاضر بثمن – فٌه السلم ٌصح مما -غٌرها أو حبوبا   ذمته من ٌبٌع السلم

 معجال ، والثمن مؤجال ، فٌه المَسلم لكون السلم، وقت فٌه المَسلم به ٌباع الذي الثمن

                                                           
 .السابقة المصادر (1)
 -محمد بن عبد هللا بن محمد هللا عبد أبو :التلخٌص فً الذهبً (234٠. رقم الحدٌث )2/65 المستدرك فً الحاكم رواه (2)

 - األولى الطبعة -بٌروت -العلمٌة الكتب دار -عطا القادر عبد مصطفى :تحقٌق
 (6593)الحدٌث رقم 2/1٩1 أحمد مسند (3)
(4)

 المصادر السابقة 
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 باإلجماع، جائز وهو
(1)

 بالتقسٌط، البٌع أو أجل إلى البٌع معنى نفس فً والسلم 

 مقابل السلعة سعر فً الزٌادة مثل السلعة تسلٌم تأخٌر ألجل السلم فً الثمن فنقص

 النبً قدم :قال )عنهما هللا رضً( عباس ابن عن روي وما الثمن، تسلٌم تأخٌر

 من( :فقال والثالث، السنتٌن بالتمر ٌسلفون وهم المدٌنة (واله وسلم علٌه هللا صلى(

علٌه، متفق )معلوم أجل إلى معلوم، ووزن معلوم كٌل فً فلٌسلف شًء فً أسلف
(2)  

رالحاض الوقت بسعر ذلك ٌكون أن (وسلم هوال علً هللا صلى( النبً ٌشترط ولم
(3)

 

   :السادس الدليل

 

 حكم الشرع من فٌها ٌرد لم التً النافعة األشٌاء فً األصل ان وهو :االستصحاب
 المعامالت فً األصل أن ومنه ،(3 )آخر حكم على الدلٌل ٌقوم حتى اإلباحة هو معٌن

ٌبطل وال منها ٌحرم وال تباٌعا، فٌما األمر جاز المتعاقدٌن برضا كانت متى اإلباحة
(4)

 
 

 : السابع الدليل

 بعض أن بدلٌل الزمان، عن عوضا تتعٌن ال الزٌادة أن :أٌضا بالمعقول استداللهم

 وللخوف البضاعة على الطلب لقلة به اشتراها مما بأقل باألجل سلعته ٌبٌع قد الناس

ا لبٌعها ٌضطر قد بل ورخصها، كسادها من  أو  باآلجل الحقٌقٌة قٌمتها من بأقل أحٌان 

معنٌة غٌر األحٌان أكثر فً الزٌادة بل للزمان، الزٌادة تتعٌن ال هذا فعلى بالعاجل،
(5)

 

 

 

 

 :الراجح الرأي
 

 بعدم القائلٌن أدلة ومناقشة بالتقسٌط، البٌع مسالة فً الفرٌقٌن لرأي العرض هذا بعد
 التقسٌط، بٌع بجواز القائلٌن الفقهاء جمهور رأي هو أرجحه والذي البٌع، هذا صحة
 األخذ تقضً المصلحة إذ التقسٌط،، بٌع جواز ٌمنع معتبر دلٌل ٌوجد ال انه حٌث

 ذات السٌما السلع بعض شراء علٌه ٌتعذر الناس من كثٌرا أن فمن المعروف برأٌهم،
                                                           

 -الطبعةاألولى - بٌروت -الفكر دار -المقدسً قدامه بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو -قدامه البن المغنً (1)
 المعبود عون ، 33٣ / 251./4_14٠5

 كتاب -مسلم صحٌح ( 224٠ ( الحدٌث رقم - 3٣٩ ص - معلوم وزن فً السلم باب -السلم كتاب -البخاري صحٌح(2)
 (16٠4الحدٌث ) رقم - ٩٠9 ص -والسفر الحضر فً وجوازه الرهن باب -المساقاة

 .السابقة المصادر (3)
 2/٣6٠-م 19٣6 - األولى الطبعة -دمشق -الفكر دار -الزحٌلً وهبة الدكتور -اإلسالمً الفقه أصول (4)
 3/5٩ -بٌروت -دارالفكر - علٌش محمد تحقٌق -البركات أبو الدردٌري احمد -الكبٌر الشرح٩/3٠29، الصنائع بدائع (5)
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 الضرر أللحقنا بالمنع، القائلٌن برأي أخذنا فلو الطرٌق، هذا عن إال العالٌة األسعار
 الغالبة الفئة هً تكون وربما المحدود، الدخل أصحاب وهم المجتمع من كبٌرة بفئة
 العٌش سبل ولتذلٌل عنهم للحرج دفعا التعامل هذا مثل نجٌز أن األولى فمن فٌه،

 فعملٌة الربا ٌخلف التقسٌط بٌع وان معجل، بثمن البٌع من أكبر بثمن كان وإن أمامهم،
 ومشترى، بائع فٌه :سلعة شراء عقد عن عبارة الثمن زٌادة مع بالتقسٌط البٌع

 فً وسٌطة سلعة هناك أن أي باألجل شراء :العقد وصٌغة السلعة :هو العقد وموضوع
 :ٱتعالى لقوله شرعا ، جائز وهذا التعامل،

 ٥٧٢ اآليتالبقرة: سورة: َّخي خي ىي مي خي ٱُّٱ

 القرض، :العقد وموضوع ومقرض، مقترض فٌه : قرض عقد فهً الربا عملٌة أما

 .ربا فهو نفعا   جر قرض كل أن حٌث محرم وهذا بفائدة، قرض :العقد وصٌغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 ضوابط البٌع بالتقسٌط

 

 هناك ولكن إطالقا، فٌه حرج ال الثابتة والفائدة السعر زٌادة مع بالتقسٌط البٌع

 :منها ضوابط

 .العقد إبرام قبل للبائع مملوكة السلعة تكون أن :أوال
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 .العقد نوع على والمشتري البائع ٌتفق أن :ثانيا

 ما معنى فً ذلك دخل وإال الحال، البٌع دون بالتقسٌط بالبٌع الطرفان ٌجزم أن :ثالثا

 البائع قال فإذا بٌعة، فً البٌعتٌن من  )وسلم واله علٌه هللا صلى( النبً عنه نهى

 دعنً ثم العقد لنكتب المشتري له فقال أجال، وبكذا حاال بكذا سلعة عندي للمشتري

 .واحدة بٌعة إال هناك فلٌس بذلك الجزم مع أما ٌصح ال أختار أٌهما فً أفكر

 هناك تكون لئال معلومة واألقساط معلوما والثمن معلومة اآلجال تكون أن :رابعا

 تحتسب وحتى المنازعة، إلى تفضً الوقت جهالة الن .العقد ٌفسدان غرر أو جهالة

حرمه  الذي الجاهلٌة ربا عٌن هً الغرامة فهذه السداد، فً التأخر عند غرامة أو فائدة

القرآن
(1)

 

 عنه نهى فٌما ذلك وإالدخل العقد، قبل البائع ملك فً موجودة السلعة تكون أن :خامسا

(عندك لٌس ما تبع ال) :قوله فً )وسلم واله علٌه هللا صلى (النبً
(2)

 أن للبائع فلٌس 

 أو بٌته إلى ٌنقلها حتى التجار حوزة فً زالت وما حوزته، فً لٌست التً السلع ٌبٌع

 منه وتستلم المشتري مع الشركة تتفق حٌث الشركات تفعله ما ٌجوز وال السوق، إلى

 غٌر عمل فهذا له وتسلمها علٌها المتفق السلعة وتشتري تمضً ثم األول، القسط

 المدٌن بٌع من ألنها الشركة، تملكه ال ما بٌع من العملٌة وهذه باطل وعقد صحٌح،

 بدراهم مغٌبة منفعة تملك أن ٌجوز كٌف) :الشافعً قال حرمته، على المجمع بالدٌن

(بالدٌن الدٌن بٌع عن ٌنهون والمسلمون بالدٌن، الدٌن تملٌك هذا مسماة، معٌنة
(3)

 ، 

 إنما :أحمد وقال ٌجوز ال بالدٌن الدٌن بٌع أن على العلم أهل أجمع)  :المنذر ابن وقال

(إجماع هو
(4)

 ٌشترط ألنه بالوصف، ٌنضبط الذمة فً موصوف بٌع هذا إن ٌقال وال 

 إال منه ٌسلم لم مؤجل، الثمن وهنا العقد، مجلس فً الثمن كل تسلٌم ذلك صحة فً

 الذمة فً الموصوف من العقد مجلس فً ٌسلم لم ما ألن بدٌن، دٌن بٌع فهو بعضه،

 ال التً الربوٌة األصناف من وثمنها المباعة السلعة تكون إال حاال، كان ولو دٌنا ، ٌعد

 عاجال   مبادلته تتم الذي المال اختالف وجوب أي باألجل، ببعض بعضها بٌع ٌجوز

 بٌع عند المجلس فً والقبض التماثل فٌها ٌشترط الربوٌة فاألموال اآلجل المال عن

 رسول عهد على تاجرٌن كنا :أرقم بن وزٌد عازب بن البراء قال فقد بجنسه الشًء

 عن)وسلم واله علٌه هللا صلى( هللا رسول فسألنا )وسلمواله  علٌه هللا صلى) هللا

                                                           
 3/5٩-بٌروت -دار الفكر - علٌش محمد تحقٌق -البركات أبو الدردٌري احمد -الكبٌر الشرح ٩/3٠92. الصنائع بدائع (1)

لبنان  -بٌروت العلمٌة الكتب (هـ دار6٩6سنة) المتوفى الدمشقً النووي شرف بن ٌحٌى زكرٌا أبً الطالبٌن روضة
 9/45 النٌل شرح ، 14٩ المواسم ص فً الدٌلمً 3/5٠1 المغنً 3/396
 .تخرٌجه سبق (2)
 4/31م.19٣3 – ه 14٠3 - الثانٌة الطبعة - بٌروت -والنشر للطباعة الفكر دار -للشافعً األم (3)
 4/1٣6،قدامه البن المغنً (4)
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 العمالت بٌع ومثله بالفضة أو بالذهب كالذهب ببعض بعضه النقد بٌع) الصرف

 البخاري، صحٌح  (ٌصلح فال نساء كان وإن بأس فال بٌد ٌدا   كان إن ) :فقال ،(الورقٌة

 المتعاقدٌن من كل ٌقبض أن ٌشترط أي )بٌد ٌدا  ) :(وسلم واله علٌه هللا صلى) :فقوله

 دون متأخرا أي ) نساء) :( وسلم علٌه هللا صلى( وقوله المجلس، فً اآلخر من البدل

.المجلس فً التقابض
(1)

 

 

 بٌع فً السلعة سعر على المضافة الزٌادة ذكر والمشتري للبائع ٌجوز ال  :سادسا

 السلعة؟ ثمن تسدد متى :للمشتري البائع ٌقول أن المعاملة فً والصحٌح التقسٌط،

 :للمشتري ٌقول ثم الربح ومقدار السلعة قٌمة البائع فٌنظر .-مثال   -سنة بعد :قال فإن

 .الثمن عن مفصولة الزٌادة على ٌنص أن غٌر من سنة، إلى بكذا إٌاها أبٌعك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 :هذا بحثً فً نتائج من إلٌه توصلت ما أهم فٌها سأذكر

 العامة األدلة عٌها دلت والتً المشروعة، البٌوع من بالتقسٌط البٌع ان :أوال

 المبٌع فٌه ٌعجل به (التقسٌط بٌع) وهو الفقهاء جمهور رأي هو كما البٌع، لمشروعٌة

 .معلومة وآجال معلومة أقساط على بعضه أو كله الثمن فٌه وٌؤجل

                                                           
 (2٠6٠ ( رقم 36٠ ص - البر فً التجارة باب - البٌوع كتاب – البخاري صحٌح (1)
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 ٌجوز ال ألنه الربا، فٌها ٌجري ال التً باألموال مقٌدة التقسٌط بٌع مشروعٌة :ثانيا

 .بجنسه الجنس مبادلة فً التقسٌط أو التأجٌل

 .بٌنت كما بٌعة فً بٌعتٌن وال وشرط بٌع قبٌل من لٌس بالتقسٌط البٌع إن :ثالثا

 انه أال التقسٌط بٌع بمشروعٌة القول فً الجمهور رأي استحسان من بالرغم :رابعا

 األداة هو ٌكون فال التقسٌط، بٌع على التاجر معامالت كل تكون إال األفضل من

 اإلضرار، من الحاالت بعض فً ٌشوبه لما عمالئه، مع بها ٌتعامل التً الوحٌدة

 .المفضل من لٌس كونه إلى ٌؤدي الذي واالحتٌاج

 وأال بالتقسٌط، ٌشتري جعلته التً لحاجته بالمشتري، الرفق البائع على ٌجب :خامسا

 .التقسٌط مقابل منه االسترباح فً ٌبالغ

 من أداة ولٌس المجتمع، فً التعاون وسائل من وسٌلة بالتقسٌط البٌع ٌكون أن :سادسا

 .والضعفاء الفقراء لحاجات واالستغالل الجشع أدوات

 البائع، أمام بها التزم التً األقساط دفع فً ٌماطل أال بالتقسٌط المشتري على : سابعا

 .الناس أموال ٌأكلون ممن ٌكون ال حتى أمكنه، ما الحق دفع فً ٌسارع وان

 احتساب ٌجوز وال المشتري، لدى الثمن من ٌبقى ما على الفائدة اخذ ٌجوز ال :ثامنا

 عنه المنهً الربا من ذلك فان (الثمن نسبة على تحسب إن) أي الفائدة بطرٌقة األرباح

 .شرعا

 األقساط، سداد من المشتري انتهاء حتى المبٌع بملكٌة االحتفاظ للبائع ٌجوز :تاسعا

 .بالتملٌك المنتهٌة باإلجارة ٌسمى البٌع وهذا

 ألنه البٌع، عقد لمقتضى مناف فانه للمشتري، التصرف منع اشتراط عدم :عاشرا

 .المبٌع فً للمشتري التصرف إطالق ٌقتضً

 المشتري مماطلة حالة فً التقسٌط بٌع فً مالٌة عقوبات فرض ٌجوز ال :عشر حادي

 الن التأخٌر، فوائد أو الجزائٌة الفوائد بمبدأ الوضعً القانون فً ٌعرف ما وهو للبائع،

 عقوبة الزٌادة فهذه الدٌن فً الثمن فً الزٌادة مقابل األجل فً ٌزٌدون كانوا الجاهلٌة

 ال ثم ومن علٌه، ماله بٌع أو الحبس هً المماطلة عقوبة أن الفقهاء وٌرى .المماطلة

 .المالٌة كالعقوبات الشبهات حولها أثٌرت إذا السٌما األخرى العقوبات إلى حاجة

 وسائل سداد عن المشتري تخلف حالة فً البائع حق لضمان الفقهاء وضع :عشر ثاني

 :منها متعددة
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 السابقة معامالته فً والتزامه المشتري جدٌة من التأكد مثل :العقد قبل ٌكون ما -1

 إقامته محل ومعرفة عمله أو سكنه منطقة فً الثقة أهل من تزكٌة شهادة طرٌق عن

 .مزورة تكون فربما غٌرها أو الشخصٌة البطاقة ببٌانات االكتفاء وعدم

 تخلف عند حقه له تضمن التً الضمانات بعض اشتراط مثل :العقد مع وسائل -2

 ن.ضما أو رهنا أو كفالة طلب مثل دٌنه السداد عن المشتري


