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 (280) اآليةسورة البقرة 

 

 

 هللا عليه وسلم صلىي علم االمة الرسول الكريم محمد ذاالمي ال إلى

 والدي

ونفيس في سبيل نجاحي والى من عبد ل كل غالي ذي بذينبوع الصبر ال

 )رحمه هللا( الطريق امامي وزرع فيه االمل



  ب
 

 والدتي

كل من في الوجود بعد هللا ورسوله التي شجعتني على مدى االيام 

 وسهرت الليالي في سبيل تحقيق طموحاتي واحالمي

 اخوتي 

الن ين يدفعونني ذمن خاللهم وال ارى الحياة والنور ينذال الزهور الرائعة 

 ل كل غال ونفيس من اجلهمذاب

 طالب قسم العقيدة والفكر االسالمي

وقت معهم اجمل ذين جعلهم هللا اخوتي باهلل ولي فيهم اصدقاء تذال

رفت العيون دموعا الجلهم فما فات من العمر ذكروا عندي ذا ذحظات فاالل

 معهم انقضى  فارجوا معهم ما بقي من العمر وصاال 

  اهدي لهم ثمرة جهدي

  ال ........ واكبارا الفخرا .......واج

 الباحث
 

 

 الشكر والتقدير

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على من ارسله هللا رحمة للعالمين محمد 

 صلى هللا عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين.

 اما بعد :

ي اسئله ان يوفقني ذالعمل ال اذفبداية احمد هللا سبحانه وتعالى ان وفقني الكمال ه

 به في ديني ودنياي وان ينفع به االمة االسالمية لما فيه من الخير.

 



  ت
 

ومن منطلق الحديث النبوي الشريف من اليشكر الناس اليشكر هللا ومن باب 

الدكتور  ذزيل الى فضيلة االستااالعتراف بالفضل والتقدير فاني اتوجه بالشكر الج

ي لم يدخر جهدا في سبيل ذا البحث والذي اشرف على هذ)احمد شكر محمد( ال

ا البحث ذا البحث وعلى ما قدمه من نصح وتوجيه ومتابعة حتى ابصر هذاتمام ه

 النور.

 

ة في قسم العقيدة والفكر االسالمي على ذكما اتقدم بالشكر الى جميع االسات

 ا البحث.ذمن عون ومساعدة في سبيل اتمام ه ماقدموه

 

 الباحث
 

 

 

 

 

 

 المحتويات
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  المقدمة

وعلى مرسلين سيدنا محمد االمين م على سيد االنبياء والوالسال والصالةهلل رب العالمين  الحمد

 له وصحبه اجمعين . اما بعد:ا

فاني اقدم بين ايديكم الكريمة بحثي المتواضع اسال هللا ان تعم به المنافع وهو عن موضوع كثر 

لتقسيط في الفقه االسالمي ( ولكثرة التعامل به في االتعامل به في واقعنا اال وهو )حكم البيع ب

واقعنا كان ال بد لي ان ابين حكمه ، ومن المعلوم ان هذا الموضوع قد تناوله الفقهاء في كتبهم كل 

في مذهبه ،ورايت ان اجمع اقوال العلماء في المذاهب الفقهية االسالمية والتي تخص هذا 

ومبحثين تي في هذا البحث هو ان اجعله على مقدمة الموضوع واجعله في بحث واحد وكانت خط

 وخاتمة وهو كما يلي :

 هية التقسيط:ماالمبحث االول

 لتقسيطا:تعريف البيع ب المطلب االول

 لتقسيطا:مضان واصول البيع بالمطلب الثاني

 لتقسيطابيع بال:مزايا وسلبيات المطلب الثالث

 : حكم البيع بالتقسيط في الفقه االسالمي وضوابطه وادابه المبحث الثاني

 : حكم البيع بالتقسيط وصوره  المطلب االول

 : البيوع التي ال يجوز فيها االجل او التقسيطالمطلب الثاني

 : ضوابط واداب البيع بالتقسيطالمطلب الثالث

الوجه الذي يرضيه عني وان اسال هللا تعالى وارجوه على ان يوفقني في اضهار هذا البحث على 

هللا على سيدنا محمد وعلى اله  صلىيتقبل منا صالح االعمال وانه ولي ذلك والقادر عليه و

 اجمعين وصحبه
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 المبحث االول ماهية التقسيط

 المطلب االول 

 تعريف البيع بالتقسيط

 اوال:التعريف بالبيع

 البيع باللغة  -أ

والتبع بمعنى ال تشتر وبعته  : بعت الشيء بمعنى اشتريته . مطلق المبادلة ، العرب تقولالبيع:

فابتاع اي اشترى .والبيعات االشياء التي يبتاع بها للتجارة .واالبتياع :االشتراء.والبيعة: الصفقة 

على ايجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة. والبيع اسم يقع على المبيع ،والجمع البيوع .والبيعات 

والبيعة كنيسة النصارى وجمعها بيع :البائع المشتري.
(1)

 .وقال هللا عز وجل:

ومساجد( اتصلوو)لهدمت صوامع وبيع 
(2)

  

باع الشي يبيعه بيعا ومبيعا شراه وهو شاذ وقياسه مباعا وباعه ايضا اشتراه فهو من البيع : 

االضداد
(3)

 

 البيع في االصطالح  -ب

الباع الن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه لالخذ ه من )مبادلة المال بالمال .واشتقاقالبيع :

 (واالعطاء
(4)

 

هـ(، المحقق :د. مهدي 170( العين ، ابي عبد الرحمن الخليل ابن احمد الفراهيدي البصري)ت:1)

هـ(. 816التعريفات .علي بن محمد الشريف الجرجاني )ت: ; (265\2مي،الناشر : دار ومكتبة الهالل ،)والمخز

م 1983-هـ1413-1ضبطه وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشر :دار الكتب العلمية :بيروت لبنان.ط

(1\48.) 

 (40الحج :اية ) سورة( 2)

هـ(،المحقق يوسف 666( مختار الصحاح . زين العابدين ابو عبد هلل محمد بن ابو بكر الحنفي الرازي )ت:3)

-1420ة الخامسة عصيدا .الطب–،بيروت جيةذالنموالدار الشيخ محمد .الناشر :المكتبة العصرية ، 

هـ(، الناشر :دار 1205من جوامع القاموس .محمد بن عبد الرزاق الحسيني )ت:(،تاج العروس 1/43م)1999

 (.20/365الهداية )

(، الناشر :مكتبة 620الدين بن قدامة الحنبلي . المشهور بابن قدامة المقدسي )ت: فقي البن قدامة : مون( المغ4)

 .(3/480)م 1968 -هـ 1388القاهرة 
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)مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر في دار بمثل احدهما على التاييد غير : والبيع

الربا والقرض 
(1)

بالمال االول الثمن وبالثاني المثمن اي السلعة( ادلم ان المرع)وا 
(2)

 

 ثانيا : تعريف التقسيط 

 التقسيط في اللغة :-ا

 عدة: يطلق التقسيط في اللغة على معان

قسط على عياله النفقة تقسيطا اذ اقترها عليهم()التقتير.يقال:  -1
(3)

 

االقسام بالسوية :) يقول الليث : تقسطور الشيئ بينهم اي اقتسموه بالسوية . وفي العباب على -2

 ل، بضمتين :لقسط والعدل ورجل قسيط وقسط الرجا

مستقيمهما بال اطر(
(4)

 

شيء اي فرقه وجعله اجزاء والدين جعله اجزاء معلومة التفريق وحمل الشيء اجزاء،) قسط ال-3

معينة  اوقاتتؤدي في 
(5)

 . 

 : ب التقسيط في االصطالح

)تاجيل اداء الدين الى اوقات معينه( التقسيط:
(6)

 

 

هـ(، دار النشر: دار ابن 1421( ينظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد صالح بن العثيمين)ت:1)

 (.8/95هـ )1428-هـ 1422 1الجوزي، ط

ق هـ( ، الناشردار الكتاب العلمية 12( ينظر، دستور العلماء: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول االحمدي )ت:2)

 (.1/177م )2000-هـ 1421-1لبنان ،ط–

 (.7/359( لسان العرب .محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور. الناشر: دار الحديث القاهره. باب القاف )3)

لبنان الطبعه  -مؤسسه الرساله بيروت :الناشرهـ(. 817)ت: ابادي  مجد الدين الفيروز.قاموس المحيط  (4)

 (.1/683م )2005 -هـ 1426 الثامنه

المعجم الوسيط .مجمع اللغه العربيه في القاهره .)ابراهيم مصطفى/ احمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد  (5)

 (2/734القاف .)النجار (. دار الدعوه . باب 
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-هـ 1411، 1هـ(. الناشر: دار الجبل.ط 1353(دار الحكام في شرح مجله االحكام. على حيدر خواجة)ت : 6)

 (.3/110) . م1991

  

: )هو ما اشترط اداؤه  اجزاء معلومه في اوقات معينه( الثمن المقسط
(1)

 

مؤجلة(لعه بثمن مؤجل يسدد على فترات هو بيع الس :) بيع التقسيط
(2)

 

)بيع السلعه بثمن اعلى من الثمن الحالي على ان يكون دفع  بيع التقسيط في المنظور الشرعي

ذلك مفرقا الى اجزاء معينه وتؤدي  في ازمنه محدده ومعلومه(
(3)

 

 ثالثا: العالقه بين التاجيل والتقسيط

الجل واالجل بخالف اجل بانه مدة الشيء وغايته  ووقته الذي يحل فيه والتاجيل تحديد يعرف اال 

العاجل 
(4)

 

بين نعنصر اساسي فيه ناسب المقام ان  ولما وضح لنا في معنى البيع بالتقسيط ان عامل االجر

العالقه بين التاجيل والتقسيط فالتاجيل هو دفع ثمن السلعه الى زمن المستقبل سواء كان ذلك 

واحده ام علي دفعات ام التقسيط الزمن شهرا او عاما او سواء كان البائع يقسط  الثمن جمله 

تاجيل دفع الثمن على ان يقبضه المشتري على دفعات
(5)

 

وعليه يمكن القول بانه يوجد بين التاجيل والتقسيط عالقه عموم وخصوص مطلق .ففى كل 

لتقسيط افي التاجيل  تقسيط وقد ال يكون فتاجيل هو العموم  المطلق وقد يكون الط تاجيل. فيتقس

التاجيل اخص من
(6)

 

 (.1/280، طبعة العاني ، )د.ت (، )1شرح المجلة، منير القاضي، ط (1)

( فتاوي اللجنة الدائمة ، المجموعة االولى ، الناشر : رئاسة ادارة البحوث العلمية واالفتاء ، رقم الفتوى 2)

(64021( )13/161.) 

كمال بن السيد سالم .مع تعليقات فقهيه للشيخ حيح فقه السنه وادلته وتوضيح مذاهب االئمه ،ابو مالك ص (3)

ناصر الدين االلباني .والشيخ عبد العزيز بن باز. والشيخ محمد بن صالح العثيمين .الناشر :المكتبه التوفيقيه 

 (.4/320مصر) –،القاهره 

العلميه  هـ(. الناشر: المكتبه770( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .احمد بن محمد الفيومي)ت:4)

 (1/6بيروت )

 ( .4/320( ينظر : صحيح فقه السنة )5)
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 (1/541( ينظر : دار الحكام في شرح مجلة االحكام )6)

 

 المطلب الثاني

 مضان واصول البيع بالتقسيط

لم يكن صطالح البيع بالتقسيط معروفا عند علماء الشريعه والفقه االسالمي قبل القرن الحالي 

بعد الحرب العالميه الثانيه نتيجه التوسع االقتصادي العالمي حيث عرف وشاع هذا النوع
(1)

ومن  

البديهي واالمر كذلك ان اليكون المصطلح وجودا في كتب الحديث النبوي
(2)

وهي احدى  

المواطن  ان نبين المصادر الرئيسيه التي يستسقي منها الفقه واحكامه لما كان االمر كذلك اقتضى

 التي نشير الى المضان التي فيها جذور هذه المساله واصولها في مصادر الحديث والفقه.

 اوال: اصول البيع بالتقسيط في كتب الحديث

 هذا النوع قد ورد في المواطن االتية : صلففي كتب الحديث نجد ا

((لربا فله اوكسهما  او ا من باع بيعتين في بيعة ))هللا عليه وسلم  صلىقال -1
(3)

 

هللا عليه وسلم عن بيعتين في  صلىعن ابي هريرة )رضي هللا عنه ( قال )نهى الرسول  -2

بيعة(
(4)

 

 

 

( ينظر: موسوعه العالمه االمام مجدد العصر محمد بن ناصر الدين االلباني، ابو عبد الرحمن محمد بن ناصر 1)

.الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات ي محمد بن عبد سالم ال نعمان دهـ(،صنفه: شا1420الدين)ت:

 (9/64م()2010-هـ 143اليمن .الطبعه االولى) -االسالميه وتحقيق التراث والترجمه، صنعاء

 .(4/321) ( ينظر صحيح فقه السنة2)

هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد  275سنن ابي داود، ابو داود سلمان بن االشعث بن اسحاق )ت : (3)

قال االلباني  (3461)رقم الحديث  بيروت باب من باع بيعتين في بيعه، -ناشر: المكتبه العصريه ،صيدا الحميد ال

 (3/274)حديث حسن
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هـ(، تحقيق : عبد الفتاح ابو غده 303)ت: شعيب النسائي بن احمد لصغرى للنسائي، ابو عبد الرحمن(السنن ا4)

م، باب بيعتين في بيعه وهو ان ابيعك هذه 1986ـهـ 1406،  2ط .الناشر: مكتبه المطبوعات االسالميه حلب،

 .(7/295) ( قال االلباني حسن صحيح4632السلعه بمائة درهم نقدا وبمئتين نسيئة. رقم الحديث)

 

 

هللا عليه وسلم )نهى عن سلف وبيع  صلىرسول هللا ان عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده  -3

وشرطين في البيع ، وربح ما لم يضمن (
(1)

 

الصفقتان في صفقة ( صلحتعن ابن مسعود قال )ال -4
(2)

 

كتب الحديث ابواب خاصه تخص هذه المساله وهي البيع بالتقسيط فقد د بعض اصحاب وقد اور

بيع المالرجل يشتري من الرجل )في مصنفه اسماء  باباورد االمام ابو بكر عن شيبه رحمه هللا 

(كذابف نقداوان كان  ذابكه فيئان كان بنس،فيقول 
(3)

 اد باباالمام النسائي رحمه هللا قد اوروكذلك  .

ومئتين درهم  درهم نقدالعة بمائة بيعتين في بيعه وهو ان يقول ابيعك هذه الس) هفي سننه اسما

نسيئة
(4)

 .حكم هذه المساله ونقال اقوال العلماء فيها في  انقد تكلم االمام. 

 الفقه:ثانيا : اصول البيع بالتقسيط في كتب 

و مسالة البيع بالتقسيط يرد تحت عنوان البيوع الفاسدة ا صلىاما في كتب الفقه االسالمي فنجد ا

االجال في كتب البيوع والسبب في ذلك يعود الى اختالف  البيوع المنهي عنها اوفي باب بيوع

اهل العلم في حكم مسألة البيع بالتقسيط فمنهم من ذهب الى جوازها
(5)

ومنهم من ذهب الى  

تحريمها
(6)

. 

 

 .(، حكم الباني حسن صحيح4629/295سنن النسائي باب السلف وبيع رقم الحديث ) (1)

،هـ(، المحقق : 211.ابوبكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعائي )ت:ي ئالصنعا رزاقمصنف عبد ال( 2)

لثمن الى اجلين رقم اب هـ(،باب البيع1403) ،2الهند ط–حبيب الرحمن االعضمي .الناشر : المجلس العلمي 

 (.8/138) (14633الحديث )

هـ(، تحقيق: كمال 235مصنف بن ابي شيبة ، ابو بكر عبد هللا بن محمد بن ابي شيبة العبسي الكوفي )ت:( 3)

ل ان هـ ، باب الرجل يشتري المبيع فيقو 1409يوسف الحوت ، الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض. الطبعة االولى 

 (.4/307كان بنسيئة فبكذا وان كان نقدا فبكذا )
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 (.7/295( سنن النسائي: باب بيعتين في بيعة هو ان يقول ابيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمئتين نسيئة. )4)

هـ ( ، الناشر :  1360( ينظر : الفقه على المذاهب االربعة عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري )ت: 5)

 (.4/364( : صحيح فقه السنة )2/218م )2003 -هـ 1424 – 2لبنان. ط –كتب العلمية ، بيروت دار ال

 -هـ 1431) 3العظيم بدوي. الناشر دار ابن رجب. ط د. عبد( ينظر : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. 6)

 .411م( ص2010

 المطلب الثالث

 مزايا وسلبيات البيع بالتقسيط

مثله مثل اي انواع بيع اخرى يعتمد على العديد من المزايا والسلبياتان بيع التقسيط 
(1)

 وهي:  

 اوال : مزايا بيع التقسيط:

البائع في  ةصلحمتعود على كل من البائع والمشتري اذ تشمل  ةصلحمان بيع التقسيط يحقق  -1

في حصوله على السلعة  تهصلحمتيسير السبل وفتح االبواب النفاق سلعته اما المشتري فتظهر 

 التي تمس حاجته اليها واليملك ثمنها في الحال.

تقدم الشركات والمحالت التجارية تسهيالت لذوي الدخل المحدود من التسمح لهم امكانياتهم  -2

 المادية من دفع اثمان السلع حاال.

ما يعمل على ترغب المستهلك في االقبال على التعامل مع الشركات والمؤسسات التجارية ك -3

 ترويج السلع والبضائع كي التبقى مكدسة في مخازنهم.

ارضاء الرغية لدى االنسان في الحصول على الشيء الذي يريده دون انتظار والتعامل  -4

 على الشراء.بالتقسيط يشجع المشتري على االقدام 

 :ع بالتقسيطيات البيثانيا : سلب

في حالة عجز المشتري من سداد االقساط كليا او  وقوع مشكالت بين البائع والمشتري تنشأ -1

 جزئيا.

ان سهولة الحصول على السلعة قد تغري المشتري لالشراء السيما السلع قد التكون  -2

ضرورية مما يثقل كاهله بالدين وهذا يتنافى مع توجيهات االسالم الى عدم التوسع في االستهالك 

لك قواما(وا ولم يقتروا وكان بين ذوقوله تعالى ) والذين اذا انفقوا لم يسرف
(2)

. 

ان هذا النوع من البيع يدفع التاجر الى رفع السلعة حتى يواجه احتمال اعسار المشتري  -3

 وخاصة في وقت االنكماش االقتصادي.
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ان البيع بالتقسيط يتضمن خطرا بالنسبة للبائع الالن المباع اي السلعة تنتقل ملكيتها الى  -4

 البائع دائنا للثمن وفي حين يكون المشتري له حق التصرف في السلعة.المشتري ويصبح 

 

(1 )https://modoo3.com 

 (.67( سورة الفرقان: آية )2)

 

 حكم البيع بالتقسيط في الفقه االسالمي وضوابطه وادبهالمبحث الثاني : 

 ع بالتقسيط وصورهيحكم البالمطلب االول : 

 اليجوز فيها االجل والتقسيطلبيوع التي المطلب الثاني : ا

 ضوابط وآداب البيع بالتقسيطالمطلب الثالث : 

 ضوابط البيع بالتقسيطاوال : 

 : آداب البيع بالتقسيطثانيا 
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 المطلب االول

 حكم البيع بالتقسيط وصوره

 سوف نبين في هذا المطلب صور البيع بالتقسيط والحكم الفقهي لكل صورة 

ة آلجال معلومة محدودة ، يقسط فيها الثمن اقساطا متعددة لكل قسط له عبيع السل الصورة االولى :

اجر معلوم يدفعه المشتري
(1)

. 

ان يشتري سيارة بقيمة عشرة ماليين دينار اجال مقسطة في كل شهر يدفع مليون دينار  مثاله :

 .وبدون اي زيادة نظير التقسيط 

في جوازها الكتاب  صلفهذه الصورة جائزة بال خالف النها من الديون الجائزة واال الحكم :

 والسنة واآلثار.

وه((بففي قوله تعالى ))يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فأكت اما من الكتاب
(2)

 .

ز جميع انواع )وقد اشتملت هذه االية على احكام عظيمة جليال المنفعة والمقدار انها تجو

التي عليها المؤمنون اخبار مقرر لها ذاكرا  المداينات من سلم وغيره الن هللا اخبر عن المداينات

احكامها وذلك يدل على الجواز(
(3)

. 
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( الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، أ.د عبد العزيز مبروك االحمدي ، أ.د فيحان بن شالى المطيري ، 1)

 (.1/219) م2003 -هـ 1424الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الناشر ، مجمع 

 (288( سورة البقرة اآلية )2)

( ، 1376ر الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )ت: ي( تيس3)

 (.1/188م )2000 -هـ 1420 1اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالة. ط ىالمحقق : عبد الرحمن بن معل

 

 واآلثار اما من السنة

فعن ام المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها( قالت : جائت بريرة فقالت ))اني كاتبت اهلي على  

تسع اواق في كل عام اوقية فعينيني((
(1)

هللا عليه  صلى. فذكرت عائشة رضي هللا عنها ذلك للنبي 

 هللا عليه وسلم على بريره. صلىوسلم فلم ينكر النبي محمد 

هللا عليه وسلم المدينة وهم  صلىوعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال قدم رسول هللا 

يسلفون التمر السنتين والثالث. فقال ))من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل 

معلوم((
(2)

يدل على جواز االجآل في البيع وقد نقل ابن قدامة والنووي عن ابن المنذر  وهذا ايضا 

ع احد عوض يى ان السلم جائز والن المثمن في البمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علقوله )اج

العقد فاجاز ان يثبت في الذمة الن الناس في حاجة اليه(
(3)

. 

 

اجال معلومة مع زيادة في الثمن على السعر  تقسيط الىالب)البيع اجال و : الصورة الثانية

الحالي(
(4)

. 

سيارة قيمتها نقدا عشرة ماليين دينار اراد رجل ان يشتريها بثمن مؤجل لمدة سنة باحد  مثاله :

تدفع لكل قسط مبلغا معينا من المال فهنا يزيد في  عشر مليون دينار ويشتريها باقساط معلومة

 سعر السيارة مقابل االجل.

 

 

هـ ( ، المحقق : محمد مصطفى االعظمي. 179( الموطأ ، مالك بن انس بن عامر االصبحي المدني )ت: 1)

هـ ، باب النهي عن بيعتين في 1425،  1االمارات ، ط –الناشر : مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ، ابوظبي 

 (.5/1134( )2448بيعة ، رقم الحديث )
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هللا عليه وسلم من سننه وايامه. محمد بن  صلىرسول هللا امور من  ( الجامع المسند الصحيح المختصر2)

هـ( ، المحقق : محمد زهير بن ناصرالناصر. الناشر: دار طوق النجاة.  256اسماعيل ابو عبد هللا البخاري )ت: 

 (.3/85( )2240هـ . باب السلم في الوزن المعلوم ، رقم الحديث )1422 1ط

 (.4/207ة )( ينظر : المغني البن قدام3)

، )د.ت(  4دمشق ، ط –( الفقه االسالمي وادلته. أ.د. وهبة بنت مصطفى الزحيلي . الناشر : دار الفكر سوريا 4)

( ،5/3763.) 

 

 :  اختلف في حكم هذ الصورة على قولين: الحكم 

بن عمر )رضي هللا عنه( من الصحابة. واالمام مالك ا: القائلين بعدم الجواز وهم  القول االول

الثوري وجماعة من الفقهاء االمصارو
(1)

وكذلك سماك وزين العابدين بن علي بن الحسين  

والناصر والمنصور باهلل والهادوية واالمام يحيى
(2)

واالمام االلباني من المعاصرين 
(3)

. 

استدلوا بقوله تعالى )واحل هللا البيع ،  التقسيط من كتاب هللايع جواز باستدل القائلون بعدم 

وحرم الربا(
(4)

طل اال ان بالباكما استدلوا بقوله تعالى )يا ايها الذين امنوا التأكلوا اموالكم بينكم  

منكم( تكون تجارة عن تراض
(5)

وفي االية االولى بانها تفيد البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل  

االجل لدخولها في عموم كلمة الربا. اما االية الثانية فقد جعلت الرضا شرطا لحل الكسب والربح 

في المبادالت التجارية واال كان ذلك كسب حرام واكال الموال الناس بالباطل الن عامل الرضا 

 بالتقسيط. الن البائع مضطر لالقدام عليه ترويجا. غير متوفر في البيع

 

 

 

ونهاية المقتصد. ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي الشهير بابن رشيد الحفيد )ت: بداية المجتهد : ( ينظر 1)

 (.3/162هـ( ، الناشر : دار الحديث القاهرة )595

هـ( ، تحقيق : عصام الدين الصبابيطي ، 1250يل االوطار ، محمد بن علي الشوكاني اليمني )ت: ن( ينظر : 2)

 صاص( ، احكام القرآن. احمد بن علي ابو بكر الج5/181هـ ، )1413،  1مصر ، ط –الناشر : دار الحديث 

 (.2/187هـ( ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي. الناشر : دار الصحف في القاهرة )370الحنفي )ت: 

هـ( ، 1420الشيء من فقهها وفوائدها ، محمد ناصر الدين االباني )ت: ( ينظر : سلسلة االحاديث الصحيحة و3)

 (.5/423) 1الرياض ، ط –الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
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 (.275( سورة البقرة : آية )4)

 (.29( سورة النساء : آية )5)

 

 

 

 

. (1)السلعة والمشتري مضطرا له رغبة للحصول على السلعة 
و عسرة كان ذ وقوله تعالى )وان 

الى ميسرة ( ةفنظر
(2)

ونضرا للتسهيل اليكون مقابلة اي تعويض واال كان هذا التاجيل ليس من  

التساهل  بحكم الزيادة المفروضة 
(3. )

من السنة النبوية استدلواو
  

باحاديث عن عبد هللا بن مسعود 

((واحدة هللا عليه وسلم عن صفقتين في صفقة صلىنهى رسول هللا  ))عن ابيه قال 
(4)

  

(اذا وكذوهو بنقد بكقال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا و كذا )
(5)

وقد علق  

الشوكاني على هذا الحديث بقوله )) يحرم بيع الشيء الكثر من يومه الجل النساء ((
(6)

 .  

هللا عليه وسلم ) من باع بيعتين في  صلىلك عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا وكذ

فله اوكسهما او الربا (  بيعة
(7)

الندية )فهذان الحديثان حديث ابي  ةحب الروضاوقد قال ص،  

مسعود وحديث ابي هريرة رضي هللا عنهما قد دال على ان الزيادة الجل النساء ممنوعة ولهذا 

قال فله اوكسهما  او الربا(
(8)

ان القاسم بن محمد سئل رجل اشترى ه هللا االمام مالك رحم وبلغ) 

 سلعة

 

 (344/4ينظر: صحيح فقه السنه ) (1)

 (280سوره البقره: ايه ) (2) 

 ( 4/ 347فقه السنة )( ينظر: صحيح 3)

هـ(، المحقق: شعيب االرنؤوط 241( مسند االمام احمد بن حنبل ،ابو عبد هللا احمد بن حنبل الشيباني)ت:4) 

(، 6/324( )3783، باب مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه رقم الحديث )1.الناشر: مؤسسه الرساله،ط

محفوظ  :المحقق (،292)ت:روف البزارابو بكر احمد بن عمرو المع ،البحر الزخار مسند البزار المنشور باسم

 بن عبد الرحمنباب سماك بن حرب عن  ، 1ط المدينه المنوره-مكتبه العلوم والحكم  :الناشر،الرحمن زين هللا 

 .قال شعيب االرنؤوط صحيح لغيره (5/384(،)287)عبد هللا رقم الحديث
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 (.6/324( )3783) عنه رقم الحديثعبد هللا بن مسعود رضي هللا  مسندباب ، مسند احمد بن حنبل  (5)

 (.5/181( ينظر : نيل االوطار )6)

( مصنف بن ابي شيبة باب الرجل يشتري من الرجل فيقول ان كان بنسيئة بكذا وان كان نقد فكذا رقم الحديث 7)

(20461( )4/387.) 

بن علي الحلبي ، هـ( ، تحقيق : علي بن حسن 1307( الروضة الندية ، ابو الطيب محمد صديق خان )ت: 8)

 (.2/381، ) 1المملكة العربية السعودية ، ط –الناشر : دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، الرياض 

 

 

(بعشر دنانير نقدا او بخمسة عشر دينار الى اجل فكره ذلك ونهى عنه
(1)

وعن ابي هريرة رضي  

(هللا عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صلىهللا عنه قال )نهى رسول هللا 
(2)

)وقد فسر هذا الحديث  

الى شهر فهو فاسد عند اكثر اهل العلم ان يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة
(3 )

واستدلوا ايضا بما اخرجه ابي داوود في سننه ان علي ابن ابي طالب رضي هللا عنه قال )نهى 

هللا عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل ان تدرك( صلىالنبي محمد 
(4)

. 

وقد قال االمام مالك )رحمه هللا( ))في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة 

هللا عليه  صلىالى اجل. وقد وجب عليه البيع باحد الثمنين ان ذلك مكروه الينبغي الن رسول هللا 

بيعتين في بيعة(( وسلم نهى عن
(5)

. 

وقالوا : وبيع التقسيط من بيع المضطر النه اليقبل بزيادة الن المدة الى المضطر في الغالب 

( عليه وسلم )انما البيع عن تراضهللا صلىويؤيد هذا المعنى قوله 
(6)

وهذا الحديث يفيد البد من  

هما البائع والمشتري يكون توفر عنصر الرضا. وعنصر الرضا غير متوفر في هذا البيع الن كال

مضطرا وعليه فالبائع باجل والمشتري باجل مع الزيادة كالهما مضطرا للبيع واليصدق عليهما 

ل اال ان تكون تجارة عن قوله سبحانه وتعالى )يا ايها الذين امنوا التأكلوا اموالكم بينكم بالباط

منكم( تراض
(7)

. 

 

 (.4/952( ، )2446ين في بيعة ، رقم الحديث )ينظر : الموطأ ، باب النهي عن بيعت( 1)

 (.7/295( قال االباني حسن صحيح )4632( ينظر : سنن النسائي ، باب بيعتين في بيعة ، رقم الحديث )2)
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هـ( ، تحقيق : شيعيب 516( شرح السنة ، محيي السنة ، ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي )ت: 3)

 (.8/183، ) 2المكتب االسالمي دمشق ، طاالرنؤؤط ، الناشر : 

 (.3/255( حكم االلباني ضعيف )3382( ينظر : سنن ابي داوود ، باب بيع المضطر ، رقم الحديث )4)

( ، قال االلباني حسن 4/958( )2448( ينظر : الموطأ ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، رقم الحديث )5)

 صحيح.

عبد هللا محمد بن عبد العزيز القزويني ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، بو ا( سنن ابن ماجة ، ابن ماجة 6)

 (.2/737( حكم االلباني صحيح )2185الناشر : دار احياء الكتب العربية ، باب بيع الخيار رقم الحديث )

 (.29( سورة النساء آية )7)

 

عباس رضي هللا عنه من الصحابة : القائلين بجواز البيع بالتقسيط وهم عبد هللا بن  القول الثاني

وزفر من فقهاء االمصار
(1)

والشافعية وزيد بن علي والمؤيد باهلل والجمهور 
(2)

وطاووس والحكم  

وحماد واالوزاعي
(3)

. 

 استدل القائلون بجواز البيع بالتقسيط مع الزيادة بالثمن بنظير االجل من الكتاب والسنة واآلثار.

فأستدلوا بقوله تعالى ))واحل هللا البيع وحرم الربا(( اما من الكتاب
(4)

وهو نص عام يشمل انواع  

البيع ويدل على انها حالل اال االنواع التي ورد بتحريمها فلم يرد بالنص بتحريم البيع بالتقسيط او 

صورته
(5)

. 

وقال تعالى ))يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه((
(6)

) وبيع السلعة بثمن  

مؤجل مع الزيادة مما تضمنه هذه االية ، النها من المداينات الجائزة فتكون مشروعة بنص 

االية(
(7)

كانت  ما جعل له اجل مسمى اي وقال ابو جعفر )يدخل في هذه االية من الجواز كل 

حد موقوف عليه(ب ةوملها معلااج
(8)

اخلة في االية وبيع التقسيط من المداينات الجائزة الد 

المذكورة وهو جائز باالجماع لعمل االمة به وهو مثل البيع في االجل بالمعنى والحاجة اليه ماسة 

والزيادة في البيع الى اجل سببها تأخير تسليم المبلغ فرضي البائع بالتأخير مقابلة بالزيادة
(9)

. 

 

 (.3/162( ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1)

 –هـ( ، الناشر ، دار الكتاب العربي 1420( ، فقه السنة ، سيد سابق )ت: 5/181: نيل االوطار )( ينظر 2)

 (.3/73م ، )1977 -هـ 1397بيروت الطبعة الثالثة 
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 (.8/143( ينظر : شرح السنة )3)

 (.275( سورة البقرة : آية )4)

 (.4/348ينظر : صحيح السنة )( 5)

 (.288( سورة البقرة : آية )6)

 (.1/42هـ )1402شوال  11مجلة االقتصاد االسالمي. للشيخ عبد العزيز بن باز. العدد  (7)

( جامع البيان في تاويل القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب االملي ابو جعفر الطبري )ت: 8)

 (.6/43م )2000 -هـ 1420 1هـ( ، المحقق : احمد محمد شاكر ، الناشر : مؤسسة الرسالة. ط310

 (.4/358( ينظر : ابحاث هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية )9)

 واستدلوا من السنة واآلثار على جواز بيع التقسيط:

فقد ورد مايدل على جواز مشروعية هذا البيع من السنة من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا 

هللا عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت االبل ان ياخذ في قالص  صلىعنهما )ان رسول هللا 

الصدقة. فكان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة(
(1)

فهذا الحديث يدل على جواز الزيادة  

 مقابل االجل.

هللا عليه وسلم امر باخراج بني النضير  صلىوعن ابن عباس رضي هللا عنهما ) ان النبي محمد 

(ة فجاءه اناس منهم فقالوا ان لنا ديونا لم تحل فقال ضعوا وتعجلوامن المدين
(2)

. 

هللا عليه وسلم المدينة وهم يسلفون  صلىعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قدم رسول هللا 

بالتمر السنتين والثالث فقال )من اسلف في شيء ففي كيل معلوم الى اجل معلوم(
(3)

ولم يشترط  

 هللا عليه وسلم ان يكون االجل بنفس سعر الوقت الحاضر. صلىي بالن

وعن عكرمة بن عبد هلل بن عباس رضي هللا عنهما قال )البأس ان يقول للسلعة : هي بنقد بكذا 

(بكذا ولكن اليفترقان اال عن رضا وبنسيئة
(4)

. 

 

 

 

المحقق شعيب االرنؤؤط  ( ، قال3357( ينظر : سنن ابي داوود ، باب الرخصة في ذلك ، رقم الحديث )1)

 (.5/244حديث حسن )
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هـ( ، المحقق :  السيد عبد هللا 385( سنن الدارقطني ، ابو الحسن علي ابن عمر الغدادي الدارقطني )ت: 2)

 (.3/465()2980بيروت ، كتاب البيوع ، رقم الحديث ) –هاشم يماني المدني ، الناشر : دار المعرفة 

(. صحيح مسلم ، 3/85( ، )2240اب السلم في الوزن. معلوم ، رقم الحديث )( ينظر : صحيح البخاري ، ب3)

 (.3/1226( )1604باب السلم ، رقم الحديث )

 (.4/307( ينظر : مصنف بن ابي شيبة )4)

 

 

 

وقال صاحب بدائع الصنائع ))والثمن قد يزداد بمكان االجل ((
(1)

وذلك اذا كان الثمن مؤجال  

لتاجيل جاز لالجل حصة من الثمن وزاد البائع فيه من اجل ا
(2)

عن طاوس عن عبد الرحمن بن  

عمر االوزاعي عن عطاء ، قاال )ال باس ان يقول هذا الثواب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويذهب 

به على احدهما (
(3)

وقد جعل للزمان مقدارا من الثمن بدال منه في الموضعين جميعا وذلك انه لما  

له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلة ثمنه وهذا زاد في االزمان زاد 

تفصيل الحديث ضعوا وتعجلوا
(4)

. وقد سئل شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا عن رجل عنده 

فرس شراه بمائة وثمانين درهما فطلبه منه انسان بثالث مائة درهم الى مدة ثالث شهور فهل 

كان الذي يشتريه ينتفع به او يتجربه فال باس ببيعة الى اجل لكن يحل ذلك .فاجاب الحمد هلل ان 

المحتاج ال يربح عليه اال الربح المعتاد ال يزيد عليه اال الجل ضرورته 
(5  ) 

لت اللجنةئولقد س
 

الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء في السعودية عن حكم البيع بالتقسيط فاجابت اذا 

ل بثمن اكبر من ما تباع به نقدا عاجال وهو بيع صحيح وليس من اخر سيارة  الجاشترى شخص 

فيه اي ربا وهو عقد بيع صحيح وجائز
(6)

. 

 

 

 

هـ( ، 587( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. عالء الدين ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي )ت:1)

 (.5/224م ، )1986 -هـ 1406، 2الناشر ، دار الكتب العلمية ، ط

 (.3/73( ينظر : فقه السنة )2)



17 
 

( ينظر : مصصنف بن ابي شيبة ، باب الرجل يشتري من الرجل البيع فيقول ان كان بنسيئة بكذا وان كان نقدا 3)

 (.4/307( )2459فبكذا رقم الحديث )

 (.3/162( ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4)

تيميه ، احمد بن عبد الحليم ابن تيميه الحراني ابو العباس وي شيخ االسالم ابن كتب ورسائل وفتا ( ينظر :5)

هـ( ، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، الناشر : مكتبة ابن تيمية 728)ت: 

(29/501.) 

 (.13/151( ينظر : فتاوي اللجنة الدائمة )6)

 

 

 الترجيح:

بعد ان عرضنا االقوال من اجاز بيع التقسط من الفقهاء ومن قالوا بعدم جوازه البد لنا ان نرجح 

ما رئيناه صحيح نظريا الى االدلة التي ساقها كل فريق. وقد رئينا ان الصحيح في حكم البيع في 

وما  التقسيط هو ما ذهب اليه جمهور من جواز هذا البيع نظرا الى حجية االدلة التي ساقوها

يقول البائع ابيعك االحاديث التي وردت بصيغة بيعتين في بيعة قد فسرها بعض اهل العلم هو ان 

هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين وال يفارقه على احد البيعين فاذا فارقه على احدهما فال 

باس 
(1) 

الى اجال معلومة فاذا : بيع سلعة مؤجلة مع الزيادة على الثمن الحالي ومقسطه  ةلثالصورة الثا

 من تسديد اجل من هذه االجال زيد عليها الثمن بسبب التاخر عن التسديد هذه االجال .تاخر 

: ان يشتري سيارة بقيمة عشرة ماليين دينار مقسطة لمدة عشرة اشهر في كل شهر يدفع مثاله

بسبب التاخير فيصبح القسط لشهر من االشهر يزيد عليها الثمن دفع مليون دينار فاذا تاخر عن 

 المليون مليون وربع وذلك بسبب تاخير دفع القسط في وقته المحدد.

 في تحريمها الكتاب والسنة واالثار. صليواأل: هذه الصورة محرمة حكمه 

 : اما من الكتاب

اذا كان الثمن يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد له بنسبة معينة فذالك اليجوز باجماع 

. النه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن الكريم بتحريمه وهو قول احدهم المسلمين

واما ان تربي اي يزيدلمن عنده دين عند حلول ذلك الدين اما ان تعطي 
(2)

. 
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ك الترمذي ، ابو عيسى حاة بن موسى بن الضدر: الجامع الكبير سنن الترمذي ، محمد بن عيسى بن سعؤظ( ين1)

م ، باب ما جاء 1998بيروت  –هـ( ، المحقق : بشار عواد معروف ، الناشر : دار الغرب االسالمي 279)ت: 

 (.2/218) ( ، الفقه على المذاهب االربعة2/524في النهي عن بيعتين في بيعة )

واالفتاء ( ينظر : مجلة البحوث االسالمية ، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة في ادارة البحوث العلمية 2)

 (.6/270والدعوة واالرشاد ، المؤلف : الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد.)

 

 

) واحل هللا البيع وحرم الربا ( قال تعالى
(1)

قال مقاتل في تفسير هذه االية الربا المقصود بهذه  

زدني في االجل وازيدك على مالك االية بقوله )فكان الرجل اذا حل ماله فطلبه . فيقول المطلوب 

)
(2)

. 

قال تعالى )يا ايها الذينة امنو اتقو هللا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين (
(3)

قال مجاهد في  

بقوله )يكون للرجل على الرجل الدين فيقول : لك زيادة كذا وكذا وتؤخر عني  تفسيره لهذه االية

)
(4)

ياكلون الربا ال يقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك  قال تعالى )الذين 

بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 

وامره الى هللا ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (سلف 
(5)

 . 

)هو قال قتادة في قوله تعالى )ال يقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس( قال 

التخبل الذي يتخبله الشيطان من الجنون (
(6)

  . 

من الشيطان (خبال وقال الربيع )يبعثون يوم القيامة وبهم 
(7)

 . 

 واما من السنة واالثار:

 صلىفقد وردت ادلة تفيد بتحريم هذه الصورة فعن اسامة ابن زيد رضي هللا عنهما ان رسول هللا 

هللا عليه وسلم ) انما الربا في النسيئة(
(8)

 . 

 

 (275(سورة البقرة : اية )1)
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(، الناشر : 150بالوالء البلخي )ت:( تفسير مقاتل بن سليمان . ابو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير االزدي 2)

 (.1/148)1م.ط2003 -هـ1424بيروت –لبنان -دار الكتب العلمية

 (278(سورة البقرة :اية )3)

، الحقق : هـ(  104( تفسير مجاهد ، ابو الحجاج مجاهد ابن جبر التابعي المكي القريشي المخزومي)ت :4)

 -هـ 1410،  1مصر ، ط –: دار الفكر االسرالمي الحديثة الدكتور محمد بن عبد السالم ابو النيل ، الناشر 

 (.1/245م )1989

 (275(سورة البقرة : اية )5)

 (6/10( ينظر:جامع البيان في تؤيل القران)6)

 (6/10( ينظر:جامع البيان في تؤيل القران)7) 

ى داود الطيالسي ،ابو اب(، مسند 3/1218( )1596(صحيح مسلم ، باب بيع الطعام مثال بمثل ، رقم الحديث )8)

هـ(، المحقق : الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي 204داود سليمان بن الجارود الطيالسي البصري )ت:

 (2/16م، باب اسامة بن زيد رحمه هللا ، حديث رقم )1999هـ ـ1419 1مصر ،ط–،الناشر دار هجر 

 

ئة(هللا عليه وسلم قال )ال ربا اال في الدين او النسي صلىوعنه ايضا ان رسول هللا 
(1)

 

انما هي من ربا النسيئة فهو الدرهم بالدرهمين الى اجل وهو المعهود  صلتح) فهذه الزيادة التي 

من ربا االجاهلية والذي قد اجمع على تحريمه جميع االمة (
(2)

  

هللا عليه وسلم يقول في حجة  صلىوعن سليمان ابن عمرو عن ابيه قال :سمعت رسول هللا 

الوداع )اال ان كل ربا الجاهلية موضوع لكم روؤس اموالكم تضلمون وال تضلمون (
(3)

 

)والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة واجمع اهل العلم على تحريمها (
(4)

 

بالكتاب لتقسيط محرمة باالجماع النها من الربا المحرم باالجل او ابيع بالفهذه الصورة من 

 والسنة واالجماع ال يصح شرعا التعامل بها لعموم االدلة .

وانما يدفع ثمنها الى مالكها نيابة عنك على ان : ان تشتري السلعة من ال يملكها  الصورة الرابعة

 مع الزيادة . قسطا  متسدد المبلغ له 

مقسطا فيرفض المعرض ان تذهب الى المعرض لشراء سيارة بقيمة عشرة ماليين دينار مثاله : 

لنقد فتلتجئ الى البنك فيشتريها البنك لك نقدا من ابيع السيارة بالتقسيط وانه ال بد من الشراء ب

المعرض بقيمة عشرة ماليين دينار على ان تسدد البنك اثنا عشر مليون دينار مقسطا الى اجال 

  معلومة.
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هـ( تحقيق : عامر احمد حيدر ، 230( مسند ابي الجعد ، علي ابن الجعد ابن عبيد الجوهري البغدادي )ت: 1)

( 1648م ، باب عمرو ابن دينار ، رقم الحديث )1990 -هـ 1410 1بيروت ، ط –الناشر : مؤسسة نادر 

 عليه وسلم ، رقم الحديث هللا صلى( ، مسند االمام احمد ، باب حديث اسامة بن زيد حب رسول هللا 1/249)

 (.36/144( ، قال شعيب االرنؤؤط اسناده صحيح على شرط الشيخين )21817)

هـ( ، 450( كتاب الحاوي الكبير ، ابو الحسن علي بن محمد الحسني البغدادي ، الشهير بالماوردي )ت: 2)

 (.5/139بيروت . )د ، ت ( )د ، ط( ) –الناشر : دار الفكر 

( . السنن الكبرى 2235( حكم االلباني صحيح )3334وود ، باب في وضع الربا رقم الحديث )( سنن ابي دا3)

هـ( الناشر : مجلس دائرة المعارف 458وفي ذيله الجوهر النقي ، ابو بكر احمد ابن الحسين بن علي البهيقي )ت: 

 (.5/275( )4085رقم الحديث ) ، باب تحريم الربا هـ1344 – 1النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر اباد ، ط

 (.4/3( ينظر : المعني البن قدامة )4)

 

فهذه الصورة من البيع غير جائزة النه من بيع مااليملك . فعن حكيم ابن حزام رضي هللا  حكمه :

لني من البيع ماليس عندي ، أهللا عليه وسلم فقلت ياتيني رجل يس صلىعنه قال : اتيت رسول هللا 

هللا عليه وسلم )التبع ماليس عندك( صلىاابتاع له من االسوق ثم ابيعه ؟ قال الرسول 
(1)

. اي 

التبع ماليس في ملكك
(2)

اشترط على كون المبيع مملوكا لبائعه( )فهذا 
(3)

وانه اليجوز للمصرف  

لسلعة المباعة من شروط صحة البيع ئع مالكا لبابيع المعدن اال بعد تملكه اذ ان اشتراط كون ال

باتفاق الفقهاء
(4)

. 

وفي تعليل هذا الحديث قال المتيوي واشهب قاال . النه ذا اشترى ماليس عنده فكانه اي المشتري 

اي مازاد  –قال لمن اليملك السلعة خذ هذه الدراهم واشتري بها كذا وكذا وعلى ان لك ما فضل 

وما نقص من الدراهم على المشتري وفي هذا غرر من الدراهم للذي اليملك السلعة .
(5)

. 

 

 

(: كتاب الفوائد 3/302( )3503( ينظر : سنن ابي داوود ، باب في الرجل يبيع ماليس عنده ، رقم الحديث )1)

هـ( ، المحقق : حلمي كامل اسعد هادي الناشر : دار 354ابو بكر محمد بن عبد هللا البغدادي الشافعي البزار )ت: 

م ، باب في شهادة الرجل الواحد على رواية 1997 -هـ 1417،  1الرياض ، ط –السعودية  –الجوزي  ابن

( : المعجم الكبير ، سليمان بن احمد بن ايوب ، ابو القاسم الطبراني )ت: 1/243( )236الهالل ، رقم الحديث )
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، )د ، ت( ، باب  2القاهرة ، ط –مية هـ( ، المحقق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، الناشر : مكتبة ابن تي360

 ( قال االلباني صحيح.3/194( )3098يوسف ابن ماهك عن حكيم ابن حزام ، رقم الحديث )

شي المصري عبد هللا محمد بن عبد هللا الزركشي على مختصر الخرقي ، شمس الدين ابي ( شرح الزرك2)

م 2002 -هـ 1423يم . الناشر : دار الكتب العلمية . هـ( ، المحقق : عبد المنعم خليل ابراه774الحنبلي ، )ت: 

 (.2/83لبنان ) –بيروت 

( المبدع في شرح المقنع ، ابراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن مفلح ، ابو اسحاق برهان الدين ، )ت: 3)

 (.2/83لبنان ) –هـ( الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت 884

 (.73/254ة )سالمي: مجلة البحوث اال ( ينظر4)

 الدين ابو العباس احمد بن احمد بن ب( ينظر : شرح زروق على متن الرسالة ، البن ابي زيد القرويني ، شها5)

،  1لبنان ط –علمية بيروت لهـ( ، الناشر : دار الكتب ا899الفاسي ، المعروف بزروق )ت:  ى البرنسسعي

 (.2/762م ، )2006 -هـ 1427

 

 

هللا عليه وسلم )اليحل سلف  صلىمرو رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا وعن عبد هللا بن ع

وبيع والشرطان في بيع والربح مالم يضمن ، والبيع ماليس عندك(
(1)

. 

واستنادا على هذه االحاديث فانه التجوز هذه الصورة من البيع بالتقسيط النها من البيع مااليملك 

على ان اشتريتها لك من صاحبها (وكذالك ) ان يقول هذا الدار بكذا 
(2)

كله غير جائز. وانه  فهذا 

 البد ان تدخل السيارة في حيازة البنك ثم تشتريها من البنك بالتقسيط.

ي حالة طلب االشخاص يطلب مني بعض االشخاص اعطائهم سيارات بطريقة التقسيط وف س/

د ذالك اقوم بشراء السيارات كن اتفق معهم على القيمة وعنل لدي غير متوفرةات تكون السيار

 واحضارها للمشتري افيدونا على صحة هذا البيع والشراء من عدمه اثابكم هللا.

اذا كان الواقع على ما ذكرت انك تتفق  مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد  ج/

قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد. حرام ذالك النه بيع ماليس عندك
(3)

. 

ان تشتري السلعة اجل او مقسطا ويبيعها لصاحبها بنفس الوقت بثمن اقل  الصورة الخامسة :

نقدا
(4)

.  

بيعها بنفس الوقت ي: ان تشتري سيارة من تاجر بقيمة عشرة ماليين دينار اجل ومقسطا ثم مثاله 

 المال.على التاجر بقيمة تسع ماليين دينار نقدا والغرض من هذه المعاملة هو الحصول على 
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: هذه الصورة محرمة وغير جائزة لورود نصوص في تحريمها وهي الصورة المعروفة  حكمه

 .عند الفقهاء باسم بيع العينة

هللا عليه وسلم يقول )اذا تبايعتم  صلىعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال سمعت رسول هللا 

بالعينة واتخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط عليكم ذال الينزعه حتى ترجعوا 

الى دينكم(
(5)

.  

 (.11/253( )6671( مسند احمد ، باب مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما رقم الحديث )1)

 (.5/192هـ ، )1422ئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، اصدر سنة ( البحوث العلمية ، هي2)

 (.13/245( ينظر : فتاوي اللجنة الدائمة المجموعة االولى )3)

 -هـ 1413،  3، ط( الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز . د. عبد العظيم بدوي الناشر : دار ابن رجب 4)

 .411م ، ص2010

 (      3/374( قال الشيخ االلباني صحيح ، )3462د باب في النهي عن العينة . رقم الحديث )( سنن ابي داوو5)

عي )وبيع العينة هو ان يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه الى المشتري ثم يشتريه افقال الر

ثمن نقدا اقل من ذالك القدر(ثمن بقبل قبض ال
(1)

وذكر عند محمد العينة فقال : نبئت ان ابن عباس  

رضي هللا عنهما كان يقول )دراهم بدراههم وبينهما جريرة(
(2)

. 

تى وعن ابو مصعب قال حدثنا مالك )انه بلغه ان رجال قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد ح

لك عبد هللا بن عمرو فكرهه ونهى عنه(ابتاعه منك الى اجل فسئل عن ذ
(3)

. 

يردها عليه بثمن عاجل اقل مما اشتراها به فذلك بيع  ان اذا اشترى سيارة مثال من شخص الجل)

(نقد بنقد مع التفاضل وهو الربا الذي حرمه هللا تعالى
(2)

فان كان الشخص محتاجا الى الدراهم  

فاشترى السلعة ليبيعها في الحال وياخذ ثمنها فهذا مكروه اظهر قولي العلماء
(3)

. 

ق انه قال )العينة حرام(عن مسرو
(6)

وعن ابن سيرين )انه كره العينة(.  
(7)

. 

ت الربا(خ)انه من قبلك عن العينة فانها ا وجاء كتاب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد
(8)

 .

)فاذا ما اشترى شخص سلعة من اخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن اقل ينقده اياه فهذا 

من الحيلة على الربا وهو العينة(ممنوع شرعا لما فيه 
(9)

. 

ويثبت من خالل االدلة انه اليجوز شراء سلعة مانسيئة ويعود لبيعها لصاحبها بنفس الوقت بثمن 

  اقل نقدا الن المشتري اليقصد السلعة وانما يقصد الثمن.
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حمن علي ، ابو عبد الر( عون المعبود شرح سنن ابي داوود ومعه حاشية ابن القيم ، محمد اشرف بن امير بن 1)

 -هـ 1415،  2بيروت ، ط –هـ( ، الناشر : دار الكتب العلمية 1329بادي )ت: ااشرف الحق الصديقي ، العظيم 

 (.9/242م )1994

 (.4/282( )20157( ينظر : مصنف بن ابي شيبة باب من كره العينة ، رقم الحديث )2)

 (.2/369( )2639بيعة ، رقم الحديث )( موطأ االمام مالك ، باب النهي عن بيعتين في 3)

 (.13/152( فتاوي اللجنة الدائمة المجموعة االولى )4)

 (.29/501( ينظر : كتب ورسائل وفتاوي شيخ االسالم ابن تيمية )5)

 (.4/282( )20154( مصنف بن ابي شيبة ، باب من كره العينة )6)

 (.4/282( )20159( مصنف بن ابي شيبة ، باب من كره العينة )7)

 (.4/283( )20158( مصنف بن ابي شيبة ، باب من كره العينة )8)

 (.7/53( . مجلة البحوث االسالمية )9/242( ينظر : عون المعبود وحاشية ابن القيم )9)

 المطلب الثاني

 البيوع التي اليجوز فيها االجل او التقسيط

 

ه التي تمنع االجل في تلك البيوع وهذ حدد الفقهاء بيوعا اليجوز فيها االجل لورود االدلة الشرعية

 البيوع هي :

 االصناف الستة وما يجري مجراها: 

 صلىالصامت رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا  بنوع الربوية اخذا من حديث عبادة اي البي

هللا عليه وسلم )الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 

بالملح مثال بمثل سواءا بسواء يدا بيد فاذا اختلف هذه االصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا 

بيد(
(1)

 . 

وسلم )الذهب بالذهب  هللا عليه صلىرضي هللا عنه قال . قال رسول هللا  البراء بن عازبوعن 

والفضة بالفضة والورق بالورق مثال بمثل يدا بيد من زاد او ازداد فقد ربى(
(2)

. 

 صلىهللا عليه وسلم )نهى رسول هللا  صلىوعن ابي هريرة رضي هللا عنه قال . قال رسول هللا 

هللا عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا(
(3)

. 
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هللا عليه وسلم قال )الدينار بالدينار الفضل بينهما  صلىوعن ابي هريرة قال ان رسول هللا 

والدرهم بالدرهم الفضل بينهما(
(4)

. 

 

 

 

 (.3/1211( )1587( صحيح مسلم ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، رقم الحديث )1)

 االرنؤؤط اسناده( قال شعيب 9639( مسند االمام احمد ، باب مسند ابي هريرة رضي هللا عنه ، رقم الحديث )2)

 (.2/437ن )خيصحيح على شرط الشي

 (.8/139( )2180( صحيح البخاري ، باب بيع الورق بالذهب نسيئة ، رقم الحديث )3)

 (.3/1212( )1588( صحيح مسلم ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، رقم )4)

نقدية اليجوز فيها ان هذه االصناف الستة ومايجري مجراها من االوراق ال وجه الداللة :

االجل
(1)

. فال يصح بيع صنف منها بعضه ببعض او بصنف اخر مع االجل. فال يصح بيع الذهب 

فضة الى اجل او التمر بالتمر الى اجر او ذهب بالذهب الى اجل او ببالذهب الى اجل او الفضة 

 هكذا كل جنس بجنسه او بغير جنسه او ما يجري مجراها من االوراق المالية.

و انير فال بد من التقابض بالمجلس ا كان هناك نوع واحد مثال دوالرات بدوالرات او دنانير بدناذ

التماثل. واذا كانت مختلفة مثال دوالرات بدنانير جاز التفاضل والبد من التقابض في المجلس 

واليجوز نسيئة
(2)

. 

المسلمين نسيئة حرام وان وقال ابن حزم االندلسي الضاهري ) اتفقوا ان بيع الذهب بالذهب بين 

بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام(
(3)

. وقال ابو الحسن السغدي الحنفي )والتجوز النسيئة في الذهب 

بالذهب ، والفضة بالفضة(
(4)

. 

هللا عليه وسلم قال ) التبيعو الذهب  صلىان رسول هللا عن ابي سعيد الخدري )رضي هللا عنه( 

بعضهما على بعض والتبيعوا الورق بالورق اال المثل بالمثل وال بالذهب اال مثل بمثل وال تشفوا 

تشفوا بعضهما على بعض والتبيعوا منها غائبا بناجز(
(5)

. 
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 (.3/160( ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة )1)

( ينظر : مجموع فتاوي العالمة عبد العزيز ابن باز )رحمه هللا( ، عبد العزيز بن عبد هللا بن باز )ت: 2)

 (.19/172هـ( اشرف على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر )1420

( مراتب االجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم االندلسي 3)

 (.1/84بيروت ) –هـ( ، الناشر : دار الكتب العلمية 456القرطبي الضاهري )ت: 

هـ( ، المحقق : المحامي 461الحسن علي ابن الحسين بن محمد السغدي الحنفي )ت:  ( النتف في الفتاوي ، ابو4)

 -هـ 1404،  2االردن ، ط –عمان  –اح الدين الناهي ، الناشر : دار الفرقان مؤسسة الرسالة صلىالدكتور 

 (.1/492م ، )1984

صحيح مسلم ، باب الربا ، رقم ( : 2/75( )2177( صحيح البخاري ، باب بيع الورق بالذهب ، رقم الحديث )5)

 (.3/1208( )1584الحديث )

 

) ال تشفوا بعضها على بعض اي ال تفضلوا بعضها على بعض(
(1)

فال يجوزتفضيل بعضها على  

بعض اذا اتحد الجنس مثل ذهب ب ذهب او فضة بفضة او تمر بتمر فيجب فيها التساوي وان 

لك ممن رواه ابي هريرة )رضي هللا عنه(  ان ودليل ذ كان احدهما ذا نوعية جيدة والخر رديئة

 صلىر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول هللا بيهللا عليه وسلم استعمل رجل على خ صلىرسول هللا 

هللا عليه وسلم )اكل تمر خيبر هكذا قال ال وهللا يا رسول هللا انا لناخذ الصاع من هذا بصاعين 

ثم ابتع هللا عليه وسلم التفعل بع الجمع بالدراهم  صلىوالصاعين بالثالث فقال رسول هللا 

بالدراهم جنيبا(
(2)

 

)فاجمع المسلمون على انه ال يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا او الورق بالورق تبرها 

بها وحليها اال مثال بمثل وزن بوزن يدا بيد وانه ال يباع شيء منها غائب بناجز فقد حرم وضرمو

ن الزيادة والنسأ جميعا(من طريقتي في هذا الجنس
(3)

. 

االصناف اال  فما دام الجنس واحد فال بد من التساوي والتقابض في المجلس فلم يختلفوا في هذا

 في البر والشعير.

فأن مالكا واهل المدينة واالوزاعي جعلوا البر والشعير صنفا واحدا فقالوا : اليجوز ان يباع 

 الشعير اال مثال بمثل.
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هللا عليه وسلم ، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي  صلى( عمدة االحكام من كالم خير االنام 1)

 -هـ 1408،  2دمشق ط –هـ( ، تحقيق محمود االرنؤؤط ، الناشر: دار الثقافة العربية 600الدمشقي الحنبلي )ت:

 (.1/186م . )1988

( :السنن المؤثورة للشافعي 3/78()2201خير منه ، رقم الحديث )( صحيح البخاري ، اذا اراد بيع تمر بتمر 2)

هـ( ، المحقق : د.عبد المعطي امين قلعجي 264)ت:  المزني.اسماعيل ابن يحيى ابن اسماعيل ابو ابراهيم 

 (.1/257()212هـ . باب في البيوع رقم الحديث )1406،1ط–بيروت  -.الناشر :دار المعرفة

هـ(. المحقق : السيد يوسف احمد 560والعلماء .يحيى بن محمد بن هبيرة الذهبي الشيباني )ت:( اختلف االئمة 3)

 (1/358()2002-هـ1432بيروت ، الطبعة االولى )–، الناشر : دار الكتب العلمية لبنان 

 

 

وقال سفيان واهل العراق البر والشعير مختلفان ال باس ان يباع احدهما باالخر متفاضال يد بيد 

يجوز نسيئة وكذلك قال ابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وهو مذهب الصحابي  وال

عبادة بن الصامت 
(1)

. 

اما اذا لم يكونا من جنس واحد كان يكون ذهب بفضة او تمر بملح جاز التفاضل بشرط التقابض 

والصنعائي ان عبادة بن الصامت  في المجلس ويحرم االجل وذلك مما اثر عن ابي االشعث

)رضي هللا عنه ( قام خطيبا فقال )ايها الناس انكم قد احدثكم بيوعا ال ندري ما هي ؟ اال وان 

فال بأس ببيع الذهب الذهب بالذهب مثال بمثل تبره عينة اال وان الفضة مثال بمثل تبرها وعينها ، 

بالفضة والفضة اكثرهما يدا بيد واليصح نسيئه ، اال وان البر بالبر يدا بيد مدا بمد ، اال وان 

ح صلىالشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد وال باس ببيع الشعير بالحنطة والشعير اكثرهما يدا بيد وال ي

ل(نسيئه ، اال وان التمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مثال بمث
(2)

. 

وعلى هذه االدلة اتفق األئمة والعلماء على انه يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا 

بيد وال يجوز ان يتفرقا في المجلس قبل القبض
(3)

. 
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)واتفقوا على ان بيع الحنطة بالذهب والفضة جائز نساء(
(4)

. لعدم ورود النص بتحريم االجال 

 فيها.

 

هـ( ، المحقق : الدكتور 294ف الفقهاء ، ابو عبد هللا محمد بن نصر بن الحاج المروزي )ت: ( ينظر : اختال1)

 (.1/526م )2000 -هـ 1420،  1الرياض ، ط –محمد طاهر حكيم ، الناشر : اضواء السلف 

هللا عليه وسلم من االخبار . محمد بن جرير الطبري )ت:  صلى( تهذيب االثار وتفصيل الثابت عن رسول هللا 2)

 .(2/746القاهرة ) –هـ(. المحقق : محمود شاكر ، الناشر : مطبعة المدني 310

 (.1/358( ينظر : اختالف األئمة والعلماء )3)

 (.1/359( ينظر : اختالف األئمة والعلماء )4)

 

 

 المطلب الثالث

 ضوابط وآداب البيع بالتقسط

الى بيان حكم كل صورة من صور البيع بالتقسيط مايجوز من تلك الصور وما  صلناتوعندما 

 اليجوز فال بد لنا من بيان ضوابط وآداب ما يجوز من تلك الصور.

 اوال : ضوابط البيع بالتقسيط.

االصناف الستة  صنف من ان ال يكون المبيع ذهبا اوفضة او اي -1
(1)

او ما يجري مجراها  .

 من البيوع الربوية المحرمة كما اسلفنا . النها

ان يكون المبيع مملوكا للبائع النه اذا لم يكن مملوكا للبائع فهذا البيع غير جائز النه من البيع  -2

ما ال يملك
(2)

 كما اسلفنا على عدم جوازه. .

الربا منالزيادة ن هذه زيادة في حال التاخر عن السداد الال يشترط البائع على المشتري  -3
 (3)

. 

 المحرم بالكتاب والسنة واالجماع .

بالنقد او التاجيل فان لم يجزم بنوع البيع هل هو بالنقد او باالجل مع الزيادة فهو  نحزم العاقدا -4

غير جائز شرعا بسبب الجهالة في الثمن
(4)

. 
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التقسيط  دوائالثمن التنصيص في العقد على ف ال يجوز شرعا في بيع التقسيط مع الزيادة في -5

مفصولة عن الثمن بل يجب ان ترتبط سوية . كان يقول في العقد السلعة مؤجلة بعشرة ماليين 

دينار مع الزيادةبسبب التاجيل قدرها مليونين دينار فهذا غير جائز بل يجمعها سوية فيقول السلعة 

مؤجلة قدرها اثنا عشر مليون دينار
(5)

. 

 

 (.13/160)( ينظر : فتاوي اللجنة الدائمة 1)

 (.2/83( ينظر : المبدع في شرح المقنع )2)

 (.6/270( ينظر : مجلة البحوث االسالمية )3)

 (.7/5172( ، الفقه االسالمي وادلته )8/123( ينظر : شرح السنة )4)

 (.7/5172( ينظر : الفقه االسالمي وادلته للزحيلي )5)

 

ن المشتري اال اذا كان المشتري قادرا على عدم التوسع في هذه المعاملة سواء من البائع او م -6

يريد ادائها  هللا عليه وسلم )من اخذ اموال الناس صلىتسديد االقساط في مواعيدها المحددة لقوله 

ى هللا عنه ومن اخذ يريد اتالفها اتلفه هللا(دا
(1)

 . 

ان اليكون في الزيادة غبن فاحش بل يجب عليه االقتصاد فيما يتحقق له الربح الميسر له وان  -7

من الجشع والطمع ال يستغل ظروف المشتري الحرجة ليبيع له بأضعاف مضاعفة الن هذا 

واالضرار بالناس واكل اموالهم بالباطل
(2)

. 

اليكون عنده مايكفيه من النقود ليشتري  ان يكون ذو حاجة شديدة عند المعاملة بالتقسيط بحيث -8

 السلعة ، اما اذا كان ميسرا وعنده اموال تكفيه فاننا ننصحه بعدم االلتجاء الى التقسيط.

ان تكون المدة معلومة في تسديد االقساط . الن الجهل بالمدة يؤدي الى النزاع بين كل من  -9

نهما( قال رسول ث ابن عباس )رضي هللا علم من حديهللا عليه وس صلىالبائع والمشتري ولقوله 

هللا عليه وسلم )من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم( صلىهللا 
(3)

. 

 

 ثانيا : آداب البيع بالتقسيط : 
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هللا عليه وسلم  صلىان يكون كال من البائع والمشتري حسن القضاء . وذلك بفعل رسول هللا  -1

هللا عليه وسلم  صلىمن حسن القضاء ، عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال كان لرجل على النبي 

سن من االبل فجائه يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له اال سنا فوقها فقال اعطوه فقال 

احسنكم قضاء( هللا عليه وسلم )ان خياركم صلىاوفيتني اوفى هللا بك قال النبي محمد 
(4)

. 

 

 

 (.3/152( )2387( صحيح البخاري ، باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها او اتالفها ، رقم الحديث )1)

 (.29/469( ينظر : مجمع الفتاوي )2)

ب بن عبد مناف المطلبي لالمسند . ابو عبد هللا محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المط( 3)

( : 1/139لبنان ، باب من كتاب البيوع ) –هـ( ، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت 204القريشي المكي )ت: 

 (.3/85( )2240صحيح البخاري ، باب السلم في وزن معلوم ، رقم الحديث )

 (.3/130( )2393( صحيح البخاري . باب حسن القضاء ، رقم الحديث )4)

ر والتجاوز عنه . لحديث ابي هريرة )رضي هللا عنه( عن النبي سسر وانظار المعؤالرفق بالم -2

هللا عليه وسلم قال )كان تاجر يداين الناس فأذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزا عنه  صلىمحمد 

لعل هللا يتجاوز عنا فتجاوز هللا عنه(
(1)

. 

، وكثرة الحلف من اللغو  صلىالتصدق والتخفيف لصاحب الحاجة وذلك لتكفير االثام مما ح -3

هللا عليه وسلم قال )يامعشر التجار  صلىعن قيس ابن ابي غرزة )رضي هللا عنه( ان رسول هللا 

ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة(
(2)

. 

ان يتحلى كل من البائع والمشتري بالسهولة والسماحة والتجاوز لصاحبه عن جابر ابن عبد  -4

هللا عليه وسلم قال )رحم هللا رجال سمحا اذا باع واذا  صلىهللا )رضي هللا عنهما( ان رسول هللا 

اشترى واذاا اقتضى(
(3)

. 

حزام )رضي هللا عنه( قال :  تجنب الغش ، والتزام الصدق والنصح في البيع ، عن حكيم ابن -5

مالم يتفرقا فأن صدقا وبينا بورك لهما في  هللا عليه وسلم )البيعان بالخيار صلىقال رسول هللا 

وان كتما و كذبا محقت بركة بيعهما( بيعهما
(4)

. 
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 (.3/75( )2078( صحيح البخاري . باب من نظر معسرا ، رقم الحديث )1)

( ، حكم االلباني 3/242( )3326باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو ، رقم الحديث )( سنن ابي داوود . 2)

 صحيح.

 (.3/57( )2076( صحيح البخاري . باب السهولة والسماحة في البيع والشراء ، رقم الحديث )3)

 (.3/58( )2079( صحيح البخاري . باب يبين البيعان ولم يكتما ونصحا ، رقم الحديث )4)

 الخاتمة

بعد هذه الرحلة العلمية المباركة والتي عشناها في رحاب هذا الموضوع )حكم البيع بالتقسيط في 

اليها خالل هذا البحث وهو على  اصلنتوالفقه االسالمي( كان البد لنا ان نذكر بعض النتائج التي 

 النحو التالي.

ث والفقه االسالمي القدامى الى ان ان مصطلح البيع بالتقسيط لم يكن معروفا عند علماء الحدي -1

 ي كتب الحديث والفقه وشاهدة عليه.اصوله ومضانه متوفرة ف

ان البيع بالتقسيط جائز وان فتاوى واقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جائت تعلن القول  -2

 بصحة بيع التقسيط.

طالنها او فسادها كونها ذريعة ب ةة والفاسدة عند جمهور العلماء علان البيوع المذكورة الباطل -3

اليملك السلعة عند العقد او كون الثمن مجهوال بسبب الغرر في ما الى الربا المحرم او لكونها 

 البيع.
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 المصادر 

 القرآن الكريم -

 ابحاث هيئة كبار العلماء ، هيئة كبار العلماء  بالمملكة العربية السعودية. -1

هـ( ، تحقيق : محمد 370الجصاص الحنفي )ت:  الرازي علي ابو بكراحكام القرآن. احمد بن  -2

 الصادق قمحاوي. الناشر : دار الصحف في القاهرة.

هـ(. المحقق : السيد 560اختلف االئمة والعلماء .يحيى بن محمد بن هبيرة الذهبي الشيباني )ت: -3

 (.2002-هـ1423ولى )بيروت ، الطبعة اال–يوسف احمد ، الناشر : دار الكتب العلمية لبنان 

هـ( ، المحقق : 294اختالف الفقهاء ، ابو عبد هللا محمد بن نصر بن الحاج المروزي )ت:  -4

 م.2000 -هـ 1420،  1الرياض ، ط –الدكتور محمد طاهر حكيم ، الناشر : اضواء السلف 

 .هـ1422البحوث العلمية ، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، اصدر سنة  -5

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي الشهير بابن رشيد الحفيد )ت:  -6

 هـ( ، الناشر : دار الحديث القاهرة.594

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. عالء الدين ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي  -7

 م.1986 -هـ 1406، 2طهـ( ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، 587)ت:
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هـ( ، الناشر دار 1205تاج العروس من جوامع القاموس . محمد بن عبد الرزاق الحسيني )ت:  -8

 الهداية.

هـ(. ضبطه وصححه جماعة من العلماء 816التعريفات .علي بن محمد الشريف الجرجاني )ت: -9

 م.1983-هـ1413-1باشراف الناشر :دار الكتب العلمية :بيروت لبنان.ط

هـ( ،  104ر مجاهد ، ابو الحجاج مجاهد ابن جبر التابعي المكي القريشي المخزومي)ت :تفسي -10

المحقق : الدكتور محمد بن عبد السالم لبو النيل ، الناشر : دار الفكر االسالمي الحديثة ، مصر 

 م.1989 -هـ 1410 1، ط

(، 150والء البلخي )ت:ابو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير االزدي بالتفسير مقاتل بن سليمان  -11

 .1م.ط2003 -هـ1424بيروت –لبنان -الناشر : دار الكتب العلمية

هللا عليه وسلم من االخبار . محمد بن جرير  صلىتهذيب االثار وتفصيل الثابت عن رسول هللا  -12

 القاهرة. –هـ(. المحقق : محمود شاكر ، الناشر : مطبعة المدني 310الطبري )ت: 

ن في تفسير كالم المنان ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )ت: تيسير الكريم الرحم -13

 -هـ 1420 1اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالة. ط ى( ، المحقق : عبد الرحمن بن معل1376

 م2000

جامع البيان في تاويل القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب االملي ابو جعفر  -14

 -هـ 1420 1المحقق : احمد محمد شاكر ، الناشر : مؤسسة الرسالة. طهـ( ، 310الطبري )ت: 

 م.2000

ك الترمذي ، ابو احة بن موسى بن الضدن الترمذي ، محمد بن عيسى بن سعؤالجامع الكبير سن -15

بيروت  –هـ( ، المحقق : بشار عواد معروف ، الناشر : دار الغرب االسالمي 279عيسى )ت: 

 م.1998

هللا عليه وسلم من سننه وايامه.  صلىرسول هللا امور من حيح المختصرالجامع المسند الص -16

هـ( ، المحقق : محمد زهير بن  256محمد بن اسماعيل ابو عبد هللا البخاري )ت: 

 هـ .1422 1ناصرالناصر. الناشر: دار طوق النجاة. ط

الجبل ، هـ( ، الناشر ، دار 1353ر الحكام في شرح مجلة االحكام . علي حيدر خواجه )ت: رد -17

 م.1991 -هـ 1411،  1ط

ق هـ( ، الناشردار الكتاب 12دستور العلماء: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول االحمدي )ت: -18

 م.2000-هـ 1421-1لبنان ،ط–العلمية 

هـ( ، تحقيق : علي بن حسن بن علي 1307خان )ت: الروضة الندية ، ابو الطيب محمد صديق  -19

 .1المملكة العربية السعودية ، ط –الحلبي ، الناشر : دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، الرياض 
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سلسلة االحاديث الصحيحة والشيء من فقهها وفوائدها ، محمد ناصر الدين االباني )ت:  -20

 .1الرياض ، ط –والتوزيع هـ( ، الناشر : مكتبة المعارف للنشر 1420

، تحقيق : هـ( 273)ت: سنن ابن ماجة ، ابن ماجة ابو عبد هللا محمد بن عبد العزيز القزويني  -21

 محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : دار احياء الكتب العربية.

ـ(، المحقق: محمد محيي ه 275سنن ابي داود، ابو داود سلمان بن االشعث بن اسحاق )ت : -22

 بيروت. -الحميد الناشر: المكتبه العصريه ،صيدا عبد الدين 

هـ(، تحقيق : عبد 303السنن الصغرى للنسائي، ابو عبد الرحمن بن احمد شعيب النسائي)ت: -23

 م.1986هـ ـ1406،  2الفتاح ابو غده .الناشر: مكتبه المطبوعات االسالميه حلب، ط

هـ( 458لحسين بن علي البهيقي )ت: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ، ابو بكر احمد ابن ا -24

 هـ.1344 – 1الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر اباد ، ط

هـ( ، 264ثورة للشافعي .اسماعيل ابن يحيى ابن اسماعيل ابو ابراهيم تاكنرني )ت: أالسنن الم -25

 هـ .1406،1ط–بيروت  -المحقق : د.عبد المعطي امين قلعجي .الناشر :دار المعرفة

شي عبد هللا محمد بن عبد هللا الزركشي على مختصر الخرقي ، شمس الدين ابي شرح الزرك -26

هـ( ، المحقق : عبد المنعم خليل ابراهيم . الناشر : دار الكتب 774المصري الحنبلي ، )ت: 

 لبنان. –م بيروت 2002 -هـ 1423العلمية . 

هـ( ، 516د الحسين بن مسعود البغوي الشافعي )ت: شرح السنة ، محيي السنة ، ابو محم -27

 .2تحقيق : شيعيب االرنؤؤط ، الناشر : المكتب االسالمي دمشق ، ط

 ، طبعة العاني ، )د.ت (.1شرح المجلة، منير القاضي، ط -28

هـ(، دار النشر: دار ابن 1421الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد صالح بن العثيمين)ت: -29

 هـ.1428-هـ 1422 1الجوزي، ط

الدين ابو العباس احمد بن احمد  بني ، شهااشرح زروق على متن الرسالة ، البن ابي زيد القرو -30

هـ( ، الناشر : دار الكتب اعلمية بيروت 899ى البرنس الفاسي ، المعروف بزروق )ت: يبن عي

 م.2006 -هـ 1427،  1لبنان ط –

مالك كمال بن السيد سالم .مع تعليقات  حيح فقه السنه وادلته وتوضيح مذاهب االئمه ،ابوص -31

بن باز. والشيخ محمد بن صالح العثيمين  الشيخ عبد العزيزوفقهيه للشيخ ناصر الدين االلباني .

 مصر.  –.الناشر :المكتبه التوفيقيه ،القاهره 

هللا عليه وسلم ، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي  صلىعمدة االحكام من كالم خير االنام  -32

هـ( ، تحقيق محمود االرنؤؤط ، الناشر: دار الثقافة 600الجماعيلي الدمشقي الحنبلي )ت:

 م.1988 -هـ 1408،  2دمشق ط –العربية 
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عون المعبود شرح سنن ابي داوود ومعه حاشية ابن القيم ، محمد اشرف بن امير بن علي ، ابو  -33

هـ( ، الناشر : دار الكتب العلمية 1329بادي )ت: الرحمن اشرف الحق الصديقي ، العظيم عبد ا

 م.1994 -هـ 1415،  2بيروت ، ط –

هـ(، المحقق :د. مهدي 170العين ، ابي عبد الرحمن الخليل ابن احمد الفراهيدي البصري)ت: -34

 المخزمي،الناشر : دار ومكتبة الهالل.

 موعة االولى ، الناشر : رئاسة ادارة البحوث العلمية واالفتاء.فتاوى اللجنة الدائمة . المج -35

دمشق ،  –الفقه االسالمي وادلته. أ.د. وهبة بنت مصطفى الزحيلي . الناشر : دار الفكر سوريا  -36

 .4ط

بيروت الطبعة الثالثة  –هـ( ، الناشر ، دار الكتاب العربي 1420فقه السنة ، سيد سابق )ت:  -37

 م.1977 -هـ 1397

ه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، أ.د عبد العزيز مبروك االحمدي ، أ.د فيحان بن شالى الفق -38

 م.2003 -هـ 1424المطيري ، الناشر ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

هـ ( ،  1360الفقه على المذاهب االربعة عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري )ت:  -39

 م.2003 -هـ 1424 – 2لبنان. ط –بيروت  الناشر : دار الكتب العلمية ،

لبنان  -هـ(. الناشر: مؤسسه الرساله بيروت817قاموس المحيط .مجد الدين الفيروز ابادي )ت:  -40

 م.2005 -هـ 1426الطبعه الثامنه 

البغدادي ، الشهير بالماوردي )ت:  بصريابو الحسن علي بن محمد الكتاب الحاوي الكبير  -41

 بيروت. –لفكر هـ( ، الناشر : دار ا450

هـ( ، المحقق : حلمي 354كتاب الفوائد ابو بكر محمد بن عبد هللا البغدادي الشافعي البزار )ت:  -42

 م.1997 -هـ 1417،  1الرياض ، ط –السعودية  –كامل اسعد هادي الناشر : دار ابن الجوزي 

الحراني ابو العباس كتب ورسائل وفتاوي شيخ االسالم ابن تيميه ، احمد بن عبد الحليم ابن تيميه  -43

هـ( ، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، الناشر : مكتبة ابن 728)ت: 

 تيمية.

. الناشر: هـ(711االنصاري )ت:  لسان العرب .محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور -44

 دار الحديث القاهره.

هللا بن محمد بن مفلح ، ابو اسحاق برهان  المبدع في شرح المقنع ، ابراهيم بن محمد بن عبد -45

 لبنان. –هـ( الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت 884الدين ، )ت: 

 هـ.1402شوال  11مجلة االقتصاد االسالمي. للشيخ عبد العزيز بن باز. العدد  -46
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مجلة البحوث االسالمية ، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة في ادارة البحوث العلمية  -47

واالفتاء والدعوة واالرشاد ، المؤلف : الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة 

 واالرشاد.

مجموع فتاوي العالمة عبد العزيز ابن باز )رحمه هللا( ، عبد العزيز بن عبد هللا بن باز )ت:  -48

 هـ( اشرف على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر.1420

العابدين ابو عبد هلل محمد بن ابو بكر الحنفي الرازي  مختار الصحاح . زين -49

يدا ص–بة العصرية ، النموذجية،بيروت هـ(،المحقق يوسف الشيخ محمد .الناشر :المكت666)ت:

 م.1999-1420ة الخامسة ع.الطب

مراتب االجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن  -50

 بيروت. –هـ( ، الناشر : دار الكتب العلمية 456ي القرطبي الضاهري )ت: حزم االندلس

لمسند . ابو عبد هللا محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد ا -51

 لبنان. –هـ( ، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت 204مناف المطلبي القريشي المكي )ت: 

هـ( تحقيق : عامر 230ن الجعد ابن عبيد الجوهري البغدادي )ت: مسند ابي الجعد ، علي اب -52

 م.1990 -هـ 1410 1بيروت ، ط –احمد حيدر ، الناشر : مؤسسة نادر 

هـ( المحقق 204مسند ابي داوود الطيالسي ، ابو داوود سليمان الجارود الطيالسي البصري )ت:  -53

 -هـ 1419 1مصر ، ط –جر : الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي ، الناشر : دار ه

 م.1999

هـ(، المحقق: شعيب 241مسند االمام احمد بن حنبل ،ابو عبد هللا احمد بن حنبل الشيباني)ت: -54

 .1االرنؤوط .الناشر: مؤسسه الرساله،ط

(، 292البحر الزخار، ابو بكر احمد بن عمرو المعروف البزار)ت: مسند البزار المنشور باسم -55

 .1المدينه المنوره ط-ن هللا ،الناشر: مكتبه العلوم والحكم المحقق: محفوظ الرحمن زي

هـ(. الناشر: المكتبه 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .احمد بن محمد الفيومي)ت: -56

 العلميه بيروت.

هـ(، 235مصنف بن ابي شيبة ، ابو بكر عبد هللا بن محمد بن ابي شيبة العبسي الكوفي )ت: -57

 هـ. 1409حوت ، الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض. الطبعة االولى تحقيق: كمال يوسف ال

،هـ(، 211الصنعائي .ابوبكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعائي )ت: زاقمصنف عبد الر -58

 هـ(.1403) ، 2ط، الهند  –المحقق : حبيب الرحمن االعضمي .الناشر : المجلس العلمي 

هـ( ، المحقق : 360ايوب ، ابو القاسم الطبراني )ت: المعجم الكبير ، سليمان بن احمد بن  -59

 .2القاهرة ، ط –حمدي بن عبد المجيد السلفي ، الناشر : مكتبة ابن تيمية 
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المعجم الوسيط .مجمع اللغه العربيه في القاهره .)ابراهيم مصطفى/ احمد الزيات/ حامد عبد  -60

 القادر/ محمد النجار (. دار الدعوه.

(، 620الدين بن قدامة الحنبلي . المشهور بابن قدامة المقدسي )ت: فقمو المغني البن قدامة : -61

 م.1968 -هـ 1388الناشر :مكتبة القاهرة 

ن موسوعه العالمه االمام مجدد العصر محمد بن ناصر الدين االلباني، ابو عبد الرحمن محمد ب -62

مركز النعمان  ي محمد بن عبد سالم ال نعمان .الناشر:دهـ(،صنفه: شا1420ناصر الدين)ت:

اليمن .الطبعه  -للبحوث والدراسات االسالميه وتحقيق التراث والترجمه، صنعاء

 م(.2010-هـ 1431االولى)

هـ ( ، المحقق : محمد مصطفى 179الموطأ ، مالك بن انس بن عامر االصبحي المدني )ت:  -63

 هـ.1425،  1طاالمارات ،  –االعظمي. الناشر : مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ، ابوظبي 

هـ( ، 461النتف في الفتاوي ، ابو الحسن علي ابن الحسين بن محمد السغدي الحنفي )ت:  -64

عمان  –اح الدين الناهي ، الناشر : دار الفرقان مؤسسة الرسالة صلىالمحقق : المحامي الدكتور 

 م.1984 -هـ 1404،  2االردن ، ط –

هـ( ، تحقيق : عصام الدين 1250: نيل االوطار ، محمد بن علي الشوكاني اليمني )ت -65

 هـ.1413،  1مصر ، ط –الصبابيطي ، الناشر : دار الحديث 

 3العظيم بدوي. الناشر دار ابن رجب. ط د. عبدالوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز.  -66

 م(.2010 -هـ 1431)

67- https://modoo3.com 
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