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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

  
 
 

 المقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالميف, كالصبلة كالسبلـ عمى أماـ المرسميف, كخاتـ النبييف كصفكة 
 كصحبو اجمعيف. خمؽ هللا أجمعيف. سيدنا محمد كآلو

 أما بعد .. 
فإف مف محاسف الشريعة االسبلمية أف هللا لـ يحـر شيئان عمى المكمفيف حتى 
فتح أماميـ أبكابان مف الحبلؿ, فييا قضاء حاجاتيـ, كجمب مصالحيـ الدنيكية 

عمى حد سكاء, كمف ىذه التشريعات التي ليا أثرىا في المعامبلت المالية  كاألخركية
بيف الناس كال غنى عنيا لسد الحاجات المتعددة, كالفاء بمصالح الناس المتفاكتة, 
بيكع التقسيط, نكع مف بيكع النسيئة, التي يتفؽ فييا تعجيؿ المبيع كتأجيؿ الثمف كمو 

, أك مختمفة. معاممة قديمة حديثة يكثر التعامؿ أك بعضو عمى أقساط معمكمة متساكية
لحاجة الناس الييا. كمف كثرة التعامؿ بيا كاختبلؼ أعراؼ الناس  بيا في كؿ كقت,

مف زمف آلخر تتعدد صكرىا, كتكثر مشكبلتيا باإلضافة الى ككنيا نكعان مف النسيئة. 
كتب الفقياء القدامى كبيف الربا فركؽ دقيقة جدان, كمع ىذا لـ يفرد ليا في   بينيا,

مبحثان مستقبلن؛ كلعؿ ذلؾ أنيا لـ تكف منتشرة بينيـ انتشاران كاسعان يستدعي البحث فييا  
عمى سبيؿ االستقبلؿ, أك ربما كاف السمؼ يتكرعكف عف التعامؿ بيا, خشية الكقكع 

ألف كثرة  في الشبيات, أك الفقياء لـ يفردكىا ببحث حتى ال يكثر التعامؿ بيا؛
امؿ فييا مظنة أف الناس منعكا القرض, أم: ضنكا بالدينار كالدرىـ, كلـ يعد التع

لمفقراء كالمحتاجيف بينيـ كسيمة لقضاء حاجاتيـ إال مثؿ مف ذلؾ النكع مف التعامؿ , 
الذم ربما تحققت فيو شبيو االضرار, أك االستقبلؿ, أك التحايؿ عمى الربا, كقد كثر 

 المعاصرة وتطبيقاته بالتقسيط البيع
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 بلت اليكـ باعتباره أحد أسباب تحصيؿ الربح, كتكسعالتعامؿ بيذا النكع مف المعام
الناس في صكره بقدر تكسعيـ في البحث عف جمب االمكاؿ, كتخصيؿ الربح المادم 
سكاء كاف ذلؾ مقيد مف البائع, اك مف المشترم, كمف ثـ تترتب عميو مشكبلت بينيا 

ا لمحيمكلة. دكف مماطمة احدىما المشترم" ائع في التحايؿ أك تبلعب الب تستدعي حسمن
  عمى الربا...

كالبحث في ىذه القضايا  كمف أجؿ ىذا كانت الحاجة ماسة إلى مزيد مف الدراسة,
التي تعالج قضايا معاصرة؛ لمكاكبة التطكر الحضارم المعاصر في المعامبلت 

 المالية.
 

كالبيع بالتقسيط مف المعامبلت التي كثر التعامؿ بيا حديثان عمى مستكل األفراد 
كأداة مف   كالشركات, كاعتبرتو كثير مف المؤسسات كسيمة مف كسائؿ تحقيؽ الربح,

 . ةأدكات التمكيؿ الحديثة, كالتي تعد بديبلن عف الربا, كمخاطر 
 

كىذا البحث يشمؿ دراسة فقيية كاقتصادية لمكضكع البيع بالقسيط كذلؾ في اربعة 
 . مباحث

يية في بيع بالتقسيط, ألنيا مف االجتياد ختمت البحث بالرجكع إلى قرار المجامع الفق
الجماعي في ىذا العصر كألف ىذا النكع مف االجتياد يقـك عمى المشاكرة كالمناقشة 

 بيف األعضاء لمكصكؿ إلى قرار يصدر باإلجماع .
كما اعتنيت بياف معنى المصطمحات الفقيية لغة كاصطبلحا, ككنت أعزك اآليات 

كعنيت بالبحث في كتب التفسير عف كجو  ,قامياالكريمة إلى سكرىا, كأذكر أر 
الداللة. كقمت بتخريج بذلؾ, كال أذكر الحكـ إال إذا كاف في غيرىما كعنيت بالبحث 

 في شركح السنة عف كجو الداللة. 
قمت بترجمة لبعض مف كردت أسماؤىـ في البحث مف األعبلـ كذيمت البحث 

س األحاديث النبكية كفيرس بفيارس عامة تتضمف فيرس اآليات الكريمة, فير 
 األعبلـ المترجـ ليـ, كفيرس لممصادر كالمراجع .
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كفي الخاتمة أجممت النتائج التي تكصؿ إلييا البحث, كقدمت مقترحات محددة في 
سبيؿ تطكر البيع بالتقسيط؛ أرجك أف تأخذ حقيا مف الدراسة, سكاء مني, أك مف 

 غيرم مف الباحثيف.
 

ف كنت قد أخطأت  فيك مف نفسي كتقصيرم, أسأؿ هللا العفك كالعافية  كا 
 كالمغفرة, إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو .

 

 خطة البحث 

 تقتضي طبيعة البحث تقسيمو إلى : مقدمة كستة مباحث كخاتمة .

 المقدمة : تتناول اىمية البحث وموضوعو.

 المبحث األول : ماىية البيع بالتقسيط.

 البيع بالتقسيط والمعامالت المالية .المبحث الثاني : الفرق بين 

 المبحث الثالث : حكم البيع بالتقسيط 

 المبحث الرابع : فوائد وضوابط البيع بالتقسيط وآدابو .

المبحث الخامس : التطبيقات المعاصرة لمبيع بالتقسيط بين األفراد 
 المؤسسات.

 المبحث السادس : مشكالت بيع التقسيط وكيفية.
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 البحث ونتائجو.الخاتمة : خالصة 

 الفيارس التفصيمية :

 _ فيرس اآليات الكريمة.ُ

 _ فيرس االحاديث النبكية.ِ

 _ فيرس االعبلـ المترجـ ليـ. ّ

 _ فيرس المصادر كالمراجع.ْ

 _ فيرس المكضكعات.ٓ
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 المبحث االول

 ماهية البيع بالتقسيط

عصرنا الحاضر في جميع البمداف البيع بالتقسيط مف البيكع التي قد شاع تداكليا في  
العربية كاالسبلمية, كمنيا العراؽ, لذا بدا لي أف أتناكلو بالدراسة مف حيث تعريؼ 
البيع ثـ بياف مشركعيتو كاركانو ثـ تعريؼ البيع بالتقسيط كاصؿ مشركعيتو كذلؾ 

 في مطمبيف :

 المطمب االول : التعريف بالبيع ومشروعيتو واركانو

 بيع لغة كاصطبلحا :اكال : تعريؼ ال

رىل بىٍيعنا. أ_ لغة: مَّيى الشَّ بَّمىا سي ٍيًء, كىري  اٍلباءي كىاٍليىاءي كىاٍلعٍيفي أٍصؿه كىاحده, كىيكى بىٍيعي الشَّ

ده  كىاٍلمىٍعنىى كىاحى
. كىذا المعنى المغكم لمفظة البيع ىك المستعمؿ في القراف الكريـ قاؿ (ُ)

 (ِ)َدَراِىَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِو ِمَن الزَّاِىِديَن{}َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس تعالى: 

 

                                                           

المخزكمي,  , تحقيؽ د.ميدمالعينىػ(, َُٕالفراىيدم أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك )المتكفى: (ُ) 
, الجػػػػكىرم أبػػػػك نصػػػػر إسػػػػماعيؿ بػػػػف حمػػػػاده الفػػػػارابي ِٓٔ: ِد. ابػػػػراىيـ السػػػػامرائي, دار كمكتبػػػػة اليػػػػبلؿ.  

, تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد الغفػػكر عطػػارد, دار العمػػـ لممبليػػف _ بيػػركت, الصحححاح تححاج المغححةىػػػ(, ّّٗ)المتػػكفى: 
 ـ . ُٕٖٗىػ _ َُْٕالطبعة: الرابعة 

 مقحححايس المغحححةىػػػػ( ّٓٗد بػػػف فػػػارس القزكينػػػي الػػػرازم, ابػػػك الحسػػػيف )المتػػػكفى: , ابػػػف فػػػارس, أحمػػػُُٖٗ:  ّ   
 ـ. ُٕٗٗىػ _ُّٗٗتحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف, دار الفكر 

 , )مادة :بيع(.ِّ: ٖ. ِّٕ:  ُ
 . َِسكرة يكسؼ : اية رقـ  (ِ)
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. كقد استخدـ ىذا المفظ في التممؾ كاالخراج (ُ)يكسؼ : ام: باع إخكة يكسؼ يكسؼ
 مف الذمة.

 : تنكعت تعريؼ البيع عند الفقياء بيف المبادلة كالمعاكضة كالمقابمة: ب_ اصطالحا
يٍ  تعريف الحنفية:_ ُ ٍيءو مىٍرغيكبو ميبىادىلىةي شى ءو مىٍرغيكبو ًبشى

(ِ). 
نىاًفعى كىالى ميٍتعىة لىذَّةو  تعريف الممكية:_ِ ٍيًر مى مىى غى ةو عى ٍقدي ميعىاكىضى عى

(ّ) 
اًؿ ًبمىاؿو أىٍك نىٍحًكًه تىٍمًمكنا تعريف الشافعية:_ّ ميقىابىمىةي اٍلمى

(ْ). 
اؿو ًفي الذَّمًَّة( ًمٍف  تعريف الحنابمة:_ْ ةو ميٍطمىقَّا, )ًبمى ٍنفىعىةو ميبىاحى اًليَّةو أىٍك مى ميبىادىلىةي عىٍيفو مى

مُّكنا تىمى اًؿ ًباٍلمىاؿ, تىٍمميكنا, كى ٍيًرًه. كقيؿ: ميبىادىلىةي اٍلمى نىٍقدو أىٍك غى
(ٓ). 

                                                           
تحقيؽ: أحمد محمد شاكر,  جامع البيان في تأويل لقرآنىػ(, َُّالطبرم, محمد بف جرير بف يزيد )ت :  (ُ)

 .ٖ: ُٓـ. َََِىػ _ َُِْبيركت: مؤسسة الرسالة 
. بيركت: دار الكتب العممية, بدائع الصنائعىػ(, ٕٖٓالكاساني عبلء الديف, أبك بكر بف مسعكد بف أحمد )ت: (ِ)

. نز الدقائقالبحر الرائق شرح ك, ابف نجيـ, زيف الديف بف ابراىيـ المصرم, ّٖ: ّـ. ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ, ِط: 
, ابف عابديف, محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف )ت: ِٖٕ: ٓبيركت دار الكتب. د. ت.  ِط:

, عبد َِٓ: ْـ, ُِٗٗ -ىػ ُُِْ,  ِ, بيركت: دار الفكر, ط: رد المحتار عمى الدر المختارىػ(, َُّٔ
( المباب في شرح ىػُِٖٗي )المتكفى:الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنف

 .ّ: ِلبناف  -حققو, , كعمؽ حكاشيو: محمد محي الديف عبد الحميد, المكتبة العممية, بيركتالكتاب 
, دار الفكر, مواىب الجميلالحطاب, شمس الديف أبك عبد هللا محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي,  (ّ)

ىػ, شرح مختصر َُُُشي محمد بف عبد هللا, ابك عبد هللا )ت:, الخر ِِٓ: ْـ. ُِٗٗ -ىػ ُُِْ, ّط: 
, أحمد بف غانـ )أك الفواكة الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني,ْ:ٓخميؿ بيركت: دار الفكر لمطباعة. 

ػ ىُُْٓىػ( بيركت: دار الفكر ُُِٔغنيـ( بف سالـ ابف مينا, شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي )المتكفى: 
ر محمد بف أحمد بف عرفو الدسكقي المالكي )المتكفى: حاشية الدسوقي عمى شرح الكبي, ِٕ:  ِـ. ُٓٗٗ -

 . ِ: ّىػ( دار الفكر . َُِّ
ربيني, الخطيب, محمدُْٗ: ٗ, دمشؽ: دار الفكر شرح الميذبالنككم, يحي بف شرؼ المجمكع  (ْ) , , الشَّ

, شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي, القاىرة, مصر, جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنيا
 .ِِّ: ِـ. ُٖٓٗىػ / ُّٕٕ

ىػ(, دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى شرح َُُٓالبيكتي منصكر بف يكنس بف صبلح الديف )المتكفى:  (ٓ)
لرحمف بف , عبد اكشف المخدرات,=  ٓ: ِـ. ُّٗٗ -ىػ ُُْْ, ُمنتيى اإلرادات. بيركت: عالـ الكتب, ط:
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 الفرق بين التعاريف 

ػػذى أ_ فػي تعريػؼ الحنفيػة كالحنابمػػة: لفػظ: )مبادلػة( كىػػي  ػا أخى فػي المغػة :)أعطىػػاء مٍثػؿى مى
مىًة((ُ)ًمنو(  .(ِ). اما المالكية فعرفكه )معاكضة( كىي )أىٍعطىاهي إٌياًه لٍمًعكًض كالصَّ

 .(ْ). كعند الحنابمة تمميكا كتممكا(ّ)ب_ كفي تعريؼ الشافعية كالحنابمة ىك لفظ تمميكا

ٍقدي التعريؼ المختار نىػاًفع كىالى ميٍتعىػًة لىػذَّةو؛ : أختار تعريؼ المالكية, عى ٍيًر مى مىى غى ةو عى ميعىاكىضى
لككنػو يشػػمؿ االيجػػاب كالقبػػكؿ مػػف إرادتػػيف, كيخػػرج مػػف التعريػػؼ عقػػد النكػػاح, كال يبعػػد 

 المعنى االصطبلحي عف المعنى المغكم.

 ثانيا: مشرعية البيع: االدلة مف الكتاب كالسنة كاالجماع عمى مشركعية البيع: 

ـى الرًٌبىا{قىاى الكتاب:  -ُ رَّ ؿَّ اَّللَّي اٍلبىٍيعى كىحى ؿى تىعىالى }كىأىحى
(5) 

 

 

 
                                                                                                                                                                       

  -ىػ ُِّْ, ُىػ( دار البشائر اإلسبلمية, بيركت: ط: ُُِٗعبد هللا بف أحمد البعمي الخمكتي )المتكفى: 
 .ّٗٓ: ُـ. ََِِ

بيدم, محمد بف محٌمد بف عبد الرزاؽ الحسيني, المرتضى, تاج العركس مجمكعة مف المحققيف, الناشر:  (ُ) الزَّ
 : بدؿ(. , )مادة ٓٔ: ِٖ. َُٗ: ّٓدار اليداية. 

  , )مادة: عكض(ْْٗ, ُٖالمصدر نفسو :  (ِ)
 .ُْٗ: ٗ المجموع,النككم,  (ّ)
 -ىػ ُّٖٖ, القاىرة: مكتبة القاىرة, المغنيىػ(, َِٔابف قدامة, مكفؽ الديف عبد هللا بف أحمد بف محمد )ت: (ْ)

 .َْٖ: ّـ.ُٖٔٗ
 .ِٕٓالبقرة:  (ٓ)
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 .  كجو االستدالؿ: كؿ عقد بيع جائز ككؿ عقد معاممة يدخمو الربا فيك محـر

ا ًإذىا بىػاعى,   : أف رسػكؿ هللا   عػف جػابرالسػنة: _ ِ ػٍمحن ػبلن سى ـى اَّللَّي رىجي قػاؿ: )رىًحػ
ى( ذىا اٍقتىضى ذىا اشٍترىل, كا  كا 
(ُ). 

الحػػديث دليػػؿ عمػػى جػػكاز البيػػع كىػػكمف أىػػـ العقػػكد بعػػد عقػػد النكػػاح وجححو االسححتدالل: 
 ككذلؾ انعقد االجماع عمى مشركعية البيع.

. كاركػػاف (ِ)ثالثػػا: اركػػاف البيػػع: أركػػاف البيػػع عنػػد الحنفيػػة الصػػيغة مػػف االيجػػاب كالقبػػكؿ
 البيع عند الجميكر ثبلثة العاقد, كالمعقكد عميو, كالصيغة.

 

 

 المطمب الثاني: تعريف البيع بالتقسيط:
 اكال: تعريؼ التقسيط لغة:

ػػػاء كغيػػػرًه كقيػػػؿ التقسػػػيط ُ قىػػػو ككػػػؿُّ مقػػػدارو فىييػػػكى قٍسػػػطه ًفػػػي المى ػػػٌط الشػػػيءى: فرَّ _ لغػػػة: قىسَّ
ميكهي عمى السكاء كالعدؿ ٍيء بىينيـ أىم اٍقتىسى طيكا الشَّ قد تىقىسَّ القتساـ بالسكية, كى
(ّ). 

                                                           
( في كتاب البيكع, باب السيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع كمف أخرجو البخارم عف جابر بف عبد هللا ) (ُ)

بسككف الميـ كبالميممتيف أم سيبل, انظر: بف ‘‘ .سمحإَُٗالرقـ  َّٕ: ِطمب حقا فميطمبو في عفاؼ. 
اد , تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد هللا رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو كذكر أطرافيا: محمد فؤ فتح الباريحجر العسقبلني, 

 .َّٕ: ْعبد الباقي, بيركت: دار الفكر .
ىػ ُُْْ, بيركت : دار المعرفة المبسوطىػ ( ّْٖالسرخي, محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة )ت: (ِ)
,أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد ُّّ: ٓ, الكاساني, بدائع الصنائع. ّٗ: ِْـ.ُّٗٗ -

. تحقيؽ: عبد الكريـ سامي الجندم, بيركت: لمحيط البرىاني في الفقو النعمانياىػ(. ُٔٔالعزيز ابف مازة )ت:
االختيار ىػ(, ّٖٔ, المكصمي, عبد هللا بف محمكد )ت:ِٕٔ:ٔـ  ََِْ -ىػ ُِْْ, ُدار الكتب العممية, ط:

 .ٓ: ِـ . ُّٕٗ -ىػ ُّٔٓ, القاىرة: مطبعة الحمبي, بيركت: دار الكتب العممية. لتعميل المختار
 , تاج العروس, الزبيدم ّٖٕ: ٕ, ابف منظكر, لساف العرب. ِٗٗ: ٖ. تيذيب المغة, ُٕالفراىيدم, العيف:  (ّ)

َِ :ِّ . 
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

سط بالكسرة )العدؿ(, كىك يعني: النصيب. كالجمع: أقساط. مثؿ: مأخكذة مف: القً  
 .(ُ)حامؿ كأحماؿ, كقسط الخراج تقسيطا: جعمو أجزاء

: القسط: الحصة كالنصيب. يقاؿ: أخذ كؿ كاحد قسطو أم: (ِ)قاؿ ابف منظكر
حصتو. كتقسطكا الشيء بينيـ أم تقسمكه عمى العدؿ, كالسكء. كقسط الشيء أم: 

فالتقسيط يعني: تجزئة الشيء, كتفريقو, كجعمو أجزاء, سكاء كانت متساكية أك فرقو؟ 
 متفاكتة. كالقسط يطمؽ عمى: الجزء كالحصة, كالنصيب صغير كانت أك كبيرة.

( يقاؿ: نجـ الماؿ أم: جعمو أقساطان ككذلؾ  ـى كمف مرادفاتو: التنجيـ )مف الفعؿ نىجى
ـ الشيء أم: قسطو أقس  .(ّ)اطنان المضعؼ, كيقاؿ نجَّ

لـ يعرؼ بيع التقسيط كمصطمح عند الفقياء  ثانيا: تعريؼ التقسيط اصطبلحا:
القدامى, كلكف تكجد في عباراتيـ ما يفيد معناه في البيكع اآلجاؿ, كالسيما كبيع 
التقسيط يعد فرعان مف بيكع اآلجاؿ, التي تباع السمعة بثمف مؤجؿ أعمى مف السعر 

 (ْ)الجارم,

                                                           
المصباح المنير في غريب ىػ( َٕٕأحمد بف محمد عمي الفيكمي ثـ الحمكم, أبك العباس )المتكفى: نحك  (ُ)

 . , مادة قسط ّ,ٓ: ِبيركت  –, المكتبة العممية الشرح الكبير
ىك: محمد بف مكـر بف عمي, أبك الفضؿ االنصارم , الركيفعي اإلفريقي. االماـ المغكم الحجة . خدـ في  (ِ)

ىػ   مف تصانيفو : ُُٕديكاف االنشاء بالقاىرة. ثـ كلي القضاء في طرابمس, كعاد الى مصر فتكفي بيا. سنة 
 .ِّٗ: ٕلساف العرب كمختار االغاني كمختصر تاريخ دمشؽ. االعبلـ 

, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار هللا ِِّص ِج –القاموس المحيط  (ّ)
, تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, دار الكتب العممية, بيركت الطبعة: اساس البالغةىػ( ّٖٓ)المتكفى:
 .ّٖٕ: ُـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗاألكلى,

دكتكراه منشكرة دار إيتراؾ بالقاىرة الطبعة األكلى رسالو أسباب استحقاق الربح د. حسف السيد حطاب,  (ْ)
 .ّّ,صِّىػ . صََُِ
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

في أف التقسيط قد يككف الثمف مؤجبلن عمى دفعات متقاربة, أك لكف يختمؼ عنو  
متباعدة, بينما بيع األجؿ يككف الثمف مؤجبلن مدة يسيرة, أك كثيرة, لكف يدفع جممة 

, كخصكص, ففي كؿ تقسيط تأجيؿ.  كاحدة, فبيف التقسيط كالتأجيؿ عمـك

يككف. فالتقسيط  فالتأجيؿ ىك العمكـ المطمؽ. كقد يككف في التأجيؿ تقسيط كقد ال
أخص مف التأجيؿ, كاآلخر أعـ, ككممة تقسيط يراد بيا في العرؼ الفقيي: تقسيـ 

 الدٍَّيف إلى حصص, أك مقادير معمكمة؛ لتدفع في آجاؿ معمكمة محددة.

ففي شرح المجمة: عيرَّؼ التقسيط بأنو: تأجيؿ أداء الديف مفرقان إلى أكقات متعددة 
 .(ُ)متعينة

التقسيط ىك: )) بيع يعجؿ فيو المبيع, كيؤجؿ الثمف كمو, أك بعضو كعمى ىذا فبيع 
 . (ِ)عمى أقساط معمكمة, كآجؿ معمكمة((

 ثالثا: اصؿ مشركعية البيع بالتقسيط 

}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى _ الكتاب: قكلو تعالى: ُ
 .(ّ)َفاْكتُُبوُه{

 

                                                           
تعريب: فيمي درر الحكام في شرح مجمة األحكام ىػ( ُّّٓعمي حيدر خكاجو أميف أفندم )المتكفى:  (ُ)

 .َِٖ, ص ُـ. جُُٗٗ -ىػ ُُُْالحسيني دار الجيؿ, ط: األكلى, 
ىػ( فتاكل الرممي, المكتبة ٕٓٗ. شياب الديف أحمد بف حمزة األنصارم الرممي الشافعي )المتكفى: ُٖٖ= مادة  

 باب اإلجارة.ِٖٕ/ صّاالسبلمية. 
ضرير, إبراىيـ, محمد, يكسؼ كماؿ, مصطمحات الفقو المالية المعاصرة, المعيد العالي لمفكر اإلسبلمي,,  (ِ)

جـ المصطمحات االقتصادية في لغة الفقياء, طبعة المعيد العالمي لمفكر . د/ نزيو حماد, معُُِص ُٗٗ
 . َُٓاإلسبلمي. ص

 .ِِٖسكرة البقرة: اآلية  (ّ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

كجو الدلة: فالنص يصرح بجكاز تأجيؿ الديف, كمقتضى تسمية األجؿ معمكميتو, أما 
 .(ُ)الكتابة فقد حممت عمى الندب ال الكجكب

 .(ِ):" اشترل مف ييكدم طعاما إلى أجؿ (( _ السنة: ))أف رسكؿ هللا ِ

 اشترل بالتقسيط. كجو الداللة : الحديث يدؿ مف السنة الفعمية اف الرسكؿ 
االجماع: كما أف األمة زاكلت كما تزاؿ تزاكؿ ىذه الصيغة مف التعامؿ ال يعمـ _ ّ

ذا ثبت جكاز تأجيؿ الثمف ثبت جكاز تأجيمو ليدفع قسطنا كاحدنا أك  مخالؼ في ىذا, كا 
أقساطناى ألف الحالتيف مشمكلتاف بالتأجيؿ. كقد نصت المجمة عمى أف )البيع مع تأجيؿ 

 الثمف كتقسيطو صحيح

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دار الشعب القاىرة  –ىػ . ط ُٕٔالقرطبي, محمد بف أبي بكر بف فرج, الجامع ألحكاـ القرآف  المتكفى سنة  (ُ)

 .ّٕٕ/ّميـ البردكني . الطبعة الثانية . تحقيؽ أحمد عبد الع ُّّٕسنة 
, ح: ُِْ: ّ, كتاب الرىف, بابا رىف درعو,  اخرجو البخارم في صحيحو عف اـ المؤمنيف عائشة  (ِ)

, ح: ُِِٔ: ّ, اخرجو مسمـ في صحيحو كتاب المساقاة, بابا الرىف كجكازه في الحضر كالسفر. َِٗٓ
َُّٔ. 
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
 الثاني المبحث

 البيع بالتقسيط والمعامالت المالية
االسبلـ لـ يحـر الفائدة أك الربا عمى اطبلقو, كانما حـر الربا الفضؿ كربا النسيئة كما 

 سأبينو في ىذا المبحث كالفرؽ كاضح بيف الربا كالبيع بالتقسيط:
 المطمب االكؿ: الربا كالبيع بالتقسيط

الربا كالبيع بالتقسيط البد مف تعريؼ الربا بعد اف عرفنا لكي يتضح لنا الفرؽ بيف 
 البيع بالتقسيط

 اكال: تعريؼ الربا لغة 
, كىىيكى  لغة: مىى أىٍصؿو كىاًحدو ٍنوي يىديؿُّ عى ٍيميكزي مى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ ٌكٌكذىًلؾى اٍلمى الرَّاءي كىاٍلبىاءي ٌكاٍلحى

ٍبكي كىك ما ارتفع مف االرض يىادىةي كىالنَّماءي كىاٍلعيمكُّ كالراًبيىةي: الرى الزَّ
(ُ). 

مف ماؿ ببل  ثانيا: تعريؼ الربا اصطبلحان: فضؿ احد المتجانسيف عمى اآلخر
 .(ِ)عكض

 ثالثا: انكاع الربا:
 .(ّ)ربا النسيئة: ىك الزيادة المشركطة التي يأخذىا الدائف مف المديف نظير التأجيؿ

 .(ْ)ربا الفضؿ: بيع شيء مف االمكاؿ الربكبة بجنسو متفاضبل
 .(ٓ)كالثمف المقسط ىك: ما يككف أداؤه عمى أجزاء معمكمة في أكقات معينة

                                                           
, ابف منظكر محمد بف مكـر بف منظكر ّْٖ: ِ المغةمقايس , ابف فارس, ِّْٗ: ٔ. الصحاحالجكىرم,  (ُ)

 )مادة: ربا(. َّْ: ُْ, بيركت: دار صادر. ُىػ(, لساف العرب, طُُٕاألفريقي المصرم )المتكفى: 
أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ ىػ(, ُُٕقاسـ بف عبد هللا بف أمير عمي القكني الركمي الحنفي )المتكفى:  (ِ)

 .  ٕٕىػ , ُِْْ –ـ ََِْ, المحقؽ: يحيى حسف مراد, بيركت: دار الكتب العممية, قياءالمتداولة  بين الف
 .ُْْىػ ,َُْٖ, دمشؽ: دار الفكر, ِ, طالقاموس الفقييسعدم أبك جيب,  (ّ)
 .ُِٖ,  ِ, ط:معجم لغة الفقياءقمعجي, د. محمد ركاس, كقنيبي, حامد صادؽ,  (ْ)
 .ِْٖص ُج – معجم لغة الفقياء, َُٓاالقتصادية, ص معجم المصطمحات (ٓ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

كاـ العدلية: البيع بالتقسيط ىك: تأجيؿ العكض مفرقان عمى أكقات كفي مجمة األح
معمكمة, ككؿ جزء يحؿ كقتو يسمى قسطان, كيسمى جزء الثمف المقابؿ لجزء مف 

 .(ُ)المبيع قسطان 
 

 كىاذا التعريؼ يستفاد منو ما يمي:
 

ال أف البيع بالتقسيط يدخؿ تحت عمكـ البيع, كيعد لكننا مف ألكاف النسيئة, الكف 
 ينصرؼ إليو لفظ البيع إال مقيدان بككنو بيعان بالتقسيط.

أف الميشتىرىل في البيع بالتقسيط يككف معجبلن,  كأف الػجيؿ يككف في الثمف الذم يدفعو 
 الميشترم.

 

أف الثمف المؤجؿ قد يككف مقسطان عمى آجاؿ معمكمة, كقد تككف متساكية المقدار, أك 
 أجزاء معمكمة في أكقات معينة.متفاكتة. كىك: ما اشترط أداؤه 

 

 الفرؽ بيف الفكائد البنكية كربا :
 

كبعد ىذا التعريؼ المكجز لمربا يمكف اف تقارف بيف ىذا المعنى كبيف معنى الفائدة 
البنكية كالتي تعني الثمف المدفكع نظيرا استخداـ النقكد أك ىي الثمف النقدم الستعماؿ 

 .(ِ)مبمغ نقدم
 

إال زيادة مشركطة في قرض مؤجؿ لمصمحة المكدع في حالة فالفائدة إذف ماىي 
الكدائع المؤجمة أك كدائع االدخار كما انيا زيادة في قرض مؤجؿ أيضان لمصمحة 

 .(ّ)البنؾ في حالة اقراضو لشخص اخر
 

                                                           
 .ُٖٖمادة  َِٖ, صُ,جدرر الحكام شرح مجمة األحكام (ُ)
 .ّحسف عبد هللا االميف, الفكائد المصرفية كالربا, االتحاد الدكلي لمبنكؾ االسبلمية, ص (ِ)
 .ٔالمصدر نفسو  (ّ)
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اذا عممنا ذلؾ يتبيف لنا اف معنى الفائدة عمى ضكء ما تقدـ يمتقي بمقاييس  
القرض كىي احدل صكرتي ربا الجاىمية التي حرميا  الفقو االسبلمي لمزيادة عمى
 القراف الكريـ كالسنة النبكية .

 
 المطمب الثاني: العينة والبيع بالتقسيط:

 اكالن: تعريؼ العينة لغة كاصطبلحان:

مىاعىةي ُ : اٍلجى يَّنو إياىا. كالعىيىفي , تعىيَّفى ًعينةن كعى مىؼي _ لغة: الًعينةي: السَّ
(ُ). 

اختمؼ تعريؼ العمماء لمعينة مف حيث المعنى االصطبلحي تبعا  _ اصطبلحا: لقدِ
 الختبلفيـ في صكرىا التي سيتـ ذكرىا:

ىي أف يأتي الرجؿ رجبلن ليستقرضو فبل يرغب المقرض في  تعريف الحنفية: أ_
اإلقراض طمعنا في الفضؿ الذم ال يناؿ بالقرض, فيقكؿ: أبيعؾ ىذا الثكب باثني 

ا إلى أجؿ كق يمتو عشرة, كيسمى: عينة؛ ألف المقرض أعرض عف القرض عشر درىمن
 .(ِ)إلى بيع العيف

ا لىٍيسى عٍندىهي(( كقاؿ  ب_ تعريف المالكية: وفي قول لمظاىرية: ًؿ مى ))كىىيكى بىٍيعي الرَّجي
مَّى(( ؿو ميسى وي, أىٍك بىٍيعي ًسٍمعىةو إلىى أىجى ـي نىٍفسي مى : ))ٍالعىيَّنىةي: ًىيى السَّ ابف حـز
(ّ). 

أف ٍالعىيَّنىةي يبيع  والزيدية, وفي قول لمحنفية: وقول لمحنابمة: _ تعريف الشافعية:حج
سمعة بثمف مؤجؿ. ثـ يشترييا مف المشترم قبؿ قبض الثمف نقد أقؿ مف ذلؾ 

 .(ُ)القدر

                                                           
 . )مادة عيف(.ْٕٓ: ّٓ, الزبيدم, تاج العركس. َّٔ: ُّابف منظكر لساف العرب  (ُ)
 .َُٔ. التعريفاتينظر: الجرجاني,  (ِ)
, إُّ: ّ. بداية المجتيدابف رشد,  (ّ)  (.ُٕٔٓ, )المسالة: ُٕٓ: ٕ لمحمى باآلثار, ابف حـز
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 ثانيا: صكر العينة:
 لقد أكردت كتب المتقدميف صكرا كثيرة لمعينة منيا:

جؿ السمعة, بثمف معمـك إلى أجؿ, ثـ يشترييا منو : أف يبيع الرجؿ لر الصورة األولى
 بأقؿ مف ذلؾ الثمف نقدا.

 
: أف بيع سمعة إلى أجؿ, ثـ يشترييا إلى أبعد مف ذلؾ األجؿ بأكثر الصورة الثانية

 مف الثمف.
: أف يقرض شخص آخر خمسة عشر درىمان, ثـ يبيعو المقرض ثكبان الصورة الثالثة

فيأخذ الدراىـ التي أقرضو عمى انيا ثمف الثكب,  يساكم عشره بخمسة عشر درىمان,
. فيك إذف قرض ربكم بالحيمة, كيسمى في الشرع  (ِ)فيبقى عميو الخمسة عشر قرضان 

يقكؿ: )) إذا تبايعتـ بالعينة  قاؿ: سمعت رسكؿ هللا   " عينو ". عف ابف عمر 
 .(ّ))...( سمط هللا عميكـ ذالَّ ال ينزعو حتى ترجعكا إلى دينكـ((

فالعينة ىنا بيع مقصكدة السمؼ الربكم, أم ىكمف قبيؿ استحبلؿ الربا بصكرة  
البيع. أما إذا كقعت البيعة الثانية مف دكف اشتراط في البيعة األكلى, فيذا جائز عند 
الشافعية كالظاىرية, ممنكع عند جميكر الفقياء, كأحتج الشافعية بأف حمؿ الناس 

ركف أف مجرد إعادة بيع السمعة الى بائعيا قبؿ دفع عمى التيـ ال يجكز, كىـ كىـ ي
 .(ْ)الثمف ليس دليبل كافيان عمى كجكد النية الربكبية عند المتبايعيف

                                                                                                                                                                       
 .ِٕٓ: ٗ. بالمجموع شرح الميذ, النككم, َِٗ: ٓ. الحاوي الكبيرالماكردم,  (ُ)
: ِٗومجموع الفتاوى , ُّٓ: َُ, كالمجمكع شرح الميذب, ُِْ: ِبداية المجتيد ينظر صكرة العينة في:  (ِ)

 .َْٖ: ٕ, ورد المحتار, َْْ: ْ, ومواىب الجميل َّْ
كصححو الشيخ أحمد  ِّْٔ( ح:ِْٕ:ّركاه أبك داكد في سننو في كتاب البيكع, باب في النيي عف العينة,  (ّ)

 (.ِٕ: ٕ)مسند اإلماـ أحمد, ط أحمد شاكر  شاكر
 .ِْ: ِبيامشو  وتيذيب الفروق, ِّ:  ِالفروق القرافي,  (ْ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
 رابعا: حكـ العينة: ذىب الفقياء في حكـ العينة الى قكليف:

 : ))بيع العينة ممنوعًا غير جائز((.القكؿ االكؿ
. كلذلؾ قاؿ ابف (ُ)مكركه لما فيو مف اإلعراض عف مبرة اإلقراض أ_ الحنفية:

عابديف: بيع العينة بالربح نسيئة ليبيعيا المستقرض بأقؿ ليقضي دينو, اخترعو أكمة 
 .(ِ)الربا, كىك مكركه مذمكـ شرعا لما فيو مف اإلعراض عف مبرة اإلقراض

 مكركىة كمحضكرة: ىي عند المالكية عمى ثبلث أكجو: جائزة ك  ب_ المالكية:
أف يمر الرجؿ بالرجؿ مٍف أىٍىؿ اٍلعينىًة فىيىقيكؿى لىوي: ىىٍؿ ًعٍندىؾ سمعة  _ الوجو الجائز:1

كذا أبتاعيا منؾ؟ فيقكؿ لو: ال فينقمب عنو عمى غير مراكضة كال مكاعدة فيشترم 
يا تمؾ السمعة التي سألو عندىا ثـ يمقاه فيخبر أنو قد اشترم السمعة التي سألو عن

 فيبيعيا بما شاء نقدا أك نسيئة. 
 أف يقكؿ : خذ بمائة ما بثمانيف. _ الوجو المكروه:2
بكذا  –أف يقكؿ لو: اشترىا لنفسؾ أك اشتر كال يزيد عمى ذلؾ  _ الوجو المحظور:3

 .(ّ)إلى اجؿ كأنا أبيعيا منؾ بكذا نقدا
فيما اليتيـ فيو : ))كقد تقدـ فيما مضى أف أىؿ العينة يتيمكف (ْ)قاؿ ابف رشد 

 .(ُ)أىؿ الصحة لعمميـ بالمكركه كاستباحتيـ لو((

                                                           
 .ّٔ: ُْالمبسوط. السرخسي,  (ُ)
 .ِّٓ: ٓ. رد المحتارابف عابديف,  (ِ)
 .ُُٓ. مختصر خميلخميؿ بف اسحؽ,  (ّ)
ىػ, كالفقيو االديب, العالـ الجميؿ, مالكي َِٓىك: ابك الكليد بف محمد بف رشد الشيير بالحفيد كلد سنة:  (ْ)

المذىب, الحكيـ المؤلؼ المتقف, اخذ عف ابيو كابف بشككؿ كعنو ابف حكطاس كسيؿ يف مالؾ, لو: بداية المجتيد 
شجرة النور  ُٖ: ِ. الوافي بالوفيات َِٗ, ح: َُٓ: ُٗ الرسالةط سير أعالم النبالء ىػ. ٓٗٓكتكفي سنة 

ُْٔ. 
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
قاؿ ابف قدامة: )) كمف باع سمعة بنسيئة, لـ يجز أف يشترييا بأقؿ  ج _ الحنابمة:

مما باعيا بو كجممة ذلؾ أف مف باع سمعة بثمف مؤجؿ, ثـ اشتراىا بأقؿ منو نقدا لـ 
عباس, كعائشة, كالحسف, كابف  يجز في قكؿ أكثر أىؿ العمـ ركم ذلؾ عف ابف

 .(ِ)سيريف, كالشعبي, كالنخعي((
جكز ذلؾ الشافعي كأصحابو كابف حـز مف  ))جواز بيع العينة(( القكؿ الثاني:

 . مستدليف بما كقع مف ألفاظ البيع التي ال يراد بيا حصكؿ مضمكنو.(ّ)الظاىرية
 يره بثمف مؤجؿ كيسممو قاؿ االماـ الغزالي: ))بيع العينة ىك: أف يبيع شيئا مف غ

إلى المشترم, ثـ يشتريو قبؿ قبضو لمثمف بأقؿ مف ذلؾ نقدا ككذا يجكز أف يبيع بثمف 
 .(ْ)نقدا كيشترم بأكثر منو إلى أجؿ سكاء قبض الثمف االكؿ((

كعميو قاؿ النككم: ))في المذىب في الجكاز في المسألتيف مسألة العينة كمسألة شراء 
كفي كبلـ االصحاب اطبلؽ العينة عمييما كجميع ما كقفت عميو ما باع بأقؿ مما باع 

 .(ٓ)مف كتب المذىب جازمة بجكاز ذلؾ((
 .(ٔ)} َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْيَع { لعمـك قكؿ هللا تعالى: ادلة الشافعية والظاىرية:

 
 

                                                                                                                                                                       
. بيركت: دار الغرب اإلسبلمي, المقدمات المميداتابف رشد, ابك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي,  (ُ)

 .ٓٓ: ِـ. ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة: االكلى , 
 .ُِّ: ْ. المغنىابف قدامة,  (ِ)
(ّ)  ,  .ُٕٔٓ)المسالة: (  , ُٕٓ: ٕ. المحمى باآلثارابف حـز
 . ُِّ: ٖ فتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي,  (ْ)
 .ُٖٓ, ُْٓ: َُ. المجموع شرح المذىبالنككم,  (ٓ)
 .ِٕٓسكرة البقرة: اية  (ٔ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 

يقكؿ: "إذا تبايعتـ العينة ".  كمف السنة حديث ابف عمر قاؿ: سمعت رسكؿ هللا 
قاؿ أبك  –بفتح اليمزة  –كفي سنده أنو مف ركاية الخراساني كاسمو اسحؽ بف أسيد 

حاتـ الراكم فيو شيخ ليس بالمشيكر كال يستقؿ بو كعف أبي أحمد بف عدم قاؿ ىك 
مجيكؿ كلعؿ المراد بذلؾ جيالة الحاؿ فإنو قد ركل عنو حيكة بف سريج في ىذا 

الذم في السنف كالميث بف سعد ذكر ذلؾ البخارم في تاريخو كابف أبي حاتـ  اإلسناد
 في كتابة عف أبيو كأبي زرعة.

_ أف قكؿ عائشة في الحديث المتقدـ كتغميظيا في ذلؾ ال يككف مثمو في مسائؿ ِ
 االجتياد فدؿ عمى أنو تكقيؼ.

تذىب إلى كانت  _ أف الحمؿ عمى ذلؾ لمتأجيؿ بالعطاء ممتنع ألف عائشة ّ
 جكاز البيع إلى العطاء.

_ أنيا ثبتت جية المنع في ذلؾ كأنو مما يتعمؽ بالربا لما استشيدت بقكلة تعالى ْ
)فمف جاءه مكعظة مف ربو فانتيى(, كاستدؿ الظاىرية بعمـك اآلية كاحؿ هللا البيع 

 (ُ)كاف االحاديث التي لـ تجكز العينة لـ تثبت عندىـ
 لتقسيط كبيكع العينة:ثالثا: الفرؽ بيف بيع ا

فبيع التقسيط جائز بزيادة في الثمف لؤلجؿ عند جميكر الفقياء, كبيكع العينة  
غير جائزة عند جميكر الفقياء, ال ألف الزيادة في الثمف لؤلجؿ ال تجكز, بؿ ألف 
ىذه الزيادة ال يجكز اتخاذىا ذريعة إلى بيع ال تراد بيا السمع, كال يراد بيا حقيقة 

إنما يراد بيا السمؼ الربكم, إذ تتقابؿ ىذه البيكع كتتعاكس مختمفة في األثماف البيع, 
كآلجاؿ, حتى تفرغ مف محتكاىا, أم مف مقصدىا كربما سميت بيكع عينة ألنيا بيكع 

 د بيا العينة, أم السمؼ الربكم.يرا

 
                                                           

(ُ)  ,  . ُٕٔٓ, المسالة: ُٕٓ: ٕ. المحمى باآلثارابف حـز
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
 الثالث المبحث

 حكم البيع بالتقسيط
 كسنتناكليا في مطمبيف:

 البيكع التي يجكز فييا التقسيط.المطمب األكؿ: 

ال خبلؼ في جكاز بيع األجؿ في األشياء التي ال يجرم فييا الربا, كبيع األثاث 
, كالسمع كنحكىا بالنقكد. أما في األشياء التي يجرم فييا الربا حيث (ُ)كالمبلبس

يتحد الجنس, أك يختمؼ فيحـر األجؿ, كيشترط فييا الحمكؿ, كالتقابض في مجمس 
 د. اختمؼ الفقياء في البيكع التي يجكز فييا التقسيط لؤلجؿ عمى قكليف:العق

القكؿ االكؿ: األصؿ في بيع األجؿ أنو: جائز باعتباره نكعان مف البيكع الجائزة, 
فيشترط فيو ما يشترط في البيع بصفة عامة, فبل خبلؼ في جكاز بيع األجؿ في 

 , كالسمع كنحكىا بالنقكد(ِ)ث, كالمبلبساألشياء التي ال يجرم فييا الربا, كبيع األثا

أما في األشياء التي يجرم فييا الربا حيث يتحد الجنس, أك يختمؼ فيحـر األجؿ, 
 كيشترط فييا الحمكؿ, كالتقابض في مجمس العقد.

 "(ّ)في المدكنة:  قمت لعبد الرحمف بف القاسـ

                                                           
باب مف أحكاـ التعامؿ مع البنكؾ حكـ لمدة مائة عاـ كتاب فتاوى دار اإلفتاء فتاكم دار اإلفتاء المصرية  (ُ)

 ىػ.ََُْلمشيخ جاد الحؽ عمي في ربيع األكؿ  ُِْٗتقسيط الثمف المكضكع رقـ 
 المصدر السابؽ كالمكضكع نفسو. (ِ)
ىك: عبد الرحمف بف القاسـ بف خالد العتقي المصرم شيخ حافظ حجة فقيو. مالكيا؛ كتفقو بو كبنظرائو. لـ يرك  (ّ)

شجرة ىػ. ينظر محمد بف مخمكؼ, ُُٗمالؾ أثبت منو كركل عف مالؾ المدكنة تكفي بالقاىرة أحد المكطأ عف 
, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف ٖٓفي طبقات المالكية, القاىرة المطبعة السمفيي: ص  النور الزكية
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

أرأيت لك أني بعت ثكبان بمائة درىـ إلى أجؿ, ثـ اشػتريتو بمائػة درىػـ إلػى ذلػؾ أالجػؿ  
 ؟(ُ)أيصمح ذلؾ في قكؿ مالؾ

 .(ِ)قاؿ : نعـ ال بأس بذلؾ

: كأصػؿ مػا ذىػب إليػو مػف ذىػب فػي بيػكع اآلجػؿ أنيػـ رككا عػف عاليػة (ّ)قاؿ الشػافعي
باعتػػو مػػف زيػػد بػػف ارقػػـ أف امػػرأه سػػألتيا عػػف بيػػع  بنػػت أنفػػع: أنيػػا سػػمعت عائشػػة 

: بػئس مػا  بكذا ككذا إلى العطاء, ثـ اشترتو منو بأقؿ مف ذلؾ نقدا. فقالت عائشة 
اشػػريت كبػػئس مػػا ابتعػػت أخبػػرم زيػػدا بػػف األرقػػـ اف هللا عػػز كجػػؿ قػػد ابػػط جيػػاده مػػع 

 .(ْ)أال أف يتكب رسكؿ هللا 

                                                                                                                                                                       

 –, الطبعة الخامسة عشر , بيركت: دار العمـ لممبلييفاالعالمىػ( ُّٔٗفارس, الزركمي الدمشقي ) المتكفى: 
 .ٕٗ: ْ. ََِِأيار/ مايك 

ىك: مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي األنصارم إماـ دار اليجرة, كأحد األمة األربعة عند أىؿ السنة. أخذ  (ُ)
العمـ عف نافع مكلى ابف عمر, كالزىرم, كربيعة الرأم, كنظرائيـ اشتير في فقيو بأتباع الكتاب كالسنة كعمؿ أىؿ 

طأ كتفسير غريب القرآف؛ كجمع فقو في المدكنة, كلو ىػ. مف تصانيفو: المك ُٕٗالمدينة. ميبلده ككفاتو بالمدينة 
ىػ(, ٕٗٗابف فرحكف, إبراىيـ بف عمي بف محمد )ت:  -ّّالرد عمى القدرية كالرسالة إلى الميث بف سعد ينظر: 

. تحقيؽ: محمد األحمدم أبك النكر, القاىرة: دار التراث لمطبع عمماء المذىب الديباج المذىب في معرفة أعيان
 .ِٖ -ُُكالنشر. 

, بيركت: دار المدونة الكبرىىػ(. ُٕٗينظر: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى:  (ِ)
بداية  ٓٗٓ, بف رشد الحفيد المتكفى َُٔص ّـ, جُْٗٗ -ىػ ُُْٓالكتب العممية, الطبعة: االكلى, 

 .ٖٖٓص ُط: دار الكتب الحديثة بالقاىرة. ج المجتيد ونياية المقتصد
ىك : محمد بف ادريس بف العباس بف عثماف بف شافع. مف بني مطمب مف قريش. أحد المذاىب األربعة  (ّ)

ليو ينتسب الشافعية. جمع الى عمـ الفقو القراءات كعمما ألصكؿ كالحديث كالمغة. ثـ انتقؿ الى مصر  المشيكرة, كا 
في الفقو؛ كالرسالة في اصكؿ الفقو؛ يراجع  ىػ مف تصانيفو: األـَِْىػ كنشر بيا مذىبو ايضا كبيا تكفى. ُٗٗ

, تحقيؽ: مصطفى عبد القادر, تاريخ بغدادىػ(, ّْٔالخطيب البغدادم, ابك بكر أحمد بف عمي بف ثابت )ت: 
 .َُّ-ٔٓ: ِ. ُُْٕ, ُبيركت: دار الكتب العممية, ط: 

 ٓيء إلى أجؿ ثـ يشتريو بأقؿ جباب الرجؿ يبيع الش ْٕ –كتاب البيكع ُِأخرجو البييقي في السنف الكبرل  (ْ)
 .ٕٕ:  َُمسند ابف الجعد )مف حديث أبي إسحاؽ السبيعي عف ىبيرة بف يريـ  َِّص
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قاؿ الشافعي معمقان عمى ذلؾ: قد تككف عائشة رضي هللا عنيا لك كاف ىذا ثابتان عنيا 
عابت عمييا بيعيا الى العطاء؛ ألنو إلى أجؿ غير معمكـ, كىذا مما ال يجيزه, ال 

 ألنيا عابت ما اشترت منو بنقد, كقد باعتو الى أجؿ, كلك اختمؼ اصحاب النبي 
شيئان, كقاؿ بعضيـ بخبلفة, كاف أصؿ ما تذىب  في شيء مف ىذا, فقاؿ بعضيـ فيو

كىذا معناه  (ُ)إليو أف نأخذ بقكؿ الذم معو القياس, كالذم معو القياس زيد بف أرقـ
جكاز بيع األجؿ بأف أخذ زيادة في السعر مقابؿ التأجيؿ أمر يقره الشرع فيك قكؿ 

 (ّ)كالمالكية (ِ)نفيةجماىير العمماء مف الصحابة كالتابعيف كاألئمة المجتيديف مف الح
 .(ٕ)كمف الزيدية الشككاني (ٔ)كالظاىرية (ٓ), كالحنابمة(ْ)كالشافعية

كقد كرد عف أكثر الفقياء عبارات تدؿ عمى جكاز الزيادة في سعر األجؿ عف النقد  
 بما يدؿ عمى استحسانيـ ذلؾ,

                                                           
 .ٓٗ: ّ. األم (ُ)
 .ُٕٖ: ٓ. بدائع الصنائع, الكاساني, ُِٓ: ُّ. المبسوطالسرخسي,  (ِ)
ىػ( ُُِْالمالكي )ت:  , الصكم, أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتيَُٖ: ِ بداية المجتيدابف رشد,  (ّ)

 .ٕٗ: ِ, دار المعارؼ. بمغة السالك ألقرب المسالك
 .ِٔ: ّـ َُٗٗىػ= َُُْ. بيركت: دار المعرفة, األمالشافعي, محمد بف ادريس,  (ْ)
, تحقيؽ: عبد الرحمف بف مجموع الفتاوىىػ(, ِٖٕابف تيمية, أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني )ت: (ٓ)

 .َِّ: ِـ. ُٓٗٗىػُُْٔالممؾ فيد, محمد, مجمع 
, أبك محمد عمي بف أحمد,  (ٔ)  .ْٗٓ: ٕ, بيركت دار الفكر.. المحمى باآلثارابف حـز
, تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي: دار نيل االوطارىػ( َُِٓالشككاني, محمد بف عمي بف محمد )ت:  (ٕ)

 .ُِٕ:ٓـ, ُّٗٗ -ىػ ُُّْالحديث, مصر الطبعة: األكلى, 
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  (ُ)كمف ذلؾ ما يمي:اكال: الحنفية: قاؿ السرخي 

. فيذه العبارات دالة عمى (ِ)أنقض في المالية مف الحاؿ((في المبسكط: )) المؤجؿ 
 جكاز الزيادة في السعر المؤجؿ عف السعر الحالي, ككذا المقسط .

يزاد عف الثمف بسبب األجؿ. ثـ قاؿ: )) كال مساكاة بيف النقد  (:ّ)كقاؿ الكاساني
ر كذك (ْ)كالنسيئة؛ ألف العيف خير مف الديف, كالمعجؿ خير مف المؤجؿ ((.

 (ٔ)ما يفيد ذلؾ في قكلة: ))يزاد عمى الثمف ألجؿ األجؿ((. (ٓ)الزيمعي
 

 :(ٕ)كقاؿ ابف عابديف

                                                           
ك : محمد بف أحمد بف أبي سيؿ؛ أبك بكر؛ السرخي مف أىؿ )سرخس( بمدة في خراساف. كيمقب بشمس ى (ُ)

األئمة. كاف إماما في فقو الحنفية, أخذ عف الحمكاني كغيره سجف بسبب نصحو لبعض األمراء تكفي سنة 
, محي الديف الحنفي ؛ القرشي. أبك محمدُٖٓىػ(, مف تصانيفو: ))المبسكط((. ينظر: الفكائد البيية ص ّْٖ)

 ,ِٖ/ ِكراتشي  –, الناشر: مير محمد كتب خانو الجواىر المضيةىػ( ٕٕٓ)المتكفى: 
, تحقيؽ: ؽ: أبك عبيدة مشيكر بف الموافقاتىػ( َٕٗالشاطبي, براىيـ بف مكسى بف محمد المخمي )المتكفى:  (ِ)

 .ُْ: ْـ. ُٕٗٗىػ/ ُُْٕحسف آؿ سمماف, دار ابف عفاف, الطبعة األكلى 
ىك: أبك بكر بف مسعكد بف أحمد, عبلء الديف. منسكب إلى كاساف الحنفية. كاف يسمى )ممؾ العمماء( أخذ  (ّ)

عف عبلء الديف السمرقندم كشرح كتابو المشيكر تحفو الفقياء تكلى بعض األعماؿ لنكر الديف الشييد, كتكفي 
 .ْٔ: ِلمزركمي  عالمواأل, ّٓالفوائد البيية , تصانيفو البدائع  يراجع : ٕٖٓبحمب. 

 .ُٕٖص ٓج بدائع الصنائع (ْ)
ىك: عثماف بف عمي بف محجف, فخر الديف الزيمعي مف أىؿ زيمع بالصكماؿ. فقيو حنفي قديـ القاىرة سنة  (ٓ)

صاحب  ىػ كدرس كأفتى كقرر كنشر الفقو, كاف مشيكرنا بمعرفة النحك كالفقو كالفرائض. كىك غير الزيمعيَٕٓ
الفوائد ىػ , مف تصانيفو تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ؛ كالشرح عمى الجامع الكبير,  ّْٕنصب الراية. تكفي 

 .ّّٕ: ْلمزركمي.  األعالم؛ كُُٓ البيية في تراجم الحنفية
 .ٖٕ: ْ. تبيين الحقائق (ٔ)
ماـ الحنفية في عصره, ىك: محمد بف عمر بف عبد العزيز عابديف. دمشقي, كاف فقيو الديار الش (ٕ) امية كا 

صاحب رد المحتار عمى الدار المختار, المشيكر بحاشيتو ابف عابديف. خمس مجمدات. كابنو محمد عبلء الديف 
ىػ( المشيكر أيضا بابف عابديف صاحب ) قكة عيكف األخيار( الذم ىك تكممة لحاشيو كالده َُّٔ -ُِْْ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

   (ُ)))يزاد الثمف ألجمو أم: بسبب األجؿ((. 
 

ثانيا: المالكية: كليـ ما يفيد ذلؾ أيضا ففي المكافقات: النساء في أحد العكضيف 
 (ِ)يقتضي الزيادة .

كبيف  (ْ)بذلؾ في قكلو ))لؤلجؿ حصة مف الثمف(( (ّ)كصرح الشيخ الدسكقي
 أف: تمؾ الحصة تختمؼ بحسب طكؿ األجؿ. كقربو فقاؿ: "لؤلجؿ  (ٓ)الزرقاني

: جعؿ لمزماف مقداران مف (ٕ)كقاؿ ابف رشد (ٔ)حصة مف الثمف كيختمؼ قربا كبعدا".
 (ُ)الثمف.

                                                                                                                                                                       

ب العقكد الدرية في تنقيح الفتاكل الحامدية ك حكاش عمى تفسير السابقة الذكر. مف تصانيؼ ابف عابديف األ
 .ِٕٔص ٔلمزركمي ج األعالمىػ.  ُِِٓالبيضاكم تكفي سنة 

 .ُْْ: ٓ. حاشية ابن عابدين (ُ)
 .ُْ: ْ. الموافقات (ِ)
عمـ ىك: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي. فقيو مالكي مف عمماء العربية كالفقو, مف أىؿ دسكؽ بمصر. ت (ّ)

كأقاـ كتكفي بالقاىرة, كدرس باألزىر. قاؿ صاحب شجرة النكر ))ىك محقؽ عصره كفريد دىره((. مف تصانيفو: 
حاشيتو عمى الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ, في الفقو المالكي؛ كحاشية عمى شرح السنكسي لمقدمتو أـ 

 .ُّٔص وشجرة النور ِِْص ٔلمزركمي ج األعالمىػ, ينظر : َُِّالبراىيف( في العقائد كتكفي سنة 
 .ُٓٔ: ّ. حاشية الدسوقي (ْ)
ىك: عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد الزرقاني, أبك محمد مف أىؿ مصر. فقيو إماـ محقؽ. كاف مرجع المالكية  (ٓ)

ىػ مف تصانيفو: شرح عمى مختصر خميؿ كشرح عمى مقدمة العزبة لمجماعة األزىرية َُٗٗكالفضبلء تكفي سنة 
ىػ( شارح ُُِِ – َُٓٓ, أبك عبد هللا )ككبلىما في الفقو المالكي. كابنو محمد بف عبد الباقي يكسؼ الزرقاني

 .َّْ: شجرة النور الزكيةمكطأ اإلماـ مالؾ. 
 .ٕٗ: ِبمغة السالؾ  -ُٕٔص ٓجحاشية الزرقاني  (ٔ)
ىك: محمد بف أحمد بف محمد بف رشد, ابك الكليد. فقيو مالكي, فيمسكؼ, طبيب مف أىؿ األندلس. عني بكبلـ  (ٕ)

ميو زيادات كثيرة. أتيـ بالزندقة كاإللحاد فنفي إلى مراكش. كأحرقت بعض كتبو, أرسطك كترجمة إلى العربية كزاد ع
كيمقب بالحفيد تمييزان لو عف جده أبي الكليد. مف تصانيفو: فصؿ المقاؿ في ما بيف الحكمة كالشريعة مف 

 .ُِّص  ٔلمزركمي ج األعالم ٓٗٓاالتصاؿ؛ كتيافت التيافت في الفمسفة؛ تكفي بمراكش سنة 
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ثالثا: الشافعية قالك: عمي: أف الطعاـ الذم إلى أجؿ قريب, أكثر قيمة مف الذم إللى 
 (ِ)األجؿ األبعد.

كقاؿ في مكضع آخر: ))مائة صاع إلى أجؿ أقرب أكثر في القيمة مف مائة صاع  
 (ٓ): األجؿ يقابمو قسط مف الثمف.(ْ)كقاؿ الخطيب (ّ)إلى أجؿ أبعد.

ابن كقاؿ  (ٔ)ابف تيميو بأف األجؿ يأخذ قسطان مف الثمف.رابعا: الحنابمة: كذلؾ صرح 
 (ٕ): فإف جممة المبيع مقابمة بجممة الثمف تقسيط.قدامة

: يجكز بيع الشيء بأكثر مف سعر يكمو؛ ألجؿ (ٖ)خامسا الزيدية: كقاؿ الشككاني
  (ٗ)النساء. أم: األجؿ.

نو ال يصح  لقكؿ الثاني: أف بيع التقسيط غير جائز شرعنا. كممف قاؿ بعدـ الجكاز كا 
. (ُ)زيادة الثمف في مقابؿ تأجيؿ قبض الثمف: زيف العابديف عمي بف الحسيف كاليادكية

 ,(ِ). كاإلماـ يحي(ُ)كاليادكية

                                                                                                                                                                       
 . َُٖ: ِ. بداية المجتيد, ابن رشد (ُ)
 .ِٔ: ّالشافعي. األـ  (ِ)
 .ِِص ٔج المجموعالنككم,  – ٖٖص ّلشافعي, األـ ج (ّ)
ىػ ُِِّىك: عبد الرحمف بف محمد بف أحمد الشربيني. فقيو شافعي مصرم. كلي مشيخة الجامع األزىر سنة  (ْ)
رح بيجة الطبلب كتقرير عمى شرح جمع الجكامع ىػ مف تصانيفو: حاشية عمى شُِّٔ. تكفي بالقاىرةُِّْ -

 .َُُص ْلمزركميج األعالمفي األصكؿ كتقرير عمى شرح تمخيص المفتاح 
 .ٖٕص ِجمغنى المحتاج  (ٓ)
 .ّٖصالجواب الكافي  – ْْٗص ِٗالبف تيمية جمجموع الفتاوى  (ٔ)
 ىػ .َُْٓط بيركت دار الفكر األكلى ُْٔص ْج:  المغنى (ٕ)
ىك: محمد بف عمي بف محمد الشككاني فقيو مجتيد منبار عمماء صنعاء اليمف. كلد بيجرة شككاف )مف ببلد  (ٖ)

ا بيا سنة ُِِٗخكالف باليمف( كنشأ بصنعاء, ككلي قضاءىا سنة  ىػ مف مصنفاتو: " في َُِٓىػ كمات حاكمن
الجرار " في شرح األزىار في الفقو. ك  شرح منتقى األخبار" لممجد بف تيميو, ك"فتح قدير" في التفسير, ك "السيؿ

 .] ّ/ُنيؿ األكطار [إرشاد الفحكؿ يراجع:. 
 .ُّٓص  ٓنيؿ األكطار ج (ٗ)
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 .(ْ)كأبك بكر الرازم الجصاص (ّ)مف الزيدية 

القائمكف بجكاز بيع التقسيط بأدلة مف الكتاب ثانيا: أدلة صحاب القكؿ االكؿ  استدؿ 
 كالسنة كاإلجماع:

 اكال: الكتاب .

 .(ٓ)}َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{ _ قاؿ تعالى:ُ

: كىك نص عاـ يشمؿ جميع أنكاع البيكع, كيدؿ عمى أنيا حبلؿ, إال  وجو الداللة
 حراميا بالنص مستثناة مف العمكـ.األنكاع التي كرد نص بتحريميا, فأنيا تصبح 

 .(ٔ)} َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكتُُبوُه { -ِ

: كبيع السمعة بثمف مؤجؿ مع الزيادة مما تنتظمو ىذه اآلية, مف وجو الداللة
 المداينات الجائزة فتككف مشركعة بنص اآلية.

 ثانيا: السنة:

                                                                                                                                                                       
ىي: قرية زيدية عرفت باسـ اليادكية منتشرة في اليمف كالحجاز كما كاالىا. الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي,  (ُ)

, مراجعة د. مانع بف حماد الجيني, جده: دار الندكة المعاصرة الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب
 .ٕٕ:ُىػ. َُِْ, ْالعالمية, ط:

ىػ ِْٓىك: يحيى بف الحسيف بف القاسـ بف إبراىيـ الحسيني البرتتي كيمقب باليادم, كلد في المدينة في سنة  (ِ)
. ينظر: األدنو ِٖٗقراف, مات سنة ككاف عالما عامبل كلو مصنفات كاألحكاـ كالمنتخب كالتفسير في معاني ال

 ُ, تحقيؽ: سميماف بف صالح الجزم, الرياض: مكتبة العمـك كالحكـ ط:طبقات المفسرينكم, احمد بف محمد, 
 .ْٓـ. ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ

 .ُّٓ. السيل الجرار, ُُٖ: ٓ نبل األوطارالشككاني,  (ّ)
 .ّٔٓ:ُـ,  احكام القرآنالجصاص,  (ْ)
 ِٕٓسكرة البقرة :اية  (ٓ)
 .ُِٖسكرة البقرة: ايو  (ٔ)
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أمر عبد هللا بف عمرك بف العاص أف يجيز جيشا,   ما ريم أف "رسكؿ هللا   -ُ
 . (ُ)فكاف يشترم البعير بالبعيريف إلى أجؿ

 كجو الداللة: كىك دليؿ كاضح عمى جكاز أخذ زيادة عمى الثمف نظير األجؿ.
كم عػػػف ابػػػف عبػػػاس  -ِ لمػػػا أمػػػر بػػػإخراج بنػػػي النظيػػػر جػػػاء   "أف النبػػػي  مػػػا ري

فقػػالكا: يػػا نبػػي هللا, إنػػؾ أمػػرت بإخراجنػػا, كلنػػا عمػػى النػػاس   نػػاس مػػنيـ إلػػى النبػػي 
 . (ِ)ضعكا كتعجمكا ديكف لـ تحؿ؟ فقاؿ 

كالحػػػديث دليػػػؿ عمػػػى أنػػػو لػػػك بيػػػع شػػػيء مػػػا بالنسػػػيئة, كاضػػػطر المشػػػترم لمسػػػداد قبػػػؿ 
االسػػتحقاؽ يجػػكز تخفػػيض الػػثمف بمقػػدار يتكافػػا مػػع المػػدة التػػي تفصػػؿ تػػاريخ السػػداد 
الفعمػػي عػػػف تػػػاريخ االسػػتحقاؽ, فػػػإذا جػػػاء التخفػػيض لقػػػاء التعجيػػػؿ فػػبل بػػػد عقػػػبل مػػػف 

 جكاز  
 .(ّ)ابف عابديف الزيادة لقاء التأجيؿ كىك ما قاؿ بو

يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف البيػػػػػع بالتقسػػػػػيط ال بػػػػػأس بػػػػػو؛ فالمسػػػػػممكف ال يزالػػػػػكف ثالثػػػػػا: اإلجماع:
 يستعممكف مثؿ ىذه المعاممة, كىك كاإلجماع منيـ عمى جكازىا.

رابعػػا: القيػػاس كالمعقػػكؿ أف البيػػع إلػػى أجػػؿ مػػع زيػػادة الػػثمف ىػػك بيػػع بػػثمف معمػػـك مػػف 
ة البيػػع كػػالبيع بػػثمف حػػاؿ. كال شػػبيو لمربػػا المتبػػايعيف بتراضػػييما فكجػػب الحكػػـ بصػػح

                                                           
, كأبك داكد في كتاب البيكع, باب ٕٓٓٔركاه اإلماـ أحمد في ) مسند عبد هللا بف عمرك بف العاص (, برقـ  (ُ)

, قاؿ ابف القطاف في كتابو: ىذا حديث ضعيؼ, مضطرب اإلسناد ّّٕٓ, ح: َِٓ: ّفي الرخصة في ذلؾ, 
 .ْٕ :ْينظر نصب الراية 

ًر ٍبًف رىاًشدو  ِْٗ:ُاخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  (ِ) ًدثي مىٍعمى كالحاكـ في المستدرؾ مف كتاب البيكع باب حى
ًحمًو فىقىبىموي.  ِِّٓ: ِ قًَّو قىٍبؿى مى ؿى لىوي أىٍدنىى ًمٍف حى , ْٔ: ٔكالبييقي في السنف الكبرل, كتاب المسمـ, باب مىٍف عيجَّ

قىٍد َِٖٗ( ْٓٔ/ ّني في سننو مف كتاب البيكع )كالدار قط ُُُّٕح:  , كى ًعيؼه , كىىيكى ضى اًلدو ـي ٍبفي خى ًفيًو ميٍسًم كى
ثَّؽى. ينظر : أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي )المتكفى:  ىػ( مجمع الزكائد كمنبع َٕٖكي

 .  َُّ: ْـ, ُْٗٗىػ, ُُْْاـ النشر: الفكائد تحقيؽ: حساـ الديف القدسي: مكتبة القدسي, القاىرة, ع
 .ُٖٓ: ٓ. رد المحتارابف العابديف,  (ّ)



 33  
 

     

   
 

  
 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية
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فيػػػو؛ ألف األصػػػؿ فػػػي األشػػػياء كالعقػػػكد كالشػػػركط عنػػػد الفقيػػػاء اإلباحػػػة متػػػى كانػػػت 
برضى المتعاقػديف, كال يحػـر منيػا كال يبطػؿ أال مػا دؿ الشػرع عمػى تحريمػو أك نسػخو 

مػى أك تقييده أك تخصيصو بنص أك قياس. كلما لـ يػرد دليػؿ قطعػي ثبػكت كالداللػة ع
 تحريـ البيع بالتقسيط, فيبقى عمى األصؿ كىك اإلباحة.

 
 

 ثالثا: مناقشة االدلة:

 }َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْيَع َوَحرََّم ناقش المانعكف قكؿ الجميكر في استدالليـ باآلية:  -1
 . كعمى حؿ البيع عمبلن بعمـك النص, حيث لـ يرد صحيح يخصصو.(ُ)الرَِّبا{

إف اآلية تفيد تحريـ البيع بزيادة الثمف مقابؿ األجؿ ألنو داخؿ في عمكـ كممة الربا  
 التي تعني الزيادة.

 قكلة تعالى:" كحـر الربا" قكؿه عاـ يشمؿ كؿ الربا, كليس مجمبلي, بدليؿ أف   -ِ
هللا عز كجؿ كضحو بأنو كؿ زيادة عمى رأس الماؿ مقابؿ األجؿ, كقاؿ تعالى: 

 .(ِ)م رؤوس أموالكم()فإن تبتم فمك

 

كقد اجمع العمماء عمى تفسير الربا في ىذه اآلية بأنو الربا الذم كاف معركفا في  
الجاىمية, كىك ما كاف يحصؿ عميو الدائف مف زيادة رأس مالو عندما يعجز بدينو 

 عند حمكؿ األجؿ. 

                                                           
 ِٕٓسكرة البقرة: آية  (ُ)
  ِٖٕسكرة البقرة: آية  (ِ)
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أما استدالؿ الجميكر بحديث ضعفكه كتعجمكا فالجكاب عنو: إف في اسناده مسمـ   -ّ
بف خالد كىك سيء الحفظ ضعيؼ, كىك كما قاؿ الدار قطني ثقة إال أنو سيء 

 .(ُ)الحفظ, كقد اضطرب في ىذا الحديث
  
أما استدالؿ الجميكر بأف المشترم قد رضي بالزيادة مقابؿ األجؿ, كالرضا ىك   -ْ

التجارة, إذا كاف العقد صحيحا أجابكا بأف رضا المشترم بزيادة السعر شرط صحة 
المؤجؿ عف سعر الحاؿ ال عبرة بو إذا اعتبرنا ىذه الزيادة ربا؛ ألف ترتضي البائع 

 كالمشترم عمى الربا ال يجعمو حبلال.
ا بأدلة مف  أدلة: اصحاب القكؿ الثاني: استدؿ القائمكف بأف بيع التقسيط ال يصح شرعن

 الكتاب كالسنة كاآلثار:
 :اكال: الكتاب

 .(ِ)}َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{قاؿ تعالى:   -ُ
اآلية تفيد تحريـ البيكع التي يؤخذ فييا زيادة مقابؿ األجؿ لدخكليا في كجو الداللة: 

 عمـك كممة الربا.
ارىةن }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى  قاؿ تعالى: -ِ ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

ا{. ـٍ رىًحيمن ـٍ ًإفَّ اَّللَّى كىافى ًبكي كي ـٍ كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسى عىٍف تىرىاضو ًمٍنكي
(ّ) 

الف كاف ذلؾ الكسب كجو الداللة : جعمت اآلية الرضا شرطنا لحؿ الكسب كالربح, كا 
ـن, كعا مؿ الرضا غير متكفر في البيع بالتقسيط؛ ألف البائع مضطر لئلقداـ عميو حرا

                                                           
الدار قطني, أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد النعماف بف ديار البغدادم الدار قطني  (ُ)

قو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب االرنؤكط, حسف عبد المنعـ شمبي, ىػ( سنف الدار قطني حقّٖٓ)المتكفى: 
: ّـ, ََِْ -ىػ ُِّْلبناف, الطبعة األكلى,  –عبد المطيؼ حرز هللا, أحمد برىـك مؤسسة الرسالة, بيركت 

ْٔٓ. 
 .ِٕٓسكرة البقرة: آية  (ِ)
 .ِٗسكرة النساء: آية  (ّ)
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ا لمسمعة, كالمشترم مضطر لو رغبة في الحصكؿ عمى السمعة التي تمس  تركيجن
 حاجتو إلييا كال يممؾ ثمنيا حاالن, فيرغـ دفع الزيادة مقابؿ األجؿ.

 ثانيا: السنة: فاستدلكا بأحاديث منيا:

 .(ُ)"عف صفتيف في صفقة" (( قاؿ ))نيى النبي  عف ابف مسعكد  -ُ

. كفي أخرل مكقفو ))الصفقة في (ِ)كفي الركاية عنو: )التحؿ صفقتاف في الصفقة(
 .(ّ)الصفقتيف ربا((

قاؿ: ))مف باع بيعتيف في بيعة فمو أككسيما أك  أف النبي  عف أبي ىريرة  -ِ
 . (ْ)الربا((

مقابؿ األجؿ يككف قد دخؿ في الربا المحـر إذا لـ كىذا يعني أنمف باع بأخذ زيادة 
يؤخذ الثمف األقؿ. كىذا يفيد أنو ال يجكز لمبائع اف يبيع سمعتو بأكثر مف سعر يكميا 

 تجنبنا لمكقكع في الربا النسيئة. كيرجع سبب االختبلؼ بينيـ الى ما يمي:
عتبار اف الربا زيادة أ_ أف الزيادة في السعر في بيع التقسيط ىؿ تعد ربا أـ ال ؟  با

 (ٓ)مقابؿ الزمف أك األجؿ.
                                                           

 .ّّٖٕ, ح: ِّٓ: ٔاخرجو احمد في مسند عبد هللا ابف مسعكد  (ُ)
ركاه الطبراني في األكسط  مف حديث السماؾ بف حرب مرفكعا, كنقؿ الزيمعي عف العقيمي انو صكب كفقو.  (ِ)

 .َِ: ْنصب الراية. 
ركاه العقيمي مف حديث ابف مسعكد مرفكعا كأعمو بعمرك بف عثماف بف ابي صفكاف الثقفي, كقاؿ: ال يتابع عمى  (ّ)

رفعو, كالمكقؼ أكلى. الزيمعي جماؿ الديف ابك محمد عبد هللا بف يكسؼ نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو 
شر: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر, بيركت: القبمة بغيو األلمعي في تخريج الزيمعي, تحقيؽ: محمد عكامو, النا

 .َِ: ْـ . ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖلمثقافة االسبلمية, الطبعة: االكلى, 
كأخرجو  ُّْٔ, ح: ِْٕ: ّأخرجو ابي داكد في سننو )كتاب البيكع(: )باب فيمف باع بيعتيف في بيعة(  (ْ)

. كقاؿ الشككاني: في اسناده َُٕٖٗ, ح: ُٔٓ: ٓالبييقي في السنف الكبرل )باب النيي عف بيعتيف في بيعو( 
 .ُِٕ: ٓمحمد بف عمرك بف عمقمة, كقد تكمـ في غير كاحد الشككاني, نيؿ األكطار 

, عبد ُُّـ.  صُٕٗٗ -ىػ ُُْٖرفيؽ يكنس المصرم بيع التقسيط, جده: دار البشير, الطبعة: الثانية,  (ٓ)
 ط. ُّ, ص ٓىػ . صَُْٓمكتبة أبف تيميو الككيت الرحمف عبد الخالؽ, القكؿ الفصؿ في بيكع اآلجؿ 
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أف بيع التقسيط غالبان يككف فيو سعر أدنى, كسعر أعمى مما يجعؿ فيو شبية أنو  -ب
  مف قبيؿ بيكع الغرر, أك بيعتيف في بيعة مما نيى عنة 

 ويرد عمى استدالل اصحاب القول الثاني:
أف تعميؿ تحريـ الزيادة في السعر بجيالة الثمف ال يصح؛ ألف السعر في البيع                        أوال:

التقسيط يككف معمكمان, كمحددان, كالصفقة تعتقد عمى إحدل الثمنيف بعد اختيارىما, فبل 
مضاء العقد, كمف ثـ فبل  يفترقا إال بعد اختيار أحد الثمنيف, كاختيار الصفقة, كا 

نما ىي بيعة كاحدة, جيال ة, كال غركر, كال صفقتيف في صفقة, كال بيعتيف في بيعة, كا 
, كال يدرم كؿ كاحد منيما عمى ما كقعت  أما المنيي عنو فيك: البيع بثمف غير معمـك

 عميو الصفقة.

أف حديث ابي ىريرة السابؽ بتعميؿ بيعة في بيعتيف بالربا. فالربا ىك العمة       ثانيا:
ذا أخذ أقميما فميس بربا كىذا كالنيي يد ذا أخذ أغمى الثمنيف, فيك ربا, كا  كر معيا, كا 

 يعني: الجكاز.

: كأبعد كؿ البعد مف حمؿ الحديث عمى البيع بمائة مؤجمة, أك (ُ)كليذا قاؿ ابف القيـ
خمسيف حالة, كليس ىا ىنا ربا, كال غرر, كال قمار, كال شيء مف المفاسد كنقؿ عف 

قكلة: فسر بعض اىؿ العمـ فقالك: بيعتيف في بيعة أف يقكلكا ابيعؾ ىذا  (ِ)الترمذم

                                                           
ىك: محمد بف أبي بكر بف سعد الزرعي. شمس الديف مف أىؿ دمشؽ. مف أركاف اإلصبلح اإلسبلمي, كاحد  (ُ)

ق, مف تصانيفو: الطرؽ  ُٕٓمف كبار الفقياء. تمميذ عمى ابف تيمية كانتصر لو كقد سجف معو بدمشؽ .
 .ُِٖ: ٔألعالم كمدارج السالكيف يراجع: الحكمية كمفتاح دار السعادة 

ىك : محمد بف عيسى بف سكرة السممي البكغي الترمذم, أبك عيسى. مف أئمة عمما الحديث كحفاظو, تمميذ  (ِ)
ىػ , مف تصانيفو: الجامع الكبير المعركؼ بسنف الترمذم. احد الكتب الستة المقدمة في  ِٕٗلمبخارم تكفي 

 . ّٕٖج:  التيذيبلشمائؿ النبكية كالتاريخ كالعمؿ في الحديث يراجع: الحديث عند اىؿ السنة؛ كا
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الثكب بنقد بعشرة, كبنسيئة عشريف, كال يفارقو عمى أحد البيعتيف فإذا فارقو عمى 
 (ُ)أحدىما, فبل بأس إذا كاف العقدة عمى أحدىما.

نما  : أف النيي في الحديث لـ يكف بسبب األجؿ في إحدل البيعتيف فحسب, ثالثا كا 
بالسبيف معان, كىما ككنيما بيعتيف, كككف احدىما مؤجمة. أما المسألة التي معنا بيعة 

  (ِ)كاحدة, فبل تدخؿ في النيي

عف بيعتيف في بيعة: أف يقكؿ ابتعتؾ دارم  كقاؿ الشافعي في معنى نيي النبي 
ىذه عمى أف تبيعني غبلمؾ بكذا, فإذا كجب لي غبلمؾ كجب لؾ دارم, كىذا 

, كال يدرم كؿ كاحد منيما عمى ما كقعت عميو ال فاركؽ عمى بيع بغير ثمف معمـك
 :(ْ)كقاؿ أبك عيسى (ّ)صفقتو.

حديث أبي ىريرة حسف صحيح, كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ. كفسر بعض أىؿ  
العمـ فقالكا: بيعتيف في بيعة: أف يقكؿ: أبيعؾ ىذا الثكب بنقد بعشرة, كنسيئة بعشريف, 
كال يفارقو عمى أحد البيعتيف, فإنو فارقو عمى أحدىما فبل بأس, إذا كاف العقدة عمى 

كقد ركم في تفسير بيعتيف في بيعة كجو آخر كىك: أف : (ٓ)أحدىما, قاؿ ابف قدامة
يقكؿ بعتؾ ىذا العبد بعشرة نقدان, أك القدرة عشرة نسيئة, أك بعشرة مكسرة, أك تسعة 
سحاؽ كىك ايضا باطؿ, كىك قكؿ الجميكر؛  صحاحان ىكذا فسره مالؾ, كالثكرم, كا 

                                                           
, ط دار الكتب العممية بدكف سنة إعالم الموقعين عن رب العالمين ابف قيـ الجكزية, محمد بف أبي بكر, (ُ)

 .َُٓص ّطبع. ج
ىػ, تحقيؽ َُِّسنة الطبع  – ُط: –إدارة ترجماف السنة الىكر  -الفقيو ط القواعد النورانيةابف تيميو,  (ِ)

 .ُٖٔ: ّ. مغنى المحتاج, ُُِالشيخ محمد حامد الفقي. 
 .ُُِّرقـ  ّّٓص ِأخرجو الترمذم في سننو, في كتاب البيكع باب النيي عف بيعتيف في بيعة ج (ّ)
 .ِّسبؽ ترجمتو ص (ْ)
أحمد بف قدامة: أبك الفرج, المقدسي, الحنبمي, فقيو محدث, أصكلي. سمع مف ىك: عبد الرحمف بف محمد بف  (ٓ)

أبيو كعمو الشيخ مكفؽ الديف كأبف الجكزم, كغيرىـ كتفقو عمى عمو المكفؽ, كركل عنو محي الديف النككم, 
ي سنة كأحمد بف عبد الدايـ, كتقي الديف بف تيميو, كغيرىـ, كدرس كأفتى, مف تصانيفو: "شرح المقنع. كتكف

 . ُٗٔ: ٓ, كمعجـ المؤلفيف. ُّٗص ُىػ يراجع: الذيؿ عمى طبقات الحنابمة جِٖٔ
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كألف الثمف مجيكؿ,  ألنو لـ يجـز لو بيع كاحد, فأشبو مالك قاؿ: بعتؾ ىذا أك ىذا؛
 .(ُ)فمـ يصح كالبيع بالرقـ المجيكؿ, فمـ يصح, كما لك قاؿ: أحد عبيدم

 (ْ), كحماد(ّ), كالحكـ(ِ)ثـ قاؿ: كقد ركم عف طاكس 
أنيـ قالكا: ال بأس أف يقكؿ: أبيعؾ بالنقد بكذا؟, كبالنسيئة بكذا, فيذىب عمى  

أحدىما, كىذا محمكؿ عمى: أنو جرل بينيما بعد ما يجرم في العقد, فقاؿ المشترم: 
أنا آخذه بالنسيئة بكذا, فقاؿ البائع: خذه, أك قد رضيت, كنحك ذلؾ, فيككف عقدان 

ف لـ يكجد ما يقـك مق  .(ٓ)اـ اإليجاب, أك يدؿ عميو لـ يصحكافيان, كا 
فالزيادة ليست ربا ’ كفي الركضة الندية: أما بيع الشيء بأكثر مف بيع يكمو مؤجبلن  

في كرد, كال صدر؛ ألف الربا زيادة أحد المتساكيف عف اآلخر كال تساكم بيف الشيء 
 .(ٔ)كثمنو مع اختبلؼ جنسيما

 
 
 

                                                           
 ُُٔ: ْ, المغني ابف قدامة, (ُ)
ىك: طاكس بف كيساف الخكالني اليمداني بالكالء, أبك عبد الرحمف. اصمو مف الفرس, مكلده كمنشؤه في  (ِ)

الخمفاء كالممكؾ تكفي حاجا بالمزدلفة أك منى. كصمى اليمف. مف كبار التابعيف في الفقو كركاية الحديث. كعظ 
 ىػ.َُٔعميو أمير المؤمنيف ىشاـ أبف عبد الممؾ. يسنو 

ىك: الحكـ بف عيتىٍببة, الكندم بالكالء, مف أىؿ الككفة. تابعي أدرؾ بعض الصحابة, عرؼ بالفقو. شيد لو  (ّ)
 .ِّْص  ِتيذيب جىػ تيذيب الُُّاألكزاعي كغيره كريمي بالتدليس. كتكفي سنة 

ىك: حماد بف سممى بف دينار, ابك سممة, مكلى تميـ. مفتي اىؿ البصرة, أحد رجاؿ الحديث. كاف إمامنا عربيا  (ْ)
ا مفكَّىنا مقرئنا, شديدنا عمى المبتدعة. قد احتج بو مسمـ في أحاديث عدة في األصكؿ  كتحايده  فقيينا كفصيحن

 .َِّ: ِالعكالي في الحديث ك كتاب السنف. األعبلـ لمزركمي.  ىػ مف تصانيفو:ُٕٔالبخارم. تكفي سنة 
 ىػ .َُْٓط بيركت دار الفكر األكلي  ُُٔص: ْالمغني ج: (ٓ)
ف كاف مذىبو عدـ الجكاز لكف ما ذكره مفيد في الجكاز. ٖٗص  ِالركضة الندية ج (ٔ)  كا 
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 الربا كالتقسيط, كيبيف أف: زيادة السعر فيكىذا التعميؿ كاضح في بياف الفرؽ بيف 

 التقسيط عف السعر الحاضر جائزة.

الراجح: ما ذىب إليو مف جكاز بيع التقسيط, كال بأس بأف يككف السعر المقسط أعمى 
مف السعر الحالي؛ لما عمـ أف الزمف يقابمو حصة مف الثمف, كليس ذلؾ مف بيكع 

 .(ُ)الغركر, أك الربا كما سبؽ

 الثاني: البيوع التي ال يجوز فييا التقسيطالمطمب 

حدد الفقياء بيكعان ال يحؿ فييا األجؿ؛ لكركد األدلة الشرعية التي تمنع األجؿ في                            
 تمؾ البيكع, كىذه البيكع ىي:

أكال: األصناؼ الستة كما يجرم مجراىا: أم البيكع الربكية أخذان مف حديث عبادة بف 
قاؿ:" الذىب بالذىب, كالفضة بالفضة. كالبر بالبر كالشعير  مت أنو الصا

 (ِ")بالشعير, كالتمر بالتمر, كالممح بالممح مثبلن بمثؿ يدان بيد سكاء بسكاء...

 يخبر عف رسكؿ هللا  كما ركم مالؾ بف أكس انو  سمع عمر بف الخطاب 
قاؿ: "الذىب بالذىب ربا إال ىاء كىاء كالبر بالبر ربا إال ىاء كىاء كالتمر بالتمر ربا 

 (ّ)إال ىاء كىاء كالشعير بالشعير ربا إال ىاء كىاء.

 

 
                                                           

فتاكم دار اإلفتاء المصرية فتاكل دار اإلفتاء لمدة مائة عاـ باب مف أحكاـ التعامؿ مع البنكؾ حكـ تقسيط  (ُ)
 َٔىػ بيع التقسيط ىشاـ محمد سعيد ص ََُْلمشيخ جاد الحؽ في ربيع األكؿ  ُِْٗالثمف المكضكع رقـ 

 .ّٔكالمصرم ص 
 .َُُِص – ّبالكرؽ نقدا ج:اخرجة مسمـ, كتاب المساقاة باب الصرؼ كبيع الذىب  (ِ)
 .ْٕٗص ِأخرجة البخارم كتاب البيكع, باب ما يذكر في بيع الطعاـ كالحكرة ج (ّ)
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أف ىذه االصناؼ الستة كما يجرم مجراىا, ال يجكز فييا األجؿ, فبل  وجو الداللة:
يصح بيع صنؼ منيا بعض ببعض, أك صنؼ بآخر مع األجؿ, فبل يجكز بيع 
الذىب بذىب الى أجؿ, أك بيع فضو بفضو الى أجؿ, أك بيع دينار بدينار إلى 

يجكز بيع أجؿ, أك بيع قمح بقمح إلى أجؿ, كىكذا في كؿ جنس بجنسو, ككذلؾ ال 
الذىب بفضة إلى أجؿ أك بيع الجمية بدينار إلى أجؿ, أك بيع قمح بشعير إلى أجؿ؛ 
ألنو يشترط في مبادلة األجناس الربكية: الحمكؿ كالتماثؿ كالمساكاة, كما عداىا مف 

 البيكع. 
مثؿ: بيع السمع كنحكىا بالنقكد, األصؿ فييا الجكاز ماداـ البدؿ مؤجؿ يقبؿ اف 

في الذمة, أم: ماالن مثميان مكصكفان, مثؿ: النقد أك القمح كنحكىما, مما يككف دينان 
يذكر في باب السمـ, فيجكز بيع الحنطة بالذىب, أك بالفضة الى أجؿ, بمعنى انو 

 يجكز بيع ربكم بربكم آخر ال يشاركو في العمة مؤجبلن كمتفاضبلن.
ال يجكز كاحد منيا, في  : أجمع العمماء عمى أف التفاضؿ كالنساء(ُ)قاؿ ابف الرشد

 .(ِ)الصنؼ الكاحد مف االصناؼ التي نص عمييا في حديث عبادتو بف الصامت
ثـ قاؿ: في حديث عبادتو منع التفاضؿ في الصنؼ الكاحد كأما منع النسيئة منيا 

"الذىب ))قاؿ:  انو  فثابت بف أحاديث كثيرة, اشيرىا حديث عمر بف الخطاب 
كىاء, كالبر بالبر ربا اإلىاء كىاء, كالتمر بالتمر ربا اإلىاء  بالذىب ربا اإلىاء

ذا اختمؼ الصنفاف جاز التفاضؿ كامتنع النسيئة؛ لقكلو  ((كىاء :"  ثـ قاؿ: كا 
((بيعكا الذىب بالكرؽ كيؼ شئتـ إذا كاف يد بيد"))

(ّ). 

                                                           
 سبؽ ترجمتو. (ُ)
 .ّٕٖص ُسبؽ تخريجيا, بداية المجتيد ج (ِ)
محمد بف أسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني,  ّٕٖص  ُسبؽ تخريجو كيراجع: بداية المجتيد ج  (ّ)

, القرطبي, أبك ِٕص ّىػ( سبؿ السبلـ, دار الحديث ُُِٖصنعاني, أبك أبراىيـ, )المتكفى: الكحبلني ثـ ال
ىػ( الجامع ألحكاـ القرآف, تحقيؽ: أحمد ُٕٔعبد هللا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم )المتكفى: 

السنة, أبك محمد الحسيف , البغكم محيي َّّص ّالقاىرة ج –البردكني كابراىيـ اطفيش, دار الكتب المصرية 
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 كمف التطبيقات التي تتفرع عمى ذلؾ ما يمي:
عند اتحاد العمة الربكية ال يجكز النساء, كال التفاضؿ, فبل يجكز ذىب بذىب كال 

 فضو بذىب إال معو: الحمكؿ, كالمساكة, كالتماثؿ في األكلى, كمع الحمكؿ في الثانية,       
كىذا معناه أف الربا معمكؿ بعمة ىذه العمة ىي الطعـ في المطعكمات مع اتحاد 

ب كالفضة, كما يجرم مجراىا الكيؿ, أك الكزف مع اتحاد الجنس, كفي األثماف الذى
, كعمى ىذا فكؿ ما جرل فيو عمة (ِ), كأبي حنيفة(ُ)الجنس, كما ىك مذىب أحمد

 الربا حراـ فيو النساء
 إذا باع ربكيان بثمف مؤجؿ, فيؿ يجكز لو أف يعتاض عف ذلؾ الثمف ربكيان آخر؟

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى رأييف:
  (ْ), كأحمد (ّ)يرل مالؾ األول:الرأي 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                       

 –ىػ( معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف حققو كخرج احاديثو محمد عيد هللا النمر َُٓبف مسعكد البغكم )المتكفى:
 َّْص  ُـ جُٕٗٗ -ىػ ُُْٕعثماف جمعة ضميريو, دار طيبة لمنشر كالتكزيع, الطبعة: الرابعة, 

ىػ(, تفسير فتح القدير, الناشر: دار ابف كثير, َُِٓتكفى: الشككاني, محمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا )الم
 .  ْْٓص ُىػ جُُْْ -دمشؽ, بيركت, الطبعة: االكلى –دار الكمـ الطيب 

فينبغي أف تككف العمة في الكؿ كاحدة كذلؾ الجنس كالقدر ثـ الكيؿ كالكزف المباب في  ُْٗص ٔالمبسكط ج (ُ)
 ضبل فالعمة فيو الكيؿ مع الجنس أك الكزف مع الجنس.إذا بيع بجنسو متفا ُٕص ِشرح الكتاب ج 

ما كزف مثبل بمثؿ إذا كاف نكعا كاحدا كما كيؿ مثبل بمثؿ إذا كاف نكعا كاحدا الشرح   ُّٓص ْالمغني ج (ِ)
 َُّ_صِلكافي في فقو ابف حنبؿ ج ُّٓص ْالكبير ج

 . َّّص ّتفسير القرطبي ج ّٕٖص ُبداية المجتيد ج (ّ)
 .ِّٖص ْالركض المربع ج ِّْص ِكشاؼ القناع ج ْْٖص ِٗمجمكع الفتاكم ج (ْ)
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أنو : ال يجكز, كعميو فمف باع ربكيان كالحنطة, أك الشعير إلى أجؿ لـ يجز لو أف 
 يعتاض عف ثمنو بحنطة أك شعير, أك غير ذلؾ مما ال يباع نسيئة.

كالعمة في ذلؾ ما يمي: أف الثمف لف يقبض, فكأنو باع حنطة, أك شعيران بحنطة أك 
 ؿ متفاضبلن. كىذا ال يجكز باالتفاؽ.شعير إلى أج
أنو: يجكز؛ ألف البائع إنما يستحؽ  (ِ), كالشافعي(ُ)يرل أبك حنيفة الرأي الثاني:

الثمف في ذمة المشترم, كبو اشترل, فأشبو ما لك قبض, ثـ اشترل مف غيره كعمؿ 
صاحب الكشاؼ المنع بأنو: ذريعة إلى الربا, يعني: بيع ربكم بربكم مثمة نسيئة, 

 يككف الثمف المعكض عنة بينيما كالمعدكـ؛ ألنو ال أثر لو.
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ّٖص ّٔص ْنصب الراية ج (ُ)
 .ِٕٓص ٗالمجمكع لمنككم ج (ِ)
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 الرابعالمبحث 

 فوائد البيع بالتقسيط وضوابطو وآدابو.

 نتناكؿ في ىذا المبحث فكائد البيع لمتقسيط كضكابطو كآدابو كذلؾ في ثبلثة مطالب 

 المطمب االول فوائد بيع التقسيط لمبائع والمشتري

 لمبيع بالتقسيط فكائد كثيرة كلكف يمكف اجماليا في النقاط التالية:

في بيع التقسيط فائدة لكؿ مف البائع كالشارم: فالبائع يزيد في مبيعاتو, كيعدد  اوال:
مف أساليبو التسكيقية, فيبيع نقدنا كتقسيطنا, كالمشترم يستطيع الحصكؿ عمى السمعة, 
كاالستمتاع باستيبلكيا أك استعماليا, قبؿ أف يمكنو دخمو أك ثركتو مف ذلؾ كبيذا 

 ((ُ))يف البركة: كذكر منيف البيع إلى أجؿ((.: )) ثبلثة فيالمعنى قاؿ 

 ارتباط بعض المعامبلت المعاصرة بالبيع بالتقسيط كاإلجارة المنتيية بالتمميؾ. ثانيا:

أف في بيع التقسيط فكائد منيا التي تعكد عمى البائع حيث إنو يزيد مف مبيعاتو  ثالثا:
حتى عمى مف ليس عنده النقد المالي, فيبيعو إلى أجؿ. كىك مفيد لممشترم أيضا 
حيث يمكنو مف الحصكؿ عمى السمعة مع أف دخمو الشيرم ال يسمح لو بابتياعيا 

ؾ, أخذ الفرد كيستمتع بالسمعة ثـ يٌدخر بالنقد, فبدالن مف أف يدخر فيشترم بعد ذل
لمكفاء, كبيذا تمكف الفرد أف يستمتع بالحاجات قبؿ أف يمكَّنو دخمو الشيرم مف 

 شرائيا بالنقد.

أف بيع التقسيط يعد نكعان مف المعامبلت التي يراعي فييا الفصؿ بيف  رابعا:
دكرىا المنشكد في  المتعاقديف, كعدـ اإلخبلؿ بالعدؿ حتى يمكف لممعامبلت أف تؤدم

                                                           
 .ٖٕٔ: ِركاه  ابف ماجو في السنف كتاب التجارة, باب الشركة  (((ُ)
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المجتمع مف أف تككف كسيمة مف كسائؿ التعاكف, كالتراحـ بيف المسمميف, كمف ثـ 
 ينبغي أال يساء فيـ ىذه المعامبلت, كتككف كسيمة مف كسائؿ االستغبلؿ

لحاجات الضعفاء, كالفقراء, فتخرج عف اليدؼ الذم شرعت مف أجمو, كتؤدم بذلؾ  
 إلى عكس ما شرعت لو.

 لثاني: ضوابط البيع بالتقسيطالمطمب ا

 يشترط لصحة البيع شركطان مف أىما ما يمي:

أف تككف المدة معمكمة؛ ألف الجيؿ بالمدة يؤدم إلى النزاع, كىك منيي عنو  -ُ
شرعان. كما أنو ال يتحقؽ معو الحكمة مف مشركعية بيع التقسيط. مف تقكية ركابط 

دم بذلؾ إلى النزاع كالخصاـ, كربما إلى المكدة, كالتراحـ في المجتمع المسمـ, حيث يؤ 
 العراؾ, كبذلؾ يككف األمر فكضى, كيحدث ماال تيحمد عقباه. 

تعتبر مدة األجؿ كالقسط مف حيف تسميـ المبيع تحصيبلن لمفائدة المرجكة منو  -ِ
كىي: انتفاع المشترم بالمبيع, كالكفاء بالثمف مف ربحو, كىذ إذا كاف المبيع الزمان ال 

ال تبدأ المدة مف حيف انتياء الخيار.خيار ف  يو, كا 

 اشترط الشافعي لمعمكمية األجؿ أف: تككف باألىمة القمرية, أخذان مف قكلو تعالى: -ّ

لىٍيسى اٍلًبرُّ ًبأىٍف تىٍأتيكا اٍلبيييكتى ًمٍف  جًٌ كى ًف اأٍلىًىمًَّة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي ًلمنَّاًس كىاٍلحى }يىٍسأىليكنىؾى عى
{. ظيييكًرىىا ـٍ تيٍفًمحيكفى ًف اتَّقىى كىٍأتيكا اٍلبيييكتى ًمٍف أىٍبكىاًبيىا كىاتَّقيكا اَّللَّى لىعىمَّكي لىًكفَّ اٍلًبرَّ مى كى

(ُ) 

كقاؿ معمقان عمى معنى اآلية: فاعمـ هللا تعالى باألىمة جعميا مكاقيت ألىؿ اإلسبلـ, 
 .(ِ)كلـ يجعؿ عممان ألىؿ اإلسبلـ إال بيا

                                                           
 .ُٖٗسكرة البقرة: آية  (ُ)
 .ُّٔص  ُّالمجمكع ج (ِ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ف جعؿ التقكيـ اليجرم معتبران ال بينما ذىب الجميك   ر إلى اعتبار العرؼ. كا 
يمنع إباحة تحديد األجؿ بغيره مف التقاكيـ األخرل, السيما كأف هللا تعالى أطمؽ 

ؿو  األجؿ في آيات أخرل, كلـ يقيده فقاؿ: }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا تىدىايىٍنتيـٍ ًبدىٍيفو ًإلىى أىجى
مِّى فىاٍكتي  ـٍ كىاًتبه ًباٍلعىٍدًؿ{ميسى ٍليىٍكتيٍب بىٍينىكي بيكهي كى

 . فبل يتقيد األجؿ بتقكيـ معيف.(ُ)
: (ِ)لكابصة بف معبد الخمكة مف شبة الربا ألف ممحقة بالحقيقة احتياطا؛ لقكلة  -ْ

 (ّ)"الحبلؿ بيف كالحراـ بيف كبينيما أمكر مشتبيات"
 ويتفرع عمى ذلك ما يمي:

نقدان, أك نسيئة كقبضو المشترم, كلـ ينقد ثمنو ال يجكز لبائعة إذا باع رجؿ شيئان  -أ
أف يشتريو مف مشتريو بأقؿ مف ثمنو الذم باع منو, كىك المسمى بيع العينة, كىك 

 محـر عند الحنفية, كالحنابمة, كأجازه الشافعية.
كلك خرج المبيع عف ممؾ المشترم, فاشتراه البائع مف المالؾ الثاني بأقؿ مما  -ب

باعو قبؿ نقد الثمف جاز؛ ألف اختبلؼ الممؾ بمنزلة اختبلؼ العيف, فيمنع تحقيؽ 
 .(ْ)الربا
 

                                                           
 .ِِٖسكرة البقرة: آية (ُ)
ىك: كابصة بف معبد بف مالؾ بف عبيد األسدم, مف بني أسد بف خزيمة. لو صحبة, سكف الككفة ثـ تحكؿ  (ِ)

إلى الرقة, فأقاـ بيا إلى أف مات بيا. ركل عف النبي أحاديث, ركل عنو ابناه: عمرك, سالـ, كالشعبي, كزياد بف 
/ ٔ, اإلصابة في تمييز الصحابة )ِْٖٓ( رقـ الترجمة ُٖٗ/ ٓمية )أبي الجعد, كغيرىـ. أسد الغابة ط العم

 .َُٓٗ( رقـ الترجمة ُْٔ
 ِكأخرجة مسمـ ج ِٖص ُباب الحبلؿ بيف كالحراـ بيف كبينيما مشبيات ج -ِأخرجة البخارم كتاب البيكع  (ّ)

باب أخذ  –كأخرجو كتاب المساقاة  ِٖص ُباب فضؿ مف استبرأ لدينو ج – ّٕ, كتاب اإليماف ِّٕص
 .ُُِِص ّالحبلؿ كترؾ الشبيات ج

, تفسير فتح القدير ّْٓص ُ, تفسير البغكم جِّّص ّ, تفسير القرطبي جِْٔص ْبدائع الصنائع ج (ْ)
 .ْْٔص ُج
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
عدـ اشتماؿ األقساط عمي فكائد ربكية, حيث شاع بيف التجار في اآلكنة األخيرة  -ٓ

أف: يشترطكف عمي المشترم بالتقسيط  فائدة ربكية بنسبة مف الباقي مف األقساط 
مثؿ: أف يشترط عميو الدفع كؿ شير قسط, كعند التأخير يأخذ عشرة في المائة عمى 

ا البيف حيث ال يجكز مبادلة الجنس بجنسو إال القسط المتبقي أك المتأخر, مف الرب
 الحمكؿ مف زاد أك استزاد فقد أربى.  –المماثمة  –بالشركط الثبلثة: المساكاة 

 

 المطمب الثالث: آداب البيع بالتقسيط
كضع الفقياء آدابان لبيع التقسيط باعتباره مف البيكع التي تباح لمحاجة, كأنو  

عامؿ بو مف جية البائع: تفريج الكركب, كالتيسير عف ينبغي أف يككف الغالب عمى الت
المعسريف, كمف أىـ تمؾ اآلداب التي يندب مراعاتيا لمتجار, كأصحاب البيكعات؛ كي 

 تسمـ ليـ أمكاليـ بعيدان عف شبية الحراـ كاالستغبلؿ ما يمي:
 عدـ التكسع في ىذه المعاممة, شكاء البائع أك المشترم, فبل يجعؿ التاجر اوال:

بضاعتو كميا في بيعة كشرائو تقسيطان. أما البائع فؤلنو قد ال يسمـ لو أرباحو, أك رأس 
مالو؛ لما قد يطرأ مف ظركؼ اإلعسار, كالمماطمة مف المشتريف, أك ما قد يشكبيا 

. عدـ اإلقداـ (ُ)مف استغبلؿ لحاجات المضطريف, كال يككف ظاىران في كثير األحكاؿ
مف المشترم عمى بيع التقسيط إال إذا كاف قادران عمى تسديد األقساط في مكاقيتيا 

: مف أخذ أمكاؿ الناس يريد أدائيا أدل هللا عنو كمف أخذ عازمان عمى السداد؛ لقكلة 
 .(ِ)أمكاؿ الناس يريد إتبلفيا أتمفو هللا

                                                           
 .َُٓص ِٗمجمكع فتاكل ابف تيمية ج (ُ)
الناس يريد أداءىا  باب مف أخذ أمكاؿ -ِأخرجو البخارم, كتاب االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس  (ِ)

 ُٕٓص – ِأك إتبلفيا ج
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

جيؿ, كالتقسيط بالمغاالة في نسبة عدـ استغبلؿ البائع لحاجة الناس إلى التأ ثانيا:
الريح التي يضيعيا عمى رأس الماؿ؛ ألف األصؿ في حؿ طيب النفس لقكؿ الرسكؿ 

 :((ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفس منو))(ُ) , ,فإذا انعدـ شرط طيب األمكاؿ 

نما يشكبو شبية الحراـ لبلضطرار  .(ِ)ألم سبب كاف فبل يككف أخذ الماؿ حبلالن, كا 
فقد كاف مف  : أف يككف كبل مف البائع كالمشترم حسف القضاء؛ اقتداء بالنبي ثالثا

ىديو إذا كاف مدينان أف بزيادة, مف باب حسف القضاء, يدؿ عمى ذلؾ أحاديث كثيرة 
 منيا:

: حكسب رجؿ ممف كاف قبمكـ فمـ عف ابف مسعكد قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  -ُ
رجبل مكسرا يخالط الناس, فيقكؿ  يكجد لو مف الخير شيء إال أنو كاف

لغممانو تجاكزكا عف المعسر, فقاؿ هللا لمبلئكتو نحف أحؽ بذلؾ 
 .(ّ)فتجاكزكا عنو

سػػنف مػػف اإلبػػؿ فجػػاء يتقاضػػاه,  عػػف أبػػي ىريػػرة: كػػاف لرجػػؿ عمػػى النبػػي  -ِ
قفػػػاؿ)أعطكه(. فطمبػػػكا سػػػنو فمػػػـ يجػػػدكا لػػػو إال سػػػنان فكقيػػػا, فقػػػاؿ )أعطػػػكه( 

                                                           
كتاب تفسير القرآف عف  – ْٖسنف الترمذم  ُٗٔص – ِأخرجة البخارم, كتاب باب الخطبة أياـ منى ج (ُ)

. كفي مسند أحمد بف حنبؿ )أكؿ مسند الككفييف( )حديث ِّٕص -ٓكمف سكرة التكبة ج َُباب  رسكؿ هللا 
تعميؽ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط  – َِّٔعـ أبي حرة الرقاشي عف عمو رضي هللا عنيما( 

 البخارم.
عدد  ُِٖص مجمة العدؿ -ُِّ-ُِِاالختبارات العممية ص -َُٓص ِٗمجمكع فتاكل ابف تيمية ج (ِ)

 .ِٔٔص ّكشاؼ القناع ج َُْص ّنياية المحتاج ج ِٗص ّىػ حاشية الدسكقي جُِْٔالمحـر 
, باب السيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع كمف طمب حقا فميطمبو في عفاؼ ُٔأخرجو البخارم كتاب البيكع (ّ)
 .ُُْٗص ّكتاب المساقاة, باب فضؿ إنظار المعسر ج –كأخرجة مسمـ  ُّٕص ِج
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

إف خيػػػػػاركـ أحسػػػػػنكـ )):  فقػػػػػاؿ أكفيتنػػػػػي أكفػػػػػى هللا بػػػػػؾ. كقػػػػػاؿ النبػػػػػي 
 (ُ).((قضاء

تمقػػػت المبلئكػػػة ركح رجػػػؿ ممػػػف كػػػاف ))قػػػاؿ:  ركم البخػػػارم أف النبػػػي  -ّ
قػػػبمكـ قػػػالكا أعممػػػت مػػػف الخيػػػر شػػػيئا؟. آمػػػر فتيػػػاني أف ينظػػػركا المعسػػػر 

 (ِ(()كيتجاكزكا عف المكسر قاؿ؟ قاؿ فتجاكزكا عنو
كػػاف التػػاجر يػػدايف النػػاس فػػإذا  )):  قػػاؿ رسػػكؿ هللا  عػػف أبػػي ىريػػرة  -ْ

رأل معسران, قاؿ لفتيانو: تجاكزكا عنو لعػؿ هللا يتجػاكز عنػا, فتجػاكزكا هللا 
 .(ّ(()عنو 

رحػػـ هللا رجػػبلن  ))قػػاؿ:  عػػف جػػابر بػػف عبػػد هللا رضػػي هللا عنيمػػا: أف رسػػكؿ هللا  -ٓ
ذا اقتضى ذا اشترل, كا   (ْ) .((سمحان إذا باع, كا 

 
مف انظر معسرنا أك كضع عنو أظمو هللا في ظمو  ))قاؿ:  كعف أبي اليسر أنو  -ٔ

 (ُ).((يـك ال ظؿ إال ظمو 

                                                           
. أخرجو مسمـ في ُّْص ِ( جُِِٖأخرجو البخارم كتاب االستقراض باب ىؿ يعطي أكبر مف سنو رقـ ) (ُ)

 .َُُٔالمساقاة باب مف استمؼ شيئا فقضى خيرا منو رقـ 

كمسمـ في المساقاة باب فضؿ إنظار  ُّٕص – ِأخرجو البخارم كتاب البيكع باب مف أنظر معسرا ج (ِ)
 .ُُْٗص -ّج ُِٔٓالمعسر رقـ 

كمسمـ في المساقاة باب فضؿ إنظار  ِّٕص – ِأخرجو البخارم كتاب البيكع باب مف أنظر معسرا ج (ّ)
 .ُُٓٗص -ّج ُِٔٓالمعسر رقـ  صحيح مسمـ 

باب السيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع كمف طمب حقا فميطمبو في عفاؼ  – ُٔأخرجو البخارم كتاب البيكع  (ْ)
صحيح  ُِٔٓ, كمسمـ في المساقاة باب فضؿ إنظار المعسر رقـ  ُُِّٓرقـ ّٔٓص ٕكفي األدب المفرج ج

 . ُُٔٗص – ّمسمـ ج
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 قاؿ: أتى رجؿ إلى النبي يسألو فاستسمؼ لو رسكؿ هللا  عف أبي ىريرة  -ٕ
نصؼ لؾ قضاء, )) شطر كسؽ فأعطاه إياه فجاء الرجؿ يتقاضاه فأعطاه كسقان كقاؿ: 

 (ِ).(( كنصؼ لؾ عندم
مف أنذر معسران كاف لو بكؿ صدقة ما لـ يحؿ, فإذا حؿ  )): قاؿ رسكؿ هللا  -ٖ

 .(ّ)"((لديف فإف أنظره بعد الحؿ, فمو بكؿ يـك مثمو صدقة 
مف نفس عف مسمـ كربة مف كرب الدنيا  ))قاؿ  عف أبي ىريرة, عف النبي  -ٗ

نفس هللا عنو كربة مف كرب يكـ القيامة, كمف يسر عمى معسر في الدنيا يسر هللا 
عميو الدنيا كاآلخرة, كمف ستر عمى مسمـ في الدنيا ستر هللا عميو في الدنيا كاآلخرة, 

 (ْ).((كهللا في عكف العبد ما كاف العبد في عكف أخيو 
 

اديث الصحيحة كالكثيرة داللو قكية عمى استحباب الرفؽ كالتيسير عمى ففي ىذه األح
 قتضائو, البائع كالمشترم في سكاءالدائنيف, كالسماحة في قضاء الحؽ كا

 المبحث الخامس

                                                                                                                                                                       
 ْأخرجو مسمـ في صحيحة مف كتاب الزىد كالرقائؽ باب حديث جابر الطكيؿ كقصة أبي اليسر ج (ُ)

 .َُِّص

 َٗٔص ّلحيكاف جأخرجو الترمذم في سننو, كتاب البيكع, باب ما جاء في استقرض البعير أك الشيء مف ا (ِ)
 .ُُّٖرقـ 

مسند البصرييف -مسند أحمد َُّٕرقـ  ٗٗٓص ّأخرجو الترمذم كتاب بيكع أنظار المعسر كالرفؽ بو ج (ّ)
رضي هللا عنيـ حديث أبي بف كعب رضي هللا عنو مما ركاه عمر بف الخطاب رضي هللا عنيما عف رسكؿ هللا 

 كفي تعميؽ شعيب األرنؤكط: حيث صحيح كىذا أسناد  ّْٔص ٓ)حديث بريدة األسممي رضي هللا عنو ج
 ضعيؼ جدا.

, َُّٗ( رقـ: ِّٔ/ْأخرجو الترمذم في سننو مف كتاب البر كالصمة, باب ما جاء في الستر عمى المسمـ ) (ْ)
 قاؿ االلباني في حديث الصحيح.
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 التطبيقات المعاصرة لمبيع بالتقسيط

لقد كثر التعامؿ ببيع التقسيط عمى المستكل الفردم بيف األفراد, كعمى  
الجماعي بيف المؤسسات بعضيا البعض, كبينيا كبيف األفراد, كيتخذ صكران المستكل 

كأشكاال متعددة مف صكر التعامؿ المالي, قد تختمؼ ىذه الصكر, أك تتفؽ في حكميا 
أك في مضمكنيا؛ كلذا سكؼ أتناكؿ أىـ الصكر, أك التطبيقات المعاصرة لبيع 

 مطالب:التقسيط بيف األفراد, ثـ بيف المؤسسات في ثبلث 

 المطمب األكؿ: التطبيقات المعاصرة لبيع بالتقسيط بيف االفراد

يأخذ بيع التقسيط صكرا متعددة منيا ما ىك مشركع, كمنيا ما ىك غير مشركع, كمف 
 أىـ تمؾ الصكر ما يمي:

أف يككف لمسمعة سعريف أحدىما لمنقد, كاآلخر لمتقسيط, كقد سبؽ أنو بيع جاىز  -ُ
داـ أف الصفقة تمت عمى أحد السعريف في مجمس العقد, كقبؿ عمى رأم الجميكر ما 

 .(ُ)تفرقيما؛ حتى ال يصدؽ عمييا النيي عف البيعتيف في بيعة

أف يككف لمسمعة سعر كاحد ىك سعر التقسيط, كيككف ذلؾ السعر مقسمان عمى  -ِ
آجاؿ معمكمة المقدار, كمحدد اآلجاؿ, كمعمـك أنو قد زاد فيو ألجؿ األجؿ, كالثمف 
يقسـ إلى أقساط, تدفع في أكقات معمكمة مثؿ: كؿ شير مبمغان معينان, أك كؿ ستة 

ا, كقد يككف الثمف كمو مقسط بدكف مقدـ, أشير, أككؿ سنة عمى حسب االتفاؽ بينيم

                                                           
 مف البحث. ُٔيراجع ص (ُ)
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 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

كىذا البيع بنكعيو ىك محؿ البحث, كقد سبؽ أف العمماء قرركا مشركعيتو, كانو مف 
 .(ُ)باب التيسير, كالرفؽ بالمكمفيف لمحاجة إليو

أف يككف ثمف السمعة مقسطان, عمى آجاؿ معمكمة المقدار, لكنيا غير محددة  -ّ
فكائد  -األقساط, الثمف كمو أك ما يتبقى منو بعد الدفعكقت الدفع, كعمي مجمكع ىذه 

% كمما أراد دفع مبمغ كمبيالة, َُ%  أك ٓشيرية, أك سنكية بنسبة رأس الماؿ مثؿ 
أك شيؾ مثبلن )قسط( احتسبت الفكائد؛ ألنيا ربا فيي مقابؿ التأخير في الدفع فيي مف 

تختمؼ الصكرة كثيران عنو, كقد قبيؿ الربا الديكف, أك ربا الجاىمية في المعنى, فبل 
يمجأ البعض إلى محاكلة إلضفاء الشرعية عمي ىذه الصكر, بأف يشترط في العقد 

, (ِ)غرامة عند التأخير في الدفع في المكعد المحمؿ, كىك ما يسمى: بالشرط الجزائي
 كفي مشركعيتو خبلؼ العمماء.

 , (ّ)أفتى البعض: بجكازه

 

 

 

                                                           
فتاكل دار اإلفتاء المصرية كتاب فتاكل دار اإلفتاء لمدة مائة عاـ باب مف أحكاـ التعامؿ مع البنكؾ حكـ  (ُ)

 ىػ.ََُْلمشيخ جاد الحؽ عمي جاد الحؽ  في ربيع األكؿ  ُِْٗتقسيط الثمف المكضكع رقـ 
فتاكل دار اإلفتاء لمدة  فتاكل دار اإلفتاء المصرية كتاب -ِٓٗص ُأبحاث ىيئة كبار العمماء بالسعكدية ج (ِ)

لمشيخ عمي جاد الحؽ في   ُِْٗمائة عاـ باب مف أحكاـ التعامؿ مع البنكؾ حكـ تقسيط الثمف المكضكع رقـ 
 ىػ.ََُْربيع األكؿ 

 .ٗٗص ٖٗمنيـ االستاذ الزرقا حيث رخص في مسألة الفائدة البيع بالتقسيط )مرجع سابؽ( ص (ّ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

الكفاء بالعقكد, كما انو في مقابمة اإلخبلؿ بااللتزاـ, حيث كعممكا بأف: فيو حافز عمى 
إف اإلخبلؿ بو مضنة الضرر, كتفكيت المصالح كالمنافع, ففي القكؿ بمشركعيتو, 
كتصحيح العقد؛ سدان ألبكاب الفكضى كالتبلعب بمصالح العباد, كيرل البعض: أنو 

 فاء كالمحتاجيف.شرط باطؿ؛ ألنو احتياؿ عمى الربا, كمحاكلة الستغبلؿ الضع

ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى كقد أمر هللا سبحانو بنظرة إلى ميسرة , قاؿ تعالى:  }َواِ 
. كلعؿ الرأم الراجح أف الشرط (ُ)َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَمُموَن{
إخبلؿ بالقكاعد الشرعية, فبل يجب الجزائي إذا كاف فيو تيديد مالي, أك ينطكم عمى 

نما يجب الرجكع إلى العدؿ حسب ما فات مف منفعة لمبائع, أك  الرجكع إليو, كا 
مصمحتو, كيتحقؽ ذلؾ بالرجكع إلى أىؿ الخبرة, كىذا ما قرره مجمس ىيئة كبار 
العمماء؛ حيث قرر باإلجماع: أف الشرط الجزائي الذم يجرم اشتراطو في العقكد 

عتبر, يجب األخذ بو, ما لـ يكف ىناؾ عذر في اإلخبلؿ بااللتزاـ شرط صحيح م
 المكجب لو يعتبر شرعان, فيككف العذر مسقطان لكجكبو حتى يزكؿ.

ذا كاف الشرط الجزائي كثيران عرفان, بحيث يراد بو التيديد المالي , كيككف  كا 
كاإلنصاؼ, فيجب الرجكع في ذلؾ إلى العدؿ  –بعيدان عف مقتضى القكاعد الشرعية 

عمى حسب ما فات مف منفعة, أك لحؽ مف مضرة, كيرجع تقدير ذلؾ عند االختبلؼ 
َذا َحَكْمُتْم  ؛ عمبلن بقكلو تعالى:(ِ)إلى الحاكـ الشرعي عف طريؽ أىؿ الخبرة كالنظر }َواِ 

 .(3)اَّللََّ َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا{َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اَّللََّ ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ 
 
 

                                                           
 .َِٖسكرة البقرة: آية (ُ)
 .ِٓٗص ُاث ىيئة كبار العمماء جأبح (ِ)
 .ٖٓسكرة: النساء, اية:  (ّ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 كقد اجاز مجمع الفقو االسبلمي البيع بالتقسيط بقرارة التالي:
البيع بعد االطبلع عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع ) :(1)القرار

 ( كاستماعو لممناقشات التي دارت حكلو تقرر:بالتقسيط
عف الثمف الحالي, كما يجكز ذكر الثمف المبيع تجكز الزيادة في الثمف المؤجؿ اواًل: 

نقدان كثمنو باألقساط لمدد معمكمة, كال يصح البيع إال إذا جـز المتعاقداف بالنقد أك 
التأجيؿ, فإف كقع البيع مع التردد بيف النقد كالتأجيؿ بأف لـ يحصؿ االتفاؽ الجاـز 

 عمى ثمف كاحد محدد فيك غير جائز شرعا.
شرعان في بيع األجؿ: التنصيصي )النص( في العقد عمى فكائد التقسيط ال يجكز  ثانيًا:

مفصكلة عف الثمف الحالي بحيث ترتبط باألجؿ سكاء اتفؽ المتعاقداف عمى نسبة 
 الفائدة, أـ ربطاىا بالفائدة السائدة.

: إذا تأخر المشترم المديف في دفع األقساط عف المكعد فبل يجكز إلزامىو أمى ثالثاً 
.زيادة ع  مى الديف بشرط سابؽ أك بدكف شرط؛ ألف ذلؾ ربا محـر
ؿَّ مف األقساط, كمع ذلؾ ال  رابعًا: يحـر عمى المديف المميء أف يماطؿ في أداء ما حى

 يجكز شرعان اشتراط التعكيض في حالة التأخر عف األداء.
يجكز شرعان أف يشترط البائع باألجؿ حمكؿ األقساط قبؿ مكاعيدىا عند تأخر  خامسًا:

 المديف عف أداء بعضيا ما داـ المديف قد رضي  بيذا الشرط عند التعاقد.
ال حؽ لمبائع في االحتفاظ بممكية المبيع بعد البيع كلكف يجكز لمبائع أف سادسًا: 

 و في استيفاء األقساط المؤجمة.يشترط عمى المشترم رىف المبيع عنده لضماف حق
 :(2)الزيادة في البيع بالتقسيط

                                                           
 (.ِمجمع الفقو اإلسبلمي, جدة, الدكرة السادسة, القرار رقـ ) (ُ)
 (.ِمجمع الفقو اإلسبلمي, جدة, الدكرة السابعة, القرار رقـ ) (ِ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

البيع بعد االطبلع عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع ) 
 (, كبعد استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو قرر:بالتقسيط

ؿ. -  البيع بالتقسيط جائز شرعا, كلك زاد فيو ثمف المؤجَّؿ عمى المعجَّ
 الثاني: التطبيقات المعاصرة لبيع التقسيط بيف المؤسسات:المطمب 

 البيع اإليجارم أك اإلجارة المنتيية بالتمميؾ. -ُ
ىذا النكع مف البيكع الحديثة التي يمجأ إلييا بعض الناس بدالن مف بيع  

التقسيط, رغبة مف صاحب السمعة في االحتفاظ بممكيتيا, حتى االنتياء مف سداد 
 البيع يسمى باإلجارة المنتيية بالتمميؾ, كتحقؽ بأمريف:األقساط, كىذا 

 .(ُ)أكليما: ضماف التزاـ المشترم, كحرصو عمى السداد
ثانييما: إذا أفمس المشترم ال تدخؿ السمعة في إفبلسو, فمثبل: إذا كانت المعاممة بيعان 

زمنيا المبيع بالتقسيط, ال ينتقؿ الممؾ لممشترم فكر العقد, فإذا أفمس كانت أمبلكو, 
مقسطان مكضع قسمة الغرماء؛ كمف أجؿ ىذا يمجأ إلى البيع اإليجارم خشية ضياع 
األقساط عمى البائع, كحقيقة ىذا البيع: أف يتفؽ طرفاف عمى أف يبيع أحدىما سمعة 
نما تظؿ ممكان  معينة لآلخر, كتحدد قيمتيا لكف ال تنتقؿ الممكية لممشترم مباشرة, كا 

ككمة بقكاعد اإليجار إلى حيف إتماـ المشترم األقساط التي تعادؿ لمبائع, كتككف مح
قيمة ثمف المبيع المتفؽ عميو, خبلؿ مدة محددة, عند ذلؾ ينتقؿ الممؾ لممشترم, 

 .(ِ)كيصبح مالكا لمسمعة, كلو كافة التصرفات المشركعة عمييا

 

 

                                                           
 .َٕص ٓٔبيع التقسيط لممصرم ص (ُ)
 .َُٔ – ُٗٓالجامع في أصكؿ الربا د. المصرم ص (ِ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

اإليجار المنيي بالتمميؾ ببدائؿ  كقد بيف مجمع الفقو االسبلمي االكتفاء عف صنكر
 أخرل كذلؾ بقراره التالي:

 َُىػ َُْٗجمادم األكلى  ٔ-ُاف مجمس في دكرة مؤتمره الخامس بالككيت مف 
ـ, بعد اطبلعو عمى البحكث المقدمة في مكضكع اإليجار ُٖٖٗديسمبر  ُٓ –

عمى قرار المنتيي بالتمميؾ كاستماعو لممناقشات التي دارت حكلو. كبعد االطبلع 
( في الدكرة الثالثة بشأف اإلجابة عف استفسارات البنؾ اإلسبلمي ُالمجمع رقـ )

 لمتنمية فقرة )ب( بخصكص عمميات اإليجار, قرر:

اكالن: األكلى االكتفاء عف صكر اإليجار المنتيي بالتمميؾ ببدائؿ أخرل منيا البديبلف 
 التالييف: 

 لضمانات الكافية.األكؿ: البيع باألقساط مع الحصكؿ عمى ا

الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالؾ الخيار لممستأجر بعد االنتياء مف كفاء جميع 
 األقساط اإليجارية المستحقة خبلؿ المدة في كاحد مف األمكر التالية:

  مدة اإلجارة.  -ُ
 إنياء عقد اإلجارة كرد العيف المأجكرة إلى صاحبيا. -ِ
 السكؽ عند انتياء مدة اإلجارة.شراء العيف المأجكرة بسعر  -ّ

ثانيان: ىناؾ صكر مختمفة لئليجار بالتمميؾ تقرر تأجيؿ النظر فييا إلى دكرة قادمة 
بعد تقديـ نماذج لعقكدىا كبياف ما يحيط بيا مف مبلبسات كقيكد بالتعاكف مع 

صدار القرار في شأنيا  (ُ)المصرؼ اإلسبلمية لدراستيا كا 

 
                                                           

 ُٓ – َُىػ َُْٗجمادل األكلى  ٔ – ُقرار مجمس الفقو االسبلمي في دكرة مؤتمره الخامس بالككيت مف  (ُ)
 ـ.ُٖٖٗديسمبر 
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 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 بالبيع في نياية المدة.اإلجارة مع الكعد  -ِ
كىذا الكعد قد يككف ممزمان لمطرفيف, أك غير ممـز ألم منيما, أك ممزمان لمبائع دكف 
المشترم, فإف كاف الكعد غير ممـز ألم منيما, فبل بأس بالمعاممة شرعان إذا في نياية 

 اإلجارة يعقداف البيع, كيترضياف عمى الثمف.
ب بعض المعاصريف مثؿ د. المصرم, إلى: عدـ أما إذا كاف الكعد ممزمان, فقد ذى

جكازه. كعمؿ ذلؾ بقكلو: ألف الكعد الممـز في حكـ العقد البد فيو مف أف يككف الثمف 
 معمكمان, ككيؼ يتـ التراضي عمى ثمف سمعة ال يعرؼ حاليا إال في نياية اإلجارة.

تماع البيع مع كربما يتـ نقؿ الممكية بدكف ثمف أم ىبة, فظاىر أنيا حيمة, إذا اج
ال فميس معقكالن أف بيعو كىبتو  اليبو كاجتماع السمؼ مع البيع كبلىما ممنكع شرعان, كا 
حقيقة, فميس مف اليبة إال صكرتيا, كمما يزيد األمر كضكحان أف المؤجر يممؾ السمعة 
المأجكرة, كلكنو يتصؿ بكؿ طريقة مف تحمؿ مخاطر الممؾ, كصيانتو, فيك إذف ممؾ 

لغرض منو إال الضماف أم: ضماف بقاء السمعة في ممكو, حتى سداد صكرم ليس ا
ثمنيا كامبلن, كأقساط الثمف تككف أقساطان بيعيو ال أقساطان تجارية, أم ليست أقساط 
سداد أجرة, فاألكلى أعمى مف الثانية كقد أقرت لجنة المجمع الفقيي لمنظمة المؤتمر 

 اإلسبلمي حكؿ ىذه المعاممة مبادئ ثبلثة:
لمبدأ األكؿ: أف الكعد مف البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ببيع المعدات إلى العميؿ بعد ا

 تممؾ البنؾ ليا أمر مقبكؿ شرعان.
المبدأ الثاني: أف تككيؿ البنؾ أحد عمبلئو بشراء ما يحتاجو ذلؾ العميؿ مف معدات 
ؾ كآليات كنحكىا مما ىك محدد األكصاؼ كالثمف لحساب البنؾ بغية أف يبيعو البن

تمؾ األشياء بعد كصكليا كحصكليا في يد الككيؿ تككيؿ مقبكؿ شرعان كاألفضؿ أف 
 يككف الككيؿ بالشراء غير العميؿ المذككر إذا تيسر ذلؾ.
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

المبدأ الثالث: أف عقد البيع يجب أف يتـ بعد التممؾ الحقيقي لممعدات, كالقبض ليا 
 .(ُ)كأف يبـر بعقد منفصؿ

عمى البنؾ بصفتو مالكان لممعدات, ما لـ يكف ذلؾ بتعد  أف تبعو اليبلؾ كالعيب تككف
 أك تقصير مف المستأجر, فتككف التبعة عميو.

 أف نفقات التأميف لدل الشركات اإلسبلمية يتحمميا البنؾ.
التمكيؿ اإليجارم: ىك كالبيع اإليجارم إال أف السمعة التي يراد تأجيرىا لـ تدخؿ  -ّ

 قبؿ الشراء.بعد في ممؾ المؤجر, فيك إيجار 
كىك يشتمؿ عمى كعديف: كعد باإلجارة, ككعد ببيع السمعة في نياية اإلجارة. كىذه 

 المعاممة تككف جائزة شرعان, إذا كاف الكعداف غير ممزميف.
أما إف كاف أحدىما ممزمان, فبل يختمؼ الحكـ عف البيع اإليجارم لؤلسباب السابقة, 

.كمعيا إيجار ما ال يممؾ إذا كاف كعد اإل  جارة ىك الممـز
 أوال: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يمي:

أف يرد عقداف مختمفاف, في كقت كاحد, عمى عيف كاحدة, في زمف  ضابط المنع: -أ
 كاحد
 ضابط الجواز: -ب
. كجكد عقديف منفصميف يستقؿ كؿ منيما عف اآلخر, زمانا بحيث يككف إبراـ عقد 1

كعد بالتمميؾ في نياية مدة اإلجارة. كالخيار يكازم  البيع بعد عقد اإلجارة, أك كجكد
 الكعد في األحكاـ.

 . أف تككف اإلجارة فعمية كليست ساترة لمبيع.ِ

                                                           
 (, الفقرة )ج(.ُمجمع الفقو اإلسبلمي, جدة, الدكرة الثالثة, رقـ ) (ُ)



 58  
 

     

   
 

  
 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

أف يككف ضماف العيف المؤجرة عمى المالؾ ال عمى المستأجر كبذلؾ يتحمؿ  -ج
ـ المؤجر ما يمحؽ العيف مف غير المؼ الناشئ مف تعدم المستأجر أك تفريطو, كال يمز 

 المستأجر بشيء أذا فاتت المنفعة.

إذا اشتمؿ العقد عمى تأميف العيف المؤجرة فيجب أف يككف الػتأميف تعاكنيا إسبلميا ال 
 تجاريا كيتحممو المالؾ المؤجر كليس المستأجر.

يجب أف تطبؽ عمى عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ أحكاـ اإلجارة طكاؿ مدة  -د
 ممؾ العيف.اإلجارة أحكاـ البيع عند ت

تككف نفقات الصيانة غير التشغيمية عمى المؤجر ال عمى المستأجر طكاؿ مدة  -ىػػ
 اإلجارة.

 ثانيا: من صور العقد الممنوعة:

عقد إجارة ينتيي بتممؾ العيف المؤجرة مقابؿ ما دفعة المستأجر مف أجرة خبلؿ  - أ
ية المدة بيعا المدة المحددة, دكف إبراـ عقد جديد, بحيث تنقمب اإلجارة في نيا

 تمقائيان.
إجارة عيف لشخص بأجرة معمكمة, كلمدة معمكمة, مع عقد بيع لو معمؽ عمى   -ب

سداد جميع األجرة المتفؽ عمييا خبلؿ المدة المعمكمة, أك مضاؼ إلى كقت في 
 المستقبؿ.

عقد إجارة حقيقي كقترف بو بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر, كيككف مؤجبل إلى  -ج
 .(ُ)محدد )ىك آخر مدة عقد اإلجار( أجؿ طكيؿ

 

                                                           
قرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منضمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشرة بالرياض في  (ُ)

أيمكؿ )سبتمبر(  ِٖ-ِّىػ المكافؽ ُُِْىػ. رجب ُُِْجمادل اآلخرة  ِٓالمممكة العربية السعكدية, مف
 ـ.َََِ
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 ثالثا: من صور العقد الجائز: 
عقد أجازه ييمَّكف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة, مقابؿ أجرة معمكمة في  -أ

مدة معمكمة, كأقترف بو عقد ىبة العيف لممستأجر, معمقا عمى سداد كامؿ األجرة 
كامؿ األجرة, كذلؾ كفؽ ما جاء في كذلؾ بعقد مستقؿ, أك كعد باليبة بعد سداد 

 (.ّ/ ُ) ُّقرار المجمع بالنسبة لميبة رقـ 
عقد إجارة مع إعطاء المالؾ الخيار لممستأجر بعد االنتياء مف كفاء جميع -ب 

المستحقة خبلؿ المدة في شراء العيف المأجكرة بسعر السكؽ عند  األقساط اإليجارية
 (.    ٓ/ٔ)ْْانتياء مدة اإلجارة, كذلؾ كفؽ قرار المجمع رقـ 

عقد إجارة يمكَّف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة, مقابؿ أجره معمكمة في  -ج
مؿ األجرة بثمف مدة معمكمة, كاقترف بو ببيع العيف المؤجرة لممستأجر بعد سداد كا

 يتفؽ عميو الطرفاف.
عقد إجارة يمكَّف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة, مقابؿ أجره معمكمة في  -د

مدة معمكمة, كيعطي المؤجر لممستأجر حؽ الخيار في تممؾ العيف المؤجر في أم 
كقت يشاء, عمى أف يتـ البيع في كقتو بعقد جديد بسعر السكؽ, كذلؾ كفؽ قرار 

 .(ُ)(, أك حسب االتفاؽ فيو كقتوٓ/ٔ) ْْمجمع السابؽ رقـ ال
 

 

 

 

 

                                                           
 .ُّبيع التقسيط, د. المصرم ص (ُ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 

 المبحث السادس
 مشكالت البيع بالتقسيط وكيفية التغمب عمييا

 المطمب االول: مشكالت البيع بالتقسيط
التأخر عف سداد األقساط, أك التخمؼ عنيا مف المسائؿ الميمة التي تحتاج إلى 

مف ىذه المشكبلت, التي تثار بسببيا في بحث, كنظر لكضع ضكابط كقيكد تحد 
 ظؿ الكاقع المادم المعاصر, كالكبلـ في ىذه المسألة ينحصر في أمريف:

مدل إمكانية فرض عقكبات مالية عند التخمؼ عف السداد, تتناسب مع  أوليما:
 الضرر الحادث عمى البائع نتيجة ذلؾ؟

 المشترم في السداد: الكسائؿ التي تتضمف حؽ البائع, كعدـ مماطمة ثانييما:

. كحاؿ اإلعسار (ُ)كىؿ يختمؼ األمر حاؿ اشتراط ذلؾ في العقد أـ ال؟
 كالمماطمة؟ كبيف المديف بديف مدني الستعماالتو الخاصة, كبيف الديف التجارم؟.

لـ يجَّكز أحد مف الفقياء القدامى فرض عقكبات مالية لمتأخر في السداد, أك بدينو 
 .(ِ)كالضرب كنحكه

 : (ّ)الجصاصقاؿ 

                                                           
 .َٓبيع التقسيط لممصرم ص (ُ)
 (.ِ. العقكبات ساقط في أحكاـ الدينا, )ِٕٓص ٓاإلنصاؼ ج (ِ)
ىك: أحمد بف عمي, أبك بكر الرازم المعركؼ بالجصاص مف أىؿ الرم. مف فقياء الحنفية. سكف بغداد كدرس  (ّ)

بيا. تفقو الجصاص عمى أبي سيؿ الزجاج كعمى أبي الحسف الكرخي, كتفقو عميو الكثيركف. انتيت إليو رئاسة 
ىػ, مف تصانيفو: أحكاـ القرآف َّٕلحنفية في كقتو. كاف إماما خكطب في أف يمي القضاء فامتنع, تكفي سنة ا

 . ُٔٓص ُكشرح مختصر شيخو أبي الحسف الكرخي, األعبلـ ج
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

اتفقكا عمى أنو ال يستحؽ العقكبة بالضرب, فكجب أف يككف كؿ كأفتى الشيخ الزرقا 
بجكاز الحكـ عمى المماطؿ بالتعكيض عمى الدائف. كنكقش مف د. المصرم بما 

 يمي:
 (ُ)حاجة لتغريمو ماالن.’ أف المديف المماطؿ قد يككف لو كفيؿ أك رىف, فيطالب بو

, كىك ما يعرؼ في القانكف (ِ) يسمـ بمبدأ العقكبة المالية أصبلكثير مف الفقياء ال -ُ
الكضعي: بمبدأ الفكائد الجزائية, أك فكائد التأخير, كيبدك أف عرب الجاىمية كانكا 
يزيدكف في األجؿ مقابؿ الزيادة في الديف سكاء كاف الديف عينان, أك نقدان, فرأكا أف: 

 ىذه الزيادة عقكبة المماطمة.
عقكبة التي رآىا الفقياء بالحبس, أك بيع مالو عميو كافية, فبل حاجة إلى أف ال -ِ

 عقكبة أخرل ال سيما إذا أثيرت حكليا الشبيات كالعقكبة المالية.
 أف المسمـ إذا تأخر عف دفع الزكاة, لـ يقؿ أحد أنو يكبد غرامة مالية. -ّ
إلى أف: القضاء يقدر مقدار الضرر, كالتعكيض عنو بما فات  ذىب الشيخ الزرقا -ْ

 مف ربح معتاد عمى التجارة.
كأماـ ىذا قد يرل المتعاقداف االتفاؽ مسبقان عمى تقدير الضرر, كعدـ المجكء إلى  

ذا لجأ أحد المتعاقديف إلييا, قد تذىب إلى االسترشاد بأسعار الفائدة, ال  المحاكـ, كا 
 .(ّ)في السكؽ أكثر مف األرباح العادية في المضاربة كالمزارعةسيما أنيا معركفة 

 
 
 

                                                           
 .ُْٔص ُإحكاـ األحكاـ ألبف دقيؽ العيد ج ْٓبيع التقسيط لممصرم ص (ُ)
 .ِٕٓص ٓاإلنصاؼ ج (ِ)
 .َٓلمصرم صبيع التقسيط د. ا (ّ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 

 المطمب الثاني:
 وسائل التغمب عمى مشكمة سداد األقساط: 

لضماف حؽ البائع في حالة المشترم عف السداد كسائؿ متعددة, منيا ما يككف قبؿ 
العقد مثؿ: التأكد مف جدية المشترم كالتزامو في معامبلتو السابقة إف أمكف, أك عف 
طريؽ شيادة التزكية مف أىؿ الثقة في منطقة سكنو, أك عممو, أك التأكد مف دقة 

ة, كعدـ االكتفاء ببيانات البطاقة الشخصية. أك البيانات, كمعرفة محؿ اإلقامة بدق
عائمية, فربما تككف مزكرة, أك لغيره. ككسائؿ مع العقد: مثؿ اشتراط بعض 

التي تضمف لو حؽ عند تخمؼ المشترم عف سداد دينو: طمب كفالة أك رىنان الضمانات 
 (ُ)أك ضماف.

 وىناك وسائل مقترحة لردع المستيزئين بحقوق الناس مثل:

 ر عمى المديف, كمنعو التصرؼ في مالو.الحج
 حبس المديف كالمراد بالحبس تعكيقو عف التصرؼ بما عميو كلك فيو داره. -ُ
إعطاء البائع حؽ الفسخ, كاسترداد المبيع حاؿ مماطمة المشترم مف السداد  -ِ

شرطا إال يككف قد أدل ثبلثة أرباع الثمف, كىك تصرؼ جائز حماية لو مف مماطمة 
 البائع.

فرض العقكبات عمى المديف الذم لـ يمتـز بآداب كضكابط البيع, تدخؿ في  -ّ
باب التعزيز, كقد فسح الشارع المجاؿ لكلي األمر أف يجتيد في تنظيـ شؤكف 
الناس, كحفظ حقكقيـ, كيتكلى ضبط المخالفات ألحكاـ القانكف, أك النظاـ الذم 

لي الكاجد ظمـ ))ة كالسبلـ: يصدره بما يراه محققان لممصالح, كقد قاؿ عميو الصبل
 .(ِ(()يحؿ عرضو كعقكبتو

                                                           
 .ُْص ّٗبيع التقسيط المصرم ص (ُ)
 .َُّٖرقـ  ََٔص ّأخرجو الترمذم كتاب البيكع باب مطؿ ظمـ ج (ِ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

كقد استدؿ الشافعية, كالحنابمة بالحيث عمى جكاز تعزيز المديف المماطؿ بالعقكبة 
التعزيزية المناسبة ماداـ أنو كاجد كمماطؿ مع التفريؽ بيف الديف الحاؿ كالديف 

 .(ُ)المؤجؿ
نعو مف السفر, كلك كاف مخكفان كقد ذكر الشربيني أف: صاحب الديف المؤجؿ ليس م

 (ِ)كجياد, أك األجؿ, أك األجؿ قريبان, إذا ال مطالبة بو الحاؿ.
تعكيض البائع عف ضرر المماطمة, كعف التكاليؼ الناتجة عف المرافعة كالمطالبة,  -ْ

 بشرط أف يككف التعكيض مناسبان لحجـ الضرر الكاقع عميو.

فما غرمو بسببيا يمـز المماطؿ جـز بو  كقاؿ المرداكم: لك مطؿ غريمو إلى الشكاية
. كما إنو أيضان يراعى في العقد حماية المشترم مف الغش كالتدليس مف (ّ)في الفركع

البائع, أك اإلكراه أك االستغبلؿ, كنحك ذلؾ مما يشكب الرضا كيؤثر عمى حرية 
 اإلرادة.

 

 
 
 
 
 

                                                           
مجمة العدؿ  – ُُُص َُُص ّسبؿ السبلـ ج ُُُص ِالميذب ج َُٕص ّنيؿ األكطار ج (ُ)

 .ُِٖص
 َُٓص ِمغنى المحتاج ج (ِ)
 .ِٕٔص ٓاإلنصاؼ ج (ّ)
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 مححةححححححححالخات
 مما سبق نتوصل إلى النتائج التالية:

أف البيع بالتقسيط مف البيكع المشركعة, كالتي دلت عمييا األدلة العامة  أواًل:
لمشركعية البيع, كما ىك رأم جميكر الفقياء أنو بيع يعجؿ فيو المبيع, كيؤجؿ الثمف 

 كمو, أك بعضو عمى أقساط معمكمة, كآجاؿ معمكمة.
مشركعية بيع التقسيط مقيدة باألمكاؿ التي ال يجرم فييا الربا؛ ألنو ال يجكز  ثانيًا:

 التأجيؿ, أك التقسيط في مبادلة الجنس بجنسو؛ لما عمـ مف اشتراط الحمكؿ فييا.
 أف البيع بالتقسيط ليس مف قبيؿ بيع كشركط, كال بيعتيف في بيعة كما سبؽ. ثالثًا:
لجميكر في القكؿ بمشركعية بيكع التقسيط, إال أنو بالرغـ مف استحساف رأم ا رابعًا:

مف األفضؿ أال تككف كؿ معامبل ت التاجر عمى بيع التقسيط, فبل يككف ىك األداة 
الكحيدة التي يتعامؿ بيا مع عمبلئو؛ لما يشكبو في بعض الحاالت مف اإلضرار, 

 كاالحتياج الذم يؤدم إلى ككنو ليس مف الفضؿ.
ئع الرفؽ بالمشترم؛ لحاجتو التي جعمتو يشترم بالتقسيط, كأال يجب عمى البا خامسًا:

 يبالغ في االسترباح منو مقابؿ التقسيط.
يحؽ أف يككف البيع كسيمة مف كسائؿ التعاكف في المجتمع, كليس أداة مف  سادسًا:

أدكات الجشع, كاالستغبلؿ لحاجات الفقراء, كالضعفاء, فمك رفؽ البائع بالمشترم لكاف 
 أحسف.

عمى المشترم بالتقسيط أال يماطؿ في دفع األقساط, كأف يسارع في دفع الحؽ  ابعًا:س
ما أمكف؛  حتى ال يكف ممف يأخذ أمكاؿ الناس, كىك ال يريد أداءىا, فيصدؽ عميو 

 معنى السرقة.
ال يجكز أخذ فكائد عمى ما يبقى مف الثمف لدل المشترم, كال يجكز احتساب  ثامنًا:

فائدة, بمعنى: أف تحتسب عمى نسبة الثمف, فإف ذلؾ مف الربا األرباح بطريقة ال
 المنيي عنو شرعان. 
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 المعاصرةالبيع بالتقسيط وتطبيقاته 

 
 دمحم حمدي رشيد الجبوري

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

يجكز لمبائع االحتفاظ بممكية المبيع, حتى انتياء المشترم مف سداد األقساط,  تاسعًا:
 كىذا البيع يسمى باإلجارة المنتيية بالتمميؾ.

ى عقد البيع؛ ألنو قرر الفقياء أف الشرط المانع مف التصرؼ, مناؼ لمقتض عاشرًا:
 يقتضي إطبلؽ التصرؼ لممشترم في المبيع.

يجكز رىف المبيع نفسو, فيجكز أف يشترط البائع بالتقسيط عمى المشترم  حادي عشر:
عدـ التصرؼ في المبيع إلى حيف  استيفاء الثمف؛ ألف رىف المبيع غرضو منع 

 المشترم مف التصرؼ بو إلى حيف سداد المشترم لؤلقساط.
كثير مف الفقياء ال يسمـ بمبدأ مف العقكبة المالية أصبلن, كىك ما يعرؼ  عشر:ثاني 

في القانكف الكضعي بمبدأ الفكائد الجزائية, أك فكائد التأخير؛ ألف الجاىمية كانكا 
 يزيدكف في األجؿ مقابؿ الزيادة في الديف, فيذا الزيادة عقكبة المماطمة.

مالو عميو, كمف ثـ فبل حاجة إلى عقكبة كيركف عقكبة المماطؿ بالحبس, أك بيع 
 أخرل ال سٌيما إذا أثيرت حكليا الشبيات كالعقكبة المالية.

كضع الفقياء لضماف حؽ البائع في حالة تخمؼ المشترم عف السداد ثالث عشر: 
كسائؿ متعددة: منياما يككف قبؿ العقد مثؿ التأكد مف جدية المشترم, كالتزامو في 

أك عف طريؽ شيادة التزكية مف أىؿ الثقة في منطقة سكنو, أك معامبلتو السابقة, 
عممو, أك التأكد مف دقة البيانات, كمعرفة محؿ اإلقامة بدقة كعدـ االكتفاء ببيانات 
البطاقة الشخصية أك العائمية, فربما تككف مزكرة أك لغيره. ككسائؿ مع العقد: مثؿ 

ؼ المشترم عف سداد دينو اشتراط بعض الضمانات التي تضمف لو حقو عند تخم
 ؿ: طمب كفالة, أك رىنا, أك ضماف.مث

 وىناك وسائل لردع المستيترين بحقوق الناس مثل:
 الحجر عمى المديف, كمنعو التصرؼ في مالو. - أ

  حبس المديف يعني : تعكيقو عف التصرؼ بما عميو.   - ب
 
 


