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 التقسیط حکم الزیادة في الثمن بسبب
The ruling on the increase in price due to 

installments 
2هدايت عبداجمليد                          1 تفخرالدين قان                  

  

  
Abstract: 

                   
          Islamic sharia is blessing of Allah on mankind 

which makes people's life happy in this world and 

also on the Day of Judgment. Organized the relations 
of the mankind among them, and has put rules and 

regulations which save people's economy growth, 

and permit buying And Selling which is source of 

economy growth. Instalment has big contribution in 

today's economy bazaar. 

So what is the precept of growing of the values in 

instalment? Some scholars have called it haram, 

others see it as Macro, but most of the scholars say it 

is Halal. 

So for the importance of the issue I would like to 

have a discussion on this issue and write an article 

on this. 
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احلمد هلل و الصالة و السالم علی رسول هللا حممد صلی هللا علیه و علی آله و صحبه 

 أمجعنی ، و بعد :

لینا أن شرع لنا من الدین ما فیه صالح البشریة و ٳنه حساٳفمن عظیم رمحة هللا و 

سعادهتا يف املعاش و املعاد و قد أولت الشریعة تنظیم العالئق بنی الناس ، کيء تقوم 

جتماعي االقتصادي و االعلی قواعد مستقرة و أسس اثبتة تکلفل حتقیق النمو و التقدم 
                                                 

1
 افغانستان -يف کلیة الشریعة، جامعة ننجرهار الشریعةذاالستا 

2

 افغانستان -يف کلیة الشریعة، جامعة ننجرهار شریعةالذاالستا 
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اء من أکرب الوسائل الباعثة علی العمل ، لذلک حل لنا البیع و حرم الراب ، فالبیع و الشر 

بداع ، الذي کان غالبا ما یتم عن طریق املعاوضة و النقد ، و أصبحت االنتاج و االو 

لی الشراء بثمن مؤجل ، لتلبیة حاجات البشر ، حتی ٳاحلاجة ماسة يف الوقت احلاضر 

 ال و هي معروضة بسعرین ، نقدا و أجال ابلتقسیط .ٳال تکاد تری سلعة 

لذلک قامت دراسات و ندوات و أحباث عدیدة سابقة يف بیع التقسیط ملعرفة حکم 

التعامل به ، و قد تباینت يف حکمه آراء الفقهاء بنی اجلواز و الکراهة و التحرمي ، فمن 

هنا رأیت أن أحبث هذا املوضوع يف کتب الفقهاء القدماء و املعاصرین ، و رأیهم يف 

 وفیق و السداد .املوضوع ، فأسأل هللا الت

 صورة البيع ابلتقسيط

یذکر البائع للسلعة مثننی أحدمها حاال و األخر مؤجال کأن یقول البائع : هذه أبلف 

نقدا ، أو أبلف و مأتنی قسطا ملدة سنة مثال ، فیختار املشرتي صفقة التقسیط و یتم 

 العقد بطریقة التقسیط ، فما حکم هذا العقد ؟

 هذه املسألة علی قولنی :لقد اختلف الفقهاء يف 

 ابلبیع احلالل أو الربح املشروعو هم اجلمهور ، و قالوا جبوازه ، و أحلقه  – القول األول

 1و هم قلة ، قالوا بتحرمي هذا العقد و أحلقه براب احملرم – القول الثاين

ابه مع العلم أنه کره هذه الزایدة يف بیع التقسیط بعض احلنفیة و أبوبکر الرازي يف کت

 2أحکام القرآن
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 3ن کان املذهب احلنفي کاملذاهب األربعة أجازهٳفقد کره ذلک العقد ،و 

و أساس هذا اخلالف هو أن الزایدة يف الثمن نظري األجل هل تعد کالزایدة يف الدین يف 

 مقابل األجل أم ال ؟ 

يف صفقة   و هل تدخل هذه الزایدة يف النهي الوارد يف مسألة بیعتنی يف بیعة أو صفقتنی

 أم ال ؟ 

 أدلة القول األول و هم اجلمهور :

استدل أصحاب هذا القول القائلنی جبواز الزایدة يف الثمن يف بیع التقسیط بسعر أعلی 

 من السعر الفوري أبدلة خمتلفة ، منها :

 القرآن الکرمی : –أوال 

 رآن الکرمي ، مثل :استدل هؤالء جبواز بیع التقسیط بعموم األدلة القاضیة ابجلواز يف الق

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ِّابَ و قال تعالی  –الدلیل األول   4َأَحلَّ اَّللَّ

 ستدالل هبذه اآلیة من ثالثة أوجه :إلو ا

أن هذه اآلیة عامة تشمل بعمومها البیع بثمننی أحدمها مؤجل أعلی من اآلخر  األول :

 ، و یتم عقد البیع علی مثن واحد حمدد منهما .

ال األنواع اليت ورد نص ٳالنص یشمل مجیع أنواع البیوع ، و یدل علی أهنا حالل ،  فهذا

هنا تصبح حراما ابلنص مستثناة من العموم و مل یرد نص یقضي بتحرمي ٳبتحرمیها ، ف

 جعل مثننی للسلعة ، معجل و مؤجل ، فتکون حالال عمال بعموم اآلیة .
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فیشمل بذلک  5اآلیة الکرمیة مطلقا غري مقیدأن هللا عزوجل قد ذکر البیع يف  الثاين :

ن کان بزایدة عن مثن النقد ، فالبیع يف کلتا احلالتنی قد ٳالبیع احلال و البیع املؤجل ، و 

 أحله هللا تعالی و ابرک فیه .

أن البیع ابلنسیئة مع الزایدة عن الثمن احلال خیتلف عن الزایدة الربویة لقاء  الثالث :

ن هذه الزایدة الربویة عند أتجیل الدین هي مثل الزایدة يف الثمن مقابل أتجیل الدین ، أل

 فرد هللا علیهم بقوله  6األجل

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ِّابَ و   7 َأَحلَّ اَّللَّ

فتبنی بذلک اختالف الزایدة يف بیع التقسیط عن الراب احملرم ، ألن تلک الزایدة انشئة 

 یعرفونه وقت نزول األیة الکرمیة السابقة . عن البیع احلالل الذي کان الناس

طالق قد خصصته و قیدته أدلة کثرية االستدالل أبن ما ذکر من العموم و االو نوقش 

لی أجل مع زایدة عن سعر وقت الشراء ، ألن هذا البیع داخل يف ٳدالة علی حترمي البیع 

 8عموم کلمة الراب اليت تعين الزایدة

ذ هي ٳ َأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ِّابَ و مثان مؤجلة داخلة يف معنی ذا قیل أبن البیوع أبٳو 

هنا حتتمل أن تکون داخلة يف عموم البیع أو الراب ، و عند االحتمال من ٳبیع ، یقال : 

حالل البیع لیس ٳابحة ، خاصة أن االغري ترجیح یقدم احتمال احلظر علی احتمال 

 9یوع کثرية و هذا منهعلی عمومه ، بل خرجت منه ب



 التقسیط حکم الزیادة في الثمن بسبب

The Islamic Shariah & Law Spring 2020 Issue: 02 

 

- 73 - 

 

قول عام یشمل کل الراب ، و لیس  َوَحرََّم الر ِّابَ ن قوله تعالی ٳو من جهة أخری ، ف

جممال ، بدلیل أن هللا عزوجل وضحه أبنه کل زایدة علی رأس املال مقابل األجل ، 

ُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَوالُِّكمْ حیث قال تعالی  ة يف مقابل فدل علی أن کل زاید 10َوإِّْن تُ ب ْ

دخاره لوقت ٳستئثار به و االمکان حیازته و ٳاألجل راب ، و األجل ال یعد ماال لعدم 

احلاجة فلم یکن جائزا أن أیخذ ماال عوضا عنه ، و من مث کانت زایدة مثن السلعة 

 11املؤجل عن الثمن احلال زایدة خالیة عن العوض ، و هذا هو الراب

 تنی :عرتاض من انحياالو أجيب عن هذا 

طالق مل یثبت أي ٳأن تلک األدلة التی یُدعی أهنا خمصصة للعموم و مقیدة للاألولی :

دلیل منها یدل علی حرمة الزایدة يف الثمن ألجل األجل ، و نوقشت کلها مبا یبطل 

 ابحة أو ختصیصها أو تقیدها .االداللتها ، فال یستقیم القول أبهنا تعارض 

ن الزایدة ال خیلو منها  ٳحترمي کل زایدة ابتفاق العلماء ، ف أن اآلیة ال تقتضي الثانية :

کل بیع ، و بینت السنة املطهرة األصناف و احلاالت اليت جیري فیها الراب ،و بنی 

 الفقهاء ما یقاس علی تلک األصناف ، و ما سوی ذلک فهو داخل يف دائرة احلل .

َاالدلیل الثاين : قال تعالی  ْنُكمْ إالَّ َأْن َتُكوَن ِتِّ  12رًَة َعْن تَ َراٍض مِّ

ستدالل هبذه اآلیة : أن الزایدة يف الثمن مقابل األجل داخلة يف عموم النص ، االوجه 

ن من أعمال التجارة البیع ابلنسیئة و ال بد من أن تکون له مثرة ، و من مثرته الزایدة ٳذ ٳ
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ت داخلة يف ابب يف الثمن مقابل األجل ، و تلک الثمرة داخلة يف ابب التجارة و لیس

 13الراب

جابة ٳو الرضا اثبت يف هذا البیع ، ألن البیع املؤجل طریق من طرق ترویج التجارة و فیه 

 لرغبة کل من البائع و املشرتي .

ستدالل أبن رضا املشرتي بزایدة السعر املؤجل عن السعر احلال ال عربة االو نوقش هذا 

ضي البائع و املشرتي علی الراب ال جیعله حالال ، و ذا اعتربان هذه الزایدة راب ، ألن تراٳبه 

أن رضا املشرتي يف هذه احلالة مل یتحقق ، ألنه قد دخل يف هذا البیع اضطرارا فکان 

 14املکره

و أجیب أبنه ال یسلم أبن الرضی غري متحقق يف بیع التقسیط ، فاملشرتون ابلتقسیط 

ا الرضی بزایدة الثمن جاء يف مقابل یقدمون علی هذا العقد برضاهم و اختیارهم ، و هذ

کراه و ال اضطرار يف عقد البیع ٳانتفاعهم بتأخريه ، و شاهد احلال یدل علی أنه ال 

 15ابلتقسیط

ُتْم بَِّدْيٍن إََِّل الدلیل الثالث : آیة الدین اليت یقول هللا فیها  ََي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا إَِّذا َتَدايَ ن ْ

قالوا: هذا دلیل علی بیع األجل ، و أن هللا قد أابحه و أمر  16تُ ُبوهُ َأَجٍل ُمَسمًّى فَاكْ 

 بکتابة الدین .

و بیع السلعة مبثن مؤجل مع الزایدة مما تنتظمه هذه اآلیة ، ألهنا من املداینات اجلائزة ، 

 فتکون مشروعة بنص اآلیة .
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األجل مع زایدة لی بیع ٳو نوقش هذا االستدالل أبن اآلیة مل تتعرض من قریب أو بعید 

شهاد علیه ، و مل تبنی اآلیة هل هذا الدین جتارة االمنا آمرة بوجوب کتابة الدین و ٳ، و 

منا أمرت فقط ٳو بیع ، أو سلفة و قرض ، أو غري ذلک ، فهذا مسکوت علیه متاما ، و 

بکتابة کل دین سواء کان دین جتارة أو دین سلف و ال دخل لآلیة بتاات بتجویز أجل 

 دة عن سعر النقد .بزای

 اثنيا : من السنة املطهرة 

أن الرسول صلی هللا علیه وسلم اشرتی ألجل ، أن رسول هللا صلی هللا  –احلدیث األول 

علیه وسلم قد مارس بنفسه هذا البیع ، و الدلیل علی ذلک حدیث البخاري الذي 

َّ لی السیدة ٳسناده إبیرویه  اْشتَ َرى  صلى هللا علیه وسلم َعائَِّشَة رضى هللا عنها أَنَّ النَّبِّ

هُ  َطَعاًما مِّْن يَ ُهودِّيٍ  إََِّل َأَجٍل، فَ َرَهَنهُ  ْرَع  17. دِّ

ن احلدیث الذي ینهي عن بیعتنی يف بیعة ٳحدیث البیعتنی يف بیعة ،  –احلدیث الثاين 

 هلَ فَ  ة  بَْیعَ  يَمْن بَاَع بَْیعَتَْیِن فِ هو لیس نصا يف التحرمي بل هو مؤول و نص احلدیث 

بَا أَوِ  َماھ  أَْو َکس   الِرِّ
قالوا : قد فسر العلماء هذا احلدیث أبن املقصود بیع العینة أو  18

ذا فسر احلدیث أبنه قول ٳقول املشرتي : أبیعک سیاريت علی أن تبیعين سیارتک ، و 

لی أجل ، فاملقصود من ذلک النهي عن ٳالبائع هذه السلعة بعشرة نقدا و ابثين عشر 

 ذا تفرقا و قد أبرما العقد علی أجل حمدد فالبیع صحیح .ٳع للجهالة ، أما هذا البی
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حدامها عند العقد ، و هذا ٳو علة النهي هي تردد الثمن بنی احلالتنی دون أن تتعنی 

یوجب اجلهالة يف الثمن ، و لیس سبب النهي زایدة الثمن من أجل التأجیل ، فلو زالت 

 19تنی ، فال أبس هبذا البیع شرعاحدی احلالٳمفسدة اجلهالة بتعنی 

و هو  20مام الرتمذي هو مذهب األئمة األربعة و مجهور الفقهاء و احملدثنیاالو ما ذکره 

 الراجح ال ینطبق علی البیع املتضمن للزایدة يف الثمن مراعاة لألجل .

و نوقش هذا االستدالل أبن النهي يف هذا احلدیث للراب و لیس للجهالة ، ألن نص 

بَا َماأَوِ ھ  أَْو َکس   هفَلَ  ة  َمْن بَاَع بَْیعَتَْیِن فِْی بَْیعَ یث یقول احلد و أبن األوکس  الِرِّ

ذا فسران احلدیث أبن معناه أن یقول البائع للمشرتي : أبیعک هذه ٳیعين األقل ف

ذا أخذ ٳلی أجل فهذه صفقتان يف صفقة واحدة ، فٳالسلعة بعشرة نقدا و ابثين عشر 

ذا أخذ األکثر فقد أعطی الراب ، ٳکس و هو األقل کان هذا جائزا ، و أما املشرتي األو 

منا هو للراب و لیس ٳفنهی الرسول صلی هللا علیه وسلم عن بیعتنی يف بیعة و احدة 

للجهالة ، بل لیس هناک جهالة قط لو خري  البائع و املشرتي بنی أن أیخذ نقدا أو 

 21کل من البائع و املشرتي ابخلیار يف هذا البیعنسیئة ، ألن األمر حمصور بنی شیئنی و  

نِّ الباحلدیث الثالث و هو أن الرسول صلی هللا علیه وسلم اشرتی  عِّريَْی َب ْل لی أجل ٳعِّرُي ابِّ

. 
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عبد اَّللَِّّ بن َعْمرٍو روی االمام أمحد و أبوداود ـ و اللفظ له ـ و الدارقطين   من حدیث 

بُِّل فََأَمَرُه َأْن َيَُْخَذ وسلم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ صلى هللا علیه  َأَمَرُه َأْن ُُيَه َِّز َجْيًشا فَ َنفَِّدْت اْْلِّ

ْلَبعِّريَْينِّ إَل إِّبِّلِّ الصََّدقَةِّ   22يف قََِّلصِّ الصََّدَقةِّ َفَكاَن َيَُْخُذ اْلَبعِّرَي ابِّ

 لیٳفلما جاز أن یشرتي الرسول صلی هللا علیه وسلم البعري الواحد ابلبعريین و الثالثة 

أجل جازت الزایدة يف الدراهم و الداننري يف البیع اآلجل ، ألن الثمن احلال للبعري هو 

بعري واحد ، فلما أج ل الثمن صار قیمة البعري بعريین و ثالثة ، و هذه زایدة يف مقابل 

 األجل ، فهذا احلدیث واضح الداللة علی جواز أخذ زایدة علی الثمن نظري األجل .

لبعري ابلبعريین لیس من شرط أن یکون ألجل فضل البعريین علی و نوقش هذا أبن ا

 البعري ، بل قد یکون البعري الواحد خريا من بعريین .

و جیاب عن ذلک : أبنه ال یسلم أن الباعث علی شراء البعري ابلبعريین هو کون البعري 

ذکر ن الباعث علی زایدة الثمن هو التأجیل ، و ذلک بسب ٳخريا من بعريین ، بل 

األجل يف سیاق التعلیل للزایدة ، فالظاهر أن األجل هو سبب الزایدة ،و ألنه مل یکن 

عندهم حنی الشراء ذلک البعري اجلید الذي یعتاض عنه ببعريین ردیئنی ، فقد نفذت 

 23بل قبل ذلکاال

یدل علی أن جواز زایدة الثمن املؤجل عن الثمن احلال ، واملسلمون  مجاع :اال –اثلثا 

نکار من ٳال یزالون یستعملون مثل هذه املعاملة يف أسواقهم يف خمتلف األزمنة دون 

 24مجاع منهم علی جوازهااالعلمائهم ، هو ک
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و هو بیع موصوف ابلذمة بثمن معجل ویتم فیه تقدمي  القياس علی السلم : –رابعا 

لی ٳمن و أتخري السلعة ، أو هو تسلیم عوض حاضر يف عوض موصوف يف الذمة الث

من أسلف يف شيء و قد أابح الرسول صلی هللا علیه وسلم هذا البیع ، فقال   25أجل

ففي السلم یدفع املشرتي رأس  26 لی أجل معلومٳففي کيل معلوم ، و وزن معلوم ، 

يف األمر أن رأس مال السلم یکون يف مال السلم لیستلم املبیع بعد أجل ، غایة ما 

الغالب أقل من سعر السلعة املبیعة ، بینما املثمن املؤجل أو جمموع األقساط تکون أکثر 

من السعر احلال للسلعة املبیعة ، فالبیع بثمن مؤجل أو ابلتقسیط عکس السلم ، لکنه 

 من جنسه ، ألن الثمن فیهما خیتلف عن قیمة املبیع .

لی السلم ، و الزایدة يف السلم مثل الزایدة يف ٳبیع التقسیط ماسة کاحلاجة لی ٳو احلاجة 

لی أجل ، سببها فیهما أتخري تسلیم املبیع يف مسألة السلم ، و أتخري تسلیم الثمن ٳالبیع 

 27لی أجلٳيف البیع 

ن املتأمل يف أسواق املسلمنی و أحواهلم يف البیع و الشراء جید أهنم ٳ العرف :–خامسا 

یعا قد تعارفو علی أن البیع املؤجل الثمن أعلی قیمة من البیع احلال الثمن ، لذلک مج

ن العرف جری علی أن النقد احلال أعلی قيمة من النقد ٳقال الشیخ علي اخلفیف 

 28املؤجل ،و طاملا أن العقد ابتداء مل ينص علی سعرين فهو حَلل
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 املعقول ، و منه : –سادسا 

ل خماطرمباله ، ألنه یعطي السلعة من قد یعجز عن السداد مث هو أن البائع ابألج – ۱

ینتظر حال یسره ، فکانت الزایدة من أجل ذلک معقولة و هي يف مقابل خماطرته و 

 29انتظاره

أن بیع التقسیط فیه یسر و أنه حتقق مصلحة لکل من البائع و املشرتي : ان بیع  – ۲

ذ تتمثل مصلحة البائع يف ٳئع و املشرتي ، التقسیط حیقق مصلحة تعود علی کل من البا

نفاق سلعته ، و رفع الضرر املتمثل بکساد السلع ، أما ٳتیسري السبل ، و فتح األبواب ل

لیها ، و ال میلک ٳاملشرتي فتظهر مصلحته يف حصوله علی السلعة اليت متس حاجته 

قدراته املالیة ، فهو مثنها يف احلال ، أبن یدفع ذکل الثمن مؤجال علی دفعات تتناسب و 

 30حیصل علی السلعة و یستمتع ابستهالکها أو استعماهلا

کما و أن بیع األجل مع زایدة يف السعر فیه تیسري و سهولة لکل من البائع و املشرتي ، 

فاملشرتي املعسر أیخذ السلعة مبقدم قلیل ، أو دون مقدم ، مث یسدد حسب راحته 

حنی میسرته ، و البائع یستفید من البیع و أیخذ لی ٳأقساطا أو دفعة واحدة مؤجلة 

عوضا عن صربه و انتظاره علی املشرتي فکل واحد منهما منتفع بیسر الشریعة و سعتها 

. 
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سالم لیمنع من عقد فیه منفعة للناس ، و لیس فیه ضرر علیهم ، کما أنه االو ما کان 

من أن للزمن أثره علی النقود  قتصادیةاالیتمشی مع ما تقرره العقول ، و تؤیده النظرایت 

 بشرط أن یکون ذلک يف ظل معاملة عادلة لیس فیها حمظور شرعي .

 أدلة القول الثاين و هم قلة من الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز بيع التقسيط .

 أوال من القرآن الکرمی :

رمي البیوع اليت یؤخذ فیها زایدة فهي تفید حت 31َأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْیَع َوَحرََّم الر ِّابَ وقال تعالی  – ۱

مقابل األجل لدخوهلا يف عموم کلمة الراب ، و الراب هي زایدة الثمن املؤجل عن الثمن 

احلال من غريعوض يف عقد معاوضة، فهي راب النسیئة ، ألن العلة فیه کون الزایدة مل 

 ال املدة .ٳیقابلها شيء من العوض 

ص عام یشمل مجیع أنواع البیع ، و یدل علی أهنا و نوقش هذا االستدالل أبن اآلیة ن

 32ال ما خصه الدلیل ، و ال دلیل علی حترمیه ، فیبقی حالال عمال بعموم اآلیةٳحالل 

ْنُكمْ قال تعالی  – ۲ َارًَة َعْن تَ َراٍض مِّ فالرضا غري موجودة يف هذا  33إالَّ َأْن َتُكوَن ِتِّ

ا للسلعة و املشرتي مضطر له رغبة يف قدام علیه تروجیٳالعقد ، ألن البائع مضطر لل

لیها و ال میلک مثنها حاال ، فريغم علی دفع ٳاحلصول علی السلعة اليت متس حاجته 

 34الزایدة مقابل األجل

و نوقش هذا االسدالل أبن الرضا اثبت يف حاليت البائع و املشرتي ، ألن من یبیع بثمن 

 ة يف قبوهلا علی النقد أو األجل األهلیمؤجل له سلطة اتمة ، و املشرتي أیضا فهو کامل 
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 من السنة النبوية : –اثنيا 

نَ َهى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن َصْفَقتَ نْیِّ يفِّ  قال ابن مسعود رضي هللا عنه 

قال الشوکاين يف نیل األوطار : قد روی أمحد عن مساک يف تفسري احلدیث  35 َصْفَقةٍ 

 36هو الرجل یبیع الرجل فیقول: هو بنساء کذا و بنقد کذابقوله : 

و قیل يف مناقشة هذا االستدالل : أن هذا احلدیث حیتمل أکثر من تفسري ، فیحتمل 

أن یکون املراد به أبیعک هذه السلعة أبلف نقدا و أبلفنی نسیئة ، و حُیتمل أن یراد به 

و أن یسلف دینارا يف قفیز حنطة بعتک هذا العبد أبلف علی أن تبیعين دارک بکذا ، أ

لی شهر ، فهذا ٳلی شهر ، فلما حل األجل و طالبه ابحلنطة قال : بعين القفیز بقفیزین ٳ

بیع اثن دخل علی البیع األول فصار بیعتنی يف بیعة ، و علة املنع علی هذا التفسري هي 

ع یقدح يف و فسر بغري ذلک ، و احتمال احلدیث لتفسري خارج عن حمل النزا  37الراب

 لیه االحتمال سقط به االستدالل .ٳذا تطرق ٳاالستدالل به علی املتنازع فیه ، فالدلیل 

 املعقول : –اثلثا 

ال املدة فهي راب ٳذ مل یقابلها ٳأن الزایدة يف الثمن هي يف نظري األجل و التأخري ،  –أ 

 النسیئة ، و زایدة بال عوض . 

لی املشرتي ٳ: أن البائع حنی رضي بتسلیم السلعة و قیل فی الرد علی هذا االستدالل 

منا رضي بدفع الزایدة ٳمنا فعل ذلک من أجل انتفاعه ابلزایدة ، و املشرتي ٳبثمن مؤجل 
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من أجل املهلة ، و عجزه عن تسلیم الثمن نقدا ، فکالمها منتفع هبذه املعاملة ، فال 

 38یصدق القول أبن الزایدة بغري مقابل

لی أجله خشیة أن یکون ٳن القول ببطالن البیع أبکثر من الثمن ٳ: سد الذرائع  –ب 

 39لی الرابٳذریعة 

و نوقش هذا االستدالل أبن جعل األنشطة الربویة هي من لوازم بیع األجل غري صحیح 

؛ ألنه من ابب املغاالة يف سد الذرائع ، و لو کان صحیحا ألمکن القول أیضا أبن 

 ال اخلمر .ٳعة العنب ، و کأن ال منفعة من العنب صناعة اخلمر هي من لوازم زرا

و بعد عرض أقوال اجملوزین و املانعنی و أدلتهم یتبنی أن أدلة املانعنی ال خیلو عن ضعف 

، و أدلة الفریق األول و هم اجملوزون یتفق مع روح الشریعة يف حتقیق مصلحة املتعاقدین 

سالمي االأصدر جممع الفقه  و تیسري معامالت الناس و حل مشکالهتم ، و لذلک

 بشأن البیع ابلتقسیط ، کما نص ابآليت :

ن جملس الفقه االسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبده يف اململکة العربیة ٳ

 م  ۱۹۹۰آذار  مارس   ۲۰-۱۴هـ املوافق  ۱۴۱۰شعبان  ۲۳لی ٳ -۱۷السعودیة من 

وص موضوع : البیع ابلتقسیط ، و لی اجملمع خبصٳبعد اطالعه علی البحوث الواردة 

 استماعه للمناقشات اليت دارت حوله ، قرر :

جتوز الزایدة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلال ، کما جیوز ذکر مثن املبیع نقدا و مثنه  – ۱

ن ٳذا جزم العاقدان ابلنقد أو التأجیل ، فٳال ٳابألقساط ملدة معلومة ، و ال یصح البیع 
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دد بنی نقد و التأجیل أبن مل حیصل االتفاق اجلازم علی مثن واحد حمدد وقع البیع من الرت 

 فه غري جائز شرعا .

و ال جیوز شرعا يف بیع األجل التنصیص يف العقد علی فوائد التقسیط مفصولة عن  – ۲

الثمن احلال حبیث ترتبط ابألجل سواء اتفق العاقدان علی نسبة الفائدة أم ربطها 

 ابلفائدة السائدة .

لزامه أي زایدة ٳذا أتخر املشرتي املدین يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جیوز ٳ– ۳

 علی الدین بشرط سابق أو بدون شرط ؛ ألن ذلک راب حمرم .

حیرم علی املدین املليء أن میاطل يف أداء ما حل من األقساط و مع ذلک ال جیوز  – ۴

 داء .شرعا اشرتاط التعویض يف حالة التأخر عن األ

جیوز شرعا أن یشرتط البائع ابألجل حلول األقساط قبل مواعیدها عند أتخر  – ۵

 املدین عن أداء بعضها ما دام املدین قد رضي هبذا الشرط عند التعاقد .

ال حق للبائع يف االحتفاظ مبلکیة املبیع بعد البیع ، و لکن جیوز للبائع أن یشرتط  – ۲

 لضمان حقه يف استیفاء األقساط املؤجلة .علی املشرتي رهن املبیع عنده 

  املصادر واملراجع
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 ۱/۲۴۲، أحکام القرآن أليب بکر العريب  ۵/۲۱۸فتح القدیر  -5

 ۱/۲۴۱أحکام القرآن البن العريب  -6

 ۲۷۵البقرة :  -7
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 ۲۹النساء :  -12
 ۲۹۴مام زید ص ٳال -13
  ۳/۲۶۸الروض النضري للصنعاين  -14
 ۱۷۸براهیم ص ٳ، حکم البیع ابلتقسیط لل ۲۹۴مام زید ص ٳال -15
 ۲۸۲البقرة :  -16
، و  ۲۰۶۸، برقم  ۲/۱۱۹ علیه وسلم ابلنسیئة رواه البخاري عن ابن عباس يف کتاب البیوع ابب شراء النب صلی هللا -17

 و اللفظ له . ۱۶۰۳، برقم  ۶/۱۱۷مسلم يف املساقاة و املزارعة ، ابب الرهن و جوازه يف احلضر و السفر 
و ابن  ۳۴۶۱جارات ، ابب فیمن ابع بیعتنی يف بیعة برقم ٳيف کتاب البیوع و ال ۳/۴۷۶بوداود يف السنن أرواه  -18

و ضعفه بعض العلماء   ۷/۲۲۶ذا اشرتی بیعتنی يف بیعة ٳسان کتاب البیوع ابب البیان أبن املشرتي حٳحبان يف ال
  ۹/۳۳۲کاألابدي يف عون املعبود 

  ۱۲۳۱حدیث  ۱۸مام الرتمذي ، کتاب البیوع ابب ٳجامع ال -19
  ۹/۳۲۸، اجملموع  ۵/۷۳، شرح اخلرشي  ۱۳/۸املبسوط للسرخسي  -20
 ۲۰األجل ، لعبدالرمحن عبداخلالق ص القول الفصل يف بیع  -21
، قال احملقق و الشارح  ۷۰۲۵و  ۶۵۹۳و ما بعدها ، برقم  ۶/۱۶۵محد يف املسند بتحقیق أمحد حممد شاکر أرواه  -22

جارات ، ابب يف الرخصة يف ذلک أي يف بیع احلیوان ٳسناده صحیح ، و أبوداود يف البیوع و الٳأمحد حممد شاکر : 
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