
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الخامسة : البيوع المختلف فيها  المحاضرة

 بيوع مختلف فيها. (1

 أوال: بيع التقسيط مع زيادة الثمن:

 باعتبار تعجيل الثمن يقسم الى : البيع

 ، وهذا هو أصل البيع وهو جائز باالجماع .  - بيد يدا - البدلين معجل (1

أي بياع الادين بالادين ، وهاذا بالكاالئ، الكالئ - البدلين مؤجل يكون وقد  (2

 محرم باالتفاق .

  :اآلخر ويؤجل بدليه أحد يعجل وقد  (3

 وهو جائز وسيأتي .   السَّلم، فذلك المبيع وأجل الثمن عجل فإن (أ

وهذا ،)المداينة(النسيئة بيع فذلك الثمن وأجل المبيع عجل وإن (ب

 يدفع بحيث يؤجل قد المؤجل والثمن النوع ايضا جائز بال خالف ، 

 معلومة، آجال على متفرقا يدفع بحيث يقسط وقد واحدة، جملة كله

 .المبيع ثمن سداد طريقة هنا والتقسيط التقسيط، بيع هو وذلك

 حكم بيع التقسيط مع زيادة الثمن ألجل األجل:لكن ما 

 قد خالفا ولكن مشروعيته، على اتفق مما األصل في التقسيط بيع أن سبق

 حالة السلعة ثمن يكون بأن األجل، لمكان الثمن فيه زيد إذا البيع هذا في وقع

 والصحيح وخمسين؟ مائة ثمنها كان أقساط على بيعت فإذا مثال دينار مائة

 :اآلتية لألدلة وذلك الصورة هذه مشروعية العلماء قولي من

 مان صاورة إال بالتقسايط البياع وماا البياع، بحال تقضاي التي األدلة عموم  -



 هاذه ينقال بماا المااععون ياأ  ولام األصال، في المشروعة البيوع هذه صور

 .الحرمة إلى الصورة

]    ياايهااا الا ين أم اوا ادا ناماي تم باامين الا. اجال ... تعاالى:   قولاه -

 .بيع التقسيط بيع بعمومها تشمل واآلية،   [282البقرة: 

 ثانياً: بيع العي ة:

 عسايئة، الشيء اشترى إذا الرجل اعتان يقال السلف،  :اللغة في العينة

 هاذا وسامي الاثمن، ذلك من بأقل عقدا شراؤها ثم أجل إلى بثمن السلعة وبيع

 الباائع ألن أو العاين، يقصاد وإعماا السالعة يقصاد ال صااحبه ألن عيناة البياع

 .باعه ما عين إليه يعود

 وذلاك منهاا، أكثار فاي عين دفع على به المتحيل البيع :هي االصطالح وفي

 .حاال عقدا   ثمنها من بأقل شراؤها ثم أجل إلى السلعة ببيع

 ضنَّ  )) إذا :  ،قال النبي  العينة حرمة على العلم أهل اتفق حكم العي ة:

 وتركوا البقر، أذعاب واتَّبعوا بالعينة، وتبايعوا والدرهم، بالدينار الناس

 .دينهم(( يراجعوا حتى يرفعه فال بالء بهم هللا أعزل هللا؛ سبيل في الجهاد

 


