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قسطوں ميں فروخت كرنے كےليے قيمت بڑھانا جائز 
 ہے

 
 ؟قيمت بڑھا كرقسطوں ميں فروخت كرنا جائز ہے یكيا سامان ك

 

 :الحمد لہ 

 یجاتی طور پر د یچيز فور بيع التقسيط ميں فروخت كردہ 
ھ قيمت معلوم مدت اور قسطوں مكمل يا كچ یہےاور اس ك

  ۔ ہےی جات یميں ادا ك

  :اہميت یحكم جاننےكکے بيع التقسيط 

 ےك سان مسائل ميں سے ہے ج کے دور موجودہبيع التقسيط 
اس ليے كہ  ،ہے یحكم معلوم كرنے كا اہتمام كرنا ضرور

امتوں اور افراد  یجنگ عظيم كےبعد يہ مسئلہ بہت س یدوسر
  .ميں پھيل چكا ہے

ے سامان بنانےاور بار سےالنےوالوں سے  كمپنياں اور ادار
قسطوں ميں  یكرتےاور اپنےگاكوں كوبھ یقسطوں ميں خريدار

فروخت كرتےيں، مثال گاڑياں، جائداد، اور مختلف قسم 
  .كےآالت وغيرہ
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اسے پھيالنے كا باعث بنےيں، اس طرح  یاور بنك وغيرہ بھ
( نٹوں كو ادھارقيمت كہ بنك نقد سامان خريد كراپنے ايج

  .فروخت كرتے يں )قسطوں پر 

 :  ؟قسطوں ميں فروخت كرنے حكم

بيع النسيئ كےجواز ميں نص وارد ہے، اوريہ قيمت كومؤخر 
  .بيع كانام ہے ی كرنے وال

عنھا سے بيان كيا  یاور مسلم نے عائشہ رضي الہ تعال یبخار
سے  یدوہالہ عليہ وسلم نے ايك ي یكريم صلی ہے كہ نب

ہ رہن زر یلوہے ك یادھار غلہ خريدا اور اس كےپاس اپن
صحيح مسلم  ) ٢٠٦٨( حديث نمبر  یصحيح بخار. یركھ

 ۔  )١٦٠٣(حديث نمبر 

ہے، اور  یبيع پر داللت كرت یيہ حديث قيمت ادھار كرنے ك
بيع ہے، اس ميں ی قيمت ادھار كرنے ك یبيع بھ یقسطوں ك

مدت  یسطيں اوررقسط كق یغايت يہ ہے كہ اس ميں قيمت ك
  .ہےی مقرر ہوت

فرق نہيں كہ ادھار كردہ ی اور حكم شرعي ميں اس كا كوئ
  . ہوں یايك مدتيں مقرر ك یمدت ايك ہو يا كئ یقيمت ك
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يں كہ ميرے پاس بريرہ  یعنھا بيان كرت یالہ تعال یعائشہ رض
ميں نےاپنےمالكوں سے نو اوقيہ ميں : ی اور كہنےلگ ئیآ

صحيح بخاري ... ہے اور ر برس ايك اوقيہ دينا ہے یكتابت ك
 ).( 2168 حديث نمبر

كے جواز  یئيگاادتاخیر سے یقسطوں ميں قيمت ك يہ حديث
  .دليل ہے یك

نصوص وارد يں ليكن  یاگرچہ قيمت ادھار كرنےميں جواز ك
وجہ سے  یكہ ادھار ك یدليل اور نص نہيں ملت یكوئ یاس ك

  .ائز ہےج یزيادہ كرن یقيمت بھ

ليے علماء اكرام اس مسئلہ كےحكم ميں اختالف  یاس
  :كرتےيں

ہ يہ سود نککیو؛حرمت كےقائل يں  یعلماء اس ك بعض -١
  .ہے

اس ليے كہ اس ميں قيمت زيادہ ہے اوريہ : ان كا كہنا ہےكہ
  .سود ہے یزيادہ قيمت مدت كے عوض ميں ہے اور يہ

ربعہ شامل يں اس اورجمہور علماء كرام جن ميں آئمہ ا -٢
  . كےجواز كے قائل يں
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  :يں یجات یعبارات پيش ك یذيل ميں اس كےجواز ك

  : مذھب ميں ہےكہ یحنف

ديكھيں  )ہے  یبعض اوقات مدت كےعوض قيمت بڑھ جات( 
 ). ١٨٧/  ٥( بدائع الصنائع 

  : مذھب یمالك

 )ہے  یگئ یوقت كےليے قيمت ميں سے كچھ مقدار ركھ( 
 ). ١٠٨/  ٢( ھد بداي المجت

  : مذھب یشافع

/  ١(  یالوجيز للغزال )ہے   نقد پانچ ادھار ميں چھ كےبرابر( 
٨٥ ( 

  : مذھبی حنبل

ابن تيمي  یفتاو ( ہےی مدت قيمت ميں سے كچھ حصہ ليت( 
 )٤٩٩/  ٢٩ .( 

يں ان  د ئیے یاس پر انہوں نے كتاب وسنت سے دالئل بھ
  :ميں بعض ذيل ميں پيش كيے جاتےيں
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  :ہے یتعال یفرمان بار -١

 ). ٢٧٥( البقرۃ  {ہے ینے بيع حالل ك یالہ تعال{

سب صورتوں كو شامل ہے  یآيت عموم كےاعتبار سے بيع ك
  .اوراس ميں مدت كےعوض ميں قيمت زيادہ كرنا داخل ہے

  :مايانےاس طرح فر یاور ايك مقام پر الہ تعال - 2

اے ايمان والو تم آپس ميں ايك دوسرے كا مال باطل طريقہ {
سے  یرضامند یسے نہ كھاؤ مگر يہ كہ تمہاري آپس ك

 ). ٢٩( النساء  {خريدوفروخت ہو

 یك یرضامند یيہ آيت بھي عموم كےاعتبار سے طرفين ك
ہے، لھذا جب  یصورت ميں بيع كے جواز پر داللت كرت

وض قيمت بڑھانےميں اتفاق كرليں خريدار اور تاجر مدت كےع
  .یتو بيع صحيح ہوگ

 یالہ تعال ینے ابن عباس رض یرحمہ الہ تعال یامام بخار - 3
 یكريم صل یعنھما سے روايت كيا ہے وہ بيان كرتےيں كہ نب

الہ عليہ وسلم مدينہ تشريف الئے تو وہ كھجوروں ميں دو اور 
الہ  یريم صلبيع سلف كرتے تھے، تو رسول كی تين برس ك

  :عليہ وسلم نےفرمايا
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وہ معلوم ماپ اور  یبيع سلف ك یچيز ك یكسی جس نے بھ( 
صحيح بخاري حديث  )تول اور مدت معلومہ ميں بيع كرے 

 ). ٢٠٨٦( نمبر 

بيع سلف نصا اوراجماعا جائز ہے، اور يہ بيع التقسيط 
حكمت  یكےمشابہ ہے، علماء كرام نے بيان كيا ہے كہ اس ك

ہے كہ خريدار اس ميں سستي قيمت كا فائدہ حاصل كرتا يہ 
ہےاور فروخت كرنےواال مال پہلےحاصل كركےنفع حاصل 
كرتا ہے، اور يہ دليل ہے كہ خريدوفروخت ميں مدت كا قيمت 

. حرج نہيں یميں حصہ ہے، اور خريدوفروخت ميں اس كا كوئ
 ). ٣٨٥/  ٦( المغني : ديكھيں

ت زيادہ كرنا مسلمانوں كا عمل ادھار كے عوض ميں قيم - 4
اعتراض نہيں، لھذا اس صورت  یبن چكا ہے اور اس پر كوئ

  .مانند ہے یبيع پر يہ اجماع ك یك

سے مدت كےعوض ميں قيمت  یشيخ ابن باز رحمہ الہ تعال
زيادہ كرنے كے حكم كےمتعلق سوال كياگيا تو ان كا جواب 

  :تھا

بيع ادھار ی كہ نقدكحرج نہيں، اس ليےی اس معاملہ ميں كوئ
كےعالوہ ہے، اور آج تك مسلمان اس طرح كےمعامالت كر 

 یجانب سے يہ اجماع ك یرہے يں، اس كےجواز پر ان ك
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ہے، اور بعض شاذ ال علم نےمدت كےعوض قيمت  یمانند ہ
زيادہ كرنا منع قرار ديا ہےاور ان كا گمان ہے كہ يہ سود ہے، 

سود ہے، اس  یر نہ ہ، اویوجہ نہيں بنت یكوئ یاس قول ك
ی ليے كہ تاجرنےجب ادھار سامان فروخت كيا تووہ مدت ك

قيمت زيادہ كركےنفع حاصل كرنےپرمتفق ہوا  سے وجہ
بنا پر قيمت زيادہ دينےپر  یمہلت اورمدت ك یاورخريدار بھ

استطاعت نہيں  یمتفق ہوا كيونكہ وہ نقد قيمت ادا كرنے ك
لہ سے نفع حاصل ركھتا، تواس طرح دونوں فريق اس معام

  .كرتےيں

اس كا ثبوت ملتا ہے  ینبي كريم صلي الہ عليہ وسلم سے بھ
كريم سے ی جواس كےجواز پر داللت كرتا ہےوہ يہ كہ نب

عنھما كو لشكر تيار  یالہ تعال یعبدالہ بن عمرو بن عاص رض
كرنےكاحكم ديا، تو وہ ادھار ميں ايك اونٹ كےبدلے دواونٹ 

كےمندرجہ ذيل  یمعاملہ الہ سبحانہ وتعال خريدتےتھے، پھر يہ
  :داخل ہوتا ہے یفرمان ميں بھ

جب تم آپس ميں ميعاد مقرر تك كےليے ! اے ايمان والو{
 ). ٢٨٢( البقرۃ } قرض كا لين دين كروتواسےلكھ ليا كرو

اوريہ معاملہ بھي جائز قرضوں ميں سے اور مذكورہ آيت ميں 
 اھ .. ہےی يں سے ہجنس م یداخل ہےاور يہ بيع سلم ك



 

9 

 ). ٣٣١/  ٢( فتاوي اسالمي : ديكھيں

تاليف ڈاكٹر " بيع التقسيط"كتاب : مزيد تفصيل كےليے ديكھيں
  . یرفيق يونس المصر

  . والہ اعلم
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