
 

 اإلسالم؟ باسم استغالل "اإلسالمي" التقسیط :قال

 صیني سعید.د

 

  
 الدخل متوسطة األسر من بكثیر فعلتھ وما التقسیط آفة عن نتحدث اإلخوة بعض مع كنت

 الضروریة، االحتیاجات ومن .وھمیة أو حقیقیة احتیاجات لتأمین الفقیرة األسر وبعض
 زواج حفل تكالیف تأمین :التبذیریة یاجاتاالحت ومن .األسرة لدخل مناسب مسكن تأمین
 ال حتى لالبن جدیدة سیارة قیمة تأمین ومنھا متعددة؛ سنوات دخل یفوق المراحل متعدد
 ألثاث سنویة استبدال تكلفة تأمین ومنھا بھا؛ لیتفاخر أقرانھ من ثریة ندرة من أقل یكون

 ...یباتھاقر أو جاراتھا إحدى من أقل األسرة ربة تكون ال حتى المنزل

 االستھالكیة بین تتراوح أشیاء لتوفیر التقسیط إلى یحتاجون الناس أن المعلوم ومن
 منھا أنواع، وبینھما ).أسھم شراء( المحضة االستثماریة أو )سیارة شراء( المحضة

 ...سعره یرتفع قد عقار وامتالك اإلیجار لتوفیر السكن تأمین

  
 وكون والربوي "اإلسالمي" التقسیط إلى األخوي االجتماع في الحدیث تطرق وقد

 خمس لمدة إسالمیا المقسطة لایر الملیون على مثال الزیادة، ألن ربویة أكثر اإلسالمي
 .الالدیني الربوي النظام حسب المقسطة على الزیادة ضعف عاما عشرة

 !اإلسالم باسم استغالل اإلسالمي التقسیط یعني :محتجا أحدھم فقال
 كیف؟ :مستفھما آخر فسأل

 التقسیط باستخدام للمقرض أعظم فائدة دفع إلى یضطر المقترض ألن :األول أجابھ
 .اإلسالم إلى المنسوب

 الطریقة وأخضعت األصل، الربویة البنوك من كثیر تأسلمت إن عجب ال :أحدھم فعلق
 األفراد وأما مباح، نعم للشركات :للمفاوضات الزیادة حساب في "الربویة" التناقصیة

 مع تفاعلھ في الصعب أخینا خبر مؤكدا[ ."اإلسالمیة" سوى أمامھم لیس الباالغ
 ].الموضوع

 فیقبل اإلسالمیة صفة تكسب :بحجر عصفورین تضرب فھي تتأسلم؟ ال لماذاو :قلت
 !.عاما عشر خمسة لمدة التقسیط كان إذا الضعف وتكسب الملتزمون، المسلمون علیھا
 من ربویة أكثر "اإلسالمي" التقسیط" :عنوانب السابقة المشاركة في عرضت وكنت

 تناسق یمس الذي الخطیر الموضوع ھذا في التساؤالت بعض "الربوي التقسیط
 األول الرئیس التساؤل وكان .اإلسالمیة واألمة الفرد على ویؤثر الربانیة، التشریعات

 محج بربط الفائدة حساب( األصل في المحظورة، الطریقة استخدام یجوز ھل :ھو
 المباح؟ التقسیط عقد ضمن كانت إذا )المقترض على المتبقي المبلغ بحجم الفائدة



 الربوي، من أكثر ربویا یكون أن "اإلسالمي" التقسیط تجنب الطریقة بھذه الفائدة فحساب
 االختصاص أھل یجود أن تمنیت وكنت .المستغرب أخونا عنھا عّبر التي التھمة وتزیل

 االھتمام من بشيء یحظ لم الموضوع ولكن .المأزق ھذا من الخروج في تسھم بتعلیقات
 حول الخالف فیھ غرق الذي الوقت في وھذا، .أسابیع الثالثة حوالي مضى بعد الشرعي

 ...المختصین بین المناقشات في رمضان دخول إثبات وسیلة

 :الشرعي التفاعل النعدام احتماالن وھناك
 تنطلق التي والحقائق التساؤالت على یطلع وأ یقرأ لم المختصین من أحدا أن - أوال
 .منھا
 وھي .بالموافقة وتحظى صحیحة التساؤالت حول إثباتھا تم التي الحقائق أن – ثانیا

 :یلي فیما تتلخص التقسیط لعملیة بالنسبة
 .عموما جائز التأجیل أجل من والزیادة التقسیط بیع               .١
 .مرفوض الكافرین نظام إلى المنسوب "بويالر" التقسیط               .٢
 التقسیط عن زیادة دفع یفرض هللا شریعة إلى المنسوب "اإلسالمي" التقسیط               .٣

 عاما عشر خمسة عن المدة زادت كلما ویتجاوزھا الضعف، إلى تصل قد الربوي
 .مطردة بصورة

  
 .الثاني االحتمال فأرجح متفائال وسأكون

 فیھ اجتھدوا الذین المشایخ أن أشك ال الذي الفقھي الرأي ھذا في نتأمل دماعن والحقیقة،
 باالستغالل، الربانیة التشریعات اتھام على یقتصر ال نجده علیھ، سیؤجرون بإخالص

 في الظالمة الزیادة ویوجب المستقل، القرض حالة في الزیادة یحرم فھو .بالتناقض بل
  !سلعة ضالقر یتوسط عندما المباح التقسیط

 للمقترض، المقرض استغالل منع ھو باالر تحریم في الحكمة أن بالضرورة المعلوم ومن
 األولى الدفعة بعد المتبقي المبلغ على األقساط حساب فتوى على اإلصرار ولكن
 بالتعالیم االلتزام بحجة ،المقترض باستغالل المقرض )یلزم أو( الفرصة یمنح فقط

 عقد ضمن أما االستغالل، منع ھو الربا تحریم في األصل ،أخرى وبعبارة .اإلسالمیة
 !واجبا االستغالل یصبح بالتقسیط المبایعة

  
 ولمناقشة .نفسھا تفرض المعصوم غیر االجتھاد ھذا في النظر إعادة حتمیة فإن ولھذا

 :التالیة التساؤالت عن اإلجابة إلى نحتاج التفصیل من بشيء الموضوع
 اجتھاد األمر أن أو فعلیة؟ أو قولیة :صریحة التقسیط تجیز نصوص ھناك ھل        .١                

 عالقة؟ ذات نصوص على وقیاس

 یخضع أنھ أم مثال؟ السنویة نسبتھا الزیادة، مقدار تحدد نصوص ھناك ھل        .٢                
 وللمفاوضة؟ الطرفین لرضاء



 :المباح التقسیط في الزیادة مقدار حساب طریقة تحدد نصوص ھناك وھل        .٣                
 أو واحدة مرة المؤجلة القیمة على أو الفوري، التسدید حالة في السلعة قیمة على بناؤھا
 القضیة أن أم األصلیة؟ القیمة من المتبقي مع تتناسب مطردة بصورة مرات
 الطرفین؟ موافقةو والمشتري البائع بین والمفاوضات البشریة لالجتھادات  تخضع

  
 :للبحث األولیة النتیجة

 وعد والسالم الصالة علیھ بأنھ تفید نبویة نصوص في التأجیل لقاء الزیادة جواز ورد لقد
 ھذه ومن .مؤجال نفسھا السلعة من أكبر عدد مقابل سلعة استالف أجاز أو أمر أو

 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن :النصوص
 من آخذ أن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فأمرني اإلبل، فنفذت جیشا یجھز أن أمره

 صاحب یقول .بالبعیرین البعیر آخذ فكنت ]الصدقة تصل عندما[ الصدقة قالئص
٢ ج  الصحیحین على المستدرك( یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذا المستدرك

 .)٦٥ ص   
 المؤجلة التبادل بعمالت الحاضرة السلعة بیع على المبنیة الزیادة فإن ى،أخر وبعبارة

 على الحاضرة للسلعة المؤجلة القیمة زیادة جواز بناء وتم .نص فیھ یرد لم )التقسیط بیع(
 .آجال منھا بأكثر الحاضرة السلعة عن التعویض جواز

 علیھ هللا صلى لنبيا عن الثابتة النصوص في فھي .الزیادة نسبة یحدد نص یرد ولم
 إلى بعیرین مقابل بعیر بین تتراوح الكرام أصحابة بعض أو وسلم،

٩ ج الكبرى المدونة ؛٤٧٦ -٤٧٥ص  ٣ ج  المعاد زاد؛٧٧٦ ص ٢ ج البخاري( بعیرا العشرین
 )٣ ص  

 الطرفین لرضا متروك واألمر نص، فیھا یرد فلم الزیادة مقدار تحدید لطریقة بالنسبة أما
 التقسیط بیع أجازوا الذین المجتھدین أمام كان أخرى، وبعبارة .بینھما والمفاوضة

 :خیاران بزیادتھ
 نسبة تحدید أي مستقلة، بصورة جاء إذا المحرم القرض زیادة حكم تطبیق          .١                

 فتكون ).سنة ١٥ مثال( السنوات عدد في وضربھا واحدة، مرة %) ٤ مثال( الزیادة
 الطریقة على ویالحظ ).%٦٠( الملیون في ألف ستمائة زیادة النتیجة

 أي مثال، األولى الدفعة بعد المتبقي المبلغ على مبنیة أنھا بھا المعمول "اإلسالمیة"
 من یعفیھا ال وھذا .الحاضرة قیمتھا على ولیس السلعة، قیمة من المتبقي بالمبلغ مربوطة

 التي طریقتھ علیھ بنى والذي نفسھ، اإلسالمي التقسیط تعریف حسب ربا، الزیادة ُتعد أن
 .الربوي التقسیط یدر مما أكبر زیادة علیھ تدر

 أي معھا، وتتسق الربا، تحریم في الحكمة مع تتعارض ال طریقة تطبیق          .٢                
 فتكون .األصلي القیمة من قسط كل تسدید بعد المتبقي المبلغ على الزیادة نسبة حساب
 )فقط %٣٠(الملیون في ألف ثالثمائة حوالي زیادة النتیجة

 :المباح التقسیط عقد في الزیادة حساب طریقة تحدد التي النصوص غیاب في والسؤال



 المشتري، وتستغل متناقضة، العالمین رب إلى المنسوبة التشریعات یجعل ما نختار ھل
 نفسھ؟ مع التناقض موضع في "اإلسالمي" التقسیط وتضع

 الدین، باسم االستغالل ویمنع علیھا، المتفق الربا تحریم حكمة مع یتسق ما نختار أم
 متسقة؟ اإلسالمي التقسیط مبادئ ویجعل

 المجتھدون عنھا غفل وإن الثانیة، الطریقة اختیار یرجحان والفطرة العقل إن :اإلجابة
 .المخلصون

 األجنبیین بین الجسدیة لعالقةا كون في یتمثل قیاسي دلیل العقلي الدلیل ھذا إلى ویضاف
 مباحا ولیس النكاح، عقد ضمن للطرفین وحقا واجبا یصبح ولكن محرم، األصل في
 .وضوحا أكثر القیاس ھذا یجعل التالي الجدول ولعل .فقط

 التقسیط وبیع الزواج بین مقارنة

   الزواج عقد التقسیط عقد
 في سولی العمالت، في( التأجیل مقابل في الزیادة تحریم
 )والسلعة النقود أو السلعة

 مستقال األصل حكم األجنبیین بین الجسدیة العالقة تحریم

 مقابل العملة( القروض في الزیادة تحریم على قیاسا ظني
 )العملة

 التحریم دلیل صریح نقلي

 مع ،)والقیاس والفطرة العقلیة( الظنیة لألدلة یخضع
 یتسق وخیار ،...الربا تحریم یناقض خیار :خیارین وجود

 تحریمھ مع

 حقا بصفتھا الجسدیة العالقة وجوب
 للطرفین

 من جزء بصفتھ الحكم
 المباح العقد

 

 للصیرفة الفقري العمود یمثل الزیادة حساب طریقة ألن المسألة ھذه أھمیة وتبرز
 حقیقي تقسیط عقد أكانت سواء الحاضرة، للسلعة المؤجل الدفع معامالت في اإلسالمیة

 بن الشیخ رأي حسب بالشراء، إلزام بدون البائع یشتریھا أو البائع، یملكھا ةسلع بیع(
 الورق على صوري وشراء بیع بالشراء، اإللزام مع البائع یشتریھا( صوري أو ،)باز

 )...ألف ثمانین فقط ویسلمھ ألف مائة المشتري على البنك ویسجل

 الذي البیع أي التقسیط، بیع من یقلل "اإلسالمي" التقسیط إن :فیقول أحدھم یجادل وقد
 ُیِحوجون ومن المقترضین نسبة تقلیل في ویسھم الحاضر، مصاریف المستقبل یحمل

 ...و السجون في الدخول إلى أنفسھم

 أو محرمة :طریقة بأي المقترضین جذب في تسعى التي البنوك ساحة نبرئ ال والحقیقة،
 األكبر باللوم نلقي  وإنما .تجارتھا من جزء ھو النشاط من النوع ھذا ألن "إسالمیة"

 الحصول مقابل في األبدیة تكون وقد المستقبلیة سعادتھا تبیع التي المسلمة أو المسلم على
 جدا، أذكیاء ھؤالء ومن .األبدیة السعادة تحرمھا قد والتي الزائلة الحاضرة المتع على

 ...الحقائق ھذه مثل تفوتھم ولكن الذكاء، بمعاییر

 .بالصواب أعلم وهللا ھذا
 صیني سعید

com.hotmail@sisieny 
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