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 ومھذب رفیع ورجل ..هللا على نزكیھ وال تدینھ في یطعن ال رجل ، متخصص باحث ، المرة ھذه عاد
 في متخصصا كان من اال یرد ال رجاء .. برقي المناقشة في اشكال لدیھ ولیس ، كلھا اآلراء على ومنفتح

 قاسم عبدالعزیز .. الموضوع

 

 

  
 التي اآلراء تنوع على المجموعة رئیس أشكر الموضوع في الدخول قبل

 الموفرة، المواد أسھمت فقد .المحدد الموضوع في وتضاربھا یوفرھا
 نشأت التي الذھنیة الصورة وتحریر إیقاظ في الصوتیة أو المكتوبة  سواء
 .عقدین من أكثر منذ بھ اشتغلت عندما الربا عن عندي

 أحد عایشھا واقعیة تجربة من أقول ما على البرھان أستمد ولعلي
 بالحدیث اإلسالمي التقسیط عن حدیثي وسأتبع .الخارج في للدكتوراه المبتعثین

 .القروض وأنواع )النقود/الفلوس( العمالت طبیعة عن
 مسكن عن یبحث أمریكا في المبتعثین أحد كان عاما الثالثین حوالي قبل
 الحد یتجاوز دخلھ ألن طلبھ فرفضت الجامعي السكن إدارة إلى فتقدم لیستأجره،

 المنازل أن فوجد الجامعة خارج یبحث وأخذ .فیھا للسكن یؤھلھ الذي األعلى
 لدیھا ألسرة تؤجر ال أو مناسبة غیر أنھا أو فقط، للبیع إما ھي المأھولة غیر

 ...أطفال
 وعقاریات عقاریین خمسة فیھ یشترك عقاریا مكتبا وأسرتھ ھو فدخل

 العقار، بیع إذا األسد نصیب ولھ أحدھم عند عقاره یودع البائع أن اعدةوالق(
 نشطة، لسیدة كان مكتب أول إلى واتجھوا ...)أیضا نصیبھ الزبون یجلب ولمن

 تریدون؟ ماذا فسألتھم
 .منزل أو شقة استئجار نرید :قالوا
 ؟...المنزل مواصفات ما ولكن نؤجر، ال نحن :قالت
 .ونصف حمام أو وحمامان نوم غرف ثالث :قالوا

 ھذه فیھا تتوفر المنازل من قائمة وأخرجت الحاسب جھاز فاستقبلت



 فدعتھا ...منھا ثالثا األسرة فاختارت .منھا االختیار منھم وطلبت المواصفات،
 .المنازل تلك لتریھم سیارتھا إلى العقاریة

 .فقط لنتعرف جئنا نحن :متحرجا الزوج فقال
 .فرجةلل ولو تفضلوا :فقالت
 وما نقود، من لدیكم كم :فقالت .واحدة وأعجبتھم المنازل تلك فأرتھم

 فأجاب .لكم المنزل توفیر من أتمكن لعلي المتیسرة، الشھریة األقساط مقدار
 لمدة متواضعة شقة إیجار أي لایر، ١٨٠٠٠ حوالي( دوالر آالف خمسة الزوج

 ...دوالر خمسمائة عن تقل ال وأقساط ...)الوطن في عام
 من بتمویل ولكن الموافقة، عن وأخبرتھم یومین بعد العقاریة بھم اتصلت

 بین مباشرة ولكن ممول، وسیط بوجود یسمح ال اإلسالم بأن فأفادوھا  بنك،
 .سنوات ثالث خالل كاملة القیمة لتسدید استعداد لدیھم وأن والمشتري، البائع

 یتم بحیث ،deal oonball "البالون اتفاقیة" یسمى عقد تحت المالك فوافق
 .دوالر خمسمائة عن الشھري القسط یقل ال وأن سنوات ثالث خالل التسدید

 یستلمھ البنوك، أحد عند الصك ویودع فورا المشتري إلى الملكیة نقل ویتم
 المشتري ویدفع )الفائدة + األصلیة القیمة( األقساط تسدید بعد المشتري
 ...المنزل على المفروضة الضرائب

 ربویة؟ أكثر اإلسالمي التقسیط لماذا

 بعد المنزل، قیمة من )الفائدة( الزیادة ُتحسب "اإلسالمیة" الطریقة في
 التقسیط سنوات عدد في ثم الفائدة، نسبة في وُیضرب األولى، الدفعة حسم

٦٠٠ ٠٠٠ فیساوي )سنة١٥× السنویة الفائدة %٤ × المتبقي ملیون مثال(
 حجم ینقص وال شھري، قسط ١٨٠ على وتقسم األصلیة القیمة إلى تضاف  

 قیمة زیادة جواز فتوى على اعتمادا وذلك  .األقساط من قسط أي بتسدید الفائدة
 قیمة على )الفائدة( الزیادة لحساب وتجنبا الدفع، تأجیل مقابل بیعھا عند السلعة

 .ربا باعتباره القرض،
 بعد المتبقي المبلغ على جدید من الفائدة بفُتحس "الربوي" التقسیط في أما

 .قسط كل تسدید مع تدریجیا یتناقص الزیادة حجم فإن ولھذا .قسط كل تسدید
 :التالي الجدول في المختصرة النتیجة سنجد الطریقتین بین مقارنة عقدنا ولو

 الشروط ربوي تقسیط اإلسالمي تقسیط مالحظــــــــــــات
 نقدا المنزل قیمة ١ ٢٠٠ ٠٠٠ ١ ٢٠٠ ٠٠٠  
 األولى الدفعة ٢٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠  
 الدفعة بعد المتبقي ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠  
 )الفائدة( الزیادة نسبة %٤ %٤  
 السنوات عدد ١٥ ١٥ )شھري قسط ١٨٠(

 قیمة تثبیت اآلخر والخیار
 

 الشھري القسط )تدریجیا ینقص( ٨٨٨٩



 اقساط عدد نقص مع القسط،
 الفائدة مع القیمة ١ ٥٠١ ٦٦٦٫٦٧ ١ ٨٠٠ ٠٠٠  

 الزیادة مجموع ٣٠١ ٦٦٦٫٦٧ ٦٠٠ ٠٠٠  

 الزیادة نسبة %٢٠٠  الربویة على "اإلسالمیة" زیادة
  

 االستغالل تمثل التي المحرمة الزیادة وشرعا الزیادة، ھي لغة الربا كان وإذا
 اإلسالمي فالتقسیط ".اإلسالمي" التقسیط على أكثر ینطبق الوصف ھذا فإن

 في یقع ولكن ربا، باعتباره فقط المتبقي بالمبلغ الزیادة ربط تجنب یحاول
 ".الربوي" التقسیط یتقاضاه مما أكثر فائدة تقاضي

 حساب األصل، في المحظورة، الطریقة استخدام یجوز ھل :ؤالوالس
 كانت إذا المقترض، على المتبقي المبلغ بحجم الفائدة حجم ربط أي الفائدة،
 المحظورة، واألجنبیة األجنبي بین الجسدیة فالعالقة المباح؟ التقسیط عقد ضمن

 خفیضت في یسھم اإلجراء فھذا .لزواجا عقد ضمن مباحا تصبح األصل، في
 یخفض أن :ھي األخرى البدائل تكون وقد .المقرض یأخذھا التي الفائدة

 للمواطنین أكثر قروضا الدولة تمنح أن أو غیره، عن الفائدة نسبة من اإلسالمي
 الفائدة؟ تخفیض في فیسھم العقار لتأمین الزیادة من بعفیة

 ؟...و الذھب أم األصل، ھي الذھنیة "التبادلیة الوسیلة" ھل

 أو للذھب ممثلة تكن لم ما ورقیة، أو معدنیة أكانت سواء النقود اعتبر من ھناك
 الحدیث في المذكورة الستة السلع ضمن تندرج ال ألنھا ربا فیھا لیس...موزونة
اِمتَ  ْبنَ  ُعَباَدةَ  یقول .النبوي َھبِ  َبْیعِ  َعنْ  َیْنَھىٰ  ّهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  إِنِّي :الصَّ  الذَّ
ھَ  ةِ  ِب،بِالذَّ ِة، َواْلفِضَّ ، َواْلُبرِّ  بِاْلفِضَّ ِعیرِ  بِاْلُبرِّ ِعیِر، َوالشَّ ْمرِ  بِالشَّ ْمِر، َوالتَّ  َواْلِمْلحِ  بِالتَّ

 ٤٠١٥ :مسلم."(أَْرٰبى َفَقدْ  اْزَدادَ  أَو َزادَ  َفَمنْ  َبِعْیٍن، َعْیناً  بَِسَواٍء، َسَواءً  إِالَّ  بِاْلِمْلحِ 
 یجوز فال .الربا فیلحقھا تبادل كوسیلة الذھب مقام تقوم بأنھا یقول من وھناك )

 نفسھ المال صاحب المقرض أكان سواء بفائدة، الواحد النوع من العملة إقراض
 .البنك مثل مالیة، مؤسسة أو

 بالصاعین الجید التمر من الصاع أخذ على النبي فیھ یعلق آخر حدیث وھناك
٤٠٤١ :ومسلم ،٢٢٧٦ :البخاري.(عنھ منھي فضل ربا بأنھ الجید غیر من

 التمر فیھ یمثل الذي الحدیث وھذا السابق النبوي الحدیث في التأمل وعند )
 المادیة الوسائل أحسن ھي الستة األصناف أن عنده یرجح ،الستة األنواع إحدى
 المنتجات بین یكون والتبادل .للتبادل النبوي العھد في متوفرة كانت التي

 والصناعیة، والحیوانیة الزراعیة المختلفة المنتجات أنواع بین أو لخدمات،وا
 أو آخر، إلى موقع من نقلھ أو شيء حمل مثل المختلفة، الخدمات وبین

 ...البترول استخراج

 لدیھا یكن لم الوقت، ذلك في اإلسالمیة، الدولة أو المسلمین أن المعلوم ومن



 وھناك ...الورقیة یطبع أو المعدنیة النقود یصك مركزي بنك أو نقد مؤسسة
 اقتراح وھو النبوي الحل فجاء .والخدمات السلع تبادل ُتّیسر لوسیلة حاجة
 حدود في لمطلوبة،ا الوسیلة ھذه لتكون الزراعیة والمنتجات المعادن بعض

money Sunnah حسین عمران الشیخ یسمیھا النبویة، للبیئة والمناسب المتوفر

 من عالیة نسبة جمیعا فیھا ویتوفر الذھب، على تقتصر ال وھي ".السنة النقود" 
 :ومنھا التبادل، لوسیلة الالزمة الصفات

 .وكافیة مناسبة بصورة متوفرة    .١
 ُیستغنى ال شائع طعام أو ثمین معدن فإما ذواتھا، في قیمة لھا    .٢

 فھي .مقبولة تبادل وسیلة لتكون ذاتیة قوة التبادل وسیلة تمنح عنھ،
 ناجحة وسیلة تكون أن ویمكن لالستھالك، أو للزینة تستعمل أشیاء

 .للتبادل
 وتفقد فجأة تتلف وال الممیز، االستقرار من بشيء قیمتھا تتمتع    .٣

 .الحیوانات حالة في الحال ھو كما -العادة في- كاملة قیمتھا
  

 وسیلة تمثل أو تجسد التي ھي الستة األصناف كانت أخرى، وبعبارة
 وأعفى .والنسیئة الفضل لربا وسلم علیھ هللا صلى النبي فأخضعھا التبادل
 حاضرا مترینب القماش ومتر بالبعیرین البعیر تبادل یجوز إذ السلع، من غیرھا

 .مؤجال أو
 العمالت من الكافیة الكمیة توفیر على قادرة اإلسالمیة الدولة أصبحت ثم
 .إسالمیة نقودا بصكھا أو النقود تصك كانت التي المجاورة الدول مع بالتعامل
 نقدیة كانت حاسان أو فضة أو ذھبا أكانت سواء العمالت، ھذه أن وصحیح

 الحكومة ضمان ھو األكبر سندھا ولكن متفاوتة، بدرجات ذاتھا من قوتھا تستمد
 .أصدرتھا التي

 محل لتحل وحفظا ونقال حمال األیسر الورقیة العملة جاءت ھنا ومن
 الحكومات ولتضمن .للتبادل وسیلة أي نفسھا، بالوظیفة وتقوم النقدیة العمالت

 لندرتھا النادرة الثمینة بالمجوھرات ولیس خاصة، الذھب بمعدن أسندتھا قوتھا
 .بالذھب مقارنة

 یسیر أمر المحددة الدولة داخل العملة قیمة ضمان أن الواضح ومن
 كمیة مثل أخرى، سواند إلى یحتاج الدول عبر قیمتھا ضمان ولكن نسبیا،

 في وقدرتھا األخرى، الدول إلى العملة صاحبة الدولة تصدرھا التي المنتجات
 للدوالر بالنسبة حدث ما وھذا .العسكریة وقوتھا...األخرى الدول منتجات شراء

 .التسدید وعند البیع عند اآلخرین على نفسھ فرض الذي األمریكي
 یستفاد معدنیة أكانت سواء النقدیة، العمالت بأن الترجیح یمكن وبھذا



 تبادل وسائل ھي حكومي سند بدون لھا قیمة ال أوراقا أو تؤكل أطعمة أو منھا
 كثیر ذلك إلى ذھب كما ،الست النبویة العمالت على ینطبق ما علیھا وینطبق

 موزونة غیر أو موزونة أكانت سواء ،تبادل وسائل فھي .المسلمین علماء من
 یستل أو الست النبویة العمالت من ھي أو مرتبطة، غیر أو بالذھب مرتبطة أو

 ضمن في تندرج ال ألنھا الربویة من الورقیة أعفى من قول بخالف وذلك .منھا
 بتغیر وتغیرت متفاوتة بنسب تتغیر األخیرة العمالت فقیمة .النبویة العمالت
 یصدر أن من أحكم الكون خالق وهللا .األرض بقاع واختالف الظروف
 فاإلسالم .لزمانا مدى على تفید وال محددة، ظروف في فقط صالحة تشریعات

 األبد، إلى بفعالیتھا تحتفظ عامة قواعد وضع تقتضي والحكمة الرساالت، خاتم
 تلك في مناسبة التبادل لوسیلة محسوسة نماذج مجرد الست السلع كانت ولھذا

 .دائمة قیاسیة وسائل ولیست الظروف،
 أصناف؟ أم واحد صنف القروض ھل

 أو للمقترض مساعدة إما أصحابھ أو المال صاحب من القرض أن المعلوم من
 بین ویفرق .والحجم الكمیة محدودة الغالب وفي منافع، وتبادل استثمار

 اشتراط مثل المرافقة، الشروط ولكن فقط، النیة لیست واالستثمار المساعدة
 .سداده عند الزیادة

 لیست قطعا فھي البنوك ومنھا المالیة المؤسسات من القرض وأما
 ضرورتھا ینكر من ھناك ولیس .المنافع وتبادل لالستثمار ولكن لالحسان

 إضافة وذلك والجماعیة، الفردیة الثروات ولحفظ المالي التعامل لتیسیر الیوم
 وتنمیة لألفراد المعیشي المستوى رفع في المساھمة في دورھا أھمیة إلى

 من انتقلت والتوزیع واالستھالك اإلنتاج فعملیة .والدولي القومي االقتصاد
 إلى الحاجة فكانت .production mass الضخم اإلنتاج إلى الحرفي إلى المنزلي
 التجاریة والمؤسسات والمصانع المزارع إلنشاء ضخمة أموال رؤوس

 الحاجة فجاءت .الغالب في تمویلھا، عن الفردیة األموال تعجز التي الضخمة
 في المؤسسات ھذه وظیفة وتتركز .توفیرھا على القادرة المالیة المؤسسات إلى

 :ھما رئیستین مھمتین
 حفظ مثل تغریھم، بطرق اآلخرین عند الفائضة األموال جمع - أوال

 التوفیر، حسابات على فوائد ودفع المالیة، معامالتھم وتیسیر أموالھم
 ومن .مستمرة بصورة منھا أدنى حد أو رةكبی إیداعات على والمحافظة

 زیادة فرصة توفیر ومنھا وبیعھا، واألسھم السندات إصدار الجمع وسائل
 زكاتھا بدفع الحتمي تناقصھا من بدال فوائضھم، أو المودعین مدخرات

 على احتیاجاتھم عن فائض لدیھم من حث الزكاة وظائف فمن .عام كل
 تخزینھا من بدال المجتمع، صلحةولم لمصلحتھم وتشغیلھا استثمارھا



 .وتعطیلھا
 لدیھم توفّرت الذین للمستثمرین تجمعھا التي األموال توفیر - ثانیا

 في البنك تعرض ال ثابتة، فوائد مقابل االستثمار في والمھارة الشجاعة
 المشاركة :اإلسالمیة المشاركة صور ومن .للخسارة العادیة الحاالت

 فالبنوك .األنواع متعددة القروض إلى ضافةإ ...والمرابحة والمضاربة
 ضوء في تقدیرھا تم محددة، بفائدة مضمونة قروضا یسمى بما تشارك
 توفر وھي  ...الزمن مع المتغیرة والظروف االستثماریة الفرص
 ومنھم المستثمرین، منتجات تصریف في ذلك فیسھم للمستھلكین األموال

 والدخل الفرد رفاھیة زیادة في یسھم ھذا وكل ...البنوك من اقترضوا من
 .العالم دول بین الدولة مكانة رفع في یسھم الذي القومي

  
 لإلدارة مصاریف إلى البنوك ومنھا جمیعھا المؤسسات تحتاج نعلم، وكما

 في السالم الدكتور إلیھا أشار التي مثل مخاطرات وھناك وللصیانة، وللتشغیل
 ...مقاالتھ

 األدلة تسندھا شافیة وإجابة بحث إلى یحتاج الذي المحوري فالسؤال
 :ھو والداللة، الثبوت قطعیة األدلة غیاب في العقلیة، أو الظنیة النقلیة

 تقوم أن الثروات وحفظ التبادل لوسیلة الظروف، ھذه في یمكن، ھل
 الحقائق ظل في وذلك نفسھا، بالعملة وتشترى تباع التي السلعة بوظیفة أیضا

 :تالیةال

 الدول تصدرھا التي العمالت بین حاصل والشراء البیع    .١
 یجیزھا الدول، عبر وسلعة للتبادل محلیة وسیلة فھي .المختلفة
 .العلماء جمھور
 وأطعمة معادن األصل، في ھي، الست النبویة العمالت    .٢

 وسیلة بوظیفة قامت محددة، ظروف في ولكنھا، مباشرة، منھا یستفاد
 .التبادل

 على بسھولة اإلجابة یمكن المجتھد عند یرُجح الذي الرأي ضوء وفي
 :یلي ما أبرزھا من التي الفرعیة األسئلة

 فائدة على بالحصول مدفوعا المودع أو للبنك المقرض حكم ما    .١
 االستثمار، في متخصصة مؤسسة مع یتعامل بصفتھ وذلك مادیة،
 لشراء سواء عیشھ، لقمة لتوفیر القرض إلى یحتاج فردا ولیس

 ؟...الزراعة أو التجارة في بھا لالستعانة أو احتیاجاتھ
 معامالتھ، وتیسیر أموالھ فظلح البنك مع یتعامل كان إن حكمھ وما    .٢

 الخیر؟ سبل في لیصرفھا فیأخذھا فائدة، لھ یدفع البنك ولكن



 بنوكا كانت إذا والسیما للبنك، وتركھا أخذھا رفض إن حكمھ وما    .٣
 ؟...التنصیریة للمؤسسات یدفعونھا المسلمین لغیر أو ربویة

 تتعامل يالت المالیة األنشطة في المتخصصة المؤسسة حكم وما    .٤
 ثم محددة، لفترات ولو لتوفیرھا یشتریھا سلعة بصفتھا النقود مع

 تحت یندرج ھل ؟)بزیادة( بفائدة آجال تسدد قروض ھیئة في یبیعھا
 العمل حكم وما ومؤجال؟ نقدا السلعة قیمة بین یفرق الذي المباح البیع
 مضطر؟ غیر البنوك ھذه في

 التشجیعیة "المكافأة" نحھمبم المودعین البنك تشجیع حكم وما    .٥
 الفائدة الستحقاق األدنى الحد على تحافظ التي أو الضخمة لإلیداعات

 حسابات أو ألجل إیداعات أو جاریة، حسابات كانت وإن )المكافأة(
 المودع یستطیع ال أي محددة، آلجال قروض الحقیقة في وھي توفیر،

 مدة قبل إشعار ءإعطا بعد أو محددة مدة مضي بعد إال منھا یسحب أن
 محددة؟

 من المأمونة للفائدة )المقرض( الممول أو البنك أخذ حكم وما    .٦
 یقرضھا؟ أو تموینھا في یسھم الذي المشروع خسارة

 ومنح باالقتراض منھا یتعلق ما والسیما البنكي، النشاط وھل    .٧
 المضاربة إلى إضافة المشروعة، االستثماریة الطرق من القروض

 ؟)والخسارة المكسب تشمل التي والمضاربة الكاملة اركةالمش(
  

 قبل كتبتھا التي المسودات من بھا خرجت وتساؤالت تصورات ھذه
 الموضوع، حول األیام ھذه في ینشر ما متابعة ومن الحدیثة والقراءات عقدین

 حصر في جارٍ  والبحث .والتنسیق التصفیة ولكن جدیدة، جزئیة بحقائق آت ولم
 العلماء بین الشائعة ومدلوالتھا مصداقیتھا، من والتأكد العالقة ذات النصوص
 الجادة العلمیة المناقشة فلعل لھا، المؤھلین مناقشة جدا ویسعدني .والباحثین

 كثیر في اختلط التي والعدیدة الضخمة الجھود بین وُینسق یصفي بعمل تخرج
 النصوص عن عیداب العقلیة المناقشات في وغاصت ...بالخطأ الصواب منھا

 .األساسیة
 .أعلم وهللا

 صیني سعید
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 متوسطة األسر من بكثیر فعلتھ وما التقسیط آفة عن نتحدث اإلخوة بعض مع كنت
 االحتیاجات ومن .وھمیة أو حقیقیة احتیاجات لتأمین الفقیرة األسر وبعض الدخل

 تأمین :التبذیریة االحتیاجات ومن .األسرة لدخل مناسب مسكن تأمین الضروریة،
 سیارة قیمة تأمین ومنھا متعددة؛ سنوات دخل یفوق المراحل متعدد زواج حفل تكالیف
 تكلفة تأمین ومنھا بھا؛ لیتفاخر أقرانھ من ثریة ندرة من أقل یكون ال حتى لالبن جدیدة

 أو تھاجارا إحدى من أقل األسرة ربة تكون ال حتى المنزل ألثاث سنویة استبدال
 ...قریباتھا

 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 عاالجتما 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 الغالبا
 ].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" :بعنوان 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

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

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

 یحظ لم الموضوع ولكن .المأزق ھذا من الخروج في تسھم بتعلیقات االختصاص
 الوقت في وھذا، .أسابیع الثالثة حوالي مضى بعد الشرعي االھتمام من بشيء



 بین المناقشات في رمضان دخول إثبات وسیلة حول الخالف فیھ غرق الذي
 ...المختصین

 :الشرعي التفاعل امالنعد احتماالن وھناك
 تنطلق التي والحقائق التساؤالت على یطلع أو 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 "الربوي" 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 عندما والحقیقة،
 باالستغالل، الربانیة التشریعات اتھام على یقتصر ال نجده علیھ، سیؤجرون بإخالص

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

 المقرض استغالل منع ھو باالر تحریم في الحكمة أن بالضرورة المعلوم ومن
 الدفعة بعد المتبقي المبلغ على األقساط حساب فتوى على اإلصرار ولكن للمقترض،

 االلتزام بحجة ،المقترض باستغالل المقرض )یلزم أو( الفرصة یمنح فقط األولى
 أما االستغالل، منع ھو الربا تحریم في األصل أخرى، وبعبارة .اإلسالمیة بالتعالیم

 !واجبا االستغالل یصبح بالتقسیط المبایعة عقد ضمن
  

 ولمناقشة .نفسھا تفرض المعصوم غیر االجتھاد ھذا في النظر إعادة حتمیة فإن ولھذا
 :التالیة التساؤالت عن اإلجابة إلى نحتاج التفصیل من بشيء الموضوع

 األمر أن أو فعلیة؟ أو قولیة :صریحة التقسیط تجیز نصوص ھناك ھل        .١                
 عالقة؟ ذات نصوص على وقیاس اجتھاد

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

 :المباح یطالتقس 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؟ وموافقة والمشتري البائع بین والمفاوضات البشریة لالجتھادات  تخضع

  
 :للبحث األولیة النتیجة

 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 وعد

 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
 ج  الصحیحین على المستدرك( یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذا المستدرك

 .)٦٥ ص   ٢
 المؤجلة التبادل بعمالت الحاضرة السلعة بیع على المبنیة الزیادة فإن أخرى، وبعبارة

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

 علیھ هللا صلى النبي 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  

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

 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"
 یعفیھا ال وھذا .الحاضرة قیمتھا على ولیس السلعة، قیمة من المتبقي بالمبلغ مربوطة

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

 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

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

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



 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

 بین الجسدیة لعالقةا كون في یتمثل قیاسي دلیل العقلي الدلیل ھذا إلى ویضاف
 النكاح، عقد ضمن للطرفین وحقا واجبا یصبح ولكن محرم، األصل في األجنبیین

 .وضوحا أكثر القیاس ھذا یجعل التالي الجدول ولعل .فقط مباحا ولیس
 التقسیط وبیع الزواج بین مقارنة

   الزواج عقد التقسیط عقد
 في ولیس 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 سلعة 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

 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" أو

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

 ...الحقائق ھذه مثل تفوتھم ولكن الذكاء، بمعاییر جدا، أذكیاء

 .بالصواب أعلم وهللا ھذا
 صیني سعید

com.hotmail@sisieny 
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