
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

هـ 1435من ذي القعدة  22إىل  20 ثنني إىل يوم األربعاء : فقد اجتمعت جلنة الفتوى ابجملمع يف مدينة هيوسنت من يوم اإل    
مـ إلصدار قرار خبصوص الشركات اإلسالمية لتمويل شراء البيوت أبمريكا وذلك بعد أن انعقدت  2014سبتمرب  17إىل  15املوافق 

أعقب ذلك من تواصل مع بعض هذه  كاملة ملناقشة البحوث املقدمة هبذا الصدد يف حضور ممثلني ملعظم هذه الشركات ، مث ما  دورة
الشركات وجلاهنا الشرعية، لتلقي إجاابهتم عن اإلشكاالت الشرعية املوجودة يف عقودهم، وشارك يف االجتماع فضيلة الشيخ مجال 

 زارابوزو حفظه هللا.

 قرارها التايل: وبعد االطالع عليها اختذت جلنة الفتوى أبغلبية أعضائها   

 ال الشركات اليت تعمل يف جمال التمويل اإلسالمي لشراء البيوتأوال: أتصيل شرعي حل

  الشركات اإلسالمية لتمويل شراء البيوت أبمريكا تنقسم إىل ثالث فئات : 

شركات عقودها يف اجلملة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ومما ساعد على ذلك أهنا شركات ال حتتاج إىل بيع عقودها  الفئة األوىل :
سات االستثمار الفيدرالية الربوية، األمر الذي أعطاها احلرية يف صياغة عقودها بكيفية موافقة للشريعة، من غري تعرض إىل مؤس

لضغوط من شركات التمويل الربوية، إال أنه يالحظ على هذه الشركات أن إمكاانهتا حمدودة، وال تستطيع توفري بيوت للبيع إال عددا 
 .لها حمدود بوالية معينة، فال تسد حاجة ماليني املسلمني املقيمني أبمريكاال جياوز العشرات، ونطاق عم

 وفتوى اللجنة خبصوص هذه الفئة من الشركات هو جواز التعامل معها، والشراء عن طريقها.

ا تتعامل بعقود مباحة يف قد جتنبت الوقوع يف الراب الصريح، فال تتعامل ابإلقراض الربوي، وإمن  شركات عقودها يف اجلملة الفئة الثانية :
وقد ملسنا من كثري من القائمني   الشريعة من حيث اجلملة، كبيع املراحبة لآلمر ابلشراء، واملشاركة املتناقصة، واإلجارة املنتهية ابلتمليك،

رج قانونية جتنبهم الوقوع على هذه الشركات حرصا على جتنب املعامالت احملرمة، وبذال جلهد كبري مع مستشاريهم القانونيني إلجياد خما
يف مبطالت العقود ، إال أن عقودها قد اشتملت على بعض املعامالت احملرمة كالشروط الفاسدة، والعقود املشتملة على الغنب والغرر 

إىل بيع  واحتاجت إىل تتبع رخص الفقهاء، والتلفيق بني املذاهب، إلجياد خمارج شرعية، نظرا لكوهنا شركات حتتاج واجلهالة وحنوه،
من أجل أن تتمكن من بيع ما يكفي لسد حاجة ماليني املسلمني  ، عقودها إىل مؤسسات االستثمار الفيدرالية الربويةمثل فريدي ماك

املقيمني أبمريكا، وشركات االستثمار الفيدرالية الربوية تضع عليهم قيودا متنعهم من تنقية عقودهم من أكثر هذه املخالفات، وهذه 
 ت تتفاوت من شركة إىل أخرى.املخالفا



وفتوى اللجنة خبصوص هذه الفئة من الشركات هو الرتخص يف الشراء عند احلاجة أو احلاجة املاّسة، تبعاً لتفاوت درجة املخالفة،      
 .على أن تقدر احلاجة بقدرها

ومن توفر له بديل فاستغىن  ت عليها اللجنة،وحنّث هذه الشركات على مواصلة سعيها لتطوير عقودها لتاليف أوجه القصور اليت نبه   
 به فقد آثر السالمة، واستربأ لدينه وعرضه!

شركات ال تزال تتعامل ابإلقراض الربوي، وعقودها ال تعدو أن تكون استنساخا لعقود التمويل الربوية التقليدية، أو  الفئة الثالثة : 
حياًل غري مشروعة، وفتوى اللجنة خبصوص هذه الفئة من الشركات هو أنه ال جيوز الشراء عن طريقها، وننصح القائمني عليها 

 بتصحيح عقودهم.

فتواه يف هذا الصدد تتجه إىل املتعاملني مع هذه الشركات من الراغبني يف متلك عقارات من خالل متويلها  اثنيا: يؤكد اجملمع أن
وعقودها، ما دامت العقود على ما هي عليه عند إصدار هذا البيان ، ومادام تطبيق الشركات للّصفقات على ما هو عليه ، فأي تغيري 

 إىل اختالف الفتوى.يف العقود أو يف طريقة تنفيذها قد يؤّدي 

أما الشركات نفسها فيحتاج اإلفتاء لكثري منها إىل مزيد من االستقصاء حول عالقتها بشركات االستثمار الفيدرالية، األمر الذي      
 للمجمع االستفصال بشأنه، والوقوف على تفاصيله سنّ مل يت

ق، فإذا فاتت دخل على آحاد املكلفني أو اجملتمع حرج ومشقة خارجة األفراد أو اجملتمع للتوسعة ورفع الضييطلبه اثلثاً:احلاجة هي ما
عن املشقة املعتادة يف التكاليف الشرعية. وقد خيتلف نظر الناس يف تقديرها، ولكن جلنة الفتوى ابجملمع ترى أن متلك البيوت للسكن 

فريجع إىل وجود البديل اإلجياري املناسب من غري  يعد حاجة عامة للمسلمني املقيمني أبمريكا. أما تقدير احلاجة اخلاصة آلحادهم
 ضرر.

 رابعاً : تطبيق هذا التأصيل على واقع شركات التمويل اإلسالمي العاملة يف الساحة األمريكية

Guidance Residential 

ة، ولكن يكتنفها بعض وهي تعتمد أسلوب املشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك يف عالقتها بعمالئها، وعقودها صحيحة يف اجلمل
 املخالفات الشرعية اليت تتعلق ابلصيانة والضرائب والتأمني حيث ال توزع بصورة عادلة على أساس حصص الشركاء.

  وفتوى اللجنة بشأهنا جواز التعامل معها للحاجة، وتوجيه النصح للقائمني عليها مبراجعة هذه الشروط الفاسدة. 

Ameen Housing 



أسلوب اإلجارة املتناقصة املنتهية ابلتمليك يف عالقتها بعمالئها، وال تبيع عقودها لشركات االستثمار  هذه الشركة تعتمد
وقد جتنبت الراب الصريح يف معامالهتا، إال أن عقودها ال تزال تكتنفها بعض املالحظات الشرعية، كالغنب الذي يتمثل يف  الفيدرالية،

كاليف الصيانة األساسية، اليت قد تزيد عن ذلك وقد تنقص، ومثل ما استحدثته مؤخرا من حتديدها نسبة مئوية من األجرة مقابل ت
 إلزامها املستأجر بغرامة أتخريية عند التأخر عن الوفاء ابلتزاماته املالية.

ها حىت ال يقع حتت اللجنة أنه ال حرج يف التعامل مع هذه الشركة عند احلاجة، مع احلرص على الوفاء اباللتزامات يف مواقيت وفتوى 
 طائلة شرط الغرامة التأخريية، ومع توصية الشركة بتاليف هذه املالحظات اليت أشارت إليها اللجنة.

 Ameen Housing فتوى معدلة لعقد

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد 

فقد كانت جلنة اإلفتاء مبجمع فقهاء الشريعة قد أصدرت بياان توضح فيه مآخذها الشرعية على عقود الشركات اإلسالمية لتمويل 
شراء البيوت ابلوالايت املتحدة وكان مما ذكر فيه أنه بناء على العقود اليت كانت تتعامل هبا الشركات وقت صدور البيان فإن شركة 

غرامة عند أتخره عن سداد الدفعات اإلجيارية يف موعدها وتكليف  ها أمران مها تكليف املستأجر بدفع أمني هاوسنغ يؤخذ علي
 املستأجر كذلك بدفع نسبة مئوية اثبتة من الدفعات اإلجيارية للصيانة بغض النظر عن القيمة الفعلية لتكاليف الصيانة

ة مشكورة استجابت هلذا البيان فألغت غرامة التأخري وأوضحت مث إنه بعد صدور بيان اجملمع فإن شركة أمني هاوسنغ مأجور 
 للجنة أن تكاليف الصيانة تقّسم بطريقةٍ  عادلة

وبناء على ذلك فإن جلنة الفتوى تفيت اآلن أبن شركة األمني عقودها املعمول هبا حاليا موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية وليس لنا 
 اء البيوت عن طريقهعليها مأخذ شرعي وجيوز للمسلمني شر 

Devon Bank 

 وهو يتعامل بنوعني من العقود اإلسالمية:

العقد األول: املراحبة، ويكتنف هذا العقد شبهات حول التملك احلقيقي من قبل البنك للعقار قبل إعادة بيعه، ابإلضافة إىل تضمنه 
بعض الشروط الفاسدة أو اليت فيها غنب ٌ فاحٌش، منها: االستئثار بتعويضات التأمني مع إلزام العميل بدفع أقساطه، وحّق البنك 

جملّرد الشك بعدم قدرته على الّسداد، وحّقه يف إعالن إخفاق العميل إذا مل يستخدم العقار لغاايت الّسكىن،  بتجميد حساب العميل
 أو عند موته، مع أّن من حّق ورثته أن يتوّلوا العقد بعد ميّتهم، بل ذكر عقد املراحبه نفسه أن الورثة ملزمون مبا يف العقد !



واستربأ لدينه  ومن تورع فقد آثر السالمة، مل مع هذه الشركة هبذه الصيغة عند احلاجة املاّسة ،ال حرج يف التعا اللجنة أنه وفتوى   
  !وعرضه

ويوصي اجملمع البنك ابلعمل على تصحيح هذه الصورة، وذلك ابلتأكيد على ملكية البنك للعقار قبل بيعه، وجتنب الشروط     
 الفاسدة ما استطاع.

يف   هية ابلتمليك، وتكتنفه خمالفات شرعية وشروط فاسدة، ومن ذلك: ورود عقدين خمتلفني )البيع واإلجارة(العقد الثاين: اإلجارة املنت
وقت واحد، على عني واحدة، يف زمن واحد، وهي الصورة اليت صدرت قرارات اجملامع الفقهية مبنعها، لتعارض آاثر العقدين، وميكن 

منهما عن اآلخر زماانً، فيكون إبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة اليت ينبغي أن  يستقل كل  تصحيحها ابلفصل بني العقدين حبيث
 تكون فعلية وليست ساترة للبيع، أو وجود وعد ابلتمليك يف هناية مدة اإلجارة.

م البنك ومن الشروط الفاسدة حق طرد العميل من العقار عند إخفاقه مع تغرمية األجرة حىت جيد البنك عمياًل آخر، وعدم التزا
بتكاليف الصيانة األساسية، وإلزامه العميل بدفع قسط التأمني مع احتفاظ البنك حبق أخذ تعويضات التأمني لنفسه، فعلى العميل 

 الغرم وللبنك الغنم!

، واستربأ لدينه ومن تورع فقد آثر السالمة ال حرج يف التعامل مع هذه الشركة هبذه الصيغة عند احلاجة املاّسة ، اللجنة أنه وفتوى     
 وعرضه، ويؤكد اجملمع توصية البنك ابلعمل على تصحيح هذه الصورة ابلفصل بني العقدين، وجتنب الشروط الفاسدة ما استطاع

Islamic University Financial 

لدى ديفون بنك، فيمتهد  ويرد على عقدي هذه الشركة مراحبة و إجارة ما سبق إيراده على عقدي املراحبة واإلجارة املنتهية ابلتمليك  
 هلما نفس احلكم، ونفس النصيحة! فيرتخص يف التعامل معها عند احلاجة املاسة، ومن تورع فقد استربأ لدينه وعرضه!

Ijara Loan 

إىل قرض ربوي بني، مث تنشىء شركة اعتبارية يكون العميل جزءا منها، لتقرتض من البنك  وهذه الشركة تبدأ بتوجيه العميل    
تملك العقار، مث تعيد بيعه إىل املشرتي بعقد إجارة منتهية ابلتمليك، فاملشرتي تفرد ابلقرض الربوي يف البداية، مث شارك فيه يف وت

 النهاية!

اللجنة أنه ال جيوز التعامل بعقود هذه الشركة ملا تتضمنه من الراب اجللي الصريح! وننصح للقائمني عليها مبراجعة هذه الصيغة  وفتوى   
 وتصحيحها، وفاء ابألمانة اليت أانطها هبم عمالؤهم ممن يريدون التحرر من الراب يف معامالهتم املالية.

Lariba 



العقود الربوية التقليدية اليت تربمها البنوك الربوية، وهذا هو العقد احلاكم هلذه املعاملة وللعالقة وعقد هذه الشركة ال خيتلف عن       
 بني أطرافها، وما يقدم من صورة تعاقد إسالمية هي صورة افرتاضية ال وجود هلا يف الواقع العملي، وال حيتكم إليها عند التنازع.

عقود هذه الشركة ملا تتضمنه من الراب اجللي الصريح! وننصح للقائمني عليها مبراجعة هذه اللجنة أنه ال جيوز التعامل ب وفتوى     
 الصيغة وتصحيحها، وفاء ابألمانة اليت أانطها هبم عمالؤهم ممن يريدون التحرر من الراب يف معامالهتم املالية.

ع من قبل حول حكم التعامل مع شركةٍ  بعينها إمّنا هي آلحاد هذا، وتوّد اللجنة أن تؤّكد على أن الفتاوى املنشورة على موقع اجملم    
رأي  املفتني وال متّثل رأي اللجنة ابلّضرورة ، كما أهنا سابقٌة اترخياً هلذه الفتوى ، فقد يكون بعض املفتني قد عدل عن رأيه القدمي إىل

سلمني على االستعجال إبجياد البديل اإلسالمي اللجنة . كما حتّث جلنة الفتوى رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال من امل
فهي جتارة راحبٌة يف الدنيا، ونرجو أن تكون كذلك يف اآلخرة أن  من بينها،  Credit Unions املنافس، ولعّل االحتادات االئتمانية

 صلحت النّـّيات.

وّفق هللا اجلميع لطاعته، وصلى هللا على خري خلقه حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.   

 


