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The Assembly of Muslim Jurists Of America

توصيات مؤمتر األئمة السادس عرش
نوازل مالية ( رشاء العقارات وحسابات التقاعد)
احلمد هلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و عىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فلقد عقد جممع
فقهاء الرشيعة بأمريكا يف مدينة هيوستن بوالية تاكسس بالواليات املتحدة األمريكية مؤمتره السنوي
السادس عرش بعنوان (نوازل مالية رشاء العقارات وحسابات التقاعد) وذلك يف الفرتة 26 – 24
مجادى االخرة 1440هـ املوافق  3-1مارس  2019م؛ وقد حرضها ما يزيد عىل أربعمئة إمام من
خمتلف أنحاء الواليات املتحدة .وبعد جلسات متواصلة صباحا ومساء وعىل مدى ثالثة أيام عىل
التوايل خلص املؤمتر إىل النتائج والتوصيات التالية .و ننبه إىل أن هذه التوصيات ليست قرارا جممعيا
بعد ،و لكن ستعرض عىل أعضاء املجمع يف مؤمتره العام إلقرارها أو إجراء تعديالت عليها بحسب
موقف األغلبية املعمول هبا يف أنظمة املجمع و ونسأل اهلل التوفيق.

نوازل العقارات
حمدودية الدخل ال تنشئ وحدها رضورة تسوغ االقرتاض الربوي
حمرم لذاته حتريم مقاصد ،فقليل الربا وكثريه حرام ،وال فرق يف أصل التحريم
بالربا ّ
 .1االقرتاض ّ
بني الربا اليسري والربا الفاحش ،وال بني القرض االستهالكي ،أو القرض اإلنتاجي ،فال تنشئ
حمدودية الدخل وال استحقاق مساعدات حكومية يف صورة هبات غري مسرتدة ،وال ختفيض يف
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الرشعي ،وال يعد ذلك عذرا كافيا بذاته للرتخص يف الدخول يف
سعر الفائدة رضور ًة باملفهوم
ّ
عقد القرض الربوي ،وحرمة الربا ال تتغري بتغري األماكن ،فال يرخص فيه إال عند حت ّقق
ٍ
شخص بعينه.
الرضورة يف
 .2مرشوعية االستفادة من القروض الربوية منوطة بالرضورة ،فهي رخصة ّ
لكل من تنطبق عليه
عي ،بأن يتعذر عليه االستئجار مال ّي ًا لعدم وجود من يؤجره لكثرة
الرضورة بمفهومها ّ
ّ
الرش ّ
ظن أنّه
أوالده ،مع عدم وجود البديل املرشوع لرشاء بيت عن طريق متويل إسالمي ،وعىل من ّ
بالربا أن يستفتي من يثق بعلمه وديانته أوالً لتقدير رضورته.
مضطر لالقرتاض ّ
ٌ

رشاء العقارات من البنوك مبارشةً()foreclosure
 .3رشاء العقارات من البنوك املالكة لتلك العقارات مبارش ًة بعد إخفاق املقرتضني السابقني يف
يتم إال بإمضاء
الوفاء بالتزاماهتم موضع اجتهاد ، ،ألن التعامل مع هذه البنوك يف هذه احلالة ال ّ
رضت هذه النازلة سابق ًا عىل جلنة
ربوي ،وقد ُع
عقدين جمتمعني  :عقد بيع وعقد وقرض
ْ
ّ
الربوي وأن املعاملة
الفتوى باملجمع وتباينت فيها اآلراء :فمنهم من رجح صور ّية عقد القرض
ّ
ما هي إال بيع بالتقسيط فقال باإلباحة ،ومنهم من مل ير صوريته فقال بالتحريم ،ومنهم من
توقف ومع احتامل الصورية يعرس اجلزم بالتحريم ،فتكون يف موضع االشتباه ،وقد تكون خيارا
من اخليارات التي يلجأ إليها عندما تتعقد السبل وتنعدم البدائل املرشوعة.
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رشاء العقارات من رشكات بناء العقارات التي متلك رشكات اإلقراض
 .4رشاء العقارات من رشكات بناء العقارات التي متلك رشكات إقراض تابعة ٍ هلا موضع اجتهاد،
ألن التعامل مع هذه الرشكات  -كام هو األمر يف احلالة السابقة  -يشتمل عىل عقدين  :بيع
وقرض ربوي .لكن ينبغي التحقق أوالً من متلك رشكات العقارات لرشكات اإلقراض مت ّلك ًا
السابق يف مسألة الفوركلوجر ،
تا ّم ًا ،فإن كان األمر كذلك ،جرى عىل هذه املعاملة اخلالف ّ
وسبب هذا االحرتاز ّ
سمح هلا يف كثري من الواليات أن تتم ّلك رشكة
أن رشكات البناء ال ُي ُ
ُقو ُم العقار وتُقدّ م القرض يف آن واحد .و إذا ثبت أن
التمويل ملك ّية تام ًة لتضارب املصالح ،إذ ت ّ
رشكة بناء العقارات ال متتلك رشكة اإلقراض ُملك ّية تا ّمة فاملعاملة عىل أصل التحريم الشتامهلا
الربا الرصيح.
عىل ّ

رشاء البيت املرهون (بسبب االقرتاض بالربا) من املالك مبارش ًة
 .5ال حرج يف رشاء البيت املرهون (بسبب االقرتاض بالربا) من املالك مبارش ًة إذا اكتفى املشرتي
بنقل ملك ّية العقار لنفسه فقط ،ومل ِ
يشرت القرض من البنكّ ،
ألن البنك املُقرض يسمح للعميل
ثم بعد عامني حيِ ُّق له أن يشرتي القرض من البنك
اجلديد أن يشرتي العقار من املالك السابقّ ،
ف ُيصبح هو املدين ،وحيل يف القرض واملديونية حمل املالك السابق ،واألوىل رشاء للعقار ،والثانية
اقرتاض بالربا
ٌ
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رشاء العقارات التجارية التي أجر بعضها سلفا ملن يستخدمها يف نشاط حمرم
 .6يرخص يف رشاء العقارات التجارية وإن كان بعضها مؤجرا سلفا ملن يستخدمها يف نشاط حمرم
إذا مل يستطع إهناء هذه العقود ،وال حرج يف متول أجرهتا مجيعا ،عىل أال جيدد هلم هذه العقود بعد
انتهائها ،وأوىل له أن يويل البائع استيفاء األجرة من هؤالء املستأجرين -إن استطاع  -ويطلب
منه ختفيضا يف القيمة مقابل عدم متوله هلذه األجرة التي ال يتدين بحل مصدرها.

تأجري العقار ملن يستخدمه يف غرض حمرم أو خمتلط
 .7ال جيوز تأجري العقار إىل من يتمحض استخدامه له يف غرض حمرم كالتجارة يف اخلمر وامليرس أو
التبغ ،أو مرشوعات اللهو املحرم كاألندية الليلية ،واملراقص ونحوه ،ملا تقرر من النهي عن
التعاون عىل اإلثم والعدوان.
السعة واالختيار تأجري ٍ
عقار ملن يامرس عم ً
ال خمتلط ًا تشوبه بعض املحرمات
 .8ال جيوز يف حال ّ
اليسرية التابعة كالفنادق ،أو بعض املطاعم التي تُقدم فيام تقدم اخلمر واخلنزير وال يكون هو
يتيرس إال مستأجر يامرس عم ً
ال خمتلط ًا فلصاحب العقار الرتخص
الغالب عىل نشاطها ،فإن مل ّ
املحرمات أو املُشتبهات
بتأجريه له ،و ُينصح باإلكثار من ّ
الصدقة تطهريا للامل ممّا قد يشوبه من ّ

رشاء البيوت بطريقة رشاء الدّ يون غري املدفوعة
العقاري الدّ ين ّ
احلال
الرهن
ّ
 .9رشاء البيوت بطريقة رشاء الدّ يون غري املدفوعة معناه أن تبيع رشكة ّ
بأقل من قيمته ُملس ٍ
تثمر أو نحوه ،فيقوم ُ بتحصيل هذا الدّ ين من املقرتض األصيل مالك العقار،
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لطرف ٍ
ٍ
ثالث ال حيل ملا يتضمنه
املؤجلة
أو
يطلب منه إخالء العقار ويتم ّلكه هو ،وبيع الدّ يون ّ
ُ
من الربا والغرر ،فهي بيع دي ٍن ٍ
بنقد متفاض ً
ال ونسيئ ًة ،باإلضافة إىل كونه جمهول العاقبة.
ْ

رشاء العقارات بقيمة الرضائب غري املدفوعة
ال حرج يف رشاء العقارات بقيمة الرضائب غري املدفوعة ،ومعناه أن يعجز صاحب
.10
البيت عن دفع رضيبة العقارات احلكومية املستحقة عن بيته ملدة مع ّي ٍنة ،فتنذره جهة الرضائب
وتصدر له وثيق ًة قانوني ًة بقيمة الرضائب املستح ّقة واملصاريف اإلدار ّية الالزمة وتطرحها يف
العلني ،ليباع العقار بقيمة هذه املستحقات قلت أو كثرت ،فيكون املشرتي هلا ُم ٍ
شرتيا
املزاد
ّ
للعقار رشا ًء مع ّلق ًا غري ناجز ،وتتفاوت مدة التعليق بني سنتني وستة أشهر ،بحسب إقامة
صاحب العقار يف البيت أو عدم إقامته ،وال حرج يف تعليق البيع عند بعض أهل العلم ،وال يف
األصيل ما عليه من الرضائب
اإلكراه عليه مادام إكراها بحق .لكن إذا دفع صاحب العقار
ّ
والغرامات للمشرتي اجلديد فله أن يأخذ رأس ماله فقط ،أما الغرامات وما زاد عن رأس املال
فال ّ
الربا.
حيل له وهو من ّ

رشاء العقارات بطريقة (الرشاء القصري)
.11

طرف ٌ
رشاء العقارات بطريقة (الرشاء القصري) معناه أن ّ
ثالث بني البنك
يتدخل
ٌ

حمل املقرتض األصيل يف رشاء ذلك العقار بثمن ٍ ّ
ليحل ّ
املُقرض واملُقرتض صاحب البيت ّ
أقل
من الدّ ين املتبقي لرشكة التمويل ،وذلك إذا مل يتمكّن العميل األصيل من االنتظام يف الدفع
ِ
َ ِ
ِش خرسان البيت بالك ّلية ،أو ال ُغ ِ
الفاح ِ
ش إذا كان الدّ ين املتبقي عليه أعىل من القيمة
بن
وخ َ
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السوق ّية للبيت بعد األزمة وكساد جتارة البيوت .وال فرق بني طويل الرشاء وقصريه ،فالرشاء
القصري ما هو إال عقد بي ٍع يف هناية املطاف :فحالله حالل وحرامه حرام :إن اشرتى نقد ًا أو
بتمويل إسالمي فمباح ،وإن اقرتض من البنك بربا فال جيوز ،وإن تواطأ مع املشرتي األول عىل
أن يشرتي له البيت رسا عىل خالف ما تقيض به القوانني فال ينبغي له ذلك ،رغم غرابة هذا
املوقف ،فإن هذا القانون ما سن ابتداء إال ملصلحة املترضرين من هذه األزمة املالية.

توبة من اشرتى بيتا بالربا
بالربا وهو عامل بالتحريم فمن متام توبته أن يسعى إىل إعادة التمويل مع
.12
من اشرتى بيت ًا ّ
رشكة إس ٍ
الزيادة عىل
المية موثوقة ،أو أن جيتهد يف زيادة الدفعات الشهرية ما استطاع ،ألن ّ
ُ
الربا تبعا ،أو أن يبيع البيت ويسدّ د أصل
الدّ فعة الشهرية تسدّ د أصل الدّ ين
فيسقط ما عليه من ّ
ُ
الربا تبع ًا إن تيرس له ذلك بغري خرس ال يطيقه ،وإن اشرتاه عن جهالة بالتحريم أو
الدّ ين
فيسقط ّ
متأوال مقلدا ملن أفتاه باحلل فال إثم عليه فيام سلف لـتأوله ،وجيتهد ما استطاع يف زيادة
الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل مع رشكة إسالمية.

إعادة التّمويل ()Refinance
.13

إعادة التّمويل كابتدائه من حيث احلل واحلرمة ،فام هي إال ٌ
جلملة :فإذا كان
متويل يف ا ُ

ثم تعاقد مع رشكة التمويل اجلديدة بعقد متويل إسالمي مستوف
بالربا ّ
املسلم قد اشرتى بيت ًا ّ
لرشوط الصحة بشهادة الثقات من أهل العلم ،فاملعاملة مباحة ،وإذا تعاقد عىل إعادة التمويل
ٍ
ٍ
حمرم ٌة ،إال إذا كانت الغاية تقليل الربا الذي عجز عن تفاديه
مع رشكة
متويل ربو ّية فاملعاملة ّ
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بالكلية يف الوقت الراهن ،سواء أكان ذلك مع نفس املمول أم مع غريه ،فإن مبنى الرشيعة عىل
تعطيل املفاسد أو تقليلها
.14

إذا كان قد اشرتى البيت بتمويل إسالمي فعند إرادة إعادة متويله مع هذه الرشكة أو

رشكة إسالمية أخرى ينبغي جتنب الوقوع يف حمذور بيع الدين بالدين ،فإن كان قد اشرتاه
بتمويل إسالمي منها مرابحة فإن إعادة التمويل قد تكون باإلعفاء من بعض الدين أو التوسعة
يف املدة بدون زيادة عىل أصل الدين

الرهن العقاري العكيس
.15

الرهن العقاري العكيس هو رهن عقاري يسمح للاملك باقرتاض مبلغ مايل مقابل قيمة

منزله ،أو مقابل نسبته منه ،ثم تقوم جهة التمويل باسرتداد القرض عن طريق بيع البيت بعد
ٍ
لطرف ثالث ،والقول فيه هو القول يف الرهن العقاري األول ،فهو
قرر بيعه
وفاة املُقرتض أو إذا ّ
قرض ربوي ال حيل إال حتت وطأة الرضورات امللجئة

النوافذ اإلسالمية يف البنوك الربوية
.16

النوافذ اإلسالمية يف البنوك الربوية إذا استوفت معامالهتا ضوابط املرشوعي ًة كاملضاربة

واملشاركة واملرابحة وغريها من طرق التمويل فال حرج يف التعامل معها ،وال يقدح يف هذه
ٍ
النبي صىل اهلل عليه
اإلباحة كون أموال هذه البنوك جاءت بطريقة غري مرشوعة ،فقد تعامل ّ
وسلم مع مرشكي مكّة وهيود املدينة  -بل وأكل من طعام اليهود وحلومهم -مع علمه عليه
بالربا وغريه من املحرمات
السالم بتعاملهم ّ
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بيع البيت ملن يشرتيه بالربا
.17

جيوز لبائع البيت أن ُيربم عقد ًا مع مشرت ٍحتى مع علمه أن املشرتي سيقرتض بالربا

لدفع ثمن البيت ،ما دام متجنبا مللف التمويل ،وما يكتنفه من حمذور اإلعانة عىل الربا ،فال
يشارك يف تسهيل عمليات التمويل الربوي سواء بالداللة عىل رشكاهتا أو جتهيز نامذجها
مسؤول عن فِعله هو ال عن فعل غريه ،وكل ِ
ٌ
ونحوه ،ويوليه للمشرتيّ ،
نفس بام
فإن املسلم
كسبت رهينة

إعانة أصحاب التاريخ االئتامين الرديء
.18

االئتامين الرديء أو
العقاري عادة عىل متويل أصحاب التاريخ
ُوافق رشكات الرهن
ال ت ُ
ّ
ّ

لب من هذا حا ُله ُمن مسل ٍم أن يشرتي له بيت ًا ويبيعه عليه مستقب ً
ال
الذي ال تاريخ له البتّة .فإذا َط َ
فال بأس ،لكن برشط أن تكون طريقة التمويل مرشوعة ،وما سوى ذلك فال جيوز ألن هذا من
التعاون عىل اإلثم والعدوان إال حتت وطأة الرضورات .وال خيلو هذا املسلك من مشكالت
عملية عند التطبيق فينبغي أن ينتبه لذلك

حسابات التقاعد
.19

حسابات التقاعد استحقاقات مالية حيصل عليها املوظف أو العامل بسبب الكرب أو

اإلعاقة عن العمل ،أو االستقالة منه.
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استثامر حسابات التقاعد
.20

ترتاوح أوعية االستثامر املتاحة ألصحاب حسابات التقاعد االختيارية بني اإليداعات

الربوية يف املصارف ،أو التجارة يف األسهم ،أو السندات.
.21

اإليداع الربوي يف املصارف التقليدية بغرض تثمري املال وتنميته ال حيل ،وهو ليس

خيارا استثامريا للمسلم بحال.

االستثامر يف السندات احلكومية
.22

السندات احلكومية قروض ربوية جلية ،فال حيل حلائزها إال رأس ماله ،وهي ليست

خيارا استثامريا للمسلم بحال.
.23

إذا تعرض السوق الهنيارات اقتصادية فادحة ،وتعينت السندات سبيال إىل املحافظة

عىل أصل املال كإجراء وقائي احرتازي مؤقت ساغ الرتخص يف ذلك ،ويتخلص من كل ما
ينتجه هذا اإليداع أو االستثامر الربوي الطارئ من فوائد بتوجيهها إىل املصارف العامة! وتكون
نيته متجهة إىل حفظ املال ال إىل استثامره!

االستثامر يف سوق األسهم
.24

االستثامر يف سوق األسهم سواء أكانت الرشكات حملية أم عاملية ،أم كانت نفس الرشكة

التي يعمل هبا ،يكون مرشوعا بالضوابط اآلتية:
 .aجتنب االستثامر يف املجاالت املحرمة أو املشبوهة ،كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا،
والسندات احلكومية ،ورشكات التأمني ،واإلعالم اهلابط ،ورشكات بيع التبغ واخلمور
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ومصانعها أو حمال القامر واألندية الليلية ،أو رشكات بيع املحرمات من األغذية أو
األدوية عموما ،ونحو ذلك.
 .bمراعاة ضوابط املسامهة يف الرشكات املختلطة عند من يقولون بجواز املشاركة فيها،
وهم فريق كبري من املعارصين ،ومنها:
 .iكون أصل نشاط الرشكة يف أغراض مباحة كاألغراض الزراعية والتجارية
والصناعية والتقنية ونحو ذلك.
 .iiكون نسبة املعامالت املحرمة يسرية و إىل احلدّ األدنى املمكن بالنسبة إلمجايل
نشاط الرشكة ،سواء املرصوفات أو القروض أو اإليرادات أو االستثامرات.
ومن التقديرات االجتهادية التي اقرتحتها بعض جهات الرقابة الرشعية ،أال
تزيد املرصوفات املحرمة عىل  %5من مرصوفات الرشكة ،وبرشط أال تزيد
القروض التي عىل الرشكة بفوائدها عىل  %30من إمجايل املطلوبات .وأال تزيد
اإليرادات املحرمة عىل  %5من إيرادات الرشكة ،وبرشط أال تزيد االستثامرات
ذات اإليرادات املحرمة عىل  %30منإمجايل املوجودات ،وهذه النسب تقريبية
اجتهادية ،واملحكم أن تكون يف أدنى حد ممكن.
 .iiiتطهري األرباح التي يتسلمها من الرشكة بالتخلص من نسبة اإليرادات اليسرية
املحرمة.
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أنواع حسابات التقاعد
.25

يمكن يف اجلملة تقسيم هذه احلسابات إىل قسمني:
 .aحسابات إجبارية:
 .iتلزم هبا النظم والقوانني ،وهو ما تقدمه الدول واملؤسسات العامة هبا لكفالة
العاملني لدهيا ضد الشيخوخة والعجز واحلاجة والبطالة وال تريد به
االسرتباح ،بل تغرم من جانبها مثل ما تستقطعه من العامل لدهيا أو يزيد ،فهي
أدخل فيام يظهر يف باب الكفالة والضامن االجتامعي ،وأقرب إىل ذلك منها إىل
باب االستثامرات التجارية احلرة ،ومن أمثلتها )Pension plan( :بقسميها:
defined benefit plan .1
defined contribution plan .2
 .iiوما دامت جهة العمل هي التي تبارش االستثامرات من خالل آلياهتا ،وال يد
للعامل يف ذلك ،فال حرج عليه يف االنتفاع بأثره ،وما يأتيه منه بعد ذلك ،فكام
ال يسأل العامل عن مصدر حصول جهة العامل عىل املال الذي خصص له
كراتب ال يسأل كذلك عن مصدر حصوهلا عىل ما تقدمه له من امتيازات .وال
يلزم بالتخلص من يشء من ذلك إال عىل سبيل التورع واالستحباب.
 .bحسابات اختيارية :وهي التي يدخل فيها العامل اختيارا ،وال تلزمه هبا القوانني،
ولكنها السبيل إىل احلصول عىل اهلبات التي متاثل ما يستقطع من رواتب العاملني أو
تزيد ،ومن أمثلتها:
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 )401K & 403B) .iوفيهام يتم استثامر األرصدة يف حساب وفق اختيار
املوظف عادة للمحافظ املالية دون الرشكة املستثمرة .ويكونان عىل اخليار يف

املرشوعات الصغرية )(small business
 IRA .iiو  ROTH IRAوهذان النوعان يكونان عىل اخليار بالنسبة للموظف:
صفحا.
إن شاء دخل يف هذه احلسابات وإن شاء رضب عنها الذكر
ً

اخلسائر التي ترتتب عىل عدم االشرتاك يف احلسابات االختيارية
.26

عدم اشرتاك العامل يف هذه احلسابات االختيارية قد يعني خسارة املبلغ املمنوح من

الرشكة كل شهر ،والذي يامثل املبلغ املستقطع من راتبه أو ضعفه .كام يعني زيادة نسبة الرضيبة،
ألن اجلهات احلكومية ختفض نسبة الرضائب عىل الذين يشرتكون يف هذه احلسابات .باإلضافة
إىل خسارة فرصة االستثامر يف أسهم قد تعطي العامل فرصة تدبري أمور معاشه إذا مسه الكرب!
وكذلك تأمني ورثته ومن يعوهلم بعد مماته يف جمتمع عز فيه الكافل ،وتقطعت فيه األرحام!

حكم املشاركة يف احلسابات االختيارية
.27

إذا تعينت املشاركة يف هذه احلسابات االختيارية سبيال إىل احلصول عىل اهلبات املمنوحة

من جهة العمل ،وتوقي زيادة نسبة الرضيبة ،وخسارة فرصة االستثامر لتدبري األمور يف الكرب
فال بأس هبذه املشاركة ملسيس احلاجة إىل ذلك لتأمني عجز الشيخوخة وقلة املوارد حينئذ.
باإلضافة إىل خسارة املاليني من الدوالت وربام املليارات عىل مستوى اجلالية املسلمة يف
جمموعها
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.28

عىل املشارك يف هذه احلسابات االختيارية أن جيتهد وسعه يف توجيه استثامر هذه

األرصدة إىل االستثامرات املرشوعة يف اجلملة ،وأن يستعني يف ذلك باملؤسسات املالية
االستشارية التي تقدم خدمات إرشادية ولدهيا القدرة عىل التمييز بني الطيب منها واخلبيث.
.29

للعامل احلق فام استقطع منه ،وفيام وهب له ،ويف عوائد استثامراته التي وجهت إىل

استثامرات مرشوعة بال نزاع ،ويبقى النظر يف عوائد استثامر هذه األرصدة يف استثامرات خمتلطة
أو حمرمة.
.30

ينبغي للعامل أن يتخلص مما يقابل ما يعتقد حتريمه وعجز عن توقيه من االستثامرات

غري املرشوعة ،عند قبضه بعد التقاعد ،وذلك بتوجيهه إىل املصارف العامة ،ويرجى أن يثاب
عىل ذلك ثواب العفة عن احلرام ،وهو نفسه عند احلاجة والفاقة أحد هذه املصارف.

السحب واالقرتاض من حسابات التقاعد
ّ
.31

األصل أن اإلنسان مسلط عىل ماله ،يسحب منه ما شاء متى شاء كيف شاء ،وال

حتتسب عليه بسبب ذلك فوائد وال غرامات ،وهلذا كان األصل يف فرض غرامات أو فوائد عىل
سحب الشخص من أرصدته االدخارية املنع ،فكل زيادة مشرتطة يف القروض ربا جيل
باإلمجاع ،ولكن ملا كانت هذه الزيادة سرتد إىل صاحب احلساب نفسه ،فأصبح الربا صوريا،
ففي هذه املعاملة صورة الربا وليست هبا حقيقته! فتكون يف موضع الرخصة عند احلاجة ،وإن
كانت خالف األصل.

Assembly of Muslim Jurists of America | 9175 Elk Grove Florin Rd. #5, Elk Grove, CA 95624
Office +1 (916) 290.7601 amjaonline.org | fb.com/amjaonline | twitter.com/amjaonline

13

بسم هللا الرحمن الرحيم

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
The Assembly of Muslim Jurists Of America

حتويل حساب األسهم إىل سندات يف أوقات األزمات محاية ألصل املال
.32

األصل يف السندات املنع ألهنا قروض ربوية جلية ،وهذا مل خيتلف فيه ومل خيتلف عليه،

وقد أكدت ذلك قرارات املجامع الفقهية يف خمتلف املواقع.
.33

إن تعرض السوق الهنيارات اقتصادية فادحة وتعينت السندات سبيال إىل املحافظة عىل

أصل املال كإجراء وقائي احرتازي مؤقت كان ذلك يف موضع الرخصة ،ويتلخص من كل ما
ينتجه هذا اإليداع أو االستثامر الربوي الطارئ من فوائد بتوجيهها إىل املصارف العامة! وتكون
نيته متجهة إىل حفظ املال ال إىل استثامره!

زكاة حسابات التقاعد
.34

متام امللك رشط لوجوب الزكاة ،ويقصد به القدرة عىل حيازة الِشء ،واالنفراد

بالترصف فيه ،ومبارشة حقوق امللكية عليه ،وهو اتصال رشعي بني اإلنسان وبني يشء يكون
مطلقا ترصفه فيه ،وحاجزا عن ترصف الغري ،فام حتقق فيه هذا املعنى من حسابات التقاعد
وجبت زكاته بعد استقطاع الرضائب والغرامات ،وإال فال زكاة فيه حتى يتمكن من قبضه.
.35

األصل أن حتسب الزكاة عىل أساس السنة اهلجرية (احلول القمري) ألهنا هي التي

جعلها اهلل مواقيت للناس ،وإن تعذر ذلك ألسباب قانونية أو عملية ،فتحسب الزكاة عىل
أساس السنة امليالدية مع األخذ يف احلسبان الفروق يف عدد األيام بني التقويمني ،ومقدار الزكاة
الواجبة بناء عىل السنة اهلجرية  ،% ٢,٥ومقدارها بناء عىل السنة امليالدية  %٢,٥٧٥وذلك يف
زكاة النقدين وعروض التجارة ،أما إذا كانت الزكاة نصف العرش كام يف زكاة احلبوب والثامر
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التي تسقى بمؤنة فإن املقدار الواجب  % 5.150م فإذا كانت العرش ألهنا تسقى بامء السامء فإن
الواجب  % 10.300م
.36

حسابات التقاعد التي تستثمر يف رشكات لدهيا أموال جتب فيها الزكاة كنقود وعروض

جتارة وديون مستحقة عىل املدينني األملياء ومل يستطع املساهم أن يعرف من حسابات الرشكة ما
خيص أسهمه من املوجودات الزكوية فإنه جيب عليه أن يتحرى ،ما أمكنه ،ويزكي ما يقابل
ّ
أصل أسهمه من املوجودات الزكوية .متى متكن من القبض ،وهذا ما مل تكن الرشكة يف حالة
عجز كبري بحيث تستغرق ديوهنا موجوداهتا.
.37

أما إذا كانت الرشكات ليس لدهيا أموال جتب فيها الزكاة ،فإنه يزكي الريع فقط وال

يزكي أصل السهم.
.38

السندات احلكومية قروض ربوية ال حيل حلائزها إال رأس ماله ،ويتخلص من الباقي

كله بتوجيهه إىل املصارف العامة ،حتى ولو كانت خياره الوحيد حلفظ ماله مؤقتا يف أوقات
األزمات ،لقوله تعاىل (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون) ومثل ذلك
األسهم التي يكون ُ
أصل عملها ُحم ّرما كرشكات اخلمور والقامر ونحوه

اإلعسار واإلفالس
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اإلعسار
.39

اإلعسار :وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجز ًا عن القيام بنفقاته الواجبة

أو متعثرا يف سداد ديونه .واإلعسار قد يكون بِدَ ْي ٍن أو حق رشعي كالنفقة ،بخالف اإلفالس
فال يكون إال بِدَ ْين ،واملعرس ُينظر إىل ميرسة ،إذا أثبت إعساره بطرق معتربة رشع ًا ،لقوله تعاىل:
َان ُذو ُع ْ ٍ ِ ِ
(وإِن ك َ
رس ٍة) [البقرة ]280 :أما املفلس فله أحكامه األخرى من احلجر
َ
رسة َفنَظ َر ٌة إ َىل َم ْي َ َ
َ
عليه وتنضيض أمواله لقسمتها بني الغرماء
.40

التعثر عن السداد هو إعسار ،وال يعترب إفالسا من الناحية الرشعية إذا كانت أصول

الرشكة تفي بديوهنا ،وللدائن اللجوء إىل القضاء إلصدار حكم التفليس ،وللمدين اللجوء إىل
القضاء إللزام الدائنني باإلنظار ( . (Restructuring

احللول املقرتحة ملعاجلة اإلعسار
.41

من احللول املقرتحة ملعاجلة اإلعسار (تعثر) الرشكات واملؤسسات املالية اإلسالمية:
 .aبذل أصل مايل معني ،أو منفعة عني معينة لسداد الدين املستحق.
 .bحتويل الديون إىل أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الرشكة املدينة من خالل
إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه املستحق عىل الرشكة ،فيصبح مالكا حلصة
يف الرشكة وموجوداهتا بمقدار ما كان له من دين املدينة.
 .cاتفاق الرشكة أو املؤسسة املدنية مع الدائن عىل اإلنظار حسب ما تراه جهة خبرية
معتمدة بتقدير أوضاع الرشكة أو املؤسسة وحتديد رشوط اإلنظار إن لزم األمر
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اإلفالس
.42

اإلفالس زيادة الديون احلالة للمدين عن ممتلكاته ،وهو وصف للواقع القائم قبل

تدخل القضاء إلعالنه بالتفليس .والتفليس أو إشهار اإلفالس هو احلكم القضائي بإعالن
إفالس املدين.
.43

أنواع اإلفالس
 .aاإلفالس احلقيقي :ويكون فيمن اشتغل بالتجارة وفق األصول املهنية املتعارف عليها،
ومل يتلبس بغش أو احتيال ،وحلقه اإلفالس بأمر ظاهر ال يد له فيه
 .bاإلفالس االحتيايل :ويكون فيمن استعمل رضب ًا من رضوب االحتيال يف جتارته،
كاإلقرار بديون غـري واجبة عليه ،أو إخفاء بعض أمواله ،أو إخفاء دفاتره أو إتالفها أو
غريها ،ونحوه.
 .cاإلفالس التقصريي :وهو الذي يكون نتيجة لتقصري جسيم يف مبارشة التجارة بتفريط
أو تعد ،كام لو نشأ عن إرساف أو جمازفة ظاهرة يف التجـارة ونحوه

.44

خيضع اإلفالس االحتيايل ملا يسمى بجرائم اإلفالس وتعاقب عليه القوانني ،وكذلك

اإلفالس التقصريي إن ظن بصاحبه التهرب من أداء احلقوق ،فقد ُحيبس املفلس تعزير ًا يف حالة
االحتيال أو التدليس ،أو محال له عىل الوفاء إن ظن به التهرب ،و ال حيل التحيل عىل إسقاط
الديون الواجبة ،بإعالن اإلفالس ليستفيد مما تقرره القوانني الوضعية من إسقاط الديون املتبقية
عىل املفلس ،فإن حقوق العباد ال تربأ الذمة منها إال باألداء أو اإلبراء
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.45

آثار التفليس
 .aمنع املدين من الترصف يف ماله بام يرض بالدائنني ،وتعلق حقوق الغرماء هبذا املال
 .bجواز منع املفلس من السفر ،إذا كان السفر يؤدي إىل رضر ظاهر بحقوق الدائنني.
 .cحلول الديون املؤجلة
 .dتنضيض أصول املفلس ببيعها وتوفية الغرماء حقوقهم
 .eحق الدائن يف اســـرتداد عني ماله الذي جيده ضمن أموال املفلس ،إذا كان باقيا عىل
حاله ،ومل يستوف ثمنه.
 .fبقاء حق الدائنني الطبيعيني يف استيفاء بقية ديوهنم إذا ظهر للمفلس مال جديد ،فإن
حقوق العباد ال تسقط بالتّقادم وال تربأ الذمة منها إال باألداء أو اإلبراء .فإذا جتدد
للمفلس مال ،أو ترك املتوىف منهم ماال فإن وفاء ديونه يقدم عىل تقسيم الرتكة بني
الورثة ،ورشكات التأمني ال ُت َع ّو ُض يف العادة الدّ ائنني من األشخاص الطبيعيني ،وإن
عوضتهم فباعتبارها وكيلة عنهم بناء عىل األقساط التي دفعوها من أمواهلم
 .gسقوط حقوق الشخصيات االعتبارية يف استيفاء بقية حقوقهم إذا ظهر للمفلس مال
جديد حمل اجتهاد ،نظرا لتعويضهم من رشكات التأمني ،ومما يضعف القول بسقوطه
كون رشكات التأمني وكيال عن الدائن وليست وكيال عن املدين ،فالدائن هو الذي
تكفل بالتأمني وحتمل مغارم أقساطه ،ويقابله أن ما تقيض به القوانني بمثابة العرف
الذي نشأت يف ظله هذه التعاقدات ،واملعروف عرفا كاملرشوط رشطا ،فإذا استصحبت

Assembly of Muslim Jurists of America | 9175 Elk Grove Florin Rd. #5, Elk Grove, CA 95624
Office +1 (916) 290.7601 amjaonline.org | fb.com/amjaonline | twitter.com/amjaonline

18

بسم هللا الرحمن الرحيم

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
The Assembly of Muslim Jurists Of America
عند التعاقد هذه املعاين كان هلذا التأول وجهه ،ويبقى األمر حمتمال ،وأن الورع
واالحتياط ملن جتدد له مال ينبغي له ان يبادر إىل براءة ذمته إن استطاع ،ولو بالتخلص
من ذلك بتوجيهه إىل املصارف العامة.
.46

واملجمع هييب بكل مسلم أال يامطل يف أداء حقوق الدائنني واملستثمرين ،وأال يستدين

ما يعرف أنه غري قادر عىل سداده ،أو يأخذ أموال الناس ليغامر هبا ،فقد وردت النصوص يف
الرتهيب من ذلك ،كقوله صىل اهلل عليه وسلم“ :أيام رجل تدين دين ًا وهو جممع أال يوفيه إياه
لقي اهلل سارق ًا"(ابن ماجه).
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التأمني عىل احلياة
اتفاق املجامع الفقهية عىل حرمة التأمني التجاري عىل احلياة
.47

يؤكد املجمع عىل ما ذهبت إليه املجامع الفقهية  -ومنها جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا -

من ُحرمة التأمني التجاري عىل احلياة بكافة صوره ،و ُيستثنى من ذلك أن يكون عقد التأمني
الذي يقدم منحة من جهة العمل ،ومل يدخل العامل طرفا أصيال فيه ،كالذي يقدّ مه أرباب
العمل ملوظفيهم ،فإن هذا ُيعدّ من احلوافز واملكافآت التي يأخذها املو ّظف نظري عمله

قرص الرتخص يف التأمني عىل احلياة عىل حاالت الرضورات واحلاجات التي تنزل
منزلتها
.48

من أهل العلم املعارصين من يرى إباحة التأمني التجاري عىل احلياة ،والذي عليه

املجمع وغريه من املجامع الفقهية واهليئات العلمية هو قرص الرتخص عىل حاالت الرضورات
واحلاجات التي تنزل منزلتها بعد استفتاء من يوثق يف دينه وعلمه من أهل الفتوى لتقدير هذه
الرضورات أو تلك احلاجات التي تنزل منزلتها ،ومن صور ذلك من مسه الكرب وله ذرية
ضعفاء وليس لديه مدخرات وال نسيج اجتامعي متامسك يعول عليه يف رعاية ولده من بعده.
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متول أموال التأمني عىل احلياة
.49

جيوز للورثة متول أموال التأمني عىل احلياة ،وتتعلق التبعة يف ذلك باملتوىف ،ألن ما حرم

لكسبه فإن إثمه عىل كاسبه فقط ،وال ترسي حرمته إىل ورثته ،وال إىل من تعامل مع كاسبه
بالبيع والرشاء أو اإلهداء أو اإلرث .

مرشوعية التأمني التعاوين بجميع صوره
.50

يؤكد املجمع عىل مرشوعية التأمني التعاوين بجميع صوره ،سواء أكان تأمينا عىل

األشخاص أم عىل األموال أم عىل املسئولية ،وهو ما اتفقت عليه مجيع املرجعيات الفقهية
املعارصة

أيلولة أموال التأمني التعاوين عىل احلياة
.51

األصل فيام استحقه املتوىف من مدفوعات التأمني التعاوين أنه يكون حقا ملن نصت عىل

استحقاقه أنظمة هذا التأمني ولو كان ذلك خمالفا لقسمة املرياث الرشعية ،ألنه ال يعترب من
تركة املتوىف ،وإنام هو تربع مرشوط من املشاركني يف أنظمة التأمني يستحقه املنصوص عىل
استحقاقهم يف وثيقة التأمني.

أيلولة أموال التأمني التجاري عىل احلياة
.52

األصل فيام استحقه املتوىف قبل موته من مدفوعات التأمني التجاري ومل يقبضه أنه حق

لورثته يقسم بينهم حسب قسمة املرياث الرشعية ،ومثله ما استحقه املستفيدون من التأمني
التجاري عىل احلياة بسبب موت املؤمن عليه من مدفوعات التأمني إال إذا نص عقد التأمني أو
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 وجيب عىل من تسلمها إعادة تقسيمها عىل وفاق،أنظمة املعاشات والتقاعد عىل خالف ذلك
قواعد اإلرث الرشعي
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التعويض عن االرضار
مرشوعية رفع دعوى قضائية لرد االعتبار وكف األذى
.53

إحلاق الرضر باآلخرين حمرم رشعا ،وكذلك مقابلة الرضر برضر آخر .وهذا يشمل

الرضر املادي واجلسدي بجميع أشكاله ،كام يشمل الرضر املعنوي من السب والقذف
والتشكيك باألمانة ،والشكوى الكيدية أمام القضاء ،والسخرية وبخاصة عرب وسائل التواصل
االجتامعي ملا يسببه من آالم نفسية وإساءة لسمعة املعتدى عليه بغري حق.
.54

جيوز رشع ًا رفع دعوى قضائية لرد االعتبار وكف أذى املعتدي فرد ًا كان أو مجاعة.

وذلك عند توفر الرشوط الرشعية والقانونية لرفع الدعوى.

ال حرج يف احلصول عىل التعويض عن الرضي املادي واملعنوي
.55

ال حرج يف حصول املترضر ماديا كان الرضر أو معنويا عىل التعويض املايل من خالل

التقايض استناد ًا لألدلة الرشعية القاضية برفع الرضر ،والستقراره عرفا يف واقعنا املعارص،
وينبغي أال يزيد مبلغ التعويض عام هو متعارف عليه بنا ًء عىل القاعدة الفقهية الكلية( :العادة
حمكمة) وأن يستشار أهل اخلربة كاملحامي املسلم ،واملنظامت اإلسالمية املعنية هبذا األمر يف
أمريكا.
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جتنب املبالغة يف تقدير التعويضات
.56

عىل املترضر أن يتقي اهلل فال يبالغ يف تقدير التعويض املايل طلب ًا للمنفعة أو انتقام ًا ممن

أحلق به رضر ًا معنوي ًا ،ال حرج يف قبول التعويض وإن زاد عن مقدار الرضر الفعيل حسبب
تقديره طاملا كان هذا هو تقدير جهة التأمني للرضر وما يستحقه مقابله ،الن معايري تقدير
الرضر مسألة اجتهادية ختتلف فيها التقديرات ،ويرشع ألهل الورع التخلص من الزيادة
بتوجيهها إىل املصارف العامة.
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