
 خبصوص شركة الراب بيان من جممع فقهاء الشريعة أبمريكا
  

نشر على موقع شركة ) ال راب ( ان صاحب الفضيلة االستاذ الدكتور حسني حامد حسان رئيس اجملمع قد أجاز عقد شركة ال راب وتطبيقاته يف 
 الوالايت املتحدة

 
وليس يف حتقيق مناطها يف شركة بعينها، ال  ،أصول نظريةكان يف تقرير نقاشه مع ممثل شركة رقابة وقد ابدرت أمانة اجملمع ابالتصال بفضيلته فذكر أن 
لعاملة يف أمريكا، )حتقيق ألنه مل يطلع على ما جيري عليه العمل يف شركات التمويل اشأنه من شركة ال راب وال غريها، وأكد أن حتقيق املناط ليس 

للتأكد وأحال إىل املقيمني من أهل العلم وأهل اخلربة يف الوالايت املتحدة  املناط يف هذا املقام هو التأكد من مطابقة العقد يف الواقع لألصل النظري(
يقول له فيها )أرجو أن تصححوا ما ادعته الشركة من أن رئيس اجملمع قد أفتاها جبواز نشاطها  ممثل شركة رقابة رسالةأرسل إىل  من هذه املطابقة, و

   وعقودها وهياكل متويلها يف وقت مل أطلع فيه على شئ من ذلك!(
  

وإمنا حول الدقة   ل واستثناء املنفعة(هذا, ومن جانبنا نؤكد أن اخلالف بني ) اجما وال راب ( ليس حول اإلطار النظري الذي تعلنه شركة ال راب )بيع األص
وان ال يكتنف تطبيقه  يف حتقيق مناطه، والتأّكد من وقوع التملك والقبض الذي تُناُط به األحكام الّشرعّية قبل أن تقوم الشركة ببيع العقار اثنيةً للعميل،

، فال يصبح جمرد خيال فقهي ال رصيد له يف ذا العقد عند التنازعوأن تتوفر القدرة على االحتكام إىل ه ،خمالفاٌت تنعكس عليه ابلنقض والبطالن
 الواقع.

 
ع، وحىت وهبذه املناسبة نود ان نؤكد ان اجملمع ال يشارك يف عضوية الرقابة الشرعية ألي من شركات التمويل حىت يبقى على مسافة واحدة من اجلمي

معامالت  وامنا يقدم خدماته احتسااب وتطوعا بال مقابل مادي ملا كثرت أسئلة اجلاليات حول حيافظ على حيدته وموضوعيته يف التعامل مع اجلميع. 
  هذه الشركات

  
لسعي ونرتككم بعد هذا مع جواب صاحب الفضيلة االستاذ الدكتور حسني حول ما نسب اليه مع اطيب متنياتنا لشركة ) ال راب ( وللقائمني عليها ل

 ية ان شاء هللااحلثيث حنو استيفاء املشروع
  

 نص الرسالة
واقعة أو انزلة " رأيي يف املسألة األوىل: أرى صحة وجواز العقود اليت تستكمل أركاهنا وشروطها الشرعية وترتتب عليها أاثرها وليس يف هذا إشارة إىل 

 بعينها أو إىل شركة بعينها ولكن احلكم يطبق على كل ما حتقق فيه مناطه.
انية: هو إذا كان الدين انشئاً عن عقد شرعي جاز للدائن توثيقه بعقد رهن أو كفالة صحيح وملزم قانوانً لضمان الدين الشرعي ما ورأيي يف املسألة الث

 دام الدائن ال يستويف إال دينه الشرعي دون زايدة.
هذا احلكم على كل ما حتقق فيه مناطه، وحتقيق املناط ليس  ويتضح مما تقدم أيضاً أين ال أشري إىل واقعة أو انزلة بعينها وال إىل شركة بعينها وإمنا يطبق

ري مشعل شأين ألين مل أطلع على ما جيري عليه العمل يف شركات التمويل العاملة يف أمريكا وعلى أمثالكم وأمثال الزميل الفاضل الدكتور عبدالبا
فتوى يف هذا العقد أو النشاط. وكما تعلمون فقد أكدت يف آخر رسالة تطبيق هذا احلكم على كل شركة أو واقعة أو عقد حتقق فيه مناطه وإصدار ال

 يل موجهة إىل الزميل الدكتور عبدالباري مشعل أن هذا الرأي شخصي وأنه ال ميثل جممع فقهاء الشريعة"
 د. حسني حامد حسان


