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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بعد:أما  رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل 

نزل بالناس من وقائع، وما حيدث هلم من أقضية ونوازل اتفقت كلمة علامء اإلسالم عىل أن كل ما فقد 

 يف هذه احلياة له يف اإلسالم حكٌم، ويف هذه الرشيعة دليل.

كل ما نزل بمسلم ففيه حكم الزم، أو عىل سبيل احلقِّ فيه داللٌة موجودٌة، ": -رمحه اهلل-قال الشافعي 

يه بعينه ُطلِب الداللة عىل سبيل احلق فيه : اتباُعه، وإذا مل يكن ف-إذا كان فيه بعينه حكمٌ -وعليه 

 .(1)"باالجتهاد

وبعد فهذه فتاوى فقهية يف نوازل عقارية، تم استقراؤها من خالل جمريات الواقع العميل من ناحية ثم 

 من ناحية أخرى، وهي تتمثل فيام ييل: -بارك اهلل فيهم-بإعانة بعض أعضاء املجمع وخربائه 

 البيوت. لرشاء احلكوميّة واهلبات اليسرية الفوائد ذات روضالق من االستفادة: أوالا 

. البنوك من البيوت رشاء: ثانياا  مبارشةا

 العقارات. بناء رشكات من الرشاء: ثالثا

ا  .(Short saleالقصري  الرشاء) بطريقة البيوت رشاء: رابعا

ا  مبارشة. املالك من املرهون البيت رشاء: خامسا

ا  املدفوعة. غري الديون رشاء بطريقة البيوت رشاء: سادسا

ا   دفع الرضائب. عدم عجزه بسبب املالك عن جرب بيعت التي البيوت رشاء: سابعا

 Refinance . ا: إعادة التمويلثامنا 

ا  الّربوّية. البنوك مع اإلسالمي التمويل: تاسعا

ا  العكيّس. العقارّي  الرهن: عارشا

ا. عمالا  يامرس ملن بعضها أجر التي التجارية العقارات رشاء عرش: حادي  حمرما

 بالّربا. سيقرتُض  ملن العقار بيع: عرش ثاين

 .خرآ شخص   عن نيابةا  العقارات رشاء: عرش ثالث

 بالّربا. بيتاا اشرتى من توبة: عرش رابع

                                                           
 م.1940-هـ 1358(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، النارش: مكتبة احللبي، الطبعة األوىل، 476الرسالة، لإلمام الشافعي ) (1)
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واملنة، وما كان وقد اجتهدت وسعي يف بيان أحكامها، فام كان من صواب فمن اهلل، وله وحده الفضل 

 من خطأ فهو مني أو من الشيطان، وأنا راجع عنه يف حيايت وبعد ممايت! واهلل من وراء القصد
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 نوازل العقارات يف املجتمع األمريكي

 متهيد

متلك بيت يعفي صاحبه من تبعات اإلجيار وتقلباته هو احللم األمريكي الذي يداعب خيال كل مقيم 

ري! وقد رصدت السياسات األمريكية املتعاقبة لتحقيقه آالف املاليني، واعتربته عىل أرض هذا املجتمع الكب

وسيلة من وسائل االستقرار االجتامعي، ففتحت أبواب اإلقراض يف العقد املايض لتحقيقه عىل مرصاعيها، 

ت نريان دونام نظر إىل اجلدارة االئتامنية للمقرتضني، ومن خالل التوسع يف هذه القروض العقارية اندلع

األزمة املالية العاملية وانفجرت الفقاعة االقتصادية، وكانت هذه الكارثة املالية العاملية التي تفوق يف تبعاهتا 

وآثارها القريبة والبعيدة آثار الكساد االقتصادي الكبري الذي عاشه العامل يف الثالثينات! ولتحقيق هذا احللم 

صورة أو بأخرى،  وقد ظل أهل الفتوى يف هذه القارة عىل حتريم صور شتى ال يكاد ينفك جلها عن الربا ب

هذه القروض ما يزيد عىل ربع قرن من الزمان، ثم جتدد اجتهاد بعضهم إىل القول بالرتخص عندما أكثر 

عليهم املستفتون يف توصيف الرضورات امللجئة واحلاجات املاسة إىل مشاركة األمريكان يف حتقيق هذا احللم، 

ا لكثري من املصالح ودفعا لكثري من املفاسد، وظل بقية من أهل العلم عىل ما عليه مجاهري املسلمني استجالب

من التأكيد عىل حرمة القروض الربوية داخل بالد اإلسالم وخارجها، وأنه ال يرتخص يف االقرتاض الربوي 

يف هذه الدراسة إىل الصور التي إال عند الرضورات أو احلاجات العامة املاسة التي تنزل منزلتها، وسنعرض 

يطرحها السوق العقاري يف هذا البلد لتمويل متلك بيت من البيوت ثم ننظر يف مدى استيفائها لرشوط 

املرشوعية اإلسالمية، مع احتفاظنا بالتوقري الالزم حلملة الرشيعة مجيعا: مانعني ومرتخصني، مصيبني 

صيب يف هذه النازلة أن ال حيرم فيها أجر املجتهد املخطئ، واهلل وخمطئني! ونرجو أن من فاته أجر املجتهد امل

 من وراء القصد
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 مقدمات منهجية

 بني يدي احلديث عن هذه النوازل ينبغي أن نذكر بجملة من املقدمات:

أوالا: أن قليل الربا وكثريه حرام، فال فرق يف أصل التحريم بني الربا اليسري والربا الفاحش، وإن كانت 

دركات هذا املنكر متفاوتة، ولعل من املفيد يف هذا املقام أن نذكر بقرار جممع البحوث اإلسالمية وذلك يف 

 م:1965هـ املوافق مايو 1385املؤمتر الثاين املنعقد بالقاهرة يف شهر حمرم 

ما الفائدة عىل أنواع القروض كلها ربا حمرم، ال فرق يف ذلك بني ما يسمى بالقرض االستهالكي، و (1

 يسمى بالقرض اإلنتاجي ألن نصوص الكتاب والسنة يف جمموعها قاطعة يف حتريم النوعني. 

يَن آَمنُوا ََل {كثري الربا وقليله حرام، كام يشري إىل ذلك الفهم الصحيح يف قوله تعاىل:  (2 ِ َها اَّلذ يُّ
َ

يَا أ
َضاَعَفًةۖ  ْضَعافًا مُّ

َ
َِبا أ ُكلُوا الر 

ْ
ُقوا تَأ َ  َواتذ ُكمْ لَعَ  اّللذ  [.١٣٠آل عمران: ] }ُتْفلُِحونَ  لذ

اإلقراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة وال رضورة واالقرتاض بالربا حمرم كذلك، وال يرفع إثمه إال  (3

 إذا دعت الرضورة، وكل امرئ مرتوك لدينه يف تقدير رضورته.

ا: أن حرمة الربا ال تتغري بتغري األماكن، فالربا حرام فوق كل أرض وحتت كل سامء، فال حيل ثانيا 

للمسلم أن يتعامل بالربا أخذاا أو إعطاءا مع أي أحد مسلام كان أو غري مسلم، وهذا هو الذي عليه مجاهري 

جلمهور فيام يظهر لنا أقوم أهل العلم، خالف للسادة األحناف، ومن تابعهم عىل ذلك من أهل العلم، وأدلة ا

 قيالا وأهدى سبيالا، ومن هذه األدلة: 

إطالقات النصوص الواردة يف حتريم الربا، والتي مل تقيده بمكان دون مكان، وال بفريق من الناس  .1

 دون فريق. 

قياس حرمة الربا بني املسلم وغري املسلم خارج ديار اإلسالم عىل حرمته بني املسلم واملستأمن يف  .2

ر اإلسالم، فإن املستأمن يف دار اإلسالم جيري حتريم الربا بينه وبني املسلم إمجاعاا، وممن نقل هذا اإلمجاع دا

عىل إذا دخل املسلم دار احلرب بأمان، وإال فهو التناقض الذي ال مهرب منه  أنفسهم، فكذلكاألحناف 

 ار اإلسالم.بني املسلم واملستأمن داخل دي بتحريمه األقل عند من يرصجون منهم

ما يفيض إليه حتريم الربا يف عالقة املسلم باملسلم، وإباحته يف عالقة املسلم بغري املسلم، من التشبه  .3

لَِك { قال تعاىل: ببني إرسائيل يف حتريمهم الربا يف عالقة بعضهم ببعض، وإباحته يف عالقتهم مع األمميني! َذَٰ

ُْم َقاُلوا َلْيَس َعَليْنَا يِف اأْلُ  يِّنَي َسبِيٌل َوَيُقوُلوَن َعىَل اهللهِ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُمونَ بَِأَّنه [ وقد جاء ٧٥]آل عمران:   }مِّ
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ا، ربا فضة أو ربا ال تقرض أخاك ربا : »يف سفر التثنية اإلصحاح الثالث والعرشين واملنسوب إىل موسى 

بربا، ولكن ألخيك ال تقرض بربا، لكي يباركك لألجنبي تقرض »، وفيه: «طعام أو ربا يشء مما يقرض بربا

 ، فضالا عام فيه من االزدواجية والتطفيف الذي تلفظه الِفَطر وتنكره العقول السوية.«الرب إهلك

من األحكام واللوازم « ما يتضمنه مذهب القائلني بجواز التعامل بالعقود الفاسدة يف دار احلرب .4

روة عروة، والتي ال يقول هبا من تبنى مذهبهم يف هذه النازلة من الفاسدة التي تكاد نقض عرى املحرمات ع

 من ذلك عىل سبيل املثال: واملعارصين، 

جواز التعامل بالربا مع من أسلموا يف دار احلرب ومل هياجروا، شأَّنم يف ذلك شأن غريهم من  ▪

داموا مل هياجروا، سواء أكان  احلربيني، وجواز تعامل املسلمني اجلدد يف هذه البالد بالربا أخذاا وإعطاء ما

ذلك مع نظرائهم من املسلمني اجلدد أم مع بقية احلربيني؛ وذلك الرتباط العصمة عندهم بالدار ابتداء، فقد 

َبا َمعَ  »جاء يف الدر املختار:  ( َفلِْلُمْسلِِم الرِّ ا هَلاَُم )َو( ُحْكِم )َمْن َأْسَلَم يِف َداِر احْلَْرِب َومَلْ هُيَاِجْر َكَحْرِِبٍّ ُه ِخاَلفا

 . (2)«أِلَنه َماَلُه َغرْيُ َمْعُصوم  َفَلْو َهاَجَر إَلْينَا ُثمه َعاَد إَليِْهْم َفاَل ِرَبا َجْوَهَرةٌ 

َمنْيِ  »ويف بدائع الصنائع للكاساين عند حديثه عن رشائط جريان الربا:  )َوِمنَْها( َأْن َيُكوَن اْلَبَداَلِن ُمَتَقوِّ

ا، َوهُ  عا ا لِْلَعْبِد اَل جَيِْري فِيرَشْ  َحقًّ
ا َغرْيَ َمْضُمون  ا لِْلَعْبِد، َفإِْن َكاَن َأَحُدُُهَ  َحقًّ

َبا، َوَعىَل َو َأْن َيُكوَنا َمْضُموَننْيِ ِه الرِّ

ا َهَذا اأْلَْصِل ََيُْرُج َما إَذا َدَخَل امْلُْسلُِم َداَر احْلَْرِب، َفَباَيَع َرُجالا َأْسَلَم يِف َداِر احْلَ  ْرِب َومَلْ هُيَاِجْر إَلْينَا ِدْرَُها

ُه جَيُوُز ِعنَْد َأِِب َحنِيَفةَ  ْساَلِم َأنه ، َأْو َغرْيَ َذلَِك ِمْن اْلُبُيوِع اْلَفاِسَدِة يِف َداِر اإْلِ
نْيِ ا اَل جَيُوُز؛ أِلَنه بِِدْرَُهَ ، َوِعنَْدُُهَ

مُ   »، وقد أشار إىل ذلك ابن عابدين يف احلاشية يف قوله: (3)«َلْيَس بَِثابِت  ِعنَْدُه  اْلِعْصَمَة َوإِْن َكاَنْت َثابَِتةا َفالتهَقوُّ

بَ  ُق الرِّ َة َومَلْ هُيَاِجَرا اَل َيتََحقه يلِِه َأنه َمْن َأْسَلاَم َثمه
اُيْعَلُم مِمها َذَكَرُه امْلَُصنُِّف َمَع َتْعلِ ، وال َيفى أن (4)«ا َبْينَُهاَم َأْيضا

سبيل إليها يف هذه األيام يف األعم األغلب، فيتدينون طيلة حياهتم بدين ال أثر فيه حلرمة الربا؟!  اهلجرة ال

إذا كانت  -فهل يلتزم بذلك من تبنى مذهبهم يف هذه النازلة، فيحل للمسلمني الوافدين أن يتعاملوا بالربا 

 دد يف هذه املجتمعات؟!وغريه من العقود الفاسدة مع إخواَّنم من املسلمني اجل -الزيادة هلم 

ما يتضمنه من جواز القامر مع الكفار، وجواز بيع املحرمات إليهم؛ كاخلمر وامليتة وحلم اخلنزير ما  ▪

دامت وسيلة للحصول عىل أمواهلم التي هي مباحة يف األصل، فهم ال ينظرون إىل فساد العقد يف ذاته، وإنام 

                                                           
 (.5/186الدر املختار وحاشية ابن عابدين )( 2)

 (.5/192بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )( 3)

 (.5/187حاشية ابن عابدين )( 4)
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القوم وهي غري معصومة وال متقومة ابتداء، وما هذه العقود  ينظرون إىل كونه وسيلة إىل احلصول عىل أموال

 إال وسائل يسرتضيهم هبا، ويتجنب من خالهلا الوقوع يف الغدر يف حصوله عىل أمواهلم. 

وحترير ذلك أن توجيه األحناف هلذه املسألة أن الربا ال يقع ابتداء بني املسلم واحلرِب يف دار احلرب؛ 

اد بالعقد، والزيادة التي يناهلا املسلم من احلرِب ال يناهلا بمقتىض العقد الربوي؛ بل ألن الربا اسم لفضل يستف

يناهلا بمقتىض اإلباحة األصلية ألموال احلربيني، فالعقد الذي يعقده املسلم مع احلرِب ال يفيده متلك الزيادة 

 إىل أصلها من احلل، فيكون أخذ الربوية؛ بل يفيد منه الرضا الذي حيله من قيد األمان، ويعيد أموال احلرِب

 »املسلم للزيادة يف هذه احلالة كاالستيالء عىل الكأل واملباحات. يقول الرسخيس احلنفي يف كتابه املبسوط: 

ا َأْو َنِسيئَةا َأْو َباَيَعُهْم يِف اخْلَ  نْيِ َنْقدا ْرَُهَ ْرَهَم بِالدِّ نِْزيِر، َوامْلَْيَتِة َفاَل َبْأَس َوإِنه َباَيَعُهْم املُْْسَتْأَمُن إَلْيِهْم الدِّ ْمِر، َواخْلِ

ٌء ِمْن َذلَِك يِف َقْوِل َأِِب   َرمِحَُهاَم اهللهُ َتَعاىَل، َواَل جَيُوُز يَشْ
د  ؛ -َرمِحَُه اهللهُ  - ُيوُسَف بَِذلَِك يِف َقْوِل َأِِب َحنِيَفَة َوحُمَمه

ْس  ْساَلِم ُحْرَمُة َهَذا النهْوِع ِمْن املَُْعاَمَلةِ  -اَلِم َحْيُثاَم َيُكوُن، َوِمْن ُحْكِم أِلَنه امْلُْسلَِم ُمْلَتَزٌم َأْحَكاَم اإْلِ . ويف (5)«اإْلِ

ا َأْو َقاَمرَ »): درر احلكام ا( َقاَل اْلَكاَمُل َوَكَذا إَذا َباَع ِمنُْهْم َمْيتَةا َأْو ِخنِْزيرا َخَذ ُهْم َوأَ َقْوُلُه: َوَكَذا إَذا َتَباَيَعا َفاِسدا

ا أِلَِِب ُيوُسَف  د  ِخاَلفا  .(6)«امْلَاَل حَيِلُّ َذلَِك ِعنَْد َأِِب َحنِيَفَة َوحُمَمه

فهل يقبل أحبتنا املجيزون هلذه النازلة هبذا القول، وجييزون للمسلم أن يتعامل يف بيع املحرمات من 

 امليتة واخلمر وحلم اخلنزير أو جييزون له القامر يف هذه املجتمعات؟! 

وهل لقائل أن يقول: إنه إذا أعيد االعتبار الجتهادات األحناف يف هذا الباب، فلن يميض عقد من 

السنني حتى يتم تطبيع احلس اإلسالمي وتطويع الضمري الديني للمقيمني يف املجتمعات الغربية من املسلمني 

تة والدم وحلم اخلنزير وغريه من سائر واملسلامت للتعامل بالربا، والتصالح مع امليرس، والتجارة يف اخلمر واملي

 املحرمات!!

ما يؤدي إليه هذا التوجه من إضعاف كل مبادرة جادة لتوفري بدائل إسالمية يف املجتمعات الغربية  ▪

ا عىل الضمري الديني، إنه ال َيفى حداثة عهد التجارب ُتغني املسلمني عن الربا والريبة، وحُتافظ هلم حقا 

ا فلامذا أعقد، وتكاليفها أثقل، فإذا كان املوركيج التقليدي مرشوعا  افإجراءاهتاإلسالمية يف باب التمويل، 

 يدخل الناس أنفسهم يف مضايق التمويل اإلسالمي عىل تعقد إجراءاته وارتفاع تكلفته؟!

                                                           
 (.10/95)املبسوط للرسخيس ( 5)

 (.2/189درر احلكام رشح غرر األحكام )( 6)
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وقفات هادئة مع فتوى إباحة ": حناف فنحيل فيها إىل كتابناألالتفصيلية ملذهب السادة اوأما املناقشة 

وهي دراسة متاحة عىل الشبكة العنكبوتية وال يتسع  "اإلسالم التمويل الربوي لرشاء البيوت خارج ديار

 .وقت املحارضة للدخول يف تفاصيلها

حناف ومن ألزم حلملة الرشيعة من االقري الوبقي أن نذكر أن هذه املناقشات ال مساس هلا بالتو 

تابعهم عىل مذهبهم يف هذه املسألة من القدامى أو من املعارصين، فإن األحناف هلم قصب السبق يف الفقه، 

وممن يتبنى رأهيم يف هذه النازلة من املعارصين علامء  "الناس يف الفقه عيال عىل أِب حنيفة!"وقديام قالوا: 

، نتقرب إىل اهلل بمحبتهم، ونكن هلم كل الود واالحرتام، ونحرص عىل مشاركاهتم يف أجالء وأحبة فضالء

نقدر الباعث الذي محل كام كل مؤمترات املجمع، ومنهم من حيملون عضوية جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، 

عموم املسلمني  من تابعوا املذهب احلنفي من القول بإباحة هذا األمر؛ وهو املحافظة عىل الضمري الديني عند

َ النهبِيُّ »من أنه: ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان يف األمر متسع لذلك، واتباع ما نقل من هديه  َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِله اْخَتاَر  َما ُخريِّ

ا ِمنْهُ  ا َما مَلْ َيْأَثْم، َفإَِذا َكاَن اإِلْثُم َكاَن َأْبَعَدُُهَ ُُهَ تيهم اهلل فإن هم أصابوا بعد ذلك فنرجو أن يؤ .(7)«َأْيرَسَ

أجرهم مرتني، وإن هم أخطأوا فنرجو أن ال حيرموا ثواب املجتهد املخطئ، وإن كان هذا ال يمنع من 

خمالفتهم واالستدراك عليهم عند االقتضاء، فقد تعلمنا منهم ومن أمثاهلم: أن النصيحة حق هلل ولكتابه 

حسن حال، وأن ُتقبل عىل كل حال، ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم، وأن النصيحة جيب أن تبذل يف أ

شيخ اإلسالم حبيب إلينا، »عن شيخه اهلروي:  -رمحه اهلل-وحفظنا عنهم وعن أمثاهلم مقولة ابن القيم 

فأرجو أن تتسع صدورهم لذلك، وأن حيملوا ما نسطره يف هذه «! ولكن احلق أحب إلينا من شيخ اإلسالم

 الرسالة عىل أحسن حمامله.

ن ترخصوا يف الفوائد الربوية حتت وطأة الرضورات أو احلاجات التي تنزل منزلتها وأخريا: فإن كل م

هذا املحرم بعينه، أي انعدام البديل املرشوع، وقد وجدت الرشكات  احلاجة إىلقد اشرتطوا لذلك أن تتعني 

قود هذه الرشكات اإلسالمية التي تقدم متويال إسالميا كام تعلمون، وقد أفرد املجمع مؤمترا كامال لدراسة ع

وأفتي فيها بعد النظر يف عقودها واالستامع إىل ممثليها وقرارات هذا املؤمتر وتوصياته منشورة عىل موقع 

 .املجمع كام تعلمون

 وبعد هذه املقدمات تناول هذه النوازل تباعا بام يفتح به اهلل عز وجل:

                                                           
 (.2327(، ومسلم )6786متفق عليه: أخرجه البخاري )( 7)
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 حلكوميّة لرشاء البيوت:أوالا: االستفادة من القروض ذات الفوائد اليسرية واهلبات ا

تعِرُض احلكومة الفيدرالية أو حكومة بعض الواليات عىل ذوي الّدخل املحدود قروضاا لرشاء       

بيت  للّسكنى بنسبة ضئيلة  من الربا، وبرشوط  ُميرّسة ، بل وقد متنح مساعدات  نقدّية غري ُمسرتدة  تصل إىل 

. فهل جيوز االستفادة من تلك ٪ من قيمة العقار إعانة لذوي الدخل املحدود، وليس اسرتباحاا وال ٥ جتارةا

 القروض واهلبات لتملك منزل لذوي الدخل املحدود؟

يف صورة هبات غري مسرتدة أو ختفيض يف سعر الفائدة بمناسبة  تبمساعداال َيفى أن جمرد التلويح 

عة ال التمويل الربوي ليس كافيا بذاته للرتخص يف الدخول يف عقد القرض الربوي، فهذه املساعدات منف

 شك يف ذلك، ومفهوم احلاجة أو الرضورة رشعا َيتلف عن مفهوم املنفعة أو املصلحة!

فالقول يف هذه النازلة هو القول يف التمويل التقليدي لرشاء البيوت يف هذا البلد، ويعيدنا إىل املربع 

هو املنع، لكونه ل العلم فيام يراه مجهور أهاألول، إىل القول الفصل يف هذه القضية من حيث املبدأ، فاألصل 

من الربا اجليل ، وقليل الربا وكثريه حرام، ومناط الرتخص فيه هو الرضورة، أو احلاجة املاسة التي تنزل 

منزلتها، وما يعنيه ذلك بطبيعة احلال من انعدام البديل املرشوع الذي تندفع به تلك الرضورة أو احلاجة املاسة 

ومية أم مل توجد، وسواء أكان الربا يسريا أم كان كثريا، وأمر الرضورة بني، العامة، سواء أوجدت اهلبات احلك

واجلدل حوله قليل، ولكن اجلدل يدور غالبا حول مفهوم احلاجة وما حيدث أحيانا بمناسبة احلديث عن 

 ورةاحلاجة من اخللط بني احلاجيات والتحسينيات، فهلم إىل ملحة حول مفهوم احلاجة التي تنزل منزلة الرض

 يف إباحة املحظورات يف إطارها الفقهي

 تنزيل احلاجات منزلة الرضورات يف إباحة املحظورات

 حول مفهوم القاعدة ورشائط تطبيقها 

احلاجة يف اللغة: ما تكون حياة اإلنسان بدونه عسرية شديدة، ويف االصطالح الفقهي: ما يفتقر إليها 

ب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املصلحة، فإذا مل تراَع من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغال

 احلرج واملشقة. -عىل اجلملة  -دخل عىل املكلفني 

 املعنى العام للقاعدة

ع،أن احلاجة ُتنّزل، فيام حيظره  منزلة الرضورة، فُتعامل معاملة الرضورة، من حيث إثبات احلكم  الرشه

اجة شاملة جلميع األمة، أو خاصة ببعضهم كأهل بلد بعينه، أو الرشعي املالئم هلا، سواء كانت هذه احل
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أصحاب حرفة بعينها. فالتسهيالت االستثنائية ال تقترص عىل حاالت الرضورة امللجئة بل تشمل التسهيالت 

حاجات اجلامعة أيضا مما دون الرضورة، غري أن ما جتيزه احلاجة جيب أن يكون دون ما جتيزه الرضورة؛ ألن 

 إنام تؤثر يف املنهي عنه لغريه متى تضمن مصلحة راجحة. احلاجة

 حول نشأة هذه احلاجة التي يتسنى تنزيلها منزلة الرضورات يف إباحة املحظورات

إن احلاجة إىل احلرام ال تنشأ وال يتصور وجودها ابتداء إال إذا تعينت وانعدم البديل املرشوع الذي 

إىل احلرام ال ينشأ وال يتصور وجوده ابتداء إال إذا تعني وانعدم البديل  تندفع به هذه احلاجة، كام أن االضطرار

املرشوع الذي تندفع به هذه الرضورة، فإذا عم احلرام يف كل ما تندفع به الرضورات أو احلاجات، حتققت 

رة من ن يؤوي اإلنسان رضومسك هذه احلالة وامتهد السبيل إىل مناقشتها. فإذا قلنا مثالا: إن احلاجة إىل

كنّاا إال من خالل التملك، ومل نجد سبيالا إىل التملك إال من خالل مسرضوراته، ثم نظرنا من حولنا فلم نجد 

القروض الربوية، فهنا يصح القول بتحقق حالة الرضورة التي تبيح لصاحبها من املحظور ما يلزم لدفعها، 

ساكن )مكان مغلق يقي من احلر والربد وينشأ يف هذه احلالة سؤال: إن الرضورة قد تندفع بأدنى امل

والعاديات(، فهل نكتفي بالوقوف عند مرتبة الرضوريات يف دفع هذه احلاجة، فال نأخذ من املساكن إال 

أدناها؛ ألن الرضورة تقدر بقدرها؟ أم يمكن أن نتوسع قليالا، فننزل إىل مستوى احلاجيات ملا يؤدي إليه 

عنت ظاهر ومشقة بالغة، ال سيام إذا عمت احلاجة واتسعت دائرة الوقوف عند مستوى الرضوريات من 

احلاجات العامة تنزل منزلة الرضورات يف إباحة »الرضورة وطال أمدها؟ هنا يأيت دور هذه القاعدة 

؛ لتحدث شيئاا من التوسعة الرضورية التي يؤدي غياهبا إىل سقوط القوى، وانتقاض البنية، «املحظورات

الترصف والتقلب يف أمور املعاش! فيقال: إنه ال يلزم واحلال كذلك أن يقف املضطر عند وصد اخلالئق عن 

حدود الرضورة فقط؛ بل يأخذ ما يؤدي تركه إىل الترضر يف احلال واملآل من غري ترفه وال تنعم وال خروج 

ابه )الغياثي(، وفصل عن حد احلاجة إعامالا هلذه القاعدة، وهذا هو الذي ناقشه إمام احلرمني اجلويني يف كت

 القول فيه يف حتقيق نفيس مل يسبق إىل مثله، رمحه اهلل!

 رشوط تطبيق قاعدة تنزيل احلاجات منزلة الرضورات يف إباحة املحظورات

تنزيل احلاجة منزلة الرضورة ال يعنى أبدا قيامها مقام الرضورة مطلقا، وإال ملا كان ثّمة فرق بني 

 هناك رشوطا للعمل بمقتىض هذه القاعدة، حتدث أهل العلم عن ذلك، احلاجة والرضورة. لذلك فإنّ 

 فذكروا منها:
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حتقق احلاجة بمفهومها الرشعي وهو دفع الرضار، والضعف الذي يصد عن الترصف والتقلب يف أمور  ▪

ع املعاش، واستمرار الناس عىل ما يقيم قواهم، وليس جمرد التشوف إىل اليشء، أو جمرد الرغبة يف االنتفا

 والرتفه والتنعم.

أن ال يعود اعتبارها عىل األصل باإلبطال، ومن ثم رشع اجلهاد مع أئمة اجلور، ذلك أن اجلهاد رضوري  ▪

 حلفظ الدين، واعتبار العدالة يف الوالة مكمل لذلك، واملكمل إذا عاد عىل األصل بالبطالن مل يعترب.

إذا تلبس املكلف بأسباهبا فعالا، فليس ملن نوى  أن تكون قائمة ال منتظرة، فال يرشع األخذ بالرخص إال ▪

 .(8)السفر أن يستفيد من الرخص بمجرد النية؛ بل ال بد من التلبس الفعيل بالسفر

ويبقى النظر أنه إذا قامت احلاجة وتعينت هل يأخذ فقط ما يسد الرمق؟ أم يأخذ ما تسد به احلاجة؟  

واخلالف يف ذلك خالف معترب، مع اتفاق اجلميع أنه إذا وجد بديال مرشوعا فليس له أن يلجأ إىل امليتة وال 

ُه َأَتاُه َرُجٌل ِمَن اأْلَْعَراِب َيْسَتْفتِيِه اهللِ  َسُمَرَة، َعْن َرُسولِ  عنوإىل غريها من املحرمات بإمجاع املسلمني،  ، َأنه

ُرُم َعَلْيهِ  ِذي حَيْ ِذي حَيِلُّ َلُه، َويِف ُنُسكِِه َوَماِشَيتِِه َويِف َعنَِزِه َوَفْرِعِه ِمْن َنَتِج إِبِلِِه َوَغنَِمِه؟ َفَقاَل َلُه  ،يِف اله َرُسوُل َواله

ُرُم َعَلْيَك اخْلََبائُِث، إاِله َأْن َتْفَتِقَر إىَِل َطَعام  اَل حَيِلُّ َلَك َفَتْأُكَل ِمنُْه َحتهى تَ حَيِلُّ َلَك الطه : »اهللِ  ْسَتْغنَِي يَِّباُت، َوحَيْ

، َفَقاَل: َما « َعنْهُ  ُه َسَأَل َرُجٌل ِحينَِئذ  ِذي آُكُل ِمْن َذلَِك إَِذا َبَلْغُتُه، َومَ  َفْقِري،َوَأنه ا ِغنَاَي الهِذي ُيْغنِينِي َعنُْه؟ َوَما اله

ا َفَتْبُلُغ بُِلُحوِم َماِشَيتَِك إىَِل َنتَِجَك، َأْو ُكنَْت َتْرُجو »َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ َصىله اهللُ َعَليِْه َوَسلهَم:  إَِذا ُكنَْت َتْرُجو َنَتجا

َك، َأْو ُكنَْت َتْرُجو ِمرَيةا َتنَاهُلَا، َفَتْبُلُغ إَِلْيَها ِمْن حُلُوِم َماِشَيتَِك، َوإِْن ُكنَْت َغْيثاا َتُظنُُّه ُمْدِرَكَك، َفَتْبُلُغ بُِلُحوِم َماِشَيتِ 

                                                           
ة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقةا يل ضّلت فإن وجدهتا فأمسكها ": وال يرد عىل ذلك ما ثبت يف الصحيح من حديث جابر بن سمرة ( 8) أن رجالا نزل احلره

، فأتاه فسأله، جيد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأِب فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقّدد شحمها وحلمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول اهلل  فوجدها فلم

 ( قال شارح احلديث يف قول النبي فقال: هل عندك غنىا يغنيك؟ قال: ال، قال: فكلوها! قال: فجاء صاحبها فأخربه اخلرب، فقال هاله كنت نحرهتا، قال استحييت منك

أكل امليتة وليس خشية  )هل عندك غنىا يغنيك(: أي تستغني به ويكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها، ووجه الداللة كام ذكروا من احلديث أن عدم الغنى والكفاية ُيبيح

َم َوََلَْم اْْلزِنِيرِ }يف آيات حتريم امليتة، يف مثل قوله تعاىل: املوت جوعا ا فقط، ويناقش ذلك بأن الغني عن هذه امليتة يقابل االضطرار املذكور  َة َوادلذ َم َعلَيُْكُم الَْميَْت َما َحرذ إِنذ
 ۖ ِ ّللذ ْْيِ ا ِهِ لَِغ هِلذ ب

ُ
ِ   ا َفَمنِ  َوَما أ َليْه إِثَْم َع ََل  ٍد فَ ََل ََع ْْيَ بَاٍغ َو رذ َغ ِنذ  ْضُط َ  إ ّللذ ر   ا رذ  َفَمنِ }: تعاىل وقوله[. 173: البقرة] {رذِحيم   َغُفو َْمَصةٍ  ِف  اْضُط ْْيَ  ََم ٍِف  َغ ْمٍ  ُمَتَجان ث  فَإِنذ  ِِلِ

 َ ر   اّللذ رضورة والغنى عن احلاجة، ومن املعلوم رشعا أن امليتة ال تستباح إال بالرضورة للنصوص الواردة يف سورة املائدة، فهو تعبري جممل حيتمل الغنى عن ال {رَِحيم   َغُفو

 ذلك، لكن إذا نزلت الرضورة جاز التوسع يف دفعها بام تندفع به الرضورة واحلاجة معا.

يثبت تغريه، فيثبت للحظة الراهنة حكم الرضورة، ويستصحب ذلك إىل  فالصحاِب كان يف حالة اضطرار أو قارهبا، واألصل االستصحاب، وبقاء ما كان عىل ما كان حتى

ا وجد بديال مرشوعا، فليس أن يصيب قواما من عيش حالل، فالرضورة باقية بحكم االستصحاب، وال يرضه محله للميتة، وإذا وجد غنى يغنيه ألقى هبا، ويدل لذلك إنه إذ

ع. وليس من رشط جواز تناول امليتة أن يميض عليه ثالثة أيام ال جيد طعاما، كام قد يتوُهه كثري من العوام وغريهم، بل متى له أن يأكل من امليتة التي حيملها معه بال نزا

ُْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللهِ، إِنها بَِأْرض  ُتِصيبُنَا هِبَ  : َأَّنه يْثِيِّ  الله
تَِفئُوا،  ا املَْْخَمَصُة،اضطر إىل ذلك جاز له، َعْن َأِِب َواِقد  لُّ َلنَا املَْيْتَُة؟ َقاَل: إَِذا مَلْ َتْصَطبُِحوا، َومَلْ َتْغتَبُِقوا، َومَلْ حَتْ

َفَمتَى حَتِ

ا  (: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني.3/26(. وقال ابن كثري يف تفسري القرآن )21901. أخرجه أمحد )"َفَشْأُنُكْم هِبَ
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ِذي َأَدُعهُ « اَل َتْرُجو ِمْن َذلَِك َشْيئاا، َفَأْطِعْم َأْهَلَك مِمها َبَدا َلَك َحتهى َتْسَتْغنَِي َعنْهُ  : َما ِغنَاَي اله  إَِذا َفَقاَل اأْلَْعَراِِبُّ

َم:  َم َعَليَْك »َوَجْدُتُه؟ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسله َبِن، َفاْجَتنِْب َما ُحرِّ ا ِمَن الله إَِذا َرَوْيَت َأْهَلَك َغُبوقا

هُ  ُه َمْيُسوٌر َلَك ُكلُّ ا َماُلَك َفإِنه َعاِم، َأمه ا َويِف َنَتِجَك ِمْن  َليَْس فِيِه َحَراٌم َغرْيَ  ،ِمَن الطه َأنه يِف َنَتِجَك ِمْن إِبِلَِك َفْرعا

قْ  ا، َتْغُذوُه َماِشَيَتَك َحتهى َتْستَْغنَِي، ُثمه إِْن ِشْئَت َأْطَعْمَتُه َأْهَلَك، َوإِْن ِشْئَت َتَصده َوَأَمَرُه « َت بَِلْحِمهِ َغنَِمَك َفْرعا

 .(9)ة  َعترَِيةا لَِيْعرِتَ ِمَن اْلَغنَِم ِمْن ُكلِّ َساِئمَ 

تعني احلاجة إىل هذا املحرم، أي انعدام البدائل املرشوعة، وانسداد مجيع الطرق املرشوعة املوصلة للغرض  •

فإن وجد سواه فإنه ال حيل ، ولو اندفعت احلاجة  املحرم،سواها، فال نجد شيئاا يدفع احلاجة إال هذا اليشء 

ة، ومع ذلك ال جيوز له العمل هبا وال املصري به، فقد تعرض لبعض الناس حاجة بالغة درجة املشقة غري املعتاد

إىل حكمها، والسبب يف ذلك: أن هذه احلاجة غري متعّينة، ومن بني هذه البدائل فيام نحن بصدده االستئجار 

 متى حتققت به احلاجة، والقدرة عىل التحول إىل مواضع أخرى يتسنى فيها احلصول عىل البديل املرشوع.

 ، وحتريم ما يتعلق بالرتفه والتنعم، أو حمض التوسع.االكتفاء بمقدار احلاجة •

أن ال يكون األخذ هبا خمالفاا ملقصود الشارع، فإذا كانت الرخصة قد رشعت للتيسري وحتقيق حاجات الناس،  •

فليس ألحد أن يتحيل إلجياد سبب يرتخص بمقتضاه كأن ينشئ سفراا ليقرص الصالة أو ليفطر يف َّنار 

 ه لغريه فراراا من احلج الواجب.رمضان، أو أن هيب مال

 الفرق بني الرضورة واحلاجة

يظهر الفرُق بني الرضورة واحلاجة بتعريِف كلٍّ ِمنُْهام، فالرضورة ما َيلحق بفواهتا اهلالُك أو ما يقاربه. 

خل عىل أما احلاجة فال حيصل بفواهتا اهلالك، وإنام يرتّتب عىل عدمها املشّقة واحلرج والضيق، فإذا مل تراع د

ة الرضوريهة.  املكلفني يف اجلملة احلرُج واملشّقُة، ولكن ال يبلغ مبلَغ الفساد العادي املتوقهع يف املصالح العامه

 ويمكن إجياز الفرق بني احلاجة والرضورة  الرضورة فيام ييل: 

للتخلص من أوالا: أن الرضورة أشد باعثاا من احلاجة؛ ألن الرضورة مبنية عىل فعل ما ال بد منه 

 املسئولية، وال يسع اإلنسان تركه، وأما احلاجة فهي مبنية عىل التوسع فيام يسع اإلنسان تركه.

ثانياا: أن الرضورة تبيح املحظور سواء أكان االضطرار حاصالا للفرد أم للجامعة، بخالف احلاجة فإَّنا 

امعة؛ ذلك ألن لكل فرد حاجات ال توجب الرتخص واخلروج عىل األحكام العامة إال إذا كانت حاجة اجل

                                                           
 (.7046ح/7/257)أخرجه الطرباين يف الكبري ( 9)
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متجددة وخمتلفة عن غريه، وال يمكن أن يكون لكل فرد ترشيع خاص به، بخالف الرضورة فإَّنا نادرة 

 وقارصة.

 األساسيةاملسكن من احلاجات 

يف كون املسكن إحدى احلاجات األساسية لإلنسان التي ال بد من توفريها، سواء أكان ذلك  ال مماراة

باالستئجار، أم التملك، أم بأي صورة أخرى من صور ملكية االنتفاع، فمبدأ وجود كن )مسكن( يأوي 

احلاجة ال تندفع اإلنسان إليه، حاجة من حاجاته األساسية بال نزاع، ولكن املنازعة يف اإلرصار عىل كون هذه 

إال بالتملك، ويف اعتبار التملك بذاته دون غريه من بقية الصور يمثل حاجة أساسية يف مجيع احلاالت، بحيث 

يتسنى معها الرتخص يف حمرم قطعي علم حتريمه من الدين بالرضورة، ويف اإلرصار عىل أن هذه احلاجة ال 

 تندفع باإلجيار يف مجيع احلاالت.

ما يمكن أن يساق من أدلة يف هذا املقام ال ينرصف يشء منه إىل خصوصية التملك، وإن كل ما سيق و

وإنام ينرصف إىل مبدأ االكتنان يف ذاته، وفرق بني أن يكون احلديث عن مبدأ اإليواء أو االكتنان يف ذاته، وبني 

من احلر والربد وعيون  أن ينرصف إىل صورة معينة من صوره متلكاا كانت أو إجياراا، فاالكتنان يف مسكن يقي

املارة وسائر العاديات هو األمر الذي ال بديل منه وال غنى عنه، وهو الذي تنرصف إليه كل األدلة التي حيتج 

هبا من يتحدثون عن أُهية السكن ومسيس احلاجة إليه، أما أن جيعل التملك يف ذاته هو الذي يمثل احلاجة 

سكن إال من خالله، فليس يف أدلة الرشع وال معطيات الواقع ما يؤيد األساسية، بحيث ال تندفع احلاجة إىل امل

 ذلك بوجه من الوجوه.

وإذا كان أول اخللل يف هذا املقام هو اخللط بني مبدأ االكتنان يف ذاته وبني شكل معني من أشكاله، 

فع هذا االلتباس، وإين وتنزيل األدلة الواردة يف األول عىل الثاين، فلعل أول الرشد هو إزالة هذا اخللط ور

ألرجو أن يمتهد من خالل ذلك سبيل إىل حسن التعامل مع هذه النازلة، وإىل التقاء املتنازعني فيها عىل كلمة 

 سواء.

 اإلمام اجلويني وحتقيقه هلذه القاعدة:

يتوقع أن احلاجة ال يعني هبا التشهي أو التشوف، وإنام يعني هبا دفع الرضر، وما  -رمحه اهلل -لقد بني

لسنا نعني باحلاجة »رمحه اهلل:  -منه فساد البنية، ويصد الناس عن الترصف والتقلب يف أمور العيش، فيقول

تشوف الناس إىل الطعام وتشوقها إليه، فرب مشته  ليشء ال يرضه االنكفاف عنه، فال معترب بالتشهي 
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إىل  -رمحه اهلل تعاىل -، ثم انتهى«اهموالتشوف، فاملرعي إذن دفع الرضار واستمرار الناس عىل ما يقيم قو

إن الناس يأخذون ما لو تركوه لترضروا يف احلال أو يف املآل، والرضار الذي ذكرناه يف أدراج الكالم »القول: 

 «.عنينا به ما يتوقع منه فساد البنية، أو ضعف يصد عن الترصف والتقلب يف أمور املعاش

و معيار احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة يف إباحة املحظور معيار االنتفاع ه -رمحه اهلل-ومل جيعل

فإن قيل: هال جعلتم املعترب يف الفصل ما ينتفع به املتناول؟ قلنا هذا سؤال عم عن مسالك »رمحه اهلل:  -فقال

حمرم املراشد! فإنا إذا أقمنا احلاجة العامة يف حق الناس كافة مقام الرضورة يف حق الواحد يف استباحة ما هو 

، فهذا منتهى البيان يف هذا  عند فرض االختيار، فمن املحال أن يسوغ االزدياد من احلرام انتفاعاا وترفهاا وتنعاما

 «.الشأن

أن يعم احلرام طبق األرض كلها، وأن تفسد املكاسب كلها، وأن  -رمحه اهلل -وفرض املسألة كام ذكره

لذي طرحه يف هذه احلالة: هل يقف الناس يف هذه احلالة عند ال جيد الناس إىل طلب احلالل سبيالا! والسؤال ا

حدود ما يسد الرمق ويدفع عنهم غائلة املوت، أم إن هلم أن يأخذوا منه قدر احلاجة؟! واختيار الثاين أمر 

سقوط القوى وانتكاث املرر، وانتقاض »بدهي؛ ألن يف االقتصار عىل الرضورات فحسب يف مثل هذه احلالة 

ا يؤدي إليه ذلك من ارتفاع الزرع واحلراثة وطرائق االكتساب وإصالح املعايش التي هبا قوام اخللق البنية، وم

قاطبة، وقصاراه هالك الناس أمجعني، ومنهم ذو النجدة والبأس وحفظة الثغور من جنود املسلمني، وإذا هم 

 .(10)«سلك وتبرت النظاموهنوا وضعفوا واستكانوا استجرأ الكفار وختللوا ديار اإلسالم، وانقطع ال

 هذه الضوابط التي ذكرها هذا اإلمام اجلليل.  -رمحك اهلل -فتأمل

 فاحلاجة عنده ال تعني جمرد التشوف إىل اليشء أو التشوق إليه.

 واحلاجة عنده ال تعني االنتفاع والرتفه والتنعم.

 .وإنام احلاجة عنده تعني دفع الرضار، واستمرار الناس عىل ما يقيم قواهم

 أن يؤدي فواهتا إىل هذه املفاسد التي أشار إليها أو قريب منها يف احلال أو يف املآل.

وفرض املسألة أن يعم احلرام طبق األرض كلها، وأن تفسد املكاسب كلها، وأن ال جيد الناس إىل 

 طلب احلالل سبيالا!

  تطبيق اجلويني نفسه هلذه القاعدة يف باب املساكن
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-هذه القاعدة يف باب املساكن عىل وجه التحديد؟  إنه مل يفته  -رمحه اهلل -نيولكن كيف طبق اجلوي

فأما املساكن فإين أرى مسكن الرجل من أظهر ما »أن يتحدث عن املساكن بصفة خاصة فقال:  -رمحه اهلل

 «.متس إليه حاجته، والسكن الذي يؤويه وعيلته وذريته مما ال غناء به عنه

حاجة الرجل إىل املسكن من أمس حاجاته، وأنه مما ال غناء به عنه، ولكنه مل يرتك وهكذا بدأ ببيان أن 

األمر مرشعاا؛ بل بني أن الرتخص يف استباحة املحرم لتحصيله مرهون بجملة رشوط حازمة بيهنها بقوله: 

ىل مواضع وهذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم، ومل جيد أهل األصقاع والبقاع متحوالا عن ديارهم إ»

 «.مباحة، ومل يستمكنوا من إحياء موات وإنشاء مساكن سوى ما هم ساكنوها

ثم يتعني االكتفاء بقدر احلاجة، وحيرم ما يتعلق بالرتفه »جالءا فيقول:  -رمحه اهلل -ثم يزيد األمر

ومما يتعلق بتتمة البيان يف ذلك أن مجيع ما »ثم يواصل تأكيده عىل ضوابط هذا الرتخص فيقول: « والتنعم

ذكرناه فيه إذا عمت املحرمات، وانحرست الطرق إىل احلالل، فأما إذا متكن الناس من حتصيل ما حيل فيتعني 

عليهم ترك احلرام واحتامل الَكلِّ يف كسب ما حيل، وهذا فيه إذا كان ما يتمكنون منه مغنياا كافياا دارئا 

للحاجة، فأما إذا كان ال يسد احلاجة العامة ولكنه يأخذ مأخذاا ويسد مسّداا، فيجب االعتناء للرضورات ساّداا 

 بتحصيله، ثم بقية احلاجة تتدارك بام ال حيل عىل التفصيل املتقدم.

فإن قيل: ما ذكرمتوه فيه إذا طبقت املحرمات طبق األرض، واستوعب احلرام طبقات األنام، فام القول 

 لك بناحية من النواحي؟ فيه إذا اختص ذ

قلنا: إن متكن أهلها من االنتقال إىل مواضع يقتدرون فيها عىل حتصيل احلالل تعني ذلك، فإن تعذر 

ذلك عليهم وهم جم غفري وعدد كبري، ولو اقترصوا عىل سد الرمق وانتظروا انقضاء أوقات الرضورات 

 «.، فيأخذوا أقدار حاجاهتم كام فصلناها..النقطعوا عن مطالبهم، فالقول فيهم كالقول يف الناس كافة

ومن خالل هذه النقول التي أسهبنا فيها عن عمد نتبني أن ضوابطه يف خصوص املسكن تتمثل فيام 

 يأيت: 

 أن يعم التحريم طبق األرض، وتنحسم الطرق إىل احلالل، وإال تعني احتامل الكل يف كسب ما حيل.

 ىل مواضع مباحة.أن ال جيد الناس متحوالا عن ديارهم إ

 أن ال يتمكنوا من إحياء موات وإنشاء مساكن أخرى.

 أن ال يتمكنوا من االنتقال إىل مواضع أخرى.
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 االكتفاء بمقدار احلاجة وحتريم ما يتعلق بالرتفه والتنعم.

 مزيد من االحتياط يف باب املساكن!

دم جتاوز قدر احلاجة أنه جعل وحرصه عىل ع -رمحه اهلل -ومما يدل أشد الداللة عىل احتياط اإلمام

معيار ما يرتخص يف مثله من الثياب إذا عم احلرام طبق األرض هو ما يرتخص يف مثله للمفلس الذي 

أحاطت به ديونه وحجر عليه بسبب إفالسه؛ وهو أنه يرتك عليه دست ثوب يليق بمنصبه، ولكنه يف باب 

ثم املحجور عليه »، فلم يقل يرتك له مسكنه، وإنام قال: املساكن ذكر أنه يكتفي بأقل املنازل مع رعاية منصبه

املفلس يرتك عليه دست ثوب يليق بمنصبه، ويكتفي بأقل املنازل مع رعاية منصبه، فالوجه أن نقول: إذا عم 

مِلَ ال »، ثم افرتض سؤاالا يرد عليه يف هذا املقام: «التحريم اكتفى كل بام يرتك عليه من الثياب لو حجر عليه

وأجاب عن ذلك بقوله: « ك عىل املفلس مسكنه ويتعني عليه أن يكتفي بأقل املنازل مع رعاية منصبه؟يرت

 «.قلنا: سبب ذلك أنه يف الغالب جيد كنّاا بأجرة نزرة فليكتف بذلك»

ضوابطه يف هذا املجال، وارجع البرص هل ترى من هتاون أو تفريط يف تقرير أن  -رمحك اهلل -فتأمل

بقدرها واحلاجة بام يدفعها؟ ثم ارجع البرص كرتني هل ترى احلاجة عنده إال درء الرضار يف  الرضورة تقدر

احلال أو املآل، وأن الرضار الذي عناه ما يتوقع منه فساد البنية أو الضعف الذي يصد عن الترصف والتقلب 

 ع وانترش من احلرام؟ يف أمور املعاش؟ وهل تراه يتهاون يف طلب البديل املرشوع قبل الرتخيص فيام شا

 حول اخللط بني مرتبة احلاجيات ومرتبة التحسينات يف سلم حتقيق املصالح 

مفهوم احلاجة وفقاا الصطالح األصوليني وكام سبقت اإلشارة إليه يف كالم اجلويني هو ما  أنذلك 

سعة ورفع الضيق املؤدي ما يفتقر إليه من حيث التو»يؤدي فواته إىل احلرج واملشقة، فهي كام يقول الشاطبي: 

يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل عىل املكلفني عىل اجلملة احلرج 

 .(11)«واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصالح العامة

ستأجر واستشعر حرجاا يف ويمكن أن يمثل هلا يف حالتنا هذه بشخص كثر عياله، وضاق به مسكنه امل

مقامه فيه، ومثل هذه احلاجة هي التي يدور اجلدل حول إباحتها للمحرم أو عدم إباحتها له، فمرتبة 

احلاجيات دون مرتبة الرضوريات؛ ألن الرضوريه هو ما ال بد منه يف قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 

فساد وهتارج وفوت حياة، ويمكن أن يمثل هلا يف حالتنا هذه  فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة؛ بل عىل
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بشخص غلقت أمامه أبواب االستئجار وأبواب القرض احلسن، وتقارصت إمكاناته عن الرشاء احلال، 

وتعذر عليه االنتقال إىل مكان آخر تتوفر فيه بدائل مرشوعة، وأصبح عرضة ألن هييم عىل وجهه بال مأوى، 

نطبق عليه حالة الرضورة التي اتفق أهل العلم عىل أَّنا تبيح من املحظور ما يلزم فمثل هذا هو الذي ت

 لدفعها.

ومما سبق يتأكد أن احلاجة املقصودة يف هذا املقام ال يقصد هبا بطبيعة احلال جمرد الرتفه أو التنعم أو 

فها  األخذ بام »الشاطبي بقوله: حمض التوسع واالستزادة من امللذات، فذلك أليق بمرتبة التحسينات التي عره

 .(12)«يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنسات التي تأنفها العقول الراجحات

 -والتمثيل ملجرد تصور مرتبة التحسيني يف سلم حتقيق املصالح  -ويمكن أن يمثل له يف نازلتنا هذه 

ن الربح، أو شابٍّ يف مقتبل عمره مل يتزوج بعد، بتاجر يريد أن يقرتض بالربا توسعاا يف جتارته، وتشوقاا ملزيد م

أو حديث عهد بزواج وله دخل مناسب، ويريد أن يتملك مسكناا بدالا من االستئجار؛ ألن هذا أحظى له 

وأنمى ألمواله، وال َيفى أن أحداا من أهل العلم مل يقل بتنزيل التحسينات منزلة الرضورات يف إباحة 

 املحظورات!

ا يمكن ذكره من مزايا التملك الربوي للبيوت ومزاياه، ال يصلح وحده مربراا للرتخص، وبالتايل فإن م

إال إذا أضيفت إىل ذلك حاجة ماسة خترج األمر من نطاق التحسينات إىل نطاق احلاجيات، عىل أدنى تقدير 

آلخر الذي عليه مجهور حتى يمتهد سبيل للنظر إىل هذا االجتهاد، باعتباره اجتهاداا معترباا يقف مع االجتهاد ا

أهل العلم؛ من القول برضورة توافر حالة الرضورة حتى يتسنى الرتخص يف ربا النسيئة التي اتفقت األمة 

كلها عىل حتريمه حتريم مقاصد، وليس حتريم ذرائع! ويكون لصاحب النازلة أن يستفتي قلبه أو من شاء من 

 أهل العلم حتى يرجح له بينهام.

القول بتنزيل احلاجات منزلة الرضورات يف إباحة املحظورات بغري ضوابط سوف يفتح إن إطالق 

الباب أمام عرشات من الصور والتطبيقات األخرى التي لعل بعضها مل تدر بخلد من أطلقه، وقد تنتهي بنا 

 إىل استباحة ما حرم اهلل بالكلية يف باب املعامالت:

ل احلاجات منزلة الرضورات يف إباحة املحظورات( ليس ومن ناحية أخرى فإن تطبيق قاعدة )تنزي

خاّصاا بقضية املساكن وحدها؛ بل ال بد يف الغالب أن يمتد ليشمل املطعوم واملرشوب وامللبوس، وسائر ما 
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الا أو طالباا، فإذا مل يض اراا أو ُعامه اعاا أو ُصنهاعاا أو جُته بط مفهوم حيتاج الناس إليه يف تقلبهم ويف معايشهم: ُزره

احلاجة ومل حيكم القول يف رشائطها فتحنا باباا واسعاا إىل خلع الربقة، والتفلت من كثري من قيود التكليف، بام 

 يتوهم أنه من قبيل املصالح أو احلاجات، وهو يف حقيقته ال يعدو أن يكون من جنس األهواء والشهوات!

الزواج، وال جيد السيولة وال القرض احلسن، وبه قد يأتينا الطالب بعد خترجه ليقول: إن به حاجة إىل 

حاجة إىل استقدام أرسته من الرشق لشهود عرسه، وبه حاجة إىل جتديد سيارته بمناسبة مرشوع زواجه، 

ويريد قرضا بنكيا لرشاء ذلك كله ويسدده عىل أقساط، مع ما يتضمنه ذلك بطبيعة احلال من الزيادات 

مبلغ خشية العنت أو قاربه ساغ ملثله هذا الرتخص فيام ال يتم أمر نكاحه إال  األمر الربوية! نتفهم أنه إذا بلغ به

 األمريبلغ األمر هذا املبلغ، فكان ملجرد حتقيق السكن والتنعم بدفء األرسة، ومل يكن يف  لو ملبه! ولكن ماذا 

 خشية العنت؟! وماذا عن التوسع خارج نطاق ما ال يتم النكاح إال به؟

ا الطبيب بعد خترجه ليقول: إنه يف حاجة إىل جتهيز عيادة أو مستشفى ليبدأ حياته العملية، وقد يأتين

ويبني نفسه اقتصادّياا، وال جيد السيولة الالزمة لذلك، وال القرض احلسن، علام بانه ليس يف بطالة وال يف 

أو يزيد، ولكنه  رىاألخشظف من العيش! بل دخله من وظيفته يبلغ ضعف دخل نظرائه من أصحاب املهن 

 وفضله!يريد املزيد من فضل اهلل! وال غني له عن بركته 

وقد يأتينا كل صاحب مرشوع خاص عارضاا حاجته إىل قرض ربوي لتمويل استثامراته التي يريد أن 

يستغني هبا عن ذل التوظف ومفاجآته، وأن يفرغ قلبه بعدها للعمل اإلسالمي، واإلسهام يف بناء اجلالية 

 مة!املسل

وإن التجار وأصحاب األعامل يف هذه البالد هلم حاجة ظاهرة يف كثري من األحيان إىل االقرتاض 

الربوي لرتسيخ استثامراهتم وجعلها قادرة عىل االستمرار واملنافسة يف عامل ال مكان فيه للكيانات الصغرية 

املنفعة فيه للمسلم؟ وإن هلم اهلزيلة، فهل يتسنى القول بأن هذه احلاجة مسوغ لالقرتاض الربوي ما دامت 

كذلك حاجة إىل الرتخيص يف االجتار يف اخلمور وحلم اخلنزير باعتبار ذلك جزءاا من مرشوعات متكاملة ال 

يتسنى ألحد أن يدخل فيها إال إذا قبل هبا مجلة، كام هو احلال يف حمالت )سفن إلفن وشربز( وغريها، فهل 

وإن للمسلمني عامة حاجة إىل التوسع يف باب اللحوم لقلة املتاجر يتسنى القول بمثل ذلك واحلال كذلك؟! 

التي تبيع اللحم احلالل وارتفاع أسعارها بصورة ظاهرة، فهل يتسنى القول بأن هذه احلاجة مربر هلم ألكل 

 امليتة من املنخنقة واملوقوذة ونحوُها
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إىل خصم ما لديه من أوراق مالية وسوف يأيت إلينا منهم من يقول مثال: إنه يبيع بالنسيئة، وحاجته 

لدى البنوك حاجة ماسة، فالناس ال يملكون السيولة الكافية للرشاء بالنقد، وهو ال يملك رأس املال الكايف 

لكل هذه التسهيالت، أو يأيت ليقول: إنه ال مكان يف هذه املجتمعات للكيانات االقتصادية الصغرية اهلزيلة، 

رته من خالل بعض القروض الربوية ليصلب عود استثامراته وتقوى عىل ويريد التوسع النسبي يف جتا

 املنافسة!

بل قد ال يقف األمر عند حدود الربا وحده؛ بل قد يأيت من يسحب ذلك عىل حمرمات أخرى، إن كثرياا 

ر من املرشوعات االقتصادية يف هذه البالد تشوهبا املحرمات، فاملطاعم وحمالت األغذية حتتوي عىل اخلمو

وحلم اخلنزير، وقد يلزم أصحاهبا من يشرتهيا أن يتعامل معها كام هي باعتبارها وحدات نمطية متكررة، وقد 

يأيت من يقول لنا من املستثمرين املسلمني: إن به حاجة لدخول هذا املجال بدالا من التقوقع يف الوظائف أو 

 رشوعات عىل ما حتتويه من املحرمات.املرشوعات اهلزيلة الفاشلة، ويريد الرتخيص له بتملك هذه امل

وإنه لتتعني اإلجابة عىل مثل هذا التساؤل: هل هذا الرتخص مقرر لدفع حرج ومشقة، أم للتوسع يف 

جلب مزيد من املنافع وحتقيق املزيد من املصالح؟ إن كانت الثانية فأوىل أن تكون الصياغة تنزيل احلاجات 

املحظورات! وذلك ألن صاحب األرسة املحدودة قد يقول: إنه عىل  والتحسينات منزلة الرضورات يف إباحة

الرغم من كونه ال يستشعر حرجاا يف مقامه، وال يشكو نقصاا يف دخله، وال كثرة يف عياله، إال أنه يريد أن 

، أو ألنه بمنطق املصلحة وحسابات الكسب املادي يرى أن هذا هو األحظ ى يتملك منزالا بالربا ترفهاا وتنعاما

واألنمى ألمواله، أو يقول: إنه يريد أن يستبدل سيارة حديثة فاخرة بسيارته الراهنة املتواضعة، ومل ال؟ أليس 

 املسكن الواسع واملركب اهلنيء من سعادة العبد ويمن طالعه ما دام األمر مما تتسع له قواعد املرشوعية؟!

تقدم عليه من مرشوعات سياحية مع ما بل ال يبعد أن حتتج بذلك الدول يف بالدنا، وتسوغ به ما 

تتضمنه من أنشطة حمرمة؛ كالفجور واخلمور والسفور ونحوه بدعوى تنشيط مرفق السياحة، وتوفري العملة 

األجنبية! وال يغني يف الرد عىل ذلك أن يقال: إن الفتوى خاصة بام كان من ذلك خارج دار اإلسالم؛ ألن 

ل احلاجات منزلة الرضورات يف إباحة املحظورات(، ومل يقل أحد ممن الفتوى تستند إىل قاعدة عامة )تنزي

مىض من أهل العلم بتخصيص تطبيقها عىل ما وقع من عقود خارج دار اإلسالم، فيصبح ختصيصها بذلك 

 ختصيصاا بغري خمصص، وحتكاّما بغري دليل!
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ب، ومل ُيْفَت بمثلها يف ثم يبقى بعد ذلك السؤال األخري: ملاذا قرص تطبيق هذه القاعدة عىل الغر

 الرشق، واحلاجة هناك أمس، والبدائل هنالك أضيق؟!

 صاحب الفضيلة الدكتور القرضاوي وضوابطه يف الرضورة:

تنبيه ال »يف كتابه القيم )فوائد البنوك هي الربا احلرام( وحتت عنوان:  -حفظه اهلل وأطال اهلل بقاءه -قال

 «:بد منه حول دعوى الرضورة

أَّني هذه املناقشة أريد أن أقرر أن هناك قاعدة ال خالف عليها، وهي أن للرضورات  وقبل أن»

أحكامها املقررة رشعاا، وكام أباحت الرضورة لألفراد أن يأكلوا امليتة والدم وحلم اخلنزير عند املخمصة كام 

ِ ُّ {رصح بذلك القرآن الكريم: ِ َ  فَإِنذ  ثٍْم   َفَمِن اْضُطرذ ِف ََمَْمَصٍة َغْْيَ ُمَتَجانٍِف ِل  ر   اّللذ املائدة: ] }رذِحيم   َغُفو

٣.] 

 فإن رضورة األمة هلا اعتبارها كذلك، وهي تبيح هلا ما كان حمظوراا يف وقت االختيار.  

 وكل ما هو مطلوب يف احلالني أمور ثالثة ال بد من رعايتها: 

األول: أن تتحقق الرضورة بالفعل، وال يكون ذلك جمرد دعوى الستغالل احلرام الرصيح، ولذلك 

شواهده ودالئله عند أهل العلم والبصرية، ويسأل يف ذلك عدول أهل الذكر واخلربة يف شئون املال 

ْ {ُّ واالقتصاد ممن ال يتبعون اهلوى، وال يبيعون اآلخرة باألوىل:  ِئَُك ِمث  [.١٤فاطر: ] }ُل َخبِْيٍ َوََل يُنَب 

أبواب احلالل كلها مع حماولة طرقها، وأال توجد  -فرداا أو حكومة-الثاين: أن تغلق أمام املضطر 

بدائل رشعية تسد احلاجة، ويمكن االستفادة منها للخروج من حد الرضورة وضغطها القاهر، فأما إذا 

 احلرام بحال.وجدت البدائل، وفتح باب للحالل، فال جيوز اللجوء إىل 

الثالث: أال يصبح املباح للرضورة أصالا وقاعدة؛ بل هو استثناء مؤقت، يزال بزوال الرضورة؛ وهلذا 

)الرضورات تبيح املحظورات( قاعدة أخرى مكملة وضابطة هلا، وهي التي تقول:  :أضاف العلامء إىل قاعدة

َفَمِن اْضُطرذ َغْْيَ بَاٍغ َوََل ََعٍد فَََل إِثَْم {، وهي مأخوذة من قوله تعاىل: «ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها»
َ  إِنذ  َعلَيْهِ   ر   اّللذ  .(13)ا فقد بغى وعداا أو مقدارا ، ومن جتاوز حد الرضورة زمانا [١٧٣البقرة: ] }ِحيم  رذ  َغُفو

 وليس وراء ما ذكره الشيخ اجلليل يف هذا املقام تعقيب وال إضافة!

                                                           
 (.111-110فوائد البنوك هي الربا احلرام ) (13)
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وإن األمور إذا مل تضبط عىل هذا النحو فإن هذا يفتق يف الدين فتوقاا عظيمة، ويفتح الباب أمام خلع 

 الربقة واستباحة جل املحرمات يف هذه املجتمعات بخليط من الشهوات والشبهات! 

 ومما هو جدير بالذكر أن القرارات املجمعية الواردة يف هذا الصدد تنص مجيعا عىل رضورة استفراغ

الوسع يف طلب البديل املرشوع، وأن مناط الرتخص هو انعدام هذا البديل والعجز عن حتقيقه، أي أن تكون 

 احلاجة متعينة، وهذه باقة من القرارات املجمعية يف هذا الصدد

بعد  ( ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السادس بجدة52/1/6قرار رقم )

وث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع )التمويل العقاري لبناء املساكن ورشائها( االطالع عىل البح

 تقرر: واستامعه للمناقشات التي دارت حوله

أوال: أن املسكن من احلاجات األساسية لإلنسان وينبغي أن يوفر بالطرق املرشوعة بامل حالل وإن 

من اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت هي طريقة  الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية ونحوها

 .حمرمة رشعا ملا فيها من التعامل بالربا

ثانيا: هناك طرق مرشوعة يستغنى هبا عن الطريقة املحرمة لتوفري املساكن بالتملك )فضال عن إمكانية 

 توفريه باإلجيار( منها:

املساكن تستوفيها بأقساط مالئمة أن تقدم الدولة للراغبني يف متلك مساكن قروضا خمصصة إلنشاء  -أ 

عىل أنه إذا دعت احلاجة إىل  "رسم خدمة  "بدون فائدة سواء أكانت الفائدة رصحية أم حتت ستار اعتبارها 

حتصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقترص فيها عىل التكاليف الفعلية لعملية 

 ( للدورة الثالثة هلذا املجمع1القرار رقم ) القرض عىل النحو املبني يف الفقرة )أ( من

أن تتوىل الدول القادرة إنشاء املساكن وتبيعها للراغبني يف متلك مساكن باألجل واألقساط  -ب 

 .( هلذه الدورة53/2/6بالضوابط الرشعية املبينة يف القرار )

 .أن يتوىل املستثمرون من األفراد أو الرشكات بناء مساكن تباع باألجل -ج 

وبذلك يتم رشاء  -عىل أساس اعتباره الزما  -أن متلك املساكن عن طريق عقد االستصناع  -د 

املسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق املزيل للجهالة املؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل مجيع الثمن بل 

اع لدى الفقهاء الذين جيوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الرشوط واألحوال املقررة لعقد االستصن

 .ميزوه عن عقد السلم
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البيان  ويويص: بمواصلة النظر إلجياد طرق أخرى مرشوعة توفر متلك املساكن للراغبني يف ذلك

اخلتامي الصادر عن املجلس األورِب لإلفتاء والبحوث بعد أن أكد عىل حرمة الربا، وأنه من السبع املوبقات، 

اهلل ورسوله، ويؤكد ما قررته املجامع الفقهية اإلسالمية من أن فوائد ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من 

البنوك هي الربا احلرام وبعد أن حث عىل االجتهاد يف إجياد البدائل الرشعية، أو مفاوضة البنوك الربوية 

 : ( عىل ما ييل2/4لتحويل هذه املعاملة إىل صيغة مقبولة رشعاا، نص يف فقرته الرابعة من قراره رقم )

)وإذا مل يكن هذا وال ذاك ميرساا يف الوقت احلارض، فإن املجلس يف ضوء األدلة والقواعد  

واالعتبارات الرشعية، ال يرى بأساا من اللجوء إىل هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لرشاء بيت حيتاج إليه 

مسكنه األسايس، وأال يكون  املسلم لسكناه هو وأرسته، برشط أال يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو

 .عنده من فائض املال ما يمّكنه من رشائه بغري هذه الوسيلة(

 البيان اخلتامي ملؤمتر رابطة علامء الرشيعة

 جاء يف البيان الصادر عن هذا املؤمتر الذي عقد بالواليات املتحدة ما ييل:

التسهيالت البنكية بسداد الثمن إىل البائع ا لتملك السكن عن طريق إن الطريقة املتاحة حاليا  -

وتقسيطه عىل املشرتي هو يف األصل من الربا، وال جيوز للمسلم اإلقدام عليه إذا وجد بديالا رشعّياا يسد 

 حاجته؛ كالتعاقد مع رشكة تقدم متويالا عىل أساس بيع األجل أو املرابحة أو املشاركة املتناقصة أو غريها.

ا بطريق التسهيالت البنكية، فقد ذهب البدائل املرشوعة، وأراد املسلم أن يمتلك بيتا  إذا مل يوجد أحد -

الرضورة؛ أكثر املشاركني إىل جواز التملك للمسكن عن طريق التسهيالت البنكية، للحاجة التي تنزل منزلة 

 .عىل أن يقترص عىل بيت للسكنى الذي حيتاج إليه، وليس للتجارة أو االستثامر ........

 قرار جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا 

 وأخريا فقد جاء يف قرار جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا ما ييل:

 املوضوع اخلامس: رشاء البيوت عن طريق التمويل الربوي.

أكد املجمع عىل أن فوائد البنوك هي الربا احلرام، وأن االقرتاض بالربا ال يرتخص فيه يف األصل إال 

ء أكان ذلك لبناء املساكن أم لغريه، وأن احلاجة العامة قد تنزل منزلة الرضورة يف إباحة عند الرضورات، سوا

 املحظور متى توافرت رشائط تطبيقها، ومنها:



 د. صالح الصاوي  نوازل العقارات

26    AMJA 16th Annual Imams' Conference | Contemporary Financial Issues (Buying Real Estate and Retirement Accounts) | 

 Mar 1st-3rd 2019 

 

حتقق احلاجة بمفهومها الرشعي وهو دفع الرضار، والضعف الذي يصد عن الترصف والتقلب يف 

أن يعم احلرام، وتنحسم الطرق إىل احلالل، وإال تعني أمور املعاش، ومنها انعدام البدائل املرشوعة، وذلك ب

بذل اجلهد يف كسب ما حيل، ومنها االكتفاء بمقدار احلاجة، وحتريم ما يتعلق بالرتفه والتنعم، ومنها انعدام 

 القدرة عىل التحول إىل مواضع أخرى يتسنى فيها احلصول عىل البديل املرشوع.

عاجز عن متلك مسكن بطريق مرشوع ال ربا فيه وال ريبة أن يقنع ثم بني بناء عىل ذلك أن األصل يف ال

باالستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيام حرمه اهلل ورسوله من الربا، وأنه إذا مثل االستئجار حرجا بالغا 

ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، العتبارات تتعلق بعدد أفراد األرسة، أو لغري ذلك جاز هلم الرتخص يف 

لك مسكن هبذا الطريق يف ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إىل أهل العلم لتحديد مقدار هذه احلاجة، مت

ومدى توافر رشائطها الرشعية، وذلك للتحقق من مدى صالحيتها بأن تنزل منزلة الرضورة يف إباحة هذا 

 املحظور.
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 : ثانيا: رشاء البيوت من البنوك مبارشةا 

أن  2008وصورة هذا املسألة التي ظهرت بعد أزمة الرهون العقارية التي انفجرت فقاعتها يف عام      

يعجز مالك البيت عن الوفاء بالتزاماته املالية فيتملكه البنك وفاء لديونه، ثم يعيد بيعه إىل مشرت آخر، ثم يعيد 

ات طويلة يف العادة، ليشرتي به منه البيت الكرة مع املشرتي اجلديد فيقرضه قرضا ربويا، مؤجال إىل سنو

فينتظم يف املعاملة عقدان: أحدُها بيع للبيت واآلخر إقراض لثمنه من قبل البنك، فيدفع العميل قيمة البيت 

من هذا القرض، ثم تبقى ذمته مشغولة هبذا القرض الربوي إىل أن ينتهي من سداد هذا القرض، أو يعجز عن 

بدأ الدورة مع عميل جديد يدور يف نفس الفلك! مع عدم متكني العميل من حيازة الوفاء فتعاد الكرة وت

 القرض أو الترصف فيه كام يشاء بل هو قرض موجه لشاء العقار من البنك ال غري!

والفرق بني هذه الصورة والصورة التقليدية للتمويل الربوي التقليدي لرشاء البيوت احتاد ذمة البائع 

واحدة فهل يمكن القول بأن هذا العقد صوري وأن العربة يف َّناية املطاف بعقد البيع  واملقرض، فهام جهة

 وتثري هذه املسألة هذه النقاط:، الذي هو مقصود البنك يف النهاية

 .األوىل: مدى ملكية البنك للعقار عند نكول املشرتي وعجزه

 .بيعالثانية: مدى اإللزام القانوين للبنوك باإلقراض وكف يدها عن ال

 .الثالثة: حول مدى الصورية يف عقد القرض

 أوال: حول ملكية البنك للعقار عند عجز املشرتي عن الوفاء بالتزاماته املالية؟  

هل ينص القانون أو العقود عىل انتقال ملكية البيت إىل البنك؟ أم يكون له حق البيع الستيفاء حقه 

 ليه؟فيبيعه نيابة عن املالك وإن بقيت فضلة ردها إ

املعروف فقها أن الرهن ملك للراهن بعد تسلمه للمرهتن، فتكون والية بيع الرهن للراهن ال لغريه، 

لكن لتعلق حق املرهتن به، وثبوت حق حبسه عنده حتى يستويف حقه، يتوقف بيع الراهن للرهن عىل رضا 

 .املرهتن وإذنه ما دام حقه قائاما 

رس، أو َغيبة: فإن كان الراهن أذن للمرهتن أو للعدل يف بيعه وإذا حل الدين وامتنع الراهن وفاءه لع

مل  نالرهن. فإباعه ووىف الدين، وإن مل يأذن له يف البيع رفع أمره إىل احلاكم، فيجربه عىل وفاء الدين، أو بيع 

 يفعل باعه احلاكم، وقىض ما عليه من دين، ورد الباقي له. 
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 أيلولة البيت إىل البنك عند عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته ويف مسألتنا هذه إذا كان هناك اتفاق عىل

املالية فقد فرغنا من هذا السؤال، ولكن الظاهر له حق البيع عىل املالك الستيفاء حقه املضمون بالرهن، فكأن 

املالك  البيت قد باعه احلاكم جربا عىل املالك استيفاء حلقوق الدائنني، وإذا كان ذلك كذلك فهو بمثابة بيع

نفسه ولكنه بيع املكره، فإذا كان اإلكراه بحق فال حرج يف ذلك، ونكون قد فرغنا أيضا من هذه املسألة، وال 

 .مرد األمر يف ذلك إىل اخلرباء أنَيفى 

ا: هل هناك حقيقة إلزام قانوين للبنك هبذا املسلك ال يملك غريه من الناحية القانونية فيستند إىل ذلك ثانيا 

 القانوين يف تسويغ هذا الترصف الستيفاء حقوقه؟اإللزام 

األغلب تاجر نقود يتاجر يف االئتامن،  األعمالواقع أن هذا عرف مرصيف وليس إلزاما قانونيا فالبنك يف 

وليس تاجرا تقليديا يتاجر يف السلع والعقارات، فاستثامراته تتمحور حول اإلقراض الربوّي وما يدور يف 

وليس مؤسسة ا جتارية ا تتملك العقارات وتبيعها. ولعل االعتبار العميل  تكميلية ،رصفّية  َفلكِِه من خدمات  م

 الفيدرالية،يف ذلك يتمثل يف أن البنوك تقوم يف العادة ا بإعادة بيع الّديون اآلجلة بثمن   أقل لرشكات التمويل 

لوحيدة كام سبق، وال يتسنّى هلا ذلك وهي سلعاهتا ا اإلقراضلتتسنى هلا السيولة الكافية الستدامة عمليات 

، فهناك حاجة مهنية هلذا اإلجراء يف ظل هيمنة االقتصاديات   الرأسامليةإذا باعت بيعا تقليديا بدون إقراض 

 الربوية.

 :ثالثا: حول الصورية التي يستند إليها يف تسويغ هذا الترصف

إن الصورية هي اتفاق الطرفني املتعاقدين عىل إخفاء عقد ما حتت ستار عقد آخر، أو هي اصطناع 

مظهر كاذب إلخفاء ترصف حقيقي، فقد يلجأ املتعاقدان إىل إخفاء حقيقة ترصف قانوين تم إبرامه هبدف 

البيع. ىل من رسوم ألن رسوم اهلبة أع البيع،مثل إخفاء اهلبة حتت ستار  القانون،االحتيال عىل أحكام 

 بقصد اإلرضار بالدائنني، وهي عىل نوعني: وقد تتم القانون،قد تتم بقصد االحتيال عىل أحكام  ةوالصوري

وهي صورية تتضمن افتعاال كامال لترصف ال وجود له يف احلقيقة، كافتعال بيع للامل  مطلقة:صورية  

 هروبا من مصادرته.

أي إجراء قانوين بحقه فيعمد إىل مثل هذا  اختاذيف التهرب من  وعادة يلجأ إليها يف حالة رغبة شخص

العقد كالدائن الذي يقوم بنقل أمواله وممتلكاته باسم شخص آخر للتهرب من دائنيه، أو التهرب من حكم 

جائر يريد مصادرة أمواله. ومن صورها بيع التلجئة، ويراد به بيع صوري حيمي به اليشء املبيع من مصادرة 
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ظامل، فيواطئ رجال عىل التظاهر ببيعه له، وهو بيع أبطله احلنابلة وصححه أبو حنيفة والشافعي، سلطان 

: ُهَو  " :يقول ابن قدامة افِِعيُّ ٌد. َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوالشه َفْصٌل َبْيُع التهْلِجَئِة َباطٌِل. َوبِِه َقاَل َأُبو ُيوُسَف َوحُمَمه

ط  َفاَصِحيٌح؛ أِلَنه  َفَقا َعىَل رَشْ ، َكاَم َلْو اته ، َفَصحه
ِه، َخالِياا َعْن ُمَقاَرَنِة ُمْفِسد 

وطِ ، ُثمه اْلَبْيَع َتمه بَِأْرَكانِِه َورُشُ
ِسد 

اَُم َما َقَصَدا اْلَبيَْع، َفَلْم َيِصحه ِمنُْهاَم َكاهْلَاِزَلنْيِ  . َوَلنَا، َأَّنه
ط  ، َوَمْعنَى َبْيِع التهْلِجَئِة، َأْن ََيَاَف َأْن َعَقَدا اْلَبيَْع بَِغرْيِ رَشْ

اُه ِمنُْه، لَِيْحتَِمَي  ُه اْشرَتَ ُه ِمْلَكُه َفيَُواطَِئ َرُجالا َعىَل َأْن ُيْظِهَرا َأنه ْلَطاُن َأْو َغرْيُ ا  َيْأُخَذ السُّ بَِذلَِك، َواَل ُيِريَداِن َبْيعا

 .(14)"َحِقيِقيًّا

كإخفاء هبة يف صورة بيع هروبا  آخر،إخفاء ترصف يف صورة ترصف وصورية نسبية بالتسرت: وهي 

من ارتفاع رسوم تسجيل اهلبة مثال، ومنشأ القول بالصورية عند من قالوا بذلك: أن البائع واملقرض جهة 

واحدة، وأن املقرض يبذل املال للعميل ولكنه يدفعه لنفسه وال يمكن العميل منه، وأن هذا هو السبيل 

ستدامة أعامل البنك فعندما تكون املعاملة قرضا يتمكن من بيعه وتسييله فيتمكن من البقاء يف املرصيف ال

 .سوق العقارات

وال يتسنى لنا اجلزم بصورية العقد، فكل من اجلهتني وإن كانتا داخل مؤسسة واحدة أو حتت مظلة 

فيعرس القول بتحقق الصورية عىل  واحدة تقصد إىل عملها وترتب ميزانيتها وسياساهتا التسويقية عىل أساسه،

النحو الذي تطمئن معه النفس بتسويغ هذه املعاملة، ولكن تبقى املسألة يف حمل االجتهاد، ويبقى احتامل 

الصورية شبهة يعرس معها اجلزم بالتحريم، فتبقي عىل األقل يف موضع االشتباه، وقد تكون خيارا من 

لسبل وتنعدم البدائل املرشوعة، ويبقى اللجوء إىل اخلرباء الستطالع اخليارات التي يلجأ إليها عندما تتعقد ا

 .هيم يف مسألة الصورية تلكأر

  

                                                           
 (.4/164املغني البن قدامة ) (14)
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 .: الرشاء من رشكات بناء العقاراتثالثا

من صور الرتاتيب التعاقدية يف رشاء البيوت رشاؤها عن طريق رشكات البناء مبارشة دون وساطة      

يع بالتقسيط يف العادة، وإنام تؤسس رشكة متويل أو رهن عقاري بت ال تالبنوك التقليدية، ولكن هذه الرشكا

ملحقة هبا تتوىل إقراض العميل قرضا يشرتي به منهم هذا البيت ليتسنى هلم بعد ذلك بيع هذا القرض 

إلحدى رشكات التمويل الكربى، بثمن أقل فيحصلون عىل السيولة النقدية لبناء مزيد  من البيوت 

 ا، فام مدى مرشوعية هذه الصورة؟وبيعها...وهكذ

والذي يظهر أن هذه املسألة من مسائل االجتهاد: فمن نظر إىل أن البائع واملقرض شخص واحد، وأن 

رشكة التمويل أو الرهن العقاري مملوكة بالكامل لرشكة املقاوالت، وأن املقصود النهائي هو بيع البيت 

)العربة يف العقود  :رض وأفتى بحلها، اعتامدا عىل قاعدةباألجل وليس اإلقراض املحض، قال بصورية الق

 .(15) باحلقائق واملعاين وليس باأللفاظ واملباين(

ومن نظر إىل حقيقته القائمة واقعا ورشعا وقانونا، أفتى بحرمتها، فهي من مواضع النظر، ويبقى 

سؤال: هل تنطبق الصورية الرجوع إىل اخلرباء حول مدى صورية عقد القرض يف هذه املعاملة، ويبقى ال

بمعناها املطلق أو النسبي عىل هذه الصور السابقة؟!  )الرشاء من رشكات بناء العقارات( ال يظهر يل ذلك! 

ولكن ال أضيق عىل من قال بالرتخص!، وقد عرض نظري هذه القضية من قبل عىل جممع فقهاء الرشيعة 

فيها وال أزال، عىل كل حال من وقع يف رضورة قلد حديثه عن الفوركلوجر، وقد توقفت  بأمريكا بمناسبة

 .من أجاز

                                                           
ا الختالفهم يف اعتبارها. فعرب عنها احلنفية باللفظ املذكور كام األشباه والنظائر البن نجيم )انظر: اختلف الفقهاء يف تعبري (15) (، 207هم عن هذه القاعدة نظرا

 (.3ورشح القواعد الفقهية يف املجلة )م/
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  :رابعا: رشاء البيوت بطريقة )الرشاء القصري(

وعىل إثرها استحدثت احلكومة  2008اجتاحت الواليات املتحدة أزمة الرهون العقارية يف عام    

 بثمن   أقّل من الّدين املتبقي قانونا يسمح بموجبه للعميل املدين جلهة التمويل أن يبيع بيته لطرف  ثالث  

لرشكة التمويل، وذلك إذا مل يتمّكن العميل األصيل من االنتظام يف الدفع وَخيِشَ التعثر وخرسان البيت 

بالكّلية، أو ليدفع عن نفسه الُغبِن الفاِحِش إذا كان الّدين املتبقي عليه أعىل من القيمة السوقّية للبيت بعد 

 بيوت.األزمة وكساد جتارة ال

وحترير القول يف هذه املسألة يقتيض التفريق بني وضعني: أن يعيد الرشاء لنفسه أو أن يشرتي له البيت 

من هذه الرتتيب عىل خالف ما تقيض به القوانني التي ال جتيز لصاحب البيت أن  ثالث ليستفيدرسا طرف 

 من هذا اإلجراء  البيت ليستفيديتحيل عىل القانون باالتفاق رسا مع طرف ثالث يشرتي له 

بآخر فال  أوفإن كان سيشرتي البيت لنفسه فال َيلو احلال من أن يكون ذلك نقدا يستطيع تدبريه بوجه 

ستفد من هذا القانون الذي ما سن ابتداء إىل ملصلحة املترضرين من هذه األزمة املالية، أما إذا كان حرج، ولي

بالربا ال يرتفع إثمه  االقرتاضسيشرتي هذا البيت بقرض ربوي جديد فهذا يعيدنا إىل املربع األول، وهو أن 

راد باحلاجة يف هذا املقام، وال حيتج عىل إال عند الرضورات، أو احلاجات التي تنزل منزلتها عىل تفصيل يف امل

هذا بان البنك مالك هلذا البيت فعندما يقرتض منه املشرتي فإنام يقتض من البائع فهو عمل ادخل يف باب 

 .ال يزال مرهتنا للبيت ومل يصبح مالك بعد البنكالصورية عىل األقل عند من يقولون بذلك، ألن 

طيع أن يستحدث قرضا ربويا جديدا إلعادة رشاء البيت إال وصفوة القول أن صاحب البيت ال يست

ا إثم االقرتاض بالربا، أو احلاجة العامة التي هإذا حتققت لديه الرضورة بضوابطها الرشعية التي يرتفع مع

 تنزل منزلتها.

 ي له البيت من وراء القوانني وعىل خالف ما تقرره منرتسيتواطأ رسا مع طرف ثالث ليش نأما إذا كا

منع ذلك اإلجراء فيشرتيه املشرتي اجلديد باسمه ثم يعيد بيعه للاملك األصيل رسا، فذلك الذي ال ينبغي له 

عليه ذلك، فمن  تأبىالدخول  تأشرياتالتي  متثلها بطاقات اإلقامة أو جوازات السفر أو  األمانفإن مواثيق 

تمع أو غريه تعظيم ما يعقد معهم من عقود معامل العالقة مع غري املسلمني بصفة عامة سواء  يف هذا املج

األمان، والتي متثلها املعاهدات واالتفاقات الدولية املعارصة عىل مستوى الدول، أو تأشريات الدخول 

 .واالستقدام عىل مستوى األفراد، وكذلك بطاقات اإلقامة وجوازات السفر ونحوه
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عقد بني املسلم وغري املسلم عىل احلصانة من  واألمان عهد بالسالمة من األذى، ويعرفه الفقهاء بأنه 

األمان بكل ما  اجلوار، وينعقدإال بحقه، ومثله  وراءه،حلوق الرضر من كل منهام إىل اآلخر، سواء منه أو ممن 

كام ينعقد بالكتابة أو الرسالة أو اإلشارة املفهمة.. وعىل  كناية،يدل عليه من لفظ سواء أكان رصحيا أم كان 

يف صور األمان يف واقعنا املعارص تأشريات الدخول املتداولة بني الدول، ودعوات الزيارة سواء  هذا فيدخل

من األفراد أو من املؤسسات أو من قبل الدولة، وعقود العمل واستقدام الفنيني واخلرباء ونحوه. وإذا انعقد 

أم  اإلسالم،املؤمن هو احلرِب يف دار  األمان ترتب عليه التزام املسلمني بعدم إحلاق الرضر باملؤمن سواء أكان

 .كان املؤمن هو املسلم يف دار احلرب

 .(16)"األمان إذا أعطي أهل احلرب حرم قتلهم وماهلم والتعرض هلم": يقول ابن قدامة يف املغني

واتفق العلامء عىل جواز خداع الكفار كيف أمكن اخلداع ، إال أن يكون ": -رمحه اهلل-ويقول النووي 

  .(17)"قض لعهد أو أمان فال حيلفيه ن

 الظروف الطارئة وتأثريها يف احلقوق وااللتزامات العقدية

وقد يبدو غريبا هذا التعنت القانوين، واحليلولة بني مالك البيت واالستفادة من هذا القانون اجلديد، 

هو املترضر األول من هذه التغريات، الصطالح العامل عىل ما يسمى  ألنهفهو أوىل الناس باالستفادة منه 

انني املدنية املعارصة ويف الرشيعة بنظرية الظروف الطارئة، والتي أصبحت من القواعد شبه املسلمة يف القو

رقم الدورة: 7اإلسالمية، وقد صدر هبا قرار من املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي )رقم القرار: 

 بشأن الظروف الطارئة وتأثريها يف احلقوق وااللتزامات العقدية( حيث نص عىل ما ييل: 5

يف العقود املرتاخية التنفيذ )كعقود التوريد والتعهدات واملقاوالت( إذا تبدلت الظروف التي تم  - 1

َ األوضاع والتكاليف واألسعار، تغيرياا كبرياا، بأسباب طارئة عامة، مل تكن متوقعة حني  فيها التعاقد تبدالا َغريه

زم خسائر جسيمة غري معتادة، من تقلبات األسعار يف التعاقد، فأصبح هبا تنفيذ االلتزام العقدي، يلحق بامللت

طرق التجارة، ومل يكن ذلك نتيجة تقصري أو إُهال من امللتزم يف تنفيذ التزاماته، فإنه حيق للقايض يف هذه 

احلالة عند التنازع، وبناء عىل الطلب، تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية، بصورة توزع القدر املتجاوز 

اخلسارة عىل الطرفني املتعاقدين، كام جيوز له أن يفسخ العقد، فيام مل يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن  للمتعاقد من

                                                           
 (.10/432املغني ) (16)

 (.7/320رشح النووي عىل مسلم ) (17)
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فسخه أصلح وأسهل يف القضية املعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له ، صاحب احلق يف 

حقق عدل بينهام، دون إرهاق التنفيذ، جيرب له جانبا معقوالا من اخلسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يت

 للملتزم، ويعتمد القايض يف هذه املوازنات مجيعاا رأي أهل اخلربة الثقات.

وحيق للقايض أيضاا أن يمهل امللتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال يف وقت قصري، وال  -2

 يترضر امللتزم له كثرياا هبذا اإلمهال.

 هذا احلل املستمد من أصول الرشيعة حتقيقاا للعدل الواجب بني هذا وإن جملس املجمع الفقهي يرى يف

طريف العقد، ومنعاا للرضر املرهق ألحد العاقدين، بسبب ال يد له فيه، وأن هذا احلل أشبه بالفقه الرشعي 

 احلكيم، وأقرب إىل قواعد الرشيعة ومقاصدها العامة وعدهلا.

 . (18)ا حممد وآله وصحبهواهلل ويل التوفيق. وصىل اهلل وسلم عىل نبين

ولكن هذا ال يكون إال بالرتايض أو التقايض، وما دام كال األمرين مل يتحقق فلم يبق إال البقاء عىل 

 العقود األصلية

ل املسلم إىل إحدى دول الغرب دخوال رسميا بموجب التأشرية التي دخو أن إليه نخلص والذي •

وأال  وأمواهلم وأعراضهم،عليه أن يأمنه هؤالء عىل دمائهم  متنح له يعترب بمثابة عقد أمان موقت، يوجب

أنظمة البلد املضيف ما أقام بني أظهر أهله، إال ما تعارض منها مع ثوابت دينه وحمكامت رشيعته،  َيالف

وعند التعارض يكون احلوار حول البند الذي وقعت فيه املعارضة، والسعي إىل إزالة هذا التناقض بالطرق 

 ، وآليات التغيري املرشوعة، ما دام يف املنظومة السياسية والقانونية الراهنة متسع لذلك.القانونية

                                                           
 (.12/1535جملة جممع الفقه اإلسالمي ) (18)
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 :خامسا: رشاء البيت املرهون من املالك مبارشة

( هل جيوز ملسلم أن يشرتي منه هذا )املوكيجمن اشرتى بيتا من خالل التمويل العقاري التقليدي 

 ؟()املقرضاملمول البيت الذي ال يزال مرهتنا لصالح البنك 

واجلواب عن هذا أنه ال حرج يف رشاء العقارات املرهونة )لصالح رشكة التمويل العقارّي( بعقد 

تقرص، دون وساطة جهة متويل ربوية، ما  أورشعي صحيح، سواء أكان رشاؤه نقدا أم بالتقسيط، ملدد تطول 

ء، وال يرضه ما يشوب ملكية البائع من دام رشاؤه للبيت وليس الدين، فللمسلم أن يشرتي احلالل ممن شا

شوائب، ما دام قد انتقلت إليه امللكية بعقد صحيح، ألن احلرام ال يتعدى إىل الذمة الثانية يف مثل هذه احلالة، 

فإن تبدل األسامء بمنزلة تبدل األعيان، وال حرج أن حييله البائع عىل جهة التمويل ليسدد هلا أقساط البيع، 

 .عن البائع يف سداد هذه األقساط باعتباره وكيال

ل الذات( وهي الصيغة التي وردت هبا  ل سبِب امْلِلك قائٌم مقام َتبدُّ ووجه ذلك ما سبق من أن )َتبدُّ

هذه القاعدة يف جملة األحكام العدلية، وما يدفعه ُالثاين هو ثمن ٌ للبيت حّتى وإن كان سداداا لقرض ربوّي يف 

 حّق األول. 

أن َييل بني البائع وجهة متويله يتعامل معها، وال يدخل املشرتي نفسه يف هذه الدائرة  وىلاألوربام كان 

جتنبا لشبهة إعانته عىل معصيته، ولكن قد يرد عىل هذا أن البائع قد يستهلك هذه األقساط يف حاجات له 

 ويرتاخى يف تسليمها للبنك فيعرض ملكيته خلطر املصادرة من قبل البنك!

من البنك( يف جانب التمويل  األول )املقرتضالقوانني من حلول املشرتي اجلديد حمل البائع وما جتيزه 

املحرم الذي  بعد ميض سنتني فيتقدم لطلب قرض ربوي من البنك يعيدنا إىل املربع األول، إىل أصل املوكيج

 ال يرتخص فيه إال حتت وطأة الرضورات أو احلاجات العامة التي تنزل منزلتها!  

 حول قاعدة: اختالف األسباب كاختالف األعيان

إذا اختلف سبب امللك فإنه جيعل اململوك بالسبب األول كعني أخرى هلا  هللقاعدة: أنواملعنى اإلمجايل 

ل سبب متلُّك ، وإن مل يتبّدل هو حقيقة. حكمها اخلاص، فَتبده الا حكاما  ُيَعدُّ معه ذلك اليشء متبدِّ
 
 اليشء

 ومن أدلة هذه القاعدة:
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َق بِِه َعَلْيَها، َفَقال:  َأْهَدْت َبِريَرُة إىَِل النهبِيِّ حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت:  -1 ُهَو هَلَا »حَلاْما ُتُصدِّ

ةٌ   .(19)«َصَدَقٌة َوَلنَا َهِديه

. قال ابن حجر: "باب إذا حتّولت الصدقة"ّوب البخاري يف صحيحه هلذا احلديث بقوله: وقد ب

ق عليه فيها أخربهم "  .(20)"أن تلك اهلدية بعينها خرجت عن كوَّنا صدقة بترصف املتَصده

، إِْذ َأَتْتُه اْمَرَأٌة، َفَقاَلْت: ِل اهللِ : َبْينَا َأَنا َجالٌِس ِعنَْد َرُسو، َقاَل َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه و -2

َا َماَتْت، َقاَل: َفَقاَل:  ، َوإَِّنه
ي بَِجاِرَية  ْقُت َعىَل ُأمِّ َها َعَلْيِك املْرَِياُث »إيِنِّ َتَصده َقاَلْت: َيا َرُسوَل « َوَجَب َأْجُرِك، َوَرده

، َأَفَأُصو ُه َكاَن َعَلْيَها َصْوُم َشْهر  ، َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل: « ُصوِمي َعنَْها»ُم َعنَْها؟ َقاَل: اهللِ، إِنه َا مَلْ حَتُجه َقطُّ َقاَلْت: إَِّنه

ي َعنَْها»  .(21)«ُحجِّ

قت به عن طريق  ووجه الداللة منه: أنه  مع أن الرجوع يف  اإلرث،أجاز هلذه املرأة أن تأخذ ما تصده

 .(22)الصدقة منهي عنه

ومجهور العلامء عىل القول هبذا احلديث، ومل َيتلف أئمة الفتوى باحلجاز "ولذلك قال ابن عبد الرب: 

 . (23)"والعراق منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم يف العمل به

 من فروع القاعدة: 

ع عىل هذه القاعدة مسائل   منها: كثرية،يتفره

حله ذلك املال هلام؛  هاشمي،ثم أهداها أو وهبها َأو باعها لغنّي أو  صدقة،الفقري إذا أخذ زكاة أو  -1

 لتبدل العني بتبدل سبب امللك.

ق  -2 ق وارَثه،  عليه،إذا َتَصّدق رجل عىل قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات املتصده وكان املتصدِّ

 ، وملكها.عادت الصدقة والزكاة للمعطي بالوراثة

                                                           
 (.1504(، ومسلم )6751فق عليه: أخرجه البخاري )مت (19)

 (.1/442صحيح البخاري ) (20)

 (.1149أخرجه مسلم ) (21)

 (.8/27انظر: رشح النووي عىل مسلم ) (22)

 (.7/259االستذكار ) (23)
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لو اشرتى رُجٌل من آَخر عينا، ثمه َباعَها من َغرْيه، ثمه اشرتاها من ذلك الغري، ثمه اطلع عىل عيب  -3

َل  قديم فِيَها كان عند البائع األّول، فليس له أن يرّدها عليه؛ ألّن هذا امللك غري مستفاد من جانبه؛ فإّن تبدُّ

 كأنه غري املبيع األولسبب امللك اجلديد بالرشاء الثاين جعله 

أجزأه؛ ألّن املد الثاين غري األّول؛ ألن  آخر،ثّم اشرتاه منه ودفعه إىل  كفارة،إذا دفع إىل فقري ُمّدا يف  -5

 تبدل سبب امللك قائم مقام تبدل الذات.
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 :سادسا: رشاء البيوت بطريقة رشاء الديون غري املدفوعة

إذا عجز صاحب العقار عن دفع أقساط البيت جلهة التمويل العقاري ثالثة أشهر  متتالية اعُترِبَ هذا       

الّدين ديناا رديئاا أو معدوما. ويف هذه احلالة، حيق جلهة التمويل العقارّي أن تبيع الّدين الرديء لطرف  ثالث  

بأقّل من قيمته رجاء أن حُيّصل الّدين كله أو جله، وربام  حيرتف االستثامر يف الديون يف الغالب، فيشرتي الّدين

اختاُر إلغاء عقد القرض وطرد صاحب العقار )املقرتض األصيل( فُيصبُح هذا املستثمُر اجلديد مالكاا هلذا 

 العقار، فام حكم هذه املعاملة رشعا؟. 

فالبنك تاجر نقود، يقرتض بفائدة التجارة يف الديون بيعا ورشاء هي جتارة البنوك الربوية عرب العامل، 

ويقرض بفائدة أعىل ويأخذ الفرق بني الفائدة الدائنة والفائدة املدينة، وبيع الّديون املؤّجلة لطرف  ثالث  فيه 

 :تفصيل: منه ما حيل ومنه ما حيرم، فمن صوره اجلائزة

 .يومها بسعر الدين، عملة عن ختتلف حالة، أخرى بعملة الذمة يف الذي الدين بيع( أ)

 )ب( بيع الدين بسلعة معينة.

 )ج( بيع الدين بمنفعة عني معينة.

 بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي املقصودة من البيع.)د( 

ومن صوره املمنوعة بيع الّدين املؤّجل من غري املدين بنقد  ُمعّجل  من جنسه أو من غري جنسه وذلك 

وسواءا كان الّدفع عاجالا أم آجالا. الشرتاط التقابض يف بيع العمالت سواء أحتد اجلنس أم إلفضائه إىل الّربا، 

اِمِت عند مسلم،  َهُب " :َقاَل َرُسوُل اهللهِ  َقاَل:اختلف، حلديث ُعَباَدَة ْبِن الصه َهِب،الذه ِة،  بِالذه ُة بِاْلِفضه َواْلِفضه

ِعرُي بِا ، َوالشه ، َفإَِذا اْخَتَلفَ َواْلرُبُّ بِاْلرُبِّ ا بَِيد   َيدا
 
ِعرِي، َوالتهْمُر بِالتهْمِر، َوامْلِْلُح بِامْلِْلِح ِمثاْلا بِِمْثل  َسَواءا بَِسَواء ْت َهِذِه لشه

ا بَِيد    .(24)"اأْلَْصنَاُف، َفبِيُعوا َكيَْف ِشْئتُْم إَِذا َكاَن َيدا

مة، وقد فرشاء الديون من أصحاهبا بثمن معجل أقل من قيمة  ين هو من العقود الربوية املحره الده

، فالفضل: يف زيادة الدين عن  اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة معا، فهي بيع دْين  بنقد  متفاضالا ونسيئةا

 املبلغ املدفوع، والنسيئة: يف تأخري استالمه إىل وقت حلوله.

                                                           
 (.1587( أخرجه مسلم )24)
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ماا وهي  رة عىل حتصيل الديون غري متيقنة، فهي فالقد "الغرر"وهناك علة أخرى جتعل العقد حمره

وقد صدرت فتاوى . (25)"اْلَغَررِ  َبْيعِ  َوَعنْ  احْلََصاةِ  َبيْعِ  َعنْ   اهللهِ  َرُسوُل  ََّنَى" َقاَل: ُهَرْيَرةَ  َأِِب  ف َعنْ جمهولة، 

 املعاملة.ت املجامع الفقهية بتحريم هذه االعلامء وقرار

 جيوز بيع الّدين املؤّجل من غري املدين بنقد  ُمعّجل  من جنسه ال" :جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي 

جيوز بيعه بنقد  مؤّجل  من جنسه أو من غري جنسه ألّنه من بيع  أو من غري جنسه إلفضائه إىل الّربا، كام ال

 .(26)"ا، وال فرق يف ذلك بني كون الّدين ناشئاا عن قرض  أو بيع  آجل  الكالئ بالكالئ املنهّي عنه رشعا 

 التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السابعة: "جممع الفقه اإلسالمي"وجاء يف قرار 

 املحرم. "ربا النسيئة"ا؛ ألنه يؤول إىل إن حسم )خصم( األوراق التجارية: غري جائز رشعا  •

احلطيطة من الدين املؤجل ألجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو املدين )ضع وتعجل(:  •

ا، ال تدخل يف الربا املحرم إذا مل تكن بناء عىل اتفاق مسبق، وما دامت العالقة بني الدائن واملدين زة رشعا جائ

 .(27)"حسم األوراق التجارية"ثنائية، فإذا دخل بينهام طرف ثالث: مل جتز؛ ألَّنا تأخذ عندئذ حكم 

ء سندات النقود احلالهة واملؤجلة ال جيوز بيع وال رشا"احلرمني:  لإلفتاء ببالدوقالت اللجنة الدائمة 

بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ ألن ذلك يعترب من رصيح الربا، وقد اجتمع يف هذه املعاملة ربا الفضل وربا 

 .(28)"النسيئة، وكالُها حمرم بالنص

  

                                                           
 (.1513( أخرجه مسلم )25)

 (.11/88( جملة جممع الفقه )26)

 (.2/217، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع )66/2/7( قرار رقم: 27)

 (.13/333( فتاوى اللجنة الدائمة )28)
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 دفع الرضائب:ا: رشاء البيوت التي بيعت جرب عن املالك بسبب عجزه عدم سابعا 

سألة أنه إذا عجز صاحب البيت عن دفع رضيبة العقارات احلكومية املستحقة عن بيته  وتصوير هذه امل  

، تنذره جهة الرضائب ليبادر إىل دفع الرضائب خالل مّدة  معّينة مضافاا إليها ما ترتب عليها من  ملدة معّينة 

ائب املستحّقة واملصاريف غرامات مالية، فإذا انتهت املّدة ومل يدفع أصدرت له وثيقةا قانونيةا بقيمة الرض

اإلدارّية واإلعالن ورسوم املحكمة وغري ذلك، وطرحْت هذه الوثيقة يف املزاد العلنّي، ليباع العقار بقيمة هذه 

يا للعقار رشاءا معّلقاا غري ناجز، ومدة االنتظار ختتلف  املستحقات قلت أو كثرت، فيكون املشرتي هلا ُمشرت 

ب العقار مقيام يف البيت كان عليه أن ينتظر ملدة سنتني يمهل فيها صاحب باختالف احلال، فإن كان صاح

البيت ليدفع هذه الديون مع فوائدها ويسرتد بيته، وإال ثبتت الصفقة، وإن مل يكن مقيام يف بيته كان عليه أن 

 .يقةينتظر ملدة ستة أشهر فقط فإن دفع ديونه وغراماهتا اسرتد بيته وإال ثبتت الصفقة حلامل الوث

حول توصيف هذه املعاملة: هل هي بيع للدين )الرضائب  :وتثري هذه الصورة ثالث قضايا، األوىل

حكم الرشاء ممن اضطر إىل  :وغراماهتا( أم هي بيع للعقار بيعا معلقا؟ الثانية: حول حكم البيع املعلق، والثالثة

 .البيع

 :ول: حول تكييف هذه املعاملةألا

على ذمة مالك العقار، ومتلك رهنا عينيا هلا على هذا  متلك دينا هلا إن جهة الضرائب 
العقار، والرهن ال ينقل ملكية الشيء املرهتن عن الراهن، وإمنا يعطي املرهتن احلق يف استيفاء دينه 

عقارا الستيفاء دينها  تبيع جهة الضرائب منه عند االقتضاء، وهلذا فإن األظهر يف هذه الصورة أن
عند تسديد الضرائب، ويبيعه ملن يزيد، وتكون بداية  مالك العقار هبذا العقار، عند عجز املضمون

املزاد بقيمة الدين املضمون هبذا البيت، وكما قلنا يف مسألة شراء البيت من البنك مباشرة وأنه 
من ميكن تكييفه على أنه بيع من قبل السلطان هلذا العقار الستيفاء حقوق الدائنني فكأنه بيع 

قبل املالك نفسه ولكنه بيع جربا عنه فهو بيع املضطر، ولكن إن كان قد أكره على بيعه حبق فهو 
  من هذه الناحية إكراه صحيح!

 :الثاين: حول البيع املعلق
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فإن هذا البيع معلق، ووجه التعليق أن املشرتي يف هذه النازلة يدفع  للعقار،إذا كانت هذه الصورة بيعا 

املزاد من الديون التي عىل البيت من الرضائب والغرامات، وما يزاد عليها عند املساومة، ثم ما انتهى إليه 

يكون عىل خطر أن يتمكن املالك األصيل من سداد ديونه فريد إليه عقاره، أو يعجز فتستقر ملكية املشرتي 

ي ال التي ال ينبغي متوهلا من عىل هذا البيت، ولكنه لن هيضم حقه فيام دفع، سريد إليه مبلغه ومعه فوائده، وه

 قبل الراغب يف الرشاء بل يتخلص منها بتوجيهها إىل املصارف العامة.

، (30)، واملالكية(29)والبيع املعلق موضع نظر عند أهل العلم، فاجلمهور عىل منعه، وهو مذهب احلنفية

 .(33). بل حكى بعضهم االتفاق عىل ذلك(32)، وهو املذهب عند احلنابلة(31)والشافعية

 وتوجيه هذا املذهب ما ييل:

 .(35)، ونوقش بتضعيف احلديث أو بحمله عىل الرشط الباطل(34)ما ورد من النهي عن بيع ورشط •

ما يف التعليق من خماطرة تتضمن أكل املال بالباطل، كام أنه يؤدي إىل الغرر، ونوقش بنفي ذلك فإن  •

ل، بل إن حصل املرشوط فحقهام حمفوظ، وإن مل جمرد التعليق ال يعني بالرضورة أكل أموال الناس بالباط

ا، وليس فيه أكل للامل بالباطل  .حيصل فامهلام حمفوظ أيضا

إن انتقال األمالك يعتمد الرضا، والرضا إنام يكون مع اجلزم وال جزم مع التعليق؛ ونوقش بأن قرص  •

ا، واألدلة  الرضا عىل العقد الناجز حتكم ال دليل عليه، فهو َيالف النصوص الدالة عىل إباحة البيع عموما

 الدالة عىل وجوب الوفاء بالعهود والعقود.

                                                           
(، وحاشية ابن عابدين 2/111(، وجممع األَّنر )4/131(، تبيني احلقائق )5/138(، وبدائع الصنائع )6/194(، والبحر الرائق )6/194( انظر: منحة اخلالق )29)

(5/254.) 

 (.5/126(، وحاشية اخلريش )1/229(، وهتذيب الفروق )1/229ق للقرايف )( انظر: الفرو30)

(، 2/283(، وأسنى املطالب)3/15(، وحاشية اجلمل )4/225(، وحاشية ابن قاسم العبادي )4/225(، وحاشية الرشواين )4/225( انظر: حتفة املحتاج )31)

 (.1/274األشباه والنظائر البن الوكيل) (، 9/414(، واملجموع )2/283وحاشية الرميل عىل أسنى املطالب )

 (.3/195(، كشاف القناع )2/164(، دقائق أويل النهى )4/394(، الروض املربع )4/356(، اإلنصاف )4/62( انظر: الفروع )32)

 (. 5/3448(، الفقه اإلسالمي وأدلته )12/315( انظر: املوسوعة الفقهية )33)

(: مل يصح. وقال النووي يف 6/165(: مل يصح. وقال ابن قدامة يف املغني )3/195وقال ابن العرِب يف عارضة األحوذي ) (،4/335( أخرجه الطرباين يف األوسط )34)

(: يف طريقه مقال. وقال ابن حجر يف الفتح 4/88(: إسناده ضعيف. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )2/17(: غريب. وقال ابن كثري يف إرشاد الفقيه )9/267املجموع )

 (: يف إسناده مقال.5/371)

 (.105( انظر: العقود املركبة )35)
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، وقاال بجواز التعليق وهو قول (37)، وتلميذه ابن القيم(36)تيمية اإلسالم ابنوخالف يف ذلك شيخ 

 لقدماء مذهب احلنابلة، ومن أدلتهم عىل ذلك:

تفريق بني معلق ومنجز كقول اهلل عموم النصوص التي تدل عىل وجوب الوفاء بالعقود والرشط بال 

ْوفُوا بِالُْعُقودِ { :تعاىل
َ

ِيَن آَمُنوا أ َها اَّلذ يُّ
َ

 [.١املائدة: ] }يَا أ

وطِِهمْ  َعىَل  املُْْسلُِمونَ "يف حديث أِب هريرة:  قوله و • ألن إطالق االسم يتناول املنجز  .(38)"رُشُ

 واملعلق والرصيح والكناية كالنذر

يف غزوة مؤتة زيد بن  أمر رسول اهلل قال:  -ريض اهلل عنهام  -وما رواه البخاري عن ابن عمر  •

الوالية وإذا صح التعليق يف باب   .(39)"إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبداهلل بن رواحة"حارثة وقال: 

 .اخلطورة بمكان، صح يف باب البيع فهو مثلها يف احلكم وال فرق من وهي

ما ثبت عن عمر ريض اهلل عنه من تعليق عقد املزارعة بالرشط، فكان يدفع أرضه إىل العامل عىل أنه  •

 .إن جاء عمر بالبذر فله كذا، وإن جاء العامل بالبذر فله كذا

ة واإلباحة ما مل يدل دليل عىل املنع، ومن أن األصل يف املعامالت كلها: أصلها ورشوطها: الصح •

ذلك تعليق العقود، إذ ال حمذور يف تعليق العقود، وال دخول يف أمر حمرم، وال خروج عن أمر الزم، وإنام فيه 

 مصلحة العاقد، حيث عّلقه عىل رشط يقصد أنه: إن تم لزم، وإال فال.

 .عىل رشط البيع املعلقفيتمهد مما سبق مرشوعية  

 :الثالث: حول بيع املضطر أو املضغوط أو املصادر

وبيع املضغوط هو مصطلح املالكية، مأخوذ من الضغط وهو اإلكراه، وقد أخذوه من حديث عبد اهلل 

ى َماُل اْمِرئ  ُمْسلِم  يِف ُضْغَطة   ..."بن عمرو بن العاص:   .(40)"َواَل ُيْشرَتَ

                                                           
 (.207( انظر: نظرية العقد )36)

 (.400-3/399( انظر: أعالم املوقعني )37)

ه كثري بن زيد (: في3/281(: إسناده حسن. وقال ابن حجر يف تغليق التعليق )2/54(، وقال ابن كثري يف إرشاد الفقيه )3594(، وأبو داود )8784( أخرجه أمحد )38)

 أسلمي حديثه حسن يف اجلملة. وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى.

 (.1788(أخرجه البخاري )39)

(،ويسميه 2/102(،رشح زروق عىل متن الرسالة: )4/248(،مواهب اجلليل:)9/189(، انظر: املجموع: )11078 ح/6/29( أخرجه البيهقي يف الكربى )40)

 (.4/265(، ويسميه احلنابلة بيع املضطر: انظر: اإلنصاف: )11-2/9من املصادرة وهي األخذ، انظر: مغني املحتاج: ) -لدال بفتح ا -الشافعية بيع املصاَدر 
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البيع نوعان: إكراه بحق، وهذا ال إشكال يف صحة البيع وحترير القول يف هذه املسألة أن اإلكراه عىل 

 وإكراه بغري حق: وهو قسامن: والرشاء منه برشوطه،

إكراه عىل العقد، والبيع هنا باطل وكذلك الرشاء عند مجهور العلامء، بل حكى شيخ  القسم األول:

 .(41)اإلسالم ابن تيمية اتفاق املسلمني عىل عدم لزوم بيع املكره

القسم الثاين: إكراه عىل سبب البيع، كأن يكون اإلكراه عىل دفع مال يضطره إىل إجراء عقد بيع، وهو 

ه ليس عىل البيع وإنام عىل سبب البيع، وهو دفع املال، وكان بإمكانه أن يتقي البيع موضوع نازلتنا هنا، فاإلكرا

تدور بني التحريم والكراهة  أقوالباقرتاض أو بيع متاع ونحوه، وقد اختلف أهل العلم يف ذلك عىل 

 .واإلباحة

 أدلة القائلني بالتحريم

، وهو رواية عن اإلمام (43)جه عند الشافعيةوهو و، (42)وهذا القول هو مذهب املالكية يف املشهور عنهم 

 . وهو قول بعض السلف، ومن أدلتهم عىل ذلك:(44)-رمحه اهلل-أمحد 

ن تَُكوَن ِِتَاَرةً  يَا{عموم قوله تعاىل: 
َ

ْمَوالَُكم بَيَْنُكم بِاْْلَاِطِل إَِلذ أ
َ

ُكلُوا أ
ْ

ِيَن آَمُنوا ََل تَأ َها اَّلذ يُّ
َ

أ
نُكمْ  ِ  [.٢٩النساء: ] }َعن تََراٍض م 

رِيًئا{وقوله تعاىل:   نُْه َنْفًسا فَُُكُوهُ َهنِيًئا مذ ِ ٍء م   [.٤النساء: ] }فَإِن ِطْْبَ لَُكْم َعن ََشْ

داللة: أن اآليات دلت عىل اشرتاط الرىض لصحة العقود ومنها البيع والرشاء واهلبة، وهذا ووجه ال

 عقد مل يتوفر فيه هذا الرشط فكان غري صحيح.

اَم اْلَبْيُع َعْن َتَراض  » :عموم قوله   (46)"ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه": . وقوله (45)«إِنه

وهي زيادة صحيحة، ووجه الداللة اشرتاط الرىض يف البيع، وما يقتضيه ذلك من فساده عند عدم الرىض، 

ْمَوالَُكم بَيَْنُكم بِاْْلَاِطلِ {وعليه فيكون داخالا يف قوله تعاىل: 
َ

ُكلُوا أ
ْ

 [.١٨٨البقرة: ] }َوََل تَأ

                                                           
 (.8/504(، )200، 29/196(، )30/179(، )29/199( انظر: جمموع الفتاوى: )41)

 (.4/440(، منح اجلليل )4/248( انظر: مواهب اجلليل )42)

 (.344، 3/287(، روضة الطالبني )50، 9/188املجموع )( انظر: 43)

 (.4/7(، املبدع )4/265( انظر: اإلنصاف )44)

 (: إسناده حسن.2/5(. وقال ابن كثري يف إرشاد الفقيه )2185( أخرجه ابن ماجه )45)

 (: حسن.3/193(. وقال ابن حجر يف ختريج املشكاة )20695( أخرجه أمحد )46)
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 وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان إن اهلل"قال:  أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام-حديث ابن عباس و

. ووجه الداللة منه أنه إكراه عىل البيع، ومع اإلكراه ال تكليف. ونوقش: بأنه مل يقع (47)"وما استكرهوا عليه

إكراه عىل البيع، فهو قد باع باختياره، والثاين اشرتى باختياره، فاإلكراه عىل دفع املال ال عىل البيع، وكان 

. باإلضافة إىل أن رفع اإلثم ال يلزم منه بطالن البيع، فالبيع صحيح وقد تعلقت به بإمكانه االقرتاض هلذا

  .حقوق الغري، وحقوق الغري ال تبطل بالشبهة

 أدلة القائلني بالكراهة:

. واستدلوا بعموم أدلة أصحاب القول األول مع محلها عىل (48)وهو املشهور من مذهب احلنابلة

 املخالفني.تبارا ألدلة الكراهة خروجا من اخلالف، واع

ونوقش: بان الكراهة حكم رشعي ال يثبت إال بدليل، وأدلة القول األول: إما أدلة صحيحة لكنها 

ليست يف صلب املسألة، وإما أدلة رصحية لكنها غري صحيحة، وجمرد التعليل باخلالف ال ينبغي أن يعول عليه 

وجود خالف فيها، لكن يمكن أن يصار إىل القول يف ذلك، وإال لكانت أكثر املسائل الفقهية مكروهة ل

 .ضبط من القول بالكراهةوأبالتورع يف ذلك، وهو أوىل وأقعد 

 أدلة القائلني باإلباحة:

. ونسبه بعضهم (50)، وهو وجه عند املالكية رجحه مجاعة منهم(49)وهو مذهب الشافعية يف املشهور عنهم

َِبا{قوله تعاىل: لإلمام مالك واستدلوا عىل ذلك بعموم  َم الر  ُ اْْلَيَْع وََحرذ َحلذ اّللذ
َ

 [.٢٧٥البقرة: ] } َوأ

وهذا بيع صحيح توفرت فيه رشوطه، فإخراجه عن هذا حيتاج إىل دليل، ورشط الرضا متوفر فال   

 لدفع إكراه عىل البيع، وإنام اإلكراه عىل دفع مال بأي وجه كان، بقرض أو غريه، فهو قد باع راضياا خمتاراا 

 .األذى عنه

ا له بمساعدته عىل ختليص نفسه من األذى املتحقق، ولو امتنع بل قد يقال إن يف الرشاء منه إحسانا 

 . (51)الناس كلهم من الرشاء منه آلذاه ذلك، بل قال بعضهم: ال يمتنع إثابة املشرتي منه بالنية الصاحلة

                                                           
(: 25/276( واللفظ له. وقال ابن امللقن يف رشح البخاري )8273( باختالف يسري، والطرباين يف املعجم األوسط )7219(، وابن حبان )2045)( أخرجه ابن ماجه 47)

 ثابت عىل رشط الشيخني.

 (.4/4(، والفروع )4/265( انظر: اإلنصاف )48)

 (.344، 3/287(، وروضة الطالبني )2/11( انظر: مغني املحتاج )49)

 (.3/6(، وحاشية الدسوقي )4/440ر: منح اجلليل )( انظ50)

 (.3/388( َّناية املحتاج )51)
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طى عطية تدفع رضورته، وأجيب عن ذلك ونوقش: بأن اإلحسان إنام يكون بأن يقرض املال، أو يع

..ثم لو بطل مثل هذا البيع عىل الطرفني البائع  اليسار؟ بأصحاببأنه إن صح ذلك مع املحاويج فكيف 

واملشرتي هلذا التعليل املذكور هلم، للزم منه بطالن بيوع كثرية شبيهة به فيها اضطرار للبيع، مثاله: من له غلة 

يل قوته الرضوري يومياا إال ببيع غلته ليشرتي بثمنها قوته، فهل يقال ببطالن من ضيعته، وال يستطيع حتص

 !! ؟الرشاء منه أيضا

 الرتجيح

هو القول باحلل وألن أدلة املخالفني إما صحيحة غري رصحية، أو رصحية غري  -واهلل أعلم-والراجح 

ع نظرا لالعتبارات التي ذكرها صحيحة، وقد نوقشت بام يقتيض ضعف استدالهلم به، مع الندب إىل التور

 القائلون بالكراهة، لقوة أدلته ووجاهتها. 
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 :(Refinance) ا: إعادة التمويلثامنا 

إعادة التمويل مصطلح يراد به يف العرف املرصيف إحالل دين جديد حمّل دين قديم، ويكون ذلك عادة 

 Refinance: باإلنجليزيةبمعّدل فائدة أقّل، أو ألجل استحقاق أطول، وتعني 

 خماطر إعادة التمويل 

، فإن مغزى إعادة التمويل أن املقرتض سوف حيصل عىل قرض جديد لسداد خماطرةوإلعادة التمويل 

قروضه احلالية، وقد ال يتمكن من ذلك، وليس لديه ما يكفي من األموال للدفع ملقرضيه، فيمكن اعتباره من 

ال كون أكرب من التزاماته، فهو ال يستطيع زيادة األموتالناحية الفنية معرسا عىل الرغم من أن أصوله قد 

السائلة لتسديد ديونه للدائنني. واإلعسار قد يؤدي إىل اإلفالس حتى عندما يملك املقرتض قيمه صافية 

موجبة، وقد يضطر إىل البيع بسبب هذه التداعيات بسعر منخفض بام يف ذلك املنزل الذي يملكه املقرتض 

يف فرتات ارتفاع أسعار الفائدة  واألصول اإلنتاجية مثل املصانع واملزروعات، ويزداد خطر إعادة التمويل

 عندما حيتمل أن ال يكون لدى املقرتض الدخل الكايف لتحمل سعر الفائدة عىل القرض اجلديد. 

هذه هي إعادة التمويل وخماطرها يف إطارها االقتصادي العام، أما فيام نحن بصدده فيقصد به استبدال 

مع رشكة إسالمية توبة من الربا، أو مع نفس املمّول أو مع عقد التمويل احلايّل لرشاء بيت   بعقد آخر، إّما 

 .  ممّول  ربوي آخر، برشوط   وميّزات  أفضل للطرفني املتعاقدين عادةا

 إعادة التمويل كابتدائه

وإعادة التمويل كابتدائه، حرامها حرام، وحالهلا حالل، فإن كانت من خالل رشكة متويل إسالمية قد 

رشعية وجتاوزت القنطرة بشهادة الثقات كانت ترصفا مرشوعا، وإن كانت مع مؤسسة اختذت هلا هيئة رقابة 

 .ربوية كانت كابتداء التعامل مع هذه املؤسسة عقدا غري مرشوع

أمام صاحب العقار، ومل جيد أمامه بديال  األسبابوتقطعت  األبوابويستثنى من ذلك إذا غلقت 

فائدة الربوية، ويرفع عن كاهله بعض أغالهلا كان مقبوال هبذا مرشوعا، وكان يف إعادة التمويل ما ينقص ال

االعتبار تقليال للمفاسد وحتفيفا للمضار، فإن مبنى الرشيعة عىل حتصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد 

 وتقليلها.
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 :ا: التعامل مع النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليديةتاسعا 

كيان مايل مملوك لبنك تقليدي،  بأنه:رع اإلسالمي يف البنك التقليدي مفهوم النافذة اإلسالمية أو الف

عن نشاطات البنك األم وحساباته، يقوم بجذب املدخرات واستثامرها وتقديم  وحساباتهمستقل يف نشاطه 

  .ألحكام الرشيعة اإلسالمية، ولديه هيئة رقابة رشعية تفتي وتراقب أعامله ااخلدمات املرصفية طبقا 

امت بعض البنوك التجارية بفتح نوافذ لالستثامر ختضع ألحكام الرشيعة وحتققنا من جدية وإذا ق

توجهها فينبغي مشايعتها عىل ذلك، وتسديد أعامهلا، وتقديم النصح الواجب هلا، ألن التعامل مع البنك 

ا فال يمكن ا مباحا ك نشاطا أو إعطاء أو إعانة عىل ذلك، أما إذا مارس البن االتقليدي حمرم فيام يتصل بالربا أخذا 

القول بحرمة التعامل معه فيه، فلم يزل غري املسلمني يتعاملون بالربا ويبيعون املحرمات، ومع هذا فقد أباح 

 اهلل التعامل معهم يف الطيبات أخذا وإعطاء بيعا ورشاء.

 أهداف إقامة النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية

التي تسعي البنوك التقليدية إىل حتقيقها من خالل إنشاء هذه النوافذ اإلسالمية لدهيا ما  األهدافومن 

 ييل: 

رغبة البنوك التقليدية يف منافسة املصارف اإلسالمية بعد النجاحات التي حققته يف جذب املوارد  •

 واستخداماهتا وحتقيق األرباح.

ف اإلسالمية هلم وحماولة اسرتجاع من املحافظة عىل عمالء البنك التقليدي من جذب املصار •

 فقدهتم.

 اختبار جتربة املصارف اإلسالمية وتقويمها من خالل إنشاء فروع إسالمية يف البنوك التقليدية. •

 ضوابط مرشوعية النوافذ اإلسالمية 

 ومن الضوابط الالزمة ملرشوعية هذه الفكرة ونجاحها:

امء املوثوق هبم وبعلمهم وخرباهتم يف جمال العمل تعيني هيئة رقابة رشعية دائمة وفعالة من العل •

املرصيف اإلسالمي، ووجود تدقيق رشعي داخيل مستمر عىل نشاط الفروع اإلسالمية وتعمل عىل صياغة 

 عقود االستثامر والتثبت من صحة تطبيق عقود وصيغ االستثامر التي تعمل بمقتضاها الفروع اإلسالمية.
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الفروع اإلسالمية وأموال البنك التقليدية وفروعها، وأن يضع  رضورة الفصل التام بني أموال •

القائمون عىل البنك يف نصب أعينهم أن هذا الفصل هو معيار حيوي ملصداقية العمل املرصيف اإلسالمي 

 الذي يتم من خالل الفروع اإلسالمية للبنك التقليدي.

واجتناب الغرر واجلهالة يف  ها،واستثامراجتناب املحرمات خاصة الربا يف جانبي جذب الودائع  •

  .البيع أوالا ثمفيجب أن يكون التملك قبل التمليك فالرشاء  يملك،العقود وكذا يف اجتناب بيع ما ال 

وقد ال يتسنى حتقيق هذه الضوابط مجيعا يف النوافذ اإلسالمية خارج ديار اإلسالم، ولكن يكفي 

نب املحرمات فيام يتعلق هبذا العقد، والفصل املحاسبي بني ا، وجتالرقابة الرشعية عىل العقد صياغة وتطبيقا 

 هذه العقود وبني بقية أعامل املرصف.

 :وهذه فتاوى بعض أهل العلم املعارصين يف مرشوعية التعامل مع النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية

 فتوى ندوة الربكة العرشين لالقتصاد اإلسالمي

اإلسالمي هي ندوات تعقد سنويا تعقدها اهليئة الرشعية املوحدة لدلة الربكة ندوات الربكة لالقتصاد 

والتي يرأسها الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، ويتم فيها مناقشة مستجدات العمل املرصيف اإلسالمي 

ات ا من الفتاوى والتوصيا عددا وحيرضها الكثري من هيئات الرقابة الرشعية للبنوك اإلسالمية. وتصدر سنويا 

منها الفتاوى التي صدرت يف الندوة العرشين حول حكم فتح فروع إسالمية يف بنك تقليدي وضوابطها 

 الرشعية حيث جاء فيها:

 البنوك – حتويل أو –األصل إقامة مصارف ملتزمة بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية وحتول  -أ 

 بالتدرج يف التطبيق من خالل خطة وبرنامج زمني مناسب.الا شامالا، ولو حتو إسالمية مصارف إىل التقليدية

ومع ذلك فإنه ال مانع من إنشاء البنوك التقليدية فروعاا أو نوافذ أو وحدات إسالمية، والسيام يف 

 البالد التي ليس فيها مصارف إسالمية.

وحيوية العمل  إن إنشاء البنوك التقليدية فروعاا ونوافذ ووحدات إسالمية اعرتاف ضمني بأُهية -ب 

وهو أيضاا تأكيد عىل الفروق األساسية بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية من  اإلسالمي،املرصيف 

 حيث املنهج والتطبيقات والغاية.

ال بد لقبول التعامل مع الفروع والنوافذ والوحدات اإلسالمية التي تنشئها البنوك التجارية من  -ج  

 -: اآلتيةتوافر الضوابط 
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وتوفري مجيع  اإلسالمية،جدية اإلدارة العليا ودعمها ومساندهتا للفروع أو النوافذ أو الوحدات  -

 املتطلبات الالزمة ألداء عملها عىل نحو مرشوع.

 متتعها باالستقالل ولو نسبياا مع الفصل املايل واملحاسبي. -

 إعداد مراكز مالية )قوائم مالية( مستقلة. -

 ابة الرشعية والتدقيق الرشعي الداخيل املستمر عىل نشاطها.إقامة نظام متكامل للرق -

صياغة العقود الرشعية ملختلف صيغ االستثامر والتمويل اإلسالمية بإرشاف هيئات الرقابة الرشعية  -

وتصميم أدلة العمل والدورة املستندية واألنظمة املحاسبية املتوافقة مع منهج وطبيعة العمل املرصيف 

 اإلسالمي.

وتأهيلها من خالل إقامة دورات  اإلسالمية،لكوادر البرشية املؤمنة بمنهجية املصارف عيني ا -

 تدريب مكثفة شاملة جلميع العاملني.

يتم قبول األموال سواء احلسابات اجلارية أو االستثامرية وتوظيفها يف إطار الصيغ اإلسالمية  -

 وعدم خلطها بأموال اخلزينة للبنك. والتمويل،لالستثامر 

 د/ حسني حامد حسان أ. ىفتو

 رئيس جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، ورئيس هيئة الرقابة الرشعية لبنك دِب اإلسالمي

بالنسبة إىل الفروع، فالفرع إذا كان له ذمة مالية مستقلة من حيث استقاللية الودائع واستثامرها )  

ألن ليس من املمكن رشعاا أن نقول لشخص يريد أن يعمل وفقاا  ذلك،مستقلة يف فرع واحد فإنا أشجع 

 نقول له ال تفعل وإنام نقول له أحسنت. رشعية،وأن يستثمر أمواله وفق صيغ  اإلسالمية،ألحكام الرشيعة 

التي تقدمها البنوك األم للفرع اإلسالمي تسهيالت احلواالت وتغطيه االعتامدات  وأما التسهيالت  

أن ال  التسهيالت برشطهناك حرج رشعي من وجود هذه  األم فليسراسلني اخلارجني للبنك عرب شبكات امل

فستكون عالقة الفرع اإلسالمي بالبنك األم مثل عالقة البنك اإلسالمي الكامل  رشعية،يشوهبا خمالفات 

 .(بالبنوك التجارية

ك الربوية متى كانت املعاملة يف وصفوة القول أنه ال حرج يف التعامل مع النوافذ اإلسالمية يف البنو

ذاهتا مرشوعةا كاملضاربة واملشاركة واملرابحة وغريها من طرق التمويل واستوفت رشوط صّحتها، وال يقدح 

يف هذه اإلباحة كون أموال البنوك جاءت بطريقة  غري مرشوعة، فقد تعامل النبّي صىل اهلل عليه وسلم مع 
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مع علمه صىل اهلل عليه وسلم بتعاملهم  -ل من طعام اليهود وحلومهمبل وأك -مرشكي مّكة وهيود املدينة 

 بالّربا.
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 :الرهن العقارّي العكيس عارشا:

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

جيرى عليه العمل يف الرهون واحلصول عليه عىل شكل دفعات أو تسهيالت ائتامنية، فهو كاسمه عكس ما 

التقليدية لرشاء البيوت، ففي الرهن العقاري التقليدي يقرتض العميل املال من جهة التمويل، ويدفع هلا 

إىل امتالكه املنزل بالكلية عندما يتم سداد الرهن بالكلية، أما  األمردفعات شهرية لتسديد الرصيد، ثم يؤول 

بطريقة عكسية، فبدال من دفع الدفعات شهريا جلهة التمويل، فإن جهة الرهن العقاري العكيس  فإنه يعمل 

التمويل هي التي تقوم بدفع الدفعات بشكل شهري لصاحب العقار، عىل أساس نسبته من قيمة العقار 

لتؤول إليها ملكية البيت يف َّناية املطاف، حيث حَيقُّ للجهة املانحة بعد وفاهتم بيع البيت الستيفاء الّدين، 

يمكنه اختيار ما إذا كان يتم دفع املبلغ النقدي كمبلغ مقطوع واحد، أو سلفة نقدية شهرية منتظمة، وهو و

، وخاصة كبار السن الذين حيتاجون  "األغنياء يف املنازل والفقراء يف النقد"يوفر حالا رسيعاا لألشخاص 

عن احتفاظه بعنوان املنزل  لدعم دخلهم التقاعدي أو الدفع للحصول عىل رعاية طويلة اآلجل. فضال

 .والعيش فيه كمقر إقامة رئييس

 62فهو قانوٌن سنّته احلكومة املركزية األمريكية تسمح بموجبه ملاّلك العقارات من كبار الّسن فقط )

سنة فأكثر( أن يقرتضوا بفائدة  تقارب ما دفعوه حقيقةا من ثمن منازهلم، ويأخذون هذه القروض عىل شكل 

طوال الفرتة املتبّقية من حياهتم أو إذا قّرروا بيع بيوهتم، ويكون ضامَّنا هو حّصتهم اململوكة  دفعات  شهرية

من بيوهتم، فال ُيطلب منهم سداد هذا القرض حال حياهتم، وإناّم حَيقُّ للجهة املانحة بعد وفاهتم بيع البيت 

  .الستيفاء الّدين

العميل يف الصورة التقليدية مشرت للعقار وممول له من خالل القرض املرصيف، ويف  وصفوة القول أن

هذه الصورة يتبادل املواقع مع جهة التمويل، جهة التمويل البنكية هي التي تقدم الدفعات الشهرية قروضا 

 العمر!  يف َّناياتبضامن نسبة العميل يف ملكية العقار دعام للدخل الذي يتناقص عادة 

ات املاسة جاحلا َيفى أن القروض الربوية حمرمة ال يرتخص فيها إال عند الرضورات امللجئة أو وال

هلذا البيت أو لنسبة  مشرتيهجهة التمويل إىل  لن تتحوأالتي تنزل منزلتها، ولكن يمكن أسلمة هذه الفكرة ب

ب، فتتحول من قروض ربوية إىل صاحبه فيه وتدفع له قيمة هذه احلصة عىل دفعات متتد إىل مدة التعمري الغال

 .شهرية ثمنا لرشاء حصة العميل من البنك أقساط
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وبقيت كلمة! لقد كدح العميل عمره كله لرشاء البيت، وعاش مع لعنة الربا طوال سنني عمره 

 الغابرة! فلام تقدمت به السن وافتقد الكافل والولد البار سعى لينقض غزله من بعد قوة أنكاثا! فإذا به يعود

أعباء الشيخوخة وأوجاعها!  وذلك ملواجهةسحابة عمره يف رشائه بالربا مرة أخرى،  أنفقلبيع البيت الذي 

 حرسة عىل العباد! فيا
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 :احادي عرش: رشاء العقارات التجارية التي أجر بعضها ملن يامرس عمالا حمرما 

قد يعرض يف عامل االستثامرات العقارية فرصة لرشاء عقار قد أجرت بعض أجزائه سلفا لعمل      

حمرم، كام لو كانت مؤجرة لبنك ربوي أو صالة لقامر ونحوه، فهل يسع املستثمر املسلم أن يشرتى هذا العقار 

لة سؤاالن: أحدُها: حول حكم وقد عقد العزم عىل عدم جتديد هذا العقد عند انتهاء مدته؟ وتثري هذه املسأ

 .، واآلخر حول حكم األجرة التي تؤخذ عىل إجارة غري مرشوعةةاملؤجربيع العني 

 العني املؤجرة. حكم بيع :أوالا 

اختلف الفقهاء يف حكم بيع العني املؤجرة وتفاوتت أقواهلم ما بني القول بصحة البيع مطلقا، وهو 

ول للشافعية، أو صحته عىل املستأجر دون غريه، وهو قول للشافعية، قول اجلمهور من احلنابلة واملالكية وق

 موقوف عىل إجازة املستأجر، وهو مذهب احلنفية، وملحظ اخلالف بني هذه املذاهب أمران: البيعأو أن 

األول: أن القدرة عىل التسليم رشط يف البيع، والعني املباعة يف يد املستأجر ليستويف املنافع، فيتعّذر 

يقال: مها للمشرتي، فهل تبقى العني يف يد املستأجر كام تكون يف يد البائع إذا استثنى منافعها مدة، أو تسلي

اَم ": اإلجارة سابق لعقد البيع فيخرّي املستأجر، قد أجاب عن هذا امللحظ ابن قدامة دعق أِلَنه َيَد امْلُْسَتْأِجِر إنه

ا َتْسلِيَم اآْلَخرِ  ِهَي َعىَل امْلَنَافِِع، َواْلَبْيَع َعىَل  َقَبِة، َفاَل َيْمنَُع ُثبُوُت اْليَِد َعىَل َأَحِدُِهَ  الره

ِذي  َجَة، َوَلِئْن َمنَْعَت التهْسلِيَم يِف احْلَاِل، َفاَل مَتْنَْع يِف اْلَوْقِت اله جَيُِب التهْسلِيُم فِيِه، َكاَم َلْو َباَع اأْلََمَة امْلَُزوه

، َكامْلُْسَلِم فِيِه. َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة: اْلَبْيُع َوُهَو ِعنَْد اْنِقَضا َجاَرِة، َوَيْكِفي اْلُقْدَرُة َعىَل التهْسلِيِم ِحينَِئذ   اإْلِ
ِ
َمْوُقوٌف ء

ُه َبَطَل. َوَلنَا َأنه اْلبَ  َجاَرُة، َوإِْن َرده يَْع َعىَل َغرْيِ املَْْعُقوِد َعَلْيِه يِف َعىَل إَجاَزِة امْلُْسَتْأِجِر َفإِْن َأَجاَزُه َجاَز، َوَبَطَلْت اإْلِ

َي َيْملِ  َجِة. إَذا َثبََت َهَذا، َفإِنه امْلُْشرَتِ َجاَرِة، َفَلْم ُتْعتَرَبْ إَجاَزُتُه، َكَبيِْع اأْلََمِة امْلَُزوه ُك امْلَبِيَع َمْسُلوَب امْلَنَْفَعِة إىَل اإْلِ

َجاَرِة، َواَل َيْستَ   اإْلِ
ِ
 َنْفِعَها، َوَنْفُعَها ِحنِي اْنِقَضاء

ِ
اَم ُيَراُد اِلْستِيَفاء ؛ أِلَنه َتْسلِيَم اْلَعنْيِ إنه ِحقُّ َتْسلِيَم اْلَعنْيِ إاله ِحينَِئذ 

، َفإِ  َجاَرُة، َفَيِصرُي َهَذا بَِمنِْزَلِة َمْن اْشرَتَى َعْيناا يِف َمَكان َبِعيد  ُه إَذا اْنَقَضْت اإْلِ اَم َيْستَِحقُّ هُ إنه اَل َيْسَتِحقُّ َتْسلِيَمَها  نه

ة  ُيْمكُِن إْحَضاُرَها فِيَها  إاله َبْعَد ُميِضِّ ُمده

ي بِ  َم امْلُْسَلِم فِيِه إاله يِف َوْقتِِه، َفإِْن مَلْ َيْعَلْم امْلُْشرَتِ َياُر َبنْيَ َكامْلُْسلِِم إىَل َوْقت  اَل َيْسَتِحقُّ َتَسلُّ
َجاَرِة، َفَلُه اخْلِ اإْلِ

 اْلَبيِْع بُِكلِّ الثهَمِن؛ أِلَنه َذلَِك َعيٌْب َوَنْقٌص اْلفَ 
ِ
 .(52)"ْسِخ َوإِْمَضاء

                                                           
 (.5/350( املغني )52)
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الثاين: حكم البيع مع استثناء بعض منفعة املبيع، وهو من القضايا االجتهادية بني أهل العلم: منعه 

قبة، وأجازه احلنابلة األحناف والشافعية، ملخالفته موضوع البيع، إذ مقتىض البيع ملك املشرتي للمنافع والر

 واملالكية وهو الظاهر، ومن أدلتهم عىل ذلك:

وطِِهمْ  َعىَل  امْلُْسلُِمونَ ": عموم قوله  -   .(53)"رُشُ

 يِل  َفَدَعا ، النهبِيُّ  َفَلِحَقنِي َقاَل: ُيَسيَِّبُه، َأنْ  َفَأَرادَ  َأْعَيا، َقدْ  َلهُ  مَجَل   َعىَل  َيِسريُ  َكانَ  َأنههُ : ما رواه جابر -

َبُه، ا َفَسارَ  َورَضَ ْ  َسرْيا ، َفبِْعُتهُ  ،"بِْعنِيهِ " َقاَل: ُثمه  اَل، ُقْلُت: ،"بُِوِقيهة   بِْعنِيهِ " َقاَل: ِمْثَلُه. َيرِسْ  مَل  َعَليْهِ  َواْسَتْثنَْيُت  بُِوِقيهة 

 َماَكْسُتَك  َأُتَرايِن " َفَقاَل: َأَثِري، يِف  َفَأْرَسَل  َرَجْعُت، ُثمه  َثَمنَُه، َفنََقَديِن  بِاجْلََمِل، َأَتْيتُهُ  َبَلْغُت  َفَلامه  َأْهيِل، إىَِل  مُحْاَلَنهُ 

َك، مَجََلَك  ُخذْ  مَجََلَك؟ آِلُخذَ  ، وآخر: (55)"عىل أن يل ظهره إىل املدينة". ويف لفظ: (54)"َلَك  َفُهوَ  َوَدَراُِهَ

 .(56)"واشرتطت محالنه إىل أهيل"

ا، أو ا، ويستثني سكناها شهرا ويصح أن يشرتط البائع نفع املبيع مدة معلومة، مثل أن يبيع دارا " :جاءو

ا، ويستثني خدمته سنة، نصه عىل هذا أمحد، وهو قول مجال، ويشرتط ظهره إىل مكان معلوم، أو عبدا 

لنهي النبي "يصح الرشط؛ األوزاعي، وإسحاق، وأِب ثور، وابن املنذر، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: ال 

 (57)"، وألنه ينايف مقتىض البيع، فأشبه ما لو رشط أن ال يسلمه"عن بيع ورشط. 

وبناء عىل ما سبق فيجوز للمؤجر بيع العني املستأجرة كالدار والسيارة ونحوُها، ويأخذها املشرتي 

 املستأجر منفعته، وانتهاء مدة إجارته.  استيفاءبعد 

يتنازل عن العني املستأجرة قبل متام املدة، بأجر أو بدون أجر، واإلجارة من وجيوز للمستأجر أن 

العقود الالزمة التي ال يملك أحدُها الفسخ فيها إال برىض اآلخر، والعقود بالنسبة للجواز واللزوم ثالثة 

خر، أنواع: عقد جائز من الطرفني، وعقد الزم من الطرفني، وعقد جائز من طرف والزم من الطرف اآل

فاجلائز من الطرفني كالوكالة، والالزم من الطرفني كالبيع، واجلائز من طرف دون اآلخر كالرهن فالرهن من 

ِقَبِل الراهن الزم ومن ِقَبِل املرهتن جائز ألن املرهتن له أن يفسخ الرهن ويقول أنا ال أريد رهناا فيقال له ال 

                                                           
(: فيه كثري بن زيد 3/281(: إسناده حسن. وقال ابن حجر يف تغليق التعليق )2/54(، وقال ابن كثري يف إرشاد الفقيه )3594(، وأبو داود )8784( أخرجه أمحد )53)

 اجلملة. وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى. أسلمي حديثه حسن يف

 (.715(، ومسلم )2097( متفق عليه: أخرجه البخاري )54)

 (.715( أخرجه مسلم )55)

 (.3505( أخرجه أبو داود )56)

 (.4/73( املغني، البن قدامة )57)
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الالزمة فال يملك أحدُها الفسخ إال برىض اآلخر أو بأس والرهن من حقك، وأما اإلجارة فهي من العقود 

 بوجود سبب يبيح الفسخ.

الذي يظهر أنه يرخص يف ذلك للمستثمر املسلم الذي عقد العزم عىل إَّناء هذا العقد إن قدر، أو 

العزم عىل عدم جتديده إن عجز، ألن هذا هو أقرب األحوال للتقوى وأرجاها إلَّناء هذه العقود الفاسدة، إذ 

لو اشرتى العقار من ال يتدين بذلك سوف يبقى هذ الفساد ممتدا، وقد جيدد العقد ملدد أطول، ومبنى الرشيعة 

عىل حتصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، ويكون إبقاء هذا اجلزء املؤجر لعمل حمرم يف يد 

ومل تدخل منفعة العني يف هذه املدة يف  املستأجر من باب الرضورة ألنه قد ملك منفعته من املالك األول ،

 ملك املشرتي اجلديد أصال، فال يمكنه إَّناء العقد قبل مدته .

ا، َأْو "قال املرداوي رمحه اهلل:  ، َأْو َأَخَذ َصَداقا َ َلُه بِاْلَعنْيِ َِب، َأْو ُويصِّ َي َأْو ُاهتُّ َلْو ُوِرَث امْلَْأُجوُر، َأْو ُاْشرُتِ

ْوُج  اِدَسِة َأَخَذُه الزه َجاَرُة بَِحاهِلَا. َقَطَع بِِه يِف اْلَقاِعَدِة السه ا، َأْو َغرْيُ َذلَِك: َفاإْلِ ، َأْو ُصْلحا ا َعْن ُخْلع  ِعَوضا

ُه ِمْن اأْلَْصَحاِب، َحيُْث َقاُلوا: َوجَيُوُز َبيُْع اْلعَ  َح بِِه امْلَُصنُِّف َوَغرْيُ ْسَتْأَجَرِة، َواَل نْيِ املُْ َوالثهاَلثنَِي. ُقْلت: َوَقْد رَصه

هَيَا امْلُْسَتْأِجرُ 
َجاَرُة إاله َأْن َيْشرَتِ  .(58)"َتنَْفِسُخ اإْلِ

 : "فتاوى اهليئة الرشعية لدلة الربكة"وجاء يف 

 هل جيوز متلك عقارات مؤجرة ملحرم بقصد بيعها مرابحة؟ "

باملرابحة للعمالء إذا كانت مؤجرة مسبقا ملن اجلواب: ال مانع من رشاء بعض العقارات أو املحالت 

يستخدمها يف أشياء حمرمة، وذلك بقصد بيعها باملرابحة؛ ألن البائع وهو البنك ال عالقة له بالترصف املحرم 

الذي جرى عىل مسئولية املستأجر واملالك األول، وأن الفرتة التي متلك خالهلا البنك العقار هي غري مقصودة 

مللك واستمرار التأجري، بل تم الوعد بنقل العقار إىل ملك املشرتي، مع التأكيد عىل أنه إذا انتهى هبا استمرار ا

عقد التأجري للغرض املحرم خالل فرتة متلك البنك فال جيوز للبنك حينئذ جتديد عقد اإلجيار للغرض 

 .(59)"املحرم

 التي تؤخذ عىل إجارة غري مرشوعة األجرةحكم 

                                                           
 (.30/255)(، واملوسوعة الفقهية 3/621(، وينظر: مطالب أويل النهى )6/39( اإلنصاف )58)

 (.4/159) "( موسوعة فتاوى املعامالت املالية59)
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جرة هذا اجلزء املؤجر لعمل غري مرشوع، إن كان قد اشرتطه البائع لنفسه فال ثم يبقى النظر يف أ

إشكال، أما إذا كانت للمشرتي فهنا يدق النظر، فقد يفرق بني احلرام املحض كمحل يبيع اخلمر أو ناد للقامر 

 عقد حمرم.  أجرة عن  ألَّناونحوه، فهذا الذي ينبغي له أن يتخلص من دخله بتوجيهه إىل املصارف العامة، 

وأما إذا كان املقصود األصيل لإلجارة مرشوعا وثم خالطته احلرمة تبعا فهذا الذي يظهر أنه يرخص 

وال بأس بأن "للمشرتي يف متوله، وال يلزمه التخلص منه إال عىل سبيل التورع. قال الرسخيس رمحه اهلل: 

و عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها اخلنازير: مل ا من الذمي ليسكنها، فإن رشب فيها اخلمر، أيؤاجر املسلم دارا 

يلحق املسلم إثم يف يشء من ذلك، ألنه مل يؤاجرها لذلك، واملعصية يف فعل املستأجر، وفعله دون قصد رب 

 .(60)"الدار؛ فال إثم عىل رب الدار يف ذلك

ويف سؤال موجه للهيئة الرشعية لبنك دِب اإلسالمي: نرجو إفتاءنا يف حكم تأجري حمل لغرض حالل 

 ثم َيلطه املستأجر بالغرض احلرام؟ 

يف اإلجارة: يعترب القصد األسايس من النشاط املستخدم له حمل اإلجارة، وهو هنا "فكان اجلواب: 

وتكون املسئولية يف إضافة املبيعات املحرمة عىل  جائزة،محل التجارة بالسلع املباحة، وعليه تكون اإلجارة لل

عندما تتوافر املقدرة  املستقبل،مع السعي الختاذ الوسائل واالشرتاطات التي ُتؤمن هبا هذا يف  صاحبها،

وهذا َيتلف عن إجيار حملٍّ ليستخدم عىل وجه اخلصوص لبيع اخلمر، أو حلم  الرشوط.إلمالء هذه 

 .(61)"اخلنزير

ا ويف املسألة مأخذ آخر، أن يبقي العالقة اإلجيارية بحاهلا بني املالك األصيل للعقار وهؤالء هذ

املستأجرين، فيتعامل معهم يف استيفاء األجرة ويطلب منه املشرتي املسلم ختفيضا يف القيمة مقابل عدم متوله 

( فقد بيعها وخذوا أنتم من الثمنولوهم هلذه األجرة التي ال يتدين بحل مصدرها، ويذكرنا هذا بقول عمر )

كان املسلمون يأخذون من أهل الذمة اخلمر واخلنازير من جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتوىل 

ألن  ;املسلمون بيعها فأنكره عمر، ثم رخص هلم أن يأخذوا من أثامَّنا إذا كان أهل الذمة هم املتولني بيعها

 مة وال تكون ماال للمسلمني . اخلمر واخلنازير مال من أموال أهل الذ

                                                           
 (.16/39( املبسوط )60)

 ( 86( فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الرشعية لبنك دِب اإلسالمي فتوى رقم )61)
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فقال: ال  اخلراج،إن عاملك يأخذون اخلمر واخلنازير يف ويف حديث سويد بن غفلة أن بالال قال لعمر: 

وهذا ألَّنا من أمواهلم التي نقرهم عىل اقتنائها  (الثمنولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من  منهم،تأخذوها 

 .فجاز أخذ أثامَّنا منهم كأثامن ثياهبم فيها،والترصف 

 ،ا له يف دينه ودنياهويبقى أن خري دينكم الورع، فلو تعفف املسلم عن مثل هذه املشتبهات لكان خريا 

، َوَبْينَُهاَم ُمَشبهَها" ٌ ، َواحلََراُم َبنيِّ ٌ َأ لِِدينِِه احلاََلُل َبنيِّ ٌت الَ َيْعَلُمَها َكثرٌِي ِمَن النهاِس، َفَمِن اتهَقى املَُشبهَهاِت اْسَترْبَ

ُبَهاِت: َكَراع  َيْرَعى َحْوَل احِلَمى، ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُه، َأالَ َوإِنه لُِكلِّ مَ   مِحاى، َأالَ إِنه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ
لِك 

: إَِذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََسُد ُكلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَس مِحَى اهللهِ  َد اجلََسُد  يِف َأْرِضِه حَمَاِرُمُه، َأالَ َوإِنه يِف اجلََسِد ُمْضَغةا

ُه، َأالَ َوِهَي الَقْلُب   .(62)"ُكلُّ

                                                           
 (.1599(، ومسلم )52( متفق عليه: أخرجه البخاري )62)
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 :ثاين عرش: بيع العقار ملن سيقرتُض بالّربا

عهم ملن يعلمون سلفا اَّنم سيقرتضون من املصارف يسأل جتار العقارات عن مدى مرشوعية بي   

احلالل ممن  الربوية لرشاء عقاراهتم، واجلواب أن كل نفس بام كسبت رهينة، فبع احلالل ملن شئت، واشرت

مللف التمويل، وما يكتنفه من حمذور الربا، فدع هذه امللف عىل عاتق املشرتي أو دعه  جمانباشئت ما دمت 

يف  بأمريكاملكا وإدارة، وبتبعاته غرما وغنام، وقد جاء يف قرار ملجمع فقهاء الرشيعة جلهة أخرى تستقل به 

 والوظائف ما ييل: واألعاملدورته حول ما حيل وحيرم من املهن 

ل املشرتي كان وإنْ  البيع عقد كتابة واألفراد السمرسة رشكات من لكل جيوز •  طريق عن الثمن حصه

أن يشارك يف  له جيوز ال ولكن الثمن، عىل املشرتي حصول طريقة كتابة من عليه ضري وال الربوي، التمويل

 تسهيل عمليات التمويل الربوي سواء بالداللة عىل رشكاهتا أو جتهيز نامذجها ونحوه.

 هذا املؤمتر حول بعض األنشطة التجارية ما ييل: وجاء أيضا يف القرار الثالث عرش يف

 مة التي تتضمن بعض املحرمات.فتح توكيالت حمالت بيع األطع -

ال جيوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيل ملحالت بيع األطعمة التي تتضمن مبيعاهتا أطعمة أو أرشبة  -

 حمرمة، إال إذا اقترص طلبه عىل التوكيل فيام حيل منها.

 إذا منعت نظم هذه الرشكات منح توكيالهتا لبعض منتجاهتا دون بعضها اآلخر، وأمكن تولية هذه -

املنتجات املحرمة لرشيك غري مسلم ال يتدين بحرمة هذه املنتجات فال يظهر ما يمنع من ذلك عىل أن يستقل 

غري املسلم هبذه املنتجات ملكا وإدارة، وأن يستقل بناجتها غرما وغنام، وأن حيدث فصل حيس بني كال 

 .النوعني بام يمنع االلتباس والفتنة
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 آخر:ةا عن شخص  ثالث عرش: رشاء العقارات نياب

اجلدارة االئتامنية رشط للتعامل مع العمالء يف باب الرهون العقارية، فمن مل يكن له تاريخ ائتامين   

مناسب سواء أكان تارَيه االئتاميّن رديئا أم مل يكن له تاريخ ائتامين البّتة، فليس مؤهال للتعامل مع البنك يف 

ريخ االئتامين املناسب ليوقعوا معهم عىل العقود، هذا الباب، ويف هذا احلالة قد يلجأ هؤالء إىل أصحاب التا

 ملن يريدأو ليقرتضوا باسمهم لصالح من يريدون إعانته، وتلك إعانة مبارشة عىل الربا احلرام فال حتل ال 

ِ َواتلذْقَوٰى ۖ { :الرشاء أصالة وال ملن يريد إعانته عىل ذلك لقوله تعاىل ثْمِ  لََعَ  َونُواَتَعا َوََل  َوَتَعاَونُوا لََعَ الِْب   اِْلِ
 [.٢املائدة: ] }َوالُْعْدَوانِ 

أما أن يشرتي العقار بتمويل مرشوع ثم يبيعونه يف املستقبل هلؤالء أو لغريهم فهذا عىل أصله من احلل، 

كذلك لو اشرتى غري املسلم العقار حلساب نفسه، ثم باعه إىل املسلم يف املستقبل فال حرج، وعىل كل طرف 

للمسلم أن يشرتي احلالل ممن شاء، وال يسأل عن مصدر هذه املشرتيات ومدى مطابقة عقودها  ما محل، فإن

األصلية للرشع املطهر، فقد تعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم مع غري املسلمني يف املدينة، وقد علم ما شاب 

 بالباطل.الناس  أموالأمواهلم من املحرمات كالربا والرشا وأكل 
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 : بالّربابيتااا وبة من اشرتى ت عرش:رابع 

بوي للعقارات يف الواليات املتهحدة معاملٌة ثالثية األبعاد، فهي مركبهٌة من عقدين: عقد  التمويل الرِّ

بيع، بني مالك العقار والعميل الراغب يف الرشاء، وعقد قرض، بني جهة التمويل وهذا العميل، وإن شئت 

بيع  بني العميل وصاحب العقار، وعقد قرض  ربويٍّ بني العميل ورشكة الدقة قل هي ثالثة عقود: عقد 

، وعقد رهن  ترهتن رشكة التمويل العقار بموجبه إىل حني دفع العميل للقرض وفوائده  التمويل العقاريِّ

بوية.  الرِّ

ا، وتكمن املشكلة  هن مباٌح رشعا بوي يف القرضوال َيفى أن كال من عقد البيع وعقد الره فهو العقد  الرِّ

م. وكغريه من سائر الذنوب واملعايص  ة التوبة  وأعتاها( ُيشرتطكان هذا الذنب من أغلظها  )وإنامُلحره لصحه

منه ثالثة أمور: إصالح املايض بالندم، وإصالح احلارض باإلقالع عن الذنب، أو السعي اجلاد يف ذلك، 

مرة أخرى، ورد احلقوق إن تعلق الذنب بحق من وإصالح املستقبل بالعزم عىل عدم العود إىل هذا الفعل 

 اإلبراء.حقوق العباد، فإن حقوق العباد فيام بينهم ال تسقط إال باألداء أو 

ويف مسألة االقرتاض بالّربا لغري رضورة  رشعّية  ُملجئة، أو حاجة رشعية ماسة تنزل منزلتها جيُب عىل 

ْمَوالُِكْم ََل {متّكن من ذلك، لقوله تعاىل: التائب أن يُرّد رأس املال بغري ربا، إن 
َ

ِإَون تُبُْتْم فَلَُكْم رُُءوُس أ
 [.٢٧٩البقرة: ] }َتْظلُِموَن َوََل ُتْظلَُمونَ 

ولكنه ال سبيل له إىل ذلك، فإن القوانني يف هذه البالد ُتلزمه املقرتض برد رأس املال والفوائد الّربوية 

ا، ال يستطيع من ذلك فكاكا، وإ ال فإن سيف إلغاء املعاملة وإعادة البيت إىل ملكية جهة التمويل مسلط معا

 فوق رأسه! فام هي إذن السبل املتاحة لإلقالع عن هذا الذنب؟ 

 إعادة التمويل مع رشكة متويل إسالمية 

 ربوية إىلمن هذه السبل إعادة التمويل مع رشكة متويل إسالمية فيتحول من عقد حمرم مع مؤسسة 

ع مع رشكة إسالمية، ولعله من أيرس سبل التخلص من العقود الربوية وأقلها غرما باملسبة ملالك عقد مرشو

البيت، وال يرد عىل ذلك ما يكتنف عقود رشكات بعض التمويل من شبهات، فإن الرشعية املنقوصة يف 

 الرشكة اإلسالمية خري من الرشعية املنعدمة يف املؤسسة الربوية! 

 بيعه ودفع ما وجب عليه من مستحقاتالتخلص من البيت ب
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وكّل ، االجتهاد يف تعجيل دفع بقية ثمن البيت ما استطاعو فينتهي التعاقد الربوي ويتخلص من تبعته 

الّربا تبعاا لذلك، فيتخلص من  املال فينُقصزيادة  عىل القسط الشهري يدفعها العميل تذهب لسداد رأس 

لص منه دفعة واحدة، ألن ما يدفُعه العميل خاّصة يف السنوات اخلمس عن التخ إن عجزاإلثم تباعا وتدرجييا 

 األَُوىل، يذهب جله لدفع الفائدة الربوية عىل القرض، وال يذهب منه لسداد أصل القرض إال النذر اليسري!

وصفوة القول أن البيع والرهن، يف ذاهتام من العقود املرشوعة، وأن احلرج كل احلرج يف القرض 

لذي يلزمه التخلص منه لتصح توبته، ولكن التخلص منه ال يتيرس يف العادة من خالل اخلطوات الربوي ا

النمطية التقليدية؛ ألن ثمن البيت كبري، وميقات الوفاء ممتد عىل أزمنة مديدة، فيبقى حتت طائلة هذا اإلثم 

 سحابة عمره! عرشين سنة أو ثالثني سنة!

 املديونية  تعجيل دفع ما استطاع من رأس مال هذه

وقد ال يتسنى له التخلُّص من ربقة هذا الدين الربوي يف العادة إال بإجراء جراحي يتخذه عىل أصل 

املعاملة غري املرشوعة، وهذا قد يكون ببيع البيت )بغري مفسدة غالبة جتتاح أصل ماله أو جله( أو بإعادُة 

 التخلص من هذه الربقة، فينبغي له أن يسعى يف التمويل لدى رشكة إسالمية، فإن تيرس هذا أو ذاك سبيال إىل

ذلك وال يقرص فيه، فإن مل يتيرس فاإلجراء العالجي الثابت واملستمر وهو تعجيل دفع ما استطاع من رأس 

مال هذه املديونية التي يسقط مقابلها من الفوائد وفقا لقوانني التمويل يف هذه البالد، وهذا ينطبق كذلك عىل 

ين وفكاك نفسه منه بدون أن ينعكس ذلك عىل اجتياح ماله أي إجراء أو س بيل يعينه عىل التخلُّص من هذا الده

 كله. واهلل تعاىل أعىل وأعلم.

 وبعد، فهذا ما يرّس اهلل مجَعه، فله سبحانه الفضُل واملِنّة، عليه توّكلُت وإليه ُأنيب.

 


