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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل 

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده 

 بعد:ورسوله، أما 

م لتغطية موضوع ٢٠١٤متخّصصًة لألئّمة عام  فبالرغم من أّن جممع فقهاء الرشيعة قد َعَقد دورةً 

الرشكات اإلسالمّية لتمويل العقارات يف الواليات املّتحدة، وأتبَع ذلك ببياٍن تفصييّل حول ُحكم التعامل مع 

د،  تتوّقف!هذه الرشكات، إال أن األسئلة حول جتارة العقارات مل  إذ أّن هذا النّوع من التجارة دائُم التجدُّ

بني الفينة واألخرى ُطرٌق وتفصيالٌت يف البيع والرشاء والتمويل مل تُكن موجودًة من قبل، أو كانت تظهر فيه 

 لكن مل َيعلْمها بعُض الناُس أو مل يسألوا عنها ُعلامءهم وأهَل الفتوى فيهم عىل أقّل تقدير.

يوّي الذي هُيّم ولذلك، تأيت هذه الدراسة كمحاولٍة متواضعٍة لتغطية اجلديد يف هذا املوضوع احل

قطاعًا عريضًا من اجلالية املسلمة يف الواليات املتحدة، مع أمّهية التنبيه أّن االختصار هنا مقصوٌد، فليست 

السطور التالية بحثًا مؤّصالً ُملتزمًا بمناهج البحث العلمّي املعروفة، وإّنام ورقة عمٍل فيها خالصُة البحث 

 العلمّي ونتائُجه فقط.  

نسألك علاًم نافعًا وعماًل صاحلًا متقباّلً، وصىل اهلل عىل سّيدنا حممٍد وعىل اله وصحبه  اللهم إنا

 أمجعني. 

 

 

 

 

 القضاةخالد معن 

  

 هـ ١٤٤٠ربيع الثاني  ٢٧

 م  ٢٠١٩يناير  ٥
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 من القروض احلكوميّة لرشاء البيوت  ةأوالً: االستفاد

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

٪ من قيمة ٥تصل إىل  غري ُمسرتدةٍ  بيٍت للّسكنى بنسبة ربا ضئيلٍة وبرشوٍط ُميّّسٍة، بل متنح مساعداٍت نقدّية

 العقار خدمًة هلؤالء الفقراء ال اسرتباحًا أو جتارًة. 

ورة بمفهومها الرّشعّي بأن يُشّق عليه وجيوز االستفادة من هذه القروض لكّل من تنطبق عليه الرّض 

أو النعدام البديل اإلسالمّي  االستئجار مالّيًا لكََِب حجم عائلته أو لالرتفاع املتواصل يف أجرة البيوت

 لتمويل رشاء البيوت، وسواًء كانت الرضورة واقعًة أو متوّقعًة بغلبة الّظّن. 

رضورًة تبيح أكل امليتة! ففي الصحيح من  - وهو الكفاية -جاءت نصوص ٌ تعتَب عدم الغنى  فقد

ة ومعه أهله سنة النبي صيل اهلل عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة ريض اهلل عنه ) أن رجالً نزل احلرَّ

فمرضت، فقالت  صاحبها،إن ناقًة يل ضّلت فإن وجدهتا فأمسكها فوجدها فلم جيد  رجل:وولده، فقال 

فقال حتى أسأل رسول اهلل  ونأكله،اسلخها حتى نقّدد شحمها وحلمها  فقالت:فأيب فنفقت،  انحرها، امرأته:

قال: ال، قال: فكلوها! قال: فجاء صاحبها  يغنيك؟هل عندك غنًى  فقال:صىل اهلل عليه وسلم، فأتاه فسأله، 

 1(فأخَبه اخلَب، فقال هالَّ كنت نحرهتا، قال استحييت منك

(: أي تستغني به هل عندك غنًى يغنيكل النبي صىل اهلل عليه وسلم )قال شارح احلديث يف قو

 . 2ويكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها

ووجه الداللة من احلديث أن عدم الغنى والكفاية ُيبيح أكل امليتة وليس خشية املوت جوعا ً فقط، 

وموهتا، ثم سؤال النبي صىل كام أن سياق احلديث يدل عىل طول الوقت ما بني العثور عىل الناقة ثم ّمرضها 

اهلل عليه وسلم، ولو كان الصحايب واجد الناقة عىل وشك اهلالك ما وِسَعه انتظار هذه املدة، فالرّضورة يف هذا 

 احلديث إذًا ُمتوقعٌة وليست واقعًة. 

                                                           
 

 

 جابر حديث) (:9/30) األوطار نيل في الحديث عن الشوكاني قال. الميتة إلى المضطر في باب األطعمة، كتاب( 3/358) داود أبي سنن  1

 مطعن( سنادهإ يف وليس والمنذري داود بوأ عنه سكت سمرة بن
 م1992 عام روتيبطبعة  العلمية، الكتب دار ،(10/211) داود أبي سنن شرح المعبود عون – باديحق األال شمس محمد  2
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ويٍل إذا صّح هذا وترّخص املُضطّر يف االقرتاض بالّربا فإّنه ال جيُب عليه إعادة التمويل مع رشكة مت

 إسالميٍة عىل الصحيح، ألّن باب الرتّخص متى ُفتح ُأبيح من احلرام ما تندفع به الرضورة واحلاجة معًا.

فالقول املجمل يف ذلك أن احلرام إذا طبق الزمان وأهله ومل جيدوا إىل قال اإلمام اجلويني رمحه اهلل )

طلب احلالل سبيال ً فلهم أن يأخذوا منه قدر احلاجة وال يشرتط الرضورة التي ترعاها يف إحالل امليتة يف 

حصل حقوق آحاد الناس، بل احلاجة يف حق الناس كافًة تنزل منزلة الرضورة يف حّق الواحد املضطر ... ويت

أن الناس يأخذون ما لو تركوه لترّضروا يف احلال أو يف املال، والرضر الذي ذكرناه  وأثبتنامن جمموع ما نفينا 

 . 3(يف أدراج الكالم عنينا به ما يتوقع منه فساد البنية أو ضعف عن الترصف والتقّلب يف أمور املعاش

عمَّ احلرام األرض بحيث ال يوجد فيها  لو)قال وأّيده يف فقِهِه هذا العزُّ بن عبد السالم رمحه اهلل ف

حالل جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجة وال يقف حتليل ذلك عىل الرضورات ألنه لو وقف 

عليها ألّدى إىل ضعف البالد واستيالء أهل الكفر والعناد عىل بالد اإلسالم والنقطع الناس عن احلرف 

 .4(مصالح األناموالصنائع واألسباب التي تقوم ب

ُد أصل  لكن لو متّكن من دفع زيادٍة عىل القسط الّشهري َوجَب دْفُع أكثر ما ُيمكن ألن الزيادة ُتسدِّ

 الّدْين فيسقط ُ عنه الّربا تبعًا، وألّن الرّضورة ُتقّدر بقْدرها.

ٍة خترجيًا عىل وقد ُيستحسُن أن يقال: بل جيب عليه أن ُيعيَد التمويل مع رشكة متويٍل إسالمي      

(، فمتى ما متّكن من إعادة التمويل وجب عليه النتفاء الرّضورة الرضورة تقّدر بقدرهاالقاعدة نفسها )

 واحلالة هذه.

 ليس راجحًا لألسباب التالية: –عىل وجاهته  –وهذا القول 

يدفع الرضورَة ما سبق بيانه من أّن باب الرتّخص متى ُفتح للرضورة جاز األخذ بقْدِر ما  -١

 واحلاجة َمعًا.

                                                           
 

 

 (346 – 1/344) – سابق مرجع – للجويني األمم غياث  3
 .بيروت – العلمية الكتب دار( 160- 2/159) األنام مصالح في األحكام قواعد –( السلمي الدين عز) السالم عبد بن العز  4
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كثرُة مالحظات جممع فقهاء الرشيعة عىل مرشوعيّة التعامل مع رشكات التمويل اإلسالمية يف  -٢

أمريكا يف اجلملة، فيصُعب اجلزُم أّن من تعامل معها بعد أن اقرتض بالّربا أّنه انتقل من احلرام البنّي إىل احلالل 

 البنّي.

ه الرّشكات ُيَكّلف ماالً كثريًا يغُلب عىل الّظّن أن املُقرتض من احلكومة ال إعادة التمويل مع هذ -٣

 ُيطيُقه، إذ لوال فقره الّشديد ورضورُته امُللِجئة ما ترّخص واقرتض بالّربا ابتداًء. 

عدم أهلّية امُلقرتض من احلكومة إلعادة التمويل، فهذه الرشكات تشرتط حّدًا أدنى من الّدخل  -٤

 اريخ االئتاميّن، ِِمّا ال يتوّفر عند هذه الرّشحية من ذوي الّدخل املحدود بَِغلبة الّظّن. وِمن الت

 ثانيًا: الرشاء من رشكات بناء العقارات

رشاء البيوت بالتقسيط عن طريق املقاول أمر مباح ٌ، وُيفّضُله بعض املسلمني لالبتعاد عن رشكات  

رشكة  وإّنام يؤسسوناملقاولني يف هذه البالد ال يبيُعون بالتقسيط عادًة، الّرهن العقارّي وما فيها من ربا. لكّن 

فُيقرضون العميل قرضًا ومهّيًا ثّم يقومون ببيع العقد نقدًا بعد  العقارات،رهن عقارّي ُملحقة برشكة بناء 

البيوت ذلك بثمن أقّل لرشكة ائتامن ٍ أخرى أو بنٍك فيحصلون عىل السيولة النقدية لبناء مزيٍد من 

 وبيعها...وهكذا.

وأهنا  مبارشة،أن هذه املعاملة كمعاملة رشاء البيوت من البنوك  -واهلل أعلم -والذي يظهر يل

مباحة ٌ إذا تأّكد احتاد شخصية املالِك وامُلقِرض، بمعنى أّن رشكة الرهن العقاري املُقِرضِة البّد أن تكون 

بل ال وجود له حقيقة ً  لذاته،ض بذلك ُصوِريًا ليس مقصودًا ِملوكًة بالكامل لرشكة املقاوالت، فيكون القر

ألّن القصد البيع وليس اإلقراض، والعَبة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين. كام ال يقدح يف 

وٌل عن لطرف ٍ ثالث يف املستقبل، فاملشرتي املسلم مسؤ بيع الّدينهذه اإلباحة معرفة املشرتي بِنِيّة املقاول 

 صّحة عقده هو مع املقاول، ال عاّم يفعُله املقاول بعد ذلك، وكّل نفس ٍ بام كسبت رهينة.

 رشاء البيت املرهون من املالك مبارشةثالثًا: 

 انتقال ملكّية العقارات املرهونة )لصالح رشكة التمويل العقارّي( من شخص ٍ إىل آخر يمّر بمرحلتني

 العقار ورشاء الّدين املرتّتب عىل البيت لرشكة الّرهن العقاري.ال تالزم بينهام: رشاء 

فإذا أراد املسلم أن يشرتَي بيتًا ِمّن اشرتاه بطريقة الّرهن العقارّي املحّرم فال بأس إذا كان ما يشرتيه 

ال   ُيكتب اسمه عىل صّك امللكية كاملك ٍ جديد، مع العلم أن رشكات الّرهن العقاري ُفقط بحيثهو البيت 
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مُتانع يف ذلك البّتة وال يعنيها اسم املالك مادام )املقرتض( األصيل ملتزمًا بدفع الّدين وفوائده. فإن فعل ذلك 

وما  األعيان،ألّن اختالف األسباب كاختالف  القديم،فال بأس أن يدفع املال لرشكة الّرهن نيابة ً عن املالك 

دادًا لقرض ٍ ربوّي يف حّق األول. لكن األوىل أن يدفع الثّمن يدفعه ُالثاين هو ثمن ٌ للبيت حتّى وإن كان س

 للبائع ويرُتك له أمر الّدفع لرشكة الّرهن اجتنابًا لشبهة إعانته عىل املعصية.  

ثّم بعد عامني من الّزمان، جُييز القانون حلامل صّك امللكّية أن حَيِّل حمّل املقرتض األول فيتقّدم بطلب 

 لّرهن العقاري، وُحرمة هذه املعاملة ظاهرة ٌ ألهنا قرض ٌ ربوّي.اقرتاض ٍ من رشكة ا

 رشاء العقارات التجارية وفيها مستأجرون يامرسون عماًل حمرماً رابعًا: 

جيوز رشاء العقارات التجارّية لغايات التأجري حتى وإن كان بعض املستأجرين للعقار عند رشائه 

وبرِشِط أّن عقد  جهٍة،يع مخوٍر ونحوه، وذلك باعتبار املآالت من يامرس عمالً حمّرمًا كبنك ربوّي أو حمل ب

إجيار من عمُله حمّرٌم لن جُيّدد. وجواز الرشاء يستلزم إباحة ماِل اإلجارة، ذلك ألن املشرتي املسلم مل يبارش 

تأجري صاحب النشاط التجارّي املحّرم وإنام اشرتى العقار كّله، فالعقد األصيّل عقد بيع ٍ مباح، والتابُع 

لقاعدة أنه ُيغتفُر يف التابع ماال ُيغتفُر يف غريه. لكن إذا انتهى العقد فال وجود املستأجر ذي العمل املحّرم، وا

 جيوز جتديده ألن ذلك مبارشة ٌ لعقد إجارة عىل حمّرٍم. 

 

ومع ذلك ُكّله، فاألوىل باملستثمر املسلم أن ال يشرتي عقارًا كهذا وأن يبحث عن غريه، ومن 

 يستعِفف ُيِعّفه اهلل.

 بطريقة رشاء الديون غري املدفوعة رشاء البيوتخامسًا: 

إذا أخفق صاحب العقار ثالثة أشهٍر متتالية يف دفع أقساط البيت لرشكة التمويل العقاري اعُتَِبَ هذا 

الّدين دينًا رديئًا أو ُرّبام ُيصنّف كديٍن معدوم. ويف هذه احلالة، من حّق رشكة التمويل العقارّي أن تبيع الّدين 

، غالبًا ما يكون ُمستثمرًا، فيشرتي الّدين بأقّل من قيمته عىل أمِل أن حُيّصل كامل قيمة الرديء لطرٍف ثالٍث 

وقد خيتاُر أن ُيلغي عقد القرض وَيطُرد صاحب العقار )املقرتض األصيل( فيُصبُح املستثمُر مالكًا  الّدين،

 هلذا العقار. 

ائه إىل الّربا، وسواًء كان الّدفع عاجاًل أم وبيع الّديون املؤّجلة لطرٍف ثالٍث ال جيوز يف اجلملة إلفض

ال جيوز بيع الّدين املؤّجل من غري املدين بنقٍد ُمعّجٍل من جنسه  "آجاًل. جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي 
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بيعه بنقٍد مؤّجٍل من جنسه أو من غري جنسه ألّنه من بيع  زال جيوأو من غري جنسه إلفضائه إىل الّربا، كام 

     "الكالئ بالكالئ املنهّي عنه رشعًا، وال فرق يف ذلك بني كون الّدين ناشئًا عن قرٍض أو بيٍع آجلٍ 

  الرضائبرشاء البيوت بطريقة رشاء  سادسًا:      

املقاطعة ملدة معّينٍة، تقوم املقاطعة بإصدار إذا أخفق صاحب البيت يف دفع رضيبة العقارات حلكومة 

إنذاٍر له لدفع الرضائب خالل مّدٍة معّينة مضافًا إليها غرامة مالية، فإذا انتهت املّدة ومل يدفع أصدرت 

املقاطعة صّكًا أو وثيقًة قانونيًة بقيمة الرضائب املستحّقة واملصاريف اإلدارّية واإلعالن ورسوم املحكمة 

طرحْت هذه الوثيقة يف املزاد العلنّي، فاملشرتي هلا ُمشرٍت للعقار رشاًء معّلقًا غري ناجز، فيجب وغري ذلك، و

أن يدفع الرضائب التي عليه والغرامات املالية،  -إذا كان مقياًم فيه -عليه االنتظار سنتني لعّل صاحب العقار

نتظار ستّة أشهٍر فقط. فإذا دفع صاحب فإن مل يكن صاحب العقار مقياًم فيه فيجب عىل مشرتي الوثيقة اال

 العقار ما عليه عادت له ملكّية بيته، وإال َمَلكُه الذي اشرتى الوثيقة.

وقد يؤخذ عىل هذه املعاملة أمران: أّن فيها ظلاًم ناجتًا عن نزع ملكية العقار ِمّن مل يدفع الرضيبة وبيع 

له بظلم املقاطعة مُلاّلك البيوت، فهو يشرتي بيتًا متلكه البيت بأقل من قيمته، لكّن املشرتي اجلديد ال عالقة 

الدولة ُِمّثلًة بحكومة املقاطعة. واآلخر أّن البيع معّلٌق وليس ناجزًا، وقد أباح بعض أهل العلم ذلك خالفًا 

ٌة عىل للجمهور، فجواز البيع املعّلق روايٌة عن اإلمام أمحد، وأّيدها شيخ اإلسالم ابن تيمية، فاملعاملة مباح

مذهب الشيخني، لكن إذا دفع صاحب العقار األصيّل ما عليه من الرضائب والغرامات للمشرتي اجلديد 

 فله أن يأخذ رأس ماله فقط، أما الغرامات وما زاد عن رأس املال فال حيّل له وهو من الّربا. 

 رشاء البيوت بطريقة )الرشاء القصري(سابعًا: 

ُيسمح  م، ٢٠٠٨انونًا جديدًا بعد األزمة االقتصادية األخرية يف عام استحدثت احلكومة الفيدرالية ق

أن يبيع بيته لطرٍف ثالٍث  -وباّتفاٍق وّدّي معها -بموجبه لصاحب البيت املدين لرشكة متويل العقارات 

بانتظاٍم بثمن ٍ أقّل من الّدين املتبقي لرشكة التمويل، وذلك إذا مل يتمّكن العميل األصيل من مواصلة الّدفع 

وَخِِشَ اإلخفاق وخّسان البيت بالكّلية، أو كان قادرًا عىل الدفع لكن َشَعر بالُغبِن الفاِحِش لكون الّدين 

 املتبقي عليه أعىل من القيمة السوقّية للبيت بعد األزمة وكساد جتارة البيوت.

ع إال ملصلحة  فمن حيث املبدأ، جيوز للمسلم أن يستفيد من هذا القانون بائعًا أو مشرتياً  ألّنه ما رُشِ

لكن إذا كان هو املشرتي فُحكُم الرشاء خيتلف باختالف طريقة  اجلملة،اجلميع واملعاملة بيع ٌ ورشاء يف 
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التمويل. فلو اشرتى نقدًا فال بأس، أّما إذا قام باالقرتاض من الرشكة الدائنة للعميل األّول )املالك احلايل 

ربوي، والبنك راهٌن للبيت يف هذه احلالة وليس مالكًا له من الناحية  للبيت( فال جيوز ألن ذلك قرٌض 

 القانونية، وهذا ما جيعل الفرق واضحًا بني )الرشاء القصري( والرشاء من البنوك مبارشًة، فلُيتنّبه.

ًا بني مالك البيت واملشرتي اجلديد عىل أن يقوم املشرتي  أخرى،  ٌ ثّمة مسألة وهي حكم االّتفاق ِِسّ

 بل لصاحب البيت نفسه، ودون علم البنك أو رشكة اإلقراض. امُلفرتض،الرشاء ال لنفسه كام هو ب

ولبيان احلكم الرشعّي، جيب التأكيد عىل ما ذهبت إليه املجامع الفقهية وجلان الفتوى املعارصة من     

ن إرادة املتعاقدين وأّثر جواز تغيري بنود االتفاق يف البيوع واملعامالت عمومًا إذا حصل طارٌئ خارج ٌ ع

 نظرية الظروف الطارئة أو وضع اجلوائح. يسّمى:أو ما  الطرفني،تأثريًا كبريًا عىل مصلحة أحد 

 حتى اآلن -يف بنود العقِد ال يكون إال بالرتايض أو بالّتقايض، والقانون األمريكّي  لكّن هذا التغيري

ذه احلالة بالّذات، وال ُيعطي احلّق ملالك البيت أن ُيعيد ال يعرتف بنظرية الظروف الطارئة يف ه -عىل األقل

التفاوض مع البنك لرشاء بيته لنفسه بسعر السوق عن طريق )الرشاء القصري(، لكن للبنك امُلقِرض أن 

 يفعل ذلك ِمنّة ً وتفُضاًل فيقوم بإعادة التمويل بسعر الّسوق بعد الكساد.

وأن ال يتواطأ مع املشرتي اجلديد عىل الرشاء  القانون،خيالف وعليه، فالذي ُيتوّقع من املسلم أن ال 

 لنفسه.

 رشاء البيوت من البنوك مبارشةً ثامنًا:     

والتي تأثرت هبا  م،٢٠٠٨ظهرت هذه املسألة كنازلة ٍ فقهية ٍ بعد األزمة االقتصادية األخرية يف عام 

                                                    .دوٌل كثُر عىل رأسها الواليات املتحدة، وتأّثر هبا قطاع اإلسكان ومتويل رشاء البيوت أكثر من غريه

البنُك البيَت املرهون حلسابه بسبب إخفاق املشرتي األّول يف دفع األقساط  أن يتملكصورة املسألة 

لشهرية املستحّقة للبنك، ثم يقوم ُ بإعادة بيعه لعميٍل آخر بالتقسيط، وُيصاحُب ذلك إبرام ُ عقد قرض ٍ ا

، ويسرتّد البنك القرض عىل املدى البعيد لنفسه(مفاده أّن البنك يدفُع املبلغ املتفق عليه لرشاء البيت )يدفُعه 

 مّتفٍق عليها.  ربوّية(بالتقسيط، وبزيادة )

عقد بيع ٍ وعقد قرٍض، أما البيع فظاهٌر، وأما القرض فألن البنك يقوم بإقراض  عقدان، يهااملعاملة ف

العميل مبلغًا بفائدٍة ربويٍة، فيدفع العميل ثمن البيت، وتبقى ذّمته مشغولة ً بالّدين، ويبقى البيت مرهونًا 

 للبنك البائع واملقرض يف أٍن معًا إىل حني سداد ما عليه من الّدين.
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الذي خيتلف يف هذه املسألة عن الرشاء بالطريقة التقليدّية أن البائع هو املقرض، وأن إقحام      

مع أّن البنك ليس ملزمًا به قانونّيًا،  املتحدة،القرض يف املعاملة أمٌر يفرضه العرف املرصيّف العام يف الواليات 

اإلقراض الربوّي وما يدور يف َفلكِِه من خدماٍت  إذ ُيعتَب البنك مؤسسة ً مالّية ً متويلية ً تسرتبح من وراء

 وليس مؤسسة ً جتارية ً تتملك العقارات وتبيعها.  تكميليٍة،مرصفّيٍة 

 الفيدرالية،أكثر من ذلك، تقوم البنوك عادة ً بإعادة بيع الّديون اآلجلة بثمن ٍ أقل لرشكات التمويل 

 .وال يتسنّى هلا ذلك إذا باعت بالتقسيط بدون إقراضٍ 

ال وجود له من الناحية الرشعّية حتى  -بل هو كذلك -لكن يمكن اعتباُر عقد الّدين عقدًا صوريًا 

 وإن وجد من الناحية املرصفية والقانونية لألسباب التالية:                

 القرُض املزعوم مرشوط ٌ برشاء البيت حمل التفاوض، فهو ليس مقصودًا لذاته. .1

 لنفسه!للعميل ويدفُعه البنك ُيقِرُض املال  .2

 ال يقبض املدين )املشرتي( املال، وال يملك حرية الترصف فيه إطالقًا. .3

 مة املالية.البائع واملقرض جهة ٌ واحدة ٌ هلا نفس الذّ  .4

متّشيا ً مع الُعرِف املرصيّف مع عدم إلزامه بذلك قانونًا، حيث ُ أّن  لإلقراضاضطرار البنك  .5

 بيع البيت بالتقسيط بثمن ٍ أغىل. -جتارياً  -بإمكانه

                                                       وقوع البيت يف ملكية البنك وضامنه إياه، ورغبته يف التخّلص منه بالبيع وليس باإلقراض                                             .6

 

ومع استصحاب قاعدة )العَبة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين(، وإعامالً لقصد     

الشارع احلكيم يف التيسري عىل املكّلفني، فإن القول بإباحة هذه املعاملة هو الصواب، فاملعاملة بيع ٌ بالتقسيط 

 ًا ربويًا، والّدين وفوائده ثمٌن للبيت.وإن ُسّميت قرض

وعليه، فإذا متّلك البنُك البيَت متلكًا قانونيًا، ووقع يف ضامنه، واستوجب إعادة بيعه إبرام عقد قرض ٍ 

وكان امُلقرض هو البنك البائع، ومل يتدخل طرف ٌ ثالث ٌ له ذّمة ٌ ماليّة ٌ خمتلفة ٌ عن  البيع،ربوٍي مقرتٍن بعقد 

ومل يملك املشرتي حّرية  التفاوض،ك لتمويل الّصفقة، وكان القرض مقيدًا برشاء البيت حمل ذّمة البن

                                فاملعاملة مباحة ٌ. ضامنه،الترّصف يف القرض، ومل يقبضه، ومل يقع يف 
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 بالّربا اً توبة من اشرتى بيت تاسعًا:

 

ثم ّ أراد أن يتوب، فال ُيشرتط  -دون أن يكون ُمضطّرًا ُمرتّخصًا  -إذا اشرتى مسلٌم بيتًا بالّربا 

العقارّي لصّحة توبته أن يتخّلص من البيت مبارشة ً ولو أّداه ذلك للتوّقف عن الّدفع لرشكة اإلقراض 

ولو مل يفعل، ألن  -إن شاء اهلل -بل البيت وما استثمره فيه من ماٍل بالكّلّية، بل تصّح توبته وُتق وخسارة

املحافظة عىل أصل املال املدفوع يف رشاء البيت من الرّضورات، والرضورات تبيح املحظورات ومنها دفع 

 الّربا. 

   الرتتيب:والّطرق امُلمكنة للتخّلص من الربا هي عىل 

 أن ُيعيد التمويل مع رشكة أخرى مُتّول بطريقٍة مرشوعة. -١

 أن جيتهَد يف بيع البيت ودفع املستحّقات فينتهَي التعاقد الّربوّي ويرتفع اإلثم.                   -٢

أن ُيبقي البيَت ويدفَع أقىص ما ُيمكن زيادًة عىل الّدفعة الّشهرّية، ألّن نظام الرهن العقارّي  -٣ 

لسنوات اخلمس األَُول: قسم ٌ ضئيل ٌ خاّصة يف ا -يقّسم الِقسط الشهرّي الذي يدفُعه العميل إىل قسمني

لسداد أصل القرض، والقسم األكَب لدفع الفائدة الربوية عىل القرض، وكّل زيادٍة عىل القسط الشهري 

الّربا تبعًا لذلك. فلو اقرتض مائة ألٍف يدفُعها مائًة ومخسني  املال فينُقصيدفعها العميل تذهب لسداد رأس 

 ُثّم متّكن من دفع مائة األلف ُكّلها مرًة واحدًة فال ربا عليه.  -مثالً  - ألفًا ُمقّسطًة عىل عرش سنني

ومع أّن نظام سداد ديون العقارات احلايّل ال ُيلِزم العميل بأّي غرامٍة بسبب الّدفع امُلبّكر، لكن حّتى 

الطريقة الوحيدة للتخّلص من الّربا املرتّتب عىل القرض، واختيار  دفُعها ألهنا غرامٌة فيجوزلو كانت هناك 

 أقّل الرّضرين معلوم ٌ من الفقه بالرضورة.  

  إعادة التمويل عارشًا:

هو استبدال عقد التمويل احلايّل لرشاء بيت ٍ بعقد آخر، إّما مع نفس املمّول أو مع ِمّوٍل آخر، 

قدين عادًة. وإضافة ً ملا سبق من املّيزات، يلجأ بعُض املسلمني إلعادة برشوط ٍ ومّيزاٍت أفضل للطرفني املتعا

 الّتمويل توبة ً من التعامل بالّربا ورغبًة يف استمرار متويل رشاء بيوهتم مع رشكات التمويل اإلسالمية. 

تعاقد مع رشكة وإعادة الّتمويل ما هي إال متويٌل يف اجلُملة: فإذا كان املسلم قد اشرتى بيتًا بالّربا ثّم 

التمويل اجلديدة بعقد متويل إسالمي، كأن يشرتي بيته مرابحًة أو مشاركة ً أو إجارة ً منتهية ً بالتمليك، وكان 
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العقد اجلديد مستوفيًا لرشوط الّصحة بشهادة املختّصني من أهل العلم، فاملعاملة مباحة ٌ، وإال فال. وإذا 

وإذا كانت إعادة الّتمويل مع نفس املمّول  حمّرمٌة. ربوّيٍة فاملعاملة تعاقد عىل إعادة التمويل مع رشكة متويلٍ 

إسالمّيًا، فإعادة التمويل ليست تعاقدًا جديدًا وإّنام إعادة النّظر يف العقد احلايل وإبراٌء  التمويل األّولوكان 

 ري ذلك.لبعض الّدين بسبب ارتفاع قيمة العقار، أو ألهلّية العميل لدفٍع ربٍح أقّل، أو لغ

 الرهن العقارّي العكّس  عرش:حادي 

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

فأكثر( أن يقرتضوا بفائدٍة بام ال يصل إىل ما دفعوه حقيقًة من ثمن منازهلم، ويأخذون هذه القروض عىل 

 بيوهتم.  شكل دفعاٍت شهرية طوال الفرتة املتبّقية من حياهتم أو إذا قّرروا بيع

وسّدد صاحبُه لرشكة الرهن العقارّي مائًة فقط فال يأخذ قرضًا  -مثالً  -فلو كان ثمن البيت مائتني 

جمموعُه مع فوائده أكثر من مائة.  وضامن هذا الّدين هو حّصتهم اململوكة من بيوهتم، فال ُيطلب منهم سداد 

 وفاهتم بيع البيت الستيفاء الّدين. هذا القرض حال حياهتم، وإناّم حَيقُّ للجهة املانحة بعد

وبرصف النّظر عن ضوابط وطرق ضامن وتسديد هذا الّدين، فإّن مايعنينا يف هذا املقام هو ُحكم هذا 

 .القرض، وُحكمه أّنه حراٌم ألنه قرض ربوّي 

 عرش: التمويل اإلسالمي مع البنوك الّربوّيةثاين 

ك الربوية متى كانت املعاملة يف ذاهتا مرشوعًة كاملضاربة جيوز التعامل مع النوافذ اإلسالمية يف البنو

واملشاركة واملرابحة وغريها من طرق التمويل واستوفت رشوط صّحتها، وال يقدح يف هذه اإلباحة كون 

أموال البنوك جاءت بطريقٍة غري مرشوعة، فقد تعامل النبّي صىل اهلل عليه وسلم مع مرشكي مّكة وهيود 

 مع علمه عليه السالم بتعاملهم بالّربا. -ل من طعام اليهود وحلومهمبل وأك - املدينة

 عرش: بيع العقار ملن سيقرتُض بالّرباثالث 

جيوز لبائع البيت أن ُيميَض العقد مع مشرت ٍ حتى مع علمه أن املشرتي سيقرتض بالربا لدفع ثمن 

ل سّيد اخللق صىل اهلل عليه وسّلم بيعًا البيت، فإّن املسلم مسؤوٌل عن فِعله هو ال عن فعل غريه، وقد تعام

 ورشاًء مع مرشكي مّكة وهيود املدينة وهم يتعاملون بالّربا، ومل يثُبْت أّنه امتنع عن معاملة أحٍد يتعامل بالّربا. 

 

 عن شخٍص اخر ةً رشاء العقارات نياب: عرشرابع 
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ال ُتوافُق رشكات الرهن العقارّي عادة ً عىل إقراض أصحاب التاريخ االئتاميّن الرديء أو الذي ال 

تاريخ له البّتة. فإذا َطلَب من هذا حاُله ُمن مسلٍم أن يشرتي له بيتًا ويبيعه عليه مستقبالً فال بأس، لكن 

هذا من التعاون عىل اإلثم  برشط أن تكون طريقة التمويل مرشوعة ً، وما سوى ذلك فال جيوز ألن

 والعدوان. 

 وبعد، فهذا ما يّّس اهلل مجَعه، فله سبحانه الفضُل واملِنّة، عليه توّكلُت وإليه ُأنيب. 


