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 (1)لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي
 

بدايةةة ب بةةد مةةن التلك ةةد علةةى مةةا األتمعةةس عل ةةم احمةةة ارابةةوم ة  مةةن حرمةةة الةةراب    نةةم مةةن 
السبع املوبقات   من الكبائر اليت تؤذن حبرب مةن هللا  رابةولم   كة ل  ب بةد مةن التلك ةد علةى مةا 

 هي الراب احلرام.قررتم اجملامع الفقه ة ارابوم ة  من  ن فوائد البنوك 

                                       
  1م  ط2001 -هةةة1422القرضةةا    يوابةة . يف فقةةم احقل ةةات املسةةلمة ح ةةا  املسةةلما  ابةة  اجملتمعةةات احخةةرى  القةةاهر   دار ال ةةر    1- 

 . )تلخ ص بتصرف(.116 -90ص



 علةةةةى املسةةةةلما يف التةةةةرب  ن دتهةةةةد ا يف إدةةةةاد البةةةةدائه ال ةةةةرع ة  الةةةةيت ب  ةةةةبهة ف هةةةةا  مةةةةا 
اابةةتعاعوا إذ ذلةة  ابةةب و  مثةةه )ب ةةع املراحبةةة( الةة   تسةةتخدمم البنةةوك ارابةةوم ة   مثةةه  ابةة   

 ري ذل . ركات إابوم ة تن ئ مثه ه ه الب وت ب ر ط م سر  مقد ر  جلمهور املسلما   غ
كمةةا  ن علةة ه   ن يفا ضةةوا البنةةوك التقل ديةةة  لتحويةةه هةة ه املعاملةةة إذ ،ةة تة مقبولةةة  ةةرعا  
مثه )ب ع التقس  ( ال   يزاد ف م الثمن مقابه الزايد  يف احأله  فإن ه ا اب جلب هل  عددا كبريا 

احقعةةار  مةةن املسةةلما يتعامةةه معهةة  علةةى  ابةةاس هةة ه العريقةةة   هةةو مةةا دةةر  بةةم العمةةه يف بعةة 
اح ر ب ةةة   هنةةاك عةةدد مةةن البنةةوك الترب ةةة الكةةاى افتتحةةس فر عةةا هلةةا يف الةةبود العرب ةةة تتعامةةه  فةة  

 ال ريعة ارابوم ة  كما يف البحرين  غريها.
  إذ قسةما  ل ةراء الب ةوت السةكن ة يف التةرب يف مسةللة القةر ا الربويةة قد انقسة  العلمةاء 

 قس  آخر منعها.قس   ألازها  ف  ضواب    ر ط    
 اجمليزون:

يرى بع  العلماء  نم إذا مل توألد البدائه امل ر عة   احتاج املسل   ن ميتل  ب تا لسةكناه هةو 
  ابةةةرتم  عةةةن لريةةة  القةةةرا الربةةةو   فإنةةةم دةةةوز لةةةم ذلةةة    فةةة  ضةةةواب    ةةةر ط  ذكةةةر كةةةه مةةةنه  

 بعضها   ميكن إمجاهلا مبا يلي 
  ن يكون املسل  خارج دار ارابوم. .1
 تتحق  ف م احلاألة لعامة املق ما يف خارج البود ارابوم ة.  ن .2
  ن يقتصر على ب س للسكىن ال   حيتاج إل م   ل   للتجار     ابابتثمار. .3
  ب يكون لديم ب س آخر يتن م. .4
  ن يكون هو مسكنم احاباابي. .5
  ب يكون عنده من فائ  املال ما ميكنم من  رائم بتري ه ه الواب لة. .6

 ذلك:وقد أفىت ب
  .قدميا لبع  املق ما يف بريعان اب ل  بع  علماء اهلند  ابكستان   فتوا  .1
( من اجلزء اخلام  717الفتوى رق  )  يف العومة الس د حممد ر  د رضا ،احب )املنار( .2

  .1978-1974ص  يم من فتا  



 قةةد  . 1985-07-02هةةة  املوافةة  1405 ةةوال  15اللجنةةة العامةةة ابلكويةةس  بتةةاري   .3
ك ه ه ه اللجنة يض   ال    بدر املتويل عبدالبااب   د. حممةد ابةل مان اح ةقر  كان ت 

 د. حممد فوز  ف   هللا  د. خالد امل كور  د. عبدالستار  بو غد .
يف مخةة  فتةةا ى لةةم ن ةةرت يف )فتةةا اه( مةةن  –رمحةةم هللا  –العومةةة ال ةة   مصةةعفى الزرقةةا  .4

 .626إذ ص 614ص
ث  يف د رتةةةم الرابعةةةة املنعقةةةد  يف مدينةةةة )دابلةةةن(  مهوريةةةة اجمللةةة  اح ر إل لافتةةةاء  البحةةةو  .5

 م .1999هة املواف   كتوبر ابنة 1420 يرلندا يف  هر رألب 
رابعةةة علمةةاء ال ةةريعة يف  مريكةةا  يف الب ةةان الةة    ،ةةدره مةةؤ ر علمةةاء ال ةةريعة يف  مريكةةا  .6

نةةوفما  22-19هةةة املوافةة  1420مةةن  ةةعبان  13-10ال ةةمال ة  املنعقةةد يف الفةة   مةةن 
 م.1999

 الدكتور يواب  القرضا  .العومة  .7
 مستند الفتوى:

عمو بقاعد  )الضر رات تب ح احملظورات(  ما قرره الفقهاء من  ن احلاألة قد تنةزل  .1
 منزلة الضر ر   خا،ة كانس    عامة.

بةةم يف  ىت هةةو املفةة  مةةا ذهةةب إل ةةم  بةةو حن فةةة  ،ةةاحبم حممةةد بةةن احلسةةن ال ةة باي  .2
 محةد بةن   ك ل  ابف ان الثةور   إبةراه   النخعةي   هةو ر ايةة عةن  امل هب احلنفي

  مةةن ألةةواز التعامةةه ابلةةراب  ف مةةا ذكةةره بعةة  احلنابلةةة  حنبةةه   رألحهةةا ابةةن ت م ةةة
 با املسلما  غريه  يف غري دار ارابوم.   غريه من العقود الفاابد 

اححنةةةاف اابةةةةتدبب    ممةةةا دةةةدر التنب ةةةم إل ةةةم ههنةةةا  ن بعةةة  العلمةةةاء اابةةةتدل مبةةةا ذهةةةب إل ةةةم
ابحلاألةةة النازلةةة منزلةةة  ل بعضةةه  اابةةتلن  بةةم اابتفناابةةا فقةة    بعضةةه  مل يةة كره مكتف ةةا اببابةةتدب

 الضر ر .
 املانعون:

   لةو قققةس القةرا الربةو   ل ةراء الب ةوت السةكن ة يف التةرباملنع من يرى كثري من العلماء 
ابكتفةةاء اببابةةتفجار كبةةديه عةةن التملةة  بتةة  النظةةر احلاألةةة الةةيت تنةةزل منزلةةة الضةةر ر     نةةم ينبتةةي 

 عن املزااي املعر فة اليت تفوت املستلألر.



 مستند الفتوى:
 الة   يةرى قةرل الةراب يف دار ارابةوم  -القائ  على ر   اجلمهور -ابجتاه الفقهي .1

 يف هةةةة ه املسةةةةللةتحقةةةة  ت  الةةةةيت مل خارألهةةةةا    نةةةةم ب يبةةةةا  إب للضةةةةر ر  ال ةةةةرع ة  
 املعتا   رعا. هام  ر لبنعدا

رألحةم  ف  ما ه ه احلالة على م هب اححناف  حن املرألح عنده   انعبا عدم  .2
 ن   حمققةةوا احلنف ةةة كالكمةةال بةةن اهلمةةام يف فةةتح القةةدير   ابةةن عابةةدين يف رد احملتةةار

  دوز ب رلا  مها التعامه ابلراب 
  . ن يكون املسل  هو اآلخ  للراب -  
 .احلرإل يف دار احلرب عن تراا منهما  ن يقع التعامه مع  - ب

 غريهةةةةةةا مةةةةةةن الةةةةةةد ل غةةةةةةري  -حن الةةةةةةد ل اح ر ب ةةةةةةة ؛غةةةةةةري متةةةةةةوفرين سةةةةةةابقا إن ال ةةةةةةرلا ال 
هةةةةو املععةةةةي ب  ملسةةةةللةاملسةةةةل  يف هةةةة ه اعةةةةو   علةةةةى ذلةةةة ؛ فةةةةإن ل سةةةةس دار حةةةةرب   -ارابةةةوم ة

 اآلخ   فاختلفس العلة اليت اابتند القرار إل ها.
 وقد أفىت بذلك:

 .(11/3) 23قرار اجملمع   بالفقم ارابومي الد يل جممع .1
 .د. حممد الااز  .2
 .د. ،ه ب حسن عبدالتفار .3
 .د. نزيم محاد .4

 املناقشة:
  قد نوق س  دلس املانعا مبا يلي 

منصةةب علةةةى ) كةةةه الةةراب( كمةةةا نعقةةةس بةةم آايت القةةةرآن.  إ ةةةا حةةةرم  الةةةراب اح،ةةه يف قةةةرل .1
اريكال ابدا لل ريعة  كما حرمس الكتابة لم  ال هاد  عل ةم  فهةو مةن ابب قةرل الوابةائه 

 مةةن القواعةةد ال ةةهري  هنةةا   ن مةةا حةةرم ل اتةةم ب يبةةا  إب للضةةر ر    مةةا  ب قةةرل املقا،ةةد.
ملعلةوم  ن  كةه الةراب احملةرم ب دةوز حبةال   مةا إيكالةم  مةن ا حرم لسد ال ريعة يبا  للحاألةة.



ف جةةةةةوز للحاألةةةةةة   قةةةةةد نةةةةةص علةةةةةى ذلةةةةة  الفقهةةةةةاء    ألةةةةةاز ا  –مبعةةةةةىن إععةةةةةاء الفائةةةةةد   –
 ابابتقراا ابلراب للحاألة إذا ابدت  بواب احلول.

 ئمةةةة اححنةةةاف مل ينصةةةوا يف حكمهةةة  ابلتعامةةةه ابلةةةراب علةةةى  خةةة   ب إععةةةاء  بةةةه  وامتقةةةدم .2
ذكةر ارمةام حممةد  ح ةثل يف ذل    رمبا نصوا يف بع  املصادر على عكسةم.  للقوا القو 

بابةةتدبل علةةى هةة ه القضةة ة  مةةا  قةةع لبةة  اب ا لةةم تعلةة ممةة  بةةن احلسةةن ،ةةاحب  إل حن فةةة
  3/228يف ) ةةةر  السةةةري( ) ل كةةة     )السةةةري الكبةةةري(كمةةةا ألةةةاء يف   النضةةةري مةةةن ال هةةةود.

لةم عبةار  ر ةر  السةرير امل ةار إل هةا ابةابقا   قد قال ال    ظفر العثماي  بعةد نق (.229
انظةر ك ة  ألةوز هة ه املعاملةة مةع كةون الةزايد  ف هةا للحةرإلا  عللةم  ةواز الةراب بةا احلةرإل ر

 املسل   فظهر منم ،راحة  ن قوهل   واز ه ه املعاملة غري م ةر ط مبةا إذا حصةلس الةزايد  
احلةةالتا  يهمةةا   فةةر ملةةال املسةةل  يف دار . لةة ل  فةةالعا  للنت جةةة يف رللمسةةل   بةةه هةةو عةةام

احلةةرب   ب  ةة   ن لريقةةة ابقةة اا مةةن البنةة  الربةةو  بفائةةد  هةةي اح فةةر ملالةةم مبقتضةةى 
مةة هب  إل حن فةةة  علتةةم  ف كةةون ذلةة  ألةةائزا   ب ابةة ما يف حةة  العةةاألز عةةن  ةةراء الب ةةس 

 .من مالم
دار العهةةد  املوادعةةة  إذ تعةة   مةةا لةة   بةةدار ارابةةوم  فت ةةمه عنةةد اححنةةاف دار احلةةرب  .3

 ن  ه  لة   املةراد بةدار احلةرب يف ا،ةعوح التقسة   للةد ر عنةده  ئنةائي  كمةا هةو معلةوم.
يكونوا يف حالة حرب قائمة ب نه   با املسلما  به املةراد بةدار احلةرب  غةا غةري إابةوم ة  

 به مستقلة غري داخلة قس ابلعة ارابوم.

 حمل البحثتوى تعقيبات السادة العلماء على الف

 أوال: التعقيبات يف جمموعة جمالس العلم
  جمموعةةة علةةى الواتسةةاب  تضةة  خنبةةة مةةن العلمةةاء  لةةوب العلةة    ن ةةلها    ةةرف جمةةالس العلةةمجمموعةةة 
  مث عبةةد الكةةرل خلةة  البحةةوث  الفتةةا ى ف هةةا فضةة لة احابةةتاذ نسةة    ياحابةةتاذ ال ةة   جمةةد مكةةيعل هةةا فضةة لة 
  العرا على العلماء  لوب العل .  تدق  المراألعة   للاذ ال    جمد مكي فض لة احابتيعرضها على 

 

 األستاذ الدكتور محزة البكريفضيلة تعقيب  .1



 م2015/ 9/ 30
مةةةا نسةةةب إذ املةةة هب احلنفةةةي يف فتةةةوى  ةةةراء الب ةةةوت يف التةةةرب غةةةري ،ةةةح ح   عةةة  عبةةةار  ) 

 ارابوم(.)ألواز التعامه ابلراب با املسلما  غريه  يف غري دار 
فامل كور يف كتب امل هب هو  )ب راب با املسل   احلرإل يف دار احلةرب( فةاحلك  خةاص بةدار 

 احلرب  ل   عاماً يف غري دار ارابوم.
 عللةوه نن مةال احملةاربا مبةةا  يف دارهة   فبةل  أ لريةة   خة ه املسةل  كةةان مةاب مباحةا   ةةوف 

 ا يف راهلدايةر للمرغ ناي  راللبابر للتن مي.مالم حمظور بعقد احمان. كم نحاملستلمن؛ 
 عند احلنف ة إذن  فاحلك 

 با املسل   احلرإل  ل   الكافر عموما. -1
  يف دار احلرب  ل   دار الكفر عموما. -2
العلةةةة هةةةي إابحةةةة مةةةاهل  ن   نحللةةةزايد   لةةة   الةةةدافع هلةةةا؛  خةةة آل إذا كةةةان املسةةةل  هةةةو ا -3

إذا كانةةس الةةزايد  لصةةام املسةةل  ب لصةةام احلةةرإل   هةة ا مةةا ،ةةر  بةةم  لريةة    هةة ه العلةةة  ارد  ف مةةا
 ابن اهلمام يف فتح القدير   يده ابن عابدين يف حا  تم.

 .(الثوئة خمتلة يف الفتوى امل كور   فو ينبتي نسبتها إذ احلنف ة  ال ر ط

 تعقيب فضيلة األستاذ الدكتور خلدون خملوطة .2
 م2015/ 9/ 30
الزرقا رمحم هللا يف فتا يم خيرج إابحة  ةراء الب ةوت يف  مريكةا    راب بنةاء علةى ال    مصعفى )

مةة هب  إل حن فةةة  ،ةةاحبم   ن مةةن دخةةه دار احلةةرب مسةةتلمناً هذن مةةنه   حيةةه لةةم مةةن  مةةواهل  مةةا 
 يب لونم لم برضاه  د ن خ انة منم.

 را غةري إابةوم ة غةةري   ألعةه العةا  ف مةا يسةتف ده املسةةل  مةن  مةواهل    اعتةا دار احلةةرب كةه
 (. داخلة قس ابلعة ارابوم    ب ي  ط  ن تكون يف حرب حق ق ة معه 

 

 تعقيب فضيلة األستاذ الدكتور ماجد درويش .3
 م2015/ 9/ 30



 ،ةةةو   ا علةةةى التعامةةةه ابلةةةراب بةةةا احلةةةرإل  املسةةةل موضةةةور  ةةةراء الب ةةةوت يف التةةةرب لةةة   مبن  ةةة)
 لكةةن الةة   فهمتةةم مةةن   نخةة  املسةةل  الةةراب  لةة   هععائهةةا الو فةةاجملوز ن قةةا  تصةةوير املسةةللة خعةةل

بن ب م  غا مبن ة على التسامح ابلعقود الفاابد  عند احلنف ة يف البود انه  اب دان ال    مم اخينا   
 .(حكام السلعان ةب قك  ابحاليت 

 الشيخ جمد مكيتعقيب فضيلة األستاذ  .4
 م2015/ 9/ 30
 .( ر إلفتاء احاملق ما يف الترب قفظ على فتوى جمل  ارخو  العلماء لعدد من ار)

 اثنيا: التعقيبات ابلربيد اإللكرتوين
  علةى السةاد  العلمةاء  الايةد ارلكة  ي  الفتةوى عةا فض لة احابتاذ ال ة   جمةد مكةيعرا 

  مت التعق ب عل ها من قبله   مبا يلي 

 موفق الغالييينفضيلة األستاذ الدكتور تعقيب  .1

 لتعقيب األول:ا
 م2015 / 10/ 4
عاي س ه ا املوضور من  بدايتم   مضى على إقاميت يف  مريكا اببع  ع ر ن عاماً   قد)

  اركس يف املؤ ر ال   ،درت ف م فتوى ارابحة  نظمتم رابعة علماء ال ريعة نمريكا عام 
فلان هنا ب  ديل بر يي م  حضره ال    يواب  القرضا    ال     هبم الزح لي رمحم هللا. ١٩٩٩

 الدين. ل  هللا اببحانم  تعاذ عنها يومالفقهي فحسب به ب هاديت اليت اب سل
ظه فض لة ال    يواب  حفظم هللا على ر يم ابلتحرل ل راء املنازل ابلقرا الربو  ابنوات 
عديد  إذ  ن األتمع حولم ئلة ممن ارخو  القالنا يف  مريكا  ركز ا على مزااي ارابحة ابلنسبة 

ا يف حال للمسلما يف  مريكا   ب لوا ألهده  يف إظهار احضرار احملتملة اليت  دن ها املسلمون هن
مع بع  الق ود ح ل مر   ابرابحةعدم تعامله  هب ا كما خت لوها.   خرياً بن ال      ،در فتواه 

م  مث ،درت فتوى ١٩٩٥يف مؤ ر رابعة ال باب العرإل املنعقد يف تول د  بوبية   هايو عام  



يواب   مث من رابعة ممائلة من اجملل  اح رإل لافتاء  البحوث يف   ر اب  ال   ير ابم ال    
ذ ال رط ال   نص عل م إعلماء ال ريعة نمريكا كما ذكرت آنفًا مع عدم اابتناد الفتوى ه ه 

ارمام  بو حن فة  ،احبم حممد من كوغا با املسل   غري املسل  يف دار احلرب بع اا  كثرية 
ا ف م من  ذى قد يلح  احلاضرين للجلسة اخلتام ة على ذكر ه ا نظرًا جملافاتم للحق قة   مل

علما نن قريبا من نص  كا دار حرب. )ابملسلما املق ما يف  مريكا ف ما لو مت اعتبار  مري
 الدكتور  هبم الزح لي  الدكتور  -،درت عنم ه ه الفتوى اجملتمعا للتصويس مل يوافقوا على ما

علما ننم مل قسب  ،وات ارخو  الفقهاء اهلنود  الباكستان ا  -حممود العحان   ان منه 
 علنوا ر يه  بعدم املوافقة خول املناق ات    لعدم دعوهت  للتصويس حغ إنكل االقادما من 

 .(مر مع  ديد احاب د ر يف ه ا اح كان لاداريا القائما على املؤ ر 
بعدم اجلواز  ليت خالفس إمجار اجملامع الفقه ة  ألز هنا  ه  الثترات الفقه ة يف ه ه الفتوى ا

خو من اعتا الراب املمارس حال ا مما ب ينعب  عل م الو،  ال رعي للراب   من املعلوم  ن ه ا 
 لن ي كر  كان ال     ،در عن بع  علماء احزهر  ال   اعتا آن اك فتوى  اذ  ل   هلا

 القرضا   حفظم هللا  رعاه على ر س من اع ا عل ها يف ح نم  احلمد هلل.
النصوص احملرمة للراب  خ ا    إععاء نصوص قعع ة الثبوت  الدبلة يف القرآن  السنة كما  .1

هو معلوم لاخو  الفقهاء ال ين  خالبه  حبديثي ه ا   إذ ه ا ذهب مجهور الفقهاء مبا 
   بو يواب .  ما  بو حن فة  حممد فقد اابتندا إذ  ن  موال احلرب ا مباحة للمسل  ف ه

 ،ًو   خ ها برضاه  عن لري  الراب يكون من ابب اح ذ   اابتدلوا على ر يه  ه ا 
السرخسي يف املبسوط  ارمامحبديث مرابه مر   عن مكحول نلفاظ خمتلفة. ذكره 

راب با املسلما  با  هه دار احلرب يف دار احلرب(  ذكره ابن اهلمام يف  بلفظ  )ب
 ر  فتح القدير بلفظ  )ب راب با املسل   احلرإل يف دار احلرب( قال ارمام الزيلعي عن 

ف م(  ه ا احلديث  ) غريب(    ب  ،ه لم.  قال ف م النو    )مرابه ضع   فو حجة
نظر الدراية يف ختريج اا حديث غريب ل   لم  ،ه مستند( )ه  قال الع   يف البناية  )

)  خاه  مرابه ب نعرف (  قال ابن قدامم يف املت   ١٥٨|٢ حاديث اهلداية  
 .،حتم(

 من املعلوم  ن املسل  يف  مريكا    ر اب إ ا يععي الفائد  الربوية للحصول على ه ا  .2
 فىت بم فقهاء احلنف ة يف ه ه املسللة.  القرا لتري املسل   ب أيخ ها   ه ا خمال  ملا



بر   احلنف ة يف ه ه املسللة  علمًا نن هناك  مرا ابلب ًا ألدا  ابابت هاد هب ا فو يصح 
مل يٌ كر لفض لة ال    القرضا     هو  ن البن  يضع يده على املنزل مبجرد عجز 

فعم امل    ابدادا د امل    عن دفع احقساط ال هرية ملد  حمدد  ألداً   يعتا ما
للفائد    ب   من مث ي هب معظ  ما دفعم امل    يف التالب لصام البن .  يف ه ا 

 خسار  مال ة كبري  للمسل .
بدار احلرب قام املوافقون  ابابتدبلعلى مسللة  بعد اع اا  كثرية امل اركا يف  مريكا .3

احلاألات العامة تنزل منزلة على القاعد  الفقه ة التال ة  ) على الفتوى اببابتناد
   ب توألد - قد تساءل معي الكثري ن - تساءل  ان  احملظورات( إابحةالضر رات يف 

حاألة عامة يف داير ارابوم بمتوك املنازل  يضا فل  نقصر احمر على من يف التربا!  
 ك   نفر  يف احلك  با  مرين جمتمعا يف العلةا

اب م ابم  امًا لوضعه  يف  مريكا  فه  مج ع مل يدخلوا ه ه  مبا  ن  ضع املسلما يف   ر  
الداير إب بعريقة نظام ة مما يع   غ  دخلوا بعقد  مان  فه  ل سوا يف دار حرب  يضاً   عل م فو 

 على فتوى  إل حن فة  من  افقم حغا ب تنعب  على حالته  ك ل . ابعتماددوز هل  
لفتوى بصور  عج بة فتناابوا ضوابعها  فبار بعضه  منزلم توابع الناس يف احخ  هب ه ا

املتواب  املناابب ل    ا ب تا فخماً   قام آخر ن ب راء  ماكن لل  يح ابلراب  به  ،ه احمر 
 ببعضه  لبناء مساألد بقرا ربو  مستندين  يضا هل ه الفتوى.

ذ إة للمسلما  اهلجر  اجلماع  خريًا  قول رخواي الفقهاء   نت  تعلمون مص بتنا احلال ة يف 
ارابومي يقتضي منا  ن نتقي هللا يف فتواان    ب نسه  يف إذابة املسلما    ر اب    األبنا

يف  مريكا تععي القر ا ل راء  إابوم ةاملهاألرين يف اجملتمع الترإل  علما نن هناك مؤابسات 
ة ابلتمل  .  قد عقد جممع فقهاء املساكن  ف  ال ريعة ارابوم ة من مراحبة    إألار  منته 

ال ريعة نمريكا مؤ را فقه ا خا،ًا هل ه ال ركات من  ابنتا   اابتمع احئمة  الفقهاء لكه من 
الدائمة لافتاء التابعة  قدموه من قبه اللجنة القائما على ه ه ال ركات    س مناق ة ما

ا انلتا املوا،فات ال رع ة.  قد تزاح   خرألنا بتزك ة  ركت -  ان حبمد هللا عضو ف ها -للمجمع
املسلمون بعد ه ا للحصول على قرا من إحدامها  احلمد هلل.   عتقد  ن لدى إخواننا يف   ر اب 
ألهودا يف ه ا اجملال.   رى  ن عل نا  ن ن جع ه ه البدائه ارابوم ة حىت حيافظ ملسلمون 

 عتقد  ن ن ة من  ،در فتوى اجلواز ل بة املت بون على دينه  ال   هو  مثن ما لديه .   ان 



هتدف ملساعد  املسلما  فه  األتهد ا  لكنه   خعؤ ا.  حنن اآلن  مام قد كبري هو  ك   نعا 
هؤبء املت با على التمس  مببادئ دينه  احلن  ا الله   فقنا هل ا مبن   كرم    قمنا يف  حب 

 .(العاملااملوالن ال    آخر دعواان  ن احلمد هلل رب 
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ةنا الةر أابا إأنت ُكنةُت ت ُمؤتمأنأااْفاةإأنت )احلمد هلل القائه   ةيا مأ
ا الَّ أينا آماُنوا اتةَُّقةوا اهَّا  اذاُر ا ماةا باقأ ايا  ايةُّها

ةةنا اهَّأ  ارااُبةةولأمأ  اإأنت تُةبتةةت  فلكةة  ر  س اةةرتب مأ عالُةةوا فاةةلتذانُوا حبأ    مةةوالك  ب تظلمةةون  ب تظلمةةون ملات تةافت
  الصو   السوم على رابولم الكرل ال   تركنا على احملجة الب ضاء.

  بعد  
ةةةل مة ب خةةةوف عل هةةةا بةةةا   رى مةةةن الضةةةر ر  مبكةةةان البةةةدء مبقدمةةةة يسةةةري  لتنب ةةةم احذهةةةان ملسا

 لنب ةم ،ةلى هللا املسلما من  هه السنة  هي  ن هللا اببحانم مل يكتب العصمة ححةد مةن خلقةم إب
عل ةةم  ابةةل .   عتقةةد  ننةةا مج عةةا نعةة ف بفضةةه  ةة خنا الةةدكتور  يوابةة  القرضةةا   العمةة   يف العلةة  
 الةةدعو    نصةةر  قضةةااي ارابةةوم  املسةةلما   لكةة  هنةةا ابةةلذكر لكةة  بعةة  احمةةور الةةيت قةةد ختفةةى 

 لى ه ه املسللة.على من ب يقعن يف  مريكا فهي من ابب فقم الواقع لعلها تسه  يف ارألابة ع
لقةةد مضةةى علةةى إقةةاميت بةةا  مريكةةا  كنةةدا  كثةةر مةةن ابةةبع  ع ةةرين ابةةنة  هةة ا خيةةول  علةةى مةةا  

 هو التعل    الدعو   ارفتاء خول ه ه املد .  -حبمد هللا - ظن ملعرفة الواقع هنا خا،ة   ن عملي
ديةةد  خةةول لقةةد اابةةتمر فضةة لة ال ةة   يوابةة  حفظةةم هللا ابلقةةول بتحةةرل هةة ا احمةةر ابةةنوات م

زايراتم حمريكا  مث التقى بم بع  ارخو  هنا   قنعوه بوألهة نظره  القائلة نن ه ه املسللة ضر رية 
حب ةةث  ن املسةةلما إن مل يفةةةس هلةة  ابحلةةه فإنةةةم مةةوقعه  ابقتصةةاد   ابألتمةةةاعي ابةة تقهقر    غةةة  

 يض عون  مواهل  يف اابتفجار الب وت  ما إذ ذل .
 لألابباب التال ة  ه ا تو،   غري دق   

عةةدم التوضةة ح لفضةة لة ال ةة   بوألةةود  ةةركات إابةةوم ة آنةة اك تقةةوم بتمويةةه املسةةلما  .1
ل راء املسكن  ف  ، غ  ُقرت فقه اً مةن قبةه بعة  اجملةامع الفقه ةة م ةاركة    مراحبةة 



حباألةةة لةةةدع   - ب زالةةس -    ألةةريا منته ةةاً ابلتملةة .  لكةةن هةة ه ال ةةركات كانةةس 
تةةتمكن مةةن تلب ةةة احت األاهتةةا املتزايةةد . )قةةه  ارقبةةال مةةع احابةة  علةةى اجلال ةةة املسةةلمة ل

هةةة ه ال ةةةركات ارابةةةوم ة يف  مريكةةةا  كنةةةدا بعةةةد ،ةةةد ر الفتةةةوى املب حةةةة للتمويةةةه مةةةن 
 البن  الربو (. 

مل ي كر هؤبء ارخو  لفض لة ال     ن املتعاقد مع بنة  ربةو  ل ةراء املنةزل يةدفع مثةن  .2
د  الربويةةة  كمةةا  نةةم خيسةةر معظةة  مةةا دفعةةم مةةن  قسةةاط  لةةو املنةةزل  ضةةعافاً بسةةبب الةةزاي

خول مخسة ع ر عاماً عندما يتوق  عن دفع القس  ملد  قصري  حمدد   حن البنة  
امل تبةةة عل ةةم خةةول هةة ه السةةنوات   بً مةةن الةةدفعات الةةيت  ةخيصةة  ق مةةة الفوائةةد الربويةة

مةةةن ق متةةةم   ابلتةةةايل ب يبقةةةى دفعهةةةا  مث يعةةةرا املنةةةزل للب ةةةع ابملةةةزاد العلةةة  ممةةةا يةةةنقص 
للم ةةة   ممةةةا دفعةةةم مللك ةةةة املنةةةزل إب النةةةزر ال سةةةري   هبةةة ا خيسةةةر معظةةة  مةةةا قةةةام بدفعةةةم 
للبن  خول تلة  السةنوات.  مةن املعلةوم  ن املةرء ب يضةمن دخلةم ال ةهر  ابابةتمرار 

ابةةنة.  هنةةا يعةةر  السةةؤال   ب  ٣٠إذ  ٢٠خةةول فةة   العقةةد الةةيت قةةد تسةةتمر مةةا بةةا 
 ن يوضةةةع هةةة ا يف ابعتبةةةارا! علمةةةا نن ال ةةةركات ارابةةةوم ة ب تلجةةةل هلةةة ا بةةةه  دةةةب

أيخةة  كةةه مةةن ال ةةريكا حصةةتم  بعةةد ب ةةع املنةةزل  فقةةاً ملةةا دفعةةم مةةن ق مةةة العقةةار بعةةد 
النفقات الةيت يلةزم امل ة   بةدفعها حنةم هةو املتسةبب هغةاء العقةد بعجةزه  بع خص  

 عن السداد.
 اآلن للجانب الفقهي هل ه املسللة فلقول  ابهلل املستعان  لنعد

مةن قةةال ابجلةةواز مةن احلنف ةةة ) مهةةا  بةو حن فةةة  حممةةد خوفةاً حإل يوابةة (  ألةةازا ذلةة   .1
إذا كان املسل  هةو اآلخة  ب املععةي عمةو ابلقاعةد  اح،ةل ة عنةدمها  هةي  حةه مةال 

 بةةد ن غةةدر مةةن ابب   ذ.  احلةةرإل عمومةةاً ف ةةدخه ف ةةم مةةا  خةة ه املسةةل  منةةم عةةن رضةةا
دخةةه املسةةل  دار احلةةرب نمةةان  فةةو نس نن   إذاقةةال حممةةد بةةن احلسةةن ال ةة باي  )

أيخ  منه   مواهل  بع ب  نفسه  ن   ألم كةان  حنةم إ ةا  خة  املبةا  علةى  ألةم عةرا 
  ص ٤ج -٢٢٣ص ٣عةةن التةةدر ف كةةون ذلةة  ل بةةاً منةةم(. ) ةةر  السةةري الكبةةري  ج 

 ملسةةل بةةدين احلنفةةي يف حا ةة تم  )فالظةةاهر  ن ارابحةةة بق ةةد ن ةةه ا(. قةةال ابةةن عا١٨٨
الةةةزايد     قةةةد  لةةةزم اح،ةةةةحاب يف الةةةدرس  ن مةةةراده  مةةةن حةةةةه الةةةراب  القمةةةار مةةةةا إذا 



حصلس الزايد  للمسل  نظةراً اذ العلةة   إن كةان إلةو  اجلةواب  وفةم  هللا ابةبحانم 
  ٦در املختةةار ببةةن عابةةدين ألةةزء تعةةاذ  علةة  ابلصةةواب(. )حا ةة ة رد احملتةةار علةةى الةة

م(.  امل ةة   للمنةةزل مةةن البنةة  إ ةةا يععةةي ١٩٦٦ م  لبعةةة دار الفكةةر عةةا١٨٦ص 
 الزايد   ب أيخ ها   هب ا يبعه ابابتدبل بر    إل حن فة  حممد حنم يف غري حملم.

الةةدل ه الفقهةةي النقلةةي احابةةاس الةة   اابةةتند إل ةةم  بةةو حن فةةة  حممةةد علةةى هةة ه املسةةللة  .2
احلديث ال   ر اه مكحول  ذكره ارمةام السرخسةي بلفةظ  )ب راب بةا املسةلما  هو

 -  لبعةةةة دار املعرفةةةة٥٦  ص٧ بةةةا  هةةةه دار احلةةةرب يف دار احلةةةرب(. )املبسةةةوط  ج
م(   ذكةره ابةن اهلمةام بلفةظ آخةر نصةم  )ب راب بةا املسةل  ١٩٧٨  عةام ٣بري ت  ط

(  قةةال ٣٨  ص٧بةةن اهلمةةام احلنفةةي  ج احلةةرإل يف دار احلةةرب(. ) ةةر  فةةتح القةةدير ب
ارمةةام الزيلعةةي  غريةةب )   ب  ،ةةه لةةم(.  قةةال ف ةةم ارمةةام النةةو    ) مرابةةه ضةةع   

(.  قةةال ارمةةام الع ةة  ف ةةم  ) هةة ا حةةديث ٣٩٢  ص٩فةةو حجةةة ف ةةم(. )اجملمةةور  ج
(. ١٥٨  ص٢غريةةب لةة   لةةم  ،ةةه مسةةند(. )الدرايةةة يف ختةةريج  حاديةةث اهلدايةةة  ج

هةةه يقةةوى هةة ا الةةدل ه الضةةع   ابةةنداً املضةةعرب متنةةاً يف النهةةوا  مةةام   ان  تسةةاءل 
اآلايت القرآن ةةة القارعةةة الةةيت تةةنص علةةى إعةةون هللا  رابةةولم احلةةرب علةةى مةةن ب ينتهةةي 

الراب  إععائم   ن اح ل فق  هةو حمةه التحةرل   عن التعامه ابلرابا  ما التفري  با  خ
ل   غةةريه مةن حةةديث ألةابر  )لعةةن رابةةول هللا فةريد عل ةةم احلةديث الةة   ر اه ارمةام مسةة

آكةةةه الةةةةراب  موكلةةةةم  كاتبةةةم   ةةةةاهديم  قةةةةال   هةةةة  يف ارمث  -،ةةةلى هللا عل ةةةةم  ابةةةةل  -
اعتمةدت عل ةم  لة  ابواء(.   ما ابابةتناد إذ احلاألةة العامةة الةيت تنةزل منزلةة الضةر ر  ا

قتنةاء املسةكن الفتوى الصادر  يف  مريكا  فلان  تساءل هنا   ل   هناك حاألة عامة ب
يف بود املسلما  يضاا فل ا  ابحةوا هة ا للمسةلما خةارج داير ارابةوم  حرمةوه علةى 
من هو بداخلهاا  جملرد  غ  يقعنون يف دار ارابوم! علماً ننم اابتبعد مةن التصةويس 

الفتوى يف  مريكا فقهاء اححناف من اهلنود ال ين قةدموا مةن بريعان ةا حغة   هعلى ه 
علةةى هةة ه الفتةةوى  ئنةةاء املناق ةةات   كةةان مةةن   ةةد املع ضةةا  يضةةاً  ابةةتاذ  اع ضةةوا 

الفاضلا  الدكتور  هبم الزح لي رمحم هللا  الدكتور حممود العحان  الة    ،ةدر ب ةاان 
مل حيصةةلوا علةةى احغلب ةةة بفةةار  ،ةةوتا    ئوئةةة  لةة ين،ةةحف اً هبةة ا ابابةة  املع ضةةا ا



ات هادئةةةة مةةةع فتةةةوى إابحةةةة القةةةر ا الربويةةةة فقةةة . )انظةةةر الكت ةةةب املوابةةةوم ب ) قفةةة
لتمويةةةه  ةةةراء املسةةةاكن يف اجملتمعةةةات الترب ةةةة( للةةةدكتور ،ةةةو  الصةةةا   احمةةةا العةةةام 
جملمع فقهاء ال ريعة نمريكا  فقد ضم نم ،ور  مةن هة ا الب ةان.  مةن املعلةوم  ن جممةع 

امع الفقه ة املانعةة فقهاء ال ريعة نمريكا مل أيخ  هب ه الفتوى   كد  ي ده لفتا ى اجمل
مةةةةن  خةةةة  القةةةةرا الربةةةةو  ل ةةةةراء املسةةةةكن إب يف حالةةةةة الضةةةةر ر  ب ةةةةر لها ال ةةةةرع ة 

 املعر فة(.
اختلةةة  املسةةةتند ال ةةةرعي للفتةةةوى املب حةةةة بةةةا مةةةا ،ةةةدر عةةةن اجمللةةة  اح ر إل لافتةةةاء  .3

 ال   اابتند إذ ما م هب  بةو حن فةة  حممةد مةن ألةواز هة ا التعامةه يف دار احلةرب  
فلة  تة كر  -الفتوى الصادر  عن رابعة علماء ال ريعة نمريكا ة  ال   حضرتم كلةم ما 

اببابةةةتناد اذ كةةون هةةة ه املعاملةةةة خةةةارج داير  اكتفيهةة ا بسةةةبب اعةةة اا احكثريةةة  فةةة
ارابوم   حغا من احلاألةة العامةة الةيت تنةزل منزلةة الضةر ر . )علمةاً نن هة ه الرابعةة مل 

قهةةي مث تو ةةس بعةةد ئةةوث ابةةنوات مةةن ن ةةلهتا تقريبةةا فلةة  تعقةةد ابةةوى هةة ا املةةؤ ر الف
الفقه ةة يةؤد   الناح ةةيعد هلا    ن اط ق (.  ه ا اضةعراب يف مسةتند الفتةوى مةن 

 إذ ضعفها  يضاً. 
فةةإي  نصةح ارخةةو  يف رابعةة العلمةةاء السةوريا نب يتبنةةوا الفتةوى املب حةةة حخة  القةةرا    خةرياً 

الةةةيت ذكرهتةةةا   حلمايةةةة املسةةةلما مةةةن  ن يكونةةةوا ترابةةةاً يف عجلةةةة  الربةةةو  ل ةةةراء املسةةةكن لألابةةةباب
ابقتصةةةاد غةةةري ارابةةةومي.  هللا  ابةةةلل  ن يوفقنةةةا مج عةةةا ملرضةةةاتم  ،ةةةلى هللا علةةةى نب نةةةا حممةةةد  آلةةةم 

  ،حبم  احلمد هلل   ب  آخراً.

 أمحد احلجي الكرديفضيلة األستاذ الدكتور تعقيب  .4
 خبري يف املوابوعة الفقه ة الكويت ة

 :التعقيب األول
 م2015 / 10/ 5

من قرل الراب من  أله املساكن  ؛الراألح عند  به احل  هو ما ذهب إل م احابتاذ التوي  )



 .(   غريها   يف   راب    غريها   هللا تعاذ  عل 

  :الثاين التعقيب
 م2016 / 2/ 28

 خ  الراب يف دار   يد ر    فتوى الدكتور محز  البكر  من  ن امل هب احلنفي يب ح ) 
احلرب  ل   دفعم     ري إذ  ن جلنة احمور العامة للفتوى يف د لة الكويس  فتس بعد فتواها 
السابقة امل ار إل ها من قبلك  حبرمة  راء ه ه الب وت ابلراب يف دار احلرب    الدار غري 

إل م  ن ي    خ مة  ارابوم ة    ابحوا فق  ملن ب دد مسكنا معلقا يف تل  الدار مع حاألتم
 .)على الر،   ابلراب إذا مل دد غري ذل   حن الضر ر  هنا تظهر فق    هللا تعاذ  عل 

 عرب الفيسبوك: التعقيبات لثااث
 الدكتور عمار ُمنتو  تعق ب فض لة احابتاذ

 م 2015 / 10/ 25 

   التنب م على  ر لها  تفا، لها  آاثرهافتوى مهمة  لكن حنن حباألة دائمة ملراألعة )
 .(فقد ر يس بعضه  ا  ى قصرا يف كندا انعوقا من ه ه الفتوى

 .قبه إضافة التعق بات الف سبوكة على ،فح قد كتب ه ا التعق ب قس الفتوى املن ور   
  



 اجلواب على تعقيبات السادة العلماء
 م2016/ 3/ 1

 هللا  على تعق بات الساد  العلماء مبا يلي    ألاب الباحث خالد حممد عبد
علةةى تعق بةةاهت   الفضةةالءالفقهةةاء السةةادة العلمةةاء  سةةاتذل األكةةار أل  تقةةدم ابل ةةكر اجلزيةةه

  النافعة املثمر . الع بة الق مة البنَّاء 

 :امتةاخل
 ةزين    ر   اجملخ  القر ا الربوية ل راء الب وت السةكن ة يف التةرببعد عرا ر   املانعا ح

 هلا   ابلور على تعق بات الساد  العلماء يف املسللة  يظهر للباحث ما يلي  
علةى منةع  العمةه   حرمةة الةرابعلةى  هي احقوى   خا،ة  غا تتضمن ارمجةار دلة املانعا  .1

 .  كثر الفقهاء  خ  القرا الربو  ل راء السكن يف الترب قال بم
 مةةن املةةزااي  احلاألةةة ظةةر كبةةري   بعةة  مةةا ابةة   ف هةةا دلةةة اجمل ةةزين غةةري مسةةلمة   هةةي حمةةه ن .2

تكون حاألته  لتمل  السةكن به رمبا   ينعب  على املسلما املق ما يف البود ارابوم ة
 . كا

هةة ه املسةةللة تنةةدرج ضةةمن املنةةاط اخلةةاص   الةةيت ينظةةر ف هةةا لكةةه حالةةة علةةى حةةد   لتقةةدير  .3
    إنزال الفتوى عل ها. حالة الضر ر  ف ها

  فإن املصارف ارابوم ة مل من قبه اجمل زين  ابلنظر للف   الزمن ة اليت ،درت ف ها الفتوى .4
 يكن هلا حضور كبري كما هو اآلن  مما يستدعي إعاد  النظر ف ها من قبه  ،حاهبا. 

العمةةةه ابلبةةةدائه  يو،ةةةي الباحةةةث املراكةةةز ارابةةةوم ة يف التةةةرب   اجلال ةةةة ارابةةةوم ة هنةةةاك  .5
اآلألةةار   ال ةةراء مةةن ال ةةركات ارابةةوم ة   البنةةوك ارابةةوم ة الةةيت بةةد ت احلةةول كعقةةود 
 اببنت ار هناك.

التعةةا ن  العمةةه علةةى املعالبةةة بفةةتح مزيةةد مةةن النوافةة  ارابةةوم ة يف البنةةوك العاملةةة هنةةاك   .6
 .  إن اء املؤابسات املال ة ارابوم ة من قبه املستع عا  دعمها

  هللا  عل .
 .لسداد واإلخالصأسأل هللا اوختاما 
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