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 مقدمةال
إن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من 

و أشهد أال إله  سيئات أعمالنا،  من يهده اهلل فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، أما 

 :بعد 
مذهب  بيع العينة من البيوع التي اختلف فيها الفقهاء بين مبيح لها كما هو فإن
وبين محرم لها وجاعل إياها من الحيل المحرمة التي رحمه اهلل ومن وافقه الشافعي اإلمام 

يراد منها تحليل الربا ، ثم إنه وقع اضطراب كبير في تحرير مذاهب الفقهاء في بيع 
العينة ألن بيع العينة له صور عديدة ، وبعض صوره معدودة من العينة في مذهب وغير 

حرمة العينة ثم ينزله على  معدودة منه في آخر ، لذا فقد ينقل البعض قول فقيه بحل أو
صورة ليست هي التي عناها ذلك الفقيه بالحل أو الحرمة ، ونظرا لشدة حاجة المسلمين 

شركات إسالمية وفروع بأمريكا إلى صيغ حالل لتمويل شراء العقارات فقد لجأت 
إلى صيغ من صيغ التمويل التي للتمويل اإلسالمي داخل شركات غير إسالمية باألساس ، 

معدودة في بعض المذاهب من العينة ، كذلك لجأت البنوك األمريكية التي آلت هي 
) إليها ملكية العقارات المرهونة التي عجز أصحابها عن سداد كامل أقساطها 

إلى إقراض الراغبين في شرائها بحيث يكون البائع هو المقرض للمشتري ، ( الفوركلوجر
ينة ، وهي صورة حادثة تحتاج للبحث في صورة  عدها بعض أهل العلم شبيهة بالع

 .،  والدراسة
ومن أحسن ما كتب في العينة بحث بعنوان مذاهب الفقهاء في العينة للدكتور عبد 

وألهمية هذا الموضوع اهلل السعيدي وقد رجعت إليه واستفدت منه في هذا البحث ، 
جوانب الشرعية نظم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة علمية كاملة ، لتغطية الفقد 

كلفت من قبل مجمع ، وقد  التمويل اإلسالمي لتمليك العقارات وضوع لمالمختلفة 
بيع العينة وأثره في تمويل شراء عن مختصر فقهاء الشريعة بأمريكا بإعداد بحث 

 . ، وأسأل اهلل تعالى أن يعينني على القيام بما كلفت به على أتم وجه العقارات بأمريكا   
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 : فصولة ثالثو  مقدمةهذا وقد قسمت البحث إلى 
 والنصوص الواردة فيها العينةتعريف : الفصل األول 
 وأحكامها العينةصور : الفصل الثاني 
 االقتراض من البنك المالك للعقار الفوركلوجر : الفصل الثالث 

، ثم الخاتمة أوردت فيها خالصة بأهم نتائج البحث ، ثم فهرس الموضوعات ، 
 .سأل اهلل تعالى أن يكتب لهذا البحث القبول ، وأن ينفع به المسلمين وأ

 :وكتب          

 منيسيالوليد بن إدريس بن عبد العزيز  
 منيسوتا  –منيابوليس 

 هـ1153ربيع الثاني  18
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 تعريف العينة والنصوص الواردة فيها: الفصل األول 

 : في اللغة  لعينةا
ومن معاين العني السلف وعني  النقد احلاضر، العني ومن معاين العنيمشتقة من  

مسيت بذلك الستعانة البائع باملشرتي على حتصيل مقصده وقيل  امليزان وهو ميله
 ، .  1"وقيل مشتقة من العناء  فتكون من العون

 :  في االصطالح العينة 
يبيعها املستقرض بثمن هي بيع العني بثمن زائد نسيئة، ل»"عرفها احلنفية بأهنا 

ويالحظ على تعريف احلنفية أنه شامل للتورق ألهنم .2"«حاضر أقل، ليقضى دينه
أرادوا أن املستقرض يبيعها لطرف ثالث ال لنفس البائع األول فيكون العقد املعروف 

 بالتورق نوعا من العينة ويعرف عند بعض احلنفية بالعينة الثالثية 
هي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها »: وعرفها املالكية بأهنا 

ويالحظ على تعريف املالكية أنه شامل لبيع املراحبة لآلمر بالشراء . 3"«بعد شرائها
 فيكون نوعا من العينة

ل، ويسلِّمها له، مث ": " وعرفها الشافعية بأهنا  أن يبيعه عيًنا بثمن كثري مؤجَّ
منه بنقد يسري؛ ليبقى الكثري يف ذمته، أو يبيعه عيًنا بثمن يسري نقًدا، يشرتيها 

 .4"."ويسلمها له، مث يشرتيها منه بثَمن كثري مؤجل، سواء قبض الثمن األول أو ال
ويالحظ على تعريف الشافعية أهنم مل يفرقوا بني العينة وعكس العينة فجعلومها 

                            
 (434)خمتار الصحاح ،  303، 13/305لسان العرب  1
 (.3/253)، البحر الرائق (4/232)ابن عابدين / رد املختار على الدر املختار )  2
 (.3/133)ابن عرفة / حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )  3
 (  3/413)روضة الطالبني للنووي )  4
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ا ثنائية أو ثالثية وبكونه يف الثنائية قبض عينة ، وكذلك ال خيتلف حكم العينة بكوهن
 الثمن قبل البيع الثاين أم مل يقبضه

، أو أن  أن يكون عند الرجل املتاع، فال يبيعه إال بنسيئة: " وعرفها احلنابلة بأهنا 
يشرتيها بأقل مما باعها نقًدا، إال أن تكون قد فبنسيئة كان قد باعها سلعة  يشرتي 

ت صفتها  .5" "تغريَّ
الحظ على تعريف احلنابلة أنه شامل لكل بيع نسيئة إذا كان التاجر متخصصا وي

يف بيع النسيئة ال يبيع نقدا ، كما يالحظ أنه إذا تغريت صفة املبيع مل يكن من العينة 
 إعادة شرائه نقدا بثمن أقل 

فاخلالصة أن بيع العينة بتعريفاته املتعددة يف املذاهب املتبوعة يكون شامال لبيوع 
اآلجال والتورق واملراحبة لآلمر بالشراء ، وهذه الصيغ هي من صيغ التمويل املستعملة 
بكثرة يف عقود متويل شراء العقارات لدى الشركات اإلسالمية يف أمريكا مما يتطلب 

 معرفة حكمه 
 : واردة في العينة ال النصوص

ع أهنا دخلت على فيعن أيب إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أ :أوال 
يا أم : عائشة رضي اهلل عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم رضي اهلل عنه فقالت

املؤمنني إين ابتعت غالما من زيد بن أرقم بثمامنائة درهم نسيئة، وإين ابتعته منه 
بئس ما شريت وبئس ما اشرتيت، وإن جهاده : نقدا، فقالت عائشةبستمائة درهم 

   3" .مع رسول اهلل قد بطل إال أن يتوب

                            
الروض "، 4/139" الفروع"، 11/191" اإلنصاف"، 3/301، "شرح الزركشي"، 3/231" املغين" 5

 .4/384" املربع
 

، وقد أعله 5/330والسنن الكربى للبيهقي  3/52وسنن الدارقطين  14812مصنف عبدالرزاق 3
، وقال  .أن الشافعي ضعفه.5/318يف النيل  وذكر الشوكاين. الدارقطين جبهالة امرأة أيب إسحاق
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، وأنه سبب حلبوط العينةعائشة تفيت بتحرمي أم املؤمنني ظاهر احلديث أن  و 
  يشري إىل أنه مرفوعأمر توقيفي مما وهو العمل 

هالة امرأة أيب إسحاق ، وقد أجاب اإلمام الشافعي بتضعيف احلديث بسبب ج 
وضعفه غريه أيضا باضطراب يف إسناده حيث ورد يف بعض رواياته عن امرأة أيب 

إسحاق عن امرأة أيب السفر أهنا دخلت على عائشة ، وأجاب اإلمام الشافعي أيضا 
ألنه بيع فيه بأنه على فرض صحته فإنكار أم املؤمنني مل يكن من أجل العينة وإمنا 

هذا اجتهاد منها  ، مث إنفالعطاء جمهول « مث بعت إىل العطاء»ل جهالة يف األج
 .فال يكون حجة اجتهاد زيد  يقابله
ُهما قَاَل  :ثانيا  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ مسَِ

َوَأَخْذُُتْ أَْذنَاَب اْلبَ َقِر ، َوَرِضيُتْم بِالزَّرِْع ، َوتَ رَْكُتْم اْلَِْهاَد ، ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم بِاْلِعيَنِة ، : )يَ ُقوُل 
   4"( َسلََّط اللَُّه َعَلْيُكْم ُذالا اَل يَ ْنزُِعُه َحَّتَّ تَ ْرِجُعوا ِإىَل ِديِنُكمْ 

وجه االستدالل أن احلديث أفاد أن التبايع بالعينة من أسباب تسليط الذل فيكون 
حَّت بالعينة واملاشية والزرع املراد ذم من اشتغل ، وأجاب املبيحون للعينة بأن حراما 

وترك بسببه اْلهاد الواجب دخل يف هذا الوعيد ، وأما إذا مل صار ذلك أكرب مهه ، 
 يشغل عن الواجب فال يكون حراما كما أن الزرع إذا مل يشغل عن الواجب مل حيرم 

الربا وأنه ذريعة إىل الربا وأن العربة يف العقود للمعاين أن بيع العينة حيلة على  :ثالثا 
ملشرتي السلعة يف املرة األوىل أن يبيعها كان بأنه ملّا  ال املباين وأجاب اإلمام الشافعي 

فإذا اشرتى : "فقالن حيق مهم أن يشرتوا منه ، ن يشاء، فلماذا يستثىن البائع مممل
ثمن إىل أَجل، فال بأس أن يبتاعها من الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكان ال

الذي اشرتاها منه، ومن غريه، بنقد أقل، أو أكثر مما اشرتاها به، أو بدين كذلك، أو 

                                                                              
 .الشيخ سليمان العلوان مل أر تصحيحه ألحد من املتقدمني 

 وصححه األلباين( 3432)وأبو داود ( 4984)رواه أمحد  4
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عرض من العروض ساوى العْرض ما شاء أن يساوي، وليست البيعة الثانية من البيعة 
أرقم واستدل بأن األصل حل البيع ، وأن القياس مع قول زيد بن ".األوىل بسبيل

وأما مسألة العربة يف العقود هل هي للمعاين أم للمباين فهي من   8" رضي اهلل عنه 
 مسائل اخلالف املشهورة 

 وأحكامها العينةصور : الفصل الثاني   

 :ة صور عديدة يمكن إجمالها فيما يلي عينلل
والثالثية قسمان  نوعان ثالثية وثنائية ،العينة عندهم :  العينة عند الحنفيةصور 

بدون مواطأة الطرف الثالث أو مبواطأته ، وهي بقسميها مكروهة تنزيها وصحيحة ، 
أما الثنائية فمكروهة حترميا وفاسدة ، وأكثر احلنفية ال يسمون الثنائية عينة وإمنا 
جيعلوهنا نوعا من البيوع الفاسدة ، فلذلك اضطرب نقل كثري من فقهاء املذاهب 

احلنفية يف العينة فقد حيكي البعض عنهم كراهتها تنزيها يف سياق األخرى ملذهب 
 حديثه عن الصورة الثنائية فيكون خمطئا يف حكاية مذهبهم 

أو حيكي عنهم التحرمي مقرونا بتعريفهم للعينة الذي يذكرون فيه الصورة الثالثية فيوهم 
 حترمي هذه الصورة عندهم بينما هي مكروهة عندهم تنزيها

أن يستقرض ِمن تاجر عشرة، فيتأَّبَّ عليه، ويبيع منه : "العينة " : امهداية"جاء يف 
ثوبًا يساوي عشرة خبمسة عشر مثاًل؛ رغبة يف نيل الزيادة؛ ليبيعه املستقرض، ويتحمل 

 ".عليه مخسة
هي بيع العني بثمن زائد نسيئة، ليبيعها املستقرض بثمن حاضر »: جاء يف رد املختار

 وهذه الصورة هي الثالثية بدون مواطأة من الطرف الثالث .«أقل، ليقضى دينه
وِمَن الناس َمن َصوَّر للعينة صورًة أخرى، وهو أن جيعَل : "قال فيه: وجاء يف العناية 

أي كتاب امهداية ) املقرض واملستقرض بينهما ثالثًا يف الصورة اليت ذكرها يف الكتاب 

                            
 39،  3/38انظر األم  8
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من املستقرض، مث إنَّ املستقرض يبيعه من  ، فيبيع صاحُب الثوِب الثوَب باثين عشر( 
الثالث بعشرة، ويسلم الثوب إليه، مث يبيع الثالث الثوب مَن املقرض بعشرة، ويأخذ 
منه عشرة، ويدفعها إىل املستقرض، فتندفع حاجته، وإمنا توسطًا بثالث احرتاًزا عن 

 اه . شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن 
 .ثالثية بدون مواطأة من الطرف الثالثوهذه الصورة هي ال

صلى  -وهو مذموم، اْختَ َرَعُه َأَكَلُة الرِّبا، وقد ذمهم رسول اهلل : قال صاحب العناية 
، ...(( إذا تبايَ ْعُتم بالِعينة، وات َّبَ ْعُتم أذناب البقر: ))بذلك فقال -اهلل عليه وسلم 

" البْحر الرائق"ومَل حَيِْك خالًفا يف املسألة، وذََكر يف  ،"إياك والعينَة؛ فإهنا َلعينة: "وقيل
 .مثله" جَمْمع األَنْ ُهر"ويف 

تعني كون مثن السلعة زائداً عن سعر السوق فال يكون : بثمن زائد: ويؤخذ من قومهم
: عينة لو باع بثمن نسيئة ال يزيد عن سعر السوق احلاضر ، ويؤخذ من قومهم

املشرتي يف العينة قصدمها يف الباطن هو اإلقراض أن البائع و « ليقضي دينه»
 واالقرتاض ال البيع والشراء  

ْيع العينة؛ فقال"تبيني احلقائق"قال صاحب  أن يأيت هو إىل : وصورته: "، يف تَ ْبيينه لِب َ
تاجر يطلب منه القرض، ويطلب التاجر الربح، وخياف من الربا، فيبيعه التاجر ثوبًا 

ر نسيئة؛ ليبيعه هو يف السوق بعشرة، فيصل إىل العشرة، ُيساوي عشرة خبمسة عش
وجيب عليه مخسة عشر إىل أجل، أو يقرضه مخسة عشر درمهًا، مث يبيعه املقرض ثوبًا 
يساوي عشرة خبمسة عشر، فيأخذ الدراهم اليت أقرضه على أهنا مَثَن الثوب، فتبقي 

 ".عليه اخلمسة عشر قرًضا
َ ُحكمها فقال فعل ذلك نفذ عليه، والرِّبح الذي رحبه التاجر يلزمه، وال  فإذا: "مث بَ نيَّ

 ".يلزم اآلمر شيء من ذلك
 ".وهو مكروه ملا فيه من اإلعراض عن مربة اإلقراض مطاوعة لشح النفس: "وقال

فأفاد ذلك أن بيع العينة على التعريف املذكور مكروه عند احلنفية ولكنه مع ذلك 
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 صحيح ترتتب عليه آثاره
أن يشرتي شخص ما باعه بنفسه، أو بوكيله من الذي اشرتاه باألقل، : "ةأما مسأل

ْيع الفاسد، وحيكمون بعدم "قبل نقد الثمن األول ُفوهنا يف باب الب َ م ُيَصن ِّ ، فإهنَّ
قد ذكرْت  -جوازها، واملراجع اليت ذكرت مسألة العينة مبثاليها السابقني وحكمهما 

وذكرت عدم جوازها، وهو حكم مغاير حلكم  هذه املسألة يف باب البَ ْيع الفاسد،
وفسد شراء ما باع بنفسه، أو ": "الدر املختار"ما جاء يف : ذينك املثاَلنْي، ومن ذلك

بوكيله مَن الذي اشرتاه ولو حكًما؛ كوارثه باألقل من قْدر الثمن األول، قبل نْقد كل 
 ".شراه خبمسة، مَل جَيُزْ باع شيًئا بعشرة، ومل يقبض الثمَن، مث : الثمن األول، صورته

 : صور العينة عند المالكية 
فوافقهم املالكية  اليت حرمها احلنفية وعدوها بيعا فاسداعد املالكية صورة العينة الثنائية 

هي بيع من »: حاشية الدسوقييف ذلك ، مث زاد املالكية صورا أخرى للعينة ففي 
   9" «شرائهاطلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد 

جائزة ومكروهة : والعينة على ثالثة أوُجه: "وأوضح ابن رشد يف املقدمات ذلك فقال
هل عندك سلعة  : أن مير الرجُل بالرجل من أهل العينة، فيقول له: وحمظورة، فاْلائزة

ال، فينقلب عنه على غري مراوضة وال مواعدة، : كذا، أبتاعها منك؟ فيقول له
ليت سأله منها، مث يلقاه فيخربه أنه قد اشرتى السلعة اليت سأله فيشرتي تلك السلعة ا

النتفاء . عند املالكية ةجائز هذه الصورة  ).عنها، فيبيعها مبا شاء من نقد أو نسيئة
شبهة الربا منه، وألن املشرتي باخليار أن شاء اشرتاه وإن شاء مل يشرته، وألن الثمن 

 (عليهغري حمدد بل للمشرتي أن يساوم البائع 
اشرت سلعة كذا وكذا، فأنا أرحبك فيها، وأشرتيها منك، من : أن يقول له: واملكروهة

إال أنّه مل  للصورة احملرمةوعّللوا هذه الكراهة مبشاهبته ) .غري أن يراوضه على الرِّبح

                            
 (.3/133)ابن عرفة / حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )  9
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 ( يذكر الثمن وكأنه مل يلتزم هبذا البيع
لعة كذا وكذا، وأنا أرحبك فيها  اشرت س: أن يراوضه على الرِّبح، فيقول له: واحملظورة

 كذا، وأبتاعها منك بكذا،
ينظر فيما خرج عن  امالك ، وألن ألنه ذريعة إىل الرباوهذه الصورة حرام عندهم ) 

 ( سلف جرَّ نفعاوألنه  ، والسلعة واسطة ملغاةااليد ودخل هب

إليه، مثَّ هو أن يبيع غريه شيئًا بثمن مؤجل، ويسلمه » :الشافعية عند ور العينةص
أن يبيعه عيًنا بثمن كثري "أو « يشرتيه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً 

ل، ويسلِّمها له، مث يشرتيها منه بنقد يسري؛ ليبقى الكثري يف ذمته، أو يبيعه عيًنا  مؤجَّ
بثمن يسري نقًدا، ويسلمها له، مث يشرتيها منه بثَمن كثري مؤجل، سواء قبض الثمن 

 ".الاألول أو 
 وحكم العينة عند الشافعية أهنا جائزة مطلقا عند اإلمام الشافعي 

ويف وجه عند الشافعية وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق اإلسفرايين وأبو حممد أهنا إن  
كانت عادًة صار البيُع الثاين كاملشروط يف األول، فتبطل، ونقل الزركشي وجًها ثالثًا 

، واملشهور عند متأخري الشافعية كراهة بيع .هةأهنا إذا كانت عادة، فحكمها الكرا
 العينة مطلقا

 :العينة عند الحنابلة  صور
 :العينة مها عند احلنابلة صورتان

العينة أن يكون عند الرجل : " نقل ابن قدامة عن اإلمام أمحد قال :الصورة األولى
أكره للرجل أال : وقال.املتاع، فال يبيعه إال بنسيئة، فإن باَعه بنقد، ونسيئة فال بأس

 .يكون له جتارة غري العينة، ال يبيع بنقد
إمنا كره النسيئة ملضارعتها الرِّبا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد : وقال ابن عقيل

وجيوز أن تكون العينة امًسا مهذه املسألة ، وللبيع بنسيئة مجيًعا، لكن .الزيادة باألجل
 "، وال يكره إال أال يكون له جتارة غريهالبيع بنسيئة ليس مبحرَّم اتفاقًا
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وعلله شيخنا : "وقد نقل ابن الَقيِّم تعليل ابن تيميَّة له بأنه يدخل يف بيع املضطر، قال
بأنه يدخل يف بيع املضطر، فإن غالب َمن يشرتي  -رضي اهلل عنه  -ابن تيميَّة 

ال بنسيئة، كان رحبه على بنسيئة إمنا يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل ال يبيع إ
 " أهل الضرورة واحلاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجًرا من التجار

ومن باع سلعة بنسيئة مَل جَيُز أن يشرتيها : "يصورها احلنابلة بقومهم: الصورة الثانية
ت صفتها  " بأقل مما باعها نقًدا، إال أن تكون قد تغريَّ

 :ُحكمها
حيح م : عن أيب اخلطاب"اإلنصاف"و" الفروع"َن املْذهب، ونقل يف ال جَتُوز على الصَّ

 ".وقيل باْلواز: "، قال الزركشي"أن بيع العينة حيرم استحسانًا، وجَيُوز قياًسا"
غري مشروط يف التحرمي على الصحيح من " نقًدا"هذا، وإن تقييد الثَمن األقل بكونه  

 ، املذهب، بل حيرم شراُؤها، سواء كان بنقد أو نسيئة
 : عكس العينة

ما لو باع سْلعة بألف درهم : "صورهتاوهي صورة يذكرها فقهاء احلنفية واحلنابلة و 
لة أن يبيع سلعة بنقد، مث يشرتيها بأكثر منه "أو  ".حالَّة، مث اشرتاها بألف درهم مؤجَّ

 "نسيئة
 ،"لو باع بألف مؤجلة، مث اشرتاه بألف مؤجلة إىل أبعد من ذلك األجل"وكذا 

اشرتى ما باع بأقل مما باع، قبل نقد "ال جتوز، ألهنا يف معىن : عند احلنفية  حكمها
 .العينة، إذ احلالَّة خري من املؤجلة: ؛ يعين"الثَمن

" عكس العينة"الثالثة : "أما حكُمها عند احلنابلة، ففيه خالف ذكره املْرداوي، قال
، مث يشرتيها بأكثر منه نسيئة، على  مثلها يف احلكم، وهي أن يبيع السلعة بثمن حالٍّ

حيتمل أن جيوز : جيوز بال حيلة، قال املصنف: الصحيح من املذهب، ونقل أبو داود
له شراؤها جبنس الثمن، بأكثر منه، إذا مل يكن مواطأة، وال حيلة، بل وقع اتفاقًا من 

 "غري قصد
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 من أجل شرائه االقرتاض من البنك املالك للعقار الفوركلوجر: الثالث الفصل   

صورة هذه املسألة أن البنك يكون مالكا لبعض العقارات اليت آلت إليه بسبب عجز 
مالكها عن سداد ما عليهم من أقساط ، والبنك يريد بيعها بالتقسيط بسعر أعلى 

من سعر النقد ، ولكن القوانني بأمريكا ال تساعده على بيعها بطريقة مباشرة ، فلو  
نقدا مائة ألف دوالر وبالتقسيط على ثالثني سنة يبلغ مائيت  كان مثن العقار مثال

ألف ، فيقول البنك للمشرتي أنا أقرضك مائة ألف لتشرتي مين العقار مث تردها مائين 
ألف على أقساط ، فلو قلنا العربة يف العقود للمعاين فاملقصود هنا البيع وإن كانت 

 عاملنا هذا العقد معاملة القرض الربوي  صورته القرض الربوي ، وإن قلنا العربة للمباين
كما هو ظاهره ، لكن حجة من أباح انه ملا كانت العينة حمرمة رغم أن ظاهرها البيع 
لكننا نظرنا إىل املعىن فالزم ذلك أن ننظر هنا على املعىن وال نلتفت لصورة العقد 

 فهذه صلة هذه املسألة بالعينة 
 ع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه المسألةاللجنة الدائمة لإلفتاء بمجمقرار 

 احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، وبعد

فلقد نظرت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف مسألة شراء البيوت من البنوك مباشرة ً   
بالطريقة اليت تتم يف الواليات املتحدة، وقّدم بعض األعضاء أوراق عمٍل للنقاش 

واستغرق حبث هذا املوضوع عددًا من اْللسات ، كما قامت اللجنة  وتبادل الرأي،
باستشارة اللجنة االستشارية العليا نظرًا حلداثة هذه املعاملة وكثرة سؤال املسلمني 
عنها، خاصةً  بعد الكساد الذي يشهده سوق العقارات يف الواليات املتحدة ، وكثرة 

 .مباحةالراغبني من املسلمني يف الشراء بطريقةٍ  

وقد تعددت أراء أعضاء اللجنة حول حكم هذه املعاملة بناًء على مدى   
االعتداد بعقد القرض الذي مينحه البنك لعميله إلمتام صفقة البيع، وما إذا كان هذا 
العقد حقيقياً  تناط به أحكام الّدين يف الفقه اإلسالمي ومنها جريان الربا فيه ، أو 
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له من الناحية الشرعية حَّت وإن اعتد به من الناحية أنه عقد ٌ صورٌي ال وجود 
 .القانونية

فالقائلون حبظر املعاملة استصحبوا األصل وهو النص على وجود عقد   
 . دينٍ ربويٍ  مرتبطٍ   بعقد البيع

والقائلون باإلباحة استصحبوا املقصود من الصفقة وهو بيع البيت وليس   
 :لقيود فقالوااإلقراض، ووضعوا لذلك عدداً  من ا

إذا متّلك البنك البيت متلكًا قانونيًا ، ووقع يف ضمانه، وترتب على إعادة بيعه   
قرض هو البنك البائع، ومل يتدخل 

ُ
إبرام عقد قرض ٍ ربوٍي مقرتٍن بعقد البيع ، وكان امل

طرف ٌ ثالث ٌ له ذّمة ٌ مالّية ٌ خمتلفة ٌ عن ذّمة البنك لتمويل الّصفقة، وكان القرض 
مقيدًا بشراء البيت حمل التفاوض ، ومل ميلك املشرتي حّرية التصّرف يف القرض، ومل 

 ٌ.يقبضه، ومل يقع يف ضمانه ، فاملعاملة مباحة 

وهناك فريق ٌ ثالث ٌ مل يرتجح عنده أّي ٌ من الرأيني السابقني، فاثر التوقف عن 
 .اإلفتاء يف هذه النازلة ملزيد ٍ من النظر والتأمل

 :ي أمساء كل فريق وفيما يل

 القائلون باإلباحة بالشروط املذكورة أعاله: أوالً 

 الدكتور حسني حامد حسان  -1

 الدكتور وليد املنيسي -2

 الدكتور معن القضاة -3

 :القائلون باحلظر : ثانياً 

 الدكتورعلي السالوس -1

 الدكتور حممد ساعي -2

 الدكتور أمحد شليبك -3

 الدكتور حاُت احلاج -4
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 الدكتور موفق الغالييين  -5

 :املتوقفون عن اإلفتاء يف املسألة : ثالثاً 

 الدكتور صالح الصاوي -1

 الدكتور وليد بسيوين -2

 .واهلل املوفق، وهو امهادي إىل سواء السبيل  

 اللجنة الدائمة لإلفتاء     
وآثار هذا البيع يف عقود متويل  بيع العينة حكمهذا آخر ما أردت بيانه من 

، سائال اهلل عز وجل أن ينفع به ، وباهلل التوفيق ، وصلى اهلل وسلم العقارات بأمريكا
 .على حممد ، واحلمد هلل رب العاملني 

 :وكتب 
 . وليد بن إدريس املنيسي 
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