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ABSTRACT 

The financial challenges faced by Muslims in the homes of non-Muslims in general 

and the United States of America in particular are a real obstacle to the development 

and empowerment of Muslims in that country. Modern jurists have tried to find 

solutions and solutions for many of them through texts And rules of general 

legitimacy reserved for the Muslim minorities existence and continuity, and this in 

order to preserve the purposes of the law, and relieve the people and raise the 

embarrassment of them. 

-This study aims to achieve the following objectives: 

-Statement of the concept of minorities. 

-Clarifying how Islam enters the United States of America. 

Identify the most prominent reasons that led to the emergence of the Muslim minority 

in the United States of America. 

-Examples of contemporary financial challenges facing the Muslim minority in the 

United States of America. 

The statement of the adaptation of the jurisprudence of the models of contemporary 

financial issues, through the words and opinions of the old and contemporary jurists, 

mosques and jurisprudential centers 
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 لخص امل

والوالايت املتحدة األمريكية خصوصاً متثل عائقا التحدايت املالية اليت يواجهها املسلمون يف داير غري املسلمني عموماً 
حقيقيًا أمام تطور املسلمني ومتكينهم يف تلك البالد ، وقد حاول الفقهاء املعاصرون من خالل اجملامع واملراكز الفقهية 

ة عامة املتواجدة يف بالد االغرب، ابجياد املخارج واحللول لكثري منها، من خالل االرتكاز على نصوص وقواعد شرعي
حتفظ لألقليات املسلمة وجودها واستمرارها ، وذلك من ابب حفظ مقاصد الشريعة، وختفيفا على الناس ورفعا للحرج 

 عنهم.

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 بيان مفهوم األقليات.-

 كيفية دخول اإلسالم إىل الوالايت املتحدة األمريكية  توضيح-

 أبرز األسباب اليت أدت إىل نشأة األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية.حتديد  -

 مناذج من التحدايت املالية املعاصرة اليت تواجه األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية.  ذكر-

عاصرين قدامى واملأقوال وآراء الفقهاء الذكر من خالل املعاصرة ، املالية  نماذج من املسائلل بيان التكييف الفقهي ـ 
  الفقهية واملراكز  واجملامع  
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 املقدمة
 

 ، التسليم وأت  الصالة أفضل عليه حممد  سيدان ، للعاملني رمحة املبعوث على والسالم والصالة ، العاملني رب احلمدهلل
 :وبعد  ،  الدين  يوم  إىل  هديه  على  سار  ومن وصحبه آله  وعلى

ينتشر املسلمون يف سائر أحناء العامل ، ويشكلون جالية كبرية أو صغرية ، من املواطنني أو املقيمني أو املهاجرين ، وميارسون 
املعامالت الشرعية ، ويضطر مجيع األنشطة يف احلياة ، وتندر يف بالد غري اإلسالم فكرة احلالل واحلرام ، كما تندر 

املسلمون ملمارسة بعض املعامالت املالية احملرمة ، وقد حيتاجون جلوانب أخرى لدفع املشقة واحلرج ، وتلجئهم احلاجة 
 واملصلحة لبعض املعامالت املشبوهة أو احملرمة.

املسلمني عموماً وأمريكا خصوصاً ، فكل هذه التحدايت املالية وغريها من التحدايت اليت تواجه املسلمون يف داير غري  
متثل أزمة حقيقية هلم ، فاملال هو عصب وشراين احلياة يف ظل التطور والتصاعد املتسارع يف شؤون احلياة اإلقتصادية 
واملالية ، وهذا ما يشكل عبئاً كبريًا على األقليات املسلمة املطالب بتحري احلالل واحلرام والتقيد أبحكام الشريعة 

 مية.اإلسال
ففي هذا البحث سنسلط الضوء على مفهوم األقليات املسلمة وأهم أسباب إنتشارها يف داير غري املسلمني ، ونذكر 

 مناذج من التحدايت املالية يف أمريكا مع بيان التكييف الفقهي لكل مسألة.
فهم وجه اإلسالم وصورته احلية إن دعم األقليات واالهتمام بقضاايهم يـَُعدُّ ضرورة لتحسني صورة اإلسالم يف الغرب 

تفنيد الشبهات  هناك، فهؤالء املسلمون هم خط الدفاع األول عن اإلسالم وما يلصق به من افرتاءات وهم أقدر على
وكيفية التعامل معها والبد أن يكون ذلك الدعم من كافة  ورد االدعاءات واقدر على تفهم العقلية والنفسية الغربية

  أو مؤسسات أو دول.اجلهات سواء أفراداً 
 هداف الدراسة وأمهيتها:أ  

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 بيان مفهوم األقليات.       -

 توضيح كيفية دخول اإلسالم إىل الوالايت املتحدة األمريكية.       - 
 الوالايت املتحدة األمريكية.حتديد أبرز األسباب اليت أدت إىل نشأة األقلية املسلمة يف         - 
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 ذكر مناذج من التحدايت املالية املعاصرة اليت تواجه األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية.      -

عاصرين قدامى واملأقوال وآراء الفقهاء الذكر من خالل املعاصرة ، املالية  نماذج من املسائلبيان التكييف الفقهي ل ـ 
 .  الفقهية راكز  واملواجملامع  

 أمهية الدراسة:       -
 تربز أمهية هذه الدراسة فيما أييت:

حتاول الدراسة تكوين جانب معريف عن واقع األقلية املسلمة يف أمريكا والتحدايت املالية اليت تواجههم, وهذه املعرفة     ـ
 كية.ال غىن عنها للمهتمني أبمور األقليات املسلمة يف الوالايت املتحدة األمري

لفت نظر املهتمني بشؤون األقليات املسلمة يف العامل ، وخصوصا الشؤون اإلقتصادية هلا ، ومنهم املسلمون يف    ـ
 الوالايت املتحدة األمريكية .

أهنا تعترب نوع من إلقاء الضوء على بعض التحدايت اليت تواجهه كثري من األقليات املسلمة يف أحناء خمتلفة من العامل ـ 
 .وهو الشأن االقتصادي واملايل

 الدراسات السابقة:
وردت عدة دراسات عن مشكالت وحتدايت األقليات املسلمة يف داير غري املسلمني ، ولكنها مل تتطرق لدراسة هذه 

 املشاكل والتحدايت من خالل اجلانب الفقهي كما فعلت يف حبثس هذا.
 علي سبيل املثال:

أمحد عبدالغين حممود عبدالغين ، حاولت  قليات املسلمة يف داير الغرب(( للباحث: )) مشكالت األـ حبث بعنوان ١
الدراسة أن تطلع القارئ على أهم املشكالت والتحدايت اليت تواجهها األقليات املسلمة يف اجملتمعات الغربية، وأسباهبا 

 ومقرتحات لكل مشكلة.ونتائجها سواء على مستوى األقليات أو مستوى العامل اإلسالمي، مع وضع حلول  
كما تناولت الدراسة عدد من املشكالت اليت تعيشها هذه األقليات مثل مشكالت التضييق عليهم يف ممارسة شعائرهم،   

والتمييز ضدهم يف العمل، ومشكالت الرتبية والتعليم، واإلندماج وإستالب اهلوية، ومشكالت اللغة، واملعاانة النفسية 
تعرضت الدراسة ألهم مشكلة تعاين منها هذه األقليات وهي ظاهرة "اإلسالموفوبيا" موضحة   والشعور ابإلغرتاب.كذلك

 أسباهبا ونتائجها السلبية وأهم احللول املطروحة للحد من هذه الظاهرة اخلطرية.
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تحي النجار ـ حبث بعنوان : )) األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم ـ واقعهاـ التحدايت واملخاطر(( للباحث أمحد ف٢

،وتطرقات الدراسة ألهم املشاكل واملخاطر الدينية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والسياسية واالقتصادية اليت تواجه 
 األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم ، من غري التطرق لدراسة فقهية هلذة املخاطر.

 منهجية البحث:
 التالية:قمت إبعداد هذا البحث ضمن اخلطوات  

 ـجمع املادة العلمية من مصادرها الفقهية املتقدمة واملتأخرة.1
 ـ تصوير املسألة املراد حبثها قبل بيان اختالف الفقهاء وحكمهم فيها،ليتضح املقصود من دراستها.2
 ـأقتصر على املذاهب الفقهية املعتربة.3
 الفقهاء وترجيح ما أمكن ترجيحه.ـ أوثق األقوال الفقهية من مصادرها األصلية، مع بيان خالف  4
 ـ عزو اآلايت برقمها أىل سورها.5
 ـ ختريج األحاديث من مصادرها املعتمدة ،وأبني ما ذكره احملدثون يف درجتها إن مل ترد يف الصحيحني أو أحدمها.6

 خطة البحث:
 وقد اشتمل مفردات حبثي على مقدمة ومبحثني وخامتة وقائمة املراجع .

 مفهوم األقليات املسلمة ونشأهتا  املبحث األول:
 املطلب األول:تعريف األقليات املسلمة لغة واصطالحاً 

 املطلب الثاين:أسباب نشأة األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم.
 املطلب الثالث:نشأة األقليات املسملة يف الوالايت املتحدة األمريكية.

 ليات املسلمة يف أمريكا، ويشتمل على مطلبني:املبحث الثاين : مناذج من التحدايت املالية لألق
 املطلب األول:حكم شراء البيوت عن طريق القرض الربوي.

 املطلب الثاين: حكم التعامل ابلبطاقات االئتمانية.
 خامتة.

 املراجع واملصادر.
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 .٥٦٣ص  ١٣حممد بن حممد بن مكرم ،لسان العرب، دار صادر،بريوت ، جابن منظور ، أيب الفضل  - 1

 املصدر نفسه،مادة أقلية.  - 2

 8،ص.2بكر ، سيد عبد اجمليد،األقليات املسلمة يف آسيا وأسرتاليا،نشر هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية، ط- 3

 .6، ص-1الكتاين، علي املنتصر، األقليات املسلمة يف العامل اليوم، مكتبة املنارة ، ط  - 4

 
حسنايت ، وأن ينفعين ومجيع ويف اخلتام هذا هو جهد املقل ، أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يتقبله مين ، وجيعله يف ميزان 

 املسلمني ، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
 األول: مفهوم ونشأة األقليات املسلمة يف أمريكا  املبحث

 املطلب األول: التعريف ابألقليات لغة واصططالحا وشرعاً.
 املعجمي واإلصطالحي لألقلية:التعريف اللغوي و الفرع األول:  

، وأصل الكلمة من ندر ونقص، والنقص هنا هو النقص والقلة ىف 1األقلية يف اللغة خالف األكثرية ومجعها أقليات 
 .{  86آية   -سورة األعراف  }"  فكثركم  قليال  كنتم  إذ  واذكروا"    تعايل  قوله  يف  العدد كما

اجلنسية ويعيشون مع طائفة أخرى أعظم شأان طائفة من الناس جتمعهم رابطة اللغة أو الدين أو واألقلية معجميًا هي 
، واألقلية يف املهجر هي مجاعة تربطها أواصر القرابة واألصل لغة ودينًا ووطنًا تعيش وسط شعب يفوقها وأكثر عددا

 .2عددا 
ومن هذه وجاءت التعريفات اإلصطالحية قريبة أو موافقة هلذه التعريفات اللغوية واملعجمية املتقدمة يف بعض املصادر، 

وتكون جمتمعا تربطه مالمح متيزه عن احمليط االجتماعي  التعريفات أن األقلية: هي مجاعة فرعية تعيش بني مجاعة أكرب
حوله، وتعترب نفسها جمتمعا يعاين من تسلط جمموعة تتمتع مبنزلة اجتماعية أعلى وامتيازات أعظم هتدف إىل حرمان 

األنشطة االجتماعية أو االقتصادية والسياسية، بل جتعل هلم دورا حمدودا يف األقلية من ممارسة كاملة ملختلف صنوف 
 .3 جمتمع األغلبية، وختتلف األقليات من حيث العدد واملنزلة االجتماعية، ومدى أتثريها يف جمتمع األكثرية

يف خاصية من اخلاصيات  وُعرفت األقلية أيضًا أبهنا جمموعة بشرية تعيش بني جمموعة بشرية أكثر عددًا وختتلف عنها
 .4تصبح نتيجتها أن تعامل معاملة خمتلفة عن معاملة األكثرية 
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 .96ص  -، ٢ر النهضة العربية، طعطية هللا،أمحد ، القاموس السياسي، دا - 5

 . 27توبولياك ،سليمان حممد ،األحكام السياسية لألقليات املسلمة، ص  - 6

 . 18حممد،حممد بن درويش ،األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام ، رسالة ماجستري جامعة أم القرى كلية الشريعة والدرسات اإلسالمية، ص - 7

 .15م، ص 2001ـ-هـ 1422القرضاوي،يوسف،يف فقه األقليات املسلمة، مكتبة دار الشروق، الطبعة األوىل،   - 8

 .١٤عبدالغين ،أمحد عبدالغين حممود ، مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب ،نشر األلوكة بدون سنة نشر ،ص  - 9

 .2/373فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن ابز - 10

وهي يف العرف الدويل مئات من رعااي دولة من الدول تنتمي من حيث اجلنس واللغة والدين إىل غري ما تنتمي إليه أغلبية 
 .5رعاايها 

وجود التقسيمات اجلغرافية اليت فرضت على بين البشر إذ   وعزا البعض أن سبب ظهور هذا املصطلح يف القرن احلايل هو
تعيش كل منهم يف بقعة جغرافية حمددة حيث ال يستطيع أي فرد أن ينتقل من البقعة اليت يعيش فيها إىل بقعة أخرى إال 

 .6إذا مسحت تلك الدول بذلك 
 الفرع الثاين: التعريف الفقهي لألقلية املسلمة

 
األقلية املسلمة حتديداً ، وعرف الشيخ القرضاوي األقليات   معىن،ال سيما املعاصرين منهم يف تعريف    7إختلف العلماء  

كل جمموعة بشرية يف قطر من األقطار، تتميز عن أكثرية أهله يف الدين، أو املذهب أوالعرق، أواللغة، أو عمومًا أبهنا  
 .8 اجملموعات البشرية بعضها عن بعضحنو ذلك من األساسيات اليت تتميز هبا  

جمموعة من املسلمني تعيش حتت هنا أبوعرف البعض األقليات املسلمة يف ضوء التعريف السابق للشيخ القرضاوي 
الدين السائد،   هو  سلطان دولة غري مسلمة يف وسط أغلبية غري مسلمة، أي أهنا تعيش يف جمتمع ال يكون فيه اإلسالم

 .9 ةأو الثقافة الغالب
 املسلمني يف اجملتمعات اليت أكثر أهلها من غري املسلمنيهم كافة  واألقلية املسلمة عمومًا يف أبسط تعريفاهتا الفقهية

10. 
ابملسلمني املقيمني   -بينما رفض البعض املفهوم السابق وذهب إىل عدم تسميتهم أبقلية مسلمة وتسميتهم خالفاً لذلك  

يف ذلك وجود أكثر من مائة مليون مسلم يف اهلند وحدها وعدم إستقامة التعريف مع  يف بالد غري إسالمية ،وحجتهم
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 . 18ن درويش حممد: األقليات املسلمة ،مصدر سابق، ص)بتصرف(حممد ب - 11

 م . ٢٠٠٤يناير  ٤، الدورة الثانية عش ، دبلن ،ايرلندا، ٥٠( اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ، قرار 12)

 .287ص 1الشحود ،علي بن انيف ، اخلالصة يف فقه األقليات، ج- 13

 . 133ص  5وول ديورانت: قصة احلضارة ، ج  - 14

هذا العدد الكبري جداً، يضاف إىل ذلك أن بعض البلدان عدد املسلمني فيها أكرب من أعداد أصحاب الدايانت األخرى 
قلية، ألهنم خيضعون هليمنة غري املسلمني إال أهنم ال يعدون أكثرية وفق املفاهيم اليت تعتمد على العدد كتفسري ملعىن األ

 .11على احلكم يف هذه الدول 
ولكن اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث استقر على استعمال مصطلح " األقليات املسلمة " ، حيث ال مشاحة يف 

 .(12)االصطالح ، وقد عرفه أبنه : )األحكام الفقهية املتعلقة ابملسلم الذي يعيش خارج بالد اإلسالم(
 : أسباب نشأة األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم.الثايناملطلب  

لقد رصد املهتمني بشئون األقليات املسلمة حول العامل العديد من األسباب اليت أنشأت هذه األقليات واجلاليات 
تدوينها يف املتون وكما تواترت  اإلسالمية خارج داير اإلسالم، ولكننا من خالل القراءة املتأنية هلذه األسباب كما ت 

 على أمساعنا وجدان أهنا تنقسم إىل قسمني ومها:
 اوالً: األسباب التارخيية لظهور األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم:

األسباب التارخيية لظهور األقليات املسلمة وإن كان معظمها أسباب سياسية أو خلفيتها سياسية ولكنها متنوعة وكثرية   
 أيضاً نوجزها إمجاالً فيما يلي:

فإنه من املمكن أن تشكل األقليات املسلمة يف أي بقعة من بقاع األرض إذا اعتنق بعض أهلها  اعتناق اإلسالم -
 الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني الذين أسلموا يف بداية الدعوة اإلسالمية وسط جمتمع مكة   اإلسالم ، كحال

 
 بسبب أو األولون  املسلمون  ينتهجها كان  اليت الديين التسامح خطة من الرغم إشتد إنتشار اإلسالم علىو  13 املشرك

يف أغلب  14اليهود من وكثري منهم قليالً  إال والوثنيني الزرادشتيني ومجيع الـمسيحييـن معظم اإلسالم اعتنق اخلطة هذه
خبصوص وصول   هـ1311  عام  استانبول  يف  املطبوع  أمريكا  يف  اإلسالم  كتاب  البالد اليت فتحها املسلمون، حىت أنه يذكر

 راسل  ألكسندر)  امسه يأمريك مهتدي هو أمريكا يف اإلسالم بنشر بدأ من أول اإلسالم إىل العامل اجلديد أبمريكا، إن 
 ابلعامل  واتصاله  ابإلسالم  اهتمامه  خبرب  الثاين  احلميد   عبد  العثماين  السلطان   علم  فلما،  الفلبني  يف  عاما  قنصالً   يعمل  وكان (  
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ة وأصول الدين، مري،أشرف عطية هللا موسى ، األقلية املسلمة والتحدايت املعاصرة ،الناشر: اجلامعة اإلسالمية ابململكة العربية السعودية، كلية الدعو الع  -  15
 . ٦ص

 . 23حممد ، حممد بن درويش ،األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام،مصدر سابق، ص  - 16

 24املرجع السابق،ص  - 17

 . 287ص 1الشحود ، اخلالصة يف فقه األقليات،مصدر سابق، ج- 18

 . 26األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام، ص  - 19

 . 1القحطاين،جـلوس بنت فرج ،ورقة عمل بعنوان:تعريف مصطلح األقليات، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم ص - 20

 .26وما يتعلق هبا من أحكام،مصدر سابق ، ص  األقليات اإلسالمية - 21

 اللقاء  وبعد  مانيال مبدينة  اللقاء  وكان  ومقابلته  به  ابالتصال اجلداوي  هللا  عبد  وهو  اإلسالم  علماء أحد  كلف،  اإلسالمي
 املساعدة  وطلب  هناك  املسلمني  زعماء  ملقابلة  اهلند   إىل  سافر  مث  الرمسي  عمله  من  واستقال  إسالمه(  راسل  ألكسندر)  أعلن

 .15اإلسالم   نشر  يف األمل  حيدوه أمريكا إىل  وغادرها  أمريكا يف اإلسالم  نشر  يف
ـ ضعف الدولة اإلسالمية وضمور الدور احلضاري الرائد للمسلمني، واألقليات نتاج لضعف دولة اإلسالم وذل  -

 .16املسلمني، فال كيان هلم يؤوون إليه وال دولة حتميهم 
 .17ـ إهنيار السلطة العثمانية ومتزيق العامل اإلسالمي بعد احلرب العاملية األوىل   -
أن حتتل 0فقد حيدث    19من اجلانب العسكري الغريب األورويب، أو الشرقي السوفييت  ،  18حتالل أرض املسلمني  ـ إ  -

أرض إسالمية من قبل دولة غري إسالمية ، فتحاول الدولة احملتلة بطرق خمتلفة طرد سكان األرض األصليني ، أو أن 
 .20  وتركستان الشرقية شرق أورواب واهلند   يندمج هؤالء املسلمني مع سكان البلد احملتل ، كما حدث يف

إشتداد اهلجوم على الشرق املسلم عرب حماور فكرية مثل التبشر مما دفع عددا من أبناء املسلمني إىل طلب العلم واملعرفة   -
اد لنصرة اإلسالم من بلدان العامل األكثر تفوقاً إما إعجاابً مبا عندهم من احلضارة، وإما رغبة يف اجملاهبة واملقاومة واإلعد 

 .21واملسلمني 
 :لظهور األقليات املسلمة خارج داير اإلسالماثنياً األسباب املعاصرة  

 ـ اهلجرة وهلا أسباهبا ودوافعها: ١
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 . 24)بتصرف( األقليات اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام، ص  - 22

 .14الغضبان ، التعايش مع الفرق املخالفة للسنة خارج الداير، ص  - 23

 .16املرجع السابق، ص  - 24

ومن أسباب اهلجرة ودوافعها الفرار من التحكم واإلستبداد املنتشر يف أنظمة العديد من دول العامل اإلسالمي وما يتبعه 
، أو اهلجرة بسبب الفقر ونقص فرص العمل ومن مث 22ارضني والذين يفرون بدينهم إىل األوطان اآلمنة  من مطاردة املع

 اإلستيطان يف هذه البيئات غري املسلمة، ويصنف البعض هذا النوع من املهاجرين أبهنم املهاجرين هجرة دائمة وذلك 
 
 

وال يعودون أو ال يرغبون يف العودة، وللهجرة أسباب أخرى منها 23ألن كثري منهم حيصلون علي جنسيات هذه البالد  
 ما هو إقتصادي كالرغبة يف العيش يف اجملتمعات اليت تتوافر فيها فرص العمل وأسباب العيش الكرمي.

 ـ اإلبتعاث اخلارجي للتعلم وإلكتساب املهارات واخلربات: ٢
وأما عن اإلبتعاث فكثري من الدول جتد أهنا حباجة لتنمية كوادرها البشرية من الطالب فتعمد إىل بعث الطالب للتعلم 

يتحولون  وإكتساب هذه التجارب من اخلارج لنفع الداخل ولكن الكثري من قاصدي الدراسة ال يعودون ألوطاهنم بل
 إىل مهارين دائمني.

 ـ السياحة:٣
الكثري من املسلمني يف بالد الغرب جاؤوا لفرتة قصرية جدًا )سائحون( مث استهوهتم تلك البالد فأقاموا فيها مؤقتًا أو 

وكالء بشكل دائم وهم ليسوا من املهاجرين عمومًا وإمنا مثلهم كمثل املمثلني الدبلوماسيني وبعض املثقفني والعلماء أو 
 .24الشركات العاملية

 ـ التهجري القسري والنزوح:٤
فال خيفي على اجلميع ما تعانيه الكثري من األوطان املسلمة من أزمات ال سيما تلك األزمات اليت إختذت مظاهر شديدة 

، فأجرب العنف وخاصة يف منطقتنا العربية بعد ما يسمى ابلربيع العريب حيث حتول الصراع السياسي إىل صراع مسلح
الكثري من األفراد واألسر إىل اهلجرة القسرية والنزوح عن األوطان املسلمة واإلنطالق حنو البالد الغري املسلمة حتت وطأة 
هذه األزمات ويف ظل ال مباالة العديد من الدول املسلمة هبذه املعاانة، والزلت هذه األقليات تعاين خارج الداير أشد 

  منهم هدفاً بل صيداً ضعيفاً أمام مساومات الكنائس والرهبان والتنصريني الغري أخالقية. املعاانة، وقد صار الكثري
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 .٨٣ص ١ملسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، جعبداحلميد ، كمال ، أضواء على الرتبية والتعليم لدى األقلية ا - 25

 .٣هـ ، ص ١٤٢٤ربيع الثاين  ٣٠،  ١٧٩٩بيومي ، حممود ،حوار مع أيفون حداد ، صحيفة العامل اإلسالمي ، مكة املكرمة ، عدد  - 26

 ـ اإلستقطاب والدعوة للتوطيني والتجنيس:٥
اإلستقطاب والدعوة إيل اهلجرة وتوطني املهاجرين أصبحت من الوسائل اليت تتبعها الدول الغربية املتقدمة جلذب األجانب 

 لعمارة هذه البلدان وفق أجندات معينة هلذه الدول قد تكون إقتصادية أو دميوغرافية أو غريها، ومنمن كافة دول العامل  
هناك،ومن البلدان اليت تعمل على ذلك  للعيش وينتقلوا الدعوات هذه تستهويهم اإلسالمية البلدان سكان أن الطبيعي

لعام  أبملانيا االحتادي اإلحصاءات مكتب أرقام والسويد وقد أشارتالوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا ونيوزلندا 
 .مهاجر أجنيب وال شك أن نسبة عظيمة منهم من املسلمني 412.400أهنا إستقطبت وحدها    2009

 
  

 ـ اجلهود الدعوية املعاصرة:٦
سلمني يف اإلسالم وإستجابة فال خيفى على اجلميع دور الدعاة واألئمة والعلماء وجهودهم الدعوية إلستقطاب غري امل

الكثري منهم للدخول يف الدين احلنيف دين الفطرة، ويستخدم الدعاة لذلك وسائل وأساليب متعددة ومتنوعة، منها 
احلديث كإستخدام التقنيات ووسائل التكنولوجيا، واملؤمترات ومنها التقليدي كاإلنتقال لداير غري املسلمني وخماطبتهم 

 وجهاً لوجه.
 يف الوالايت املتحدة األمريكية قليات املسلمةنشأة األ:  الثالث  طلبامل

تشريالدراسات التارخيية أن املسلمني األوائل هم الذين اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولومبس بفرتة طويلة من الزمن ، 
شري املؤرخ اإلدريسي م ، وي ١١٥٠وذلك عندما قطع عدد من البحارة املسلمني من األندلس إىل احمليط األطلسي قبل  

إىل أن املسلمني اكتشفوا هذه القارة قبل هذا التاريخ ، عندما أحبر مثانية من البحارة املسلمني يف القرن العاشر امليالدي 
 .25الكتشاف ما وراء حبر الظلمات وهم ما يطلق عليه احمليط األطلسي

أنه عثر منذ سنوات على خرائط للبحارة املسلم أمحد يثبت صدق اكتشاف املسلمني ألمريكا قبل كولومبس ، ومما 
موقعًا أمريكياً كتبت بلغات أفريقية ، وكذلك ت  ٩٠اإلدريسي يف مكتبة كولومبس ، وت العثور على آاثر مكتوبة يف 

 .26العثور على عمالت عربية وإسالمية يعود اترخيها إىل القرن الثامن اهلجري
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  ١٠هـ ، ص  ١٤٢٤، ١٧٨٣اإلسالمي، مكة املكرمة ، عدد أسرة التحرير ،أوضاع املسلمني يف أمريكا ، صحيفة العامل  - 27

 ، نقالً عن موقع وزارة الداخلية األمريكية.  ٣قحف ، عمار ، األحكام الشرعية الناظمة ، ص  - 28

 . ٢٤ـ٢٣م ، ص١٩٩٤أمحد ، قطيب حممد ، املنظمات اإلسالمية يف الوالايت املتحدة ، مركز األهرام للنشر ، القاهرة ،  - 29

 . ٩٠ـ -٨٩، ص ٢٠٠١عبدالشايف ، عصام ، املسلمون يف الوالايت املتحدة ـ حتدايت أمام االندماج ـ ، مؤمتر السياسة الدولية ، يناير  - 30

اإلسالمي يف أمريكا هي فرتة االستعباد األمريكي ألهل أفريقيا ، فوصل املسلمون إىل أمريكا مث تبدأ فرتة اثنية يف الوجود  
مع وصول العبيد األفارقة الذين كانوا األمريكان يستعبدوهنم الستخدامهم ابلزراعة ، واملسلمون الذين إىل هاجروا أبيدوا 

متنع العبيد احلق يف احلياة واالعتقاد ، وحرم املسلمون من على أيدي األوروبيني واألمريكيني"اهلنود احلمر"، فالعبودية 
٪ من العبيد كانوا من املسلمني وكان منهم من يتحدث العربية ٢٠ـ  -٪١٤. ويذكر أن ما بني  27احلق يف العبادة والعلم

 .28ويعلم غريه اإلسالم
لة العثمانية ، وغرب أورواب هراًب من واستمرت هجرة املسلمني إىل الوالايت املتحدة األمريكية من مجيع أحناء الدو 

االضطراابت السياسية واالقتصادية ، ومتيزت هذه اهلجرة ابألعداد الكبرية من العمال ذوي الثقافة احملدودة ، فلم يلتفت 
ية. ومع إىل بناء املساجد واملراكز اإلسالمية ألن كثرياً منهم مل أيت بنية البقاء ، وإمنا من أجل حتسني أوضاعهم االقتصاد

بداية القرن العشرين استمر العرب واملسلمون يف الوصول يف موجات متزايدة بغرض حتسني املشكالت االقتصادية ، أو 
 التعلم ولكن مل أيتوا جلعل أمريكا وطناً هلم وإمنا كانت رغبتهم يف مجع أكرب قدر من املال، وإكمال التعليم مث

 
 . 29حاً غري متوقع ، واستقدموا أفراد عائالهتم وأسسوا املساجد واملراكز واملدارسالعودة إىل بالدهم، ولكنهم صادفوا جنا  

ويعترب اإلسالم اآلن من أكثر األداين انتشاراً يف الوالايت املتحدة ، ومصدر االنتشار هو املهاجرون من الدول العربية و 
األمريكيني، وتشري الدراسات احلديثة إىل أنه إذا استمر منو املسلمني اإلسالمية ، ابإلضافة إىل ازدايد معتنقي اإلسالم بني  

٪ من إمجايل أعداد املسلمني ٧٧.٦بنفس املعدالت احلالية فإنه سيكون اإلسالم الداينة الثانية ، وأن املهاجرين يشكلون  
 .30٪ ولدوا أمريكيني٢٢.٤يف الوالايت املتحدة مقابل 

ن العرب وغري العرب الذين يعيشون يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل أن عددهم وتشري اإلحصاءات عن املسلمني م
٪ من األفارقة األمريكيني والباقي من جنسيات خمتلفة ، فيما أشار ٢٦٪ من جنوب آسيا ، ٣٢ماليني نسمة ،  ٧
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 . ٣٧٠ـ ٣٦٦السرايين ، حممد حممود ، الوجيز يف جغرافية العامل اإلسالمي ، ص - 31

ض يؤكد أن عدد املسلمني ماليني نسمة ، والبع ٦بعض الكتاب إىل أن عدد املسلمني يف الوالايت املتحدة األمريكية 
 .31مليون نسمة   ٢٠إىل   ١٥ما بني  

املالحظ أن هناك مشكلة يف تقدير عدد املسلمني ، ويرجع ذلك إىل ندرة البياانت واملعلومات ، مما يدعوا إىل ومن 
جتريه املؤسسات الدعوة اجلادة إلجياد إحصائيات دقيقة عن أعداد املسلمني احلقيقية ، وعدم االعتماد على التعداد الذي  

الغربية اليت تقلل من عدد املسلمني للتقليل من شأهنم وإضعاف قوهتم. وعليه فال بد من إنشاء بنك للمعلومات يتبع 
أحد املنظمات اإلسالمية ، تكون وظيفته مجع البياانت واإلحصائيات اخلاصة أبعداد املسلمني ، وكذلك ال بد من 

هبا ، وابملراكز اإلسالمية وتكليف الباحثني األكفاء إبجراء حبوث يف هذا اجملال لتجنيب توثيق الصلة ابألقليات واالستعانة  
 تقدير املسلمني بغري أعدادهم احلقيقية.

 املبحث الثاين : مناذج من التحدايت املالية لألقليات املسلمة يف أمريكا
 املطلب األول:حكم شراء البيوت عن طريق القرض الربوي

 متهيد:
أصعب التحدايت اليت يواجهها األقليات املسلمة يف أمريكا، هي شراء املنازل ، فال يوجد مؤسسات وبنوك مالية من 

إسالمية متنح قرضاً لشراء البيوت من غري الفائدة الربوية ، فيضطر املسلمون للبقاء يف منازل مستأجرة لعقود من الزمن 
وصًا أن املسلمني أسرهم كبرية ، ويف أمريكا ال يطيقون هذا ، ، وقد يقوم صاحب العقار إبخراجهم أبي وقت ، خص

 عالوة على أن االجيار الذي يدفعه يساوي القسط الذي سيدفعه لشراء البيت ، ورمبا يكون القسط أقل من مبلغ االجيار.
 
 

ابالستقرار يف تلك البالد   فشراء البيوت من احلاجات امللحة واملاسة لغالب األقلية املسلمة يف أمريكا ، فال يشعر املسلم
من غري متلكه للبيت الذي أيويه هو وعائلته ، فكل هذا أدى إىل اضطرار اجلالية املسلمة إىل شراء البيوت عن طريق 
القرض الربوي من البنوك األمريكية ، وقد خصصت هذا املطلب للخوض يف حكم شراء البيوت من قبل األقلية املسلمة 

 رض الربوي.يف أمريكا عن طريق الق
 وشروطه الفرع األول: تعريف القرض لغة واصطالحاً 

 أوالً : القرض لغة واصطالحاً 
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، انظر:محاد ، نزيه ، معجم املصطلحات  295، ص 2، ج1974، 1ية،  بريوت، ط( مرعشلي ، ندمي و أسامة ،الصحاح ،دار احلضارة العرب 33) 
، الفريوزآابدي ، القاموس  احمليط ، حتقيق : إبشراف حممد نعيم   276،  ص 1995،  3االقتصادية ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، القاهرة ،  ط

 .  60ص٣ن منظور، لسان العرب ، ابن منظور، ج،اب 840، ص1993،  3العرقسوسي،مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

 . 300، ص1988، 2أبو اجليب ، سعدي ،القاموس الفقهي  ، دار الفكر ، دمشق ، ط 33)) 

 . 77، ص 8(  ابن حزم  ، احمللى ، حتقيق : جلنة إحياء الرتاث العريب ،  دار  اجليل ، بريوت ،  كتاب القرض  ،  ج34) 

ومابعدها، الشريازي ،املهذب،   ١١٩ص    ٢،الشربيين ، مغين احملتاج، ج٢٩٦ص٣، الدردير ،الشرح الصغري،ج١٨٠ص  ٤ر، ج( ابن عابدين، الدر املختا  35)
 . 314ص  ٤، ابن قدامه، املغين، ج303ص  ١ج

: القطع ، قرَضُت الشيء أَقرُِضُه ابلكسر َقرضاً : قطعتُه ، والقرُض : ماتعطيه من املال لُتقضاُه ، واستقرضت لغة  القرض  ـ  
: أي أخذت منه الَقرَض . والقرُض أيضاً : ما سل فُت من  من فالن ، أي طلبت منه القرَض فأقَرضين . وأقرَتضُت منه

 (.32إحسان ومن إساءة و هو على التشبيه) 
 .[   245] البقرة:    ﴾قال تعاىل : ﴿ َمن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه لَُه  

 القرض عند أهل الفقه :ـ      
 (.33على أن يرده إليك )القرض هو : ما تعطيه غريك من مال      

يقول اإلمام ابن حزم يف القرض : هو أن تعطي إنساانً شيئاً بعينه من مالك ، تدفعه إليه ، لريد عليك مثله إما حاالً يف 
 (.34ذمته ، وإما إىل أجل مسمى هذا جممع عليه)

 اثنياً: شروط القرض
 :35 اشرتط الفقهاء عدة شروط لصحة القرض ،منها

القرض ابلصيغة وهي اإلجياب والقبول أو ما حيل حملهما عند اجلمهور من املعاطاة، وال تكفي املعاطاة عند ـ أن يتم ١
 الشافعية كغريه من العقود.

ـ أهلية التعاقد: أبن يكون العاقد مقرضًا أو مقرتضًا ابلغًا عاقاًل راشدًا خمتاراً أهاًل للتربع؛ ألن القرض عقد تربع، فال ٢
واجملنون والسفيه احملجور عليه، واملكره، وال من الويل لغري ضرورة أو حاجة، ألن هؤالء ليسوا من أهل يصح من الصيب 

 التربع.
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 ( املصادر السابقة نفسها ، يف نفس املواضع.  36)

 .٢٩٦ص٣( الدردير ،الشرح الصغري،ج 37)

ـ أن يكون مال القرض مثليًا عند احلنفية، ويصح عند اجلمهور أي مال قابل للثبوت يف الذمة من النقود واحلبوب ٣
 والقيميات من حيواانت وعقارات وغريها.

ون مال القرض معلوم القدر كياًل أو وزانً أو عدداً أو ذرعاً ليتمكن من رده، وأن يكون جنساً مل خيتلط بغريه ـ أن يك ٤
 كقمح خملوط بشعري، ألنه يتعذر رد بدله.

 :(36)الشروط الصحيحة والشروط املفسدة
 ليصح اشرتاط أي شرط يؤدي لتوثيق احلق أو أتكيده، كاشرتاط الرهن مبال القرض أو الكفي

يصح اشرتاط أي شرط يؤدي لتوثيق احلق أو أتكيده، كاشرتاط الرهن مبال القرض أو الكفيل أو اإلشهاد على العقد أو 
 كتابة الدين أو اإلقرار به عند القاضي.

 وال يصح عند اجلمهور اشرتاط األجل يف القرض ويصح عند املالكية كما تقدم.
 كاشرتاط رد زايدة يف البدل أو رد صحيح بدل معيب أو شرط بيع داره مثاًل.وال يصح الشرط الذي ال يالئم العقد  

 والشرط املفسد: اشرتاط زايدة يف بدل القرض أو تقدمي هدية للمقرض.
ويكون الشرط ال غياً غري مفسد إذا مل يكن فيه مصلحة ألحد كرد معيب بدل صحيح ورديء بدل جيد أو اشرتاط أن 

 يقرضه غريه.
 :لى املقرتضما جيب رده ع

جيب على املقرتض أن يرد مثل املال الذي اقرتضه إن كان املال مثلياً ابالتفاق، ويرد مثله صورة عند غري احلنفية إذا كان 
 حمل القرض ماالً قيمياً، كرد شاة تشبه الشاة اليت اقرتضها يف أوصافها.

ض املستقرض مال القرض؛ ألنه عقد ال يثبت ووقت رد بدل القرض عند غري املالكية يف أي وقت شاء املقرض بعد قب
فيه األجل. وذهب املالكية إىل أن وقت رد بدل القرض عند حلول أجل وفاء القرض؛ ألن القرض يتأجل عندهم 

 .(37)ابلتأجيل
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 .109، البغدادي ، جممع الضماانت،ص  182ص  4( ابن عابدين ، رد احملتار،ج  38)

،النووي ، ٧٥ص٥،املاوردي، احلاوي الكبري ، ج٦١٧،ابن رشد ، املقدمات،ص٧٣ص٣، املرغيناين،اهلداية،ح٥٨ص١٤( السرخسي ، املبسوط،ج 39)
 .٩٨ص٦،ابن قدامه، املغين ج٣٩١ص٩اجملموع ، ج

 ابب لعن آكل الراب وموكله. ، كتاب املساقاة ،١٥٩٨( مسلم ، صحيح مسلم ، حديث رقم  40)

 ، كتاب املساقاة ، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً.  ٢٩٨٠( املصدر السابق، حديث رقم  41)

: كل قرض جر نفعًا حرام إذا كان مشروطاً، فإن مل يكن (38)القرض الذي جر  منفعة: قال احلنفية يف الراجح عندهم
فع مشروطاً أو متعارفاً عليه يف القرض، فال أبس به، وعلى هذا، الجيوز للمرهتن الدائن االنتفاع ابلرهن إذا كان مشروطاً الن

 أو متعارفاً، وإن مل يكن كذلك فيجوز مع الكراهة التحرميية إال أن أيذن الراهن فيحل، كما جاء يف
 
 
 
ن الراهن ابالنتفاع. وهذا هو املتفق مع الروح العامة يف الشريعة يف معتربات كتب احلنفية، وقال بعضهم: ال حيل وإن أذ  

 حترمي الراب.
 الفرع الثاين : حكم شراء البيوت عن طريق القرض الربوي يف أمريكا

 اختلف الفقهاء القدامى واملعاصرون يف حكم شراء البيوت يف داير غري املسلمني عن طريق القرض الربوي على قولني :
األول : التحرمي املطلق لشراء البيوت عن طريق الراب سواء كان ذلك يف داير املسلمني أو غري املسلمني ، وهذا هو القول  

 (، واستدلوا مبا أييت:39مذهب مجهور العلماء)
 .٢٧٨)ايأيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنني(( سورة البقرة:اآلية:)ـ قوله تعاىل١
ـ عن جابر رضي هللا عنه قال: لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهده ، وقال: هم ٢

 (.40سواء) 
 (.41ـ عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:)فمن زاد أو استزاد فقد أرىب()٣

رمي التعامل ابلراب سواء يف شراء بيت أو غريه ، وسواء كان ذلك يف بالد فالنصوص السابقة عامة وواضحة الداللة يف حت
 املسلمني أو غري بالد املسلمني.
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 . ٤٧ص٤( ابن قدامه ، املغين ، ج 42)

ملرتك ، عمر بن ، ا ٢٩،محاد ، نزيه ، أحكام التعامل ابلراب ص١٣٢ص٧، الكاساين ، بدائع الصنائع ، ج٥٦ص١٤( السرخسي ، املبسوط ، ج 43)
 .٢٢٥،ص٢عبدالعزيز ،الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ، حتقيق بكر أبو زيد ،دار العاصمة ،ط

 . ٤٤ص٤، قال الزيلعي يف  نصب الراية:حديث ضعيف ال حيتج به،ج٤٧ص٧( البيهقي، معرفة السنن واآلاثر ج 44)

 .٣٥٨،٣٥٩ص ٧( الشافعي ، األم ، ج 45)

 .٤٨٨ص ٩( النووي ، اجملموع ، ج 46)

 .٦٧٥٥، الطرباين ، املعجم األوسط ، رقم  ٤٢٧٧( الطحاوي ، مشكل اآلاثر ، رقم  47)

قال ابن قدامه يف املغين:)وحيرم الراب يف دار احلرب ، كتحرميه يف دار اإلسالم ، فما كان حمرماً يف دار اإلسالم كان حمرماً 
 (.42يف دار احلرب()

راء البيوت عن طريق القرض الربوي يف داير غري املسلمني كأمريكا وغريها من البالد غري اإلسالمية القول الثاين:جواز ش
، وهذا هو مذهب أبوحنيفه وصاحبه حممد بن احلسن ، وقول السيد حممد رشيد رضا ، والشيخ حممد الزرقا ، واهليئة  

 (.43وجملس علماء الشريعة أبمريكا الشمالية)العامة للفتوى يف الكويت ، واجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ،  
 واستدلوا ابألدلة التالية:

 (.44ـما روى مكحول عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ال راب بني مسلم ،حريب يف دار احلرب()١
، وقد  وأجيب عن هذا اإلستدالل : أبن احلديث مرسل ألن "مكحول" من التابعني ، واملرسل من أقسام الضعيف

ضعفه اإلمام الشافعي والنووي رمحهما هللا . قال اإلمام الشافعي :)وما أحتج به أبويوسف أليب حنيفة ليس بثابت ، فال 
 (.45حجة فيه()

 
وقال النووي: ) واجلواب عن حديث مكحول : أنه مرسل ضعيف ال حجة فيه ، ولو صح لتأولناه على معناه : ال يباح 

 (.46عاً بني األدلة( )الراب يف دار احلرب ؛ مج
ـ حديث بين قينقاع ، قالوا: فإن النيب صلى هللا عليه وسلم حني أجالهم قالوا: إن لنا ديواًن مل حتل بعد ، فقال :  ٢

 (.47تعجلوا أو ضعوا، وملا أجلى بين النضري قالوا: إن لنا ديوانً على الناس ، فقال: ضعوا أو تعجلوا.)
ـ الرابـ املتمثل يف قوله "ضعوا أو تعجلوا" ال جيوز بني -وبني السرخسي وجه الداللة فقال: )ومعلوم أن مثل هذه املعاملة

املسلمني ، فإن كل من كان له على غريه دين إىل أجل فوشع عنه بشرط أن يعجل بعضه، مل جيز ، كره ذلك عمر وزيد 
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 .٢٢٦، املرتك ، الراب واملعامالت املصرفية،مصدر سابق ، ص٥٧ص ١٤( السرخسي ، املبسوط ، ج 48)

اده مسلم بن خالد وهو سيء احلفظ ضعيف، وقد اضطرب يف هذا احلديث،ا  ، وقال الدارقطين عن احلديث:يف إسن ٤٦ص٣( الدارقطين، السنن ج 49)
 ملصدر نفسه. 

 .٢٢٧( املرتك ، الراب واملعامالت املصرفية ، مصدر سابق ، ص 50)

 .٢٢٧، واملرتك ، الراب واملعامالت املصرفية ، مصدر سابق ، ص ١٦٥( ابن تيمية ، القواعد النورانية ، ص 51)

 ، وقال : هذا حديث حسن . ٣١٩٣( الرتمذي ، سنن الرتمذي ، رقم  52)

 . ٥٧ص١٤( السرخسي ، املبسوط ،ج 53)

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حقهم ؛ ألهنم كانوا أهل حرب يف ذلك   بن اثبت وابن عمر رضي هللا عنهم ، مث جوزه
 (.48الوقت وهلذا أجالهم ، فعرفنا أنه جيوز بني احلريب واملسلم ما ال جيوز بني املسلمني( )

 (.49وأجيب عن هذا : أبن احلديث ضعيف ، ال يصح)
 مسألة "ضع وتعجل" ، يرد عليها من أمرين:وأما  

الراب، فإن الراب زايدة يف األجل وزايدة يف الدين ، أما "ضع وتعجل" فهي نقص يف الدين واألجل ففيها أـ هي عكس 
 (.50مصلحة للطرفني)

ب ـ عدم التسليم أبن خيرب كانت دار حرب ، ألهنا صارت دار إسالم وقد أمجع املسلمون على أنه حيرم يف دار اإلسالم 
 (.51املسلمني أنفسهم يف املعامالت الفاسدة)  بني املسلمني وأهل العهد ما حيرم بني

{، قال املشركون أليب بكر رضي هللا عنه: ترون أن الروم ١ـ أنه ملا نزل قوله تعاىل:)آمل غلبت الروم(}سورة الروم ، اآلية٣
خطران   تغلب فارس، فقال: نعم ، فقالوا له: هل لك أن ختاطران على نضع بيننا وبينك خطراً < فإن غلبت الروم أخذت

وإن غلبت فارس أخذان خطرك، فخاطرهم أبو بكر على ذلك ، مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه بذلك ، فقال: 
 (.52إذهب اليهم فزد يف اخلطر وأبعد األجل ، ففعل مث ظهرت الروم بعد ذلك)

بني أيب بكر رضي هللا عنه واملشركني وجه االستدالل: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أجاز هذه املخاطرة ـ أي الرهن ـ 
وأمره ابلزايدة يف اخلطر واألجل ، ولو مل يكن ذلك جائزاً ملا أجاز ذلك وما أمره مبا أمر ، فدل ذلك على جواز التعامل 

 (.53مبثل هذه العقود احملرمة بني املسلم واملشرك يف دار الشرك)



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 20 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 . ٢٢٥( املرتك ، الراب واملعامالت املصرفية ، مصدر سابق ،ص 54)

 (.:54ونوقش هذا االستدالل من وجهني)
 بنهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الغرر والقمار ، وأن ذلك كان قبل حترمي الرهان.أـ أنه منسوخ  

 
ب ـ أن املراهنة احملرمة هي ما كانت على ابطل ال فائدة فيها للدين ، وأما ما كانت فيه منفعة للدين وإظهار ألدلته 

 لباطل.كرهان أيب بكر رضي هللا عنه فهو مباح ، والقمار هو أكل أموال الناس اب
قاعدة )الضرورات تبيح احملظورات(: وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن يف مخسة مواضع، منها ـ ٤

[،  ومنها قوله تعاىل يف 119]اآلية: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررت إليه )قوله تعاىل يف سورة األنعام: 
[، ومما قرره 145]اآلية:    (ابغ وال عاد فإن ربك غفور رحيمفمن اضطر غري  )نفس السورة بعد ذكر حمرمات األطعمة:  

 الفقهاء هنا أن احلاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة. 
واحلاجة هي اليت إذا مل تتحقق يكون املسلم يف حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، خبالف الضرورة اليت ال يستطيع أن 

وما جعل عليكم )رج عن هذه األمة بنصوص القرآن، كما يف قوله تعاىل يف سورة احلج:   يعيش بدوهنا، وهللا تعاىل رفع احل
 [.6]اآلية:   (ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج)[، ويف سورة املائدة:  78]اآلية:   (يف الدين من حرج

 حبيث يكون سكناً حقاً.   واملسكن الذي يدفع عن املسلم احلرج هو املسكن املناسب له يف موقعه ويف سعته ويف مرافقه،
واملسكن وال شك ضرورة للفرد املسلم ولألسرة املسلمة، وقد امنت هللا بذلك على عباده حني قال: وهللا جعل لكم من 

[، وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم السكن الواسع عنصرًا من عناصر السعادة األربعة أو 80بيوتكم سكنًا ]النحل: 
أجر ال يليب كل حاجة املسلم، وال يشعره ابألمان، وإن كان يكلف املسلم كثريًا مبا يدفعه لغري الثالثة، واملسكن املست

املسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته وال ميلك منه حجرًا واحداً، ومع هذا يظل املسلم عرضة للطرد من هذا 
 أو انقطع يصبح عرضة ألن يرمى به يف الطريق.   املسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كربت سنه أو قل دخله

ومتلك املسكن يكفي املسلم هذا اهلم، كما أنه ميك نه أن خيتار املسكن قريبًا من املسجد واملركز اإلسالمي، واملدرسة 
خل اإلسالمية، ويهيئ فرصة للمجموعة املسلمة أن تتقارب يف مساكنها عسى أن تنشئ هلا جمتمعًا إسالميًا صغريًا دا

 اجملتمع الكبري، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش يف ظل مفاهيم اإلسالم.
 كما أن هذا ميك ن املسلم من إعداد بيته وترتيبه مبا يليب حاجته الدينية واالجتماعية، ما دام مملوكاً له.
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 م  . ١٩٩٩هـ ، املوافق اكتوبر  ١٤٢٠اجمللس األورويب لألفتاء والبحوث ، قراره يف الدورة الرابعة املنعقدة يف دبلن ، ايرلندا يف شهر رجب (  55)

 ( نص قرارات جممع علماء الشريعة أبمريكا الشمالية .  56)

جلماعة املسلمني الذين يعيشون أقلية خارج دار وهناك إىل جانب هذه احلاجة الفردية لكل مسلم، احلاجة العامة 
اإلسالم، وهي تتمثل يف حتسني أحواهلم املعيشية، حىت يرتفع مستواهم، ويكونوا أهاًل لالنتماء إىل خري أمة أخرجت 

 للناس، ويغدوا صورة مشرقة لإلسالم أمام غري املسلمني، كما تتمثل يف أن يتحرروا من الضغوط االقتصادية عليهم،
 
 
ليقوموا بواجب الدعوة ويسامهوا يف بناء اجملتمع العام، وهذا يقتضي أال يظل املسلم يكد وينصب طول عمره من أجل   

 .(55)دفع قيمة إجيار بيته ونفقات عيشه، وال جيد فرصة خلدمة جمتمعه، أو نشر دعوته
من شعبان  ١٣ـ١٠الشمالية، املنعقد يف الفرتة من بيان الذي أصدره مؤمتر علماء الشريعة يف أمريكا وقد جاء يف ال

 :(56)هذا نصه١٩٩٩ نوفمرب  ٢٢ـ-١٩هـ املوافق1420
استعرض املشاركون يف املؤمتر املشكلة اليت يعاين منها املقيمون يف أمريكا للحصول على بيت للسكن يف ضوء التطبيقات 

 ( وانتهوا إىل ما يلي:Mortgageتملك عن طريق القروض )املتبعة وهي االستئجار أو ال
 أوالً: يوصي املؤمتر املسلمني املقيمني يف بالد الغرب واملؤسسات االستثمارية يف البالد اإلسالمية ابآليت:

ملالية العمل على توفري البدائل اإلسالمية حلل مشكلة متويل املساكن عن طريق إجياد العدد الكايف من املؤسسات ا ـ-أ
اإلسالمية أو اجلمعيات التعاونية اإلسكانية )اليت يؤمل منها أن تراعي ظروف واحتياجات ذوي الدخل احملدود( وذلك 

 للخروج من حالة الرخصة والضرورة إىل حالة العزمية واالختيار.
قه اإلسالمي لتمكينها العمل على دعم وتقوية املؤسسات اإلسالمية الناشئة اليت تعمل وفق أحكام معامالت الف ـ-ب

 من إجياد البدائل السابقة.
دراسة العقود اليت جيري العمل هبا حاليا لتمويل املساكن يف البنوك التقليدية للوصول إىل صيغة ال تتعارض مع  -ـت

 أحكام الشريعة اإلسالمية والعمل على إقناع البنوك ابلتعامل هبا.
 اثنياً:

 رورية اليت ال بد من توفريها سواء أكان ذلك ابالستئجار أم التملك.املسكن هو إحدى احلاجات الض  ـ-أ

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
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استئجار املسكن للمسلم املقيم يف أمريكا ال خيلو من عقبات كثرية منها ما يتعلق حبجم األسرة أو اختيار املوقع  ـ-ب
 املناسب للسكن أو حتكم أرابب البيوت ابملستأجرين.

( بسداد الثمن إىل البائع Mortgageك السكن عن طريق التسهيالت البنكية )إن الطريقة املتاحة حاليا لتمل ـ-ت
وتقسيطه على املشرتي هو يف األصل من الراب، وال جيوز للمسلم اإلقدام عليه إذا وجد بديال شرعيا، يسد حاجته 

 ريها.كالتعاقد مع شركة تقدم متويال على أساس بيع األجل أو املراحبة أو املشاركة املتناقضة أو غ
إذا مل يوجد أحد البدائل املشروعة وأراد املسلم أن ميتلك بيتا بطريق التسهيالت البنكية فقد ذهب أكثر املشاركني  ـ-ث

 ( للحاجة اليت تنزل منزلة الضرورة، أي ال بدMortgageإىل جواز التملك للمسكن عن طريق التسهيالت البنكية )
 
ار اإلسالم، وأن تتحقق فيه احلاجة لعامة املقيمني يف خارج البالد أن يتوافر هذان السببان: أن يكون املسلم خارج د  

اإلسالمية، لدفع املفاسد االجتماعية واالقتصادية واألخالقية والدينية وحتقيق املصاحل اليت يقتضيها احملافظة على الدين 
 و االستثمار.والشخصية اإلسالمية، على أن يقتصر على بيت للسكىن الذي حيتاج إليه، وليس للتجارة أ

وهناك من يرى املنع من استخدام طريقة التسهيالت البنكية، ولو حتققت احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة، وأنه ينبغي 
االكتفاء ابالستئجار كبديل عن التملك بغض النظر عن املزااي املعروفة اليت تفوت املستأجر استناداً إىل االجتاه الفقهي 

  دار اإلسالم وخارجها، وأنه ال يباح إال للضرورة الشرعية، وليس احلاجة ولو كانت حاجة عامة.الذي يرى حترمي الراب يف
وقد تبني من البياانت اليت قدمها بعض املختصني حول العقود املطبقة حاليا لتملك املساكن أن بعض هذه العقود تقرتب 

"العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين، ال ابأللفاظ  كثريا من عقود بيع األجل من حيث املضمون، وأنه تطبق هنا قاعدة
 واملباين" وأن تنقيحها ممكن بتغيري املصطلحات التقليدية املستخدمة فيها.

وقد أكد اجلميع على حرمة االقرتاض ابلفوائد البنكية ألنه من قبيل الراب احملرم، وأن القول جبواز متلك املساكن عن طريق 
إمنا هو من قبيل االستثناء بسبب الضرورة اليت تقدر بقدرها أو احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة  البنوك ابلشروط السابقة

 مع بقاء احلكم األصلي ابحلرمة.
 املطلب الثاين: حكم التعامل ابلبطاقات االئتمانية

 متهيد:
قنية احلديثة فزادت من البدائل احلياة املعاصرة أفرزت وسائل متعددة، وعقوًدا كثرية، يتعامل هبا الناس، مث جاءت الت

 تعامل: العديدة عما كان يتعارفه الناس، حىت تكاد أن تصل إىل االنقالب اجلذري، واالختالف اجلوهري، ومن ذلك
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يف بطاقات االئتمان اليت انتشرت يف العامل، وخاصة خارج داير اإلسالم، وعمت هبا البلوى، ومست إليها احلاجة   الناس
التعامل ابلنقد اندرًا، وقامت شركات خاصة إلصدار هذه البطاقات، وتسويقها، والتنافس فيها، حىت كاد أن يصبح 

والتنوع هبا، وانتقلت شيًئا فشيًئا إىل داير اإلسالم، ويزداد التعامل هبا تدرجيًيا ويومًيا، وقد خيتلف العمل هبا بني داير 
 األمريكية على سبيل املثال، الوالايت املتحدة، ففي بلد آلخراإلسالم وغريها، وقد تتفاوت الضرورة واحلاجة إليها من 

، حيث إنه يف معظم احلاالت ال وأهنا من احلاجات اليت ال ميكن االستغناء عنها تعترب البطاقة االئتمانية ضرورة ملحة
ل بطاقة ميكن للشخص أن يستأجر بيتا دون أن يكون عنده رصيد ائتماين قوي، وهذا ال ميكن بناؤه إال من خال

 ائتمانية، وتقوم بتسديد الدفعات، والرصيد االئتماين يعكس التزام الشخص بدفع االلتزمات من إجيار وغريه، فالبطاقة
 
السمعة االئتمانية متثل السمعة املالية للشخص املقيم يف أمريكا ، فإذا مل يكن عنده بطاقة ائتمانية فإنه يكون جمهول   

 مالياً ، وابلتايل يصعب عليه احلصول على كثري من الضرورايت اليت يتمتع هبا صاحب البطاقة األئتمانية.
ومل يعرفها فقهاؤان القدامى، وإمنا تناوهلا العلماء املعاصرون، ولذلك بطاقات االئتمان من املستجدات املعاصرة،    فإن إذن  

سيعتمد منهجي يف البحث على التتبع واالستقراء ملا عرض مؤخرًا، مع التحليل والبيان لألنظمة اليت صدرت يف املوضوع، 
ماد يف التوثيق على الدراسات مث التأصيل والتخريج على األسس الشرعية، واألدلة املقررة، واألحكام الثابتة، واالعت

 .املعاصرة، واملراجع احلديثة، واملصادر األصيلة، واالستعانة بقرارات اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى
 وأطرافها":  الفرع األول: تعريف" البطاقات اإلئتمانية

 :Credit Cardأوالً: مفهوم بطاقات االئتمان/
املسمى أو املصطلح: يطلق على بطاقات االئتمان ىف الكتاابت العلمية واالستعمال املصرىف مسميات عدة منها:   

بطاقة اإلقراض ،البطاقات البنكية ،النقود اإللكرتونية ،بطاقات االئتمان، بطاقات االعتماد، بطاقات الدفع اإللكرتونية 
 النقود البالستيكية.،بطاقة الوفاء  ،

التوسع يف مطلب تعريف بطاقات االئتمان ، وسأقتصر على التعريف الذي تبناه جممع الفقه اإلسالمي الدويل ال أريد 
( وفيهما : بطاقة االئتمان هي مستند يعطيه مصدره)البنك املصدر( ٢/١٢)  ١٠٨( ورقم  ١/٧)٦٣يف ذلك بقراريه رقم  

كنه من شراء السلع، أو اخلدمات و ممن يعتمد لشخص طبيعي أو اعتباري)حامل البطاقة( بناء على عقد بينهما،مي
املستند)التاجر(دون دفع الثمن حاالً، لتضمنه التزام املصدر ابلدفع ، ويكون الدفع من حساب املصدِ ر ، مث يعود على 
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رد بطاقة االئتمان أبهنا البطاقة الصادرة عن بنك أو غريه ، ، وعرف معجم أكسفو ٣٦٩و  ٢١٩قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل ص- 57
م  ٢٠٠١هـ ،  ١٤٢١،  ١ختول حاملها احلصول على حاجاته من البضائع ديناً، ينظر:محاد ، الدكتور نزيه ، قضااي فقهية معاصرة، دار القلم ، دمشق ، ط

 .١٦٥و  ١٤١، ص

،و محاد ،  ٤١١م ، ص١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣ية اإلسالمية، نشر بيت التمويل الكوييت، الكويت ، أبوغدة ، عبدالستار ، حبوث يف املعامالت  املصرف- 58
 .١٤٤قضااي فقهية معاصرة ، مصدر سابق ،ص

ملطالبة حاملها يف مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية  على جمموع الرصيد غري املدفوع بعد فرتة حمددة من اتريخ ا
 .57، وبعضها ال يفرض فوائد 

 فبطاقة االئتمان وسيلة دفع وسداد لدين انشئ عن معاوضة مالية ، وأداة قبض من مكائن الصرف اآليل .
 اثنياً:أطراف بطاقة االئتمان

 إن املتعاملني ببطاقات االئتمان أربعة أطراف رئيسيني ، وهم:
 عاملية عادة.ـ الشركة اليت ترعى البطاقة ، وهي شركة  ١
 ـ وكاالت حملية ، وبنوك حملية للوساطة.٢
 ـ محلة البطاقة)وهم عمالء الشراء ابلبطاقة(.٣
 

 .58ـ أصحاب املتاجر واخلدمات واجلمعيات والشركات )عمالء البيع ابلبطاقة(٤
 جبميع أنواعها  الفرع الثاين: حكم استخدام البطاقات األئتمانية

املطلب أن اقتناء البطاقات االئتمانية يعترب من الضرورايت امللحة للمسلم املقيم يف  كما أشرت سابقا يف بداية هذا
الوالايت املتحدة األمريكية ، لكوهنا متثل السمعة املالية للشخص ، ومتكنه من احلصول على حاجيات كثرية كالسكن 

لى ذلك نعرض حكم الفقهاء املعاصرون القتناء والسيارة والدراسة وغريها من األمور اليت ال ميكن االستغناء عنها. بناء ع
 واستخدام البطاقات اإلئتمانية. 

شار إىل حكم البطاقات اإلئتمانية جممع فقهاء الشريعة أبمريكا يف دورته اخلامسة املنعقدة ابملنامة ـ مملكة البحرين ـ أوقد  
فقد أكد اجملمع  ـ 2007من شهر نوفمرب  27ـ 24، املوافق 1428ـ من شهر ذي القعدة  17ـ 14يف الفرتة من: 

ت اليت ال يكاد يستغىن عنها يف واقعنا املعاصر، وذكر أن بطاقات من احلاجا على أمهية بطاقات االئتمان، وأهنا صارت
 االئتمان نوعان:
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األول: بطاقات االئتمان املغطاة برصيد نقدي حلاملها، ويستحق مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارها، وهي أداة وفاء 
ذا جيوز التعامل هبذه البطاقات، جائزة شرعا، ألن العوض الذي يرتتب على التعامل هبا يسدد من أرصدة حامليها، ل

 كما جيوز استصناعها والعمل يف الشركات اليت تصدرها أو تقوم على تسويقها.
 الثاين: بطاقات االئتمان غري املغطاة برصيد نقدي حلاملها، وهي ثالثة أنواع:

ـ مع حتديد طريقة معينة للسداد   النوع األول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء يف الذمةـ  ابلدين
دون ترتيب فائدة على التأخر يف السداد، وهذه البطاقات تصدرها املؤسسات املصرفية اإلسالمية، وال وجود ملؤسساهتا 
فيما نعلم خارج داير اإلسالم، وهي جائزة شرعا، فيجوز التعامل هبا، كما جيوز استصناعها واستصدارها والعمل يف 

 صدرها أو تسوقها.الشركات اليت ت
النوع الثاين: بطاقات االئتمان الربوية، وهي وسيلة شراء يف الذمة ـ ابلدين ـ مع ترتيب فائدة على الدين، وهي حمرمة 

 شرعا، فال جيوز استصناعها وال استصدارها، وال العمل يف الشركات اليت تصدرها أو تسوقها.
ن غري فائدة ربوية، فإن أتخر عن السداد بعد مضي هذه املهلة ترتب النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة حمددة م

عليه هذه الفائدة، وهي غري جائزة، ملا تتضمنه من شرط فاسد، فال جيوز استصناعها وال استصدارها، وال العمل يف 
 الشركات اليت تصدرها أو تسوقها.

 
اجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب ويرخص ألصحاب احلاجات يف التعامل ابلقسم الثالث عند مسيس احل

 .العزم على السداد قبل مضي األجل وترتب الفائدة عليه، وغلبة الظن على حتقق القدرة على ذلك
 اخلامتة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب من بعده ، وأشهد أن ال اله إال هللا وأن حممدًا عبده ورسوله، اللهم 
 حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه إىل يوم يبعثون ، وبعد:صل على 

  بعد كتابيت هلذا البحث ، فأبرز النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها ما يلي:
 .املسلمني يف اجملتمعات اليت أكثر أهلها من غري املسلمنيهم كافة    ـ األقلية املسلمة عموماً يف أبسط تعريفاهتا الفقهية١
البد من إنشاء بنك للمعلومات يتبع أحد املنظمات اإلسالمية ، تكون وظيفته مجع البياانت واإلحصائيات اخلاصة ـ ٢

أبعداد املسلمني ، وكذلك ال بد من توثيق الصلة ابألقليات واالستعانة هبا ، وابملراكز اإلسالمية وتكليف الباحثني 
 املسلمني بغري أعدادهم احلقيقية.  األكفاء إبجراء حبوث يف هذا اجملال لتجنيب تقدير
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 .أن العلماء أمجعوا على حترمي التعامل ابلراب بني املسلم والكافر يف دار اإلسالم ـ٣
 اتفق العلماء على منع الكفار املعاهدين من التعامل ابلراب فيما بينهم يف دار اإلسالم. ـ٤
 ر احلريب يف دار احلرب.اختلف العلماء يف حكم التعامل ابلراب بني املسلم والكافـ٥ 

ذهب بعض الكتاب والباحثني من املعاصرين إىل جواز التعامل الربوي بني املسلم واملصارف الربوية يف الدول الكافرة، ـ  ٦
وقد تعلقوا مبذهب اجمليزين يف هذه املسألة، فقد تبني أن قول اجمليزين قدميا ال ينطبق على واقع البنوك الربوية املعاصرة يف 

الدول الكافرة يف العامل املعاصر، لعدم صحة إطالق دار احلرب على معظم تلك الدول، وملا يرتتب على ذلك من   معظم
 تقوية اقتصاد تلك الدول وثرائها على حساب املسلمني.

أصبحت ـ إن بطاقة االئتمان من املستجدات املعاصرة اليت انتشرت يف العامل ، وتوسع استعماهلا يف خمتلف اجملاالت ،  و ٧
 أداة وفاء واقرتاض، وتولت شركات عاملية تصنيعها واصدارها.

 ـ جيوز استعمال بطاقة االئتمان املغطاة برصيد ، أو بطاقة اخلصم الفوري دون أي حمظور.٨
ـ جيوز استعمال بطاقة االئتمان غري املغطاة خارج بالد املسلمني، للحاجة املاسة مع عزم حاملها على عدم التأخري ، ٩

 رصه على السداد يف الوقت احملدد ، أخذاً مبآالت األفعال.وح
 
 

ـ جيب على األقليات املسلمة يف أمريكا والغرب أتسيس بنوك إسالمية، الصدار البديل الشرعي لبطاقات االئتمان ١٠
 يف خمتلف اجلوانب.

البتعاد عن التعامل ابلبطاقات احملرمة ـ جيب على املسلم أن يلتزم ابلفتاوى الشرعية يف استعمال البطاقات اجلائزة ، وا١١
 ، مع االعتزاز بدينه وقبول أحكام الشرع برغبة وطواعية.

 ئتمان املوجودة ، مع متابعة ـ نوصي ابصدار نشرات دورية ، وتوعية دائمة لعامة املسلمني حول بطاقات اال١٢
 املستجدات فيها وتوحيد اجلهود.


