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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
   :تتبع ونگارش

  »ید افغاني سع-دیـيـسع«امين الدين داکترالحاج 

 ٢٠١٢ مارچ ٢۵

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ) -Mortgageمارګيج(حکم خريدن خانه به سود بانکی 

  )کشور ھای اروپائی وامريکا ( در کشورھای غربی 

  

يکا امر( ˝ عمدتا کشور ھای غربی بهخصوص افغانان ما  ه از سالھای طوالنی  است که تعداد زيادی از مسلمانان ب

 گزاف   ھای پرداخت کرايه با ئیھای کرا  از اين برادران در خانه یمھاجرت نموده  وتعداد) ئیوکشور ھای اروپا

 گرفتار ءوربا) ګرفتن ھردوحرامدسود دادن وسو(خواری  به گناه سوداکه مباد  اين وترساز خوفنموده وندگی ز

  شرعی قرار ۀ مورد مواخذ)مارتګيج ( سود بانکیه به خريدن خانه باترسند که مباد  میو به اين ترتيب  نشوند

 وبه بپردازند ولی از خريدن خانه از قرضلغ  گزاف ا مب نشيمن خويشۀ خانۀرايک حاضر ھستند برای  ؛رندينگ

  .  بانکی  اباء می ورزندقرض

  !  محترم معزز وۀخوانند

اده وخدمت شما سی قرار دررواحکام دين مبين اسالم مورد ب از ديد شرعی مسأله را  يادداشت يناخواھم در می

    نمايد ويا خير ؟ یی خريدارکه سود بان آيا يک مسلمان حق دارد خانه ای  بخواھم توضيح بدارم که  می. تقديم بدارم

 من در اينجا ، زيادی درمورد تتبعات و فتاوی دارندی اسالمیجوانب مختلف دارد و علماضوع که اين مو از آنجائی

شيخ مصطفی الزرقا وشيخ دکتور (دانشمند مشھور جھان اسالم ھريک فتاوی دو نظريات موضوع رادرروشنی 

  .دھممی ث قرار مورد بح ) ١ يوسف القرضاوی

  

  حکم خريدن خانه به سود بانکی؟

گرفتن قرضه از بانک به سود برای در :رسانم عرض میه قبل از ھمه خدمت تمام برادران وخواھران محترم ب

 ممانعتی وجود ،شود  میی شخصۀ برای استفادخريدن خانه که در نھايت باپرداخت اقساط آن انسان صاحب خانه

  .ندارد 
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  .استشود و بلکه قسط از کرايه کمتر   خانه نمیۀ آن زيادتر از کرايۀکه قسط قرض با فايدن اي ۀ با مالحظ

حرب مقيم الداردر برای آنعده از مسلمانان داده شده  است که )  رح(جواز در مذھب امام ابوحنيفه  از عیاين نو

  . باشند 

که رضايتمندی  شرطیه  شان ازدياد يابد ، بۀجواز دارد که سرماي ،می نمايند که در دارالحرب زندگی یمسلمانان

. شخصی  شان درمورد وجو داشته باشد ، ودرمورد خيانت دخيل نباشد اگرچه در دين مقدس اسالم سود حرام  است

  .وهللا أعلم

  

  )٢:( ی شرعی شيخ مصطفی الزرقا در اين بابتافتو

  :نويسد  میين بابت ادرشيخ مصطفی الزرقا طی فتوای شرعی 

گويند که انسان به پرداخت  کنند و می  زيادی از مسلمانان از من سؤال میخريدن خانه به سود بانکی، تعداد درمورد

 و بدين ترتيب  ازمشکالت شود  شخصی  میۀ ده، پانزده و يا بيست سال صاحب خانمثال اقساط  با سود در مدت 

  .يدئلطفآ حکم شرعی را در مورد بيان نما.گی نجات می يابد بی خان

خريداری خانه به با پرداخت قيمت خانه  داشته و یامکانات مالشک نيست که  اگر انسان ھيچ جای بابت در اين 

ندارند ويا پول کم  یتوان مالما در مورد اشخاصی است که  اما بحث .الی وجود نداردؤسدر اين مورد  کند اقدام می

خانه )مارتګيچ(با اخذ قرضه باسود از بانک ويش خ شخصی یخواھند برای نشيمن وزندګ  و میدر اختيار دارند

 ه طور است که در کرايه خانه بی بانک باسود آن کمتر از مبلغۀکه در بسياری اوقات قسط ماھان، خريداری نمايند

  .شود ماھانه پرداخت می

  :شيخ مصطفی الزرقا می افزايد

نعده از آو صاحب وی امام محمد بن الحسن برای بعد از تفکر زياد و مراجعه به نصوص دريافتم که امام ابو حنيفه 

 کشور مقيم می نآ اھل ۀالبته به امان و اجاز) کشور غير اسالمی(حربال که به اجازه  داخل کشورھای دارانمسلمان

  .  بانکی با  سود   آن برای خود خانه خريداری نمايندۀتوانند با اخذ قرض گردند، برای شان جواز داده است که می

در ) البته در کشور غير اسالمی(کشور ھا  سود بگيرد و سود ندھد ھب امام ابو حنيفه مسلمانان مقيم اين در مذ

  .که  خريدن خانه در نھايت امر به نفع مسلمان تمام شود  صورتی

بعد رد يگ يم حکم در اين جا معکوس نيز شده می تواند زيرا مسلمان اگر يک خانه را به کرايه میئويا اگر توجه نما

  .شود ھم نمیوخانه و صاحب منزل  ر سد، از دادن کرايه در نھايت  امر سرمايه اش  به صفر می

  ھر دو حالت  بايد توجه کرد که کدام يکی از اين حاالت  در کشور ھای دارالحرب به نفع مسلمان  ۀحاال به نتيج

باشد ، ناگفته نبايد گذاشت اين   قرضه با سود  از بانک ، به نفع مسلمان می گرفتنۀبدون شک طريق .گردد واقع می

خاطری  برای آنعده از مسلمانان داده شده است که توان خريداری ه اين حق جواز ب. حکم مطابق مذھب حنفی است

  .  شخصی خويش ندارد ئیخانه به مال ودارا

ماليه ھای اضافی ھم  از بانک برای خريد خانه از پرداخت ناگفته نبايد گذاشت که شخص متذکره به گرفتن قرضه 

  .معاف ميگردد

 بلکه ،حرب در اصطالح مذھب حنفی معنی آن را ندارد که بين ايشان و مسلمانان جنگ يا حرب قائم باشد الدار

 و تسلط حرب در اين مذھب اين است که کشور غير اسالمی باشد و يا مستقل بوده زير نفوذمقصد و مراد از دارال

  .و هللا أعلم .     اسالم نباشد 
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  :ی شرعی دکتور يوسف القرضاوی درموردافتو

  ؟ بانکی به اساس سودۀخريدن خانه به قرض

   :نويسد ال میؤدکتور يوسف القرضاوی در جواب اين س

ی متعددی  بانکی به اساس سود حرام است ليکن بعد از سفر ھاۀبيست سال کامل فتوا دادم که خريدن خانه به قرض

ورده ايم ، و اوضاع واحوال مسلمانان   را در اين کشور ھا مالحظه نمودم ، در فتوای آعمل ه مريکا بآکه  به 

که صاحب يک منزل شخصی شود  دھم که مسلمان برای اين وردم و به اساس مذھب حنفی جواز میآر يخويش تغي

 خود نه  ، خانه ھا ۀه برای سکونت خود و خانواداساس سود يک خانه برای خود بخرد ليکن يک خانه به قرضه ب

  .اساس سود برای تجارته برای تجارت و نه قرضه گرفتن ب

  

  :يادداشت

امام ابو حنيفه کشور غير اسالمی .  دارد  وجوددر فقه حنفی بين کشور اسالمی و کشور غير اسالمی قدری تفاوت

ی معنی آن نيست که بين فحرب در مذھب حنالکند و دار د میحرب ياالنام داره را که مستقل از دولت اسالمی باشد ب

  . جريان داشته باشد جنګ فعال ) بدارالحر(دولت اسالم و آن کشور 

  . شود و مسلمانان در آن حاکميت ندارند دارالحرب آن کشوری است که در آن قانون اسالم تطبيق نمی

شود و امنيت و   شريعت اسالمی در آن تطبيق میدست مسلمانان بوده و احکامه سالم کشوری است که بالدارا

   .عدالت در آن قائم است

  

  :ذ خآنابع و مم

  . م ١٩٩٩,  ھجری ١۴٢٠, دارالقلم , فتاوی ,  ــ مصطفی الزرقا ١

  . م ٢٠٢کسيت , سؤال و جواب , ــ دکتور يوسف القرضاوی ٢

  

  :شيخ مصطفی الزرقاء   )١(

 سوريهکشور ھاءيلب الشـ در شھر ح)یالدي م١٩٠۴( ی قمری ھجر١٣٢٢ احمد زرقاء درسال یخ مصطفيعالمه ش

 بود كه آثار ی فقه حنفتادان اساز) ی قمریھجر١٣۵٧ (یخ احمد زرقاء متوفيپدرش عالمه ش. ده به جھان گشودي د 

ن  نشر آۀفيباشد كه فرزندش وظ  ی شرح قواعد المجله مین اثر وي مھمتر. استادگار گذاشتهي از خود به یمشھور

  . را برعھده گرفت

ع ي رب١٩ورده  به ھنگام نماز عصر روز شنبه آدست ه ستم رادر جھان اسالم بيقرن بۀ خ زرقاء که لقب  نابغيش

 ی به لقای سالگ٩۵اض به عمر ياش در شھر ر  در خانهیالدي م٣/٧/١٩٩٩ موافق با ی قمری ھجر١۴٢٠األول 

  . را به نور خود منور گرداندرحمت خداوند بر او باد و قبرش. پروردگارش شتافت

 یه فيالنھضة االسالم: مراجع: غرض معلومات مزيد در مورد شخصيت علمی شيخ مصطفی الزرقاء مراجعه شود (

  .)ی الكردیخ احمد الحجيه شيخ زرقاء، دكتر فقي شاگرد ش ای  مقاله– وداع األعالم ی ف–ن ير عالمھا المعاصريس

  

  :يوسف قرضاوی شيخ  ) ٢(
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 را تا ن أ عظيم الشمصر متولد شد و حفظ قرآنکشور  ميالدی در  ) ١٩٢۶/ ٠٩/ ٠٩  (در تاريخقرضاوی دوکتور 

الی اصول دين فارغ ودر ی ع از پوھنځ١٩۵٣  االزھر شد و در سال  پوھنتون سپس وارد.  سالگی تمام کرد ١٠

  . تدريس را به عھده گرفت ۀحيث استاد  وظيفه ی بھمان پوھنځ

  .باشد  شناخته شده ومفتی جھان اسالم مییورد ، او يکی از علماآدست ه کتورا بد ديپلوم  ١٩٧٣ودر سال 

  

  !تقاضای دوستانه 

بحث با ارسال نظريات و مطالب وريم تا در تکميل اين  آعمل میه احترامآتقاضا بو معزز از ھمه خوانندگان محترم 

  . کنم تمنا والتجاء میاجر عظيمی را از پروردگار برای شما  مساعدت نمايند، ا خويش ماریتکميل

  

    :اله ــقـام مـن

  ) -Mortgageمارګيج (یحکم خريدن خانه به سود بانک

  ) کشور ھای اروپای وامريکا(در کشوری غربی 

  : وګردآورندهنگارش، بعـتـت  

   » سعيد افغانی- سعيدی«  امين الدين داکترالحاج   

  جرمنی-مسؤل مرکز فرھنگی دحق الرهو مرکز مطالعات ستراتيژيکی افغان ر ـديـم  

 com.hotmail@saidafghani :کيښنا لي بر:یادرس ارتباط

  

 

 


