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تقديم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني ،سيدنا حممد،
وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى بهديه بإحسان إىل يوم الدّين ،وبعد؛
فإن من مسات علماء الدين أنهم ال خيلدون إىل الراحة والدعة ،وإمنا يصلون الليل
بالنهار إليضاح ما يشكل أو يستجد من مسائل فقهية تهم املسلم يف حياته الدنيا
واآلخرة ،والنشاط الفقهي الذي ميارسه أعضاء جملس اإلفتاء األعلى يساهم يف خدمة
مسرية الفقه اإلسالمي املعاصر ،من خالل بيانه لألحكام الشرعية ،فينري درب من يبتغي
رضوان اهلل تعاىل ،والفوز باجلنة ،وإصدار اجلزء اخلامس من كتاب (خمتارات من قرارات
جملس اإلفتاء األعلى) الذي نضعه بني أيديكم هو نتاج ما توصل إليه جملس اإلفتاء
األعلى من فتاوى وقرارات فقهية يف مسائل تهم املسلم يف دنياه وآخرته.
ويسرني يف هذا املقام أن أتقدم من الذين ساهموا يف إجناز هذا العمل املثمر ،إن
ً
سائال املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتهم ،وأن
شاء اهلل تعاىل ،بالشكر والتقدير،
ينفع اهلل بعملهم اإلسالم واملسلمني ،كما أسأله عز وجل أن يديم دار اإلفتاء الفلسطينية
منارة علم وخري وهداية وصالح ،إنه اهلادي املوفق إىل سبيل الرشاد.
فإن أصبنا يف هذا اإلصدار وغريه من األعمال ،فبنعمة من اهلل وفضل ،وإن أخطأنا فمن
عند أنفسنا ،سائلني اهلل العفو والعافية ،وقبول األعمال الصاحلة ،بفضل جوده وكرمه.
الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
رئيس جملس اإلفتاء األعلى
خطيب املسجد األقصى املبارك

القدس 1436 :هـ 2015 /م
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قرار رقم 117/2

مدى مشروعية قراءة القرآن ،وإلقاء درس العلم قبل صالة اجلمعة
السؤال :ما مشروعية قراءة القرآن ،وإلقاء الدرس قبل صالة اجلمعة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد ذهب اجلمهور إىل جواز إلقاء درس العلم قبل صالة اجلمعة ،حيث مل يثبت
فيه نهي خاص ،واستدلوا على ذلك مبا ثبت عن عدد من الصحابة ،رضي اهلل عنهم،
فد ّل على مشروعيته ،روى احلاكم يف املستدرك ،أن أبا هريرة ،رضي اهلل عنه( ،كان خيرج
يوم اجلمعة ،فيقبض رمانيت املنرب قائماً ،ويقول :حدثنا أبو القاسم ،رسول اهلل ،الصادق
املصدوق ،صلى اهلل عليه وسلم ،فال يزال حيدث ،حتى إذا مسع فتح باب املقصورة خلروج
اإلمام للصالة جلس)( ،)1وعن أبي ال ّزاهرية قال( :كنت مع عبد اهلل بن بشر يوم
اجلمعة ،فما زال حيدثين حتى خرج اإلمام)( ،)2وعن معاوية بن ُق ّرة قال( :أدركت ثالثني

من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من مزينة ،ليس فيهم إال من َطعن أو ُطعن،
أو َضرب أو ُضرب ،مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا كان يوم اجلمعة ،اغتسلوا،
ولبسوا من أحسن ثيابهم ،وتطيبوا ،ثم أتوا املسجد ،وصلوا ركعتني ،ثم جلسوا فبثوا
استَأَْذ َن ُع َم َر اْب َن
علماً)( ،)3وعن السائب بن يزيد قالَ ( :كا َن أَ َّو َل َم ْن َق َّ
َّار ُّيْ ،
ص مَتِ ٌ
يم الد ِ

 .1املستدرك على الصحيحني :كتاب معرفة الصحابة ،ذكر أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال احلاكم :هذا حديث

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال الذهيب :صحيح.
 .2مصنف ابن أبي شيبة.468/1 :

 .3مصنف ابن أبي شيبة ،481/1 :الفقيه واملتفقه.130-129/2 :
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الخْ َ َّطاب أَ ْن يَُق َّ َ
اس َقاِئ ًماَ ،فأَِذ َن َلُه ُع َمُر) ( ،)1وذكر الذهيب رواية أخرى عن
ِ
ص َعلى النَّ ِ
السائب بن يزيد( ،أن متيماً استأذن عمر يف القصص سنني ،ويأبى عليه ،فلما كثر عليه،
قال :ما تقول؟ قال :اقرأ عليهم القرآن ،وآمرهم باخلري ،وأنهاهم عن الشر ،قال عمر :ذاك
الربح ،ثم قال :عظ قبل أن أخرج للجمعة ،فكان يفعل ذلك ،فلما كان عثمان استزاده،
فزاده يوماً آخر)(.)2
وذهب بعض العلماء؛ إىل كراهية ذلك؛ منهم البغوي يف شرح السنة ،والرازي يف
تفسريه ،والشيخ األلباني ،وابن عثيمني ،وذلك للنهي النبوي الوارد عن التحّلق يوم

اجلمعة قبل الصالة ،فعن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده( ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى

ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ن َهى َع ْن ِّ
الش َراِء َواْلبَيْ ِع فيِ المَْ ْس ِج ِدَ ،وأَ ْن ُتنْ َش َد ِفيِه َض َّالٌةَ ،وأَ ْن ُينْ َش َد ِفيِه
الصلاَ ةِ يَ ْو َم الجُْ ُم َعِة)(. )3
ِش ْع ٌرَ ،وَن َهى َع ْن التَّ َحُّل ِق َقبْ َل َّ

ورد اجلمهور بأن احلديث إن سلم من الضعف؛ فإنه ينصرف إىل التحّلق حلقاً

تش ّوش على املصلني ،روى البخاري يف صحيحه عن أبي وائل ،قالَ ( :كا َن َعبْ ُد اهللِ ُي َذ ِّكُر

ََ ٌ َ
َّك َذ َّك ْرَتنَا ُك َّل يَ ْومَ ،ق َ
الرمْحَن َل َوِدْد ُت أَن َ
ال :أَ َما
اس فيِ ُك ِّل مَ ِ
النَّ َ
يسَ ،ف َقال لُه َر ُجل :يَا أَبا َعبْ ِد َّ ِ
خ ٍ
ٍ
َع ِم ْن َذِل َك أَِّني أَ ْك َرُه أَ ْن ُأ ِمَّل ُك ْمَ ،وإِّني أَخََت َّوُل ُك ْم ِبالمَْْو ِع َظِة َك َما َكا َن النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل
إَّنه ن
ِ
ِ ُ يمَْ ُ نيِ
َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَت َ
السآ َمِة َعَليْنَا)( ،)4فإذا مل جيد العامل يوماً يف األسبوع ،كما
َخ َّوُلنَا ِب َها ،مخََاَفَة َّ
وجد عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،ودعت احلاجة إىل مثل هذه الدروس ،وظهرت
 .1مسند أمحد ،مسند املكيني ،حديث السائب بن يزيد ،ويف سنده بقية بن الوليد كان يدلس ،إال أنه صرح
بالسماع ،وأنظر :دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف شخصية عمر بن اخلطاب.876/2 :

 .2مصنف عبد الرزاق.219/3 :

 .3سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة ،وحسنه األلباني.
 .4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من جعل ألهل العلم أياماً معلومة.
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مصلحة من ذلك ،وحتققت الفائدة من ورائها ،فال حرج من إلقائها ،مع تنبيه الناس إىل
أن ذلك ال صلة له باجلمعة ؛ حتى ال يعتقدوا أنها من سنن يوم اجلمعة ،أو مستحباتها.
أما تالوة القرآن الكريم قبل صالة اجلمعة؛ فإن قراءة القرآن مندوب إليها ،وهي تذكر
املسلمني بآيات الذكر احلكيم ،والندب إليها مطلق ال تقييد فيه.
مشروع ،تضافرت
وبناء على ما سبق؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أن درس اجلمعة
ٌ
األدلة على مشروعيته ،مع التنبيه إىل أن الدرس ليس من شعائر اجلمعة ،ويرى اجمللس
أن تالوة القرآن الكريم فيها تذكري ،ومنفعة ،وخري للمستمعني ،والتالني.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 104/1

حكم قراءة اإلمام أو املنفرد من املصحف يف صالة الفريضة
السؤال :ما حكم قراءة اإلمام أو املنفرد من املصحف يف صالة الفريضة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فالصالة عبادة توقيفية يف أركانها وهيئاتها ،ويف أقواهلا وأفعاهلا ،وال جمال لالجتهاد

ُموِني ُأ َصِّلي)( ،)1وقد
بالرأي فيها ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
(صُّلوا َك َما َرأَيْت ُ
دعا النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل تقديم األقرأ للقرآن الكريم لإلمامة ،فقال( :يَُؤ ُّم

ْ َ
َاب اهللِ)( ، )2واألقرأ هو األحفظ ،بدليل أن األقرأ من الصحابة هم
ال َق ْو َم أْق َر ُؤ ُه ْم ِل ِكت ِ
الذين تولوا اإلمامة يف الصالة.

ومحل املصحف يف الصالة والقراءة منه ،تتعلق به أحوال عدة ،منها:
 .1محله يف صالة الفريضة والقراءة منه ،وذلك أمر خمالف للهدي النبوي؛ ألنه مل يرد
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال عن الصحابة ،ويف فعله انشغال عن الطمأنينة
واخلشوع ،وتقليب صفحات ،وتكثري حركات ،عدا عن التشبه بأهل الكتاب ،فاألوىل
منعه ألجل ذلك ،ورعاية ملقام اإلمامة؛ حتى ال يتجرأ عليها من ليسوا ً
أهال هلا.
 .2محله يف صالة النافلة والقراءة منه ،وذلك جائز ثبت فعل السلف الصاحل له ،فورد
ت َعاِئ َشُة يَُؤ ُّم َها َعبْ ُد َها َذ ْك َو ُ
ف) -أي يف
يف صحيح البخاري معلقاًَ ( :كاَن ْ
ان ِم َن المُْ ْص َح ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة.

 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب من أحق باإلمامة.
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قيام رمضان( .-)1ويف هذه احلالة ينبغي على املصلي أن حيرص على تكريم املصحف،
ورفعه على حامل ،واحلد من إشغال يده يف حتريك صفحاته.
 .3محل املأمومني له ملتابعة قراءة اإلمام ،سواء يف النافلة أو الفريضة ،وذلك أمر حمدث
ال يستند إىل دليل ،وهو مشغل عن نظر املصلي إىل موضع سجوده ،وعن االستماع
ْصتُوا).
واإلنصات ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن قراءة اإلمامَ ( :وإَِذا َق َرأَ َفأَن ِ

()2

هذا ،وإن جملس اإلفتاء األعلى يرى جواز القراءة من املصحف يف صالة النافلة ،ضمن

الضوابط املبينة أعاله ،استناداً حلديث ذكوان ،أما يف صالة الفرض فال ،لعدم ورود دليل
بذلك ،مع تذكري املسلمني مبقام اإلمامة وأهميتها ومسؤوليتها ،وينصح املتقدمني هلذه
املهمة من موظفني وغريهم ،أن يتزودوا باحلفظ ،ويقتدوا بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
يف ذلك.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب إمامة العبد واملوىل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب التشهد يف الصالة.
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قرار رقم 127/1

2015 /4 /16م

حكم قراءة القرآن الكريم حسب املقامات املوسيقية ،وتعلم هذه الطريقة

السؤال :ما حكم قراءة القرآن الكريم حسب املقامات املوسيقية ،وتعلم هذه الطريقة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،

وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فإن اهلل تعاىل أمر عباده بالعناية بالقرآن الكريم ،وذلك بتدبر حكمه وآياته  ،فقال
َاب أَْن َزْلنَاُه إَليْ َك ُمبَا َر ٌك ِليَدَّ َ
َ ُ ُ لأَْْ
اب}( ،)1وبتالوة آياته
تعاىلِ { :كت ٌ
ِ
َّبُروا آيَاِتِه َوِليَتَذ َّك َر أولو ا لبَ ِ
وحسن ترتيلها ،فقال تعاىلَ { :و َرِّت ِل اْلُق ْرآ َن َت ْرِتيل}( ،)2وذلك من أجل عشق النفوس

له ،وميل القلوب إليه.

ولقد توالت التوجيهات النبوية الكرمية باحلث على ترتيل القرآن ،وحتسني قراءته،
وتزيينها ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
س
(ليْ َ

ِمنَّا َم ْن لمَْ يَتَ َغ َّن ِباْلُق ْرآ ِن )( ،)3وعن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما أَِذ َن ُ
اهلل ِل َش ْيٍء،
بيِ
الص ْو ِت ،يَتَ َغنَّى ِباْلُق ْرآ ِن ،يجَْ َهُر ِبِه )( ،)4وملا مسع النيب ،صلى اهلل عليه
َما أَِذ َن ِلنَ ٍّ َح َس ِن َّ
وسلم ،قراءة أبي موسى األشعري القرآن ،قالَ :
(ل َق ْد ُأوِت َ
َاودَ)
ري آ ِل د ُ
يت ِم ْز َما ًرا ِم ْن َمزَا ِم ِ
( .)5وقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم َ ( :زيِّنُوا اْلُق ْرآ َن ِبأَ ْص َواِت ُك ْم)(.)6
وحتسني الصوت بالقرآن مقرتن حبسن تدبره ،وإظهار خشية اهلل تعاىل ،فعن جابر،
َ
اس َص ْوًتا
رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن ِم ْن أ ْح َس ِن النَّ ِ

 .1ص.29 :
 .2املزمل.4 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل{ :وأسروا قولكم أو أجهرو به}امللك.14-13 :
 .4صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،فضائل القرآن وما يتعلق به ،باب استحباب حتسني الصوت
بالقرآن.
 .5صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،فضائل القرآن وما يتعلق به ،باب استحباب حتسني الصوت
بالقرآن.
 .6رواه البخاري معلقاً ،كتاب التوحيد.
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ُموُه يخَْ َشى اهللَ)(.)1
ُموُه يَ ْق َرُأ َح ِسبْت ُ
ِباْلُق ْرآ ِن َّال ِذي إَِذا سمَ ِ ْعت ُ

فتحسني الصوت وجتميله بالقرآن أمر مشروع بل مندوب إليه ،وقد نقل إمجاع العلماء

على استحباب حتسني الصوت بالقراءة وترتيلها ،وقال ابن قدامة( :اتفق العلماء على
أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزين والرتتيل والتحسني)

()2

ويكون ذلك بتبيني القراءة ،والوقوف على رؤوس اآليات ،ومراعاة أحكام التالوة

والتجويد ،وإعطاء احلروف حقها ومستحقها من املد واإلدغام والغنة وغريها ،مع حتسني

الصوت ،وتزيينه قدر اإلمكان.

أما القراءة حبسب املقامات املوسيقية ،مع تلحني آيات القرآن بتلك النغمات املصنوعة؛

يرجع القرآن العظيم ترجيع األغاني ،أو يلحن كما تلحن املقطوعات
فإن كان القارئ ّ
الغنائية ،مع زيادة يف احلركات ،أو تنقيص منها ،أو كان مصحوباً بآلة موسيقية ،فال شك

يف حرمة هذا الفعل؛ ملا فيه من افرتاء على كتاب اهلل ،وامتهان له بالتغيري والتحريف،
وهو تالعب بالقرآن وآياته ،وهذا غري جائز عند أحد من علماء املسلمني.

فإن خلت القراءة باملقامات من األمور املخلة السابق ذكرها ،فالذي عليه مجهور

العلماء كراهة القراءة بها ،وتركها خري من العمل بها؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
واملسلمني األوائل مل يقرأوا بها مع معرفتها ،وألن القرآن ليس شعراً ،وال غناء ،قال
تعاىلَ { :و َما َعَّل ْمنَاُه ِّ
الش ْع َر َو َما يَنْبَ ِغي َلُه}( ،)3فالقراءة باملقامات فيها تشبيه للقرآن بالغناء،
وممارسته تستدعي تعلم اإليقاعات واألوزان املخرتعة ،اليت تستخدم يف الغناء وليس يف
القرآن ،ويف هذا ما فيه من الفتنة ،واالقرتاب من أهل الزيغ.

ويرى جملس اإلفتاء األعلى أن حتسني الصوت بالقرآن أمر مطلوب ،وأن التغين به إن

اقتضته الطبيعة ،ومسحت به ،من غري تكلف أمر جائز ،إن التزمت فيه أحكام التجويد،
وقواعد اللغة.

واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 1رواه ابن ماجه يف السنن ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب يف حسن الصوت بالقرآن.
 .2املغين ،البن قدامة.48/12 :
 .3يس.69 :
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ً
حدثا أصغر للقرآن الكريم
حكم قراءة احلائض ،واحملدث
السؤال :ما حكم قراءة احلائض ،واحملدث حدثاً أصغر للقرآن الكريم؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن كالم اهلل جل شأنه أعظم كالم ،ولقد أقسم اهلل تعاىل على كرامة القرآن ،فقال:

يم* إَِّنُه َلُق ْر ٌ
َاب
{َفلاَ ُأْق ِس ُم بمَِ َواِق ِع الن ُ
آن َك ِر ٌ
وم* َوإَِّنُه َل َق َس ٌم َل ْو َت ْعَل ُمو َن َع ِظ ٌ
يم* فيِ ِكت ٍ
ُّج ِ
يمََسُه إِلاَّ المُْ َط َّهُرو َن}(*).
َم ْكنُو ٍن* لاَ ُّ
1

وألجل ذلك اعتنى علماء املسلمني بدراسة احلكم الشرعي املتعلق بقراءة احملدث

حدثاً أصغر وأكرب للقرآن ،ومس املصحف الشريف ،وهاتان املسألتان وقع فيهما خالف
شديد منذ زمن الصحابة الكرام إىل يومنا هذا.
وقد اطلع جملس اإلفتاء األعلى على أقوال أهل العلم يف املسألتني ،وبعد املناقشة
والبحث املستفيض يف األقوال وأدلتها ،فقد توصل إىل اآلتي:
أو ًال :حكم قراءة احملدث حدثًا أصغر وأكرب للقرآن الكريم من غري مس املصحف:
يرى أغلب أهل العلم أن قراءة من به حدث أصغر للقرآن جائزة ،ونقل بعض
العلماء اإلمجاع على ذلك ،مستدلني حبديث ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،يف وصفه
ملبيت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عند ميمونة ،أم املؤمنني ،خالة ابن عباسَ( ،فنَا َم

الليْ ُل ،أَ ْو َقبَْلُه ب َقِل َ
َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
َص َ
ف َّ
يل،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،حتَّى إَِذا اْنت َ
يل ،أ ْو َب ْع َدُه ِب َقِل ٍ
ِ ٍ
* الواقعة.79-75 :
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يمَْس ُح النَّ ْو َم َع ْن َو ْجهِه بيَ ِدهُِ ،ث َّم َق َرأَ
استَيْ َق َظ َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ْ
س َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َجَل َ
ِ ِ

ات الخْ َ َو َ
ات ِم ْن ُسو َرةِ آ ِل ِع ْم َرا َنُ ،ث َّم َقا َم إِلىَ َش ٍّن ُم َعَّل َقٍة َفتَ َو َّضأَ ِمنْ َهاَ ،فأَ ْح َس َن
اْل َع ْش َر الآْ يَ ِ
مِ
ُو ُضوَءُهُ ،ث َّم َقا َم ُي َصِّلي)(.)1
ووقع اخلالف بني العلماء يف قراءة احملدث حدثاً أكرب ،وفرقوا بني احلائض والنفساء

من جهة ،واجلنب من جهة أخرى؛ ألن اجلنب ميلك إزالة اجلنابة بإرادته ،يف حني أن
احلائض والنفساء ال متلكان ذلك؛ ألن عذرهما ليس بيدهما.
وذهب مجهور احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل حتريم قراءتهما للقرآن وهما يف العذر،
وقال اإلمام مالك ،وأمحد يف رواية ،وبعض علماء الصحابة والتابعني جبواز القراءة،
وليس للمانعني دليل صريح أو صحيح مينع القراءة ،بل إن اجمليزين استدلوا مبا ورد عن
عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :فاْف َعِلي َما يَ ْف َع ُل
ت َحتَّى َت ْط ُه ِري)(.)2
اجَ ،غيرْ َ أَ ْن لاَ َت ُطوفيِ ِباْلبَيْ ِ
الحْ َ ُّ

وال خيفى أن السماح ألم املؤمنني بالقيام مبناسك احلج غري الطواف ،يعين السماح هلا

بالذكر والدعاء ،والذكر يشتمل على آيات من الذكر احلكيم غالباً ،وعليه؛ فإنه يرتجح
القول جبواز قراءة احلائض والنفساء للقرآن الكريم.
ومل جيز مجهور املذاهب األربعة للجنب قراءة القرآن ،مستدلني بأحاديث مل يتفق على
صحتها ،ومنها ما ورد عن علي ،رضي اهلل عنه ،أنه قالَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
َو َسَّل َمُ ،ي ْق ِرُئنَا الُق ْرآ َن َعَلى ُك ِّل َحا ٍل َما لمَْ يَ ُك ْن ُجُنبًا)(.)3

 .1صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب قراءة القرآن بعد احلدث وغريه.

 .2صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الطهارة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف الرجل يقرأ القرآن على
كل حال ما مل يكن جنباً ،وقال أبو عيسى :حديث حسن صحيح.
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بينما أجاز ابن عباس ،وداود ،والطربي ،ورجحه ابن حزم ،وابن املنذر ،وروي ذلك عن
مالك ،وهو ظاهر تبويب البخاري يف صحيحه جبواز قراءة اجلنب ،وضعفوا أدلة املانعني
مستدلني مبا ورد عن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ ( :كا َن النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،

يَ ْذ ُكُر اهللَ َعَلى ُك ِّل أَ ْحيَاِنِه)( ،)1واستدلوا بالرباءة األصلية ،واألحوط األخذ برأي اجلمهور؛
صيانة لكالم اهلل تعاىل ،وصراحة الدليل املانع ،وألن اجلنابة ميكن إزالتها باالغتسال،
وهذا يشمل ما لو قرأ احملدث غيباً ،أو من شاشات احلواسيب ،واألجهزة اخللوية ،أو
أمسك املصحف حبائل.
ثانيًا :حكم مس احملدث املصحف:
يرى مجهور املذاهب األربعة أن مس املصحف ممن به حدث أصغر أو أكرب (اجلنب،
يمََسُه إِلاَّ المُْ َط َّهُرو َن}( ،)2إال أن اآلية
أو احلائض ،أو النفساء) حرام ،لقوله تعاىل{ :لاَ ُّ
الكرمية حتتمل تفاسري عدة ،كما استدلوا بأحاديث عدة خمتلف على صحتها ،وأجاز

بعض العلماء مس املصحف ملن به حدث أصغر ،واستثنى املالكية املعلمة احلائض،
واملتعلمة ،واليت تتعاجل بالرقية ،أو تعاجل بها ،فيجوز هلما مس املصحف والقراءة ،ولكن
قالوا إن مسه بوضوء أفضل.
والراجح منع احملدث حدثاً أكرب من مس املصحف ،صيانة لكالم اهلل تعاىل ،وال بأس
من مس احملدث حدثاً أصغر للمصحف ،ومسه بوضوء أفضل بال شك ،تأدباً مع كالم
اهلل تبارك وتعاىل.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
 .1صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب ذكر اهلل تعاىل يف حال اجلنابة وغريها.
 .2الواقعة.79 :
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حكم رفع األذان من مسجالت الصوت
السؤال :ما حكم الشرع يف رفع األذان من مسجالت الصوت؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاملقصود من األذان لغة  :اإلعالم. )1(.

وشرعاً :هو األلفاظ املعلومة يف أوقات الصالة لإلعالم بدخول وقتها( ،)2وجاء يف
تعريفات اجلرجاني أن األذان هو( :اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ معلومة مأثورة)(.)3
والراجح من أقوال الفقهاء أن األذان من فروض الكفاية؛ فإن قام به بعض املسلمني
سقط اإلثم عن الباقني ،ويعد األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة اليت إذا تركها أهل بلد
وجب قتاهلم .قال اإلمام أمحد( :إن أمجع أهل بلد على تركه قوتلوا).

()4

وعبادة األذان شرعت يف السنة األوىل للهجرة يف الرواية املعروفة عن عبد اهلل بن

زيد الذي مسع األذان يف املنام فذكر ذلك للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :إَِّن َها َلُر ْؤيَا
َ ()5
َح ٌّق ،إ ْن َشاَء ُ
اهللَ ،فُق ْم َم َع ِبلاَ ٍل َفأَْل ِق َعَليِْه َما َرأَيْ َ
ت َفْلُي َؤِّذ ْن ِبِهَ ،فإَِّنُه أَْن َدى َص ْوًتا ِمنْك)
ِ
وحديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي رواه الشيخان عن مالك بن
الصلاَ ُةَ ،فْلُي َؤِّذ ْن َل ُك ْم أَ َح ُد ُك ْم،
احلويرث أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إَِذا َح َض َر ِت َّ
ُث َّم ِليَُؤ َّم ُك ْم أَ ْكبرَُ ُك ْم)( .)6وقد ورد يف فضله أحاديث كثرية ،منها قوله صلى اهلل عليه
.1لسان العرب.22/ 1 :
 .2املغين.506/ 1 :

 .3التعريفات.4/1:

 .4البيان يف مذهب اإلمام الشافعي.58/ 2 :

 .5سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب كيف األذان ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .6صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم.
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لمُْ ِّ َ ْ ُ
اس أَ ْعنَاًقا يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)( ،)1وما رواه مسلم عن أبي هريرة ،أن
وسلم( :ا َؤذُنو َن أط َول النَّ ِ
ف الأَْ َّو ِل ُث َّم لمَْ
الص ِّ
اس َما فيِ النِّ َداِء َو َّ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ل ْو يَ ْعَل ُم النَّ ُ
َ
َه ُموا َعَليِْه لاَ ْستَ َه ُموا َعَليِْه)( )2وهذا تنويه بفضل األذان وثواب املؤذنني.
يجَِ ُدوا إِلاَّ أ ْن يَ ْست ِ
واألذان عبادة بدنية ،ال تصح إال من مؤذن فيه شروط املؤذنني ،كأن يكون مسلماً مميزاً

ذكراً ،وذلك لقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لعثمان بن العاص ملا جعله إماماً على
خَّ ْ َ ِّ ً ()3
قومه ( :أَن َ
اتذ ُمؤذنا)
ْت إِ َماُم ُه ْمَ ،واْقتَ ِد ِبأَ ْض َع ِف ِه ْمَ ،و ِ
ومن شروط األذان أيضاً :النية ،وذلك أن ينوي عند أذانه أن هذا أذان هلذه الصالة
احلاضرة اليت دخل وقتها ،وأما بالنسبة إىل التسجيالت الصوتية فحقيقتها أنها حكاية
لصوت من تكلم بها يف زمن سابق ،وهي بهذا ليست كاألصوات اليت يتلفظ بها يف
احلال ،ال من حيث القصد والنية ،وال من حيث الواقع واحلقيقة.
وعلى هذا نقول :إن االكتفاء برفع األذان عرب مسجالت الصوت غري جمزئ؛ الفتقارها
للنية اليت هي أصل العمل ،واليت ال حيصل األذان املشروع إال بها؛ والفتقارها لشروط
املؤذن عند الفقهاء ،وعلى هذا جيب على املسلمني مباشرة األذان لكل وقت من أوقات
الصالة املفروضة ،وال جيوز استبدال املؤذن بأشرطة تسجيل صوتية ،أو االكتفاء برفع
الصوت من مسجل.

والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عندما أثنى على املؤذنني ،إمنا أثنى عليهم شخوصاً

ال آالت ،وأما ما تفعله بعض الفضائيات من إعالم الناس بدخول وقت الصالة عرب
األذان املسجل فال بأس به؛ ملا فيه من التذكرة ،وإعالم الناس بدخول وقت الصالة .
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعه.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها.

 .3سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب أخذ األجر على التأذين ،وصححه األلباني.
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قرار رقم 113/1

2014 /1 /23م

حكم املسح على اخلفني واجلوربني
السؤال :متى يبدأ املسح على اخلفني ،ومتى ينتهي؟
 هل يعد نزع اخلف من مبطالت املسح؟ هل جيوز للمرأة أن متسح فوق املنديل عوضاً عن مسح الرأس؟اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
يد ُ
فإن شريعة اإلسالم ،واحلمد هلل ،تتصف باليسر والسماحة ،قال اهلل تعاىلُ{ :ي ِر ُ
اهلل

است َ
ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َولاَ ُي ِر ُ
ُم}( ،)2وجاء يف
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر}( ،)1وقال تعاىلَ{ :ف َّاتُقوا اهللَ َما ْ
َط ْعت ْ

احلديث الصحيح عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :وإَِذا أَ َم ْرُت ُك ْم ِبأَْم ٍرَ ،فأُْتوا ِمنُْه
است َ
ُم)( .)3وجاء يف القاعدة الشرعية (املشقة جتلب التيسري)(.)4
َما ْ
َط ْعت ْ

ومن يسر اإلسالم وسهولته الرخصة يف املسح على اخلفني واجلوربني ،وفيها وردت
األحاديث عن عشرات الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،وكذا املسح على العمامة واخلمار،
ولتوضيح كيفية الرخصة ال بد من بيان وقت املسح على اخلفني واجلوربني ابتداًء
وانتهاًء ،وهل نزعهما يبطل املسح ،وهل بالنزع ينتقض الوضوء؟ ثم هل للمرأة أن
متسح على مخارها أو منديلها عوضاً عن مسح الرأس؟

أما احتساب أول وقت املسح ،فللعلماء فيه أقوال؛ فمنهم من قال يبدأ الوقت من
 .1البقرة.185 :

 .2التغابن.16 :

 .3صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .4شرح القواعد الفقهية.88/ 1 :
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لبس اخلفني أو اجلوربني ،ومنهم من قال يبدأ من احلدث احلاصل بعد اللبس ،وقال
آخرون من حلظة املسح عليهما بعد اللبس واحلدث ،وهو ما نرجحه.
وللمرتخص إن كان مقيماً أن ميسح من حلظة املسح األوىل حتى مرور يوم وليلة،
أو أربع وعشرين ساعة ،وإن كان مسافراً ،فيمسح ثالثة أيام بلياليها ،أو اثنتني وسبعني
ساعة من تلك اللحظة ،وليس له املسح بعد ذلك إذا انتقض وضوؤه ،أما إذا انتهى
وقت املسح ،وبقي املرتخص على وضوء ،فال ينتقض وضوؤه مبرور املدة يف الراجح من
أقوال العلماء ،وال يلزمه غسل قدميه وال غري ذلك؛ ألنه مل حيدث ،ومل حيصل له شيء
من نواقض الوضوء.
وأما نزع اخلفني أو اجلوربني بعد املسح عليهما من حدث أصابه بعد اللبس ،وقبل
انتهاء مدة املسح ،فال يعد ناقضاً لوضوئه يف الراجح من أقوال العلماء؛ ألن ذلك ال
يتناسب مع كون املسح رخصة وتيسرياً من اهلل؛ وألنه املوافق لعمل اخلليفة علي بن
أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،فقد ورد عن أبي ظبيان ،أنه قال( :رأيت علياً بال قائماً حتى
أرغى ثم توضأ ،ومسح على نعليه ،ثم دخل املسجد فخلع نعليه ،فجعلهما يف كمه ثم
صلى)(.)1
وأما مسح املرأة على املنديل واخلمار عوضاً عن مسح الرأس ،فجمهور العلماء ال
جييزونه ،وأجازه بعض أهل العلم إذا كان حمنكاً أو مشدوداً ،ملا ثبت عن بالل ،رضي اهلل
عنه(،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،م َس َح َعَلى الخُْ َّفينْ ِ َوالخْ ِ َم ِار)()2؛ وألنه ملبوس
معتاد للمرأة ،فأشبه بالعمامة ،وهو ما نرجحه ،واهلل تعاىل أعلم.

 .1مصنف عبد الرزاق ،كتاب الطهارة ،باب املسح على النعلني ،وقال األلباني يف صحيح أبي داود :وسكت
عبد احلق عليه ،مشرياً لصحة اإلسناد ،كما نص عليه يف مقدمة الكتاب.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب املسح على الناصية والعمامة.
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قرار رقم 107/2

2013 /7 /4م

حكم استخدام الصائم للصقة النيكوتني
السؤال :ما حكم استخدام لصقة النيكوتني من قبل الصائم؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن لصقات النيكوتني من نوازل هذا العصر ،وهي عبارة عن شريط مطاطي الصق،
ينبعث منه النيكوتني على هيئة مادة لزجة ميتصها اجللد ،وتدخل إىل الدم عرب الشعريات
الدموية.
وقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكمها بالنسبة إىل الصائم بني مانعني وجميزين،
ومن حجة املانعني أن هذه اللصقات متد اجلسم بالنيكوتني كالتدخني متاماً ،فال فرق
بينهما يف احلكم .أما اجمليزون فريون أن ما يدخل اجلسم عن طريق اجللد مثل الدهونات
واملراهم واللصقات العالجية كله ليس مفطراً.
وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أن هذه اللصقات شبهة من الشبهات ،اليت يؤمر
املسلم باالبتعاد عنها ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن الحْ َ َ
ال َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم
ِ
اسَ ،ف َم ِن َّات َقى ُّ
استَبرْ َأَ ِل ِدينِِه
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
الشُب َه ِ
اتَ ،ال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ات ْ
ري ِم َن النَّ ِ

لحْ َ
الشُب َه ِ َ
َ
ُّ
وش ُك أَ ْن
الرا ِعي يَ ْر َعى َح ْو َل الحْ ِ َمىُ ،ي ِ
امَ ،ك َّ
َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوق َع فيِ
ات َوق َع فيِ ا َر ِ
يَ ْرَت َع ِفيِه ،أَ َال َوإِ َّن ِل ُك ِّل َمِل ٍك مِحًى ،أَ َال َوإِ َّن مِحَى اهللِ محََ ِارُمُه ،)*()...فاألحوط للدين االمتناع
1

عن استخدام هذه اللصقات ،حفاظاً على سالمة العبادة ،واهلل تعاىل أعلم.

* صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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قرار رقم 118/1

2014 /6 /19م 2015 /6 /11 -م

مقادير صدقة الفطر ،وفدية الصوم ،ونصاب زكاة املال لعام 1435هـ2014/م
وعام 1436هـ 2015 -م

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد فرض رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،صدقة الفطر على املسـلم املكلف عن
وعمن تلزمه نفقته من املسـلمني ،كباراً ،وصغاراً ،فعن الصحابي عبد اهلل بن
نفـسهَّ ،

عمر ،رضي اهلل عنهما ،أنه قال( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َر َ
ض َز َكاةَ اْل ِف ْط ِر
مَْ َ
َ
ريَ ،عَلى ُك ِّل ُح ٍّر أَ ْو َعبْ ٍدَ ،ذ َك ٍر أَ ْو
ِم ْن َر َم َضا َن َعلى النَّ ِ
اس َصا ًعا ِم ْن ت ٍر ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن َش ِع ٍ
ُأْنثَى ِم َن المُْ ْسِل ِم َ
ني)(*) .
1

وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع املدينة
املنورة ،ويرى مجهور الفقهاء َّ
أن مقدارها وزناً)2176( :غم ،أي (2كغم و176غم) على
األقل ،من غالب قوت البلد ،كالقمح واخلبز والطحني عندنا ،وأجاز احلنفية إخراجها
نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي ،وأنفع لآلخذ ،وال يشرتط لوجوب صدقة الفطر الغنى
أو النصاب ،بل جتب على الذي ميلك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
ويرى جملس اإلفتاء األعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً ،وهي( :تسعة شواقل،
أو ما يعادهلا بالعمالت األخرى)عن عام  1435هـ2014 -م ،و (مثانية شواقل ،أو ما
يعادهلا بالعمالت األخرى)عن عام 1436هـ 2015 -م ،تيسرياً على الدافع واآلخذ،
ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خري له.
* صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري.
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وجيوز تعجيل صدقة الفطر خالل شهر رمضان املبارك ليتسنى للفقراء واملساكني
ٌ
أقوال كثريةٌ يف وقت إخراج زكاة الفطر ،فذهب
سد حاجاتهم الضرورية ،وقد رويت
ابن حزم إىل أن وقت زكاة الفطر :هو دخول شهر شوال ،أي غروب مشس اليوم األخري
من رمضان ،ورأى آخرون ،جواز إخراجها لعامني ،وقد كان الصحابة ،رضي اهلل عنهم،
يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومني ،كما جاء يف الصحيح عن ابن عمر(*) ،وإىل ذلك ذهب
1

أمحد ،وهو املعتمد عند املالكية ،وأجاز بعضهم تقدميها ثالثة أيام ،وقال بعض احلنابلة:
جيوز تعجيلها من بعد نصف الشهر ،وقال الشافعي :جيوز من أول شهر رمضان ،والقول
جبواز إخراجها من بعد نصف الشهر ،أيسر على الناس؛ بل يرجح جملس اإلفتاء األعلى
جواز إخراجها من أول الشهر ،كما رأى اإلمام الشافعي؛ ألن اجملتمع أصبح أكثر اتساعاً
وتعقيداً يف زماننا هذا.
وال جيوز شرعاً تأخريها إىل ما بعد أداء صالة عيد الفطر ،فمن مل خيرجها يف الوقت
املشار إليه ،فإنها تبقى يف ذمته ،وعليه إخراجها بعد ذلك ،وتعترب وقتها صدقة من
الصدقات ،والذي يؤخرها إىل ما بعد صالة العيد دون عذر يأثم.
وأشار اجمللس بهذه املناسبة إىل أن من مثرات صدقة الفطر ،أنها طهرة للصائم ،وإسعاٌد
للفقراء يف يوم العيد.
مقدار فدية الصوم:
يتوجب على املريض مرضاً مزمناً -ال يرجى برؤه ،-أو الشخص الطاعن يف السن،
الذي ال يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم ،ومقدارها ( :إطعام مسكني وجبتني) عن
كل يوم يفطر فيه ،مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة اليت خترج الفدية ،على
* صحيح البخاري ،أبواب صدقة الفطر ،باب صدقة الفطر على احلر واململوك.
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أن ال تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر ،لقـولـه تعاىلَ{ :ف َم ْن َكا َن ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
يضا

َ
نيَ ،ف َم ْن َت َط َّو َع
أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َرَ ،و َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ُم َت ْعَل ُمو َن}
َخيرْ ًا َف ُه َو َخيرٌْ َلُهَ ،وأَ ْن َت ُصوُموا َخيرٌْ َل ُك ْم إِ ْن ُكنت ْ

(*).
1

نصاب زكاة املال:
ً
مثقاال،
يقدر نصاب زكاة املال بالذهب والفضة ،ووزن نصاب الذهب عشرون
ونصاب الفضة مائتا درهم ،وكان الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،يستعملون لفظ املثقال
أو الدينار للذهب ،ويستعملون لفظ الدرهم للفضة ،ويرى جملس اإلفتاء األعلى أن
يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من األموال النقدية ،ومبا أن املثقال -أي الدينار
الذهيب -الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي مجهور
الفقهاء ،أخذاً مبثقال املدينة املنورة ،فيكون نصاب الذهب مخسة وثـمـانيـن غـراماً أي
(85 = 4.25 × 20غم ).
وبناء على سعر الذهب يف األسواق احمللية ،عند إصدار هذه الفتوى ،فإن مقدار
نصاب الزكاة يقدر بـ )2500( :دينار أردني أو ما يعادله من العمالت األخرى عن عام
 1435هـ2014 -م ،و( )2300دينار أردني أو ما يعادله من العمالت األخرى عن
عام 1436هـ 2015 -م ،وخيضع هذا التقدير للتعديل تبعاً ملا يطرأ على سعر الذهب
من ارتفاع أو اخنفاض عند إخراج الزكاة يف فرتات أخرى ،وحيدد العام املعترب يف حوالن
احلول ،وفق األشهر القمرية.
هذا وباهلل التوفيق

* البقرة.184 :
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قرار رقم 109/1

2013 /9 /19م

حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر لألصول والفروع
السؤال :ما حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر لألصول والفروع؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
ني
الص َدَق ُ
فإن مصارف الزكاة مثانية ،لقوله تعاىل{ :إِنمََّا َّ
ات ِلْلُف َق َراِء َوالمْ َسا ِك ِ

يل َف ِر َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
يضًة ِم َن اهللِ
َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
يل اهللِ َواْب ِن َّ
الرَق ِ
السبِ ِ
ني َوفيِ َسبِ ِ
َو ُ
يم}(*) ،فذكرت اآلية أصناف مصارف الزكاة ،ومل تذكر صلة القرابة بني
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ

املزكي وآخذ الزكاة ،وقد فصل الفقهاء يف ذلك تفصيالت اتفقت يف نواح ،واختلفت
ٍ
يف أخرى ،وبعد النظر يف تلك األقوال ،فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أن يفصل حكم

املسألة على النحو اآلتي:
 .1ال جيوز دفع الزكاة من املزكي إىل من وجبت عليه نفقتهم من األصول والفروع،
فالنفقة الواجبة حق الزم لألصل أو الفرع يف حال الوجوب ،وتغين عن غريها من
النفقات ،فلو أعطوا من الزكاة يف هذه احلال ،فتكون كمن أعطى نفسه ،وتصدق مبال
نفسه على نفسه.
 .2ال جيوز إعطاء البنت املتزوجة الفقرية اليت ينفق عليها زوجها من الزكاة ،إال إن
* التوبة.60 :
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كان زوجها ال ينفق عليها لفقره أو لبخله أو ال تكفيها نفقته عليها باملعروف ،فيجوز
إعطاؤها من الزكاة ( ،)1وعند اإلمام مالك تلزم نفقة النساء على األب حتى يتزوجن،
ويدخل بهن أزواجهن ،فإذا دخل بهن أزواجهن ،فال نفقة هلن عليه ،فنفقة البنت واجبة
على األب حتى يدخل بها زوجها(.)2
 .3جيوز دفع الزكاة إىل األصول والفروع إذا كانوا مدينني ،أو عاملني على الزكاة ،أو كانوا
مشمولني مبصرف (يف سبيل اهلل).
 .4جيوز دفع الزكاة إىل األصول والفروع الفقراء ،يف حال العجز عن نفقتهم الواجبة.
 .5واألحكام السابقة تسري على دفع صدقة الفطر لألصول والفروع يف حال الفقر،
واهلل تعاىل أعلم.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1نهاية احملتاج ،417/ 7 :مغين احملتاج ،186/ 5 :املغين.496/ 2 :
 .2املدونة.344/ 1 :

25

قرار رقم 108/1

2013 /8 /15م

حكم زكاة احملاجر
السؤال :ما حكم زكاة احملاجر؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فإن اهلل تعاىل أمر املؤمنني بالتصدق مما أخرج هلم من األرض ،فقال جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها

َ
لأَْ
َُ
ض}(.)1
َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا أَْن ِفُقوا ِم ْن َطيِّبَ ِ
ات َما َك َسبْت ْ
ُم َوممَِّا أ ْخ َر ْجنَا لك ْم ِم َن ا ْر ِ

وما خيرج من األرض إما أن يكون من الزروع والثمار ،وقد بيّنت السنّة املطهرة ما

جيب فيه من زكاة ،وإما أن يكون ركازاً وهو ما دفن يف األرض من ذهب أو ِف ّضة ،وفيه

ُ
س)( ،)2وإما أن يكون
الر َك ِاز الخُْ ُم َ
اخلمس؛ لقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم( :فيِ ِّ
استقر يف األرض منذ بداية َ
اخللق ،واستخراجه يكون ِب ُكلفة
معدناً ،وهو ما َع َدن ،أي
ّ
ومش ّقة ،وكلما زادت املؤونة قلت نسبة الزكاة ،فجعل الفقهاء زكاته ربع العشر ،كما
ورد عن عمر بن عبد العزيز ،رمحه اهلل ،وهو قول للحنابلة( )3أما احلجارة ،فهي على

الرأي الراجح ليست زرعاً وال مثاراً وال كنزاً وال معدناً ،وإن قاسها بعض العلماء على
املعدن.
وإن جملس اإلفتاء األعلى يرى اعتبار هذه احلجارة من عروض التجارةُ ،تز ّكى يف كل
مرة واحدة بنسبة .% 2.5
عام هجري ّ

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1البقرة.267 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ما يستخرج من البحر.
 .3املغين ،البن قدامة.330/ 2 :
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2015 /1 /22

قرار رقم 124/1

حكم صرف الزكاة لصاحل بناء مدرسة ومركز لرعاية الصم وتعليمهم

السؤال :ما حكم صرف الزكاة لصاحل بناء مدرسة ومركز لرعاية وتعليم الصم ،علماً
بأن الغالبية العظمى من املنتفعني هم من الفقراء؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
إن اهلل تعاىل شرع الزكاة ركناً من أركان الدين ،وقربةًيتقرب بها العبد إىل اهلل تعاىل،
وعن طريقها تتحقق معاني املودة والتكافل بني أبناء اجملتمع اإلسالمي ،وتتقوى بذلك
أواصر األخوة والوحدة والرتاحم فيما بينهم ،وقد حصر سبحانه وتعاىل مصارف الزكاة
َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
ني َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة
الص َدَق ُ
يف مثانية أصناف ،فقال تعاىل{ :إِنمََّا َّ
ات ِلْلُف َق َراِء َوالمْ َسا ِك ِ
يضًة ِم َن اهللِ َو ُ
يل َف ِر َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
يم
اهلل َعِل ٌ
ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
يل اهللِ َواِْب ِن َّ
الرَق ِ
السبِ ِ
ني َوفيِ َسبِ ِ
يم}(*).
َح ِك ٌ
1

ومن العلماء من أوصى باستيعاب هذه األصناف الثمانية باإلعطاء من الزكاة ،وأجاز
بعضهم أن تعطى بعض األصناف دون بعض ،يف الوجه الذي تتحقق به املصلحة ،ويراه
إمام املسلمني ،أو من يقوم مقامه.
وقد توسع بعض العلماء من متأخري فقهاء املذاهب واملعاصرين يف مدلول قوله تعاىل:
(ويف سبيل اهلل) فأجازوا صرف الزكاة يف بعض املصاحل اخلريية واملدارس اإلسالمية،
كالصم وغريهم ،إذا كانوا من الفقراء ،يف
وبناء مراكز لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ّ
* التوبة.60 :
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حني اعترب فريق كبري من العلماء املتقدمني واملتأخرين أن معنى قوله تعاىل( :ويف سبيل
اهلل) يعين صرف الزكاة على اجملاهدين والغزاة.
والذي يراه جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني جواز صرف الزكاة لصاحل بناء مدرسة
الصم ،حيث إن غالبية املستفيدين منهما فقراء ومساكني ،وهو ما يندرج
ومركز لرعاية ّ
الصم ومتكينهم من
ضمن املصاحل اليت يدعو إليها ديننا احلنيف ،يف إغناء هذه الفئة من ّ
إجياد وظائف وحياة كرمية الئقة ،وإبعاد شبح الفقر عن عائالتهم ،وهو أمر نراه من
فروض الكفايات اليت جيب أن يقوم بها اجملتمع اإلسالمي عن طريق الدولة ،فإذا عجزت
الدولة عن توفري ذلك ،وجب على أغنياء هذه األمة إجياده ،بدفع قسم من أموال الزكاة
والصدقات اجلارية اليت يدفعها احملسنون من هذه األمة.
ومبا أن هذه املدرسة أو مركز الرعاية قد يرتادهما بعض الطالب األغنياء من هذه
الفئة  -أي الصم  -ليستفيدوا من فرصة التعليم وحنوه ،فال مانع من ذلك ،إذا كان
مقابل رسوم يدفعها هؤالء للقائمني على هذه املراكز لتصرف بالتالي على إخوانهم
من الطالب الفقراء.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 122/2

2014 /11 /27م

حكم تغيري النية يف حج التمتع والقران
السؤال :ما حكم تغيري النية يف حج التمتع والقران ،وهل يصح للمتمتع أو القارن
أن ينوي العمرة عن غريه واحلج عن نفسه أو العكس؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاحلج له كيفيات ثالث ثبتت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،القائلِ( :لتَأْ ُخ ُذوا

َاس َك ُك ْم)( .)1فحج املفرد :أن ينوي احلج فقط ،وحج التمتع :أن ينوي العمرة ويؤديها
َمن ِ
ثم يتحلل منها ويبقى على حتلله إىل اليوم الثامن من ذي احلجة؛ فيحرم من سكنه باحلج
ويؤدي مناسكه ،وحج القران :أن ينوي أداء احلج والعمرة معاً.
أما عن تغيري النية؛ فيجوز تغيري النية يف املناسك الثالثة قبل اإلحرام من امليقات .كما
جيوز تغيري النية يف النسك من املتمتع للقارن ومن القارن للمتمتع ،ومن املفرد للتمتع
(خ َر ْجنَا َم َع النَّبيِ َّ ِ،صَّلى ُ
والقارن .عن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ :
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
تَ ،فأََم َر النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،م ْن
َولاَ ُن َرى إِلاَّ أََّنُه الحْ َ ُّجَ ،فَل َّما َق ِد ْمنَا َت َط َّوْفنَا ِباْلبَيْ ِ
ْي أَ ْن يحَِ َّلَ ،ف َح َّل َم ْن لمَْ يَ ُك ْن َس َ
لمَْ يَ ُك ْن َس َ
ْيَ ،وِن َس ُاؤُه لمَْ يَ ُس ْق َن َفأَ ْحَلْل َن)(.)2
اق الهَْد َ
اق الهَْد َ

وعن جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قال( :قدمنا مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم

الل ُه َّم َلبَّيْ َك ِبالحْ َ ِّجَ ،فأََم َرَنا َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
وحنن نقولَ :لبَّيْ َك َّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َج َعْلنَا َها
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً.

 .2صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج ،وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي.
29

(اج َعُلوا إِ ْهلاَ َل ُك ْم ِبالحْ َ ِّج ُع ْم َرةً)( ،)2قال النووي عن
ُع ْم َرةً)( .)1وقال صلى اهلل عليه وسلمْ :
حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :كان ً
أوال مفرداً ثم صار قارناً)(.)3
أما الشق الثاني من السؤال؛ وهو هل يصح للمتمتع أو القارن أن ينوي العمرة عن
غريه ،واحلج عن نفسه ،أو العكس؟ واجلواب :فإن من حج عن نفسه واعتمر عن نفسه
ً
أوال؛ فيجوز له أن يعتمر أو حيج عن غريه ،ملا ثبت يف حديث ميمونة ،رضي اهلل عنها،
(ح َّج َع ْن َن ْف ِس َكُ ،ث َّم ُح َّج َع ْن ُشبرُْ َمَة)(. )4
قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
ويرجح جملس اإلفتاء األعلى جواز أن حيج شخص عن نفسه ،وأن يعتمر عن شخص
آخر؛ شرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه ساب ًقا .وهو قول اجلمهور من احلنفية،
وأحد قولي املالكية ،واملذهب الشافعي ،وقول احلنابلة(.)5
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب من لبّى باحلج ومساه.

 .2صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب قوله تعاىل{ :ذلك مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام}.
 .3صحيح مسلم بشرح النووي.135/8 :

 .4سنن أبي داود ،كتاب املناسك ،باب الرجل حيج عن غريه ،وصححه األلباني.
 .5اجملموع شرح املهذب ،177/7 :املغين ،346/4 :حاشية الدسوقي.30/2 :
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قرار رقم 102/1

2013 /2 /7م

حكم تأمني شيكات مؤجلة لدى شركة متخصصة ومرخصة
السؤال :ما حكم تأمني شيكات مؤجلة لدى شركة متخصصة ومرخصة ،ويف حال تأخر
دفع أي شيك تقوم شركة التأمني بدفع قيمته لي دون نقص من قيمته ،مع العلم أنين
أدفع لشركة التأمني عمولة كطوابع وليست فائدة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن شركة التأمني الواردة يف السؤال تندرج حتت مسمى الشركات ذات األعمال
احملرمة ،وهذا النوع من الشركات ينص نظامها األساس على التعامل بالربا ،وهي تزاول
ً
أعماال حمرمة .وعليه؛ فإن التعامل مع هذا النوع من الشركات ال يصح؛ فهو يندرج حتت
باب التعاون على اإلثم والعدوان ،وإىل هذا ذهب مجاهري أهل العلم(.)1
يقول الشريازي( :إنه ال جيوز مبايعة من يعلم أن مجيع ماله حرام) ( ،)2فالتعامل جيب
أن يكون مبناه العمل احلالل ،ال احلرام ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىلَ { :وَت َعا َوُنواْ َعَلى اْلبرِ ِّ
َوالتَّ ْق َوى َو َال َت َعا َوُنواْ َعَلى اإلْث ِم َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقواْ اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِد ُ ْ
اب}(.)3
يد ال ِع َق ِ
ِ
كما أن نصوص السنة مل تستثن شيئًا من احلرام بوصفه ً
قليال أم كثرياً ،أو أن يكون
مغموساً يف احلالل الكثري ،ومما يدل على ذلك ،ما جاء يف األثر ،عن عبد اهلل بن حنظلة،
قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم أشد من
 .1املهذب للشريازي ،267/ 1 :املغين البن قدامة.4 - 3 / 5 :
 .2املهذب للشريازي.267/ 1 :
 .3املائدة.2 :

32

ست وثالثني زنية)(*) .وواقع شركات التأمني اليت غلب احلرام على أعماهلا ،حبسب
1

األنظمة والقوانني اليت تتعامل بها ،جيعل من املتعذر عليها أن تغري من طبيعة أعماهلا،
فتعامل الشركات بالربا يعترب مفسدة جيب درؤها ،وذلك باجتناب التعامل معها ،ويتفق
الفقهاء على أن القصد احملرم ،والباعث غري املشروع ،جيعل العقد حراماً ديانة ،ويعاقب
العاقد الذي يقصد ذلك.
هذا بالنسبة إىل شركات التأمني من النوع الوارد يف السؤال ،أما فيما يتعلق بتأمني
شيكات مؤجلة ،كما جاء يف الوصف املبني يف السؤال ،فهو حرام أيضاً؛ لتلبسه بالربا،
والغرر ،واجلهالة ،وامليسر.
وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أنه ال جيوز شرعاً التعامل مع مثل هذا النوع
من الشركات؛ بتأمني شيكات لديها ،أو غري ذلك من املعامالت؛ ألن فيه تأييداً هلا على
املنكر ،الذي أمر اهلل بتغيريه ،كما يرى حتريم تأمني الشيكات املؤجلة بالوصف املبني يف
السؤال.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

* مسند أمحد ،مسند األنصار ،مسند عبد اهلل بن حنظلة ،وصححه املنذري يف الرتغيب والرتهيب ،واهليثمي يف
جممع الزوائد ،واأللباني يف السلسلة الصحيحة ،وقال األرنؤوط :ال يصح مرفوعاً ،ويصح موقوفاً.
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قرار رقم 103/1

2013 /3 /28م

حكم التعامل بأسهم شركة يبلغ إمجال اقرتاضها بالربا أقل من %30
السؤال :ما حكم التعامل بأسهم شركة يبلغ إمجال اقرتاضها بالربا أقل من %30من
القيمة السوقية جملموع أسهمها ،وال يتجاوز مقدار الناتج عن عنصر حمرم  %5من
إمجالي إيراداتها .حسب ما تفيت به بعض مراكز الفتوى؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فهذا السؤال يندرج حتت نوع من أنواع الشركات املسماة بالشركات املختلطة ،اليت
خيتلط يف أسهمها احلالل واحلرام ،وهذه الشركات أصل عملها يكون يف املباح ،ولكنها
تتعامل باحلرام يف بعض أنشطتها ،واحلرام فيها يسري.
وناقش عدد من الندوات ،وهيئات الرقابة الشرعية للبنوك ،والشركات هذا النوع
من الشركات ،وللعلماء املعاصرين يف حكمها أقوال :فمنهم من أجاز التعامل مع مثل
هذه الشركات واالكتتاب فيها ،ومنهم من منع؛ وبعد االطالع على أقوال الفريقني
وآرائهم ،وما استندوا إليه من أدلة ،نرى أن اجمليزين استندوا إىل أدلة اجتهادية ،وال
يوجد دليل شرعي على النسب املذكورة يف السؤال ،وعلى هذا نقول بتحريم التعامل
مبثل هذا النوع من الشركات واالكتتاب يف أسهمها ،بيعاً ،وشراًءَّ ،
قل احلرام فيه ،أو

َكُثر ،لقوله تعاىلَّ :
الرَبا َال يَُقوُمو َن إِ َّال َك َما يَُقوُم َّال ِذي يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
الشيْ َط ُان
{ال ِذ َ
ين يَأُْكُلو َن ِّ

الرَبا َوأَ َح َّل ُ
َّه ْم َق ُالواْ إِنمََّا اْلبَيْ ُع ِمث ُ
الرَبا َف َمن َجاءُه
س َذِل َك ِبأَن ُ
ِم َن المَْ ِّ
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
ْل ِّ
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َم ْو ِع َظٌة ِّمن َّرِّبِه َفانتَ َه َى َفَلُه َما َسَل َ
اب النَّ ِار ُه ْم
ف َوأَ ْمُرُه إِلىَ اهللِ َو َم ْن َعاَد َفأُ ْوَلـئِ َك أَ ْص َح ُ

ِفي َها َخاِل ُدو َن}(.)1

ويف احلديث النبوي عن جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،قالَ :
(ل َع َن َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى

الرَبا َوُمو ِكَلُه َو َكاِتبَُه َو َشا ِه َديِْهَ ،وَق َ
الُ :ه ْم َس َواٌء)( .)2فهذه النصوص
اهلل عليه وسلم ،آ ِك َل ِّ
وغريها ،تفيد حرمة قليل الربا وكثريه ،بل عد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الربا من
السبع املوبقات املهلكات.
وأمام هذه النصوص ،ال ميكن التذرع جلواز الربا القليل بالضرورة واملصلحة تارة،
وبعموم البلوى ،وأن العربة للغالب تارة أخرى ،وهذه األدلة من عموميات القواعد
الفقهية ،ال تصمد أمام األدلة الصرحية القطعية اخلاصة احملرمة للربا.
وبناًء عليه؛ يوصي اجمللس بتحري الدقة يف تتبع احلالل واحلرام والتخلص من املال
احلرام الذي نتج جراء هذا التعامل.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1البقرة.275 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن آكل الربا ومؤكله.
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قرار رقم 106/2

2013 /6 /13م

حكم احلصول على قرض بربا لشراء شقق سكنية يف القدس
السؤال :نظراً لغالء إجيار الشقق يف القدس ،وتعذر وجود متويل من بنوك إسالمية
لشراء شقق عن طريق املراحبة يف الوقت احلاضر ،هل جيوز احلصول على قرض بربا من
البنوك التجارية هلذا الغرض؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فال شك أن الربا حمرم حترمياً قطعياً؛ ثبت يف كثري من اآليات القرآنية ،واألحاديث

ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ اهللَ َوَذُرواْ
النبوية الشريفة ،فقد قال اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

الرَبا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ُم
َما َب ِق َي ِم َن ِّ
ني َفإِن لمَّْ َت ْف َعُلواْ َفأَْذُنواْ بحَِ ْر ٍب ِّم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َوإِن ُتبْت ْ
وس أَ ْم َواِل ُك ْم َال َت ْظِل ُمو َن َو َال ُت ْظَل ُمون}( ،)1وقال أيضاًَ { :وأَ َح َّل ُ
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم
َفَل ُك ْم ُر ُؤ ُ
الرَبا}( ،)2وجاء يف احلديث عن جابر ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(ل َع َن َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ِّ

الرَبا َوُمو ِكَلُه َو َكاِتبَُه َو َشا ِه َديِْهَ ،وَق َ
الُ :ه ْم َس َواٌء)( ،)3وع ّد الرسول ،صلى اهلل
وسلم ،آ ِك َل ِّ
عليه وسلم ،الربا من السبع املوبقات ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ،
ول اهللَِ ،و َما ُه َّن؟ َق َ
يل :يَا َر ُس َ
صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
اتِ ،ق َ
ال:
وب َق ِ
الْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ

ِ
الس ْحُرَ ،وَقتْ ُل النَّ ْفس اليت َح َّر َم ُ
ِّ
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيم،
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
اهلل إِ َّال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ِ
َات اْل َغاِف َ
َات)(.)4
والتولي يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
ال ِت المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
 .1البقرة.279 - 278 :
 .2البقرة.275 :

 .3صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن آكل الربا ومؤكله.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان الكبائر وأكربها.
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وفيما يتعلق باالقرتاض الربوي لشراء مسكن ،فيظن بعض الناس أن ذلك جائز،

انطالقاً من أن السكن من ضرورات احلياة؛ وال شك أن السكن من حاجات احلياة؛
وليس الشراء بذاته دائماً من ضرورات احلياة أو حاجاتها؛ ما دام هناك بديل ،أال وهو
االستئجار بأنواعه املشروعة ،باإلضافة إىل إمكانية البحث عن متويل مشروع ،من هنا؛
فال يصح اللجوء إىل احملرم ما دام هناك حالل يغين عن احلرام ،ويسد مكانه؛ فانتفت
الضرورة لذلك؛ والضرورة كما عرفها العلماء( :هي أن تطرأ على اإلنسان حالة من
اخلطر ،أو املشقة الشديدة؛ حبيث خياف حدوث ضرر ،أو أذى بالنفس ،أو بالعضو ،أو
بالعرض ،أو باملال ،وتوابعها ،ويتعني أو يباح ارتكاب احملرم ،أو ترك الواجب ،أو تأخريه

عن وقته؛ رفعاً للضرر عنه يف غالب ظنه ،ضمن قيود الشرع) ،قال اهلل تعاىلَ{ :ف َم ِن
ْ
اض ُطر َغ ب
يم}(*) ،وللضرورة بعض الضوابط
اغ َو َال َعاٍد َفال إِْث َم َعَليِْه إِ َّن اهللَ َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
َّ يرْ َ َ ٍ
والشروط ،ال بد من األخذ بها ،ومنها:
1

 أن تكون الضرورة أو احلاجة املاسة قائمة وغري متوقعة. أن ال تكون هناك وسيلة أخرى مباحة لتلبية احلاجة أو الضرورة ،فال يلجأ إىل الربا؛إذا أمكن احلصول على قرض حسن ،أو بيع عقار ،أو رهن ،أو إجارة.
 أن تكون الضرورة ملحة؛ حبيث تتعلق بفوات نفس ،أو عقل ،أو مال ،أو دين ،أوعرض.
 أن يرتكب احملظور مبقدار ما يدفع حالة اخلطر؛ ألن الضرورة تقدر بقدرها.والضرورة القصوى امللجئة ،ككون الشخص سيسجن ،أو ميوت ،أو يلقى يف الشارع،
أو حيدث له بالء ال يتحمله ،وتبقى قائمة بعد استنفاذ وسائل احلالل مجيعها.
وبناء على ما تقدم ،فال جيوز االقرتاض بربا لشراء شقة سكنية يف القدس أو غريها،
* البقرة.173 :
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وعلى املسلمني البحث عن البدائل املباحة ،وهي موجودة بال شك ،وقد وعد اهلل تعاىل
بالفرج وتيسري األرزاق ،ملن يتق اهلل ويصرب ،ويتجنب ما حرمه اهلل تعاىل من الربا وحنوه،
وال شك بوجود الشدة واملعاناة اليت يلقاها املواطنون املقدسيون ممن ال يستطيعون متلك
الشقق ،وخباصة األزواج الشابة ،غري أن تلك الشدة ال تربر للمسلم حتليل الربا ،أو
التعامل طواعية مع البنوك الربوية؛ ومما يقوي التوجه إىل حتريم هذا النوع من االقرتاض

أن العقار املقرتض له يبقى رهناً للجهة املقرضة؛ وسيكون بالتالي عرضة لوضع اليد
عليه إن عجز املقرتض عن أداء أقساط القرض الربوي؛ مما يعرض هذا العقار للتسرب
لألعداء.

وليعلم املسلمون مجيعاً أن وصول أحدهم ،أو بعضهم إىل درجة االضطرار؛ اليت تهدد

بقاءهم ووجودهم ،دون أن يقفوا إىل جانبهم ،جيعلهم مجيعاً آمثني ،بل إن األمة بأمجعها
آمثة؛ إن ختّلت عنهم ،وتقاعست عن مساعدتهم ،ودعم مقومات صمودهم؛ وخباصة يف

هذه البقعة الطاهرة؛ اليت تتعرض نهاراً وجهاراً للطمس والتطهري العرقي ،واالستالب
واملصادرة.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 114/1

2014 /2 /20م

حكم فتح احلسابات اجلارية والتوفري ،واجلوائز اليت متنحها البنوك لزبائنها

السؤال :يلجأ بعض الناس –بسبب ظروف قاهرة– إىل فتح حساب توفري غري مرتبط
بفوائد ربوية ،إال أن صاحبه قد ينال بعض اجلوائز البنكية ،ويف املقابل ،فإنه إذا فتح
حساباً جارياًُ ،تقتطع منه عموالت بنكية ،فأي احلسابني يفتح؟ وما حكم اجلائزة البنكية
اليت قد حيصل عليها من حساب التوفري؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن احلكم الشرعي يف املسألة يعتمد على نوع البنك الذي يتم التعامل معه ،هل
هو بنك ربوي أو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؟
فإن كان البنك ربويًا:
فأصل التعامل مع هذا النوع من البنوك ،أنه ال جيوز باتفاق علماء السلف واخللف،
وهيئات اإلفتاء ،واجملامع الفقهية ،إال للضرورة ،كاخلوف على ذهاب املال ،وعدم وجود
بديل شرعي.
جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي :حيرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف
إسالمي أن يتعامل مع املصارف الربوية يف الداخل أو اخلارج ،فال عذر مع البديل
الشرعي ،وعليه أن يستعيض عن اخلبيث بالطيب ،ويستغين باحلالل عن احلرام.
واجلوائز املقدمة من هذه البنوك إما أن تكون على احلسابات املودعة ،أو على شهادات
االستثمار بأنواعها الثالثة (فئة أ ،ب ،ج).
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واحلسابات املودعة نوعان :توفري وجاري ،والتكييف الفقهي والقانوني هلا أنها
قروض ،وإن كانت تسمى بالودائع على خالف احلقيقة ،حتى لو كانت كما وصفت
بأنها ودائع؛ فهذا يعين أنها أمانة ،وال جيوز حبال انتفاع املستودع مبال األمانة.
وإذا كان األمر كذلك ،فإن اجلوائز املقدمة من البنك الربوي هلذه الودائع غري جائزة
من الناحية الشرعية؛ ألنها من الربا احملرم الداخل يف معنى القاعدة الشرعية( :كل قرض
جر نفعاً فهو ربا) ،وهذه القاعدة جممع عليها عند العلماء؛ قال ابن قدامة :كل قرض
شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف .وقال ابن املنذر :أمجعوا على أن املسلف إذا
شرط على املستلف زيادة أو هدية ،فأسلف على ذلك ،فإن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

(*)
1

وإن كان البنك يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية:
فإن اجلوائز املقدمة منه خمتلف يف مشروعيتها عند الفقهاء املعاصرين بني جميز ومانع،
واألغلب على جتويزها يف احلسابات االستثمارية دون اجلارية ،وجه منعها يف اجلارية أنها
قرض جر منفعة ،وهو حمرم شرعاً.
وال يقال هذا من باب حسن القضاء ،وهو جائز باتفاق ،ألن البنوك تعلن مسبقاً عن
هذه اجلوائز وتروج هلا ،مما يشجع املودعني على اإلقبال عليها ،وإبقاء حساباتهم فيها.
وأما احلسابات االستثمارية؛ وهي اليت أودعها أصحابها بقصد االستثمار ،وتكيف
على أساس املضاربة ،فاملودع هو رب املال ،واملصرف هو املضارب ،ويتم توزيع األرباح
بنسبة بينهما حسب االتفاق.
وذلك ضمن الضوابط اآلتية:
ً
أوال :ال جيوز أن تقبل الودائع االدخارية على أساس أنها قرض مضمون بفائدة
* الشرح الكبري البن قدامة.360/ 4 :
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مقطوعة؛ ألن هذا ميثل الربا حبد ذاته ،للقاعدة الشرعية( :كل قرض جر نفعاً فهو حرام).
ثانياً :جيب أن تقبل هذه الودائع على أساس املضاربة ،وتكون خاضعة للربح واخلسارة،
واألرباح توزع بني الطرفني (املودعني والبنك) مضاربة يف نهاية العام.
ثالثاً :جيب على البنك اإلسالمي أن خيرب صاحب الوديعة بأنها ستكون خاضعة لنظام
الربح واخلسارة يف (املضاربة).
أما حكم اجلائزة فيها ،فمشروعة بشروط:
 أن ال يكون مال اجلائزة من األرباح العامة؛ ألنها من حق املودعني واملستثمرين،وليس للبنك التربع عنهم.
 أن تكون اجلائزة من أموال املساهمني يف رأس مال املصرف. أن ال تؤدي هذه اجلوائز إىل ضمان عدم خسارة رأس مال املضاربة.واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 112/1

2013 /12 /26م

حكم تأجري العقار إىل بنك يتعامل بالربا
السؤال :ما حكم تأجري عقار أو بيعه إىل بنك يتعامل بالربا ،أو إىل طرف يعلم مسبقاً

حمرمة؟
أنه سيستخدمه يف أعمال ّ

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله

وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فالربا حرام؛ لقوله تعاىلَ { :وأَ َح َّل ُ
الرَبا}( ،)1وهو كبرية من كبائر
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
بيِ
الذنوب ،ومن السبع املوبقات ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْهَ ،ع ِن النَّ ِّ ،صلى اهلل عليه
ول اهللَِ ،و َما ُه َّن؟ َق َ
ات َق ُالوا :يَا َر ُس َ
وسلمَ ،ق َ
الِّ :
الش ْر ُك ِباهللِ،
وب َق ِ
الْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ
ِ
الس ْحُرَ ،وَقتْ ُل النَّ ْفس َّال َح َّر َم ُ
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَ ،والتَّ َوِّلي
َو ِّ
اهلل إِ َّال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ِ تيِ
َات اْل َغاِف َ
ال ِت)( ،)2وال جيوز تأجري عقار أو بيعه إىل
يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
حمرمة؛ ألن يف ذلك
بنك يتعامل بالربا أو إىل طرف يعلم مسبقاً أنه سيستخدمه يف أعمال ّ
تعاوناً على اإلثم والعدوان ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا
َعَلى الإْ ْث ِم َواْل ُع ْد َوا ِن}( ،)3فعن َج ِابر ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(ل َع َن رسول اهللِ ،صلى اهلل
ٍ
ِ
()4
الرَبا وموكله َو َكاِتبَُه َو َشا ِه َديِْه ،وقالُ :ه ْم َس َواٌء) ؛ فالكاتب والشاهد
عليه وسلم ،آ ِك َل ِّ
معاون على اإلثم.

وعليه ،حيرم التأجري املذكور ملا ذكرنا ،وللقاعدة الفقهية (للوسائل حكم املقاصد)(،)5

وما يفضي إىل احلرام فهو حرام ،وقد جاء يف املغين( :وال جيوز للرجل إجارة داره ملن...
يتخذها لبيع اخلمر أو القمار)( .)6واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1البقرة.275 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب رمي احملصنات.
 .3املائدة.20 :
 .4صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن آكل الربا وموكله.
سن اجليزاني.279/ 1 :
حسينْ بن َح ْ
حملمد ْ
بن َ
 .5معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعةَّ ،
 .6املغين.321/ 5 :
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قرار رقم 115/1

2014 /3 /20م

حكم التصرف يف أموال الوقف وعوائده ،ومدى والية الدولة عليها
السؤال :ما ضوابط التصرف يف أموال الوقف وعوائده ،وما مدى والية الدولة عليها؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله

وصحبه أمجعني ،وبعد؛

الوقف –باعتباره ً
ُ
أصال من أصول الشريعة اإلسالمية ،ومظهراً من مظاهر
فقد َّأدى
التكافل والرتاحم واإلحسان بني أبناء اجملتمع -دوراً مهماً يف حياة األمة اإلسالمية ،وغدا
من مساتها البارزة ،ومن أبرز نظمها يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ،واهتم به

الفقهاء ،فوضعوا له األحكام واملعايري اليت تضبط معامالته ،بهدف احملافظة على منافعه

للموقوف عليهم ،وفق مقاصد الوقف وشروطه.

وقد ثبتت مشروعية استثمار الوقف بأدلة منهاَ :عن اْبن ُع َم َرَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ ُه َما( ،أَ ْن
ِ ِ
اب أَ ْر ًضا بخَِيْبرَََ ،فأََتى النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
لخْ َ َّ
يستَأِْمُرُه ِفي َها،
اب أَ َص َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمْ ،
ُع َم َر اْب َن ا ط ِ
ال :يَا َر ُس َ
َف َق َ
س ِعنْ ِدي ِمنُْهَ ،ف َما َتأُْمُر
ول اهللِ؛ إِِّني أَ َصبْ ُت أَ ْر ًضا بخَِيْبرََ لمَْ ُأ ِص ْ
ب َمالاً َق ُّط أَْن َف َ
ت ِب َهاَ ،ق َ
ِبِه؟ َق َ
َصد َ
ت أَ ْصَل َهاَ ،وَت َص َّدْق َ
ْت َحبَ ْس َ
ال :إِ ْن ِشئ َ
اع،
َّق ِب َها ُع َمُر ،أََّنُه لاَ ُيبَ ُ
الَ :فت َ
َولاَ ُيو َه ُبَ ،ولاَ ُيو َر ُث ،)1()...وحظيت مسألة استثمار الوقف يف عصرنا الراهن باهتمام
أهل العلم ،وجمامع الفقه اإلسالمي ،وبذل العلماء جهداً ملموساً يف البحث عن صيغ

جديدة الستثمار أموال الوقف وعائداته ،مستدّلني على ذلك مبطلق األدلة الشرعية اليت
بن َغ ْرَق َدةََ ،ق َ
ال( :سمَ ِ ْع ُت الحْ َ َّي يحَُ ِّدُثو َنَ ،ع ْن ُع ْر َوةَ
يب ُ
جتيز استثمار املال ،ومنها حديث َشبِ ُ
أَ َّن النَّبيِ َّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْع َطاُه ِدينَا ًرا يَ ْشترَ ِي ِبِه َشاةًَ ،ف ْ
اع
اشترََى َلُه ِبِه َشاَتينْ ِ َ ،فبَ َ
َار َو َشاةٍَ ،ف َد َعا َلُه ِباْلبرََ َكِة فيِ َبيْ ِعِهَ ،و َكا َن َل ِو ْ
اب
اشترََى الترَُّ َ
إِ ْح َد ُ
َارَ ،و َجاَءُه ِب ِدين ٍ
اه َما ِب ِدين ٍ
َل َرِب َح ِفيِه)()2؛ وال ريب أن استثمار مال الوقف حيقق النفع املرجو للمستفيدين من
 .1صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،باب الشروط يف الوقف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب منه
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الوقف خباصة ،وللمجتمع اإلسالمي بعامة.

ومعلوم أن من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ املال ،وال َّ
يتحقق ذلك إال باستثماره

وتنميته ضمن ضوابط شرعية ،يتوجب مراعاتها وااللتزام بها ،ومن هذه الضوابط ما
ً
استبداال.
يتصل باألموال الوقفية وعوائدها ،ومنها ما يتصل بأعيان الوقف ،بيعاً أو
ً
أوال -ضوابط التصرف بأموال الوقف وعوائده:

جيب التقيد بالضوابط الشرعية اآلتية عند التصرف بأموال الوقف وعوائده:

 .1االلتزام بشرط الواقف ،واحرتام إرادته ،وضرورة الرجوع إليه ،كما ورد يف احلجة
ويعد هذا الضابط يف رأي الفقهاء من أهم األسس اليت ينبغي على ّ
الوقفيةُّ ،
نظار
الوقف ومسؤوليه -سواء كانوا أفراداً أم جهات رمسية -االلتزام به ،والتقيد مبحتواه؛
ألن شرط الواقف –كما قالوا -كنص الشارع ،يف النفاذ ما مل يكن منافياً لقواعد
الشريعة وأحكامها ومقاصدها العامة.

 .2األخذ باحليطة واحلذر يف اعتماد قرارات التصرف باألموال الوقفية لغايات التنمية

واالستثمار ،وعدم تعريضها للمخاطر ،وذلك باحلصول على الضمانات املشروعة،
وتوثيق العقود االستثمارية املربمة لدى اهليئات الرمسية.

 .3أن تكون عمليات التصرف بأموال الوقف وعوائده مشروعة ،وطرقه مباحة.

 .4احملافظة على (املوقوف) وصيانته ،مبا حيقق بقاء عائده ،ودوام نفعه ،وذلك مقدَّم يف
رأي اجلمهور على توزيع العوائد على املستفيدين؛ ألن قصد الوقف صرف َّ
غلته مؤبداً،

وال تبقى دائمة إال بالعمارة(*).
1

 .5ضرورة التخطيط واملتابعة واإلشراف والرقابة الداخلية ،واالعتماد على الطرق

الفنية والوسائل االستثمارية احلديثة ،واالسرتشاد يف ذلك كله بأهل اخلربة والتخصص

يف جمال التنمية واالستثمار.
ثانياً -ضوابط التصرف يف أعيان الوقف بالبيع واالستبدال:

تباينت آراء الفقهاء يف هذه املسألة بني التضييق والتوسيع ،والرأي الراجح فيها ،واهلل

* املوسوعة الفقهية الكويتية.198 /44 :
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تعاىل أعلم :جواز اإلبدال إذا َّ
تعطلت منفعة العني املوقوفة ،وكان فيه مصلحة للموقوف
عليهم ،وحتقيق ملقاصد الواقفني ،شرط أن يتم ذلك يف ضوء دراسات اجلدوى ،وتقويم
املشروعات االستثمارية ،من طرف أهل اخلربة واالختصاص.
ثالثاً -مدى والية الدولة على أموال الوقف:

فيما يتعلق حبدود والية الدولة على األموال الوقفية ،فينبغي التمييز بني األوقاف

الذرية واألوقاف اخلريية العامة ،مع ضرورة االلتزام يف كليهما بشرط الواقف ،ففي حال

األوقاف العامة ،فإن من حق الدولة اإلشراف عليها ،ورعايتها ،والعناية بها ،ومراقبة
َّ
نظارها ،انطالقاً من مسؤوليتها يف رعاية الشؤون العامة لألمة ،وألن الوالية على
األوقاف هي من باب الوالية العامة على مصاحل املسلمني ،على أن يكون صرف ريعها
واإلفادة منها حسب شرط الواقف.

أما األوقاف الذريَّة؛ فإن الضرورة تقتضي احملافظة على واليتها اخلاصة واستقالليتها

وفق ما شرطه الواقف ،مع ضرورة خضوعها إلشراف الدولة ،ورقابتها املستمرة عرب

يت اإلحاطة والرعاية ،وما يعنيه
أجهزتها املختلفة؛ مبعنى قصر تدخل الدولة على مهم ْ
ذلك من وجوب علمها بأمور الوقف وأحواله ،واطالعها على ما جيري فيه من ممارسات
َّ
النظار ،مع مراقبة أدائهم ،وتوفري احلماية القانونية واخلربات الداعمة هلم ،وال شك يف
ُّ
سيحد من جتاوزات النظر الفردي ،ويسهم يف
أن قيام الدولة بدورها اإلشرايف والرقابي
تطوير أداء هذه املؤسسات ،واضطالعها مبا عهد إليها من مهمات بكفاءة واقتدار ،وجيوز

وضع أموال الوقف يف حساب خاص تابع لوزارة املالية؛ حيث ال خيلتط حبساب الوزارة
العام ،ويكون اإلنفاق منه حتت نظر الدولة ومراقبتها وفق شرط الواقف.

أما فيما يتعلق بأموال وزارة األوقاف وعوائدها من غري األموال الوقفية ،فيجوز

إيداعها يف خزينة الدولة ،كما جيوز إحلاق أموال وزارة األوقاف اليت ال تتعلق بالوقف

خبزينة الدولة ،على غرار ما جيري يف الوزارات احلكومية األخرى.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 117/1

2014 /5 /22م

حكم الشرع يف تأجري مسجد مهجور لغرض السكن فيه
السؤال :ما حكم الشرع يف تأجري مسجد مهجور لغرض السكن فيه ،بعد أن مت بناء
مسجد جديد جبواره؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد ذهب مجهور العلماء إىل أن األصل حتريم بيع املسجد واستبداله؛ ملا ورد أن عمر

ابن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أصاب أرضاً خبيرب فأتى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يستأمره

فيها ،فقال( :يَا َر ُس َ
س ِعنْ ِدي ِمنْهَ ُ،ف َما
ول اهلل؛ِ إِِّني أَ َصبْ ُت أَ ْر ًضا بخَِيْبرََ لمَْ ُأ ِص ْ
ب َمالاً َق ُّط أَْن َف َ
ت ِب َهاَ ،ق َ
َتأُْمُر ِبِه؟ َق َ
َصد َ
ت أَ ْصَل َها َوَت َص َّدْق َ
ْت َحبَ ْس َ
ال :إِ ْن ِشئ َ
اع،
َّق ِب َها ُع َمُر ،أََّنُه لاَ ُيبَ ُ
الَ :فت َ
ُ (*)
َولاَ ُيو َه ُبَ ،ولاَ ُيو َرث).
1

ولكن إن هجر املسلمون مسجداً ،حيث صارت منافعه الكلية متعطلة ،فال يرفع فيه

األذان ،وال تقام فيه الصلوات؛ خلراب حل به ،أو لتحول الناس عنه إىل مسجد آخر،
أكثر انتفاعاً به وأصلح ،فقد انتفت عنه صفة املسجدية واخلضوع ألحكام املساجد،
وصار مهجوراً.

فإن كان األمر كذلك ،فللعلماء يف استبداله قوالن؛ املنع ،للدليل األول .واجلواز ،وبه
قال كثري من أهل العلم ،منهم احلنفية ،واحلنابلة ،وبعض املالكية ،مستدلني مبا ثبت
عن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أنه كتب إىل واليه سعد بن أبي
وقاص ،رضي اهلل عنه ،ملا بلغه أن بيت املال بالكوفة قد نقب؛ أي لغرض سرقته ،أن
* صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب هل يدخل يف األميان والنذور األرض والغنم والزروع
واألمتعة.
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انقل املسجد الذي بالتمارين  -اسم موضع  -واجعل بيت املال يف قبلة املسجد ،فإنه
مصل ،وهذا مبشهد الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،ومل خيالف فيه أحد،
ال يزال يف املسجد ٍ

فصار إمجاعاً ،ووجه االستدالل أن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أمر بنقل املسجد من
مكانه إىل جوار بيت املال ملصلحة بيت املال )1(.كما استدلوا جبواز بيع الفرس الكبرية؛
لالنتفاع بثمنها فيما يصلح للغزو واجلهاد ،قال ابن عقيل( :الوقف مؤبد ،فإذا مل ميكن
تأبيده على وجه ختصيصه ،استبقينا الغرض ،وهو االنتفاع على الدوام يف عني أخرى،
واتصال األبدال جرى جمرى األعيان ،ومجودنا على العني مع تعطلها تضييع للغرض)(.)2
إذاً؛ فأن يصار إىل أن تأجري املسجد املذكور بعد تعطل منافعه أمر جائز؛ ألن الوقف

املتعطل جيوز بيعه ،فإجازة إجارته من باب أوىل ،لكن بتحقق الشروط اآلتية:
 .1أن تكون منافع املسجد قد تعطلت ،وزال عنه صفة املسجدية.
 .2انتفاء إمكانية االنتفاع به ملرفق من مرافق املسجد.
 .3أن تتوىل هذا األمر اجلهة الرمسية املسؤولة عن أموال األوقاف؛ لتحقيق مصلحة
راجحة تعود بالنفع على الوقف.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1رواه الطرباني ،480/ 2 :قال اهليثمي :رواه الطرباني ،والقاسم مل يسمع من جده ،ورجاله رجال الصحيح.
 .2املغين.369/ 5 :
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قرار رقم 121/2

2014 /10 /23م

حكم تأجري شهادة الصيدالني لفتح صيدلية من قبل آخرين مببلغ مقطوع

السؤال :ما حكم تأجري شهادة الصيدالني لفتح صيدلية من قبل آخرين مببلغ مقطوع،
أو بنسبة شائعة يف الربح؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن شهادة الصيدالني هي ملكية فردية حصل عليها جبده واجتهاده ضمن أسس
علمية؛ فأصبحت ملكه وحقه ،له حق االنتفاع بها على الوجه املشروع.
أما أن يؤجر الصيدالني شهادته لغري صيدالني ليفتح صيدلية فال جيوز ذلك؛ ألنه
غش وخداع ،وتوسيد األمر لغري أهله ،وإضرا ٌر بالناس ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم( :من ّ
غشنا فليس منّا)(*).
1

ومما جيدر ذكره أن القانون الفلسطيين الذي ينظم مهنة الصيدلة مينع تأجري الشهادة
على النحو املذكور يف السؤال ،فينبغي احرتامه والتقيد به ،ألنه صادر عن اجلهات
املتخصصة املخولة بذلك ،وهو ال خيالف أحكام الشريعة الغراء.
ولذا يرى جملس اإلفتاء األعلى أنه ال جيوز تأجري شهادة الصيدلة لآلخرين.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب قوله صلى اهلل عليه وسلم( :من غشنا فليس منا).
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قرار رقم 121/1

2014 /10 /23م

حكم بيع سلع خمتلفة من خالل موقع إلكرتوني بطريقة املزاد ،واملزاد العكسي

السؤال :ما حكم بيع سلع خمتلفة من خالل موقع إلكرتوني بطريقة املزاد ،واملزاد
العكسي؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد سبق جمللس اإلفتاء األعلى أن أصدر فتوى حتت رقم  79/ 1بتاريخ /3 /18
2010م ،خاصة باملزادات اإللكرتونية ،واليت تعين املناداة على السلعة بوسائل تقليدية
أو إلكرتونية ،فيزيد بعضهم على بعض يف الثمن ،ثم يستقر البيع على من يعرض
أعلى سعر ،وبينت الفتوى أن الفقهاء أمجعوا على جواز هذا البيع إذا حتققت شروطه
وضوابطه الشرعية استثناء من (بيع الشراء على شراء أخيه ،والسوم على سوم أخيه)

الذي نهى عنه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقولهَ :
يع َعَلى َبيْ ِع أَ ِخيِهَ ،و َال يَ ُسوُم
(ال يَبِ ُ
َعَلى َس ْو ِم أَ ِخيِه)( ،)1واستدلوا على ذلك مبا ثبت عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
يم ْن يَ ِز ُ
يد)( ،)2كما أن املسلمني باعوا يف أسواقهم باملزايدة -وما
أنهَ( :ب َ
اع َق َد ًحا َو ِحْل ًسا ِف َ
زالوا -من غري نكري ،على أن يتم ذلك بشروط وضوابط ،نص عليها الفقهاء ،ومنها:
 .1أن تكون السلعة املباعة مما يباح التعامل بها شرعاً.

 .2ضمان حرية املزايدة من املشاركني يف املزاد ،وعدم تقييد ذلك مبقابل مادي.
 .3أن ال يقصد منه إحلاق الضرر بالبائع أو باملشارك ،كالنْجش ،حيث يلجأ أحد
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال يبيع على بيع أخيه ،وال يسوم على سوم أخيه ،حتى يأذن له أو يرتك.
 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ،رضي اهلل تعاىل عنه .وقال األرنؤوط :إسناده

صحيح على شرط الشيخني.
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املشاركني إىل زيادة سعر السلعة دون أن يكون لديه نية لشرائها ،وذلك على سبيل
اخلداع والتغرير ،وحفز املشاركني اآلخرين وإغرائهم بالزيادة يف عروض أسعارهم ،فقد
ثبت يف الصحيحني ،عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه

َّ
ش)( ،)1وكذا (البخس) ،أو ما يسميه بعضهم (النجش العكسي)،
َو َسل َمَ ،ن َهى َع ِن النَّ ْج ِ
ويعين( :تواطؤ بعض املتنافسني املشاركني يف املزاد ،واتفاقهم على ترك املزايدة يف حلظة
معينة لصاحل أحد الراغبني يف الشراء ،لريسو عليه املزاد بسعر ضئيل؛ وهذا من أنواع
الغش والتحايل ،وأكل أموال الناس بالباطل)(.)2
ويباح لصاحب املزاد أخذ مبلغ حمدد ومقطوع ،لقاء تزويد املشارك بكراسة الشروط
اليت يقوم عليها املزاد ،وهي غري مسرتدة؛ ألنها مثن للكراسة ونفقات التعاقد ،على أن
يكون املبلغ يف حدود التكلفة الفعلية هلذه الكراسة ،وال يتجاوزها ،كما جيوز أخذ ضمان
مالي حمدَّد ممَّن يرغب يف دخول املزاد واملشاركة فيه ،على أن حيسب من الثمن حال رسو
يرس عليه العطاء ،كي ال يندرج يف دائرة القمار
العطاء على من فاز بهُّ ،
ويرد إىل من مل ُ
احملرم.
وبالنظر إىل فكرة املزاد العكسي اليت ينوي أصحاب السؤال إقامة موقعهم اإللكرتوني
على أساسها ،جند أنها تقوم على عرض سلعة للبيع باملزايدة بسعر ال يزيد عن

 % 10من سعرها األصلي ،فإذا كان السعر األصلي ( )100دينار ً
مثال؛ فإنها تعرض

على املشاركني يف املزاد بسعر ( )10دنانري ،وتتم املزايدة بتخصيص عدد حمدد من
املزايدات لكل مشارك ،حيث خيصم رسم اشرتاك حيدده املنظمون لقاء كل مزايدة منها،
وتؤول املبالغ املستوفاة من هذه الرسوم مهما بلغت قيمتها لصاحل منظمي املزاد .ومن
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب النجش ،ومن قال :ال جيوز ذلك البيع.

 .2أنظر :خالد بن عبد العزيز السيد ،أحكام املزاد يف الفقه اإلسالمي ،ص.233 :
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الطبيعي أنه كلما زاد عدد املشاركني يف املزاد ،كلما ازداد ريع الرسوم اليت يدفعونها ،ثم

تباع السلعة إىل آخر من يرسو عليه املزاد ،وغالباً ما يكون سعرها الذي أغلق عنده املزاد
أقل بكثري من سعرها األصلي ،وبالتالي فإن املنظمني ال خيسرون؛ ألن مكسبهم مصدره
رسوم املشاركني يف املزاد ،وأجرة املكاملات والرسائل اإللكرتونية اليت يبعثها املشاركون،

إضافًة إىل أجور اإلعالنات والدعايات للشركات ،واملؤسسات املختلفة اليت تنشر على
املوقع ،وهذه الصورة املستخدمة يف املواقع اإللكرتونية ليس فيها معنى املزاد الشرعي،
وهي خمالفة لشروطه وضوابطه املعتربة عند الفقهاء .بل إنه نوع من أنواع القمار احملرم
بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ ألن املشرتك إما أن يربح وحيصل على السلعة بثمن خبس ،أو
تفوته املزايدة فيخسر ،ويضيع عليه ما دفعه من مبالغ بال مقابل ،واألمر برمته ال خيلو
من التحايل والتغرير الذي يقصد منه مجع األموال الطائلة بصورة غري مشروعة ،وأكل
أموال الناس بالباطل؛ ألن املشارك يف املزاد ُيلزم بدفع رسوم غري مسرتدة ،وزائدة عن
التكلفة احلقيقية ،بعد كل عرض جديد يقدمه ،كي يظفر بالسلعة اليت يرغب فيها ،وهذا

ما يدخله يف دائرة امليسر احملظور شرعاً.

ومما يؤكد ذلك أن أصحاب الفكرة يصرحون بأن أرباحهم ليست من البيع والشراء
بطريق املزايدة؛ وإمنا من اإلعالنات واملشاركات والدعايات وزيارة املوقع .وعلى هذا فإن
منتف من هذه الصورة ،بل إن فيها من اجلهالة واملخاطرة والغرر ما
بيع املزاد الشرعي ٍ
جيعلها حمظورة ًشرعاً .وهلذا نتوجه إىل أصحاب السؤال ناصحني بضرورة االبتعاد عن
هذه املزادات وجتنبها.
واهلل تعاىل أعلم
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قرار رقم 122/1

2014 /11 /27م

حكم بيع الشهرة
السؤال :ما حكم بيع الشهرة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن أحداً من أئمة املذاهب الفقهية القدمية يف اإلسالم مل يتناول هذه املسألة بالبحث
لعدم وجودها يف زمانهم ،فهي من النوازل املستحدثة النامجة عن التقدم العلمي
والتطور االقتصادي املعاصر ،واليت حبثها العلماء املعاصرون حبسب ما تقتضيه قواعد
العدل واملصلحة يف الشريعة اإلسالمية ولإلجابة عن املسألة املشار إليها نبني اآلتي:
ً
أوال  -املفهوم :إن االسم التجاري أو اسم الشهرة يطلق على العالمة اليت يستخدمها
التاجر كعالمة متيز مشروعه التجاري عن غريه من حيث خصوصية نوع السلع ،وحسن
املعاملة ،واخلدمة اليت اشتهر بسببها احملل ،وأصبح ذا مسعة طيبة جذبت اجلمهور إليه.
وهذا االسم التجاري أو اسم الشهرة يوضع على الفتة خاصة باحملل التجاري ،وعلى
مجيع أوراقه اخلاصة ومنتوجاته اليت يصنعها لتمييزها عما مياثلها من السلع األخرى.
ثانياً  -الغاية من تسجيل اسم الشهرة أو االسم التجاري وتثبيته أن اسم الشهرة
أو االسم التجاري أو العالمة التجارية يهدف إىل:
 متييز الصناعة املعلمة أو املسجلة مباركة معينة عن غريها من املنتوجات اليت متاثلها. جذب العمالء واملستهلكني ملا تتميز به هذه السلع من خصائص إجيابية عن غريها. -حق احلماية واالختصاص.
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فالشهرة أو االسم التجاري يتحقق لصاحبه نتيجة جهد واتقان يف العمل أدى إىل
ذيوع صيته بني الناس وإقباهلم عليه ،لتميز منتوجاته عن غريها .وبهذا املعنى ذهب أكثر
العلماء املعاصرين إىل اعتبار اسم الشهرة أو االسم التجاري حقاً لصاحبه ،مينحه حق
االستعمال ،واالستئثار ،واالختصاص بالبيع أو اهلبة دون غريه ،وال حيق ألحد استعماله
إال بإذن صاحبه ،متاماً كما هو احلال يف احلق العيين (حق امللكية املادية).
ثالثاً  -حجية اعتبار اسم الشهرة من احلقوق اليت جيوز االستعاضة عنه مبال .ومستند
اعتبار اسم الشهرة أو االسم التجاري من احلقوق املعنوية اليت ال جيوز التعدي عليها،
خالص لصاحبها حيل له االستعاضة عنها مبال حسب اآلتي:
وإنها حق
ٌ
أ) العرف املستعمل بني التجار يف بيع هذا احلق وشرائه ،وسن القوانني اليت حتمي
من االعتداء عليه.
ب) كما أن املصلحة املرسلة تشهد له باحلجية لتأكد املصلحة يف اعتبار ماليته،
ووجوب محايته.
ج) والفقه احلنبلي ذهب إىل معنى متطور يف اعتبار مالية األشياء ،وأن املنظور إليه يف
األشياء ليس هو عينية الشيء املادي فقط بل هو منفعته وأثره .جاء يف املغين :إن ما ال
منفعة فيه ليس مبال ،ولو كان شيئاً عينياً ،وال جيوز بيعه ،فمناط املالية املنفعة ال عينها...
والقياس العام يشمل كل نفع ذي قيمة بني الناس ،إن مل يكن حمرماً االنتفاع به شرعاً،
مما استلزم جريان املعاوضة فيه عرفاً.
وذهب إىل هذا الرأي جممع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة املنعقدة يف دولة
الكويت يف مجادى األوىل 1409 -هـ 1988/ 12/ 10 -م ومما جاء يف القرار:
 .1االسم التجاري والعنوان التجاري والعالمة التجارية وحق التأليف واالخرتاع
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واالبتكار هي حقوق خاصة ألصحابها ،أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة
لتمول الناس بها ،وهذه احلقوق يعتد بها شرعاً ،فال جيوز االعتداء عليها.
 .2جيوز التصرف يف االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية ،ونقل
أي منها بعوض مالي ،إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ،باعتبار أن ذلك أصبح حقاً
مالياً.
وعليه :فإن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يؤكد على هذا الرأي ،ويرى جواز بيع
الشهرة أو االسم التجاري ،وجواز االستعاضة عنه مبال ،إذا انتفى عنه الغش والتدليس.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
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قرار رقم 123/2

2014 /12 /18م

حكم شراء السلع على صورة بيع املراحبة (اآلمر بالشراء)
السؤال( :أ) ما حكم شراء السلع على صورة بيع املراحبة ( اآلمر بالشراء) من البنوك
التجارية الربوية؟

(ب) تعرض بعض الشركات سلعاً للبيع عن طريق البنوك ،وبنفس سعر البيع

نقداً ،فهل جيوز شراء تلك السلع عن طريق بنوك جتارية ربوية؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فبيع املراحبة من البيوع اجلائزة يف الشرع ،وهي :البيع مبثل مثن الشراء مع زيادة معلومة
من الربح ،وهلذا أدرجه الفقهاء حتت بيوع األمانة يف الفقه اإلسالمي ،وأصل جوازه

عموم األدلة الشرعية اليت منها قوله تعاىلَ { :وأَ َح َّل ُ
الرَبا}(.)1
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم عندما ُسئل ( َع ْن أَْف َضل اْل َك ْسب؛ َف َق َ
الَ :بيْ ٌع مَبرُْ و ٌرَ ،و َع َم ُل
ِ
ِ
الر ُج ِل ِبيَ ِدهٍِ)( .)2ومع تطور احلياة االقتصادية ظهرت صور كثرية من العقود منها بيع
َّ
املراحبة لآلمر بالشراء ،وهو بيع فيه ثالثة أطراف؛ األول :اآلمر بالشراء ،والثاني :اجلهة
اليت ستدفع مثن السلعة (املشرتي) .والثالث :هو البائع مالك السلعة .فاآلمر بالشراء
يطلب من اجلهة اليت ستدفع مثن السلعة (املشرتي) أن يشرتي السلعة من مالكها،
ويلتزم اآلمر بالشراء بشراء السلعة بعد شرائها .وعقد املراحبة لآلمر بالشراء كما جيريه
البنك اإلسالمي :أن يقوم البنك بتنفيذ طلب املتعاقد معه على أساس شراء ما يطلبه
 .1البقرة.275 :

 .2مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث رافع ْبن َخديج .وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط

الشيخني.
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اآلمر بشراء السلعة بربح متفق عليه؛ وهذه الصورة جائزة شرعاً إذا حتققت الشروط
اآلتية:

 .1أن يكون الثمن األول معلوماً للمشرتي.
 .2أن يكون الربح معلوماً.

 .3أن تكون السلعة مملوكة للبائع ومعلومة للمشرتي.
والذي يفيت به جملس اإلفتاء األعلى :أن هذا النوع من العقود إذا أبرم فينبغي أن يكون
ذلك مع اجلهات املتخصصة به كالبنوك اإلسالمية؛ اليت تقوم هيئات الرقابة الشرعية
بتدقيق عقودها ،وال جيوز إبرام هذا العقد مع البنوك الربوية التجارية؛ ألنها ال تقوم
بالشراء والبيع ،وإمنا تقوم باإلقراض الربوي.

أما الشق الثاني من السؤال؛ فقد صدر عن جملس اإلفتاء األعلى حكماً بشأنه ،وذلك

بالقرار  74/ 1الصادر بتاريخ 2009/ 6/ 21م ،والذي ينص على أن (هذه املعاملة وما
شاكلها تعترب من املعامالت الربوية ،وحيرم على املسلم أن يكون طرفاً فيها  ...وعليه؛ فإن

جملس اإلفتاء األعلى ينصح املسلمني بالتحقق من املعامالت املالية من حيث موافقتها
لألحكام الشرعية قبل الشروع بها ،كما ينصح بالتوجه للمعامالت اإلسالمية حسب
نظام املراحبة).
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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قرار رقم 59/6

2006 /5 /23م

حكم الرتف يف اإلسالم
السؤال :ما املراد بالرتف وهل هو مشروع؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد ورد لفظ (الرتف) ومشتقاته يف القرآن الكريم يف مثانية مواضع ،وذلك يف سياق
الذم والنهي عن استغالل األموال وإنفاقها يف املعاصي واملوبقات ،وعدم إنفاقها يف
اخلري والطاعات واملباحات.
وذلك يف سورة هود اآلية  ،116واإلسراء اآلية  ،16واألنبياء اآلية  ،13واملؤمنون اآلية
 ،33واآلية  ،64وسبأ اآلية  ،34والزخرف اآلية  ،23والواقعة اآلية .45
واملرتفون هم الذين حصلوا على النعم واألموال ومل يستغلوها يف الطاعة ،بل وجهوا
نفوذهم بها إىل معصية اهلل عز وجل.
والعائد إىل تفاسري اآليات الكرمية املتعلقة بالرتف وباملرتفني يدرك أنها كلها قد اتفقت
على أن الرتف مرتبط بإنفاق املال يف غري موضعه ،أي إنفاق املال يف املعاصي واحملرمات.
وبالتالي؛ فإن الشخص املرتف ال حيافظ على النعم ،وال يشكر اهلل عز وجل ملنحه هذه
النعم ،بل ينحرف املرتف بأمواله إىل الوجهة غري الصحيحة وغري السليمة.
وهناك ألفاظ وردت يف القرآن الكريم وهي متقاربة ومتداخلة يف مدلوالتها مثل:
اإلسراف ،والتبذير ،والبطر.
كما ورد يف القرآن الكريم ألفاظ معاكسة يف مدلوالتها ومتداخلة فيما بينها وهي:
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الشح ،والبخل ،والتقتري.
وإن جملس اإلفتاء األعلى إزاء ذلك يقرر ما يأتي -:
 .1دعوة أصحاب رؤوس األموال أن يتقوا اهلل يف كسبهم ،ويف إنفاقهم للمال ،حيث
يكون كسبهم مشروعاً وأن ينفقوا املال فيما أباحه اهلل عز وجل ،وأن يشكروا اهلل على
نعمائه ،ويتوجب عليهم أن خيرجوا زكاة أمواهلم.
 .2دعوة جملس اإلفتاء األعلى أصحاب رؤوس األموال إىل االبتعاد عن الرتف ،وعن
كل ما نهى اإلسالم عنه من اإلسراف والتبذير والبطر.
 .3ضرورة اجتناب املسلمني للشح والبخل والتقتري.
هذا وباهلل التوفيق
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قرار رقم 111/2

2013 /11 /28م

التأكيد على اعتماد اإلبل يف الدية
السؤال :الحقاً لقرار جملس اإلفتاء األعلى رقم ( )86 /2الصادر بتاريخ /2 /24
2011م اخلاص بتحديد الدية باإلبل ،فهل حيق ألحد الطرفني (أولياء املقتول ،أو أولياء
القاتل) إلزام الطرف اآلخر ببديل شرعي آخر؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فبناًء على توجه جملس اإلفتاء األعلى إىل العدول عن تقدير قيمة الدية بالذهب ،إىل
اعتبار اإلبل يف الدية ،إذ هي األصل املتفق عليه لدى مجهور العلماء ،حلديث الرسول،

صلى اهلل عليه وسلم ،عن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن أَِبي َب ْك ِر ْب ِن محَُ َّم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َح ْز ٍمَ ،ع ْن أَِبيِه:

(أَ َّن اْل ِكتَاب َّال ِذي َكتَبَُه َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،ل َع ْم ِرو ْب ِن َح ْز ٍم فيِ اْل ُعُقو ِل،
ِ
فيِ
َ
ْف إَِذا ُأو ِع َي َج ْد ًعا ِماَئٌة ِم ْن الإِِْب ِلَ ،وفيِ المَْأُْمو َمِة ُثُل ُث
س ِماَئًة ِم ْن الإِِْب ِلَ ،وفيِ الأَْن ِ
أ َّن فيِ النَّ ْف ِ
لجْ َ َ ُ
ْ مَ ْ َ
ْ مَ ْ َ
الر ْجل مَ ْ
ِّ
خ ُسو َنَ ،وفيِ ُك ِّل
الديَِةَ ،وفيِ ا اِئفِة ِمثْل َهاَ ،وفيِ ال َعينْ ِ خ ُسونَ ،وفيِ اليَ ِد خ ُسونَ ،وفيِ ِّ ِ
وض َحِة مَ ْ
الس ِّن مَ ْ
س)(*) ،وبعد مراسلة
سَ ،وفيِ المُْ ِ
ُأ ْصُب ٍع ممَِّا ُهنَاِل َك َع ْش ٌر ِم ْن الإِِْب ِلَ ،وفيِ ِّ
خٌ
خٌ
1

جهات عدة ،على رأسها دور اإلفتاء يف بعض الدول العربية اجملاورة ،لطلب مساعدتها

بشأن أسعار اإلبل ،وتقدير الديات لديها ،فإن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،قرر
اعتماد السعر احمللي لإلبل يف تقدير قيمة الدية بنوعيها املخففة واملغلظة؛ ألنه هو األقل
من سعر املستورد املتيسر ،وعليه ،فإن قيمة الدية املخففة تقدر( )84000بأربعة ومثانني
* موطأ مالك ،كتاب العقول ،باب العمل يف الدية.
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ألف دينار أردني ،وقيمة الدية املغلظة تقدر ( )100000مبائة ألف دينار أردني ،مع
التأكيد على أن هذا السعر خيضع للتغيري ،بناًء على ما يطرأ عليه يف السوق من ارتفاع
أو اخنفاض.
ويدعو اجمللس الناس لالبتعاد عن القتل ومسبباته ،والرتاحم والرتابط ،وترك
البغضاء واخلالف ،وأن حيكموا الدين وأهله يف حل النزاعات بينهم؛ خوفاً من االنزالق
يف خطيئة القتل – ال قدر اهلل  -كما يدعو أولياء املقتول للرمحة بالقاتل وذويه ،حني
يقع القتل خطأ ،فاهلل تعاىل حث على الصفح والعفو يف سياق احلديث عن الدية ،فقال

وف َوأَدَاء إَِليِْه ِبإِ ْح َسا ٍن َذِل َك خَْت ِف ٌ
يف ِّمن
تعاىلَ{:ف َم ْن ُع ِف َي َلُه ِم ْن أَ ِخيِه َش ْيٌء َف ِّاتبَ ٌ
اع ِبالمَْْعُر ِ

يم}
َّرِّب ُك ْم َو َرمَْ
حٌة َف َم ِن ا ْعتَ َدى َب ْع َد َذِل َك َفَلُه َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ

(*)
1

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

* البقرة.178 :
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قرار رقم 120/1

2014 /9 /18م

حكم الشرع يف مساعدة طالب اجلامعات يف عمل حبوث
دراسية بأمسائهم
السؤال :ما حدود مساعدة شخص أو مركز ثقايف لطالب اجلامعات يف عمل حبوث
دراسية بأمسائهم؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛

ِ
قال اهلل تعاىلَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثم َواْل ُع ْد َوا ِن}( .)1فقد

ّ
حث اإلسالم على مساعدة احملتاج ،والتعاون معه فيما حيتاجه ،وثبت عن النيب ،صلى اهلل

اجِة أَ ِخيِه َكا َن ُ
اجتِِه )(.)2
اهلل فيِ َح َ
عليه وسلم ،أنه قالَ ( :م ْن َكا َن فيِ َح َ
وهذا كّله يف جانب احتياجات الدنيا ،واجلوانب املادية واإلنسانية ،فما بالنا يف اجلانب
العلمي؟ فإ ّن كامت العلم ُيلجم بلجام من نار ،وعلى هذه األدلة يتنزل أمر املساعدة
أو ّ
احلض عليها ،واحلث على فعل اخلريات جتاه الناس بشكل عام ،وتشجيع الشارع
احلكيم على أعمال خيرّ ة من هذا القبيل.
وأما ما حيصل يف بعض املراكز البحثية أو الطالبية ،فينقسم إىل قسمني:
تهم مساقاً حمدداً عن
القسم األول :يقوم املركز بتجهيز حبوث للطلبة حتت عناوين ّ

طريق اإلنرتنت أو غريه ،دون معرفة مبيزاته أو حمتوياته ،فيأتي الطالب يريد حبثاً حتت
عنوان ما هلذا املساق الذي ُكّلف به من قبل جامعته أو غريها ،فيشرتيه من املركز دون أن
 .1املائدة .2 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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يبذل جهداً يف حتصيل املادة العلمية ،وهدف املركز يف هذه احلالة هو املردود املادي فقط.
والتعاون على صورة هذا القسم ال جيوز ،ال من املركز بداية؛ ألنه خيانة ،وتعاون على
اإلثم والعدوان ،ملا فيه من سرقة للمعلومات اليت بذل أصحابها يف حتصيلها أو تأليفها
أعمارهم ،وال من املكلف بالبحث؛ ألنه سوف يقوم بتقديم هذا البحث بامسه ،وهو
كذب وتزوير وغش ،كما ويرتك أثراً سلبياً على الطالب؛ ألن الغاية من طلب البحث
منه مل تتحقق ،وهي تدريبه على الرجوع إىل املصادر ،واستخراج املعلومة ،واختبار قدراته

ين يَ ْف َر ُحو َن بمَِا أََت ْوا َويحُ ِبُّو َن أَ ْن يحُْ َم ُدوا بمَِا لمَْ
وحنو ذلك ،قال اهلل تعاىل{ :لاَ تحَْ َس نَ َّ
ب َّال ِذ َ
ْ َ
يَ ْف َعُلوا َفلاَ تحَْ
يم}( ،)1وقال رسول اهلل ،صلى اهلل
اب وهلم َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
َسبَنَّ ُه ْم بمََِفا َزةٍ ِم َن ال َعذ ِ
عليه وسلم( :املُت َ
ور)(.)2
َشبِّع بمَِا لمَْ ُي ْع َط ِ
س َث ْوَبي ُز ٍ
كالب ِ
فلو أن طالباً اعتمد يف أحباثه  -من ألفها إىل يائها  -على غريه ،ونال بذلك
أعلى الدرجات والشهادات ،فإنها تكون شهادات مز ّورة وباطلة ،وينطبق عليه حديث
النيب السابق (املتشبّع مبا مل ُيعط كالبس ثوبي زور) ،وُيعترب غاشاً مدّلساً على الناس،

عاجال أم ً
ً
آجال ،إضافًة إىل أن راتبه يكون حراماً ،والعياذ باهلل.
وسُيكشف أمره

أما القسم الثاني :إذا كان دور املركز إرشادياً وتوجيهياً للباحثني ال غري ،أي أن يقوم

املركز بإرشاد الطالب إىل كيفية عمل البحوث ،وكيفية استخراج املعلومة ومساعدته
يف استقاء مراجع أو عناوين يرجع إليها ،أو القيام بطباعة البحث ،حيث يقوم الطالب
بصياغة املعلومة املقدمة جبهده ،ومن ثم تقدميها بامسه ،فال مانع من ذلك ولو بأجر.
واهلل تعاىل أعلم
 .1آل عمران .188 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب املتشبع مبا مل ينل.
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قرار رقم 102/2

2013 /2 /7م

حكم إجهاض اجلنني بسبب التشوهات َ
اخللقية
السؤال :ما حكم إجهاض اجلنني بسبب التشوهات َ
اخلْلقية؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
يحُ رم اإلسالم اإلجهاض ،ملا فيه من اعتداء على حق اهلل تعاىل يف منح احلياة للخلق،
وللعلماء آراء يف حكم اإلجهاض ،يدور حمورها حول دواعيه ،وعمر اجلنني املراد إجهاضه،
وميكن بيان تلك اآلراء فيما يأتي:
 .1اإلسقاط قبل نفخ الروح:
اختلفت آراء العلماء حول حكم إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح ،فمنهم من أباحه،
ولو دون عذر ،ومنهم من أجازه عند وجود عذر شرعي لذلك ،وتعترب التشوهات اخلطرة
لألجنة من األعذار املبيحة لإلسقاط ،بشرط:
 .1إثبات التشوه بتقارير طبية صادرة عن أطباء متخصصني حاذقني ثقات.
 .2أن تكون هذه التقارير مستندة إىل فحوصات طبية وخمربية.
 .3أن تكون نتائج الفحوصات والتشخيص يقينية ثابتة غري متوهمة.
 .4أن يكون اإلجهاض بطلب من الوالدين ورضاهما.
ودليل جواز إسقاط اجلنني املشوه تشويهاً خطرياً ،يف هذه املرحلة من محل اجلنني ،عدم
ممانعة الشرع اإلسالمي يف دفع الضرر الكبري وإزالته ،وإن كان فيه ارتكاب لضرر آخر،

ً
إعماال للقاعدة الشرعية (الضرر األشد يزال بارتكاب
لكنه أقل من املدفوع وأخف؛
الضرر األخف) .وال خيفى أن يف إجهاض اجلنني املشوه ضرراً ،لكن يف إبقائه لتمام
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احلمل وخروجه حياً ضرراً أكرب عليه وعلى والديه واجملتمع ،ملا يتبع ذلك من األمل،
واملعاناة ،والرعاية الفائقة ،والنفقات الطبية الباهظة ،ومن املقرر يف علم القواعد :أن
املشقة جتلب التيسري.
 .2اإلسقاط بعد نفخ الروح:
يرى أغلب العلماء أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً ،ملا جاء يف احلديث
الصحيح الذي يرويه ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،حيث قال :حدثنا رسول اهلل ،صلى اهلل

عليه وسلم ،وهو الصادق املصدوق فقال( :إن أَ َح ِد ُك ْم يجُْ َم ُع َب ْط ِن ُأ ِّمِه أَ ْرَب ِع َ
ني يَ ْو ًما ،أَ ْو
فيِ
ون ُم ْض َغًة ِمثَ
ون َعَل َقًة ِمثَ
ْلُهُ ،ث ّم يَ ُك ُ
ني َليَْلًةُ ،ث َّم يَ ُك ُ
أَ ْرَب ِع َ
ْلُهُ ،ث َّم ُيبْ َع ُث إَِليِْه المََْل ُكَ ،فُي ْؤَذ ُن ِبأَْرَب ِع
وحَ ،فإِ َّن أَ َح َد ُك ْم
اتَ ،فيَ ْكت ُ
َكِل َم ٍ
الر َ
ُب ِر ْزَقُهَ ،وأَ َجَلُهَ ،و َع َمَلُهَ ،و َش ِق ٌّي أَ ْم َس ِعيدُ ٌ،ث َّم يَنُْف ُخ ِفيِه ُّ
َليَ ْع َم ُل ِب َع َمل أَ ْهل الجْ َنَِّةَ ،حتَّى لاَ يَ ُك ُ
َابَ ،فيَ ْع َم ُل
ون َبيْنَ َها َوَبيْنَُه إِلاَّ ِذ َر ٌ
اعَ ،فيَ ْسبِ ُق َعَليِْه اْل ِكت ُ
ِ ِ
ْخ ُل النَّا َرَ ،وإِ َّن أَ َح َد ُك ْم َليَ ْع َم ُل ِب َع َمل أَ ْهل النَّ ِارَ ،حتَّى َما يَ ُك ُ
ِب َع َم ِل أَ ْه ِل النَّ ِارَ ،فيَد ُ
ون َبيْنَ َها
ِ ِ
()1
َاب َفيَ ْع َم ُل َع َم َل أَ ْه ِل الجْ َنَِّة َفيَد ُ
ْخُل َها).
َوَبيْنَُه إِلاَّ ِذ َر ٌ
اعَ ،فيَ ْسبِ ُق َعَليِْه اْل ِكت ُ
ويكاد الفقهاء جيمعون على عدم جواز إجهاض اجلنني بعد نفخ الروح فيه ،ولو كان

مشوهاً ،وذلك ملا يأتي:
-اكتساب الصفة اإلنسانية ،واحلياة املعصومة ،وحق البقاء وعدم االعتداء عليه ،ولو

س َّال َح َّر َم ُ
اهلل إِلاَّ ِبالحْ َ ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظُلو ًما
كان مشوهاً ،لقوله تعاىلَ { :ولاَ َت ْقُتُلوا الن ْف
َّ َ تيِ
َف َق ْد َج َعْلنَا ِل َوِليِِّه ُسْل َطاًنا َفلاَ ُي ْسر ْف اْل َقتْل إَّنُه َكا َن َمنْ ُصو ًرا}( ،)2وقوله تعاىلَ { :ولاَ
ِ ِ
ِ فيِ
َت ْقُتُلوا أَ ْولاَ د ُ
ريا}( ،)3وقوله
َك ْم َخ ْشيََة إِ ْملاَ ٍق نحَْ ُن َن ْرُزُق ُه ْم َوإِيَّ ُاك ْم إِ َّن َقتَْل ُه ْم َكا َن ِخ ْطئًا َكبِ ً
 .1صحيح البخاري ،كتاب التَّوحيد ،باب { ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني } (الصافات.)171 :
 .2اإلسراء.33 :
 .3اإلسراء.31 :

65

َ َ
َ
َ َ َ
ََ
س أَ ْو َف َساٍد
سبحانهِ { :م ْن أ ْج ِل ذِلك َكتَبْنَا َعلى َبنيِ إِ ْس َراِئيل أَّنُه َم ْن قتَل َن ْف ًسا ِب َغيرْ ِ َن ْف ٍ
الأَْ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
اس جمَ ِي ًعا َوَل َق ْد َجاَءْت ُه ْم
اس جمَ ِي ًعا َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا النَّ َ
َل النَّ َ
ِ
فيِ

لأَْ
َ َ
ض لمَُ ْس ِرُفو َن}( ،)1فهذه اآليات تدل
ُر ُسُلنَا ِباْلبَيِّن ِ
َات ُث َّم إِ َّن َكثِ ً
ريا ِمنْ ُه ْم َب ْع َد ذِلك فيِ ا ْر ِ
على حرمة التعدي على حياة اإلنسان ،ومن ذلك حرمة إجهاض اجلنني وإسقاطه بعد
نفخ الروح لكونه نفساً حمرتمة ومعصومة.
وُيستثنى من ذلك حالتان:
 .1أن يكون يف بقاء احلمل خطر مؤكد يهدد حياة األم ،فحينئذ جيوز إسقاطه إبقاًء

ً
إعماال للقاعدة الشرعية (إذا تعارضت مفسدتان
حلياتها؛ ألنها األصل وهو فرع عنها،
روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما).

()2

 .2إذا ثبت عن طريق جلنة طبية متخصصة موثوقة أن اجلنني مشوه تشويهاً خطرياً ،وإنه
سيولد ميتاً كما يف حالة استسقاء الدماغ الشديد ،أو أن يكون عديم الدماغ أو الكلى،
وأنه ال فائدة من وجوده ،وال يرجى له حياة عند الوالدة مباشرة ،وأنه سيموت مبجرد
انفصاله ،فهو يف حكم امليت ،فيباح إسقاطه.
وبناء على ذلك ،ويف ضوء ما سبق ،وبعد البحث املعمق واملستفيض هلذه املسألة من
مجيع جوانبها فإن اجمللس يؤكد على ما ورد يف قراره السابق رقم ( ،)142الصادر بتاريخ
2008/ 1/ 6م ،كما يوجب على الوالدين الراغبني يف إسقاط جنينهما قبل نفخ الروح،
احلصول على تقرير طيب ،وفق الشروط الواردة يف هذا القرار.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
 .1املائدة.32 :

 .2سلسلة الضوابط الفقهية.53/ 1 :

66

قرار رقم 120/2

2014 /9 /18م

أثر األمراض السارية كاإليدز على تواصل املعاشرة بني الزوجني
السؤال :ما أثر األمراض السارية كاإليدز على تواصل املعاشرة بني الزوجني؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد؛
فقد خلق اهلل تعاىل الزوجني الذكر واألنثى ،وشرع هلما الزواج ،تلبية لرغبتيهما ،وتوثيق
عالقتهما اليت جعلها تقوم على أسس من املودة والرمحة ،قال تعاىلَ { :و ِم ْن آَيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُك ْم

َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
حًة}( ،)1وجعل من مقاصد الزواج
َك ْم َم َوَّدةً َو َرمَْ
ِم ْن أَْنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِلت ْ
ِ

َ
إجياد النسل الصاحل ،قال تعاىلَ { :و ُ
اج ُك ْم
اهلل َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
اجا َو َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن أ ْز َو ِ

ني َو َح َف َدةً َو َر َزَق ُك ْم ِم َن َّ
َبنِ َ
اط ِل ُي ْؤ ِمنُو َن َوِبنِ ْع َمِة اهللِ ُه ْم يَ ْكُفُرو َن}( ،)2وأحل اهلل
ات أََفبِاْلبَ ِ
الطيِّبَ ِ
تعاىل لكل منهما االستمتاع باآلخر ،ومما ال شك فيه أن وجود مرض معد ومنفر مثل األمراض

السارية ،كاإليدز يف أحد الزوجني ال حيقق مثل هذه املقاصد ،سواًء حصل هذا املرض بسبب
فعل حمرم أم عن طريق وسائل أخرى ،كنقل الدم ً
مثال ،وقد حرص اإلسالم على الوقاية من
ض عَ
ورُدوا المُْ ْم ِر َ
َلى المُْ ِص ّح)( ،)3وقال
مثل هذه األمراض ،إذ يقول صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ ُت ِ
ِ
َ َ َ
ُم ِب َّ
الط ُاعو ِن ِبأَْرض َفال َتد ُ ُ
ض
صلى اهلل عليه وسلم عن الطاعون( :إَِذا سمَ ِ ْعت ْ
ْخلو َهاَ ،وإِذا َوق َع ِبأ ْر ٍ
ٍ
ُم ِب َها َفال خَْتُر ُجوا ِمنْ َها)( ،)4وقد استحدث لدينا يف فلسطني اشرتاط الكشف عن بعض
َوأَْنت ْ
األمراض قبل إجراء عقود الزواج ،كالثالسيميا مما ساهم يف تقليل اإلصابة بهذا املرض ،ألن
 .1الروم.21 :

 .2النحل. 72 :

 .3صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ال عدوى.

 .4صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر يف الطاعون.
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الكشف املبكر عن املرض يساهم يف الشفاء ،أو التقليل من خطره ،ومرض اإليدز يتفاوت
من شخص آلخر ،فمنهم من حيمل الفايروس ،ومنهم الناقل له ،ومنهم من يكتشفه مبكراً،
ومنهم الذي يظهر عليه بعد تقدم املرض ،والكشف املبكر يساعد يف الشفاء منه ،وتقليل خطر
املرض ،فإذا كان الزوجان مصابني فال مانع من تواصل املعاشرة بينهما ،إذ ال يلحق أحدهما
ضرراً باآلخر أكثر مما هو فيه ،وإن كان أحدهما مصاباً ،واآلخر سليماً ،فإن رضي السليم
بشريكه ،فعليه أن حيطاط يف املعاشرة ،باستخدام الوسائل اليت تعمل على الوقاية من انتقال
املرض إليه ،وعلى املصاب أن يعلم اآلخر مبرضه ،وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي
رقم ( )82يف الندوة املنعقدة من  3 – 1حمرم 1414هـ (ويف حالة إصابة أحد الزوجني بهذا
املرض ،فإن عليه أن خيرب اآلخر ،وأن يتعاون معه يف إجراءات الوقاية كافة) وحيق ألي من
الزوجني رفض املعاشرة ،وال يعترب ذلك نشوزاً ،فاهلل تعاىل أمر باعتزال النساء يف احمليض لألذى
لمْحَ
املؤقت ،قال تعاىل َ { :ويَ ْسأَُلوَن َك ع لمْحَ
ًَ
يض}(*) ،فمن
َزُلوا الن َ
يض ُق ْل ُه َو أذى َفا ْعت ِ
ِ
ِّساَء فيِ ا ِ ِ
َن ا ِ ِ
1

باب أوىل أن يشرع االعتزال بسبب مرض دائم ،وعلى الزوجني مراجعة أهل االختصاص من

أهل الطب للتداوي والوقاية ،واهلل الشايف.
وبناًء على ما سبق ،فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أنه ينبغي استشارة أهل الطب يف احلاالت
ذات الصلة بهذا املوضوع ،وبناًء على رأيهم يفتى جبواز التواصل يف املعاشرة الزوجية بني
املصابني يف مثل هذا املرض أو منعهما ،وإن كان أحدهما مصاباً وجب عليه إعالم اآلخر
مبرضه ،فإن رضي؛ فعليهما االحتياط ،ومراجعة أهل االختصاص من أهل الطب ،كما جيوز
للسليم طلب فسخ عقد النكاح ،إذ تعترب األمراض السارية اليت ال يرجى شفاؤها من العيوب
اليت يفسخ عقد النكاح بسببها ،بعد الرجوع للقضاء الشرعي.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
* البقرة .222 :
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2013 /3 /28

قرار رقم 103/2

حكم التلقيح الصناعي لزوجة األسري
السؤال :ما حكم الشرع يف استجالب مين سجني عرب الزيارات العائلية للسجون،
لتلقيح بويضة من زوجته ،من خالل استخدام تقنيات طبية خاصة ،بهدف إجراء عملية
زراعة لإلجناب ،وذلك يف احلاالت اآلتية:
 إذا ُسجن الزوج بعد الدخول بامرأة بكر. إذا ُسجن الزوج قبل الدخول بامرأة بكر. إذا ُسجن الزوج بعد الدخول بامرأة ثيّب.اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فحفظ النسل من املقاصد الكربى للشريعة اإلسالمية ،وطريق ذلك االتصال اجلنسي
بني الزوجني بصحيح العقد الشرعي؛ حفظاً لألنساب من اهلدر والضياع ،وعند عدم
القدرة على اإلجناب بطريق االتصال الطبيعي واملعتاد لعذر ما ،فقد أباح الشرع اإلجناب
بطريق التلقيح الصناعي بقيود وشروط ،وهذه طريقة حديثة يف االستيالد ،قد ُيلجأ إليها
حال تعذر احلصول على الذرية بطريق التلقيح الطبيعي.
وقد حبث الفقهاء املعاصرون -وبشكل مستفيض -هذه املسألة يف اجملامع الفقهية،
والندوات ،واألحباث العلمية ،ومبشاركة أطباء متخصصني ،وبيّنوا فيها ما حيل ،وما حيرم
من صور اإلجناب الصناعي ،ويتم التلقيح بطريقتني:
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األوىل :حقن ماء الرجل يف مكان مناسب من رحم الزوجة أو مهبلها ،وهذا ما يسمى
بالتلقيح الداخلي .وعند الفقهاء يسمى (االستدخال).
الثانية :أن يتم تلقيح نطفة الرجل مع بويضة األنثى يف أنبوب خارجي ،ثم ينقل إىل
رحم املرأة ،وهذا ما يسمى التلقيح اخلارجي ،أو طفل األنبوب ،وقد اختلف الفقهاء يف
مسألة اإلجناب عن طريق التلقيح الصناعي -إذا كان كال املائني من الزوجني -على
أربعة أقوال:
القول األول :اجلواز يف حال كون املاء امللقح من الزوجني ،ودون وجود طرف ثالث ،وهو
رأي أغلب العلماء املعاصرين ،وعليه قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف  12صفر
1407هـ يف عمان.
واحملظور الشرعي الذي يكمن يف هذه الطريقة هو انكشاف عورة املرأة ،وعقب الشيخ
الزرقا على ذلك بقوله :وميكن اغتفار هذا االنكشاف الضروري رعاية ملصلحة اإلجناب.
وعند القول باجلواز ،جيب أن يلحظ أن الضرورة تقدر بقدرها ،سواء أكان ذلك
باالنشكاف ،أم باالستيالد.
القول الثاني :اجلواز ،إذا كان أحدهما طبيباً يقوم بعملية التلقيح بنفسه ،خشية
انكشاف العورة على األجنيب ،أو الغش يف املاء ،وضياع النسب.
القول الثالث :التوقف والنظر يف كل حالة حبسبها ،وال يفتى باجلواز على العموم،
خشية فتح باب فوضى األنساب وهو حمرم ،لقوله عليه الصالة والسالم( :ال توطأ ذات
محل حتى تضع)(*).
1

* املعجم األوسط.276/2 :
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القول الرابع :املنع مطلقاً ،وعلى الزوج أن يصرب ويرتك األمر إىل اهلل عز وجل ،أو
يسعى للزواج بثانية ،وثالثة حتى ينجب ،قاله الشيخ صاحل الفوزان؛ ألن األطباء ال
يؤمتنون على أنساب الناس ،فقد يغشون يف خلط املاء؛ إلجناح العملية طلباً للشهرة
والربح املادي.
املصاحل واملفاسد املرتتبة على عملية التلقيح الصناعي:
ً
أوال :املفاسد الظاهرة من التلقيح الصناعي.
 اخلوف من اختالط األنساب ،إما باخلطأ ،أو تعمد ذلك من بعض األطباء ،طمعاً يفالشهرة واملال من وراء إجناح العملية لعدم توافر األمانة والعدالة الكافية عند بعضهم.
 اخلوف من التشهري بالسمعة ،ومس العرض والشرف ،بسبب ضعف الوعي يفثقافة اإلجناب الصناعي عند بعض الناس.
 انكشاف العورة على األجنيب.ثانياً :املصاحل املرجوه من عملية التلقيح الصناعي:
 إشباع رغبة اإلنسان الفطرية يف اإلجناب ،وعدم اخلشية من فوات نسله. انشغال الزوجة برتبية األوالد يعينها على الصرب ،وحتمل أمل الفراق (خاص بزوجةاألسري).
 رفع معنويات األسري باستبقاء نسله. نكاية العدو حملاولته منع ذلك بالوسائل كلها.الرأي الراجح:
* عند التعارض بني املصاحل واملفاسدُ ،تقدم املفاسد ،للقاعدة الشرعية :درء املفاسد
أوىل من جلب املصاحل؛ ألن اعتناء الشارع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات ،وإذا
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كانت املصلحة أعظم وأظهر من املفسدة فهي معتربة عندئذ.
ونرى بأن ميزان املصاحل يرتجح على املفاسد يف هذه املسألة ،إلمكانية تالفيها بالتمسك
بوسائل احليطة كلها ،واحلذر ملنع وقوع األخطاء عند التلقيح ،واعتماد األطباء الثقات
العدول املؤمتنني إلجراء العمليات ،وميكن زيادة الوعي الثقايف لدى الناس ،وتوعيتهم
هلذا النوع من اإلجناب.
* كما أن املقاصد احلسنة معتربة ما مل خيالفها مانع شرعي (واملانع يف هذه املسألة هو
كشف عورة املرأة أمام األجنيب) ،الذي قد ُيتجاوز للمصلحة والضرورة ،فاحلاجة تنزل
منزلة الضرورة كما هو مقرر عند الفقهاء.
لذلك ميكن القول جبواز اإلجناب عن طريق األنبوب باستجالب مين األسري ،وذلك
بالشروط اآلتية:
 .1أن يكون املاء من كال الزوجني ،وأن تكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما ،فيحرم
القيام بهذه العملية بعد املوت ،أو الفسخ ،أو الطالق.
 .2موافقة الزوجني ورضاهما (ويفضل عدم ممانعة األهل أيضاً).
 .3حضور الزوج عملية التلقيح ،ويف حال األسري ،شهود جمموعة من أهل الزوجني،
ومن قرابة الدرجة األوىل.
 .4إشهار عملية اإلجناب بهذه الطريقة بني أبناء البلد.
 .5عدم وجود وسيلة أخرى للعالج.
 .6أال ُيصار إىل طبيب معاجل ،إال عند تعذر وجود طبيبة متخصصة.

ً
مدخوال بها ،خبالف غري املدخول بها (ألنها عنذئذ ،تكون خمطوبة،
 .7أن تكون الزوجة
يف عرف الناس ،وليست زوجة؛ إذ إن محل غري املدخول بها بهذه الطريقة ،فيه حماذير
72

كثرية ،ويرى اجمللس من األوجه سد هذا الباب).
 .8أن ال تكون العملية بوساطة أطباء غري ثقات.
 .9أن ال يسمح لألسري اخللوة بزوجته ،ويتعذر اجتماعه بها.
 .10أن تكون احملكومية عالية ،أو نسبة مدة احملكومية إىل عمر أحد الزوجني خيشى معها
على أحدهما فوات القدرة على اإلجناب.
 .11أن يكون املركز الطيب مرخصاً وقانونياً.
 .12إتالف احليوانات املنوية املتبقية بعد جناح عملية التلقيح ،وحصول اإلجناب ،ومينع
االحتفاظ مبين الزوج بعد ذلك منعاً باتاً.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

• قرر جملس اإلفتاء األعلى يف جلسته رقم  ،108بتاريخ 2013 - 8 - 15م ،إحلاق املرأة
الثيب غري املدخول بها من زوجها الثاني السجني ،باملرأة الثيب املدخول بها ،وعليه؛
جيوز للمرأة الثيب غري املدخول بها استجالب مين زوجها األسري ،وتلقيح بويضتها به
وفق الضوابط املذكورة يف القرار.
أنظر املراجع اآلتية:

 .1قواعد األحكام للشيخ العز بن عبد السالم.
 .2املوافقات لإلمام الشاطيب ،اجلزء الثاني.

 .3شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا .القاعدة .31 ،29
 .4التلقيح الصناعي طفل األنبوب للشيخ مصطفى الزرقا.
 .5جملة جممع الفقه اإلسالمي.
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قرار رقم 124/2

2015 /1 /22م

ً
رجعيا عدتها يف بيت الزوجية على الرجعة
أثر قضاء املطلقة
السؤال :املطلقة رجعياً اليت مل يراجعها زوجها بالقول أو بالفعل ،هل يعترب جمرد
قضائها عدتها يف بيت الزوجية رجعة صحيحة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
لقد شرع اهلل سبحانه وتعاىل الزواج ،وهيأ له كل أسباب البقاء والدميومة من أجل

َس ُكنُوا
إعطاء مثرة ما شرع له ،فقال تعاىلَ { :و ِم ْن آَيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُك ْم ِم ْن أَْنُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
اجا ِلت ْ

إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
ات ِل َق ْو ٍم يَتَ َف َّكُرو َن}(.)1
َك ْم َم َوَّدةً َو َرمَْ
حًة إِ َّن فيِ َذِل َك لآََيَ ٍ
ِ
وقال صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ال يَ ْف َر ْك ُم ْؤ ِم ٌن ُم ْؤ ِمنًَة إِ ْن َك ِرهَ ِمنْ َها ُخُل ًقا َر ِض َي ِمنْ َها َ
آخ َر)

( ،)2إال أنه ورغم هذا التحصني واحملافظة على األسرة ،فإن العالقة الزوجية قد يعرتيها
بعض ما يكدر عليها عيشها وحياتها ،فيكون الطالق هو املخرج واحلل األمثل ،أو قد

خيطىء الرجل يف استعمال ما أعطي من حق ،وهو الطالق ،فيقع فيه ،ثم يندم كل منهما
بعد وقوعه ،فجعل اهلل العدة الشرعية للمرأة؛ إلعطاء الزوجني فرتة زمانية تكون كافية
للتفكري يف إعادة العالقة الزوجية ،لذلك فقد شرع اهلل تعاىل أن تكون عدة الرجعية يف
بيِ
ُم النِّ َساَء
الطالقني األول والثاني يف بيت الزوجية ،فقال تعاىل{ :يَا أَُيّ َها النَّ ُّ إَِذا َطَّل ْقت ُ

وه َّن ِم ْن ُبُيوِت ِه َّن َولاَ يخَُْر ْج َن
وه َّن ِل ِع َّدِت ِه َّن َوأَ ْح ُصوا اْل ِع َّدةَ َواَّتُقوا اهللَ َرَّب ُك ْم لاَ خُْت ِر ُج ُ
َف َطِّلُق ُ
إِاَّل أَ ْن يَأِْت َ
ْري
ني ِب َف ِ
اح َشٍة ُمبَيِّنٍَة َوِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ َو َم ْن يَتَ َع َّد ُح ُدوَد اهللِ َف َق ْد َظَل َم َن ْف َسُه لاَ َتد ِ
 .1الروم.21 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء.
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َل َع َّل اهللَ يحُْ ِد ُث َب ْع َد َذِل َك أَ ْم ًرا}(*).
إن ختم اآلية القرآنية السابقة  -واليت ينهى بها ربنا عز وجل عن إخراج املطلقات

ْري َل َع َّل اهللَ يحُْ ِد ُث َب ْع َد َذِل َك أَ ْم ًرا) فما ذلك إال من أجل
من بيوتهن -بقوله (لاَ َتد ِ
الرجعة أثناء العدة ،وذلك مبا تستطيع الزوجة أن تقدمه من تودد أو تزين لزوجها ،أو
إبدائها له مما حيببه بها ،فيعمد إىل إرجاعها.
ومل يقل أحد من العلماء أو الفقهاء بأن بقاء الزوجة يف بيت الزوجية أثناء العدة هو
رجعة هلا ،إال إذا توافرت فيها شروط الرجعة ،وهي إما بالقول أو بالفعل ،وهو ما عليه
العمل يف احملاكم الشرعية يف بالدنا حسب نص املادة  97من قانون األحوال الشخصية
األردني رقم  61لسنة 1976م ،حيث إن الرجعة ال تكون إال بالقول أو بالفعل.
أما القول :فهو إما صريح أو كناية ،فالصريح ليس حباجة إىل نية ،والكناية حيتاج إىل
نية ،وإذا كان قول الكناية أثناء العدة؛ فالقول قول الزوج بال ميني؛ ألنه ميلك إنشاءه ،وأما
إن كان بعد انتهاء العدة؛ فالقول قوله بيمينه ،ويف حال إدعاء الزوج الرجعة بعد انقضاء
العدة ،وعجز عن اإلثبات حتلف الزوجة بعدم العلمً ،
عمال باملادة  1718من اجمللة ،وإن
كانت بالبتات فمن باب أوىل.
وأما بالفعل :فاملقصود به املعاشرة الزوجية دون اعتبار ملقدمات املعاشرة ،كلمسه هلا
بشهوة أو تقبيلها ،إال إذا ادعى ذلك بال ميني قبل انقضاء العدة ،وباليمني بعد انقضائها.
وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أن إقامة الزوجة أثناء عدتها يف بيت الزوجية
ال تعد رجعة ،إال إذا حتققت موجباتها ،وكذلك األمر إذا سافرت املعتدة مع مطلقها ،أو
أرسل إليها جاهة إلعادتها إىل بيت الزوجية .واهلل تعاىل أعلى وأعلم.
* الطالق.1 :
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قرار رقم 7/1

1996 /10 /31م

حكم تعاطي املخدرات وزراعتها واالجتار بها
السؤال :ما حكم تعاطي املخدرات واملتاجرة بها وزراعتها وتهريبها؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاملخدرات لغة :مادة تسبب يف اإلنسان واحليوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة،
كاحلشيش واألفيون.

(*)
1

 .1إن املخدرات تؤثر على حواس اإلنسان ،وتؤثر على خاليا اجلهاز العصيب،
وتذهب باحلواس ،وتؤثر على قدرة حتكم الدماغ باألعصاب ،فيختل عند تعاطيها احلكم
على األشياء ،وعلى تقدير املسافات ،ويستصغر عظائم األمور ،ويسبح يف حبار األحالم
واألوهام ،ويضعف أمام شهواته ورغباته الشريرة ،كما يؤدي تعاطي املخدرات إىل
هبوط يف الصحة،وضعف يف احلركة ،وخور يف النفس ،وجنب يف املواجهة ،وإهمال لشتى

نشاطات احلياة ،ويصبح متعاطيها أسرياً هلا ،فاقداً لكرامته وأخالقه ،باحثاً عن املزيد منها،
سواء أكانت سائلة أم صلبة أم غازية ...يأخذها املتعاطي عن طريق الفم أو األنف أو
احلقن يف الوريد ،فهي تؤثر على نفسية اإلنسان .فاإلدمان على املخدرات ،يقضي على
احرتام القيم واملبادئ السامية يف نفس الشخص املدمن ،مما يشكل خطورة إجرامية
واجتماعية ،وأن اخلطر اإلجرامي هلذه اآلفة إمنا يشل عجلة التقدم واإلنتاج يف البالد،
وهي تهدد البنية التحتية للمجتمع.

 .2اإلدمان ظاهرة إجرامية ،وليس مرضاً من األمراض الطبية ،وذلك ألن اإلدمان يدمر

* املعجم الوسيط.220 :
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ذهن اإلنسان وقدراته العقلية ،مما يشكل اعتداء على حق أو مصلحة ،ومن ثم فإن
تعاطي مثل هذه املخدرات ،إمنا يشكل اعتداء على حق اإلنسان يف احلفاظ على ذهنه
وعقله وقدراته الذاتية.
 .3إن اإلدمان على املخدرات يؤدي إىل ازدياد ارتكاب اجلرائم وتنوعها ،فهو حيول شخصية
الفرد املدمن إىل شخصية خاملة كسولة غري مستقرة ،سريعة التهيج ،خائفة ،وجبانة ،ومن
ثم يكون اجتاهها حنو ارتكاب اجلرمية سواء أكانت من اجلرائم الواقعة على اإلنسان ،أم
من اجلرائم الواقعة على األموال ،سريعاً.

 .4مشكلة اإلدمان على املخدرات مل تعد مشكلة إنسان أدمن وفقد صحته ،ثم فارق احلياة،
إمنا أصبحت مشكلة تهدد حياة أمة ،من ختريب اقتصادها ،إىل قتل شبابها ،الذين هم أمل
األمة وثروتها ومستقبلها .فانتشار املخدرات قد أصبح ظاهرة ال بل مشكلة عاملية ،كما

أن مكافحتها أصبحت واجباً اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً.

 .5نظراً التساع حجم ظاهرة اإلدمان ،إذ فاق حجم كل ختيل ،يتوجب علينا أن نذكر
بالقاعدة االستعمارية اليت تقول( :إذا أردت إخضاع شعب إىل سيطرة خارجية ،فعليك أن
تغرقه باملخدرات ،ألنها وحدها كفيلة بالقضاء على هذا الشعب ،الذي يصبح عندئذ

ال يهمه ما إذا كان وطنه مباحاً أم ال؟ وما إذا كان فراشه مباحاً أم ال؟ حيث تتم السيطرة
حينئذ على هذا الشعب بأسرع الطرق ،وأقل التكاليف).
 .6إن موضوع اإلدمان على املخدرات ،يعد من أخطر املوضوعات؛ ألنه يتعلق بأمل األمة
ومستقبلها أال وهم الشباب ،حيث إن مواجهة هذا األخطبوط ،ليس بالعقاب فقط أو
العالج فقط ،إمنا ال بد من الوقاية من هذا الداء القاتل ،وخري سبل الوقاية ،الرتبية
السليمة.
 .7على ضوء أحباث علم اإلجرام جند أن اإلدمان مشكلة عالجها الوحيد يتمثل يف إرادة
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املدمن ،كما جيب أن ال ننسى أن اإلدمان جرمية يرتكبها الفرد حيال نفسه ،فهو اجلاني
واجملين عليه يف آن واحد.
 .8ال جيوز للشخص املدمن أن يدعي أن تعاطي املادة املخدرات حق من حقوقه الشخصية
مثل األكل والشرب وامللبس ،وذلك ألن احلقوق ليست مطلقة ،إمنا مقيدة بقيود معينة،
وإال عمت الفوضى ،وانتشر الفساد.
احلكم الشرعي
املخدرات بأنواعها مجيعاً؛ سواء املصنعة أم الطبيعية منها حرام ،يأثم متعاطيها واملتاجر
بها وزارعها ،ويكفر مستحل ذلك.
واألدلة على ذلك كثرية:
* من القرآن الكريم:
 )1املخدرات تدخل يف مسمى اخلمر بناء على ما قاله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،

رضي اهلل عنهَ ( :والخْ َ ْمُر َما َخا َم َر اْل َع ْق َل)( .)1وهو موقوف على عمر ،ودليل حترميها حتريم

اب َوالأَْ ْزلاَ ُم
اخلمر قياساً عليها ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِنمََّا الخْ َ ْمُر َوالمَْيْ ِسُر َوالأَْ َ
نص ُ
الشيْ َط ُان أَ ْن ُيوِق َع َبيْن ُ
اجتَنُِبوُه َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن * إِنمََّا ُي ِر ُ
يد َّ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
َك ْم
الشيْ َطا ِن َف ْ
ِر ْج ٌ
اْل َع َدا َوةَ َواْلبَ ْغ َضاَء الخْ َ ْم ِر َوالمَْيْ ِس ِر َويَ ُصد ُ
ُم
َّك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اهللِ َو َع ْن َّ
الصلاَ ةِ َف َه ْل أَْنت ْ
فيِ
َ ()2
َهون}
ُمنت ُ
 )2وكذلك هي داخلة يف عموم قوله تعاىلَ { :ويحُ ِ ُّل لهَُ ْم َّ
ات َويحَُ ِّرُم َعَليْ ِه ْم الخْ َبَاِئ َ
ث}
الطيِّبَ ِ

( )3فهي من اخلبائث.

 .1صحيح البخاري ،كتاب األشربة ،باب ما جاء يف أن اخلمر ما خامر العقل من الشراب.
 .2املائدة.91-90 :
 3األعراف.157 :
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* ومن السنة

عن أم سلمة قالتَ( :ن َهى َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ع ْن ُك ِّل ُم ْس ِك ٍر َوُم ْفترٍِ)(.)1

وتقرأ مفرت بتشديد التاء ،بينما وردت يف رواية أمحد بتخفيف التاء ،واملفرت :كل ما يورث
الفتور وارختاء األعضاء وختدير األطراف .قال ابن حجر :وهذا احلديث فيه دليل على
حتريم احلشيش خبصوصه ،فإنها تسكر وختدر وتفرت.
وهي تدخل يف عموم األحاديث اآلتية:

(ك ُّل مخَُ ِّم ٍر مَ ْ
 )1عن ابن عباس عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ :
خ ٌرَ ،و ُك ُّل ُم ْس ِك ٍر
اب ُ
ت َص َ
الُتُه أَ ْرَب ِع َ
اهلل َعَليِْهَ ،فإِ ْن َعاَد
َح َرا ٌمَ ،و َم ْن َش ِر َب ُم ْس ِك ًرا بخُ ِ َس ْ
اب َت َ
احاَ ،فإِ ْن َت َ
ني َصبَ ً

يل َ :و َما ِطينَُة الخْ َبَا ِل يَا َر ُس َ
الر ِاب َعَة َكا َن َح ًّقا َعَلى اهللِ أَ ْن يَ ْس ِقيَُه ِم ْن ِطينَِة الخْ َبَا ِلِ ،ق َ
ول اهللِ؟
َّ
َق َ
ريا َال يَ ْعر ُف َح َ
الَ :ص ِد ُ
الَلُه ِم ْن َح َرا ِمِه َكا َن َح ًّقا َعَلى اهللِ أَ ْن
يد أَ ْه ِل النَّ ِارَ ،و َم ْن َس َقاُه َص ِغ ً
ِ
()2
يَ ْس ِقيَُه ِم ْن ِطينَِة الخْ َبَا ِل)
واملخمر :ما يغطي العقل.

(ك ُّل ُم ْس ِك ٍر مَ ْ
 )2عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
خ ٌرَ ،و ُك ُّل
ُم ْس ِك ٍر َح َرا ٌمَ ،و َم ْن َش ِر َب الخْ َ ْم َر فيِ ُّ
الدْنيَا َف َم َ
ُب ،لمَْ يَ ْش َرْب َها ِفى
ات َو ُه َو ُي ْد ِمُن َها ،لمَْ يَت ْ
اآلخ َرةِ)(.)3
ِ
 )3عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ( :لاَ َض َر َر َولاَ ِض َرا َر)

()4

 .1مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث أم سلمة زوج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال شعيب األرنؤوط :
حديث صحيح لغريه دون قوله( :ومفرت) ،وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
 .2سنن أبي داود ،كتاب األشربة ،باب النهي عن املسكر ،وصححه األلباني.

 .3صحيح مسلم ،كتاب األشربة ،باب بيان أن كل مسكر مخر ،وأن كل مخر حرام.
اهلل عَ
َد َعبْ ِد اهللِ ْبن اْل َعبَّاس ْبن َعبْ ِد املُ َّطِلبَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
 .4مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشمُ ،م ْسن ُ
َليِْه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َو َسَّل َم ،وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب.
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* اإلمجاع:
حكى اإلمام القرايف واإلمام ابن تيمية :اإلمجاع على حتريم احلشيش ،وقال اإلمام ابن
تيمية( :ومن استحلها فقد كفر ،وإمنا مل تتكلم فيها األئمة األربعة ،رضي اهلل عنهم ،ألنها
مل تكن يف زمنهم ،وإمنا ظهرت يف آخر املائة السادسة ،وأول املائة السابعة حني ظهرت
دولة التتار)

()1

* العقوبة:

تتفاوت العقوبة ما بني اجللد مثانني جلدة قياساً على اخلمر إىل القتل حسب مالبسات
اجلرم ،وذلك كما يأتي:
 .1املتعاطي :جيلد مثانون جلدة ،وذلك أن حد اخلمر مثانون هو ثابت بفعل الصحابة،
رضوان اهلل عليهم ،فتحريم اخلمر مصدره القرآن الكريم ،والعقوبة مصدرها السنة
املطهرة ،ومقدار احلد مصدره فعل الصحابة يف عهد سيدنا عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل
عنه.
 .2التاجر أو الزارع أو املروج هلا :فعقوبته القتل مع مصادرة أمواله من قبل الدولة؛
ألنه قد حصل عليها من خالل جتارته أو زراعته للمخدرات ،ألنه حكم الباغي ،فهو
يعيث يف اجملتمع فساداً.
لأَْ
َ
َ
ض
قال تعاىل يف سورة املائدة { :إِنمََّا َجزَاُء َّال ِذ َ
ين يحَُ ِارُبو َن اهلل َو َر ُسولُه َويَ ْس َع ْو َن فيِ ا ْر ِ
لأَْ
َف َسادًا أَ ْن ُي َقتَُّلوا أَ ْو ُي َصَّلُبوا أَ ْو ُت َق َّط َع أَيْ ِد ِ َ ُ
لاَ َ َ
ض
يه ْم َوأ ْر ُجل ُه ْم ِم ْن ِخ ٍف أ ْو ُينف ْوا ِم ْن ا ْر ِ
يم}(.)2
َذِل َك لهَُ ْم ِخ ْز ٌي فيِ الدُّنيَا َولهَُ ْم فيِ الآْ ِخ َرةِ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
هذا وباهلل التوفيق

 .1فتاوى ابن تيمية.262/4 :
 .2املائدة.33 :
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2015 /5 /7م
قرار رقم 128 /1
حكم إعطاء املورفني املخدر ملريض السرطان أو املصاب مبرض عضال،
ويعاني من آالم شديدة بسببه
السؤال :ما حكم إعطاء املورفني املخدر ملريض السرطان أو املصاب مبرض عضال،
ويعاني من آالم شديدة بسببه؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
املرض قدر من اهلل تعاىل ،يبتلي به عباده ،واهلل سبحانه هو الشايف ،قال تعاىلَ { :وإَِذا

ني}.
َم ِر ْض ُت َف ُه َو يَ ْش ِف ِ

()1

والتداوي من األمراض أمر مشروع ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما أَْنز َ
َل ُ
اهلل دَاًء إِلاَّ
أَْنز َ
َل َلُه ِش َفاًء)( ،)2فعلى املبتلى مبرض أن يسعى إىل األخذ بأسباب الشفاء ،كما عليه
الصرب واالحتساب ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ع َجبًا َأل ْم ِر المُْ ْؤ ِم ِن إِ َّن أَ ْم َرُه ُكَّلُه َخيرٌْ،
س َذ َ
اك َأل َح ٍد إِ َّال ِلْل ُم ْؤ ِم ِن ،إِ ْن أَ َصاَبتُْه َس َّراُء َش َك َر؛ َف َكا َن َخيرْ ًا َلُهَ ،وإِ ْن أَ َصاَبتُْه َض َّراُء
َوَليْ َ
ين فيِ اْلبَأْ َساِء َو َّ
الض َّراء}( .)4وأباحت
الص ِاب ِر َ
َصبرََ؛ َف َكا َن َخيرْ ًا َلُه) ( ،)3وقال سبحانهَ { :و َّ
الشريعة اإلسالمية لإلنسان أن يتناول ما حرم عليه عند الضرورة ،للمحافظة على
حياته ،قال تعاىلَ { :وَق ْد َف َّص َل َل ُكم َّما َح َّر َم َعَليْ ُك ْم إِلاَّ َما ْ
مُْ إَِليِْه}( ،)5ألن احملافظة
اض ُط ِر ْرت
 .1الشعراء.80 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب املؤمن أمره كله خري.
 .4البقرة .177 :

 .5األنعام.119 :
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على احلياة من الضرورات اخلمس اليت دعت الشريعة إىل حفظها؛ فالتداوي واستخدام
مواد خمدرة مثل املورفني(*) وغريه لتخفيف آالم املريض بالسرطان أو غريه ،ال مانع
منها عند الضرورة ،بتوجيه أهل االختصاص وحتت إشرافهم .وحبسب كل حالة بعينها،
وبالقدر الذي حيقق الغاية من تناوله.
وبناًء على ذلك ،فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى إباحة استخدام املورفني للتخفيف
عن املريض بالسرطان ،أو املصاب مبرض عضال ،ويعاني آالماً شديدة ،ضمن الضوابط
اآلتية-:
 – 1أن يكون حتت إشراف طبيب متخصص ،وأن حيتفظ الصيدالني بالوصفة الطبية
وال يعيدها للمريض ،حتى ال تصرف مرة أخرى دون إشراف الطبيب املتخصص.
 – 2أن ال يوجد بديل هلذا الدواء املخدر.
 – 3أن يكون بالقدر الذي حيقق الفائدة من تناوله.
 - 4أن ال يؤدي استخدام مثل هذه األدوية املخدرة إىل ضرر أكرب.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

* وهو مادة فعالة خمدرة ،تستخلص من األفيون ،وهو من أكثر العقاقري املستخدمة يف تسكني اآلالم ،واستخدامه
حمصور دولياً وقانونياً يف اجملال الطيب فقط.
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قرار رقم 106/1

2013 /6 /13م

حكم نقل األعضاء من إنسان حي أو ميت وزراعتها إلنسان آخر
السؤال :ما حكم نقل األعضاء من إنسان حي أو ميت وزراعتها لدى إنسان آخر،
مسلماً كان ،أو غري مسلم؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن نقل األعضاء البشرية وزراعتها ،وانتفاع اإلنسان بأعضاء غريه حيَّاً أو ميْتاً من

النوازل والقضايا املستجدة ،اليت شغلت حيزاً من جهود العلماء والفقهاء املعاصرين،
منذ بدأ الطب احلديث حيقق جناحات متوالية يف هذا اجملال احليوي ،مما فتح أبواب األمل
ملاليني املصابني بأمراض يتوقف عالجها على نقل أعضاء بديلة ألعضائهم املصابة
بالشلل والتوقف عن العمل ،وبدت املسألة برمتها – مع تكرار هذه النجاحات -أمراً
عادياً ومألوفاً ،يغلب الظن بنجاحها واإلفادة منها.
وتتوافق هذه اجلهود َّ
اخلالقة مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ومدارها الضرورات
اخلمس ،وعلى رأسها احلفاظ على النفس البشرية ،ودرء األخطار عنها بالتداوي والعالج
حسب ما تقتضيه الضرورة ،مبا حيقق مصلحة املصاب من جهة ،ومصلحة األمة من جهة
ثانية ،وقد جعل اهلل تعاىل ذلك من فروض الكفاية ،إن قام به العدد الكايف سقط
عن الباقني ،وإال أمثوا مجيعاً ،ويف نقل األعضاء بني الناس ضمن الضوابط الشرعية
جتسيد ملبادئ الشريعة اإلسالمية القائمة على اليسر والسماحة والتضحية واإليثار ،قال

وق ُش َّح َن ْف ِسِه َفأُ َ
اصٌة َو َم ْن ُي َ
ولئِ َك ُه ُم
تعاىلَ { :وُي ْؤِثُرو َن َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم َوَل ْو َكا َن ِب ِه ْم َخ َص َ
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المُْْفِل ُحو َن}(.)1
وبناء عليه ،وبعد اطالع جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني على توضيحات وفد نقابة
األطباء الفلسطينيني حول بعض املسائل املتعلقة بنقل األعضاء وزراعتها ،وبعد اطالعه
على العديد من الفتاوى واألحباث اخلاصة بهذه العملية ومناقشتها ،فإنه يفيت جبواز
نقل األعضاء البشرية وزراعتها ،سواء من األحياء أم األموات ،إذا اقتضت الضرورة
نقلها ،فالضرورات  -كما تنص القاعدة الشرعية -تبيح احملظورات ،وحفظ النفس يف

اإلسالم له منزلة عظيمة يؤكدها قوله تعاىلِ { :م ْن أَ ْجل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َب إِ ْس َراِئ َ
يل أََّنُه
ِ
نيِ
َل َن ْف ًسا ِب َغيرْ َن ْفس أَ ْو َف َساٍد الأَْ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
َم ْن َقت َ
اس جمَ ِي ًعا َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا
َل النَّ َ
ِ
ِ ٍ
فيِ

اس جمَ ِي ًعا}( ،)2وإحياء النفس يشمل إنقاذها من التهلكة؛ الذي يندرج حتته تربع
أَ ْحيَا النَّ َ
املسلم ألخيه املضطر بعضو منه إلنقاذه من املخاطر اليت تهدد حياته ،أو تعطل وظيفة
رئيسة من وظائف جسمه.
على أن هذه اإلباحة ليست مطلقة من القيود ،بل حيرم العلماء نقل األعضاء يف
حاالت معينة ،ومنها على سبيل املثال :حني تتوقف احلياة على العضو؛ كالقلب والكبد
والرئتني ،أو تتعطل بسببه وظيفة رئيسة من وظائف اجلسم ،أو يرتتب عليه تشويه
يف خلق اإلنسان ،فالضرر ،وفق القاعدة الشرعية ،ال يزال مبثله ،واهلل َّ
جل وعال حيرم
اإليذاء أياً كان نوعه ومصدره ،ومن احملظور كذلك نقل األعضاء اليت حتمل اخلصائص
أو الشيفرة الوراثية؛ حترزاً من اختالط األنساب ،وما ينجم عنه من اضطراب يف األسرة
واجملتمع ،وباإلضافة إىل ذلك هناك شروط وضوابط ينبغي التقيد بها ومراعاتها ،عند
 .1احلشر.9 :

 .2املائدة.32 :
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نقل األعضاء ،وهي تقسم إىل قسمني على النحو اآلتي:
ً
أوال :شروط نقل األعضاء من األحياء إىل األحياء
 .1الضرورة امللحة اليت يكون فيها النقل هو الوسيلة املتعينة ،وليس هناك من وسيلة
غريها لعالج من هو عرضة للهالك ،وفق ما تقرره اللجان الطبية املتخصصة.
 .2أن يكون املتربع بالغاًً ،
عاقال ،خمتاراً ،كامل األهلية.
 .3أن يكون التربع طوعاً وبرضا تام من املتربع ،دون ضغط أو غصب أو إكراه.
 .4أن حيقق النقل مصلحة مؤكدة للمنقول إليه ،ومينع عنه ضرراً مؤكداً ،مع غلبة الظن
بانتفاعه به ،وفق ما يقرره األطباء الثقات.
 .5أن يكون التربع حتقيقاً ملصلحة عالجية دون عوض ،أو مقابل مادي أو معنوي؛
ألن َبيع األعضاء واملتاجرة بها حمرم شرعاً وقانوناً ،بإمجاع علماء العصر وتتابعهم عليه.
ثانياً :شروط نقل األعضاء من األموات إىل األحياء
يباح نقل األعضاء ،أو أجزاء منها ،من امليت إىل احلي؛ مبا فيها اليت تتوقف عليها احلياة؛
كالقلب والكبد والرئتني بشروط ،جنملها يف النقاط اآلتية:
أ .أن يكون من ُن ِق َل منه العضو قد حتقق موته موتاً شرعياً بشهادة األطباء العدول ،ومل
يبق يف جسمه أثر للحياة.
ب .أن يكون املنقول إليه يف خطر داهم يهدد حياته ،أو يعاني من تعطيل إلحدى
وظائف جسمه األساسية كالسمع والبصر.
ت .أن يكون امليت قد أوصى بذلك يف حياته ،وأذن به وهو يف كامل قواه العقلية ،دون
إكراه مادي أو معنوي ،أو أذن به أولياؤه وورثته بعد مماته ،مع مراعاة ترتيب العصبات:
األخوة ،ثم العمومة).
(البنوة ،ثم األبوة ،ثم
َّ
َّ
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ث .أن ال يؤدي النقل إىل امتهان كرامة اإلنسان ،فليس من اجلائز انتزاع أعضاء كثرية
نص عليه القرآن الكريم.
من جسده ترتكه خاوياً؛ ألن هذا يتنافى ومبدأ التكريم الذي َّ
ج .أن ال يتسبَّب النقل يف إشعال فتنة ،أو حدوث خطر؛ قد يلحق بالطرفني املشاركني
يف عملية النقل.
فإذا ما توافرت هذه الشروط ،فإن هناك شبه إمجاع بني العلماء واهليئات واجملامع
الفقهية ،على إباحة إجراء عملية النقل من املسلم حياً أو ميْتاً إىل أخيه املسلم ،كما جيوز
نقل األعضاء من غري املسلم للمسلم ،وجيوز أن يتربع املسلم بأحد أعضائه لغري املسلم،
فاملسلم مأمور بفعل اخلري للناس مجيعاً دون متييز؛ بسبب الدين أو املذهب أو األصل أو
ربع ذويه بعد موتهُّ ،
يعد من أعظم القربات عند
اللون؛ وتربعه بأحد أعضائه حياً ،أو ت ّ
اهلل؛ ملا ينطوي عليه من التضحية واإليثار ،وهذا مرهون بضرورة األخذ بشروط التربع
وضوابطه اليت بيناها آنفاً.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 116/1

2014 /4 /17م

الضوابط الشرعية لكشف عورات املرضى أمام الطواقم الطبية
السؤال :ما الضوابط الشرعية لكشف عورات املرضى ،أمام الطواقم الطبية ،عند
إجراء العمليات اجلراحية الضرورية اليت متر يف مراحل متعددة ،منها التخدير ،والتعقيم،
واجلراحة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فبعد االستيضاح عن بعض القضايا الطبية اخلاصة بالسؤال من الوفد الطيب املنتدب
عن نقابة األطباء الفلسطينية ،الذي حضر اجللسة؛ تبني أن كل عملية جراحية حتتاج يف
الغالب إىل طاقم من األطباء ،ومتخصصي التخدير ،وعدٍد من املمرضني؛ هذا وإن كثرياً
من املراكز الطبية يف بلدنا تراعي الضوابط الشرعية ،بعدم كشف العورة إال للضرورة،
والضرورة تقدر بقدرها ،وإن البعض قد يتساهل يف هذا األمر ،مما يدعو إىل بيان احلكم
الشرعي ،واإليعاز للمسؤولني يف وزارة الصحة ،ويف املشايف ،والعيادات الطبية ،ألخذ
مزيد من احليطة واحلذر؛ جتنباً للوقوع يف اإلثم واملعصية ،عند التهاون يف حفظ العورات،
ويرى اجمللس اآلتي:
ً
أوال :إن غض البصر ،وحفظ الفرج ،فرض على املؤمنني واملؤمنات ،سواء أكان املسلم
مريضاً ،أم طبيباً ،أم ممرضاً ،أم زائراً للمشفى ،ذكراً كان أو أنثى ،وذلك لقوله تعاىل:
َ
{ُق ْل ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ري بمِ ا
صار ِه ْم َويحَْ َف ُظوا ُفُر َ
وج ُه ْم ذِل َك أَ ْزكى لهَُ ْم إِ َّن اهللَ َخبِ ٌ
ني يَ ُغ ُّضوا ِم ْن أْب ِ
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َ
وج ُه َّن ،)*(}...وحلديث أبي
صار ِه َّن َويحَْ َف ْظ َن ُفُر َ
َعو َن* َوُق ْل ِلْل ُم ْؤ ِم ِ
يَ ْصن ُ
نات يَ ْغ ُض ْض َن ِم ْن أْب ِ
1

سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
الر ُج ُل
(ال يَنْ ُظُر َّ

َ
َ
اح ٍد،
الر ُج ِل يف َث ْو ٍب َو ِ
الر ُج ُل إِلىَ َّ
الر ُج ِل َو َال المَْْرأُة إِلىَ َع ْو َرةِ المَْْرأةَِ ،و َال ُي ْف ِضي َّ
إِلىَ َع ْو َرةِ َّ
()2
اح ِد).
َو َال ُت ْف ِضي المَْْرأَُة إِلىَ المَْْرأَةِ يف الثَّ ْو ِب اْل َو ِ
الُ( :قْل ُت :يَا َر ُس َ
و َع ْن ُم َع ِاويَة بن َحيْ َدةََ ،ر ِض َي اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ول اهللَِ ،ع ْو َراُتنَا َما َنأِْتي ِمنْ َها
ُكَ ،ف َق َ
َو َما َن َذُر؟ َق َ
ت يمَِين َ
الر ُج ُل يَ ُك ُ
ون َم َع
اح َف ْظ َع ْو َرَت َك إِلاَّ ِم ْن َز ْو َجتِ َك أَ ْو َما َمَل َك ْ
الْ :
الَّ :
َ
َط ْع َ َ
است َ
ون َخاِليًا؟ َق َ
الر ُجلَ ،ق َ
الَ :ف ُ
الر ُج ُل يَ ُك ُ
اهلل
ال :إِ ِن ْ
ت أ ْن لاَ يَ َرا َها أ َح ٌد َفاْف َع ْلُ ،قْل ُتَ :و َّ
َّ ِ
()3
َحيَا ِمنْه).
أَ َح ُّق أَ ْن ُي ْست ْ
ثانياً :إن نظر الطبيب واملمرض وملسهما للمريض حتكمه قواعد الضرورة ،اليت تدعو

إىل حفظ النفس ،وهي مستثناة من أصل املنع ،بناء على الضوابط الشرعية اآلتية:
 .1عورة الرجل بني السرة والركبة ،وعورة املرأة بدنها مجيعه عدا الوجه والكفني؛ وذلك
أمام الرجال ،أما أمام النساء املؤمنات فما بني السرة والركبة.
 .2األصل أن تتوىل عالج النساء طبيبات ،وتقوم على تعقيم أجسادهن ممرضات ،ويقوم
على عالج الرجال أطباء ذكور ،ويقوم على التعقيم والتحضري للعملية ممرضون رجال،
إال إذا تعذر ذلك.
 .3جتنب اخللوة عند عالج مريض من جنس آخر ،فيجب أن يكون معهما زوج أو حمرم،
أو امرأة أخرى ،أو ممرضة.
 .1النور.31-30 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب النظر إىل العورات.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف حفظ العورة ،وحسنه الرتمذي واأللباني.
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 .4األصل أال حيضر العملية إال من تدعو الضرورة حلضوره ،مع مراعاة غض البصر ما
استطاعوا ،وجتنب النظر إال إىل موضع العملية ،وبغري شهوة.
 .5جتنب كشف أي جزء من العورة من الرجل واملرأة أثناء العملية إال ما تدعو له
الضرورة ،والضرورة تقدر بقدرها ،وال تتعداها.
ثالثاً :ضرورة الفصل بني عمليات التخدير ،والتعقيم ،واجلراحة ،حبيث ال حيضر كل
مرحلة إال من يلزم هلا من أفراد الطاقم.
رابعاً :يوصي جملس اإلفتاء األعلى بتوسيع نطاق التوعية اخلاصة بضرورة التزام
األطباء بقواعد الشرع احلنيف وأحكامه يف سرت العورات ،وعدم التساهل يف أمر اهلل،
عز وجل ،ويوصي املسؤولني يف وزارة الصحة بضرورة وضع لوائح داخلية يف املشايف،
والعيادات الطبية العامة واخلاصة ،تنظم هذه املسائل ،وتعمل على تنظيم الزيارات يف
املشايف ،وعدم دخول الرجال على أقسام النساء ،وضرورة استئذان الطواقم الطبية قبل
دخوهلم إليها إن دعت احلاجة لذلك.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 112/2

2013 /12 /26م

حكم استخدام العدسات الالصقة للزينة
السؤال :ما حكم استخدام العدسات الالصقة للزينة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
إن استخدام العدسات الالصقة مما استحدث يف هذا العصر ألجل الزينة؛ وهذا
االستخدام ال بأس به بشروط ،منها:
 .1أن يكون الظهور بها للزوج ،أو سائر احملرمني عليها على التأبيد ،فاهلل تعاىل يقول:

َه َّن إِلاَّ َما
وج ُه َّن َولاَ ُيبْ ِد َ
َات يَ ْغ ُض ْض َن ِم ْن أَْب َص ِار ِه َّن َويحَْ َف ْظ َن ُفُر َ
ين ِزينَت ُ
{ َوُق ْل ِلْل ُم ْؤ ِمن ِ
َه َّن إلاَّ ِلُب ُع َ
ولتِ ِه َّن أَ ْو
وب ِه َّن * َولاَ ُيبْ ِد َ
َظ َه َر ِمنْ َها * َوْليَ ْض ِرْب َن بخُِ ُم ِر ِه َّن َعَلى ُجُي ِ
ين ِزينَت ُ ِ
َ
ولتِه َّن أَ ْو أَْبنَاِئه َّن أَ ْو أَْبنَاِء ُب ُع َ
َ
ولتِ ِه َّن أَ ْو إِ ْخ َواِن ِه َّن أَ ْو َب إِ ْخ َواِن ِه َّن أَ ْو
ِ
آَباِئ ِه َّن أ ْو آَباِء ُب ُع ِ
نيِ
ت أَيمَْاُن ُه َّن أَ ِو التَّ ِاب ِع َ
الر َجا ِل
َبنيِ أَ َخ َواِت ِه َّن أَ ْو ِن َساِئ ِه َّن أَ ْو َما َمَل َك ْ
ني َغيرْ ِ ُأوِلي الإِْ ْرَبِة ِم َن ِّ
أَ ِو ِّ
ِّساِء * َولاَ يَ ْض ِرْب َن ِبأَْر ُجِل ِه َّن ِلُي ْعَل َم َما يخُْ ِف َ
ني
الط ْف ِل َّال ِذ َ
ين لمَْ يَ ْظ َهُروا َعَلى َع ْو َر ِ
ات الن َ
ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن * َوُتوُبوا إِلىَ اهللِ جمَ ِي ًعا أَيَُّه المُْ ْؤ ِمنُو َن َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}(*) ،ومل يقل أحد من
العلماء جبواز جتميل املرأة نفسها وخصوصاً وجهها –ألنه حمط الزينة -أمام غري احملارم.
 .2أال حتدث بها تغيرياً خللق اهلل سبحانه ،واهلل تعاىل يقول{ :ولأَُ ِضَّلنَّ ُه ْم َولأَُ َمنِّيَنَّ ُه ْم

َّه ْم َفَلُيبَت ُ
َّه ْم َفَلُي َغيرُِّ َّن َخْل َق اهللِ * َو َم ْن يَتَّ ِخ ِذ َّ
الشيْ َطا َن َوِليًّا
ِّك َّن آَذا َن الأَْْن َع ِام َولآَ ُم َرن ُ
َولآَ ُم َرن ُ
* النور.31 :
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ني}( ،)1ويقول صلوات اهلل وسالمه عليهَ :
(ل َع َن ُ
ِم ْن ُدو ِن اهللِ َف َق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َراًنا ُمبِ ً
اهلل
ات َخْل َق اهللِ)(.)2
اتَ ،والمُْتَ َفِّل َجات ِلْل ُح ْس ِن ،المُْ َغيرَِّ ِ
َم َص ِ
ات َوالمُْوَت ِش َم ِ
اْل َواشمِ َ ِ
اتَ ،والمُْتَن ِّ

 .3أال تستخدم هذه العدسات ألجل الغش واخلديعة ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،

يقولَ ( :م ْن َغ َّ
س ِمن)،
ش َفَليْ َ

()3

فال جيوز استخدامها إليهام الرائي للزواج والناظر

جلمال الفتاة سيما العيون فيها؛ ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
الُ :
(كنْ ُت ِعنْ َد النيب،

َو َج ا ْم َرأَةً ِم َن َ
ْص ِارَ ،ف َق َ
ال َلُه َر ُس ُ
ول
األن َ
صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأََتاُه َر ُج ٌل َفأَ ْخبرََُه أََّنُه َتز َّ
َ
الَ :الَ .ق َ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أََن َظ ْر َت إَليْ َهاَ .ق َ
ب َفان ُ َ
الَ :فاْذ َه ْ
ْظ ْر إِليْ َهاَ ،فإِ َّن يف أ ْعينُ ِ
ِ
َ
ْص ِار َشيْئًا) (.)4
األن َ

 .4أن ال يسبب هذا االستخدام ضرراً صحياً.
فإن حتققت هذه الشروط ،جاز استخدام العدسات الالصقة للزينة ،وإال فال.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1النساء.119 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة احلشر.

 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل تعاىل عليه وسلم :من غشنا فليس منا.
 .4صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها.
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قرار رقم 12/1

1997 /5 /29م

حكم االستنساخ
السؤال :ورد سؤال مقتضاه أن علما نشـأ فـي الغـرب اسـمه (هندسة الوراثة) ،ونتـج
عـنه مـا عرف من خالل الصحف باســم (االستنــساخ) .واملــراد باالســتنساخ،
كــما طالعتــنا الصحف واجملالت ،هو عبارة عن مزج خلية كــاملة تــحمل 46
كروموسوماً مــع بويــضة مفرغة ،ثم زرعها يف رحــم احلـــيوان مما يعطي صورة
طبق األصــل عـن احلـيوان الــذي أخذت منه اخللية الكاملة ،حيث تــم استـــنساخ
نعــجة تــعرف باسم (دوللي) فــــي اسكتلندا ،وأن العمل جار على استنساخ
اإلنسان حبيث يتم استيالد إنسان يكون مشـابهاً متاماً لإلنــسان الـــذي أخــذت منه

اخلــلية .فما حكـم الشـرع؟ ومـا رأي اجمللس املوقر يف هذا األمر؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاالستنساخ كما بينه األطباء يتم بالشكل اآلتي:

أو ًال :خاليا اإلنسان كلها حتتوي على ( )46كروموسوماً ،ما عدا اخلاليا اجلنسية

فهي حتتوي على( )23كروموسوماً ،أي أن بويضة املرأة وهي اخللية اجلنسية األنثوية
حتتوي على()23كروموسوماً ،وكذلك اخللية اجلنسية الذكرية (املين) حتتوي على()23
كروموسوماً .ولدى احتادهما معاً تتكون خلية كاملة فيها ( )46كروموسوماً هي اخللية

البشرية.
ثانيًا :إن اخللية الوحيدة اليت هلا قدرة على االحتاد مع غريها واالنقسام هي اخللية
اجلنسية.

ثالثًا :بقية اخلاليا املوجودة يف جسم اإلنسان اليت حتتوي على ( )46كروموسوماً
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معظمها خاليا نائمة إال بعضاً منها تكون نشطة ،ولكنها متخصصة يف املوقع أو اجلهاز
اليت هي فيه.
رابعًا :اخللية الكاملة النشطة مربجمة حسب اجلهاز املوجودة فيه باختصاص معني فقط،
وليس هلا القدرة على االنقسام أو االحتاد مع غريها.

خامسًا :إن دمج اخللية الكاملة اليت فيها ( )46كروموسوماً مع البويضة (هي اخللية

اجلنسية األنثوية اليت فيها ( )23كروموسوماً) كما هما يؤدي إىل إجياد خلية فيها ()69
كروموسوماً.فكان ال بد من تفريغ البويضة من ال( )23كروموسوماً وإدخال ال()46
كروموسوماً إليها ،وذلك ألن الربجمة يف التكاثر واالحتاد موجودة يف داخل البويضة،

فهي اليت ستعطي ال( )46كروموسوماً برنامج التكاثر واالنقسام .وكان ال بد من تنويم
الكروموسومات ال( )46وإدخاهلا إىل البويضة وهي نائمة ،وعندما تنشط يتحكم بها
الربنامج اجلديد.
واخلالصة:
ً
أوال :ال بد من البويضة ألن اخللية اجلنسية هي الوحيدة اليت هلا القدرة على االحتاد مع
غريها وهلا القدرة على التكاثر واالنقسام.

ثانياً :ال بد من رحم امرأة كي تزرع فيها البويضة اليت مت تهجينها.

ثالثاً :يستمر احلمل بالشكل الطبيعي املعروف بكل تفاصيله ودقائقه دون أي تغيري.

هذا هو ملخص االستنساخ .وبناء عليه خنلص بالنتائج اآلتية:
أ .ال بد أن يتم اخللق وفق سنن أودعها اهلل عز وجل يف اإلنسان.
ب .إن علماء (هندسة الوراثة) ال يقومون بأي خلق أو اجياد ،وإمنا هم يتصرفون
ويستعملون ويستغلون سنن اخللق املودعة يف املخلوقات.
ج .إن عملية االستنساخ هي أقرب إىل الرتف الفكري منها إىل العلم اجلاد.
بعد هذا البسط ألساس االستنساخ فال بأس أن نلقي الضوء على ما يرتتب على

االستنساخ إذا طبق عملياً:
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 .1إن النسخ ستكون متشابهة متاماً مما يؤدي إىل ضياع املسؤولية القانونية عند ارتكاب
أي جناية.
 .2إن االستنساخ يؤدي إىل ضياع األنساب ملا فيه من خلط.
 .3إن األفراد املستنسخني سيكونون ضعفاء يف البنية.
 .4إن جناح العملية هذه قليل بل نادر.
 .5هناك احتمال كبري خبروج أشخاص مشوهني.
 .6لن تكون هناك أسر متكاملة.
وعليه؛ فإنه بناء على املقدمة األوىل وما يرتتب عليها من نتائج خنلص إىل أن
االستنساخ البشري يتعارض مع كثري من النصوص الشرعية والقواعد الفقهية ،بل إنه
يندرج حتت آيات وردت على سبيل الذم لعمل الشيطان وأتباعه املارقني ،وإليك األدلة:
اجا
 .1بالنسبة إىل التناسل قال تعاىلَ { :و ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُك ْم ِم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
ات ِل َق ْو ٍم يَتَ َف َّكُرو َن}( ،)1فالطريق
َك ْم َم َوَّدةً َو َرمَْ
حًة إِ َّن فيِ َذِل َك لآَ يَ ٍ
ِلت ْ
ِ
الشرعي للتكاثر والتناسل هو الزواج املعروف.
وه ْم لآِ َباِئ ِه ْم ُه َو أَْق َس ُط ِعنْ َد اهللِ}( ،)2وقال
 .2بالنسبة إىل حفظ األنساب قال تعاىل{ :اْد ُع ُ
تعاىل{ :إِ ْن ُأ َّم َهاُت ُه ْم إِلاَّ اللاَّ ِئي َوَل ْدَن ُه ْم}( .)3فاألسرة املتكاملة فيها أب وأم ونسل.
()4
 .3قال تعاىلُّ ُ :
از َرةٌِ ْو َزر أخرى}(،)5
س بمَِا َك َسبَ ْ
ت َر ِهينٌَة}  .وقال تعاىل{ :ولاَ َِتزُر َو ِ
{كل َن ْف ٍ

فاملسؤولية اجلنائية تقع على الشخص نفسه وهو الذي يتحمل عاقبة أمره ،فحني تتشابه
النسخ البشرية قد يتعذر حينئذ حتديد املسؤولية ومعرفة صاحب العالقة.

 .4لقد كرم اهلل اإلنسان وخلقه يف أحسن صورة :يقول اهلل عز وجلَ { :وَل َق ْد َك َّر ْمنَا

 .1الروم.21 :

 .2األحزاب.5 :
 .3اجملادلة.2 :

 .4املدثر.38 :

 .5األنعام.164 :
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ْسا َن فيِ أَ ْح َس ِن َت ْق ِويم}( .)2فاالستنساخ
َبنيِ آَد َم}( .)1ويقول عز وجلَ { :ل َق ْد َخَل ْقنَا الإِْن َ
ٍ
يؤدي إىل امتهان اإلنسان ،وإىل تشويه خلقه وصورته ،وقد اعترب اهلل سبحانه وتعاىل

ْعو َن ِم ْن ُدوِنِه إِلاَّ
التشويه والتغيري يف خلق اهلل من عمل الشيطان بقوله تعاىل{ :إِ ْن يَد ُ
اهلل َوَق َ
ْعو َن إلاَّ َشيْ َطاًنا َمري ًدا * َل َعنَُه ُ
ال لأََخَِّت َذ َّن ِم ْن ِعبَاِد َك َن ِصيبًا َم ْفُر ً
وضا *
إَِناًثا َوإِ ْن يَد ُ ِ
ِ
َّه ْم َفَلُيبَت ُ
َّه ْم َفَلُي َغيرُِّ َّن َخْل َق اهللِ َو َم ْن
ِّك َّن آَذا َن الأَْْن َع ِام َولآَ ُم َرن ُ
َولأَُ ِضَّلنَّ ُه ْم َولأَُ َمنِّيَنَّ ُه ْم َولآَ ُم َرن ُ
يَتَّ ِخ ِذ َّ
الشيْ َطا َن َوِليًّا ِم ْن ُدو ِن اهللِ َف َق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َراًنا ُمبِينًا}(.)3
 .5إن اخللق بيد اهلل سبحانه وتعاىل وحده ،وقد حتدى القرآن الكريم الناس يف هذا
ين ِم ْن
املضمار يف آيات عدة ،منها قوله عز وجلَ { :ه َذا َخْل ُق اهللِ َفأَُروِني َماَذا َخَل َق َّال ِذ َ

ُدوِنِه َب ْل َّ
ني}
الظالمُِو َن فيِ َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
 .6كذلك إن الشرع يهدف إىل حفظ الكليات اخلمس وهي حفظ( :النفس ،العقل،
()4

الدين ،املال ،النسل) ،وهذه الكليات ال يستطيع اجملتمع العيش دونها ،وإذا حدث إخالل
بواحدة منها فسدت احلياة ،وقضية االستنساخ فيها اعتداء على بعض هذه الكليات
األساسية يف اجملتمع.
 .7ومبا أن االستنساخ يتعارض مع ما ذكرنا من أمور وأدلة نقلية وعقلية فهو حرام بني
البشر ،أما بالنسبة إىل احليوانات والنباتات فهو جائز ،ضمن حدود املصلحة الشرعية
لإلنسان وضمن التوازن البيئي الذي وضعه اهلل للبشرية.
هذا وباهلل التوفيق

 .1اإلسراء.70 :
 .2التني.4 :

 .3النساء.119 – 117 :
 .4لقمان.11 :
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قرار رقم 49/1

2004 /11 /28م

حكم حتويل اخلنثى إىل أنثى
السؤال :ما حكم حتويل اخلنثى إىل أنثى وما يرتتب على ذلك من أحكام؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
 .1فيجوز شرعاً من حيث املبدأ إجراء عملية جراحية (للخنثى) بهدف تغيري اجلنس
إىل ذكر أو إىل أنثى.
 .2تشكيل جلنة طبية مكونة من ثالثة أطباء على األقل من ذوي االختصاص العتماد
قرارهم يف حتويل (اخلنثى) إىل جنس الذكر أو إىل جنس األنثى ،وذلك على ضوء
الصفات الغالبة لدى اخلنثى ،دون النظر إىل رغبة املريض يف اختيار جنسه.
هذا وباهلل التوفيق
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قرار رقم 99/2

2012 /6 /28م

حكم متثيل أدوار األنبياء والصحابة يف األعمال الفنية
السؤال :ما حكم متثيل أدوار األنبياء ،عليهم الصالة والسالم ،والصحابة الكرام،
رضوان اهلل عليهم ،يف املسلسالت واألفالم؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإنه من املعلوم من الدين بالضرورة ،أن اهلل تبارك وتعاىل فضل األنبياء والرسل،
عليهم السالم ،على سائر البشر ،وأيدهم باملعجزات ،وعصمهم من الكبائر واملنكرات،
وجعل املساس بهم بأي أذى أعظم من املساس بأتباعهم وخلفائهم ،قال تعاىل{ :إِ َّن
ين ُي ْؤُذو َن اهللَ َو َر ُس َ
َه ُم ُ
اهلل فيِ ُّ
الدْنيَا َوالآْ ِخ َرةِ َوأَ َع َّد لهَُ ْم َع َذاًبا ُم ِهينًا}(،)1
َّال ِذ َ
ولُه َل َعن ُ
فحكم اهلل سبحانه وتعاىل ،على مؤذي رسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،باللعن يف الدنيا
واآلخرة ،وتوعده بالعذاب املهني ،واجلزاء من جنس العمل ،فإن املؤذي لنبينا مستهني
به ،ومستخف ،فكان العذاب جزاء هذا العمل ،وهكذا احلكم يف سائر األنبياء والرسل؛
ألن حرمتهم مثل حرمة نبينا ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
الشيْ َطا َن لاَ
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َرآِني فيِ المَْنَامَ ،ف َق ْد َرآِنيَ ،فإِ َّن َّ
ِ
َمث ُ
َّل ِبي)(.)2
يَت َ
أال وإن من إيذاء األنبياء والرسل ،عليهم الصالة والسالم ،متثيلهم؛ ألنه انتقاص
 .1األحزاب.57:

يبَ ،صَّلى ُ
اهلل عليه َّ
وسلم :من رآني يف املنام فقد رآني.
الرؤيا ،باب قول النَّ ِّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب ُّ
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لعصمتهم ،وتشويش يف فهمها لدى عامة الناس ،وهكذا جيب تعظيم سائر األنبياء
والرسل ،فإن تعظيمهم من تعظيم اهلل ،وحقهم تابع حلق اهلل.
وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى حرمة متثيل األنبياء والرسل ،عليهم صلوات
اهلل وسالمه ،ويلحق بهم أمهات املؤمنني ،رضوان اهلل عليهن.
وأما متثيل الصحابة الكرام ،رضوان اهلل عليهم ،الذين محلوا الرسالة وبلغوها للعامل،
وهم أصحاب املنازل العالية ،واملراتب السامية ،إال أنهم غري معصومني ،وهم يصيبون
وخيطئون ،فيجوز متثيلهم ضمن ضوابط شرعية حمددة ،حيث ميثل دور الصحابة من
ُعرف بالتقوى والورع من املمثلني ،وأن يكون متثيلهم كما ورد يف السرية دون إضافات
خترج الصحابي عن مكانته.
هذا؛ وينبه جملس اإلفتاء األعلى إىل وجوب عرض املسلسالت واألفالم ذات الصبغة
الدينية ،خاصة على املراجع الشرعية من أهل االختصاص ،لتمييز الغث من السمني،
واخلطأ من الصواب ،كي ال تش ّوش األذهان ،وال تزيف احلقائق ،ولكي يكون املعروض
من تلك األعمال الئقاً بسري أولئك األشخاص العظام ،وعلى اجلهات املعنية مراعاة

هذه الضوابط.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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قرار رقم 61/1

2006 /12 /14م

حكم ذبح الدجاج وهو معلق من األرجل بعد وضعه يف ماء مكهرب للتخدير

السؤال :ما حكم أكل الدجاج املذبوح على طريقة تعليق الدجاجة من األرجل ،وأن
يدىل رأسها إىل األسفل ،وبعدها يتم إدخال الدجاجة يف ماء مكهرب من أجل ختديرها
لتسهيل عملية الذبح اآللي ،ثم يتم ذبح الدجاجة بقص الرأس لينزل منها الدم؟ ويقوم
بالتسمية على قطيع الدجاج عامل مسلم مرة واحدة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن جواز أكل الذبيحة من دجاج أو غريه من أنواع الطيور أو احليوانات اجلائز أكلها
شرعاً له شروط شرعية ال بد من توافرها عند عملية الذبح وأثنائها ،وذلك يف أي ذبيحة
كانت؛ دجاجاً أم سواه مما جيوز أكل حلمه شرعاً من طيور أو حيوانات ،وهذه الشروط هي:
 .1أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً.
 .2أن تتم التسمية عند الذبح.
 .3أن تكون اآللة جارحة وحادة.
 .4أن ينهمر الدم على وجه خمصوص من قطع للحلقوم واملريء والودجني ،كما ورد
الد َم َوُذ ِك َر
يف احلديث الشريف عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قولهَ ...( :ما أَْن َه َر َّ
اس ُم اهللِ َعَليِْه َف ُكُلوُه )...
ْ

(*)
1

* صحيح البخاري ،كتاب الشركة ،باب قسمة الغنم.
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كما يسن أن تكون اآللة احلادة غري مثلمة كي تسهل عملية ذبح احليوان دون أن حتدث
لديه آالماً قاسية ،فقد ورد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف احلديث الصحيح
َق َ
ُم
ال( :إِ َّن اهللَ َكت َ
ُم َفأَ ْح ِسنُوا اْل ِقتَْلَةَ ،وإَِذا َذبحَْت ْ
َب الإِْ ْح َسا َن َعَلى ُك ِّل َش ْيٍءَ ،فإَِذا َقتَْلت ْ
َفأَ ْح ِسنُوا َّ
يحتَُه)(*) .
الذْب َحَ ،وْلُي ِح َّد أَ َح ُد ُك ْم َش ْف َرَتُه َفْليرُ ِ ْح َذِب َ
1

وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ال يرى مانعاً من أن تذبح الدجاجة على

اهليئة املذكورة وهي أن تعلق باألرجل ،بل هذه طريقة يتخلص من خالهلا من أكرب قدر
ممكن من الدم ،وال مانع أن متر الدجاجة على ماء مكهرب لتخديرها ،شريطة أال تفقد
حياتها ومتوت من خالل هذا التخدير.
والتخدير خيفف من آالم الذبح ،وهذا الذي جاء به الشارع احلكيم ،وأراده كما مر
معنا يف النص السابق.
هذا وباهلل التوفيق

* صحيح مسلم ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد
الشفرة.
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قرار رقم 100/2

2012 /7 /2م

حكم تصنيع األعالف من فضالت احليوانات ودمائها وعظامها
السؤال :ما حكم تصنيع األعالف من فضالت احليوانات ودمائها وعظامها؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن احلكم الشرعي يف هذه املسألة خيتلف باختالف املواد املك ّونة هلذه األعالف،
فإذا كانت يف أصلها طاهرة غري جنسة ،كفضالت العظام ،والشحوم ،واللحوم املأخوذة
من الذبائح املذ ّكاة ذكاة شرعية ،ثم أعيد تدويرها ومعاجلتها على هيئة أعالف بعوامل
كيميائية ،ووسائل صناعية متطورة ،فهذه تبقى على طهارتها ،وجيوز االنتفاع بها ،وتقدميها
علفاً لألغنام والدواجن وغريهما من احليوانات مأكولة اللحم ،وال خالف حول حّلها.
أما إذا كان األصل التكويين هلذه األعالف من احملرمات ،كالطيور واحليوانات النافقة،
والروث ،والدم وغريها من املخلفات النجسة ،فقد تباينت آراء العلماء حول جواز
االنتفاع بها أو حرمتها ،مع أنهم متفقون على أن عملية تدوير مثل هذه النجاسات
يعرفونها قائلني :إنها حتول العني النجسة
يدخل ضمن ما يسمى باالستحالة ،اليت ّ
-غالباً -إىل عني أخرى ،خمالفة هلا يف احل ّد واحلقيقة.

فالشافعية واحلنابلة يف املشهور عنهم ،ذهبوا إىل أن األعيان النجسة ال تطهر باالستحالة،
وأن استحالتها ال تغيرّ من حكم جناستها شيئاً.
أما األحناف واملالكية ،فذهبوا إىل أن الطهارة والنجاسة متعلقتان حبقائق األعيان
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وطبيعتها ،فإذا حتولت هذه األعيان إىل حقيقة مغايرة ألصلها؛ امساً ،ووصفاً ،وتركيباً،
وحكماً شرعياً ،فإنها تطهر ،وُتعطى حكم ما استحالت إليه من حيث ّ
حل البيع والشراء،
وإطعام احليوانات املأكولة منها؛ ألن النجاسات إمنا تطهر باالستحالة ،وهذا ما ذهب إليه
ابن قدامة ،وأهل الظاهر ،وصوبه شيخ اإلسالم ابن تيمية.
ومن املؤكد أن زوال أعراض النجاسة باالستحالة ،أو بقاءها مرهونان بأهل االختصاص
من أهل الطب ،وخرباء التغذية والصحة ،وتربية احليوان ،فهم الذين يقررون فيما إذا
كانت األعالف املصنَّعة مقبولة ،أو غري مقبولة.
ويف حال بقيت هذه األعراض ماثلة يف األعالف بعد تصنيعها ،ومل تتحقق االستحالة
بشكل كامل يف األعيان النجسة ،فإن احليوانات والطيور مأكولة اللحم اليت تتغذى
َّ
(اجلاللة) اليت ُيكره أكل حلومها وشرب لبنها
عليها وتقتات منها ،تأخذ حينئذ حكم
حسب رأي اجلمهور -إذا كان غالب أكلها من هذه النجاسات ،وإذا ظهر أثر هذهالنجاسات يف حلمها ولبنها(*) ،وال يستطاب حلمها إال بزوال هذا الكراهة حببسها ،وقصر
إطعامها على العلف الطاهر ،مدة ترتاوح بني ثالثة أيام وأربعني يوماً ،على تباين بني
العلماء واختالف حول تقديرها؛ ذلك أن َّ
اجلاللة متى زال منها أثر النجاسة حل أكلها
باالتفاق.
وبناء على ما سبق من آراء العلماء ،فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أن احليوانات
والطيور مأكولة اللحم ،اليت تتغذى على أعالف مصنَّعة من أعيان جنسة ،ومازال وصف
النجاسة مالزماً هلا بعد تصنيعهاُ ،يكره أكلها ،وشرب لبنها ،إذا ظهر أثر النجاسة ونتنها
* املغين ،593/18 :املوسوعة الفقهية الكويتية.261/15 :
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يف حلمها ولبنها ،بل حيرم أكلها إذا ما تسببت بأمراض وأضرار لبين اإلنسان بعد حتليلها
وفحصها خمربياً ،وذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ َض َر َر َولاَ ِض َرا َر)(*).
أما إذا مل يظهر فيها تغري ريح أو ننت ،فال كراهة عندئذ يف تناول حلومها وشرب
لبنها ،وهذا كله مشروط باحرتام القائمني على مصانع تدوير الفضالت للقوانني
واللوائح املنظمة ملثل هذه األوضاع من جهة ،وخضوع إنتاجهم من األعالف لرقابة
أهل االختصاص من جهة أخرى .ويف هذا السياق فإن جملس اإلفتاء األعلى يتمنى على
جهات االختصاص أن يكثفوا رقابتهم على مصانع األعالف ،للتأكد من التزامها مبعايري
الصحة والسالمة املهنية ،ضماناً لصحة الناس وسالمتهم.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

اهلل عَ
َد َعبْ ِد اهللِ ْبن اْل َعبَّاس ْبن َعبْ ِد املُ َّطِلب ،عَن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
* مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشمُ ،م ْسن ُ
َليِْه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َو َسَّل َم ،وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب.
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قرار رقم 10/1

1997 /2 /20م

حصص الرتبية اإلسالمية واللغة العربية والتاريخ
السؤال :هل يشرتط أن يدرس مساق الرتبية اإلسالمية متخصص يف الشريعة
اإلسالمية؟ وما عالقة الشرع اإلسالمي باللغة العربية والتاريخ؟ وما هو تصور جملس
اإلفتاء األعلى لنوعية املقررات اليت تدرس يف املواد الثالث املذكورة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛

َاب ِتبْيَاًنا ِل ُك ِّل َش ْيٍء} (.)1
قال تعاىلَ { :وَن َّزْلنَا َعَليْ َك اْل ِكت َ

ْ
ْ
َاب ِم ْن َش ْيٍء}(.)2
وقال تعاىلَ { :ما َف َّرطنَا فيِ ال ِكت ِ
وقال تعاىل{ :اْليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
يت َل ُك ْم الإِْ ْسلاَ َم
َك ْم َوأَمْتَ ْم ُت َعَليْ ُك ْم ِن ْع َمتيِ َو َر ِض ُ

ِدينًا}(.)3

إنه ال توجد قضية أو مسألة ما تتعلق حبياة اإلنسان يف هذه الدنيا إال وقد نزل فيها

حكم اهلل عز وجل؛ إما نصاً أو استنباطاً من كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه
َّن أَ ْسَل َم
وسلم ،وعلى املسلم أن يعلم ذلك ،وأن يعمل به ،قال تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْح َس ُن ِدينًا ممِ ْ
َو ْج َهُه لهلِ ِ}( ،)4وهذا الفهم لإلسالم بأنه شامل لكل مناحي احلياة غري موجودة عند كل

مسلم ،بل إن كثرياً من املسلمني جيهلون ذلك متاماً ،وهذا هو الفرق بني جيلنا احلاضر
وجيل املسلمني السابق ،حيث إن التصور الشمولي كان معروفاً لديهم ،ومل يكن يدور
ين آ َمنُوا
يف خلد أحدهم أن حيتكم لغري اإلسالم يف شؤونه كلها ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

 .1النحل.89 :

 .2األنعام.38 :
 .3املائدة.3 :.

 .4النساء.125 :
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لاَ ُت َق ِّدُموا َبينْ َ يَ َد ْي اهللِ َو َر ُسوِلِه}( .)1وأما واقع املسلمني اليوم فيدل على أن فهمهم
لإلسالم مضطرب ،ويأخذون أجزاًء منه؛ مثل العبادات فقط ،وأحياناً يف قضايا األحوال
الشخصية يف احملاكم الشرعية .كما أنه قد فقد العامل الثقة التقي ،إال ما ندر ،الذي يعطي
الدين اإلسالمي بصورته الصحيحة ،فأصبح املسلم احلالي يأخذ ثقافته من مصادر
شتى ،مليئة بالغث والسمني ،بل بالدس الرخيص على اإلسالم واملسلمني من قبل
املستشرقني أو ضعفاء النفوس ،وكل هذا وال يوجد من ينهض ليقوم االعوجاج واخلطأ.
وباختصار إنه ال بد من أن يدرس املسلم من اإلسالم العلوم الضرورية ومن هذه
العلوم:
 .1علم أصول الدين :الذي يعرب عنه بالعقيدة ،وذلك أن حتصيل اإلميان هو مقدمة

االستفادة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ( :ذ َ
اق
ُح َّم ٍد َر ُس ً
َط ْع َم اإلميَا ِن َم ْن َر ِض َي ِباهللِ َرًّباَ ،وِباإل ْس َ
وال)( ،)2وعن ابن عمر ،رضي
ال ِم ِدينًاَ ،وبمِ َ
ِ
ِ
اهلل عنهما ،قال (لقد عشت برهة من دهري ،وأن أحدنا يؤتى اإلميان قبل القرآن ،وتنزل

السورة على حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فنتعلم حالهلا وحرامها ،وما ينبغي أن نقف عنده
منها ،ثم لقد رأيت ً
رجاال يؤتى أحدهم القرآن قبل اإلميان ،فيقرأ ما بني فاحتة الكتاب إىل خامتته

ما يدري ما آمره وال زاجره ،وما ينبغي أن يقف عنده ،وينثره نثر الدقل)( ،)3وعليه ال بد من
ترسيخ علم أصول الدين الذي يتضمن  .1وحدانية اهلل عز وجل  .2صدق نبوة حممد،
صلى اهلل عليه وسلم .3 .أن القرآن وحي من اهلل عز وجل ،وأنه يتضمن أوامر ونواهي
من اهلل عز وجل ،وكذلك السنة النبوية املطهرة.
 .2القرآن الكريم وعلومه :واملراد بعلوم القرآن الكريم :العلم الذي يتناول األحباث
 .1احلجرات.1:
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على أن من رضي باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،رسوال فهو مؤمن.
 .3جممع الزوائد ،201/1 :قال اهليثمي :رواه الطرباني يف األوسط بسند صحيح.
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املتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول ،ومجع القرآن الكريم وترتيبه ،ومعرفة
املكي واملدني ،والناسخ واملنسوخ ،واحملكم واملتشابه ،إىل غري ذلك مما له صلة بالقرآن
الكريم(.)1
 .3السنة النبوية الشريفة :السنة عند املتحدثني ترادف احلديث ،وحيددها علماء أصول
الفقه بأنها( :ما أضيف إىل النيب ،عليه الصالة والسالم ،من قول أو فعل أو تقرير)
وتطلق عند الفقهاء( :على ما يثاب على فعله ،وال يعاقب على تركه ،مما فعله عليه
الصالة والسالم ،وواظب عليه).

وكثرياً ما تطلق السنة ويراد بها  :الواقع العملي يف تطبيق الشريعة اإلسالمية

ومفهوماتها ،وبهذا املعنى تشمل – مع ما يؤثر عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف

هذا الباب – عمل اخللفاء الراشدين وأصحابه ،رضوان اهلل عليهم مجيعاً (.)2

أما علم أصول احلديث فهو :علم بقواعد وقوانني يعرف بها أحوال سند احلديث
ومتنه من حيث القبول والرد.

()3

ً
جممال يف القرآن الكريم ،وهناك كثري
ومهما يكن من أمر؛ فإن السنة فصلت ما كان

من األحكام وردت يف السنة ،ومل ترد يف الكتاب ،عن املقدام بن معدي كرب عن رسول
َابَ ،و ِمثَ
وش ُك َر ُج ٌل
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال :إال (إِِّني ُأوِت ُ
يت اْل ِكت َ
ْلُه َم َعُه أَلاَ ُي ِ
َشبْ َع ُان َعَلى أَر َ
يكتِِه ،يَُق ُ
مُْ ِفيِه ِم ْن َحلاَ ٍل َفأَ ِحُّلوُهَ ،و َما
ولَ :عَليْ ُك ْم ِب َه َذا اْلُق ْرآ ِنَ ،ف َما َو َجدْت
ِ
لأَْ
مُْ ِفيِه ِم ْن َح َرام َف َح ِّرُموُه ،أَلاَ لاَ ُّ َ ُ لحَ ْ لحْ
لاَ ُّ
اب ِم ْن
َو َجدْت
يحَِل لك ْم ُم ا ِ َم ِار ا ْهِل ِّيَ ،و ُكل ِذي َن ٍ
ٍ
احُب َهاَ ،و َم ْن َنز َ
َل ِب َق ْو ٍم َف َعَليْ ِه ْم أَ ْن يَ ْقُروُه،
السُب ِعَ ،ولاَ ُل َق َطُة ُم َعا ِه ٍد ،إِلاَّ أَ ْن يَ ْستَ ْغنيِ َ َعنْ َها َص ِ
َّ
ََ َ
َ لمَْ
ْل ِق َراُه)(.)4
فإِ ْن يَ ْقُروُه فلُه أ ْن ُي ْع ِقبَ ُه ْم بمِِث ِ
 .1كتاب مباحث يف علوم القرآن الكريم ،مناع القطان ،ص.15
 .2كتاب حملات يف أصول احلديث ،د  .حممد أديب الصاحل ،ص.32-31
 .3املرجع السابق ،ص.11
 .4سنن أبي داود ،كتاب السنة ،باب يف لزوم السنة ،وصححه األلباني.
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 .4علم أصول الفقه :ومعناه :أدلة الفقه وهي :القواعد اليت يتوصل بها اجملتهد إىل
استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
موضوع أصول الفقه :أمران هما :األدلة الشرعية من حيث كونها أداة االستنباط
واألحكام الشرعية من حيث كونها نتيجة االستنباط ،وإنها تثبت األدلة( .)1ومبعنى آخر
فإن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ورد فيها اجململ واملفصل والناسخ واملنسوخ
واملقيد واملطلق والعام واخلاص واملتواتر(القرآن كله متواتر ،أما السنة؛ فمنها متواتر،
ومنها غري متواتر) وكل ذلك يرتتب عليه أمور تظهر لدى استنباط األحكام أو االجتهاد
يف استنباطها ،وأن امليزان لذلك هو أصول الفقه ،وكذلك هو ميزان للفتوى هل هي
صحيحة أم ال؟
 .5علم العقائد :واملراد بذلك املادة املتخصصة يف العقائد ،اليت تتضمن الرد على
شبهات الكافرين وطريقة الرد عليهم ،ويشمل ذلك ما ورد يف احلديث الشريف :عن
أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :كا َن النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّ
ً
اس،
لن
ل
ا
م
و
ي
ا
ز
ار
ب
،
م
ل
َّ
ِ
ً
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
َان؟ َق َ
يلَ ،ف َق َ
َفأََتاُه ِجبرْ ُ
ال :الإِْمي ُ
الَ :ما الإِْمي ُ
َان أَ ْن ُت ْؤ ِم َن ِباهللِ َو َملاَ ِئ َكتِِه َوُر ُسِلِه َوِل َقاِئِه َوُت ْؤ ِم َن
ِ
ث  ...احلديث)(.)2
ِباْلبَ ْع ِ

 .6علم األخالق :قال تعاىل يف وصف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ { :وإن َ
َّك َل َعلى ُخُل ٍق
ِ
َع ِظيم} )3(.وقال تعاىلَ :
{ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم فيِ َر ُسو ِل اهللِ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة لمَِ ْن َكا َن يَ ْر ُجو اهللَ َواْليَ ْو َم
ٍ
ريا}( .)4فاالقتداء بالرسول يف كل شأن من شؤون احلياة :يف املأكل
الآْ ِخ َر َوَذ َك َر اهللَ َكثِ ً
واملشرب ،والدخول إىل البيت ،واخلروج منه ،وحتى يف النوم واالستيقاظ  ...إخل .كل

ذلك يؤدي إىل وحدة يف السلوك واآلداب واألخالق اإلسالمية لدى األمة جمتمعة ،فوحدة
 .1كتاب الوجيز يف أصول الفقه ،د .وهبة الزحيلي ،ص.13
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب سؤال جربيل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن اإلميان واإلسالم
واإلحسان وعلم الساعة.
 .3القلم.4 :
 .4األحزاب.21 :
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األخالق تؤدي إىل وحدة األمة عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى

ْت لأُِمَتِّ َم َصا َ الأَْ ْخلاَ ِق )
اهلل عليه وسلم( :إِنمََّا ُب ِعث ُ
لحِ
 .7علم الفقه :الفقه :العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية،
()1

وهو يشمل مجيع ما هو معروف من نثريات األحكام الواجبة ،واملندوبة ،واحملرمة،
واملكروهة ،واملباحة ،وأحكام الفرد واألسرة ،والوصية ،والوقف ،واملرياث .

()2

 .8التاريخ :إن قراءة التاريخ من أهم عوامل شعور األمة بذاتها ،واملراد بالتاريخ:
تاريخ اإلسالم واألمة اإلسالمية فهو التاريخ الذي نعتز به ،ونعرتف به ،وليس تاريخ
اجلاهلية؛ ألن اجلاهلية أمر خمجل ال يدعو لالعتزاز به أو الفخر بتارخيه ،إنه ليس من
الكفر صالت ووشائج ،وإمنا الذي يعتز به املسلم هو تاريخ اإلسالم واملسلمني .قال

ُ
ولوا آ َمنَّا ِباهللِ َو َما ُأ َ َ
تعاىلُ{ :ق ُ
يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل َوإِ ْس َح َ
وب
اق َويَ ْعُق َ
نز َل إِلىَ إِْب َرا ِه َ
نزل إِليْنَا َو َما أ ِ
ِ
يسى َو َما ُأوِت َي النَّبِيُّو َن ِم ْن َرِّب ِه ْم لاَ ُن َف ِّر ُق َبينْ َ أَ َح ٍد ِمنْ ُه ْم
َوالأَْ ْسبَ ِ
اط َو َما ُأوِت َي ُم َ
وسى َو ِع َ
نحَْ َ
َ َ
اق
ْل َما آ َمنت ْ
ُم ِبِه َف َق ْد ا ْهتَ َدوا َوإِ ْن َت َوَّل ْوا َفإِنمََّا ُه ْم فيِ ِش َق ٍ
َو ُن لُه ُم ْسِل ُمون* فإِ ْن آ َمنُوا بمِِث ِ
َف َسيَ ْك ِف َ
يك ُه ْم ُ
يم}( .)3عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب،
الس ِم ُ
يع اْل َعِل ُ
اهلل َو ُه َو َّ
َ
ين َماُتوا إِنمََّا ُه ْم َف ْح ُم
َخُرو َن ِبآَباِئ ِه ُم َّال ِذ َ
َهينَ َّ أَْق َوا ٌم يَ ْفت ِ
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ليَنْت ِ
َج َهنَّ َم ،أَ ْو َليَ ُكوُن َّن أَ ْه َو َن َعَلى اهللِ ِم َن ُ
ب
خل َراَء ِبأَْن ِفِه ،إِ َّن اهللَ أَْذ َه َ
اجل َع ِل َّال ِذي ُي َد ْه ِدُه ا ِ
()4
َعنْ ُك ْم ُعبِّيََّة َ
اس ُكُّل ُه ْم َبنُو
اج ٌر َش ِق ٌّي ،النَّ ُ
اجلا ِهِليَِّة َوَف ْخ َر َها ِباآلَباِء ،إِنمََّا ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َت ِق ٌّي َوَف ِ
اب)( ،)5فكيف سيعرف املسلم انتصارات املسلمني وفتوحاتهم إذا
آَد َمَ ،وآَدُم ُخِل َق ِم ْن ُت َر ٍ

مل يدرس ذلك تارخيياً؟ وكيف يستشعر ارتباطه العضوي مع املسلمني ماضياً وحاضراً

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه .قال األرنؤوط :صحيح ،رجاله
رجال الصحيح غري حممد بن عجالن.
 .2كتاب الوجيز يف أصول الفقه ،د .وهبة الزحيلي :ص.14
 .3البقرة.137-136 :
 .4والعبية هي :الكرب والنخوة .إن تاريخ اإلسالم واملسلمني هو من عوامل تكوين الشخصية.
 .5سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب يف فضل الشام واليمن ،قال أبو عيسى :وهذا حديث حسن غريب،
وحسنه األلباني.
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إذا مل يتفاعل مع تاريخ اإلسالم قال تعاىلَ :
{ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم فيِ َر ُسو ِل اهللِ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة}
( .)1والتأسي بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتطلب معرفة التطبيق العملي لإلسالم
من خالل سريته وسرية خلفائه الراشدين والصحابة الكرام ،رضوان اهلل عليهم .وأن
تاريخ األمة اإلسالمية فيه صفحات بيضاء ،وفيه كذلك انتكاسات وارتكاسات ،فال جيوز

أن نصور البطل جمرماً ،وال اجملرم املارق من الدين ً
بطال ،بل يكتب التاريخ مبيزان احلق،

حيث يأخذ كل شخص وكل فرقة صفتها وعملها ،إن خرياً فتذكر خبري ذلك .وعليه
فيجب أن يظهر يف دراسة التاريخ اإلسالمي العرب والعظات حتى ال نقع باألخطاء اليت
وقع فيها السابقون .قال صلى اهلل عليه وسلم( :من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم)
( .)2وجيب أن نربط بني حاضر املسلمني اليوم وتارخيهم باألمس ،وموقف اإلسالم من
كل قضية ماضية أو حاضرة ،وأن معرفة أحوال املسلمني (خاصة األقليات) يدخل ضمن

تاريخ املسلمني .عن النعمان بن بشري قال :قال رسول اهللَ ( :مثَ ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ِفى َت َو ِّاد ِه ْم
اشت َ
اح ِه ْم َوَت َع ُ
اط ِف ِه ْم َمثَ ُل الجْ َ َس ِد؛ إَِذا ْ
الس َه ِر
َوَت َر مُ ِ
َكى ِمنُْه ُع ْض ٌو َت َدا َعى َلُه َساِئُر الجْ َ َس ِد ِب َّ
()3
َوالحُْ َّمى)
وإننا يف جملس اإلفتاء األعلى حنذر من أن يكون مرجع التاريخ ما كتبه املستشرقون

أو تالميذهم أو املثقفون بثقافة الغرب ،فهؤالء ال يعرفون إال الكيد لإلسالم ولتاريخ
املسلمني ،إن كتب التاريخ اليت تدرس تفتقد إىل أبسط قواعد دراسة التاريخ ،وهي
ضبط تسلسل األحداث وتعليلها التعليل اإلسالمي الصحيح ،وإبراز الوجه احلضاري
لألمة اإلسالمية .وجيب الرتكيز على احلقائق الثابتة ،وأن يتنبه إىل أن األحداث املتغرية
تكون خاضعة لظروف ومالبسات خاصة بها.
 .1األحزاب.21 :

 .2املعجم األوسط.270/7 :

 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
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 .9اللغة العربية :قال تعاىل{ :إِنَّا أَن َزْلنَاُه ُق ْرآًنا َع َرِبيًّا َل َعَّل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن}(. )1

إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وردا باللغة العربية ،وال ميكن فهم

نصوصهما إال بفهم اللغة العربية ،وأن احندار األمة األسالمية إىل ما هي عليه من
ضعف فكري وانقسام يرجع إىل عوامل عدة ،من أهمها إهمال اللغة العربية يف فهم
اإلسالم وأدائه ،وفصل اللغة العربية عن اإلسالم ،كما أن استنباط أحكام جديدة للوقائع
املتجددة عن طريق االجتهاد ال يتأتى دون اللغة العربية.
وأن من عوامل وحدة األمة اإلسالمية وحدة لغتها ،فاللغة الرمسية لألمة اإلسالمية

هي اللغة العربية ،بل إنها جيب أن تكون اللغة الرمسية للبشر مجيعاً .قال صلى اهلل عليه
وسلم( :يا أيها الناس؛ إن الرب واحد ،واألب واحد ،وإن الدين واحد ،وليست العربية
بأحدكم من أب وال أم ،وإمنا هي اللسان ،فمن تكلم بالعربية فهو عربي).
يقول اإلمام الشافعي( :إن اهلل تعاىل فرض على مجيع األمم تعلم اللسان العربي بالتبع
ملخاطبتهم بالقرآن والتعبد له)(.)2
وقال احلنفية( :للعربية فضل على سائر األلسن ،وهو لسان أهل اجلنة ،من تعلمها
أو علمها غريه فهو مأجور).
إننا حنرتم وجود لغات أخرى ،وال بأس بأن يستعملها أهلها يف التخاطب اليومي فيما
بينهم ،ولكن جيب أن تكون اللغة العربية اللغة الرمسية لألمة اإلسالمية .وإن جملس

اإلفتاء األعلى يؤكد أن اللغة العربية جزءاً أساساً من الثقافة اإلسالمية .وعليه فال بد
أن يكون ما يدرس منها قد كتب بأيد إسالمية ،وال يشرف عليه إال مسلمون ملتزمون
بإسالمهم ،خملصني ألمتهم ،حتى ينفوا كتب اللغة العربية من الدس الرخيص ،ويعطوا
قوة للغة العربية للوقوف يف وجه اهلجمات ضدها ،مثل دعوة خرجت يف بداية هذا
 .1يوسف.2 :

 .2الرسالة للشافعي بكالم قريب من هذا.48/1 :
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القرن تدعو إىل إبدال احلرف العربي باحلرف الالتيين ،ودعوة أخرى تدعو إىل اعتماد
اللغة العربية العامية لكل قطر ً
بدال من اللغة الفصيحة .فيجب إعادة الثقة إىل دراسة
اللغة العربية ،وإبرازها ،وإبراز علوم البالغة والعروض ،فاحملافظة على علم العروض
هو حمافظة على ديوان العرب ،قال عمر بن اخلطاب( :الشعر ديوان العرب) ،فإذا سقط
–ال مسح اهلل– علم العروض سقط ديوان العرب .وكذلك من علوم اللغة العربية
اإلمالء ،والرتقيم ،واخلط ،والنحو ،والصرف ،ومعرفة كيفية التعامل مع معاجم اللغة
العربية ،اليت كتبها مسلمون ملتزمون خملصون ،وليست تلك اليت كتبها املستشرقون
أو تالميذهم .وكذلك جيب تعليم الطالب كيفية التفريق بني النص الفكري ،والنص
التشريعي ،والنص السياسي ،والتعامل مع هذه النصوص.
وبناًء على ما سبق؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى ضرورة إعادة خطة مواد الرتبية

اإلسالمية يف كل مراحل الدراسة من حيث املضمون .ويؤكد اجمللس على أن هذا

األمر ال ميكن أن يقوم به على الوجه املطلوب استيعاباً وتطبيقاً إال متخصص ،بل إن
جملس اإلفتاء األعلى يرى أن يكون يف املدرسة الواحدة أكثر من متخصص ،فيكون فيها
متخصص بعلم أصول الدين ،وآخر بالفقه والتشريع ،وآخر بعلوم القرآن من جتويد
وتفسري ،وآخر بعلوم احلديث من تبويب وترتيب وختريج  ....إخل
وجملس اإلفتاء األعلى يؤكد أن اللغة العربية والتاريخ هما أساسان من أساسات
الثقافة اإلسالمية ،وبالتالي ال بد أن يكونا ضمن خطة تدريس الرتبية اإلسالمية.
وأخريا فالعلوم سابقة الذكر هي وسائل لتحقيق تقدم األمة ،ورقيها ،ونهضتها على
أساس إسالمي ،والغاية منها هي رضا اهلل عز وجل يف الدنيا واآلخرة.
هذا وباهلل التوفيق
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حكم استخدام اآليات القرآنية ،واألدعية ،واملوسيقى واألغاني،
كرنني يف اهلواتف اخللوية

السؤال :ما حكم استخدام اآليات القرآنية ،واألدعية ،واملوسيقى واألغاني ،كرنني
يف اهلواتف اخللوية يف احلاالت اآلتية:
 انطالقها من اهلواتف يف املساجد ،وخالل أداء الصالة فيها ،أو يف مكان آخر غريها. استخدام آيات القرآن واألدعية واألذكار لذلك. استخدام األغاني واملوسيقى لذلك.اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فتُعد اهلواتف النقالة من ضرورات هذا العصر ،فال يكاد شخص إال وحيملها؛ نظراً
ملا ختتصر من الوقت واجلهد ،ودخول املسلم للمسجد بهذه األجهزة هو من نوازل هذا
العصر ،وال شك بأن أصوات هذه األجهزة تشوش على املصلني لو تركت دون إغالق،
مما يتنافى مع اخلشوع يف الصالة ومتطلباتها ،فعن معاوية بن حكم السلمي ،قال :صليت
الةَ َال يَ ْصُل ُح ِفي َها َشيٌء ِم ْن َك َ
الص َ
ال ِم
مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :إِ َّن َه ِذهِ َّ

ري َوِق َراَءُة اْلُق ْرآ ِن)(*) ،وقد نهى الرسول ،صلى اهلل عليه
يح َوالتَّ ْكبِ ُ
اس ،إِنمََّا ُه َو التَّ ْسبِ ُ
النَّ ِ
1

* صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب حتريم الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إباحة.
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وسلم ،أن يشوش الناس على بعضهم بعضاً ،حتى ولو بقراءة القرآن ،حيث قال صلى
اهلل عليه وسلم( :أَ َال إ َّن ُكَّل ُك ْم ُمنَاج َرَّبُهَ ،ف َ
ال ُي ْؤِذيَ َّن َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضاَ ،و َال يَ ْرَف ْع َب ْع ُض ُك ْم
ِ
ٍ

َ
ض فيِ اْل ِق َراَءةِ)( ،)1فكيف بهذه النغمات اليت تنبعث يف أرجاء املسجد من هنا
َعلى َب ْع ٍ
وهناك؟! ومعلوم أن املساجد هي بيوت اهلل ،فاملطلوب من املسلم جتنيبها شتى صور
التشويش ،وينبغي على روادها إغالق هذه األجهزة ،أو وضعها على خيار الصمت؛ ألن
مفض إىل اإلزعاج
أصواتها املرتفعة تتنافى مع مطلب اخلشوع يف الصالة ،ألن ذلك ٍ
والتشويش على املصلني ،ومن نسي إغالق هاتفه ،فيجوز له إغالق اهلاتف أثناء الصالة
بأقل قدر ممكن من العمل واحلركات.
أما استخدام اآليات واألوراد واألذكار كرنات للهاتف ،فقد رأى اجمللس أن األوىل
ترك ذلك تعظيماً لشعائر اهلل؛ واهلل تعاىل يقولَ { :و َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعاِئ َر اهللِ َفإَِّن َها ِم ْن َت ْق َوى

ُْ
وب}( ،)2إلمكان رنني هذه اهلواتف يف بيوت اخلالء ،أو قطع اآلية يف موضع ال جيوز
الُقل ِ
الوقوف فيه.
وبالنسبة إىل استخدام املوسيقى والغناء رنات للهواتف اخللوية ،فالغناء كالكالم ،حسنه
حسن ،وقبيحه قبيح ،فالشعر املنكر والبذيء ال جيوز مساعه ،وال وضعه رنة على اجلوال،
كما ال جيوز وضع األغاني الرخيصة واخلليعة رنات للهواتف ،وأما املوسيقى فهي حمل
خالف بني العلماء ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ :
(ليَ ُكوَن َّن ِم ْن ُأ َّم أَْق َوا ٌم
تيِ
 .1سنن أبي داود ،كتاب التطوع ،باب رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل ،وصححه األلباني.
 .2احلج.32 :
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َحُّلو َن الحْ ِ َرَ ،والحْ َ ِري َرَ ،والخْ َ ْم َرَ ،والمََْع ِاز َف)( ،)1واملسلم مطالب بتجنب الشبهات ،لقول
يَ ْست ِ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن الحْ َ َ
ات
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
ال َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
ِ

ات ْ َ
َ
اسَ ،ف َم ِن َّات َقى ُّ
الشُب َه ِ
َال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ري ِم َن النَّ ِ
استَبرْ َأ ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوق َع فيِ
لحْ َ
الشُب َه ِ َ
ُّ
وش ُك أَ ْن يَ ْرَت َع ِفيِه ،أَ َال َوإِ َّن ِل ُك ِّل
الرا ِعي يَ ْر َعى َح ْو َل الحْ ِ َمىُ ،ي ِ
امَ ،ك َّ
ات َوق َع فيِ ا َر ِ
َمِل ٍك مِحًى ،أَ َال َوإِ َّن مِحَى اهللِ محََ ِارُمُه)(.)2
وعليه؛ فال بد من االهتمام بنشر الوعي لدى الناس حول اختيار رنات اهلاتف ليتم
األخذ باملسموح منها ،وجتنب املمنوع ،أو ما فيه شبهة ،وذلك يف ضوء أحكام الشريعة
والقواعد الفقهية ،مع الرتكيز على لزوم إغالق اهلواتف يف املساجد وعند الشروع يف
الصالة ،وينبغي ألئمة املساجد وقيّميها العمل الدائم على تنبيه املصلني باألساليب
الناجعة هلذا األمر ،سواء باحلديث املباشر أم بالدروس واملواعظ ،أم بكتابة التنبيهات
اخلطية ،وليتق املسلم ربه يف هذا الشأن ،فهو حماسب ومراقب ،واهلل تعاىل يقولَ { :ما
يب َعتِيد}(.)3
يَْل ِف ُظ ِم ْن َق ْو ٍل إِلاَّ َل َديِْه َرِق ٌ

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1صحيح البخاري معلقاً ،كتاب األشربة ،باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
 .3ق.18 :
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قرار رقم 108/2

2013 /8 /15م

حكم التعارف بني الشباب والفتيات عن طريق اإلنرتنت بهدف الزواج
السؤال :ما حكم التعارف بني الشباب والفتيات عن طريق اإلنرتنت بهدف الزواج؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن عامل اإلنرتنت وما يشتمل عليه من شبكات للتواصل االجتماعي ،ومواقع
إلكرتونية ال حصر هلا ،ال يعدو كونه وسيلة أو أداة تقنية قد يفضي استخدامها إىل ما

هو حمرم شرعاً ،ورمبا تفتح أبواباً يلج منها الشيطان إلثارة الفنت والفساد ،واإليقاع بني
املسلمني ،ومعلوم وفق القاعدة الشرعية ،أن ما يفضي إىل حمرم فهو حرام.
وقد تستخدم هذه التقنية لتحقيق أهداف مشروعة وغايات نبيلة على املستوى

الفردي أو اجملتمعي كالزواج ً
مثال ،أو ما تقتضيه ضرورات العمل من تبادل للمعارف
واخلربات بغية تطوير املهارات والقدرات الوظيفية ،وبناء جسور التعاون والتنسيق يف
اجملاالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
وينطبق هذا التوصيف –من غري شك -على ظاهرة التعارف بني الشباب والفتيات
عرب هذه الوسائل ،فرمبا أدى التواصل يف حدوده املشروعة بينهما إىل غاياته وأهدافه
املرجتاة ،وهي الزواج ،ورمبا احنرف عن مساره ،فأدى مبستخدمه إىل الوقوع يف مهاوي
الرذيلة واملنكرات ،مما حدا بكثري من العلماء والفقهاء املعاصرين ،وكذلك بعض اجملامع
الفقهية املعتربة إىل حترميه ،والتحذير من عواقبه ،وقد حذرنا اهلل تعاىل من مغبة الوقوع
ات َّ
الشيْ َطا ِن َو َم ْن
يف حبائل الشيطان بقوله عز وجل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا لاَ َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َو ِ
ات َّ
الشيْ َطا ِن َفإَِّنُه يَأُْمُر ِباْل َف ْح َشاِء َوالمُْنْ َك ِر}(*) ،واألصل يف مثل هذه احلاالت
يَتَّبِ ْع ُخ ُط َو ِ
1

-كما يقول أصحاب هذا الرأي -أن درء الفتنة واإلثارة مقدَّم على مصلحة التعارف

* النور.21 :
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ً
عمال بالقاعدة الشرعية( :درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل) ،ويتضح هذا
والزواج،

َع َما يَ ِريُب َك إِلىَ َما لاَ يَ ِريُب َك) ( ،)1وقوله
من قول رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم( :د ْ
صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن الحْ َ َ
ات َال يَ ْعَل ُم ُه َّن
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
ال َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
ِ
ات ْ َ
َ
اسَ ،ف َم ِن َّات َقى ُّ
ُّ
ات َوَق َع
الشُب َه ِ
الشُب َه ِ
َكثِ ٌ
ري ِم َن النَّ ِ
استَبرْ َأ ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوق َع فيِ
لحْ َ
ام)(.)2
فيِ ا َر ِ
ومع تقديرنا ملنهج التح ّوط الذي أخذ به هذا الفريق من العلماء ،وحرصهم البالغ

على إغالق منافذ الفتنة والسبل اليت قد تفضي إىل الرذيلة والفواحش كلها ،فإن جملس
اإلفتاء األعلى يرى أن العربة يف احلكم باجلواز أو عدمه يف مسألة التعارف بني اجلنسني،
ال تتمثل يف الوسيلة املستخدمة للتواصل واملراسلة ،وإمنا هي يف مضمون احلديث نفسه
وأهدافه املبتغاة ،ومن حيث التزامه بالضوابط واملعايري الشرعية أو خروجه عنها.
وبناء عليه ،فإن اجمللس يرى أن التعارف واحلديث عرب شبكات اإلنرتنت والتواصل

ً
االجتماعي اليت تطورت تطوراً
هائال يف هذا العصر ،وأضحت مسة من أبرز مساته
ومعامله ،وضرورة ال يستغنى عنها ،بل يتعذر جتنبها ،أو حتريم التعاطي معها بصورة
مطلقة ،غري أن إباحة استخدام هذه الوسائل للتعارف بني اجلنسني واحلديث بينهما،
مشروطة بتقيد الطرفني باملعايري األخالقية والضوابط الشرعية اليت ينبغي االلتزام بها،
وعدم اخلروج عنها ،وأهمها:
ماسة لذلك ،وأن يكون اهلدف األساس من التعارف
 .1أن تكون هناك ضرورة أو حاجة َّ

الزواج بالوسائل الشرعية املباحة ،وليس ألهداف قد تنحرف به عن مقاصده الشرعية،
وينبغي أن يكون احلديث بقدر هذه احلاجة ،ويف حدود هذا اهلدف ،وال يتجاوزهما ملسائل
شخصية أخرى من شأنها إثارة الغرائز ،وإيقاظ الشهوات.
 .2أن يكون التواصل بينهما يف حدود األحكام الشرعية واآلداب واألخالق اإلسالمية
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب تفسري املشبهات.

 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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املقررة يف باب التعارف بني املرشحني للزواج ،وال خيرج عنهما ،وذلك من باب االلتزام
َ
وب ُك ْم}...
اسأَُل ُ
ُم ُ
بقوله تعاىلَ { :وإَِذا َسأَْلت ُ
وه َّن َمتَا ًعا َف ْ
اب َذِل ُك ْم أ ْط َهُر ِلُقُل ِ
وه َّن ِم ْن َو َراِء ِح َج ٍ
( ،)1فمن احملظور على الفتاة أن تصف نفسها بإسهاب ،أو تعرض صورها على من
حيادثها ،أو تلتقيه مبعزل عن أهلها ،وحمارمها بأي صورة من الصور.
 .3أن ال يتَّسم احلديث بينهما باخلضوع بالقول بتليني العبارة ،أو ترقيق الصوت من
قبل الفتاة أو املرأة املتحدثة ،وهو ما أشار إليه القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ{ :فلاَ خَْت َض ْع َن

ِباْل َق ْو ِل َفيَ ْط َم َع َّال ِذي َقْلبِِه َم َر ٌ
ض َوُقْل َن َق ْولاً َم ْعُروًفا}(.)2
فيِ
 .4أن جيري احلديث بينهما مبعرفة األهل ،وحتت اطالعهم ،وليس يف غرف مغلقة ،وال
يف ظل ستار من السرية والكتمان.

ً
بديال
ويرى اجمللس أن هذه اإلباحة املشروطة بالضوابط املذكورة أعاله ال تشكل

للوسائل املشروعة ،والتقاليد املألوفة للتعارف بني املرشحني للزواج ،فاألوىل مبن أراد
حتصني نفسه بالزواج أن يطرق البيوت من أبوابها ،والنظر إىل من يريد االقرتان بها

النظر املأذون به شرعاً ،وأن جيلس إليها يف بيت أهلها ،وأمام أوليائها ،فإن تعذر عليه
ذلك ،ومل جيد وسيلة للتعرف إىل من يريد خطبتها غري اإلنرتنت ،فليفعل وليحرص ما
بوسعه على التقيد بالضوابط الشرعية املذكورة آنفاً.

أما أن يتخذ من اإلنرتنت وغريه من وسائل التواصل وسيلة للخوض فيما ال يليق،

إرضاًء ألهوائه ونزواته ،وإشباعاً لغرائزه بذريعة البحث عن بنت احلالل ،فذلك ال جيوز
البتة؛ ألنه باب من أبواب الشر والفتنة والفساد ،وطريق حمفوف مبخاطر ال حتمد عقباها.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1األحزاب.53 :
 .2األحزاب32 :
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قرار رقم 104/2

2013 /4 /18م

حكم أخذ التعويض من شركات التأمني عن حوادث السري
السؤال :ما حكم أخذ التعويض الذي تدفعه شركات التأمني لذوي املتوفى يف احلوادث؟

ويف حالة جواز أخذه ،فهل يحُ تسب ً
بدال عن الدية أو جزءاً منها؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فللوصول إىل احلكم الشرعي يف املسألة املشار إليها أعاله ،ينبغي احلديث ً
أوال عن

مفهوم التعويض عن الضرر ،وذلك على النحو اآلتي:
 .1الضرر :هو كل نقص يدخل على األعيان ،وهو ضد النفع( ،)1وقد ع ّرف فقهاء

الشريعة الضرر بأنه :كل أذى يلحق بالشخص ،سواء كان يف جسمه ،أم ماله ،أم عرضه،
َ
وت ُّ
عمد إحداث الضرر حمظور شرعاً بكل أشكاله ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ َض َر َر
()4
َولاَ ِض َرا َر)( ،)3حتى أصبح هذا احلديث قاعدة فقهية ،حتكم كل أنواع الضرر.
()2

 .2التعويض :مل يستخدم الفقهاء هذا املصطلح ،وإمنا ُعرف عندهم بالضمان ،وهو أمشل

معنى من التعويض ،فمعنى التعويض :أخذ البدل عن املتلف أو اهلالك ،وع ّرفته املوسوعة
ً
الفقهية الكويتية بأنه :ما وجب من بدل مالي بسبب إحلاق الضرر بالغري ،أما الضمان
فيشمل البدل عن إحلاق األذى باألنفس ،أو األموال ،أو األشخاص ،أو العقود.

()5

ويشرتط للتعويض عن الضرر مالية املتلف يف نظر الشريعة ،فال ضمان يف اخلمر ،أو
 .1الفيومي :املصباح املنري.492/ 2 ،
 .2د .زكي زيدان :حق اجملين عليه يف التعويض عن الضرر والنفس ،ص.53
اهلل عَ
َد َعبْ ِد اهللِ ْبن اْل َعبَّاس ْبن َعبْ ِد املُ َّطِلبَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
 .3مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشمُ ،م ْسن ُ
َليِْه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َو َسَّل َم ،وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب.
 .4الندوي ،علي أمحد :القواعد الفقهية ،ص.45

 .5د .حممد فوزي فيض اهلل ،نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي ،ص.41
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اخلنزير ،مبعنى أن يكون املال املتلف متقوماً ،يباح االنتفاع به شرعاً.
 .3التعويض عن النفس وما دونها:
أوجب الشرع اإلسالمي عقوبات خمتلفة عند االعتداء على النفس أو ما دونها ،منها
القصاص والديات ،فالقصاص يكون يف النفس ،أو األطراف ،كالعني ،واألنف ،واألذن،
والسن ،واجلروح.
وأما الديات ،فتكون من باب العقوبة والتعويض املالي ،يف حال كون اجلناية خطأ أو
شبه عمد ،فتكون خمففة يف اخلطأ ،ومغلظة يف شبه العمد ،وهي يف النفس مائة من اإلبل،
أو قيمتها من النقد.
ويف حال اجلناية على األطراف ،فالدية الواجبة ختتلف باختالف العضو املبتور ،فإن كان
ليس له نظري ،كاللسان واألنف ،ففيه دية كاملة ،وإن كان له نظري واحد ،كالعني واألذن،
ففيه نصف دية ،وإن كان فيه أكثر من نظري ،فالدية مبقدار ذلك ،فاألصبع ً
مثال فيه ُعشر

الدية ،والسن نصف عشر الدية ،وهذا ما يسمى باألروش.

وأما الشجاج واجلراح ،فالواجب فيها حكومة ،وهو ما يتم تقوميه وتقديره من
القاضي بعد االستعانة باخلرباء ،مع األخذ بعني االعتبار أن بعض الشجاج مقدّر ديته
من الشارع ،فاملوضحة فيها مخس من اإلبل ،واملأمومة فيها ثلث الدية.
 .4التعويض عن الضرر الناجم عن حوادث السيارات :هناك تعويضات مالية ،غري

ما ذكرناُ ،تدفع ملعاجلة األضرار النامجة عن حوادث السيارات ،منها:
 عالج املصابني. إصالح أضرار السيارة. -التعويض عن العطل والضرر.

فما ينتج عن حوادث السيارات من أضرار بدنية ،أو مادية ،جيب جربها والتعويض
عنها ،كما سلف بيانه يف مفهوم الضرر والتعويض ،وأما التعويض عن العطل والضرر،
فهناك خالف بني الفقهاء على مدى جواز تعويض املصاب عن عطله بسبب اإلصابة،
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بني مانع وجميز ،وأصل اخلالف مبين على مدى مالية املنافع ،فعند احلنفية ال تعترب املنافع
ً
أمواال ،خبالف اجلمهور ،ومع هذا ،فقد ذهب كثري من الفقهاء إىل منع تعويض املصاب

عن عطله بسبب اإلصابة ،ولعل العلة يف ذلك عند املانعني هي أن الشرع أوجب له

ً
داخال يف هذا التعويض.
تعويضاً يف ذمة اجلاني ،يقدر مبقدار اإلصابة ،فيكون العطل
 .5من يتحمل التعويض عن اجلناية؟

 اجلاني :األصل أن يكون الذي يتحمل املسؤولية اجلنائية املباشر هلا ،لقوله تعاىلَ {:والب َر ِهنيٌ} ( ،)2ولقوله صلى
از َرةٌ ِو ْز َر ُأ ْخ َرى}( )1وقوله تعاىل {ُ ...ك ُّل ا ْم ِر ٍئ بمَِا َك َس َ
َت ِزُر َو ِ
اهلل عليه وسلم ... ( :لاَ يجَْ َجا ٍن إِلاَّ َعَلى َن ْف ِسِه .)3() ...
نيِ
وتقع املسؤولية على اجلاني ،يف حال جناية العمد ،أو شبه العمد عند بعضهم.

 العاقلة :وهم أقرباء اجلاني من جهة أبيه ،على رأي مجهور الفقهاء؛ من املالكيةوالشافعية واحلنابلة ،وهم يعقلون عن اجلاني ،ويتحملون التعويض املالي يف حال جناية
اخلطأ ،أو شبه العمد ،وعند عدم وجود العاقلة ،فالتعويض يكون من بيت مال املسلمني
(الدولة).
 .6دور شركات التأمني يف التعويض عن اجلنايات:
شركات التأمني نوعان ،جتارية وتعاونية ،فشركات التأمني التجارية ،اختلف العلماء
املعاصرون يف مشروعيتها ،فأكثرهم على حترميها ،كما ذهب إىل هذا جممع الفقه اإلسالمي
يف دورته العاشرة ،وكذا هيئة كبار العلماء ،ملا حيويه عقد التأمني التجاري من غرر وربا،
وجهالة ،واحتيال ،بينما ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل جوازه ،منهم الشيخ مصطفى
الزرقا ،وعدوه من باب التعاون يف ترميم األضرار ،وأن األصل يف األشياء اإلباحة ،كما
قاسوه على عقد املواالة.
.1األنعام.164 :
.2الطور.21 :

صلى اهلل عليه َّ
 .3سنن الرتمذي ،كتاب الفنت عن رسول اهللَّ ،
وسلم ،باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم

حرام.وقال :حديث حسن صحيح.
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واألرجح حتريم التأمني التجاري الربوي باستثناء تأمني السيارات؛ ألن التأمني عليها
إجباري جيب القيام به بقوة السلطان.
وأما شركات التأمني اإلسالمية ،فذهب العلماء املعاصرون إىل جواز التعامل معها؛
ألنها تقوم على مبدأ التعاون والتناصر والتكافل ،ومن حرم التعامل مع شركات التأمني
التجارية ،مل جي ّوز أن تقوم مقام العاقلة يف التكافل املالي؛ ألن فكرة شركات التأمني
التجارية تقوم على املعاوضة والربح املالي ،وفكرة العاقلة تقوم على النصرة والتكافل،
وأما من أجاز التعامل معها ،فأجاز حلوهلا مقام العاقلة يف مسألة التأمني.
أما التأمني اإلسالمي فال مانع أن حيل حمل العاقلة؛ ألن فكرته تتفق مع فكرة العاقلة،
يف النصرة ،والتعاون ،وجرب األضرار النامجة عن اجلنايات واحلوادث ،وإىل هذا ذهب
بعض علماء مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي ،يف دورته الثامنة املنعقدة يف الفرتة من7 - 1
حمرم 1414هـ ،املوافق  27 – 21حزيران 1993م.
وعلى هذا؛ فال مانع من الوجهة الشرعية ،أن تقوم شركات التأمني مقام العواقل يف
حتمل الديات ،سواء كانت شركات إسالمية تعاونية ،أم جتارية ،بشرط أن ال يقل مبلغ
التأمني عن مقدار الدية الشرعية ،ويف حال نقصانه ،يتم استكمال الباقي من اجلاني أو
عاقلته ،أو الصلح عليه ،فالصلح على مقدار الدية جائز ،وكذا اإلبراء منه يف حال العفو.
(أنظر :حممد خري إبراهيم دراردكه :دفع الدية من قبل شركات التأمني املعاصرة)
املراجع:

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 -الشيخ مصطفى الزرقا :التأمني.

 -الشيخ علي أمحد الندوي :القواعد الفقهية.

 د .زكي زيدان :حق اجملين يف التعويض عن ضرر النفس. -جملة جممع الفقه اإلسالمي.

 د .حممد فوزي فضل اهلل :نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي. -الفيومي :املصباح املنري.
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الفصل اخلامس
جنائز
.1
.2
.3

هل يتحلل جسد الشهيد ويبلى مثل باقي الناس؟
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حكم إعالن النعي يف املساجد ،وتقديم الطعام

126

حكم قراءة القرآن عن امليت ويف املأمت

130

والشراب أثناء العزاء أو بعده
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قرار رقم 119/1

2014 /8 /21م

هل يتحلل جسد الشهيد ويبلى مثل باقي الناس؟
السؤال :هل يتحلل جسد الشهيد ويبلى مثل باقي الناس؟ أم أن األمر يتعلق بكرامات
خاصة تشمل بعض الشهداء دون بعض؟ وهل حيكم على إنسان أنه شهيد أم ال بناء
على ما يتعرض له جسده عند القتل ،أو جثمانه بعد الدفن؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فالثابت عند أهل العلم أن أجساد األنبياء حمرمة على األرض ال تبلى ،دل على ذلك ما

رواه أوس بن أوس قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَّ :
(إن ِم ْن أَْف َض ِل أَيَّا ِم ُك ْم يَ ْو َم
الص َ
الجُْ ُم َعِةِ ،فيِه ُخِل َق آَدُمَ ،وِفيِه ُقبِ َ
الةِ
الص ْع َقُةَ ،فأَ ْكثُِروا َعَل َّي ِم َن َّ
ضَ ،وِفيِه النَّ ْف َخةَ ،وِفيِه َّ
ت؟ َف َق َ
ض َص َ
ِفيِهَ ،فإِ َّن َص َ
وضٌة َعَل ّيَ ،ق ُالواَ :و َكيْ َ
الَت ُك ْم َم ْعُر َ
ف ُت ْع َر ُ
الُتنَا َعَليْ َك َوَق ْد أَ ِر ْم َ
ال:

األ ْرض أَ ْن َتأُْك َل أَ ْج َساَد َ
إ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َح َّر َم َعَلى َ
األنْبِيَاِء).
ِ
ِ

()1

وأما الشهداء فلم يرد دليل من القرآن الكريم والسنة النبوية ميكن االعتماد عليه،

يدل على أن الشهداء عموماً ال يبلون ،أو أن األرض ال تأكل أجسادهم بعد دفنهم ،مع
أن للشهيد مكانة كرمية ومنزلة رفيعة دلت عليها نصوص كثرية من القرآن الكريم

لاَ
ُ َ
ُ
ات َب ْل أَ ْحيَاٌء
يل اهللِ أَ ْم َو ٌ
والسنة النبوية منها قوله تعاىلَ { :و َتُقولوا لمِ ْن ُي ْقتَل فيِ َسبِ ِ
ب َّال ِذ َ ُ ُ ْ
َوَل ِك ْن لاَ َت ْش ُعُرو َن}( ،)2وقولهَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
يل اهللِ أَ ْم َواتاً َب ْل أَ ْحيَاٌء ِعن َد
ين قتِلوا فيِ َسبِ ِ
َ ُ َ ()3
َرِّب ِه ْم ُي ْرزقون}.
 .1سنن النسائي ،كتاب اجلمعة ،باب إكثار الصالة على النيب يوم اجلمعة ،وصححه األلباني.

 .2البقرة.154 :

 .3آل عمران.169 :
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وقد ينال بعض الشهداء كرامة بعدم حتلل أجسادهم ،حصل ذلك يف حاالت كثرية عرب
التاريخ اإلسالمي وقبله ،كما حصل لشهداء أحد وللغالم يف قصة أصحاب األخدود،
ولغريهم من بعض الشهداء املعاصرين ،ولبعض العلماء والصاحلني ،فبعض الشهداء
والصاحلني أكرمهم اهلل عز وجل بأن جعل األرض ال تأكل أجسادهم ،وهذا ال يكون ً
دليال

على أن من أكلت األرض جسده ليس بشهيد ،وال يعترب هذا األمر حكماً على صحة
الشهادة من عدمها ،فالشهداء يكفيهم شرفاً أنهم أحياء عند ربهم يرزقون ،والشهيد قد
تقطع أوصاله ،وقد ال يبقى شيء من جسده كما نشاهد اليوم فيما يفعله أعداء اإلسالم
جتاه املسلمني يف بعض البالد.
ثم إن املقصود بكون دم الشهيد رائحته كرائحة املسك هذا يف اآلخرة وليس يف
الدنيا ،وإن حصل لبعض الشهداء يف الدنيا رائحة طيبة فهذه مكرمة للبعض ،وليست

ً
تفسخ جسده ،أو انتفخ ،أو خرجت منه رائحة غري زكية ليس بشهيد،
دليال على أن من ّ

فالشهادة احلقيقية ال يعلمها إال اهلل عز وجل ،وحنن حنكم بالظاهر واهلل سبحانه يتوىل
السرائر.

وختاماً :فالشهادة منزلة رفيعة ،والشهداء عند ربهم هلم أجرهم ونورهم ،وحنن حنكم

على الناس بالظاهر ،فمن قتله العدو كان شهيداً حتلل أو مل يتحلل ،هكذا حنسبه ،وال

نزكي على اهلل أحداً ،والغيبيات علمها عند اهلل تعاىل الذي مينح الشهادة من شاء من
عباده.
واهلل تعاىل أعلم
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قرار رقم 110/1

2013 /10 /31م

حكم إعالن النعي يف املساجد ،وتقديم الطعام والشراب
أثناء العزاء أو بعده
السؤال :ما حكم إعالن النعي مبكربات الصوت عرب مساعات املساجد ،وتقديم الطعام
والشراب أثناء العزاء أو بعده؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد ّ
اطلع جملس اإلفتاء األعلى على أقوال أهل العلم يف حكم نعي امليت واإلعالن
عن وفاته ،وما ورد فيها من تفصيالت اتفقت يف نواح واختلفت يف أخرى ،حيث ذهب
ٍ
بعض العلماء إىل القول بعدم جواز ذلك مطلقاً؛ حترزاً من شبهة كونه لوناً من ألوان

النعي يف اجلاهلية ،مستدلني مبا رواه ُح َذيْ َفة ،رضي اهلل عنه ،أََّنُه َكا َن إَِذا َم َ
ت
ات َلُه َميِّ ٌ
اف أَ ْن يَ ُكو َن َن ْعيًا ،إِّني سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
َق َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ال( :لاَ ُت ْؤِذُنوا ِبِه أَ َح ًدا ،إِِّني أَ َخ ُ
اهلل َعَليِْه
ِ
َو َسَّل َم ،يَنْ َهى َع ِن النَّ ْع ِي)( ،)1واستدلوا كذلك مبا رواه ابن مسعود ،رضي اهلل عنهَ ،ع ِن
ال( :إيَّ ُاك ْم َوالنَّ ْع َيَ ،فإ َّن النَّ ْع َي ِم ْن َع َمل َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اجلا ِهِليَِّة) (.)2
ِ
ِ
ِ
وُيرد على هؤالء بأن احلديث األول حممول على كراهة النعي كونه من قبيل نعي

اجلاهلية املنهي عنه ،ومن احملدثني من ضعفه النقطاع سنده ،وأما احلديث الثاني فضعيف
ال يقوم به االستدالل ،وكال احلديثني ،كما قال النووي ،حمموالن على الكراهة والتحوط
 .1سنن الرتمذي ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف كراهية النعي ،وقال :حديث حسن صحيح ،وحسنه األلباني.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف كراهية النعي ،وضعفه األلباني.
126

من ممارسة النعي مبفهومه اجلاهلي.

()1

وذهب مجهور احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل جواز اإلعالم عن الوفاة ألجل
الصالة على امليت ،واتباع جنازته من غري نداء ،أو رفع صوت ،أو نعي مبا يشبه نعي
اجلاهلية ،ورأوا أن اإلعالم إن خال من ذلك فيستحب ،بل يرقى عند بعضهم إىل درجة
الوجوب ،إذا مل يكن لدى امليّت من يقوم حبقه من الغسل والتكفني والصالة عليه.
وذهب فريق ثالث إىل أن اإلعالن عن موت املسلم ونعيه من املساجد باستخدام
الوسائل احلديثة كمكربات الصوت وغريها ،أمر جائز ال بأس به ،ما مل يقرتن به حمظور
شرعي ،وما دامت الغاية األساس منه جمرد اإلخبار عن الوفاة؛ ليشهد الناس الصالة على
املتوفى ،ويتبعوا جنازته ،ويرى هؤالء أن النعي مبعنى اإلبالغ واإلشهار ليس مكروهاً،
وإمنا يكره ما علق به من أدران اجلاهلية وعاداتها ،اليت نهى الرسول الكريم ،صلى
ً
وفضال عن ذلك؛ فإن يف اإلشهار مصاحل مجة؛ ملا
اهلل عليه وسلم ،عنها ،وحظر تقليدها،
يرتتب عليه من املبادرة لشهود جنازته ،وتهيئة أمره ،والصالة عليه ،والدعاء واالستغفار
له ،وتنفيذ وصاياه ،وما يرتتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة ،تستوجب إبراء ذمته.

()2

واستدل القائلون باجلواز بأدلة عدة ،منها احلديث الذي رواه أبو هريرةَ :ر ِض َي ُ
اهلل

(أن َر ُس َ
ول اهللِ َصَّلى ُ
َعنُْهَّ :
اش َّي فيِ اْليَ ْو ِم َّال ِذي َم َ
ات ِفيِهَ ،و َخ َر َج
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ن َعى النَّ َج ِ
ِب ِه ْم إِلىَ المُْ َصَّلىَ ،ف َص َّ
ات)(.)3
ري ٍ
ف ِب ِه ْمَ ،و َكبرَّ َ َعَليِْه أَ ْرَب َع َت ْكبِ َ
والنعي املذكور يف احلديث هو اإلخبار عن وفاة الشخص ،قال الرتمذي( :والنعي

 .1اجملموع. 216 /5 :
 .2فتح الباري ،151 - 150 /3 :اجملموع شرح املهذب.216 ،165/ 5 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب التكبري على اجلنازة أربعاً.
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عندهم أن ُينادى يف الناس أن فالناً مات ليشهدوا جنازته)( ،)1ومن أدلتهم ما رواه اإلمام

(إن َر ُس َ
أمحد بسنده ،عن أبي قتادة ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الَّ :
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ص ِع َد

الصلاَ ُة َجا ِم َعٌةَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
رب ،أَ ْو
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ن َ
المِْنْبرَََ ،وأَ َم َر أَ ْن ُينَادَى َّ
اب َخ ٌ

َّه ْم ان َ
اب َخبرٌَ َ
ْطَلُقوا َحتَّى
َث َ
َن -أَلاَ ُأ ْخبرُِ ُك ْم َع ْن َجيْ ِش ُك ْم َه َذا اْل َغ ِازي ،إِن ُ
ش َّك َعبْ ُد َّالرمْح ِ
اس.)2( )...
َلُقوا اْل َع ُد َّوَ ،فأُ ِص َ
استَ ْغ َف َر َلُه النَّ ُ
استَ ْغ ِفُروا َلُهَ ،ف ْ
يب َزيْ ٌد َش ِهي ًداَ ،ف ْ
ويرى جملس اإلفتاء األعلى بعد االطالع على أقوال أهل العلم يف هذه املسألة،

ومناقشتها ،والنظر يف أدلتها ،رجحان القول الثالث؛ وهو جواز اإلعالن عن الوفاة
مبكربات الصوت ،بغرض التبليغ ،واستحضار من يقوم حبق امليت؛ بتجهيزه ،ودفنه،
والصالة عليه ،وإبراء ذمته ممن هلم عليه حقوق خاصة أو عامة ،وذلك ال يتنافى مع رسالة
املسجد يف اإلسالم؛ إذ إن هذه الرسالة غري قاصرة على العبادة فحسب ،وإمنا استخدم
املسجد لغايات أخرى يتحقق فيها النفع للمسلمني.
ويرى اجمللس أن ذلك مرهون بتوافر مجلة من الشروط ،أهمها:
 .1أن يقتصر النداء على جمرد اإلبالغ واإلعالم فحسب ،وبعبارات موجزة ختلو
من التفجع على امليت ،وإعظام موته ،وشحذ عواطف الناس ،وحفزهم على البكاء
والعويل لفراقه ،والنياحة عليه.
 .2أن ال يكون املقصود من النعي املباهاة والتفاخر ،والتكاثر بذكر مشائل املتوفى
ومآثره ومفاخره ،ومدحه ،والثناء عليه مبا يعلم الناس أنه ليس فيه ،فذلك جيعله قريباً من
النعي املنهي عنه يف اجلاهلية.
 .1سنن الرتمذي ،كتاب اجلنائز ،باب كراهية النعي.
 .2مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث أبي قتادة األنصاري ،قال اهليثمي يف جممع الزوائد :رجاله رجال
الصحيح غري خالد بن مسري وهو ثقة ،وقال شعيب األرنؤوط :صحيح لغريه ،وهذا إسناد جيد.
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 .3أن ال يكون النعي لفئة من الناس؛ كاألغنياء أو أصحاب اجلاه ،دون غريهم من
عامة الناس ،من الفقراء واملعدمني ،الذين ال يؤبه هلم؛ ملا يرتتب على ذلك من أضرار،
تنجم عن التمييز بني أبناء اجملتمع.
أما فيما يتعلق بتقديم الطعام والشراب وإقامة الوالئم للقادمني إىل العزاء من طرف
املصابني من ذوي امليت ،فريى اجمللس كراهة ذلك؛ ألنه –وفق ما ذهب إليه مجهور أهل
العلم– خالف السنة ،لكونه من العادات اليت استحدثت بعد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
ً
ير ْب ِن
وسلم ،وأصحابه والسلف الصاحل ،بل تعد من النياحة املنهي عنها شرعا ،ف َع ْن َج ِر ِ
َعبْ ِد اهللِ اْلبَ َجِل ِّيَ ،ق َ
ت َو َصنِ َعَة َّ
الُ :
احِة)(.)3
(كنَّا نرى الاِ ْجتِ َم َ
الط َع ِام ِم َن النِّيَ َ
اع إِلىَ أَ ْه ِل المَْيِّ ِ
فاألصل اتباع السنة النبوية بصنع الطعام ألهل امليت ،إعانة هلم ،وجرباً لقلوبهم؛
النشغاهلم مبصيبتهم عن إعداد الطعام ألنفسهم ،وذلك لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم،

َعوا لآِ ِل َج ْع َفر َط َعا ًماَ ،فإنه َق ْد أََت ُاه ْم أ ْم ٌر
حني بلغه نعي جعفر بن أبي طالب ْ
(اصن ُ

يَ ْش َغُل ُه ْم)(.)4

وبناء عليه؛ فإن اجمللس يرى أنه ال حرج على أهل امليت أن جيلسوا للعزاء ،مع كراهة
تقديم الطعام ،وال سيما إذا كان من مال املتوفى الذي هو حق لورثته دون غريهم ،وإذا
رغبوا يف التصدق عن ميتهم ،ففي الوقت متسع ،وباب الصدقة مفتوح على أن يتم ذلك
يف غري األوقات احملددة للعزاء.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
 .1سنن ابن ماجه ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف النهي عن االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام ،وصححه

األلباني.

 .2سنن أبي داود ،كتاب اجلنائز ،باب صنعة الطعام ألهل امليت ،وحسنه األلباني واألرنؤوط يف تعليقه على

املسند.
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قرار رقم 111/1

2013 /11 /28م

حكم قراءة القرآن عن امليت ويف املأمت
السؤال :ما حكم قراءة القرآن عن امليت ويف املأمت؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن هذا القرآن الكريم رمحة لألمة ،وهو دستورها ،وعنوان صالحها ،ورمز عزتها
وجمدها وكرامتها ،ومما ال ريب فيه ،أن قراءة القرآن عبادة ُيثاب عليها القارئ والسامع،
إن قصد بذلك التقرب إىل اهلل تعاىل ،الذي يدعونا إىل قراءته واالنتفاع به ،واالهتداء

بهديه ،يقول تعاىل{ :إِ َّن َه َذا اْلُق ْرآ َن يَ ْه ِدي ِلَّل ِه َي أَْق َوُم َوُيبَ ِّشُر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ين يَ ْع َمُلو َن
ني َّال ِذ َ
تيِ
ات أَ َّن لهَُ ْم أَ ْج ًرا َكبِريا} ( ،)1ويقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :اْق َرُءوا
الصالحِ َ ِ
َّ

اْلُق ْرآ َن؛ َفإَِّنُه يَأِْتي يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َش ِفي ًعا َأل ْص َح ِابِه)(.)2

فال جيوز هجر األمة للقرآن الكريم ،ويكون ذلك حني ال تعمل بهديه ،وال تتخلق

بأخالقه ،وآداب محلته ،ثم ال تتذكره إال يف حاالت املوت ،وجمالس العزاء ،وإذا تلي
فيها ،فال أحد يستمع إال من رحم اهلل ،واهلل تعاىل يقولَ { :وإَِذا ُق ِر َئ اْلُق ْر ُ
َم ُعوا َلُه
است ِ
آن َف ْ
مَُو َن}(.)3
ْصتُوا َل َعَّل ُك ْم ُت ْرح
َوأَن ِ

وبالنسبة إىل الشق األول من السؤال ،فقد اختلف العلماء يف مسألة قراءة القرآن،
وجعل ثواب ذلك للميت ،على قولني:
 .1اإلسراء.9 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة.
 .3األعراف.204 :
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القول األول :املانعون ،وهو قول بعض املالكية والشافعية ،مستدلني بقوله تعاىلَ { :وأَ ْن

ْسا ِن إِلاَّ َما َس َعى} ( ،)1وحلديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ( :إَذا َم َ
ات
س ِللإْ ِن َ
َليْ َ
َ
َمُلُه إ َّال ِم ْن َث َ
الَثة ،إ َّال من ص َدَقة جارية ،أَو عْلم ينت َفع به ،أو وَلد صا
اإلن َ
ْس ُان اْن َقط َع َعنُْه ع َ ِ
ِ
ٍ ِ ِ ْ َ ٍ َ ِ ٍَ ْ ِ ٍ َُْ ُ ِ ِ َ ٍ َ لحٍِ
ْعو َلُه) ( ،)2وهؤالء يعدون القراءة عن امليت بدعة منكرة ،ال يثاب فاعلها ،وال ينتفع
يَد ُ

بها من وهبت له ،وأخذ بهذا الرأي الشيخ ابن باز ،ومعظم علماء الديار احلجازية
املعاصرين.
القول الثاني :اجمليزون ،وهم مجهور العلماء من احلنفية ،واحلنابلة وبعض املالكية،
والشافعية ،واختيار ابن تيمية ،وب ّوب احلنفية يف كتبهم حتت عنوان( ،باب يصل ثواب
القرآن للميت) ،وقالوا ما نصه( :ومما يدل على هذا ،أن املسلمني جيتمعون يف كل عصر،
ويقرؤون ،ويهدون ملوتاهم ،ومل ينكره منكر ،فكان إمجاعاً) ،وردوا على استدالل املانعني
حبديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َم َ
ْس ُان اْن َق َط َع َعنُْه َع َمُلُه ،إِ َّال ِم ْن
اإلن َ
ات ِ
َث َ
الَثٍة) فقالوا( :إن إخباره عليه السالم عن انقطاع عمل امليت إال من هذه الثالث ،ال
يلزم منه انقطاعه من غريها)(.)3
وجاء يف املغين البن قدامة :وأي قربة فعلها ،وجعل ثوابها للميت املسلم ،نفعه ذلك،
إن شاء اهلل تعاىل ،وينقل عن بعضهم :وإذا قرئ القرآن عن امليت ،أو أهدي إليه ثوابه،
كان الثواب لقارئه ،ويكون امليت كأنه حاضرها ،فرتجى له الرمحة بهذا القرآن ،وإنه
إمجاع املسلمني؛ فإنهم يف كل عصر ومصر جيتمعون ويقرؤون القرآن ،ويهدون ثوابه
 .1النجم.39 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.
 .3أنظر اللباب.334 /1 :
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صح عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( ،أن
إىل أمواتهم من غري نكري ،وألن احلديث ّ
امليت ُيعذب ببكاء أهله عليه ،واهلل أكرم من أن يوصل عقوبة املعصية إليه ،وحيجب عنه
املثوبة)(.)1
كما أجاز ابن تيمية وصول ثواب القراءة والصدقة وغريها من أعمال الرب إىل امليت،
ً
قائال :إنه ال نزاع بني علماء السنة واجلماعة ،يف وصول ثواب العبادات املالية؛ كالصدقة،
والعتق ،كما يصل إليه أيضاً الدعاء ،واالستغفار ،والصالة عليه ،وصالة اجلنازة ،والدعاء
عند قربه ،وتنازعوا يف وصول ثواب األعمال البدنية؛ كالصوم ،والصالة ،وقراءة القرآن،
والصواب أنه يصل إليه اجلميع؛ أي يصل ثوابها للميت ،وهو اختيار مجلة كبرية من
العلماء؛ كأبي حنيفة ،وأمحد بن حنبل ،وطائفة من أصحاب مالك ،والشافعي( ،)2وأجاز
تلميذه ابن القيم ذلك أيضاً ،غري أنه اشرتط أن تكون القراءة تط ّوعاً بغري أجرة.
وذكر النووي يف رياض الصاحلني ،حتت عنوان( :الدعاء للميت بعد دفنه ،والقعود عند
قربه ساعة للدعاء له ،واالستغفار له ،والقراءة) أن الشافعي قال( :ويستحب أن يقرأ
عنده شيء من القرآن ،وإن ختموا القرآن كان حسناً)(.)3
وبناًء على ما تقدم من األقوال ،فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى وصول ثواب قراءة القرآن
للميت ،ويعد ذلك من القربات ،إذا روعي فيها ما يأتي:
 .1اإلخالص لوجه اهلل الكريم.
 .2أن يكون امليت قد مات على اإلميان.
 .1أنظر املغين البن قدامة.225 /2 :

 .2انظر جمموعة فتاوى ابن تيمية.366/ 315/ 4 :
 .3رياض الصاحلني.386 :
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أما ما يتعلق جبواب الشق الثاني من السؤال ،واملتعلق حبكم قراءة القرآن يف املآمت،
فريى اجمللس أن قراءة القرآن عبادة يف كل وقت وحني ،إذا حتققت شروطها ،وأهم هذه
الشروط:
 .1االلتزام بآداب مساع تالوة القرآن ،واإلنصات له ،للعظة واالعتبار ،لقوله تعاىلَ { :وإَِذا

ُق ِر َئ اْلُق ْر ُ
مَُو َن}(*).
ْصتُوا َل َعَّل ُك ْم ُت ْرح
است ِ
َم ُعوا َلُه َوأَن ِ
آن َف ْ
 .2البعد عن الرياء واملباهاة .

السنة ،من بدع ،ومنكرات تصاحب هذه القراءة.
 .3جتنب كل ما خيالف ُ
ونقول لألخ السائل الكريم ،بأنه إذا مت االلتزام بهذه الشروط ،وتعظيم كالم اهلل
تعاىل ،واالستماع آليات القرآن ،والتدبر فيها ،واالتعاظ حبال امليت ،فإنه ال بأس بتالوة
القرآن يف املأمت ،وإذا مل يتم االلتزام بذلك ،فاألوىل واألفضل ترك قراءة القرآن يف مثل
هذه اجملالس ،اليت ال يتم فيها توقري كالم اهلل تعاىلّ ،
جل شأنه.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

* األعراف.204 :
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قرار رقم 14/1

1997 /7 /31م

مقدار مساحة حظري اآلبار والعيون
السؤال :ما مساحة حظري اآلبار والعيون؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فلقد اتفق الفقهاء على أن اآلبار اليت حتفر يف األرض املوات هلا حظري أو حريم،
جيب أن ال يعتدى عليه ،فال جيوز آلخر أن حيفر بئره جبانبها ،ألن يف ذلك اعتداء على
حظري البئر األوىل.
وقد اختلف الفقهاء يف مقدار مساحة حريم البئر إىل أقوال:
فعند احلنفية :خيتلف احلريم بني بئر العطن وبئر الناضح.
وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً من كل جانب باتفاق احلنفية ،وحريم بئر الناضح
أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة كبئر العطن ،وعند الصاحبني ستون ذراعاً .والصحيح أن
حرميها على قدر احلاجة من كل اجلوانب ،بشرط أن حيفرها يف أرض موات بإذن اإلمام
أو يف ملكه ،فلو حفر يف ملك الغري ال يستحق احلريم.
أما بالنسبة إىل حريم العيون فعند احلنفية :أن حريم العيون مخسمائة ذراع من كل
جانب ،والذراع ست قبضات وكل قبضة أربع أصابع.
وعند املالكية بأن حرمة البئر ختتلف باختالف كرب البئر وصغرها ،وشدة األرض
ورخاوتها.
وذهب الشافعية إىل أن تقدير حريم البئر يرجع إىل العرف.
أما احلنابلة فقالوا :إن البئر العادية حرميها مخسون ذراعاً من كل جانب ،والبئر غري
135

العادية (البئر الربي) حرميها على النصف من حريم العادية ،وهو مخسة وعشرون ذراعاً
من كل جانب .وحريم عني وقناة من موات حوهلا مخسمائة ذراع ،أي ذراع اليد ،ألنه
املتبادر عند اإلطالق.
الراجح :إذا كانت البئر املذكورة يف السؤال تقع يف أرض موات فحرميها يكون على
أقصى اتساع قرره الفقهاء؛ أي مخسمائة ذراع ،وذلك إلحياء أكرب مساحة من األرض
املوات.
أما إذا كانت يف أرض مملوكة؛ فمساحة حرميها هي مساحة أرض املالك ،إال إذا حدد
الواقف مقدار ما وقفه من األرض اليت جبوار البئر.
أما خبصوص البئر املوقوفة موضوع السؤال فإنه ينظر :إذا كان واقف البئر قد بني
املساحة اليت وقفها مع البئر فهي حريم .وأما إن مل يفعل؛ فإن كانت األرض ضيقة وال
جمال إال ألن تتبع البئر فإنها تصبح وقفاً ،وأما إذا كانت األرض كبرية جداً ،فإن مقدار
احلريم يراعى فيه االستفادة الكاملة من ماء البئر من اإلنسان أو األنعام ،من حيث
سهولة احلركة واالنتقال ،ونضح املاء بالكيفية املعتادة.
والقاعدة اليت حتكم ذلك هي رأي املالكية القائل( :إن ما يضر باملاء حريم لكل
بئر ،ويزاد عليه بالنسبة لبئر املاشية والشرب ما ال يضايق الوارد الذي يشرب من هذه
البئر) )*(.ويضاف إىل ما مر خبصوص اآلبار العامرة أنه نظراً للتطور الكبري واهلائل يف
وسائل حفر اآلبار ،واستخراج املاء من باطن األرض ،حيث أصبح مبقدور الذي ميلك
اآلالت واألجهزة املتطورة احلديثة ،أن حيفر بئراً تبعد آالف األمتار عن بئر أخرى ،ومع
ذلك تؤثر على مائها ،بل وقد جتفف البئر األخرى.
* الفقه اإلسالمي وأدلته.547/5 :
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وعليه ،فإنه يضاف إىل أقوال الفقهاء نقطة أخرى وهي :ال بد من عمل اتفاقية تنظم
مقدار كمية املاء املسحوبة من كل بئر ،حيث ال تلحق بئر الضرر بأخرى ،ويتوىل أهل
االختصاص وضع تفاصيل مثل هذه الرقابة وآليتها ،وهذا األمر يستند إىل القاعدة
الواردة يف احلديث النبوي الشريف (لاَ َض َر َر َولاَ ِض َرا َر ).

(*)
1

وبعد االستفسار عن البئر موضوع السؤال ،تبني أنها قد جفت ،ومل تعد بئراً عامرةً،

وعليه فتبقى رقبة األرض ملكاً للوقف ،وأما مقدارها فرياعى فيه العرف ،والعرف
السائد يف وقتنا ما يعرف (بنظام النمر) ،حيث تفرز األرض إىل قطع ذات مساحات
وأبعاد معلومة ،وعليه فيكون حريم البئر اجلافة هو (النمرة) اليت تقع فيها.
وبناء على ما سبق ،فيتوجه جملس اإلفتاء األعلى إىل دائرة األوقاف صاحبة السؤال،
طالباً أن تعمل خريطة للمكان تبني فيه فرز قطعة البئر وحدودها بالنسبة إىل ما جاورها،
ومن ثم تصادق على ذلك من اجلهة املخولة ،وبالتالي يصبح هذا الفرز ملزماً لألطراف
كافة ،سواء أكانوا من ورثة واقف البئر أم من غريهم.
هذا وباهلل التوفيق

* مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وحسنه األرنؤوط.
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قرار رقم 23/2

1998 /12 /3م

أيهما األصل األرض أم ما يقام عليها أو يزرع فيها؟!
السؤال :ورد سؤال إىل جملس اإلفتاء األعلى مقتضاه :شخص ميلك قطعة أرض ،وآخر
ميلك شجرة زيتون يف نفس القطعة ،فما احلل الشرعي يف هذه املسألة؟ هل يتوجب على
صاحب األرض شراء الشجرة من صاحبها أم على صاحبها اقتالعها؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
ْص ِارَ ،ق َ
ال:
َع ْن سمَُ َرةَ ْب ِن ُجنْ ُد ٍب (أََّنُه َكاَن ْ
ت َلُه َع ُض ٌد(ِ )1م ْن نخَْ ٍل فيِ َحاِئ ِط َر ُج ٍل ِم ْن الأَْن َ
الر ُجل أَ ْهُلُهَ ،ق َ
الَ :ف َكا َن سمَُ َرُة يَد ُ
ب إَِليِْه أَ ْن
ْخ ُل إِلىَ نخَِْلِهَ ،فيَتَأََّذى ِبهَ ِ،ويَ ُش ُّق َعَليِْهَ ،ف َطَل َ
َو َم َع َّ ِ

َ
ََ
ب إَليِْه أَ ْن ُينَاِقَلُه(َ ،)2فأََبىَ ،فأََتى النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َذ َك َر َذِل َك
يَبِي َعُهَ ،فأَبىَ ،فطل َ ِ
َ ََ
ب إَليِْه النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
ب إَِليِْه أَ ْن ُينَاِقَلُهَ ،فأََبى،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْن يَبِي َعُهَ ،فأََبىَ ،ف َطَل َ
لُهَ ،فطل َ ِ
ْت ُم َض ٌّارَ ،ف َق َ
الَ :فهبُْه َلُه َوَل َك َك َذا َو َك َذا ،أَ ْم ًرا َر َّغبَُه ِفيِهَ ،فأََبىَ ،ف َق َ
َ
ال َر ُس ُ
ال :أَن َ
ول اهللِ،
َق ِ
َ ْ َ نخَْ َ ()3
َصَّلى ُ
ب ،فاقل ْع له).
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ :للأْ َن َ
ْص ِار ِّي اْذ َه ْ

وورد يف كتاب االختيار لتعليل املختار اجلزء الثاني ص  52ما نصه( :وإذا استأجر أرضاً

للبناء أو الغرس فانقضت املدة ،جيب عليه تسليمها فارغة كما قبضها) ليتمكن مالك
األرض من االنتفاع بها ،فيقلع البناء والغرس ،ألنه ال نهاية هلما( ،والرطبة كالشجرة)
 .1عضد أو عضيد :خنل يتناول من مثره باليد.
 .2يناقله :يبدله ببستانه.

 .3سنن أبي داود ،كتاب األقضية ،باب يف القضاء ،وضعفه األلباني
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لطول بقائها يف األرض ،أما الزرع فله نهاية معلومة ،فيرتك بأجر املثل إىل نهايته رعاية
للجانني( ،فإن كانت األرض تنقص بالقلع يغرم له اآلجر قيمة ذلك مقلوعاً ويتملكه)
ترجيحاً جلانب األرض ألنها األصل ،والبناء والغرس تبع ،وإمنا يغرم قيمته مقلوعاً ألنه
مستحق القلع ،فتقوم األرض دون البناء والشجر ،وتقوم وبها بناء أو شجر ،ولصاحب
األرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما (وإن كانت األرض ال تنقص ،فإن شاء
صاحب األرض أن يضمن له القيمة ،ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه ،أو يرتاضيان
فتكون األرض هلذا والبناء هلذا ،ألن احلق هلما)
وإن جملس اإلفتاء األعلى يرى يف هذه القضية – إن وجدت على حاهلا املعروض – أن
األرض أصل ،والشجرة عارض ،وال بد من إزالة العارض إن أمكن بغري ضرر ،وذلك
بأن يقدر اخلرباء قيمة الشجرة ليدفع صاحب األرض القيمة إىل صاحب الشجرة .وإذا
رفض صاحب الشجرة التعويض ،فإنه يطلب منه قلع الشجرة ،فإن رفض قلع الشجرة،
فإن ولي األمر جيربه حينئذ على قلعها.
هذا وباهلل التوفيق
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قرار رقم 54/3

2005 /6 /19م

الالم الشمسية والالم القمرية
السؤال :ما حكم الالم الشمسية والالم القمرية؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى بأن هذا املبحث يعود إىل ما كتبه علماء التجويد
ً
تسهيال على الطالب يف معرفة أحكام الالم ،ولتتضح الصورة نذكر اآلتي:
ً
أوال -تعريف الالم :وهي املعروفة يف كتب التجويد (بالم أل).
هي :الم ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء ،وبعدها
اسم ،سواء صح جتريدها عن هذا االسم (كالشمس ،والقمر) أم مل يصح ( كاليت ،الذي).
ثانياً -موقع الم التعريف من احلروف :الالم اليت ذكرناها بالتعريف تقع قبل احلروف
اهلجائية عموماً ،إال حروف املد الثالثة (األلف والواو والياء) فال تقع الالم قبلها حبال،
إذ منه اجلمع بني الساكنني.
ثالثاً -حالتها بالنسبة إىل ما يقع بعدها من احلروف اهلجائية :فاثنتان:
احلالة األوىل :أن تكون مظهرة ،فتظهر عند أربعة عشر حرفاً جمموعة يف قولك
(أبغ حجك وخف عقيمه) .فإذا وقع حرف من هذه احلروف بعد الم التعريف وجب
إظهارها ،ويسمى اصطالحاً إظهاراً قمرياً ،وذلك لظهورها عند النطق بها يف لفظ القمر.
احلالة الثانية  :حالة اإلدغام :تدغم عند أربعة عشر حرفاً؛ وهي احلرف األول من بيت
الشعر
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دع سوء ظن زر شريفا للكرم

طب ثم صل رمحا تفز ضف ذا نعم

ويسمى هذا اإلدغام اصطالحاً إدغاماً مشسياً لعدم ظهور الالم عند النطق بها يف لفظ
الشمس.
توضيح:
( )1تسـمية الالم بالشمسية والقمـريـة وهـو ممـا أشـار إليـه العالمـة سليمـان
اجلمزوري (ت 1198هـ 1783 /م) يف قصيدته يف علم التجويد املسماة (حتفة األطفال)
بهدف التعليم فقط.
( )2وجه اإلدغام وما بعدها من احلروف نوعان:
أ .اإلدغام املتماثل :التماثل يف الالم ،والالم حنو اللطيف ،الليل ،فأصلها :لطيف وليل،
فدخلت عليها الم ساكنة وهي من أل التعريف ،فأدغمت للتماثل.
ب .اإلدغام املتجانس :للنون والراء ،حنو النور ،الرحيم ،ومنهم من قال للتقارب،
وكذلك يف أكثر احلروف الباقية.
وبناء على ما تقدم ذكره؛ فإن الم أل التعريف إذا دخلت على اسم يبدأ بالم أصلية
ً
متحركة؛ فإنها تدغم فيه إدغاماً
متماثال كما هو واضح يف النوع األول.
هذا وباهلل التوفيق

141

الفهرس
.1

الفصل األول  /عبادات
6

.2

مدى مشروعية قراءة القرآن ،وإلقاء درس العلم قبل صالة
اجلمعة
حكم قراءة اإلمام أو املنفرد من املصحف يف صالة الفريضة

9

.4

حكم قراءة القرآن الكريم حسب املقامات املوسيقية،
وتعلم هذه الطريقة
ً
حدثا أصغر للقرآن الكريم
حكم قراءة احلائض ،واحملدث

11
13

حكم رفع األذان من مسجالت الصوت

16

حكم املسح على اخلفني واجلوربني

18

حكم استخدام الصائم للصقة النيكوتني

20

مقادير صدقة الفطر ،وفدية الصوم ،ونصاب زكاة املال لعام
1435هـ2014/م وعام 1436هـ 2015 -م

21

حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر لألصول والفروع

24

حكم زكاة احملاجر

26

حكم صرف الزكاة لصاحل بناء مدرسة ومركز لرعاية
الصم وتعليمهم

27

حكم تغيري النية يف حج التمتع والقران

29

.3

.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11

.1
.2
.3
.4

الفصل الثاني  /املعامالت
حكم تأمني شيكات مؤجلة لدى شركة متخصصة
ومرخصة

32

حكم التعامل بأسهم شركة يبلغ إمجال اقرتاضها بالربا
أقل من %30

34

حكم احلصول على قرض بربا لشراء شقق سكنية يف
القدس

36

حكم فتح احلسابات اجلارية والتوفري ،واجلوائز اليت متنحها
البنوك لزبائنها

39

142

.5

حكم تأجري العقار إىل بنك يتعامل بالربا

42

حكم التصرف يف أموال الوقف وعوائده ،ومدى والية
الدولة عليها

43

حكم الشرع يف تأجري مسجد مهجور لغرض السكن فيه

46

.9

حكم تأجري شهادة الصيدالني لفتح صيدلية من قبل
آخرين مببلغ مقطوع

48

حكم بيع سلع خمتلفة من خالل موقع إلكرتوني بطريقة
املزاد ،واملزاد العكسي

49

.10

حكم بيع الشهرة

52

حكم شراء السلع على صورة بيع املراحبة «اآلمر بالشراء»

55

حكم الرتف يف اإلسالم

57

التأكيد على اعتماد اإلبل يف الدية

59

حكم الشرع يف مساعدة طالب اجلامعات يف عمل حبوث
دراسية بأمسائهم

61

.6
.7
.8

.11
.12
.13
.14

.1
.2
.3
.4

الفصل الثالث  /األسرة

حكم إجهاض اجلنني بسبب التشوهات َ
اخللقية

64

أثر األمراض السارية كاإليدز على تواصل املعاشرة بني
الزوجني

67

حكم التلقيح الصناعي لزوجة األسري
ً
رجعيا عدتها يف بيت الزوجية على
أثر قضاء املطلقة

69

الرجعة
.1
.2
.3

الفصل الرابع  /قضايا معاصرة

74

حكم تعاطي املخدرات وزراعتها واالجتار بها

77

حكم إعطاء املورفني املخدر ملريض السرطان أو املصاب
مبرض عضال ،ويعاني من آالم شديدة بسببه

82

حكم نقل األعضاء من إنسان حي أو ميت وزراعتها لدى
إنسان آخر

84

143

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.1
.2
.3
.1
.2
.3

الضوابط الشرعية لكشف عورات املرضى أمام الطواقم
الطبية

88

حكم استخدام العدسات الالصقة للزينة

91

االستنساخ

93

حكم حتويل اخلنثى إىل أنثى

97

حكم متثيل أدوار األنبياء والصحابة يف األعمال الفنية

98

حكم ذبح الدجاج وهو معلق من األرجل بعد وضعه يف ماء
مكهرب للتخدير

100

حكم تصنيع األعالف من فضالت احليوانات ودمائها
وعظامها

102

حصص الرتبية اإلسالمية واللغة العربية والتاريخ

105

حكم استخدام اآليات القرآنية ،واألدعية ،واملوسيقى
واألغاني ،كرنني يف اهلواتف اخللوية

113

حكم التعارف بني الشباب والفتيات عن طريق اإلنرتنت
بهدف الزواج

116

حكم أخذ التعويض من شركات التأمني عن حوادث السري

119

الفصل اخلامس  /جنائز
هل يتحلل جسد الشهيد ويبلى مثل باقي الناس؟

124

حكم إعالن النعي يف املساجد ،وتقديم الطعام والشراب
أثناء العزاء أو بعده

126

حكم قراءة القرآن عن امليت ويف املأمت

130

الفصل السادس  /متفرقات
مقدار مساحة حظري اآلبار والعيون

135

أيهما األصل األرض أم ما يقام عليها أو يزرع فيها؟!

138

الالم الشمسية والالم القمرية

140

144

