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  مقدمة
أمـا  ، م علـى مـن ال نـيب بعـده    احلمد هللا وحده والصالة والسال

  .بعد
فيشرفىن أن أقدم لفقهاء العصـر واملشـتغلني بقضـايا االجتـهاد يف     
الوقائع والنوازل اجلديدة يف حياة املسلمني عامة واملقـيمني خـارج ديـار    

  .انتاج جممع فقهاء الشريعة بأمريكا اإلسالم خاصة أقدم باكورة
والكتاب يتناول بيانـات عـن قـرارات مـؤمتره الثـاىن، وبيانـه       
اخلتامي، وكذلك البيـان اخلـاص حبـوادث العنـف واإلرهـاب الـىت       
اجتاحت أجزاء كثرية من عاملنا اإلسـالمى فشـوهت صـورة اإلسـالم     

بـالىت   السمحة ودعوته باحلكمة واملوعظة احلسنة وجدالـه مـع خمالفيـه   
 هى أحسن، أيضا بيان بأهم إجنـازات امـع يف عامـه األول، وفتـاوى    

  .النظام األساسى للمجمع، مث اللجنة الدائمة لإلفتاء بامع
واهللا أسأل أن ينفع بـه، وأن يوفـق العـاملني ىف امـع ملواصـلة      

املقـيمني ىف   املسرية، حىت يقوم امع بدوره ىف معاجلة قضـايا املسـلمني  
  .ج ديار اإلسالمخار

  حسني حامد حسان /د.أ
  عـــس امــرئي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    - ٧ -  

  
  
  
  
  

  قرارات المؤتمر الثانى قرارات المؤتمر الثانى 
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  التعامل مع غیر المسلمینالتعامل مع غیر المسلمین
  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

 نبـمدينة كوبنهاج ثايناملنعقد يف دورة مؤمتره ال جممع فقهاء الشريعة بأمريكا إنف
مـن   ٢٥-٢٢املوافق  هـ، ١٤٢٥ عام مجادى األوىلشهر من  ٧-٤من  الدمناركبدولة 

  . م ٢٠٠٤ عامشهر يونيو 

خبصوص  وخربائه املقدمة من السادة أعضاء امععلى األحباث الفقهية  طالعهابعد 
   .، واملناقشات املستفيضة اليت دارت حوله"التعامل مع غري املسلمني" موضوع

 ا يليمامع قرر 

 قال اهللا . الرب والقسط هو أساس التعامل مع املساملني ألهل اإلسالم من غري املسلمني
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن ﴿ :تعاىل

  .)١( املقسطني﴾تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب 
  ةتضى لذلك من زمالة يف العمل أو رفقإذا وجد املق بالتحيةفيشرع ابتداء غري املسلم 

  .يف السفر وحنوه
 م عليهويشرع إدخاهلم مساجد املسلمني تعريفا هلم باإلسالم وتألفا لقلو. 
   م، وضيافتهم يف بيوت املسلمني، وتبـادلكما تشرع عيادة مرضاهم، وإجابة دعو

 .ىل املواالة احملرمةاهلدايا معهم يف غري أعيادهم ومناسبام الدينية، ما مل يفض ذلك إ
 لذلك على أن جيتنب مـا   ىوال حرج يف املشاركة يف تشييع موتاهم إذا وجد املقتض

 .يتعلق بتجهيز امليت ودفنه من طقوس دينية
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  إىل االستحباب إذا وجد مقتضى من جوار أو يف ذلك كله وترتفع درجة هذا اجلواز
ستصحب نية التألف والدعوة يف السفر وحنو ذلك على أن ت ةزمالة يف العمل أو رفق

  .إىل اهللا يف ذلك كله ما أمكن
  م لدخوله يف مفهوم الرب والقسط نئتهم باملناسبات االجتماعية اخلاصة وال حرج يف

احتفـاالم  املشاركة يف الذي أمر به أهل اإلسالم يف التعامل معهم، على أن جتتنب 
لعقائد ومناسك ال يدين ـا أهـل   ر نئتهم ا ملا يتضمنه ذلك من إقرا وأ الدينية

  .اإلسالم
   ال حرج يف امليل اجلبلي إىل ذوي الرحم والقرىب من غري املسلمني ما مل حيمل ذلـك

   .على ترك واجب أو على فعل حمرم
  حترم مواالة املخالفني يف الدين الذين قاتلوا املسلمني وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا

ل معهم فيما ال يضر جبماعة املسلمني، واملواالة تطلق وال حيرم التعام ،على إخراجهم
منا ينهاكم اهللا عن إ﴿: يقول تعاىل. على عدة معان ترجع يف النهاية إىل احملبة والنصرة

ظاهروا علـى إخـراجكم أن   وأَخرجوكم من دياركم والذين قاتلوكم يف الدين 
 .)١( من يتوهلم فأولئك هم الظاملونَ﴾وتولوهم 

  

  وأعلمأعلى واهللا تعاىل 
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  تسبيب القرار

  :قرر امع
الرب والقسط هو أساس التعامل مع املساملني ألهل اإلسالم من غري املسلمني، قـال اهللا  «

ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من ديـاركم أن تـربوهم   ﴿: تعاىل
املسلم بالتحية إذا وجد املقتضـى   املقسطني﴾، فيشرع ابتداء غريوتقسطوا إليهم إن اهللا حيب 

  .»يف السفر وحنوه ةلذلك من زمالة يف العمل أو رفق

  :التوجيه
وذا قال احلنفية، وهو احتمال عند احلنابلة، ونقل هذا عن علقمة والنخعـي مـن   

نقل عنه أن دهقانا أحد أعيان العجم  فقد. التابعني وروي هذا عن ابن مسعود رضي اهللا عنه
، فلما انفصل عنه اىل طريق آخر اىل وجهته سلم عليه ابن مسـعود، قـال   صحبه يف سفر

نعم، ولكن حـق  : يا أبا عبدالرمحن أليس يكره أن يبدأوا بالسالم ؟ قال: فقلت": علقمة
  ."الصحبة

فبان بذلك أنه إذا وجد سبب من قضاء ذمام أو حاجة أو حق صحبة أو جـوار أو  
  :وسط أقوال ثالثةوهذا أ، سفر فال بأس من السالم عليهم

 ال تبدؤو اليهود والنصارى بالسالم”: النهي عن ابتدائهم بالسالم حلديث: أوهلا“ ،
  .وهو رأي مجهور العلماء

 الكراهة وهو مذهب احلنفية واملالكية؛ فإذا وجدت احلاجة تنتفى الكراهة :وثانيها.  
 س رضـي اهللا  بالسالم مطلقا، وهو مروي عن ابن عبا ابتداؤهماجلواز وهو : وثالثها

عنهما، كما أنه منقول عن أيب أسامة وابن عيينة واحلسن البصري، وحكي وجهـا  
﴿ال ينـهاكم اهللا عـن الـذين مل    : لبعض الشافعية، وذلك أخذا لعموم قوله تعاىل
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يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطو إليهم إن اهللا حيب 
  .)١( املقسطني﴾

  .بأوسط هذه األقوال لذلك رؤي األخذ

  :قرر امع
  .»ويشرع إدخاهلم مساجد املسلمني تعريفا هلم باإلسالم وتألفا لقلوم عليه«

  :التوجيه
ذا قال فريق كبري من العلماء حيث أطلق اجلواز، وقيد الفريق اآلخر هـذا اجلـواز   

  .بوجود احلاجة أو الضرورة لذلك

د أهل اليمامة حيث ربط باملسجد عدة أيام ثال سيأومن حجة الفريقني قصة مثامة بن 
وكذلك قصة وفد ثقيف حني أضافهم رسول اهللا صـلى اهللا  ، وكان مشركا على دين قومه

إن ”: ، قـال "يا نيب اهللا إن هؤالء مشـركون ": عليه وسلم باملسجد فأقيمت الصالة فقيل
وهو  -بدر أتيت املدينة يف فداء: وكذلك حديث جبري بن مطعم “األرض ال ينجسها شئ

فدخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالة املغرب : قال -يومئذ مشرك
فالفريق األول أخذ ذه األدلة ؛ يقرأ فيها بالطور فكأمنا صدع قليب لقراءة القرآن، وغري ذلك

 إن املسجد كان هو املكان املتاح يف ذلك الوقت لشهود هذه: بإطالق، والفريق اآلخر، قال
  .الوقائع، ولتعريفهم شعائر اإلسالم بالطريق العملي

  .ويف قرار امع استجابة لرأي الفريقني
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  :قرر امع
ــوت   « ــيافتهم يف بي ــوم، وض ــة دع ــاهم، وإجاب ــادة مرض ــرع عي ــا تش كم

املسلمني، وتبادل اهلـدايا معهـم يف غـري أعيـادهم ومناسـبام الدينيـة، مـا مل يفـض         
  .»ةذلك إىل املواالة احملرم

  :التوجيه
﴿ال ينـهاكم اهللا عـن الـذين مل    : أما جواز عيادة مرضاهم، فلعموم قوله تعاىل 

يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطو إلـيهم إن اهللا حيـب   
كان غالم : ، وكذلك حديث أنس رضي اهللا عنهوعيادة املرضى من أبر الرب، )١( املقسطني﴾

صلى اهللا عليه وسلم فمرض فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده فقعد يهودي خيدم النيب 
با القاسم صـلى اهللا  أأطع : ، فنظر اىل أبيه وهو عنده، فقال له“أسلم”: عند رأسه، فقال له

احلمد هللا الذي أنقذه من ”: عليه وسلم، فأسلم فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول
  . )٢( “النار

أن سابقة، وحلديث أنس رضـي اهللا عنـه   فلعموم اآلية ال ؛جابة دعوموأما جواز إ
وذلك مشـروط   خبز شعري وإهالة سنخة فأجابه، يهوديا دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل

خلمر والرقص واالختالط بني الرجال اخبلو الوليمة واحلفلة عن األمور املنهي عنها شرعا ك
فلعموم االية الكرمية السـابقة ولقصـة    ؛يوت املسلمنيوأما جواز ضيافتهم يف ب، والنساء

أن رسول اهللا صـلى اهللا  : جهجاه اليت جاءت يف املوطأ من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه
عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب 

                                                
  .٨ :سورة املمتحنة -١

، وأبـو  )١٢٦٨: (باب إذا أسلم الصىب فمات هل يصلى عليه، برقم: أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب اجلنائر  -٢
  ).٢٦٩١: (باب ىف عيادة الذمى، برقم: داود يف سننه، كتاب اجلنائز
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املـؤمن  ”:  صلى اهللا عليه وسـلم حالا، مث امر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول اهللا
  .وغري ذلك من األدلة ،)١( “يشرب يف معي واحد والكافر يشرب يف سبعة أمعاء

وحلديث أمساء بنـت أيب  . أما جواز تبادل اهلدايا معهم فلعموم اآلية الكرمية السابقة
عليه فقال صلى اهللا علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟، مي أقدمت  :بكر رضي اهللا عنهما

وما روى جماهد بن جبري أن عبداهللا بن عمرو ذحبت له شاة يف أهله، فلما ، )٢( “نعم”: وسلم
مـازال  ”: أهديتم جلارنا اليهودي؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: جاء قال

  .)٣(“جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه

أيلة، وأكيدر دومة، واملقوقس عظيم وقد قبل صلى اهللا عليه وسلم ما أهداه له ملك 
إال أن اجلـواز   ،)٤( القبط مبصر وكانت مارية أم ابراهيم عليه السالم جزءا من هذه اهلدية

﴿ال : املواالة املنهي عنها يف قوله تعـاىل  إىل مقيد يف احلاالت السابقة وحنوها بأن ال يؤدي
  .)٥(  ورسوله﴾د اهللاآدون من حآخر يوآلجتد قوما يؤمنون باهللا واليوم ا

  

                                                
  ).١٢٧٢٤: (أخرجه أمحد ىف مسنده، ىف باقى مسند املكثرين، من حديث أنس رضى اهللا عنه، برقم  -١

، وكـذلك ىف كتـاب   )٢٩٤٦: (باب إمث من عاهد مث غدر، بـرقم : أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب اجلزيه  -٢
لنفقـة والصـدقة علـى    باب صلة املرأة أمها وهلا زوج، ومسلم ىف صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل ا: األدب

  ).١٦٧٠: (األقربني والزوج، برقم

، ومسلم ىف صـحيحه، كتـاب   )٦٠١٤: (باب الوصاية باجلار، برقم: أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب األدب -٣
  ).٤٧٥٦: (باب الوصية باجلار واإلحسان إليه، برقم: الرب والصلة واآلداب

، وكتاب اهلبة وفضلها والتحـريض  )١٣٨٧: (رص الثمر، برقمباب خ: أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب الزكاة -٤
باب مـن  : باب قبول اهلدية من املشركني، وىف مواضع أخرى، ومسلم ىف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة: عليها

  .، وكذلك ىف مواضع أخرى)٤٥١٥: (فضائل سعد بن معاذ رضى اهللا عنه، برقم

   .٢٢ :سورة اادلة - ٥



    - ١٤ -  

  :قرر امع
ــذلك    « ــي ل ــد املقتض ــاهم إذا وج ــييع موت ــاركة يف تش ــرج يف املش وال ح

  .»على أن جيتنب ما يتعلق بتجهيز امليت ودفنه من طقوس دينية

  :التوجيه
الكرمية السابقة، وما روي من وقوفه صـلى اهللا   اآليةومبىن اجلواز مستفاد من عموم 

، وغري )١( “أليست نفسا”: ة يهودي، فقيل له يف ذلك فقالعليه وسلم حينما مرت به جناز
  . ذلك

  :قرر امع
ــا    « ــا مل  ــهم ــة أو نئت ــاالم الديني ــاركة يف احتف ــب املش ــى أن جتتن عل

  .»يتضمنه ذلك من إقرار لعقائد ومناسك ال يدين ا أهل اإلسالم

  : التوجيه
ئتهم ا نص على حرمة ذلـك  املشاركة يف احتفاالم الدينية أو ن لتجنببالنسبة 

وحيرم شهود عيد اليهود والنصارى وغريهم مـن  «: احلنابلة حيث جاء يف كشاف القناع
وكذلك عند املالكية حيث نقل عن اإلمام حيىي ، »الكفار وبيعهم هلم فيه ومهادام لعيدهم

الـدعوة وال  ال جتوز اهلدايا يف امليالد من نصراين وال مسلم وال إجابـة  «: بن حيىي الليثي
أنه  ،االستعداد له، وينبغي أن جيعل كسائر األيام، ورفع حديثا اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

إنكم سترتلون بني ظهراين عجم، فمن تشـبه ـم يف نريوزهـم    ”: قال يوما ألصحابه
وإن كان ابن كنانة وهو من كبار فقهاء املالكية املتقدمني ومـن   ،“ومهرجام حشر معهم

                                                
، ومسلم ىف صـحيحه،  )١٢٢٩: (باب من قام جلنازة يهودى، برقم: ىف صحيحه، كتاب اجلنائرأخرجه البخاري   -١

  ).١٥٩٦: (باب القيام للجنازة، برقم: كتاب اجلنائز
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لقول رسول  ؛الذي يثبت عندنا يف ذلك الكراهة، وكذلك مسعت مالكا«: ذ اإلمام قالتالمي
   .»“من تشبه بقوم حشر معهم”: ه وسلماهللا صلى اهللا علي

  :قرر امع
ال حرج يف امليـل اجلبلـي إىل ذوي الـرحم والقـرىب مـن غـري املسـلمني مـا         «

  .»مل حيمل ذلك على ترك واجب أو على فعل حمرم

   :التوجيه
يستفاد هذا من كثري من نصوص القران والسنة من ذلـك؛ توجـه نـوح عليـه     

نه كـافر وقـد ذكـر ذلـك     أالسالم بالرجاء إىل ربه أن ينجي ابنه من الغرق وهو يعلم 
﴿نادى نوح ربه فقال رب إن ابين مـن أهلـي وإن وعـدك    : القرآن الكرمي قال تعاىل

  .)١( احلق وأنت أحكم احلاكمني﴾

ا أن تصـل أمهـا وأن حتسـن    عليه وسلم ألمساء رضي اهللا عنـه  وإذنه صلى اهللا
إليها مع علمه بأا كافرة، وكذلك شدة حزنه صلى اهللا عليه وسلم علـى عمـه حـني    

وغـري  ، “الستغفرن لك ما مل أنـه عـن ذلـك   ”: موته ومل يسمع منه الشهادة، مث قوله
  .  ذلك كثري

  وأعلمواهللا تعاىل أعلى 

                                                
  .٤٥: سورة هود - ١
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))٢٢//٢٢((  

    ::اإلسالماإلسالمرج دیار رج دیار العمل القضائي خاالعمل القضائي خا
  ما یحل منھ وما یحرمما یحل منھ وما یحرم

  :على رسول اهللا، وبعد والسالماحلمد هللا والصالة 

 بـمدينة كوبنهاجن ثايناملنعقد يف دورة مؤمتره ال جممع فقهاء الشريعة بأمريكاإن ف
مـن   ٢٥-٢٢ املوافق هـ، ١٤٢٥ عام مجادى األوىلشهر من  ٧-٤من  الدمناركبدولة 

   .م ٢٠٠٤ عامشهر يونيو 

 موضوعخبصوص  وخربائه امع أعضاءاملقدمة من السادة على األحباث  طالعهابعد 
واملناقشات املستفيضة  ،"ما حيل منه وما حيرم :اإلسالمالعمل القضائي خارج ديار "

  .اليت دارت حوله

 :يليما امع قرر 

اهللا من  القاطعة واحلكم األعلى هو الشرع وحده، واحلكم بغري ما أنزل احلجة :أوال
  .احملرمات القطعية يف الشريعة، وهو سبيل إىل الكفر أو الظلم أو الفسق بال نزاع

هو وجوب التحاكم إىل الشرع املطهر داخل ديار اإلسالم وخارجها،  األصل :ثانيا
فإن أحكام الشريعة ختاطب املسلم حيثما كان، وحتكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد 

  .اإلميان والنفاقمعاقد التفرقة بني 
، على مستوى الدول واحلكومات إذا مل يكن سبيل إىل التحكيم امللزم للشريعة :ثالثا

فإن هذا ال يسقط وجوب تطبيقها على مستوى األفراد والتجمعات، فإن امليسور ال يسقط 
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باملعسور، ويف التحكيم والصلح وحنوه بدائل من اللجوء إىل التحاكم إىل القضاء الوضـعي  
  .ائم على خالف الشريعةالق

يرخص يف اللجوء إىل القضاء الوضعي عندما يتعني سبيال الستخالص حق أو  :رابعا
دفع مظلمة يف بلد ال حتكمه الشريعة النعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان 

  :ذلك داخل بالد اإلسالم أم كان خارجها،  ويقيد ذلك مبا يلي

 دفع املظامل عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي، لغيابه  تعذر استخالص احلقوق أو
 .أو العجز عن تنفيذ أحكامه

  اللجوء إىل بعض محلة الشريعة لتحديد احلكم الشرعي الواجب التطبيق يف موضوع
النازلة، واالقتصار على املطالبة به والسعي يف تنفيذه؛ ألن ما زاد على ذلك ابتداء أو 

   .حكم بغري ما أنزل اهللانتهاء خروج على احلق و
   كراهية القلب للتحاكم إىل القضاء الوضعي، وبقاء هذا الترخص يف دائرة الضـرورة

  .واالستثناء

للمطالبة حبق أو دفع مظلمة، سواء أكان ذلك أمـام  العمل باحملاماة  يشرع :خامسا
ـ    ان القضاء الشرعي أم أمام القضاء الوضعي، وسواء أكان ذلك يف بـالد اإلسـالم أم ك

خارجها، وكل ما جاز فيه التحاكم باألصالة جاز فيه التحاكم بالوكالـة، وال حـرج يف   
  .غري مسلم مأكان اخلصم مسلماً أ سواء، ل املسلم لغري املسلم يف اخلصومةتوكي

  :ويشترط جلواز العمل باحملاماة ما يلي
 ولـيس  يف رفع مظلمته عدالة القضية اليت يباشرها حبيث يكون وكيال عن املظلوم ،

  .معينا للظامل على ظلمه
 ا ملوكله شرعية مطالبه اليت يرفعها إىل القضاء ويطالب.  
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وال تدين حلكمها  ،تقلد والية القضاء يف ظل سلطة ال تؤمن بالشريعة حيرم :سادسا
ويرجع ، املسلمني يتهدد مجاعةلدفع ضرر عظيم  إذا تعني ذلك سبيال إال ،بالطاعة واالنقياد

  :للترخص يف هذه احلالة ما يلي ويشترطالضرر إىل أهل الفتوى،  يف تقدير هذا

  والقضاء بأحكامها ما أمكنه ذلكالشريعة اإلسالمية العلم بأحكام ،.   
   عن  ميكنختفيف ما كون الغاية من هذا الترخص ما  املسلمني وتكثريختفيفه من الشر

   .هلميستطيع تكثريه من اخلري 
  لشريعة اإلسالمية ما أمكنحكام ااء ألأقرب ختصصات القض اختيار.   
  وبقاء هذا الترخص يف دائـرة الضـرورة   الوضعيلقانون ا كراهية القلب لتحكيم ،

  .واالستثناء

للتعرف املخالفة للشريعة أو توىل تدريسها ال حرج يف دراسة القوانني الوضعية  :سابعا
راستها إىل العمل باحملامـاة  بد للتوصلأو  ،فضل أحكام الشريعة عليها وبيانحقيقتها  على

أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما مينعه من  بشرط ،حقوقهم واستخالصاملظلومني  لنصرة
   .والعدوانالتعاون على اإلمث 

 خارج بالد اإلسالم بعض الواليات العامة من املسلمني تويل الصاحلني األكفاء :ثامنا
أوىل من تركها ألهـل الشـر    للشريعة،املخالفة  وضعيةالبالد اليت حتكم بالقوانني اليف  وأ

، كما فعل نيب اهللا يوسف وال يصلحونيف األرض والفساد، وبطانة السوء الذين يفسدون 
   . عليه السالم

شريطة أن يكون حكمه مبا ) فنيمحل(رك املسلم كعضو يف هيئة جيوز أن يشا :تاسعاً
 وغريهم، فيعيد هلم حقوقهم، وينتصر بغرض إنصاف املظلومني من املسلمني الشرع،يوافق 

  .جبور منهم وال حيكم على أحد ،هلم من ظامليهم

أفراداً ومجاعات أن يسـعوا  املقيمني خارج ديار اإلسالم على املسلمني جيب  :عاشرا
عن القضاء الوضعي، وذلك عن طريق جمالس الصلح والتحكـيم  إىل إجياد البديل الشرعي 

القانوين هلذه اآلليات، واحلصول على إقـرار دول إقامتـهم    وحنوه، والسعي إىل التسكني
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 أن يتواصوا فيما بينهم باألخالق اإلسالمية الكرمية اليت تقيهم اخلصوماتيهم علو بأحكامها،
  . ابتداء

  وأعلمواهللا تعاىل أعلى 
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  تسبيب القرار

  : قرر امع
ا أنزل اهللا من احملرمات احلجة القاطعة واحلكم األعلى هو الشرع وحده، واحلكم بغري م«

  .»القطعية يف الشريعة، وهو سبيل إىل الكفر أو الظلم أو الفسق بال نزاع

  : التوجيه
  على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع دلَّ

وال يشرك ﴿تعاىل ، وقال )١( ﴾إن احلكم إال هللا﴿: فقد قال اهللا تعاىل فأما الكتاب،
 كم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكـافرون﴾ ﴿ومن مل حي: وقال تعاىل ،)٢( ﴾يف حكمه أحدا

﴿ومن  :وقال تعاىل، )٤(﴿ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون﴾: وقال تعاىل، )٣(
﴿أفحكم اجلاهلية يبغـون  : وقال تعاىل ،)٥(مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون﴾

فال وربك ال يؤمنون حىت ﴿: ىلقوله تعاو، )٦( ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون﴾
   .)٧(﴾ حيكموك فيما شجر بينهم

                                                
  .٦٧: يوسفسورة  - ١

  .٢٦: سورة الكهف - ٢

  .٤٤: املائدةسورة  - ٣

  .٤٥: املائدةسورة  - ٤

  .٤٧: املائدةسورة  - ٥

  .٥٠: املائدةرة سو - ٦

  .٦٥: النساء سورة - ٧
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إن اهللا هو احلكـم، وإليـه   ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقد قال : وأما السنة
  .)١( “احلكم

وأمحد  فقد حكاه ابن حزم وابن تيمية وابن كثري والشنقيطي: وأما اإلمجاع على ذلك
ال خالف بني اثـنني  «: األندلسي رمحه اهللا ، وعبارة ابن حزمشاكر وغريهم من أهل العلم

 من املسلمني أن من حكم حبكم اإلجنيل مما مل يأت بالنص عليه وحي يف شريعة اإلسالم فإنه
واإلنسان مىت « :، وعبارة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا»كافر مشرك خارج عن اإلسالم

ع عليه كان كـافرا  بدل الشرع ام حلل احلرام امع عليه أو حرم احلالل امع عليه أو
    .»ءباتفاق الفقها

  :قرر امع
األصــل هــو وجــوب التحــاكم إىل الشــرع املطهــر داخــل ديــار اإلســالم «

وخارجها، فـإن أحكـام الشـريعة ختاطـب املسـلم حيثمـا كـان، وحتكـيم الشـريعة          
  .»عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بني اإلميان والنفاق

  : التوجيه
دل على ذلك عموم ما سبق من داللة الكتاب والسنة واإلمجـاع، إذ األصـل أن   
النصوص ختاطب املسلم حيث كان، وال خنرج عن هذا األصل إال بدليل، وال دليل هنا على 

  .التفرقة بني دار اإلسالم وغريها يف وجوب حتكيم الشرع والتحاكم إليه

                                                
، والنسائى ىف سـننه، كتـاب   )٤٣٠٤: (باب ىف تغيري االسم القبيح برقم: أخرجه أبو داود ىف سننه، كتاب األدب -١

: ، وصححه األلباىن ىف صحيح أىب داود، بـرقم )٥٢٩٢: (باب إذا حكموا رجال نقض بينهم، برقم: آداب القضاة
  ).٤٩٨٠: (، وصحيح النسائى، برقم)١٨٤٥: (برقم ، وصحيح اجلامع،)٤١٤٥(
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  :قرر امع
امللزم للشريعة، على مستوى الدول واحلكومات فإن هذا إذا مل يكن سبيل إىل التحكيم «

ال يسقط وجوب تطبيقها على مستوى األفراد والتجمعات، فإن امليسور ال يسقط باملعسـور،  
ويف التحكيم والصلح وحنوه بدائل من اللجوء إىل التحاكم إىل القضاء الوضعي القـائم علـى   

  .»خالف الشريعة

  : التوجيه
: وقوله صلى اهللا عليه وسلم، )١( ﴿فاتقوا اهللا ما استطعتم﴾: ىلدل على ذلك قوله تعا

دعوين ما تركتكم، إمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فـإذا  ”
كنا إذا : ، وحديث)٢( “يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  .“فيما استطعتم”: على السمع والطاعة يقول لنالم بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  :قرر امع
يرخص يف اللجوء إىل القضاء الوضعي عندما يتعني سبيال الستخالص حـق أو دفـع   «

مظلمة يف بلد ال حتكمه الشريعة النعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان ذلـك  
  :يلي داخل بالد اإلسالم أم كان خارجها،  ويقيد ذلك مبا

تعذر اسـتخالص احلقـوق أو دفـع املظـامل عـن طريـق القضـاء أو التحكـيم         
 .الشرعي، لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه

                                                
  .١٦: سورة التغابن - ١

باب االقتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  -٢
  ).١٣٣٧: (باب فرض احلج مرة ىف العمر، برقم: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج)٧٢٨٨: (برقم
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اللجوء إىل بعض محلة الشريعة لتحديد احلكم الشرعي الواجب التطبيـق يف موضـوع   
اء أو انتـهاء  النازلة، واالقتصار على املطالبة به والسعي يف تنفيذه، ألن ما زاد على ذلك ابتـد 

   .خروج على احلق وحكم بغري ما أنزل اهللا

ــرخص يف   ــاء هــذا الت ــة القلــب للتحــاكم إىل القضــاء الوضــعي، وبق كراهي
  .»دائرة الضرورة واالستثناء

  : التوجيه
﴿فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه إن اهللا غفور  :دل على ذلك قوله تعاىل

: وقولـه ، )٢( باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم﴾﴿فمن اضطر غري : وقوله، )١( رحيم﴾
، كما يستفاد ذلك من القاعدة )٣( ﴿فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم﴾

  .ودالئلها املعروفة يف كتب القواعد الفقهية ،»الضرورات تبيح احملظورات«الفقهية 

ل أمام احلـاكم  قصة جلوء الصحابة رضي اهللا عنهم  للمثوكما يدل على ذلك أيضاً 
مرتني بسبب مطالبة كفار قريش م، وللذود عن حقهم يف إبطـال   الكافر يومئذالنجاشي 

لرابطـة العـامل    التـابع مزاعم قريش الباطلة فيهم، ومن قرارت امع الفقهي اإلسالمي 
يعلن الس أنه : القرار الثالث«: اليت كتبها املدعو سليمان رشدياإلسالمي بشأن الرواية 

جيب مالحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية تقدم عليه، وعلى دار النشر اليت نشرت 
له هذه الرواية، يف احملاكم املختصة يف بريطانيا، وأن تتوىل رفع هذه الدعوة عليـه منظمـة   
املؤمتر اإلسالمي اليت متثل الدول اإلسالمية وأن توكل هذه الدعوى أقوى احملامني املتمرسني 

                                                
  .١٧٣: سورة البقرة - ١

  .١٤٥: سورة األنعام - ٢

  .١١٥: سورة النحل - ٣
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وواضح من القرار جتويزهم التحاكم  . )١(» ايا اجلنائية أمام حماكم اجلزاء الربيطانيةيف القض
  إىل احملاكم الربيطانية يف تلك النازلة

تعذر استخالص احلقوق أو دفع املظامل عـن طريـق   : وأما ما يدل على القيد األول
يـق القضـاء   القضاء الشرعي، فهو أنه إذا أمكن استخالص احلق أو دفع املظلمة عـن طر 

الشرعي مل تكن هناك ضرورة تلجئ إىل التحاكم إىل القانون الوضعي الذي حكمه التحرمي 
  كما تقدم لغري الضرورة 

معرفة حكم الشرع يف النازلة وعدم املطالبة بزيـادة،  : وأما ما يدل على القيد الثاين
الكتاب والسنة فهوأن املطالبة بزيادة على حكم الشرع ظلم، والظلم حرام، دل على ذلك 

ومن أدلة السنة  ،)٢(﴿أن لعنة اهللا على الظاملني﴾  :قوله تعاىل ،فمن أدلة الكتاب واإلمجاع،
 ،)٣( “إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظـاملوا ” :احلديث القدسي
 أن املسلم جيب عليه يف حالة سلوك الوسيلة املباحة وهي التحـاكم إىل : ومن دالئل ذلك

 :الشرع أال يأخذ مال غريه  وإن حكم له به احلاكم الشرعي لقوله صلى اهللا عليه وسـلم 
إمنا أنا بشر، وإنه يأتيين اخلصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنـه  ”

صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له حبق مسلم، فإمنا هي قطعة من النار، فليأخـذها  
  .أوىل ال يبيح له حكم احلاكم غري الشرعي أن يظلم غريه، فمن باب )٤( “أو ليتركها

                                                
  .راجع املالحق ،)٢٥٢: (قرارت امع الفقهي اإلسالمي - ١

  .٤٤: سورة األعراف - ٢

، وأمحـد ىف مسـنده،   )٤٦٧٤: (باب حترمي الظلم، برقم: أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب الرب والصله واآلداب  -٣
  ).٢٠٤٥١: (اهللا عنهم، من حديث أىب ذر الغفارى رضى اهللا عنه، برقم مبسند األنصار رضى

، )٢٢٧٨: (باب إمث من خاصم ىف باطل وهو يعلمه، بـرقم : أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب املظامل والغصب  -٤
: باب احلكم بالظاهر واللحـن باحلجـة، بـرقم   : وكذلك ىف مواضع أخرى، ومسلم ىف صحيحه، كتاب األقضية

)٣٢٣٢.(  
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ودالئلها املعروفـة،   »الضرورة تقدر بقدرها«ومن دالئل ذلك أيضا القاعدة الفقهية 
وألن الضرورة أباحت سلوك وسيلة حمرمة الستخالص احلق ودفع الظلم، ومل تبح سلوكها 

  . لظلم اآلخرين وأخذ ما ليس حبق

: وهو كراهة القلب للتحاكم إىل القانون الوضعي قوله تعاىل ،ثومن أدلة القيد الثال
﴿من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر 

فليغريه بقلبه وذلك ”: ومنها حديث،)١(صدرا فعليهم غضب من اهللا وهلم عذاب عظيم﴾ 
  .)٣( “بعولكن من رضي وتا”: ، وحديث)٢( “أضعف اإلميان

  ::قرر امعقرر امع
للمطالبـة حبـق أو دفـع مظلمـة، سـواء أكـان ذلـك        العمل باحملامـاة   يشرع«

أمـام القضــاء الشـرعي أم أمــام القضــاء الوضـعي، وســواء أكـان ذلــك يف بــالد     
اإلســالم أم كــان خارجهــا، وكــل مــا جــاز فيــه التحــاكم باألصــالة جــاز فيــه 

ــرج يف   ــة، وال ح ــاكم بالوكال ــ التح ــلم لغ ــل املس ــومة، توكي ــلم يف اخلص ري املس
  .سواء أكان اخلصم مسلماً أم غري مسلم

  :ويشترط جلواز العمل باحملاماة ما يلي

o        عدالة القضية اليت يباشرها حبيـث يكـون وكـيال عـن املظلـوم يف رفـع
  .مظلمته، وليس معينا للظامل على ظلمه

                                                
  .١٠٦: سورة النحل - ١

، وأمحد ىف مسـنده،  )٧٠: (باب كون النهى عن املنكر من اإلميان، برقم: أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب اإلميان  -٢
  ).١٠٦٥١(: ىف باقى مسند املكثرين، ومسند أىب سعيد اخلدرى رضى اهللا عنه برقم

، )٣٤٤٦: (على األمراء فيما خيالف الشرع، بـرقم باب وجوب اإلنكار : أخرجه مسلم ىف صحيحه كتاب اإلمارة  -٣
وأمحد ىف مسنده، ىف باقى مسند األنصار رضى اهللا عنهم، من حديث أم سلمة رضى اهللا عنها زوج  النىب صلى اهللا 

  ).٢٥٣١٩: (عليه وسلم، برقم
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o ا ملوكله شرعية مطالبه اليت يرفعها إىل القضاء ويطالب«.  

  ::التوجيهالتوجيه
عبد اهللا بن جعفر عند عثمـان   وكل ،أن عليا رضي اهللا عنه روىدل على ذلك ما 

، )١(وإن الشيطان حيضرها وإين أكره أن أحضرها ،)مهالك :أي(قحما، إن للخصومة : قالو
ما قضي له   : ل عقيال عند أىب بكر رضي اهللا عنه وقالعليا رضي اهللا عنه وكّ روي أن كما

علـى مشـروعية التوكيـل يف     وقد احتج الفقهاء ذه اآلثـار  فلي وما قضي عليه فعلي،
ونقل ابن قدامة إمجـاع الصـحابة علـى    ، »وهو التكييف الفقهي للمحاماة« اخلصومة،

  .)٢( مشروعية التوكيل يف اخلصومة

  ::قرر امعقرر امع
تقلــد واليــة القضــاء يف ظــل ســلطة ال تــؤمن بالشــريعة، وال تــدين  حيــرم«

يتهـدد  لـدفع ضـرر عظـيم    إال إذا تعـني ذلـك سـبيال     حلكمها بالطاعـة واالنقيـاد،  
ــة ــوى،  املســلمني،  مجاع ــل الفت ــذا الضــرر إىل أه ــدير ه ــع يف تق ــترطويرج  ويش

  :للترخص يف هذه احلالة ما يلي

o والقضاء بأحكامها ما أمكنه ذلكالشريعة اإلسالمية العلم بأحكام ،.  

o  عـن  ختفيفـه مـن الشـر    ميكـن ختفيف مـا  كون الغاية من هذا الترخص 
  .هلمما يستطيع تكثريه من اخلري  املسلمني وتكثري

o لشريعة اإلسالمية ما أمكنحكام اأقرب ختصصات القضاء أل اختيار.   

o الوضعي، وبقـاء هـذا التـرخص يف دائـرة     لقانون ا كراهية القلب لتحكيم
  .»الضرورة واالستثناء

                                                
  ).٣١٤٦٦: (رواه حرب صاحب اإلمام أمحد، وضعفه األلباين، يف إرواء الغليل، رقم - ١

  ).٧/٢٣٠٣: (غينامل - ٢
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  : التوجيه
ل اهللا وتسميته طاغوتاً، فقال ظواهر اآليات الكرمية اليت فيها كفر من حكم بغري ما أنز

مجهور العلماء إن احلكم بغري ما أنزل اهللا ما دام كفراً فال يبيحه إال اإلكراه، واملسلمون مل 
الخالف بني « :ابن القيم رمحه اهللا يكرهوا على تويل القضاء يف احملاكم الوضعية، قال اإلمام

من األغراض إال املكره إذا اطمـأن   األمة أنه ال جيوز اإلذن يف التكلم بكلمة الكفر لغرض
، بينما قال فريق من العلماء جيوز العمل بالقضاء لدى دولة كافرة أو دولة )١(» قلبه باإلميان

حتكم بقانون كفري، ولو أدى ذلك حلكمه بشريعتهم، إذا كان يف توليه القضاء تكثري للخري 
  وتقليل للشر قدر اإلمكان 

خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ومن املعاصرين مجاعة وممن قال ذا من السابقني شي
  :من علماء األزهر ومن علماء شنقيط ومن علماء اخلليج ومن حججهم

    تويل يوسف عليه السالم احلكم يف دولة كافرة، ومل ميكنه أن حيكم بكـل أحكـام
  .اإلسالم، وال يقال إن تويل احلكم غري تويل القضاء، فإن احلاكم يقضي بني الناس

   إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم للنجاشي يف ملكه مع كون النجاشي كان كـذلك
ء من شريعتهم ختـالف  حاكما مسلما يف دولة كافرة، وكان تبعاً لذلك حيكم بأشيا

 .شريعة القرآن
 شهدت مع ”: حديث عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هذا احللـف  و، )٢( “ب أن أنكثه وأن يل محر النعماملطيبني، فما أح حلفعموميت 
ن وتتوفر فيه عناصر احلكم والتحاكم من فض للرتاعات بني الظامل واملظلوم، والقائم

من أكابر املشركني، وما أحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينقضه ولو حبمـر   يهعل

                                                
  ).٣/٢١٩١: (إعالم املوقعني - ١

أخرجه أمحد ىف مسنده، ىف مسند العشرة املبشرين باجلنة، من حديث عبدالرمحن بن عوف الزهرى رضى اهللا عنـه،   -٢
  ).٤٤١: (، وىف صحيح األدب، برقم)١٩٠٠: (، وصححه األلباىن ىف السلسلة الصحيحه، برقم)١٥٦٧: (برقم
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املظلـوم مـن    رع، وهو إنصافالنعم، لقيامه على معىن صحيح ال يتعارض مع الش
 .الظامل

  قال احلجاج بـن     ،يربخصلى اهللا عليه وسلم    افتتح رسول اهللا  ملا:  قال أنس  يث حد
ماال وإن يل ا أهال وإين أريد أن آتيهم فأنا يف حل  مبكة  يا رسول اهللا إن يل   :عالط

ن يقول ما أصلى اهللا عليه وسلم   فأذن له رسول اهللا    ؛إن أنا نلت منك أو قلت شيئا
امجعي يل ما كان عندك فإين أريد أن أشتري من  :فقال ؛فأتى امرأته حني قدم ،شاء

 :قال ،وأصحابه فإم قد استبيحوا وأصيبت أمواهلم صلى اهللا عليه وسلم  حممد  غنائم 
وبلـغ   :قال ،املسلمون وأظهر املشركون فرحا وسرورا وانقمع  مكة  ففشا ذلك يف 

ووجه الشاهد ،)١(احلديث خر آإىل  ...وجعل ال يستطيع أن يقوم  ،قرفع ، العباس اخلرب 
منه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص للحجاج أن ينال منه صلى اهللا عليه وسـلم  
من أجل أن يتمكن من استرداد ماله الذي مبكة، مع أن النيل من الرسول صـلى اهللا  

ي من أجل صيانة دماء املسـلمني  عليه وسلم كفر، فألن جيوز احلكم بالقانون الوضع
 .وأعراضهم وأمواهلم أوىل

إحلاق العمل القضائي بدخول االس النيابية التشريعية اليت وظيفتها التشريع من دون 
اهللا، الذي أباحه كثري من أهل العلم بسبب املوازنة بني املصاحل واملفاسد، وعند التأمل جنـد  

ة ميزان املصاحل واملفاسد ومن جهة أن كال منهما داخل أن بني املسألتني تشاا كبريا من جه
 .ذه أن يبيح تلكيف احلكم بغري ما أنزل اهللا فينبغي ملن أباح ه

كثري ممن منع احلكم بغري ما أنزل اهللا مطلقاً قد أباح التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا يف 
احلكم بغري ما أنزل اهللا  بعض احلاالت، وبني املسألتني تشابه كبري، حيث إن األدلة على أن

كفر هي عني األدلة الدالة على أن التحاكم إىل الطاغوت كفر، فإذا أحبنـا هـذا لـبعض    
  . الضرورات واحلاجيات لزمت إباحة اآلخر ملا مياثله أو يزيد عليه من الضرورات واحلاجيات

  .ويف الشروط اليت وضعها امع توفيق بني األدلة ومراعاة ملقاصد الشريعة
                                                

  .مسنده، ىف باقى مسند املكثرين، من مسند أنس بن مالك رضى اهللا عنه أخرجه أمحد ىف -١
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  قرر امع
 للتعرف علـى املخالفة للشريعة أو توىل تدريسها ال حرج يف دراسة القوانني الوضعية «
 لنصـرة بدراستها إىل العمل باحملامـاة   للتوصلأو  ،فضل أحكام الشريعة عليها وبيانحقيقتها 

ن أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما مينعه من التعـاو  بشرط ،حقوقهم واستخالصاملظلومني 
  .»والعدوانعلى اإلمث 

  : التوجيه
ودراسة ، )١(“إمنا األعمال بالنيات”: األمور مبقاصدها، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

القوانني الوضعية تشبه دراسة العقائد الباطلة، وقد أعلمنا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي بالعديد 
اظرة أهلها وجداهلم باليت هي أحسن، من العقائد الباطلة والشرائع املنحرفة للتحذير منها ومن

فمن درس القانون الوضعي هلذه األغراض فال حرج عليه، كما أنه تعاىل قـال يف كتابـه   
، واحلـاالت  )٢( ﴿وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان﴾: الكرمي

ون على الرب والتقوى إذ من اليت أباح قرار امع فيها دراسة القوانني الوضعية داخلة يف التعا
  .الرب إنصاف املظلومني

  :قرر امع
خـارج بـالد    بعـض الواليـات العامـة    مـن املسـلمني   تويل الصـاحلني األكفـاء  «

أوىل مـن   للشـريعة، الـبالد الـيت حتكـم بـالقوانني الوضـعية املخالفـة       يف  وأ اإلسالم
ــدون    ــذين يفس ــوء ال ــة الس ــاد، وبطان ــر والفس ــل الش ــا أله وال رض يف األتركه

   .»، كما فعل نيب اهللا يوسف عليه السالميصلحون

                                                
: ، ومسلم ىف صـحيحه، كتـاب اإلمـاره، بـرقم    )١: (أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب بدء الوحى، برقم  -١

)٣٥٣٠.(  

  . ٢: سورة املائدة - ٢
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  : التوجيه
  : دل على ذلك

    تويل يوسف عليه السالم احلكم يف دولة كافرة، ومل ميكنه أن حيكم بكـل أحكـام
  .اإلسالم

   إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم للنجاشي يف ملكه مع كون النجاشي كان كـذلك
وكان تبعاً لذلك حيكم بأشياء من شريعتهم ختـالف  حاكما مسلما يف دولة كافرة، 

  . شريعة القرآن

والنجاشي ما كـان  «: قالحيث  رمحه اهللا، وممن أباح ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية
فإن قومه ال يقرونه على ذلك وكثريا ما يتوىل الرجـل بـني    ؛ميكنه أن حيكم حبكم القرآن

مور من العدل يريد أن يعمل ا فال ميكنه ذلك املسلمني والتتار قاضيا بل وإماما ويف نفسه أ
وعمر بن عبد العزيـز عـودي     ،بل هناك من مينعه ذلك وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

فالنجاشي وأمثاله سعداء يف  ،على ذلك مإنه س: وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل
رون على التزامه بل كانوا حيكمون اجلنة وإن كانوا مل يلتزموا من شرائع اإلسالم ما ال يقد

  .)١(» باألحكام اليت ميكنهم احلكم ا

﴿قال اجعلىن : يف هذه اآلية: بعض أهل العلمقال «: اإلمام القرطيب يف تفسريهقال و
ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر،  ،)٢( على خزائن األرض إىن حفيظ عليم﴾

 ؛ال يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاءنه يفوض إليه يف فعل والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أ
إن : وقال قـوم  ،وأما إذا كان عمله حبسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال جيوز ذلك

واألول أوىل إذا كان على الشرط الـذي   ،ليوسف خاصة، وهذا اليوم غري جائزهذا كان 
اختلف الناس يف جواز الوالية من قبلـه  فإن كان املويل ظاملا فقد «: قال املاوردي ،ذكرناه

                                                
  ).٢٠/٢٥٦: (الفتاوى - ١

  .٥٥: سورة يوسف - ٢
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ألن يوسف ويل من قبل فرعون،  ؛جوازها إذا عمل باحلق فيما تقلده: أحدمها: على قولني
  .)١(» وألن االعتبار يف حقه بفعله ال بفعل غريه

  :قرر امع
شريطة أن يكون حكمه مبـا يوافـق   ) محلفني(جيوز أن يشارك املسلم كعضو يف هيئة «
غرض إنصاف املظلومني من املسلمني وغريهم، فيعيد هلم حقوقهم، وينتصر هلـم مـن   ب الشرع،

  .»جبور منهم ظامليهم، وال حيكم على أحد

  : التوجيه
أدلته هي عني أدلة سادساً وثامناً، حيث إن هيئة احمللفني تتوىل نوعا من أنواع القضاء 

  .واحلكم فينطبق عليها ما ينطبق على القاضي واحلاكم

  :معقرر ا
أفـراداً ومجاعـات أن   املقـيمني خـارج ديـار اإلسـالم     علـى املسـلمني   جيب «

عــن القضــاء الوضــعي، وذلــك عــن طريــق يســعوا إىل إجيــاد البــديل الشــرعي 
جمالس الصـلح والتحكـيم وحنـوه، والسـعي إىل التسـكني القـانوين هلـذه اآلليـات،         

ــا، و  ــهم بأحكامه ــرار دول إقامت ــى إق ــول عل ــواحلص ــا أن يتوايهم عل ــوا فيم ص
  .»ابتداء بينهم باألخالق اإلسالمية الكرمية اليت تقيهم اخلصومات

  : التوجيه
دليله أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ومن الواجب حتكيم شرع اهللا 

والتحاكم إليه، ومن الواجب على املقيم خارج بالد اإلسالم أن يظهر ا دينه، وهذه 
  وأعلمواهللا تعاىل أعلى ، معيف قرار االواجبات ال تتم إال مبا ذكر 

                                                
  .قرطيباجلامع ألحكام القرآن، لل - ١
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))٣٣//٢٢((  

  خارج دیار اإلسالمخارج دیار اإلسالمنوازل األسرة نوازل األسرة 
  :اهللا، وبعد رسولاحلمد هللا والصالة والسالم على 

 بـمدينة كوبنهاجن ثايناملنعقد يف دورة مؤمتره ال جممع فقهاء الشريعة بأمريكاإن ف
مـن   ٢٥-٢٢املوافق  هـ، ١٤٢٥ عام مجادى األوىلشهر من  ٧-٤من  الدمناركبدولة 

  . م ٢٠٠٤ عام شهر يونيو

 موضوعاملقدمة من السادة أعضاء امع خبصوص على األحباث الفقهية  طالعهابعد 
    .، واملناقشات املستفيضة اليت دارت حوله"خارج ديار اإلسالمنوازل األسرة "

اته حصر هذا املوضوع يف النقاط اليت يتحرر فيها حمل البحث وتنضبط تقسـيم  وبعد
   .وصوره وحاالته اليت خيتلف احلكم تبعاً هلا

 ما يليامع قرر 

  حول فقه األقليات: أوال

لألقليات املسلمة يف بالد الغربة خصوصيتها من حيث الزمان واملكان، كما أن هلـا  
خصوصيتها من حيث النوازل اليت نزلت ا، واألصول اليت يكثر الرجوع إليها عند استنباط 

  .رعية الضابطة هلااألحكام الش

شأا شـأن السـواد   فهي تعيش أيام الغربة الثانية لإلسالم، : أما من حيث الزمان
  !األعظم من األمة يف هذه األيام، وإن كانت الغربة يف واقع هذه اجلاليات أظهر وأشد وطأة

فإلقامتها بعيدا عن ديار املسلمني، وال غربة أقسى وال أظهر : وأما من حيث املكان
  !هذه الغربةمن 
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فال شك أن اإلقامة يف أرض الغربة بعيدا عن ديار اإلسالم : وأما من حيث النوازل
أفرز منظومة من القضايا اليت ال نظري هلا يف بالد اإلسالم، كاحلديث عن التجنس ومزالقه، 
ومعاقد الواليات عند خلو الزمان أو املكان من السلطان الشرعي، ومدى االعتداد مبا يكون 

الزواج أو الطالق الصوري، وكثري من صور املعامالت املالية املستحدثة، ومثل هـذه   من
  .القضايا حتتاج إىل حتقيقها وبيان حكم الشريعة فيها

فال شك أن حالة الضرورة العامة اليت  :وأما من حيث األصول الضابطة هلذه القضايا
خل املصاحل واملفاسـد يف أغلـب   تكتنف حياة املقيمني يف هذه اتمعات باإلضافة إىل تدا
  . املناطات  ينعكس على ما حيكمها من األصول والقواعد

  : لتعبري جمم - وهو من االصطالحات احلادثة - وعلى هذا فإن تعبري فقه األقليات

فإن قصد به االجتهاد يف استنباط األحكام الشرعية لنوازل األقليات اإلسالمية مـن  
رة يف باب االجتهاد، وتفعيل األصول االجتهادية الـيت تتعلـق   خالل القواعد الشرعية املقر

باألحوال االستثنائية كقاعدة املصاحل واملآالت والضرورات وحنوه، واعتبار خصوصية هذه 
األقليات من حيث االغتراب وااللتزام القانوين بأنظمة اتمعات اليت يعيشون فيها، والتطلع 

حق يعان عليه من دعا إليه، ويستنفر من تأهل لذلك من  إىل تبليغ الدعوة ألهلها، فإن ذلك
  .أهل العلم للقيام به

أما إن قصد به تتبع الزالت، وتلمس شواذ األقوال، والتلفيق بـني آراء اتهـدين،   
بدعوى التجديد وحتقيق املصاحل فإن هذا مسلك وخيم العواقب، يفضي يف اية املطاف إىل 

تها يف الشرق، وتأسيس فقه حمدث لنوازهلا، وأصول بدعية فصل هذه األقليات عن جذور أم
  .لالجتهاد فيها، وينبغي التحذير منه وبيان سوء مغبته، وبذل النصيحة الالزمة ألصحابه
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 حول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل: ثانيا

ربة مبا أصاب الكتابية هي اليت يثبت انتماؤها امل إىل اليهودية أو النصرانية، وال ع
هذه الديانات من التحريف، فقد كان هذا التحريف موجودا منذ زمن النبوة ومل مينع ذلك 

  .من حل طعامهم وإباحة نسائهم

العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج ا مشروع مـع الكراهـة، خالفـا    
يف الـزواج  ملن ذهب إىل بطالنه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم، وتشـتد الكراهـة   

  .باحلربيات منهن

خمـاطره البالغـة، يف ضـوء مـا      -وإن كان مشـروعا   -وللزواج بالكتابيات 
أسفرت عنه التجارب املعاصرة من آثار مروعـة علـى مسـتقبل الناشـئة يف حـاالت      
الطالق أو التفريق بني الزوجني اليت تكثر يف مثل هـذه احلـاالت، وال سـيما يف ظـل     

  . األمة عامة وأقلياا املهاجرة خاصة يف هذه األيام حالة الضعف اليت تعيشها

وينبغي على القائمني على الـدعوة يف املراكـز اإلسـالمية التنبيـه علـى هـذه       
املخاطر، ومن أراد منهم أن ميتنع عن إجراء مثل هذه العقـود سياسـة فـال حـرج يف     

  .ذلك، ما مل يؤد ذلك إىل وقوعهم حتت طائلة القانون

ة احلق يف ممارسـة شـعائرها الدينيـة، ومـن ذلـك ذهاـا إىل       للزوجة الكتابي
الكنيسة واحتفاالا بأعيادها الدينية، وليس لزوجها مشـاركتها يف ذلـك، كمـا أنـه     
ليس له منعها منه وإن كان ما تقوم به مـن شـعائرها الدينيـة بـاطال وحمرمـا وفقـا       

الده منـها فـإم يتبعـون    على أن ال ميتد ذلـك إىل أو .  للمختار من أقوال أهل العلم
  .  أباهم يف الدين بإمجاع املسلمني

والذي يعقد للكتابية على املسلم هـو إمـام اجلاليـة أو مـن اختارتـه اجلاليـة       
رق، ولويل الكتابية أن يتـوىل عقـد نكاحهـا إذا اختـار     فللفصل يف قضايا األسرة وال
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سـه، أو أن يوكـل فيـه    وله أن يتوىل ذلـك بنف  ذلك وفقا ملا عليه مجهور أهل العلم،
رجال من املسلمني، كما أن هلا أن توكل إلجـراء العقـد عليهـا مـن ترتضـى مـن       
املسلمني، أو أن تباشره بنفسها وفقا ملا ذهـب إليـه اإلمـام أبـو حنيفـة رمحـه اهللا،       
والتوكيل قد يكون شفاهة مباشرة أو عن طريق اهلـاتف، وقـد يكـون كتابـة عـن      

غري ذلك من وسائل االتصال املعاصـرة علـى أن يسـتوثق    طريق الفاكس أو اإلمييل أو 
  .من ذلك

واألصل يف الشهود على هذا العقد أن يكونـوا مـن املسـلمني، فـإن أجـري      
 .بشهادة غريهم أجيز اعتبارا لرأي من قال جبواز ذلك من أهل العلم

وللكتابية باعتبار أمومتها حضانة طفلها عند التفرق حىت يبلـغ السـابعة، مـا مل    
رتب على ذلك مضرة بالطفل يف دينه، كتلقينه عقائـد شـركية وحنـوه، فـإذا بلـغ      يت

ما مل ير القاضي أو احملكـم املسـلم خـالف ذلـك      -السابعة انتقلت حضانته إىل أبيه 
ألا السن اليت يبدأ فيها إدراك الطفـل واسـتقباله للتوجيـه والتعلـيم، واألصـل يف       -

فهي صونه عما يضـره ومحايتـه ممـا يؤذيـه، ويف      احلضانة أا مقررة ملصلحة احملضون،
قيام غري املسلم عليه يف هذه املرحلة إضاعة له، ويف حرمـان أمـه منـه يف أيامـه األوىل     

وعلى من ابتلي بالزواج بكتابية أن يؤكد على تبعيـة األطفـال لـه    .  قسوة ظاهرة عليه
بق، مـا دام يف  يف الدين، وأن تكون حضانتهم له عند التفـرق علـى التفصـيل السـا    

  .القوانني السائدة ما ميكنه من ذلك

  حول إسالم املرأة وبقاء زوجها على غري اإلسالم: ثالثا

إذا أسلمت املرأة وبقي زوجها على غري اإلسالم حرمت املعاشرة الزوجية بينهما على 
فـإن علمتمـوهن   ﴿: الفور، فيجب عليها االمتناع من معاشرته أو اخللوة به لقوله تعاىل
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والنعقـاد  ، )١( ﴾هلـن ؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حلٌ لّهم وال هم حيلون م
 .إمجاع األمة على أن املسلمة ال حتل لغري املسلم ابتداء ودواما

فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن بقي علـى  : وتبقى العصمة موقوفة يف مدة العدة
اضي لفسخ نكاحها، أو التـربص وترقـب   دينه فالزوجة باخليار بني أن ترفع أمرها إىل الق

إسالمه، فمىت أسلم استأنفا نكاحهما، كما جاء يف قصة زينب بنت النيب صلى اهللا عليـه  
 .وسلم وزوجها العاص بن أيب الربيع

وهذا االمتناع من معاشرة زوجها ما بقي على كفره من مقتضيات عقد اإلسـالم،   
 .أمثاهلا من أصحاب الكبائرفإن ضعفت عن القيام به فهي آمثة وهلا حكم 

  الزواج الصوري بغية احلصول على األوراق الرمسية: رابعا

للزواج يف اإلسالم أركانه املعروفة من اإلجياب والقبول والويل وحنوه، وله كـذلك  
مقاصده الشرعية املعهودة من العفة واإلحصان وابتغاء الولد وحنوه، وال جيـوز اخلـروج   

 .، وصرفه عنها ألغراض نفعية مصلحية حبتةبالزواج عن هذه املقاصد

الزواج الصوري هو الزواج الذي ال يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه اهللا 
ورسوله، فال يتقيدون بأركانه وشرائطه، وال حيرصون على انتفاء موانعه، بل يتفق أطرافـه  

اريا لتحصيل بعـض  على عدم املعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو ال يعدو أن يكون إجراء إد
فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل ال يراد به النكاح حقيقة  ،املصاحل أو دفع بعض املفاسد
  .بل لتحليل املرأة ملطلقها ثالثا

لعدم توجـه اإلرادة إليـه،    ؛والزواج الصوري على هذا النحو حمرم يف باب الديانة
ن الشروط املنافية ملقصوده، فـال  وخلروجه ذا العقد عن مقاصده الشرعية، وملا يتضمنه م

   .حيل اإلقدام عليه
                                                

  .١٠: سورة املمتحنة - ١
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فإن أقر الطرفان : أما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء
بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خالل ما احتف به من مالبسات وقرائن قضـى  

  .أركان الزواج وانتفت موانعهببطالنه، أما إذا مل تثبت فإنه حيكم بصحته قضاء مىت حتققت 

إذا مست احلاجة إىل حتصيل بعض املصاحل اليت ال يتسىن حتصيلها إال من خالل الزواج 
فإن السبيل إىل ذلك هو الزواج احلقيقي الذي تتجه إليه اإلرادة حقيقة، فتستوىف فيه أركانه 

فيه بالتوقيت، وال  وشرائطه، وتنتفي موانعه، وجيري على وفاق الشريعة املطهرة، فال يصرح
  .يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده

 الطالق الصوري حتقيقا لبعض املصاحل الرمسية: خامسا

للعالقة الزوجية حرمتها يف الشريعة، وقد أخذ اهللا عليها ميثاقا غليظا، فال حيل ألحد 
 .أن يعبث ا، وال أن جيعلها مطية لتحقيق األهواء والرغبات

وري الذي يوقعه بعض الناس حتقيقا لبعض املصاحل كـالزواج  وهلذا فإن الطالق الص
بثانية يف بالد ال جتيز التعدد، أو حتصيل بعض املصاحل القانونية يؤخذ به صاحبه ما دام قـد  
نطق به أو وكل غريه يف إجرائه نيابة عنه، سواء أراده أم مل يرده، ويعتـد بـه يف عـدد    

ثالث جدهن جد،  ”: لة لقوله صلى اهللا عليه وسلماالطلقات، وال عربة بالصورية يف هذه احل
  . )١(“ وهزهلن جد؛ النكاح والطالق والرجعة

أما إذا اكتفي بكتابته ومل ينطق به فإنه يعتد به كذلك يف باب القضاء، فقد صارت 
  .الكتابة هي الوسيلة األساسية لإلثبات والتوثيق يف واقعنا املعاصر

                                                
، والترمذى ىف سننه، كتـاب  )١٨٧٥: (باب ىف الطالق على اهلزل، برقم: أخرجه أبو داود ىف سننه، كتاب الطالق -١

، وقال هذا حديث حسن غريب، وابن ماجـه ىف  )١١٠٤: (باب ما جاء ىف اجلد واهلزل ىف الطالق، برقم: الطالق
، وحسنه األلباىن ىف صحيح اجلـامع،  )٢٠٢٩: (ق أو نكح أو راجع العبا، برقمباب من طل: سننه، كتاب الطالق

  ).٢٠٦١: (، برقماإلرواء، وىف )٣٠٢٧: (برقم
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ألن الكتابة من كنايات الطالق ال  ،حالة على حدة أما يف باب الديانة فينظر يف كل
  .يعتد ا إال مع النية يف املختار من أقوال أهل العلم

مـدى االعتـداد بـالزواج املـدين الـذي جتريـه احملـاكم        : سادسا
  خارج ديار اإلسالم

األصل هو اللجوء إىل املراكز اإلسالمية إلجراء عقود الزواج على وفاق الشريعة، وال 
 . توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أمام احملاكم إذا اقتضت ذلك مصلحة الطرفنيحرج يف

  : مير مبرحلتني خارج ديار اإلسالمالزواج املدين الذي جتريه احملاكم 

  مرحلة الرخصة أو اإلذن بالزواج، وهي مرحلة ملزمة لكل من أراد تسجيل الزواج أيا
  .كانت هويته أو ديانته

  فقد تتوالها احملكمـة إذا  ، عقد الزواج، وهي مرحلة اختياريةوالثانية مرحلة إجراء
ا مسجدا كانت رغب الطرفان يف ذلك، وقد يذهبان ا إىل اجلهة الدينية اليت يتبعا

وهذه املرحلة الثانية هي اليت تنشئ عقد الزواج، وعليهـا مـدار    أو كنيسة أو بيعة،
 .احملاكم املدنية احلديث عند النظر يف الزواج املدين الذي تقوم به

والزواج املدين الذي تتواله احملكمة عقد يربم بال ويل وال شهود وال مهر، فاملرأة هي 
اليت تباشر العقد بنفسها بناء على بلوغها سن الرشد القانونية، ويكتفى يف هذا العقد بشاهد 

 .واحد غري مسلم، وال يشار فيه إىل مهر نفيا أو إثباتا

حو ال يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروط، وألن من رخص يف والزواج على هذا الن
ختلف بعضها من أهل العلم مل يرخص يف ختلف بعضها اآلخر، فليس يف املذاهب املتبوعـة  

  .فيما نعلم من جييز اجتماع هذه الرخص على هذا النحو

الزواج، ترتبت عليـه اآلثـار    فإن وقع وكان قد حتقق له اإلشهار، وخال من موانع
العقـد  هـذا  وذلك ألجل ما فيه من الشبهة، ولكن جتب إعادة الزواج، رتبة على عقد املت
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بعض أهل العلم تأكيدا ، وينبغي أن يكون ذلك على يد ةوشروطه الشرعيمستكمال أركانه 
  .للمشروعية وبراءة الذمة

أما إذا مل يستكمل أركانه بأن انعدم التلفظ باإلجياب والقبول أو مل يكتمل فيه نصاب 
الشهادة، ومل يتحقق له اإلشهار، فإنه يكون باطال ال تترتب عليه اآلثار اليت تتربت علـى  
العقود الصحيحة، وعلى القائمني على املراكز اإلسالمية التنبيه على ذلك وإعادة العقد بني 

  .الطرفني على وفاق الشريعة

  ةمدى االعتداد بالطالق املدين الذي جتريه احملاكم األمريكي: سابعا

األصل أن الطالق ملن أخذ بالساق، فهو تصرف قويل يناط بالزوج باعتباره الـذي  
بيده عقدة النكاح، مث للقاضي املسلم يف األحوال اليت قررت فيها الشريعة ذلك كـالتطليق  

  .للضرر أو الشقاق والرتاع أو اإلعسار أو الغيبة أو السجن واألسر وحنوه

 ملدنيةفال حرج بعد ذلك يف توثيقه أمام احملاكم اإذا طلق الرجل زوجته طالقا شرعيا 
  .القتصار دورها يف هذه احلالة على جمرد التوثيق

إذا تنازع الزوجان حول الطالق فإن املراكز اإلسالمية تقوم مقام القضاء الشرعي عند 
ائمني انعدامه، بعد استيفاء اإلجراءات القانونية اليت حتول دون وقوع املراكز اإلسالمية أو الق

  . عليها حتت طائلة القانون

إىل القضاء الوضعي إلاء الزواج من الناحية القانونية ال يترتب عليه وحده املرأة جلوء 
إاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت املرأة على الطالق املدين فإا تتوجه بـه إىل  

متام األمر مـن الناحيـة   إ هل العلمليتوىل املؤهلون يف هذه القضايا من أ املراكز اإلسالمية
لتـوافر   ،يف هذه احلالـة لالعتداد بالتطليق املدين حتجاج بالضرورة لالالشرعية، وال وجه 

  .املراكز اإلسالمية وسهولة الرجوع إليها يف خمتلف املناطق
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مـدى االعتـداد بـاخللع أو التفريـق للضـرر الـذي جتريـه        : ثامنا
  املراكز اإلسالمية

م على املركز اإلسالمي صفة احملكم سواء باتفاق الطرفني، أو الصطالح إذا كان للقائ
جريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو فإنه يعتد مبا يلفقهه وخربته اجلالية املسلمة عليه 

بعد استيفاء اإلجـراءات   ،ألسر وحنوهاسوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو 
 .ه من الوقوع حتت طائلة القانونالقانونية اليت تقي

تباع اخلطوات الشرعية الالزمة يف مثل هذه احلاالت كاالستماع إىل اوعلى احملكمني 
طريف اخلصومة، وضرب أجل للغائب منهما، وجتنب التسرع يف احلكم، وإقامة العدل بينهما 

  . ما أمكن

  محول تبين املهجرين من أطفال املسلمني خارج ديار اإلسال: تاسعا

كفالة األيتام ومن يف حكمهم من اللقطاء واملشردين من أجل الطاعات وأزكاها عند 
وأشار إىل « “أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا”: اهللا عز وجل، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم

  .)١(» السبابة والوسطى

و مـن  األصل أن التبين الذي ينسب فيه الطفل إىل غري أبيه من عادات اجلاهلية، وهو
﴿وما جعل أدعياءكم أبنـاءكم  : ريعة اإلسالمية، فقد قال تعاىلاحملرمات القطعية يف الش

السبيل ادعوهم آلبائهم هو أقسـط   ىقولكم بأفواهكم واهللا يقول احلق وهو يهد مذلك

                                                
، ومسـلم ىف صـحيحه،   )٥٥٤٦: (باب فضل من يعول يتيما، برقم: أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب األدب -١

  .، بلفظ حنوه)٥٢٩٦: (واليتيم، برقمىل األرملة واملسكني إباب اإلحسان : كتاب الزهد والرقائق
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الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمـا   عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم ىف
  .)١( تعمدت قلوبكم﴾أخطأمت به ولكن ما 

إذا تعني هذا التبين سبيال الستنقاذ املهجرين إىل الغرب من أطفال املسلمني من أخطار 
تبين الكنائس واجلمعيات غري اإلسالمية هلم، ومل تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة اردة، 

صر هـذه  فإنه يرخص يف هذا التبين بشكل صوري على أن تتخذ اإلجراءات العملية اليت حت
العالقة يف حدود الكفالة، وحتول دون االختالط يف األنساب، وجتنـب االخـتالط غـري    
املشروع، وبذل األسباب الشرعية اليت تعني على ذلك، ومن ذلك إشهاد اجلالية املسلمة على 
هذه الواقعة، وتسجيلها أمام املركز اإلسالمي، وإرضاع هذا الطفل من زوجه إن كانـت  

  .  تها مثال، حال ملشكلة االختالط يف املستقبل، وهكذاأو أخ ،ذات لنب

  حول زواج احلبلى من الزىن: عاشرا

ال يـزىن  ”: وقد قال صلى اهللا عليه وسـلم  ،الزىن من كبائر اإلمث وفواحش الذنوب
إذا زىن العبد خرج منه  ”: وقال صلى اهللا عليه وسلم أيضا ،)٢( “وهو مؤمن حني يزىن الزاىن

 .)٣( “وق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه اإلميانمنه اإلميان فكان ف

                                                
  .٥-٤: سورة األحزاب - ١

: ، ومسلم ىف صحيحه، كتاب اإلميان)٦٣١١: (باب إمث الزناه، برقم: أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب احلدود  -٢
  ).٨٦: (باب بيان نقصان اإلميان باملعاصى ونفيه عن املتلبس، برقم

، والترمـذى ىف  )٤٠٧٠: (باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه، بـرقم : ةأخرجه أبو داود ىف سننه، كتاب السن -٣
، وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع، )٢٥٤٩: (باب ما جاء ال يزىن الزاىن وهو مؤمن، برقم: سننه، كتاب اإلميان

  ).٥٨٦: (برقم
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وجيب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة، وهلذا كان العفاف شـرطا يف  
الزاين ال ينكح إال زانية أو مشـركة والزانيـة ال   ﴿: تعاىل اهللا قد قالالزواج بالكتابية، ف

  .)١( ﴾ؤمننياملُ ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على

فإن كانت الزانية حبلى من الزىن وليس هلا زوج مل حيل لغري الزاين أن يتزوجهـا إال  
ه زرع غريه، لقوله ءبعد فراغ رمحها وفقا للصحيح من أقوال أهل العلم، حىت ال يسقي ما

     .)٢( “ه زرع غريهباهللا واليوم اآلخر فال يسقي ماء من كان يؤمن”: صلى اهللا عليه وسلم

أما إن كانت حبلى من الزىن منه فإن مجهور أهل العلم على جواز نكاحهما حتقيقـا  
  .ملقصود الشارع من الستر، وترغيبا لكليهما يف التوبة

ـ  فإن مجهور أهل العلم على أن ماء الزىن أما بالنسبة لثبوت نسب ولد الزىن ر ال ده
الولد للفراش وللعاهر ”: سـلم يثبت به نسب وعمدم يف ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و

٣( “راحلج(.  

إذا ادعاه الزاين ومل تكـن   العلم إىل ثبوت نسب ولد الزىن أهلوقد ذهب فريق من  
وإسحاق بن  ،كاحلسن البصري ،وقد أخذ ذا الرأي مجاعة من الفقهاء املرأة فراشا ألحد،

خـارج  بصورة مبدئية رأي وميكن الفتوى ذا ال .وغريهم ،وابن القيم ،وابن تيمية ،راهويه
  .للمخاطر اليت تتهدد الطفل إذا نشأ جمهول النسب يف هذه اتمعات بالد اإلسالم درءاً

                                                
  .٣: سورة النور - ١

: ، والترمذى ىف سننه، كتاب النكاح)١٨٤٤: (ا، برقمباب ىف وطء السباي: أخرجه أبوداود ىف سننه، كتاب النكاح -٢
، وقال هذا حديث حسن، وأمحد ىف مسـنده،  )١٠٥٠: (باب ما جاء ىف الرجل يشترى اجلارية وهى حامل، برقم

، وحسـنه األلبـاىن ىف   )١٨٤٤: (ىف مسند الشاميني، من حديث رويفع بن ثابت األنصارى رضى اهللا عنه، برقم
  ).٦٥٠٧: (صحيح اجلامع، برقم

، )٩١٣٥: (، وأبوداود يف سننه، كتاب الطالق، برقم)١٤٥٧: (أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب الرضاع، برقم  -٣
: ، وابن ماجه ىف سننه، كتـاب النكـاح، بـرقم   )٣٤٣٠(، )٣٤٣٣: (والنسائى ىف سننه، كتاب الطالق، برقم

)١٩٩٤.(  
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سألة ملزيد من البحث والنظر والعـرض يف  هذه امليف  البت النهائيوقد أرجأ امع 
  .املؤمتر القادم بإذن اهللا

 أعماله وحقها حول مشاركة املرأة زوجها خبربا وعملها يف: حادي عشر
  يف ثروته بناء على ذلك

األصل هو قيام احلياة الزوجية على التكافل واملشاركة واملعاشرة بـاملعروف، فعلـى   
الزوج القيام باألعمال اليت تكون خارج املرتل، وعلى الزوجة القيام مبا يكون من العمـل  

  . داخله يف احلدود املتعارف عليها بني األزواج

م مسلمة كانت أو غري مسلمة ذمتها املالية املسـتقلة، فتسـتقل   وللمرأة يف اإلسال
بالتصرف فيما متلكه من مال وما تكسبه من ثروة، وال حيجر عليها إال باألسباب الشرعية 

األصل هو قرار املرأة يف بيتها لرعايـة  واليت يستوي فيها الرجال والنساء، والعامة للحجر 
تها باملعروف، وال تلزم باملشاركة يف اإلنفاق على زوجها وولده، وعلى زوجها واجب إعاش

وإذا أذن الزوج لزوجه يف العمل فإا تستقل مبا تكسبه من هـذا  ، البيت ولو كانت غنية
عن اشـتراط   كالعمل، وال حق له فيما تكسبه إال بطيب نفس منها، أو فيما كان من ذل

وال حرج يف أن ، ذنه هلا يف العملمسبق بينهما، ألنه قد أسقط حقه يف احتباسها من أجله بإ
يتفق الزوجان على مشاركة املرأة العاملة يف اإلنفاق على البيت لقاء ما فوتت عليـه مـن   

  .ويأمتران يف ذلك باملعروف االحتباس يف البيت رعاية لبيته وولده،

إذا شاركت الزوجة زوجها يف استثماراته التجارية خبربا وعملها مشاركة تتجـاوز  
اخلدمة املرتلية اليت تكون بني الزوجني يف العادة، كان هلا يف ثروته نصيب يرجـع يف  حدود 

  .تقديره إىل أهل اخلربة حسبما بذلت من جهد وما حتصل من ثروة
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  حول نازلة حظر احلجاب يف املدارس العامة يف فرنسا: ثاين عشر

صـالة والصـيام   احلجاب فريضة اهللا على املرأة املسلمة حيثما كانت، شأنه شأن ال
وليس جمرد رمز ديين كتعليق الصليب بالنسبة للنصـراين أو  والزكاة وسائر شرائع اإلسالم، 

واحلجاب الشرعي هو ستر العورة مبا ال يشف وال يصف، تعليق املصحف بالنسبة للمسلم، 
  .وجسد املرأة كله عورة على خالف يف الوجه والكفني

الفتيات املسلمات يف املدارس والوظائف وما حدث يف فرنسا من حظر احلجاب على 
العامة ظلم صارخ تدينه الشرائع السماوية، والدساتري الوضعية، ووثائق حقـوق اإلنسـان   
العاملية، ملا يتضمنه من عدوان على حرية التدين وهي من آكد حقوق اإلنسان اليت كفلتها 

  .ه كيف تشاءله األرض والسماء، وال اعتبار ملن زعم أن ذلك حق لفرنسا تقرر

وعلى املسلمني يف فرنسا إعالن النكري على ذلك ومقاومته بالوسائل القانونية املتاحة، 
ويتعني عليهم السعي املبكر لتوفري املدارس اإلسالمية اليت توفر املناخ املالئم حلسـن تربيـة   

  .الناشئة، وتستر فيها عورات بنام

نكري العام على كل من يصادر علـى  وعلى بقية األمة إعانتهم على ذلك، وإعالن ال
  .املسلمات هذا احلق فوق كل أرض وحتت كل مساء

  وأعلمواهللا تعاىل أعلى 
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  تسبيب القرار

  حول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازلحول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل

 :قرر امع

ــة أو     « ــل إىل اليهودي ــا ام ــت انتماؤه ــيت يثب ــي ال ــة ه الكتابي
الـديانات مـن التحريـف، فقـد      النصرانية، وال عـربة مبـا أصـاب هـذه    

كان هذا التحريف موجودا منـذ زمـن النبـوة ومل مينـع ذلـك مـن حـل        
  .»طعامهم وإباحة نسائهم

  :التوجيه
األصل أن من انتسب إىل دين من األديان عاملناه معاملة أهل الدين الذي انتسب إليه 

وقد كان ، الظواهرولو كان يف الباطن ال يؤمن بذلك الدين، ألن أحكام الناس جتري على 
م يف الظاهر انتسبوا إىل اإلسـالم النيب صلى اهللا عليه وسلم حيكم للمنافقني باإلسالم أل ،

فكذلك كل من انتسب إىل اليهودية أو النصرانية حكمنا له بأنه كتايب بغض النظـر عمـا   
ليهود يبطنه من معتقدات تتفق أو ختتلف مع معتقدات اليهود والنصارى، وقد حكم القرآن ل

والنصارى الذين كانوا موجودين زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم أهل كتاب رغم أم 
« : )١( كانوا يعتقدون التثليث وينسبون هللا الولد تعاىل اهللا، قال اجلصاص يف أحكام القرآن

ى دون املسلمني ودون إطالق لفظ أهل الكتاب ينصرف إىل الطائفتني من اليهود والنصار
 وطعام الذين أوتوا الكتاب﴿: وأيضا ملا كان معلوما أنه مل يرد بقوله تعاىل، الكفار سائر

وأن املراد به اليهود والنصـارى   ،طعام املؤمنني الذين كانوا من أهل الكتاب، ﴾ حل لكم
  .»هو على الكتابيات دون املؤمنات ،﴾واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب﴿ كذلك قوله

                                                
  ).٣٢٦ -٣/٣٢٤( :أحكام القرآن - ١
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والكتابية يهودية أو نصرانية ال متمسكة بالزبور «:)١(اج الطالبني وقال النووي يف منه
فاألظهر حلها إن علم دخول قومها يف ذلك الدين قبل  ؛إسرائيلية الكتابية وغريه فإن مل تكن

وكذا عكسـه يف   ،وحترم متولدة من وثىن وكتابية ،وقيل يكفي قبل نسخه ،نسخه وحتريفه
  .»األظهر

وهي « :فصل يف صفة الكتابية اليت ينكحها املسلم طالبني،وقال النووي يف روضة ال
أن تكون من قوم يعلم دخـوهلم يف ذلـك    :وهلا أحوال أحدها ،وغريها :ضربان إسرائيلية

وقيل قطعاً وهؤالء يقرون باجلزيـة   ،فيحل نكاحها على األظهر ؛الدين قبل حتريفه ونسخه
أن يكون ممن يعلم دخوهلم بعد  :الثايناحلال  ،ويف حل ذبائحهم اخلالف كاملناكحة ،قطعاً

فكاحلال األول وإن دخلوا  ؛فإن متسكوا باحلق منه وجتنبوا احملرف منه ،التحريف وقبل النسخ
كـاوس وأوىل   ،مل حتل مناكحتهم على املذهب ويقرون باجلزية على األصح ؛يف احملرف

فـال حتـل    ؛والنسـخ  أن تكون ممن يعلم دخوهلم بعد التحريـف  :احلال الثالث، للشبهة
ال يناكحون  ،فالذين ودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا صلى اهللا عليه وسلم ؛مناكحتهم قطعاً

وجهان أصحهما املنع ومن جوز كأنـه   ،ويف املتهودين بني نبينا وبني عيسى عليهما السالم
هـل  يزعم أنا ال نعلم كيفية نسخ شريعة عيسى لشريعة موسى صلى اهللا عليهما وسـلم و 

أن تكون من قوم ال يعلم مـىت   :الرابع ،وهؤالء ال يقرون باجلزية ؛نسخت كلها أو بعضها
دخلوا فال حتل مناكحتهم ويقرون باجلزية وبذلك حكمت الصحابة رضـي اهللا أـم يف   

والـذي ذكـره    نصارى العرب هكذا أطلقه عامة األصحاب من املتقـدمني واملتـأخرين  
على اإلطالق من غري نظر إىل آبائها أدخلوا يف ذلـك   األصحاب يف طرقهم جواز نكاحها

   .» الدين قبل التحريف أم بعده
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 :قرر امع

العقد على الكتابيـة العفيفـة صـحيح، والـزواج ـا مشـروع، خالفـا ملـن         «
  .ذهب إىل بطالنه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم

وال سـيما يف ظـل حالـة     خماطره البالغة، -وإن كان مشروعا  -وللزواج بالكتابيات 
الضعف اليت تعيشها األمة عامة وأقلياا املهاجرة خاصة، ويف ضوء ما أسفرت عنه التجـارب  
العملية من آثار خطرية على مستقبل الناشئة يف حاالت الطالق أو التفريق بني الزوجني الـيت  

  . تكثر يف مثل هذه احلاالت

ــه علــى  وينبغــي علــى القــائمني علــى الــدعوة يف املراكــز اإلســالمية التنبي
هذه املخاطر، ومن أراد منهم أن ميتنـع عـن إجـراء مثـل هـذه العقـود سياسـة فـال         

  .»لك اىل وقوعهم حتت طائلة القانونحرج يف ذلك مامل يؤد ذ

  : التوجيه
﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين  :دلَّ على إباحة نكاح الكتابيات قوله تعاىل

طعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم و
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسـافحني وال متخـذى   

وسورة املائدة من آخر ما نزل من القرآن، فهذه اآلية ليست مبنسـوخة إذ مل  ، )١( أخدان﴾
﴿وال تنكحوا : الكرمية وبني آية البقرة يرتل بعدها شيء ينسخها، وأما التوفيق بني هذه اآلية

  : ، من وجوه)٢( املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم﴾

وآية املائدة خاصة يف إباحة طائفة  ،أن يقال آية البقرة عامة يف مجيع املشركات :منها
  .من املشركات وهن الكتابيات، واخلاص يقضي على العام
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ابيات فلسـن  ن لفظ املشركات إذا أطلق يف القرآن ال يراد به الكتأن يقال إ :ومنها
  .داخالت يف آية البقرة

أن يقال لو سلمنا باستحالة اجلمع بني اآليتني فآية املائدة متأخرة فتنسخ آيـة   :ومنها
  .البقرة

وأما عن مذاهب الفقهاء فالكتابيات منهن احلربيات ومنهن غـري احلربيـات فأمـا    
واجلمهور علـى  ، هب إىل حترمي نكاحهن احلنفية وهو مروي عن ابن عباساحلربيات فقد ذ

   .كراهة نكاحهن كراهة ترتيه

وقد اختلف يف نكاح الكتابيات من وجه آخر «: )١( أحكام القرآن يف قال اجلصاص
قاتلوا الذين ال ﴿ :فقال ابن عباس ال حتل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا وتال هذه اآلية

حدثت بـذلك  " :قال احلكم ،)٢( ﴾هللا وال باليوم اآلخر إىل قوله وهم صاغرونيؤمنون با
مل يفرق غريه ممن ذكرنا قوله من الصحابة بني احلربيات والذميات وظاهر وإبراهيم فأعجبه 

  ."اآلية يقتضي جواز نكاح اجلميع لشمول االسم هلن

احلربية يفيد أا حترميية،  وفيه أن إطالقهم الكراهة يف«: )٣( ابن عابدين رمحه اهللاقال 
وجيوز تزوج الكتابيات، واألوىل : والدليل عند اتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح

أن ال يفعل وتكره الكتابية احلربية إمجاعا، الفتتاح باب الفتنة، من إمكان التعليق املستدعي 
ق أهل الكفر، وعلى الـرق،  للمقام معها يف دار احلرب، وتعريض الولد على التخلق بأخال

  .»بلى، فيولد رقيقا، وإن كان مسلمابأن تسىب وهي ح

وأما غري احلربيات فاملذاهب األربعة ومجهور السلف واخللف على إباحة نكاهن إال 
   .ما روي عن ابن عمر أنه كرهه
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وجيوز نكاح الكتابيات، قالـه مجهـور الصـحابة    «: يف البحر احمليطحيان  أبوقال 
عمر وعثمان وجابر وطلحة وحذيفة وعطاء وابن املسيب واحلسن وطاووس وابن : نيوالتابع

قيل أمجع علماء األمصار على . جبري والزهري، وبه قال الشافعي، وعامة أهل املدينة والكوفة
جواز تزويج الكتابيات، غري أن مالكا وابن حنبل كرها ذلك مع وجود املسلمات والقدرة 

  .»على نكاحهن

وحيرم نكاح من ال كتاب هلا وحتل كتابية، لكـن تكـره   «:ووي رمحه اهللاوقال الن
، »تكره ذمية على الصحيح« - وكذا -: وقال احملشي. »حربية، وكذا ذمية على الصحيح

  . )١( ملا مر من خوف الفتنة

أي وطؤها، حرة أو أمـة   »وحرمت الكافرة«: وقال يف الشرح الصغري على الدردير
عند اإلمـام  : أي( عند اإلمام» بِكُره« فيحل نكاحها، »حلرة الكتابيةإال ا« بنكاح أو ملك

  ).مالك

وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسالمها، «: وقال يف حاشية املنهاج للنووي
وقد روي أن عثمان رضي اهللا عنه، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسالمها، وقد ذكـر  

يرجى من ميلها إىل دين زوجها، إذ الغالب علـى   القفال أن احلكمة يف إباحة الكتابية ما
على اآلباء واألمهات، وهلذا حرمـت املسـلمة علـى     نالنساء امليل إىل أزواجهن وإيثاره

  .)٢( »املشرك

: عن قوله تعاىل رمحه اهللا تعاىلسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،)٣( ويف جمموع الفتاوى
فهل مها من  ،التزويج بالنصرانية واليهوديةوقد أباح العلماء ،  ﴾وال تنكحوا املشركات﴿

: قال تعاىل ،جائز باآلية اليت يف املائدة نكاح الكتابية، احلمد هللا«: فأجاب؟؛ املشركني أم ال

                                                
  ).١٣٧-٧/١٣٥(، وراجع روضة الطالبني )٣/١٨٧: (املنهاج - ١

  ).٣/١٨٧: (املنهاج مع احلاشية - ٢

  ).١٣١-٣٢/١٣٠: (جمموع الفتاوى - ٣



    - ٥٠ -  

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصـنات مـن املؤمنـات    ﴿
اهري السلف واخللف من وهذا مذهب مج ،﴾واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
ال أعلـم   :أنه كره نكاح النصرانية وقـال  :األئمة األربعة وغريهم وقد روي عن ابن عمر
  .»وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع، شركا أعظم ممن تقول إن را عيسى بن مرمي

وقرار امع رغم ترجيحه ملذهب اجلمهور يف هذا الباب إال أنه مل يشجع على نكاح 
تابيات بل نبه على املخاطر املترتبة عليه، وأرشد إىل الزواج باملسلمات عمالً باإلرشـاد  الك

باإلرشاد النبوي يف قـول  ، و)١( ﴾وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم﴿: القرآين
   .)٢( “فاظفر بذات الدين تربت يداك”: الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  :امع قرر
يف ممارســة شــعائرها الدينيــة، ومــن ذلــك ذهاــا للزوجــة الكتابيــة احلــق «

إىل الكنيســة واحتفاالــا بأعيادهــا الدينيــة، ولــيس لزوجهــا مشــاركتها يف ذلــك، 
كما أنه ليس له منعهـا منـه وإن كـان مـا تقـوم بـه مـن شـعائرها الدينيـة بـاطال           

علـى أن ال ميتـد ذلـك إىل أوالده    .  وحمرما وفقـا للمختـار مـن أقـوال أهـل العلـم      
  .  »ها فإم يتبعون أباهم يف الدين بإمجاع املسلمنيمن

  :التوجيه
استند قرار امع على أن املسلم جيوز له أن يذهب إىل الكنيسة ويدخلها، بل جيـوز  
للمسلم أن يصلي يف الكنيسة صالة املسلمني، ملا رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن مجاعة من 
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كتبـت إىل   :عن بكر قال: ، منها الكنائس والبيعالصالة يفالصحابة والتابعني رخصوا يف 
عمر من جنران مل جيدوا مكانا أنظف وال أجود من بيعة فكتب انضحوها مباء وسدر وصلوا 

ال بأس بالصـالة يف  : الشعيب أم قالواواحلسن وعن إبراهيم  ومنها ما رواه بأسانيده ،فيها
  .لكنائس والبيع فلم ير ا بأساسألت عطاء عن الصالة يف ا :قال ،عن حجاج ، والبيع

فإذا جاز للمسلم أن يذهب بنفسه إىل الكنيسة جاز له أن يأذن لزوجته الكتابيـة أن  
  .تذهب إىل الكنيسة

وألنه قد أباح مجاعة من الفقهاء تأجري الدار للنصارى ليتخذوها كنيسة، واإلمث عليهم 
فـال   ،عبادات الشركية الباطلة يف دارهال عليه، فإذا كان جيوز له أن يأذن هلم يف التعبد بال

شك أن عدم منع الزوجة النصرانية من الذهاب إىل الكنيسة لتتعبد فيها أخف، قال يف فتح 
ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه اخلمر بالسواد فال « :القدير

يه لشيء من ذلك؛ ألنه إعانة على ينبغي أن يكر ال«: وهذا عند أيب حنيفة، وقاال ،»بأس به
أن اإلجارة ترد على منفعة البيت، وهلذا جتب األجرة مبجـرد التسـليم، وال    وله، املعصية

معصية فيه، وإمنا املعصية بفعل املستأجر، وهو خمتار فيه فقطع نسبته عنه، وإمنا قيده بالسواد 
ور واخلنازير يف األمصار لظهـور  ألم ال ميكنون من اختاذ البيع والكنائس وإظهار بيع اخلم

هذا كان يف سواد الكوفة، ألن غالب أهلها أهل : قالوا، خبالف السواد ،شعائر اإلسالم فيها
وقد .  فأما يف سوادنا فأعالم اإلسالم فيها ظاهرة فال ميكنون فيها أيضا، وهو األصح ،الذمة

حنيفة أن تؤاجر بيتك ليتخذ فيه صرح حممد رمحه اهللا يف اجلامع الصغري بأنه ال بأس عند أيب 
  .»بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع اخلمر فيه بالسواد

هذا وقد صرح كثري من الفقهاء جبواز منع املسلم لزوجته الكتابية من الـذهاب إىل  
وله منعها من الكنيسـة  «: )١( قال اإلمام الشافعي يف األم، الكنيسة ومن االحتفال باألعياد

ألعياد وغري ذلك مما تريد اخلروج إليه إذا كان له منع املسلمة إتيان املسـجد  واخلروج إىل ا
وهو حق كان له يف النصرانية منع إتيان الكنيسة ألنه باطل وله منعها شرب اخلمـر ألنـه   
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يذهب عقلها ومنعها أكل حلم اخلرتير إذا كان يتقذر به ومنعها أكل ما حل إذا تأذى برحيه 
كن ا ضرورة إىل أكله وإن قدر ذلك من حالل ال يوجد رحيـه مل  من ثوم وبصل إذا مل ت

يكن له منعها إياه وكذلك ال يكون له منعها لبس ما شاءت من الثياب ما مل تلبس جلـد  
  .»ميتة أو ثوبا منتنا يؤذيه رحيهما فيمنعها منهما

غربية ال لكن مل ير امع األخذ ذا القول لعدم إمكان العمل به حيث إن القوانني ال
تسمح ألحد أن مينع غريه من الذهاب لدار عبادته وملا يترتب عليه من تنفري للغربيني عـن  
اإلسالم وألنه قد يؤدي إىل معاملتهم املسلمني باملثل فيمنعوم مـن املسـاجد واألعيـاد    

فدل » عليه منعها«: ، ومل يقل»وله منعها«: اإلسالمية، مع مالحظة أن اإلمام الشافعي، قال
  .ا بالذهاب إىل الكنيسة واالحتفال باألعيادظاهر كالمه على أنه يباح له اإلذن هل

  :قرر امع
والذي يعقد للكتابية على املسلم هو إمام اجلالية أو من اختارته اجلالية للفصل يف قضايا «

ور أهـل  األسرة والفُرق، ولويل الكتابية أن يتوىل عقد نكاحها إذا اختار ذلك وفقا ملا عليه مجه
وله أن يتوىل ذلك بنفسه، أو أن يوكل فيه رجال من املسلمني، كما أن هلـا أن توكـل    العلم،

إلجراء العقد عليها من ترتضى من املسلمني، أو أن تباشره بنفسها وفقا ملا ذهب إليه اإلمام أبو 
تابة عـن  حنيفة رمحه اهللا، والتوكيل قد يكون شفاهة مباشرة أو عن طريق اهلاتف، وقد يكون ك

أو غري ذلك من وسائل االتصال املعاصرة على  ،)اإلمييل(الربيد االلكتروين  أو ،طريق الفاكس
  .»أن يستوثق من ذلك

  :التوجيه
أما تويل إمام اجلالية وحنوه تزويج الكتابية فألنه يقوم مقام احلاكم املسلم عند عدمه، 

، وأما تزويج الكتايب موليته )١( “هفإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل ل”: ويف احلديث
                                                

، ومسـلم ىف صـحيحه،  )٥٥٤٦: (باب فضل من يعول يتيماً، برقم: أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب األدب  -١
  .، بلـفظ حنـوه)٥٢٩٦: (حسـان إىل األرملـه واملسـكني واليتيـم، برقمباب اإل: كتاب الزهد والرقائق
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بنفسه أو يوكل هو أو توكل هي أو تباشر الزواج فهذه أربعة خيارات قد قال بكل منـها  
نه ملا احتد الكتايب، ألوليها يزوجها احلنابلة  أكثرأيب حنيفة والشافعي وبعض الفقهاء، فعند 

ته اليت على دينه، وكما أنه ملا ال يسلبه اإلسالم واليته من ابنوالدين، كان له عليها والية، 
، ومن جـازت  إن تزوجها كتايب، كان له عليها والية إن تزوجها مسلم ت واليته ثابتةكان

  . مباشرته العقد بنفسه جاز أن يوكل من ينوب عنه

ابنته الكتابية وليس لألب والية على  ويرى بعض احلنابلة أنه يزوجها احلاكم املسلم،
وحيث إن موضوع ويل الكتابية ليس  ،ذلك القاضي أبو يعلى ، حكىإن تزوجت من مسلم

فقد رأى قرار امع التيسري على املتزوجني وإتاحة هذه  ،فيه نص صريح من الكتاب والسنة
اخليارات هلم حىت خيتار كلٌ منهم ما هو أيسر عليه منها، خاصة وتيسري الزواج من األهداف 

  : يف املسألة اإلسالمية النبيلة، وهذه بعض النقوالت

  وال يلي كافر نكاح مسلمة حبال إال إذا أسلمت أم ولده : )١(قال ابن مفلح يف املبدع
يف وجه وال يلي مسلم نكاح كافرة إال سيد األمة أو ويل سيدا أو السلطان ويلـي  

أن  :وذكر أبو اخلطاب واـد روايـة   ،الذمية من الذمي السفر الذمي نكاح موليته
ما يف العضل إذ األبعد حمجوب باألقرب والوالية باقية فقام احلاكم ك ،احلاكم يزوج

ويلحق بذلك ما  ،فوت كفء راغب :وقيل، ما تستضر به الزوجة :وقيل ،مقامه فيها
لو تعذرت مراجعته كأسري أو مل يعلم مكانه أو كان جمهوال ال يعلم أنه عصبة مث علم 

 استلحقها أب فكبعيد وإن زوج أو زوجت بنت مالعنة مث ،الشيخ تقي الدين :قاله
ال يصح كذمته وقيل كفضويل  :فقيل ،األبعد بدون ذلك فكفضويل وإن تزوج لغريه

ومن تزوج أمة غريه فملكها من حترم عليه فإن أجازه فوجهان وال يلي كافر نكـاح  
ولن جيعل اهللا للكـافرين  ﴿: حكاه ابن املنذر إمجاعا وسنده قوله تعاىل ،مسلمة حبال

وكذا مكاتبته أو مدبرته ألا  ،إال إذا أسلمت أم ولده يف وجه ،﴾ؤمنني سبيالعلى امل
وبنته والثاين ال يليـه وهـو أوىل    :ملكه أشبهت املسلم وذكر ابن عقيل وابن رزين
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لإلمجاع وعلى األول هل يباشر تزويج املسلم أو يباشره بإذنه مسلم أو احلـاكم يف  
وألنه ال يرث أحدمها اآلخر وال يعقل عنـه   أوجه وال يلي مسلم نكاح كافرة للنص

فلم يله كما لو كان أحدمها رقيقا إال سيد األمة فله تزوجيها ألا ال حتل للمسلمني أو   
ويل سيدا ألا والية بامللك وألا حتتاج إىل التزويج وال ويل سيدها أو السـلطان  

هل دار اإلسالم فالكافرة مـن  ألن له الوالية على من ال ويل هلا وواليته عامة على أ
  . »أهل الدار فتثبت الوالية عليها كاملسلمة ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي

 وال يزوج الكافرة قريبها املسلم بل يزوجهـا  : وقال اإلمام النووي يف روضة الطالبني
ن هنـاك  األبعد الكافر فإن مل يكن زوجها قاضي املسلمني بالوالية العامة فإن مل يك

فحكى اإلمام عن إشارة صاحب التقريب أنه جيوز للمسلم قبـول   ،قاض للمسلمني
نكاحها من قاضيهم واملذهب املنع وهل يزوج اليهودي النصرانية ميكـن أن يلحـق   
باإلرث وميكن أن مينع مث الكافر إما يلي تزويج قريبته الكافرة إذا كان ال يرتكـب  

إياها كتزويج املسلم الفاسق بنته وعن احلليمي أن  حمرما يف دينه فإن ارتكبه فتزوجيه
الكافر ال يلي التزويج وأن املسلم إذا أراد تزوج ذمية زوجه ا القاضي والصحيح أنه 

   . يلي
 أنه جيوز أن يوكل نصرانيا أو جموسيا يف نكاح نصرانية وال « :فرع يف فتاوى البغوي

   .» مسلما يف قبول نكاح نصرانيةجيوز يف قبول نكاح مسلمة وجيوز توكيل النصراين
 ألن  ؛وال يكون ويل الذمية مسلما وإن كان أباهـا « :)١( قال اإلمام الشافعي يف األم

وتزوج رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    ،اهللا تعاىل قطع الوالية بني املسلمني واملشركني
وسلم أم حبيبة بنت أيب سفيان ووىل عقدة نكاحها ابن سعيد بن العـاص وكـان   

إذا اختلـف   ،فدل ذلك على أن ال والية بني أهل القرابة ؛وأبو سفيان حي ،سلمام
 .»وإن كان أبا وأن الوالية بالقرابة واجتماع الدينني ،الدينان
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 فيما إذا كانت امرأة يف موضع ليس فيه ويل وال « :احلاوي وقال اإلمام املاوردي يف
تويل  :والثالث ،نفسها للضرورةتزوج  :والثاين ،ال تزوج :أحدها ،حاكم ثالثة أوجه

  .»أمرها رجال يزوجها

  :قرر امع
واألصل يف الشهود على هذا العقد أن يكونوا من املسلمني فإن أجري بشهادة غريهم «

  .»أجيز اعتبارا لرأي من قال جبواز ذلك من أهل العلم

  : التوجيه
 ى عدل منكم﴾﴿وأشهدوا ذو: أما أن األصل يف الشاهدين اإلسالم، فلقوله تعاىل

وغري املسلم ليس بعدل، ولذلك فعامة الفقهاء ينصون يف كتبهم على اشتراط اإلسالم ، )١(
يف شاهدي عقد النكاح من غري تفصيل أو تفريق بني زواج املسلم باملسلمة أو بالكتابيـة،  

الركن الثالث الشهادة فال ينعقد النكاح إال حبضـرة  «: فمن ذلك قول النووي يف الروضة
   .»ني مسلمني مكلفني حرين عدلني مسيعني بصريين متيقظني عارفني لسان املتعاقدينرجل

فال يشترط عندهم أن يكون الشاهدان مسلمني يف وأما فقهاء احلنفية وبعض احلنابلة 
   العقد على غري املسلمةحالة 

ال ينعقد إال بشهادة مسـلمني سـواء كـان    «: قال اإلمام ابن قدامة يف املغين
وقـال  ، »وهو قـول الشـافعي   ،نص عليه أمحد ،مسلمني أو الزوج وحده الزوجان

  : قـال أبـو اخلطـاب    ،»صح بشـهادة ذمـيني    ، إذا كانت املرأة ذمية«  : أبو حنيفة
بقبـول شـهادة بعـض أهـل      ويتخرج لنا مثل ذلك مبنيا على الرواية اليت تقـول «
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ـ  ”   : الذمة على بعض ولنـا قولـه عليـه السـالم     وشـاهدي    ،ويلال نكـاح إال ب
 .» وألنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميني كنكاح املسلمني  ،)١(“عدل

وقد رجح قرار امع مذهب اجلمهور وأرشد إىل األخذ به ابتداًء، وال شـك أنـه   
األحوط، لكن رأى امع تصحيح العقد وجتويزه شرعاً يف حالة أخذ العاقـدين مبـذهب   

غري املسلمني، رفعاً للحرج الذي يواجه بعض العاقدين مـن  احلنفية واالقتصار على شهادة 
عدم توفر شاهدين مسلمني يف مكان العقد، أو عدم حبث  العاقدين عن شهود مسلمني إما 

  .جهالً، وإما تقليداً ملن أفىت بصحة ذلك، فراعى قرار امع هذه االعتبارات

  :قرر امع
ــها ع « ــانة طفل ــها حض ــار أمومت ــة باعتب ــغ  وللكتابي ــىت يبل ــرق ح ــد التف ن

ــد   ــه عقائ ــه، كتلقين ــل يف دين ــك مضــرة بالطف ــى ذل ــب عل ــا مل يترت الســابعة، م
مـا مل يـر القاضـي أو     ،شركية وحنوه، فإذا بلـغ السـابعة انتقلـت حضـانته إىل أبيـه     

ألـا السـن الـيت يبـدأ فيهـا إدراك الطفـل واسـتقباله         ،احملكم املسلم خالف ذلـك 
ــيم، واألصــل يف  ــه والتعل ــي  للتوجي ــررة ملصــلحة احملضــون، فه ــا مق احلضــانة أ

صونه عما يضره ومحايتـه ممـا يؤذيـه، ويف قيـام غـري املسـلم عليـه يف هـذه املرحلـة          
وعلـى مـن   . إضاعة له، ويف حرمـان أمـه منـه يف أيامـه األوىل قسـوة ظـاهرة عليـه       

ابتلي بـالزواج بكتابيـة أن يؤكـد علـى تبعيـة األطفـال لـه يف الـدين، وأن تكـون          
هم لـه عنـد التفـرق علـى التفصـيل السـابق، مـا دام يف القـوانني السـائدة          حضانت

  .»ما ميكنه من ذلك
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  :التوجيه
والظاهرية من أن كون األم كتابية ال  ،واملالكية ،أخذ قرار امع مبا يف مذهب احلنفية

، مينعها من حضانة طفلها يف السن اليت يكون حمتاجا فيها للرضاع ولرعاية األم وعطفهـا 
دات يرضعن ال﴿والو :مال بعموم األدلة الدالة على أن األم أحق باحلضانة، وبقوله تعاىلع

مث قرر امع أن الطفل بعد السابعة ، )١( أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة﴾
، يؤول إىل األب ألنه يكون يف هذه السن حمتاجا إىل تعليمه الصالة وتلقينه عقائد اإلسـالم 

ويف نفس الوقت يكون الطفل قادرا على األكل ، عليه من تأثري عقائد األم وسلوكها وخيشى
وألا السن اليت قضى فيهـا  ، والشرب وقضاء حوائجه األساسية بدون االعتماد على األم

ما املوسوعة الفقهية الكويتية وقد جاء يف ، النيب صلى اهللا عليه وسلم بتخيري الولد بني أبويه
  :فهي) للحضانة(روط العامة أما الش: يلي

، إذ ال والية للكافر على املسلم، وللخشية وذلك إذا كان احملضون مسلما :اإلسالم
وبعض فقهاء املالكية،  ،واحلنابلة ،على احملضون من الفتنة يف دينه، وهذا شرط عند الشافعية

وعنـد   ،ر عندهميف املشهو ،أما عند املالكية ،ومثله مذهب احلنفية بالنسبة للحاضن الذكر
احلنفية بالنسبة للحاضنة األنثى، فال يشترط اإلسالم إال أن تكون املرأة مرتدة، ألا حتـبس  

كتابية كانـت أو   -أما غري املسلمة  ،فال تتفرغ للحضانة -كما يقول احلنفية  -وتضرب 
لدين، ما مل يعقل احملضون ا«: فهي كاملسلمة يف ثبوت حق احلضانة، قال احلنفية -جموسية 

، لكن عنـد  »أو خيشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ يرتع منها ويضم إىل أناس من املسلمني
إن خيف عليه فال يرتع منها، وإمنا تضم احلاضنة جلريان مسلمني ليكونوا رقبـاء  « :املالكية
  .»عليها

  : ة تعضد ما حكته املوسوعة الفقهيةوهذه نقوالت من كتب املذاهب األربع
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تربيـة  : بفتح احلاء وكسـرها : باب احلضانة: احملتار على الدر املختاررد : احلنفية
حىت تسـلم ألـا    ،إال أن تكون مرتدة، النسبية ولو كتابية، أو جموسية ،تثبت لألم ،الولد
كمـا يف البحـر    ،ونياحة ،وسرقة ،وغناء ،كزنا ،فجورا يضيع الولد به ،أو فاجرة، حتبس

وصـورة   ،ألن الشفقة ال ختتلف باختالف الدين ،أو جموسيةولو كتابية، : قوله ،والنهر حبثا
أن يكونا جموسيني ترافعا إلينا، أو أسلم الزوج وحده، وسيأيت تقييده مبا إذا مل يعقل  :الثانية

وينبغي أن يكون املراد بالفسق يف كالمهم هنا الزنا املقتضـي  «: قال يف البحر ،الولد دينا
بترك الصـالة، ملـا    ،ال مطلقه الصادق ،من املرتل وحنوه باخلروج ،الشتغال األم عن الولد

  .»سيأيت أن الذمية أحق بولدها املسلم ما مل يعقل األديان، فالفاسقة املسلمة أوىل

ال يشترط للحضانةإسـالم يف األم وال يف  : منح اجلليل شرح خمتصر خليل :املالكية
؛ ألن »ال حضانة للكافرة«: هبوقال ابن و ،ولو انتقلت من مسلم هذا هو املشهور ،غريها

اللخمي وهو أحسـن وأحـوط    ،»املسلمة إذا أثىن عليها بشر فال حضانة هلا فالكافر أوىل
للولد، وجياب للمشهور بأن الكافر األصلي يقر على دينه والفاسق ال يقر على فسقه مـع  

ا فـرق اهللا  من فرق بني والدة وولده«: وخرب ،»أال ال توله والدة عن ولدها«: مراعاة خرب
حاضنة أصالة كأم  ،)بضم الضاد املعجمة وشد امليم( ،وضمت ،»بينه وبني أحبته يوم القيامة

إن خيف على احملضون أن تربيه على دينها أو تغذيـه   ،أو عروضا كمن حتضن لذكر كافرة
وتكفي مسـلمة  « :قالوا ،تبع يف اجلمع املدونة خبرتير أو مخر، وصلة ضمت جلريان مسلمني

  .»واحدة

 ،وشرائط استحقاق احلضـانة سـبعة  : حتفة احلبيب على شرح اخلطيب :الشافعية
فال حضانة لكافر على مسلم؛ إذ ال والية له عليه وألنه رمبا ؛ )اإلسالم :أي( ،الدين :وثالثها

فإن مل يوجد أحد منهم حضـنه   ،فتنه يف دينه فيحضنه أقاربه املسلمون على الترتيب املار
فإن مل يكن فهو مـن   ،يف ماله، فإن مل يكن له مال فعلى من تلزمه نفقتهاملسلمون، ومؤنته 

ولد ذمي وصف اإلسالم وتثبت احلضانة  ،حماويج املسلمني، ويرتع ندبا من األقارب الذميني
  .ألن فيه مصلحة له ،للكافر على الكافر وللمسلم على الكافر باألوىل
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 ،واألمانة ،والعفة ،والدين ،ريةواحل ،العقل :وشرائط احلضانة سبع :منت أيب شجاع
  .فإن اختل شرط منها سقطت ،واخللو من زوج، واإلقامة

وال حضانة لكافر على مسـلم؛  : مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى :احلنابلة
  .ألنه أوىل بذلك من الفاسق

مـن   واألم الكافرة أحق بالصغريين مدة الرضاع، فإذا بلغا: احمللى باآلثار :الظاهرية
 :برهان ذلك قول اهللا عز وجل ،فال حضانة لكافرة وال لفاسقة ؛السن واالستغناء مبلغ الفهم

فأما األم فإنه يف يدها؛ ألنه يف بطنها ، ﴾وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا﴿
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني ﴿: بنص قول اهللا عز وجل ،مث يف حجرها مدة الرضاع

فال جيوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما اهللا تعاىل فيه بغري نص، ومل يأت نص  ،﴾كاملني
صحيح قط بأن األم إن تزوجت يسقط حقها يف احلضانة، وال بأن األب إن رحل عن ذلك 

قتيبة بن سعيد، وزهري بـن   ،حدثناروينا من طريق مسلم ،البلد سقط حق األم يف احلضانة
بن حازم عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة جرير حدثنا  :قاال مجيعا ،حرب

: يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قـال  :قال رجل: قال
: قـال  ،مث مـن؟ : ، قال“أمك”: قال ،مث من؟: ، قال“أمك”: قال ،مث من؟: ، قال“أمك”
ابن فضيل ، حدثنا العالء اهلمداينأبو كريب حممد بن  ، حدثناومن طريق مسلم ،)١( “أبوك”

يا رسـول اهللا  : قال رجل: عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال
 ،“مث أدناك أدناك ،مث أباك ،مث أمك ،مث أمك، أمك”: قال ،من أحق الناس حبسن الصحبة؟

: ول اهللا عز وجـل فلق ،وأما تقدمي الدين ،فهذا نص جلي على إجياب احلضانة؛ ألا صحبة
كونـوا  ﴿: وقوله تعاىل ،﴾وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان﴿

فمن ترك الصغري والصغرية  ،﴾وذروا ظاهر اإلمث وباطنه﴿: وقوله تعاىل، ﴾قوامني بالقسط
 ،حيث يدربان على مساع الكفر، ويتمرنان على جحد نبوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                
، ومســلم ىف  )٥٥١٤: (اس حبسن الصحبة، برقمباب من أحق الن: أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب األدب  -١ 

  ).٤٦٢١: (باب بر الوالديـن وأما أحق به، برقم: صحيحة، كتاب الرب والصلـة واآلداب
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حىت يسهل عليهمـا   ،واألنس إليها ،على ترك الصالة، واألكل يف رمضان، وشرب اخلمرو
فقد عاون علـى اإلمث   ؛شرائع الكفر، أو على صحبة من ال خري فيه، واالماك على البالء

وهذا  ،والعدوان، ومل يعاون على الرب والتقوى، ومل يقم بالقسط، وال ترك ظاهر اإلمث وباطنه
من أزاهلما عن املكان الذي فيه ما ذكرنا إىل حيث يدربان على الصـالة  و ،حرام ومعصية

والصوم، وتعلم القرآن، وشرائع اإلسالم، واملعرفة بنبوة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه   
فقد عاون على الرب والتقوى، ومل يعاون علـى اإلمث   ؛والتنفري عن اخلمر والفواحش ،وسلم

  .اطنه، وأدى الفرض يف ذلكوالعدوان، وترك ظاهر اإلمث وب

  حول إسالم املرأة وبقاء زوجها على غري اإلسالمحول إسالم املرأة وبقاء زوجها على غري اإلسالم: : ثالثاًثالثاً

  : قرر امع
إذا أسلمت املرأة وبقي زوجها على غري اإلسالم حرمت املعاشرة الزوجية بينهما علـى  «

فإن علمتموهن مؤمنـات  ﴿: الفور، فيجب عليها االمتناع من معاشرته أو اخللوة به لقوله تعاىل
هلن﴾، والنعقاد إمجاع األمـة علـى أن    ترجعوهن إىل الكفار ال هن حلٌ لّهم وال هم حيلون فال

 .املسلمة ال حتل لغري املسلم ابتداء ودواما

فـإن أسـلم فهمـا علـى نكاحهمـا،      : وتبقى العصـمة موقوفـة يف مـدة العـدة    
وإن بقــي علــى دينــه فالزوجــة باخليــار بــني أن ترفــع أمرهــا إىل القاضــي لفســخ 

حها، أو التربص وترقـب إسـالمه، فمـىت أسـلم اسـتأنفا نكاحهمـا، كمـا جـاء         نكا
 .يف قصة زينب بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم وزوجها العاص بن أيب الربيع

وهذا االمتناع من معاشرة زوجها ما بقي على كفره من مقتضيات عقد اإلسالم، فـإن   
  .»صحاب الكبائرضعفت عن القيام به فهي آمثة وهلا حكم أمثاهلا من أ
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  : التوجيه
﴿فإن علمتموهن مؤمنات فـال ترجعـوهن إىل   : أما حترمي املعاشرة فلآلية الكرمية

إلمجاع العلماء على ذلك، وأمـا بقـاء   ، و)١( الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن﴾
عصمة النكاح موقوفة مدة العدة فهذا أخذا مبا عليه مجهور الفقهاء كما يتضح ذلك مـن  

  :لنقول التاليةا

وإذا أسلمت املرأة وزوجها كافر عرض عليه « :العناية شرح اهلداية من كتب احلنفية
اإلسالم فإن أسلم فهي امرأته، وإن أىب فرق القاضي بينهما، وكان ذلك طالقـا عنـد أيب   

وحممد، وإن أسلم الزوج وحتته جموسية عرض عليها اإلسالم، فإن أسـلمت فهـي    حنيفة
ال تكون « :وقال أبو يوسف، »ومل تكن الفرقة طالقا ،أبت فرق القاضي بينهماامرأته، وإن 

ال يعرض اإلسـالم؛ ألن  «: ، وقال الشافعي»الفرقة طالقا يف الوجهني، أما العرض فمذهبنا
فيه تعرضا هلم وقد ضمنا بعقد الذمة أن ال نتعرض هلم، إال أن ملك النكاح قبل الدخول غري 

سالم، وبعده متأكد فيتأجل إىل انقضاء ثـالث حـيض كمـا يف    متأكد فينقطع بنفس اإل
ولنا أن املقاصد قد فاتت فالبد من سبب تبتين عليه الفرقة، واإلسـالم طاعـة ال    ،الطالق

  .»يصلح سببا فيعرض اإلسالم لتحصل املقاصد باإلسالم أو تثبت الفرقة باإلباء

وإن أسـلم  « :املـالكي يف الفقه حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين 
وصوروا هـذه املسـألة   ، على املشهور ،فذلك فسخ بغري طالق؛ )الزوجني :أي( ،أحدمها

ومل  ،أو حنوها ممن ليست من أهـل الكتـاب   ،أن يسلم الزوج وحتته جموسية :بصور منها
كان أحق  ،قبل زوجها الذي بىن ا )الزوجة كتابية أو غريها :أي( ،فإن أسلمت هي، تسلم
إذ ال عربة بطالق الكافر،  ؛ولو طلقها يف العدة ،وهي يف العدة ،وأسلم ،ن كان حاضراا إ

فلها النفقة والسكىن، وقيدنا كالمه  ؛إال أن تكون حامال ،وال نفقة هلا فيما بني اإلسالميني
ا لو فإا تبني منه مكاا وحباضر احترازا مم ،بأنه بىن ا احترازا مما لو أسلمت قبل أن يبين ا

                                                
  .١٠: سورة املمتحنة - ١
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كان غائبا، مث قدم، وادعى أنه أسلم قبل انقضاء العدة فال يصدق إال ببينة ما مل يعقد عليها 
  .الثاين

إطالق الشيخ وغريه على االستظهار عدة جماز؛ ألن العدة حمصورة يف الطالق « :تنبيه
  .»والوفاة، وهذه ليست واحدة منهما واختلف هل هو حيضة أو ثالث حيض قوالن

مث أسلم  ،وإذا تزوج الرجل يف الشرك فأصاب امرأته« :الشافعي يف األم قال اإلمام
فإذا أسلم املتأخر  ،والنكاح موقوف على العدة ،أو املرأة قبل الزوج فسواء ،الزوج قبل املرأة

اإلسالم منهما قبل أن تنقضي عدة املرأة والنكاح مما يصلح ابتداؤه يف اإلسـالم ومل يكـن   
  .»فالنكاح ثابت ؛ع بينهفيهن من ال يصلح اجلم

 ،والنخعـي والزهـري   ،وابن عباس ،عليمروي عن  ،هذا ويف املسألة مذهب آخر
أن « :والشوكاين، وهو، والصنعاين، وابن القيم ،ابن تيمية :رجحه مجاعة من احملققني منهمو

لو عصمة النكاح تبقى موقوفة ولو انقضت العدة إىل أن تتزوج املرأة، وأن الزوج إذا أسلم و
من غري  ،بعد انقضاء العدة بسنوات وكانت امرأته مل تتزوج بآخر ردت إليه بالنكاح السابق

، وهذا ما انتصر له وذكر أدلته اإلمام ابن القيم يف إعـالم  »حاجة إىل استئناف عقد جديد
السنة الصحيحة الصرحية احملكمة أن رسول  رد«: املثال األربعون: فقال رمحه اهللا ،املوقعني

مل يكن يفرق بني من أسلم وبني امرأته إذا مل تسلم معه، بلى مىت ،هللا صلى اهللا عليه وسلما
أسلم أبـو  «: قال الشافعي ،»هذه سنته املعلومة ،ما مل تتزوج ،أسلم اآلخر فالنكاح حباله

، وخزاعة مسلمون قبل الفتح ودار اإلسالم، ، وهي دار خزاعةسفيان بن حرب مبر الظهران
اقتلـوا  : على غري اإلسالم، فأخذت بلحيته وقالت ة، وهند بنت عتبة مقيمةورجع إىل مك

الشيخ الضال، مث أسلمت هند بعد إسالم أيب سفيان بأيام كثرية، وقد كانت كافرة مقيمة 
وهند كافرة، مث أسلمت قبل انقضاء العدة  ،بدار ليست بدار اإلسالم، وأبو سفيان ا مسلم

ا مل تنقض حىت أسلمت، وكان كذلك حكيم بـن حـزام   واستقرا على النكاح؛ ألن عد
وامرأة عكرمة بن أيب جهل مبكة، وصارت دارمها ، ، وأسلمت امرأة صفوان بن أميةوإسالمه

 ،وظهر حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، وهرب عكرمة إىل اليمن ،دار اإلسالم
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وهي دار  ،صفوان إىل مكة يريد اليمن وهي دار حرب، مث رجع ،وهي دار حرب، وصفوان
وذلك  ،فاستقرت عنده امرأته بالنكاح األول ،مث أسلم ،وهو كافر ،وشهد حنينا ،اإلسالم

أنه مل تتقض عدا، وقد حفظ أهل العلم باملغازي أن امرأة من األنصار كانت عند رجـل  
اح، قال مبكة فأسلمت وهاجرت إىل املدينة، فقدم زوجها وهي يف العدة، فاستقرا على النك

إال  ؛مل يبلغين أن امرأة هاجرت إىل اهللا ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر«: الزهري
 ملإال أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدا، وإنه  ،فرقت هجرا بينها وبني زوجها

عن  ،ويف صحيح البخاري ،»يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبني زوجها إذا قدم وهي يف عدا
أهـل حـرب    ،كان املشركون على مرتلتني من النيب صلى اهللا عليه وسلم: بن عباس قالا

يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأة مـن أهـل   
احلرب مل ختطب حىت حتيض وتطهر، فإذا طهرت حل هلا النكاح، فإن هـاجرت قبـل أن   

رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لود عن ابن عباس قااويف سنن أيب د ،تنكح ردت إليه
، )١( ومل حيدث شيئا بعد ست سـنني ، زينب ابنته على أيب العاص بن الربيع بالنكاح األول

وقال  ،ومل حيدث نكاحا: وعند الترمذي، )٢( ومل حيدث شهادة وال صداقا: ويف لفظ ألمحد
عن عمرو بـن   روي بإسناد ضعيف وقد، هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس: الترمذي

ردها على أيب العـاص بنكـاح    ،أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،شعيب عن أبيه عن جده
والصحيح ، وهذا حديث ضعيف: وقال اإلمام أمحد، يف إسناده مقال: قال الترمذي ،جديد

ابن والصواب حديث ، هذا حديث ال يثبت: وقال الدارقطين، أنه أقرمها على النكاح األول
: وقال الترمذي يف كتاب العلل له، عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ردها بالنكاح األول

حديث ابن عباس يف هذا الباب أصح من : فقال، سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث
فكيف جتعل هذا احلديث الضعيف أصال ترد به السنة الصحيحة ، حديث عمرو بن شعيب

                                                
  ).١٩١٣: (باب إىل مىت ترد عليه إمراته إذا أسلم بعدها، برقم: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطالق - ١

  ).٢٢٤٨: (يف مسنده، يف مسند بين هاشم، بداية مسند عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم، برقم أخرجه أمحد - ٢
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: إمنا جعلناها خالف األصول لقوله تعاىل: فإن قيل ،)١( ف األصول ؟وجيعل خال ،املعلومة
وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة ﴿: وقوله ،﴾ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن﴿

مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري 
وألن اختالف الدين مانع من ابتداء  ،﴾روال متسكوا بعصم الكواف﴿: وقوله ،﴾من مشرك

إال ، ال ختالف السنة شيئا من هذه األصول: قيل ،فكان مانعا من دوامه كالرضاع ،النكاح
فإن هذه األصول إمنا دلت على حترمي نكاح الكافر ابتداء والكافرة غري ، هذا القياس الفاسد

هذه األصول ما يوجب تعجيل  يف ولكن أين، وهذا حق ال خالف فيه بني األمة، الكتابيني
افتراقهما يف الدين سـبب   الفرقة باإلسالم وأن ال تتوقف على انقضاء العدة ؟ ومعلوم أن

ولكن توقف السبب على وجود شرطه وانتفاء مانعه ال خيرجه عـن  ، الفتراقهما يف النكاح
ـ ، فإذا وجد الشرط وانتفى املانع عمل عمله واقتضى أثره، السببية ا دل علـى  والقرآن إمن
والسنة دلت على شرط السبب ومانعه كسائر األسباب اليت فصلت السنة شروطها ، السببية

فانكحوا ما طاب لكم مـن  ﴿: وقوله، ﴾وأحل لكم ما وراء ذلكم﴿: كقوله، وموانعها
والسـارق  ﴿: وقولـه  ،﴾فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه﴿: وقوله ،﴾النساء

فال جيوز أن جيعل بيان الشروط ، ونظائر ذلك ،﴾جزاء مبا كسباوالسارقة فاقطعوا أيديهما 
واملوانع معارضة لبيان األسباب واملوجبات فتعود السة كلها أو أكثرها معارضة للقـرآن ن ،

  .وهذا حمال

مع من باب االحتيـاط يف  ورغم قوة هذا املذهب ووجاهة أدلته مل يأخذ به قرار ا
  .األنكحة

  

                                                
، )١٠٦٢: (باب ما جاء يف الزوجني املشركني يسـلم أحـدمها، بـرقم   : أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب النكاح -١

: صححه الترمذي، بـرقم ، و)١٩٥٧: (، وصححه أيب داوود، برقم)١٩٢١: (وصححه األلباين يف اإلرواء، برقم
)٩١٣.(  
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  ري بغية احلصول على األوراق الرمسيةري بغية احلصول على األوراق الرمسيةالزواج الصوالزواج الصو: : رابعاًرابعاً

 :قرر امع

 للزواج يف اإلسالم أركانه املعروفة من اإلجياب والقبول والويل وحنوه، ولـه كـذلك  «
بـالزواج   مقاصده الشرعية املعهودة من العفة واإلحصان وابتغاء الولد وحنوه، وال جيوز اخلروج

  .»ة حبتةعن هذه املقاصد، وصرفه عنها ألغراض نفعية مصلحي

  :التوجيه
وبين ، بني قرار امع أن الزواج يف اإلسالم له شروط وأركان مفصلة يف كتب الفقه

وهذه نقوالت يف أركان ، أنه جيب توفر هذه الشروط واألركان ألنه بدوا ال يصح الزواج
  :النكاح وشروطه

 الكـايف،  اب والقبول، كـذا يف جيوأما ركنه، فاإل: كتاب النكاح :الفتاوى اهلندية
واإلجياب ما يتلفظ به أوال من أي جانب كان، والقبول جوابه هكذا يف العنايـة، وأمـا   
شروطه، فمنها العقل، والبلوغ، واحلرية يف العاقد، إال أن األول شرط االنعقاد فال ينعقـد  
نكاح انون، والصيب الذي ال يعقل، واألخريان شرطا النفاذ، فإن نكاح الصـيب العاقـل   

  . ف نفاذه على إجازة وليه، هكذا يف البدائعيتوق

 إال بويل وشاهدي عـدل  وال يصح عقد النكاح: أركان النكاح: منت أيب شجاع
والعدالة  ويفتقر الويل والشاهدان إىل ستة شرائط اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والذكورة

 .السيد ىل عدالةإال أنه ال يفتقر نكاح الذمية إىل إسالم الويل وال نكاح األمة إ

: أركانـه  :توحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلملف
  . مخسة، زوج، وزوجة، وويل، وشاهدان، وصيغة

  : أركان عقد النكاح ثالثة: املوسوعة الفقهية
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النكاح كالرضاع، واختالف  ،وجود الزوجني اخلاليني من املوانع اليت متنع صحة -١
  . الدين وحنومها

 :وهو اللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه بأن يقـول  ،صول اإلجيابح -٢
  . زوجتك أو أنكحتك أو ملَّكتك فالنة وحنوه

: بأن يقولحصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه،  -٣
 .قبلت هذا النكاح وحنوه

  .فإذا حصل اإلجياب والقبول انعقد النكاح

  : شروط النكاح
  . الزوجنيتعيني  -١

  . رضا الزوجني -٢

  . الويل، فال جيوز نكاح امرأة إال بويل -٣

ويشترط أن يكون الويل ذكراً، حراً، بالغاً عاقالً، رشيداً، ويشترط االتفاق يف الدين، 
هو أبو املرأة، وهو أحق بتزوجيها، مث وصيه يف : وللسلطان تزويج كافرة ال ويل هلا، والويل

  . بنها، مث أخوها، مث عمها، مث أقرب العصبة نسباً، مث السلطانالنكاح، مث جدها ألب، مث ا

  . الشهادة على عقد النكاح، فال تصح إال بشاهدين عدلني، ذكرين، مكلفني -٤

خلو الزوجني من املوانع بأن ال يكون ما أو بأحدمها ما مينع التزويج من نسب، أو  -٥
  . سبب كرضاع واختالف دين وحنومها

ألولياء، أو مل يكن أهالً، أو غاب ومل متكن مراجعته إال مبشقة إذا عضل األقرب من ا
  . زوج من بعده يف الوالية

النكاح بدون ويل فاسد جيب فسخه عند حاكم، أو الطالق من الزوج، وإن وطئها 
  .بنكاح فاسد فلها مهر مثلها مبا استحل من فرجها
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بني قرار امع أنه جيب  وقد، وللزواج يف اإلسالم مقاصد وغايات شرع ألجلها، هذا
 استنادا إىل النكري القرآين على من عبث بالنكـاح والطـالق  ، احملافظة على مقاصد النكاح

: فاختذ آيات اهللا هزوا كما يتضح ذلك من قوله تعاىل ،والرجعة لغري األغراض اليت شرع هلا
عـل  ﴿فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يف

   .)١( ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آيات اهللا هزوا﴾

وكما يتضح ذلك من إنكار النيب صلى اهللا عليه وسلم على من مجع طالق الثالث يف 
عن أيب هريرة رضي اهللا  و، )٢( “أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم ؟”: لفظ واحد فقال

 ،الطـالق  ،وهزهلن جد ،جدهن جدثالث ” :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ،عنه
ثالث ال يلعب ” :وروى احلسن عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال ،)٣( “والرجعة ،والنكاح

 :روى مالك يف املوطأ عن سعيد بن املسـيب قـال  ، و“والعتاق ،والطالق ،النكاح ،ن
    .)٤( “والعتق ،والطالق، النكاح ،ثالث ليس فيهن لعب”

  : قرر امع
الصوري هو الزواج الذي ال يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شـرعه اهللا   الزواج«

ورسوله، فال يتقيدون بأركانه وشرائطه، وال حيرصون على انتفاء موانعه، بل يتفق أطرافه علـى  
عدم املعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو ال يعدو أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض املصـاحل أو  

                                                
  .٢٣١: سورة البقرة - ١

، وصـححه  )٣٣٤٨: (بان الثالث اموعة وما فيه من التغليظ، بـرقم : اخرجه النسـائى ىف سننه، كتاب الطالق -٢
  ).٣٢٢٧: (، واملشـكاه، برقم)٢٢٦١: (األلبـاىن ىف غايـة املرام، برقم

  .بق خترجيهس - ٣

الكـربى،   ن، والبيهقـى ىف الســن  )١٠٠٧: (باب جامع النكاح، برقم: ، كتاب النكاحأخرجه مالك ىف املوطأ  -٤ 
  ).١٤٠٣٢: (باب صريح ألفاظ الطالق، برقم: كتاب اخللع والطالق
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هو أشبه ما يكون بنكاح التحليل ال يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل املرأة دفع بعض املفاسد، ف
  .»ملطلقها ثالثا

والزواج الصوري علـى هـذا النحـو حمـرم يف بـاب الديانـة، لعـدم توجـه         «
اإلرادة إليــه، وخلروجــه ــذا العقــد عــن مقاصــده الشــرعية، وملــا يتضــمنه مــن 

  .»عليهالشروط املنافية ملقصوده، فال حيل اإلقدام 

ــام   « ــوت الصــورية أم ــدى ثب ــى م ــف عل ــه يتوق ــاهرا فإن ــه ظ ــا حكم أم
فإن أقر الطرفان بصـورية العقـد أو تـيقن القاضـي بـذلك مـن خـالل مـا         : القضاء

احتف بـه مـن مالبسـات وقـرائن قضـى ببطالنـه، أمـا إذا مل تثبـت فإنـه حيكـم           
  .»بصحته قضاء مىت حتققت أركان الزواج وانتفت موانعه

جة إىل حتصيل بعض املصاحل اليت ال يتسىن حتصيلها إال من خالل الزواج إذا مست احلا«
فإن السبيل إىل ذلك هو الزواج احلقيقي الذي تتجه إليه اإلرادة حقيقة، فتستوىف فيـه أركانـه   
وشرائطه، وتنتفي موانعه، وجيري على وفاق الشريعة املطهرة، فال يصرح فيـه بالتوقيـت، وال   

  .»ومقاصدهيعبث فيه أحد بغاياته 

  : التوجيه
  : قرر امع حترمي الزواج الصوري الشتماله على عدة حماذير، أمهها

 ًما تقدم من العبث مبقاصد النكاح واختاذ آيات اهللا هزوا.  
 توفر أركانه أو شروط صحته مما تقدم من فساده غالباً لعد. 

 اشتماله أحياناً على شروط فاسدة تنايف مقصود العقد . 

 توقيت يف بعض صوره فيكون نكاح متعةالتصريح بال. 

 وهو نكـاح  ، التصريح بنية الطالق يف بعض صوره فيكون نكاحاً بنية الطالق
وصحيح عند بعضهم لكنه مع صحته قـد يلحـق   ، باطل عند بعض الفقهاء
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أو من جهة ما يؤدي إليه يف بالد ، صاحبه اإلمث من جهة ما فيه من غش وخداع
 .ة اإلسالم واملسلمنيغري املسلمني من تشويه مسع

 ما فيه من الشبه بنكاح التحليل، حيث إنه نكاح دلسة ال نكاح رغبة  . 

  ويف ذلك تشويه لسـمعة  ، على القوانني حتت باب التزوير واالحتيال دخوله
وتوصل إىل أكل أموال الناس بالباطل إذا ترتب على هـذا  ، اإلسالم واملسلمني

 .  مالية الزواج الصوري احلصول على امتيازات

فألجل هذه املفاسد حكم امع بتحرمي الزواج الصوري، لكنه فصل يف صـحته أو  
  .بطالنه، وأرشد إىل البديل احلالل

  الطالق الصوري حتقيقا لبعض املصاحل الرمسيةالطالق الصوري حتقيقا لبعض املصاحل الرمسية

 :قرر امع

للعالقة الزوجية حرمتها يف الشريعة، وقد أخذ اهللا عليها ميثاقا غليظا، فال حيل ألحد أن «
 .»بث ا، وال أن جيعلها مطية لتحقيق األهواء والرغباتيع

وهلذا فإن الطالق الصوري الذي يوقعه بعض الناس حتقيقا لبعض املصـاحل كـالزواج   «
بثانية يف بالد ال جتيز التعدد، أو حتصيل بعض املصاحل القانونية يؤخذ به صاحبه ما دام قد نطـق  

ء أراده أم مل يرده، ويعتد به يف عدد الطلقـات، وال  به أو وكل غريه يف إجرائه نيابة عنه، سوا
ثالث جدهن جد، وهـزهلن جـد؛    ”: عربة بالصورية يف هذه احلالة لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  . »“النكاح والطالق والرجعة

  : التوجيه
فإذا تلفظ الزوج بلفظ صريح مـن  ، ألفاظ الطالق يف اإلسالم نوعان صريح وكناية

  .كما هو مقرر عند الفقهاء كافة، الطالق بغض النظر عن نيته وقصدهألفاظ الطالق وقع 
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 :قرر امع

أما إذا اكتفي بكتابته ومل ينطق به فإنه يعتد به كذلك يف باب القضاء، فقـد صـارت   «
  .»الكتابة هي الوسيلة األساسية لإلثبات والتوثيق يف واقعنا املعاصر

  :التوجيه
إن قرأ ما  ،رظإذا كتب القادر بطالق زوجته ن: لبنيقال اإلمام النووي يف روضة الطا

مل  ،مل ينو إيقاع الطـالق  وإن مل يتلفظ نظر إن ،كتبه وتلفظ حال الكتابة أو بعدها طلقت
وإن نوى ففيه أقوال  ،وتكون الكتابة صرحياً وليس بشيء ،تطلق على الصحيح وقيل تطلق

تطلق إن  ،والثالث ،ال ،والثاين ،مطلقاًأظهرها تطلق :  خمتصرها ثالثة أقوال ،وأوجه وطرق
  . فال ،كانت غائبة عن الس وإال

إذا كتـب الـزوج إىل    :كتاب الزوج لزوجته بالطالق: جاء يف املوسوعة الفقهية
هي طالق طلقت يف : يا فالنة أنت طالق، أو كتب: زوجته كتابا بطالقها، فإن كتب إليها

والشافعية إذا  ،صل، وهذا باتفاق، لكن قال املالكيةسواء وصل إليها الكتاب أو مل ي ،احلال
؛ ألن الكتابة طريق يف إفهـام املـراد   ا الطالق حني الكتابة وقع الطالقكتب لزوجته ناوي

كالعبارة وقد اقترنت بالنية، فإن مل ينو مل تطلق؛ ألن الكتابة حتتمل الفسخ واحلكاية وجتربة 
 ،نه إذا قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصـريح القلم واملداد وغريها، وأضاف الشافعية أ

إن : وقال ابن رشد من املالكيـة  ،فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بال نية طالق صدق بيمينه
 ؛وقع الطالق ،أو ال نية له ،وأخرج الكتاب عازما على الطالق، كتب مستشريا أو مترددا

ازم عليه، بل كتبه مترددا أو مستشريا حلمله على أنه نوى الطالق، وإن كتب الطالق غري ع
إال إذا وصل الكتاب إىل الزوجـة، وإن مل   ،فال يقع الطالق ،ومل خيرجه، أو أخرجه مترددا

 ،والشافعية ،احلنفية، وإن كان الطالق معلقا فقد ذهب مجهور الفقهاء ،يصل ال يقع الطالق
إذا وصـل  : يها، بأن كتـب إىل أن الزوج لو علق الطالق على شرط الوصول إل ،واحلنابلة

كتايب إليك فأنت طالق، ال يقع الطالق حىت يصل إليها الكتاب؛ ألنه علق الوقوع بشـرط  
واحلكم كذلك عند املالكية إذا كانت أداة  ،الوصول فال يقع قبله كما لو علقه بشرط آخر
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ا إذا صرحية يف الشرط فال تطلق إال عند وصول الكتاب إليها، أم »إن«؛ ألن »إن«الشرط 
فقد اختلف املالكية يف وقت وقوع الطالق، فـذهب الـدردير    ،»إذا«كانت أداة الشرط 

أنت طالق وهذا بناء : والدسوقي واخلرشي إىل وقوع الطالق يف احلال مثل قوله هلا يف كتابه
ونقـل   ،رد الظرفية فينجز الطالق كمن أجل الطالق مبستقبل »إذا«على أن أداة الشرط 

إذا وصل لك كتايب ففي توقفه على الوصول : مصطفى الرماصي أنه إذا كتبالدسوقي عن 
واعتـرب الشـيخ    ،معىن الشرط »إذا«خالف، وقوى القول بتوقفه على الوصول، لتضمن 

يف منح اجلليل أن عدم التنجيز وتوقف وقوع الطالق على وصول الكتاب ظـاهر   ،عليش
  .مشهور

 ،نواه طلقت زوجته، وذا قال الشافعي إنف ،إذا كتب الطالق :)١( قال ابن قدامةو
  .ومالك ،وأبو حنفية ،والزهري واحلكم ،والنخعي

فأما إذا كتب ذلك من غري نية، فقال أبو اخلطاب قد خرجها القاضي الشـريف يف  
ملـا   ،واحلكم ،والزهري، لنخعيوا ،وهو قول الشعيب ،يقع: إحدامها :اإلرشاد على روايتني

ومنصوص الشـافعي، ألن   ،ومالك ،قع إال بنية، وهو قول أيب حنيفةال ي: والثانية، ذكرنا
الكتابة حمتملة، فإنه يقصد ا جتربة القلم، وجتويد اخلط، وغم األهل من غري نية، ككنايات 

  .الطالق

  مدى االعتداد بالزواج املدين الذي جتريه احملاكم األمريكيةمدى االعتداد بالزواج املدين الذي جتريه احملاكم األمريكية

 :قرر امع

مية إلجــراء عقـود الــزواج علــى  األصـل هــو اللجــوء إىل املراكـز اإلســال  «
وفاق الشـريعة، وال حـرج يف توثيـق الـزواج بعـد ذلـك مـدنيا أمـام احملـاكم إذا          

 .»اقتضت ذلك مصلحة الطرفني

                                                
  ).٨/١٢: (املغين - ١
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  : الزواج املدين الذي جتريه احملاكم خارج ديار اإلسالم مير مبرحلتني«

o  مرحلــة الرخصــة أو اإلذن بــالزواج، وهــي مرحلــة ملزمــة لكــل مــن
  .لزواج أيا كانت هويته أو ديانتهأراد تسجيل ا

o       والثانية مرحلة إجراء عقد الزواج، وهـي مرحلـة اختياريـة، فقـد تتوالهـا
احملكمة إذا رغب الطرفان يف ذلك، وقد يذهبان ـا إىل اجلهـة الدينيـة الـيت     
يتبعاا مسجدا كانت أو كنيسة أو بيعة، وهـذه املرحلـة الثانيـة هـي الـيت      

ا مـدار احلـديث عنـد النظـر يف الـزواج املـدين       تنشئ عقد الزواج، وعليه
 .»الذي تقوم به احملاكم املدنية

والزواج املدين الذي تتواله احملكمة عقد يربم بال ويل وال شهود وال مهر، فاملرأة هـي  «
اليت تباشر العقد بنفسها بناء على بلوغها سن الرشد القانونية، ويكتفى يف هذا العقد بشـاهد  

 .»ال يشار فيه إىل مهر نفيا أو إثباتاواحد غري مسلم، و

والزواج على هذا النحو ال يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروط، وألن من رخـص يف  «
ختلف بعضها من أهل العلم مل يرخص يف ختلف بعضها اآلخر، فليس يف املذاهب املتبوعة فيمـا  

  .»نعلم من جييز اجتماع هذه الرخص على هذا النحو

الزواج، ترتبت عليه اآلثار املترتبة  قق له اإلشهار، وخال من موانعفإن وقع وكان قد حت«
العقـد مسـتكمال   هذا وذلك ألجل ما فيه من الشبهة، ولكن جتب إعادة الزواج، على عقد 

بعض أهل العلم تأكيدا للمشـروعية  ، وينبغي أن يكون ذلك على يد ةوشروطه الشرعيأركانه 
  .»وبراءة الذمة

ركانه بأن انعدم التلفظ باإلجياب والقبول أو مل يكتمل فيه نصـاب  أما إذا مل يستكمل أ«
الشهادة، ومل يتحقق له اإلشهار، فإنه يكون باطال ال تترتب عليه اآلثار اليت تتربت على العقود 
الصحيحة، وعلى القائمني على املراكز اإلسالمية التنبيه على ذلك وإعادة العقد بني الطـرفني  

  .»على وفاق الشريعة
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  : التوجيه
، األصل هو اللجوء إىل املراكز اإلسالمية إلجراء عقود الزواج على وفاق الشـريعة 

وذلك ألن املراكز اإلسالمية تتوىل التأكد من توفر أركان وشروط النكاح ليكون صحيحا 
، وكذلك ألن املراكز اإلسالمية يوجد ا من يكون وليا ملن ال ويل هلا، من الناحية الشرعية

  .ال يصلح القاضي غري املسلم الذي يف احملكمة األمريكية أن يكون وليا للمرأة املسلمة بينما

  :نقوالت يف ذلك

ويشترط أن يكون الويل ذكراً، حراً، بالغاً عاقالً، رشيداً، ويشترط : املوسوعة الفقهية
أحـق   هو أبو املرأة، وهـو : االتفاق يف الدين، وللسلطان تزويج كافرة ال ويل هلا، والويل

بتزوجيها، مث وصيه يف النكاح، مث جدها ألب، مث ابنها، مث أخوها، مث عمها، مث أقرب العصبة 
  .نسباً، مث السلطان

أال ، فكل من استحق من املرياث استحق الوالية :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
ان كافرا واملوىل ترى أن األب إذا كان عبدا ال والية له ألن العبد ال يرث أحدا وكذا إذا ك

وكذا إذا كان مسلما واملوىل عليه كافر ال والية له ألنه .  عليه مسلم ال والية له ألنه ال يرثه
وأما اإلمام فهو نائـب عـن    ،ال مرياث له منه فثبت أن الوالية تدور مع استحقاق املرياث

أال ترى أن مرياثه  مجاعة املسلمني وهم يرثون من ال ويل له من جهة امللك والقرابة والوالء
لبيت املال وبيت املال ماهلم فكانت الوالية يف احلقيقة هلم وإمنا اإلمام نائب عنهم فيتزوجون 

  .ا األصل وانعكس حبمد اهللا تعاىلفاطرد هذ، ويرثون أيضا

وحيث إن  توثيق عقود الزواج لدى احملاكم الشرعية اإلسالمية ال يتوقف عليه صحة  
  .أن صحة النكاح ال تتوقف على توثيقه لدى احملاكم غري اإلسالمية النكاح فمن باب أوىل

فإذا توفرت أركان النكاح وشروطه من ويل وشهود وإجياب وقبول وأهلية العاقدين 
فالعقد صحيح وال أثر لكون عقد الزواج مت أمام حمكمة إسالمية أو غري إسالمية أو بـدون  

ويف العادة فـالزواج يف احملـاكم   ، كاح باطلوأما إذا مل يتوفر ركن أو شرط فالن، حمكمة
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األمريكية يتم فيه اإلجياب من املرأة ال من وليها فيكون العقد باطال عند من يشترط مباشرة 
وال يشار فيه إىل املهر نفيا أو ، الويل أو وكيله ويكتفى فيه بشاهد واحد وال يشترط إسالمه

استكمال األركان والشروط الشرعية وإعادة وهلذه األسباب جاء قرار امع بوجوب ، إثباتا
  .  عقد النكاح بطريقة صحيحة

  مدى االعتداد بالطالق املدين الذي جتريه احملاكم األمريكيةمدى االعتداد بالطالق املدين الذي جتريه احملاكم األمريكية

 :قرر امع

األصل أن الطالق ملن أخذ بالساق، فهو تصرف قويل يناط بالزوج باعتباره الذي بيده «
يت قررت فيها الشريعة ذلك كالتطليق للضرر أو عقدة النكاح، مث للقاضي املسلم يف األحوال ال

  .»الشقاق والرتاع أو اإلعسار أو الغيبة أو السجن واألسر وحنوه

  :التوجيه
صلى اهللا عليه وسـلم     أتى النيب   :قال ابن عباس ، حلديث الطالق ملن أخذ بالساق  

 :قـال  ،ين وبينهاوهو يريد أن يفرق بي ،إن سيدي زوجين أمته ،يا رسول اهللا :فقال ،رجل 
يا أيها الناس ما بال أحدكم يـزوج  ”: فقال ،نربم امللى اهللا عليه وسلص فصعد رسول اهللا

أن  ومعىن احلديث، )١( “إمنا الطالق ملن أخذ بالساق  ،مث يريد أن يفرق بينهما ،عبده أمته
يطلق  لكن أباح الشرع أن، غريهالذي له أن يأخذ بساق املرأة ال حق  ،الطالق حق الزوج

وكان يف بقـاء  ، أو ممتنعا منه ،إذا كان الزوج عاجزا عن الطالق ،القاضي نيابة عن الزوج
لقوله صلى اهللا عليه ، كما يف احلاالت املشار إليها يف القرار، عصمة الزوجية ضرر أوضرار

  .“ال ضرر وال ضرار”: وسلم

  
                                                

، وحسـنه األلبــاىن ىف صـحيح   )٢٠٧٢: (باب طالق العبد، برقم: أخرجه ابن ماجه ىف سننه، كتاب الطالق -١
  ).١٦٩٢: (، وصحيح ابن ماجه، برقم)٣٩٥٨: (قماجلامع، بر
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  :قرر امع
 توثيقـه أمـام   إذا اتفق الزوجـان علـى الطـالق فـال حـرج بعـد ذلـك يف       «

  .»احملاكم األمريكية القتصار دورها يف هذه احلالة على جمرد التوثيق

  :التوجيه
إذا طلق الرجـل زوجتـه   ، يف القرار إباحة توثيق الطالق أمام احملاكم غري اإلسالمية

وال يف شيء من احلقوق ، وال تنازع بني الزوجني يف صحة الطالق، طالقا شرعيا صحيحا
وال حمـذور  ، ملا يف توثيق الطالق من حفظ حلقوق الزوجني واألوالد، لطالقاملترتبة على ا

  .  يف جمرد التوثيق اشرع

  :قرر امع
جلوء املرأة إىل القضاء الوضعي إلاء الزواج من الناحية القانونية ال يترتب  «

 عليه وحده إاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت املرأة على الطالق املدين
فإا تتوجه به إىل املراكز اإلسالمية ليتوىل املؤهلون يف هذه القضايا من أهل العلـم  
إمتام األمر من الناحية الشرعية، وال وجه لالحتجاج بالضرورة لالعتداد بـالتطليق  
املدين يف هذه احلالة، لتوافر املراكز اإلسالمية وسهولة الرجوع إليهـا يف خمتلـف   

  .»املناطق

  : التوجيه
ومن سلطة هـذا  ، ن األصل أن يكون للمسلمني قاض مسلم حيكم بينهم بشرع اهللاإ

القاضي التفريق للضرر بني الزوجني وتطليق الزوجة من زوجها يف تلك احلاالت اليت يبيح له 
ونظرا النعدام القاضي املسلم املعين من قبل السلطان املسلم يف البلـدان  ، الشرع فيها ذلك

إذ ال سبيل إىل حتكيم شرع ، املراكز اإلسالمية تقوم مقام القاضي املسلم فإن، غري اإلسالمية
إلرث وحنوهـا ممـا يسـتطيعه    اهللا يف البلدان غري اإلسالمية يف أحكام الطالق والنكاح وا
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القضاء من فروض الكفايات ألن أمر الناس «: رمحه اهللا قال ابن قدامه، إال بذلكاملسلمون 
ال بد للناس من حاكم «: قال أمحد ،»باً عليهم كاجلهاد واإلمامةال يستقيم بدونه فكان واج

  .»أتذهب حقوق الناس

  :قرر امع
ــة ال   « ــة القانوني ــن الناحي ــزواج م ــاء ال ــعي إل ــاء الوض ــوء إىل القض اللج

يترتب عليه وحده إـاء الـزواج مـن الناحيـة الشـرعية إال إذا صـدر الطـالق مـن         
  .»ز اإلسالمي أو اجلالية اإلسالميةالزوج أو من احملكم من قبل املرك

  : التوجيه
﴿أفحكم اجلاهلية : األصل يف املسلم أال يتحاكم لغري شرع اهللا تعاىل لقوله سبحانه

ولذلك فال يعتد بالطالق إال إذا كان  ،)١(يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون﴾ 
إمنا الطالق ملـن أخـذ   ”: يويف احلديث النبو ،ألنه الذي أخذ بالساق ؛صادرا من الزوج

وأمـا القضـاء   ، أو من حاكم شرعي وهو هنا املركز اإلسالمي كما تقدم، )٢( “بالساق
وتظل املرأة ، ولذلك فتطليق القاضي الوضعي ليس بنافذ، يعتد به شرعاً الوضعي فحكمه ال

 وإمنا يباح اللجوء إىل، شرعا يف عصمة زوجها حىت يصدر الطالق منه أو من حاكم شرعي
القضاء الوضعي رد احلصول على وثائق رمسية لتسهيل املعامالت املباحة ولتسهيل احلصول 

الفقهية اليت ذكرها وإباحة اللجوء إىل القضاء هنا مستندها القاعدة ، على احلقوق الشرعية
ا رتلة الضرورة أمبواملراد ، أن احلاجة العامة أو اخلاصة ترتل مرتلة الضرورة ،وغريهابن جنيم 

                                                
  .٥٠: سورة املائدة - ١

  .سبق خترجيه - ٢
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ترك الواجب وغري ذلك، مما يستثىن من القواعد أو احملظور فتبيح ارتكاب تؤثر يف األحكام 
  .)١( األصلية

  مدى االعتداد باخللع أو التفريق للضرر الذي جتريه املراكز اإلسالميةمدى االعتداد باخللع أو التفريق للضرر الذي جتريه املراكز اإلسالمية

 :قرر امع

إذا كان للقائم على املركز اإلسالمي صفة احملكم سواء باتفاق الطرفني أو الصـطالح  «
اجلالية املسلمة عليه فإنه يعتد مبا جيريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء العشرة أو 
لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو األسر وحنوه بعد استيفاء اإلجراءات القانونية اليت تقيه مـن  

 .»الوقوع حتت طائلة القانون

ــة يف   « ــرعية الالزم ــوات الش ــاع اخلط ــني اتب ــى احملكم ــذه  وعل ــل ه مث
احلاالت كاالسـتماع إىل طـريف اخلصـوم، وضـرب أجـل للغائـب منـهما، وجتنـب         

  .»التسرع يف احلكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن

  : التوجيه
﴿فإن : قول اهللا تعاىلمثل  ،استند قرار امع إىل النصوص الشرعية اليت أباحت اخللع

  .)٢( فتدت به﴾خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما ا

يا : جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت أا امرأة ثابت بن قيس مثل حديثو
رسول اهللا، ما أنقم على ثابت يف دين وال خلق إال أين أخاف الكفر، فقال رسول اهللا صلى 

  .)١(» وأمره ففارقها«نعم فردا عليه، : قالت ،“أتردين عليه حديقته؟”: اهللا عليه وسلم

                                                
  .»احلاجة«: حرف احلاء مادة ،املوسوعة الفقهية الكويتية - ١

  .٢٢٩: سورة البقرة - ٢
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وإما بـأن  ، وإىل ما قرره الفقهاء من أن اخللع إما أن يكون بني الزوجني بتراضيهما
وذلـك يف حالـة    ،خيلع املرأة من زوجها حاكم أو من يقوم مقامه وهو املراكز اإلسالمية

فاألظهر اجلديـد أن   ،وإن أىب الفيئة والطالق«: )٢( ففي مغين احملتاج، التنازع بني الزوجني
عته إليه يطلق عليه طلقة نيابة عنه ألنه ال سبيل إىل دوام إضرارها وال إجباره القاضي إذا رف

بقبل النيابة فناب احلاكم عنه مث االمتناع  ،ألا ال تدخل حتت اإلجبار والطالق ؛على الفيئة
أوقعت على فالنة عن فالن طلقة  فيقول ،كما يزوج عن العاضل ويستويف احلق من املماطل

فإن قال أنت طالق ومل يقل عن ، مالء أو حكمت عليه يف زوجته بطلقةكما حكي عن اإل
   .ومل يتعرض له الشيخان ،يف االستذكار ،قاله الدارمي ،»مل يقع ،فالن

وهو كذلك ألن ذلك هـو   ،مل تقع الزيادة ،أنه لو زاد عليها ،أفهم قوله طلقة :تنبيه
كما لو كانـت قبـل    ،ميكنه ذلك وإمنا مل يقيدها بالرجعة ليشمل ما لو مل ،الواجب عليه

ولو آىل من إحدامها وأىب الفيئة والطالق طلق القاضي  ،الدخول أو مستكملة لعدد الطالق
ألن الطالق يف  ،ال يطلق عليه ،والثاين القدمي ،مث يبني الزوج أن عني ويعني إن أم ،مبهما

 ،الطالق ملن أخذ بالساقأو يطلق حلديث  ،بل يفرده حببس أو غريه ليفيء ،اآلية يضاف إليه
وال يشترط للطالق عليه حضوره  ،كالعضل إال أن يعذر ،ليثبت إمتناعه ،ويشترط حضوره

  .وال ينفذ طالق القاضي يف مدة إمهاله اآليت بياا وال بعد وطئه أو طالقه، عنده

  

  

  
                                                                                                                   

، والنســائى ىف  )٤٨٦٧: (باب اخللع وكيف الطالق فيه، بـرقم : أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب الطالق -١ 
باب املختلفـة  : ، وابن ماجه ىف سننه، كتاب الطالق)٣٤٠٩: (باب ما جاء ىف اخللع، برقم: نه، كتاب الطالقسن

  ).٢٠٤٧: (تأخذ ما أعطـاها، برقم

  ).٣/٣٥١: (مغين احملتاج - ٢
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  جرين من أطفال املسلمني خارج ديار اإلسالم جرين من أطفال املسلمني خارج ديار اإلسالم حول تبين املهحول تبين امله

 :قرر امع

الطاعات وأزكاها عنـد   لِّجحكمهم من اللقطاء واملشردين من أَ يتام ومن يفكفالة األ«
وأشـار إىل  ( ،“أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكـذا ”: اهللا عز وجل، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم

  .»)السبابة والوسطى

األصل أن التبين الذي ينسب فيه الطفل إىل غري أبيه من عادات اجلاهلية، وهـو مـن   «
ـ : رمات القطعية يف الشريعة اإلسالمية، فقد قال تعاىلاحمل  م﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك

قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل 
تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكـن مـا   

  .»بكم﴾تعمدت قلو

إذا تعني هذا التبين سبيال الستنقاذ املهجرين إىل الغرب من أطفال املسلمني من أخطار «
تبين الكنائس واجلمعيات غري اإلسالمية هلم، ومل تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة اردة، فإنه 

قـة  يرخص يف هذا التبين بشكل صوري على أن تتخذ اإلجراءات العملية اليت حتصر هذه العال
يف حدود الكفالة، وحتول دون االختالط يف األنساب، وجتنب االختالط غري املشروع، وبـذل  
األسباب الشرعية اليت تعني على ذلك، ومن ذلك إشهاد اجلالية املسلمة على هـذه الواقعـة،   
وتسجيلها أمام املركز اإلسالمي، وإرضاع هذا الطفل من زوجه إن كانت ذات لنب، أو أختـها  

  .  »ال ملشكلة االختالط يف املستقبل، وهكذامثال، ح

  : التوجيه
 ،من الوصية باأليتام ،واألحاديث الشريفة ،استند القرار إىل ما جاء يف اآليات الكرمية

لقوله صـلى اهللا عليـه   ، و)١(﴿إمنا املؤمنون إخوة﴾ : ولقوله تعاىل، واحلث على كفالتهم
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وتركـه   ،ومن إسالمه خذالنـه  ،)١( “لمهاملسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يس”: وسلم
ولذا فقد قرر امع أن ضـرورة  ، وينشأ على غري دين اإلسالم ،عرضة ليترىب يف الكنائس

مـع  ، يف األوراق الرمسية ،شكال أو امسا فقط ،تبيح التبين ،احملافظة على دين هؤالء األطفال
وال ، جراء أحكام االبن عليـه وعدم إ، وإمنا هو مكفول ،على أنه ليس ابنا حقيقة ،اإلشهاد

وإمنـا  ، سيما أن التعامالت الرمسية يف الغرب ال حتتاج إىل التصريح بأن الطفل ابن لفـالن 
على أن هذا اإلجراء مؤقـت  ، حتتاج فقط إلحلاق لقب عائلة الكافل كاسم لعائلة املكفول

ومما ميكن ، واسم عائلتهومن حق االبن بعد بلوغه سناً معينة يف القوانني الغربية أن يغري امسه 
ما جرى عليه العمـل يف  ، االستئناس به يف إحلاق اسم عائلة الكافل كاسم لعائلة املكفول

فيقال القرشي أو التميمي مع أنه مـوىل   ،من انتساب املوىل إىل قبيلة مواله ،صدر اإلسالم
 .فأباح امع ذلك لضرورة احلفاظ على الدين، وليس ابنا من النسب

  ج احلبلى من الزناج احلبلى من الزناحول زواحول زوا

 :قرر امع

ــه  « ــال صــلى اهللا علي ــد ق ــذنوب، وق ــواحش ال ــائر اإلمث وف ــن كب ــا م الزن
وقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم      ،“ال يـزىن الـزاين حـني يـزين وهـو مـؤمن      ”: وسلم
إذا زىن العبد خـرج منـه اإلميـان فكـان فـوق رأسـه كالظلـة، فـإذا خـرج           ”: أيضا

  .»“من ذلك العمل عاد إليه اإلميان

وجيب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة، وهلذا كان العفـاف شـرطا يف   «
الزاين ال ينكح إال زانية أو مشـركة والزانيـة ال   ﴿: الزواج بالكتابية، فقد قال اهللا تعاىل

  .»﴾ؤمننياملُينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على 

مل حيـل لغـري الـزاين    فإن كانت الزانيـة حبلـى مـن الـزىن ولـيس هلـا زوج       «
أن يتزوجها إال بعد فراغ رمحهـا وفقـا للصـحيح مـن أقـوال أهـل العلـم، حـىت ال         
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مـن كـان يـؤمن بـاهللا     ”: ه زرع غـريه، لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم     ءيسقي مـا 
  .»“ه زرع غريهءواليوم اآلخر فال يسقي ما

  : التوجيه
أظهر األدلة على حترمي نكاح ومن ، استند قرار امع إىل ما ورد يف أثنائه من األدلة

ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال  الزاىن﴿: قوله تعاىلالزانية حىت تتوب 
أنه استأذن النيب وحديث أيب مرثد الغنوي  ،)١( ﴾زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني

واحلديث ، )٢( يب عن ذلكفنهاه الن ،عناقيقال هلا  ،نكاح امرأة بغييف  ،صلى اهللا عليه وسلم
والذين أباحوا نكاح الزانية ولو مل تتب ادعـوا أن اآليـة   ، السننواحلديث رواه أصحاب 

، والصحيح ما رجحه قرار امع من أن اآلية ليست منسوخة وال مؤولة، منسوخة أو مؤولة
بل لرغبة السلف يف الستر كان عمر ، أما إذا تابت فقد زال عنها وصف الزنا وحل زواجها

مالك عن أيب الزبري املكي، أن  روى ،ب أولياء املرأة إذا أخربوا اخلاطب أن ابنتهم زنتدؤي
، فبلغ ذلك عمر بن )زنت: أي(رجال خطب إىل رجل أخته، فذكر أا قد كانت أحدثت، 

هذا وقد  ،)٣() ملاذا أخربته؟: أي(ما لك وللخري، : اخلطاب، فضربه، أو كاد يضربه، مث قال
ويف نكاح  ،مذاهب الفقهاء يف نكاح الزانية  عموما ،م ابن تيمية يف فتاويهأوجز شيخ اإلسال

نكاح الزانية حرام «: رمحه اهللاإلسالم ابن تيمية قال شيخ : فقال ،احلبلى من الزنا خصوصاً
وهو مذهب طائفـة  ، سواء كان زىن ا هو أو غريه هذا هو الصواب بال ريب، حىت تتوب
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وهو ، وذهب كثري من السلف إىل جوازه، وغريه ،محد بن حنبلمنهم أ: من السلف واخللف
وأبو حنيفة جيوز العقد قبل االسترباء إذا كانـت  ، لكن مالك يشترط االسترباء، قول الثالثة

الـوطء  ووالشافعي يبيح العقـد  ، لكن إذا كانت حامالً ال جيوز وطؤها حىت تضع، حامالً
وأبو حنيفة يفرق بني  ،هذا مأخذه ، يلحقه نسبهوحكمه ال، رم، ألن ماء الزاين غري حممطلقاً

خبـالف غـري   ، فإن احلامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعـاً ، احلامل وغري احلامل
  .»احلامل

 ،وأمحد يف رواية ،لكن مالك، وهو الصواب ،االسترباء :)١( ومالك وأمحد يشترطان
 ،هي اليت عليها كثري من أصـحابه  عن أمحد ،والرواية األخرى، يشترطان االسترباء حبيضة

والصحيح أنه ال جيب إال االسترباء ، أنه ال بد من ثالث حيض ،كالقاضي أيب يعلى وأتباعه
وليست أعظم من املستربأة اليت يلحق ولدها ، فإن هذه ليست زوجة جيب عليها عدة، فقط

  .، فهذه أوىلوتلك ال جيب عليها إال االسترباء، سيدها

: فصل يف االسترباء وغريه ،رمحه اهللاقول مؤلفه  :يف فقه احلنفيةقدير فتح الوورد يف 
حل له أن يطأها قبل  ،هو أنه إذا رأى امرأة تزين فتزوجها ،والذي سبق يف كتاب النكاح«

 ،ما مل يستربئها ،ال أحب له أن يطأها: وقال حممد، وأيب يوسف ،عند أيب حنيفة ،االسترباء
  .»ري فوجب الترتهالشغل مباء الغألنه احتمل 

  :قرر امع
أما إن كانت حبلى مـن الـزىن منـه فـإن مجهـور أهـل العلـم علـى جـواز          «

  .»نكاحهما حتقيقا ملقصود الشارع من الستر، وترغيبا لكليهما يف التوبة

فـإن مجهـور أهـل العلـم علـى أن       أما بالنسبة لثبـوت نسـب ولـد الـزىن    «
ذلـك قـول الـنيب صـلى اهللا عليـه      ر ال يثبـت بـه نسـب وعمـدم يف     ده ماء الزىن

  .»“رالولد للفراش وللعاهر احلج”: وسلم
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إذا ادعـاه   العلـم إىل ثبـوت نسـب ولـد الـزىن      أهـل وقد ذهب فريق مـن  « 
 ،وقـد أخـذ ـذا الـرأي مجاعـة مـن الفقهـاء        الزاين ومل تكن املرأة فراشـا ألحـد،  

 .غريهـم و ،وابـن القـيم   ،وابـن تيميـة   ،وإسـحاق بـن راهويـه    ،كاحلسن البصـري 
للمخـاطر   خـارج بـالد اإلسـالم درءاً   بصـورة مبدئيـة   وميكن الفتـوى ـذا الـرأي    

  .»اليت تتهدد الطفل إذا نشأ جمهول النسب يف هذه اتمعات

  :التوجيه
ولكن ال جيوز وطأها حىت  ،جيوز العقد على الزانية احلامل ،أبا حنيفةتقدم أن اإلمام 

وورد عن بعض السلف أم كانوا إذا أتوا ، والوطء يبيح العقد ،وأن اإلمام الشافعي، تضع
، وال سيما أن الدليل الذي استند عليه مـن  بزان وزانية زوجوا أحدمها باآلخر ستراً عليهما

لة وهذه الع ،)١( “ال يسقي أحدكم ماءه زرع غريه”: منع زواج احلامل من الزنا هو حديث
  .منتفية يف حالة كون احلمل منه

فقد ، ومل تكن املرأة فراشا لغريه ،نسب ولد الزنا إىل الزاين إذا ادعاه وأما مسألة ثبوت
بينما القول املشـهور يف املـذاهب   ، قال بثبوت نسبه إىل الزاين مجاعة من السلف واخللف

  .بعة هو عدم ثبوت نسبه إىل الزايناألر

  .»وميتنع استلحاق ولد الزنا مطلقاً« :املنهاجالنووي يف قال 

ولد الزنا إىل الزاين إذا ادعاه ومل تكن املرأة فراشا لغريه وإن كان  نسب والقول بثبوت
وفيه درء ملخاطر نشأة طفل مسلم يف اتمعـات  ، خمالفاً لقول اجلمهور إال أنه قوي احلجة
  .غري اإلسالمية وليس له نسب إسالمي

 أن عمر بـن «عن حييي بن سعيد، عن سليمان بن يسار،  :)٢( موطأ مالكجاء يف 
قال أبو الوليد الباجي يف املنتقى ، »اخلطاب، كان يليط أوالد اجلاهلية مبن ادعاهم يف اإلسالم
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يريد أنه كان ( ،أن عمر كان يليط أوالد اجلاهلية مبن ادعاهم يف اإلسالم: قوله ،شرح املوطأ
يف مجاعـة   ،عن ابن القاسم ،، وروى عيسى)يلحقهم م وينسبهم إليهم وإن كانوا لزنية

  .لمون فيستلحقون أوالدا من زىن فإن كانوا أحرارا ومل يدعهم أحد لفراش فهم أوالدهميس

لحق ولده من الزنـا وال  واختار شيخنا أنه إذا است« :)١( يف الفروعقال ابن مفلح 
  . »فراش حلقه

سن وابـن سـريين   وهو مذهب احل« :)٢( بن قاسمقال يف حاشية الروض املربع ال
  .»والنخعي وإسحاق

وأيضاً ففـي  «: )٣( يف جمموع الفتاوىتعاىل  هللاخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ايش قال
والنيب صلى اهللا عليه وسلم ، قوالن ألهل العلم ،استلحاق الزاين ولده إذا مل تكن املرأة فراشاً

فإذا مل تكن  ،دون العاهر، فجعل الولد للفراش ؛)٤( “الولد للفراش، وللعاهر احلجر”: قال
   .»يف اجلاهلية بآبائهم ،وعمر أحلق أوالداً ولدوا، اً مل يتناوله احلديثاملرأة فراش

الــه وحقهــا يف الــه وحقهــا يف حــول مشــاركة املــرأة زوجهــا خبربــا وعملــها يف أعمحــول مشــاركة املــرأة زوجهــا خبربــا وعملــها يف أعم
  ثروته بناء على ذلكثروته بناء على ذلك

  :قرر امع
األصل هو قيام احلياة الزوجية على التكافل واملشاركة واملعاشـرة بـاملعروف، فعلـى    «

ل اليت تكون خارج املرتل، وعلى الزوجة القيام مبا يكون من العمل داخله الزوج القيام باألعما
   .»يف احلدود املتعارف عليها بني األزواج
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وللمرأة يف اإلسالم مسلمة كانت أو غري مسلمة ذمتـها املاليـة املسـتقلة، فتسـتقل     «
الشـرعية  بالتصرف فيما متلكه من مال وما تكسبه من ثروة، وال حيجر عليها إال باألسـباب  

  .»العامة للحجر واليت يستوي فيها الرجال والنساء

األصل هو قرار املرأة يف بيتها لرعاية زوجها وولده، وعلى زوجها واجـب إعاشـتها   «
  .»باملعروف، وال تلزم باملشاركة يف اإلنفاق على البيت ولو كانت غنية

العمل، وال حـق لـه   وإذا أذن الزوج لزوجه يف العمل فإا تستقل مبا تكسبه من هذا «
عن اشتراط مسبق بينهما، ألنـه قـد    كفيما تكسبه إال بطيب نفس منها، أو فيما كان من ذل

  .»أسقط حقه يف احتباسها من أجله بإذنه هلا يف العمل

ــة يف     « ــرأة العامل ــاركة امل ــى مش ــان عل ــق الزوج ــرج يف أن يتف وال ح
لبيـت رعايـة لبيتـه    اإلنفاق على البيت لقـاء مـا فوتـت عليـه مـن االحتبـاس يف ا      

  .»وولده، ويأمتران يف ذلك باملعروف

إذا شاركت الزوجة زوجها يف استثماراته التجارية خبربا وعملها مشـاركة تتجـاوز   «
حدود اخلدمة املرتلية اليت تكون بني الزوجني يف العادة، كان هلا يف ثروتـه نصـيب يرجـع يف    

  .»صل من ثروةتقديره إىل أهل اخلربة حسبما بذلت من جهد وما حت

  : التوجيه
فكما أن الـزوج عليـه   ، )١( ﴿وهلن مثل الذى عليهن باملعروف﴾: قال اهللا تعاىل
﴿الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبـا   :اإلنفاق لقوله تعاىل

بعمله املرأة جيب عليها أن تقوم مبا جرت عادة النساء يف بلدها فإن ، )٢( أنفقوا من أمواهلم﴾
: كما تقرر يف القواعد الفقهية،  يف بيتها بدون أجرة ألن املتعارف عليه يف البلد كاملشروط
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وللمرأة ذمتها املالية املستقلة وهلـا  ، »املعروف عرفا كاملشروط شرطاً«و ،»العادة حمكَّمة«
  .العمل خارج املرتل إذا أذن هلا الزوج

وليس له منع زوجته مـن  « :يلمواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خلجاء يف 
  .»)قال أبو احلسن يعين اخلروج للتجارة وما أشبه ذلك(، التجارة وله منعها من اخلروج

وال جيوز أن يشتري من غـري املالـك   « :قال اإلمام أبو حامد الغزايل يف اإلحياءو
تري بل لو رضى بعد ذلك وجب استئناف العقد وال ينبغي أن يش ،انتظارا لإلذن من املالك

من الزوجة مال الزوج وال من الزوج مال الزوجة وال من الوالد مال الولد وال من الولـد  
مال الوالد اعتمادا على أنه لو عرف لرضي فإنه إذا مل يكن الرضا متقدما مل يصـح البيـع   

  .»وأمثال ذلك مما جيري يف األسواق فواجب على العبد املتدين أن حيترز منه

مفصال ملا تقدم وموضحا له يف صورة خطوات عمليـة يلـزم   وقد جاء قرار امع 
  .اتباعها لفصل الرتاعات املالية بني الزوجني الناشئة عن مشاركة الزوجة لزوجها يف العمل

  حول نازلة حظر احلجاب يف املدارس العامة يف فرنساحول نازلة حظر احلجاب يف املدارس العامة يف فرنسا

 :قرر امع

ــأنه شــأن  « ــت، ش ــا كان ــرأة املســلمة حيثم ــى امل احلجــاب فريضــة اهللا عل
ــين  الصــ ــيس جمــرد رمــز دي الة والصــيام والزكــاة وســائر شــرائع اإلســالم، ول

ــلم،     ــبة للمس ــحف بالنس ــق املص ــراين أو تعلي ــبة للنص ــليب بالنس ــق الص كتعلي
واحلجاب الشرعي هو سـتر العـورة مبـا ال يشـف وال يصـف، وجسـد املـرأة كلـه         

  .»عورة على خالف يف الوجه والكفني

الفتيــات املســلمات يف  ومــا حــدث يف فرنســا مــن حظــر احلجــاب علــى«
املــدارس والوظــائف العامــة ظلــم صــارخ تدينــه الشــرائع الســماوية، والدســاتري 
الوضعية، ووثائق حقـوق اإلنسـان العامليـة، ملـا يتضـمنه مـن عـدوان علـى حريـة          
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التدين وهـي مـن آكـد حقـوق اإلنسـان الـيت كفلتـها لـه األرض والسـماء، وال          
  .»ره كيف تشاءاعتبار ملن زعم أن ذلك حق لفرنسا تقر

وعلى املسلمني يف فرنسا إعالن النكري على ذلك ومقاومته بالوسائل القانونية املتاحـة،  «
ويتعني عليهم السعي املبكر لتوفري املدارس اإلسالمية اليت توفر املناخ املالئـم حلسـن تربيـة    

  .»الناشئة، وتستر فيها عورات بنام

ن الـنكري العـام علـى كـل     وعلى بقية األمـة إعانتـهم علـى ذلـك، وإعـال     «
  .»من يصادر على املسلمات هذا احلق فوق كل أرض وحتت كل مساء

  : التوجيه
وإىل النصوص اآلمرة ، استند قرار امع إىل نصوص الكتاب والسنة اآلمرة باحلجاب

وإىل النصوص اآلمرة بتربية النشء على اإلسالم ومسؤولية ، بإنكار املنكر حسب االستطاعة
  . ة معلومةوالنصوص يف ذلك كله كثري، ن رعيتهكل راع ع

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم
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))٤٤//٢٢((  

  عقود التأمین خارج دیار اإلسالمعقود التأمین خارج دیار اإلسالم
  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

 بـمدينة كوبنهاجن ثايناملنعقد يف دورة مؤمتره ال جممع فقهاء الشريعة بأمريكاإن ف
مـن   ٢٥-٢٢املوافق  ،هـ ١٤٢٥  عام مجادى األوىلهر شمن  ٧-٤من  الدمناركبدولة 

  . م ٢٠٠٤ عامشهر يونيو 

موضوع خبصوص  وخربائه املقدمة من السادة أعضاء امععلى األحباث  طالعهابعد 
  .، واملناقشات املستفيضة اليت دارت حوله"عقود التأمني خارج ديار اإلسالم"

 ما يليامع قرر 

  نيمن حيث فكرة التأم: أوال

األمن نعمة إهلية، وحاجة إنسانية ملحة، وبالتايل فإن السـعي لتحصـيله سـعي     -١
  .مشروع

تقوم فكرة التأمني على توجيه جزء من الدخل أو الثـروة ملواجهـة    :فكرة التأمني -٢
حاالت العسر واحلاجات املستقبلية يوم أن ينقطع الـدخل أو يـنقص وملواجهـة    

إذا ات، وهو ذا املعىن أمر مقبـول شـرعا   املخاطر اليت ميكن أن تقع على املمتلك
   .جرى تطبيقه على وفاق الشريعة

يستند إىل التعاون وهو بذلك قيمة إسالمية ألنه من باب الـرب   :التأمني االجتماعي -٣
والتقوى خاصة وأنه قد حتدث لإلنسان حاجات أو تقع خماطر على ممتلكـات ال  

  .تكفي مدخراته الشخصية ملواجهتها



    - ٨٩ -  

   حيث املمارسات التأمينيةمن : ثانيا

ن التأمني التجاري الذي يقوم على وجود شركة تأمني تقوم بتحصيل األقسـاط  إ -١
وعائد ) التعويضات –األقساط احملصلة (ودفع التعويضات وأيلولة الفائض التأميين 

استثماره ملالك الشركة ينطوي على شبهات شرعية عديدة منها الغرر وأكل أموال 
بطرق حمرمة شرعا أن هذه الشركات تستثمر أمواهلا الربا فضال عن الناس بالباطل و

وهذا ما دعا مجهـور الفقهـاء    ،كاإليداع يف البنوك بفوائد واإلقراض للغري بفوائد
   .املعاصرين إىل القول بعدم جواز التأمني التجاري شرعا

 تتزايـد  إن التأمني التكافلي الذي تتواله شركات التأمني اإلسالمية القائمة والـيت  -٢
شرعا لقيامه على التكافل والتربع، ويوصي  على إباحتهامن األمور املتفق  ،وتنتشر
بتشجيع هذه الشركات والتعامل معها والعمل بكل السبل علـى شـيوع    امع

  .انتشارها

  من حيث عقود التأمني خارج ديار اإلسالم: ثالثا

ني التجاري الـذي يـرى   جتري ممارسة التأمني خارج ديار اإلسالم بأسلوب التأم -١
  .مجهور الفقهاء املعاصرين عدم جوازه شرعا

وقد بدأت بعض شركات التأمني التجاري تأخذ ببعض أساليب املمارسات التأمينية  -٢
اليت تتبعها شركات التأمني اإلسالمية وخاصة يف إصدار وثائق تأمني مع االشتراك يف 

ملا دفعه من أقساط طاملا مل حيصل  األرباح وإصدار وثائق تأمني مع استرداد املستأمن
  .على تعويضات

مراعاة خلصوصية حال املسلمني املقيمني خارج ديار اإلسالم يف ضرورة التـزامهم   -٣
بقوانني الدولة اليت يقيمون فيها وما تقضي به من التأمني اإلجبـاري خاصـة يف   

 حالة التجارة وللحاجة املاسة إىل التأمني على املمتلكات خاصة يف ةتأمينات املسؤولي
الترخص يف تأمني املسلمني املقيمني خارج ديار اإلسالم لـدى   امعالدولية؛ يرى 
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شركات التأمني التجارية يف هذه البالد تيسريا على املقيمني ا ورفعا للحرج عنهم 
   -وذلك يف األحوال التالية

  .التأمني اإلجباري الذي تلزم به النظم والقوانني  -أ 

حلاجة من أنـواع التـأمني األخـرى نظـرا لضـخامة      ما تشتد إليه ا  -ب 
الـيت تترتـب عنـد وقـوع املخـاطر وعجـز        أو التبعات املسؤولية

 .كالتأمني الصحي وحنوه إمكانات األفراد عن مواجهتها

على أن يتجه املترخصون قدر اإلمكان إىل الشركات اليت تطبق بعض أساليب التامني 
 .شركات التامني اإلسالمية هتباشر  اليت تقترب من التأمني التكافلي الذي

وتلبيـة   يوصي الس للخروج من دائرة التعامل مع شركات التأمني التجارية -٤
وسعياً حنو االلتزام الكامل باألحكام الشرعية واإلسهام حلاجات املسلمني ومطالبهم، 
  :أن توجه اجلهود إىل ما يلييف نشر أحكام وقيم اإلسالم 

تأمني إسالمية يف الـبالد الـيت يقـيم ـا      العمل على إنشاء شركات  -أ 
  .عدد كبري من املسلمني

إنشاء مكاتب متثيل لشركات التـأمني اإلسـالمية القائمـة يف بعـض       -ب 
الـبالد اإلسـالمية يف مراكـز جتمعـات املسـلمني يف الـدول غـري        

  .اإلسالمية، وهذا أمر ممكن يف ظل اتفاقيات اجلات الدولية

  .وأعلمواهللا تعاىل أعلى 
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  بيب القرارتس

  من حيث فكرة التأمنيمن حيث فكرة التأمني

 :قرر امع

ــعي    « ــإن الس ــايل ف ــة، وبالت ــانية ملح ــة إنس ــة، وحاج ــة إهلي ــن نعم األم
 .»لتحصيله سعي مشروع

  :التوجيه
فليعبدوا رب هذا • إيالفهم رحلة الشتاء والصيف • ﴿إليالف قريش  :قال تعاىل

أمـنت   ،أن اهللا تعاىلوالشاهد ، )١( منهم من خوف﴾آالذى أطعمهم من جوع و• البيت 
ة إنسانية للداللة على كونه نعمة إهلية وحاج ،كما أمنت عليهم باإلطعام ،على قريش باألمن

من بات آمناً يف سربه، معافاً يف بدنه، عنده  ،صلى اهللا عليه وسلم ملحة، ولذلك جعل النيب
طاملا وثق  ،تقلباتهفال خياف عواقب الدهر و، )٢(قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها

﴿وليخش الذين لو تركوا  :وقد قال تعاىل ،يف حفظ اهللا ورعايته ولزم التقوى واالستقامة
ذلك ليطمئن ، )٣( من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقوال قوال سديدا﴾

هناك من خافوا على أوالدهم بعد موم فتكفل بنفسه بتأمينهم شريطة لزوم التقوى، فهل 
   .من أن يشملها اهللا تعاىل حبفظه ،وهي أغلى ما يؤمن عليه، أعظم تأمني على الذرية

                                                
  .٤-١: سورة قريش - ١

بن ماجه ىف سـننه، كتـاب   ، وا)٢٢٦٨: (باب ىف التوكل على اهللا، برقم: أخرجه الترمذى ىف سننه، كتاب الزهد  -٢
، وصحيح الترمذى، )٦٠٤٢: (، وحسنه األلبـاىن ىف صحيح اجلامع، رقم)٤١٣١: (باب القنـاعة، برقم: الزهد
  ).٣٣٤٠: (، وصحيح ابن ماجه، برقم)١٩١٣: (برقم

  .٩: سورة النساء - ٣
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  :قرر امع
تقــوم فكــرة التــأمني علــى توجيــه جــزء مــن الــدخل أو  :فكــرة التــأمني«

الثـروة ملواجهـة حــاالت العسـر واحلاجــات املسـتقبلية يــوم أن ينقطـع الــدخل أو      
ن تقـع علـى املمتلكـات، وهـو ـذا املعـىن       ينقص وملواجهة املخـاطر الـيت ميكـن أ   

  .»إذا جرى تطبيقه على وفاق الشريعةأمر مقبول شرعا 

  :التوجيه
هذه الفكرة ذا املعىن ال شئ فيها إذا جرت وفق شريعة اإلسالم، وذلك ألن احملـرم  

﴿وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حـرم   :قد فصله اهللا تعاىل
 .)١( كم إال ما اضطررمت إليه﴾علي

  .)٢( ﴿وأحل اهللا البيع وحرم الربا﴾ :قال تعاىل ،واألصل يف املعامالت احلل واإلباحة

صـلى اهللا عليـه    د الشرع ومل يرد نص بتحرميه، قالوليس يف فكرة التأمني ما يضا
 ، من اشترط شرطاً ليس يف!يف كتاب اهللا تما بال أناس يشترطون شروطاً ليس” :وسلم

وكذلك قولـه  ، )٣(“ كتاب اهللا فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط اهللا أحق وأوثق
: وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم، )٤( “املسلمون عند شروطهم”: صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .١١٩: سورة األنعام - ١

  .٢٧٥: سورة البقرة - ٢

، )٢٥٣٠: (باب املكاتب وما ال حيل من الشروط الىت ختالف، برقم: ب الشروطأخرجه البخاري ىف صحيحه، كتا -٣
  .حنوه)  ٢٧٦٣: (باب إغا الوالء ملن أعتق، برقم: ومسـلم ىف صحيحه، كتاب العتق

باب أجر السمرة معلقاً، واحلاكم ىف مستدركه، كتـاب البيــوع،   : أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب اإلجارة -٤
الكـربى، كتـاب    لسـنن ، والبيهقى ىف ا)٢٥٢٩: (الدار قطين ىف سننه، كتاب البيوع، برقم، و)٢٢٧١: (برقم

  ).٢١١٢: (، وصححه األلبـاىن ىف اإلرواء، برقم)١٣٥٢٠: (باب الشروط ىف النكاح، برقم: الصداق
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إال صلحاً أحل حرامـاً أو  «: رواه أبو داود، وزاد أمحد، )١( “الصلح جائز بني املسلمني”
  .»حرم حالالً

  :معقرر ا
يسـتند إىل التعـاون وهـو بـذلك قيمـة إسـالمية ألنـه        : التأمني االجتمـاعي «

من باب الرب والتقـوى خاصـة وأنـه قـد حتـدث لإلنسـان حاجـات أو تقـع خمـاطر          
  .»على ممتلكات ال تكفي مدخراته الشخصية ملواجهتها

  :التوجيه
لضـرر،  ويكون عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية ختصص لتعويض من يصيبه ا

فجماعة التأمني التعاوين ال يستهدفون جتارة وال رحباً من أموال غريهم، وإمنا يقصدون توزيع 
﴿وتعاونوا على الرب والتقوى  :األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضرر، ودليله قوله تعاىل

 وقـد صـدر يف  ، )٢( وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب﴾
هــ  ١٣٩٨شعبان  ١٠جوازه قرار من جممع الفقه اإلسالمي يف دورته األوىل املنعقدة يف 

مبكة املكرمة مبقر رابطة العامل اإلسالمي، وكذلك أجازه هيئة كبار العلماء باململكة العربية 
 : السعودية وذلك لألسباب التالية

  .التربعقيامه على التعاون وكونه من عقود  :األول

                                                
: األحكـام، والترمذى ىف سننه، كتاب )٣١٢٠: (باب الصلح، برقم: أخرجه أبو داود ىف سننه، كتاب األقضيـة  -١

، وابن ماجه ىف سـننه، كتـاب   )١٢٧٢: (باب ما ذكر عن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ىف الصلح، برقم
، وأمحد ىف مسنده، ىف باقى مسند املكثرين، عن أىب هريـرة رضـى اهللا   )٢٣٤٤: (باب الصلح، برقم: األحكـام
: ، وصـحيح الترمـذى، بـرقم   )٣٠٦٣( :، صححه األلبـاىن ىف صحيح أىب دواد، بـرقم )٨٤٢٩: (عنه، برقم

)١٠٨٩.(  

  .٢: سورة املائدة - ٢
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الفضل والنسيئة، فال تسـتخدم أقسـاط التـأمني يف    : لوه من الربا بنوعيةخ: الثاين
  .معامالت ربوية، كما ال حيتسب عليها ما يسمى بالفوائد كما تفعل شركات التأمني

  .انتقاء املخاطرة والغرر واملقامرة ألنه قائم على التربع :الثالث

  من حيث املمارسات التأمينيةمن حيث املمارسات التأمينية

  :قرر امع
تجاري الذي يقوم على وجود شركة تأمني تقوم بتحصيل األقساط ودفـع  إن التأمني ال«

وعائد اسـتثماره ملـالك   ) التعويضات –األقساط احملصلة (التعويضات وأيلولة الفائض التأميين 
الشركة ينطوي على شبهات شرعية عديدة منها الغرر وأكل أموال الناس بالباطل والربا فضال 

واهلا بطرق حمرمة شرعا كاإليداع يف البنوك بفوائد واإلقراض عن أن هذه الشركات تستثمر أم
للغري بفوائد، وهذا ما دعا مجهور الفقهاء املعاصرين إىل القول بعدم جواز التـأمني التجـاري   

  .»شرعا

  :وذلك لألسباب اآلتية

، وقد ورد يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اشتماله على الغرر الفاحش: األول
  .)١( النهي عن بيع الغرر ،اهللا عليه وسلم

هو ما « :وبيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر املشتري وباطن جمهول، وقال األزهري
واملعـدوم   ،وبيع اآلبق ،من كل جمهول ،ويدخل فيه بيوع كثرية ،كان بغري عهدة وال ثقة

                                                
، وذكـره  )٢٧٨٣: (باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذى فيه غرر، برقم: أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب البيوع - ١

 باب ىف بيـع القـرر،  : كترمجـة للباب، وأبو دواد ىف سننه، كتاب البيوع: البخاري ىف صحيحه، ىف كتاب البيع
، وقـال  )١١٥١: (باب ما جاء ىف كراهيـة بيع الغرر، برقم: ، والترمذى ىف سننه، كتاب البيوع)٢٩٣٢: (برقم

، وابـن  )٤٤٤٢: (باب بيع احلصـاة، بـرقم : هذا حديث حسن صحيح، والنسـائى ىف سننه، كتاب البيـوع
، وصححه األلبــاىن ىف  )٢١٨٥( :باب النهى عن بيع احلصاة وبيع الغرر، برقم: ماجه ىف سننه، كتاب التجارات

  ).٩٨٤: (، وىف صحيح الترمذى، برقم)٢٨٨٧: (دواد، برقم ىبأ صحيح
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 قالـه  ،»وغري مقدور التسليم، وأفردت بعضها بالنهي لكونه من مشاهري بيوع اجلاهليـة 
  .السندي يف شرحه للنسائي

وبالنظر يف عقود التأمني جند أن املؤمن عليه ال يعرف ما سوف يدفع، ألنه قد يدفع 
ويتوقف عن سداد باقي األقساط،  ،مث يقع الضرر فيقبض مبلغ التأمني كامالً ،قسطني مثالً

لغـرر  ع ضرر، وهذا عني اوال يعرف ما سوف يأخذ، ألنه قد يدفع األقساط كاملة وال يق
  .واجلهالة

إن وقع ربح املـؤمن   ،فإن الضرر قد يقع وقد ال يقع ،اشتماله على املقامرة: الثاين
عليه مبلغ التأمني كامالً، وإن مل يقع رحبت شركة التأمني األقساط اليت سددها املؤمن عليه، 

يف  ،سـر ، وهذا يدخل قطعاً يف عموم النهي عن امليفا هذه املقامرةفاملؤمن واملؤمن عليه طر
منوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل آ﴿يا أيها الذين : قوله تعاىل

  .)١( الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾

، وكالمهـا حمـرم بـالنص    الفضل والنسيئة: اشتماله على الربا بنوعيه :الثالث
  .واإلمجاع

كأن يقرض رجل  ،الزيادة فيه فهو الزيادة يف الدين نظري األجل، أو« :أما ربا النسيئة
آخر مبلغاً معيناً على أن يؤده بعد فترة حمددة بزيادة معينة، وهو حمرم بالكتـاب والسـنة   

منوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة آ﴿يا أيها الذين  :فمن الكتاب قوله تعاىل، »واإلمجاع
 ،عن جابر رضي اهللا عنه ،مارواه مسلم بسنده ، ومن السنة،)٢( واتقوا اهللا لعلكم تفلحون﴾

                                                
  .٩٠: سورة املائدة - ١

  .١٣٠: سورة آل عمران - ٢
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» وشاهديه، هم سواء ،وكاتبه ،وموكله ،آكل الربا، لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم«: قال
  . اهللا يف جمموعهما نقله النووي رمحه  ،ومن اإلمجاع، )١(

أن املؤمن عليه حيصل على أكثر مما دفعه يف حالـة   ،وسبب وجوده يف عقد التأمني
بلغ التعويض، كذلك حيصل  على أكثر مما دفعه إن مل يقع وهو ما يسمى مب ،وقوع الضرر

ألن شركة التأمني تضيف إليه ما يسمى بالفوائد وذلك بعد بلوغه سناً معينة يتفقا  ،الضرر
  .اً كفوائد البنوك احملرمة شرعاًمقدمالفوائد تكون نسبتها متفق عليه  عليها يف العقد، وهذه

أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وقد ثبت حترميـه  فهو بيع النقود، « :وأما ربا الفضل
أنه ى « صلى اهللا عليه وسلم،عن النيب  ،ما رواه مسلم ،فمن السنة، »بالسنة وإمجاع األمة

وامللح  ،والتمر بالتمر ،والشعري بالشعري ،والرب بالرب ،والفضة بالفضة ،عن بيع الذهب بالذهب
ما نقله  ، ومن اإلمجاع،)٢( »زاد أو ازداد فقد أرىب فمن ،إال سواء بسواء عيناً بعني ،بامللح

وأمجع املسلمون على حترمي الربا يف هذه األنواع «: النووي رمحه اهللا يف جمموعه، حيث قال
  . »املنصوص عليه، واختلفوا فيما سواها

أن املؤمن عليه يدفع أقساطاً نقدية مث يستردها نقـداً   ،وسبب وجوده يف عقد التأمني
سابق عن بيع النقود بنقود فينطبق عليه النهي ال ،وقع الضرر أم مل يقع ،عد ذلك بزيادةأيضاً ب
  .بزيادة

                                                
 ن، والبيهقـى ىف السـن  )٢٩٩٥: (كل الربا وموكله، برقمآباب لعن : أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب املساقاه  -١

، وصححه النووى ىف شرح السنة، )٩٨٣٤: (ما جاء ىف التشديد ىف حترمي الربا، برقم باب: الكربى، كتاب البيوع
  ).١٨٤٧:  (، واأللبـاىن ىف صحيح الترغيب والترهيب، برقم)٤/٢٣٩: (برقم

، وأبو دواد ىف )٢٩٧١: (باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم: أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب املساقاه  -٢
باب مـا جـاء أن   : ، والترمذى ىف سننه، كتاب البيوع)٢٩٠٧: (باب ىف الصرف، برقم: البيـوعسننه، كتاب 

: حسن صحيح، والنسـائى ىف سننه، كتاب البيـوع: ، وقال)١١٦١: (احلنطة باحلنطة مثالً مبثل كراهيـة، برقم
  ).١٣٣٩: (، وصححه األلبـاىن ىف اإلرواد، برقم)٤٤٨٩: (باب بيع الشعري بالشعري، برقم
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ملا فيه من جهالة وغرر ومقامرة، ومل يبح الشرع  ،اشتماله على الرهان احملرم:الرابع
وظهور ألعالمه باحلجة والسنان، فقد حصر النيب صلى  ،من الرهان إال ما فيه نصرة لإلسالم

ال سبق إال يف خف أو حـافر أو  ”: بقوله ،رخصة الرهان بعوض يف ثالثة ،عليه وسلماهللا 
  .  )١( “نصل

يتمثل يف أن الطرفان يراهنان على وقوع حدث معني  ،ووجه املقامرة يف عقود التأمني
  .يف املستقبل، إن وقع خسر أحدمها وربح اآلخر، والعكس صحيح

ة التأمني زاد الغنب الفاحش والظلـم علـى   وجيدر اإلشارة هنا إىل أنه كلما قلت مد
املؤمن عليه أكثر من شركة التأمني، فمثالً يف عقود التأمني على السيارات واحلريق واملباين 

خاصة  ،وحنوه تكون مدة التأمني لفترة تتراوح بني السنة والسنتني جتدد حسب رغبة الطرفني
شركة التأمني مبلغاً مرتفعاً نسبياً، فإذا ويف مقابل هذه املدة القصرية تتقاضي  ،يف السيارات

مرت املدة ومل يقع الضرر خسر املؤمن عليه كل أقساطه اليت دفعها وال يسترد منها شـيئاً،  
خالف العقود طويلة األجل كالتأمني على احلياة، كل ما هنالك أنه حيصل علـى خصـم   

  .بسيط من شركة التأمني على أقساطه إذا جدد العقد لسنة أخرى

 ،وهو حمرم لدخوله يف عموم النهي ،اشتماله على أخذ مال الغري بال مقابل:خلامسا
﴿يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة  :يف قوله تعاىل

                                                
بـاب  : ، والترمذى ىف سننه، كتاب اجلهاد)٢٢١٠: (باب ىف السبق، برقم: أخرجه أبو داود ىف سننه، كتاب اجلهاد -١

بـاب  : هذا حديث حسن، والنسـائى ىف سننه، كتاب اخليل: ، وقال)١٦٢٢: (ما جاء ىف الرهان والسبق، برقم
، وحســنه  )٢٨٦٩: (ب السبق والرهان، بـرقم با: ، وابن ماجه ىف سننه، كتاب اجلهاد)٣٥٠٣: (السبق، برقم

، وكذلك ىف صـحيح  )١٥٦٦: (، وصححه األلبـاىن ىف اإلرواء، برقم)٥/٥٣٥: (النووي ىف شرح السنة، برقم
  .كتب السنة األربعـة
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صـلى اهللا   وقال النيب ،)١( عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما﴾
  .)٢( “كم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامةأموال” :عليه وسلم

فكان حراماً، فضالً عن أن هـذه   ،اشتماله على اإللزام مبا ال يلزم شرعاً: السادس
، واإلقراض كاإليداع بفوائد يف البنوك الربوية ،الشركات تستثمر أمواهلا بطرق حمرمة شرعاً

  :أمني على احلياة يوجد البندين التالينيفمثالً يف أحد عقود شركات التللغري بفوائد ربوية، 

يف حالة عدم سداد األقساط ملدة تزيد عن ستة أشهر يقوم املؤمن عليه بسـداد  ) ١(
مجيع األقساط املتأخرة، أو أجزاء منها، باإلضافة إىل فوائد القروض املتأخرة مضافاً إليهـا  

بول أو رفض إعادة سريان سنوياً ومع ذلك فللشركة حق ق) ٪٧(فوائد تأخري مركبة، بواقع 
فنرى كيف تسفر الشركة عن وجهها الربوي القبيح عند عجز ، التأمني دون إبداء األسباب

  .املؤمن عليه عن السداد لظرف أو آلخر

وهي الـيت يرغـب   ، جيوز للشركة أن متنح قروضاً على الوثائق القابلة للتصفية) ٢(
 ،من قيمة التصفية )٪٩٠( يف حدود ،رداد مالهاملؤمن عليه يف عدم إكمال فترة التأمينية واست

ونلمس هنا قيام الشركة بدور البنك ، اليت حتددها الشركة يف عقد القرضبالشروط والفوائد 
  .الربوي

ومن اجلدير بالذكر أن وثائق التصفية هذه يسترد فيها املؤمن عليه ماله يف مقابل مبالغ 
س ماله كامالً أبداً، ويف حالة سداده ألقسـاط  رد رأتختصم منه ويتفق عليها مقدماً، فال يس

  .مرتفعة فإن شركة التأمني تعطيه أرباحاً أعلى من خسارته فيقع الضرر هنا على الشركة

                                                
  .٢٩: سورة النساء - ١

ـ : أخرجه البخارى ىف صحيحه معلقاً ىف ترمجة كتاب احلبل -٢ ت نقـص بقيمـة   باب إذا غضب جارية نزعم أا مات
: ، نتفق عليه، أخرجه البخارى ىف صحيحه، كتاب اجلزية"ولكل غادر لـواء يوم القيـامة: "اجلاريـة، أما لقول

باب حتـرمي الغـدر،   : ، ومسـلم ىف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري)٢٩٤٩: (باب إمث الغادر للربو الفاجر، برقم
  ).٣٢٦٧: (برقم
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  :قرر امع
ــأمني اإلســالمية القائمــة  « ــواله شــركات الت ــذي تت ــأمني التكــافلي ال إن الت

يامـه علـى التكافـل    واليت تتزايد وتنتشر من األمـور املتفـق علـى إباحتـها شـرعا لق     
والتربع، ويوصي امـع بتشـجيع هـذه الشـركات والتعامـل معهـا والعمـل بكـل         

  .»السبل على شيوع انتشارها

  : التوجيه
يدخل كذلك يف باب التعاون على الرب والتقوى، التكافل والتربع ومساحة الـنفس  

حباً من أموال غريهم ال يستهدفون جتارة وال ر ؤالءوطيبها يف بذل املال وحتمل املخاطر، فه
باحته وجوازه باعتبـاره مـن   إوهذا فيه من املصاحل الشرعية الكثري،األمر الذى يدل على 

  .املصاحل املرسلة
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))٥٥//٢٢((  

  شراء البیوت عن طریق التمویل الربويشراء البیوت عن طریق التمویل الربوي
  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

 بـمدينة كوبنهاجن ثاينره الاملنعقد يف دورة مؤمت جممع فقهاء الشريعة بأمريكاإن ف
من شهر  ٢٥-٢٢املوافق  هـ، ١٤٢٥ عام مجادى األوىلشهر من ٧-٤من  الدمناركبدولة 
  . م ٢٠٠٤ عاميونيو 

 موضوعخبصوص وخربائه املقدمة من السادة أعضاء امع على األحباث  طالعهابعد 
  .ليت دارت حوله، واملناقشات املستفيضة ا"شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي"

  ما يليامع قرر 

الربا بنوعيه فضال  التأكيد على ما أكدت عليه األدلة الشرعية القاطعة من حرمة :أوال
وهو ما قررته مجيع دور اإلفتاء واامع الفقهية  ونسيئة، وأن فوائد البنوك هي الربا احلرام،

 .يف خمتلف أحناء العامل اإلسالمي

، املعتربة شرعاً الربا ال حتله يف األصل إال الضروراتاالقتراض بالتأكيد على أن  :ثانيا
وبشروطها اليت نص عليها أهل العلم، بـأن   شأنه شأن سائر احملرمات القطعية يف الشريعة،

تكون واقعة المنتظرة حبيث يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على الدين أو 
تكون ملجئة حبيث خياف املضطر هالك نفسه أو قطع النفس أو العقل أو النسل أو املال،وأن 

عضو من أعضائه أو تعطل منفعته إن ترك احملظور، وأن الجيد املضطر طريقاً آخـر غـري   
وعلى من تلبس حبالة من حاالت الضرورة أن يلجأ إىل من يثق يف دينه وعلمه من .  احملظور

  .أهل الفتوى يف تقدير ضرورته
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لة الضرورة يف إباحة احملظور مىت توافرت شرائط تطبيقهـا،  أن احلاجة ترتل مرت :ثالثا
  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

حتقق احلاجة مبفهومها الشرعي وهو دفع الضرر، والضعف الذي يصـد عـن    -١
التصرف والتقلب يف أمور املعاش، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، وليس 

  .االنتفاع والترفه والتنعمجمرد التشوف إىل الشيء، أو جمرد الرغبة يف 
انعدام البدائل املشروعة، وذلك بأن يعم احلرام، وتنحسم الطرق إىل احلـالل،   -٢

وإال تعني بذل اجلهد يف كسب ما حيل، ومن بني هذه البدائل االستئجار مـىت  
  .اندفعت به احلاجة

 . االكتفاء مبقدار احلاجة، وحترمي ما يتعلق بالترفه والتنعم، أو حمض التوسع -٣
انعدام القدرة على التحول إىل مواضع أخرى يتسىن فيها احلصول على البديل  -٤

 .املشروع

وبناء على ما سبق فإن األصل يف العاجز عن متلك مسكن بطريق مشروع ال  :رابعا
ربا فيه وال ريبة أن يقنع باالستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه اهللا ورسوله من 

 .الربا

 بالنسـبة لـبعض النـاس،    ظاهرةً ومشقةً بالغاً اًحرج االستئجار إذا مثل :خامسا
وعدم وجود مسكن مستأجر يكفيهم، أو خلروج أجرته  العتبارات تتعلق بعدد أفراد األسرة،

جاز هلم الترخص يف متلك  ،أو لغري ذلك من الظروف القاهرة ،عن وسع رب األسرة وطاقته
، بعد الرجوع إىل أهل العلم لتحديد مقـدار  مسكن ذا الطريق يف ضوء الضوابط السابقة

هذه احلاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صالحيتها بأن ترتل 
  .مرتلة الضرورة يف إباحة هذا احملظور

عليه كل اامع اإلسالمية الرمسيـة واألهليـة مـن     تالتأكيد على ما أكد :سادسا
إما من خـالل إنشـاء   : اإلسالمية ملشكلة متويل املساكنتوفري البدائل  علىضرورة العمل 

وىل باعتباره األرضى للرب جل وعال، واألنفع لدينه ولعباده، أو مؤسسات إسالمية وهو اَأل
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مع اجلاليات اإلسالمية مبـا   اليت جتريهامن خالل إقناع البنوك الغربية بالتعديل يف عقودها 
أن يتوافر البديل اإلسالمي املنشود، وهو أمر ميسور إىل  ،الشريعة اإلسالمية أحكاميتفق مع 

  .يف هذه اتمعات

مناشدة القادرين يف العامل اإلسالمي أن يتبنوا مشروعا استثماريا جيمع اهللا هلم  :سابعا
فيه بني الكسب يف الدنيا واألجر يف اآلخرة، لتوفري مساكن للراغبني يف ذلك من املسلمني 

 أو مراحبة، وذلك بصيغة من الصيغ الشرعية املعروفة مشاركة، ،لغربيةاملقيمني يف اتمعات ا
أو حنوه، وأال يغالوا يف تقـدير   بضوابطه الشرعية، أو استصناعا، أو تأجريا منتهيا بالتمليك

 أرباحهم، حىت ال يكونوا فتنة تصد الناس عن التعامل ابتداء مع املؤسسـات اإلسـالمية،  
  .إليه أو الحت بوادره طبيق اإلسالمي كلما دعيوحتملهم على إساءة الظن بالت

  وأعلمواهللا تعاىل أعلى 
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  تسبيب القرار

  :قرر امع
التأكيد على مـا أكـدت عليـه األدلـة الشـرعية القاطعـة مـن حرمـة الربـا          «

بنوعيه فضال ونسيئة، وأن فوائد البنـوك هـي الربـا احلـرام، وهـو مـا قررتـه مجيـع         
  .»يف خمتلف أحناء العامل اإلسالمي دور اإلفتاء واامع الفقهية

  : التوجيه
فهو الزيادة يف الدين نظري األجل أو الزيادة فيه، وهو حمرم يف الكتاب، : أما ربا النسيئة

  .والسنة، وإمجاع األئمة

يا أيها الذين آمنوا ﴿: أما حترميه يف الكتاب ففي عدة آيات، منها قول اهللا عز وجل
﴿الذين يأكلون الربا ال يقومـون إال   :، وقوله تعاىل)١(عفة﴾ ال تأكلوا الربا أضعافا مضا

كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس، ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا، وأحـل  
  .)٢( اهللا البيع وحرم الربا﴾

 :وأما حترميه يف السنة ففي أحاديث كثرية

 عليه وسلم آكل الربـا،  لعن رسول اهللا صلى اهللا: عن جابر رضي اهللا عنه قال - ١
  .)٣( وموكله، وكاتبه، وشاهديه، هم سواء

                                                
  .١٣٠: سورة آل عمران - ١

  .٢٧٥: البقرةسورة  - ٢

 ن، والبيهقـى ىف السـن  )٢٩٩٥: (باب لعن أكل الربا وموكله، برقم: أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب املساقاه - ٣
، وصححه النووى ىف شرح السنة، )٩٨٣٤: (باب ما جاء ىف التشديد ىف حترمي الربا، برقم: الكربى، كتاب البيوع

  ).١٨٤٧:  (ترهيب، برقم، واأللبـاىن ىف صحيح الترغيب وال)٤/٢٣٩: (برقم
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لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قالوعن عبد  - ٢
   .)١( آكل الربا وموكله شاهديه وكاتبه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ،)غسيل املالئكة( ،وعن عبد اهللا بن حنظلة - ٣
  . )٢(“درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثالثني زنية”: وسلم

وعن جار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبته يوم  - ٤
وربا اجلاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بـن عبـد   ”: عرفة يف حجة الوداع

  . )٣( “املطلب، فإنه موضوع كله

وقد أمجع املسلمون على حترمي «: )٤( د قال اإلمام النووي يف اموعوأما اإلمجاع، فق
، »املاوردي: وممن حكاهوقيل إنه كان حمرما يف مجيع الشرائع، . الربا، وعلى أنه من الكبائر

  .أعلى وأعلمواهللا 

فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة وقد ثبت حترميه : وأما ربا الفضل
  .نة، وإمجاع األمةالس

                                                
، والترمذى ىف سننه، كتاب )٢٨٩٥: (باب ىف آكل الربا وموكله، برقم: أخرجه أبو داود ىف سننه، كتاب البيـوع - ١

باب املوتشمات، : ، والنسـائى ىف سننه، بزيادة ىف كتاب الزينة)١١٢٧: (باب ما جاء ىف أكل الربا، برقم :البيوع
، وصححه األلبــاين  )٢٦٨١: (باب التفليظ ىف الربا، برقم: سننه، كتاب التجارة ، وابن ماجه ىف)٥٠١٥: (برقم

  ).١١٣٦: (ىف األرواء، برقم

، )٢٠٩٥١: (أخرجه أمحد ىف مسنده، ىف مسند األنصـار رضى اهللا عنهم، من حديث عبـد اهللا حفظـه، بـرقم    - ٢
ال أمحد رجال الصحيح، وصححه األلبـاين ورج: والطرباىن ىف األوسـط والكبري، وقال اهليثمى ىف جنح الزوائد

، ىف صحيح اجلـامع،  "أشـد عند اهللا: "، وصححه كذلك بلفـظ)١٨٥٥: (ىف صحيح الترغيب والترهيب، برقم
  ).٣٣٧٥: (برقم

، وأبو داود ىف )٢١٣٧: (باب حجه النىب صلى اهللا عليه وسلـم، برقم: أخرجه مسلـم ىف صحيحه، كتاب احلج - ٣
، والترمذى ىف سـننه، كتـاب   )١٦٢٨: (باب صفة حجة النىب اهللا عليه وسلـم، برقم: اسـكسننه، كتاب املن

  ، وقال حديث حسن صحيح)٣٠١٢: (باب ومن سـورة التوبة، برقم: تفسري القرآن

  ).٩/٢٩١: (اموع، اإلمام النووي - ٤
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  .أما حترميه يف السنة ففي أحاديث كثرية

ال تبيعـوا  ”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال
الذهب بالذهب إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال 

أخرجه أمحـد   .)١( “ناجزبوا منها غائبا مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيع
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والـرب بـالرب،   ”: ويف لفظ آخر، والشيخان وغريمها

فمن زاد . والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح مثال مبثل، سواًء بسواء، يداً بيد
  . )٢( “أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء

وأمجع املسلمون على حتـرمي  «: )٣( مجاع فقد قال اإلمام النووي يف اموعوأما اإل
  .»واختلفوا فيما سواها. الربا يف هذه األعيان الستة املنصوص عليها

أما ما قررته مجيع دور اإلفتاء واامع الفقهية يف خمتلف أحناء العامل اإلسالمي من أن 
نشري يف ذلك إىل قرار جممع البحوث اإلسـالمية يف  فوائد البنوك هي الربا احلرام فيكفي أن 

اإلقراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة وال ضرورة، «: هـ الذي جاء فيه١٣٨٥القاهرة عام 
  .»واالقتراض بالربا حمرم كذلك، وال يرتفع إمثه إال إذا دعت إليه الضرورة

  :قرر امع
إال الضرورات، شأنه شـأن سـائر   التأكيد على أن االقتراض بالربا ال حتله يف األصل «

احملرمات القطعية يف الشريعة، وعلى من تلبس حبالة من حاالت الضرورة أن يلجأ إىل من يثق يف 
 .»دينه وعلمه من أهل الفتوى يف تقدير ضرورته

                                                
، ومســلم ىف  )٢٠٣١(: باب بيع الفضـة بالفضــة، بـرقم  : أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب البيـوع - ١

، ومسند أمحد، ىف باقى مسند املكترية، مـن حـديث أىب   )٢٩٦٤: (باب الربا، برقم: اةقصحيحه، كتاب املسـا
  ).١١٠٥٤: (سعيد اخلدرى رضى اهللا عنه، برقم

  سبق خترجيه - ٢

  ).٩/٣٩٢( :لنووىل اموع - ٣
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  : التوجيه
: مـن قـول اهللا تعـاىل   ، »الضرورات تبيح احملظورات«وقد استنبط العلماء قاعدة 

ة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا بـه واملنخنقـة واملوقـوذة    ﴿حرمت عليكم امليت
واملتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 
باألزالم ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون اليـوم  

م اإلسالم دينا فمـن اضـطر يف   أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لك
لكن قرنوها بقاعدة أخرى ضابطة هلا ، )١(خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم﴾

﴿فمن اضطر غري : واستنبطوها من قول اهللا تعاىل ،»ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها«: هي
ا على تلـك  وقد ذكروا للضرورة قيودا استنادا إليها، وأكدو، باغ وال عاد فال إمث عليه﴾

  .ل يف معرفتها األفهامضتالضوابط اعتمادا عليها، خمافة أن تلتبس على الناس األقالم أو 

وعلى من تلبس حبالة من حاالت الضرورة أن يلجأ إىل من يثق يف دينه وعلمه مـن  
العلماء املتخصصني بالفتوى متجردا يف سؤاله من اهلوى والدعوى، مبتعدا عن تزين الباطل 

نة، نائيا عن تقرير املفيت بعبارات مستحسنة، عارضا حالته بكل أمانة، سائال عن بألفاظ حس
حكم اهللا تعاىل دون تلبيس أو خيانة، طالبا معرفة حالته، مستوضحا عن مدى ضرورته أو 
مسيس حاجته،  على أن يتم ذلك قبل اإلقدام على معاملة ربوية تسخط عليه ربه، وتعرضه 

  .)٢( ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾: ل تعاىلقا. حلرب من اهللا ورسوله

وعلى املفيت أن يكون يقظا حىت ال تغلب عليه الغفلة والسهو قاصدا معتدال ال يذهب 
باملستفيت مذهب التشاد، وال مييل به إىل التسيب، وال يفتيه بالتشهي واملتخري، وال مبوافقـة  

﴿وال تقولوا ملا تصـف  : ال اهللا تعاىل فيهميندرج يف عداد من ق لئالرض أو التعسف، غال

                                                
   .٣: سورة املائدة -١ 

  .٤٣: لسورة النح - ٢
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ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب إن الذين يفترون على 
  .)١( اهللا الكذب ال يفلحون متاع قليل وهلم عذاب أليم﴾

وحيسن باملفيت أن يستأنس يف هذه احلالة مبا قرره أهل العلم من مراتـب الرغبـة يف   
لع على ضابط كل مرتبة من هذه الرغبات حىت تنضبط الفتـوى، وتنـدفع   ويط. األشياء

  .الدعوى ويتحقق التسديد والتقوى

ضرورة، وحاجة، ومنفعة، : وقد ذكر العلماء أن مراتب الرغبة يف األشياء مخس وهي
وإذا مل تراع هذه األمور كانت الفتوى بعيدة عن التحقيق، عارية مـن   )٢(وزينة، وفضول 

  .كل توفيق

  :قرر امع
أن احلاجة تـرتل مرتلـة الضـرورة يف إباحـة احملظـور مـىت تـوافرت شـرائط         «

  :تطبيقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

حتقق احلاجة مبفهومها الشرعي وهو دفع الضرر، والضعف الـذي يصـد عـن    « -١
تشـوف  التصرف والتقلب يف أمور املعاش، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، وليس جمرد ال

  .»إىل الشيء، أو جمرد الرغبة يف االنتفاع والترفه والتنعم

  : التوجيه
ولـيس حيـل باحلاجـة حمـرم إال يف     «: قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف األم

  .)٣(»الضرورات

                                                
  .١١٧،١١٦: رة النحلسو -١ 

 ).١/٢٧٦: (غمز عيون البصائر، للحموي  -٢ 

  ).٣/٢٨: (األم، للشافعي - ٣
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ــم   « -٢ ــرام، وتنحس ــم احل ــأن يع ــك ب ــروعة، وذل ــدائل املش ــدام الب انع
كسـب مـا حيـل، ومـن بـني هـذه        الطرق إىل احلـالل، وإال تعـني بـذل اجلهـد يف    

  .»البدائل االستئجار مىت اندفعت به احلاجة

الزمـان   بقإن احلرام إذا ط«: )١( قال إمام احلرمني اجلويين رمحه اهللا تعاىل يف الغياثى
وأهله، ومل جيدوا إىل طلب احلالل سبيال، فلهم أن يأخذوا منه قدر احلاجة، وال تشـترط  

ل امليتة يف حقوق أحاد الناس، بل احلاجة يف حق الناس كافـة  رعاها يف إحالنالضرورة اليت 
 فاملرعي: مث ضبط ذلك بضابط جلي حني قال. ترتل مرتلة الضرورة يف حق الواحد املضطر

  .»الناس على ما يقيم قواهم إذن رفع الضرار واستمرار
  . »سعاالكتفاء مبقدار احلاجة، وحترمي ما يتعلق بالترفه والتنعم، أو حمض التو« -٣

  : التوجيه
يف قواعد األحكام يف مصاحل  ،قال سلطان العلماء العز بن عبد السالم رمحه اهللا تعاىل

لو عم احلرام األرض حبيث ال يوجد فيها حالل جاز أن يستعمل من ذلك مـا  « :)٢( األنام
تدعو إليه احلاجة، وال يقف حتليل ذلك على الضرورات، ألنه لو وقـف عليهـا ألدى إىل   

العباد، واستيالء أهل الكفر والعناد على بالد اإلسالم، والنقطع الناس عن احلـرف  ضعف 
وال يتبسط يف هذه األموال كما يتبسط يف املال . والصنائع واألسباب اليت تقوم مبصاحل األنام

احلالل، بل يقتصر على ما متس إليه احلاجة، دون أكل الطيبات، وشرب املستلذات، ولبس 
فاظفر ذا التحقيق فإنه نفيس، وضعه نصب عينيك لتـرد   ،»مبنازل التتماتالناعمات اليت 

  .إليه أشباهه من كل مقيس
ــا    « -٤ ــىن فيه ــرى يتس ــع أخ ــول إىل مواض ــى التح ــدرة عل ــدام الق انع

 .»احلصول على البديل املشروع

                                                
  ).٤٨٠-٤٧٨: (الغياثي، اإلمام اجلويين - ١

  ).٢/١٥٩: (قواعد األحكام يف مصاحل األنام، العز بن عبد السالم - ٢
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  : التوجيه
ومنه ، التحول إىل موضع آخر يتوفر فيه البديل املشروععلى النازلة  صاحبفإذا قدر 

وهو القرض الربوي، وليعلم أن من ترك  ،حرم عليه اإلقدام على اخليار املمنوع، االستئجار
  .شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه

﴿ومن يهاجر يف سبيل هللا جيد يف األرض مراغمـا  : ويستأنس ملا ذكرنا بقوله تعاىل
ت فقد وقع أجره كثريا وسعة، ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املو

  .)١( على اهللا، وكان اهللا غفورا رحيما﴾

وقد استدل ذه اآلية على أن اهلجرة واجبة على «: )٢( قال الشوكاين يف فتح القدير
كل من كان بدار شرك، أو بدار يعمل فيها مبعاصي اهللا جهارا إذا كان قادرا على اهلجـرة  

وظاهرهـا  . لعموم وإن كان السبب خاصاومل يكن من املستضعفني، ملا يف هذه اآلية من ا
  .»عدم الفرق بني مكان ومكان، وزمان وزمان

                                                
  .١٠٠: سورة النساء - ١

  ).١/٥٠٥: (فتح القدير، للشوكاين - ٢
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

  ،،،أما بعد

أربعمائة ومخسة وعشرين من شهر مجادى األوىل لعام ألف و ٧-٤نه يف الفترة من إف
  .لعام ألفني وأربعة من امليالد من يونيو -٢٥-٢٢من اهلجرة املوافق 

املؤمتر السنوي الثـاين مـع   ليات اكوبنهاجن جرت فع الدمناركيةويف العاصمة 
وسط حضور قوي وفعال شارك فيه لفيف من السـادة أعضـاء    فقهاء الشريعة بأمريكا

يف اجللسـة االفتتاحيـة    الدمناركيـة ثيل رمسي من احلكومة وأيضا وسط مت. امع وخربائه
  .للمؤمتر

هذا وقد دارت مناقشات حول املوضوعات املقدمة من السادة أعضاء امع وخربائه 
فيما يشغل املسلمني يف الساحة األمريكية بشكل خاص وفيما خيص املسلمني يف الغـرب  

  .بوجه عام

قرارات اليام متتالية خلص امع إىل إصدار أ أربعةوبعد مناقشات مطولة على مدى 
  : اآلتية فقهيةال

  التعامل مع غري املسلمني: املوضوع األول
الرب والقسط هو أساس التعامل مع املساملني ألهل اإلسالم من أكد امع على أن 

، ومن مظاهر ذلك إجابة دعوم، وضيافتهم يف بيوت املسلمني، وإدخاهلم إىل غري املسلمني
ساجدهم تعريفا هلم باإلسالم، وتأليفاً لقلوم عليه، ومن ذلك أيضا تبادل اهلدايا معهم، يف م

غري أعيادهم ومناسبام الدينية، وعيادة مرضاهم، واملشاركة يف تشييع موتاهم إذا وجـد  
  .املقتضي لذلك، على أن جيتنب ما يتعلق بتجهيز امليت ودفنه من طقوس دينية



    - ١١٤  -  

واز يف ذلك كله إىل االستحباب إذا وجد املقتضى من جِوار أو وترتفع درجة هذا اجل
زمالة يف العمل أو رفقه يف السفر وحنو ذلك  على أن تستصحب نية التألف والدعوة إىل اهللا 

 .يف ذلك كله ما أمكن

باعتبـاره   أجاز امع نئة غري املسلمني باملناسبات االجتماعية اخلاصة ـم كما 
رب والقسط الذي أمر به أهل اإلسالم يف التعامل معهم، ولكنه أكد على داخال يف مفهوم ال

ملا يتضمنه ذلك مـن   عدم جواز املشاركة يف احتفاالم وأعيادهم الدينية أو نئتهم ا
  .إقرار لعقائد ومناسك ال يدين ا أهل اإلسالم

العمل القضـائي خـارج ديـار اإلسـالم مـا حيـل        :املوضوع الثاين
  رممنه وما حي

اللجوء إىل القضاء الوضعي خارج ديار اإلسالم، فقرر أن  شرعيةناقش امع مدى 
أكد على و، هو وجوب التحاكم إىل الشرع املطهر داخل ديار اإلسالم وخارجها األصل

  .حتكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بني اإلميان والنفاقأن 

الوضعي عندما يتعني سبيال الستخالص حـق أو   القضاء رخص يف اللجوء إىلمث 
بعض محلة الشـريعة لتحديـد    إىل، شريطة اللجوء دفع مظلمة يف بلد ال حتكمه الشريعة

احلكم الشرعي الواجب التطبيق يف موضوع النازلة، واالقتصار على املطالبة به والسعي يف 
  . تنفيذه

فال التحاكم بالوكالة، وبالتايل باألصالة جاز فيه  التحاكممث بني أن كل ما جاز فيه 
، بشرط عدالة القضية اليت يباشـرها  حرج يف العمل باحملاماة للمطالبة حبق أو دفع مظلمة

  .احملامي، وشرعية مطالبه اليت يرفعها إىل القضاء

 املخالفة للشريعة أو توىل تدريسهاال حرج يف دراسة القوانني الوضعية مث بني أنه 
بدراستها إىل العمل باحملاماة  للتوصلأو  ،فضل أحكام الشريعة عليهاوحقيقتها  للتعرف على
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حقوقهم ، بشرط أن يكون واستخالص املظلومني  لنصرةيف بيئة السلطان للشريعة فيها ، 
  . عنده من العلم بالشريعة ما مينعه من التعاون على اإلمث والعدوان

 حتكم بغري ما أنزل اهللا إال األصل هو حرمة تقلد القضاء يف ظل والية المث بني أن  
بأحكـام  شـريطة العلـم   ، املسلمني يتهدد مجاعةلدفع ضرر عظيم إذا تعني ذلك سبيال 

حكام واختيار أقرب ختصصات القضاء أل، والقضاء بأحكامها ما أمكن، الشريعة اإلسالمية
ا ، وبقـاء هـذ  لقانون الوضـعي لتحكيم ا القلب، مع كراهية لشريعة اإلسالمية ما أمكنا

  . الترخص يف دائرة الضرورة واالستثناء

بغـرض إنصـاف   ) محلّفـني (جيوز أن يشارك املسلم كعضو يف هيئة  مث بني أنه
  . ، شريطة أن يكون حكمه مبا يوافق الشرعاملظلومني من املسلمني وغريهم

  نوازل األسرة خارج ديار اإلسالم: املوضوع الثالث
  . خارج ديار اإلسالم على عدة حماور وقد دارت املناقشات حول نوازل األسرة

  حول فقه األقليات: احملور األول
االجتهاد يف استنباط األحكام الشرعية لنوازل ن قصد به إهذا التعبري  أن القراربني 

وتفعيـل  ، الشرعية املقررة يف بـاب االجتـهاد   القواعدمن خالل األقليات اإلسالمية 
كقاعدة املصاحل واملآالت والضرورات  ل االستثنائيةاألصول االجتهادية اليت تتعلق باألحوا

وحنوه، واعتبار خصوصية هذه األقليات من حيث االغتراب وااللتزام القـانوين بأنظمـة   
فإن ذلك حق،  وينبغي أن اتمعات اليت يعيشون فيها، والتطلع إىل تبليغ الدعوة ألهلها، 

  .يعان عليه من دعا إليه

ت، وتلمس شواذ األقوال، والتلفيق بني آراء اتهدين، تتبع الزالأما إن قصد به 
، يفضي يف اية املطاف إىل فصل هذا مسلك باطل فإنبدعوى التجديد وحتقيق املصاحل؛ 
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هذه األقليات عن جذور أمتها يف الشرق، وتأسيس فقه حمدث لنوازهلا، وأصـول بدعيـة   
  .وبذل النصيحة الالزمة ألصحابهلالجتهاد فيها، وينبغي التحذير منه وبيان سوء مغبته، 

  حول الزواج بالكتابية : احملور الثاين
، الكتابية هي اليت يثبت انتماؤها امل إىل اليهودية أو النصـرانية أن بني القرار 

، الزواج ا مشروع مع الكراهيـة وأن ، العقد على الكتابية العفيفة صحيحووضح أن 
للزوجة الكتابيـة  مث وضح أن  ،الناشئةق مبستقبل يتعل فيماولكنه حمفوف باملخاطر خاصة 
ما  ،حضانة طفلها عند التفرق حىت يبلغ السابعةهلا أن ، واحلق يف ممارسة شعائرها الدينية

  . مل يترتب على ذلك مضرة بالطفل يف دينه

  حول إسالم املرأة وبقاء زوجها على غري اإلسالم: احملور الثالث
غري اإلسالم حرمت املعاشـرة  على رأة وبقى زوجها إذا أسلمت املنه أبني القرار 

سـلم فهمـا علـى    أن إف: ، وتبقى العصمة موقوفة مدة العدةبينهما على الفورالزوجية 
فالزوجة خمرية بني أن ترفـع أمرهـا إىل   العدة  انقضاءحىت بقي على دينه  وإن ،نكاحهما

ليستأنفا نكاحهما مىت فاء  المهتترقب إسزوجها و ةَئَيتنتظر فَن أ أو ،القاضي ليفسخ نكاحها
  .إىل اإلسالم

  الزواج الصوري بغية احلصول على األوراق الرمسية: احملور الرابع
الزواج الصوري هو الذي ال يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي أن بني القرار 

وهو علـى  وإمنا يتخذ مطية لتحقيق بعض املصاحل فحسب، ، فال يتقيد بأركان وال شروط
، وخلروجه ذا العقد عن مقاصده الشرعية، حمرم شرعا لعدم توجه اإلرادة إليها النحو هذ

  . وملا يتضمنه من الشروط املنافية ملقصوده
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فإن ثبتـت  : فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء ظاهراً  هوأما حكم
الزواج وانتفـت  قضى ببطالنه، وإذا مل تثبت فإنه حيكم بصحته قضاء مىت حتققت أركان 

  .موانعه

  الطالق الصوري حتقيقا لبعض املصاحل الرمسية: احملور اخلامس
وكل غريه يف  الطالق الصوري يؤخذ به صاحبه ما دام قد نطق به أوبني القرار أن 

، ألن الكتابة هي الوسيلة األساسية لإلثبات والتوثيق إجرائه نيابة عنه سواء أراده أم مل يرده
اصر،  أما يف باب الديانة فال يعتد به إال مع النية يف املختار من أقـوال أهـل   يف واقعنا املع

  .العلم

  مدى االعتداد بالزواج املدين الذي جتريه احملاكم املدنية: احملور السادس
تتخلف فيه بعض أركان الذي جتريه احملاكم املدنية عقد  الزواج املدين أنبني القرار 
حتقق له اإلشهار  وكان قدوقع تنتقض به مشروعيته، لكنه إذا ، األمر الذي الزواج وشروطه

الزواج ترتبت عليه اآلثار املترتبة على عقد الزواج، وذلك ألجل ما فيه من  وانعموخال من 
  .الشرعية مستكمال أركانه وشروطهيف اإلطار اإلسالمي ولكن جيب إعادته الشبهة، 

الذي جتريه احملـاكم خـارج ديـار     مدى االعتداد بالطالق املدين: احملور السابع
  اإلسالم

إذا طلق الرجل زوجته طالقا شرعيا فال حرج يف توثيقه أمـام   أنهبني القرار 
إذا تنازع الزوجان حول الطالق فإن املراكز اإلسالمية تقـوم  ، أما احملاكم الوضعية

وأن . ، بعد استيفاء اإلجراءات القانونية الالزمـة مقام القضاء الشرعي عند انعدامه
اللجوء إىل القضاء الوضعي إلاء الزواج من الناحية القانونية ال يترتب عليه وحـده  

فإذا حصلت املرأة على الطالق املدين فإا تتوجه إاء الزواج من الناحية الشرعية، 
به إىل املراكز اإلسالمية وذلك على يد املؤهلني يف هذه القضايا من أهل العلم إلمتام 
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، وال وجه لالحتجاج بالضرورة يف هذه احلالة لتوافر املراكز لناحية الشرعيةاألمر من ا
  .اإلسالمية وسهولة الرجوع إليها يف خمتلف املناطق

مدى االعتداد باخللع أو التفريق للضـرر الـذي جتريـه املراكـز     : احملور الثامن
  اإلسالمية

فإذا كان  ، ائيةللمراكز اإلسالمية خارج ديار اإلسالم صفة قضبني القرار أن 
للقائم على املركز اإلسالمي صفة احملكم سواء باتفاق الطرفني، أو الصطالح اجلاليـة  
املسلمة عليه اعتباراً  لفقهه فإنه يعتد مبا يجريه من التفريق بسبب الضـرر أو سـوء   
العشرة وحنوه بعد استيفاء اإلجراءات القانونية اليت تقيه من الوقـوع حتـت طائلـة    

  .القانون
وأكد القرار على ضرورة أن يتبع احملكمون اخلطوات الشرعية الالزمة يف مثـل  
هذه احلاالت كاالستماع إىل طريف اخلصومة، وضرب أجل للغائب منهما، وجتنـب  

 . التسرع يف احلكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن

  حول تبين املهجرين من أطفال املسلمني خارج ديار اإلسالم: احملور التاسع
، وبني ما فيهـا مـن القربـة    ضرورة كفالة اللقطاء واليتامىأكد القرار على 

والثواب اجلزيل، وفرق بني الكفالة املشروعة والتبين مبفهومه اجلاهلي الذي ينسب فيه 
الولد إىل غري أبيه، فيبني أن التبين على هذا النحو من احملرمات القطعيـة يف الشـريعة   

سبيال الستنقاذ املهجرين من أبناء املسلمني خارج ديـار  إذا تعني اإلسالمية، ولكنه 
اإلسالم من أخطار تبين اجلمعيات غري اإلسالمية هلم فإنه يرخص يف ذلك بشـكل  

، على أن تتخذ اإلجراءات العملية اليت حتصر هذه العالقة يف حدود الكفالـة  صوري
  .وحتول دون االختالط يف األنساب
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  لى من الزىن، ونسبة ولد الزىن إىل الزاين حول زواج احلب: احملور العاشر
إذا مل تكن ذات زوج حتقيقـا   جواز تزوج الزانية مبن زنا اوقد اختار امع 

ملقصود الشارع من الستر، وترغيبا لكليهما يف التوبة، أما فيما يتعلق بنسبة الولد ملـن  
  خارج بالد اإلسـالم جواز إحلاق ولد الزىن بالزاينزىن بأمه فقد اختار امع مبدئيا 

إذا ادعاه ومل تكن املرأة فراشا ألحد، وذلك درءاً للمخاطر اليت تتهدد الطفل إذا نشأ 
جمهول النسب يف هذه اتمعات، مث أرجا البت النهائي يف هذه املسـألة إىل املـؤمتر   

  .القادم ملزيد من البحث والنظر

ـا وعملـها يف أعمالـه    حول مشاركة املرأة زوجهـا خبرب : احملور احلادي عشر
  وحقها يف ثروته بناء على ذلك

بني القرار أنه إذا شاركت الزوجة زوجها يف استثماراته التجارية خبربا وعملها 
مشاركة تتجاوز حدود اخلدمة املرتلية اليت تكون بني الزوجني يف العادة، كان هلـا يف  

من جهد وما حتصل مـن   ثروته نصيب يرجع يف تقديره إىل أهل اخلربة حسبما بذلت
  .ثروة

  حول نازلة حظر احلجاب يف املدارس العامة يف فرنسا: احملور الثاين عشر
احلجاب فريضة اهللا على املرأة املسلمة شأنه شأن سـائر  أكد القرار على أن 

، وأنه ليس جمرد رمز ديين كتعليق الصليب بالنسبة للنصراين أو تعليـق  شعائر اإلسالم
ما حدث يف فرنسا من حظر احلجاب علـى  لمسلم، مث أعلن أن املصحف بالنسبة ل

املسلمات يف املدارس والوظائف العامة ظلم صارخ تدينـه الشـرائع السـماوية    
والدساتري الوضعية ووثائق حقوق اإلنسان العاملية ملا يتضمنه من عدوان على حرية 

  .ممارسة الشعائر الدينية
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ري على ذلك ومقاومته بالوسائل القانونية وأن على املسلمني يف فرنسا إعالن النك
املتاحة، وأنه يتعني عليهم السعي املبكر لتوفري املدارس اإلسالمية اليت توفر املناخ املالئم 

وأن على بقية األمة إعانتهم على ذلك، وإعالن النكري العام على . حلسن تربية الناشئة
  .ت كل مساءكل من  يصادر على املسلمات هذا احلق فوق كل أرض وحت

  عقود التأمني خارج ديار اإلسالم: املوضوع الرابع
الذي يستند إىل التعاون والتكافل ويعد من بـاب  التأمني التكافلي فرق القرار بني 

الذي تكتنفه شـبهات   ، والتأمني التجاريوهو تأمني مشروع، التعاون على الرب والتقوى
  .وأكد القرار على حترمي هذا النوعبالباطل، شرعية عديدة كالغرر والربا وأكل أموال الناس 

وبني أنه مراعاة خلصوصية حال املسلمني املقيمني خارج ديار اإلسالم يف ضـرورة  
الترخص يف التأمني اإلجباري امللزم مبقتضى التزامهم بقوانني الدولة اليت يقيمون فيها يرى 

ى كالتأمني الصحي مثال، وبعض ، وفيما تشتد إليه احلاجة من أنواع التأمني األخرالقوانني
كما أوصى امع بضرورة املسارعة إىل إنشاء شركات التأمني .أنواع التأمني ضد املسؤولية

اإلسالمية اليت تعمم النموذج اإلسالمي يف باب التأمني، وجتنب األمة الوقوع يف مثل هـذا  
لة االنتقالية قـدر  العقود الفاسدة، كما أوصى بضرورة أن يتجه املترخصون يف هذه املرح

اإلمكان إىل الشركات اليت تطبق بعض أساليب التأمني اليت تقترب من التأمني التكافلي الذي 
  .تباشره شركات التأمني اإلسالمية
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 شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي: املوضوع اخلامس

 يترخص االقتراض بالربا الأن و ،فوائد البنوك هي الربا احلرامأكد امع على أن 
، سواء أكان ذلك لشراء املساكن أم لغريها، وبشروط عند الضرورات املعتربة شرعاًإال فيه 

أن تكون واقعة المنتظرة  حبيث يتحقق أو يغلب علـى  : الضرورة اليت جيب توافرها وهي
الظن وجودخطر حقيقي على الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو املال، وأن تكون ملجئة 

اف اإلنسان هالك نفسه أو قطع عضو من أعضائه أو تعطل منفعته إن ترك احملظور، حبيث خي
ترتل مرتلة الضـرورة يف  العامة قد احلاجة  وأن. وأن الجيد املضطر طريقاً آخر غري احملظور

حتقق احلاجة مبفهومها الشرعي وهو دفع : ومنهاإباحة احملظور مىت توافرت شرائط تطبيقها، 
انعدام البـدائل  ، ومنها لذي يصد عن التصرف والتقلب يف أمور املعاشوالضعف ا الضرار،

املشروعة، وذلك بأن يعم احلرام، وتنحسم الطرق إىل احلالل، وإال تعني بـذل اجلهـد يف   
انعدام ومنها االكتفاء مبقدار احلاجة، وحترمي ما يتعلق بالترفه والتنعم، ومنها  كسب ما حيل،

 .ع أخرى يتسىن فيها احلصول على البديل املشروعالقدرة على التحول إىل مواض

األصل يف العاجز عن متلك مسكن بطريق مشروع ال ربا مث بني بناًء على ذلك أن 
، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه اهللا ورسوله مـن  فيه وال ريبة أن يقنع باالستئجار

العتبـارات   لنسبة لبعض الناس،الربا، وأنه إذا مثل االستئجار حرجاً بالغاً ومشقةً ظاهرةً با
وعدم وجود مسكن مستأجر يكفيهم، أو خلروج أجرته عن وسع  تتعلق بعدد أفراد األسرة،

جاز هلم الترخص يف متلك مسكن  رب األسرة وطاقته، أو لغري ذلك من الظروف القاهرة،
هـذه   ذا الطريق يف ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إىل أهل العلم لتحديد مقـدار 

احلاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صالحيتها بأن ترتل مرتلة 
 .الضرورة يف إباحة هذا احملظور
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  املوضوعات املؤجلة

تأجيل نظر املوضوعات التالية إىل املؤمتر القادم إن شاء اهللا وذلك  امعهذا وقد قرر 
  -:اتنظرا لقلة البحوث املقدمة يف هذه املوضوع

  . أصول العمل اإلسالمي يفاجلامع  - ١
  .العمل يف املؤسسات االقتصادية الربوية - ٢
 . اإلقامة خارج ديار اإلسالم - ٣

 .ثبوت نسب ولد الزىن - ٤

 .العمل يف اإلعالم بني احلل واحلرمة - ٥
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  بیان المجمع بیان المجمع 
  حول أعمال العنف واإلرھابحول أعمال العنف واإلرھاب
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  نص البيان

حول ما جيري يف العامل مـن أحـداث العنـف     بياناً اية املؤمتر،أصدر امع يف 
األصل يف العالقة بـني بـين البشـر    واإلرهاب على الساحة الدولية، أكد فيه على أن 

، والتعـاون املشـترك علـى    التعارف والتعايش، على أساسٍ من الـرب والقسـط   هو
ـ  وأن احلـوار واادلـة باحلسـىن هـو     ،عمارة أرض اهللا، وإقامة العدل بني عباده ة آلي

التواصل بينهم، وأن لكل إنسان حقه يف حرية ضمريه الـديين، وأنـه يتحمـل وحـده     
﴿ال إكراه يف الـدين قـد تـبني الرشـد مـن      : مسئولية هذا االختيار كما قال تعاىل

ضـرورة االتفـاق علـى تعريـف دويل حمـدد      علـى  أكد كما  ]٢٥٦: البقرة آية[ الغي﴾
ع عن دينـه وعرضـه وأرضـه ووطنـه     ذريعة لتجرمي من يداف حىت ال يتخذلإلرهاب 

 .حق مشروع يف الشـرائع اإلهليـة، والقـوانني الدوليـة     ، وهوضد الغاصبني والطامعني
العـدوان الـذي ميارسـه    «: مث تبىن ما جاء يف بيان مكة حول تعريف اإلرهاب بأنـه 

ودمـه، وعقلـه، ومالـه،      يف دينـه،   دول بغياً على اإلنسـان  مجاعات أو أفراد أو
شمل صنوف التخويف واألذى والتهديـد والقتـل بغـري حـق، ومـا      وعرضه، وي

يتصل بصور احلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعـل مـن أفعـال العنـف     
مجـاعي، ويهـدف إىل إلقـاء     التهديد، يقع تنفيذاً ملشروع إجرامـي فـردي أو   أو

أمنـهم   حريتـهم أو  تعريض حيـام أو  ترويعهم بإيذائهم، أو الرعب بني الناس، أو
بالبيئـة أو بأحـد املرافـق واألمـالك     أحواهلم للخطر، ومن صنوفه إحلاق الضرر  أو

فكـل   ،»الطبيعيـة للخطـر   الوطنيـة، أو  العامة أو اخلاصة، أو تعريض أحد املوارد
هذا من صور الفساد يف األرض اليت ى اهللا سبحانه وتعـاىل املسـلمني عنهــا، قـال     

   .]٧٧: القصص[رض إن اَهللا ال حيب املفسدين﴾﴿وال تبغ الفساد يف األ: تعاىل

 – استنكارِ إلصاق مـة اإلرهـاب بالـدين اإلسـالمي احلنيـف      وأكد على 
افتـراء ظـامل    وبني أنـه ووصمِ معتنقيه بالتطرف والعنف،  –دين الرمحة واحملبة والسالم 
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ـ كما تشهد بذلك نصوص اإلسـالم وأحكـام شـريعته احلنيف    ة السـمحة، وتـاريخ   ي
﴿ومـا  : قال تعاىل خماطباً نبيه حممداًُ صـلى اهللا عليـه وسـلم   . ني الصادق الرتيهاملسلم

  . ]١٠٧: األنبياء[ أرسلناك إال رمحة للعاملني﴾

اإلرهاب ظاهرة عاملية مل ختل منـها امللـل واحلضـارات علـى مـدار      وبني أن 
وعـدم  منـها اجلهالـة، والظلـم االجتمـاعي،     : وبواعث كثرية اً، وأن هلا أسبابالتاريخ

تـدهور االقتصـاد،   وانتشار البطالة، وشح فرص العمـل،  والتمتع باخلدمات األساسية، 
بعض اتمعات اإلسـالمية كمـا ظهـر ذلـك      ها يفلوجودوأن األفراد،  دخولوتدين 

التطرف يف حماربة الدين وإقصاء شـريعته مـن قبـل    : عديدة، على رأسهااً حديثاً أسباب
وله بـالتجريح والسـخرية واالسـتهزاء، ومنـها املعاجلـات      العلمانيني والالدينيني، وتنا

اإلعالمية الظاملة واملتحيزة هلذه الظاهرة وركوب موجتـها للنيـل مـن القـيم واخللـق      
التكاتف للقضاء على هـذه األسـباب حـىت يـنعم العـامل       وأكد على وجوبوالدين، 

  . باألمن واألمان، وختتفي من آفاقه هذه الظاهرة املؤسفة املروعة

متارسه بعض القوى العاملية، وتصـادر بـه حـق كـثري      ذياإلرهاب ال كما أدان
من الشعوب يف حياة حرة كرمية، وتستطيل به على خرياـا ومقـدراا، وجتتـاح بـه     

  .أرضها وتستبيح به دماءها وأمواهلا وأعراضها بغيا وعدوانا بغري حق

ريـب وديـد   احلكم الشـرعي يف األعمـال اإلرهابيـة مـن خت    مث أشار إىل 
، وقـد رتـب الشـارع    وموبقـات األعمـال  فبني أنه من كبائر الذنوب  وتفجريات

احلكيم على مرتكبيها املباشرين هلا واملشاركني فيهـا ختطيطـاً ودعمـاً ماليـاً وإمـداداً      
عقوبات رادعةً كفيلةً بـدفع شـرهم، ودرء خطـرهم، واالقتصـاص      ،بالسالح والعتاد

 .له نفسه سلوك مسلكهم العادل منهم، وردع من تسول 

الوقاية من التطرف ومـا يـنجم عنـه مـن أعمـال      وسائل مث أشار إىل بعض 
  : فذكر منها اإلرهاب والتخريب
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العمل اجلاد على استفاضة العلم بالوسـطية واالعتـدال، واعتبـار اخلصوصـيات     
احلضارية ملختلف األمم والشعوب، والـدعوة إىل اإليقـاف الفـوري للعنـف املـنظم      

املوضـوعية يف  متارسه بعض الدول والكيانـات العنصـرية يف عاملنـا املعاصـر، و     الذي
معاجلة هذه الظاهرة من قبل الساسة واإلعالميني، وجتنـب اختاذهـا ذريعـة لالسـتطالة     

التربية الواعية اهلادفة املخطـط هلـا مـن أهـل العلـم      ، وعلى التدين والبطش باملتدينني
  .ي واضح سهل ميسر لتحقيق ذلكوالصالح واخلربة، ووضع منهاج عمل

مث ختم بنصيحة توجه ا إىل املسلمني املقيمني يف الغـرب، فأوصـاهم بالوفـاء     
مبقتضيات عقود األمان اليت أنيطت بأعناقهم مبقتضـى إقامتـهم يف هـذه اتمعـات،     

قوانني هذه اتمعات، والوفاء مبا أنـيط ـم مبقتضـاها مـن      وأكد على ضرورة مراعاة
  .مبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية والتزاماتحقوق 

على مـا وفـرت مـن أسـباب      الدمناركية احلكومةمث توجه بكلمة شكر إىل 
ومبادرات مشكورة لعقد هذا املؤمتر على أرضها ، سواء بتيسـري استصـدار تأشـريات    

أو الدخول، أو إيفاد عدد من كبار املسـئولني إىل اجللسـة االفتتاحيـة هلـذا املـؤمتر،      
  .تغطيتها يف وسائل إعالمها املسموعة واملرئية 

  وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  تقریرتقریر
  عن أعمال المجمععن أعمال المجمع
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  بسم هللا الرحمن الرحیمبسم هللا الرحمن الرحیم

احلمد هللا والصالة والسالم على رسـول اهللا وعلـى آلـه وصـحبه ومـن وااله،      
  . التعقيد واحلساسية بدأت أعمال جممع فقهاء الشريعة بأمريكاوسط أجواء بالغة 

املـيالد   ٢٠٠٢ولقد مثل املؤمتر التأسيسي للمجمـع الـذي عقـد يف أكتـوبر     
الرمسي للمجمع، مث تتابعت بعد ذلك خطوات الرعاية هلذا الكيـان اجلديـد، فشـرعت    

ـ  ا ودعويـا وأكادمييـا   أمانة امع يف استكمال التسكني القانوين للمجمع وتقدميه علمي
إىل املؤسسات العلمية والدعويـة العاملـة علـى السـاحة األمريكيـة وغريهـا مـن        
الساحات األخرى ومباشرة أداء املهامات املنوطة بـه وفـق مـا نـص عليـه الـدليل       

  : األساسي للمجمع وذلك من خالل اخلطوات اآلتية

  تأسيس امع وتوطينه قانونياً : أوال

هــ   ٩/١٢/١٤٢٢: ترخيص من السلطات يف والية مريالند بتاريخأسس امع وأخذ 
  .م ٢١/٢/٢٠٠٢: املوافق

  .جتهيز مقر مؤقت للمجمع بوالية مريالند وتزويده مبا يلزم لتسيري العمل

متابعة املسائل القانونية اخلاصة بالتوطني القانوين للمجمع كحصوله على اإلعفاء الضرييب 
  .خل الواليات املتحدة األمريكيةوحنوه من السلطات املختصه دا

 . احلصول على عضوية الس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة

افتتاح مكتب للمجمع بالقاهرة مببىن املنظمات التابع للمجلس اإلسالمي العاملي للـدعوة  
 .واإلغاثة، وجتهيزه فنياً وتأثيثه على مستوى الئق يليق مبكانة امع وعامليته

مع موقع على اإلنترنت خياطب من خالله العامل أمجع، وقد أخذ هذا العمـل  أصبح للمج
جمهوداً غري عادي وتعرض لعقبات كثرية كادت أن تعصف به األمر الذي أدى بأمانة 
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امع أن توفر موقعا مؤقتا ريثما حتل مشاكل املوقع الرئيس، والذي مت وافتتح حبمد اهللا 
  .وتوفيقه

للمجمع بعد مراجعته مرات عديده باعتباره البوصلة اليت تضـبط  طباعة الدليل األساسي 
  .أعمال امع وتوجه سياساته وقراراته

  . طباعة مجلة من املطبوعات التعريفية اخلاصة بامع باللغتني العربية واإلجنليزية

  : خاص بامع يشتمل على ما يلي Presentationإعداد عرض تقدميي 

مع، وعرض بعض صور لالجتماع التأسيسي يف واليـة  البيانات التعريفية با .١
  . مرييالند

الترمجة اإلجنليزية لكافة معلومات العرض التقدميي، مع عمل حترير هلذه الترمجة  .٢
  . على أيدي املتخصصني

الشروع يف التواصل مع املراكز اإلسالمية املختلفة لتعريفهم بامع وإضـافة أئمتـها إىل   
مع وقد بلغ عدد اخلرباء مخسة وثالثني خبرياً وال تـزال السـاحة   عضوية اخلرباء با

  . واعدة ومهيأة الستقبال املزيد

 إجنازات امع الفقهية واألكادميية: ثانيا
 .فقهية، وحبثية، وأكادميية: وقد عمل امع على حتقيق أهدافه على حماور

  على الصعيد الفقهي: أوال
  اإلفتاءاإلفتاء  --أأ

تقراء النوازل الشائعة يف أوساطهم والكتابة حوهلا إىل امع لتنظرهـا  االتصال باخلرباء الس
جلنته الدائمة لإلفتاء، وقد جتاوب عدد كبري منهم مع امع وتوافرت لديه كمية مـن  

  .هذه النوازل وأعد إجاباته حوهلا
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زل االتصال بلفيف من العاملني يف السجون األمريكية للكتابة إىل امع حول أهم النـوا  
الشائعة يف السجون األمريكية، وقد جتاوب عدد منهم واستقبل امع طائفة من هذه 

  .النوازل وأجاب عنها

األئمة واخلطباء من : ترتيب خط الفتوى الذي تستقبل من خالله أسئلة فريقني من املستفتني
 . ناحية، واملستفتون من العامة من ناحية أخرى

  الدورات واحملاضراتالدورات واحملاضرات  --بب

مع دورته التدريبية األوىل ألئمة ومديرى املراكز اإلسالمية، وقد شرف هذه الدورة عقد ا
، وعلى مدى تسـع  الزحيلي النائب الثاىن لرئيس امعفضيلة األستاذ الدكتور وهبة 

جلسات كاملة ويف حضور ما يزيد عن ثالثني إماما نوقشت مجلة من نوازل األسـرة  
مت عرضها على نتهت الدورة إىل سلسلة من التوصيات ااملسلمة يف اتمع األمريكي، و

املؤمتر الثاين للمجمع ودارت حوهلا نقاشات موسعة مث صدرت بشأا قرارات ائيـة  
، وقد مت تعميم هذه التوصيات على عدد كبري من األئمـة املشـاركني يف   من املؤمتر

مـا مت تسـجيل   الدورة لضبطها ومراجعتها وقد أخذت مالحظام بعني االعتبار، ك
وقائع هذه الدورة صوتا وصورة على ما يقرب من عشرين ساعة، وجـاري عمـل   

  . خالصة هلا يف ثالث ساعات تصلح للتعميم على املراكز واملؤسسات اإلسالمية

حول فقـه العالقـات   : األوىل: اثنتان منها يف كاليفورنيا: عقد امع أربع دورات فقهية
حول فقه األسرة يف الشريعة اإلسـالمية، والثالثـة يف   : ةالدولية يف اإلسالم، والثاني

حول فقـه املواريـث يف الشـريعة    : حول فقه الزكاة، والرابعة يف مريالند: هيوسنت
سعيد / اإلسالمية، وقد تفضل بتقدمي مادة هذه الدورة األخرية فضيلة األستاذ الدكتور

مصر، والذي  -ة عني مشس ريعة بكلية احلقوق جامعأستاذ الشأبو الفتوح البسيوين، 
  .كان يف مهمة علمية لواشنطن
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الترتيب لتقدمي حماضرة فقهية أسبوعية خاصة بأئمة املراكز اإلسالمية عرب موقع امع على 
 . اإلنترنت

 : للدورات اآلتية Presentationالتجهيز الكامل لكل من املادة العلمية والعرض التقدميي 

 . دورة فقه الزكاة .٣
 لقرارات املالية للمجامع الفقهيةدورة يف ا .٤

الشروع يف برنامج التواصل مع كبار العلماء، فقد مت الشروع يف هذا الربنامج الذي استهلة 
أمحد طه ريان، عضو امع والعميد األسبق لكليـة  / امع بفضيلة األستاذ الدكتور

مع له وشـرفنا  مصر، الذي قبل مشكورا دعوة ا -الشريعة والقانون جبامعة األزهر 
باحلضور وقد غطت حماضراته املباركة والييت نيويورك ومريالند، وكان هلا أصداء طيبة 
مباركة، وال يزال امع حريصا على املضي يف هذا املشروع املبارك الذي يربط األمة 
بعلمائها ويعاجل الشعور املتنامي بضرورة أن تستقل اجلاليات املغتربة بفقهها وأصـوهلا  

 . ائهاوعلم

 على صعيد البحوث والدراسات: ثانياً

  البحوث والدراسات باللغة العربية البحوث والدراسات باللغة العربية   --أأ

  : باللغة العربية، وهي" سلسة إصدارات امع"ضمن  إصداراأربعة عشر  )١٤(طباعة 

 . مسؤولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها يف رشاد األمة -١
ة عن جممع البحـوث  مناقشة فقهية لفتوى إباحة الفوائد املصرفية الصادر -٢

 .اإلسالمية باألزهر الشريف
 . احلرية الدينية يف الشريعة اإلسالمية -٣
 . حق املساواة يف الشريعة اإلسالمية -٤
 . حق املسكن واألمن يف الشريعة اإلسالمية -٥
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 . حق امللكية يف الشريعة اإلسالمية -٦
 . التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية -٧
 .  الشريعة الغراءحق األوالد على الوالدين يف -٨
 . حق العمل يف الشريعة اإلسالمية -٩

 . احلرمات واحلقوق اإلنسانية يف خطبة الوداع -١٠
 . حقوق الذميني يف الشريعة اإلسالمية -١١
 .احلرية العلمية يف الشريعة اإلسالمية -١٢
 .اإلستثمار اإلسالمى وطرق متويله -١٣
 .فقه البيع واإلستيثاق والتطبيق املعاصر  -١٤

مناقشـة فتـوى جممـع    (وقاف القطريـة بطباعـة كتـاب    كما قامت وزارة األ
بـاللغتني العربيـة واإلجنليزيـة، ووزعتـه باـان      ) البحوث حول الفوائـد املصـرفية  

 . نسخة لتوزيعها يف الواليات املتحدة ٥٠٠وأرسلت إىل امع 

ووضع تصور شـامل ألهـدافها ومراحلـها    " قرارات اامع الفقهية"التخطيط لسلسلة 
ا، وجتهيز إصدارين من هذه السلسلة باللغتني العربية واإلجنليزية، ومهاومفردا :  

o القرارات املالية للمجامع الفقهية . 
o القرارات الطبية للمجامع الفقهية . 

 : وكانت مراحل اإلعداد كما يلي

جممع البحوث اإلسالمية : مجع معظم قرارات اامع الفقهية املعتربة عند جمموع األمة، وهي
جممـع   -) جدة(جممع الفقه اإلسالمي  -) مكة(امع الفقهي اإلسالمي  -) مصر(

  ).أوروبا(الس األورويب للبحوث واإلفتاء  -) اهلند(الفقه اإلسالمي 

انتقاء القرارات املناسبة لكل تصنيف من اامع املختلفة بواسطة فريـق مـن البـاحثني    
 . الشرعيني، ونسخها على الكمبوتر
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ذه القرارات إىل مترمجني متخصصني يف الترمجة اإلسـالمية لترمجتـها إىل اللغـة    إحالة ه
 . اإلجنليزية، ومراجعة هذه الترمجة على يد ناطقني أصليني باللغة اإلجنليزية

وضع القرارات باللغتني العربية واإلجنليزية يف تصميم جرافيكي عايل املستوى باسـتخدام  
 In Design, Corel Draw, Adobe: ثلأحدث برامج التصميم واجلرافيك م

PhotoShop. 

طباعة القرارت سواء بالعربية أو اإلجنليزية طباعة ملونة على ورق عادي وإرساهلا لقطـر  
 . والكويت واإلمارات للتسويق والدعاية متهيداً لتحويلها على املطبعة

  البحوث والدراسات باللغة اإلجنليزيةالبحوث والدراسات باللغة اإلجنليزية  --بب

  : باللغة اإلجنليزية، ومها" AMJA Series"طباعة اصدارين ضمن 

o نظرة عن كثب: فوائد البنوك 
Banking and interest  
A Close examination of Al-Azhar،s verdict 

o االستثمار اإلسالمي وطرق متويله 
 Islamic Investments and Methods of 
financing 

 . ية للمجامع الفقهيةترمجة كل من القرارت املالية للمجامع الفقهية والقرارات الطب

 . ترمجة األسئلة املتعلقة باملساجني وأجوبة امع عنها
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 :على الصعيد األكادميي: ثالثاً

وكما اهتم امع بالعمل على الصعيد الفقهي، اهتم وبـنفس املسـتوى بالعمـل    
على احملور األكادميي الذي يعتربه ذراعه اآلخر يف تبليـغ رسـالته وإجنـاح دوره علـى     

حة األمريكية؛ فأنشأ لذلك أكادميية الشريعة وفيمـا يلـي تقريـر مـوجز حـول      السا
الفكرة وأهم املنجزات اليت حتققت يف هذا الصـدد، وجتـدون تقريـراً مفصـالً حـول      
هذا املشروع مقدماً إىل حضراتكم ضـمن جمموعـة األوراق املقدمـة مـن امـع إىل      

  : السادة األعضاء واخلرباء

  ::فكرة األكادمييةفكرة األكادميية  --١١

إنشاء أكادمية لدراسة الشريعة يف الواليات املتحدة، يشـرف عليهـا خنبـة مـن     
األساتذة املتخصصني يف علوم الشريعة، وتسعى إىل تقـدمي مقـررات دراسـية حـرة،     
ومعتمدة يف قضايا الفقه واألصـول باإلضـافة إىل بـرامج أكادمييـة متكاملـة تنتـهي       

عاون والتنسـيق بـإذن اهللا تعـاىل مـع     بتحصيل الطالب لدرجة جامعية يف الشريعة بالت
  . اجلامعات اإلسالمية يف الشرق

وتتميز الدراسة يف األكادميية بقيامها على املشـافهة والتلقـي املباشـر، باعتبـاره     
سـفر  : الوسيلة املثلى لتلقي العلم الشرعي بإمجاع األمة، وذلك يتحقق بأحـد طـريقني  

ل املباشر معهـم مـن خـالل الـدورات     األساتذة إىل أماكن جتمعات الدارسني للتواص
حيـث  ) الفيـديو كـونفرنس  (املكثفة، أو استخدام البث اخلاص املباشر عـرب الرائـي   

تنقل احملاضرات صـوتا وصـورة إىل الدارسـني ويسـتطيعون احلـوار املباشـر مـع        
احملاضرين صوتا وصورة كذلك مبستوى متميز من وضـوح الصـوت والصـورة علـى     

  . قنوات الفضائيةالنحو الذي حيدث يف ال
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  ::بناء األكادميية ووضع خططها التعليميةبناء األكادميية ووضع خططها التعليمية  --٢٢

إعداد دليل لألكادميية يتضمن توصيفا تفصيليا لرباجمها األكادمييـة ومفـردات مقرراـا    
  . الدراسية

التنسيق مع خرباء يف التعليم والنظم األكادميية لتوصيف عمل اإلدارات املختلفة لألكادمية، 
قع اجلامعات الغربية للوصول إىل تصور متكامل عن األنظمـة  وإجراء مسح شامل ملوا

  . واللوائح املتبعة ا، وإعداد النماذج اإلدارية املختلفة الالزمة لغدارة املشروع

البدء يف جتهيز موقع متكامل لألكادمية على اإلنترنت يتيح إدراة مجيع براجمها والتواصل مع 
ذ املرحلة األوىل من مراحل العمل يف املوقـع،  مجيع دارسيها حيثما كانوا وقد مت تنفي

 . ويتوقع الفراغ منه بصورة ائية مع مطلع شهر أغسطس القادم بإذن اهللا

  ::املقررات الدراسيةاملقررات الدراسية  --٣٣

  : للمقررات التالية Presentationإعداد عرض تقدميي بالبور بوينت  -أ
  ١(أصول اإلميان(  

  ٢(أصول اإلميان(  

  ٣(أصول اإلميان(  

 ٤(إلميان أصول ا(  
 

  ١(فقه العقود املالية(  

  ٢(فقه املعامالت املالية (  

  ١(فقه العبادات(  

 فقه النوازل  

 فقه األسرة  
من خالل أستاذ يف التفسـري جبامعـة   ) ١(إعداد مقرر ملادة التفسري التحليلي  -ب

  . األزهر، حبيث تكون كافة حقوقه حمفوظة لألكادميية
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  : : اجلانب اإلداري والفيناجلانب اإلداري والفين  --٤٤

لألكادميية إلبراز أهم معامل هذا املشروع الواعـد،   Presentationاد عرض تقدميي إعد
  . الذي يعد سفري امع إىل األوساط األكادميية

) الفيـديو كـونفرنس  (إعداد تصور شامل حول مشروع البث اخلاص املباشر عرب الرائي 
وتيسري التواصل مـن   والشروع يف تنفيذه لربط املراكز اإلسالمية بامع وباألكادميية

اجلانبني صوتا وصورة، األمر الذي خيتزل الزمان واملكان واجلهود والنفقات، وبعد من 
أفضل إجنازات امع، وإضافته إىل ساحة العمل اإلسالمي يف الغرب، وجتدون أيهـا  
السادة ورقة منفصلة حول هذا املشروع مقدمه إىل حضراتكم يف امللف اإلداري والفين 

 . بالسادة املشاركنياخلاص 

 . تصميم النماذج اإلدارية واملالية اخلاصة ذا املشروع

توفري قناة اتصال الكترونية بني عناصر املشروع وإداراته، حتقق املتابعة والتواصل السريع بني 
املشرفني على املشروع والفريق املتابع له، مما يساهم إلجناح هذا املشـروع وحتقيـق   

 . أهدافة

 : اجلانب املايل: رابعا

قام امع بعمل دعوتني لعشاء خريي أحدامها يف سكرمنتو واألخرى يف هيوسنت جلمـع  
  . تربعات للمجمع، كما دعا إىل دعم أعماله ماليا يف كل من فلوريدا ونيويورك

 .استقبل امع تربعات من اخلليج بلغت مخسني ألف دوالر

رئيس امع بدعم مشروع طباعة كتـب   ،حسني حامد حسان/ تفضل األستاذ الدكتور 
، كما تفضل فضيلته بتغطية تكـاليف  )١٣إىل اإلصدار رقم  ١اإلصدار رقم (امع 

  .تشطيب مكتب امع بالقاهرة
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النائب األول لرئيس امع بطباعة ألف نسخة من  ،على السالوس/ تفضل األستاذ الدكتور
ضمن سلسـلة  ، تابه التمويل بالتورقكتابه فقه البيع واإلستيثاق، وألف نسخة من ك

 . إصدارات امع

  فاق مستقبليةآ

  . حتديد مسبق ملواقيت االجتماعات القادمة زمانا ومكانا

  . توسيع رقعة خرباء امع ومتابعة التواصل مع اخلرباء احلاليني

  ). الكتب والنشرات واألقراص املدجمة: (تسويق اإلنتاج العمي للمجمع وتعميمه

  ). دورات سنويا ٦(طموح لدورات تدريب األئمة  برنامج

توطني مشروع الدورات الشرعية املكثفة يف أربع مناطق سنوياً، واملناطق املتوقعة يف السنة 
  . مريالند، ونيويورك، وفلوريدا، وكاليفورنيا: األوىل

توسيع رقعة االستفادة من خدمات الفتوى حبيث تكون على مسـتوى  : خدمات الفتوى
 . اء واألئمة وعلى مستوى العامة يف كل الوالياتاخلطب

تأسيس مكاتب خارجية للمجمع، وتوثيق عالقاته مع مجيع املنظمات العاملة على الساحة 
 . األمريكية

 . تأسيس وقف خريي تكفي موارده لتغطية أنشطة امع سنوياً

 . م بإذن اهللا تعاىلتفعيل برامج أكادميية الشريعة وافتتاح الدراسة فيها قبل اية العا

 صالح الصاوي/ د.أ
  األمني العام للمجمع
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  فتاوى اللجنة الدائمةفتاوى اللجنة الدائمة
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  فتاوى العقيدةفتاوى العقيدة

  ميكن الرد على من ينادون بالوطنية والقومية؟ كيف

  : تعبري الوطنية والقومية من التعبريات املة 

سلم جتاه وطنه أو إن قصد بالوطنية أو القومية ذلك احلنني الفطري الذي يشعر به امل
قومه فال حرج فيه، وال تثريب على أهله، شريطة أن ال حيمله ذلك على فعل حمرم أو ترك 

 .واجب

أما إن قصد به مناصرة قومه على ظلمهم وباطلهم فهذه محيـة اجلاهليـة ودعـوى    
ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو مـن  ”: اجلاهلية اليت ورد الوعيد فيها يف مثل هذه النصوص

وإن صلى وصام وزعم أنـه  ”: ؟ قال  ، قالوا وإن صلى وصام يا رسول اهللا“جهنم جثاء
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : عن مسروق، عن عبد اهللا قالو، )١( “مسلم

وعـن  ، )٢( “اجلاهلية بدعوىليس منا من ضرب اخلدود، أو شق اجليوب، أو دعا ”
 عليه وسلم يف غـزاة، فكسـع رجـل مـن     كنا مع النيب صلى اهللا: جابر بن عبد اهللا قال

يا للمهاجرين، : يا لألنصار وقال املهاجري: فقال األنصاري. املهاجرين رجال من األنصار
يا رسول اهللا كسع : قالوا  “؟ما بال دعوى اجلاهلية”:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
                                                

أبو مالك األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا  عنوالطيالسي يف مسنده  ،٢٠٢/  ٤نده ج أخرجه أمحد يف مس -١
 ،٣٤٣١حـديث رقـم     ٢٨٩/  ٣الطرباين يف املعجم الكـبري ج  و ،١١٦٢حديث رقم   ١٥٩/  ١عليه وسلم 

،وقال هذا حديث صـحيح علـى شـرط    ١٥٣٤حديث رقم  ٥٨٢/  ١واحلاكم يف املستدرك  كتاب الصوم ج 
/  ١يف الترهيب من االلتفات يف الصالة وغريه ممـا يـذكر    ،لشيخني ومل خيرجاه، واملنذري يف الترغيب والترهيبا

رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح والنسائي ببعضه وابـن   ،وقال عقبه٧٨٥حديث رقم  ٢٠٨
  .مخزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسل

مسلم باب حترمي و ،٣٣٣١حديث رقم  ١٢٩٧/  ٣أخرجه البخاري يف صحيحه باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية  -٢ 
  .١٠٣حديث رقم  ٩٩/  ١ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية ج 
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 تعـاىل أعلـى   واهللا،)١( “دعوها فإا منتنة”: فقال. رجل من اهلاجرين رجالً من األنصار
  .أعلمو

  هل جيوز للمسلمني املساجني تكوين جاليتهم وجمتمعهم داخل السجن؟

األصل أن يوايل أهل اإلميان بعضهم بعضا، وأن يشد بعضهم أزر بعض أينما وجدوا، 
وهم يف ظروف احملنة أحوج إىل ذلك، ولكن ينبغي أن حيسنوا التعامل مع اآلخرين وأن ال 

املسلمني حقوقهم وأن ال ينقلب األمر محية وعصبية حبتة، فإن ذلك فضال عن يهضموا غري 
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللامجلة الصد عن سبيل اهللا عز وجل،  حترميه يف ذاته يعد من

لقد أعلنت إسالمي فهل يلزمين تغيري امسي الذي تتضمنه شهادة مـيالدي إىل  
  اسم إسالمي؟

من أمساء املسلمني، فقـد غـري الـنيب صـلى اهللا     يشرع ملن أسلم أن يتخذ له امسا 
عليه وسلم أمساء بعض الصحابة، فغري اسم أيب احلكم إىل أيب شريح، وغـري اسـم بـرة    
إىل جويرية، وغري اسم عاصية إىل مجيلة، ولكن ذلك ال يلـزم إال فيمـا كـان ممنوعـا     

 اسـم األب  تغـيري شرعا ككل ما عبد لغري اهللا من األمساء كعبد املسـيح وحنـوه، أمـا    
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللافليس بواجب، 

                                                
تستغفر هلـم لـن   سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل : باب قوله: كتاب التفسري: أخرجه البخاري كما يف فتح الباري -١

، ٤/١٩٩٨باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما : ، ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب٩٠٥، ٨/٧٩٧يغفر اهللا هلم 
  .، كالمها عن جابر٦٣
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سين، أمة اإلسالم، : على سبيل املثال -توجد جمموعات خمتلفة داخل السجن 
فما هي  -مجعية املسلمني األمريكيني، أنصار اهللا، الشيعة، أمة اإلسالم اجلديدة 

  مية؟املواصفات اليت خيتار على أساسها حديث العهد باإلسالم قيادته اإلسال

األصل يف املسلم أن يستقيم على الكتاب والسـنة، وأن يصـحب مـن األفـراد     
واجلماعات ما كان أقرب إىل الكتاب والسنة، وأن يكون قربـه أو بعـده مـن األفـراد     
واجلماعات بقدر قرب هؤالء أو بعدهم من الكتـاب والسـنة، وهـذا يقتضـي مـن      

ى طلـب العلـم الشـرعي الصـحيح     حديث العهد باإلسالم أن جيمع مهته يف البداية عل
وأن يطلبه من مظانه وعلى يد أهله، حىت ميسك بيده املعيار الذي يقـوم علـى أساسـه    
األفـراد والتجمعــات، وعليـه أن ال يشــغل نفسـه يف أول الطلــب بتتبـع فــروع     
االختالفات بني هذه التجمعات املختلفة فإن هذا مما تضيع بـه األعمـار ويتشـتت بـه     

له يف معارك طاحنة خري لـه أن يصـون وقتـه وحياتـه عنـها، وإذا      طالب العلم ويدخ
كان يلزم لطالب العلم أن يتخذ له معلما يتلقـى علـى يـده العلـم ويسـتفيد منـه       

ألن األصل يف علوم الشريعة هو املشـافهة والتلقـي املباشـر، فإنـه ال      ؛السمت واهلدي
التجمعـات، بـل إن مـرد     يلزمه أن يتخذ قيادة تنظيمية على النحو الذي يقع يف هـذه 

ذلك إىل ما يترتب عليه مـن املصـلحة أو املفسـدة، مث إن انتمـى إىل بعـض هـذه       
  :التجمعات فإن ذلك مرهون بأمرين

أن خيتار من هذه التجمعات ما كان أقـرب إىل الكتـاب والسـنة، ومـا      :أوهلما
  .كان أبعد عن التعصب للرجال والشعارات

والـرباء علـى أمسـاء هـذه التجمعـات أو      أن يتجنب عقد الـوالء   :وثانيهما
، واهللا تعـاىل  شعاراا، فإن ذلك من التعصب املمقوت الـذي يسـخطه اهللا ورسـوله   

  . أعلى وأعلم
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  هل جيوز دعوة قادة دينيني خالل صالة اجلمعة إلعطاء كلمة؟

األصـل  : لقد تضمن اجلواب عن السؤال األول جوابا عن ذلك ونـذكر فنقـول  
هي لعموم النصوص اليت تنـهى عـن مـواالة الكـافرين واختـاذهم      أن ذلك يف حمل الن

بطانة من دون املؤمنني، ولوجـوب صـيانة املسـاجد عـن الشـرك واملشـركني، وال       
يستثىن من ذلك إال ما تضمن مصلحة ظاهرة للمسلمني، أو مصـلحة ظـاهرة للـدعوة    

إىل أهـل  إىل اهللا عز وجل، ومل يقابل ذلك مبفسدة أرجح، وتقدير ذلـك يرجـع فيـه    
  . واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،احلل والعقد يف موضع هذه النازلة

  هل جيوز دعوة املسلمني حلضور ما يسمى بالفيجل؟ 

جهـة  : له جذور دينية نصرانية ، فينهى عنـه مـن جهـتني   ) الفيجل(الظاهر أن 
التشبه بالكافرين، وجهة املشاركة هلم يف مناسك بدعية وطقوس دينيـة باطلـة، فعلـى    

  .سلم اجتناب شهود مثل هذه املناسباتامل

ويفرق يف هذا املقام بني مناسبات تعقد خصيصا هلذا الغـرض، وبـني مناسـبات    
تتضمن هذا فيما تتضمنه من أغراض أخرى، فإن مل تكـن قـد عقـدت ابتـداء هلـذا      
الغرض، ووجدت للمسلمني مصـلحة ظـاهرة يف حضـورها فـال بـأس حبضـورها       

عند القيـام ـا، فتحصـل بـذلك املصـلحة، وجتتنـب        ويتعني اعتزال هذه الطقوس
  . املفسدة

ومن األمثلة على ذلك لو دعا الداعون إىل اجتمـاع عـام يضـم أخالطـا مـن      
الديانات والثقافات لإلعراب عن إدانتهم للعدوان علـى العـامل اإلسـالمي، وبطبيعـة     

لـهم،  احلال ال يتسىن للمسلمني التخلف عن مثل هذا املشـهد الـذي عقـد مـن أج    
وميكنهم من بسط قضيتهم والدفاع عنها، فإذا تضمنت فقرات مثـل هـذا اللقـاء هـذا     

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،املنسك فهو الذي جيتنبه املسلمون عند قيام أهله به
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  فتاوى الصالةفتاوى الصالة

ما حكم الصالة يف مسجد بين من أموال اختلط فيها احلالل باحلرام كدخول 
  ائد بعض األنشطة احملرمة ا؟بعض األموال الربوية أو عو

األصل أن الصالة يف هذا املسجد صحيحة، وإمث ما اكتسـب مـن املـال احلـرم     
على صاحبه، إال إذا بنيت املساجد من خالص أمـوال هـؤالء املتـورطني يف املكاسـب     
احملرمة، وقصد بترك الصالة فيما يبنونه مـن مسـاجد اإلنكـار علـيهم، ورجـي أن      

يـؤد ذلـك إىل تـرك اجلمـع     جعة احلق فـال حـرج، مـا مل    حيملهم ذلك على مرا
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللاواجلماعات، 

  ما هي الشروط اليت جتيز تعدد صالة اجلمعة أو العيدين يف املسجد الواحد؟

األصل هو وحدة اجلمعة، وأن تكون يف املسـجد اجلـامع، فـإن ضـاق بأهلـه      
 واهللااجـة وتتحقـق بـه املصـلحة،     فع بـه احل جاز تعددها وال حرج، بالقدر الذي تند

  .أعلمو تعاىل أعلى

ما حكم عمل خط على حصري املسجد بقصد انتظام الصف؟ نظرا ألن القبلة 
  منحرفة قليال؟

لقد عرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واإلفتـاء فأجابـت    
يـل اليسـري ال   ال بأس بذلك، وإن صلوا يف مثل ذلك بال خط فـال بـأس ألن امل  «بأنه 
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )١( »يضر 

                                                
  ).٦٣٩١(فتوى رقم ) ٦/٣١٦(فتاوى اللجنة الدائمة  - ١
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 هل جتب السترة بني الرجال والنساء يف صالة رمضان وغريها؟

ال بأس بوضع سترة من القماش وحنوه بني الرجال والنسـاء يف صـالة رمضـان    
نافلة، ولـو صـلني صـفوفا خلـف صـفوف      أم وغريها من الصلوات فريضة كانت 

ز وعليهن احلجاب يف هذه احلالة، وهو الـذي كـان عليـه    الرجال بال سترة فذلك جائ
ـ    ر يف ذلـك  العمل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضـي اهللا عنـهم واألم

 .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )١(واسع واحلمد هللا 

هل جيب شرعا علي املساجني املسلمني أن حيددوا من بينهم فردا لريفع األذان 
توقيت أقرب مسـجد مـن    ن أم ميكنهم الصالة عليللصلوات داخل السج

  السجن؟

األذان شعار اإلسالم، وإعالم بدخول وقـت الصـالة، ودعـوة إليهـا، وهـو      
فرض كفاية على املسلمني يف كل بلد، فإذا قام بـه بعـض النـاس يف البلـدة سـقط      
وجوبه عن الباقني، ويشرع يف السفر واحلضر، يف بـالد املسـلمني ويف بـالد الكفـار     
على حد سواء، لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم ملالك بن احلـويرث وأصـحابه فيمـا    

إذا حضرت الصالة فليؤذن لكـم أحـدكم وليـؤمكم    ”: يرويه البخاري يف الصحيح
  .وغري ذلك من األحاديث الواردة يف فضل األذان واألمر به “أكربكم

يلـزم بقيـة    فإذا رفع األذان يف مسجد قريب فقد حصلت الفريضـة بـذلك وال  
املناطق أن ترفع األذان، ولكن إن رفعته فقد أصابت السـنة ونالـت الفضـل وحـازت     

ذلـك أن يرفعـوا    -إن تيسـر هلـم    -األجر إن شاء اهللا، وعلى هذا فيشرع للمساجني 
األذان، ويثابون على ذلك إما ثـواب الفريضـة إذا مل يرفـع األذان يف بقيـة املسـاجد      

                                                
  ).٧/٣٤٠(فتاوى اللجنة الدائمة  - ١
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واهللا تعـاىل أعلـى   . ثواب النافلة إن كان قد رفـع يف أحـدها  املوجودة يف املنطقة، أو 
  .وأعلم

هل تشرع اإلقامة قبل كل صالة؟ أم قبل صالة الفريضة فقط؟ وهـل تقـال   
  أيضا إذا كان الرجل يصلي منفردا؟

تشرع اإلقامة قبل صالة الفريضة فقط سـواء أكـان املصـلي منفـردا أو مؤمتـا      
مـن أذن فهـو   ”: اطب ا املـؤذن فقـط حلـديث   بغريه، إال أنه يف صالة اجلماعة خي

  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )١( “يقيم

  هل جيوز اجلمع بني نيتني يف صالة النافلة أو صوم النافلة؟

ثـنني  ، فـإذا صـام يـوم اإل   ال حرج يف ذلك، فالنيات جتارة العلماء كما يقولون
ما لقولـه صـلى اهللا   أو يوم اخلميس وهو مما ندب النيب صلى اهللا عليه وسـلم لصـيامه  

ثنني واخلمـيس فأحـب أن يعـرض    م اإلتعرض األعمال يو”: عليه وسلم يف الصحيح
، مث وقع أن كان ذلك من األيام البيض الـيت نـدب الـنيب صـلى     )٢( “عملي وأنا صائم

اهللا عليه وسلم إىل صيامها فجمع يف نيته بني هذا وذاك فـال حـرج، ومثـل ذلـك إذا     
حتية للمسجد ونوى مـا صـالة االسـتخارة مـثال فـال       دخل املسجد فركع ركعتني

                                                
، والترمذي يف سننه، )٥١٤، ١/١٣٩(باب يف الرجل يؤذن ويقيم أخر : ةأخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب الصال -١

والعمل على هـذا عنـد   : ، وقال الترمذى)١٩٩، ١/٢٤٣(باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم : يف كتاب الصالة
  ).٧١٧، ١/٢٣٧(باب السنة يف األذان : هل العلم ، أن من أذن فهو يقيم، وابن ماجة يف كتاب األذانأأكثر 

، وصـححه  )٧٤٧(، كتاب الصوم، باب ما جاء يف صوم اإلثنني واخلميس، رقم احلديث أخرجه الترمذي يف سننه -٢
  ).١٠٤١(وىف صحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٥٩٦(األلباين ىف صحيح الترمذى برقم 
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إمنـا األعمـال بالنيـات    ”: حرج، واألصل يف ذلك كله قوله صلى اهللا عليـه وسـلم  
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )١( “وإمنا لكل امرئ ما نوى

أفهم أنه جيب علي التوجه إىل الكعبة يف الصالة، ولكوين يف زنزانة مغلقة فإنه 
 د جهة القبلة، فما الذي جيب علي أن أفعله؟يصعب علي حتدي

نعم جيب استقبال القبلة يف الصالة، وذلك شرط مـن شـروط صـحتها، لقولـه     
﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شـطر املسـجد احلـرام وحيثمـا كنـتم      : تعاىل

، وجهـة القبلـة يف الواليـات املتحـدة إىل الشـمال      )٢( فولوا وجوهكم شـطره﴾ 
ل القبلة أمر ميسور لكل أحد، فمـىت عـرف أي اجتـاه مـن     الشرقي، وذا فإن استقبا

واهللا تعـاىل أعلـى    ،االجتاهات األربعة املعروفة استطاع حتديـد جهـة القبلـة بيسـر    
  . وأعلم

هل لرجال تأخروا عن اجلماعة يف املسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا 
رضـي اهللا  يف املسجد مجاعة أخرى أو ال؟ أم ينهى عن هذا لقول ابن مسعود 

أو كما » كنا إذا فاتتنا اجلماعة أو انتهت اجلماعة صلينا فرادى«:عنه، أو غريه
  قال رضي اهللا عنه؟

لقد عرض هذا السـؤال علـى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء        
بالسعودية فأفادت بأن من جاء إىل املسجد فوجد اجلماعة قـد صـلوا بإمـام راتـب أو     

يتصدق عليـه بالصـالة معـه    أن مثله ممن فاتتهم اجلماعة، أو  مع غريه، فليصلها مجاعة
                                                

احلـديث   ، ومسلم ىف صحيحه كتاب اإلمارة رقم)١(أخرجه البخارى ىف صحيحه كتاب بدء الوحى رقم احلديث  -١
)٣٥٣٠.(  

  .١٥٠: سورة البقرة -٢
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بعض من قد صلى، ملا روى أمحـد يف مسـنده وأبـو داود يف سـننه عـن أيب سـعيد       
اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم  أبصـر رجـال يصـلي      

، فقـام رجـل فصـلى معـه     “أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معـه ”: وحده فقال
جـاء رجـل وقـد صـلى     : ورواه الترمذي عن أيب سعيد اخلدري  رضي اهللا عنه  قال

فقـام رجـل فصـلى    “ أيكم يأجتر على هذا؟”: رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال
  . )١(معه 

: وهو قول غري واحد مـن الصـحابة والتـابعني، قـالوا    : قال أبو عيسى الترمذي
فيـه مجاعـة، وبـه يقـول أمحـد       ىسجد قد صلال بأس أن يصلي القوم يف مجاعة يف م

يصلون فرادى، وبه يقـول سـفيان وابـن املبـارك ومالـك      : وقال آخرون. وإسحاق
  .والشافعي خيتارون الصالة فرادى

وإمنا ذكره هؤالء ومن وافقهم ذلـك خشـية الفرقـة، وتوليـد األحقـاد، وأن      
ا مجاعـة أخـرى   يتخذ أهل األهواء من ذلك ذريعة إىل التأخر عـن اجلماعـة ليصـلو   
علـى مقاصـد    ًءخلف إمام يوافقهم على حنلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقـة وقضـا  

أهل األهواء السيئة هو أن ال تصلي فريضة يف مجاعة يف مسـجد بعـد أن صـليت فيـه     
  .مجاعة بإمام راتب أو مطلقا

﴿فـاتقوا  : والقول األول هو الصحيح، ملا تقدم من احلديث لعموم قولـه تعـاىل  
إذا أمرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا     ”: ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم)٢( ما استطعتم﴾ اهللا

                                                
، وحسنه وأمحد ىف باقى )٢٠٤(أخرجه الترمذي ىف كتاب الصالة، باب ما جاء ىف اجلماعة ىف مسجد قد صلى مرة  -١

، وصححه األلباىن ىف صحيح )١٦٣٢(، وصححه ابن خزمية )٤٥/٣(مسند األنصار من حديث أىب امامة الباهلى 
  ).١٨٢(الترمذى برقم 

  .١٦: ورة التغابنس -٢
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وال شك أن اجلماعة من تقوى اهللا ومما أمـرت ـا الشـريعة، فينبغـي      )١( “استطعتم
احلرص عليها على قدر املستطاع، وال يصح أن يعارض النقـل الصـحيح بعلـل رآهـا     

املسجد من أجلها، بـل جيـب العمـل مبـا     بعض أهل العلم وكرهوا تكرار اجلماعة يف 
دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحـد أو مجاعـة تـأخر إلمهـال وتكـرر      
ذلك منهم أو عرف من سيماهم وحنلتهم أم يتأخرون ليصـلوا مـع أمثـاهلم عـزروا     
وأخذ على أيديهم مبا يراه ويل األمر ردعا هلم وألمثـاهلم مـن أهـل األهـواء وبـذلك      

لفرقة ويقضى على أغراض أهل األهـواء، دون تـرك العمـل باألدلـة الـيت      يسد باب ا
فتـاوى اللجنـة الدائمـة    . (األوىلدلت على الصالة مجاعـة ملـن فاتتـهم اجلماعـة     

  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )٧/٣٠٩

  ما وقت دعاء االستخارة وما صيغته؟

صالة االستخارة سنة، ووقـت دعـاء االسـتخارة بعـد الفـراغ مـن صـالة        
: قـال  رضـي اهللا عنـه  عـن جـابر    الركعتني اخلاصتني ا، وصيغته ما رواه البخاري

يعلمنا االسـتخارة يف األمـور كلـها كالسـورة      رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان"
إذا هم أحدكم باألمر فلريكـع ركعـتني مـن غـري الفريضـة مث      «: من القرآن؛ يقول

اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقـدرتك، وأسـألك مـن فضـلك     ” :ليقل
العظيم؛ فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنـت عـالم الغيـوب؛ اللـهم إن     

عاجـل  : ، أو قـال كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبـة أمـري  
ـ  م أن هـذا األمـر   أمري وآجله، فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه؛ وإن كنت تعل

عاجـل أمـري وآجلـه، فاصـرفه      :أو قـال شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري؛ 

                                                
، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب اإلقتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ىف صحيحهأخرجه البخاري  -١

، كالمها عـن  )٤١٢، ٢/٩٧٥(، ومسلم يف كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر )٧٢٨٨، ٣١٧/ ١٣٠(
  .أيب هريرة
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ويسـمي  «: قـال  .“عين واصرفين عنه، واقدر يل اخلـري حيـث كـان، مث رضـين    
  . ، واهللا تعاىل أعلى وأعلم)١(" »حاجته

  هل صالة اجلمعة فرض على الشخص املسجون؟

ذكـر مسـتوطن، سـواء أكـان      صالة اجلمعة فرض عني على كل مسلم مكلف
يف دار احلرب أم كان يف دار اإلسالم، فليس يف الشريعة دليـل صـحيح يعتمـد عليـه     

  .يدل على اختصاص وجوا بدار اإلسالم دون دار احلرب

وعلى هذا فتجب صالة اجلمعة على املسجون إن تيسـرت لـه إقامتـها، وعلـى     
ون اجتمـاعهم للصـالة أن   املساجني إن تيسر هلم ذلك ومل حتـل أنظمـة السـجن د   

 واهللاأجـزأم صـالة الظهـر،     ينتدبوا بينهم من جيمع م، فإن عجزوا عـن إقامتـها  
  .أعلمو تعاىل أعلى

ما حكم اإلسالم يف هؤالء السجناء الذين ال يتسىن هلم أداء الصالة يف مجاعة 
إال يف صالة اجلمعة ؟ هل ال يزالون حيصلون على نفس األجر الذي حيصـل  

  من يؤدوا يف مجاعة؟عليه 

إننا نرجو ملن كان حريصا على عمل من أعمال اخلـري وتشـوفت نفسـه إليـه     
بصدق وحالت بينه وبينه أعذار قاهرة أن حيصل على نفس األجـر إن شـاء اهللا، فقـد    

إن باملدينـة لرجـاال مـا    ”: قال صلى اهللا عليه وسلم فيمن ختلف عن اجلهـاد لعـذر  
وقـال صـلى   ، )٢( “ إال كانوا معكم حبسـهم العـذر   سرمت مسريا وال قطعتم واديا

                                                
  ).١٠٩٦(معه، باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن، حديث رقم أخرجه البخاري ىف صحيحه يف كتاب اجل -١

  ).٢٦٢٧(البخارى ىف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب من حبسه العذر عن الغزو برقم  أخرجه٢ - 
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باملـال   يصـل رجل آتاه اهللا ماال وعلما فهـو  : إمنا الدنيا ألربعة نفر”: اهللا عليه وسلم
رمحه ويعرف هللا فيه حقه فهذا بأرفع املنازل ، ورجل آتـاه اهللا علمـا ومل يؤتـه مـاال     

ـ      :فهو يقول ؛ فبالنيـة  )١( “واءلو أن يل ماال لعملت فيـه بعمـل فـالن فأجرمهـا س
الصادقة يبلغ العبد ثواب العاملني وإن ختلف عن العمـل معهـم، فاجتهـد يف إصـالح     
نيتك وتشوفك إىل عمل اخلري ولن حترم األجـر اجلزيـل إن شـاء اهللا، وإين ألرجـو أن     

  .، واهللا تعاىل أعلى وأعلملصادقة فرجا وخمرجا إن شاء اهللاجيعل اهللا لك ذه النية ا

  توضيح سنة الصالة يف احلذاء؟كيف ميكن 

إن اليهـود ال  ”: س يف الصالة يف احلذاء، لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم    أال ب
  .)٢( “يصلون يف نعاهلم فخالفوهم وصلوا يف نعالكم

ولكن املساجد مل تكن يف عهـد الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد فرشـت        
شـت املسـاجد بالبسـط    بالبسط، وعلى هذا فينبغي للمصلى يف نعله اآلن بعـد أن فر 

وإال كـان خلعهـا أوىل    ،كد من نظافة نعله حىت ال يفسد ا البسـط أو يلوثهـا  أأن يت
 تعـاىل أعلـى   واهللا، ملا يترتب على ذلك من إفساد املال وتلويث الفـرش بغـري مـربر   

  .أعلمو

إن أغلب غرف احلبس بالسجون ضيقة وصغرية ويوجد املرحاض بداخلـها،  
  هذه وا املرحاض؟ أداء الصلوات بالغرفة هل جيوز شرعا للمسجون

                                                
، وصححه األلباىن ىف )١٧٣٣٩(، وأمحد ىف مسند الشاميني برقم  )٤٢١٨(أخرجه ابن ماجه ىف كتاب الزهد برقم  -١

  ). ٨٦٩(الترهيب برقم صحيح الترغيب و

، عن شداد بـن أوس، وهـو حـديث    )٦٥٢، ١/١٧٢(باب الصالة يف النعل : أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة -٢
  ).٣٧٩٠(، وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع برقم  ١٤٢انظر اجلامع الصغري ص . صحيح
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ال حرج يف إقامة الصالة يف هـذه الغرفـة، وجيتهـد يف حتاشـي النجاسـة مـا       
تعـاىل   واهللا، استطاع فإن اهللا ال يكلف نفسا إال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسـر يسـرا  

  .أعلمو أعلى

لغـة  يصعب علي تعلم الصالة باللغة العربية، فهـل جيـوز يل أن أصـلي بال   
اإلجنليزية حىت أتعلم العربية أو هل جيوز يل االمتناع عن الصالة بالكلية حـىت  

  أتعلم العربية؟

فريضة الصالة ال تسقط حبال من األحوال، والتكليـف إمنـا يكـون يف حـدود     
، وقـال صـلى اهللا   )١( ﴿ال يكلف اهللا نفسـا إال وسـعها﴾  : الوسع والطاقة، قال تعاىل

، فعلـى املسـلم أن يتقـي    )٢( “بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم  وإذا أمرتكم”: عليه وسلم
اهللا ما استطاع، وأن ما أمر به يف حدود وسعه وطاقته، وعلى هـذا فـال حـرج يف أن    
تؤدي صالتك مؤقتا مبا حتسـنه مـن اللغـات أو تقتصـر علـى التسـبيح والتـهليل        

تك إال بـه مـن   والتحميد والتكبري على أن تبادر على الفور إىل تعلم ما ال تصح صـال 
اللغة العربية، وأدىن ذلك التكبري وقراءة الفاحتة والتشـهد، وذلـك ميسـور بـإذن اهللا،     

واهللا  ،ولكن ال حيل لك ترك الصالة ال بسبب اللغـة وال لغـري ذلـك مـن األسـباب     
  .تعاىل أعلى وأعلم

أعيش يف زنزانة مع غري مسلم، وأجد صعوبة يف أداء صـاليت أمامـه علـى    
  ر أنين ال أحترم مشاعره بذلك خاصة يف صالة الفجر؟األرض، ويشع

                                                
  .٢٨٦: سورة البقرة -١

لكتاب والسنة، باب االقتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف صحيحه ىف كتاب االعتصام با البخاري أخرجه -٢
من حديث أيب  )١٣٣٧(ىف صحيحه يف كتاب احلج، باب فرض احلج مرة ىف العمر برقم ومسلم  ،)٧٢٨٨(برقم 
  .هريرة
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حـق  : جلارك الذي قدر اهللا عليك أن ختالطه يف الزنزانة مجلة من احلقـوق منـها  
اإلنسانية فهو إنسان له حقوق يتعني القيام ا، وحق اجلوار، وقد أوصـى الـنيب صـلى    

 أنـه ار حـىت ظننـت   زال جربيل يوصيين باجل ما”: اهللا عليه وسلم باجلار، وهو القائل
، ومنها حق الدعوة، وهو حق يقتضـي التـآلف واملـداراة والصـرب علـى      )١( “سيورثه

اجلفاء وسوء اخللق، والذي يبدو أن تأذيه ليس من جمـرد قيامـك بالصـالة ، بـل مبـا      
يسببه قيامك لصالة الفجر مثال من إيقاظ لـه وإزعـاج لنومـه، فيجـب الـتفطن إىل      

يج واجللبة عند أدائك للصالة مـا يـنغص عليـه نومـه،     دث من الضجحتذلك، وأن ال 
إىل أن يشرح اهللا صدره لإلسالم، وقد كان الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا دخـل      
على أهله ليال يسلم سالما يسمع اليقظان وال يـوقظ النـائم، واجتهـد يف دعوتـه إىل     

يف هـذه   اهللا عز وجل فعسى اهللا أن يشرح صدره لإلسالم ويكـون لـك نعـم املعـني    
، عال أن جيعل لـك منـها فرجـا وخمرجـا    سأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته الأاحملنة اليت 

  . واهللا تعاىل أعلى وأعلم

عند السفر للسجن ذهابا وإيابا هل جيوز قصر الصالة وكم هي املسافة احملددة 
  شرعا لقصر الصلوات؟ وهل جيمع أم ال؟

العرف سفرا كـان لـه أن يأخـذ فيهـا     إذا كانت املسافة إىل السجن مما يعد يف 
برخص السفر من القصر واجلمع والفطر وحنوه، أما إذا كانـت قريبـة حبيـث ال تعـد     
سفرا فإنه ال تسري عليه أحكام السفر وال يتمتع برخصـه، فإنـه مل يـرد فيمـا نعلـم      
دليل صحيح صريح يف حتديد مسافة القصر، فهو مطلـق يف الشـرع، وكـل مطلـق يف     

يف حتديده إىل العرف، فما اعترب يف العـرف سـفرا كـان كـذلك، وإال     الشرع يرجع 
  .فال

                                                
ىف صحيحه كتـاب الـرب   ، ومسلم )٦٠١٤(برقم ىف صحيحه كتاب اآلدب، باب الوصية باجلار أخرجه البخاري  -١

  .من حديث عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها) ٤٧٥٦(برقم لصلة واآلداب، باب الوصية باجلار واإلحسان إليه وا
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فإذا ما استقر السجني يف سجنه أصبح مقيما ولـيس لـه أن يسـتخدم رخـص     
السفر ما دام قد تبني أمره وحكم عليه بعقوبة ونقل لقضائها ، ويصـرب علـى أمـر اهللا    

  .ل، وعسى اهللا أن جيعل له فرجا وخمرجاجعز و

التنبيه عليه يف هذا املقام التفريق بـني القصـر واجلمـع، فـإن القصـر      ومما جيدر 
سنة ثابتة واجلمع رخصة عارضة، فاألصل يف صالة املسافر هـو القصـر، وأمـا اجلمـع     
فإن املسافر يستخدمه مىت احتاج إليه، وقد كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      

ل دخول الوقت مجـع مجـع تقـدمي،    يقصر الصالة إذا غز به السري، فإن كان ارحتاله قب
وإن كان ذلك بعد دخول الوقت مجع مجع تأخري، أمـا إذا حـط املسـافر الرحـال يف     

ـ   ها لعمـوم النصـوص الـواردة يف    أثناء سفره فإن األوىل به أن يؤدي الصـالة يف وقت
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلمذلك، 

  ي يصر عليه؟ما حكم القنوت يف صالة الفجر؟ ومدى صحة متابعة اإلمام الذ

هذه املسألة من مسائل االجتهاد، اليت ال ينكـر فيهـا علـى املخـالف، ولكـن      
يتناصح الناس فيها بالبينات وباحلجج العلمية، وقد قـال بـالقنوت يف صـالة الفجـر     
بعض أئمة املذاهب املتبوعة، ولكن الراجح أن اسـتدامة القنـوت يف صـالة الفجـر مل     

م يف أصح قويل العلماء، وإمنا يشـرع القنـوت عنـد    يكن من هديه صلى اهللا عليه وسل
النوازل، وبقدر هذه النازلة إىل أن يكشفها اهللا تعاىل، ففي حـديث سـعد بـن طـارق     

يا أبت إنك قد صـليت خلـف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      : األشجعي أنه قال ألبيه
وسلم وخلف أيب بكر وعمر وعثمان وعلـى رضـي اهللا عنـهم أفكـانوا يقنتـون يف      

، أما ما ورد من حديث أنـس أن الـنيب صـلى    )١(! أي بين حمدث: صالة الفجر؟ فقال

                                                
، وابن ماجه يف سننه، كتـاب  )٤٠٢: (باب ما جاء يف ترك القنوت، برقم: أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب الصالة -١

، وأمحد يف مسـنده، مبسـند   )١٢٤١: (الفجر، برقمباب ما جاء يف القنوت يف صالة : إقامة الصالة والسنة فيها
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اهللا عليه وسلم كان يقنت يف الصبح حىت فارق الدنيا فهو حديث ضـعيف عنـد أئمـة    
 احلديث، أما اإلمام الذي يقنت يف الفجر فال بأس مبتابعته ألنـه إمـا جمتهـد يف ذلـك،    

ذلـك، وقـد ورد يف ذلـك بعـض األحاديـث      لبعض أهل العلم الذين يرون  أو مقلد
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللاجتهاد ال ينكر فيها على املخالف، واآلثار، ومسائل اال

 املسئولنيلزم بالدعاء اجلماعي دبر كل صالة مفروضة من قبل أما حكم إمام 
   عن املسجد وهو كاره لذلك؟

أدبـار الصـلوات   الدعاء اجلماعي على النحو الذي جيرى يف بعـض املسـاجد يف   
أو سنة صحيحة، واألصـل هـو تـرك مـا     كتاب املكتوبة ليس له أصل يدل عليه من 

كان من هذا القبيل، فإن شر األمور حمـدثاا، وعلـى اإلمـام أن ينصـح للمـأمومني      
بذلك، وأن يبني هلم السنة برفق، وأن يسوقهم إىل اهللا سوقا رفيقـا، فـإن أبـوا عليـه     

 م وتدرج معهم، وال سـيما إذا ترتـب علـى مراغمتـه هلـم      ذلك يف البداية استأىن
وتركه للمسجد فوات كثري من اخلري والسنن اليت ميكن أن تبلغهم مـن خاللـه، وهنـا    

حتقيـق أكمـل املصـلحتني بتفويـت أدنامهـا، ودفـع أعظـم        : الشريعة القاعدةتأيت 
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم. الضررين باحتمال أدنامها

نة استعمال املسـبحة املعلومة يف التسبيح اليومي وبعـد  هل من الشرع والس
  الصلوات؟

باألنامل، فقـد كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       األصل يف التسبيح أن يعقد
سـبحن باألنامـل فـإن مسـتنطقات     ”: وسلم يعقد التسبيح بأنامله، وقال للنسـاء 

                                                                                                                   
، وقال أبو عسىي هـذا حـديث حسـن    )٣/٤٧٢(املكيني، من حديث طارق بن أشيم األشجعي والد أبا مالك، 

  ).١٠٢٦: (، وىف صحيح ابن ماجه برقم)٣٣٠(صحيح والعمل عليه، وصححه األلباىن ىف صحيح الترمذى برقم 
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ترقـى إىل   ، وقد وردت يف فضل املسـبحة مجلـة مـن األحاديـث ال    )١(“ ومسؤوالت
املسـبحة إن حسـنت فيهـا النيـة،      اج ا، ولكن ال حرج يف استخداممستوى االحتج

ومل يقصد ا الرياء والسمعة، وقد أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا،    
وأما التسبيح مبا جيعل يف نظام من اخلـرز وحنـوه، فمـن النـاس مـن كرهـه       : "بقوله

حسنت فيه النية فهو حسن غري مكـروه، وأمـا اختـاذه مـن     ومنهم من مل يكرهه، وإذا 
غري حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه يف العنق أو جعلـه كالسـوار يف اليـد أو حنـو     
ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة املراءاة ومشاة املـرائني مـن غـري حاجـة، األول     

  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، "حمرم، والثاين أقل أحواله الكراهة

هل يفرض علي املسلمني املساجني تسـمية إمامهم الذي يؤمهم يف الصلوات 
  أم يقبلوا باإلمام الذي تسميه هلم إدارة السجن؟

إذا مست إدارة السجن إماما حتققت فيه شروط اإلمامـة فـال حـرج يف قبولـه،     
أما إذا اختارت هلم من ال يصلح لإلمامـة كـان هلـم التنبيـه علـى ذلـك، وبيـان        

 تعـاىل أعلـى   واهللا، واصفات املطلوبة شرعا فيمن يتوىل هذه املهمـة مـن املسـلمني   امل
  .أعلمو

  ما هو أفضل وقت للدعاء؟

                                                
. ، عن ابن عمـرو )١٥٠٢، ٢/٨٢(بو داود يف كتاب القرب باب التسبيح باحلصى هذا احلديث أخرج نصفه األول أ -١

، والترمذي يف كتاب ١٥٠١)، ٢/٨٢(أما نصفه الثاين فقد أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب التسبيح باحلصى 
عـن  ، كلـهم  )٦/٣٧١(، وأمحد يف املسند، )٣٥٩٤، ٥/٣٣٨(الدعوة، باب فضل التسبيح والتهليل والتقديس 

وىف صحيح الترمذى ) ١٣٢٩(يسرية بألفاظ متقاربة، وهو حديث حسن، حسنه األلباىن ىف صحيح أىب داود برقم 
  ).٢٨٣٥(برقم 
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أفضل األوقات للدعاء هي األوقات اليت يرجى فيهـا قبـول الـدعاء أكثـر مـن      
ربـه وهـو سـاجد،     مـن غريها، كالدعاء أثناء السجود فإن أقرب ما يكـون العبـد   

ث األخري من الليل فإنه وقـت التجلـي األعظـم ونـزول الـرب      ووقت السحر يف الثل
هـل مـن تائـب    ! هل من سائل فأعطيـه؟ : جل وعال إىل السماء الدنيا وقوله لعباده

، وبني األذان واإلقامة، فـإن الـدعاء بـني األذان واإلقامـة ال يـرد،      )١( !فأتوب عليه؟
وم اجلمعـة بعـد العصـر    وعند إفطار الصائم فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، وي

، فإن يف اجلمعة ساعة إجابة، ويرجح كثري من احملققني أا مـا بـني العصـر واملغـرب    
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا

  فتاوى الزكاةفتاوى الزكاة

  زكاة املالزكاة املال: : أوال أوال 

  هل على املسلم املسجون إخراج زكاة املال؟

إذا ملك املسجون النصاب وحال عليه احلـول وجـب عليـه إخـراج الزكـاة      
ل، وال عالقـة هلـا بسـجن وال حبريـة،     شأن غريه من الناس، فإن الزكاة حق املا شأنه
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا

                                                
أخرجه البخاري يف أبواب اجلمعة، والدعوات، والتمين، والتوحيد ،ومسلم يف أبواب الطهارة، وصـالة املسـافرين    -١

ة،والصوم، والدعوات، والنسائي يف أبواب الطهـارة، واملواقيـت،   وقصرها، والترمذي يف أبواب الطهارة، والصال
يف أبواب الطهارة، والصالة، والصوم، والسنة، وابن ماجه يف أبواب الطهارة وسننها، والصالة، وإقامـة   دوأبو داو

والصـالة،    يف أبواب الطهارة، يالصالة والسنة فيها، والصيام، ومالك يف أبواب الطهارة والنداء للصالة، والدارم
    .والصوم
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هل جيوز أن تؤدى الزكاة للمراكز اإلسالمية يف أمريكا لسداد ديوـا الـيت   
أو التوسع الضروري يف املبىن  أو بناء أرض للمركز تتراكم عليها بسبب شراء
عن اقتراض مت لتغطية املصروفات الالزمة للمركـز  أو أية ديون أخرى نتجت 

سواٌء كانت رواتب أو ضرائب أو إصـالحات أو غريهـا مـن ضـرورات     
  االستمرار يف العمل اإلسالمي؟

اختلف أهل العلم يف اإلجابة على هذا السـؤال بنـاء علـى اخـتالفهم حـول      
  :الوارد يف آية مصارف الصدقات) يف سبيل اهللا(املقصود مبصرف 

مجهور املتقدمني إىل قصر هذا املصرف علـى اجلهـاد وتوابعـه، وعـدم      فذهب
تعديته إىل غري ااهدين، اعتبارا بأن هذا هو املراد من هـذا التعـبري عنـد اإلطـالق ،     
فضال عما يؤدي إليه التوسع يف فهم هذا املصرف إىل إلغاء بقيـة املصـارف أو انعـدام    

  .الفائدة من التنصيص عليها

ن املتأخرين إىل التوسع يف مفهوم هذا املصرف فأدخـل فيـه كـل    وذهب كثري م
   .أعمال الرب العامة

وتوسط فريق ثالث حيث قصر هذا املصـرف علـى أعمـال اجلهـاد يف سـبيل      
اهللا، بيد أنه توسع يف مدلول اجلهاد فأدخل فيه جهاد الكلمـة وجهـاد الـدعوة إىل اهللا    

حـده، وقـد قـال صـلى اهللا عليـه      عز وجل، فاجلهاد ليس وقفا على جهاد السيف و
، وال سـيما يف بـالد   )١( “جاهدوا املشركني بأيديكم وألسـنتكم وأمـوالكم  ”: وسلم

الكفر أو حيث ترزح بالد املسلمني حتت نري التغريب والعلمانية، وقـد توسـع القـرار    

                                                
بـاب  : ، والنسائي يف كتاب اجلهـاد )٢٥٠٤، ٣/١٠(باب كراهية ترك الغزو : أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد -١

، )٢٤٣١، ٢/٢٨٠(باب يف جهاد املشركني باللسان واليـد  : ، والدارمي يف كتاب اجلهاد)٦/٧(وجوب اجلهاد 
  ).٢٩٠٠(، ويف صحيح النسائى برقم )٢١٨٦(د برقم ىب داوعن أنس، وصححه األلباىن ىف صحيح أكلهم 
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الصادر عن امع الفقهي التابع لرابطة العـامل اإلسـالمي يف مـدلول هـذا املصـرف      
يه أعمال الدعوة إىل اهللا عز وجل باعتبارهـا صـورة مـن صـور اجلهـاد يف      فأدخل ف

  . واقعنا املعاصر

وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لنا يف هذا املقـام هـو مشـول هـذا املصـرف      
ألعمال الدعوة إىل اهللا خارج بالد اإلسـالم، وجـواز صـرف الزكـاة للمؤسسـات      

أهله يف هذه البالد أو تـدعو غـري املسـلمني    الدعوية والتعليمية اليت حتفظ اإلسالم على 
  .إىل اإلسالم، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

هل خيتلف أمر تأديةُ الزكاة للمركز اإلسالمي الذي يكون فيه مدرسةٌ إسالميةٌ 
أو مركز للدعوة عن مركز إسالمي ليس به إال مسجد تقام فيـه الصـالة،   

  وتعطى فيه دروس علمية للجالية املسلمة؟

عدم الفارق بني الصـورتني، ألن إقامـة املسـجد يف ذاتـه أحـد       لنايظهر  الذي
أوجه اجلهاد بالكلمة وأحد منابر التعريف باإلسالم يف هـذه اتمعـات، وقـد كـان     

تعـاىل   واهللاألنشطة اإلسـالمية يف صـدر اإلسـالم،    املسجد هو مركز ومنطلق مجيع ا
  .أعلمو أعلى

إلسالمية للمساعدة يف املصروفات الالزمة هل جيوز أن تؤدى الزكاة للمراكز ا
  الستمرار أو لنماء العمل اإلسالمي حىت لو مل تكن هناك ديون على املركز؟

جواز صرف أموال الزكاة للمراكـز اإلسـالمية الـيت حتتـاج إىل      لناالذي يبدو 
ذلك، سواء لتشغيلها أو قضاء ديوا، أما إذا أغناها اهللا من فضـله كـأن يكـون هلـا     

مـن   عليهـا ريع أوقافها ما يفي حباجتها أو أن يتهيأ هلا من يتـوىل أمـر اإلنفـاق    من 
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علـى حقـوق    حكومة من احلكومات أو جهة مـن اجلهـات فلـيس هلـا أن جتـور     
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، احملتاجني، فإن الصدقة ال حتل لغين وال لذي مرة سوي

  زكاة الفطرزكاة الفطر: : ثانياثانيا

كل ما يطلق عليه طعام مبا يف ذلك الزيـت  هل جيوز أن يتسع الطعام ليشمل 
أم أن بعض هـذه  . واخلضراوات والفواكه واألرز واللحوم واحللوى وغريها

األطعمة ال جيوز إال يف حال التأكد من أن هؤالء الفقراء واملسـاكني يتعثـر   
  عليهم أكل هذه األطعمة ملدة طويلة؟

ـ   عري والزبيـب واألقـط   املنصوص عليه من األطعمة يف األحاديث هو التمـر والش
فرض رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    «والرب، ففي حديث ابن عمر عند البخاري 

زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري على العبـد واحلـر والـذكر واألنثـى     
 )١(»والصغري والكبري من املسلمني، وأمر أن تؤدى قبل خـروج النـاس إىل الصـالة   

كنا خنـرج زكـاة الفطـر صـاعا مـن      «عند البخاري ويف حديث أيب سعيد اخلدري 
طعام، أو صاعا من شعري ، أو صاعا من متر، أو صـاعا مـن أقـط، أو صـاعا مـن      

وقد كان هذه األصناف هي الشائعة يف زمن النبـوة، ففـي روايـة أخـرى      )٢(» زبيب
كنـا خنـرج يف عهـد رسـول اهللا     «: حلديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنـه قـال  

وكـان طعامنـا   : ليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبـو سـعيد  صلى اهللا ع
                                                

، )٦١٢(الترمذي كتـاب الزكـاة   و، )٩٨٤(الزكاة  تابمسلم كو، )١٥٠٣(البخاري كتاب الزكاة رقم  أخرجه -١
أمحد  مسـند املكثـرين مـن    و، )١٨١٦(ابن ماجه و، )١٣٧٣(أبو داود   و،)٢٤٥٦(النسائي كتاب الزكاة و

  ).١٦٠٢(، الدارمي )٥٥٣(الزكاة مالك كتاب و، )٥٠٥١(الصحابة 

مسـلم  و ،)١٤٣٩(، ورقم ) ١٤٣٥(حديث رقم  ) ٥٤٨/ ٢( أخرجه البخاري باب صدقة الفطر صاعا من طعام -٢
  .)٩٨٥(حديث رقم ) ٦٧٨/ ٢(باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري 
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، وقاس عليها أهل العلم كـل مـا اختـذه النـاس     )١(» الشعري والزبيب واألقط والتمر
قوتا، فيدخل يف ذلك األرز والعدس والبقول وحنوها، فقـالوا علـى املزكـي أن خيـرج     

ة حبيث يسـتعاض عـن ذلـك    صاعا من غالب قوت البلد، ولكن هل ميكن اعتبار القيم
بدراهم أو دنانري؟ اختلف أهل العلم يف اإلجابـة علـى ذلـك، واملعـول عليـه عنـد       
مجهورهم هو املنع، وأن الطعام مقصود بذاته يف صـدقة الفطـر، وال سـيما أن القيمـة     
قد يساء استغالهلا فقد يوجهها بعض الفقـراء إىل بعـض املصـارف احملرمـة، وذهـب      

إن املقصـود بصـدقة الفطـر إغنـاء     : إىل مراعاة املعـىن، فقـالوا  األحناف ومن تبعهم 
احملاويج عن السؤال يف هذا اليوم، واإلغناء كما يتحقق بالطعـام يتحقـق بغـريه، بـل     
قد تكون القيمة أفضل ألا أدفع حلاجة الفقري وأكثر نفعا لـه، ومنـهم مـن قـال إن     

ف باختالف الزمـان واملكـان، قـال    العربة مبا هو أنفع للفقري وأدفع حلاجته، وهذا خيتل
حب إيل، وأيام الشـدة دفـع احلنطـة أحـب     أأيام السعة دفع القيمة : (حممد بن سلمة

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيميـة أن إخـراج القيمـة لغـري حاجـة وال مصـلحة       ) إيل
   .)٢( راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص يف إخراج القيمة للحاجة واملصلحة والعدل

ل كثري من املتـأخرين إىل تـرجيح قـول أيب حنيفـة يف هـذا      من أجل ذلك ما
املقام نظرا لتحقق احلاجة بالنقود مبا ال تتحقق به احلاجـة مـن غريهـا، وألن حاجـة     

الكسـاء   الفقراء ليست وقفا على الطعام فقد يكونـون أمـس حاجـة إىل الـدواء أو    
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلممنهم إىل الطعام والشراب، 

يستعاض عن إعطاء الطعام بأن جتمع املراكز اإلسالمية قيمة مالية  هل جيوز أن
تقديرية للزكاة من أبناء اجلالية وتتعاون مع بعض متاجر البقالة على استصدار 

                                                
  ).١٤١٤: (قمباب الصدقة قبل العيد، بر: يف صحيحه، كتاب الزكاة أخرجه البخاري -١

  ).٨٣-٢٥/٨٢(جمموع الفتاوى  - ٢
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كروت أو كوبونات تقدم للفقراء واملساكني ليشتروا ا الطعام الذي حيتاجون 
  إليه يف الوقت الذي يريدونه؟

فهـي  : جيمع بني االجتهادين الـواردين يف هـذه املسـألة    لعل يف هذه الفكرة ما
حتافظ على أن ال تستخدم حصيلة الزكاة إال يف الطعام وهـو األمـر الـذي قـال بـه      
مجهور الفقهاء، وتوفر مرونة يف اختيار هذا الطعام وتوفريه عنـد احلاجـة، فبـدال مـن     

ـ   ا، أو قـد تكـون   تراكم أصناف من األطعمة لدى الفقري قد ال يكون يف حاجـة إليه
حاجته إليها أقل من غريها، أو ال تكون له حاجة إليها بالكلية، وبـدال مـن تراكمهـا    
لدى الفقري حبيث ينوء حبفظها وختزينها، فإن هذه الفكرة تتيح له أن حيمـل بـدال مـن    
األطعمة الفعلية هذه الكوبونات اليت تتيح له أن يشتري مـن األطعمـة حسـبما يشـاء     

يشاء ، فال تفرض عليـه أطعمـة ال حيتاجهـا، وال تفـرض عليـه يف       ويف الوقت الذي
زمن ال حيتاجها، ومل خنرج عن دائرة الطعام، وهي الدائرة الـيت دار يف فلكهـا مجهـور    
أهل العلم بالنسبة لصدقة الفطر، وبذلك يتحقـق املقصـود مـن هـذه الزكـاة علـى       

صـيله أوصـل الطـرق    أكمل الوجوه وأمتها، وإذا عرف مقصود الشارع يسـلك يف حت 
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،إليه

هل جيوز أن يشترى من أموال زكاة الفطر مالبس تقدم لألسـر أو األفـراد   
  .اللذين ليس عندهم ما يكفيهم من مالبس؟

وهـو   -إذا اعترب مذهب أيب حنيفة ومن تبعـه يف إخـراج القيمـة يف الزكـاة     
أن متلك هذه القيمة للفقري وهـو الـذي يتـوىل     فإنه ينبغي -اجتهاد معترب يف هذا املقام 

أمر إنفاقها وتصريفها حسب حاجته، اللـهم إال إذا كـان هـؤالء الفقـراء أيتامـا أو      
قصرا وكان القائم على الزكاة هو النـاظر علـى هـؤالء، أمـا أن يفتـرض أن مجيـع       



- ١٦٦ - 

م نيابـة  من القصر الذين يتوىل دافعو الزكاة النظر هلـم والتصـرف يف أمـواهل    احملتاجني
  .عنهم فذلك نظر غري سديد، واهللا تعاىل أعلى وأعلم 

هل ميكن أن يتم توزيع الزكاة يف العطلة األسبوعية قبل املوعد املنصوص عليه 
  يف الشريعة لوفرة عدد كبري من املتطوعني يف هذا الوقت دون غريه؟

بغـي أن  األصل يف صدقة الفطر هو إغناء الفقراء عن السؤال يف هـذا اليـوم، فين  
تصلهم حبيث يتحقق هذا املقصود، وال جيوز تأخريها عـن الصـالة فقـد أمـر الـنيب      

فمن أداهـا قبـل الصـالة فهـي     (صلى اهللا عليه وسلم ببذهلا قبل اخلروج إىل الصالة، 
، وقـد تكـون   )١( )زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة مـن الصـدقات  

لصبح إىل صالة العيد، وقـد تكـون ليلـة العيـد،     قبل الصالة مباشرة أي ما بني صالة ا
وقد يتقدم إخراجها على العيد باليوم أو اليومني كما هـو مـروي عـن ابـن عمـر،      
وكما هو رأي مجهور الفقهاء، وقد يتقدم ذلك إىل نصـف الشـهر أو إىل أولـه كمـا     
ذهبت إىل ذلك بعض املذاهب، واألمر يف تقديري مرتبط بتحقيـق املقصـود الشـرعي    

صدقة الفطر وهو إغناء هؤالء احملاويج عن السـؤال يف هـذا اليـوم، ويكـون أمـر       من
واهللا تعـاىل أعلـى    ،التقدمي مرتبطا بتحقيق هذا املقصـود، واألمـر يف ذلـك واسـع    

  .وأعلم

                                                
/ ١(ابن ماجه يف سننه باب صدقة الفطر ، و)١٣٧١(أبو داود ىف سننه كتاب الزكاة باب زكاة الفطر برقم  أخرجه -١

وذكره املنذري يف الترغيب والترهيب باب الترغيب يف صدقة الفطر وبيان تأكيدها ، )١٨٢٧(حديث رقم ) ٥٨٥
، رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري، وقال عقبه )١٦٥١(م حديث رق) ٩٦/ ٢(

، وىف صحيح الترغيب )١٤٨٠(، وىف صحيح ابن ماجه برقم )١٤٢٠(وصححه األلباىن ىف صحيح أىب داود برقم 
  ).١٠٨٥(والترهيب برقم 
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ماذا تفعل املراكز اإلسالمية بأموال زكاة الفطر اليت يضـعها املسـلمون يف   
  صناديق التربعات قبل صالة العيد؟

ا توجيهها إىل مصارفها الشـرعية، فتملـك للفقـراء واملسـاكني حسـب      يلزمه
القواعد العامة املعروفة يف توزيع الصدقات، وال ينبغـي أن يـؤخر صـرفها عـن يـوم      

 تعـاىل أعلـى   واهللاورة تنظيم توصيلها علـى املسـتحقني،   العيد إال بقدر ما تقتضيه ضر
  .أعلمو

  فتاوى الصيامفتاوى الصيام

فرض عندما أكون ذاهبا إىل احملكمـة هـل    إذا كسرت صيامي يف سنة أو يف
  يلزمين القضاء ؟ وكيف أفعل ذلك؟ 

من أخل بصيامه يف رمضان لغري عذر من مـرض أو سـفر فإنـه يكـون آمثـا      
بذلك ويلزمه القضاء، فإن كـان إخاللـه بالصـوم باجلمـاع فإنـه يلزمـه القضـاء        

مـن اهللا فمـن مل    عتق رقبة، فإن مل يستطع فصيام شـهرين متتـابعني توبـة   : والكفارة
يستطع فإطعام ستني مسكينا، وإن كان إخالله بالصوم لعـذر فعليـه القضـاء فقـط،     

ألسـباب معروفـة،    الفطـر وجمرد وقوع املشقة ال يبيح لإلنسان الفطر، فاهللا تعاىل أباح 
وهي املرض الذي يلحق اإلنسان معـه مشـقة يف الصـيام، أو السـفر، أو احلمـل أو      

الشخص كبرياً يشق عليه الصيام، وفيما عـدا ذلـك ال جيـوز     اإلرضاع ، أو أن يكون
  .الفطر

فطر، فـإن أفطـر فـال    أما الصائم املتطوع فإنه أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أ
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللايلزمه القضاء، 
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أثناء شهر رمضان تقدم بعض املعاهد اإلفطار بعد طلوع الفجر بقليل، وقبـل  
فهل جيوز يل أن أبدأ الصوم بعد أن أتنـاول الطعـام   مغيب الشمس بقليل، 

  معهم؟ 

الصوم الشرعي هو االمتناع عـن املفطـرات مـن طلـوع الفجـر إىل مغيـب       
: الشمس فال جيوز األكل بعد طلوع الفجر، وال قبل مغيب الشمس، فقـد قـال تعـاىل   

﴿وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخلـيط األسـود مـن الفجـر مث     
إن بـالال يـؤذن بليـل    ”: ، وقوله صلى اهللا عليـه وسـلم  )١( أمتوا الصيام إىل الليل﴾

: وقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم     )٢( “ن ابن أم عبـد افكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذ
واهللا تعـاىل   )٣( “إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنـا فقـد أفطـر الصـائم    ”

  .أعلى وأعلم

اجلدران املغلقة فإنه من العسري علي أن أشاهد اهلالل لكوين سجينا وراء هذه 
  ألبدأ الصوم يف شهر رمضان، فما هو أفضل وقت لبدء الصوم؟

يثبت دخول شهر رمضان برؤية اهلالل، فإن تعـذر رؤيتـه بسـبب مـانع مـن      
غيم وحنوه فاملشروع هو إكمال عدة شـعبان ثالثـني يومـا لقولـه صـلى اهللا عليـه       

                                                
  .١٨٧: سورة البقرة -١

، )٢/١٢٤،٦١٧(باب أذان األعمى إذا كان لـه مـن خيـربه    : األذانكتاب : أخرجه البخاري كما يف فتح الباري -٢
، كالمها ٣٨ - ٣٦، ج )٢/٧٨٦(باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر : ومسلم يف كتاب الصيام

  .عن ابن عمر

سلم يف ، وم)١٩٤١، ٤/٢١٩(باب الصوم يف السفر واإلفطار : كتاب الصوم: أخرجه البخاري كما يف فتح الباري -٣
  .، كالمها عن عبداهللا ابن أوىف٥٣، ٥٢، ج)٢/٧٧٢(باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار : كتاب الصيام
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وأفطروا لرؤيته فإن غـم علـيكم فـأكملوا عـدة شـعبان       صوموا لرؤيته”: وسلم
  .)١( “ثالثني يوما

وتستطيع أيها السائل الكرمي أن تتحرى دخول رمضان مـن خـالل السـؤال أو    
االستماع إىل املذياع أو سؤال بعض الزمالء أو املسؤولني، فـإن تعـذر عليـك ذلـك     

سـالمية وينبغـي علـى إدارة    كله فمن خالل التقاومي املتاحة واليت توفرهـا املراكـز اإل  
السجن أن تتيح ذلك لرتالئها من املسلمني، فإن هذا من أبسـط حقـوقهم الـيت يـتعني     
توفريها هلم، وال يضيع حق وراءه مطالـب، فعليـك باإلحلـاح واإلصـرار يف املطالبـة      

ل اهللا لـك فرجـا وخمرجـا    حبقك برفق ومن خالل الوسائل القانونية املتاحـة وسـيجع  
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم، بإذن اهللا

  فتاوى النساءفتاوى النساء

  ما حكم سفر املراة من غري حمرم؟

ال حيل ”: األصل يف سفر املرأة بدون حمرم هو التحرمي، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
: ، ويف رواية“المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حمرم

 ،»يومني« ويف رواية، “رية يوم إال مع ذي حرمة منهاال حيل المرأة مسلمة تسافر مس”
  .)٢(“ ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم”، »يوم وليلة«ويف رواية  »ثالثة«ويف رواية 

                                                
، ٤/١٤٢،١٩٠٠باب هل يقال رمضان أو شـهر رمضـان   : كتاب الصوم: أخرجه البخاري، كما يف فتح الباري -١

، كالمها عـن  ٨ج ٢/٧٦٠ر لرؤية اهلالل باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفط: ومسلم يف كتاب الصيام
  .ابن عمر، بلفظ متقارب

، كتاب احلج، باب )١٠٨٨(كتاب اجلمعة، باب يف كم يقصر الصالة، رقم احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه،  -٢
، )١٣٣٩(مسلم، كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل حـج وغـريه   و، )١٨٦٢(حج النساء، رقم احلديث 

  .عددةبروايات مت
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واستثىن بعض أهل العلم السفر الواجب للحج، فأجـازه مـع الرفقـة املأمونـة،     
إىل احلـج   واستدل على ذلك بسفر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف زمـن عمـر   

بغري حمرم، فقد بعث معهن عثمان بن عفان وعبد الـرمحن بـن عـوف وهـم ليسـوا      
حمارم بالنسبة هلن، وأن ذلك كان مبحضر من الصحابة، فانعقـد ذلـك إمجاعـا علـى     
جواز سفر املرأة يف احلج مع الرفقة املأمونـة، كمـا اسـتدلوا مبـا روي مـن حـديث       

يوشـك أن ختـرج الظعينـة مـن     ” :يه وسلمقال صلى اهللا عل: عدي بن حامت أنه قال
  .)١( “اخل .. احلرية بالعراق تؤم البيت ال زوج معها ال ختاف إال اهللا 

وبعضهم طرد ذلك يف كل سفر مباح، وتعلل بأن العلـة يف النـهي عـن سـفر     
هي الفتنة وخوف الطريق، وأن احلكم يدور مع علتـه وجـودا وعـدما، فـإذا أمنـت      

  .حرج الفتنة وأمن الطريق فال

والذي نراه واهللا تعاىل أعلم هو استثناء السفر الواجـب للحـج أو العمـرة مـع     
الرفقة املأمونة لألدلة الواردة يف ذلك، ويبقى األصل فيما وراء ذلك هـو املنـع، عمـال    

  .بالنصوص الصحيحة الصرحية الواردة يف ذلك

ـ    ي الـذي  ولكن يبقى أن يف الباب رخصة فقهية تتمثل يف هـذا االجتـهاد الفقه
ـ  ا علـى السـفر يف احلـج    جييز ذلك يف كل سفر مباح إذا وجدت الرفقة املأمونة قياس

والعمرة، والرخص الفقهية يقصد ا ما جاء من االجتـهادات املذهبيـة مبيحـا ألمـر     
  :خص الفقهية جائز بالضوابط اآلتيةيف مقابلة اجتهادات أخرى حتظره، واألخذ بالر

 أن تكون أقوال الفقهاء اليت ا معتربة شرع ا من شـواذ  يترخصا، ومل توصف بأ
  .األقوال

                                                
، عن عدي بن حامت، وهو حديث صحيح، وصححه األلباين ىف مشـكلة  )٣٧٨، ٤/٢٥٧(أخرجه أمحد يف املسند  -١

  ).١٢٧(الفقر برقم 
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 كانت حاجـة عامـة   ا للمشقة، سواء أأن تقوم احلاجة إىل األخذ بالرخصة، دفع
  .، أم فرديةللمجتمع، أم خاصة

 أن يكون اآلخذ بالرخص ذا قدرة على االختيار، أو يعتمد على من هو أهل لذلك .  
 ريعة للوصول إىل غرض غري مشروعأن ال يكون األخذ بذلك القول ذ.  
 أن تطمئن نفس املترخص لألخذ بالرخصة.  
 أن ال يترتب على األخذ بالرخص الوقوع يف التلفيق املمنوع.  
 ا يف األحوال اآلتيةويكون التلفيق ممنوع:  
 إذا أدى إىل اإلخالل بضابط من الضوابط السابقة  
 إذا أدى إىل نقض حكم القضاء.  
  ا يف واقعة واحدةما إذا أدى إىل نقضعمل به تقليد.  
 إذا أدى إىل خمالفة اإلمجاع.  
 تهدينواهللا تعاىل أعلى وأعلم .إذا أدى إىل حالة مركبة ال يقرها أحد ا.  

ما هو احلكم الشرعي يف أن تقوم السجانة املرأة بضرب وتأديـب الرتيـالت   
  املسلمات؟

وجب عقوبتـها مـن   ينبغي على السجينة املسلمة أن ال تعرض نفسها ملـا يسـت  
قبل سلطات السجن فإن هذا هو خري ما تواجه بـه هـذه احلالـة اللـهم إال إذا فـرض      
عليها ما يتناىف مع دينها، كأن تكره على نزع حجاـا أو تتعـرض البتـزاز جنسـي،     
أو أن يكون ذلك ظلما حبتا واستطالة شخصية مـن قبـل السـجانة وحنـوه وعندئـذ      

ن العليا وتقـدم شـكواها يف ذلـك، وإن احتاجـت     تستطيع اللجوء إىل سلطات السج
 واهللاالية املسـلمة أن تعينـها علـى ذلـك،     إىل تنصيب حمام يتوىل الدفاع عنها فعلى اجل

  .أعلمو تعاىل أعلى
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يف كثري من األحوال يوجد سجانات من النساء يقمن بتفتيش الرتالء تفتيشـا  
، فهل ميكن أن ختربنا ذاتيا يترتب عليه ملسهن لبعض أجزاء من أجساد السجناء

  باحلكم الشرعي بالنسبة ملن يتعرض لذلك من الرتالء؟ 

األصل يف عورة الرجل بالنسبة للرجل وكذا عورة املـرأة بالنسـبة للمـرأة أـا     
من السرة إىل الركبة، أما عورة املرأة بالنسبة للرجل فاجلسم كله عـورة علـى خـالف    

إليها وال مباشـرا مـن بـاب أوىل، وعلـى      يف الوجه والكفني، والعورة ال حيل النظر
هذا فاألصل أنه ال جيوز للمرأة مباشرة الرجـل األجـنيب وال جيـوز للرجـل مباشـرة      
املرأة األجنبية، وليس ألحد منهما أن ميكن اآلخر من ذلـك، وذلـك يف حـال السـعة     
واالختيار، فإن كانت أنظمة السجن جتيز طلب حراس مـن الرجـال يتولـون تفتـيش     

جال فعلى السجني املسلم املطالبة بذلك، واإلصرار عليه، أما إن أكـره علـى ذلـك    الر
ومل يكن له سبيل إىل دفعه عن نفسه مبا ال يؤدي إىل مفسدة أعظم فلـه حكـم املكـره    

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،ويكون حينئذ يف دائرة العفو

الصيام أثناء أنا سجينة مسلمة، هل جيب علي أن أقضي ما فاتين من الصالة و
  دوريت الشهرية؟

، وإمنـا يلزمهـا قضـاء مـا     دوراال يلزم احلائض قضاء ما فاا من الصالة أثناء 
فاا من الصيام فقط، وهذا هو هدي النيب صلى اهللا عليـه وسـلم فقـد كـان يـأمر      
احلائض بقضاء الصوم، وال يأمرها بقضاء الصالة، وذلك ختفيـف مـن اهللا عـز وجـل     

باده، فإن الصيام الواجب ال يكـون إال مـرة واحـدة يف العـام فيسـهل      ورمحة منه بع
قضاؤه، أما الصالة الواجبة فإا تتكرر يف اليوم الواحد مخس مـرات فيشـق قضـاؤها،    

، واهللا ال منه عليهم إنه هـو الـرب الـرحيم   فوضع اهللا ذلك عن عباده رمحة منه م وفض
  . تعاىل أعلى وأعلم
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  فتاوى املعامالتفتاوى املعامالت

  مني مجلة وتفصيال؟أالشرع يف الت ما حكم

  :التأمني ثالثة أنواع

 الذي تقوم به الدولة لرعاية مواطنيها، وال يقصد به الربح بل قد : التأمني االجتماعي
  .فال حرج فيه ؛تدفع الدولة فيه أضعاف ما تأخذ

 الذي يقوم به جمموعة من الناس على سبيل التكافل والتعاون فيما  :والتأمني التعاوين
بينهم، فال يقصد به الربح، بل يعوضون أعضاءه عما يصيبهم من كوارث من خالل 
ما جيمع من أموال مث ما كان من نقص آخر العام فهو عليهم، وما كان من زيـادة  
فهي هلم، وهذا ال حرج فيه كذلك لقيامه على فكرة التربع يف اجلملة، وهو البـديل  

  .اإلسالمي املنشود يف عامل التأمني
 وهو الذي تقوم به شركات التأمني التجارية على سبيل االستثمار،  :مني التجاريالتأ

ذا يأخذ، وهو من جنس العقود الفاسدة رف سلفا ماذا يدفع وماوال يعرف فيه كل ط
الشتماله على الربا والغرر وامليسر، وقد صدرت فتاوى هيئة كبار العلماء بالسعودية 

بتحرميه، هذا مـع   الفقهيةسالمي وغريمها من اامع وامع الفقهي برابطة العامل اإل
عدم اإلخالل بأحكام الضرورة فإذا مل يتسن ركوب سيارة يف بلد من البالد إال بعد 
التأمني عليها يصبح هذا القدر من التأمني الالزم لشراء سيارة مما يترخص فيه باعتبار 

  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا ،الضرورة

جاري بني الرتالء يف السجن على األطعمة واملواد الشخصية يعتمد التعامل الت
يتبادلون شيئا أقل مقابل شـيء أكثـر   ) كالصابون ومعجون األسنان وحنوه(

وأحيانا يبيعون بعض هذه املواد بزيادة مبعىن أن أعطيك شيئا هذا األسـبوع  
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 على أن ترده يل ضعفه يف األسبوع القادم، وهكذا ، فما هو حكم اإلسالم يف
  هذا النوع من التجارة ؟ 

األصل أنه ال جتوز الزيادة املشروطة يف القروض، فإذا أخـذت شـيئا مـن هـذه     
األشياء على سبيل القرض فال حيل اشتراط الزيادة فيـه حبـال مـن األحـوال، أمـا إن      

فإن كان ذلك من جـنس األمـوال الربويـة فيجـب فيـه      : وقع ذلك على سبيل البيع
احتاد اجلنس والعلة، وجيب التقابض فقط وحيـل التفاضـل عنـد    التماثل والتقابض عند 

  .اختالف اجلنس

واألموال الربوية الـواردة يف السـنة هـي الـذهب والفضـة والقمـح والتمـر        
والشعري وامللح، ويقاس عليها كل ما يقتات ويـدخر مـن األطعمـة يف أظهـر أقـوال      

مـا ال يقتـات وال   أهل العلم مثل األرز والبطاطس والفـول والعـدس وحنـو ذلـك و    
  . يدخر فليس من األموال الربوية كالفواكه واخلضروات وحنوها

وعلى هذا فمن تبادل مترا بتمر فيجب عليـه شـرطان التماثـل والتقـابض، أي     
أن يكون مثال مبثل يدا بيد، واملقصود باملماثلـة أي التماثـل يف الكميـة ال يف القيمـة     

ن تبادل متـرا مبلـح مـثال فإنـه حيـل لـه       حىت ولو اختلف الصنفان جودة ورداءة، وم
التفاضل كأن يبيع كيسا من التمر بثالثة أكياس من امللـح مـثال، ولكـن يشـترط يف     

  . ذلك التقابض أي أن يكون يدا بيد وهكذا

أما ما كان خارج األموال الربوية فإنه جيـوز بيعـه متمـاثال ومتفاضـال حـاال      
ان بعلبـتني أو فرشـة بفرشـتني حـاال     ومؤجال بال حرج، فيجوز بيع علبة معجون أسن

أو بعد أسبوع مثال وال حرج، وكذلك لو متت املبادلة بـني مـال ربـوي مبـال غـري      
ربوي، فيجوز بيع باوند من البطاطس بثالثة باوند من التفـاح ألن التفـاح لـيس مـن     

  .األموال الربوية ألنه غري مقتات وال مدخر
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له ضرورة وال حاجـة، أمـا إعطـاؤه    وتبقى كلمة أخرية وهي أن أخذ الربا ال حت
فإنه حتله الضرورات، فمن اضطر إىل طعام يف السجن وأىب مـن حيـوزه أن يبذلـه لـه     

دائـرة العفـو   إال بزيادة ربوية مشروطة فإمثه على من اشترط عليه ذلك، ويبقى هـو يف  
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلمما بقيت هذه الضرورة، 

عض املكافـآت يف املسـابقات فهـل    الحظت أن بعض املسلمني يرصدون ب
  تستطيع أن تلقي بعض الضوء على ذلك؟

املسابقات إن كانت بغري مال فال حرج يف ذلـك مـا دام موضـوعها مشـروعا     
سواء أكانت لرياضة الذهن أم لرياضة البدن، أما إن كانت علـى مـال فإـا تشـرع     

تسـابقني أنفسـهم،   إذا كانت هذه األموال ترصد من جهة ثالثة وال ترصد من قبـل امل 
أما إن كانت ترصد من قبل املتسـابقني فـال تشـرع إال إذا وجـد مـن يشـترك يف       
املسابقة دون أن يغرم ماال حبيث يكون إمـا أن يفـوز بالسـبق، أو ال خيسـر شـيئا،      

املسـابقة يف  : وكان يف أحد هذه ااالت الثالثة املنصوص عليهـا يف احلـديث، وهـي   
يل، أو اإلبل، وجيمع بني هذه مجيعا أـا مـن جـنس اإلعـداد     الرمي، أو يف مسابقة اخل

للقتال وإعداد العدة للجهاد يف سبل اهللا، وميكن أن يقاس عليهـا مـا كـان مـن هـذا      
ال سبق إال يف نصل أو خف أو حـافر ، والسـبق هـو املـال الـذي      : القبيل حلديث

ليهـا كـل أنـواع    يرصد للمتسابقني، والنصل يقصد به املسابقة يف السهام، ويقـاس ع 
الرمي املعاصرة، واملسابقة بني اخليل واإلبـل ميكـن أن يقـاس عليهـا املسـابقة بـني       
الدراجات أو املراكب البحرية أو السيارات وغري ذلك مما يسـتخدم للقتـال يف واقعنـا    

وميكن أن يقاس عليها أيضاً املسابقات العلمية فإن اجلهـاد يف اإلسـالم كمـا    . املعاصر
: والسنان فإنه يكـون كـذلك بـالعلم والبيـان ، كمـا قـال تعـاىل        يكون بالسيف

﴿يـا أيهـا الـنيب جاهـد الكفـار      : ، وقـال )١( ﴿وجاهدهم به جهـاداً كـبرياً﴾  
                                                

  .٥٢: سورة الفرقان -١
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، ومن املعلوم أن جهاد املنـافقني يكـون بـالعلم وكشـف الشـبهة ،      )١( واملنافقني﴾
لميـة إذا كانـت   وعلى هذا فال مانع من وضع اجلعل بني املتسـابقني يف املسـابقات الع  

  .، واهللا تعاىل أعلى وأعلمتلك املساقة نافعة ومفيدة

سائق تاكسي ال يعرف من حيمل يف سيارته وإمنا جييب على الطلبات من خالل 
الكومبيوتر أو اهلاتف فإذا ركب معه رجل حيمل مخرا أو امرأة تريد الـذهاب  

ات فقد يطـرد  إىل أماكن اون والفسق وهو ال يستطيع أن يرفض تلك الطلب
  .من العمل إذا فعل ذلك؟ نرجو حكم اإلسالم مفصال؟

األصل هو النهي عن كل عمل يتضمن إعانـة علـى املعصـية، فـال حيـل بيـع       
العنب ملن يعصره مخرا، وال بيع السالح ملن يقتل بـه معصـوما، وال محـل رجـل إىل     

ا كلـه قـول اهللا   واألصل يف هـذ . حانة ليشرب اخلمر أو يواقع امرأة ال حتل له وهكذا 
  .)٢( ﴿وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان﴾: عز وجل

وعلى هذا فمىت أمكن للسائق املسلم أن يتفـادى يف عملـه مـا يتضـمن إعانـة      
على معصية فإن ذلك يتعني عليه وال حيل له التـرخص يف ذلـك، وأمـا مـا ال يقـدر      

ل عملـه هـذا يف موضـع الشـبهة، الـيت تقـوى       عليه فإن له فيه حكم املضطر، وجيع
وتضعف حبسب كثرة ذلك وقلته، فإن كثر ذلك يف عمله وصـار هـو الغالـب عليـه،     
فإن هذا قد ينعكس على مشروعية عمله بالنقض، ويـتعني عليـه البحـث عـن عمـل      
آخر أو عن موقع آخر لعمله هذا يكون فيه أرضى هللا عـز وجـل، وأقـل تعرضـا ملـا      

  .هذه املواقف، واهللا تعاىل أعلى وأعلم يكرهه من أمثال
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ىل إوعندما احتاج أحد األخـوة  ) ألفي دوالر(ترك شخص عندي أمانة قدرها 
ىل جنيهات مصرية وأعطيت له عشرة آالف جنيه إقرض قمت بتحويل املبلغ 

مصري قرض واآلن يطالبين الشخص األول برد األمانة اليت كانـت عنـدي   
ىل مبلغ العشرة إإضافة ) أربعة آالف جنيه مصري(ن أدفع مبلغ أوأحتاج اآلن 

آالف جنيه اليت اقترضها مين صاحب املرتل لكي أستطيع شراء ألفـى دوالر  
 ىل صاحب األمانة فما هو املوقف الشرعي لكل طرف؟إلتسديدها 

األصل يف الديون أن تـرد بأمثاهلـا ال بقيمهـا ، فـالقرض عقـد مـن عقـود        
ن الصديق، وما قد يفـوت علـى صـاحب القـرض يف     اإلرفاق، وغايته رفع الضيق ع

الدنيا يعوض عنه الدرجات العال يف اآلخرة بإذن اهللا، وهـو املسـطور يف كـل كتـب     
  .لى هذا اامع الفقهية املختلفةوقد اتفقت ع. الفقه فيما نعلم

العـربة يف وفـاء   «: فقد قرر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسـة مـا يلـي   
ة بعملة ما هي باملثل وليس بالقيمة ألن الديون تقضى بأمثاهلـا فـال جيـوز    الديون الثابت

  .)١(» ربط الديون الثابتة يف الذمة أياً كان مصدرها مبستوى األسعار

ال جيـوز   -رغـم حتـرمي املماطلـة شـرعا      -بل حىت يف حالة املماطلة يف الوفاء 
مع الفقهي التـابع لرابطـة العـامل    تغرمي املدين مقابل التأخري، فقد جاء يف قرار جملس ا

نظر امع الفقهي يف موضـوع السـؤال التـايل، إذا    «: اإلسالمي، مبكة املكرمة ما يلي
تأخر املدين عن سداد الدين يف املدة احملددة، فهل للبنك احلق أن يفـرض علـى املـدين    

  د بينهما؟ غرامة مالية، جزائية بنسبة معينة بسبب التأخر عن السداد يف املوعد احملد

إن : وبعد البحث والدراسة، قرر امع الفقهـي باإلمجـاع مـا يلـي     :اجلواب
الدائن إذا شرط على املدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغـاً مـن املـال غرامـة ماليـة      

                                                
  .٢٢٦١ص ، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث -١
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جزائية حمددة أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السـداد يف املوعـد احملـدد بينـهما، فهـو      
الوفاء به، وال حيل سواًء أكان الشـارط هـو املصـرف     شرط أو فرض باطل، وال جيب

   .»أو غريه ، ألن هذا بعينه هو ربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه

ومل يستثن الفقهاء إال حالة انقطاع العملة أو إلغـاء العمـل ـا بالكليـة فهـذا      
ع أم الذي يرجع فيه إىل القيمة، واختلف هل تكون القيمة علـى أسـاس يـوم االنقطـا    

  .على أساس يوم القرض؟

أما بالنسبة لقيام السائل بـإقراض هـذا املبلـغ إىل آخـر فإنـه ال يشـرع إال       
باستئذان املودع أو علمه الضمين مبوافقته على ذلك، ويعـرف هـذا باسـتقراء القـرائن     
واملالبسات اليت تشف عنها عالقاما السابقة، ألن عقـد اإليـداع توكيـل يف حفـظ     

يرد عينه، أما الودائع املأذون يف استعماهلا فهـي قـروض تنطبـق عليهـا     املال على أن 
  .أحكام القرض يف الشريعة

وعلى هذا فإذا مل يثبت إذن املودع صراحة أو ضمنا فـإن املسـؤولية تقـع علـى     
عاتق املقرض، وعليه أن يتكلف هذا الفرق لصاحب املال ألنه تصـرف علـى خـالف    

ه صراحة أو ضـمنا فيتحمـل صـاحب املـال تبعـة      موجب عقده معه، أما إذا علم إذن
هذا اإلذن، ويلزمه أن يقبل الوديعة كما ترد إليه، وحيتسب الفـرق الـذي جنـم عـن     

  .اخنفاض العملة على اهللا عز وجل

هذا من الناحية الفقهية البحتة ويبقى الباب مفتوحـا أمـام املقتـرض إن أراد أن    
اض العملـة ويكـون هـذا مـن قبيـل      يشارك يف حتمل هذا الفرق الذي جنم عن اخنف

حسن القضاء، واحملافظة على سالمة القلوب، وال خيفى أن كسـب القلـوب أوىل مـن    
  . واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،!كسب الدراهم

أعمل لدى بعض احملالت التجارية، على ماكينة قطع اللحوم، وأثناء عملـي  
العمل تأمني  تعرضت إلصابة يف إصبعي أطارت أمنلة منه، وليس لدى صاحب
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على العاملني لديه، فهل يلزم صاحب العمل تعويضي أم ال؟ وهل علـي مـن   
  حرج إذا طالبت بالتأمني من خالل اجلهات احلكومية اليت تعىن ذه القضايا؟ 

التعويض عن إصابات العمل يتقرر يف ضوء مـا ميكـن أن ينسـب إىل صـاحب     
مل يف موقـع العمـل، فـإن القـول     العمل من تفريط أو تعدي، وليس رد إصابة العا

بإلزام صاحب العمل بـالتعويض يف مجيـع احلـاالت نفـس اشـتراكي مل يعهـد يف       
الشريعة، فإذا كان صاحب العمل قد فرط يف صـيانة املاكينـة املعـدة لقطـع اللحـوم      
فلم يقم بالصيانة الالزمة هلا، أو كان يستخدم نوعا سـيئا يترتـب عليـه مثـل هـذه      

يف توفري أسباب السالمة املهنيـة الالزمـة فإنـه يسـأل يف حـدود       اإلصابات، أو قصر
هذا التفريط ألنه مطالب شرعا بتوفري أسباب السالمة للعاملني لديـه، وهـذا مفتـرض    
بصورة تلقائية يف مجيع العقود ولو مل يـنص عليـه ألن املعـروف عرفـا كاملشـروط      

  .شرطا

يصـيب العامـل بسـبب     أما إذا كان قد قام مبا جيب عليه من ذلك فـإن مـا   
تفريطه هو أو ألسباب مساوية حبتة فإنه هدر بالنسبة لصـاحب العمـل، لقولـه صـلى     

رحهـا  ء جوالعجمـا   ،جبـار  جرحـه   واملعـدن    ،جبار  جرحها    البئر ”: اهللا عليه وسلم
  .)١( “اخلمس  الركاز ويف   ،بارج

ه مـن عاهـة   وتكون نفقات العالج الطيب الالزم أو تعويض العامل عمـا أصـاب  
مستدمية أفقدته قدرته على العمل على بيت املال، فتتوزع تبعات هـذا احلـادث علـى    
عموم األمة اليت تتكافل فيما بينها يف تعويض أمثـال هـذه املخـاطر لغـري القـادرين،       
وصاحب العمل فرد من أفرادها يتحمل يف هذا مثل ما يتحمله غـريه مبـا يشـارك بـه     

  .من متويل لبيت املال

                                                
، ومسـلم ىف  ) ٦٤٠١(ارى ىف صحيحه، كتاب الديات باب املعدن جبار والبئر جبار، رقم احلـديث  أخرجه البخ -١

  ).٣٢٢٦(صحيحه كتاب احلدود، باب جرح العجماء واملعدن والبئر جبار، رقم احلديث 
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 خصوص هذه النازلة حيال األمر إىل جلنة فنيـة للتـدقيق يف مالبسـات هـذا     ويف
فإن ثبت تفريط أو عـدوان يف جانـب صـاحب العمـل ألـزم بـالتعويض       : احلادث

ونفقات العالج وحنوه ، وإن مل ينسب إليه تفريط قط مل يكـن مسـئوال عـن ذلـك،     
هللا بـني املـؤمنني فقـد    ويبقى جانب اإلحسان واملروءات والتكافل العام الذي جعلـه ا 

مثل املـؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم وتعـاطفهم كمثـل      ”: قال صلى اهللا عليه وسلم
  .)١( “اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

من القول بفسـاد عقـود التـامني التجـاري ملـا       مأما بالنسبة للتأمني فعلى الرغ
غرر وامليسر، فإن هذه املاكينـة إن كانـت ممـا يغلـب العطـب      يكتنفها من اجلهالة وال

على من يعملون عليها وكانت نفقات العالج يف هذا البلـد باهظـة ال يقـوى عليهـا     
أحد بغري تأمني وكانت القوانني تلزم صاحب العمل بالتعويض ونفقـات العـالج فـإن    

ـ  ول بإلزامـه بنفقـات   صاحب العمل يكون مفرطا بعدم قيامه بالتأمني الالزم وميكن الق
العالج العادلة يف مثل هذه احلالة، وال سيما مع غيـاب بيـت املـال الـذي ميكـن أن      

  .وأعلم ىيعوض املتضررين يف مثل هذه احلاالت، واهللا تعاىل أعل

                                                
 أخرجه مسلم ىف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقـم احلـديث   -١

)٤٦٨٥.(  
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  فتاوى الذبائحفتاوى الذبائح

اللحم الذي يقدم يف السجون ال يذبح حسب الشريعة اإلسالمية فهل حيـل  
  أكله أم حيرم؟

وم أهل الكتاب أن تـذبح حسـب الشـريعة اإلسـالمية، فـإن      يشترط حلل حل
كانت ال تذبح كما هو وارد يف السؤال فإا ال حتل، وال عربة بشذوذ مـن قـال إـا    
تؤكل ولو كانت ال تذبح ما داموا يستحلون أكلـها علـى هـذا النحـو وهـي مـن       

كلـها،  ألم يستحلون أكل أشياء كثرية وهي من طعـامهم وال حيـل لنـا أ    ؛طعامهم
إم يستحلون حلم اخلرتير وهو من طعامهم وال حيل لنـا أكلـه، ويسـتحلون شـرب     

  .اخلمر وهو من شرام وال حيل لنا تناوهلا، وهكذا

ولكن بقي أمر حيسن التنبيه إليه، لقد جزم السائل بـأن اللحـوم الـيت تقـدم يف     
يل يلـزم بإـار   هذا البلد ال تذبح حسب الشريعة، ومبلغ علمنـا أن القـانون الفيـدرا   

الدم على النحو الذي جيري يف الذبح الشرعي إال أنه يف حلـوم البقـر والغـنم تتعـرض     
يضعف حركتها قبل الذبح وقد ميوت بعضـها بسـبب ذلـك، ومـن مث      دلصعق أو ق

وردت الشبهة يف مثل حلم الغنم والبقر، أما الدجاج فمبلغ علمنـا أن مـا يتعـرض لـه     
إن الفتوى على أكل حلوم الدجاج الـيت تقـدم يف احملـالت    من ذلك ال مييته، ومن مث ف

  . تعاىل أعلى وأعلمالعامة والتورع عن أكل حلوم البقر والغنم ، واهللا 

فما معىن هذه الكلمة؟ وهـل  ) كوشر(بعض األطعمة يف السجن يكتب عليها 
  حيل أكل ذلك أم حيرم؟

صـون يف مـا   يف الغالب على طعـام اليهـود، واليهـود حير    تطلق كلمة كوشر
يأكلونه من اللحوم على أن يستويف شروط الذبح الشـرعي، وأن خيلـو مـن مشـتقات     
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اخلرتير، فإن كان ذلك صحيحا فإن ما كتب عليـه هـذه الكلمـة مـن األطعمـة ال      
  .حرج يف أكله، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

  أحكام املولودأحكام املولود

  غالم امحد، غالم رسول؟: هل جتوز التسمية املركبة مثل

فـإن التعبيـد ال    ؛ذه التسمية ما مل يكن املقصود بكلمـة غـالم عبـد    ال بأس
يكون إال هللا سواء يف األمساء أو يف غريه، هذا وإن األصـل يف األمسـاء اإلباحـة وحيـرم     
منها ما عبد لغري اهللا، أو ما تضمن منازعـة للـرب جـل وعـال يف صـفاته كملـك       

كية للنفس كـربة وأفلـح، ومـا يـتطري     األمالك فإنه ال ملك إال اهللا، يكره ما تضمن تز
عند السؤال عنه وذكر أنه غائـب، ويف البـاب بعـض األحاديـث الصـحيحة الـيت       

: قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     .م الفائدةاأخرجها مسلم وغريه نسوقها لتم
  .)١( “ال تسم غالمك رباحا، وال يسارا، وال أفلح، وال نافعا”

سـبحان  : أحـب الكـالم إىل اهللا أربـع   ”: ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي
وال تسـمني  . ال يضـرك بـأيهن بـدأت   . اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب

أمث هـو؟ فـال   : غالمك يسارا، وال رباحا، وال جنيحـا، وال أفلـح، فإنـك تقـول    
  .)٢( “فال تزيدن علي. إمنا هن أربع.ال: فيقول. يكون

                                                
، عـن مسـرة بـن    )٣/١٦٨٥(باب كراهة التسمية باألمساء القبيحة وبنافع وحنوه : أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب -١

  .جندب

، عـن مسـرة بـن    )٣/١٦٨٥(باب كراهة التسمية باألمساء القبيحة وبنافع وحنوه : أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب -٢
  .جندب
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فسـماها رسـول اهللا صـلى    . لعمر كانت يقال هلا عاصـية عن ابن عمر،أن ابنة 
فحـول  . كانت جويريـة امسهـا بـرة    :قال. عن ابن عباس، و)١(اهللا عليه وسلم مجيلة 

خـرج مـن عنـد    : وكان يكره أن يقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسها جويرية
فسـماها   كـى نفسـها  تز: فقيـل . وعن أيب هريرة، أن زينب كان امسها بـرة  ،)٢(برة 

: قـال . وعن حممد بـن عمـرو بـن عطـاء    ، )٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب 
إن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    :فقالت يل زينب بنت أيب سلمة. مسيت ابنيت برة

ال تزكـوا  ”فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    . ومسيت برة. ى عن هذا االسم
، )٤( “مسوهـا زينـب  ”: مب نسميها؟ قـال : فقالوا “كمأنفسكم، اهللا أعلم بأهل الرب من

إن أخنع اسـم عنـد اهللا رجـل    ”: عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو
قـال  .»ال مالك إال اهللا عـز وجـل  «زاد ابن أيب شيبة يف روايته  “تسمى ملك األمالك

:  عليـه وسـلم  وقال رسـول اهللا صـلى اهللا  ، )٥(مثل شاهان شاه : قال سفيان: األشعثي

                                                
حباب تغيري االسم القبيح إىل حسن وتغيري اسم برة إىل زينـب وجويريـة   باب است: أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب -١

  .عن ابن عمر. ١٥، ١٤، ج)٣/١٦٨٦(وحنوها 

باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن وتغيري اسم برة إىل زينـب وجويريـة   : أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب -٢
  .عن ابن عباس. ١٦، ج)٣/١٦٨٦(وحنوها 

، ومسلم يف )٦١٩٢، ١٠/٦٩٤(باب حتويل اسم إىل اسم أحسن منه : كتاب األدب:  صحيحهىفأخرجه البخاري  -٣
باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن وتغيري اسـم بـرة إىل زينـب وجويريـة وحنوهـا      : كتاب األدب

  .، كالمها عن أيب هريرة١٧، ج)٣/١٦٨٧(

القبيح إىل حسن وتغيري اسم برة إىل زينـب وجويريـة    باب استحباب تغيري االسم: أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب -٤
  .، عن زينب بنت أم سلمة١٩، ١٨، ج)٣/١٦٨٧(وحنوها 

، ومسلم يف )٦٢٠٦، ٦٢٠٥، ١٠/٧٠٩(كتاب األدب، باب أبغض األمساء إىل اهللا : ىف صحيحهأخرجه البخاري  -٥
  .، كالمها عن أيب هريرة٢٠ج ،)٣/١٦٨٨(باب حترمي التسمي مبلك األمالك ومبلك امللوك : كتاب اآلداب
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أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه، رجـل كـان يسـمى ملـك     ”
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )١(“ ال ملك إال اهللا. األمالك

ما حكم من يتكىن بأيب القاسم؟ لقد جاءين ولد ورغب والدي يف تسميته أيب 
ة النيب صلى اهللا عليه القاسم فكرهت ذلك ملا مسعته من النهي عن التكنية بكني

  وسلم؟

لقد ورد يف النهي عن التكنية بكنية الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مجلـة مـن       
باب النـهي عـن الـتكين بـأيب     : بقولهاألحاديث أوردها مسلم يف صحيحه وعنون هلا 

  :هذه األحاديث القاسم، ومن

رسـول  يا أبا القاسـم، فالتفـت إليـه    : نادى رجل رجال بالبقيع: عن أنس قال
فقـال   .إمنـا دعـوت فالنـا   . يا رسول اهللا إين مل أعنك: لفقا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وعـن ابـن    .)٢( “تسموا بامسي وال تكنـوا بكنـييت  ”صلى اهللا عليه وسـلم  رسول اهللا 
إن أحـب أمسـائكم إىل اهللا عبـد اهللا    ”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر قال

ولد لرجل منـا غـالم فسـماه حممـدا،     : جابر بن عبد اهللا قالوعن  .)٣( “وعبد الرمحن
ويف روايـة  . ال ندعك تسمي باسم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   : فقال له قومه

فـانطلق بابنـه   ) ال نكنيك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، حـىت تسـتأمره   : فقلنا(
رسـول اهللا ولـد يل    يـا : حامله على ظهره، فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال 

                                                
  .، عن أيب هريرة٢١، ج)٣/١٦٨٨(باب حترمي التسمي مبلك األمالك ومبلك امللوك : أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب -١

، ومسلم  ىف صحيحه كتاب اآلداب )٢١٢٠(أخرجه البخاري ىف صحيحه كتاب البيوع باب ما ذكر ىف األسواق  -٢
  ).٣٩٧٤(، وبيان ما يستحب من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه باب النهى عن التكىن بأىب القاسم

كتـاب   ،أخرجه مسلم، )٥٧٢٨: (باب من مسى بأمساء األنبياء، برقم: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب -٣
  ).٢١٣٢( حديث رقم ،)٣/١٦٨٢ ( ،اآلداب باب النهي عن التكين بأيب القاسم وبيان ما يستحب من األمساء
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ال نـدعك تسـمي باسـم رسـول اهللا صـلى اهللا      : فقال يل قومي. غالم فسميته حممدا
تسـموا بـامسي وال تكتنـوا    ”: عليه وسلم، فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   

أقسـم  . فإين أنـا أبـو القاسـم   «.ويف رواية  ،)١( “ا أنا قاسم أقسم بينكممنفإ ،بكنيت
  .)٢(» بينكم

ال : ولد لرجل منـا غـالم فسـماه القاسـم، فقلنـا     : بن عبد اهللا قالوعن جابر 
فـذكر ذلـك لـه    . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم. نكنيك أبا القاسم، وال ننعمك عينا

  .)٣( “سم ابنك عبد الرمحنا”: فقال

  :هذا وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على مذاهب كثرية

أنـه ال حيـل الـتكين بـأيب القاسـم       :مذهب الشافعي وأهل الظاهر: أحدها
  .ألحد أصالً سواء كان امسه حممداً أو أمحد أم مل يكن لظاهر هذا احلديث

فإن هـذا احلكـم كـان يف أول األمـر هلـذا       :أن هذا النهي منسوخ: والثاين
فيباح التكين اليوم بـأيب القاسـم لكـل أحـد     : املعىن املذكور يف احلديث مث نسخ، قالوا

وبـه قـال   : قـال القاضـي   .مد وأمحد وغريه وهذا مـذهب مالـك  سواء من امسه حم
مجهور السلف وفقهاء األمصار ومجهور العلماء قالوا وقـد اشـتهر أن مجاعـة تكنـوا     
بأيب القاسم يف العصر األول وفيما بعد ذلك إىل اليوم مع كثـرة فاعـل ذلـك وعـدم     

  . اإلنكار
                                                

حديث ، )٣/١٦٨٢( ،كتاب اآلداب باب النهي عن التكين بأيب القاسم وبيان ما يستحب من األمساء ،جه مسلمأخر -١
  ).٢١٣٢( رقم

، )٥٧٢١: (باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم، مسوا بـامسي، بـرقم  : أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب -٢
، )٣/١٦٨٢(ج  ،لقاسم وبيان ما يستحب من األمسـاء كتاب اآلداب باب النهي عن التكين بأيب ا ،أخرجه مسلم

  ).٢١٣٢( حديث رقم

حديث ، )٣/١٦٨٢( ،كتاب اآلداب باب النهي عن التكين بأيب القاسم وبيان ما يستحب من األمساء ،أخرجه مسلم -٣
  ).٢١٣٢( رقم
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النـهي للترتيـه   وإمنـا كـان    :مذهب ابن جرير أنه ليس مبنسـوخ : الثالث
  .واألدب ال للتحرمي

أن النهي عن التكين بأيب القاسـم خمـتص مبـن امسـه حممـد أو      : الرابع
وال بأس بالكنية وحدها ملن ال يسمى بواحد من االمسـني وهـذا قـول مجاعـة      :أمحد

  . من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر
ى عـن التسـمية   وينـه  :أنه ينهى عن التكين بأيب القاسـم مطلقـاً  : اخلامس

بالقاسم لئال يكىن أبوه بأيب القاسم، وقد غري مروان بن احلكم اسـم ابنـه عبـد امللـك     
حني بلغه هذا احلديث فسماه عبد امللـك وكـان مسـاه أوالً القاسـم وفعلـه بعـض       

  .األنصار أيضاً

 :أن التسمية مبحمد ممنوعة مطلقاً سـواء كـان لـه كنيـة أم ال    : السادس
تسـمون أوالدكـم حممـداً مث    ”: لنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم   وجاء فيه حديث عن ا

وأمـر مجاعـة    ،ال تسـموا أحـداً باسـم نـيب    : وكتب عمر إىل الكوفة )١( “تلعنوم
باملدينة بتغيري أمساء أبنائهم حممد حىت ذكر له مجاعة أن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     

فعل عمـر هـذا إعظـام     واألشبه أن: قال القاضي. أذن هلم يف ذلك ومساهم به فتركهم
: السم النيب صلى اهللا عليه وسـلم لـئال ينتـهك االسـم كمـا سـبق يف احلـديث       

وقيل سبب ي عمر أنه مسـع رجـالً يقـول حملمـد بـن      “تسموم حممداً مث تلعنوم”
أرى رسـول اهللا صـلى اهللا   : فعل اهللا بك يا حممد فدعاه عمـر فقـال  : زيد بن اخلطاب

  . تدعى حممداً ما بقيت ومساه عبد الرمحنعليه وسلم يسب بك واهللا ال
                                                

رواه أبـو يعلـى   و )٨/٤٨: (هى اهللا عليه وسلم وكنيتذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  باب ما جاء يف اسم النيب صل -١
،أخرجه أبو يعلى يف مسـنده   والبزار وفيه احلكم بن عطية وثقه ابن معني وضعفه غريه وبقية رجاله رجال الصحيح

، وذكره يف ميزان االعتدال يف نقد الرجال يف ترمجة احلكم بـن  )٣٣٨٦: (، حديث رقم)٦/١١٦( يف مسند أنس
: وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع، برقم ،لكن أبو داود روى عنه مناكري ال بأس به :أمحد ، وقال)٢/٣٤٣: (عطية

)٢٤٣٦.(  
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بعد استعراض هذه اآلراء أن النهي عن ذلـك أنـه علـى سـبيل      لناوالذي يبدو 
  .أعلمو تعاىل أعلى الترتيه، وأنه حيسن جتنبه خروجا من اخلالف واهللا

  ا من الربا قبل علمه حبرمته؟ماذا يفعل من نال شيئً

علمه بالتحرمي فهـو مالـه وال حـرج عليـه     ما أصابه املسلم من أموال الربا قبل 
 ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مـا سـلف وأمـره إىل اهللا﴾   : فيه لقوله تعاىل

﴿يـا  : ، ولكن املساءلة تبدأ من وقت العلم حيث يتوجه إليه اخلطاب بقولـه تعـاىل  )١(
 تفعلـوا  أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنـتم مـؤمنني فـإن مل   

فأذنوا حبرب من اهللا ورسـوله وإن تبـتم فلكـم رؤوس أمـوالكم ال تظلمـون وال      
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا،)٢(تظلمون﴾

  األخالق والسلوكاألخالق والسلوك

الترفيه الغالب يف السجون هو اللعب بالورق، والضمنة والشطرنج وغريهـا  
  فما مدى جواز أن يشارك املسلم يف هذه املباريات؟

 ـرد التسـلية وتزجيـة     ال خيلو اللعب ذه األوراق من أن يكون على مـال أو
  : األوقات بال رهان

فإن كان على مال يرصده الالعبون للفائز منهم فذلك امليسـر الـذي حرمـه اهللا    
ورسوله، وضابطه أن ال خيلو أحد من الطرفني من الـربح أو اخلسـارة، وحتـرمي هـذه     

  .الصورة موضع إمجاع أهل العلم

                                                
  .٢٧٥: سورة البقرة -١

  .٢٧٩،٢٧٨: سورة  البقرة -٢
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 .ن اللعب ا على غري مال ففيه تفصيلأما إذا كا

أما النرد وهو الزهر أو الطاولة فال تكاد ختتلـف الكلمـة علـى حترميـه، لقـول      
من لعب النردشري فكأمنـا صـبغ يـده يف حلـم خرتيـر      ”: النيب صلى اهللا عليه وسلم

، ولكونه يعتمد يف اجلملة على احلظ واازفة، ولـيس علـى جمـرد املهـارة     )١(“ ودمه
  .ذقواحل

فإنـه  ) الكوتشـينة (ويلتحق به اللعب بالورق وهو ما يسمى يف بعـض الـبالد   
أدخل يف باب احلظ واازفة منه إىل باب املهارة وتدبري احلـروب، وهـو املعـىن الـذي     

  .من أجله أحل الشطرنج من أحله، أو على األقل تردد يف حترميه

ـ    إن مـا ورد مـن   وأما الشطرنج فهو موضع خالف معترب بني أهـل العلـم، ف
النصوص يف حترميه ال يرقى إىل مستوى االحتجاج به، فإنـه مل يكـن موجـودا ابتـداء     
يف زمن النبوة، فضال عن كونه أدخل يف باب احلـذق واملهـارة منـه إىل بـاب احلـظ      
واازفة، وقد رويت إباحته عن كثري من السـلف كمـا روي حترميـه عـن آخـرين،      

هو اإلباحة ، ما مل يقتـرن مبحرمـات أخـرى كـأن     والذي نراه أن األصل يف حكمه 
خيرج أصحابه إىل احللف الكاذب، أو يشـغلهم عـن الصـالة يف أوقاـا وحنـوه أو      

  .يكون غالباً على وقت اإلنسان وحنو ذلك فإنه حيرم هلذه االعتبارات ال لذاته 

واألوىل باملسلم الترته عن ذلك، وخـري لـه أن ينفـق عمـره فيمـا يرضـي اهللا       
عـن عمـره فـيم    : وله، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربـع ورس

 تعـاىل أعلـى   واهللان ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقـه،  أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وع
  .أعلمو

                                                
ىف سـننه، كتـاب األدب    وأبو داود ،)٢٢٦٠( ىف صحيحه كتاب الشعر باب حترمي اللعب بالنردشري مسلم هأخرج -١

من حديث  )٣٧٥٣(ىف سننه كتاب األدب باب اللعب بالنرد  ابن ماجةو ،)٤٢٨٨( باب النهى عن اللعب بالنرد 
  .سليمان بن بريدة عن أبيه
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بعض املسلمني واملسلمات كانوا قبل إسالمهم ميارسون الفاحشة ويشـربون  
 يف السجن إىل اإلسالم، ولكنـه ال  اخلمور، ويقامرون، وبعضهم قد هداه اهللا

  يزال متورطا يف بعض هذه الكبائر، فما هو حكم اإلسالم يف هذه احلاالت؟

ممارسة الفواحش من الزنا وشرب اخلمر وامليسر وحنوه مـن الكبـائر، والكبـائر    
بريد الكفر كما أن احلمى بريد املوت، وينبغي ملـن هـداه اهللا لإلسـالم أن يـتخلص     

ام ، فإن من أحسن يف اإلسالم أثابه اهللا على مـا كـان منـه مـن أعمـال      من هذه اآلث
اخلري يف زمان اجلاهلية، كما قال صلى اهللا عليه وسلم ملـن سـأله عـن أعمـال اخلـري      

، ومـن  )١( “أسلمت على مـا أسـلفت مـن اخلـري    ”: اليت كانت منهم يف جاهليتهم
ه ومـا جتـدد لـه منـه بعـد      أساء يف اإلسالم فإنه حياسب على ما كان منه يف جاهليت

وسبيله إىل ذلك الرفقة الصاحلة والعلم الشرعي النـافع وذكـر اهللا عـز وجـل     . إسالمه
واإلكثار من الصالة فإا تنهى عن الفحشاء واملنكـر، واإلكثـار مـن الصـيام فإنـه      

نفسه، وقـد وصـفه الـنيب صـلى      حيكسر حدة الشهوة ويعني صاحبه على كبح مجا
ال جيدون نكاحا، وعليه اإلحلاح يف الـدعاء وصـدق اللجـأ إىل اهللا     اهللا عليه وسلم ملن

   .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، عز وجل أن يعينه على شيطانه وأن ينصره على نفسه

  لقد قتلت رجال، وأعلم أن هذا ذنب عظيم، ولكن سؤايل هل يل من توبة ؟

عبـد بقـراب   ال يعظم على التوبة ذنب، فإن من تاب تاب اهللا عليه، فلـو جـاء   
: األرض خطايا مث تاب توبة صادقة تاب اهللا عليـه ، ومـن شـروط التوبـة الصـادقة     

إصالح املاضي بالندم، وإصالح احلاضر بـاإلقالع عـن الـذنب، وإصـالح املسـتقبل      
بالعزم على عدم العودة إىل هذا الذنب، ويبقى بعـد ذلـك رد احلقـوق وأداء املظـامل،     

                                                
، ومسـلم ىف  )١٣٤٦(أخرجه البخارى ىف صحيحه كتاب الزكاة، باب من تصدق يف الشـرك مث أسـلم، رقـم     -١

  ).١٧٧(صحيحه، كتاب اإلميان، باب حكم عمل الكافر إذا أسلم ، رقم 
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ع اهللا إهلا آخر وال يقتلـون الـنفس الـيت حـرم اهللا     ﴿والذين ال يدعون م: قال تعاىل
وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف لـه العـذاب يـوم القيامـة      قإال باحل

وخيلد فيه مهانا إال من تاب وآمن وعمل عمال صـاحلا فأولئـك يبـدل اهللا سـيئام     
وآمـن   ﴿وإين لغفـار ملـن تـاب   : ، وقال تعاىل)١( حسنات وكان اهللا غفورا رحيما﴾

﴿قل يـا عبـادي الـذين أسـرفوا علـى      : ، وقال تعاىل)٢( وعمل صاحلا مث اهتدى﴾
أنفسهم ال تقنطوا من رمحـة اهللا إن اهللا يغفـر الـذنوب مجيعـا إنـه هـو الغفـور        

، )٤( ،ويف احلديث أن رجال قتـل مائـة نفـس مث تـاب فتـاب اهللا عليـه      )٣( الرحيم﴾
  .تعاىل أعلى وأعلمفأصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف ، واهللا 

بعـض  . من بني أنشطة املسجد عرض شريط فيديو للجالية مساء يوم اجلمعة
هذه األشرطة املفيدة جدا حيتوي على بعض املوسيقى التصويرية يف اخللفية أو 

فهل حيوز عرض مثل هذه األشرطة يف قاعة تـؤدى  . صور نساء غري حمجبات
  قاعة ال تؤدى فيها الصالة؟ فيها الصالة؟و هل خيتلف احلكم إذا عرضت يف

األصل أن تصان املساجد عن احملرمات واملتشاات، وأن تبقـى خالصـة لعبـادة    
اهللا جل وعال وطاعته، ويتأكد ذلك يف مساجد السنة اليت ينقل النـاس عنـها ويتأسـى    

  .الناس ا

                                                
  .٧٠،٦٩،٦٨: سورة الفرقان -١

  .٨٢: سورة طه -٢

  .٥٣: سورة الزمر -٣

، وابن ماجة ىف سننه، كتاب )٢٧٦٦(أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله  -٤
، من حديث طويل، عن أيب سعيد )٣/٧٢(، وأمحد يف مسند املكثرين )٢٦٢٢(الديات، باب هل لقاتل مؤمن توبة 

  .اخلدري



- ١٩١ - 

  :والنظر يف هذه األفالم من ناحيتني 

وهـذا يف ذاتـه يف بـاب     :صـوير ما تضمنه من صور وما تقتضيه من ت: األوىل
التلفاز موضع نظر، والراجح عندنا عدم حرمته يف ذاته فهـو أقـرب إىل الصـور الـيت     

   .تكون يف املرآة أو اليت تظهر عند النظر إىل صفحة املاء وهكذا

كهـذا الـذي وردت    :ما تتضمنه هذه الصور من خمالفـات : والناحية األخرى
ساء متربجات، أو ما يصـحب هـذه األفـالم مـن     اإلشارة إليه يف السؤال من صور ن

موسيقى تصويرية يف بعض األحيان، فهذا من الفسـاد الـبني، وحتـرمي األوىل موضـع     
إمجاع، وأدىن ما يقال يف الثانية أا من املتشاات، فنكون أمـام أمـر اختلطـت فيـه     

البا املفسدة باملصلحة، فإن كانت املصلحة فيه ظـاهرة وغالبـة فيتـرخص فيـه اسـتج     
ملصاحله، ويتقي املسلم ربه ما استطاع يف دفع أو تقليل مفاسـده، فـيغض طرفـه عنـد     
ورود صور ملتربجات، وال يصيخ بسمعه عند املوسـيقى، فيكـون ذلـك علـى األقـل      
من باب السماع وليس االستماع، واحلزم التورع عن ذلـك كلـه ملـن قـوي علـى      

  .ذلك

فـالم فينبغـي أن تـؤخر عـن     وإذا دعت احلاجة إىل عرض شيء من هـذه األ 
  .املسجد وملحقاته ما أمكن، صيانة لبيوت اهللا عز وجل، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

 موسـيقى  على حيتوي كثريا منهاولكن  لألطفال إسالميةهناك أفالم كرتونية 
أو ال سواء كانوا أطفا لألطفال هذه األفالمعرض  للمسلموز جي فهل، تصويرية

  ؟طالبا يف املدرسة

غي بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف احلصول على بـديل مناسـب ال تصـحبه    ينب
هذه املعازف، أو حماولة تنقية هذه األفالم ذاا مـن املعـازف علـى يـد بعـض ذوي      

هذا وال ذاك ومل يكن مثـة سـبيل إىل احلصـول علـى      راخلربة والتخصص، فإذا مل يتيس
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طـت فيـه املصـاحل مـع املفاسـد،      بديل نقي يتحقق فيه متام املشروعية فهذا ممـا اختل 
والذي يظهر يل أنه يف ظل مزامحة األفالم الغربيـة وغزوهـا لعقـول الناشـئة وتعلـق      
قلوم ا وعجز االمة عن تقدمي البديل اخلـايل مـن هـذه املعـازف فـال حـرج يف       
استخدامها مع التنبيه على حرمة هذه املعازف، وأن هـذا االسـتخدام مؤقـت، وأنـه     

صل، إىل أن يتيسر البـديل املناسـب الـذي تتحقـق فيـه املشـروعية       على خالف األ
  . واهللا تعاىل أعلى وأعلم، الكاملة

وحنوهـا،  ) اهليب هوب(كثري من املسلمني واملسلمات يستمعون إىل موسيقى 
  فما هي الفتوى يف االستماع إىل املوسيقى لغرض الترويح عن النفس؟

ال ينبغـي أن ال ختتلـف الكلمـة يف    هذا النوع من املوسيقى املـذكور يف السـؤ  
حترميه والزجر عنه الرتباطه بالفجور، واختصاصـه بأهـل اخلنـا، أمـا االسـتماع إىل      
املوسيقى بصفة عامة فإن اجلمهور على حترميه، ملا ورد يف النصـوص مـن الزجـر عـن     

مـا   االستماع إىل املعازف، وما ورد عن أئمة السـلف يف الزجـر عـن ذلـك، وأدىن    
إنه من املتشابه الذي ينبغي جتنبه استرباء للـدين والعـرض، يقـول الشـوكاين      يقال فيه
وإذا تقرر مجيع ما حررناه من حجج الفريقني فـال خيفـى علـى النـاظر أن     : "رمحه اهللا

حمل الرتاع إذا خرج عن دائرة احلرام مل خيرج عن دائرة االشـتباه، واملؤمنـون وقـافون    
ومن تركهـا فقـد اسـتربأ لعرضـه     ”: لصحيحعند الشبهات كما صرح به احلديث ا

، وال سـيما إذا كـان مشـتمال    )١( “ودينه ومن حام حول احلمي يوشك أن يقع فيـه 
على ذكر القدود واخلدود واجلمال والدالل واهلجر والوصال ومعـاقرة العقـار وخلـع    

الوقار، فإن سامع ما كان كذلك ال خيلو عن بليـة، وإن كـان مـن التصـلب     والعذار 

                                                
كتاب البيوع  ىف النسائيو، )١١٢٦(كتاب البيوع برقم  ىف ، والترمذي)١٥٩٩(مسلم كتاب املساقاة برقم  جهأخر -١

، وأمحد يف مواضع، والـدارمي  )٣٩٧٤(الفنت برقم  ىفابن ماجه و، )٢٨٩٢(البيوع برقم ىف ، وأبو داود )٤٣٧٧(
  ).  ٢٤١٩(يف البيوع برقم 
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وكم هلذه الوسيلة الشيطانية مـن قتيـل دمـه    ! ت اهللا على حد يقصر عنه الوصفيف ذا
مطلول وأسري موم غرامه وهيامه مكبول، نسـأل اهللا السـداد والثبـات، ومـن أراد     

إبطـال دعـوى اإلمجـاع    : االستيفاء للبحث يف هذه املسألة فعليه بالرسالة اليت مسيتـها 
  ."على حترمي مطلق السماع

اإلسـالمية بـديل مشـروع حيقـق التـرويح املقصـود، ويبتعـد         ويف األناشيد
بأصحابه عن احملرمات واملتشاات، ويف اجلملة ينبغي للمسـلم أن ينفـق وقتـه فيمـا     
يفيد وينفع يف اآلخرة، ال فيما يقسي قلبه، ويزهـده يف االسـتماع إىل القـرآن وذكـر     

خـذه بـديال مـن قـرآن     فإن الغناء واملوسيقى قرآن الشيطان فكيـف نت . اهللا عز وجل
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم! الرمحن؟

لقد دخلت يف اإلسالم أثناء قضائي فترة العقوبة يف السـجن، وأنـا لسـت    
مبتزوج، ولكن يل عالقة بصديقة منذ زمان اجلاهلية، وقد أجنبت منها طفـال،  
وهي غري مسلمة، وأنا أفهم أن اإلسالم ال جييز عالقة بالنساء خـارج نطـاق   

اج، ولكين مضطر لإلبقاء على عالقيت ا من أجل ولدي مـن ناحيـة،   الزو
باإلضافة إىل حاجيت إليها لترسل يل نقودا إىل السجن من ناحية أخرى، فما هو 

  حكم الشريعة يف ذلك؟

احلمد هللا الذي أخرجك من الظلمـات إىل النـور، وينبغـي أن تبقـي نفسـك      
على ذلـك، فـإن مـن تـذوق حـالوة      عما حرمه اهللا عليك، وأن جتاهد نفسك  ابعيد

قـذف يف النـار، وقـد أحسـنت إذ     ياإلميان يكره أن يعود يف الكفر كما يكـره أن  
: فقهت أن اإلسالم ال جييز عالقة جنسـية إال يف إطـار الـزواج، فقـد قـال تعـاىل      

﴿والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أميـام فـإم غـري    
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تهد يف دعوة هذه املرأة إىل اإلسـالم، فلعـل اهللا أن يهـديها بـك     ، ولتج)١( ملومني﴾
  !إليه، فتسلم لك نفسك وولدك، وينقذ اهللا بك نفسني من النار

وإن مل يتيسر إسالمها وكان لك سبيل إىل الزواج ذه املـرأة بعـد التأكـد مـن     
كـون  توبتها من الزنا، فإن اهللا أباح نكاح احملصنات من أهـل الكتـاب، وعسـى أن ي   

ذلك مقدمة النشراح صدرها لإلسالم، وعلى كل حـال يبقـى واجـب االجتـهاد يف     
 الدعوة قائما يف مجيع األحوال، وعالقتك ذه املرأة خـارج إطـار الـزواج الشـرعي    

  . ، واهللا تعاىل أعلى وأعلمحمرم حىت مع الظروف اليت ذكرا

بات مسـلحة،  بعض املسلمني اجلدد تعودوا أن يكونوا قبل إسالمهم يف عصا
وقد جند يف بعض األحيان أن منهم من ال يزال منتميا هلذه العصـابات، فمـا   
حكم اإلسالم يف هؤالء؟ وكيف يتعامل املسلمون معهـم علـى املسـتوى    

  الفردي؟

االنتماء إىل عصابات مسـلحة خطيئـة وجرميـة تدينـها الشـرائع السـماوية       
سالم ودخـل نـوره إىل قلبـه أن يقلـع     والقوانني الوضعية، وينبغي ملن هداه اهللا إىل اإل

عن ذلك، فإن القتل واحلرابة من أكـرب الكبـائر، وعلـى اجلماعـة املسـلمة داخـل       
ا العمـل،  السجن أن تنبه إىل ذلك، وأن يعرف كل من يقترب منها أـا ال تقـر هـذ   

، وأن تستخدم مـن سـلطاا األديب داخـل السـجن مـا      وأن أصحابه سيبعدون عنه
رار يف هذا العمل املقيت، ويبقى بعد ذلك أن أصـحاب الكبـائر هـم    يزجر عن االستم

إن شـاء  : من عصاة املوحدين يف الـدنيا، وأن مـآهلم يف اآلخـرة إىل اهللا عـز وجـل     
  . ، واهللا تعاىل أعلى وأعلمعذم، وإن شاء غفر هلم

                                                
  .٦،٥: سورة املؤمنون -١
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كثري من االخوة املسلمني حيتفظون بصور لزوجام وبعض أفراد عائالم، ويف 
ب ما يعرضون هذه الصور على اآلخرين، ويف أغلب احلـاالت يكـون   الغال

النساء غري مسلمات، فهل جيوز لآلخرين رؤية هذه الصور وهي جمرد صـور  
  وليس فيها وجود حقيقي هلؤالء النسوة؟

الصورة الفوتوغرافية إذا تضمنت سببا مـن أسـباب املنـع اخلارجيـة، كصـور      
ن دون اهللا فـإن حترميهـا موضـع إمجـاع أهـل      الفتنة واإلغواء أو صور من يعبدون م

العلم، أما إذا جتردت عن ذلك فهـي يف حمـل االجتـهاد والنظـر ، والـراجح جـواز       
استعماهلا عند احلاجة وليس من احلاجة املشروعة عرض صـور النسـاء مـن الزوجـات     

وهـي   -أو البنات أو بقية أفراد العائلة على اآلخرين على النحـو الـوارد يف السـؤال    
 -صور ال ترتدي فيها النسوة يف الغالب اللباس الشرعي لكـون مـن غـري املسـلمني     

ملا يف ذلك من الذريعة إىل الفتنة، مع انتفـاء احلاجـة يف ذلـك، فينبغـي للمسـلم أن      
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،جيتنب ذلك، صيانة لنفسه وأهله

من الـذهاب إىل  هل جيوز يل الكذب لتقليل عقوبة السجن؟، أو ألنقذ نفسي 
  السجن بالكلية مع علمي بأنين قد ارتكبت اجلرمية؟

األصل هو حترمي الكذب، فهو مـن أخـالق املنـافقني، قـال صـلى اهللا عليـه       
 “آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعـد أخلـف، وإذا اؤمتـن خـان    ”: وسلم

  .)٢( “ال” :، وقد سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم أيكون املسلم كذابا ؟ قال)١(
                                                

ىف صحيحه، كتـاب اإلميـان   ومسلم ، )٣٣(  برقم ىف صحيحه، كتاب اإلميان، باب عالمة املنافق ريالبخا أخرجه -١
  .من حديث أيب هريرة  )٨٩(برقم  باب خصال املنافق

 )١٤٧(وأبو بكر القرشي يف مكارم األخـالق   ،)٤٨١٢(والبيهقي يف الشعب  ،)١٥٧١( أيف املوط ،مالك أخرجه -٢
ال أحفظ هذا " :عبد الرب يف التمهيد ابن وقال ،من حديث صفوان بن سليم مرسال ،"؟كذابا أيكون املؤمن" :بلفظ
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ومل يــرخص يف الكــذب إال يف اإلصــالح بــني النــاس، ويف احلــروب، ويف 
ولكن قد يكون يف املعـاريض مندوحـة مـن الكـذب     . أحاديث العاطفة بني الزوجني

  .إذا مل يترتب عليها ضياع حق ملعني، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

الرجـال أو  ما حكم اإلسالم فيما يتعلق بالشذوذ اجلنسي سواء بني الرجال و
  بني النساء والنساء بالنسبة ملن يدرسون اإلسالم ويريدون أن يكونوا مسلمني؟

األصل يف العالقة اجلنسية املشروعة أا تكون بـني الرجـل وزوجـه، ويشـرع     
هلما يف هذه احلالة كل صور االستمتاع إال اإلتيان مـن الـدبر فإنـه ال يشـرع، قـال      

إال على أزواجهـم أو مـا ملكـت أميـام      ﴿والذين هم لفروجهم حافظون: تعاىل
﴿نسـاؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم أىن      : ، وقال تعاىل)١( فإم غري ملومني﴾

 ت، أي مسـتقبال )٢( شئتم وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا واعلمـوا أنكـم مالقـوه﴾   
وجيب تعليم ذلك لكل مـن يريـد اإلسـالم    . ومستدبرات ما دام ذلك يف صمام واحد

بذلك والتزامه ليكون مسلما، فإن ضعف يف املسـتقبل وسـقط يف شـيء     وعليه اإلقرار
من املخالفة فباب التوبة مفتوح، فمن تاب تاب اهللا عليه، ومـن أصـر علـى خطيئتـه     

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له،: جلفأمره إىل اهللا عز و

أحيانا برغبة جنسية  لكوين يف السجن منذ عدة سنوات بعيدا عن زوجيت أشعر
  جاحمة، فهل يرخص يل يف االستمناء؟

                                                                                                                   
إسناده صحيح مرسـل ىف كتـاب   : ، وقال األلباين"حسن حديثوهو  ،احلديث مسندا ذا اللفظ من وجه ثابت

  .٤٣الذب األمحد برقم 

  .٦،٥: سورة املؤمنون -١

  .٢٢٣: سورة البقرة -٢
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والـذين هـم لفـروجهم    ﴿: ال جيوز قضاء الوطر إال مع الزوجة، لقوله تعـاىل 
، فكـل  )١( حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أميـام فـإم غـري ملـومني﴾    

: عـاىل استمتاع خارج هذا اإلطار فهو حمرم، ومن يتصرب يصربه اهللا عـز وجـل، قـال ت   
  .)٢( ﴿وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله﴾

وننصحك مبا نصح به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن ال يسـتطيع البـاءة     
يـا  ”: وهو الصوم، فإنه يكسر الرغبة وخيفف الشهوة، قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم    

لبصـر وأحصـن   معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج فإنـه أغـض ل   
  .)٣( “للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

ويبقى أن من بلغ به األمر مبلغ التيقن مـن الوقـوع يف الزنـا أو اللـواط إذا مل     
يستفرغ شهوته ذا الطريق فال شـك أن مفسـدة االسـتمناء دون مفسـدة الزنـا أو      

تني باحتمـال أدنامهـا،   اللواط، ويكون الترخص يف ذلك من قبيل دفع أعظـم املفسـد  
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم

عندما يغادر املسلم رجال كان أو امرأة السجن وال ميلك مـاال، وال مكانـا   
يعيش فيه، وال توجد أسرة تؤويه، وال أحد يساعده، هل جيوز له أن يرجـع  

  ليعيش مع صديقته أو لتعيش مع صديقها؟

                                                
  .٦،٥: سورة املؤمنون -١

  .٣٣: سورة النور -٢

، )١٩٠٥، ٤/١٢٧(كتاب الصوم، باب الصوم ملن فات على نفسه العزبـة  : أخرجه البخاري كما يف فتح الباري -٣
، كالمها عـن  ٣، ج)٢/١٠١٩(ومسلم يف كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 

  .ابن مسعود
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للمسـلمة أن تعـيش مـع رجـل      مع امرأة أجنبية وال يعيشال حيل للمسلم أن 
فإن اهللا تعاىل قد حرم الزنا وما يدعو إليه مـن اخللـوة واملباشـرة واالخـتالط      ؛أجنيب

وحنوه، وذلك من كبائر اإلمث وفواحش الـذنوب، وجيـب علـى اجلاليـة املسـلمة أن      
تستقبل هؤالء العائدين من السجن وأن توفر هلـم املـأوى واإلعاشـة املناسـبة إىل أن     

اهللا من فضله، وعلى هؤالء أن يصدقوا اهللا يف توبتـهم وأن حيسـنوا الظـن بـه     يرزقهم 
ـ عز وجل، وأن يكثروا من دعائه والضـراعة إليـه، وهلـم أن     بعـد ذلـك إىل    اؤيلج

املساجد واملراكز اإلسالمية لبسط قضيتهم وطلب العون مـن إخـوام، وسـيجعل اهللا    
يتق اهللا جيعل لـه خمرجـا ويرزقـه مـن     ﴿ومن : هلم فرجا وخمرجا بإذن اهللا ، قال تعاىل

  . ، واهللا تعاىل أعلى وأعلم)١( حيث ال حيتسب﴾

من احلاالت اليت عرضت علينا أن امرأة مسلمة محلت من عدة رجال جامعوها 
فهل هلا أن تسقط هذا احلمـل  ! يف أسبوع واحد وهي ال تدري من أبو محلها

نسب الولد؟ نرجو رؤية خشية الفضيحة والعار؟ وما حكم توبتها؟ وإىل من ي
  شرعية من خالل معرفة هذه األمور خاصة يف هذه البالد؟

إذا نفخت الروح يف اجلنني فقد اتفق أهل العلـم علـى حرمـة إسـقاطه مهمـا      
كانت املالبسات، ولو كان التشخيص الطيب يفيـد أنـه مشـوه اخللقـة، إال إذا ثبـت      

بقاء احلمل فيـه خطـر مؤكـد علـى     بتقرير جلنة طبية من األطباء الثقات املختصني أن 
حياة األم فعندئذ جيوز إسقاطه سواء كـان مشـوهاً أم ال دفعـاً ألعظـم الضـررين،      
فهذه هي احلالة الوحيدة اليت يتسىن فيه إسقاط اجلنني بعـد هـذه املرحلـة، أمـا قبـل      
ذلك فاألمر يف موضع النظر الفقهي، والفقهاء ما بـني موسـع ومضـيق، وأوىل هـذه     

الصواب هو القول بأن األصل يف إسقاط اجلنني قبـل نفـخ الـروح فيـه هـو      األقوال ب

                                                
  .٣،٢: سورة الطالق -١
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ففارق العـزل مـن هـذه     أسباا املنع ألنه خملوق بصدد احلياة، وقد انعقدت له بدايات
الناحية، اللهم إال إذا دعت إىل ذلك حاجة ظاهرة فإنه جيـوز حينئـذ مـع الكراهيـة،     

لى معرفة عمـر اجلـنني يف رحـم هـذه     وعلى هذا فيتوقف اإلجابة على هذا السؤال ع
املرأة فإن كان ال يزال يف بداياته، وآنس املفيت منها توبـة وندامـة ورغبـة يف إصـالح     
ما أفسدت، وكان يف إفتائها بذلك ما يعينها على التوبـة ويهيـئ هلـا التكيـف مـع      

بقـة  اتمع من حوهلا فال حرج إن شاء اهللا، أما إذا كانت ال تـزال سـادرة يف غيهـا آ   
على را فال جدوى يف اإلفتاء هلا بذلك، ألنه يهيئ هلـا الطريـق جلولـة جديـدة مـع      

  !!اإلمث، وقد عرفت املخرج من الفضيحة ووجدت طريقا قاصدا إليه

أما التوبة فإن باا مفتوح على مصراعيه ملن شاء، فـإن اهللا يبسـط يـده بالليـل     
سيء الليـل، فهـو ال يقـنط أحـدا     ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب م

من رمحته ، وال يغلق باب التوبة إليه يف وجه أحد، وقـد قـال تعـاىل فـيمن أشـرك      
﴿والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون الـنفس الـيت حـرم اهللا    : وقتل وزنا
ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف لـه العـذاب يـوم القيامـة      وال يزنون إال باحلق

مهانا إال من تاب وآمن وعمل عمال صـاحلا فأولئـك يبـدل اهللا سـيئام      يهفوخيلد 
  .)١( حسنات وكان اهللا غفورا رحيما﴾

أما الولد فال يثبت له نسب ألحد من هـؤالء الزنـاة، لقولـه صـلى اهللا عليـه      
، وألن النسـب نعمـة والنعمـة ال تنـال     )٢( “الولد للفراش وللعاهر احلجـر ”: وسلم

                                                
  .٧٠،٦٩،٦٨: نسورة الفرقا -١

، وأبـو داود، بـاب   )٣٤٣٠،٣٤٣٣( برقم ، والنسائي، باب الطالق)١٤٥٧(مسلم كتاب الرضاع برقم   أخرجه -٢
، وأمحد باقي مسند األنصـار يف مواضـع بـرقم    )١٩٩٤(، وابن ماجة باب النكاح برقم )١٩٣٥(الطالق برقم 

يف  ي،والـدارم )١٢٢٤(ضية ، ومالك يف كتاب األق)٢٢٩٥٧،٢٣٨٢٧،٢٤٤٦٤،٢٤٧٠٧،٢٤٨٠٨،٢٤٨٩٩(
  ).٢١٣٨،٢١٣٩(النكاح يف موضعني برقم 
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ابنها ينسب إليها ألن أمومتها له متيقنة، أما هـؤالء الزنـاة فلمـا مل     باملعصية، وإمنا هو
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم د منهم مل تصح نسبته لواحد منهم،تكن فراشا شرعيا ألح

  ؟)كري(ما حكم وضوابط مشاركة النساء يف منظمات مثل 

كري منظمة أنشئت للدفاع عن حقوق املسلمني ودفع مـا يلحقهـم مـن مظـامل     
بب الكراهية والتمييز العنصري يف هذا البلد، وهـذه أهـداف نبيلـة، واملشـاركة يف     بس

حتقيقها للقادر على ذلك قربة ترجى عليها املثوبـة مـن اهللا عـز وجـل، وللمشـاركة      
ضوابط شرعية ال بد من التقيـد ـا سـواء بالنسـبة      -شأن املشاركة يف غريها  -فيها 

 -إن دعـت احلاجـة إىل مشـاركتها     - ءبة للنساللرجال أو النساء، وهي تتمثل بالنس
  : ما يأيت

 االلتزام باحلجاب الشرعي.  
 جتنب اخللوة باألجانب والسفر بغري حمرم.  
 االلتزام بالوقار واجلدية، وجتنب التبذل واخلضوع بالقول.  
 أو أكثر تعينا من  فرضية رأن ال يكون ذلك على حساب إضاعة واجبات أخرى أكث

  .أعلمو تعاىل أعلى هللاواهذه املشاركة، 

  هل جيوز المرأة صغرية يف العمر وحمتجبة أن ختاطب اجلمهور مباشرة؟

لقد تضمن اجلواب عن السـؤال األول جوابـا عـن هـذه املسـألة، ونلخصـه       
إن مست احلاجة إىل هـذه املخاطبـة، ومل تكـن مفتعلـة، والتزمـت الفتـاة       : فنقول

  .وأعلم ىواهللا تعاىل أعل ،باحلجاب وبأدب اإلسالم يف اخلطاب فال حرج

هل جيوز لرجل تدريس نساء بالغات اللغة العربية مع التنبه للخلوة؟ وإذا كان 
  احلكم باجلواز، فهل خيتلف احلكم إذا كن غري مسلمات؟
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ال حرج يف أن يتوىل الرجل تدريس النساء البالغـات سـواء أكـن مسـلمات أم     
 حيسـن أن توكـل هـذه املهمـة إىل    غري مسلمات إذا انتفت اخللوة وأمنت الفتنـة، و 

الفتنـة، وأبعـد عـن     الشيوخ وأن ال يتصدر هلا الشباب، فإن هذا أقطـع للذريعـة إىل  
  .وأعلم ىواهللا تعاىل أعل ،الريبة

هل يعترب رأي القرضاوي يف جواز مساع املوسيقى رأي شـاذ عنـد علمـاء    
؟ وجـد إن وذكر من أباح ذلك من السلف ) مع استثناء ابن حزم(السلف؟ 

  يعمل ذا الرأي؟ أنوهل جيوز للمسلم 

بعد االتفاق على حترمي ما اقترن حبرام أو اختـذ وسـيلة إىل احلـرام، أو أوقـع يف     
  :احلرام من املعازف واملالهي نقول

موضع جدال عريض بـني أهـل العلـم، نظـرا      - وهي آالت اللهو -املعازف 
ل، ومـا صـح منـها لـيس     ألن جل ما ورد يف حترميها من النصوص ال خيلو من مقـا 

صرحيا يف حترميها، فالقول بانعقاد اإلمجاع على منعها أو إجازـا جمازفـة، بـل النـاس     
فيها ما بني جميز ومانع ومفصل، وقبل اخلوض يف اإلشـارة إىل هـذا التفصـيل ال بـد     
من التأكيد على ما سبقت اإلشارة إليه واستهالل احلديث بـه وهـو أن هـذا اخلـالف     

ما جيري يف واقعنا املعاصر من حفالت الغناء املاجنـة الـيت خيـتلط فيهـا      ال يدخل فيه
الرجال بالنساء وتنتهك فيها احملرمات، فتقترن باحلرام، وتكون ذريعة لـه، وقـد توقـع    

  .فيه، فهذا الذي ال يشك عاقل يف حترميه، وهو ليس داخال معنا هنا يف حمل الرتاع

هي وبيان ملا ذهـب إليـه مـن أـا علـى      ففي املغين البن قدامة تفصيل يف املال
حمرم وهو ضرب األوتار والنايـات واملـزامري كلـها والعـود والطنبـور      : ثالثة أضرب

واملعزفة والرباب وحنوها، فمن أدام اسـتماعها ردت شـهادته، وضـرب مبـاح وهـو      
أعلنـوا هـذا النكـاح واضـربوا عليـه      ”: الدف فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



- ٢٠٢ - 

، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنـه مكـروه يف غـري النكـاح وهـو      )١( “بالدف
  .مكروه للرجال على كل حال

وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضـم إليـه حمـرم أو مكـروه كالتصـفيق      
والغناء والرقص، وإن خال عن ذلك مل يكره ألنه لـيس آلـة طـرب وال يطـرب وال     

  .)٢() يف هذا كمذهبنا يسمع منفردا حبالف املالهي ومذهب الشافعي

وختصيص النكاح ال وجه له، ملا صح من أن جاريـة سـوداء جـاءت إىل    : قلت
النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسـول اهللا إين كنـت نـذرت إن ردك اهللا صـاحلا     

 “إن كنت نـذرت فاضـريب وإال فـال   ”: أن أضرب بني يديك بالدف وأتغىن، قال هلا
هي تضرب مث دخل علـي وهـي نضـرب مث دخـل     فجعلت تضرب فدخل أبو بكر و

: عمر فألقت الدف حتت إستها مث قعدت عليه فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   
  . )٣( “!إن الشيطان ليخاف منك يا عمر”

                                                
، حـديث رقـم   )٩/٣٧٤(أخرجه ابن حبان يف صحيحه، باب ذكر وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم أم سـلمة   -١

، حـديث رقـم    )٢/٢٠٠(، دون ذكر لبقيته، وأخرجه احلاكم يف املستدرك "مث أعلنوا النكاح: "، بلفظ)٤٠٦٦(
هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه ،وذكره يف : فقط، وقال عقبه" مث أعلنوا النكاح: "ه بلفظ، وذكر)٢٧٤٨(

: رواه أمحد، والبزار، والطرباين يف الكبري واألوسط، ورجال أمحد ثقات بلفظ: ، وقال عقبه)٤/٢٨٤(جممع الزوائد 
ريج أحاديث اهلدايـة، كتـاب النكـاح    دون ذكر بقيته، وذكره ابن حجر يف كتاب الدراية يف خت" أعلنوا النكاح"
 ،وقال حسـن  ،أخرجه الترمذي من حديث عائشة ،حديث أعلنوا النكاح: ، فقال)٥٣١(، حديث رقم )٢/٥٥(

  .وفيه راو ضعيف لكنه توبع

  .، وما بعدها)١٠/٢٤٠(املغين  -٢

: ، بلفـظ )٢١٩١١(نه برقم أمحد ىف مسنده ىف باقى مسند املكثرين، من حديث بريدة األسلمى رضى اهللا عأخرجه  -٣
، حديث رقـم  )٥/٦٢٠( الترمذي باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، و"إن الشيطان ليفر منك يا عمر"
ويف الباب عن عمـر   ،من حديث بريدة ،هذا حديث حسن صحيح غريب :قال أبو عيسى: ، وقال عقبه)٣٦٩٠(

  ).٢٩١٣(الترمذى برقم وصححه األلباىن ىف صحيح  ،وعائشة ،وسعد بن أيب وقاص
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فقـد  : ويف بدائع الصنائع للكاساين تفصيل يفرق فيه بني ما حيل منها ومـا حيـرم  
وأمـا الـذي يضـرب شـيئا     : (ال تقبلجاء يف معرض حديثه فيمن تقبل شهادته ومن 

من املالهي فإنه ينظر إن مل يكن مستشنعا كالقضيب والـدف وحنـوه فـال بـأس، وإن     
، )١() كان مستشنعا كالعود وحنوه سقطت عدالته، ألنه ال حيـل بوجـه مـن الوجـوه    

  .)٢(وقد جاء قريب من هذا القول يف حاشية ابن عابدين

إلحيـاء وعبـد الغـين النابلسـي أحـد فقهـاء       ومما نقل عنه اإلباحة الغزايل يف ا
وقـد  ) إيضـاح الـدالالت يف مسـاع اآلالت   : (القرن احلادي عشر وله يف ذلك رسالة

قرر فيها أن األحاديث اليت استدل ا القائلون للتحرمي علـى فـرض صـحتها مقيـدة     
بذكر املالهي وبذكر اخلمر والقينات والفسوق والفجور وال يكاد خيلـو حـديث مـن    

، مث قرر إن مساع األصوات واآلالت املطربة إذا اقتـرن بشـيء مـن احملرمـات أو     ذلك
اختذ وسيلة للمحرمات أو أوقع يف احملرمات كان حرامـا، وأنـه إذا سـلم مـن كـل      

  .ذلك كان مباحا يف حضوره ومساعه وتعلمه

وباملناسبة فإن أكثر الناس توسعا يف هذا الباب هم املتصـوفة، فـإم يتجـاوزون    
دود الترويح عن النفس إىل اختاذه قربة من القربات إن حسنت فيـه النيـة باعتبـار    به ح

ما يثره يف النفس من مشاعر الوجد وما يوقظ فيها من أحاسـيس اهليـام الـيت يقولـون     
  !!) كل يغين على لياله: ( على حد قول القائل! حنو اهللا ورسوله ا إم يتوجهون

ول يف هذه املسألة يف كتابـه نيـل األوطـار يف    وقد فصل الشوكاين رمحه اهللا الق
الد الثامن باب ما جاء يف آلة اللهو، وعرض أدلة املانعني وايـزين، وأبطـل دعـوى    
اإلمجاع على حترمي مطلق السماع، وانتهى إىل القول بأا من املتشـاات الـيت ينبغـي    

بعـد عـرض مسـهب     أن يتركها من أراد أن يستربئ لدينه وعرضه، يقول رمحـه اهللا 

                                                
  ).٦/٢٦٩( :البدائع -١

  ).٤/٣٨٩(: حاشية ابن عابدين -٢
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وإذا تقرر مجيع ما حررناه مـن حجـج الفـريقني فـال     : ومفصل آلراء املانعني وايزين
خيفى على الناظر أن حمل الرتاع إذا خرج عـن دائـرة احلـرام مل خيـرج عـن دائـرة       

ومـن  ”: االشتباه، واملؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح بـه احلـديث الصـحيح   
 ،)١(“ دينه ومن حام حول احلمـي يوشـك أن يقـع فيـه    تركها فقد استربأ لعرضه و

وال سيما إذا كان مشتمال على ذكر القـدود واخلـدود واجلمـال والـدالل واهلجـر      
الوقار، فإن سامع مـا كـان كـذلك ال خيلـو     ووالوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار 

وكـم  ! عن بلية، وإن كان من التصلب يف ذات اهللا على حـد يقصـر عنـه الوصـف    
ذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسـري مـوم غرامـه وهيامـه مكبـول،      هل

نسأل اهللا السداد والثبات، ومن أراد االستيفاء للبحث يف هذه املسـألة فعليـه بالرسـالة    
  .إبطال دعوى اإلمجاع على حترمي مطلق السماع: اليت مسيتها

ـ    ابق الشـيخ جـاد   وممن فصل القول كذلك يف هذه املسألة شـيخ األزهـر الس
 ٤٠٧احلق يف كتابه حبوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصـرة يف الـد اخلـامس ص    

وما بعدها، والذي انتهى إليه الشوكاين هو الذي متيـل إليـه الـنفس يف هـذه املسـألة      
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم

احلـديث عـن مـدى جـواز التقليـد يف اآلراء الضـعيفة أو        ،مث يبقى بعد هذا
  .إن املستفيت ال خيلو حاله من أن يكون عاميا أو طالب علم: ذة فنقولالشا

﴿فاسـئلوا أهـل   : فإن كان عاميا ففرضه أن يسأل أهل الـذكر، لقولـه تعـاىل   
، فعلى من نزلت به نازلة مـن العـوام أن يرفعهـا إىل    )٢( الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾

ـ   ه فتـاوى اتهـدين أخـذ    من يثق يف دينه وعلمه من أهل الفتوى، وإن اختلفـت علي
بفتوى األعلم واألورع، ويعرف ذلك بالشيوع واالستفاضة، وهنا جمـال لعـذر بعـض    

                                                
، ومسـلم يف كتـاب   ٥٢، ج)١/١٥٧(كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لعرينه  يف صحيحه، أخرجه البخاري -١

  .، كالمها عن النعمان بن بشري)١٠٧، ٣/١٢١٩( املساقاه، باب أخذ احلالل وترك الشبهات

  .٤٣: نحلسورة ال -٢
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العامة إن وثقوا بأحد املنتسبني إىل العلم فقلدوه يف بعض زالتـه واجتهاداتـه الضـعيفة    
فـإن   ؛فكما عذر العامل خبطئه وأثيب على اجتهاده وإن مل يصب فيـه احلـق   أو الشاذة،

يثاب كذلك على سؤاله ملن وثق يف دينه وعلمـه، ويعـذر بعـدم علمـه خبطـأ      العامي 
إمامه، أما إن كان العامي صاحب هوى، وقد علم اهللا من قبله أنـه مل يتجـرد لطلـب    
احلق، وإمنا حبث عمن يفتيه مبا يهوى ويشتهي فهـو آمث بـذلك وال يرتفـع عنـه هـذا      

  .اإلمث بتقليده هذا اإلمام أو ذاك

ملستفيت طالب علم فإنه متعبد بطلـب الـدليل واملقارنـة بـني اآلراء     أما إن كان ا
عند االختالف، وطلب الترجيح من أهل الفتوى، أو بـذل الوسـع يف التـرجيح بينـها     
مبا يبلغه جهده وطاقته، مث العمل مبا انتهى إليه سـعيه يف ايـة املطـاف، وال تثريـب     

وطاقتـه، فإنـه قـد اجتهـد      عليه إن أخطأ ما دام قد استفرغ وسعه وبـذل جهـده  
أخطـأ أم أصـاب وال   : االجتهاد الذي يتسىن ملثله، واتهد معذور علـى كـل حـال   

خيفى أن أهل السنة ال يقرنون بني اخلطأ وبني اإلمث فلـيس كـل مـن اجتهـد فأخطـأ      
مثون بـل ويفسـقون ويكفـرون، وهلـذا ارتـبط      ؤكان آمثا خبالف أهل البدع الذين ي

النقسامات فلم تأتلف هلم كلمـة ومل ينـتظم هلـم مشـل، بـل      تارخيهم بالصراعات وا
  .كانوا يف تشرذم دائم ويف ارج مستمر

وعلى هذا فالذين أطلقوا القول بإباحة املعازف واملالهـي هـم عنـدنا خمطئـون،     
ألن نظرنا قد انتهى إىل أا من املتشـاات الـيت ينبغـي جتنبـها، ولكننـا ال نـؤمثهم       

تران بني اخلطأ واإلمث، وما ورد من تشنيع علـى بعـض أصـحاب    بالضرورة، ألنه ال اق
الزالت يف كتب أهل العلم فهو تشنيع على التقصري يف االجتـهاد، ولـيس علـى جمـرد     

  .اخلطأ أو الزلل يف ذاته

والذين يقلدوم على ذلك هم عندنا خمطئون، كـذلك ألـم قلـدوا يف أمـر ال     
إن كـان هـذا هـو مـبلغهم     : م ليسوا آمثنينعتقد بصوابه، ولكننا مرة أخرى نقول إ
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ـ     رع من العلم وقد علم اهللا منهم جتردهم لطلب احلـق ورغبتـهم يف االحتكـام إىل الش
  .، واهللا تعاىل أعلى وأعلموالوقوف عند حدود اهللا عز وجل

  فتاوى اللباس والزينةفتاوى اللباس والزينة

  ما حكم اإلسبال ؟

لقولـه صـلى اهللا   األصل فيما زاد على الكعبني من ثياب الرجـال أنـه حمـرم ،    
  .)١( “ما أسفل الكعبني من اإلزار ففي النار”: عليه وسلم

بـاب بيـان غلـظ حتـرمي     : وقد عنون النووي يف شرحه على صحيح مسلم فقال
أيب ذر عـن   ، وسـاق فيـه حـديث   إسبال اِإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة باحللف

 يوم القيامـة، وال ينظـر إلـيهم،    ثالثة ال يكلمهم اهللا”: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
قال فقرأها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ثـالث      “وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم

املسـبل إزاره،  ”: خابوا وخسروا، من هـم يـا رسـول اهللا؟ قـال    : قال أبو ذر. مرار
  .)٢( “واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب

ـ   وذكـر إسـبال اإلزار وحـده     وه،وهذا احلكم عام يف السروال والقمـيص وحن
: وقـد ذكـر النـووي   . ألنه كان عامة لباسهم، وحكم غريه من القميص وغريه حكمه

                                                
يف بـاقي مسـند    ،وأمحد ،)٥٢٣٦( والنسائي يف باب الزينة برقم ،)٥٧٨٧(رواه البخاري يف كتاب اللباس برقم  -١

  ).١٠١٥١ ،٩٥٥٥، ٨٩٥١، ٧٥١٩ ،٧١٥٥(املكثرين بأرقام 

، ١/١٠٢(باب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة بـاحللف  : أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان -٢
وباب  ،)٢٥١٦،٢٥١٧(والنسائي يف باب الزكاة برقم  ،)١١٣٢( ، عن أيب ذر، والترمذي يف البيوع برقم)١٧١

 بـرقم  وابن ماجه باب التجارات، ،)٣٥٦٥(وأبوداود برقم  ،)٥٢٣٨(وباب الزينة برقم  ،)٤٣٨٢( البيوع برقم
 ،)٢٠٥٦٤ ،٢٠٥٠٧ ،٢٠٥٠٧ ،٢٠٤٦٤ ،٢٠٤٣٦ ،٠٣٥٥(وأمحد يف مسند األنصـار بأرقـام    ،)٢١٩٩(

  ).٢٤٩١(والدارمي يف البيوع برقم 
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أن ذلك قد جاء مبينا منصوصا عليه من كالم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن     
: رواية سامل بن عبد اهللا عن أبيه رضي اهللا عنهم عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال    

سبال يف اإلزار والقميص والعمامة من جر شـيئا خـيالء مل ينظـر اهللا تعـاىل     قال اإل”
  .)١( “إليه يوم القيامة

وقيده بعض أهل العلم مبا كان من ذلك على سبيل اخلـيالء، ملـا ورد مـن أبـا     
بكر رضي اهللا عنه كان يتعاهد إزاره وكان يسقط منه ويرتل عـن الكعـبني فسـأل يف    

إنك لست ممـن جيرونـه خـيالء، قـال     : ليه وسلم فقال لهذلك رسول اهللا صلى اهللا ع
: وأمـا قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم     : النووي رمحه اهللا يف شرحه على صحيح مسلم

فمعناه املرخي له اجلار طرفه خيالء، كمـا جـاء مفسـرا يف احلـديث      “املسبل إزاره”
التقييـد بـاجلر    واخلـيالء الكـرب، وهـذا    “ال ينظر اهللا إىل من جير ثوبه خيالء”: اآلخر

خيالء خيصص عموم املسبل إزاره، ويدل على أن املراد بالوعيـد مـن جـره خـيالء،     
وقد رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلـك أليب بكـر الصـديق رضـي اهللا عنـه      

  .أعلمو تعاىل أعلى واهللاست منهم إذ كان جره لغري اخليالء، ل: وقال

ارتداء مالبس احلجاب الشرعي رغم هل يفرض علي املرأة املسلمة املسجونة 
  أا حمتجزة بالسجن؟

أحكام اإلسالم تلزم املسلم أينما كان، فـوق أي أرض وحتـت أي مسـاء، فمـا     
أمكن إقامته منها فعليه إن يبادر بإقامته على الفور ، وما استضـعف دون إقامتـه فـإن    

                                                
، كتـاب  )٤٠٩٤(، كتاب املناقب، وأبو داود رقم احلـديث  )٣٦٦٥(، رقم احلديث يف صحيحه البخاري خرجهأ -١

، كتاب اللباس، باب ما جاء يف كراهية جـر  )١٧٣٠(اللباس باب يف قدر موضع اإلزار، والترمذي، رقم احلديث 
، كتاب الزينة باب إسبال اإلزار، وابـن ماجـة، رقـم احلـديث     )٥٣٣٤(نن النسائي، رقم احلديث اإلزار، وس

، مسـند املكثـرين مـن    )٦٤٠٦(، كتاب اللباس، باب طول القميص كم هو، و أمحد رقم احلـديث  )٣٥٧٦(
  .الصحابة باب باقي املسند السابق 
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تضـعاف مـا   اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها، وعليه أن يسعى للخروج مـن هـذا االس  
واملرأة املسلمة إن كانت مع نساء فقـط فـإن عـورة املـرأة     . استطاع سبيال إىل ذلك

بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجـل، مـن السـرة إىل الركبـة، وإن كانـت      
حبضرة رجال أجانب فإن اجلسد كله عورة، علـى خـالف يف الوجـه والكفـني، واهللا     

  . تعاىل أعلى وأعلم

لمني واملسلمات اجلدد تكون م بقية من بقايا اجلاهلية كالوشم، كثري من املس
فهل يلزمهم إزالته؟ وكذلك منهم من يكون متحليا خبوامت وأساور وأقراط يف 

  مواضع خمتلفة من اجلسم، فهل يتعني عليهم رفع ذلك كله؟

لعـن اهللا الوامشـة   ”: الوشم حمرم يف الشريعة لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم    
، وينبغي إزالته ملن قدر على ذلك بغـري مفسـدة، وال مضـرة تلحقـه،     )١( “ةواملستومش

فإن تعذر ذلك كان يف دائرة العفـو ورفـع احلـرج، فـإن اهللا ال يكلـف نفسـا إال       
  .وسعها، واإلسالم جيب ما قبله، والتوبة جتب ما قبلها 

أما التحلي بالذهب فهو مشروع يف حق النسـاء علـى أن يكـون بـاملعروف،     
ال يتضمن تشبها بالكافرين، وأما الرجال فقد حرم اهللا علـيهم التحلـي بالـذهب،     ومبا

وأجاز هلم اختاذ خامت الفضة، وما وراء ذلك فهـو علـى أصـل النـهي واملنـع إال أن      
تدعو إىل استخدامه حاجة ماسة أو ضرورة ملجئة كاسـتخدام السـن مـن الـذهب أو     

  .ع من غريه، واهللا تعاىل أعلى وأعلماألنف من الذهب عند عدم توفر البديل املشرو

                                                
، ومسـلم يف كتـاب   )٥٩٣١، ١٠/٤٤٧(للحسن ، كتاب اللباس، باب املتفلجات  صحيحهىفأخرجه البخاري  -١

  .، كالمها عن ابن عمر)١١٩، ٣/١٦٧٧( اللباس والزينة، باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة
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كثري من املسلمني يف السجون يطيلون شعورهم ويضفروا ضفائر كثرية على 
أشكال خاصة كالنمط اإلفريقي مثال، فما سنة النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف  

  ذلك؟

السنة أن من كانت له مجة فليكرمها، وقد كـان شـعر الـنيب صـلى اهللا عليـه      
شحمة أذنه، ورمبا وصل إىل منكبه، وكـان يفرقـه مـن املنتصـف،     وسلم يضرب إىل 

  .ولكنه كان يف غالب أحواله يرتدي العمامة صلى اهللا عليه وسلم

ويف اجلملة فإن على الرجل أن يعتين بشـعر رأسـه بـاملعروف مبـا ال يتضـمن      
تشبها بالنساء، وال تشبها بالكفار وال بأهـل اخلالعـة والفجـور، ومـا ذكـرت يف      

ل ليس من مست أهل الدين، بـل هـو مـن مسـت بعـض الكـافرين، فيجـب        السؤا
  .االنكفاف عنه، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

أريد أن أعفو حلييت اتباعا للسنة، ولكن أخاف من سوء املعاملة من املسؤولني 
بـاعي  يف السجن، أو من املعاملة غري العادلة من القضاة بسبب اعتقـادي وات 

  للسنة، فما الذي يتعني علي أن أفعله؟

إعفاء اللحية سنة، بل فريضة الزمة، ملا صح من أمـره صـلى اهللا عليـه وسـلم     
اعفـوا اللحـى وأحفـوا    ” : بذلك يف أحاديث كثرية، منها قوله صلى اهللا عليه وسـلم 

  .)١( “الشوارب خالفوا املشركني

يـة فـإن الـذي يغلـب علـى      أما اخلوف من سوء املعاملة أو الظلم بسبب اللح
ظننا أن السجني ال يظلم عادة بسبب حليتـه فحسـب، وإمنـا يتوقـف األمـر علـى       

                                                
، ومسلم يف كتاب الطهـارة،  )٥٨٩٢، ١٠/٤٢١(، كتاب اللباس، باب تقليم األظفار  صحيحهىفأخرجه البخاري  -١

  .ن ابن عمر، كالمها ع٥٤-٥٢ج )١/٢٢٢(باب خصال الفطرة 
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سلوكه مع جهة اإلدارة وعلى تعامله مع رفقائه يف السجن، فـإن كـان رفيقـا حسـن     
  .اخللق فنرجو أن ال يقع عليه ظلم من أحد 

غلـب علـى   ويف اجلملة فإن األمر يتوقف على مدى غلبة الظن يف ذلـك، فـإن   
ظن السجني أنه سيضطهد ويظلم بسبب حليتـه ومل يقـو علـى ذلـك، كـان لـه أن       

جـره علـى اهللا   أيترخص يف حلقها، ومن أخذ بالعزمية وصرب على أمـر اهللا واحتسـب   
واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،ا لهكان خري.  

ما هو حكم اإلسالم فيما قد يتعرض له بعض السجناء من تفتيش بعد جتريدهم 
  البس متاما أمام الرتالء؟من امل

األصل أن ذلك حمرم، وقد سبق أن أشـرنا إىل عـورة الرجـل بالنسـبة للرجـل      
وعورة املرأة بالنسبة للمرأة، ولكن السجن إكـراه، والسـجني مكـره، وللضـرورة يف     
هذا املقام حكمها، فإذا أمكن أن يطالب بإعفائه من هذا التفتـيش تعـني عليـه ذلـك،     

كرهه على ذلك، وعلـى السـجني املسـلم أن    أالعفو، وإمثه على من  وإال كان يف دائرة
ال يأيت من األعمال والتصرفات ما جيعله يتعـرض هلـذا النـوع مـن التفتـيش الـذي       

واهللا تعـاىل   ،يكون غالبا من جنس العقوبات على بعـض التصـرفات غـري القانونيـة    
  .أعلى وأعلم
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  فتاوى فقه الدعوةفتاوى فقه الدعوة

االس اليت تقدم فيها اخلمور، وجيتمع النـاس   هل جيوز للمسلم املشاركة يف
  فيها من ديانات متعددة ويصلون آلهلة متعددة؟

األصل يف هذه االس هو االجتناب، فمن كان يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فـال     
جيلس على مائدة يدار عليها اخلمر ، ومن صـفات عبـاد الـرمحن أـم ال يشـهدون      

، )١( و مـروا كرامـا﴾  غهدون الزور وإذا مـروا بـالل  ﴿والذين ال يشالزور وجمالسه، 
وأحد التفسريين يف شهادة الزور أا شـهادة جمـالس اإلمث مـن الشـرك أو املعصـية،      

واهللا تعـاىل أعلـى    ،ويبقى للضرورة حكمها، على أن تقدر بقدرها ويسعى يف إزالتـها 
  . وأعلم

املخدرات مـع   هل جيوز للمسلم املشاركة يف اجتماعات إلعادة تأهيل مدمين
اعتبار أن بعض هؤالء املدمنني من غري املسلمني وقـد يتوجهـون بـدعوات    

  وصلوات لغري اهللا أثناء هذه االجتماعات؟

إذا كان املقصود األصلي يف هـذه االجتماعـات هـو تأهيـل املـدمنني نفسـيا       
وطبيا باألدوية والوسائل العادية، وكان ما يقع يف بعضـها مـن دعـاء لغـري اهللا مـن      
جنس األعمال الفردية الشخصية اليت يقوم ـا أصـحاا علـى مسـئوليتهم وليسـت      
فقرة أساسية عامة من فقرات الربنامج فيكون هذا مـن جـنس العـالج املشـروع، وال     
حرج يف حضور هذه االجتماعات شريطة أن جيتنب ما يقع فيهـا مـن دعـاء لغـري اهللا     

  .وحنوه

                                                
  .٧٢: سورة الفرقان -١
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ا من أعمـال االجتمـاع، وفقـرة أساسـية     أما إذا كان دعاء غري اهللا جزءا ملزم
عامة من فقراته فإنه ال يشرع له حضورها يف هذه احلالـة إذا كـان غـري قـادر علـى      

املشاركة يف دعـاء غـري اهللا وهـو مـن أبطـل      : اجتناا ملا يتضمنه ذلك من حمذورين
، واهللا تعـاىل  وهـو مـن املنكـرات القطعيـة     وجمالسهالباطل، وحضور مشاهد الزور 

  .وأعلم أعلى

  هل جيب على السجناء املسلمني أن يطعموا أو يكونوا أصدقاء لغري املسلمني؟

الواجب على املسلم أن خيالق الناس خبلق حسن، حيثمـا كـان داخـل السـجن     
أو خارجه، يف بالد املسلمني أو خارج بالد املسـلمني، فقـد بعـث الـنيب صـلى اهللا      

ليبلـغ حبسـن اخللـق درجـة الصـائم      عليه وسلم ليتمم مكارم األخالق، وإن الرجل 
القائم، وأول بركات حسن اخللق أنه يفتح لصاحبه مغـاليق القلـوب، ويؤلـف عليـه     
النفوس فتصغي إليه وتقدر منهجه ودعوتـه، ويكـون ذلـك طريقـا قاصـدا لقبوهلـا       

د أمرنـا اهللا عـز وجـل بـالرب     قلإلسالم أو حلسن الظن به وعدم معاداته على األقل، و
﴿ال ينـهاكم اهللا عـن الـذين مل    : املني لنا من غري املسلمني، فقال تعـاىل والقسط باملس

يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من ديـاركم أن تـربوهم وتقسـطوا إلـيهم إن اهللا     
ورسوله صـلى اهللا عليـه وسـلم باجلـار      تعاىل، ، وقد أوصانا اهللا)١( حيب املقسطني﴾

ـ : ولو كان من غري املسلمني، فقـال تعـاىل   دوا اهللا وال تشـركوا بـه شـيئا    ﴿واعب
ذي القرىب واليتامى واملسـاكني واجلـار ذي القـرىب واجلـار     بوبالوالدين إحسانا و

اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملكـت أميـانكم إن اهللا ال حيـب مـن     
، واجلار اجلنب يف بعـض أوجـه تفسـريها هـو اجلـار غـري       )٢( كان خمتاال فخورا﴾
قصة اليهودي الذي كـان يـؤذي الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم        املسلم، وكلنا يعلم

                                                
  .  ٨: سورة املمتحنة -١

  .٣٦: سورة النساء -٢
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وكان يرفق به وحيسن إليه وال يقابل إساءته مبثلـها وكـان ذلـك سـببا يف إسـالمه،      
فالذي نوصي به هو حسن اخللق، فهؤالء هلـم حـق اجلـوار وحـق الـدعوة، فحـق       

وتـألف   اجلوار يقتضي اإلحسان إليهم، وحق الدعوة يقتضي الصرب علـيهم ومـدارام  
  : قلوم باإلحسان إليهم والتجاوز عن هفوام، وهللا در القائل

  فطاملا استعبد اإلنسان إحسان  أحسن إىل الناس تستعبد قلوم 

ـ وال تعارض بني هذا الذي نقول وبني الوالء الذي جعلـه اهللا و  ا علـى أهـل   قف
ـ   أمور بـه شـيء   اإلسالم وحدهم، فإن املواالة احملرمة شيء وحسن اخللق الواجـب وامل

آخر، وعلى هذا فال بأس بإطعام رفقاء السجن من غـري املسـلمني، فـإن يف كـل ذي     
جر، وال بأس باإلحسان إليهم تألفا لقلوم علـى اإلسـالم واسـتمالة هلـا     أكبد رطبة 

على حمبة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، أما ما ذكرت مـن الصـداقة فـإن قصـد     
فقد علم حكمه مما سبق، وأما إن قصد ـا مـا هـو أبعـد      ا حسن اخللق يف املعاملة

من ذلك من اختاذهم بطانة من دون املؤمنني، وخاصـة خلطـاء يفضـي إلـيهم املـرء      
مبكنون نفسه ويسكن إليهم يف مشورته وتدبري أموره دون بقية املسـلمني فهـذا الـذي    

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،حرمه اهللا ورسوله

مخور وقد تكون ملكا له فدعا بعض أقاربه وجريانه إىل مسلم يعمل يف حمالت 
طعام وشراب فهل هلم أن يقبلوا دعوته وهل حيرم علـيهم أن يشـاركوه يف   

  طعامه وشرابه؟

ألقارب هذا املبتلى وجريانه االمتناع عن إجابة دعوتـه، تثريبـا عليـه وإعالنـا     
ب الزدراء النـاس لـه   للرباءة من فجوره، وتأكيدا على أن ما يقترفه من املعاصـي سـب  

وازورارهم عنه، ويكون ذلك من جنس األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر، كمـا     
هجر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر جر الثالثة الـذين خلفـوا، حـىت آذن اهللا نبيـه     
صلى اهللا عليه وسلم بتوبته عليهم، وهلم كـذلك تلبيـة دعوتـه مـع بـذل النصـيحة       
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عدم تلبية دعوته مسـتقبال إذا اسـتمر يف هـذا اإلمث وأصـر علـى      الواجبة له وديده ب
هذه اخلطيئة، وأي املسلكني كان أصلح لـه وأدعـى التعاظـه وانزجـاره عـن هـذا       
الباطل فإنه يسلك معه، فإن للشارع مقصـودا يف هـذا املقـام وهـو انكفـاف هـذا       

ـ      ية مـا  املبتلى عن إمثه وانزجاره عن معصـيته، وإذا عـرف مقصـود الشـارع يف قض
وتعددت الطرق إليه فإنه يسلك يف حتصيله أوصل الطرق إليه، ولكـن الطعـام يف ذاتـه    
ال حيرم، وإمنا إمثه على من اكتسبه، واحلرمة تتعلـق بذمتـه وحـده، وهكـذا الطعـام      
املتولد عن املكاسب اخلبيثة، أما إذا كان املال مسـروقا أو مغتصـبا وعلـم لـه مالـك      

منه، وال تـربأ الذمـة إال بـرده إىل صـاحبه أو اإلعانـة       معني فال حيل ألحد أن يأكل
  .على ذلك ملن قدر، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

هل تقبل التربعات للمراكز واملدارس اإلسالمية من رجل عرف منه أنه يبيـع  
اخلمر واخلرتير؟ وهل لإلمام أو جلنة املسجد أن تدعوه إىل التربع كما تـدعو  

  غريه؟

من احملرمـات القطعيـة باإلمجـاع، واملتـورط يف ذلـك آمث      بيع اخلمر واخلرتير 
وظامل لنفسه بال نزاع، ومن حقه على اجلالية مـن حولـه أن تنصـح لـه وأن تثـرب      
عليه مبا حيمله على االنتهاء عن ذلك، وقد يتخذ ذلـك صـورة إمهالـه وعـدم قبـول      

لـزم ذلـك إذا   صدقته وعدم دعوته إىل احملافل العامة اليت تعقد هلذا الغرض، بـل قـد ي  
تعني سبيال إلعالن الرباءة من باطله والتأكيد على حرمتـه، أو خشـي مـن مالينتـه أن     
يتوهم أنه بقبول صدقته يرتفع عنه إمث التورط يف هذه احملرمـات، كمـا تفعـل بعـض     
الراقصات يف بالد املسلمني حيث تقـيم بعـض موائـد اإلفطـار اجلمـاعي يف شـهر       

ذلك من آثامها وأوحاهلا وإن بقيـت مصـرة علـى ذلـك     رمضان ظنا منها أا تتطهر ب
فيما يستقبل من الزمان، أو خشي أن يتوهم بعـض العامـة وأشـباه العامـة أن لـه يف      
مسلكه هذا مندوحة، أو أنه مما ال ينكر على مثله، ذلـك أن للتثريـب علـى أصـحاب     
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زجـر  البدع واملعاصي مقصودا شرعيا يتمثل يف زجـر هـؤالء العصـاة واملبتدعـة، و    
العامة من التشبه م، وصيانة امللة أن تلتـبس بـبعض البـدع أو املخالفـات، وهـذه      
القطيعة املعلنة ال متنع من بقاء التواصل معه من قبل بعض أهل العلـم قيامـا بالنصـيحة    
الواجبة، أو قبول صدقته سرا مع االستمرار يف بذل هذه النصيحة لـه، واإلبقـاء علـى    

اعـة املسـلمني، حـىت ال حتملـه القطيعـة العامـة علـى        حد أدىن من تواصله مع مج
  .االنفصال الكامل عن اجلماعة

أن عدم قبول صدقته من جنس األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر    : واخلالصة
وليس من جنس حرمة قبول هذه األموال يف ذاا منه ألن سبيله إىل التوبـة مـن املـال    

يـتخلص منـه بتوجيهـه إىل املصـارف العامـة،      احلرام املتولد عن املكاسب اخلبيثة أن 
فمآل هذه األموال عند التوبة إىل املؤسسات اإلسـالمية ختلصـا مـن املـال احلـرام أو      

  .تطهرا مما شاب كسبه من املآمث واملخالفات، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

ما حكم دعوة غري املسلمني يف املسجد حملاضرة املسلمني يف بعـض األمـور   
؟ و ما هو احلكم إذا كان املتحدث تعريفهم حباجات املسلمني دف املهمة أو

  امرأة؟

  :دعوة غري املسلمني إىل جمامع املسلمني فيه تفصيل 

فإن تضمن مصلحة ظاهرة للمسلمني ومل يقابل مبفسـدة راجحـة، فـال حـرج     
يف ذلك، وجيتهد يف تقليل مفاسده قدر الطاقة، وال سـيما إذا كـان املتحـدث امـرأة     

ي االجتهاد يف تقليل الذريعة إىل الفتنة وترتيب الـس مبـا مينـع االخـتالط مـا      فينبغ
ومن أمثلة ذلك ما حيدث هذه األيام يف أعقاب االعتـداءات الـيت تقـع علـى     . أمكن

بعض أفراد اجلالية املسلمة من قبل املتعصبني مـن غـري املسـلمني يف بعـض املنـاطق،      
هلـذه االعتـداءات والتنديـد بأصـحاا، أو      حيث يأيت بعض املسؤولني ليعلن إنكـاره 
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ليبني حقوق املسلمني القانونية وكيفية الـدفاع عنـها يف حـال االعتـداء وحنـوه، أو      
 .ليقدم علما دنيويا نافعا للمسلمني تعني مثله لتقدميه

وإن تضمن مصلحة ظاهرة للدعوة، ومل يقابل كذلك مبفسـدة راجحـة ، فهـذا    
استصحب أصحابه النية الصاحلة ابتـداء ودوامـا، مـا دام    أيضا بدوره ال حرج فيه، ما 

املقصود اجلملي يف اية املطاف هو الدعوة إىل اهللا عـز وجـل وإظهـار دينـه علـى      
ومن األمثلة على ذلك ما حيدث يف املنـاظرات الـيت تقـع يف املسـاجد أو     . الدين كله

ك، وتعبـد الطريـق إليـه،    الكنائس لبيان احلق وإقامة احلجة، أو اللقاءات اليت متهد لذل
 .وحنو ذلك من اللقاءات اليت تدور يف فلك الدعوة وبراجمها

والذي يقدر هذه املصاحل هم أهل احلـل والعقـد يف املسـجد ، وبقيـة اجلاليـة      
عيار عليهم يف ذلك تنصح هلم وتسددهم، فإن هذا البـاب كمـا هـو معلـوم مزلـة      

 .عاىلأقدام ومدحضة أفهام، واملعصوم من عصمه اهللا ت

أما إن خال عن شيء من ذلك، وكان ـرد التواصـل مـع غـري املسـلمني، أو      
تعظيمهم وإظهار التودد إليهم دون مصـلحة ظـاهرة للمسـلمني أو مصـلحة ظـاهرة      
للدعوة، فإن األصل يف ذلك هو احلظـر، لعمـوم النصـوص الـيت توجـب مـواالة       

دون املـؤمنني، وملـا جيـب     املؤمنني، وتنهى عن اختاذ الكافرين أولياء أو بطانـة مـن  
 .واعلم ىواهللا تعاىل أعل ،للمساجد من حرمة وتوقري

هـل  ) وحدة األديان(ما حكم التعاون مع مساجد خنتلف مع إدارا يف املنهج 
  جيوز اإلعالن عن حفل جلمع التربعات هلم ؟

الذي جيمع بني حماب اهللا ومساخطه يواىل من وجه ويعادى مـن وجـه، فيـوايل    
ما فيه من الرب والطاعة، ويعادى على قـدر مـا فيـه مـن      رأصل إميانه وعلى قدباعتبار 

الفجور أو البدعة، فهؤالء الذين هم على بدعة يف اعتقادهم هلـم نصـيب مـن املـواالة     
باعتبار أصل إميام باهللا ورسوله، فال يسلمون إىل الكفـار، ويغـاثون عنـد الشـدائد،     
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رحم عليهم بعد املمات، وباعتبار مـا هـم فيـه مـن     ويدعى هلم باهلداية يف احلياة، ويت
البدعة أو الضالل حيذر من بدعتهم، وال يعانون يف مقام يـزدادون بـه قـوة يف نشـر     

وقـد تكـون املصـلحة يف الـدعوة إىل السـنة      . هذه البدعة ومتكنا من فتنة الناس ـا 
سـتعادة  وتعليم أصوهلا للناس دون التصدي إىل أشـخاص أو إىل مؤسسـات أمـال يف ا   

بعض هؤالء، وحرصا على عدم إغراء العداوة والبغضـاء بـني املنتسـبني إىل القبلـة يف     
واقع حرج دقيق متس احلاجة فيه إىل التألف واملـداراة وتـراص الصـفوف واجتمـاع     

  .الكلمة

وعلى هذا فقد يعانون يف مقام بلـغ ـم احلـرج مبلـغ احلاجـة إىل الغـوث       
د أو إغالقه من قبل غـري املسـلمني، فـأن يبقـى     العاجل، كاخلوف من مصادرة املسج

هذا املكان مفتوحا يف أيدي مبتدعة من املسلمني خري من أن يصـادر وتـؤول ملكيتـه    
لغري املسلمني، أو حاجتهم إىل دعم ومؤازرة يف مواجهة اعتداء وقـع علـيهم مـن غـري     

  .جة إىل أموال جتمع هلذا الغرض وحنوهااملسلمني، ومست احل

يف مقام آخر جيمعون فيه أمـواال لتمويـل أنشـطة دعويـة وبـرامج       وال يعانون
فكرية تتضمن تروجيا لباطلهم ونشرا لبدعهم وأباطيلهم، وـذا يتحقـق فينـا قـول اهللا     

  .)١( والعدوان﴾ ﴿وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث: عز وحل
ـ    ريعة علـى حتقيـق   واألصل يف هذا كله ما تقرر يف األصول مـن أن مـبىن الش

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،خري اخلريين ودفع شر الشرين

هل جيوز حضور مناسبات قومية دف إثبات حضور املسلمني مثل عيد ميالد 
  مارتن لوثر وحنوه؟

                                                
  .٢: سورة املائدة -١
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األصل يف األعياد أا من مجلة املناسك، وأنه ال يشـرع للمسـلم االحتفـال إال    
ـ   : باألعياد الشرعية واء يف بـالد املسـلمني أو يف خارجهـا، ال    الفطـر واألضـحى س

يستثىن من ذلك إال إذا تعني حضـورها طريقـا لـدفع مفسـدة حمققـة أو غالبـة، أو       
. متحض القصد فيها لعمل دعوي ال يتسىن القيام به إال مـن خـالل هـذه املناسـبات    

وهذا مقطوع به يف كل ما كان له جذور دينية مـن هـذه األعيـاد، أمـا املناسـبات      
ية فاألمر فيها أخف، ويبقى أن األصـل العـام هـو جتنـب املخالطـة للقـوم يف       القوم

أعيادهم إال ما كان من ذلك دفعـا ملفسـدة حمققـة أو غالبـة، أو حتصـيال ملصـلحة       
  .دعوية ظاهرة، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

يت يأتني إىل إذا دعونا غري املسلمني إىل املسجد فكيف نتصرف مع النساء الآل
  باس غري حمتشم، وكذلك مسألة االختالط الشديد؟املسجد بل

القيام بالدعوة واجب ال سبيل إىل تركـه، وسـبيله التواصـل مـع اآلخـرين،      
وإمساعهم، والسماع منهم، واالحتكاك املباشر ـم، وغـري املسـلم مـا دام ال يـزال      
على دينه الفاسد ال يتسىن إلزامه بالشرائع من حجاب واحتشـام وغـريه، فـال يبقـى     
إال القول بأن هذه مفسدة مؤقتة يصرب عليها وجيتهد يف تقليلها، ومـن وسـائل تقليلـها    

  : ما يلي

   التنبيه برفق على هؤالء املدعوين على ضرورة التقيد بآداب زيارة املساجد، ومنـها
 .االحتشام يف الثياب، والوقار وعدم التبذل يف احلديث

 قع افتتانه مبا يقع فيها من تـربج  ختصيص مواقيت هلذه الدعوات ال حيضرها من يتو
  .واختالط

   تقليل فترة املكث يف املسجد، فقد يكتفي بالزيارة العابرة للمسجد، مث يدعى اجلميع
إىل قاعة ختصص ملثل هذه املناسبات بعيدة عن املصلني صيانة حلرمة املسـاجد مـن   

  .ناحية ، وتقليال للذريعة إىل الفتنة من ناحية أخرى
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 كان حبيث يعني على حتقيق أقصى ما ميكن حتقيقه من االنضباط مـا  حسن ترتيب امل
 .واهللا تعاىل أعلى وأعلم .استطعنا سبيال إىل ذلك

هل جيوز للسجني املسلم أن يتلقى أو أن يرسل بطاقات التهنئـة لعائلتـه يف   
  األعياد؟

أعياد املسلمني هي الفطر واألضحى، وما وراء ذلك فهـو مـن البـدع والتشـبه     
﴿لكـل أمـة جعلنـا    : ملسلمني، فإن األعياد من مجلة املناسك، وقد قـال تعـاىل  بغري ا

إن لكـل قـوم عيـدا وهـذا     ”: ، وقال صلى اهللا عليه وسلم)١( منسكا هم ناسكوه﴾
  .)٢( “عيدنا أهل اإلسالم

من املسلمني ذه األعيـاد، أمـا غـري املسـلمني     ءه وجيوز للمسلم أن يهنئ أقربا
يف كل وقت، وبأي نوع مـن أنـواع الـرب املشـروع، وال      فله أن يربهم ويصل رمحهم

﴿ال ينـهاكم اهللا عـن الـذين مل يقـاتلوكم     : يعد ذلك من الوالء احملرم، فقد قال تعاىل
يف الدين ومل خيرجوكم مـن ديـاركم أن تـربوهم وتقسـطوا إلـيهم إن اهللا حيـب       

البدعيـة واألعيـاد   ، وليس من الرب املشروع أو الواجب التهنئة باألعيـاد  )٣( املقسطني﴾
من مجلة املناسـك، وفيمـا وراء ذلـك مـن      -كما سبق  –غري اإلسالمية، فإن األعياد 

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم. أنواع الرب األخرى متسع للصلة الواجبة

  لقد أصبحت اآلن مسلما، فما هي واجبايت جتاه عائليت؟

                                                
  .٦٧: سورة احلج -١

رضى  ، عن عائشة)٩٥٢، ٢/٥٤٠( ، كتاب العيدين، باب سنة العيدين ألهل اإلسالم صحيحهىف ىأخرجه البخار -٢
  .اهللا عنها

  .٨: سورة املمتحنة -٣
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حنمد اهللا جل وعال أن ملـك التوفيـق والثبـات،    عليك بنعمة اإلسالم ونسأله  ن
ونقول لك يلزمك جتاه عائلتك أن تصل رمحهم، وأن تـربهم وتقسـط إلـيهم، فقـد     

﴿ال ينهاكم اهللا عن الـذين مل يقـاتلوكم يف الـدين ومل خيرجـوكم مـن      : قال تعاىل
وقـال يف  ، )١( دياركم أن تـربوهم وتقسـطوا إلـيهم إن اهللا حيـب املقسـطني﴾     

أن تشرك يب ما لـيس لـك بـه علـم فـال       ﴿وإن جاهداك على: الوالدين خاصة
، وقـال صـلى   )٢( تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنـاب إيل﴾ 

  .)٣( “إال رمحا أبلها ببالهلا”: اهللا عليه وسلم

كما يلزمك أن جتتهد يف دعوم إىل اإلسـالم لعـل اهللا أن ينقـذهم بـك مـن      
وسـلم علـى دعـوة ذوي رمحـه إىل      النار، وقد رأينا حرص الـنيب صـلى اهللا عليـه   

اإلسالم، على الرغم مما كان من إصرار بعضهم وعـدم اسـتجابته، مـن ذلـك علـى      
سبيل املثال ما كان من دعوته لعمه أيب طالب إىل اإلسـالم وإحلاحـه عليـه يف ذلـك     
حىت وهو على فراش املوت، ولكن مل تسبق له مـن اهللا السـعادة، فمـات علـى ملـة      

  . تعاىل أعلى وأعلم، واهللا!املطلب عبد

لقد أصبحت مسلما يف السجن أثناء قضاء فترة العقوبة، وعـائليت ال توافـق   
على إسالمي، فكيف أرضي اهللا عز وجل وأحافظ يف نفس الوقت على حسن 

  عالقيت مع عائليت؟

                                                
  .٨: نةسورة املمتح -١

  .١٥: سورة لقمان -٢

وىف كتاب الوصايا، بـاب هـل    )٥٥٣١(أخرجه البخارى يف صحيحه، كتاب األدب، باب تبل الرحم ببالهلا رقم  -٣
  .)٣٠٣(مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، رقم ، ويدخل النساء والولد يف األقارب بسياق آخر حنوه
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طاعة اهللا عز وجل مقدمة على طاعة من سواه، ومـن أرضـى النـاس بسـخط     
يه الناس، فاثبت على إسالمك وعلـى طاعتـك هللا عـز    اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عل

وجل وحرصك على مرضاته، مث اجتهد بعد ذلك يف بـرك بأهلـك وصـلتك لـرمحهم     
بالقدر الذي ال يوقعك يف سخط اهللا عـز وجـل ومعصـيته، ألـن حـديثك هلـم ،       
وارضخ هلم من مالك، وأحسن إليهم ما اسـتطعت واجتهـد يف دعـوم إىل اهللا عـز     

﴿وإن جاهـداك علـى أن تشـرك    : قول اهللا تعاىل يف العالقة بالوالـدين وجل، واذكر 
يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفـا واتبـع سـبيل مـن     

  . ، واهللا تعاىل أعلى وأعلم)١( أناب إيل﴾

 االحتفالاملسلمني  هل جيوز ملن اعتنق اإلسالم أن يشارك مع أفراد عائلته غري
  الد بنية التواصل االجتماعي معهم؟بأعياد املي

أعياد امليالد كما ال خيفى أعياد دينية يف األصل، واملشـاركة فيهـا مشـاركة يف    
ـ باطل، ويف منكر من القول والعمل، واإلعانة على إحيائهـا واالحتفـال ـا ال     وز، جي

﴿مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعهـا وال تتبـع أهـواء الـذين     : وقد قال تعاىل
  .)٢( ال يعلمون﴾

ويبقى حق القرابة يف الرب والصلة قائما فيما وراء ذلك ممـا أحلـه اهللا ورسـوله،    
عليـه قائمـا كـذلك     مواستمالة قلـو  مويبقى حق الدعوة يف تألف هؤالء على اإلسال

بكل أنواع التألف املشروعة، وليس منها املشـاركة يف احتفـاالت أو طقـوس دينيـة،     
أعقاب هذه األعياد اسـتغالال لإلجـازة يف الصـلة والزيـارة، ال      وال بأس بزيارم يف

بقصد املشاركة يف هذه األعياد أو التهنئة ا، ويكون ذلـك يف أعقـاب انتـهاء هـذه     

                                                
  .١٥: سورة لقمان -١

  .١٨: سورة اجلاثية -٢
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الليلة اليت حيتفلون فيها ذه املناسبة، وال بـأس باستصـحاب هديـة عامـة ال حتمـل      
الصـلة العامـة واهلديـة الـيت      ذه املناسبة، بل تكون من جـنس  طداللة على االرتبا

 .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،يستصحبها زائر لرمحه بعد طول غياب عنهم

  فتاوى األسرةفتاوى األسرة

  ؟)١(﴾ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم﴿ما تفسري اآلية الكرمية 

نساؤكم مزدرع أوالدكـم، فـأتوا مـزدرعكم كيـف     : يعين تعاىل ذكره بذلك
زدرع، واحلرث هو الزرع، ولكنهن ملـا كـن مـن أسـباب     شئتم، وإمنا عىن باحلرث امل

فـانكحوا مـزدرع   : كان مفهوما معـىن الكـالم، واملقصـود    ااحلرث جعلن حرثا، إذ
واإلتيان يف هذا املوضـع كنايـة عـن اسـم     . أوالدكم من حيث شئتم من وجوه املأتى

 يأتيهـا كيـف  : قـال ، ﴿فأتوا حرثكم أىن شـئتم﴾ : اجلماع، فقد روي عن ابن عباس
﴿فـأتوا حـرثكم أين   : وعنه أيضا قولـه . شاء ما مل يكن يأتيها يف دبرها أو يف احليض

تأتيه كيف شـئت مسـتقبلة ومسـتدبرة وعلـى     : الفرج، يقول: يعين باحلرث ،شئتم﴾
﴿فـأتوهن مـن حيـث    : أي ذلك أردت بعد أن ال جتاوز الفرج إىل غريه، وهو قولـه 

  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )٢( ﴾ أمركم اهللا

هل جيوز للمسلم أن يستفيد ويتجاوب مع بعض اخلدمات العائلية اليت تقـدم  
من خالل املعاهد واالت اإلسالمية واليت تعني راغيب الزواج وتعرف بعضهم 

  ببعض؟

                                                
  .٢٢٣: ة  البقرةسور -١

  .٢٢٢: سورة  البقرة - ٢
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ال بأس من االستفادة من هذه اخلدمات ما دامت جتري علـى وفـاق الشـريعة،    
ال تتـيح اخللـوة احملرمـة أو    وال تتضمن حمظورا شـرعيا، أي ال تشـجع وال تـدعو و   

االختالط املنكر وحنوه، فإذا جرى هـذا األمـر يف نطـاق الشـرع فـال بـأس مـن        
 تعـاىل أعلـى   واهللا ،االستفادة منه، وترجى املثوبة ملن قاموا عليه إذا أحسنوا فيـه النيـة  

  .أعلمو

إذا نشب خالف بني رجل وامرأته من املسلمني فهل جيوز ألحدمها أن يلجأ إىل 
وانني واحملاكم الوضعية هناك ويترك احلكم اإلسالمي على اعتبار أن احملكمة الق

تعطي للزوجة نصف ما ميلك الزوج يف حني أن اإلسالم ال يعطيها إال النفقـة  
ومؤخر الصداق فقط؟ وهل لو التجأت الزوجة إىل احملكمة تعترب آمثة ؟ ومـا  

لرجـل ديـن أن    حكم املال الذي تأخذه من زوجها بغري حق ؟ وهل جيـوز 
  يفاوض بني الرجل وزوجته يف حكم القاضي غري املسلم ؟

األصل هو حرمة التحاكم إىل القضاء الوضعي الـذي ال يتحـاكم إىل الشـريعة،    
سواء أكان ذلك داخل بالد اإلسالم أم كان خارجهـا مـىت وجـد البـديل الشـرعي      

يف ذلـك،   القادر على استخالص احلقوق ورد املظـامل، وقـد استفاضـت النصـوص    
وانعقد عليه إمجاع أهل العلم، وكل األدلة اليت توجـب احلكـم مبـا أنـزل اهللا وتـبني      
كفر ونفاق من أعرض عن ذلك نصوص يف هذا الباب، فـإن العـدول عـن التحـاكم     

أمل تـر إىل  ﴿: إىل شرع اهللا مع إمكانه نفاق ال جيتمع مع أصل اإلميان، فقد قـال تعـاىل  
ا أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن        الذين يزعمون أم آمنوا مب

يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن يضـلهم      
ضالال بعيدا وإذا قيل هلم تعالوا إىل مـا أنـزل اهللا وإىل الرسـول رأيـت املنـافقني      
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﴿فـال وربـك ال يؤمنـون حـىت     : إىل أن قـال تعـاىل   ،)١( يصدون عنك صدودا﴾
ما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ويسـلموا      حيكموك في

  .)٢( تسليما﴾
فإذا انعدم القضاء الشرعي وأمكن حتكيم أهل العلم ومحلة الشـريعة كـان هـذا    
هو املتعني وينبغي الرتول على أحكامهم، والتسـليم هلـم يف مسـائل االجتـهاد، فـإن      

ر أهل العلـم أنـه إذا خـال الزمـان     قضاء القاضي وحكم احملكم يرفع اخلالف، وقد ذك
من السلطان الشرعي فإن األمور موكولـة إىل العلمـاء، ويصـبح علمـاء الـبالد والة      
العباد، وينبغي على اجلاليات اإلسالمية املقيمة يف اتمعات الغربيـة أن تـوفر اآلليـات    
 اليت تتيح للمتخاصمني أن يتحـاكموا إىل الشـريعة، وأن تـوفر هلـم مـن يفصـل يف      

  .خصومام بناء على أحكامها

فإذا مل يتيسر ذلك لعدم نزول اخلصم علـى حكـم محلـة الشـريعة وكـان ال      
يردعه إال سلطان ذو شوكة فـإن التحـاكم إىل القضـاء الوضـعي يف هـذه احلالـة       
الستخالص حق أو دفع مظلمة رخصة، وال تثريب على من يلجأ إليـه عنـدما يـتعني    

لواردة يف نفاق وكفر مـن أعـرض عـن التحـاكم إىل     سبيال إىل ذلك، ألن النصوص ا
الشرع إمنا كانت يف واقع يأت فيه أسباب التحـاكم إىل الشـرع املطهـر، وأعـرض     
فيه من أعرض عن ذلك طائعا خمتارا، لتفضيله التحاكم إىل الطـاغوت علـى التحـاكم    

  .إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول

م هـذا القضـاء مشـروعة، وأال    والبد يف هذه احلالة أن تكـون مطالبـه أمـا   
يستحل من أحكامه إال ما وافق الشريعة ، فإذا مطلـه مـدين ملـيء ورفـع أمـره إىل      
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القضاء الوضعي فليس له إال املطالبة بأصل الـدين، فـإن قضـى لـه بـبعض الفوائـد       
  . الربوية فليس له أن يستحل منها شيئا ملخالفتها للشريعة

جة الراغبة يف الطـالق أن تلجـأ إىل القضـاء    وبناء على ما تقدم فليس هلذه الزو
الوضعي ألنه سيعطيها أكثر مما تعطيها الشريعة، فـإن فعلـت ذلـك فهـي آمثـة، وإن      
استحلته كانت متلبسة بعمل من أعمال الكفر األكرب، وما تأخـذه مـن مـال زوجهـا     
على خالف الشريعة يعترب سحتا ومـاال حرامـا، ال حيـل هلـا متولـه وال متلكـه، وال       

  .يطيب هلا مهما تقادم الزمن

وإذا جلأت الزوجة إىل حتكيم القضاء الوضعي وقضى هلا مبـا ال تقضـي هلـا بـه     
الشريعة، وأصرت املرأة على هذا الباطـل ورآي بعـض املصـلحني التـدخل ملفاوضـة      
هذا املرأة للتنازل عن بعض مما قضي هلا به وليس هلـا فيـه حـق شـرعي فـال بـأس       

قليل املفاسد وختفيف املظـامل يف حـدود الوسـع والطاقـة،     بذلك، ويكون من جنس ت
ومن تدخل ذه النيـة أجـر، ملـا هـو      )١( ﴿فاتقوا اهللا ما استطعتم﴾: وقد قال تعاىل

  .معلوم من قيام الشريعة على حتصيل املصاحل وتكميلها ومنع املفاسد وتقليلها

تـداخل املعـامالت   ويبقى بعد هذا النظر يف تسوية احلقوق املالية املترتبـة علـى   
املالية يف فترة انعقاد الزواج، فإذا كان الزوجان يعمالن، ومـن جممـوع أمواهلمـا الـيت     
حتصلت عن عملهما معا متلكا بيتا أو عقارا وحنوه فإن هذا ينشـئ هلـا حقـا يف هـذا     
البيت أو العقار بعيدا عن احلقوق الشرعية املترتبة على هـذا الطـالق، وتسـوى هـذه     

ثاهلا من خالل حتكيم شرعي جيمع بني أهل العلم وأهـل اخلـربة، ويتـوخى    املسائل وأم
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، وال شطط وكسفيه أطرافه العدل فال 

امرأة أمريكية مسلمة تشتكي سوء معاملة زوجها وتطلب خمالعته ولكن زوجها 
وإمـا أن  إما أن خيالعين : أىب بدعوى أنه حيبها وأا أم أوالده، فقالت الزوجة
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فهل تلزم خمالعتها يف هذه احلالة؟ وهل يعترب اإلمام هـو  !!. أرتد عن اإلسالم
  القاضي الذي ينفذ احلكم بذلك ؟

بادء ذي بدء ننصح لألزواج الذين اقترنوا ببعض املسـلمات اجلـدد أن حيسـنوا    
إليهن، وأال يكونوا سببا يف فتنتهن، فإن هـذا مـن كبـائر اإلمث وموبقـات الـذنوب،      

  !.بهم من الشر أن يكونوا سببا يف فتنة مسلمة عن دينها وردا عن اإلسالموحس

كما ننصح للمرأة أن ال تكون ممـن يعبـد اهللا علـى حـرف إن أصـابه خـري       
وعليهـا أن تفـرق   ! اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخـرة 

رفـون عـن هـوى أو جهالـة     بني اإلسالم وبني ممارسات بعض من ينتسبون إليه ويقت
بعض ما حرمه اهللا عليهم، وأن عليها أن تصون دينها عن الـزج بـه واملسـاومة عليـه     
يف اخلصومات والنوازل، فإن املؤمن احلق هو الـذي يكـره أن يعـود يف الكفـر كمـا      
يكره أن يقذف يف النار، وأا إن فعلت ما دد به فإن شؤم ذلك ومغبتـه ختـتص ـا    

  !ها وحدها مغارمه يف الدنيا واآلخرة ويقع على عاتق

كما نذكر هذه الزوجة وسائر النسـاء عامـة أن أميـا امـرأة سـألت زوجهـا       
  .الطالق من غري ما بأس مل ترح رائحة اجلنة

إنه يتعني على الزوج واحلـال كـذلك أن جييـب زوجتـه     : وبعد هذا كله نقول
دها عـن ذلـك، ولـيس لـه أن     إىل ما سألته من اخللع إن هو مل يوفق يف استمالتها ور

ميسكها ضرارا وليس ألحد أن يعينه على ذلك، وإن كان قـد عجـز عـن إمسـاكها     
باملعروف فينبغي أن ال يعجز عن تسرحيها بإحسـان، وللحيـاة الزوجيـة طريقـان ال     

  .)١( ﴿فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان﴾ثالث هلما 
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واليـة   –ني السـائدة  ويف حدود ما تسـمح بـه القـوان    –وللمراكز اإلسالمية 
التطليق على الزوج املضار ولكن بعد أن تستويف مجيـع اإلجـراءات املطلوبـة للصـلح     
والتوفيق، وإعطاء املهلة الكافية لكل طرف لكي يتـدبر موقفـه بعيـدا عـن مشـبوب      
العواطف وتشنجات األهواء، وال ينبغي للقائم على ذلـك مـن األئمـة أن يعجـل يف     

صرة مبا متلكه من سلطة وقـدرة علـى اإللـزام تضـرب آجـاال      ذلك فإن احملاكم املعا
مناسبة للمتنازعني، وقد تغايل يف تقديرها عمدا على أمـل أن يثـوب كـل منـهما إىل     
رشده، فمن الزلل وانعدام التوفيق أن يبادر إمام املركز بإعطاء اخللع لكـل مـن سـألته    

ـ  ن أه قـد أبـرأ ذمتـه، و   دون أن ميهل أطراف اخلصومة مددا يغلب على الظن معها أن
فسـاد ذات  مسرية احلياة بينهما قد توقفت بصورة ائية، وأن مـا وقـع بينـهما مـن     

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم البني ال أمل يف إصالحه،

كثري من املسلمات اجلدد يدخل أزواجهن السجن لفترات تتراوح ما بني مخس 
رأة أا إذا مل تطلق إىل عشرة سنوات ويردن الطالق من أزواجهن، وتصرح امل

فما هي املدة اليت جيب أن يفىت ا يف الطالق أو الفسخ يف حني ! فسوف تزين
أن األمريكية لو صربت على غريزا فال ميكن أن تطول املدة عن ستة أشهر؟ 
كذلك إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة ال يعرف ا مكانه فما هي املدة اليت 

  يفىت هلا بالطالق خالهلا؟

إذا سجن الزوج ومل تطق زوجته على غيابه صربا فإنه حيـل هلـا طلـب الطـالق     
ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه، فالقول يف امرأة األسري واحملبـوس وحنومهـا ممـن    
تعذر انتفاع امرأته به كالقول يف امرأة املفقود بال نزاع، أما املـدة الـيت حيـل هلـا أن     

ائل االجتهاد، فقد روي عـن مالـك رمحـه اهللا أنـه     تطلب بعدها التفريق فهي من مس
يتعني مرور سنة يتحقق فيها الضرر وتشعر املرأة فيها بالوحشة حىت حيـق هلـا املطالبـة    
بالتفريق، وروي عن غريه ثالث سنوات، وروي عن أمحد أن هلا طلـب التفريـق بعـد    
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يهـا علـى غيـاب    ستة أشهر، وهو املختار لنا ألا أقصى مدة تستطيع املـرأة الصـرب ف  
زوجها، وهو اجتهاد عمري سنه الفاروق رضي اهللا عنـه، وينبغـي أن تطلـب ذلـك     
من الزوج أوال ألنه صاحب العصمة، فإن أجاا إىل ذلك فقـد قضـي األمـر، وإن أىب    
وأصر على إمساكها رفعت أمرها إىل القضاء إن كانت يف بلـد مـن بـالد املسـلمني،     

نت خارج ديار اإلسالم، وملـن نصـبته اجلاليـة املسـلمة     أو إىل املركز اإلسالمي إذا كا
للنظر يف هذه القضايا والية التطليق على مـن ميسـك زوجتـه ضـرارا بعـد التثبـت       

  .وحتقيق الوقائع واإلعذار بضرب اآلجال املناسبة عند االقتضاء

أما إذا غاب الزوج غيبة ال يعرف ا مكانـه فـإن للزوجـة املتضـررة بـذلك      
وعلى القاضي أو من أقامته اجلاليـة املسـلمة للنظـر يف هـذه القضـايا       طلب التفريق،

حتري األمر وتدقيق املالبسات وطلب البينة، فإن ثبـت ذلـك أمامـه قضـى بـالتفريق      
األسـري،  بينهما، والقول يف املدة هو نفس ما سبق إيراده بالنسـبة لزوجـة السـجني و   

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم

هنب إىل احملكمة ويطلنب الطالق من القاضي وحيكـم  بعض النساء املسلمات يذ
هلا القاضي بذلك بعد تسعني يوما دون علم الزوج فهل يقع الطالق إسالميا؟ 
وهل لو تزوجت يعترب زواجها الثاين صحيحا؟ أم أن هذا يعـد مـن قبيـل    

  اإلكراه؟ 

األصل يف طلب الطالق أن يكون من الـزوج باعتبـاره صـاحب العصـمة، وال     
للقاضي يف باب الطالق إال عند املضارة، أو تعـذر الوصـول إىل الـزوج لغيبتـه     والية 

يف مكان ال ميكن الوصول إليه فيه، والقضاء الذي تنعقد لـه واليـة التطليـق يف هـذه     
احلالة هو القضاء اإلسالمي الذي حيتكم فيه إىل الشـريعة، وعلـى القاضـي املسـلم يف     

سالمية للنظر يف هـذه القضـايا أن يبـدأ باالتصـال     هذه احلالة أو من أقامته اجلالية اإل
بالزوج، وإعالمه بالواقعة، واالستماع إىل دفوعه، وحتقيقها، قبـل اختـاذ أي إجـراء يف    
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مواجهته، كما هو الشأن يف أي قضية ال حيل له أن يقضي فيهـا بنـاء علـى اسـتماع     
ـ   ال نـزاع، لقولـه   من أحد الطرفني فحسب ، وال والية لغري املسلم يف باب القضـاء ب

وعلـى هـذا فـال اعتـداد     ، )١( ﴿ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال﴾: تعاىل
بطالق تصدره جهة غري إسـالمية، وال سـيما إذا مل يعلـم الـزوج باخلصـومة، ومل      
يستمع فيه إىل دفوعه، فال تبني به املرأة مـن زوجهـا األول، وال حتـل بـه لـألزواج،      

واهللا تعـاىل أعلـى    ،يد بناء على ذلك فهـو مفسـوخ ال حمالـة   وما يعقد من زواج جد
  . وأعلم

ما حكم اإلسالم يف املسلم الذى يتزوج من املرأة من أجل احلصـول علـى   
اإلقامة مقابل دفعه مبلغا من املال دون أن ميسها أو يعاشرها، وكذلك املرأة إن 

املسـلمني   فعلت ذلك هل هذا إمث؟ أم أنه جيوز من باب التيسري على حيـاة 
مـن لعـب   ”: واملسلمات وموقف ذلك من قول النىب صلى اهللا عليه وسلم

  ؟“بزواج أو طالق لزمه

عقد الزواج يف الشريعة عقد موضـوع السـتدامة العشـرة، وغايتـه السـكن      
والعفاف وابتغاء الولد، وهو ينشئ على أطرافـه حقوقـا والتزامـات متبادلـة، وكـل      

نقـض   ىف ىطر فهو مراغمة ملقصود الشـارع، وسـع  سعي خيرج ذا العقد عن هذه األ
مفاسد كثرية سواء اعتـرب زواجـا صـحيحا أم مل يعتـرب ،      ىما أبرمه، وللزواج الصور

  : نذكر منها

 قبول الدياثـة وانعـدام   : عند اعتباره نكاحا يترتب على ذلك سيل من املفاسد منها
رفاا، وال يستطيع منعها القوامة ألن الزوج ال سلطان له على الزوجة وال علم له بتص

، ومنها مفاسد اختالط األنساب وإدخال الرجل على نفسـه  ! من خمادنة من تشاء
                                                

  .١٤١: سورة النساء -١
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وأهله من ليسوا منهم إذا أتت املرأة بأوالد يف هذه الفترة ونسبوا إليه باعتبـاره مـا   
بينهما من رابطة الزوجية على األقل من الناحية القانونية، هذا فضال عن الشبه بزواج 

ملتعة املتفق على حترميه وذلك إذا اتفق الطرفان على إاء العالقة مبجرد االنتهاء مـن  ا
إجراءات اإلقامة، ويزداد األمر قبحا وحترميا يف حالة ارتباط املسلمة بغري مسلم فقـد  
علم بطالن هذا العقد وحترميه بإمجاع املسلمني، وقد ال تستطيع االمتناع منه إن هـو  

ملا بينهما من رابطة قانونية، ولضعفها يف هذه العالقة وحرصـها   راودها على نفسها
  !على عدم مغاضبته حىت ال تتوقف مسرية اإلقامة املنشودة

  العبث بعقـد الـزواج   : أما إذا مل يعترب زواجا فثمة سلسلة من املفاسد كذلك منها
ـ  ها واخلروج به عن مقاصده الشرعية، ومنها الكذب والغش الذي ال مربر له، ومن

  .الذريعة القريبة إىل الفتنة ألن ما بينهما من رابطة قانونية قد يغري كال منهما باآلخر

أن هذا الزواج من احملرمات اليت ال ينبغـي أن يتـورط فيهـا رجـل     : واخلالصة
ممـن فقـدوا املـروءة    يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وال يقدم عليه إال مـن ال خـالق هلـم    

   .أعلمو  أعلىتعاىل واهللاواخللق والدين، 

أما احلديث الذي جاء يف السؤال فـال نعلمـه ـذا الـنص وإمنـا ورد بصـيغ       
واهللا .)١( “النكـاح والطـالق والعتـق   : ثالثة هزهلن جد وجدهن جـد ”: أخرى منها

  .تعاىل أعلى واعلم

يف بعض األحيان خترج البنت عن طاعة والديها وتتزوج من غري مسلم، 
 والسلطة، وال يستطيع األب أن يفعل شيئا وقد ويتم ذلك حتت محاية القوانني

                                                
: ، والترمذي يف كتاب الطـالق )٢١٩٤، ٢/٢٦٥(باب يف الطالق على اهلزل : أخرجه أبو داود يف كتاب الطالق -١

يف كتاب  ههذا حديث حسن غريب، وابن ماج: ، وقال)١١٨٧، ٢/٤٠٠( اجلد واهلزل يف الطالق باب ما جاء يف
" الرجعة"، كلهم عن أيب هريرة، وذكروا كلمة )٢٠٣٩، ١/٦٥٨(باب من طلق أو نكح أو راجع العبا : الطالق
ذا اللفظ، عن سعيد ، ٥٦، ج)٢/٥٤٨(باب جامع النكاح : إال أن مالكا أخرجه يف كتاب النكاح" العتق"مكان 

  ).٣٠٢٧(، وىف صحيح اجلامع برقم )٢٠٦١(بن املسيب مرسال، وحسنه األلباىن ىف إرواء الغليل برقم 
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، فما هي حدود العالقة الشرعية بني األسرة وهذه البنـت؟  فعالحدث ذلك 
وهل ألسرا أن تتربأ منها؟ أم هل هلا أن تدمي العالقة معها ومع الرجل الـذي  
عاشرته لعله يسلم، وإذا حصل وأسلم الرجل فهل يعقد عليها مرة ثانية أعين 

لعقد األمريكي الذي ال حيمل يف طياته أي ركن مـن أركـان العقـد    بعد ا
  اإلسالمي الصحيح؟ 

زواج املسلمة بغري املسلم باطل بإمجاع املسلمني، وقـد تـواترت بـذلك األدلـة     
من الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وعلى هذه األسـرة املبـتالة أن يكـون هلـا موقـف      

هد به اهللا والناس أا بريئة ممـا فعلتـه، وأـا ال    ظاهر من هذه الفتاة تربأ به الذمة، وتش
تقرها على ذلك، ومع هذا فإنه ال بأس أن يظل بعـض أفـراد هـذه األسـرة املنكوبـة      
على صلة ذه الفتاة املارقة وخدا رجاء أن يسلم الرجـل أو أن تتـوب الفتـاة، فـال     

غرـا، وتقبـل توبـة    تزال التوبة معروضة، وأبواا مفتوحة إىل أن تطلع الشمس مـن م 
العبد ما مل يغرغر، فإن أسلم الرجل تعني جتديد عقـد جديـد لفسـاد العقـد السـابق      
وانعدامه، وذلك بعد استرباء رمحها حبيضة يتأكد ـا مـن خلـو الـرحم مـن آثـار       

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،العالقة السابقة حىت ال خيتلط احلالل باحلرام

م ويتزوج كتابية، ويتعجل الـزواج مـن أجـل    املسلم يأيت من بالد اإلسال
احلصول على اإلقامة، وال يتزوجها إسالميا ويتعاشران وتنجب منـه املـرأة   
أوالدا، فما حكم هذه العالقة؟ وهل الزواج القـانوين يغـين عـن الـزواج     
اإلسالمي ؟ وكيف يصحح الرجل الزواج؟ وما موقف اإلسالم مـن هـذه   

  رت ذرية هلذا الرجل؟العالقة اليت دامت سنوات وأمث
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زواج املسلم بالكتابية مشروع بشرط اإلحصـان، ويقصـد بـه يف هـذا املقـام      
﴿واحملصـنات مـن الـذين أوتـوا الكتـاب مـن       : العفة عن الزنا، لقولـه تعـاىل  

، وجيب أن جيري هذا الزواج على وفاق الشـريعة، مـن حيـث األركـان     )١(قبلكم﴾
  :مريكي غري معترب من عدة أوجهوالشرائط، والعقد الذي يربمه القضاء األ

 ولـن  : أن التزويج نوع من الوالية وهي منعدمة بني املسلم وغري املسلم قال تعاىل﴿
  .)٢( جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال﴾

  أن هذا العقد يفتقد اإلشهاد، فاإلشهاد اختياري واملكان املخصص لذلك هو لشاهد
  .واحد فحسب

 سبة للمرأة ، فاملرأة يزوجها أولياؤها وفقا ملا عليه مجهور أهل ختلف جانب الوالية بالن
العلم، وإذا أخذ برأي األحناف يف هذا املقام فال تزال القوادح األخرى يف هذا العقد 

  .قائمة

وإذا كان ذلك كذلك فإن على الرجل يف هـذه احلالـة جتديـد العقـد، حبيـث      
ذرية خـالل هـذا العقـد الفاسـد      تستكمل أركانه وشرائطه الشرعية، أما ما كان من

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم  ،فإنه يثبت هلم نسبهم لوجود شبهة العقد يف هذه العالقة

أقام مسلم عالقة غري شرعية مع غري مسلمة ومحلت منه، حىت بلـغ محلـها   
الشهر اخلامس، وجاء املسلم إىل املركز اإلسالمي وأراد أن يصـحح هـذه   

منها، مث طلب من اإلمام أن يسجل العقد قبل احلمل العالقة عن طريق زواجه 
حىت ال يالم أمام املسلمني، فهل لإلمام أن يزوجهما؟ وهل له أيضا أن يسجل 

  العقد قبل احلمل بناء على طلب الزوج؟
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التوبة مـن الزنـا، وبـراءة الـرحم     : اشترط أهل العلم حلل نكاح الزانية شرطان
  .من آثار العالقة احملرمة

بعد ذلك يف مدى مشـروعية زواجهـا إذا كـان الـرحم مشـغوال؟       واختلفوا
فمنهم من حرم العقد والبناء معا، ومنهم من حرم البناء فقـط وأجـاز العقـد، ومنـهم     
من أجازمها مجيعا إذا كان تزوجها مبن زىن ا، وهو األليـق بالسـتر واألعـون علـى     

اإلسـالمي، إعانـة هلمـا علـى     التوبة، وعلى هذا فال حرج يف أن يعقد هلما إمام املركز 
التوبة، وحتقيقا ملقصود الشارع من الستر على التـائبني، وال توجـد ضـرورة لكتابـة     

د شـفاهة وال يفـرغ يف   الوثيقة بتاريخ سابق ألن كثريا من الزجيات يتم يف هـذه الـبال  
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللاأوراق رمسية، 

 ذمة غري املسلم مع العلم أن علىاليت اعتنقت اإلسالم البقاء  ةجيوز للمرأهل 
  ؟الزوجني بني بعض احلاالت يكون فيها أوالد

إذا أسلمت املرأة وبقي زوجها على كفره فإا ال حتـل لـه فعليهـا أن حتتجـب     
موقوفا يف مـدة العـدة، فـإن     الزواجمنه وأن ال ختلو به، وأن تعتزله يف الفراش، ويبقى 

ـ أسلم فهما على نكاحهما دون ما حاجة إ نكـاح جديـد، وإن بقـي علـى      دىل جتدي
﴿فـإن علمتـوهن   : كفره انفسخ نكاحهما وحلت ملن تشاء من األزواج، قـال تعـاىل  

ومـن  ،)١( مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هـم حيلـون هلـن﴾   
العلم من قال إا لو اختارت التربص وانتظـار إسـالم زوجهـا اسـتمر الـزواج       أهل

ضت العدة، ومىت أسلم زوجها عـادت إليـه دومنـا حاجـة إىل عقـد      موقوفا ولو انق
جديد كذلك، واستدلوا على هذا بقصة زينب اليت ردها النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    

                                                
  .١٠: سورة املمتحنة -١
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على زوجها أيب العاص بن الربيع بعد إسالمه ومل جيدد هلا عقـدا، وقـد كـان إسـالمه     
  .بعد حترمي املسلمات على املشركني بسنتني

احلل يرتفع منذ اللحظة األوىل إلسالمها، أما مـدة بقـاء الـزواج    أن : واخلالصة
موقوفا فهذا موضع النظر، فمن أهل العلم من قال يفسخ الزواج علـى الفـور، ومنـهم    
من قال يبقى موقوفا مدة العدة، ومنهم من قـال إن اختـارت التـربص بقـي الـزواج      

 .واهللا تعاىل أعلى وأعلم  ،موقوفا إىل ما شاء اهللا

 امـرأة مـن   اتباعها خللع اإلمامعلى  اليت جيب واإلجراءات هي الضوابطما 
  ؟هذه البالد زوجها يف

األصل يف اخللع أن يقوم به الزوج، وال ينبغي أن يفتـات عليـه يف ذلـك، فهـو     
صاحب العصمة، وهو األحق بإمساك زوجه أو بتسرحيها، ولكـن احلاجـة قـد متـس     

ز بعـض األزواج وإصـرارهم علـى عـدم     إىل تدخل القضاء يف بعض احلاالت كنشـو 
االستجابة ملا تسأله الزوجة من املفارقة، فعندئذ يتدخل القاضـي للتوفيـق أو للتفريـق،    
فإن عجز عن اإلصالح بينهما، أمر الزوج بقبول املخالعة، فإن أىب الـزوج تـوىل هـذه    

نوانـه،  املخالعة نيابة عنه، ومثل ذلك لو اختفى الزوج بعد طلب املخالعـة، وأخفـى ع  
ومل يكن مثة سبيل إىل الوصول إليه، ولكن ينبغي علـى القاضـي أن يعلـم أن تدخلـه     
على خالف األصل، فعليه أن يعذر إىل الزوج، وأن يعلمه بطلـب املخالعـة مـن قبـل     
زوجه، ويأمره بقبوهلا ، مث يكرر ذلك مرتني أو ثالثا، ويضرب له يف كـل مـرة أجـال    

إليه، ومن كون املدة اليت ضـربت لـه كافيـة للتـدبر     مالئما، ويتأكد من وصول اخلرب 
وإبرام أمره، بعد أن يكون قد قام بدوره يف حماوالت اإلصالح ما أمكـن، فـإن فشـل    

  .يف كل ذلك كان تدخله يف اية املطاف لرفع الضرر عن املرأة

وما تلجأ إليه بعض املراكز اإلسالمية مـن املبـادرة إىل خلـع الزوجـة مبجـرد      
إىل شكواها دون حماوالت جادة وحقيقية للوصـول إىل الـزوج واالسـتماع    االستماع 
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إليه ومتكينه من ممارسة حقه يف مباشرة اخللع بنفسه، يعد من التسـرع املـذموم الـذي    
يأمث به من فعله، وال يبعد القول بعدم نفوذ اخللع يف هـذه احلالـة، واهللا تعـاىل أعلـى     

 .وأعلم

  ت يف الغرب؟هل جيوز الزواج من غري املسلما

احلالل ما أحله اهللا ورسوله، واحلـرام مـا حرمـه اهللا ورسـوله،وقد أحـل اهللا      
﴿واحملصنات من الـذين أوتـوا الكتـاب    : ورسوله نكاح الكتابية العفيفة، فقال تعاىل

، واإلحصان يف هذا املقام هو العفة عـن الزنـا، ولكـن يبقـى النظـر      )١( من قبلكم﴾
تب على هذا الـزواج عنـدما يـتم يف الغـرب، ويف ظـل      بعد ذلك يف املفاسد اليت تتر

الظروف الراهنة من انكسار شوكة األمة، واسـتباحة بيضـتها مـن قبـل خصـومها،      
حيث يستضعف الزوج عند أول خصومة، وتشـهر دول الغـرب يف وجهـه قوانينـها     
ونظمها اجلائرة، وتقف دولته مكتوفة األيدي ال تغىن عنـه يف هـذا املعتـرك فتـيال وال     
قطمريا، وعلى هذا فال ينصح مبثل هذا الزواج يف ظل ظروفنا الراهنة ملـا يترتـب عليـه    

نشـأة األوالد يف بـالد الكفـر وشـؤم ذلـك علـى       : من املفاسد، واليت نذكر منها
حاضرهم ومستقبلهم، وما يتعرضون له بسبب ذلـك مـن الفتنـة يف الـدين، وكـون      

ا يف بالد الكفر، واالنفصـال النفسـي شـيئً    ذلك ذريعة الستمراء احلياة واإلقامة الدائمة
  .اخل... ا عن مجاعة املسلمني فشيئً

أنه وإن كان حالال لكنه مستثقل ومـذموم، واحلـزم تركـه، ومـن      :واخلالصة
  .يستغن يغنه اهللا، ومن يستعفف يعفه اهللا

ومن اضطر إىل هذا الزواج خشية العنت فخري لـه أن يعـزل، وأن يتـدبر مليـا     
اليت قد يتعـرض هلـا الولـد يف دينـه      ةجناب قبل أن يقدم عليها، خمافة الفتنيف مسألة اإل

                                                
  .٥: سورة املائدة -١
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يف ظل هذه الظروف، والذريعة يف ذلك قريبة جـدا، ونسـأل هللا السـالمة والعافيـة،     
   .واهللا تعاىل أعلى وأعلم

  متفرقاتمتفرقات

  كيف ميكن املوازنة بني علوم الدين وعلوم الدنيا؟

ومنها ما هو فرض علـى الكفايـة، فـتعلم    ما هو فرض عني  منها يف علوم الدين
فروض العني من علوم الدين متحتم على كل مسـلم يـأمث بتركـه وال يسـعه جهلـه،      
وذلك كتعلم ما ال تصـح صـالته وال صـومه وال سـائر عباداتـه إال بـه، ولـيس        

، وإمنا يكفيه سؤال من يثق يف دينـه وعلمـه مـن    لضرورة أن يعلم كل مسألة بدليلهابا
لتكون عبادته هللا على بصرية، أما علوم الكفايـة فهـي الـيت جتـب علـى       أهل الفتوى

 جمموع األمة وليس على مجيـع آحادهـا فـردا فـردا، كـتعلم املواريـث وتفاصـيل       
كـون يف األمـة مـن حييطـون ـا      ، وهذه جيب أن ياألحكام ودقائق املعامالت وحنوه

  .، ولكن ال يتحتم معرفة ذلك على الناس كافةعلما

الدنيا فاألصل فيها اإلباحة، ومنها ما قد يكون فرضـا علـى الكفايـة،     أما علوم
تعلـم أصـول   يف ففروض الكفاية من علوم الـدنيا تتمثـل    ،وقد يكون منها ما هو حمرم

املهـن الـيت متـس حاجـة األمـة      احلرف كتعلم أصول الزراعات والصناعات وسائر 
ال يلجئهـا إىل تسـول    ، فيجب أن يكون من األمة من يتقن هـذه احلـرف حـىت   إليها

ذلك من خصومها مع ما يستتبعه ذلك من مهانة وتبعية، ومنها مـا قـد يكـون حمرمـا     
كتعلم السحر وفنون الرقص وسائر الفنون اهلابطة احملرمـة، وعلـى املسـلم أن يـتعلم     
فروض األعيان من أمور الدين وهـذه هلـا األولويـة األوىل، مث يتـزود مـن فـروض       

سـتعداداته  ، وحسـب ا ني حسب ما حتتاجه األمـة مـن ناحيـة   نبالكفاية من كال اجلا
تعـاىل   واهللاألعمـال كمـا قسـم األرزاق،    ، وإن اهللا قسـم  وقدراته من ناحية أخرى

 .أعلمو أعلى
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  هل املرأة ملزمة بتعلم علوم الدنيا؟

تنطبق األحكام الواردة يف اجلواب السابق على الرجـال والنسـاء، إال أن املـرأة    
ما تتخصص فيه من علوم الدنيا ينبغي أن ختتـار مـن هـذه األعمـال مـا      عندما ختتار 

يكون أقرب إىل رسالتها وأعون هلا على عدم االخـتالط الفـاحش بالرجـال وجتنـب     
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، اخللوة احملرمة م

  هل جيوز لقريب املتوىف أن حيج عن قريبه بعد أن حيج عن نفسه؟

املثوبة، وهـو مـن الـرب الـذي يكـون بـني ذوي       نعم جيوز ذلك، وترجى له 
: رجال يقـول لبيـك عـن شـربمة، فقـال      وسلمالقرىب، وقد مسع النيب صلى اهللا عليه 

: فقـال  “أحججت عـن نفسـك؟  ”: فذكر له أنه أخ له قد مات، فسأله “من شربمة؟”
  .أعلمو تعاىل أعلى واهللا، )١(“ حج عن نفسك أوال مث حج عن شربمة”: ال، فقال

قواعد تأسيس بيت املال يف الشريعة؟ وما هو بيت املال ابتداء؟ وما هي  ما هي
  القواعد املعتادة لتأسيسه؟

األصل يف بيت املال يف الدولة اإلسالمية أنه اجلهـة الـيت حتفـظ فيهـا األمـوال      
العامة من الزكوات والفيء والغنيمة وسائر مـا جيـب مـن حقـوق هللا يف األمـوال،      

ارفها الشرعية، وجيوز للجاليـة اإلسـالمية أن تنشـئ شـيئا     وذلك حىت توجه إىل مص
مشاا هلذا وإن مل يكن هلا شوكة الدولة ومنعة السلطان ما دامـت الـنظم السـارية يف    
اتمع تسمح بذلك، ويصبح منظمة غري رحبية جتمع فيها هـذه األمـوال ومتـول مـن     

                                                
بـن ماجـه ىف كتـاب    ا، و١٥٤٦احلديث  أخرجه أبو داود يف سننه كتاب املناسك باب الرجل حيج عن غريه رقم -١

، وصححه ابن حبان وقال البيهقى إسناده صحيح وليس يف هذا البـاب  ٢٨٩٤املناسك باب احلج عن امليت رقم 
  .بن حجر سنده صحيحاوقال  ،أصح منه ، وصححه ابن حبان
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ـ    ارف الزكـاة حمـددة يف   خالهلا املشروعات اخلريية اليت تدعم املصـاحل العامـة، ومص
إمنا الصـدقات للفقـراء واملسـاكني والعـاملني     ﴿: كتاب اهللا عز وجل يف قوله تعاىل

عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سـبيل اهللا وابـن السـبيل فريضـة     
؛ فيجب أن ختصص مـوارد الزكـاة لإلنفـاق يف هـذه     )١( ﴾من اهللا واهللا عليم حكيم

ء ذلك من املوارد يوجـه إىل املصـاحل العامـة دون ختصـيص ـذه      املصارف، وما ورا
الثمانية، فاألمر فيه أوسع من الزكاة، ومسألة األمـوال العامـة يف غايـة احلساسـية يف     

إن رجاال يتخوضون يف مـال اهللا بغـري حـق    ”: الشريعة وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
وامللك أنه يف اخلالفـة ال يؤخـذ املـال    والفرق بني اخلالفة  )٢( “فلهم النار يوم القيامة

إال من حله، وال يصرف إال يف حله ، فإذا حدث إخـالل بشـيء مـن هـذا حتولـت      
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم. اخلالفة إىل ملك 

بعض السجناء من غري املسلمني يريدون نسخة من املصحف املترجم والـذي  
ذلك أم يكتفى بالنسخة يتضمن بداخله النص العريب فهل يسمح لنا بإعطائهم 

  اإلجنليزية ؟ 

األوىل االكتفاء بترمجات معاين القرآن يف املراحـل األوىل للـدعوة ألـا حتقـق     
املقصود من الدعوة يف هذه املرحلة، فإن سأل أحدهم نسـخة تتضـمن الـنص العـريب     
فإنه ينظر يف سبب ذلك، فإن كان له مقصود دعوي كـأن يكـون لديـه قـدر مـن      

غة العربية، ويريد أن يقف على القرآن يف لغتـه األصـلية أو أن يقابـل بـني     الدراية بالل
األصل العريب وبني الترمجة اليت قدمت له وغلب على الظن أنـه ال يـزدري باملصـحف    

                                                
  .٦٠: سورة التوبة -١

ـ  : أخرجه البخاري ىف صحيحه، كتاب فرض اخلمس، باب قول اهللا تعـاىل  -٢  ،٦/٢٦٤(وللرسـول   هفـإن هللا مخس
  .، عن خولة األنصارية)٣١١٨
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وال يهينه فال حرج يف إعطائه ذلك رجاء االنتفاع به، فإن هـذا مـن وسـائل الـدعوة     
واهللا  ،دراؤه وامتهانه فإنه مينـع مـن ذلـك   إىل اهللا عز وجل، أما إذا غلب على الظن از

  .تعاىل أعلى وأعلم

  ؟ما حكم املشاركة يف االنتخابات

مـن خـالل   وحتقيـق بعـض مصـاحل املسـلمني     العمل السياسي لنصرة الدين 
أسلوب مـن أسـاليب التـأثري يف    وحنوه  وتأييد بعض املرشحنياملشاركة يف االنتخابات 

، وهو يدور يف فلك املوازنـة بـني املصـاحل واملفاسـد،     الواقع بغية تغيريه كليا أو جزئيا
وختتلف فيه الفتوى باختالف الزمان واملكان واألحوال، وهـو كغـريه مـن األعمـال     

حـىت متضـي    ،البد ملشروعيته من ضوابط يتعني التزامهـا، وحمـاذير يـتعني اجتناـا    
  . أعماله على سنن الرشد

ويف ظـل تطبيقاتـه وآلياتـه يف     ،األصل يف العمل السياسي على النحو السـابق 
، بتحقيـق بعـض املصـاحل     ،أنه سبيل إىل التغيري اجلزئـي أو يف خارجها بالد اإلسالم 

ورفع بعض املظامل ، ويعسـر القـول بتبنيـه طريقـا إىل التغـيري       ،ودفع بعض املفاسد
وإقامة النموذج اإلسالمي املنشود، ولعل ما حـدث يف بعـض املواقـع مثـل      ، الشامل

  .ا واجلزائر وغريها أظهر دليل على ذلكتركي

   ال بأس باشتغال بعض اإلسالميني بالعمل السياسي، ومؤازرة غريهم هلم على ذلـك
مىت رجحت مصلحته على مفسدته، شريطة أن ال تستنفذ فيـه الطاقـات، وأن ال   

 وأن ال حيمل يتحول يف حس املشتغلني به إىل اعتباره الطريق املتعني للتغيري املنشود،
وأن ال يكون سبيال إىل التشرذم وتفرق كلمة العاملني،  على االستطالة على اآلخرين،

وأن ال يصرف عـن  أو تضارب اختيارام وتباين مواقفهم بني هذا الفريق أو ذاك، 
 .االشتغال باألعمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية
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 اسية متثل احلد األدىن من ال بد للعمل السياسي يف الغرب من االتفاق على أجندة سي
املطالب املعقولة واملمكنة يف هذا املعترك، وعلى جهة متثل املسلمني يف هذا اجلانـب،  
وتتبىن احلديث والتفاوض نيابة عنهم، حىت ال تتفرق كلمتهم وتذهب رحيهم، وما مل 
يتوفر ذلك للعمل اإلسالمي فسوف تبقى حماوالته يف هذا اال حماوالت قاصرة، ال 

 .واهللا تعاىل أعلى وأعلم !يعول عليها كثريا يف استخالص حق أو يف دفع مظلمة
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  النظام األساسىالنظام األساسى
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  البـاب األولالبـاب األول

  املبـادئ العـامـةاملبـادئ العـامـة

  تعريف: املادة األوىل
يكون للمصطلحات اآلتية يف هذا النظام املعين املوضح أمـام كـل منـها، مـا مل     

  .يقتض السياق معىن آخر

  .ع فقهاء الشريعة بأمريكاجمم  :  عــــــام
  .النظام األساسي للمجمع  :  امــــــالنظ
  .جملس امع  :  ســــــال
  .رئيس امع  :  ســـــالرئي
النائب األول أو الثاين لرئيس امع حسب ما يرد   :  بــــــالنائ

  .ذكره
  .األمني العام للمجمع  :  نــــــاألمي
  .عام املساعد للمجمعاألمني ال  :  اعدـن املسـاألمي
  .األمانة العامة للمجمع  :  ةــــــاألمان

  .اللجان الشرعية والفنية املتخصصة للمجمع  :  ةـاللجان املتخصص
  .امع مستشارو  :  ارونــــاملستش

  .خرباء امع  :  راءــــــاخلب
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  التعريف بامع: املادة الثانية
ة غـري رحبيـة تتكـون مـن جمموعـة      جممع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤسسة علمي

خمتارة من فقهاء األمة اإلسالمية وعلمائها، تسـعى إىل بيـان أحكـام الشـريعة فيمـا      
  .يعرض للمقيمني يف أمريكا من النوازل واألقضيات

  مواقيت اجتماعات امع: املادة الثالثة
يف املواعيـد الـيت حيـددها، فـإن حالـت       عـام جيتمع جملس امع مرة يف كل 

وف دون انعقاده يف تلك املواعيد كان اجتماعـه يف امليعـاد الـذي حيـدده رئـيس      ظر
  .امع

ينعقد الس يف دورة طارئة بدعوة من الـرئيس بالتنسـيق مـع األمـني العـام      
  .ملناقشة األجندة الطارئة املطروحة فقط

  مقر امع: املادة الرابعة
الواليـات املتحـدة    - كاليفورنيـا  -سـكرمنتو  (املقر احلايل للمجمـع هـو   

  .)األمريكية
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  البـاب الثـاينالبـاب الثـاين

  األهداف والوسائلاألهداف والوسائل
  األهداف: املادة اخلامسة

  :مع إىل حتقيق األهداف اآلتية ايسعى 

يما يعرض للمسلمني من قضايا، وفقاً ألحكام إصدار الفتاوى والقرارات الفقهية ف  -أ 
  .الشريعة اإلسالمية

 .يعرض على امع من القضايا املعاصرة إعداد البحوث والدراسات الفقهية فيما -ب 
تتبع ما ينشر عن اإلسالم والتراث اإلسالمي من حبوث ودراسـات يف العـامل     - ج 

  .واالنتفاع مبا فيها من رأي صحيح، أو تعقب ما فيها من أخطاء بالتصحيح والرد
  .دراسة ما جيد من مشكالت اجتماعية أو اقتصادية وبيان احلكم الفقهي فيها  - د 
  .لشرعية على أعمال الشركات واهليئات اليت تطلب ذلك من امعالرقابة ا  -ه 
إقامة دورات تدريبية ألئمة ومديري املراكز اإلسالمية يف خمتلف ااالت الفقهية   -و 

  .كقضايا األسرة والقضايا املالية وقضايا التحكيم الشرعي وغريها
يف اتمعـات   رسم شئون الدعوة إىل سبيل اهللا تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة  -ز 

  .الغربية على وجه اخلصوص، ويف غريها على وجه العموم
دعم التعاون بني امع وبني اهليئات واامع الفقهية األخرى للوصـول إىل مـا     - ح 

  .يشبه اإلمجاع الكوين على امللزم من قضايا األمة وثوابتها
ذات ااالت لعلماء الشريعة واخلرباء يف شىت  )االجتهاد اجلماعي(تنظيم عملية   - ط 

إعداد نظام متكامل تنضبط بـه  و ،الصلة بقضايا وإشكاليات اجلاليات اإلسالمية
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الفتوى جيمع بني األمانة العلمية ودقة الصياغة واحلياد الفكري ومراعاة ظـروف  
  .وأقضيات اتمعات وما استجد فيها من نوازل

ليات اإلسـالمية يف  دعم أنشطة جلان التحكيم واحملاكم الشرعية اليت تقيمها اجلا  -ي 
 .البالد الغربية، ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات

تقدمي البدائل واحللول اإلسالمية يف القضايا املعاصرة، ورعاية حماوالت تطبيقها يف   -ك 
  .خمتلف املناطق 

التصدي ملا يثار من شبهات وما يرد من اشكاليات ومالحظات يراد ا التشكيك   -ل 
 .ة اإلسالمية أو االنتقاص من قدرها وأمهيتهايف أحكام الشريع

ترسيخ املرجعية الشرعية يف أمريكا من خالل إبداء الرأي الشرعي يف القضـايا    -م 
العامة أو اخلاصة اليت تطرحها اجلالية اإلسالمية ومعاجلة السلوكيات اليت تتنـاىف  

  .وأحكام الشريعة اإلسالمية
لطات الدستورية والقانونية بأمريكا  العمل على احلصول على موافقة واعتراف الس  - ن 

  .لقيام وإنشاء احملكمة اإلسالمية
معاجلة قضية املواطنة من الوجه الشرعي يف اإلسالم للمسلمني يف ديار الغـرب،    -س 

ودراسة وتربية األجيال اإلسالمية اجلديدة على املفاهيم القومية الناظمة للمواطنة 
واطنة يف ديار الغرب مع الوطن األم واالرتباط احلق املخلص باإلسالم، وربط امل

  .أرض اآلباء واجلدود
العمل على إنشاء صندوق امع للزكاة واحلصول علـى موافقـة واعتـراف      -ع 

السلطات بقيامه كمؤسسة مالية إسالمية تعين خبدمة املسلمني؛ وكذلك صندوق 
  .للتكافل االجتماعي اإلسالمي
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 الوسائل: املادة السادسة

قيق أهدافه السابقة، اختاذ مجيـع الوسـائل املشـروعة الـيت     للمجمع يف سبيل حت
  :تعينه على ذلك ومنها

عقد املؤمترات والندوات الفقهية وجمموعات العمل وحلقات النقـاش لبحـث     -أ 
  .موضوع أو أكثر من املوضوعات اليت تدخل يف دائرة اهتمام امع 

  .مع استكتاب اخلرباء والباحثني يف املوضوعات اليت تعرض على ا-ب 
إعداد مشروعات أحباث يف بعض القضايا الفقهية املعاصـرة وتشـجيع طلبـة      - ج 

  .الدراسات العليا يف اجلامعات اإلسالمية على حتوليها إىل اطروحات علمية 
لفـائزة يف سلسـلة   إجراء املسابقات العلمية بني الباحثني ونشـر البحـوث ا    - د 

 . اإلصدارات العلمية للمجمع
املؤسسات العلمية واألكادميية والثقافيـة ذات الصـلة    عقد الصالت العلمية مع  -ه 

 .العلمي والثقايف معها باألنشطة اليت ميارسها امع، وعقد اتفاقيات للتعاون
ترمجة قرارات امع وتوصياته وحبوثه ونشرها جبميع وسائل اإلعـالم املمكنـة     -و 

ية وشىت وسائل مبختلف اللغات العاملية مبا فيها شبكة اإلنترنت والقنوات القضائ
 . اإلعالم

توظيف وسائط التقنية املعاصرة يف نشر األعمال العلمية للمجمع، كإعداد بعض   -ز 
 .الربامج الفقهية على أقراص مدجمة، أو بثها يف القنوات الفضائية وحنوه

إنشاء موقع للمجمع على االنترنت تتاح من خالله أعمـال امـع وقراراتـه      - ح 
عرب العامل، ويكون منرباً دولياً للتواصل مع األفراد  وتوصياته لكل املهتمني بذلك

  .واملؤسسات
إنشاء الفروع واملكاتب للمجمع يف خمتلف املناطق اليت متتـد إليهـا أنشـطته      - ط 

  .وخدماته
  .إصدار جملة دورية تعين بنشر قرارات امع وتوصياته وسائر أعماله العلمية  -ي 
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  :تأسيس مكتبة فقهية متكاملة تضم  -ك 
 امع الفقهية ودور اإلفتاء الفتاوى السااالت الصادرة عن ابقة يف خمتلف ا

  .األخرى
 رسائل الدكتوراه والبحوث والدراسات اليت كتبت يف النوازل واملستجدات. 
 الكتب الفقهية على اختالفها وتنوعها ومصادرها. 

تشكيل جلان شرعية وقانونية مشتركة تعمل على إيصال املسلمني إىل حقـوقهم    -ل 
عة يف ظل األسس الكربى الناظمة للقوانني الغربية وتمعات الغرب عموماً املشرو

املتعددة األعراق واملذاهب والديانات لكي يتفاعل املسلمون يف هذه اتمعـات  
 .اليت يقطنوا ويعايشوا
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  البـاب الثالثالبـاب الثالث

  التنـظيم واإلدارةالتنـظيم واإلدارة
  اهليكل التنظيمي: املادة السابعة

للمجمع من جملس امـع، ودائـرة الرئاسـة، ودائـرة     يتكون اهليكل التنظيمي 
  .األمانة العامة

  الفصـل األول

  جملس امع

  :املادة الثامنة
  :يتألف جملس امع على النحو التايل -١

  .الرئيس، نائبا الرئيس، األمني العام: وتتكون من: دائرة رئاسة امع  -أ 
  .اللجان الشرعية املتخصصة  -ب 
لون درجة األستاذية يف الدراسات الفقهية أو بقية أعضاء الس ممن حيم  - ج 

  .األصولية
املستشارون وهم علماء األمة الذين مل متكنهم ظروفهم العملية من التقيد   - د 

  .بالتزامات وشروط العضوية للمجمع
يتم اختيار األعضاء اجلدد بانتخام من جملس امع مبوافقة ثلثي أعضائه وبنـاء   -٢

  .على ترشيح األمني العام
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 .عضوية الس ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار يصدر من الس العاممدة  -٣
لس امع أو دائرة األمانة العامة أن يطلب إىل عضو أو أكثر من أعضاء الس  -٤

  . إعداد حبوث أو دراسات فيما خيتص به امع ويطلبه

  شروط عضوية جملس امع: املادة التاسعة
  .بالعلم والورع والتقوى أن يكون العضو مشهوداً له -١
  .أن يكون العضو متمكناً من اللغة العربية نطقاً وكتابة وقراءة -٢
أن يكون من محلة الدكتوراه بدرجة أستاذ يف الفقه أو األصول أو أحـد أفـرع    -٣

  . العلوم الشرعية
  .أال يكون قد صدر ضده حكم خمل بالشرف أو األمانة أو االستقامة -٤

  ية وانتهاؤهاسقوط العضو: املادة العاشرة
  :تسقط عضوية العضو من الس يف احلاالت التالية

 مع دورتني متتاليتني بدون عذر مقبولتغيب العضو عن اجتماعات جملس ا. 

 إذا فقد العضو واحد أو أكثر من شروط العضوية املبينة يف املادة التاسعة. 

 خرإذا عجز العضو عن مباشرة مسئوليته ملرض أو غريه أو ألي ظرف آ. 

      ـائي مـاس بالشـرف أو باألمانـة أو إذا صدر ضد العضو حكم قضائي
 .باالستقامة

  لس العام بأغلبية ثلثي أعضائه علىبناء على توصية من دائرة الرئاسة يصادق ا
إسقاط العضوية لألسباب املقدمة أعاله أو غريها من العضو املعىن مما يتطلـب  

 .إاء عضويته 

 استقالته.  وفاته. 



  مهام الس: ملادة احلادية عشرةا
  :خيتص جملس امع باملهام التالية

  .إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية املطلوبة يف املوضوعات احملالة إليه -١
القيام باألحباث والدراسات الفقهية فيما يعرض عليه من قضايا اجلاليات اإلسالمية  -٢

  .املختلفة 
نيد شبهتهم، وذلك عـن طريـق النشـر    التصدي خلصوم الشريعة اإلسالمية وتف -٣

  .بالكتابة يف وسائل اإلعالم املختلفة وبكافة اللغات املتاحة يف الس 
، واألمني العام، ومساعده، واللجان الشرعية املتخصصة، ونائبيهانتخاب الرئيس،  -٤

  .واألعضاء واملستشـارون
ه بناء على اقتراح تعديل أو تغيري أو إضافة النظام األساسي للمجمع كله أو جزء من -٥

  .ن يتم مبوافقة ثلثي أعضاء السمن األمانة العامة وعلى أ
مناقشة جدول األعمال الذي تعده األمانة العامة، وله أن يضيف عليه أو يعدلـه،   -٦

  .وإصدار القرارات والتوصيات الالزمة ملا حواه اجلدول من موضوعات
  .واحلسابات اخلتامية اعتماد التقرير السنوي للمجمع املتضمن للميزانية -٧
  .تسمية وحتديد الناطق الرمسي للمجمع  -٨
تنفيذ األهداف والوسائل الواردة يف الباب الثاين باملادتني اخلامسـة والسادسـة    -٩

  .وإضافة ما يراه مناسبا لتحقيق مبدأ إنشاء امع

  اجتماعات الس: املادة الثانية عشرة
عضـاء، فـإذا مل يتـوفر    تكون اجتماعات الس صـحيحة حبضـور ثلثـي األ   

النصاب يف اجللسة األوىل أرجئ االنعقاد إىل اليوم التـايل، وعندئـذ يكـون االنعقـاد     
صحيحاً حبضور نصف أعضائه، ويف حال عدم تـوفر النصـاب القـانوين لالجتمـاع     
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املرجأ، تعقد دورة االجتماع هذه مبن حضر مـن األعضـاء علـى أن خيطـر املتغيبـون      
  .بالقرارات املتخذة

  طريقة صدور القرار: املادة الثالثة عشرة
جيري التصويت يف جلسات امع شفهيا، ما مل ير أعضاؤه باألغلبية التصـويت   -١

  .بطريقة أخرى أو بسرية التصويت
تصدر قرارات امع باألغلبية ، مع حق املخالف يف إثبات خمالفته واإلشارة إليها  -٢

وإن مل يبلغـوا أن   -الفني للقـرار  إذا كثر عدد املخ، وعند نشر قرارات امع
اختاذ القرار حىت تتقارب وجهات النظر، ويعـاد حبـث    ئأرج -يكونوا أغلبية 

  .حتدد يف حينه  مقبلة ةاملوضوع يف جلس
يعمل جملس امع على استصدار قراراته بقبول وموافقة أعضائه كافة وإن تعذّر  -٣

 .فيلجأ إىل موافقة األكثرية بالوسائل املشروعة

  سرية وعالنية اجللسات: ملادة الرابعة عشرةا
جلسات جملس امع جلسات خاصـة سـرية، وللمجلـس أن يقـرر عالنيـة      
جلساته، وال جيوز لغري الناطق الرمسي التحدث بامسه، أو إفشـاء أو إعـالن مـا يـدور     

  .اخل... يف جلساته من حوار ومذكرات ومناقشات واستبيانات وقرارات

  طرح موضوع جديد أثناء انعقاد اجتماعات امع: املادة اخلامسة عشرة

خلمسة من أعضاء امع أن يقـدموا كتابـة يف أثنـاء انعقـاد دورة االجتمـاع      
لرئيسه طلباً بطرح موضوع على الس خارج األجندة املعلومـة أو بطلـب إحاطـة ،    

احلـال مـا   فيتلو األمني العام الطلب على الس يف ذات اجللسة، مث يقـرر الـس يف   
  .إذا كان مثة حمل للمداولة أو إرجائه الجتماع قادم 
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  خلو مكان العضوية: املادة السادسة عشرة
إذا خال مكان عضو من أعضاء امع ألي سـبب مـن األسـباب السـابقة يف     
املادة العاشرة أو غريها انتخب امع عضوا خيلفه من بني املرشـحني للعضـوية وذلـك    

لماء املرشحني املقدمة من دائـرة الرئاسـة بشـرط أن يـتم تزكيـة      بناء على قائمة الع
صـحيحة ومكتملـة إال إذا    باملرشح باثنني من األعضاء، وال تكون جلسـة االنتخـا  

ـ    علـى   لحضرها ثلثا األعضاء على األقل، ويكون انتخاب املرشـح صـحيحاً إذ احص
  .األكثرية املطلقة ألصوات احلاضرين، ويكون التصويت سرياً

  ـل الثاينالفص

  الرئيـس: املادة السابعة عشرة
يكون للمجلس رئيس خيتاره بالتصويت السري ملدة ثالث سـنوات قابلـة     -أ 

  .للتجديد
  :املسئول األساسي، وتكون له االختصاصات التالية رئيس امع هو  -ب 

الدعوة إىل اجتماعات جملس امع ، واعتماد جدول أعماله بالتنسيق مـع   -١
  .األمني العام

جلسات امع، وإدارة مناقشاته، والتعقيب على كلمات األعضاء، رئاسة  -٢
ورفع ما يراه من عبارات مبوافقة الس، ويف حالة غيابه أو خلو منصـبه  

فالنائب الثاين فاألمني  ،يتوىل رئاسة االجتماع  النائب األول لرئيس امع
  .العام، وإذا مل يكن حاضرا فأكرب األعضاء سناً

والتحدث بإمسه ىف احملافل واإلجتماعات واملـؤمترات العامليـة   متثيل امع  -٣
 .واإلقليمية 

طرح موضوع أو أكثر خارج جدول األعمال أثناء إنعقاد جلسات امع،  -٤
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  .ويطلب من الس اختاذ القرار املناسب ىف شأن املوضوع املطروح 
ضاء الدعوة إىل عقد دورة طارئة عاجلة للمجلس وتقوم مبن حيضر من األع -٥

  .ملناقشة األمر الطارئ والبت فيه وذلك بالتنسيق مع األمني العام 
اعتماد جدول أعمال اجتماعات الس اليت ترفع إليه من األمانة العامـة،   -٦

  .والتعديل فيها مبا حيقق مصلحة امع
اعتماد اللوائح اإلدارية واملالية والقانونية وتعديالا اليت ترفع إليه من األمانة  -٧

  .امة للمجلسالع

  نائب الرئيس: املادة الثامنة عشرة
ويقوم بأداء مجيع مهامه املخولـة لـه مبقتضـى     ،ينوب عن الرئيس يف حال غيابه

  .النظام األساسي للمجمع

  األمني العام: املادة التاسعة عشرة
يكون للمجمع أمينه العام الذي ينتخبه الس باالنتخـاب املباشـر ضـمن      -أ 

  .ة لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد انتخاب دائرة الرئاس
األمني العام للمجمع هو املسئول التنفيذي يف أمانة امع ، وهـو الـرئيس     -ب 

  : املباشر ملوظفي األمانة العامة وتكون له االختصاصات التالية
تنظيم وترتيب العمل يف األمانة العامة مبا يقتضيه صاحل العمل يف امع،  -١

م اليومية فريق لتنفيذ مهام الشئون اإلدارية والشئون ويعينه على تنفيذ املها
  .القانونية والشئون املالية 

 .اقتراح موضوعات البحوث العلمية واستكتاب العلماء والباحثني فيها -٢
حتديد ميقات اجتماعات الس زمانا ومكانـا ورفعهـا إىل الـرئيس     -٣

 .العتمادها  
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ة وإجراءات العمل التنظيمية هلا، اقتراح اللوائح اإلدارية واملالية والقانوني -٤
 .وتعديلها تبعاً ملقتضيات العمل اليومي واعتمادها من رئاسة الس

اإلشراف على جلان صياغة القرارات والتوصيات، ومتابعـة أعماهلـا    -٥
 .وتكليفاا

تعيني موظفي األمانة العامة، وترقيتهم وندم وحماسبتهم وكــل مـا    -٦
  .ر حتديد مكافآم يتعلق بشؤوم الوظيفية ويقر

إعداد مشروع جدول أعمال الس ومشروع امليزانية العامة واحلسابات  -٧
اخلتامية وعرضها على دائرة الرئاسة ليقوم رئيس امع بعرضها علـى  

  .الس العام
اإلشراف على جملة امع ورئاسة جملس التحرير فيها وخماطبة العلمـاء   -٨

  .الستكتام 
قائع جلسات الس العام ودائرة الرئاسة وتقـدمي  االحتفاظ مبضابط وو -٩

  .نسخة من قرارات الس على قيد التنفيذ لالجتماع الدوري املعلن 
يتوىل إدارة جلسات امع يف دورات االنعقاد العادية أو الطارئة عنـد   -١٠

تغيب الرئيس ونائب الرئيس عن حضور هذه اجللسات ويقوم بإخطار 
  .اختذ من قراراتالرئيس الحقا مبا دار و

  األمني العام املساعد: املادة العشرون
ينوب عن األمني العام يف حال غيابه ويقوم بتنفيـذ املهـام والتكليفـات املوكلـة     
إليه، ويكون على اتصال مباشر ومستمر مع األمني العام ويسـاعده يف تنفيـذ قـرارات    

املاليـة امللحقـة   يـة و وتوصيات جملس امع عرب قطاعات الشـئون اإلداريـة والقانون  
  .باألمانة العامة، وجلان الس املتخصصة
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  الفصـل الثـالث

  األمانة العامة للمجمع: املادة احلادية والعشرون
األمانة العامة هي اجلهاز الفين واإلداري للمجمع، وتتكـون مـن األمـني العـام     

اليـة وعـدد مـن    ومساعده، وثالثة مسئولني لقطاعات الشئون اإلدارية والقانونيـة وامل 
  :الفنيني، وتتوىل ما يلي

حفظ حماضر اجتماعات الس وجلانه، وكافة البحوث والفتاوى والقـرارات    -أ 
  .والتوصيات

يف العامل لتبـادل   اإلفتاءتوثيق الروابط ودعم االتصاالت والتواصل مع جهات   -ب 
  .الفتاوى ومصادر املعلومات

 مـني العـام  وفرزها مث رفعها لأل الرمسية وغري الرمسية اتي مجيع االستفتاءتلقّ  - ج 
  .جلنة الفتوى الشرعية لإلفتاء فيها وإحاطة دائرة الرئاسة بذلك عرضها على ل

إعداد تقرير دوري نصف سنوي وآخر سنوي عن نشاطات وإجنازات امع   - د 
  .يعرضه األمني العام على دائرة الرئاسة وجملس امع

اإلعـالم الغربيـة، واملعاديـة،     من خالل املتطوعني امللتزمني ملتابعة وسـائل   -ه 
واملشككة تقوم األمانة العامة وبالتعاون مع جلنة الفتوى بإصدار الردود الشرعية 
ونشرها يف كافة الوسائل اإلعالمية املتاحة ومبختلف اللغات العاملية، وكذلك 

  .الرد على املسلمني أهل البدع وغريه
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  الفصــل الرابع

  ستشـارونامل: املادة الثانية والعشرون
مستشارو امع قيادات علمية متميزة ىف شىت ااالت الشرعية والكونية ممن ال  -١

  .متكنهم ظروفهم من التقيد بإلتزامات العضوية
٢- مع وبناء على ترشيح مسبق من يصدر القرار باختيار املسـتشارين من جملس ا

  .دائرة الرئاسة
اركة ىف املناقشات الـدائرة  للمستشارين احلق ىف حضور جلسات امع واملش -٣

بدعوة من األمني العام؛ أما حق التصويت واختاذ القرارات فهو ملن كان منـهم  
 .من ذوى التخصصات الشرعية

  اخلبـراء: املادة الثالثة والعشـرون
يضم امع ىف عضويته عددا من اخلرباء يف شىت ااالت القانونية والسياسـية   -١

لكونية، باإلضافة إىل مديري املراكز واملؤسسـات  واالقتصادية وسائر العلوم ا
  .اإلسالمية

حضور جلسات امع واملشاركة  -وحسب دعوة األمني العام  -يتاح للخرباء  -٢
يف مناقشاته ومداوالته، وإبداء الرأى ىف املسائل املطروحة للنقاش وليس هلم احلق 

 .يف التصويت وال املشاركة ىف اختاذ القرارات
ضرون اجللسات السرية إال ملن تتم دعوته بصفة إستثنائية من قبـل  اخلرباء ال حي -٣

 .دائرة الرئاسة
يقوم اخلرباء برفع تقارير دورية لألمني العام عن أحوال ونشاط اجلالية اإلسالمية  -٤

 .ىف مناطقهم لتعني الس ىف رسم السياسات البحثية املناسبة
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  تخصصةاللجان الشرعية امل: املادة الرابعة والعشرون
تنشأ بامع جلان متخصصة يف خمتلف ااالت الشرعية تتمتع حبقوق العضوية،  -١

  .وحتال إليها القضايا ذات الصلة، وترفع توصياا إىل امع الختاذ قراره بشأا
يشترط يف عضوية اللجان املتخصصة درجة األستاذية يف التخصص، باإلضـافة   -٢

  .إىل بقية شروط العضوية
العقيدة والفلسفة، والسنة، والسرية والتاريخ، : املتخصصة بلجان  تبدأ اللجان -٣

  .وللمجمع أن ينشئ ما متس احلاجة إليه يف بقية ااالت 

  اللجان الفنية املتخصصة: املادة اخلامسة والعشرون
تنشأ بامع جلان متخصصة يف خمتلف ااالت الكونية، وال تتمتـع حبقـوق    -١

ضايا ذات الصلة وترفع توصياا إىل امع الختاذ قراره العضوية، وحتال إليها الق
  .بشأا

السياسة، واالقتصاد، والقـانون، واإلعـالم،   : تبدأ اللجان املتخصصة بلجان -٢
 .والطب، وللمجمع أن ينشئ ما متس احلاجة إليه يف بقية ااالت 
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  البـاب الرابعالبـاب الرابع
نظمـات اإلسـالمية   عالقة امع باامع وامل: املادة السادسة والعشرون

  األخرى
وبني اامع األخرى عالقة تكامـل   ،العالقة بني جممع فقهاء الشريعة بأمريكا -١

، ويبحث امع يف أوىل جلساته سـبل  تعاضد وليست عالقة تزاحم ومنافسةو
 .اامع وتوطيد عالقته االتعاون مع بقية 

مع غريه من بقية اامع  ال يعين التعاون والتكامل أال خيتلف امع بالضرورةو -٢
قع ومغتفر حىت بني أعضاء امع ااألخرى يف الفتوى ، فاالختالف يف الفتوى و

  .الواحد

  عضوية امع لدى اهليئات واملؤسسات الدولية: املادة السابعة والعشرون
لـه عقـد    ليتسـىن  ،يسعى امع لنيل عضوية اهليئـات واملؤسسـات الدوليـة   

، يف خمتلـف املواقـع يف   وحتقيـق أهدافـه وبراجمـه   دواته ومؤمتراته اجتماعاته، وإقامة ن
  .إطار من املشروعية القانونية

  تسجيل امع: املادة الثامنة والعشرون
سجل امع يف الواليات املتحدة األمريكية باعتباره مؤسسة دولية غري رحبيـة   -١

  . ارس نشاطه داخل الواليات املتحدة األمريكية وخارجهامي
  .ى امع إىل التسجيل الرمسي يف خمتلف أرجاء القارة األوروبيةويسع -٢
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  البـاب اخلامسالبـاب اخلامس
  املوارد املالية وامليزانية: املادة التاسعة والعشرون

  :الموارد المالیة 
  :امع مؤسسة علمية غري رحبية، وتتمثل أوجه متويلها فيما يلي

 اشتراكات العضوية. 
 سات واملراكز اإلسالمية من خمتلف بقـاع  اإلعانات اليت تقدم إليه من املؤس

 .األرض
  مع من بيع إصداراته العلميةشاركته بوسائل اإلعالم املختلفةومعوائد ا. 
      مع من اهلبات والتربعات غـري املشـروطة مـن األفـراد أوما يرد إىل ا

 .املؤسسات
 مع من األفراد أو املؤسساتعوائد األوقاف اليت توقف على ا. 

  امليزانية: الثالثوناملادة 
 مع السنويةتعد األمانويعرضها األمني العام على رئـيس  ة العامة ميزانية ا ،

 .امع إلقرارها مث تعرض على جملس امع للموافقة واملصادقة عليها
     تقوم األمانة العامة بتسمية مكتب مراجعة قانونية يتـوىل مهـام املراجعـة

مع ويرفع تقريره بذلك لألمني العام الذي يقوم والتدقيق املايل واحملاسيب للمج
 .بعرض التقرير على دائرة رئاسة امع للمصادقة 
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  اهليئة الرئاسية للمجمعاهليئة الرئاسية للمجمع



 

ـــــــــــــــــــسالرئیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

النائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األول



 

ـــب الثـــــــــــــــــــــانيالنائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

األمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
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األمـــیـن العـــــام المســاعد
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  لماء أعضاء امعلماء أعضاء امعالسادة العالسادة الع
  كليب آلإبراهيم بن علي / د.أ

رئيس جملس أمناء املؤسسة اإلسالمية بأمريكا، أسـتاذ علـوم احلـديث جبامعـة     
  . اإلمام حممد بن سعود باململكة العربية السعودية

  أمحد شليبك/ د.أ

أستاذ الفقه اإلسالمي باجلامعة األمريكية املفتوحـة بفرجينيـا، إمـام وخطيـب     
  .نة بكولومبس جورجيامسجد اجل

  أمحد علي طه ريان/ د.أ

أستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن، العميـد األسـبق لكليـة الشـريعة والقـانون      
  .جامعة األزهر، رئيس موسوعة الفقه اإلسالمي بوزارة األوقاف املصرية

  رشاد احلق األثري غالم رسولإ/ د

  .نمدير إدارة العلوم األثرية جبامعة فيصل أباد، باكستا

  أكرم ضياء العمري/ د.أ

  .أستاذ بكلية الشريعة، جامعة قطر

  احلافظ ثناء اهللا املدين/ الشيخ

أستاذ احلديث جبامعة الهور اإلسالمية، رئـيس هيئـة اإلفتـاء، رئـيس مركـز      
  .أنصار السنة بالهور
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  احلسني شواط/ د.أ

  .أستاذ علوم احلديث باجلامعة األمريكية املفتوحة بفرجينيا

  علي الشاذيلحسن / د.أ

 –جامعـة األزهـر    -أستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن بكلية الشريعة والقـانون  
سابقا، العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية جامعـة الكويـت، خـبري     

  .مبجمع الفقه اإلسالمي الدويل مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  حسني آل الشيخ/ د.أ

قاضي مبحكمة التمييـز، أسـتاذ الشـريعة باجلامعـة     إمام احلرم املدين الشريف، ال
  .اإلسالمية باملدينة املنورة

  حسني حامد حسان/ د.أ

أستاذ الشريعة بكلية احلقوق جامعة القاهرة، رئيس اجلامعـة اإلسـالمية العامليـة    
بإسالم أباد باكستان سابقاً، رئـيس هيئـة الرقابـة الشـرعية يف عـدد مـن البنـوك        

معاإلسالمية، رئيس ا.  

  جعفر شيخ ادريس/ د.أ

أستاذ العقيدة والفلسفة جبامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود، رئـيس اجلامعـة        
  . األمريكية املفتوحة
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  خالد مذكور عبد اهللا املذكور/ د.أ

رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسـات اإلسـالمية جامعـة الكويـت،     
تطبيـق أحكـام الشـريعة     رئيس اللجنة االستشارية العليـا للعمـل علـى اسـتكمال    

  . اإلسالمية

  خالد حييي بالنكشيب/ د.أ

  . رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة متبل، فيالدلفيا

  خليل حميي الدين امليس/ الشيخ

مفيت زحلة والبقاع الغريب، مدير أزهر لبنـان، وأزهـر البقـاع، عضـو جممـع      
  .الفقه اإلسالمي الدويل مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  سيد عبد العزيز السيلي /د.أ

  . أستاذ العقيدة جبامعة األزهر، واجلامعة األمريكية املفتوحة بواشنطن سابقا

  صاحل الدرويش/ د.أ

  .اململكة العربية السعودية –أا  –القاضي مبحكمة التمييز 

  صاحل بن زابن املرزوقي/ د.أ

، أسـتاذ الفقـه   األمني العام للمجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العـامل اإلسـالمي  
  . واألصول جبامعة أم القرى
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  صالح الصاوى/ د.أ

نائـب  واجلامعـة اإلسـالمية العامليـة،     أستاذ الفقه جبامعات األزهر وأم القـرى 
  .، األمني العام للمجمعسابقاً رئيس اجلامعة األمريكية املفتوحة

  عبد الغفار صهيب حسن /د.أ

  .القرآن الكرمي بربيطانياسكرتري جملس الشريعة اإلسالمية رئيس مجعية 

  عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس/ د.أ

إمام احلرم املكي الشريف، أستاذ الفقه بكلية الفقـه بكليـة الشـريعة جامعـة أم     
  . القرى

  عبد اللطيف بن حممود آل حممود/ د.أ

  .رئيس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة البحرين

  هللا بن عبد العزيز املصلحعبد ا/ د.أ

أستاذ الفقه جبامعة اإلمام حممد بـن سـعود بالريـاض، عضـو هيئـة الرقابـة       
  .الشرعية بالبنك األهلي التجاري بالسعودية

  عبد الوهاب الديلمي/ د.أ

  .مدير جامعة اإلميان، صنعاء
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  عكرمة سعيد صربي/ د

اإلسـالمي الـدويل    املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، عضو مبجمـع الفقـه  
  . مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  علي أمحد السالوس/ د.أ

وعضـو امـع الفقهـى     أستاذ الفقه واألصول بكلية الشـريعة جامعـة قطـر،   
وخـبري الفقـه واالقتصـاد بـامع      اإلسالمى برابطة العامل اإلسالمى مبكـة املكرمـة،  
  .لرئيس امع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، النائب األول

  علي سليمان/ د

  . إمام املركز اإلسالمي بكلورادو

  علي حمي الدين القره داغي/ د.أ

أستاذ ورئيس قسم الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطـر، وعضـو الـس    
  . األورويب لإلفتاء والبحوث

  عمر سليمان األشقر/ د.أ

  .دنيةأستاذ الفقه والعقيدة بكلية الشريعة باجلامعة األر

  عمر بن عبد العزيز/ د.أ

  .أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة، جامعة قطر

  فؤاد بن سليمان الغنيم/ د.أ
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  . رئيس قسم الدراسات اإلسالمية مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية بواشنطن

  قطب مصطفى سانو/ د.أ

عهـد العـاملي   أستاذ الفقه وأصوله باجلامعة اإلسالمية العامليـة مباليزيـا، مـدير امل   
لوحدة املسلمني مباليزيا، عضـو مبجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل مبنظمـة املـؤمتر        

  . اإلسالمي

  حممد آدم الشيخ/ د

إمام مركز ومسجد الرمحـة ببلتمـور، القاضـي الشـرعي مبحـاكم السـودان       
  .سابقاً

  حممد أديب الصاحل/ د.أ

  . رئيس قسم علوم السنة جبامعة اإلمام حممد بن سعود

  حممد جرب عبده األلفي/ د.أ

  . أستاذ الفقه املقارن، أستاذ الشريعة جامعة الريموك سابقاً

  حممد رأفت عثمان /د.أ

الفقه املقارن، والعميـد السـابق لكليـة الشـريعة والقـانون      ورئيس قسم أستاذ 
  .، عضو جممع البحوث اإلسالميةجامعة األزهر

  حممد الروكي/ د.أ

  . ط، املغربأستاذ الشريعة جبامعة الربا
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  حممد طاهر املقوز/ د.أ

  .أستاذ الفقه املقارن باجلامعة الليبية، طرابلس

  حممد عثمان شبري/ د.أ

  . أستاذ بقسم الفقه واألصول بكلية الشريعة، جامعة قطر

  حممد فؤاد الربازي/ د.أ

  . رئيس الرابطة اإلسالمية بالدمنارك

  حممد مصطفي الزحيلي/ د.أ

  . لدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقةعميد كلية الشريعة وا

  حممد موفق الغالييين/ د

  .فلوريدا –تامبا  –إمام مركز السنة 

  حممد بن اهلادي أبو األجفان/ د.أ

  . أستاذ الفقه املقارن جبامعة أم القرى

  معن خالد القضاة /د

وحماضـر بكـل مـن اجلامعـة األمريكيـة       ،–لويزيانـا   –إمام مسجد لويزيانا 
  .واجلامعة اإلسالمية األمريكية املفتوحة،
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  وهبة مصطفى الزحيلي/ د.أ

أسـتاذ الدراسـات العليـا جبامعـة     أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه، 
عميد كلية الشريعة والقـانون جبامعـة اإلمـارات سـابقاً، عضـو باـامع       دمشق، 
  .النائب الثاين لرئيس امعالفقهية، 

  غضباناسني جنيب ي/ د.أ

  .تاذ التاريخ اإلسالمي باجلامعة األردنيةأس

  يوسف بن عبد اهللا الشبيلي/ د.أ

  . أستاذ الفقه مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية بفرجينيا سابقاً

  يوسف حممد حممود قاسم/ د.أ

رئيس قسم الشريعة بكلية احلقوق جامعة القـاهرة، وكيـل الكليـة للدراسـات     
  .سابقا العليا والبحوث
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  دائمة لإلفتاء بامعدائمة لإلفتاء بامعاللجنة الاللجنة ال
أسفر االجتماع التأسيسي للمجمع عـن تكـوين جلنـة دائمـة لإلفتـاء لتلبيـة       
احلاجة اليومية إىل الفتوى، وهي ال تقل عن مخسة أعضـاء، ويكـون صـدور الفتـوى     

  :و تتكون اللجنة من كل من. غلبيةفيها باأل

  أمحد شليبك/ د.أ

ملفتوحـة بفرجينيـا، إمـام وخطيـب     أستاذ الفقه اإلسالمي باجلامعة األمريكية ا
  .مسجد اجلنة بكولومبس جورجيا

  احلسني شواط/ د.أ

  .أستاذ علوم احلديث باجلامعة األمريكية املفتوحة بفرجينيا

  صالح الصاوى/ د.أ

نائـب  واجلامعـة اإلسـالمية العامليـة،     أستاذ الفقه جبامعات األزهر وأم القـرى 
  .، األمني العام للمجمعسابقاً رئيس اجلامعة األمريكية املفتوحة

  صهيب حسن /د.أ

  .سكرتري جملس الشريعة اإلسالمية رئيس مجعية القرآن الكرمي بربيطانيا

  فاروق السامرائى /د.أ

  اإلسالمية و العربية بفرجينا  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية مبعهد العلوم
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  حممد موفق الغالييين/ د

  .فلوريدا –تامبا  –إمام مركز السنة 

  معن خالد القضاة /د

لويزيانـا، وحماضـر بكـل مـن اجلامعـة األمريكيـة        –إمام مسجد لويزيانـا  
  .املفتوحة، واجلامعة اإلسالمية األمريكية

  وليد املنيسي /د

دار الفـاروق  حماضر باجلامعة األمريكيـة املفتوحـة، وإمـام مسـجد مركـز      
  .مينيسوتا - مينابوليس ،اإلسالمي
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  فتاءفتاءمستشارو اللجنة الدائمة لإلمستشارو اللجنة الدائمة لإل
  حسني حامد حسان/ د.أ

أستاذ الشريعة بكلية احلقوق جامعة القاهرة، رئيس اجلامعـة اإلسـالمية العامليـة    
بإسالم أباد باكستان سابقاً، رئـيس هيئـة الرقابـة الشـرعية يف عـدد مـن البنـوك        

  .اإلسالمية، رئيس امع

  علي أمحد السالوس/ د.أ

وعضـو امـع الفقهـى     قطـر،  أستاذ الفقه واألصول بكلية الشـريعة جامعـة  
وخـبري الفقـه واالقتصـاد بـامع      اإلسالمى برابطة العامل اإلسالمى مبكـة املكرمـة،  

  .الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، النائب األول لرئيس امع

  وهبة مصطفى الزحيلي/ د.أ

  .أستاذ الدراسات العليا جبامعة دمشق، النائب الثاين لرئيس امع

  حممد رأفت عثمان /د.أ

  .أستاذ الفقه املقارن، والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة األزهر

  أمحد علي طه ريان/ د.أ

أستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن، العميـد األسـبق لكليـة الشـريعة والقـانون      
  .جامعة األزهر، رئيس موسوعة الفقه اإلسالمي بوزارة األوقاف املصرية
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  اهللا بن عبد العزيز املصلح عبد/ د.أ

أستاذ الفقه جبامعة اإلمام حممد بـن سـعود بالريـاض، عضـو هيئـة الرقابـة       
  .الشرعية بالبنك األهلي التجاري بالسعودية

  عمر سليمان األشقر/ د.أ

  .أستاذ الفقه والعقيدة بكلية الشريعة باجلامعة األردنية

  احلافظ ثناء اهللا املدين/ الشيخ

امعة الهور اإلسالمية، رئـيس هيئـة اإلفتـاء، رئـيس مركـز      أستاذ احلديث جب
  .أنصار السنة بالهور
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  احملتويات
  

  ٥    املقدمة

  ٧    )مسببة(القرارات 

  ١١١    البيان اخلتامي للمؤمتر

  ١٢٣    بيان العنف واإلرهاب

  ١٢٩    تقرير أعمال امع

  ١٤١    فتاوى اللجنة الدائمة

  ٢٤١    النظام األساسي

  ٢٧٣    احملتويات

  


