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٣٦٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  :مقـدمــة

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، أما 
  :بعد

لكالم فيه حول مسألة إثبات األهلة وما يتعلق ا من فهذا حبث خمتصر يدور ا
املسائل، لكثرة ما أصبح هذا املوضوع يشغل كثرياً من الناس، ولكثرة ما تداولته األلسن 

  :واألقالم، فأقول وباهللا التوفيق

 ً   تحقیق القول في قضیة الحساب شرعا
  ومدى مشروعیة االعتداد بھا

 ً قول املنجمني واحلساب يف إثبات األهلة وعدم اعتباره يتعلق بالكالم على اعتبار  :أوال
أمور عامة حيتاج إليها يف حترير حمل اخلالف بني علماء الشريعة يف هذه املسألة 

  .واستدالهلم عليها، فرأينا تقدمي الكالم فيها على البحث يف املوضوع

م :أوالً  ِّ   :الفرق بین الحاسب والمنج
  . وقات مبنازل القمر وسريههو الذي يدعي معرفة األ :الحاسب
  .هو الذي يزعم معرفة األوقات واألحداث بسري الكواكب :والمنجم

اء  :ثانیاً  اء الشریعة وعلم د علم الفرق بین الشھر القمري عن
  :النجوم والحساب

أن الشهر يبدأ عند علماء الشريعة من غروب مشس اليوم التاسع والعشرين إذا رئي 
كماله ثالثني من تاريخ الرؤية السابقة إىل بدء الشهر الذي غروا، أو  تاهلالل بعد

فاملدار فيه على الرؤية بالفعل مع الغروب عند اجلمهور، أو إمكان الرؤية . بعده مبثل هذا
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٣٦٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

عند مجاعة من الفقهاء، ويبدأ عند علماء النجوم واحلساب من والدة القمر مبفارقته 
ا ولو كانت والدته اراً، فالعربة عندهم للشمس وتأخره عنها يف السري إىل اجتماعه 

 :باالفتراق واالجتماع، وال يكون ذلك إال مرة واحدة يف كل شهر قمري، وذا يتبني
أن بدأه عند علماء الشريعة وايته ال يكون إال بغروب الشمس، خبالف بدئه وايته 

  .فإنه قد يكون اراً أو ليالً ؛عند علماء النجوم واحلساب

  :للھالل عند علماء النجوم ثالث حاالت :ثاً ثال
حال يقطع فيها بوجوده وبإمكان رؤيته، وحال يقطع فيها بوجوده وبامتناع 

رؤيته، وحال يقطع فيها بوجوده واحتمال رؤيته، وهذا راجع إىل بعده من الشمس 
  .وقربه منها عند الغروب، بعد مفارقته إياها

م علماء النجوم والحساب أقوال العلماء في اعتبار كال :رابعاً 
  :في إثبات األھلة

اتفق الفقهاء على أنه ال يعترب يف ابتداء الشهر القمري جمرد والدة القمر مبفارقته  -١
للشمس اراً أو ليالً، وإمنا يعترب  يف ابتدائه غروب الشمس إذا رئي بعد غروا 

خالفاً  ؛بعض الفقهاءبالفعل على رأي اجلمهور، أو أمكنت رؤيته لوال املانع عند 
  .ب، حيث اعتربوا والدته ليالً أو اراً ابتداًء للشهرللمنجمني واحلسا

أول الشهر احلقيقي الليلة اليت يغيب فيها اهلالل بعد  :وقال بعض المعاصرین
غروب الشمس ولو بلحظة واحدة، فيجب إثبات األهلة عنده باحلساب يف كل 

  .لم بهاألحوال، إال ملن استعصى عليه الع
مالك،  :ذهب مجهور فقهاء األمصار باحلجاز والعراق والشام واملغرب منهم -٢

إىل  -والثوري، والشافعي، واألوزاعي، وأبو حنيفة، وأمحد، وعامة أهل احلديث 
اعتبار رؤية اهلالل بالشهور القمرية ابتداًء أو انتهاء يف الصحو أو كمال العدة 

سحاب وجب إكمال العدة ثالثني أيضاً، إال  ثالثني يوماً، فإن حال دون رؤيته
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٣٦٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

يف رواية عن أمحد جبعل شعبان تسعة وعشرين يوماً، واعتبار ليلة الثالثني منه أول 
  .احتياطاً للصوم، وبه قال مجاعة من الصحابة والتابعني ؛رمضان

ومل ير هؤالء مجيعاً االعتماد يف ثبوت الشهور القمرية على علم النجوم واحلساب، 
إن اهلالل ال متكن رؤيته، أو رئي  :وا قوهلم بالكلية، فلو قال املنجمون واحلسابوألغ

قبل طلوع مشس اليوم التاسع والعشرين، أو غاب ليلة الثالثني من تاريخ الرؤية قبل 
مل يعول على قوهلم يف ذلك، وال يعتد به معارضاً ملا ثبت  -دخول وقت العشاء 

  . بالرؤية
بن الشخري وابن قتيبة وأبو العباس بن سريج والقفال  وذهب مطرف بن عبد اهللا

إىل اعتبار قول  -والقاضي أبو الطيب وحممد بن مقاتل الرازي والقشريي والسبكي 
علماء النجوم واحلساب يف جواز الصوم أو وجوبه على خالف بينهم إذا كان هناك 

عند غروا مقداراً  غيم أو حنوه ليلة الثالثني، وعلم باحلساب تأخر اهلالل عن الشمس
متكن معه رؤيته لوال املانع، مث اختلفوا هل جيوز ملن علم ذلك فقط باحلساب أن يصوم 
أو جيوز له وملن صدقه وقلده، أو جيب عليه وحده الصوم، أو جيب عليه وعلى من 

  .قلده؟ إىل غري هذا من اخلالف يف فروع املسألة
أمر بالصوم  ×أن النيب  :لرؤية، ففيهااستدل اجلمهور بأحاديث إثبات اهلالل با -أ

، وى عن كل )١()صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته( :×للرؤية واإلفطار هلا يف قوله 
، وأمرهم إذا ٢)ال تصوموا حىت تروه، وال تفطروا حىت تروه( :منها عند عدمها يف قوله

باحلساب، وال  كان غيم أو حنوه ليلة الثالثني أن يكملوا العدة ثالثني، ومل يأمرهم
بالرجوع إىل احلساب، بل حصر بطريق النفي واإلثبات إثبات الشهر بالرؤية، فدل على 

                                                
، ومسلم يف ١٧٧٦برقم .. .إذا رأيتم  × أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب قول النيب  )١(

  .١٨٠٩برقم ... صحيحه كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل 
، ومسلم يف صحيحه كتاب الصيام باب ١٧٧٣أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصوم برقم  )٢(

  .١٧٩٥وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم 
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٣٧٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 ×أنه ال اعتبار شرعاً ملا سواها يف إثبات األهلة، وهذا تشريع من اهللا على لسان رسوله 
عام للحاضر والباد، أبداً إىل يوم القيامة، ولو كان هناك أصل آخر للتوقيت ألوضحه 

  .)١(﴾وما كَانَ ربك نِسيا﴿رمحةً م،  ؛دهلعبا
  ).فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني( :ويف بعض الروايات

فعلق احلكم بالصوم وغريه ( :قال احلافظ يف الفتح بعد كالم له على معىن احلديث
بل  -يعين احلساب  -بالرؤية لرفع احلرج عنهم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك 

 :ياق يشعر بنفي تعليق احلكم باحلساب أصالً يوضحه قوله يف احلديث املاضيظاهر الس
واحلكمة يف ). فاسألوا أهل احلساب( :ومل يقل) فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني(

  ).كون العدد عند اإلغماء يستوي فيه املكلفون، فريتفع اخلالف والرتاع
عن مالك يف اإلمام الذي يعتمد ابن نافع  ٢أما أقوال العلماء يف ذلك فقد روى

  . احلساب أنه ال يقتدى به وال يتابع
ونقل يف شرح املرشد عن القرايف أنه لو كان إمام يرى احلساب فأثبت به اهلالل مل 

  .إلمجاع السلف على خالفه ؛يتبع
ويف شرح الزرقاين والشرح الصغري أيضاً أنه ال يثبت دخول الشهر بقول احلاسب، 

  .باب أوىل ال حبق نفسه وال حبق غريهوأن نفيه من 
  ٣.»إخل.. إنا أمة أمية« :×على قول النيب  وقال قبله األيب يف شرح مسلم

ألم ال جيهلون الثالثني  ؛مل يصنع ذلك ألجل أم ال يكتبون وال حيسبون(
والتسع والعشرين، وإمنا وصفهم بذلك سداً لباب االعتداد حبساب املنجمني الذين 

  ).عجم يف صومها وفطرها وفصوهلاتعتمده ال

                                                
 .٦٤: مرمي )١(
  . ٣٤٢ص:  ٢حاشیة الرھوني جـ )٢(

ومسلم في ،١٧٨٠برقم ... ال نكتب × خرجھ البخاري في صحیح كتاب الصوم قول النبيأ٣ 
    . ؟ ١٨٠٦صحیحھ كتاب الصیام باب وجوب رمضان لرؤیة الھالل والفطر لرؤیة برقم 
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٣٧١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ومن صام بنجوم أو حساب مل جيزئه ( :قال ابن مفلح يف الفروع يف كتاب الصوم
  .)وع اهلالل ما ولو كثرت إصابتهاوإن أصاب، وال حيكم  بطل

إنا نعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
أو احلج أو العدة أو اإليالء أو غري ذلك من األحكام املعلقة  العمل يف رؤية هالل الصوم

 ×والنصوص املستفيضة عن النيب  ؛باهلالل خبرب احلاسب أنه يرى أو ال يرى ال جيوز
بذلك كثرية، وقد أمجع املسلمون عليه، وال يعرف فيه خالف قدمي أصالً وال خالف 

بعد املائة الثالثة زعم أنه إذا غم  حديث، إال أن بعض املتأخرين من املتفقهة احلادثني
وهذا القول وإن كان مقيداً .. اهلالل جاز للحاسب أن يعمل يف حق نفسه باحلساب

باإلغماء وخمتصاً باحلاسب فهو شاذ مسبوق باإلمجاع على خالفه، فأما اتباع ذلك يف 
  ).الصحو أو تعليق عموم احلكم العام به فما قاله مسلم

إن النص اشترط يف لزوم الصوم  :قال رمحه اهللا ؛ام الصنعاينومن املتأخرين اإلم
.. إنا أمة أمية« :×إىل أن قال على قول النيب .. إما الرؤية أو إكمال العدة :أحد أمرين

إمنا وصفهم بذلك طرحاً لالعتداد باملنازل وطرق احلساب الذي تعول عليه  :)إخل
  .)١(األعاجم يف صومها وفطرها وفصلها

فإن غم عليكم فأكملوا العدة « :×على قوله ) ٢(الطيب صديق خانوقال أبو 
ومل يقل فاسألوا أهل احلساب، واحلكمة كون العدد عند اإلغماء ( :، قال»ثالثني

يستوي فيه املكلفون، وقد ذهب قوم إىل الرجوع إىل أهل التسيري، وهم من الفرق 
  .اهـ..) الضالة

كما - مجيع علماء احلنفية وغريهم  اعلم أن( :قال الشيخ حممد خبيت املطيعي
قد صرحوا يف كتبهم بوجوب التماس هالل رمضان، ومثله هالل  -علمت مما تقدم

فإن رأوا هالل . شوال، وذلك يف ليلة الثالثني من شعبان، وليلة الثالثني من رمضان
                                                

  .٤٢٣: ، ص١الصنعاين، منحه الغفار على ضوء النهار، جـ )١(
  .حيح البخاري، كتاب الصومأبو الطيب صديق خان، عون الباري شرح ص )٢(
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٣٧٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

رمضان صاموا، وإن مل يروه أكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً، وإن رأوا هالل شوال 
فاعتربوا يف وجوب الصوم . روا، وإن مل يروه أكملوا عدة رمضان ثالثني يوماًأفط

ووجوب الفطر رؤية اهلالل، أو إكمال العدة، وذلك منهم للعمل باألحاديث اليت جاء 
  .فيها صرحياً أمر الشارع بذلك وقد تقدمت

ما يصرح باعتبار حساب املؤقتني يف وجوب  ×ومل يرد يف أحاديث رسول اهللا 
صوم أو الفطر، ومل يعول أكثر الفقهاء سلفاً وخلفاً على قول علماء امليقات ال

 ؛واعتمادهم على احلساب يف دخول شهر رمضان للصوم، ودخول شوال للخروج منه
ألن الشارع علق كالً من الصوم والفطر على الرؤية البصرية بالفعل، وإمنا علَّقهما عليها 

  ).تيسرياً هلمباملعىن املذكور رمحة باملكلفني و

  الفرق بین العمل بالحساب في الصالة 
  والعمل بھ في الصیام

احتج بعض من يقول باألخذ باحلساب بأن توقيت بدء الشهر القمري وايته ال 
خيتلف عن توقيت الصلوات اخلمس وبدء صوم كل يوم وايته، وقد اعترب الناس 

  .ليعتربوه يف بدء الشهر وايتهحساب املنازل علمياً يف الصلوات والصيام اليومي ف
أَقمِ الصالةَ ﴿:بأن الشرع أناط احلكم يف األوقات بوجودها، قال تعاىل :وأجیب

وكُلُوا واشربوا حتى ﴿ :، وقال)١(﴾لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ
لْخيط اَألسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من ا

، وفصلت السنة ذلك، وأناطت وجوب صوم رمضان برؤية اهلالل ومل تعلق )٢(﴾اللَّيلِ
  .احلكم يف شيء من ذلك على حساب املنازل، وإمنا العربة بدليل احلكم

                                                
 .٧٨: اإلسراء )١(
 .١٨٧: البقرة )٢(
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  البالد التي یطول فیھا اللیل والنھار والفصول 
  یقة غیر عادیةبطر

والنظر والتدبري يف ذلك خيتلف باختالف الناظرين، فالذين خصهم اهللا ذا العلم 
مىت دهلم حسام على  - وهو طريق احلساب -يكون نظرهم بالطريق الذي علموه 

كمال الشهر ومتامه صاموا أو أفطروا، ويكون نظر العامة الذين ال يعرفون احلساب أو 
الطريق الذي يعرفونه، وهو طريق العدد وإكمال العدة إن مل يروا ال يقلدون من يعرفه ب

وماذا يصنع الذين ال يعتمدون احلساب يف البالد اليت يستمر فيها طلوع الشمس . اهلالل
وظهورها شهرين وأكثر إىل ستة أشهر، ويستمر اختفاؤها كذلك، فهل ميكن ألهل 

إم  :لغروب، أو ميكن أن يقول أحدتلك البالد أن يصوموا برؤية اهلالل بالفعل بعد ا
غري مكلفني بالصوم إذا وافق رمضان شهراً من األشهر اليت تظهر فيها الشمس أو ختتفي 

فإذا فارقها فهو أول . فيها، مع أن القمر جيتمع مع الشمس يف كل شهرٍ مرة ويفارقها
تالف يف الشهر القمري، وذلك ال خيتلف يف مجيع جهات الكرة األرضية، وإمنا االخ

مدة ظهور الشمس ومدة اختفائها، ففي بعض اجلهات يكون ظهور الشمس شهرين أو 
ثالثة، إىل أن يكون يف بعضها ستة أشهر تظهر فيها الشمس، وستة ختتفي فيها، 

  .فاألشهر القمرية متحققة يف كل جهة، والسنة القمرية كذلك

  اختالف المطالع
ن اختالف املطالع ال خالف فيه اعلم أ ( :یقول الشیخ محمد بخیت مطیعي

ألنه من األمور الثابتة باملشاهدة، وقد وافق الشرع العقل على ذلك  ؛ألحد من العلماء
كما أما متفقان على الدوام، أال ترى أن الشارع بىن على اختالف املطالع كثرياً . أيضاً

ة مبطلع أهل وقت احلج، فإن العربومن األحكام، فبىن عليه اختالف أوقات الصالة، 
مكة فيه، وبىن عليها أيضاً معرفة من تقدم أو تأخر موته يف املواريث، وغري ذلك كثري، 

وإمنا اختلفوا بعد ذلك يف اعتباره وعدم اعتباره بالنظر لرؤية . وكل ذلك متفق عليه



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٧٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .هالل رمضان وشوال، ووجوب الصوم والفطر
تفيضة عم الثبوت مجيع البالد ومىت ثبتت رؤية اهلالل جبماعة مس :فقالت المالكیة

فيجب . قريباً وبعيداً، وال يراعى يف ذلك مسافة قصر، وال اتفاق املطالع وال عدم اتفاقها
الصوم على كل من بلغه ثبوته بنقل عدلني، وباألوىل جيب الصوم على كل من بلغه 

لعبد  بنقل عدلني حكم احلاكم بثبوت اهلالل بشهادة عدلني أو مجاعة مستفيضة، خالفاً
  .)١(يقتصر الوجوب على من يف والية احلاكم :امللك فإنه قال

إن النقل سواء كان عن حكم، أو عن رؤية العدلني، أو  :وقال ابن عبد البر
وميكن أن . اجلماعة املستفيضة إمنا يعم البالد القريبة ال البعيدة جداً، وارتضاه ابن عرفة

جداً، فيكون موافقاً لقول ابن عبد الرب، كذا  ولو بعيداً، البعيد ال :يكون مراد من قال
فقد اختلف املالكية يف اعتبار اختالف املطالع وعدم . يؤخذ من شرح خليل وحواشيه

  .)٢(اعتباره
وال عربة باختالف ( :)٣(وشرحه للزيلعي) الكرت(كما يف  :وقالت الحنفیة

مل يره أهل بلدة أخرى جيب يعترب، ومعناه أنه إذا رأى اهلالل أهل بلدة، و :املطالع، وقيل
ال عربة باختالف املطالع،  :أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان، على قول من قال

باعتباره ينظر، فإن كان بينهما تقارب حبيث ال ختتلف املطالع  :وعلى قول من قال
وأكثر املشايخ على أنه ال يعترب، واألشبه أن . جيب، وإن كان حبيث ختتلف ال جيب

ألن كل قوم خماطبون مبا عندهم، وانفصال اهلالل عن شعاع الشمس خيتلف  ؛يعترب
باختالف األقطار، كما أن دخول الوقت وخروجه خيتلف باختالف األقطار، حىت إذا 
زالت الشمس يف املشرق ال يلزم منه أن تزول يف املغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب 

ر لقوم، وطلوع مشس الشمس، بل كلما حتركت الشمس درجة فتلك طلوع فج
                                                

 ).٤٩٠: ٢: (راجع الذخرية) ١(
 ).٢٨٨ -  ٢٨٧: ١: (، وبداية اتهد)١٢٠: (راجع الكايف ص) ٢(
 ).٢٩٠: ٢: (، وراجع البحر الرائق)٣٢١: ١: (تبيني احلقائق) ٣(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٧٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .آلخرين، وغروب لبعض، ونصف ليل لغريهم
والدليل على اعتبار املطالع حديث كريب أن أم الفضل بعثته إىل معاوية بالشام 

قدمت الشام، وقضيت حاجتها، واستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، ( :فقال
 عبد اهللا بن عباس فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألين

أنت رأيته؟  :رأيناه ليلة اجلمعة، فقال :مىت رأيتم اهلالل؟ فقلت :مث ذكر اهلالل فقال
لكنا رأيناه ليلة السبت فال  :نعم ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال :فقلت

أوال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟  :نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه، فقلت
  .)١()×، هكذا أمرنا رسول اهللا ال :فقال

  .)٢(ال عربة باختالف املطالع :وقالت الحنابلة
وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد  :وغريها )٣()النهاية(كما يف  :وقالت الشافعیة

 :باختالف املطالع، قلت :القريب دون البعيد يف األصح، والبعيد مسافة القصر، وقيل
البعيد أيضاً، واستدلوا على القول األصح من اعتبار  أنه يلزم :هذا أصح، والقول الثاين

  .اختالفها مبثل ما تقدم عن الزيلعي
ال ينظر إىل أن اعتبار املطالع حيوج إىل حساب وحتكيم املنجمني مع عدم  :وقالوا
ألنه ال يلزم من عدم اعتبار قوهلم يف األصول واألمور العامة عدم اعتباره  ؛اعتبار قوهلم

  .مور اخلاصةيف الفروع واأل
وشنع على من قال . إن احلق اعتبار اختالف املطالع :)٤()فروقه(وقال القرايف يف 

  . بعدم اعتباره
وأنت إذا رجعت إىل الواقع ونفس األمر جتد أن اختالف املطالع معلوم بالضرورة، 

                                                
  .سبق خترجيه  ) ١(
 ).٢٧٣: ٣: (، واإلنصاف)٧/ ٢: (راجع املغين مع الشرح الكبري) ٢(
 ).١٥٦ – ١٥٥: ٣: (اية احملتاج شرح املنهاج للرملي) ٣(
 ).١٢: ١: (الفروق) ٤(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٧٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

واختالف األوقات باختالفها مشاهد معاين، فإن سكان البالد اليت يستمر فيها ظهور 
مس شهرين أو ثالثة يشاهدون ذلك، وكذلك كل من ذهب إىل بالدهم يشاهد الش

وكذلك صار من املعلوم بالضرورة أن الشمس تظهر ستة أشهر وختتفي ستة . ذلك
أشهر لدى سكان جهة القطب، فهل ميكن إذا رأى أهل مصر هالل رمضان وقت 

صار من الضروري كما أنه . الغروب عندهم، أن نكلف هؤالء بالصوم برؤية أهل مصر
التخالف يف األوقات بيننا وبني أهل أمريكا، فهل ميكن أن نكلفهم بالصوم برؤية أهل 
مصر للهالل بعد الغروب، مع أن هذا الوقت عندهم رمبا كان وقت طلوع الفجر، أو 

  .وقت شروق الشمس
لفته أما خما. وباجلملة فالقول بعدم اعتبار اختالف املطالع خمالف للمعقول واملنقول

للمعقول فلما علمته من خمالفته ملا هو ثابت بالضرورة من اختالف األوقات، وأن النهار 
فألنه خمالف ملا تقدم عن  ؛وأما خمالفته للمنقول. عند قوم قد يكون ليالً عند آخرين

نعم رأيته ورآه الناس، وصاموا ( :كريب، وذلك ألن املتبادر من قول كريب البن عباس
أوال  :إىل آخره، وقول كريب بعد ذلك) لكنا رأيناه( :قول ابن عباسو) وصام معاوية

إن . ال نكتفي برؤية معاوية :ال، أي :تكتفي برؤية معاوية، وقول ابن عباس يف جوابه
يرجع إىل عدم االكتفاء برؤية معاوية ورؤية كريب ) ×هكذا أمرنا رسول اهللا ( :قوله

  . أن كل قوم مكلفون برؤيتهموالناس، وصومهم وصوم معاوية، وهذا ظاهر يف
وال شك أن مورد هذا النص يف الشام واحلجاز، وقد وجد بينهما مسافة القصر، 
واختالف اإلقليم، واختالف املطالع، واحتمال عدم الرؤية، فاستند كل طائفة إىل واحد 

 لكن احتمال عدم الرؤية بعد أن قال ابن. سنويوأيد به قوله، كذا قال اإلمام األمنها 
ومعاوية ) نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية :أنت رأيته؟ فقال له( :عباس لكريب

كان خليفة، بعيد جداً ال يلتفت إليه، فلم يبق إال احتمال مسافة القصر، واختالف 
  .اإلقليم، واختالف املطالع

فإذا رجعنا إىل الواقع جند أنه ال دخل يف اختالف الناس يف رؤية اهلالل بعد 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٧٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

روب ملسافة القصر، وال الختالف اإلقليم، وأن املدار يف ذلك على اختالف املطالع، الغ
فإنه ليس املراد باختالف الناس يف الرؤية أن هذا يرى وهذا ال يرى، بل املراد أن رؤية 

ألنه ال غروب وال هالل يف بلده، وهذا  ؛هذا للهالل بعد الغروب ال تعترب رؤية لآلخر
  .املطالع فليكن عليه املعولإمنا يكون باختالف 

إىل آخر الفصل العاشر يف الكالم ) شرح اللمعة(قال اخلضري الكبري الدمياطي يف 
واعلم أن اختالف الرؤية يف البالد ال يكون إال باختالف املطالع ( :على رؤية اهلالل

الف وأما اخت :مث قال. البلدية، واختالف املطالع البلدية ال يكون إال باختالف العرض
  . اهـ) الطول فال يظهر به كبري فرق

  .وعرض كل بلد هو بعدها عن خط االستواء كما نصوا عليه يف علم امليقات
فال ( :بعد ذكر تلك االحتماالت الثالثة )١()العلم املنشور(وأما قول السبكي يف 

إذا رئي يف بلد يلزم  :إشكال على شيء من األقوال املتقدمة، إال على قول من يقول
وقد . بأنه قد يكون يف املدينة صحو ليلة الثالثني :ائر البالد، فيمكن أن جياب عنهس

اختلف الفقهاء فيما إذا ثبت بشاهدين وصمنا ثالثني ومل نر اهلالل، هل نفطر أو نصوم 
ألن عدم رؤيته مع الصحو يقني، وقول الشاهد ظن، فال يترك اليقني  ؛واحداً وثالثني

ان يرى هذا املذهب، وهذا هو الوجه الثاين مما حيتمله كالم بالظن، فلعل ابن عباس ك
  .ابن عباس

وحيتمل أن يكون ابن عباس أقام كريباً مقام شاهد واحد على هالل شوال، 
وهالل شوال ال يثبت إال بشاهدين عند مجهور العلماء، فلذلك رده لعدم شاهد آخر 

  .معه، وهذا هو الوجه الثالث مما حيتمله كالم ابن عباس
إذا رأيتموه « :×حيتمل أنه إشارة إىل قوله ) ×هكذا أمرنا رسول اهللا ( :وقوله

احلديث، وحيتمل أن يكون عنده حديث آخر، ونص خاص يف مثل هذه  »فصوموا

                                                
 .من طبعة دار ابن حزم) ٣١، ٣٠: (من طبعة مصر، وص) ١٧ – ١٦: (العلم املنشور ص) ١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٧٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .اهـ). أنه ال معارضة فيها ملا تقدم :واحلاصل. الواقعة
هذا صريح يف ف) فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه( :ففيه أن ابن عباس قال

أن مذهب ابن عباس أن الفطر معلق بالرؤية، أو إكمال العدد ثالثني فقط، وأن املشار 
إذا « :هو عدم االكتفاء برؤية معاوية، سواء كان ذلك حلديث) هكذا( :إليه بقوله

ألنه شاهد  ؛وليس ذلك لرد ابن عباس شهادة كريب. ، أو لغريه»رأيتموه فصومو
فقد شهد ) نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية( :بن عباسواحد، فإن كريباً قال ال

  .ونقل شهادة الناس وحكم معاوية بالصوم
وأما ما متسك به القائلون بعدم اعتبار اختالف املطالع من تعلق اخلطاب عاماً 

فمسلم، لكنهم ال ينكرون أن اخلطاب إمنا  »صوموا لرؤيته« :مبطلق الرؤية يف حديث
ة بعد الغروب ال مطلقاً، فال يعم إال كل من حتقق لديهم الرؤية بعد تعلق عاماً بالرؤي

أما من مل توجد عندهم الرؤية بعد الغروب، بل وقت الغروب عند من رأوه . الغروب
فكيف نوجب عليهم الصوم ومل يوجد عندهم  ؛من وقت طلوع الشمس عند اآلخرين

ديث عام يف كل قوم حتقق سبب الوجوب، وهو رؤية اهلالل بعد الغروب؟ فعلم أن احل
بالنسبة إليهم رؤية اهلالل بعد الغروب، فال يدل على عدم اعتبار اختالف املطالع، 

فإنه بعد أن . )٢("البدائع"واقتصر عليه يف ). واألشبه أنه يعترب( :)١(ولذلك قال الزيلعي
املسافة  هذا إذا كانت( :ذكر أن اهلالل إذا رآه أهل بلد يلزم أهل البلدة األخرى قال

بني البلدتني قريبة ال ختتلف فيها املطالع، فأما إذا كانت بعيدة ال يلزم أهل أحد البلدين 
ألن طالع البالد عند املسافة الفاحشة خمتلفة، فيعترب يف كل أهل بلد مطلع  ؛حكم اآلخر

  .اهـ). بلدهم دون البلد اآلخر
ار يف احلكم على عند املسافة الفاحشة ليس بقيد، بل املد :وإن كان قولھ

اختالف املطالع، وهو باختالف عرض البلدين بال مدخل لبعد املسافة وقرا، ولذلك 
                                                

  ).٣٢١: ١: (تبيني احلقائق) ١(
 ).٨٣: ٢: (البدائع) ٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٧٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ويف األضحية . اتفقوا على اعتبار اختالف املطالع يف وجوب احلج، فاعتربوا مطلع مكة
أوجبوا على كل قوم األضحية يف يوم النحر، وهو العاشر من شهر ذي احلجة على 

ه عندهم، فال معىن لالختالف بعد ذلك يف الصوم دون سائر حسب ما يرى هالل
  .أوقات العبادات
بعدم  :فالواجب التوفيق مبا وفقت به املالكية، فيحمل قول من قال :وبالجملة

اعتبار اختالف املطالع على ما إذا كان اختالفها ال يؤدي إىل تفاوت يف رؤية اهلالل 
فإن . ما إذا كان اختالفها يؤدي إىل ذلك باعتباره على :بعد الغروب، وقول من قال

مبين على اختالف عروضها، وإن عرض كل بلد  -كما علمت–اختالف مطالع البالد 
هو بعدها عن خط االستواء، وهذا االختالف قد يكون يسرياً جداً ال يترتب عليه 

ه يف اختالف يف رؤية اهلالل بني البلدين بعد الغروب، وإمنا يتفاوت مكث اهلالل وبعد
وهذا هو الذي يتعني املصري إليه محالً . أفقهما، وقد يكون فاحشاً يترتب عليه ذلك

. ألن الشرع ال يأيت باملستحيالت، واهللا املوفق ملا فيه الصواب ؛لكالمهم على السداد
  .اهـ حممد خبيت
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٣٨٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  القرارات والتوصیات
  

  :توصیات ومقترحات ندوة األھلة والمواقیت
ة األهلة واملواقيت والتقنيات الفلكية املعقودة يف الكويت توصيات ومقترحات ندو

  :وفيها ما يلي) هـ١٤٠٩(رجب عام ) ٢٣(رجب إىل اية يوم ) ٢١(من 
  

  :)المبادئ(التوصیات العلمیة  :أوالً 
  

إذا ثبتت رؤية اهلالل يف بلد وجب على املسلمني االلتزام ا وال عربة  -١
  .ألمر بالصوم واإلفطارباختالف املطالع لعموم اخلطاب با

) أي القطع باستحالة رؤية اهلالل( :يؤخذ باحلساب املعتمد يف حالة النفي -٢
ال (وتكون احلسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق 

وكانت مبنية على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن مجع من ) التقريب
فإذا شهد الشهود . خللل فيهاالفلكيني احلاسبني الثقات، حبيث يؤمن وقوع ا

برؤية اهلالل يف احلاالت اليت يتعذر فلكياً رؤيته فيها ترد الشهادة ملناقضتها 
  .للواقع ودخول الريبة فيها

  

  :ومن ھذه الحاالت التي تستحیل فیھا الرؤیة
  

إذا شهد الشهود برؤية اهلالل قبل الوقت املقدر له باحلساب الفلكي، )  أ (
فق بعد غروب الشمس فال عربة بالشهادة على رؤية اهلالل قبل وهو وجوده يف األ

أو إذا تزامنت الشهادة مع االقتران سواء كان االقتران مرئياً . حصول االقتران
كالكسوف أو غري مرئي مما  حتدده احلسابات الفلكية املعتمدة، وهذه احلالة نص 

  .القيم وابن رشد عليها عدد من فقهاء املسلمني كابن تيمية والقرايف وابن
إذا شهد الشهود برؤية اهلالل بعد الغروب يف اليوم الذي رئي فيه ) ب(

  .القمر صباحاً قبل الشروق فال عربة بالشهادة على هذه الرؤية



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٨١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

رؤية اهلالل هي األصل يف إثبات دخول الشهر، ويستعان باحلساب الفلكي  -٣
يف اليوم والساعة  يف إثبات األهلة بالرؤية، وذلك بتحديد ظروف الرؤية

واجلهة وهيئة اهلالل ولكن ال يكتفى باحلساب لإلثبات، بل ال بد من 
الشهادة املعتربة على رؤيته، فإن دل احلساب على إمكانية الرؤية وعدم املوانع 

  .إخل.. الفلكية ومل ير اهلالل وجب إكمال عدة الشهر ثالثني

  :قرار مجمع الفقھ اإلسالمي
ني، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبـيني،  احلمد هللا رب العامل

  .وعلى آله وصحبه
  )٣/٠٧/٨٦:د) (٦(قرار رقم 

  ))توحید بدایات الشھور القمریة((بشأن 

نعقاد مؤمتره الثالث بعمـان عاصـمة   إن جملس جممع الفقه اإلسالمي يف دورة ا
ـ ١٤٠٧(صفر ) ١٣(إىل ) ٨(اململكة األردنية اهلامشية، من  ) ١٦(إىل  )١١( –) هـ

  ).م١٩٨٦(أكتوبر 
  :مسألتني" توحيد بدايات الشهور القمرية"بعد استعراضه يف قضية 

  .مدى تأثر اختالف املطالع على توحيد بداية الشهور :األولى
  .حكم إثبات أوائل الشهور القمرية باحلساب الفلكي :الثانیة

  .ول هذه املسألةوبعد استماعه إىل الدراسات املتقدمة من األعضاء واخلرباء ح

  :قـــرر
  :في المسألة األولى

االلتزام ا، وال عـربة الخـتالف    إذا ثبتت الرؤية يف بلد وجب على املسلمني
  .لعموم اخلطاب باألمر بالصوم واإلفطار ؛املطالع



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٨٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :في المسألة الثانیة
وجوب االعتماد على الرؤية، ويستعان باحلساب الفلكي واملراصد مراعاة 

  .واهللا أعلم.. نبوية واحلقائق العلميةلألحاديث ال

  :)٢(قرار مجلس ھیئة كبار العلماء رقم 
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبينا حممد، وعلى 

  :آله وصحبه، وبعد
) هـ٦/١١/١٣٩١(وتاريخ ) ٢٢٤٥١(فبناء على خطاب املقام السامي رقم 

ة كبار العلماء نظراً إىل أن املوضوع عند دراسة املتضمن إحالة موضوع األهلة إىل هيئ
) هـ١٣٩١(شعبان عام ) ١٥(جملس رابطة العامل اإلسالمي يف جلسته املنعقدة يف 

بعدم  :واطالعها على قرار اللجنة الفقهية املنبثقة من الس، قررت املوافقة على القول
  .وعطالع وزيادة البحث والتقصي يف هذا املوضاعتبار اختالف امل

بناء على ذلك عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف دورا الثانية املنعقدة يف 
ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف ) هـ١٣٩٢(شهر شعبان عام 

  :موضوع إثبات األهلة املشتمل على الفقرتني التاليتني
  .حكم اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره -أ

  .ات اهلالل باحلسابحكم إثب -ب
وكذا قرار رابطة العامل اإلسالمي الصادر منها يف دورا الثالثة عشرة املنعقدة يف 

، ومرفقه حبث اللجنة الفقهية املشكلة من بعض أعضاء )هـ١٣٩١(شهر شعبان عام 
جملس الرابطة يف املوضوع، وبعد دراسة الس للموضوع وتداول الرأي فيه، قرر ما 

  :يلي
 ً علمت بالضرورة حساً وعقـالً، ومل   اختالف مطالع األهلة من األمور اليت :أوال

خيتلف فيها أحد، وإمنا وقع االختالف بني علماء املسلمني يف اعتبار اختالف املطالع من 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٨٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .عدمه
مسألة اعتبار اختالف املطالع من عدمه من املسائل النظرية اليت لالجتهاد  :ثانیاً 

ا ويف أمثاهلا واقع ممن هلم الشأن يف العلم والدين، وهو من فيها جمال، واالختالف فيه
أجر االجتهاد، وأجر اإلصابة، ويؤجر  :اخلالف السائغ الذي يؤجر فيه املصيب أجرين

  .فيه املخطئ أجراً الجتهاده

  :وقد اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على قولین
واستدل كل . اعتباره فمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع، ومنهم من مل ير

فريق بأدلته من الكتاب والسنة، ورمبا استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما يف 
 )١(﴾يسأَلُونك عنِ اَألهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج﴿ :االستدالل بقوله تعاىل

الختالف الفهم  وذلك ؛احلديث »...صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته« :×وبقوله 
  .يف النص، وسلوك كل منهما طريقاً يف االستدالل به

وعند حبث هذه املسألة يف جملس اهليئة، ونظراً العتبارات قدرا اهليئة، وألن هذا 
اخلالف يف مسألة اعتبار اختالف املطالع من عدمه ليس له آثار ختشى عواقبها، وقد 

ناً ال نعلم منها فترة جرى فيها توحيد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قر
األمة األمية على رؤية واحدة، فإن أعضاء اهليئة يرون بقاء األمر على ما كان عليه، 
وعدم إثارة هذا املوضوع، وأن يكون لكل دولة إسالمية حق اختيار ما تراه بواسطة 

  .مستنداتهعلمائها من الرأيني املشار إليهما يف املسألة، إذ لكل منهما أدلته و

  :أما ما يتعلق بإثبات األهلة باحلساب :ثالثاً 
فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة يف ذلك، وبعد الرجوع إىل ما ذكره أهل 

صوموا لرؤيته، وأفطروا « :×لقوله  ؛فقد أمجع أعضاء اهليئة على عدم اعتباره–العلم 
 »طروا حىت تروهال تصوموا حىت تروه، وال تف« :×احلديث، ولقوله  »لرؤيته

                                                
 .١٨٩: البقرة )١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٨٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .احلديث

 
  

  :)٣٤(قرار آخر لمجلس ھیئة كبار العلماء رقم 
  :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسوله، وآله وصحبه، وبعد

وتاريخ ) ٤٦٨٠(فبناء على خطاب معايل رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء رقم 
أمر جاللة امللك بإحالة خطاب أمني عام هيئة الـدعوة   :املتضمن) هـ٢٣/٢/١٣٩٤(

بشأن توحيد مواقيت الصالة والصوم واحلج إىل هيئـة كبـار   ) سورابايا(واإلرشاد يف 
يف ) ٣٠٠/٥/٦/٨٥٥/٣(العلماء، وإشارة خلطاب سعادة وكيل وزارة اخلارجية رقم 

جاللة امللك يف اجلزائر مـن وزارة   ما تبلغته سفارة :ومشفوعاته) هـ١٥/١/١٣٩٤(
 دالتعليم األصلي والشئون الدينية من وثائق حول االعتماد على احلساب الفلكي لتحدي

  .مواقيت العبادات
اخلامسة لس هيئة كبار العلمـاء  من حماضر الدورة ) ٧(وبناء على احملضر رقم 

  .دورا السادسة إلقرارهاملشتمل على إعداد قرار مدعم باألدلة يعرض على اهليئة يف 
وبعد دراسة الس للقرارات والتوصيات والفتاوى واآلراء املتعلقة ذا املوضوع 
وإعادة النظر يف البحث الذي سبق أن أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف 
موضوع توحيد أوائل الشهور القمرية، واإلطالع على القرار الصادر مـن اهليئـة يف   

قرر  –ومداولة الرأي يف ذلك كله ) هـ١٣/٢/١٣٩٣(وتاريخ ) ٢(دورا الثانية برقم 
  :ما يلي

 ً أن املراد باحلساب والتنجيم هنا معرفة الربوج واملنازل، وتقدير سري كل من  :أوال
كوقت طلوع الشمس ودلوكهـا وغروـا،    ؛الشمس والقمر وحتديد األوقات بذلك



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٨٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

قهما، وكسوف كل منهما، وهذا هـو مـا يعـرف    واجتماع الشمس والقمر وافترا
، وليس املراد بالتنجيم هنا االستدالل باألحوال الفلكية على وقوع )حساب التسيري(بـ

احلوادث األرضية، من والدة عظيم أو موته، ومن شدة وبالء، أو سـعادة ورخـاء،   
رياً يف وقوعها من وأمثال ذلك مما فيه ربط األحداث بأحوال األفالك علماً مبيقاا، أو تأث

  .الغيبيات اليت ال يعلمها إال اهللا، وذا يتحرر موضوع البحث

اً  أنه ال عربة شرعاً مبجرد والدة القمر يف إثبات الشهر القمري بدءاً وانتهاًء  :ثانی
بإمجاع ما مل تثبت رؤيته شرعاً، وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومن خالف يف ذلك 

  .إمجاع من قبلهمن املعاصرين فمسبوق ب

أن رؤية اهلالل هي املعتربة وحدها يف حالة الصحو ليلة الثالثني يف إثبـات   :ثالثاً 
  .بدء الشهور القمرية وانتهائها بالنسبة للعبادات، فإن مل ير أكلمت العدة ثالثني بإمجاع

 ؛فجمهور الفقهاء يرون إكمال العدة ثالثني :أما إذا كان بالسماء غيم ليلة الثالثني
، وذا تفسري الرواية األخـرى  )فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني( :عمالً حبديث
  ...).فاقدروا له( :الواردة بلفظ

ذا یتضح أن حمل اخلالف بني الفقهاء إمنا هو يف حال الغيم وما يف معناه،  :وبھ
شاءوا وهذا كله بالنسبة للعبادات، أما بالنسبة للمعامالت فللناس أن يصطلحوا على ما 

  .من التوقيت

أن املعترب شرعاً يف إثبات الشهر القمري هو رؤية اهلالل فقط دون حساب  :رابعاً 
  :سري الشمس والقمر ملا يأيت

صوموا لرؤيته، « :أمر بالصوم لرؤية اهلالل واإلفطار هلا يف قوله ×أن النيب  -أ
 تفطروا ال تصوموا حىت تروه، وال« :، وحصر ذلك فيها بقوله»وأفطروا لرؤيته

، وأمر املسلمني إذا كان غيم ليلة الثالثني أن يكلموا العدة، ومل يـأمر  »حىت تروه
بالرجوع إىل علماء النجوم، ولو كان قوهلم أصالً وحده أو أصالً آخر يف إثبـات  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٨٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ألمر بالرجوع إليهم، فدل ذلك على أنه ال اعتبار شرعاً ملا سوى الرؤية،  -الشهر 
يف إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إىل يوم القيامة، وما  أو إكمال العدة ثالثني

  (...).كان ربك نسياً 
 ؛أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة -ب

ألن رؤية اهلالل أمرها عام يتيسر ألكثر الناس، خبالف ما لو علق احلكم باحلساب 
الشريعة، ودعوى زوال وصف األمية يف علم  فإنه حيصل به احلرج ويتناىف مع مقاصد

  .النجوم عن األمة لو سلمت ال يغري حكم الشرع يف ذلك
أن علماء األمة يف صدر اإلسالم قد أمجعوا على اعتبار الرؤية يف إثبـات   -ج

الشهور القمرية دون احلساب، فلم يعرف أن أحداً منهم رجع إليه يف ذلك عنـد  
فلم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه عـول علـى   الغيم وحنوه، أما عند الصحو 

  .احلساب يف إثبات األهلة أو علق احلكم العام به

تقدير املدة اليت ميكن معها رؤية اهلالل بعد غروب الشمس لوال املانع من  :خامساً 
األمور االعتبارية االجتهادية اليت ختتلف فيها أنظار أهل احلساب، وكذا تقدير املـانع،  

وهلذا جاء الشـرع   ؛على ذلك يف توقيت العبادات ال حيقق الوحدة املنشودةفاالعتماد 
  .باعتبار الرؤية فقط دون احلساب

لتعترب رؤية اهلالل منـه   -كمكة مثالً-ال يصح تعيني مطلع دولة أو بلد  :سادساً 
وحده، فإنه يلزم من ذلك أن ال جيب الصوم على من ثبتت رؤية اهلالل عندهم مـن  

  (...).ى، إذا مل ير اهلالل يف املطلع املعني سكان جهة أخر
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٣٨٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  

  
  منھجیة إثبات األھلة  

في ظل المتغیـرات 
  المعاصرة

  

  

  
  

  الدكتور 


  أستاذ الفقه املقارن يف املعهد العايل للقضاء

  الرياض
  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

  عضو امع 
  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٨٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٨٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٩٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم هللا الرحمن الرحیم
 ،والصالة والسالم على خامت النبيني ،وبه نستعني ،احلمد هللا رب العاملني

  . وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديهم إىل يوم الدين ،سيدنا حممد
   ...أما بعد

يكلفين فيها بأن أكتب حبثاً  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكافقد تلقيت دعوة من 
املعاصرة، ميكن جيمع بني الفقه والفلك، لبيان منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات 

يف اختاذ قرار طاملا انتظره املسلمون املقيمون خارج بالد  –وبغريه  –االستهداء به 
اإلسالم، ليقيموا على هديه شعائر دينهم احلنيف، وخباصة صوم شهر رمضان واستقبال 

فالقت هذه الدعوة قبوالً، وانشرح صدري لبحث هذا املوضوع الذي كثر . عيد الفطر
وتشعبت بصدده اآلراء، ويتكرر ذلك مع اقتراب شهر رمضان يف كل فيه اخلالف، 

  . عام
واختالف اآلراء ال يفسد ما بني املسلمني من ود وحمبة واحتاد، وال يعكر عليهم 
صفو عبادام، طاملا نتج عن اجتهاد صحيح قد استجمع شروطه وضوابطه، وبين على 

ال (( :يوم األحزاب سول اهللا قال ر :أدلة منقولة ومعقولة، ففي البخاري ومسلم
 :، فأدركهم العصر يف الطريق، فقال بعضهم)١()) يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة

، فذكر ذلك للنيب . مل يرد منا ذلك ؛بل نصلي :ال نصلي حىت نأتيها، وقال بعضهم
  . فلم يعنف واحداً منهم

                                                
من األحزاب  ×ه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب املغازي باب مرجع النيب أخرج )١(

، ومسلم يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب املبادرة بالغزو وتقدمي أهم األمرين برقم ٣٨١٠برقم 
٣٣١٧. 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٩١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

   :ثواخلطة املنهجية لدراسة هذا املوضوع تتضمن أربعة مباح
 اختالف املطالع :املبحث األول .  
 رؤية اهلالل :املبحث الثاين .  
 اعتماد احلساب يف إثبات األهلة :املبحث الثالث .  
 امع الفقهية :املبحث الرابعقرارات ا . 

  


 

  
  فـــيمحمـــد جبــــر األل            
  ھـ١٤٢٦من ربیع األول  ١٢            

  
 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٩٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  اختـالف المطالـع

مكان طلوع القمر بطرفه اهلاليل املنري على أهل األرض، عند  :یراد بالمطالع
   :ونبحث هذه املسألة يف ثالثة مطالب. )١(الغروب أو إثره، يف أول ليلة من الشهر القمري
ر اختالف املطالع أو العلمي حول اعتبا خنصص أوهلا لتحقيق القول يف اخلالف

أما الثالث فيحاول ، حلدود السياسية يف حتديد املطالعونبني يف الثاين أثر ا ،عدم اعتباره
  . تفسري السنن الكونية يف توايل الشهور كاملة أو ناقصة

   
                                

  تحقیق القول في الخالف العلمي
  بار اختالف المطالع أو عدم اعتبارهحول اعت

   :ینقسم ھذا المطلب إلى فرعین
 اختالف املطالع من الناحية الفلكية :الفرع األول .  
 اختالف املطالع من الناحية الفقهية :الفرع الثاين .  

)٢(اختالف المطالع من الناحیة الفلكیة  :الفرع األول 

                                                
 .٥٥١هـ، ص ١٤١١ :حممد فتحي الدريين، الفقه اإلسالمي املقارن مع املذاهب، جامعة دمشق) ١(
 :مقدمة إىل كلية الشريعة جبامعة دمشـق ) غري منشورة ( إحسان مريعلي، إثبات األهلة، رسالة ماجستري  )٢(

ـ  :وملزيد من التفاصيل. ٢٥١ – ٢٥٠م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤  ١الفلك العام، هربرت جونز، جـ
 والعـذب الـزالل يف  . هـ١٣٣٣ :ورسالة اهلالل للشيخ طنطاوي جوهري، مطبعة جورجي. ١٣ص

مباحث رؤية اهلالل للحاج حممد بن عبد الوهاب األندلسي مث الفارسي مث املراكشي، بتحقيق عبداهللا بـن  
 . إبراهيم األنصاري، دون ناشر ودون تاريخ



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٩٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

عن األهلة وشروط وعوامل أسهب علماء الفلك قدمياً وحديثاً يف احلديث 
   :اختالف مطالعها، وخالصة ما ذكروه يف هذه املسألة

ظاهرة ميالد اهلالل اجلديد، واليت يقصد ا فلكياً أول انتقال القمر عن وضعية  )١(
انسالخ مركز قرصه عن مركز قرص (ق وانزياحه عن االجتماع بالشمس احملا

أي  –وين مطلق ، هذه الظاهرة حدث ك)الشمس كما يبدو من األرض 
وميكن حتديد توقيته بدقة عالية  –حيدث يف حلظة واحدة بالنسبة جلميع األرض 

لعدة سنوات مقبلة، كما ميكن أن تصادف على جزء معني من األرض، أي 
ساعة يف ليل أو ار، حسب موضعه النسيب من الشمس، وأما بالنسبة لألرض 

  . ركلها فتصادف بالطبع مجيع ساعات الليل والنها
 :ختضع رؤية هذا اهلالل اجلديد لعدة عوامل، أمهها )٢(

املسافة الزاوية بني الشمس والقمر عند األرض، وتلك حتدد مساحة اجلزء  -أ
، وبالتايل شدة الضوء الذي يصلنا منه، كما أا )قوس النور(املضيء من سطح القمر 

 .السبب املباشر لظهور أطواره املختلفة
قوس (ميكثها القمر فوق األفق بعد غروب الشمس  الفترة الزمنية اليت -ب

 ). املكث
وخلو هذا ) قوس النور ( شدة إضاءة األفق الغريب بالنسبة للحافة املضيئة  -جـ

 . األفق مما مينع الرؤية من السحب والشوائب العالقة يف اجلو
يف رؤية اهلالل  –يف سبق غريها  –هناك خط ميثل كافة األماكن اليت تشترك  )٣(

د والدته، فتتمكن من رؤيته يف ساعة واحدة إبان أول ظهور له بعد امنحاقه، بعي
وال يشترط أن تتطابق مواقع هذه األماكن مع أحد خطوط الطول اجلغرافية على 

وبسبب دوران األرض حول نفسها باجتاه الغرب تتمكن اجلهات . األرض
لعارض خارجي  الواقعة غرب هذا اخلط املفترض أن تشاهد اهلالل اجلديد إال



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٩٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يتعلق باجلو، أو لعارض داخلي يتعلق بالراصد، خبالف اجلهات الواقعة إىل 
 . الشرق من هذا اخلط

ومن اجلدير بالذكر أن هذا اخلط ليس ثابتاً، بل يتغري من شهر آلخر، وهو يف كل 
يضم أحدمها األماكن الواقعة شرقي هذا اخلط،  :مرة يكاد يقسم األرض إىل قسمني

ويضم القسم اآلخر كافة البقاع الواقعة غريب هذا . فيها رؤية اهلالل اجلديدويستحيل 
اخلط، واليت تتمكن من رؤية اهلالل اجلديد عادة، وبينهما منطقة ممكنة الرؤية بعسر عند 
حافة القسم األول وبعسر عند حافة القسم الثاين، وهذا يؤدي إىل أن رؤية القسم األول 

فإذا مت ميالد اهلالل . ساعة) ٢٤(ساعة، وأقصاه ) ١٢(أدناه ستتأخر عن الثاين بفارق 
يف منطقة ما فلن تكون رؤيته ممكنة إال يف ) أي ليالً ( اجلديد بعد غروب الشمس 

أقصى اآلفاق غرباً منها، حيث يتجاوز عمره بضع عشرة ساعة عند غروب الشمس يف 
يت تغرب فيها الشمس األماكن الويستحيل أن يرى يف  –حسب بعدها  –تلك اآلفاق 

د ساعات قليلة من والدته، بينما سيكون من اليسري رؤيته إذا مت ميالده يف أول بع
ساعة عند غروب الشمس يف تلك ) ١٤(النهار، يف بقعة ما، حيث يتجاوز عمره 

  . دقيقة فيها) ١٢(البقعة، يف الوقت الذي يستغرق مكثه بعد الغروب أكثر من 
رؤية اهلالل، مبعىن اختالفها من حمل آلخر، يعود ما يرى من ظاهرة نسبية  )٤(

رئيسي إىل االختالف يف غروب الشمس نظراً الرتباط رؤية اهلالل  بشكل
بوقت الغروب كما هو املعتاد واملتعارف عليه يف سائر البالد، ومن هنا اكتسبت 

وأما من حيث احلقيقة فاألرض . الرؤية هذه الصفة، أي اإلضافة إىل الغروب
وبالطبع (تشترك يف أول يوم من الشهر القمري، ولكن بداية هذا اليوم كلها 

هي اليت ستختلف على وجه الدقة تبعاً لغروب الشمس، ) بداية الشهر تبعاً هلا
 . كما هو عرف املسلمني يف حتديد بداية اليوم

على  –كما هو مصطلح عليه فلكياً  –ال ينطبق مفهوم خط احتاد املطالع  )٥(
، الذي يقصد به اختالف أول الشهر القمري تبعاً لتباعد مفهومه الفقهي



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٩٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ألنه لن يتميز باحلكم عما سواه، بل ستشترك  ؛البلدان، ألن األول ال معىن له
معه مجيع املناطق الواقعة إىل الغرب من أول خط تتحد فيه مغارب القمر، 

 .وميكن رؤية هالله فيها وإن تأخرت قليالً



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٩٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :طالع من الناحیة الفقھیةاختالف الم :الفرع الثاني
 )١(اتفق الفقهاء من خمتلف املذاهب على وجوب صيام شهر رمضان برؤية اهلالل

صوموا لرؤيته (( :ولقول النيب  )٢(﴾فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه﴿ :لقوله تعاىل
  . )٣( ))وأفطروا لرؤيته

بلد ومل ير يف بلد آخر، ومجلة وإمنا وقع اخلالف بينهم فيما إذا رئي اهلالل يف 
   :أقواهلم يف ذلك تعود إىل أربعة

ول األول إذا رئي اهلالل يف بلد لـزم مجيـع الـبالد العمـل ـذه       :الق
الرؤية،والصيام مبوجبها، وهو رأي احلنفية، واحلنابلة، واختاره الليث بن سعد، وهـذه  

   :بعض نصوصهم

ي ذھب الحنف ثبت يف مصر لزم سائر الناس،  وإذا(:جاء يف فتح القدير :في الم
وهـو  (:وزاد ابن عابدين قوله  )٤()فيلزم أهل املشرق برؤية أهل املغرب، يف ظاهر املذهب

  . )٥()املعتمد عندنا

وإذا رأى اهلالل أهل بلد، (( :قوله اإلنصافجاء يف  :وفي المذھب الحنبلي
إن  :ا من مل يـره لزم الناس كلهم الصوم، ال خالف يف لزوم الصوم على من رآه، وأم

كانت املطالع متفقة لزمهم الصوم أيضاً، وإن اختلفت املطالع فالصحيح من املـذهب  

                                                
ال خـالف يف لـزوم   (  ٣٣٥ص  ٧م، جـ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ :نصاف بتحقيق التركياملرداوي، اإل )١(

 ).الصوم على من رآه 
 .١٨٥ :البقرة) ٢(
 .جيه رسبق خت)٣(
 .٢/٢٤٣م، جـ١٩٧٧هـ ١٣٩٧ابن اهلمام، فتح القدير، ط ) ٤(
 .٢/٣٩٣ :ابن عابدين، حاشية رد احملتار) ٥(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٩٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وإذا رأى اهلالل أهل بلد لزم مجيع البالد الصـوم،  ( :ويف املغين. )١()لزوم الصوم أيضاً 
  . )٢()وهذا قول الليث 

وإذا رأى أهل ( :ففي املنتقى :هذا الرأي بعض املالكية وبعض الشافعية إىلوينضم 
البصرة هالل رمضان، مث بلغ ذلك أهل الكوفة واملدينة واليمن، فالذي رواه ابن القاسم 

  .  )٣()لزمهم الصيام، أو القضاء إن فات األداء  :وابن وهب عن مالك
إذا رئي ببلد لزم أهل مجيع البالد  :وقال آخرون( :للعراقي التثريب طرح ويف

إنه ظاهر املذهب، واختاره  :بو الطيب، والروياين وقالوإليه ذهب القاضي أ.. الصوم
  . )٤()مجيع أصحابنا، وحكاه البغوي عن الشافعي نفسه 

   :المعقول –السنة  –الكتاب  :أدلة ھذا القول
فهذه اآليـة  . )٥(﴾فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمهَ﴿ :قوله تعاىل :من الكتاب) ١(

 ثبت دخول الشهر بالرؤية، فإذا ثبتت برؤية يف بلد لزم دليل على وجوب الصيام مىت
  . اجلميع األخذ ا

من (:-كما قال الطربي  –أن اآلية عامة، ومعناها  :ويؤخذ على هذا االستدالل
 . )٦()دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم يف داره فعليه صوم الشهر كله

                                                
 .٣٣٦ – ٧/٣٣٥ :املرداوي، اإلنصاف) ١(
 .٣٢٨ص  ٤م، جـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ :ابن قدامة، املغين بتحقيق التركي واحللو) ٢(
 .٢/٣٧ :تاب اإلسالميدار الك. الباجي، املنتقى شرح املوطأ، ط) ٣(
 .٤/١١٦ :دار الفكر العريب. العراقي، طرح التثريب، ط) ٤(
 .١٨٥ :البقرة )٥(
 .٢/١٤٦ :الطربي، جامع البيان) ٦(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٣٩٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن  صوموا(( :قال عن أيب هريرة أن النيب  :من السنة )٢(
أن هذا خطاب لألمـة   :جاء يف كشاف القناع. )١())غمي عليكم الشهر فعدوا ثالثني

 .  )٢(كافة، فمىت ثبتت رؤية اهلالل يف بلد لزم مجيع البلدان األخذ ذه الرؤية

ويؤخذ على هذا االستدالل أن اخلطاب موجه ألهل كل بلد، فمىت ثبتت الرؤيـة  
 . )٣( مجيع من يف البلد الصوم، وال يلزم مجيع البالد يف بلد لزم

الشهر اسم ملا بني اهلاللني، وقد ثبت أن هذا اليوم منـه يف سـائر    :من املعقول )٣(
وما دام قد ثبت أن هذا اليوم من رمضان . )٤( األحكام، فيجب صيامه بالنص واإلمجاع

حتكم حيتاج إىل دليل، رمضان بشهادة الثقات عندهم، فكذلك يف كل مكان، إذ التفرقة 
 . )٥(وليس مثة دليل يوجب التخصيص

اني ول الث وهو املعتمد يف املذهب املالكي، ومضمونه أن اهلالل إذا رئي  :الق
يف بلد لزم الصوم البالد القريبة والبعيدة، أما البالد البعيدة جداً فال يلزمهم األخذ ذه 

  . الرؤية
  .)٦( ل، واستثنوا البالد البعيدة جداً لإلمجاعواستدلوا مبا سبق من أدلة الرأي األو

                                                
أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيـة اهلـالل    )١(

عليكم فأكملوا عدة شـعبان   غابفإن ( ... ، وأخرجه كذلك البخاري يف صحيحه بلفظ ١٨١٠برقم 
 .١٧٧٦.... إذا رأيتم  ×وذلك يف كتاب الصيام باب قول النيب ) ثالثني

 .٢/٣٠٣ :البهويت، كشاف القناع) ٢(
 ٤/١٢٣ :ابن حجر، فتح الباري) ٣(
 .٤/٣٢٩ :ابن قدامة، املغين) ٤(
 .٥٧٢الدريين، الفقه اإلسالمي املقارن، ص ) ٥(
 .٨٩قوانني الفقهية، ص ابن جزي، ال) ٦(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٣٩٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

جاء يف مواهب اجلليل ما خالصته أن احلكم بثبوت رمضان يعم كل من نقل إليه، 
وأمجعوا على عدم حلوق رؤيته مـا بعـد،   . إذا نقل بشهادة عدلني، أو نقل باستفاضة

  . )١( كاألندلس من خراسان
صويل، وال بإمجاع املذهب، لوجود ودعوى اإلمجاع غري مسلمة، ال باملعىن األ

  . -كما تقدم  –املخالفني يف املذهب املالكي، واملخالفني يف املذاهب األخرى 

إذا رئي اهلالل يف بلد لزم الصوم ما قرب من البلدان دون ما   :القول الثالث
وهذا قول مجهور الشافعية، وقول عند احلنابلة، وقال به بعض احلنفيـة وبعـض   . بعد

   :وهذه بعض نصوصهم. يةاملالك

ذھب الشافعي إذا رأوا اهلالل يف رمضان يف بلد ( :ورد يف اموع :في الم
ومل يروه يف غريه، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهـل البلـد   

ال  :وإن تباعدا فوجهان مشهوران يف الطريقتني، أصـحهما . اآلخر الصوم بال خالف
  . )٢( )البلد األخرىجيب الصوم على أهل 

ي وإذا رأى اهلالل أهل بلد لـزم النـاس   ( :يف اإلنصاف :في المذھب الحنبل
إن كانت املطـالع   :كلهم الصوم، ال خالف يف لزوم الصوم على من رآه، وأما من مل يره

... متفقة لزمهم الصوم أيضاً، وإن اختلفت املطالع فالصحيح من املذهب لزوم الصوم أيضاً
وقـال يف  . - يعين به الشيخ تقي الـدين   –من قارب مطلعهم، اختاره شيخنا  تلزم :وقيل

، فإن ختتلف املطالع باتفاق أهل املعرفة :- يعين به الشيخ تقي الدين  –وقال شيخنا  :الفروع
  . )٣()اتفقت لزم الصوم، وإال فال

  

                                                
 .٣/٢٨٤ :احلطاب، مواهب اجلليل) ١(
 .٢٨١ – ٦/٢٨٠ :النووي، اموع) ٢(
 .٣٣٦ – ٧/٣٣٥ :املرداوي، اإلنصاف) ٣(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٠٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

.. يعتـرب  :وال عربة باختالف املطالع، وقيل(  :قال الزيلعي :في المذھب الحنفي
واألشبه أنه يعترب، ألن كل قوم خماطبون مبا عندهم، وانفصال اهلالل عن شعاع الشمس خيتلف 

  . )١( )باختالف األقطار 
  

الكي ذكر ابن عبدالرب أن بعض العلمـاء قـال باعتبـار     :في المذھب الم
إىل القول األول أذهب، ألن ( :اختالف املطالع، وأن بعضهم قال بعدم اعتباره، مث قال

أثراً مرفوعاً، وهو حديث حسن تلزم به احلجة، وهو قول صاحب كبري ال خمالف له  فيه
  . )٢( )إن النظر يدل عليه عندي  :من الصحابة، وقول طائفة من التابعني، ومع هذا

  

عمدة االستدالل للقول الثالث حديث كُريب، الـذي رواه   :أدلة ھذا القول
فقـدمت الشـام    :قـال . ىل معاوية بالشاممسلم، وأن أم الفضل بنت احلارث بعثته إ

فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت اهلالل ليلـة اجلمعـة، مث   
اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، مث ذكر اهلالل  قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألين عبد

نعـم،   :؟ فقلت أنت رأيته :رأيناه ليلة اجلمعة، فقال :مىت رأيتم اهلالل ؟ فقلت :فقال
لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت  :ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال

ال، هكذا أمرنا  :كتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقالتأوال  :نكمل ثالثني أو نراه، فقلت
  )٣(.رسول اهللا 

  

، وقول أن ابن عباس وأهل املدينة مل يعتدوا برؤية أهل الشام :وجھ االستدالل
يدل على أن هذا ليس من اجتهاده، وإمنا هو )  هكذا أمرنا رسول اهللا ( :ابن عباس

                                                
 ٢/٢١٣ :ويف شرح فتح القدير مثل ذلك. ١/٣٢١ :الزيلعي، تبيني احلقائق) ١(
ـ ١٤٢٢ :الفاروق احلديثة. ابن عبدالرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ط) ٢(  – ٧/١٥٩ :هـ

 .٢/٣٧ :ومثل ذلك يف املنتقى. ١٦٠
 .جيه رسبق خت  )٣(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٠١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

، ويكون هذا احلديث حجة يف عدم اعتبـار رؤيـة البلـدان    امتثال ملا أمر به النيب 
  . )١( املتباعدة، وأن ألهل كل بلد رؤيتهم

   :ناقش المخالفون حدیث كریب من وجھین
 يفطرون بقول كريب وحده، بل البد من شهادة حيمل احلديث على أم ال )١(

  . رجلني أو استفاضة
احلجة إمنا تكون يف املرفوع من رواية ابن عباس، وليس يف اجتهاده، وهذا  )٢(

وهو ما أخرجه البخاري  –تقوم به احلجة  –املرفوع خيالفه حديث صحيح 
 ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال((ومسلم وغريمها من أهل السنن بلفظ 

وهذا ال . )٢())تفطروا حىت تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني
خيتص بأهل ناحية على جهة االنفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من 
املسلمني، فاالستدالل به على لزوم رؤية أهل بلد لغريهم من أهل البالد أظهر 

 . )٣( من االستدالل به على عدم اللزوم
ع ، والقاسم بن حممد بـن  -موىل ابن عباس  –به عكرمة  وقال :القول الراب

أن لكل  :أيب بكر الصديق، وسامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، وإسحاق بن راهويه
 واستدلوا على ذلك حبديث كريب املتقـدم . بلد رؤيته اخلاصة به، وال يلزم برؤية غريه

)٤( .  
  

   :خالصة وترجیح

                                                
 .٢/٢٩٥ :القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن) ١(
 .جيه رسبق خت)٢(
 .٤/١٩٥ :الشوكاين، نيل األوطار) ٣(
 .٤/٣٢٨ :ابن قدامة، املغين) ٤(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٠٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :المطالع إلى اتجاھین یمكن رد األقوال الفقھیة في مسألة
ال يعتد باختالف املطالع، فإذا رئي اهلالل يف بلد لزم مجيع البالد  :أولھما

العمل ذه الرؤية، وهذا هو املشهور عند احلنفية واحلنابلة، واختاره الليث بن 
وحكاه البغوي عن الشافعي، وإليه ذهب القاضي أبو الطيب، والروياين . سعد
وهو ما رواه ابن القاسم وابن . ذهب واختاره مجيع أصحابناإنه ظاهر امل :وقال

إنه رأي املالكية، بعد أن نقلنا عدم ثبوت ما  :وهب عن مالك، وميكن أن نقول
ادعوه من اإلمجاع على عدم حلوق رؤية اهلالل ما بعد من البالد، كاألندلس 

  . من خراسان
ل البلد الذي مل ير يعتد باختالف املطالع، فال يلتزم أه :واالتجاه اآلخر

اهلالل برؤية غريهم، إال إذا كان بني البلدين تقارب، حدده البعض حبسب 
بعضهم  البعض اآلخر حبسب األقاليم، ورأى مطالع الشمس والقمر، وحدده

وهذا االجتاه ميثل قول مجهور الشافعية، وهو قول عند . حتديده مبسافة القصر
املالكية، وميكن أن نضم إليه ما نقل عن احلنابلة، وأخذ به بعض احلنفية وبعض 

  . عكرمة والقاسم وسامل وإسحاق
إن مسألة اعتبار اختالف املطالع أو عدم اعتباره من املسائل  :على ذلك نقول وبناًء

االجتهادية اليت يسوغ اخلالف فيها، وال يرجح الدليل أحد االجتاهني على اآلخر لتقارب 
 –االجتاه الذي يعترب اختالف املطالع ألنه يضم ابن عباس ومع ذلك فإين أميل إىل . األدلة

وعكرمة والقاسم وسامل وإسحاق، وهو قول مجهور الشافعية،  –حرب األمة وترمجان القرآن 
منهم  –وبعض املالكية  –منهم الزيلعي  –وقول يف املذهب احلنبلي، وبه قال بعض احلنفية 

صوموا لرؤيته وأفطروا (( :هم من قول الرسول وهذا هو املتبادر إىل الف. - الرب  ابن عبد
يف نفس الوقت  –، ذلك أن اهلالل ال يظهر ))لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثالثني



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٠٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

لكل أهل األرض، وال حيجبه الغيم عن كل أهل األرض، فتكون لكل بلد رؤيته، وفق  –
   )١( :الضوابط اآلتية

عت على بلد واقع على أحد خطوط أن الشمس والقمر وسائر الكواكب إذا طل )١(
كانت مشرقة على مجيع البلدان الواقعة  –ممتدا من الشمال إىل اجلنوب  –الطول 

  . على هذا اخلط
مهما اختلفت املطالع  –البالد الواقعة غريب هذا اخلط يكون اهلالل ثابتاً عندها  كل )٢(

 . وكلما كانت البالد أشد بعداً من جهة الغرب كان اهلالل أظهر –
مىت ابتدأت رؤية اهلالل على خط من خطوط الطول، فجميع البالد اليت تقع شرقه  )٣(

وعلى هذا يفسر حديث . ال يكون اهلالل ظاهراً فيها وال يرى إال يف الليلة التالية
خط الطول الشرقي من  –درجة  ٤٥(كريب، حيث رأى اهلالل يف دمشق 

ليلة ) خط الطول الشرقي –درجة  ٥٠(ليلة اجلمعة، ورآه أهل املدينة ) جرينتش
 . السبت

ال اختالف بني أهل األرض قاطبة يف رؤية اهلالل إال بليلة واحدة فقط، ألن  )٤(
اهلالل إذا ظهر يف بلدة ومل يظهر فيما قبلها فإنه يتم دورته بعد أربع وعشرين 

 . ساعة، فرياه مجيع سكان املعمورة
 

 
  لمطالعأثر الحدود السیاسیة فـي اختالف ا

مل يفكر أحد من فقهاء املذاهب الذين اعتربوا اختالف املطالع يف رؤية اهلالل، يف 
يف هذه  –قل أو كثر  –أن للحدود السياسية أو لالختالفات املذهبية أو الطائفية أثراً 

املسألة، وإمنا كان األساس يف بناء رأيهم هو حديث كُريب الذي رأى اهلالل يف دمشق 
                                                

، ١٨٠ – ١٧٩هـ، ص ١٤٢٦ :يها، غري منشور، الرياضأمحد الفريح، أحكام األهلة واآلثار املترتبة عل) ١(
 .٤٠ – ٣٨نقالً عن رسالة اهلالل لطنطاوي جوهري، ص 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٠٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ينما رآه أهل املدينة ليلة السبت، ومعلوم أن الوحدة السياسية كانت جتمع ليلة اجلمعة ب
  . بني الشام واحلجاز

يف وضع ضابط حيدد الزمان أو املكان الذي يدخل  –بعد ذلك  –واجتهد العلماء 
يف جمال الرؤية أو خيرج عنها، فرأى بعضهم أنه يعترب حبسب مطالع الشمس والقمر، 

وليس احلدود  –لقرب والبعد حبسب األقاليم اجلغرافية ورأى بعض آخر اعتبار ا
وهذه املسافة خمتلف يف (ورأى غريهم اعتبار مسافة القصر بني اإلقليمني  –السياسية 

هذا الضابط االجتهادي بين على ما كان متاحاً لدى الفقهاء من معرفة ). تقديرها
والوسائل، فال يوجد ما وتقدير، فإذا تطورت هذه املعرفة بتطور األسباب واألجهزة 

 :مينع من تغري االجتهاد، ووضع ضابط خيضع لثوابت العلم واملعرفة، وقدمياً قال الفقهاء
  . )١( )ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان(

نقول هذا مبناسبة ما نراه يف العامل اإلسالمي املعاصر من تشرذم وتناحر وتباعد عن 
من قلة الوازع الديين  –أفراداً وحكومات وفرقاً  –مني تعاليم اإلسالم، وما اعترى املسل

لديهم، وحتكم األغراض الدنيوية والسياسية يف سلوكهم وأهدافهم، وانعكس ذلك على 
قرارات اهليئات املخولة بإثبات رؤية اهلالل، فتصدر الفتوى بلزوم العمل برؤية هذه 

ة، حىت ولو كانت مجيع الدولة الصديقة، وعدم اعتبار الرؤية يف دولة غري صديق
الضوابط اليت وضعها الفقهاء وقررها العلم جتمع هذه الدول على رؤية واحدة، من غري 

  . )٢( اعتبار للحق وال حتر للصواب، واهللا اهلادي إىل سواء الصراط

 
  السنن الكونیة فـي الشھور القمریة

                                                
ابـن  . ٤/٣٢١ :، ابن حجر، فتح البـاري ١/١٧٦ :القرايف، الفروق. ٥/١٢٥ :الزيلعي، تبيني احلقائق) ١(

 .روحهامن جملة األحكام العدلية وش) ٣٩(املادة  أنظرو. ٣/١ :القيم، إعالم املوقعني
 .٥١ – ٥٠عبد اهللا بن محيد، تبيان األدلة يف إثبات األهلة، دار البخاري، ص ) ٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٠٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

، )١(﴾قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج يسأَلُونك عنِ األهلَّة﴿ :يقول اهللا تعاىل
  . )٢( )يف صومهم وإفطارهم، وآجاهلم يف تصرفام، ومنافع كثرية هلم  :يعين(

إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللّه اثْنا عشر شهراً في كتابِ اللّه يوم ﴿ :ويقول تعاىل
هنم ضاَألرات واومالس لَقخمرةٌ حعبومل خيتلف الناس يف أن األشهر احلرم )٣(﴾ا أَر ،

 :قال ما ورد يف الصحيحني عن أيب بكرة، أن النيب  :مصداق ذلك ،)٤(معتربة باألهلة 
إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السموات واألرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها ((

واحملرم، ورجب مضر الذي بني و احلجة ذو القعدة وذ :ثالثة متواليات :أربعة حرم
  . )٥())وشعبان مجادى

ة أو  ة كامل ھل ھناك سنن كونیة في توالي الشھور القمری
  ناقصة ؟ 

املعروف املشاهد للناس أن الشهر القمري يكون تسعة وعشرين يوماً أو ثالثني 
ية ال نكتب إنا أمة أم((:قال يوماً، ويف هذا يروي ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 

والشهر هكذا  –وعقد اإلام يف الثالثة  –وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 

                                                
 .١٨٩ :البقرة )١(
 .١/١٤٠ :دار الفكر. ابن العريب، أحكام القرآن، ط) ٢(
 .٣٦ :التوبة )٣(
 .٨/٨٤ :ابن قدامة، املغين) ٤(
الشهور عند اهللا إثنا عشر شهراً برقم  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن باب قوله إن عدة )٥(

، ومسلم يف صحيحه كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات باب تغلـيظ حتـرمي الـدماء    ٤٢٩٤
 .٣١٧٩واألعراض واألموال برقم 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٠٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أن السنة القمرية  –علمياً  –وتفسري ذلك . )١())يعين متام الثالثني –وهكذا وهكذا 
هي املدة اليت يكمل القمر فيها دورته يف منازله كل سنة اثنتا عشرة مرة، وقدرها 

مقدرة  –عند الفلكيني  –ومدة الشهر . )٢( تمخس أو س وم،يوماً وبعض ي) ٣٥٤(
ن الشهر يبتدئ عندهم ، أل)دقيقة ٤٤(و) ساعة  ١٢(و) اً يوم ٢٩(مبقدار واحد، هو 

حني حلظة مفارقة القمر وضع االقتران، أي وقوع القمر بني األرض والشمس متاماً على 
أما عند الفقهاء .  )٣(يرى القمرخط مستقيم، وهو ما يسمى باحملاق، ويف هذه احلالة ال 

فال يبتدئ الشهر إال برؤية اهلالل بعد الغروب يف أول مفارقته وضع االقتران، وهذا حمل 
بتقدير  –عند الفلكيني  –أن الشهر يبتدئ  :وينبين على ذلك. )٤(إمجاع أهل العلم

 :أما يف الفقه. اًخروجه، وليس خبروجه فعالً، سواء مت االقتران أو االنفصال ليالً أو ار
فهو لليلة املقبلة، ولو  –بعد الزوال  –فاملعترب الرؤية بعد الغروب، حبيث لو رئي اراً 

. )٥( فاجلمهور على عدم االعتداد بذلك، ويكون لليلة املقبلة –قبل الزوال  –رئي اراً 
  . وهذا ما يفرق بني ميالد اهلالل وإمكانية رؤيته

                                                
بـرقم  ... ال نكتـب   ×أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظ قريب يف كتاب الصوم باب قول الـنيب   )١(

تاب الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلـالل  ، ومسلم يف صحيحه ك١٧٨٠
 .١٨٠٦برقم 

 .٥١ – ٥٠ابن تيمية، رؤية اهلالل واحلساب الفلكي، دار طيبة، ص ) ٢(
 .واملراجع اليت ذكرها ٤٠أمحد الفريح، املرجع السابق، ص ) ٣(
، ٣لة جممع الفقه اإلسـالمي، العـدد   بكر أبو زيد، حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية، جم) ٤(

 .٨٣٧، ص ٢اجلزء 
 .٨٣٨املرجع السابق، ص ) ٥(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٠٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
  رؤیــــة الھــــــالل أحـــكام

يتناول هذا املبحث احلديث عن األحكام الشرعية املتعلقة برؤية اهلالل، وجنملها يف 
   :أربعة مطالب

 هل جيب على املسلمني ترائي اهلالل يف كل بلدة ؟  :املطلب األول  
 ورؤية املرأة... رؤية الواحد :املطلب الثاين .  
 كيفية ترائي اهلالل :املطلب الثالث .  
 ترائي اهلالل يف اململكة العربية السعودية واعتماده على األسس  :املطلب الرابع

 . العلمية
  

 
  ھل یجب الترائي فـي كل بلدة 

. )١())أحصوا هالل شعبان لرمضان(( :قال روى الترمذي عن أيب هريرة أن النيب 
ال يتحفظ من غريه، مث يتحفظ من شعبان ما  كان ((:وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  . )٢())يصوم برؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثالثني يوماً مث صام

                                                
، وقـال  ٦٢٣أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الصوم باب ما جاء يف إحصاء هالل شعبان لرمضان برقم  )١(

غريب ال نعرفه مثل هذا إال من حـديث أيب معاويـة    –أي هذا احلديث  –حديث أيب هريرة  :الترمذي
ال تقدموا شـهر  ( :قال ×حيح ما روي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب والص

 .١٩٨وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم ) رمضان بيوم وال يومني
، وأبو داود يف سننه كتاب الصوم باب إذا ٢٤٠٠٦أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند األنصار برقم  )٢(

 :وقـال  ١/٥٨٥هذا إسناد  صحيح، واحلاكم يف املسـتدرك   :، قال الدارقظي١٩٨٠أغمى الشهر برقم 
 .٢/٢٩٨هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، وصححه األلباين 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٠٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وخاصة من كان عدالً ورزقه اهللا بصراً ثاقباً  –من ذلك ينبغي للناس يف كل بلد 
التماس اهلالل وحتريه يف مظانه زماناً ومكاناً وصفة، فقد كان  –يرى به ما ال يراه غريه 

اهللا بن عمر  عنهم يتراءون هالل رمضان وهالل شوال، ويقول عبدالصحابة رضي اهللا 
أين رأيته، فصام  تراءى الناس اهلالل، فأخربت النيب (( :رضي اهللا عنهما يف ذلك

واستمر األمر هكذا يف األعصار ويف األقطار وتناوله العلماء يف . )١())وأمر الناس بصيامه
  . كتبهم

 وينبغي للناس أن يلتمسوا اهلالل يف( :ييقول الزيلع :ففي المذھب الحنفي
  .  )٢()اليوم التاسع والعشرين من شعبان

وعلى عدل رأى اهلالل أو مرجو (:يقول الدسوقي :وفي المذھب المالكي
  . )٣()رفع رؤيته للحاكم 

أي هالل رمضان  –وثبوت رؤيته (:يقول الرملي :وفي المذھب الشافعي
  . )٤()ة حيصل بعدل، وإن كانت السماء مصحي –

يستحب للناس ترائي اهلالل ليلة (:يقول ابن قدامة :وفي المذھب الحنبلي
  .)٥()الثالثني من شعبان، وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من االختالف

                                                
، ١٩٩٥أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الصوم باب يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان بـرقم   )١(

، وصححه األلباين يف ١٦٢٩ة هالل رمضان برقم والدارمي يف سننه كتاب الصوم باب الشهادة على رؤي
 .اإلرواء وغريه

 .٢/٣١٣ :، وشرح فتح القدير٢/٣١٣ :العناية :أنظرو. ٢/٥٣١ :الزيلعي، نصب الراية) ٢(
 .١/٥١١ :حاشية الدسوقي ،لدرديرا  ) ٣(
 .٢/١٥١ :الرملي، اية احملتاج) ٤(
 .٤/٣٢٥ :ابن قدامة، املغين) ٥(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٠٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  )٢(واملالكية )١(ومن تتبع عبارات الفقهاء ميكن القول إن مجهور الفقهاء من احلنفية
األهلة واجب كفائي على املسلمني، ويتأكد الوجوب على يرون أن التماس  )٣(والشافعية

  )٤(سيما رمضان وشوال وذا احلجة –اإلمام أو نائبه أن يقيم من يثق به ليبحث عن األهلة 
أما احلنابلة فقد انفردوا بالقول إن ترائي اهلالل . )٥(حىت إن بعضهم اعترب ذلك فرض عني

قهاء مراعاة لقاعدة االحتياط، فصوم رمضان والراجح ما ذهب إليه مجهور الف. )٦( مستحب
رمضان واجب، وهو ركن من أركان اإلسالم، وقد علق على رؤية اهلالل، فينبغي التماس 

  .هالله، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، واهللا أعلم

 
  رؤیة الواحد ورؤیة المرأة
حالة  :الرؤية إىل أمرينيرجع اختالف وجهات النظر الفقهية فيما يتعلق بنصاب 

والتكييف الفقهي لواقعة الرؤية، هل هي . السماء من صحو أو غيم يف ليلة الرؤية
  . شهادة أو رواية أو خرب شبيه بالشهادة والرواية

                                                
 .١/١٢٨ :ار لتعليل املختاراملوصلي، االختي) ١(
 – ٢٥٨حممد بن عبد الوهاب، العذب الزالل يف مباحث رؤية اهلالل، نقالً عن كبار فقهاء املالكية، ص ) ٢(

٥٤٨. 
 .٢/٦١ :ابن حجر اهليتمي، الفتاوى الكربى) ٣(
 .املرجع نفسه) ٤(
 .٢٥٨العذب الزالل، ص ) ٥(
 .٤/٣٢٥ :ابن قدامة، املغين) ٦(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤١٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 عإذا كانت السماء صحوا فالبد من رؤية اجلم :المذھب الحنفي :أوالً 
لناس اهلالل، وأبصارهم إلثبات هالل رمضان، ألنه يبعد أن يلتمس ا )١(الغفري

أما إذا كان يف . )٢(صحيحة، وال يوجد مانع من الرؤية، فال يراه إال واحد أو اثنان
فقد اتفقوا على ثبوت رؤيته بشهادة مسلم واحد عدل عاقل  –كغيم  –السماء علة 

  .  )٣(بالغ، رجالً كان أو امرأة، ألنه أمر ديين فأشبه رواية األخبار

يكفي شهادة عدلني يف حتقيق ثبوت هالل  :الكيالمذھب الم :ثانیاً 
، وإىل هذا )٤(رمضان ووجوب صومه، ال فرق بني أن تكون السماء صحوا أو غائمة

  . )٦( ، وبعض الشافعية)٥(هذا الرأي ذهب بعض احلنفية

 ً ً ورابعا   :)٨(والحنابلة  )٧(الشافعیة  –ثالثا
سواء كانت  يثبت هالل رمضان وجيب صيامه على الناس برؤية واحد عدل،

ألن املتعلق الل رمضان حمض حق  ؛السماء صحوا أو ا علة من غيم أو غبار أو مطر

                                                
عند أيب يوسف  :عدد يقع العلم خبربهم وحيكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب :الغفري عاجلم املراد من) ١(

 .١/٢٣٤ :مخسون رجالً كعدد القسامة، وعند حممد يفوض العدد إىل رأي اإلمام، رسائل ابن عابدين
 .١/٢٨٠ :اجلصاص، أحكام القرآن) ٢(
ابن اهلمـام،  . ٢/٢٦٨ :ابن جنيم، البحر الرائق .٢/٣٨٧ :ابن عابدين، حاشية. اجلصاص، املوضع نفسه) ٣(

 .٢/٣٢٤ :فتح القدير
 .١٢٣ص  :ابن جزي، القوانني الفقهية. ٢/٩٢ :القرايف، الفروق. ٢/٣٨١ :احلطاب، مواهب اجلليل) ٤(
 .١/٢٣٦ :ابن عابدين، رسائل) ٥(
 .٦/٢٧٥ :النووي، اموع) ٦(
 .١/٤٢٠ :الشربيين، مغين احملتاج. ٣/١٥١ :ية احملتاجالرملي، ا. ٢٨٢و  ٦/٢٧٥ :النووي، اموع) ٧(
 .٣/٢٧٤ :املرداوي، اإلنصاف. ٢/٣٠٢ :البهويت، كشاف القناع) ٨(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤١١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

فيكفي أن خيرب بدخول وقته واحد عدل، كاإلخبار عن دخول  –وهو الصوم  –اهللا 
  . )١( وقت الصالة

إن  :عد هذا العرض املوجز ألقوال الفقهاء من خمتلف املذاهب نقولوب
حلنفية قبول شهادة الواحد بالرؤية إذا كانت السماء غائمة، املشهور من مذهب ا

واملشهور عند املالكية عدم قبوهلا، وعند الشافعية واحلنابلة تقبل شهادة الواحد 
  . العدل برؤية هالل رمضان

رأي  م ال د انقس ان فق الل رمض ة ھ رأة برؤی ھادة الم ا ش أم
   :بشأنھا إلى قولین

إىل أن خرب  )٤( –يف أحد الوجهني  –والشافعية  )٣( واحلنابلة )٢( ذهب احلنفية )١(
ألنه خرب ديين مثل رواية األحاديث  ؛خرب املرأة مقبول يف ثبوت هالل رمضان

وجهة القبلة ودخول وقت الصالة، ولذلك يلزم الصوم على من مسع هذا 
  . اخلرب

إىل عدم قبول خرب  )٦( –يف الوجه الثاين  –والشافعية  )٥( وذهب املالكية )٢(
 . ألن طريقه طريق الشهادة ؛يف ثبوت هالل رمضاناملرأة 

                                                
مشس الدين ابن ". وثبوت رؤيته حيصل بعدل، وإن كانت السماء مصحية" ٣/١٥١ :الرملي، اية احملتاج) ١(

املشهور عن أمحد أنه يقبـل  " ٧/٣٣٨ :)هـ١٤١٩(قدامة، الشرح الكبري على منت املقنع حتقيق التركي 
 ."يف هالل رمضان قول عدل واحد، ويلزم الناس الصوم بقوله

وإذا كان بالسماء علة، قبل اإلمام شهادة الواحد العدل يف رؤيـة اهلـالل،   " ٢/٣٢٣ :املرغيناين، اهلداية) ٢(
 ."ة األخباررجالً كان أو امرأة، حراً كان أو عبداً، ألنه خرب ديين، فأشبه رواي

 ."يقبل فيه املرأة والعدل، كسائر األخبار" ٢/٣٠٤ :البهويت، كشاف القناع) ٣(
ال يقبل،  :والثاين... يقبل :فهل يقبل من العبد واملرأة ؟ فيه وجهان، أحدمها" ٦/٢٧٥ :النووي، اموع) ٤(

 ."وهو الصحيح
 ."امرأة، وال عدل وامرأتنيفال يصام برؤية عدل، وال عدل و" ٢/٢٣٤ :اخلرشي على خليل) ٥(
 .)٦٨(ينظر ما نقل عن النووي يف حاشية ) ٦(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤١٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  كیفیة ترائي الھالل

تكلم عدد من الفقهاء الذين هلم دراية بعلم الفلك واهليئة عن الرؤية املعتربة شرعاً، 
إن املعين  :وقال ابن رشد.  )١(إا رؤية اهلالل خارجاً عن شعاع الشمس :فقال القرايف

من املعلوم أن الرؤية ( :ويف العذب الزالِّل.  )٢(ول ظهور القمر بعد السوادا هو الرؤية أ
املعتربة يف حتديد بدء الصوم وانتهائه هي الرؤية البصرية الواقعة عشية بعد اجتماع القمر 

وعلى ذلك، يكاد فقهاء املذاهب األربعة يتفقون   )٣()بالشمس وخروجه من شعاعها
الل اراً، سواء رئي قبل الزوال أو بعده، ألنه حينئذ يكون على أنه ال اعتبار لرؤية اهل

، إال ما حكي عن أيب يوسف وغريه من أن الرؤية قبل الزوال تكون لليلة )٤(لليلة املقبلة
  .)٥(املاضية ويثبت الشهر ا، وأن الرؤية بعد الزوال تكون لليلة املقبلة

ي  ك ینبغ ى ذل رعیة  –وعل ة الش ي الرؤی اة  –ف مراع
   :مور اآلتیةاأل
يكون التماس هالل رمضان أو شوال عقيب غروب الشمس لليوم التاسع  )١(

ألنه ال ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وال يزيد  ؛والعشرين من الشهر القمري
  .  عن ثالثني

                                                
 .٢/١٧٨ :القرايف، الفروق) ١(
 .١/٢٠٧ :ابن رشد، بداية اتهد) ٢(
 .٧العذب الزالل يف مباحث رؤية اهلالل، ص) ٣(
. ٢٨٠ – ٦/٢٧٩ :النووي، اموع. ٧/١٧٧ :ابن عبدالرب، التمهيد. ٢/٨٢ :الكاساين، بدائع الصنائع) ٤(

 .٣٣٥ – ٧/٣٣٤ :املقنع والشرح الكبري واإلنصاف، حتقيق التركي
 – ٧/٣٣٤ :ابن قدامة، الشرح الكبري مع املقنع واإلنصـاف . ١/٢٨٥ :الرازي اجلصاص، أحكام القرآن) ٥(

٣٣٥. 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤١٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

الغالب يف رؤية اهلالل أول الشهر أن تكون قبيل شروق الشمس أو بعيد  )٢(
ن من القوة حبيث حتول دون رؤية ، ألن أشعة الشمس حينئذ ال تكوغروا

 .  )١(اهلالل الذي مل يرتح بعد عن قرص الشمس إال قليالً
يف الرؤية الشرعية هو الرؤية بالبصر من على سطح األرض، فال اعتبار  املعتمد )٣(

، وال عربة بالرؤية عرب )٢(للرؤية من الطائرة ألا ترتفع مسافات عن األرض
 . )٣(الغالف اجلوي لألرض األقمار الصناعية ألا تتجاوز

يدخل ضمن الرؤية البصرية النظر من خالل األجهزة املقربة أو املكربة ونقل  )٤(
عرب وسائل املشاهدة من تلفاز وحاسوب وهاتف مرئي  –من خالهلا  –الصور 

وغريها، وقد نص على ذلك قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية 
هـ بشأن إنشاء مراصد يستعان ا عند رؤية ٢/١١/١٤٠٣وتاريخ  ١٠٨رقم 
 . )٤(اهلالل

باجتاه الغرب، حيث يغرب اهلالل إىل الشمال  –عشية  –التماس الرؤية  يكون )٥(
من موضع غروب الشمس إذا كان امليل االستوائي للقمر أكرب منه للشمس، وإذا 
كان العكس سيكون موضع غروب اهلالل إىل اجلنوب من موضع غروب 

، وهذا يف النصف الشمايل من الكرة األرضية، ويراعى عكسه يف الشمس

                                                
 .١٦٥إحسان مريعلي، إثبات األهلة، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٨٥ – ٨٢أمحد الفريح، املرجع املتقدم، ص ) ٢(
 .نص فتوى الشيخ حممد العثيمني يف هذه املسألة ٨٨ - ٨٧، ويف ص ٨٨ – ٨٦املرجع نفسه، ص ) ٣(
  :ومما جاء يف هذا القرار) ٤(

 ذه الرؤية وإن مل ير باملرصد ردة فالعملإذا رئي اهلالل بالعني ا . 
 ذه الر ردةإذا رئي اهلالل باملرصد رؤية حقيقية بواسطة املنظار تعني العملؤية ولو مل ير بالعني ا . 

يطلب من املراصد، من قبل اجلهة املختصة عن إثبات اهلالل، حتري رؤية اهلالل يف ليلة مظنته، بغض النظر 
 .عن احتمال وجود اهلالل باحلساب من عدمه



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤١٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 . )١(النصف اجلنويب
املراقبون حلالة اهلالل على إنارة حافته الغربية وميالن جهة التقعر فيه حنو  أمجع )٦(

األعلى عموماً يف أول الشهر، أما يف آخر الشهر فتكون احلافة الشرقية هي 
يكون يف النصف  –أيضاً  –فل، وهذا املضاءة وجهة التقعر متيل حنو األس

 . )٢(الشمايل من الكرة األرضية، ويراعى عكسه يف النصف اجلنويب

 

  ترائي الھالل في المملكة العربیة السعودیة
الئحة حترير رؤية (ختضع طريقة العمل باألهلة يف اململكة العربية السعودية ألحكام 

 أصدرا وزارة العدل، وسوف نعرض فيما يلي أهم اليت) هالل أوائل الشهور العربية
   :هذه األحكام وبعض تطبيقاا القضائية

  . ترائي اهلالل وحتريه حق جلميع املسلمني )١(
املعتمد يف دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية، حسب ما قرره جملس هيئة  )٢(

 . كبار العلماء
يت تكون معتادة لرؤية تقوم وزارة العدل بتكوين جلنة أو أكثر يف املناطق ال )٣(

، )جلنة حتري أو ترائي اهلالل(اسبة للرؤية، وتسمى هذه اللجنة اهلالل ومن
  :ويتم تكوينها على النحو اآليت

  رئيساً      . رئيس احملكمة أو أحد القضاة فيها -أ
  نائباً للرئيس      . مندوب من احملافظة أو املركز -ب

  عضواً   . واحد أو أكثر ممن هو معروف حبدة البصر -جـ

                                                
 .١٩٢إحسان مريعلي، إثبات األهلة، ص ) ١(
 .املرجع املتقدم، املوضع نفسه) ٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤١٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو غريها ممن ختوله  مندوب –د 
الدولة لذلك، بشرط أن يكون مشاركاً يف االحتساب للرؤية، سواء بالعني 

  عضواً      . اردة أو بأي وسيلة بصرية
تتبع اللجان يف مواعيد حتريها وترائيها ما يصدر عن جملس القضاء األعلى من  )٤(

 . طلب التحري إعالنات
ختتار كل جلنة أنسب األماكن لتحري الرؤية، ويف حالة وجود مراصد فإنه  )٥(

 –يستعان ا لغرض الرصد، وتؤمن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
مراصد متنقلة ومناظري مكربة يف األماكن اليت ال تتوافر فيها  –د احلاجة عن

 . )١(مراصد ثابتة
 . ة بإيصال شاهد الرؤية إىل أقرب بلد فيها قاض إلثبات الشهادةاإلمار تقوم )٦(

                                                
  :مواقع دف رصد األهلة نذكر منها مت اختيار عدة) ١(

مكة السريع، به قبة فلكية ومنظار / مرصد األهلة مبكة املكرمة، يف جبل ظلم على طريق جدة -١
  . مقرب يتم توجيهه بواسطة احلاسب اآليل

مرصد األهلة حبالة عمار، على بعد مائة كيلومتر مشال مدينة تبوك، به قبة فلكية ومنظار مقرب،  -٢
 . كالسابق

تبوك، وهو / م مشال مدينة الوجه على طريق املدينة املنورة .ك٢٥د األهلة بالوجه، على بعد مرص -٣
 . جمهز كسابقه

العال، ويوجد به /م غرب مدينة حائل على طريق حائل.ة كحبائل، على بعد مائمرصد األهلة  -٤
 . منظاران وجهاز متابعة للتصوير الفلكي لألجرام السماوية من خالل املنظار

 ٦زايس ( م غرب مدينة احلريق، به قبة فلكية ومنظار .ك١٥األهلة باحلريق، على بعد مرصد  -٥
 ). بوصة

 ). ٥(م مشال مدينة النماص، جمهز مبا سبق ذكره يف رقم .ك٣٠مرصد األهلة باخلضراء، على بعد  -٦
ف يف وقد مت اختيار هذه املواقع ألا آخر املواقع اليت تغيب فيها الشمس جهة الغرب، مع االختال

 .خطوط العرض



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤١٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

إىل جملس القضاء  –أو الشهود  –الشرعية شهادة الشاهد  احملاكم ترفع )٧(
 . األعلى العتماده، مث يرفع بعده إىل املقام السامي

   :تطبیقات قضائیة
(..) لدي أنا قاضي حمكمة حوطة سدير حضر أمامي  :رؤية هالل رمضان )١(

أشهد باهللا العظيم لقد تراءيت هالل شهر  :روف لدينا، وشهد بقولهومع
هـ، ٢٩/٨/١٤٠٧هـ مساء يوم االثنني املوافق ١٤٠٧رمضان املبارك لعام 

حسب التقومي، ورأيته بعد غروب الشمس مباشرة، واستمرت رؤييت له مدة 
ر مث اختفى عين يف سحاب، وحال رؤييت له قد استنا –تقريباً  –أربع دقائق 

أسفله ومل أمتكن من رؤية طرفيه لوجود غبار يف األفق وهو على أيسر 
ومها معروفان (..) و(..) وقد عدل الشاهد املذكور من قبل . الشمس للناظر

  . لدينا
(..) هـ، حضر لدي أنا ٢٩/٩/١٤٢٥يف يوم اجلمعة  :رؤية هالل شوال )٢(

لقد تراءينا  :نيفشهدا باهللا تعاىل قائل(..) و(..) قاضي حمكمة حوطة سدير 
هـ، ٢٩/٩/١٤٢٥ليلة السبت املوافق / اهلالل لشهر شوال يوم اجلمعة 

ورأيناه بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة ومدة الرؤية ثالث دقائق، يسار 
هكذا شهدا، ومها معروفان لدينا، . الشمس، فتحته لألعلى متيل لليسار

 . ظاهرمها العدالة
لقد تراءيت  :وشهد باهللا قائالً..) (حضر أمامي  :رؤية هالل ذي احلجة )٣(

يته قد خرج قبل أهـ، فر٢٩/١١/١٤١٩القمر صباح يوم األربعاء املوافق 
الشمس، وكانت رؤييت له مدة ست وعشرين دقيقة قبل شروق الشمس، مث 
تراءيته مساء األربعاء املذكور وبعد أن غربت الشمس الساعة السادسة ومثان 

وتسع دقائق، مث استمرت رؤييت له حىت الساعة  دقائق، رأيته الساعة السادسة
السادسة وأربع عشرة دقيقة، وكانت فتحته إىل أعلى ويقع جنوب الشمس، 

 . والشاهد ظاهره العدالة ولذا جرى إثبات شهادته. هكذا أشهد
 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤١٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
  اعتماد الحساب فـي إثبات األھلة

ألهلة، ولتوضيح ما يتعلق ذا لبيان اعتماد احلساب أو عدم اعتماده يف إثبات ا
   :املوضوع من مسائل، نقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب

 حتقيق القول يف احلساب بني القطعية والظنية :املطلب األول .  
 مدى مشروعية االعتداد باحلساب :املطلب الثاين .  
 خصوصية اجلاليات اإلسالمية وأثرها يف اعتماد احلساب :املطلب الثالث .  
 الفرق بني العمل باحلساب يف الصالة ويف الصيام :لب الرابعاملط . 

 
    )١(تحقیق القول في الحساب بین القطع والظن 

حساب سري القمر يف منازله لتثبيت وقت  :المراد من العمل بالحساب
اجتماعه بالشمس ووقت انفصاله عنها، ووقت إمكانية الرؤية وعدمها، والبعد بني 

، ووقت مكث اهلالل يف األفق وغري ذلك، حىت ميكن أن يعرف به مىت يرى النريين
  . اهلالل يف أوائل الشهور القمرية

                                                
إحسان مريعلي، إثبات األهلة، مرجـع سـابق، ص    :ملزيد من البحث املفصل يف هذا املوضوع، يراجع) ١(

ابن تيمية، رؤية اهلالل واحلساب  :وما أشار إليه من مراجع، وخباصة ٣٧٨ – ٣١٩وص  ١٢٠ – ١١٣
. ر العربية باسـتعمال احلسـاب  حسني كمال الدين، دورتا الشمس والقمر وتعيني أوائل الشهو. الفلكي

طنطاوي جوهري، رسالة اهلـالل فـاجيرت وتسـومرمان،    . السبكي، العلم املنشور يف إثبات الشهور
حممد فريد وجدي، دائرة معـارف  . املوسوعة الفلكية، ترمجة عبدالقوي عياد وحممد مجال الدين الفندي

 .يد مساحة وآخرينهربرت سبنسر، الفلك العام، ترمجة عبداحلم. القرن العشرين



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤١٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

تعتمد على األجهزة املتوافرة يف تلك العصور وعلى ) القدمية(وكانت الطريقة احلسابية 
 ما توصل إليه علماء الفلك والرياضيات، أما يف العصر احلديث فقد تطورت هذه األجهزة

  . ومعطيات العلوم تطوراً مذهالً، ولذا حيسن إيراد كلمة موجزة عن كل من الطريقتني

   :الطریقة الحسابیة القدیمة
على استقراء كمية كبرية من األرصاد، ومن مث  –أساساً  –اعتمدت هذه الطريقة 

، وقد مت )االسطرالب(استخراج متوسطها، ومن أشهر اآلالت اليت استخدمت يف ذلك 
ل به إىل معرفة مقادير حركة الكواكب وأبعاد بعضها عن بعض، باإلضافة إىل التوص

، وهي )١("األزياج"تعيني مواضعها باحلس واملشاهدة، فتأسست بذلك جمموعة من 
جداول مثبت فيها مواقع األجرام السماوية ومقادير حركاا يف األزمنة املختلفة، 

ن عن طريق مالحظة كثري من الظواهر الفلكية اعتماداً على نتائج الرصد واملراقبة، وأمك
  . التعبري عنها بعدد من العالقات احلسابية واملثلثية

وكان معروفاً لدى األقدمني التفاوت يف حركة القمر، بسب اختالف مداره 
املركزي، وكذلك التغري يف مستوى مداره، وتراجع خط العقدتني، وعوامل اضطراب 

ي لديهم اختالف مطالع الشمس والقمر ومغارما تبعاً حركة القمر، فكان من الطبيع
  . للزمان واملكان

أن األقدمني قد توصلوا إىل وصف حركة القمر  –بصفة عامة  –وميكن القول 
متوافقة مع الواقع  –يف الغالب  –بشكل قريب مما هو معروف اآلن، وكانت نتائجهم 

لشهر احلقيقي هو املدة من االجتماع وال تشذ عنه إال نادراً، وكان مشهوراً عندهم أن ا
إىل االجتماع، فإذا وقع االجتماع قبل الغروب كانت تلك الليلة من الشهر اآليت وإن مل 

                                                
الصايب للبتاين، والكبري البن الشاطر، واحلاكمي البن يـونس، والشـامل أليب    :من أشهر تلك األزياج) ١(

وقـد تـوىل علمـاء    . الوفاء، والشاهي للطوسي، واملوافق البن عزور، وتاج األزياج البن أيب الشـكر 
 .أمريكيون وإيطاليون وفرنسيون حتقيق أفضلها ونشره



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤١٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

متكن الرؤية فيها، ومىت تأخر االجتماع عن الغروب كانت هي واليوم الذي بعدها من 
ص املتأخرون وقد فح). وهذا هو الشهر احلقيقي يف اصطالح الفلكيني ( الشهر املاضي 

  .  )١(ة واملوافقة هذه الطرق فوجدوها يف غاية الصح
 – )٢( الذين هلم قدم يف علم الفلك واهليئة واحلساب –وقد حكم كثري من الفقهاء 

قال يف العذب . على الطريقة احلسابية القدمية بقطعية مقدماا واستنادها إىل احملسوس
فن اهليئة والتعديل، علم بالضرورة أن  أن كل من أدرك طرفاً من :واحلاصل":الزالل

حسابات األهلة وغريها قطعية من غري فرق بني مسلم وأوريب ويهودي وغريهم، حىت 
  .)٣( "من أنكر ذلك يعد من أجهل اجلهال عند سائر األمم

   :الطریقة الحسابیة الحدیثة
ئجها بدأت الطريقة احلديثة من حيث انتهت سابقتها، فاستفادت من أرصادها ونتا

وجداوهلا، مث طورت أجهزا بدقة فائقة وسرعة مذهلة، واعتمدت على القوانني العلمية اليت 
تصف حركة القمر، وتربط بني سرعته واملسافة اليت يقطعها، ومدى تأثري قوى التجاذب 

النامجة عن حركتها الدورانية املركبة، ) الطرد املركزي ( بني الكواكب، وقوى التنافر 
ذلك يف قوالب رياضية مبساعدة قوانني امليكانيكا السماوية، مما كان له كبري  وصياغة كل

األثر على علم الفلك، فأمثر جناحاً باهراً يف إطالق الصواريخ وارتياد معامل الفضاء، حىت 
وقد توصلت هذه الطريقة إىل حتديد . م١٩٦٣وضع اإلنسان قدمه على سطح القمر عام 

أمكن "ية حلظة وبشكل دقيق ال يتجاوز فيه اخلطأ جمال الثواين، واملوقع الفعلي للقمر يف أ
  . )٤("كم٢احلساب املسبق ملكان القمر يف مداره لبضع سنني، وبدقة تصل إىل 

                                                
ن البنـاء يف املنـهاج، ومثلـه يف    نقالً عن اب ٤٦٨بن عبد الوهاب املراكشي، العذب الزالل، ص  حممد) ١(

 .٧٤٩ص
 .كالقرايف املالكي، والسبكي الشافعي، واملطيعي احلنفي)٢(
 .٤٦٩املراكشي، العذب الزالل، ص ) ٣(
مجال الدين الفندي، ص عبدالقوي عياد وحممد  :تسومرمان، املوسوعة الفلكية، ترمجة. فاجيرت وهـ. أ) ٤(

١٥٧. 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٢٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ترمجة كل ذلك إىل برامج بالغة الدقة، ما أن يتم إدخاهلا إىل  –مؤخراً  –وقد مت 
حسب درجة الدقة املطلوبة،  بإعطاء النتائج الصحيحة، –فوراً  –احلاسوب حىت يقوم 

  . التوصل إىل حتديد زمن بداية الشهر القمري وايته، وحلظة والدة هالله :وبالتايل
مكان القمر يف أية حلظة  –بشكل علمي موثوق به  –فالطريقة احلديثة حتدد 

مستقبلية وعلى مدى عدة سنني، كما أا حتدد البعد املطلق بني مسقط القمر على 
حتديد أول الشهر القمري بالتحقق من كافة  :ماوية ومثيله الشمسي، وبالتايلالكرة الس

من  –فائقة التكبري  –الشروط االعتبارية املتعلقة برؤية هالله، وتتكفل املراصد احلديثة 
تصحيح اإلحداثيات كل بضع سنني، وحتديث القيم املرجعية الالزمة يف احلساب بشكل 

  . )١(يضمن املوثوقية يف النتائج
 

  مدى مشروعیة االعتداد بالحساب
نفياً وإثباتاً،  –اختلف الفقهاء يف حكم العمل باحلساب ومدى مشروعية االعتداد به 

 منذ أواخر القرن األول اهلجري، عندما نسب القول به إىل مطرف بن عبد –أو نفياً فقط 
   :)٣(تلخيص هذا اخلالف يف اجتاهني، وتبعه البعض وعارضه اجلمهور، وميكن )٢( اهللا الشخري

املنع من العمل باحلساب وعدم االعتبار به، وهذا ما ذهـب   :االتجاه األول
إليه مجهور العلماء من املذاهب األربعة وغريهم، حيث اعتربوا دخول الشـهر برؤيـة   

                                                
 .٣٢٧إحسان مريعلي، إثبات األهلة، ص   )١(
ابـن سـعد،   ( هـ ٨٧زاهد من كبار التابعني، روى عن عثمان وعلي وغريمها من الصحابة، تويف سنة  )٢(

 .) ١٤٦ – ٧/١٤١ :الطبقات
ال يلـزم   :أصحها :هفحصل يف املسألة مخسة أوج":قائالً ٦/٢٩٠ :بسط النووي هذا اخلالف يف اموع )٣(

 :والثـاين . احلاسب وال املنجم وال غريمها بذلك، ولكن جيوز هلما دون غريمها، وال جيزئهما عن فرضهما
جيوز هلمـا، وجيـوز لغريمهـا     :والرابع. جيوز للحاسب وال جيوز للمنجم :والثالث. جيوز هلما وجيزئهما

 .دون املنجمجيوز هلما، ولغريمها تقليد احلاسب  :واخلامس. تقليدمها



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٢١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 اهلالل، وعند عدمها بإكمال العدة ثالثني يوماً،وهذا هو ما أناط الشرع به احلكم، فال
  . وهذه بعض أقواهلم يف املسألة. مدخل لغري ذلك يف دخول الشهر

ي ي المذھب الحنف جاء يف رسالة تنبيه الغافل والوسنان على أحكـام   :ف
قد صرح علماؤنا وغريهم بوجوب التماس اهلالل ليلة الـثالثني مـن   ":هالل رمضان

مال العـدة إتباعـاً   شعبان، فإن رأوه صاموا وإال أكملوا العدة، فاعتربوا الرؤية أو إك
وقد اتفقت عبارات املتون وغريها من . لألحاديث اآلمرة بذلك، دون احلساب والتنجيم

يثبت رمضان برؤية هالله وبعد شعبان ثالثني، ومن  :كتب علمائنا احلنفية على قوهلم
  .)١( "املعلوم أن مفاهيم الكتب معتربة، فيفهم منها أنه ال يثبت بغري هذين

برؤية ( يفهم من تعبري املصنف وغريه ":قال يف الفواكه :مالكيفي المذھب ال
إنه موجود ولكن ال يرى، ألن الشارع إمنا يعول على  :أنه ال يعول على قول أهل امليقات) 

  . )٢( "الرؤية ال على الوجود

ومن قال بتقديره  :قال اجلمهور":ورد يف اموع :في المذھب الشافعي
ومن قـال حبسـاب   . ريح باقي الروايات، وقوله مردودحتت السحاب فهو منابذ لص

إنا أمة أمية ال حنسب وال نكتب، الشـهر هكـذا   (( :املنازل فقوله مردود بقوله 
وألن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، ألنه ال يعـرف   :قالوا. )٣( احلديث ))وهكذا

اجلمهور، وما سـواه   ما قاله :والصواب. احلساب إال أفراد من الناس يف البلدان الكبار
  .)٤("فاسد مردود بصرائح األحاديث السابقة

                                                
 .٢٢٣ – ١/٢٢٢ :ابن عابدين، جمموع رسائل )١(
 .١/٣٥٢ :النفراوي، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  )٢(
 .سبق خترجيه )٣(
 .٦/٢٧٦ :النووي، اموع  )٤(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٢٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ي علـى   –أي نية صوم رمضان  –لو بىن ":يف املغين :في المذھب الحنبل
قول املنجمني وأهل املعرفة باحلساب، فوافق الصواب، مل يصح صومه، وإن كثـرت  

. وجوده كعدمه إصابتهم، ألنه ليس بدليل شرعي جيوز البناء عليه وال العمل به، فكان
ال تصوموا حىت تروه، ((:، ويف رواية))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته(( :قال النيب 

  . )١(رواه أبو داود  ))وال تفطروا حىت تروه

اني اه الث اعتبار العمل باحلساب واألخذ بنتائجه، على خالف بـني   :االتج
سبة للحاسب وحده، أو له وملن أنصار هذا االجتاه يف اعتباره مطلقاً، أو يف اعتباره بالن

وعلى خالف آخر يف العمل باحلساب حال الصحو والغيم، أو حـال الغـيم   . صدقه
وحده، وهل يعمل باحلساب نفياً وإثباتاً، أو نفياً فقط، كالقطع باستحالة الرؤية يف زمن 

  . معني أو القطع بإمكاا، وحنو ذلك مما له تعلق باحلساب
حممد  :فمن املذهب احلنفي :من أتباع املذاهب الفقهية املختلفةوأنصار هذا االجتاه هم 

اجلبار، وصاحب مجع  والقاضي عبد)٢(من أصحاب حممد بن احلسن –بن مقاتل الرازي 
كما رأى العمل باحلساب وركن إليه  )٤(يف ناظورة احلق) أو الترمجاين ( واملرجاين  ،)٣(العلوم

ابن بزبزة رواية ذلك عن مالك، وحكى مثله ابن  ، وذكر)٥( بعض البغداديني من املالكية
" حساب األهلة واخلسوف والكسوف قطعي":، وقد قال القرايف)٦( رشد عن الداودي

وأكثر من قال باعتبار احلساب يف إثبات األهلة هم . )٧( وكذلك ابن البناء وغريه من املالكية
                                                

 .٤/٣٣٨ :ابن قدامة، املغين بتحقيق التركي  )١(
 .١٠السبكي، العلم املنشور، ص   )٢(
 .١/٢٢٣ :ورسائله. نقالً عن القنية ٢/٩٢ :شية ابن عابدينحا  )٣(
 .١٠٨، ١٠٦اد صاحل طوسون، ثبوت األهلة، ص   )٤(
 .٢/٨ :ابن دقيق العيد، اإلحكام شرح عمدة األحكام  )٥(
 .نفس املوضع السابق   )٦(
 .٤٧١العذب الزالل، ص   )٧(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٢٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ابن  :، منهم)١( شافعي يف القدميهم من الفقهاء الشافعية، ملا نسب من القول به إىل اإلمام ال
، )٦(، وابن دقيق العيد)٥( ، والسبكي)٤( ، وأبو الطيب الطربي)٣( ، والقفال الشاشي)٢( سريج
وقد ذهب مطرف ":ورأس هؤالء نص عليه القرطيب بقوله. ، وغريهم)٧( ، والعبادي)٦(العيد

يعول  :اهللا الشخري، وهو من كبار التابعني، وابن قتيبة من اللغويني فقاال مطرف بن عبد
على احلساب عند الغيم بتقدير املنازل واعتبار حساا يف صوم رمضان، حىت إنه لو كان 

استدلوا عليه مبنازله،وقدروا  :أي )٨())فإن أغمي عليكم فاقدروا له(( :×صحوا لرئي، لقوله 
  . )٩( "مبنازله،وقدروا إمتام الشهر حلسابه

                                                
من كان مذهبـه االسـتدالل   ":ريج قول الشافعي، فقد نقل عن ابن س١/٢٨٤ :ابن رشد، بداية اتهد  )١(

فإن له أن يعقد الصوم  –قد غم  –بالنجوم ومنازل القمر، مث تبني له من جهة االستدالل أن اهلالل مرئي 
 ."وجيزئه

 .١٢ص :السبكي، العلم املنشور. ٦/٢٧٩ :النووي، اموع   )٢(
 .٦/٢٨٠ :النووي، اموع   )٣(
 .هاملوضع املتقدم نفس  )٤(
 .٢٤ – ٢٣، ١٢ص  :السبكي، العلم املنشور يف إثبات الشهور  )٥(
وابن دقيق العيد هو حممد بن علـي القشـريي   . ٢/٨ :ابن دقيق العيد، اإلحكام شرح عمدة األحكام  )٦(

املنفلوطي، اشتغل مبذهب مالك وأتقنه، مث اشتغل مبذهب الشافعي، وأفـىت يف املـذهبني، تـويف سـنة     
 .هـ٧٠٢

قال العالمة العبادي إنه ":، وجاء فيهما٢/٦٣ :يويب وعمرية، حاشيتان على شرح احمللي على املنهاجقل   )٧(
إذا دل احلساب القطعي على عدم رؤيته، مل يقبل قول العدل برؤيته، وترد شهادم ا، وهو ظاهر جلي، 

 ."وال جيوز الصوم حينئذ، وخمالفة ذلك معاندة ومكابرة
 . سبق خترجيه   )٨(
 .٢/٢٩٣ :القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  )٩(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٢٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

اء املعاصرين، ومييل إىل اعتبار العمل باحلساب واألخذ بنتائجه عدد من العلم
، والشيخ طنطاوي )٢( ، والشيخ حممد رشيد رضا)١( الشيخ حممد خبيت املطيعي :منهم

  . وغريهم )٥( ، والشيخ أمحد حممد شاكر)٤( والشيخ املراغي  )٣(جوهري

 
  أثر خصوصیة الجالیات اإلسالمیة 

  فـي اعتماد الحساب
ما أن اهلالل إذا رئي يف بلد لزم مجيع البالد أوردنا فيما سبق قولني للفقهاء، يرى أوهل

إذا ثبتت رؤية هالل رمضان يف أي  :العمل ذه الرؤية والصيام مبوجبها، ووفقاً هلذا الرأي
بلد إسالمي لزم اجلاليات اإلسالمية املنتشرة يف كل أرجاء املعمورة الصوم، وإذا ثبتت رؤية 

  . اد احلساب يف هذه احلالةهالل شوال لزمها الفطر، وال ترد مسألة اعتم
أو  –ويرى القول اآلخر أن لكل بلد مطلعه، وعلى هذا القول جيب كفائياً 

أن ختصص كل جالية إسالمية بعض من رزقهم اهللا حدة البصر وتعلموا  –يستحب 
كيفية الرؤية وشروطها اللتماس رؤية اهلالل، وهذا يشكل مناسبة تدخل البهجة 

 –وقد ملست أثر ذلك عندما كنت مفيت املسلمني يف فرنسا . يةوالسرور على أبناء اجلال
وكان املعمول به إيفاد عدلني لكل منطقة مرتفعة يف  –منذ أكثر من ثالثني عاماً 

اخل اللتماس اهلالل وحتريه ... منارة مسجد باريس وبرج إيفل وقمة مومارتر :باريس
                                                

 .٨١/٨٢حممد خبيت املطيعي، إرشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة، ص ) ١(
وميكن .. واحلساب املعروف يف عصرنا هذا يفيد العلم القطعي" ٢/١٥١ :حممد رشيد رضا، تفسري املنار  )٢(

 ."حكماً بالعمل به فيصري حجة على اجلمهورلألئمة املسلمني وأمرائهم الذين يثبت عندهم أن يصدروا 

 .٤٧طنطاوي جوهري، رسالة اهلالل، ص  )٣(
 .١٥أمحد حممد شاكر، أوائل الشهور العربية، مكتبة ابن تيمية، ص  )٤(
 .املرجع السابق، املوضع ذاته) ٥(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٢٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وضوع، ويف نفس الوقت تتابع يف مظانه، بعد استطالع خمرجات األرصاد فيما خيص امل
جلنة الرؤية إذاعات الدول العربية، فإذا ثبتت الرؤية مت إبالغ هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
إلعالن ذلك، وكلف بعض املوظفني بالرد على املكاملات اهلاتفية اليت ترد إىل مسجد 

  . باريس من كل أحناء فرنسا طوال الليل
اجلاليات اإلسالمية يف الغرب تعترب مسوغاً  وأشري يف هذا الصدد إىل أن خصوصية

. العتماد احلساب يف إثبات أوائل الشهور القمرية، مبا ال خيل مبعطيات الرؤية الشرعية
ذلك أن احلسابات الدقيقة اليت تقوم ا هيئات علمية موثوقة ال ميكن أن تتعارض مع 

هذا التعارض فإمنا يعود إىل  وإذا حدث. نتائج الرؤية الشرعية املؤيدة باملراصد احلديثة
  . واهللا أعلم... اختالل يف احلساب، أو كلل يف البصر، أو قصور يف األجهزة املستعملة

 
  الفرق بین العمل بالحساب فـي الصالة والصیام

فرض اهللا تعاىل على املسلمني مخس صلوات موزعة على مدار اليوم، ونصب زوال 
هر، وغروا سبباً لوجوب املغرب، وطلوع الفجر سبباً الشمس سبباً لوجوب الظ

 قال. لوجوب الصبح، وأرسل جربيل بعالمات حمددة تبني وقت العصر ووقت العشاء
وقال عز من  ١﴾أَقمِ الصالَةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ﴿ :تعاىل
لْحمد في السماوات ولَه ا  تمسونَ وحني تصبِحونَفَسبحانَ اللَّه حني ﴿ :قائل
هذا خرب معناه األمر بالصلوات  :قال املفسرون ،)٢( ﴾رضِ وعشياً وحني تظْهِرونَواَأل

الصبح،  :املغرب والعشاء، وحني تصبحون :اخلمس يف هذه األوقات، حني متسون
فاآلية أمر بإيقاع  ؛سبحة :والصالة تسمى. ظهرال :العصر، وحني تظهرون :وعشيا

الصلوات يف أوقاا، وجاءت السنة العملية بتأكيد هذه األوقات وتوضيحها، مما يدل 

                                                
  . ٧٨: األسراء) ١(
 .١٨ – ١٧ :الروم) 2(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٢٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

على أن نفس الوقت سبب، فمن علم السبب بأي طريق كان، لزمه حكمه، فلذلك 
 : عز وجلاعتمد املسلمون احلساب املفيد للقطع يف أوقات الصلوات، امتثاالً لقول اهللا

﴿اولْنعواْ  جغتبتةً لرصبارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحنِ فَميتآي ارهالنلَ واللَّي
ابسالْحو نِنيالس ددواْ علَمعتلو كُمبن رالً م١( ﴾فَض(   .  

رمضان، ونصب رؤية اهلالل سبباً وفرض اهللا تعاىل على املسلمني صوم شهر 
لشهود الشهر ووجوب الصوم، وجاءت السنة العملية بتأكيد سبب الصوم، وهو رؤية 

، ومل ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(( :اهلالل خارجاً عن شعاع الشمس، فقال 
صوموا وأفطروا لنفس خروج اهلالل عن شعاع الشمس، فخروج اهلالل عن  :يقل

، "دلوك الشمس"س هو سبب الصوم، كما يف الصالة اليت جعل سببها شعاع الشمس لي
فاقدروا ":، ويف رواية"فأكملوا العدة ثالثني –فإن غم عليكم " –فإن خفيت الرؤية 

، فنصب الشارع احلكيم رؤية اهلالل أو إكمال العدة ثالثني سبباً لوجوب الصوم، "له
  .)٢( ومل يتعرض خلروج اهلالل عن شعاع الشمس

اليت جعل سبب  –ذا التقرير يتبني الفرق بني العمل باحلساب يف الصالة و
الذي جعل سبب وجوبه  –وبني العمل باحلساب يف الصوم  –وجوا نفس الوقت 

  . واهللا أعلم –الرؤية، وليس نفس الوقت 
  
  

                                                
 .١٢ :اإلسراء)١(
 .٢/١٧٩ :القرايف، الفروق )٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٢٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
  المجامع الفقھیة وقضیة إثبات األھلة

دايته يف شىت البقاع، ومجعت بالده وحدة منذ أضاء نور اإلسالم، وانتشرت ه
دينية وسياسية، واملسلمون يف كل إقليم يصومون لرؤية اهلالل ويفطرون لرؤيته مىت 
ثبتت هذه الرؤية لديهم، ومل نسمع أن أحداً أطلق صيحات استنكار بسبب اختالف 

  .املسلمني يف صومهم وفطرهم تبعاً الختالف املطالع عندهم
ني داء الشقاق والتشرذم، وانضووا حتت كيانات مستقلة فلما أصاب املسلم

مصطنعة، ومتكن اهلوى من أفئدم وسيطر على تصرفام، فخالفوا أقرب جريام يف 
مواقيت أعيادهم نتيجة االختالف معهم يف االجتاه املذهيب أو السياسي، حينئذ عمت 

 –تحالة رؤيته علمياً مع اس –فوضى االجتهاد، وادعى من ال خالق هلم رؤية اهلالل 
وصادفت دعواهم هوى يف نفوس بعض املسئولني ليزيدوا من شقة اخلالف، حىت أعلنت 
بعض البلدان اإلسالمية الصوم والفطر بفارق يومني أو ثالثة عن بلدان تشترك معها يف 

  . املطالع أو يف جزء من الليل، مما يستحيل تصوره عقالً
بعض احلكماء من أصحاب الغرية على هذا الدين  دعا –ولغريه من األسباب  –هلذا 

وأهله إىل حماولة مجع مشل املسلمني، وإخضاع الفتوى الجتهاد مجاعي، يلتقي فيه العامل 
الفقيه مع العامل يف االجتماع أو االقتصاد أو الطب أو الفلك أو غري ذلك من العلوم 

ملذهل الذي تشهده كافة ميادين والفنون، يبحثون النازلة بتجرد وموضوعية يف ظل التطور ا
  . إىل كل أرجاء املعمورة –حلظة وقوعه  –العلم واملعرفة، وتنقله وسائل االتصال 

وقد انعكس شيء من ذلك على موضوع هذا البحث فانعقدت عدة مؤمترات 
   :وندوات لبحث قضية إثبات األهلة، نذكر منها على سبيل املثال

م، وكذلك قرار ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ :جممع البحوث اإلسالمية باألزهر )١(
  . م١٩٧٩ :اللجنة الشرعية الفلكية باألزهر برئاسة الشيخ حممود شلتوت



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٢٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 . هـ١٣٨٩ماليزيا  :مؤمتر توحيد أوائل الشهور العربية )٢(
 -هـ ١٣٩٨استنبول  :جلنة التقومي اهلجري املوحد، الدورة السادسة )٣(

 . م١٩٧٨
بيان توحيد ( هـ ١٤٠٠ :كرمةامع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة امل )٤(

 ). القرار ( هـ ١٤٠١، )األهلة من عدمه 
،    م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦جدة  :جممع الفقه اإلسالمي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي )٥(

م، ويف هذه اجللسة قدم فريق علماء جامعة امللك ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧عمان 
 . فقهياً –قسم علوم الفلك تقريراً علمياً  –عبدالعزيز 

 . هـ١٤٠٩الكويت  :بات األهلةندوة إث )٦(

   :وفي ھذا اإلطار یمكن طرح عدة تساؤالت

  مدى إلزام قرارات المجامع الفقھیة بالنسبة للعامة ؟  :أوالً 
ن قرارات اامع الفقهية متثل نوعاً من االجتهاد اجلماعي، بين على إ :والجواب

ة، وعرضت للنقاش يف حبوث علمية جادة تعتمد املناهج الصحيحة للبحث ومقارنة األدل
  . جلسات علنية، مث اختذ القرار بناء على الرأي الذي رجحته األكثرية

وال نزعم أن هذا االجتهاد ملزم للعامة أو لغريهم، إال إذا حكم ويل األمر بالعمل به، فمن 
  . أن حكم احلاكم يرفع اخلالف يف املسائل االجتهادية :املقرر شرعاً

تالف قرارات المجامع في موضوع معین ما الحكم عند اخ :ثانیاً 
  ؟

أن كل واحد من هذه اامع تعرض للمسألة املطروحـة للنقـاش    :والجواب
ببحوث أعدها علماؤه، ومتت دراستها وترجيح ما رآه األكثرية مقارباً للدليل وحمققـاً  

  . للمصلحة



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٢٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

من اختالف هذه القرارات يف نفـس القضـية، فمجـال     –شرعاً  –وال مانع 
تهاد واسع، وبابه مفتوح لكل من استجمع شروطه، واتهد مثاب على اجتـهاده  االج

وما مل يأمر ويل األمر بتنفيذ رأي حمدد صادر عن أحد هذه . يف حاليت الصواب واخلطأ
اامع، يظل االجتهاد الفردي قائماً، ويعمل غري اتهد مبا تطمئن إليه نفسه من هـذه  

  . القرارات

  .مخالف لما اجتمع علیھ الناس أو سوادھم األعظمموقف ال :ثالثاً 
القرآنية واألحاديث النبوية تترى يف احلث على إتباع سـبيل املـؤمنني،    اآليات

أقرب إىل الصواب، ألن كل فرد يربز رأيه وحياور  –غالباً  –واالجتهاد اجلماعي يكون 
عدداً من املتخصصني  –إىل جانب الفقهاء  –غريه، إضافة إىل أن االجتهاد اجلماعي يضم 

ما رآه املسلمون حسناً فهو " :يف علوم شىت، حبيث يكمل بعضهم البعض اآلخر، ويف األثر
  ". عند اهللا حسن

ك ع ذل فإذا اجتمع سواد الناس على أمر معني فإنه ال يعين إنكار االجتـهاد   :وم
قائم بـه قـد   الفردي حبال من األحوال، ويظل حق األفراد يف االجتهاد ثابتاً، مادام ال

  . استجمع الشروط املقررة لالجتهاد، وكان لرأيه مسـوغ مقبول



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٣٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  مشــــروع قـــــرار
 ً اختالف املطالع من األمور املقررة شرعاً وعقالً، وهو رأي مجهور الفقهاء،    :أوال

وجرى عليه العمل يف أقاليم الدولة اإلسالمية، فال ينبغي التهويل واملبالغة يف أنه 
  . عدم وحدة املسلمنيمدعاة إىل 

 باملراصداألصل يف معرفة دخول الشهر القمري هو الرؤية البصرية، ويستعان عليها   :ثانیاً 
درجات بعد ) ٨(واحلساب الفلكي، على أال يقل البعد الزاوي بني الشمس والقمر عن 

عن مخس  –عند غروب الشمس  –االقتران، وأال تقل زاوية ارتفاع القمر عن األفق 
  . درجات

ذكراً  –تثبت رؤية هالل رمضان بالتواتر واالستفاضة، كما تثبت خبرب الواحد    :ثالثاً 
إذا مل تتمكن التهمة يف إخباره، بأن يثبت يقيناً استحالة الرؤية  –كان أو أنثى 
  . يف هذا الوقت

ينبغي على اجلاليات اإلسالمية ترائي اهلالل ليلة الثالثني من شعبان ومن   :رابعاً 
، ويكون صومهم وإفطارهم بناء على هذه الرؤية، وعند وجود ما مينع رمضان

من الرؤية ميكنهم العمل برؤية من يثقون به من البالد اإلسالمية اليت تشترك 
  . -وإن قل  –معهم يف جزء من ليلة الرؤية 

 
  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٣١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  
  
  

منھجیة إثبات األھلة في ظل 
  المتغیرات المعاصرة

  
  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ


  اخلبري مبجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
  وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء التابعة له

   



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٣٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٣٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  :المقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
إله إال اهللا  ن ال مضل له و من يضلل فال هادي له، و أشهد أأعمالنا،  من يهده اهللا فال

   :، أما بعد×وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده و رسوله 
من أعظم القضايا اليت تؤرق املسلمني املقيمني خارج البالد اإلسالمية كل عام  فإن

موعد العيدين  قضايا األهلة وما يتعلق ا من إثبات دخول شهر رمضان الكرمي وحتديد
  .املباركني
قضايا األهلة رغم أا تشغل بال عموم املسلمني يف مجيع البلدان، إال أن شغلها و

لبال املسلمني املقيمني يف البالد غري اإلسالمية أعظم، ألنه يوجد يف بالد اإلسالم هيئات 
رتاع القضاء والفتوى املكلفة من قبل احلكومات اإلسالمية، وهذه اهليئات حتسم ال

وتوحد املسلمني يف البلد الواحد على موعد بدء الصوم وموعد العيدين، خبالف حال 
املسلمني يف الغرب الذين يعانون من تعدد املرجعيات الشرعية، ووجود جهات عديدة 
لإلفتاء حيصل بينها االختالف وتعدد اآلراء كل عام يف قضايا األهلة كقضية احلساب 

متزيق إىل وقضية اعتبار اختالف املطالع أو عدمه، مما يؤدي  الفلكي ومدى االعتداد به،
وحدة املسلمني داخل املدينة الواحدة، بل داخل احلي الواحد، بل داخل البيت الواحد 
أحيانا الذي يكون فيه أحد أفراد األسرة صائما على أن اليوم من رمضان عمال بقرار 

 ن نفس األسرة يف نفس البيت مفطراًمركز إسالمي يف مدينته، بينما يكون فرد آخر م
  ! مبتهجا بفرحة العيد عمال بقرار مركز إسالمي آخر يف نفس املدينة 

وتفرق املسلمني يف هذه الشعائر الظاهرة أمر مؤمل، غري أن األمر األشد إيالما 
للمسلمني يف الغرب هو  عجزهم عن تقدمي تعليل مقنع جييبون به عن تساؤالت غري 

فرادا وهيئات عندما يتساءلون عن موعد العيد حىت مينحوا أبناء املسلمني املسلمني أ



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٣٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

عطلة من املدارس أو حىت ينشروا عن عيد املسلمني حتقيقا صحفيا أو برناجما تلفازيا، 
يوم اخلميس، قالوا هلم لكن جاءنا بيان من  –مثالًً  –وإذا أجام املسلمون بأن العيد 

العيد يوم اجلمعة، بل رمبا يوم السبت، حيث حيصل أحيانا املركز اإلسالمي الفالين أن 
دهم أن يكون عيد طائفة من املسلمني يف املدينة يف يوم معني، وعيد طائفة أخرى بع

  ! بيومني
وسبب األمل هنا ما يسببه هذا التفرق الظاهر من صد عن سبيل اهللا، وتشويه 

سف للجهود الدعوية اليت يبذهلا لصورة اإلسالم املشرقة، وتنفري عن الدين احلنيف، ون
  .اهللا طيلة العامإىل الدعاة 

ولكن مع وجود هذا الواقع املؤمل، فإن البشائر حبمد اهللا تتواىل، حيث بدأ 
املخلصون من دعاة املسلمني يف الغرب يبذلون ما يف وسعهم للخروج من هذا النفق 

أو مجعيات أو مراكز  املظلم، من العصبيات اجلاهلية لقوميات أو مذاهب أو أحزاب
كلمة سواء إىل أوغري ذلك من العصبيات اليت شتت مجع املسلمني، وتنادوا فيما بينهم 

فبدأ ينشأ على املستويات احمللية داخل العديد من املدن األمريكية على سبيل املثال 
روابط أو جمالس جتمع أئمة املراكز اإلسالمية يف املدينة الواحدة من أجل التشاور 

لتنسيق وتوحيد كلمة املسلمني يف القضايا الظاهرة، مث نشأ احتاد ألئمة املسلمني وا
بأمريكا الشمالية يسعى لتوحيد كلمة أئمة املسلمني على اختالف انتماءام، كما كان 

، الذي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاعلى املسلمني يف أمريكا نشأة تعاىل من فضل اهللا 
فقهاء العامل اإلسالمي ممن هلم القبول عند عموم املسلمني،  يضم عددا كبريا من أبرز

ويسعى جاهدا ليكون مرجعية املسلمني يف الفتوى يف تلك البالد، وسببا يف مجع 
كلمتهم، وقد بدأنا نرى بوادر ذلك حبمد اهللا تعاىل، حيث إن العديد من اهليئات 

 شرعياً مرجعاً بأمريكا يعةمجمع فقهاء الشرواجلمعيات واملراكز اإلسالمية قد اختذت 
  .هلا، وصارت فتاواه وقراراته معتمدة لديها



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٣٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

مجمع ما سبق من بيان ألمهية موضوع األهلة وقضاياها، ورغبة من إىل ونظراً 
يف املسامهة بدور فعال يف توحيد وجهات النظر لدى مسلمي فقهاء الشريعة بأمريكا 

بإعداد ع فقهاء الشريعة بأمريكا مجمأمريكا حول تلك القضايا، فقد كلفت من قبل 
حبث عن منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة، حبيث أركز فيه على القضايا 
الشائكة اليت هي حمل الرتاع يف تلك القضايا، وأدرس أثر املتغريات املعاصرة حنو أثر 

تالل األجنيب احلدود السياسية بني الدول واليت نشأت يف معظم بالد املسلمني عن االح
دويالت شىت، وحال املسلمني يف الغرب ومدى اإللزام إىل الذي قسم دولة اإلسالم 

شرعا بقرارات املراكز واجلمعيات اإلسالمية، وأثر تقدم علم الفلك وتطوره، وأثر 
املخترعات العصرية كاملناظري، واألقمار الصناعية والطائرات، وسائر ما يستعمل يف 

حنو ذلك من املستجدات، بغية عرض البحث على املؤمتر الثالث استطالع األهلة، و
للمجمع، حىت ينظر فيه مشاخينا العلماء األعالم، ويتخذوا بشأا القرارات الصائبة 

أن يعينين تعاىل أن يكتب فيها النفع للمسلمني، وأسأل اهللا تعاىل املوفقة، اليت نسأل اهللا 
  . على القيام مبا كلفت به على أمت وجه

ثالثة أبواب، تناولت يف الباب األول أثر احلساب إىل هذا وقد قسمت البحث 
الفلكي يف إثبات األهلة، وما يتعلق بذلك من القضايا حنو مدى قطعية احلساب، والفرق 
بني حساب أهلة الصوم وحساب مواقيت الصالة، وصفة ترائي اهلالل، وتناولت يف 

ثبات األهلة، وما يتعلق بذلك من القضايا مثل أثر الباب الثاين أثر اختالف املطالع يف إ
 احلدود السياسية يف العمل باختالف املطالع، وأثر اختالف املطالع على عيد األضحى،
وتناولت يف الباب الثالث مدى إلزام قرارات اامع الفقهية واملراكز اإلسالمية يف قضايا 

البحث، مث فهرس املراجع وفهرس  األهلة، مث اخلامتة أوردت فيها خالصة بأهم نتائج
  .أن يكتب هلذا البحث القبول، وأن ينفع به املسلمنيتعاىل املوضوعات، وأسأل اهللا 

  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٣٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  الحساب الفلكي وأثره في إثبات األھلة

  

  :األدلة الواردة في موضوع العمل بالحساب
ى رؤية هالل أنه ليس مثة وسيلة إلثبات دخول شهر رمضان سو ×بين لنا النيب  

رمضان أو إكمال شعبان ثالثني يوما إذا مل نر هالل رمضان، جاء ذلك يف حديث رواه 
هم عبد اهللا بن عمر وأبو هريرة وابن  )١(تسعة من أصحابه بألفاظ متقاربة  ×عن النيب 

عباس وحذيفة وجابر وعائشة وطلق بن علي وأبو بكرة والرباء بن عازب رضي اهللا 
إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم (( :قال × عنهم أن النيب

جاء يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما و، )٢))(عليكم فأكملوا العدة ثالثني
يعين ) ٣))(إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذا(( :أنه قال ×عن النيب 

الشهر تسع وعشرون ليلة فال تصوموا (ة ويف رواي، مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثني
إما أن وأما قول من قال إن احلديث ، )عليكم فأكملوا العدة ثالثني حىت تروه فإن غم

                                                
 )طبعة البغا( ٦٧٤ :ص ٢ :صحيح البخاري ج :على سبيل املثال هذه األلفاظ للحديث يف صحيح البخاري أنظر) ١(

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد  ×باب قول النيب 
فع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن نا١٨٠٧ ×عصى أبا القاسم 

ذكر رمضان فقال ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدروا له  ×رسول اهللا 
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن  ١٨٠٨

 ١٨٠٩تسع وعشرون ليلة فال تصوموا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني  قال الشهر ×رسول اهللا 
الشهر  ×حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال مسعت بن عمر رضي اهللا عنهما يقول قال النيب 

ل مسعت أبا هريرة حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حممد بن زياد قا ١٨١٠هكذا وهكذا وخنس اإلام يف الثالثة 
عليكم فأكملوا  ميوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غصوم ×أو قال أبو القاسم  ×رضي اهللا عنه يقول قال النيب 

  .عدة شعبان ثالثني
  .سبق خترجيه  ) ٢(
  .سبق خترجيه   )٣(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٣٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

القول بتحرمي الكتابة  ذلكزم على ليكون احلديث ياً عن الكتابة واحلساب في
 اإلخبار عن واقع يف ذلك من بابوإما أن يكون احلديث  وال قائل به، واحلساب

العصر، حيث كان العرب آنذاك أمةً أمية ال يعرف أغلبهم الكتابة وال احلساب 
ويعتمدون على الرؤية يف إثبات شهورهم، بينما كان اليهود يعملون بالتقومي القمري 

  .كالعرب ولكنهم كانوا يعتمدون على احلساب يف إثبات شهورهم
وصة وحساب النهي عن كتابة خمصباحلديث هو املقصود فيجاب عنه بأن 

   .خمصوص وهو ما يتعلق باألهلة وإثباا أو نفيها، وليس النهي عن كل كتابة وحساب
قال الشهر هكذا ) وال حنسب( ×للقرينة اليت يف نفس احلديث فبعد قوله  :أوالً

  .احلديث... عليكم وهكذا وهكذا فإن غم
القرآن والسنة  مجعا بينه وبني األدلة األخرى الدالة على مشروعية كتابة :ثانياً

  .وغريمها وعلى حساب الفرائض وغريها
فإن أغمي عليكم ( :هذا وقد جاء يف بعض ألفاظ رواية ابن عمر للحديث املذكور

استدلوا عليه مبنازله وقدروا إمتام ففسره القائلون باحلساب بأن املراد به ) فاقدروا له
) فاقدروا له(معىن  هو أنبينما التفسري الصحيح الذي عليه اجلمهور  الشهر حبسابه،

  . )١(فأكملوا العدة  :بدليل أن الروايات األخرى فيهافأكملوا املقدار 
  :قال اإلمام النووي يف اموع 

فقال أمحد بن » فإن غم عليكم فاقدروا له« ×واختلف العلماء يف معىن قوله 
يام ليلة حنبل وطائفة قليلة معناه ضيقوا له وقدروه حتت السحاب، وأوجب هؤالء ص

الغيم وقال مطرف بن عبد اهللا وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه 
حبساب املنازل، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجهور السلف واخللف معناه قدروا 

                                                
ا له فضيقوا وللحديث تفسري آخر قال به ابن عمر رضي اهللا عنه  واختاره اإلمام أمحد أن معىن فاقدرو )١(

عليه بأن تصوموا يوم الشك، وهذا التفسري مرجوح، ملا جاء يف بقية ألفاظ احلديث ورواياته، وألنه صح 
  .أنه ى عن صوم يوم الشك ×عن النيب 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٣٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أقدره   بتخفيف الدال   له متام العدد ثالثني يوماً قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء 
وكسرها وقدرته بتشديدها، وأقدرته مبعىن واحد وهو من التقدير قال  وأقدره بضمها

املرسالت واحتج اجلمهور  ) فقدرنا فنعم القادرون(  :تعاىلاخلطايب وغريه ومنه قوله 
بالروايات اليت ذكرناها وكلها صحيحة صرحية فأكملوا العدة ثالثني واقدروا له ثالثني، 

قال اجلمهور ومن قال بتقدير احلساب فهو منابذ ، قةوهي مفسرة لرواية فاقدروا له املطل
يف  ×لصريح باقي الروايات، وقوله مردود، ومن قال حبساب املنازل فقوله مردود بقوله 

احلديث قالوا  ))إنا أمة أمية ال حنسب وال نكتب الشهر هكذا وهكذا(( الصحيحني
إال أفراد من الناس يف وألن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، ألنه ال يعرف احلساب 

البلدان الكبار، فالصواب ما قاله اجلمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح األحاديث 
  .)١(السابقة 

  :قال اإلمام القرطبي في تفسیره
أي قدروا املنازل وهذا ال نعلم ) فاقدروا له(وذكر الداودي أنه قيل يف معىن قوله 

يعترب يف ذلك بقول املنجمني واإلمجاع  أحدا قال به إال بعض أصحاب الشافعي أنه
  .حجة عليهم

  أي استدلوا عليه مبنازله وقدروا إمتام الشهر حبسابه ) فإن أغمي عليكم فاقدروا له(
فأكملوا املقدار يفسره حديث أيب هريرة فأكملوا ) فاقدروا له(وقال اجلمهور معىن 

  .)٢( العدة 
عدلٌ هالل  )١(ذا رأى مسلم واحد إ األحاديث املذكورة تفيد أنه وعلى هذا فإن

رمضان وجب على املسلمني الصيام، وإذا مل ير اهلالل أحد من املسلمني العدول فإنه 

                                                
  .٢٧٠ :ص ٦ :اموع للنووي ج )١(
  .٢٩٣ :ص ٢ :تفسري القرطيب ج )٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٣٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

جيب إكمال عدة شعبان ثالثني يوما حىت لو كان اهلالل موجودا ومل نره، ألن الشرع 
  .علق الصيام برؤية اهلالل ال بوجوده

  مذاھب الفقھاء في العمل بالحساب
  :وال احملكية يف هذه املسألة ثالثة أقوال، وهي كما يلياألق

الصحابة والتابعون واألئمة األربعة أبو حنيفة ومالك عليه أمجع وهو ما  :القول األول
والشافعي وأمحد ومجيع الفقهاء يف القرون الثالثة املفضلة على أنه ال يعمل باحلساب 

يف نفي شهادة الشهود الذين رأوا  الفلكي يف إثبات دخول شهر رمضان أو غريه، وال
اهلالل، بل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عمن يعمل باحلساب الفلكي يف إثبات دخول 

   .)٢(شهر رمضان إنه ضال يف الشريعة مبتدع يف الدين خمالف للعقل
الشيخ العالمة وقد حكى اإلمجاع على هذا القول عدد من األئمة كما نقل ذلك 

  :زيد  فقال بواهللا أ بكر بن عبد
 يقتدى به وقال ابن عرفة ال ن من يصوم باحلساب الإتعاىل قال مالك رمحه اهللا (

هل العلم يف القدمي أعلى موجبه غري واحد من  اإلمجاععرفه ملالكي بل قد حكى أ
وشيخ  القرطيب،ومن املالكية الباجي وابن رشد وشراف واحلديث منهم ابن املنذر يف األ

ق يواحلافظ ابن حجر والسبكي والعيين وابن عابدين والشوكاين وصد ةابن تيمي اإلسالم

                                                                                                              
عدل واحد أم البد من رؤية عدلني على األقل، اختلف الفقهاء يف إثبات دخول رمضان هل تكفي رؤية ) ١(

فصام وأمر الناس بصيامه،  ×فذهب أمحد إىل األول حلديث ابن عمر رأيت اهلالل فأخربت رسول اهللا 
وذهب اجلمهور إىل أن دخول شهر رمضان ال يثبت برؤية واحد بل البد من رؤية عدلني على األقل، بل 

ت دخول شوال وباقي األشهر ارؤية مجع من الناس، وأما يف إثبزاد احلنفية فاشترطوا يف حالة الصحو 
  .، واملغيناموع لني على األقل يف مجيع املذاهب،فالبد من رؤية عد

  .١٣٢ص٢٥ججمموع الفتاوى  )٢(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٤٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

محد أومال علي قاري وقال  يةاآل) ن عدة الشهورإ(تعاىل حسن خان يف تفسريمها لقوله 
 . )١(اهـ )و كادت تتفق على ذلكأواتفقت كلمتهم (شاكر 
   :ها وهذه نقوالت عن مانعي العمل باحلساب الفلكي يف إثبات األهلة أو نفي 

  :قال اإلمام ابن عبد البر في التمھید
مذهب تركه العلماء قدميا وحديثا لألحاديث  -أي العمل باحلساب  –وهو 

ومل ، ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني(( ×الثابتة عن النيب 
هو شيء روي  يتعلق أحد من فقهاء املسلمني فيما علمت باعتبار املنازل يف ذلك وإمنا

عن مطرف بن الشخري وليس بصحيح عنه واهللا أعلم، ولو صح ما وجب اتباعه عليه 
وقد تأول بعض فقهاء البصرة يف معىن قوله يف احلديث بـ  ؛لشذوذه وملخالفة احلجة له

وقال ابن قتيبة يف قوله فاقدروا له أي فقدروا ، "دروا له حنو ذلك والقول فيه واحدفاق"
ل وهو قول قد ذكرنا شذوذه وخمالفة أهل العلم له وليس هذا من شأن ابن السري واملناز

  .قتيبة وال هو ممن يعرج عليه يف هذا الباب
وقد حكي عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه االستدالل بالنجوم ومنازل القمر 

بيته مث تبني له من جهة النجوم أن اهلالل الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام وي
   .وجيزئه

والصحيح عنه يف كتبه وعند أصحابه أنه ال يصح اعتقاد رمضان إال برؤية أو 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة (( ×شهادة عادلة لقوله 

  .)٢( ))ثالثني يوماً

  :اإلمام النووي في المجموعوتقدم قول 

                                                
حكم توحيد الرؤية  ،باحلساب الفلكي إثبااكم حئل الشهور العربية اوألتني يف أبيان مس :رسالة بعنوان )١(

  .زيد بوأعبد اهللا ر بن بكللشيخ 
  . سبق خترجيه   )٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٤١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

لف واخللف معناه قدروا له متام قال مالك وأبو حنيفة و الشافعي ومجهور الس
قال اجلمهور ومن قال بتقدير احلساب فهو منابذ لصريح باقي ...العدد ثالثني يوماً

يف  ×الروايات، وقوله مردود، ومن قال حبساب املنازل فقوله مردود بقوله 
احلديث قالوا  ))إنا أمة أمية ال حنسب وال نكتب الشهر هكذا وهكذا(( ))الصحيحني((

الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، ألنه ال يعرف احلساب إال أفراد من الناس يف وألن 
البلدان الكبار، فالصواب ما قاله اجلمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح األحاديث 

  .)١(السابقة 

  :وقال اإلمام القرطبي في تفسیره
تيبة من بن الشخري وهو من كبار التابعني وابن قعبد اهللا وقد ذهب مطرف بن 

اللغويني فقاال يعول على احلساب عند الغيم بتقدير املنازل واعتبار حساا يف صوم 
) فإن أغمي عليكم فاقدروا له(رمضان حىت إنه لو كان صحوا لرؤي لقوله عليه السالم 

) فاقدروا له(أي استدلوا عليه مبنازله وقدروا إمتام الشهر حبسابه وقال اجلمهور معىن 
   .دار يفسره حديث أيب هريرة فأكملوا العدةفأكملوا املق

أي قدروا املنازل وهذا ال نعلم ) فاقدروا له(وذكر الداودي أنه قيل يف معىن قوله 
أحدا قال به إال بعض أصحاب الشافعي أنه يعترب يف ذلك بقول املنجمني واإلمجاع 

   .حجة عليهم
الل وال يفطر لرؤيته وإمنا وقد روى ابن نافع عن مالك يف اإلمام ال يصوم لرؤية اهل

يصوم ويفطر على احلساب إنه ال يقتدى به وال يتبع قال ابن العريب وقد زل بعض 
. انتهى) أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على احلساب وهي عثرة ال لعا هلا 

رؤية هالل الصوم أو احلج أو العدة  يفأن العمل  اإلسالمفإنا نعلم باالضطرار من دين 
أو اإليالء ذلك من األحكام املعلقة باهلالل خبرب احلاسب أنه يرى أو ال يرى ال جيوز، 

                                                
  .٢٧٠ :ص ٦ :اموع للنووي ج )١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٤٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وقد أمجع املسلمون عليه وال يعرف فيه . بذلك كثرية والنصوص املستفيضة عن النيب
  .)١(خالف قدمي أصالً وال خالف حديث

  :الدھلوي في الحجة البالغة قال الشاه ولي هللا
وطا بالشهر القمري باعتبار رؤية اهلالل وهو تارة ثالثون ملا كان وقت الصوم مضب

هذا األصل وأيضا إىل شتباه أن يرجع وجب يف صورة اال:يوما وتارة تسع وعشرون
مبىن الشرائع على األمور الظاهرة عند األميني دون التعمق واحملاسبات النجومية بل 

  . نكتب وال حنسب إنا أمة أمية ال ×الشريعة واردة بإمخال ذكرها وهو قوله 

   :صدیق حسن خانالعالمة وقال 
خروجا معرفة وقته برؤية اهلالل دخوال وقال بعض احملققني التكليف الشهري علق 

أو إكمال العدة ثالثني يوما فهل يف األكوان أوضح من هذا البيان والتوقيت يف األيام 
  .)٢( والشهور باحلساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق األمة

                                                
  .٢٩٣ :ص ٢ :تفسري القرطيب ج )١(
  .١١ص  ٢جالندية الروضة  )٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٤٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  ار المجمع الفقھي اإلسالمي بجدةقر
  ..هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد احلمد

فإنَّ جملس امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة قد اطَّلع يف دورته الرابعة، املنعقدة 
شر من شهر مبقر رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، يف الفترة ما بني السابع والسابع ع

هـ على صورة خطاب الدعوة اإلسالمية يف سنغافورة، املؤرخ  ١٤٠١ربيع اآلخر سنة 
م، املوجه لسعادة القائم بأعمال  ١٩٧٩أغسطس  ٨هـ، املوافق  ١٣٩٩شوال  ١٦يف 

سفارة اململكة العربية السعودية هناك، والذي يتضمن أنه حصل خالف بني هذه 
 ١٣٩٩يف بداية شهر رمضان وايته، سنة  ؛سالمي يف سنغافورةاجلمعية وبني الس اإل

حيث رأت اجلمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس  ؛م١٩٧٩هـ، املوافق 
وفقاً لعموم األدلَّة الشرعية، بينما رأى الس اإلسالمي يف سنغافورة  ؛الرؤية الشرعية

بالنسبة لدول (( :معلِّالً ذلك بقوله ؛اء واية رمضان املذكور باحلساب الفلكيدابت
وعلى وجه اخلصوص سنغافورة،  ؛منطقة آسيا، حيث كانت مساؤها حمجوبة بالغمام

 ؛فاألماكن لرؤية اهلالل أكثرها حمجوبة عن الرؤية، وهذا يعترب من األعذار اليت البد منها
  )).لذا جيب التقدير عن طريق احلساب

  مع الفقهياإلسالمي بدراسة وافية هلذا املوضوع على ضوء وبعد أن قام جملس ا
قرر جملس امع الفقهي اإلسالمي تأييده جلمعية الدعوة  ،النصوص الشرعية

  .لوضوح األدلَّة الشرعية ؛اإلسالمية فيما ذهبت إليه
كما يقرر أنه بالنسبة هلذا الوضع الذي يوجد يف أماكن كسنغافورة، وبعض 

فإنَّ للمسلمني يف تلك  ؛مبا مينع الرؤية حيث تكون مساؤها حمجوبةمناطق آسيا وغريها، 
املناطق وما شاها أن يأخذوا مبن يثقون به من البالد اإلسالمية اليت تعتمد على الرؤية 

صوموا لرؤيته (( :×عمالً بقوله  ؛البصرية للهالل دون احلساب بأي شكلٍ من األشكال



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٤٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ال تصوموا (( :×، وقوله )١))(ليكم فأكملوا العدة ثالثنيفإنَّ غُم ع ؛وأفطروا لرؤيته
، )٢))(و تكملوا العدة، وال تفطروا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدةأحىت تروا اهلالل 

  .وما جاء يف معنامها من األحاديث

  :توقیعاتال
  حممد علي احلركان :نائبه• اهللا بن محيد  عبد :رئیس المجمع

حممد • حممد حممود الصواف • مصطفى الزرقاء • باز  العزيز بن عبد :األعضاء
• حممد الشاذيل النيفر • مربوك العوادي • اهللا السبيل  حممد بن عبد• صاحل العثيمني 

• حسنني حممد خملوف • أبو بكر حممود جومي •حممد رشيدي • عبدالقدوس اهلامشي 
  .)٣(حممد رشيد قباين 

ة لإلف ة الدائم اوى اللجن ن فت ة وم ة العربی اء بالمملك ت
  :السعودیة

  ما ھي الطریقة التي یثبت بھا أول كل شھر قمري ؟ :سؤال
على أنَّ اهلالل مىت رآه ثقة بعد  ×لَّت األحاديث الصحيحة عن النيب د :جواب

غروب الشمس يف ليلة الثالثني من شعبان أو ثقات ليلة الثالثني من رمضان فإن الرؤية 
 عرفة اليت ميكثها القمر إىل ا أول الشهر، من غري حاجة تكون معتربة، وياعتبار املد

ألنه ليس هناك يف  ؛سواٌء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر ؛بعد غروب الشمس
بعد غروب األحاديث الصحيحة ما يدلُّ على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر 

  .على ما ذكرنا ة كبار العلماء باململكةئيالشمس، وقد وافق جملس ه

                                                
  .سبق خترجيه  ) ١(
  . سبق خترجيه  )  ٢(
    ).٦٤-٦٣/ ص(قرارات امع الفقهي اإلسالمي  :من كتاب )٣(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٤٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
  

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء
  

العزيز بن  عبد• الرزاق عفيفي  عبد• بن غديان عبد اهللا • بن قعود عبد اهللا 
  .)١(باز

  

   :سؤالويف فتوى أخرى وجه للجنة هذا ال
ماد في بدء الصوم ونھایتھ على الحساب ھل یجوز للمسلم االعت

  الفلكي، أو البد من رؤیة الھالل ؟
الشريعة اإلسالمية شريعة مسحة، وهي عامة شاملةٌ أحكامها الثقلني  :جواب

فلهذا  ؛اإلنس واجلن، على اختالف طبقام، علماء وأميني، أهل حضر وأهل بادية
فجعل دخول أوقاا وخروجها  ؛اتمعرفة أوقات العبادإىل سهل اهللا عليهم الطريق 

جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت املغرب، وخروج وقت ، أمارات يف معرفتها
وجعل رؤية اهلالل ، أمارة على دخول وقت العشاء مثالًالعصر، وغروب الشفق األمحر 

  .بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق
يكلِّفنا معرفة بدء الشهر القمري مبا ال يعرفه إالَّ الرتر اليسري من الناس، وهو ومل 

جبعل  ؛وذا جاءت نصوص الكتاب والسنة، لم النجوم، أو علم احلساب الفلكيع
ن، واإلفطار منه برؤية رؤية اهلالل ومشاهدته أمارة على بدء صوم املسلمني شهر رمضا

  .عيد الفطر ويوم عرفات وكذلك احلال يف ثبوت، هالل شوال
يسأَلُونك ﴿ :، وقال تعاىل)٢(﴾فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه﴿ :قال اهللا تعاىل

جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ األهإذا رأيتموه فصوموا، (( :×، وقال النيب )٣(﴾ع
                                                

  .)٢٠٣١( الفتوى ، )٩٢-١٠/٩١(لجنة فتاوى ال  )١(
  .١٨٥ :البقرة)  ٢(
  .١٨٩ :البقرة)  ٣(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٤٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فجعل عليه الصالة ، )١))(ملوا العدة ثالثنيوإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُم عليكم فأك
والسالم الصوم لثبوت رؤية هالل شهر رمضان، واإلفطار منه لثبوت رؤية هالل شوال، 

  .ومل يربط ذلك حبساب النجوم وسري الكواكب
، وزمن اخللفاء الراشدين واألئمة األربعة، ×وعلى هذا جرى العمل زمن النيب 

فالرجوع يف إثبات الشهور القمرية ، بالفضل واخلري ×ا النيب والقرون الثالثة اليت شهد هل
علم النجوم يف بدء العبادات واخلروج منها دون الرؤية من البدع اليت ال خري فيها، إىل 

 ×وإنَّ اململكة العربية السعودية متمسكة مبا كان عليه النيب ، وال مستند هلا من الشريعة
، يام واإلفطار واألعياد وأوقات احلج وحنوها برؤية اهلالليف إثبات الص ؛والسلف الصاحل

يف البدع اليت  من سلف يف الشؤون الدينية، والشر كلُّ الشر إتباعواخلري كل اخلري يف 
  .حفظنا اهللا وإياك، ومجيع املسلمني من الفنت ما ظهر منها وما بطن، أحدثت يف الدين

 
  لدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءاللجنة ا

  )٢( الرزاق عفيفي عبد•• بن غديان عبد اهللا •• بن منيع عبد اهللا 
  

العمل باحلساب يف إثبات دخول الشهر وخروجه، ويف نفي الرؤية إذا  :القول الثاني
بن الشخري بن عبد اهللا مطرف التابعي اجلليل إىل عارضت احلساب وهو القول املنسوب 

إال أن  :وآخرون، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية أبو العباس بن سريج وابن قتيبةقال به و
بعض املتأخرين من املتفقهة احلادثني بعد املائة الثالثة زعم أنه إذا غم اهلالل جاز 

                                                
، وأخرجه ١٦٢٤أخرجه بنفس اللفظ الدارمي يف سننه كتاب الصوم باب الصوم لرؤية اهلالل برقم )  ١(

  ... بألفاظ متقاربة البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان 
  ... الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل  ، وكذلك مسلم يف صحيحه كتاب١٧٦٧برقم 
  .وغريمها ١٨١١برقم 

  .)٣٨٦( ، الفتوى )١٠٦-١٠/١٠٤(فتاوى اللجنة  )٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٤٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

حق نفسه باحلساب، فإن كان احلساب دل على الرؤية صام،  يفللحاسب أن يعمل 
فال، وهذا القول وإن كان مقيداً باإلغمام وخمتصاً باحلاسب فهو شاذ مسبوق  وإال

الصحو أو تعليق عموم احلكم العام به فما قاله  يفذلك  تباعافأما . على خالفه باإلمجاع
أن اخلالف احملكي عن مطرف وابن سريج شيخ اإلسالم هنا بني ف .)١(اهـ. مسلم

وأما ويف حالة الغيم خاصةً، سب باحلساب يف نفسه وغريمها إمنا هو يف جواز عمل احلا
وقال أيضا  ،)هذا قول ما قال به مسلم (  :إلزام املسلمني بالعمل باحلساب فقال عنه

وكالمه عام ال فرق ) ضال يف الشريعة مبتدع يف الدين خمالف للعقل (  عنه كما سبق
 .فيه بني إثبات الرؤية باحلساب أو نفيها به

ذلك تأييد ثبات اهلالل باحلساب الفلكي العلمي وكتب يف إإىل وممن ذهب 
أوائل الشهور (حيث ألف رسالة مساها  أمحد حممد شاكر،الشيخ احملدث القاضي 

إن اعتماد  :خالصته مبا وأيد ذلك ) هل جيوز إثباا شرعا باحلساب الفلكي؟ :العربية
ا تغري وضع األمة، وأصبحت الرؤية كان ألمية األمة، اليت مل تكن تكتب وال حتسب، فإذ
يف  -ال على غري املسلمني  -تكتب وحتسب، وغدت قادرة على االعتماد على نفسها 

إثبات الشهور باحلساب العلمي الدقيق، كان عليها أن تعتمد احلساب بدل الرؤية، ألا 
  . )٢( توحيد كلمة املسلمنيإىل وسيلة أدق وأضبط وأقرب 

عنه تراجعه عن هذا القول وأنه ال جيزم به، كما  غري أن الشيخ أمحد شاكر نقل
  :فقال )٣( زيد بوأعبد اهللا لشيخ العالمة بكر بن نقل ذلك ا

يعرف فيها خالف صحايب بل حكي إمجاعهم وقد حكي  ويف هذه املسألة ال
  :اخلالف فيها عن

                                                
  .١٣٣ص  ٢٥ :ججمموع الفتاوى  )١(
  .للشيخ أمحد شاكر هل جيوز إثباا شرعا باحلساب الفلكي :أوائل الشهور العربيةرسالة  أنظر )٢(
حكم توحيد الرؤية  ،باحلساب الفلكي إثبااكم حئل الشهور العربية اوألتني يف أسبيان م :رسالة بعنوان )٣(

  .زيد بوأعبد اهللا بكر بن للشيخ 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٤٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الشافعي -١
  ابن سريج-٢
  بن الشخريعبد اهللا مطرف بن -٣
  حممد بن مقاتل  -٤
  قتيبة ابن -٥

 : اجلواز مقيد بأمرينأن اخلالف احلادث يفتعاىل وقد استقرأ ابن تيمية رمحه اهللا 
وسيتبني من التقييد ، غريه كما تقدم قريباًإىل يتعداه  غمام وللحاسب فقط اليف حال اإل

نه حصل الغلط يف هذا اخلالف على القائل به ويف نوعه فابن سريج وابن خويز أ اآليت
قوله على  ن ابن سريج الشافعي بىنأو، حكايتهما ذلك على الشافعي منداد غلطا يف

وأن مطرف ، غلطه على إمامه وأن بعض الشافعية غلّط أيضا ابن سريج يف حكايته لقوله
وأن حممد بن مقاتل الرازي صاحب حممد بن احلسن الشيباين ، يصح عنه العبد اهللا بن 

أن بعض أهل العلم غلط يف حكايته وأن ابن قتيبة ليس من أهل هذا الفن و، ضعيف
اخلالف حيث أطلق ومل يقيد وعليه فتبقى حكاية اإلمجاع قاطبة وإال فعدم وجود 

  :املخالف يف القرون املفضلة وبيان ذلك
  .الغلط على الشافعي رمحه اهللا تعاىل -١

ن من كان مذهبه أحكى ابن سريج عن الشافعي ( قال ابن رشد يف بداية اتهد
ن اهلالل مرئي وقد غم أالل دل بالنجوم ومنازل القمر مث تبني له من جهة االستالداالست

  . )ن يعتقد الصوم وجيزئهأن له إف
هيد البن عبدالرب مابن خويز منداد املالكي عن الشافعي كما يف الت يضاًأوحكاه 

 )وحكاه بعض املالكية عن الشافعي(وعنه العراقي يف طرح التثريب ولذ قال ابن تيمية 
  .ـاه

  :تعقبه



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٤٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

تعاىل الشافعي رمحه اهللا  اإلمامهذا غلط على  أنالعلماء من الشافعية وغريهم  أفاد
ومن الذين قرروا  ،ن الصحيح عنه خالفهأو ن هذا اليعرف من قوله وال من مذهبهأو

الرب وابن العريب والعراقي والسبكي واحلافظ ابن حجر  ابن عبد:الشافعيإىل نسبته  إنكار
يت أالء ذكروا اخلالف احلادث ومسوا القائلني به على ما يؤمجاعة سواهم وهوواملطيعي 
 يفللنص وهو  إتباعاونص الشافعي املفيد ملذهبه على وفق ما قرره السلف  ،وتعقبوهم

فثبت ذا بطالن نسبة القول تعاىل مجع البيهقي رمحه اهللا  ن للشافعيآحكام القرأكتاب 
سريج وابن خويز منداد فيما حكي عنهما من نسبة  الشافعي وغلط ابنإىل املذكور 

عني أيف نصرة السنة جذعا يف  ساًأما ابن خويز منداد فمع كونه رأو الشافعيإىل ذلك 
، ترمجته من ترتيب املدارك وغريهاملبتدعة فقد كان يغلط يف حكاية الفقهيات كما يف

 .  
 ـه ٣٠٦بن سريج الشافعي سنة  محدأبو العباس أصل يف خالف ابن سريج األ  -٢

خذ باحلساب جوازا يف حق ى األأرأنه تعاىل قته رمحه اهللا ومام الشافعية يف إ
  .ؤوناذا غم الشهر ومل يره الرإاحلاسب خاصة 
من تفسريه لرواية  إليهن ابن سريج مع جاللته رتب ما ذهب أوالذي يتجلى 

ذا العلم رتبه على ما حكاه غلطا ي حبساب املنازل خطاب ملن خصه اهللا أ فاقدروا له
وعنه اشتهر القول بذلك ومع اشتهاره اختلف عليه النقلة  ،تعاىلعلى الشافعي رمحه اهللا 

نه قال أوالذي يصححه علماء املذهب عنه ، والتقييد اإلطالقبني اجلواز والوجوب ويف 
يبقى على  سواه سواه ومنإىل يتعداه  غمام خاصا باحلاسب نفسه الباجلواز وقت اإل

وهذا الذي حترر قوال البن  صل يف حكم الرؤية وبسطه النووي يف اموع حمرراًاأل
  .سريج هو عني ما حكاه هو غلطا على الشافعي

 غلط على الشافعي يف ذلكتعاىل ابن سريج رمحه اهللا  أنثبت مما تقدم قيل  فإذا
الشافعي فهذا إىل سبة القول به ذ بطلت نإمام املذهب ومنه إل اًمنا قال ما قال تقليدإنه إف

  .يفرغ ما بين عليه فلم يبق قوال البن سريج



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٥٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

نكر العلماء من الشافعية وغريهم على ابن سريج قوله ومنهم ابن تيمية كما أوقد 
  .تقدم نقله يف املبحث الثالث

العلم (لف رسالته أتعاىل ن العالمة تقي الدين السبكي الشافعي رمحه اهللا إمث 
للوجوب مقيدا لذلك  ي ابن سريج للجواز الأانتصر فيها لر )ثبات الشهورإ املنشور يف
ن يكون اجلواز يف أب جليا من ماهر بالصنعة والعلم ون ينكشف احلساأبشرطني 

تعاىل لف الشيخ حممد خبيت املطيعي احلنفي رمحه اهللا أمث  الفطر خصوص الصوم ال
لف أمث  ساق اختيار السبكي ومل يتعقبهو) األهلة إثباتإىل امللة  إرشاد( رسالته باسم

وائل الشهور العربية هل جيوز أ( رسالة باسمتعاىل محد بن حممد شاكر رمحه اهللا أالشيخ 
النصر مبشر الطرازي  أبومث تعقبه كل من الشيخ ، )ثباا باحلساب الفلكيإ شرعاً

مساعيل إبه الشيخ كما تعق )وائل الشهور العربيةأحبث يف توحيد (احلسيين برسالة مساها 
مساعيل إيت لدى الشيخ أمث ر )ستاذألو غريك قاهلا يا (ببحث مساه  األنصاريبن حممد 

ا نشر إمننه أمساعيل وإالشيخ إىل يعتذر فيه تعاىل محد شاكر رمحه اهللا أخطابا من الشيخ 
وكل هوالء  لةأي بات يف املسأال فليس له رإهل العلم وأثارة البحث بني رسالته إل

  يرتعون من قوس واحد من تعاىل محد شاكر رمحه اهللا أجلة السبكي فاملطيعي فاأل
محد شاكر أما الشيخ أن السبكي قرر اجلواز بالشرطني املذكورين أو. .قول ابن سريج

  بداه أمث ضعف جتاسره ف  ١٥صجوب وفقد وسع اخلطو فصرح بالتعاىل رمحه اهللا 

  . .  ٢٩ ،١٧ص  حبثاً

  )هـ ٨٧م سنة (ن عبد اهللا بن الشخري مطرف ب -٣
روى ( ثر عنه فقالالرب صحة األ كان من كبار التابعني وقد نفى ابن عبدتعاىل رمحه اهللا 

لشذوذه فيه  إتباعهعن مطرف بن الشخري وليس بصحيح عنه ولو صح ما وجب 
 ٢٥/١٨٢ونقله عنه ابن حجر والعراقي وغريمها وقال ابن تيمية  )وملخالفته احلجة له

  . ـاه )ن صح عنه فهي من زالت العلماءإن هذا إ(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٥١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 ٣٧٦م سنة (بن مسلم بن قتيبة الدينوري عبد اهللا ابن قتيبة العالمة املشارك   -٤
ن ابن قتيبة وال هو ممن أليس هذا من ش( الرب متعقبا لهد قال ابن عبتعاىل رمحه اهللا  )ـه

  .)يعرج عليه يف مثل هذا الباب
رازي صاحب حممد بن احلسن الشيباين فهو مترجم لدى حممد بن مقاتل ال -٥

وهو  تهر من نص على تاريخ وفاأيف العلم ومل  هتفيد نباهت احلنفية ترمجة موجزة ال
 حممد بن مقاتل الرازي ال( قال الذهيب يف املغين يف الضعفاء مضعف يف الرواية عند النقاد

  .)املروزي عن وكيع ضعيف
  .)كيع وطبقته تكلم فيه ومل يتركحدث عن و(ويف امليزان قال 

واحلنفية  ،والنقل عنه يف هذا مما مل يتم الوقوف على سند له ليتم الكشف عنه
ما ما ذكره أو(١٩كقول القاري يف شرح النخبة ص  ينقلون قوله لنقضه وينقلونه ممرضا
 ذكره مثف...)  ل املنجمني ويعتمد قوهلمأنه كان يسأبعض علمائنا عن حممد بن مقاتل 
  .كالم الشيخ بكر أبو زيد انتهى، ذكر من تعقبه كالسرخسي وغريه

  .أن العمل باحلساب الفلكي هو للنفي ال لإلثبات :القول الثالث
احلساب إذا نفى إمكان الرؤية  :للتقي السبكي حيث قال يف فتاويهوهو رأي 

ي ألن احلساب قطع( :البصرية فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود، قال
  ).والشهادة واخلرب ظنيان، والظن ال يعارض القطع، فضالً عن أن يقدم عليه

وذكر أن من شأن القاضي أن ينظر يف شهادة الشاهد عنده، يف أي قضية من 
والبينة شرطها أن  :احلس أو العيان يكذا ردها وال كرامة، قال ىالقضايا، فإن رأ

فإذا فرض داللة احلساب قطعا على عدم  يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقالً وشرعا،
أما  اإلمكان استحال القبول شرعا، الستحالة املشهود به، والشرع ال يأيت باملستحيالت

   .)١(شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب

                                                
  .٢٢٠-٢١٩ص  ١فتاوى السبكي ج )١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٥٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

إذا دل احلساب القطعي على عدم " :ونقل القليويب من الشافعية عن العبادي قوله
هذا ظاهر  :مث قال القليويب"  يقبل قول العدول برؤيته، وترد شهادمرؤية اهلالل مل

   .جلي، وال جيوز الصوم حينئذ، وإن خمالفة ذلك معاندة ومكابرة
الشيخ العالمة وممن رجحه من املتأخرين الشيخ يوسف القرضاوي، وآخرون منهم 

ء عضويته للجنة وهو رجوع منه عما كان يفيت به أثنا عبد اهللا بن منيع حفظه اهللا،
   :ومن كالمه الدائمة،
وعليه فيجب أن تكون عالقتنا حبساب الفلك مقصورة على النفي دون اإلثبات، "

فإذا تقرر فلكياً أن اهلالل ال يولد إال بعد غروب الشمس فمن شهِد برؤيته تعني رد 
رؤيته شهادته وإذا كان اهلالل يولد قبل غروب الشمس، ولكن مل يتقدم أحد بشهادة 

ن فال جيوز لنا العمل مبا تقرر فلكياً بأن اهلالل مولود قبل غروب الشمس، ألننا متعبدو
  .)١(.. "بالرؤية دون احلساب الفلكي

  لماذا نعمل بالحساب في الصالة وال نعمل بھ في الصوم ؟
ذكر القرايف يف الفروق الفرق بني العمل باحلساب يف الصالة وعدم العمل به يف 

  .الصوم 
وليس ) صوموا لرؤيته( وخالصته أن العالمة الشرعية يف الصوم هي رؤية اهلالل 

، وجود اهلالل فلم يقل صوموا لوجوده، واحلساب يدل على وجود اهلالل فال يعمل به
بينما يف الصالة فالعالمة الشرعية إذا طلع الفجر أو إذا زالت الشمس أو إذا صار ظل 

ب الشفق، ومل يقل إذا رأيتم طلوع الفجر أو زوال الشيء مثله أو غربت الشمس أو غا
  .فإذا بأي وسيلة علمنا طلوع الفجر صلينا الفجر، وهكذا، ...الشمس

  

   ؟أم جيوز استعمال املنظار، ورؤية اهلالل بالطائرةهل الرؤية مقصورة على الرؤية بالعني اردة 

                                                
  . يف جريدة الرياض١٤٢٣شعبان  ٥نشر يوم اجلمعة  )١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٥٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

الفقهاء املعاصرين  هذه من املسائل احلادثة، ومجيع من تكلم يف هذه املسألة من
  :القائلني بالرؤية مل مينع استعمال املناظري يف رؤية اهلالل، وأعضد ذلك بالفتاوى التالية

  :اللجنة الدائمة فتوى
جيوز االعتماد على العلوم الفلكية  جتوز االستعانة بآالت الرصد يف رؤية اهلالل وال

وفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وباهللا الت..يف إثبات بدء شهر رمضان املبارك أو الفطر
    . وآله وصحبه وسلم 

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
  .عبد اهللا بن منيع   : عضو
  .عبد اهللا بن غديان   : عضو

  .عبد الرزاق عفيفي  : نائب رئيس اللجنة

   :العزیز بن باز سماحة الشیخ عبدوقال 
إمجاع السلف  :أيب الوليد الباجيعن ) ١٢٧(صفحة  ٤نقل احلافظ يف الفتح ج

واألحاديث . على عدم االعتداد باحلساب، وأن إمجاعهم حجة على من بعدهم
ولست أقصد من  )كلها تدل على ما دل عليه اإلمجاع املذكور( × الصحيحة عن النيب

هذا منع االستعانة باملراصد والنظارات على رؤية اهلالل، ولكين أقصد منع االعتماد 
و جعلها معياراً للرؤية ال تثبت إالّ إذا شهدت هلا املراصد بالصحة، أو بأن اهلالل عليها أ

  . قد ولد، فهذا كله باطل



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٥٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :وقال الشیخ محمد بن عثیمین
ال جيوز اعتماد حساب املراصد الفلكية إذا مل يكن رؤية، فإذا كان هناك رؤية ولو 

إذا رأيتموه فصوموا، وإذا (( :× لنيبعن طريق املراصد الفلكية فإا معتربة لعموم قول ا
أما احلساب فإنه ال جيوز العمل به وال االعتماد عليه، وأما استعمال . ))رأيتموه فأفطروا

وهو املنظار املقرب يف رؤية اهلالل فال بأس به ولكن ليس ) بالدربيل(ما يسمى 
لكن لو استعمل و. بواجب، ألن السنة أن اإلعتماد على الرؤية املعتادة ال على غريها

فرآه من يوثق به فإنه يعمل ذه الرؤية، وقد كان الناس قدمياً يستعملون ذلك ملا كانوا 
يف ليلة الثالثني من شعبان أو ليلة الثالثني من رمضان فيتراءونه ) املناثر(يصعدون 

بواسطة هذا املنظار، على كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه جيب العمل مبقتضى 
  .هـ ا. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا :الرؤية لعموم قوله هذه

وحنو املناظري الصعود بالطائرات فوق الغيم لرؤية اهلالل، وهي جتربة مطبقة يف 
  .األردن، وحكمها حكم املنظار، واهللا أعلم

  :، أمههاستخدام املنظار واملراصدالضوابط وذكر بعض العلماء املعاصرين 

ستعانة ا ال االعتماد عليها وجعلها معياراً للرؤية ال تثبت الرؤية إالّ إذا شهدت اال  -١
  .هلا املراصد

، وأمهية هذا الضابط تظهر للمقيمني يف أمريكا أن تكون بأيدي إسالمية عدلة   -٢
حيث توجد أندية هلواة الفلك يف املدن األمريكية، يستطلع اهلالل فيها باملنظار 

  .ملسلمني، ويف قبول شهادم برؤية اهلالل نظر، واهللا أعلموالعني غري ا

صورة ملوقع سابق  ينفسه إذ لو مل تكن كذلك فقد تعط أن تعطي الصورة للموقع  -٣



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٥٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .)١(، فرياعي ذلك من يرى أن لكل بلد رؤيتهفال يكون اهلالل ولد يف نفس البلد

  :صفة ترائي الھالل
ئي اهلالل، وهذه األمور من السنن الكونية، هناك أمور ال بد من مراعاا عند ترا

ولذلك فعلى احلاكم إذا جاءه من يدعي رؤية اهلالل أن يسأله عن هذه األمور حىت 
أن هذا الرائي رأى اهلالل فعال، فقد يكون خيل إليه، ويف نفس الوقت إىل يطمئن قلبه 

فيخطئ يف وصف ما ينبغي مراعاة أن الرائي رمبا ال حيسن التعبري، ورمبا تأخذه رهبة 
  .رأى

  :-رحمھ هللا  -الشیخ ابن عثیمین  قال
عندما يأيت الشاهد الذي يقول إنه رأى اهلالل، ويشهد بذلك عند القاضي، فإن 
القاضي ال بد له من التحقق من بعض األمور يف هذه الشهادة، مثل العدالة والعدد عند 

عمى فشهادة األعمى غري مقبولة من يقول به من الفقهاء، وكذلك من كونه بصرياً غري أ
يف هذا الباب، وكذلك اجلهة اليت رأى فيها اهلالل، فإن ادعى رؤيته جهة الشمال 

وكذلك ال بد من التحقق من شكل .. واحلال أنه يف جهة الغرب مل تقبل شهادته
اهلالل، أكان قوسه مفتوحاً جهة اليمني أم جهة اليسار، فإن كان يف جهة اليمني فإن 

التحقق من هذه املسائل  ،ل عندئذ هالل اية الشهر وليس هالل بداية الشهراهلال
والتأكد من شهادة الشاهد ليست من باب الصوم، ولكنها من باب الشهادة، ولذا ال 

                                                
   :أنظر )١(
  ).٢٧٦(صفحة . جملة البحوث اإلسالمية -١
  ). ٤٤٨(العالن صفحة عبد اهللا أمحد بن  :إعداد. سالم يف الصياممن فتاوى أئمة اإل -٢
  ,٢ج ٣عدد . جملة جممع الفقه اإلسالمي -٣
  ,١٠/٩٨. فتاوى اللجنة الدائمة -٤
  .البسامعبد اهللا  :توضيح األحكام، للشيخ -٥



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٥٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .)١(تذكر يف باب الصوم، وال يعرفها إال القضاة أو من ابتلي مبثل منصبه
فلك وأقوال ذوي اخلربة يف ترائي وهذه أمور مجعتها من أقوال املختصني يف علم ال

 :اهلالل، فعلى الرائي  مراعاا عند الترائي
ولذلك فعلى من يتراءى  يطلع من جهة الغرب،هالل أول الشهر اهلالل اجلديد أن 

اهلالل أن يراقب الشمس وقت غروا، وينتظر رؤية اهلالل اجلديد يف نفس اجتاه غروب 
ته يف اجتاه يدك اليسرى فتح هكون اجتاالشهر ي هالل أولاهلالل اجلديد أن  .الشمس

، أو جهة اجلنوبإىل وقت استقبالك للهالل بوجهك، وجهة يدك اليسرى حينئذ تشري 
حيث إنك ترى اهلالل أمامك مقارنا للشمس أو يف نفس اجتاهها وقت  :بعبارة أخرى

ها فتحة اهلالل غروا فجهة الغرب تكون أمامك، وبالتايل فاجلهة اليسرى اليت تشري إلي
 .هي جهة اجلنوب، كما هو موضح يف الصورة املرفقة

  . )٢(هالل أول الشهر يغرب بعد غروب مشس يوم الرؤيةاهلالل اجلديد أن 
ويظل مرئيا  يرى بعد غروب الشمس مساًء،هالل أول الشهر اهلالل اجلديد أن 

ساعة إىل ني عشر دقائق بالعني اردة يف السماء بعد غروب الشمس ملدة تتراوح غالبا ب
   .كاملة على األكثر حسب عمر اهلالل

                                                
  .)اية الشريط األول( يف شرحه لزاد املستقنع  )١(
من جملس الصادر قرار القرى مت العمل بال اهلجرية فلكياً يف تقومي أمشهور ولذلك ففي حتديد بدايات ال )٢(

باعتبار الوالدة وباعتبار التوقيت الغرويب ملكة املكرمة وباعتبار الليل الذي ينص على أنه الوزراء السعودي 
وإن . لشهرأول اليوم فإن متت والدة اهلالل قبل غروب الشمس فإن الليلة التالية للوالدة هي وارها أول ا

  .كانت الوالدة بعد غروب الشمس فإن الليلة اليت ولد فيها اهلالل هي وارها آخر الشهر



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٥٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

   :صور توضیحیة
هذه صورة ملتقطة باملنظار للقمر يف إحدى املدن السعودية بعد غروب ) ١

ساعة  ٢٦واهلالل الذي يف الصورة عمره ( الشمس بدقيقتني بالضبط ويبدو فيها اهلالل 
اعة ودقيقتني، أي حلظة غروب س ٢٦دقائق، وكان عمره حلظة غروب الشمس  ٤و

  :)ساعة ودقيقتان  ٢٦الشمس كان قد مضى على حلظة والدة اهلالل  الفلكية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣٣مث هذه صورة أخرى يبدو فيها نفس اهلالل أكثر وضوحا وذلك بعد مضي 
، )دقيقة  ٣٥ساعة و  ٢٦أي عندما صار عمر اهلالل ( دقيقة على غروب الشمس 

قلنا أن القمر يف اجتاه الغرب وهو جهة غروب الشمس، وأن فتحة  وتالحظ فيها كما
  .اهلالل يف اجلهة اليسرى اليت هي اجتاه اجلنوب

  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٥٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فائدة
وتكون فتحته فيطلع من جهة الشرق  الشهر السابقآخر القدمي هالل الل اهلأما 

وتكون والدته  احاًرى قبل شروق الشمس صبيف اجلهة اليمىن اليت هي اجتاه الشمال وي
  .بعد غروب الشمس

اهلالل اجلديد القيود السابقة أن إىل هل يضاف  :وھنا مسألة مھمة وھي
هالل أول الشهر ال بد وأن تكون والدته الفلكية قد ثبتت  قبل غروب مشس يوم الرؤية 

  ؟ وأنه قد مر على والدته عمر جرت العادة أنه ال متكن رؤيته قبله ؟
يد بالذات حمل نظر حيث أثبت الباحث خبيت املالكي احلاصل هذا الق :اجلواب

على دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو أن بعض الفلكيني يقولون جبواز رؤية 
اهلالل قبل والدته على أساس أن املرئي هو انعكاس لظل اهلالل وليس هو ذات اهلالل، 

عدول، وألنه رغم أن الفقهاء فلذلك يستأنس ذا القيد ولكن ال ترد به رؤية الشهود ال



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٥٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

قرروا أنه إذا قامت القرائن القوية على كذب مدعي الرؤية أو خطئه فال يلزم قبوهلا، إال 
أم قرروا أيضاً أن كالم أهل الفلك وقطعهم بعدم إمكانية رؤية اهلالل ال يلتفت إليه 

تحالة الرؤية  وال يعتمد عليه، فال يصح بعد ذلك أن نقول إن إمجاع أهل الفلك على اس
 .إن سلمنا بصحته  هو من القرائن اليت ترد ا رؤية الشهود، واهللا أعلم

  ھل الحساب الفلكي قطعي ؟
أن الفلكيني متفقون على ساعة والدة اهلالل وعمره وكذلك متفقون  يذكر البعض

ن اهلالل لسويعات قليلة تستحيل رؤيته، وقد خيلتفون يف حتديد أقل عمر يرى معه أعلى 
  .اهلالل اجلديد

فأقول وباهللا التوفيق هذا ليس بصحيح، بل يف أعوام كثرية تطلع علينا الصحف 
إىل بآراء خمتلفة للفلكيني يف حتديد موعد ميالد اهلالل وإمكانية رؤيته، بل وصل األمر 

قول بعض الفلكيني وهو الدكتور خبيت املالكي يف حبث علمي منشور، ذكر فيه إمكانية 
قبل والدته ونقل ذلك عن مجع من الفلكيني، وإن كان الفلكيون يقولون  رؤية اهلالل

  :بأن الوالدة نوعان
الوالدة احلسابية وتعريفها خروج اهلالل ولو بلحظة عن خط تتابع  :النوع األول

ونقل البعض إمجاع الفلكيني على أنه من املستحيل العملي .. الشمس -القمر -األرض
  . ذه اللحظةوالعلمي رؤية اهلالل يف ه

فيمكن باستخدام املعدات ) الوجود واملشاهدة(الوالدة مبعىن  :النوع الثاني
  .واآلالتاملتطورة رؤية اهلالل قبل ظهوره بساعات حسب تطور العلم 

إذا رأيتموه فصوموا وإذا ( وعلى كل فقد تعبدنا اهللا برؤية اهلالل ال بوالدته 
ومل نره مل نصم، ولو قالوا مل يولد ورآه  فلو قال الفلكيون ولد)  رأيتموه فأفطروا

العدول الثقات فهل نكذب احلس وهو الرؤية ونعتمد على حسابات ظنية أهلها 
  ؟ خمتلفون فيها



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٦٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يتضح ملن تأمل أن احلساب الفلكي يقطع بلحظة الوالدة الكونية للهالل و
ديد وقت وحيددوا بالدقيقة والثانية ويصيبون يف حتديدهم متاما كإصابتهم يف حت

الكسوف ومواقيت الصلوات، وتكون حلظة والدة اهلالل حمل إمجاع من الفلكيني، 
هل رتب الشرع الصوم والفطر على رؤية اهلالل أم  :السؤال املهم وهوولكن هنا يأيت 

  .على رؤيته ال على والدته :اجلوابعلى والدته؟ 
د اللحظة اليت ميكن وهنا يأيت السؤال الثاين وهو هل الفلكيون جممعون على حتدي

  فيها رؤية اهلالل وهل هذه من املسائل القطعية ؟
الذي يظهر من خالل مطالعة أقوال الفلكيني  أن هناك مدارس ومذاهب  :اجلواب

فلكية شىت فبعضهم يقول ميكن فلكيا رؤية اهلالل قبل والدته، ومنهم من يقول ال ميكن 
األقل، ومنهم من يقول ال ميكن رؤيته رؤية اهلالل إال بعد والدته خبمس ساعات على 

 ١٣ساعة، ومنهم من يقول  ١٢ساعات من والدته،  ومنهم من يقول  ١٠إال بعد 
   :ساعة أو أقل أو أكثر، فعلى سبيل املثال هذا املوقع الفلكي ١٥ساعة، ومنهم من يقول 

http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/islamic.html 
بينما . ساعة ١٥,٥هالل بالعني اردة كان عمره مشاهدة للأبكر ينص على أن 

وقد عقد مؤمتر . ساعة ١٢,١باستعمال التلسكوب كانت أبكر مشاهدة هلالل عمره 
خالد  ذدعي إليه عدد من الفلكيني منهم األستا ٢٠٠٢فلكي يف شهر فرباير سنة 

ة اليت ميكن شوكت الفلكي املشهور، وتناقشوا طويال، ومل جيمعوا على الفترة الزمني
  .بعدها رؤية اهلالل

لذا نرى الفلكيني رغم اتفاقهم على حلظة والدة اهلالل خيتلفون يف حتديد مىت يبدأ 
   .الشهر

والشرع أحالنا على الرؤية ال على احلساب، وال تعارض بفضل اهللا بني الشرع 
وبني  وبني قطعي من العلوم الكونية، وإمنا حيصل التعارض بني رؤية الشهود الثقات



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٦١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

بعض مذاهب الفلكيني اليت يدعي أصحاا عدم إمكان الرؤية بينما تكون ممكنة يف 
  . ، مذهب فلكيني آخرين

ليس حمل الرتاع أن احلساب الفلكي يقرر إمكانية رؤية اهلالل من عدمه،  
الشمس يف حلظة الغروب أو يف أي حلظة إىل فاحلساب يقرر موضع اهلالل بالنسبة 

، وأما إمكانية الرؤية فتتوقف على عوامل ال عالقة هلا باحلساب، كحال اجلو غريها
ومن املعلوم أنه لو كان هناك غيم أو غبار ملا رؤي اهلالل مهما بلغ . وقوة بصر اإلنسان
  .ضياؤه أو ارتفاعه

ففي كثري من األشهر يقرر احلساب أن اهلالل يغرب بعد الشمس بدقيقة أو مخس 
و أقل، فالذي يشهد بالرؤية يشهد برؤية شيء موجود، بصرف النظر دقائق أو أكثر أ

  .عن سهولة الرؤية أو صعوبتها
يتقرر فيها أن اهلالل يغرب قبل الشمس، كما حصل يف يوم أخرى بينما يف أشهر 

احلساب الفلكي يقرر أن القمر موجود حتت كان  ١٤٢٥رمضان لعام  ٢٩اجلمعة 
  .لها، وبالتايل ال متكن رؤيته أصالالشمس يف تلك اللحظة، وسيغرب قب

مالحظات على أسباب االختالف بني  :ومن األحباث املهمة يف املسألة حبث بعنوان
الرؤية الشرعية واحلساب الفلكي هلالل الشهر اإلسالمي، للدكتور حممد خبيت املالكي، 

  .دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو

   :وقد خلص في بحثھ إلى النقاط التالیة
أغلب األساليب والتعاريف الفلكية لبداية الشهر اإلسالمي ال تتفق مع  -

  . التعريفات الشرعية
تلك الطرق اليت حتاول أن تتقرب من التعريف الشرعي لبداية الشهر اإلسالمي،  -

   :ال زالت تواجه بعضاً من النواقص يف تعريفات متغرياتـها األولية مثل
  ). وهذا من األمور الصعبة جداً(الية أثر االنكسار اجلوي بدقة ع) أ



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٦٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  ). وهو من األمور الصعبة جداً(أثر ظاهرة السراب ) ب
وهذا ممكن لكن (املوقع احلقيقي للراصد وارتفاعه عن مستوى سطح البحر ) جـ

  ). كل راصد سيحسب له وحده
املرصد الفلكي البصري ال ميكنه أن يكون بديال منافسا للعني البشرية، بل قد  -

صبح وباال عليها يف حالة حماولة رؤية اهلالل وهو قريب من الشمس، حيث أنه لن ي
  . ميكن رؤية اهلالل هنا، لكن الراصد قد يفقد بصره خالل ثوان

إن حماولة حل اإلشكال يف احلسابات الفلكية له كثري من املصاحل للمسلمني  -
  . كبري وفريق أكربوغريهم، واملسلمون أوىل بذلك، لكن هذا العمل حيتاج جلهد 

 
  :يف ظنية احلسابأبو زيد  من رسالة الشيخ بكر وكذلك املبحث السابع

   :حيث أكد الشيخ بكر ظنية احلساب لألمور اآلتية
فيد العلم اليقيين بصدق نتيجته ال بنتائج فاشية تإتقبل  ن قطعية احلساب الإ -

ويبسط طريقته مبحضر  ي البصارة بهخبار العدول على رسم الشرع من ذوإطرادها وإو
  .ليهإهل العلم ملعرفة مدى سالمة مقدماته شرعا هذا لو جعل الشرع املصري أمن 

ال شهادة إفادته اليقني إنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا املنوال ليكسب إوالواقع 
ى شهادم يف مؤد تية تقدحدلة املادية اآلن حسام يقيين واألأنفسهم ببعض الفلكيني أل

فادته اليقني كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية إوي نفي نظرائهم يف الفلك من عدم وتق
ال من إيعترب صدق اخلرب والشهادة  ن الشرع الأإىل ضافة إ يف قراراا املطبوعة باألزهر

  .مربز يف العدالة الشرعية
ي اجتهادي مر تقديرأن احلساب أقيام دليل مادي يف ساحة املعاصرة على  -

ئج احلسابية اليت ينشرها احلاسبون يف الصحف من تعذر ايدخله الغلط وذلك يف النت
ليلة كذا مث تثبت رؤية اهلالل بشهادة شرعية  و شهر الفطر مثالًأوالدة شهر رمضان 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٦٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ومنه ما حدث يف هالل  و رؤية فاشية يف ذات الليلة اليت قرروا استحالته فيهاأمعدلة 
النتيجة يف الصحف باستحالة  أعلنوان احلاسبني إف ١٤٠٦من العام الفطر شهر شوال 

على  بعشرين شاهداً من شهر رمضان فثبت شرعاً )٣٠(رؤية هالل شوال ليلة السبت 
رض اململكة العربية السعودية يف مناطق خمتلفة يف عاليتها ومشاهلا وشرقها ورؤي يف أ
  .اإلسالميةمن الواليات  أخرىقطار أ

ن النتائج الفلكية املعاصرة يف هذا ظنية أمادي حاضر مشاهد على فهذا دليل 
االعتماد على إىل وهذا يف ساعة املعاصرة اليت ينادي فيها البعض  غالباً وضعيفة ضعفاً
ن أنفسهم بعلى عدم صدق شهادة الفلكيني أل إعالناً إالرى هذا الدليل أاحلساب وال 
  .حسام قطعي

تعلن الصوم  اإلسالميةبعض البلدان  رأينا أناذلك ومن شواهد املعاصرة على  -
و أتثبته بالرؤية يومان اليت والفطر مبوجب احلساب الفلكي والفارق بينها وبني البلدان 

وهذا هو عني ، ثالثة فهل يكون يف الدنيا فارق يف الشهور القمرية الشرعية كهذه املدة
اده وقد بسط ابن تيمية رمحه اهللا دخول اخللل يف مواسم التعبد مما يقطع كل عاقل بفس

هل أما يدخل على املسلمني من التالعب يف شعائرهم من جنس ما حيصل من تعاىل 
هلة مث جعلوها دائرة على حكام عندهم معلقة على األذ كانت األإالكتابني وغريهم 

السنة الشمسية على اصطالحات هلم ومن جنس النسيء الذي كان عند العرب على 
  :ضربني

  .شن الغاراتإىل صفر حلاجتهم إىل خريهم احملرم أت :ولاأل
  .خري احلج عن وقته حتريا منهم للسنة الشمسيةأت :والثاين

إِنما النِسيُء زِيادةٌ في الْكُفْرِ يضلُّ بِه الَّذين ﴿ :كما يعلم من تفسري قوله تعاىل
  . )١(﴾كَفَرواْ

                                                
  .٣٧: التوبة) ١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٦٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ضارب احلاصل بالنتائج والتقاومي املنتشرة خر يف ساحة املعاصرة وهو التآودليل  -
يف  وائل الشهور ومازال اختالفها قائماًأثبات إا متفاوتة خمتلفة يف إحبساب املعاصرين ف

  .و ظنيته الغالبةأخرى فهذا دليل على دفع يقينيته أإىل الوالية الواحدة ومن والية 
ما هو مشاهد لعموم  يف العصر الراهن بلغ من الدقة والترقي ن الطب مثالًإ -

والغلط ما يكون ضحيته  أالناس ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دوم من اخلط
ن لوازمه مدركة باحلواس العاملة فيه أو عضو حمترم هذا مع أو منفعة أنفس معصومة 

  ...من مسع وبصر وملس
قني فكيف حبال احلساب الفلكي الذي ما زال عملة نادرة ومل تكن فاشية بالي

إىل فكيف يسوغ التحول من املقطوع بداللته حبكم الشرع  ذاًإ ولوازمه غري حمسوسة
  .املشكوك يف نتيجتهإىل ومن املتقني  ،املظنون
احلساب الفلكي املعاصر قائم على الرصد باملراصد الصناعية احلديثة واملرصد  -

يشعر به  قد ال أي خلل فين فيها نتائجها ةاليت يؤثر على صالحي اآلالتكغريه من 
  .الراصد

ذ حتوط يف حبثه من إمحد شاكر أهذا فيه ظنية من حيث اآللة ورحم اهللا الشيخ 
    .)١( لراصد فنص على الوثاقة واهللا أعلماحيث 

  :إلیكم ھذین الرابطینو

  ذو الحجة في لیبیا یوم الخمیس :فلكیاً  -١
http://www.aljamahiria.com/Jam-1-

20...Pages/munawaat/ 
  ذو احلجة يف السعودية يوم اجلمعة :فلكياً -٢

http://www.alriyadh.com.sa/Contents...OCAL1_136
41.php  

                                                
  .رسالة الشيخ بكر أبو زيد )١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٦٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  :على تناقض الفلكينيومثال آخر  
أكتوبر  ٨هو الثالثاء ١٤٢٣أول شعبان  صحف عديدة ذكروا أنالفلكيون يف 

شعبان هو  ن أول، فقارنوا كالمهم مبا جاء يف هذا اخلرب من فلكيني أيضا أ٢٠٠٢
  .أكتوبر ٧ثنني اإل

أعلن مقرر رابطة هواة الفلك بنادي تراث اإلمارات أن  :مفكرة اإلسالم
السادس من نوفمرب املقبل سيكون أول أيام شهر رمضان املبارك وبذلك فإن رمضان 

يوما حيث سيكون أول أيام عيد الفطر يوم اخلامس من ديسمرب  ٢٩هلذا العام سيكون 
  .)١(املقبل

يؤكد أن احلساب الفلكي لن يسهم يف حل مشكلة تفرق املسلمني يف الرؤية  ومما
  :ما ورد يف مقال للدكتور عبد احلميد األنصاري، قال فيه

التقاومي الفلكية، ومنها تقومي أم القرى، تشترط للقول بوالدة اهلالل وثبوت دخول 
   :الشهر اجلديد، شرطني

والشمس  األرضوقوع القمر بني  أيحصول االقتران بني الشمس والقمر،  -
 لألرضتضيء الشمس نصف القمر املواجه هلا، يف حني يكون النصف املواجه  إذمتاما، 

  . مظلما متاما فال نراه
  . ن يغيب القمر بعد غروب الشمس ولو بدقيقةأ -

عصر السبت ـ  ٣,٥١ولد يف الساعة  إذوقد حتقق الشرطان يف هالل هذا العام، 
دقائق فقط ـ حسب  ٤بعد غروب الشمس بـ ٥,٠٢ الساعة ـ وغرب يف ١٠/٢٥

دقيقة، طبقا لتصريح الشيخ سلمان بن جرب  ١١منطقة اخلليج ـ وكان عمره، ساعة و
  . ٢٠٠٣/١٠/٢٥» الوطن«آل ثاين، رئيس قسم الفلك بالنادي العلمي القطري ـ 

، لقلة مكث مام حالة الوالدة متيقنة، ولكن الرؤية متعذرة حىت باملراصدأذن إحنن 

                                                
  .مفكرة اإلسالم )١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٦٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 ٢٢نه مل ير هالل بالعني اردة، يقل مكثه عن أالل يف أفق الغروب، ومن املعروف اهل
دقيقة، وال  ٢٤ساعة و ١٥كما مل يشاهد هالل بالعني اردة يقل عمره عن . دقيقة
دقائق  ٧ساعة و ١٢قل من أدقيقة باملنظار، وال عن  ٤٢عة و سا ١٢قل من أعن 

ور وهيب الناصر ـ عميد العلوم جبامعة البحرين، ونائب رئيس للدكت باملرقب، تبعاً
  . ٢٠٠٣/١٠/٢٩ ))الشرق األوسط((اجلمعية الفلكية ـ 

  فاهلالل ولد ولكننا مل نره، فما احلل؟ 
   :اختلف املسلمون يف حتديد بدء صيامهم على ثالثة أيام متوالية

  ). السبت( حد اعتمادا على ثبوت مولد اهلالل فلكيادول صامت األ - ١
و لرؤية اهلالل يف أعلى تكملة شهر رمضان  ما اعتماداًإثنني دول صامت اإل - ٢

  . دقيقة ٤٥ملدة  األحدكثري من الدول العربية، حيث مكث بعد غروب مشس 
 ٣١ثنني ملكثه ساعة وحيث رأوا اهلالل غروب اإل) ثالثاءال(دول صامت  - ٣

» القبس«، طبقا للفلكي عادل حسن ـ انإيرسالمية شرق دقيقة، وهي بعض الدول اإل
٢٠٠٣/١٠/٢٩ .  

هـ، بدأ املسلمون ١٤١٩وقد تكرر مثل هذا االختالف سابقا، ففي رمضان 
ربعة أفطر املسلمون يف أهـ، ١٤٢٠ويف عيد الفطر . أيضاًخمتلفة  أيامصيامهم يف ثالثة 

امعة امللك أمين سعيد كردي ـ أستاذ علم الفلك جب. خمتلفة مما دعا الباحث د أيام
مع احلساب ) التبليغ بالرؤية(القيام بدراسة للمقارنة بني الرصد الفعلي إىل سعود ـ 

   :ىلإهـ، وانتهى ١٤٢٢ـ  ١٤٠٠عاما يف الفترة  ٢٢الفلكي على مدى 
  . مرة من حيث وجود اهلالل ١٤تطابق احلساب مع الرؤية يف  - ١
  . م وجود اهلاللمرة من حيث عد ٢٤تطابق احلساب مع الرؤية يف  - ٢
مرة، حيث مت التبليغ بالرؤية مع  ١٨مل يتطابق احلساب مع الرؤية يف  - ٣

  . عدمه فلكياً



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٦٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

مل يتطابق احلساب مع الرؤية يف مرتني حيث ولد اهلالل فلكيا ومل يتم  - ٤
  . التبليغ

الشرق ((ـ ٦٧%نسبة التطابق بني احلساب الفلكي والرؤية يف أنإىل وخلص 
  .٢٠٠٣/١٠/٢٩ ))األوسط

  :الترجیح
سنة النيب  وخلفائه إىل الواجب على املسلم عند حدوث االختالف أن يرجع 

السنة وجدناها تأمر بالعمل بالرؤية الشرعية، وتنهى عن إىل الراشدين، فإذا رجعنا 
هدي اخللفاء الراشدين والصحابة إىل ، وإذا رجعنا العمل باحلساب الفلكي يف األهلة

لني بالرؤية معرضني عن احلساب مع أنه كان موجودا يف زمنهم، أمجعني وجدناهم عام
ويتضح من خالل ما قدمنا من أدلة وأقوال أن الراجح يف هذه املسألة هو العمل بالرؤية 

  :ال باحلساب، ملا يلي
  العمل بالرؤية هو الذي دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية. 
  اشدين وأهل القرون الثالثة وخلفائه الر ×العمل بالرؤية هو هدي النيب

  .الفاضلة
  العمل بالرؤية هو قول األئمة األربعة املتبوعني، وهو قول مجاهري املسلمني

  .وخلفاً سلفاً
 االتسهيل والعمل بالرؤية فيه الفاإلسالم دين اليسر  تيسري على األمة يف عبادا

سىن اختصاص ودراسة وآالت ال تتإىل ورفع احلرج، ألن احلساب حيتاج 
   .لعامة املسلمني

 لكل زمان ومكان إذ الرؤية ميسورة  الشريعة صاحلة العمل بالرؤية فيه جعل
  .يف كل زمان ومكان خبالف احلساب

 ا أمر حمسوس، خبالف احلساب فهو ظن كما أوضحنا ذلكالرؤية يقينية أل.  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٦٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  ع وبالتوكل عليه فيخرجون الستطالتعاىل العمل بالرؤية ربط املسلمني باهللا
وال يعلمون هل سريون اهلالل أم ال تعاىل اهلالل وهم يفوضون علم الغيب هللا 

فال يعتمدون على األسباب املادية البحتة، ونظري هذا ما ندب إليه الشرع من 
صالة الكسوف واالستسقاء مع كون الكسوف واملطر ظواهر طبيعية، لكن 

 .رشرع للمسلم أن يصلي طلبا لرفع الكسوف أو لرتول املط
  العمل بالرؤية ميكن مجع املسلمني عليه، ألنه األصل املعمول به يف زمن النيب

وخلفائه الراشدين، وألنه الذي قال به األئمة األربعة املتبوعون، خبالف  ×
أنه يستحيل مجع كلمة املسلمني على قول تعاىل احلساب فقد جرت سنة اهللا 

دية خارج عن عمل النيب خارج عن إمجاع األئمة، وعلى حكم يف مسألة تعب
وخلفائه الراشدين، وما زال القائلون باحلساب يدعون منذ عشرات السنني  ×

أنه هو الذي سيوحد املسلمني ويقطع دابر اخلالف يف األهلة، والواقع أنه مل 
يزد املسلمني إال فرقة واختالفا، فبدال من التردد بني القولني الفقهني املعتربين 

زدنا على ذلك التردد بني أقوال الفلكيني الذين تضطرب  يف احتاد املطالع،
 .أقواهلم وختتلف مذاهبهم يف إمكان الرؤية وعدمها كل عام، واهللا املستعان

  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٦٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
  اختالف المطالع وأثره في إثبات األھلة

 ھل لكل بلد رؤیتھم ؟ 
كل عام، وبعض  هذه املسألة من املسائل العظيمة اليت يتجدد فيها اخلالف والنقاش

الناس يعرب عن االجتاهني الفقهيني الرئيسيني يف هذه املسألة بقوهلم وحدة املطالع 
واختالف املطالع، لكن الصواب أن هذا التعبري غري دقيق، ألن مطالع القمر يف حقيقتها 
خمتلفة، مبعىن أن اهلالل يطلع على كل بلدة يف وقت غري الذي يطلع فيه يف البلدة 

كما هو حال الشمس يف اختالف مطالعها، وأما التعبري الدقيق فهو أن يقال األخرى، 
  هل يعترب باختالف املطالع أم ال ؟ 

   :جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة
ف عيدة كَاختالد الْبلِ أَمر واقع بين الْبِالاختالف مطَالعِ الْهِال :عِف الْمطَالاختال

وقيت عيدي الْفطْرِ الشمسِ، لَكن هلْ يعتبر ذَلك في بدِء صيامِ الْمسلمني وت مطَالعِ
 يعتبر بِذَلك، ويتوحد هم بدًءا ونِهايةً أَم الضحى وسائرِ الشهورِ فَتختلف بينواَأل

ونَ فملسالْمهِمموي ص هِمييدي عفو ورهمالْج بال؟، ذَه هإىل أَن لَافتةَ بِاخربع 
تقَالَ بِاع نم اكنهعِ، وطَالاَألالْم نيةً باصخا، وارِهبةيدع١( قْطَارِ الْب(.  

   :وجاء في حاشیة ابن عابدین في الفقھ الحنفي
الوا الْخمارِإِنبتي اعف ال فتاخلَى كُلِّ قَوع جِبلْ يه هى أَننععِ بِمطَالالْم مٍ ف

ها بلْ يجِب الْعملُ  يلْزم أَحد الْعملَ بِمطْلعِ غَيرِه أَم لَا يعتبر اختلَافُاعتبار مطْلعهِم، وال
  .سبقِ رؤيةًبِاَأل

  
                                                

   .املوسوعة الفقهية الكويتية كتاب الصيام )١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٧٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :النصوص الواردة في المسألة
  . )١( ﴾فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه﴿ :قال اهللا تعاىل) ١

فالقائلون باعتبار اختالف املطالع قالوا اخلطاب يف قوله فمن شهد منكم ألهل كل 
بلد على حدة، وأما القائلون بأنه ال عربة باختالف املطالع فقالوا اخلطاب يف اآلية 

ة وهذا هو املعهود يف خطاب القرآن أنه للمسلمني مجيعا لعموم املسلمني ألم أمة واحد
   .فلو رآه أحدهم فعليه وعلى غريه من املسلمني الصيام يف سائر البلدان

واختلَفُوا إِذَا أَخبر مخبِر عن رؤية بلَد، فَلَا  :قال اإلمام القرطبي في تفسیره
رب فَالْحكْم واحد، وإِنْ بعد فَلأَهلِ كُلّ بلَد رؤيتهم، يخلُو أَنْ يقْرب أَو يبعد، فَإِنْ قَ

 هإِلَياق، وحقَالَ إِس بِهاس، وبن عبا نع وِيرم، والسم والْقَاسة وكْرِمع نذَا عه وِير
إِذَا ثَبت عند . وقَالَ آخرونَ] هلِ كُلّ بلَد رؤيتهم َأل[  :لْبخارِي حيثُ بوبأَشار ا

الناس أَنَّ أَهل بلَد قَد رأَوه فَعلَيهِم قَضاء ما أَفْطَروا، هكَذَا قَالَ اللَّيث بن سعد 
يعافالشر. وذنن الْمبقَالَ ا: يالْكُوفو نِيزل الْمإِلَّا قَو لَمهلَا أَعو .  

ْت ل ُ وأَجمع أَصحاب أَبِي  :لَه" أَحكَام الْقُرآن " إِلْكيا الطَّبرِي في كتاب ذَكَر  :ق
 حنِيفَة علَى أَنه إِذَا صام أَهل بلَد ثَلَاثني يوما للرؤية، وأَهل بلَد تسعة وعشرِين يوما أَنَّ

وأَصحاب الشافعي لَا يرونَ ذَلك، إِذْ . ين يوما قَضاء يومعلَى الَّذين صاموا تسعة وعشرِ
"  :كَانت الْمطَالع في الْبلْدان يجوز أَنْ تختلف، وحجة أَصحاب أَبِي حنِيفَة قَوله تعالَى

. دة ثَلَاثُونَ فَوجب علَى هؤلَاِء إِكْماهلَاوثَبت بِرؤية أَهل بلَد أَنَّ الْع"ولتكْملُوا الْعدة 
 هلبِقَو جتحي فهمالخمه(( :×وتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لوموجِب  ))صي كذَليث، ودالْح

هلَى أَناع عمر الْإِجمو عكَى أَبحو ،لَدهمي بم فة كُلّ قَوادار عبتعي اة فيؤى الراعرا لَا تم
ولكُلِّ بلَد رؤيتهم، إِلَّا ما كَانَ كَالْمصرِ  :ندلُسِ من خراسان، قَالَبعد من الْبلْدان كَاَأل

نيملسان الْملْدب نأَقْطَاره م تبقَارا تمالْكَبِري و . ب أَنَّ أُميكُر نم علسى مول رالْفَض

                                                
  .١٨٥ :البقرة )١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٧١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 هثَتعارِث بت الْحامِ قَالَإىل بِنة بِالشاوِيعم:  لَيلَّ عهتاسا وتهاجت حيام فَقَضت الشمفَقَد
ل لَيلَة الْجمعة ثُم قَدمت الْمدينة في آخر الشهر فَسأَلَنِي نا بِالشامِ فَرأَيت الْهِالرمضان وأَ

 :ل ؟ فَقُلْتمتى رأَيتم الْهِال :قَالَاللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، ثُم ذَكَر الْهِلَال فَعبد 
أَنت رأَيته ؟ فَقُلْت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوِية،  :رأَيناه لَيلَة الْجمعة، فَقَالَ

 أَو ال :أَو نراه، فَقُلْت يناه لَيلَة السبت فَلَا نزال نصوم حتى نكْمل ثَلَاثنيلَكنا رأَ :فَقَالَ
قَول  :ماؤناقَالَ علَ. ×تكْتفي بِرؤية معاوِية وصيامه ؟ فَقَالَ لَا، هكَذَا أَمرنا رسول اللَّه 

وبِأَمرِه،  ×النبِي إىل كَلمة تصرِيح بِرفْعِ ذَلك ) ×ول اللَّه هكَذَا أَمرنا رس(ابن عباس 
فَهو حجة علَى أَنَّ الْبِلَاد إِذَا تباعدت كَتباعد الشام من الْحجاز فَالْواجِب علَى أَهل كُلّ 

عظَم، ما لَم ثَبت ذَلك عند اِإلمام اَأل ، وإِنْبلَد أَنْ تعمل علَى رؤيته دون رؤية غَيره
هكَذَا (قَوله  : تجوز مخالَفَته، وقَالَ إِلْكيا الطَّبرِيعلَى ذَلك، فَإِنْ حملَ فَاليحمل الناس 

صوموا لرؤيته (( :×يحتمل أَنْ يكُون تأَولَ فيه قَول رسول اللَّه ) ×أَمرنا رسول اللَّه 
هتيؤروا لرأَفْطو((بِيرن الْعبقَالَ ايلَ :، وذَا فَقاس هبن عبل اأْوِيل قَوي تف فلتاخو:  هدر

خ هأَنيلَلقد، واحر وَأل :ب هدي الْرفَة فلتخيح نَّ الْأَقْطَار محالص وهع، وطَالا َأل؛ مبينَّ كُر
ح نع ربا أَخمإِند وهشي اللَمو ،ةادهبِالش تزِكْم ثَبجي هكْم الثَّابِت أَني الْحلَاف فئ خ 

يبِيللَّ بِأَشأَهات وة بِأَغْمعملَة الْجلَّ لَيأَه هأَن تثَب ا لَوريه مظند، واحر الْوبخ يهفلَة ة لَي
 يكْشف من يال يكْشف من أَغْمات والَألنَّ سه؛ هلِ كُلّ بلَد رؤيتهمالسبت فَيكُون َأل

يبِيلالأَشتخلَى الّ عدذَا يهعة، وطَالف الْم .  

ْت ل ُ ب وابن وأَما مذْهب مالك رحمه اللَّه في هذه الْمسأَلَة فَروى ابن وه :ق
 كلَغَ ذَلب ان ثُمضملَال را هأَوة إِذَا ررصل الْبة أَنَّ أَهوعمجي الْمف هنم عل إىل الْقَاسأَه

يالص ممهلْزي هن أَنمالْية ويندالْماَألالْكُوفَة و اء إِنْ فَاتالْقَض و ام أَوي أَبى الْقَاضوراء، ود
إِس نى عنغتسع يع ذَائائرٍ شبِأَم ةرصبِالْب تإِنْ كَانَ ثَب هأَن وناجِشن الْمبا ناق عح

د الْقَضاء، وإِنْ كَانَ إِنما ثَبت عند زم غَيرهم من أَهل الْبِالالشهادة والتعديل لَه فَإِنه يلْ



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٧٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ةادهبِش مهماكنِ حيداهش  ككْم ذَلح مهلْزكَانَ ي نالْبِالد إِال م نم كم ذَللْزي لَم
ي وِالالْحف وه نمم مة اكاعماء جم الْقَضلْزفَي نِنيمؤري الْمد أَمنع كذَل تكُون ثَبي ته، أَوي

نيملسك :قَالَ. الْمالل مذَا قَوه١(و(.  
صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا (( :قَالَ ×النبِي قال  )٢

٢())دة ثالثنيالْع(.  
ألهل كل صوموا لرؤيته فالقائلون باعتبار اختالف املطالع قالوا اخلطاب يف قوله 

ختالف املطالع فقالوا اخلطاب يف قوله بلد على حدة، وأما القائلون بأنه ال عربة با
 هتيؤروا لومم أمة واحدة وهذا هو املعهود يف خطاب النيب صأنه   ×لعموم املسلمني أل

  .ألمته مجيعا فلو رآه أحدهم فعليه وعلى غريه من املسلمني الصيام يف سائر البلدان 
قال فقدمت    بالشام    معاوية    إىل بعثته    أم الفضل بنت احلارث  أن  كريب  عن  ) ٣ 

فرأينا اهلالل ليلة    بالشام    علي هالل رمضان وأنا  واستهل  فقضيت حاجتها    الشام    
مىت    مث ذكر اهلالل فقال    ابن عباس    يف آخر الشهر فسألين  املدينة    اجلمعة مث قدمت 

يته ليلة اجلمعة فقلت رآه الناس رأيتم اهلالل فقلت رأيناه ليلة اجلمعة فقال أأنت رأ
قال لكن رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني    معاوية    وصاموا وصام 

  وصيامه قال ال هكذا أمرنا رسول    معاوية    تكتفي برؤية    نراه فقلت أال  يوما أو 
  .)٣(  × اهللا 

والعمل   حسن صحيح غريب  حديث ابن عباس    حديث    الترمذيأبو عيسى   قال  
  .على هذا احلديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم 

  :قال العالمة أبو العال املباركفوري يف شرحه على الترمذي
ظاهر كالم الترمذي هذا أنه ليس يف هذا اختالف بني أهل العلم واألمر ليس  

 .كذلك

                                                
  .١٨٥ية اجلامع ألحكام القرآن تفسري البقرة آ )١(
  . سبق خترجيه   )٢(
  . سبق خترجيه  )٣(
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هذا بظاهره يدل  . )إخل ...  فقلت أال تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال ال( :قوله
قال النووي يف . على أن لكل أهل بلد رؤيتهم وال تكفي رؤية أهل بلد ألهل بلد آخر

والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية ال تعم الناس بل ختتص مبن قرب على  :شرح مسلم
 .مسافة ال تقصر فيها الصالة، وقيل إن اتفق املطلع لزمهم وإن اتفق اإلقليم وإال فال

إمنا مل  :قولنتعم الرؤية يف موضع مجيع أهل األرض، فعلى هذا  :وقال بعض أصحابنا
يعمل ابن عباس خبرب كريب ألنه شهادة فال تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه مل يرده 

  .)١( هلذا وإمنا رده ألن الرؤية ال يثبت حكمها يف حق البعيد
العلم يريد به طائفة منهم ال  ومما يؤكد أن القول الذي حكاه الترمذي عن أهل

حدثنا :باب إذا رؤي اهلالل يف بلد قبل اآلخرين بليلةمجيعهم ما جاء يف سنن أيب داود 
عبيد اللّه بن معاذ، حدثين أيب، ثنا األشعث،عن احلسن يف رجل كان بِمصرٍ من األمصار 

ال يقضي ذلك اليوم  :فصام يوم االثنني، وشهد رجالن أما رأيا اهلالل ليلة األحد فقال
يعلموا أنَّ أهل مصرٍ من أمصار املسلمني قد صاموا يوم   الرجل وال أهل مصره إال أن

   .)٢(األحد فيقضونه

  

  

  

  

  

                                                
  .حتفة األحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري  )١(
 ١٩٨٦هلالل يف بلد قبل اآلخرين بليلة برقم ا د يف سننه كتاب الصوم باب إذا رئيأخرجه أبو داو )٢(

  .٢٣٣٣وصححه األلباين يف صحيح أىب داود برقم 
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   :في الفتحابن حجر قال الحافظ 
ألهل كل بلد رؤيتهم، ويف  أحدھا :قد اختلف العلماء يف ذلك على مذاهب

وحكاه ابن املنذر عن عكرمة والقاسم صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له، 
وسامل وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ومل حيك سواه، وحكى املاوردي 

مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البالد كلها وهو املشهور عند  :ثانیھا  . وجها للشافعية
 تراعى املالكية، لكن حكى ابن عبد الرب اإلمجاع على خالفه، وقال أمجعوا على أنه ال

قد قال شيوخنا إذا كانت  :قال القرطيب. الرؤية فيما بعد من البالد كخراسان واألندلس
وقال . غريهم بشهادة اثنني لزمهم الصومإىل رؤية اهلالل ظاهرة قاطعة مبوضع مث نقل 

ال يلزمهم بالشهادة إال ألهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إال أن يثبت  :ابن املاجشون
ام األعظم فيلزم الناس كلهم ألن البالد يف حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ عند اإلم

إن تقاربت البالد كان احلكم واحدا وإن تباعدت  :وقال بعض الشافعية. يف اجلميع
  فوجهان ال جيب عند األكثر، واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي 

اختالف املطالع، قطع به العراقيون  أحدها :هعن الشافعي ويف ضبطه البعد أوج
مسافة القصر قطع به  ثانيها ،والصيدالين وصححه النووي يف الروضة وشرح املهذب

اختالف  :ثالثھا اإلمام البغوي وصححه الرافعي يف الصغري والنووي يف شرح مسلم،
يلزم كل بلد ال يتصور خفاؤه عنهم بال  :حكاه السرخسي فقال :رابعھا  األقاليم، 

   . انتهى كالم احلافظ. قول ابن ماجشون املتقدم :خامسھا  عارض دون غريهم، 
حديث ابن عباس الذي يشهد للقول األول أخرجه اجلماعة إال البخاري  :قلت 

معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت إىل وابن ماجه عن كريب أن أم الفضل بعثته 
ت اهلالل ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة يف حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأي

فقال مىت رأيتم اهلالل ؟ فقلت . آخر الشهر فسألين عبد اهللا بن عباس مث ذكر اهلالل
رأيناه ليلة اجلمعة، فقال أنت رأيته ؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال 
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أو نراه، فقلت أال تكتفي لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل الثالثني 
  .×ال هكذا أمرنا رسول اهللا  :برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال

وحجة أهل  :قال الشوكاين يف النيل بعد ذكر األقوال اليت ذكرها احلافظ ما لفظه 
هذه األقوال حديث كريب هذا، ووجه االحتجاج به أن ابن عباس، مل يعمل برؤية أهل 

، فدل ذلك على أنه قد حفظ ×كذا أمرنا رسول اهللا ه :الشام وقال يف آخر احلديث
واعلم أن احلجة إمنا . أنه ال يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر ×من رسول اهللا 

هي يف املرفوع من رواية ابن عباس ال يف اجتهاده الذي فهم عنه الناس واملشار إليه 
، "وم حىت نكمل ثالثني فال نزال نص"  :هو قوله ×هكذا أمرنا رسول اهللا  :بقوله

ال تصوموا "  :هو ما أخرجه الشيخان وغريمها بلفظ ×واألمر الكائن من رسول اهللا 
، وهذا ال "حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 

خيتص بأهل ناحية على جهة االنفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من املسلمني، 
دالل به على لزوم رؤية أهل بلد لغريهم من أهل البالد أظهر من االستدالل به فاالست

ولو . ألنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه املسلمون فيلزم غريهم ما لزمهم؛ على عدم اللزوم 
عدم لزوم رؤية أهل بلد ألهل بلد آخر، إىل سلم توجه اإلشارة يف كالم ابن عباس 

لعقل وهو أن يكون بني القطرين من البعد ما جيوز معه لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل ا
وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي ميكن معه . اختالف املطالع

االختالف عمل باالجتهاد وليس حبجة، ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فال يشك أن 
ادته يف مجيع األحكام األدلة قاضية بأن أهل األقطار يعمل بعضهم خبرب بعض وشه

الشرعية والرؤية من مجلتها، وسواء كان بني القطرين من البعد ما جيوز معه اختالف 
ولو سلم صالحية حديث كريب هذا . املطالع أم ال، فال يقبل التخصيص إال بدليل

للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على حمل النص إن كان النص معلوما أو على املفهوم 
 ×كن معلوما لوروده على خالف القياس، ومل يأت ابن عباس بلفظ النيب منه إن مل ي

قصة إىل وال مبعىن لفظه حىت ننظر يف عمومه وخصوصه، إمنا جاء بصيغة جمملة أشار ا 
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هي عدم عمل أهل املدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك املراد، ومل نفهم منه 
لعموم، فينبغي االقتصار على املفهوم من زيادة على ذلك حىت جنعله خمصصا لذلك ا

ذلك الوارد على خالف القياس وعدم اإلحلاق به، فال جيب على أهل املدينة العمل 
سلم نولو . برؤية أهل الشام دون غريهم، وميكن أن يكون يف ذلك حكمة ال نعقلها

لبعد ما صحة اإلحلاق وختصيص العموم به، فغايته أن يكون يف احملالت اليت بينها من ا
وأما يف أقل من ذلك فال، وهذا ظاهر فينبغي أن ينظر ما ؛ بني املدينة والشام أو أكثر

والذي . اعتبار الربيد أو الناحية أو البلد يف املنع من العمل بالرؤيةإىل دليل من ذهب 
ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه املالكية وحكاه القرطيب عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد 

ما قاله ابن عبد الرب من أن هذا القول خالف إىل أهل البالد كلها، وال يلتفت لزم 
اإلمجاع، قال ألم قد أمجعوا على أنه ال تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان 

  . واألندلس، وذلك ألن اإلمجاع ال يتم واملخالف مثل هؤالء اجلماعة
معناه ". ×هكذا أمرنا رسول اهللا  " :قول ابن عباس رضي اهللا عنهاخلالصة أن 

ويظل اعتبار اختالف ، هكذا أمرنا أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته أو نتم العدة ثالثني
  .من ابن عباس وأما ما نقله الترمذي عن أهل العلم فمردود مبا نقله غريه املطالع اجتهاداً

لشافعية فهو شافعي وايف شرحه للحديث يف صحيح مسلم وأما ما قاله النووي 
هم القائلون باعتبار اختالف املطالع، وقد أجاب عما احتج به النووي فقهاُء املذاهب 

ومن أراد العمل بقول ابن عباس لزمه أال تتبع مدينة مدينة أخرى يف  ،الثالثة األخرى
الرؤية ومها خاضعتان لدولة واحدة وحلاكم واحد كخضوع الشام واحلجاز لوالية 

  .معاوية رضي اهللا عنه
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  مذاھب الفقھاء في المسألة
  :الحنفیة

   :جاء في حاشیة ابن عابدین في الفقھ الحنفي
ا الْخمإِنالوتارِ اخبتي اعف الفلَى كُلِّ قَوع جِبلْ يه هى أَننععِ بِمطَالالْم مٍ ف

ها بلْ يجِب الْعملُ فُيرِه أَم ال يعتبر اختالملَ بِمطْلعِ غَ يلْزم أَحد الْعاعتبار مطْلعهِم، وال
سبقِ رؤيةً حتى لَو رئي في الْمشرِقِ لَيلَةَ الْجمعة، وفي الْمغرِبِ لَيلَةَ السبت وجب بِاَأل

 - أي اعتبار اختالفها  -ولِ لَ بِاَألهلُ الْمشرِقِ، فَقيعلَى أَهلِ الْمغرِبِ الْعملُ بِما رآه أَ
ةيعافالش دنع يححالص وهضِ، والْفَي باحصو يلَعيالز هدمتاعونَ َأل؛ واطَبخمٍ منَّ كُلَّ قَو

دنا عالبِمالص قَاتي أَوا فكَم مهع نم را مرِ بِمري الدف هدأَيو ،اِء ةشوبِ الْعجمِ ود
وهو الْمعتمد  -أي عدم اعتبار اختالفها  -والْوِترِ علَى فَاقد وقْتهِما وظَاهر الرواية الثَّانِي

صوموا ((ثحدي  بِمطْلَقِ الرؤية فية لتعلُّقِ الْخطَابِ عمالعندنا وعند الْمالكية والْحنابِلَ
هتيؤرال ))لبِخةذْكُورا الْمنالَتي رِسف قْرِيرِهت اممتو ،اتلَوالص قَاتأَو ف.  

  :وقال أیضاً 
 ِ الِع َ ط َ تِالفِ الم ْ ٌ فِي اخ َب ل ْ ط َ   م

مجع مطْلع بكسر الالَّم موضع الطُّلوع، حبر، عن ضياء ) واختالف املطالع( :قوله
  . احللوم

مرفوع عطفاً على اختالف، ومعىن عدم اعتبارها أنه ال ) رؤيته اراً اخلو( :قوله
فال يصام له وال يفطر  :يثبت ا حكم من وجوب صوم أو فطر، فلذا قال يف اخلانية

وأعاده وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله لليلة اآلتية مل يثبت ذه الرؤية، بل ثبت ضرورة 
  . ، فافهمإكمال العدة كما قررناه
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اعلم أن نفس اختالف املطالع ال نزاع فيه، مبعىن أنه ) على ظاهر املَذْهبِ( :قوله
قَد يكون بني البلدتني بعد حبيث يطلع اهلالل ليلة كذا يف إحدى البلدتني دون اُألخرى، 

ر، وكذا مطالع الشمس ألنَّ انفصال اهلالل عن شعاع الشمس خيتلف باختالف اَألقْطا
حىت إذا زالت الشمس يف املَشرق ال يلزم أَنْ تزولَ يف املَغرب وكذا طلوع الفَجر 
وغروب الشمس، بل كلما حتركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع 

  . مشس آلخرين، وغروب لبعض ونصف ليل لغريهم كما يف الزيلعي
د الذي ختتلف فيه املطالع مسرية شعر فأَكْثر على ما يف القهستاين عن وقدر البه

إىل اجلواهر اعتباراً بقصة سليمان عليه السالم، فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم 
  وال خيفى ما يف هذا االستدالل إقليم وبينهما شهر اهـ

  :المالكیة
  :قال الدردیر في الشرح الكبیر

ثبت ) فإن(أي يف بلد كبري ) صحوٍ مبصرٍبِ(ادعيا الرؤية ) ولو(ويثبت برؤية العدلني 
ال ) صحواً(يوماً من رؤيتهما حال كون السماء ) بعد ثَالثني(لغريمها ) مل ير(برؤيتهما و
يف شهادما وأما شهادما بعد الثالثني صحواً فكالعدم الامهما على ) كذّبا(غيم فيها 

ميكن تواطؤهم عادة على الكذب كل ال ) مستفيضةً(برؤية مجاعة ) أو(ترويج شهادما 
واحد منهم خيرب عن نفسه أنه رأى اهلالل وال يشترط أن يكونوا كلهم ذكوراً أحراراً 

الصوم سائر البالد قريباً أو بعيداً وال يراعى يف ذلك مسافة قصر وال ) وعم(عدوالً 
أي ) ما( ثبوته) إن نقل(اتفاق املطالع وال عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه 

 :أي عن العدلني أو عن املستفيضة فالصور أربع) عنهما(بالعدلني أو باملستفيضة 
استفاضة عن مثلها أو عن عدلني وعدالن عن مثلهما أو عن استفاضة، وال بد يف شهادة 
النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان، فيكفي نقل اثنني عن واحد مث عن 

واحد عن واحد، فاملصنف ظاهر يف أن النقل عن رؤية العدلني  اآلخر، وال يكفي نقل
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٤٧٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وكيف  :بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد، وظاهر ابن عبد السالم
يصح ملن بلغه من أربعة عدول أو من عدلني نقالً عن كل من العدلني أما قد رأيا 

وإمنا خيص من رأى ومن مسع اهلالل عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم واحلالة هذه، 
منه دون من مسع من السامع، وإمنا حمل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما ال وجه 

وأما النقل عن احلكم بثبوت اهلالل برؤية العدلني فإنه يعم، ولو نقل الثبوت عند . له
   .احلاكم واحد على الراجح

  :الشافعیة
  :قال اإلمام النووي في الروضة

هالل رمضان يف بلد، ومل ير يف اآلخر، فان تقارب البلدان، فحكمها  إذا رئي
ال جيب الصوم على أهل البلد  :أصحهما. حكم البلد الواحد، وإن تباعدا، فوجهان

أن  :أحدها وبه قطع العراقيون والصيدالين وغريهم ويف ضبط البعد ثالثة أوجه. اآلخر
أن ال ختتلف،  :والتقارب. راق، وخراسانأن ختتلف املطالع، كاحلجاز، والع :التباعد

 :والثالث. قليم واختالفهاعتباره باحتاد اإل :والثاين. كبغداد، والكوفة، والري، وقزوين
وذا قطع إمام احلرمني، والغزايل، وصاحب التهذيب وادعى . التباعد مسافة القصر

يف اتفاق املطالع، هو األول، فإن شك  :األصح :)أي النووي(قلت .مام االتفاق عليهاإل
  .واهللا أعلم. مل جيب الصوم على الذين مل يروا، ألن األصل عدم الوجوب

  :وقال شیخ اإلسالم زكریا األنصاري في فتح الوھاب
) باحتاد املطلع(حيصل ) وهو(منه ) مبحل لزم حكمه حمالً قريباً(اهلالل ) وإن رؤي(

ك فيه كما صرح به يف الروضة خبالف البعيد عنه وهو حيصل باختالف املطلع أو بالش
   .كأصلها

  :في مغني المحتاجالشربیني وقال الخطیب 
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منه قطعاً، كبغداد والكوفة ألما كبلد ) وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب(
. كاحلجاز والعراق) دون البعيد يف األصح. (واحدة كما يف حاضرِي املسجد احلرام

  .يلزم يف البعيد أيضاً :والثاين
وصححه املصنف يف شرح مسلم ألن الشرع علّق ا ) والبعيد مسافة القصر(

  .كثرياً من األحكام
هلالل ال تعلُّق له ألن أمر ا) هذا أصح، واهللا أعلم :قلت. وقيل باختالف املطالع(

  . مبسافة القصر

ى مسلم عن كریب َ و َ ا ر َ   .ولِم
 :تاج الدين التربيزيقال الشيخ . وقياساً على طلوع الفجر والشمس وغروما

اعتبار اتحاد  :فإن قيل. واختالف املطالع ال يكون يف أقل من أربعة وعشرين فَرسخاً
املطالع واختالفها يتعلق باملنجم واحلاسب، وقد تقدم أنه ال يعترب قوهلما يف إثبات 

ه يف أجيب بأنه ال يلزم من عدم اعتباره يف األصول واألمور العامة عدم اعتبار. رمضان
التوابع واألمور اخلاصة، فإن شك يف االتفاق يف املطلع مل جيب على الذين مل يروا 
الصوم ألن األصل عدم وجوبه ألنه إمنا جيب بالرؤية ومل تثبت يف حق هؤالء لعدم ثبوت 

وقد ختتلف املطالع وتكون الرؤية يف أحد البلدين  :قال السبكي. قرم من بلد الرؤية
يف اآلخر من غري عكس، وذلك أن الليل يدخل يف البالد الشرقية قبل مستلزمة للرؤية 

دخوله يف البالد الغربية، فمىت اتحد املطلع لزم من رؤيته يف أحدمها رؤيته يف اآلخر، 
ومىت اختلف لزم من رؤيته يف الشرقي رؤيته يف الغريب وال ينعكس، وعلى ذلك حديث 

  .ينة، فال يلزم من رؤيته يف الشام رؤيته فيهااملدإىل كريب فإن الشام غربية بالنسبة 

  :معقبا على كالم السبكيابن حجر الھیتمي في التحفة  قال
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وفيه منافاة لظاهر كالمهم ويوجه كالمهم بأن الالزم إمنا هو الوجود ال الرؤية إذ 
  .)١( قد مينع منها مانع واملدار عليها ال على الوجود

                                                
  .٨٨ص-٢ج فتاوى اهليتمي الكربى أنظر )١(
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  :الحنابلة
  :ي في المغنين قدامة المقدسابقال 

وإذا رأى اهلالل أهل بلد لزم مجيع البالد الصوم وهذا قول الليث وبعض أصحاب 
وقال بعضهم إن كان بني البلدين مسافة قريبة ال ختتلف املطالع ألجلها ، الشافعي

  كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية اهلالل يف إحدامها، وإن كان بينهما 
لكل  :وروي عن عكرمة أنه قال، ام فلكل أهل بلد رؤيتهمبعد كالعراق واحلجاز والش

 إسحاق ملا روى كريب قال قدمت الشامهل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسم وسامل وأ
  .إخل ...

  .)١(﴾ فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه﴿ :ولنا قول اهللا تعاىل
  م هذا الشهر من السنة؟ اهللا أمرك أن تصو :لألعرايب ملا قال له ×وقول النيب 

شهر (( :قال وقوله لآلخر ملا قال له ماذا فرض اهللا علي من الصوم؟ )٢())نعم(( :قال
   . )٣())رمضان

وأمجع املسلمون على وجوب صوم شهر رمضان وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر 
رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على مجيع املسلمني وألن شهر رمضان ما بني 

لني وقد ثبت أن هذا اليوم منه يف سائر األحكام من حلول الدين ووقوع الطالق اهلال
والعتاق ووجوب النذور وغري ذلك من األحكام فيجب صيامه بالنص واإلمجاع وألن 

                                                
  .١٨٥ :البقرة) ١(
ه ن، وكذلك ابن ماجه يف سن٢٠٦٦ه كتاب الصيام باب وجوب الصيام برقم أخرجه النسائي يف سنن) ٢(

عند  ن، ولك١٣٩٢برقم .... فيها باب ما جاء يف فرض الصلوات اخلمس  ةكتاب إقامة الصالة والسن
  أكثر من موضوع منها صحيح سننباين يفوصححه األل ))اللهم نعم(( :× النسائي وابن ماجه قال النيب

  .٢٠٩٢برقم  يالنسائ
ماذا "ولكن بلفظ  ،١٧٥٨أخرجه البخاري يف صحيحة كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان برقم )  ٣(

خرجه النسائي  وكذلك أخرجه يف موضع آخر يف كتاب احليل، وكذلك أ" فرض اهللا علي من الصيام؟
  .٢٠٦٣باب وجوب الصيام برقم  ه كتاب الصيامبلفظ الصيام يف سنن
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البينة العادلة شهدت برؤية اهلالل فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان فأما حديث 
ل كريب وحده وحنن نقول به وإمنا حمل كريب فإمنا دل على أم ال يفطرون بقو

قضاء اليوم األول وليس هو يف احلديث فإن قيل فقد قلتم إن الناس إذا  باخلالف وجو
صاموا بشهادة واحد ثالثني يوماً ومل يروا اهلالل أفطروا يف أحد الوجهني قلنا اجلواب 

  :عن هذا من وجهني
ه فيكون فطرهم مبنياً على صومهم أننا إمنا قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادت :أحدمها
أن  :الثاينهنا مل يصوموا بقوله فلم يوجد ما جيوز بناء الفطر عليه،  بشهادته وها

  .احلديث دل على صحة الوجه اآلخر

   :وجاء في الفروع البن مفلح
الْبِلَاد يعمج لَزِم يدعب قَرِيبٍ أَو كَانبِم هتيؤر تتإِنْ ثَبلٌ وفَص  نم كْمحو ،موالص

 ،هلَيع صن ،عطَالالْم لَفَتتاخ لَوو آهر نكَم هري و ( لَم ( جتاحومِ، وملْعةٌ، لاعمج هذَكَر
كَامِ، فَكَذَا الصيعِ الْأَحمج وترِ بِثُبرحالْمنِي وغالْم باحصو ابحالْأَصي والْقَاضمو.  

  :وقال الشيخ منصور البهويت يف كشاف القناع
لزم الناس كلهم الصوم، . وإذا ثبتت رؤية اهلالل مبكان قريباً كان أو بعيداً( 

وهو خطاب لألمة كافة،  ))صوموا لرؤيته(( :×لقوله ) وحكم من مل يره حكم من رآه
. م منه يف مجيع األحكاموقد ثبت أنّ هذا اليو. وألنّ الشهر يف احلقيقة ما بني اهلاللني

ولو فرض اخلطاب يف اخلرب للذين رأوه، فالغرض حاصل، ألنّ من صور . فكذا الصوم
بلد بعيد، فلم ير اهلالل به يف إىل ما إذا رآه مجاعة ببلد، مث سافروا  :املسألة وفوائدها

. وال ألهل ذلك البلد عند املخالف. آخر الشهر مع غيم أو صحو، فال حيلّ هلم الفطر
بلد بعيد إىل ما إذا رآه مجاعة ببلد، مث سارت م ريح يف سفينة فوصلوا  :ومن صورها
ومل حيل هلم الفطر يف آخره عندهم، . مل يلزمهم الصوم يف أول الشهر. يف آخر الليل

 :وأما خرب كريب قال. ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(( :×وهذا كله مصادم لقوله 
لي هالل رمضان وأنا بالشام، فرأيناه ليلة اجلمعة، مث قدمت الشام، واستهل ع((
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لكنا رأيناه ليلة  :قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألين ابن عباس، فأخربته فقال
أال نكتفي برؤية معاوية  :فقلت. السبت، فال نزال نصوم، حىت نكمل ثالثني أو نراه

على أنهم ال يفطرون بقول فدل  .رواه مسلم ،))×ال هكذا أمرنا النيب  :وصيامه؟ فقال
وإنما اخلالف يف وجوب قضاء اليوم األول، وليس هو . كريب وحده، وحنن نقول به

اهلالل جيري جمرى طلوع الشمس  :وأجاب القاضي عن قول املخالف. يف احلديث
تكرر مراعاا توقد ثبت أنّ لكل بلد حكم نفسه، كذا اهلالل ـ بأنّ الشمس . وغروا

واهلالل يف السنة مرة فليس . قضاء العباداتإىل لحق به املشقّة، فيؤدي يف كل يوم فت
ولو اختلفت . (ودليل املسألة من العموم يقتضي التسوية. كبري مشقة يف قضاء يوم

  .أنها ختتلف باختالف أهل املعرفة :وذكر الشيخ تقي الدين) املطالع نصا

  :أقوال أخرى
إذا رآه أهل بلد لزم سائر البالد و :ھیةقال اإلمام الشوكاني في الدرر الب

  .)١(املوافقة

   :في الروضة الندیة قال العالمة صدیق حسن خان
وجهاإلفطار لرؤيته وهي خطاب جلميع حاديث املصرحة بالصيام لرؤيته واأل ه

  .)٢(األمة فمن رآه منهم يف أي مكان كان ذلك رؤية جلمعيهم 

  :ومن قرارت المجامع الفقھیة
 ١٣-٨املنعقدة يف  للدورة ٦الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي القرار رقم  القرار

  .١٠/١٩٨٦/ ١٦-١١ ١٤٠٧صفر 

                                                
  .١٣ص  ٢الدرر البهية مع الشرح ج  )١(
  .١٣ص٢لروضة الندية شرح الدرر البهيةجا )٢(
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إذا ثبتت الرؤية يف بلد وجب على املسلمني االلتزام ا وال عربة ( :ونصھ
  .)الختالف املطالع لعموم اخلطاب اآلمر بالصوم واإلفطار

المیة س وث اإلس ع البح ن مجم ادر ع رار الص نة والق
١٩٦٦-١٣٨٦   

يرى املؤمتر أنه ال عربة الختالف املطالع وإن تباعدت األقاليم مىت ( :ونصھ
كانت مشتركة يف جزء من الليلة وإن قل، ويكون اختالف املطالع معتربا بني األقاليم 

  .)ال تشترك يف جزء من هذه الليلة اليت
اإلسالمية يف جزء  شترك مع مجيع الدول العربية، ومعظم الدولت أمريكا علما بأن

  .من الليل

  :الترجیح

  :یستفاد من النقوالت السابقة ما یلي
أن مجهور الفقهاء على أنه إذا رؤي اهلالل يف بلد لزم املسلمني الصيام يف سائر ) ١(

البلدان رغم صعوبة وسائل االتصال بني البلدان وكون اخلرب كان يصل متأخرا 
أم كانوا يلزمون من مل يعلم بالرؤية يف رمبا بعد أيام عديدة من بدء الشهر، و

بلدان غري بلده  وأكمل عدة شعبان أن يقضي يوما مكانه، فاألحرى باملسلمني 
اليوم وقد أصبح العامل كالقرية الواحدة وصار اخلرب يشيع يف نفس اللحظة يف 
مشارق األرض ومغارا أن يأخذوا مبذهب اجلمهور، ملا فيه من وحدة املسلمني 

ماع كلمتهم يف هذه الشعرية الظاهرة، وإذا كان احلج قد جعله اهللا يف زمن واجت
واحد ومكان واحد رغم مشقة ذلك ملصلحة توحيد املسلمني يف هذه الشعرية 
الظاهرة، والصوم ال يقل عن احلج يف أمهيته وأمهية احتاد املسلمني فيه، وهذا املعىن 

  .هو الذي راعاه مجهور الفقهاء
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لني لكل بلد رؤيتهم محلهم على ذلك رفع احلرج لصعوبة وسائل االتصال أن القائ) ٢(
بني البلدان وكون اخلرب كان يصل متأخرا، وألنه يترتب على عدم اعتبار اختالف 
املطالع إلزام من مل يعلم بالرؤية يف بلدان غري بلده  وأكمل عدة شعبان أن يقضي 

العلة اليت راعاها السادة يوما مكانه، ويف ذلك حرج واحلرج مرفوع، وهذه 
الشافعية قد زالت مبا يسره اهللا يف هذا العصر من سهولة االتصال، فلم يبق هلذا 

 .القول مسوغ
من القائلني باعتبار اختالف املطالع وضعوا لذلك ضوابط وقيودا، مثل  أن كثرياً) ٣(

يها اليوم من قوهلم بأن البالد الغربية تتبع الشرقية بال عكس، وهذه القيود ال يراع
 .يعمل باختالف املطالع

أن من رغب يف العمل باعتبار اختالف املطالع يصطدم أوالً بكثرة األقوال يف ) ٤(
حتديد املسافة اليت يترتب عليها من يتبع رؤية من ؟ ويصطدم ثانياً بكون هذه 
اآلراء اجتهادية حبتة ليست مبنية على دليل يركن إليه، مث يصطدم ثالثا بكون 

قول الذي اختاره يعسر تطبيقه على الواقع املعاصر ملا صار عليه العامل اليوم من ال
دول ودويالت خمتلفة املساحات والتضاريس، وكل يوم إىل تقسيمات سياسية 

دول، وال عالقة هلذه التقسيمات مبطالع إىل نشهد احتاد دولتني أو انقسام دولة 
 .األهلة

  ل المغرب الصیام ؟إذا رؤي في المشرق فھل یجب على أھ
أما اجلمهور القائلون ال عربة باختالف املطالع فال فرق عندهم بني كون البلد اليت 
يلزمها العمل برؤية غريها شرق أو غرب البلد املرئي فيها اهلالل، وتقدم يف كالم فقهاء 

الد الشافعية السابق أن كثريا منهم رغم قوهلم ال عربة باختالف املطالع يوجبون على الب
مىت " :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف الفتاوىغريب البلد املرئي فيها اهلالل أن يصوموا 

ألنه يتأخر عن وقت غروا  ؛رؤي يف املشرق وجب أن يرى يف املغرب، وال ينعكس
باملشرق، فإذا كان قد رؤي ازداد باملغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقت 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٨٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .)١(اهـ" ة، وليس كذلك إذا رؤي باملغرب غروا، فيكون أحق بالرؤي
ن يــرى اهلالل يف السعودية أو أكيف ميكن  :وهنا سؤال تكثر إثارته وهو

ساعات  ١٠مريكا وقد زاد عمره أمصر أو غريمها من البالد العربية وال يرى يف كندا و
  ؟ واملفترض أن رؤيته تصبح أسهل 

   :في نظري أن ھناك أسبابا لذلك منھا
ريكا الشمالية قارة مترامية األطراف، ومعظم والياا ومدا، مبا فيها أم -١

يوجد فيها من يتراءى اهلالل فكيف يرونه  ال -منيسوتا –الوالية اليت أقيم ا 
  وهم مل يتراءوه أصال وال يعلمون كيفية الترائي؟ 

شيع حيصل يف بعض األحيان أن يراه كثري من املسلمني يف مدن متفرقة وال ي -٢
اخلرب برؤيتهم لعدم تبليغ الرائني ألي منظمة أو مجعية، لعدم وجود جهة 
موحدة جتمع املسلمني بل منظمات وهيئات ثقة كل فريق منهم شبه منعدمة 

   .باآلخر
حيصل يف بعض األحيان أن يرى اهلالل مجع من الثقات ويبلغون إحدى  -٣

لرؤية فلكيا، وأنا اجلمعيات الشهرية فترد شهادم بدعوى عدم إمكان ا
رأى اهلالل أكثر من مخسة ثقات منهم من  ١٤٢٣شخصيا أعلم أنه يف العام 

مسعته بنفسي ومنهم من بيين وبينه واسطة موثوقة، وبلغوا برؤيتهم إحدى 
اجلمعيات املشهورة فردت شهادم، بل وتكتمت اجلمعية املشار إليها على 

   .اخلرب وأعلنت أن اهلالل مل ير يف أمريكا
كثري من الواليات األمريكية والدول األوربية تكون مساؤها ملبدة بالغيوم مما  -  ٤

   .جيعل الرؤية متعذرة
  .فلهذه األسباب وغريها يرى اهلالل يف السعودية، ويدعى أنه مل ير يف أمريكا

                                                
  . ١٠٤ ص ٢٥ جالفتاوى  )١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٨٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أنه ال يلزم من رؤية اهلالل يف املشرق أن يرى حتما يف املغرب، وإمنا إىل باإلضافة 
ما يف األمر أن رؤيته يف املغرب تكون حينئذ أيسر وأسهل، مع بقاء احتمال لعدم غاية 

  .رؤيته يف املغرب لسبب أو آلخر، هذا ما يستفاد من كالم الفقهاء

  :أثر الحدود السیاسیة المعاصرة في القول باعتبار اختالف المطالع
يف بلد لزم مجيع  القائلون باعتبار اختالف املطالع منهم من يقول إذا رؤي اهلالل

البالد اليت بينها وبينه مسرية يوم أو مسافة قصر الصيام، ومنهم من يقول أربعة وعشرون 
، ومنهم من يقول كل إقليم له رؤية فللعراق رؤية وللشام رؤية وللحجاز رؤية فرسخاً

 لىفإذا أردنا تطبيق هذه األقوال ع؛ آخر أقواهلمإىل ولنجد رؤية ولليمن رؤية، وهكذا، 
تبوك ومشال اململكة املعدود شرعا من الشام وليس من الواقع فمعناه أن أهل تيماء و

جزيرة العرب رؤيتهم هي رؤية أهل الشام، ومعناه أن البالد اليت كانت سابقا من اليمن 
فإن قلتم لكنها اآلن حتت وال واحد وهلا عملة واحدة ، هل اليمنأرؤيتهم رؤية 

ذن حديث ابن عباس يصبح حجة عليكم ال لكم ألنه كان إ :وخاضعة لدولة واحدة قلنا
يف املدينة ومل يعمل برؤية أهل الشام مع أن املدينة والشام يف ذلك الوقت كانت دولة 

عن القول باعتبار مسافة القصر  فضالً. ت خالفة معاوية وهلا عملة واحدةواحدة حت
على أي أساس يكون و، مستقلةفمعناه أن كل قرية يف اململكة سيكون هلا رؤية 

على رؤية أهل  جنوب السعوديةللبحرين رؤية غري رؤية أهل الدمام ؟ بينما يصوم أهل 
الدمام ؟ بل ينبغي على القول باعتبار اختالف املطالع أن يصوم أهل الدمام تبعا لرؤية 

فاملقصود أن احلدود ؛ البحرين والعكس وأال يصوموا تبعا لرؤية بلجرشي أو أا
ة بني الدول، وأكثرها تقسيمات استعمارية حادثة، مل يعتربها الفقهاء القدامى اجلغرافي

قول فقيه واحد إىل الذين قالوا لكل بلد رؤيتهم مطلقا، وأرجو من إخواين أن يرشدوين 
وهل معىن هذا أن اليمن ، قبل قرن أو أكثر قال مبراعاة احلدود السياسية بني الدول

ت مطلعا واحدا اآلن؟ وما حكم املدن املتنازع عليها كانت مطلعني قبل الوحدة وصار
  بني الدول اإلسالمية اآلن وما أكثرها، هل يتغري حكمها الشرعي تبعا للحالة السياسية؟



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٨٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

لعموم املسلمني أمروا أن يصوموا صوموا لرؤيته  ×يف قوله اخلطاب فالراجح أن 
ؤي يف أحدها عمل املسلمون إذا رآه واحد منهم، فيتم الترائي يف مجيع البالد، وإذا ر

اكتفاء مجهور وكما يقال بفاخلطاب ليس لكل فرد من املسلمني أن يراه بنفسه،  برؤيته،
برؤية طائفة منهم نقوله حنن يف اكتفاء مجهور املسلمني برؤية طائفة الواحدة ة دولأهل ال
  . منهم

رب قبل الغروب فإذا رؤي اهلالل يف دولة سابقة يف التوقيت أي يف املشرق وبلغ اخل
مينع من ترائي اهلالل زيادة يف التوثيق، وإن مل ير يف املغرب  فهذا اليف املغرب لدولة 

ة مل يتراء أهلها دولصام أهله اكتفاء برؤية أهل املشرق، متاما كما يصوم أهل مدينة يف ال
   .اهلالل أو تراءوه ومل يروه عمال برؤية أهل املدن األخرى

لبالد املشرقية السابقة يف التوقيت فإن الترائي حينئذ متس احلاجة وأما إذا مل ير يف ا
  . إليه أكثر يف البالد اليت يف جهة املغرب الحتمال أن يرى فيها

  :أثر اختالف المطالع في عید األضحى
هلجرة  ١٤٢٥كان جملس القضاء األعلى يف اململكة العربية السعودية يف هذه السنة 

أعلن فيه أنه مل يشهد أحد برؤية هالل ذي احلجة وعليه فإن  قد أصدر بيانا ×املصطفى 
يف التقومي امليالدي هو املتمم لذي القعدة، مث إنه بعد  ٢٠٠٥يناير  ١١يوم الثالثاء 

صدور ذلك البيان شهد ثالثة شهود عدول بأم قد رأوا اهلالل ليلة الثالثاء، وبناًء على 
 ٢٠٠٥يناير  ١١يحياً أعلن فيه أن الثالثاء ذلك أصدر جملس القضاء األعلى بيانا تصح

  .يف التقومي امليالدي هو غرة ذي احلجة
القائمني على املراكز إىل وقد حصل من جراء ذلك أن كثرت األسئلة اليت ترد 

اإلسالمية بأمريكا ملعرفة حكم الشرع حيال تلك النازلة، وهذه أبرز املسائل اليت سئلنا 
  .مبا تيسر نقله من كالم الفقهاء يف هذه املسائلعنها ومعها جواا مصحوباً 

  :المسألة األولى
هل أصاب جملس القضاء األعلى يف قبول شهادة هؤالء الشهود الذين تأخروا يف 

  اإلدالء بشهادم رغم ما يسببه ذلك من بلبلة واضطراب ؟ 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٩٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :الجواب
  قدوم احلق فضيلة حيمد عليها هؤالء العلماء األجالء، وإىل الرجوع ) ١(

فجاء فقد أصبح صائما يف يوم على أنه املتمم للثالثني من رمضان  ×النيب 
أم رأوا اهلالل باألمس فأمر  ×ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه 

، وموضع الشاهد )١(الناس أن يفطروا من يومهم وأن خيرجوا لعيدهم من الغد
الذي اختذه باعتبار اليوم متمماً مل يستنكف عن تعديل قراره  ×منه أن النيب 

لرمضان، بل عدل هذا القرار وقبل شهادة الشهود املتأخرين واعترب اليوم يوم 
 .عيد وأمر الناس بالفطر

على أنه لو جاء شهود عدول متأخرون يشهدون تعاىل نص الفقهاء رمحهم اهللا ) ٢(
على اإلمام قبول برؤية هالل ذي احلجة ولو جاءوا يف اليوم الثامن أو التاسع ف

شهادم، وتعديل أيام مناسك احلج بناء على تلك الشهادة، فذكروا أنه لو أمت 
الناس ذا القعدة ثالثني يوما لعدم رؤية اهلالل مث جاء شهود يف اليوم الذي يظن 
الناس أنه الثامن وشهدوا أنه التاسع على حسب رؤيتهم أن اإلمام يذهب 

الشهادة، وإمنا قالوا برد الشهادة وعدم مساعها بالناس ويقف بعرفة عمال بتلك 
يف احلالة اليت ال ميكن فيها تدارك األمر كأن يأيت شهود بعد أن وقف الناس 
بعرفة وانصرفوا ويقولون لقد وقفتم يف اليوم العاشر حسب رؤيتنا وكان ينبغي 

فة أن تقفوا يف اليوم الذي قبله فهنا ال يلتفت لتلك الشهادة، ويصبح يوم عر
شرعا هو اليوم الذي وقف فيه احلجاج بعرفة، وهذه بعض النقوالت اليت تؤكد 

                                                
 ٩٧٧لغد برقم اه كتاب الصالة باب إذا مل خيرج اإلمام للعيد من يومه خيرج من نأخرجه أبو داود يف سن) ١(

والنسائي يف مسنده كتاب صالة العيدين باب " ن يغدو إىل مصالهموإذا أصبحوا أ" ... ولكن بلفظ 
ه كتاب الصيام باب نوابن ماجه يف سن ،، وكذلك بلفظ قريب١٥٣٩اخلروج إىل العيدين من الغد برقم 

ه بنفس اللفظ نمحد يف سنوأ.. " إىل عيدهم " .. بلفظ  ١٦٤٣ما جاء يف الشهادة على رؤية اهلالل برقم 
وصححه ابن املنذر وابن السكن  ميث رجال من األنصار رضي اهللا عنهدمن ح بصرينييف أول مسند ال

  .٦٣٤برقم  الغليلوابن حزم واخلطايب وابن حجر واأللباين يف أكثر من موضع منها إرواء  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٩١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

   :هذا املعىن

  :المبسوط للسرخسي الحنفي
على الناس بأن مل يروا هالل ذي عرفة ما إذا اشتبه يوم الكتاب ومل يذكر يف 

إن يف يوم فبعرفة قال إذا حنروا، ووقفوا تعاىل رمحه اهللا حممد احلجة، وهو مروي عن 
تبني أم وقفوا يف يوم التروية ال جيزيهم، وإن تبني أم وقفوا يوم النحر أجزأهم 

ألن الوقوف مؤقت بوقت خمصوص فال جيوز بعد  ؛ال جيزيهم القياسويف  استحسانا،
، ويف )١))(عرفتكم يوم تعرفون(( ×اجلمعة ولكنه استحسن لقوله كصالة ذلك الوقت 

ل أم بعدما وقفوا بيوم إذا جاء الشهود ليشهدوا رواية حجكم يوم حتجون، واحلاص
أم رأوا اهلالل قبل ذلك ال ينبغي للقاضي أن يستمع هلذه الشهادة، ولكنه يقول قد مت 
للناس حجهم، وال مقصود يف شهادم سوى ابتغاء الفتنة فإن جاءوا فشهدوا عشية 

بل الفجر قبل شهادم، قعرفات إىل فإن كان حبيث يتمكن فيه الناس من اخلروج عرفة 
يف وقت الوقوف، وإن كان حبيث ال يتمكن من ذلك ال ليقفوا وأمر الناس باخلروج 

  اهـ . شهادم، ويقف الناس يف اليوم الثاين، وجيزئهمإىل يستمع 

   :قال الكمال ابن الھمام في فتح القدیر
وم النحر يوشهد قوم أم وقفوا يوم إذا وقفوا يف أهل عرفة ( مسائل منثورة 

عبادة ختتص ألنه أن ال جيزيهم اعتبارا مبا إذا وقفوا يوم التروية، وهذا والقياس ) أجزأهم
أن هذه شهادة قامت على النفي االستحسان وجه . بزمان ومكان فال يقع عبادة دوما

                                                
فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون وعرفة يوم "" أخرج الشافعي والبيهقي عن عطاء مرسالً ) ١(

هذا مرسل جيد أخرجه أبو داود من  :بعد إيراده هذا احلديث بلفظ قريب قيال البيه، وق"تعرفون
مل أجده "  حجكم يوم حتجون"وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري عن حديث  ،٩٦٠٩املراسيل برقم 

تفرد به جماهد، قاله " عرفة يوم يعرف اإلمام"بلفظ  اًوورد حديث مبعناه عن عائشة مرفوع :هكذا، قال
ضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة برقم " عرفة يوم يعرف الناس"قي، وحديث البيه

  .يف الصحيح اجلامع الصغري..." فطركم يوم تفطرون "، وصحح روايته ٣٨٦٣



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٩٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

املقصود منها نفي حجهم، واحلج ال يدخل حتت ألن وعلى أمر ال يدخل حتت احلكم 
االحتراز عنه والتدارك غري ممكن، ويف األمر لتعذر فيه بلوى عاما وألن ، احلكم فال تقبل

باإلعادة حرج بني فوجب أن يكتفي به عند االشتباه، خبالف ما إذا وقفوا يوم التروية 
جواز املؤخر له نظري وألن  عرفة،التدارك ممكن يف اجلملة بأن يزول االشتباه يوم ألن 

ينبغي للحاكم أن ال يسمع هذه الشهادة ويقول قد مت  :قالوا. وال كذلك جواز املقدم
برؤية عرفة وكذا إذا شهدوا عشية . ليس فيها إال إيقاع الفتنةألنه حج الناس فانصرفوا 

  .اهلالل، وال ميكنه الوقوف يف بقية الليل مع الناس أو أكثرهم مل يعمل بتلك الشهادة
يعين إذا ظهر هلم ) ارك ممكن التدألن قوله خبالف ما إذا وقفوا يوم التروية ( 

خطؤهم والكالم يف تصوير ذلك، وال شك أن وقوفهم يوم التروية على أنه التاسع ال 
اعتقاده أنه الثامن إمنا يكون بناء على أن أول ألن يعارضه شهادة من شهد أنه الثامن 

ثالثني ذي احلجة ثبت بإكمال عدة ذي القعدة واعتقاده التاسع بناء على أنه رئي قبل ال
والقائلون إنه الثامن حاصل ما عندهم نفي . من ذي القعدة فهذه شهادة على اإلثبات

حمض، وهو أم مل يروا ليلة الثالثني من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا فهي شهادة 
بأن شهدوا يف الليلة اليت هم ) عرفةقوله وكذا إذا شهدوا عشية (مقبولة ال معارض هلا 

املسمى بيوم التروية مكة أن اليوم الذي خرجنا به من عرفات إىل  ا يف مىن متوجهني
يف تلك الليلة ليقف ليلة عرفات إىل كان التاسع ال الثامن، وال ميكنه الوقوف بأن يسري 

وإن شهدوا عشية ألم النحر بالناس أو أكثرهم مل يعمل ا ويقف من الغد بعد الزوال 
ي من الليل صار كشهادم بعد الوقت، وإن كان لكن ملا تعذر الوقوف فيما بقعرفة 

اإلمام ميكنه الوقوف يف الليل مع الناس أو أكثرهم وال يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف 
  .ثانيا، فإن مل يقف فات حجه لترك الوقوف يف وقته مع القدرة عليه



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٩٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

   :البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فقھ الحنفیة
وقوف من وقف جيز مل االجتهاد قوف مبعىن يسوغ فيه الوأخر اإلمام وكذا إذا 

ال ألنه  ؛تصوير قبول الشهادة يف املسألة األوىلفتح القدير يف احملقق واستشكل قبله 
ألن  ؛شك أن وقوفهم يوم التروية على أنه التاسع ال يعارضه شهادة من شهد أنه الثامن

بت بإكمال عدة ذي القعدة اعتقاد الثامن إمنا يكون بناء على أن أول ذي احلجة ث
واعتقاده التاسع بناء على أنه رئي قبل الثالثني من ذي القعدة فهذه شهادة على اإلثبات 
والقائلون إنه الثامن حاصل ما عندهم نفي حمض، وهو أم مل يروه ليلة الثالثني من ذي 

على دة الشهافحاصله أن . ا هـ. القعدة ورآه الذين شهدوا فهي شهادة ال معارض هلا
ال يثبت ا شيء مطلقا سواء كان قبله أو بعده، وهو إمنا يتم أن ما وقف الناس خالف 

التاسع يوم منه أنه ظنا بالناس اإلمام وقف لو احنصر التصوير فيما ذكره بل صورته لو 
فقد تبني خطأ ظنه الثامن اليوم فشهد قوم أنه رؤية اهلالل عنده يثبت من غري أن 

يوم التروية وقفوا لو  :احمليطهي شهادة ال معارض هلا وهلذا قال يف والتدارك ممكن ف
تفصيل، وال إىل مل جيزهم وذا التقرير علم أن املسألة حتتاج يوم عرفة أنه ظن على 

يوم التروية شهدوا وقد بقي هنا مسألة ثالثة، وهي ما إذا . بدع فيه بل هو متعني
فإن أمكن اإلمام أن يقف مع الناس أو  ينظريوم عرفة أن هذا اليوم مبىن والناس 

للتمكن من الوقوف فإن مل يقفوا عشية واستحسانا  قياسا أكثرهم ارا قبلت شهادم
وإن مل ميكنه أن  استحسانا،فام احلج، وإن أمكنه أن يقف معهم ليال ال ارا فكذلك 

والشهود حسانا استيقف ليال مع أكثرهم ال تقبل شهادم ويأمرهم أن يقفوا من الغد 
وال ينبغي لإلمام أن يقبل يف هذا  الفتاوى الظهريية،كما قدمناه، ويف  كغريهميف هذا 

  .شهادة الواحد واالثنني وحنو ذلك



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٩٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :بدائع الصنائع للكاساني الحنفي
ذي عدة بعد أن أكملوا بعرفة فوقفوا احلجة ذي هالل على الناس اشتبه ولو 

هود أم رأوا اهلالل يوم كذا، وتبني أن ذلك اليوم كان مث شهد الشيوما القعدة ثالثني 
أن ال يصح، وجه  :والقياس استحسانا،يوم النحر فوقوفهم صحيح، وحجتهم تامة 

القياس أم وقفوا يف غري وقت الوقوف فال جيوز كما لو تبني أم، وقفوا يوم التروية، 
 :أنه قال ×رسول اهللا  وأي فرق بني التقدمي، والتأخري، واالستحسان ما روي عن

. )١))(صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون((
وقت الوقوف أو احلج، وقت تقف  ×فقد جعل النيب . ))وحجكم يوم حتجون(( :وروي

أن هذه  :ما قال بعض مشاخينا :أحدمها :أو حتج فيه الناس، واملعىن فيه من وجهني
 :باطلة، والثاينالنفي على والشهادة ي نفي جواز احلج، شهادة قامت على النفي، وه

هذا النوع من االشتباه مما ألن  ؛أن شهادم جائزة مقبولة لكن وقوفهم جائز أيضا
يغلب، وال ميكن التحرز عنه فلو مل حنكم باجلواز لوقع الناس يف احلرج خبالف ما إذا 

اية الندرة فكان ملحقا بالعدم، ألن ذلك نادر غ ؛تبني أن ذلك اليوم كان يوم التروية
وألم ذا التأخري بنوا على دليل ظاهر واجب العمل به، وهو وجوب إكمال العدة إذا 
كان بالسماء علة فعذروا يف اخلطأ خبالف التقدمي فإنه خطأ غري مبين على دليل رأسا 

نه أخطأ أتبني مث جهة إىل وصلى فتحرى، اشتبهت القبلة إذا فلم يعذروا فيه، نظريه 
جازت صالته، ولو مل يتحر، وصلى مث تبني أنه أخطأ مل جيز ملا قلنا، كذا جهة القبلة 

أنه جيوز وقوفهم، وحجهم حممد عن هشام هذا، وهل جيوز وقوف الشهود ؟ روى 
برؤية اهلالل، فإن عرفة إذا شهد عند اإلمام شاهدان عشية يوم حممد وقد قال . أيضا

وف يف بقية الليل مع الناس أو أكثرهم مل يعمل بتلك الشهادة، كان اإلمام مل ميكنه الوق
لكن ملا تعذر على اجلماعة عرفة ألم، وإن شهدوا عشية  ؛ووقف من الغد بعد الزوال

                                                
  .سبق خترجيه) ١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٩٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

الوقوف يف الوقت، وهو ما بقي من الليل صاروا كأم شهدوا بعد الوقت فإن كان 
كثرهم بأن كان يدرك الوقوف اإلمام ميكنه الوقوف قبل طلوع الفجر مع الناس أو أ

ترك ألنه  ؛عامة الناس إال أنه ال يدركه ضعفة الناس، جاز وقوفه فإن مل يقف فات حجه
فإن اشتبه على الناس فوقف  :حممدالوقوف يف وقته مع علمه به، والقدرة عليه، قال 

 مل جيزه وقوفه،عرفة وقد كان من رأى اهلالل وقف يوم . اإلمام، والناس يوم النحر
يوم النحر صار يوم احلج يف حق اجلماعة، ألن  ؛وكان عليه أن يعيد الوقوف مع اإلمام

أخر اإلمام إذا وكذا . ووقت الوقوف ال جيوز أن خيتلف فال يعتد مبا فعله بانفراده
فإن شهد شاهدان مل جيز وقوف من وقف قبله، االجتهاد الوقوف ملعىن يسوغ فيه 

بشهادما بالسماء، فوقف علة ألنه ال  ؛شهادما احلجة فردذي اإلمام الل عند 
اإلمام أخر الوقوف بسبب جيوز العمل عليه يف ألن  ؛مل جيز وقوفهماإلمام قوم قبل 

  .أعلمتعاىل الشرع، فصار كما لو أخر باالشتباه، واهللا 

   :فتاوى الرملي في فقھ الشافعیة
يوم النحر أو يكون غلطا العاشر اليوم ملن وقف متتد أيام التشريق هل ) سئل ( 

بأن مقتضى كالمهم أن يوم النحر احلادي عشر ) فأجاب ( ؟ يومه هو ثاين أحكامه يف 
إن وقوفهم يف العاشر يقع أداء ال قضاء ألنه املتويل وأن أيام التشريق ثالثة بعده فقد قال 

الناس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر ال يدخله القضاء أصال وقد قالوا ليس 
سواء عرفة اليوم الذي يظهر هلم أنه يوم عرفة يوم النحر يوم يضحي الناس ويوم وكذا 

رواه ) ١))(الفطر يوم يفطر الناس واألضحى يوم يضحي الناس(( خلربالتاسع والعاشر 
                                                

ل ، وقا٧٣١أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الصوم باب ما جاء يف الفطر واألضحى مىت يكون برقم ) ١(
ه نهذا احلديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وأخرجه بلفظ قريب أبو داود يف سن :الترمذي

  ، وابن ماجه كذلك يف سننه كتاب الصيام باب ١٩٧٩كتاب الصوم باب إذا أخطأ القوم اهلالل برقم 
ري ، وصححه األلباين يف أكثر من موضع منها صحيح اجلامع الصغ١٦٥٠ما جاء يف شهري العيد برقم 

  .٤٢٨٧برقم 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٩٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

. .لكن قال بعض املتأخرين. يوم يعرفونوعرفة للشافعي ويف رواية وصححه الترمذي 
ة وإذا أراد أن يضحي يف اليوم الزائد هل جيوز وإذا أراد أن هل يفوت رمي مجرة العقب

أنه يف نفس إىل أو جيوز نظرا عرفة حمسوب عليهم يوم ألنه يضحي يف العاشر هل ميتنع 
أم إذا وقفوا العاشر غلطا للدارمي االستذكار األمر يوم أضحية مث قال رأيت يف 

فهم وإن وقفوا الثامن وذبح يوم حسبت أيام التشريق على احلقيقة ال على حساب وقو
إال ثالثة أيام مبىن التاسع مث بان ذلك مل جيب إعادة التضحية وعلى هذا فال يقيمون 

  .خاصة

ي  نھج الطالب ف ل المسماة  فتوحات الوھاب شرح م ي حاشیة الجم وف
   :الفقھ الشافعي

يلة لاحلجة ذي برؤية هالل بأن شهد شاهدان غلطا الثامن اليوم وقفوا يف وإن 
وجب الوقوف فوات قبل فاسقني وعلموا أو كافرين الثالثني من ذي القعدة مث بانا 

الوقوف يف الوقت تداركا له وإن علموا بعده أي بعد فوات وقت الوقوف وجب 
الغلط وفارق العاشر بأن تأخري العبادة لندرة األصح القضاء هلذه احلجة يف عام آخر يف 

 ؛تقدميها عليه وبأن الغلط بالتقدمي ميكن االحتراز عنه االحتساب منإىل عن وقتها أقرب 
إمنا يقع لغلط يف احلساب أو خلل يف الشهود الذين شهدوا بتقدمي اهلالل والغلط ألنه 

على قياسا بالتأخري قد يكون بالغيم الذي ال حيلة يف دفعه والثاين ال جيب القضاء عليهم 
لو غلطوا بيومني فأكثر أو يف املكان مل يصح ما إذا غلطوا بالتأخري وفرق األول مبا مر و

رضي اهللا عنهما وأمحد اإلمام مالك وقال ) فال جيزيهم  :قوله. ( جزما لندرة ذلك انتهت
  .برماويعن أكثر األصحاب ا هـ البيان بإجزائه هلم ونقله صاحب 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٩٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

أعضاء جملس القضاء األعلى هم من كبار أئمة املسلمني وهم من الفقهاء  -
ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا (( :×ين، فيجب توقريهم لقوله اتهد

  .)١))(ويعرف لعاملنا حقه
العامل املؤهل للفتيا واالجتهاد مأجور على كل حال إما أجرين وإما أجرا واحدا  -

 .أنه الصوابتعاىل ما دام قد بذل ما يف وسعه، وأفىت مبا يدين اهللا 

  :المسألة الثانیة
أن يؤخذ باعتبار اختالف املطالع يف عيد األضحى، حبيث يكون لكل هل جيوز 

  خمالفة احلجاج ؟إىل بلد عيدهم ولو أدى ذلك 

   :الجواب
أما من جهة أن احلجاج يف مكة هل يلزمهم العمل برؤية أهل البلدان األخرى أم 

مكة زمانه بأن أهل إىل ال ؟ فقد ذكر شيخ اإلسالم يف فتاويه أن العمل جار يف مكة 
ينتظرون وفود احلجاج القادمني من األمصار املختلفة، وأي وفد منهم خيرب بأن الشهود 
العدول رأوا اهلالل يف أي مكان فإن أهل مكة يتبعوم يف ذلك، وأما قول العالمة ابن 

يفهم من كالمهم يف كتاب احلج أن اختالف املطالع  :تنبيه ( :عابدين يف احلاشية فقال
وهل يقال ، يلزمهم شيء لو ظهر أنه رئي يف بلدة أخرى قبلهم بيوم فيه معترب فال

                                                
ويعرف " ، بلفظ قريب ليس فيه ٤٢٩٢أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب باب يف الرمحة برقم ) ١(

وكذلك الترمذي يف سننه يف أكثر من موضع منها كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف رمحة  ،"لعاملنا حقه 
د يف مسنده من مسند محهذا حديث حسن غريب، وكذلك أ: ، قال الترمذي١٨٤٤الصبيان برقم 

، وصححه ٦٧٧٦املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما برقم 
فقد  "ويعرف لعاملنا حقه"، أما زيادة ٢١٩٦األلباين يف أكثر من موضع منها السلسلة الصحيحة برقم 

يف باقي " هصغرينا ويعرف لعاملنا حق ليس من أميت من مل يجل كبرينا ويرحم"وردت يف مسند أمحد بلفظ 
مسند األنصار من حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، وكذلك احلاكم يف املستدرك، وحسنه 

  .٥٤٤٣األلباين يف أكثر من موضع منها صحيح اجلامع الصغري برقم 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٤٩٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ألن اختالف املطالع إمنا مل  ؛كذلك يف حق األضحية لغري احلجاج؟ مل أره، والظاهر نعم
يعترب يف الصوم لتعلّقه مبطلق الرؤية وهذا خبالف األضحية، فالظاهر أا كأوقات 

زىء األضحية يف اليوم الثالث عشر وإن الصلوات يلزم كل قوم العمل مبا عندهم فتج
فاملراد ). ٢/٣٩٣حاشية ابن عابدين ( )كان على رؤيا غريهم هو الرابع عشر واهللا أعلم

ن احلجاج مبكة ال يأخذون برؤية غريهم من أهل البلدان األخرى، ولكن ينبغي أ به
تدارك األمر تقييد ذلك مبا لو وصل خرب رؤية أهل البالد األخرى يف وقت ال ميكن فيه 

وإعالم احلجاج ليقفوا بعرفة يف اليوم التاسع بناء على تلك الرؤية، وذلك ملا فيه من 
احلرج على املسلمني إذا وقفوا بعرفة يف اليوم الذي يظنونه التاسع مث جاءهم من خيربهم 
 أن اليوم الذي وقفوا فيه هو العاشر على رؤية أهل البلد الفالنية، فلذلك قالوا ال عربة

  . باختالف املطالع هنا
وأما أهل األمصار فعليهم موافقة احلجيج فلو كان يوم وقوف احلجيج بعرفة هو 
الثامن أو العاشر على رؤية أهل بلد معينة فيجب على أهل ذلك البلد اعتباره التاسع تبعا 

  .للحجيج، وقد حكى السرخسي احلنفي يف املبسوط اإلمجاع على ذلك

   :بي المالكي في أحكام القرآنوقال اإلمام ابن العر
   :فيها ثالث مسائل  )١(﴾واذْكُرواْ اللّه في أَيامٍ معدودات﴿ :قوله تعاىل

والتحقيق أن التحديد  :أن قالإىل . .يف حتديد هذه األيام وتعيينها :المسألة الثانیة
  .اق تبع للحاج فيهابثالثة أيام ظاهر، وأن تعينها ظاهر أيضا بالرمي، وأن سائر أهل اآلف

   :وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
الذبح باملشاعر أصل وبقية األمصار تبع ملكة وهلذا كان عيد النحر العيد األكرب " 

  .اهـ جمموع الفتاوى . "ويوم النحر يوم احلج األكرب ألنه جيتمع فيه عيد املكان والزمان

                                                
  .٢٠٣ :البقرة) ١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٤٩٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

بتاريخ  عة بأمريكامجمع فقهاء الشريومن فتاوى املعاصرين صدر بيان عن 
) قضية اختالف املطالع( إذا أمكن تصور اخلالف يف هذه القضية :وفيه ١/١٢/١٤٢٥

يف عيد الفطر فإن األمر يعسر تصوره يف عيد األضحى الرتباط هذا العيد مبناسك احلج، 
البيت احلرام وما جيري حوله من إىل وانصباب قلوب املسلمني يف املشارق واملغارب 

  .شعائر احلج
أن هذا هو الذي عليه السواد األعظم من املراكز واجلمعيات اإلسالمية يف هذا 

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم (( :×البلد، وقد قال 
  .) ١))(تضحون

إن املسلمني يف مجيع أقطار العامل  :وقال الدكتور محمد سلیمان شقرة
رات السنني على متابعة احلجاج يف عيد اإلسالمي قد أمجعوا إمجاعا عمليا منذ عش

يف فتوى له .. األضحى وال جيوز ألي جهة أو جمموعة من الناس خمالفة هذا اإلمجاع
  .هـ ٥/١٢/١٤٢٢مؤرخة بتاريخ 

فاخلالصة أن الناس تبع للحجيج يف حتديد يوم عرفة ويوم عيد األضحى، بغض 
نه قد يرى اهلالل يف البلد اليت النظر عن مسألة احتاد أو اختالف املطالع، على أساس أ

تقيم فيها ومل ير يف السعودية، فيقال لك سواء سرمت على اعتبار اختالف املطالع أو 
عدمه فلماذا ال تأخذون باهلالل الذي رؤي يف بلدتكم ؟ فيكون اجلواب حينئذ ألن يوم 

  .عرفة مرتبط بشعائر مكانية مرتبطة مبكان معني فنحن تبع له، واهللا أعلم

   :لمسألة الثالثةا

                                                
، وابن ماجه كذلك يف ١٩٧٩ل برقم أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الصوم باب إذا أخطأ القوم اهلال) ١(

، وأخرجه بلفظ قريب الترمذي يف سننه ١٦٥٠سننه كتاب الصيام باب ما جاء يف شهري العيد برقم 
هذا حديث حسن  :، وقال الترمذي٧٣١كتاب الصوم باب ما جاء يف الفطر واألضحى مىت يكون برقم 

  .٢٢٤ع منها السلسلة الصحيحة برقم غريب صحيح من هذا الوجه، وصححه األلباين يف أكثر من موض



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٠٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ما حكم صالة العيد يف اليوم التايل لعذر عدم وجود قاعات تسع املصلني يوم 
اخلميس، ألن الواقع هنا يف أمريكا أن املساجد ال تتسع للمصلني يوم العيد حيث يشهد 
صالة العيد حبمد اهللا ألوف مؤلفة من املسلمني رجاال ونساء وأطفاال، وجرت العادة 

ؤمترات وحنوها إلقامة صالة العيد فيها، وعقب صدور البيان األول حبجز قاعات امل
للمجلس مت تأكيد احلجز على يوم اجلمعة وإلغاء حجز يوم اخلميس،  وعقب البيان 
الثاين تعذر  تعديل حجز قاعات الصالة يف كثري من املناطق لعدم وجود املكان أو ملا 

ري من املراكز اإلسالمية، وكذلك ما يكلفه حجز يومني من نفقات باهظة فوق طاقة كث
حكم تأجيل صالة العيد لليوم التايل يف حالة كون القائمني على املراكز اإلسالمية يف  

  البلد  أصروا على صالة العيد يوم اجلمعة ؟

   :الجواب
إذا حصل عذر مينع صالة العيد تصلى يف اليوم الثاين ذكر الفقهاء رمحهم اهللا أن 

   .وم األولمن صالا يف الي

   :قال ابن رشد في بدایة المجتھد
ليس عليهم   : واختلفوا فيمن مل يأم علم بأنه العيد إال بعد الزوال، فقالت طائفة

  : أن يصلوا يومهم وال من الغد وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون
قال أبو   . إسحاقالصالة يف غداة ثاين العيد، وبه قال األوزاعي وأمحد وإىل خيرجون 

أنه أمرهم أن  " وبه نقول حلديث رويناه عن النيب عليه الصالة والسالم   : بكر بن املنذر
  اهـ  " مصالهمإىل يفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا 

أىب عمري بن أنس عن عمومة له من األنصار واحلديث الذي أشار إليه هو حديث 
ل شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر غم علينا هال(( :رضي اللَّه عنهم قالوا



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٠١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

أم رأوا اهلالل باألمس فأمر الناس أن يفطروا من  ×النهار فشهدوا عند رسول اللَّه 
  .)١))(يومهم وأن خيرجوا لعيدهم من الغد

واحلديث دليل ملن قال إن صالة العيد تصلى يف اليوم الثاين إن مل يتبني العيد إال 
 فرق يف هذا بني عيد الفطر واألضحى، وتلحق سائر ، والبعد خروج وقت صالته

األعذار مثل الرياح الشديدة واملطر الشديد وحنوه بعذر تأخر العلم برؤية اهلالل، 
والظاهر أن عذر عدم التمكن من حجز قاعة تتسع للمصلني، وكذا عذر مجع الكلمة 

يبيح تأخري صالة العيد وتوحيد املسلمني يف املدينة الواحدة يف صالة واحدة كالمها عذر 
  .اليوم التايل، واهللا أعلم إىل 

   :و قال ابن قدامة في المغني
خرج من الغد، فصلى م  الشمس،زوال إال بعد يعلم بيوم العيد مل إذا  :فصل

وحكي  .اخلطايبوصوبه  .وابن املنذر وإسحاق، والثوري، األوزاعي،وهذا قول . العيد
إن علم بعد غروب الشمس كقولنا، وإن  :الشافعيال وق. أا ال تقضىأيب حنيفة عن 

علم بعد الزوال مل يصل، ألا صالة شرع هلا االجتماع واخلطبة، فال تقضى بعد فوات 
 ؛ألن العيد هو الغد ؛وإمنا يصليها إذا علم بعد غروب الشمس .كصالة اجلمعةوقتها، 

رفتكم يوم فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وع(( :×لقول النيب 
 ×عن عمومة له من أصحاب رسول اهللا  أبو عمري بن أنس،ولنا، ما روى . ))تعرفون

. فشهدوا أم رأوا اهلالل باألمس، فأمرهم أن يفطروا ×النيب إىل أن ركبا جاءوا ((
 ×سنة رسول اهللا  :اخلطايبقال . رواه ابو داود، ))مصالهمإىل فإذا أصبحوا أن يغدوا 

وألا صالة مؤقتة، فال تسقط . صحيح، فاملصري إليه واجبعمري أيب أوىل، وحديث 
معدول ا عن ألا  ؛الفرائض، وقياسهم على اجلمعة ال يصح كسائربفوات الوقت، 

فأما الواحد  :فصل األصل،إىل الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع 
                                                

  .سبق خترجيه) ١(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٠٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ال  :ابن عقيلوقال . أحب قضاها مىت قضاءها،الشمس، وأحب تزول حىت فاتته إذا 
ألن ما يفعله تطوع،  ؛وهذا ال يصح. على املسألة اليت قبلها قياسا يقضيها إال من الغد،

الناس تفرقوا يومئذ على أن ألن فمىت أحب أتى به، وفارق ما إذا مل يعلم اإلمام والناس، 
اجتماع إىل اج العيد يف الغد، فال جيتمعون إال من الغد، وال كذلك هاهنا، فإنه ال حيت

صالة اإلمام هي الصالة الواجبة، اليت يعترب هلا شروط العيد ومكانه وألن . اجلماعة
وقال الخطیب الشربیني في مغني ا.وصفة صالته، فاعترب هلا الوقت، وهذا خبالفه

  :المحتاج
) الزوال برؤية اهلاللقبل (رمضان من ) الثالثني يوم شهدوا ( شهدا أو ) ولو ( 

ندبا أداء إذا بقي من ) وصلينا العيد( وجوباً) الليلة املاضية أفطرنا(وال أي هالل ش
أو ركعة كما صوبه الروضة الوقت ما ميكن مجع الناس فيه، وإقامة الصالة كما قال يف 

أنه إذا بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون  :شيخنابل ينبغي كما قال اإلسنوي 
ن تيسر حضوره لتقع أداء ألنه وقتها، ومراعاة الوقت االجتماع أن يصليها وحده أو مب

الروضة وإن كان قضية كالم  ،القياسأوىل من اجتماع الناس مث يصليها مع الناس، وهو 
أي غروب ) شهدوا بعد الغروب(شهدوا بعد الزوال وإن شهدا، أو أنه يكون كما لو 

يف صالة العيد ) ل الشهادةمل تقب(مشس يوم الثالثني برؤية هالل شوال الليلة املاضية 
ألن شواال قد دخل يقينا وصوم ثالثني قد مت، فال فائدة يف شهادم إال املنع من  ؛خاصة

  . صالة العيد، فال نقبلها ونصليها من الغد أداء
يوم النحر يوم وكذا وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس،  :قالوا

سواء التاسع والعاشر،  عرفة،لذي يظهر هلم أنه يوم اليوم اعرفة يضحي الناس، ويوم 
  .)١))(الفطر يوم يفطر الناس، واألضحى يوم يضحي الناس((وذلك خلرب 

يف (يف باقي اليوم ويف الغد وما بعده ومىت اتفق ) مىت شاءقضاؤها ويشرع (
 كسائر الرواتب، واألفضل قضاؤها يف بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإال) األظهر

                                                
  .سبق خترجيه) ١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٠٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

يفوت على الناس احلضور، والكالم يف صالة اإلمام لئال فقضاؤها يف الغد أفضل 
بالناس، ال يف صالة اآلحاد كما يؤخذ مما مر، فاندفع االعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجال 

  .مع من تيسر، ومنفردا إن مل جيد أحدا مث يفعلها غدا مع اإلمام
تصلى (تفوت بالشهادة املذكورة بل  من قولني مها أحد طريقني ال) وقيل يف قول(

وهذا . ألن الغلط يف اهلالل كثري، فال يفوت به هذا الشعار العظيم) من الغد أداء
وفاتت الصالة كما مر، ولو ذكره عقبه لكان أوضح، والقول  :قولهإىل اخلالف راجع 

ثنان تفوت كطريق القطع به الراجحة، واألثر للتعديل ال للشهادة، فلو شهد ا :اآلخر
قبل الغروب وعدال بعده، فالعربة بوقت التعديل ألنه وقت جواز احلكم بشهادما، 

قال يف  .املصنففتصلى العيد من الغد أداء، وقيل بوقت الشهادة، وهو ظاهر إطالق 
وأيدوه مبا لو شهدا حبق وعدال بعد موما فإنه حيكم العراقيون وبه قال  :الكفاية

نه ال منافاة، إذ احلكم فيهما إمنا هو بشهادما بشرط وأجيب بأ. بشهادما ا هـ
  اهـ .تعديلهما، والكالم إمنا هو يف أثر احلكم يف الصالة خاصة

   :المسألة الرابعة
  ما حكم ما أحدثه البعض من اعتبار الوقفة األربعاء ولكن العيد اجلمعة ؟ 

   :الجواب
ه من سلطان، وال أدري يوم بتعاىل هذا من اإلحداث يف الدين الذي ما أنزل اهللا 

تعاىل واهللا ! اخلميس يكون ماذا بالضبط ؟ وما أكثر عجائب الفتاوى يف هذا الزمان 
  .أعلم



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٠٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  

  مدى إلزام قرارات المجامع 
  والمراكز اإلسالمیة بخصوص األھلة

والمراكز اإلسالمیة مدى إلزام قرارات المجامع الفقھیة 
  :بخصوص األھلة

الظاهرة كموعد الصوم واإلفطار جيب عمل املسلمني بقرار حاكمهم  يف الشعائر
املسلم، فإن كانوا يقيمون يف غري بالد اإلسالم فيعملون بقرار املركز اإلسالمي يف 
مدينتهم، بشرط أن يكون حاكمهم قد حكم بقول معترب كاعتبار اختالف املطالع 

  .وعدمه، كما أفىت بذلك العلماء املعاصرون

  :فتوى اللجنة الدائمة بالسعودیةومن ذلك 
فإن ثبت عندهم رؤية اهلالل يف غري مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ويل 

ألن حكمه يف مثل هذه املسألة  ؛األمر العام املسلم يف بالدهم من الصوم أو اإلفطار
يرفع اخلالف بني الفقهاء يف اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره فإن مل يكن ويل 
أمرهم احلاكم يف بالدهم مسلماً عملوا مبا حيكم به جملس املركز اإلسالمي يف بالدهم 

    . عمالً باعتبار اختالف املطالع  ؛من الصوم تبعاً لرؤية اهلالل يف غري مطلعهم أواإلفطار

 
  إلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة وا

  عبد اهللا بن منيع   : عضو
  عبد اهللا بن غديان   : عضو



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٠٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  )١(عبد الرزاق عفيفي   : نائب رئيس اللجنة
أما إذا حكم بقول غري معترب كاحلساب الفلكي فال طاعة له، على الصحيح، لكن 
مع موازنة املسلم بني املصاحل واملفاسد، فإن رجحت مصلحة االئتالف تابعه يف الظاهر 

  .را أو يفطر سرا، ويصلي العيد مع الناسويصوم س
رقة يف ترمجة اإلمام حممد بن احلُبلي قاضي برمحه اهللا  الذهيب احلافظ كى وقد ح

حىت نرى اهلالل، وال أفَطِّر الناس وأتقلد " :، قال"غداً العيد" :أنه أتاه األمري فقال
لعبيدية يفطِّرون ي اأوكان هذا من ر –" ذا جاء كتاب املنصور" :، فقال"إمثهم

مري بالطبول والبنود وأهبة العيد فلم ير هالل فأصبح األ –ن رؤية باحلساب وال يعتربو
إىل فأمر األمري رجالً فخطب وكتب مبا جرى " ال أخرج وال أصلي" :فقال القاضي

فامتنع، فأمر فعلق " تنصل وأعفو عنك" :املنصور، فطلب القاضي إليه فأُحضر، فقال له
  )٢(اهـ.أن ماتإىل مس يف الش

وهذه احلكاية تبني خطورة املسألة، وكيف أن هذا اإلمام اعترب أن إثبات دخول 
الشهر باحلساب قول باطل ال اعتبار له، فاختار أن يعذب وأن يقتل شهيدا مظلوماً، 

     .على أن يتقلد اإلمث بإفتاء الناس بالعمل باحلساب
كانوا من طالب العلم فعليهم بالتحري والقائمون على املراكز اإلسالمية إن 

واتباع ما دل الدليل على رجحانه، وإن كانوا من املقلدين فعليهم بتقليد أوثق من 
يطمئنون لعلمه ودينه، وال شك أن جهات الفتيا اجلماعية اليت تضم عددا كبريا من 

فتاوى الفردية، الفقهاء املشهود هلم بسعة العلم واالطالع أوثق وأوىل باتباع فتواها من ال
ونوصي القائمني على املراكز اإلسالمية بضرورة التواصل والتنسيق مع باقي املراكز يف 

  .نفس املدينة بغية توحيد مسلمي املدينة الواحدة على األقل يف الصوم واإلفطار

                                                
  .الد العاشر -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  )١(
  .سري أعالم النبالء )٢(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٠٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  
 

  خاتمةال
  :البحث أن نخرج بالخالصة التالیةنستطیع في ختام ھذا 

املسلمون يف الغرب يعانون من تعدد املرجعيات الشرعية، ووجود جهات  )١(
عديدة لإلفتاء حيصل بينها االختالف وتعدد اآلراء كل عام يف قضايا األهلة 
كقضية احلساب الفلكي ومدى االعتداد به، وقضية اعتبار اختالف املطالع أو 

يق وحدة املسلمني داخل املدينة الواحدة، فعلى قادة متزإىل عدمه، مما يؤدي 
اجلاليات اإلسالمية واجلمعيات اإلسالمية بالغرب التشاور والتنسيق بغية توحيد 
كلمة املسلمني يف شعرية الصوم والعيدين، ولو داخل كل مدينة، كمرحلة 

  .أولية
وى رؤية أنه ليس مثة وسيلة إلثبات دخول شهر رمضان س ×بين لنا النيب   )٢(

هالل رمضان أو إكمال شعبان ثالثني يوما إذا مل نر هالل رمضان، جاء ذلك 
تسعة من أصحابه بألفاظ متقاربة هم عبد اهللا بن  ×يف حديث رواه عن النيب 

عمر وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة وجابر وعائشة وطلق بن علي وأبو بكرة 
إذا رأيتم اهلالل فصوموا، (( :قال ×والرباء بن عازب رضي اهللا عنهم أن النيب 

رواه البخاري  ))وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني
جاء يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب وومسلم وغريمها، 

يعين  ))إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذا(( :أنه قال ×
الشهر تسع وعشرون ليلة فال ((ويف رواية ، ة ثالثنيمرة تسعة وعشرين ومر

  .))عليكم فأكملوا العدة ثالثني تصوموا حىت تروه فإن غم



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٠٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

أمجع الصحابة والتابعون واألئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد  )٣(
ومجيع الفقهاء يف القرون الثالثة املفضلة على أنه ال يعمل باحلساب الفلكي يف 

شهر رمضان أو غريه، وال يف نفي شهادة الشهود الذين رأوا  إثبات دخول
اهلالل، بل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عمن يعمل باحلساب الفلكي يف إثبات 

 .)١(ريعة مبتدع يف الدين خمالف للعقلدخول شهر رمضان إنه ضال يف الش
وابن من املالكية الباجي وشراف ابن املنذر يف األوهذا اإلمجاع حكاه كل من 

واحلافظ ابن حجر والسبكي والعيين  ابن تيمية اإلسالموشيخ  القرطيب،ورشد 
ن عدة إ(تعاىل ق حسن خان يف تفسريمها لقوله يوابن عابدين والشوكاين وصد

 .ومال علي قاري يةاآل) الشهور
مقيد باإلغمام وخمتص من نقل عنه من املتقدمني جواز العمل باحلساب فقوله  )٤(

الصحو  يفذلك  إتباعفأما . مجاع على خالفهمسبوق باإل هو شاذوباحلاسب 
 .)٢(اهـ. أو تعليق عموم احلكم العام به فما قاله مسلم

وليس وجود اهلالل ) صوموا لرؤيته(العالمة الشرعية يف الصوم هي رؤية اهلالل  )٥(
بينما  فلم يقل صوموا لوجوده، واحلساب يدل على وجود اهلالل فال يعمل به،

لعالمة الشرعية إذا طلع الفجر أو إذا زالت الشمس أو إذا صار يف الصالة فا
ظل الشيء مثله أو غربت الشمس أو غاب الشفق، ومل يقل إذا رأيتم طلوع 

 .صلينا وجود تلك العالماتالفجر أو زوال الشمس فإذا بأي وسيلة علمنا 
، وجيوز استعمال يف رؤية اهلاللواملناظري جتوز االستعانة بآالت الرصد  )٦(

 .الطائرات للصعود ا فوق الغمام لرؤية اهلالل
تكون مساؤها حمجوبة مبا مينع الرؤية، فإنَّ للمسلمني يف تلك  للبالد اليتبالنسبة  )٧(

املناطق وما شاها أن يأخذوا مبن يثقون به من البالد اإلسالمية اليت تعتمد 
                                                

  .١٣٢ص٢٥ججمموع الفتاوى  )١(
  ١٣٣:ص ٢٥ :ججمموع الفتاوى  )٢(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٠٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

، كما أنه على الرؤية البصرية للهالل دون احلساب بأي شكلٍ من األشكال
 .ميكنهم استعمال الطائرات للصعود ا فوق الغمام الستطالع اهلالل

احلساب الفلكي يقطع بلحظة الوالدة الكونية للهالل، وتكون حلظة والدة  )٨(
اهلالل حمل إمجاع من الفلكيني، ولكن الشرع رتب الصوم والفطر على رؤية 

للحظة اليت ميكن فيها حتديد ا خمتلفون يفالفلكيون ه، وعلى والدت الاهلالل 
ولد " :بعد أن يولد، ولذلك نستطيع القول بأن قول الفلكيني رؤية اهلالل

قولٌ ظين، ال " ال ميكن رؤية اهلالل "  :اليغين عن الرؤية، وأن قوهلم" اهلالل 
 .يصلح لرد شهادة الشهود العدول الذين رأوه

نهم وهو صاحل لكل العمل بالرؤية فيه التيسري على املسلمني ورفع احلرج ع  )٩(
زمان ومكان، وميكن مجع املسلمني عليه، ألنه األصل املعمول به يف زمن النيب 

وخلفائه الراشدين، وألنه الذي قال به األئمة األربعة املتبوعون، خبالف  ×
أنه يستحيل مجع كلمة املسلمني على قول تعاىل احلساب فقد جرت سنة اهللا 

 ×سألة تعبدية خارج عن عمل النيب خارج عن اإلمجاع، وعلى حكم يف م
 .وخلفائه الراشدين

إذا ثبتت الرؤية يف بلد وجب على املسلمني االلتزام ا وال عربة الختالف  )١٠(
، واألحرى باملسلمني اليوم وقد املطالع لعموم اخلطاب اآلمر بالصوم واإلفطار

رق أصبح العامل كالقرية الواحدة وصار اخلرب يشيع يف نفس اللحظة يف مشا
األرض ومغارا أن يأخذوا مبذهب اجلمهور، ملا فيه من وحدة املسلمني 
واجتماع كلمتهم يف هذه الشعرية الظاهرة، العلة اليت راعاها السادة الشافعية 
ومن وافقهم عندما قالوا لكل بلد رؤيتهم قد زالت مبا يسره اهللا يف هذا العصر 

 .من سهولة االتصال، فلم يبق هلذا القول مسوغ
القول بأن لكل بلد رؤيتهم يعسر تطبيقه على الواقع املعاصر ملا صار عليه العامل  )١١(

دول ودويالت خمتلفة املساحات والتضاريس، إىل اليوم من تقسيمات سياسية 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٠٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 .واحلدود السياسية للدول ال ينطبق عليها تعريف اختالف املطالع
رب، وإمنا غاية ما يف ال يلزم من رؤية اهلالل يف املشرق أن يرى حتما يف املغ )١٢(

األمر أن رؤيته يف املغرب تكون حينئذ أيسر وأسهل، مع بقاء احتمال لعدم 
 .رؤيته يف املغرب لسبب أو آلخر

الناس تبع للحجيج يف حتديد يوم عرفة ويوم عيد األضحى، بغض النظر عن  )١٣(
فلو كان يوم وقوف احلجيج بعرفة هو الثامن ، مسألة احتاد أو اختالف املطالع

و العاشر على رؤية أهل بلد معينة فيجب على أهل ذلك البلد اعتباره التاسع أ
 . تبعا للحجيج

نع من صالا يف اليوم إذا حصل عذر ميصالة العيد تصلى يف اليوم الثاين  )١٤(
 . األول

الشعائر الظاهرة كموعد الصوم واإلفطار جيب عمل املسلمني بقرار يف  )١٥(
قد حكم بقول معترب كاعتبار  حاكمهم املسلم بشرط أن يكون حاكمهم

اختالف املطالع وعدمه، فإن كانوا يقيمون يف غري بالد اإلسالم فيعملون بقرار 
املركز اإلسالمي يف مدينتهم ونوصي القائمني على املراكز اإلسالمية بضرورة 
التواصل والتنسيق مع باقي املراكز يف نفس املدينة بغية توحيد مسلمي املدينة 

  .  األقل يف الصوم واإلفطارالواحدة على 
  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥١٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  مشروع قرار بخصوص منھجیة إثبات األھلة
  

  :احلمد هللا وبعد، فقد قرر امع ما يلي
أنه ليس مثة وسيلة إلثبات دخول شهر رمضان سوى رؤية هالل  ×بين لنا النيب  

رمضان أو إكمال شعبان ثالثني يوما إذا مل نر هالل رمضان، جاء ذلك يف حديث رواه 
تسعة من أصحابه بألفاظ متقاربة هم عبد اهللا بن عمر وأبو هريرة وابن  ×ن النيب ع

عباس وحذيفة وجابر وعائشة وطلق بن علي وأبو بكرة والرباء بن عازب رضي اهللا 
إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم (( :قال ×عنهم أن النيب 

جاء يف الصحيحني عن وواه البخاري ومسلم وغريمها، ر ))عليكم فأكملوا العدة ثالثني
إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب (( :أنه قال ×ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب 

الشهر تسع ((ويف رواية ، يعين مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثني  ))الشهر هكذا وهكذا
  ))ثالثني عليكم فأكملوا العدة وعشرون ليلة فال تصوموا حىت تروه فإن غم

أمجع الصحابة والتابعون واألئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ومجيع 
الفقهاء يف القرون الثالثة املفضلة على أنه ال يعمل باحلساب الفلكي يف إثبات دخول 
شهر رمضان أو غريه، وال يف نفي شهادة الشهود الذين رأوا اهلالل، بل قال شيخ 

عمن يعمل باحلساب الفلكي يف إثبات دخول شهر رمضان إنه ضال  اإلسالم ابن تيمية
ابن املنذر يف وهذا اإلمجاع حكاه كل من  .)١(ريعة مبتدع يف الدين خمالف للعقليف الش

واحلافظ  ابن تيمية اإلسالموشيخ  القرطيب،ومن املالكية الباجي وابن رشد و األشراف
ق حسن خان يف تفسريمها يكاين وصدابن حجر والسبكي والعيين وابن عابدين والشو

 .ومال علي قاري يةاآل) ن عدة الشهورإ(تعاىل لقوله 
مقيد باإلغمام وخمتص من نقل عنه من املتقدمني جواز العمل باحلساب فقوله 

                                                
  .١٣٢ص٢٥ججمموع الفتاوى  )١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥١١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

الصحو أو تعليق  يفذلك  إتباعفأما . على خالفه باإلمجاعهو شاذ مسبوق وباحلاسب 
 . )١(اهـ. لمالعام به فما قاله مس عموم احلكم

وليس وجود اهلالل ) صوموا لرؤيته(العالمة الشرعية يف الصوم هي رؤية اهلالل 
بينما يف  فلم يقل صوموا لوجوده، واحلساب يدل على وجود اهلالل فال يعمل به،

الصالة فالعالمة الشرعية إذا طلع الفجر أو إذا زالت الشمس أو إذا صار ظل الشيء 
اب الشفق، ومل يقل إذا رأيتم طلوع الفجر أو زوال مثله أو غربت الشمس أو غ
 )٢(.صلينا وجود تلك العالماتالشمس فإذا بأي وسيلة علمنا 

، وجيوز استعمال الطائرات يف رؤية اهلاللواملناظري جتوز االستعانة بآالت الرصد 
 .)٣(للصعود ا فوق الغمام لرؤية اهلالل 

مبا مينع الرؤية، فإنَّ للمسلمني يف تلك  تكون مساؤها حمجوبة للبالد اليتبالنسبة 
املناطق وما شاها أن يأخذوا مبن يثقون به من البالد اإلسالمية اليت تعتمد على الرؤية 

، كما أنه ميكنهم استعمال البصرية للهالل دون احلساب بأي شكلٍ من األشكال
 .الطائرات للصعود ا فوق الغمام الستطالع اهلالل

لكي يقطع بلحظة الوالدة الكونية للهالل، وتكون حلظة والدة اهلالل احلساب الف
على  الحمل إمجاع من الفلكيني، ولكن الشرع رتب الصوم والفطر على رؤية اهلالل 

بعد أن يولد،  حتديد اللحظة اليت ميكن فيها رؤية اهلالل خمتلفون يفالفلكيون ه، ووالدت
 :يغين عن الرؤية، وأن قوهلم ال" ولد اهلالل " :ولذلك نستطيع القول بأن قول الفلكيني

 .قولٌ ظين، ال يصلح لرد شهادة الشهود العدول الذين رأوه" ال ميكن رؤية اهلالل " 
العمل بالرؤية فيه التيسري على املسلمني ورفع احلرج عنهم وهو صاحل لكل زمان  

وخلفائه  ×النيب  ومكان، وميكن مجع املسلمني عليه، ألنه األصل املعمول به يف زمن
                                                

  .١٣٣:ص ٢٥ :ججمموع الفتاوى  )١(
   .أنظر الفروق للقرايف )٢(
  .فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية ) ٣(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥١٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الراشدين، وألنه الذي قال به األئمة األربعة املتبوعون، خبالف احلساب فقد جرت سنة اهللا 
تعاىل أنه يستحيل مجع كلمة املسلمني على قول خارج عن أقوال األئمة األربعة، وعلى 

 .وخلفائه الراشدين ×حكم يف مسألة تعبدية خارج عن عمل النيب 
بلد وجب على املسلمني االلتزام ا وال عربة الختالف املطالع إذا ثبتت الرؤية يف 

، واألحرى باملسلمني اليوم وقد أصبح العامل كالقرية لعموم اخلطاب اآلمر بالصوم واإلفطار
الواحدة وصار اخلرب يشيع يف نفس اللحظة يف مشارق األرض ومغارا أن يأخذوا مبذهب 

اجتماع كلمتهم يف هذه الشعرية الظاهرة، العلة اليت اجلمهور، ملا فيه من وحدة املسلمني و
راعاها السادة الشافعية ومن وافقهم عندما قالوا لكل بلد رؤيتهم قد زالت مبا يسره اهللا يف 

 .هذا العصر من سهولة االتصال، فلم يبق هلذا القول مسوغ
العامل اليوم  القول بأن لكل بلد رؤيتهم يعسر تطبيقه على الواقع املعاصر ملا صار عليه

من تقسيمات سياسية إىل دول ودويالت خمتلفة املساحات والتضاريس، واحلدود السياسية 
 .للدول ال ينطبق عليها تعريف اختالف املطالع

ال يلزم من رؤية اهلالل يف املشرق أن يرى حتما يف املغرب، وإمنا غاية ما يف األمر أن 
مع بقاء احتمال لعدم رؤيته يف املغرب لسبب رؤيته يف املغرب تكون حينئذ أيسر وأسهل، 

  .أو آلخر
الناس تبع للحجيج يف حتديد يوم عرفة ويوم عيد األضحى، بغض النظر عن مسألة 

فلو كان يوم وقوف احلجيج بعرفة هو الثامن أو العاشر على ، احتاد أو اختالف املطالع
  .تبعا للحجيج رؤية أهل بلد معينة فيجب على أهل ذلك البلد اعتباره التاسع

  .إذا حصل عذر مينع من صالا يف اليوم األولصالة العيد تصلى يف اليوم الثاين 

يف الشعائر الظاهرة كموعد الصوم واإلفطار جيب عمل املسلمني بقرار حاكمهم 
املسلم بشرط أن يكون حاكمهم قد حكم بقول معترب كاعتبار اختالف املطالع وعدمه، 

ري بالد اإلسالم فيعملون بقرار املركز اإلسالمي يف مدينتهم ونوصي فإن كانوا يقيمون يف غ



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥١٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

القائمني على املراكز اإلسالمية بضرورة التواصل والتنسيق مع باقي املراكز يف نفس املدينة 
  .بغية توحيد مسلمي املدينة الواحدة على األقل يف الصوم واإلفطار



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥١٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  

  تحري ھالل رمضان 
  

  وتوحید المطالع
  
  
  
  
  
  

  دكتور ال


   عضو امع 
  
  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥١٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥١٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  تحري ھالل رمضان وتوحید المطالع
  :المقدمة

احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا حممـد  
   :وعلى آله وأصحابه والتابعني

ما تزال قضية توحيد مطالع هالل رمضان تثار يف كل عام عند اقتراب حلـول  
الرمسية  –رمضان املبارك، وما زالت االختالفات على أشدها بني الدول اإلسالمية  شهر

من جهة، وبني اجلماعات اإلسالمية املتناثرة يف أحناء العامل، وما زال يكتنف القضية  –
الكثري من اللغط واألخذ والرد، حىت تصل القضية أحياناً إىل حد التراشـق بالتـهم،   

ينية، والتهاون ا، ومل يتمكن املسلمون حىت اآلن من الوصول والرمي بااللتزامات الد
  .إىل رأي حمدد، ولن يتوصلوا يف اعتقادي إىل هذا الرأي بالزمن القريب

لقد أحكم هذا االختالف واستشرى جبد، وتباعدت اآلراء، واختلف القـائمون  
تبـارات  على حتديد مطالع األهلة، وما زالوا خمـتلفني تتجـاذم الكـثري مـن االع    

إىل درجـة ال  .... واالرتباطات، واملعتقدات، والسياسة واالقتصاد، واحلب والكراهية 
ميكن أن يوصلهم إىل هذا التوحد، وأعتقد واهللا أعلم أن التجزئة السياسية واالقتصادية 
وسيطرة التفكري اآلخر على عقول املسلمني، أبعدهم ويبعدهم عن الوصول إىل هـذه  

يف كل عام من األعوام من اخلوض فيها والتعميق بأبعادها ومراميها  النتيجة اليت تأسف
وخنرج منها، وقد افترق الناس الل رمضان، كما اختلفوا أيضاً الل شوال يف بداية 

  .الصوم وبداية الفطر

البحث الذي أقدمه بني أيديكم هو جتربة خاصة كان هلا أيضاً أبعادها ومراميها، 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥١٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ا أو اهلروب من قراراا والبد لنا يف مقامنـا هـذا أن نـدرس    ونتائجها، وااللتزام 
يكون هناك شئ من التقارب، أو الوقوف ... املوضوع من مجيع جوانيه، فلعل وعسى 

على نقط املنحدر اليت وصل إليها املسلمون اليوم لنعاود النظر بدقة ومتحيض، فلعـل  
ورمبا كان .. اب، وطريق اهلداية الوقوف عن االحندار يعيدنا مرة أخرى إىل طريق الصو

طريق املطالع والبدء معاً واالنتهاء معاً من هذه العبادة املباركة، اليت يج ا عبقرية األمة 
يف أي موقع كان به مسلمون، ليدرسوا فضل هذه العبادة وقدسـيتها، ويسـمح يف   

 –ة عن اإلسـالم  رمضان حىت يف الدول اليت تبنت القوانني العلمانية وامللحدة والبعيد
التعامل مع شهر رمضان بشئ من االحترام والقدسية، وحىت اإلعالم جيـاري الوضـع   
ويقدم برامج خليعة ال تفسد الصوم فقط، ولكنها تفسد كل معتقد يمت إىل اإلسالم 
بصلة، وذلك احتفاالً بشهر رمضان املبارك، وأصبحت املسلسـالت مـن خمتلـف    

 مقدساً سواء أكان املنتج ليعرض يف رمضان أو يف خارج االجتاهات تعترب العدد ثالثني
وحنن من باب الغرية على هذا الدين، والرغبة بالتقارب بني املسلمني ومجع  –رمضان 

الكلمة وتوحيد الصف نتدراس هذا األمر، فلعل اهلداية اليت أخطأت البعض تدي إىل 
حنمـد اهللا يف األوىل   ،هللا تعـاىل البعض، ويكون حالً مقبوالً فيه اخلري والفالح بإذن ا

  .واآلخرة واحلمد هللا رب العاملني

  
  ٢٠٠٥/  ٤/  ١٨عمان يف  

  هـ١٤٢٦/ ربيع األول /  ٩املوافق 
  
  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥١٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  خطة البحث
  

     :الفصل األول
  .شهر رمضان -١
  .هالل رمضان -٢

  

  .األهلة يف القرآن الكرمي -أ  
  .املواعيد والتقومي القمري -ب
  .حتري األهلة -ج

    .الل رمضانضوابط ه -٣
     :الفصل الثاني

  .طرق األقدمني يف حتري اهلالل -١
  . طرق احملدثني يف حتري اهلالل -٢

  .الرؤيا املباشرة -أ  
  .اخلالفات املتوارثة عن الرؤيا املباشرة -ب
  .االستعانة باملراصد -ج
  .االستعانة باملكربات املرئية -د

  .احلسابات الفكلية -هـ
  :من حتديد مواقيت األهلة ما توصل إليه العلم احلديث -٣

  .دقة البحث -أ  
  . األقمار الصناعية -ب
  .فقدان الثقة بالعلم احلديث -ج

  
 

  .ما توصل إليه الفقهاء واحملدثون من التحري -٤



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥١٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .رابطة العامل اإلسالمي  -أ  
  .االجتهادات الشخصية واجلماعية -ب
  .االختالفات الكبرية يف النتائج -ج

    :الفصل الثالث
  :)التجربة(ربة جامعة اإلميان جت -١

  .النتائج اليت توصلت إليها اجلامعة -أ  
  .الرأي الفقهي -ب
  .الرأي الفلكي -ج
  .الرأي الشخصي -د

  .التباعد يف الرأي وبعد قسم األميان -هـ
  .النتائج اليت توصلت إليها جامعة اإلميان -٢

  .الوثائق املدونة حول النتائج -أ  
  .ذه النتائجالقيمة العلمية هل -ب

     :الفصل الرابع
  ماذا ميكن للمجمع أن يقدم يف هذا اال ؟ -١
  هل ميكن لآلراء اليت تصدر عن هذا امع أن تلزم أحداً ا ؟ -٢
  .القرار املطلوب لتوحيد األهلة -٣
  .هل اخلالف يبطل الصيام -٤

  ! إىل أين ؟ ! إىل مىت ؟ .... خامتة  - ٥
  
  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٢٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
   :شھر رمضان -١

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَمـا    ﴿ :قال تعاىل يف فرضية الصيام
أَياماً معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً  كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

ةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع أَو عطَون تنيٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخأَي ن
شهر رمضانَ الَّـذي   خيراً فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 

نيباسِ وى لِّلندآنُ هالْقُر يهأُنزِلَ ف  رـهالش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه نم ات
فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسـر والَ  

 اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ  يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدةَ ولتكَبرواْ
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لـي  

ثُ إِلَى نِسآئكُم هن لباس أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَ ولْيؤمنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ 
نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللّه ملع نلَّه اسبل مأَنتو لَّكُم 

تى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهراشطُ  فَاآلنَ بـيالْخ لَكُم نيب
أَنتو نوهراشبالَ تلِ وإِلَى الَّلي اميواْ الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دواَألس طيالْخ نم ضياَألب م

 ـهاتآي اللّه نيبي كا كَذَلوهبقْرفَالَ ت اللّه وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكـاسِ   علنل
  .)١(﴾لَعلَّهم يتقُونَ

والصوم مبشتقاته  ،السابقة ١٨٥اآلية  –ذُكر شهر رمضان يف القرآن مرة واحدة 
ذكر يف القرآن الكرمي عشر مرات كلها مرتبطة بأحكامها إال ما كان من نذر مـرمي  

                                                
  .١٨٧ – ١٨٣: البقرة) ١(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٢١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

إِما تريِن من الْبشرِ أَحداً فَكُلي واشربِي وقَري عيناً فَ﴿ :عليها السالم لرا بقوله تعاىل
  .)١(﴾ فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسياً

كما ذُكر رمضان يف أحاديث كثرية أشهرها علـى ألسـن العامـة كمـا يف     
  .)٢())حجة معي –تعدل  –عمرة يف رمضان تعادل (( :الصحيحني

على العوام فكيف بأحكامها وفرائضها وواجباـا   صيام ال ختفىال مث إن أحكام
  .وسننها على العلماء من املسلمني

النـاس لتحقيـق    ر رمضان وايته، وبذلك فقد تبارىواشترط للصيام بداية شه
الشرط املوجب للصيام بتحري هالل شهر الصوم، وهالل الشهر الذي يليـه، كمـا   

  .جة الرتباط احلج بالزمان واملكاناكتفى أقوام بتحري شهر ذي احل

   :ھالل رمضان -٢
ریم –أ  رآن الك ي الق كما ورد اسم رمضان يف القرآن مرة، فقد  :األھلة ف

بصيغة اجلمع أيضاً مرة واحدة، ومل تذكر مفردة يف القـرآن   »األهلة  «وردت كلمة 
واقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر يسأَلُونك عنِ األهلَّة قُلْ هي م ﴿ :الكرمي، بقوله تعاىل

اْ بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت من ظُهورِها ولَـكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها واتقُو
  .)٣(﴾اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

                                                
  .٢٦: مرمي) ١(
، ومسلم يف صحيحه كتاب احلج ١٧٣٠أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احلج باب حج النساء برقم ) ٢(

  .٢٢٠٢باب فضل العمرة يف رمضان برقم 
  .١٨٩ :البقرة) ٣(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٢٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

لشهور القمرية اليت ذكرها اهللا تعاىل فطاملا أا مواقيت للناس، فإن فيها يتم ضبط ا
  إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللّه اثْنا عشـر شـهراً فـي كتـابِ اللّـه يـوم       ﴿ :ولهبق

  خلَق السماوات واَألرض منها أَربعةٌ حرم ذَلـك الـدين الْقَـيم فَـالَ تظْلمـواْ      
و كُمأَنفُس يهِنف    ـواْ أَنَّ اللّـهلَماعكَآفَّـةً و كُملُونقَاتا يكَآفَّةً كَم نيرِكشلُواْ الْمقَات  

نيقتالْم ع١(﴾ م( .  

فاهلالل وتكراره مواقيت للناس واحلج والشهور حتديدها باألهلة، وبذلك يكتمل 
، ولكن اهلالل ورد التقومي القمري، وينضبط يف ظهور اهلالل ويف اختفاء اهلالل باحملاق

وليس ذكر  ،يف الكثري من األحاديث أيضاً واألشهر على ألسنة العادة واخلاصة إشارة له
وأفطروا  –أي اهلالل يف أول رمضان  – صوموا لرؤيته (( :- × –قول رسول اهللا 

 –أي اهلالل يف كال احلالني  -عليكم وإن غم –أي اهلالل يف أول شوال  – لرؤيته
، وإن غم فاألغلب أيضاً أن يـتم  )٢())  فأمتوا شعبان ثالثني ((، ويف رواية )) فاقدروا

رمضان ثالثني، والناس اليوم يطبقون اجلزء األول فيتموا شعبان ثالثني، ولكن كثريون 
  .ما يقدروا يف رمضان فيصوموه تسع وعشرين

  من املالحظ أن املواعيـد الـيت أرادهـا     :المواعید والتقویم القمري -ب
  اهللا تعاىل تتعلق بالعبادات وخاصة الصيام واحلج، أما العبـادات األخـرى فمتعلقـة    

  من حتديد مواقيت الشـهر والغـروب والشـروق يف مواعيـد      الشمسيومياً حبركة 
   :مواقيت الليل أي صالة الليل، وكذلك ارتبطت زكاة الـزروع بالشـمس بقولـه   

﴿ وشرعم اتنأَ جي أَنشالَّذ وهو فاً أُكُلُهلتخم عرالزلَ وخالنو اتوشرعم رغَيو ات

                                                
  .٣٦: التوبة) ١(
  .سبق خترجيه)٢(



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٢٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

   مـوي قَّـهواْ حآتو رإِذَا أَثْم رِهن ثَمكُلُواْ م ابِهشتم رغَيابِهاً وشتانَ ممالرونَ وتيالزو
نيرِفسالْم بحالَ ي هرِفُواْ إِنسالَ تو هادص١(﴾ ح(.  

ولكن الغالب أن زكاة األموال ترتبط بالتقومي القمري ألا أفضل للمزكـي لـه   
لقصر السنة القمرية، والكثري من الناس نقلوها اآلن إىل السنة الشمسية الرتباط املـال  
ببيوت املال والبنوك يف العصر احلاضر بالسنة الشمسية، وبذلك توازنت العبادات بني 

  .اهللا تعاىل بالشمس والقمر املواعيد اليت حددها

هو الذي يعتمد على حركة القمر وظهور األهلة واختفائها،  :والتقویم القمري
  الشـهر  ال نكتـب وال حنسـب،   أمية  إنا أمة(( :إىل ذلك بقوله ×وأشار الرسول 

متام وعقد اإلام يف الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعين هكذا وهكذا وهكذا، 
مـع  .. ومن هذا تكون أيام السنة القمرية ثالمثائة ومخس ومخسون يوماً  ،)٢())الثالثني

بعض النقص الطفيف أو الزيادة الطفيفة، وهناك خطوط محراء ال ميكن تعديها يف هذا 
التقومي وهي أنه ال ميكن أن يكون الشهر واحد وثالثون، وال ميكن أن يكـون مثانيـة   

ن مثانية وعشرون، لكن يف الوقت احلاضر وعشرون، وإن حصل يف التاريخ مرة أنه كا
وعندما حسب شهر رمضان بإحدى السنني مثانية وعشرين طلب للناس أن يقضوا صيام 
آخر معتذرين بذلك اخلطأ الذي أخذ لعدم الشدة يف حتري األهلة، وتبدأ السنة اهلجرية 

جـة،  رجب، وذو القعدة، وذو احل :واألشهر احلرم ،وتنتهي بذي احلجة –بشهر حمرم 
حمـرم،   :وحمرم، ورمضان هو الشهر التاسع من األشهر القمرية واليت هي على الترتيب

شعبان، رمضان،  ،األوىل، مجادى الثانية، رجب ، ربيع األول، ربيع الثاين، مجادىصفر

                                                
  .١٤١: األنعام) ١(
  .سبق خترجيه)٢(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٢٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

شوال، ذو القعدة، ذو احلجة، ويف الشعر العريب الكثري من ذكر هذه األشهر، وكما هلا 
  .الشمسية ارتباط بأمساء ومواسم وأطوال وطقوسولسواها من األشهر 

من مكة إىل املدينة بدايـة للتـأريخ القمـري     ×اختذ املسلمون هجرة الرسول 
اهلجري، وكان العرب قد اختذوا هذا التقومي وكانوا يؤرخون باألحـداث اهلامـة يف   

  .حيام

ة -ج ل مـن  باعتبار أن بداية الشهر القمري يبدأ بوالدة اهلـال  :تحري األھل
هـي   -البداية والنهايـة   -احملاق وينتهي بغيبة اهلالل اآلخر باحملاق، فإن حتري اهلالل 

العملية اليت حتدد األزمنة، ومع غروب الشمس من بداية الشهر يظهر هـالل الشـهر   
اجلديد يف املغيب، وبذلك تكون قضية احلرج، وهي رؤية رمبا بعض الشهب فيظن أا 

  .هلل األفول من املشرق أيضاً قد يوقع يف احلرج واية الشهر اهلالل، كما أن مراقبة

والتحري يعتمد قدمياً على النظر، ويف الوقت احلاضر يتم االسـتعانة بـاملكربات   
، وذلك إلثبات البداية، وما علمت ري الرؤيا والصدق والثقة مبن رأىواحلسابات وحت

اية، وغالباً ما يكون احلد الفيصل يف أن الناس قد حتروا اهلالل يف الشروق إال لضبط البد
صحة األشهر هي ليلة النصف من الشهر القمري عندما يتعاكس ظهور القمـر مـع   
غروب الشمس وغيابه مع شروقها فيتحدد بدقة أيضاً صحة الرؤيا من عدمها، ولكـن  

تقـومي  هذا ال يعين الدقة املتناهية للبدايات والنهايات، وباعتبار أن شعوباً كثرية تتخذ ال
القمري أساساً حلياا فإا حبثت كما حبث املسلمون يف املطالع الرتباط احلياة عامة يف 
هذا التقومي كالصني واليت تعد مثالً ما يقارب من ربع العامل، واملسلمون يعادلون ربعاً 
آخر فنصف العامل يستعمل هذا التقومي، وهنا تقع االختالفات بني الرؤيا اردة وبـني  

سابات واليت رمبا وصلت من الدقة إىل أجزاء الثانية حبركة الشمس واألرض والقمر احل



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٢٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .ما زال يف األمر شك نود أن نزيله.. ولكن .. 

  :ضوابط ھالل رمضان -٣
قد أعطاه اهتماماً كبرياً يف هذا .. إن ارتباط ركن من أركان اإلسالم برؤية اهلالل 

فإن األمر يدخل يف جمال  ،بالرؤيا – × –طفى اال، ونظراً للتحديد الذي حدده املص
  :عبادة دقيقة شفافة جداً منها مثالً

 .كراهية صوم يوم الشك وهو آخر شعبان أو أول رمضان -١

 .إفطار يوم من رمضان ال يعوضه صيام الدهر ولو صامه مفطر ذلك اليوم  -٢

 .حترمي صيام أول يوم من شوال وجعله عيداً خيرج منه الناس باإلفطار -٣

ية يوم الصيام ويوم الفطر ترتبط بأعمال وطقوس وعبادات خمتلفة جداً من قض -٤
صالة التراويح، وصالة العيدين، ومجع الصالتني بصالة واحدة إن صادف يوم 
الفطر يوم اجلمعة، وكذلك األهم اإلمساك عن الطعام بالنسبة للجسم اإلنساين 

يترتب ذلك على جمرى واإلسراف والتنوع الطيب من الطعام يف يوم العيد وما 
 .احلياة عموماً

من أجل هذا كله وألسباب كثرية أخرى غري هذا سعينا ونسعى ويسعى غرينـا  
، والتجارة هلا أيضاً النصيب األوىفللوقوف الصحيح على حتري اهلالل بكافة األساليب 

أو أمتوا شـعبان   –فإن غم عليكم فاقدروا (( ×والتخفيف يف األحكام يأيت من قوله 
  .))ثنيثال

واخلروج من احلرج هو ما ورد من أحاديث التخفيف واليت زادت بابتعاد املسلمني 
عن التوافق يف الصيام وكان ضابط األوقات للعبادات األخرى أقل حرجاً وأكثر ظاهرية 
يف هذا اال كإتباع مكان واحد يف مواقيت احلج وطاعة احلجيج مجيعاً هلذه املواقيت، 

على الرغم من أن  –ك على األرض ال جيوز تبديله أو تقدميه أو تأخريه والقيام ا بتحر
وتتابع النسك  –كما تفعل يف الصيام  –بعض الطوائف حاولت أن خترج على القاعدة 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٢٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

مقدمة أو مؤخرة يوماً فتصدى هلا حكام السعودية بالقوة وأبطلوهـا فلننظـر إذاً إىل   
رمضان بداية وحتري هالل شهر شوال  نواحي االتفاق واالختالف يف حتري هالل شهر

اية من كل عام حيث تتكرر القضية، وبعض الناس كربوها إىل درجة أوصلها البعض 
  .إىل الكفر والعياذ باهللا

  
  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٢٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
   :طرق األقدمین في تحري الھالل -١

اردة هي السبيل الوحيد لرؤية اهلالل يف دقائق قليلة جداً  كانت الرؤيا -أ 
ع حجب مشس الغروب له يف كثري من األحيان أو أنه يغيب معها أو يلحق ـا  م

ـ  دوداً بدقائق، وعرف األقدمون نتيجة التجارب عن مطالع القمر، وحددوا هلا ح
نيزك، شهب مع القمر فيختلط معه، ولعل نظر  ومواقع ال يشتبه أي جسم مضيء

لرؤيا بعدسـات  لعينون يست األقدمني كان حاداً إىل درجة كبرية، واحملدثون مجيعاً
ونظارات ومكربات ومقربات ومبعدات، فليس من العصر احلديث من مسع منـا  
عن زرقاء اليمامة اليت كان بصرها خيترق من اآلفاق لترى أعداء قومها، إن هـم  
أرادوا مدامهتهم وحرم، فليس يف الزمن احلاضر مثل هذه املرأة النادرة، ولكـن  

ا أماكن مطالع القمر يف كل شهر أضافوا لتحري هـالل  األقدمني والذين حددو
أبراجاً عالية فتحت هلا اثنيت عشر فتحة كـل  .. كثر دقة أرمضان أموراً أخرى 

واحدة توجهت إىل املكان الذي حيتمل أن يرى به اهلالل، وهذه العملية كانـت  
اهلالل نور  دقيقة جداً حىت ال يزيغ البصر فينتقل يف األفق فيضيع املكان وخيتلط مع

بعض املدن اإلسالمية حىت الوقت احلاضر،  آخر، وما زالت هذه األرباج قائمة يف
وكان ينظر منها من هم حادوا البصر، ومعروف عنهم تلك احلدة يف الرؤيا وكان 

ضعيفتني أو  ،بعضهم بعني واحدة إذ أن حدا كانت كثرياً تفوق املبصرين بعينني
  .عاديتني
ل يف مكان وظهر يف مكان آخر فقـد كـان األقـدمون    إذا غم اهلال -ب

أصحاب الرؤيا مستخدمني كل الوسائل عندهم للوصـول   إىل يصومون استناداً



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٢٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أو مل يروه ال يصـومون   على احلقيقة ويف حاالت كثرية كان الذين غم عندهم،
ولذلك فقد وضع الفقهاء قواعد لإلفطار إذا انتقل  ،يف مكان آخر على من رأى

خرة عن اإلفطار أو متقدمـة،  ينة صائمة إىل مدينة مفطرة أو متأن مدشخص م
ال يزيـد  أوهذه القواعد معروفة ومتداولة، وما زال األخذ ا هو الغالب بشرط 

الصيام عن الثالثني وال يقل عن التسعة والعشرين، فإذا جتاوز هذين احلدين فقد 
  .وخاصة أهل العلم والفتوىجتاوز نقصاً أو زيادة، األمر باملعروف لدى اجلميع 

إن وحدة العامل اإلسالمي كانت سبباً لتوحيد بدايات الشـهور، إذ أن   -ج
القضاء الذي كان مركزياً، وانيطت به قضية تثبت بدايات الشهور كان أيضـاً  
مركزياً، فكان يكفي أن حيكم قاض يف مدينة عاصمة حىت يتبعه أهل األقاليم على 

فسحة واسعة للكثري من املراكز الفرعية باختاذ القرار يف الرغم من أنه كانت هناك 
أهل الشام أو مصر، وذلك نتيجة تأخر  ويفطرهذا اال كأن يصوم أهل العراق، 

ظهور اهلالل يف بلد دون بلد، لكن املركزية والوحدة، واتباع الناس أمر خليفة أو 
إذا غم يف مكان وظهر  إمام واحد، كانت سبباً التباع األقاليم بعضها بعضاً خاصة

فقـد توزعـت    ل، أما اليوميف مكان، وأقر احلاكم والقاضي بثبوت رؤية اهلال
ذلـك  األقضية، وكانت التجزئة عامالن هاماً يف اختالف الناس باملطالع، وحتمل 

كل حاكم من أربع وستني دولة، عدا احلكم الالمركزي الذي تتمتع به األقليات 
كراد سوريا مثالً، وال ينتظـرون  أاد يف العراق حلقهم والطوائف فإن صام األكر
جـداً   ثر السـيء ، وكان للتجزئة األق بغداد أو دمشكثرياً احلكومة املركزية يف

  .باالستقالل باختاذ قرار بدايات الشهور من عدمه، كما سنذكر ذلك الحقاً

   :تحري الھالل في طرق المحدثین -٢
   :الرؤیا المباشرة –أ 

اآلن وللمستقبل املنظور تعتمد الرؤيا املباشرة للهالل لتحديد بدايات  ما زالت حىت
الشهور، ويطلب عادة إىل الناس كافة أن يتحروا األهلة يف مواقعهم بني صفاء اجلـو  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٢٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وغلبة الغيوم، ووجود املوانع كاجلبال واهلضاب واختالف تضاريس األرض، وقد خفف 
واحد، ويقسم اليمني ويأخذ .. اثنان .. ثالث  الفقهاء كثرياً يف تثبيت األهلة بأن يشهد

جائزته ليثبت القاضي بداية الشهر، ونظراً للتواصل اإلعالمي يف الوقت احلاضر، فـإن  
الدول ااورة الصغرية وازأة واليت هي عضو يف مجيع املنظمات العاملية تتبع الـدول  

حري فدول اخلليج تتبع وحىت مع وجود هذا الت.. الكربى دون تكليف نفسها التحري 
 »لسيادة األباضية هنـاك   «السعودية يف هذا اإلعالن، ونادراً ما تتأخر عنها إال عمان 

ختتلف وتبقى ختتلف ألن الرؤيا عندها أن يرى اهلالل جهرة للناس كافة أو أكثرهم على 
 األقل، ولعل عمان مل تصوم يوماً مع جوارها أو تفطر، ويف أحد السنوات حاول بعض

درون فكان أن منعـوا بـالقوة، ومل   ااحلجاج من عمان أن صعدوا عرفات والناس مغ
ن، وكذلك اتبـاع  يكرروها ثانية، فالرؤيا املباشرة والعامة من اجلميع يتبعها أهل عما

  .عشر، الذين يرون أن الرؤيا الكثرية األثبت واألكثر اطمئناناً ثىناملذهب الشيعي اإل

 –العني  –اً يف بلدة حدودية بني عمان واإلمارات قضيت من عمري عشرين عام
والربميي ومها متصلتان مقسومتان بني الدولتني عشر قرى يف واحة الربميي جـزأت يف  

والقضاء علـى   »بلدة الربميي  «م بعد االحتالل الربيطاين ملركز الواحدة ١٩٥٤العام 
ذات القرى العشـر،   –وقسمت الواحة  –اجلالية السعودية اليت كانت مرابطة هناك 

والعشرة أفالج من املاء بني حاكم أبو ظيب ومنها شخبوط بن سلطان آل يان وأعطى 
إىل  –الذي امتد سلطانه من الباطن  –سبع قرى من أصل عشرة، وأعطى حاكم عمان 

حيث كانت تعرف املنطقة وأعطى ثالث قرى هي الربميي، وصقرة، ومحاسة،  –الظاهر 
 يف بداية السبعينيات حلقت كل من القرى هذه الدولـة، مل يتفـق   وعند قيام الدولتني

أو أهل القرى التابعة لعمان واألخـرى   –أهل العني والربميي  –وخالل عشرين عاماً 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٣٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التابعة لدولة اإلمارات على الصيام أو اإلفطار مرة واحدة يف بعض السـنوات كـان   
تباع أف قائماً بني الدول املتجاورة أو الالفارق يومني وأكثرها يوماً واحداً، وما زال اخل

املذهب الواحد كما بني إيران والعراق وأفغانستان، وغريها من املواقع اليت غلب عليها 
  .الديين، وحلقه بعد ذلك الواقع السياسي الفكر

   :االستعانة بالمراصد والمكبرات –ب 
اخترع اإلنسـان   وقت سبقه، فقد اضر ويفمع التقدم العلمي اهلائل يف الوقت احل

د اليت ترصد النجوم والكواكب والقمر وحتركاا وتبدالا وخاصة فيما يتصـل  صاملرا
كما أن املكربات اهلائلة كان هلا .. باخلسوف والكسوف ووالدة األهلة ودخوهلا احملاق 

نسان أن خيرج من حميط األرض على األقـل  عيد يف هذا اال، ولقد متكن اإلاألثر الب
قمر وبعض الكواكب، واختراع األقمار الصناعية ومركبات الفضاء، وعـيش  على ال

 ،كل هذا ساعد يف إمكانيـة رصـد والدة اهلـالل   .. اإلنسان يف اجلو أشهراً طويلة 
واستطاعت الكثري من الدول اإلسالمية إنشاء هذه املراصد، وشراء هذه األجهزة، ومل 

م املشعة، ويف هذا الوقت وقفـت  يعد هناك خوف من خداع البصر أو تشابه األجسا
   :األمور التالية حائالً بني حتقيق الوحدة يف الصوم والفطر منها

غرب احمليط اهلـادي إىل  العامل اإلسالمي ميتد من  :العامل الفلكي اجلغرايف -١
ْ شرق جرينتش من تيمور  ١٤٥األطلسي أي على امتداد العامل القدمي من  شرق احمليط

ْ ساعات لقطع هـذه   ١٠,٣٠وباختصار فإن الشمس حباجة إىل للمحيط األطلسي، 
يف السـنغال أي   ١٠,٣٠شراقها السـاعة  إاملسافة، فإشراقها الساعة يف تيمور يكون 

لتمام املشوار تكون فوق أكرب حميطني يف  ٣٠. ١٣ نصف الكرة األرضية، والباقي وهو
يت انتشرت بالطول ومل تنتشـر  مروراً بالقارة األمريكية ال) األطلسي واهلادي ( العامل 



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٣١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

بالعرض، من هذا الواقع وهذه األرقام فإن ظهور القمر يف بلد ال يعين إطالقاً ظهوره يف 
رؤيته يف الشرق فقد يراه املسلمون  ندونيسيا، ومل جتاوزإبلد آخر، فإن جتاوز ظهوره يف 

ل رمضان، وهلذا يف القارة األمريكية الذي كثر عددهم واهتمامهم املتزايد يف حتري هال
سالمي اجتهاداً  االختالف اجلغرايف والفلكي فقد أصدر جممع الفقه التابع لرابطة العامل اإل

إن على البالد اليت تشترك جبزء من الليل مع البلد الذي ظهر فيه اهلالل فعليها أن  :يقول
 تصوم معها، ولعل هذا الرأي يطبق يف كثري من األماكن وال ينطبق على كـثري مـن  

  .  املناطق األخرى أيضاً

مع أن عدد املسلمني يف العامل يتجاوز اآلن املليار ونصف فإن  :العامل الديين -٢
% ٧٠من أهل السنة واجلماعة والذين يتفقون مجيعاً باألصول وحوايل % ٨٨,٢نسبة 

ومع هذا فإن خالفات كثرية  )١(من الفروع، فيمكن هلؤالء التقارب والتوحيد ما أمكن 
القادم، لكن األهم أن الكـثري  ) ٣(والعامل رقم ) ١(هؤالء يتداخل به العامل رقم بني 

االنتساب له، قد حسمت أمرها  وتدعي ،عن عباءة اإلسالم تمن املذاهب اليت خرج
بفسحة كبرية وهي أن شرط الرؤيا جيب أن يكون عاماً وقد يتجاوز هذا األمر يومـاً  

ثىن عشرية اليت تنتشر يف ثر من ذلك، كالشيعة اإلما يكون أكونادراً  ،واحداً، ويومني
با وأمريكا فـإم إمنـا   وإيران واهلند وأفغانستان والعراق ولبنان ومهاجريهم إىل أور
سنة واجلماعة فمن بـاب  ليلتزمون بالدول اليت تدين مبذاهبم، وغالباً إن سايروا أهل ا

ضيون من خملفـات اخلـوارخ   التقية املعتمدة لديهم كعقيدة دينية حبتة، وكذلك األبا
واملنتشرون يف عمان وبعض املناطق من مشال أفريقيا، فإن عقيدم الرؤيـا الواضـحة   

  .للهالل

                                                
  .مدخل لدراسة اإلسالم واملعاصرة :كتابنا أنظر) (١



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٣٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

نتيجة التجزئة املقيتة واملخيفة اليت حلت بعامل املسـلمني،   :العامل السياسي -٣
ف قائماً، فإن الرؤيا تلتزم بقاضي البلد الذي يعيش فيه، فإن كان التوتر شديداً، فاخلال

ناك هدنة أو صلح اتفق بلدان على اإلعالن عن بدء الصوم ت هويف بعض األحيان كان
أو انتهائه، وهذا عائد كما قلت لقرار احلاكم يف كل بلد استناداً إىل فتـوى القاضـي   

، وهذا السبب هو األكثر خطورة يف تفرق املسلمني واختالف دالذي شهد أمامه الشهو
  .وهذه بعض الشواهد، ابتداء صومهم وفطرهم

أكثر املسلمني يف الغرب أو أمريكا يصومون مع البلد ينتمون إليه، ولو كـان    -١
هناك خمالفة للمرجعيات اليت  بدأت تنمو وتكرب يف بالد املهجر، وتقرر بـدء  

 .الصوم واإلفطار

يف عهد االستعمار الفرنسي لسوريا، وحيث كانت ضعيفة املرجعية الدينية، فإن   -٢
كم، واملؤسف  ٢٢ة يفطرون، وأهل محص يصومون واملسافة بينهما أهل محا

أن شباب محاة كانوا يعيدون، ويأتون محص حيث وجود املالهي فيها ليلهون 
 .إىل أدىن املستويات، وأهل محص صائمون

وقيام االنفصال بينهما،  ١٩٦١ – ١٩٥٩يف أعقاب الوحدة بني مصر وسوريا  -٣
ىل مالحظة إ، ويفطرون معها دون النظر فإن دعاة الوحدة يصومون مع مصر

 .ن مل يكن هناك اتفاق بالرؤيا بني مصر وسورياإأهليهم أو ذويهم 

كان يعتمد احلسابات الفلكيـة،   –أعرف امسه  –أحد اتهدين يف عامل الفلك  -٤
دون النظر إىل احمليط العام  –فيصوم لوحده ويفطر لوحده أو من حتت واليته 

 .لقناعة لديهالذي هو فيه حلصول ا



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٣٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

غالباً والثقة بـالراوي  ) ٣(إىل ) ١(ضعيف الدليل على الرؤيا يف أكثر املذاهب  -٥
 .وحلفان اليمني يكفي ليصوم الناس ويفطروا على ذمة الراوي 

والكـثريون ال يأخـذون    ×تطبيقاً لقـول رسـول اهللا    ؛التأكيد على الرؤيا  -٦
اً وليس وحيـداً وهنـاك   باحلسابات الفلكية اليت ميكن أن تعطي دليالً مساعد

 .عوامل أخرى يطول البحث باخلوض فيها

  :الحسابات الفلكیة -ج 
ما من شك مبا توصل إليه العقل البشري من دقة باحلسابات لتصل إىل جزئيات ال 
تكاد تذكر، وكانت احلسابات الفلكية دليالً قوياً على عظمة اهللا تعاىل الذي أحسـن  

هذا احلد من الدقة أصبح لديهم املعرفة املسبقة مليالد  كل شئ خلقه، وتوصل العلماء إىل
اهلالل لسنة قمرية إن مل يصل على مئات السنني، وميكن أن حيددوا بدقة متناهية يف أي 
وقت وأي بلد ميكن أن يلد اهلالل يف بدايات الشهور، وعلم الفلك اليوم بنيت عليـه  

وغريها، وأصبحت املعلومات اليت .. أيضاً جتارب مركبات الفضاء واألقمار الصناعية 
توصل إليها الفلكيون حمل ثقة تامة، لكنها حىت اآلن مل تغين أن تتخذ طريقة وحيـدة  

ن اذكر أننا عيدنا وكوأ). تركيا مثالً(بالد اإلسالمية إلثبات األهلة، أخذت ا بعض ال
ا هناك عيد األضحى بعد الوقفة بيومني أي أن العيد مل يقرر لديهم حبسابا م فأخذوا

  .وتركوا البلد الذي خيطو به احلجيج مع وجود أعداد هائلة منهم هناك

ما توصل إلیھ العلم الحدیث من تقدم في مجال تحري  -٣
  :الھالل



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٣٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ما من شك أن العلم احلديث قد توصل إىل معارف متطورة، ومتقدمة، ومفيدة، 
ثلة فيما سبق، ونؤكد هنا وصحيحة يف جمال التحري يف الفلك، ولقد أعطينا بعض األم

أن الوثوق ذا العلم أصبح ممكناً، وقابالً للتطبيق عند إخضاعه أيضاً للطرق الشرعية، 
وضبطه مع الرؤيا حىت ميكن أن يقرر املسلمون الوحدة يف هذا اال، على الرغم من أن 

ـ  حتديات االتفاق ليست هينة البتة، فهي قوية رؤيـة   لوقائمة ومؤثرة، وميكن مثالً نق
اهلالل يف بلد بواسطة األقمار الصناعية فوراً إىل مجيع املكامالت الدولية، وبوقت قصري 

علماً أن األقمار اليت حتـوي القنـاة    –وميكن االتفاق على قمر معني يقوم ذه املهمة 
الذي  الشيء ،وحىت األقمار األجنبية قادرة بأن تنقل هذه اخلدمة إىل املسلمني )١(العربية 

قف عائقاً يف هذا اال هو إصرار البعض على الرؤيا اردة، ولذلك فال بد لنا مـن  ي
اختاذ قرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ يف هذا اال حىت نتمكن من التخلص من هـذه  

  .    األزمة اليت تفرق رأي املسلمني يف بداية الصوم وايته

  :ما توصل إلیھ الفقھاء المحدثون من التحري - ٤
مل دأ الدعوة يوماً أو سنة لتوحيد مطالع األهلة يف العامل اإلسالمي خصوصـاً،  

ما امتد األمر أكثر ليشمل املسلمني يف الغرب ويف أمريكا كلها مـن كنـدا حـىت    لك
اجلنوب، وقامت العديد من املؤسسات واحلكومات بالدعوة ملثل هذه األعمال، متوخية 

ع األفكـار واآلراء  ى احلد األدىن من التقارب، ومجعلبذلك توحيد الكلمة، واالتفاق 
حىت أن املؤسسات امللحقة باملنظمات السياسية مثل منظمة العامل اإلسالمي، ورابطـة  

  . حاولت ذلك العامل اإلسالمي، وكذلك الدول واهليئات العلمية واألكادميية

                                                
هذا البحث علمت أن منظمة العامل اإلسالمي قررت شراء قمر صناعي لتحري األهلة، وقد  وأنا أكتب) ١(

  .القى املشروع معارضة سريعة من بعض املراجع الدينية



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٣٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ماعات لضاق ولو أردنا متابعة القرارات والتوصيات اليت توصلت إليها هذه االجت
بنا الزمن، ولكن البد من اإلشارة إىل اآلراء اليت توصل إليها أولئك، لنكون يف موقعنا 

  .ابتدءواهنا نبدأ من حيث انتهوا، وال نبدأ من حيث 

من اآلراء الفقهية اليت وردت ولعله أمهها تقريباً ما صدر عن جمامع الفقه 
  :ر اإلسالميالتابعة لرابطة العامل اإلسالمي ومنظمة املؤمت

فعليها أن تصوم مـع   –واليت مل حتقق ا الرؤيا  –أي دولة من الدول اإلسالمية  -١
الدولة اليت حتققت ا الرؤيا وتشترك معها جبزء من الليل، ولعل هذا الرأي وهذه 

  .الفتوى هي األصوب يف هذا املضمار

اعتماد هيئـة   –ذوات املوقع اجلغرايف املتقارب  –االتفاق بني الدول اإلسالمية  -٢
موحدة لتحري اهلالل تصوم أو تفطر مع أي رأي صادر من إحدى هذه الـدول  

 .إجياباً أو سلباً

 –املكـربات   –املقربـات   –املناظري  –اعتماد األجهزة احلديثة يف حتري اهلالل  -٣
 .باعتبارها عوامل مساعدة للرؤيا اردة واعتبارها أجهزة الرؤيا كالعيون

ابات الفلكية ما أمكن مع األخذ بعني االعتبار عدم تصادمها االستفادة من احلس -٤
 .مع الرؤيا اردة

التوصية للقرار السياسي بأن يتخذ مواقف حمددة حيال هذه القضية، وال أدري إن  -٥
 .كان هناك من جديد يوصلنا إىل قرارات جديدة

أي إجـراء  ومع هذه اإلجيابيات، فإن مناشدة السياسيني مل جتد إطالقاً، ومل يتخذ 
  .من النخب السياسية يشجع هذا املوضوع



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٣٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 ختطو خطوة ملكما أن األفكار الدينية اليت مازالت متشعبة بآراء فقهائها األقدمني 
  .واحدة حنو الرأي اآلخر الختاذ مثل هذه املواقف



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٣٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
)) الجمھوریة الیمنیة  ((تجربة جامعة اإلیمان 

  صنعاء
   :التجربة –أ 

 ترندوة يف جامعة اإلميان استغرقت أربعة أيام مع جزء كبري من ليايل هـذه  أَد
وكانـت يف ايـة شـهر رجـب      »حتري هالل شهر رمضان  «األيام وموضوعها 

  .هـ لتحري هالل شهر شعبان لذلك العام١٤١٦

 ا وعلى رأسهم رئيس اجلامعةالشيخ  :شارك فيها أساتذة جامعة اإلميان وطال
وفضيلة األسـتاذ   ،الدكتور عبد الوهاب الديلمي : ومديرهاعبد اجليد الزنداين

األستاذ الدكتور منري البيايت واألمني العام للجامعة  :عبد الكرمي زيدان، ووكيلها
كما شارك العديد من أساتذة جامعة صـنعاء،   ،وأساتذا مجيعاً وطالا مجيعاً

ري مسلم بعلم املختصون يف علم الرياضيات والفلك، يوسف القرضاوي، وخب
الفلك من الواليات املتحدة من أصل باكستاين، والعديد من املهتمني وأصحاب 

 .الرأي يف املوضوع

  بدأت الندوة بقراءة األوراق ومناقشتها من قبل املوجودين وكانت حوايل عشر
أوراق من احلاضرين، ومنهم من أرسل ورقته وقرأت يف النـدوة ونوقشـت،   

 .هـ١٤١٦شعبان  ٢ :١و  ،جبر ٢٩ :٢٨وكان ذلك أيام 

  سواء األوراق واملناقشات ... الندوة مسجلة بالكامل تقريباً على أشرطة فيديو
والتجربة العملية اليت قامت ا اجلامعة والنتائج اليت حتصلت عليها من خـالل  

 .التجربة والقرارات والتوصيات اليت أيت ا الدورة



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٣٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 ة وحبوث وملخصات ونقد وتثبيت جلميع ال تعدو الكلمات تكراراً ألوراق كثري
اآلراء اليت سبقت هذه الندوة، ولعل أهم ما فيها ما حكاه األستاذ الدكتور عبد 

وبودي لو تكتب وتطبـع وتـوزع    »االفتتاح  «الكرمي زيدان يف اليوم األول 
كورقة يف هذا املؤمتر، ولكين أحب أن تسمع مشافهة على األقل على أعضـاء  

تها البالغة، واليت مجعت اآلراء كلها وفندا وأخذت الشرعي منها املؤمتر ألمهي
 .لتكون يف اية الندوة أهم القرارات والتوصيات

    ،التجربة كانت ذات أثر كبري يف علم الندوة وتباين اآلراء واختالفهـا فيهـا
وكذلك الوقوف على اآلراء الفقهية واآلراء العلمية وحماوالت التوفيق بني تلك 

 .ء املختلفة واملتباينة واليت أظهرت البعد الكبري بني هذه اآلراء على اختالفهااآلرا

  موعات التالية من صنعاء ١٤١٦رجب  ٢٩عصر يوماليمن  –هـ حتركت ا
م على جبل النيب شعيب والذي يعترب ٢٧٠٠واليت ترتفع هي عن سطح البحر 

م عن سطح ٤٠١٠ هرتفاعأعلى جبل يف البالد العربية يف آسيا تقريباً إذ يبلغ ا
  :البحر

  .طالب متطوعون من جامعة اإلميان وقليل من طالب جامعة صنعاء -١

 .األساتذة واملختصون ومن حضر هلذه الندوة، واملهتمون باألمر عموماً -٢

وهو جهاز مقرب حديث جـداً   »عرف باسم املتابع الفلكي«جهاز  -٣
عه حىت فهو يثبت على جنم من النجوم أو كوكب من الكواكب ويتاب

 .مغيبه

أكثر من كامرية فيديو قامت بتصوير املكان احملتمل لظهور القمر فيه،  -٤
وبدأت التصوير قبل مدة كافية من مغيب الشمس وصورت املكـان  

 .حىت املغيب حبوايل ساعة تقريباً، أو أكثر



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٣٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

توجهت األنظار يف األفق، ومل يكن هناك غيوم، بل إن اجلـو كـان    -٥
وكل  ،فيه غبار، أو أية موانع متنع رؤية اهلاللصافياً متاماً وحىت ليس 

 .هذا مسجل عندي

 .باملناسبة أنا مل أخرج معهم النشغايل بترتيب قضايا املتابعة بعد الدورة* 

العمل  وث اجلامعة حيث تعقد الدورة، وبدأعادت الوفود إىل مركز حب -٦
 .الفعلي هذه املرة واستمر إىل ما بعد منتصف الليل

   :تي حصلت من ھذا الرصدالنتائج ال –ب 
 .م التناوب بينهمغالراصدون يف املتابع الفلكي مل يقروا الرؤية ر -١

اثنان من الطالب فقط شهدوا أم رأيا اهلالل، والباقون مل يشـهدوا   -٢
 .بالرؤية

عرضت األفالم اليت مت تصويرها، وقد طلب من الطالبني أثناء العرض  -٣
فقد نقطة الرؤية متاماً وفعالً  أن يتابعوا التصوير، ويوقفوا العرض عند

إىل العـرض   نيت حاضر هناك ينظرومت ذلك، واألعني ألكثر من مائ
على شاشة بيضاء وطلب منهم مجيعاً التدقيق والتحليق وإمعان النظر 
وأعيد العرض أكثر من مرة للتأكد من اللحظة اليت شوهد فيها اهلالل، 

عوا أيديهم، وخيرجـوا  وهنا طلب من الذين شاهدوا هذه املرة أن يرف
وهذا أيضاً مسـجل يف   ١٥ – ١٠من بني املشاهدين، فكانوا حوايل 

ظهور كوكيب املريخ والزهـرة   –األفق  –أشرطة الندوة وكان املنظر 
 .دوا وضوحاً وتألقاًاواضحان متاماً وكلما أمعن النظر يف الليل ازد



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٤٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

اهلـالل  وقف الشيخ عبد ايد الزنداين وبدأ حيدث الذين شاهدوا  -
تصديقاً للطالبني الذين رأوه عياناً، بأن يقسم كل واحد منهم بربـه وعلـى   
املصحف بأنه شاهد اهلالل وتأكد من مشاهدته، وشهادم مجيعاً مسجلة أيضاً 

  .والباقون قالوا بأم مل يروه

   :التحقیق -ج
   ذ الطالبان اللذان شاهدا اهلالل واختليا مـع األخ وكيـل وزرة اأُخ

الشـيخ مـع    لوة أكثر من نصف ساعة، عاد األخف القطرية، ومل تدم اخلاألوقا
ني بعد أن أجرى معهما التحقيق الشرعي ليقر برؤية اسـتناداً للشـاهدين   بالطال

مدعمة مبن أقسم أنه شاهده بالتسجيل، وأعلن ثبوت رؤية هالل شعبان يف تلك 
عية قد حتققت ، واكتفى بذلك موضحاً أن القضايا الشر١٤١٦رجب  ٢٩الليلة 

الل ن يشهد برؤية اهلذه الرؤيا، وكفى وقد اعتاد القضاء أن يعطوا جائزة مالية مل
يتقاضيا جائزة على ما أعتقـد  يف مجيع البالد اإلسالمية لكن هذان الشاهدان مل 

 .ا نتحرى هالل شعبانألنن

  ت عامل الفلك الباكستاين واختال بالطالبني أكثر من ثالث ساعا آخر وهوعاد
واجلميع ينتظرون، مث استدعى على ما أعتقد الذين أقسموا بـأم شـاهدوا   
اهلالل، ويف وقت متأخر من الليل خرجوا مجيعاً واإلرهاق باد على وجوههم، 
وأعلن األخ اخلبري أن الرؤيا مل تتحقق وأن الذي رأوه ليس اهلالل وإمنـا هـو   

دا اهلالل وبرر أو أي شئ ع.. شهاب، أو جسم مضئ انعكست عليه الشمس 
موقفه باملنظر الذي رمسه للجميع والذي أرجو أن يفهـم مضـمونه يف هـذا    

 .التقرير



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٤١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  ولـيس يف رأس  ) د(وبني األخ الفلكي أن اهلالل يف مطلعه هو يف رأس املثلث
، ولو انطبق املثلثان على بعضهما البعض لكان اجلسم الـذي رؤي  )ج(املثلث 

انني متباعدين، واملثلثني غري متطابقني فإن اهلالل مل هو اهلالل فعالً، أما وأن املك
 .يظهر يف تلك الليلة، ومتت رؤية اهلالل يف الليلة التالية بوضوح أكثر

   :التوصیات -د
ميان بشكل كبري، ولقد سجلت تقريباً، لقد استفاض املشاركون يف ندوة جامعة اإل

دة وال واردة إال وسـجلت يف  ومجيع املداوالت واحملاورات والنقاشات، ومل تترك شار
   :وهي كالتايلهذه الندوة واليت قرأت توصياا وقراراا بعد ذلك 

التأكيد على قرار جممع الفقه اإلسالمي الذي ينص علـى أن رؤيـة    -١
مجيع البالد  رؤيته يكفي وعلىالتأكد من بعد اهلالل يف بلد إسالمي و

  .جبزء من الليلاإلسالمية الصوم مع هذا البلد إذا كانت تشاركه 

الدين وتطبيق  يسيتسالتوصية على احلكومات اإلسالمية باالبتعاد عن  -٢
 .القرارات الناجتة عن امعات الفقهية املختصة يف هذا اال

االستعانة ما أمكن باالختراعات البصرية للمسـاعدة علـى الرؤيـا     -٣
 .والتأكد منها

ؤيا وال تستقل ـا  االستعانة باحلسابات الفلكية اليت تساعد على الر -٤
 .رغم القدرة والتفوق باحلسابات باعتبار أن الرؤيا هي األصل

األخذ باحلسابات الفلكية يف حاالت خاصة يقررها القضاء ويف البالد  -٥
 .اإلسالمية



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٤٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

حث احلكومات املتقاربة بتشغيل القضاء والتنسيق مع بعضها بعضـاً   -٦
 .حملاوالت تقريب الفتوى والتقارب بينها ما أمكن

ث املسلمني على املشاركة يف مجيع أقطارهم، واالتصـال مبراكـز   ح -٧
 .للزيادة يف تأكيد الدليل على الرؤيا »غرف العمليات  «الترقب 

التعاقد مع قمر صناعي يساعد يف رصد والدة اهلالل من عدمه نتيجة  -٨
لالرتفاع امللحوظ لألقمار الصناعية، أقرت منظمة املؤمتر اإلسـالمي  

 .ى كتابة هذا البحثذلك منذ أيام عل

كما جرى الكثري من تداول اآلراء يف هذا اال بعضها أصاب وبعضها أخطـأ،  
ولكن الندوة قد أعطت مثارها بالوقوف على احلقائق اليت تسـاعد علـى التقـارب،    
والعوامل املانعة هلذا التقارب، ولكنه ال تفسد قضايا االجتهاد يف الرؤيا، وكمـا قـال   

اد التقـارب  جيإن اختالف املطالع يف القمر ميكن إ « : زيدان وقررالدكتور عبد الكرمي
ل مثـل  فيه ألن الصيام عادة يتم يف ار الليل التايل، وال جيب اإلمساك رد رؤية اهلال

  .»مبجرد بزوغ الفجر يف أي بلد من البلدان  صالة الفجرة مثالً حيث تؤدى

مي هي الليل مواقع العامل اإلسال واملالحظ يف هذا اال أن تسع ساعات فقط يف
يظهر قبل الشـمس   -موعد اإلمساك عن الطعام  –من مشرقه إىل مغربه ألن الفجر 

أو خط  –قريب من القطب الشمايل  –بساعة ونصف تقريباً بني بلد واقع يف الشمال 
  .واحلمد هللا رب العاملني ،االستواء وما دونه



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٤٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 
  قدم في ھذا المجال؟لمجمع أن یلماذا یمكن 

كنت يف أمريكا بنهاية رمضان يف والية آركنسا حتديـداً،   ١٩٩٦يف سنة  -١
وكان من املقرر سفري يف الثالثني منه أو  »فياتفيل  «صليت عدة أيام يف مسجد بلدة 

والعيد ) ٢٩(يف األول من شوال حسب ما يكون، واتفقت مع اإلمام إن كان رمضان 
طبة العيد باللغة اإلجنليزيـة  خباجلالية صالة العيد، وخيطب هو  يف اليوم التايل أن أصلي

  .وجرى االتفاق على ذلك

ألن أكثر  -وجرى النقاش بيين وبينه مع آخرين على من نفطر ؟ على السعودية ؟ 
طالب اجلامعات من السعودية، ويوجد يف اجلامعة مركز امللك فهد لدراسات الشرق 

؟ وهو املعتمدة الحتاد املسلمني يف الواليـات املتحـدة    »اإلسنا  «أم على  –األوسط 
باعتبارها املخولة يف الواليـات   »سنا اإل «الرأي عندي أن نفطر على  :وكندا، فقلت

مية ا، ومن حسن الطالع املتحدة عن البحث عن األهلة، والرتباط أكثر املراكز اإلسال
دينا واضطررت للسفر يف ثالثني من املوقعني قد أمتا رمضان ثالثني، فسقط يف أي أن كال

وطبعاً سقط االتفاق بيين وبني اإلمام، لكن الذي فعلته  –أي قبل عيد الفطر  –رمضان 
أنين أيقظت أبناء ولدي هناك واحتفلت معهم بالعيد فألبسـناهم اجلديـد، وقـدمنا    

مسافرين  وأكلوا من احللويات واإلفطار املُعد وحنن صائمون، وقضينا يومنا.. العيديات 
يف اليوم التايل هذه حال اجلالية املسلمة  –مركز وجود اإلسنا  –أنديانا  –حىت وصلنا 
هلم مصادر كثرية التباعها بالصوم أو اإلفطار ولعل رؤيا السعودية أقواها، .. يف أمريكا 

ولكن ال يعين حبال أن املسلمني يفطرون على السعودية فالكثري يفطر أول يوم، وآخرون 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٤٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ثاين، وآخرون ثالث يوم، وذلك لفقدان املرجعية الواحدة لتحديد ظهور األهلـة  يوم 
  .والصوم واإلفطار والعام املاضي

جلست يف كاستيون يف أسبانيا مع آخرين نترقب احلدث وأنا املرجع هناك وبقينا  
رمضان اية الصوم ) ٢٩(نتداول مع بعض املراكز حىت الثانية عشر ليالً حيث تقرر يف 

والـبعض اآلخـر   ) ٢٩(بية ويف البلد الواحد صام البعض وع أن بعض الدول األوروم
يف أسبانيا ويف أملانيا ويف فرنسا، ويف إيطاليا، ومل حيصل اإلمجاع على الفطر يف ) ٣٠(

قع هذا هو الوا.. وخرجنا لنتراشق التهم باخلطأ والصواب واهللا املستعان .. البلد الواحد 
صيل الصيام والفطر والسبب واضح جداً وهو فقـدان  جادة لتأ رغم أن احملاوالت... 

با وأمريكا، وعدم الثقة حىت بالذين يتبعون كل ما ميكن اختـاذه مـن   واملرجعية يف أور
  .احتياط

لنفرض أننا اختذنا قرارات صائبة .. نشري إىل قضية خطرية يف هذا املضمار  -٢
ق هذه اآلراء إعالمياً بشكل كامل فهل متاماً وتوصيات متميزة متاماً، وقمنا بعملية تسوي

بـا أم  ونضمن أن تطبق هذه اآلراء يف مجاعة املسلمني هناك يف الواليات املتحدة، أو أور
على اهلواء كما حيلو لبعض برامج التلفاز لتسميتها، وهل نستطيع  ىأا تبقى جمرد فتاو

ى تصدر، أحب يف الواقع أن نقنع السواد األعظم من املسلمني بأن يلحقوا بنا يف أي فتو
مع بقوة للتقارب مع اامع األخرى أن خيطو اإىل .. أن أقول أمراً قد يبدو اآلن غريباً 

يف القارة األمريكية، والتنسيق التام يف اآلراء اليت تصدر عنا وعنـه،   ىاليت تتصدر الفتاو
ولكن أوصـى   صحيح أن الناتج سيكون موحداً وليس متقاطعاً فيما يصدر عنا وعنهم،

 حماولة لتشكيل جلنـة  هذا امع أن يبدأ مبد اليد إىل اللجان وإىل اامع، وإىل الس يف
 ،تبدأ تبني للناس أن هناك مرجعية للمسلمني الذين ال يزالون يرتبطون بدوهلم تنسيق عليا



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٤٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

بلغـت  ومبنظمام، ومبرجعيام، ولن يتفق هؤالء يوماً على توحيد الصيام والفطر مهما 
  .العمليات قرباً من الصحة والدين والعلم

إننا نسعى جبد لتحري السبل الكفيلة بإيصالنا إىل اهلدف املنشود، وهـو   -٣
وم وتتسع شقتها، وال جيـد  التخلص من التجزئة املستمرة واليت يكرب أوارها يوماً بعد ي

أ نلتمس الطريق والعقد أو الرأي الصائب حلظة للوقوف على ما حنن فيه، مث نبد أهل احلل
للتقارب والتوحيد والتعاون، بدالً من التنفري والتعاون، وال نريد أن نقع فيما وقع فيـه  
اآلخرون من حماولة جر الغطاء علينا وكشف عورات اآلخرين، وأرى أن يكون املـؤمتر  

ا، القادم متوافقاً ومتناسقاً مع الذين حيملون اجتاهنا، وحيملون أفكارنا، ويشاركونا مهومن
لنضع األسس الكفيلة للعودة إىل جتميع القوى املبعثرة واملتضادة واملتقاطعة فإن كل ختلف 
يأيت من التجزئة، واالنفراد بالرأي، وتسفيه آراء اآلخرين، إن الذي أرجوه أن جيد هذا 
النداء مبناسبة هذا البحث طريقاً إىل األفضل والتالقي والتعاون، وال نضيع جهودنا هباء 

 . حمصلة النتائج الطيبة اليت نريدمن غري

؟ حتديد مطالع اهلالل يبطل الصيام هل االختالف يف ... يطرح هنا سؤاالً -٤
واضح وليس هناك رأي حىت وال كان شاذاً يقول بأن اختالف بدايات رمضان  :اجلواب

ل يف السعي لوحدة املبـدأ  وايته يبطل الصيام، أو يفسده أو يذهب ثوابه، ولكن العم
والسعي ملثـل   ،هو األفضل بدون شك وال ريب –مع حتقيق الرأي الفقهي  – نتهىوامل

هذا يزيد يف املثوبة، ويوحد الرأي، ويوحد الصف، ويكون عنصراً هامـاً يف توحيـد   
 .مقاصد األمة وعباداا، وأهدافها، وتقوية أواصرها وأركاا



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٤٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  خاتمة
  ! ؟ ... وإىل أين ! ؟ ... إىل مىت 

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا ﴿ :حث بقول اهللا تعاىل إىل من سبقنا وإليناأختم هذا الب
أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابن مريم للْحوارِيني من أَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ 

ي إِسرائيلَ وكَفَرت طَّائفَةٌ فَأَيدنا الَّذين َآمنـوا  نحن أَنصار اللَّه فََآمنت طَّائفَةٌ من بنِ
رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عآخر سورة الصف [ صدق اهللا العظيم   ﴾ع[.  



      

   ل املتغريات املعاصرةحول منهجية إثبات األهلة يف ظ 

 
٥٤٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  ملخص البحث
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه وبعد 

  :إىل القضايا التاليةفإن البحث قد تطرق يف فصوله الثالث 

   :الفصل األول
حتدث يف مباحثه عن شهر رمضان وفرضية صيامه، مث البحث يف حتـري هـالل   

صوموا (( : ×رمضان باعتباره امليقات الذي يبدأ به الصوم وينتهي بدليل قول الرسول 
ان فأمتوا شعب(( :ويف رواية أخرى ))لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له

وجوب ومث إن الفصل األول قد حوى احلديث عن ضوابط رؤية هالل رمضان  ))ثالثني
  .التحري وبشكل دقيق نظراً ألمهية ارتباط الصيام بالرؤيا

   :الفصل الثاني
من  هالل شهر رمضان عند األقدمني وبشيءحتدث الفصل الثاين عن طرق حتري 

اب، وهو التأكيد على الرؤيا اردة، التفصيل وكذلك ما اجتهد به احملدثون يف هذا الب
  .وتشبثت بعض املذاهب بالرؤيا الواضحة ومن أكثر من مصدر

وعند احملدثني االستعانة باملراصد واحلسابات الفلكية اليت تطورت بشكل كبري جداً 
من الثانية، كما أن املراصد قد قربـت البعيـد،    ١/ ...... / ١إىل درجة اخلطأ بـ 
األجسام اليت ميكن أن تشابه اهلالل لتكون بديالً عنـه يف إقـرار    ووضحت الكثري من

الصيام ولكن أشرنا يف ذلك إىل عدم الثقة باحلسابات الفلكية من جهة واعتبارها املصدر 
  .كما استقر بعض البلدان اإلسالمية عليها ،الوحيد للرؤيا



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة 

 
٥٤٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ت وتوصيات يف مث تابع احلديث عما توصل إليه الفقهاء احملدثون من حبوث وقرارا
هذا اال معتمدين على احلكم الشرعي والدليل الذي يعترب األصل يف إقـرار الصـيام   

  .وانتهائه وسجل البحث بعض التوصيات والقرارات يف هذا اال

   :الفصل الثالث
  ويف الفصل الثالث تطرق البحث إىل جتربة جامعة اإلميان يف صـنعاء يف الفتـرة   

عبان وما جرى يف هذه التجربة أو النـدوة مـن أوراق   ش ٢ –رجب  ٢٩ – ٢٨بني 
وحبوث وجتارب ودراسات ومن مث القيام بعملية الرصد الفعلية اليت استخدمت أحدث 
الوسائل والكثري من األشخاص طالباً ومدرسني، وفضوليون، ومهتمون يف هذا اال، 

علمياً وإىل إظهـار  مث جرى احلديث عن عرض النتائج املطلوبة إلقرار الصيام شرعاً و
الكثري من التناقضات يف هذه االجتاهات، حيث انقسم احلاضرون والذين أجروا التجربة 

  .إىل مساعد ومعارض

انتهى البحث بعرض ملخص جداً عن الندوة وعن فائدا وعرض التوصيات 
 سيتسيعدم  :والقرارات اليت توصلت إليها، ومن مث التوجه إىل أصحاب الشأن أوالً

إقرار  ،ن، وتطبيق اخلالف أو الرأي الشخصي على جممل القضايا الدينية ومنهاالدي
  .الصوم والفطر عموماً



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٤٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

)٣/٤(  
  الموضوع الرابع

حول التأمین وصوره المنتشرة في المجتمع 
  األمریكي

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد
ؤمتره الثالـث بــمدينة   املنعقد يف دورة م مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فإن

-٢١هـ املوافق ١٤٢٦مجادى اآلخرة  ١٩-١٥يف الفترة من سوكوتو بدولة نيجرييا 
  .م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

على األحباث الفقهية املقدمة من السادة أعضـاء امـع وخربائـه     اطالعهبعد 
، "وصوره المنتشرة في المجتمع األمريكـي   التأمين "خبصوص موضوع 
  . ضة اليت دارت حولهواملناقشات املستفي

  :قرر المجمع مايلي

  امع الفقهية السابقة من حرمة التأمنيالتأكيد على ما أكدته توصيات وقرارات ا
التجاري الذي متارسه شركات التأمني املعاصرة مبختلف صوره وفساد عقوده، 

كل    وذلك ملا يتضمنه من الغرر الفاحش، أو الربا يف بعض احلاالت، ومشروعية
التأمني التكافلي الذي تقوم به شركات التأمني اإلسالمية، والتأمني االجتماعي من 

 .الذي تقوم به الدول واملؤسسات العامة يف واقعنا املعاصر

 ًاحملرم من التأمني التجاري هو ما كان مقصودا باألصالة، أما ما كان منه تابعا 
 وذلك طبقاً التحرمي، لعقود أخرى، ومل يفرد بعقد مستقل فإنه ال يدخل يف نطاق



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٥٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وعلى هذا فال  ،)١( ]ما ال يغتفر استقالالً أنه يغتفر تبعاً[ للقاعدة الفقهية اليت تقرر 
ارات واألجهزة الكهربائية كالسي–حرج يف التأمني على السلع عند شرائها 

هلا  التأمني جزءا من صفقة شرائه هلذه األجهزة وتابعاً، بشرط أن يكون وحنوها
عقد مستقل، أما ما كان منه منفصال فال يرخص إال فيما تدعو إليه ومل يفرد ب

   .احلاجة البينة الظاهرة

 كانت حرمة عقود التأمني التجاري راجعة إىل ما تنطوي عليه من الغرر  إذا
حيث تدرس  ماملاسة اليت يقدرها أهل العل   واجلهالة، فإنه يباح إذا اقتضته احلاجة

ك إىل أن يتوافر البديل اإلسالمي املنشود، ألن فيها كل حالة على حدة، وذل
  .حرمة الغرر دون حرمة الربا الذي ال يترخص فيه إال عند الضرورات

  التأمني الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمني التجاري من العقود
الفاسدة يف األصل، بيد أنه نظرا ملسيس احلاجة إليه يف كثري من األحوال لتعلقه 

فإنه يرخص  -وحفظها من املقاصد الكلية يف الشريعة  -حفظ النفس،  بضرورة
  .منه فيما تدعو احلاجة إليه إىل أن يتوافر البديل اإلسالمي املنشود

  ال حرج يف التأمني الذي تقدمه الشركات ملوظفيها على أنه مزية من املزايا اليت
حقات متعددة للموظف إذا كان هذا التأمني جزءا من مست.تعطيها للعاملني لديها
 . عليه أصالة) الوظيفة( ومل يقع عقد اإلجارة 

 مع املسلمنيإىل إنشاء شركات تأمني  ماملقيمني خارج ديار اإلسال يدعو ا
                                                

يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً، وذكرها ((: ه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب يف قواعده بقولههذ )١(
، وذكرهـا  ))يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها((: كذلك السيوطي يف األشباه والنظائر بقوله

: وهـي  أن التابع تابع مث أفرد قاعدة منها: احلموي يف غمز عيون األبصار ولكن بلفظ آخر وهو
 .أنه أي التابع ال يفرد باحلكم أي نفس املعىن املذكور آنفاً



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٥١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 . يتعاونية إسالمية لتأمني حاجام ومصاحلهم ضمن اإلطار الشرع

سات التعاونية إىل إنشاء املؤس ماملسلمني املقيمني خارج ديار اإلسال امعيدعو 
اإلسالمية الرديفة والتعاون معها، كاجلمعيات اخلريية والوقف والزكاة والصدقات 
والتكافل االجتماعي والقرض احلسن ونظام النفقات والعاقلة والكفارات والتربع 

  .)١(﴾فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره﴿ :ألعمال اخلري والنفع العام واخلاص لقوله تعاىل

  

                                                
 .٧: الزلزلة )١(
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٥٥٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٥٥٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  
  الموضوع الرابعأبحاث 

  
  

ث األول ي  :البح وره ف ض ص حي وبع أمین الص م الت حك
   المجتمع األمریكي


  

ي ظل  :البحث الثاني ار اإلسالم ف عقود التـأمین خارج دی
  الحاجة إلیھ


  

ث  ثالبح ع  :الثال ي المجتم رة ف وره المنتش أمین وص الت
  األمریكي ما یحل منھ وما یحرم


  

  التأمین في أمریكا :الرابعالبحث 
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٥٥٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٥٥٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع









  حكم التأمین الصحي 
عض صوره في المجتمع وب

  األمریكي 
  

  ـ دراسة فقهية مقارنة ـ
  
  
  

  بقلم


  ورئيس قسم الفقه واألصول جبامعة قطر أستاذ
  مبجمع الفقه اإلسالمي، مبكة املكرمة، وجدة واخلبري

  الس األوريب لإلفتاء والبحوث وعضو
   عضو امع 



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٥٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  
  
  
  
  
  
  



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٥٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  من الرحیمبسم هللا الرح
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني حممـد  

  اهلادي األمني، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين

  ...وبعد

ولكن عصرنا احلاضر امتاز بكثري  ،فإن لكل عصر آلياته ومستلزماته ومستجداته  
 ،ثرة احلاجيات واملتطلبات للفرد واجلماعـة وك ،من أمهها الصبغة املادية ،من األشياء

واتمعات كأا قريـة   ،وتقارب الزمان واملكان حىت غدا كوكبنا كأنه كوكب صغري
  .وال يستغين بعضها عن بعض ،ومتفاعل أقصاها بأدناها ،صغرية متأثر بعضها ببعض

 ،وتـزداد الضـروريات   ،ويف ظل هذا العصر املتجدد املتطور تكثر املستجدات  
بل تتحول بعض  ،وتصبح مساحة احملسنات واسعة ال حتدها حدود ،وتتسع احلاجيات

ن ما كان من احملسنات قبل زمن يصـبح مـن   إو ،حاجيات األمس ضروريات اليوم
  .وهذا من قدر اهللا تعاىل الذي ال حميص عنه ،وهكذا ،احلاجيات يف هذا العصر

تتغري الفتاوى  :ا عصرنا قالواوألجل هذا كان فقهاؤنا القدامى الذين مل يشهدو  
ن لكـل عصـر نوازلـه    إو )١(االجتهادية بتغري الزمان واملكان واألحوال واألشخاص

حىت إن اإلمام أبا يوسف تلميذ أيب حنيفة رمحهمـا اهللا   ،وفتاواه املناسبة معه ،اخلاصة
 هذا اختالف عصر وأوان ال( :حينما خالف شيخه يف مسألة احلرابة يف داخل مصر قال

  .)اختالف حجة وبرهان
ومن أهم املستجدات يف عصرنا احلاضر موضوع التأمني بأنواعـه وأشـكاله     

وإمنا  ،أو متعاونة ،املعاصرة اليت مل تكن موجودة يف السابق على شكل شركات مسامهة
                                                

  ).٣/٣(الكليات األزهرية . وقعني طإعالم امل) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٥٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .وتتطلبه حاجيات الزمن ،أحدثها عصرنا احلاضر

ائم علـى التعـاون وتفتيـت    ومن املعلوم أن التأمني من حيث املبدأ والفكرة ق  
ولكن الفكر الرأمسايل حول هذا التعاون إىل  ،املخاطر وتوزيعها على أكرب قدر ممكن

لذلك جـاء البـديل    ،وهنا اإلشكالية الكربى واآلفة العظمى ،وإثراء ومعاوضة جتارة
اإلسالمي متمثالً يف إبقاء مبدأ التعاون على التعاون ـ كما سيتضح ـ وقد شـرفين    

حيث أسري على ضوء املنهج الذي طلب  ،بالكتابة فيهفقهاء الشريعة بأمريكـا  مجمع 
  :مين أن أهتدي به حيث يتضمن حبثي ما يأيت

 واستعراض نقاط الوفاق  ،تتبع ما كتب يف املوضوع وما اختذ فيه من قرارات
  .ف بالنسبة لبقية اامعواالختال

 فساد عقود التأمني التجاري وحرمتها يف األصل.   

 لفرق بني التأمني التابع الذي يقدم ملحقاً بعقود البيع والشراء والتأمني األصلي ا
  .الذي يطلب ابتداء من شركات مستقلة متخصصة

  صور التأمني املعاصرة يف ظل اشتداد احلاجة وغياب البديل اإلسالمي يف الغرب.  

 الصحيالتأمني .   

 ية أمني ضد املسئولية يف املساجد واملدارس اإلسالمالت.  

  التأمني ضد احلوادث عند شراء السيارات.  

 مني الشامل التأFull Coverage إذا تعني سبيالً المتالك بعض السيارات.  

  بعد أحداث  إليهتأمني احلاجة إىل االستشارات القرارية يف ظل مسيس احلاجة
   .سبتمرب
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  تأمني احلاجة إىل املساعدات طارئة عند التعطل املفاجئ للسياراتAAA  .  
وأن جيعل أعمالنا خالصـة   ،أن يوفقنا ملا فيه اخلري والسداد والرشادواهللا أسأل   

ويعصمنا من اخلطأ والزلل يف العقيدة والقول والعمل إنه موالي فـنعم   ،لوجهه الكرمي
  .املوىل ونعم النصري

                                                                  
  قري إىل ربهكتبه الف        

 
  هـ الدوحة ١٤٢٦غرة ربيع اآلخر         

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٦٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :التعریف بالتأمین لغة واصطالحاً 
 ،وأصله من أمن ـ بكسر املـيم ـ أمنـا     ،أمن يؤمن تأميناً :التأمني لغة مصدر 

اطمأن فيـه   ،بلدوأمن ال ،وأمني ،فهو آمن ،أي اطمأن ومل خيف ،وأمنة ،وأماناً وأمانة
هلْ آمنكُم علَيه إِالَّ كَما أَمنتكُم علَى أَخيه ﴿ :قال تعاىل ،أي وثق به ،وأمنه عليه ،أهله

 ،أي كان أميناً ،، وجاء أمن ـ بضم امليم ـ أمانة  ...أي هل وثقت بكم )١( ﴾من قَبلُ
 :ويقال ،أي مصدق )٢( ﴾منٍ لِّناما أَنت بِمؤَ﴿ :قال تعاىل ،وآمن يؤمن إمياناً أي صدقه

دفع ماالً منجماً لينال هو أو ورثتـه   :وعلى الشيء ،)٣(آمني :أمن على دعائه أي قال
أو  ،أو على داره ،أمن على حياته :يقال ،أو تعويضاً عما فقد ،قدراً من املال متفقاً عليه

  .)٤(اللغة العربية أقره جممع ،إشارة إىل أن هذا املعىن األخري جديد) مج(سيارته 
فالتأمني هو حتقيق األمن واالطمئنان حيث استعمله القرآن الكرمي يف هذا املعـىن   
أُولَـئك لَهم اَألمـن  ...﴿ :وقال تعاىل )٥()وآمنهم من خوف (  :فقال تعاىل ،كثرياً

  .)٦( ﴾وهم مهتدونَ
قد يلتزم أحد طرفيـه ـ   وأما التأمني يف االصطالح القانوين واالقتصادي فهو ع 

وهو املستأمن أداء ما يتفق عليه عند حتقق شرط أو  ،قبل الطرف اآلخر -وهو املؤمن 
وقد عرفه القانون املدين املصري يف املادة   ،)٧(حلول أجل يف نظري مقابل نقدي معلوم

                                                
  .٦٤:يوسف) ١(
  .١٧ :يوسف) ٢(
  ." أمن " لسان العرب، والقاموس احمليط، واملعجم الوسيط، مادة ) ٣(
  .)١/٢٨(قطر .املعجم الوسيط، ط) ٤(
  .٤ :يشقر) ٥(
  .٨٢ :األنعام) ٦(
. ود) ٧/١٠٨٤( ١٩٦٤الوسيط يف شرح القانون املدين، دار النهضة العربيـة  : عبدالرزاق السنهوري. د: يراجع) ٧(

 ١٨، ص ١٩٨٣هـ ـ   ١٤٠٣جامعة الكويت عام . أحكام التأمني يف القانون والقضاء، ط: أمحد شرف الدين
: عيسى عبده. ، ود٦٢دار االعتصام، ص . ي والبديل اإلسالمي، طالتأمني التجار: غريب اجلمال.وما بعدها، ود

عقود التأمني، رسالة دكتـوراه بكليـة   : حممد الزغيب. د ، و٨دار االعتصام، ص . التأمني بني احلل والتحرمي، ط
، ١٩مؤسسة الرسـالة ص  .مني، طنظام التأ: واألستاذ مصطفى الزرقا ١٦٤هـ، ص ١٤٠٢حقوق القاهرة عام 

ملنشور يف جملة االقتصاد اإلسالمي، ضمن حبوث خمتارة من حبوث املؤمتر العاملي الدويل لالقتصاد اإلسـالمي  وحبثه ا
   .٣٧٣هـ ص ١٤٠٠.   جبامعة امللك عبد العزيز ط



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٦١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ي أو إىل املستفيد الـذ  ،عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له" بأنه  ٧٤٧
أو إيراد مرتب أو أي عوض مايل آخر يف حالة  ،اشترط التأمني لصاحله مبلغاً من املال

أو حتقق اخلطر املبني بالعقد وذلك يف نظري قسط أو أية دفعـة ماليـة    ،وقوع احلادث
وأخذ ذا التعريف القانون املدين الكوييت يف مادتـه  " أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن

 ،٩٤٧ يف مادته والقانون املدين اللييب ،٧١٣ السوري يف مادته والقانون املدين ،٧٧٣
  . )١( ٩٨٣والتقنني العراقي يف مادته 

ويوضح العالقة بني املؤمن واملـؤمن   ،وهذا التعريف يربز عناصر التأمني وأركانه 
وأن مبـالغ التـأمني يف    ،كما أن التعريف يوضح أن العالقة بينهما عالقة معاوضة ،له

 ،ولكنه مل يتطرق إىل األسس الفنية للتأمني مع أا من مكوناته ،ساط التأمنيمقابل أق
عملية حيصل مبقتضاها أحد ( :ولذلك رجح الكثريون تعريف هيمار الذي ينص على أنه

مـن   ،أو لصاحل الغـري  ،على تعهد لصاحله ،وهو املؤمن له نظري دفع قسط ،األطراف
قتضاه هذا األخري أداء معيناً عند حتقق خطـر  تعهد يدفع مب ،الطرف اآلخر وهو املؤمن

وإجراء املقاصة بينها وفقـاً   ،وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة جمموعة املخاطر ،معني
   .)٢()لقوانني اإلحصاء

 ،التأمني التجاري أو التأمني بقسم ثابت :وهذا هو التعريف للتأمني الذي يسمى 
 ،ني اإلسالمي عند احلديث عن هذين النوعنيوالتأم ،وسيأيت التعريف بالتأمني التعاوين

 :ونستطيع ذكر تعريف عام للتأمني الذي ميكن تقسيمه إىل هذه األنواع الثالثة وهـو 
االتفاق بني طرفني أو أكثر على تفتيت خماطر وتوزيع آثارها على أكثر من واحد سواء 

   .أم عن طريق التربع ،كان االتفاق عن طريق املعاوضة

                                                
  .املراجع السابقة  ) ١(
  .٢٠أمحد شرف الدين، ص. ود) ٧/١٠٩٠( الوسيط  :السنهوري. د) ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٦٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

١نوني للتأمین وخصائصھالتكییف القا
  :يتصف عقد التأمني مبا يأيت

وال يتوقف انعقاده على شكل معني           ،نه عقد رضائي يتم بتراضي الطرفنيإ ]١[
  .-كما سبق  -

إنه عقد معاوضة يقوم على أن املستأمن يدفع أقساط التأمني فيتملكـه يف   ]٢[
ؤمن ملزم بدفع مبلـغ  ألن امل ،ن نية التربع معدومةأو ،مقابل مبلغ التأمني

ن املستأمن ال جيد أو ،التأمني من خالل العقد عند حتقق اخلطر املؤمن منه
كما أن العالقة قائمة بني الطرفني على أسـاس   ،تأميناً بدون دفع األقساط

وال يضر ذلك كون املستأمن قد يعني  ،املعاوضة وليست على أساس التربع
وذلك ألن حديثنا عـن   ،سبيل التربع مستفيداً يعود إليه مبلغ التأمني على

  .العالقة بني املؤمن واملستأمن
حبيث ال حيق ألحدمها  ،نه عقد ملزم للطرفني بعد متام اإلجراءات املطلوبةوأ ]٣[

ولكن جرى العرف العملي اليوم أنـه يكتـب يف    ،االنفكاك عما التزم به
طرف اآلخر بعض وثائق التأمني أنه حيق للمؤمن إلغاء الوثيقة بعد إخطار ال

على  يف على أن ذلك مت باالتفاق األولوهذا يك ،خالل فترة زمنية حمددة
  .أن هلم هذا احلق

حيث يلتزم املؤمن حتمـل   ،نه عقد زمين يكون الزمن عنصراً أساسياً فيهوأ ]٤[
  .األخطاء املؤمن منها ملدة حمددة ابتداًء من تأريخ حمدد

عمالً جتارياً مثل شركة ولكنه قد يصبح  ،نه عقد مدين من حيث األصلأو ]٥[

                                                
الـزعيب  . ، ود١١٣أمحد شرف الدين ص . جع السابقة مجيعها، وباألخص داملرا :يراجع يف هذه املسألة) ١(

  . ١٣٣ص 



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٦٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وتقوم علـى أسـاس التـأمني     ،التأمني اليت اختذت شكل شركة املسامهة
أما ما تقوم  ،ولذلك تعترب كل أعماهلا جتارية ،أي بالقسط الثابت(التجاري 

ألن هـذه الشـركات    ،به شركات التأمني التعاوين فال يعد عمالً جتارياً
لتجارة الكوييت اكن قانون ليست شركات مسامهة وال تستهدف الربح ول

على اعتبار التأمني بأنواعه املختلفـة مـن األعمـال     ٥/٩نص يف مادته 
وفائدة اعتباره مدنياً أو جتارياً تعود إىل جهـة االختصـاص يف    :التجارية

  .القضاء والدعاوى واإلجراءات
نه من عقود اإلذعان اليت يقتصر القبول فيها على جمرد التسليم بشروط أو ]٦[

مـدين   ٨٠ ،مدين مصـري  ١٠٠م(وال تقبل املناقشة  ،ا املوجبوضعه
ولذلك وضع املشرع قيوداً حلماية الطرف الضعيف املذعن مـن   ،)كوييت

يث أو تفسري نصوص العقد ح ،أو التنظيم القانوين ،خالل تشريعات الرقابة
 -مدين مصري  ١٥١/٢م (نه هو الدائن يفسر الشك لصاحل املستأمن مع أ

 ٨١ ،مدين مصـري  ١٤٩م(وتعديل الشروط التعسفية ) يتمدين كوي ٨٢
وعدم جواز خمالفة نصوص العقد إالّ أن يكون ذلك ملصلحة ) مدين كوييت

يقع باطالً كل اتفاق خيالف ( :م على أنه٧٥٣املستأمن حيث نصت املادة 
إالّ أن يكون ذلك ملصلحة املؤمن  ،أحكام النصوص الواردة يف هذا الفصل

  . )١(وطبقتها حمكمة النقض املصرية) املستفيدأو ملصلحة  ،له
حيث ال يعلم العاقـدان مقـدار الكسـب أو     ،)غرر(إنه عقد احتمايل  ]٧[

أو يف  ،أو أحدمها تتوقف يف وجودها ،وأن التزامات كال الطرفني ،اخلسارة
                                                

 ٢٨/١٢/١٩٦٥نقض مدين مصـري يف  / ٢١١رقم  ١٣٤٧ص  ١٦جمموعة النقض املدين الستة  :أنظر) ١(
خبصوص التأمني ضد احلريق، حيث قضت ببطالن الشرط الوارد يف وثيقة التأمني الذي كان ينص علـى  

ال يضمن اخلسارة أو األضرار اليت تلحق األشياء املؤمن عليها بسبب احتراق ذايت إالّ بنص أن عقد التأمني 
  .صريح يف الوثيقة



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٦٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ولـذلك   ،أو من حيث زمنها ،مقدارها على حادثة حمتملة من حيث هي
وذكر يف فصـله   ،لباب الرابع لعقود الغررخصص القانون املدين املصري ا

  .)١(عقد التأمني :ويف فصله الثالث ،املقامرة والرهان :األول
ومع أن مبدأ مراعاة حسن النية من املبادئ العامة اليت  :إنه عقد حسن النية ]٨[

 ،كـوييت  ١٩مدين مصري واملادة  ١٤٨تسري على العقود حسب املادة 
ود األخرى من حيث إن حسـن النيـة   ولكن عقد التأمني يتميز عن العق

وتنفيذه أكرب من الدور الذي يقوم به يف أي عقد  ،يلعب دوراً يف انعقاده
ولذلك يعتمد املؤمن يف تقرير قبوله على صحة البيانات اليت يديل ا  ،آخر

املستأمن حيث يتوجب عليه أن يتحرى جانب حسن النية عنـد اإلدالء  
  .)٢(وتنفيذه ،ند انعقاد العقدوهكذا األمر ع ،بتلك البيانات

   :العناصر األساسیة المكونة لعقد التأمین
 ،اخلطـر  :وهي ثالثة ،سنتحدث هنا عن العناصر األساسية املكونة لعقد التأمني 

   .ومبلغ التأمني ،والقسط

   :الخطر :أوالً 
ة  ،خطراً وخطوراً وخطورةً أي عظم -بضم الطاء  -مصدر خطُر  :الخطر لغ

وخاطر فالنـاً   ،وأشفاه على خطر ،جازف :خاطر به :ويقال ،فهو خطري وارتفع قدره
وعلـى   ،)٣(شراف على اهلالكاإل -بفتح الطاء  -واخلطر  ،أي تراهنا ،وختاطرا ،راهنه

وجاء معناه االصطالحي متفقاً  ،ضوء ذلك فاخلطر من أهم معانيه هو املراهنة واازفة

                                                
  .املرجع السابق، واملراجع السابقة :الزعيب. د) ١(
  .، واملراجع السابقة ١١٨أمحد شرف الدين ص . د) ٢(
  ." خطر"واملعجم الوسيط مادة  لسان العرب، والقاموس احمليط :يراجع) ٣(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٦٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وإن كان  ،رة والضرر الذي هو أحد معانيه أيضاًوليس مبعىن اخلطو ،مع هذا املعىن اخلري
  .التأمني ال خيلو من حيث املبدأ عن هذا املعىن

أمین ھو اب الت ي ب حادثة حمتملة ال تتوقف علـى إرادة أحـد   ( :فالخطر ف
  .)١()وباألخص على إرادة املؤمن له ،الطرفني

  :شروط الخطر
احلادث غري مؤكد وهذا يقتضي أن يكون  ،أن يكون اخلطر غري حمقق الوقوع ]١[

  .وال مستحيل
 ،الوقوع ةواملقصود بكون احلادث غري مؤكد أن تكون الواقعة نفسها غري مؤكد 

أو أن تأريخ وقوعها غري مؤكد كما هو احلال  ،وهذا هو احلال يف التأمني من األضرار
ولكـن   ،حيث إن املوت مثالً حادث أكيد الوقوع ،يف التأمني على احلياة حلال الوفاة

  .ته غري مؤكدوق
واملقصود بكون احلادث غري مستحيل الوقوع أن التأمني إذا كان لشيء مستحيل  

  .)٢(الوقوع فإن التأمني غري صحيح
ذلك ألن أسـاس   ،أن يكون اخلطر غري متعلق مبحض إرادة أحد طريف العقد ]٢[

وألنه إذا تعلق اخلطر مبحض إرادة أحد الطرفني  ،التأمني هو احتمالية الوقوع
وأصبح حتقق اخلطر رهناً مبشيئة هذا الطرف وانعدم  ،انتفى عنصر االحتمال

النعدام  ،بالتايل عنصر من عناصر اخلطر فيقع عقد التأمني باطالً بطالناً مطلقاً
ائر أما اخلس( :من القانون املدين املصري ٧٦٨/٢ويف ذلك تقول املادة  ،حمله

                                                
  . ٣٩الزعيب املرجع السابق ص . ود ، ٦١املرجع السابق ص  :البدراوي. د) ١(
  .١٧١املرجع السابق ص : أمحد شرف الدين. ود) ٧/١٢١٨( الوسيط  :السنهوري. د) ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٦٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

والً عنها ئفال يكون املؤمن مس ،واألضرار اليت حيدثها املؤمن له عمداً أو غشاً
  .)ولو اتفق على غري ذلك

ولذلك ال جيوز التأمني من خطأ املستأمن العمدي بشرط أن حيدث ذلك بفعـل   
حيث جيوز التأمني من أي  ،وأن يصدر اخلطأ العمدي من شخص معني بالذات ،إرادي

  .)١(ال دخل إلرادة املستأمن يف وقوعه ،خطأ آخر للغري
وأما  ،أن يكون اخلطر املؤمن منه مشروعاً أي ال يكون حراماً يف نظر الشرع ]٣[

فقد نصت املادة  ،يف نظر القانون بأن ال يكون خمالفاً للنظام العام أو اآلداب
يكون حمالً للتـأمني كـل مصـلحة    (  :من القانون املصري على أنه ٧٤٩

ولـذلك  ) ة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معنياقتصادية مشروع
 ،)٢(فال جيوز التأمني من األخطار املترتبة على االجتار باحلشيش وحنو ذلـك 

يقع باطالً ما يرد يف (:م م على جمموعة من الشروط وهي٧٥٠ونصت املادة 
الشرط الذي يقضي بسقوط احلق يف  )١( :وثيقة التأمني من الشروط اآلتية

إالّ إذا انطوت هذه املخالفـة علـى    ،سبب خمالفة القوانني واللوائحالتأمني ب
الشرط الذي يقضي بسقوط حق املـؤمن لـه    )٢( .جناية أو جنحة عمدية

بسبب تأخره يف إعالن احلادث املؤمن منـه إىل السـلطات أو يف تقـدمي    
كل شرط  )٣(. ن التأخر كان لعذر مقبولأاملستندات إذا تبني من الظروف 

اليت تـؤدي إىل   احلاالتمل يربز بشكل ظاهر وكان متعلقاً حبالة من مطبوع 
شرط التحكيم إذا ورد يف الوثيقة بني شـروطها   )٤(. البطالن أو السقوط

 )٥(.العامة املطبوعة ال يف صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامـة 

                                                
  .املراجع السابقة ) ١(
  .املراجع السابقة) ٢(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٦٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ؤمن كل شرط تعسفي آخر يتبني أنه مل يكن ملخالفته أثر يف وقوع احلادث امل
  .)منه

  :أنواع الشروط الباطلة
الشروط  :وهي ،فيظهر من هذا النص أنه يتضمن ثالث جمموعات من الشروط 

وهضم  ،والشروط اليت تنطوي على تعسف من جانب املؤمن ،اليت ختالف النظام العام
 ٣،٤والشروط اليت أبطلها املشرع العتبارات شكلية مثل ما يف فقريت  ،حقوق املؤمن له

  .م ٧٥٠ادة من امل
والشـروط   ،والذي يعنينا هنا هو توضيح الشروط اليت تتعلق باالستبعاد القانوين 

 ،وذلك ألن املشرع املصري قد وقع يف خلط بـني األمـرين   ،اليت تتعلق بسقوط احلق
م م حيث إن بطالن هذا الشرط الذي جعله املشرع ١/٧٥٠بشأن ما ذكره يف الفقرة 

ألن املؤمن  ،وليس بسقوط احلق يف التأمني ،عاد اخلطربسبب سقوط احلق يتعلق باستب
من نطاق التأمني مبوجب هذا الشرط األعمال اليت يأتيها املسـتأمن باملخالفـة    يستثين

وذلك ألن اخلطر الذي يتحقق بسبب هذه األعمال مستبعد أصالً من  ،للقوانني واللوائح
وال مستبعداً فال يعقل أن يرد وإذا كان حق املستأمن يف الضمان يف هذه األح ،الضمان

ولذلك تفـادى املشـرع    ،عليه السقوط ألن السقوط يفترض وجود احلق يف الضمان
على اعتبـار أنـه    ٧٨٤/١الكوييت هذا اخللط املشار إليه حيث قضى ببطالنه يف املادة 
  .)١(يتضمن استبعاداً غري حمدد لبعض األعمال من نطاق التأمني

حد الطرفني أة اليت تتعلق باالستبعاد القانوين هو أن يشترط فاملراد بالشروط الباطل 
شروطاً استبعدها القانون من نطاق اخلطر أو التأمني مثل أن ينص القـانون كمـا يف        

على عدم جواز إبرام عقد تأمني ثان لتغطيـة   - ١٢قانون التأمني البلجيكي املادة  -
أو أن يشترط يف التأمني  ،الكلية للشيءنفس اخلطر إذا كان العقد األول يغطي القيمة 

                                                
  .)٧/١٢٤٠(الوسيط  :السنهوري. ود ٢١٤ – ٢١٣أمحد شرف الدين ص . د) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٦٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ألن هذا التأمني حبكم  ،يف السيارات ضد الغري التعويض عن األضرار اليت تصيب ركاا
  .القانون ال يشمل إالّ األضرار اليت تصيب الغري

فاالستبعاد إما أن يكون اتفاقياً وذلك بأن يتفق الطرفان على استبعاد بعض   
 ،أو حبكم القانون ،نطاق التأمني الذي يسمى االستبعاد االتفاقياألخطار واستثنائها من 

فاالستبعاد االتفاقي مقرر أيضاً انطالقاً من مبدأ سلطات اإلرادة واحلرية التعاقدية ولكنه 
أو  ،حيث يتدخل القانون يف جمال حتديد اخلطر املؤمن منه ،مقيد بأن ال خيالف القانون

فهو ـ كما سبق ـ قد منع التأمني من اخلطر  ،دةاستبعاده من الضمان يف صور متعد
 ،ومن هنا ال جيوز للطرفني أن يتفقا على إدخاله ،إذا حتقق بسبب معني كاخلطأ العمدي

كما أن القانون قد يضع شروطاً معينة لصحة االتفاق على استبعاد بعض حاالت اخلطر 
فإذا نص  ،صوص القانونولن ،من التأمني مثل أال يكون خمالفاً للنظام العام واآلداب

القانون صراحة على أن املؤمن يضمن اخلطر ولو حتقق بأسباب معينة فال جيوز بعد ذلك 
وعلى هذا  ،االتفاق على استبعاد اخلطر الذي حتقق ذه األسباب من نطاق التأمني

األساس يقع باطالً الشرط العام غري احملدد الذي يقضي باستبعاد حاالت احلادث 
أو خمالفات  ،أو املهنية ،أو األخطاء الفنية ،أو كل األخطاء اجلنائية غري العمدية ،املفاجئ

فمثل هذه الشروط العامة الغامضة ال تسمح بالتحديد الدقيق  ،قواعد فن العمل
ألن القانون اشترط أن يكون شرط االستبعاد حمدداً غري عام وال  )١(للحاالت املستبعدة

  .غامض
تبعاد إمنا يرد إذا كان الشيء داخالً يف العقد لو مل يقم ومن جانب آخر فإن االس

كما أن املشرع قصد من اشتراط حتديد شرط االستبعاد العام غري  ،االتفاق على استثنائه
وعلى أي  ،م م٥/٧٥٠وعليه استند املشرع املصري يف البطالن كما يف الفقرة  ،احملدد

ويبقى التزام املؤمن بالضمان  ، ينطبقحال فإنه إذا مل يستوف االستبعاد شروطه فإنه ال

                                                
  .واملراجع السابقة ٢٠٨رف الدين ص أمحد ش. د) ١(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٦٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

كذلك يقتصر تطبيق شرط االستبعاد على احلاالت اليت حددها هذا الشرط دون  ،قائماً
  .وحيتج باالستبعاد على املستأمن واملستفيد واملضرور ،سواها
وسقوط  ،إن من نتائج التفرقة بني االستبعاد( :يقول الدكتور أمحد شرف الدين 

وتربز أمهية هذه  ،باألول دون الثاين ،وليةئعلى املضرور يف التأمني من املساحلق أنه حيتج 
حيث جيوز أن تتضمن الوثيقة  ،النتيجة يف التأمني اإلجباري ضد حوادث السيارات

  .)١()قيوداً على استعمال السيارة وقيادا

  :أنواع الخطر
 ،وخطر متغري ،بتيقسم اخلطر املؤمن منه باعتبار مدى ثباته وتغريه إىل خطر ثا ]١[

ومعيار الثبات أو التغري نسيب فليس هناك خطر ثابت مطلقاً ال تتغري احتماالت 
و عارضة ال متنع من كون اخلطر ثابتاً ثباتاً أكما أن تغريات وقتية  ،توقعه أصالً

  .نسبياً
أو  ،فاخلطر الثابت هو اخلطر الذي يبقى احتمال حتققه ثابتاً خالل مدة التأمني 

إذ  ،فالتأمني من احلريق تأمني من خطر ثابت ،قل خالل وحدة زمنية معينةعلى األ
أو من تلف  ،وكذلك التأمني من السرقة ،احلريق أمر حيتمل وقوعه بدرجة واحدة

ولية عن حوادث ئأو من املس ،أو من دودة القطن أو من الفيضانات ،املزروعات
  .السيارات
رجة احتمال حتققه خالل مدة التأمني واخلطر املتغري هو اخلطر الذي تتغري د  

ألن خطر املوت يتغري من مقتبل  ،مثل التأمني على احلياة حلالة الوفاة ،صعوداً أو نزوالً
وعلى العكس فالتأمني على احلياة حلالة  ،وهذا اخلطر متغري تصاعدياً ،العمر عن آخره

  .البقاء فإن اخلطر متغري تنازلياً

                                                
  .٢١٧أمحد شرف الدين ص . د) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٧٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الثابت واخلطر املتغري تظهر بوجه خاص يف مقدار القسط وأمهية التمييز بني اخلطر  
  .  )١(نه متغري يف اخلطر املتغريطر الثابت القسط فيه ثابت يف حني أففي اخل ،السنوي

وخطر غري معني فاخلطر املعني هـو   ،ويقسم اخلطر باعتبار حمله إىل خطر معني ]٢[
والتأمني من  ،ى احلياةمثل التأمني عل ،اخلطر الذي يكون حمله معيناً وقت التعاقد

  .احلريق الذي إذا حتقق اخلطر فيقع على شيء معني هو  املرتل املؤمن عليه
واخلطر غري املعني هو اخلطر الذي يكون حمله غري معني وقت التعاقد مثل التأمني  

  .على السيارات
 منيومقدار مبلغ التأ ،ولية املؤمنئوتظهر أمهية هذا التقسيم يف تعيني حتديد مس 

ففي اخلطر املعني يسهل تعيني مقدار هذا  ،الذي جيب على املؤمن دفعه عند حتقيق اخلطر
 ،أما يف حالة اخلطر غري املعني فيفتقد املؤمن عنصراً من عناصر حتديد مبلغ التامني ،املبلغ

  .)٢(فيكون مرجعه هنا إىل اتفاق األطراف
  :نتحدث فيه عن ثالث مسائل وهي :حتديد اخلطر ]٣[

وحتديد احملل  ،حيث يتحدد اخلطر بتحديد طبيعته ،ة حتديد اخلطركيفي -أ 
 ،وهي احلريق ،فاخلطر يف التأمني من احلريق يتحدد بطبيعته ،الذي يقع عليه

أو أي شيء آخر أمن عليه  ،أو البضائع ،وهو املرتل ،وبتحديد احملل الذي يقع عليه
 ،يد طبيعته وهي املوتواخلطر يف التأمني على احلياة يتحدد بتحد ،من احلريق

  .وبتحديد احملل الذي يقع عليه وهو الشخص املؤمن على حياته
حيث جيوز للطرفني استثناء بعض  ،استثناء بعض حاالت اخلطر -ب 

  .كما سبق ،حاالت اخلطر من التأمني بشرط أن حتدد حتديداً دقيقاً وواضحاً

                                                
  .٢١٨أمحد شرف الدين ص . ود) ٧/١٢٣١( الوسيط  :السنهوري. د) ١(
  .٢٢أمحد شرف الدين ص . ود) ٧/١٢٢٣( الوسيط  :السنهوري. د) ٢(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٧١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

أو ألي نص قانوين أن ال تكون شروط حتديد اخلطر خمالفة للنظام العام  -ج 
  .)١( -كما سبق  -م م  ٧٥٠حسب املادة 

  

  :القسط، أو مقدار االشتراك :ثانیاً 
فالقسط يف التأمني التجاري، ومقدار االشتراك يف التأمني التعاوين، واإلسالمي،  

مني سواء كان على للمؤمن، أو للجمعية أو حساب التأ هو املبلغ الذي يدفعه املستأمن
  .، أو أقساط حمددة يف مواعيد حمددة كما يف التأمني على احلياةشكل دفعة واحدة

مني التجاري هو املقابل املايل الذي يدفعه املستأمن للمؤمن ط التأمني يف التأفقس 
  .لتغطية اخلطر املؤمن منه

وهذا القسط حيدد على أساس القيمة احلسابية للخطر كما حددا قواعد  
مل الرئيسي يف حتديد قيمة القسط، إضافة إىل مبلغ التأمني اإلحصاء وأن اخلطر يعترب العا

  :ومدته، ولذلك نلقي بصيصاً من األضواء على هذه العوامل
  :الخطر حیث یتدخل في تحدید قیمة القسط من ناحیتین وھما) ١(
درجة احتمال اخلطر اليت تعتمد على حساب االحتماالت، وقانون الكثرة   -أ 

  .قة للحوادث ونفقاا نسبة مع نسبة املسامهني فيهاوجداول اإلحصاءات الساب
درجة جسامة اخلطر عن حتققه مع مالحظة الزمن،واملكان وكل الظروف   - ب
  .احمليطة به
  .  مبدأ تناسب القسط مع اخلطر نفسه ونوعه -ج 
  .بيانات اخلطر اليت يديل ا املستأمن -د 

                                                
  .بقة واملراجع السا) وما بعدها  ١/١٢٣٥(الوسيط  :السنهوري. د) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٧٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

سط، أو مقدار املشاركة وباألخص املبلغ املؤمن به حيث له دور يف حتديد الق )٢(
  .يف التأمني على األشخاص والتأمني على احلياة

مدة التأمني، حيث للزمن أيضاً دور يف حتديد قسط التأمني، أو مقدار  )٣(
  .االشتراك

فهذه هي العوامل األساسية يف حتديد القيمة الصافية للقسط أو االشتراك وهي  
الفوائد (خرى اقتصادية أمع ذلك قد تدخل عوامل عوامل ذات طبيعة إحصائية، ولكنها 

يف تعديل تلك العوامل، إضافة إىل عوامل الربح الذي يريد املؤمن ) والتضخم وحنومها
حتقيقه يف التأمني التجاري كما يالحظ املصروفات والنفقات اليت يتكبدها، وأكثر من 

.)١(ذلك كثرة احلوادث كما يف التأمني على السيارات

  :مبلغ التأمین أو أداء المؤمن :ثالثاً 
 وكما ذكرنا فإن املؤمن يلتزم بدفع ما جيب عليه عند وقوع اخلطر املؤمن منه، 
ن االلتزام به يكون تارة معلقاً على شرط إذا كان أو هذا االلتزام هو مبلغ التأمني، وقدر

وتارة  ،....اخلطر املؤمن منه غري حمقق الوقوع كما يف التأمني على السيارة، واحلريق
أخرى يكون مضافاً إىل أجل إذا كان اخلطر املؤمن منه حمقق الوقوع وملن ال يعرف 

  .وقته كما يف حال التأمني على الوفاة

   :شكل األداء
  .قد يكون نقدياً حينما يكون حمل األداء مبلغاً من النقود     -أ 

تفظ املؤمن لنفسه وقد يكون األداء عينياً كما يف بعض أنواع التأمني حيث حي  -ب 
 األداء العيين،أو إصالح الشيء وإعادته إىل أو احلق يف اخليار بني األداء النقدي،

  .ما كان عليه قبل احلادثة
                                                

  .) ٧/١١٩٣(الوسيط  :السنهوري. ود ٢٣١– ٢٢٥أمحد شرف الدين  ص . د) ١(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٧٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وقد يكون األداء على شكل تقدمي خدمات شخصية كما يف حالة التأمني من   -ج 
ولية حيث حيتفظ املؤمن حبقه يف التدخل يف الدعوى املرفوعة ضد ئاملس

  . )١(ملستأمنا

  :أھم أنواع التأمین
وقد قسم التأمني  ،مث نعود إىل أحكامها فيما بعد ،نذكر هذه التقسيمات بإجياز 

فهو يقسم باعتبار طبيعة التأمني وأساسه الذي  ،باعتبارات خمتلفة إىل جمموعة من األقسام
قسط غري ثابت وتأمني ب) التأمني التجاري(يؤثر يف كيفية إدارته إىل تأمني بقسط ثابت 

  .)التأمني التباديل(يف الغالب وهو التأمني التعاوين 
وبالنظر إىل عقد التأمني ميكن تقسيم التأمني من حيث احملل الذي يتعلق به العقد  

  .وبري ،وجوي ،تأمني حبري إىل
  .والتأمني على األشخاص ،وباعتبار غرضه إىل تأمني من األضرار

   :لتأمینالتقسیم األول باعتبار طبیعة ا
  :يقسم التأمني ذا االعتبار إىل ما يلي

  :)التأمین التجاري(التأمین بقسط ثابت ) ١(
وهو التأمني الذي تقوم به شركة مسامهة يكون غرضها األساسي حتقيق الـربح   

عن طريق إجراء املقاصة بني املخاطر واألقساط الثابتة الواقعة على عاتق املسـتأمن يف  
ق من خماطر تتحملها الشركة املؤمنة وحدها دون تضـامن مـع   مقابل حتمل ما يتحق

    .)٢(وما يتبقى يكون خاصاً ا ،املستأمنني حيث تدفع مبلغ التأمني

                                                
   .واملصادر السابقة ٢٣٢أمحد شرف الدين ص . د) ١(
 :حسـام األهـواين  . ود) ٧/١١٥٦(القاهرة / دار النهضة العربية . الوسيط ط :السنهوري. د :يراجع) ٢(

  ٠٠٠٢٨ص :أمحد سعيد شرف الدين. ود ٢٢ص  ١٩٧٥القاهرة . مني طاملبادئ العامة للتأ



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٧٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن ( :وعرفه الدكتور عيسى عبده بأنه 
أو أي  ،أو إيراداً مرتبـاً أو إىل املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغاً من املال  ،له

أو أي  ،أو حتقق اخلطر املبني بالعقد يف نظري قسط ،عوض مايل آخر حالة وقوع احلادث
ويتحمل املؤمن مبقتضاه تبعة جمموعة من املخاطر  ،دفعة مالية يؤديها املؤمن له للمؤمن

   .)١()بإجراء املقاصة بينهما وفقاً لقوانني اإلحصاء
  .بعد بالتفصيل إن شاء اهللا وله أنواع سنذكرها فيما

   :التأمین التعاوني) ٢(
هو أن تتعاون جمموعة من الناس بالتربع بدفع مبلغ إىل صـندوق خـاص ـم     

مثل أن يقوم أهل السوق بإنشاء  ،)٢(لتعويض خسائر اخلطر الذي قد يتعرض هلا أحدهم
ويرصـد   )قسط التأمني(صندوق تعاوين من أمواهلم حبيث يقدم كل منهم حصته منه 

املبلغ يف صندوق للطوارئ حبيث يؤدى منه تعويض ألي مشترك منهم عندما يقع اخلطر 
  .)٣(الذي أسس الصندوق لدفعه كخطر السرقة أو االحتراق

  .وله أقسام نذكرها يف فصله اخلاص به بإذن اهللا

   :التقسیم الثاني باعتبار محل العقد
والتـأمني  ،والتأمني اجلوي ،البحري التأمني :فالتأمني ذا االعتبار يقســم إىل 
  .الربي

هو التأمني على السفن واملراكب والبضائع اليت تنقل عـن   :فالتأمین البحري 
  .أو النهر ،طريق البحر

                                                
  . ١٣١العقود الشرعية ص  :عيسى عبده. د) ١(
  . ١٩، ١٨وعبدالودود ص ) ٧/١٠٩٩(املرجع السابق  :السنهوري. د) ٢(
  .) ٤/٤٤٢(املرجع السابق  :وهبة الزحيلي. ود ١٩نظام التأمني ص  :الزرقا. د) ٣(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٧٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

أو  ،هو التأمني لتغطية أخطار النقل اجلوي اليت تتعرض هلا الطائرة :والتأمني اجلوي
  .محولتها من األشخاص والبضائع

هو التأمني لتغطية األخطار اليت ال تدخل يف نطاق التأمني البحري  :والتأمني الربي
  .١واجلوي

  :التقسیم الثالث باعتبار غرض التأمین
تأمني من األضرار، والتـأمني   :يقسم التأمني باعتبار غرضه من مبلغ التأمني إىل 

  .على األشخاص
تأمن عما يلحق فالتأمني من األضرار هو التأمني الذي يكون غرضه تعويض املس  )١(

حيث ال ينظر فيـه إالّ إىل مقـدار    ،به من ضرر عند حتقق  اخلطر املؤمن منه
على عكس التأمني على األشخاص حيث يـدفع مبلـغ    ،الضرر احلادث فعالً

  . )٢(التأمني املتفق عليه عند حتقق اخلطر دون النظر إىل حدوث الضرر أو مقداره
  :وهذا النوع ينقسم إىل قسمني مها

التأمني على األشياء حيث يستهدف تعويض املستأمن عن اخلسائر املادية  -أ 
أو هالك احملصـوالت أو   ،أو السرقة ،مثل التأمني ضد احلريق ،اليت حلقت ذمته

  .حنوها
ومن صوره احلديثة تأمني ائتمان أي ضمان االستثمار ضد خطر التأميم واملصادرة  

أو  ،اري وكتأمني البائع ضد خطـر إفـالس  ومنع حتويل العملة وحنوها يف اال التج
  .)٣( ويف اال الدويل التأمني على الصادرات لتشجيعها إعسار املشتري يف البيع املؤجل،

                                                
  . ٣٢ين ص أمحد السعيد شرف الد. ود) ٧/١١٥٦(السنهوري . د) ١(
  .) ٧/١٥٣١(هوري نسال. د) ٢(
  . ١٠ـ  ٨عقود التأمني، وعقود ضمان االستثمار ص  :أمحد شرف الدين. د) ٣(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٧٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .وليةئالتأمني من املس -ب 
  .التأمني على األشخاص) ٢(

  
  :التقسیم الرابع باعتبار المصلحة فیھ

  :تأمني اجتماعيوإىل  ،أو املؤسسة ،حيث يقسم إىل تأمني خاص بالفرد
والتأمني اخلاص يهدف املستأمن منه إىل محاية مصلحته اخلاصة ولـذلك فهـو    

يقوم به الفرد احتياطـاً ملسـتقبله    -إالّ يف بعض حاالت  -اختياري من حيث املبدأ 
  .ولذلك يتحمل وحده أقساط التأمني

 ،عاملـة أما التأمني االجتماعي فيستهدف إىل محاية مصلحة عامة مثل الطبقة ال 
 ،والعمال يف محايتهم من أخطـار املهنـة   ،ولذلك تساهم الدولة مع أصحاب األعمال

كمـا أن   ،وتتحمل أي زيادة يف األعبـاء  ،وتقوم به ،وجتربهم الدولة على هذا التأمني
بل يشترك معه يف ذلك الدولة وصـاحب   ،العامل ال ينفرد وحده بدفع أقساط التأمني

  .العمل
 ،جتماعي لصاحل العمال واملوظفني بأنه الذي تقوم به الدولـة ويتميز التأمني اال 

بل تنظمه  ،وأنه إجباري ال خيضع إلرادة األفراد وحدهم ،وتتحمل أي زيادة يف األعباء
كما أنه ال خيضع للقواعد  ،الدولة بقواعد آمرة تصدرها تشريعات التأمينات االجتماعية

ولذلك فهو مشروع كمـا   ،االسترباح وال يستهدف ،١املنظمة لعقود التأمني اخلاص
 :صدر بذلك قرار من جممع البحوث اإلسالمية حيث جاء يف مقررات مؤمتره الثـاين 

وما يشبهها من نظام الضمان االجتماعي املتبع يف بعض  ،نظام املعاشات احلكومي :ب(
 ،)ئزةونظام التأمينات االجتماعية املتبع يف دول أخرى كل هذا من األعمال اجلا ،الدول

                                                
 .٣٣، ٣٢املرجع السابق ص  :أمحد شرف الدين. د) ١(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٧٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ألا من باب التعاون على الرب والتقوى والتكافل الذي أمر به اإلسـالم يف نصـوص   
   .)١( نه ينسجم مع مقاصد الشريعةكما أ ،كثرية

   :وللتأمین االجتماعي أنواع وھي
وهو أن جتعل الدولة للموظف راتباً عند بلوغه سناً معنية  :نظام التقاعد )١(

  .معينة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهريأو بعد قضائه يف الوظيفة مدة 
وهو أن جتعل الدولة أو من ينوب عنها للموظف  :الضمان االجتماعي )٢(

تعويضات يف حالة اإلصابة باملرض أو العجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء من 
  .راتبه الشهري

 وهو أن تتكفل الدولة بتقدمي العالج الالزم للموظف :التأمني الصحي )٣(
  . )٢(املريض مقابل قسط شهري يدفعه

  :حكم التأمین التجاري
وال يف عصر  ،×من املعروف أن عقود التأمني مل تكن موجودة يف عصر الرسول 

  .وإمنا نشأت خالل القرون األخرية ،وال يف عصور املذاهب الفقهية ،اخللفاء الراشدين

  :استعراض تأریخ الفتاوى الخاصة بالتأمین
جمموعة من الفتاوى واآلراء الكثرية بني احلل املطلق والتحرمي وقد صدرت حوله 

كما صدرت بعض الفتاوى اليت يظهر منها أا ال تنطبق على  ،أو التفصيل فيه ،املطلق
فصدرت الفتوى بأن عقد  ،وإمنا صور ألصحاا أن التأمني عبارة عقد املضاربة ،التأمني

ض احلاالت عمني لبأت على أن التييت بنكما صدرت بعض الفتاوى ال ،املضاربة مشروع
  ....وهكذا ،فصدرت الفتاوى املؤقتة املرتبطة ذا االعتبار ،ضروري

                                                
  . ٢٠٤عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي ص  :حممد بلتاجي. د) ١(
 . ٢٠٤ة الفقه اإلسالمي  ص عقود التأمني من وجه :حممد بلتاجي. د) ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٧٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ولذلك أرى من الضروري الستيضاح هذه الفتاوى واآلراء اخلاصـة بالتـأمني     
  .مع بيان ظروفها ومالبساا اليت أحاطت ذا قدر اإلمكانعرضها 
  :أوىل الفتاوى الصادرة) ١(

الفتوى اليت صدرت من العالمـة   ياعتقادي أن أوىل الفتاوى يف هذا الصدد ه يف
أن  :البحر الزخـار  :حيث جاء يف كتابه القيم) هـ٨٤٠ت(أمحد بن حيىي املرتضى 

  .)١(ضمان ما يسرق أو يغرق باطل
وقد أشار  ،والتأمني ضد احلريق ،وهذا اجلواب ينطبق متاماً على التأمني البحري   

ثني إىل أن هذا االحتمال ال يعضده أي دليل قوي على أن موضوع التأمني بعض الباح
ولكن الذي يظهر أن هذا االحتمال  ،)٢(كان معروفاً يف هذا العصر بني الفقهاء املسلمني

وارد مقبول والسيما أن التأمني البحري كان موجوداً ومنتشراً يف الغرب قبل عصـر  
وكان هلا ميناء حبري يتعامل مع العامل  ،على البحر وأن اليمن تطل ،العالمة ابن املرتضى

 ،وبالتايل فال يستبعد أن يرد السؤال عنـه  ،الغريب الذي كان التأمني البحري فيه سائداً
  .-كما رأينا  -فيجيب عنه 

وإذا أثبت هذا فإن أول عامل تطرق إىل أحكام عقود التأمني بصورة جمملة هو    
ولكن الذي ال غبار عليه هو أن أول فقيه حتدث عنـها   ،ىالعالمة أمحد بن حيىي املرتض

" رد احملتار على الـدر املختـار  "يف حاشيته ) هـ١٢٥٢ت( )٣(هو العالمة ابن عابدين
وجوازه يف  ،خذ مال الكافر احلريب بعقد فسدأمن عدم جواز  -ومبا قررنا ( :حيث قال

                                                
 .هـ ١٣٦٦مؤسسة الرسالة ببريوت . البحر الزخار ط) ١(
حبوث اقتصادية وتشـريعية للمـؤمتر    :حبثه عن التأمينات، منشور يف :الشيخ حممد أمحد فرج السنهوري) ٢(

  .هـ  ١٣٩٢السابع مع البحوث اإلسالمية عام 
ن الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام احلنفية، ولد بدمشـق  هو حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدي) ٣(

األعـالم   :أنظـر م، وله كتب قيمـة،  ١٨٣٦هـ ـ  ١٢٥٢م، وتوىف ا يف ١٧٨٤هـ ـ  ١١٩٨يف 
  .) ٦/٢٦٧(للزركلي 



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٧٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وهو أنه جرت  ،يف زمننا يظهر جواب ما كثر السؤال عنه -دار احلرب رضاه ولو بربا 
ويدفعون أيضاً مـاالً   ،وا مركباً من حريب يدفعون له أجرتهجرالعادة أن التجار إذا استأ

ويسمى ذلك املال سوكرة على أنه مهما هلك من  ،معلوماً لرجل حريب مقيم يف بالده
ا املال الذي يف املركب حبرق أو غرق أو ب أو غريه فذلك الرجل ضامن له مبقابلة م

وله وكيل عنه مستأمن يف دار يقيم يف بالد السواحل اإلسـالمية بـإذن    ،يأخذه منهم
 شيء يـؤدي  روإذا هلك من ماهلم يف البح ،السلطان يقبض من التجار مال السوكرة

نه ال حيل للتاجر أخذ بدل والذي يظهر يل أ( :مث قال) ذلك املستأمن للتجار بدله متاماً
مث بعد مناقشة جادة لعدة أفكار حول .....) لتزام ما مل يلزمألن هذا ا ،اهلالك من ماله

     .)١()فاغنمه فإنك ال جتده يف غري هذا الكتاب( :هذا املوضوع قال
فإن قلت أن املودع ( :فقال ،وقد ناقش ابن عابدين بعض الشبهات اليت أثريت  

القبيل ألن  إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت قلت مسئلتنا ليست من هذا
املال ليس يف يد صاحب السوكرة بل يف يد صاحب املركـب وإن كـان صـاحب    
السوكرة هو صاحب املركب يكون أجرياً مشتركاً قد أخذ أجرة على احلفظ وعلـى  
احلمل وكل من املودع واألجري املشترك ال يضمن ما ال ميكن االحتراز عنه كـاملوت  

اب كفالة الرجلني قال آلخر اسـلك هـذا   والغرق وحنو ذلك فإن قلت سيأيت قبيل ب
الطريق فإنه آمن فسلك وأخذ ماله مل يضمن ولو قال إن كان خموفاً وأخذ مالك فأنـا  
ضامن من ضمن وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السالمة للمغرور نصاً أي 

صل خبالف األوىل فإنه مل ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن ويف جامع الفصولني األ
أن املغرور إمنا يرجع على الغر لو حصل الغرور يف ضمن املعاوضة أو ضمن الغار صفة 
السالمة للمغرور فصار كقول الطحان لرب الرب اجعله يف الدلو فجعله فيه فذهب من 

 ،النقب إىل املاء وكان الطحان عاملاً به يضمن إذ غره ضمن العقد وهو يقتضي السالمة

                                                
  .) ٢٥٠– ٣/٢٤٩(حياء التراث العريب ببريوت إدار . حاشية ابن عابدين، ط) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٨٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ـ  لة الأقلت ال بد يف مس لة أتغرير من أن يكون الغار عاملاً باخلطر كما يدل عليـه مس
نقب يالطحان املذكورة وأن يكون املغرور غري عامل إذ ال شك أن رب الرب لو كان عاملاً 

الدلو يكون هو املضيع ملا له باختياره ولفظ املغرور ينبئ عن ذلك لغة ملا يف القـاموس  
وأطمعه بالباطل فاغتر هـو وال خيفـى أن   غره غراً وغروراً فهو مغرور وغرير خدعه 

وأما  ،صاحب السوكرة ال يقصد تغرير التجار وال يعلم حصول الغرق هل يكون أم ال
اخلطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار ألم ال يعطون مال السوكرة إالّ 

يضاً نعم لتنا من هذا القبيل أأعند شدة اخلوف طمعاً يف أخذ بدل اهلالك فلم تكن مس
قد يكون للتاجر شريك حريب يف بالد احلرب فيعقد شريكه هذا العقد مـع صـاحب   
السوكرة يف بالدهم ويأخذ منه بدل اهلالك ويرسله إىل التاجر فالظاهر أن هـذا حيـل   
للتاجر أخذه ألن العقد الفاسد جرى بني حربيني يف بالد احلرب وقد وصل إليه مـاهلم  

قد يكون التاجر يف بالدهم فيعقد معهم هناك ويقـبض  برضاهم فال مانع من أخذه و
ن حصل بينهما خصام يف بالدنا ال بالعكس وال شك أنه يف األوىل إالبدل يف بالدنا أو 

يقضي للتاجر بالبدل وإن مل حيصل خصام ودفع له البدل وكيله املستأمن من هنا حيل له 
د أخذ مال حريب برضـاء  أخذه ألن العقد الذي صدر يف بالدهم ال حكم له فيكون ق

وأما يف صورة العكس بأن كان العقد يف بالدنا والقبض يف بالدهم فالظاهر أنه ال حيل 
له أخذه ولو برضى احلريب البتنائه على العقد الفاسد الصادر يف بالد اإلسالم فيعتـرب  

  .    )١()لةأحكمه هذا ما ظهر يل يف حترير هذه املس
 ،عابدين أن عقد التأمني بصورته الراهنة باطـل  وخالصة ما يدل عليه كالم ابن

لكنه إذا وقع يف ديار غري اإلسالم فإنه جيوز للمسلم أن يأخذ بدل اهلالك من الكـافر  

                                                
  .)٣/٢٥٠(حاشية ابن عابدين ) ١(
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، وهـذا رأي أيب  )١(وليس على كون العقد صحيحاً  ،احلريب إذا رضي بناء على رضاه
  .  )٢(حنيفة وحممد يف أموال احلريب يف دار احلرب

ذه التفرقة بني بالد اإلسالم وغري اإلسالم يف أحكام املـال غـري   وال شك أن ه 
 ،واحلنابلة ،والشافعية ،مسلمة خالف فيها أبو حنيفة وحممد مجاهري الفقهاء من املالكية

الذين أوجبوا على املسلم االلتزام بأحكام اإلسالم ...وبعض فقهاء احلنفية ،وأيب يوسف
  .)٣(حيثما كان

ولكن التحقيق هو أن فتواه  ،حممد عبده القول باجلوازأسند إىل الشيخ   )٢(
وهذا نص ما هـو مـذكور يف دار    ،وليست حول التأمني ،حول جواز املضاربة

املستر هوررسل مدير شركة ميوتوال ليف األمريكية استفىت دار ( :اإلفتاء املصرية
أن يدفع هلم على  ،مثالً) قومبانية(اإلفتاء مبصر يف رجل يريد أن يتعاقد مع مجاعة 

أنه  :واشترط عليهم ،ماالً من ماله اخلاص على أقساط معينة ليعملوا فيها بالتجارة
وكانوا قـد   ،بانتهاء األقساط املعينة ،وانتهى زمن االتفاق املعني ،إذا قام مبا ذكر

مع ما خيصـه مـن    ،أخذ ما يكون له من املال ،وكان حياً ،عملوا يف ذلك املال
 ،أو ملن له حق الوالية يف ماله ،يف أثناء تلك املدة يكون لورثتهوإذا مات  ،األرباح

الذي يكون  -وتعلق مورثهم مع األرباح فهل مثل هذا التعاقد  ،أن يأخذوا املبلغ
  .جائز شرعاً ؟ نرجو التكرم باإلفادة -مبا ينتجه هلم من الربح  ،مفيداً ألربابه

                                                
نعم قد يكون للتاجر شريك حريب يف بالد احلرب فيعقد شريكه هذا العقـد مـع   ): (٣/٢٥٠: (قال ابن عابدين) ١(

ن هذا حيل للتـاجر أخـذه ألن   أالك ويرسله إىل التاجر فالظاهر صاحب السوكرة يف بالدهم، ويأخذ منه بدل اهل
  .)اهم فال مانع من أخذه العقد الفاسد جرى بني حربيني يف بالد احلرب وقد وصل إليه ماهلم برض

  .)٧/١٣١(العلمية .بدائع الصنائع، ط) ٢(
) ٤/٢٢٧(دار املعرفـة بلبنـان   . واألم للشافعي، ط) ٣/٣٥٢(امش املدونة . مقدمات ابن مرشد، ط) ٣(

وال حيل هلم ـ أي املسلمني ـ يف دار احلرب إالّ ما حيل يف دار اإلسالم، ويراجـع املغـين     ( :حيث قال
  .)٧/٧١( البن قدامة
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٥٨٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

إبريـل  / هــ  ١٣٢١سنة  يف شهر صفر ،اإلمام حممد عبده :فأجاب األستاذ 
علـى   ،وهؤالء اجلماعـة  ،لو صدر مثل هذا التعاقد بني ذلك الرجل :م بقوله١٩٠٣

 ،وجيوز لذلك الرجل بعد انتـهاء األقسـاط   ،الصفة املذكورة كان ذلك جائزاً شرعاً
مع  ،ما يكون له من املال -لو كان حياً  -أن يأخذ  ،والعمل يف املال وحصول الربح

من ورثته أو من لـه واليـة    ،بح وكذا جيوز ملن يوجد من بعد موتهما خيصه من الر
واهللا  .مع ما أنتجه من الربح ،التصرف يف ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من املال

  .)أعلم
وذا يتبني أن اإلمام حممد عبده سئل عن صورة مضاربة صحيحة باالتفـاق     

ولـذلك   ،التأمني ال من قريب أو بعيد ومل يتطرق إىل حكم ،فأجاب بالصحة واجلواز
فإن األستاذ اإلمـام   ،وأيا ما كان(  :يقول الشيخ حممد أمحد فرج السنهوري رمحه اهللا

  .)١(... ).وال رأي معروف يف أي نوع من أنواع التأمني ،ليست له فتوى
م قررت حمكمة مصر الشرعية الكربى أن دعوى ١٩٠٦ديسمرب  ٤ويف  )٣(

الشتماهلا على ما ال  ،دعوى غري صحيحة شرعاً(لتأمني على احلياة املطالبة مببلغ ا
 ٥١مث أقرت احملكمة العليا الشرعية يف االستئناف املـرقم  ) جتوز املطالبة به شرعاً

ورفض  ،م بصحة القرار الصادر من احملكمة الكربى١٩٠٦ديسمرب  ٢٤املقدم يف 
ذلك يف احملكمـة العليـا    وتكرر مثل ،)٢(وأن االستئناف غري مقبول ،االستئناف
وقد بنت احملكمتان الرفض على أساس املخاطرة . م١٩٣١مارس  ٢٨الشرعية يف

  .اليت ال جتوز شرعاً

                                                
   .١٥٧حبثه السابق اإلشارة إليه ص ) ١(
  .، وما بعدها٨٣ص  ٦جملة األحكام الشرعية س ) ٢(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٨٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  :م١٩٠٦رأي الشيخ حممد خبيت املطيعي مفيت الديار املصرية عام ) ٤(
أن عقد  ،م١٩٠٦اليت طبعت عام ) أحكام السوكورتاه(حيث ذكر يف رسالته    

  .وما فيه معىن القمار ،وأن سبب فساده يعود إىل الغرر واخلطر ،التأمني فاسد
كان الس األعلى لألوقاف يرفض بصورة مستمرة ومتكررة التأمني علـى   )٥(

األعيان املوقوفة بناًء على رأي أعضائه على التوايل من كبار العلماء أمثال الشيخ سليم 
والشيخ حسونة النواوي الفقيه  ،زهرمطر البشري الفقيه املالكي واحملدث الكبري شيخ األ

والشيخ بكري عاشـور   ،والشيخ حممد عبده مفيت الديار املصرية ،احلنفي شيخ األزهر
والشيخ حممد خبايت الفقيه احلنفي مفيت ديوان  ،الصريف الفقيه احلنفي مفيت الديار املصرية

وقوفة ضـد احلريـق   الذي حينما أراد مقدم املذكرة بالتأمني على األعيان امل ،األوقاف
إن الشركة املؤمنة تقع حتت حكم الذين يأكلون أمـوال  ( :وقال ،رفض عرضها عليه

وحينما أحل مقدم هذه املذكرة على الشيخ ليلقي نظرة على املذكرة ...) .الناس بالباطل
      .)١()ألضربن ا عرض احلائط ،إن أنت قدمتها يل :قسماً باهللا العظيم( :قال له الشيخ

واملروى عن شيوخنا األربعة الكبـار ـ   (  :قول الشيخ حممد فرج السنهوريي   
وما أعلنـه  ... .أي  املذكورين آنفاً ـ هو عدم جواز التأمني على األعيان من احلريق 

وأن عدم جـوازه   ،أن رأي اجلميع واحد) مفيت الديوان وثيقة الصلة م(الشيخ خبايت 
 ،ألن أكلها ليس يف مقابلة عمـل  ،ناس بالباطلعندهم هو أن يف التأمني أكل أموال ال

وأيا ما كان األمر فإن موقـف الشـيوخ    ،والرضا وعدمه ال دخل له يف ذلك عندهم
الكبار يف الس األعلى أكرب دليل على أن ما ألصق باألستاذ اإلمام حممد عبده يف صدد 

  .)٢()التأمني ليس إالّ زوراً وتاناً

                                                
  .١٦٣فرج السنهوري، حبثه السابق ص ، نقالً عن الشيخ حممد ٥٩٧ص  ٣جملة احملاماة الشرعية، السنة ) ١(
  .١٦٤ـ  ١٦٣املرجع السابق ص : الشيخ السنهوري) ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٨٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

بدالرمحن حممود قراعة األديب والفقيه احلنفي مفـيت  وبعد هؤالء جاء الشيخ ع  
ن عمل شركات التأمني على الوجـه  م بأ١٩٢٥يناير  ١٥أفىت يف الديار املصرية حيث 

   .١املبني يف السؤال غري مطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية
وذكر األستاذ حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب أستاذ العلوم العالية بالقروبني  )٦(

إن ثالثة من  :وقال ،مسألة التأمني الذي عمت به البلوى :الفكر السامي : ذيل كتابهيف
ولكـن   ،مث رد عليهم ورأى أن التأمني على األموال جائز ،املفتني أفتوا بتحرمي التأمني
مني ال تدعو إليه ضرورة وال حاجة فيكون ممنوعـاً  ألنه تأ ،التأمني على األنفس حرام

    .٢على األصل
أو حاجة عمت ا  ،يفهم من هذا التعليل أن جوازه للتأمني كان ألجل ضرورةو  
  .البلوى

 ٣م رأيه باجلواز١٩٣٢هـ ـ  ١٣٥١اهللا صيام فنشر يف عام  مث جاء الشيخ عبد  
مث  ،مبصر يصدر من عامل شرعي جبواز التـأمني  فكان هذا الصوت أول صوت جريء

  .)٤(م ١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٤ الوهاب خالف فأجازه أيضاً يف جاء الشيخ عبد
 ،وأستاذ الفقه مبدرسة القضاء الشـرعي  ،مث كتب الشيخ أمحد إبراهيم الفقيه )٧(

ولكـن   ،حبثاً موسعاً حول التأمني على احلياة انتهى إىل حترميه :وكلية احلقوق بالقاهرة
  .)٥( مجيع أدلته واستدالالته تدل على حرمة التأمني مطلقاً

                                                
  .ه املرجع السابق نفس) ١(
  . ١٦٦املرجع السابق نفسه ص ) ٢(
ص  ٣شركات التأمني، وهل يف الشريعة ما جييزها ؟ املنشور يف جملة احملاماة الشرعية، السنة  :مقالته حول) ٣(

 .م  ١٩٣٢هـ مايو ١٣٥١، عدد حمرم ٨العدد  ٦٩٠ـ  ٦٨٩
  .م ١٩٥٤هـ فرباير ١٣٧٤صحيفة لواء اإلسالم عدد رجب ) ٤(
  . ١٣السنة  ٣شبان املسلمني العدد جملة ال :أنظر) ٥(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٨٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

صحيفة األهرام االقتصادي إىل علمـاء الشـريعة   م وجهت ١٩٦١ويف عام  )٨(
 :مث نشرت آراء الشيوخ ،ورجال القانون سؤاالً عن حكم التأمني واألسهم والسندات

حالل (وأمحد الشرباصي حتت عنوان  ،وحممد يوسف موسى ،وحممد املدين ،أبو زهرة
رك لفرد يفـيت  إن هذه املسألة ينبغي أن ال تت( :فكان رأي الشيخ حممد املدين) أم حرام

وأهل الفكر من العلماء ورجـال االقتصـاد يف    ،بل جيب أن جيمع هلا املختصون ،فيها
فإن هذا وحده هو  ،وخيرجوا برأي جممع عليه ،خمتلف النواحي ليدرسوها دراسة عميقة

     .)١(... )الذي يستطيع أن يناهض اإلمجاع املشهور لدى العلماء بالتحرمي
جواز  :د يوسف موسى أستاذ الشريعة بكلية احلقوق فهووأما رأي الدكتور حمم  

ورأي الشيخ أمحد الشرباصي هو احلكم عليه باحلرمـة إالّ   ،التأمني بناء على أنه تعاون
  .)٢(حلالة الضرورة فيعمل به مؤقتاً مع وجوب العمل على التخلص منه

يـه منسـقاً   مث مجع فيما بعد رأ ،وأما رأي الشيخ أبو زهرة فهو القول بالتحرمي  
حيث  انتهى إىل أن املذاهب  ،م١٩٦١ومرتباً يف مذكرته بعد حضوره ندوة دمشق عام 

أيا ما  ،اإلسالمية القائمة ال يوجد فيها من العقود اليت جتيزها ما يتشابه مع عقد التأمني
األصل يف العقود والشروط اإلباحة ال تكفي إلباحة التأمني (وإىل أن قاعدة  ،كان نوعه

وفيه التزام ما  ،وأنه عقد ال حمل له ،وهي الغرر والقمار ،اله على أمور غري جائزةالشتم
 ،بل هو يف نظر أهله قائم على املعاوضة وال مساواة فيه ،وليس فيه تربع واضح ،ال يلزم

وأنه ال توجد حاجة وال ضرورة تدعو إىل التأمني مع قيام  ،فأحد طرفيه مغبون ال حمالة
وإىل أن الربا يالزم التـأمني   ،مع إمكان دفع احلاجة مبا ليس حمرماً.. ..األسباب احملرمة

وليس عملها من  ،ومن وسائل االستغالل عند الشركات اإلقراض بفائدة ،على النفس

                                                
  .١٩٦١فرباير  ١٥جريدة األهرام املصرية العدد ا لصادر يف ) ١(
  . ١٩٩حبثه السابق ص  :الشيخ حممد فرج السنهوري) ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٨٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

    .)١(باب املضاربة
 -١بدمشـق يف الفتـرة    )٢(م عقد أسبوع الفقـه الثـاين  ١٩٦١ويف عام  )٩(

وضوعاته األربعة حيث حتدث فيه من علماء وكان عقد التأمني من بني م ٦/٤/١٩٦١
الشريعة الشيخ أبو زهرة الذي حرمه ما دام قائماً على املعاوضة ـ كمـا سـبق ـ     
والشيخ الصديق حممد األمني الضرير الذي حرمه أيضاً ألجل الغرر حيث أطـال فيـه   

اهللا  عبدوالشيخ  ،واألستاذ مصطفى الزرقا الذي أجازه إذا كان خالياً عن الربا ،النفس
  .)٣(القلقيلي مفيت األردن الذي حرمه جبميع أنواعه

كتب الشيخ عيسوي أمحد عيسوي أستاذ الشريعة حبقوق عـني   ١٩٦٢ويف عام 
حول التأمني يف الشريعة والقانون وانتـهى إىل   ١٩٦٢مشس حبثاً مفصالً نشر يف يوليه 

وقد نـاقش ايـزين    ،)٤(مني التعاوينوإباحة التأ ،حرمة التأمني التجاري بكل أنواعه
للتأمني التجاري مناقشة علمية مفصلة طالت كل أدلتهم وشبهام فردها بأدلة علمية 

   .واستدالالت فقهية عميقة
م نشر الدكتور حممد البهي عضـو  ١٩٦٥طس سهـ أغ١٣٨٥ويف ربيع اآلخر 

حكـام  نظام التأمني يف هـدي أ (كتابه  ،امع ووزير األوقاف وشؤون األزهر سابقاً
ـ  ،فأجازه) اإلسالم وضرورات اتمع املعاصر ز اولكن عند التعمق فيما كتبه فهو أج

إنه عقد تكافلي مجـاعي بـني   (  :وليس التأمني التجاري حيث قال ،التأمني التعاوين
وبني الشركة أو احلكومـة   ،وعقد املضاربة بني مجاعة املستأمنني كطرف ،املستأمنني

أو مفوضـة   ،ليست إالّ وكيلة عن طريف عقد التكافـل فشركة التأمني  ،كطرف آخر

                                                
  .املرجع السابق ) ١(
  .ومل يكن من بني موضوعاته األربعة عقد التأمني  ١٩٥١عقد أسبوع الفقه األول يف باريس عام ) ٢(
 .١٧٣ـ  ١٧٢املرجع السابق ص  :شيخ حممد فرج السنهوريال)٣(
  .١٩٦٢جملة العلوم القانونية واالقتصادية، العدد الصادر يف يوليه ) ٤(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٨٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وهلا  ،منهما يف تنفيذه بتحصيل األقساط واستثمار األموال احملصلة وتسوية التعويضات
فعقد  ،وغالت هذه األموال ،ها جعلٌ تقتطعه حتت يدها من أموال املشتركنيلمنظري ع

دفع الضرر عند امللمـات   واملشاركة يف ،عقد التكافل :التأمني كأنه قد تضمن عقدين
  .)وعقد الوكالة واملضاربة

 -على التأمني التعـاوين  إال ق طبلدقيق للتأمني الذي أجازه ال ينفهذا الوصف ا  
وال ينطبق أبداً على التأمني التجاري الذي تصبح فيه الشـركة أصـيالً    -كما سيأيت 

هناك جمال يف التأمني  وأنه ليس ،وأن األقساط تصبح مملوكة هلا بالعقد ،وليست وكيلة
  .ألا تصبح مملوكة هلا ،التجاري للحديث عن االستثمار يف أموال املشتركني

ويف املؤمتر الثاين مع البحوث اإلسالمية املنعقد يف احملرم وصفر من عـام   )١٠(
وقدم فيه الشيخ علـي   ،م حبث املؤمتر موضوع التأمني١٩٦٥هـ مايو ويونيو ١٣٨٥

ولكن املؤمتر شكل جلنة خاصة وهي  ،مع حبثاً ضافياً أجاز فيه التأمنياخلفيف عضو ا
  :مث انتهى املؤمتر إىل القرارات اآلتية ،جلنة البحوث الفقهية

لتـؤدي   ،يشترك فيها مجيع املستأمنني ،التأمني الذي تقوم به مجعيات تعاونية .١
وهـو مـن    ،أمر مشروع :ألعضائها ما حيتاجون إليه من معونات وخدمات

  .التعاون على الرب
املتبـع يف   ،وما يشبهه من نظام الضمان االجتماعي ،نظام املعاشات احلكومي .٢

كل هذا من  ،ونظام التأمينات االجتماعية املتبع يف دول أخرى ،بعض الدول
   .األعمال اجلائزة

التـأمني   :مثـل  -أيا كان وضعها  -أما أنواع التأمينات اليت ا الشركات  .٣
 ،مني اخلاص مبا يقع على املستأمن من غـريه أوالت ،املستأمنولية ئاخلاص مبس

والتامني على احلياة ومـا يف   ،والتأمني اخلاص باحلوادث اليت ال مسئول فيها
اسطة جلنة جامعة لعلمـاء  ووب ،فقد قرر املؤمتر االستمرار يف دراستها ،حكمه



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٨٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 -الـرأي  قبل إبداء  -مع الوقوف  ،وخرباء اقتصاديني واجتماعيني ،الشريعة
  .بالقدر املستطاع ،على آراء علماء املسلمني يف مجيع األقطار اإلسالمية

علـى أن   ،وقد طلب من اللجنة السابقة  أن تستمر يف دراسة هذا املوضوع .٤
 ،تستعني يف دراستها له مبن ترى االستعانة م من علماء الشريعة اإلسـالمية 

 :عانت اللجنة بثالثة من العلماءوقد است ،ومن اخلرباء الذين أشار إليهم امع
كما استجابت لدعوا خنبـة   ،واآلخر شافعي الثالث حنبلي ،أحدهم مالكي

ويف  ،وتوالت اجتماعات هذه اللجنـة  ،كافية من االقتصاديني واالجتماعيني
 ،أكثر من سبعة عشر اجتماعاً ـ درست فيها هذا املوضوع من مجيع نواحيه 

الشرعيون يف اللجنة بتطبيق أحكام املـذاهب  وقام  ،واتضحت مجيع املفاهيم
  .وما تقتضيه يف هذا املوضوع ،املختلفة

 ٢٧هــ  ١٣٨٦رجب سـنة   ١٣املنعقد يف  ،ويف املؤمتر الثالث للمجمع )١١(
 ،ألصل البحـث  ،م قدم التقرير الثاين للجنة مشتمالً على موجز واضح١٩٦٦أكتوبر 

وعلى ما تضمنته املذكرات اليت وضعها  ،وعلى نتيجة الدراسة االقتصادية واالجتماعية
مكن الوصول إليه بشأن ى ما أوعل ،يف تطبيق املذاهب املختلفة ،أعضاء اللجنة الشرعيون

  .وكل ما يتصل ذا املوضوع ،انتشار التأمني يف البالد الرأمسالية واالشتراكية
تثمر امع أن يس ،مث قرر املؤمتر فيما يتعلق مبختلف أنواع التأمني لدى الشركات

استكمال دراسته للعناصر املالية االقتصادية واالجتماعية املتعلقة بـه وأن يسـتمر يف   
حىت يتـهيأ   ،الوقوف على آراء علماء املسلمني يف األقطار اإلسالمية بالقدر املستطاع

   .)١(استنباط أحكام ألنواع هذا التأمني
تضمن استطالع آراء الفقهاء يف وقد قامت األمانة العامة مع البحوث باستفتاء   

إىل عمداء كليات الشريعة  ،داخل مصر وخارجها من خالل القنوات الرمسية والشعبية
                                                

  .من قرارات وتوصيات املؤمتر الثالث  ٨ص  :أنظر) ١(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٨٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  ١٩٧٢وقد وصـلت إىل عـام    ،وإىل املفتيني ووزارات العدل وحنوها ،وأصول الدين
كان من بينها يف مصر مخسة إجابات لألزهريني اتفقوا على حتـرمي   ،جواباً ٨٥أكثر 
يـث  اهللا القلقيلي مفيت األردن ح ومن األردن وصل رأي الشيخ عبد ،ني التجاريالتأم

رئيس إدارة العالقات  ،ندونيسيا بروفيسور إبراهيم حسنحرمه ـ كما سبق ـ ومن إ  
ومن سوريا الشيخ عبد الستار السيد مفيت  ،الذي حرمه ،بوزارة الشؤون الدينية جباكارتا

مدير الفتوى العامة حيث ذكرا يف رسالتهما أن والشيخ فخر الدين احلسين  ،طرسوس
ليس للتأمني دليـل  (  :الذي قال ،ومن العراق الشيخ جنم الدين الواعظ ،التأمني حرام

أن ( :وعالمة العراق الشيخ أجمد الزهاوي حيث ذهـب إىل ) شرعي يستند إليه يف حله
ناحية تعليق االستحقاق وتأباه القوانني الشرعية بإطالق من  ،التأمني حمرم جبميع أنواعه

وأشار إىل ما قاله ) ولعدم وجود عوض ثابت ،وهو ممنوع باتفاق الفقهاء ،على اخلطر
وال أرى لـذلك جـوازاً    ،فقد أمجع الفقهاء على املنع ،وعليه(  :مث قال ،ابن عابدين

  .)ويف فتح مثل هذا الباب خطورة على الشريعة ،مطلقاً
وأما  ،يفهم من حبثه أنه جييز التأمني التعاوين ومن لبنان السيد زهدي يكن الذي  

والسيد رامز ملك أمني  ،التأمني التجاري فتراعى الضرورة االجتماعية اليت يقرها العقل
مث  ،وأجاز غريه بناء على احلاجة ،اإلفتاء يف طرابلس لبنان حيث حرم التأمني على احلياة

  .مني التعاويندعا إىل التأ
ألن عقده  ،فالتأمني كله حرام شرعاً( :عزمي عطية الذي قالومن ليبيا الشيخ    

غرب األستاذ أمحد اخلريصي الذي قال يف رسالته اليت بعث ا إىل ومن امل ،باطل شرعاً
والشيخ حممد اجلواد بـن  ) أن عقد التأمني ينطوي على غرر وجهالة(  :جممع البحوث

عة القرويني بفاس ورئيس الـس  عبدالسالم الصقلي احلسيين عميد كلية الشريعة جبام
  .)١()التامني اخلاص جبميع أنواعه حمرم(حيث ذهب إىل أن  ،العلمي

                                                
  .١٩٦ـ  ١٨٠سنهوري، حبثه السابق ص الشيخ حممد فرج ال) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٩٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :وأما آراء األعضاء الشرعيني من جلنة التأمني اليت شكلها جممع البحوث فكاآليت
 ،والشيخ حممد علي السايس عضوا امـع واللجنـة   ،الشيخ أبو زهرة -أ 

اللطيف السبكي خبري  والشيخ حممد عبد ،لجنة الشافعيوالشيخ طه الديناري خبري ال
التـأمني  حرمـة  يرون  ،والشيخ حممد مربوك خبري اللجنة املالكي ،اللجنة احلنبلي

  .التجاري جبميع أنواعه وأن عقوده باطلة أو فاسدة
الشيخ علي اخلفيف يرى إباحة التأمني جبميع أنواعه ما دام خالياً مـن   -ب 

  .الربا
مد أمحد فرج السنهوري عضو امع واللجنة يرى إباحـة  الشيخ حم -ج 

   .مني على احلياةلتأالتأمني ما عدا ا
وقد رأينا كذلك أن مجاهري الفقهاء واملفتني وأهل العلم الذين أرسلوا رسائلهم   

وأن  ،وحبوثهم إىل جممع البحوث كانوا يرون حرمة التأمني التجاري جبميـع أنواعـه  
  .١وأن قلة مع الفريق الثاين ،الثبعضهم مع الفريق الث

م أصدرت جلنة الفتوى باألزهر الشريف برئاسة الشيخ ٢٤/٤/١٩٦٨ويف  )١٢(
  .اللطيف السبكي فتواها املفصلة حول حرمة التأمني التجاري بكل أنواعه حممد عبد

 ١٩٧٢مـايو   ١١ـ٦هـ ١٣٩٢من ربيع األول  ٢٨ـ   ٢٣ويف الفترة  )١٣(
وناقشوا عقود  ،حضرها عدد كبري من الفقهاء واالقتصاديني ،يةعقدت ندوة اجلامعة الليب

والسماح لعقـود التـأمني    ،فتوى حبرمة التأمني على احلياة منهحيث صدرت  ،التأمني
   .)٢(مؤقتاً إىل أن حيل حملها التأمني التعاوين

                                                
  . ٢٠٠ـ  ١٩٩املرجع السابق ص ) ١(
  حبثيـه السـابقني،    :علي القـره داغـي  . ، ود١٧٩املرجع السابق  :الشيخ حممد أمحد فرج السنهوري) ٢(

  .وما بعدمها، واملراجع السابقة  ٢٠٧املرجع السابق ص  :الزعيب. ود



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٩١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

هـ أصدرت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية ٤/٤/١٣٩٧ويف  )١٤(
وقد أيد هذا القرار امع الفقهي  ،وحرمة التأمني التجاري ،ل التأمني التعاوينقرارها حب

كما  ،هـ١٣٩٨شعبان  ١٠اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته األوىل يف 
أكد هذا القرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي يف قراره 

م كمـا  ١٩٨٥ديسمرب  ٢٨ -٢٢هـ  ١٤٠٦ربيع اآلخر ١٦ -١٠يف ) ٩/٢(٩رقم 
  .سيأيت تفصيل هذه القرارات بإذن اهللا

وقد أردنا ذا االستعراض التأرخيي بيان اجلهود اليت بذلت من قبـل الفقهـاء     
بل كان فيه التنقيح  ،وأنه مل يكن قراراً متسرعاً ،واامع إىل أن توصلوا إىل هذا القرار

  .شاورة حىت استغرقت قرابة قرنوالدراسة وامل
وأما العلماء املعاصرون فقد ثار خالف كبري بينهم ميكن حصر اجتاهام يف ثالثة 

  :آراء
  .)١(مني مجيعها حمرمة شرعاً يرى أن عقود التأ :الرأي األول
  .)٢(يرى أا مباحة شرعاً  :الرأي الثاني

رأي الثالث ض أنواع عقود التأمني التوسط بني هذين الرأيني حيث حيرم بع :ال
  . )١(وجييز بعضها مثل التأمني التعاوين ،مثل التأمني التجاري

                                                
 :يذهب إىل هذا الرأي مجاعة منهم الشيخ حممد خبيت املطيعي مفيت الديار املصرية السـابق يف رسـالته  ) ١(

  .٢٠٧املرجع السابق ص  :الزعيب. م ويراجع د ١٩٠٦النيل مبصر . رتاه، طأحكام السكو
 ١٩٦٢دمشـق  . عقد التأمني وموقف الشريعة منه، ط :من أصحاب هذا الرأي األستاذ مصطفى الزرقا) ٢(

 ٤٨٠ص  ١٩٦٦ ٣٧السـنة   ٨التأمني، حبث منشور يف جملة األزهر، ج :، والشيخ علي اخلفيف٢٩ص 
يبيحون عقد التأمني الذي ليس ربا ـ كما سنوضحه ـ وقد أسند إىل الشـيخ     وآخرون، ولكن هؤالء

. ن فتواه حول املضاربة الشرعية وليس هلا عالقة بالتـأمني فتوى حبل التأمني، ولكن التحقيق أحممد عبده 
  .٤٢٩ـ  ٤٢٤املرجع السابق ص  :الزعيب. د :أنظر



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٩٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الفروق األساسیة بین التأمین اإلسالمي الحالي وبین 

   :التأمین التعاوني وباألخص التعاوني المركب

هو أن التأمني التعاوين املركب متثله مجعية تعاونية متثل محلة الوثائق فليس هناك إالّ 
 ،ومجعية وذمة واحدة متثل مجيع الذين يعتربون مسامهني متعاونني ،ساب واحدح

حبيث إذا مل تكتف األقساط املدفوعة يطلب منهم  ،ولذلك قد تكون األقساط غري ثابتة
يف حني أن  ،أو حمظور شرعي آخر ،باروهذا أيضاً جائز إذا مل يكن هناك  ،الزيادة

 ،د شركة مسامهة هلا أمواهلا وحساا اخلاصالتأمني اإلسالمي يقوم على أساس وجو
ويكون  ،ولكن هلا احلق يف مزاولة التأمني التعاوين اإلسالمي من خالل ما ذكرناه سابقاً

  .جبانب هذا احلساب حساب خاص للتأمني ومجيع أنشطة التأمني
بل  ،والفرق الثاين أن التأمني اإلسالمي ليس ملتزماً مببدأ التربع والتعاون فحسب

بأحكام (أما التأمني التعاوين الغريب فليس ملتزماً بذلك  ،لتزم بأحكام الشرع مجيعهام
  ).الشرع

الفروق بین التأمین اإلسالمي والتأمین التجاري أما 

  :فجوھریة وكثیرة من أھمھا

 يقوم على التعاون وليس فيه الربا بنوعيه الفضل والنسيئة :التأمني اإلسالمي، 
ن الغرر ال يؤثر يف وأ ،ألقساط يف معامالت ربويةوال يستغل ما مجع من ا

   :عقود التربعات
                                                                                                              

  ة يف حبثه حـول عقـود التـأمني، مقـال منشـور      وعلى هذا مجاهري املعاصرين  منهم الشيخ أبو زهر) ١(
املرجع السـابق  : الزعيب. ، ويراجع د٢٢، ١٠ص  ١٩٦١نوفمرب  ٥دمشق ع -مبجلة حضارة اإلسالم 

  .٢٠٧ص 



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٩٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 ولذلك  ،فال خيلو من الربا والغرر واجلهالة واملقامرة :أما التأمني التجاري
  .قال الفقهاء حبرمته

 العالقة بني املؤمن واملستأمنني تقوم على التربع وذلك عن  :التأمني اإلسالمي
   .ختصص ملن يصيبه ضرر سهام أشخاص مببالغ نقديةإطريق 

 فالعالقة بني  الشركة واملستأمنني تقوم على املعاوضة،  :أما التأمني التجاري
 ،منيند وقوع اخلطر مقابل دفع قسط التأفاملستأمن يأخذ مبلغ التأمني ع

  .واملؤمن يأخذ قسط التأمني مقابل تعهده بدفع مبلغ التأمني عند وقوع اخلطر

 املستأمن بعد (مة القسط املدفوع يعود لصاحبه أصل قي :التأمني اإلسالمي
وهذا ما يسمى ،)استقطاع حصته من التعويضات واملصروفات وإعادة التأمني

   .بالفائض

 فال يعود أصل أو أي جزء من قيمة القسط املدفوع بأي  :أما التأمني التجاري
  .حال من األحوال إىل املستأمن، ألنه دخل يف ملكية الشركة

 وإمنا هي تكون ملكاً  ،ال تتملك األقساط :تأمني اإلسالميالشركة يف ال
   .حلساب التأمني املنقل عنها

 فتتملك األقساط وتدخل يف ملكيتها :أما الشركة يف التأمني التجاري.  

 عوائد استثمار أصول األقساط تعود إىل حساب التأمني بعد  :التأمني اإلسالمي
   .استقطاع حصة الشركة كمضارب

 فعوائد استثمارات أصول األقساط لصاحل الشركة التجارية  :التجاري أما التأمني
  .فقط دون غريها

 تمع :التأمني اإلسالمياهلدف منه تعاون أفراد ا.   



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٩٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 ا :أما التأمني التجاريفتهدف الشركة إىل حتقيق أعلى رحبية ألصحا.  

 ا ألمواهلا الذ :التأمني اإلسالمياتية وحصتها أرباح الشركة ناجتة من استثمارا
كمضارب يف عوائد االستثمار أو أجرها باعتبارها وكيلة يف الصورة الثانية اليت 

   .ذكرناها

 ا :أما التأمني التجاريا ومن استثماراأو  ،فأرباح الشركة ناجتة من عمليا
  .ومن بقية األقساط بعد املصاريف والتعويضات ،فوائدها الربوية

 م أو حساب خاص أموال املس :التأمني اإلسالمي تأمنني يف صندوق خاص
   .م

 فليس هناك حساب خاص باملستأمن ألن األقساط كلها  :أما التأمني التجاري
  .تصبح ملكاً للشركة مبجرد العقد والدفع

 ولكنهما خمتلفان من  ،املؤمن واملستأمن يف احلقيقة واحد :التأمني اإلسالمي
   .حيث االعتبار

 لشركة هي املؤمنة وهي ختتلف عن املستأمنني من حيث فا :أما التأمني التجاري
 .الذمة وغريها

 ا وكيلة عن محلة الوثائق :الشركة يف التأمني اإلسالميصفتها يف التعاقد أ.   

 فتعقد عقد  ،فهي طرف أصيل يف التعاقد :وأما الشركة يف التأمني التجاري
 .وبامسها ولصاحلها ،التأمني لنفسها

 حريص على عدم وقوع احلوادث ألن آثار عدم  :اإلسالمي منياملستأمن يف التأ
أو التقليل منها تعود عليه من حيث استرجاع الفائض وتوزيعه عليه  ،وقوعها

  .وعلى بقية املستأمنني



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٩٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 ولن يرجع إليه  ،فال يهمه ذلك ألنه دفع القسط :أما املستأمن يف التأمني التجاري
بل  ،عويد على تربية استهالكيةويف ذلك ت ،شيء سواء صدر منه حادث أم ال

 .ولة على عكس األولئتربية غري مس

  :القرارات والفتاوى الصادرة في ھذه الفروق
ر  المي ذك الم اإلس ة الع ي لرابط ع الفقھ امس للمجم رار الخ الق

  :الفروق اآلتیة

فجماعة التأمني التعاوين ال ...مني التعاوين من عقود التربعأن التأ :األول
 ،وإمنا يقصدون توزيع األخطار بينهم ،ة وال رحباً من أموال غريهميستهدفون جتار

  .والتعاون على حتمل الضرر
فليست  ،ربا الفضل وربا النسيئ :خلو التأمني التعاوين من الربا بنوعيه :الثاين

   .)١()وال يستغلون ما مجع من األقساط يف معامالت ربوية ،عقود املسامهني ربوية
  

م  وى رق اد ل ١٢/١١الفت رة لالقتص ة عش ة الثانی دوة البرك ن
المي    اإلس

   :تتلخص في

واآلخر  ،أن الشركة متسك حسابني منفصلني أحدمها الستثمار رأس املال
  .)محلة الوثائق(حلسابات أموال التأمني ويكون الفائض التأميين حقاً خالصاً للمشتركني 

وى الصادرة من اهليئات والفتا ،والندوات االقتصادية ،وقد أمجعت اامع الفقهية 
واملصارف اإلسالمية على أن التأمني اإلسالمي  ،الشرعية لشركات التأمني اإلسالمي

وأن التأمني التجاري يقوم على االسترباح من عملية  ،والتعاون ،يقوم على عقد التربع

                                                
  . ٣٧القرار  املشار إليها سابقاً، واملذكور يف كتاب قرارات امع الفقهي للرابطة ص ) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٩٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   .)١(حيث تكون األقساط كلها ملكاً للشركة ،التأمني نفسها

   :ك فیصل اإلسالميفتوى الھیئة الشرعیة لبن 
التعاوين يف حني أن املؤمن عنصر  ذكرت أن املؤمنني هم املستأمنون يف التأمني

وأن الشركة يف التأمني التجاري تستغل األقساط فيما  ،خارجي يف التأمني التجاري
يعود بالنفع عليها وحدها يف حني أن األقساط املدفوعة يف التأمني التعاوين تستغل لصاحل 

مما تؤهله للحصول على  ،نني أنفسهم وأن املستأمن يعد شريكاً يف حساب التأمنياملستأم
كما أن  ،وأما يف التأمني التجاري فالصورة خمتلفة متاماً ،األرباح الناجتة من االستثمارات

  .أما التأمني التجاري فال يأبه باحلرام ،استثمارات التأمني اإلسالمي تتم وفق الشرع

م   وى رق رفیة ل ٤٢الفت ي المص ركة الراجح رعیة لش ة الش لھیئ
   :لالستثمار

 ،ذكرت أن التأمني التعاوين ال يقصد منه االسترباح من الفرق بني أقساط التأمني
  .األضرار وتعويضات

اري  أمین التج ین الت ة ب روق الجوھری ة الف خالص
  :والتأمین التعاوني اإلسالمي

  :یأتي یمكن تنظیم ھذه الفروق الجوھریة وتلخیصھا فیما

 ً◌ً   :من حیث التكییف والتنظیم :أوال
وتتملك األقساط  ،إن الشركة يف التأمني التجاري طرف أصيل تعقد بامسها 

  .بالكامل يف مواجهة املستأمنني املسئولية وتتحمل ،بالكامل

                                                
 عز.الستار أبو غدة، ود عبد.فتاوى التأمني، مجع وتنسيق د :يراجعالقرارات والفتاوى املذكورة آنفاً، و) ١(

  .١٠٨ـ  ٩٩دلة الربكة ص .الدين خوجه، ط



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٩٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

يف التأمني اإلسالمي فهي وكيلة عن حساب التأمني أو عن هيئة  الشركةأما  
وال بعضها وال  ،وال تتملك األقساط كلها ،د بامسها أصالةفال تعقد العق ،املشتركني

  .تدفع من ماهلا شيئاً إالّ على سبيل القرض احلسن املسترد

  :من حیث الشكل :ثانیاً 
حساب (فالشركة يف التأمني اإلسالمي ليست املؤمنة أبداً، وإمنا املؤمنة هي  
تجاري، وأن املشتركني املستأمنني ، يف حني أا هي املؤمنة وحدها يف التأمني ال)التأمني 

هم املؤمنون أيضاً يف التأمني اإلسالمي، يف حني أم طرف مقابل للشركة املؤمنة يف 
  .التأمني التجاري

  :من حیث العقود :ثالثاً 
  :فالعقود اليت تنظم العالقات يف التأمني اإلسالمي هي ثالثة عقود

  .)و هيئة املشتركنيأ( ،عقد الوكالة بني الشركة وحساب التأمني. ١
  .)أو املشتركني(عقد املضاربة الستثمار أموال حساب التأمني . ٢
  .نظم العالقة بني املشتركني املستأمننييالذي ) أو النهد(عقد اهلبة بعوض . ٣
والتحقيق أن املشتركني يف التأمني اإلسالمي مبثابة املسامهني املتعاونني يف حساب  

أو ترتيب إدارة خاصة م حتت  ،ىل مشاركتهم يف اإلدارةولذلك ندعو إ ،التأمني كله
  .إشراف الشركة

 ،أما يف التأمني التجاري فالعقد املنظم هو عقد واحد بني الشركة املؤمنة 
يقوم هذا العقد على املعاوضة احلقيقية بني األقساط ومبالغ ) املؤمن هلم(واملستأمنني 

  .التأمني

  :عوائدھامن حیث ملكیة األقساط و :رابعاً 



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٥٩٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وبالتايل ال جمال  ،تدخل األقساط مباشرة يف ملكية الشركة يف التأمني التجاري 
أما يف التأمني اإلسالمي فهي ال تتملكها  ،ألا تابعة هلا ،للحديث عن ملكية عوائدها

وأن مجيع عوائدها تكون هلذا احلساب  ،وإمنا تصبح ملكاً حلساب التأمني ،الشركة أبداً
  .كة تأخذ نسبتها من الربح عن طريق املضاربة الشرعيةإالّ أن الشر

وأما االحتياطات أو املخصصات فهي أيضاً مفصولة فإن كانت أخذت من أموال  
وإن كانت قد أخذت من أموال محلة الوثائق املشتركني فتبقى  ،املسامهني فهي ملك هلم

  .ويف األخري تصرف يف وجوه اخلري وال تعطى للمسامهني ،لصاحلهم

اً  أمین  :خامس ي الت ً ف امال ً ك ال لین فص ابین منفص ود حس وج
   :اإلسالمي

من أهم مميزات التأمني اإلسالمي هو وجود حسابني منفصلني فصالً كامالً من  
  :وامليزانية واحلسابات ،حيث اإلنشاء
 ،هو حساب التأمني الذي هو وعاء ألنشطة التأمني مبا فيها األقساط :أحدمها

  .والتعويضات واملصاريف ،وغنمهاوغرمها  ،وعوائدها
 ،وعوائدها ،أو حساب الشركة الذي هو وعاء ألمواهلا ،حساب املسامهني :والثاين

غرمها  والتزاماا، وجدت،املضاربة ألموال حساب التأمني إن ونسبتها من أرباح 
  .وغنمها

  :من حیث الھدف :سادساً 
وحتقيق الربح من  ، نفسهفاهلدف يف التأمني التجاري هو االسترباح من التأمني 

حبيث إذا زادت أقساط التأمني عن املصاريف والتعويضات فإن هذه  ،عمليات التأمني
ولذلك كلما زادت يف تقدير األقساط كانت  ،الزيادة تبقى للشركة وتعتربها رحباً

  .ملصلحتها



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٥٩٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وليس غرض  ،أما  اهلدف من التأمني اإلسالمي فهو التعاون فيما بني املشتركني 
وال  ،ألن األقساط ال تدخل يف ملكيتها أبداً ،الشركة حتقيق أي ربح من التأمني نفسه

وما تبقى  ،ألن األقساط تبقى خاصة حبساب التأمني ،تستفيد مما يتبقى منها مهما بلغ
  .ألا ال تستفيد منها ،ولذلك ال تبالغ يف األقساط ،وليس للشركة ،فهو له



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٠٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :التأمیني مسألة الفائض، والربح :سابعاً 
إن ما يسمى بالفائض يف التأمني اإلسالمي ليس له اسم وال حقيقة يف التأمني  

والفائض هو الفرق املتبقي من األقساط وعوائدها بعد التعويضات واملصاريف  ،التجاري
  .كما سبق -) محلة الوثائق(أو بعضه على املشتركني  واملخصصات،حيث يصرف كله،

تأمني اإلسالمي الذي ملك حلساب التأمني ويصرف فما يسمى بالفائض يف ال 
 ،يسمى يف التأمني التجاري رحباً تأمينياً وإيراداً يعترب ملكاً خاصاً للشركة ،للمشتركني

  .ويدخل ضمن أرباحها

    :من حیث تعدد  العاقدین وانتھاء العقد :ثامناً 
ني يسعى التأمني التجاري يقوم على تعدد حقيقي حيث يتم بني شخصني متساوم 

وأن ذمة كل واحد منهما خمتلفة متاماً عن ذمة اآلخر  ،كل واحد إىل حتقيق مصاحله
وال يبقى  ،وأن العقد ينتهي بالتعاقد ،واملؤمن له) أي الشركة(مها املؤمن  ،ملكية والتزاماً

والتزام املؤمن بدفع مبلغ  ،منه إالّ تنفيذه من خالل دفع املستأمن أقساطه إىل املؤمن
  .وأقساطه اليت دفعها ،ومل يعد للمستأمن أي عالقة بالتزامات املؤمن ،ني يف وقتهالتأم

ألن  ،فاملؤمن واملستأمن يف حقيقتهما واحد ،أما يف التأمني التعاوين اإلسالمي 
وتصرف منه مبالغ التأمني  ،الذي ميثلهما هو حساب التأمني الذي تدخل فيه األقساط

وبالتايل فال تنتهي التزامات املستأمن املشترك بدفع  ،يعاًوهو حساب هلما مج) فمنه وإليه(
فإن  ،وإذا حدث أن األقساط ال تكفي ،وإمنا له نصيب من الباقي ،ما عليه من أقساط

  .وهكذا ،حساب التأمني يستقرض فريده املشتركون يف السنة القادمة

  :من حیث مكونات الذمة المالیة، واالستثمار :تاسعاً 
تجاري تكون للشركة كلها وجبميع أنشطتها وعلى رأسها النشاط يف التأمني ال 

   :التأميين ذمة مالية واحدة تتكون مكوناا مما يأيت



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٠١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .رأس  املال املدفوع. ١
  .عوائد رأس املال وفوائده. ٢
 ،األرباح التأمينية املتحققة مما تبقى من األقساط بعد خصم التعويضات. ٣

  .وحنوها
ولة عن كل التزامات الشركة سواء أكانت ختص ئي املسوهذه الذمة املالية ه 

  .النشاط التأميين أم غريه من املصاريف والتعويضات
  :أما يف التأمني التعاوين اإلسالمي فهناك ذمتان ماليتان مها 
  :ذمة الشركة اليت تتكون مكوناا مما يأيت - أ 
  .رأس املال املدفوع. ١
  .عوائده املشروعة. ٢
  .الحتياطات اليت أخذت من عوائد أموال املسامهني فقطاملخصصات وا. ٣
األجرة اليت حصلت عليها الشركة يف مقابل إدارا حلساب التأمني إذا كانت . ٤

  .وإذا مل تكن بأجر فتحذف هذه الفقرة ،الوكالة بأجر
  .وحساب التأمني ،نسبتها من الربح احملقق عن طريق عقد املضاربة بني الشركة. ٥

كة مسئولة عن التزاماا اخلاصـة ا،واملصـاريف اخلاصـة ـا دون     وذمة الشر 
  .التعويضات

  :الذمة المالیة لحساب التأمین التي تتكون مكوناتھا مما یأتي -ب 
  .أقساط التأمني. ١
  .عوائدها وأرباحها من االستثمارات. ٢
  .االحتياطات واملخصصات الفنية اليت أخذت من حساب التأمني. ٣



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٠٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

مني هو املسئول عن مصاريفه اخلاصة جبميع أنشـطة التـأمني، وعـن    وحساب التأ 
التعويضات،وليست ذمة الشركة مسئولة عما سبق،بل هي وكيلة عن حساب التـأمني،أو  

  .هيئة املشتركني

   :االلتزام بأحكام الشریعة :عاشراً 
 ،تلتزم الشركة يف التأمني اإلسالمي يف كل أنشطتها بأحكام الشريعة اإلسالمية 

يف حني أن الشركة يف التأمني  ،ألجل ذلك تقوم بتعيني هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةو
 ،وال يف استثماراا ،التجاري ال تلتزم بأحكام الشريعة ال يف عقودها وال يف تأميناا

  .وتعاملها مع البنوك
تلك عشرة كاملة يف الفروق اجلوهرية ال أشك يف أا تقنع كل من يتدبر فيها  

  .جوازاً وحرمة ،قيقة هذه الفروق وتأثريها يف احلكم الشرعي صحة وبطالناًحب
  

  :حكم التأمین التجاري في غیر البالد اإلسالمیة
ولكن الرمحة اليت أرسـل   ،ومع أن األحكام اإلسالمية عامة لكل زمان ومكان  

م يف حىت أن احلدود ال تقـا  ،لتحقيقها اقتضت رعاية الظروف واألحوال ×نبينا حممد 
بالد احلرب مع وجود اإلمام واجليش كما ورد بذلك أحاديث وآثار وتطبيقات عملية 

  .للخلفاء الراشدين
   :ومن هنا فالذي يظهر يل رجحانه هو ما يأيت 

ـ عدم التساهل يف الفتاوى اخلاصة بالتأمني التجاري يف بالد الغرب  :أوالً  ىت ح
  .مييندفع املسلمون إىل تطبيق كامل للتأمني اإلسال



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٠٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

اً  األخذ بأيسر األقوال وبالتدرج مع األقلية اإلسالمية اليت تعيش يف الـبالد   :ثانی
وعدم التوسع  ،وفقه املآالت ،غري اإلسالمية مع مراعاة مقاصد الشريعة وفقه املوازنات

  .يف دائرة سد الذرائع

اً  حث العلماء لألقليات املسلمة باخلروج من فقـه التـرخيص إىل فقـه     :ثالث
إىل شركات خاصة باملنتجـات اإلسـالمية يف   واحلرام ومن مشكلة احلالل  ،سالتأسي

ومن فقه التشرذم وبقايا القومية والوطنيـة واإلقليميـة إىل الوحـدة     ،خمتلف ااالت
  .والتعاون والتكتل ألجل خري اجلميع ،والتكافل

د غري أو التأمني اإلسالمي يف البال ،يف حالة عدم وجود شركات التكافل :رابعاً 
العامة اليت  ،واحلاجة ،اإلسالمية فإنه جيوز التعامل مع التأمني التجاري يف حاليت الضرورة

  :فإنين أعتقد أنه يدخل فيهما ما يأيت ،وحىت ال يكون كالمنا عاماً ،ترتل مرتلة الضرورة
صادر من الدولة الـيت   ،حالة وجود قانون ملزم بأي نوع من أنواع التأمني .١

  .أو العلم أو حنو ذلك ،أو يغادر إليها ألجل الرزق ،ميعيش فيه املسل
 . التجارة اخلاصة أو العامة :حالة ما إذا توقفت على التأمني التجاري .٢

مجيع هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية للبنـوك    -حسب علمي  -ولذلك أفتت   
لتأمني اإلسالمية داخل العامل اإلسالمي جبواز التأمني التجاري يف حالة عدم وجود ا

 .اإلسالمي لالعتمادات اخلارجية اليت ختص االسترياد والتصدير من اخلارج وإليه

ما صدر من فتاوى يف  ،ويدخل يف حاليت الضرورة واحلاجة يف نظري ما يأيت .٣
) ٢٧(والفتـوى  ) ٧/٦(حيث ينص القرار  ،الس األوريب لإلفتاء والبحوث

ملقدمة إليه يف موضوع التأمني ناقش الس البحث واألوراق ا( :على ما يأيت
واطلع على ما صدر عن اـامع الفقهيـة    ،وما جيري عليه العمل يف أوروبا

  :وانتهى إىل ما يلي ،واملؤمترات العلمية ذا الشأن



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٠٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

مع مراعاة ما ورد يف قرارات بعض اامع الفقهية من حرمـة التـأمني    :أوالً 
ابتة دون أن يكون للمسـتأمن احلـق يف   الذي يقوم على أساس األقساط الث(التجاري 

الذي يقوم على أساس (ومشروعية التأمني التعاوين ) أرباح الشركة أو التحمل خلسائرها
مع اقتصـار دور   -إن وجد  -واختصاصهم بالفائض  ،التعاون املنظم بني املستأمنني

يئـات  فإن هناك حـاالت وب  ،)الشركة على إدارة حمفظة التأمني واستثمار موجوداا
سيما حالة املسلمني ، والوتلبية متطلباا ،تقتضي إجياد حلول ملعاجلة األوضاع اخلاصة

وتشتد احلاجة إىل االستفادة منه لدرء األخطار  ،يف أوروبا حيث يسود التأمني التجاري
وعدم توافر البديل اإلسـالمي   ،اليت يكثر تعرضهم هلا يف حيام املعاشية بكل صورها

فإن الس يفيت جبـواز التـأمني    ،وتعسر إجياده يف الوقت احلاضر) كافليالتأمني الت(
   :التجاري يف احلاالت التالية وما مياثلها

مثل التأمني ضد الغري على السـيارات واآلليـات    ،حاالت اإللزام القانوين -١
وبعـض   ،)أو التقاعـد  ،ن االجتماعياالضم(والعمال واملوظفني  ،واملعدات

  .سي وحنوهااالصحي أو الدر حاالت التأمني
حيث يغتفر معهـا   ،حاالت احلاجة إىل التأمني لدفع احلرج واملشقة الشديدة -٢

  .الغرر القائم يف نظام التأمني التجاري
  :ومن أمثلة ذلك

  .وحنوها ،واملدارس ،واملراكز ،كاملساجد :التأمني على املؤسسات اإلسالمية -١
واملعدات واملنـازل واملؤسسـات املهنيـة    التأمني على السيارات واآلليات  -٢

كاحلريق والسرقة وتعطل  ،درءا للمخاطر غري املقدور على تغطيتها ،والتجارية
  .املرافق املختلفة



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٠٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ة اليت قد يتعرض هلا املستأمن وأفـراد  ظالتأمني الصحي تفادياً للتكاليف الباه -٣
أو تـدين   ،ئهـا أو بط ،وذلك إما يف غياب التغطية الصحية اانية ،عائلته

  .مستواها الفين

اً  إرجاء موضوع التأمني على احلياة جبميع صوره لدورة قادمة السـتكمال   :ثانی
  .دراسته

اً  يوصي الس أصحاب املال والفكر بالسعي احلثيث إلقامة املؤسسـات   :ثالث
ا تأمني التكافلي اإلسالمي ما استطاعوالوشركات  ،املالية اإلسالمية كالبنوك اإلسالمية

  ).إىل ذلك سبيالً 

  :التأمین األصلي، والتأمین التبعي
وحينئذ تطبق عليـه القـرارات    ،قد يكون التأمني التجاري هو املقصود بالعقد

أو  ،فال جيوز اإلقدام عليه إالّ لضـرورة  ،السابقة والفتاوى الصادرة من اامع الفقهية
  .-كما سيأيت  -حلاجة ترتل مرتلة الضرورة 

أو  ،ن عقد التأمني التجاري تبعاً لعقد آخر مثل عقد البيـع والشـراء  أما إذا كا
فإن العقد األول األصـلي إذا كـان    ،أو االعتمادات املستندية أو حنوها ،االستصناع

مشروعاً سيظل مشروعاً على رأي مجاعة من الفقهاء القائلني بأن الشروط إذا مل تؤد إىل 
صحيحاً استناداً على حادثة بريرة اليت اشترط ويظل العقد  ،غرر مؤثر فإا تفسد فقط

 ،هـذا الشـرط   ×ولذلك ألغى الرسول  ،بائعها شرطاً باطالً وهو أن الوالء ملن أعتق
ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست يف كتاب اهللا؟ من (( :وأبقى العقد صحيحاً وقال

  .)١( ))...ن شرطَ مائة شرططاً ليس يف كتاب اهللا فليس له، وإاشترط شر

                                                
، ومسـلم يف  ٢٣٧٣أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العتق باب ما جيوز من شروط املكاتب بـرقم  ) ١(

   .٢٧٦٢صحيحه كتاب العتق باب إمنا الوالء ملن أعتق برقم 



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٠٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ه اإضافة إىل قاعدة األصالة والتبعية اليت يدل عليها احلديث الصـحيح الـذي رو  
 من باع عبداً(( :×قال رسول اهللا  :قالت ،البخاري بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها

  .)١))(ن يشترطه املبتاعوله مال، فماله للذي باعه إالّ أ
ة تفيت جبواز التأمني التجاري وهلذه األسباب كانت هيئات الفتوى والرقابة الشرعي 

أو عدم  ،لالعتمادات املستندية اخلارجية يف حالة عدم وجود شركات للتأمني التعاوين
  .قدرا على حتقيق املطلوب

  :التأمین الصحي
  :التعریف بالتأمین الصحي

 منيفالتأ ،خيتلف تعريف التأمني فيما إذا كان تأميناً جتارياً أو تعاونياً أو اجتماعياً  
والشـركة   ،التجاري هو عقد معاوضة بني املؤمن له الذي التزم بدفع أقساط التـأمني 

و حتقق اخلطر املعـني يف  أ ،ثمبلغ التأمني يف حالة وقوع احلاداملؤمنة اليت تلتزم بدفع 
   .)٢(العقد

                                                
بـرقم  ... يف صحيحه كتاب املساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شـرب يف حـائط   أخرجه البخاري ) ١(

، وهو جـزء مـن   ٢٨٥٤، ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب من باع خنالً عليها مثر برقم ٢٢٠٥
                                               )).يشترط املبتاع ومن ابتاع عبداً فما له للذي باعه إال أن ......  ((حديث لفظه 

من القانون املدين الكوييت،  ٧٧٣واملادة  ،من القانون املدين املصري ٧٤٧وهذا خالصة ما جاء يف املادة ) ٢(
من القانون  ٩٤٧واملادة  ،من القانون املدين العراقي ٩٨٣من القانون املدين السوري واملادة  ٧١٣واملادة 

دار النهضة .الوسيط يف شرح القانون املدين، ط :اق السنهوريعبدالرز. د :املدين اللييب، ويراجع كذلك
جامعـة  . أحكام التأمني يف القـانون والقضـاء ط   :أمحد شرف الدين. ود) ٧/١٠٨٤( ١٩٦٤العربية 

التـأمني التجـاري والبـديل     :غريب اجلمال.وما بعدها، ود ١٨م ص ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الكويت 
دار االعتصام، . التأمني بني احلل والتحرمي، ط :يسى عبدهع. ، ود٦٢دار االعتصام، ص . اإلسالمي، ط

 ١٦٤هـ، ص ١٤٠٢عقود التأمني، رسالة دكتوراه بكلية حقوق القاهرة عام  :حممد الزغيب. ، ود٨ص 
، وحبثه املنشور يف جملـة االقتصـاد   ١٩مؤسسة الرسالة ص .مني، طنظام التأ :واألستاذ مصطفى الزرقا



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٠٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

محلة (وأما التأمني التعاوين اإلسالمي فهو عبارة عن اتفاق جمموعة من املشتركني   
وذلك من خالل التربع بأقساط  ،على حتمل آثار األخطار النامجة عن احلوادث )الوثائق

  .)١(التعويض ملن يقع عليه الضرر منهم طبقاً لنظام معني
أو التعـاوين   ،والتأمني الصحي هو نوع من التأمني التجاري أو التأمني التعاوين  

  .لعالج والرعايةفهو التأمني الذي يكون حمله صحة اإلنسان من حيث ا ،اإلسالمي
والتأمني االجتماعي هو التأمني الذي يستهدف محاية مصلحة عامة مثل الطبقة   

أو من خالل تشريعات تلزم أصـحاب العمـل    ،العاملة سواء عن طريق الدولة نفسها
بالتأمني لصاحل محايتهم من أخطار املهنة أو ضمان نوع من العيش الكرمي هلـم بعـد   

  .٢أو االلتزام من قبل الدولة بتأمينهم الصحي ،سرهمأو أل ،تقاعدهم أو عجزهم

   :أنواع التأمین الصحي
  :ميكن تقسيم التأمني الصحي إىل نوعني أساسني مها

   .التأمني اإلجباري الذي جتربه الدولة -١
التأمني االختياري الذي خيتاره الشخص مبحض إرادته مع شركات التأمني  -٢

  .أو التعاوين اإلسالمي ،التجاري

  :حكم التأمین الصحي

                                                                                                              
من حبوث املؤمتر العاملي الدويل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة امللك عبدالعزيز  اإلسالمي، ضمن حبوث خمتارة

  . ٣٧٣هـ ص ١٤٠٠.   ط
الثانيـة  . التأمني اإلسالمي، دراسة فقهيـة تأصـيلية، ط   :علي القره داغي. د :يراجع ملزيد من التفصيل) ١(

  .وما بعدها  ٤٥٤، وص ٢٧ص  ٢٠٠٥
  .٣١املرجع السابق ص  :علي القره داغي. ، د٢٠٤عقود التأمني ص  :حممد بلتاجي. د) ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٠٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

حبسب انتمائـه إىل أصـل    -من حيث املبدأ  -خيتلف حكم التأمني الصحي   
ومن خالل الشركات التجارية فإنـه   ،فإن كان يتم حسب التأمني التجاري ،التأمني

حيكم عليه باحلظر واحلرمة بناء على القرارات والفتاوى الصادرة من اـامع الفقهيـة   
  .ت الفقهيةواملؤمترات والندوا

أما إذا كان يتم من خالل التأمني االجتماعي الذي تلتزم به الدولة فـإن هـذا     
ومنها قرار جممع البحوث اإلسالمية يف مـؤمتره   ،مشروع بناًء على القرارات اجلماعية

جواز التأمني االجتماعي ـ كما سبق ـ وأما إذا كان   :م حيث نص على١٩٦٥الثاين 
فإن هذا مشـروع كمـا ذكرنـا    ) التكافل(لتعاوين اإلسالمي يتم من خالل التأمني ا

  .القرارات اجلماعية يف هذا الشأن

أمین  ود للت یغ والعق ن الص ة م ات العملی ض التطبیق بع
  :الصحي

ومع احلكم السابق الذي ذكرناه للتأمني الصحي من حيث أصـله ومرجعيتـه     
 ،األشـخاص  فإن هناك بعض الصـور والتطبيقـات جتـري بـني     ،وطريقة تنفيذه
 ،أو بني شركات التأمني واملستشفيات حتتاج إىل بيان احلكم الشرعي له ،واملستشفيات

حيث نوقشت بعض هذه الصور يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر جممع الفقه اإلسـالمي  
وقدمت  ،م٢٠٠١ديسمرب ٢٧-٢٢/ هـ ١٤٢٢شوال ١٢-٧املنعقد يف الكويت يف   

وحبث املستشار  ،حبث فضيلة الشيخ الصديق الضريرولكن  ،فيها جمموعة من البحوث
وأنا أذكرها  ،حممد بدر يوسف املنياوي ذكرا الصور اآلتية مع بيان حكمها يف نظرمها

      :وهي ،مث أعقب مبا يظهر يل رجحانه ،مع بيان رأيهما

   :الحالة األولى



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٠٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

لقاء مبلغ  ،حالة اتفاق شخص مع مستشفى على أن يتعهد مبعاجلته طيلة فترة معينة
  .وقد اتفق البحثان على منعها ،مع التزام املستشفى بالدواء والعمليات ،معني

وكان أساس ذلك يف حبث املستشار املنياوي أن هذا االتفاق منوذج من التأمني   
يف حني  ،التجاري خبصائصه املعروفة اليت أوضح البحث انطباقها على التفصيل الوارد به

يق سبب املنع إىل ما يف الصورة من غرر ناشئ عـن اجلهـل   أسند فضيلة الشيخ الصد
واجلهل حبصـول   ،واجلهل باملدة اليت ميكثها املريض باملستشفى ،ونوعه ،مبقدار الدواء

وأن ذلك كله ينطوي على ارتكاب للغرر من  ،العالج أو عدم حصوله يف املدة احملددة
مث يـذهب إىل   ،إىل العالجإذ يف إمكان الشخص أن ينتظر إىل أن حيتاج  ،غري حاجة

  .املستشفى ويتعاقد بالطريقة املشروعة
مضمون التـأمني التجـاري احملظـور    يف ألن هذا داخل فعالً  ،وأنا أتفق معهما

  .بقرارات اامع الفقهية

   :الحالة الثانیة
حالة اتفاق املؤسسات مع املستشفيات للتعهد بعالج املوظفني أو العمال طـوال  

فقـد اختلـف    ،مع االلتزام بالدواء والعمليات وحنوها ،قاء مبلغ حمددول ،فترة معينة
  .البحثان يف النتيجة

فرأي فضيلة الشيخ الصديق أن هذا االتفاق يأخذ حكم إجارة األجري املشـترك  
ويأخذ حكم إجارة منافع األعيان بالنسـبة السـتعمال األسـرة     ،بالنسبة للمستشفى

  .بة لتقدمي الدواءويأخذ حكم البيع بالنس ،واحلجرات
وهو كثري يف عقد البيع  ،ألن الغرر حييط ا ،وانتهى فضيلته إىل منع هذه الصورة

مث هو يدخل املعقود عليـه   ،فالدواء جمهول النوع واملقدار ؛الذي ورد فيه النهي خاصة
 ،وكذلك عدد من سيحتاجون إليـه  ،فالعالج غري معلوم قدره ،أصالة يف عقد اإلجارة



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦١٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فقد ميكـث   ،وعدم حتديد مدا وقت التعاقد ،لعدم العلم ،فعة بداخلها اجلهلوقدر املن
وال حاجة تدعو إىل هذا االتفـاق لـن    ،وقد ميكث أكثر ،املريض يف املستشفى يوماً

  .العالج ميكن الوصول إليه بطريق آخر مشروع
 اصطالح" مؤسسة"إن كلمة  :أما حبث املستشار املنياوي فقد قال يف هذه الصورة

 ،وال تسعى أساساًَ إىل الربح ،قد يطلق على املؤسسة العامة اليت تدير مرفقاً عاماً ،قانوين
وأن هذه املفارقة هلا أثرها  ،مملوكة للدولة توقد تنصرف إىل املؤسسة اخلاصة اليت ليس

 ،قد يؤثر يف احلكم الشرعي ،فى للدواءشكما أن اشتراط تقدمي املست ،على احللّ واحلرمة
  :فقد قسم البحث هذا النوع إىل ثالث صور ومن مث



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦١١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

   :الصورة األولى
حيث تكون املؤسسة عامة أو تابعة للدولة أو تنفذ التزماً مفروضاً عليهـا مـن   

ـ يف ري على موظفي هـذه املؤسسـة    ففي هذه احلالة يكون التأمني الذي جي ،الدولة
 ،و منفذه ألوامرهـا ة أسة بوصفها هيئة من هيئات الدولحقيقته ـ نظاماً تفرضه املؤس 

و أوبالتايل يكون التأمني الصحي هنا من قبيل التأمينات االجتماعية اليت تقدمها الدولة 
   .وهو باتفاق اامع الدولية اإلسالمية ـ حالل ال شبهة فيه ،املؤسسات اخلاضعة هلا

  .وأنا اتفق مع سعادة املستشار يف هذا احلكم وسببه

   :الصورة الثانیة
 ،ن املؤسسة مؤسسة خاصة غري ملزمة من الدولة بالتـأمني الصـحي  حيث تكو

ففي هذه الصورة اليت انتهت دراسة املستشار  :ويكون املستشفى غري ملزم بتقدمي الدواء
وفق املصـطلحات  " بعقد التأمني الصحي" إىل أن هذا االتفاق يدخل حتت ما يسمى 

 ،ن املؤسسة ليس هلا مصلحة ذاتيةأل ،فهو ليس بعقد تأمني جتاري ،الدراسات القانونية
بط بني املؤمن عليهم واضح مـن ذات العقـد وال   اوألن التر ،وإمنا دف إىل التكافل

ألنه ليس قائمـاً   ،اً خالصاًيوهذا االتفاق ليس كذلك عقداّ تعاون ،يستقى من خارجه
ذات مث هو يف  ،وألن شخصية املؤمن ختتلف عن شخصية املؤمن له ،على التربع احملض

ألن املؤسسة اليت أبرمته ال متثل الدولة وال تعقده امتثـاالً   ،الوقت ليس عقداً اجتماعياً
ويقترب كثرياً من  ،يغلب عليه اهلدف االجتماعي ،وإمنا هو عقد تأمني خمتلط ،ألوامرها
 ،تغليباً للجانب االجتماعي فيـه  ،ومن مث فإن األوىل به أن يفوز باملشروعية ،التربعات

ومن تسوية العاملني يف املؤسسات اخلاصة مبـوظفي   ،اً ملا يوفره من خري عميموحتقيق
  .لتحقق مناط هذه التسوية فيهم مجيعاً ،املؤسسات العامة



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦١٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

على أن حبث املستشار قد اشترط للحكم باملشروعية يف هذه الصورة أن يتحقـق  
لعالج جاريـاً  ويكون ا ،فيكون املقصود منه مصلحة اجلماعة ،اهلدف من مجاعية العقد

وواقعاً بالقدر الذي ال يتنافر مع املبلغ املـدفوع مـن    ،وفقاً للمجريات العادية لألمور
وهذا إمنا يكون إذا كان عدد العاملني من الكثرة حبيث تضمن ذلك قـوانني   ،املؤسسة

ويكون من حق أطراف التعاقد تعديل مقدار املبلـغ   ،اإلحصاء وقانون األعداد الكبرية
على هدى ما  ،وتعديل املزايا التأمينية اليت يتمتع ا املستفيدون ،زم به املؤسسةالذي تلت

 ،قد يطرأ من ظروف أو يكون قد وقع من خطأ يف البيانات اليت كانت أساس التـأمني 
  .التزاماً جبماعية العقد ،وهذا كله على حنو ما استقر عليه عرف التعامل
ألن التأمني يف  ،وأرى رجحان احلرمة وأختلف مع الباحث الكرمي يف هذا احلكم

وعقداً  ،هذه الصورة يتم بطريقة التأمني التجاري القائم على املعاوضة شكالً وموضوعاً
ن العقد نفسه هو عقد معاوضة كما أو ،ولذلك ال يترتب عليها إرجاع الفائض ،وآثاراً

اجلماعة لـيس  وكون املقصود منه مصلحة  ،هو احلال يف بقية أنواع التأمني التجاري
يخ الصديق من الغرر احمليط ا من كـل  ، وملا ذكره فضيلة الشوصفاً مؤثراً يف احلكم

  .جانب

   :الصورة الثالثة
 ،ويكون املستشفى ملزماً بتقدمي الداوء مع العـالج  ،حيث تكون املؤسسة خاصة

 رواية فقد ذهب الشافعية واحلنابلة يف ،ويف هذه الصورة جند اختالف الفقهاء يف السابق
 ،يف حني منعه اآلخرون ،واملالكية يف قول إىل جواز اشتراط أن يكون الدواء من الطبيب

   .١منهم الظاهرية

                                                
لفكـر  دار ا. واحمللـى البـن حـزم ط   ) ٤٢٣ـ  ٥/٤٢٢(در الغرب اإلسالمي . الذخرية ط :يراجع) ١(

 .) ٦/١٦٣(وحتفة احملتاج مع الشريواين ) ٧/٣٢١(نصاف واإل) ٨/١٩٦(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦١٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ألنه مما جرى بـه العـرف    ،والذي يظهر يل رجحانه هو جواز هذا االشتراط  
وأن هـذه   ،)١(وهو من القضايا اليت يلحظ فيها أثر األعراف واألوضاع الزمنية ،اليوم
وألن  ،الفقهية كانت نابعة عن الظروف احمليطة ا واألعراف السائدة يف عصرهم اآلراء

   .الغرر املوجود ال يؤدي إىل الرتاع

   :الحالة الثالثة
هي احلالة املعروضة من تطبيقات التأمني  الصحي اليت تتوسط فيها شركة تـأمني  

فقد اتفقـت آراء   ،ة بالعالججتارية أو تعاونية يف العالقة بني املستفيدين واجلهة املتعهد
فالصورة غري  ،الوسيطة من شركات التأمني التجارية الشركةالباحثني على أنه إن كانت 

فإن الصورة  ،وإن كانت من شركات التأمني التعاونية اليت ال تسعى إىل الربح ،جائزة
        .وهذا هو الصحيح ،تكون جائزة

   :صور أخرى ذكرتھا األمانة لبحثھا، وھي
والتأمني ضد احلوادث عند  ،ولية يف املساجد واملدارس اإلسالميةئلتأمني ضد املسا

إذا تعني سبيالً المتالك بعـض   Full Coverageوالتأمني الشامل   ،شراء السيارات
   إليهـا وتأمني احلاجة إىل االستشارات القرارية يف ظل مسـيس احلاجـة    ،السيارات

طارئة عنـد التعطـل املفـاجئ    ال املساعدات وتأمني احلاجة إىل ،بعد أحداث سبتمرب
   .AAAللسيارات 

وإالّ  ،فهذه الصور إن متت من خالل التأمني التعاوين اإلسالمي فهي حالل  
حبيث إذا وصلت إىل مرحلة الضرورة أو  ،فتطبق عليها القواعد السابقة اليت ذكرناها

مؤقتاً بإمكانية تأسيسها من احلاجة املاسة اليت ترتل مرتلة الضرورة فهي جائزة جوازاً 
  .هذا واهللا أعلم ،خالل الشركات اإلسالمية

  

                                                
متر العاملي عن الطب اإلسالمي، فقه الطبيب وأدبه، حبث مطبوع ضمن أحباث املؤ :عبدالستار أبو غدة. د) ١(

 .حبثه السابق  :واملستشار املنياوي ٥٩٤الكويت ص . ط



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 
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   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦١٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  
  

  عقود التـأمین
خارج دیار اإلسالم في ظل 

  الحاجة إلیھ
  
  

  إعداد الدكتور


  مدیر مركز صالح كامل لإلقتصاد اإلسالمي
  أستاذ المحاسبة بكلیة التجارة ـ جامعة األزھر

  عالخبیر بالمجم



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  :تمھید 

التأمني من املوضوعات اليت القت عناية كبرية من فقهاء املسلمني، ولقد تطور 
النظر الفقهي له على مراحل حىت اية القرن العشرين الذي شهد قيام صناعة تأمني 

ثر إسالمية يف صورة العديد من شركات وصناديق التأمني اإلسالمية واليت كان هلا أ
مباشر يف تطوير الصناعة التأمينية التقليدية حيث بدأت بعض شركات التأمني التجاري 

تباع بعض أساليب املزاولة لشركات التأمني اإلسالمي األمر الذي ضيق ايف العامل كله 
  .اخلالف الفقهي حول مشروعية عمليات التأمني  ةشق

مشكور من سعادة األستاذ  وإعداد هذه الورقة يأيت استجابة لدعوة كرمية وتكليف
للمشاركة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا األمني العام  – صالح الصاوي/ الدكتور

والعنوان الذي وضعه . سوكوتو بنيجريياللمجمع املزمع عقده مبدينة  الثالثا يف املؤمتر 
  :امع جاء بالشكل التايل

  .إليها عقود التأمني خارج ديار اإلسالم يف ظل عموم احلاجة 
  .التأمني الطيب

  .التأمني على السيارات
  .التأمني على املمتلكات

  .التأمني على املنشآت العلمية
  . التأمني ضد املسئولية القانونية

والغرض األساسي من إعداد هذه الورقة هو تقدمي املعلومات حول املوضوع متكن 
التأمني على األشياء  من مناقشتها من إصدار قرار للمجمع يف صورة فتوى شرعية حول

  . املذكورة يسترشد ا املسلمون املقيمون يف البالد األجنبية
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٦١٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

عام لبيان  :األول :ومن أجل ذلك مت تنظيم الدراسة يف هذه الورقة يف جزئني
موقف اإلسالم من فكرة التأمني وبيان موجز لالجتهاد الفقهي حول أسلوب التنفيذ 

اول إنزال ما فيتن :ف الفقهي يف ذلك، أما اجلزء الثاينوالتطبيق للتأمني وحترير حمل اخلال
  . إليه يف اجلزء األول على التساؤل الوارد يف ورقة امع ينتهى
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٦١٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  موقف اإلسالم من التأمین

  :التأصیل اإلسالمي للتأمین :أوالً 
التأمني وسيلة للوصول إىل غاية وهي حتقيق األمن، ويرتكز على إدخار جزء من 

 ياملال ملواجهة احلوادث واحلاجات املستقبلية، سواء مت ذلك على املستوى الشخص
الفردي أو مت على املستوى اجلماعي، ووفق هذا التصور ميكن أن نؤصل للتأمني إسالمياً 

   :على الوجه التايل

   :األمن نعمة إلھیة، وحاجة إنسانیة) أ ( 
انه وتعاىل امنت باألمن على أما كونه نعمة إهلية فيظهر يف أن اهللا سبح -١

 :عباده ومن املعروف أنه ال ميتهن إال بالنعم، ويستدل على ذلك بقوله تعاىل
كما كان  )١(﴾الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت ﴿

وإِذْ ﴿ :ألهله وملكة يف قوله تعاىل األمن أحد مطلبني يف دعاء سيدنا إبراهيم 
رقَالَ إِباترالثَّم نم لَهأَه قزارناً ولَداً آمـَذَا ب لْ هعاج بر يموالدعاء  )٢( ﴾اه

  . هللا يكون بطلب اخلري والنعم
وأما كونه حاجة إنسانية، فإن علماء االقتصاد بناء على الدراسات  -٢

باملوارد  اإلنسانية توصلوا إىل أن اهلدف من االقتصاد هو إشباع احلاجات اإلنسانية
احلاجات  :النوع األول :املتاحة، وأم قسموا هذه احلاجات إىل نوعني مها

واليت يأيت الطعام على قمتها مث الشراب واملسكن ) اجلسمية(الفسيولوجية 
ويأيت على قمتها احلاجة ) النفسية(احلاجات السيكولوجية  :وامللبس، والنوع الثاين

                                                
  .٤ - ٣ :قريش) ١(
  .١٢٦ :البقرة) ٢(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦١٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وبدون إشباع هذه احلاجات بنوعيها ال ميكن إىل األمن مث االنتماء والتقدير، 
لإلنسان أن يعيش، وهذا مما سبق به القرآن الكرمي الذي ذكر يف أكثر من 
موضوع هذه احلاجات مثلما سبق ذكره يف البند السابق ويف آيات أخرى منها 

تيها رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكَان وضرب اللّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْ﴿ :قوله تعاىل
   .)١( ﴾فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ

  :التأمین مطلب إسالمي - ب
إذا كان األمن ذه األمهية يف اإلسالم فإن طلبه مشروع، وهذا الطلب يكون 

يق التأمني، وهو يف اال االقتصادي واملايل يتم بادخار جزء من املال يف عن طر
حالة السعة ملواجهة حاالت العجز والعوز اليت ميكن أن تقع بانقطاع مصدر الدخل 
أو ملواجهة زيادة املتطلبات االقتصادية أو الستبدال مال هالك، وهذا ما يؤكد عليه 

يات القرآنية العديدة اليت تناولت إنفاق املال اإلسالم يف مصادره األصلية فكل اآل
طالبت بإنفاق بعض املال وليس كله مما يعين ضرورة ادخار جزء منه كما يف قوله 

ومن للتبعيض أي املطلوب إنفاق بعض الرزق  )٢( ﴾ومما رزقْناهم ينفقُونَ﴿ :تعاىل
هذا ما تؤكده األحاديث أو الدخل وادخار الباقي ملواجهة احلاجات املستقبلية، و

 –الكسب (النبوية الشريفة صراحة مثل احلديث اجلامع ألركان االقتصاد الثالثة 
، والذي رواه ابن النجار عن عائشة رضي اهللا عنها يف قول )االدخار –اإلنفاق 
رحم اهللا امرءاً اكتسب طيباً وأنفق قصداً وقدم فضالً ليوم فقره (( ×الرسول 
  . ل ما فاض من الدخل أو الكسب بعد اإلنفاقوالفض )٣())وحاجته

الذي قال فيه لسعد ابن أيب وقاص حينما أراد أن  ×وأيضاً حديث رسول اهللا 
إن تدع وارثك غنياً خري من أن تدعه إنك " ×يتصدق مباله فقال له الرسول 

                                                
  .١١٢: النحل) ١(
  .٣: البقرة) ٢(
  .٣١٠٤رواه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري برقم ) ٣(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٢٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فهذا توجيه لالحتياط مالياً باالدخار للمستقبل وعدم . )١("فقرياً يتكفف الناس
  . ق كل املال وهو بالضبط مغزى التأمنيإنفا

  :التعاون على التأمین قیمة إسالمیة -جـ 
والرب هو  )٢(﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى﴿ :حيث يقول اهللا سبحانه وتعال

كل ما فيه خري، وخري الناس أنفعهم للناس، ومن أبواب النفع مد يد العون ملن 
ه خاصة وأنه قد تطرأ على اإلنسان حاجة يف مستقبل أصابه ضرر يف نفسه أو مال

األيام ال تكفي مدخراته الشخصية عن مواجهتها وهنا يأيت التعاون بني الناس 
بتجميع مدخرام معاً وتعويض من يتعرض منهم خلطر يصيبه يف ماله من هذه 

  . املدخرات
تفق مع أصول وهكذا جند أن فكرة التأمني لتحقيق األمن وكوا تتم مجاعياً ت

التساؤل  ما ال خيالف فيه أحد، ولكن يبقى اإلسالم وأحكامه وتوجيهاته وهذا
حول أساليب التنفيذ للتأمني، فإذا كانت الغاية وهي األمن مشروعة وأن حتقيقها 

هذه الغاية باملمارسة العملية  عاون مطلوب شرعاً، فهل الوصول إىلباالدخار والت
الل الشركات القائمة تتفق مع أحكام وقيم اإلسالم ؟ هذا اليت يتم ا التأمني من خ

  . ما سنتعرف عليه يف الفقرة التالية

   :الموقف الفقھي من أسالیب تنفیذ وتطبیق التأمین :ثانیاً 
وهذه اآلراء بدأت منذ  :موجز اآلراء الفقهية حول التأمني بشكل عام - أ

القرن العشرين وحىت الربع األخري  ظهور عمليات التأمني يف العامل اإلسالمي يف بداية
                                                

... يحه كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا أخرجه البخاري يف صح) ١(
، واللفظ ٣٠٧٦، ومسلم يف صحيحه كتاب الوصية باب الوصية بالثلث برقم ٢٥٣٧برقم 

  محد من مسند العشرة املبشرين باجلنة من مسند أيب إسحاق سعد بن املذكور هو يف مسند أ
  .أيب وقاص

  .٢ :املائدة) ٢(
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٦٢١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

حيث  )١(منه، وبالنظر إيل املمارسة التأمينية من خالل شركات التأمني التجاري
   :ظهرت ثالث اجتاهات فقهية هي

يري حرمة وعدم جواز التأمني مطلقاً سواء بالنظر إىل  :االتجاه األول -١
و بالنظر إىل اخلطر عقد التأمني الشتماله على الغرر وألنه عقد ضمان فاسد، أ

املؤمن ضده ألن فيه حتد للقدر، أو بالنظر إىل املمارسة من خالل شركة التأمني 
اليت تستويل على أموال الناس بدون وجه حق واستثمار أموال التأمني بالفائدة 

  . الربوية احملرمة 
ويرى جواز التأمني ألنه كنظام فيه تعاون والتعاون  :االتجاه الثاني -٢
اجلائز شرعاً، أو أنه من العقود  شرعاً، وأنه عقد يشبه عقد املوالةبه  مأمور

  . املستحدثة اليت ال ختالف نصاً شرعياً
ويرى جواز التأمني على املمتلكات واألشياء  :االتجاه الثالث -٣

  . واملسئولية وحترمي التأمني على احلياة حبجة أن فيه حتد للقدر
لقد حدثت متغريات يف الفكر  :ي حالياًما انتهى إليه املوقف الفقه - ب

تطور املوقف الفقهي حيال التأمني، فعلى  م أدت إىل١٩٧٩يق بدءاً من عام والتطب
املستوى الفكري زادت الدراسات العلمية فقهية وغريها حول التأمني، وعلى 
املستوى التطبيقي أنشئت العديد من شركات التأمني اإلسالمية ومارست عملها 

كان من جراء ذلك أن أصبح املوقف الفقهي من التأمني اآلن يتلخص يف بنجاح، و
  :)٢(اآليت

تأمينات احلياة أو (االتفاق علي جواز أنواع التأمينات املختلفة الثالثة  -١
                                                

: ( حبث مقدم إيل مؤمتر –تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي يف جمال التأمني  –سعد اجلرف  حممد. د) ١(
-١٧املنعقد مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة األزهر ) الصناعة التأمينية يف العامل اإلسالمي 

  .٢٥-١اجلزء الثاين من كتاب املؤمتر ص  –م ٢٠٠١مارس  ١٨
ام أو الراجح للكثري من الفقهاء، واامع الفقهية، وإن كانت توجد بعض اآلراء هذا هو االجتاه الع) ٢(

  .الفردية اليت مازالت حترم التأمني بشىت أنواعه وممارساته أو اليت جتيز التأمني التجاري



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٢٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ألا مجيعاً تقوم ) تأمينات املسئولية –تأمينات املمتلكات أو األشياء  –األشخاص 
نسان يف ماله بانقطاع دخله يف حالة على تعويض مايل خلطر متوقع يصيب اإل

التوقف عن العمل للعجز أو الوفاة وانقطاع دخل من كان يعوهلم به أو لإلنفاق على 
عالجه يف حالة املرض وذلك بالنسبة لتأمينات احلياة، أو لتعويضه عن ماله الذي فقد 

ئول عنه حبريق أو سرقة يف التأمني على املمتلكات، أو ملساعدته يف دفع ما هو مس
  . من ضرر يصيب الغري يف حالة التأمني على املسئولية

من حيث املمارسة، أو املزاولة، فإن الرأي الفقهي أجاز التأمني التكافلي  -٢
سواء البسيط يف صورة اتفاق جمموعة على دفع حصص لتعويض من يصيه ضرر 

إيل جملس أمناء منهم يف ماله أو دخله، أو على دفع اشتراكات دورية يعهد بإدارا 
منهم يف صورة صندوق تكافل مملوك هلم، وكذا أجاز الفقهاء وطبق فعالً نظام 
التأمني التكافلي املركب من خالل إنشاء شركة تأمني مسامهة إسالمية تقوم على ما 

   :يلي
تكوين الشركة من املسامهني الذين يقدمون رأس املال وعهد بإدارا إىل إدارة  -

  . فنية متخصصة
تنظيم العالقة بني الشركة وبني املستأمنني بتحصيل اشتراكات منهم على أن  -

يتربعوا جبزء من هذه االشتراكات وتكوين حمفظة من جمموع االشتراكات اليت تكون 
ملكاً هلم، وتقوم الشركة بإدارة عمليات التأمني من حتصيل االشتراكات ودفع 

وكالة بأجر إلدارة عمليات (حمدد  لك مقابل أجرذالتعويضات لن يقع عليه ضرر و
مث تستثمر املال احملصل من االشتراكات وعائد االستثمار يوزع بني الشركة ) التأمني

بصفتها مضارباً وبني املستأمنني أرباب أموال بنسبة ما دفعه كل منهم، أما الفائض 
املدفوعة  التأميين والذي ميثل الفرق بني جمموع االشتراكات احملصلة وبني التعويضات

واالحتياطيات الفنية احملتجزة، فيوزع على املستأمنني بنسبة إمجايل ما دفعه كل منهم من 
اشتراكات، هذا باإلضافة إىل التزام الشركة باستثمار األموال بالصيغ الشرعية وبعيداً 

  . عن االستثمارات الربوية



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 
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فيه على الفائض أما التأمني التجاري الذي متارسه شركة مسامهة والذي حتصل  -
التأميين وعلى عائد استثمار أموال التأمينات فالرأي الراجح فقها للعديد من الفقهاء 

   :املعاصرين واامع الفقهية هو حرمة هذا النوع من التأمني لآليت
فساد العقد بني الشركة واملستأمنني ألن أحد البدلني فيه وهو التزامات الشركة  -

تبذل  راده بعقد وال يتحقق حبراسة فعليةمن شيء جمرد ال جيوز إفإن كان األمن، فإن األ
الشركة وجمموع املستأمنني فإن التزامات الشركة غري حمددة على وجه الدقة وبالتايل 

وإن قال البعض بأنه عقد تربع ال  ،والغرر منهي عنه شرعاً ،يدخل فيه الغرر واجلهالة
وال التربع للشركة ليس مقصوداً،  :انياًوث ،ال يذكر هذا يف العقد :فإنه أوالً ةمعاوض

فالتربع  ،يقال أن عقد التأمني يف شركات التأمني اإلسالمية عقد تربع وهذا يقاس عليه
  .يف شركة التأمني اإلسالمية للمستأمنني مع بعضهم وليس للمسامهني يف صورة الشركة

ألن الشركة تستويل  ،ن العملية فيها أكل أموال الناس بالباطل املنهي عنه شرعاإ -
على الفائض التأميين حلساب املسامهني وعلى عائد استثمار أموال التأمينات، بينما يف 
شركة التأمني اإلسالمية فإن هذا الفائض وعائد االستثمار ألصحاب األموال وهم 
املستأمنون والشركة تستحق أجراً على إدارة عمليات التأمني، وحصة يف الربح مقابل 

  . يف استثمار أموال التأمنيعملها 
إن جزءاً كبرياً من استثمارات شركات التأمني التجارية تتم عن طريق اإلقراض  -

  . واإليداع يف البنوك والتعامل يف السندات وكلها تغل فائدة ربوية حمرمة
هذا بإجياز موقف اإلسالم من التأمني، والذي يف ضوئه ميكن اإلجابة على 

  . زء الثاينتسائل امع يف اجل



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٢٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  عقود التأمین خارج دیار اإلسالم

إن املوضوع الوارد يف ورقة امع تطلب بيان املوقف من عقود التأمني خارج 
ديار اإلسالم يف ظل عموم احلاجة إليها وعدد أنواعاً من التأمني املذكورة يف مقدمة 

ول نتناول املوضوع على هذا البحث، وبناء علي ذلك وعلى ما ورد يف اجلزء األ
  :الوجه التايل

 ً حددت ورقة العمل للمؤمتر أنواع التأمني املطلوب بيان حكمها، وحيتاج  :أوال
أن هذه األنواع الواردة يف الورقة فيها تداخل، فكما قلنا يف ، األمر إيل توضح مفاده

قاً ثالثة اجلزء األول إن أنواع التأمينات بشكل عام وحسب املتفق عليه فكراً وتطبي
   :أنواع رئيسية هي

وتقضي بتحصيل الشركة اشتراكات دورية من املستأمنني  :تأمینات األشخاص
  :على أن تتعهد بدفع تعويض للمستأمن يف إحدى احلاالت التالية

 . قيد احلياة عند بلوغه سناً معيناً وبقائه على -

  .إذا تويف يدفع التعويض لورثته أو املستفيدين يف عقد التأمني -

 . أن تدفع له تكاليف عالجه من األمراض اليت تصيبه -

ويف حاالت أخرى يتم التأمني ملدة معينة فإذا انتهت أو مات املستأمن من  -
 . خالهلا ال تدفع الشركة شيئاً 

أياً كان نوعها، مباين، بضائع، وسائل نقل، حبيث تدفع  :وتأمينات املمتلكات     
اع هذه املمتلكات أو جزءا منها باحلريق أو للمستأمن تعويضاً إذا وقع خطر أض

 .السرقة أو الغرق أو غري ذلك من صور الضياع 

وتكون بدفع الشركة بدل املستأمنني للغري ما يصيبه من  :تأمينات املسئوليةو    
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وهي ما يعرب عنها فقها بتحمله تبعة  ،أضرار يثبت مسئولية املستأمن عنها قانونا
 .انونا باملسئولية القانونيةوق ،اهلالك املتسبب فيه

 :ويف ضوء ذلك نرى أن األنواع اليت ذكرت يف الورقة تنتظم يف اآليت -

إن كان يقصد به تعهد الشركة بتحمل تكاليف عالج  :التأمني الطيب .١
قصد ه تأمني الطبيب املستأمنني فهو يدخل يف تأمينات األشخاص، وإن كان ي

ب عنه موت املريض الذي يعاجله تقصري أو إمهال منه يتسب ضد ما حيدث من
خل يف تأمني املسئولية أو إصابته بعاهة أو ضرر يف جسمه نتيجة املعاجلة فهو يد

 .القانونية

إذا كان ما يعرف بالتأمني اإلجباري الذي  :التأمني على السيارات .٢
يطبق يف مجيع الدول لتعويض الغري عن األضرار اليت تصيبه نتيجة حوادث 

كة للمستأمنني، فهو يدخل يف تأمني املسئولية القانونية، وإن السيارات اململو
كان تأميناً تكميلياً أو ما يسمى بالتأمني الشامل على السيارات والذي يقضي 
جبانب دفع شركة التأمني التعويض ملن أضري يف حادث السيارة، التزامها أيضاً 

دخل يف تأمني بدفع تعويض لصاحب السيارة عن ما أصاا من تلفيات، فهو ي
 . املمتلكات

إن كان  :التأمني على املنشآت التعليمية الواردة يف ورقة امع .٣
على ممتلكات املنشأة من مباين وأثاث فهو يدخل يف تأمني املمتلكات، وإن 
كان تأميناً على الطالب أو العاملني ا ملا قد يصيبهم أثناء تواجدهم يف املنشأة 

 . امهم سياراا فإنه يدخل يف تأمني املسئوليةالتعليمية أو أثناء استخد

ولقد سبق القول أن االجتهاد الفقهي املعاصر جييز أنواع التأمينات حبسب 
أما حمل ) مسئولية –ممتلكات  –تأمينات أشخاص (نوع اخلطر املؤمن ضده 

اخلالف فهو املزاولة أو املمارسة التأمينية بواسطة شركات التأمني التجاري كما 
  . ذكره سبق
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جتدر اإلشارة إىل أن شركات التأمني التجاري يف الدول الغربية ويف بعض  :ثانیاً 
الدول اإلسالمية بدأت تأخذ ببعض أساليب التأمني اليت تتبعها شركات التأمني 

  :اإلسالمية وعلى األخص ما يلي
 إصدار وثائق أو بوالص تأمني تسمى بوليصة التأمني مع املشاركة يف األرباح -أ

وتقضي بأن تدفع الشركة للمستأمن إضافة إىل التعويض يف حالة وقوع اخلطر املؤمن 
  . ضده نصيباً يف األرباح الفعلية اليت حتققها الشركة نتيجة استثمار أموال التأمينات

رد الشركة األقساط اليت حصلتها من املستأمنني إذا مل إصدار وثائق تقتضي  -ب
  .دة التأمنيتعويض يف اية م وا علىحيصل

من ثالثة توجه إيل التأمني التجاري ويبقى فقط  نواألمر ذا الشكل يتالىف نقدي
النقد اخلاص باستثمار الشركة بعض أموال التأمني يف اإلقراض واإليداع بفوائد ربوية، 
مما يعين تضييق شقة اخلالف، وهذا التوجه من شركات التأمني التجاري وإن مل يتم 

ملعاصر صالحية ما انتهي إليه االجتهاد الفقهي ا اآلن إال أنه يدل علىى نطاق واسع عل
لك مبوضوعنا أنه ميكن للمسلمني ذ وما تقوم عليه شركات التأمني اإلسالمية، وصلة

املقيمني يف البالد غري اإلسالمية البحث عن الشركات اليت تتعامل ذا األسلوب 
  .والتأمني لديها

شركات تأمني إسالمية يف بعض البالد اإلسالمية فإنه بالرغم من إنشاء  :ثالثاً 
توجد وبشكل أكرب شركات تأمني جتارية متارس عملها يف مجيع البالد اإلسالمية ويؤمن 

  :لديها بعض املسلمني استنادا إىل ما يلي
التزاما بالقوانني اليت جترب املواطنني على التأمني يف بعض احلاالت مثل التأمني  -١

  . على السيارات وتأمني املسؤولية خاصة للمقاولني وكذا التأمني البحري  :اإلجباري
  .)١(إتباعا لفتاوى صادرة من بعض الفقهاء وجهات الفتوى -ب

                                                
  .م جبواز التأمني التجاري وضد كل األخطار١٩٩٧مثل فتوى دار اإلفتاء املصرية الصادرة عام ) ١(
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أو أخذاً بقاعدة احلاجة العامة اليت ال سبيل إىل تداركها إال بالتأمني  -جـ
لبديل املتاح خاصة يف التجاري نظراً ألمهية التأمني يف احلياة االقتصادية وعدم وجود ا

  .شركات تأمني إسالمية ا املناطق أو البالد اليت ال يوجد
وهذا األمر ميكن االسترشاد به يف بيان حكم التأمني للمسلمني املقيمني يف البالد 

  .غري اإلسالمية فاحلاجة عندهم أقوى من مسلمي الداخل 
التأمني بدفع جزء من  إن عملية إعادة التأمني اليت تقوم فيها شركات :رابعاً 

أقساط التأمني املستحق هلا لدى املستأمنني إىل شركة تأمني أخرى تسمى شركة إعادة 
التأمني مقابل التزام األخرية بتحمل جزء من املخاطر اليت تلتزم ا الشركة األوىل، هذه 

وم ا العملية أصبحت ضرورية يف الصناعة التأمينية وال ميكن ألي شركة تأمني أن ال تق
كما أا ملتزمة قانوناً بإعادة التأمني، وحينما قامت شركات التأمني اإلسالمية كان 
البد هلا من إعادة التأمني، ونظراً لعدم وجود شركات إعادة تأمني إسالمية فلقد أجاز 

شركات إعادة التأمني التجاري  ر هلا أن تقوم بإعادة التأمني لدىاالجتهاد الفقهي املعاص
إعادة التأمني،  جتهاد يف ذلك بأن احلاجة تدعو إىلواستدل اال –ما يتم فعالً وهو  –

وإذا كان االجتهاد الفقهي املعاصر أجاز   )١(وأن احلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورة 
ذلك للحاجة العامة وأن شركات التأمني اإلسالمية رغم تأكيدها على االلتزام بالشرعية 

شركات إعادة التأمني التجارية واليت توجد يف األغلب على  تقوم بإعادة التأمني لدى
املستوى العاملي يف الدول غري اإلسالمية، وأن حاجة املسلمني املقيمني خارج ديار 
اإلسالم أقوى وأشد، لذلك ميكن االسترشاد ذه املسألة يف تيسري الفتوى هلم يف ضوء 

يت نورد مشروع قرار ساس للخامتة الضوابط احلاجة وهو مع ما ذكرناه سابقاً ميثل األ
  .املوضوع مقترح حول هذا

                                                
جملد ندوة التأمني  –إعادة التأمني من وجهة النظر اإلسالمية  –عبد الستار أبو غدة . د) ١(

  .  ١٠٦-٩٨ص  ،م١٩٧٧ –شركة التأمني اإلسالمية باألردن  –اإلسالمي 
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  الخاتمة
  :يف ضوء كل ما سبق نرى ما يلي

أن األمن نعمة إهلية وحاجة إنسانية، وبالتايل فإن الوسائل اليت حتقق ذلك مطلوبة  :أوالً 
  .شرعاً

الت التأمني من حيث هو عملية ادخار جزء من الدخل أو الثروة ملواجهة حا :ثانیاً 
  .العسر واخلطر يف املستقبل أمر مطلوب شرعاً 

  .التعاون على التأمني قيمة إسالمية يلزم العمل على نشرها والتمسك ا  :ثالثاً 

إن التأمني ملواجهة مجيع أنواع األخطار ممثلة يف التأمينات الشخصية وتأمينات  :رابعاً 
  .املمتلكات وتأمينات املسئولية جائز شرعاً 

ن ممارسة التأمني عن طريق التعاون والتكافل كما جيري يف شركات التأمني إ :خامساً 
شيوع انتشارها  تفق عليها شرعاً ويلزم العمل علىاإلسالمية القائمة من األمور امل

يف كل البالد اإلسالمية خاصة أا أثبتت جناحاً باهراً وعملت على جتسيد 
  .األحكام الشرعية يف الواقع املعاصر

إن ممارسة التأمني التجاري فيه شبهات شرعية عديدة منها الغرر وأكل أموال  :سادساً 
الناس بالباطل والربا، وإن توجه بعض شركات التأمني التجاري حنو األخذ 
بأسلوب التأمني مع املشاركة يف األرباح، والتأمني مع استرداد األقساط ميثل 

ادي بالتوسع يف ذلك تطوراً يقلل من عدم مشروعية عمل هذه الشركات ونن
والتخلص من املعامالت الربوية يف استثمارها ألموال التأمني ملا يف ذلك مراعاة 

الً عن ما تشتمل عليه هذه املمارسات الشرعية من ضألحكام الشريعة اإلسالمية ف
  .توسع نطاق التأمني ملا فيه مصلحة الناس واتمع

خارج ديار اإلسالم سواء يف ضرورة إن خصوصية حالة املسلمني املقيمني  :سابعاً 
التزامهم بقوانني الدول اليت يقيمون فيها، أو احلاجة العامة إىل التأمني، تقضي من 
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جبواز تأمينهم لدى شركات  احلرج الذي أمر به اإلسالم، القولباب التيسري ورفع 
  :يتأن يعملوا وغريهم يف املستقبل على اآل أمني املوجودة يف هذه البالد وعلىالت

التوجه حنو شركات التأمني اليت تصدر وثائق التأمني مع املشاركة يف  -أ 
  .األرباح وكذا وثائق التأمني االستردادية 

 .العمل قدر اإلمكان على إنشاء شركات تأمني إسالمية يف جتمعام -ب 

على شركات التأمني اإلسالمية القائمة يف بعض الدول اإلسالمية العمل على   - ج 
ا يف جتمعات املسلمني املقيمني يف الدول غري اإلسالمية وهذا أن تنشئ فروع هل

ممكن يف ظل اتفاقية اخلدمات املالية اليت تعترب إحدى اتفاقيات اجلات واليت 
أن تقدم خدماا يف أي ) شركة تأمني  –بنك ( تسمح ألي منشأة مالية 

أمريكا  مكان يف العامل، وهذا ما نراه اآلن يف قدوم بعض شركات التأمني من
 .وأوروبا بإنشاء فروع هلا يف بعض الدول اإلسالمية

فإنه يلزم على املسلمني املقيمني  ،مبا أن احلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورة - د 
خارج ديار اإلسالم وتقضي ظروف إقامتهم التأمني يف شركات التأمني 

الت اليت التجارية يف البالد اليت يقيمون ا أن يقتصروا يف التأمني على احلا
 .يلزمهم القانون بذلك
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التأمین وصوره المنتشرة في 
  المجتمع األمریكي

  ما یحل منھ وما یحرم
  
 

  األستاذ الدكتور 


  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  قةجامعة الشار
  عضو امع 

  م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦
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  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  :تقدیم

احلمد هللا الغين القدير، املعطي الرازق، الذي ال يضره شيء، وال تنفعه طاعة، وال 
  .تلحقه معصية، الذي خلق املوت واحلياة ليبلونا أينا أحسن عمالً

ق، ليقـيم العـدل   والصالة والسالم على رسول اهللا الذي جاء باهلدى ودين احل
  .والقسط، ويرفع العنت واملشقة على الناس بالشرع القومي، فكان رمحة للعاملني

ورضي اهللا عن اآلل واألصحاب، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، ونسأل اهللا 
  :التوفيق والسداد واهلداية، وبعد

قـع،  فإن اإلنسان ضعيف بنفسه، قوي بأخيه، وثبت ضعفه بالعقل والشرع والوا
وحيتاج لبين جنسه إلعانته والتكافل معه، واألخذ بيده يف امللمات واملصـائب ماديـاً   

  .ومعنوياً
وإن احلياة دار ابتالء واختبار، ومصائب ومتاعب، وهي حتماً فوق قدرة اإلنسان 

  .وطاقته، فاحتاج إىل طلب العون واملساعدة من أخيه اإلنسان
نسان، ويرفع عنهم الضيق واملشقة واحلرج وجاء اإلسالم ليحقق السعادة لبين اإل

والعنت، ويكلفهم مبقدار الطاقة، فإن حصل عندهم عجز أو إرهاق أو مشقة شرع هلم 
األحكام ملواجهة ذلك، مث فتح هلم باب الرخص لتكون رديفاً يف التشريع عنـد تـوفر   

م حق األعذار، كل ذلك لتسهيل أمور احلياة، وجلب النفع ودفع الضرر، وشرع اإلسال
 :املواساة عند الشدائد، ودعا إىل التعاون والتناصح على احلق واخلري والعدل، فقال تعاىل

والواقع يشهد أن احلوادث اليت تواجه اإلنسـان  . )١( ﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى﴿
 فوق طاقته، وقد يصاب اإلنسان بالكوارث واألزمات وجيابه األحداث العظام، فينـوء 
جسمه وماله حبملها، وهنا يتوجب على أخيه اإلنسان أن ميد له العـون واملسـاعدة،   

                                                
 .٢ :املائدة) ١(
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ويشاركه يف اإلحساس، ويشد أزره باملال، ويتكاتف معه، ويتكافل بالتعويض له فكان 
يعوض املتضرر، ويف ذلك نفع عام لألمـة  ) بالتأمني أو بالتكافل أو بغريمها(التعويض 

  .إلسالم األحكام العديدة لتحقيق ذلكواجلماعة واإلنسانية، وشرع ا
وهذه األمور الفطرية واجلبلية، واجلوانب العملية يف سنن اهللا يف الكون واخللـق  
واإلنسان، وهذه املشاعر اإلنسانية النبيلة، أدركها احلكماء والعقالء واملصلحون والدعاة 

هاء املسلمون هلا واملفكرون يف خمتلف البلدان، وحبثوا عن حلها وعالجها، وأوجد الفق
حلوالً يف التاريخ اإلسالمي، مث عملت أذهان الغرب إلقامة ذلك، ولكـن أصـحاب   
األطماع، وعبيد املال، ودعاة الفكر املادي واألناين واملصلحة أسرعوا القتناص الفكرة، 
واالصطياد باملاء العكر، واستغالل هذه املعاين، وانتهاز الفرص، وأقاموا هذه الشركات 

سس الربا من جهة، والطمع باألرباح من جهة ثانية، وحرفوا اهلدف من غايتـه  على أ
النبيلة السامية يف مساعدة املتضررين، واحملتاجني، واملعوزين، إىل اجلشع املادي، وأقاموا 
التأمني التجاري الذي شاع وانتشر يف العامل احلديث، ليكدسـوا األمـوال، وجينـوا    

النشاطات والتجارات بالترف يف األبنية واألجهزة علـى   األرباح، ويتفوقوا على سائر
حساب الشعب وسائر القطاعات، ولديهم أكرب عدد من كبار احملامني الذين حيرصون 

  .على إعفاء الشركات بأكرب قدر ممكن من التعويض
ووصل الداء والبالء إىل العامل العريب واإلسالمي، واكتوى به املسلمون يف بالدهم، 

ماء والدعاة والفقهاء واملفكرون املسلمون إلجياد احلل، للعودة بـالفكرة إىل  فهب العل
غايتها السامية، وحتقيق اهلدف النبيل، فأوجدوا التأمني التعاوين الذي يقوم على التكافل 

  .والتعاون والتربع، ويتربأ من الربا وقصد الربح، ومسي بالتأمني اإلسالمي
ب، وخارج بالد اإلسالم، يرزحون حتـت نـري   وبقي املسلمون املقيمون يف الغر

التأمني التجاري، وأحسوا بالغنب، وأم وقعوا بالتناقض بني الواقع وبني الفكر الـديين  
اإلسالمي الذي يعتنقونه، واستغاثوا بعلماء األمة إلجياد احلـل والبـديل، واملسـاعدة    

  .)١(هو موضوع البحثللخروج من املأزق واحلرج، وبيان احللول اإلسالمية هلم، وهذا 
                                                

مني التعاوين يشارك املغتربني كثري من املسلمني يف البالد العربية واإلسالمية اليت متنع مكابرة واستكباراً التأ) ١(
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  :خطة البحث
  .تعريف التأمني، وغاياته وأهدافه، وأمهيته :املبحث األول

  .أنواع التأمني وصوره :املبحث الثاين

  .احلكم الشرعي للتأمني :املبحث الثالث

  .حكم التأمني املنتشر يف اتمع األمريكي وبدائله :الرابع املبحث

  .مشروع القرار املطلوب بالنتائج والتوصيات وصياغة :اخلامتة
وسوف تكون الدراسة مقارنة، ومعتمدة أوالً على قرارات اامع الفقهية، مث آراء 
العلماء املعاصرين، مث األنظمة املعمول ا، والصيغ العملية يف التأمني، لتمحيص احلق من 

، وعليـه  الباطل، والوصول إىل الصواب مبشيئة اهللا تعاىل، ونسأل اهللا التوفيق والسداد
  .االعتماد والتكالن، واحلمد هللا رب العاملني

                                                                                                              
التكافلي اإلسالمي، وتصر على بقاء شركات التأمني التجاري حمتكرة لألسواق، سواء كانـت مـن   
القطاع العام أم من القطاع اخلاص، ولذلك فإن البحث يشمل هؤالء أيضاً، فاملرض واحد، والشكوى 

  .واحدة، والعالج واحد، والدواء مشترك، واحلكم واحد
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  تعریف التأمین وأھمیتھ

ة من األمن، ضد اخلوف، ويعين سكون القلب واطمئنانه وثقته، من  :التأمین لغ
أمن فالناً على كذا، أي وثق فيه،  :أمنت الرجل أمنا، وأمنة، وأماناً، ويقال :أمن، فيقال

 :جعله يف ضمانه، وأمـن  :و جعله أميناً عليه، وأمنه على الشيء تأميناًواطمأن إليه، أ
  .)١(اطمأن ومل خيف، فهو آمن، وأمن، وأمني

أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلـوف،  " :يقول الراغب األصبهاين رمحه اهللا
ـ  ون واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر، وجيعل األمان تارة امساً للحالة اليت يك

  .)٢("عليها اإلنسان يف األمن، وتارة امساً ملا يؤمن عليه اإلنسان
والتأمني يف االصطالح له عدة تعريفات، مع التفريق بني تعريفه كنظام، وتعريفه 

  .كعقد

  :تعریف نظام التأمین
تعاون منظم تنظيماً دقيقاً بني عدد كبري من "عرف السنهوري التأمني كنظام بأنه 

طر واحد، حىت إذا حتقق اخلطر بالنسبة إىل بعضهم تعاون اجلميع يف الناس، معرضني خل
مواجهته، بتضحية قليلة يبذهلا كل منهم، يتالفون ا أضراراً جسيمة حتيق مبـن نـزل   

  .)٣("اخلطر به منهم
نظام تعاوين تضامين بني األفراد يف جمال معـني عـادة،    –كما يظهر  –فالتأمني 

يت تقع على أحدهم، وقد تبادر الدولة إلقامة هذا النظـام  لتحمل املخاطر واملصائب ال
  .ورعايته مبا يعود باخلري واملنفعة واملصلحة على املواطنني، وحتقيق األمن هلم

                                                
  .، مادة أمن١/٢٨، املعجم الوسيط، أنيس ورفاقه ١/١٠٧ظور لسان العرب، ابن من) ١(
  .٢٥املفردات يف غريب القرآن، له ص) ٢(
  .٧/١٠٨الوسيط يف شرح القانون املدين، له ) ٣(
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والتعاون بني الناس أحد ركائز التشريع اإلسالمي، ويظهر عملياً يف الشريعة والفقه 
مة والديات، ونظام كفالة الغارمني نظام العاقلة يف القسا :والتطبيق يف عدة أحكام، منها

من الزكاة، ونظام رعاية الفقراء واملساكني بالزكاة والصدقات، ونظام إنقاذ أبناء السبيل 
من الزكاة، ونظام النفقات بني األقارب، ونظام بيت املال، والتكافل االجتمـاعي يف  

  .)١(احلي، والبلد، واإلقليم، مث يف دار اإلسالم عامة

  :لتأمینتعریف عقد ا
دخل التأمني يف العقود املسماة يف القوانني املدنية والتجارية املعاصـرة، وعرفـه   

تضاه أن يؤدي إىل املؤمن عقد يلتزم املدين مبق"القانون السوري واملصري والعراقي بأنه 
ىل املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله، مبلغاً من املال، أو إيراداً مرتباً، أو أي له، أو إ

وض مايل آخر، يف حالة وقوع احلادث، أو حتقيق اخلطر املبني بالعقد، وذلك يف نظري ع
  .)٢("قسط، أو أية دفعة مالية، يؤديها املؤمن له للمؤمن

فاملؤمن يتحمل مبقتضى عقد التأمني تبعة جمموعة من املخاطر، ويقـوم بـإجراء   
موال اليت جينيها من جمموع الناس، املقاصة بينها، وفقاً لقوانني اإلحصاء واحملاسبة بني األ

ويدفعها لبعضهم عند وقوع احلادث أو الضرر، ويظهر أن هذا التأمني عقد معاوضة بني 
ما يدفعه املؤمن له حتماً، وبني املتوقع أن حيصل عليه، وهذا ما يصرح بـه التعريـف   

  .التايل

                                                
، عقود ٤١، ٧نظام التأمني يف هدي اإلسالم وضرورات اتمع املعاصر، للدكتور حممد البهي ص :أنظر) ١(

، حبـوث يف فقـه املعـامالت    ٩٢المية، للدكتور حممد عثمان شبري ص التأمني من وجهة النظر اإلس
املعاصرة، حبث التأمني على احلياة والضوابط الشرعية، التكافل اإلسالمي حلمايـة الورثـة وحـاالت    

، ١٩، ٧، التأمني اإلسالمي، الدكتور أمحد سـامل ملحـم ص  ٣١١، ٢٦١قره داغي ص . الضعف، د
، التـأمني بـني احلظـر    ١٥مية منه، للدكتور حممد السيد الدسوقي صالتأمني وموقف الشريعة اإلسال

  .١٧واإلباحة للدكتور الشيخ حممد أمحد الصاحل ص
، ومثلهما القـوانني املدنيـة يف   ٧٤٦، القانون املدين املصري، املادة ٧١٣القانون املدين السوري، املادة ) ٢(

  .١٥باحة، للمستشار سعدي أبو جيب صالتأمني بني احلظر واإل :أنظرأغلب البالد العربية، و
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ليلة مؤكـدة،  حتمل خسارة مالية ق"وعرف علماء االقتصاد والتجارة التأمني بأنه 
أو هو " مقابل حتمل خسارة أكرب حمتملة، أي تفضيل حالة التأكد على حالة عدم التأكد

للوصول إىل ) الكثرة العددية(تنظيم وإدارة معتمدة على مجع عدد من املخاطر املتشابه "
  .)١("احتماالت أقل يف وقوع املخاطر

يلتزم أحد طرفيـه، وهـو   عقد "وعرف جممع اللغة العربية بالقاهرة التأمني بأنه 
املؤمن، قبل الطرف اآلخر، وهو املستأمن، بأداء ما يتفق عليه عند حتقيـق شـرط، أو   

وهذا تصوير جيد لعقد التأمني، ولكن فيه  )٢("حلول أجل يف نظري مقابل نقدي معلوم
هذا املقابل املعلوم هو لشهر واحد، ولكنه " نظري مقابل نقدي معلوم"تعميم، وهو قوله 

  .ة لعدد األشهر، أو عدد السنوات اليت سيلتزم املستأمن بالدفع فيهابسنري معلوم بالغ

  :أھمیة التأمین
شاع التأمني يف العصر احلاضر، وأصبح ضرورة يف احلياة عامة، ويف املعـامالت  
املالية خاصة، وتوسع حىت مشل جماالت متعددة، وال يزال يف اتساع، وتبنتـه معظـم   

أغلب احلاالت، فصار إجبارياً يف بعض اجلوانب، وبقي اختيارياً يف الدول، وفرضته يف 
جوانب أخرى، واجتمع التأمني اإلجباري واالختياري يف جماالت معينة، كالتأمني على 

  .السيارات
) كأحد مرافق القطـاع العـام  (وتأسست شركات التأمني الرمسية باسم الدولة 

، وكلها دف إىل جين األرباح أصالً، )يف القطاع اخلاص(وشركات التأمني التجارية 
وبدأت فكرة التأمني ضمن النظام الرأمسايل املادي الذي يهدف أوالً وأخرياً إىل مجـع  
األرباح وتكديس األموال، دون مراعاة للجانب اإلنساين واملعنوي، وبعيداً عن فكـرة  

لعواطف واملشاعر احلالل واحلرام، وإن تشدق أحياناً ببعض القيم األخالقية، ودغدغة ا
                                                

، املعامالت ١٥٨، ١٥١الندوة الفقهية الثالثة، حبث التأمني على احلياة، لألستاذ عبد اللطيف اجلناحي ص) ١(
  .٥٧، ٢٣، التأمني، الصاحل ص ١٧، ١٥، للتأمني، الدسوقي ص٩٨املالية املعاصرة، شبري ص

صطلحات العلمية والفنية اليت أقرها جممـع اللغـة العربيـة    نقال عن جمموعة امل ١٦التأمني، الدسوقي ص) ٢(
٥/١١١.  



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٣٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

اإلنسانية، والظهور مبظهر املنقذ الرحيم عند وقوع األخطار والكـوارث، وصـدرت   
  .)١(األنظمة والقوانني اليت تنظم أحكامه، وحتدد شروطه وآثاره

وكان الباعث الرئيسي على التأمني هو احلصول على األمن املايل، واألمن النفسي، 
، واألمن الوظيفي، وكل ذلك مطالب إنسـانية  واألمن االجتماعي، واألمن االقتصادي

  .نبيلة يف احلياة، ومنها االطمئنان على األموال يف حالة الكوارث والنكبات والتقلبات
وازدادت احلاجة إىل هذا األمن يف اتمعات املادية املعاصرة اليت ضعفت فيها القيم 

فيهـا العقيـدة واإلميـان يف    األخالقية يف املواساة والتكافل والتعاون املباشر، وغابت 
  .املصائب واحملن واألقدار

واإلسالم عاجل هذا الباعث سابقاً بالدعوة إىل التكافل االجتماعي، والتعاون على 
اخلري والرب، وحرص على األمن النفسي واالجتماعي واملايل بني أفراد اتمـع، وأمـر   

د على صلة الرحم، والتـواد،  بالتعاون الكامل، وفرض الزكاة، وقرر نظام العاقلة، وأك
والتراحم، وشرع نظام النفقات بني األقارب، والتعاضد بني أفراد اتمع، وأوجد نظام 

  .بيت املال لريعى مجيع اجلوانب، ويسد النقص واخللل الذي قد يظهر
مث واكب الفقهاء والعلماء متطلبات العصـر، وجمـاراة األحـداث، وجماـة     

ني التكافلي، أو التعاوين الذي حيقق األهـداف اإلنسـانية،   املستجدات، فقرروا التأم
واملقاصد النبيلة لفكرة التأمني، عن طريق التعاون والتربع، دون أن يشوا حـرام، أو  
استغالل لعواطف، أو انتهاز للفرص، أو تالعب باملشاعر، أو طمع يف كسب مـادي،  

عية هي السائدة واملوجهة واحملركة لتبقى القيم الرفيعة واألخالق السامية واألحكام الشر
  .واملنظمة لشؤون احلياة

                                                
، التـأمني،  ٢٦، ١٠، التأمني، الدسوقي ص٢٩٧املعامالت اإلسالمية ص  :تاريخ التأمني يف كتاب أنظر) ١(

، التأمني بني ٢٥مني اإلسالمي، ملحم ص، التأ٩٧ملالية املعاصرة، شبري ص ، املعامالت ا٢٧الصاحل ص
تاريخ التأمني التعاوين عند الغرب يف التـأمني اإلسـالمي    أنظر، و١١احة، أبو جيب، صاحلظر واإلب

  .٥٩ص



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 
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تتفق يف اهلدف األساسي من التأمني، وهو حتمـل   -عامة  -وإن أنظمة التأمني 
اخلسارة بصورة مشتركة، وتفتيت األخطار، والتكافل بني الناس، وتوزيـع ضـمان   

والعقود اليت حتقق األضرار على أكرب عدد من املشتركني، ولكن االختالف يف الوسائل 
الغاية، وهنا يظهر الفارق اجلسيم بني أنواع التأمني، وبعبارة أدق بني التأمني التجاري 

  .)١(والتأمني التعاوين اإلسالمي

                                                
تالقي اإلسالم والتأمني يف الغايات واألهداف، لألستاذ حممد عادل جمـركش، طبـع دار    :كتاب أنظر) ١(

  .٣٠٧م، املعامالت اإلسالمية ص ١٩٩٦ –دمشق  –الفكر 
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  أنواع التأمین

ي  :أوالً  ات الت كل والمؤسس ث الش ن حی أمین م م الت ینقس
  :تقوم بھ إلى ثالثة أنواع، وھي

  

  :تماعيالتأمین االج -أ
وهو الذي تقوم به الدولة ملصلحة املوظفني، أو العمال، أو لعامة الشعب، فتؤمنهم 
من إصابة املرض والعجز والشيخوخة، ويسهم املوظفون، والعمال، وأصحاب األعمال، 
وأرباب املهن، وعامة الناس أحياناً، مث الدولة، يف حصيلة هذا النوع، وال يقصد مـن  

  :، ويشتمل هذا النوع عدة أنظمة، منها)١(حوراء ذلك حتقيق األربا
بعد بلوغه سناً معينة، مقابل اقتطاع جزء من راتبه  :نظام التقاعد للموظف -١

  .الشهري، ويسمى أيضاً نظام املعاش، وهذا شائع يف مجيع دول العامل اليوم تقريباً
الذي تقوم به الدولة، أو مؤسسة رمسيـة، هـي    :نظام الضمان االجتماعي -٢

ؤسسة الضمان االجتماعي، أو اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية، وتعطي املوظـف  م
والعامل املشترك فيها تعويضات يف حالة املرض أو العجز أو الشيخوخة، مقابل اقتطاع 
جزء من راتبه أو أجره الشهري، مع مسامهة املؤسسة جبزء آخر من خزينة الدولـة، أو  

  .اليت جتنيها يف استثمار األموالمن التربعات، أو من األرباح 
الذي تقوم به الدولة لتأمني التطبيب والتداوي مقابل  :نظام التأمني الصحي -٣

قسط يدفعه املشترك سنوياً، أو تتكفل به الدولة ذاتياً، وتعتربه جزءاً مكمالً للراتب أو 
                                                

مي للتأمني االجتماعي، ليشمل رعاية الطالبة اجلامعية، وكفالة األيتـام،  يف السودان أنشئ الصندوق القو) ١(
د الرسوم اجلامعيـة  وفرحة العيد للمحتاجني، والتأمني الصحي ألصحاب املعاش، والقوت العام، وسدا

  .ني، واملساعدات االجتماعية للمنكوبني والفقراء، وغري ذلكألبناء املعاش



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 
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  .األجر

صد الشـريعة،  وهذا النوع من التأمني االجتماعي جائز شرعاً، ألنه يتفق مع مقا
وألن القصد منه التعاون على تعويض األضرار، واملشاركة يف حاالت الضعف والعجز، 
وال يقصد منه املعاوضة وال حتقيق األرباح، ولكن بشرط أن حتفظ األموال املدخرة يف 

  .)١(مكان أمني وصحيح، وأن تستثمر بطرق مشروعة

  :التأمین التبادلي -ب
اخلريية والتعاونية، لتأمني حاجات املنتسبني إليهـا  وهو الذي تقوم به اجلمعيات 

بالتعويض عن األخطار اليت ستقع عليهم، ويقوم كل عضو بالتربع بدفع مبلغ معـني،  
  .دون أن يقصد التجارة والكسب والربح

وهذا النوع جائز شرعاً، ألنه تعاون حمض، ويقوم على التربع، وال تـؤثر فيـه   
قود املعاوضات ويفسدها، وألنه يقوم علـى التعـاون   اجلهالة والغرر الذي يضر يف ع

  .واملواساة والتكافل، مع التذكري بوجوب حفظ األموال واستثمارها بطرق مشروعة

وهذا ما قرره جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الشريف يف مـؤمتره الثـاين   
   :بالقاهرة، وقال فيه

ك فيها مجيـع املسـتأمنني   التأمني الذي تقوم به مجعيات تعاونية يشتر -١
، وهو من أمر مشروع لتؤدي ألعضائها ما حيتاجون إليه من معونات وخدمات

  .التعاون على الرب

نظام املعاشات احلكومي، وما يشبهه من نظام الضمان اجلماعي املتبع يف  -٢
بعض الدول، ونظام التأمينات االجتماعية املتبع يف دول أخرى، كل هـذا مـن   

                                                
، املعامالت املالية املعاصـرة، شـبري   ٣٨٢، األستاذ الدكتور علي السالوس صاملعامالت املالية املعاصرة) ١(

  .٣٨، التأمني، الصاحل ص١٨، التأمني، الدسوقي ص٣٠٣، املعامالت اإلسالمية ص٩٥ص
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  .)١("ئزةاألعمال اجلا

  :التأمین التجاري -ج
وهو الذي تقوم به شركات التأمني وفق عقد تربمه الشركة مع األفراد على ضمان 
ما يصيبهم من خطر، وهو عقد رضائي من الطرفني، وهو ملزم للمتعاقدين، وهو عقد 
معاوضة، وعقد احتمايل، فقد يقع اخلطر وقد ال يقع، ويدخل يف عقود الغرر للجهالة 

وت املطلق بني العوضني، وهو عقد إذعان كامل يف التأمني اإلجبـاري، وعقـد   والتفا
إذعان جزئي يف التأمني االختياري، لتحقق اجلانب القوي يف املؤمن الـذي يفـرض   

  .شروطه غالباً، وهو عقد زمين، يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه

  :التأمین التعاوني -د
على التربع والتعاون ملواجهـة نكبـات احليـاة    يقوم التأمني التعاوين أو التباديل 

  .، وسريد البيان والتفصيل)٢(وخماطرها، ومصاعبها، وآفاا، ومصائبها
وينقسم التأمني من حيث املوضوع إىل تأمني حبري وري، وتأمني بري، وتأمني 

  .جوي، كما يشمل التأمني التجاري صوراً عدة سيأيت بياا

اً  أمین :ثانی ین الت رق ب أمین  الف ع، والت ود البی ق بعق الملح
  :بأنواعھ

شاع يف التجارة احمللية لآلالت واألدوات والسيارات تأمني يقدمه البائع، ويعتـرب  
ملحقاً بعقد البيع كاملذياع واجلوال والبطارية والسيارة، بأن يتكفل البائع بصالحية املبيع 

                                                
ـ "  :وتابع القرار )١( ولية ئأما أنواع التأمينات اليت تقوم ا الشركات أياً كان وضعها مثل التأمني اخلاص مبس

" فقد قرر امع االستمرار يف دراستها بواسطة جلنة جامعة لعلماء الشريعة وخرباء اقتصاديني املستأمن،
وكان ذلك يف الستينات من القرن العشرين، ويف املراحل األوىل لدراسة املوضوع شـرعياً، مث متـت   

  .الدراسة، وظهرت إىل حيز الوجود، كما سنرى
  .١٨، التأمني، الدسوقي ص١٨ص التأمني بني احلظر واإلباحة، أبو جيب) ٢(
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طل الذي يصيب املبيـع  للعمل مدة معينة، أو يتكفل بإصالحه من اخللل والعطب والع
  .خالل مدة معينة

وهذا التأمني للمبيع هو جمرد كفالة وضمان لترغيب املشتري بالشراء، وإعطـاء  
الثقة باملبيع، وصالحيته للعمل املقصود منه، ولكفالته من كل عيب أو خلل فيه، وفوق 

و سنة، كل ذلك بالتكفل بإصالحه وصيانته خالل مدة يتم االتفاق عليها كستة أشهر، أ
  .أو أكثر

مرتبطاً بصالحية املبيع للعمل، وأنه حيقـق  ) الكرانتيه(وتكون الكفالة أو الضمان 
اهلدف املصنوع له، وأنه خال من النقص أو العيب أو اخللل، ولكن الكفالة ال تشـمل  

  .وال تغطي األخطار اليت تواجه املبيع كاحلادث، أو احلريق، أو اإلتالف
ما وراء ما تشمله الكفالة والضمان، بأن يعوض املؤمن عن بينما يعمل التأمني في

  .األضرار اليت تنجم عن احلوادث والكوارث والنكبات
وتنحصر الكفالة والضمان باألشياء املادية املبيعة، وال صلة هلا باإلنسـان بينمـا   
يشمل التأمني، كما سبق، األشياء املادية، واألشخاص، كالتأمني الصحي والتأمني على 

  .)١(ولية، واالستشارات وغريهائحلياة، ويشمل التعويض عن املسا
لكن بدأ يشيع حديثاً قيام البائع بالتأمني مبعناه الكامل، وذلك بأخذ مقدار إضايف 
على الثمن مقابل ضمان التلف والفقد والضياع والسرقة، وهذا القسم يأخـذ حكـم   

  .التأمني التجاري العادي

  :عھ وانتشاره وصورهشمول التأمین وشیو :ثالثاً 
بدأ التأمني منذ ثالثة قرون على التجارة الدولية، وخاصة البحرية، مث امتـد إىل  
تغطية الكوارث واحلرائق والنكبات يف املدن، وشاع وانتشر شيئاً فشيئاً، وتوسع مداه يف 
القرن العشرين إىل خمتلف ااالت والنشاطات، وزادت صوره وأشـكاله بكثـرة يف   

                                                
  .١٦١التأمني، الصاحل ص :يف) الكفالة(العالقة بني التأمني والضمان  أنظر) ١(
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  .تنتقل تدرجيياً إىل البالد العربية واإلسالميةالغرب، و
ويشمل التأمني حبسب موضوعه على صور عدة تربو على املائه، وميكن تصنيفها 

  :مبا يلي
ات -أ من اخلسائر واألضرار واحلوادث الـيت   التأمین على األشیاء والممتلك

اء نقلها من بلد تلحقها، كالسيارات والطائرات والسفن والبيوت والبضائع التجارية أثن
آلخر، وأثناء وجودها يف املعامل واملصانع واحملالت والدكاكني، وتقوم شركة التـأمني  
باإلصالح إلعادة السيارة مثالً إىل حالتها، أو استبداهلا كلها أو أي جزء من أجزائها أو 
ملحقاا، أو تبديل قطع الغيار هلا، وقد تكلف الشركة صاحب السيارة بـأن يتـوىل   

  .ح األضرار وتدفع له التكاليف ضمن شروط معينةإصال
من األخطار اليت ددهم يف حيام أو سـالمة   التأمین على األشخاص -ب

  :أعضائهم، أو صحتهم، أو قدرم على العمل، فتشمل احلياة، وله صور كثرية، منها
اة -١  بصوره املتعددة، منها التأمني حلال الوفاة، والتأمني التأمین على الحی

ا ويدخل فيه تأمني الزواج، وتـأمني املواليـد،   محلال البقاء، والتأمني املختلط منه
  .)١(وتأمني املهور، والتأمني العائلي، والتأمني اجلماعي يف مجعية، أو مؤسسة

أو بسبب احلوادث اليت تصيب  التأمین على إصابات العمل والمھن -٢
أو عجزه عنه، ويدخل فيه التأمني  أعضاء اإلنسان، أو صحته، أو قدرته على العمل،

  .على املوظفني
ر -٣ ى المسئولیة عن الغی كتأمني األشخاص من حوادث  ،التأمین عل

                                                
عقد التأمني والضوابط الشرعية لصور وعقود التأمني على احلياة وإعادة التأمني، للـدكتور وهبـة    :أنظر) ١(

ة، حبث التأمني على احلياة للدكتور قره حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصر :، وكتاب٣٨الزحيلي ص
، التأمني اإلسـالمي، ملحـم   ١٠٣، املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص٣٠٤، ٢٦٤، ٢٦١داغي ص 

، ٢٥١، التأمني، الصاحل ص٧٤، ١٨، التأمني، الدسوقي ص١٩، التأمني بني احلظر واإلباحة ص٤٠ص
  .٢/١١حبوث فقهية، الدكتور حممد األشقر 
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أو تأميناً ضد الغري فقط، ) Full coverage(السيارات، وقد يكون تأميناً شامالً 
أمني وقد يكون كل منها تأميناً الستعمال السيارة، أو تأميناً عند شراء السيارة، والت

يشمل التأمني لألطباء واجلراحني ضد خماطر مزاولة املهنة، وكذا تأمني املسئولية على 
  .ريتأمني مالكي السيارات جتاه الغالصيادلة من خماطر اخلطأ يف حتضري األدوية، و

  .التأمین من المرض -٤
  .الربي والبحري واجلوي تأمین أخطار النقل -٥
أمین الھندسي، -٦ خطار مقاويل اإلنشاءات والتركيـب،  وهو تأمني أ الت

  .)١()الكومبيوتر(لكترونية ة اإلوتأمني معدات وآليات املقاولني، وتأمني األجهز
  :اليت يستفيد منها اإلنسان، وله صور عديدة، منها التأمین للحاجات -ح

ة، -١ سواء كان لألفـراد، أو   تأمین الحاجة إلى االستشارات القراری
  .لوزارات وأجهزة الدولةللشركات واملؤسسات أو 

ة -٢ عند التعطل املفاجئ للسيارات  تأمین الحاجة إلى مساعدات طارئ
  .وتقوم به شركة جتارية) AAA(وهو املعروف يف الواليات املتحدة بـ

  :وله صور باإلضافة للقسم السابق، منها التأمین ضد المسئولیة، -د
  .يف املساجد التأمین ضد المسئولیة -١
  .يف املدارس ضد المسئولیةالتأمین  -٢
ال -٣ أمین للعم يف املقـاوالت واإلنشـاءات   املسـئولية  وغريهم ضد  الت
  .واملصانع
لتغطية األضرار اليت تلحـق باملسـتأمن جتـاه     تأمین إصابات العمل -٤

                                                
، املعامالت اإلسـالمية  ١٨، عقد التأمني، الزحيلي ص٣٢٦، ٢٧٤، ٢٦٨فقه املعامالت ص حبوث يف) ١(

، التأمني بني ١٠٣، ٣٩، التأمني اإلسالمي، ملحم ص١٠٢، املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص٣٠٤ص
  .٤٣، التأمني، الصاحل ص٥٠، ٢٥، التأمني، الدسوقي ص١٨احلظر واإلباحة ص
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٦٤٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .)١(الغري

                                                
  .بقةاملراجع السا :أنظر) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٤٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  الحكم الشرعي للتأمین

ا أحد، بل جاء الشـرع  إن األهداف املوضوعية للتأمني متفق عليها، وال ينازع 
أصالً لتأمينها والدعوة إليها، واحلث عليها بنصوص شرعية صرحية وواضحة يف القرآن 
الكرمي، والسنة النبوية، ويف اجتهادات الفقهاء، وأقوال العلماء، وربط القرآن الكرمي بني 

ي أَطْعمهم من جـوعٍ  الَّذ  فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت﴿ :األمن والرزق، فقال تعاىل
فوخ نم مهنآمواخلوف يشمل الناحية النفسية واالجتماعيـة واالقتصـادية   )١( ﴾و ،

  .واملعيشية ألفراد وتمع
ولكن خيتلف احلكم حبسب الوسيلة اليت وجدت لتحقيق تلـك األهـداف، وال   

ي تقوم به الدولـة،  خالف بني العلماء والفقهاء على مشروعية التأمني االجتماعي الذ
  .والتأمني التباديل الذي تقوم به اجلمعيات اخلريية

ولكن بقي الكالم، ووجد االختالف يف التأمني التجاري الذي ذهـب مجـاهري   
العلماء والفقهاء واامع الفقهية إىل حترميه، ودعوا إىل إجياد التأمني التعاوين بديالً لـه،  

  .وهو حمل التفصيل

  :رعي في التأمین التجاريالحكم الش :أوالً 
ألنه عقد معاوضة يقـوم علـى الغـرر     ؛التأمني التجاري كعقد غري جائز شرعاً

الفاحش الذي يفسده، واجلهالة الكبرية يف مقدار العوضني، كمـا يتضـمن التـأمني    
له، أو متفاضل عنه،  ألنه بيع نقد بنقد غري مساو ؛التجاري ربا الفضل، وربا النيسئة معاً

  .الزمنمع فارق 
كما أن شركات التأمني التجاري تقوم أصالً على أسس غري شرعية، فتعتمد الربا 

                                                
 .٤ :قريش )١(
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٦٤٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

أساساً يف معامالا، وتستثمر أمواهلا عن طريق الربا والسندات الربوية احملرمة، كمـا  
  .يتضمن عقد التأمني التجاري ربا النسيئة، وربا الفضل يف العوض، ومها حمرمان

يتضمن امليسر والقمار احملرمني شرعاً، لقيامـه علـى    وإن عقد التأمني التجاري
االحتمال والغرر اللذين يفسدان عقود املعاوضات، والغرر منهي عنه، والغرر يف التأمني 

  .كبري وفاحش يف مقدار العوضني وحصوهلما
  .)١(ويتضمن التأمني التجاري بيع الدين بالدين، وهو حمرم شرعاً

  .ملعاصرين حترمي التأمني التجاريلذلك قرر مجاهري العلماء ا
وهذا ما انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي مبكة يف دورته املنعقدة مبكة املكرمة سنة 

  .هـ، واختذ القرار التايل١٣٩٩
جبميع أنواعه، سواء أكان على ) التجاري(حترمي التأمني  )٢(قرر الس باألكثرية"

من األموال، كما قرر باإلمجاع املوافقة على النفس، أم البضائع التجارية، أم غري ذلك 
من جواز التأمني التعاوين بدالً من التأمني التجاري احملـرم،   )٣(قرار هيئة كبار العلماء

  .)٤("واملنوه عنه آنفاً
املنبثق عـن منظمـة املـؤمتر    ) الدويل(وهذا ما قرره أيضاً جممع الفقه اإلسالمي 

م بشأن التأمني وإعادة التأمني، ١٩٨٥/هـ١٤٠٦ة اإلسالمي، يف دورة انعقاده جبدة سن
                                                

قـرارات امـع الفقهـي     :تقرير اللجنة املكلفة بإعداد قرار جملس امع حول التأمني يف كتاب أنظر) ١(
، نشر رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، حبوث مـن فقـه املعـامالت املعاصـرة     ٣٢اإلسالمي ص

، ١٠٦ملالية املعاصرة، شـبري ص  ، املعامالت ا١٣، وما بعدها، ٦، عقد التأمني، الزحيلي ص٢٧٦ص
  .وما بعدها ١٠٢، التأمني، الصاحل ص٤٣التأمني اإلسالمي ص

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩القرار بإمجاع العلماء عدا األستاذ العالمة مصطفى الزرقا الذي توفاه اهللا سنة ) ٢(
ريـاض بتـاريخ   قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربيـة السـعودية يف دورتـه العاشـرة بال    ) ٣(

  .هـ٤/٤/١٣٩٨
، ١٦-١، نشر رابطة العامل اإلسالمي، الـدورات مـن   ٣١قرارات امع الفقهي اإلسالمي، ص أنظر) ٤(

  ).م٢٠٠٢-م١٩٧٧/هـ١٤٢٢-هـ١٣٩٨(، السنوات ٩٥-١القرارات من 
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٦٥٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :فقرر ما يلي
إن عقد التأمني التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شـركات   -١

  ".التأمني التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد، ولذا حرم شرعاً
إن العقد البديل الذي حيترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التـأمني   -٢
 القائم على أساس التربع والتعاون، وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني التعاوين

وهو إعادة تأمني اخلطر املؤمن منـه لـدى   " (القائم على أساس التأمني التعاوين
  ).الشركة من مؤمن معني أو شركة أخرى

دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمني التعـاوين،   -٣
عاونية إلعادة التأمني، حىت يتحرر االقتصاد اإلسالمي مـن  وكذلك مؤسسات ت

  .)١("االستغالل، ومن خمالفة النظام الذي يرضاه اهللا هلذه األمة

  :التكییف الشرعي للتأمین :ثانیاً 
با يف العصور احلديثة فقـط،  وإن التأمني من العقود املستحدثة اليت ظهرت يف أور

المية ابتداء من القرن الثامن عشـر املـيالدي، مث   وانتقلت إىل أمريكا وإىل البالد اإلس
عمت وانتشرت يف خمتلف البالد اإلسالمية يف القرن العشرين، وفرضت نفسها علـى  
العلماء والفقهاء لبيان رأي الشرع فيها، واالجتهاد يف تكييفها، وحتديد صفتها باعتبارها 

جتهاد األئمة السابقني يف من املستجدات اليت مل يرد فيها نص شرعي، ومل يصل إليها ا
  .)٢(صيغتها اجلديدة

وإن اهلدف والغاية من التأمني عامة هو التعاون والتكافل على حتمـل األخطـار   
واألضرار والتعويضات، وهذا أمر مقرر يف الشرع كسائر أحكام األبدان واألشخاص 

                                                
اليـة  ، املعـامالت امل ١٩٣م ص١٩٨٧أعمال الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوييت عـام   :أنظر) ١(

، التأمني بني احلظر واإلباحـة  ١١٨، املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص٣٨٤املعاصرة، السالوس ص 
  .٩٩، التأمني، الصاحل ص٦٩، التأمني، الدسوقي ص٢٥ص

  .٣٧١املعامالت املالية املعاصرة، السالوس ص) ٢(
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٦٥١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .واألموال
عقود التـأمني  ولكن املشكلة تكمن يف الوسائل اليت توصل إىل هذا اهلدف، وهو 

وشركات التأمني اليت برزت يف الغرب على أساس الربا والقمـار واملراهنـة والغـرر    
ألن  ؛واجلهالة اليت حذّر منها اإلسالم، وأبطل العقود املبنية عليها مهما كـان اهلـدف  

، فاهلدف )١(الغاية ال تربر الوسيلة، وألن اهللا تعاىل تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات
نبيل ال بد أن نصل إليه بطريق مشروع، ال ينتابه الضرر واإليـذاء والفسـاد، وألن   ال

العقود الباطلة والفاسدة قد حتقق النفع واخلري يف جانب، ولكنها تنطوي على الضـرر  
واإلفساد والظلم يف جانب آخر، فتبين من جهة، ودم من جهة أخرى، مما يتناىف مـع  

لتشريعية، لذلك حرص الشرع احلنيف على وضع الضوابط العدالة واملصلحة واحلكمة ا
والقواعد إلنشاء العقود الصحيحة، وضبط العالقات بني األفراد، لتنتج املنافع احملضة أو 
املصلحة الراجحة، وتبعد األذى والفساد والضرر ما أمكن، وهذا مكمن البحـث يف  

ها، وإجياد البديل املناسب التكييف الشرعي لعقود التأمني عامة، واحلكم على مشروعيت
  .الذي يتفق مع قواعد الشرع وأصوله

وبناء على ذلك جيب استبعاد التعامل مع التأمني التجاري الذي يعتمد على الغرر 
الفاحش، والربا احملرم، والغنب الفاحش، والقمار واملراهنة واجلهالة، ويستثمر أمواله يف 

على ذلك، وعدم التزامه بالشرع أو الوقوف الربا والسندات الربوية، ويصرح باعتماده 
  .عند احلالل واحلرام

م، ١٩٧٦وهذا ما قرره املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي مبكة املكرمة عام 
إن التأمني التجاري الذي متارسه شركات التأمني التجاري يف هذا العصـر ال  " :فقال

 تتوفر فيه الشروط الشرعية اليت تقضي ألنه مل ؛حيقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن
  ".حلَّه

ونالحظ أن القرار منع الوسائل واألساليب، ومل حيرم اهلدف والغاية يف التعـاون  

                                                
  .٦٠٠، ٤٧١، ٢/٣٩٣، ١/٣٢٨، القواعد للمقري ١٤٤، ٢/٣٣الفروق، للقرايف  :أنظر) ١(
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٦٥٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

لذلك يقترح املؤمتر تـأليف جلنـة مـن ذوي    " :والتضامن، لذلك تابع يف قراره قائالً
غة للتأمني خالية االختصاص من علماء الشريعة وعلماء االقتصاد املسلمني القتراح صي

  .)١("من الربا والغرر، حيقق التعاون املنشود بالطريقة الشرعية، بدالً من التأمني التجاري
ويسعى التأمني التجاري، كالبنوك الربوية، إىل هدف مشترك، وهو حتقيق أكـرب  

  .)٢(قدر من األرباح، يستوي يف ذلك طريق الربا وغريه

  :التأمین التعاوني المشروع :ثالثاً 
  :إن التأمني املشروع واملباح ثالثة أصناف، وهي

اعي -١ أمین االجتم الذي تقوم به الدولة، ويستخدم نظام التقاعد، أو  الت
  .املعاشات، والضمان االجتماعي، والتأمني الصحي، وغريه، وسبقت اإلشارة هلا

ادلي -٢ أمین التب ا الذي تقوم به اجلمعيات اخلريية والتعاونية مببادرة منه الت
لتعويض األضرار اليت تنجم عن األخطار اليت تلحق املنتسبني إليها، وسبقت اإلشارة 

  .له
الذي يعتمد على التربع والتعاون ملواجهـة نكبـات    التأمین التعاوني -٣

احلياة وخماطرها، ومصاعبها، وآفاا، ومصائبها، بالتعويض عن الضرر، واملسامهة يف 
  .)٣(شر اآلن يف معظم البالد العربية واإلسالميةحتمل اخلسائر، وهو الشائع املنت

                                                
رأيه يف خصائص كل من عقد  نظرا، و١٦٠الندوة الفقهية الثالثة، حبث التأمني على احلياة، جناحي من ) ١(

ري والتـأمني  حبث الفروق بني التأمني التجا نظرا، و١٦٨-١٦٧التأمني التجاري والتأمني التعاوين ص
تأمني التعاوين اإلسـالمي بالطريقـة   وقد حتقق األمل املنشود ومت إجياد صيغ لل، ٣التعاوين، للباحث ص

الشرعية، وخيلو من الربا والغرر، ووجدت شركات التأمني التعاوين يف معظم البالد العربية واإلسالمية، 
  .وطبق هذا النظام فعالً يف احلياة والواقع

ـ  ٣٩٤، ٣٨٠، ٣٧٩املعامالت املالية املعاصرة، السالوس ص) ٢( الم ، نظام التأمني يف هدي أحكـام اإلس
  .٦٣، ٥٠، عقود التأمني، بلتاجي ص١٥وضرورات اتمع املعاصر، البهي ص

، وقسم الدكتور ملحـم ذلـك إىل   ٥١، التأمني اإلسالمي، ملحم ص٢٩٣حبوث يف فقه املعامالت ص) ٣(
، ١٠٣، ٧١، ٥١تأمني تعاوين بسيط وتأمني تعاوين مركب، ولكل منهما صوره، املرجع السـابق ص 

  .٢١٥، ١٣٩التأمني، الصاحل ص
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هو أن يشترك جمموعة من األشخاص بدفع مبلـغ معـني، مث    التأمین التعاوني
، أو )١(يؤدى من االشتراكات تعويض لألضرار اليت تصيب أحدهم إذا حتقق خطر معني
التـربع  هو عقد تأمني مجاعي يلتزم مبوجبه كل مشترك بدفع مبلغ من املال على سبيل 

لتعويض األضرار اليت قد تصيب أياً منهم عند حتقق اخلطر املؤمن منه، وله صور تطبيقية 
  .)٢(متعددة، وطرق تنفيذية كثرية

  

  :الفرق بین التأمین التعاوني والتأمین التجاري :رابعاً 
يظهر الفرق بني حترمي التأمني التجاري ومشروعية التأمني التعاوين مـن األمـور   

  :التالية
 –أصـالة   –اليت يقصد منـها   إن التأمین التعاوني من عقود التبرع -١

عند نـزول الكـوارث،   املسئولية التعاون على تفتيت األخطار، واالشتراك يف حتمل 
واملسامهة يف تعويض الضرر، وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقديـة لتـدفع   

وال رحباً من أموال غريهم، وإمنا للمتضرر، فجماعة التأمني التعاوين ال يستهدفون جتارة 
  .يقصدون توزيع األخطار بينهم، والتعاون على حتمل الضرر

ھ -٢ ا بنوعی ن الرب اوني م ربا الفضل، وربا النسـيئة،   :خلو التأمین التع
فليست عقود املسامهني ربوية، وال يستغلون ما مجع من األقساط، وال يسـتثمروا يف  

  .معامالت ربوية
بتحديد مـا يعـود    :المساھمین في التأمین التعاوني ال یضر جھل -٣

ألم متربعون، فال خماطرة، وال غـرر، وال مقـامرة، وال يـدفعون     ؛عليهم من النفع
األقساط الحتمال حصوهلم على أضعافها عند وقوع اخلطر، خبالف التأمني التجاري، 

ود عليه من مبـالغ  فإنه عقد معاوضة مالية جتارية بدفع األقساط، على احتمال ما سيع
                                                

  .٥٢التأمني اإلسالمي ص :بقية التعريفات لعدد من العلماء يف نظرا، و١٧عقد التأمني، الزحيلي ص) ١(
  .وما بعدها ٥٥، ٥٤التأمني اإلسالمي ص) ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٥٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .ضخمة
ن  -٤ قیام جماعة من المساھمین، أو من یمثلھم، باستثمار ما جمع م

أو ما فاض منها، يف طرق شرعية صحيحة كاملراحبة، لتحقيق الربح والغرض  األقساط،
الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء قاموا باالستثمار تربعاً، أو مقابل أجر، خالفاً 

  .الذي يستثمر أمواله حصراً بالربا والقرض واإلقراض بفائدة حمرمة للتأمني التجاري
ويؤيد مشروعية التأمني التعاوين، وقبوله شرعاً، األدلة العامة، والنصوص الكثرية 
الواردة يف األمر بالتعاون والتكافل، ومقتضيات املصلحة، وحالة الضـرورة، وإقـرار   

  .)١(دة فعالً يف الفقه اإلسالمياألحكام الشرعية الرديفة للتأمني، واملوجو

  :شكل التأمین التعاوني :خامساً 
رأى جملس امع الفقهي أن يكون التأمني التعاوين على شكل شركة تأمني تعاوين 

  :خمتلطة بني األفراد والدولة، لألمور التالية
الفكر االقتصادي اإلسالمي -١ زام ب مسـئولية  الذي يترك لألفراد  :االلت

ف املشروعات االقتصادية، ويأيت دور الدولة عنصراً مكمالً ملا عجز األفراد القيام مبختل
عن القيام به، ويكون دورها موجهاً ورقيباً لضمان جناح هذه املشـروعات وسـالمة   

  .عملياا
املتعاونون  –مبقتضاه  –الذي يستقل  :االلتزام بالفكر التعاوني التأمیني -٢

مسئولية من حيث إدارته باجلهاز التنفيذي، وحتمل باملشروع كله، من حيث تشغيله، و

                                                
، أعمـال  ١٦٧، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، حبث جناحي ص١٢١املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص) ١(

تقرير اللجنة املكلفة بإعداد تقرير جملس امع الفقهي مبكة حول  نظرا، و١٩٥ابعة صالندوة الفقهية الر
نشر رابطة العامل  ٣٢قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص :التأمني، وبيان الفروق بني النوعني يف كتاب

 ، التـأمني ٧، عقد التـأمني، الزحيلـي ص  ٢٨٧اإلسالمي مبكة املكرمة، حبوث يف فقه املعامالت ص
، التأمني، ٧٨، ٤٣، ٢٤، التأمني بني احلظر واإلباحة ص١١٥، التأمني اإلسالمي ص٦٥اإلسالمي ص 
  .٥٦الدسوقي ص



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٥٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .اإلدارة
اوني -٣ أمین التع وإجيـاد املبـادرات    :تدریب األھالي على مباشرة الت

ألن مشاركة األهايل يف اإلدارة جتعلـهم   ؛الفردية، واالستفادة من البواعث الشخصية
ضها جمتمعني، مما أكثر حرصاً ويقظة على جتنب وقوع املخاطر اليت يدفعون تكلفة تعوي

ألن جتنب املخاطر يعود عليهم بأقساط  ؛مصلحة هلم يف إجناح التأمني –بالتايل  –حيقق 
  .أقل يف املستقبل، كما أن وقوعها قد حيملهم أقساطاً أكرب يف املستقبل

ال جيعل التأمني كما لو كان هبـة أو   :إن صورة الشركة المختلطة -٤
، تنحصر مشاركتها معهم حبمايتها ومساندابل  منحة من الدولة للمستفيدين منه،

باعتبارهم أصحاب املصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إجيابية، ليشعر معه املتعاونون 
  .)١(املسئوليةبدور الدولة وإشرافها، وال يعفيهم يف نفس الوقت من 

  :الصیغة التطبیقیة للتأمین التعاوني :سادساً 
  :لتطبيقية للتأمني التعاوين األسس التاليةجيب أن يراعى يف وضع الصيغة ا

يف كافة املـدن، وأن   مركز وله فروعأن يكون ملنظمة التأمني التعاوين  -١
حبسب األخطار املراد تغطيتها، وحبسب خمتلف فئات  أقسام تتوزعيكون باملنظمة 

ومهن املتعاونني، كأن يكون هناك قسم للتأمني الصحي، وثان للتأمني ضد العجـز  
، وقسم )املسمى التأمني على احلياة(شيخوخة، وقسم ثالث للتكافل عند املوت وال

رابع لتأمني الباعة املتجولني، وآخر للتجار، وقسم خامس للطلبة، وسادس ألصحاب 
  .وغريهم... املهن احلرة، كاملهندسني واألطباء واحملامني

والبعد عن  ةمن املرونأن تكون منظمة التأمني التعاوين على درجة كبرية  -٢
  .األساليب املعقدة

                                                
، عقود التـأمني،  ١٢٠، املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص٤٠٠املعامالت املالية املعاصرة، السالوس ص) ١(

، ١٩٤-١٩٣دوة الفقهيـة الرابعـة ص  ، أعمال الن١٢٨، أعمال الندوة الفقهية الثالثة ص٥٨بلتاجي ص
  .٥٥، التأمني اإلسالمي ص٢٨٨حبوث يف فقه املعامالت ص



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٥٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من  جملس أعلىأن يكون للمنظمة  -٣
  .لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة

وميثل املسامهني من ميثل احلكومة يف هذا الس من ختتاره من األعضاء،  -٤
ساعد ذلك على إشراف احلكومة عليهـا،  ليكونوا أعضاء يف الس، لي ،خيتارونه

  .واطمئناا على سالمة سريها، وحفظها من التالعب والفشل
تقوم  زيادة األقساطإذا جتاوزت املخاطر موارد الصندوق مبا قد يستلزم  -٥

  .الدولة واملشتركون بتحمل هذه الزيادة
هلذه  ليةبوضع املواد التفصيتقوم مجاعة من كبار املختصني يف هذا الشأن  -٦

  .الشركة التعاونية للتأمني
م ١٩٧٧وطرحت هيئة الرقابة الشرعية يف بنك فيصل اإلسالمي السوداين سـنة  

مشروعاً ألول مرة إلنشاء شركة تأمني إسالمية لتأمني ممتلكات البنك بطريقة مشروعة، 
 على أن تؤدي الشركة مجيع اخلدمات اليت تؤديها شركات التأمني التجارية، مع جتنب
احملظورات الشرعية اليت توجد يف التأمني التجاري، وأخذت الشركة طريقها، مث انتقلت 
الفكرة والصيغة إىل العديد من البالد العربية واإلسالمية، وأنشئت شـركات التـأمني   

  .)١(التعاوين، ومارست نشاطها بنجاح

  :ضوابط التأمین التعاوني اإلسالمي :سابعاً 
تصون يف االقتصاد واحملاسبة، ضوابط فقهيـة لنظـام   وضع علماء الشريعة، واملخ

  :التأمني اإلسالمي، وهي
١- ،ً ا أمین تعاونی بأن تكون الغاية األساسية جلميع أطرافه  أن یكون نظام الت

هي التعاون، سواء عن طريق التربع، أو القرض احلسن، وذلك لترميم املخـاطر الـيت   

                                                
، الندوة الفقهية الرابعـة  ١٢٧، أعمال الندوة الفقهية الثالثة ص١٢١املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص) ١(

  .١١٩، التأمني اإلسالمي ص٢٨٩، حبوث يف فقه املعامالت ص١٩٤ص



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٥٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

ذه الغاية قصد حتصيل األربـاح، وأن  يتعرض هلا األعضاء، وال جيوز أن يطغى على ه
ينص على ذلك يف النظام األساسي، وبذلك يتساهل يف عقود التربعات حبسب ميزاا 

ألن التربعـات تقـوم علـى     ؛وضوابطها، فال تؤثر فيها اجلهالة الفاحشة، وال الغرر
رق بني وهذا ما أكده القرايف رمحه اهللا يف الف. اإلحسان والرب، والطمع بالثواب واألجر

 :قاعدة ما تؤثر فيه اجلهالة والغرر، وقاعدة ماال يؤثر فيه ذلك من التصـرفات، فقـال  
معاوضة صرفة جيتنب فيه ذلك إال ما دعت الضرورة إليه، وإحسان صرف ال يقصد "

منه تنمية املال كالصدقة واهلبة واإلبراء، فإن هذه التعريفات ال يقصد ا تنمية املال، بل 
ن أحسن إليه ا ال ضرر عليه، فإنه مل يبذل شيئاً، خبالف القسم األول إن كانت على م

إذا فات بالغرر واجلهاالت ضاع املال املبذول يف مقابلته، فاقتضت حكمة الشرع وحثه 
على اإلحسان التوسعة فيه بكل طريق باملعلوم واهول، فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه 

  .)١("تقليلهقطعاً، ويف املنع من ذلك وسيلة إىل 
في النظام األساسي وأعمال الصندوق قواعد الشریعة  أن تراعى -٢

  .هليئة رقابة شرعيةويعهد مبراقبة ذلك العامة، 
اليت تعتمد  أن یستعان بالوسائل الفنیة في الحسابات واإلحصائیات -٣

عليها عادة شركات التأمني التجاري، لتحديد االشـتراكات أو األقسـاط، ومبلـغ    
  .ض، ما دام ذلك ال خيالف الشرع، وال يتعارض مع أحكامهالتعوي

ندوق -٤ ي إدارة الص ین ف تركین والمؤسس ع المش ترك جمی  ،أن یش
  .وذلك عن طريق متثيلهم يف جملس اإلدارة، ليشعروا بالتعاون املتبادل

ملن يعهد إليه إدارة الصندوق، أو مسك حساباته،  یجوز دفع أجرة المثل -٥
  .تثمار بعض أموالهأو القيام على اس

ويرصد ريع تلك  یجوز استثمار أموال الصندوق بطرق مشروعة، -٦
األموال لدعم الغاية األساسية من الصندوق والنظام، بتعزيز القدرة املالية على تعويض 

                                                
  .١/١٥٠الفروق، ص) ١(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٥٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

املشتركني املتضررين، فتضم األرباح إىل مجيع األموال، وال جيـوز أن تـوزع علـى    
  .ص نسبة من األرباح للمؤسسني مقابل اإلدارةاملسامهني وحدهم، وميكن ختصي

غري املشـروطة لـدعم    یجوز للصندوق أن یقبل الھبات والتبرعات -٧
  .الغاية األساسية، وهي التعاون على ترميم املخاطر

ال یجوز لشركات التأمین اإلسالمیة أن تتعامل مع شركات إعادة  -٨
د التأمني التجاري، لعدم جوازه، فتؤمن على بعض املخاطر وفق عق التأمین التجاریة،

  .للتعامل معها، وهذا ما حصل فعالً إنشاء شركات إعادة تأمني تعاونية إسالميةوميكن 
في حالة وقوع حوادث، وانتھاء مدة االتفاق، تعاد االشتراكات أو  -٩

وما نتج عنها من أرباح إىل األعضاء، وجيوز االتفاق على التربع ا جلهـة   األقساط
  .كمستشفى أو مدرسةخريية 

ي الصندوق بنسبة  -١٠ یتحمل جمیع األعضاء المشتركین العجز ف
  .)١(وميكن معاجلة ذلك بتكوين احتياطي من فائض االشتراكات أموالھم،

، وظهرت )٢(ومت فعالً وضع صيغ مقترحة للتأمني اإلسالمي أو للتكافل اإلسالمي
  .)٣(إىل حيز الوجود والتطبيق

                                                
، جملة النور، الكويـت،  ١٢٩، أعمال الندوة الفقهية الثالثة ص١٣٥املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص) ١(

م يف مقال التأمني التعاوين للدكتور أمحد شـرف الـدين   ١٩٨٤متوز / هـ١٤٠٤شوال  -١٠/العدد 
  .٣٩ص

ة الشرعية ببنك ديب اإلسـالمي  من هذه الصيغ ما قدمه الدكتور فتحي الشني، عضو هيئة الفتوى والرقاب) ٢(
ـ ١٤١٠إىل الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكوييت عام  أعمـال النـدوة    :نظـر ام، ١٩٩٠/هـ

  .١٢٢-١٠٦ص
ظهرت للوجود عدة شركات تأمني تعاونية إسالمية، منها الشركة اإلسالمية للتأمني باململكـة العربيـة   ) ٣(

م، وكلتامها تعمالن يف ١٩٧٨ اإلسالمية احملدودة بالسودان السعودية ودولة اإلمارات، وشركة التأمني
جمال التأمني على األشياء، أو التأمني على األضرار، وباملقابل يوجد شركات إسالمية يف جمال التـأمني  
على األشخاص، مثل الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي بالسعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 

الشركة اإلسالمية للتـأمني وإعـادة التـأمني     :فل اإلسالمية بالبحرين، ويضاف إىل ذلكوشركة التكا
م، والشركة اإلسالمية للتـأمني  ١٩٨٩م، وشركة البحرين اإلسالمية للتأمني عام ١٩٨٥بالبحرين عام 



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٥٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  

  :عیة ردیفة للتأمینمؤسسات شر :ثامناً 
إن حتقيق األمن واألمان والطمأنينة واملساعدة والتكافل والتعاون ال ينحصـر يف  
الشرع عن طريق التأمني االجتماعي والتأمني التعاوين فحسب، بل وجد يف التـاريخ  
اإلسالمي، ويوجد اآلن، مؤسسات شرعية أخرى لتحقيق هذا اهلدف اإلنساين النبيل، 

  :فمن ذلك
اليت توفر احلاجات الضرورية لكل من الفقراء واملساكني والغـارمني   كاةالز -١

  .وأبناء السبيل ويف سبيل اهللا
ف -٢ بصوره وأنواعه العديدة اليت وجدت يف التاريخ اإلسالمي واتمـع   الوق

اإلسالمي لتوفري احلاجات والتعويضات اليت تصيب املرضى، والعجـزة، وأصـحاب   
  .، والتعويض عند كسر األواين وغريهااحلاجات اخلاصة، واخلدم

  .تربعية لسداد الديون عامة عن كل مدين إنشاء محفظة تعاونیة -٣
ري  -٤ ي خی لرعاية املدينني واملفلسني واملرضى، وسداد إنشاء صندوق وقف

  .الديون ألصحاا من الدائنني املطالبني حبقوقهم بعد ثباا
اعي -٥ يقوم به مجاعة لتقدمي العـون   الذي إنشاء صندوق التكافل االجتم

واملساعدة ملن يتعرض حلادث، أو جائحة، أو مصيبة، أو خسارة، أو عجز، والتعويض 
على الدائنني الذين انقطع رجاؤهم من احلصول على الديون، وذلك ضـمن أسـلوب   
تعاقدي منظم، حيدد فيه زمن وحجم املبالغ املترتب دفعها، ومقابل التربعات احملـددة  

، وحمسوبة بأساليب فنية، ويكون االشتراك يف صندوق التكافـل االجتمـاعي   التاريخ
طوعياً واختيارياً، ويعتمد على األجر والثواب، وحسن العطاء واإلخالف من اهللا تعاىل، 
                                                                                                              

، وهناك شركات أخرى يف أرجـاء  )شركة تأمني إسالمية(م، وشركة تكافل ماليزيا ١٩٧٩بديب عام 
 :نظـر ا(سيا وغريها، حىت جتاوزت الثالثني شركة وتركيا وباكستان وأندوني  اإلسالمي يف مصرالعامل

  .٧٦هامش، التأمني اإلسالمي ص ٢٦٣حبوث من فقه املعامالت ص
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  .وهذا يشبه التأمني التعاوين
الذي شـاع وانتشـر يف بعـض املصـارف      صندوق القرض الحسن -٦

ملبالغ املتربع ا، أو على قروض حسنة من أهل اليسار اإلسالمية، ويعتمد أصالً على ا
  .بدون مقابل مادي

بـأن يتكفـل   " العاقلة"الذي عرف سابقاً باسم  إحیاء التضامن العائلي -٧
األقارب وذوو األرحام بتعويض كل ضرر يصيب فرداً منهم، وتأمني العيش الكرمي له، 

ل اخلطأ على العاقلة، واليوم على وضمان ما يصدر عنه، وهو ما قدره الشرع بدية القت
  ..النقابة وأصحاب املهنة املشتركة

من كل متربع، لتقوم هيئة أو مؤسسة أو مجعية  صندوق الصدقات العامة -٨
  .بدور الوسيط بني املتربعني وبني املستحقني للتعويض عن األضرار وغريها

ات -٩ والسنة، ويشمل  اليت ميتاز به اإلسالم، وهو ثابت يف القرآن نظام النفق
" العائلة"النفقة الزوجية، ونفقة األقارب الذين ميكن اتساع دائرم حىت تشمل العاقلة 

  .الكربى
ارات -١٠ املذكورة يف الشرع، مثل كفارة اليمني، وكفارة  تنظیم نظام الكف

القتل، وكفارة اإليالء، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام للحامل واملرضـع والعـاجز   
وكفارة اإلفطار يف رمضان عمداً، أو باجلماع، وكفارات احلج، وكفارة قتل واملسن، 

الصيد يف احلرم، أو يف األشهر احلرم، أو للمحرم، وغري ذلك مما جيب، أو يسـتحب،  
  .على املسلم، فيؤديه طوعاً، فينظم ويساهم يف التأمينات عامة وغري ذلك

انات، وما يتوجب عليها وما تقدمه من إع بیت المال أو خزینة الدولة، -١١
من مسامهات كتعويض املتضررين واملنكوبني والعجزة والغارمني وغريهم وكثري مـن  
هذه املؤسسات الرديفة خدمت اتمع اإلسـالمي يف املاضـي، وحققـت التكافـل     
االجتماعي يف العصور السابقة، وأا ال تزال تؤمن قسطاً كبرياً من التعاون بني املسلمني 

تساهم عملياً يف خمتلف اجلنبات االجتماعية، بل تعوض كثرياً مما تعجـز عنـه   اليوم، و
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  .الدول اليت حترص على بقائها ونشاطها ورعايتها حلملها عبئاً ثقيالً عنها
واالة -١٢ واالة أو والء الم عند احلنفية بأن يتفق اثنان على حتمل  نظام الم

  .كل منهما اآلخرالدية واألضرار لكل منهما على اآلخر، وأن يرث 
وهو املعروف بالفقه مبسألة ضمان خطر الطريق، بـأن   ضمان الخطر، -١٣

  .)١(يتعهد شخص أن يضمن آلخر ما يصيبه من أضرار يف طريق ما
وهذه املؤسسات الرديفة، مع شركات التأمني التعاوين، توفر الطمأنينة النفسـية  

بني األفراد واألسر، وتقيم التآزر بني واملالية الكاملة للناس لتحقيق التكافل االجتماعي 
املؤسسات لترميم األضرار، وتفتيت اخلسائر، وختفيف آثار النكبات اليت تقع، وخاصة 
أا تنبعث من اإلميان والضمري، والطمع يف الثواب واألجر، والسعي ملرضاة اهللا تعاىل يف 

م إىل اهللا أنفعهم لعياله، تقدمي العون واملساعدة لإلنسان، فاخللق كلهم عيال اهللا وأحبه
وجتمع بني املبادرات واملساعي الفردية الذاتية االجتماعيـة، واملؤسسـات الرمسيـة،    
والشركات العامة، وال تقتصر على التشريع أو القانون فحسب الذي يبحث ضـعاف  
النفوس واجلشعون للتحايل عليه مبختلف األساليب، ويقوم بعضهم باإلضرار املتعمـد،  

املؤذي، واألساليب امللتوية للحصول على املكاسب املادية مـن شـركات    واإلتالف
  .التأمني

ويظهر من هذا أن فكرة التأمني التعاوين معروفة يف الفقه اإلسالمي، وأن اإلسالم 
  .)٢(سبق كل التشريعات الوضعية يف التأمني

                                                
، حاشية ابـن  ٤/١٧٠نظام عقد املواالة، ومسألة ضمان خطر الطريق عند احلنفية يف بدائع الصنائع  نظرا) ١(

، التأمني، الصـاحل  ١١١، ٩٣، التأمني، الدسوقي ص٢/١٨٥القرآن للجصاص  ، أحكام٤/١٧٠عابدين 
  .١٧٨ص

  ، التـأمني، الدسـوقي   ١١٢، املعامالت املالية املعاصـرة، شـبري ص  ٢٩٠حبوث يف فقه املعامالت ص) ٢(
  .١٩٢وما بعدها،  ١٣٩، التأمني، الصاحل ص١٠٨وما بعدها،  ٧٥ص
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صور التأمین المنتشرة في المجتمع األمریكي 

  وحكمھا
با ومعظم بالد ولتأمني املنتشر يف أمريكا ال خيتلف عن التأمني املوجود يف أورإن ا

العامل، وشاع هذا التأمني وانتشر يف أمريكا بشكل مطرد مع تقدم احليـاة وتطورهـا   
وتعقدها وارتباطها باحلياة املادية، مع السعي لتحقيق األمن النفسي واالجتماعي واملايل، 

لشائعني يف الغرب مع طغيان املادة، وانزواء القيم الدينيـة،  ليغطي القلق واالضطراب ا
وضمور النواحي االعتقادية واألخالقية والوجدانية، وأنه ال يوجد مانع قـانوين مـن   

ألي ظرف ميكن أن يطرأ، وعلى أي عضو  التأمني على أي شيء، أو ضد أي شيء، أو
الربيطانية " اللورد"شركة من أعضاء اإلنسان، حىت أنه يوجد شركات خمتصة لذلك مثل 

اليت تصدر بوليصات تأمني عن حاالت قد ال ختطر على البال، ليكون التأمني متوفراً، أو 
  .إجبارياً يف خمتلف ااالت

ونذكر يف هذا املبحث بعض صور التأمني املنتشرة يف اتمع األمريكي، مث نـبني  
ب عليهم االلتزام به، سـواء  للمسلمني يف أمريكا احلكم الشرعي الذي يطبقونه، وجي

  .كانوا ممن حيملون اجلنسية األمريكية أم من املقيمني والعاملني يف أمريكا

  :صور التأمین المنتشرة في المجتمع األمریكي :أوالً 
العصر، وتفنن الطامعون بالكسب يف " تقليعة"أو " موضة"أصبح التأمني يف الغرب 

وهذه بعض صور التأمني املنتشرة يف اتمع وسائله، وكثرت صوره، وانتشرت أنواعه، 
األمريكي، وخيضع معظمها للتأمني التجاري الذي يهدف إىل الربح ومجع األمـوال،  

  :ويقوم على اجلهالة والغرر، فمن ذلك
أمین الصحي، -١   بأن يتعاقد شـخص مـع شـركة جتاريـة، ولـيس       الت

تاً مقابل تغطية تكاليف عالجه ضمن مع الدولة وأجهزا، ملدة سنة مثالً، فيدفع مبلغاً ثاب
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  الـيت زادت أرباحهـا   ) Humana(شروط معينة يقبلها الطرفان، فمن ذلك شـركة  
  مليـار دوالر، ومثـل شـركة     ١٣، وبلغـت  %٢٢م عما سبق بنسبة ٢٠٠٤عام 

)united Hedth care ( ٤٢بنسـبة  . م عما سبق٢٠٠٤اليت زادت أرباحها عام% ،
الر، ويشمل التأمني الصحي كل ماله عالقـة بصـحة   مليار دو ٣٧وبلغت أرباحها 

  .اإلنسان
ويوجد يف الواليات املتحدة تأمني صحي حكـومي متعـدد، منـه ميـديكري     

Medicare  لعالج املسنني، وبرنامج ميديكيدMedicaid     للفقـراء واملعـوزين مـن
اختصاص حكومات الواليات، وبرنامج خاص باألدوية للقطاع اخلاص يسمى ميدكاب 

Medigap.  
ويعتمد على دفع مبلغ بشكل مستمر بعقـد معـني    التأمین على الحیاة، -٢

مقابل أن تقوم شركة التأمني بدفع مبلغ معني لشخص حيدده املؤمن بعد وفاته، مثـل  
، وكثرياً ما ترتكب اجلرائم هلذا اهلدف، فامرأة قتلت )Metlife(وشركة ) FIC(شركة 

  .وجها، مث كشف أمرهاأكثر من زوج هلا لتحصل على تأمني ز
سـنة،   ٦٥وتقوم به الدولة ملن حيال على التقاعد بسن  تأمین التقاعد، -٣

، وهذا ال غبار )#SS(ويستفيد من التأمني الصحي وراتب يقترن برقمه االجتماعي 
عليه، ألنه تأمني للتكافل االجتماعي من قبل الدولة لرعاية املسنني بعد انتهائهم من 

  .الوظيفة
أمی -٤ ات،ت سواء كانت عقارية أو منقوالت، كاآلالت واألدوات،  ن الممتلك

وحىت األجهزة الشخصية، ويتم التأمني بدفع مبلغ معني من صاحب امللـك لشـركة   
تأمني، مقابل التعويض له، أو إصالح أي ضرر أو عطب يلحق بتلك املمتلكات، مثل 

عند وقوع الـزالزل  ويدخل يف ذلك التأمني ضد احلريق، أو ) state Farm(شركة 
والكوارث الطبيعية، فتقوم شركة التأمني بالتعويض له حسب العقد، ولكن يتم التالعب 
على ذلك، كشراء بيت قدمي، ويتم التأمني عليه، مث حيرقه املؤمن نفسه ليحصل علـى  

  .التعويض
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د -٥ لة بالبری ات الشخصیة المرس اجلـوي أو   تأمین األمتعة والممتلك
  .ت لداخل الدولة أو خارجهااألرضي، سواء كان

  .البحري، والربي، واجلوي تأمین الشحن -٦
ات، -٧ ويشمل مـا يصـيب السـيارة،     تأمین السیارات وسائر المركب

ومن صور التحايل فيها ) Gleco(واألشخاص داخلها، أو املتضررين منها، مثل شركة 
خذ التعويض عنها، أن شخصاً باع سيارته يف السوق السوداء، مث ادعى أا سرقت، ليأ
  .ويشمل التأمني السيارات اخلاصة، والسيارات املستأجرة ولو مؤقتاً

بأن تعرض الشركة البائعة أن يدفع املشتري  تأمین األجھزة عند شرائھا، -٨
مبلغاً إضافياً مقابل إصالح اجلهاز من كل العطل والضرر الذي يلحقه، أو التعويض عنه 

  ).Warrinty(العقد، مثال شركة عند التلف والسرقة ضمن شروط 
ي -٩ بأن يدفع صاحب املهنة مبلغاً سـنوياً  ) Liability( تأمین الخطر المھن

لشركة تأمني مقابل أن تتكفل الشركة بتغطية ما يترتب على عمله من أخطاء مهنيـة  
واحملاسبة عند هذا اخلطـأ يف ممارسـة املهنـة    مسئولية يرتكبها الشخص إذا تعرض لل

  .احلالق، واملهندسكالطبيب، و
ي -١٠ ر المھن كما إذا وجد شخص ) .Nonlibility Ins( تأمین الخطر غی

يف مكان العمل التجاري مثالً، فتقوم شركة التأمني بالتعويض عن ) زبون أو جمرد زائر(
  .كل ضرر أو أذى يصيب الشخص املوجود يف املكان، كالسوبر ماركت وغريه

ال، -١١ فع مبلغ من صاحب العمل لشركة تأمني وذلك بد التأمین على العم
  .مقابل تغطية التكاليف واألضرار اليت حتصل للعامل أثناء العمل

ة -١٢ وارث الطبیعی كاإلعصار والفيضان، والزلزال، ألن  التأمین ضد الك
التأمني العادي ال يغطي الكوارث، وهذا التأمني يكثر يف والية فلوريـدا والواليـات   

  .فيها الكوارثالساحلية اليت تتكرر 
ة -١٣ وغريها  تأمین المنزل، والمنشآت السكنیة والصناعیة والتجاری
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  .مما تتعرض له من أخطار وأضرار
وك، -١٤ الءوخاصة املعروفة بالتأمني على  تقوم معظم البن داعات العم إىل  إی

  .ألف دوالر يف حالة إفالس البنك) ١٠٠(حد أعلى قدره 
ا ب -١٥ وك عمالءھ م البن ر معظ اط تجب داد أقس مان س أمین لض الت
  .الشخصية أو العقارية يف حال عدم قدرة املقترض على سداد مجيع األقساط القروض
أمین -١٦ ة الت وهي أن يدفع املؤمن لشـركة التـأمني   ) Cridit Card( بطاق

مبلغاً، مقابل أن تتكفل الشركة بدفع فواتري بطاقة االئتمان إذا تويف صاحب البطاقة، ومل 
  .فواتريه، حىت ال يتكلف الوارث بذلك يكمل دفع
ة، -١٧ ات فرعی كأن يدفع املؤمن مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً، مقابـل   تأمین

خدمة معينة تقوم ا الشركة هلذا الشخص عند احلاجة حسب العقد، وقد يشمل ذلك 
تأمني السيارة ذاا، كما لو توقفت السيارة يف مكان ما، فتقـوم الشـركة بسـحب    

سيارة، أو تصليح الدوالب، أو تعبئة البرتين، وإذا تعطلت السيارة أو انقطع صاحبها ال
يف أي مكان يف أمريكا، فتقوم الشركة بكافة املساعدات من تسليم املؤمن سيارة مؤقتة، 
وإصالح السيارة املؤمنة، وإعادا لصاحبها املؤمن أينما وجد، وهي املعروفة حبـروف  

)AAA.(  
ة، التأمین -١٨ ي الجامع دریس ف وهذا تقوم بـه   على أعضاء ھیئة الت

اجلامعة تلقائياً حلماية أعضاء هيئة التدريس مما يصيبهم من أضرار، أو يواجهونه مـن  
  .أخطار

  .ويضاف إىل ذلك التأمني االجتماعي الذي تقوم به الدولة، فهذا ال غبار عليه

  :الحكم الشرعي للتأمین في المجتمع األمریكي :ثانیاً 
إن املسلم يف اتمع األمريكي ال خيتلف عن املسلم يف البالد اإلسالمية ويف أحناء 
العامل، وأنه خماطب باألحكام الشرعية، ليقوم بالواجب والفرض، وميتنع عـن احلـرام   
والباطل، فأداء الواجب مطلوب يف كل زمان ومكان، واحلرام حرام يف كـل زمـان   
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اد عنه وجتنبه، ولذلك فإن حكم التأمني يف اتمـع  ومكان، ومطلوب من املسلم االبتع
  :األمريكي يأخذ أحد احلاالت اخلمس التالية

تبين من الدراسة السابقة أن معظم صور التأمني يف أمريكا هي  :الحكم العام -١
من التأمني التجاري، وتبني سابقاً أن هذا التأمني حرام، وأنه خمالف للشـريعة بـرأي   

الذي تأكد بقرارات جمامع الفقه اإلسالمي، ألنه يقوم علـى اجلهالـة،   مجاهري العلماء 
والغرر، والربا، والقمار، وكلها حمرمة، وأن التعاقد مع شركات التأمني التجاري باطل، 
وال ينتج أثراً، وال يباح للمسلم أن يتعامل به، وال يستفيد من مثراته وآثاره، وال ينخدع 

ألنه يدس السم يف الدسم، وأنه مال حـرام يـأمث آكلـه    بشعاراته، وأهدافه، وغايته، 
  .واملستفيد منه، وال يبارك اهللا فيه يف الدنيا، ويؤاخذ فاعله يف اآلخرة

اري -٢ إن احلكم العام ينطبق علـى   :الحكم االستثنائي في التأمین اإلجب
تجاريـة  حالة االختيار بأن يتجه املسلم برغبته وإرادته للتعاقد مع شركات التـأمني ال 

بقصد االستفادة مما تقدم من التعويضات لألضرار اليت تلحقه عند وقوع اخلطر املؤمن 
  .عليه

ولكن الدول واحلكومات يف البالد العربية واإلسالمية اليت ال يوجد فيها شركات 
تأمني تعاوين إسالمي، وكذلك يف أمريكا وغريها، تلزم املواطن واملقيم، وحىت املسافر 

، ومتنعه من ممارسة حقوقـه،  وجتربه عليهالتأمني على أمور معينة وحمددة، والسائح، با
والقيام بأعماله، واالستفادة من أمواله، وممارسة مهنته، إال بعد إجراء تأمني إجبـاري  

مني الصحي اإلجباري للسفر، أو للحصول أمني اإلجباري على السيارة، والتأحمدد، كالت
  .على قطاعات أخرى على تأشرية، والتأمني اإلجباري

وهذا التأمني اإلجباري له حكم استثنائي من القاعدة العامة وهو جوازه وإباحـة  
القيام به، ودفع األقساط الواجبة واملترتبة عليه، وتكون مبثابة ضريبة ورسم توجبه الدولة 
وتلزم الناس به، ولكن خيتلف احلكم الشرعي باالستفادة من مثرات التأمني اإلجباري، 

أنه حيرم االستفادة  –واهللا أعلم  –عددت أقوال العلماء يف ذلك، والراجح يف نظري وت
من التأمني التجاري اإلجباري من الناحية اإلجيابية، ويباح من الناحية السلبية، وتفسري 
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ذلك أن املسلم املؤمن إن ارتكب خطأ، أو تسبب بضرر، فيجب عليه أن يضمن ذلك 
ن حييلها إىل شركة التأمني، حىت ال يكون مستفيداً عملياً من من أمواله، وال جيوز له أ

دفع األقساط اليت أداها، فيقع يف الغرر والقمار وامليسر، ويأكل الربا، وإمنـا عليـه أن   
يتحمل ضمان التلف، وتعويض الضرر الذي ارتكبه، وكأنه غري مؤمن، أما إن أصـابه  

رتكب للضرر أن يؤدي من ماله ضرر أو إتالف من مستأمن آخر، فيجب على هذا امل
اخلاص ضمان خطئه وإضراره، فإن مل يكن مسلماً، أو كان مسلماً غري ملتزم بالشرع 
واألحكام، وأحال املتضرر على جهة أخرى، أو شخص، أو شركة تأمني لتدفع عنـه  
التعويض، فهذا صحيح، وجيوز للمسلم املتضرر احملال أن يقبل اإلحالة ويستلم التعويض 

  .)١(ركة التأمنيمن ش
د الضرورة  -٣ اري عن الحكم االستثنائي في التأمین التجاري االختی

ة، ألنـه   ؛إن الشرع احلكيم فتح باب الرخص عند وجود الضرورة واملشقة والحاج
احلرج مرفوع يف اإلسالم، وما جعل اهللا علينا من حرج، لذلك قرر الشرع احلنيـف  

د الضرورة، ووضع العلماء القاعدة الفقهيـة  جواز ارتكاب احملرم، أو ترك الواجب عن
فالتأمني التجاري حرام، ولكن جيوز التعامل فيه " الضرورات تبيح احملظورات"الشهرية 

  .)٢(عند الضرورة اليت حددها علماء الشرع، وهذا باتفاق العلماء
والقاعدة " املشقة جتلب التيسري"وهذه القاعدة الفقهية فرع عن القاعد األساسية 

                                                
إذا توفرت شركات التأمني التعاوين يف بلد، فيجب علـى   باري يلغىستثنائي يف التأمني اإلجإن احلكم اال) ١(

املسلم أن يتعامل معها حصراً، ويكون مطبقاً للحكم الشرعي العام يف التعامل مع األحكـام املوافقـة   
  .للشرع

تؤدي حدد العلماء الضرورة بأن يبلغ املرء حداً إذا مل يتناول املمنوع أو يترك الواجب هلك، أو هي اليت  )٢(
إىل هالك اإلنسان وموته أو قطع عضو من أعضائه، أو اختالل أحد الضروريات اخلمس وهي الـدين  
والنفس والعقل والنسل واملال، فإن احملظور واحلرام جيوز ارتكابه عندما يكون سبيالً وحيداً حلفظ هذه 

واحلاالت اليت قد حتيط  الضروريات وهذا يف احلقيقة والواقع نادر وقليل، ولكنه موجود يف بعض الصور
باإلنسان وتعرض دينه ونفسه وعقله ونسله وماله للخطر والدمار واإلتالف، فيجوز له ارتكاب احملـرم  

  .أو ترك الواجب للضرورة
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، وهذه "إذا ضاق األمر اتسع"وفرع عن القاعدة الكلية " ال ضرر وال ضرار"ساسية األ
  .)١(قواعد مقررة ثابتة بأدلتها الشرعية وتطبيقاا الفقهية مما يتعذر التوسع فيها هنا

ومبا أن حاالت الضرورة، قليلة، لدقة ضوابطها الشرعية، فيمكن األخذ بقاعـدة  
احلاجـة  "تدفع املشقة، ووضع العلماء هلا القاعدة الفقهية رديفة هلا، وهي احلاجة اليت 

وهي حتتاج إىل بسط وشـرح، مـع    )٢("ترتل مرتلة الضرورة، عامة كانت أم خاصة
يف احلاجـة  "االختالف يف شرحها وشروطها وحدودها وتطبيقاا، وعلى األخـص  

التجاري عند ومع ذلك جيوز للمسلم يف أمريكا أن يتعامل مع شركات التأمني " اخلاصة
احلاجة املاسة لرفع احلرج والضيق والشدة اليت تلحقه، وعليه أن يكون حكيم نفسـه،  

ول شخصياً يف هذه احلالة أمـام اهللا  ئوأن يستفيت نفسه، ليكون رقيباً عليها، ألنه املس
تعاىل، ولذلك أرى أن تعامله مع التأمني التجاري للحاجة خالف األوىل، واالحتيـاط  

تحمل هذه املشقة خوفاً من الوقوع يف احلرام إذا مل تكن احلاجة ماسـة،  والورع أن ي
  .)٣(والضائقة شديدة

م  -٤ ول، وأعظ ل الحل ذا أفض ا، وھ ي أمریك اوني ف أمین تع اء ت إنش
ال، ألنه خيرج املسلمني يف أمريكا من احلرج واملشقة، ويفتح هلـم األبـواب    األعم

ت فهو دعوة إسالمية لبيان صالحية الشريعة الشرعية اجلائزة يف التأمني، ويف ذات الوق
لكل زمان ومكان، وجماراا للتطور واحلياة، وسعة تشريعاا للمستجدات والطوارئ، 

  .مع احلفاظ على الشخصية اإلسالمية، واهلوية الذاتية الدينية يف بالد الغرب
ىل إنشاء وعلى املسلمني األغنياء يف أمريكا، واملفكرين منهم خاصة، أن يبادروا إ

مني التعاوين املوافق للشرع، مع االستعانة بتجارب الشركات القائمـة يف  شركات التأ
                                                

القواعد الفقهيـة   :كتابنا نظراللتوسع يف هذه القواعد ومعرفة مضموا وضوابطها وشروطها وتطبيقاا،  )١(
  .٢٠٤التأمني، الصاحل ص :نظرار إليها، و، واملراجع املشا٢٥٥ص

  .، واملصادر املشار إليها٢٦٤القواعد الفقهية للباحث ص )٢(
إن هذا احلكم االستثنائي عند الضرورة واحلاجة يتقلص حىت يكاد يعدم يف البالد اليت يتوفر فيها التـأمني  ) ٣(

هو متاح فيه، فإن مل جيد يطبـق احلكـم   التعاوين، وما على املسلم إال أن يتوجه إليه للتعامل معه فيما 
  .االستثنائي
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  .العامل اإلسالمي، واالستفادة من هيئات الرقابة الشرعية
وأتوقع أن هذا االقتراح واحلل ليس صعباً، وال مستحيالً، فاملؤسسات التعاونيـة  

ة عامة، وأهداف نظام التأمني وغاياته، موجودة يف أمريكا والغرب، واألهداف التعاوني
ليست غريبة عن الغرب وأمريكا، ويوجد كثري من اجلمعيات التعاونية واإلنسـانية يف  
الغرب وأمريكا، مع االستفادة من اقتصاد السوق، واحلرية االقتصادية واألنظمة املنفتحة 

ت يف أول األمر، اليت ال متانع من إنشاء مثل هذه الشركات، وإن كانت ستواجه صعوبا
ومنافسات بل وحروب من الشركات التجارية والفكر املخالف، ولكن هذه هي طبيعة 
احلياة عامة، واحلياة االقتصادية خاصة، واحلرص على التمسك بالدين والدعوة والشرع 

أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنـا وهـم لَـا    ﴿واحلالل على وجه األخص 
ونَينوهذا هو صراع الوجود الذي حيتاج للتضحيات من أجل احلفاظ علـى  )١( ﴾فْت ،

  .الذات، وعدم الذوبان أمام اإلغراءات والتيارات والثقافات والفكر املخالف
ة -٥ ة الردیف اليت أشرنا إليها، واليت كانت  االستعانة بالمؤسسات التعاونی

والتاريخ اإلسالمي، وال يزال كثري منـها   مطبقة كلها أو بعضها يف اتمع اإلسالمي،
قائم وموجود ومطبق حىت اآلن يف البالد العربية واإلسالمية، وحىت يف الدول اليت يتوفر 
فيها التأمني التعاوين، بل يوجد مؤسسات تعاونية رديفة يف اتمعات الغربية اليت يشيع 

ال ميكن أن يغطي حاجات ) عاوينالتجاري والت(ألن التأمني عامة  ؛فيها التأمني التجاري
  .األمة واتمع واألفراد يف التناصر والتكافل والتعاون وتفتيت األضرار واملواساة

ويف جمال القرية، واألحياء يف املدينة، وأمام اجلاليات الكبرية والصغرية حـىت يف  
ي الزكـاة  البالد العربية واإلسالمية، تقوم اجلمعيات اخلريية، وصناديق التكافل، وتؤد

  .والصدقات دوراً كبرياً
وميكن للمسلمني يف أمريكا، ويف كل بلد غريب، أن يؤسسوا وقفـاً خرييـاً، أو   
ينشئوا حمفظة تعاونية، أو صندوقاً وقفياً خريياً، أو صندوق التكافـل االجتمـاعي، أو   

ذلك، صندوقاً للقرض احلسن، أو نظام العاقلة، أو اجلنسية، أو نظام الكفارات، أو غري 
  .ليعمل ذلك بديالً أو رديفاً للتأمني التعاوين، وبديالً عن التأمني التجاري احملرم

ألنه خيفف عنـها   ؛وهذا احلل ممكن يف معظم دول العامل احلر، وترحب به الدول
                                                

 .٢:العنكبوت) ١(
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األعباء، ويساهم معها يف حتمل األضرار، وجماة الكوارث واألخطار، وحيقق نتـائج  
  .اجتماعية عديدة
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  الخاتمة
اغة مشروع تتضمن اخلامتة خالصة البحث، ونتائجه، مع بعض التوصيات، وصي

  .عالقرار للعرض على ام

  :خالصة البحث ونتائجھ :أوالً 
، تنتاب الناس، واإلنسان ضعيف بنفسه، قـوي  الدنيا دار ابتالء، ومصائب -١

  .ة واملعنويةبأخيه، ولذلك حيتاج للتعاون والدعم والتكاتف والتكافل واملشاركة املادي
إن التأمني يعين األمن النفسي واملادي ويوفر الطمأنينـة، ويقـدم العـون     -٢

واملساعدة عند وقوع األخطار، واألضرار، والكوارث، والنوائب، والعجز، والضعف، 
ولذلك كان األمن والتأمني مطلباً إنسانياً على مدى التاريخ وعند معظم األمم، وكان 

ياً وتشريعياً، وإن أهدافه وغاياته وأغراضه متفق عليها ومشروعة واجباً شرعياً، وأخالق
  .دينياً

وجدت وسائل كثرية للتكافل والتعاون إىل أن ظهر نظام التـأمني، وأخـذ    -٣
  .أشكاالً وصوراً وأنواعاً متعددة

إن التأمني االجتماعي الذي تقدمه الدولة جائز شرعاً، البتعاده عن اجلشـع   -٤
وخلوه من الربا والغرر، هو يقرب من التربع والعون والتكافل، ومثله  املادي يف الربح،

  .التأمني التباديل الذي تقوم به اجلمعيات اخلريية
با وساد يف العامل حرام شرعاً، ألنـه  وإن التأمني التجاري الذي وجد يف أور -٥

م على الغرر استغل األهداف النبيلة والغايات اإلنسانية إىل الربح والطمع املادي، ويقو
واجلهالة والربا والقمار وامليسر، وكلها حمرمة شرعاً، مهما تعددت صورها، وتنوعت 

  .أشكاهلا
ابتكر العلماء املسلمون البديل بالتأمني التعاوين الذي يقوم على التربع، ويبتعد  -٦

  .عن هدف الربح واكتناز األموال
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تعترب اليوم رديفـة لـه   وجد يف الفقه اإلسالمي مؤسسات سابقة للتأمني، و -٧
تشاركه يف حتقيق العون والتكافل، وتؤمن املساعدات، كالزكاة، والوقف، واجلمعيات 
اخلريية، والتكافل االجتماعي، والقرض احلسن، ونظام العاقلة، والصدقات، والنفقات، 

  .والكفارات، وبيت املال، ونظام املواالة، وضمان اخلطر
يف اتمع األمريكي حرام، وباطـل، وال جيـوز   إن التأمني التجاري السائد  -٨

التعامل معه، وال االستفادة مما يقدمه، لكن التأمني االجتماعي الذي تقوم به الدولـة  
  .واملؤسسات اخلريية جائز وحالل

جيوز للمسلم يف أمريكا التعامل مع التأمني التجاري اإلجباري، ألنه مفروض  -٩
ثابة الضريبة، وال جيوز االنتفاع به إذا صدر اخلطـأ  فرضاً، ويعترب ما يقدمه الشخص مب

منه، أو كان متسبباً يف الضرر، ولكن إن أصابه ضرر من غريه وأحاله إىل شركة تأمني 
  .جتاري، فيجوز للمسلم أخذه تعويضاً عما أصابه من ضرر

جيوز التعامل مع التأمني التجاري عند الضرورة الشرعية اليت ـدد دينـه    -١٠
  .عقله ونسله وماله، ألن الضرورات تبيح احملظوراتونفسه و
مع التأمني التجاري عند احلاجة اليت تـرتل   –مع الكراهة  –جيوز التعامل  -١١

مرتلة الضرورة، لرفع املشقة والضيق الذي يلحق املسلم، واألوىل لـه حتمـل هـذا،    
  .واجتناب التعامل مع التأمني التجاري رد احلاجة

  :تالتوصیا :ثانیاً 
املسلمني يف أمريكا، والبالد اليت ختلو من التأمني التعاوين، أن تسعى  جيب على -١

إلنشاء شركات التأمني التعاوين الذي وجد يف بعض البالد اإلسالمية وشاع وانتشـر،  
وأثبت جناحاً، وميكن االستفادة من هذه التجارب واألنظمة، مع االستعانة يئة رقابـة  

  .التعاون وتبادل األفكار بني هذه الشركات للتأمني التعاوينشرعية، وإقامة جسور 
ونوصي األغنياء، وأصحاب الفكر والدعوة يف أمريكا وغريها، بالسعي احلثيـث  
إلنقاذ أنفسهم وإخوام من التأمني التجاري، والتعاون فيما بينهم، وهذا حيفظ هلـم  
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  .ة باحلكمة واملوعظة احلسنةدينهم وهويتهم وكيام ووجودهم، ويعترب نوعاً من الدعو
نوصي املسلمني يف أمريكا، ويف أحناء العامل، باالستفادة من املؤسسات الرديفة  -٢

للتأمني، وإقامتها إن مل تكن موجودة، وهي ضرورية جداً، وإن التأمني عامة ال ينوب 
خالقيـة  عنها، وال يغطي اجلوانب الواسعة الكثرية اإلنسانية واالجتماعية والدينية واأل

  .والوطنية، اليت حتققها املؤسسات الرديفة
نوصي إخواننا يف أمريكا، والعامل، بنشر الوعي اإلسالمي الكايف، للحفـاظ   -٣

على الدين واهلوية، وبيان صالحية الشريعة لكل زمان ومكان، ويقع العبء األكرب على 
وأصحاب النفـوذ، فكـل   احلكام، والدعاة، والعلماء، واآلباء، واملفكرين، واألغنياء، 

  .مؤمن على ثغرة من ثغور اإلسالم

  :مشروع القرار :ثالثاً 
الشريعة بأمريكا حرمة التأمني التجاري، ويوصي مبنع التعامـل   يقرر جممع فقهاء

فيه، إال يف التأمني اإلجباري، وعند الضرورة واحلاجة اليت يقدرها الشرع والعلمـاء،  
وم به ي تنظمه الدولة، ويؤيد التأمني التباديل الذي تقويعلن جواز التأمني االجتماعي الذ

بإنشاء التأمني التعاوين وحصر التعاون معه، ويوصون بإقامة  اجلمعيات اخلريية، ويطالب
لى نظام النفقات والديات، اجلمعيات اخلريية، والتعاون على الرب والتقوى، واحلفاظ ع

قرض احلسن، والكفارات، لتساهم يف على أداء الزكاة الشرعية، والصدقات، وال ويؤكد
  .تفتيت األضرار، والتكافل االجتماعي، ليكون اإلنسان عوناً ألخيه اإلنسان
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  ملخص بحث
  

  التأمین وصوره المنتشرة في
  ما یحل منھ وما یحرم/ المجتمع األمریكي

  
لتأمني إىل حتقيق األمن والطمأنينة النفسية، والتعاون والتكافل يف حتمـل  يهدف ا

األضرار واآلفات، وتفتيت التبعات، وهذا ما تدعو إليه الشريعة، وتتالقى فيه مع فلسفة 
  .التأمني يف العامل

الزكاة،  :وأوجدت الشريعة اإلسالمية وسائل عدة لتحقيق هذه األهداف، أمهها
ونظام العاقلة، والصناديق التعاونية، واجلمعيات اخلريية، والقرض  والوقف، والصدقات،

  .احلسن، والتكافل االجتماعي الطوعي، ونظام النفقات، والكفارات، وبيت املال
با، مث يف أمريكا، مث يف العامل، التأمني التجاري الذي يقوم علـى  ووظهر يف أور

شركاته أصالً إىل الـربح املـادي،    الغرر، واجلهالة، والربا، والقمار وامليسر، ودف
  .واجلشع، لذلك أفىت العلماء بتحرميه

وأقامت الدول يف العامل التأمني االجتماعي والصحي لرعاية املواطنني ومساعدم، 
كما أقامت اجلمعيات اخلريية التأمني التباديل، وحقق ذلك منافع مجة، وهـذا جـائز   

  .شرعاً
التعاوين القائم على التربع، وانتشر يف عدة بالد  وابتكر العلماء املسلمون التأمني

عربية وإسالمية، وحقق نتائج عظيمة، وكان بديالً عن التأمني التجاري احملرم، ونعـم  
  .الناس به

وينتشر يف أمريكا التأمني االجتماعي الذي تقوم به الدولة، وجيوز االستفادة منه، 
عددة، وحيرم على املسـلم يف أمريكـا   ولكن ينتشر بكثرة التأمني التجاري بصوره املت

التعامل مع هذا النظام إال يف حاالت التأمني اإلجباري، وعند االضـطرار، واحلاجـة   
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امللحة، وندعو املسلمني يف أمريكا إلنشاء التأمني التعاوين، واالستفادة من املؤسسـات  
هم بواجـب  اإلسالمية الرديفة املذكورة سابقاً، للحفاظ على دينهم وهويتهم، وقيـام 

  .الدعوة والتبليغ للخري والرب، ونسأل اهللا التوفيق والسداد، واحلمد هللا رب العاملني
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  أھم المراجع
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ –أعمال الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوييت  -١
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ –أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكوييت  -٢
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ –الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوييت  أعمال الندوة -٣
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ –أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت  -٤
حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، الدكتور علي حميي الدين القره داغـي، دار   -٥

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢-١ط –بريوت  -البشائر اإلسالمية
فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة، حممد األشقر، ماجد أبو رخيـة، حممـد    حبوث -٦

ـ ١٤١٨ –األردن  –دار النفـائس، عمـان    -عثمان شبري، عمر األشقر  / هـ
  .م١٩٩٨

 –القـاهرة   –مطبعة اجلماليـة  ) هـ٥٥٧(بدائع الصنائع، عالء الدين الكاساين  -٧
  .م١٩١٠/هـ١٣٣٨

 –األردن  –سامل ملحم، دار األعـالم، عمـان   التأمني اإلسالمي، الدكتور أمحد  -٨
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ -١ط

 –دمشـق   –التأمني بني احلظر واإلباحة، املستشار سعدي أبو جيب، دار الفكر  -٩
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ -١ط

الرياض  –مكتبة العبيكان  –التأمني بني احلظر واإلباحة، الدكتور حممد أمحد الصاحل  -١٠
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥-١ط –

لتأمني وموقف الشريعة اإلسالمية منه، الدكتور حممد السيد الدسوقي، نشر الس ا -١١
  .م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧ –األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة 

 –تالقي اإلسالم والتأمني يف الغايات واألهداف، حممد عادل جمركش، دار الفكـر   -١٢
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  .م١٩٩٦ –دمشق 
  .م١٢٩٩ –مصر  –مطبعة بوالق ) هـ١٢٥٢(الدر املختار  –حاشية ابن عابدين  -١٣
عقد التأمني، الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمني على احلياة وإعـادة التـأمني،    -١٤

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ – ١ط –دمشق  –الدكتور وهبة الزحيلي، دار املكتيب 
 –عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي، الدكتور حممد البلتاجي، دار العروبـة   -١٥

  .م١٩٨٢ –ت الكوي
دار إحياء الكتب ) هـ٦٨٤(الفروق، أمحد بن إدريس، شهاب الدين القرايف املالكي  -١٦

  .هـ١٣٤٥ –مصر  –العربية 
، ٩٥-١، القـرارات  ١٦-١قرارات جممع الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة، الدورات  -١٧

م، نشر رابطة العـامل اإلسـالمي،   ٢٠٠٢-هـ١٩٧٧/ هـ١٤٢٢-١٣٩٨لسنة 
  .ت.د

أمحد عبد اهللا محيد، نشر . ت د) هـ٧٥٨(لقواعد، حممد بن حممد بن أمحد املقري ا -١٨
  .بال ت –مركز إحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 

جامعـة   –القواعد الفقهية، األستاذ الدكتور حممد الزحيلي، جملس النشر العلمـي   -١٩
  .م١٩٩٩ –الكويت  –الكويت 

  .م١٩٨٤متوز / هـ١٤٠٤شوال  -١٠الكويت، العددجملة النور،  -٢٠
دار عرب  –املعامالت اإلسالمية يف املسارات االقتصادية، حممد علي احلاج حسني  -٢١

  .ت.د –الكويت  –
 –املعامالت املالية املعاصرة، األستاذ الدكتور علي أمحد السالوس، مكتبة الفـالح   -٢٢

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ -١ط –الكويت 
 –عمـان   -دار النفـائس  –ت املالية املعاصرة، الدكتور حممد عثمان شبري املعامال -٢٣

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -١ط –األردن 
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ــريوت     -٢٤ ــواج ب ــاء، دار األم ــة علم ــيط، جمموع ــم الوس  – ٣ط –املعج
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

ـ ٥٠٢(املفردات يف غريب القرآن، احلسني بن حممد، الراغب األصفهاين  -٢٥ ط ) هـ
  .م١٩٦٠/هـ١٣٨٠ –القاهرة  – مصطفى البايب احلليب

نظام التأمني يف هدي أحكام اإلسالم وضرورات اتمع املعاصر، الـدكتور حممـد    -٢٦
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ -١ط –البهي، مكتبة وهبة، القاهرة 

الوسيط يف شرح القانون املدين، الدكتور عبد الرزاق السنهوري، دار إحياء التراث  -٢٧
  .ت.د –العريب، بريوت 
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  لتأمین في أمریكا ا
  
  

  الدكتور 


  أستاذ الفقھ المقارن بمعھد العلوم اإلسالمیة 

  والعربیة بواشنطن سابقاً 
  عضو المجمع 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
  

 
  التعریف بعقد التأمین، وأنواعھ، وخصائصھ

  

  :مطالب وفيه ثالثة

 

  تعریف عقد التأمین
  :تعریف التأمین في اللغة :أوالً 

هي مادة واحدة، وإن تعـددت  ) أم ن(املادة الثالثية و ،التأمني مأخوذ من األمن
، )١(﴾وآمنهم من خوف﴿ :يف الترتيلو .ضد اخلوف ونقيضه :فاألمن ؛صور االشتقاق

﴿ناَألم ملَه كلَـئ٢(﴾أُو(.  
  .ضد اخليانة ؛واألمانة

  .ضد التكذيب :واإلميان ضد الكفر، وهو مبعىن التصديق

  :تعریف التأمین في االصطالح:ثانیاً 
أو (عقد بني طرفني أحدمها يسمى املؤمن والثاين املؤمن لـه   :يعرف التأمني بأنه

إيرادا مرتبا أو  يلتزم فيه املؤمن بأن يؤدي إيل املؤمن ملصلحته مبلغا من املال أو) املستأمن

                                                
  .٤ :قريش)  ١(
  .٨٢ :األنعام)  ٢(
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أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع حادث أو حتقق خطر مبني يف العقـد، وذلـك يف   
  .املؤمنىمالية أخرى يؤديها املؤمن له إل مقابل قسط أو أية دفعة

ال يقوم بالتأمني فرد حنو فرد بل تقوم به شركات مسـامهة   ويف  العصر احلاضر
فيجتمع هلا مبالغ كبرية مـن أقسـاط    ،نيكبرية يتعامل معها عدد ضخم من املستأمن

التأمني، وتؤدي من هذه األقساط اتمعة ما يستحق عليها من تعويضات عند وقـوع  
احلوادث املؤمن منها، ويبقى  رأس ماهلا  سندا احتياطيا، ويتكون رحبها من الفرق بني 

  .ما جتمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات
  :نشأته :ثالثاً

اه احلقيقي املتعارف عليه عقد حديث النشأة يف العامل فهو مل يظهر إال التأمني مبعن
يف القرن الرابع عشر امليالدي يف إيطاليا حيث وجد بعض األشخاص الذين يتعهـدون  

التأمني (بتحمل مجيع األخطار البحرية اليت تتعرض هلا السفن أو محولتها نظري مبلغ معني 
احلريق مث التأمني على احلياة، مث انتشر بعـد ذلـك   ، مث ظهر بعده التأمني من )البحري

التأمني وتنوع حىت مشل مجيع نواحى احلياة فأضحت  شركات التأمني  تؤمن األفراد من 
ـ  وليام بـل أضـحت بعـض    ئكل خطر يتعرضون له يف أشخاصهم وأمواهلم ومس

  .احلكومات جترب رعاياها على بعض أنواع التأمني

 

  مینأنواع التأ
ث شكلھ إل) أ( اوني ىینقسم التأمین من حی أمین تع أمین  ت وت

    :تجاري
   :)أو باالكتتاب) (أو التبادلي(التأمین التعاوني  -١
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يف هذا النوع من التأمني جيتمع عدة أشخاص معرضني ألخطار متشاة فيدفع كل 
ملن يصـيبه  ، وختصص هذه االشتراكات ألداء  التعويض  املستحق معيناً منهم اشتراكاً

الضرر، وإذا زادت االشتراكات على ما صرف من تعويض كـان لألعضـاء حـق    
استردادها، وإذا نقصت طولب األعضاء باشتراك إضايف لتغطية العجـز، أو أنقصـت    

 ال يسعون إيل حتقيق التعويضات  املستحقة بنسبة العجز، وأعضاء شركة التأمني التعاوين
تلحق بعض األعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا علـى  تخفيف اخلسائر اليت ىربح، بل إل

حتمل مصيبة قد حتل ببعضهم، وتدار  الشركة  بوساطة أعضائها، فكل واحد منـهم  
  .له يكون مؤمنا ومؤمناً

   :ثابتالقسط التجاري ذي الالتأمین  -٢

وهو النوع السائد اآلن الذي تنصرف إليه كلمة التأمني  :يف هذا النوع من التأمني
املؤمن، وهو الشركة اليت يتكـون  ىلتزم املؤمن له بدفع قسط حمدد إلإطالقها، يلدى 

أفرادها من مسامهني آخرين غري املؤمن هلم، وهؤالء املسامهون هم املستفيدون بأرباح 
 ه غري املؤمن الذي يسعى دائمـا إىل الشركة، ففي التأمني بقسط ثابت يكون املؤمن ل

الربح أبدا، وإمنا غاية أفراده التعاون  إىل ىالذي ال يسع ف التأمني التعاوينلربح، خبالا
على حتمل املخاطر، وهذا اهلدف  اإلنساين  النبيل ال يوجد إال يف التأمني التعاوين وال 

فالفكرة االسترباحية البحتة هـي األسـاس هنـا     ،يوجد البتة يف التأمني بقسط ثابت
  . والفكرة التعاونية غالف براق هلا فقط

وعھ إلیو) ب( ث موض ن حی أمین  م م  الت مین  ىنقس قس
   :رئیسیین

   :تأمین األضرار -١

وهو يتناول املخاطر اليت تؤثر يف ذمة املؤمن له، والغرض منه تعويض اخلسارة اليت 
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٦٨٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :قسمني ؤمن له بسبب احلادث وهو ينقسم إىلتلحق امل
يت تلحقه يف ويراد به تعويض املؤمن له من اخلسارة ال ؛التأمني على األشياء -

  .ماله كالتأمني من احلريق والسرقة
ويراد به ضمان املؤمن له ضد الرجوع الـذي قـد    ؛املسئوليةوالتأمني من  -

يتعرض له من جانب الغري بسبب ما أصام من ضرر يسأل عن  التعويض  عنـه،  
  .الناشئة من حوادث السيارات أو من حوادث  العمل  املسئوليةوأهم صوره تأمني 

تأمني األضرار يلتزم املؤمن بتعويض املؤمن له عند حدوث الكارثة يف حدود  ويف
املبلغ املؤمن به، واملبلغ الذي  ؛مبلغ التأمني، أي أن املؤمن يدفع للمؤمن له أقل املبلغني

يغطي الضرر الناشئ عن احلادثة، وليس للمؤمن له أن جيمع بني مبلغ التأمني ودعـوى  
عن احلادث، وإمنا حيل املؤمن حمـل املـؤمن لـه يف     ئولنياملسالتعويض ضد اآلخرين 

  .الدعاوى الكائنة له ضد من تسبب يف الضرر

   :تأمین األشخاص -٢

وهو يتناول كل أنواع التأمني املتعلقة بشخص املؤمن له، ويقصد به دفع مبلـغ  
ـ   رر معني لإلنسان يف وجوده أو سالمته، حيدده املؤمن باتفاق بينهما، وال يتـأثر بالض

الذي يصيب املؤمن له، وللمؤمن له اجلمع بني مبلغ التأمني من املؤمن والتعويض ممـن  
  .تسبب يف الضرر، فاملؤمن هنا ال حيل حمل املؤمن له

   :ويشمل تأمني األشخاص نوعني أساسيني 
   :التأمني على احلياة، وله صور متعددة أمهها .١

 البقاءوقد يكون تأمني  ون مؤقتاًوقد يكون عمريا وقد يك :التأمني حلالة الوفاة  -
  .حسب االشتراط

  .ومن أمثلته التأمني املضاد :التأمني حلال البقاء أو حلال احلياة -
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٦٨٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وهو أن يلتزم فيه املؤمن بأداء املبلغ املؤمن إمـا يف   :التأمني  املختلط البسيط  -
 تفيد املعني أو إىلاملس ظل حيا يف هذا التاريخ، وإما إىل تاريخ معني للمؤمن له نفسه إذا
كرب من النـوعني  أاريخ، ويكون القسط يف هذا النوع ورثة املؤمن له إذا مات قبل الت

  .السابقني، وهذا النوع هو أكثر شيوعا يف التأمني على احلياة
  :التأمني من احلوادث اجلسمانية .٢

لـغ  يه املؤمن بدفع مبوهو النوع الثاين من نوعي التأمني على األشخاص، ويلتزم ف
جسماين، أو  املؤمن يف حالة ما إذا أصابه يف أثناء املدة املؤمن فيها حادث من املال إىل

   .املستفيد املعني إذا مات املؤمن له إىل

   :تأمین خاص وتأمین اجتماعي :التقسیم الثالث) ج(
فالتأمني اخلاص هو ما يعقده املؤمن على نفسه من خطر معـني، ويكـون     -١

  .لصاحل الشخصيالدافع إليه هو ا
والتأمني االجتماعي هو ما كان الغرض منه تأمني األفراد الذين يعتمدون يف   -٢

معاشهم على كسب عملهم من بعض األخطار اليت يتعرضون هلا فتعجزهم عن  العمل 
) التضامن االجتمـاعي (وهو يقوم على فكرة . كاملرض والشيخوخة والبطالة والعجز

ستفيد أصحاب العمل والدولة اليت تتحمل هنا العـبء  ويشترك يف دفع القسط مع امل
  .األكرب

   :تأمین إجباري وتأمین اختیاري :التقسیم الرابع) د(
فاألول ما ألزمت به الدولة يف قطر رعاياها كالتأمني االجتماعي والتأمني على  -١

  .السيارات
  .الثاين ما كان خالف ذلك -٢

 
  خصائص  عقد التأمین 
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٦٨٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فيه فينعقد  ضروريان، باعتبار أن اإلجياب والقبول التراضيعقد من عقود  أنه -١
يوقـع  ) بوليصة(لكنه ال يثبت عادة إال بوثيقة تأمني  ،اإلجياب والقبولمبجرد توافق 
  .عليها املؤمن

حيث إنه ينشئ التزامات متقابلة يف ذمة كل طرف  ؛للجانبني ملزموهو عقد  -٢
االلتزامات من اللحظة اليت يتم فيها العقد بركنيـه   وتنشأ هذه ؛من طرفيه قبل اآلخر

  .اإلجياب والقبول
ألن خسارة أو ربح كل من  طريف العقد  غري معـروف   ؛احتمايلوهو عقد  -٣

  .وقت العقد
حيث ال يتم الوفاء بااللتزام املترتب عليه بصفة ) أي مستمر( زمينوهو عقد  -٤

  .ن الزمن هي مدة نفاذ العقدفورية، وإمنا يستغرق الوفاء ذا االلتزام مدة م
حيث يتوىل أحد طريف العقد وضع الشروط اليت يريـدها   :إذعانوهو عقد  -٥

  .ويوضعها على الطرف اآلخر فإن قبلها دون مناقشة أو تعديل أبرم العقد وإال فال
  .من حيث أن كل واحد من طرفيه يأخذ مقابال ملا يعطي معاوضةوهو عقد  -٦
ماة  هي اليت ختضع لألحكام العامـة مـن   والعقود املس  :مسمىوهو عقد  -٧

  .وآثارها حيث انعقادها
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  أقوال العلماء المعاصرین 
  في حكم التأمین التجاري

مل يكن التأمني معروفاً عند فقهائنا املتقدمني، ألنه مل يرد فيه نص شرعي ومل يكن 
  .من بني الصحابة واألئمة اتهدين من تعرض حلكمه

أول من تكلم عن حكمه من الفقهاء الفقيه احلنفي ابـن عابـدين يف   وكان من 
  .حاشيته على الدر املختار

وللعلماء املعاصرين ثالثة أقوال يف حكم التأمني، ونشري إىل هذه األقوال بشيء من 
  :اإلجياز

  :المنع مطلقاً  :القول األول
  :ومن أبرز أدلة هذا القول

ألنه عقد معلق على خطر تارة يقع وتارة ال أنه عقد يقوم على املقامرة والغرر،  -١
يقع، فهو قمار معىن، وألن كالً من طريف العقد ال يدري عند إنشائه ما سيأخذ 
وال ما سيعطي، وبقدر ربح أحد الطرفني يف العقد تكون خسارة اآلخر، فالعقد 

  .دائر بني الغنم والغرم، وهذا حقيقة عقد الغرر
وهي ( بنقود أخرى) وهي أقساط التأمني( ة نقود أن فيه ربا، ألن التأمني مبادل -٢

ويف حال التأمني على احلياة حتدد فوائد ربوية .بدون تقابض وال متاثل) التعويض
 .تدفع للمؤمن له مع ما دفعه من أقساط إن بقي حياً حىت اية مدة العقد

  :بعدم التسليم بأن فيه ربا ألمرين :نوقش ھذا الدلیل
قيقة بني نقود تدفع أقساطاً للمؤمن ومنفعة هي حتمله تبعة أن املعاوضة ح :األول

  .الكارثة وضمانه رفع أضرارها، فأحد البدلني هو منفعة وهي ليست من األموال الربوية
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أن ما يدفعه املؤمن للمؤمن له ليس بدالً عن األقساط بدليل أنه قـد ال   :والثاني
ال حيث يقع اخلطر وذلك إمنا يكون يدفع شيئاً يف كثري من حاالت التأمني، وال يدفع إ

على سبيل التبعية لتحمله تبعة احلادث، ولو صح هذا االستدالل ألمكـن وصـف أي   
  .مقامرة بأا ربا

أن فيه أكالً للمال بالباطل، فاملؤمن يأخذ أقساط التأمني بغري مقابل إذا مل حيصل  -٣
 .للمؤمن له أي ضرر

  :جواز التأمین :القول الثاني
ذهب إىل ذلك الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ علي اخلفيـف   ومن أبرز من

  رمحهما اهللا،
  :ومن أبرز أدلتهم

أن التأمني عقد جديد مل يتناوله نص شرعي وال يوجد يف أصول الشريعة مـا   -١
  .مينع جوازه، فيبقى على األصل هو احلل

القياس على ما ذكره فقهاء احلنفية يف ضمان خطر الطريق، وذلك فيما إذا قال  -٢
اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن، فلو  :شخص آلخر

ووجه الشبه بني هذا وبني عقـد التـأمني أن   . سلكه وأخذ ماله فإنه يضمن
الضامن هنا ضمن مع أنه غري متسبب يف الضر كما أنه يضمن شـيئاً جمهـوالً   

ذا التـزم  وحمتمل الوقوع، وكذلك املؤمن يصح تضمينه ولو مل يكن متسـبباً إ 
 .بذلك، ولو كان التعويض جمهوالً

  :بعدم التسليم ذا القياس ألمرين :ويناقش
أن تضمني األحناف له فيما لو ثبت هذا ألنه هو السبب لكونه غره حىت  :األول

  .سلك هذا الطريق اخلطر
اني أمـا هنـا    ،وألن  ما ذكره فقهاء األحناف فيما إذا ضمن بال عوض :والث

  .وضفاملؤمن يضمن بع
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أن من وعد  :القياس على قاعدة االلتزام والوعد امللزم عند املالكية، وخالصتها -١
غريه عدة بغرض أو حتمل خسارة أو حنو ذلك مما ليس بواجب عليه يف األصل 

 :فإنه يلزمه الوفاء بوعده السيما إذا دخل املوعود يف السبب، كما لـو قـال  
 .تزوج، وأعطيك املهر

لفارق ألن الوعد امللزم عند املالكية تربع من الواعد ابتداء بأنه قياس مع ا :ويناقش
  .على غري عوض وبدون مقابل، خبالف التأمني

أن التأمني حيقق مصاحل متعددة فهو مينح األمان واالطمئنان للمستأمن، ويساهم  -٢
يف حتقيق مصاحل اقتصادية بفضل تأسيسه على التعاون الذي يؤدي إىل توزيـع  

املستأمنني، وحتقيق التكافل فيما بينهم، وهذا مـن املصـاحل    أعباء املخاطر بني
 .املرسلة اليت جاءت الشريعة حبفظها

ويناقش بأن املصلحة إذا تعارضت مع نصوص الشريعة فهي ملغـاة وال  
فضالً عن أنه من املمكن حتقيق مصاحل التأمني بصورة التـأمني   ،يلتفت إليها

  .رعيةالتعاوين بدون الوقوع يف احملاذير الش

ث ول الثال أمین :الق اة وجواز الت ى الحی أمین عل ریم الت تح
  :فیما عدا ذلك

  :وحجة هذا القول ،كالتأمني الطيب والتأمني على املمتلكات
أن التأمني الطيب والتأمني على املمتلكات ال يراد منه احلصول على النقـد وإمنـا   

الج، وإن كان على السيارات يقصد منه حتمل التبعة، فإن كان تأميناً طبياً فبتحمل الع
  .فبإصالحها وهكذا، فاليقصد منه املال لذاته

وأما التأمني على احلياة فإن املقصود منه النقود، فالربا فيه ظاهر ألن املؤمن له يدفع 
  .نقوداً قليلة مقسطة مقابل احلصول على نقود كثرية مؤجلة
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  :الترجیح
ي حمرم من حيث األصـل، وـذا   أن التأمني التجار -واهللا أعلم –الذي يظهر 

قرار هيئة كبار العلماء  من ذلك وصدرت قرارات عدد من اامع واهليئات الشرعية، 
جممـع الفقـه   قرار و. هـ٤/٤/١٣٩٧وتاريخ  ٥١يف اململكة العربية السعودية رقم 

 ، وامع الفقهي١٣٩٨اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته األوىل شعبان 
سـنة  ) ٩/٢(٩القـرار رقـم   يف اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي،  

    :ونصه.م١٩٨٥=هـ١٤٠٦
 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله 
  .وصحبه

  ٢قرار رقم 
  أنـــــبش

  التأمین وإعادة التأمین
   :أما بعد

إن جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة  املؤمتر اإلسـالمي  يف دورة انعقـاد   ف
ـ  ١٤٠٦ربيع الثـاين   ١٦ – ١٠مؤمتره الثاين  جبدة  من  ديسـمرب   ٢٨ – ٢٢/هـ

  .م١٩٨٥
بعد أن تابع العروض املقدمة من العلماء واملشاركني يف الدورة حول موضـوع  

  ". التأمني وإعادة التأمني"
  ... الدراسات املقدمة وبعد أن ناقش

وبعد تعمق البحث يف سائر صوره وأنواعه، واملبادئ اليت يقوم عليها والغايات اليت 
  .يهدف إليها

  . وبعد النظر فيما صدر عن اامع الفقهية واهليئات العلمية ذا الشأن
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   :قرر
تأمني  أن عقد  التأمني التجاري  ذا القسط الثابت الذي تتعامل به  شركات ال  – ١

  .ولذا فهو  حرام  شرعا. التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد
أن العقد البديل الذي حيترم أصول التعامل اإلسالمي هـو  عقـد التـأمني       – ٢

وكذلك احلال بالنسبة إلعـادة  . التعاوين القائم على أساس التربع والتعاون
  .التأمني القائم على أساس التأمني التعاوين

ة  الدول اإلسالمية  للعمل على إقامة مؤسسـات التـأمني التعـاوين،    دعو  – ٣
وكذلك مؤسسات تعاونية إلعادة التأمني، حىت يتحرر  االقتصاد اإلسالمي  

  .)١( ، من االستغالل ومن خمالفة النظام الذي يرضاه اهللا هلذه األمة
لس هيئة كبار العلمـاء  ومبثل ذلك صدر قرار جممع الفقه التابع للرابطة، وقرار جم

  .باململكة العربية السعودية
  :ومما ينبغي النظر فيه مأخذ التحرمي، وبيان ذلك كاآليت

  .فالتأمني على احلياة حمرم ألمرين، الربا والغرر، وقد سبق بيان ذلك -١
وأما ما عداه من أنواع التأمني التجاري األخرى فجريان الربا فيها غري ظاهر،  -٢

وعلى هذا  ،اقشة،وإمنا الواضح من هذه األنواع أن فيها غرراًوال يسلم من املن
فتنطبق على هذه األنواع قاعدة الغرر يف الشريعة، وجتري عليها أحكامـه،  

 .وهذا يقودنا إىل احلديث عن الغرر وضوابطه يف الشريعة
  
  
  

                                                
  .٢/٧٣١جملة امع )  ١(
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٦٩٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  قاعدة الغرر في الشریعة 

  وعالقتھا بعقد التأمین
  :وفيه ثالثة مطالب

 
  في حقیقة الغرر 

وتعريض املرء نفسه  ،واخلدعة ،وهو اخلطر ،الغرر يف اللغة اسم مصدر من التغرير
  :وتعددت تعريفات أهل العلم للغرر .)١(أو ماله للهلكة

  .)٢(مايكون مستور العاقبة :فعرفه السرخسي بأنه
  .)٣(هو الذي اليدرى هل حيصل أم ال :وعرفه القرايف بأنه

  .)٤(ما انطوى عليه أمره وخفي عليه عاقبته :رفه السبكي بأنهوع
  .)٥(اهول العاقبة :بأنه وعرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وهذه التعريفات متقاربة فالغرر أن يدخل اإلنسان يف املعاملة وهو جيهل عاقبتها،
. آلخـر غرم ا نأحد العاقديوالعقد يف هذه احلالة يكون دائرا بني الغنم والغرم فإذا غنم 

                                                
  .٣٢٤ص املصباح املنري)  ١(
  .١٣/٦٨املبسوط)  ٢(
  .٣/٢٦٥الفروق)  ٣(
  .٩/٢٥٧ تكملة اموع)  ٤(
  .١٣٨القواعد النورانية ص)  ٥(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٩٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

والفرق بني امليسر والغرر أن امليسر يكون يف اللعب واملغالبات بينما الغرر يكـون يف  
  .باع غرراً، ولعب قماراً :ايعات، يقالبامل



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٩٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  شروط كون الغرر مؤثراً 

هريرة رضي اهللا عنه  يدل على ذلك حديث أيب. األصل يف بيع الغرر هو التحرمي
  .)١( ))ى عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر(( ×أن النيب 
يدل فيه  ،النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع :قال النووي 

وبيع ما فيه غرر ظاهر ميكن االحتراز عنه وال تدعو  :وقال ،مسائل كثرية غري منحصرة
  .)٢(إليه احلاجة باطل

 .وغرر غري مؤثر ؤثر يف العقدغرر م :ينقسم الغرر من حيث تأثريه على العقد إىلو
  .)٣(اتفقوا على أن الغرر ينقسم إىل مؤثر يف البيوع وغري مؤثر :قال ابن رشد احلفيد

  :يشترط يف الغرر حىت يكون مؤثرا الشروط اآلتيةو

  :اً أن یكون الغرر كثیر :الشرط األول
ن مانعاً من والغرر إذا كان يسرياً أو ال ميكن االحتراز منه مل يك(( :قال ابن القيم

صحة العقد، خبالف الكثري الذي ميكن االحتراز منه، وهو املذكور يف األنواع اليت ى 
وما كان مساوياً هلا ال فرق بينها وبينه، فهذا هو املانع من صـحة   عنها ×رسول اهللا 

  .)٤())العقد

                                                
صحيحه كتاب البيوع باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر برقم أخرجه مسلم يف )  ١(

، والترمذي يف سننه ٢٩٣٢، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف بيع الغرر برقم ٢٧٨٣
، والنسائي يف سننه كتاب البيوع ١١٥١كتاب البيوع باب ما جاء يف كراهية بيع الغرر برقم 

احلصاة  عيف سننه كتاب التجارات باب النهي عن بي هبن ماج، وا٤٤٤٢باب بيع احلصاة برقم 
  .٢١٨٥وبيع الغرر برقم 

  .١١/١٥٦صحيح مسلم بشرح النووي )  ٢(
  .٢/١٨٧بداية اتهد)  ٣(
  .٥/٨٢٠زاد املعاد )  ٤(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٩٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

 ،مجاعاكثري ممتنع إ :ثالثة أقسام -أي يف البيع  -الغرر واجلهالة (( :قال القرايفو 
 ،ومتوسط اختلف فيه ،كأساس الدار وقطن اجلبة ،وقليل جائز إمجاعا ،كالطري يف اهلواء

  .)١())هل يلحق باألول أم بالثاين؟
الغرر الكثري هو ما غلب على العقـد  (( :-مبيناً ضابط الغرر الكثري -وقال الباجي

    .)٢())حىت أصبح العقد يوصف به

   :المعقود علیھ أصالةأن یكون الغرر في  :الشرط الثاني
يشترط يف الغرر حىت يكون مؤثرا يف صحة العقد أن يكون يف املعقـود عليـه   ف
ومن  .أما إذا كان الغرر فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد فإنه ال يؤثر يف العقد .أصالة

مل ولذا جاز بيع احل ،أنه يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف  غريها :القواعد الفقهية املقررة
ال جيوز يف البطن تبعاً ألمه، وجاز بيع اللنب يف الضرع مع احليوان، ومن ذلك أيضاً أنه 

عن بيع الثمار حـىت يبـدو    ×لنهي النيب  ،أن تباع الثمرة اليت مل يبد صالحها مفردة
من ابتاع خنال بعد أن تؤبر، (( :×لقول النيب  ،ولكن لو بيعت مع أصلها جاز ،صالحها

وقد نقل ابن قدامة اإلمجاع على جواز هـذا   )٣())، إال أن يشترط املبتاعفثمرا للبائع
فلم يضر احتمال الغـرر   ،وألنه إذا باعها مع األصل حصلت تبعا يف البيع :وقال ،البيع
  . )٤(فيها

                                                
  .٣/٢٦٥الفروق )  ١(
  .٥/٤١املنتقى)  ٢(
ممر أو شرب يف حائط أو يف أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املساقاة باب الرجل يكون له )  ٣(

، ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب من باع خنالً عليها مثر برقم ٢٢٠٥برقم ... ... 
٢٨٥١.  

  .٤/٢٣١املغين )  ٤(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٩٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :أال تدعو للعقد حاجة:الشرط الثالث
   .وكان العقد صحيحاً ،فإن كان للناس حاجة مل يؤثر الغرر يف العقد

ومفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو احلاجة إليه (( :ال ابن تيميةق
مثل بيع العقار مجلـة وإن مل يعلـم    منه، فإن حترميه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً،

وال خيفى أن جوازه على  :وقال الكمال عن عقد السلم )١())دواخل احليطان واألساس
وجب املصري إليه بالنص واإلمجاع للحاجة من كل  ،إذ هو بيع املعدوم .خالف القياس

  .)٢(من البائع واملشتري
مدار البطالن بسبب الغرر والصحة مع وجوده أنه إذا دعت احلاجة (( :وقال النووي

إىل ارتكاب الغرر وال ميكن االحتراز عنه إال مبشقة أو كان الغرر حقرياً جاز البيع، وإال 
  . )٣())فال

لشرط جواز بيع املغيبات يف األرض كاجلزر والبصل وحنوهـا،  والدليل على هذا ا
وبيع ما مأكوله يف جوفه كالبطيخ والبيض وحنو ذلك مع ما فيه من الغرر، وإمنـا جـاز   

  .للحاجة املقتضية لشراء هذه األشياء دون فتحها أو إخراجها من األرض

ع رط الراب ود  :الش ن عق د م ي عق رر ف ون الغ أن یك
   :المعاوضات المالیة

وقد اشترط هذا الشرط املالكية فقط، حيث يرون أن الغرر املؤثر هو ما كـان يف  
واختار هذا القول ابن تيمية  .عقود املعاوضات، وأما عقود التربعات فال يؤثر فيها الغرر

  .)٤(وابن القيم، وغريمها

                                                
  .١٤٠القواعد النورانية ص)  ١(
  .٦/٢٠٦فتح القدير)  ٢(
  .٩/٢٥٨اموع )  ٣(
  .٢/٩الم املوقعني أع ٣١/٢٧٠جمموع فتاوى ابن تيمية   ٢/٤٠٢بداية اتهد )  ٤(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٩٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

يف  ى عن بيع الغرر فيختص النهي ×النيب والدليل يؤيد ما ذهب إليه املالكية فإن 
ويدل على ذلك ما ورد عنه عليـه الصـالة    .املبايعات ويبقى ماعداها على أصل احلل

أما (( :والسالم ملا جاءه رجل من األنصار بكبة من خيوط شعر أخذها من املغنم، فقال له
وهبه نصيبه من الكبة مع عدم العلـم   ×ن النيب ووجه الداللة أ) ١)) (ما كان يل فهو لك

  .)٢(بقدر املوهوب

 
  تطبیق الضوابط السابقة 

  على عقد التأمین
تبني مما سبق أن التأمني التجاري حمرم ملا فيه من الغرر، وذلك فيما عدا التأمني على 
احلياة، وعلى ذلك فمىت اختل شرط من شروط الغرر املؤثر فإن التأمني يكون جـائزاً،  

بإبطاهلا كحبل احلبلة وبيع احلصاة وبيع  ذلك أن الناظر يف عقود الغرر اليت جاءت الشريعة
املالمسة واملنابذة وحنوها يدرك أن الغرر احملرم ما كان على سبيل اللعب واملقامرة حيث 
ال يثمر عائداً للبلد وال حيقق مصلحة للفرد وال للمجتمع، وليس مثة حاجة تدعو إليـه،  

الغرر فليس من مبـادئ   خبالف العقود اليت البد للناس منها وقد تنطوي على شيء من
  .الشريعة حترمي مثل ذلك

                                                
، والنسائي يف ٢٣١٩أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب يف فداء األسري باملال برقم )  ١(

، وأمحد يف مسنده من مسند املكثرين من ٣٦٢٨سننه كتاب النحل باب هبة املشاع برقم 
ه األلباين ، وحسن٦٤٤١الصحابة من مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما برقم 

  .٣٦٨٨ويف صحيح النسائي برقم  ٢٦٩٤يب داود برقم أيف صحيح 
  .٢/٩أعالم املوقعني )  ٢(



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٦٩٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

إن األصل يف التأمني هو التحرمي، وال جيوز إلزام الناس بنظـام   :وعلى ذلك فيمكن القول
تأميين قائم على املعاوضة الرحبية بني املؤمن واملؤمن له، وأما الدخول يف عقد التـأمني بالنسـبة   

  :لألفراد فيجوز يف احلاالت اآلتية

ى ةالحال ود  :األول ر مقص د غی ي العق ً ف ا أمین تابع ان الت إذا ك
:أصالة فیھ  
فإذا وقع العقد على شيء وجاء التأمني تبعاً لذلك فيغتفر وجوده يف ذلك العقد، وال 

  :وهلذه احلال أمثلة متعددة، فمن ذلك ،حرج على املسلم من الدخول فيه
املزايا الـيت تعطيهـا   التأمني الذي تقدمه الشركات ملوظفيها على أنه مزية من  -١

فهذا التأمني جزء من مستحقات متعددة للموظف ومل يقع عقـد  . للموظفني
  .عليه أصالة) الوظيفة( اإلجارة 

سواء أفرد  ،-كالسيارات واألجهزة الكهربائية–التأمني على السلع عند شرائها  -٢
مببلغ مستقل عن قيمة السلعة أو مل يفرد، بشرط أن يكون التأمني يف صـفقة  

 .احدة مع شرائه للجهازو
التأمني على السيارة املستأجرة إذا أمن املستأجر على السيارة يف عقد اإلجـارة   -٣

 .نفسه، ولو زادة قيمة األجرة بسبب التأمني
التأمني على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم خدمة التأمني  -٤

 .مع عقد الشحن نفسه
  .التأمني، وأخذ العوض عند استحقاقهففي مجيع ذلك جيوز الدخول يف 

  :وقد يرد على هذه األمثلة اعتراضان
أن الغرر املغتفر هو التابع الذي ال ميكن فصله عن أصله كمـا يف   :األول

  .الثمرة على النخل، أما هنا فالتأمني ميكن فصله عن أصله فال يعد تابعاً
بدليل قوله  ،ينفك عنه أنه ال يلزم أن يكون التابع مرتبطاً بأصله ال :واجلواب

من ابتاع خنال بعد أن تؤبر، (( :عليه الصالة والسالم يف حديث ابن عمر السابق



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٦٩٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

إذ األصل فصل الثمرة عن النخلة بـدون   ))فثمرا للبائع، إال أن يشترط املبتاع
وهذا يدل على أنه لو اشترط  .شرط، ومع ذلك جاز بيعها تبعاً ألصلها بالشرط

لعة على البائع فهو شرط صحيح إذا كان هذا الشرط مقترنـاً  املشتري تأمني الس
  .بالعقد

أن التأمني يف األمثلة املذكورة له وقع يف الثمن خبالف احلمـل يف   :والثاين
البطن والثمرة يف النخل وحنو ذلك مما يذكره الفقهاء من صور الغرر املغتفر فإن 

  .التابع ليس له مثن
ابع يف األمثلة اليت يذكرها الفقهاء ليس لـه  بعدم التسليم بأن الت :واجلواب

مثن، بل إن له تأثرياً يف قيمة أصله فالناقة احلامل بال شك أغلى مثناً من غريهـا،  
 – أي ناقة حامالً –وهلذا كان تغليظ الدية يف القتل العمد بإجياب أربعني خلفة 

يشترط، وال  ويف بيع النخل بثمره للمشتري أن يشترط الثمرة أو ال. على اجلاين
  .شك أن الثمن خيتلف بوجود هذا الشرط من عدمه

أن التأمني بذاته حمرم خبالف احلمل والثمرة واللنب وحنوها فإـا   :والثالث
  .مباحة يف ذاا
أنه ال فرق بني التأمني وهذه األشياء املذكورة يف هذا اجلانـب،   :واجلواب

  .فالكل إذا أفرد بالعقد صار بيعه حمرماً

  :إذا كان التأمین تقتضیھ الحاجة :الثانیة ةالحال
ويقصد باحلاجة أن يلحق اإلنسان حرج ومشقة إذا مل يؤمن، وال يلزم أن يصل إىل 

  .كماتقدم ،مرحلة الضرورة، بل يكفي وجود احلاجة الستباحة هذا العقد
 ،ويشترط هلذه احلال أن تتحقق شروط احلاجة من حيث كوا حقيقية ال موهومة

  .بقدرها، وأال يوجد عقد آخر مباح تندفع به احلاجة وأن تقدر
وختتلف احلاجة باختالف األحوال واألشخاص واألمكنة واألزمنة، فمـا حيتاجـه   



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٧٠٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

واحلاجة إىل تأمني املسكن  ،صاحب املركبة العامة غري ما حيتاجه صاحب املركبة اخلاصة
  .فيها ذلك يف البالد اليت تكثر فيها الكوارث خيتلف عن البالد اليت يندر

  :ومن األمثلة اليت تدخل يف هذه احلال
التأمني الطيب يف البالد اليت تكون تكلفة العالج فيها باهظة، وال يتحملـها   -١

  .املقيم بدون تأمني
تأمني املركبة إذا كان نظام البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزم بذلك، وجيب  -٢

احلد األدىن الـذي   أن يقتصر يف ذلك على احلد الذي تندفع به احلاجة، وهو
 .يلزم به نظام البلد

تأمني املساكن واملراكز اإلسالمية ضد احلوادث والسرقات واحلريق إذا كانت  -٣
 .احلاجة تقتضي مثل ذلك

التأمني لألعطال الطارئة على الطرق العامة عن طريق شـركات املسـاعدة    -٤
، السيما أن هذه الشركة تقدم خدمات أخرى غري التأمني )AAA(كشركة 

 .ذلك كاخلرائط اإلرشادية وتقدمي املشورة عرب اهلاتف وغري

  :إذا كان التأمین تعاونیاً  :الثالثة ةالحال
ألن الغرر الذي يف العقد مغتفر لكونه من عقود التربعات، والتأمني التعاوين خيتلف 

ما يف أهدافه وآثاره عن التأمني التجاري، فالتعاوين يهدف إىل حتقيق التكافل والتعاون في
ـ   بني املستأمنني وهو ذا حيقق مقصداً من مق مني أاصد الشريعة اإلسـالمية خبـالف الت

  .التجاري فإن اهلدف منه االسترباح واملعاوضة فلذا كان حمرماً
  :ومن صور التأمني التعاوين املعاصرة

  .التأمني االجتماعي الذي تقدمه احلكومات واهليئات العامة للمواطنني -١
واالدخارية اليت تستثمر فيها األموال املـدخرة يف وسـائل    الربامج التقاعدية -٢

 .استثمارية مباحة
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التأمني الطيب الذي ترعاه الدولة وتتقاضى رسوماً رمبا تكون يف كـثري مـن    -٣
 .األحيان رمزية

 .اجلمعيات التعاونية والتأمني املعمول به يف النقابات املهنية وحنوها -٤
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التجاري والتأمین الفروق بین التأمین 

  التعاوني
  وصیغة مقترحة لشركة تأمین تجاري

  

 
  الفروق بین التأمین التجاري 

  والتأمین التعاوني
  

ذهب عامة العلماء املعاصرين إىل حترمي التأمني التجاري وجواز التأمني التعاوين، وقد 
لماء باململكـة العربيـة   أخذ ذا القول معظم هيئات الفتوى اجلماعية، كهيئة كبار الع

 ؛وغريهـا  ،وجممع الفقه التابع للمنظمة ،السعودية وجممع الفقه اإلسالمي التابع للرابطة
خبـالف   ،وذلك ملا يشتمل عليه التأمني التجاري من الغرر واملقامرة وأكل املال بالباطل

ف يف واقـع  وإن الناظر بعني اإلنصـا  .التأمني التعاوين فإن مبناه على التكافل والتضامن
ومدى موافقته ملقاصد  ،صناعة التأمني اليوم ليدرك ما يف هذا القول من التوسط واالعتدال

وإحصائيات  .يتحقيق مصاحل الناس وسد حاجام دون غنب أو ضرر ،الشريعة اإلسالمية
ففي نظام التأمني التجاري تتكدس األموال الطائلة لدى  ،التأمني أوضح شاهد على ذلك

مما نتج عنـه   ،تأمني يف مقابل تعويضات تعد يسرية مقارنة مبا حتققه من أرباحشركات ال
بينما األكثرية الفقرية حمرومة منها لكوا غري  ،استئثار األقلية الثرية مبزايا التأمني وخدماته

وقد أومهت تلك الشركات الناس أن ال جمال لتفتيـت   ،قادرة على حتمل أقساط التأمني
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ا األسلوب، وهو أمر تكذبه جتارب التأمني التعاوين اليت طبقت يف عدد من املخاطر إال ذ
  .الدول املتقدمة فكانت أكثر جناحاً وحتقيقاً ألهداف التأمني من شركات التأمني التجاري

ويتضح الفرق بني هذين النوعني يف كون نظام التأمني التجاري قائماً على أساس أن 
وتستحق هذه الشركة مجيع أقساط  ،قلة عن املؤمن عليهمتتوىل إدارة التأمني شركة مست

وما يتبقى لديها من فائض  ،استحقاقهالغ التأمني عند ابدفع مبالتأمني يف مقابل التزامها 
ألا تعتربه عوضاً يف مقابل التزامها بالتعويضات  ،أقساط التأمني فإا ال تعيده للمؤمن هلم

احملصلة لدفع كل التعويضات فال حيق هلـا الرجـوع    وإذا مل تف األقساط ،املتفق عليها
  .عليهم بطلب زيادة أقساط التأمني

جيتمع عدة أشخاص معرضني ألخطار متشاة، ويدفع كل  بينما يف التأمني التعاوين
منهم اشتراكاً معيناً، وختصص هذه االشتراكات ألداء التعويض املستحق ملـن يصـيبه   

لى ما صرف من تعـويض كـان لألعضـاء حـق     الضرر، وإذا زادت االشتراكات ع
استردادها، وإذا نقصت طولب األعضاء باشتراك إضايف لتغطية العجـز، أو أنقصـت   

وال مانع من أن يتوىل إدارة التأمني التعـاوين جهـة   .التعويضات املستحقة بنسبة العجز
وال  ،تأمنيمستقلة عن املؤمن هلم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عموالت مقابل إدارا لل

مينع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمني بصفتها وكيالً عنهم يف 
  .   االستثمار

وذا يظهر أن شركة التأمني يف كال النوعني قد تكون شركة منفصلة عن املـؤمن  
 ويظهر ،-أي أا دف إىل الربح –كما أا يف كليهما قد تكون شركة رحبية  ،عليهم

  :الفرق بني النوعني يف ثالثة أمور رئيسة
فاألقساط املقدمة من محلة الوثـائق يف   :)يف قصد املؤمن عليهم( الفارق األول 

صفة اهلبة هذه األقساط تأخذ  ،يقصد منها التعاون على تفتيت األخطارالتأمني التعاوين 
  .)التربع(

  .حتماليةأما التأمني التجاري فهو من عقود املعاوضات املالية اال
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يف التأمني التجاري هناك التزام تعاقدي بني شركة  :)يف االلتزام( الفارق الثاين 
ويف مقابـل   ،إذ تلتزم الشركة جتاه املؤمن عليهم بدفع التعويضات ،التأمني واملؤمن هلم

إذ  ،بينما يف التأمني التعاوين ال جمال هلذا االلتزام ،ذلك تستحق كامل األقساط املدفوعة
فإذا مل تكن األقساط كافية يف الوفاء  ،التعويض يصرف من جمموع األقساط املتاحةإن 

وإال كان التعـويض   ،بالتعويضات طلب من األعضاء زيادة اشتراكام لتعويض الفرق
  .جزئياً حبسب األرصدة املتاحة

 ال دف شركة التـأمني التعـاوين إىل  ف :)يف حمل االسترباح( الفارق الثالث 
وتعويضات األضرار اليت  ؤمن هلميدفعها امل ح من الفرق بني أقساط التأمني اليتاالستربا

عن التعويضات املدفوعة لترميم  قساطبل إذا حصلت زيادة يف األ ،شركة هلمتقدمها ال
ؤمن عليهم، أو تبقى هذه الزيادة لدى الشركة كاحتيـاطي  األضرار ترد الزيادة إىل امل

  .تدخل يف املركز املايل للشركة لعمليات التأمني الالحقة وال
من استحقاق شركة التـأمني يف مقابـل   يف التأمني التجاري يكون  الفائضبينما 

  .التزامها بالتعويض جتاه املؤمن هلم
في شركة التأمني التعاوين تكون العالقة ف :)يف كيفية إدارة التأمني( ارق الرابعالف

  :على األسس التالية) املؤمن(أمني وشركة الت )املؤمن عليهم( بني محلة الوثائق
يقوم املسامهون يف الشركة بإدارة عمليات التأمني، من إعداد الوثائق ومجع ) أ ( 

األقساط، ودفع التعويضات وغريها من األعمال الفنية، يف مقابل أجرة معلومة وذلـك  
   .ابالً هلابصفتهم القائمني بإدارة التأمني وينص على هذه األجرة حبيث يعترب املشترك ق

املقدم منهم للحصول على الترخيص ) رأس املال( يقوم املسامهون  باستثمار) ب(
بإنشاء الشركة، وكذلك هلا أن تستثمر  أموال التأمني املقدمة من محلة الوثائق، على أن 

  .تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمني بصفتهم املضارب
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صلني، أحدمها الستثمار رأس املال، واآلخـر  متسك الشركة حسابني منف) جـ(
محلـة  ( حلسابات أموال التأمني ويكون الفائض التأميين حقاً خالصـاً للمشـتركني   

  ).الوثائق
يتحمل املسامهون ما يتحمله املضارب من املصروفات املتعلقة باسـتثمار  ) هـ(

ة التأمني نظري املضاربة، كما يتحملون مجيع مصاريف إدار عاألموال نظري حصته من ري
  .عمولة اإلدارة املستحقة هلم

يقتطع االحتياطي القانوين من عوائد استثمار أموال املسامهني ويكون مـن  ) و ( 
 . )١(حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس املال 

مني التجاري، أن مـا  أة الوثائق وشركة التأمني، يف التبينما العالقة بني محل) ز ( 
. فعه محلة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة وخيلط مع رأس ماهلا مقابل التأمنييد

  .كما يف التأمني التعاوين نمنفصال انفليس هناك حساب

 
  تأمین تعاونيشركة مقترحات لصیغة 

  :لعل من أبرز مالمح هذه الصيغة ما يأيت
، يكون للمسامهني فيها مركز سامهةأن يتوىل إدارة التأمني التعاوين شركة م) أ ( 

  .منفصل على وجه احلقيقة عن املركز املايل لعمليات التأمني مايل
للشركة املسامهة أن ختصم مجيع املصاريف اإلدارية والتشغيلية من جممـوع  ) ب(

أقساط التأمني، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارا لعمليات التأمني بصفتها وكيالً بأجر، 

                                                
ندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي، قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد  )١(

  .٢١٢اإلسالمي ص
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أن تستثمر أموال املؤمن هلم يف استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من  وهلا كذلك
  .أرباح تلك االستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً

على الشركة أن تتجنب الدخول يف استثمارات حمرمة كالسندات وغريها، ) جـ(
ات سواء أكان ذلك يف االستثمارات اخلاصة باملسامهني أم باالستثمارات اخلاصة بعملي

  .التأمني
أمـا  . جائز وممنـوع  ؛التزام الشركة جتاه املؤمن هلم بالتعويض على نوعني) د ( 

اجلائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمني بأمانة واحتراف، ومىت قصرت يف ذلـك  
وأما املمنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً . فإا تتحمل تبعات ذلك التقصري والتعويض عنه

واء أكانت األضرار من الشركة أم من غريها، فهذا يتعارض مـع قاعـدة   بالتعويض س
وبدالً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فـائض أقسـاط   . التأمني التعاوين

التأمني، وال تدخل هذه االحتياطيات ضمن قائمة حقوق املسامهني بل تكون خاصـة  
  .بأعمال التأمني

تأمني لتفتيت املخاطر، بشرط أن تكون هذه للشركة أن ترتبط بعقود إعادة ) هـ(
  .العقود من قبيل التأمني التعاوين
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)٣/٥(  
   الخامسالموضوع 

  حول توصیات 
  دورة استثمار األموال في اإلسالم

  :اهللا، وبعداحلمد هللا والصالة والسالم على رسول 
املنعقد يف دورة مؤمتره الثالـث بــمدينة    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فإن

-٢١هـ املوافق ١٤٢٦مجادى اآلخرة  ١٩-١٥يف الفترة من سوكوتو بدولة نيجرييا 
  م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

المنعقـدة   توصيات دورة اسـتثمار األمـوال فـي اإلسـالم     "بعد اطالعه على 
–مايو ١٧ – ١٣ه الموافق  ١٤٢٦ربيع األخر  ٩ -٥لفترة من بسكرمنتو كاليفورنيا في ا

   .هاواملناقشات املستفيضة اليت دارت حوهل، "م٢٠٠٥

  :قرر المجمع ما يلي
اعتمد امع هذه التوصيات بعد مناقشتها مناقشة موسعة، وتعديل بعض مقرراا 

  .على النحو املرافق
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 وتوصیات نتائج
ل في دورة استثمار األموا

  اإلسالم
  
  كاليفورنيا –املنعقدة بسكرمنتو 
  

  هـ  ١٤٢٦ربيع األخر  ٩ - ٥يف الفترة من 
  م٢٠٠٥ –مايو  ١٧ – ١٣املوافق 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 –مـايو   ١٧ – ١٣ه املوافق  ١٤٢٦ربيع األخر  ٩ -٥فإنه يف الفترة من 
م عقدت حبمد اهللا وتوفيقه الدورة التدريبية الثانية ألئمة املساجد واملراكز ٢٠٠٥

اإلسالمية بالساحل الغريب للواليات املتحدة حول استثمار األموال يف اإلسـالم  
  . مبدينة سكرمنتو بوالية كاليفورنيا 

سة أيـام  وقد استغرقت أعمال هذه الدورة عشرين جلسة امتدت على مدى مخ
متتابعة وحضرها أربعون إماما ميثلون أربعني مركزا إسالميا من خمتلف أحناء الواليات 

حسين حامد فضيلة األستاذ الدكتور  :املتحدة، وقد حاضر يف هذه الدورة كل من
األمني العام للمجمع، كما  صالح الصاويرئيس امع وفضيلة الدكتور  حسان

يوسف فضيلة الدكتور  :دائمة لإلفتاء بامع كل من حاضر فيها من أعضاء اللجنة ال
 معـن وفضيلة الدكتور  موفق الغالييني محمدوفضيلة الدكتور  الشبيلي

، وقد استخدمت يف هذه الـدورة  منيسيالوليد وفضيلة الشيخ  القضاة خالد
من مل يتمكن من السادة احملاضرين من احلضور إىل مقر  تقنية الفيديو كونفرنس لتمكني

لدورة، وقد نوقشت يف هذه الدورة مجلة من القضايا املهمة املتعلقة باستثمار األموال يف ا
الشريعة بدءا من اإلطار األخالقي للمستثمر املسلم، وعقود التأمني املنتشرة يف واقعنـا  
املعاصر، ومرورا بعقود االستثمار الشرعية كاملضاربة واملراحبة واإلجـارة واملشـاركة   

تمليك وأعمال شركات متويل شراء املساكن العاملة على الساحة األمريكيـة  املنتهية بال
كشركة جيدنس وشركة ال ربا، وشركة أمانة وغريها، وانتهاء بالبيوع احملرمة اليت ت 
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  :عنها الشريعة، وقد أسفرت هذه الدورة عن النتائج والتوصيات التالية

  :حول البیوع :أوالً 
د رى على حنو يترتب عليه التزام مشروع، واألصل يف هو ارتباط إرادة بأخ :العق

  .العقود والشروط احلل، فال حيرم منها إال ما دل الشرع على حترميه نصا أو قياسا

   :األعیان المحرمة بیعا وشراء ثالثة أجناس
  .هامشارب تفسد العقول صيانة للعقول عما يزيلها ويفسد )١(

 .ة للقلوب عما يفسدهاخبيثاً صيانومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء  )٢(

وأعيان تفسد األديان وتدعو إىل الفتنة والشرك صيانة لألديان عمـا وضـع    )٣(
  .إلفسادها، فتضمن هذا التحرمي صيانة العقول والقلوب واألبدان واألديان

فال يصح بيعه، كامليتة جبميع أجزائها،  كل ما حرمت الشريعة تناوله حرمت مثنه،
لدم إال الكبد والطحال، ملا ورد من النص على إباحـة  إال ميتة السمك واجلراد، وكا

ذلك، وكاخلنـزير جبميع أجزائه، واملسكرات واملخدرات إال البنج وحنوه مما يستعمل 
  .يف الطب للضرورة إليه وعدم قيام شيء آخر مقامه

، والغرر هو جمهول العاقبة الذي ال )١(بيوع الغرر من البيوع احملرمة يف الشريعة
وله، أو ما تردد بني السالمة والعطب، فيكون عقده دائرا بني الغنم والغـرم،  يوثق حبص

                                                
بطالن بيع احلصاة والبيع  وقد ورد النهي عنه يف حديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب) ١(

، والترمذي ٢٩٣٢، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف بيع الغرر برقم ٢٧٨٣الذي فيه غرر برقم 
، والنسائي يف سننه كتاب البيوع ١١٥١يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف كراهية بيع الغرر برقم 

التجارات باب النهي عن بيع احلصاة وبيع ، وابن ماجه يف سننه كتاب ٤٤٤٢باب بيع احلصاة برقم 
  .٢١٨٥الغرر برقم 
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والفرق بني امليسر والغرر أن امليسر يكون يف اللعب . فإذا غنم أحد العاقدين غرم اآلخر
  .باع غرراً، ولعب قماراً :واملغالبات، والغرر يكون يف املبايعات، يقال

  :ویشترط لتحریم الغرر

بيع فإن اليسري معفو عنه، كبيع الدار مع اجلهل بأساسها وأن يكون فاحشا  )١(
  .اجلبة مع اجلهل حبشوها وحنوه

وأن يكون يف املعقود عليه أصالة، فإن الغرر التابع معفو عنه، كبيع احلمل يف  )٢(
 .وهالبطن تبعاً ألمه، وبيع اللنب يف الضرع تبعا لبيع احليوان وحن

فر يف التربعات ما ال يغتفر يف وأن يكون يف عقود املعاوضات، فإنه يغت )٣(
  .للقطة الضائعة ملن وجدها وحنوهاملعاوضات، كالتربع بالبعري الشارد أو ا

يترخص حرمة الغرر دون حرمة الربا ولذلك وأن ال تدعو إليه حاجة، فإن  )٤(
فيه عند احلاجة إليه، وتؤكد الدورة على ضرورة استكتاب السادة العلماء 

كل من الضرورة واحلاجة وصورمها وتطبيقاما واخلرباء لوضع ضابط دقيق ل
  . يف واقعنا املعاصر

ع بالتقسیط، شريطة أن ال . ولو زاد فيه الثمن املؤجل عن الثمن احلال یجوز البی
  .غرامة تأخريية يلزم ا العميل إذا تأخر عن السداديشترط البائع 

ألقساط ملدد معلومة، وجيوز لشركات البيع بالتقسيط ذكر مثن املبيع نقداً،ومثنه با
ولكن ال يصح البيع إال إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بني 

  . النقد والتأجيل فإنه ال يشرع

إذا تأخر املشتري يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامـه بغرامـات   
با احملرم، وللبائع أن يشـترط  تأخريية بشرط سابق أو بدون شرط، لدخول ذلك يف الر

على املشتري حلول األقساط قبل مواعيدها، عند تأخر املدين عن أداء بعضها، أو رهن 
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املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة، على أن تكون منافع املبيع املرن 
  . لصاحبه وهو املشتري حىت ال يتخذ من ذلك ذريعة إىل الربا

ل قبضھایحرم بیع األ عن ذلك، والقبض مطلق يف الشـرع،   ×لنهيه  شیاء قب
  .)١(وهو يف كل شيء حبسبه فريجع يف تقديره إىل العرف،

الذي هو بيع السلعة أو اخلدمة أو املنفعة بثمن مؤجل مث شراؤها  حيرم بيع العينة
  .)٢(من البائع بأقل منه حاالً ألنه ذريعة إىل الربا، وحيلة الستباحته

وهو البيع الذي يشترط فيه البائع أنه مىت رد الثمن إىل املشتري  الوفاء،یحرم بیع 
وهو  -رد له الشيء املبيع، ملا يتضمنه من التحيل على الربا، فإن غايته متكني املشتري 

على منفعة وفائدة من البائع مقابل إقراضه ملاله الذي  احلصولمن  -مقرض يف احلقيقة 
ثمن للمبيع، باإلضافة إىل ما يتضمنه من الشـرط املخـالف   جعل يف هذا البيع مبثابة ال

  .ملقتضى العقد، وإذا أريد االستيثاق ففي الرهن مندوحة عنه

ى معصیة ة عل كبيع السالح يف فتنة أو لقـاطع   )٣(یحرم كل بیع تضمن إعان
مـن اإلعانـة علـى اإلمث     يستعمله يف حمرم بصفة عامة ملا يتضمنه ذلكطريق، أو ملن 

  .والعدوان
                                                

ملا ورد النهي عنه فيما أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ) ١(
، ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب بطالن بيع املبيع قبل القبض برقم ١٩٩١ليس عندك برقم 

٢٨٠٨.  
، وأمحد يف مسنده من مسـند  ٣٠٣اود يف سننه كتاب البيوع باب يف النهي عن العينة برقم أخرجه أبو د) ٢(

، ويف أكثـر  ٤٧٦٥رضي اهللا عنهما برقم املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
يث، سنده جيد، وذكر ابن القيم سندين هلذا احلد: وصححه أمحد شاكر، وقال البنا يف خترجيهمن موضع 

وهذا إسنادان حسنان يشد أحدمها اآلخر، وصححه األلباين يف أكثر من موضع منها الصـحيحة  : وقال
  .وغريمها ٤٢٣، وصحيح اجلامع الصغري برقم ١١برقم 

  .٢ :املائدة ﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوان﴿ :لقوله تعاىل) ٣(
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ة  إذا وصفت وصفا مييزها ويقطع املنازعة حوهلا، وإذا  یجوز بیع األعیان الغائب
وإن اختلف خير املشتري بـني اإلمضـاء أو    ،جاء املبيع موافقاً ملا وصف به لزم البيع

  .الفسخ

ائع النتفاء الغرر، خبالف  یصح البیع بشرط البراءة من كل عیب ال یعلمھ الب
ه ويكتمه ملا يف ذلك من التغرير واخلداع، وملناقضته لواجب شرط الرباءة من عيب يعلم

  .النصيحة، وجيوز البيع بشرط الصيانة وضمان العيوب

ربح هو الفرق الزائد بني مثن البيع ومثن الشراء بعد خصم املصروفات التجارية،  ال
ـ   ك وليس يف الشريعة حتديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التجار يف معامالم، بـل ذل

متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسلع، وكذلك العرف وما بين عليـه  
الشرعية من حترمي االحتكار واستغالل حاجة  من األنظمة، مع مراعاة ما تقتضيه األدلة

  .الرفق، والقناعة، والسماحة، والتيسري :الناس وحنوه، وما تقضي به اآلداب الشرعية من

مت فيها التعاقد بأسباب طارئة عامة مل تكن متوقعة عنـد  إذا تبدلت الظروف اليت 
االلتزام العقدي يلحق بامللتزم خسائر جسيمة غري معتادة ومل  تنفيذفأصبح ا  -التعاقد 

يكن ذلك نتيجة تقصري أو إمهال من امللتزم يف تنفيذ التزاماته، فإنه حيق للقاضي عنـد  
وااللتزامات على النحو الذي يوزع القدر تعديل احلقوق  -وبناء على الطلب  -التنازع 

املتجاوز للتعاقد من اخلسارة على الطرفني املتعاقدين، ويعتمد القاضي يف هذه املوازنات 
  . مجيعاً رأي أهل اخلربة الثقات لتحقيق العدل ومنع الظلم والضرر

ك ي بالتملی ار المنتھ ة اإلیج یارات بطریق راء الس  Lease to) ش

purchase):    نة، مث خيري العميل يف إذااختذ هذا العقد صورة تأجري السيارة مدةً  معي
اية املدة بني رد السيارة أو شرائها بثمن معني يتفقان عليه أثناء سريان العقد أو بعـد  

  .ايته فال حرج يف ذلك
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  :حول بیع التورق :ثانیاً 
ورق ع الت ع للحصول على هو شراء سلعة بثمن مؤجل، وبيعها نقدا لغري البائ :بی

  ).الورق(النقد 

وبيع التورق على هذا النحو خمتلف فيه أجازه بعض أهل العلم ومنعه آخرون، وال 
  .بأس بالترخص فيه عند مسيس احلاجة إليه

والترخص يف هذا البيع مشروط بأن ال يبيع املشتري السلعة للبائع نفسه بثمن أقل 
على سبيل الصورية، فإن فعل فقد وقعا يف  مما اشتراها به ال مباشرة وال بالواسطة، وال

  .بيع العينة احملرم شرعا فيصري عقدا حمرما

  :التورق المصرفي
نظم ورق الم هو طلب املتورق نقدا عاجال يف مقابلة نقد آجل أكثر منـه،   :الت

فيقوم البائع بترتيب احلصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل مث يبيعها نيابة 
  ..ويسلمه الثمن عنه نقداً

والتورق املنظم على هذا النحو من التصرفات احملرمة ملا يتضمنه من اختاذ البيـع  
ول إىل االقتراض بفائدة ئذريعة للحصول على النقد احلاضر بدين يف الذمة أكثر منه في

  .احملرم شرعاً

  :حول عقد المضاربة :ثالثاً 
ه، وهي أداة من أدوات االستثمار املضاربة دفع املال إىل من يتجر فيه جبزء من رحب

الفردي واجلماعي، وقد طبقت بنجاح يف االستثمارات اجلماعية املعاصرة، وهي مـن  
  .العقود املشروعة بإمجاع املسلمني
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وال حرج يف تأقيت املضاربة يف أرجح قويل العلماء كما ذهب إىل ذلك األحناف 
ملا  ؛ال إذا أذن له بذلك رب املالوليس للمضارب أن يستدين على املضاربة إواحلنابلة، 

يتضمنه هذا التصرف من زيادة الضمان على رب املال بغري رضاه، فإن فعل ذلك وقع 
  .الشراء له، وأصبح شريكا لرب املال بنسبة هذه الزيادة، وعليه وحده ضماا

وال بأس أن يضارب العامل لرب مال آخر، ما مل يشغله ذلك عـن العمـل يف    
  .وىلاملضاربة األ

وللمضارب إعادة املضاربة بأن يدفع هذا بأموال املضاربة إىل عامل آخر إذا أُذنَ  
  .له يف ذلك أو فُوض إليه العمل برأيه، كما أن له أن يشارك ذه األموال آخرين

ويشترط يف ربح املضاربة أن يكون معلوما وأن يقسم بني الطرفني على الشيوع، 
فسدت بال نزاع، ألن هذا يتناىف مع حقيقة املضاربة،  -ا مقطوعافلو عينا ألحدمها مبلغ

وجيعلها قرضا بفائدة، وقد أمجع األئمة األعالم على أن من شروط صحة املضـاربة أن  
  .يكون الربح بني رب املال واملضارب على الشيوع دون حتديد قدر معني ألحد منهما

ل ربح حىت يسـلَم رأس املـال،   الربح يف املضاربة وقاية لرأس املال، فليس للعام
ويقسم الربح بني الطرفني على ما يتفقان عليه، أما اخلسارة فإا تكون على رب املال 

  .وحده، وال خيسر العامل إال جهده

وال تستقر ملكية الربح ألحد مـن  . ال يأخذ العامل نصيبه من الربح إال بالقسمة
، وال حرج .تصفية فعلية أم تصفية حسابية الطرفني إال بالتصفية النهائية، سواء أكانت

  .يف القسمة املبدئية للربح حتت حساب التصفية النهائية

وال ضمان على املضارب يف هذا العقد إال بالتفريط أو التعدي، وال اعتبار للحيل 
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  .اليت يراد ا التحيل إىل إبطال هذا األصل

الطرفني، إال أـا تلـزم   واملضاربة من العقود اجلائزة، فيحوز فسخها من أحد 
بالشروع يف العمل يف أرجح قويل العلماء، دفعا للضرر الذي يترتب علـى الفسـخ   

  .املفاجِئ

  :حول عقد المرابحة :رابعاً 
  .املراحبة هي البيع برأس املال مع زيادة ربح معلوم

  وهي صورة من صور البيع، فتحل مبا حتل به البيوع وحترم مبا حترم به البيوع 

ألن مـبىن املراحبـة علـى الصـدق      ؛اومة أحب إىل أهل العلم من املراحبةواملس
  .واألمانة،وال يؤمن هوى النفس يف نوع من التأويل أو التدليس

وجيب أن تصان بيوع املراحبة عن اخليانة والتهمة، وذلك ببيان كل ما يؤثر بيانه يف 
  .إرادة املشتري ورغبته يف الشراء

يف االستثمارات املصرفية املعاصرة أن يتلقى املصـرف   والصورة الشائعة للمراحبة
أمرا من العميل بشراء سلعة معينة مبواصفات حمددة، واعدا بشرائها بطريـق املراحبـة،   
فيقوم املصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة مث يبيعها هلذا العميل برأس ماهلا وزيادة 

  .الربح املتفق عليه

طاملا كانت تقع على املأمور مسئولية التلف قبل وهي على هذا النحو مشروعة، 
التسليم، وتبعة الرد بالعيب اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت فيها 

  .شروط البيع وانتفت موانعه
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يكون ملزِماً للواعد  -والوعد الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد 
اًء إذا كان معلقا على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة ديانةً إال لعذر، وهو ملزِم قض

  ..الوعد

فإا جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار  –أما املواعدة وهي اليت تصدر من الطرفني 
ألن املواعـدة   ؛للمتواعدين كليهما أو أحدمها، فإذا مل يكن هناك خيار فإا ال جتـوز 

سه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البـائع مالكـاً   امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع نف
   )١( .عن بيع اإلنسان ما ليس عنده ×لنهي النيب  ؛للمبيع

  :حول القروض والفوائد :خامساً 
وال  ،فوائد البنوك من ربا اجلاهلية الذي ورد حترميه نصا يف كتاب اهللا عز وجـل 

ه الفوائد أخذا أو إعطاء، وال عربة بالتخرجيات املتهافتة اليت تسعى إىل تسويغ التعامل ذ
يرخص يف االقتراض بالربا إال عند الضرورات، أما اإلقراض بالربا فال يتصور يف مثلـه  

  .ضرورة وال حاجة

ال فرق يف حرمة القروض الربوية بني القروض االستهالكية والقروض اإلنتاجية، 
عقودا أخـرى   فلم جتعل الشريعة من القروض سبيال إىل االسترباح، بل شرعت لذلك

                                                
، والترمذي يف ٣٠٤٠رقم أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اإلجازة باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده ب) ١(

حديث حكيم بن  :، وقال١١٥٣ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك برقم باب البيوع  سننه كتاب
  رو، مث قد روى من غري وجه، وأخرج الترمذي رواية أخرى عن عبد اهللا بن عمحزام حيث حسن، 

  وهذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف سننه كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستويف : قال
 ٢١٧٨برقم ... بيع ما ليس عندك ، وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب النهي عن ٤٥٢٣برقم 

أخرجه يف ، و١٤٧٧٢محد يف مسنده من مسند املكيني من حديث حكيم بن حزام رضي اهللا عنه برقم وأ
، والصحيحة برقم ١٢٩٢أكثر من موضع وصححه األلباين يف أكثر من موضع منها يف اإلرواء برقم 

١٢١٢.  



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٧٢١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

كاملضاربة واملراحبة واملشاركة وهي تقوم على العدل يف توزيع املغارم واملغامن، وجتعـل  
  .اخلراج مقابل الضمان

حترمي الربا ثابت فوق كل أرض وحتت كل مساء، فدار اإلسالم ودار الكفـر يف  
  .ذلك سواء

املدين ال  بطالن وافت تسويغ الفوائد باعتبارها تعويضا عن فرق التضخم، ألن
يد له يف هذا التضخم، وال يسأل أحد يف الشريعة إال بسبب تفريطه أو تعديه، ولو بقي 
القرض بيد املقرض لتعرض هلذا التناقص، فضال عن امتداد آثار هذا التضخم إىل مجيع 

     .االلتزامات املؤجلة فال وجه لتخصيص القرض وحده بذلك

ود اإلرفاق اليت تبذل حسبة لوجه اهللا عز األصل يف القرض يف الشريعة أنه من عق
وجل، وغايتها رفع الضيق عن الصديق، وال جمال فيها الستثمار أو اسـترباح، وكـل   
زيادة مشروطة فيها حتيلها إىل عقود ربوية حمرمة، وتضع أصحاا يف حـرب مـع اهللا   

  .ورسوله

قترض مىت أمكن األصل فيما قبض من الفوائد أنه ال يطيب أكله، ويلزم رده إىل امل
فإن تعذر أو كان القرض من بنك ربوي، تعني التخلص من الفوائد بتوجيهها إىل  ؛ذلك

املصارف العامة، وال يثاب على هذا التخلص ثواب الصدقة ألن اهللا طيب ال يقبل إال 
 .، ولكنه قد يثاب عليه ثواب العفة عن احلرام)١(طيباً

ملن يعذر  -م أو قبل العلم بالتحرمي ويستثىن من ذلك ما كان من ربا قبل اإلسال
من جاءه َ﴿فإنه يكون عفوا، فال يلزم رده وال التخلص منه، لقوله تعاىل  -مثله بذلك 

                                                
، ١٦٨٦أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم ) ١(

مسنده يف باقي مسند  ، وأمحد يف٢٩١٥والترمذي يف سننه كتاب تفسري القرآن باب ومن البقرة برقم 
  .، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه٧٩٩٨املكثرين برقم 
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٧٢٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

إِلَى اللّه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معو١( ﴾م(  

إىل مؤسسات إسالمية  كما يستثىن من ذلك املؤسسات املالية الربوية عند حتويلها
فإا ال تلزم بالتخلص مما أفادته من معامالا الربوية السابقة، ملا يترتب عليه من تعويق 
أسلمة هذه املؤسسات، وإمنا ينصح املسامهون بصدق التوبة، واإلكثار من الصدقة على 

 .  وليتهم الشخصية، ويترك ذلك لديانتهم وتقواهم هللا تعاىلئمس

يقبض من هذه الفوائد أنه موضوع بال نزاع، وليس للـدائنني إال   األصل فيما مل
  . رؤوس أمواهلم ال يظلمون وال يظلمون

االقتراض بالفائدة من العقود الفاسدة يف الشريعة، وهو حمرم بال نزاع، فإن أسقط 
 . املقرض شرط الفائدة صح هذا العقد وبرئ كل منهما من العهدة

مثاهلا ال بقيمها، إال يف حالة انقطاع العملة أو كسادها األصل يف الديون أا ترد بأ
فإنه ينظر إىل القيمة، ويفصل القضاء فيما ينشأ عن ذلك من منازعات، وتوصي الدورة 

  .بتحديد ضابط دقيق لكل من الكساد واالنقطاع

ال حرج يف وضع جزء من الدين مقابل تعجيله إذا كانت العالقة ثنائية بني الدائن 
ومل تكن عن اشتراط مسبق، أما االجتار يف الديون وشرائها نقدا مقابل نسـبة  واملدين 

  .منها فال يشرع، ألنه يؤول إىل ربا النسيئة الذي حرمه اهللا ورسوله

ال تشرع الغرامات التأخريية على الديون، سواًء أكانت ناجتة عن قرض نقدي، أو 
ل، ويشرع للدائن أن يلجـأ إىل  عن فاتورة استهالك، أو عن بيعٍ، بالتقسيط أو باألج

الوسائل املباحة ملنع املطل ومحل مدينه على الوفاء، هذا مع مراعاة ما جاء يف املعـايري  
  .الشرعية بالنسبة للبنوك اإلسالمية

ال حرج يف الغرامات التأخريية يف سائر العقود املالية اليت ال يكون االلتزام األصلي 
                                                

  .٢٧٥ :البقرة) ١(



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٧٢٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

  .قاوالت وحنوهفيها مبلغا من النقود كعقود امل

فإذا أجلئ املسلم إىل قبول مثل هذا الشرط يف بعض احلاالت كما يف عقود اإلجيار  
والكهرباء واهلاتف وحنوه من عقود اإلذعان جاز له الترخص يف ذلك على أن يـدفع  
التزاماته يف مواقيتها جتنباً لإلمث الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله يف اإلمث 

  .اٌءسو

تفتح بعض الشركات لعمالئها حسابا ادخاريا، وتلزمهم بـبعض الغرامـات إذا   
سحبوا من هذا احلساب قبل سنة التقاعد أو االستحقاق حىت ال يستنفد هذا املال قبل 
ذلك مث تعاد هذه املبالغ حلسام، ومثل هذه املعاملة مشروعة إذا استيقن أن هذه املبالغ 

الربا ال يكون إال بني طرفني، ويف هـذه الصـورة اآلخـذ     تعاد حقيقة حلسام، ألن
  .واملعطي فيها طرف واحد

  :(Credit card) حول بطاقات االئتمان :سادساً 
بطاقات االئتمان هي البطاقات اليت ختول حلاملها احلصول على حاجياته من السلع 

التأخر عـن   امات مالية عندوتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية أو غر. أو اخلدمات ديناً
  .الوفاء

واألصل يف هذه البطاقات أا من العقود الفاسدة نظرا ملا تتضمنه من شرط ربوي 
  .يتعني قبوله من املتعامل ا ويلزمه الوفاء به عند االقتضاء

يرخص يف استخراج هذه البطاقات إذا عمت البلوى ا، ومست احلاجة إليهـا،  
ملتعامل ا قدرته على الوفاء وجتنب الوقوع وانعدم البديل املشروع، وغلب على ظن ا

حتت طائلة هذا الشرط الربوي، على أن ال تستخدم فعال إال بقدر احلاجة، وأن يسدد 
دفعةً  واحدة بدون تأخري، وأن يتوقف عن استخدامها مطلقاً عندما يصبح لديه   ما عليه

إن ما رخص فيه للحاجة تاريخ ائتماين يكفي لتسهيل معامالته وحصوله على ما يريد، ف



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٧٢٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .يقدر بقدرها

ال حيل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إال عند الضرورات ألن الشرط 
  .الربوي يطبق منذ اللحظة األوىل، وال سبيل إىل الفكاك منه

  :(Debit card) بطاقة الحساب الجاري 
مبجـرد فـتح   بطاقة احلساب اجلاري هي البطاقة اليت مينحها البنك لعمالئه جمانا 

حساب جار لديه ليتمكن ا العميل من التصرف يف رصيده الدائن يف أي وقت عـرب  
  .أجهزة الصرف اآليل ونقاط البيع

ال حرج يف استصدار هذه البطاقات واستعماهلا ألا ال تتضمن مداينة، وال تعدو 
  .املودع لديه أن تكون توكيال من حاملها إىل البنك للوفاء بالتزاماته املالية من رصيده

وال جيوز استعمال هذه البطاقة إذا تأكد من أن رصيده لدى البنك ال يكفي للوفاء 
مبشترياته ألن البنك يف هذه احلالة سيدفع عنه وسيحسب عليه غرامة تأخريية فيكـون  
بذلك قد أوقع نفسه يف الربا الذي حرمه اهللا ورسوله، إال إذا تأكد من قدرتـه علـى   

  .سري عليه هذه الزيادات الربويةالوفاء قبل أن ت

البطاقات اليت يتحقق فيها القبض الفوري ميكن استخدامها يف شـراء الـذهب   
والفضة، واليت ال يتحقق فيها ذلك ال يشرع استخدامها، ألن الذهب والفضة ال يباعان 

  . فالتقابض الفوري شرط يف صحة هذه املعاملة )١()بيد  يداً( إال مناجزة 

أمیني بطاقة االئت ان ذات الرصید الت  Security deposit Creditم

card)(:  
                                                

، ٢٠٣١وهذا ملا ورد يف حديث أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة برقم ) ١(
ن موضع ، وورد هذا احلديث يف أكثر م٢٩٦٥ومسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب الربا برقم 

  .بالصحيحني
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٧٢٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

أن  -إذا مل يكن لديه تاريخ ائتماينٌ كاف  -تشترط بعض الشركات على العميل
يودع مبلغاً من املال إلعطائه بطاقة االئتمان، على أن يقوم بسداد ما عليه، مع بقاء مبلغ 

تعيـد  ،ً -الذي عادةً  ما يستمر سـنة  -التأمني مرهوناً عند الشركة، ويف اية العقد
مبلغ التأمني، وأحياناً تعطي عليه زيادة وهذه املعاملة كسابقتها فهي صـورة  -الشركة 

من صور بطاقات االئتمان، فتأخذ حكمها، وإذا ردت الشركة مبلغ التأمني زائداً عن 
مصاحل املسـلمني   أصله، فإن الواجب على املسلم أن يتخلّص من املال الزائد بإنفاقه يف

  .العامة، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن احلرام

  :حول التأمین :سابعاً 
التأمني التجاري الذي متارسه شركات التأمني املعاصرة مبختلف صوره من العقود 

كل   الفاسدة، وذلك ملا يتضمنه من الغرر الفاحش، أو الربا يف بعض احلاالت، ويشرع
لي الذي تقوم به شركات التأمني اإلسالمية، والتأمني االجتماعي الذي من التأمني التكاف

  .تقوم به الدول واملؤسسات العامة يف واقعنا املعاصر

احملرم من التأمني التجاري هو ما يكون مقصودا باألصالة، أما ما كان منه تابعـا  
يغتفر تبعا ما  لعقود أخرى، ومل يفرد بعقد مستقل فإنه ال يدخل يف نطاق التحرمي، ألنه

  .  )١( ال يغتفر استقالالً

ترجع حرمة عقود التأمني يف األعم األغلب إىل ما تنطوي عليه من الغرر واجلهالة، 
املاسة إىل أن يتوافر البديل اإلسالمي املنشود، ألن حرمة   ويباح منها ما تقتضيه احلاجة

   .الغرر دون حرمة الربا الذي ال يترخص فيه إال عند الضرورات
                                                

يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً، وذكرها كذلك (( :رجب يف قواعده بقوله هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن) ١(
، وذكرها احلموي يف غمز ))يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها(( :السيوطي يف األشباه والنظائر بقوله

ال يفرد  –أي التابع  –تابع مث أفرد قاعدة منها وهي أنه  أن التابع :عيون األبصار ولكن بلفظ آخر وهو
  .نفاًآنفس املعىن املذكور  ، باحلكم
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٧٢٦  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التأمني الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمني التجاري مـن العقـود   
الفاسدة يف األصل، بيد أنه نظرا ملسيس احلاجة إليه يف كثري من األحوال لتعلقه بضرورة 
حفظ النفس، وحفظها من املقاصد الكلية يف الشريعة، فإنه يرخص منه فيمـا تـدعو   

   .اإلسالمي املنشود احلاجة إليه إىل أن يتوافر البديل

التأمني على املساجد واملدارس اإلسالمية من احلاجات العامة يف كثري من املواقع، 
   .فريخص منه ما تدعو احلاجة إليه إىل أن يتوافر البديل اإلسالمي املنشود

يغتفر يف التأمني على السيارات ما يكون تابعا لعقد البيع األصلي ألنه يغتفر تبعا ما 
  . استقالال، أما إن كان العقد مستقال فال يرخص منه إال فيما تدعو احلاجة إليه ال يغتفر

تأمني احلصول على االستشارات القانونية من احلاجات العامة بالنسبة لكثري مـن  
الناس ويف كثري من املواقع بعد كثرة املالحقات ألهل اإلسالم يف أعقاب أحداث سبتمرب 

  . و احلاجة إليه إىل أن يتوافر البديل اإلسالمي املنشودالشهرية، فريخص منه فيما تدع

التأمني لألعطال الطارئة على الطرق العامة عن طريق شركات املساعدة كشركة  
)AAA ( ،يعد من احلاجات العامة خاصة بالنسبة ملعتادي األسفار البعيدة يف هذا البلد

اإلسالمي املنشود، وال سيما أن  فريخص منه فيما تدعو احلاجة إليه إىل أن يتوافر البديل
هذه الشركات تقدم خدمات أخرى كاخلرائط اإلرشادية وتقدمي املشورة عرب اهلـاتف  

   .وحنوه

ال حرج يف التأمني الذي تقدمه الشركات ملوظفيها على أنه مزية من املزايا الـيت  
قع عقد فهذا التأمني جزء من مستحقات متعددة للموظف ومل ي.تعطيها للعاملني لديها

 . عليه أصالة) الوظيفة( اإلجارة 

 ،-كالسيارات واألجهزة الكهربائية–ال حرج يف التأمني على السلع عند شرائها 
بشرط أن يكون التأمني يف صفقة واحدة مع شرائه للجهاز، وال يفرد بعقد مستقل، أما 
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٧٢٧  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

   .ما كان منه منفصال فال يرخص إال فيما تدعو إليه احلاجة البينة الظاهرة

ال حرج يف التأمني على السيارة املستأجرة إذا وقع التأمني مع عقد البيع يف عقـد  
واحد، ولو زادت قيمة األجرة بسبب التأمني، أما ما كان منه منفصال فال يرخص إال 

  .فيما تدعو إليه احلاجة البينة الظاهرة

تقدم خدمة ال حرج يف التأمني على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة 
التأمني مع عقد الشحن نفسه صفقة واحدة، أما ما كان منه منفصال فال يـرخص إال  

  .فيما تدعو إليه احلاجة البينة الظاهرة

ى  :ثامناً  وت عل ك البی حول دور البنوك اإلسالمیة في تمل
  :الساحة األمریكیة

شـراء   تؤكد الدورة على قرار امع يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين حول حرمـة 
البيوت بالقروض الربوية على النحو الذي جيري عليه العمل يف الساحة األمريكية، وأنه 

  .ال عربة بالتخرجيات اليت تسعى إىل تسويغ هذه العقود الربوية الفاسدة

ضرورة تفعيل دور البنوك اإلسالمية العاملة يف الشرق، واستنهاضها للمشاركة يف 
ة األمريكية بتوجيه جزء من استثماراا حلل هـذه  حل أزمة متلك البيوت على الساح

  .املشكلة

عاً   ى  :تاس ة عل المیة العامل ل اإلس ركات التموی ول ش ح
  :الساحة األمریكیة

إحالة مشروعات البحوث املقدمة حول شركات متويل البيوت العاملـة علـى   
د مبدينـة  الساحة األمريكية وتوصياا إىل املؤمتر السنوي الثالث للمجمع والذي سيعق

سوكوتو بنيجرييا وسيحضره إن شاء اهللا كبار علماء امع من خمتلف أحنـاء العـامل   
الستعراض هذه األحباث وتدقيقها وصياغة قرار من امع حول مدى مشروعية عقود 

  .الشركات  هذه



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٧٢٨  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وقد مت عرض املوضوع واألحباث على امع، وقرر تأجيل املوضوع إىل املـؤمتر  
متكن السادة العلماء أصحاب هذه األحباث من احلضور وأيضا ملزيد  عدمالرابع وذلك ل

 .من األحباث

راً  اجر  :عاش ھ الت زم ب رف یلت اق ش یاغة میث ول ص ح
  :المسلم

شرف يلتزم به رجال األعمال يعكس قيم الشريعة ومسوها يف جمال  ميثاقصياغة 
  .التعامل، وقد اقترحت الصيغة التالية

  لمسلمالتاجر ا  میثاق  مشروع 
، وأن أسعى إىل أن أعاهد اهللا العظيم أن أدور يف فلك الطيبات بيعا وشراء واسترباحاً

أتعلم من األحكام الشرعية ما يعينين على ذلك، أو أرجع على أهل الفتوى للتأكد من 
على بذل زكاة أموايل طيبة ا   كما أعاهده  ؛مشروعية ما أباشره من عقود واستثمارات

على جتنب  كما أعاهده  ؛لهيين جتاريت وال بيعي عن ذكر اهللا وعن الصالةنفسي، وأن ال ت
كما أعاهده  ؛الربا والغرر والغش والتدليس وسائر العقود والتصرفات احملرمة يف الشريعة

   وحسنا يف القضاء واالقتضاء ورفقا باملعسرين  على التحلي باخللق احلسن صدقا وأمانة
  .وجتنبا لإلضرار باآلخرين

  :حول تعمیم تجربة الفیدیو كونفرنس :دي عشرحا
تشيد الدورة باجلهود املتواصلة اليت قدمها امع يف تفعيل تقنية الفيديو كونفرنس 
على املستويني الدعوي واألكادميي، وتدعو للقائمني على هذا املشروع املبارك بالسداد 

املشروع حيث نقلت  والتوفيق، وال سيما بعد ما شاهده احلضور من جتارب حية هلذا
حسني حامد حسان رئيس امع من اإلمارات  الدكتورحماضرات كل من فضيلة 



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٧٢٩  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وفضيلة الدكتور يوسف الشبيلي عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء بامع، وفضيلة الدكتور 
  .سعد الشثرى عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية من الرياض

رة تعميم مثل هذه الدورات النافعة واالستفادة منها يف يؤكد املؤمترون على ضرو
خمتلف أحناء الواليات املتحدة، وحيثون السادة احلضور وغريهم من األئمة والقيـادات  
الدعوية على السعي لتبين مثل هذه الدورات يف نطاق جاليام ومراكزهم والتنسيق يف 

  .ذلك مع أمانة امع

هذه التقنية على مستوى املراكـز اإلسـالمية    تؤكد الدورة على ضرورة تعميم
الذي يتبناه امع والذي يتيح للمراكـز  ] علماء بال حدود[ لالستفادة من مشروع  

العامة ملختلف علماء األمة حيثما كانوا دومنا حاجة إىل  احملاضراتاإلسالمية أن تستقبل 
  .األسفار وما تقتضيه من مغارم وأعباء

  :یة الشریعةحول أكادیم :ثاني عشر
توسيع رقعة االستفادة من أكادميية الشريعة اليت أسهم امع يف إنشائها لتمكني 
السادة األئمة بصفة خاصة من مواصلة دراسام العليا، ومتكني طاليب العلم بصفة عامة 

الشرعي بطريق املشافهة والتلقي املباشر، ويهيب بالسادة األئمة للمبادرة  العلممن تلقي 
والتنسيق   غتنام هذه الفرصة وتعميم االنتفاع ا على مستوى جاليام ومراكزهم،إىل ا

  .مع احتاد األئمة بأمريكا الشمالية وغريه يف هذا اال



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٧٣٠  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  
  
  

 البیان الختامي
  

  للمجمعللمؤمتر الثالث 
  

  نيجرييا -سوكوتو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٧٣١  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٧٣٢  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم هللا الرحمن الرحیم
لى رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله احلمد هللا والصالة والسالم ع

  :أما بعد
يوليو  ٢٥ – ٢١املوافق  ١٤٢٦مجادى اآلخرة  ١٩ – ١٥فإنه يف الفترة من 

لمجمع فقهاء ، ويف والية سوكوتو بنيجرييا جرت فعاليات املؤمتر الثالث ٢٠٠٥
ة وسط حضور قوي وفعال شارك فيه لفيف من علماء امع باإلضاف الشريعة بأمريكا

إىل لفيف من علماء نيجرييا وأيضا وسط متثيل رمسي من احلكومة النيجريية يف اجللسة 
  . االفتتاحية للمؤمتر

وقد دارت مناقشات موسعة ومستفيضة على مدى مخسة أيام متتالية حول 
املوضوعات املقدمة من السادة أعضاء امع وخربائه فيما يشغل املسلمني يف الساحة 

يف املهجر بصفة عامة مث خلص امع إىل  نيخاص وفيما خيص املسلماألمريكية بشكل 
  .إصدار مجلة من القرارات فيما يلي موجزها

  :حول ثبوت نسب ولد الزنى :الموضوع األول
أكد امع يف هذا القرار على أن حفظ األنساب من مقاصد الشريعة، وأن الزىن 

للولد اهول النسب إذا مل يقر بأنه  ، وأنه يصح استلحاق الرجلشرعياً ال يثبت نسباً
  .من الزىن، وأمكن أن يولد له زمنيا، ومل ينكر الولد إن كان مميزا

  :حول اإلقامة خارج دیار اإلسالم :الموضوع الثاني
وقد أكد امع يف هذا الصدد على أن األصل أن يقيم املسلم داخل ديار اإلسالم 

اصر بني املؤمنني، وأن على مسلمي البالد غري جتنبا للفتنة يف الدين، وحتقيقا للتن
اإلسالمية التشبث باإلقامة يف تلك البالد ما داموا قادرين على إظهار دينهم وإقامة 
شعائره، وذلك باعتبارهم النواة األساسية األقدر على توطني اإلسالم يف هذه اتمعات، 



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٧٣٣  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

م  بالنسبة للجاليات كما أكد امع على تفاوت حكم اإلقامة خارج ديار اإلسال
 فتشرع ملن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن  :اإلسالمية حبسب األحوال

يفنت هو أو من يعول يف إسالمه، وجتب يف حق من تعني لتعليم اإلسالم ورعاية 
أبنائه ودفع شبهات خصومه، وحترم يف حق من غلب على ظنه أن يفنت هو أو من يعول 

  .وبني إقامة شعائر ربه يف دينه، وحيل بينه
وأكد امع يف هذا السياق على تبىن منهج االعتدال والوسطية، وفتح باب احلوار 
اهلادئ حلل ما يتعرضون له من إشكاالت والعمل اجلاد إلقامة املؤسسات اإلسالمية 

وليتها ألهل الكفاية والديانة، للحفاظ على هويتهم ئوودعم القائم منها وتقليد مس
  . ية ووحدم الدينيةاإلسالم

ث وع الثال ل :الموض ي ظ ة ف ات األھل ة إثب ول منھجی ح
  :المتغیرات المعاصرة

وقد أكد امع يف هذا الصدد على أن الرؤية الشرعية البصرية هي األصل يف 
ثبوت األهلة، ما مل تتمكن منها التهمة القوية باستحالة الرؤية كالقطع بعدم والدة 

الف املطالع أو عدم اعتباره مسألة اجتهادية، وأن اخلالف يف وأن اعتبار اخت ،اهلالل
مثلها سائغ ومعترب، فيختار من االجتهادات الواردة فيها ما كان أمجع للكلمة وأدفع 
آلفات الفرقة، وهلذا فإن امع يوصي أن تتبع اجلاليات اإلسالمية ىف الغرب أول إعالن 

يف الشرق يعين إمكانية رؤيته يف الغرب، مجعا يصدر بإثبات األهلة يف الشرق، ألن ثبوته 
للكلمة ودفعا للفتنة، وأن على من تفرد باجتهاد خيالف ما تبنته اجلماعة أن ال يستعلن 

  .بذلك، وأن ال يتخذ منه ذريعة للتراشق بالتهم واملناكر مع اآلخرين



      

  لدورة استثمار األموا حول توصيات 

 
٧٣٤  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ع  :الموضوع الرابع ي المجتم التأمین وصوره المنتشرة ف
  :األمریكي
السياق أكد امع على ما أكدته توصيات وقرارات اامع الفقهية  ويف هذا

السابقة من القول حبرمة التأمني التجاري بكل صوره، وإباحة التأمني اإلسالمي التعاوين 
  .واالجتماعي

مث قرر امع أنه يرخص يف التأمني التجاري عند اشتداد احلاجة إليه إىل أن يتوافر 
تندفع به احلاجات، كما أكد امع على الترخص يف التأمني  البديل اإلسالمي الذي

التابع الذي ال يفرد بعقد مستقل عن الصفقة األصلية خبالف التأمني األصلي الذي 
   )١(.يغتفر استقالالًما ال  غتفر تبعاًييكون معقودا عليه باألصالة طبقا للقاعدة الفقهية أنه 

ل ا :الموضوع الخامس ى حول شركات التموی ة عل لعامل
   :الساحة األمریكیة

وقد أرجأ امع البت يف هذه املوضوع نظرا لعدم متكن السادة الباحثني من 
حضور املؤمتر ألسباب طارئة، وأوصى السادة احلضور بتقدمي مالحظام وتعليقام 

سيس كتابة إىل أمانة املؤمتر لعرضها على السادة الباحثني كما أوصى بالعناية ذا األمر مل
  .احلاجة إليه وأن يدرج يف موضوعات املؤمتر القادم بإذن اهللا

ادس وع الس تثمار  :الموض یات دورة اس ول توص ح

  :األموال في اإلسالم المنعقدة بسكرمنتو كالیفورنیا
                                                

، وذكرها ))يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً(( :هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب يف قواعده بقوله )١(
، وذكرها احلموي يف )) غريهايغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف((كذلك السيوطي يف األشباه والنظائر بقوله 
أنه أي التابع ال يفرد  :أن التابع تابع مث أفرد قاعدة منها وهي :غمز عيون األبصار ولكن بلفظ آخر وهو

  .باحلكم أي نفس املعىن املذكور آنفاً



      

   حول توصيات دورة استثمار األموال يف اإلسالم 

 
٧٣٥  ة بأمريكامجمع فقهاء الشريع

وقد اعتمد امع هذه التوصيات بعد مناقشتها مناقشة موسعة وتعديل بعض 
  . مقرراا على النحو املرفق

 ثعنف واإلرهاب وذلك مبناسبة األحداالعمال حول أ صدر امع بياناًأ ًوأخريا
  .يف شرم الشيخ وغريها األسيفة

مث سجل امع شكره وتقديره لعلماء نيجرييا الذين كان ملشاركتهم احليوية 
وحلضورهم القوي أثناء جلسات املؤمتر أبلغ األثر يف إجناحه وتسديد قراراته، مث رفع 

حلكومة سوكوتو وعلى رأسها الدكتور الطاهر بافراوا حاكم الوالية شكره وامتنانه 
  . بصفة خاصة وإىل دولة نيجرييا بصفة عامة على حفاوا وحس ضيافتها وكرمي وفادا

 


