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  تقدیم 

  بقلم األمین العام للمجمع
  

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومـن وااله،  
  ..وبعد

وهـو   مجمع فقهاء الشريعة بأمريكافهذا هو كتاب املؤمتر اخلامس لـ 
من  ١٧ - ١٤املؤمتر الذي عقد بالتعاون مع دولة البحرين الشقيقة يف الفترة من 

يف عاصـمة   ٢٠٠٧من شهر نوفمرب  ٢٧ - ٢٤املوافق  ١٤٢٨القعدة  شهر ذو
أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيل وحيـرم   «: مملكة البحرين بعنوان

  .» من املهن والوظائف خارج ديار اإلسالم

لقد أنشيء هذا امع على الساحة األمريكية، وتبىن منذ اليوم األول منـهج  
يف إطار من الثوابت العقدية واملنهجية اليت تنأى به عن اإلفراط الوسطية واالعتدال 

  . والتفريط، واليت تقدم يسر اإلسالم ومساحته دومنا ختاذل أو جفاء

وها هي مؤمتراته السنوية تترى، ويف كل مؤمتر باقة من القضايا احليوية الـيت  
فة حكم الشـريعة  متس احلاجة إىل حتقيقها، ويتطلع املقيمون يف هذا البلد إىل معر

فيها، من خالل مرجعية علمية هلا قدم راسخة يف علوم الشريعة، ومـن خـالل   
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اجتهاد مجاعي متقن جتتمع فيه خربة اخلرباء وفقه الفقهاء، ويـأتلف فيـه العلـم    
  . بالواقع، والدراية بالشرع

وعلى طريق هذا العطاء املتواصل للمجمع، والدعم املوصول ملسريته من أهل 
الفضل يف األمة يتذكر املرء ما جاء يف األثر من أن اخلري باق وموصول يف اخلري و

هذه األمة حيثما شرقت أو غربت، وأن وجه األرض ال خيلو من قائم هللا حبجـة،  
  !وأن هذه األمة كالغيث ال يدرى أوله خري أم آخره

 فإننا إذ نقدم هذا السفر املبارك لنضيف به حلقة إىل سلسلة عطاءات... وبعد
امع الفقهية لنبتهل إىل اهللا جل وعال أن جيعل التوفيـق حليفنـا، وأن جيعـل    
اإلخالص باعثنا، وأن ينفع به كل من أسهم فيه جبهد علمي أو ببذل مـايل، أو  
حىت مبجرد مشورة صادقة ونصيحة خالصة، فاللهم تقبل هذا العمـل واجعلـه   

بدر منا يف إعداده مـن  خالصا لوجهك الكرمي، واعف عنا ما عسى أن يكون قد 
  . قصور أو تقصري إنك ويلّ ذلك والقادر عليه، اللهم آمني
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وعموم  أثر الضرورة والحاجة
فیمـا یـحل  البلوى واعتبار المآل

  ویحـرم من األعمال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أستاذ ورئیس قسم الفقھ المقارن

  مید األسبق لكلیة الشریعة والقانون جامعة األزھرالع 
رئیس موسوعة الفقھ اإلسالمي بوزارة األوقاف 

  المصریة
  عضو المجمع
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حكم التحاق المسلم بالعمل في : أوال
  :المجاالت اآلتیة
 المجال اإلعالمي

 شركات بطاقات االئتمان
 شركات التأمین
 مجال الضرائب

 المصارف الربویة
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  دتمھی
  

   :التعريف بالضرورة :أوال
يترتـب  اليت  وهو احلاجة الشديدة ،الضرورة يف اللغة مأخوذة من االضطرار

  .اهلالك أو تلف عضو ؛على عدم اإلقدام عليها

 * ﴿ :وهذه قاعدة أصولية هامة هلا أصلها يف القرآن الكرمي قـال تعـاىل  
+   , - . / 0 1 2 43 5 6         7     8 9   ;: 

< = > ? @  ﴾)١(.  

وقد قسم العلماء ما يتخرج على هذه القاعدة من الرخص الشرعية إىل ثالثة 
   :أنواع

كأكل امليتة  ،يفيد اإلباحة للمرخص به ما دامت حالة الضرورة :النوع األول
وإساغة اللقمة بـاخلمر   ،وأكل حلم اخلرتير ،للمضطر بقدر دفع اهلالك عند ااعة

حينئذ حيرم االمتنـاع فلـو    ،ه التام بقتل أو قطع عضوأو عند اإلكرا ،عند الغصة
  .مات وهو ممتنع يكون آمثا

                                                
 .١١٩: نعامألا) ١(
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لكن يرخص يف اإلقدام  ،ما ال تسقط حرمته مع حالة الضرورة :النوع الثاين
أو إجراء كلمـة   .أو القذف يف عرضه .كإتالف مال املسلم ؛عليه حلالة الضرورة

  .وذلك يف حالة اإلكراه التام ،الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب باإلميان
فأثر الرخصة يف تغيري احلكم وهو املؤاخذة فقط ال يف تغـيري وصـفه وهـو    

  .حىت لو قتل وهو ممتنع يكون مأجورا ،واالمتناع هنا أفضل .احلرمة

وذلـك كقتـل    ،ال باإلكراه التام وال غريه ؛ما ال يباح حبال :النوع الثالث
  .ضرب الوالدين أو أحدمها أو ،أو الزنا ،أو قطع عضو ،املسلم

فالضرورة فيها ال ترفع املؤاخذة وال  ،ال يباح اإلقدام عليها حبال .فهذه األفعال
روعي أشدمها بارتكاب أخفهما حـىت   ؛ألنه تعارض مفسدتان ،مع اإلكراه ،اإلمث

ولو قتل الشخص املكره عليه كان  .كان مأجورا ،لو قتل يف هذه احلال من املكره
  .ظاملا

  :هذا الترتيب وعلى
لكـن ال ترفـع    ،املؤاخذة عترفع حكم الفعل م :الضرورة يف النوع األول

  .الضمان كما لو اضطر ألكل مال الغري

لكن ال ترفع صفة الفعل وال  ،فقط ةترفع املؤاخذ :والضرورة يف النوع الثاين
  .الضمان
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ولكن  ،ال ترفع املؤاخذة وال الصفة وال الضمان :والضرورة يف النوع الثالث
  .)١( يدرأ احلد بالشبهة

  :التعريف باحلاجة :ثانيا
ألن الضرورة هي احلالة  ؛هي ما كانت دون الضرورة ؛يف جمالنا هنا :احلاجة

مبىن احلاجيـات   « :خبالف احلاجة قال اإلمام الشاطيب ،امللجئة إىل ما ال بد منه
مـع   ؛ناء عنهاأي ميكن االستغ ،)٢(»سعة والتيسري ورفع احلرج والرفق على التو

  .شيء من العنت والضيق والضجر

بينما حكم الضرورة مؤقت مبـدة   ،أن حكم احلاجة مستمر :والفرق بينهما
  .ألن الضرورة تقدر بقدرها ؛قيام الضرورة

إمنا جيوز فيما ورد فيه نص جيوزه من قول أو  ،أن ما جيوز للحاجة :والظاهر
 ،ه نظري يف الشرع ميكن إحلاقه بهوكان ل ،أو مل يرد فيه نص مبنعه خبصوصه ،فعل

  .وجعل ما ورد يف نظريه واردا فيه

  .»رتلة الضرورة عامة كانت أو خاصة احلاجة ترتل م « :قاعدة
 ،أو خاصة بشخص مـا  ،إذا كانت هناك حاجة عامة موع الناس :واملعىن

  .يف جواز الترخيص ألجلها ،نزلت هذه احلاجة مرتلة الضرورة

                                                
 .١١٣-١١١عبد العزيز عزام، ص / املقاصد الشرعية يف القواعد الفقهية د )١(
 .٤/٢٩: املوافقات) ٢(
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التيمم ورفع حكم النجاسة إذا عسـر إزالتـها    :ة العامةمن أهم فروع احلاج
والصالة قاعدا  ،ورفع القضاء يف اإلغماء ،واجلمع بني الصالتني يف السفر ،والقصر

والعقد على البضع من غري  ،وإباحة الصيد ،والفطر يف السفر واملرض ،وعلى جنب
ال اليت  واجلهالة ،والعفو عن القدر اليسري ،واخللع ،وإباحة الطالق ،تسمية صداق

والتمتـع   ،ة وادخار األمـوال اقوالعرايا والقرض واملسا ،لغالبانفكاك عنها يف ا
 ،والسـلم  ،واحلوالـة  ،واجلعالـة  ،بالطيبات من احلالل دون إسراف واإلجارة

ورفع احلرج عن املكره والناسي والنائم  ،والوصية ،ودخول احلمام ،واالستصناع
  .وحنو ذلك

واحلاجة إذا عمت  ،جوزت على خالف القياس للحاجة إليها فهذه الفروع إمنا
  .كانت كالضرورة

ترتل مرتلة الضرورة يف جواز التـرخيص  اليت  ومن أهم فروع احلاجة اخلاصة
  :ألجلها

 ،ليلتئم اإلناء إذا كانت الفضة املستعملة قليلة ؛تضبيب اإلناء بشيء من الفضة
وكـذلك   ،خالفا لإلمام أيب حنيفة ،فان كانت كبرية حرمت عند األئمة الثالثة
ولو كان مع ااهد طعام من جنس  ؛جواز األكل من طعام الغنيمة يف دار احلرب

  .مع املنع إذا وصلوا إىل العمران ؛تشجيعا للمقاتلني يف احلرب ؛طعام الغنيمة
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حلاجة بعض املشترين استشارة غريهم يف بعض  :جواز خيار التعيني :وكذلك
  .)١( ال خترج فيما اشترى ألجلهااليت  ما يالئم املرآةوملعرفة  ؛السلع

  :التعريف بعموم البلوى :ثالثا
  :موم البلوى من حيث املعىن املرادوالتعريف بع

حبيث يعسر االستغناء  ،ما متس إليه احلاجة يف عموم األحوال :املوضع األول
  .عنه إال مبشقة زائدة

ر على املكلف االحتراز عنه يعسشيوع الوقوع والتلبس حبيث  :املوضع الثاين
  .نفكاك منه إال مبشقة زائدةأو اال
  :ا له جانبانإذً

أو جانب بالء واقـع ال   ،إما أن يكون مس ضرورة وحاجة حيتاجها املكلف
كأما وجهان لعملة واحدة ففي املوضع  ،يستطيع اإلنسان أن ينفك أو حيترز عنه

ويضبط ذلـك   ،اين ابتالء مبشقة الدفعويف املوضع الث ،األول ابتالء مبسيس احلاجة
  :ميدانان أساسيان

وعموم االبتالء به قد  ،فمشقة االحتراز من الشيء ،ندرة الشيء وقلته :األول
ومـن هـنا كـان العفـو عـن يســري      ،يكون نابعا من قلتـه وندرتـه

والعفو عما ال يدركه الطرف وما ال  ،النجاسـات وعن أثر االستجمـار يف حمله

                                                
إلبراهيم بـن موسـى    ٣١، ٤/٣٠: املوافقات، ١٧٨-١٧٥املقاصد الشرعية يف القواعد الفقهية، ص ) ١(

 .دار املعرفة بيوت، هـ ٧٩٠الشاطيب املتوىف 
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وما ارتش من الشوارع مما ال  -فضالت الذباب  -ووتيم الذباب  ،ه سائلةنفس ل
ميكن االحتراز عنه وما ينقله الذباب من القذارة وأنواع النجاسات، فهذا يعفـى  

  .عنه لعموم البلوى ألنه يشق االحتراز عنه

كما أن عموم االبتالء ومشقة التحرز قد تكون  ،كثرة الشيء وشيوعه :الثاين
فيشـق   ،كذلك قد يكون األمر لكثرته وشيوعه ،تفاهة الشيء ونزارته نابعة من

  .االحتراز عنه ويعم البالء به
تصلح عذرا يف األحكام ليس املراد اليت  وقد نبه الغزايل رمحه اهللا إىل أن الغلبة

وإمنا يكفي أن يكون االحتراز أو االستغناء عنها فيـه مشـقة    ،ا الغلبة املطلقة
شتباهه بغريه من احلالل واملباح واختالطه به وامتزاجه معه حبيث ا الوصعوبة نظر

يصعب اإلنفكاك عنه كما هو ظاهر يف بعض صور النجاسـات واملسـتقذرات   
  .واختالط األموال

  :احلرام إذا عـم وانتشر :من فـروع عمـوم البلوى
طعـام حـالل إال   احلرام إذا عم وانتشر يف القطر كله حبيث ال يوجـد   -أ 
  ؟!انادر

  .فله أخذ ما حيتاج إليه وال يقتصر على قدر الضرورة
وال يتوسع يف ذلك كما يتوسع يف احلالل بل «  :قال اإلمام الرازي الشافعي

يقتصر على قدر احلاجة دون أكل الطيبات وحنوها من الكماليات حـذرا مـن   
  .» الوقوع يف احلرام
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ورة بل يأخذ ما يسد ال يقتصر على قدر الضر«  :وهلذا قال اإلمام السيوطي
ألنه لو عم احلرام ومنعنا الناس من األكل منه ألحلقنا  ،ويف ذلك سر عظيم ،حاجته

وهذا يؤدي إىل ضعف  ،م مشقات عظيمة يف املأكل وامللبس واملشرب وغريها
   .» املسلمني واستيالء أهل الكفر والعناد على بالد اإلسالم

  .ات فتأخذ حكمها إذا عم احلرامواملشقات إذا تنوعت ترتل مرتلة الضرور
ووجد احلالل يف البالد األخرى فإنه مـن   ،أما إذا وجد احلرام يف بعض البالد

 -ويكلف الذهاب إليها  ،فيها طعام حاللاليت  األحوط دينا أن يتناول من البالد
اليت  وال جيوز أن يتعاطى من بلده -إذا مل يترتب على ذلك عنت ومشقة فادحة 

  أ هـ .فيهاعم احلرام 
عـم  اليت  قال اإلمام عز الدين بن عبد السالم يف األخذ من بيت املال يف البلد

فأما  ،وفرض املسألة أن يتوقع معرفة صاحب املال يف املستقبل« :قال ؛فيها احلرام
فيكـون   .عند اليأس فاملال حينئذ للمصاحل ألن من مجلة بيت املال ما جهل مالكه

أنه يأخذ بقدر احلاجة من املال احلرام إذا توقـع معرفـة    الكالم السابق مبنيا على
صاحبه أما إذا مل يعرف فاملال للمصاحل فال يكون حراما ألن كل إنسان له حـق  

                                .)١(» وهذه شبهة تدرأ عنه صفة احلرام فيكون حالال ،فيه

                                                
 .١٨٨/ ٢:قواعد األحكام) ١(
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إال لضـرورة مثـل    كما ال جيوز ملسلم أن يتوظف يف مكان حيرم العمل فيه
التوظف يف اخلمارات واملراقص واملالهي واملؤسسات املعادية للمسـلمني وحنـو   

   .)١( تتعامل بالربااليت  ومنها البنوك ،ذلك

  :التعريف مبآالت األفعال :رابعا
ألن  :مآالت األفعال معتربة شرعا سواء كانت األفعال موافقة أو خمالفة وذلك

ن األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال اتهد ال حيكم على فعل م
بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا ملصلحة تسـتجلب أو  

  .ولكن له مآل على خالف ما قصد منه ،مفسدة تدرأ

 l m﴿واألدلة من الشارع كثرية على اعتبار هذا األصل كقوله تعاىل 

n o p q  r s t u v  ﴾)وقوله جل شأنه  .)٢

﴿ ¤   ¥   ¦   §       ̈© ª «﴾)ذلك وغري ،)٣ 
  .من اآليات

أخـاف أن  " :وقد قال عليه الصالة والسالم ملن طلب منه أن يقتل املنـافق 
لوال  ": صلى اهللا عليه وسلموقوله  ،)٤("حدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه يت

                                                
 .١٥٧، ١٥٦املقاصد الشرعية يف القواعد الفقهية ص ) ١(
 .٢١: البقرة )٢(
 .١٧٩: البقرة) ٣(
، )٣٢٥٧(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب باب ما ينهى من دعـوة اجلاهليـة   ) ٤(

 )٤٦٨٢(ومسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما 
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وغـري   ،)١(" ألسست البيت على قواعد إبـراهيم  قومك حديث عهدهم بكفر
  ...ثذلك من األحادي

  :وقد بىن على هذا األصل قواعد يف غاية األمهية منها

  :قاعدة سد الذرائع -أ 
فقد منع أن يشترى البائع مـا   .حكمها اإلمام مالك يف أكثر أبواب الفقهاليت 

 :خبمسة نقدا خشية أن يكون ذلك وسيلة للربا ألنه يف النهاية ،باعه بعشرة ألجل
  .ادت للمحل واخلمسة نقدا صارت بعشرة ألجلالسلعة ع

ويشهد ذه القاعدة كثري من آيات القرآن الكرمي مثل النهي عن سب آهلـة  
  .املشركني حىت ال يسبوا اهللا عز وجل

وكذلك يشهد هلا الكثري من السنة مثل الرجل الذي بال يف املسـجد وقـال   
  .)٢("دعوه ال تذرموه ": صلى اهللا عليه وسلم

  :دة احليلقاع -ب 
تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي وحتويله  :ن حقيقتها املشهورةإف

رم قواعـد الشـريعة يف الواقـع    خفمآل العمل فيها  ؛يف الظاهر إىل حكم آخر
  .كالواهب ماله عند رأس احلول فرارا من الزكاة

                                                
، ومسـلم يف  )١٤٨٠(فق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احلج باب فضل مكة وبنياـا  مت) ١(

 ).٢٣٦٨(صحيحه كتاب احلج باب نقض الكعبة وبنائها 
، ومسـلم يف  )٥٥٦٦(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األدب باب الرفق يف األمر كله ) ٢(

 ).٤٢٩(النجاسات  صحيحه كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول من
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  :قاعدة مراعاة اخلالف -ج 
ون إيقاعها من املكلف سببا وذلك أن املمنوعات يف الشرع إذا وقعت فال يك
صب مثال إذا وقـع فـإن   غيف احليف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر كال

صب االغباملغصوب منه ال بد أن يوىف حقه لكن على وجه ال يؤدى إىل اإلضرار 
̀  _̂  ﴿: وذلك لقوله تعـاىل  .فوق ما يليق به يف العدل واإلنصاف

a   b c d e gf h i j k l m  n   ﴾)١(.   

  :قاعـدة االستحـسان -د 
األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي، ومقتضاه  :وهو عند اإلمام مالك

فان من استحسن مل يرجع إىل  ؛الرجوع إىل تقدمي االستدالل املرسل على القياس
  .جمرد التشهي وإمنا يرجع إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة

لقياس فيها أمرا إال أن ذلك األمـر يـؤدي إىل   يقتضي االيت  وذلك كاملسائل
 ،وذلك كالقرض مـثال  ،فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك

فانه ربا يف األصل ألنه الدرهم بالدرهم إىل أجل ولكنه أبيح ملافية مـن الرفـق   
حبيث لو بقى على أصل املنع لكان يف ذلك ضيق علـى   .والتوسعة على احملتاجني

وقصر  ،واجلمع بني املغرب والعشاء ،ن ذلك بيع العرية خبرصها متراوم .املكلفني
  .وصالة اخلوف ،الصالة يف السفر الطويل

  

                                                
 .١٩٤: البقرة) ١(
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  :األمور الضرورية أو غريها من احلاجية أو التكميلية :قـاعـدة -هـ 
فإن اإلقدام على جلب املصـاحل   ؛إذا اكتنفها من خارج أمور ال ترضى شرعا

االستطاعة من غري حرج كالنكاح من الفقـري  صحيح على شرط التحفظ حبسب 
وطلب العلم إذا  ،الذي يلزمه طلب النفقة له ولعياله وقد غلب احلرام على األعمال

وإقامة وظائف شرعية إذا  ،وشهود اجلنائز ،كان يف طريقه مناكر يسمعها ويراها
ألمـور  مل يقدر على إقامتها إال مبشاهدة هذه املناكر فال خيرج هذا العارض تلك ا

  .عن أصوهلا ألا أصول الدين وقواعد الشريعة
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  األولالمبحث 

  المجال اإلعالمي
  

  :حكم العمل يف اال اإلعالمي: أوالً
 .اآلن ماإلعـال وقد اتسع نطاق  .اإلعالم هو اإلخبار للغري بشيء جيهله -أ 

ما  ؛كالصحافة واإلذاعة والتلفاز :فصار يشمل إىل جانب وسائل اإلعالم العادية
ينتمـون  اليت  يسمى بوكاالت األنباء وكذلك املتحدثون الرمسيون باسم اجلهات

ومنظمات دولية وحكومية متخصصة يف  ،إليها من جمالس تشريعية ومراكز أحباث
من سياسية  ؛املواقع اإلعالمية املتنوعة عـلى شبـكة االنترنت :وأيضا ،هذا اال

  وغري ذلك  ...ومدوناتواجتماعية  ،ودينية وعسكرية واقتصادية

وهي  ؛يلتحق ا هؤالء العاملوناليت  تلك احملاور :ويضاف إىل ما تقدم -ب 
وهم ما يطلق عليهم املراسلون أو باملكاتب اإلعالمية  ،تتنوع ما بني جامع لألخبار

متهيدا إلعادة  ؛ومعيد لصياغتها ،وحملل هلا ،وما بني متلق لتلك األخبار ،باخلارج
  .مث الناطق أو املتحدث باسم تلك اجلهات ،ارج أو الداخلبثها إىل اخل

ينقسـم   ؛حكم التحاق املسلم ذه الوظائف يف الدول غري اإلسالمية - ـج
الذي يقتصر دوره على جتميع  :اإلعالم العام الدويل :أوهلما :الكالم فيه إىل قسمني

 ،ينتمي إليهـا اليت  أخبار احلوادث العاملية يف الداخل واخلارج ويرسلها إىل اجلهة
لعدم الضـرر الـذي يلحـق     ؛إلعادة بثها، فالتوظف يف هذا اال ال مانع منه
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وعدم وجود ما مينع شرعا من االستئجار لدى غري املسلمني يف  ،بالشخص يف دينه
  .ال مهانة فيها على املسلماليت  الوظائف العامة

ا كانـت معاديـة    يعملاليت  وهو ما إذا كانت اجلهة :وهنا استثناء وحيد
يرسـلها خلدمـة أغراضـهم   اليت  وأم يعيدون صياغة األنبـاء ؛لإلسالم وأهله

السياسية أو الدينية أو االجتماعية؛ أو مبا يشوه صورة اإلسالم أو املسلمني ففـي  
وعلى املسلم إذا تأكدت هذه الفرضية  ،ال جيوز االستمرار ذا العمل ؛هذه احلالة

  .ر مالئم ويترك هذا العمل غري املرضيأن يبحث عن عمل آخ

  :العمل داخل مكاتب وسائل اإلعالم :ثانيا

وهذه الوسائل إن كانت ذات صبغة دولية عامة مثل وكاالت األنباء العامليـة  
غري تابعة جلهة حكومية أو جهة معروفة بعـدائها لإلسـالم    ؛والصحافة املستقلة

  .فال بأس بالعمل ا ؛واملسلمني
فإن كانت تلك اجلهة تابعة لدولـة ذات   ؛نت تابعة جلهة حكوميةأما إن كا

ألنه سيكون أداة  ،نفوذ يف اخلارج ورغبة يف بسط السيطرة فال جيوز االلتحاق ا
وأما إن كانت تلك الدولة ال تسعى للسيطرة وال لبسط  لتنفيذ سياسة هذه الدولة

  النفوذ فال بأس من العمل ا يف هذا اال 
ألنه  ،أنه ال جيوز العمل بأي جهة معروفة بعدائها لإلسالم واملسلمني :ومعلوم

سيتعرض للفتنة يف دينه وسيكون وسيلة يف يد تلك اجلهة حتارب ـا اإلسـالم   
  .واملسلمني
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  الثانيالمبحث 

  االئتمانت حكم العمل في شركات بطاقا
  

 ؛لدول العربيـة جيري ا التعامل يف الدول الغربية وبعض ا اليت االئتمانبطاقة 
أو يستفيد  .حيملها الشخص ليشتري ا ما يريد من السلع من حمالت خاصة واليت

ومطاعم خاصة على أن يرسل احملل أو الفندق فيما بعـد   ،ا خدمات يف فنادق
الفاتورة املوقع عليها من املستفيد إىل البنك املصدر للبطاقة لريسل له مثن السلعة أو 

  .دمها للمستفيدقاليت  مقابل اخلدمة

ال جيوز للمسلم أن يعمل لدى الشركات املصـدرة هلـذه    :احلكم الشرعي
إال يف حالة الضرورة وال يستمر يف العمل ا بعد ارتفاع حالة الضرورة  ؛البطاقات

  :وذلك ملا يلي .عنه

إن البنك املصـدر للبطاقـة يقوم بسداد تلك الفواتـري عن املشـترين  -أ 
مقابل فائدة تضاف إىل املبلغ املسدد عن حامل البطاقـة   ؛لبطاقاتاحلاملني هلذه ا

بعد مضي مدة قصرية حمددة بأقل من شهرين إذا مل يسدد خالهلا املبلغ الذي سدده 
فان العقد قد اشتمل على  ،وحىت لو سدد يف املوعد ،وهذا ربا واضح .البنك عنه

  .قبل انتهاء املوعد احملددوهو حتمل العميل الفائدة إذا مل يسدد  ،شرط مفسد لـه

كذلك البنـك حيصل من التاجر على جزء من املال قد يكـون مـن    -ب 
مقابل تعاونه معه يف سداد الفـاتورة مبجـرد    ،أرباحه عن السلعة املبيعة للعميل
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أي أن البنـك   ؛كفالة مأجورة -يف أحسن فروضها  - وهـذه ،إرسالـها إليه
 ،ل مقابل جزء من املال يدفعه التاجر لـه صار كفيال يسـدد عن العميل املكفو

  .ومعلوم أن الكفالة يف الشريعة اإلسالمية إمنا تكون بدون مقابل

لو فرض أن البنك التزم التعامل بالرصيد الثابت لديه مقدما من العمالء  -ج 
حبيث خيصم منه املستحق للتاجر مقابل أجر حيصل عليه من العميل بسبب قيامـه  

لكن يبقى املبلغ الذي حيصل  ،ن وكيال عن العميل يف هذه احلالةفيكو .ذا العمل
ليس له وجه شـرعي حيمـل    ؛سدد مثنها عنهاليت  عليه من التاجر من مثن السلعة

   .عليه
واقتصر األمر فيها على نظام  ،فإذا عدل هذا النظام يف استخدام هذه البطاقات

دون حصول البنك على  اخلصم من الرصيد مقابل عمولة أو أجر من العميل فقط
  .شيء من التاجر فانه يصح العمل ا
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  الثالثالمبحث 

  حكم العمل بشركات التأمین 

  
إن أطلقت كلمة التأمني  :تكون مقصودةاليت  هي ؛شركات التأمني التجارية

  .ألا األقدم، واألكثر انتشارا يف العامل
عينات واخلمسينات من األرب ؛لقد اتفقت كلمة الفقهاء خالل العقود السابقة

والستينات والسبعينات على حرمة التأمني على احلياة وعلى املؤسسات والعقارات 
إال يف التأمني اإلجباري ومست احلاجة  شاع التأمني عليهااليت  وغريها من األنواع

نعم ظهرت بعض األقوال يف السنوات األخرية تقول حبلها إذا كانت لسنوات  ؛إليه
  .د املبلغ املدفوع ومعه فوائده إىل الشخص املؤمن عليهحمددة على أن يعو

   :وكان حترمي الفقهاء القدامى للتأمني ألمرين
ألن أحد الطرفني سيكون  :يقوم عليها هذا التأمنياليت  نظام املقامرة/ أوهلما

فقد يدفع املؤمن على حياته كل األقساط وال ميوت خـالل   ؛خاسرا لكل شيء
وقد ميوت هذا الشخص بعد  ،تفوز شركة التأمني باملبلغ كلهف ؛املدة املؤمن عليها

وختسر الشركة يف  ،دفعه لعدة أقساط بينما تتحصل أسرته على مبلغ التأمني كامال
  .املبلغ املتفق عليه كامال ،تلك الصفقة

ألن شركة التأمني حتصل علـى األقسـاط وتسـتغلها     ؛االستغالل /ثانيهما
 ؛ومعلوم ،نظرا إليداعه لسنوات كثرية ،ى أكرب عائدبإيداعها يف البنوك وحتصل عل
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وهذا من امليسر املتفـق   .زاد العائد على املبلغ املودع ؛كلما امتدت مدة اإليداع
 &      % $ # " ! ﴿في القرآن الكرمي قال جل شأنه فعلى حترميه 

' ( )  * + , - . /  ﴾)١( .  

الزالت احلرمـة   ،مع فوائده وحىت يف حالة إعادة املبلغ املؤمن به إىل الشخص
  :باقية ملا يلي

ليس من باب القرض وال مثنـا   :دفع املبلغ املتفق عليه إىل الشركة املؤمنة -أ 
سواء كان املبلغ  ،بل هو مدفوع للحصول فيما بعد على مبلغ أكرب ،لشيء اشترى

 دفعت مناليت  أو كانت األقساط -الذي ستدفعه شركة التأمني وهو املتفق عليه 
تدفعها البنوك اليت  فقد عادت ومعها زيادة وهي الفوائد العادية ؛الشخص املؤمن

 على اإلبداعات البسيطة بينما حتصل شركة التأمني على الفرق بني الفوائد الكبرية
الـيت   تدفعها البنوك على اإليداعات ذات األرقام العالية وبني الفوائد القليلةاليت 

  .تدفع عن اإليداعات البسيطة
أن يلتحـق   -يف غري حالة الضرورة  -وعلى كال النظامني ال جيوز للمسلم 

والنهى  .ألنه سيكون شريكا يف التعامل بالربا ،بوظيفة يف شركات التأمني التجارية
عن الربا صريح يف القرآن الكرمي ولشهرته ال حيتاج املسلم إىل طلب االسـتدالل  

  .على حرمته

                                                
 .٩٠: املائدة) ١(
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رتفعت حالة الضرورة سواء بوجود عوائد مالية فإذا ا ؛والضرورة تقدر بقدرها
فعلـى   ،أو وجد عمال خاليا من املنكرات يف جهة أخرى ،كافية من جهة أخرى

  .املسلم أن ينسحب من هذا العمل الربوي فورا
التأمينات التعاونية على النمط الذي يطبـق يف   :أما إذا وجدت يف تلك البالد
  .فال بأس من العمل به ،بعض بالد املسلمني خاليا من الربا

تطبقه الدول على موظفيها لتوفري مورد اليت  وكذلك نظام التأمني واملعاشات
  .به قفال بأس من االلتحا ،رزق هلم بعد إحالتهم إىل املعاش

والتعامل فيـه مثـل    ،لكن يف أمريكا هناك شركات خاصة تتوىل هذا العمل
  .اللتحاق افال جيوز ا ،التعامل مع شركات التأمني التجارية
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  الرابعالمبحث 

  حكم العمل في مجال الضرائب
  

اليت  ال جيوز العمل يف الضرائب املتخصصة يف الصناعات أو املؤسسات :أوالً
والضـرائب علـى    ،تتعامل يف األمور احملرمة مثل الضرائب على مصانع اخلمور

  .والضرائب على مزارع تربية اخلرتير وحنو ذلك ،املراقص واملالهي

ال باس من العمل يف جمال الضـرائب املتخصصـة يف الصـناعات أو     :نياثا
وصناعات السـفن   ،املؤسسات العامة مثل مؤسسات الكهرباء واملياه واألسلحة

  .والطائرات والسيارات وحنو ذلك

إذا وجدت ضرائب عامة كما هو الشأن يف الدول العربية جتمع خليطا  :ثالثًا
تعمل يف األمور غـري  اليت  يف األمور احملرمة وتلك تعملاليت  من أنواع املؤسسات

إن كانت الصناعات واخلـدمات العامـة    ؛احملرمة؛ فينظر إىل الغالب من األمرين
والعادية غري احملرمة هي الغالبة فال بأس من العمل ا جلواز التعامل مع من يف ماله 

عات احملرمة هي شبهة حبيث يكون احلرام قليال يف حدود الثلث وان كانت الصنا
وأما العمـل يف هـذه املهنـة يف    .الغالبة فال جيوز العمل ا إال يف حالة الضرورة

نه جيوز ألنه جهاز مهمته حتصيل جزء من دخل كل مواطن لإلنفـاق  إف ؛األصل
تعود بالنفع على جمموع املواطنني مثل متهيـد  اليت  على اخلدمات الكثرية واملتنوعة

  .واجلامعات واملستشفيات واملساجد وحنو ذلك الطرقات وإنشاء املدارس
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  الخامسالمبحث 

  العمل في المصارف الربویة
  

وهم من كانوا يعيشـون يف عقـود    ؛كان هناك اتفاق بني الفقهاء القدامى
على حرمة العمل باملصـارف   :األربعينات واخلمسينات والستينات والسبعينات

ىل موظفي االستقبال إىل مراقيب قاعات من البوابني إ ؛أيا كان نوع العمل ،الربوية
وذلـك   :ومن باب أوىل من يتعاملون بالنقود إيرادا وصرفا وحسابات ؛املتعاملني

وكل منـهم حيتـاج إىل    ،ألن هؤالء مجيعا يتعاونون يف جمريات العمل باملصارف
ألنه يضـبط حركـة    ؛مساعدة اآلخر ألداء العمل وانضباطه حىت بواب املصرف

ومن مث تكون حركة املتعاملني داخل  ،وج من وإىل قاعات املصرفالدخول واخلر
يتعامل معها داخل اليت  وكل منهم يعرف مكانه واجلهة ،املصرف حمكومة ومتزنة

سيلتقي فيها باملوظف املختص اليت  يتحرك فيها إىل النافذةاليت  القاعات واللحظة
شركاء يف هذا التعامل ومن  ومبا أن املصرف يتعامل بالربا فيكون اجلميع، مبعاملته

  .مث شركاء يف اإلمث احلاصل من هذه املعاملة
مث تغري احلال وجاء  ،هذا احلكم الذي كان سائدا إىل بداية الثمانينات يف مصر

إىل حلبة اإلفتاء من أفتوا حبل الربا الذي صار امسه الفائدة وهؤالء وإن كانوا قلـة  
حرمي والتحليل يف شرع اهللابيدها التاليت  كنوا من الوظائفلكن م، كنوا من كما م

أما أكثر أهل العلم فهم خبري وعلـى  ، وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية
رأي سلفهم من حكم الربا لكنهم ال أثر لرأيهم هذا ألنه ال يصـل إال ألعـداد   
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ـ   ؛أما يف أمريكا والعامل الغريبو، حمدودة جدا رة فنظرا لسيطرة رأس املـال وكث
فستختلف تلك النظرة العامة  ؛املصارف ودخوهلا يف كل شيء يف حياة الناس هناك

بسبب كثرة طاليب العمل من العرب واملسلمني وقلة خربام يف ااالت  ،للتحرمي
نظرا لعموم البلوى وحاجة هؤالء إىل الوظائف غري الفنية  :فإن قيل ؛الفنية والتقنية

اليت  القاعات وحنو ذلك من تلك األعمال غري الفنية وتنظيم ،واملراقبة ،كاحلراسة
فأرجو أن ال يكون بذلك بأس ملـن ال   ؛ال تتعامل مباشرة يف أخذ الربا أو إعطائه

  .جيد عمال أفضل من ذلك يعيش منه ويسد به حاجته وحاجة أهله
فله أن يعمل يف جمـال   ؛فان ضاقت أمامه السبل ووصل إىل مرحلة الضرورة

ويسـتمر يف   ،)١(﴾ 2  3   0  1 ﴿لقوله تعـاىل   ،اء للربااألخذ واإلعط
ل ا إىل أن ترتفع ضرورته أو جيد عمال أفضل منه يساعده يف احملافظة علـى  مالع

  ...واهللا تعاىل أعلم، دينه

                                                
 .٦: األنعام) ١(
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حكم العمل في المجاالت : ثانیا
  :اآلتیة

  محالت بیع األطعمة السریعة
  بطاقات الصرف اآللي
  في صرف الشیكات

  ي محالت بیع الجواھرف
  في محطات الوقود
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  المبحث األول 

  حكم التحاق المسلم بالعمل 
  في توكیالت محالت بیع األطعمة السریعة

  

  :وصف حمالت بيع األطعمة السريعة، والعمل ا -أ 
تنصب  -نسبيا  -هي عبارة عن أكشاك صغرية  :حمالت بيع األطعمة السريعة

وفر فيها مستلزمات املسافرين مـن مدينـة إىل   وتت ؛على جوانب الطرق السريعة
وهي عبارة عن  ،وأنواع الدخان واألطعمة اخلفيفة ،لف املشروباتتمن خم ،أخرى

وقد يكـون   :أرغفة حمشوة ببعض أنواع اللحوم من اخلرتير أو البقر وهو الغالب
  .حمشوا بغري اللحوم كاألجبان وغريها

كربى متخصصة يف هذا النـوع  شركات  .والغالب أن املالك هلذه األكشاك
 ،تزود هذه األكشاك يوميا بكل ما حتتاج إليه اليتوهلا وسائل نقلها  ،من احملالت

  من مستلزمات املسافرين
يعمل وكيال هلـذه   ،وتعطى عملية البيع يف هذه احملالت لشخص واحد غالبا

ـ  ،والغالب أن الذي يعمل ذه األكشاك من األجانـب  ،الشركة ذا احملل را نظ
مث حلاجتها إىل وقت طويل من العمل والذي قد ميتد إىل  ،لتدين أجورها أو عائدها

أكثر من اثنيت عشرة ساعة يوميا ومبا أن غالبية املسلمني يف تلك البالد ال جييدون 
فإن كـثريا   ؛تؤهلهم للعمل يف املؤسسات الصناعية أو التقنية اليتاألعمال الفنية 
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نظري أجر حمدد  .ه األكشاك كوكيل للشركة املالكة هلايلتحق بالعمل يف هذ ؛منهم
  .أو عمولة على املبيعات

  :حكم العمل ذه احملالت -ب 
وا بعض املواد احملرمة  ،أن البائع ا شخص وحيد ؛املشكل يف هذه احملالت

 ،وبعض املشـروبات الكحوليـة   ،وذلك كبيع السجائر ،أو املشتملة على حمرم
  .لحم اخلرتيرواألرغفة احملشوة ب

 .تورد هلذه احملالت يوميـا اليت  والعامل جيد نفسه مضطرا لبيع هذه األصناف
إىل جانب طرده من احملل إذا  ،ألنه إن امتنع عن بيعها فسدت باحملل فيتحمل مثنها

كما أنـه ال   .تكررت منه الشكوى كما ال يستطيع أن يتلفها؛ ألنه يتحمل مثنها
فهو جمرد وكيـل عـن الشـركة يف     .بديلة عنها يستطيع أن يطلب توريد أنواع

إن العمـل ـذه    :لذلك نقول .ختصصت يف التجارة فيهااليت  تصريف موادها
فإنه يرخص  ؛احملالت ال جيوز إال يف حالة الضرورة أي إذا ضاقت عليه سبل العيش

  .فإذا انتهت حالة الضرورة فإنه جيب عليه أن يتركها ؛له أن يعمل ذه احملالت
ا إذا كانت املبيعات يغلب عليها طابع األشياء احملرمة أو املشـتملة علـى   هذ

 ،أما إن كانت نسبة األشياء احملرمة قليلة يف حدود مخسة يف املائة فأقل ،شيء حمرم
واإلمام الغزايل ال  ،فإنه ال بأس لصاحب احلاجة أن يعمل ا وذلك لعموم البلوى

ل يكفي أن يصـعب البعـد عنـها أو    ب ،يشترط لعموم البلوى أن تكون مطلقة
ويصعب على هذا الصنف من العاملني أن جيد عمال طيبا خاليا من  ،االنفكاك منها

  .واهللا أعلم ...شيء من أنواع البالء
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  المبحث الثاني

  العمل في بطاقات الصرف اآللي

  
  :كيفية العمل يف بطاقات الصرف -أ 

فقـد   ،وتعدد فئاـا  ،موال انظرا للتطور السريع يف تلك البالد وكثرة األ
فقـد   ،ونظرا ولسرعة حركة احليـاة ، حيتاج كثري من الناس إىل عملية الصرف

اخترعوا أجهزة للصرف اآليل تعمل على جوانب الطرق أو ملحقة بالبنوك مـن  
  .خالل بطاقات خاصة

  .كما اخترعوا من قبل أجهزة السحب اآليل من احلساب يف املصارف

  :صرف اآليلاملشكلة يف ال -ب 
بنسـبة   ،بل يتم مبقابل جزء من النقـد  ،أن الصرف ال يتم جمانا بدون مقابل

ومعلوم يف الشريعة اإلسالمية أن الصرف ال جيوز فيه  .مئوية يدفعها طالب الصرف
  .إال يف حالة الضرورة ،املقابل بل يكون جمانا وإال عد املقابل ربا حمرما

أو  ،هذا العمل إال يف حالة الضـرورة  لذلك ال جيوز للمسلم االلتحاق مبثل
احلاجة القريبة من الضرورة أي عليه أن يبحث عن عمل آخر وهو يعمـل ـذا   

 ،والتحق بالعمل اآلخر ،العمل فإذا وجد العمل اآلخر ترك العمل يف هذه البطاقات
  .حىت ال يقضي عمره وهو يعمل يف جمال الربا
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  المبحث الثالث

  العمل في صرف الشیكات
  

 أعرف سببا جيعل العمل يف هذا اال حمرما إال إذا كان الصرف للشـيك  ال
وسبب احلرمة  ؛يكون مبقابل سواء كان هذا املقابل يدفع نقدا أو خيصم من الشيك

مـثال  ... الذهب بالذهب والفضة بالفضة" :ما يؤخذ من احلديث الشريف :هنا
اليت  فالزيادة .)١(صحيح  وهو حديث "ميثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب

  .تؤخذ مبقابل صرف الشيك حمرمة ألا ربا بصريح احلديث الشريف
فال جيوز للمسلم االلتحاق ذا العمل إال يف حالـة   ،فإذا كان األمر كذلك

فإذا ارتفعت حالة الضرورة؛ ترك هذا العمل ألن استمراره يف عمله هذا  ،الضرورة
  .باسيجعله يقضي عمره يف حتصيل الر

                                                
، والنسائي يف )٢٩٧١(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ) ١(

، وأمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثرين من الصحابة مـن  )٤٤٨٧(سننه كتاب البيوع باب الشعري بالشعري 
، وأخرج حنوه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع بـاب  )١١٢٠٨(ث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه حدي

  ).٢٠٣١(بيع الفضة بالفضة 
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  المبحث الرابع

  العمل في محالت بیع الجواھر
  

ألن األحكـام   ؛ال توجد مشكلة يف بيع اجلواهر من غري الذهب والفضـة 
باعتبارمهـا مثنـا    ،الواردة بالتحرمي والتحليل إمنا وردت خبصوص الذهب والفضة

تسـتعمل مثنـا   اليت  ومن هنا اعترب مجهور الفقهاء أن أوراق البنكنوت ،لألشياء
  .شياء تأخذ هذا احلكم اآلنلأل

  :وعلى أية حالة
وكان الثمن الـذي   ؛إذا كان الشراء للذهب والفضة باعتبارمها من اجلواهر

للحديث  ،يشتري به من نفس الذهب أو الفضة فال بد من التماثل بينهما يف الوزن
فال  .السابق إذ ورد فيه اشتراط املثلية أما إذا كان الشراء بأوراق البنكنوت احلالية

بأن يستبدل احللي احلديثة حبلـي   ؛وإذا كان بطريق التبادل .بأس من العمل بذلك
وإال فال جيوز العمل ذه احملالت  ،قدمية ولو وكان احللي مهشما فالبد من التماثل

  .إال يف حالة الضرورة الشتمال هذا العمل على التعامل الربوي
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  المبحث الخامس

  العمل في محطات الوقود

  
  :حمطات الوقود كما رأيتها يف الواليات املتحدة األمريكية وصف

وتوجد علـى جوانـب   ، هي عبارة عن خزانات للبرتين وغريه حتت األرض
اليت تقنن البرتين املنصرف  ،وذه اخلزانات أنابيب تصل منها إىل املاكينة، الطرق

ى الطريـق  قدرا ومثنا وخيرج من هذه املاكينة أنابيب تصل إىل بعض األعمدة عل
واليت توجد ا فتحات صغرية على قدر الكارت الذي حيمله صـاحب السـيارة   

فإذا أراد أن يأخذ قدرا معينا من البرتين فما عليه إال أن يـدخل   ،وأنبوب البرتين
وحتملـها   ،حافة الكارت يف تلك الفتحة الصغرية حىت تلتقط بيانات هذا الكارت

حيث تأتيه اإلشارة بـرقم السـيارة    ؛صغرية إىل عامل احملطة املوجود داخل غرفة
وعليه أن يسجل ذلك يف سجل خاص ويف  .وصاحبها وقدر البرتين املأخوذ ومثنه

عليه أن يرسل بيانا بكل املأخوذ يف الشهر من الوقود إىل البنك الذي  ،اية الشهر
ي والبنك يرسل إليه مثن البرتين الـذ  ،يتعامل معه صاحب السيارة حبسابه اخلاص

  .حصل عيه صاحب السيارة طوال الشهر
وهذا العمل ال بأس به؛ ألن الفقهاء أجازوا األخذ للسلع مقدما من البقالـة  
شيئا فشيئا على أن يدفع الثمن للجميع يف اية األسبوع أو يف اية الشهر أو يف 
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ـ  ،اية السنة ه وال جيوز للبنك أن حيصل على ما يزيد على أجره املعتاد نظري قيام
  .بالسداد نيابة عن صاحب السيارة وإال فسدت املعاملة

فهذا شـرط مفسـد    ،وإذا وجد نظام بأنه يترتب على التأخري فوائد ربوية
فال حيل للعامل أن يعمل بـذلك إال يف حالـة    ؛فإنه إذا وجد هذا الشرط ،للعقد

  .أو احلاجة ،الضرورة
وهـذا   .ادر الوقـوع وإمنا أجيز العمل هنا للحاجة؛ ألن حتقق هذا الشرط ن

العمل يستوعب نسبة كبرية من املسلمني؛ ألنه غري فين وال حيتاج إىل مهـارات  
  .واهللا أعلم.. .فائقة



 الشيخ خليل الميس
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ما یحل وما یحرم من المھن 
  والوظائف

  
  
  
  
  

  
  مفتي زحلة والبقاع الغربي

  مدیر أزھر لبنان، وأزھر البقاع
ي الدولي بمنظمة المؤتمر عضو مجمع الفقھ اإلسالم

  اإلسالمي
  عضو المجمع
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

 : إن عناصر املوضوع وهو احملور الثالث من أحباث املؤمتر

يندرج حتت قاعدة فقهيـة تعـرف   ) والوظائف ما حيل وما حيرم من املهن(
وما يتفرع على  ...بنظرية الضرورة الشرعية اواليت تعرف أيض، بالضرورة الشرعية

ذلك من مباحث تعرف بفقه الضرورة وتطبيقاته وكذلك يضبط هـذه املسـائل   
 ..ومعلوم أن القاعدة األصولية استنباطية )بالعزمية والرخصة(تعرف : قاعدة أصولية

  .هي الوسائل اليت يتوصل ا اتهد إىل التعرف على األحكام الشرعية
ة للفقه الذي يتوصل إليه اتهد باستعماله هي الضوابط الكلي: أما قواعد الفقه

وعلى هذا فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة املتحققة من أصول  ..القواعد األصولية
  .)١(الفقه 

إن القواعد الفقهية هي ضوابط كلية توضح املنهاج الذي انتهى إليه : وباجلملة
ـ االجتهاد يف ذلك املذهب والروابط اليت تربط بني مسائله اجلزئ فـإن   هية، وعلي

املنهجية تقضي بأن تقدم القاعدة األصولية اليت حتكم املسائل موضوع البحث على 
العزمية والرخصـة وبعـده ينـدرج مبحـث     : أي نقدم حبث ..القاعدة الفقهية

  .إىل استنباط األحكام املناسبة ملسائل هذا املوضوع الًوصو. .الضرورة

                                                
 .١٦/١٦٢ سد الذرائع: الربهاين) ١(
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)٤٤(

 

وجينبنا الزلل ويوفقنا إلصابة احلق  سائلني املوىل عز وجل أن يلهمنا الصواب
  .مسيع جميبإنه  املنشود



 خليل الميس/ الشيخ

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٥(

  المبحث األول 

  العزیمة والرخصة
  

  : تعريف كل من العزمية والرخصة
من غري  اما هو مشروع منها ابتداًء: العزمية يف أحكام الشرع: قال السرخسي

  . بعارض الًأن يكون متص
 امشروع الًمن حيث كوا أصومسيت عزمية ألا : الوجه يف تسميتها عزمية
ولـه  ، هنا وحنن عبيدهحيكم أنه إال -هللا تعاىل علينا  ايف اية الوكادة والقوة حقً

  .وعلينا اإلسالم واالنقياد.. وحيكم ما يريد، األمر يفعل ما يشاء
وهو ما استبيح للعذر مع بقاء ، ما كان بناًء على عذرٍ يكون للعباد: والرخصة
  .)١( وللتفاوت فيما هو من أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصةالدليل احملرم 
  .ما شرع من األحكام الكلية ابتداًء: العزمية

 -من حيث هم مكلفون  -ومعىن كوا كلية أا ال ختتص ببعض املكلفني 
فإا مشـروعة علـى    الًوال بعض األحوال دون بعض كالصالة مث، دون بعض

وكذلك الصوم والزكـاة   ...شخص ويف كل حال يف كل -اإلطالق والعموم 
  .وسائر شعائر اإلسالم -واحلج 

                                                
 .٣١٤، ١/٣١٣: الشاطيب )١(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٤٦(

 

ما شرع لسبب مصلحي يف األصل كاملشروعات املتوصل ا  وباجلملة مجيع
وباجلملة  .. وسائر عقود املعاوضات -من البيع واإلجارة ، إىل إقامة مصاحل الدارين

  .مجيع كليات الشريعة
أن يكون قصد الشارع ا إنشاء األحكام التكليفية : اومعىن شرعيتها ابتداًء 

  .فال يسبقها حكم شرعي قبل ذلك -على العباد من أول األمر 

مع ، فما شرع لعذرٍ شاق استثناء من أصل كلي يقتضي املنع: وأما الرخصة  
هو اخلاصـة الـيت    -لعذر  افكونه مشروع، )١( االقتصار على مواضع احلاجة فيه

يبين  -مستثىن من أصل كلي  -وكون هذا املشروع لعذر ، ألصولذكرها علماء ا
  .فلذلك مل تكن كليات يف احلكما، لك أن الرخص ليست مبشروعة ابتداًء

والرخصـة راجعـة إىل   ، أن العزمية راجعة إىل أصل كلي ابتدائي: فاحلاصل
، العزائم حـق اهللا علـى العبـاد   هذا و ...جزئي مستثىن من ذلك األصل الكلي

ـ : فنقول حكم الرخصة، رخص حظُّ العباد من لطف اهللاوال مـن   ااإلباحة مطلقً
  : حيث هي رخصة والدليل على ذلك أمور

    i j     k      l m   n o p     ﴿: موارد النصوص كقوله تعاىل: أحدها
q ﴾)وقوله تعاىل، )٢ :﴿ W X Y    Z [ \ ^] _ ̀   

a b  ﴾)على رفع احلـرج واإلمث  وأشباه ذلك من النصوص الدالة  ..)٣
                                                

 .١/١١٧: أصول السرخسي) ١(
 .١٧٣: البقرة) ٢(
 .٢: املائدة) ٣(



 خليل الميس/ الشيخ

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٧(

ولكن مل يرد يف مجيعها أمـر  ، )فإن اهللا غفور رحيم: (وقوله )فال إمث عليه( اجمرد
: يقتضي اإلقدام على الرخصة بل إمنا أتى ميا ينفي املتوقع يف ترك أصل العزمية وهو

  .اإلمث واملؤاخذة

كون إن الرخصة أصلها التخفيف عن املكلّف ورفع احلرج عنه حىت ي: الثاين
وهـذا   ..واألخذ بالرخصة، من ثقل التكليف يف سعة واختيار بني األخذ بالعزمية

 -أن إحياء النفس على اجلملة مطلوب طلب العزميـة  : فاحلاصل، أصله اإلباحة
فرد  وهذا  -وال شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع احلرج ، وهذا فرد من أفراده

  .)١(من أفرادها 

  : الترخص املشروع
  : الترخص املشروع ضربان: شاطيبقال ال

  .عليها صربأن يكون يف مقابل مشقة ال : أحدمها
، الًكاملرض الذي يعجز معه استيفاء أركان الصالة على وجهها مث: اطبع -أ 

  . أو عن الصوم لفَوت النفس
كالصوم املؤدي إىل عدم القدرة على احلضور يف الصالة أو على : اشرع -ب 

  ...ا أشبه ذلكوم إمتام أركاا ؟

                                                
 .٣١٣/ ا: الشاطيب) ١(
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)٤٨(

 

ن يف مقابلة مشقة باملكلف قدرة على الصرب عليها وأمثلتـه  ن يكوأ: والثاين
  .)١(ظاهرة 

إىل حـق اهللا فـالترخص فيـه     فهو راجع: فأما األول حكم هذه الرخصة
ليس من الـرب الصـيام يف   ": ومن هنا كان قوله صلى اهللا عليه وسلم ..مطلوب
إذا حضر العشاء وأقيمـت الصـالة   ": موقوله صلى اهللا عليه وسل، )٢("السفر

  .)٣(.."فابدؤا بالعشاء

وهو على  .اهللا وتيسريه قإىل حظ العباد لينالوا من رف فهو راجع: وأما الثاين
  : ضربني

كاجلمع  -أن خيتص بالطلب حىت ال يتغري فيه حال املشقة أو عدمها : أحدمها
  .فإنه مطلوب طلب العزائم.. بعرفة واملزدلفة

 -بل يبقى على أصل التخفيف ورفع احلرج  -أن ال خيتص بالطلب : والثاين
مكلّف األخذ بأصل العزمية وأن حيمل يف ذلك مشقة لفل -فهو على أصل اإلباحة 

   .وله األخذ بالرخصة

                                                
 .١/٢٢٠ الشاطيب) ١(
.. متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن ظلـل  )٢(
 ).١٨٧٩(، ومسلم يف صحيحه كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر )١٨١٠(
) ٦٣٢(وأقيمت الصـالة  متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األذان باب إذا حضر الطعام  )٣(

، ومسلم يف صحيحه كتاب املساجد ومواضع الصالة باب كراهة الصالة حبضرة الطعـام  "قدم العشاء: "بلفظ
 ).٨٦٦(الذي يريد أكله 



 خليل الميس/ الشيخ

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٩(

  : توصيف الرخصة
وهنا حبث هام وهو أن اإلباحة املنسوبة إىل الرخصة هل هي من قبيل اإلباحة 

  ل والترك؟بيل اإلباحة مبعىن التخيري بني الفعأم من ق مبعىن رفع احلرج

إن الذي يظهر من نصوص الرخص أا مبعىن رفع احلرج ال باملعىن : اجلواب
    i j     k      l m   n o p    ﴿: وذلك ظـاهر يف قولـه تعـاىل   ، اآلخر

q﴾)وقوله يف اآلية األخرى  )١ :  

﴿ W X Y    Z [ \ ^] _ ̀   a b  ﴾)٢( 
وإمنا ذكر أن التناول يف حـال االضـطرار    -ك أن له الفعل والترك فلم يذكر ذل

L  K  J    I  H    G     F  E    ﴿: يرفع اإلمث وكذلك قوله تعاىل

O  N  M ﴾)بل ذكر  -وال جيوز له ، ومل يقل فليفطر، فله الفطر: ومل يقل )٣
 قوله تعاىل وكما يف -فعدةٌ من أيام أخر  -نفس العذر، وأشار إىل أنه إن أفطر :

ولكن من شـرح  (اآلية إىل قوله تعاىل. .من كفر باهللا من بعد إميانه إالّ من أكره(
أن من أكره فال غضب عليه، وال: فالتقدير )فعليهم غضب من اهللا ابالكفر صدر 

ومل يقـل فلـه أن   . .عذاب يلحقه أن يتكلّم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن باإلميان
  .ينطق، أو إن شاء فلينطق

                                                
 .١٧٣: البقرة) ١(
 .٢: املائدة) ٢(
 .١٨٤: البقرة) ٣(
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)٥٠(

 

اجلميـع   أن اجلمهـور أو : د يف هذه األموراوالدليل على أن التخيري غري مر
 -من مل يتكلّم بكلمة الكفر مع اإلكراه مأجور ويف أعلى الـدرجات،  : يقولون

  .)١( والتخيري ينايف ترجيح أحد الطرفني على اآلخر
وتـردد ، إلميـان املـؤمنني   اإن العوارض الطارئة تقع للعباد ابتالًء واختبار 
ولو كانت  -ممن هو يف شك ، املترددين، حىت يظهر للعيان من آمن بربه على بينه

ومل يظهر لنا ، الخنرمت الكليات -التكاليف كلها خيرم كلياا كل مشقة عرضت 
وال ، شيء من ذلك ومل يتميز اخلبيث من الطيب، فاالبتالء يف التكـاليف واقـع  

  .)٢( املرء على قدر دينه فيبتلى، يكون إالّ مع بقاء أصل العزمية
، ومىت قوي الظن ضعف مقتضى العزميـة ، واألصل البقاء على أصل العزمية
  .ومىت ضعف الظن قوي مقتضى العزمية

 s t u﴿، )٣(﴾ @  C  B  A ﴿: قال تعـاىل 

v w x y z {   |        }    ~     �     ¡    ¢     £     ﴾)٤(.  

                                                
 .١/٣١٩املوافقات : الشاطيب )١(
 .٣٣/  ١الشاطيب املوافقات ) ٢(
 .٧: هود) ٣(
 .٣-٢: العنكبوت) ٤(
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)٥١(

 °̄            ®     ¬ »        ﴿: سبحانهوقال 
± ² ³ ́    µ ¶  ̧¹ º » ½¼      

¾ ¿ À    Á Â Ã  Ä  Å      ﴾)١(.  

إذا كان املعلوم من الشرع يف مثـل هـذه   : وخنلص من ذلك كله إىل القول
األمور طلب االصطبار عليها والتشبث فيها حىت جيري التكليـف علـى جمـراه    

لشارع مـن تكميـل   األصلي، كان الترخص على اإلطالق كاملضاد وملا قصده ا
  .العمل على أصالته لتكميل األجر

كان ذريعة إىل احنـالل  . .هذا وإذا أخذ بالترخص يف موارده على اإلطالق
  .عزائم املكلفني يف التعبد على اإلطالق

يـد واألخـذ بـاجلز    اأما إذا أخذ بالعزمية كان حرم فيـه بالثبات يف التعب ،
جعة إىل قسم التومهـات وهـي   ققة راأن الظنون والتقديرات غري احمل: واحلاصل

الوقوف : فالصواب، وكذلك أهواء النفوس فإا تقدر أشياء ال حقيقة هلا، خمتلفة
  .مع أصل العزمية إالّ يف املشقة املنحلّة الفادحة

                                                
 .١٨٦: آل عمران) ١(
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)٥٢(

 

  المبحث الثاني

  شرعیةوفیھ مباحث 
  
  ..ومدى اعتبارها يف الفقه اإلسالمي :تعريف الضرورة الشرعية - ١

أثـر  ، أهم أسباب الضـرورة ، نصر املشقة اليت حتتوي عليها الضرورةبيان ع
  .الضرورات يف إباحة احملظورات

بيان الضوابط اليت جيب أن ختضع هلا الضرورة لتعترب ضـرورة يف نظـر   
  .الشريعة

  : وهذه الضوابط مخسة
  .أن تكون منفعة مع مقاصد الشرع .١
  .أن تكون حمقَّقة ال متوهمة .٢
  .إىل ضرورة أكرب منها أالّ تؤدي إزالتها .٣
  .أالّ يترتب على إزالتها إحلاق مثلها بالغري .٤
  .)١( أن تقدر بقدرها .٥

                                                
 .٣٣٦ – ٣٣٥: نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها. مجيل بن مبارك )١(
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٣(

  مقدمة
  

، إن الصفات اليت جعلت شريعة اإلسالم شريعة خالدة صاحلة لكل جـنس 
وبناًء على ذلك جاءت لتحقيـق   .وكل مكان صفتا الشمول واليسر، وكل زمان

  .مصاحل البشر يف دنياهم وأخراهم
وباتباعها يصلح أمر البشر سـواء يف أحـواهلم    -عة اإلسالم مصلحة فشري

العادية أم يف أحواهلم االستثنائية اليت يعجز معها البشر عن تطبيق النصوص األصلية 
 -بل إذا حاولوا تطبيقها يف تلك األحوال وجدوا مرارة يف التطبيق . .كما أمروا

  .وهذه هي األحوال االضطرارية
ئدة الضرورة يف الشريعة اإلسالمية؛ ألا اليت تضم املكلف وهنا تتجلى فا -

فتطمئنه أنه مـا زال يف  . .إىل صف الشريعة حني حيس أنه خمالف ألوامر الشريعة
  .إطار املشروعية مل خيرج عنها قيد أمنلة
ـال   افالشريعة اعتربت الضرورة سندللحكم يف كثري من القضايا وتركت ا

ته امفتوحدين ليقيسوا عليها كل ما يقع فيه الناس مـن الضـرورات   أمام ا- 
  .بشرط أن تتوفر فيهما الضوابط الشرعية

وال جرم أن نظرية الضرورة يف الشريعة اإلسالمية واسعة احمليط حىت قـال   
  .أن الشريعة كلها مبنية على إزالة الضرورة: بعض السلف حبق

 - ج األمور عن جماريها العاديةوإن نظرية الضرورة يف الشريعة تأيت عندما ختر
  : وعندما يستحيل أو يشق السري وفق النصوص األصلية وهذا يعين أمرين
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)٥٤(

 

فال حتمله ما  - امسايرة الشريعة حلاالت املكلف يف سعته وضيقه مع: أوهلما
  .وال حتمل عليه اإلصر واألغالل يف حياته، ال طاقة له به

 -ئم يف دائرة املشروعية يف كل أعماله استشعار املكلف بوجوده الدا: ثانيهما
وإن نظريـة   هذا، ...فيه من استمرار الرابطة بينه وبني املأل األعلى ويف ذلك ما

فإزالة الضرورة عـن   ،املصلحة اليت قامت عليها الشريعةالضرورة جزء من نظرية 
  .تأت إالّ خلدمة هذه املصلحة مل والشريعة -اخللق مصلحة هلم 

وهو أحد احملورين  رية الضرورة تقوم على إزالة الضررإن نظ ..ومن وجه آخر
  .جلب املصلحة ودفع املضرة: ومها، اللذين تقوم عليهما الشريعة
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)٥٥(

  تعریف الضرورة الشرعیة وأدلة اعتبارھا
  

  : اإلطالق اللغوي للضرورة: املطلب األول
محلتين الضرورة على كذا، وقـد  : اسم ملصدر االضطرار؛ تقول: الضرورة

، فجعلت التاء طاء؛ ألن التاء مل حيسـن  )افتعل( هاضطر فالن إىل كذا وكذا، بناؤ
  .)١(... "لفظها مع الضاد
بضم  رأحوجه وأجلأه، فاضط: االحتياج إىل الشيء واضطره إليه: واالضطرار

  .)٢(... "احلاجة: والضرورة .الضّرة: واالسم الطاء،
فالن إىل كذا من  رله، واضطمث رخالف النفع، وضد النفع، واإلضرا: والضر

  .)٣( الضرورة
احلاجة، : الضرورة: وقد مجع املعجم الوسيط كل هذه املعاين يف العبارة التالية

كل ما متس إليه احلاجة، كل ما ليس : الضروري...والشدة ال مدفع هلا، واملشقة
  .)٤(..."منه بد، وهو خالف الكمايل

                                                
 .١١/٤٥٨األزهري أبو منصور حممد بن أمحد، ذيب اللغة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  )١(
 .٥٥ص ) ضر(الفريوز أبادي، جمد الدين حممد، القاموس احمليط، مادة  )٢(
 .٣/٣٦معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون / ابن فارس، أبو احلسني  )٣(
 .٥٣٨، ١/٥٣٧) ضر(بدون مادة )معلومات النشر(قام بإخراجه إبراهيم أنيس وزمالؤه  )٤(
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)٥٦(

 

فسرين، واألصوليني، والفقهاء مـع  امل: ويتفق معىن الضرورة عند الشرعيني
اللغويني بإضافة قيود وشروط؛ حيث ينطلقون يف تعريفها من استقراء النصـوص  

   .الشرعية اليت يستندون إليها، كل حسب مصادره
هو خوف اهلالك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات : والتعريف املختار

اللنفس، والغري يقينفع به اهلالك أو الضرر الشديدإن مل يفعل ما يد ا، أو ظن.  
أو خوف الضرر أو خوف املرض ، واختلفوا هل الضرورة هي خوف اهلالك

  .قوالن ملالك والشافعي )١( على ما قاله الزرقاين على املختصر
من الضـرورة أو عـدم    اولعل هذا االختالف راجع إىل اعتبار احلاجة جزًء

  ...اعتبارها كذلك
ولـذلك تطلـق عليهـا    ، للضرورة اكون متهيدهذا واحلاجة إذا استمرت ت

أن احلاجة ترتل مرتلة الضرورة وبناًء علـى   اوأيض.. باعتبار املآل اجماز ةالضرور
  .الضرورة مالزمة للبشر يف اجلملة: ذلك

يف حياته، فقلما يستقيم لإلنسان العـيش بـالنمط    ابل ال تكاد ختطئ إنسان
وتعتريه أحوال حتمله على خمالفة ذلك النمط  إالّ. .الديين الذي يفرضه عليه الدين

  .وخرقه
هذا وأن الضرورة هي جمرد استثناء لوحظ فيه معىن السماحة واليسر ورفـع  

واألصل هو أن ينفذ اإلنسان كل ما كلّفـه بـه   ، جاءت به الشريعة احلرج اليت

                                                
 .٢٨/ ٢املختصر : الزرقاين) ١(



 خليل الميس/ الشيخ

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٧(

بايعنا رسول صلى اهللا عليه : ، ويف عسره ويسره قالالشارع يف منشطه ومكرهه
  .احلديث.. لم على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرناوس

فإن على املكلّف الذي وقع يف أسر الضرورة أن يسعى : ومراعاة هلذا األصل
ولنا أن نستنبط هذا املعىن مـن النصـوص   ، لى رفعها وعدم الركون إليهاع ادائم

حي بأن مما يو. .القرآنية اليت تناولت الضرورة إذ عربت باملغفرة والرمحة للمضطر
املضطر كان من احملتمل مؤاخذته على ترك واجب أو فعل حمـرم محلتـه عليـه    

فعليه أن جيهد جهده يف إزالة حصـار  . .لوال جتاوز اهللا سبحانه عليه -الضرورة 
يفثـل عليـا  ، عليه أن يؤاخذ الضرورة وإالّ خفقواعد الشرع وأحكامه هي م ،

فـال   -نزول عن هذه املثـل   -نة واالستجابة للضرورة اليت تفرضها ضغوط معي
  .ينبغي استمرار هذا الرتول واستمرار العيش خارج املثل

بل هي استثناء من احلكم الكلي، ولوال عجـز   - افالضرورة مل تشرع ابتداًء
 عدم اعتبارها من البشر وضعفهم ملا شرعت أحكام الضرورة االستثنائية وهذا معىن

، لضرورة إالّ بعد أن شرعت األحكام األصليةفلم تشرع أحكام ا، كليات الشريعة
واملريض مل يسمح ، تناوله فاملضطر مل يسمح له بتناول احلرام إالّ بعد أن حرم عليه

وال يناىف هذا أن الضـرورة  ، له بالفطر يف رمضان إالّ بعد أن وجب عليه صيامه
ـ  يت أصل قطعي من أصول الشريعة ألن أصليتها مكتسبة من النصوص القطعية ال

  ...اوعدم كوا كلية ناتج عن كوا مل تشرع ابتداًء -أثبتتها 
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)٥٨(

 

  : مصادر فقه الضرورة يف الدراسات الفقهية

ندر أن يكون له ، يف الفقه اإلسالمي بوضع تشريعي متميز" الضرورة"نفرد ت
، وتنوعت خصائصها، وتفرعت آثارهـا ، مثيل فيما عداها، إذ تعددت مصادرها

عقل مع النقل، واملنطق مع الوحي، والقيم الشرعية اخلالـدة مـع   ففيها يتآخى ال
  .املرونة التشريعية املتطورة

: مصدره ودليله النقل" فقه الضرورة" فقسم من : الًأما مصادرها املتعددة إمجا
 اأصولي الًذا االعتبار تعد دلي" الضرورة"والسنة النبوية املطهرة، و، الكتاب الكرمي

  .الًمستق

عليهـا مـن الواجبـات،     ص، املنصوةاألحكام الشرعية، الثابت: هموضوع
  .والسنة، الكتاب: والفرائض، يف املصدرين النقليني

واملسائل، والنوازل من إفراز البيئات املختلفـة،  ، عموم القضايا: وموضوعه
وذا املعـىن دليـل    من هذه الزاوية، والطارئة، وه فوالعصور املتعاقبة، والظرو

  .حيعقلي، مصل
ا، وألمهية دليل الضرورة نقلياقسطً) فقه الضرورة( ، نالاوعقلي  مـن   اوافـر

اجهود الفقهاء تقعيدا، وتقنينى يف العلوم اإلسـالمية بعلـم   ا، وتنظريفيما يسم ،
  .الذي هو يف احلقيقة تقنني بديع للفقه اإلسالمي) الضرورة الفقهية(
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٩(

ما كان منـها ذو   ايث خصوصآخر يف العصر احلد الًواختذ بعض منها شك
فـألّف فيهـا   " النظريات الفقهية"  ـقات خمتلفة مبا يسمى بيوتعل، أمهية خاصة

  .)١("خمتلفة  االفقهاء املعاصرون مؤلفات مستقلّة، وحبوثً

  :أدلة مراعاة الشريعة للضرورة: املطلب الثاين
  :من القرآن الكرمي: الًأو

  .)٢(﴾ i j     k      l m   n o p    q    ﴿: قوله تعاىل - ١

   ̀ _ [^ \ ] W X Y    Z ﴿: قوله تعـاىل  - ٢

a b  ﴾)٣(.  

   ±   ° ̄     ®   ¬   »   ª    ©   ̈    ﴿: قولــه تعــاىل  - ٣

²﴾)٤(.  

  

                                                
نظريـة  (يوسـف قاسـم   . د ،)نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي(وهبه الزحيلي . د )١(

 ).الضرورة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، والقانون الوضعي
 .١٧٣: البقرة) ٢(
 .٢: املائدة) ٣(
 .١٤٥: األنعام )٤(
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)٦٠(

 

 p      q      r    s    t     u     v    w      x   ﴿: قولــه تعــاىل - ٤
y ﴾)١(.  

ــاىل - ٥ ــه تع    2      1   0    /   .   -   ,        +     *      ﴿: قول

3﴾)٢( .  

ومن هذا النص وسابقه أليب بكر الرازي اجلصاص يتمثل املوقـف األمثـل   
للمفسرين خبصوص فقه الضرورة، ويف ضوء هذا املوقف ميكن استنباط قاعـدة  

إباحـة  اعتبـار الضـرورات، يف   : (فقهية كلية من مقولة أصحاب هذا االجتاه
  .)احلاالتاحملرمات، يف عموم 

وال يعين هذا أن املفسرين السابقني يقفون بالضرورة عند حد تلك اآليات بل 
يتفقون يف النهاية مع أيب بكر اجلصاص ولكن بأدلة أخرى؛ إذ توجد آيات عديدة 

إن  «: تكشف عن طبيعة الدين اإلسالمي مرونة ومساحة؛ يقول العالمة الشـاطيب 
  .)٣(» الًاحلرج منفي عن الدين مجلة وتفصي

ومن اآليات اليت تتحدث عن طبيعـة  ، فالضرورة واملشقة مرتفعة يف أحكامه
  .وخصائصها من السماحة، واملرونة، والتيسري الشريعة اإلسالمية،

                                                
 .١١٥: النحل )١(
 .١١٩: األنعام )٢(
 .١/٣٤-ج) املكتبة التجارية: مصر(االعتصام، تعريف حممد رشيد رضا  )٣(
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)٦١(

 §   ﴿: قوله تعاىلو، )١( ﴾ ¡ �  ~ {  |  } z  ﴿: قوله تعاىل
 ̈© ª  « ¬ ®  ̄  ﴾ )٢(.  

  .)٣( ﴾  7 6 5 43   2 1 0 /    ﴿: قوله تعاىل

 .)٤( ﴾ a           ̀ _ ̂ [ \ ]    ﴿: قوله تعـاىل 

  .)٥( ﴾ n o      p q r s t u v w    ﴿: قوله تعاىلو

  .)٦("وقد مسي هذا الدين باحلنيفية السمحة ملا فيه من التسهيل والتيسري "

من السنة: اثاني :  

  .)٧("ال ضرر وال ضرار": قوله عليه الصالة والسالم -١

                                                
 .٧٨: احلج )١(
 .١٨٥: البقرة )٢(
 .٢٨: النساء )٣(
 .١٥٧: األعراف )٤(
 .٣٨: األحزاب )٥(
املكتبة التجاريـة  : رمص(الشاطيب، أبو إسحاق، املوافقات يف أصل الشريعة، شرح الشيخ عبد اهللا دراز، ) ٦(

 .١/٣٤١-ج.الكربى
 ، وأمحد يف مسنده يف مسند بـين )١٢٣٤(أخرجه مالك يف موطئه كتاب األقضية باب القضاء يف املرفق ) ٧(

، وابن ماجة يف سننه كتاب األحكام، باب مـن  ٢٧/ ٩ما رضي اهللا عنههاشم من حديث عبد اهللا بن عباس 
، والبيهقي يف سننه الكـربى  )٢٨٨(، والدارقطين يف سننه كتاب البيوع )٢٣٣١(بين يف حقه ما يضره جباره 

، وصححه ابن رجب )٥٠٢(، وحسنه النووي يف األذكار )١١١٦٦(كتاب الصلح، باب ال ضرر وال ضرار 
 ).١٩١٠(، واأللباين يف صحيح ابن ماجة ٢١١/ ٢يف جامع العلوم واحلكم 
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)٦٢(

 

  .)١("بعثت باحلنيفية السهلة السمحة": صالة والسالمقوله عليه ال - ٢
ما خير رسول صلى اهللا عليه وسلم بني شيئني إالّ اختار أيسرمها ما مل  - ٣
  .)٢( ايكن إمثً
   .)٣("عليه وسلم ى عن بيع املضطرين أن النيب صلى اهللا: "حديث علي - ٤

    .)٤("بوقجيزئ من الضرورة صبوح أو غ": حديث مسرة -٥

  : أدلة فقه الضرورة من السنة النبوية داللة أصولية
، اصرحي االدليل األصويل حجيتها من السنة املطهرة لفظً) الضرورة(وال تعدم 

اأو شاهد اصحيح.  
  

                                                
ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا مـن جوامـع    )١(

 ٢٢٦الكلم، ص
، )٣٢٩٦(هللا عليه وسـلم  متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب باب صفة النيب صلى ا )٢(

 ).٤٢٩٥... (ومسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب مباعدته صلى اهللا عليه وسلم لآلثام
أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند العشرة املبشرين باجلنة من حديث علي بن أيب طالب رضـي اهللا عنـه    )٣(
، وسـكت عنـه،   )٢٩٣٥(ضطر كتاب البيوع باب يف بيع امل" املضطر: "، وأبو داود يف سننه بلفظ)٨٩٣(

روي من : ، وقال)١٠٨٥٩(والبيهقي يف سننه الكربى كتاب البيوع باب ما جاء يف بيع املضطر وبيع املكره 
مرسل مل يصح، وضعف إسناده النووي يف امـوع  : ٩/٢٢أوجه كلها غري قوية، وقال ابن حزم يف احمللى 

 ).٦٠٦٣(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ٩/١٦١
 .٣٣/  ٤ -شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، ج )٤(
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)٦٣(

يف موطئّه عن عمرو  -رمحه اهللا  -فما رواه اإلمام مالك : أما اللفظ الصريح
ال ضـرر وال  ": ه وسـلم قـال  أن رسول صلى اهللا علي: بن حيىي املازين عن أبيه

  .)١("ضرار
هذا احلديث أسنده الـدارقطين مـن وجـوه،    : قال أبو عمرو بن الصالح

  .وجمموعها يقوي احلديث، وحيسنه، وقد تقبله مجاهري أهل العلم، واحتجوا به
ومـن  ، له شواهد وطرق يرتقي مبجموعها إىل درجة الصحة: وقال العالئي

  .)٢( "، أو ماكره ملسلمملعون من ضار أخاه ا" : شواهده
يدور علـى مخسـة    أن الفقه: ذكر أبو الفتح الطائي يف أربعينه عن أيب داود

ومن تلـك  ، وكثرت يف بيان معناه االجتهادات واألقاويل، أحاديث هذه أحدها
  .وإدخال الضرر بغري حق كذلك، أن الضرر نفسه منتف يف الشرع" : املعاين

: وقال اخلشـين : ين يف حتليل معىن احلديثيقول العالمة سيدي حممد الزرقا
ليس لك فيـه   وعلى جارك فيه مضرة، والضرار ما، الذي لك فيه منفعة) الضرر(

لفـظ عـام    واحلديث، وهيف جارك فيه مضرة، وهذا وجه حسن  ىمنفعة، وعل
وفيه حترمي مجيـع  .. ينصرف يف أكثر األمور، والفقهاء يرتعون به يف أشياء خمتلفة

  ... ".إالّ بدليل؛ ألن النكرة يف سياق النفي تعم أنواع الضرر
                                                

 .٢٦٧ابن رجب، زين الدين، جامع العلوم واحلكم، ص  )١(
 ضار من ملعون" :بلفظ )١٨٦٤( والغش اخليانة يف جاء ما باب والصلة الرب كاب سننه يف الترمذي أخرجه )٢(

 – ٩/١٢٤ األوسـط  معجمـه  يف اينالطرب جهخرأ قريب وبلفظ غريب، حديث هذا :وقال "به مكر أو مؤمنا
 يف مفلح ابن إسناده وضعف ،)٨٥٨٠( – ٦/٣٧٦ شعبه يف والبيهقي ،١/٩٦ مسنده يف يعلي وأبو ،)٩٣٢١(

 ).١٩٠٣( الضعيفة السلسلة يف واأللباين ،٢/٢١١ واحلكم وملالع يف رجب وابن ،١/٣٨ اآلداب
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)٦٤(

 

أما الشواهد ملعىن احلديث فكثرية تدل على اجتاه متأصل للتيسري والتخفيـف  
، فمـن هـذه   الًوفع الًورفع الضرر فيما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قو

  : األحاديث
النيب صلى  ما رواه الشيخان وغريمها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وغريه عن

وروي عن عائشة . "إمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرين": اهللا عليه وسلم قال
  "وما خير رسول اهللا بني أمرين إال اختار أيسرمها" : رضي اهللا عنها قوهلا

قول النيب  وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه
وذكر الشـاطيب مـن مجلـة     )١("نيفية السمحةبعثت باحل"صلى اهللا عليه وسلم 

خذوا مـن العمـل مـا    " : األحاديث يف هذا الصدد قوله صلى اهللا عليه وسلم
  ."تطيقون، فإن اهللا لن ميل حىت متلوا 

  : نتيجة الدراسة لألدلة من الكتاب والسنة
النبوية املطهـرة   ةب الكرمي، والسناجمموع النصوص النقلية السابقة من الكت

  : اختذ هذا التأصيل أساليب خمتلفة اتشريعي امصدر" الضرورة"  لدليل تأصيل

                                                
بـن أيب أمامـة البـاهلي رضـي اهللا عنـه      أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند األنصار من حديث ا) ١(
رواه أمحد والطـرباين وفيـه   : ٥/٥٠٨، والطرباين يف معجمه الكبري، قال اهليثمي يف جممع الزوائد )٢١٢٦٠(

، والعراقـي يف ختـريج   ١/١٣٦على بن يزيد األهلاين وهو ضعيف، وضعف إسناده ابن رجب يف فتح الباري 
، )١٩٣(، والزرقـاين يف خمتصـر املقاصـد    )١٣٦(اصد احلسنة ، وحسنه السخاوي يف املق٤/١٨٦اإلحياء 

، وأمحد شاكر يف عمدة التفسـري  ٦/٣٢٠٧، والشوكاين يف الفتح الرباين ١/٥٣والعجلويت يف كشف اخلفاء 
جاء مفرقا عن مجع من الصحابة، وصححه لغريه يف ): ٢٩٢٤(، وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة ١/٢٢٣

 ).١٣٤(النصيحة 
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 2 1 0 / . - ,   + *   ﴿: قوله تعاىل أسلوب اإلثبات تارة
  .)٢( ﴾ ¡ �  ~ {  |  } z  ﴿ :وأسلوب النفي تارة أخرى .)١( ﴾   3

¬  ®    §  ¨  ©  ª   »    ﴿: اوباإلثبــات والنفــي معــ
¯﴾)٣( .  

  ."ومل تبعثوا معسرينإمنا بعثتم ميسرين، ": عليه وسلم وقوله صلى اهللا
يف التشريع يف معنييه من اإلثبـات   الً، واآلكد تأصياوهذا هو األقوى أسلوب

وهلذا ، أن يكون له نظري يف جمال التشريعيف مجيع أحواله، وأوضاعه، ندر ، والنفي
ل العالمـة  يقو حظي هذا الدليل الشرعي بإمجاع العلماء، وخلص من اخلالف،

أمجع العلماء على حترمي امليتة حال االختيار، " : موفق الدين أبو عبد اهللا بن قدامة
، واألصل يف هـذا  وعلى إباحة األكل منها يف االضطرار، وكذلك سائر احملرمات

\  [   ^  _  `  e  d  c  b  a       ﴿: تعاىلقوله 

rq     p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f  v  u   t  s   ﴾)٤(.   

ى عدم وقوع احلرج يف التكـاليف،  وحكى أبو إسحاق الشاطيب اإلمجاع عل
  ".حلصل يف الشريعة التناقض واالختالف، وذلك منفي عنها اكان واقع ولو"

                                                
 .١١٩: ألنعاما )١(
 .٧٨: احلج )٢(
 .١٨٥: البقرة )٣(
 .١٧٣: البقرة )٤(
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اليت من " الضرر يزال" : من جمموع هذه النصوص استنبط األصوليون قاعدة
هي قاعدة واسعة سعة مدلول النصوص و"الضرورات تبيح احملظورات " : فروعها

وهلـذا  ، إذ كل ما شرعه اهللا، فيه معىن إزالة الضرر عن اإلنسان: اليت أُخذت منها
  . اعترب بعض العلماء الشريعة مبنية على إزالة الضرورة

ومن استقرأ الشـريعة يف مواردهـا ومصـادرها    " : قال ابن تيمية رمحه اهللا
، )١(﴾ i   j       k       l  m   n   o   p      q     ﴿: وجدها مبنية على قوله تعاىل

 W X Y    Z [ \ ^] _ ̀   a ﴿: وقولــه تعــاىل

b﴾)وهي  - فكل ما احتاج الناس إليه يف معاشهم ومل يكن سببه معصية )٢
م، ألم يف معىن املضطر الذي ليس بباغٍ همل حيرم علي -ترك واجب أو فعل حمرم 

٣( وال عاد(.    
العتبار الذي أشار إليه ابن تيمية هنا أعـم مـن معـىن الضـرورة     وهذا ا
فهو يقصد أن اهللا سبحانه مل حيرم على اخللق ما حيتاجون إليه مما فيه ، االصطالحي

مع مصلحة غري خارج على قواعد ففعله جائز،  امتفقً امصلحتهم؛ فمن فعل شيئً
إلزالة ضرر اجلـوع،   اوريوهو يف معىن املضطر إىل ذلك، فتناول الغداء يعترب ضر

واملعامالت املالية بني الناس تعترب ضرورية إلزالة الضرر الذي يتعرض له املـال إذا  
ال غناء عـن اإلحاطـة   : وهذا املعىن له عالقة باملبحث التايل وهو، اكان جامد

                                                
 .١٧٣: البقرة) ١(
 .٢: املائدة) ٢(
 .٢٩/٦٤: جمموع فتاوى ابن تيمية )٣(
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لو : باملكاسب فإن فيها قوام الدين والدنيا، وأضاف اإلمام اجلويين يف كتابه الغياثي
فسدت املكاسب كلها، وطبق طَبق األرض احلرام يف املطاعم واملالبس وما حتويه 

، اتفق ما وصـفناه فلو  .ببعيد من هذا ؟) هـ٤٧٨(وليس حكم زماننا -األيدي 
 يعلى االنكفاف عن األقوات، والتعر -واحلالة هذه  -فال سبيل إىل محل اخللق 

  ..عن البزة
إن أقرب املسالك اليت متتد إليها بصرية النطق يف : املستند األصويل يف املسألة

: وقد قال الفقهاء، ة امليتات عند املخمصة والضروراتتلقي األمر من إباح -ذلك 
، ..)ته لو مل يسـد جوعتـه  ال حتل امليتة إالّ ملضطر خياف على مهجته وحشاش(

يستبيح من ء فإىل أي حد مث اضطربت مذاهبهم يف أنه إذا اضطر املر: الًويصف قائ
: وصار آخرون ..فذهب ذاهبون إىل أنه يقتصر على سد رمقه، وال يتعداهامليتة؟ 

فإن النـاس   ..وليس األمر كذلك: الًمث أردف قائ، نه يسد جوعته من امليتةإىل أ
ويف االنتهاء إليها سقوط القوى : ارتقبوا فيما يطعمون أن ينتهوا إىل حالة الضرورة

وانتقاض البنية، سيما إذا تكرر اعتياد املصري إىل هذه الغاية، ) العقل( وانتكاث املرر
ففي ذلك انقطاع احملترفني عن حرفهم وصناعتهم، وفيه اإلفضاء إىل ارتفاع الزرع 

وطرائق االكتساب وإصالح املعايش اليت ا قوام اخللق قاطبة، وقصاراه ، واحلراثة
  .هـ أهالك الناس أمجعني 

أن الشرع مل يرد مبا يـؤدي إىل  : رار من عقولنا نعلموحنن على اضط: مث قال
  ...مث يتبعها اندراس الدين بوار أهلِ الدنيا،

فلهم أن يأخذوا منه . ..إن احلرام إذا طبق ومل جيدوا إىل طلب احلالل سبيال
وال تشترط الضرورة اليت نرعاها يف إحالل امليتة يف حقوق آحـاد   -قدر احلاجة
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مرتلة الضرورة يف حـق الواحـد   . )١(حق الناس كافة ترتلبل احلاجة يف /الناس
   :املضطر

ولو صابر الناس ، امليتة هللك فإن الواحد املضطر لو صابر ضرورته ومل يتعاط
احلاجة من  -ففي تعدي الكافة ، ها إىل الضرورة هللك الناس قاطبةحاجام وتعدا
مـا حـد   : لسـؤال ويبقى ا، ما يف تعدى الضرورة يف حق اآلحادخوف اهلالك 

  احلاجة؟
 .تشوف الناس إىل الطعام، وتشوقهم إليـه  /لسنا نعين باحلاجة : قال اجلويين

 -فال معترب بالتشـهي والتشـوف    ...فرب مشته لشيء ال يضره االنكفاف عنه
: ويتحصل مما سـبق ، دفْع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم افاملرعي إذً

ـ ، ما لو تركوه لتضرروا يف احلال أو يف املآل إن الناس يأخذون أن  اإذا تقرر قطع
 -فاحلاجة لفظة مبهمة ال يضبط فيها قول، واملقدار الذي بان  املرعي هو احلاجة،

فيما حنن فيه كما يشترط يف تفاصـيل   اإن الضرورة وخوف الردح ليس مشروطً
من املمكن أن تأيت عـن  وليس  -يف إباحة امليتة وطعام الغري  -الشرع يف اآلحاد 

حىت تتميز متيز املسميات وامللقبات  -احلاجة نضبطها ضبط التخصص والتنصيص 
ولكن أقصى اإلمكان يف ذلك من البيان تقريب وحسـن   -بذكر أمسائها وألقاا 

إن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا يف احلال  :ترتيب ينبه على الفرض فنقول
أو ضعف يصد ، ما يتوقع منه فساد البيئة :نعنيه من الضرار هنا أو يف املآل، والذي

  .عن التصرف والتقلّب يف أمور املعاش

                                                
 .٢٩٥: الغياثي) ١(
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مقـام   -فإنا وإن أقمنا احلاجة العامة يف حق النـاس كافـة   : ومجلة القول
فمن احملال  -الضرورة يف حق الواحد يف استباحة ما هو حمرم عند فرض االختيار 

فهذا منتهى البيان يف هـذا   - اوتنعيم اوترفّه احلرام انتفاعأن يسوغ االزدياد من ا
  .الشأن

فمـا  ، قت األرض واستوعبت احلرام األنامإذا طب -ما ذكرمتوه فيه : فإن قيل
  إذا اختص ذلك بناحية من النواحي؟ : القول فيه
إن متكن أهلها من االنتقال إىل مواضع يقتدرون فيها على حتصيل احلالل : قلنا

ن ذلكتعي.  
وهم جم غفري وعدد كثري، ولو اقتصروا على سـد   -وإن تعذّر ذلك عليهم 

وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات النقطعوا عن مكاسبهم، فالقول فيهم ، الرمق
  .فلْيأخذوا أقدار حاجتهم. .كالقول يف الناس كافة

  : وحتت عنوان املصلحة املرسلة لضرورة
اتفق العلماء على أنه إذا كان حكـم  : رينيقول بعض فضالء الباحثني املعاص

لصلته بالـدين أو   انظر -ملصلحة ضرورية للحياة البشرية  ااحلادثة اجلديدة حمققً
وال شـك يف قبولـه   . ..فإنه ال بد منه -بالنفس أو بالنسل أو بالعقل أو باملال 

اواعتباره حكم اإسالمي اصحيح..  
ألن الضـرورة تبـيح   ) بالضـرورة األخذ (وهذا يكون يف احلقيقة من قبيل 

  : ومن األمثلة عليه ما يأيت. ..احملظورات
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وعسر االنتقال عنها أو اختلط املـال   -إذا عم احلرام يف األرض أو يف ناحية 
جاز االنتفـاع   -وانسدت طرق املكاسب الطيبة . .احلرام باحلالل وتعذّر متييزه

يف القوت وامللـبس   ااجة أيضبل مبقدار احل.. ال بقدر الضرورة فحسب. .باملال
إذ لو اقتصر على الضرورة لتعطلت املكاسـب  : وجه ذلك بالقوليو -واملسكن 
سواء يف الدين ، ووقع الناس يف اخلراب والدمار، وأدى ذلك إىل اهلالك، واألعمال

  .أو يف الدنيا
فإنه قد أجـاز  ، وهذا احلكم مالئم لتصرفات الشرع وإن مل ينص عليه بعينه

  .)١( يتة للمضطر، وكذا الدم وحلم اخلرتير وغريها من اخلبائث واحملرماتامل
إذا : الضرورات تبيح احملظورات فيقول(ويؤكد هذا القول مبثابة احلديث عن 

احلرام قُطر اعم فإنه جيوز استعمال ما حيتـاج  ا، حبيث ال يوجد فيه حالل إالّ نادر
ولكن قال اإلمام الـرازي  . ..لضرورةوال تقتصر ذلك على قدر ا.. إليه اإلنسان

بل يقتصـر علـى قـدر    . وال يتبسط يف ذلك كما يتبسط يف احلالل. .الشافعي
  .دون أكل الطيبات وحنوها من الكماليات. .احلاجة

وعلل العز بن عبد السالم جواز تناول احلرام حينئذ دون أن يقتصر التحليـل  
الضرورة اخلاصـة، ولـو دعـت    ألن املصلحة العامة ك: على الضروريات بقوله

بل جيب عليه إذا خاف  -جلاز له ذلك  -ضرورة واحد إىل غصب أموال الناس 

                                                
 .١٥٥نظرية الضرورة الشرعية ص : الزحيلي) ١(
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فما الظـن  . .اهلالك واجلوع أو حر أو برد، وإذا وجب هذا إلحياء نفس واحدة
  .)١( بإحياء نفوس

فال جيوز ملسلم أن يتوظّف يف مكان حيرم فيه : وعلى هذا: وهنا يقول الزحيلي
مثل التوظف يف البنوك واخلمارات واملـراقص واملالهـي    -ل إالّ للضرورة العم
  .)٢(سسات املعادية للمسلمني وحنو ذلك واملؤ

                                                
  .٢/١٦األحكام  -العز بن عبد السالم ) ١(
 .٢١٤لشرعية ص الضرورة ا يةنظر -الزحيلي  )٢(
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  المبحث الثالث

  قسم اإلجابة على األسئلة

  

  :العمل يف اال اهلندسي
حكم تصميم املهندس املسلم ملبـاين   ما: ورد يف السؤال اخلامس والعشرين

بأن هذا هو جزء من عمله يف الشركة املوظفة  اعلم، وغريهاالنصارى كالكنائس 
  .)١( وحال امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل، له

ال جيوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو اإلسهام يف ذلـك  : اجلواب
امالي اأو فعلي.  

  : )٢( ومجلة القول فيه ما انتهى إليه إمام احلرمني يف مصنفه الغياثي حيث قال

  : جواب السؤال الثاين
فلهم أن ، ومل جيدوا إىل طلب احلالل سبيال، إن احلرام إذا طبق الزمان وأهله

وال تشترط الضرورة اليت نرعاها يف إحـالل امليتـة يف   ، يأخذوا منه قدر احلاجة
بل احلاجة يف حق الناس كافة ترتل مرتلة الضرورة يف حـق  ، حقوق أحاد الناس

  .الواحد املضطر

                                                
 .٤٣، ٤٢جممع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصيات،  -منظمة املؤمتر اإلسالمي ) ١(
 .٤٧٩: دار الكتب العلمية: الغياثي )٢(
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  .لو صابر ضرورة مل يتعاطى امليتة هللك فإن الواحد املضطر -
  .ولو صابر الناس حاجام وتعددها إىل الضرورة هللك الناس قاطبة -

ما يف تعـدي الضـرورة يف حـق    ، ففي تعدي الكافة احلاجة خوف اهلالك
واستمرار الناس على مـا  ، فاملرعي إذا وقع الضرار!! فافهموا ترشدوا. ..اآلحاد

إن الناس يأخذون ما لو تركـوه لتضـرروا يف   : مث خلص إىل القول .يم قواهميق
وإذا أقمنا احلاجة العامة يف حق الناس كافة مقام الضرورة يف  ...احلال أو يف املآل

احملـال أن يسـوغ    نحق الواحد يف استباحة ما هو حمرم عند فرض االختيار، فم
ااالزدياد من احلرام انتفاع وتنع اوترفهام.  

العمل يف جمال قيادة سيارات األجرة وما يترتب على ذلك : السؤال الثالث
  .من األمور املذكورة يف سياق السؤال

وأما األفراد . .ال شك أن قيادة السيارة من حيث املبدأ أمر مشروع: اجلواب
الذين استأجروا السيارة مبا فيها السائق للوصول إىل أماكن اللهو وغريهـا فإنـه   

على أصول فقهاء احلنفية أنه ال مانع من ذلك حيث توسط ما بني النقـل   ختريج
أي أن فعلهم وهو الدخول . .فعل فاعل خمتار. .ودخول األفراد األماكن املمنوعة

مضاف إليهم ال إىل السائق ألنه قد ينقلهم إىل املكان وال يدخلون وقد يـدخلون  
  .إليه بدون انتقاهلم عرب الوسيلة املذكورة

كان الغالب على أهل تلك البالد أم من غري املسلمني وهم غري مكلفني  وملا
وكذلك الشأن إذا محلوا معهم اخلمـر ألن  .بفروع الشريعة فيكون األمر فيه سعة

وأما تكليفه حبمل اخلمر ليس بداخل ضمن مهمة محلهم يف . .الفعل مضاف إليهم
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فاإلمث علـيهم  ، ري الئقوكذلك الشأن يف تصرف بعض الزبائن بشكل غ .السيارة
إذا فعلوا ذلك وخباصة كما يفهم من السؤال أن السائق ليس له حريـة اختيـار   

  .الزبائن فيأخذ حكم اإلكراه يف هذه املسائل

: ما أثر احلاجة يف حل هذا العمـل : هذا السؤال ذيل بعبارة: السؤال الرابع
  .احلاجة ترتل مرتلة الضرورة: يقول اإلمام اجلويين

أن مجيع ما ذكرناه فيه إذا عمت احملرمات واحنسـمت الطـرق إىل    :وقال
  .احلالل
فتعين عليهم ترك احلرام واحتمال الكل . ..فأما إذا متكّن ما حتصيل ما حيل -

للضرورات  ادارئً اكافي اهذا فيه إذا كان ما يتمكنون منه مغني ..يف كسب ما حيل
احلاأف، للحاجة اساد ولكنه يأخذ مأخذا، جة العامةما إذا كان ال يسد ،  ويسـد
فيجب االعتناء بتحصيله. ..امسد.  

. .إذا طبقـت احملرمـات طبـق األرض    -ما ذكرمتوه فيه : فإن قيل: مث قال
فما القول فيه إذا اختص ذلـك بناحيـة مـن    ، واستوعب احلرام طبقات األنام

إن : الم للجويينوالك: قلنا .واجلواب الشايف.. وهنا مربط الفرس: أقول، النواحي
متكّن أهلها من االنتقال إىل مواضع يقتدرون فيها على حتصـيل احلـالل تعـين    

وعدد كبري ولو اقتصـروا  ، فإن تعذّر ذلك عليهم وهم جم غفري: الًوأضاف قائ
 ...مطالبـهم  قضاء أوقات الضرورات النقطعوا عنوانتظروا ان، على سد الرمق



 خليل الميس/ الشيخ

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٧٥(

وهـذا ايـة   . ..فليأخذوا أقدرا حاجتهم ،فالقول فيهم كالقول يف الناس كافة
   .)١( املطلب يف دراية هذه القاعدة العظيمة

يضطر الكثري من الطالب املسلمني إىل العمل يف هذه البالد : السؤال اخلامس
منهم ال يكفيه ما يرده من ذويه ممـا   التغطية نفقات الدراسة واملعيشة؛ ألن كثري

ـ  ايعيش بدونه، وكثريجيعل العمل ضرورة له ال ميكن أن  إالّ يف  الًمن ال جيد عم
مطاعم تبيع اخلمور أو تقدمي وجبات فيها حلم خرتير وغريه من احملرمـات فمـا   

أو صـناعة  ، وما حكم بيع املسلم للخمور واخلنازير حكم عمله يف هذه احملالت؟
ختـذوا  بأن بعض املسلمني يف هذه البلدان قد ا ااخلمور وبيعها لغري املسلمني؟ علم

  من ذلك حرفة هلم؟

العمل يف مطـاعم الكفـار   ا، شرع امباح الًللمسلم إذا مل جيد عم: اجلواب
، أو صناعتها أو االجتـار ـا  ، بشرط أن ال يباشر بنفسه سقي اخلمر، أو محلها

  . وحنوها من احملرمات، وكذلك احلال بالنسبة لتقدمي حلوم اخلنازير

املسلمة يعمل رجاهلا يف بيع اخلمـور   كثري من العائالت: السؤال السادس
ـ ، وزوجام وأوالدهم كارهون لـذلك ، واخلرتير، وما شابه ذلك م   اعلمبـأ

  يعيشون مبال الرجل، فهل عليهم من حرج يف ذلك؟

للزوجة واألوالد غري القادرين على الكسب احلـالل أن يـأكلوا   : اجلواب
م شرعواخلرتيـر وغريمهـا مـن     كبيع اخلمرا، للضرورة من كسب الزوج احملر

                                                
 .٢٢٣/الغياثي  )١(
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املكاسب احلرام بعد بذل اجلهد يف إقناعه بالكسب احلالل، والبحث عن عمـل  
  .)١( آخر

                                                
 .٤٧، ٤٢منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصيات، ص ) ١(
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  الخالصة
  
اجممل القول يف الرخصة أنه ما شرع ثاني على أعذار العبـاد  اوكان مبني.. .

  .أي تؤدى ضمن إطار العبادة. .عبادة. .فالتوصيف ا أا مشروعة
. ..تثناء مسكوت عن مشروعيته بل الضرورة أسقطت اإلمثبينما الضرورة اس

   ̀ _ [^ \ ] W X Y    Z ﴿: بصريح النص قال تعاىل

a b  ﴾)١(.  

أي ببقـاء الـدليل احملـرم    . ..والتعبري بنفي اإلمث يشعر ببقاء حرمة الفعـل 
واحملور اليت تدور عليها اآليات اليت ذكرت مراعاة الشريعة للضـرورة  . ..واحلرمة

  .وكالمها يشعر ببقاء احلرمة. ..أو ذكر الرمحة. ..ما رفع اإلمثهو إ
أمر آخر أن أغلب آيات الضرورة واردة يف سياق املطعومات وهذا أمر راجع 

  .إىل أن االضطرار إىل األكل هو الغالب على الطبيعة البشرية
وعليه فإن مجيع املسائل الواردة يف موضوع البحث تندرج حتـت عنـوان   

  ...لبقاء الدليل احملرم واحلرمة.  الرخصةالضرورة ال
وإننا ذه املناسبة ال بد من القول أن مجيع األسئلة الواردة واحملتملة هي مـن  

أي يف مـوطن الغربـة   . ..النوازل املستجدة، وجلّها تقع يف دول غري إسـالمية 
تزام االل امجيع مناوهنا ال بد من إشعار كل مسلم ومسلمة أنه مطلوب . ..للمسلم

                                                
 .٢: املائدة) ١(
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بشرع اهللا تعاىل بل بالدعوة إليه حيثما كنا وإن االبتعاد عن الشبهة صـرح بـه   
إنّ احلالل بين وإنّ احلرام بـين  : "احلديث الشريف بقوله صلى اهللا عليه وسلم

ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقـى الشـبهات   ... وبينهما أمور مشتبهات
الراعي يرعى حول احلمى يوشك استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات ك

أن يرتع فيه أال وإنّ لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه أال وإن يف اجلسـد  
مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهـي  

  .)١("..القلب
وإن أي تساهل يف هذا اال قد يركن بسـببه املسـلمون إىل القصـد        

والعياذ باهللا وخباصة إذا تعاقبت األجيـال وباعـد الزمـان    الرتكاب احملظورات 
  .والظروف االجتماعية بني املسلمني وبني الوقوف على أحكام دينهم احلنيف

حيـث  . ..وذه املناسبة ال بد من اإلشارة إىل ذكر مسرية اليهود يف العامل
مضى على توزعهم وانتشارهم يف مجيع أقطار املعمورة وبدون وطـن عشـرات   

ومع ذلك وباجلملـة متمسـكون مبعتقـدهم    ، وال يزالون. ..لقرون من الزمانا
بينما نرى يف كثري من الوقائع حتلل ماليني املسلمني الذين اجتاحتـهم   ...ولغتهم

أو توزعوا فيما يوصف ببالد االغتراب أم فقـدوا  . ..احلروب كما يف األندلس
  .ذ باهللالغتهم ونسوا أحكام دينهم وارتدت األجيال والعيا

اوال يزال هذا اخلطر قائم على أكثر من صعيد اومشاهد...  

                                                
، ومسـلم يف  )٥٠(لبخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب فضل من استربأ لدينـه  متفق عليه، أخرجه ا) ١(

 ).٢٩٩٦(صحيحه كتاب املساقاة باب أخذ احلالل وترك الشبهات 
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 ...وعليه فإن املصلحة تقضي أن تتسم الفتوى جلميـع هـؤالء وأمثـاهلم   
ليبقى وصف احلرمة واحلظر قائم فيما هـو  . ..بالتمسك بالعزمية ما وسعهم األمر

ـ   اوسعي.. .على األجيال احفاظً، مستثىن للضرورة ن نطـاق  منهم للخـروج م
  .فاألمر جد خطري واهللا من وراء القصد، الضرورة وعلى وجه الدوام
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  قائمة المصادر والمراجع
  

 .صحيح البخاري: البخاري اإلمام .١

 .املوطأ: مالك بن أنس اإلمام .٢

 .السنن: ابن ماجة .٣

 .املسند: حنبلأمحد بن  اإلمام .٤

 .السنن: البيهقي .٥

 .املوافقات يف أصل الشرعية: الشاطيب .٦

 .املقاصد :الشاطيب .٧

 .املستدرك: احلاكم .٨

 .الفتاوى: ابن تيمية .٩

 .دار الكتب العلمية: الغياثي .١٠

 .سد الذرائع: هاينالرب .١١

 .األصول: السرخسي .١٢

 .املختصر: الزرقاين .١٣
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 .السنن: قطينالدار .١٤

 .األحكام: العز بن عبد السالم .١٥

 .حممد زكريا ا، موالنالكاندهلوي .١٦

  .أوجز املسالك إىل موطأ مالك .١٧
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 سيد السيلي/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٨٣(

  
  

والحاجة وعموم  أثر الضرورة
  البلوى

فیما یحل ویحرم من المھن 
  والوظائف خارج دیار اإلسالم

  

  
  
  

  
  أستاذ العقیدة بكلیة أصول الدین بجامعة األزھر

الوالیات  - فلوریدا -عمید أكادیمیة الشریعة بأمریكا 
  المتحدة األمریكیة
  عضو المجمع
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  دیمتق

  
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعـاملني وآلـه   

  ...وبعد، وصحبه أمجعني ومن دعا بدعوته إيل يوم الدين
يف  اإلفتـاء وهو حيمل على كاهله أمانة  -فإن جممع فقهاء الشريعة بأمريكا 

يا األمة مـن  فإنه ذا يساهم يف عرض قضا -النوازل اليت حتل باألمة اإلسالمية 
مكانـات  خالل علمائه األعالم الذين يسامهون بعلمهم ومبا أعطاهم اهللا مـن اإل 

  :وكان من القضايا العصرية حمل البحث. ..البناءة ألبناء أمتهم وتفقيههم يف دينهم

عن أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيـل وحيـرم مـن املهـن     
  :ل اآلتيةوالوظائف خارج ديار اإلسالم من األعما

 ال اإلعالميالعمل يف ا.  
 العمل يف قطاع تقنية املعلومات.  
 العمل يف شركات بطاقات االئتمان.  
 العمل يف شركات التأمني.  
 العمل يف أجهزة الضر ائب.  



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٨٦(

 

وقد تناولت هذا احملور بالبحث والتحليل نظرا ألمهيته وخطورة ما يتعلق بـه  
الل تعـاليم الشـريعة اإلسـالمية    من قضايا معاصرة ليعرف احلكم فيها من خ

  .وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب. السمحاء
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعـاملني، وآلـه   
  .يوم الدين ديه، ودعا بدعوته إىل ىوصحبه ومن اهتد

أشارك يف حبوث القضايا املعاصرة اليت تطرح علـى   فيسعدين أن... أما بعد
جممع فقهاء الشريعة بأمريكا، وتتطلب الفتيا الشرعية، اليت جتعل املستفتني يف أمان 

مث أو احلرج فيما حيل عليهم من النوازل والقضايا وخصوصا فيمـا يتعلـق   من اإل
يا من حيث احلل وفيما تقتضيه هذه القضا. بالضرورة، أو احلاجة، أو عموم البلوى

املسلم  يكونواحلرمة يف بعض املهن والوظائف السيما خارج ديار اإلسالم حىت 
وقد استعنت بـاهللا تعـاىل أن   . على بينة من أمر دينه، فتسعد بذلك دنياه وأخراه

يلهمين الرشد والصواب فيما يتعلق باحلكم على بعض هذه الوظائف واألعمال يف 
  :ااالت اآلتية

 .اال اإلعالميالعمل يف  -١

 .العمل يف قطاع تقنية املعلومات -٢

  .العمل يف شركات بطاقات االئتمان -٣

 .العمل يف شركات التأمني -٤
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 .العمل يف أجهزة الضرائب -٥
لزم من مقتضيات البحث أن  -فرعا عن تصوره  يءوملا كان احلكم على الش

يلزم أيضا أن أبني املقصود واملفهوم من الضرورة ومن احلاجة ومن عموم البلوى، و
 –ما حيل وحيرم منها  –أبني مفهوم احلالل واحلرام حىت يكون احلكم يف القضايا 

  .على ضوء الشريعة اإلسالمية السمحاء
   :فقد جعلت البحث يف متهيد ومخسة مباحث.... ومن هنا

مفهوم الضرورة، واحلاجة وعموم البلوى ومفهوم احلكـم  : بينت يف التمهيد
الل واحلرام، وذلك لكي يتضح معيار احلكم يف القضايا اليت الشرعي، ومفهوم احل

سيتناوهلا البحث إن شاء اهللا تعايل، وأما املباحث اخلمسة ففيما حيل وحيرم مـن  
املهن والوظائف يف نطاق العمل يف اال اإلعالمي، والعمـل يف قطـاع تقنيـة    

كات التـأمني،  املعلومات، والعمل يف شركات بطاقات االئتمان، والعمل يف شر
  .والعمل يف أجهزة الضرائب

ومن املعلوم أن هذه القضايا العصرية قضايا واقعية تقتضي من علماء األمة أن 
اللثام عن حكم الشرع فيها حىت تتضح السبيل، ونفهم الواقع، ألن اجلهل  امييطو

بالواقع سبب رئيسي من أسباب التخلف، وإن فقه الواقع علم أصيل ينبين عليـه  
 من العلوم واألحكام، ويف ضوئه تتضح األحوال العصرية واملواقف املصريية كثري

  .للقضايا الشرعية اليت م البشرية
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  التمھید
  

وهي  ويتناول التعريف باملصطلحات التالية لبيان معيار احلكم يف القضايا حمل البحث
  .الضروريات واحلاجيات والتحسينيات

هوم الضرورة أن مقاصد الشريعة اإلسالمية من املفيد أن نبني قبل حتديد مفو
ية يف السمو األخالقي والسلوكي، فهي حترص دائما من خالل تعاليمهـا إيل  اغ

إسعاد الفرد واتمع، حىت يعم اخلري وتعمر الدنيا، وتسعد البشرية، ومن هنا يقول 
املمات  لقد التزمت الشريعة يف أحكامها مصاحل الناس يف احلياة وبعد :)١( الشاطيب

لقد قامت الشريعة اإلسالمية علـى مبـدأ    :)٢( مث يقول. أي يف العاجل واآلجل
الدين والنفس والعقل والنسل واملال، وأن : احملافظة على الضروريات اخلمس وهي

وسيلة احملافظة على هذه األمور تتدرج يف مراتب ثالث حسب أمهيتها وخطورا 
   .)٣(اتيوهي الضروريات واحلاجيات، والتحسين

  : الضروريات - ١
هي اليت تتوقف عليها حياة الناس يف الدنيا واآلخرة، فإذا اختلت ضاعت سـعادة الـدنيا   

  .وحل عقاب اآلخرة

                                                
  .٣/٦املوافقات ) ١(
  .١٨٩ص، وإرشاد الفحول للشوكاين ٢/٨املصدر السابق ) ٢(
  .٢/٤٨اإلحكام لآلمدي ) ٣(
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   :احلاجيات -٢
هي ما حيتاج الناس إليها لرفع الضيق واملشقة واحلرج عنهم فاحلاجة كما بينها 

االنتفاع والترفيه  تعين ال ٤٨٦-٤٧٦ص يرمحه اهللا يف كتابه الغياث اجلويين اإلمام
ختلت وقع الناس يف الضـيق  افإذا  ةدفع الضرر واحلرج واملشق والتنعيم وإمنا تعين

  .واحلرج والشدة

  :التحسينيات -٣
 األخـالق تلـت ضـعفت   اخ، فإذا األخالقالعادات، ومكارم  حماسنهي 

  .)١(وساءت املعامالت
وأخطرها هي الضـروريات   وبعد معرفتنا ذه الوسائل، ومعرفتنا بأن أمهها

أشـد   إليهـا ألا يترتب عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، لذا كانت احلاجـة  
  .وأخطر

ومن هنا كان مفهوم الضرورة خيتلف عن مفهوم احلاجة كما سنبينه إن شاء 
  .اهللا تعاىل

ما ال  والضروري االضطرارمأخوذة من  فهيهي احلاجة الشديدة : فالضرورة
   .)٢(ساننبالنسبة لإل يكالغذاء الضروربه الشيء إال  حيصل وجود

                                                
  .١٣٩/ ١املستصفي للغزايل  )١(
  .٢٩٤ص، دات الراغبمفر )٢(
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)٩١(

هي بلوغ اإلنسان حدا لو مل يتناول املمنوع عنه هلـك، أو  : هي والضرورة
قارب على اهلالك أو غلب على ظنه ذلك وىف هذه احلالة حيل للمضـطر تنـاول   

  .احلرام

  : الفرق بني الضرورة واحلاجة
اجة فال تؤدى إليه، ألا حالة من اجلهد اهلالك، أما احل إىلأن الضرورة تؤدى 

يعـىن أن   ةروحينئذ دون الضر فهي تؤدى إىل اهلالك، واملشقة فحسب، لكنها ال
ىل احلرام حبيث لو مل يتناولـه  إصاحب الضرورة وهو املضطر يبلغ حدا يف حاجته 

 هلك، أما صاحب احلاجة فهي بلوغ اإلنسان حدا لو مل جيد ما يأكله إال احلرام مل
يصـل إىل   لو مل يتناول احلرام سيقع يف جهد ومشقة لكنـه ال أنه يهلك، مبعىن 

اهلالك، أما صاحب الضرورة فإنه إن مل يتناول احلرام هلك أو قارب على اهلالك 
  !!فحالته أشد من حالة احملتاج 

ألا أقل  ؛أما احلاجة فال تبيحه) احلرام(ن الضرورة تبيح احملظور إومن هنا ف
ن كانت تبيح احملظورات، لكنـها  إىل أن الضرورات وإونلفت النظر  ،نهطرا مخ

: تعاىلسبحانه وكما قال  ،تقدر بقدرها وبشرط أال يكون املضطر باغيا وال عاديا
﴿ i  j        k           l    m     n    o   p      q  r s      t    u   v﴾)١( ،

، وأال يكون متشـهيا  ةطر ساعيا يف معصيوالعدوان أال يكون املض بالبغي واملراد
  .يتعدى قدر ما حيفظ به حياته، ويسد به رمقه للحرام ميأل بطنه به بل ال

                                                
  .١٧٣: البقرة )١(
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 إىلوالبد أن يستنفذ املضطر كل وسائل احلصول على احلالل قبل أن يلجـأ  
  .احلرام

) ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها(ما يعنيه الفقهاء واألصوليون بأن  وهذا هو
  .)١() ر بطل بزوالهذاز لعوما ج(

موع من الناس أو  ةاحلاجة ترتل مرتلة الضرورة إذا كانت هناك حاجة عامو
بشخص ما، نزلت هذه احلاجة مرتلة الضرورة يف جواز الترخيص ألجلها  ةخاص

  .)٢(واجلعالة واحلوالة والسلم وذلك لعموم احلاجة إليهااإلجارة كجواز مشروعية 

  : رتلة الضرورةشروط ترتيل احلاجة م
  .أن تكون الشدة الباعثة على خمالفة احلكم تبلغ درجة احلرج واملشقة -١

 اصةصا عاديا بصرف النظر عن ظروفه اخلخأن يكون صاحب احلاجة ش -٢

 .عينةتأن تكون احلاجة م -٣

  .أن تقدر احلاجة بقدرها -٤
ظة أن يكون ذلك كله يف حدود الشرع فهو وسـيلتنا  حوأرى وجوب مال

  عز وجل  ملرضاة اهللا

                                                
  .٢٤١ص، الوجيز يف قواعد الفقه الكلية للربنو )١(
  .٢٠١ص، امعة الدوليةجلل –قواعد الفقه الكلية ) ٢(
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)٩٣(

نتشاره، حبيث يصـعب علـى   ايقصد به شيوع البالء و :عموم البلوى -
 .اإلنسان االبتعاد عنه، أو التخلص منه

  .اجتنابهما يستوجب العسر واملشقة يف  :أو يقصد به  -

 © ¨ §  ﴿: واهللا تعاىل يريد بعباده اليسر وال يريد م العسر
ª  « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³    ́    µ     

وكل ما من  ،)٢("يسروا وال تعسروا"، )١(﴾  ¹ ¸ ¶
ففه اهللا عن عباده، وهو مظهر واضح، من مظاهر التسامح، خشأنه العسر واملشقة 

  .السمحاء، وخصوصا يف جانب العبادات واملعامالت وتيسري الشريعة

  :مفهوم احلكم الشرعي

أما ، يةاحلقيقة اللغوية، واحلقيقة الفقه -للحكم حقائق متعددة يعنينا منها هنا 
  . اللغوية فيطلق احلكم لغة على القضاء والفصل

وأما احلقيقة الفقهية فيطلق على أنه أثر خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد 
خطاب اهللا تعـاىل املتعلـق   : وعرفه ابن احلاجب بأنه، )٣(اقتضاء أو ختيريا ووضعا

  . )٤(بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع 

                                                
  .١٨٥: البقرة) ١(
  .باب العلم ٦٧رواه البخاري رقم ) ٢(
  .٢٠ص،، وأصول الفقه للخضري، ٤١ص، أصول الفقه للربديسي) ٣(
   .٢٢٢/١ر املنتهي العضد على خمتص )٤(
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مطلق مـا  : راد باخلطاب هنا هو توجيه اهللا تعاىل لعباده، واملراد باألفعالوامل
أي الطلب سـواء  : واملراد باالقتضاء. يصدر من العبد، واملراد بالعباد عموم اخللق

ويسمي احلكـم  . التسوية بني الفعل والترك: كان تركًا أو فعالً، واملراد بالتخيري
خطاب الشارع جبعل الشيء سببا أو شرطًا أو  أي: واملراد بالوضع/حينئذ باإلباحة

  .مانعا أو صحيحا أو فاسدا

  :أقسام احلكم الشرعي

الواجب واملندوب واحلرام : احلكم إىل مخسة أقسام األصولينيقسم مجهور ي
  .ا هنا احلديث عن احلالل واحلرامنويعني). احلالل(واملكروه واملباح 

   .)١(يقال أباحه أي أحلهاملباح وهو ضد احملظور و يأ :احلالل

ذم فاعلـه  بما أذن اهللا يف فعله وتركه غري مقترن  :بأنه )٢( ن قدامةبوعرفه ا
  .ذم له وتركه مدح والعال يتعلق بف ما :بأنه )٣( يوعرفه البيضاو، وتاركه

وأذن ، هو املباح الذي احنلت عنده عقـدة احلظـر   :ن احلاللأواخلالصة 
  .الشارع يف فعله

                                                
  .٦٤ص،، املدخل البن بدران) ١(
  .٢١ص،، روضة الناظر) ٢(
  .٤٨/١اية السول  )٣(
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)٩٥(

يذم فاعله والتحرمي هو خطاب الشارع الطالب للترك طلبـا   اهو م: احلرام
املشـعر  ، خطاب الشارع الطالب للتـرك  :بأنه )٢( مةن قدابوعرفه ا، )١(جازما 

  .قاب على الفعلعبال

وقيل هو ما تترتـب  ، هو الذي أمر الشارع بتركه وى عن فعله :واحلرام
  . )٣(العقوبة على فعله

واملمنوع واملعصية والـذنب والقبـيح والسـيئة     وقد يسمى احلرام باحملظور
ى اهللا عنه يا  وكلها تؤدى إىل معىن واحد هو ما، )٤(والفسوق مثوالفاحشة واإل

  .أو يف الدنيا واآلخرة، تعرض من وقع فيه لعقوبة اهللا يف اآلخرةيقاطعا حبيث 

و نرجوبعد بيان هذا التمهيد الذي يوضح املصطلحات الشرعية والفقهية 
  :اآلتيةلحكم يف القضايا واملباحث لارا يمعأن تكون 

                                                
  .٦ص، إرشاد الفحول للشوكاين )١(
  .١٦ص، روضة الناظر) ٢(
  .٥٢ص، أصول الفقه للخضري) ٣(
  .٤٨/١اية السول ) ٤(
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  المبحث األول

  حكم العمل في المجال اإلعالمي
  

العمل يف اال اإلعالمي يتطلب التعريف ذا اال والتعرف على أبعـاده  
أم كان ، أم كان يف جمال إذاعتها، عالميةالربامج اإل إعدادسواء يف جمال ، وجماالته

  .والدعاية هلا؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، يقهاويف جمال تس
عالميـة  ت عن طريق الوسائل اإلااملعلوم إيصالوهو ، خبارعالم هو اإلواإل

، وهو وسيلة من وسائل االتصال له أمهيته وخطورتـه .واملرئية ةة واملسموعوءاملقر
بادهلا سواء تو نسان منذ عرف نقل األخباراحلياة االجتماعية  لإل مع حيث إنه نشأ

أو  قشأو عن طريق الن، بواق املكربةاألأو ب، واههمفن بأيكان ذلك عن طريق املناد
  .أو كان عن طريق وسائل االتصال احلديثة، ةالكتاب

واحملطـات  ، الصـناعية  واألقمـار والتلفاز  ةوالصحاف اإلذاعةومن أبرزها 
والفنون ، األخبارنقل  يف حيث إا من أهم الوسائل احلديثة اليت تعمل )١(الفضائية
يف ، اهاـا جتوا، مبختلف ألواا وأنواعهـا  توتبادل املعلومات والثقافا، والعلوم
  .الراهن اعصرن

، القضايا املعاصـرة  ري احلكم على هذهيسبق من معرفة معا سا على مايوتأس
أم كـان يف جمـال   ، مجاالرب إعدادسواء أكان يف جمال . ..يعالمومنها اال اإل

                                                
  .٢٧٧ص، فاروق أبو زيد. فن اخلرب د) ١(
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)٩٧(

شـروعية  مفإن .. ة هلايأم كان يف جمال تسويقها والدعا، شرها وبثهانو، إذاعتها
ينشر اخلري أم ، حراما العمل يف أي جمال من هذه ااالت يرتبط بكونه حالالً أو

  الشر؟
؟ شالفـواح  عف أم يدعو إىل املنكر؟ ينشر الفضائل أم يشيويدعو إىل املعر

  !والعدوان؟ اإلمثن على أم يتعاو، والتقوى ون على الربايتع
نئذ حالل وإن يعلى الرب والتقوى فالعمل ح فإن كان اال اإلعالمي يعني

 À Á ¿ ﴿: لقوله تعاىل. والعدوان فهو حرام اإلمثكان يعني على 
ÄÃÂ Å   Æ   Ç      ÉÈ Ê Ë   ﴾)ال  ،)١وإن كان ا

إن كان يأمر بل ، مباح حينئذينشر الشر فالعمل  وال، اإلعالمي ينشر اخلري
سبحانه لقوله   ؛)٢( باملعروف وينهى عن املنكر فهو واجب عند كثري من الفقهاء

    f    g   h  i     j    k     l     m         n     o    ﴿ تعاىلو

qp  r    s t  ﴾)0    /    .﴿ :جل وعالوقوله  ،)٣    

1    2    3 4        5    6    7     8   

9﴾)٤( .  

                                                
  .٢: املائدة) ١(
  .٤/٢١١احملتاج للشربيين  مغىن) ٢(
  .١٠٤: آل عمران )٣(
  .١١٠:آل عمران) ٤(
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تأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن ل" :وله صلى اهللا عليه وسلمولق
وألن ، )١("راصه على احلق قنولتقصر، ولتأطرنه على احلق أطرا، على يد الظامل

وقد ى اهللا تعـاىل  ، وعدوان وإمثظلم ، ونشر الضالل واالحنالل، شإشاعة الفح
  .السلوك واعوجاج، عن كل ذلك ملا يسببه من فساد األخالق

والرذيلة وإثارة الغرائـز   شريب أن الفواحقولعل العامل سيدرك يف املستقبل ال
 لتـزام ن االأوسـيدرك  . ما يهدد اجلنس البشرى يف احلضارة املعاصرة هي أخطر

واسـتمرار   إنسانيتهباألخالق هو أعظم وأهم العوامل اليت حتفظ للجنس البشرى 
  .هتحضار

  :ييل لص إىل ماومن هنا خن
ء فيمـا  ان املسلم جيب أن يتعامل باحلالل ويعمل فيما أحله اهللا سـو أ :الًأو

 q r s    t﴿: لقوله تعاىل. فيما يتعلق بتعامله مع غريه أو، يتعلق بنفسه
u v xw y z    { |  ﴾)ألتبـاعهم واألمر للرسل أمر  ،)٢ 

دأ اهللا ب وىف هذه اآلية إشارة  إىل أمهية احلالل حني. بأكل احلالل والعمل الصاحل

                                                
، )١٠٢٦٧(عبد اهللا بن مسعود اهلذيلي رضي اهللا عنـه   –أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب العني  )١(

... والبيهقي يف سننه الكربى كتاب آداب القاضي باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمـال الـرواة  
فيه أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود ومل يسمع من : ٣/٢٣١، قال املنذري يف الترغيب والترهيب )١٩٩٨٣(

له طرق وعن أيب عبيدة مرسال، وقال مثل ذلك ابن مفلح : ٨/١٠٧٦أبيه وقيل مسع، وقال الذهيب يف املهذب 
شاكر يف مقدمة عمـدة  ، وأشار أمحد ١١/٥٤٤٩، والشوكاين يف الفتح الرباين ١/١٩٤يف اآلداب الشرعية 

  ).٢٠١(إىل صحته، وضعفه األلباين يف حتقيقه لرياض الصاحلني  ١/٥١٧التفسري 
  .٥١: املؤمنون) ٢(
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)٩٩(

عـد عمـالً   ي وىف هذا داللة على أن العمل مع احلرام ال، به يف الذكر قبل العمل
  º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ¹ ﴿: تعاىل وقوله، )١(صاحلًا

Ã ÅÄ Æ     Ç È  É  ﴾)أكل احلالل أمر بفكما أمر اهللا الرسل ، )٢
  . الناس مجيعا بذلك

، )٣("على كل مسـلم طلب احلالل واجب " :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
هللا أمر املؤمنني اوإن ، يقبل إال طيبا إن اهللا طيب ال": وقوله صلى اهللا عليه وسلم

مبا  إيناعملوا صاحلا ويأيها الرسل كلوا من الطيبات : مبا أمر به املرسلني فقال
أغرب ميد يديـه إىل السـماء    ثمث ذكر الرجل يطيل السفر أشع "تعملون عليم

وغـذى  ، لبسه حـرام مو، ومشربه حرام، ومطعمه حرامرب  رب يا يقول يا

                                                
  .٣٩/٢١٨البحوث الفقهية املعاصرة ) ١(
  .١٦٨: البقرة) ٢(
مل : ، وقـال )٨٦١٠(من امسه مسعود .. أخرجه ذا اللفظ الطرباين يف معجمه األوسط يف اجلزء الثامن )٣(

يرو هذا احلديث عن الزبري بن اخلريت إال جرير بن حازم وال عن جرير إال بقية تفرد به من أيب السري، ويف 
عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه   –يف باب العني " طلب احلالل فريضة بعد الفريضة"معجمه الكبري بلفظ 

تفرد : ، وقال)١١٤٧٥(له بيديه ، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب اإلجارة باب كسب الرحل وعم)٩٩٩٣(
به عباد بن كثري الرملي وهو ضعيف، قال اهليثمي يف جممع الزوائد كتاب الزهد باب طلب احلالل والبحـث  

رواه الطرباين وفيه عباد بن كثري الثقفي وهو متروك، وقال املنذري يف الترغيب والترهيـب  ): ١٨٠٩٨(عنه 
تفرد به عبـاد وهـو   : ١٥/٤٢٢قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ال يتطرق إليه احتمال التحسني، و: ٣/١٦

، وضعفه األلباين يف ضعيف الترغيب والترهيـب  ١/٢٩٧ضعيف، وضعف إسناده العراقي يف خترجيه لإلحياء 
لـه شـواهد   : قائال) ٣٧٤(، ومع ذلك قد حسنه لشواهده كل من السخاوي يف املقاصد احلسنة )١٠٦٧(

، والعجلويت يف )٧٤٣(، والزرقاين يف خمتصر املقاصد ١/٢٣١ثمي املكي يف الزواجر بعضها يؤكد بعضا، واهلي
  .٤/٢٦٩، والصنعاين يف سبل السالم ٢/١٤٤كشف اخلفاء 
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ومن هنا البد أن يكون العمل صاحلا ولـن  ، )١( "لذلك ىن يستجابأف، باحلرام
ألجر عليه امل لكن العمل يف اال احلالل ف وإذا، كان حالال إذا يكون صاحلا إال

وغـذى بـاحلرام فـال    ، احرام ومن هنا سيكون مطعمه ومشربه وملبسه حرام
  . جاب لهيست

جيوز أن يؤجر الرجل نفسه يف شـيء ممـا    ال: مام مالكمذهب اإل يف :ثانيا
فهـذه  .. ويقاس عليها كل ألوان احلرام، ورعى اخلنازير، حرمه اهللا كعمل اخلمر

ت وجب التصدق باألجرة تمما جيب فسخها قبل العمل فإن فا) الوظيفة(اإلجارة 
  .نيعلى املساك

  .على املنافع احملرمةاإلجارة ال جتوز : الشافعيمام وىف  مذهب اإل
مباحـة  ) ةفالوظي(ة يف اإلجارة عجيب أن تكون املنف: مام أمحدوىف مذهب اإل

فال جتوز اإلجارة على احملرمات ألن  ،حاجةليباح للضرورة أو ل مطلقا خبالف ما
   .)٢(على املعصية إعانةيف ذلك 

                                                
عثمان ابـن أيب العـاص رضـي اهللا عنـه      –أخرجه بلفظ قريب الطرباين يف معجمه الكبري باب العني  )١(
مل يرو هذا احلديث عن هشـام  : ، وقال)٢٧٦٩(ه إبراهيم ، ويف األوسط اجلزء الثالث باب من امس)٨٣٩١(

إال داود تفرد به عبد الرمحن، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد كتاب الزكـاة بـاب يف العشـارين والعرفـاء     
رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال الصحيح إال أن فيه ): ٤٤٧٣(وأصحاب املكوس 
كالم وقد وثق وهلذا احلديث طرق تأيت فيما يناسبها إن شاء اهللا تعاىل، وقال املنـذري يف  علي بن يزيد وفيه 
إسناده صحيح أو حسن أو ما قارما، وصححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   : ٢/٢٨الترغيب والترهيب 

  ).٧٨٦(والترهيب 
  .٢/٣٥٧وشرح منتهى اإلرادات للبهويت  ٦/١٣٤املغين البن قدامة ) ٢(
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ه تة إذا نشرت الشر وبثيعة واملرئقروءة واملسموامل اإلعالميةإن الوسائل  :اثالثً
ويعـد إمثـا   ، عد هذا إشاعة للفاحشةيرها يتعدى إىل الكافة وضرفإن خطرها و

  À Á ÃÂ Ä Å ¿﴿: وعدوانا وقد ى اهللا عنه يف قوله تعاىل

Æ Ç    ÉÈ Ê Ë ﴾)ا، فإن املشاركة و اإلمثكان  وملا، )١العدوان حمرم
  .يدخل يف عموم التحرمي، بالعمل فيه

يعد ، إىل حمرم يكل فعل يفض أن: من الدين بالضرورة مةن القواعد املعلووم
ـ  ينشر احلرام أو الذي اإلعالميفهكذا يكون عمل العامل يف اال . حمرما  ييفض

   .)٢(ا يف الفعل احملرم ومعينا عليهكًنئذ شرييجيوز ألنه سيكون ح ال إىل احلرام

مما يعد يف حكم الضرورة ملن تلجئـه   اإلعالمإذا كان العمل يف جمال  :رابعا
ومل يكن له سبب آخـر  ، الضرورة إىل إعالة نفسه أو من سواه ممن تلزمه إعالتهم

  .درهابقوهذه الضرورة تقدر ، يف الرزق غري ذلك فهذا جائز

سواء أكان يف جمال ، مبتخلف جماالته اإلعالميالعمل يف اال  إن: فاخلالصة
عاية هلا فإن دأم كان يف جمال تسويقها وال، هاتجمال إذاع يفكان  أو، مجاالرب إعداد

، أو اخللق دينمشروعية العمل يف هذا اال عندما تكون هذه الربامج متنافية مع ال
 ما، والعمل فيها غري جائز شرعا، جتوز فهي حينئذ ال، أو متنافية مع مصاحل األمة

   . )٣(ظوراتاحمل ألن الضرورات تبيح. مل يكن واقعا حتت حكم الضرورة
                                                

  .٢: ائدةامل) ١(
  .٢٢٢ص، ٣٩البحوث الفقهية املعاصرة عدد ) ٢(
  .٣٦٥ص، وإيضاح املسالك ٨٣ص، األشباه للسيوطي) ٣(
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اعدة قولـه  قهذه ال واألصل يف، اعدة نص يف الترخيص لالضطرارقوهذه ال
   . )١(﴾  i j     k      l m   n o p    rq s t  u v    ﴿: تعاىل

املمنوع شرعا يباح عند احلاجة الشديدة وهى الضرورة اليت قد  إن: ومعناها
قـارب   مل يتناول املمنوع هلك أوإذا .. بلوغ اإلنسان حدا أي، تؤدى إىل اهلالك

  .على اهلالك

مل جيد مـا   لو واحلاجة هي بلوغ اإلنسان حدا، )٢(الضرورة  ةل احلاجة مرتلترتوقد 
لكنـه يسـوغ   ، بيح احلراميفهذا ال ، قةشيأكله مل يهلك غري أنه يكون يف جهد وم

  . اخلروج على بعض القواعد العامة
وعلى املرء أن يسعى للبديل  ،الضرورة تقدر بقدها أنوجيب مالحظة 

 P Q R S  T  U﴿ :يقول تعاىل اهللا ييتق أنوعليه ، احلالل

V W X       Y     Z    [      \     ] _^ `    

a   b    c    d           e     f    g    h   i j    k      l    m    n     o   p   
q    r    s  t  vu w x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ 

¥ ¦ § ̈ ©  ﴾)٣(.  

                                                
  .١٧٣: البقرة) ١(
  .٩١ص، وأشباه ابن جنيم ٨٨ص، أشباه السيوطي) ٢(
  .٣-٢: الطالق )٣(
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  يالمبحث الثان

  نیة المعلوماتققطاع ت فيحكم العمل 
  

عن طريق الوسائل احلضارية العصرية  وإجنازها إتقاايقصد بتقنية املعلومات 
 الشبكة العنكبوتية(واالنترنت ) اآليلاحلاسب (يوتر بلكومامثل . واآلالت التقدمية

وتتقدم ، ت اليت تكتسب بواسطتها املعلوماتمن الوسائل واآلال مياثلهاوما ) العاملية
التـدريبات والنظريـات    وأب روتسـتفاد مـن خالهلـا التجـا    ، ا املعارف

، العاملية االستفادةمستوى من  ىمن شأنه أن يوصل إىل أعل وكل ما،واإلحصاءات
  . واحلقائق العلمية، واخلربات اإلنسانية والتكنولوجيا العصرية

واليت البد ، ببعض املصطلحات واملعلومات اللصيقة ا وتقنية املعلومات تتعلق
، حىت تتضح هذه القضية العصرية، صود منهاقها واملتوبيان أمهي، من اإلشارة إليها

   .ورة واألمهيةطهلا من اخل نظرا ملا

  :هيوهذه املصطلحات واملعلومات 

  :)ICT(تقنية املعلومات واالتصال  -١
وبرامج احلاسـب  ، خلصوص باحلواسيب اآلليةتتعلق تقنية املعلومات بوجه ا

، ونقلـها ، ومعاجلتـها ، ومحايتـها ، وختزينـها ، اآليل املتعلقة بتحويل املعلومات
ويستخدم اليوم مصطلح تقنية املعلومات واالتصال لوصف عمليـة  . واسترجاعها

  .جتميع وتوحيد تقنيات املعلومات واالتصال وشبكة البيانات يف تقنية واحدة
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ت تقنية املعلومات واالتصال تأثريا واضحا يف كل جمـاالت حياتنـا   وقد أحدث
املثال تؤثر هذه التقنية يف اهلندسة والطـب والفضـاء اجلـوى     فعلى سبيل، اليومية

نكية والتمويل والدفاع ووسـائل التسـلية   بواالتصال والتعليم والبحث واملعامالت ال
وقـد  . االت اليت تؤثر فيهـا التقنيـة  من كثري حول ا ايسريإال شيئًا متثل  وهذه ال

أسهمت التقنية خالل العقود القلية املاضية يف تطوير حقيقي يف التنميـة االجتماعيـة   
وقد فتحت تقنية املعلومات واالتصال . واالقتصادية والثقافية لدول خمتلفة حول العامل

التنميـة  ليسهموا يف حركـة  و آفاقا جديدة ملاليني البشر ال لكسب عيشهم فقط بل
  .تمعام االجتماعية االقتصادية

  :مصطلح اإلنترنت -٢
لكترونيـة  إمن شبكات حواسـيب  ي النظام العامل ينإن مصطلح اإلنترنت يع

. يتم عن طريقها نقل البيانات واملعلومات إلكترونيـا ، عضها البعضبمرتبطة مع 
جاريـة  وتتكون الشبكة أو اإلنترنت من آالف الشـبكات املختلفـة منـها الت   

على العديد من املعلومات الشبكات وحتتوى هذه . واألكادميية واحمللية واحلكومية
ـ (واحملادثات اإللكترونية ، مثل الربيد اإللكتروين، واخلدمات وعة مالكتابية واملس

وصفحات الشبكة اإللكترونية املتسلسلة والعديد من ، عرب مواقع اإلنترنت) واملرئية
  .خرى املتوفرة على الشبكة العامليةستندات والوثائق األملا

  :احلاسوب -٣
استخداماته فقـد يكـون    أماواملنطقية ، يقوم بالعمليات احلسابية يهو الذ

التصاميم املعقدة  يفالضرورية ) Stimulation(ضروريا يف نطاق برامج احملاكاة 
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 ينشطار النـوو مثل حماكاة مكوك وصواريخ الفضاء والطائرات وحىت حماكاة اال
لتعويض عنها بربامج احملاكاة او. النووينفجار هذا سيؤدى إىل وقف جتارب االو

كما تسـتخدم  . املعقدة واليت تنفذ بواسطة حواسيب فائقة مصممة هلذا الغرض
والعمليـات   ،العلمـي لتوليد رسومات احلواسيب املستخدمة يف أفالم اخليـال  

خراج النتائج للحصول وإ، ومعاجلتها، إدخال البيانات هي: األساسية للحاسوب
  .على املعلومات

  :أمهية تكنولوجيا املعلومات -٤
من أهم الركائز ، أصبح استخدام التكنولوجيا يف احلصول على املعلومة ونقلها

إضافة إىل أثر ذلـك يف  ، اليت متكننا من مواكبة التطور والتقدم يف ااالت كافة
جمال احلصول على املعلومات أم سواء أكان ذلك يف ، توفري الوقت واجلهد واملال

وبفضل تطور مفهوم واسـتعماالت تكنولوجيـا املعلومـات    . نقلها أم حفظها
  .أصبح العامل  يشبه القرية الكونية الصغرية، واإلنترنت

بدأت شبكة اإلنترنت شبكة مقصورة على األغـراض  : شبكة اإلنترنت -١
ؤسسـات األهليـة   العسكرية ولكن استخدامها توسع بانضمام اجلامعـات مث امل 

والتجارية يف أمريكا وخارجها مما جعلها شبكة عاملية تستخدم يف شىت جمـاالت  
فيما يشهده العامل اليـوم مـن    الرئيسيلقد كانت هذه الشبكة املساهم . احلياة

  .معلومايتانفجار 
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فـق عليـه   تيوجد تعريف كامل وشامل لإلنترنت ي ال: تعريف اإلنترنت -٢
وهـذا  ، لإلنترنت خيتلف عن تعريف التاجر أو املدرسفتعريف املهندس ، اجلميع

  .ستفادة من هذه الشبكة واستخدمهاالاراجع إىل تعدد طرق 
اليت تلقى  والوظيفيةوميكننا إيراد أبرز العناصر اليت اشتملتها التعاريف الوصفية 

  :الضوء على مفهوم هذه الشبكة احلديثة
  .شبكات ة يف شبكة أواإلنترنت أساسا جمموعة من احلواسيب املترابط -
 .اإلنترنت أساسا تلك الشبكات اليت ميكن أن تتصل بشبكات أكرب -
 .اإلنترنت أساسا عملية االتصال بني شبكات حيكمها نظام معني -
كمـا  . إن مهنا كثرية ميكن أن تستخدم اإلنترنت ألغراضـها اخلاصـة   -

 .تستخدمها الدول كذلك
«  :هناك تعريفًا مشتركا هـو وعلى الرغم من هذا التفاوت يف التعريف فإن 

اإلنترنت شبكة ضخمة من أجهزة احلواسيب اليت يرتبط بعضها ببعض واملنتشـرة  
  .» حول العامل

جمموعة من احلواسيب هلا القدرة علـى تبـادل    هي :شبكة احلاسوب -٣
أو قـد  . البيانات فيما بينها بواسطة خطوط االتصال اليت تربطها مع بعضها بعضا

  .)١(ي الوحدات الطرفية مع حاسوب مركز يتم ربط عدد من

                                                
 .www.arabhardware.netمن موقع ) ١(
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  :االستخدام الواسع لإلنترنت
ثالثـة أسـباب   ، من أهم األسباب الرئيسية اليت جتعلنا نستخدم اإلنترنت

  :يوه

للقدرة يف احلصول على املعلومات من خمتلـف   ياإلنترنت مثال واقع .١
  .أحناء العامل

 .ياجلماع تساعد اإلنترنت على العمل والتعلم التعاوين .٢

 .تساعد اإلنترنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وبأقل تكلفة .٣

يطلق على جمتمع ما أنه جمتمع املعلومات إذا متيـز  : جمتمع املعلومات .٤
  .حمدود بوسائل اتصال تفاعلية مع انتشار غري

مع املعلومات بأسلوب متطور وهذه اتمعات يتعامل  يه ذلك اتمع الذإن
وحتقق نتائج إجيابية ملواطنيها ذلك أا تبقيهم على اتصـال  اليت تبقى وتزدهر هي 

مستمر بكل ما هو جديد يف العامل مبا حيويه من ثورات علمية واجتماعية وثقافية 
ونتيجة الزدياد احلديث عن املعلومات أصبح يطلق على جمتمعنا املعاصر . وسياسية

  .جمتمع املعلومات وعصرنا احلاضر بعصر املعلوماتية

نتبعه عند استخدام تراث  الذياملنتظم  املنهجياألسلوب  :كنولوجياالت  - أ
إىل احللول  دف الوصول) بعد ترتيبها وتنظيمها يف نظام خاص(املعارف املختلفة 

 .املناسبة لبعض املهام العلمية
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هي استخدام اآلالت التكنولوجية احلديثة ومنـها   :تكنولوجيا املعلومات -  ب
 .ومعاجلتهااحلاسوب يف مجع البيانات 

كتقـدم   "تقنية املعلومـات "لن يكون احلديث عن أمهية  :األمهية واخلطورة
ل اهللا تعاىل علـى  اوذلك من أفض يفهذا أمر حضار، تستفيد منه البشرية يعلم

واالستفادة مما خيلقه اهللا ، مل يعلم اإلنسان ما معل الذيألنه سبحانه هو ، اإلنسانية
ولكن اإلشكال حني يتوجه هذا التقدم ، واب اخلريبه أب جيب أن تنفتح، أمر حممود

  !!.نئذ من املسامهني واملشاركني فيهيونكون ح، لتنفتح به أبواب الشر
  .م باحملاذيردال حني يصطا هذا من هنا تتضح خطورة العمل يف

 اإلسالميةاال من أوسع قطاعات العمل انتشارا بني اجلاليات  ولقد كان هذا
هذه  يفوالعمل ، العاملني فيها من املهاجرين اجلدد أكثريث إن يف بالد الغرب ح
 إصالحأو ، ولكن احملاذير مشتركة ألا ستتناول عمل الربامج، القطاعات خيتلف

أو يطـرأ عليهـا أحيانـا    ، صالح الشبكات ملؤسسات يغلب عليهاإ أو، عيوا
وقد تقوم بعض  وغريها، وشركات التأمني والضرائب، البنوككالتعامالت احملرمة 

 يؤمن حينئذ وقد ال، وإدارةتطويرا  يسسات بالعمل يف القطاع العسكرؤهذه امل
العمال املسـلمني لـدى هـذه     أنوالعدوان والواقع  يأعمال البغ يف هاستخدام

يستطيعون حتديد جمال عملهم القادم ألن الشركات واملؤسسات اليت  املؤسسات ال
 شروع اجلديد مع مامن العمل بامل صمنا وال، سسةيعملون ا قد تتعاقد مع أية مؤ

يسع العامل املسلم يف هـذا اـال إال أن    وحينئذ ال، اذيرمن احمل هفي قد يستجد
  .أو يترك هذه املؤسسة، فيه من احملاذير يشارك يف العمل مع ما
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ن االحتراز عن العمـل يف هـذه املؤسسـات ذات    أبار تمع األخذ يف االع
وأن العمل يف املؤسسات اليت ال تقع يف احملرمـات  ، مة أمر صعباملعامالت احملر

 يف بالد الغرب فماذا حيل حينئـذ خصوصا ، وفرص العمل فيها ضئيلة، شيء نادر
  .حيرم من العمل فيها؟ يمن العمل يف هذه املؤسسات وما الذ

يف  ةاحلكم يف مثل هذه القضايا جيب أن خيضع للقواعد الفقهي أن :خلالصةاو
..  الشرعية اليت جيب أن يناط احلكم اريوبناء على املعاي، اإلسالميةة عالشريضوء 

ن الـدين  موذلك ملا هو معلوم ، إىل احلرام فهو حرام ييؤد أن ما: ميكن أن يقال
  .)١(إىل حمرم يعد حمرما يكل فعل يفض أن: بالضرورة

عه مـن  بستتوما ي، يف قطاع تقنية املعلوماتالعمل جيوز  وبناء على ذلك فال
لب عليهـا  غالشبكات وجتهيزها ملؤسسات قد ت وإصالحرها يالربامج وتطو إعداد

وكالعمـل يف  ، وشركات التأمني التجاريـة ، كالبنوك الربوية ةرماحملالتعامالت 
  .يان من جانبهاغوالعدوان والط ييؤمن البغ املؤسسات العسكرية اليت ال

، إليه من احلـرام  يطاعات ملا تفضقظائف يف مثل هذه الومنا حترم املهن والإو
 ،)٢( ه اهللامام أمحد بن حنبل رمحكما يقول اإل على املعصية إعانةوملا يف ذلك من 

 فـال جتـوز  ، فيما هو مباح مطلقا) الوظيفة(اإلجارة مذهبه جيب أن تكون  يفف
 ،)٣( والعدوان اإلمثعلى احملرمات ملا يف ذلك من التعاون على ) الوظيفة(اإلجارة 

                                                
  .٣٩/٢٢٢البحوث الفقهية املعاصرة ) ١(
  .٦/١٣٤واملغين البن قدامة  ٣/٥٥٩كشاف القناع للبهويت ) ٢(
  .٤/٤٢٧الفروع البن مفلح ) ٣(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)١١٠(

 

 À Á ÃÂ Ä Å  Æ ¿    ﴿ :د ى اهللا عن ذلك يف قوله تعاىلوق
Ç    ÉÈ Ê Ë ﴾)ا يف، )١رمحـه اهللا ال  يمام الشافعمذهب اإل وأيض 
مام مالك رمحه اهللا وكذلك يف مذهب اإل، )٢( يف احملرمات) الوظيفة(اإلجارة  جتوز

  .)٣( اهللا مما حرم يءال جيوز أن يؤجر الرجل نفسه يف ش

 يحتل املهن والوظائف يف قطاع تقنية املعلومات اليت تفض ال انه :واخلالصة
احلاجة اليت ترتل مرتلة الضرورة  إال للضرورة أو هاوال جيوز العمل في، إىل احملرمات

، ائل البعيدة عن احلرامدمع البحث عن الب. وأن تقدر الضرورة بقدرها دون جتاوز
  .مةذوبراءة لل، استرباء للدين

                                                
  .٢: املائدة) ١(
  .١٥/٣اموع للنووي ) ٢(
  .٢/٨٤٢الثمينة يف مذهب أهل املدينة  رواجلواه، ٣/٣٩٩املدونة الكربى رواية اإلمام سحنون ) ٣(
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  المبحث الثالث

  كم العمل في شركات بطاقات االئتمانح
  
ومسـت  ، مما عمت به البلوى اإلسالمات االئتمان خارج ديار قعامل ببطاتال

 اإلسـالمي عدم فيها البديل نوي، قودنإليه احلاجة يف جمتمعات يندر فيها التعامل بال
ـ البطا هفما مدى مشروعية العمل يف الشركات املصدرة هلذ. هلذه البطاقات ات ق

على ذلك البد من حبـث   ولإلجابةأوىف جمال تسويقها؟ ، إصدارها جمال سواء يف
  :هذه املسألة حبثا يتضمن توضيح النقاط التالية

   .التعريف ا -١
  .بيان أنواعها -٢
    .بيان احلكم الشرعي للجائز واملمنوع فيها -٣
                                    .                           حكم العمل يف هذه الشركات والتوظيف فيها -٤

  : التعريف ا -١
ية ممغنطة عليهـا اسـم   نة أو معديبطاقة االئتمان هي بطاقة ورقية أو بالستيك

مستند متكن صاحبها من شراء السلع أو  يوه. يعرفه غريه ال يا ورقم سرهحامل
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هذا هو التعريف و. )١(اخلدمات دون دفع الثمن حاالً لتضمنها التزام املصدر بالدفع
  .إصدارهاالعام وقد خيتلف حسب نوع البطاقة وجهة 

ختول ، هبطاقة االئتمان  هي البطاقة الصادرة من بنك أو غري أن: اآلن هواملتعارف علي
  .)٢(ه من السلع أو احلاجيات ديناتياجاححلاملها احلصول على 

  : أنواع بطاقات االئتمان -٢
ـ األكثر انتشارا يف الدول املتقد وهى :تمان قرضية متجددةائبطاقات  -أ ة م

، إىل الفـاتورة املقبلـة   قيوهى اليت خيري صاجها بني سداد جزء منها وتسديد البا
خرى على املبلغ غـري  على التأخري واأل عليه فائدتان إحدامها ضوعند التأخري تفر

  . سددامل
ب سداد هذا النوع وجو مييز تمان قرضية غري متجددة وأهم ماائبطاقات  -ب

ها عـن  لحام امل خالل فترة مساح معينة فإذا تأخركمسحوبات حاملها عليها بال
بطاقتـه   ألغيـت فإذا ماطل ومل يسدد ، الوفاء يف املوعد احملدد لزمته غرامة تأخري

  .الالزمة اإلجراءات هواختذت ضد
علـى تقـدمي    يتنطو غري قرضية وهى اليت ال أي ائتمانيةبطاقات غري  -ج

  :ها وهى قسمانحلامل ضقرو

                                                
  .٧/٧١٧لة جممع الفقه اإلسالمي جم) ١(
  .٦٢ص، معجم أكسفورد ومعجم املصطلحات التجارية والتعاونية أمحد زكي) ٢(
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اليت تشترط بوجـود حسـاب    يوه :يبطاقة اخلصم الفور :سم األولقال
مكاناته إتبيح حلاملها أن يتعامل خارج  ك املصدر وهذه البطاقة النللعميل لدى الب

  .املوجودة يف حساباته

وهى اليت مينحها البنك لعمالئه مبجرد  :يبطاقة احلساب اجلار :القسم الثاين
  .ديهل فتح حساب جار

تمان وميكن تلخيصـها يف ثالثـة   ئخر تتنوع فيه بطاقة االآم يوهناك تقس
  :يأنواع كما يل

 وهـى ال  يأو اخلصم الفـور  اآليلوهى بطاقة الصرف : يةدالبطاقة العا -أ 
  .وهى بدون مقابل، ملن له رصيد لدى البنك الإتصدر 

مل حيصل له شرط أو وصـف   نه حالل ماأواحلكم الشرعي هلذا النوع  - ب 
  .احلرمةله من احلل إىل ينق

بوجـود   إصدارهابطاقة مشروط  يوه: بطاقة املدينةالبطاقة اخلصم أو  -ج 
ن البنك مصدر البطاقة يقوم بالسحب مباشرة أو، حساب للعميل لدى البنك أيضا

وهذا النوع من البطاقات قائم ، ورة الواردةتمن حساب العميل لسداد  قيمة الفا
 .ع األولألنه كالنو. على اجلواز أيضا

ـ امل"، "الفيزا: "ومن أشهرها: بطاقة االئتمان أو االعتماد -د  ، "كـارد  ترس
يلزم يف هذا النوع من البطاقات وجـود حسـاب    وال "األمريكان اكسربيس"و

دام منتظما يف تسـديد   ما وللعميل القدرة على استخدامها، حلاملها لدى البنك
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ظاهر فيه الفوائد الربوية وحكـم   وهذا النوع .)١(حقة عليها شهريا تالفوائد املس
وفيها ، حلرمات اهللا يالشرعي فيها واضح احلرمة حيث إا توقع املسلم يف التعد

 .)٢(واملعامالت احملرمة شرعا ، وتعاون مع البنوك الربوية، كسب لالمث

  : االئتمانبيان احلكم الشرعي لبطاقات  - ٣
  :ييل يترتب احلكم الشرعي حسب نوع البطاقة كما

فـال تسـمح   ، طاء كامل من مال حاملهاغالبطاقات االئتمانية اليت هلا  :أوالً
، وال التحويل اآليل إال على حسابه ورصيده لدى مصـدرها ، بالسحب الفوري

وهذه البطاقات ذا الوصف جارية على األصل الشرعي احلل واجلواز وهذا النوع 
تعترى األصل وهو احلـل  ة بشائ هسمى ببطاقات الصرف اآليل وليس فيي هو ما

  .واجلواز

يا واحملتوية على شـروط  البطاقات االئتمانية بوضعها العام املعروف عامل :ايثان
مل يكن هلم فيها حسـاب   عها للعمالء ولويوالبنوك تب، ومواصفات قطعية التحرمي

  .)٣( حتل الربوية ال يشوا من تلبسها باحملرمات واملعامالت فإا حبسب ما

  :كالت بطاقات االئتمان وعالجهامش - ٤
  :يملها فيما يلجنتثري بطاقات االئتمان عدة مشكالت شرعية 

                                                
  .٧/٣٧٩جملة امع ) ١(
  .٧/٣٩٧جملة امع ) ٢(
  .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ١١/٧/١٥يف  ٢٥٩١الفتوى رقم ) ٣(
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   :يالشرط الربو: أوالً
أو غرامة مالية عند التأخري ، وائد ربويةففع دإن هذه البطاقات تتضمن  حيث

ة للبطاقات اليت تتضمن شرط الفوائد الربوية أو باء بالنسهقسم الفقنعن السداد وا
  :ة إىل قسمنييرامة املالالغ

طاقة وإلغاء الشرط لقوله صلى اهللا عليه بيرون صحة التعامل بال: زونيا - أ
   . )١("من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن اشترط مائة شرط: "وسلم

بأنـه   هريـد ب ن حبديثيزيشون اقوينا، طالن العقدبيرون : عونناملا  -  ب
 .يف بطاقات االئتمان يبطال الشرط الربوإميكن  ال قياس مع الفارق حيث

فال  وإال، من السداد يف مدة السماح بد وللتخلص من هذا الشرط الربوي ال
  .جيوز التعامل بالبطاقة حينئذ

  :جرامشكلة النسبة اليت يقتطعها مصدر البطاقة من الت: ثانيا
علـى   وأ، ر على حتصيل الدينجمن الفقهاء من عاجل هذه املشكلة على أا أ

  .أو على أا مقابل خدمات تؤدى إىل العميل، أا مسسرة

  :الغرامات التأخريية: ثالثًا
  . الربانيجة تأخره عن السداد وهذا عيلى العميل نتع ضيفر وهى ما

                                                
مواضع كثري منها كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء  متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه يف )١(
  ).٢٧٦٣(، ومسلم يف صحيحه كتاب العتق باب إمنا الوالء ملن أعتق )٢٠١٠(
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اء البطاقة غإل أو، املدين إن كان معسرا إنظارولعالج هذه املشكلة فإنه جيب 
  . التعامل ا وإيقاف

  :قات االئتماناخلالصة يف بطا
ومـن  ، املعقـدة مل ببطاقات االئتمان من األمور املصرفية اإن موضوع التع

أو باختالف ، لف من مصرف إىل مصرفتأسباب ذلك أن شروط إصدارها قد خت
االختالف يف حد الصرف ومهلة السداد بني  نأل، من بلد إىل بلد يالنظام النقد

وقـد  ، ما يودعه يف املصرفومقدار ، ضيقها وحسب سعة ذات يده أو، عميل
من آرائها على  يألة على جمامع وجلان فقهية عديدة فلم حيظ أسعرضت هذه امل

  .إمجاع

  :هذه املسألة يف وخالصة ما
معـروف بتحكـيم الشـرع يف     يإذا كان التعامل مع مصرف إسالم :أوالً

 ،وتوجـه تعامالتـه  ، من خالل جلنة شرعية ترسم سياساته، تعامالته االقتصادية
ترتب على عمالئها زيـادة ربويـة وإن    فاألمر فيه سعة إذ إن هذه املصارف ال

بل غاية ما تلجأ إليه هـو االقتطـاع   ، تأخروا يف تسديد ما بذمتهم من ديون هلا
من حساب العميل الستيفاء الدين الثابت يف ذمته من جـراء الشـراء أو    يالتلقائ

مل يف رصيده بدينه أوقفت بطاقته  فإن، سطة بطاقته االئتمانيةابو يالسحب النقد
  . حلني السداد

املعروف عن املصارف اإلسالمية أا تقبض مبلغا رمزيا مقطوعا عن كل  :ثانيا
وهذا املبلغ إن كان حمـددا مهمـا   ، عملية سحب نقدي بواسطة بطاقة االعتماد
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ويل ويأخذ حكم أجرة حت، اختلف املبلغ املسحوب فال بأس ألنه من باب اجلعالة
أما إن اشترط املصرف نسبة مئوية تتأثر باملبلغ املسحوب ، املال أو إيصاله من بلد

  .واهللا أعلم، وال جيوز التعامل ا البتة، فهذه صورة من صور الربا، زيادة ونقصانا

الغالب يف تعامالت املصارف وشركات االستثمار الربوية أا تشـترط   :ثالثًا
من األمـور الثالثـة    -على األقل  -مالئها واحدا إلصدار بطاقات االعتماد لع

  :التالية

     إما أن يكون لديه حساب جار يتم اإليداع فيـه بشـكل دوري دائـم
ومن أمثلتـه اإلجيـار وعائـد الضـمان     (أو الدخل املستمر ، كالراتب الشهري

  ).االجتماعي والنفقة امللزمة

 حبيث ال حيق له ، صرفأو أن تكون لديه وديعة استثمارية حمدودة األجل يف امل
 .السحب منها إال بعد مضى األجل املتفق عليه

  ا من حساب التوفريالعائـد لـه لـدى    ) أو االدخار( أو أن حيبس مبلغ
فال يكون له حق التصرف فيه بالسحب أو التحويل إال بعد إجازة قسم ، املصرف

ألن إلغاء ، اقتهأو مضى أجل على انتهاء صالحية بط، البطاقات االئتمانية للعملية 
 .أو توقيفها بسبب السرقة أو الضياع، اشتراكه فيها

ويهدف املصرف من اشتراط توفر أحد هذه األمور أو أكثر ضمان اسـترداد  
  .يف حال تأخر العميل عن السداد أو ربه منه أو تنكره له، حقه

وعليه فإن أول الشروط للحصول على البطاقة من مصرف ربوي هي التعامل 
وإيداع مبلغ نقدي ال يقـل عـن   ، لك املصرف بفتح حساب أو أكثر فيهمع ذ
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)١١٨(

 

، وهذا حرام ال جيوز إال ملضطر، الرصيد املتاح ملستخدم البطاقة يف ذلك احلساب
أما يف عمليات الشراء فغالبـا مـا    .وال جيوز التوسع فيها حبال، والضرورة تقدرها

  .وال مراباة يف ذلك، ادة ونقصانيقتصر املصرف على اقتطاع املبلغ املصروف بدون زي
وليس فيه حرمة ، وبناء على ما تقدم فلو كان احلصول على البطاقة مشروعا

أو ما يترتب على عملية حمرمة، فلحاملها أن يستخدمها يف عمليات الشراء فقـط  
شريطة أن ال يتأخر يف السداد عن املدة املسموح ا، وأن ال يؤدي ذلك إيل سداد 

غـري  (ئدة عن املبلغ الذي أنفقه مثنا ملشترياته أو للخدمات األخـرى  أي مبالغ زا
  ).السحب النقدي

وليحذر املتعاملون مع املصارف الربوية من الوقوع حتت طائلة حرب أعلنها 
     u     v     ﴿: وتعاىل اهللا تعاىل عليهم ما مل يبادروا بالتوبة، فقد قال سبحانه

w     x     y           z        {         | }       ~      �  ¡                ¢    £       ¤     ¥     ¦      

§    ̈    ©       ª    ¬«    ®    ̄    °    ±     ² ³   ́   
µ    ¶   ¸   ¹   º                 »   ¼        ½     ¾       ¿    À Á       Â        

Ã   Ä   Å  Æ   Ç           È  ﴾)مع الفقهي رقم ، )١٩٤وهذا نص قرار ا :
الراجح جواز اقتناء بطاقة االئتمان واستعماهلا يف شراء البضائع بشرط أن يلتزم 
بسداد قيمة املشتريات خالل الفترة اليت ال ربا فيها، وال جيوز استعمال بطاقة 

ا النسبة اليت االئتمان يف السحب النقدي الكاش ألنه سيلحقه الربا ال حمالة، وأم

                                                
  .٢٨٠-٢٧٨: البقرة) ١(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١١٩(

ختصمها البطاقة من التاجر البائع فهي أجرة على حتصيل األموال، أو هي عمولة، 
  .أو مسسرة، وهي جائزة إن شاء اهللا تعاىل على الراجح من قول العلماء

  : حكم العمل والتوظيف يف شركات البطاقات االئتمانية - ٥
واعها، وظهر لنا مـا  بعد أن تبني لنا احلكم الشرعي هلذه البطاقات حبسب أن

جيوز منها وما ال جيوز، وبناء على ذلك فإن العمل والتوظيف فيها جيب أن خيضع 
للمعيار الشرعي، فإذا كانت الشركات اخلاصة ببطاقات االئتمان قائمـة علـى   
التعامل بالربا واملعامالت احملرمة، فإنه ال جيوز العمل والتوظيف فيها إال للضرورة 

ألن العمـل  . رتل مرتلة الضرورة، وتقدر بقـدرها دون جتـاوز  أو احلاجة اليت ت
والوظيفة حينئذ فيها تؤدي إيل التعاون على اإلمث والعدوان، واملشاركة يف احلرام، 

 À Á ÃÂ Ä   Å    Æ   Ç      ÉÈ ¿      ﴿: واهللا تعاىل يقـول 

Ê Ë ﴾)١(.  

                                                
  .٢: املائدة) ١(
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  المبحث الرابع

  العمل في شركات التأمین
  

العصر احلاضر جزء هام من االقتصاد الوطين والعاملي، إذ ال إن نظام التأمني يف 
وال شك أن التأمني مبختلف أنواعه ممـا  . ختلو من التعامل به دولة من دول العامل

عمت به البلوى، ومست إليه احلاجة خارج ديار اإلسالم، واجلالية اإلسالمية يف 
يف القضـايا الـيت    بالد الغرب من حق أصحاا أن يسألوا عن شرع اهللا وحكمه

يتعايشون من خالهلا حىت يسلم هلم دينهم فتسعد بذلك دنياهم، وهم يسـتفتون  
عن مدي مشروعية العمل والتوظيف يف شركات التأمني خصوصا يف ظل احلاجة 
إليه مع ما فيه من املفاسد وانعدام البديل اإلسالمي الذي يقوم على اجتناب هذه 

  !امالت؟املفاسد اليت تقع يف هذه املع
  :فإنه يتطلب: ولبحث موضوع التأمني والعمل يف شركاته

  .التعريف به -١

 .بيان أنواعه -٢

 .حكم الشرع فيما حيل وحيرم منه  -٣

 .خالصة آراء الفقهاء واامع الفقهية اخلاصة به -٤

 .حكم العمل يف هذه الشركات -٥



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٢١(

 :التعريف بالتأمني - ١
لتعاون علـى تـرميم   التأمني نظام تعاقدي يقوم على أساس املعاوضة وغايته ا

األضرار واملخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة 
، وقد يعرف بأنه عقد يلتزم املُؤمن مبقتضـاه أن  )١(على أسس وقواعد إحصائية 

يؤدي إيل املُؤمن له أو إيل املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغا من املال، أو 
رتبا، أو أي عوض مايل يف حالة وقوع احلادث، أو حتقق اخلطـر املـبني   إيرادا م

ويتضـح  ، )٢(بالعقد وذلك يف نظري قسط أو دفعة مالية يؤديها املُؤمن له للمؤمن 
التأمني حيث يعرف بأنه عقد يتعهد مبقتضاه أحد األطراف أن يعـوض الطـرف   

هذا األخري يسمى قسـط   اآلخر عن خسارة احتمالية يتعرض هلا مقابل أداء من
فهو إذن حتويل اآلثار املالية لألخطار اليت يتعرض هلا األفراد أو املنشآت إىل .التأمني

  .)٣(جهات متخصصة نظري مقابل 

 :أنواع التأمني  -٢
  :يتنوع التأمني من حيث الشكل إىل األنواع التالية

  :التأمني التعاوين: النوع األول

                                                
  .٢٣ص، عبد اللطيف آل حممود/ والتأمني االجتماعي د ١٩ص، مصطفى الزرقا/نظام التأمني) ١(
  .٣٦٥ص، السالوس/لقضايا الفقهية املعاصرة دموسوعة ا) ٢(
  .١٢٨ص، الصاوي/املصلح، د/ عقود املال واالستثمار د) ٣(
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موعة من األشخاص يدفع كل منهم اشـتراكًا  وهو التأمني الذي جيتمع فيه جم
وأعضاء هـذا  ، معينا، وتصرف هذه االشتراكات ألداء التعويض ملن يصيبه الضرر

النوع ال يسعون إىل حتقيق األرباح وإمنا يسعون إىل ختفيض اخلسـائر، وحتمـل   
املصائب والتعاون مع املصاب مبا يسامهون به من أقساط فإن زادت األقساط عن 

وإن نقصت فـإم  ) املستأمنني(التأمني املستحقة كانت الزيادة للمسامهني  مبالغ
وميزة هذا النوع من التأمني أنه ال ينفصل فيه املؤمن عـن  . يطالبون بسداد العجز

املستأمنني واملؤمن له جهة واحدة يتعاونون مجيعا ويتبادلون املنـافع واألخطـار   
وقد . وع بالتأمني التعاوين أو التباديلولذلك يسمي هذا الن، ويتعاونون على ذلك

يطلق على ما تقوم به الدولة بقصد محاية أصحاب الدخل املأجور وأسرهم عـن  
عجزهم عن العمل، أو بلوغهم سن التقاعد أو الوفاة أو املرض أو أضرار العمل أو 

  .)١(غريها 

  :هو التأمني التجاري: النوع الثاين
شـركة  (فع قسط ثابت وحمدد إيل املـؤمن  وهو الذي يلتزم فيه املؤمن له بد

وهؤالء هم وحدهم الذين يستفيدون من أرباح الشركة اليت هي األقساط ) التأمني
الثابتة للتأمني وهذا النوع من التأمني ينفصل فيه املؤمن عن املستأمنني حيث يكون 

عند التعاقد مع كل واحد من املؤمنني على حده ويلتزم املؤمن بدفع مبلغ التأمني 
حتقق اخلطر دون تضامن وال تنسيق مع بقية املستأمنني وإن كان هناك فائض بعد 

                                                
  .٤٩ص، الضمان االجتماعي وتطبيقه للسعيد) ١(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٢٣(

دفع التعويض فإن شركة التأمني التجاري تستأثر ا وحدها، وإن كانت هنـاك  
  .خسارة حتملتها الشركة وحدها

  :التأمني االجتماعي: لنوع الثالثا
، وذلك باقتطاع جزء وهو ما تقوم به الدولة من أجل تأمني مستقبل مواطنيها

من مرتب املوظف أو العامل، وعند إصابته بسبب العمل تصرف له نفقات العالج 
  . )١(إضافة إىل التعويض املناسب الذي يستحقه

  : وهناك تقسيمات أخري للتأمني من حيث األخطار املؤمن عليها منها

وهو ما يتعلق فيه اخلطر مبـال املـؤمن ال   : التأمني على املمتلكات -أ 
  .شخصه كالتأمني ضد احلريق أو السرقة وما إيل ذلكب

وهو ما يتعلق فيه اخلطر بشخص املـؤمن  : التأمني على األشخاص - ب 
 .ذاته كالتأمني على احلياة والتأمني ضد اإلصابات اجلسدية واملرضية

وهو التأمني ضد التعويضات وااللتزامات اليت : التأمني على املسئولية -ج 
 .يقضي ا على املستأمن

  :كم الشرع فيما حيل وحيرم من أنواع التأمنيح -٣
  : حكم التأمني التجاري: أوالً

                                                
عبد / والتأمني االجتماعي د، ٢٢٠ص، مخيس عبد اخلالق/ وفقه العقود املالية د ١٢٩ص، املرجع السابق) ١(

  .٣٥ص، اللطيف آل حممود
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لقد انتهت اهليئات العلمية واحملافل الفقهية اليت حبثت هذا النوع من التـأمني  
وقررت حرمته ملا يكتنفه من الغرر الفاحش والقمار والربا وأخذ مال الغري بالباطل 

 ا، وقدى اهللا تعاىل عن ذلك حيث قالواإللزام مبا ال يلزم شرع :﴿k l 

m n  o  ﴾)١(.  

  : حكم التأمني التعاوين واالجتماعي: ثانيا
لقد تصدرت احملافل العلمية املعاصرة وانتهت إيل جواز كـل مـن التـأمني    
التعاوين واالجتماعي وذلك لقيامها على التربع ومن املعلوم أن التربعات يغتفـر  

  .اتفيها ما ال يغتفر يف التعويض

  : خالصة آراء الفقهاء واامع الفقهية  -٤
شـعبان   ١٠قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته األويل املنعقـدة يف   :أوالً
  .هـ مبكة املكرمة ١٣٩٨

وبعد االطالع على ما كتبه العلماء وما قرره جملس هيئة كبار العلماء كـان  
كل أنواعه سواء كان هـ هو التحرمي للتأمني التجاري ب ٩٧لسنة  ٥٥القرار رقم 

  .أو البضائع أو غري ذلك) بالتأمني على احلياة  النفس

قرر امع باإلمجاع املوافقة على قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة  :ثانيا
  .هـ من جواز التأمني التعاوين ١٣٩٧لسنة  ٥١العربية السعودية رقم 

                                                
  .١٨٨: البقرة) ١(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٢٥(

قـرر جممـع الفقـه    :ة التأمنيبشأن التأمني وإعاد) ٩/٢( ٩قرار رقم  :ثالثًا
هــ املوافـق    ١٩/١٠/١٤٢٥اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف 

  م  ٢/١٢/٢٠٠٤

  :قرر ما يلي
إن عقد التأمني التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شـركات   :أوالً

  .التأمني التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا

إن العقد البديل الذي حيترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التـأمني   :اثاني
وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني ، التعاوين القائم على أساس التربع والتعاون

   )١(. القائم على أساس التأمني التعاوين

  :حكم العمل يف شركات التأمني  -٥
  .ز ومنها املمنوعمنها اجلائ.. لقد اتضح أن شركات التأمني أنواع

فما كان منها جائزا وحالال فإنه جيـوز العمـل ـا كالتـأمني التعـاوين      
واالجتماعي، ومنها ما هو ممنوع شرعا وهذه ال جيوز العمل ا كشركات التأمني 

  .التجاري
وذلك استنادا إىل القواعد الفقهية واألدلة الشرعية ومما هو معلوم من الـدين  

فضي إيل احلرام فهو حرام ال جيوز العمل فيه وال التعاون معه بالضرورة من أن ما ي

                                                
  .٢/٧٣١جملة امع الفقهي ) ١(
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ألنه من باب التعاون على اإلمث والعدوان وبناًء عليه فإن كانت شركات التـأمني  
ممن يتعامل باحملرمات فال جيوز العمل فيها وال التعاون معها إال للضرورة أو احلاجة 

اص اآلن من التعامل مع شـركات  اليت ترتل مرتلتها، أو لعموم البلوى حيث ال من
التأمني اليت قد تفرض على اإلنسان فرضا حبسب قوانني البالد، الواجب احترامها 

  .)١(حبسب العهود واملواثيق على ذلك
وأما إن كانت هذه الشركات ال تتعامل باحملرمات واحملذورات فال بأس مـن  

  .العمل فيها والتعاون معها

حيث نص القرار على أنه إذا  ،)٢(مي مبا يفيد ذلك وقد أفيت جممع الفقه اإلسال
كانت املؤسسة تعاونية تعمل يف أعمال مباحة مبنية على التعـاون فيمـا ينفـع    

ألنه مقابل العمل املباح واهللا  ؛املسلمني فال بأس من العمل ا ويكون مرتبها حالالً
  .أعلم

                                                
  .٦٤٢ص، فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي) ١(
  .٥٤٥ص، ٢١جملة امع  ع) ٢(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٢٧(

  المبحث الخامس

  العمل في أجھزة الضرائب
  

الضرائب يف اتمعات الغربية يف غاية اخلطورة واحلساسية فهي من املعلوم أن 
ها يعترب إخالالً باألمن القومي أو بأمن عأي أن من) أمن قومي، أو أمن دولة(تعترب 

  .م يف متويل اخلدمات واملرافق العامة اليت م الدولةدالدولة حيث أا تستخ
لضرائب واجلمارك من واملطلوب يف هذا املبحث توضيح ما إذا كانت هذه ا

رم العمل ا؟ وهل يشوش علـى العمـل ـا    حيجنس املكوس فتأخذ حكمها و
والتوظف فيها ما قد يقدم من حصيلتها إيل جهات معادية لألمة أو مؤسسـات  

  تتنايف أنشطتها مع الدين أو اخللق؟
عن تصوره فال بـد مـن تصـور هلـذه     ا وملا كان احلكم على الشيء فرع

يكون احلكم فيها على علم وبينة، بعد توضيحها وتعريفها وذلك  املوضوعات حىت
  :يتطلب بيان

  .باملكوس واجلمارك، والضرائبالتعريف  -١

 .بيان احلكم الشرعي يف كل منها -٢

 .التوظيف فيهاوحكم العمل  -٣
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  :باملكوسالتعريف : أوالً

يف خمتار الصحاح بأنه اجلباية واملـاكس   )١(عرفه الرازي : تعريف املكس -١
  .املكس النقص والظلم: لعشار الذي يأخذ العشر، ويف القاموسهو ا

أو . وقيل هو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع يف األسواق يف اجلاهليـة 
  .من الصدقة هفراغ دبع) عامل الزكاة(دراهم كان يأخذه املصدق 

  .هو الضريبة اليت كانت يأخذها املاكس وهو العشار :وقال يف النهاية
الذي يأخذ من التجـار إذا مـروا   : أراد بصاحب املكس: السنة ويف شرح

  .مكسا باسم العشر
الضرائب اليت  هو من يتوىل: صاحب املكس: وقال الشوكاين يف نيل األوطار

  .تؤخذ من الناس بغري حق
أو ) مـاكس (ويسـمي آخـذها   . وقيل هو الضريبة اليت تفرض على الناس

  .أموال الناس ألنه كان يأخذ عشر) عشار(أو ) مكاس(

  :وقد ذكر العلماء للمكس عدة صور
خذ من البـائع يف  ؤوهي دراهم كانت ت: ما كان يفعله أهل اجلاهلية: منها
  .األسواق

  .عامل الزكاة لنفسه بعد أن يأخذ الزكاة هادراهم كان يأخذ: منهاو

                                                
   .٦٣٠ص، خمتار الصحاح )١(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٢٩(

خذ من التجار إذا مروا وكانوا يقدروا على األمحال ؤدراهم كانت ت: ومنها
  .لرؤوس وحنو ذلك وهذا أقرب ما يكون شبها باجلماركأو ا

وهو دراهم كانت تؤخذ مـن  . بفتح امليم هو الضريبة واإلتاوة: وقيل املكس
  . )١( خذ من التجار إذا مرواؤبائعي السلع يف اجلاهلية، أو ت

هو الذي يأخذ من التجار إذا مـروا عليـه   : صاحب املكس: البغويوقال 
  .الزكاةمكسا باسم العشر أي 

أما اآلن فإم يأخذون مكسا باسم العشر ومكسا آخر : وقال احلافظ املنذري
ليس له اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه يف بطوم نارا حجتهم فيه 

  .داحضة عند رم، وعليهم غضب وهلم عذاب شديد
يأخـذ   هو مـن  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف السياسة الشرعية املكاس

والـدواب   سالـرؤو أو ضريبة من أبناء السبيل على ) أي مقابل احلماية(خفارة 
)٢(واألمحال 

.  

هو ما يأخذه الظلمة وأعوام من عموم الناس مـن النقـود   : وقيل املكس
  .وغريها بغري حق

  :بد أن يتحقق يف املاكس أمرانوال

  .أن يؤخذ من صاحبه بغري رضاه :األول
                                                

وعون املعبود حتت حـديث رقـم    ٤/١١والنهاية  ٢١٥ص، صديق بن حسن البخاري، :الروضة الندية )١(
٢٥٤٨.  

  .١١٥ص، السياسة الشرعية )٢(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)١٣٠(

 

خذ لنفسه خاصة ال ملصلحة املسلمني العامة، وهو مـا  أن يأخذه اآل :والثاين
  .  )١(يعرف باإلتاوة 
أن املكس هو ما يفرض ظلما وقهرا على الناس بغري حق وهـو  : واخلالصة

أقرب ما يكون إيل اإلتاوة اليت يفرضها القوي على الضعيف ليقتطع من ماله ظلما 
  وعدوانا بال وجه حق؟

لرسوم على الواردات والصادرات ويـتم  هي حتصيل ا: تعريف اجلمارك -٢
ظلمـا واعتسـافًا إذ    أمتعةحتديد هذه الرسوم على ما جيلبه الناس من بضائع أو 

من هذه الرسوم ألن جبايتها ظلم مل يقره الشرع وهو من قبيل  اإلعفاءاألصل هو 
  .املكس احملرم شرعا

  :وقد تطلق اجلمارك على عدة أعمال منها
مراقبة املنافذ الربيـة  : ورات واحملرمات ومنهاذت واحملالتفتيش على املخدرا

  .والبحرية واجلوية وهذه كلها أمور حممودة
أما ما يؤخذ على البضائع واألشياء اليت تدخل البالد أو خترج منها فهذا هو 

 ن املسلم الة باملثل على غري املسلم أللكان معام جيوز منه إال ما وال، املكس احملرم
حيمله املسلم ضريبة  ة يأخذون على مايذا كان يف غري البالد اإلسالمعشور عليه فإ

أخـذنا  % ١٠معينة فالبالد اإلسالمية تعامل غري املسلمني باملثل فإن أخذوا منـا  
  . )٢(مثلها من باب املعاملة باملثل

                                                
  .سعود الغثيان. املوقع على اإلنترنت د) ١(
  .سفر احلوايل على اإلنترنت. موقع د) ٢(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٣١(

يلتـزم بـه    وماإلزاميا يفرض  تطلق الضرائب على ما: تعريف الضرائب -٣
بغض النظر عن املنافع . جيب أداؤها إىل الدولة تبعا ملقدرته املمول من األموال اليت

اليت تعود عليه من وراء اخلدمات اليت تؤديها السلطات العامة وتستخدم حصيلتها 
وحتقيق األهداف االجتماعية والسياسية وغريهـا مـن   ، يف تغطية النفقات العامة

  .)١(األهداف اليت تنشدها الدولة 

على كل من املكوس واجلمارك والضرائب  ياحلكم الشرع: ثانيا
  :وحكم العمل ا والتوظف فيها، وما مياثلها

  :الشك أن احلكم على هذه األشياء يترتب عليه احلكم على العمل فيها
  .واحلكم على هذه األشياء خيتلف باختالف حقيقتها ومدى الفروق بينها

الـيت حرمهـا    ن قبيل املكوسفمن العلماء من سوى بينها وجعلها كلها م
بل ، ئب ليست كلها مكوسا حمرمةاومنهم من فرق بينها وبني أن الضر، الشارع

 ال الضرائب اجلـائرة والـيت   يفاحملرمة ه. منها ما هو حمرم ومنها ما ليس كذلك
  . ترعى حرمة املال وال حتترم امللكية الشخصية وال، مصلحة األمة يتراع

اليت ، الضرائب العادلة يفه: ن جبوازهاعند من يقولو:  وأما الضرائب اجلائزة
تقوم على حاجة الدولة امللحة إىل ذلك دون أن يكون هناك مورد يسـد هـذه   

ها مصـاحل  فيوأن تراعى ، احلاجة إال بالضرائب وبشرط أن توزع أعباؤها بالعدل

                                                
  .١/٢٦١حممد فؤاد إبراهيم . مبادئ علم املالية د) ١(
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)١٣٢(

 

س النيابية يف العصر لوأهل اا، وأن يكون فرضها مبشورة أهل احلل والعقد، األمة
  .ثاحلدي

وغريه من أئمة الشافعية باجلواز وأنـه يلـزم    يواستدل ايزون بقول النوو
وألن  ،)١(أغنياء املسلمني إعانة الدولة من غري مال الزكاة على الراجح عنـدهم  

لألمة مطالب غري املطالب الثمانية اليت تصرف فيها الزكاة فمن أين تؤدى؟ وقـد  
  .)٢(أجاز ذلك الشاطيب نظرا حلاجة األمة 

تفرض  يوىف عصرنا احلاضر أصبحت الضرائب موردا إلقامة مصاحل األمة فه
ماال يـتم  ( :على ذوى املال بقدر ما حيقق املصلحة الواجب حتقيقها وفقًا لقاعدة

  . )٣( )الواجب إال به فهو واجب
ومن هنا جيوز العمل يف جمال الضرائب إذا استصحب العامل نيـة العـدل   

  .والتقومي واإلصالح
املال مما سـوى مـا    وإعفاءن األصل هو براءة الذمة أقد يرد على هؤالء بو

اجلمارك اليت تفرض علـى البضـائع    وأن هذه الضرائب أو، فرضه اهللا ورسوله
واألشياء ترفع من سعرها وتزيد من قيمتها حني حياول أصحاب السلع والبضائع 

  . تعويض ما دفعوه من ضرائب

                                                
  .٢/٣٢١والروضة  ٣/٩٦حتفة احملتاج ) ١(
  .٢/١٠٤االعتصام ) ٢(
  .١١٣٦ص، فقه الزكاة للقرضاوي) ٣(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٣٣(

ا تنخفض القيمة الشـرائية للعمـالت   مبين، وترتفع األسعاروحينئذ تشتعل 
  ! الذي جير البالد إىل النكبات والويالت االقتصاديم خفيحدث التض

الفنت واحملن والعـذاب  إال من ورائها  يأيت وإن أي خمالفة ملنهج اهللا تعاىل ال
 a     b  c   d   e      f       g    `     _     ̂    [ ﴿ :األليم
h  ﴾)لماء الذين مل يفرقوا بني الضرائب واجلمارك واملكوس وجعلوها أما الع .)١

  .كلها من قبيل املكوس اليت حرمها الشارع

 k   ﴿: واهللا تعاىل يقول، واستدلوا على ذلك بأا أكل ألموال الناس بالباطل

l     m    n     o﴾)ا بأنه ال حق يف املال سـوى  ، )٢واستدلوا أيض
حيل أخـذ   رم األموال كما حرم الدماء واألعراض وأنه الكاة واهللا تعاىل قد حزال

  . بطيب نفس منه مال امرئ مسلم إال
  
  
  
  
  

                                                
  .٦٣: النور) ١(
  .١٨٨: البقرة) ٢(
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)١٣٤(

 

مصادرة جلزء  والضرائب مهما قال فيها القائلون بتربيرها وتفسريها ليست إال
من املال يؤخذ من أصحابه قهرا وقسرا وكرها فهي كـاملكس عقوبتـها النـار    

يدخل اجلنـة صـاحب    ال": لى اهللا عليه وسلمواحلرمان من اجلنة كما قال ص
وقـول   ،)٢("إن صاحب املكس يف النار": وقوله صلى اهللا عليه وسلم ،)١("مكس

إن اهللا يدنو من خلقه فيغفر ملن يستغفر إال لبغى بفرجها : "صلى اهللا عليه وسلم
  .)٣("عشار أو

                                                
صـلى اهللا عليـه   رجه أمحد يف مسنده من مسند الشاميني من حديث عقبة بن عامر اجلهين عن النيب أخ )١(

، وأبو داود يف سننه كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، بـاب يف السـعاية علـى الصـدقة     )١٦٦٥٦( وسلم
، )١٦٠٦(، وسكت عنه، والدارمي يف سننه كتاب الزكاة باب كراهية أن يكون الرجـل عشـارا   )٢٥٤٨(

  ).٦٣٤١(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند الشاميني من حديث رويفع بن ثابـت األنصـاري رضـي اهللا عنـه      )٢(
، قال )٤٤٩٣(رويفع بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه  –، والطرباين يف معجمه الكبري باب الراء )١٦٣٨٧(

رواه أمحـد  ): ٤٤٧٤(باب يف العشارين والعرفاء وأصحاب املكـوس   اهليثمي يف جممع الزوائد كتاب الزكاة
العاشر، وفيه ابن هليعة وفيـه كـالم،   : يعين" صاحب مكس يف الناس: "والطرباين يف الكبري بنحوه إال أنه قال
فيه ابن هليعة، وضعف إسـناده العراقـي يف خترجيـه لإلحيـاء     : ٢/٢٨وقال املنذري يف الترغيب والترهيب 

) ٣٤٠٥(مث جود إسـناده يف السلسـلة الصـحيحة    ) ١٨٧١(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ، ٢/٢٣١
  ).٧٨٧(وصححه يف صحيح الترغيب والترهيب 

عثمان ابـن أيب العـاص رضـي اهللا عنـه      –أخرجه بلفظ قريب الطرباين يف معجمه الكبري باب العني  )٣(
مل يرو هذا احلديث عن هشـام  : ، وقال)٢٧٦٩( ، ويف األوسط اجلزء الثالث باب من امسه إبراهيم)٨٣٩١(

إال داود تفرد به عبد الرمحن، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد كتاب الزكـاة بـاب يف العشـارين والعرفـاء     
رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال الصحيح إال أن فيه ): ٤٤٧٣(وأصحاب املكوس 

وثق وهلذا احلديث طرق تأيت فيما يناسبها إن شاء اهللا تعاىل، وقال املنـذري يف  علي بن يزيد وفيه كالم وقد 
إسناده صحيح أو حسن أو ما قارما، وصححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   : ٢/٢٨الترغيب والترهيب 

  ).٧٨٦(والترهيب 



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٣٥(

اكسى والعشـار  املكس هو الضريبة اليت يأخذها امل :النهاية يف رياألث ابنقال 
وقد يرد على ذلك بأن ، )١(هو صاحب املكس الذي يأخذ من التجار باسم العشر 

ألن املكس هو الدراهم اليت كانت تؤخذ مـن بـائع    ؛خمالف للضرائب: املكس
ومنه ، يف البياعةالثمن  إنقاصواملكس هو النقص والظلم أي ، األسواقالسلع يف 

وقـد  ، )٢(الصدقة ويسمى اجلباية  جايبأخذه املكس هو ما كان يأخذ املكَّاس و
، وتنفق يف غري حق، حيمل املكس على الضرائب اجلائرة وهى اليت تؤخذ بغري حق

 وشهوام ال وأعوامويقصد ا ما ينفق على احلكام ، توزع أعباؤها باحلق وال
   .على الشعوب ومصاحلهم

يف مصـاحل األمـة   أما الضرائب العادلة اليت تؤخذ باحلق وتصرف بالعـدل  
ن إال أن بعضهم حتفظ ووحاجتها فقد أفىت جبوازها من املذاهب األربعة أئمة مرموق

  .)٣(خشية مغاالة احلكام يف األخذ وجورهم على احملكومني ، عالن ذلكإيف 
قيل فيها  وتصفحنا ما، ا وحبثهايومن املفيد بعد أن عرضنا توضيح هذه القضا

  . وما ترتب عليها من أحكام، أدلةوناقشنا ما فيها من ، من آراء
من املفيد أن أركز على بعض ما استخلصناه من أقوال العلماء وآرائهم : أقول

وخالصة الفتاوى للجنة ، ومواقعهم على االنترنت، وإجابام من خالل فتاواهم
  .وىف ذلك إضاءة يتبني لنا من خالهلا حكم  الشرع يف ذلك، لإلفتاءالدائمة 

                                                
  .١/٥٦٧والترغيب والترهيب  ٤/١١النهاية ) ١(
  .٦/٤٤٩لسان العرب مادة مكس وفيض القدير ) ٢(
، وـذيب  ٢/٥٨وحاشية ابن عابدين على رد احملتار  ٦/٦٦واحمللي  ١١٦٤ص، فقه الزكاة للقرضاوي) ٣(

  .٢/١٢١٣وغياث األمم  ١/١٤١الفروق 
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)١٣٦(

 

عن  وايلسفر احل خأجاب الشي: بعض العلماء عن هذه القضايا إجابات: أوالً
وتؤخـذ  ، املكوس أو اجلمارك أو الضرائب أو العشور اليت يأخذها الظلمة حكم

ويكفـى يف  ، وكلها حرام، فكلها مبعىن واحد يوبغري وجه شرع، بغري وجه حق
بة لو تاـا  لقد تابت تو": حترميها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف املرأة اليت رمجت

إن املرأة الزانية تابت توبة لو تاا صاحب مكـس  . )١("صاحب مكس لقبل منه
وهـذا  ، أي أن املكس أعلى وأشنع وأفظع يف الفساد وأجرم من الزنا!! وليس زنا

كقولـه  ، وكذلك ورد يف بعض األحاديث اليت يف سندها كالم، احلديث صحيح
وهذا يف سـنده  ، )٢("يهود والنصارىإمنا العشور على ال: "صلى اهللا عليه وسلم

، م العشارين واملكاسـني القدمي كانوا يسمو يفف، لكن هذا املعىن يكفى، ضعف
وهى اليت يسموا ، وكان ذلك عند الرومان وعند الفرس وعند العرب يف اجلاهلية

ألا اآلن تطلق على عـدة  ؛ إدارة اجلمارك نعين وال، يف العرف احلاضر اجلمارك

                                                
، وأبو داود يف سننه )٣٢٠٨(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ) ١(

، وأمحد يف مسنده يف باقي مسند )٣٨٥٣(يب صلى اهللا عليه وسلم برمجها كتاب احلدود باب املرأة اليت أمر الن
، والدارمي يف سننه كتاب احلدود باب احلامـل  )٢١٨٧١(األنصار من حديث بريدة األسلمي رضي اهللا عنه 

  ).٢٢٢١(إذا اعترفت بالزنا 
رجل من تغلب رضي  أخرجه أمحد يف مسنده يف أكثر من موضع منها يف باقي مسند األنصار من حديث) ٢(

، وأبو داود يف سننه كتاب اخلراج واإلمارة والفيء باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفـوا  )٢٢٣٨٥(اهللا عنه 
، وسكت عنه، وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب الزكاة باب من قال ليس على املسـلمني  )٢٦٥١(بالتجارات 

... باب ما يؤخذ من الذمي إذا اجتر يف غري بلـده  ، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب اجلزية)١٠٥٧٤(عشور 
فيه عطاء بن السائب تغري بآخره وساء حفظه، وضـعفه  : ٣/٧٢، قال الذهيب يف ميزان االعتدال )٨٨٥٥٣(

  ).٢٠٥٠(األلباين يف أكثر من موضع منها ضعيف اجلامع 



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٣٧(

، وأجـره كـبري  ، عظيم هوهذا عمل خري، التفتيش على املخدرات: نهام،أعمال
  .فنحن نسميه اجلمارك، وكذلك التفتيش على االت واألفالم اخلبيثة

، باجلمارك يف األصل هم الذين يأخذون العشور من األموال اليت متر دواملقصو
أما إذا ، املكسوهو ، فهذا هو احملرم، أو خترج من وإىل البالد، أو تدخل، أو تقدم

والربية وذلك بضبط ما يدخل مـن  ، واجلوية، كان عملهم مراقبة املنافذ البحرية
وهو داخل يف األمـر بـاملعروف   ، فهذا من أعظم أنواع احلسبة، حمرمات شرعا

وىف كتاب األمـوال   ،تسمية العامة هلا تسمى  اجلماركلكن ال، والنهى عن املنكر
وهى من املـوارد احملرمـة   ، ة يف هذا املوضوعألىب عبيد فصل وذكر أشياء كثري

ـ  من األدلة ما -إن شاء اهللا  -ولقد ذكرنا ، شرعا  احلالـة الوحيـدة أو  ، ييكف
وطبعا هذا على غري  -الصورة اليت جتوز فيها إذا كانت على سبيل املعاملة باملثل 

لكـن   - فما على املسلم يف ماله إال الزكـاة ، ألن املسلم ال عشور عليه، املسلم
إذا كان تاجرنا إذا مر ببالدهم يؤخـذ   ،االكافر الذي مير ببالد املسلمني جمتازا 

فهـذا  ، وإن أخذوا عشرين أخذنا عشرين%)  ١٠(أخذنا عليهم %) ١٠(عليه 
أما أن يؤخذ من املسلمني وعلى أشـياء  ، ليس مكسا ألنه من قبيل املعاملة باملثل

  .فهذا ال جيوز، حالل مباحةإسالمية وبضائع إسالمية أو أمور 

عن حكم الذي يعمل يف  يوسف ياحل وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد
  :املكوس وجيرب عليها؟

وعلى آله وصـحبه  ، نيب بعده احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال
  .أما بعد، أمجعني
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)١٣٨(

 

السـلع يف   يدراهم كانت تؤخذ من بائع، النقص والظلم: فاملكس يف اللغة
وقال . أو درهم كان يأخذه املصدق بعد فراغه من الصدقة، ألسواق يف اجلاهليةا

وقد روى مسلم  .هـ أ وهو العشار، هو الضريبة اليت يأخذها املاكس: ابن األثري
صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضى اهللا عنه  -يف صحيحه من حديث بريدة 

قـال  ". تاا صاحب مكس لغفر لهلقد تابت توبة لو ": ملا رجم الغامدية قال -
ـ : قوله: -رمحه اهللا تعاىل  - يالنوو والـذنوب   يفيه أن املكس من أقبح املعاص

وتكرر ذلـك منـه   ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظالمام عنده، املوبقات
  .هـ أ وانتهاكه للناس وأخذ أمواهلم بغري حقها وصرفها يف غري وجهها

 -من حديث عقبة بن عـامر  وضعفه األلباين ) ٢٩٣٧(داود  سنن أيب ويف
ال يدخل اجلنة : "قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -اهللا عنه  يرض

وعليه فإن الواجب عليك أن تبحث لنفسك عن عمل آخـر   ،)١("صاحب مكس
ذلك طلبا لسـالمة دينـك    واجتهد يف، تسلم فيه من ظلم الناس ودعائهم عليك

تستطيع فكاكًا ممـا   ا إذا كنت مكرها من بعض الظلمة والوأم، وبراءة عرضك
فال إمث عليك إذا علم اهللا الكراهة من قلبك هلذا العمل حىت جيعل لـك  ، أنت فيه

   .واهللا تعاىل أعلم، فرجا وخمرجا

  
  
  

                                                
  . سبق خترجيه) ١(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٣٩(

  :السؤال
سعود مام حممد بن وسئل الشيخ سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة جبامعة اإل

املكوس اليت يذكرها الفقهـاء يف   ياجلمارك اليت تأخذها الدولة ههل : اإلسالمية
  يؤخذ منه حالل؟ ؟ وهل مااجلمركيكتبهم؟ وما حكم فتح حمل للتخليص 

  :اجلواب
  :وبعد، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 -فاملكس هو ما يأخذه الظلمة وأعوام من عموم الناس من النقود وغريهـا 
  :ىن ذلك أنه البد أن يتحقق يف املكس أمرانومع، بغري حق

  .بغري رضاه هأن يؤخذ من صاحب -١

ومـىت  ، لمصلحة املسلمني العامةل ال، أن يأخذه اآلخذ ملصلحته اخلاصة -٢
واملكس احملرم كان معروفًا منتشرا عند . اختل أحد هذين الشرطني مل يكن مكسا

 .بيع والشراءويؤخذ قسرا عند ال، ويعرف أحيانا باإلتاوة، العرب
  :فيه يقول الشاعر

  ويف كل ما باع امرؤ مكس درهم  ويف كل أسواق العراق إتاوة 
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 -يف قوله عن الغامديـة  واملكس هو الذي عناه الرسول صلى اهللا عليه وسلم
لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكـس  : "رمجت بعد زناها ملا، -اهللا عنها يرض

  .الزنا أو أشد أي إن املكس احملرم مثل، )١("لغفر له
اجلمارك اليوم فهي ضرائب مالية توضع على بضائع تدخل لبالد املسلمني  أما

، تقررها الدولة لصاحل تشجيع البضائع واملنتجات احمللية لصاحل املواطن واملستهلك
  .وما جيمع من هذه الضرائب يدخل خزينة الدولة لصاحل األمة عامة

لتخلف الشـرطني  ، سابق ذكرهااملكوس ال يوعلى هذا فاجلمارك ليست ه
  .املشار إليهما سابقًا

وفـق   -وىف اإلسـالم خاصـة    -وإمنا شرعت اجلمارك يف الدولة احلديثة 
  .كما هو مقرر عند أهل العلم، املصلحة املرسلة يف الشريعة

وما يصـل  ، يوبناء على هذا فال حرج عليك يف فتح حمل للتخليص اجلمرك
. أسأل اهللا للجميع التوفيق والسـداد  -شاء اهللا إن  -إليك من هذا احملل حالل 

  .آمني

  : وسئل الدكتور صالح الصاوي
رمحة اهللا وبركاته، سؤايل عن حكم تأسيس شركة والسالم عليكم : السؤال

ألن هـذه العمليـة   ( ىتقوم حبساب الضرائب املترتبة من أرباح الشركات األخر
كات لتقدميها لدائرة الضـريبة يف  مث تقوم بتجهيز الطلبات للشر) معقدة يف أمريكا

                                                
  .سبق خترجيه) ١(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٤١(

خدمة أخري تستطيع الشركات اليت سوف تستفيد من خدماتنا أن تدفع ضرائبها 
هل ما سوف تقوم به شـركتنا  . االنترنتالكترونيا عن طريق موقع شركتنا على 

  .حالل أم حرام؟ جزاكم اهللا خريا
  عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته : اجلواب

  رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد  ىالة علاحلمد هللا والص
ال بديل للمقيم يف الغرب من التعامل مع جهـات الضـرائب، فهـو مـن     
ضرورات اإلقامة يف هذه اتمعات، وليس كل الضرائب من قبيل املكوس احملرمة، 
بل منها ما يكون كذلك ومنها ما ليس كذلك، وعلى هذا فال حرج يف تأسيس 

حلساب الضرائب على أن يستصحب نية تقليل املفاسد وإعانة املمولني من شركة 
إذا  حـىت خالل الوسائل القانونية لتقليل ما جيب عليهم دفعه إيل اجلهات املعنية، 

تضمنت الضرائب مظلمة كان ذه النية وكيالً عن املظلوم يف ختفيـف املظلمـة   
  على ظلمه، واهللا تعايل أعلي وأعلم الواقعة عليه وليس وكيالً عن الظامل يف إعانته 

  القضاةن عوسئل الدكتور م
ما حكم الضرائب يف البالد اليت ال تطبـق أحكـام الشـريعة    : السؤال
  اإلسالمية؟

، األلبـاين، باعتبـار   نيابن باز، ابن عثـيم : العلماء ىوما توجيهكم لفتاو
  .اوجزاكم اهللا خري. الضرائب من املكوس الواردة يف األحاديث

يل مفسـدة أعظـم   هي كذلك لكن االمتناع عن دفعها يـؤدي إ : واباجل
واحلل أن يشتغل الناس بالدعوة واإلصـالح السياسـي   ، وخروج على السلطان
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التدرجيي الذي ينتهي بتطبيق أحكام الشريعة ورفع الظلم عن الناس والعدالـة يف  
  .توزيع الثروة

  :اللجنة الدائمة لإلفتاء ىفتاو: ثانيا
   :اجلماركة الدائمة يف اللجن ىفتو

مي يف تالبن حجر اهلي) الزواجر عن اقتراف الكبائر(قرأت يف كتاب : سؤال
عنها، وأن أصحاا أشد النـاس   حكم املكوس، وي النيب صلى اهللا عليه وسلم

على حتصيل الرسوم اجلمركية  اقتصادهاعذابا يوم القيامة، وكثري من الدول يعتمد 
يقوم التجار بإضافتها إىل مثـن   ت وهذه  الرسوم بالتايلاعلى الواردات والصادر

و ذه األموال احملصلة تقوم الدولة مبشروعاا ، البضاعة املباعة بالتجزئة للجمهور
فأرجو توضيح حكم هذه الرسوم وحكم اجلمـارك  . املختلفة لبناء مرافق الدولة

  كم؟يعترب نفس احل والعمل ا وهل يعترب نفس حكم املكوس أم ال
حتصيل الرسوم اجلمركية من الواردات والصادرات مـن  ، احلمد هللا :اجلواب

ولو كانت ممن يصرفها والة األمور يف ، والعمل ا حرام، واملكوس حرام، املكوس
صلى اهللا عليه وسلم عن أخذ  املشروعات املختلفة كبناء مرافق الدولة لنهى النيب

ـ فقد ثبت يف حديث ، املكوس وتشديده فيه يف رجـم   هعبد اهللا بن بريدة عن أبي
ـ  يوالذ: "صلى اهللا عليه وسلم قال الغامدية اليت ولدت من الزنا أن النيب  ينفس

وروى أمحد وأبو داوود  .)١("بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
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)١٤٣(

يدخل اجلنة  ال: "واحلاكم عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .)١("ب مكسصاح

 º﴿: واملكاس داخل يف عموم قوله تعاىل: يف كتابه الكبائر وقد قال الذهيب

»    ¼     ½         ¾   ¿   À   Á   Â  Ã        Ä    Å Æ   Ç    È 
É  ﴾)٢(.  

واملكاس من أكرب أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ مـا ال  
: ة وحديث عقبـة املتقـدمني مث قـال   واستدل على ذلك حبديث بريد، يستحق

وجاىب املكـس وكاتبـه   ، واملكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص
كلون للسحت آوشاهده وآخذه من جندى وشيخ وصاحب راية شركاء يف الوزر 

  .هـ أ واحلرام

l  k  ﴿: وألن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قـال تعـاىل  

  m   n   o   ﴾)ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال يف   وملا، )٣
إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام ": خطبته مبىن يوم العيد يف حجة الوداع

  . )٤("عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
  .٤٢: الشورى) ٢(
  .١٨٨: البقرة) ٣(
  .٦٥٥١كتاب الفنت رقم : حيح البخاريص )٤(
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فعلى املسلم أن يتقى اهللا ويدع طرق الكسب احلرام ويسلك طرق الكسب 
 P Q﴿: قال اهللا تعاىل، مد ومن يستغن يغنه اهللاحلالل وهى كثرية وهللا احل
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 Ã Ä   Å Æ﴿: سبحانه وقال ،)١(﴾  © ̈ § ¦ ¥ ¤ ¢£ ¡
Ç È É Ê                 ﴾)٢(.  

  وباهللا التوفيق
  .٢٣/٤٨٩اوى اللجنة الدائمة لإلفتاء من فت

  ) ٣٩٤٦١(موقع اإلسالم سؤال وجواب السؤال رقم 
، وقد مسعت أن هذا العمل غـري جـائز شـرعا   ، أعمل يف اجلمارك :سؤال

فشرعت يف البحث يف هذه املسألة وقد مرت مدة طويلة وأنا أحبث دون أن أصل 
  .قدر املستطاع املسألة أرجو منكم أن تفصلوا يل. إىل نتيجة شافية

   ..احلمد هللا :اجلواب

  
                                                

  .٣-٢: الطالق) ١(
  .٤: الطالق) ٢(
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)١٤٥(

العمل يف اجلمارك وحتصيل الرسوم على ما جيلبه الناس من بضائع أو : أوالً
  :األصل فيه أنه حرام، أمتعة

إذ ال جيوز أخذ مال امرئ معصوم إال بطيب ، ملا فيه من الظلم واإلعانة عليه
ومن ذلك قولـه  ، هوالتشديد في، وقد دلت النصوص على حترمي املكس، نفس منه

لقد تابت توبة لو تاا ": صلى اهللا عليه وسلم يف املرأة الغامدية اليت زنت فرمجت
  .)١("صاحب مكس لغفر له

، والذنوب املوبقات يفيه أن املكس من أقبح املعاص" :رمحه اهللا يقال النوو
ناس وانتهاكه لل، وتكرر ذلك منه، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظالمام عنده

  هـ.أ "وصرفها يف غري وجهها، وأخذ أمواهلم بغري حقها
اهللا عنه  يعن عقبة بن عامر رض) ٢٩٣٧(وأبو داود ) ١٧٣٣٣(وروى أمحد 

ال يدخل اجلنـة صـاحب   : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
  .)٢("مكس

مـاكس أو  (ويسمى آخـذها  ، واملكس هو الضريبة اليت تفرض على الناس
وقد ذكر العلماء للمكس . ألنه كان يأخذ عشر أموال الناس) عشار(أو ) مكاس

  .عدة صور
وهى دراهم كانت تؤخذ من البـائع يف  ، ما كان يفعله أهل اجلاهلية: منها
  .األسواق

                                                
  .سبق حترجيه) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
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وكـانوا يقـدروا علـى    ، دراهم كانت تؤخذ من التجار إذا مروا: ومنها
  .ن شبهاً  باجلماركيكو وهذا أقرب ما، األمحال أو الرؤوس وحنو ذلك

املكـس  : القاموس يف: فقال، "عون املعبود " الثة يف هذه الصور الث وذكر
أو ، السلع يف األسواق يف اجلاهلية يودراهم كانت تؤخذ من بائع، النقص والظلم

  .بعد فراغه من الصدقة) عامل الزكاة(درهم كان يأخذه املصدق 
 ويف، وهـو العشـار  ، ا املاكساليت يأخذه هو الضريبة :»النهاية«وقال يف 

الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكسا باسم : أراد بصاحب املكس :»شرح السنة«
  هـ.أالعشر 

صاحب املكس هو من يتوىل الضـرائب  : »نيل األوطار«يف  الشوكاينوقال 
  هـ.أاليت تؤخذ من الناس بغري حق 

كبـائر   وقد نص بعض أهل العلم على أنـه مـن  ، واملكس حمرم باإلمجاع
  .وبنالذ

أي  –حيرم تعشري أموال املسلمني  ):٦١٩/ ٢( »مطالب أوىل النهى«قال يف 
اليت ضرا امللوك على النـاس بغـري    –أي الضرائب  –والكلف  –أخذ عشرها 

  هـ.أال يسوغ فيها اجتهاد : القاضيقال . إمجاعا شرعيطريق 
الكبرية  ):١/١٨٠( »الزواجر عن اقتراف الكبائر«يف  املكيوقال ابن حجر 

، والدخول يف شيء من توابعها كالكتابة عليها، جباية املكوس: الثالثون بعد املائة
اهللا  وهو داخل يف قـول . ال بقصد حفظ حقوق الناس إىل أن ترد إليهم إن تيسر
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       º   »   ¼    ½        ¾   ¿   À   Á   Â   Ã ﴿: تعــاىلســبحانه و

ÅÄ Æ Ç  È É  ﴾)١(.  

، وكائله، ووازنه، وشاهده، وكاتبه، املكس من جايب: بسائر أنواعه واملكاس
فإم يأخذون ما ال ، بل هم من الظلمة أنفسهم، وغريهم من أكرب أعوان الظلمة

ألن ، وهلذا ال يدخل صاحب مكس اجلنـة ، يستحقه ويدفعونه ملن ال، يستحقونه
  .حلمه ينبت من حرام

ومن أين للمكاس يوم القيامة أن يـؤدى   ،فألم تقلدوا مبظامل العباد: وأيضا
رسـول   يا: أتدرون من املفلس؟ قالوا":  احلديث الصحيح، الناس ما أخذ منهم

يوم  من يأيت إن املفلس من أميت: قال. املفلس فينا من ال درهم له وال متاع، اهللا
، وأخذ مـال هـذا  ، وضرب هذا، وقد شتم هذا، القيام بصالة وزكاة وصيام

فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما ، وهذا من حسناته، ن حسناتهفيأخذ هذا م
  .)٢( "عليه أخذ من سيئام فطرح عليه مث طرح يف النار

اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   يوعن عقبة بن عامر رض
  .)٣("يدخل اجلنة صاحب مكس ال": يقول

                                                
  .٤٢: الشورى) ١(
، والترمذي يف سـننه  )٤٦٧٨(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظلم  )٢(

، وأمحد يف مسنده يف )٢٣٤٢(الرقائق والورع باب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص كتاب صفة القيامة و
  ).٧٦٨٦(باقي مسند املكثرين من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  .سبق خترجيه) ٣(
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أي . اسـم العشـر  يريد بصاحب املكس الذي يأخذ مكسا ب: يقال البغو
  . الزكاة

ومكسا آخر ، أما اآلن فإم يأخذون مكسا باسم العشر: يقال احلافظ املنذر
حجتهم ، ويأكلونه يف بطوم نارا، يأخذونه حراما وسحتا يءبل ش، ليس له اسم

  هـ.أ وهلم عذاب شديد، وعليهم غضب، فيه داحضة عند رم
 :١١٥ص : »السياسة الشـرعية « وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف

) يأخذ ماالً مقابل احلماية: يأ(ولكنه يأخذ خفارة ، وأما من كان ال يقطع الطريق
فهـذا  ، أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب واألمحال وحنو ذلـك 

ـ ، وليس هو من قطاع الطريق... عليه عقوبة املكاسني، مكاس  ن الطريـق ال إف
 صلى اهللا عليه وسلم حىت قال النيب، شد الناس عذابا يوم القيامةمع أنه أ، ينقطع به

  .هـ أ" لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له: "يف الغامدية
العمـل   وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن العمل يف البنوك الربويـة أو 

علـى  وأن العمل يف اجلمارك يقوم ، مبصلحة اجلمارك أو العمل مبصلحة الضرائب
  .وحتديد الرسوم اجلمركية عليها، فحص البضائع املباحة واحملرمة كاخلمور والتبغ

حة الضرائب على الصفة اليت ذكرت فهو حمرم لإذا كان العمل مبص: فأجابت
وملا فيه من إقرار احملرمات وجباية الضـرائب  ، ملا فيه من الظلم واالعتساف، أيضا
  هـ.أ عليها

  ).١٥/٦٤( "فتاوى اللجنة الدائمة " 
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، كتابتها واإلعانة عليهـا  أو، ومن هذا يتبني أن أخذ هذه الرسوم والضرائب
  . حمرم حترميا شديدا

وامتناعك من العمل فيه لـن  ، نظرا ألن هذا الظلم واقع على املسلمني: ثانيا
أن  - إذا مل نستطع إزالة املنكر بالكليـة  -يف مثل هذه احلال  يينبغ يفالذ، يرفعه

  .أو فلرتل حنن عنه ىل تقليله ما أمكننسعى إ
يف هذا العمل بقصد رفع الظلم وختفيفه عـن املسـلمني    ةالوظيفكانت فإذا 

، أما من دخل يف هذا العمل بقصد الراتب، فأنت يف ذلك حمسن، بقدر استطاعتك
ومن أصـحاب  ، نه يكون من الظلمةإوحنو ذلك ف، أو تطبيق القانون، أو الوظيفة

. ذ من أحد شيئًا ظلما إال أخذ بقدره من حسناته يوم القيامـة ولن يأخ، املكس
  .نسأل اهللا السالمة والعافية

 وال): ٢٨/٢٨٤( »جمموع الفتاوى«قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 
  :فإن التعاون نوعان، حيل للرجل أن يكون عونا على ظلم

دود واستيفاء احلقـوق  تعاون على الرب والتقوى من اجلهاد وإقامة احل: األول
  ....اهللا به ورسوله فهذا مما أمر، وإعطاء املستحقني

أو أخذ مـال  ، كاإلعانة على دم معصوم،تعاون على اإلمث والعدوان: والثاين
فهذا الـذي حرمـه اهللا   ، وحنو ذلك، يستحق الضرب أو ضرب من ال، معصوم
  ...ورسوله
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وعلى قول الـنيب   ،)ا استطعتمفاتقوا اهللا م: (عاىلومدار الشريعة على قوله ت
  .)١("إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم": صلى اهللا عليه وسلم

فـإذا  . وتعطيل املفاسد وتقليلها، وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها
ودفع أعظم املفسدتني مع ، تعارضت كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها

واملعني على اإلمث والعدوان من أعان الظامل علـى  ، هو املشروع: ااحتمال أدنامه
فهو وكيل : على أداء املظلمة وم على ختفيف الظلم عنه أولأما من أعان املظ، ظلمه

أو الذي يتوكل يف محل املال له إىل ، مبرتلة الذي يقرضه، ال وكيل الظامل، املظلوم
  .الظامل

اال فاجتهد يف دفع ذلـك  وىل اليتيم والوقف إذا طلب ظامل منه م: مثال ذلك
وما علـى  ، فهو حمسن، مبال أقل منه إليه أو إىل غريه بعد االجتهاد التام يف الدفع

  ...احملسنني من سبيل
سوق أو مدينة فتوسط  كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو

وقسطها بينهم على قدر طاقتهم ، رجل منهم حمسن يف الدفع عنهم بغاية اإلمكان
بل توكل هلـم يف الـدفع عنـهم    ، وال ارتشاء، وال لغريه،  حماباة لنفسهمن غري

لكن الغالب أن من يدخل يف ذلك يكون وكيل الظـاملني  ، كان حمسنا: واإلعطاء
وهذا مـن أكـرب   . وآخذًا ممن يريد) يدافع عنه يأ(حمابيا مرتشيا خمفرا ملن يريد 

                                                
متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنة رسول اهللا ) ١(

، ومسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب تـوقريه صـلى اهللا عليـه وسـلم     )٦٧٤٤(وسلم  صلى اهللا عليه
)٤٣٤٨.(  
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م وأشباههم مث يقـذفون يف  الظلمة الذين حيشرون يف توابيت من نار هم وأعوا
  .هـ.ا" النار 

  :حكم الضرائب املأخوذة على البضائع
  حكم اجلمرك على البضاعة املستوردة؟ ما :سؤال

اجلمارك للتقليـل مـن قيمـة     يوهل جيوز دفع مبلغ من املال ألحد موظف
  اجلمرك؟
يمـة  يدفع مبلغ من املال للموظف الذي يقوم بتقدير اجلمارك للتقليل من ق: مثال

  .اجلمرك أو لتقدمي تقرير خمالف للواقع
: لقول اهللا تعاىل، أما املكوس املأخوذة من املسلمني فحرام، هللا احلمد :اجلواب

وقول ، )١(﴾ @   ?  <   =   >   ;      :  9﴿
 .)٢("حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منـه  ال: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

عن اجلمارك اليت تؤخذ  ٢/٢١٥الروضة الندية  يف يوقال صديق بن حسن البخار

                                                
  .٢٩: النساء) ١(
أخرجه أمحد يف مسنده من أول مسند البصريني من حديث عمرو بن يثريب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(
بيهقي يف شعب اإلميان الثامن ، وال)١٥٧٠(، وأبو يعلي يف مسنده من مسند عم أيب حرة الرقاش )٢٠١٧٠(

، ويف سننه الكربى كتاب الغصب )٥٤٩٢(والثالثون من شعب اإلميان وهو باب من قبض اليد على األموال 
، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد كتاب البيـوع بـاب   )١١٣٢٥... (باب من غصب لوحا فأدخله يف سفينة

أبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معني، وقـال يف  رواه أبو يعلي، و): ٦٨٦٦(الغصب وحرمة مال املسلم 
  ).٧٦٦٢(رجاله ثقات، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : ٤/١٧٤موضع آخر 
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 )و إال املكس من غري شك وال شـبهة فهذا عند التحقيق ليس ه: (من املسلمني
وهو دراهم كانت تؤخذ من ، هو الضريبة واإلتاوة -بفتح امليم  -هـ واملكس.أ

واملكـس   ،)١(أو تؤخذ من التجار إذا مروا ، السلع يف األسواق يف اجلاهلية يبائع
مث أتت النيب ، يف املرأة اليت زنت وب لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمنن كبائر الذم

لقد تابت توبة لـو  ، بيده ينفس يوالذ" :ليقيم عليها احلد صلى اهللا عليه وسلم
رمحه اهللا يف شرح صـحيح مسـلم    يقال النوو، "تاا صاحب مكس لغفر له

  هـ.ألذنوب املوبقات وا، يأن املكس من أقبح املعاص: فيه): ١١/٢٠٣(
وإذا مل جيد املسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إال بدفع مبلغ من املـال  

أما بالنسـبة للموظـف   ، ملوظف اجلمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع
انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية . الذي أخذ هذا املال فإنه حرام عليه

ذا مل يترتب على تلك الرشوة االضـطرارية مفسـدة   هذا إ). ٣٥٨، ٣٠/٣٥٩(
: وأيضا. فإن ترتب على دفعها مفسدة أكرب فإنه ال جيوز القيام بذلك حينئذ، أكرب

وإذا اضطر الشخص إىل الدفع فإنه يدفع ، جيب االنتباه إىل عدم الوقوع يف الكذب
صاحل املنجـد   الشيخ حممد. واهللا تعاىل أعلم. عند اهللا تعاىل مظلمتهوحيتسب أجر 

  ).٢٥٧٥٨(موقع اإلسالم سؤال وجواب رقم 

                                                
  .٢٥٤٨عون املعبود حديث رقم ) ١(
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  الخاتمة
  

أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى : لقدمت حبمد اهللا تعاىل حبث احملور األول
  :اآلتية األعمالواعتبار املال فيما حيل وحيرم من 

  الاإلعالميالعمل يف ا.  
 العمل يف قطاع تقنية املعلومات.  
 قات االئتمانالعمل يف شركات بطا.  
 العمل يف شركات التأمني.  
 العمل يف أجهزة الضرائب.  

يف  الشـرعي وكان ملخص ما انتهينا إليه يف حبث تلك القضايا وبيان احلكم 
عليها مـن   يأن العمل والوظيفة يف هذه ااالت مرتبط باحلكم الشرع: العمل ا

  .حرمتها ناحية جوازها أو
 ا فالعملا حرام والفما كان منها جائز ا فالعملا جائز وما كان منها حمرم 

عموم البلـوى   باح إال يف حدود الضرورة أو احلاجة اليت ترتل مرتلة الضرورة أوي
مع األخذ يف االعتبار أن الورع هو خري ديننا  .وىف ضوء تعاليم الشريعة اإلسالمية

، نقذ لنا من ورطتنـا وأن اتقاء الشبهات هو امل، أمسى غاياتنا يمة هذوأن براءة ال
ق اهللا توأن من ي، قذ من الضاللنالل هو امليل احلدوأن الصدق يف البحث عن الب



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)١٥٤(

 

ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه وهو ، حيتسب جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال
  .واحلمد هللا رب العاملني. كافيه
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  الخالصة
  

قلية أن هذه القضـايا  واألدلة النقلية والع، لقد اتضح بعد ذكر اآلراء الفقهية
  .هو حمل خالف بني العلماء ومنها ما، هو ظاهر احلرمة باتفاق منها ما

  .وأن يتورع عما فيه شبهة، واألفضل أن يستربئ املرء لدينه
  .)١("خري دينكم الورع: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم

 ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه: "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)٢("ومن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه

  .فالترك أوىل، فالعمل يف مثل هذه املستنقعات ميكن أن يغرق صاحبه

 P Q﴿. ومن يستعفف يعفـه اهللا ، ومن يستغن يغنه اهللا، والنجاة النجاة
R S  T  U V W X Y Z [  \ 

                                                
أخرجه احلاكم يف مستدركه كتاب العلم ووافقه الذهيب على شرطهما، والطرباين يف معجمه األوسط يف ) ١(

مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عبد اهللا بن عبـد القـدوس،   : ، وقال)٣٩٦٠(ه علي اجلزء الرابع من امس
والبيهقي يف شعب اإلميان يف السابع عشر من شعب اإلميان وهو باب يف طلب العلم فصل يف فضـل العلـم   

رواه ): ٤٧٨(، قال اهليثمي يف جممع الزوائد كتاب العلم بـاب يف فضـل العلـم    )١٧٠٦(وشرف مقداره 
لطرباين يف األوسط والبزار وفيه عبد اهللا بن عبد القدوس وثقه البخاري وابن حبان، وحسن احلديث املنذري ا

، واأللباين يف صحيح الترغيب والترهيب ١/٢٣٢، وصححه اهليثمي يف الزواجر ٣/٢٤يف الترغيب والترهيب 
)٦٨.( 
، ومسـلم يف  )٥٠(من استربأ لدينـه  متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب فضل  )٢(

  ).٢٩٩٦(صحيحه كتاب املساقاة باب أخذ احلالل وترك الشبهات 
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] _^  ̀a b c d           e  f g ih j k   l 
m    n     o   p    q    r    s   t    vu   w   x   y   z   {   }| 

ــال ،)١(﴾   ©   ̈   §   ¦   ¥   ¤ £  ¢   ¡    �     ~  Ã   Ä     Å    ﴿: وق
Æ   Ç   È   É   Ê          ﴾)وألن يلقى املرء ربه وقد برئت ساحته خري له مـن  ، )٢

إال  حفالدنيا ال تنصـل الدنيا وما فيها وعسى اهللا أن يرد األمة إىل دينها ردا مجيال 
  !!.بالدين وصالح األحوال مرتبط بصالح األعمال

                                                
  .٣-٢: الطالق) ١(
  .٤: الطالق) ٢(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٥٧(

  مشروع قرار
  

أن العمل يف هذه ااالت مرتبط باحلكم  :البحث إىل مشروع قرار يقرر فيه يينته
الشرعي عليها من ناحية جوازها أو حرمتها فما كان منها جائزا فالعمل ا جائز، 

ا حرام وال يباح إال للضرورة أو احلاجة اليت تـرتل  وما كان فيها حمرما فالعمل 
مرتلة الضرورة، أو عموم البلوى، ويف ضوء تعاليم الشريعة اإلسالمية وذلك ملـا  

  :يلي

  .وما أحله رسوله صلى اهللا عليه وسلم، احلالل هو ما أحله تعاىل -١
  .وما حرمه رسوله صلى اهللا عليه وسلم، حرمه اهللا تعاىل واحلرام ما

   º   »    ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Â  Ã   ¹ ﴿: تعاىل هلقول

Ä  Å Æ       Ç   È    É   ﴾)١(.  

: والطيب يستغىن به عن اخلبيث لقوله تعـاىل ، إن يف احلالل غنية عن احلرام -٢
﴿ Z  Y X W V U﴾)وقوله تعاىل، )٢ :﴿m n 

                                                
  .١٦٨: البقرة) ١(
  .١٥٧: األعراف) ٢(
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o p q  r s t    vu w x y z  
{ |  ﴾)١(.  

. يكون إال للضرورة اليت تؤدى باإلنسان إىل اهلالك إن اللجوء إىل احلرام ال -٣
     +   * ﴿: لقوله تعـاىل ؛ ترتل مرتلة الضرورة وتقدر بقدرهاأو احلاجة اليت 

  W X Y ﴿ :ولقوله تعـاىل ، )٢(﴾ 3 2   1 0  / .  - ,

Z [ \ ^] _ ̀ a b  ﴾)ولقوله تعاىل، )٣: ﴿ i 
j     k      l m   n o p    rq s t  u v  ﴾)٤(.   

اهللا ويبحث عن البديل فإن تقوى اهللا ترفع احلرج وخترج  يعلى املرء أن يتق -٤
وتبعد عن كل شر لقوله ، وتيسر األمر بكل خري، وتوسع يف الرزق، من الضيق
 P Q R S  T  U V W ﴿: تعاىلسبحانه و

X Y Z   [    \   ]   ̂  _ ̀   a   b   c   d             

e    f g ih j   k     l   m    n      o    p    q     r     s    t    

u  v w x y z   {   |  } ~      �    ¡    ¢  £ ¤    ¥   ¦   §   

                                                
  .١٠٠: املائدة) ١(
  .١١٩: األنعام) ٢(
  .٣: املائدة) ٣(
  .١٧٣: البقرة) ٤(



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٥٩(

¨   ©   ª «   ¬     ®    ¯   ° ±   ²   ³   ´   µ   

¶    ¸   ¹  º   » ¼   ½   ¾   ¿   À   ÂÁ    Ã   Ä     Å    

Æ    Ç    È    É Ê            ﴾)١(.  

ملا رواه اإلمام أمحد يف كتاب الزهـد بـرقم    على املرء أن يتورع عن احلرام -٥
  .)٢("خري دينكم الورع"  :١٣٥٠

فمـن اتقـى   " :على املرء أن يبعد عن الشبهات لقوله صلى اهللا عليه وسلم -٦
  .)٣("الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

                                                
  .٤-٢: الطالق) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
  .سبق خترجيه) ٣(
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  المصادر والمراجع
  

  :القرآن الكرمي وتفاسريه: أوالً
  .املطبعة املصرية يللراز) مفاتيح الغيب( الكبري التفسري -١

 .تفسري القرآن  العظيم البن كثري مطبعة احلليب -٢

  .مطبعة دار الكتب اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب -٣

  :النبوية ةالسن: ثانيا
  .مطبعة الشعب يمع فتح البار يمام البخاراجلامع الصحيح لإل -١

 .ةيطبعة املصرامل يصحيح مسلم لإلمام مسلم مع شرح النوو -٢

 .مطبعة احلليب يالترغيب والترهيب للمنذر -٣

  .حكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العبداإل -٤

  :الفقه: ثالثًا
  .ط املطبوعات العلمية ينبدائع الصنائع للكاسا -١

 .ط مصطفى حممد اهلداية للمرغيناين -٢

 .ن عابدين ط امليمنيةبرد احملتار ال -٣



 سيد السيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٦١(

 .يةاملدونة الكربى لإلمام مالك ط اخلري -٤

 .الرسالة للقريواين -٥

 .بداية اتهد واية املقتصد البن رشد ط االستقامة -٦

 .ط األمريية ياألم لإلمام الشافع -٧

 .يط املكتب اإلسالم يروضة الطالبني للنوو -٨

 .ط السنة احملمدية الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت -٩

  .فتاوى اإلمام ابن تيمية ط كردستان - ١٠

 .ط دار الفكر بريوت يية للدكتور وهبه الزحيلنظرية الضرورة الشرع - ١١

 .ط مكتبة وهبه يفقه الزكاة للدكتور القرضاو - ١٢

موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة للدكتور على السالوس ط دار الثقافة  - ١٣
  .قطر

  :أصول الفقه: رابعا
  . حتقيق الشيخ أ محد شاكر ط احلليب يالرسالة لإلمام الشافع -١

 .البن حزم ط املنريية اإلحكام يف أصول األحكام -٢

 .ط احلليب للقرايف الفروق -٣
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 .ط املنار االعتصام للشاطيب -٤

  .الوجيز يف قواعد الفقه الكلية للبورنو ط مؤسسة الرسالة -٥

  :الدراسات اإلسالمية العامة: خامسا
  .ط احلليب الكبائر للذهيب -١

 .اللهفان البن القيم ط احلليب إغاثة -٢

 .يمتالزواجر البن حجر اهلي -٣

 .ط الرباط ب اإلدارية للكتاينالتراتي -٤

 .اإلسالم واألوضاع االقتصادية للشيخ الغزايل ط -٥

 .العدالة االجتماعية للشهيد سيد قطب -٦

 .تنظيم اإلسالم للمجتمع ألىب زهرة -٧

 .رفعت احملجوب. االقتصاد السياسي د -٨

 .على عبد الواحد واىف ط احلليب. االقتصاد السياسي د -٩

  .مهديالضمان االجتماعي للدكتور صادق  - ١٠



 صالح الدرويش/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)١٦٣(

  

 أحكام على أثر الضرورة والحاجة
  ألقلیات المسلمةا ممارسة

  :لألعمال التالیة
 الوظائف العامة -المصارف  –المحاسبة 

  )كالقضاء والنیابة والمحاماة(
  
  
  


المملكة العربیة  - القطیف  -العامة محكمة الالقاضي ب

   السعودیة
   عضو المجمع
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق
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  هللا الرحمن الرحیمبسم 

  المقدمة
  

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شـرور  
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي، وأشهد 

  .أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
أحباث وجماميع ودراسات كثرية عن األقليـات   فهذا حبث خمتصر مستل من

مت ذيبه وترتيبه إللقاء الضوء على مسائل مهمة حيتاجها . املسلمة يف بالد الغرب
  :املسلمون يف تلك البالد، وجعلت خطة البحث على النحو التايل

  .مقدمات تعريفية: الفصل األول
  .ومرتكزاته فقه األقليات: املبحث األول
  .تعريف الضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعتبار املآل: املبحث الثاين

: لألعمال التاليـة  ألقليات املسلمةا ممارسة أحكام :الفصل الثاين
  الوظائف العامة -احملاسبة  -البنوك الربوية 

  .حكم العمل يف البنوك الربوية: املبحث األول
  .في مجال المحاسبة حكم العمل: املبحث الثاين

  .القضاء والنيابة واحملاماة: حكم العمل يف الوظائف العامة :املبحث الثالث
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٦٧(
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  الفصل األول
  مقدمات تعریفیة
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٦٩(
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  المبحث األول

  ومرتكزاتھ فقھ األقلیاتب التعریف
  

  :صطلح األقلياتالتعريف مب
مصطلح سياسي جرى يف العرف الدويل، يقصد به جمموعة أو فئـات مـن   

حيث العرق أو اللغة أو الدين إىل غري ما تنتمـي   رعايا دولة من الدول تنتمي من
  . إليه األغلبية
وأصبح له بعد سياسي واجتمـاعي  ، راج مصطلح األقليات يف عصرناوقد 

وقانوين نتيجة اهلجرات واالختالطات، واالختالفات الثقافية واحلضـارية، مـع   
  .االحتكاك فيما بني اجلماعات املختلفة

  :املسلمة األقليات
ليات اإلسالمية يف الغرب واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وإثارة قية األعد قضت

مليون مسلم ) ٢٢(للجدل؛ إذ ميثل الوجود اإلسالمي فيه ثقالً بشريا يقدر حبوايل 
يف أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية فقط، وقد بدأت هجرة املسـلمني  

بعد احلرب العامليـة الثانيـة    -لحوظوبشكل م -إىل الغرب يف العصر احلديث 
ابتغاء الرزق، وحتصيل العلم، وطلب األمـن فـرارا مـن    : ألسباب متعددة منها

، بيد أن هذه اهلجرة قد اتسعت وتضـاعفت  ...االضطهاد، وغريها من األسباب
أعدادها، وحتولت من كوا هجرة عابرة إىل جالية مستقرة تبحث عن مقتضيات 



 صالح الدرويش/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٧١(

ور اجليل الثاين والثالث الذين محلوا اجلنسيات األوروبيـة  وجودها خاصة مع ظه
واألمريكية ولغام، فتعززت احلاجة إىل قيام املؤسسات اليت حتتاج إليها اجلماعات 
املسلمة حفاظًا على هويتها وشخصيتها دون عزلة أو انكفاء؛ فأُنشئت املسـاجد  

فيه، وعقدت املؤمترات، وأُقيمت للعبادة، واملدارس للتعليم، واألندية للتوجيه والتر
املخيمات، وأُلقيت الدروس واحملاضرات، وفُرغ الدعاة واملعلِّمـون، وإزاء هـذا   
الوجود املتعاظم للجالية اإلسالمية إضافة إىل اجليل الثاين والثالـث مـن أبنـاء    
املهاجرين الذي نشأ يف بالد الغرب، واعتناق العديد من األوروبيني واألمريكـان  

لدين اإلسالمي، والنظر إىل العيش يف الغرب على أنه بلد املواطنة؛ فقد بـرزت  ل
حتديات وإشكاالت حول مرتكزات العالقة وفقه األقليات املسلمة يف جمتمع يعيش 

  .خارج دار اإلسالم

  :مصطلح فقه األقليات

ا يراد مبصطلح فقه األقليات اإلسالمية معرفة األحكام الشرعية اليت حيتاج إليه
  .املسلمون الذين يقيمون يف بالد حتكمها سلطة غري إسالمية

فقه األقليات هو فقه نوعي يراعي ارتباط احلُكم الشرعي بظروف اجلماعة ف
وباملكان الذي تعيش فيه، فهو فقه مجاعة حمصورة هلا ظروف خاصة، يصلح هلا ما 

  .ال يصلح لغريها
قليات اإلسالمية، وحاجتهم وقد نشأ هذا املصطلح يف هذا العصر النتشار األ

إىل معرفة األحكام الشرعية يف الوقائع اليت ترتل م، واملتأمل يف حال األقليـات  
اإلسالمية جيد أنه ال ميكن أن يقاس حبال املسلمني الـذين يعيشـون يف الـبالد    
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اإلسالمية من كل وجه، ألن مسلمي األقليات يفتقدون كثريا مـن املقومـات   
د احلاكم املسلم، واحملاكم اإلسالمية، واألنظمة اإلسالمية؛ سواء األساسية كوجو

كانت يف جمال األحوال الشخصية أو املعامالت املالية، أو اجلنايات والقضاء، كما 
أم يتعاملون مع غري املسلمني بشكل دائم بسبب إقامتهم يف بالدهـم، وهلـذا   

لى ضوء هذه احلال، فوجـد  احتاجوا إىل من يقوم بدراسة املسائل املختصة م ع
االهتمام ذا الفقه من قبل املتخصصني، وأُنشئت اامع الفقهية يف البالد الغربية 
لدراسة مسائل هذا الفقه كالس األورويب لإلفتاء والبحوث، وجممـع فقهـاء   

 .الشريعة بأمريكا الشمالية
متييز هذا الفقـه  تسمية هذا الفقه بفقه األقليات تسمية اصطالحية يراد منها ف

املسائل اليت حيتاج إىل معرفة حكمهـا املسـلمون   : حبسب موضوعه، وموضوعه
الذين يعيشون يف بالد كافرة، فإذا أُطلق هذا االسم تبادر إىل الذهن املسائل الـيت  
يتناوهلا هذا الفقه، وانتشرت هذه التسمية يف العصر املتأخر لوجـود األقليـات   

الد غري اإلسالمية، مما مل يكـن معهـودا يف العصـور    اإلسالمية يف كثري من الب
   .السابقة

  :الفقه اإلسالمي العامب وعالقتهفقه األقليات 

فقه األقليات ليس منعزال عن الفقه اإلسالمي العام، وال هو مسـتمد مـن   
  .مصادر غري مصادره، أو قائم على أصول غري أصوله
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، وهلذا فهو حيمـل معـامل   هو جزء من الفقه اإلسالمي، وليس أجنبيا عنهف
وأصول الفقه اإلسالمي املعروفة لدى الفقهاء، ولكنه يتميز يف موضوعه جبملـة  

  : ما يلي منها أمور
  .يعتمد هذا الفقه يف كثري من مسائله على قواعد الضرورة واحلاجة -
كما يعتمد يف كثري من مسائله على تطبيق قاعـدة املصـاحل واملفاسـد،     -

  .اواملوازنة بينهم
دراسة هذا الفقه تقتضي إدراك واقع األقلّيات اإلسالمية من ناحية أحوال  -

حيام االجتماعية والسياسية، ومعرفة طبيعة أعماهلم، وعالقام مع غريهم، وما 
  . ميرون به من أحوال وعوائد تؤثر يف إعطاء احلكم

انني اليت تفرض دراسة هذا الفقه حتتاج إىل اإلملام يف اجلملة باألنظمة والقو -
  . على املسلمني يف تلك البالد

ضبط فقه األقليات اإلسالمية يقتضي من صاحبه االطّالع على املسـائل   -
سواء كان هـذا يف جانـب   ، والوقائع اليت يكثر السؤال عنها يف بالد األقليات

العبادات أو املعامالت أو األحوال الشخصية، وغريها، ويوجد هـذا يف فتـاوى   
املشهورين، ويف قرارات اامع الفقهية الـيت تناولـت فقـه األقليـات      العلماء

اإلسالمية، ويف الدراسات واألحباث العلمية اليت تناولت هذا الفقه من قبل املهتمني 
 .من أهل العلم
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  :من حيث مثرات الفقه من األحكام

 قـد  نهينبين اجلسم األكرب لفقه األقليات على مثرات الفقه العام نفسها، غري أ
يلجأ إىل اجتهادات كانت مرجوحة، أو غري مشهورة، أو متروكة لسبب أو آخر 

ملا يرى فيها من مناسبة لـبعض   ؛من أسباب الترك، فيستدعيها، وينشطها وحيييها
  .أوضاع األقلية املسلمة تتحقق ا املصلحة

  :من حيث األصول والقواعد

املبادئ األصولية؛ ما يرى منها يعمد هذا الفقه إىل استعمال القواعد الفقهية و
أكثر فائدة يف توفيق أحوال األقلية إىل حكم الشرع، ويوجهها توجيها أوسـع يف  
سبيل تلك الغاية، ورمبا استروح من مقاصد الشريعة ما يستنبط به قواعد اجتهادية 

  .مل تكن معهودة يف الفقه املوروث

  :ضرورة التأصيل لفقه األقليات
اإلسالمية يف عهودها األخرية إىل وضع من احلياة جديد  طوح الزمان باألمة

مل تكن له سابقة يف ماضيها، وهو وضع املغلوبية احلضارية ألمم أخـرى، ذلـك   
ومـن  . الذي أصبحت فيه تابعة بعدما كانت متبوعة، ومغلوبة بعدما كانت غالبة

كون إفرازات هذا الوضع اجلديد أن نشأت ظواهر متعددة من وجود إسالمي ال ي
اإلسالم فيه هو القيم على حياة املسلمني االجتماعية بصفة كلية أو بصفة جزئية، 
وما عاشته كثري من الشعوب اإلسالمية طيلة القرنني املاضيني من حياـا حتـت   
استعمار األمم األوربية يعترب إحدى أبرز تلك الظواهر وأكثرها توليدا وتفريعا يف 
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جيعل هلم  أن اهللا تعاىل يف تدبري حياة الناس وإذا كانت سنة .خصوص هذا الشأن
ما ينفعهم ويكون هلم فيه خـري إن هـم   فيما يصيبهم من ضرر وهم له كارهون 

   .استثمروه باالعتبار وفق تلك السنة
االستعمارية للشعوب  ةلعل من جتليات هذه السنة أن أفرزت تلك احلال: أقول

الدين وضـعا مـن الوجـود     اإلسالمية اليت خضعت فيها لسلطان غري سلطان
أصبح على صعيد العد يقدر بعشرات املاليني، وأصبح على يف الغرب،  اإلسالمي

من قبل، بالرغم مما  التطلع إليها مل يتسن للمسلمني آفاقاصعيد اآلمال يستشرف 
اتصفت به جهودهم من العزم واإلخالص، وكان هذا التجلي لتلك السنة يتمثـل  

يها من خري نافع لإلسالم واملسلمني، وذلك يف ثنايا ما كان فيما ساقه اهللا تعاىل ف
فيه كره هلم متمثل يف خضوع هذه األقليـات اإلسـالمية الكـبرية يف حياـا     
االجتماعية لسلطان غري سلطان دينها، وهو سلطان القانون الوضعي يف تلك البالد 

ـ  . اليت تعيش فيها تثمار ولكن ذلك اخلري مشروط يف حصول خرييته حبسـن اس
  .املسلمني ملقدماته حىت ينتج مثاره وفق قواعد االعتبار وقوانينه

مـن   يف الغـرب ولعل من أهم ما يستثمر به هذا الوضع لألقليات املسلمة  
قوانني االستثمار املنتجة للخري منه، هو أن يؤخذ باملعاجلة الشرعية وفـق منـهج   

، اوى هلذا الوجود اإلسالميعلمي هو منهج التأصيل الذي تبىن فيه األحكام والفت
كي يثمر مثاره اخلرية على أصول وقواعد من أصول االجتهاد وقواعده، توجهها 
وتسددها حنو أهدافها على اعتبار خصوصية الوضع الذي تعاجله بالنسبة لعمـوم  
الوضع اإلسالمي الذي جاء النظر الفقهي العام يعاجله وفق األصـول والقواعـد   

  . العامة يف االجتهاد
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منـذ   الغربوقد اهتم الفقه اإلسالمي املعاصر بوضع األقليات اإلسالمية يف 
ظلت تثري احلياة يوما  اأحكامو، واجته إليه باملعاجلة الشرعية اليت أمثرت فقها سنني

ة، وختصيص مثـل هـذا   خاص ةمع علميابعد يوم، وتوج ذلك االهتمام بنشوء جم
  .امع ملناقشة مجلة من أحكامه

ظان أن هذا التأصيل الفقهي لفقه األقليات سيكون بدعا مسـتأنفا   وال يظن
هو ليس إال فمقطوع الصلة باملنهج العام ألصول الفقه الذي يوجه النظر الفقهي، 

فرعا من فروع ذلك املنهج أو قسما من أقسامه وبابا من أبوابه يشترك مع ذلـك  
عن الظروف واألحـوال،  املنهج العام فيما هو مشترك بني حياة املسلمني مطلقا 

ولكن توجه فيه عناية النظر التأصيلي إىل خصوصية وضع األقليات املسلمة مـن  
حيث واقعه اخلاضع فيه لسلطان القانون الوضعي، ومن حيث ما ينطوي عليه من 
أبعاد دعوية وآمال مستقبلية، ولينتج منه فقه لألقليات املسلمة يتجاوز الفتـاوى  

ية اليت تعاجل وجودا إسالميا ظرفيـا عارضـا يف مقـاطع    الظرفية واألحكام اجلزئ
  .متفاصلة، ليكون فقها يستجيب آلمال الدعوة يف تلك البالد

وال يكون هذا التأصيل الفقهي لفقه األقليات موفيا بالغرض املبتغى منـه إال  
بأن يبىن يف منهجه على أصول ومبادئ موجهة، تقوم عليها أركانـه وتتأسـس   

ا منهجه وتنطبع ا صبغته العامة، وبأن يشتمل يف حمتواه على قواعده، ويتوجه 
قواعد وقوانني اجتهادية تستنبط وفقها األحكام ويتوجه بوجهتها الفقه التفصيلي، 

وذلك احملتوى من القواعد والقـوانني،   رتكزاتويكون كل من تلك األصول امل
، وذلـك  الغربيف مأخوذا بنظر خاص يستجيب به خلصوصية الوجود اإلسالمي 



 صالح الدرويش/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٧٧(

يف نطاق نظر عام مستجيب للمقتضيات الشرعية للوجود اإلسالمي املطلق عـن  
 .الزمان واملكان

  :فقه األقلياتمرتكزات 
  :حفظ احلياة الدينية لألقلية املسلمة :أوالً

إسـالمية يف معناهـا    -يف بعدها الفردي واجلمـاعي   -لتكون هذه احلياة 
وكي واألخالقي، منتهجة يف ذلك منهج املواجهة العقدي والثقايف، ويف مبناها السل

ملا تتعرض له من غواية شديدة من قبل احلضارة الغربية يف بنائها الفلسفي والثقايف 
والسلوكي، واملواجهة أيضا ملغلوبية حضارية متمكنة يف شعور تلك األقلية مـن  

ن يف النفوس الذي يعصف بالتدي شأا أن تبسط لتلك الغواية منافذ واسعة للتأثري
  . واألذهان كما يف األخالق واألعمال

ويف توجيهه لتأصيل فقه األقليات يكون الفقيه مستصحبا ملقتضيات ما يكون 
به حفظ الوجود الديين لألقليات املسلمة بناء على خصوصية الظروف اليت تعيشها 

  .والتحديات اليت تواجهها

  :مراعاة خصوصية أوضاع األقليات :ثانيا
فهـم   اعدة العريضة لألقليات املسلمة يف الغرب هي قاعدة احلاجـة إن الق

، إما طلبا للرزق، أو طلبا لألمن، أو طلبا للعلم، أو طلبا مهاجرون بدوافع احلاجة
وجود  -يف عمومه  -للظروف املناسبة للبحث العلمي، لذا كان هذا الوجود هو 

ليوم بني هؤالء املهاجرين حاجة ال وجود اختيار، وليست فكرة املواطنة الشائعة ا
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مشرية إىل ضرب من االختيار، ولكنها تطور ال يتجاوز عمره سنوات قليلة، وهي 
  .الغربيف فكرة مل يعتنقها بعد القسم األكرب من األقلية املسلمة 

وجدت هذه القاعدة العريضة نفسها يف خضم ثقافة غربية مغايرة لثقافتها، بل 
همة، وليست هوية هذه القاعدة جمرد هوية انتماء مناقضة هلا يف بعض مفاصلها امل

  .شخصي، بل هي أيضا هوية تعريف وتبليغ وعرض يف بعدها الديين واحلضاري
  :ومن أهم تلك اخلصوصيات اليت ينبغي اعتبارها يف هذا التأصيل ما يلي

خصوصية الضعف النفسي، واالقتصادي والسياسي واالجتماعي، والدونية  -
  .احلضارية

صية اإللزام القانوين الذي يعارض يف كثري من األحيان قوانني هوية خصو -
  .املسلمني
  .خصوصية الضغط الثقايف حيث تواجه األقلية املسلمة سطوة ثقافة مغايرة -
خصوصية التبليغ احلضاري فاملرياث احلضاري الذي حتمله األقلية املسلمة  -

  .ليس مرياثا طبيعته االنكفاء والسكون

  : تطلع إىل تبليغ اإلسالمال :ثالثًا
وذلك سعيا إىل التعريف به لدى غري املسلمني، منتهجا يف ذلك منهجا يأخذ 
بعني االعتبار املسالك النفسية واالجتماعية والثقافية والفكرية اليت منها ميكـن أن  

  . يأخذ الدين طريقه إىل النفوس بينا واضحا
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ي، ينبغـي أن يستصـحب   وهذا التأصيل إذا كان مالحظا فيه البعد الدعو
مبعطياا النفسـية والثقافيـة    الغربيةخصوصيات ما تقوم به الدعوة يف الظروف 

فقه لألقليات ذو صبغة  -ذا االستصحاب  -واالجتماعية والفكرية، لينشأ منه 
دعوية ال يقتصر على أحكام وفتاوى حتفظ على األقليات دينها فحسب، وإمنـا  

تاوى صياغة فقهية تبسط من روحها الدينية السمحة تصاغ فيه تلك األحكام والف
إىل النفوس احلائرة واألفكار الضالة والعالقات االجتماعية املتأزمة ما تنفـتح لـه   
طبيعتها مبا جتد فيها من أمل العالج ألزمتها، فتقبل على الدين من خالل ذلـك  

لع دعوي يروم الفقه، وحيقق مقصد الدعوة هدفه بفقه لألقلية موجه يف تأصيله بتط
  .غربيةالتعريف باإلسالم يف الربوع ال

  :التأصيل لفقه حضاري :رابعا
هذا التأصيل يطلب ليشرع يف حياة األقليات املسلمة عبادة هللا تعاىل مبعناهـا  
العام الذي يشمل كل وجوه احلياة الفردية واجلماعية يف عالقة املسلمني بعضـهم  

يشون فيه، وعالقتهم باحمليط البيئي الذي هو مع بعض، وعالقتهم باتمع الذي يع
جمال حركتهم، حبيث تتناول أحكام الشريعة يف هذا الفقه ما به تترقـى مجاعـة   
املسلمني يف ذاا اإلنسانية ترقية فردية بالعلم والفضيلة، وترقية مجاعية بـالتراحم  

فعـل  والتعاون والتكافل، وما به تكون شاهدة على الناس شهادة قول وشـهادة  
  .بتبليغ اخلري الديين والدعوة إليه، وما به تكون مرتفعة للمقدرات الكونية

أمنوذجـا   يف الغـرب إنه تأصيل فقه من شأنه أن يصنع من حياة املسـلمني  
  .حضاريا إسالميا شامال خاضعا هللا تعاىل يف مشوله لوجوه احلياة
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  : التأصيل لفقه مجاعي :خامسا
ملسلمة واجلماعة اإلنسانية يف حياا املشتركة؛ يشكل منطلقا لتزكية اجلماعة ا

الذي تطورت فيـه بأقـدار    الغريبألن هذه األقليات تعيش يف املناخ االجتماعي 
كبرية مظاهر التعاون اجلماعي، وبنيت فيه القوانني على ذلك التعاون، كما يبدو 

برمتـها،   بيةالغرإداريا يف مظهر املؤسسات اجلماعية اليت تدير احلياة االجتماعية 
وكما يبدو إنسانيا يف حتقيق التكافل مبا حيقق الكفايـة يف إقامـة احليـاة لكـل     

  .الغريباملنخرطني يف اتمع 
اخلمسة الـيت   رتكزاتإن التأصيل لقواعد فقه األقليات إذا ما توجه ذه امل 

ل ه املنهجية، حنسب أنه تنشأ منه قواعد أصولية فقهية تشكمرتكزاتنعدها من أهم 
، من شأنه أن يثمر يف الغربمنهجا يف النظر الفقهي خبصوص الوجود اإلسالمي 

فقها لألقليات يثرى يف نطاق النظر الفقهي العام خبصوصيات كفيلة بأن حتقق قدرا 
 .الغربيةكبريا من النفع بالديار 
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  المبحث الثاني

تعریف الضرورة والحاجة وعموم البلوى واعتبار 
  المآل

  
  :ةتعريف الضرور

  :الضرورة لغة
واالضـطرار  : (قال جمد الدين الفريوز أبادي يف القاموس ممزوجا بشـرحه  

) أحوجه وأجلأه فاضطُر بضم الطـاء (أمر ) اضطر إليه(وقد ) االحتياج إىل الشيء
) واالسم الضـرة (بناؤه افتعل جعلت التاء طاء ألن التاء مل حيسن لفظه مع الضاد 

  :قال دريد بن الصمة. بالفتح

و نهم خرِجترأَةً ضةُ القَومِ جر  دنهضبٍ مع يرى ذَرَطولُ الس  
ويف حديث علي رضي اهللا عنه رفعه أنه ى عـن بيـع   . تأللؤ عضب :أي
    :وقوله عـز وجـلَّ  .ومعىن البيع هذا الشراء أو املبايعة أو قبول البيع. )١( املضطر

                                                
أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند العشرة املبشرين باجلنة من حديث علي بن أيب طالب رضـي اهللا عنـه   ) ١(
، وسـكت عنـه،   )٢٩٣٥(كتاب البيوع باب يف بيع املضطر " املضطر: "، وأبو داود يف سننه بلفظ)٨٩٣(

روي من : ، وقال)١٠٨٥٩(وبيع املكره  والبيهقي يف سننه الكربى كتاب البيوع باب ما جاء يف بيع املضطر
مرسل مل يصح، وضعف إسناده النووي يف امـوع  : ٩/٢٢أوجه كلها غري قوية، وقال ابن حزم يف احمللى 

 ).٦٠٦٣(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ٩/١٦١
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﴿    i    j        k         l   m     n     o      p         q  ﴾)إىل أكل امليتة  ئفمن أُجل :أي )١
وقـال  . امليتة وما حرم وضيق عليه األمر باجلوع وأصله من الضرر وهو الضـيق 

  . الضرورة اسم ملصدر االضطرار تقول محلتين الضرورة على كذا وكذا: الليث

  :الضرورة اصطالحا
  :والضرورة يف االصطالح فقهية وتطلق إطالقني

  .ضرورة قصوى تبيح احملرم سوى ما استثين: أحدمها

ضرورة دون ذلك وهي املعبر عنها باحلاجة إالّ أم يطلقون عليهـا  : والثانية
  . الضرورة يف االستعمال توسعا

  :الضرورة الفقهية باملعىن األخص – ١
 فالضرورة بلوغه حدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو: (عرفها السيوطي بقوله

وهذه هي الضرورة اليت قال عنها إمام احلرمني . )٢()قارب وهذا يبيح تناول احلرام
أا ال تثبت حكما كليا يف اجلنس بل يعترب حتقيقها يف كل شخص كأكل امليتـة  

  .وطعام الغري
علـى  «من عدم األكل  »ومن خاف«: »شافعي« وهومغين احملتاج  قال يف

يادته أو طول مدته أو انقطاعه عـن رفقتـه أو   أو ز »نفسه موتا أو مرضا خموفًا

                                                
  .١٧٣: البقرة) ١(
 .٦١ص: األشباه والنظائر) ٢(
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)١٨٣(

خوف ضعف عن مشي أو ركوب ومل جيد حالالً يأكله ووجد حمرما كميتـة و  
  . )١(»لزمه أكله«حلم خرتير وطعام الغري 

الضرورة هي حفظ النفـوس  « :»مالكي«الدردير يف الشرح الصغري وعرفها 
   .)٢(»من اهلالك أو شدة الضرر

هي خوف الضرر أو اهلالك علـى الـنفس أو   «): حنفي( عرفها اجلصاصو
  .)٣(»بعض األعضاء بترك األكل

االضطرار ال خيلو أن يكون بإكراه من ظامل أو جبوع من خممصة : قال القرطيب
والذي عليه اجلمهور من الفقهاء والعلماء يف معىن اآلية هو مـن صـريه العـدم    

لـى أكـل هـذه    والغرث وهو اجلوع إىل ذلك، وقيل معناه أكـره وغلـب ع  
  .. )٤(احملرمات

  :الضرورة باملعىن االستعمايل الفقهي املوسع واليت تعين احلاجة -٢
مع أصله أو أحلق به أو على شرط ) أي بدو الصالح(وصح قبله : قال خليل

أي احتيج كما يف التوضيح عن اللخمي ال بلـوغ احلـد   «قطعه إن نفع واضطر 
  . )٥(»الذي ينتفي مع االختيار

                                                
 .٦/١٥٨ مغين احملتاج) ١(
 .٢/١٨٣:الدردير) ٢(
 .١/١٩٥:أحكام القرآن) ٣(
 .٢/٢٢٥: القرطيب) ٤(
 .٥/١٨٧: الزرقاين) ٥(
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)١٨٤(

 

تعمال الضرورة ويراد ا احلاجة قول املازري يف شروط اغتفار الغرر ومن اس
زاد املازري كون متعلق اليسري غري مقصـود وضـرورة   «: قال ابن عرفة: اليسري

ارتكابه، وقرره بقوله منه بيع األجنة وجواز بيع اجلبة اهول قدر حشوها املمنوع 
متامه وجواز دخول احلمام مع بيعه وحده وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقصه و

قدر ماء الناس ولبثهم فيه والشرب من الساقي إمجاعا، يف اجلميع دليل على إلغاء 
وممن استعملها مبعىن احلاجة مـن الشـافعية   . »ما هو يسري دعت الضرورة للغوه

نعم األوىل بيعه ما زاد عليها ما فضل عـن كفايتـه   «: صاحب اية احملتاج قائالً
  .وجيرب من عنده زائد على ذلك يف زمن الضرورة» ومؤنة سنة

  :املعىن األصويل للضرورة -٣
 للضرورة معىن ثالث هو املعىن األصويل ونبه عليه إمام احلرمني يف الربهـان 

تصحيح البيع فـإن  ) الضروري(وهو يعترب البيع من الضروري ويلتحق به «: قالف
رورة ظاهرة فمستند البيـع إذا آل إىل  الناس لو مل يتبادلوا ما بأيديهم جلر ذلك ض

الضرورة الراجعة إىل النوع واجلملة مث قد متهد يف الشريعة أن األصول إذا ثبتـت  
  ) وما بعدها ٩٢٣ص .(»قواعدها فال نظر إىل طلب حتقيقها يف آحاد النوع

وقد أوضح الشاطيب بأا إحدى الكليات الثالث اليت ترجع إليهـا مقاصـد   
فأما الضرورية فمعناها أا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين « :لالشريعة حيث يقو

والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وـارج  
وتكلم » وفوت حياة ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني

من جانب العدم ومثَّل  الشاطيب عن مراعاة الضرورة من جانب الوجود ومراعاا
وهذا هو الكلي املعبـر   )٩-٢/٨: فلرياجع. (لذلك بأصول العبادات واملعامالت
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عنه بالضروري ألنه من ضرورات سياسة العامل وبقائه وانتظام أحوالـه حسـب   
  )٣/٢٠٩( .عبارة الطويف

أا إن كانت تلك املصلحة ضرورية قطعيـة كليـة   « :ومثله قول الشوكاين
ة فإن فقد أحد هذه الثالثة مل تعترب، واملراد بالضرورية أن تكون مـن  كانت معترب

الضروريات اخلمس وبالكلية أن تعم مجيع املسلمني، ال لو كانت لبعض النـاس  
  . )١(»دون بعض أو يف حالة خمصوصة دون حالة

جمموع الضروريات مخس وهي حفظ الدين والنفس والنسل « :وقال الشاطيب
وأما ملاذا سميت بالضرورة؟ إما ألا ضرورة النتظام حيـاة  . )٢(».واملال والعقل

التفات إىل مصلحة علـم بالضـرورة كوـا    (الناس كما تقدم أو ألن اعتبارها 
وبعد التعريـف  . )٣( يل واحد بل بأدلة خارجة عن احلصرمقصودة للشرع ال بدل

الضرورة أمر بالضرورة لغة وبالضرورة يف اصطالح الفقهاء واألصوليني نالحظ أن 
  .يورث ضيقًا ومشقة إالّ أن هذا الضيق يتفاوت يف شدته

  :أصل مشروعية حكم الضرورة

                                                
 .٢٤٢ص: إرشاد الفحول: الشوكاين) ١(
 .٣/١٠: املوافقات) ٢(
 .٢٤٢ص: إرشاد الفحول) ٣(
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)١٨٦(

 

    -    ,          +      *  ﴿ :يف قول اهللا تعـاىل  أصل مشروعية حكم الضرورة

.     /        0    1     2    3      ﴾)١(.  
أطلـق اإلباحـة يف   ذكر اهللا تعاىل الضرورة يف هذه اآليات و: قال اجلصاص

       +   *﴿  :بعضها لوجود الضرورة من غري شرط وال صفة وهو قوله تعاىل

فاقتضى ذلك وجود اإلباحة بوجود  ﴾  3   2   1  0       /   .    -    ,
  .)٢( الضرورة يف كل حال وجدت فيها

u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i    ﴿ :تعاىل وقال

v  ﴾)وغرث، هذا هو الصحيح الذي » ومعىن اضطر عدم« :قال ابن عطية )٣
معناه أكره وغلـب علـى أكـل هـذه     : وقيل. عليه مجهور العلماء والفقهاء

     *  ﴿ :وبالوقوف عند قوله تعـاىل  .والنصوص كثرية ذا املعىن. )٤(احملرمات

املعـىن  : معنينييفهم املرء ، ﴾3   2 1   0       /  .    -     ,         +
ومعىن آخـر  . الذي ذكره اجلصاص وهو وجود اإلباحة حيثما وجدت الضرورة

وهذا ما يشري إليه احلصر يف . ما فصل من احملرمات ال تبيحه إالّ الضرورة وهو إن

                                                
 .١١٩ :األنعام) ١(
 .١/١٤٧ صأحكام القرآن للجصا) ٢(
 .١٧٣ :البقرة) ٣(
 .٢/٧١: احملرر الوجيز البن عطية) ٤(
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يف استثناء عموم من عموم ميكن أن يفهم منه بسهولة أن احلاجـة إمنـا تـدخل    
  . هللا أعلمامالت وال تدخل يف املفصالت وا

  :ضوابط الضرورة
  :وضع الفقهاء هلذه الضرورة ضوابط شرعية تتمثل يف اآليت

يشترط أن تكون الضرورة ملحة حبيث جيد الفاعل نفسه أو غريه يف حالـة  
 .يخشى منها على النفس أو األعضاء

يشترط أن تكون الضرورة قائمة ال منتظرة، فليس للجائع أن يأكل امليتة قبل 
 .عا شديدا يخشى منه على النفسأن جيوع جو

أال يكون لدفع الضرر وسيلة إال ارتكاب هذا األمر، فلو أمكن دفع الضرورة 
بفعل مباح، امتنع دفعها بفعل حمرم، فاجلائع الذي يستطيع شراء الطعام ليس له أن 

 .حيتج حبالة الضرورة إذا سرق طعاما
فليس للجائع أن يأخـذ مـن   أن يدفع الضرورة بالقدر الكايف الالزم لدفعها 

         i    j        k       ﴿: طعام غريه إال أن يرده، ودليل ذلك قول اهللا تبارك وتعـاىل 

l    m      n   o     p    rq s    t     u    v  ﴾)١(.  

  تعريف احلاجة

  :احلاجة لغة
                                                

 .١٧٣: رةالبق) ١(
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)١٨٨(

 

وقوله  أي معروفة) م(املأربة ) واحلاجة: (قال الفريوز أبادي ممزوجا بشارحه
   .)١(﴾   Q R    S    T   U﴿  :تعاىل

وقيل أن احلاجة تطلق على نفس االفتقار وعلـى  . يعين األسفار: قال ثعلب
ال : تقول ،الشيء الذي يفتقر إليه، ويف اللسان حتوج إىل الشيء احتاج إليه وأراد

  : مينعه قضاء احلاجة األوىل عن قضاء احلاجة األخرى، كما قال الشاعر

ىوأُررأُخ انةً بِلباجح عض     انباللِّب عضرت احلَاج كَذَاك  
  : احلاجة يف االصطالح

حاجة عامة قد ترتل مرتلة الضـرورة  : احلاجة يف االصطالح فعلى ضربنيأما 
وهذه هي احلاجة األصولية وقد مساها بعضهم بالضرورة العامة، وحاجة فقهيـة  

  .ملعىن الضرورة خاصة حكمها مؤقت تعترب توسيعا

  :)األصولية(احلاجة العامة :أوالً
والضرب الثاين ما يتعلق باحلاجة العامـة  «: قال إمام احلرمني يف املعىن األول

وال ينتهي إىل حد الضرورة ومثل هذا تصحيح اإلجارة فإا مبنية على احلاجة إىل 
فهذه حاجة  املساكن مع القصور عن متلكها وضنة مالكها ا على سبيل العارية

ظاهرة غري بالغة مبلغ الضرورة املفروضة يف البيع وغريه ولكن حاجة اجلنس قـد  
تبلغ مبلغ الضرورة للشخص الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عمـا تظهـر   

ال حمالة تبلغ مبلغ الضرورة يف حـق   ااحلاجة فيه اجلنس، لنال آحاد اجلنس أضرار

                                                
 .٨٠:غافر) ١(
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الراجع إىل اجلنس على ما ينـال اآلحـاد    الواحد، وقد يزيد أثر ذلك يف الضرر
بالنسبة إىل اجلنس، وهذا ما يتعلق بأحكام اإليالة والذي ذكرناه مقدار غرضـنا  

   .)١(»اآلن
شفاء الغليل يف بيان الشبه «وسلك تلميذه أبو حامد الغزايل مسلكه يف كتابه 

 حيث قال يف معرض كالمه عن الضـرورة واحلاجـة   »واملخيل ومسالك التعليل
  . )٢( العامة يف حق كافة اخللق ترتل مرتلة الضرورة اخلاصة يف حق الشخص الواحد

وإىل جانب هذا الكالم نرى الغزايل نفسه عندما يتحدث عن املصلحة يقول 
إا وإن وقعت يف موضوع احلاجة أو التتمة مل تعترب وإن وقعـت يف موضـع   «

  .»تكون قطعية كليةالضرورة جاز أن يؤدي إليها اجتهاد جمتهد بشرط أن 
وقفى على أثره تلميذه أبو بكر بن العريب املالكي حيث قال يف كتابه القبس 

اعتبار احلاجة يف جتويز املمنوع كاعتبار الضرورة يف حتليـل  « ):القاعدة السابعة(
وبعد أن ضرب مثالً لذلك باستثناء القرض الذي يضرب له أجـل عنـد   » احملرم

ومن ذلك حديث العرايا وبيع «: أضاف. إىل أجل مالك من بيع الذهب بالذهب
التمر فيها على رؤوس النخيل بالتمر املوضوع على األرض وفيه من الربا ثالثـة  

بيع الرطب باليابس والعمل باخلرص والتخمني يف تقدير املالني الربـويني  : أوجه
  .)٣( وتأخري التقابض إن قلنا أنه يعطيها له إذا حضر جذاذ النخل

                                                
 .٩٢٤:الربهان) ١(
 .٢٤٦، ص شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل)٢(
 .٧٩١-٢/٧٩٠: القبس) ٣(
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بعض الفقهاء كابن جنيم والسيوطي نقلوا احلاجة من مفهومها األصويل  إالّ أن
إىل القواعد الفقهية دون تقدمي ضوابط مما أوهم بعض الباحثني املعاصرين أنه كلما 
الحت لوائح مشقة أو عرضت حاجة يعلن اإلباحة وكأنه يستند إىل قاعدة قطعية 

  .مبعناها األخص ال فرق بينهماشأن الضرورة الفقهية  ؛تدل على احلكم بال واسطة

  :مناقشة ترتيل احلاجة مرتلة الضرورة
إن احلاجة ال ميكن اعتبارها قائمة مقام الضرورة بصفة مطلقة يف إباحة احملرم، 
بل إن األصل أن الضرورة وحدها تبيح احملرم وأن هذا احلكم ال ينسحب علـى  

وقال . )١(» إالّ يف الضروراتوليس حيل باحلاجة حمرم «: احلاجة كما قال الشافعي
  . )٢(»احلاجة ال حتق ألحد أن يأخذ مال غريه« :الشافعي

أكل امليتة يف حالة الضرورة يقدم على أخذ «: والسيوطي نفسه صرح بذلك
ذلك أن أكل امليتة فيه حق اهللا تعاىل فقط وأخذ مال الغري ومنـه  .  )٣(»مال الغري

  .الربا فيه حق اهللا تعاىل وحق اآلدمي
وقد يوجد حق اهللا تعاىل وهو ما ليس للعبد إسقاطه ويكـون  «: قال القرايف

  . )٤( معه حق العبد كتحرميه تعاىل لعقود الربا والغرر واجلهاالت

                                                
 .٣/٢٨: األم) ١(
 .٧٧ص: نفس املرجع) ٢(
 .٦٢ص:األشباه والنظائر) ٣(
 .١٤١-١/١٤٠الفروق) ٤(
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فهذه العقود حمرمة حلق اهللا وحق العباد فكيف ميكن ترتيل احلاجة فيها مرتلة 
  .ة ال يترتب عليها حكموأكثر العلماء رأوا أن املصلحة احلاجي. الضرورة بإطالق

ال جيوز للمجتهد أنه كلما الحت له « :قال الطويف يف شرحه ملختصر الروضة
مصلحة حتسينية أو حاجية اعتربها ورتب عليه األحكام حىت جيد العتبارها شاهدا 

  . )١( من جنسها
وقال ابن قدامة يف الروضة يف سياق حديثه عن املصاحل املرسلة اليت مل يشر هلا 

أحدها ما يقع يف مرتبة : شرع بإبطال وال باعتبار معني، وهذا على ثالثة ضروبال
وذكر لـه  (الضرب الثاين ما يقع يف موقع التحسني ). وضرب له أمثلة(احلاجات 

فهذان الضربان ال نعلم خالفًا يف أنه ال جيوز التمسك ما من غري «: مث قال) أمثلة
  .)٢(»بالرأي وملا احتجنا إىل بعثة الرسل أصل فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع

ومن قال بتأثري املصلحة يف حمل احلاجي شرط أن تكون جارية على أصـول  
الشرع وقواعده متفقة مع مبادئه ومقاصده حبيث ال تنايف أصالً من أصـوله وال  

  .)٣( دليالً من أدلته
على أصـوهلا،  ألن احلنيفية السمحة إمنا أتى فيها بالسماح مقيدا مبا هو جار 
  .)٤( وليس تتبعا للرخص وال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أصوهلا

                                                
 .٣/٢٠٧: الطويف) ١(
 .وما بعدها ١/٤١٣:روضة الناظر) ٢(
 .٢/١٢٩: االعتصام ،الشاطيب) ٣(
 .٤/١٤٥:املوافقات للشاطيب) ٤(
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الفـرق احلـادي   : (وإليضاح ما نريده نورد كلمات القرايف اآلتية يف فروقه
والثالثون بني االنتقال من احلرمة إىل اإلباحة يشترط فيها أعلى الرتب وبني قاعدة 

  .)١()سر األسبابمن اإلباحة إىل احلرمة يكفي هلا أي
إالّ أن احملرم أنواع فمنه احملرم لوصفه كامليتة والدم وحلم اخلرتير ومنه احلـرام  

  .)٢( كاملأخوذ غصبا أو عقد فاسد وهذا التقسيم البن تيمية: لكسبه
واحملرم لكسبه متفاوت فمنه حمرم حترمي املقاصد ومنه احملرم حتـرمي الوسـائل   

والربا أشد حمرمات العقود، وحرم الربـا ألنـه   . ينفاألول أشد من الثا. والذرائع
ابـن  (متضمن للظلم فإنه أخذ فضل بال مقابل وحترمي الربا أشد من حترمي امليسر 

  ).تيمية
  .»إن حترمي الربا أشد من حترمي القمار ألنه ظلم حمقق« :وقال أيضا

ـ : والربا متفاوت رمي فربا الفضل ال يساوي ربا النساء، فإن حترمي هذا من حت
املقاصد، وحترمي اآلخر حترمي الوسائل وسد الذرائع، وهلذا مل يبح شيء مـن ربـا   

  .)٣( النسيئة
: األحكام علـى قسـمني  «: ولتوضيح ما ذكره ابن القيم نذكر قول القرايف

وهي الطرق املفضية : مقاصد وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف أنفسها ووسائل

                                                
 .٣/٢٧٣: الفروق للقرايف) ١(
 .٢٩/٣٢٠: الفتاوى) ٢(
 .٢/١٠٧: »أعالم املوقعني«ابن القيم ) ٣(



 صالح الدرويش/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٩٣(

من حترمي وحتليل غري أا أخفض رتبـة مـن    إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه
    .)١(»املقاصد

والرخصة راجعة إىل جزئي . واحلاصل أن العزمية راجعة إىل أصل كلي ابتدائي
  .)٢( مستعصي عن ذلك األصل الكلي

لتعلـيم القـرآن والفقـه    » اإلجارة«ويفيت اليوم بصحتها : ويف الدر املختار
  .ى دفع ما قبلواإلمامة واألذان وجيرب املستأجر عل

وبعض مشاخينا رمحهم اهللا تعـاىل  : قال يف اهلداية«: علّق ابن عابدين بقوله
استحسنوا االستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواين يف األمور الدينية ففي 

  .»االمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى
ون على خالف يف وذكر جمموع ما أفىت به املتأخرون من مشاخينا وهم البلخي

  .)٣( بعضه خمالفني ما ذهب إليه اإلمام وصاحباه
وهكذا نرى املتأخرين يتوسعون يف التعامل مع احلاجي أحيانا مـع خمالفـة   

  .أئمتهممنصوص اإلمام بناًء على ما فهموه من قواعد 
وقد احتج الشيخ تقي الدين بن تيمية البن عقيل يف مسـألة إجـارة األرض   

فإن قيل إن ابن عقيل جوز إجارة األرض والشجر مجيعا ألجل « :والشجر بقوله
احلاجة وأنه سلك مسلك مالك لكن مالكًا اعترب القلة يف الشجر وابن عقيل عمم 

                                                
 .٢/٣٣: الفروق) ١(
 .٣٠٣-١/٣٠٠:املوافقات للشاطيب) ٢(
 .٣٥-٥/٣٤:حاشية ابن عابدين) ٣(
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)١٩٤(

 

فإن احلاجة داعية إىل إجارة األرض البيضاء اليت فيها شجر وإفرادها عنها باإلجارة 
ارة كما جوز الشـافعي  متعذر أو متعسر ملا فيه من الضرر فجوز دخوهلا يف اإلج

  .)١( دخول األرض مع الشجر تبعا يف املساقاة
ويف مذهب الشافعي ما حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي رمحه اهللا 

وبعـد ذكـره   . أن األرزاق اليت خيرجها السلطان للناس جيوز بيعها قبل قبضـها 
صح أن هذا ودليل ما قاله األول وهو األ«: للخالف يف هذه املسألة، قال النووي

  .)٢(» القدر من املخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة والرفق باجلند ملسيس احلاجة
وقد أصل أبو إسحاق الشاطيب هذا املفهوم احلاجي واضعا إيـاه يف إطـاره   

وهو يف مذهب . »ومما ينبين على هذا األصل قاعدة االستحسان«: األصويل قائالً
ومقتضاه الرجـوع إىل تقـدمي   . يل كليمالك األخذ مبصلحة جزئية يف مقابل دل

االستدالل املرسل على القياس، فإن من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه، 
وإمنا رجع إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة 

لحة كاملسائل اليت يقتضي القياس فيها أمرا إالّ أنّ ذلك األمر يؤدي إىل فوات املص
وكثريا ما يتفق هذا يف األصل الضروري . من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك

مع احلاجي، واحلاجي مع التكميلي فيكون إجراء القياس مطلقًـا يف الضـروري   
يؤدي إىل حرج ومشقة يف بعض موارده فيستثىن موضع احلرج وكذلك يف احلاجي 

يف الشرع أمثلة كـثرية   وله. مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر
كالقرض مثالً فإنه ربا يف األصل ألنه الدرهم بالدرهم إىل أجل، ولكنه أبيح ملا فيه 

                                                
 .٣٠/٢٣١: الفتاوى) ١(
)٢ (٩/٢٦٨: موعا. 



 صالح الدرويش/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٩٥(

من الرفق والتوسعة على احملتاجني، حبيث لو بقي على أصل املنع لكان يف ذلـك  
ومثله بيع العارية خبرصها مترا فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه . ضيق على املكلفني

ا فيه من الرفق ورفع احلرج بالنسبة إىل املعرِي واملُعرى ولو امتنع مطلقًا لكن أبيح مل
، كما أن ربا النسيئة لو امتنع يف القرض المتنع أصل الرفق من اإلغراءوسيلة ملنع 

هذا الوجه، ومثله اجلمع بني املغرب والعشاء للمطر ومجع املسافر، وقصر الصالة، 
الة اخلوف، وسائر الترخصات الـيت علـى هـذا    والفطر يف السفر الطويل، وص

السبيل، فإن حقيقتها ترجع إىل اعتبار املآل يف حتصيل املصاحل أو درء املفاسد على 
اخلصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك ألنا لو بقينا مع أصل هـذا  

جب الدليل العام ألدى إىل رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من املصلحة، فكان من الوا
رعي ذلك املآل إىل أقصاه، ومثله االطالع على العورات يف التـداوي والقـرض   

  .واملساقاة وإن كان الدليل العام يقتضي املنع وأشياء من هذا القبيل كثرية
هذا منط من األدلة الدالة على صحة القول ذه القاعدة وعليها بىن مالـك  

ن بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل وقد قال ابن العريب يف تفسري االستحسا. وأصحابه
وقال . على طريق االستثناء والترخيص، ملعارضة ما يعارض به يف بعض مقتضياته

االستحسان عندنا وعند احلنفية هو العمل بـأقوى الـدليلني   : يف أحكام القرآن
فالعموم إذا استمر والقياس إذا أطرد فإن مالكًا وأبا حنيفة يريان ختصيص العموم 

  . كان من ظاهر أو معىنبأي دليل 
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)١٩٦(

 

  :امللحقة بالضرورة الفقهية احلاجة الفقهية: ثانيا
وهي من باب التوسع يف معىن الضرورة واالضطرار إذ الضرورة لفظ يكـون  

) احلاجة(معناه أشد يف بعض أفراده من بعض، فمن توسع أطلق على احلد الوسيط 
  . الضرورة: ومن مل يتوسع اقتصر على احلد األعلى

وهذه احلاجـة  . س هذا من باب القياس وإمنا هو من باب األدلة اللفظيةولي
الفقهية ال حتدث أثرا مستمرا وال حكما دائما بل هي كالضرورة تقدر بقـدرها  
مثال ذلك مسألة بيع الثمرة قبل بدو صالحها وشروط االستثناء من املنع، حيـث  

ق به أو على قطعه واضطر أي بدو صالحه مع أصله أو أحل) وصح قبله(قال خليل 
من املتبايعني أو أحدمها كما يعطيه ترك تقيده مع ) له(أي احتيج كما يف التوضيح 

وهذه حاجة فقهية ألا تثبت حكما فقط يف حمل االحتيـاج  ، )١(بنائه للمجهول 
وهذا مـا يفـرق   . وهي شخصية مبعىن أا ال جتوز لغري احملتاج وال تتجاوز حملها

هية عن احلاجة األصولية اليت تثبت حكما مستمرا وال يطلب حتققها يف احلاجة الفق
  . آحاد أفرادها

فالسلم جيوز للمحتاج وغري احملتاج كما قدمنا، وكذلك قول خليل يف مسألة 
ومعناه أن مـن كـان   . »وجاز ملن على ستة أميال أخذ حمتاج إليه«: تلقي السلع

قـال  . تاج إليه من السلع قبل وصوله السوقبعيدا عن املدينة جيوز له اشتراء ما حي
وأما إن مرت به السلع على قرية على أميال من احلاضرة «: احلطاب عن ابن رشد

                                                
 .٥/١٨٧الزرقاين) ١(
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٩٧(

. )١( فيجوز له أن يشتري ما حيتاج إليه ال لتجارة، ملشقة النهوض عليه إىل احلاضرة
هي حاجة هذه هي احلاجة الفقهية وتعترب توسعا يف معىن الضرورة فتقدر بقدرها و

  . شخصية
هذا هو الفرق بني احلاجة األصولية العامة اليت تثبت ا األحكام بـالنص أو  
االستحسان واالستصالح، وبني احلاجة الفقهية اخلاصة الـيت تعتـرب توسـعا يف    

وبذلك نـدرك  ، الضرورة؛ مهم جدا يف تصنيف احلاجة وترتيب األحكام عليها
  .عامة واألخرى حاجة خاصة شخصية وجود نوعني من احلاجة أحدمها حاجة

  :خالصة الفروق بني الضرورة واحلاجة
الضرورة شدة وضيق ومشقّة تبيح احملـرم، كامليتـة   : من حيث التعريف) ١

  .افتقار ونقص فهي أعم من الضرورة: والدم وحلم اخلرتير ومال الغري واحلاجة
  . موماتأدلتها ع: الضرورة الفقهية أدلتها نصوص واضحة، واحلاجة) ٢
الضرورة الفقهية ال حتتاج إىل نص يف كل حالة ترتل فيها، بـل إن اإلذن  ) ٣

الفقهية قد تفتقر إىل نص : واحلاجة. ا عام، سوى ما استثىن ألدلة أخرى وقرائن
  .إلثبات اعتبارها وأكثر األمثلة املذكورة كاإلجارة والقراض واملساقاة منصوصة

جماهلا هو ختصيص  األصوليةغريه، واحلاجة الضرورة الفقهية ترفع النص و) ٤
العموم عند من يراها، وخباصة ما كان تناوله بالعموم ضعيفًا، وقد ختالف قياسـا  

  .وتستثىن من قاعدة

                                                
 .٤/٣٨٠احلطاب) ١(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)١٩٨(

 

  . الضرورة الفقهية أثرها مؤقت حمدود ا واحلاجة العامة أثرها مستمر) ٥
ترط فيها حتقق الضرورة شخصية، ال ينتفع ا غري املضطر واحلاجة ال يش) ٦

  .االحتياج يف آحاد أفرادها
الضرورة رخصة باملعىن األخص، واحلاجة العامة ليست رخصة بـاملعىن  ) ٧
  .األخص
  . الضرورة ترفع يا يف مرتبة عليا من سلم املنهيات كما ترفع غريه) ٨
واحلاجة ال ترفع يا يف مرتبة عليا من مراتب النهي، بل تتوخى حمرمات ) ٩
  .ئل دون حمرمات املقاصدالوسا

الضرورة تبيح العقود اليت يكون اخللل فيها أصليا أو تابعا، واحلاجة تبيح ) ١٠
  . العقد الذي يكون فيه اخللل تابعا ومضافًا

  .الضرورة تبيح الكثري واليسري، واحلاجة تبيح اليسري ال الكثري) ١١
غالبا اخللـل غـري    الضرورة تبيح اخللل املقصود وغريه، واحلاجة تبيح) ١٢

  .املقصود يف العقد
الضرورة ال ختتص بعقد دون آخر، واحلاجة تبيح املمنـوع أحيانـا يف   ) ١٣

  .سياق إرفاق ومعروف، دون قصد املكايسة
الضرورة ال تفتقر إىل خالف، واحلاجة تـرجح الضـعيف يف حمـل    ) ١٤

 .االختالف بشروط
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)١٩٩(

  :املصطلحات ذات العالقة
  : املصلحة

من صلح يصلح بفتح عني الفعل وضمها يف املاضي واملضارع، مصدر ميمي 
قال . وهي ضد املفسدة والصالح ضد الفساد وأصلها جلب منفعة أو دفع مضرة

واملراد باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع بدفع : قال اخلوارزمي« :الشوكاين
  .)١(»املفاسد عن اخللق

ق املصـلحة علـى احلاجـة    وبني املصلحة واحلاجة عموم وجهي، فقد تطل
وغريها، وكذلك احلاجة قد تكون يف حمل املصاحل واستعملت املصـلحة مبعـىن   

ألن املصـلحة العامـة كالضـرورة    : احلاجة العامة يف قول العز بن عبد السالم
  .)٢(اخلاصة

وقد نص «: وقول ابن قدامة يف السفتجة بعد أن ذكر اخلالف فيها حيث قال
يكتب ا سفتجة مل جيز ومعناه اشتراط القضاء يف بلد  أمحد على أن من شرط أن

  . »وروي عنه جوازها كوا مصلحة هلما مجيعا. آخر
والصحيح جوازه ألنه مصـلحة  «: وبعد أن ذكر أقوال ايزين واملانعني قال

  . هلما من غري ضرر لواحد منهما

                                                
 .٢٤٢ص : إرشاد الفحول) ١(
 .٣٢٦ص : قواعد األحكام) ٢(
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)٢٠٠(

 

ها وألن هـذا  والشرع ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها بل مبشروعيت
  .)١(ليس مبنصوص على حترميه وال يف معىن املنصوص فوجب إبقاؤه على اإلباحة 

  : عموم البلوى
  .)٢( وهو احلالة أو احلادثة اليت تشمل كثريا من الناس ويتعذّر االحتراز منها

كنجاسة النعل واخلف تطهـر   )٣( أو ما متس احلاجة إليه يف عموم األحوال
ا على قول أيب يوسف وهو األصـح املفـىت بـه لعمـوم     بالدلك وإن كان رطب

  .)٤(البلوى
ال اعتبار عند أيب حنيفة : قال ابن جنيم. وعموم البلوى كاحلاجة ال يرفع نصا

  .)٥( بالبلوى يف موضع النص كما يف بول اآلدمي فإن البلوى فيه أعم

  : الغلبة
أسواق املسـلمني ال   أال ترى أن. الغلبة ترتل مرتلة الضرورة يف إفادة اإلباحة

  .)٦(ختلو عن احملرم
  

                                                
 .٤٣٧-٦/٤٣٦: املغين) ١(
 .١/٣١٠احلاشية : ابن عابدين) ٢(
 .٣/١٦: كشف األسرار) ٣(
 .٣١٠-١/٣٠٩: ابن عابدين) ٤(
 .٨٤األشباه والنظائر ص ) ٥(
 .٦/٣٠: البدائع) ٦(
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)٢٠١(

  : عسر االحتراز
: قال الكاسـاين . ومعناها صعوبة التحفظ عن أمر وهي يف العبادات وغريها

كل فضل مشروط يف البيع ربا سواء كان الفضل من حيث الذات أو من حيـث  
  .)١( األوصاف إالّ ما ال ميكن التحرز عنه دفعا للحرج

املتعذر يسـقط اعتبـاره واملمكـن    «: التعذر حيث قالوعبر عنه القرايف ب
  .)٢(»يستصحب فيه التكليف
   .)٣(»ال إن عسر االحتراز منه«: وأما خليل فقد قال

أي عما يعسر االنفكاك عنـه بعـد   « :وعفى عما يعسر كحدث مستنكح
  .)٤(»وجود سببه وهو املشقة

هو عبـارة عـن   وعسر االحتراز  )٥( كل ما ال ميكن االحتراز منه معفو عنه
  . املشقة الالحقة يف العبادة أو املعاملة

  : املشقة
وإليضاح ذلك ننقـل  . اليت تكون مبعىن احلاجة هي الواقعة يف مرتبة متوسطة

كالم القرايف يف الفروق على أقسام املشقة حيث يقول ممزوجـا بـابن الشـاط    
                                                

 .٥/١٨٧: ائع الصنائعبد) ١(
 .٣/١٩٨: الفروق) ٢(
 .١/١٧: الزرقاين) ٣(
 .١/٤١الزرقاين وحباشيته البناين) ٤(
 .١/٥٩٢:ابن تيمية الفتاوى) ٥(
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الفـرق  « :باختصار حممد بن علي بن حسني املالكي يف ذيب الفروق ما يلـي 
  :»الرابع عشر بني قاعديت املشقة املسقطة للعبادة واملشقة اليت ال تسقطها

اعلم أن التكليف إلزام الكلفة على املخاطب مينعه من االسترسال مع دواعي 
  . نفسه هو أمر نسيب موجود يف مجيع أحكامه حىت اإلباحة

يف بـه إن  فالتكل. مث خيتص غري اإلباحة مبشاق بدنية بعضها أعظم من بعض
وقع ما يلزمه من املشاق عادة أو يف الغالب أو يف النادر كالوضوء والغسل يف الربد 
والصوم يف النهار الطويل واملخاطرة بالنفس يف اجلهاد وحنو ذلك، مل يؤثر ما يلزمه 
يف العبادة ال بإسقاط وال بتخفيف ألن يف ذلك نقص التكليف إن مل يقع التكليف 

  :ق كان التكليف على ثالثة أقساممبا يلزمه من املشا

متفق على اعتباره يف اإلسقاط أو التخفيف كاخلوف على النفوس أو : األول
األعضاء واملنافع ألن حفظ هذه األمور هو سبب مصاحل الدنيا واآلخرة فلو حصلنا 

  . هذه العبادة مع اخلوف على ما ذكر لثواا ألدى لذهاب أمثاهلا

تباره يف ذلك كأدىن وجع يف أصبع ألن حتصيل هذه متفق على عدم اع: الثاين
  . العبادة أوىل من درء هذه املشقة لشرف العبادة وخفة املشقة

خمتلف فيه فبعضهم يعترب يف التخفيف ما اشتدت مشقته وإن بسبب : الثالث
  . التكرار ال ما خفت مشقته وهو الظاهر من مذهب مالك

كل ما يعسر التحرز ووب املرضع فيسقط التطهري من اخلبث يف الصالة عن ث
منه كدم الرباغيث ويسقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم املاء واحلاجـة إليـه   

  .والعجز عن استعماله
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  . وبعضهم يعترب يف التخفيف شديدة املشقة وخفيفها
هذه األقسام الثالثة تطرد يف مجيع أبواب الفقه فكما وجدت املشاق الثالثة يف 

دها يف العمرة واحلج واألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر   الوضوء، كذلك جن
وتوقان اجلائع للطعام عند حضور الصالة والتأذي بالرياح الباردة يف الليلة الظلماء 

. واملشي يف الوحل وغضب احلكام وجوعهم املانعني من استيفاء الفكر وغري ذلك
  ).١٣٢-١/١٣١.(فقهوكذلك الغرر يف البيع ثالثة أقسام وهكذا يف كل أبواب ال

  :قاعدة مآالت األفعال
هي قاعدة أصولية يف استنباط األحكام الشرعية متداولة يف مدونـة أصـول   
الفقه، وهلا بعض األثر يف االجتهاد الفقهي، وإن يكن على ما حنسب ليس علـى  

أن األحكام الشرعية تبىن يف صيغتها  - يف اجلملة -وتقريرها . مقدار حجم أمهيتها
اردة أمرا ويا على اعتبار ما تؤدي إليه مناطاا من األفعـال باعتبـار    النظرية

أجناسها اردة من مصلحة أو مفسدة، ولكن تلك األفعال يف حال تشخصـها  
العيين قد يطرأ عليها من املالبسات ما جيعل بعض أعياا تؤول إىل عكس ما قُدر 

عتبار جنسه أنه حيقق مصلحة فوضع له نظريا أنه تؤول إليه أجناسها، فإذا ما قدر با
حكم األمر أصبح لتلك املالبسات يؤول باعتبار عينه إىل حتقيق مفسدة، والعكس 
صحيح، وحينئذ فإن الفقيه اتهد يعدل فيه بالنظر االجتهادي عن حكم األمر إىل 
حكم النهي، أو يعدل عن حكم النهي إىل حكم األمر اعتبارا لذلك املآل الـذي  

  . لى ظنه أنه يؤول إليه يف الواقعغلب ع
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وهلذه القاعدة األصولية جمال استعمال واسع يف املعاجلة الفقهيـة ألحـوال   
األقليات املسلمة بالبالد الغربية؛ ذلك ألن أحكام الشـريعة يف جمـال التعامـل    
االجتماعي مبعناه العام الذي تتشابك فيه العالقات بني الناس جاءت يف عمومهـا  

جل أوضاع تلك العالقات على اعتبار أا عالقات حيكمها سلطان الدين أحكاما تعا
يف نطاق األمة املسلمة فيما بني بعض أفرادها وفئاا وبعض، أو يف نطاق عالقتها 
كأمة مسلمة بشعوب وأمم ودول غري مسلمة، وكانت تلك املعاجلة الشرعية مبنية 

سالكها بينة يف ظـل وضـع   على وضوح يف مآالت األفعال احملكوم عليها، إذ م
ولكن كثريا من تلك األحكام حينما تطبـق يف  . حيتكم يف عمومه لسلطان الدين

أوضاع األقلية املسلمة اليت تعيش يف جمتمع ال حيكمه سلطان الشرع، وإمنا حيكمه 
سلطان قانون وضعي وضعه وينفذه غري املسلمني عليهم وعلى غريهم، فإا تؤول 

إىل عكس مقصدها، فإذا ما شرع للمصلحة يؤول تطبيقه  -عيعند التطبيق الواق -
يف هذا الوضع إىل مفسدة والعكس صحيح، وهو ما يدعو إىل أن تستخدم هـذه  
القاعدة، قاعدة مآالت األفعال، استخداما واسعا يف االجتهاد الفقهي الذي يعاجل 

واعـد  أوضاع األقليات املسلمة، وأن توجه مبعاجلة أصولية لتكـون إحـدى الق  
  .األصولية يف االستنباط الفقهي املتعلق بتلك األوضاع

وقد كان اإلمام ، عليه أن ينظر يف مآل فتواه وقد نص الشاطيب على أن املفيت
النظـر يف مـآالت   «: فقال الشاطيب من أوىف من شرح هذا املدلول االصطالحي

ن اتهـد ال  األفعال معترب مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو خمالفة وذلك أ
حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعـد  
نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا ملصلحة فيه تسـتجلب أو  
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ملفسدة تدرأ ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه وقد يكون غـري مشـروع   
له مآل على خالف ذلك فإذا أطلـق   ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن

القول يف األول باملشروعية فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تسـاوي  
املصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية وكذلك إذا 
أطلق القول يف الثاين بعدم املشروعة رمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوى 

و تزيد فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية وهو جمال للمجتهد صعب املورد أ
  .)١(»إال أنه عذب املذاق حممود الغب جار على مقاصد الشريعة

|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤    ﴿: وأصل ذلك قوله تعاىل

لـوال قومـك حـديث    ": وقوله صلى اهللا عليه وسلم )٢(﴾ ¥  ¦  §     ¨
وقوله يف تعليل انصرافه « )٣( "ست البيت على قواعد إبراهيمعهدهم بكفر ألس

دعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه أخاف أن يتحدث :عن قتل املنافقني
وهكذا فإن الصحابة فهموا مقصـد الشـارع   ، )٤(»الناس أن حممد يقتل أصحابه

   .ا لذلكواملقاصد هي املعاين اليت تعترب حكما وغايات التشريع فتصرفوا طبق

                                                
 .١٧٨-٥/١٧٧املوافقات) ١(
 .١٠٨: األنعام) ٢(
، ومسـلم يف  )١٤٨٠(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احلج باب فضل مكة وبنياـا  ) ٣(

 ).٢٣٦٨(ه كتاب احلج باب نقض الكعبة وبنائها صحيح
، )٣٢٥٧(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب باب ما ينهى من دعـوة اجلاهليـة   ) ٤(

 ). ٤٦٨٢(ومسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما 
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فهذا أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه يترك تغريب الزاىن البكر مع وروده يف 
احلديث حيث قضى عليه الصالة والسالم جبلده مائة وتغريب سنة وذلك ملا شاهد 
من كون التغريب قد يؤدي إىل مفسدة أكرب وهى اللحاق بأرض العدو وقـال ال  

وأيضا فإن ، كفى بالنفي فتنة: ضي اهللا عنهوقال أمري املؤمنني علي ر، أغرب مسلما
عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه ملّا توىل امللك أجل تطبيق بعض أحكام الشريعة 

أخاف أن أمحل الناس على احلق مجلـة  «: فلما استعجله ابنه يف ذلك أجابه بقوله
  .)١(»فيدفعونه مجلة ويكون من ذا فتنة

أولويات األمر والنهي فهذا شيخ اإلسـالم  وقد فهم ذلك العلماء فرتبوا عليه 
ابن تيمية حينما مر بقوم من التتار يشربون اخلمر فنهاهم صاحبه عن هذا املنكـر  

إمنا حرم اهللا اخلمر ألا تصد عن ذكر اهللا وعن الصـالة  : فأنكر عليه ذلك قائال
   .)٢( وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسيب الذّرية وأخذ األموال فدعهم

النظر فيما يصلح بكل مكلـف يف  «: وقد قال الشاطيب إنه ينبغي على اتهد
نفسه حبسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس 

فهو حيمل على كل نفس من  ...ليست يف قبول األعمال اخلاصة على وزان واحد
يف تلقـي  أحكام النصوص ما يليق ا بناء على أن ذلك هو املقصود الشـرعي  

  .)٣(»التكاليف

                                                
 .٢/١٤٨املوافقات ) ١(
 .٣/١٣إعالم املوقعني ) ٢(
 .٥/٥٥املوافقات ) ٣(
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  : قاعدة الضرورات تبيح احملظورات
هي قاعدة أصولية واسعة التداول يف النظر الفقهي، بالغة األثر فيه، وتقريرها 
يف اجلملة أن احلكم الشرعي إذا أدى تطبيقه إىل إهدار املصاحل الضرورية لإلنسان 

النظر الفقهي يعدل عن احلكم اليت حتفظ له ما به قوام حياته املادية واملعنوية، فإن 
باحلظر إىل احلكم باإلباحة بسبب تلك الضرورة، وقد أحلقت بالضرورة يف هـذا  
الشأن إلباحة احملظور احلاجةُ الشديدة القريبة من الضـرورة، وهلـذه القاعـدة    

  .تطبيقات مشهورة يف عموم الفقه اإلسالمي
تعلق بأحوال األقليـات  ولعل جمال استعمال هذه القاعدة يف النظر الفقهي امل

املسلمة هو أوسع من أي جمال آخر من جماالت النظر الفقهي؛ ذلك ألن الضرورة 
يف حياة األقليات املسلمة خيتلف تطبيقها عنه بالنسبة حلياة املسـلمني يف اتمـع   
اإلسالمي، بل قد يتسع مفهومها أيضا بني الوضعني، إذ املسلمون بالبالد الغربيـة  

ون الوضع املخالف يف كثري منه ألحكام الشرع، وهم ملزمون بأن حمكومون بقان
ينفذوا ذلك القانون يف حيام االجتماعية، وذلك جمال واسع للضرورة ال نظري له 
يف البالد اإلسالمية، مث إن الضرورة يف ذاا ختضع يف ميزان التقدير لنسبية واسعة، 

حلياة يكون ضروريا لـذلك يف  فبعض ما يكون غري ضروري يف جمتمع ما إلقامة ا
جمتمع آخر، وذلك بالنظر إىل تفاوت اتمعات يف بنائها األساسي مـن بسـاطة   
وتعقيد، وانفتاح وانغالق، وتالحم وتفكك، وغري ذلك من الصيغ اليت تبىن عليها 

بني اتمع الغريب الـذي  ، اتمعات، وكل تلك الفروق فروق قائمة بشكل بني
  .املسلمة وبني اتمع اإلسالمي يف البالد اإلسالمية تعيش به األقليات
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وتبعا لذلك فإنه مما يقتضيه التأصيل لفقه األقليات أن تؤخذ هـذه القاعـدة   
األصولية العامة مبعاجلة خاصة توجه فيها توجيها تطبيقيا على أحـوال األقليـات   

 حياة املسلمة بالغرب، فتدرس يف نطاقها وحبسب مقاصدها أحوال الضرورات يف
املسلمني ذه البالد، وتقدر مقاديرها بالقسط، منظورا فيها إىل معطيـات مـن   
خصوصيات األوضاع يف تلك احلياة مما مل يكن منظورا يف حياة املسلمني باتمع 
اإلسالمي اخلاضع لسلطان الدين، لتصبح بتلك املعاجلة اخلاصة موجهـا أصـوليا   

  .مهما يف فقه األقليات

  :نة بني املصاحل واملفاسدقواعد املواز

هي مجلة من القواعد األصولية اليت تلتقي عند معىن املوازنة بني ما ينتهي إليه  
فعل ما من األفعال أو وضع ما من األوضاع من املصلحة وما ينتهي إليـه مـن   
املفسدة، فيبىن احلكم الشرعي على نتيجة تلك املوازنة أمرا إذا رجحت املصلحة، 

ت املفسدة، وذلك من مثل قاعدة درء املفسدة أوىل مـن جلـب   ويا إذا رجح
املصلحة، وقاعدة مصلحة اجلماعة مقدمة على مصلحة األفراد، وقاعدة املصلحة 
الدائمة مقدمة على املصلحة الظرفية، وقاعدة أن احلرام القليل ال حيرم به احلـالل  

املوازنة بني املصـاحل  الكثري إذا اختلط به، وما شاها من قواعد أخرى مبنية على 
وإذا كان جلملة قواعد املوازنات هذه تطبيقات مقـدرة يف االجتـهاد   . واملفاسد

الفقهي العام، وتوجيهات مؤثرة فيه، ونتائج بينة يف األحكام الناجتة به، فإن هلـا  
جمال استعمال أوسع من ذلك يف النظر الفقهي بأحوال األقليات املسلمة؛ وذلـك  

ا يكون إسالميا حمكوما بسلطان الشرع يكون متـايز املصـاحل   ألن اتمع حينم
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واملفاسد فيه على قدر من الوضوح، ويكون جمال املتشاات بينهما ضيقا، فظواهر 
الصالح وآثاره الناجتة من املواقف واألفعال، وكذلك ظواهر الفساد وآثاره تكون 

لتمايز، مما يسهل على قريبة الوقوع من زمن حدوث أسباا، فتبدو متمايزة جلية ا
الفقيه املوازنة بينها، وبناء حكمه الفقهي على تلك املوازنة، ولكن اتمع الغـريب  
الذي تعيش به األقلية املسلمة ال تتمايز فيه بسرعة وجالء مظاهر الفساد وآثاره من 
مظاهر الصالح وآثاره لشدة تشابكه وتعقيده، وال يغرنك يف ذلك ما يبدو مـن  

خ بني الصالح والفساد يف التصرفات األخالقية السلوكية، فإن جمـال  متايز صار
الصالح والفساد الذي نعنيه يف هذا املقام هو جمال احلياة االجتماعية مبعناه الشامل 

  . سياسة واقتصادا وتربية وعالقات إنسانية، وهو أوسع بكثري من اال األخالقي
املتعلقة باملوازنة بـني املصـاحل   وبناء على ذلك فإن هذه القواعد األصولية 

واملفاسد يقتضي النظر التأصيلي لفقه األقليات أن يأخذها بالعناية، فيصوغها مبـا  
يستجيب ملقتضيات ذلك الفقه، ويوجهها بالدرس والتحليل واإلثراء لتكون معيارا 
منهجيا أصوليا ميكن من املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف نطـاق خصوصـيات   

إلسالمي باتمع الغريب، ويكشف عما قد خيفى عن كثري من األنظار يف الوجود ا
غياب هذا التأصيل من وجوه التراجح بني ما حيدثه موقف أو فعل من مفسـدة  
صغرية آنية وما يؤول إليه من مصلحة كبرية مستقبلية متكن لإلسالم واملسلمني، أو 

وما يؤول إليه من مفسدة  بني ما حيدثه موقف أو فعل آخر من مصلحة صغرية آنية
كبرية مستقبلية تتعلق بتشتيت اإلسالم واملسلمني، فيبىن الفقه إذن على ما فيه من 

  .ملصاحل احلقيقية مبقاييسها الشرعيةارجحان باألحكام 
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  :جيوز فيما ال ميكن تغيريه ما ال جيوز فيما ميكن تغيريه: قاعدة

اردة يف القواعد األصولية، هي قاعدة قد ال تكون صياغتها على هذا النحو و
ولكنها يف روحها ومقاصدها مستروحة من مجلة من القواعد واملبادئ األصولية، 
واملعين ا أن اتهد الفقهي إذا عرض عليه وضع من أوضاع املسلمني كان جاريا 
على بنائه العام نسق خمالف ملقتضيات الشرع وأحكامه، وهم يف ذلك الوضع ال 

غيري النسق اجلاري عليه لسبب أو آلخر من األسباب، فـإم إذا  ميلكون إمكان ت
عرض هلم ما قد تتحقق به مصلحة حبسب ظروفهم مما هو ممنوع شرعا جيـوز أن  
يفعلوه طاملا أم ال يستطيعون تغيري نسقه العام املندرج فيه، وهو ما ال جيوز هلـم  

ومن الـبني أن هـذه   . يهفعله لو كانوا ميلكون القدرة على تغيري نسقه املندرج ف
القاعدة ختتص مبجال ما حيل من األفعال باإلحالل، أما ما ال حيل باإلحالل فإا ال 

  .تصح فيه؛ وذلك ألنه ال تكون فيه مصلحة معتربة أصال
ومما استروحت منه هذه القاعدة ما ورد يف املدونة األصولية من قواعد ذات 

ه البلوى، وقاعدة يغتفر يف االنتهاء ما مقاصد مشاة، وذلك مثل قاعدة ما عمت ب
ال يغتفر يف االبتداء، وغريمها من القواعد املشاة، وما نظن التصرف النبوي مـع  
األعرايب الذي تبول يف املسجد إذ ى أصحابه عن أن يزرموه إال تصرفا مؤسسـا  

لعقود هلذه القاعدة، كما ال نظن ما ذهب إليه األحناف من القول جبواز التعامل با
  .الفاسدة يف دار احلرب إال مستروحا أيضا من روح هذه القاعدة

ويف أحوال األقليات املسلمة بالديار الغربية جمال واسع لتطبيق هذه القاعدة يف 
النظر الفقهي املتعلق ا؛ ذلك ألن هذه األحوال يف شطر كـبري مـن جوانبـها    
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لزم، وليس هلذه األقلية املسلمة االجتماعية خاضعة لقوانني الوضع بسلطان الدولة امل
القدرة على تغيري تلك القوانني، وال حىت احلق يف املطالبـة بتغيريهـا يف بعـض    
األحيان، ولكن بعضا من تلك القوانني املنضوية حتت املنظومة القانونيـة العامـة   
بالرغم من أا من حيث ذاا يف وضعها ارد ختالف األحكام الشـرعية، إال أن  

مبقتضاها قد حتصل به للمسلم مصلحة معتربة، فيجوز له إذن أن يعمل ـا   العمل
  .بالرغم من أنه ليس ملزما بذلك العمل وإمنا هو خمتار فيه
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  الفصل الثاني
  :أحكام األعمال التالیة

الوظائف  - المحاسبة  -البنوك الربویة 
  العامة
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  المبحث األول

  حكم العمل في البنوك الربویة
  

  :معامالت البنوك التقليدية اليت تتعامل بالفائدة الربوية طبيعة
تباشر البنوك التقليدية جمموعة من األنشطة، منها اخلدمات املصرفية مقابـل  

كما تقوم بأعمال اإلقراض واالقتراض اعمولة أو رسوم أو أجرة وهذا جائز شرع ،
عاصرين من الربا احملـرم  بنظام الفائدة وتعترب تلك الفائدة يف نظر مجهور الفقهاء امل

١(اشرع(.  
والتكيف الشرعي ملعامالت البنوك التقليدية هو اختالط احلـالل بـاحلرام   

واليت تتمثل يف اإلقراض واالقتراض بفائدة، ولقـد   اوأغلبية تلك املعامالت حرام
  :اختلفت آراء الفقهاء حول حكم العمل يف تلك البنوك على النحو التايل

  :عمل يف البنوك التقليدية اليت تتعامل بالفائدةآراء احملرمني لل

                                                
  :ملزيد من التفصيل عن حرمة الفوائد يرجع إىل) ١(
مجعية االقتصاد اإلسالمى، مصـر،  ] الفتاوى الشرعية يف حترمي فوائد القروض والبنوك[جمموعة من الفقهاء، -

  .م١٩٨٩
  .م١٩٨٢، دار املنار احلديثة، )مفىت مصر(ردود العلماء على بيان املفىت  -
  .م١٩٨٥، الدار السعودية للنشر، ]حترمي الربا تنظيم اقتصادى[و زهرة الشيخ حممد أب -
  .م٢٠٠٣، دار االستثمار الكويت، ]حكم الفوائد البنكية[الشيخ الدكتور عجيل النشمى،  -
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هو مذهب اجلماهري وعليه القرارات الفقهية للمجامع الفقهية والعلمية وعلى 
ال جيوز العمل يف البنوك الربوية (: )١( رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرون
 t ﴿ :واهللا سبحانه وتعاىل يقول )لكون ذلك من إعانتها على اإلمث والعدوان

u v w  x y z  { | } ~ � ¡ ¢ £   ¤ 
¥      ¦    §    ̈   ©    ª   ¬«   ®    ̄    °   ±  ²     ³ 

´  µ   ¶    ̧  ¹   º       »   ¼   ¾½    ¿   À    Á 
ÃÂ Ä   Å    Æ   Ç      È  É Ê    Ë  Ì Í      Î   Ï   Ð  ﴾)٢(.  

آكل الربـا   اهللا لعن": قالأنه صلى اهللا عليه وسلم  اهللاوقد صح عن رسول 
  .)٣("هم سواء :وموكله وكاتبه وشاهديه وقال

آراء ايزين للعمل يف البنوك التقليدية الـيت تتعامـل بالفائـدة    
  :للضرورة وعموم البلوى

رنا كـل مسـلم أن   ذَّلو أننا ح: )٤( يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
                                                

  :يرجع يف هذا الشأن) ١(
شيخ عبد اهللا الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حممد بن عثيمني وال: فتاوى إسالمية موعة من العلماء - 

 .٢٧٦بن جربين، دار القلم، بريوت، اجلزء الثاىن، صفحة 
 .٢:املائدة) ٢(
، وأخرجه البخـاري  )٢٩٩٥(هذا لفظ مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله )  ٣(

 ".ولعن آكل الربا وموكله: "بلفظ) ٥٥٠٥(يف صحيحه كتاب اللباس، باب من لعن املصور 
 .٦١١-٦٠٩، صفحة١-، دار القلم، ج]فتاوى معاصرة[ر يوسف القرضاوى، دكتو) ٤(
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يسيطر غري املسـلمني مـن يهـود     لكانت النتيجة أنالتقليدية يشتغل يف البنوك 
وغريهم على أعمال البنوك وما شاكلها، ويف هذا على اإلسالم وأهله ما فيه اخلطر 

  .األكرب
على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية، فأكثرها حالل طيب ال حرمة فيه 

السمسرة واإليداع وغريها، وأقل أعماهلا هو احلرام، فال بأس من الوساطة ومثل 
وال ننسى ، الدين والضمري يإىل وضع يرض املايلفيها حىت يتغري هذا الوضع العمل 

 اهللاترتل عند الفقهاء مرتلة الضرورة مصداقا لقـول   اليتضرورة العيش أو احلاجة 
ــاىل  ــارك وتع  i   j       k        l   m   n   o   p      q  r s   t    u  ﴿: تب

v﴾)١(.  

الدكتور القرضاوي الشيخ لقد بىن  :قرضاويال يمصريف على رأ فينتعليق  -
  :مهارأيه السابق على مسألتني  اهللاحفظه 

جند ومن الناحية املصرفية الفنية  …أن أقل معامالت البنوك الربوية هو احلرام
العكس هو الصحيح حيث أن أكثر معامالت البنوك الربوية هو احلـرام والـذي   

إقراض الناس بفائدة وأن هـذه الفوائـد   يتمثل يف االقتراض من املودعني بفائدة و
ومـن  من مصروفات وإيرادات البنك الربوي % ٧٠املدينة والدائنة متثل أكثر من 

  .أدلة ذلك التحليل املايل للقوائم املالية لتلك البنوك
بعض الشباب إىل العمل يف البنوك الربوية مـن   ئأن ضرورة العيش قد تلج

                                                
 .١٧٣: البقرة) ١(
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نه يشـترط تـوافر الضـوابط الشـرعية     باب فقه الضرورة، ونضيف إىل ذلك أ
كافة أبواب العمل احلالل حىت وإن كانت أقـل   تدسأنه قد ومنها ، للضرورة

اأجر وأن تكون الضرورة مهلكة وحالَّة وليس فيها تعد، لذلك نرى أن اومنصب ،
املربر القوي لفضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي للعمل يف البنوك التقليديـة هـو   

بنص  االربا حمرم شرع :)١(جاد احلقعلي شيخ األزهر جاد احلق  ىوير .الضرورة
 الـيت القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وبإمجاع املسلمني، ومباشرة األعمـال  

تتعلق بالربا من كتابة وغريها إعانة على ارتكاب احملرم وكل ما كان كذلك فهو 
من  والبخاريهللا عنه، ، وقد روى مسلم يف صحيحه عن جابر رضي ااحمرم شرع

لعـن آكـل الربـا    «:قالصلى اهللا عليه وسلم  اهللاحديث أىب جحيفة أن رسول 
واللعن معناه الطرد وهو يدل على إمث من ذكروا يف ، » وموكله وكاتبه وشاهديه

  .هذا احلديث
وإذا كانت كل أعمال البنوك منحصرة يف القروض والسلفيات نظري الفوائد 

، اكالبيع باألمثان العاجلة نقد امباح اأعمال أخرى تدر رحب أيالربوية، وال تزاول 
يتقاضى منها العاملون فيه الربا احملرم للحديث السـالف   اليتكان يف موارد البنك 

صلى اهللا عليـه   اهللالذكر، وكان األوىل االبتعاد عن العمل فيه أخذا بقول رسول 
ن، وبينهما أمور ين، واحلرام بيإن احلالل ب": ومسلم البخاريالذي رواه وسلم 

مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اسـتربأ لدينـه   
 احلمـى يرعى حول  كالراعيوعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، 

حمارمه، أال وإن يف  اهللايوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال إن محى 
                                                

  .٣٩١صفحة  ١٧٤، العدد، اإلسالميفتاوى شيخ األزهر، نقالً عن جملة االقتصاد ) ١(
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صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كلـه،  اجلسد مضغة، إذا 
  .)١("أال وهى القلب

  :آراء ايزين للعمل يف البنوك التقليدية الربوية على اإلطالق
يرى فريق من الفقهاء املعاصرين أن العمل يف البنوك التقليدية وما يف حكمها 

ا حديثة وال يوجد نص قطعي بالتحرمي واجائز شرعلكن املسـألة  ، ألن معامال
: للقاعدة الشـرعية  اموضع اجتهاد، كما أن املصلحة العامة تقتضى اإلجازة وفقً

  .)الضرورات تبيح احملظورات(
وهناك ردود من علماء األمة على هؤالء ايزين لـيس هـذا هـو املقـام     

  .)٢(لعرضها

  الرأي املرجح يف حكم العمل يف البنوك التقليدية

قلب إليه هو جتنب العمل يف البنوك التقليدية الـيت  األرجح عندنا وما مييل ال
بضوابطها الشرعية واليت ختتلف من  اتتعامل بالفائدة إال عند الضرورة املعتربة شرع

مسلم إىل مسلم، واليت تبيح له أكل امليتة مع سعيه احلثيث على البحث عن بديل، 

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
، دار ]تقليديـة حكم الفوائد البنكية مع أقوال علماء األمة يف حكم معامالت البنوك ال[عجيل جاسم،  /د )٢(

  .م٢٠٠٢االستثمار، الكويت، 
دار املنـار  ] الرد على كتاب مفىت مصر حول معامالت البنوك وأحكامها الشـرعية [السالوس،  يعل /د - 

  .م١٩٩١احلديثة، 
 .١٩٣،١٩٤،٢٦٠،٢٦١: ، األعداداإلسالمي ديب، بنك اإلسالميجملة االقتصاد  - 
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لقول اهللا  اصاص مصداقًويرجع يف تقدير الضرورة إىل العلماء والفقهاء وأهل االخت
، وصدق الرسول )١(﴾  0     /              .       -      ,      +     *        ﴿: تبارك وتعاىل
: صلى اهللا عليه وسلم، وقوله )٢("دع ما يريبك إىل ما ال يريبك": العظيم القائل

هن كثري مـن  إن احلالل بين، وإن احلرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلم"
قع يف الشبهات، الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن و

  .)٣("...وقع يف احلرام
عن املعامالت  اوجيوز عند الضرورة العمل يف تلك البنوك إذا كان العمل بعيد

حلني وجود مكان آخر ألنه تعاون على اإلمث والعدوان ااحملرمة شرع.  

يف حكم العمل لدى البنـوك التقليديـة    بعض فتاوى أهل العلم
  :الربوية

أنا شاب مسلم أعمـل  : يتساءل أحد العاملني يف البنوك التقليدية ويقول -

                                                
 .٤٣: النحل) ١(
، )١١٦٥٦( رضـي اهللا عنـه  يف باقي مسند املكثرين من حديث أنس بن مالك  أخرجه أمحد يف مسنده) ٢(

هذا حـديث حسـن صـحيح،    : ، وقال)٢٤٤٢(والترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
، والدارمي يف سننه كتاب البيوع، )٥٦١٥(والنسائي يف سننه كتاب األشربة، باب احلث على ترك الشبهات 

، وقال اهليثمي يف جممـع  ١٨١/ ١، وحسنه النووي يف اموع )٢٤٢٠(ك إىل ما ال يريبك باب دع ما يريب
إسناده صحيح، وكذلك : ٢١٠/ ٣رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر يف تغليق التعليق : ٩٥/ ٥الزوائد 

  .٤٤/ ١، وصححه األلباين يف اإلرواء ١٦٩/ ٣أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند 
، ومسـلم يف  )٥٠(جه البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب فضل من استربأ لدينـه  متفق عليه، أخر) ٣(

 ).٢٩٩٦(صحيحه كتاب املساقاة باب أخذ احلالل وترك الشبهات 
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يف أحد البنوك الربوية وأشعر مع كل مرتب أتقاضاه من البنك بأن هذا املال  احالي
... رامفيه شبهة الربا، وال أريد أن أبىن حيايت ومستقبلي ومستقبل أوالدي على ح

  ماذا أفعل؟ وهل األجر الذي أتقاضاه من هذا البنك حرام؟
بنص القرآن الكـرمي   االربا محرم شرع(: باآليت )١( ولقد أجاب عليه الفقهاء

والسنة املُطهرة، وبإمجاع املسلمني ومباشرة األعمال اليت تتعلق بالربا من كتابـة  
  .)ارم شرعذلك فهو حموغريها، إعانة على ارتكاب املُحرم وكل ما كان ك

والبخاري من حديث أىب رضي اهللا عنه قد روى مسلم يف صحيحه عن جابر 
لعـن آكلـه وموكلـه وكاتبـه     ": صلى اهللا عليه وسلمجحيفة أن رسول اهللا 

  .، واللعن معناه الطرد وهو يدل على إمث من ذُكروا يف احلديث الشريف"وشاهديه
يف القروض والسـلفيات نظـري    وإذا كانت كل أعمال هذا البنك منحصرة

االفوائد الربوية، وال يزاول أية أعمال أخرى تدر رحب كالبيع باألمثان العاجلة  امباح
كان يف موارد البنك اليت يتقاضى منها العاملون فيه الربا احملرم للحديث الًمث انقد ،

لرسـول  بقول ا االشريف سالف الذكر، وكان األوىل االبتعاد عن العمل فيه أخذً
احلالل بين، واحلرام بـين،  ": الذي رواه البخاري ومسلمصلى اهللا عليه وسلم 

وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اسـتربأ  
لدينه وعرضه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهللا يف أرضه حمارمـه، أال  

اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسـد  وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح 

                                                
 اإلسالميلشيخ عطية صقر، جملة االقتصاد ا )١(
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  .)١("كله أال وهى القلب
ومن مث فإن كان للسائل غىن يغنيه عن العمل يف البنك املذكور فليستغن مبـا  

صلى اهللا عليه وسلم على قول رسول اهللا  الًعن الشبهة نزو اأغناه اهللا به، وابتعاد
لعمـل يف البنـك   وإن مل يكن لديه ما يغنيه عن ا -سالف الذكر  -يف احلديث 

فليستمر يف عمله، باعتبار أن العمل يف هذه احلالة ضرورة، والضـرورات تبـيح   
احملظورات واألعمال بالنيات، وذلك حىت يتسىن له عمل آخر بنية اخللوص مـن  

  .له وألوالده الًحال الًاحلرام وحىت تطمئن نفسه ويكتسب ما
ك متنوعة منـها املشـروع   أما إذا كانت األعمال واألنشطة اليت يزاوهلا البن

كالبيع وحنوه، وغري املشروع كفوائد القروض والسلفيات، كانت موارد البنك من 
تلك األعمال املتنوعة خمتلطة يتعذر معها الفصل بني احلرام واحلالل مـن تلـك   

  :األمور، فآراء الفقهاء على النحو التايل
ني بالتعيني يف العقود، ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن الدراهم تتع -

  .ألن الثمن مقابل املبيع، وهو أحد العوضني فيتعني بالتعيني كاآلخر أي كالبيع
ويف الفقه احلنفي أن النقود سواء الذهب أو الفضة أو من غريمها ال تتعني  -

بالتعيني يف عقود املعاوضات كالبيع واإلجارة والصلح والـرهن، وإمنـا تـتعني    
  .بالقبض
ال باملعىن البنكي فتتعني  -باملعىن الشرعي  -ألمانة كالوديعة أما يف عقد ا -

  .وال جيوز إبداهلا
                                                

 .سبق خترجيه) ١(
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)٢٢٢(

 

وعن اإلمام أمحد رواية وافق فيها فقه املذهب احلنفي يف أن النقود بوجه  -
  .عام ال تتعني بالتعيني إال يف عقد األمانة كالوديعة على حنو ما تقدم

ور يف القواعد حتت قاعدة إذا هذا وقد حتدث الزركشي الشافعي يف كتابه املنث
اجتمع احلالل واحلرام أو املباح إىل جانب احلرام، وفرق بني ما إذا امتزجا وبني ما 

  .)١(ال عن الثاين ال يوجب تغليب احلظر ال مزج فيه فغلب احلظر يف األول وق
 هيف أحد البنوك العامة، ومجيع أعمال اأعمل كاتب«ويتساءل أحد املسلمني  -
بأنين يف أَمس احلاجة إىل هـذا   اائد وربا، فهل على حرمة يف هذا؟، علمفيها فو

  .»العمل لإلنفاق على أسريت
وقد أجاب هذا السؤال الشيخ عبد ايد سليم مفىت الديار املصـرية سـنة   

بأن مباشرة األعمال اليت تتعلق بالربا من كتابة وغريها إعانـة  : (م فأجاب١٩٤٤
، وسـاق احلـديث   اكل ما كان كذلك فهو حمرم شـرع على ارتكاب احملرم، و

اللعن دليل على إمث من ذُكر يف احلديث الشريف، هذا وإذا كانت : املذكور وقال
املؤسسة تزاول أنشطة خمتلفة بعضها حالل وبعضها حرام، فإن اإلسهام فيهـا أو  

  .)العمل ا حرام
ن، فأمواهلا خليط مـن  بعضه خيالف الدي افالبنوك التقليدية اليت متارس نشاطً

احلالل واحلرام، والعمل فيها كذلك عمل فيه شبهة وإذا تعذر فصل املال احلالل 
عن املال احلرام كان األمر فيه شبهة، والشبهة وإن مل تكن من احلرام فهي حمـى  

احلالل بين، واحلرام بين، "للحرام كما نص احلديث الذي رواه البخاري ومسلم 

                                                
 .اإلمام جاد احلق على جاد احلق -األسبق  -مكتب شيخ األزهر : املصدر) ١(
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ر مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقـد  وبينهما أمو
استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعـى  

  .)١("حول احلمى يوشك أن يقع فيه
افإذا أراد املسلم أن يكون مطمئن منه فليبحـث عـن    امتام االطمئنان أو قريب

كثرة أو الوضوح، حىت لو كان الكسب أو األجر عمل ال تكون فيه الشبهة ذه ال
يكفي الضروريات دون االهتمام بالكماليات، فالنفس ال تشبع منها واحلرص  الًقلي

عليها متعب غاية التعب والذي يساعد على ذلك هو النظر إىل من هو دوننا حىت 
إن روح القـدس  «:زدريها، وال تنس احلديث الشريفنحنمد اهللا على نعمته وال 

نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستويف رزقها وأجلها، فاتقوا اهللا وأمجلوا 
يف الطلب، وال حيملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعصية اهللا، فإن ما عند اهللا 

  .)٢(»ال ينال مبعصيته 
وإن مل يوجد عمل حالل كان قبول العمل يف هذا اـال بصـفة مؤقتـة    

اد عن عمل آخر بعيد عن احلرام وشـبهة احلـرام، وإذا   للضرورة، مع البحث اجل
    j    k      l    m    n      o       ﴿: صدقت النية يسر اهللا األمر، كما قال سبحانه

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
، وأبـو نعـيم يف حليـة    )٧٦٩٤(صدي بن العجالن  –أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب الصاد ) ٢(

، وقال اهليثمي يف )١١٥١( -٢/١٨٥أمحد بن أيب اجلواري، والقضاعي يف سند الشهاب  – ١٠/٢٧األولياء 
ري بن معدان وهـو ضـعيف وصـححه    رواه الطرباين يف الكبري وفيه عف): ٦٢٩٣( – ٤/١٢٥جممع الزوائد 

، وأخرجه بلفظ قريب ابن ماجة يف سننه، وابـن حبـان يف صـحيحه،    )٢٠٨٥(األلباين يف صحيح اجلامع 
 .واحلاكم يف مستدركه
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p    q     r    s    t      u ﴾)وقال تعـاىل )١ ، :﴿      Ã     Ä      Å    Æ     Ç     

È    É     Ê              ﴾)٢(.   

  :يف دار غري املسلمني والعمل يف اال الربوي م التعامل بالرباحك
ذهبت مجاهري العلماء إىل أن الربا حرام، قليله وكثريه سواء، ال فرق يف حترميه 
بني دار اإلسالم ودار احلرب، فما كان حراما يف دار اإلسالم كان حراما يف دار 

، وسواء دخـل املسـلم دار   احلرب، سواء جرى بني مسلمين، أو مسلم وحريب
احلرب بأمان أو بغريه، وبه قال مالك والشافعي وأمحد واألوزاعي وأبو يوسـف  

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي، )٣(احلنابلةوغريهم، وهو الصحيح من مذهب 
عموم األخبار القاضية بتحرمي الزيادة والتفاضل، واليت مل تقيد التحـرمي   -١

ون زمان، بل جاءت مطلقة وعامة، ومن هذه األدلة مبكان دون مكان، أو بزمان د
 z  ﴿ :تعاىل وقوله .)٤(﴾  ;      :    9    8   7  ﴿ :العامة قوله تعاىل

{    |   }    ~   �    ¡              ¢  ﴾)٥(.  

  
                                                

 .٣، ٢: الطالق) ١(
 .٤: الطالق) ٢(
 روضة الطالبني ٥/٥٢اإلنصاف  ٩/٢٩٠اموع  ٩٦صالرد على سري األوزاعي  ٦/١٤٧البحر الرائق  )٣(
  .١٦٢/ ٤املغين والشرح  ٣/٣٩٥
 .٢٧٥:البقرة) ٤(
 .٢٧٨:البقرة) ٥(
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، )١("اجتنبوا السبع املوبقات": ومن األخبار قول النيب صلى اهللا عليه و سلم
كل هذه النصوص تفيد حترمي الربا على سبيل العموم، مـن  ف، )٢(وذكر منهن الربا

  .غري تفصيل وال ختصيص
ما كان حمرما يف دار اإلسالم فهو حمرم يف دار احلـرب، كالربـا بـني     -٢

  .املسلمني وسائر املعاصي
القياس على املستأمن احلريب الذي يدخل دارنا بأمان، فقد أمجعوا علـى   -٣

كذلك إذا دخل املسلم دار احلرب فال جيوز التعامـل  حرمة التعامل معه بالربا، و
  .معهم بالربا

فرضا، كما ال ) أي عن املسلمني(ال تسقط دار احلرب عنهم : (قال الشافعي
واحلرام يف دار اإلسالم حـرام يف دار  : (وقال. )٣()تسقط عنهم صوما وال صالة

أي مكان وجـدوا،   إن األحكام الزمة للمسلمني يف: (وقال الشوكاين.)٤()الكفر
  .)٥()الشرعية ودار احلرب ليست بناسخة لألحكام

                                                
، وأبـو نعـيم يف حليـة    )٧٦٩٤(صدي بن العجالن  –أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب الصاد  )١(

، وقال اهليثمي يف )١١٥١( -٢/١٨٥أمحد بن أيب اجلواري، والقضاعي يف سند الشهاب  – ١٠/٢٧األولياء 
رواه الطرباين يف الكبري وفيه عفري بن معدان وهـو ضـعيف وصـححه    ): ٦٢٩٣( – ٤/١٢٥جممع الزوائد 

، وأخرجه بلفظ قريب ابن ماجة يف سننه، وابـن حبـان يف صـحيحه،    )٢٠٨٥(األلباين يف صحيح اجلامع 
 .واحلاكم يف مستدركه

  .رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي )٢(
  ٤/٢٤٨األم  )٣(
  ٧/٣٥٥األم  )٤(
  ٤/٥٥٢لسيل اجلرار ا )٥(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٢٢٦(

 

  المبحث الثاني

  العمل في مجال المحاسبة

  
تباشـر أنشـطة    واليتهناك بعض الشركات والوحدات االقتصادية وحنوها 

التعامـل  : عنها شرعا مثـل  املنهيحالالً، ولكن أحيانا متارس بعض املعامالت 
وإعطاء رشوة وحنوها لتسهيل بعض األعمال، واسـتخدام  بالفائدة أخذًا وعطاًء، 

هذا أن  وسائل إعالن ودعاية بوسائل إغراء خمتلفة مثل النساء واليانصيب، ويعين
  .أصل املعامالت حالل مث اختلطت باحلرام

ومن منظور طبيعة األموال واإليرادات واملصروفات جندها قد لوثت باحلرام، 
، ر ومكافآت للعاملني ملوث بـاحلرام تبات وأجوويعىن ذلك أن ما تدفعه من مر
تلـك   يفهل عليهم إمث من العمل : يف جمال احملاسبةويتساءل كثري من العاملني ا 

 حيصلون عليه من تلك الشركات حالل أم حرام؟ الذيالشركات؟ وهل األجر 

  :يف جمال احملاسبة لدى الشركات املختلطةايزون للعمل 
واملعاصرين أنه ينطبق على هذه الشركات فقه اختالط  الفقهاء كثري منيرى 

ن الراتـب أو  أل :هذه الشركات حالل يفيرى هؤالء أن العمل و، احلالل باحلرام
ن اإلمث يقع ألو، حيصل عليه العاملون فيها مقابل جهد مبذول حالل الذياألجر 

ناك عقد أن هو .عنها شرعا املنهيالقرار باملعامالت  ومتخذيعلى صاحب العمل 
عمل مربم بني الشركة وبني العاملني ا، كل يلتزم مبا ورد به وينطبق عليه القاعدة 
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 نمثل هذه الشركات ل يفأنه لو حرم العمل و، )املؤمنون عند شروطهم: (الشرعية
وملا   .جيد الشبان جماالً للعمل، وتظهر مشكلة البطالة وهى أشر شر على األرض

  .من اكتساب خربات ومهارات وينفرد ا غريهمحرمان املسلمني فيه من 
ويرى هؤالء أنه جيوز العمل يف جمال احملاسبة للشركات واملؤسسـات، وإن  
كانت متعاملة بالقروض الربوية، إذا مل يكن جمال احملاسبة تسجيل وتوثيق القروض 

ة، الربوية، وأن على احملاسب املسلم أن جيتنب متاما تسجيل وتوثيق القروض الربوي
فيجب عليه أن يقتصر يف عمله على حساب املباحات وجيتنب حسـاب السـلع   
احملرمة، خصوصا ما يتعلق بالربا واخلمور واخلنازير، وإذا أرغمه صاحب العمـل  
على حساا، وجب عليه ترك العمل إال إذا اضطر إليه كأن مل يتيسر له عمل آخر 

الطلب للحالل يف حقـه  سواه، ومن كان مضطرا جاز له، لكن مع بقاء وجوب 
وهناك من يقول جبواز العمـل يف جمـال    .على الدوام، وإنكاره بقلبه للمحرمات

احملاسبة واملتضمنة للقروض الربوية، إذا كانت القروض الربوية ليست مقصـودة،  
  :وإمنا دخلت ضمن العمل تبعا، وذلك ملا يلي

امالم ختلو من الربا ذا األمر؛ فال تكاد معاملة من مع عموم البلوىو الغلبة
  .ومن االشتمال على حمرم

ما يشتمل على الربا أو يتضمن حمرمـا؛ فـالقول   عسر االحتراز عن حساب 
باالمتناع عن تقييد ما يرد عليه مـن احلسـابات    -وهو يف ذلك اتمع -بإلزامه

  .الربوية فيه حرج بالغ
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 الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء يغتفر يف

ائل ما ال يغتفر يف املقاصد، والقول حبرمة حسـاب وتسـجيل   يغتفر يف الوس
وتوثيق القروض الربوية هو من قبيل حترمي الوسائل ملا فيه من إعانة على احلـرام،  

إن : قـد يقـال   .وما كان من قبيل الوسائل يرخص فيه للحاجة وعموم البلوى
ني املـرابيني  املقصود بكاتب الربا الذي ورد الوعيد يف حقه هو من يكتب العقد ب

، فهو الذي يكتب عقد الربا املتضمن التفاقهما على مقدار املرابـاة  )جهيت الربا(
واملدد والشروط اليت ارتضاها كالمها، ال من حيسب لصاحب عمله ما وجب عليه 

 .من الدين للجهة املرابية

يبعثون ": يف قوله صلى اهللا عليه وسلم عن اجليش الذي خيسف بأوله وآخره
داللة على أن بعض املصاحبني للجيش الظامل ينجو برمحة اهللا، وإن  )١("امعلى ني

كانت صحبته للجيش أو بيعه هلم وشراؤه منهم قد يقال أن فيها تكثريا لسوادهم 
وكـذلك العامـل يف جمـال    . إا ليست إعانة مباشرة: ولكنا نقول. وإعانة هلم

 تقع منه إعانة هلم علـى الربـا،   مل توثيقه وحسابه للفوائد الربوية، احملاسبة، فعند
وغاية ما ميكن أن يقال أن إعانته هلم إعانة غري مباشـرة، كأولئـك املصـاحبني    

  .للجيش الذي خيسف به، والذين يبعثون على نيام

 

                                                
، ومسـلم يف  )١٩٧٥(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب ما ذكر يف األسواق ) ١(

 ).٥١٣٤(صحيحه كتاب الفنت وأشراط الساعة باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت 
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  : جمال احملاسبة لدى الشركات املختلطةغري ايزين للعمل يف
م وأن الراتب أو األجر هذه الشركات حرا يفيرى فريق من العلماء أن العمل 

اإلمث بـني صـاحب    يفحيصل عليه العاملون ا حرام، وأن هناك مشاركة  الذي
كمـا  ، العمل والعاملني، ومن مربرام أن إقرار املنكر وعدم تغيريه يعترب من اإلمث

العـاملني   الرأييرون أن الراتب أو األجر ملوث باحلرام، ويوصى أصحاب هذا 
  .والبحث عن عمل آخر ذه الشركات بتركها

ايزون للعمل يف جمال احملاسبة لدى الشركات املختلطـة ولكـن   
  :بشروط

يرى هؤالء بأنه ال حرج من االستمرار يف العمل ذه الشـركات ملـربرات   
، ولكنـهم  ...إحلاح احلاجة إىل العمل واكتساب خربات ومهارات: عديدة منها

  :وضعوا جمموعة من الشروط من أمهها ما يلي
الدعوة إىل إنكار املنكر بالوسائل والسبل املشروعة وفقًا ملا ورد حبـديث   -١

من رأى منكم منكرا فليغريه بيـده، فـإن مل   ": صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
، فاملشـارك يف  )١("يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

                                                
، وأبو داود يف )٧٠(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ) ١(

، وسكت عنه، والترمذي يف سننه كتاب الفنت باب ما جاء )٩٦٣(سننه كتاب الصالة باب اخلطبة يوم العيد 
هذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف سـننه  : ، وقال)٢٠٩٨_يف تغيري املنكر باليد أو باللسان أو بالقلب 

وابن ماجة يف سننه كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، )٤٩٢٢(كتاب اإلميان وشرائعه باب تفاضل أهل اإلميان 
 ).١٢٦٥(باب ما جاء يف صالة العيدين 
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رتكبها وأال يكون شريكًا معهـم يف  هذه الشركات ينبغي عليه إنكار املنكر وال ي
  .املعصية
االجتهاد بقدر االستطاعة لتجنب اإلدارات واألقسام اليت تتعامل مباشرة  -٢

مبعامالت منهي عنها شرعا مثل العمل بقسم االئتمان والقروض الربوية أو العمل 
  .بقسم الدعاية واإلعالن الذي يباشر أعماالً غري مشروعة

م بنصح صاحب العمل ومستشاريه وغريهـم بضـرورة   استمرارية القيا -٣
صلى اهللا عليه االمتناع عن القيام باألعمال املنهي عنها شرعا، فقد قال رسول اهللا 

والذي نفسي بيده، لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن ": وسلم
  .)١("اهللا أن يبعث عليكم عقابا منه، مث تدعونه فال يستجاب لكم

كان العامل يف هذه الشركات غري قادر على تنفيذ الوارد آنفًا بسبب  إن -٤
ضعف أو حنو ذلك فعليه ترك العمل والبحث عن عمل آخر للحفاظ على دينـه،  

ائمروا باملعروف، وانتهوا عن ": صلى اهللا عليه وسلموأساس ذلك قول الرسول 
ؤثرة، وإعجاب كـل  املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا م

ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر 

                                                
، )٢٢٢١٢(أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند األنصار من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنـه  ) ١(

هـذا  : وقـال ، )٢٠٩٥(والترمذي يف سننه كتاب الفنت باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكـر  
، ويف سننه الكربى كتاب آداب القاضي بـاب  )٧٥٥٨( – ٦/٨٤حديث حسن، والبيهقي يف شعب اإلميان 

، ٧/٣٥٧، وحسنه البغوي يف شرح السـنة  )١٩٩٨٦... (ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الوالة
، وحسـنه  ١/٧١٥سـري  عمدة التف يف، وصحح إسناده أمحد شاكر ٣/٢٣٠واملنذري يف الترغيب والترهيب 

 ).٢٣١٣(لغريه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب 
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أجر مخسني رجالً يعملون مثل فيهن مثل القبض على اجلمر، للعامل فيهن مثل 
  .)١("عمله
  

                                                
 عنـه،  وسكت ،)٣٧٧٨( املنكر عن والنهي باملعروف األمر باب املالحم كتاب سننه يف داود أبو أخرجه) ١(

 وابن غريب، حسن حديث هذا :وقال ،)٢٩٨٤( املائدة سورة ومن باب القرآن تفسري كتاب سننه يف والترمذي
 وصـححه  ،)٤٠٠٤( ﴾ أنفسـكم  علـيكم  آمنوا الذين أيها يا ﴿ :تعاىل قوله باب الفنت كتاب سننه يف ةماج

 يف شاكر أمحد وصححه ،٤/١٣٢ والترهيب الترغيب يف واملنذري ،٣/٢١٢( اآلثار مشكل شرح يف الطحاوي
 .صحيح بعضه لكن ضعيف ):٣٠٥٨( الترمذي ضعيف يف األلباين وقال ،١/٨٤٧ التفسري عمدة
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  المبحث الثالث

  القضاء والنیابة والمحاماة: العمل في الوظائف العامة

  
.. أن يتوىل وظيفة عامة يف حكومة غري إسـالمية  األصل أنه ال جيوز للمسلم

  :واألدلة على ذلك كثرية منها
أن النصوص صرحية على أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو كافر أو ظامل أو  -١
  :فاسق

  .)١(﴾  |    }   t   u v  w   x   y   z     ﴿: قال تعاىل

ــاىل ــال تعـ     º      »    ¼    ½      ¾       ¿     À       ¹      ﴿ :وقـ

Á﴾)وقال تعاىل .)٢: ﴿      E       F       G      H       I        J       K      L     

M﴾)٣(.  
  : وجه الداللة

 إن الذين يتركون ما أنزل اهللا يف كتابه من األحكام من غري تأويل يعتقـدون 
يف بعضـها كـل    صحته فإنه يصدق عليهم ما قال اهللا تعاىل يف اآليات الثالثة أو

                                                
 .٤٤:املائدة) ١(
 .٤٥:املائدة) ٢(
 .٤٧:املائدة) ٣(
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حبسب حاله فمن أعرض عن احلكم الشرعي حدا كان كحد السرقة أو القذف أو 
الزنا أو غريه من األحكام الشرعية غري مذعن له الستقباحه إياه وتفضيل غريه مما 
وضع البشر عليه فهو كافر قطعا، ومن مل حيكم به لعلة أخرى فهو ظامل إن كان 

، ويف تويل )١(ل واملساواة فيه وإال فهو فاسق فقطيف ذلك إضاعة احلق أو ترك العد
املسلم الوظيفة العامة يف احلكومة اليت ال حتكم مبا أنزل اهللا ترك ملـا أنـزل اهللا يف   

  .كتابه
من املقررات يف الفقه السياسي اإلسالمي أن احلاكمية يف األرض ال تكون  -٢

  .)٢(﴾ X      Y      Z    \[     ] ^   _    `          a ﴿ : إال هللا وحده لقوله تعاىل

 ® ¬﴿ :إن التحاكم إىل غري شريعة اهللا مناف لإلميان لقوله تعاىل -٣

¯      °        ±   ²   ³  ´   µ      ¶   ¸   ¹       º » 

¼    ½    ¾  ¿    À  ﴾)٣(.  
الذين ال حيكمون بشرع اهللا حيادون اهللا يف أمره وينازعونه يف حكمه بل  -٤

أولوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته ونبوة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم فكيف يف 

                                                
  ).٦/٤٠٣(حممد رشيد رضا، تفسري املنار، الطبعة الثانية، دار املعرفة، بريوت ) ١(
 .٤٠:يوسف) ٢(
 .٦٥: النساء) ٣(
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    ¡    �    ~ ﴿  :يقـول اهللا تعـاىل   .يشارك املسلم يف هذا النوع من احلكم

  .)٢(﴾  Æ        Ç        È     É Ê      ﴿ :وقوله تعاىل .)١(﴾¢
 اختاذهم أربابا من دون طاعة احلكام يف تشريعام املخالفة لشرع اهللا تعين -٥

 »     ª       ©   ¨﴿: اهللا كما قال اهللا سبحانه وتعاىل

¬   ®    ̄  ° ±    ² ³    ́ µ ¶ ̧ 

¹  ﴾)٣(.  

يف املشاركة يف احلكومة غري اإلسالمية ركون إىل الذين ظلموا، وقد منعنا  -٦
  .)٤(﴾  g    h      i           j     k         l     m﴿ :اهللا من ذلك بقوله

يف العمل حتت سلطة الظاملني والء هلم باملعونة هلم وتزكيتـهم بتنفيـذ    -٧
  .)٥(أعماهلم
  

                                                
 .٥٧ :األنعام) ١(
 .٢٦ :الكهف) ٢(
 .٣١:التوبة) ٣(
 .١١٣ :هود) ٤(
 ١٩٩٢وردي، الطبعة األوىل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    املاوردي ، النكت والعيون، تفسري املا) ٥( 
)٣/٥٠.(  
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قد يكون يف املشاركة يف احلكم إطالة لعمر هذا النمط من احلكم الـذي   -٨
  .)١(حيكم بغري ما أنزل اهللا يف بعض األحيان

ة يف مثـل هـذه   وبناء على هذه األدلة استنتج أن األصل عدم جواز املشارك
  .النظم من الوظائف العامة سواء يف دار الكفر أو يف دار اإلسالم

  :ولكن جيوز تويل هذه الوظائف استثناء من األصل واألدلة على ذلك ما يلي
قصة يوسف عليه السالم عندما صار معه ما صار وبعـدما أول رؤيـا   : أوالً

 D       E    F     G   ﴿ :امللك وأعجب بتأويله أرسل إليه وملا جاءه قال لـه 
H   I J       K   L ﴾)٢(، ﴿     N      O P Q    R S T 

U   WV X      Y    Z    \[    ] ̂   _       `  ﴾)٣(.  
وفيه دليل على جواز مدح اإلنسان نفسه : وقال اآللوسي عند تفسري هذه اآلية

ن يقدر على إقامـة  باحلق إذا جهل أمره، وجواز طلب الوالية إذا كان الطالب مم
العدل وإجراء أحكام الشريعة، وإن كان من يد اجلائر أو الكافر، ورمبا جيب عليه 

  .)٤(الطلب إذا توقف على واليته إقامة واجب مثالً، وكان متعينا لذلك

                                                
، عمر األشـقر،  )٣٤ص( ١٩٩٣عبد املنعم حليمة، حكم اإلسالم يف الدميقراطية، الطبعة األوىل، عمان  )١( 

، حممد أبو )٣٢(م، ص١٩٩٢حكم املشاركة يف الوزارة واالس النيابية، الطبعة األوىل، دار النفائس، عمان 
  ).٣١ص، ١٩٩١رس، املشاركة يف الوزارة واألنظمة اجلاهلية عمان، فا
 .٥٥:يوسف) ٢(
 .٥٦:يوسف) ٣(
  ).١٣/٥(روح املعاين ) ٤(
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كيـف اسـتجاز أن   : أما اإلمام ابن العريب فقد تساءل حول هذه اآلية وقال
قلنا مل يكن سؤال والية : وهو مؤمن نيب؟ وأجابيقبلها أي الوزارة بتولية الكافر 

وإمنا كان سؤال ختل وترك لينتقل إليه، فإن اهللا لو شاء ملكنه منه بالقتل واملـوت  
والغلبة والظهور والسلطان والقهر، ولكن اهللا أجرى سنته على ما ذكر يف األنبياء 

عضهم عاملـهم  واألمم فبعضهم عاملهم األنبياء بالقهر والسلطان واالستعالء وب
ومما يستدل منه على : وجاء يف احلكومة اإلسالمية. )١(األنبياء بالسياسة واالبتالء

أن اشتراك املسلمني وحىت األنبياء يف نظام حكومة غري إسالمية أمر جائز مشروع، 
وليس ذلك فحسب بل هو أيضا فرض كفاية يف بعض احلـاالت، ألن طلـب   

زائن مصر برغبته دليل علـى أن هـذا   يوسف من فرعون مصر أن يكون على خ
السلوك مل يكن جائزا مشروعا فحسب، بل كان يعده واجبا عليه، وإال ملا طلبـه  

  .)٢(من فرعون ودعم طلبه بقوله على نفسه إين حفيظ عليم
لقد خدم يوسف عليه السالم يف نظام كافر له شـريعة  : ويقول سعيد حوى

 t    u v   w       x  y   ﴿ :ختتلف عن شريعة يوسف بدليل قولـه تعـاىل  

z {    |    }  ~ ﴾)٣(.  

                                                
  ).٣/١٠٩٢(أحكام القرآن ) ١(
، ١٩٨٤أبو األعلى املودودي ، احلكومة اإلسالمية، ترمجة أمحد إدريس ، الـدار السـعودية ، جـدة،    ) ٢(

  ).٦٥ص
م، ١٩٨٥، األسـاس يف التفسـري، الطبعـة األوىل دار السـالم، القـاهرة      سعيد حوى، ٧٦:يوسف )٣(
إن الذين خيطئون املسلم الصاحل الذي يقبـل وزارة يف بلـد كاهلنـد حاليـا     : ، ويقول رمحه اهللا)٥/١٤١٧(

  ).٥/٢٦٧٢(حيكمون على اإلسالم بالدمار هناك، األساس يف التفسري 
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ومما سبق نرى أن اآلية صرحية يف أن يوسف عليه السالم طلب أن يشارك يف 
النظام اجلاهلي عند فرعون مصر، الذي كان حيكم بالقوانني الوضعية اجلائرة، ومع 

ري جـائز مل  ذلك أمره اهللا تعاىل واعترب ذلك رمحة منه ليوسف، ولو كان ذلك غ
  .يقره اهللا عليه ومل يعترب ذلك رمحة بل نقمة جيب اجتناا

ويقول الدكتور عمر األشقر بعدما سرد دالالت قصة يوسف بناء على ذلك 
كله يظهر لنا جواز املشاركة يف احلكم غري اإلسالمي ومن خالل عـرض قصـة   

مستطري،  يوسف عليه السالم إذا كان يترتب على ذلك مصلحة كربى أو دفع شر
  .)١(ولو مل يكن بإمكان املشارك أن يغري يف األوضاع تغيريا جذريا

وإذا علم النيب أو العامل أنه ال سـبيل  : وهذا ما يعضده الزخمشري حيث يقول
إىل احلكم بأمر اهللا ودفع الظلم إال بتمكني امللك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر 

  .)٢(به

  :هذا االستداللبعض االعتراضات الواردة على 
هناك بعض االعتراضات يراد ا إبطال االستدالل ذه اآلية وفيما يلي ذكـر  

  :لبعضها
إن يوسف عليه السالم مل يشارك يف احلكم اجلاهلني بل : االعتراض األول

فوض إليه احلكم كله وامللك أصبح تابعا له، والدليل على ذلك أن إخوانه خاطبوه 

                                                
  .٤٢-٤١صحكم املشاركة يف الوزارة، ) ١(
الزخمشري ، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الطبعة الثانيـة، دار  ) ٢(

  ).٢/٤٨٢(م، ١٩٨٧الريان، القاهرة، 
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)٢٣٨(

 

 Ë Ì Í Î Ï Ð﴿: ة، وقد جاء يف خطامبلقب العزيز أكثر من مر
Ñ Ò                 Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú﴾)١( ،﴿        : 

  .)٣(فهو أصبح فوق القانون والدستور، )٢(﴾          ?     <    =       >    ;

إن هذا اتمع : ما أورده شيخ اإلسالم حيث يقول: والرد على هذا االعتراض
عادة وسنة يف قبض األموال وصرفها على حاشية امللك الكافر ال بد أن يكون هلم 

وأهل بيته ورعيته وال تكون جارية على سنة األنبياء وعدهلم، ومل يكن يوسـف  
ميكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين اهللا فإن القوم مل يستجيبوا له لكن 

من أهل بيته  فعل املمكن من العدل واإلحسان ونال بالسلطان من إكرام املؤمنني
    w        x      y       ﴿: ما مل يكن ميكنه أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل يف قولـه 

z   ﴾)٤(.  
وقول ابن تيمية واضح على أن يوسف مل يكن ميلك احلكم كله بـل حـىت   
خزائن األرض ألن للملك كانت مصروفات خاصة مل يكن جـائزا ليوسـف أن   

  .يتدخل فيها

                                                
 .٧٨:يوسف) ١(
 .٨٨:يوسف) ٢(
النيسابوري، غرائب القرآن، ورغائب الفرقان، مطبوع على هامش تفسري الطربي، دار املعرفة، بريوت، ) ٣(

، وتفسـري القـامسي   ٤٦ص، واملشـاركة يف الـوزارة،   )٢/٤٨٢(، وتفسري الزخمشري )١٣/١٩( ١٩٨٠
)٩/٢٣٤.(   
 ).٥٧-٢٠/٥٦(جمموع الفتاوى، ، ١٦: التغابن) ٤(
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)٢٣٩(

قد يقال إن شرعنا ال يسمح بتويل الوظائف العامة يف ظـل  : ثايناالعتراض ال
حكم غري إسالمي، وأما تويل يوسف عليه السالم للوزارة فهو شرع من قبلنـا،  

  .)١(وشرع من قبلنا ليس يشرع لنا إذا جاء يف شرعنا ما ينقضه
 إن شرائع األنبياء مجيعا متفقة يف أن احلاكمية هللا وحده، يوسـف : الرد عليها

Z    Y     X  ]\   [  ^  _  `             ﴿ :عليه السالم واحد منهم قـال تعـاىل  

a﴾)٢(.  
ويوسف عليه السالم يعلم هذا احلكم املقرر يف مجيع األديان هو الذي تـوىل  

       D         E    F       G       H      I J ﴿ :منصب عزيز مصر وهو يقول للملك

K   L  ﴾)ا وشـريعة ال   ، فيتوىل هذا)٣املنصب وهو يعلم أن للملك نظام
  .يستطيع أن يغريها بني عشية وضحاها

ومن جهة ثانية فإن اهللا تعاىل أمر يوسف على فعله واعترب ذلك مـن بـاب   
 N      O P Q R    ﴿ :التمكني له يف األرض ورمحة أصـابه ـا  

S T  U   WV   X      Y   Z    [ ﴾)٤(.  

                                                
، وجريدة السبيل، العـدد الثالـث   ٤٠٠ص، واملشاركة يف الوزارة، )٥٦صحكم املشاركة يف الوزارة، ) ١(

  .١٤ص ١٩٩٤آذار  ٢٩والعشرون، 
 .٤٠ :يوسف) ٢(
 .٥٥:يوسف) ٣(
 .٥٦:يوسف) ٤(
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)٢٤٠(

 

لنصوص اليت تتكلم عن متكني يوسف يف األرض تـدل  إن ا: ومن جهة ثالثة
        X      ﴿داللة واضحة على أن هذا احلكم ليس خاصا بيوسـف دون سـواه،   

Y    Z     \[      ]       ̂    _      `   ﴾)مث إن دعوى أن هذا احلكم )١ ،
كان خاصا بيوسف دون غريه حتتاج إىل دليل ألن األصل أن كل ما يذكر مـن  

 األنبياء وهديهم إمنا يراد به التأسي واالقتداء، فكيف إذا جـاءت النصـوص   سري
  .)٢(القرآنية نافية اخلصوصية مشرية إىل العموم

إن فرعون يوسف كان رجالً مسلما صاحلًا وهـو قـول   : االعتراض الثالث
  .)٣(جماهد

  .بأن هذا القول ليس عليه دليل: وأجيب عنه
الوظائف العامة مبوقف النجاشي وهـو ملـك   استدل على جواز تويل : ثانيا

احلبشة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد هاجر إليه بعض أصحاب الرسول 
  .)٤(صلى اهللا عليه وسلم بأمره واصفًا إياه بأنه ملك ال يظلم عنده أحد

                                                
 .٥٦:يوسف) ١(
، الدعوى إىل اإلسالم، هل حكم سيدنا يوسف عليه ٦٠-٥٧صهذا الرد يف حكم املشاركة يف الوزارة، ) ٢(

  .٢٠صم، ١٩٩٣، السنة السابعة، ٧٨السالم بشريعة الكفر، جملة الوعي، العدد 
  .)١٣/١٩(تفسري النيسابوري ) ٢/٤٨٢(تفسري الكشاف ) ٣( 
  ). ١/٢٥٥(السرية النبوية، البن هشام، ) ٤( 
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٤١(

ونتيجة إلقامة هؤالء الصحابة كان دخوله يف اإلسالم دون أن يـتمكن مـن   
كر على حكمه يف اجتاه تطبيق اإلسالم، ألن ذلـك مل يكـن   إدخال تعديالت تذ

  . )١(ميسورا، بل لو حاول ذلك لرمبا نتج عنه تضييع ملكه، واملؤمنني ضيوفه

  :وجه االستدالل ذا الدليل
وأنه مل حيكم شريعة اهللا بل شـريعة   .أن النجاشي كان مسلما من بني الكفار
ليه وسلم رجالً صاحلًا وصلى عليه بعد غريه ومع ذلك اعتربه الرسول صلى اهللا ع

 .موته

مات اليوم رجـل صـاحل   ": وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني تويف
  .)٢("فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة

والنجاشي ما كان ميكنه أن حيكم حبكم القرآن، فإن : يقول ابن تيمية رمحه اهللا
لرجل من املسلمني بني التتار قاضيا قومه ال يقرونه على ذلك وكثريا ما كان يعني ا

بل إماما، ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل ا فال ميكنه ذلك، بل هناك من 
مينعه ذلك، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها فالنجاشي وأمثاله سعداء يف اجلنة وإن 

ا حيكمون كانوا مل يلتزموا من شرائع اإلسالم ما ال يقدرون على التزامه، بل كانو
  .)٣(بالشرائع اليت ميكنهم احلكم ا

                                                
  .١٤صم، ١٩٩٤وجريدة السبيل، العدد الثالث والعشرون، ) ٢١٩-١٩/٢١٨(جمموع الفتاوى ) ١( 
كتاب املناقب باب موت النجاشـي  : متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها )٢( 
  ).١٥٨٢(يف التكبري على اجلنازة ، ومسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب )٣٥٨٩(
  ).٢١٩-١٩/٢١٨(جمموع الفتاوى ) ٣( 
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)٢٤٢(

 

  :االعتراضات الواردة على هذا االستدالل
أن النجاشي الذي استقبل الصحابة املهاجرين مل يسلم وأن النجاشي الـذي  
أسلم وصلى عليه النيب صالة الغائب هو الذي دعاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

و مل يدم يف احلكم طويالً ولذا مل يتمكن عندما أرسل الرسل إىل ملوك جماورة، وه
  .)١(من تطبيق حكم اإلسالم

وقد رد على هذا االعتراض الدكتور عمـر سـليمان األشـقر    : الرد عليها
إن البحث قادنا بوضوح إىل أن النجاشـي  : بالتفصيل وأثبت العكس حيث يقول

أصحمة الذي آمن بالرسول صلى اهللا عليه وسلم هـو النجاشـي الـذي آوى    
لصحابة عندما هاجروا إليه، وقد بقي يف سدة احلكم أكثر من عشر سـنوات ال  ا

يستطيع أن يقيم شريعة اهللا يف الدولة اليت يقوم على رأسها ولكنه حقق احلمايـة  
  .)٢(واألمن للمهاجرين إليه وال شك أن أعدادا من قومه آمنوا بإميانه

  :القواعد العامة: ثالثًا
، )٣(ن روعـي أعظمهمـا بارتكـاب أخفهمـا    إذا اجتمع مفسدتا: من مثل

، وهذا يعين أنه إذا مل يكـن بإمكـان املسـلمني    )٤(والضرورات تبيح احملظورات
ظور جاز هلم ذلك بقـدر  احلصول على حقوقهم واحلفاظ عليها إال بارتكاب احمل

  .تقدر بقدرها الضرورة إذ
                                                

  .٧٧ص، وحكم املشاركة يف الوزارة ، ٥٠صاملشاركة يف الوزارة، ) ١( 
  .٨٣صحكم املشاركة يف الوزارة ) ٢( 
  .٨٧واألشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩األشباه والنظائر البن جنيم ص) ٣( 
 .٨٤واألشباه والنظائر للسيوطي  ٨٥يم صاألشباه والنظائر البن جن) ٤( 
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)٢٤٣(

نه لـو مل  ، ويعين ذلك أ)١(واألخذ بأعظم املصلحتني ودفع أعظم املفسدتني 
نشارك يف هذه احلكومات فإن الظلم لن خيف ولن يزول بل سـيزيد وأمـا لـو    

  .شاركنا يف احلكم فإننا على األقل خنففه أو نزيل بعضه وهذا ما يطلبه منا ديننا
يقول ابن تيمية واصفًا الذي ال يريد أن يرتكب الظلم القليـل، ويف نفـس   

  :الوقت يرتكب أعظمه وهو ال يدري قائالً
لذي ينهى عن ذلك لئال يقع ظلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف الظلـم  وا

والفساد عليهم فهو مبرتلة من كانوا يف طريق، وخرج عليهم قطاع الطريق فإن مل 
ال حيل لكم : يرضوهم ببعض املال أخذوا أمواهلم وقتلوهم، فمن قال لتلك القافلة

ناس، فإنه يقصد ذا حفظ ذلـك  أن تعطوا هلؤالء شيئًا من األموال اليت معكم لل
القليل الذي ى عن دفعه، ولكن لو عملوا مبا قال هلم ذهب القليل والكثري وسلبوا 
مع ذلك، فهذا مما ال يشري به عاقل فضالً عن أن تأيت به الشرائع، فإن اهللا تعـاىل  
بعث الرسول لتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسـد وتقليلـها حبسـب    

  .)٢(اإلمكان
الوالية إذا كانت من الواجبات اليت جيب : ويف مكان آخر يقول شيخ اإلسالم

حتصيل مصاحلها من جهاد العدو، وقسم الفيء وإقامة احلدود، وأمن السبيل كان 
فعلها واجبا فإذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من ال ينبغي وال ميكنه ترك ذلك 

ستحب إال بـه، فيكـون واجبـا أو    صار هذا من باب ما ال يتم الواجب أو امل

                                                
 .٨٧واألشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٨األشباه والنظائر البن جنيم ص) ١( 
  ).٣٥٩-٣٠/٣٥٧(جمموع الفتاوى ) ٢( 
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)٢٤٤(

 

مستحبا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو املستحب، بل لو كانت 
الوالية غري واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن توالها أقام الظلم حىت توالها رجل 
قصده ختفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هـذه  

ومن قـول   .)١(ا يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد فيها جيداالنية وكان فعله مب
شيخ اإلسالم هذا نرى أن النية هلا أمهية كربى يف هذه املسألة وحبسب النية يكون 

  .األجر عند اهللا
ولو استوىل الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء : ويقول العز بن عبد السالم
ة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبـا للمصـاحل   ملن يقوم مبصاحل املسلمني  العام

العامة ودفعا للمفاسد الشاملة إذ يبعد عن رمحة الشارع ورعايته ملصـاحل عبـاده   
تعطيل املصاحل العامة وحتمل املفاسد الشاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها 

  .)٢(ملن هو أهل هلا
هل : ابه على سؤال مضمونهوال بأس أن نشري هنا إىل كالم حممد عبده يف جو

جيوز للمسلم املستخدم عند اإلجنليز احلكم بالقوانني اإلجنليزية وفيها احلكم بغري ما 
إن دار احلرب ليست حمالً إلقامة أحكام اإلسالم، ولذلك : أنزل اهللا، فجاء اجلواب

جتب اهلجرة منها إال لعذر أو مصلحة للمسلمني يؤمن معها من الفتنة يف الـدين،  
لى من أقام أن خيدم املسلمني بقدر طاقته ويقوي أحكـام اإلسـالم بقـدر    وع

استطاعته، وال وسيلة لتقوية نفوذ اإلسالم وحفظ مصلحة املسلمني مثـل تقلـد   

                                                
 ).٢٠/٥٢(جمموع الفتاوى ) ١(
-١/٧٣(أبو حممد عز الدين بن عبد السالم ، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، دار املعرفـة، بـريوت،   ) ٢(

٧٤.(  
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)٢٤٥(

أعمال احلكومة، والسيما إذا كانت احلكومة متساهلة قريبة من العدل بني مجيـع  
لدول أقرب إىل الشـريعة  األمم كاحلكومة اإلجنليزية، واملعروف أن قوانني هذه ا

اإلسالمية من غريها، ألا تفوض أكثر األمور إىل اجتهاد القضاء، فمن كان أهالً 
للقضاء يف اإلسالم وتويل القضاء يف اهلند بصحة قصد وحسن نية، وتيسر لـه أن  
خيدم املسلمني خدمة جليلة، والظاهر أن ترك أمثاله من أهل العلم والغرية للقضاء 

مال حلكومة تأمثًا من العمل بقوانينها يضيع على املسـلمني معظـم   وغريه من أع
مصاحلهم يف دينهم ودنياهم، وما نكب املسلمون يف اهلند وحنوها وتأخروا عـن  

  .الوثنيني إال بسبب احلرمان من أعمال احلكومة
والظاهر مع هذا كله أن قبول املسلم للعمل يف احلكومة اإلجنليزية يف اهلنـد  

ا هو يف معناها، وحكمه بقانوا هو رخصة تدخل يف قاعدة ارتكاب ومثلها، فيم
أخف الضررين إن مل يكن عزمية يقصد ا تأييد اإلسـالم، وحفـظ مصـلحة    
املسلمني، وذلك نعده من باب الضرورة اليت تنفذ ا حكم اإلمام الذي فقد أكثر 

  .)١(شروط اإلمامة، والقاضي الذي فقد أهم شروط القضاء وحنو ذلك
استدلوا أيضا على جواز تويل العمل يف هذه احلكومات باملصاحل الـيت  : رابعا

  :تترتب عليها وهي ال شك أكرب من املفاسد نذكر هنا بعضا منها
  .درء بعض املفاسد واملؤامرات عن املسلمني واإلسالم يف تلك الديار -أ

دارس اإلسالمية التسهيل يف إنشاء وتكثري املراكز اإلسالمية والدعوية وامل -ب
  .يف تلك البالد

                                                
  .وما بعده) ٦/٤٠٨(تفسري املنار ) ١( 
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)٢٤٦(

 

مطالبة مساواة املسلمني بغريهم يف احلقوق والتعليم، واستخدام املرافق  -جـ
  .العامة وحنوها

قد يكون البديل للمسلمني إذا هم امتنعوا عن املشـاركة يف احلكـم أن    -د
يتمكن أعداؤهم إذا تسلموا مراكز احلكم من تسخري كل اإلمكانـات حملاربـة   

  .)١(وأهله اإلسالم
وأكرب مثال على ذلك هو ما حدث للمسـلمني يف يوغسـالفيا يف زمـن    
الشيوعيني، حيث مل يقبل الشيوعيون يف احلكم إال من كان شيوعيا مثلـهم ممـا   
جعل كثريا من املسلمني يتظاهرون بالشيوعية ليتمكنوا من املشاركة يف السـلطة،  

واملساعدات الـيت مل حنصـل    وقد جنح هؤالء املسلمون يف حتصيل بعض احلقوق
  .عليها لو مل يكن هؤالء يشاركون يف احلكم

ومن هنا نرى كيف أن العلماء قد تعرضوا إىل هذه املسألة وأجازوها لألدلـة  
اليت أوردوها وهي ال شك قوية، وينبغي على املسلم وخاصة الذي يعيش يف دولة 

ويضيع مصلحة اإلسـالم  غري إسالمية أن يفهمها ويعيها، لكي ال يقع يف املأزق 
واملسلمني وال بد أن يعرف أن حكم اإلسالم هناك حيثما توجد مصلحة اإلسالم 

  .واملسلمني

  :ومن كل ما سبق نستطيع أن نقول
أنه ال جيوز للمسلم أن خيدم الكافر حتت أي ظرف من الظروف إال يف حال 

أحـد وعنـد    الضرورة القصوى؛ ألن املسلم عزيز وال يقبل أن يكون ذليالً عند
                                                

  .وما بعده ٥٦، واملشاركة يف الوزارة ص٩٤حكم املشاركة يف الوزارة ص) ١( 



 صالح الدرويش/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٤٧(

ال جيوز للمسلم أن يعمل يف عمل حرمه اإلسالم سواء عند و .الكافر من باب أوىل
 .املسلم أو عند الكافر

جيوز لبعض الناس الذين يظهر صالحهم وقوم وقدرم على التغيري أو احلكم 
أن يتولوا الوظائف العامة إذا : بالشرع ولو مل ينسب للشرع، بعد االستفتاء اخلاص

لك ضرورة ومصلحة لإلسالم واملسلمني، كتويل منصـب القضـاء بـني    كان ذ
األقليات اإلسالمية اليت تقيم يف بالد الكفار، حيث ذكر بعض احلنفية أنه جيـوز  

ولكن لـو واله املسـلمون   . )١(تقليد القضاء من السلطان اجلائر وإن كان كافرا
ألعمـال اإلداريـة   أنفسهم ليحكم بينهم كان أوىل، وهكذا يف غري القضاء من ا

 .كإدارة املدارس واملستشفيات وحنومها
ال جيوز للمسلم أن يتوىل هذه الوظائف لألغراض الدنيوية اليت ال يوجد فيها 
مصلحة اإلسالم واملسلمني، وال ضرورة، ألنه بذلك يعارض النصوص الصـرحية  

 املانعة واملكفرة من املشاركة يف احلكومات اليت ال حتكم مبا أنزل اهللا

أن وظيفة احملاماة أوسع يف الرخصة حلرية االختيار لدى احملامي؛ بـل ينبغـي   
 .للمسلمني أن يستغلوا هذه املهنة للمطالبة حبقوقهم والدفاع عن أنفسهم

  :واألصل عدم املشاركة يف هذه احلكومات ويستنثى من األصل بشروط
ذى الذي يقع إذا كان ذلك نافعا للمسلمني حبفظ حقوقهم ومينع أو خيفف األ
  .عليهم وحينئذ قد يكون مبقتضى السياسة اإلسالمية مستحبا أو واجبا

                                                
  ).٥/٣٦٨(حاشية ابن عابدين ) ١( 
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)٢٤٨(

 

ويشترط أن ال يكون مثة مواالة للكفار إال ما يقتضيه عمله من جماملة وخمالطة 
وحنوها، وهذا يبىن على قاعدة اإلمام مالك بن أنس املأخوذة من سياسة السـنة  

العبادات تبىن علـى العمـل بظـواهر     وسرية اخللفاء الراشدين وهي أن أحكام
النصوص من الكتاب والسنة وأحكام السياسة واملعامالت الدنيوية تبىن على جلب 
املصاحل ودرء املفاسد دون ظواهر النصوص وإن تعارضا يـؤول الـنص ملراعـاة    

   .)١( املصلحة

                                                
تفسري النيسابوري  ٢٠٠، االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي ص ١٢٧ص ٣٥م ٢فتاوى املنار ج )١(

 .٣/٣٥القدير  وتفسري فتح ١٣/١٩



 صالح الدرويش/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٤٩(



 صهيب عبد الغفار / د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٢٥٠(

  
  
  

تأثیر الضرورة والحاجة وعموم 
  البلوى في الوظائف

  
  
  
  


  سكرتیر مجلس الشریعة اإلسالمیة

  بریطانیا  - یس جمعیة القرآن الكریم رئ
  عضو المجمع



 صهيب عبد الغفار/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٥١(
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)٢٥٢(

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

مد وعلى آلـه  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حم
  ..وبعد ،وصحبه أمجعني

البيـان والتوضـيح    فهذا املوضوع من أهم املواضيع اليت حتتاج إىل كثريٍ من
املهـن أو وظيفـة مـن    جتد فيها مهنةً من  البلدان الغربية اليت ال لقاطينوخاصةً 

والناس يف حاجة إىل مورد رزقٍ ، دأو بعيالوظائف إالّ واحلرام يكتنفها من قريب 
 جتعل املسلم يقدم رجالً ويؤخر أخرى عند رامحيثما كانوا غري أن غائلة الرزق احل

   M    N O    ﴿ :مصدر رزق مشبوه وهو يسمع قوله تعاىل اإلقدام على
P  Q  R  S T   U V W X Y   Z﴾)١( ،﴿    U

Z  Y X W V  ﴾)وقوله  .)٢: "بر    ـرأشـعثَ أغُب
يطيلُ السفر ميد يديه إىل السماء يقول يا رب استجِب يا رب استجب ومطعمه 

  .)٣("له حرام ومشربه حرام وغذى باحلَرام فأىن يستجاب
  :وعبر عن هذا املعىن أحد الشعراء فقال

                                                
 .١٧٢: البقرة) ١(
 .١٥٧: األعراف) ٢(
، )١٦٨٦(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيـب وتربيتـها   ) ٣(

، وأمحد يف مسنده من حـديث أيب  )٢١٥٩(والترمذي يف سننه، كتاب تفسري القرآن باب ومن سورة البقرة 
، والدارمي يف سننه كتاب الرقاق باب يف أكل الطيب )٧٩٩٨(املكثرين هريرة رضي اهللا عنه من باقي مسند 

)٢٦٠١.( 



 صهيب عبد الغفار/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٥٣(

  فما حججت ولكن حجت العري   إذا حججت مبالٍ أصله سحت
احلـق مـن الباطـل     وإبانةإذًا وجب على فقهاء األمة دراسة هذا املوضوع 

للحرج واملشـقة عـن    للذمة ودفعا الفاسد من األقوال واآلراء أبراءمن  والصاحل
إيراد النصوص اليت تدلّ على إباحة احلرام للمضطََََّرِ وال  الضروريليس من و .األمة

تعريفات للضرورة واحلاجة فقد أشبع العلماء املعاصرون البحثَ فيها حـىت مـا   
 تركوا واردةً وال شاردةً يف هذا الشأن أال وذكروها وإمنا يهمنا ذا الصدد إبـراز 

وان مل تكن خافيةً على جهابـذة العلـم   ، قضيةقد تساعد يف فهم ال نقاط هامة
  .وأساطني الفقه من علماء هذه األمة

يف موضوع هو الذي األخذ بالعزمية مرتبة عليا قد جتب يف حق الشخصِ   .١
اهللا بن حذافة  ينشد من ورائها مصلحة عظمى كموقف عبد القيادة واإلمامة مادام

فلم ، يه باخلمر وحلم اخلرتير املطبوخوجاءوا إل سره الروم وسجنوه يف غرفةعندما أ
وخيف عليه املـوت  ، يأكل ومل يشرب حىت مال رأسه من شدة اجلوع والعطش

ما كنت ألدعهم يشـمتون يب  : ملا مل يأخذ بالرخصة فقال: فأخرجوه وملا سألوه
  .وكموقف اإلمام أمحد بن حنبل يف فتنة خلق القرآن ،)١( عندما أصبت يف اإلسالم

الرمق لآليات الواردة  الذي يسدحلرام ألجل الضرورة حمدد بالقدرِ تناول ا  .٢
يف هذا الشأن يف كل من سورة البقرة واملائدة واألنعام ونورد مـن األحاديـث   

  حديثني يف هذا املوضوع 

                                                
 .)٢٠١: ٤(أوجز املسالك "باألردية وأحال على ) الضرورة(يف مقاله بعنوان  مفتاحيذكره أبو سفيان ) ١(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٢٥٤(

 

أم قالوا يا رسول اهللا إنا بأرضٍ تصيبنا ا املخمصة  يعن أىب واقد الليث  . أ
  .)١("إذا مل تصطحبوا ومل تغتبقوا ا بقالً فشأنكم ا": ة فقالفمىت حتلّ لنا ا امليت

الـذي  صلّى اهللا عليه وسلّم يستفتيه يف النيب أن رجالً من األعراب أتى   . ب
حيل لك الطيبات ": صلّى اهللا عليه وسلّم النيب أحلّ له فقال الذي عليه و حرم اهللا

  .)٢("عنه تستغينتأكل منه حىت وحيرم عليك اخلبائث إالّ أن تفتقر إىل طعامٍ ف
مع مراعاة هذا الفرق بني األمرين، كما ذكره  احلاجة ترتل مرتلة الضرورة  .٣

  .أبو زهرة يف كتابه أصول الفقه
وأما احلاجة اليت تبيح احملرم لغريه أو لعارض لذاته إن ترتب على الترك ضـيق  

ريه فقد يباح للحاجـة ال  لغال للضرورة وأما احملرم إباح يوحرج إذ احملرم لذاته ال 
 أو ما" حرم سدا للذريعة يباح للحاجة ما" :وعبر عنه الفقهاء بقوهلم )٣( للضرورة

وما ورد من التشديد يف هـذا  ، )٤("حرم سدا للذريعة كان مباحا ملصلحة راجحة
                                                

 أخرجه أمحد يف مسنده من مسند األنصار رضي اهللا عنهم من حديث أيب واقد الليثي رضـي اهللا عنـه  ) ١(
، واحلاكم يف مستدركه )١٩١٢(، والدارمي يف سننه كتاب األضاحي باب يف أكل امليتة للمضطر )٢٠٨٩٣(

فيه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، قال الذهيب معلقا: ، وقال)٧١٥٦(كتاب األطعمة 
، والطـرباين يف  )١٩٤٢٠(ة انقطاع، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب الضحايا باب ما حيل من امليتة بالضرور

 ٥/٧٠، قال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد    )٣٣١٦(معجمه الكبري باب احلاء من حديث احلارث بن عوف 
، وابن كثري ٣/٤١٤رواه الطرباين ورجاله ثقات، وصححه ابن عبد اهلادي يف تنقيح حتقيق التعليق ): ٨٠٧٤(

 ..١/٦٣١، وأمحد شاكر يف عمدة التفسري ٣/٢٦من تفسريه 
أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب السني عن مسرة بن جندب الفزاري، قال اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(

 .رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن): ٦٠٠٤(كتاب األضاحي باب يف الفرعة والعترية 
 .٤٠أصول الفقه ص : أبو زهرة) ٣(
 .٦٤٧الفتاوى ص : يالشعراو متويلحممد ) ٤(



 صهيب عبد الغفار/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٥٥(

املوضوع فله وجه آخر، ذكره ابن عاشور وهو حممول على الورع أو قصد املبالغة 
انك ترى إباحة شرب النبيذ وأنت : يقيل ألىب على اجلبائ" :سد الذريعة فقال يف

ولعلماء الشريعة نسج : مثّ قال، "تناولته الدعارة فسمج يف املروءة: ال تشربه فقال
 -رمحـه اهللا   -على منواهلا هذا عند قصد املبالغة يف سد الذريعة فقد قال مالك 

ولكنـه  ، ن اهللا إمنا ى عن شرا العن التلطخ ابنجاسة عني اخلمر وهو يعلم أ
، حصل له من استقراء السنة ما أفاده مراعاة قصد الشريعة االنكفاف عن شـرا 

نوه الشـاربون مبحاسـن    وإذا كان ذلك عسرا لشدة ميل النفوس إليها بكثرة ما
قـذارا  عـىن  عن شرا بإشراب النفوس م الديينرقتها ولوا أراد تقوية الوازع 

  .)١(ي احل أنه مل يقُل بنجاسة اخلرتير وجعلها كالنجاسات يف حني
فقد قسم ، ومنها ما ليس هلا اعتبار، ومن الذرائع ما هلا اعتبار عند السد  .٤

شهاب الدين القرايف يف الفرق الرابع والتسعني واملائة ذريعة الفسـاد إىل ثالثـة   
  .أقسامٍ
راعة العنب خشيةَ ما يعتصر منه اخلمر ومثل جممع على عدم سده مثل ز  . أ

  . التجاور يف البيوت خشية الزنا
  .وجممع على سده كحفر اآلبار يف طريق املارة دون سياجٍ  . ب
  .وخمتلف فيه مثل بيوع اآلجال. ج

                                                
 .١٢٤مقاصد الشريعة اإلسالمية ص : مد الطاهر بن عاشورحم) ١(
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)٢٥٦(

 

     �    ~   {     |     }     z ﴿: احلرج مرفـوع يف الشـريعة لقولـه   . ٥
ديث مجع الرسول صـلّى اهللا عليـه وسـلّم    ولقول ابن عباس يف ح ،)١(﴾¡

  .)٢( حىت ال حيرج أمته: الصالتني باملدينة من غري خوف وال مطرٍ، فسئل عنه فقال
شقة يف إذ امل: "يبواحلرج منشؤه املشقّة، ولكن ليست كل مشقّة، قال الشاط

زاد شيئًا خلـرج عـن    طرف أعلى حبيث لو": واسطةالعمل الواحد هلا طرفان و
خيرجه عن كونه معتادا، وطرف أدىن حبيث لو نقص شيئًا مل يكن  د، وهذا الاملعتا

مثّةَ مشقة تنسب إىل ذلك العمل، وواسطة هي الغالب واألكثر فإذا كان كـذلك  
يكون كذلك  من املشقات أا خارجة عن املعتاد، ال الرأيفكثري مما يظهر ببادئ 

ج عن املعتاد ومل يكن للشارع قصد وإذا مل ختر، ملن كان عارفًا مبجارى العادات
يف رفعها، كسائر املشقات املعتادة يف األعمال اجلارية على العادة فال يكون فيها 

مث ذكر كالما نفيسا ، "رخصة وقد يكون املوضوع مشتبها فيكونُ حمالً للخالف
   {     |     }     z ﴿ :وقد قال ابن عباس يف قوله تعاىل :يف معىن احلرج فقال

إمنا ذلك سعة اإلسالم ما جعل اهللا من التوبة والكفـارات،  : )٣(﴾¡     �    ~
ما أحل لكم من النساء مثىن وثالث ورباع، وعن عبيد بن عمري أنه : وقال عكرمة

أولستم العـرب؟ مثّ  : جاء يف ناس من قومه إىل ابن عباس فسأله عن احلرج فقال
                                                

 .٧٨ :احلج) ١(
، )١١٤٧(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب صالة املسافرين وقصرها باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر ) ٢(

، وأمحد يف مسنده من )١٧٢(والترمذي يف سننه كتاب الصالة باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني يف احلضر 
 ).١٨٥٢(د بين هاشم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما مسن

 .٧٨ :احلج) ٣(



 صهيب عبد الغفار/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٥٧(

احلرجة من الشجر ما : رج فيكم؟ قالما احل: ادع يل رجال من هذيل؟ فقال: قال
فانظر كيـف جعـل   . ذلك احلرج ما ال خمرج له: ليس له خمرج، قال ابن عباس

احلرج ماال خمرج له وفسر رفعه بشرع التوبة والكفارات وأصل احلرج الضيق، فما 
كان من معتادات املشقات يف األعمال املعتاد مثلها فليس حبرج لغةً وال شـرعا،  

ا النوع من احلرج وضع حلكمة شرعية وهى التمحيص واالختبار، حىت كيف وهذ
يظهر يف الشاهد ما علمه اهللا يف الغائب، فقد تبني إذا ما هو من احلرج مقصـود  

  .)١("هللا الدفع وما ليس مبقصود الدفع واحلمد
  نورد هنا مثاالً يصلح لرفع احلرج وآخر يف الفقرة القادمة على احلاجة  .٦

  :                                           رتلة الضرورةم ترتل اليت

  هل جيوز استعمال شعر اخلرتير للخرز؟: مسألة
     : حتدث الفقهاء يف هذه املسألة فذكروا أنَّ اخلرتير جنس العني بـنص اآليـة  

﴿     i j k  l m n o p q r s t   u v  w x y 

z {  | } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ §¦ ̈ ©  ª 
وال جيوز بيع شعر اخلرتير ألنـه جنـس   ، )٢(﴾² ± ° ̄  ® ¬ »

  .)٣("العني فال جيوز بيعه إهانة له ويوجد مباح األصل فال ضرورة إىل البيع

                                                
 .٢٩٥املوافقات يف أصول الشريعة ص : أبو إسحاق الشاطىب) ١(
 .١٤٥: األنعام) ٢(
 .٦٢: ٦اهلداية مع فتح القدير : أبو احلسن املرغنياىن ) ٣(
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)٢٥٨(

 

وهو يوجد مباح األصـل فـال   " :وشرح ابن اهلمام كونه مباح األصل بقوله
 فلـو مل يوجـد إال  : حاجة إىل بيعه حىت جيوز، وعلى هذا قال الفقيه أبو الليث

إن الضرورة ليست ثابتةً يف : بالشراء جاز شراؤه لشمول احلاجة إليه وقد قيل أيضا
وكان ابن سريين ال يلبس خفًا خرز بشعر اخلرتير . اخلرز به بل ميكن أن يقام بغريه

وروى أبو يوسف كراهة االنتفاع به ألن . فعلى هذا ال جيوز بيعه وال االنتفاع به
فرد حتمل مشقته يف خاصة : ذكرنا إال أن يقال ذلك ذلك العمل يتأتى بدونه كما

  .)١("يلزم العوام حرجا مثله أننفسه فال جيوز 
: وخلص اإلمام أبو بكر اجلصاص الرازي مذاهب الفقهاء يف هذه املسألة فقال

جيوز : وقد اختلف الفقهاء يف جواز االنتفاع بشعر اخلرتير فقال أبو يوسف وحممد
وقـال  . وروى عنه اإلباحة، أكره اخلرز به: ل أبو يوسفاالنتقاع به للخرز وقا

ال بأس أن حياط بشعر اخلرتير وجيوز للخراز أن يشتريه وال يبيعه وقال : ياألوازع
والشك أن االنتفاع بالشعر املذكور  .)٢("ال جيوز االنتفاع بشعر اخلرتير: الشافعي

معاملة احلاجة العامة  أو بيعه وشراؤه ال يدخل حتت مسمى الضرورة بل إمنا تعامل
  .)٣(وجاز ألجل رفع احلرج إذا انعدم البديل 

ومثال ما أجازه الفقهاء من بيع الوفاء ألجل احلاجة العامـة وتفصـيله      .٧
  :كاآليت

                                                
 .٦فتح القدير : ابن اهلمام) ١(
 .١٥٣: ١م القرآن أحكا: الرازيأبو بكر اجلصاص ) ٢(
باألردية ضمن أحباث ) اعتبار الضرورة واحلاجة يف األحكام الشرعية(انظر مقال الشيخ عتيق أمحد بعنوان ) ٣(
 .١٥٦ص  ،قامسيمن ترتيب جماهد اإلسالم ) ضرورة و حاجة(
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)٢٥٩(

احلاجـة  : القاعدة السادسة من اخلامسة": األشباه والنظائر" يفقال ابن جنيم 
اإلفتاء لصحة بيع الوفاء حـني   ومنها، خاصة ترتل مرتلة الضرورة عامةً كانت أو

كثر الدين على أهل خبارى وهكذا مبصر وقد مسوه بيع األمانة، والشافعية يسمونه 
  "ملعاد وهكذا مساه به يف امللتقطالرهن ا

ومن جعل البيع اجلائز املعتاد يريد بـه بيـع   " :قال صاحب اهلداية معلقا عليه
ك هذا العني مبالك علي من الدين الوفاء وصورته أن يقول البائع للمشترى بعت من

، أو يقول بعت منك هذا العني بكذا علـى أىن  يل على أىن مىت قضيت الدين فهو
وقد اختلف الناس فيه ومشـايخ مسرقنـد    إذا دفعت إليك مثنك تدفع العني إيل،

جعلوه بيعا جائزا مفيدا لبعض األحكام وهو االنتفاع به دون البيع واهلبة على ما 
  ."تاد بني الناس للحاجة إليه واختاره املصنفهو املع

ومعىن قوله هو املعتاد أم يف عرفهم ال يفهمون لزوم " :وقال صاحب العناية 
البيع ذا الوجه بل جيوزونه إىل أن يرد البائع الثمن إىل املشترى ويفي املشترى برد 

رج عن ملكه ببيع وهبة املبيع على البائع من غري امتناعٍ فال يكون ذلك إال إذا مل خي
  .وهلذا مسوه بيع الوفاء ألنه وىف مبا عهد من رد املبيع

ومن مشائخ مسرقند من جعله بيعا جائزا مفيدا بـبعض  " :وقال شارح الكرت
، )١(وعليه الفتوى : أحكامه، منهم اإلمام جنم الدين النسفي، قال صاحب النهاية

وهـو  ) ١٩,٢ف(حملدث الدهلوي ونورد هنا تلخيصا لفتوى الشيخ نذير حسني ا
  :يعرب عن وجهة نظر حمدث خبالف أنظار الفقهاء

                                                
 .١٤٥: ٢انظر فتاوى نذيرية للشيخ نذير حسني احملدث الدهلوى ) ١(
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)٢٦٠(

 

بيع الوفاء مما اخترعه الفقهاء املتأخرون وهو ممنوع حيث ال يوجد له أصل يف 
كما "رد  من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو: الشريعة لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم

حلديث معدود من أصول اإلسالم وقاعدة ا وغريه من احملدثني، هذا البخاريرواه 
من قواعده فإن معناه من اخترع يف الدين ما ال يشهد له أصل من أصـوله فـال   

حبفظه واستعماله يف  يعتينهذا احلديث مما : يلتفت إليه، وقال النووي شارح مسلم
الشيخ خترجيات الفقهـاء   مث ذكر، "نكرات وإشاعة االستدالل به كذلكإبطال امل

مث من جيعل بيع الوفاء مبرتلة بيع املكـره  " :البيع وكلها يشري إىل فساده فقالهلذا 
الصدر الشهيد تاج اإلسالم والصدر الشهيد حسام الدين ألن الفساد باعتبار فوت 

  ).شرح الكرت والعيينكذا يف اهلداية والكفاية .(الرضا
  ."بيعا فاسدا قبله أو زعماه غري الزم كان مث إذا ذكر الفسخ فيه أو: ثانيا
 األنصـاري خيار الفسخ هو ثالثة أيام حلديث حبان بن منقذ بن عمرو : ثالثًا

إذا بايعـت فقـل ال   ": صلّى اهللا عليه وسلمالنيب كان يغنب يف البياعات فقال له 
  .)١("خالبة ويل اخليار ثالثة أيام

فة رمحة وال جيوز أكثر منها عند أيب حنيفة وهو قول زفر والشافعي، وأليب حني
اهللا عليه أن شرط اخليار خيالف مقتضى العقد وهو اللزوم وإمنا جوزناه خبـالف  
القياس ملا رويناه من النص فيقتصر على املدة املذكورة فيـه وانتفـت الزيـادة    

  .)اهلداية(
                                                

يف حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري يف صـحيحه  " ال خالبة"ه وسلم ورد قوله صلى اهللا علي) ١(
، ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب من خيـدع  )١٩٧٤(كتاب البيوع باب ما يكره من اخلداع يف البيع 

 ).٢٨٢٦(يف  البيع 
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)٢٦١(

ومنهم من جعله رهنا لقصد املتعاقدين، وهذا ألن املتعاقدين وإن مسيـا  : رابعا
فاإلعارة بـأجرٍ إجـارة   . ..للمعاينرهن والعربة يف العقود  بيعا ولكن غرضهما

وللبائع استرداده إذا قضى دينه ال فرق بينه وبني الرهن يف حكم من األحكـام،  
 القاضيشجاع هذا أوصى بنيه عند موته ذا، وحني قدم  وكان السيد اإلمام أبو

أنه رهن وليس ببيع علي السفدى من خبارى إىل مسرقند فاستفىت ذا فكتب  اإلمام
عمن بـاع داره   ياحلسن املاتريد القاضيففرح السيد اإلمام مبوافقة فتواه، وسئل 

من آخر بثمنٍ معلوم بيع الوفاء وتقابضا مث استأجرها من املشترى مـع شـرائط   
صحة اإلجارة وقبضها ومضت املدة، هل يلزم األجرة فقال ال، ألنه عندنا رهـن  

  .)الكفاية(املرن ال جتب عليه األجرة ذه اإلجارة والراهن إذا استأجر من 
مادام هناك نفع مشروط خالٍ عن العوض  :وعلق عليه الشيخ الدهلوي فقال

ويدخل فيه ما إذا شرط االنتفاع بالرهن : ريب، قال صاحب اجلواهر فهو ربا بال
با كاالستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللنب وأكل الثمر فإن الكل ر

حىت ولو مل يشترط االنتفاع ألن العرف أن املرن ال يدخل يف هذه : وقال" حرام
نظـرا إىل  : مثّ قـال  .املعاملة حىت يأذن له الراهن باالنتفاع واملعروف كاملشروط
يعدو أن يكون مكروها  اخلالف احلاصل بني الفقهاء حول بيع الوفاء نقول إنه ال

من املشتبهات ومـن اتقـى    ألنهواألوىل اجتنابه كراهة حترمي على سبيل الترتيل 
  .)١("الشبهات استربأ لدينه وعرضه

                                                
 .١٥٠: ٢ يانظر فتاوى نذيرية للشيخ نذير حسني احملدث الدهلو )١(
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)٢٦٢(

 

سبة نذكر كالم عاملني من أجلة علماء هذا العصر حول هذا املوضوع، انوبامل
كما يف بيع الوفاء فـإن  " :قال الشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقاء متمثالً للحاجة

لربا ألنه انتفاع بالعني مبقابلة الدين أو صفقة مقتضاه عدم اجلواز ألنه إما من قبيل ا
بعته منك بشرط أن تبيعه مىن إذا جئتـك بـثمن،   : مشروطة يف صفقة كأنه قال

وكالمها غري جائز ولكن ملا مست احلاجة إليه يف خبارى بسبب كثرة الديون على 
ـ   ة أهلها جوز على وجه أنه رهن أبيح االنتفاع بإنزاله والرهن على هـذه الكيفي

  .)١("جائز
وذكر اإلمام حممد الطاهر بن عاشور من أقسام الضرورة، الضرورة العامـة  

وذلك أن يعرض االضطرار لألمة أو طائفة عظيمة منها تسـتدعى  " :املؤقتة فقال
مثل سالمة األمة وإبقاء قوا أو حنـو   شرعيإباحة الفعل املمنوع لتحقيق مقصد 

عند حلوهلا أوىل وأجدر مـن اعتبـار   وال شك أن اعتبار هذه الضرورة  ..ذلك
الضرورة اخلاصة وأا تقتضى تغيريا لألحكام الشرعية املقررة لألحوال اليت طرأت 

 :مث ذكر عدة أمثلة من هذا النوع من الرخصة إىل أن قال ".عليها تلك الضرورة
ومنها فتوى علماء خبارى من احلنفية ببيع الوفاء يف الكروم حلاجة غارسـيها إىل  "

  .)٢("النفقات عليها قبل إمثارها كل سنة فاحتاجوا إىل اقتراض ما ينفقونه عليها
من التفصيل إلبراز نقطة هامة وهي أن النازلة  ءوإمنا ذكرنا هذا املبحث بشي

إذا كانت مبثابة الضرورة حلت بال إشكال كأكل امليتة للمضطر، أما إذا كانـت  
 :يوجد نص كما ذكره ابـن جنـيم   مبثابة احلاجة نزلت مرتلة الضرورة حيث ال

                                                
 .٢١٠شرح القواعد الفقهية ص : ءأمحد بن حممد الزرقا) ١(
 .١٢٢مقاصد الشريعة اإلسالمية ص : الطاهر بن عاشور حممد) ٢(
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)٢٦٣(

فما دامت : )١( املشقة واحلرج إمنا يعتربان يف موضعٍ ال نص فيه وأما مع النص فال"
وكالم شيخ  ياملعاملة ربوية فال حتل ألجل احلاجة فقط كما ذكره الشيخ الدهلو

  :واضح يف حرمته حيث قال) بيع الوفاء أو(اإلسالم ابن تيمية يف شأن بيع األمانة 
أما صورته وهو أن يتواطآ على أن يبتاع منه العقار بثمنٍ مث يؤجره إيـاه إىل  و

فهنا املقصود أن املعطى شيئًا أدى األجرة " مدة وإذا جاءه بالثمن أعاد إليه العقار،
مدة بقاء املال يف ذمته وال فرق بني أخذ املنفعة وبني عوض املنفعة، اجلميع حرام، 

ئفة من الفقهاء بناًء على أن ذلك مل يشـترط يف  وهذا وإن كان قد رخص فيه طا
العقد، وأن املواطأة والنية ال تؤثر يف العقود، فالصواب الذي عليه الكتاب والسنة 

حترمي مثل ذلك وأن النيات معتـربة يف   األئمةواتفق عليه الصحابة وهو قول أكثر 
يات وإمنا لكل امرئ إمنا األعمال بالن": صلّى اهللا عليه وسلمالنيب العقود كما قال 

والشرط املتقدم كاملقارن له، وقد عاتب اهللا من أسقط الواجبـات  ، )٢("ما نوى
وىف قصة أهل " ن"واستحلّ احملرمات باحليل واملخادعات كما ذكر ذلك يف سورة 

 ترتكبـوا مـا   ال": صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال النيب السبت وىف احلديث عن 
خيادعون : وقال أيوب السختياين" م اهللا بأدىن احليلارتكبت اليهود فتحلوا حمار

  .)٣("اهللا كما خيادعون الصبيان، لو أتوا األمر على وجهه لكان أهون
                                                

 .٨٣األشباه والنظائر ص : ابن جنيم) ١(
، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب )١(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي ) ٢(

 ".بالنية: "بلفظ) ٣٥٣٠(..." إمنا األعمال"قوله صلى اهللا عليه وسلم 
قاتل اهللا اليهود حرمـت علـيهم الشـحوم فحملوهـا     : "لعله يقصد احلديث املتفق على صحته ولفظه) ٣(

، )٢٠٧١(، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب ال يذاب شحم امليتة وال يباح ودكـه  "فباعوها
 ).٢٩٦١(خلرتير واألصنام ومسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي اخلمر وامليتة وا
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)٢٦٤(

 

إمتاما للبحث يف الضرورة واحلاجة نورد هنا كالم إمام احلرمني أبو املعايل . ٨
 عـز  مث) هـ٥٠٥م( الغزايلمردفًا يف الفقرات التالية بكالم ) هـ٤٧٨م(اجلويين 

  .)هـ٧٩٠م( الشاطيبمث ) هـ٦٦٠م(السالم  الدين عبد
إن احلرام إذا طبق الزمان وأهله ومل جيدوا إىل طلب احلالل " :قال إمام احلرمني

يشترط الضرورة اليت نرعاها يف إحالل  احلاجة وال سبيالً فلهم أن يأخذوا منه قدر
ترتل مرتلة الضرورة يف  امليتة يف حقوق آحاد الناس بل احلاجة يف حق الناس كافةً

حق الواحد املضطر، فإن الواحد املضطر لو صابر ضرورته ومل يتعاط امليتة هللك، 
الناس حاجام وتعدوها إىل الضرورة هللك الناس قاطبةً ففـى تعـدى    ولو صابر

الكافة احلاجة من خوف اهلالك ما يف تعدى الضرورة يف حق اآلحـاد فـافهموا   
واحد مل يؤد هالكه إىل خرم األمور الكلية الدنيوية والدينية ترشدوا، بل لو هلك 

  .)١("ذكرناه من عند آخرهمالذي ولو تصدى الناس للحاجة هللكوا باملسلك 
التعامل ومل جيد اخللق مرجعا يف الشرع  إىلفكيف إذا مست احلاجة : :مث قال

ها ما هو وسيلة إىل يلوذون به مثّ إذا ساغت املعامالت فال ختصيص باجلواز فإن من
والقـول  ، سبيل إىل حسمها األقوات واملالبس وحنوها ومنها جتائر ومكاسب ال

مل يعلم حترميه من املعامالت فال حجر فيه عند خلو الزمان  الضابط يف ذلك أن ما
  .)٢("عن علم التفاصيل والقول فيه كالقول يف إباحة األجناس

                                                
 .٣٠٨غياث األمم يف التياث الظلم ص : اجلويين املعايلأبو ) ١(
 .٣١٨: ٢٩فتاوى ابن تيمية، ) ٢(
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)٢٦٥(

لو طبق احلرام طبقـة األرض أو  : قائلمثال آخر، فإن قال  :وقال الغزايل.  ٩
االنتقال منها واحنمست وجوه املكاسب الطيبة علـى العبـاد    خطة ناحية وعسر
الزيادة على قدر سد الرمق من احلرام ودعت املصلحة إليـه   إىلومست حاجتهم 

فهل يسلطون على تناول قدر احلاجة من احلرام ألجل املصلحة وإن رأيتم ذلـك  
دعا ال يالئم وضع الشرع، قلنا إن اتفق ذلك ولعل مزاج العصـر  اخترعتم أمرا ب

قريب مما صور السائل فيجوز لكل واحد أن يزيد على قدر الضرورة ويترقى إىل 
اقتصروا على سـد الرمـق    قدر احلاجة يف األقوات واملالبس واملساكن ألم لو

إىل أن يهلكوا وفيه لتعطلت املكاسب وانبتر النظام ومل يزل اخللق يف مقاساة ذلك 
فلكل واحد أن يتناول مقدار احلاجـة  ، خراب أمر الدين وسقوط شعائر اإلسالم

  .وال ينتهي إىل حد الترفه والتنعم والشبع وال يقتصرون على حد الضرورة
فإن الشرع سلط ، إن هذا غري مالئم للشرع فليس األمر كذلك: وقول القائل

الضرورة ولكن اختلف العلماء يف  احملرمات عندعلى أكل حلم اخلرتير وهو أخبث 
يتناول قدر االستقالل وتالىف القوة؟ واحلاجـة   أنه هل يقتصر على سد الرمق أو

، العامة يف حق كافة اخللق ترتل مرتلة الضرورة اخلاصة يف حق الشخص الواحـد 
الضرر واحلاجة العامة إىل الزيادة على سد الرمق؛ إذ يف االقتصار عليه وجوه من 

النظام وانصراف اخللق عن إقامة شعائر الشـرع ومصـاحل الـنفس     تنقاد إىل بتر
ومنتهى ذلك يقود إىل أن يثبت املرض والسقام وتتواىل األيام ويتداعى ذلـك إىل  

  .)١("همرية في فهذه مصلحة ظاهرة بعمومها ومالئمتها لنظر الشرع ال، اهلالك

                                                
 .٢٤٦-٢٤٥شفاء الغليل، ص : الغزايل) ١(
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لو عم احلرام األرض "  :السالم عبد وقال سلطان العلماء عز الدين بن.  ١٠
وال ، يوجد فيها حالل جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجـة  حبيث ال

يقف حتليل ذلك على الضرورات ألنه لو وقف عليها ألدى إىل ضـعف الـبالد   
واستيالء أهل الكفر والعناد على بالد اإلسالم والنقطع الناس عن احلرف والصنائع 

ومن تتبع مقاصد الشرع يف  :مث عللّ ذلك بقوله "اليت تقوم مبصاحل األنامواألسباب 
جلب املصاحل ودرء املفاسد حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هـذه  

جيوز إمهاهلا وأن هذه املفسدة ال جيوز قرباا وإن مل يكن فيها إمجاع  املصلحة ال
  .)١("وجب ذلكقياس خاص فإن فهم نفس الشرع ي نص وال وال

طبق احلرام األرض أو ناحية مـن   إنه لو" :وقال أبو إسحاق الشاطيب.  ١١
األرض  يعسر االنتقال منها وانسدت طرق املكاسب الطيبة ومست احلاجـة إىل  
الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقى إىل قدر 

إذ لو اقتصر على سـد الرمـق لتعطلـت     احلاجة يف القوت وامللبس واملسكن،
املكاسب واألشغال ومل يزل الناس يف مقاساة ذلك إىل أن يهلكوا وىف ذلك خراب 
الدين، لكنه ال ينتهي إىل الترفه والتنعم كما ال يقتصر على مقدار الضرورة وهذا 

، مالئم لتصرفات الشرع وإن مل ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل امليتة للمضطر
  .)٢("الدم وحلم اخلرتير وغري ذلك من اخلبائث احملرماتو

ما ذكر من الكالم من عبارات األئمة األربعة الكرام يدلّ على حكـم  .  ١٢
عموم البلوى غري أننا نفرد هذه الفقرة بالتنصيص ذا األصل فقال أبو جنـيم يف  

                                                
 .١٦٠ – ١٥٩: ٢قواعد األحكام يف مصاحل األنام : عز الدين بن عبد السالم) ١(
 .١٦٥: ٢االعتصام، : الشاطيب) ٢(
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 وهو، )١(يه عموم البلوى شيوع احملظور شيوعا يعسر على املكلّف حتاش" :تعريفه
وإن كان األصل فيه احلرمة فإن سقطت بعمـوم  " :يدعو إىل ختفيف احلكم فقالوا

  .)٢("البلوى فترتيه كسؤر اهلرة وإال فتحرمي كلحم احلمار
اتفقوا عليه فال يعترب إالّ يف  وحكمه أنه يعترب يف املسائل املختلف فيها، وأما ما

وال اعتبار عنده " :مذهب أىب حنيفةباب النجاسات ولذلك قال ابن جنيم حاكيا 
وسـئل  ، )٤(وما عمت بلّيته خفّت قضـيته  : وقال ،)٣("بالبلوى يف موضع النص

إذا كـان اآلالف مـن املسـلمني    : حملّى من علماء اهلند يفرجن احلي الشيخ عبد
  أرض فهل حيلّ هلم ذلك ألجل عموم البلوى؟ يفيأكلون الربا 
الربا مطلقًا ولعموم البلوى تأثري يف الطهارة  النصوص تدلّ على حرمة: فأجاب
  .)٥(احللة واحلرمة  يف والنجاسة ال

ونورد يف هذه الفقرة أصوالً عامة يستنار ا عند احلكـم علـى   .  ١٣   
  :باالختصار كالتايلالنوازل وهى 

الدين والنفس والعقل والنسل : تعمد الشريعة إىل حفظ الكليات اخلمس  . أ
  .ها أوىل باحلفاظ من بعض عند التعارضواملال وبعض

                                                
 .١٤٧األشباه والنظائر، ص : ابن جنيم )١(
 .١١٠لغة الفقهاء، ص ) ٢(
 .٩٦ابن جنيم ، ص ) ٣(
 .١٠٧ابن جنيم ص ) ٤(
نقال عن مقال الشيخ جميب الغفار من ضمن أحباث الضرورة واحلاجة اهـد   ١٥٣: ٢جمموع الفتاوى ) ٥(

 .٣١٦اإلسالم القامسى ص 
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كل "  الشاطيبواملصلحة كما عرفها ، اعتبار املصلحة يف كثري من األمور  . ب
أصل شرعي مل يشهد له نص معين وكان مالئما لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه 

  .)١("من أدلته فهو صحيح يبىن عليه ويرجع إليه 
  .نافعدرء املفاسد أوىل من جلب امل. ج
  .تلغى املفسدة إذا كانت جزئية جبانب عظم املصلحة. د
نهى عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما يبـاح النظـر إىل    ما. ر

  .)٢(املخطوبة والسفر ا إذا خيف ضياعها كسفرها من دار احلرب 
والضرورة تقدر بقدرها والضرر يدفع بقـدر  ، الضرورات تبيح احملظورات. ز

  .إلمكان واحلاجة ترتّل مرتلة الضرورة بالشروط اليت سبق ذكرهاا
أعظمهـا ضـررا    روعيوإذا تعارضت مفسدتان ، خيتار أهون الشرين. س

  .بارتكاب أخفهما
 والـيت الفتوى ختتلف باختالف الزمان واملكان يف مواضع االجتهاد فقط . ش

  .مبناها على العرف والعادة
  

                                                
 .٣٩: ١املوافقات، : الشاطيب) ١(
 .١٨٦: ٢٣ابن تيمية،  فتاوى) ٢(
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ومما يوافق : " الشافعييف احللّية واحلرمة كما قال يؤثر  اختالف الديار ال. ص
الترتيل والسنة ويعقله املسلمون وجيتمعون عليه أن احلالل يف دار اإلسالم حالل يف 

  .)١("واحلرام يف دار اإلسالم حرام يف دار الكفر ، دار الكفر
فال يثبـت عنـد   " ال ربا بني املسلم احلرىب يف دار احلرب " أما أثر مكحول 

وحىت ولو كان مقبوالً فإنه معارض بالنصوص الصرحية مـن الكتـاب   ، احملققني
  .والسنة يف حترمي الربا

                                                
 .رواه مسلم و أبو داود و ابن خزمية وابن حبان) ١(
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  والرابع لالمحور األوآراء المؤلف في 
  

حول املسائل اليت أدرجت حتـت   شرعيما ظهر للمؤلف من حكم  يليفيما 
  :احملور األول والرابع باختصار

  :احملور األول

  :اإلعالم  .١
دولة بعد األركان الثالثة وهى احلكومة  أيق الركن الرابع من أركان يعترب حب

سواًء كان حمررا يف جريدة أو إذاعيـا   - اإلعالميوالقضاء واجلنود، فيجب على 
على موجات اهلواء أو مقدما لربنامج على شاشة التلفزيون أن يتذكر دائما قولـه  

           Á   Â   Ã   Ä    Å   Æ   Ç  È  É   Ê   Ë  Ì Í     Î   Ï ﴿ :تعاىل

Ð   Ñ  ﴾)١(.  

ونظرا إىل املصاحل الكثرية املرتبطة باإلعالم، جيوز للمسلم املشاركة يف اإلعالم 
إدارة الغري إذا التزم على نفسه الصدق يف الكلمة  تأو حت شخصيسواًء يف عمل 

ـ  اس بعـرض  املكتوبة واملسموعة، والتأكد من صحة اخلرب قبل نشره، وعدم املس
   Å Æ ﴿ :الفاحشة لقوله تعاىل شخصٍ بدون برهان، واالمتناع متاما عن نشر

                                                
 .٣٦: اإلسراء) ١(
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Ç     È   É    Ê   Ë Ì    Í   Î   Ï   Ð     Ñ   Ò   ÔÓ     Õ 
Ö      ×      Ø       Ù  ﴾)١(.  

اهليئة اإلعالمية اليت يغلب عليها الفحش والبذاُء أو االعتـداء   أماّ الشركة أو
اخللقية والدينية فال جيوز العمل ا أو تصميم براجمها أو التعاون معهـا  على القيم 

  .إطالقًا

  : قطاع تقنية املعلومات  .٢
هنالك فرق بني الشركات الكبرية واألخرى الصغرية من ناحية سعة اـال  

فأما الشركات الصغرية فليس للمتعاقد ا خيار يف رفضِ عملٍ  ،أو ضيقه العملي
أما الشركات الكـبرية   يدع لشخصٍ خيارا، القيام به ألن جمال عملها ال دال يري
اليت تتعاقد يف وقت واحد مع مؤسسات لتصميم براجمها أو تقنية معلوماـا   فهي

فمن اجلائز للمتعاقد أن يوضح للشركة عند بداية العمل أنه غري مستعدّ للتصـميم  
بوىٍّ أو متجرة يف عمل حمرمٍ كبيع اخلمر أو العمل لصاحل هيئة عسكرية أو بنك ر

، وال )ETHICAL( خلقـي الفاحشة على أساسٍ  أو اخلرتير أو ترويج القمار أو
يضر الشركات الكبرية تقبل هذه الشروط فإن جمال عملها واسع وبإمكاا تشغيل 

وف يف وإنه من املعـر  مع القيم اخللقية، الذي ال يتناىفاملتعاقد يف عمل يف اال 
الغرب أن هناك كثريا من اهليئات الوقفية اليت تستثمر أمواهلا وأموال مشتركيها يف 

الوقـف  " (ETHICAL TRUST" حمالت غري مشبوهة خلقيـا وتسـمى   

                                                
  .١٩: النور) ١(
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 À Á ¿ ﴿ :وهذَا كله بالنسبة للمسلم انطالقًا من قوله تعاىل ،)اخللقي
ÃÂ Ä Å     Æ    Ç       ÉÈ Ê Ë ﴾)١(.  

  .شركات بطاقات اإلئتمان العمل يف  .٣
  هناك ثالثة أنواع من البطاقات الرائجة يف السوق

  .CHARGE CARD بطاقة التسديد  .١
  .DEBIT CARD بطاقة الطرح  .٢
  .CREDIT CARD االئتمانبطاقة   .٣

وتفـرض علـى   " أمريكان ايكسـربس " من إخراج  فهيأما البطاقة األوىل 
من أربعة إىل ستة (حدود املدة املسموح ا استهلكه يف الذي صاحبها دفع املبلغ 

فإذا مل يتمكن املشترك بتسديد دينه فرضت عليه غرامة وسـحب عنـه   ) أسابيع
  .البطاقة

الثانية فال خيول املشترك إال اإلنفاق مما هو لديه مـن الرصـيد يف    البطاقةأما 
  .البنك

اض، قابلة للسداد يف أصالً بطاقة االستقر فهيئتمان أما الثالث وهى بطاقة اال
 املدة املسموحة بدون ربا أو يزاد عليه نسبة معلومة من الربا إذا انتـهت املـدة،  
وواضح أنه ليس هناك إشكال بالنسبة لألوىل والثانية، وحىت بالنسـبة للثالثـة إذا   

                                                
  .٢: املائدة) ١(
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سدد الدين يف املدة املسموحة، وإمنا اإلشكال فيها إذا جر قسطًا من الربا، ومـن  
وم أن الشركات الراعية هلذه البطاقة إمنا حترص على كسب األموال من جراء املعل

املبالغ الربوية اليت جترها الديون، واألوىل للمسلم أن جيتنب الشراء بالدين يف ذمته 
عن ابن عمر واحلسن كانا يكرهان الشراء بالدين كما ورد يف مصنف ابن  فقد أثر
  .أىب شيبة

سألت احلسن عن الرجل يشترى بالـدين  : ابن عون قالحدثنا أزهر عن   . أ
  .اتق اهللا وكل بقدر مالك: قال

ابن عمر كان يشـترى إىل   أنحدثنا أزهر عن ابن عون قال ذكر لنافع    . ب
مطلهم السنة  إمنا كان يشترى من قوم قد عرفهم وعرفوه يف: امليسرة فغضب وقال

اهم وكان ابن عمـر إذا أيسـر   الرباع ما لو شاء لباع فقض" والسنتني وله من 
  ."قضى

ا نرى أنه جيوز اقتناؤهـا   ونظرا إىل سعة انتشار هذه البطاقة وتعامل املتاجر
بشرط أن ينوى الرجل سداد ما استهلكه من املبالغ بطريقه هذه البطاقة خـالل  

وأن حيرص كل احلرص على أالَّ يستقرض بطريقهـا  ، املدة املسموح ا بدون ربا
املوجود لديه يف البنك وليعلم أنه باقتناء هذه البطاقة يعرض  املايلن الرصيد أكثر م

يرعى حول احلمى يوشك أن  كالراعينفسه خلطر كبري، أال وهو إيكال الربا فهو 
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ما آمن بالقرآن من ": وقال صلى اهللا عليه وسلم يقع فيه، أال إن محى اهللا حمارمه،
  .)١("استحلَّ حمارمه

الشركات املصدرة هلذه البطاقات فهو ترويج هلا وتشويق للناس  أما العمل يف
وىف األعمال األخرى ، تربح الشركة من جراء األموال الربوية لكيإىل التعامل ا 

جيوز العمل ذه الشـركات الـيت    ولذلك نرى أنه ال، اخلالية من الربا غىن عنها
  .وحدها واهللا أعلم االئتمانتعتمد على بطاقات 

هناك فرق بني تناول احلرام بالنسبة للمضـطر   :العمل يف شركات التأمني. ٤
هذا احلرام كمصدر كسـب هلـم،    مروجيوبني ، إليه أو لذوى احلاجة الشديدة

وهذا بعينه مسألة املتعامل مع شركة التأمني حيث فرض عليه احلصول على التأمني 
مرتل أو إحـراز األمـن    لقضاء ضرورة من ضروريات احلياة مثل اقتناء سيارة أو

مسجد أو مدرسة وما شابه ذلك،  ملرفق عام من مرافق احلياة كمعمل أو مصنع أو
له ذلك ألجل الضرورة واحلاجة القصوى، أما العمل هلذه الشركة فال ختلو  فجاز

                                                
أخرجه الترمذي يف سننه كتاب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله مـن األجـر   ) ١(
الطرباين يف معجمه الكبري باب الصاد مـن حـديث   ، و...هذا حديث ليس إسناده بالقوي: ، وقال)٢٨٤٢(

، والبزار يف مسنده يف مسند صهيب بن سنان عن النيب صـلى اهللا عليـه   )٧٢٩٥(صخر بن القعقاع الباهلي 
، )٣٠٢٠٠(، وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب فضائل القرآن باب فيمن ال تنفعه قراءة القرآن )٢٠٨٤(وسلم 

، قال اهليثمي )١٧٣(ذكر حديث مجع القرآن  –الشعبة الرابعة من شعب اإلميان والبيهقي يف شعب اإلميان يف 
رواه الطـرباين  ): ٨٢٨(يف جممع الزوائد كتاب العلم باب فيمن يستحل احلرام أو حيرم احلالل أو يترك السنة 

ت، وأبـوه  يف الكبري وفيه حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه البخاري وغريه وذكره ابن حبان من الثقـا 
ال يتطـرق  : ١/١٠٠مقارب احلديث، وقال املنذري يف ترغيبه : ضعفه أبو داود وغريه، وقال البخاري: يزيد

 ).٤٩٧٥(إليه احتمال التحسني، وضعف احلديث األلباين يف ضعيف اجلامع 
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فقـط،   التعاوين أو االجتماعيمن شبهة حىت ولو كانت الشركة تتعامل بالتأمني 
بإجراء عقود  التأمني على احلياة اليت ال شبهةَََ يف حرمتها  كيف إذا كانت خاصةً

واضحٍ وحتد على أقدار اهللا تعاىل وكسبٍ للمال بدون عوض  الشتماهلا على غرر
  .مماثل

وجيدر باملسلمني إقامة بدائل لشركات التأمني على غرار اجلمعيات التعاونيـة  
جيوز للمسلم االشتغال بالشركات اخلاصة يتم ذلك  أناخلالية من قذارة الربا، وإىل 

وذلك بناًء على احلاجة الشديدة ملثل هذا التـأمني   التعاوينأو  االجتماعيبالتأمني 
مسـجد مـثالَ دفـع     للمرافق العامةَ خاصةً حيث يصعب على أمناء مدرسة أو
عطل بإحدى  حادث أو تعويضات باهظة ملن تضرر داخل املبىن من جراء حريق أو

شـابه   نشآت وكذلك احلال بالنسبة لصاحب سيارة أو مصنعٍ خاص به أو ماامل
ذلك، فإن الشركة املذكورة جتنب صاحب الضرر تعريض نفسه للمسألة حيث ال 

اهللا  رضي اهلاليلوعن قبيصة بن خمارق  :حتل إالَّ ألحد ثالثة كما ورد يف احلديث
إن املسألة ال حتل إال ألحد ": لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: تعاىل عنه قال

ورجل أصابته ، رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك: ثالثة
ورجـل  ، جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عـيش 

لقد أصابت فالنا فاقـة  : أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه
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يب قواما من عيش فما سواهن من املسألة يا قبيصـة  فحلت له املسألة حىت يص
  .)١("سحت يأكله صاحبه سحتا

 أيمن مرافق  حيويقسم الضرائب هو مرفق  :العمل يف أجهزة الضرائب. ٥
برعاية كثري من اخلدمات العامة يف جمال احلياة املدنية والتعليم  حكومة ألنه كفيل

ا ترتفع نسبة الضرائب يف البلد نظرا وإمن، دفاع عن البلدوالصحة وحتقيق األمن وال
وخاصةً يف الدول  -إىل ارتفاع كلفة املعيشة وكلفة الدفاع، وهى ال تعترب مكوسا

حيث يتمتع الناس برفاهية من العيش مع بذلِ ما فـرض علـيهم مـن     - الغربية
   الضرائب خبالف كثري من الدول الشرقية اليت تقسو على الفقراء حـىت ال تـدع

حٍ قدرا كافيا من احلبوب ليقتات ا وتعفو عن األغنياء الذين يخفون كـثريا  لفالَّ
  .من أمواهلم، ومن املمكن اعتبار هذه الشبه عند التداول هلذه النقطة

اخلطأ يف تقدير الضريبة فيفرض على الرجل إتاوة فوق ما يلزمه فيقع  -:أوالً
من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه حرم " حتت الوعيد لقوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم،

  .)٢("اهللا عليه اجلنة

                                                
 ، وأبو داود يف سـننه كتـاب  )١٧٣٠(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة باب من حتل له املسألة ) ١(

، والنسائي يف سننه كتاب الزكاة باب الصدقة ملن حتمـل حبمالـة   )١٣٩٧(الزكاة باب ما جتوز فيه املسألة 
 ).١٦١٦(، والدارمي يف سننه كتاب الزكاة باب من حتل له الصدقة )٢٥٣٢(
) ٦٨٩١(﴾ ... ﴿ وجوه يومئذ ناضرة: أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التوحيد باب قول اهللا تعاىل) ٢(

ظ قريب، وكذلك مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فـاجرة بالنـار   بلف
)١٩٦.( 
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غرامـة   يتمكن الرجل من دفع الضريبة يف وقتها يطالب بدفع عند ما ال :ثانيا
  .من الربا كلما زادت املدة

  .حتََصَََّل الضرائب من كل أنواع األموال التجارية مبا فيها األموال احملرمة: ثالثًا
  :لنقاط الثالث نقولوعند معاجلة هذه ا 

أما اخلطأ يف تقدير الضريبة فمن املمكن تداركُها عندما يقدم املتضرر شكواه 
  .فينظر فيه من قبل قسم التدقيق واحملاسبة

 الرأمسـايل وأما املطالبة بالزيادة الربوية فال سبيل إىل معاجلته حيث إن النظام 
  .السائد يف الغرب تأىب استبداله بغريه

ارد الضرائب فمن املعروف أن اجلزية كانت تؤخذ من أهل الكتاب يف وأما مو
سائر عهود اخلالفة اإلسالمية وكانت أموالُهم تشتمل على جتارة اخلمر واخلرتيـر  

  .وغريها من احملرمات
إىل املصاحل الكثرية اليت تتحقق من قبل قسم الضرائب، ال يكون هناك  ونظرا

  .فًا، وبناًء عليه جيوز العمل يف قسم الضرائباعتبار ملفسدة جزئية ذكرت آنِ
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  المحور الرابع
َّت بیع األطعمة السریعة   العمل في توكیالت محال

  
له أن يتعاطى ما فيه  ينبغيجيب على املسلم البحث عن مورد رزق حالل وال 

قال الرسـول   تناول احلرام أو تروجيه إالَّ إذا انسدت أمامه مجيع الطرق املشروعة،
أنه ال متوت نفـس   روعيأال إن الروح األمني نفث يف ": لَّى اهللا عليه وسلَّمص

ـ  يف حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا  يءالطلب وال حيملنكم استبطاء ش
وإن اهللا قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم ، من الرزق أن تطلبوه مبعصية اهللا

ع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسـلَّم  وقد ورد من رواية جابر أنه مس. )١("أخالقكم
بيـع اخلمـر واخلرتيـر     " :يقول عام الفتح وهو يف مكة مأن اهللا ورسولَه حـر

  .)٢("واألصنام وامليتة
وما حرم أكله حرم بيعه، وليس العمل املذكور من البلوى العامة بل كثـرت  

الت هلذه املطاعم اليت املطاعم احلالل يف الدول الغربية عموما فال جيوز أخذ توكي

                                                
، وابن ماجة يف سننه بلفـظ قريـب   )١١٥١(أخرجه ذا اللفظ القضاعي من مسنده من الباب السابع ) ١(

كتاب الزكاة باب  ، وكذلك ابن حبان يف صحيحه)٢١٣٥(كتاب التجارات باب االقتصاد يف طلب املعيشة 
، والطرباين يف معجمه الكبري بـاب  )١١٥٣(، والشافعي يف مسنده )٣٢٤١(ما جاء يف احلرص وما يتعلق به 

، والبيهقي يف شعب اإلميان من الثالث عشـر مـن   )٧٦٩٤(صدى بن العجالن أبو أمامة الباهلي  –الصاد 
 ).٢٨٦٦(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )١١٨٥(شعب اإلميان 

، ومسـلم يف  )٢٠٨٢(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع امليتة واألصـنام  ) ٢(
 ).٢٩٦٠(صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام 
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تبيع احلرام وال االستثمار فيها، إال إذا كان الغالب على هذه املطاعم بيع احلـالل  
 -جاز أخذ توكيالا واالستثمار فيها بشرط أن يتخلص الرجل من الكسب احلرام

كم تكون نسبة الكسـب  : بالتربع ا إىل جهة خريية فينظر العامل -ولو جزئيا
كم تكون نسبة الربح مـن املكسـب   : يرتشوينظر امل ،ع عملهاحلرام من جممو

ويستأنس يف هذا بقول الرسول صلَّى اهللا عليه  ،احلرام فيطرحها جانبا ويتربع ا
كنا نبتاع األوساق باملدينة وكنـا نسـمى   : عن قيس ابن أىب غرزة قال -:وسلَّم

و أحسن مما كنا نسمى صلى اهللا عليه فسمانا باسم هالنيب أنفسنا السماسرة فأتانا 
حيضره اللغو واحللـف فشـوبوه    عهذا البي، إن رمعاشر التجايا : به أنفسنا فقال

صلَّى اهللا عليه وسلَّم باللغو ما اعتادوا عليه من كثـرة   وكان مراده، )١("بالصدقة
  .من أمواهلم حىت تتطَّهر بشيءاحللف باهللا لترويج سلعتهم فأشار بالتصدق 

  :يلاآلبطاقة الصرف 
أمـا   ورأينا جواز اقتناءها بشروط معينة، االئتمانقد حبثنا آنفًا مسألة بطاقة 

للحصول على املال  أياملاكينات اليت تنصب يف احملالت اخلاصة لتوفري هذه اخلدمة 
بطريق هذه املاكينات فال يظهر هناك وجه حلرمتها أو منعها فإا وسيلة لتـوفري  

وا هه يف البنك أو من قبيل القرض، الذي من رصيد الرجل  مبلغ من املال إميسحب
أما . أما دفع زيادة ربوية على هذا القرض فهو من فعل املقترض ال من فعل املاكينة

                                                
، )١٧٧٣٧(أخرجه أمحد يف مسنده يف أول مسند الكوفيني من حديث قيس بن أيب عزرة رضي اهللا عنه ) ١(

وسكت عنه، واحلاكم يف ) ٢٨٩٠(وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف التجارات خيالطها احللف واللغو 
قيس بن أيب عـزرة الغفـاري    –، والطرباين يف معجمه الكبري باب القاف )٢١٤١(مستدركه كتاب البيوع 

 ).٧٩٧٤(اين يف صحيح اجلامع ، واأللب)٩٩(، وصححه ابن دقيق العيد يف االقتراح )٩٠٨(رضي اهللا عنه 
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من الفائدة من أجل توفري هذه املاكينة فإمنا هـو   يءحصول صاحب احملل على ش
  .أجرة على اخلدمة اليت يقدمها للناس

   :صرف الشيكات العمل يف جمال
: احملالَّت اليت تتخصص يف صرف الشيكات مقابل نسبة منها، ينظر يف أمرها

 مقابل اخلدمـة الـيت    مايلهل هو صرف مستند بأقلَّ منه فال جيوز أو هو رسوم
 والظـاهر  تقدمها للزبائن حيث إم ال ميكنهم صرفها يف البنوك ألسباب قانونية،

، فإذا كان األمر كذلك فيجوز هلذه احملـالّت صـرف   أنه هو األخري من األمرين
حسب املبالغ  حسب عدد الشيكات ال" الشيكات بشرط أن تكون األجرة معلومة

اليت حتملها مثل أجرة حتويل املبلغ من قطر إىل آخر فإن البنوك هلا أجرة ثابتة على 
  . يحملُهالذي كل حتويلة بغض النظر عن املبلغ 

  ع اجلواهرالعمل يف حمالت بي

  :كالتايلواملخالفات الشرعية اليت حتدث عادةً يف العمل هي 
وقد قال صلَّى اهللا عليه ، يل أو الرموز الشركيةثبيع الصلبان وبعض التما  . أ

  :ابن أىب شيبة يف املصنف أوردهوسلَّم كما 
صلى اهللا عليه وسلم ى يوم الفـتح عـن بيـع اخلمـر     النيب عن جابر أن 

فقال  وعن مسروق قال مر عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع، )١(واألصنام
واهللا مـا   ،فمنعين يعذبين أنأخاف  ولكينربتها غل صقشلو أعلم أنه ي: مسروق

                                                
 .٢٢٠٤٧برقم  ١١مصنف ابن أىب شيبة، ) ١(
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الرجلني؟ رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيس من آخرته فهـو   أيأدرى 
نازير و مخـرا  وعن جماهد أن رجال ورث أصناما من فضة و خ. "يتمتع من الدنيا

فسأل عنها رهطا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلهم أمـره أن  
   .)١(  يكسر األصنام فيجعلها فضة فكلهم اه عن بيع اخلمر واخلنازير

خمالفة القواعد الشرعية اليت اتفق عليها اجلمهور يف بيع الذهب والفضـة    . ب
  .كالتقابض أو التماثل عند احتاد اجلنس

مصنوعٍ من ذهب مثَالً فرييـد اسـتبداله    حبليالزبون  يأيتعظم صوره أن وم
عليه أصحاب هذه احملالَّت أنهم يزنون الذهب أوالً الذي و، احلليبنوع آخر من 

ويقدرون مثنه، وذا الثمن مع إدخال شيء زائد من املبلغ يبيعون له النوع اآلخر 
، وال إشكال يف جواز هذا األمر، أمـا إذا  بعد معرفة وزنه وتقدير مثنه احلليمن 

منه من ذهب من عيار آخـر   أكثر كان هناك تبادل ذهب من عيار معين بأقلَّ أو
  .فيه من ربا الفضل فال جيوز ملا

مباشرة األجنبيات مصافحةً أو إعانةً على ارتداء بعض هذه اـوهرات    . ج
ادى هذا األمر بتوظيف نساٍء هلذا وهذا مما ال جيوز للرجل إطالقًا ومن املمكن تف

 الثـاين بأنفسهن، فإذا أمكن األمـر   احلليختصيص مكان يلبسن فيه  الغرض أو
هو الغالب من البضاعة املقدمة للبيع؟ فإذا كانت  ما: والثالث، ينظر يف األمر األول

األصنام والرموز الشركية والصلبان هي الغالب من البضاعة فال جيوز العمـل يف  
مثل هذه احملالت، أما إذا كانت نسبتها ضئيلة بالنسبة لألشياء األخـرى املباحـة   

                                                
 ).٢٢٢٤٦(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب البيوع، واألقضية باب يف بيع األصنام ) ١(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٢٨٢(

 

أصالً، جاز العمل ا ألجل عموم البلوى مع شرط تربع العامل بشيء من راتبـه  
  .جلهة خريية لتخليص دخله من اجلزء احلرام من ماله كما مر سابقًا

  العمل يف حمطات الوقود. ٤

  :جودة فيهاومن املخالفات املو
حصل خالف بني العلماء يف جواز استعماله ألنه غري مسكرٍ أو : بيع التبغ  . أ

ومنهم من حرمه جبهة أنه مفتر وقد  كراهته كراهة حترمي خلبثه واهللا حرم اخلبائث،
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل مسكر : ورد من رواية أم سلمة قالت

   .)١( و مفتر
كالما نفيسا ) ٣٧٠-٣٧٩:  ٣(الشيخ مشس احلق يف عون املعبود وقد ذكر 

يف بيان املفتر ما هو واستطرد للكالم على احلشيشة واألفيون وحنومها من كل ما 
  .يستعمله سقطة الناس للتخدير واإلسكار وذكر إمجاع العلماء على حترميه

  .بيع تذاكر القمار يف أكثر هذه احملطات  . ب

                                                
أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند األنصار من حديث أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم رضي ) ١(

، وسكت عنـه،  )٣٢٠١(، وأبو داود يف سننه كتاب األشربة باب يف النهي عن املسكر )٢٥٤١٦(اهللا عنها 
والطرباين يف معجمه الكبري يف ذكر أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها 

، )٢٣٧٤٦( ، وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب األشربة باب من حرم املسكر وقال هو حرام وى عنه)٧٨١(
، وحسـن  )١٧١٧٦(والبيهقي يف سننه الكربى كتاب األشربة واحلد فيها باب ما أسكر كثريه فقليله حرام 

صاحل لالحتجاج، وضـعفه  : ٨/٤٢٠٢، وقال الشوكاين يف الفتح الرباين ١٠/٤٧إسناده ابن حجر يف الفتح 
 ).٤٧٣٢(األلباين يف السلسلة الضعيفة 



 صهيب عبد الغفار/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٨٣(

وال شك أن استعمال التبغ بأنواعـه   لقمارِ وبيع تذاكره،خالف يف حرمة ا ال
صار من عموم البلوى، غري أنَّ عمل حمطات الوقود هي بيع الوقـود ومنتجاتـه   
أصالً، وإمنا يشكل بقية األمور جزًءا بسيطًا من عملها فلذلك نرى أنه جيوز العمل 

مـن   بشيءربع مبحطات الوقود بنفس الشرط الذي ذكر سابقًا وهو أن العامل يت
راتبه جلهة خريية ألجل ختليص دخله من قذارة احلرام اليت حصلت له من جراء بيع 

  .التبغ أو تذاكر القمار واهللا أعلم



 عكرمة صبري/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٢٨٤(

  
  

  بحث موجز في
  قضایا معاصرة معالجة

  
  

  
  


  بالقدس رئیس الھیئة اإلسالمیة العلیا

  خطیب المسجد األقصى المبارك
  ام للقدس والدیار الفلسطینیة سابقاالمفتي الع

عضو بمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بمنظمة المؤتمر 
  اإلسالمي 

  عضو المجمع



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٨٥(
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)٢٨٦(

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين حممـد  ، احلمد هللا رب العاملني
امليامني احملجلني ومن تـبعهم   الغروصحابته ، املبجلنيوعلى آله الطاهرين األمني 

  .وخطا درم واقتفى أثرهم واسنت سنتهم بإحسان إىل يوم الدين
أما بعد فإين أتناول يف هذا البحث املوجز مخس قضايا معاصرة ومعاجلتـها  

  :وهذه القضايا هي، على ضوء الشريعة اإلسالمية ما أمكننا ذلك

نظمـة ال تتحـاكم إىل   العمل يف القضاء والنيابة واحملاماة لـدى أ  .١
  .الشريعة اإلسالمية

 .العمل يف املصارف الربوية .٢

 .العمل يف اال اإلعالمي .٣

 .العمل يف اال اهلندسي .٤

 .العمل يف حمطات الوقود وما يلحق ا من مطاعم .٥



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٨٧(
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)٢٨٨(

 

  األولالمبحث 

  العمل في القضاء والنیابة والمحاماة
  لدى أنظمة ال تتحاكم إلى الشریعة اإلسالمیة

  
العمل يف جانب القضاء والنيابة يف البالد غـري اإلسـالمية، ولألسـف    إن 

الشديد، ال خيتلف كثريا عما هو احلال يف معظم البالد اإلسالمية ألن احملاكم فيها 
  .حتتكم إىل قوانني وضعية غري مستمدة من الكتاب والسنة

القوانني وعليه فإن احلكم على العمل يف اجلانب القضائي والنيايب يعتمد على 
اليت حيتكم إليها، فهذه القوانني منها ما هو خمالف ألحكام الشـريعة اإلسـالمية   
خمالفة صرحية، وهذا هو الغالب، ومنها ما هو غري خمـالف ألحكـام الشـريعة    
اإلسالمية حيث ال يتعارض مع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأنه يعاجل 

ي مثل قوانني السـري، والصـحة العامـة    قضايا مسكوتا عنها يف الفقه اإلسالم
ومبا أن احلكم على األمور يتعلق مبا هو غالب لذا ال جيـوز شـرعا   . والبلديات

  .للمسلم أن يعمل يف جمال القضاء وال يف جمال النيابة العامة
أما بالنسبة لعمل احملاماة فإن اال أوسع وأرحب، حيث إن احملامي يدافع عن 

جانب احلق لصاحله، وأنه يريد رفع الظلم عنه، أو أنه حياول موكله حينما يرى أن 
العامـة منـها   : وكذلك ميكن للمحامي أن يطالب باحلقوق املدنية. تربئة موكله

  .واخلاصة ألبناء املسلمني املقيمني يف هذه البالد



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٨٩(

فاحملامي خيتار القضية اليت يقتنع أا إىل جانب احلق أقرب، وأنه غري ملزم أن 
خبالف القاضي أو النائب العام فهو ملـزم  . يع القضايا اليت تعرض عليهيستلم مج

فأرى أن مهمة احملاماة مشروعة ضـمن  . النظر يف مجيع القضايا اليت تعرض عليه
  .اإلطار الذي أشرنا إليه، واهللا تعاىل أعلم
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)٢٩٠(

 

  الثانيالمبحث 

  العمل في المصارف الربویة
  

لبنوك التقليدية، يف أساس معامالا على تقوم املصارف الربوية، واليت تعرف با
الربا، الذي حرمه اهللا عز وجل بصريح القرآن الكرمي وأعلن احلرب على أكله 

        (    )     '    &    %    $    #      "      !  ﴿ :تعاىل بقوله

* +    ,    .-     /    0     1   2       3  4 65 7 8 
9 : ;   < =      >     ?      @    A     B    C      E    F     G    IH   

J    K  L   M   N  O P   Q    R   S T    U   V 
W YX Z [      \   ]           ̂            _       ﴾)١(.  

وبالتايل فإن حكم العمل يف هذه املصارف هو احلرمة القطعية سواء كانـت  
لذا ال جيوز شرعا أن . يف غري البالد اإلسالميةهذه املصارف يف البالد اإلسالمية أو 

يشارك املسلم يف أي عملية ربوية سواء كان آكل الربا أو موكله لغريه أو كاتبا له 
 ¿  ﴿ :أو معينا عليه بأي شكل من األشكال، واهللا سبحانه وتعاىل يقول

À   Á   ÃÂ Ä    Å    Æ   Ç      È    ﴾)٢(.  

                                                
 .٢٧٦-٢٧٥: البقرة) ١(
 .٢: ائدةامل) ٢(



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٩١(

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل : "لشريفوثبت يف احلديث النبوي ا
رواه مسلم عن الصحايب . )١("هم سواء: وقال، الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه

  .اجلليل جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما
وبناًء على ما سبق فإنه ال جيوز شرعا العمل املصريف الربوي، ألن الغالب يف 

وال ميكن للموظف يف هذه البنوك أن يكون بعيدا عـن  معامالا هو عدم احللّ، 
إن هنـاك معـامالت   : وال يصح االحتجاج جبواز العمل بالقول. التعامل الربوي

فاألعمال املباحة . مباحة يقوم ا البنك، ملاذا؟ ألنّ العربة للغالب الشائع ال للنادر
  .نك التقليديضئيلة جدا مقارنة مع املعامالت الربوية اليت يقوم ا الب

أما أعمال احلراسة والتنظيف فأرى أا جائزة ومباحة رغم وجود الشـبهة  
فيها، حيث إن هذه األعمال تعني البنك على أداء أعماله الربوية بصـورة غـري   

  .مباشرة، فمن هنا تأيت الشبهة
وأنصح أصحاب رؤوس األموال أن يتعاملوا مع البنوك واملصارف اإلسالمية 

النتشار يف العامل اإلسالمي، وأثبتت جدواها وجناحها، حيث تراعي اليت أخذت با
الضوابط الشرعية، وأا تستعني بعدد من العلماء والفقهاء املتخصصني يف الشريعة 

  .واهللا تعاىل أعلم. اإلسالمية
  
  

                                                
 ).٢٩٩٥(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب ذا اللفظ كتاب املساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله ) ١(
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)٢٩٢(

 

  الثالثالمبحث 

  العمل في المجال اإلعالمي
  

شرعا بل أصبح يف هـذه  إن األصل يف العمل يف اال اإلعالمي هو اإلباحة 
ولكن ال بد له من ضوابط شرعية، كغريه من . األيام يأخذ حكم الفرض الكفائي

األعمال بشكل عام، هذه الضوابط اليت ينبغي االلتزام ا يف الـبالد اإلسـالمية   
  :وخارجها، ومن ذلك

والبعـد عـن   . االلتزام بالصدق واملوضوعية يف نقل األخبار واألحداث .١
  .ليل والنفاق ونشر الشائعاتالكذب والتض

االلتزام باآلداب واألخالق اإلسالمية، فال جيوز شرعا أن تكون وسـيلة   .٢
 .اإلعالم كاشفة للعورات وناشرة للرذيلة

 .ال جيوز املشاركة يف التشهري واام األبرياء .٣

ينبغي على من يشتغل يف جانب التحقيقات الصحفية االلتزام بالسـرية   .٤
وخباصة يف اجلانب اجلنائي حبيث . أي معلومة إال بإذن صاحبها وأن ال ينشر. أوالً

ال ينشر أخبار اجلرائم بالتفصيل حىت ال يؤدي إىل عرقلة سري التحقيق، أو ال يؤدي 
إىل التشهري باآلخرين أو إىل اام األبرياء، فاألصل يف هذه األمور السـتر وعـدم   

 .الفضح



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٩٣(

ياسية يف نشر األخبار حيث البد للصحفي أن يكون مدركًا لألبعاد الس .٥
ال جيوز للمسلم أن يكون أداة يف نشر األخبار اليت دف إىل إيـذاء املسـلمني أو   
خداعهم أو تضليلهم أو التشهري م، أو يؤدي نشر األخبـار إىل إثـارة الفـنت    

 .واالضطراب بني صفوفهم

 أرى أن يكون الصحفي املسلم داعية إىل الدين اإلسالمي بطريقة مباشرة .٦
  .أو غري مباشرة

وأخريا فإن هذه الضوابط العامة تنطبق على كل من احترف اإلعـالم   .٧
سواء كان مذيعا أو خمرجا أو منتجا أو مراسالً صحفيا أو حمررا أو مصورا، وسواء 

  .واهللا تعاىل أعلم. كان جمال عمله يف الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املرئية
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)٢٩٤(

 

  الرابعالمبحث 

  في المجال الھندسي العمل

  
إن العمل يف اال اهلندسي واملعماري يعد من األعمال املباحة شرعا، بل قد 
أصبحت هذه األعمال من فروض الكفاية، ولكن ال بد من ضوابط شرعية كأي 

  :عمل يقوم به املسلم، ومن هذه الضوابط ما يأيت
  .عدم الغشالبد من االلتزام بتقوى اهللا عز وجل يف إتقان العمل و .١
حيرم التواطؤ بني املهندس واملقاول مما يؤدي إىل وقوع الضرر يف املباين  .٢

أو أخذ أجرة أكثر على العمل، حيث إن من واجب املهندس مراقبة أعمال البنـاء  
 .بدقة وأمانة

ال جيوز تصميم وبناء دور العبادة لغري املسلمني وما يرتبط مبدارسـهم   .٣
 .إعانة على باطلهمالدينية ومرافقها ألن يف ذلك 

ال جيوز تصميم وبناء الفنادق السياحية اليت تشتمل على دور اللـهو   .٤
والبارات والنوادي الليلية، ألن هذه األماكن تستخدم يف الغالب ألغـراض غـري   

 .مباحة شرعا بل حمرمة شرعا

بيـع اخلمـور،   اء مزارع اخلنازير وأماكن تصنيع ال جيوز تصميم وبن .٥
 .بوية ونوادي العراة والشاذين جنسياوإشادة البنوك الر



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٩٥(

ال جيوز تصميم املنشآت العسكرية للدول اليت حتارب املسلمني وتغزو  .٦
 .وحتتل ديارهم

ما سوى ذلك فهو أمر مباح ومشروع كتصميم وبناء املساجد ودور  .٧
واهللا تعاىل . العلم واجلامعات واملدارس، واملباين التجارية واملساكن الشعبية وحنوها

  .أعلم
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)٢٩٦(

 

  الخامسالمبحث 

  العمل في محطات الوقود وما یلحق بھا من مطاعم
  

إن العمل يف حمطات الوقود من األعمال املباحة شرعا، وينبغي على العامل يف 
أما املطاعم . حمطة الوقود أن يكون أمينا وخملصا يف عمله كسائر األعمال املشروعة

حلم اخلرتير وتقدمي اخلمور، سواء  القائمة خارج ديار اإلسالم فهي ال ختلو من بيع
كانت هذه املطاعم ملحقة مبحطات الوقود املنتشرة على الطرق العامة أو كانت 

وعليه ال جيوز شرعا العمل يف . املطاعم ملحقة بالفنادق أو كانت املطاعم مستقلة
سواء كان ذلك يف جمال تقدمي األطعمة واألشربة احملرمة أو حتضريها : هذه املطاعم

: فقد ثبت يف احلديث النبوي الشريف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال  
لعن اهللا اخلمر، وشارا، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها "

رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن الصحايب ، )١("وحاملها واحملمولة إليه
لعـن  : "يف حديث نبوي شريف آخرو. اجلليل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

                                                
أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد بـن عمـر رضـي اهللا عنـهما     ) ١(
عنه، والترمـذي   ، وسكت)٣١٨٩(، وأبو داود يف سننه كتاب األشربة، باب العنب يعصر للخمر )٤٥٥٦(

، وابن ماجة يف سننه كتاب لعنت اخلمـر  )١٢١٦١(يف سننه كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ اخلمر خال 
رواته ثقات، وقال ابـن تيميـة يف   : ٣/٢٤٦، قال املنذري يف الترغيب والترهيب )٣٣٧١(على عشرة أوجه 
رجاله ثقات، وصححه اهليتمـي يف  : ٥/٧٦ثابت، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد : ١٢/٤٨٤جمموع الفتاوي 

إسناده صحيح، وصححه األلباين يف صحيح : ١/٧٢٧، وقال أمحد شاكر يف عمدة التفسري ٢/١٥٧الزواجر 
 ).٢٦٧٤(أيب داود 



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٩٧(

عاصرها، ومعتصرها وشارا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلمر عشرة
وحاملها واحملمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل مثنها، واملشتري هلا، واملشترى 

  .رواه الترمذي وابن ماجه عن الصحايب اجلليل أنس  رضي اهللا عنه، )١("له
إن هناك أمورا مباحة تقدم يف هذه املطاعم، : الحتجاج بالقولهذا وال جيوز ا

مث ال . إن العربة للغالب الشائع، وإن النادر ال حكم له: واجلواب على هذا القول
  .يسلم من يعمل يف هذه األماكن من الوقوع يف اإلمث أو اإلعانة عليه
شراؤها شرعا  أما خبصوص إمكانية شراء املسلم ملثل هذه املطاعم فإنه ميكنه

حبيث يشتري املكان واألثاث واألطعمة واألشربة املباحة فقط، مث ميـارس بيـع   
  .املباحات من األطعمة واألشربة دون أن يكون يف املطعم حلم اخلرتير وال اخلمور

أما بالنسبة إلمكانية تولية غري املسلم إدارة املطعم مع بيع احملرمات فيه فـإن  
فال جيوز لـه  . ما حرم فعله حرم طلبه: ا للقاعدة الشرعيةهذا ال يصلح شرعا طبقً

كما ال جيوز للمسلم أن يكتسـب  . أن ميتنع عن األمور احملرمة ويكلف غريه ا
أما الفتوى . املال احلرام بنية التصدق به ألنه ال جيوز له أصالً اكتساب املال احلرام

لذي ابتلي باملال احلرام دون اليت جتيز التصدق باملال احلرام فهي تتعلق بالشخص ا
  .فعل منه وال قصد، وإمنا حلقه هذا املال من غريه

                                                
هـذا حـديث   : ، وقال)١٢١٦(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب البيوع باب النهي أن يتخذ اخلمر خال ) ١(

، والطرباين يف معجمه )٣٣٧٢(ب األشربة باب لعنت اخلمر على عشرة أوجه غريب، وابن ماجة يف سننه كتا
رواته ثقات، وقال ابـن تيميـة يف   : ٣/٢٤٦، قال املنذري يف الترغيب والترهيب )١٣٥٥( ٢/٩٣األوسط 

، واأللباين يف صحيح الترغيب ٢/١٥٧ثابت، وصححه اهليثمي املكي يف الزواجر : ٢٠/٢٦٤جمموع الفتاوى 
 ).٢٣٥٧(والترهيب 
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)٢٩٨(

 

: وأسوق يف هذا املقام آيات بينات من القرآن الكرمي فيقـول رب العـاملني  
﴿j   k      l   m    n     o p    q     r     t     vu   w   x    y   z {    

|  } ~     �     ¡    ¢  £ ¤   ¥   ¦   §   ̈   ©  ﴾)١(.  

                                                
  .٣، ٢: الطالق) ١(



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٢٩٩(

  الخاتمة
  

اتقوا اهللا ما استطعتم، وحترزوا من : أقول لإلخوة املقيمني خارج ديار اإلسالم
الكسب احلرام، ابتعدوا عن الشبهات ما أمكنكم ذلك، والكمـال هللا وحـده،   

  .والعصمة لألنبياء واملرسلني
م الشرعية للوقوف واُمثّن املواقف اإلميانية لإلخوة احلريصني على معرفة األحكا

عند حدود اهللا يف زمان عمت فيه الفوضى والظلم والفساد، وأنّ القابض على دينه 
وامللتزم به والصابر فيه كالقابض على اجلمر لقول رسولنا األكرم حممد صلى اهللا 

يأيت على الناس زمان، الصابر فيهم على دينه كالقـابض علـى   : "عليه وسلم
 .  بن مالك رضي اهللا عنهاجلليل أنس ي عن الصحايب رواه الترمذ. )١("اجلمر

   :يقول اهللا تبـارك وتعـاىل   وأقول هلم أيضا هنيئًا وطوىب لثباتكم على دينكم
﴿  % & '  (  ﴾)٢(.  

                                                
: ، وقال)٢١٨٦(أخرجه ذا اللفظ الترمذي يف سننه كتاب الفنت باب ما جاء يف النهي عن سب الرياح ) ١(

" املتمسك يومئذ بدينه كالقابض على اجلمر أو قال على الشوك"هذا حديث غريب، وأمحد بلفظ قريب وهو 
، والطـرباين يف  )٩٠٦٣(ث أيب هريرة رضـي اهللا عنـه   يف مسنده من مسند املكثرين من الصحابة من حدي

، قال اهليثمـي يف  ٥٨٧-٢٢/٢٢٠باب الالم ألفا " الصابر فيه مثل القابض على اجلمر: "معجمه الكبري بلفظ
رواه أمحد وفيه ابن هليعة وفيه ضعف وبقية رجالـه رجـال الصـحيح،    : ١٢٢١٤ – ٧/٥٢٥جممع الزوائد 

 .،)٦٦٧٦(، وحسن احلديث األلباين يف صحيح اجلامع ١/٧٤٨سري وصححه أمحد شاكر يف عمدة التف
 .٢٩: الرعد) ٢(
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)٣٠٠(

 

 À    Á    Â   Ã    ¿  ﴿: القائل يف كتابه الكـرمي  العظيم اهللا وصدق
Ä   Å     Æ    Ç   È É    Ê  ﴾)١(.  

                                                
 .١٧: الرعد) ١(



 عكرمة صبري/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٠١(



 علي القرة داغي/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣٠٢(

  
  

أو العمل في شركات حكم التعامل 
  التأمین خارج دیار اإلسالم

  
  
  

  

  

  

  


  جامعة قطر -أستاذ الفقھ واألصول بكلیة الشریعة 

  عضو المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث 
  عضو المجمع



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٠٣(
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)٣٠٤(

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

نا وحبيبنا وقدوتنا حممـد  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد
 ،وعلى آله الطيـبني  ،من األنبياء واملرسلني إخوانهوعلى  ،املبعوث رمحة للعاملني

  .وبعد، ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوصحبه امليامني
 ،ومستجداته وقضاياه املعاصرة ال تعد وال حتصـى  ،فإن نوازل العصر كثرية

ـ  ،دوا هلا احللول الشرعيةوهي تقتضي من أهل الذكر والعلم أن جي ا وأن يبينوا هل
بأن يكونوا على بينة مـن   ا ملزمون شرعنيوذلك ألن املسلم ،األحكام التكليفية

 ،ومن حيث الوجـوب  ،حكم مجيع تصرفام من حيث احلل واحلرمة والكراهة
واملسلمون سواء كانوا يعيشـون  ، ومن حيث الصحة والفساد والبطالن ،والندب

أم  ،أم جالية ،رية أم أقليةثوسواء كانوا أك ،أم يف أي مكان ،الشرق أميف الغرب 
تعاىلسبحانه وفقال  همملزمون بتطبيق شرع اهللا تعاىل غاية وسع افرد :﴿ ! "        

# $   % & ' ( ) * + ,  - . / 10 2 3 

4 5 6   7 8    9  ﴾)١(.  

                                                
 .٣٦: األحزاب) ١(
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 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٠٥(

ووضع  ،رمحة للعاملنيجعل دينه اخلامت أن غري أن من رمحة اهللا تعاىل الواسعة 
اليت كانت موجودة يف  ،اإلصر واألغالل واألحكام املشددة الصعبةعن الناس فيه 

  |  } z﴿ احلرج اإلسالمية فرفع عن هذه األمة  ،بعض الشرائع السابقة

       :والتبشـري فقـال تعـاىل    رمحةبل أقام دينه على اليسر وال )١(﴾ ¡ �  ~ {

﴿       §  ̈© ª  « ¬ ®  ̄  ﴾)ولذلك شرع اهللا تعاىل  ،)٢
يف الشعائر واألحكام عند وجـود احلـرج واألعـذار والضـروريات      فيفاتخت

 ومن هذه الظروف املخففة أن يعيش ،ما يسمى بالظروف املخففة، أو واحلاجات
  .اإلسالميةاملسلم خارج الديار 

، أو ومن هذا املنطلق تبحث اامع الفقهية املهتمة بفقه األقليـات املسـلمة  
عن احللول املناسبة هلم يف إطار االلتزام بأحكـام  اإلسالمية اجلاليات أو  املغتربني

ومن هنا جاء تكليفي من قبل أخـي  ، الشريعة الغراء مع رعاية الظروف املخففة
نائب رئيس جممع فقهاء الشـريعة   ،الكبري فضيلة األستاذ الدكتور علي السالوس

، املوضوعات املقترحة لدورة امع اخلامسـة حول أحد  ابأمريكا بأن أكتب حبثً
يف ظل مسيس احلاجة إىل  لتأمنيالعمل يف شركات ا حيث كان اختياري ملوضوع

القائم على جتنب الفساد يف هـذه املعـامالت   اإلسالمي وانعدام البديل  ،التأمني
وهذا البحث يقتضي أن نبحث بإجيـاز واقـع    .حسبما جاء يف خطاب التكليف

مث نتعرج إىل بيان حكـم   ،مث بيان حكمها العام ،مني يف العامل الغريبشركات التأ

                                                
 .٧٨: احلج) ١(
 .١٨٥: البقرة) ٢(
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وأن  ،فيما نصبو إليه اأن نوفق مجيع واهللا أسأل .العمل والتعامل مع هذه الشركات
 ،يف عقيـدتنا  ،والعصمة من اخلطأ واخلطيئـة  ،يكتب لنا التوفيق يف شؤوننا كلها

والعفو عن  ،ه ومنه لبضاعتنا املزجاةوالقبول بفضل ،يف أقوالنا وأفعالنا واإلخالص
  .فنعم املوىل ونعم املوفق والنصري ،إنه حسبنا وموالنا  ،واملغفرة لزالتنا ،تقصرينا



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٠٧(

  تعریف التأمین
  

  : التأمني لغة
ـ  ،أمنـا  -بكسر امليم  -وأصله من أمن  ا،أمن يؤمن تأمين :مصدر   اوأمان 
اطمـأن فيـه    ،وأمن البلد ،وأمني ،فهو آمن ،أي اطمأن ومل خيف ،وأمنة ،وأمانة
 &       %   $   #   "   !         ﴿ :قال تعاىل ،أي وثق به ،وأمنه عليه ،أهله

أي كـان   ،أمانة ، وجاء أمنأي هل وثقت بكم )١(﴾ +      *  ( ) '

ا،أمين قال تعـاىل  ،أي صدقه اوآمن يؤمن إميان: ﴿   E   F         G    H  ﴾)أي  )٢
 الًدفـع مـا   :وعلى الشيء ،)٣( آمني :أي قال ،أمن على دعائه :قالوي ،مصدق
أو  لينال هو امنجمأو عليه امن املال متفقً اورثته قدر ،يقـال  ،عما فقد اتعويض: 

إشارة إىل أن هذا املعىن األخـري  ) مج(سيارته ، أو على داره، أو أمن على حياته
  .)٤( أقره جممع اللغة العربية ،جديد

                                                
 .٦٤: يوسف) ١(
 .١٧: يوسف) ٢(
 ".أمن " لسان العرب، والقاموس احمليط، واملعجم الوسيط، مادة ) ٣(
 ١/٢٨قطر .املعجم الوسيط، ط) ٤(
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هو حتقيق األمن واالطمئنان حيث استعمله القرآن الكرمي يف هـذا   :منيفالتأ 
وقال تعاىل )١(﴾4 3 2﴿  :فقال تعاىل ا،املعىن كثري: ﴿     !   " 

# $ %   & ' ( )    * +  ﴾)٢(.  

   :أنواع التأمني

   :للتأمني أنواع كثرية من أمهها
  ): التأمني بقسط ثابت ( التأمني التجاري -أوالً 

عقد يلتزم املؤمن  « :بأنه ٧٤٧عرفه القانون املدين املصري يف املادة ما  وهذا 
 اإىل املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغ، أو مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له

حتقق ، أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادثأو  إيراد مرتب، أو من املال
ية أخرى يؤديها املؤمن له أية دفعة مالأو  سطاخلطر املبني بالعقد وذلك يف نظري ق

والقـانون   ،٧٧٣وأخذ ذا التعريف القانون املدين الكوييت يف مادته  ،» للمؤمن
والتقـنني   ،٩٤٧والقانون املدين اللييب يف مادتـه   ،٧١٣املدين السوري يف مادته 

  . ٩٨٣العراقي يف مادته 
يوضح العالقة بـني املـؤمن   و ،وهذا التعريف يربز عناصر التأمني وأركانه

وأن مبـالغ   ،العالقة بينهما عالقة معاوضة أنكما أن التعريف يوضح  ،واملؤمن له
ولكنه مل يتطرق إىل األسس الفنية للتأمني مع أا  ،التأمني يف مقابل أقساط التأمني

                                                
 .٤: قريش) ١(
 .٨٢: األنعام) ٢(



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٠٩(

عمليـة  ( :ولذلك رجح الكثريون تعريف هيمار الذي ينص على أنه ،من مكوناته
علـى تعهـد    ،وهو املؤمن له نظري دفع قسـط  ،اها أحد األطرافحيصل مبقتض

تعهد يدفع مبقتضاه هـذا   ،من الطرف اآلخر وهو املؤمن ،لصاحل الغري، أو لصاحله
وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة جمموعة  ،عند حتقق خطر معني ااألخري أداء معين

  .)١()لقوانني اإلحصاء اوإجراء املقاصة بينها وفقً ،املخاطر

   :التكييف القانوين للتأمني التجاري
مل ختتلف القوانني الوضعية يف تكييف التأمني التجاري بأنه عقد مدين زمـين  

كما أا اتفقت على أنه عقد احتمايل قـائم   ،ملزم قائم على التراضي واملعاوضة
فذكر  ،ولذلك خصص القانون املدين املصري الباب الرابع لعقود الغرر ،على الغرر

وهذا التأمني ، )٢( عقد التأمني :ويف فصله الثالث ،والرهان ،فصله األول املقامرة يف
وانه من خالل  ،له أنواع كثرية تشمل التأمني من األضرار والتأمني على األشخاص

  .)٣( هذين النوعني يشمل كافة جماالت احلياة العادية والنادرة

                                                
 .٢٠أمحد شرف الدين، ص. ود) ٧/١٠٩٠( الوسيط : السنهوري. د) ١(
 ١٩٦٤الوسيط يف شرح القـانون املـدين، دار النهضـة العربيـة     : عبدالرزاق السنهوري. د: يراجع) ٢(
هـ ١٤٠٣ام جامعة الكويت ع. أحكام التأمني يف القانون والقضاء، ط: أمحد شرف الدين. ود) ٧/١٠٨٤(
دار االعتصـام،  . التأمني التجاري والبديل اإلسالمي، ط: غريب اجلمال.وما بعدها، ود ١٨، ص ١٩٨٣ -

عقـود  : حممد الزغيب. ، ود٨دار االعتصام، ص . التأمني بني احلل والتحرمي، ط: عيسى عبده. ، ود٦٢ص 
نظـام  : ستاذ مصطفى الزرقـا واأل ١٦٤هـ، ص ١٤٠٢التأمني، رسالة دكتوراه بكلية حقوق القاهرة عام 

، وحبثه املنشور يف جملة االقتصاد اإلسالمي، ضمن حبوث خمتارة من حبوث ١٩مؤسسة الرسالة ص .التامني، ط
 .٣٧٣هـ ص ١٤٠٠.   ط زاملؤمتر العاملي الدويل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة امللك عبد العزي

 .املصادر السابقة أنفسها) ٣(
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  : التأمني التعاوين، وله صورتان -ثانيا 
تتمثل يف صورة تعاون جمموعة من األشـخاص مـن ذوي    :ة األوىلالصور

فيتعاونون فيما بينهم على التعويض عن  ،حرفة واحدة يتعرضون لنوع من املخاطر
إذا مل خيالطها أمر  -فهذه الصورة  .)١(أي خطر يقع على أحدهم من اشتراكام

جممـع  فهي حالل وقد صدر بذلك قـرار مـن    -غري مشروع من الربا وحنوه 
ومن اامع الفقهية  هـ،١٣٨٥يف مؤمتره الثاين بالقاهرة عام اإلسالمية البحوث 
  .األخرى

وهي أن تقوم شركة متخصصـة   ،التأمني التعاوين املركب :الصورة الثانية
مسامهني يف هذه ) محلة الوثائق ( يكون مجيع املستأمنني  ،بأعمال التأمني التعاوين

فاألموال جتمع من ، )٢( مث جملس اإلدارة ،ية العموميةوتتكون منهم اجلمع ،الشركة
، أو ويف تعويض كل من يقع عليه الضـرر  ،املسامهني وتصرف يف إدارة الشركة

وقد يوزع منه  ،والباقي يبقى يف رصيد الشركة ،يعطى للمستفيد حسب االتفاق
وهذا النوع منتشر يف بعض بـالد الغـرب وخباصـة يف الـدول      .شيء عليهم

  .دنافيةاالسكن

  
  

                                                
 ٤٣ – ٤٢املرجع السابق ص : قااالستاذ الزر: يراجع) ١(
التأمني اإلسالمي، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمني : علي حمىي الدين القره داغي. د.أ: يراجع للمزيد )٢(

م، الطبعة الثانية، ص ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦دار البشائر اإلسالمية ببريوت . التجاري مع التطبيقات العملية، ط
 .وما بعدها ١٩٧



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣١١(

   :حكم التأمني التعاوين
وأن العالقـة بـني    ،ألن األموال منهم وإلـيهم  ،أنه حالل من حيث املبدأ

واالسترباح مـن عمليـات    ،وليس التجارة ،املسامهني تقوم على التعاون والتربع
  .إالّ إذا صاحبت هذه الشركات حمرمات مثل التعامل بالربا ،التأمني
وتـأمني   ،نظام املعاشات والضـمان االجتمـاعي   :ومن التأمني التعاوين  

التابع لألزهر الشـريف يف  اإلسالمية وقد قرر جممع البحوث  .اجلمعيات التعاونية
  :خبصوصه ما يلي هـ١٣٨٥مؤمتره الثاين عام 

التأمني الذي تقوم به مجعيات تعاونية يشترك فيها مجيع املستأمنني لتؤدى  .١
وهو من التعـاون   ،ت وخدمات أمر مشروعألعضائها ما حيتاجون إليه من معونا

 .على الرب

وما يشبهه من نظام الضمان اجلماعي املتبع يف  ،نظام املعاشات احلكومي .٢
ونظام التأمينات االجتماعية املتبع يف دول أخرى كل هـذا مـن    ،بعض الدول

اإلسـالمي  من جممع الفقه ) ٩/٢(٩وهذا ما صدر به قرار رقم  .األعمال اجلائزة
التابع لرابطـة  اإلسالمي ومن امع الفقهي  اإلسالمي،التابع ملنظمة املؤمتر الدويل 
  .)١( ءوهيئة كبار العلما اإلسالمي،العامل 

  
  

                                                
 .وما بعدها ١٩٩سابق ص املرجع ال) ١(
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)٣١٢(

 

  :التأمني اإلسالمي -ثالثا 
مع نوع من التنظيم من خالل وجـود  ،وهو يقوم على مبدأ التعاون والتربع

  .)١( ينوحساب خاص بالتأمني التعاو ،شركة مسامهة تكون وكيلة

                                                
 .٣٤٣ - ٣١٧املرجع السابق ، ص : يراجع يف الفروق التسعة) ١(



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣١٣(

  حكم العمل والتعامل مع شركات 
  التأمین العاملة في الغرب

  
تعاونية من ، أو ومبا أن شركات التأمني العاملة يف الغرب إما شركات جتارية

   :لذلك سنتحدث عن هذين النوعني ،التعاون املركب

  : التأمني التجاري
لـى  احلالية ع وهو يقوم بصورته ،يف الغرب اوهو أكثر أنواع التأمني اشتهار

حيث إن شركة التأمني جتعـل   ،من خالل التأمني) االسترباحي(الفكر الرأمسايل 
ـ وقي ،ألن الفرق بني قيمة األقسـاط  ،لالسترباح الًعمليات التأمني نفسها حم ة م

التعويضات يكون لصاحل الشركة فقط يف حني أن هذا الفرق يف التأمني التعـاوين  
  .)١( يبقى يف حساب املشتركني

عقد  :وقد سبق أن بينا أن القوانني متفقة على تكييف التأمني التجاري بأنه  
  .ملزم قائم على املعاوضة والغرر

وإباحـة   ،ولذلك صدرت قرارات من اامع الفقهية حبرمة التأمني التجاري
يف اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي منها قرار امع الفقهي  ،التأمني التعاوين

                                                
التأمني اإلسالمي، دراسـة فقهيـة   : علي حمىي الدين القره داغي. د.أ: يراجع ملزيد من التفصيل والتأصيل )١(

/ هــ  ١٤٢٦بـبريوت   دار البشائر اإلسـالمية . تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية، ط
 .إىل آخر الكتاب ٢٠٣م، الطبعة الثانية، ص ٢٠٠٥
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)٣١٤(

 

مـا   -مبكة املكرمة حيث قرر باإلمجاع  هـ١٣٩٨شعبان  ١٠رته األوىل يف دو
لقـرار   اتأكيد ،حرمة التأمني التجاري جبميع أنواعه -عدا الشيخ مصطفى الزرقا 

 هـ٤/٤/١٣٩٧جملس هيئة كبار العلماء بالسعودية يف دورته العاشرة بالرياض يف 
   .٥٢، ٥١قرار رقم 

علـى  ) ٩/٢/ (٩(الدويل يف قراره رقم مي اإلسالكذلك نص جممع الفقه   
عقد التأمني التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التـأمني  : (أن

  .)١()اولذا فهو حرام شرع ،التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد
وقد اعتمدت هذه القرارات واآلراء الفقهية السـابقة يف حترميهـا للتـأمني    

  :من أمهها بإجياز ،ن األدلةالتجاري على جمموعة م
إن التأمني التجاري وهو عقد معاوضة يشتمل على الغرر املنهي عنـه يف   )١

  .)٢( حيث ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر ،احلديث الصحيح
 .)٣( وخصائصهما ،أن التأمني التجاري يتضمن الرهان واملقامرة )٢

 .)٤( الفضل والنسيئة :حتقق الربا فيه بنوعيه )٣

                                                
 .١٩٢املرجع السابق ص : علي حمىي الدين القره داغي. ، ود٥٤٥ص ٢م ٢ع: جملة امع )١(
، )٢٧٨٣(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الـذي فيـه غـرر    ) ٢(

، والنسـائي يف سـننه كتـاب    )١١٥١(ع، باب ما جاء يف كراهية بيع الغرر والترمذي يف سننه كتاب البيو
، وابن ماجة يف سننه كتاب التجارات باب النهي عن بيع احلصاة وبيع الغرر )٤٤٤٢(البيوع باب بيع احلصاة 

)٢١٨٥.( 
 .١٧٧ - ١٧٣املرجع السابق ص : علي حمىي الدين القره داغي. د.أ: يراجع للتفصيل) ٣(
 .١٧٨ - ١٧٧ر السابق ص املصد) ٤(



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣١٥(

  .)١( إنه أكل ألموال الناس بالباطل )٤

  :مناقشة مجاعية 
يف دورتـه األوىل  اإلسـالمي  بالتنبيه عليه أن امع الفقهـي   ومن اجلدير  

ذكر حكم التـأمني   هـ،١٣٩٨شعبان  ١٧ -١٠املنعقدة مبكة املكرمة يف الفترة 
كرها بالكامل لذلك نذ ،وناقشها مناقشة علمية ،ورد على أدلة ايزين ،التجاري

قـد نظـر يف   اإلسـالمي  فإن جممع الفقه  ...أما بعد(  :ألمهيتها ومشوليتها وهي
موضوع التأمني بأنواعه املختلفة بعد ما اطلع على كثري مما كتبه العلماء يف ذلـك  

على ما قرره جملس هيئة كبار العلمـاء يف اململكـة العربيـة     اوبعدما اطلع أيض
مـن   .هـ٤/٤/١٣٩٧ة الرياض بتأريخ نيدة املنعقدة مبالسعودية يف دورته العاشر

    .التحرمي للتأمني بأنواعه
قرر الس باألكثرية حتـرمي   ،وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلك  

غري ذلـك  أو ، البضائع التجاريةأو ، سواء كان على النفس ،التأمني جبميع أنواعه
  .من األموال

مجاع املوافقة على قرار جملس هيئة كبار العلمـاء  كما قرر جملس امع باإل 
وعهـد   امن التأمني التجاري احملرم واملنوه عنه آنفً الًمن جواز التأمني التعاوين بد
  .بصياغة القرار إىل جلنة خاصة

  

                                                
 .١٧٨ - ١٧٧املصدر السابق ص ) ١(
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)٣١٦(

 

  :تقرير اللجنة املكلفة بإعداد قرار جملس امع حول التأمني
ـ ١٣٩٨شبعان  ١٤ألربعاء بناًء على قرار جملس امع املتخذ جبلسة ا   هـ

والشيخ حممد  ،بن باز زاملتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزي
بصياغة قرار جملس امع حول  ،اهللا السبيل والشيخ حممد بن عبد ،حممود الصواف

  .التأمني بشىت أنواعه وأشكاله
  :ليوعليه فقد حضرت اللجنة املشار إليها وبعد املداولة أقرت ما ي

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
  .داه

شعبان  ١٠يف دورته األوىل املنعقدة يف اإلسالمي فإن امع الفقهي  :أما بعد
نظر يف موضـوع التـأمني   اإلسالمي مبكة املكرمة مبقر رابطة العامل  هـ١٣٩٨

على  ابه العلماء يف ذلك وبعد ما اطلع أيضبأنواعه بعدما ما اطلع على كثري مما كت
ما قرر جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف دورتـه العاشـرة   

مـن التحـرمي للتـأمني     ٥٥بقرار رقم  .هـ٤/٤/١٣٩٧مبدينة الرياض بتأريخ 
  .التجاري بأنواعه

الفقهـي  يف ذلك قرر جملـس امـع    وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي 
باإلمجاع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا حترمي التأمني التجاري جبميع أنواعـه  

  :غري ذلك لألدلة اآلتيةأو  البضائع التجاريةأو  سواء كان على النفس

عقد التأمني التجاري من عقود املعاوضات املالية االحتمالية املشتملة  :األول
يع ان يعرف وقت العقد مقـدار مـا   ألن املستأمن ال يستط ،على الغرر الفاحش



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣١٧(

مث تقع الكارثة فيستحق ما التزم بـه   ،قسطنيا أو يأخذ فقد يدفع قسطًأو  يعطي
وكـذلك   افيدفع مجيع األقساط وال يأخذ شيئً الًوقد ال تقع الكارثة أص ،املؤمن

وقد ورد يف  ،املؤمن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ويأخذ النسبة لكل عقد مبفرده
    .لصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النهي عن بيع الغرراحلديث ا

عقد التأمني التجاري ضرب من ضروب املقامرة ملا فيه من املخـاطرة   :الثاين
ومن الغنم بال مقابل غري  ،تسبب فيهأو  ومن الغرم بال جناية ،يف معاوضات مالية

دث فيغرم املؤمن كل من التأمني مث يقع احلا افإن املستأمن قد يدفع قسطً ،مكافئ
 ،املؤمن أقساط التأمني بال مقابـل  ، وقد ال يقع اخلطر ومع ذلك يغنممبلغ التأمني

ودخل يف عموم النهي عن امليسر يف قوله  اوإذا استحكمت فيه اجلهالة كان قمار
 ,   +   *    ( ) ' &      % $ # " ! ﴿ :تعاىل

- . / 0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 
:  ;  < = >  ? @ BA C D  E  ﴾)١(.  

عقد التأمني التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فإن الشركة إذا  :الثالث
 ،للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا فهو ربا فضلأو  لورثتهأو  دفعت للمستأمن

وإذا دفعـت الشـركة    ،واملؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسـأ 
  .يكون ربا نسأ فقط وكالمها حمرم بالنص واإلمجاع للمستأمن مثل ما دفعه هلا

                                                
 .٩١-٩٠: املائدة )١(
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)٣١٨(

 

منهما فيه جهالـة   الًألن ك ،عقد التأمني التجاري من الرهان احملرم :الرابع
ومل يبح الشرع من الرهان إالّ ما فيه نصرة لإلسـالم وظهـور    ،وغرر ومقامرة

ان حصر النيب صلى اهللا عليه وسلم رخصة الرهمن ألعالمه باحلجة والسنان وقدر 
ال سبق إالّ يف خـف أو حـافر أو   " :بعوض يف ثالثة بقوله صلى اهللا عليه وسلم

    .افكان حمرم ،هب اوال شبيه ،لكوليس التأمني من ذ ،)١("نصل

خذ بال األو ،عقد التأمني التجاري فيه أخذ مال الغري بال مقابل :اخلامس
 :نهي يف قوله تعاىلمقابل يف عقود املعاوضات التجارية حمرم لدخوله يف عموم ال

﴿9   :       ;    <    =      >    ?     @    A    B     

D   E    F   G  H I     J      K      L  M    N      O             P   Q﴾)٢(.  

فـإن املـؤمن مل    ايف عقد التأمني التجاري اإللزام مبا ال يلزم شرع :السادس
وإمنا كان منه جمرد التعاقد مع املستأمن  ،وثهومل يتسبب يف حد ،حيدث اخلطر منه

واملـؤمن مل   ،على ضمان اخلطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه املستأمن له
  .اللمستأمن فكان حرام الًيبذل عم

   

                                                
، والترمذي يف سننه كتاب اجلهاد بـاب  )٢٢١٠(أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب يف السبق ) ١(

هذا حديث حسن، والنسائي يف سننه كتاب اخليل باب السـبق  : ، وقال)١٦٢٢(ما جاء يف الرهان والسبق 
، وحسنه البغوي يف شرح السنة )٢٨٦٩(، وابن ماجة يف سننه كتاب اجلهاد وباب السبق والرهان )٣٥٠٣(
 ).١٥٦٦(، وصححه األلباين يف اإلرواء ٥/٥٣٥
 .٣٩: النساء )٢(



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣١٩(

وأما ما استدل به املبيحون للتأمني التجاري مطلقًا أو يف بعـض أنواعـه   
  :فاجلواب عنه ما يلي

اإلسـالمية  تصالح غري صحيح فإن املصاحل يف الشريعة االستدالل باالس -أ 
وقسم سكت عنه الشرع فلم  ،ثالثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة

 ،وهذا حمل اجتـهاد اتهـدين   ،يشهد له بإلغاء وال اعتبار فهو مصلحة مرسلة
رر وعقود التأمني التجاري فيها جهالة وغ ،والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه

فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب املفسدة فيـه علـى    ،وقمار وربا
  .جانب املصلحة

اإلباحة األصلية ال تصلح دليالَ هنا ألن عقود التأمني التجاري قامـت   -ب 
باإلباحة األصلية مشروط بعدم  والعمل ،األدلة على مناقضتها ألدلة الكتاب والسنة

  .طل االستدالل افب ،وقد وجد ،ناقل عنهاال
فإن ما  ،هنا االضرورات تبيح احملظورات ال يصح االستدالل : قاعدة –ج 

فليس  ،مضاعفة مما حرمه عليهم اأباحه اهللا من طريق كسب الطيبات أكثر أضعافً
تلجئ إىل ما حرمته الشريعة من التأمني اهناك ضرورة معتربة شرع.  

 ،رف ليس من أدلة تشريع األحكامفإن الع ،ال يصح االستدالل بالعرف -د 
وإمنا يبىن عليه يف تطبيق األحكام وفهم املراد من ألفاظ النصوص ومن عبـارات  

وتداعيهم وإخبارهم وسائر ما حيتاج إىل حتديد ملقصود منه مـن   ،الناس يف أميام
 وقد دلت األدلة ،فال تأثري له فيما تبني أمره وتعني املقصود منه ،األفعال واألقوال

  .داللة واضحة على منع التأمني فال اعتبار به معها
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يف معناه أو  االستدالل بأن عقود التأمني التجاري من عقود املضاربة - هـ
ومـا يدفعـه    ،فإن رأس املال يف املضاربة مل خيرج عن ملك صاحبه ،غري صحيح

املستأمن خيرج بعقد التأمني من ملكه إىل ملك الشركة حسبما يقضي به نظـام  
ويف التأمني قـد   ،ة مالكه عند موتهثوإن رأس مال املضاربة يستحقه ور ،لتأمنيا

امبلغ التأمني ولو مل يدفع مورثهم إالّ قسطً ايستحق الورثة نظام وقـد ال   ا،واحد
وإن الربح يف املضـاربة   ،إذا جعل املستفيد سوى املستأمن وورثته ايستحقون شيئً

خبالف التأمني فربح رأس املال وخسـارته   الًمئوية مث ايكون بني الشريكني نسب
  .مبلغ غري حمددأو  وليس للمستأمن إالّ مبلغ التأمني ،للشركة
فإنه  ،قياس عقود التأمني على والء املواالة عند من يقول به غري صحيح -و 

ومن  الفروق بينهما أن عقود التأمني هـدفها الـربح املـادي     ،قياس مع الفارق
خبالف عقد والء املواالة فالقصد األول  ،قمار وفاحش اجلهالةاملشوب بالغرر وال

وما  ،والتناصر والتعاون يف الشدة والرخاء وسائر األحوال اإلسالم،فيه التآخي يف 
  .يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع

قياس عقد التأمني التجاري على الوعد امللزم عند من يقول به ال يصـح   -ز 
حتمل خسـارة  أو  إعارةأو  ومن الفروق أن الوعد بقرض ،رقألنه قياس مع الفا

 ،مـن مكـارم اخلـالق   ا، أو من باب املعروف احملض فكان الوفاء به واجب الًمث
فـال يغتفـر يف    ،وخبالف عقود التأمني فإا معاوضة جتارية باعثها الربح املادي

  .التربعات من اجلهالة والغرر
ى ضمان اهول وضمان ما مل جيـب  قياس عقود التأمني التجاري عل -ح 

ومن الفروق أن الضمان نوع من التربع  ق،ألنه قياس مع الفار ؛قياس غري صحيح
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 الًيقصد به اإلحسان احملض خبالف التأمني فإنه عقد معاوضة جتارية يقصد منها أو
واألحكـام   ،فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غري مقصود إليه ،الكسب املادي

  .غري مقصود إليه ااألصل ال التابع ما دام تابعيراعى فيها 
قياس عقود التأمني التجاري على ضمان خطر الطريق ال يصـح فإنـه    -ط 

  .قياس مع الفارق كما سبق يف الدليل قبله
قياس عقود التأمني التجاري على نظام التقاعد غري صحيح فإنه قيـاس   -ي 

الًالتزم به ويل األمر باعتباره مسئوألن ما يعطى من التقاعد حق  ا؛مع الفارق أيض 
ـ  ،وراعى يف صرفه ما قام به املوظف من خدمة األمة ،عن رعيته اووضع له نظام 

فلـيس   ،ونظر إىل مظنة احلاجة فيهم ،راعى فيه مصلحة أقرب الناس إىل املوظف
وعلى هذا ال شبه  ،نظام التقاعد من باب املعاوضات املالية بني الدولة وموظفيها

وبني التأمني الذي هو من عقود املعاوضات املالية التجارية اليت يقصـد ـا    بينه
ألن ما  ،استغالل الشركات للمستأمنني والكسب من ورائهم بطرق غري مشروعة

 ،التزم به من حكومات مسؤولة عـن رعيتـها   ايعطى يف حالة التقاعد يعترب حقً
معه جزاء تعاونه معها ببدنـه   اوتصرفها ملن قام خبدمة األمة كفاء ملعروفه وتعاون

  .وفكره وقطع الكثري من فراغه يف سبيل النهوض معها باألمة
قياس نظام التأمني التجاري وعقوده على نظام العاقلة ال يصح فإنه قياس  -ك 

ومن الفروق أن األصل يف حتمل العاقلة لدية اخلطأ وشبه العمد مـا   ،مع الفارق
عمد من الرحم والقرابة اليت تـدعو إىل النصـرة   شبه أو  بينهم وبني القاتل خطأ

وعقود التأمني التجارية استغاللية  ،والتواصل والتعاون وإسداء املعروف دون مقابل
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تقوم على معاوضات مالية حمضة ال متت إىل عاطفة اإلحسان وبواعث املعـروف  
  .بصلة

ياس قياس عقود التأمني التجاري على عقود احلراسة غري صحيح ألنه ق -ل 
للعقد يف املسألتني وإمنا حمله يف  الًومن الفروق أن األمان ليس حم ا،مع الفارق أيض

أما األمـان   ،ويف احلراسة األجرة وعمل احلارس ،التأمني األقساط ومبلغ التأمني
  .فغاية ونتيجة وإالّ ملا استحق احلارس األجرة عند ضياع احملروس

ـ قياس التأمني على اإليداع ال يصح  -م  فـإن   ا،ألنه قياس مع الفارق أيض
األجرة يف اإليداع عوض عن قيام األمني حبفظ شيء يف حوزته حيوطـه خبـالف   
التأمني فإن ما يدفعه املستأمن ال يقابله عمل من املؤمن ويعود إىل املستأمن مبنفعة 

وشرط العوض عن الضمان ال يصح بـل هـو    ،إمنا هو ضمان األمن والطمأنينة
إن جعل مبلغ التأمني يف مقابلة األقساط كان معاوضة جتارية جهل و ،مفسد للعقد

  .زمنه فاختلف عن عقد اإليداع بأجرأو  فيها مبلغ التأمني
والفرق  ،قياس التأمني على ما عرف بقضية جتار البز مع احلاكة ال يصح -ن 

ري بينهما أن املقيس عليه من التأمني التعاوين وهو تعاون حمض واملقيس تأمني جتا
  .انتهى قرار امع) وهو معاوضات  جتارية فال يصح القياس 

   :اخلالصة
 ذا العرض تبني لنا أن التأمني التجاري بصورته الراهنة غري جائز شـرعا،و 

 .ألنه يقوم على الغرر وحنوه من املخالفات الشرعية ،وأن عقده باطل
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  حكم التعامل والتعاقد 
  مع شركات التأمین التجاري

  
التعامل مع شركات التأمني التجاري حرام أو  لى ضوء ما سبق إن التعاقدفع  

  .-كما سبق  -حسبما صدرت به قرارات اامع الفقهية 
وهذا هو األصل العام ولكنه أجيز استثناًء التعامل والتعاقد معها يف حاالت   

بالنسبة  كما هو احلال -احلاجات العامة امللحة ، أو وجود قوانني ملزمة بالتأمني
اليت أجازت هيئاا الشرعية منذ تأسيسها القيام بالتأمني التجاري اإلسالمية للبنوك 

  :املصدرة لسببنيأو  على السلع والبضائع املستوردة

اإلسالمية حيث إن البنوك  ،أن احلاجات العامة ترتل مرتلة الضرورة :أحدمها
ومبـا أن خمـاطر    ،طروتتحمل هي املخـا  ،يف حاالت املراحبات هي اليت تشتري

اإلسـالمية  على البنوك  ااخلسارة يف حالة عدم التأمني كبرية وهلا آثار سلبية جد
واملتعاملني معها أجازت هيئاا الشرعية التأمني عليها من أي شركة كانت إىل أن 

  .اإلسالمييتوافر التأمني 

افرة حيث مل تكن متو اإلسالمي،عدم وجود شركات التأمني  :السبب الثاين
  .-واحلمد هللا  -ولكن اليوم كثرت  ،مث وجدت شركات ال تكفي ،يف البداية
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  : تعامل املسلمني يف الغرب مع التأمني التجاري
ال اإلسالمية ولكن مبا أن األقلية  ،فاألصل كما قلنا هو عدم اجلواز ملا ذكرناه

ا جيـوز هلـا   أا موجودة بندرة فإ، أو يف بالدهااإلسالمي جتد شركات التأمني 
   :التعامل معها يف احلاالت اآلتية

  .مقيم التأمنيأو  وجود قانون ملزم يفرض على أي مواطن .١
  .وجود حاجة ملحة إىل التأمني لدفع احلرج واملشقة .٢
من الس األوريب لإلفتاء والبحـوث  ) ٧/٦(وقد صدر يف ذلك قرار رقم   

   :نذكر نصه ألمهيته
بحث واألوراق املقدمة إليه يف موضوع التأمني ناقش الس ال: قرار الس(

ما صدر عن اامع الفقهية واملؤمترات  ىوما جيري عليه العمل يف أوربا، واطَّلع عل
  : والندوات العلمية ذا الشأن، وانتهى إىل ما يلي

د يف قرارات بعض اامع الفقهية من حرمة التـأمني  مع مراعاة ما ور: أوالً
قوم على أساس األقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن احلق يف الذي ي(التجاري 

الذي يقوم على (ومشروعية التأمني التعاوين ) التحمل خلسائرهاأو  أرباح الشركة
مـع   - إن وجـد  -أساس التعاون املنظم بني املستأمنني، واختصاصهم بالفائض 

، فإن هنـاك  )اااقتصار دور الشركة على إدارة حمفظة التأمني واستثمار موجود
حاالت وبيئات تقتضي إجياد حلول ملعاجلة األوضاع اخلاصة، وتلبية متطلباـا،  
والسيما حالة املسلمني يف أوروبا حيث يسود التأمني التجاري، وتشتد احلاجة إىل 
االستفادة منه لدرء األخطار اليت يكثر تعرضهم هلا يف حيـام املعاشـية بكـل    
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وتعسر إجياده يف الوقت ) التأمني التكافلي(اإلسالمي يل صورها، وعدم توافر البد
  : احلاالت التالية وما مياثلهااحلاضر، فإن الس يفيت جبواز التأمني التجاري يف

حاالت اإللزام القانوين، مثل التأمني ضد الغري على السيارات واآلليات ) ١(
، وبعض حاالت )اعدالتقأو  الضمان االجتماعي،(واملعدات، والعمال واملوظفني 

  . الدراسي وحنوهاأو  التأمني الصحي
حاالت احلاجة إىل التأمني لدفع احلرج واملشقة الشديدة، حيث يغتفـر  ) ٢(

  . معها الغرر القائم يف نظام التأمني التجاري
  : ومن أمثلة ذلك

كاملساجد، واملراكز، واملـدارس،  : اإلسالميةالتأمني على املؤسسات  -١
  . وحنوها
على السيارات واآلليات واملعدات واملنازل واملؤسسات املهنية  التأمني -٢

للمخاطر غري املقدور على تغطيتها، كاحلريق والسرقة وتعطـل   اوالتجارية، درًء
  . املرافق املختلفة

التأمني الصحي تفاديا للتكاليف الباهظة اليت قد يتعرض هلا املسـتأمن   -٣
أو تـدين   بطئهـا، أو  الصحية اانية،وأفراد عائلته، وذلك إما يف غياب التغطية 

  . مستواها الفين

ه لدورة قادمة الستكمال إرجاء موضوع التأمني على احلياة جبميع صور: ثانيا
  . دراسته
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يوصي الس أصحاب املال والفكر بالسعي إلقامة املؤسسات املاليـة  : ثالثًا
ما استطاعوا سالمي اإل، وشركات التأمني التكافلي اإلسالميةكالبنوك اإلسالمية 

  .)١( الًإىل ذلك سبي

                                                
دار التوزيـع  . قرارات وفتاوى الس األوريب لالفتاء والبحوث، اموعتان األوىل والثانيـة ط : يراجع )١(

 .١٥٥-١٥٤ص  ٢٠٠٢سالمية القاهرة والنشر اإل
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  العمل في شركات التأمین التجاري
   
فما دامت حرمة التأمني التجاري قد تقررت حسب قرارات اامع الفقهية  

  .فإن األصل العام يف العمل يف شركات التأمني التجاري هو عدم اجلواز ،السابقة

  :ولكن يستثىن من هذا األصل ثالث حاالت
احلاجة امللحة بأن ال جيد الشخص يف جمـال  أو  حالة الضرورة :ة األوىلاحلال

أي عمل مناسب يستطيع أن يعيش هو وعياله عليه عـيش  ، أو ختصصه أي عمل
ألن مـا   ،الكفاف سوى العمل بشركات التأمني التجاري ففي هذه احلالة جيوز

مللحة يف حني أن مـا  احلاجة ا، أو يتعلق بالغرر جيوز االستثناء منه باحلاجة العامة
اإلسالم وهذه قاعدة أصلها شيخ  ،يتعلق بالربا ال جيوز االستثناء منه إالّ بالضرورة

وأما الربا فتحرميه : (وحرمة الغرر ،حيث قال يف التفرقة بني حرمة الربا ،ابن تيمية
 مث ذكر األدلة على ذلك من املنقول واملعقول) -أي من الغرر  -يف القرآن أشد، 

فيما تدعو إليـه احلاجـة    فلذلك رخص ،ومفسدة الغرر أقل من الربا... :قال مث
 ،مث ذكر أدلة على جواز االستثناء من الغرر للحاجة بالسنة النبوية املشرفة ،...منه

  .)١( وضرب لذلك أمثلة منها بيع العرايا
ر هي كون( :يف موازنة رائدة ورائعة اويقول أيضره وإذا كانت مفسدة بيع الغ

األموال بالباطل، فمعلـوم أن هـذه املفسـدة إذا     مظنة العداوة والبغضاء وأكل
                                                

- ٢٩/٤٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية طيب اهللا ثراه، طبع ونشر اململكة العربية السـعودية  ) ١(
٤٩.( 
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  . كما أن السباق باخليل والسهام واإلبل عارضتها املصلحة الراجحة قدمت عليها،
وكما أن اللهو   . مل جيز غريه بعوض ملا كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض، وإن

وهو  -باطل، وإن كان فيه منفعة  نفعة، فهوالذي يلهو به الرجل إذا مل يكن فيه م
هلو يلهو به الرجل فهو باطل، إال  كل "   : ما ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله

صار هـذا   -  )١(" من احلق رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته امرأته، فإن
   . اللهو حقًا

 شد عليهم ممـا قـد  ومعلوم أن الضرر على الناس بتحرمي هذه املعامالت أ
يتخوف فيها من تباغض، وأكل مال بالباطل؛ ألن الغرر فيها يسري كما تقـدم،  

والشريعة مجيعها مبنية   . اليها ماسة، واحلاجة الشديدة يندفع ا يسري الغرر واحلاجة
املفسدة املقتضية للتحرمي إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح احملرم، فكيـف   على أن

وهلذا ملا كانت احلاجة داعية إىل بقاء الثمر بعد البيـع    !  ؟ منتفية املفسدة إذا كانت
كمـا    . الشجر إىل كمال الصالح، أباح الشرع ذلك، وقاله مجهور العلماء على

  .)٢()  إن شاء اهللا تعاىل سنقرر قاعدته

 ،وهو خريج جديـد  ،يف التأمني اأن يكون الشخص متخصص :احلالة الثانية
حيث جيوز له عند بعض املعاصرين منهم العالمة  ،يف ختصصه ااسبمن الًوال جيد عم

                                                
مل يروه عن زيد بن أسلم إال املنـذر  : وقال ٧١٣٨ – ٧/١٧٠أخرجه الطرباين يف األوسط بلفظ قريب ) ١(

، )٢٤٥٤(يل، وسعيد بن منصور يف سننه باب ما جاء يف الرمي وفضله بن زياد تفرد به حفص بن عمر الربا
رواه الطرباين يف األوسط وفيه املنذر بن زياد الطائي وهـو ضـعيف،   ): ٩٣٩٢(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .إسناده مضطرب): ٢١١(وقال األلباين يف فقه السرية 

 ). ٤٩- ٢٩/٤٨(ململكة العربية السعودية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، طبع ونشر ا) ٢(



 علي القرة داغي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٢٩(

أن يعمل يف شركات التـأمني التجـاري    ،الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اهللا
   :بشرطني اثنني

  .أن يقصد بعمله فيها كسب اخلربات - ١
٢ - اأن يسعى للحصول على مكان مناسب وحينئذ خيرج فور.  

مـع  أو  دى هذه الشركات وهو قادر بنفسهأن يدخل يف إح :احلالة الثالثة
  .غريه على حتويلها إىل شركة إسالمية
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)٣٣٠(

 

  حكم العمل أو التعامل مع 
  شركات التأمین التعاوني المركب

  
وبعض الدول  ،إن شركات التأمني التعاوين املوجودة يف الدول االسكندنافية

ى أساس التعاون ألا تقوم عل ،مشروعة من حيث املبدأ ،وروسيا ،الغربية األخرى
وذلك ألن املشتركني  ،وليس فيها املعاوضة احلقيقية حىت يؤثر فيها الغرر املنهي عنه

مث تصـرف املصـاريف    ،اشتراكام يف حساب خـاص ، أو يدفعون حصصهم
فتكون النتيجة هي أن املؤمن هو نفـس   ،اإلدارية والتعويضات من هذا احلساب

ولذلك صدرت قرارات مـن   ،منهم وإليهم املؤمن عليه من حيث املآل فاألموال
  .-كما سبق  -بأا مشروعة  اامع الفقهية

وخباصة  ،ولكن هذه الشركات تدار يف الغرب دون مراعاة الضوابط الشرعية
فهي جتعل كل أمواهلا الزائدة عـن املصـاريف    ،فيما يتعلق بالربا والفوائد البنكية

 ،قامت هي باستثمار أمواهلا بطرق مقبولـة  والتعويضات يف البنوك الربوية إالّ إذا
مع البنوك الربويـة إن احتاجـت إىل    اوباملقابل فإا تتعامل أيض ،وأن هذا نادر

وباختصار فهي تتعامل  ،إضافة إىل شرائها سندات الدين احملرمة ،التمويل والتوسعة
امع البنوك الربوية إقراض التعامل وقد ينص نظامها األساس على هذا ا،واقتراض.  

ولكنها مع ذلك فهي أقـل مـن    ،ومن هنا أتت احلرمة إىل هذه الشركات
إضـافة إىل أن أهـم    -شركات التأمني التجاري ألن شركات التأمني التجاري 
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)٣٣١(

مع البنوك  اواقتراض اتتعامل إقراض -أغراضها االسترباح بالتأمني القائم على الغرر 
  .الربوية

عاوين هو حكم الشـركات الـيت أصـل    ولذلك فحكم شركات التأمني الت
حيث اختلـف   اواقتراض اولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراض ،نشاطها حالل
  .فيها املعاصرون

ومنهم من فصل  ،ومنهم من أجازها ا،فمنهم من حرم التعامل معها مطلقً  
ازه وأج ،وهذا ما عليه عدد من الباحثني املعاصرين ،فأجازها بشروط ،القول فيها

أو التعامل  املسامهة :٣/٤املعيار الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة حيث جاء يف البند 
أو  ولكنها تـودع  ،يف أسهم شركات أصل نشاطها حالل) االستثمار واملتاجرة(

   :تقترض بفائدة
يف أسهم شـركات  ) أو املتاجرة االستثمار(األصل حرمة املسامهة والتعامل 

أو  ابالرب اتتعامل أحيانويسـتثىن   ا،حنوه من احملرمات مع كون أصل نشاطها مباح
   : بالشروط اآلتية) ةاالستثمار أو املتاجر(أو التعامل  من هذا احلكم املسامهة

أن ال تنص الشركة يف نظامها األساسي أن من أهـدافها التعامـل    ٣/٤/١
  .وحنوه ،التعامل باحملرمات كاخلرتير، أو بالربا

طويل األجل  اسواء أكان قرض ،مجايل املبلغ املقترض بالرباأال يبلغ إ ٣/٤/٢
من القيمة السوقية % ٣٠ األجل قصري اأم قرض)Market Cap ( موع أسهم

بأن االقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه االشركة علم.  



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٣٣٢(

 

مـن  % ٥أن ال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج عن عنصر حمرم نسبة  ٣/٤/٤
عن ممارسة نشاط حمـرم أم   اسواء أكان هذا اإليراد ناجتً ،الشركةإمجايل إيرادات 
وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهـد يف معرفتـها    ،عن متلك حملرم

  .ويراعى جانب االحتياط
  .مركز مايل مدققأو  يرجع يف حتديد هذه النسب إىل آخر ميزانية ٣/٤/٥
اد احملرم الذي خالط عوائـد  جيب التخلص مما خيص السهم من اإلير ٣/٤/٦

   :ملا يأيت اتلك الشركات وفقً
أو  من النشاط اسواء كان ناجتً -جيب التخلص من اإليراد احملرم  ٣/٤/٦/١

 الألسهم سواء أكان مستثمر اعلى من كان مالكً -أم من الفوائد  ،التملك احملرم
اية الفترة املالية اأم متاجر ور القـوائم املاليـة   ولو وجب األداء عند صد ،حني

وعليه فال يلزم من باع األسـهم   ،سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غريها ،النهائية
  .قبل اية الفترة املالية التخلص

سواء وزعت  ،ل التخلص هو ما خيص السهم من اإليراد احملرمحم ٣/٤/٦/٢
  .وسواء رحبت الشركة أم خسرت ،أرباح أم مل توزع

 املدير التخلص من جزء من عمولتهأو  الوكيلأو  يطال يلزم الوس ٣/٤/٦/٣
  .اليت هي حق هلم نظري ما قاموا به من عمل ،أجرتهأو 

يتم التوصل إىل ما جيب على املتعامل التخلص منه بقسمة جمموع  ٣/٤/٦/٤
، فيخرج ما اإليراد احملرم للشركة املتعامل يف أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة

 افرد -الناتج يف عدد األسهم اململوكة لذلك املتعامل  سهم مث يضرب خيص كل
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وما نتج فهو مقدار ما جيب التخلص  -غري ذلك ا أو صندوقًأو  مؤسسةأو  كان
  .منه

بـأي   -الواجب التخلص منه  -ال جيوز االنتفاع بالعنصر احملرم  ٣/٤/٦/٥
وجه من وجوه االنتفاع وال التحايل على ذلك بأي طريق كـان ولـو بـدفع    

  .الضرائب
تقع مسؤولية التخلص من اإليراد احملرم لصاحل وجوه اخلري علـى   ٣/٤/٦/٦

أم يف حالة وساطتها فعليها أن  ،يف حال إداراأو  املؤسسة يف حال تعاملها لنفسها
وللمؤسسـة أن   ،خترب املتعامل بآلية التخلص من العنصر احملرم حىت يقوم ا بنفسه

  .أجر ملن يرغب من املتعاملني دونأو  تقدم هذه اخلدمة باجر
تطبق املؤسسة الضوابط املذكورة سواء أقامت بنفسـها بـذلك أم    ٣/٤/٧

أو  وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغريها على سـبيل التوسـط   ،بواسطة غريها
  .على سبيل الوكالة عن الغريأو  اإلدارة لألموال كالصناديق

 ،التعاملأو  ل فترة اإلسهامجيب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوا ٣/٤/٨
  .انتهى املعيار.... .فإذا اختلت الضوابط وجب اخلروج من هذا االستثمار

فعلى ضوء ما سبق فإن الشخص املشترك يف التأمني التعاوين املركب مساهم 
تنازل شخص ، أو يف حالة توزيع الفائض ،فتطبق عليه هذه الضوابط السابقة الً،فع

  .املال عن حصته آلخر مببلغ من
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  : العمل يف شركات التأمني التعاوين
 -إن العمل يف شركات التأمني التعاوين جائز عند من أجاز التعامل معهـا  

  .االقتراض من البنوك الربويةأو  إالّ يف األعمال اليت ختص اإلقراض -كما سبق 
 ،ئةويف حالة ما إذا مل تتوافر الضوابط السابقة اليت ذكرها املعيار الشرعي للهي

، فإن العمل إمنا جيوز يف احلاالت الثالث اليت ذكرناها لشركات التأمني التجـاري 
  .واهللا أعلم
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 عمر بن عبد العزيز/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣٣٦(

  
  

أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى 
وما یحل وما یحرم منھا في دیار 

  اإلسالم وخارجھا
  

  
  

  
  


  جامعة قطر  - أستاذ الفقھ واألصول بكلیة الشریعة

  جمععضو الم
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،هللا رب العاملني احلمد
  ..وبعد، يوم الدينإىل  حسانإومن تبعهم ب ،مجعنيأ

ينبعث خلودها من صـالحيتها لكـل    ،شريعة خالدةاإلسالمية ن الشريعة إف
  :النحووانبثقت صالحيتها على هذا  ،زمان ومكان وكل جنس

برزها صفتا أومن ، حكامهاألت يف كياا وبرزت يف مبادئها ومن نعوت ح
زمنة العصور والقضايا احلادثة خالل األيف احلوادث املتجددة عرب  العموم والسهولة

جياد حكم هلا وحل املشكلة احلالـة  إب مجيعهااإلسالمية تستوعبها الشريعة ، للناس
 باستنباط بفهم رزقه اهللا ملن يشاء من عبادهأو تناوهلا بصرحيها إما بنصوص ت فيها
وهذا ميثل العموم يف الشـريعة  ، مبصادر دلت األدلة على اعتبارها يف شرع اهللاأو 

اإلسالمية ن يتفيأ لواء الشريعة أيف مكنته  - ي إنسانأ -مث إن اإلنسان ، اإلسالمية
يصـيبه  عنت أو يعتريه  حواله وفترات أزمنة عمره دون أنأنه ومجيع ؤويف كل ش

وهـذا ميثـل   ، تكاليفها يزينها الوسع وأوامرها ونواهيها من قبلها اليسـر  حرج
  .اإلسالميةالسهولة يف الشريعة 
 جاءت لتحقيق مصاحل الناس سواء مـا اإلسالمية ن الشريعة أومن هنا يتبني 

ومـن اسـتكنه    .كان حبيام األخروية متعلقا ماأو  ،تعلق منها حبيام الدنيوية
قضايا الناس على اخـتالف   أحكامها املوضوعة بإزاء أاإلسالمية واستقرشريعة ال
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مصلحة يتمتع ا اإلسالمية جناسهم وأنواعهم وأزمام وبيئام وجد أن الشريعة أ
   .من يتبعها يف شؤونه كلها متتعا يشمل سعاديت الدنيا واآلخرة

حيسون عنتـا يف   الجيدون حرجا و الاإلسالمية كان املتبعون للشريعة وإذا 
حوال تسري يف وتريـا  لواردة يف العزائم عندما تكون األتطبيق النصوص واألدلة ا

دلة واملضي تطرأ جتعل تطبيق تلك النصوص واأل ن هناك حاالت قدإف ،االعتيادية
نه أيشعر املكلف  يت الضرورة تضع حكما هلاأعندها ت، على مقتضاها متعذر املنال

وتنفـي عـن املكلـف     وامرها ونواهيهاأل استجيبشريعة ممازال يستظل بظل ال
توجد عنده الشعور بأنـه يتحـرك يف   و ،حساس باملخالفة واالستشعار باحلرجاإل
الشريعة اعتـربت الضـرورة   ف .طار املشروعيةإصل يف قدامه على احملظور يف األإ

  .مصدرا حلكم كثري من القضايا ونبعا يستقى منه حل كثري من املشاكل

  الضرورة تعريف
البد من متهيد الطريق ، » ن تصورهاحلكم على الشيء فرع ع«  ذكرا لقاعدة

والبد أن يكون هذا التصور دقيقا دقة تتناسب  .عطاء تصور واضح عن الضرورةإل
وجيـيء  ، مهيتها يف حياة املسلمأوتتناغم مع  ،اليت تثبتها الضرورةاألحكام مع دقة 

  .الدقيق املناسب املتناغمالتعريف ليعطي هذا التصور الواضح 
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  :الضرورة يف اللغة
أا تتحـد   ،ومعىن كوا اسم مصدر ،اضطر وهو االضطرار )١( اسم مصدر

 )٢( ومعنامها االجنبـار  .حرف زيادة ونقصانااملصدر يف املعىن وختتلف عنه باألمع 
   .وهو يف اللغة سوء احلال ،مها مأخوذتان من الضرر إذقبول سوء احلال إىل 

ولو  .أا مصدر ضر يقال ضره ضررا وضرا وضرورة ،يذكر بعض اللغويني
؛ )ضار( ن تكون صيغة مبالغة السم الفاعلأمر اللغة شيء لرجحت أكان يل من 

ة منها كالصبور تأيت مبعىن فاعل صيغة مبالغ )٣( وصيغة فعول، على وزن فعولة ألا
فيما يدل  ة تفيد التشديد والتكثريوصيغة املبالغ .مبعىن الصابر واألكول مبعىن اآلكل

عندئذ يكـون املعـىن اللغـوي     ،ي شديد الصرب وكثري األكلعليه اسم الفاعل أ
الذهن من إطـالق كلمـة   إىل  وهو معىن يتبادر ،)سوء احلال الشديد(للضرورة 

   .)الضرورة(

   :يف االصطالحتعريفها 
وأصدر يف هـذا   ،سوء احلال الشديد الالزم: أاأرجح أن تعرف الضرورة ب

وذلك إما بتكونـه مـن    ظهار احلقيقةلبيان املاهية وإ ؛الترجيح من كون التعريف
وإما بالعرضيات أي الصفات  ،ن كان حداإ ي العناصر املكونة للمعرفالذاتيات أ

                                                
 .٤٥ص، معجم القواعد العربية لعبد الغين الدقر )١(
 ).١/٧١٧(تفسري التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور  )٢(
 .٤٥معجم القواعد العربية، ص )٣(
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ويف نظري ، للمعرف املعطية تصورا واضحا عنه إن كان رمسااملميزة مع الذاتيات 
   .ويعطي تصورا واضحا منه ،من التعاريفأن هذا التعريف حيقق الغرض 

، ال ميكن تصورها بدونهإذ  ،ذايت للضرورة داخل يف كياا) سوء احلال(ـ ف
ن يصل إليها صفة تصور املرحلة اليت ينبغي أ) دالشدي(و. وهذا هو املقصود بالذايت

صفة يقصد ا عدم انفكاك ذلك السوء عن ) الالزم(و ،سوء احلال ليكون ضرورة
  .)١(يعرب عنها بالنازل مما ال مدفع له  وهي ما ،طراملض

  :ن الكرميالضرورة من القرآ أدلة

  .)٢(﴾ i j     k      l m   n o p    q   ﴿: قوله تعاىل -١
ن نصت صراحة على أ، الكرمية بعد ذكر احملرماتاآلية إن  :وجه االستدالل
  .يف اآلية فال إمث عليه احملرمات املذكورةتناول شيء من إىل  من أجلأته الضرورة

االضطرار مذكور يف اآلية بذكر فعله املشتق منـه وهـو    ووجه النصية أن
واحلدث  ،ومها احلدث وهو املصدر والزمن ،ن الفعل يدل على شيئنيأل ؛)اضطر(

  .الضرورة اسم له كما قال اللغويونو )االضطرار(هنا 
حيتمل معـىن   رة الووجه الصراحة أا قطعية يف االضطرار الذي هو الضرو

   .تناول شيئا من احملرماتإذا عن املضطر اآلية اإلمث وقد رفعت  ،آخر غريه

                                                
 ).١٧٨(التعريفات  )١(
 .١٧٣: البقرة) ٢(
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)٣٤٢(

 

 ،بـالتحرمي  العموم من خوطبـو خمصص  ...)فمن اضطر(أن  :الوجه الثاين
 وهم املضطرون فـال يشـملهم  ، خرج من عموم املخاطبني بالتحرمي فئة خاصةأف

، وهم غري املضطرين ،اطبني بالتحرميفراد املخوقصر التحرمي على بعض أ، التحرمي
  .)١( وهو املستقل املقارن، التخصيص وهذا من أقوى أنواع

  .إىل اتصاله بكالم آخر ألنه يستقل مبعناه وال حيتاج إلفادته :)املستقل(
واالقتران ، ألنه اقترن نزوله برتول العام قبله فرتال معا يف زمن واحد )املقارن(

مـن   هوالنازل معه وأن املراد به غري ما يتناوالن، م قبلهيؤكد بيانية املخصص للعا
اخلاص فيحول  فرادم الوارد على عموم املخاطبني عن أويدفع احلك ،فراد اخلاصأ

  .دون ثبوته هلم
 اخرجوأألم  ؛الكرمية يعم التحرمي املخاطبني مجيعا غري املضطريناآلية ففي 

   . ذكر بالتخصيص عن املخاطبني بتحرمي ما

 ̀ _ [^ \ ] W X Y  Z﴿ : قوله تعـاىل  -٢

a b  ﴾)٢(.  

السابقة من داللة النص الصـريح علـى   اآلية ووجه االستدالل هو نفسه يف 
ن الصيغة الدالة على ؛ ألوكذلك التخصيص باملستقل املقارن ،الضرورة وحكمها

الـذي تتحـد    ،هي فعل مبين للمفعول املشتق من املصدر اضـطرار  ،االضطرار

                                                
 .٥٠قهاء للباحث، صالقواعد األصولية املؤثرة يف اختالف الف) ١(
 .٣: املائدة) ٢(
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وكذلك يوجد هذا الوجه من الداللـة يف   .يف املعىن لكوا امسا له الضرورة معه
ــا ــه تع  .)١(﴾  ª «   ¬   ®    ̄   °   ±   ²    ©   ¨﴿ : ىلقول

 p    q     r    s    t     u   v    w   x﴿  :وكــذلك قولــه تعــاىل
y﴾)٢(.  

  .)٣(﴾  3 2 1 0 /   .   -    ,      +    *﴿ : قوله تعاىل -٣

يات ة يتفق مع وجوه االستدالل من اآلالكرمياآلية ستدالل من هذه ووجه اال
نـه هنـا   كنه خيتلف عنها يف نوع التخصـيص فإ ل، والصراحةالسابقة يف النصية 

  .إىل اتصاله باملستثىن منهفادة معناه هو االستثناء الذي يفتقر يف إو ،املتصل
؛ ألن تناولـه إىل  ورةفصل حترميه ملن أجلأته الضر واالستثناء هنا يفيد حل ما

ن االستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وأل، )٤( ثبات نفي عند اجلمهوراالستثناء من اإل
   .عنهم يف املدرك افهم اتفقوا مع اجلمهور يف احلكم واختلفو ،)٥( عند احلنفية

  

                                                
 .١٤٥: األنعام) ١(
 .١١٥: النحل) ٢(
 .١١٩: األنعام) ٣(
التمهيد يف أصول الفقه ، ٣/٣٠١البحر احمليط للزركشي ، ٢٧٣ص ، أحكام الفصول يف أحكام األصول )٤(
٢/٧٣. 
 .٢/٣٢٧فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت  )٥(
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)٣٤٤(

 

  :أدلة الضرورة من السنة
  .)٢(")١(جيزئ عن الضرورة الصبوح والغبوق": قوله   -١

، ياها بلفظهاديث نص صراحة على الضرورة ذاكرا إن احلأ :تداللوجه االس
 ،جزاء حكم اعتربه الشارعواإل، ن الصبوح والغبوق جيزءان عنهاوحكم عليها بأ

ن احلكم بالنسبة للمحكوم عليه وهي الضرورة أل ،واعتباره اعتبار للمحكوم عليه
، نه حمل هلـا ا ألفة ال تكون قائمة بدون موصوفهوالص ،مبثابة الصفة للموصوف

جـزاء حكـم   وهنـا اإل ، م له بدون حمله وهو احملكوم عليهفكذلك احلكم ال قيا
   .والضرورة حمله

  . )٣("ال ضرر وال ضرار: "حديث -٢
فيدل ، تفيد العموم نكرة وقعت يف سياق النفي) ضرر(ن أ :وجه االستدالل

ـ  ؛ن مجيع أنواع الضرر منفي خفيفة ومتوسطة وشـديدة احلديث على أ ون فتك
  .صيغتها صيغة مبالغة منفية أنإىل  الضرورة وهي النوع الشديد من الضرر نظرا

                                                
هو شرب اللنب أو مطلـق  : والغبوق، ل مطلقا يف الصباح أو أول النهارهو شرب اللنب أو األك: الصبوح )١(

 ).صبح : مادة ٢/٥٠٤انظر لسان العرب (األكل يف العشاء أو يف آخر النهار؛ 
، وسكت عنه الذهيب، قال ابن حجر يف إحتـاف  )٧١٥٨(أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب األطعمة ) ٢(

 .فيه انقطاع: ٦/٤٦املهرة 
، وأمحد يف مسنده يف مسند بـين  )١٢٣٤(مالك يف موطئه كتاب األقضية باب القضاء يف املرفق أخرجه ) ٣(

، وابن ماجة يف سننه كتاب األحكام، باب مـن  ٢٧/ ٩ما رضي اهللا عنههاشم من حديث عبد اهللا بن عباس 
سننه الكـربى   ، والبيهقي يف)٢٨٨(، والدارقطين يف سننه كتاب البيوع )٢٣٣١(بين يف حقه ما يضره جباره 

، وصححه ابن رجب )٥٠٢(، وحسنه النووي يف األذكار )١١١٦٦(كتاب الصلح، باب ال ضرر وال ضرار 
 ).١٩١٠(، واأللباين يف صحيح ابن ماجة ٢١١/ ٢يف جامع العلوم واحلكم 
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 ،)موجـود (مقدر وهو ) ال(أن خرب إىل  كان الضرر منفيا وجوده نظراوإذا 
  .)ال ضرر موجود(وتقديره 
فالنفي فيه يراد به النهي فيكـون  ، نشاءديث مجلة خربية ولكن املراد به إواحل
   .)زيلوا الضررأ(أمرا بإزالة الضرر فيكون معناه أو  اضرر احتدثو معناه ال

يقصد  ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم الأل، خباروهذا املراد تعيينه استقامة األ
واهللا ورسـوله  (ألنه يعلم أن الضرر موجود ولكنه يقصد  ،أن الضرر غري موجود

  .حدث حداثه واألمر بإزالته إنالنهي عن إ) أعلم
اإلنشاء إىل اخلرب بأن التعبري عن اإلنشاء باخلرب ينبئ لعدول عن ويربر العلماء ا

فكأن الطلب فور صدوره قد نفذ وصار خربا  ،سراع يف تنفيذ الطلبعن طلب اإل
   .خيرب عنه

يدل علـى   )الضرورة(زالة الضرر ومن ضمنه شديده وهو وطلب الشرع إ
تها تناول احملظور يسـمح  زالولو تعني إل، عليهااألحكام اعتبار الشريعة هلا وبناء 

  .بذلك
مسحة ويسـر  اإلسالمية ن الشريعة الدالة على أ وميكن أن يستدل باألحاديث

اول احملظور عند الضرورة فرد عن تناإلمث على جهة أن رفع ، على اعتبار الضرورة
  .وجزئي من جزئيات اليسر ،فراد السماحةمن أ

يقتضـي اعتبـار    ،ريعةخرى نفي اجلمع بني املتضادين عن الشأ مث من جهة
ن السماحة أل، لضرورةيوجد غريه إلزالة ا الذي ال ،الضرورة مبيحة لتناول احملظور

ر الكامن يف الضـرورة فـال   واليسر ضد العس ،ضد الصعوبة الكامنة يف الضرورة
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)٣٤٦(

 

وهو حمال تترته  ،هذا االجتماعإىل  فلوال إباحة الضرورة للمحظور ألدى، جيتمعان
  .الشريعة عنه

ذلـك  عن الشريعة يقتضي اعتبار الضرورة؛ ن نفي التناقض ك من يرى أوهنا
، خـر كذلك يكون بني الشيء والزم شيء آ أن التناقض كما يكون بني الشيئني

، ال مساحة فيجتمع مساحة وال مساحةا تستلزم ناقض الزم الصعوبة ألوالسماحة ت
، اإلسـالمية لشـريعة  وهو حمال يرته عنه ا ،وهذا نفي الشيء وإثباته يف آن واحد

  .يسر وكذلك بني اليسر والزم العسر وهو ال
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  المبحث األول

  العمل في قیادة سیارات األجرة
  

   :توصيل الراكب إىل أماكن اللهو وغريها -١
وملزمون بتنفيذ  ،ن الكفار خماطبون بفروع الشريعةأهور من العلماء يرى مج

ويؤاخذون بارتكاب احملرمات  ،مونالشرعية العملية اليت خياطب به املسلاألحكام 
  .عززمها بثالثةأويستدلون بآيتني ، فيها

  .)١(﴾    R S T       U ﴿ : قوله تعاىل :األوىل
والعذاب بعد العذاب بسبب  ،ناله من الشدة بعد الشدة أي أن الكافر ناله ما

  .صاحبها من عدم التصديق وغريه عدم صالته هللا وما
 ،تلك الشدة والعـذاب إىل  من السبب املؤدي فأنبأت أن عدم الصالة جزء

فيكـون   ،ن الكافر يعذب بعدم الصالةأفيدل ذلك على  ،فيناله جزء من العذاب
األحكـام  ووجوب الصالة وحرمة تركهـا مـن   ، يضاأما تركها بالنسبة له حرا

  .الشرعية العملية

  

                                                
 .٣١: القيامة) ١(
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)٣٤٨(

 

 Ø Ù Ú           Û Ü Ý  Þ     ß    à á â        × ﴿ : تعـاىل  قوله: الثانية
ã    ä å æ     ç è é   ê ë      ì í î    ï   ð  ñ   ò ó 

ô õ ö  ﴾)١(.  

 î       ï      ð  ñ   ò ó ô﴿  :وحمل الداللة قوله تعاىل على لسان ارمني

õ     ö   ،﴾رمني الكافرين للصالة :ووجههاوعدم إطعـامهم   ،أن ترك ا
 لعذاب الشديد الذي الليف السقر  جزء من السبب السالك للمسكني فرضا ونفال

ك الصالة والزكاة جـزءا مـن   ويترتب على كون تر لواحة للبشر ،يذر يبقي وال
سلفنا أهو العذاب املتمثل يف سقر كما الذي  ،ن يستلزم جزءا من املسببأالسبب 

  .)٢( السابقةاآلية يف 

  .)٣(﴾ ¹ ̧ ¶ ﴿ : قوله تعاىل :الثالثة
األحكـام  وهو واحد مـن   ،عرب به عن املباحي) احلل(ن أووجه االستدالل 
أو  التكليفية اخلمسـة األحكام كانوا خماطبني بأحد وإذا ، الشرعية العملية الفرعية

فرق بني  حيث ال ،التكليفية الفرعيةاألحكام فإم يكونون خماطبني بكل  ،السبعة
 وعدم ترتيب الشرع الثواب على صـالم ، من حيث التكليف ااألحكام تلك 

                                                
 .٤٤-٣٨: املدثر) ١(
 .١٥/١٩٦احملرر الوجيز  )٢(
 .٥: املائدة) ٣(
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وترتيب الثواب فألن قبوهلا منهم  ،قاموا بأدائها يف حاله الكفرإذا وزكام وغريمها 
  .م مل يؤمنواأميان وهم املفروض عليها مبين على اإل

نه أاللهو احملرم حرام عليهم كما  أماكنإىل  ن ذهامإف كذلك كان األمروإذا 
 ال ،تلك األمـاكن إىل  جرة الراكبفتوصيل سائق سيارة األ، حرام على املسلمني

ختتل حياة السائق  نه الا منعدمة ألأل ؛باحتهإثر للضرورة يف أجيوز وهو حمظور ال 
إىل الضرورة  ن املنسوبأل ؛ومن ميونه اختالال تاما باختالل هذا التوصيل وانعدامه

إذا البد منه يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيـث   ما« : نهأوهو الضروري عرف ب
ويف  ،بل على فساد وارج وفوت حيـاة  ،جتر مصاحل الدنيا على استقامةفقد مل 

  .)١(» رجوع باخلسران املبنيفوت النجاة والنعيم وال ةخراآل
إىل  ن السائق له مندوحة يف التوصيلأل ؛ماكنينحصر يف تلك األ والتوصيل ال
هي يا وهو مناإلمث مث إن هذا التوصيل تعاون على . حمظور فيها أماكن أخرى ال

   .)٢(﴾  Ä Å  Æ Ç    È ﴿ : وهو يقتضي التحرمي لقوله تعاىل ،مطلقا

  :إذا محل الراكب معه مخرا -٢
ومقتضى ، ن احلامل للحامل للشيء حامل لذلك الشيءأقياس املساواة يفيد 

ويؤيد ذلك أن الغرض مـن  ، هذا أن السائق للراكب حامل اخلمر حامل للخمر
وهذا ، حتتفظ فيه حلني الشربكان الذي تشرب فيه أو إىل امل محل اخلمر إيصاهلا

  عليه وسلم حامل اخلمر وقد لعن رسول اهللا صلى اهللا، يؤكد محل السائق للخمر
                                                

 .٢/٨للشاطيب املوافقات ) ١(
 .٢: املائدة) ٢(
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)٣٥٠(

 

  .)١("احلديث....وحاملها......لعن اهللا اخلمر: "حيث قال
 ،يكمن يف وروده بالنص صراحة على لعن حامل اخلمـر  :ووجه االستدالل

  .عن رمحة اهللا وهو عقاب بعادواللعن الدعاء باإل
فيكون السائق احلامل للراكب  ،وترتيب العقوبة على شيء يدل على حرمته

بعاد عن رمحة اهللا على لسان رسول اهللا مثا معاقبا مدعوا عليه باإلآاحلامل للخمر 
ن مره ألأوهو يف سعة من ، ضرورة تبيح له هذا احملظور وال ،صلى اهللا عليه وسلم

  .ن يف حاملي اخلمورينحصرو الركاب ال
جيوز لـه   ال ،ن الزبون حيمل مخراأ كد السائق وعلم بيقني أو غلبة ظنأإذا تف

فـال   ،ن حيمل عنه اخلمرأوطلب من السائق  ،كان الزبون معوقاوإذا ، أن حيمله
اشـرة  نه حينئذ يكون حامال للخمر حقيقة مبأل؛ وىلأجيوز للسائق محلها بطريق 
 ودعوى عدم ثبوت االختيار للسـائق زبائنـه ال  ، يحوتلحقه اللعنة بالنص الصر

  .الواقع العمليإىل  وينقضها ثبوت هذا االختيار مستندا ،يسندها الدليل

                                                
أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد بـن عمـر رضـي اهللا عنـهما     ) ١(
، وسكت عنه، والترمـذي  )٣١٨٩(، وأبو داود يف سننه كتاب األشربة، باب العنب يعصر للخمر )٤٥٥٦(

، وابن ماجة يف سننه كتاب لعنت اخلمـر  )١٢١٦١(يف سننه كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ اخلمر خال 
رواته ثقات، وقال ابـن تيميـة يف   : ٣/٢٤٦، قال املنذري يف الترغيب والترهيب )٣٣٧١(على عشرة أوجه 
رجاله ثقات، وصححه اهليتمـي يف  : ٥/٧٦ثابت، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد : ١٢/٤٨٤جمموع الفتاوي 

إسناده صحيح، وصححه األلباين يف صحيح : ١/٧٢٧مدة التفسري ، وقال أمحد شاكر يف ع٢/١٥٧الزواجر 
 ).٢٦٧٤(أيب داود 
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فال ضرورة  ،ن كان حامل مخرإكان السائق ملزما بتوصيل كل طالب ووإذا 
أو  ،عمل آخر مشـروع إىل  الستطاعته االنتقال ؛ارتكاب هذا احملظورإىل  تلجئه
  .مكان آخر جيد فيه عمال مشروعاىل إ اهلجرة

  :إذا ركب رجل وامرأة ال يلتزمان باألدب -٣
حرمه اهللا  ثناء الرحلة ماوكانا يرتكبان أ، تأكد السائق أما ليسا زوجنيإذا 

يغري املنكر باألسلوب الـذي   أن ،يتحتم على السائق باعتباره مسلما ،تيا منكراوأ
  .يراه الشرع مناسبا

ن أو غلب على ظنـه أ  تيقنإذا ن السائق ؛ ألجارة فاسدةة إوإن هذه العملي
لريتكبا احملرم يف السيارة أثناء رحلتهما تكون اإلجـارة  ، الراكبني استأجرا السيارة

جارة ومثلها ال تستحق ؛ ألن املعصية يف هذه اإلجارة على املعصية فتكون فاسدةإ
  .)١(بالعقد 

؛ ألنه لو اسـتحق السـائق   اخذ شيء ليكون به عاصيأوال يستحق السائق 
الشرع وهو إىل  لكان ما يستحق به عقابا مضافا ،جرة على محل هذين الراكبنياأل

ثر يتبع ، ومن املعروف أن األا منتفيةوال أثر للضرورة يف إباحة احملظور أل ،باطل
  .)٢( املؤثر يف وجوده

                                                
 .١/٣١٥، البناية ٧/٩٤٣، شرح اهلداية ٦/١٣١املغىن البن قدامة ) ١(
 .١، االختيار للموصلي٩/٩٨فتح القدير  )٢(
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)٣٥٢(

 

  المبحث الثاني

  العمل في البقالة التي تبیع الخنزیر والخمر
  الخنزیر فقط أو الخمر فقط أو

  
ـ  ،اخلرتير واخلمر متقومان عند غري املسلمني ن يـروا  ا دون أفيتاجرون م

  .حمظورا يف ذلك
إىل  ويوصـلها  ،ن حيمل اخلمـر إذا كان حمظورا عليه أالعامل يف هذه البقالة 

وقـد ذكرنـا يف   ؛ ن محل اخلرتير مبعزل عن هذا اللعنفإ، الزبائن للعن الوارد فيه
   .الة السابقةاملس

ن قياس املساواة هو الذي جعل السائق احلامل للراكب احلامل للخمر حامال أ
 ،ع فيها اخلمـر أما يف مسألتنا فالعامل يف البقالة اليت تبا ،للخمر بطريق غري مباشر

  .فيحرم عليه ذلك ،يكون حامال هلا بطريق مباشر حيث حيملها لتقدميها للزبائن
هانه الشـرع  وقد أ، ويف تقدميه للزبائن إعزاز له، رموأما اخلرتير فهو جنس حم

الشرع مناقضة للشارع فال جيوز، والعامل  عزاز ما أهانهوإ، بتحرميه على املسلمني
ن ؛ ألنـه يعتقـد أ  جرة عن هذين العملني بل هي حمرمة عليهاملسلم ال يستحق األ

ث صرف قوته يف فيكون قد فرط حي، اإلسالميةاخلمر واخلرتير حمرمان يف الشريعة 
   .عمل حمرم



 عمر بن عبد العزيز / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٥٣(

وأما األعمال األخرى املباحة  .لضرورة ال تبيح له هذا احملظور ألا منتفيةوا
وال مينع هذا اجلواز كون البقالة  ،فيجوز للعامل أن يقوم ا، اإلسالميةيف الشريعة 

يب طالب رضـي اهللا عنـه   ن علي بن أويدل على هذا اجلواز أ، لكها غري مسلممي
وعلم الرسول صلى  ،ةجر نفسه من يهودي يستقى له كل دلو بتمرأ، هوكرم وجه

كـل مـن   بل روى أنه عليه الصالة والسالم أ، اهللا عليه وسلم بذلك ومل ينكره
  .)١(التمر

دارة واحملاسبة واحلراسة وغريهـا مـن   ا فصلته يف التوصيل ينطبق على اإلوم
 قتعلق باملباحات ويتجنب ما يتعلفيقوم مبا ي ؛عمال اليت يقوم ا يف هذه البقالةاأل

رم ال تعلق مبحإذا القيام بعمل من هذه األعمال إىل  وال ضرورة تلجئه ،باحملرمات
والضجة اإلعالمية املثارة حول بعض الصوماليات العـامالت  مبيح له للمحظور، 

وصرن يسـتدعني   ،عندما امتنعن من بيع بعض احملرمات ،يف بعض هذه احملالت
، تعطل سري العمـل إىل  متام الصفقة هلذه السلع وإفضاء ذلكاري إلاإلداملسئول 

يعترب  كل ذلك ال - خر املشترين وتسبب ذلك يف االضطراب يف هذه احملالتوتأ
 ،يعتـربان ضـرورة   ن التأخر واالضطراب ال؛ ألحاجة شديدة تبيح بيع احملرمات

ـ ميكن دفعهما باالتفاق السابق مع أو  ،ع احملرمـات صحاب تلك احملالت بعدم بي
ثق به ، وقد أخربين من أوتويل ذلك عامل غري مسلم ممن يعملون يف تلك احملالت

أن بعض سائقي الشاحنات الذين يعملون يف نقل البضائع من  ،وبدقته يف نقل اخلرب

                                                
هـذا حـديث    ، وقال)٢٣٩٧(هذا األثر أخرجه الترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(

، )٢٤٣٧... (حسن صحيح غريب، وابن ماجة يف سننه كتاب األحكام باب الرجل يستقي كل دلو بتمـرة 
 .لو شواهد: ، وقال األلباين يف التعليقات الرضية٣/١٠٣٤وجود إسناده ابن حجر يف تلخيص التحبري 
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)٣٥٤(

 

 ،ن البضاعة مخر امتنعوا عـن محلـها  ملا علموا أ، األماكن املخصصة هلاإىل  امليناء
ن السائقني هلم احلق يف رفض فقضت بأ، األمريكية احلكومةإىل  وقدمت شكوى

   .ن ذلك حمرم يف شريعتهم؛ ألمحل اخلمر
فالضرر قد يتصور متمثال يف التأخري واالضطراب جراء امتناع العامل املسلم 

ألن له  ؛درجة الضرورة لتبيح احملظورإىل  ولكن ال يصل ،عن العمل املتعلق باحملرم
رم على املسـلمني مـن غـري    يتوىل العمل احمل مكان وجود منوهو أن إمدفعا 

  .املسلمني
يدينون بـه   ذلك أن اإلنصاف ورعاية مشاعر املسلمني وتقدير ماإىل  ضفأ

ه سائقي والواقع من املسئولني األمريكيني جتامتصورة من أصحاب تلك احملالت، 
 الشدةترتقي يف  ألا ال ؛وال أثر للحاجة يف حل هذا العملالشاحنات يؤيد ذلك، 

   .ن الضرر احملوج ليست ضرورة تبيحإىل درجة الضرورة وقد ذكرت فيما سبق أ



 عمر بن عبد العزيز / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٥٥(

  المبحث الثالث

  العمل في المطاعم
  

يقـوم   شريطة أن ال ،جري نفسه لغري املسلم للعمل يف املطاعمجيوز للمسلم تأ
يـر ال  ويف املطاعم اليت تقدم اخلمـر واخلرت . )١(دليل ذلك وقد سبق  ،بعمل حمرم

صحاا عدم يشترط على أ شريطة أن ،ن يعمل فيهاعلى املسلم أ) يف نظري(حرج 
  .ويقبل أصحاا شرطه ،مباشرته هلذه احملرمات

كتجهيـز   الطعـام  وىل إلعدادى املسلم يف العمل يف املراحل األال حرج عل
طعمة غري إذا كانت تستخدم يف جتهيز األاخلضروات واملواد األولية الالزمة للطهي 

متنع  )٢( ن قاعدة سد الذريعةفإ، طعمة احملرمةيف األكانت تستخدم إذا أما  ،ةاحملرم
  .منه

وإن كان مشروعا يف حـد  ، ولية للطعام من املواد احلاللألن جتهيز املواد األ
   .استخدامها يف أطعمة حمرمة جيعله ممنوعاإىل  ال أن إفضاءهذاته إ

ميتنع مـن   ،ستخدم يف احملرمجيهزه ي ن ماأو غلب على ظنه أ تيقنإذا من هنا 
   .عامل غري مسلم يقوم بهإىل  هذا التجهيز ويوكله

  
                                                

 .حديث اإلمام علي الذي سبق ذكره )١(
 ).٢٦٩أصول الفقه للشيخ حممد أبو زهرة، ص ( إىل املمنوع منع املشروع إلفضائه: سد الذريعة) ٢(
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)٣٥٦(

 

فإن كـان العامـل   ، الطعام قبل تقدميه أواينأما بالنسبة إىل غسل 
  :يعلم أو يغلب على ظنه أن تلك األواين تستعمل يف احملرمات

: عـاىل بقوله ت، وهو منهي عنه يا مطلقا، اإلمثنه يكون حينئذ تعاونا على فإ
﴿Ä Å  Æ Ç    È﴾)ورة والضـر والنهي املطلق يقتضي التحرمي، ، )١

فإن لـه  ، ه وال يبيح له إياه، وإذا تصور هناك ضررليغري متأتية هنا فال ملجئ له إ
  .عامل زميل له غري مسلمإىل  ن يوكل ذلك الغسلمدفعا وهو أ

ه أن يغسـلها  ن لفإ، تستعمل يف احملرمات يف نفس املطعم أما األواين اليت الو
مـا  ويعترب االقتصار عليها مدفعا آخر للضرر النازل، وأ، قبل تقدمي الطعام وبعده

ألنه  ؛يظهر يل املنع منه ن غسلها بعد تقدمي الطعام فيها الفإ، املستعملة يف احملرمات
من النجاسات العالقة ا مشروع، وإذا الح املنـع   وغسل األواين ،تطهري هلا منها
قدمي ثان يليه فهـو تتنازعـه   يعترب إعدادا لت ،ن الغسل بعد التقدميأمنه فمن جهة 

  :جهتان
وهذا يف حد ذاته مشروع مـن هـذه    ،نه تطهري لألواين من احملرماتجهة أ

من هذه  فهو بصفته هذه ممنوع ،وجهة اإلعداد الستعمال ثان يف احملرمات ،اجلهة
   .ت فله غسلهاتستعمل يف احملرما تأكد الغاسل أا الإذا فاجلهة، 
  

                                                
 .٢: املائدة) ١(



 عمر بن عبد العزيز / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٥٧(

  المبحث الرابع

  شراء المسلم محالت في بالد غیر المسلمین
  

حمل ، حماذير متنع من شراء املسلم حمالت يف بالد غري املسلمني أيةليست هناك 
شريطة أن ال تستعمل فيها احملرمات؛ ألن أصل التملك ، بقالة أو مطعما أو غريمها

، مسلمني للعمل يف تلك احملـالت  واستئجار عمال غري، مشروع يف تلك البالد
جائز فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه استأجر دليال يدله على طريـق  

 .)١( وكان مشركا فأمنه ودفع إليه راحلته، اهلجرة
؛ ميارس العمال هؤالء عمال حمرما على املسلمني ن البأوهذا اجلواز مشروط 

إذا كـان احملـل   وأما  ،م حال وحرمةاملالك الذي استأجرهإىل  ن عملهم يعودأل
  .فإن هذا االستعمال حمرم مثلها، شربة احملرمةتستعمل فيه األطعمة واأل

غـري  مـن  وتوليته لواحـد   ،شربة حبساب خاصوفصل تلك األطعمة واأل
إدارا مع التخلص مما جينيه من أرباح فال جيوز؛ ألن تصـرفات  املسلمني ليتوىل 

إىل  وعمل الوكيل يعـود  ،ياه فهو وكيل عنهواله إذلك املتويل تنسحب على من 
  .ألن امللك ينتقل إليه، ن حقوق العقد متعلقة باملوكلاألصل فيما وكل فيه؛ أل

اخلرتيـر مل يصـح   أو  ولو وكل مسلم غري مسلم يف تصرف متعلق باخلمر
   .ميلكه  لتعلقه باحملرم املوكل وهو الإىل  ن هذا التصرف يعود؛ ألالتوكيل

                                                
، )٢١٠٣... (أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلجارة، باب استئجار املشـركني عنـد الضـرورة   ) ١(

 ).١١٤٢٣.... (والبيهقي يف سننه الكربى كتاب اإلجارة باب جواز اإلجارة
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)٣٥٨(

 

حيث يتخلص من الزيادة اليت  ،منا يكون من الربامن األرباح فإلتخلص وأما ا
 ®﴿  : ؛ لقوله تعاىلوحيتفظ برأس ماله الذي كان ومازال حالال له ،هي الفائدة

 ̄° ±  ² ³   ́µ ¶﴾)فرأس املـال يف  ، )١
   .)٢(ن يتجنبه املوكل أ رباح كله حرام فالبدألتنا هذه واألمس

                                                
 .٢٧٩: البقرة) ١(
 .٣/٤٧٢كشاف القناع ، ٧/٢٧٦اهلداية مع شرحها البناية ، ٨/٦الذخرية للقرايف ، ١١/٥٢اموع  )٢(



 عمر بن عبد العزيز / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٥٩(

  لحاجةالعالقة بین الضرورة وا
  

ن احلاجة قد تكون إكانت الضرورة منعدمة فإذا يف املسائل الفقهية املتقدمة 
اليت ذكرناها لكـل  األحكام ر هلا يف تغيري الذي يظهر يل أنه ال أث غري إن ،قائمة
وهو التغيري فإن النوع ، كان اجلنس جيمع بينهماإذا ألن الضرورة واحلاجة  ؛مسألة

احملظور وهو إسقاط التحرمي عن  إباحةإىل  تؤدي ن الضرورةيفرق بينهما حيث إ
  .املضطر
فنوع كل احلكم مع تيسريه،  التخفيف وهو إبقاءإىل  ما احلاجة فإا تؤديوأ
   .سقاط ويف احلاجة ختفيفعن نوع اآلخر فهو يف الضرورة إخيتلف 

إىل  بناء على تسـليمها ال تـودي  » احلاجة ترتل مرتلة الضرورة «  :وقاعدة
فإن املرتلية هذه تتأتى باشتراكهما يف وجه واحد من ، ا من مجيع الوجوهتوحيدمه

يكون ذلك الوجه الذي جيمع بينهما، وال يستلزم هـذا  والتغيري  ،وجه املتعددةاأل
عرنا من وثبات الوجوه، فإننا لو أن تكون احلاجة مبرتلة الضرورة من مجيع اجلمع أ

ا مـن بعـض   كانت تقتضي التوحيد بينهمذا إا لرأينا أ، لفكر شيئا هلذه املرتليةا
فالضرورة من حيث ماهيتـها كمـا   فإا تغاير بينهما من وجوه كثرية، ، الوجوه

اخـتالل  إىل  يؤدي ،ا سوء احلال الذي بلغ من الشدة مبلغاأيصورها تعريفها ب
   .وحتل فيها الفساد ،احلياة اختالال تفقد به االستقامة
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)٣٦٠(

 

واملفسد ، ذلك االختالل املفقد الستقامة احلياةإىل  أما احلاجة فإا ال تؤدي
من الشدة حبيث  اجلوع البالغ: فمثال ،منا تلحق من حلت به الضيق واملشقةهلا وإ

  .خياف معه املوت ضرورة
والتمتع بتنـاول الفواكـه   ، طايب الطعام زيادة على سد الرمقالتمتع بأ وأما
وهذه العموم واخلصوص املطلق،  مث إن النسبة بني الضرورة واحلاجة هيفحاجة، 

ولكـن  رادهـا،  فضرورة داخلة يف احلاجة وفردا من أالنسبة تقتضي أن تكون ال
ـ  ،تكون دائما هي الضرورة احلاجة ال ن رد آخـر غريهـا؛ أل  بل قد تتحقق يف ف

واحلاجة املطلقة قد تكون شديدة وقـد تكـون    ،الضرورة هي احلاجة الشديدة
  .ليه املرجع واملآبوإواهللا أعلم بالصواب  ،خفيفة



 عمر بن عبد العزيز / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٦١(



  محمد جبر األلفي / د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣٦٢(

  
أثر الضرورة والحاجة وعموم 

یحل ویحرم من المھن  فیما البلوى
   والوظائف

  اإلسالم خارج دیار
  
  

  


  المعھد العالي للقضاء

جامعة  -  بالمعھد العالي للقضاءأستاذ الفقھ المقارن 
  الریاض  -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

 عضو المجمع



 محمد جبر األلفي / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٦٣(

  
  
  
  



 البحرين -المؤتمر الخامس 
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المحور الثاني: أوال



 محمد جبر األلفي / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٦٥(
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  بسم هللا الرحمن  الرحیم

  تمھید

  
احلمد هللا رب العاملني، وبه نستعني، والصالة والسالم على خـامت األنبيـاء   

سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى داهم إىل يـوم   ،وأشرف املرسلني
  :أما بعد .الدين

وم البلوى فيما حيل وحيـرم  فهذا حبث موجز يبني أثر الضرورة واحلاجة وعم
من املهن والوظائف خارج ديار اإلسالم، أعددته تلبية لدعوة كرمية من األمانـة  
العامة مع فقهاء الشريعة بأمريكا، للمشاركة به يف أعمال املؤمتر اخلامس الذي 

م مبدينة املنامـة  ٢٠٠٧نوفمرب / هـ ١٤٢٨يف شهر شوال  - مبشيئة اهللا - ينعقد
  .لبحرينيف مملكة ا

  :وسوف نتناول بالبحث احملور الثاين الذي يلقي الضوء على األعمال اآلتية

 العمل يف جمال احملاسبة. 

 العمل يف املصارف الربوية. 

   العمل بالقضاء والنيابة واحملاماة لدى أنظمة ال تتحـاكم إىل
 .الشريعة

فـراد أو  إىل أن املسلمني يف الغرب مل يعودوا جمـرد أ  - منذ البداية - وننبه
امجاعات تقيم بصفة مؤقتة، بل أصبحوا كيان يتضمن املاليني من املـواطنني   انامي
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واملقيمني، ينبغي احلفاظ على هويتهم اإلسالمية، وتعهد أجياهلم حىت ال يذوبوا يف 
  .اتمعات احمليطة م

كذلك ننبه إىل أن خصوصية اتمع الذي تعيش اجلاليات املسلمة داخله، ال 
ز أن حتول األحكام الشرعية من وضعها اإلجيايب املعتاد إىل وضع خمتلف ينطلق جيو

من منطق الترخيص السليب الذي يتلمس الرخص ويفتش عن الضرورات وينتقـي  
فاحلالل يف دار اإلسالم حالل يف دار الكفر، واحلرام يف بالد اإلسالم «احلاجات، 

ف احمليطة باملسلمني خـارج ديـار   غاية األمر أن الظرو ،)١(»حرام يف بالد الكفر
أن يكون على قدر من فقه الـنفس   ،اإلسالم تتطلب ممن يتصدى لإلفتاء والدعوة

  . وبعد النظر وسعة الصدر ورجاحة الفكر
أن سـبب  «مـن   - يف املوافقات - إىل ما أوضحه الشاطيب -ا وننبه أخري

ال، وحبسب قوة الرخصة املشقة، واملشقة ختتلف بالقوة والضعف، وحبسب األحو
وإذا كان كذلك فليس … العزائم وضعفها، وحبسب األزمان، وحبسب األعمال

للمشقة املعتربة يف التخفيفات ضابط خمصوص، وال حد حمدود يطـرد يف مجيـع   
فإذن ليست أسباب الرخص بداخلة حتت قانون أصـلى، وال ضـابط   … الناس 

على أن املشـاق  … نفسه مأخوذ باليد، بل هو إضايف بالنسبة إىل كل خماطب يف
ختتلف بالنسب واإلضافات، وذلك يقضي بأن احلكم املبين عليها خيتلف بالنسب 

  .)٢(»واإلضافات

                                                
  .٧/٣٧٥: اإلمام الشافعي، األم )١(
  .٢٨٠-١/٢٧٩: الشاطيب، املوافقات )٢(
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أسهم جبهد املقل يف احملاوالت اجلادة املخلصة الـيت   - ذا البحث - ولعلي
 P Q  R S T    VU W﴿األقليات املسلمة يف الغرب،  تنري الطريق أمام

X Y Z \[ ]   ̂_  ̀a  b  ﴾)١(.  

                                                
  .١٠٨: يوسف )١(
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  المبحث األول

  العمل في مجال المحاسبة
  

 -الً أو - يتطلب احلديث عن مدى مشروعية العمل يف جمال احملاسبة أن حندد
احلكم الشرعي للعمل يف هذا اال،  -ا ثاني - تكييف العمل احملاسيب، قبل أن نبني

  .وذلك يف مطلبني متعاقبني

  :)١(سيبتكييف العمل احملا: املطلب األول
 :تعريف احملاسبة 

ـ  )Aicpa(وضعت جلنة املصطلحات للمعهد األمريكي للمحاسبني   اتعريفً
فن تسجيل وتصنيف وتلخيص عمليات وأحـداث ذات طبيعـة   : للمحاسبة بأا

: وعرف قاموس أكسفورد املوجز الربيطاين احملاسبة بأـا . مالية وتفسري نتائجها
  .منها عملية أو فن مسك احلسابات والتحقق

                                                
  : بعض مراجع املطلب األول  )١(
  .٢٠٠٠: عمان -حسني القاضي ومأمون محدان، نظرية احملاسبة، دار الثقافة  .١
 .٢٠٠٠: عمان -ضوان حلوة، تطور الفكر احملاسيب، دار الثقافة ر .٢
 .٢٠٠٠: صالح الدين عبد الرمحن فهمي، مقارنة معايري احملاسبة الدولية، مكتبة االجنلو املصرية .٣
 -عبد احلي مرعي وحممد عباس بدوي، مقدمة يف أصول احملاسبة املالية، دار اجلامعة اجلديـدة للنشـر    .٤

 .٢٠٠٣: اإلسكندرية
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معايري احملاسبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة     .٥

  .هـ١٤١٩: البحرين -اإلسالمية، املنامة 
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فإذا كان احلساب يتعلق بأحداث ومعامالت وقعت بالفعل، فإنه ينصب على 
. ، فإنه ينصب على احلاضرالًوإذا كان يتعلق بأحداث ومعامالت قائمة فع. املاضي

أما إذا كان يتعلق بأحداث مل تقع، بل يقدر حدوثها يف املستقبل، فإنه ينصـب  
ترتبط هذه األحداث واملعامالت بالثروة بد أن ويف مجيع األحوال ال. ى املستقبلعل

  .والرفاهية، أي أن تكون هلا آثار ونتائج اقتصادية

 :تطور احملاسبة 

لتسجيل املعامالت املالية  امبسطً انظام - يف بداية ظهورها - كانت احملاسبة
للتجار، ومع نشوء املشروعات الكبرية مست احلاجة إىل توفري معلومات أكثـر  

مما أدى إىل توسيع جمال العمل احملاسيب، فلم يعد يقتصر على احملاسبة ودقة  الًتفصي
 Cost(وإمنــا ظهــرت حماســبة التكــاليف ) .Financial Acc(املاليــة 

Accounting (  لتفي حباجة املشروعات الصناعية من معلومات عن تكلفة مـا
تنتجه عن طريق حتليل وحصر وتبويب وجتميع عناصر التكلفة، كمـا ظهـرت   

 لتنظيم وضبط ورقابة تصـرفات ) .Governmental Acc( اسبة احلكوميةاحمل
لتوفر لإلدارة ) Management Acc( احلكومة املالية، وكذلك احملاسبة اإلدارية

املعلومات املالئمة يف الوقت املناسب ويف الصورة اليت تساعد على حل مشـكلة  
ا الداخلية واخلارجية، حمددة أو الختاذ قرار معني، ومع توسع املنشآت يف معامال

وظهور املنشآت متعددة اجلنسيات، تبلور فرع جديد للمحاسـبة يطلـق عليـه    
 ،جمموعة القواعد واملفاهيم احملاسبية املتفق عليها :اليت يقصد ا ،»احملاسبة الدولية«

وتتبعها أكثر من منشأة يف أكثر من دولة إلعداد تقاريرها املالية وللقياس بغـرض  



 محمد جبر األلفي / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٣٧١(

وجود تعامل مايل وحماسيب مشترك بني أكثـر مـن   : ار، وبعبارة أخرىصنع القر
  .منشأة يف أكثر من دولة

وضعت بعـض   - يف التجارة واالقتصاد - ومع تطبيق النظام العاملي اجلديد
معايري حماسبة دولية تطبق فيما بينها، وتضـطر  ) ااملتطورة اقتصادي(الدول الكربى 

نظام العاملي للمحاسبة، كي تتمكن من حسـن  الدول األخرى إىل العمل ذا ال
  .التعامل مع تلك الدول املتقدمة وحتقيق مصاحلها االقتصادية

بإعداد إرشـادات دوليـة فنيـة    ) Ifac(ويقوم االحتاد الدويل للمحاسبني 
وأخالقية وتعليمية ملهنة احملاسبة وتنميتها يف كل أحناء العامل مع إجياد معايري دولية 

 .موحدة

 :احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة  

من املعلوم أن املؤسسات املالية اإلسالمية قامت على أساس التعامل املعتمـد  
اشرععلى اإلقراض واالقتـراض نظـام    ا، فاستبدلت بالنظام الربوي القائم أساس

اجة إىل املعامالت الشرعية من استثمار وتشارك ومضاربة وحنوها، وهذا جيعلها حب
. جمموعة من معايري احملاسبة واملراجعة اليت تتالءم مع أنشطتها االقتصادية واملاليـة 

اتفقت بعض املؤسسات املالية برعاية البنك اإلسالمي للتنمية علي إنشاء : وبالفعل
، ومت تسـجيلها يف دولـة   »هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية«

، لتطـوير فكـر   )م١٩٩١/مـارس /٧(هـ ١٤١١/مضانر/١١البحرين بتاريخ
احملاسبة واملراجعة مبا يتالءم وأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية، ولنشر وتطبيـق  
هذا الفكر عن طريق التدريب والندوات وإصدار البحوث والنشـرات، والقيـام   
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ئ بإعداد معايري للمحاسبة واملراجعة وتفسريها وتعديلها مبا يتفق وأحكام ومبـاد 
الشريعة اإلسالمية، وتنمية الثقة لدى مستخدمي القوائم املالية وتشجيعهم علـى  

  .االستثمار يف هذه املؤسسات املالية واإلفادة من خرباا وخدماا
اعتمدت اهليئة النص الكامل ملعايري احملاسبة واملراجعـة،  : م١٩٩٨ويف يونيو 

سات املالية اإلسالمية، وبدأ وميثاق أخالقيات احملاسب واملراجع اخلارجي للمؤس
  .م١٩٩٩العمل ذه املعايري يف أوائل سنة 

  احلكم الشرعي للعمل يف جمال احملاسبة: املطلب الثاين
أن النشاط الذي ميكن أن يقـوم بـه    - املتقدم - يتضح من العرض املوجز

  :ةياحملاسب ينحصر يف أمور ثالثة رئيس

 : القياس 

هو عمل وصفي  ،ية وتسجيلها وعرض ملخصهاقياس احملاسب للعمليات املال
فين يعتمد على املقاييس احملاسبية وعلى مقاييس العلوم األخرى، للتيقن من صحة 

  .العملية املالية

 : توفري البيانات املالية 

أي تقدمي بيانات حماسبية دقيقة وكافية عن نشاط إحدى املنشآت يف فتـرة  
، حبيث تعكس هذه البيانـات  ون ذه املنشأةاملايل ملن يهتم وتقومي مركزها ،معينة

ة التفسريات واإليضاحات كافة احلقائق اليت ميكن االعتماد عليها، مع تضمنها كاف
  .الالزمة
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 :االستفادة يف صنع القرار

مبعىن أن البيانات املالية عن املنشأة اليت تتسم بالدقة والواقعية وتعكس حقيقة  
يف اختاذ ..) املستثمر - اإلدارة - املالك(ه املنشأة نشاط املنشأة، تفيد كل مهتم ذ

 .القرار الذي حيقق له أقصى استفادة ميكن احلصول عليها

مبزاولة أعمال أخرى، مثل تقدمي  - جبانب هذا النشاط - وقد يقوم احملاسب
الدراسات واالستشارات املالية واحملاسبية واإلدارية، ويف بعـض الـبالد يكـون    

  .)١(عل يف املعاجلة احملاسبية لتكاليف محاية البيئة وعالج ملوثااللمحاسب دور فا
ألنه يقوم بعمـل   ؛امشروع اوهذا النشاط الذي ميارسه احملاسب يعترب نشاطً

فين، بين على أدوات مشروعة، فاألصل يف األشياء اإلباحة، وال حظر إال بـدليل  
  .قطعي الثبوت قطعي الداللة

ئن قلبه إىل بعض املعامالت اليت قد يشوا الربا وميكن للمحاسب إذا مل يطم
أو يدخلها الغرر، أن ينأى بنفسه عن ممارسة بعض أوجه النشاط احملاسيب، سـواء  
أكان يعمل يف جهات حكومية، أم يف مؤسسات وهيئات جتارية أو صـناعية، أم  

  .واهللا أعلم، عمله بإدارة أحد مكاتب احملاسبة يف الًكان مستق

                                                
 -فيما يتعلق حبساب تكـاليف التلـوث    -من ضمن مهام احملاسب يف مكتب احملاسبة العامة األمريكي ) ١(

ن واحليوان، وحتديد آثار ارتفاع نسبة التلوث عن املعدل الطبيعـي علـى   دراسة أثر التلوث على صحة اإلنسا
وقد مت تقدمي العديد من . صحة اإلنسان، بل على حياته، وحساب عالج كل هذا ملنع الوفاة واملرض ما أمكن

  .هذه الدراسات إىل جهاز محاية البيئة األمريكي، وإىل جهات أمريكية أخرى خمتصة بالبيئة
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  )١(انيالمبحث الث

  العمل في المصارف الربویة
  

نتناول مدى مشروعية العمل يف املصارف الربوية يف مطلبني، حندد يف األول 
منهما طبيعة األعمال يف املصارف الربوية، وخنصص املطلب اآلخر لبيان احلكـم  

  .الشرعي هلذا العمل

  :طبيعة أعمال املصارف الربوية: املطلب األول
  :تعريف املصرف

منشأة أو مؤسسة جتارية تتخصص يف إقراض واقتراض ): أو املصرف(البنك 
مث  - حتت الطلب أو ألجل - النقود، وذلك بأن تقبل الودائع من األفراد واهليئات

                                                
  :ع هذا املبحثبعض مراج )١(
  .١٩٨٣جدة   -حسن عبد اهللا األمني، الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم، دار الشروق  .١
 .١٩٩٣جدة  -عز الدين خوجة، أدوات االستثمار اإلسالمي، دلة الربكة  .٢
 .هـ١٤٢٦دار الثقافة  -علي أمحد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة، دار القرآن  .٣
 .١٩٦٩لي مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية ع .٤
 .١٩٧٤عمر عبد العزيز املترك، الربا واملعامالت املصرفية، رسالة دكتوراه، جامعة األزهر  .٥
 .١٩٨٣حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك، دار النهضة العربية  .٦
 .هـ١٣٨٦مالت املصرفية املعاصرة، مطبعة خميمر حممد عبد اهللا العريب، املعا .٧
 .هـ١٤١٦عمان  -حممد عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة، دار النفائس  .٨
  .٢٠٠٥سوريا  -حممد نضال شعار، أسس العمل املصريف اإلسالمي والتقليدي، حلب  .٩
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القروض العقارية، : (تستخدم هذه الودائع يف منح القروض على اختالف أنواعها
ـ    روض التجاريـة  القروض املقدمة للمؤسسات املالية، القـروض الزراعيـة، الق

  ).والصناعية، القروض الشخصية لألفراد
تقوم مؤسسات مالية أخرى باخلدمات اليت  ،وإىل جانب البنوك أو املصارف

بيوت السمسرة، واحتادات التسليف، والصـناديق  : ، من ذلكاتؤديها البنوك حالي
  .املشتركة

 :اخلدمات اليت تقدمها البنوك

ر من مخسني باملائة من جمموع األصول يف معظم املصارف حتتل القروض أكث
ومع ذلك تقوم . الكلية، وتعود على تلك املصارف حبوايل ثلثي إيراداا اإلمجالية

  :املصارف خبدمات اقتصادية أخرى، نذكر منها على سبيل اإلمجال

  تصريف العمالت)Currency Exchange( حيث يقوم املصرف بتبديل ،
  .اديعملة ما بعملة أخرى لقاء رسم م

 خصم األوراق التجارية)Commercial Notes Discount ( تعترب عملية
ألـا   ؛خصم األوراق التجارية هي اخلطوة األوىل على طريق منح القروض

هلـا بعـد    اتنقل التزامات مصدر الورقة التجارية إىل البنك الذي يصري مالكً
 .قيامه خبصمها

 عمال اجلديدةمنح القروض للتجار واملستهلكني وللمنشآت واأل.  
 فتح حسابات االدخار، واحلسابات اجلارية، واحملافظ االستثمارية.  
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 ختزين وحفظ املقتنيات الثمينة لألفراد والعائالت لقاء أجر شهري.  
     توفري االئتمان لعمليات احلكومة، وذلك بشراء السـندات الـيت تصـدرها

  .احلكومة من أجل متويل مشاريعها وعملياا املختلفة

 إدارة امللكية واألموال  خدمات)Trust services ( سواء كان ذلك لألفراد
  .أو الشركات، عن طريق استثمارها واحملافظة عليها

   النصح واإلرشاد املايل، لعمالء البنوك وغريهم، فيما يتعلق بإدارة واسـتثمار
  .أمواهلم، ووضع اخلطط التسويقية هلم

  شراء وتأجري األجهزة واملعدات)Equipment Leasing (  لقاء أقسـاط
  .شهرية حمددة القيمة والزمن

 السمسرة يف األوراق املالية وخدمات االستثمار واحملافظ االستثمارية.  

  تسهيل عمليات االسترياد والتصدير، وذلك بتمويل هذه العمليات عن طريق
تأمني وفتح االعتمادات املستندية وخطوط االئتمان وترتيب عمليات الـدفع  

  .وحنو ذلكواالستالم 
  التحويل االلكتروين لألموال)Electronic Funds Transfer(،   وذلـك

ات باملساعدة على تسهيل تدفق األموال بني املشاريع، واحلكومات، واملؤسس
  .املالية، والقطاع العائلي
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  :حكم العمل يف املصارف الربوية: املطلب الثاين
بوية، حيسن أن نورد بإجياز قبل أن نبني احلكم الشرعي للعمل يف املصارف الر

  . )١(أهم املناصب الوظيفية يف هذه املصارف

وهو الذي  يستقبل العمالء مـن   ):Loan Officer(موظف اإلقراض  
أفراد وشركات، ويساعدهم يف حتديد احتياجام التمويلية، وتقدمي املعلومـات  

 .الالزمة إلنشاء القرض

لذي يقوم بتحليـل طلبـات   وهو ا: )Credit Analyst(حملل االئتمان  
 القروض وتقييمها من حيث الكفاية االئتمانية والقدرة على الوفاء

وهـو املخـتص    ):Loan Workout Specialist( معاجل القـروض  
مبعاجلة القروض عند ظهور حاالت اإلعسار، فيقوم بتحليل أسـباب اإلعسـار   

  .كرب قدر ممكن منهاأوالبحث عن طرق حتصيل 

وهو الـذي   ):Manager of Bank Operations(مدير العمليات  
 .يقوم بإدارة أعمال حتصيل الشيكات واإلشراف عليها

وهو املكلف باالتصال املباشر مع العمالء من  ):Teller(موظف الشباك  
 .اخل.. خالل اخلدمات املصرفية املقدمة هلم، كاإليداع والتحصيل والقبض والدفع

وهو الذي يقـوم بوضـع    ):Marketing Officer(موظف التسويق  
 .اخل… اخلطط التسويقية للبنك والترويج خلدماته واإلعالن عنها

                                                
  .١٢٥ -١١٨حممد نضال شعار، أسس العمل املصريف، ص )١(
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وهـو   ):International Finance Off( موظف العالقات اخلارجية 
يقوم بإدارة أعمال البنك اخلارجية من اإليداعات والتحـويالت ومـا يتعلـق    

 .بالعمالت األجنبية واالسترياد والتصدير وحنو ذلك

حملل الـنظم، وموظـف الرقابـة    : ما توجد وظائف أخرى متنوعة مثلك
واملراجعة، واحمللل املايل، وموظف قسم إدارة املمتلكات، وحملل األوراق املاليـة،  
وموظف التخطيط وتوسيع األعمال، وموظف العمليات املصرفية االسـتثمارية،  

حتسـني   وموظف تطوير املنتجات، وغري ذلك من الوظـائف الـيت تـؤدي إىل   
 .اخلدمات، وزيادة أرباح البنك، واحلفاظ على مسعته االقتصادية

ومما تقدم يتضح أن معظم وظائف املصارف التجارية تعتمد على اإلقـراض  
واالقتراض لقاء فائدة حمددة، وهذا عني الربا كما يراه مجهور الفقهاء السـابقني  

  .واملعاصرين
، حلديث االربوية ال جيوز شرع ومن هنا ميكن القول بأن العمل يف املصارف

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكلـه  : جابر رضي اهللا عنه
  .)١("وهم فيه سواء: "وكاتبه وشاهديه، وقال

  

                                                
، وأخرجه البخاري يف )٢٩٩٥( صحيحه كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله هذا لفظ مسلم يف )١(

  ".ولعن آكل الربا وموكله: "بلفظ) ٥٥٠٥(صحيحه كتاب اللباس، باب من لعن املصور 
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كان نوعه، وهو دليـل   افهذا احلديث يدل على حترمي اإلعانة على الباطل أي
قـال  . إلعانته على احملظـور على إمث من ذكر وحترمي ما يتعاطون، وإمث الكاتب 

  .)١(»هذا تصريح بتحرمي كتابة املبايعة بني املرابيني والشهادة عليهما«: النووي
والنص عام مطلق، ال يفرق بني من عمل ذلك يف بلد إسالمي أو خارج ديار 

  .اإلسالم، فأوىل باملسلم أن يبتعد عن أسباب اللعن اليت وردت يف احلديث
ـ  الًمع الفقهية ملن مل جيد عموقد رخصت قرارات اا أن يعمـل يف   امباح

األماكن اليت خيتلط فيها احلالل واحلرام بشرط أال يباشر بنفسه فعل احملـرم، وأن  
يبذل جهده يف البحث عن عمل آخر خال من احملرمات والشبهات حىت ال يصيبه 

  .واهللا أعلم، )٢(داء الفساد، ألن االقتراب من احملرم قد جيعل القلب يألفه ومييل إليه
  

                                                
  .١١/٢٦: النووي يف شرحه على صحيح مسلم )١(
  .ويب للبحوث واإلفتاء، وفتوى الس األور)١١/٣( ٢٣: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل) ٢(
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  المبحث الثالث

  العمل بالقضاء والمحاماة لدى
  أنظمة ال تتحاكم إلى الشریعة

  
أن أغلـب الـبالد    - يف الوقت الراهن - من األمور اليت عمت ا البلوى  

اإلسالمية واقعة حتت تأثري خارجي شرس مينعها من تطبيق الشـرع اإلسـالمي؛   
 يف األموال والدماء وأحـواهلم الشخصـية   فالقضاة الذين حيكمون على املسلمني

منهم املسلم ومنهم غري املسلم، والقانون الذي حيكم به على املسلمني خليط من 
قواعد إسالمية وقواعد غري إسالمية، والدول اإلسالمية ترتبط مبواثيق ومعاهدات 

ت إقليمية ودولية، وتسري عليها أحكام ومبادئ القانون الدويل وقرارات املنظما
  .الدولية، وتطبق عليها يف الغالب عقوبات دولية

بالقضاء والنيابة واحملاماة لـدى أنظمـة ال    ،وإزاء هذا الوضع يكون العمل
والضرورة  - مبعناها املوسع - داخال حتت أبواب الضرورة ،تتحاكم إىل الشريعة

  .تقدر بقدرها عندما تتعني سبيال الستخالص حق أو دفع مظلمة
ـ  اسوف خنصص مطلب :ثويف هذا املبح البيان حكم العمل بالقضاء، ومطلب 

  .آخر حلكم العمل يف النيابة العامة، واملطلب الثالث لبيان حكم العمل باحملاماة
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   :حكم العمل بالقضاء: املطلب األول
أوردت كتب القضاء آراء العلماء يف الترغيب بتويل مناصـب القضـاء، أو   

ال باألحاديث اليت تشبه من ويل القضاء مبن ذبـح  التحذير من الدخول فيه استدال
بغري سكني، أو التوسط بني الرأيني وبيان فضل من حتمل أمانة القضاء فأداها حبقها 

واالشتغال بالقضاء نوع من الواليات، يطبق عليـه الفقهـاء   ، )١(هلا وكان أهال
لم ثالثـة  لغري املس اأحكام إجارة األشخاص، ويذهبون يف أن يكون املسلم أجري

  :مذاهب

ملا رواه الترمذي من ، )٣( واحلنابلة )٢(جواز اإلجارة، وبه قال احلنفية: األول
أن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أجر نفسه من يهودي ليقوم بالسـقاية لـه   

وهو عقد لـيس فيـه    ،)٤( وأقره النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك ،مقابل متر
  .إذالل للمسلم

                                                
الشربيين اخلطيب، اإلقنـاع يف حـل   . ١/٦ابن فرحون، تبصرة احلكام . ٧اخلصاف، أدب القضاء، ص) ١(

حممد سـالم  . ١/٣٠ابن القيم، إعالم املوقعني . ١/٢٣٠البهويت، كشاف القناع . ٢/٢٩١ألفاظ أيب شجاع 
  .١٦مدكور، القضاء يف اإلسالم، ص 

 .٨/٣٥: ائقابن جنيم، البحر الر) ٢(
 .٣/٥٦٠: البهويت، كشاف القناع) ٣(
، وقال هـذا حـديث   )٢٣٩٧(هذا األثر أخرجه الترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  )٤(

، )٢٤٣٧... (حسن صحيح غريب، وابن ماجة يف سننه كتاب األحكام باب الرجل يستقي كل دلو بتمـرة 
 .لو شواهد: ، وقال األلباين يف التعليقات الرضية٣/١٠٣٤ بريوجود إسناده ابن حجر يف تلخيص احل
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له، وهو ه من امتهان املسلم وإذالهة هذا النوع من اإلجارة، ملا فيكرا: الثاين
  .)١( مذهب املالكية

ألنه عقد يتضمن حبس املسـلم عنـد الكـافر     ؛منع هذه اإلجارة: الثالث
واهللا  - والـراجح  .)٣( ورواية عند احلنابلة ،)٢( وإذالله، وهو قول عند الشافعية

ا ثبت من تأجري علي كرم اهللا وجهه نفسه مل ؛جواز هذا النوع من اإلجارة - اعلم
من اليهودي، وألن هذا النوع من اإلجارة ال يتضمن إذالل املسلم وال امتهانه، بل 
بالعكس فيه تكرمي له؛ ملا هو معروف من شرف منصب القضاء واستقالل السلطة 

  .القضائية وهيبة القاضي واحترامه
بالقضاء خارج ديار اإلسـالم،  أن املسلم جيوز له االشتغال  - إذن - األصل

فقد يكون من  ،بد من وقفة متأنية الستعراض املهام املوكولة للقاضيذلك فالومع 
بينها ما ال حيل له أن يباشره، ذلك أن التصرفات اليت تصدر عن القاضي تنقسـم  

  :إىل قسمني

ساسية للقضاء يف الفقـه  الفصل يف اخلصومات، وهو الوظيفة األ - :األول 
  .)٥( ويف القوانني الوضعية )٤( مياإلسال

                                                
 .٧/٢٤٩: اخلرشي، حاشية على خمتصر خليل) ١(
 .١٥/٧: الشريازي، املهذب مع تكملة اموع) ٢(
 ".وذكر بعض أصحابنا أن ظاهر كالم أمحد منع ذلك"  ٨/١٣٦: ابن قدامة، املغين) ٣(
 .٣/٤٥٩: رح منتهى اإلراداتالبهويت، ش. ٥/٣٥٢: ابن عابدين، حاشية) ٤(
 .١/١٣٨، حممود هاشم، قانون القضاء املدين ٢٢١ابن خلدون، املقدمة، ص ) ٥(
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األعمال الوالئية اليت تدخل يف اختصاص القضاء، كإبرام عقـود   - :والثاين
وكإثبات  ،البيع والشراء لليتامى والغائبني، وكتزويج من ال ويل هلا أو عضلها الويل

الصفات من حنو العدالة واجلرح واألهلية، وكإثبات األحكام الشرعية حنو رؤيـة  
  .)١( وغري ذلك.. .لاهلال

 - فأما األعمال الوالئية اليت تدخل يف اختصاص القاضي املسلم، فنحن نرى
ألا أقرب إىل األعمال اإلدارية، وال تكتسب حجية  ؛جواز مباشرا - واهللا أعلم

ويلحق ا يف احلكم  ،)٢( الشيء احملكوم به، وال ختضع لشكليات احلكم القضائي
، والقضاء اإلداري، وقضاء املنازعات املالية والضريبية وحنو ممارسة قضاء التحقيق

  .حمظور شرعي - يف اجلملة - اذلك من األمور اليت ال يشو
واحلكم يف األموال والدماء واملناكحات، فلـه   ،وأما الفصل يف اخلصومات

شأن آخر، إذ إنه يرتبط بتطبيق قوانني قد ال يقرها اإلسالم أو تتعارض مع قواعده 
إزاءها، فال يطبق  امبادئه العامة، وحينئذ ينبغي على القاضي املسلم أن يقف حذرو

منها إال ما يطمئن إليه قلبه، ويترفق يف غري ذلك دون أن يعرض نفسه للمسـاءلة  
  .والتأديب

جبواز دخول  - يف مسألة مشاة - وقد أفىت الشيخ حممد ناصر الدين األلباين
اإلسالمية، ملا يترتب على عضوية تلك اـالس مـن   املسلم برملانات الدول غري 

مصاحل تتعلق حبقوق مسلمي هذه الدول، وحقوق غريهم من مـواطين الـدول   

                                                
 .١٠، حممد عبد اخلالق عمر، قانون املرافعات املدنية، ص ١٢أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام، ص ) ١(
  .٢١حممد عبد اخلالق عمر، قانون املرافعات املدنية، ص  )٢(
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اإلسالمية، بشرط أال يوافق على القوانني املخالفة لإلسالم، أو األمور اليت يعـود  
 ضررها على اإلسالم أو املسلمني يف أي بقعة من العامل، وأن يدافع عن حريـات 
املسلمني وحقوقهم، وأن حياول التحالف مع الكتل األخرى إلزالـة املنكـر أو   

  .)١( اإلقالل منه
قد أفىت جبواز عضوية االس التشريعية للمسلم  رمحه اهللا فإذا كان الشيخ

املقيم خارج ديار اإلسالم، وهي السلطة املخولة بإصدار القوانني، فال مانع عندي 
يف السلطة القضائية اليت تطبق هذه القوانني، مع مراعاة  امن أن يكون املسلم عضو

الضوابط الواردة يف فتوى الشيخ األلباين، حىت ال حيكم القاضي املسلم إال بالعدل، 
    ~     {    |          } x y z﴿ :لقول ربنا عز وجل اتطبيقً

¡�   ¢    £      ¤    ¥ ¦     § ¨ ª  «     ®    ̄

°  ±   ² ³  ́   µ   ¸¶﴾)٢(.  

  :)٣( حكم العمل يف حمكمة العدل الدولية
ختتارهم اجلمعية العامـة   اتتكون حمكمة العدل الدولية من مخسة عشر قاضي

لألمم املتحدة وجملس األمن، بغض النظر عن جنسيام، من القائمة اليت تتضـمن  
أمساء من ترشحهم الدول األعضاء، من بني األشـخاص ذوي اخللـق الرفيـع،    

املؤهلني يف بالدهم لتويل أمسى درجات القضاء، أو من كبار فقهـاء القـانون   و
                                                

 .١٤٨-١٤٧بن حممد توبولياك، األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالمي، ص سليمان ) ١(
  .٦/٤٥القرطيب : ، وانظر يف تفسريها٨: املائدة) ٢(
 .من نظام احملكمة) ٤-٢(املواد ) ٣(
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الدويل، على أن يراعي متثيلهم املدنيات الكربى، والنظم القانونيـة الرئيسـية يف   
  .)١(العامل

 :على ما يرفع إليها من نزاع - على الترتيب - وتطبق احملكمة القواعد اآلتية
خاصة، اليت تقرر قواعد تعترف ا صراحة الـدول  االتفاقات الدولية، عامة أو   

  .املتنازعة

 العادات الدولية املتواترة واملقبولة مبثابة قانون. 

 ا األمم املتمدنة املبادئ القانونية العامة اليت اعترفت. 

     أحكام القضاء وآراء جهابذة القانون يف خمتلف األمـم، علـى أن يكـون
 .االعتماد عليها بصفة تبعية

يف  يااختيار أحد املسلمني ليكون قاض من اا العرض املوجز ال جند مانعمن هذ
 :قال بعد بعثتـه  صلى اهللا عليه وسلم حمكمة العدل الدولية؛ ملا ثبت من أن  النيب

ما أحب أن يل به  ،عان يف دار عبد اهللا بن جد فالقد شهدت مع  عموميت حل"
حلـف   -وكان هذا احللف  .)٢("ولو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبت ،محر النعم
وبين أسد بن عبد العزى، وزهـرة  ، يضم بين هاشم، وبين عبد املطلب - الفضول

                                                
نظـيم  عبد اهللا األشـعل، أصـول الت  . ١٩٧٣إبراهيم حممد العناين، اللجوء إىل التحكيم الدويل، القاهرة ) ١(

 .١٩٨٨اإلسالمي الدويل، القاهرة 
 .٢٩٣-٢/٢٩٠: ابن كثري، البداية والنهاية. ٤٢-٢/٤١: ابن األثري، الكامل) ٢(
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من أهلها أومن غريهم  تعاقدوا أال جيدوا مبكة  مظلوما وتيم بن مرة؛، بن كالب 
  .)١( حىت ترد مظلمته قاموا معه وكانوا على من ظلمه من سائر الناس إال

  :)٢( عمل يف النيابةحكم ال: املطلب الثاين

متأخر، باعتبارها اهليئة  اليت عهد إليها متثيل اتمع يف ظهرت النيابة يف وقت 
ومطالبـة احملكمـة    ، توجيه االام يف املسائل اجلنائية، بعد إجراء التحقيق الالزم 

ة وذا االدعاء تعترب النيابة العام، بتوقيع العقوبات باسم  املصلحة العامة للمجتمع 
يف الدعوى اخصم.  
وأصل الفكرة جاء من التشريع اإلسالمي، الذي يفرق بني حق اهللا وحـق   

مـن  ) احلق العام أو حق اتمـع (العبد، وجيعل املطالبة والدعوى يف حقوق اهللا 
، )٣( اختصاص وايل احلسبة املكلف بإقامة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر  

بالتحري والتحقيق والكشـف   - د اليت أخذت ايف البال - وختتص النيابة العامة
عن اجلرائم والتأكد من مدى حرية املتهم يف االعترافات مبا نسب إليه، مث عـرض  

                                                
أخرجه أمحد يف مسنده مسند العشرة املبشرين باجلنة من حديث عبد الرمحن بن عوف رضـي اهللا عنـه   ) ١(
يف مسنده مسند عبد الرمحن بن عوف  ، وأبو يعلي)٤٣٧٣(، وابن حبان يف صحيحه كتاب األميان )١٥٦٧(

، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب قسم الفيء والغنيمة بـاب إعطـاء الفـيء علـى     )٨٤٦(رضي اهللا عنه 
هذا حديث صحيح اإلسناد : ، وقال)٢٨٧٠(، واحلاكم يف مستدركه كتاب املكاتب )١٢٨٥٧... (الديوان

الزوائد كتاب الرب والصلة بـاب مـا جـاء يف احللـف      ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وقال اهليثمي يف جممع
ورجال حديث عبد الرمحن بن عوف رجال الصحيح وكذلك مرسل الزهري، وصححه : ، وقال)١٣٥٨٢(

 ).١٩٠٠(األلباين يف السلسلة الصحيحة 
  .١٩٦٠حممد عطية راغب، نظام النيابة العامة يف التشريع العريب، مكتبة األجنلو املصرية ) ٢(
 .هـ١٣٨٢مصر  -راهيم الشهاوي، احلسبة يف اإلسالم، دار العروبة إب) ٣(
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نتيجة التحقيق على القضاء إذا ما رأت كفاية األدلة، ومباشرة الدعوى إىل أن يتم 
ال نرى ما وهلذا . يف تنفيذ احلكم -بعد ذلك -الفصل فيها حبكم ائي، واإلسهام

اليت ال حتكم  - مينع املسلم من العمل يف وظائف النيابة العامة يف البالد اإلسالمية
ما يوجد  اأو يف البالد غري اإلسالمية، ذلك أنه يف احلقوق العامة كثري - بشرع اهللا

مل  الً، أو سرق مـا الًجمهو ااملدعى عليه ويتعذر وجود املدعي، كمن قتل شخص
 يضر مبصلحة اتمع الًأو اعتدى على حق عام، أو اقترف عم يعرف صاحبه بعد،

ووجود النيابة العامة مينع ضياع حقوق اتمع، ويصون دماء أفراده مـن أن  . )١(
تطلّ، وحييط املتهم باألمن واحلماية حىت ال تنسب إليه أفعال أو أقوال ال عالقة له 

  .واهللا أعلم، ا

  :اماةحكم العمل باحمل: املطلب الثالث
  :ماهية االشتغال باحملاماة

ووضع له  ،تندرج مهنة احملاماة حتت عقد الوكالة الذي نظمه الفقه اإلسالمي 
فاحملاماة نوع  ،)٢(»التصرف مثله فيما تدخله النيابةاستنابة جائز «: التعريف اآليت

أو ) التوكيل علـى اخلصـومة  (من أنواع التوكيل، يطلق عليه الفقهاء مصطلح 

                                                
 .٦٧٥بدون ناشر، ص ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣عبد الرمحن القاسم، النظام القضائي اإلسالمي، ) ١(
احلطاب، مواهـب  . ٥/٥١٠ابن عابدين، حاشية . ٥/٢٠٣البهويت، الروض املربع مع حاشية ابن قاسم ) ٢(

 .٥/٣٥٣، املرداوي، اإلنصاف ٢/٢١٧احملتاج اخلطيب، مغين . ٥/١٨١اجلليل 
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استنابة جائز التصرف مثله يف مدافعة «: ، وميكن تعريفه بأنه)ل باخلصومةالتوكي(
  .)١(»، لدى قاضغريه عن حقه الذي تدخله النيابة، حال احلياة

  :مشروعية االشتغال باحملاماة
   ،)٤( وباإلمجاع، )٣( والسنة النبوية، )٢( ثبتت مشروعية الوكالة بالقرآن الكرمي

واختاذها ، )٦( دليل مشروعية الوكالة باخلصومة - ملةيف اجل - وهو ،)٥( وباملعقول
  .مهنة ميارسها الوكيل مقابل أجر يدفعه املوكل

    :)٧( األعمال اليت يقوم ا احملامي
 عن املدعي أو عن املدعى عليه الًن يكون وكيأالوكالة على اخلصومة، ب. 

 تقدمي املشورة ألصحاب احلقوق، وتوجيههم إىل ما حيفظها عليهم. 

 إعداد لوائح الدعوى باتباع اإلجراءات املنصوص عليها. 

 إعداد لوائح االعتراض على األحكام القضائية يف املواعيد املقررة. 

                                                
، السـنة الرابعـة، رجـب    ١٥عدد  -الرياض  –عبد اهللا آل خنني، الوكالة على اخلصومة، جملة العدل ) ١(

 .٤٠هـ، ص١٤٢٣
 .٨/١٧٧، وانظر يف تفسريها، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ٦٠:التوبة) ٢(
  .٦/٣الشوكاين، نيل األوطار ) ٣(
، ٢/٢١٧اخلطيب، مغين احملتـاج  . ٧/٤٩٩ابن اهلمام، فتح القدير : قهاء املذاهب األربعة، ينظرحكاه ف) ٤(

 .٢٠٢-٥/٢٠١ابن قدامة، املغين 
  .٢/٣٠٥الشاطيب، املوافقات ) ٥(
 .٤٦-٤١عبد اهللا آل خنني، املرجع املتقدم، ص ) ٦(
 .٥٧-٥٥عبد اهللا آل خنني، املرجع املتقدم، ص ) ٧(
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 ا وصحة شروطهامراجعة العقود والتأكد من توافر أركا.  

  :االشتغال باحملاماة خارج ديار اإلسالم
ئـات والشـركات   أو يف اهلي) حمامي الدولـة (يعمل احملامي يف احلكومة قد 

اوحنوها، وعندئذ يكون أجري ـ  ا،خاص ـ  اوقد يستقل بالعمل فيفتتح مكتب اخاص 
إذا كـان  : ، ويف احلـالتني امشتركً ايندرج حتت املهن احلرة، وحينئذ يكون أجري

أما ، )١( العمل الذي ميارسه مما جيوز للمسلم فعله فال خالف يف مشروعية القيام به
ال جيوز للمسلم فعله، فجمهور الفقهاء على عدم مشروعية  إن كان هذا العمل مما

وكـذا  «: وانفرد أبو حنيفة جبواز القيام ذا العمل، جاء يف البحـر  ،)٢( القيام به
٣(»ا هلمالريعى له اخلنازير، جيوز عند اإلمام خالفً االذمي لو استأجر مسلم(.  
 ،خارج ديار اإلسـالم جيوز للمسلم ممارسة مهنة احملاماة : وبناء على ما تقدم

عن املسلم وعن غري املسلم، بشرط أن يكون حمل الوكالة مما يصح  الًفيكون وكي
للمسلم مباشرته، كالترافع عن املوكل يف املعامالت غري الربوية، والدفاع عنه فيما 

برفع طالبة يتهم به من اجلنايات، والتوكل عنه يف أمور املناكحات واملواريث، وامل
وتقدمي املشورات ألصحاب  ،فيما تصدره اجلهات اإلدارية من قراراتالظلم عنه 

  .احلقوق، ومراجعة العقود املشروعة والتأكد من صحتها

                                                
 .٨/١٣٥، ابن قدامة، املغين  ٤/٤٨٠الباري ابن حجر، فتح ) ١(
البـهويت،  . ٥/٢٧٤اية احملتاج ، الرملي. ٧/٢٤٩اخلرشي، حاشية . ٤/١٩٠الكاساين، بدائع الصنائع ) ٢(

 .٣/٥٥٩كشاف القناع 
 ٨/٣٥ابن جنيم، البحر الرائق ) ٣(
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من املهن احلـرة الـيت تـوفر     - يف األعم األغلب - ومن املعلوم أن احملاماة
وخاصة إذا مل يقتنع بعدالة أو شرعية مـا   ،للمحامي حرية قبول التوكل أو رفضه

  .منه يطلب
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  مشروع قرار
  

  :بعد الديباجة
العمل يف جمال احملاسبة مشروع؛ ألن احملاسب يقوم بعمل فين، بين علـى   -

أدوات عمل مشروعة، واألصل يف األشياء اإلباحة وال حظر إال بـدليل قطعـي   
 .الثبوت قطعي الداللة

- لمصلى اهللا عليه وس - ن النيب؛ ألاالعمل يف املصارف الربوية حمظور شرع 
وقد رخصت  ." وهم فيه سواء: "ا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاللعن آكل الرب -

أن يعمل يف األماكن اليت خيتلط فيها احلالل  ،امباح الًاامع الفقهية ملن مل جيد عم
وأن يبذل جهده يف البحث عن عمل  ،بشرط أال يباشر بنفسه فعل احملرم ،واحلرام

 .آخر خال من الشبهات

بشرط أن  - من باب الضرورة - لمسلم أن يتوىل األعمال القضائيةجيوز ل -
يتنحى عن نظر األمور اليت فيها خمالفة صرحية ملبادئ الشـرع اإلسـالمي، وأن   

 .يستلهم العدالة فيما يصدره من أحكام

ـ  اصونسلم أن يعمل يف النيابة العامة، جيوز للم - للحقـوق   اللدماء وحفظً
 .واحلريات ومحاية لألعراض واألموال

ة ما يطلب العمل يف جماالت احملاماة مشروع إذا اقتنع احملامي بعدالة وشرعي -
  .واهللا أعلم، منه التوكل فيه
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ا ً   المحور الرابع: ثانی
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

احلمد هللا رب العاملني، وبه نستعني، والصالة والسالم على خـامت األنبيـاء   
سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى داهم إىل يـوم   ،وأشرف املرسلني

  :أما بعد .الدين
فهذا حبث موجز يبني أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيل وحيـرم  
من املهن والوظائف خارج ديار اإلسالم، أعددته تلبية لدعوة كرمية من األمانـة  

به يف أعمال املؤمتر اخلامس الذي العامة مع فقهاء الشريعة بأمريكا، للمشاركة 
مبدينة املنامة يف م ٢٠٠٧نوفمرب /هـ١٤٢٨يف شهر شوال  -مبشيئة اهللا  -ينعقد 

وسوف نتناول بالبحث احملور الرابع الذي يلقي الضـوء علـى   ، مملكة البحرين
  :األعمال اآلتية

 .العمل يف توكيالت حمالت بيع األطعمة السريعة - ١

 .بطاقات الصرف اآليل - ٢

 .ل يف جمال صرف الشيكاتالعم - ٣

 .العمل يف حمطات بيع اوهرات - ٤

 .حمطات الوقود - ٥
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أن سـبب  «مـن   -يف املوافقات  -إىل ما أوضحه الشاطيب  -وننبه أخريا 
الرخصة املشقة، واملشقة ختتلف بالقوة والضعف، وحبسب األحوال، وحبسب قوة 

ذلك فليس وإذا كان ك… العزائم وضعفها، وحبسب األزمان، وحبسب األعمال
وال حد حمدود يطـرد يف مجيـع   للمشقة املعتربة يف التخفيفات ضابط خمصوص، 

فإذن ليست أسباب الرخص بداخلة حتت قانون أصـلى، وال ضـابط   … الناس
على أن املشـاق  … مأخوذ باليد، بل هو إضايف بالنسبة إىل كل خماطب يف نفسه
عليها خيتلف بالنسب  ختتلف بالنسب واإلضافات، وذلك يقضي بأن احلكم املبين

أسهم جبهد املقل يف احملاوالت اجلـادة   -ذا البحث  -ولعلي  .)١(»واإلضافات
املخلصة اليت تنري الطريق أمام املسلمني خارج ديار اإلسالم، واهللا ويل التوفيـق،  

  .وهو حسيب ونعم الوكيل

                                                
  .٢٨٠-١/٢٧٩: الشاطيب، املوافقات )١(
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  المبحث األول

  العمل في توكیالت محالت بیع األطعمة السریعة
  

حلديث عن مدى مشروعية العمل يف توكيالت حمالت بيع األطعمة يتطلب ا
احلكـم   -ثانيـا   - طبيعة هذا العمل، قبل أن نـبني  -أوال  -السريعة أن حندد 

  .الشرعي للعمل يف هذا اال

  :طبيعة عمل حمالت بيع األطعمة السريعة: املطلب األول
رون إىل احلصول توجد بعض املشروعات الناجحة يف الغرب، يسارع املستثم

على توكيالا، ومعلوم أن قبول التوكيل يقتضي تطبيق مجيع املواصـفات الـيت   
  .اخل... ينطوي عليها التوكيل من مكونات وأشكال وأحجام

واألصل أن حمالت بيع األطعمة السريعة ال تقدم احملرمات كاخلمور وحلـم  
: مكان، ومع ذلك اخلنـزير؛ ألن مواصفات األطعمة اليت تقدمها موحدة يف كل

ميكن مراعاة خصوصية بعض األماكن، فتوضع شرحية من حلم اخلنـزير داخـل  
الشطائر، أو تقدم املشروبات الكحولية مع غريها مـن املشـروبات، ويف هـذه    
احلاالت ال يقبل ممن حصل على التوكيل يف هذه األماكن املطالبة باستثناء هـذه  

  .املنتجات احملرمة
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  :حلكم الشرعي هلذه األعمالا: املطلب الثاين
  :أوال احلصول على التوكيل

االستثمار يف هذا النوع من مطاعم الوجبات السريعة اليت تقـدم منتجـات   
ألن الربح الذي جيين من املشاريع احملرمـة   -على إطالقه  -حمرمة شرعا ال جيوز 

 M﴿: خبيث ال جيوز أكله، إذ هو ليس من الطيبات، وقد قـال اهللا تعـاىل  

N O P Q R S T   ﴾)١(.  

فإذا اعتربنا أن هذا العمل يعترب من باب توكيل الكافر املسلم، فقـد نـص   
  .الفقهاء من خمتلف املذاهب على أن الوكيل املسلم ال جيوز أن يباشر احملرم

إن وكل الذمي املسلم بقسمة مرياث فيه مخر وخنــزير مل  « : فعند احلنفية
بيعه وشراؤه يف اخلمر واخلرتيـر؛ ألنـه إمنـا    جيز ذلك من املسلم، كما ال جيوز 

تصرف فيه لنفسه لـو كـان مملوكـا    يتصرف للغري بوكالته يف مال جيوز له أن ي
  .)٢(»له

من جاز له أن يتصرف لنفسه يف الشيء جاز له أن ينـوب  « : وعند املالكية
  .)٣(»فيه عن غريه إذا كان قابال لالستنابة 

                                                
 .٧٢: البقرة) ١(
 .١٥/٧١: السرخسي، املبسوط) ٢(
 .٢/٦٧٧: ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة) ٣(
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الوكيل، وشرطه صحة مباشرته ذلك الشيء : الركن الثالث« : وعند الشافعية
  .)١(»لنفسه 

  .)٢(»املسلم ال جيوز أن يكون وكيال لذمي يف شراء مخر « : وعند احلنابلة
وال خيتلف احلكم إذا اعتربنا هذا العمل من باب املشاركة، فقد نص الفقهاء 
من خمتلف املذاهب على أن شرط جواز مشاركة املسلم غري املسـلمني أن يلـي   

  .)٣(تصرف بنفسه أو حيضره، حىت ال يقع تعامل فيما حرمه اهللا ال

  :العمل يف مطاعم الوجبات السريعة: ثانيا
إذا كان العامل مسلما فال جيوز له أن يعمل يف املطاعم اليت تقدم وجبـات  

وقد رخصت قرارات اامع الفقهية ملن مل جيـد  . تشتمل على اخلمر أو اخلنـزير
يف األماكن اليت خيتلط فيها احلالل واحلرام، بشرط أال يباشر  عمال مباحا أن يعمل

بنفسه فعل احملرم، وأن يبذل جهده يف البحث عن عمل آخر خال من احملرمـات  
والشبهات حىت ال يصيبه داء الفساد؛ ألن االقتراب من احملرم قد جيعل القلب يألفه 

  .)٤(ومييل إليه 
ر عامال غري مسلم يتوىل بيع هـذه  أما إذا كان احلاصل على التوكيل يستأج

 يفاملنتجات احملرمة، وميكنه فصل أمثاا وأرباحها للتخلص منها، فان هذا يـدخل  
                                                

 .٤/٢٩٨: النووي، روضة الطالبني) ١(
 .٦/٣٦٩: ابن قدامة، املغين) ٢(
: ، الشـريازي، املهـذب وتكملـة امـوع    ٣/٦١٧: ، مالك، املدونة٢٢/٦٠: السرخسي، املبسوط) ٣(

 .٧/١١: ، ابن قدامة، املغين١٤/٦٤
 .، وفتوى الس األوريب للبحوث واإلفتاء)١١/٣( ٢٣: ميقرار جممع الفقه اإلسال) ٤(
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 -وأرى . )١(باب املخارج يف احليل اليت أجازها بعض الفقهاء، ومنعها مجهورهم 
  .أن هذا الفصل غري متيسر من الناحية العملية -واهللا أعلم 

                                                
 .٢/٨٦، ٣٨٥، ٣٨٣، ١/٣٣٩: ابن القيم، إغاثة اللهفان) ١(
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  المبحث الثاني

  الصرف اآللي بطاقات
  

لبيان احلكم الشرعي يف استخدام الصرف اآليل، ينبغي أن حندد أوالً كيفيـة  
  .وطبيعة هذه املعاملة

  :كيفية التعامل ببطاقات الصرف اآليل: املطلب األول
البطاقة الصادرة من بنك أو غريه، ختول حاملها احلصول : بطاقة االئتمان هي

  .)١(ينا على حاجياته من السلع أو اخلدمات د
مستند يعطيه مصدره لشخص « : وعرفها جممع الفقه اإلسالمي الدويل بأا

اعتباري، بناء على عقد بينهما، ميكنه من شراء السلع أو اخلدمات ممن  وطبيعي أ
يعتمد املستند، دون دفع الثمن حاال، لتضمنه التزام املصدر بالدفع، ويكن الـدفع  

  .)٢(».. ها يف مواعيد دوريةمن حساب املصدر، مث يعود على حامل
ولن نتعرض هنا ألنواع بطاقات االئتمان، وال للعالقـة بـني أطرافهـا، أو    

  .)٣(التكييف الفقهي هلا، فهذا حمله دراسات مفيدة ليس هنا موضعها 

                                                
)١ (The concise oxford Dictonary (credit card)  
  .٦٧٦-٣/٦٧٥: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عشر) ٢(
، بقلـم  ٧٢-٩هـ، من ص ١٤٢٦، رجب )٢٧(، العدد الرياض –انظر هذه الدراسات يف جملة العدل ) ٣(

 .عبد اهللا الباحوث
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أن بعض عقود إصدار هذه البطاقات يتضمن نصوصا ربويا : حمل البحث هنا
حساا على الفور مبجرد السحب، فما  أديبتقضي بوجوب دفع فوائد أو غرامات 

مدى مشروعية توفري مثل هذه املاكينات يف احملالت اخلاصة اليت تعتمد هذا النوع 
  من البطاقات، مقابل نسبة مئوية حيصل عليها من يوفر مكانا ملثل هذه املاكينات؟

  :)١(بيان احلكم الشرعي : املطلب الثاين
  :ما يلي) ٢/١٢( ١٠٨: جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي

ال جيوز إصدار بطاقة االئتمان غري املغطاة، وال التعامل ا، إذا كانـت  : أوالً
مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حىت ولو كان طالب البطاقة عازما علـى السـداد   

  .ضمن فترة السماح ااين

لـى  جيوز إصدار البطاقة غري املغطاة إذا مل تتضمن شرط زيادة ربوية ع: ثانيا
  .أصل الدين
  : على ذلك عويتفر

  ....-أ 
جواز أخذ البنك املصدر من التاجر عمولة على مشتريات العمل منه،  -ب 

  .شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة ميثل السعر الذي يبيع به النقد

                                                
عبد الستار أبو غدة، نزيه محـاد، حممـد   : ، ويتضمن حبوث٦٧٦-٤٥٩جملة امع، العدد السابق، ص ) ١(

 .العلي القري، حممد بالوايل، الصديق الضرير، علي عندليب وحممد التسخريي
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السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، وال حرج : ثالثًَا
تب عليه زيادة ربوية، وال يعد من قبيلها الرسوم املقطوعة اليت فيه شرعا إذا مل يتر

وكل زيادة علـى اخلـدمات   ، ال ترتبط مببلغ القرض أو مدته مقابل هذه اخلدمة
  ..الفعلية حمرمة؛ ألا من الربا احملرم شرعا

أن ماكينات بطاقات الصرف اآليل تستخدم يف السحب املباشر : ل القولمجم
كما تستخدم يف اإلقراض مقابـل  . اقة، وال حرج يف ذلكمن رصيد حامل البط

وكل هذه العمليات ال عالقة هلا مبن يوفر . نسبة ربوية، وهذا من الربا احملرم شرعا
  .مكانا ألجهزة بطاقات الصرف اآليل يف حمله مقابل نسبة حيصل عليها

أن ختصيص مكان آلالت وأجهزة الصرف اآليل  -واهللا أعلم  -فنحن نرى 
بل نسبة حمددة، هو من قبيل عقود اإلجيار اجلائزة وال يسـأل املـؤجر عـن    مقا

  .)١(التصرفات والعمليات اليت جيريها املستأجر 

                                                
 .٧/٣٠٤: ، ابن جنيم، البحر الرائق٥/١٢٣: ، تبني احلقائق، الزيلعي١٦/٣٨: السرخسي، املبسوط) ١(
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  المبحث الثالث

  العمل في مجال صرف الشیكات
  

  .بتصوير املسألة، قبل بيان احلكم عليها -أوالً  -نبدأ 

  :حقيقة العمل يف هذا اال: املطلب األول
احملالت اليت تتخصص يف صرف الشيكات مقابل نسـبة منـها   توجد بعض 

من ال يتمكنون من التعامل املباشـر   -يف الغالب  -حيث يتقدم إىل هذه احملالت 
مع البنوك ألسباب قانونية تتعلق باإلقامة وحنوها، فتأخذ منهم هـذه الشـيكات   

  .وتقدم إليهم بدهلا نقدا، مقابل نسبة منها

  :)١(عمل يف جمال صرف الشيكات حكم ال: املطلب الثاين

أمر مكتوب وفقا ألوضاع معينة، يوجهه شخص يعـرف باسـم   : الشيك
، ويطلب إليه مبقتضـاه ومبجـرد   )املسحوب عليه(إىل شخص آخر ) الساحب(

مبلغا معينا من النقود من  -أو للحامل  -اإلطالع عليه أن يدفع إىل شخص معني 

                                                
علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، الطبعة السابعة، مكتبة دار القرآن ) ١(
: دار النفـائس ، املعـامالت املاليـة املعاصـرة   ، حممد عثمان شـبري ، ٦٣١، ٦٢٩م، ص ٢٠٠٢: مصر –

، دراسة شرعية ألهم العقود املالية املسـتحدثة ، حممد مصطفى أبوه الشنقيطي، ٢٠٦-٢٠٣ص ، هـ١٤١٦
 .٣٧٠-١/٣٥٩، هـ١٤٢٢: املدينة املنورة –مكتبة العلوم واحلكم 
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ود رصيد يف املصرف ملن أصدره، حساب الساحب، ويشترط إلصدار الشيك وج
  .حىت ال يتعرض للمساءلة القانونية

والتكييف الفقهي والقانوين لعملية حتصيل وصرف الشيكات أـا وكالـة   
بأجرة؛ إذ إن حامل الشيك يوكل صاحب حمل صرف الشيكات يف حتصيل قيمة 

ء الشيك مقابل أجرة حمددة أو نسبة مئوية من قيمة الشيك، وقد أجـاز الفقهـا  
يف تقاضي احلقوق والديون وقبضها من غـري رضـا    -بأجر أو بدونه  -الوكالة 
  .األجرة املتفق عليها -كوكيل  -، فيستحق صاحب احملل )الساحب(اخلصم 

أن من صور القـبض  ) ٤/٦(٥٣وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم 
قابل للسـحب  تسلم الشيك إذا كان له رصيد « : احلكمي املعتربة شرعا وعرفا

، ونفس احلكم جاء يف قرار »بالعملة املكتوب ا عند استيفائه وحجزه املصرف 
: ونصه) هـ١٤٠٩الدورة احلادية عشرة (امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي 

  :قرر الس باإلمجاع ما يلي

يقوم استالم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه يف مسألة صـرف  : أوالً
  .لتحويل يف املصارفالنقود با

يعترب القيد يف دفاتر املصرف يف حكم القبض ملن يريد استبدال عملـة  : ثانيا
سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصـرف أو بعملـة   ، بعملة أخرى

  .مودعة فيه
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أنه ال حرج على من يعمل يف احملالت اليت  -واهللا أعلم  -نرى : وعلى ذلك
ل نسبة منها؛ ألنه وكيل بأجر يف حتصيل قيمة تتخصص يف صرف الشيكات مقاب

  .الشيك



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٤٠٦(

 

  المبحث الرابع

  العمل في محالت بیع المجوھرات
  

احلكـم  : حتديد موضوع املبحث، ونبني يف مطلب آخر: نبني يف مطلب أول
  .الشرعي للعمل يف حمالت بيع اجلواهر

  :حتديد موضوع املبحث: املطلب األول
اجلواهر وصياغة املعادن الثمينة لـبعض  قد يتعرض من يعمل يف حمالت بيع 

خمالفة القواعد الشرعية احلاكمة على بيع الذهب والفضة، وبيع : املخالفات، مثل
الصلبان والتماثيل ورموز الشرك، ومصافحة النسـاء أو مسـاعدن يف ارتـداء    

  .وحنو ذلك... احللي

  :احلكم الشرعي للعمل يف هذه احملالت: املطلب الثاين
  :الفة أحكام بيع الذهب والفضةخم: أوالً

  : صورة الربا يف الذهب والفضة
أن يباع الذهب بالذهب نسيئة يف العوضني، أو يف أحدمها، أو بفضـل  يف  

وأن يبـاع الـذهب   . وكذلك الفضة. أحد العوضني، ولو مع احللول والتقابض
ب وأن جيري اإلقراض بزيادة على األصل يف الذه. نسيئة -أو العكس  -بالفضة 
  .والفضة
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وجيري التعامل اآلن على حتديد سعر اجلرام من الذهب حسب عيـاره، أي  
نسبة ما فيه من الذهب وما فيه من املعادن األخرى كالنحاس والنيكل والـبالتني  

وهكـذا، فيقـوم   ... ١٨أو  ٢١أو  ٢٢أو  ٢٣ذهب عيـار  : وحنوها، فيقال
  .زمان واملكان وحالة السوقبالعمالت النقدية الورقية، وخيتلف السعر باختالف ال

ويالحظ أن الصنعة اليت تشكل الذهب والفضة قد تزيد قيمتها علـى قيمـة   
  .املعدن أضعافا مضاعفة لشهرة الصانع ودقة فنه

كذلك تزيد قيمة بعض املقتنيات املصنوعة من الذهب والفضة علـى قيمـة   
  .املعدن أضعافا مضاعفة لصفتها التارخيية واألثرية

ينا من اعتبار ما دخلته الصنعة أو ما يعد أثرا أدخل يف باب السلع وال مانع لد
والعروض منه يف باب الذهب والفضة؛ لكون املعدن تبعا للصنعة أو القيمة األثرية، 
ويغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف املتبوع، فالعربة للغالب املتبوع الذي هو الصنعة أو 

  .م الرباالقيمة التارخيية، وال جتري فيه أحكا
جاء يف توصيات وفتاوى مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك : وهلذا
يوصي بطرح مسألة استصناع الذهب « : ما يأيت) هـ١٤١٤: عمان(اإلسالمية 

  .»والفضة يف إحدى الندوات القادمة، حلل ما فيها من إشكاالت 
: أبـو ظـيب   ١/٩( ٨٤: وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقـم 

  : ما يلي) هـ١٤١٥
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  : بشأن جتارة الذهب: أوالً
جيوز شراء الذهب والفضة بالشيكات املصدقة، على أن يـتم التقـابض    -أ 
  .بالس

تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة  الذهب املصوغ  -ب 
باجلودة أو  بذهب مصوغ أكثر مقدرا منه؛ ألنه ال عربة يف مبادلة الذهب بالذهب

  .الصياغة
ر يف هذه املسألة؛ مراعاة بكون هذه املسألة مل نظلذا يرى امع عدم احلاجة لل

يبق هلا جمال يف التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعمالت الذهبيـة بعـد حلـول    
  .العمالت الورقية حملها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعترب جنسا آخر

من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جتوز املبادلة بني مقدار  -جـ 
جنس آخر؛ وذلك على اعتبار أن الزيادة يف أحد العوضني مقابلة باجلنس اآلخر يف 

  .»العوض الثاين 
أال حرج على من يعمل يف حمـالت بيـع    -واهللا أعلم  -نرى : لكل ذلك

  .اجلواهر وصياغة املعادن الثمينة

ارتداء احلليمصافحة النساء وإعانتهم يف : اثاني:  
هذه املسألة ليست قاصرة على حمالت بيع اجلواهر، وقد ورد إىل جممع الفقه 

فمن استفسارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن، فأجـاب  ، اإلسالمي
  :على الوجه اآليت) هـ١٤٠٧: عمان - ١١/٣( ٢٣بقراره رقم 
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مصـافحتهن  بعض املسلمات جيدن حرجا يف عـدم  : السؤال الثامن عشر« 
لألجانب الذين يرتادون األماكن اليت يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن األجانب 

  دفعا للحرج، فما حكم هذه املصافحة؟
وكذلك احلال بالنسبة لكثري من املسلمني الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيـات  

هم يف شيء من احلرج على حد مـا  عمصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوق
  .يذكرونيذكرون و

البالغة ممنوعـة شـرعا وكـذلك    مصافحة الرجل املرأة األجنبية : اجلواب
  .»العكس

ال جيوز للعامل املسلم يف حمالت بيع اجلـواهر أن يصـافح   : وبناء على ذلك
النساء األجنبيات، وال أن يعينهن على ارتداء احللي اليت تلبس يف اليد أو الرجل أو 

ا مل جيد عمال مباحا خاليا من الشبهات، فريخص األذن أو العنق أو غريها، حىت إذ
له يف هذا العمل للحاجة اليت ترتل مرتلة الضرورة، على أن تقدر الضرورة بقدرها، 
فال يباشر مثل هذه األعمال إذا أمكن أن يقوم غريه ا، وعليه أن يبذل جهده يف 

  .البحث عن عمل آخر خال من احملرمات والشبهات

  : يل والصلبان وحنوهابيع التماث: اثالثً
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيوز للمسلم أن يتعامل مع مسـلم أو غـري   
مسلم، يف بالد اإلسالم أو خارجها، مبعاملة حمرمة، كبيـع اخلمـر واخلنــزير    
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)٤١٠(

 

والتماثيل والصلبان وحنو ذلك، لعموم النصوص اليت متنع ذلك، ومنها قوله صلى 
  .)١(..."بيع اخلمر واخلنـزير واألصنام إن اهللا حرم: "اهللا عليه وسلم

وذهب أبو حنيفة وحممد إىل جواز أن يبيع املسلم من غري املسلم يف دار الكفر 
وقـال  . )٢(ما هو حمرم كامليتة واخلنـزير واألصنام وأن يقامرهم ويأخذ أمواهلم 

 إذا دخل املسلم دار احلرب بأمان، فال بأس أن يأخذ أمواهلم« : حممد بن احلسن
  .)٣(»بطيب أنفسهم، بأي وجه كان 

أن يؤجر املسلم نفسه  -خالفا لصاحبيه ولألئمة الثالثة  -وأجاز أبو حنيفة 
لكافر، حيمل له اخلمر ويرعى له اخلنازير ويبين له معبدا، وحنو ذلك؛ ألنه لو قصد 

  .)٤(إراقة اخلمر أو طرح امليتة جاز
تضى احلال، وخاصـة فيمـا   أنه ينبغي مراعاة مق -واهللا أعلم  -وحنن نرى 

جرى بشأنه اخلالف؛ فقد ذهب كثري من أهل العلم إىل أن املسلم إذا تزوج مـن  
كتابية فليس له أن مينعها من شرب اخلمر وأكل اخلنـزير وقراءة الكتب املقدسة 

                                                
، ومسـلم يف  )٢٠٨٢(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع امليتة واألصـنام  ) ١(

 ).٢٩٦٠(خلمر وامليتة واخلرتير واألصنام صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي بيع ا
 .٦/١٧٨: ، ابن اهلمام، فتح القدير٦/١٤٧: ابن جنيم، الرب الرائق) ٢(
 .٤/١٤١٠: السرخسي، شرح كتاب السري الكبري) ٣(
 .٨/٢٣١: ، ابن جنيم، البحر الرائق٥/١٢٥: الزيلعي، تبيني احلقائق) ٤(
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لديها واخلروج إىل أماكن عبادا وتعليق شعائر دينها يف عنقها بشرط أال يـؤدي  
  .)١(نة أوالده منها أو من غريها شيء من ذلك إىل فت

قصة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا دعاه  -تعليقا  -وقد أخرج البخاري 
النصارى إىل طعام صنعوه له وملن معه، فلما علم أن مكان الطعام يف الكنيسة أىب 

امض بالناس فليتغدوا ففعل علي ودخل مـع  : الذهاب، وقال لعلي رضي اهللا عنه
ما على أمري املؤمنني لو دخل : كنيسة، وجعل ينظر يف الصدور ويقولالناس إىل ال

  .)٢(فأكل؟ 

                                                
: ، الشـافعي، األم ٢/٣٠٧: ، مالك، املدونة٣/١١١: ر الرائق، ابن جنيم، البح١/٢٦٤: الفتاوى اهلندية) ١(
 .٢/٤٣٨: ، ابن القيم، أحكام أهل الذمة٨/١٢٨: ، ابن قدامة، املغين٤/٨
 .١/٦٣٢: ابن حجر، فتح الباري) ٢(
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)٤١٢(

 

  المبحث الخامس

  محطات الوقود
  

نبدأ يف مطلب أول ببيان الشبهة اليت تتعلق مبحطات الوقـود، مث نـبني يف   
  .املطلب الثاين حكمها الشرعي

  :الشبهة يف حمطات الوقود: املطلب األول
يكون يف كل حمطـة   -ويف كثري من الدول األخرى  -يف الواليات املتحدة 

للوقود حمل لبيع األطعمة اخلفيفة وغريها، ولكنها أيضا تبيع التبغ، والقائمون على 
هذه احملطات يذكرون أنه ال يتخيل رواج العمل يف هذه احملطات عند التخلي عن 

  .بيع التبغ، وقد جرب بعضهم تركه وحصلت هلم خسائر مادية فادحة
هل جيوز ذلك؟ وهل هناك فرق بني بيعه مباشرة أو عن طريق : لسؤال هووا

  املاكينة؟
تباع تذاكر القمار يف أكثر هذه احملطات، فما مدى مشروعية فصل : كذلك

  أرباحها والتخلص منها بتوجيهه يف بعض املصارف العامة؟

  :حكم بيع التبغ وتذاكر القمار: املطلب الثاين
ن العمل يف حمطات الوقود، بضخ الوقود يف السيارات ننبه بادئ ذي بدء إىل أ

وتتعلق الشبهة بأمر آخر يتصل ذه  .وتنظيفها وصيانتها، أمر مشروع وال بأس به
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 .احملطات، يتمثل يف استغالل احملالت امللحقة باحملطة، وفيها يباع احلالل واحملـرم 
لبيان حكم بيعـه   -ا وثاني. لبيان حكم بيع التبغ مباشرة -أوالً  -وهلذا نتعرض 

  .حلكم بيع تذاكر القمار -وثالثًا . بواسطة األجهزة األوتوماتيكية

  : بيع التذاكر مباشرة: أوالً
لن نتعرض هنا لبيان معىن الدخان، أو أضراره على املدخن وعلى من خيالطونه 
وعلى البيئة، فقد تناول كل ذلك بالبسط والتفصيل واإلحصائيات، عـدد مـن   

، وصار لزامـا علـى   )١( دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية متنوعة الباحثني يف
شركات إنتاج السجائر يف أقطار الدنيا التنبيه بالكتابة خبط واضح على علب التبغ 

  .أنه خطر ومسبب للسرطان ويؤدي إىل املوت
وقد اختلف العلماء قدميا وحديثا يف حكم تعاطي التبـغ جبميـع صـوره    

. )٤(، وأكثرهم حكم حبرمته )٣(، ومنهم من كرهه )٢(باحهفمنهم من أ: وأشكاله
أن يأخذ برأي من أباحه أو من كرهه، كما يسـعه   -مباشرة  -وهلذا يسع البائع 

                                                
حممد أمني عثمان، التدخني يف ميزان اإلسالم، عبد الوهاب طويلـة، فقـه األشـربة    : على سبيل املثال) ١(

د علي البار، املوقف الشرعي من التبغ والتدخني، حسن البنا حممد، مكافحة التدخني بني النظرية وحدها، حمم
 .والتطبيق، حسن أمحد شحاته، التدخني وإعاقة التنمية

 .وغريهم... مثل الشيخ احلريري والشيخ النابلسي والشوكاين) ٢(
 .حسن الشطي مثل الشيخ مرعي بن يوسف، والشيخ مصطفى الرحيباين، والشيخ) ٣(
 .العبد القادر القسنطيين، حتفة اإلخوان يف حترمي الدخان) ٤(
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أن يأخذ برأي أيب حنيفة وحممد بن احلسن يف جواز أن يبيع املسلم من غري املسلم 
  .)١(يف دار الكفر ما هو حمرم 

  :كيناتبيع التبغ بواسطة املا: ثانيا
باستئجار مكان يف حمطات الوقود وحمطات  -وغريها  -تقوم شركات التبغ 

املواصالت أو غري ذلك من األماكن املطروقة واملأهولة، تضع فيه منتجاا داخـل  
أجهزة أوتوماتيكية يسهل على املشتري أن حيصل عليها باتباع اإلرشادات املدونة 

د اإلجيـار الـيت اختلـف العلمـاء يف     ويعترب ذلك من قبيل عقو. على املاكينة
  : مشروعيتها

جيوز تأجري احلوانيت والدور وحنوها مطلقا، وللمستأجر أن : فعند احلنفية -١
 .)٢(يباشر فيها ما يشاء من األعمال 

وذهب املالكية إىل عدم اجلواز، فإن فعل وجب التصدق جبميع األجـرة   -٢
 .)٣(بغاء، واإلجارة فاسدة على املساكني إن أجر حانوته لبيع مخر أو ميسر أو 

 .)٤(ويرى الشافعية أن اإلجارة ال جتوز على املنافع احملرمة  -٣

 

                                                
 .٦/١٧٨: ، ابن اهلمام، فتح القدير٦/١٤٧: ابن جنيم، البحر الرائق) ١(
 .٧/٣٠٤: ، ابن جنيم، البحر الرائق٥/١١٣: الزيلعي، تبيني احلقائق) ٢(
 .٢/٢١٧: ات، ابن رشد، املقدمات املمهد٤٢٥-٤/٤٢٣: مالك، املدونة) ٣(
 .١٥/٣: الشريازي، املهذب مع تكملة اموع) ٤(
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وإجارة داره لبيع اخلمر فيها، أو لتتخـذ  « : وكذلك احلكم عند احلنابلة -٤
 .)١(»كنيسة أو بيت نار، وأشباه ذلك فهذا حرام، والعقد باطل 

التبغ، فال فرق بني حكـم  إذا اعتمدنا الرأي القائل حبرمة تعاطي : وعلى ذلك
  .بيعه مباشرة وبني حكم بيعه بواسطة املاكينة، واهللا أعلم

  :حكم بيع تذاكر القمار: ثالثًا
من أصول الشريعة يف باب املعامالت، أمجع عليه أهـل  ) امليسر(حترمي القمار 

وعرفـه  . )٣(تعليق امللك أو االستحقاق باحلظر : وحاصله. )٢(العلم إمجاعا قطعيا 
هو الذي ال خيلو الداخل فيه من أن يكون غامنا إن أخـذ، أو  « : اوردي بقولهامل

وإذا تأملت أحوال هذه املغالبات رأيتها يف « : قال ابن القيم. )٤(»غارما إن أعطى 
قليلها يدعو إىل كثريها، وكثريها يصد عما حيبـه اهللا ورسـوله،   : ذلك كاخلمر

كن يف حترميها نص لكانت أصول الشريعة ويوقع فيما يبغضه اهللا ورسوله، فلو مل ي
وقواعدها وما اشتملت عليه من احلكم واملصاحل وعدم الفرق بـني املتمـاثلني،   

  .)٥(»توجب حترمي ذلك والنهي عنه 
ال جيوز بيع تذاكر القمار إال على رأي أيب حنيفة وحممد الـذي  : وعلى ذلك

ما هـو حمـرم، كامليتـة     -يف دار الكفر  -جييز للمسلم أن يبيع من غري املسلم 

                                                
 .٨/١٣٣، ٦/٣١٩: ابن قدامة، املغين) ١(
 .٨/٤٩٧: ، ابن حجر، فتح الباري٦/٩٤: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
 .٤/٤٩٣: ابن اهلمام، فتح القدير) ٣(
 .٨/٤٩٧: املاوردي، احلاوي الكبري) ٤(
 .١٧٦-١٧٥، ص ابن القيم، الفروسية) ٥(
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 -واهللا أعلم  -وحنن نرى  .)١(واخلنـزير واألصنام، وأن يقامرهم ويأخذ أمواهلم
أن من يتوىل بيع تذاكر القمار يف حمطات الوقود، وهو مضطر لذلك، إذا أمكنـه  
فصل أرباحها والتخلص منها وتوجيهها يف بعض املصارف العامة، فال بأس بذلك 

  .وع من املخارج اليت تفيد إبراء الذمةوال حرج عليه، فهذا ن

                                                
 .٦/١٧٨: ، ابن اهلمام، فتح القدير٦/١٤٧: ابن جنيم، البحر الرائق) ١(
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  مشروع قرار
  

  :بعد الديباجة
توكيالت حمالت بيع األطعمة السريعة اليت تقدم منتجات حمرمة، كاخلمر  -١

واخلنـزير، غري جائزة شرعا، سواء اعتربناها من باب الوكالـة أو مـن بـاب    
 .املشاركة، وفصل أرباحها للتخلص منها غري متيسر عمال

مطاعم الوجبات السريعة اليت تقدم منتجات حمرمة، كـاخلمر  العمل يف  -٢
واخلنـزير، غري جائز يف حال السعة، فإذا اضطر املسلم للعمل ا وجب عليه أال 

 .يباشر احملرم، وأن يبذل جهده يف البحث عن عمل مشروع

ختصيص مكان ألجهزة الصرف اآليل مقابل نسبة حمددة يدخل يف باب  -٣
 .ملؤجر عن تصرفات املستأجراإلجارة، وال يسأل ا

العمل يف حمالت صرف الشيكات مقابل نسبة منها ال حرج فيه؛ ألنـه   -٤
 .من باب الوكالة بأجر، وهي جائزة

ال بأس بالعمل يف حمالت بيع اجلواهر وصياغة املعـادن النفيسـة؛ ألن    -٥
وعلى العامـل أن  . الذهب املصوغ يعترب سلعة، والعمالت الورقية تعترب جنسا آخر

 .مصافحة األجنبيات أو إعانتهن على ارتداء احللي -قدر االستطاعة  -جنب يت

 .اختلف العلماء يف حكم التبغ، واألحوط عدم مباشرة بيعه -٦

  .ال جيوز بيع تذاكر القمار يف حمطات الوقود وال يف غريها
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 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩حممد جرب األلفي، الكويت : الشافعي، حتقيق

 .م١٩٨٨:  عبد اهللا، أصول التنظيم اإلسالمي الدويل، القاهرة: األشعل .٤

 .ج، كتاب األغاين، طبعة دار الكتب املصريةأبو الفر: األصفهاين .٥

حممد جرب، التحكيم ومستجداته يف ضوء الفقه اإلسالمي، حبث منشور : األلفي .٦
الد الثالث عشر،  - سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية - يف جملة أحباث الريموك

:  ، وعلـى األخـص  ٦٥إىل ص  ٤١من ص )  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(العدد الرابع 
٥٣-٥٢. 

عقد الوكالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات  ،حممد جرب: األلفي .٧
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحـدة  (العربية املتحدة وأحكام الفقه اإلسالمي، 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثانية ") ٣٤"

ث الفقهيـة  حممد جرب، العمل القضائي خارج ديار اإلسالم، جملة البحو: األلفي .٨
 .٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥  ،)١٦(السنة ) ٦٣(املعاصرة، العدد 

 .هـ١٣٠٥:  األستانة ،سليم بن رستم، شرح الة: باز .٩
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)٤١٩(

مصطفى ذيب : أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح، حتقيق: البخاري .١٠
 .م١٩٨٧ هـ١٤٠٧: البغا عجمان

 .م١٩٨١:  أمحد بن علي، أصول الدين، بريوت: البغدادي .١١

:  منصور بن إدريس، كشاف القناع عـن مـنت اإلقنـاع، بـريوت    : البهويت .١٢
 .م١٩٨٣

 .ت.د: أبو بكر أمحد بن احلسني، أحكام القرآن للشافعي، بريوت: البيهقي .١٣

: حممد بن عيسى، السنن مع حتفة األحوذي، الطبعة الثالثة، دار الفكر: الترمذي .١٤
 .هـ١٣٩٩

 .م١٨٦٢: اهلند - ن، كلكتاحممد علي، كشاف اصطالحات الفنو: التهانوي .١٥

سليمان بن حممد، األحكام السياسية لألقليات املسـلمة يف الفقـه   : توبولياك .١٦
 .هـ١٤١٨اإلسالمي، دار النفائس والبيارق 

: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ،حممد بن أمحد، القوانني الفقهية: ابن جزي .١٧
 .هـ١٤١٨

هـ ١٣٣٥ :م القرآن، األستانةأبو بكر أمحد بن علي الرازي، أحكا: اجلصاص .١٨
 .هـ١٣٣٨ -

 . م١٩٨٧: القاهرة - عبد الباسط، نظرية االختصاص، دار الفكر العريب: مجيعي .١٩

إمام احلرمني أبو املعايل، كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلـة يف أصـول   : اجلويين .٢٠
 .م١٩٥٠:  القاهرة. االعتقاد
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)٤٢٠(

 

حيح البخـاري، دار  أمحد بن علي، فتح الباري شرح ص: ابن حجر العسقالين .٢١
 .ت.املعرفة، د

علي إبراهيم، مصر يف العصور الوسطى من الفتح العـريب إىل الفـتح   : حسن .٢٢
 .م١٩٤٩:  العثماين، القاهرة

: ٢. حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليـل، ط : احلطاب .٢٣
 . م١٩٧٨

 .٢٠٠٠ :عمان - .رضوان، تطور الفكر احملاسيب، دار الثقافة: حلوة .٢٤

حممد، جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفـة الراشـدة،   : محيد اهللا .٢٥
 .م١٩٨٣: بريوت

رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، دار اإلمـام البخـاري،    ،عدنان حممد :مجعة .٢٦
 .هـ١٣٩٩: سوريا

عبد اهللا حممد، شرح علي خمتصر خليل وحاشية العدوي عليه، املطبعة : اخلرشي .٢٧
 .هـ١٣١٦: العامرة

: حممد الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، القاهرة :اخلطيب .٢٨
 .م١٩٥٨

 .ت.د ،)مصورة عن الطبعة املصرية(املقدمة، طبعة بريوت : ابن خلدون .٢٩

حممد عطية، الشريعة اإلسالمية واألجانب يف دار اإلسـالم، القـاهرة   : مخيس .٣٠
 .م١٩٨٧
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)٤٢١(

ة على اخلصومة وأحكامها املهنية يف الفقـه  عبد اهللا بن حممد، الوكال: آل خنني .٣١
اليت تصـدرها وزارة  ( اإلسالمي ونظام احملاماة السعودي، حبث منشور يف جملة العدل

رجـب   - السـنة الرابعـة   -العدد اخلامس عشر) العدل باململكة العربية السعودية
 .١١٩إىل ص  ٣٢من ص  ،هـ١٤٢٣

ن مع املنهل العذب املـورود  سليمان بن األشعث السجستاين، السن: أبو داود .٣٢
 .ت.د ،حملمود السبكي، دار إحياء التراث العريب

:  حممد بن أمحد، الشرح الصغري علـى أقـرب املسـالك، القـاهرة    : الدردير .٣٣
 .م١٩٧٤

: مشس الدين حممد عرفة، حاشية على الشرح الكبري للدردير، القاهرة :الدسوقي .٣٤
 .هـ١٣٤٥

اإلسالمي والقانون الوضعي، الطبعـة   قحطان، عقد التحكيم يف الفقه: الدوري .٣٥
 .م١٩٨٥:  بغداد - األوىل، مطبعة اخللود

 .م١٩٦١:  مصطفى السيوطي، مطالب أوىل النهي، دمشق: الرحيباين .٣٦

:  حممد رشيد، تفسري اإلمام حممد عبده، املسمى بتفسري املنار، القـاهرة : رضا .٣٧
 .م١٩٧٣

 .م١٩٨١: ، القاهرةأبو زيد، األسس العامة يف التحكيم التجاري: رضوان .٣٨

: مشس الدين حممود بن أمحد، اية احملتاج إىل شرح املنـهاج، ومعـه  : الرملي .٣٩
 .هـ١٢٨٦: حاشية الشرباملسي وحاشية الرشيدي، القاهرة
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)٤٢٢(

 

: حممد ضياء الدين، اإلسالم واخلالفة يف العصـر احلـديث، القـاهرة   : الريس .٤٠
 .م١٩٧٦

القاموس، حتقيق عبد الستار حممد مرتضي احلسيين، تاج العروس شرح : الزبيدي .٤١
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ :أمحد فراج، الكويت

وهبة، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، الطبعـة الثالثـة، دار الفكـر    : الزحيلي .٤٢
 .م١٩٨١ هـ١٤٠١: دمشق

 .م١٩٨٤: دمشق - وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر : الزحيلي .٤٣

وحاشية البنائي  ،شرح خمتصر خليل أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي،: اخلرشي .٤٤
 .هـ١٣٨٢:  عليه، القاهرة

 .م١٩٨٤: عبد الكرمي، نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، بغداد: زيدان .٤٥

مجال الدين أبو حممد بن عبد اهللا بن يوسف، نصب الراية ألحاديـث  : الزيلعي .٤٦
 .م١٩٣٨ هـ١٣٥٧:  اهلداية، القاهرة

، تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، وامشه فخر الدين عثمان بن علي: الزيلعي .٤٧
 .هـ١٣١٥ -١٣١٣:  حاشية شهاب الدين أمحد الشليب، بوالق مصر

:  علي، موسوعة القضايا الفقهيـة املعاصـرة، دار الثقافـة قطـر    : السالوس .٤٨
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 .م١٩٧٥:  عبد العزيز، مبادئ القانون الدويل العام، القاهرة: سرحان .٤٩
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)٤٢٣(

: كر حممد بن أيب سهل، املبسوط شـرح الكـايف، القـاهرة   أبو ب: السرخسي .٥٠
 .هـ١٣٣١

 .م١٩٧٦: حامد، القانون الدويل العام يف وقت السلم، القاهرة: سلطان .٥١

حممد أبو األجفـان،  : عبد اهللا بن جنم، عقد اجلواهر الثمينة، حتقيق: ابن شاس .٥٢
 .هـ١٤١٥: وآخر، دار الغرب اإلسالمي

موسى اللخمي، املوافقات يف أصول الشريعة،  أبو إسحاق إبراهيم بن: الشاطيب .٥٣
 .ت.د ،بريوت - عبد اهللا دراز، دار املعرفة: حتقيق

: اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس، كتاب األم، بـوالق، مصـر  : الشافعي .٥٤
 .هـ١٣٢١

: حممد بشري، القانون الدويل العام يف السـلم واحلـرب، القـاهرة   : الشافعي .٥٥
 .م١٩٧٩

: أسس العمل املصريف اإلسـالمي والتقليـدي، املنامـة    ،حممد نضال :الشعار .٥٦
 .م٢٠٠٥

: حممد بن علي، نيل األوطار شـرح منتقـى األخبـار، القـاهرة    : الشوكاين .٥٧
 .م١٩٦٠ هـ١٣٨٠

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، املهذب يف فقـه اإلمـام   : الشريازي .٥٨
 .م١٩٥٩: الشافعي، القاهرة

 .م١٩٧٣:  الدويل العام، بنغازيحمسن، الوسيط يف القانون : الشيشكلي .٥٩
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)٤٢٤(

 

أمحد، بلغة السالك ألقرب املسالك، مطبوع مع الشـرح الصـغري   : الصاوي .٦٠
 .م١٩٧٤  :للدرير، القاهرة

 .م١٩٨٤:  حممد منصور، أحكام القانون الدويل، اإلسكندرية: الصاوي .٦١

: حممد بن إمساعيل، سبل السالم شرح بلوغ املرام، دار الكتاب العريب: الصنعاين .٦٢
 .هـ١٤٠٦

املوىل أمحد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف : طاش كربى زاده .٦٣
 .هـ١٣٥٦ -١٣٢٨:  الدكن - موضوعات العلوم، حيدر أباد

عالء الدين، معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني مـن األحكـام   : الطرابلسي .٦٤
 .هـ١٣٠٠:  بوالق مصر

، ٢املختار شرح تنوير األبصار، ط حممد أمني، رد احملتار على الدر: ابن عابدين .٦٥
 .الدر املختار للحصكفي: ومعه. م١٩٦٦:  القاهرة

الفتاوى العاملكريية املعروفة بالفتاوى اهلندية، وضعها مجاعة من علماء : عاملكري .٦٦
:  ألمر السلطان حممد أورنك زيب ادر عاملكري، مصر ااهلند برئاسة الشيخ نظام، تنفيذً

 .هـ١٣١١-١٣١٠

:  أمحد خمتار، يف تاريخ املغرب واألندلس، مكتبـة األجنلـو املصـرية   : العبادي .٦٧
 .م١٩٨٦

  :الكويت - حممد زكي، احلكم الشرعي والقاعدة القانونية، دار القلم: عبد الرب .٦٨
 .م١٩٨٢
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عز الدين عبد العزيز، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، القاهرة  : ابن عبد السالم .٦٩
 .م١٩٦٨ هـ١٣٨٨

فواتح الرمحوت البـن  : حمب الدين، مسلم الثبوت وشرحه: رابن عبد الشكو .٧٠
 .هـ١٣٢٤-١٣٢٢نظام الدين، مع املستصفى للغزايل، بوالق، مصر 

 .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧:  بريوت ،أبو بكر، أحكام القرآن: ابن العريب .٧١

: أمحد بن علي بن حجر، رفع اإلصر عن تاريخ قضاة مصر، القاهرة: العسقالين .٧٢
 .ت.د

: فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، إعداد ،اقعبد الرز: عفيفي .٧٣
 .هـ١٤١٨:  وليد إدريس والسعيد بن صابر، دار الفضيلة

-١٩٨٢:  حممد عبد اخلالق، قانون املرافعات املدنية والتجارية، العـني : عمر .٧٤
 .م١٩٨٣

 .م١٩٧٣: اللجوء إىل التحكيم الدويل، القاهرة ،إبراهيم حممد: العناين .٧٥

ـ ١٤٠٢:  حممد فخر الدين، التفسري الكبري، دار الفكـر : ازيالفخر الر .٧٦  هـ
 .م١٩٨١

 .م١٩٦٦هـ١٣٨٦: ، األحكام السلطانية، القاهرةىالقاضي أبو يعل: الفراء .٧٧

إبراهيم بن علي بن حممد، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج : ابن فرحون .٧٨
 .هـ١٣٠٢:  األحكام، القاهرة
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)٤٢٦(

 

: جنلـو املصـرية  ري احملاسبة الدولية، مكتبة األصالح الدين، مقارنة معاي: فهمي .٧٩
 .م٢٠٠٠

-١٣٣٢:  القـاهرة  ،جمد الدين الشريازي، القاموس احملـيط  :الفريوز أبادي .٨٠
 .م١٩١٣

عبد الوهاب  :جملة األحكام الشرعية، دراسة وحتقيق ،أمحد بن عبد اهللا: القاري .٨١
 .م١٩٨١ هـ١٤٠١: إبراهيم أبو سليمان وحممد إبراهيم أمحد علي، جدة

 .م١٩٤٩: شرح الة، بغداد ،منري: القاضي .٨٢

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد املقدسي، املغين شرح خمتصر اخلرقـي،  : ابن قدامة .٨٣
 :ومعه الشرح الكبري على منت املقنع لشمس الدين ابن قدامـة املقدسـي، القـاهرة   

 .هـ ورجعنا كذلك إىل الطبعة اليت حققها عبد اهللا التركي١٣٦٧

هاب الدين أبو العباس، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام املكتب ش: القرايف .٨٤
 .م١٩٨٩:  الثقايف

 .ت.د ،بريوت - دار املعرفة ،الفروق: القرايف نفسه .٨٥

: مكتبة وهبة القـاهرة  ،يوسف، غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي: القرضاوي .٨٦
 .ت.د

:  ألحكام القرآن، القاهرة أبو عبد اهللا حممد بن امحد األنصاري، اجلامع: القرطيب .٨٧
 .م١٩٥٠-١٩٣٣
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قليويب وعمرية، حاشيتان على شرح جالل الدين احمللي ملنـهاج النـووي، دار    .٨٨
 .ت.د: القاهرة -إحياء الكتب العربية 

 .م١٩٨١:  حممد بن أيب بكر، أحكام أهل الذمة، بريوت: ابن القيم .٨٩

 ترتيب الشـرائع،  عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف: الكاساين .٩٠
 .هـ١٣٢٨-١٣٢٧:  القاهرة

،  ٥ط ،إمساعيل بن عمر، البدايـة والنهايـة، دار الكتـب العلميـة    : ابن كثري .٩١
 .هـ١٤٠٩

 :بـريوت   -من تطبيقات فقه املوازنات، دار ابـن حـزم    ،عبد اهللا: الكمايل .٩٢
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

هـ ١٣٨٦:  علي بن حممد بن حبيب، األحكام السلطانية، القاهرة: املاوردي .٩٣
 .م١٩٦٦ -

مقدمة يف أصول احملاسبة املاليـة، دار   ،حممد عباس: عبد احلي، وبدوي: مرعي .٩٤
 .م٢٠٠٣: اإلسكندرية - اجلامعة اجلديدة للنشر

طبعة وزارة الشؤون اإلسـالمية   ،حممد بن عبد الوهاب، خمتصر سرية الرسول .٩٥
 .هـ١٤١٨  :واألوقاف، الرياض

علي بن سليمان، اإلنصاف يف معرفة الـراجح   عالء الدين أبو احلسن: املرداوي .٩٦
 .هـ١٣٧٤:  من اخلالف، القاهرة
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)٤٢٨(

 

تصـحيح  : أبو عبد اهللا بن مفلح املقدسي، كتاب الفروع، ومعـه : ابن مفلح .٩٧
 .م١٩٦٧-هـ ١٣٨٨  :الفروع للمرداوي، القاهرة

 .هـ١٤٠٦: مؤسسة الكتب الثقافية ،اإلمجاع ،حممد بن إبراهيم :ابن املنذر .٩٨

:  بـريوت  - ال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادرمج: ابن منظور .٩٩
 .م١٩٦٨-هـ ١٣٨٨

حممد بن يوسف العبدري، التاج واإلكليل ملختصر خليل، ـامش  : املواق .١٠٠
 .م١٩٧٨،  ٢مواهب اجلليل للحطاب، ط

األشباه والنظائر، حتقيق حممـد مطيـع    ،زين الدين بن إبراهيم: ابن جنيم .١٠١
 .م١٩٨٦:  احلافظ، دمشق

 .هـ١٣١١: لبحر الرائق شرح كرت الدقائق، املطبعة العلميةا .١٠٢

املنهاج مطبوع مـع مغـين احملتـاج     ،أبو زكريا حيي بن شرف: النووي .١٠٣
 .م١٩٥٨:  للخطيب، القاهرة

 .ت.د: روضة الطالبني، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر .١٠٤

 .هـ١٣٤٤:  اموع شرح املهذب، القاهرة .١٠٥

القشريي، صحيح مسلم بشرح النـووي،  مسلم بن احلجاج : النيسابوري .١٠٦
 .هـ١٣٤٩:مكتبة الغزايل، دمشق

  .القاهرة - حممد، قانون القضاء املدين، دار الفكر العريب: هاشم .١٠٧



 محمد جبر األلفي / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٢٩(

 :مصر - جمدي، من فقه األولويات يف اإلسالم، دار التوزيع والنشر: اهلاليل .١٠٨
١٩٩٤. 

ـ    :ابن اهلمام .١٠٩ : اهرةكمال الدين حممد بن عبد الواحد، فـتح القـدير، الق
 .هـ١٣١٥

  .م١٩٥٣: اإلسكندرية - ٢أمحد، املرافعات املدنية والتجارية، ط: أبو الوفا .١١٠



  محمد رأفت عثمان / د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٤٣٠(

   

  أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى 
وما یحل وما یحرم منھا في دیار 

  اإلسالم وخارجھا
  

  

  


  أستاذ الفقھ المقارن

  األزھرجامعة  -العمید األسبق لكلیة الشریعة والقانون 
  عضو مجمع البحوث اإلسالمیة

  عضو المجمع



 محمد رأفت عثمان  / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٣١(
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)٤٣٢(

 

  العمل في توكیالت محالت بیع األطعمة السریعة
  

رع املسـتثمرون إىل  واليت يسا، توجد بعض املشروعات الناجحة يف الغرب
والقبول ذه التوكيالت يقتضى القبول بكل مـا تقدمـه مـن    أخذ توكيالا، 

وال سبيل إىل استثناء هذه املنتجات ، رماتوفيها ما يشتمل على بعض احمل، مبيعات
  :وهنا سؤاالن .احملرمة

هذه التوكيالت مع وجـود  يف  ما مدى مشروعية االستثمار :السؤال األول
  هذه الشوائب؟

هل ميكن استئجار عامل غري مسلم ليتوىل بيع هذه املنتجات  :السؤال الثاىن
  مع فصل أرباحها والتخلص منها ؟، احملرمة

هذه التوكيالت مـع  يف  عن السؤال األول أنه ال جيوز االستثمارواإلجابة 
  : ملا يأيت، وجود حمرمات مثل اخلرتير واخلمر

، أن اهللا عز وجل إذا حرم تناول شئ من املطعومـات أو املشـروبات   :أوال
والشريعة كلها بنيت على حتقبـق  ، فألنه يعلم أن تناول هذا احملرم ضار باإلنسان

سواء ، ومن مصلحة اإلنسان إبعاد الضرر عنه، دنيوية واألخرويةمصاحل اإلنسان ال
  .كان اإلنسان مسلما أو غري مسلم

فعن جـابر  ، أن النصوص الشرعية بينت أنه إذا حرم بيع شئ  حرم مثنه :ثانيا
ى اهللا عليه وسلم يقـول عـام   أنه مسع رسول اهللا صل، بن عبد اهللا رضى اهللا عنه



 محمد رأفت عثمان  / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٣٣(

فقيل يـا  ، واألصنام، واخلرتبر، حرم بيع اخلمر وامليتة إن اهللا".وهو مبكة )١(الفتح
ويستصبح ا ، وتدهن ا اجللود، أرأيت شحوم امليتة فإا يطلى ا السفن، رسول

: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلـك  )٢( هو حرام ، ال: الناس؟ قال
  .)٤("مث باعوه فأكلوا مثنه )٣( إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوه، قاتل اهللا اليهود

وهو هل ميكن استئجار عامل غري مسلم ليتوىل بيـع  ، وأما السؤال الثاين
    مع فصل أرباحها والتخلص منها؟، هذه املنتجات  احملرمة

بدليل ما ، أنه مع كون الشريعة ال متنع استئجار املسلم للكافر، فاإلجابة عنه
" : حديث اهلجـرة قالـت  يف   عنهارواه أمحد والبخارى  عن عائشة رضى اهللا

هاديـا    )٥(واستأجر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بـين الـديل   
وواعداه  )٨( فدفعا إليه راحلتيهما )٧( أمناه، وهو على دين كفار قريش، )٦(خريتا

    .)١( فارحتال، فأتامها براحلتيهما صبيحة ليال ثالث، غار ثور بعد ثالث  ليال

                                                
 .من اهلجرة مكة يف شهر رمضان يف العام الثامن كان فتح )١(
  .هو حرام أى بيع الشحوم، ألن الكالم مسوق له) ٢(
  أىأذابوه - بفتح اجليم وامليم - مجلوه) ٣(
، ومسـلم يف  )٢٠٨٢(حيحه كتاب البيوع باب بيع امليتة واألصـنام  متفق عليه، أخرجه البخاري يف ص) ٤(

  ).٢٩٦٠(صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام 
، )٢١٠٣... (أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلجارة، باب استئجار املشـركني عنـد الضـرورة    )٥(

  ).١١٤٢٣.... (ب جواز اإلجارةوالبيهقي يف سننه الكربى كتاب اإلجارة با
 .أي ماهر باهلداية )٦(
 .ضد اخليانة -بفتح اهلمزة وكسر امليم املخففة  -أمناه  )٧(
 .الصاحل لألسفار واألمحال: الراحلة من اإلبل) ٨(
 .٦/١٨نيل األوطار ، للشوكاين ) ١(
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)٤٣٤(

 

متنع استئجار املسلم لغري املسلم فإننا نرى عـدم   مع كون الشريعة ال :نقول
جواز أن يستأجر املسلم غري املسلم ليتوىل بيع هذه املنتجات احملرمة حىت لو فصلت 

  .أرباحها وختلص منها لثالثة أمور

ويترتب على هذا أنـه إذا  ، أن العامل قائم مقام صاحب العمل :األمر األول
وعا من املنتجات احملرمة فال جيوز له استئجار عامال مسلما كان أو كان املسلم ممن

وإمنا ميـارس عملـه   ، بيعه للسلعةيف  ميثل نفسه ألن األجري ال، غري مسلم لبيعها
فمع أن البيع يتم بواسطة العامـل   ، فهو قائم مقامه، بتفويض من صاحب العمل

عندما تكلموا عن شروط والعلماء ، فكأن صاحب املنتجات هو الذى باعها بنفسه
أو من ، صحة البيع بينوا أنه البد أن يكون البيع قد حدث من مالك للمعقود عليه

استنادا إىل ما ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حلكيم بن ، يقوم مقامه
وهذا هو األصل العام واستثىن من هذا املأذون له من " ال تبع ما ليس لك": حزام
  . )١(ألنه يقوم مقام مالك املبيع، لبيعايف  املالك
، واتساقا مع هذا وهو أن العامل قائم مقام صاحب العمل وأنه الميثل نفسه 

، وجدنا العلماء يصرحون بأن األجري اخلاص ليس مسئوال عن ما هلـك بعملـه  
فإذا أمـره  ، حضورهيف  لكونه يعمل، وذلك ألن املنافع تصري مملوكة ملن استأجره

                                                
 ٢٠٣الروض الربع، للبهوتى ص) ١(



 محمد رأفت عثمان  / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٣٥(

كأنه فعلـه  ، ويصري فعله منسوبا إليه، ويصري نائبا منابه، ملكه صح يف بالتصرف
  .)١( يضمن فلهذا ال، بنفسه

كما لو كانت املنتجات فاسـدة فـإن   ، وهلذا لو ترتب على البيع حق للغري
وإمنا يرجع على من يعمل العامـل  ، املطالبة حبقه على العامليف  يرجع املشترى ال

    ٠حلسابه

بـل   -صحة إجارة اآلدمي لعمل من األعمـال  يف  يشترطأنه  :األمر الثاىن
وعلل العلماء ، فال تصح اإلجارة لبيع مخر، إباحة العمل -كل إجارة يف  يشترط

  .)٢( هلذا بأن املنفعة احملرمة مطلوب إزالتها واإلجارة تنافيها

استنبطها العلماء من أدلة الشريعة أن من اليت  القاعدة الشرعية: األمر الثالث
وهذه املنتجات احملرمة ال ميلـك املسـلم   ، )٣( ميلك تصرفا ال ميلك اإلذن فيه ال

أن  -ولو كان غري مسلم  -فكذلك ال ميلك أن يأذن لغريه ، التصرف فيها بالبيع
  .يتصرف فيها بالبيع

مث يتخلص ، والقول بأنه سيتم فصل األرباح من بيع هذه املنتجات احملرم بيعها
وذلك ألن التخلص من هذه ، بيعهايف  ال يعطى احلق -أيي ريف  -فإن هذا ، منها

سواء كان ماله أومال ، فاملسلم ممنوع من إتالف املال، األرباح لن يكون بإتالفها

                                                
، وبدائع الصنائع ٣/٢٤٦اهلداية للمرغيناين : وسوعة املصادر اآلتيةاملوسوعة الفقهية الكويتية، وذكرت امل) ١(

، وكشاف القناع للبـهويت  ٥/٣٠٨، واية احملتاج للرملي  ١/٤٠٨، واملهذب للشريازي ٤/٢١١للكاساين 
 .٤٢، ٤/٤١، والشرح الصغري ألمحد الدردير ١٠٩، ١٠٨/ ٦، واملغين البن قدامة ٢٥/ ٤
  .طبع إدارة املعاهد األزهرية٢٦٥بن يونس البهويت ص الروض املربع، ملنصور) ٢(
 .٣٢٣قواعد األحكام، لعز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم ، املعروف بالعز بن عبد السالم ص) ٣(
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)٤٣٦(

 

وجه مـن  يف  أن يكون التخلص منها بطريق التربع ا - إذن - فاملتصور، غريه
وما ماثـل  ، ليتامىكتوزيعها على الفقراء واملساكني أو دفعها لدار ل، وجوه اخلري

فليس ، إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا: وهذا أمر تبني حكمه القاعدة الشرعية، ذلك
وإمنا هو إبعاد للمال املكتسب ، هلذا العمل ثواب الصدقات البعيدة عن الشبهات

  .بطريق غري مشروع عن ملكية الذى اكتسبه ختلصا من وزراكتسابه وحيازته
بالد الغرب أن ينشئوا الشـركات  يف  ا املسلمنيفاملطلوب من إخوانن، وبعد

وليس التحايل ، ميكنها أن متارس نشاطها التجارى بعيدا عن احملرماتاليت  الكربى
  . على بيع هذه احملرمات



 محمد رأفت عثمان  / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٣٧(

  المبحث الثاني

  بطاقات الصرف اآللي
  

كثري من األماكن لتمكن طالىب الشراء مـن  يف  توجد بطاقات الصرف اآليل
النقد عند احلاجة إليه؛ ومن املعلوم أن من الناس من يسحب احلصول على بعض 

ومنهم من يسحب قرضا مقابل نسبة ربوية ، ذلكيف  من حسابه مباشرة وال حرج
فما مدى مشروعية توفري مثـل هـذه   ، يبدأ حساا على الفور مبجرد السحب

هـذه   احملالت اخلاصة مقابل نسبة جتعل ملن يوفر لديه مكانا ملثـل يف  املاكينات
  املاكينات؟

ال حنتاج إىل تأكيد أن التعامل بالربا أمر حمرم وهو من األمور املعلومة مـن  
وال ، فالذي يأخذه املرايب من احملرمات الثابتة بالدليل القطعـي ، الدين بالضرورة

  .الربويأن يتملك املال الناتج عن التعامل  -بناء على هذا  -جيوز 
عبارة عن أخذ بعـض أصـحاب   هي  كمهاحنن بصدد بيان حاليت  واملسألة

احملالت اخلاصة أجرة نظري وجود ماكينات تقوم  بعمل نسبة ربوية على القـرض  
اليت  وهذه األجرة، الذى اقترضه طالب الشراء من املصرف مصدر بطاقة االئتمان

حسبت للمصـرف مصـدر   اليت  جزء من النقودهي  حصلت عليها هذه احملالت
ألا مثرة تعامل ربوى بني ، نقود حمرمةهي  حسبت للمصرف اليت والنقود، البطاقة

كل قرض : فالقاعدة الفقهية، حامل البطاقة واملصرف الذى وفر له املبلغ املقترض
تعامله الربوي بواسطة يف  فتكون معاونة هذه احملالت للمصرف، جر نفعا فهو ربا
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)٤٣٨(

 

ألـا بعـض   ، حمرمة حتصل عليها نقودااليت  والنقود، هذه املاكينات عمال حمرما
وهلذا جيـب  ، وبعض احلرام حرامالربوي، تعامله يف  حسبت للمصرفاليت  النقود

فالشرع إذا ى عن شئ فإن النهي يتوجه إىل  االجتناب الكامل ملا ى الشرع عنه
، وب األمـوال ، كالسرقة، القليل والكثري من املنهى عنه إذا كان له قليل وكثري

إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا ":  عليه وسلمقال صلى اهللا، والربا
  .)١("يتكم عن شئ فانتهوا

  

                                                
متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنة رسول اهللا ) ١(

، ومسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب تـوقريه صـلى اهللا عليـه وسـلم     )٦٧٤٤(صلى اهللا عليه وسلم 
)٤٣٤٨.(  



 محمد رأفت عثمان  / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٣٩(

  المبحث الثالث

  العمل في مجال صرف الشیكات

  
، صرف الشيكات مقابل نسبة منـها يف  تتخصصاليت  توجد بعض احملالت

ـ يف  حيث يتقدم إىل هذه احملالت ع الغالب من ال يتمكنون من التعامل املباشر م
فتأخذ منهم هذه الشيكات وتقدم ، البنوك ألسباب قانونية تتعلق باإلقامة وحنوها

  العمل ؟ ١فما مدى مشروعية هذ، إليهم بدهلا نقدا مقابل نسبة منها
ألمر  أو، يعرف الشيك بأنه أمر صادر إىل مصرف من شخص له حساب فيه

  .أو حلامله، شخص معني
الشيك هو دين للشـخص الـذى    وعلى هذا فإن مبلغ النقود املدون على

فإذا حدثت هـذه  ، فهو دائن واملصرف املسحوب عليه مدين، يستحق الدفع له
هـذه املسـألة   يف  وللعلماء، الصورة املذكورة فهى بيع الدين لغري من عليه الدين

  .أربعة آراء
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)٤٤٠(

 

سواء كان ذلك بعوض ، جيوز متليك الدين لغري من عليه الدين :الرأى األول
ورأى لـبعض فقهـاء   ، وهذا الرأي رواية عن أمحد بـن حنبـل   ،أوبغري عوض

 . )١(الشافعية

سواء كان ذلك بعـوض  ، ال يصح متليك الدين لغري من عليه :الرأي الثاين
  .أوبغري عوض

وال له من السـلطة  ، يدهيف  وعلل هلذا الرأي بأن الدائن يتصرف فيما ليس
، مقدور البائع أن يسلمهيف  فيكون بيعا لشيء ليس، شرعا ما ميكنه من قبضه منه

والرسول صلى اهللا عليه وسـلم  ، وذلك غرر، أنكر الدين أو، إذ رمبا منعه املدين
  .)٢( فال جيوز، ى عن الغرر

واستثنوا من عدم جواز متليك الدين لغري من هـو  ، هذا ما يراه فقهاء احلنفية
  : عليه ثالث صور

                                                
، وجمموع فتـاوى  ٤/١٩٩املبدع بشرح املقنع : ، وذكرت املصادر٢١/١٣٠املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(

 ، واملنشـور يف القواعـد  ٥/١١٤، وذيب سنن أىب داود وايضاح مشكالته البن القيم ٢٩/٥٠٦ابن تيمية 
  .٢/١٦١للزركشي 

، وتبـيني احلقـائق   ٤/١٦٦حاشية ابن عابدين : ، وذكرت املصادر٢١/١٣١املوسوعة الفقهية الكويتية) ٢(
، وفـتح  ٤/٨٩، واية احملتـاج  ٢/٨٥، وأسىن املطالب ٣٥٨، ٣٥٧، واألشباه والنظائر البن جنيم ص٤/٨٣

، وشـرح منتـهى   ٣٣١للسيوطي ص ، واألشباه والنظائر٩/٢٧٥، واموع شرح املهذب ٨/٤٣٩العزيز 
، والشـرح  ٧/٣١٠٤، وبدائع الصنائع ٢٩٣، ٣/٢٩٤، وكشاف القناع ٤/١٩٩واملبدع  ٢/٢٢٢اإلرادات 

 .٤/٣٤٢الكبري على املقنع 
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)٤٤١(

قبض ذلك الدين من يف  ينإذا وكل الدائن الشخص الذى ملكه الد :األوىل
، ويقبض الدين من املدين بوصفه وكيال عن الـدائن ، فتصح هذه الصورة، مدينه

  .وتنتقل ملكية الدين إليه

، إذا أحال الدائن الشخص الذى ملكه الدين على املـدين  :والصورة الثانية
، ويكون قبضه للدين من املدين بوصفه حماال من الدائن عليه، فتصح هذه الصورة

  .ومبجرد أن يقبض الدين تنتقل ملكية الدين إليه

وعللوا هلذا بأن ، فتصح  بالدين لغري من هو عليه، الوصية :والصورة الثالثة
ما ينتقل امللك عـن  فينتقل امللك فيه ك، الوصية متليك مضاف إىل ما بعد املوت

    .)١( طريق املرياث

ويستثىن مـن  ، ه الدينأنه جيوز بيع كل الديون لغري من علي :والرأي الثالث
ذلـك بـني   يف  ال فرق، وجيوز أيضا بيعها للذى عليه الدين، )٢(ذلك دين السلم 

لكن يشترط جلواز ذلك الشروط ، بيعها لغري من عليه الدين وبيعها للمدين  نفسه
  :اآلتية

  .أن يكون الدين حاال: أوال

  .أن يكون املدين مقرا ذا الدين: ثانيا

                                                
، واألشـباه  ١٦٦ص ٤حاشية ابـن عابـدين ج  (رد احملتار:املوسوعة الفقهية الكويتية، وذكرت املصادر) ١(

  .٧/٣١٠٤والبدائع  ،٣٥٨، ٣٥٧والنظائر البن جنيم ص
منهاج الطالبني، للنووي مطبوع مع مغىن احملتاج للشـيخ حممـد   .السلم هو بيع شى موصوف يف الذمة) ٢(

 .٢/١٠٢الشربيىن اخلطيب 
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)٤٤٢(

 

يف  أو توجد بينة عليه ال يتحمل الدائن كلفـة ، مقتدرا أن يكون غنيا: ثالثا
  .إقامتها

  
. جملس العقد إذا كان البيع للدين لغري من  هو عليهيف  يشترط التقابض: رابعا

الذي ميكن أن ينشأ نتيجة لعدم قدرة الدائن على تسليم  )١( وهذا لكى ينتفى الغرر
  .)٢(حه كثري من أئمة املذهبفقه الشافعي صحيف  وهذا قول. الدين ملشترى الدين

أنه جيوز بيع الدين لغري من عليه الدين إذا تـوافرت مثانيـة   : الرابع يوالرأ
  : هي ذكرها املالكية أصحاب هذا الرأي، شروط
ألنه إذا كان مؤجال فإنه يكون من بيع الـدين  ، أن يكون الثمن معجال -١
  .بالدين
وذلك ، ن كان غنيا أو فقرياليعلم حاله إ، البلديف  أن يكون املدين حاضرا-٢

  .وال يصح أن يكون املبيع جمهوال، ألنه عوض الدين خيتلف باختالف حال املدين

                                                
الغرر هو األمر اهول العاقبة، وورد هذا النهي يف احلديث الذي  أخرجه مسلم يف صـحيحه كتـاب   ) ١(

، والترمذي يف سننه كتاب البيوع، بـاب مـا   )٢٧٨٣(لبيع الذي فيه غرر البيوع، باب بطالن بيع احلصاة وا
، وابن ماجـة  )٤٤٤٢(، والنسائي يف سننه كتاب البيوع باب بيع احلصاة )١١٥١(جاء يف كراهية بيع الغرر 

 ).٢١٨٥(يف سننه كتاب التجارات باب النهي عن بيع احلصاة وبيع الغرر 
، ٣٣١، واألشباه والنظائر للسـيوطي ص ١/٢٧٠رت املصادر املهذب املوسوعة الفقهية الكويتية، وذك) ٢(

، وروضة الطـالبني للنـووي   ٤/٩٠، واية احملتاج ٨/٤٣٩، وفتح العزيز ٩/٢٧٥واموع شرح املهذب 
 .٢/٨٥، وأسىن املطالب ٣/٥١٤



 محمد رأفت عثمان  / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٤٣(

وأما إذا كان منكرا له فإنه ال جيوز بيع هذا ، أن يكون الدين على مقر به -٣
  .وذلك حسما للمنازعات، الدين ولو كان ثابتا بالبينة

وز أن يكون جبنسه لكن بشـرط أن  وجي، أن يكون بيع الدين بغري جنسه -٤
  .يكون مساويا له

صـحة  يف  ألنه يشترط التقـابض ، أن ال يكون ذهبا بفضة وال العكس -٥
  .بيعها

  .أن ال يكون هناك عداوة بني املدين ومشترى الدين -٦
وهذا الشرط لالحتراز مما لـو  ، أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل قبضه -٧

  .جيوز بيعه قبل قبضهألن الطعام ال ، كان طعاما
  . )١( أن ال يقصد املشترى إعنات املدين واإلضرار به -٨

، ونرى بعد ذكر هذه اآلراء اختيار القول الذى صححه أئمة فقهاء الشافعية
الـيت   وبالشـروط ، وهو جواز بيع الدين لغري من عليه الدين ويستثىن دين السلم

الـيت   يتم بني بعض احملـالت ونرى بناء على هذا جواز التعامل الذى ، ذكروها
صرف الشيكات ومستحق الصرف فتعطيه بدل الشيكات نقدا مقابل يف  تتخصص
ذكرها أصحاب الرأي الذي اخترناه متوافرة يف اليت  ونرى أن الشروط، نسبة منها

    .هذه املعاملة

                                                
والزرقاين  وما بعدها، ٢/٥٦٤منح اجلليل : وذكرت املصادر ١٣٢-٢١/١٣٠املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(

، ٥/٧٧، وشـرح اخلرشـي   ٢/٦٥٧وما بعدها ، واملوطأ  ٢/٤٧، والبهجة شرح التحفة ٥/٨٣على خليل 
  .٢/٤٨والتاودي على التحفه 
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)٤٤٤(

 

، حالة أن يكون الدين حـاال يف  فغالب الظن أن هذه احملالت لن تتعامل إال
وال حنتاج إىل ، أن املصرف الذى حول عليه الشيك يقر بقيمة الشيكومن املقرر 

ه يسلم الشيك جملس العقد حاصل ألنيف  والتقابض، تأكيد أن املصرف غىن مقتدر
الديون يشـعر بأنـه ال يشـترط    يف  وتعبري الفقهاء بالبيع، ويقبض قيمته مباشرة

حتصـل  اليت  النسبة وحيسن أن نالحظ أن، القيمة بني الدين والعوضيف  التساوي
هذا التعامل وكنوع مـن  يف  تقوم االيت  عليها هذه احملالت تكون مقابل اخلدمة

وما يرضاه امع ، وعلى كل حال فهذا الرأى أعرضه للمناقشة .العمل التجاري
  . هو ما أرضاه ولو خالف ما أبديته من رأى قابل للخطأ والصواب
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  محمد عثمان شبير/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٤٤٦(

   

  

 لوىلبثر الضرورة والحاجة وعموم اأ
  واعتبار المآل فیما یحل ویحرم

  
  
  

  

  


جامعة  -رئیس قسم الفقھ واألصول بكلیة الشریعة 

  قطر
  عضو المجمع
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)٤٤٨(

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة

  
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه، 

   .ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين
ـ  افإن األقليات املسلمة يف الغرب أصبحت واقع.. بعد أما حيـث  املموس ،

حصل الكثري منهم على إقامات قانونية، وبعضهم حصل على جنسية البلد الذي 
يقيمون فيه، وأصبح هلم حق املواطنة واالنتخاب وغري ذلك مما تقره دساتري البالد 

والتربويـة، والثقافيـة،   اليت أقاموا فيها، كما أصبح هلم مؤسسـام الدينيـة،   
فقد وصل عددهم يف أمريكا حوايل . واالجتماعية، والسياسية مبا يتناسب وعددهم

عشرة ماليني، ويف فرنسا مخسة ماليني، ويف أملانيا ثالثة ماليـني، ويف بريطانيـا   
مليون ونصف، ويف إيطاليا أكثر من مليون، ويف هولندا تسـعمائة ألـف، ويف   

ألمر الذي جعل الساسة يف الغرب يزورم يف مؤسسام، ا. بلجيكا ستمائة ألف
  .وينشدون ودهم وتأييدهم ألغراض انتخابية

وبالرغم من هذه األمهية هلذه الشرحية يف اتمع الغريب؛ إال أا حتـيط ـا   
منها ما يتعلق باهلوية، فهل يعيشون يف عزلة عن اتمـع  : ظروف معيشية صعبة
التفكـك  : ما يتعلق بالناحية االجتماعيـة مثـل  : ، ومنهاالغريب، أم يندجمون فيه

: ما يتعلق بالناحية االقتصادية مثـل : األسري، وعدم كفالة القريب لقريبه، ومنها
وقد ترتب علـى  . تفشي البطالة بينهم، وصعوبة احلصول على عمل مناسب هلم
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)٤٤٩(

ألفراد ذلك تداخل أمور احلالل واحلرام يف كثري من األعمال، حبيث يصعب على ا
من مسائل تلك األعمـال والوظـائف    امما جيعل كثري. االحتراز عن احلرام فيها

شائكة حتتاج من الفقيه يف هذا العصر إىل التبصر يف أية مسألة من مسائلها وإجالة 
النظر فيها من مجيع جوانبها، ويف كل أبعادها، وإعادة النظر يف مآالا املستقبلية 

ذلك مع مراعاة كليات القرآن الكرمي والسنة النبوية ومقاصد واملوازنة بينها يف كل 
يف سـريته   صلى اهللا عليه وسـلم  الشريعة ومنهاجها القومي، وتطبيقات الرسول

والظروف املعيشية لتلك األقليات للخروج  ،العطرة، وتطبيقات خلفائه يف جهادهم
اضـطراب  برأي فقهي وسط ال تشدد فيه وال تساهل؛ حيمى تلك األقليات من 

الفتاوى واختالفها، ومينعهم من الذوبان يف اتمع الغريب، أو االنعزال ورفـض  
وبناء على ذلك ال بد من دراسة موضوع أثر الظـروف  .معطيات التقدم العلمي

املعيشية من الضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعتبار املـآل يف حـل األعمـال    
  .والوظائف وحرمتها

الشريعة بأمريكا إىل أمهية هذا املوضوع، فخصص لـه  وقد تنبه  جممع فقهاء 
وهو املؤمتر اخلامس الذي سيعقد مبملكـة البحـرين يف خريـف    الًكام امؤمتر ،

أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعتبار املآل فيما حيـل  ": بعنوان) م٢٠٠٧(
ر وهو يشتمل على ثالثة حمـاو "وحيرم من املهن والوظائف خارج ديار اإلسالم 

وكلفين بالكتابة يف احملور الثالث منه، وهو ما يتعلق بأثر الضرورة واحلاجة . رئيسة
وعموم البلوى واعتبار املآل فيما حيل وحيرم من األعمال يف اـال اهلندسـي،   

وقـد سـبق أن   . والسمسرة، وقيادة سيارات األجرة، وحمالت البقالة، واملطاعم
والوظائف وأثر الظروف املعيشية يف الغرب يف  األعمال": بعنوان الًمطو اكتبت حبثً
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)٤٥٠(

 

ورأيت أن العنوان اجلديد الذي كلفت به يقترب مـن العنـوان   " حلها وحرمتها
السابق، من حيث التأصيل والتنظري، وخيتلف معه من حيث بعـض التطبيقـات،   
ولذلك أبقيت قي البحث احلايل على ذلك التأصيل والتنظري مـع االختصـار يف   

، والدمج لبعض املباحث، وأضفت بعض التطبيقات الـيت تتعلـق   بعض األحيان
  : بالعنوان احلايل، ولذلك جاء هذا البحث يف ثالثة مباحث وخامتة

  .حقيقة األعمال والوظائف: املبحث األول

الضوابط الفقهية والظروف املعيشية وأثرها يف حل وحرمـة  : املبحث الثاين
  .األعمال

  .فقهية لألعمال والوظائف يف الغربالتطبيقات ال: املبحث الثالث

  .خلص فيها أهم نتائج البحث: اخلامتة
لوجهه الكـرمي، وجيعلـه يف ميـزان     اواهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالص

  .حسنايت يوم ال ينفع مال وال بنون
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  المبحث األول

  حقیقة األعمال والوظائف

  
بـد مـن بيـان    عي لألعمال والوظائف يف الغرب القبل حتديد احلكم الشر

حقيقتها من حيث معناها، ومشروعيتها، وأقسامها، وحكمهـا التكليفـي؛ ألن   
  : وفيما يلي بيان ذلك .احلكم على الشيء فرع عن تصوره

  : معىن كل من األعمال والوظائف: املطلب األول
إن مفهوم األعمال والوظائف يتوقف على حتديد معىن كل مـن األعمـال   

  : وفيما يلي بيان ذلك. صطالحوالوظائف يف اللغة واال

  : معىن األعمال: الًأو
عملت : فيقال. مجع عمل، وهو يف اللغة يدل على كل فعل يفعل: األعمال

عمال، وعملة، : إذا فعلته أو صنعته، والفاعل عامل، واجلمع: الًالشيء أعمله عم
  .)١( وعاملون

قصد صـادر  يطلق على كل فعل يكون من اآلدمي ب والعمل يف االصطالح
عن فعل وروية، فال يطلق العمل على الفعل الصادر من اجلمادات، وال احليوانات؛ 

                                                
، واملفـردات لألصـفهاين   ٢/٥٨٨، واملصباح املنري للفيـومي  ٦٧٧معجم مقاييس اللغة البن فارس ص )١(

 .٦٣٠، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري ص٣٤٨ص
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)٤٥٢(

 

. إال ما جاء يف البقر العوامل باعتبار أن اإلنسان هو الذي يسريها ويعمل عليهـا 
كل فعل كان بقصد وفعل سواء كان من ": وعرفاه صاحبا معجم لغة الفقهاء بأنه

فالعمل يعم أعمـال القلـوب    )١("جلوارح كالصالةأفعال القلوب أم من أفعال ا
واجلوارح، فإن حترك اجلسم أو القلب بعمل يوافق الشرع مسي طاعة، وإن حترك 

  .بعمل خيالف الشرع مسي معصية

يطلق على كل فعل يقوم به اإلنسـان   والعمل يف جمال االقتصاد اإلسالمي
يقوم بالفعل حلساب ويطلق على من . حلساب غريه بأجر معني، أو حلساب نفسه

 )٢( غريه العامل، ويطلق على من يعمل حلسابه، وعنده عمال يعملون رب عمـل 
مثل الوزير والـوايل، وعامـل   ) والية(والعامل هو كل من أوكل إليه عمل عام 

البنـاء،  : أو أوكل إليه عمل خاص مثـل . الصدقات والقاضي واحلاجب وغريه
  .والصباغ، واخلياط وغري ذلك

 ذا املعىن أعم من الوظيفة اليت سيأيت بيان معناها وأعم من احلرفـة  والعمل
: وهـي . فاالحتراف يف اللغة مأخوذ من احترف الشخص حرفة ما. واالحتراف

يف حني إن العمل يطلق على . العمل الذي حذق به الشخص واختذه دأبه وديدنه
دنـه، أم مل  الفعل سواء حذق به الشخص أم مل حيذق به، وسواء اختذه دأبه ودي

  .)٣( يتخذه دأبه وديدنه

                                                
 .٣٢٢معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنييب ص) ١(
 .٦٣٠، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري ص٣٠٢املرجع السابق ص) ٢(
 .٢٠٢معجم املصطلحات االقتصادية لرتيه محاد ص )٣(
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)٤٥٣(

الفعل الصادر من شخص أو أشخاص يزاولون : والعمل يف االقتصاد املعاصر
امشروع احرفي اأو تبادلي اأو جتاري اأو صناعي ١( بقصد حتقيق الربح اأو خدمي(.  

ويعد العمل يف االقتصاد املعاصر أحد األركان األساسـية لإلنتـاج وهـذه    
  .)٢( األرض، ورأس املال، والعمل، والتنظيم :األركان هي

معىن الوظائف: اثاني :  
مجع وظيفة وهي يف اللغة مأخوذة من وظف، وهو يف األصل يدل : الوظائف

من  اإذا قدرت له كل حني شيئً: وظفت لفالن كذا: على التقدير للشيء، فيقال
ومجع . مل عليهإذا قدرت الع: اوظفت عليه العمل توظيفً: ويقال. رزق أو طعام

  .)٣( الوظيفة وظف، ووظائف

العمل الـدائم بـأجر يف شـركة أو مؤسسـة     ": والوظيفة يف االصطالح
هي العمل الذي يقوم به الشخص حلسـاب غـريه   : وبعبارة أخرى )٤("حكومية

ويطلق على قيام الشخص بعمل معني يف شركة خاصة . مقابل أجر معني يتقاضاه
على قيام الشخص بعمل معني يف مؤسسة حكومية  يف حني يطلق" األجري اخلاص"
أما يف القوانني اإلدارية املعاصرة فيطلق على قيام . هذا يف الفقه اإلسالمي" الوالية"

يف حني يطلق على القيام " الوظيفة اخلاصة"الشخص بعمل معني يف شركة خاصة 
                                                

 .٨١بتصرف من املعجم الشامل للمصطلحات االقتصادية واإلدارية لبشري العالق ص) ١(
، وأصول االقتصاد السياسي ألمحد أبـو  ٢٠٤تصاد السياسي حلازم البيالوي صبتصرف من أصول االق) ٢(

 .٢٠٧، ومبادئ االقتصاد التحليلي حملمد مظلوم ص١٠٤إمساعيل ص
 .٢/٩١٥، واملصباح املنري للفيومي ١٠٥٧معجم مقاييس اللغة البن فارس ص) ٣(
 .٥٠٦معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنييب ص) ٤(
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)٤٥٤(

 

فة الوظي" -حسب املصطلح العلمي الفرنسي  -بعمل معني يف مؤسسة حكومية 
وتعـرف الوظيفـة   " اخلدمة املدنية"وحسب املصطلح العلمي اإلجنليزي ". العامة

كيان قانوين قائم يف إدارة الدولة، وهي تتألف من جمموعة أعمـال  ": العامة بأا
متشاة ومتجانسة، توجب على القائم ا التزامات معينة مقابل متتعـه حبقـوق   

  )١("معينة
  : )٢(عن الوظيفة اخلاصة وأهم ما مييز الوظيفة العامة

الوظيفة العامة ذات طابع حكومي يؤديها الشخص يف دوائر احلكومـة   -١
يف حني إن الوظيفة اخلاصة ذات طابع خاص يؤديها املوظف يف . وممتلكاا العامة

 .مقرات املؤسسة ودوائرها اخلاصة

يف حني  تعترب الوظيفة العامة أداة مهمة من أدوات السياسة العامة للدولة -٢
 .تعد أداة من أدوات سياسة الشركة اخلاصة اخلاصةإن الوظيفة 

تتصف الوظيفة العامة بصفة اإللزام ووجوب التنفيذ حتت طائلة القانون  -٣
يف حني إن الوظيفة اخلاصة ال تتصف ذه الصفة، لكنـها  . اخلاص ذه الوظيفة

 .ختضع لنظم خاصة بالشركة

ة يف الدول املعاصرة بصعوبة التعديل والتغيري؛ تتصف قوانني الوظيفة العام -٤
يف . ألا متر بقنوات متشعبة ومتعددة تتعلق بالسلطة التنفيذية والسلطة التشـريعية 

                                                
 .٧وإدارة شؤون املوظفني لفوزي حبيش صالوظيفة العامة  )١(
 .٢٣-٢٢بتصرف من املرجع السابق ص ) ٢(
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)٤٥٥(

حني إن نظم ولوائح الوظيفة اخلاصة تتصف بسهولة التعديل والتغيري؛ ألا متـر  
 .بقناة واحدة، وهي جملس إدارة الشركة

واخلاصة أخص من العمل؛ ألن العمـل يف جمـال   والوظيفة بنوعيها العامة 
االقتصاد اإلسالمي يطلق على كل فعل يقوم به اإلنسان حلساب غريه بأجر معني 

يف حني إن الوظيفة تطلق على كل فعل دائم بأجر يف شـركة  . أو حلساب نفسه
  .خاصة أو مؤسسة حكومية

  : مشروعية األعمال والوظائف: املطلب الثاين
هللا تعاىل تكفل برزق كل ما يف األرض من إنسان وحيوان يف بالرغم من أن ا

      ,    +      *     (    )      '    & %    $   #    "     ﴿: تعــاىلقولــه 

إال أنه سبحانه وتعاىل طالـب اإلنسـان بالسـعي يف األرض     )١(﴾-
  : والعمل واالحتراف، ومن األدلة على مشروعية العمل لإلنسان الكتساب رزقه

ــه ت -١ ــاىلقول  ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ �  ~ ﴿ : ع
§ ̈     © ª « ¬ ® ¯    ±°  ² ³ 

إمنا ": قال قتادة. فقد كان داود عليه السالم حيترف صناعة الدروع )٢(﴾  ´

  ̀  _ ﴿ : قال تعاىل". اكانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حلقً

                                                
 .٦: هود) ١(
 .٨٠، ٧٩: األنبياء) ٢(
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a   b c    d     e    f    g    h   i j    k    l m       n      o  
p  ﴾)٢(ال توسع احللقة فتقلق املسمار، وال تغلظ املسمار فتقد احللقة: أي )١(. 

 ¢ ¡ �  ~ |{ }       y z ﴿: وقوله تعاىل -٢
£ ¤      ¥ ¦ §      ̈© ª «    ¬   ® ̄ °    ± ² 

´³ µ ¶  ̧¹ »º  ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã  

Ä Å Æ  Ç  ﴾)عية الوظيفة اخلاصة فهاتان اآليتان تدالن على مشرو )٣
ـ  افقد طلبت ابنة شعيب من أبيها أن يتخذه أجري" األجري اخلاص" يعمـل   اخاص

 .)٤( لديهم التصافه بالقوة واألمانة

   À      Á       Â      Ã      Ä      Å         ¿     ¾      ½      ¼      «﴿ : وقوله تعاىل -٣

Æ     Ç    È     É   Ê﴾)ت تدل علـى مشـروعية الوظيفـة    فهذه اآليا )٥
 احيث سأل موسى عليه السالم ربه أن جيعل أخاه هارون وزيـر " الوالية"العامة

 .يعينه يف وظيفته ويستشريه يف تصريف األمور

                                                
 .١١-١٠: سبأ )١(
 .٣/١٧٨تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٢(
 .٢٧ -٢٦ صالقص) ٣(
 .٣/٣٦١املرجع السابق ) ٤(
 .٣٢-٢٩: طه )٥(
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اهللا عليه وسـلم،   صلى اهللا عنه عن رسول اهللا رضي وروي عن املقدام -٤
ده، وإن نيب اهللا داود ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل ي": قال

اهللا  صلى وعن أيب هريرة أن رسول اهللا )١("عليه السالم كان يأكل من عمل يده
ما بعث اهللا ": اهللا عليه وسلم صلى وقال )٢("كان زكريا جنارا": عليه وسلم قال

نعم كنت أرعاهـا علـى   : وأنت؟ فقال: أصحابه: "فقال" نبيا إال رعى الغنم
 .)٣("قراريط ألهل مكة

: ملا استخلف أبو بكر الصديق قـال : اهللا عنها قالت رضي وعن عائشة -٥
لقد علمتم قومي إن حرفيت مل تكن تعجز عن مؤونه أهلي، وشـغلت بـأمر   "

 .)٤("املسلمني، فسيأكل آل أيب بكر من هذا املال وحيترف للمسلمني به

ـ   مسعت رسول اهللا: قال رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة -٦ ه صـلى اهللا علي
ألن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، فيتصدق به ويستغين به ": يقول وسلم

                                                
، وابن ماجة يف سننه كتاب )١٩٣٠(يوع باب الرجل وعمله بيده أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الب) ١(

 ).١٩٢٩(التجارات باب احلث على املكاسب 
، وابن ماجـة يف  )٤٣٨٤(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب يف فضائل زكريا عليه السالم ) ٢(

ين مـن حـديث أىب   وأمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثر) ٢١٤١(سننه كتاب التجارات باب الصناعات 
 ).٧٦٠٦( هريرة رضي اهللا عنه 

، وابن ماجة يف سـننه  )٢١٢(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلجارة باب رعي الغنم على قراريط ) ٣(
، وأخرج حنوه مسلم يف صحيحه كتاب األشـربة بـاب فضـيلة    )٢١٤٠(كتاب التجارات باب الصناعات 

 ).٣٨٢٢(األسود من الكباث 
، والبيهقي يف سـننه  )١٩٨٢(ي يف صحيحه كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده أخرجه البخار)٤(

 ).١٢٧٨( – ٦/٣٥٣... الكربى ما يكون للوايل األعظم ووايل اإلقليم من مال اهللا
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)٤٥٨(

 

عن الناس خري من أن يسأل رجالً أعطاه أو منعه، ذلك فإن اليد العليا أفضـل  
ألن حيتطب أحدكم حزمـة  ": ويف رواية ،)١("من اليد السفلى وابدأ مبن تعول

  .)٢("على ظهره خري له من أن يسأله فيعطيه أو مينعه

  : أقسام األعمال والوظائف: طلب الثالثامل
  .قسم العلماء األعمال والوظائف باعتبارات خمتلفة إىل أقسام

  .تقسيم األعمال والوظائف باعتبار جنس من يقوم ا: الًأو
باعتبار جنس من يقوم ا من ذكـر أو   -قسم الفقهاء األعمال والوظائف 

  : )٣( إىل ثالثة أقسام وهي -أنثى 
: وحرف خاصة بالرجال وال ميارسها النساء إال يف حاالت احلاجةأعمال -١

واملرأة مرتهة عـن  . كالصفق يف األسواق ملا يف ذلك من اختالط النساء بالرجال
جمامع الرجال، وعمل املرأة يف رئاسة الدولة، والقضاء وإمامة املصلني يف صـالة  

 .اجلمعة واجلماعة

للرجال أن يعملـوا ـا إال يف    أعمال وحرف خاصة بالنساء، فال جيوز-٢
  .كالقابلة وهي املتخصصة بتوليد النساء: حاالت الضرورة

                                                
متفق عليه، أخرجه البخاري بلفظ قريب يف صحيحه كتاب الزكاة باب ال صدقة إال عن ظهـر غـين   ) ١(
 ).١٧٢٧(كتاب الزكاة باب كراهة املسألة للناس  ، ومسلم يف صحيحه)١٣٣٨(
 ).٢٠٧٠(أخرجها البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده ) ٢(
 .٥/٢٧٤، وحاشية ابن عابدين ٥/٣٤٩الفتاوى اهلندية ) ٣(
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أعمال وحرف خاصة بالنساء، ويباح للرجال العمل فيها، ولكنـهم إن  -٣
عملوا فيها فعليهم أن يعملوا بطريقة متميزة عن طريقة النساء؛ لئال يؤدي ذلك إىل 

على أن غزل الرجل إن كان على مثال غزل فقد نص احلنفية . تشبه الرجل بالنساء
 .املرأة يكره؛ ألنه تشبه ن

والضابط يف هذا العمل مراعاة طبيعة كل من الرجل واملرأة، فأمورها مبنيـة  
  .على التستر والعفة

الوظائف باعتبار صفة العمل أو احلرفةتقسيم األعمال و: اثاني.   
 - بار صفة العمل أو احلرفةباعت -قسم الفقهاء األعمال واحلرف والوظائف 

إىل أعمال وحرف شريفة، وأعمال وحرف دنيئة، واألصل يف هذا التقسيم ما رواه 
: يقول صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول اهللا: قالرضي اهللا عنه  عمر بن اخلطاب

إين وهبت خلاليت غالما وأنا أرجو أن يبارك هلا فيه، فقلـت هلـا ال تسـلميه    "
ا وال صائغاحجامويرجع سبب النهي عن تسـليمه إىل حرفـة    ،)١("ا وال قصاب

كصنع شيء من الذهب للرجـال وصـنع   : ألا تشتمل على ما هو حمرمالصائغ 
وروى  )٢( وأما احلجام والقصاب فألما يالمسان النجاسة. اآلنية الذهبية والفضية

حائكًـا   العرب أكفاء بعضهم لـبعض إال " : اهللا عليه وسلم قال صلى أن النيب

                                                
عنـه  أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند العشرة املبشرين باجلنة من حديث عمر بن اخلطاب رضـي اهللا  ) ١(
إسناده ضعيف، : ٣/٢٨٣، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف الصائغ، وقال ابن مفلح يف اآلداب )٩٨(

 ).٢٠٩٨(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
  ).٨١٨١(جامع األصول البن األثري رقم )٢(
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)٤٦٠(

 

وأنت تضـعفه؟  ) هذا احلديث(كيف تأخذ به : قيل ألمحد بن حنبل )١("وحجاما
  .)٢("ألهل العرف ايعىن أنه ورد موافقً: العمل عليه" : قال

فاألعمال واحلرف الدنيئة هي اليت دلت مالبستها على احنطاط املـروءة   -١
مثل الزىن وبيع  :، واحتراف احلرف احملرمة)٣( وسقوط النفس كمالبسة القاذورات

وإذا كانت احلرف احملرمة تعتمد على الشـرع يف اعتبارهـا   . اخلمر وحنو ذلك
وأرجع الفقهـاء  . فإن احلرف األخرى تعتمد على العرف يف اعتبارها دنيئة،دنيئة

  .)٤( دناءة هذه احلرف إىل عدة علل وهي
إليها  اوإمنا يلج. اخلدمة احملضة لإلنسان مع عدم وجود ضرورة أو حاجة -أ

املخدوم ألجل االستعالء والكرب على اآلخرين والظهور باملظاهر الكاذبة، أما إذا 
جلأ إليها املخدوم لضرورة أمنية أو حاجة بدنية، فتجوز وال تعـد مـن احلـرف    

  .الدنيئة
  .كاإلسكايف: اخلدمة احملضة املباشرة حملقرات توابع اإلنسان -ب

                                                
، وضـعفه،  )١٣٥٤٨(أخرجه البيهقي يف سننه الكربى كتاب النكاح باب اعتبار الصنعة يف الكفـاءة  ) ١(

من حديث ابن : ١١٨٣/ ٣غري حمفوظ، وقال ابن حجر يف التلخيص : ٦/١٧٩وقال العقيلي يف لسان امليزان 
 .جريج، والراوي عن ابن جريج مل يسم

 .٦/٤٨٥املغين البن قدامة ) ٢(
اآلداب الشـرعية البـن   ، ٣/٢٣٥حاشية قليويب ، ٢/٢٥٠حاشية الدسوقي ، ٣/١٤٣الرائق البن جنيم ) ٣(

 .٣/٣٠٣لح مف
 .١٦٧-٣/١٦٦مغين احملتاج للشربيين ) ٤(
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للكالب واخلنازير واملتخصص يف كالسائس : اخلدمة احملضة للحيوان -جـ
  ).الطبيب البيطري(عالجهم 

النوح على امليت بأجرة، والداللة على : اخلفة اليت ال تليق باإلنسان مثل -د
  )الدعاية اإلعالمية(السلع واخلدمات 

املسألة بغري حاجة وإنشـاد الشـعر يف مـدح    : إراقة ماء الوجه مثل -هـ
  .واملنافع الدنيوية اآلخرين مقابل احلصول على األموال

اجلالد الذي يعـذب  : غلظ القلب وقسوته ونزع الرمحة من القلب مثل -و
  .الناس

إذا عرفنا العلل اليت من أجلها حكم الفقهاء على بعض األعمال واحلرف غري 
نستطيع أن نطلق هذا احلكم على كل حرفة أخرى تتوافر فيها علة ، احملرمة بالدناءة

نستطيع أن نرتع احلكم عن أية حرفة ال يوجد فيها علـة   كما، من العلل السابقة
امن العلل السابقة؛ ألن احلكم يدور مع العلة وجود اوعدم.  

وأما األعمال واحلرف الشريفة فهي اليت دل الشرع على طلبها من زراعة  -٢
  .أو صناعة أو جتارة أو علم ومل يوجد فيها علة من العلل السابقة

تتفاوت يف أفضليتها العتبارات ذكرها الفقهاء لكنهم  وهذه األعمال واحلرف
اتفقوا على أن أشرف احلرف العلم وما ترتب عليه من تعليم أو قضاء أو إفتاء أو 

وذكر ابن مفلح . )١( فقد نص احلنفية على أن املدرس كفء البنة األمري. غري ذلك

                                                
  .٢/٣٢٢حاشية ابن عابدين )١(
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)٤٦٢(

 

وفاضـل   .)١( لإمجاع العلماء على أن أشرف الكسب الغنائم إذا سلم من الغلو
التجارة أفضل لقـول  : فقال بعضهم .)٢( الفقهاء بني التجارة والزراعة والصناعة

التاجر األمني الصدوق حيشر مع النبيني والصديقني " : اهللا عليه وسلم صلى النيب
: مثـل  ااهللا عنهم كانوا جتار رضي وألن اخلرية من كبار الصحابة ،)٣("والشهداء

الزراعـة  : وقال بعضهم. عبد الرمحن بن عوف وغريهمأيب بكر وعمر وعثمان و
وألن الزارع يؤجر على كـل مـا   ، أفضل ألا حتث على التوكل على اهللا تعاىل

: اهللا عليه وسلم صلى الصناعة أفضل لقوله: وقال بعضهم. يؤكل من مثره وجناه
 ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده وإن نيب اهللا داود كان"

  .)٤("يأكل من عمل يده
والذي رجحه احملققون من العلماء، هو التفصيل يف اجلـواب دون التعمـيم   

أن األفضل منها ما اشتدت حاجة الناس إليه، وانشغل النـاس  : فقالوا. واإلطالق
فإذا انصرف الناس عن الزراعة إىل الصناعة و التجارة لكثرة مكاسبهم ا مع . عنه

ات والثمار كانت الزراعة أفضل وأعظم مثوبة عند اهللا مسيس حاجتهم إىل األقو
  .تعاىل

                                                
 . ٣/٣٠٣رضية البن مفلح اآلداب الشرعية واملنح امل) ١(
 .٦٤والكسب حملمد بن احلسن ص ، املرجع السابق) ٢(
ـ  )٢١٣٠(أخرجه ابن ماجة يف سننه كتاب التجارات باب احلث على املكاسب ) ٣( ننه ، والترمـذي يف س

حسن، والدارمي يف سننه كتاب البيوع بـاب يف  : ، وقال)١٢٠٩(كتاب البيوع باب ما جاء يف التجارات 
، وصححه أمحـد شـاكر يف عمـدة التفسـري     "..التاجر الصدوق األمني: "بلفظ) ٢٤٢٧(التاجر الصدوق 

 ).١٧٨٢(، واأللباين يف صحيح الترغيب والترهيب ١/٥٧٣
 ).٢٠٧٢(باب كسب الرجل وعمله بيده ، وعكتاب البي، صحيح البخاري) ٤(
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وإذا انصرف الناس عن الصناعات واحلرف، وأصبحوا فيها عالة على غريهم 
وإذا احتاج النـاس إىل   .امن املسلمني كان العمل يف هذا امليدان أوىل وأعظم أجر

ا، أو لغلبـة   التجارة النقطاع الطرق أو لوجود خماطر شديدة أو لقلة املكاسب
بعض األفراد أو الفئات على األسواق وتالعبهم يف األسعار و احتكارهم السـلع  
واألقوات وحاجة الناس إىل جتار صاحلني غري جشعني وال مستغلني تكون التجارة 

  .هنا أفضل وأعظم أجرا
أن يتم التنسـيق بـني هـذه     اومن الالزم هنا لكي تكتفي األمة اكتفاء ذاتي

ملختلفة، فال يطغى فرع على فرع، وال يهمل جانب حلساب جانـب  اجلوانب ا
، يف حني يهمل أمر الصناعة، أو الًأخر، فال حيسن أن توجه العناية إىل الزراعة مث

العكس أو يوجه التعليم لتخريج أطباء وينسى املهندسون أو العكـس، أو يهـتم   
ة أو النووية أو يعىن باجلوانب باهلندسة املدنية وامليكانيكية وتغفل اهلندسة اإللكتروني

يـة  النظرية و الكفايات العقلية العالية وتغفل اجلوانب العملية، واملهـارات اليدو 
كما فاضل العلماء بني التكسب حبرفة  .)١( وهكذا ...واخلربات املتوسطة والدنيا

وقرروا أفضلية التكسب؛ ألنه يعني علـى القـرب   . أو عمل وبني التفرغ للعبادة
  .)٢( اتوالطاع

  .تقسيم األعمال والوظائف باعتبار اإلطالق والتقييد: اثالثً

                                                
 .١٩١-١٩٠دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي للقرضاوي ص ) ١(
 .٤/٣١٥، واملدخل البن احلاج ٦١، ٤٨الكسب حملمد بن احلسن ص ) ٢(
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)٤٦٤(

 

باعتبار إطالق العمل عن املدة والراتـب   –ميكن تقسيم األعمال والوظائف 
  .ووظائف مقيدة) حرة(إىل أعمال مطلقة  -احملددين وعدم اإلطالق

ه هي األعمال اليت يعمل فيها الشخص حلسـاب ) احلرة(فاألعمال املطلقة  -١
  .وحنوه ...التجارة، والصناعة، والزراعة، وطبابة، وهندسة، وصيدلة: مثل

وأما الوظائف املقيدة فهي األعمال اليت يعمل فيها الشـخص حلسـاب    -٢
  .غريه، وهي إما أن تكون خاصة أو عامة

العمل يف مؤسسات القطاع اخلاص من جتارة أو : فالوظائف اخلاصة مثل -أ
  .أو غري ذلك زراعة أو صناعة أو إعالم

: العمل يف مؤسسات احلكومـة مثـل  : وأما الوظيفة العامة فهي مثل -ب
  . الوزارة، والقضاء، والعمل العسكري، والشرطة، واإلدارة وغري ذلك

  :احلكم التكليفي لألعمال والوظائف: املطلب الرابع
طلـب   اخيتلف حكم األعمال والوظائف التكليفي تبعالختالف اجلهة اليت ت

  . ااألعمال والوظائف،من فرد أو مجاعة أو جمتمع منها

فإن احلكـم   افإن كانت اجلهة اليت يطلب منها العمل أو الوظيفة فرد: الًأو
التكليفي له أنه مندوب، فيندب لكل فرد أن خيتار حرفة أو وظيفة يكتسب منـها  

فة من وعلى ويل أمر الصغري أن يهيئه إىل ذلك منذ الصغر، ويوجهه إىل حر. رزقه
رضي اهللا  ويؤيد ذلك ما روي عن عمر )١( احلرف، ويسلمه لذي حرفة ليتعلمها

                                                
  .٤/٩١ وعمرية على املنهاج يبحاشية قليو )١(
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سقط مـن  . ال: أله حرفة فإن قالوا: إين أرى الرجل فيعجبين فأقول": أنه قال عنه
ذكر الصحابة رضوان اهللا علـيهم  ب صلى اهللا عليه وسلم وكان الرسول ،)١("عيين
م  ادائمأصحاب أعمال وحرف، فقد كان زكريا عليه باألنبياء عليهم السالم وأ

االسالم جنارإال رعي الغنم ا، وما بعث اهللا نبي.  

وأما إذا كانت اجلهة اليت تطلب منها األعمال والوظـائف مجاعـة أو   : اثاني
تمع يف الـدنيا   اجمتمعفإن احلكم التكليفي هلا فرض كفاية؛ ألنه ال تتم مصلحة ا

واحلرف والصنائع وما تتم ... ومن فروض الكفاية": نوويقال ال. واآلخرة إال ا
فاملراد باحلرف والصنائع اليت هي فرض كفاية التجـارة واخلياطـة    )٢("به املعايش

واحلجامة؛ ألن قيام الدنيا ذه األسباب، وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا، حىت 
وأما املراد مبا تتم بـه  . ملو امتنع اخللق عنه أمثوا، وكانوا ساعني يف إهالك أنفسه

املعايش فهو البيع والشراء واحلراثة اليت ا قوام الدين والدنيا؛ ألن كل فرد مـن  
مـن  (ومن ذلـك  ": وقال البهويت )٣( األفراد عاجز عن القيام بكل ما حيتاج إليه

ـ  االصنائع املباحة احملتاج إليها ملصاحل الناس غالب) فروض الكفاية ة الدينية والدنيوي
  .)٤("واملالية، والزرع والغرس وحنوها ألن أمر املعاد واملعاش ال ينتظم إال بذلك

                                                
 .٢٠٦مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص) ١(
 .٤/٢١٣املنهاج للنووي مع مغىن احملتاج ) ٢(
 .٣٧مقدمة ابن خلدون ص) ٣(
 .٣/٣٣كشاف القناع للبهويت ) ٤(
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)٤٦٦(

 

 )١("أن االجتماع ضروري لإلنسان": ومما يؤيد ذلك ما أشار إليه ابن خلدون
فاإلنسان خملوق " اإلنسان مدين بالطبع": وهو ما يعرب عنه اليوم بالعبارة املشهورة

بنفسه، بل البد له من أن يعـيش يف   امكتفي على حنو ال يستطيع أن يعيش وحده
عن غريه  الًوالذي يعيش وحده منعز. جمتمع يفيد منه ويفيده، ويتأثر به ويؤثر فيه

 وملا مسع رسول اهللا. إما يمة وإما إله" أرسطو طاليس"من الناس هو كما يقول 
أحـد مـن   اللهم ال حتوجين إىل ": يقول ا رضي اهللا عنهعليصلى اهللا عليه وسلم 

قـال  . ال تقل هكذا ليس من أحد إال وهو حمتاج إىل الناس": قال لعلي" خلقك
يا رسول : قال. قل اللهم ال حتوجين إىل شرار خلقك: فكيف أقول؟ قال: علي

وملـا  ، )٢("االذين إذا أعطوا أمنوا وإذا منعوا عابو: "اهللا ومن شرار خلقه؟ قال
اللـهم إين أسـألك   : يقول رضي اهللا عنه اهللا عليه وسلم أبا بكر صلى مسع النيب

وروي عن أمحد بن حنبل أنه مسع  )٣("سألت اهللا البالء فسله العافية": قال. الصرب
هذا رجل متـىن  ": فقال أمحد. اللهم ال حتوجين إىل أحد من خلقك: يقول الًرج

  .)٤("املوت

                                                
 .٤/٢٩١زاد احملتاج للكوهجي ) ١(
 – ٢١٥/ ١إنه موضوع، نقال من كشف اخلفاء للعجلـويت  : قال ابن حجر نقال عن احلافظ السيوطي) ٢(
 .ال أصل له: ١/٤٧٣سان امليزان ، بل قال ابن حجر العسقالين يف ل)٥٦١(
، والبخاري يف األدب املفرد باب من سأل اهللا العافية )٣٤٥٠(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الدعوات ) ٣(
، )٩٧١( – ٢/٥٥، والطرباين يف املعجم الكبري من حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنـه  )٧٢٥( – ١/٢٥٣

 .)١١٣(وضعفه األلباين يف ضعيف األدب املفرد 
  .٤/١٢٣مغىن احملتاج للشربيين ) ٤(
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ومن املعروف أن فرض الكفاية يصري فرض عني على من تعني عليه القيـام  
باألعمال واحلرف والوظائف، وجيرب من تعينت عليه القيام ا بأجر املثل كما قال 

إن هذه األعمال فرض على الكفاية مىت مل يقم ا اإلنسان صـارت  ": ابن تيمية
فرض عني عليه، السيما إن كان الناس حمتاجني إىل فالحة قوم أو نسـاجتهم أو  

األمر عليه، وإذا امتنعوا بعوض املثل وال جيربهم ويل  ابنائهم صار هذا العمل واجب
كما يصبح االحتـراف فـرض   . ميكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض املثل

 رضي اهللا عنه وإىل هذا يشري قول عمر. كفاية ملنع حتكم غري املسلمني باملسلمني
رضي اهللا  عندما نزل السوق فوجد النبط يصخبون فيه ويسيطرون عليه، فعاد عمر

ومجع الصحابة، وعرض عليهم ما شاهده واستفسر منهم عن سبب ختلفهـم   عنه
إن فعلتم : اهللا عنه رضي فقال. لقد أغنانا اهللا تعاىل من فضله: عن السوق؟ فقالوا

  .)١("ذلك احتاج نساؤكم لنسائهم ورجالكم إىل رجاهلم
واألعمال واحلرف اليت تأخذ حكم فرض الكفاية يف اتمع ال تقتصر علـى  

عمال واحلرف الشريفة، وإمنا تتعدى ذلك إىل كل حرفة حيتاج إليها الناس، ولو األ
فإن الناس حيتاجون إىل هـذه احلرفـة كمـا    . كانت دنيئة مثل نزح آبار ااري

تزول كراهة االحتراف حبرفة دنيئة ": قال ابن مفلح. حيتاجون إىل احلرفة الشريفة
ينبغي أن يكون يف كل بلـد طبيـب،   إذا كان احترافها للقيام بفرض كفاية، إذ 

وحجام، وجرائحي، وطحان، وخباز، وحلام، وطباخ، وشواء، وبيطار، وإسكاف 
  .)٢("وغري ذلك

                                                
 .٣/٣٠٥اآلداب الشرعية البن مفلح ) ١(
 .٢٨/٨٢فتاوى ابن تيمية ) ٢(
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  المبحث الثاني

  الضوابط الفقھیة والظروف المعیشیة 
  وأثرھا في حل وحرمة األعمال والوظائف

  
ـ    ى إن فقه األعمال والوظائف لألقليات املسلمة يف الغـرب ال يعتمـد عل

دراسات الفروع الفقهية واجلزئيات، وإمنا يعتمد على الضوابط الكليـة الفقهيـة   
املستمدة من القرآن الكرمي ومنهاجه املستقيم وسنة رسوله الكـرمي وتطبيقـات   

اهللا عليه وسلم يف سريته العطرة، ومقاصد الشريعة اإلسالمية، ولذا  صلى الرسول
حلل وحرمة األعمال، وأثر الظروف سيشتمل هذا املبحث على الضوابط الفقهية 

يف حل األعمـال   عموم البلوىو فقه املوازنات،املعيشية من الضرورة واحلاجة، و
  : وفيما يلي بيان ذلك. والوظائف وحرمتها

  رمة األعمال والوظائفالضوابط الفقهية حلل وح: املطلب األول
  : امطلقً اأن يكون حمل العمل من منفعة مباح: الًأو

لفقهاء جلواز العمل يف األنشطة املختلفة من جتارة، وزراعة، وصناعة، اشترط ا
وذلك بأن  )١( لغري ضرورة اواحتراف أن يكون حمل العمل من عني أو منفعة مباح

مثل املواد الغذائية املباحة وصناعة ما هو مباح . لغري حاجة أو ضرورة ايباح مطلقً

                                                
  .٥٥٩، ٣/١٥٦كشاف القناع للبهويت ) ١(
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 D E  F G H I ﴿: لقوله تعـاىل . وزراعة املباحات
J K L  M N O P Q R  

S T U   V W X    Y      Z    [   \ 
]   ^   _    ̀              a   b c    d     e   f    g 

h      i     j      k l   m n     o     p﴾)تعـاىل وقولـه  ، )١ :

﴿d e    f    g   h i   j    k   ml n o  p    q    r 
s t u wv x y z   { | } ~ ¡� ¢ ¤£ ¥ ¦ 

كما ال جتـوز  . ولذا ال جيوز للمسلم املتاجرة باخلمر واخلرتير )٢( ﴾   ̈ §
زراعة القنب الذي يستخرج منه احلشيشة، وال اخلشخاش الذي يستخرج منـه  
األفيون، كما ال جتوز صناعة اخلمور واملخدرات، كما ال جيوز العمل يف منـافع  

  .ى امليت والكهانة والتنجيم وغري ذلككالزىن والزمر والغناء والنياحة عل: حمرمة
وقد اتفق الفقهاء على أن االستئجار على فعل احملرم حرام، وال جيوز أخـذ  

وقد ذكر ابن قدامة إمجاع الفقهاء على حترمي االستئجار لفعل ما . األجرة على فعله
؛ ألن ذلك أكل الًال جتوز اإلجارة على معصية أص": وقال ابن حزم )٣( هو حمرم

ال بالباطل؛ ألن املعصية فرض على املسلم اجتناا فأخذ األجرة على فعلها ال للم

                                                
 .١٥٧: األعراف )١(
 .٤: املائدة )٢(
 .٥/٥٥٠املغىن ال بن قدامة ) ٣(
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وال جتوز اإلجارة على النـوح وال  ": اوقال أيض "وجه له، فهو أكل مال بالباطل
على الكهانة؛ ألما معصيتان منهي عنهما، ال حيل فعلهما، وال العون عليهمـا،  

  .)١("ة وتعاون على اإلمث والعدوانفاإلجارة على ذلك، أو العطاء عليه معصي

أن ال يتضمن العمل اإلعانة على اإلمث والعدوان: اثاني :  
حرم كل عمل يعني على ارتكاب ذلك احملرم، ويعـني   اإذا حرم اإلسالم شيئً

 À Á ÃÂ Ä     Å     Æ ¿ ﴿ : قال تعـاىل . على اقترافه وممارسته

Ç      È ﴾)ؤمنني باملعاونة على فعل اخلريات، فقد أمر اهللا تعاىل عباده امل )٢
وهو الرب وترك املنكرات وهو التقوى، واهم عن التناصر على الباطل والتعـاون  

: ترك ما أمر اهللا بفعله، والعدوان: اإلمث": قال ابن جرير الطربي. على املآمث واحملارم
جماوزة ما حد اهللا يف دينكم وجماوزة مـا فـرض اهللا علـيكم يف أنفسـكم ويف     

يـا  : انصر أخاك ظاملًا أو مظلوما قيـل ": صلى اهللا عليه وسلم وقال )٣("غريكم
حتجـزه  : "رسول اهللا هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظاملاَ؟ قـال 

الدال على اخلري " :صلى اهللا عليه وسلم وقال، )٤("ومتنعه من الظلم فذاك نصره

                                                
  .٢٠ -٩/١٩احمللى البن حزم ) ١(
 .٢: املائدة) ٢(
 .٧ -٢/٦قرآن العظيم البن كثري تفسري ال) ٣(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب اإلكراه باب ميني الرجل لصاحبه إنه أخـوه  ) ٤(

، والترمذي يف سننه كتاب الفنت باب ما جاء من النهي عن سب الرياح بلفظ قريب )٦٤٣٨(إذا خاف عليه 
والصلة واآلداب باب نصـر األخ ظاملـا أو مظلومـا     ، وأخرج حنوه مسلم يف صحيحه كتاب الرب)٢١٨١(
)٤٦٨١.( 
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: صلى اهللا عليه وسلم وقال. اعلهفمفهوم هذا أن الدال على الشر كف ،)١("كفاعله
 وقـال  )٢("من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسـالم "

من دعا إىل اهلدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه ": صلى اهللا عليه وسلم
إىل يوم القيامة ال ينقص من أجورهم شيئًا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه مـن  

ولعن  )٣("م من اتبعه إىل يوم القيامة ال ينقص ذلك من آثامهم شيئًااإلمث مثل آثا
 )٤( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرشوة الراشي واملرتشـي والـرائش  

ولعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلمر "والرائش هو الذي ميشي بينهما 
ليـه، وسـاقيها   عاصرها ومعتصرها، وشارا، وحاملها، واحملمولة إ: "عشرة

  .)٥("وبائعها وآكل مثنها واملشتري هلا، واملشتري له
ومما يدخل يف حترمي اإلعانة على اإلمث والعدوان العمل يف مخارة، والعمـل يف  

والعمل يف مزارع القنب . البنوك الربوية، والعمل يف بقاله تبيع اخلمور واحملرمات
هي الليلية، وبناء بنك ربوي، واخلشخاش، ومزارع اخلنازير،  وبناء صاالت للمال

                                                
، )٢١٩٤٩(أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند األنصار من حديث بريدة األسلمي رضـي اهللا عنـه   ) ١(

هذا حديث غريب : ، وقال)٢٥٩٤(والترمذي يف سننه كتاب العلم باب ما جاء يف الدال على اخلري كفاعله 
هو من رواية زياد بن عبد اهللا الـنمريي وقـد   : ١/٩٦املنذري يف الترغيب والترهيب ، قال ...من هذا الوجه

فيه زياد النمريي وبقية رجالـه ثقـات، وصـححه    : ٣/١٤٠وثق له شواهد، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
ة ، وقـال األلبـاين يف السلسـل   ١/٦٢٣، وأمحد شاكر يف عمدة التفسري )٤٤٨(الزرقاين يف خمتصر املقاصد 

 .إسناده حسن رجاله موثقون: ٤/٢١٩الصحيحة 
 وهو ضعيف) ٣٤٤٦(الترغيب والترهيب للمنذري ) ٢(
 .وهو ضعيف) ٣٣٩٤(، والترغيب والترهيب للمنذري )٥/٢٧٩(رواه أمحد يف مسنده ) ٣(
 ).٦٨٠٠(صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من دعا إىل اهلدى ) ٤(
 .وهو صحيح) ٣٣٨٠(نت اخلمر، سنن ابن ماجه، كتاب األشربة، باب لع) ٥(
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وبناء كنيسة للديانة النصرانية، وبناء كنيس يهودي، وبناء مستعمرات يهودية يف 
والعمل . اخلمر واخلرتير وامليتة وغري ذلك: فلسطني، والتعهد بنقل ما هو حمرم مثل

وبيع السالح ألهل احلرب، وبيع العنب ملن يعصـره  . يف ضرب ناقوس الكنيسة
امخر.  

  : أن ال يتضمن العمل إهانة املسلم لنفسه وإذالهلا: الثًثا
دعا اإلسالم املسلم إىل العزة احلقيقية املستمدة من اهللا تعاىل بتحقيق العبودية 

              °̄  ﴿: قال تعـاىل . هللا تعاىل، والتمسك باحلق وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه

±    ²      ³     ́           µ   ¶  ̧   ¹   º    » ¼ ½ 
¾﴾)١( يف الدنيا واآلخرة فليلـزم   افاملعىن أن من كان حيب أن يكون عزيز

ألن اهللا مالك الدنيا واآلخرة وله العـزة   طاعة اهللا تعاىل، فإنه حيصل له مقصوده،
تعـاىل وقـال   )٢(امجيع :﴿ ¦       §  ̈© ª « ®¬ 

¯      ° ± ² ³   ´    µ  ﴾)اهللا تعاىل  فالذين يطلبون من غري )٣
مبواالة الكافرين واكتساب املطامع املادية وامهون؛ألن العزة كلـها هللا وحـده ال   

  . شريك له، وملن جعلها هلم من املؤمنني

                                                
  .١٠: فاطر) ١(
 .٤/٥١١تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٢(
 .١٣٩: النساء) ٣(
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 Z    [    \     ]        ^    _     `                a  ﴿: تعـاىل  قال كما
cb d e   f g h  i   j   k   ﴾)١(.  

عدم إهانة نفسه عند اكتساب رزقه، فال يلجأ إىل  وينبغي على املسلم العامل
أن يؤجر املسلم نفسه لكسح الكنف أو نـزح  : األعمال اليت تؤدى إىل ذلك مثل

آبار ااري، وأن يؤجر املسلم نفسه خلدمة غري املسلم، ألنه يتضمن حبس املسلم 
تقبـل   وال يدخل يف ذلك. نفسه عند غري املسلم وإذالله واستخدامه مدة اإلجارة

كاخلياطة، والبناء، والطحن، والصبغ وغـري  : املسلم ألعمال غري املسلم يف الذمة
كما ال يدخل يف ذلك إجارة املسلم لعمل غري خدمة غري املسـلم ملـدة    )٢( ذلك

من الدالء؛ ألنـه عقـد    اكأن يستأجره ليستقي له مدة معلومة أو عدد: معلومة
كان يستقى  ا رضي اهللا عنهوألن علي. مهمعاوضة ال يتضمن إذالل املسلم واستخدا

  .)٣( من ذلك التمر صلى اهللا عليه وسلم ليهودي كل دلو بتمرة، وأكل النيب
وقد نبه املاوردي على الباعث لإلنسان على إذالل نفسـه وإهانتـها عنـد    

ألجل  اوهو الشره، وقلة األنفة، فال يقنع مبا أوتى، وإن كان كثري: اكتساب املال

                                                
  .٨: املنافقون) ١(
 .١/٢٧٧أحكام أهل الذمة البن القيم ) ٢(
، وقال هـذا حـديث   )٢٣٩٧(هذا األثر أخرجه الترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) ٣(

، )٢٤٣٧... (ريب، وابن ماجة يف سننه كتاب األحكام باب الرجل يستقي كل دلو بتمـرة حسن صحيح غ
 .شواهد هل: ، وقال األلباين يف التعليقات الرضية٣/١٠٣٤وجود إسناده ابن حجر يف تلخيص التحبري 
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اهللا عليـه   صـلى  قال. )١( قلة أنفته ا يستنكف مما منع وإن كان حقريشرهه، وال
  . )٢("اللهم إين أعوذ بك من طبع يهدى إىل طمع ": وسلم

٣( اوقال الشاعر قدمي(  

  واسترزق اهللا مما يف خزائنه    ال ختضعن ملخلوق على طمع 
  فإمنا هو بني الكاف والنون     فإن ذلك نقص منك يف الدين

، ويرى املـال  اس يف االكتساب صفة مالزمة ملن مل ير لنفسه قدرإهانة النف
اأعظم خطر٤( وقال بعض احلكماء. ا، فريى بذل أهون األمرين ألجلهما مغنم( :

  : )٥( اوقال بعض الشعراء قدمي "عز الرتاهة أشرف من سرور الفائدة"

  سبته املىن واستعبدته املطامع       من كانت الدنيا مناه ومهه
  

                                                
  .٥١٤-٥١٣أدب الدنيا والدين للماوردي ص ) ١(
عنهم من حديث معاذ بن جبـل رضـي اهللا عنـه     أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند األنصار رضي اهللا) ٢(
عوف  –باب العني .." تعوذوا باهللا: "، والطرباين يف معجمه الكبري بلفظ..."استعيذوا باهللا: "بلفظ) ٢١٠١٣(

الزبيدي عن حيـي بـن    –، وكذلك مسند الشاميني من حممد بن الوليد الزبيدي )١٢٨(بن مالك األشجعي 
رواه الطـرباين يف الكـبري   ): ١٧١٨٢( – ١٠/٢١٣يثمي يف جممع الزوائد ، وقال اهل)١٨٧٢(جابر الطائي 

واألوسط وفيه حممد بن سعيد بن الطباع ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات، وضعفه األلباين يف أكثر من موضـع  
 ).١٣٧٣(منها السلسلة الضعيفة 

 .٥١٣أدب الدنيا والدين للماوردي  ص ) ٣(
  .املرجع السابق) ٤(
 .السابقاملرجع ) ٥(
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  .أن ال يتضمن العمل الضرر بالناس عامة واملسلمني خاصة: اعراب
بالنـاس عامـة    دعا اإلسالم املسلمني يف أعماهلم إىل عدم إحلـاق الضـرر  

ومـن  ، )١("ال ضرر وال ضرار" : اهللا عليه وسلم صلى فقال. واملسلمني خاصة
باس وجوه الضرر يف جمال األعمال والوظائف الكذب واخليانة والغش والظلم وإل

  .احلق بالباطل
فالتاجر الصدوق األمني حيشر يوم القيامة مع النبيني والصديقني والشـهداء  

التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصـديقني  " : صلى اهللا عليه وسلم كما قال
 يتفرقا فإن صدقا مل البيعان باخليار ما: " صلى اهللا عليه وسلم وقال )٢("والشهداء

صلى  وقال ،)٣("بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهماوبينا بورك هلما يف 
  .)٤("من غشنا فليس منا" : يف النهي عن الغش اهللا عليه وسلم

  
                                                

، وأمحد يف مسنده يف مسند بـين  )١٢٣٤(أخرجه مالك يف موطئه كتاب األقضية باب القضاء يف املرفق ) ١(
، وابن ماجة يف سننه كتاب األحكام، باب مـن  ٢٧/ ٩ما رضي اهللا عنههاشم من حديث عبد اهللا بن عباس 

، والبيهقي يف سننه الكـربى  )٢٨٨(، والدارقطين يف سننه كتاب البيوع )٢٣٣١(بين يف حقه ما يضره جباره 
، وصححه ابن رجب )٥٠٢(، وحسنه النووي يف األذكار )١١١٦٦(كتاب الصلح، باب ال ضرر وال ضرار 

 ).١٩١٠(، واأللباين يف صحيح ابن ماجة ٢١١/ ٢يف جامع العلوم واحلكم 
 .حسن: وقال) ١٢٠٩(سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف التجار ) ٢(
، ومسـلم يف  )٢٠٧٩(تفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب إذا بـني البائعـان   م )٣(

 ).٢٨٢٥(صحيحه كتاب البيوع باب الصدق يف البيع 
، والدارمي يف سننه )٢٢١٦(أخرجه ذا اللفظ ابن ماجة يف سننه كتاب التجارات باب النهي عن الغش ) ٤(

يف صـحيحه  " من غش فليس منـا : "، وأخرجه مسلم بلفظ)٢٤٢٩(كتاب البيوع باب يف النهي عن الغش 
 ).١٤٧... (كتاب اإلميان باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من غشنا
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)٤٧٦(

 

اخامس :اأن ال يقترن بالقيام بالعمل ما هو ممنوع شرع.  
دعا اإلسالم العاملني يف األنشطة املختلفة عند قيامهم بالعمل عدم ممارسة ما 

ل اختالط الرجال بالنساء، ومصافحة الرجل للمرأة األجنبيةمث اهو ممنوع شرع.  
افاالختالط بني الرجال والنساء يف العمل ليس منطقي تمـع   اوال طبيعييف ا

    4 3 2 1 0 / . - ﴿: ويؤيد ذلك قوله تعـاىل . اإلسالمي
5     6    7    8   9    :    <;      =   >    @?    A   B 

C D E GF H  I J  ﴾)فقد خرجت املرأتان للعمـل   )١
للضرورة، وهي كرب سن والديهما، لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها فيقتصر فيها 

  .على اخلروج للعمل دون االحتكاك واالختالط بالرجال

 e      f g     h    i       j   k   l     m  n ﴿: تعاىل وقال
o    p       q    r s t     u     v    w      x       y z { 

|    } �~  ¡   ¢ £   ¤ ¥ ¦ ¨§ ©    ª    
«   ¬ ¯® °   ±  ²   ³   ´      µ   ¶   ¸ ¹ 

º » ¼ ﴾)فلو كان ألحدكم حاجة يريد تناوهلا من النساء  ،)٢

                                                
  .٢٣ صالقص) ١(
 .٥٣: األحزاب) ٢(
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)٤٧٧(

وال . )١( فال ينظر إليهن وال يسأهلن حاجة إال من وراء حجاب فهذا أطهر وأطيب
دون بقية النساء؛ ألن العربة  صلى اهللا عليه وسلم يقال إن هذه خاصة بأزواج النيب
من اخلطابات القرآنية  اهذا باإلضافة إىل أن كثري. بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

اهللا عليه وسلم أو أزواجه ولكن مدلول ذلك  صلى ترد متجهة حبكمها إىل النيب
 N O  P Q ﴿: وقال تعاىل. مفروض على كل املسلمني االلتزام به

R S UT  V    W     X    Y Z      [    \    ]      ̂_ ̀ 

a      b   c   d e f  ﴾)وروى عن محزة بن  ،)٢
يقول وهو خارج من  صلى اهللا عليه وسلم أيب أسيد عن أبيه أنه مسع رسول اهللا

صلى اهللا عليه  املسجد، فاختلط الرجال مع النساء يف الطريق، فقال رسول اهللا
خرن، فإنه ليس لكن أن حتققن الطريق عليكن حبافات استأ": للنساء وسلم

فكانت املرأة تلتصق باجلدار حىت أن ثوا ليتعلق باجلدار من  "الطريق
   .)٣("لصوقها

وأما املصافحة بني الرجل واملرأة األجنبية يف العمل وغريه فال جييزها اإلسالم 
بية احملرم، بل اللمس أوىل على النظر بني الرجل واملرأة األجن اباتفاق الفقهاء قياس

صلى اهللا  وقال. )٤( وأكثر مدعاة للشهوة من النظر ،بالتحرمي من النظر ألنه أغلظ
                                                

 .٣/٤٧١تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ١(
 .٣١-٣٠النور ) ٢(
، وسكت عنه، والطرباين )٥٣٧٢(ء مع الرجال أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب باب مشي النسا) ٣(

 ).٩٢٩(، باب امليم، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )١٢١٧( – ١/٤٢٩يف معجمه الكبري 
 .٦/١٩تبيني احلقائق للزيلعي ) ٤(
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)٤٧٨(

 

من مس كف امرأة ليس فيها سبيل وضع على كفه مجـرة يـوم   ": عليه وسلم
ألن " : صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: وعن معقل بن يسار قال ،)١("القيامة

مبخيط من حديد خري له من أن ميس يد امرأة ال حتـل   يطعن يف رأس أحدكم
ما مست يد رسول اهللا صـلى اهللا  " : اهللا عنها قالت رضي وعن عائشة، )٢("له

   .)٣("عليه وسلم يد امرأة قط إال امرأة تزوجها أو ملكها
وإذا احتاج العامل إىل احلديث مع املرأة العاملة األجنبية إلجناز معاملة ما، 

ية عليها فال يتم ذلك باملصافحة والنظر احملرمني، وإمنا يكون بإلقاء وإلقاء التح
 e      f g    h    i     j    k    ﴿: قال تعاىل. السالم والكالم اجلاد

l      m    n o     p      q     r    s   t    u   v    w     x    y 

z  {   |   } �~ ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

¨§ ©   ª    «   ¬   ®    ̄°    ±     ²    ³   ´      µ 
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ورد هذا احلديث من كتاب اهلداية للمرغينياين احلنفي، وقال عنه الزيلعي صاحب كتاب نصب الراية يف ) ١(

 .مل أجده: ٢/٢٢٥غريب، وقال ابن حجر يف الدراية : ٤/٢٤٠اديث اهلداية ختريج أح
، وبلفظ قريب مسلم )١٦٧٤(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األحكام باب بيعة النساء ) ٢(

 ).٣٤٧٠(يف صحيحه كتاب اإلمارة باب كيفية بيعة النساء 
، وقال )٤٨٦( – ٢٠/٢١١بن يسار رضي اهللا عنه  أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري من حديث معقل) ٣(

ورجاله رجال الصحيح، وصححه األلباين يف اجلامع الصـغري  ): ٧٧١٨( – ٤/٥٩٨اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ).٩١٧٦( – ١/٩١٨وزيادته 

 .٥٣: األحزاب) ٤(



 محمد عثمان شبير / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٤٧٩(

أن ال ينهمك يف العمل على حساب الواجبات الدينية: اسادس :  
دعا اإلسالم املسلم إىل التنسيق بني األعمال الدنيويـة واألعمـال الدينيـة    

. والتوازن بينها دون أن يطغى جانب على جانب وال يهمل حلساب جانب آخر
 ه العمل والوظيفة على حساب الواجبات الدينية من صالة وصيامفال جيعل كل مه

  .وزكاة وحج وصلة أرحام وغري ذلك

    º   »    ¼ ½   ¾      À¿ Á    Â      Ã    ﴿: تعـاىل  قال

Ä Å    Æ Ç È É      Ê     ÌË  Í    Î    Ï   Ð   Ñ   Ò Ó     Ô    Õ   

Ö    ×  ﴾)آخى بني سلمان وأيب  وسلم صلى اهللا عليه وروي أن النيب )١
: فقال) البسة ثياب املهنة(الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة 

ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا، فجاء أبـو الـدرداء   
قال ما أنا بآكل حىت تأكل فأكل. إين صائمقال كل، ف: فقال له افصنع له طعام .

فنام، مث ذهب يقـوم  . من: فقال له) الليل(ان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فلما ك
فقال له . اقم اآلن فصلينا مجيع: من، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: فقال له
ـ  ا، وإن لنفسك عليك حقًاإن لربك عليك حقً": سلمان  ا، وألهلك عليـك حقً

                                                
  .٧٧ صالقص) ١(
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)٤٨٠(

 

اهللا عليه وسلم فذكر ذلك  ىصل فأيت أبو الدرداء النيب". فأعط كل ذي حق حقه
  .)١("صدق سلمان": اهللا عليه وسلم صلى له فقال النيب

. وقد حذر اإلسالم العامل من طغيان اجلانب املادي على الواجبات الدينية
 + *     ( ) ' & %   $ # " ! ﴿ : قال تعاىل

صلى اهللا عليه  وقال )٢(﴾  6                 5 4 3 2 1 /0 . - ,
ذا تبايعتم بالعينة وأخذمت بأذناب البقر سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه إ": وسلم

تباع البقر العاملة يف ا: فاألخذ بأذناب البقر ،)٣("عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم
حراثة األرض والدياس، وترك اجلهاد يف سبيل اهللا الذي فرضه اهللا تعاىل على 

  A B  ﴿: الفقراء واملساكني تعاىل يف التقصري يف حقاهللا وقال . املسلمني
C D   E F G H I  J K L 

M N O QP  R S T U V 

                                                
، والترمذي يف )٥٦٧٤( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف) ١(

، وابن خزمية يف صحيحه كتاب الصيام باب ذكر الدليل على أن الفطر يف )٢٣٣٧(سننه كتاب الصيام الزهد 
 ).٢١٤٤(صوم التطوع بعد دخوله فيه جممعا على الصوم 

 .٩: اجلمعة) ٢(
رضي اهللا عنـهما  أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن عمرو ) ٣(
وسكت عنه، والبيهقي يف سننه ) ٣٤٦٢(، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب النهي عن بيع العينة )٤٧٦(

، وصحح إسناده ابن تيمية يف جممـوع  )١٠٤٨٤(الكربى كتاب البيوع باب ما ورد يف كراهية التبايع بالعينة 
، وصححه مبجموع طرقه األلباين يف السلسـلة  ٦/٣٤١، وحسنه ابن القيم يف ذيب السنن ٢٩/٣٠الفتاوى 

 ).١١(الصحيحة 
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)٤٨١(

W        X Y Z   [    \   ] ̂ _ ̀    a  b c 
d   e f  g    h      ji      k   l    m 

n     o    p     q                    r﴾)تعاىل وقال، )١ :﴿ %     &        '           ( 
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وقبل أن أترك احلديث عن هذا الضابط أذكر أن التوازن بني الواجبات الدينية 
 "     !  ﴿: فقال تعـاىل . والدنيوية صفة وصف اهللا تعاىل ا املؤمنني الصاحلني

#    $ %   &     ' (     )    *     +       ,     -   . /    0    1    2 
3 4  ﴾)٣(.  

أثر الظروف املعيشية يف حل األعمال والوظـائف  : املطلب الثاين
  :وحرمتها

بالرغم من وجود أمهية خاصة  لألقليات املسلمة يف اتمـع الغـريب مـن    
املشاركة يف االنتخابات، وإدارة املؤسسـات الدينيـة، والتربويـة، والثقافيـة،     

تماعية؛ إال أا حتيط ا ظروف معيشية صعبة منها ما يتعلق باهلوية فهـل  واالج

                                                
 .٣٥-٣٤: التوبة) ١(
 .٢٠-١٧: القلم) ٢(
 .٣٧: النور) ٣(
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)٤٨٢(

 

يعيشون يف عزلة عن اتمع الغريب أم يندجمون فيه، ومنها مـا يتعلـق بالناحيـة    
التفكك األسري وعدم كفالة القريب لقريبه، ومنها ما يتعلـق  : االجتماعية مثل

وصعوبة احلصول على عمل مناسب  بالناحية االقتصادية مثل تفشي البطالة بينهم،
وبناء على ذلك ال بد من دراسة أثر الظروف املعيشية من الضرورة واحلاجة، . هلم
وفيما . وأثرها يف حل األعمال والوظائف وحرمتها عموم البلوىو فقه املوازنات،و

و .الضرورة واحلاجة وأثرها يف حل األعمال والوظائف وحرمتها: يلي بيان ذلك
  : بيان هلذه األمورفيما يلي 

  : الضرورة واحلاجة وأثرها يف حل األعمال والوظائف وحرمتها: الًأو
من خصائص الشريعة اإلسالمية النظرة الواقعية ملشكالت النـاس ومراعـاة   
الضروريات واحلاجيات، فما أثر الضرورة واحلاجة يف حل األعمال والوظـائف  

  معناها وحرمتها؟ قبل اإلجابة عن ذلك ال بد من بيان

  : معىن الضرورة واحلاجة -١

  : معىن الضرورة -أ
اضطره إىل كذا إذا أجلأه إليه، : اسم من االضطرار، فيقال: الضرورة يف اللغة

  .)١( وليس له منه بد، وضره إىل كذا مبعىن أجلأه

                                                
  .٢/٤٩٢املصباح املنري للفيومي ) ١(
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)٤٨٣(

إن مل يتناول احملظور هلك أو  ابلوغ اإلنسان حد": والضرورة يف االصطالح
هلك، أو هزل، أو مرض  األكل من اخلرتير حبيث لو بقى جائعاملضطر ل )١("قارب
امرض اشديد.  

  : معىن احلاجة -  ب
حاج الرجل : من احلوج وهو االضطرار إىل الشيء، فيقال: احلاجة يف اللغة

  .)٢( حيوج إذا احتاج

ما يقتصر إليه من حيث التوسعة ورفـع الضـيق   ": واحلاجة يف االصطالح
: وبعبارة أخرى )٣("رج واملشقة الالحقة بفوت املطلوباملؤدي يف الغالب إىل احل

 جيد ما يأكل كاجلائع الذي لو مل )٤( "ما تكون حياة اإلنسان دوا عسرة شديدة"
مل يهلك ومل يقارب اهلالك غري أنه يكون يف جهد ومشقة، وهي يف مرتبة أقل من 

لفقهـاء  ولذلك قرر ا. لكنها إذا كانت شديدة أخذت حكم الضرورة. الضرورة
ألن  )٥("احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة كانت أو خاصة": القاعدة الفقهية التالية

  .عدم رعايتها جيعل حياة اإلنسان عسرية
  
  

                                                
 .٨٥، واألشباه والنظائر للسيوطي ص٢/٣١٩املنثور يف القواعد للزركشي ) ١(
 .٢/٧املوافقات للشاطيب ) ٢(
 .١/٢١٣، واملصباح املنري للفيومي ٢٦٨غة البن فارس صمعجم مقاييس الل) ٣(
  .١٥٢معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنييب ص) ٤(
 .٨٨األشباه والنظائر للسيوطي ص) ٥(
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)٤٨٤(

 

  : أثر الضرورة واحلاجة يف حل األعمال والوظائف وحرمتها -٢
قرر الفقهاء أن حاالت االضطرار أو احلاجة الشديدة جتيز ارتكاب احملظـور  

واستدلوا لذلك بقوله تعاىل )١("الضرورات تبيح احملظورات": لذلك قالواو اشرع :
     i ﴿ : ، وقال تعاىل)٢(﴾ 3 2 1 0 / . - ,   + * ﴿ 

j          k              l     m   n    o      p    q   r s     t     u v  ﴾)وقد دلت السنة  )٣
ام من أجلها مثل ما صح يف احلديث النبوية على االعتراف باحلاجة وختفيف األحك

أن عبد الرمحن بن عوف والزبري بن   )٤( بعد حترمي لبس ثياب احلرير على الرجال
ما فـأذن هلمـا بلبسـه     صلى اهللا عليه وسلم إىل النيب االعوام شكي من حكة

بيع  صلى اهللا عليه وسلم وبعد أن حرم رسول اهللا. هلذه احلاجة اتقدير )٥()احلرير(
ملـا   )٦(الً وبيع العنب على الشجر بالزبيب كي الً، وهي بيع التمر بالثمر كيةزابنامل

بيع العرايا، وهي النخلـة تعـرى    صلى اهللا عليه وسلم فيه من شبهة الربا، أباح
إلنسان فيتأذى املعرى بدخول املعرى إليه، فرخص أن تباع مثار النخلة خبرصـها  

غي  التنبيه عليه يف هذا املقام أن احلكم الثابـت  ومما ينب )٧( للحاجة إىل ذلك الًكي
                                                

 .٨٥األشباه والنظائر البن جنيم ص) ١(
 .١١٩: األنعام )٢(
 .١٧٣: البقرة )٣(
 .وهو صحيح) ١٧٢٠(سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب احلرير والذهب، رقم ) ٤(
، ومسلم )٤٧٠٣(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب احلرير يف احلرب ) ٥(

 ).٣٨٦٩(يف صحيحه كتاب اللباس والزينة باب إباحة لبس احلرير للرجل إذا كان به حكة 
 ).٢١٨٥(املرجع السابق، كتاب البيوع، باب بيع املزابنة، ) ٦(
 ).٢١٨٨(ق املرجع الساب) ٧(
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)٤٨٥(

األجل احلاجة يكون عام خبالف احلكم الذي يثبت ألجل الضرورة فإنه  اومستمر
ايكون خاص إىل حني زواهلا احبالة الضرورة، ومؤقت.  

  : )١( ويشترط الرتكاب احملظور ألجل الضرورة أو احلاجة عدة شروط وهي
احلاجة قائمة غري منتظرة بأن حيصل يف الواقع خوف أن تكون الضرورة أو  -أ

 .اهلالك أو الوقوع يف احلرج واملشقة الشديدتني

أن يتعني على املضطر واحملتاج ارتكاب  احملظور، بأن ال تكون وسـيلة   -ب
  .من املباحات لدفع االضطرار أو االحتياج

لدفع حالـة  أن يقتصر يف ما يباح للضرورة أو احلاجة على القدر الكايف  -ج
  .)٢("الضرورة تقدر بقدرها": االضطرار أو االحتياج ولذلك قرر الفقهاء قاعدة

أن يكون الضرر املترتب على ارتكاب احملظور أقل من الضرر املترتـب   -د
الضرورات تبـيح  ": كما قال السيوطي. على وجود حالة االضطرار أو االحتياج

  .)٣("احملظورات بشرط عدم نقصاا عنها

فقه املوازنات وأثره يف حل األعمال والوظائف وحرمتها: اثاني :  
إن لفقه املوازنات بني املصاحل واملفاسد وترجيح أحدها على األخـرى أثـر   
واضح يف حل وحرمة األعمال والوظائف فما حقيقة هذا الفقه؟ وما أثره يف حل 

: ر وهيوحرمة األعمال وحرمتها؟ لإلجابة عن ذلك سنفصل القول يف ثالثة أمو
                                                

 .٨٨نظرية الضرورة للزحيلي ص) ١(
  .٨٦األشباه والنظائر، البن جنيم ص) ٢(
 .٨٤األشباه والنظائر، البن جنيم ص) ٣(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٤٨٦(

 

معىن فقه املوازنات، ومعايري الترجيح يف فقه املوازنات، وأثر فقه املوازنات يف حل 
  : وفيما يلي بيان ذلك .األعمال والوظائف وحرمتها

  : معىن فقه املوازنات -١
مجع موازنة، وهي مأخوذة من وازن بني الشيئني إذا قابل : املوازنات يف اللغة

  .)١( خربينهما لترجيح أحدمها على اآل
املقابلة بني املصاحل واملفاسد املتعارضة يف العمل الواحد، : وفقه املوازنات يعين

 -يف غالبـها   -فاملصاحل واملفاسد  )٢( والترجيح ألعظمها وفق معايري فنية حمددة
تتفاوت فمنها النفيس واخلسيس، والكثري والقليل، واجللي واخلفـي، والعظـيم   

فإذا اجتمعت يف عمل واحد مصـاحل ومفاسـد   . واألعظم، واحلسن واألحسن
     v     w   x       ﴿: قال تعاىل. واألحسنمتعارضة وتعذر اجلمع يصار إىل األعظم 

y z { | } ﴾)وقوله تعاىل )٣ :﴿ = > ? 
لكن قد خيفى على كثري من الناس معرفة املصاحل واملفاسد فيحتـاج   )٤(﴾ @

                                                
 .املرجع السابق) ١(
، ٧١، ٥٠، ٤٨، ص١هذا املعىن مستخلص من كالم العز بن عبد السالم يف كتاب قواعد األحكـام ح ) ٢(

٧٤. 
 .١٨ -١٧: الزمر) ٣(
 .١٤٥: األعراف) ٤(
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)٤٨٧(

اهللا تعاىل؛ ألنه ال يقف على اخلفي مـن  إىل فقه دقيق وعلم غزير ومعرفة خاصة ب
  .)١(املصاحل واملفاسد إال من وفقه اهللا بنور يقذفه يف قلبه

فإذا تعارضت عدة مصاحل يف عمل ما وتعذر، حتصيلها مجيعهـا يصـار إىل   
قال العز بـن عبـد   . لفعلها وترك باقي املصاحل ااملقابلة بينها لترجيح أعظمها نفع

صلحتان وتعذر مجعهما فإن علـم رجحـان إحـدامها    إذا تعارضت امل": السالم
فلو ضاق الوقت عن اجلمع بني األذان واإلقامة وأداء صالة الفرض،  )٢("رجحت

  .حبيث ال يتسع إال للفريضة قدمنا الفريضة على األذان واإلقامة؛ ألما من السنن
وإذا تعارضت عدة مفاسد يف عمل واحد وتعذر درؤها مجيعها يصـار إىل  

فلـو  . لدرئها وارتكاب باقي املفاسـد  اوضرر اابلة بينها لترجيح أعظمها شراملق
اضطر إىل أكل مال الغري لدفع اهلالك عن نفسه أكله؛ ألن حرمة مال الغري أخف 

  .)٣( من حرمة إتالف النفس
وإذا تعارضت مصاحل ومفاسد يف عمل واحد، فإن أمكن حتصـيل املصـاحل   

وإن  )٤(﴾   w     x   y    z    ﴿: ألمر اهللا تعاىل الًاملفاسد فعلنا ذلك امتثاودرء 
فلو كان وجه املريض . اتعذر ذلك صرنا إىل املقابلة لترجيح أعظمها وأكثرها أثر

                                                
  .٢/١٢٩املعجم الوسيط ) ١(
 .٤٨املرجع السابق ص )٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 .١٦: التغابن) ٤(
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)٤٨٨(

 

إىل غري القبلة لتحصيل  صلى إىل غري القبلة، وخشي فوات وقت الصالة املفروضة
  .)١( قبلةوهي أعظم من مفسدة استقبال غري ال. مصلحة الصالة يف وقتها

  : معايري الترجيح يف فقه املوازنات -٢
املوازنة بني املصاحل واملفاسد لتقدمي أعظمها على حساب باقيها تقوم علـى  
عدة معايري منضبطة، وهذه املعايري ميكن تقسيمها حبسب أنواع تعارض املصـاحل  

  .وفيما يلي بيان لتلك األقسام. واملفاسد إىل ثالثة أقسام

  .عايري ترجيح املصاحل املتعارضةم: القسم األول
إذا تعارضت عدة مصاحل متحققة يف قضية ما اتبعت املعايري التاليـة لتـرجح   

  .)٢( مصلحة فيها وترك باقيها
 اوبعضها حاجي ابأن كان بعضها ضروري: إذا كانت املصاحل خمتلفة املراتب -أ

سينية، ولزم تقـدمي  قدمنا املصاحل الضرورية على احلاجية والتح. اوبعضها حتسيني
ومن األمثلـة  . احلاجية على التحسينية، كما تقدم املصاحل األصلية على مكمالا

على تقدمي الضروري على احلاجي أن الزواج ضروري حلفظ النسـل واسـتمرار   
فإذا . النوع اإلنساين، واملهر حاجي يدل على جدية الزوج يف الزواج و الرغبة فيه

دمنا الزواج على املهر، فقبل يف املهر مبلغ قليل من املال تعارض الزواج مع املهر ق
ومن األمثلة على تقـدمي  . كخامت من حديد، كما يقبل فيه تعليم آيات من القرآن

                                                
 .املرجع السابق )١(
، وميزان الترجيح بني املصاحل واملفاسد ليونس األسـطل ص  ١/٥٤قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ) ٢(

 .٤٤، وفقه املوازنات للسوسوة ص ٢١٧
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)٤٨٩(

قدم املهـر  ) حتسيين(مع الوليمة) حاجي(احلاجي على التحسيين إذا تعارض املهر 
  . يمةعلى الوليمة، فال جيوز اإلجحاف باملهر ألجل التوسع يف الول

بأن ) الكليات(وإذا كانت املصاحل متحدة املراتب، ولكنها خمتلفة األنواع -ب
كانت من الضروريات، لكن بعضها يتعلق بالدين، وبعضـها يتعلـق بـالنفس،    
وبعضها يتعلق بالعقل، وبعضها يتعلق بالعرض، وبعضها يتعلق باملال قدمنا املصاحل 

وتقدم املصاحل الـيت تتعلـق   . ما بعدهااليت تتعلق بالدين على ما يتعلق بالنفس و
اخل فتقدم مصلحة احلفاظ علـى الـدين   ...بالنفس على مصاحل العقل وما بعدها

باجلهاد يف سبيل اهللا على مصلحة احلفاظ على النفس؛ ألن يف القعود عن اجلهاد 
وتقدم مصلحة احلفاظ على النفس بشرب اخلمـر يف حالـة   . حلفظ الدين اتفويت

  .املؤدي إىل هالك النفس على احلفاظ على العقل بشرب اخلمر العطش الشديد
وإذا كانت املصاحل متحدة املراتب واألنـواع بـأن كانـت مـن      -جـ

الضروريات، وتتعلق بنوع واحد منها كالدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، 
  : فينظر إىل عدة اعتبارات. أو املال

ن وجوب وندب، فتقدم املصلحة م اينظر إىل أعلى املصلحتني حكم -١/جـ
يف حني إن النـدب  . ألن الوجوب يدل على عظم املصلحة. الواجبة على املندوبة

يدل على دنوها ومن األمثلة على ذلك إذا كان للمسلم مال وأراد إنفاقه وأمامه 
إعانة ااهدين يف فلسطني، فتقـدم  : ، واألخرىااحلج تطوع: مصلحتان إحدامها

  .ن يف فلسطني على حج التطوع لوجواإعانة ااهدي
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)٤٩٠(

 

وإذا كانت املصاحل املتحدة يف املراتب واألنواع متساوية يف احلكم  -٢/جـ
قال العز بن . ينظر إىل أعم املصلحتني فتقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة

اعتناء الشرع باملصلحة العامة أوفر أو أكثر من اعتنائـه باملصـاحل   " : عبد السالم
فإذا كانت لشخص قطعة أرض تعترض طريق الناس العامة وجب نزع  )١("اخلاصة

  .ملكية األرض اخلاصة للمصلحة العامة ببدل مادي عادل
وإذا كانت املصاحل املتحدة يف املراتب واألنواع واألحكام متساوية  -٣/جـ

ايف العموم أو اخلصوص ينظر إىل أكثر املصلحتني قدر املصلحة فتقدم . للناس اونفع
يف كتاب " بسم اهللا الرمحن الرحيم" وهي كتابة . الكربى على املصلحة الصغرى
عدم دخول مكـة يف عـام   " و" حممد رسول اهللا" الصلح مع املشركني، وكتابة 

 ايف مقابل إبرام هذا الصلح ودخول مكة سـلم  "الصلح وتأجيله إىل العام القادم
باإلسالم وبالنيب فهي أعظم مـن املصـاحل   بدون قتال يف العام التايل، واالعتراف 

االسابقة، وقد اعتربها اهللا فتح للمسلمني اكبري.  
وإذا كانت املصاحل املتحدة يف املراتب واألنواع واألحكام والعموم  -٤/جـ

فتقدم املصلحة الدائمة على املصلحة اأو اخلصوص ينظر إىل أدوم املصلحتني نفع ،
على الصدقة املؤقتة ويقدم وقف األراضي ) الوقف(رية فتقدم الصدقة اجلا. املؤقتة

صلى اهللا  ويؤيد ذلك قوله. املفتوحة عنوة على املسلمني على توزيعها على الفاحتني
  .)٢("أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل" : عليه وسلم

                                                
 .٢/٢٥٢يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم قواعد األحكام ) ١(
، )٥٩٨٣(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الرقاق باب القصد واملداومة علـى العمـل   ) ٢(

 ).١٣٠٥(ومسلم يف صحيحه كتاب صالة املسافرين وقصرها باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه 
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)٤٩١(

إذا كانت املصاحل املتحققة املتعارضة متساوية يف املراتب واألنواع ومجيع  -د
  : ور السابقة وتعذر مجعها فإنه يصار إىل أحد أمريناألم

إذا وجد شخص : التخري يف األمرين للتنازع بني املتساويني ومثال ذلك -١/د
يصول على نفسني من املسلمني متساويني وعجزنا عن دفعه عنهما فإنـه   الًصائ

  .)١( يتخري

وعة عند وهي مشر )٢("استهام يتعني به نصيب اإلنسان" وهي القرعة، -٢/د
للضغائن واألحقاد، وللرضاء مبا جـرت بـه    االتساوي يف احلقوق واملصاحل دفع

ومن األمثلة على ذلك اإلقراع بني اخللفـاء عنـد   . األقدار وقضاء امللك اجلبار
تساويهم يف مقاصد اخلالفة، واإلقراع بني األئمة عند تساويهم يف مقاصد اإلمامة، 

  .)٣( نيهم يف إتقان األذاواإلقراع بني املؤذنني عند تساو

  .معايري ترجيح املفاسد املتعارضة: القسم الثاين
إذا تعارضت عدة مفاسد متحققة يف قضية ما؛ اتبعت املعايري التالية لتـرجيح  

  .مفسدة ألجل اجتناا وارتكاب ما دوا
بأن كان بعضها يدفع مفاسـد تتعلـق   : إذا كانت املفاسد خمتلفة املراتب -أ

قـدمنا  . ، وبعضها يتعلق باحلاجيات، وبعضها يتعلق بالتحسـينيات بالضروريات
املفاسد اليت تتعلق بالضروريات باجتناا وارتكاب املفاسد اليت تتعلق باحلاجيات 

                                                
  .١/٦٨م قواعد األحكام للعز بن عبد السال)١(
 .٣٦١معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنييب ص ) ٢(
 .١/٦٩قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ) ٣(
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)٤٩٢(

 

وتقدم املفاسد اليت يتعلق باحلاجيات يف االجتناب على املفاسـد  . أو التحسينيات
فسدة اليت تتعلق بالضروري على اليت تتعلق بالتحسينات، ومن األمثلة على تقدمي امل

املفسدة اليت تتعلق بالتحسيين جواز كشف العورة للمريض أمام الطبيب للكشف 
فيجوز ارتكاب مفسدة كشف العورة لدفع مفسدة تتعلق حبفـظ  . الطيب واملعاجلة

  .النفس وهو ضروري
: )الكليـات (وإذا كانت املفاسد متحدة املراتب، ولكنها خمتلفة األنواع -ب

ن كانت تتعلق بالضروريات، لكن بعضها يتعلق بالدين، وبعضها يتعلق بالنفس، بأ
قـدمنا  . وبعضها يتعلق بالعقل، وبعضها يتعلق بالعرض، وبعضها يتعلق باملـال 

املفاسد اليت تتعلق بالدين يف االجتناب على ما يتعلق بالنفس وما بعدها، فترتكب 
. ملا قبلها من املفاسد ايت تتعلق بالعرض دفعاملفاسد اليت تتعلق باملال لدرء املفاسد ال

ومن األمثلة على تقدمي مفسدة العرض على مفسدة املال يف االجتناب أن امـرأة  
تعرضت حملاولة اغتصاب أو دفع كل ما متلك من ذهب للرجل الصائل فيجوز هلا 

ومن األمثلة على تقدمي مفسـدة  . دفع الذهب إليه مقابل التخلص من االغتصاب
خلق " اهللا عنه يف رضي ين يف االجتناب على مفسدة النفس حمنة أمحد بن حنبلالد

فقد وازن بني مفسدتني ومها مفسدة تتعلق بالدين وتتمثـل يف تشـويه   " القرآن
العقيدة وحتريف الدين، ومفسدة تتعلق بالنفس وتتمثل يف الضرب الشديد الـذي  

الجتناب؛ ألا تتعلق بالـدين  فقدم املفسدة األوىل يف ا. قد يؤدي إىل هالك نفسه
  .على املفسدة الثانية اليت تتعلق بالنفس
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)٤٩٣(

بـأن كانـت تتعلـق    : وإذا كانت املفاسد متحدة املراتب واألنواع -جـ
كالـدين أو الـنفس، أو العقـل، أو    : بالضروريات، وتتعلق بنوع واحد منـها 

  : فينظر إىل عدة اعتبارات. العرض،أو املال
، فتدرأ املفسدة احملرمة وترتكـب  افسدتني حكمينظر إىل أعلى امل -١/جـ

فإذا رأيت الظلمة الذين يظلمون . املكروهة، ألن التحرمي يدل على عظم املفسدة
الناس ويعتدون عليهم يلعبون بالشطرنج، وكان يف إنكارك عليهم تفرغهم لظلـم  

ـ   ار الناس و االعتداء عليهم فاتركهم يلعبون بالشطرنج إال إذا ترتب علـى اإلنك
  .عليهم نقلهم إىل طاعة اهللا تعاىل والبعد عن الظلم واللهو بالشطرنج

وإذا كانت املفاسد املتحدة يف املراتب واألنواع متساوية يف احلكم  -٢/جـ
ينظر إىل أعم املفسدين، فتقدم املفسدة اليت تتعلق بعموم الناس على املفسدة الـيت  

ومن . جتناب على املفسدة اخلاصةتتعلق بشخص واحد فتقدم املفسدة العامة يف اال
فـع  راألمثلة على ذلك جواز تسعري السلع واخلدمات إذا تواطأ التجـار علـى   

  .األسعار
وإذا كانت املفاسد املتحدة يف املراتب واألنواع واألحكام متساوية  -٣/جـ

بالناس، فتقدم املفسدة  ايف العموم أو اخلصوص ينظر إىل أكثر املفسدتني ضرر
: وقد قرر الفقهاء قاعدة يف ذلك.  االجتناب وترتكب املفسدة الصغرىالكربى يف

 "ومن األمثلة  )١("بارتكاب أخفهما اإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرر
على ذلك تعارض مفسدة عظيمة مثل فتنة املسلمني واإلبعاد عن الدين مع مفسدة 

                                                
  .٧٧األشباه والنظائر البن جنيم ص  )١(
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تال يف األشهر احلرم من خفيفة مثل القتال يف األشهر احلرم؛ فترتكب مفسدة الق
 Ç ﴿: أجل دفع فتنة املسلمني وإبعادهم عن دينهم كما يف قوله تعاىل
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سد املتحدة يف املراتب واألنواع واألحكام والعموم وإذا كانت املفا -٤/جـ
، فتقدم اينظر إىل أطول املفسدتني ضرر. أو اخلصوص متساوية يف ضررها بالناس

فترتكـب  . املفسدة اليت يطول زمنها يف االجتناب على املفسدة اليت يقصر زمنها
سجد، فـإن  ومن األمثلة على ذلك قصة األعرايب الذي بال يف امل. املفسدة الثانية

  .ضرر ترويعه أطول من ضرر البول يف املسجد

                                                
 .٢١٧-٢١٥: البقرة) ١(
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وإذا كانت املفاسد املتحققة املتعارضة متساوية يف املراتب واألنواع ومجيع  -د
  .)١( األمور السابقة وتعذر درئها توقف أو ختري

) هاج واضطربت أمواجـه (فالتوقف يكون يف حالة ما إذا اغتلم البحر -١/د
ان السفينة أم ال خيلصون إال بإلقاء بعض الركاب يف على سفينة حبيث علم ركب

البحر لتخف السفينة م فال جيوز إلقاء أحد منهم يف البحر بقرعة وال بغري قرعة؛ 
  .ألم مستوون يف العصمة

والتخري يكون يف حالة ما إذا أكره إنسان على إفسـاد درهـم مـن     -٢/د
ولو أكره على قتل حيوان حمترم . اءدرمهني لرجل أو رجلني ختري يف إفساد أيهما ش

  .اولو أكره على شرب قدح مخر من قدحني ختري أيض. من حيوانني يتخري بينهما

  : معايري ترجيح املصاحل واملفاسد املتعارضة: القسم الثالث
إذا تعارضت عدة مصاحل متحققة مع عدة مفاسد متحققة يف قضية ما؛ اتبعت 

  .املعايري التالية للترجيح
بأن كانـت  : ذا كانت املصلحة واملفسدة املتعارضتان خمتلفتني يف الرتبةإ -أ

: املصلحة ضرورية واملفسدة حاجية أو حتسينية رجحنا املصلحة على املفسدة مثل
إكراه املسلم على النطق بالكفر وقلبه مطمئن باإلميان، فيجوز له النطق بالكفر يف 

فس مصلحة ضـرورية، والنطـق   سبيل احلفاظ على النفس؛ ألن احلفاظ على الن
ومن األمثلة علـى  . بالكفر مع اطمئنان القلب باإلميان مفسدة تتعلق باحلاجيات

                                                
 .٧٤-١/٧١قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم ) ١(
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تقدمي املصلحة الضرورية على املفسدة اليت تتعلق بالتحسينيات جواز مدح الظامل 
  .والثناء عليه وتقبيل رأسه ملنع الظامل الذي يهدد الشخص بالقتل

لق بالضروريات واملصلحة تتعلق باحلاجيـات أو  وأما إذا كانت املفسدة تتع
  .التحسينيات فترجح املفسدة على املصلحة

وإذا كانت املصلحة واملفسدة املتعارضتان متحدتني يف الرتبة خمتلفتني يف  -ب
بأن كانت من الضروريات، لكن املصلحة تتعلق بالدين، واملفسدة تتعلـق  : النوع

اجلهاد يف : رجحنا املصلحة على املفسدة مثل بالنفس أو العقل أو العرض أو املال
  .سبيل اهللا الذي يتعلق بالدين على املفسدة اليت تتعلق بالنفس وهي املخاطرة ا

أما إذا كانت املفسدة تتعلق بالدين، واملصلحة تتعلق بـالنفس أو العقـل أو   
جـواز تنـاول   : العرض أو املال رجحنا املفسدة يف االجتناب على املصلحة مثل

اخلمر لدفع اهلالك عن النفس بسبب الغصة، فيقدم درء املفسدة؛ ألـا تتعلـق   
  .بالنفس، واملصلحة تتعلق بالعقل

وإذا كانت املصلحة واملفسدة املتعارضتان متحدتني يف الرتبة والنـوع   -جـ
بأن كانتا من الضروريات وتتعلقان بالدين أو النفس أو العقل أو العرض : )الكلي(

  .ظر إىل عدة اعتبارات لترجيح إحدامها على األخرىأو املال فين
فتقدم املصلحة الواجبـة علـى املفسـدة     اينظر إىل أعالمها حكم -١/جـ

املكروهة؛ ألن الواجب يستحق تاركه العقاب بينما املكروه ليس علـى فاعلـه   
إذا وجد اجلنب ماء مسخناُ بالنجاسة، فتقدم املصلحة الواجبـة،  : ومثاله. عقاب

  .وب االغتسال على املفسدة املكروهة، وهي املاء املسخن بالنجاسةوهي وج
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أما إذا كانت املفسدة حمرمة واملصلحة مندوبة فتغلب املفسدة على املصلحة؛ 
  .ألنه إذا تعارض التحرمي مع الندب فريجح التحرمي على الندب

وإذا احتدتا يف احلكم ينظر إىل أعمهما فإن كانت املصلحة عامـة   -٢/جـ
: ومن األمثلة علـى ذلـك  . فسدة خاصة غلب جانب املصلحة على املفسدةوامل

وجوب تضمني الصناع إذا هلكت العني املؤجرة بأيديهم دون تعد وال تفـريط،  
حبفظ أمواهلم ومنع من تسول له نفسه من الصناع  اففيه مصلحة عامة للناس مجيع

صانع وهي تضمينه ما باالعتداء على أموال الناس، لكن هذا فيه مفسدة خاصة بال
  .تلف عنده

أما إذا كانت املفسدة عامة واملصلحة خاصة فيغلب جانب املفسـدة علـى   
منع اإلسالم بيع احلضري للبدوي، فإن يف ذلك رفـع  : ومثاله. املصلحة اخلاصة

سعر السلعة ملصلحة البدوي اخلاصة، ولكن فيه مفسدة عامة، وهي إحلاق الضرر 
  .والتحكم يف سعرهاباتمع باحتكار السلعة 

 اوإذا احتدتا يف احلكم ويف العموم أو اخلصوص ينظر إىل أكثرمها أثر -٣/جـ
على النـاس مـن    امن حيث النفع والضرر للناس، فإن كانت املصلحة أكثر أثر

جـواز  : ومن األمثلة على ذلـك . الضرر الذي يلحق م غلبنا جانب املصلحة
يه مصلحة اإلصالح بني املتخاصمني وإزالة الكذب للصلح بني املتخاصمني، فإن ف

ويؤيد ذلك مـا روت أم  . أسباب التنافر واحلقد والكراهية على مفسدة الكذب
اهللا عليه وسلم يرخص يف شيء من  صلى مل أمسع النيب" : كلثوم بنت عقبة قالت
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احلرب، واإلصالح بني النـاس، وحـديث   : الكذب مما يقول الناس إال يف ثالث
)١("ه وحديث املرأة زوجهاالرجل امرأت

.   
جواز الغيبة يف حالة املشاورة للزواج أو املصـاهرة لقولـه   اومن األمثلة أيض 

اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حينما استشارته يف الزواج من أيب جهم أو  صلى
  .)٢("هضراب للنساء، وإن معاوية صعلوك ال مال ل مإن آبا جه": معاوية

على الناس من املصـلحة فيغلـب جانـب     اة أكثر أثرأما إذا كانت املفسد
عدم إنكار املسلم للمنكر الذي رآه من غريه إذا كان اإلنكـار  : ومثاله. املفسدة

سيؤدى إىل مفسدة أكرب؛ ألن إنكار املنكر البد أن تكون املصلحة فيه راجحـة  
سالم ابن تيمية هلذا فإن شيخ اإل اعلى املفسدة، وإال مل يكن مما أمر اهللا به، وتطبيقً

م امل ينه قوم وهم يشربون اخلمر، ومنع مـن أراد أن يقـوم    -زمن التتار -مر
باإلنكار، ألنه رمحه اهللا رأى أن شرب هؤالء للخمر مينع من قتل النفوس وسـىب  

فلو أنكر عليهم واستجابوا لإلنكار وصحوا وتركوا شرب . الذرية وأخذ األموال
  .اخلمر فسيقومون مبفسدة أكرب

                                                
، وأبو داود يف )٦٦٣٣(باب حترمي الكذب وبيان املباح منه  أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة) ١(

، وأخرج جزء منه البخاري يف صحيحه والترمذي يف )٤٢٧٥(سننه كتاب األدب باب يف إصالح ذات البني 
 .سننه وغريمها

، )٤٧١٧(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الكذب وبيان املبـاح منـه   ) ٢(
، وابن ماجة يف سننه كتاب )١٨٦٢(ت البني  والصلة باب ما جاء يف إصالح ذاي يف سننه كتاب الربوالترمذ

، وأمحد يف مسنده يف مسند القبائل مـن حـديث أم   )١٨٥٩(النكاح باب ال خيطب الرجل على خطبة أخيه 
 .٢/٣٦٠كلثوم بنت عقبة 
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وإذا احتدتا يف احلكم والعموم أو اخلصوص و األثر مـن نفـع أو    -٤/جـ
ضرر؛ ينظر إىل أطوهلما زمنا يف األثر فإن كانت املصلحة أطول زمنـا يف األثـر   

جواز العملية اجلراحيـة الـيت   : ومثاله. واملفسدة آنية مؤقتة غلبنا جانب املصلحة
اية، وأمـا أمل  يف اإلنسان، فاملصلحة املتحققة م اتستأصل مرض نها متتد إىل ما ال

  .العملية اجلراحية، وهو املفسدة فهو مؤقت مبدة معينة
: ومثاله. أما إذا كانت املفسدة أطول زمنا من املصلحة فيغلب جانب املفسدة

منع اإلسالم لنكاح املتعة فإن املفسدة اليت تترتب عليه من اضـطراب العالقـات   
من مصلحة إشباع الغريزة  ادم رعايتهم أطول زمناالجتماعية، وضياع األوالد وع

  .اجلنسية لفترة مؤقتة
إذا كانت املصاحل واملفاسد املتحققة متساوية يف املراتب واألنواع ومجيع  -د

  .األمور السابقة فإن درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة

  .أثر فقه املوازنات يف حل األعمال والوظائف وحرمتها -٣
ملوازنات مبعايريه السابقة جيعل الفقيه ال ينظر إىل العمل الصـادر  إن فقه ا    

رد ظهور مصلحة ما، أو حيكـم   من املكلف نظرة سطحية، فيحكم عليه باحلل
وإمنا ينظر إليه من مجيع جوانبـه ويف كـل   . عليه باحلرمة رد ظهور مفسدة ما

آالت ويوازن يف كل ذلـك  أبعاده، ويعيد النظر يف املصاحل واملفاسد، وينظر إىل امل
كما يقـول  . وفق املعايري الشرعية املبينة على مقاصد الشريعة وترتيب األولويات
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اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو : "الشاطيب
  .)١("اإلحجام إال بعد نظرة إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل

يف هذا العصر الذي تداخلت فيـه األمـور    وتتأكد إعادة النظر يف األعمال
وتعقدت، وأحاط ا الكثري من املالبسات والظروف املعيشية الصعبة من اجتماعية 

من السـعة   امفتوح افإذا غابت عن الفقيه هذه النظرة املتأنية أغلق باب. واقتصادية
ن تساهل واملرونة والرمحة وزاد من أبواب التشديد والتضييق على الناس، لكن بدو

من األعمال والوظائف اليت ميارسها املسلمون يف  اوسيجد املسلم أن كثري. وتفريط
الغرب دون أن يشعروا بأدىن حرج حنوها هي من احملرمات ملا فيها من املفاسـد  

كمـا  . اإلعانة على فعل حمرم أو اإلهانة لنفس املسلم واإلذالل هلا: العظيمة مثل
ألعمال والوظائف اليت يبتعد املسلمون يف الغرب عنها من ا اسيجد املسلم أن كثري

لشعورهم باحلرج حنوها هي حالل هلم، وقد تكون واجبة عليهم ملا يترتب عليها 
  .جلب مصاحل عظيمة أو درء مفاسد عظيمة عن املسلمني

ومما يدل على اعتبار فقه املوازنات يف احلكم باحلل أو احلرمة الكتاب والسنة 
  .واملعقول

 ©̈  § ¦  ¥ ¤ ﴿  : الكتاب قوله تعـاىل فمن 
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Ê   Ë Ì   Í Î Ï  Ð    Ñ  ﴾)فهاتان اآليتان تدالن علـى وجـود    )١
وعمارة املسجد احلرام، ومصلحة  مصاحل متعارضة، وهي مصلحة سقاية احلجاج

فيقدم اإلميان واجلهاد على بـاقي  . يوم واآلخر واجلهاد يف سبيل اهللاإلميان باهللا وال
 ±    °  ̄     ®            ¬   » ﴿: تعاىلقوله املصاحل؛ ألا أعظم كما أشارت اآلية و

²   ³   ́  µ   ¶   ̧¹   º    »      ¼     ½     ¾ ﴾)٢( 
لهم، ولكن أعظمها فداء األسرى باملال، وقت: ففي معركة بدر تعارضت مصلحتان

وقوله . لألمة قتل األسرى لقطع دابر صناديد الشر والشرك وكسر شوكتهم انفع
ــاىل  c      d    e   f   g    h   i              j   k    l          m ﴿: تع

n  o   p   q       r  s  ﴾)ففي هذه اآلية تعارضـت مفسـدتان   )٣ :
امللك الظامل هلا، ومفسدة غصـب امللـك   مفسدة خرق السفينة، وتعييبها وترك 

فرجح اخلضر درء املفسدة الكـربى،  . الظامل هلذه السفينة إذا كانت حالتها جيدة
فخرقها وأعاا للمحافظـة  . وهي غصب امللك هلا على مفسدة التعييب للسفينة

 ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡   �        ~   {   | ﴿: قال تعاىل. عليها

مصلحة سـب آهلـة   : ففي هذه اآلية تعارضت مصلحة ومفسدة )٤(﴾ ¨       §

                                                
 .٢٠-١٩: التوبة )١(
 .٦٧: الاألنف )٢(
 .٧٩: الكهف )٣(
  .١٠٨: األنعام )٤(
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)٥٠٢(

 

فقدم درء املفسدة العظمـى  . ومفسدة سب اهللا تعاىل بغري علم. املشركني وذمهم
  .على جلب املصلحة، فمنع من سب آهلة املشركني ألجل درء مفسدة أعظم

صالة اجلماعة تفضل صـالة  ": صلى اهللا عليه وسلم ومن السنة النبوية قوله
رباط يوم ": صلى اهللا عليه وسلم وقوله ،)١("بسبع وعشرين درجة) الفرد(الفذ 

إن مقـام  ": صلى اهللا عليه وسـلم  وقوله ،)٢("وليلة خري من صيام شهر وقيامه
فهذه األحاديث  ،)٣("أحدكم يف سبيل اهللا أفضل من صالته يف بيته سبعني عاما

: األعظم على غريهـا  تدل على وجود مصاحل متعارضة ومتفاوتة، فتقدم املصاحل
قام أعرايب فبال يف املسجد فقام إليه : قال رضي اهللا عنه ومنها ما روي أبو هريرة

دعوه وهريقوا على بولـه  " : صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب. الناس ليقعوا فيه
                                                

، ومسـلم يف  )٦٠٩(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األذان باب فضل صالة اجلماعـة  ) ١(
  ).١٠٣٨(صحيحه كتاب املساجد ومواضع الصالة باب فضل اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف 

، والترمـذي  )٣٥٣٧(رباط يف سبيل اهللا عز وجل أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب فضل ال) ٢(
كأجر صـيام شـهر   : "، والنسائي بلفظ)١٥٨٨(يف سننه كتاب فضائل اجلهاد باب ما جاء يف فضل املرابط 

خري من الدنيا : "، وعند البخاري يف صحيحه بلفظ)٣١١٦(يف سننه كتاب اجلهاد باب فضل الرباط " وقيامه
  ).٢٦٧٨(ري باب فضل رباط يوم يف سبيل اهللا يف كتاب اجلهاد والس" وما عليها

أخرجه الترمذي يف سننه كتاب فضائل اجلهاد باب ما جاء من فضل الغـدو والـرواح يف سـبيل اهللا    ) ٣(
، وأخرجه أمحد )١٣٠١(هذا حديث حسن، وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب : ، وقال)١٥٧٤(

خـري  : "بلفظ) ١٠٣٦٧(ابة من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف مسنده يف باقي مسند املكثرين من الصح
هذا حديث صـحيح  : ، وقال)٢٣٨٢(، وكذلك احلاكم يف مستدركه كتاب اجلهاد .."من صالة ستني عاما

 –على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب على شرط مسلم، والطرباين يف معجمه الكبري بـاب الصـاد   
، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب السري باب يف فضل اجلهـاد  )٧٨٦٨(الباهلي صدى بن العجالن أبو أمامة 

ورجاله ثقات، وصـححه لغـريه األلبـاين يف    ): ٩٤٤٨( – ٥/٥٠٩، قال اهليثمي )١٨٢٨٤(يف سبيل اهللا 
 ).١٣٠٢(صحيح الترغيب والترهيب 
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)٥٠٣(

فهذا  ،)١("سجالً من ماء أو ذنوبا من ماء، فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين
مفسدة البول يف املسجد، ومفسدة : ل على وجود مفسدتني متعارضتنياحلديث يد

فتقدم املفسدة الثانية . ترويع املسلم وإحلاق الضرر الصحي به، والنفور من الدين
  .يف االجتناب على حساب املفسدة األخرى

لـوال أن قومـك   ": اهللا عنها رضي لعائشة صلى اهللا عليه وسلم ومنها قوله
ألمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقتـه   حديثو عهد جباهلية

 ،)٢("باألرض، وجعلت له بابني بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم
فهذا احلديث يدل على وجود مفسدة ومصلحة متعارضتني، لكن املفسدة أعظم 

اماضرراهللا  صلى هم للنيب، وهي عدم احتمال قريش هلذه التغيري، وإعادة البناء وا
فهـذه  . وبالتايل خروجهم من اإلسالم. عليه وسلم جبلب الفخر والسمعة لنفسه

املفسدة أعظم من إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقدم درء املفسدة علـى  
  .جلب املصلحة فامتنع عن إعادة البناء

رء األشنع ومن املعقول أن اإلنسان مفطور على تقدمي األحسن من املصاحل ود
أن تقـدمي  ... ال خيفى على عاقـل ": كما يقول العز بن عبد السالم. من املفاسد

أرجح املصاحل فأرجحها حممود حسن، وأن تقدمي املصاحل الراجحة على املرجوحة 
... حممود حسن، وأن درء املفاسد الراجحة على املصاحل املرجوحة حممود حسن

                                                
، ومسـلم يف  )٥٥٦٦(ه متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األدب باب الرفق يف األمر كل) ١(

 ).٤٢٩(صحيحه كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول من النجاسات 
، ومسـلم يف  )١٤٨٠(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احلج باب فضل مكة وبنياـا  ) ٢(

 ).٢٣٦٨(صحيحه كتاب احلج باب نقض الكعبة وبنائها 
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)٥٠٤(

 

األفسد فاألفسد مركوز يف طبائع العبـاد  وأعلم أن تقدمي األصلح فاألصلح ودرء 
فلو خريت الصيب الصغري بني اللذيذ واأللذ الختـار  ... هلم من رب األرباب انظر

األلذ، ولو خري بني احلسن واألحسن الختار األحسن، ولو خري بني فلس ودرهم 
وال يقدم الصاحل على . الختار الدرهم، ولو خري بني درهم ودينار الختار الدينار

األصلح إال جاهل بفضل األصلح، أو شقي متجاهل ال ينظر إىل ما بني املـرتبتني  
  .)١("من التفاوت

  : عموم البلوى وأثره يف حل األعمال والوظائف وحرمتها: اثالثً
. من مظاهر اليسر والتسامح يف األحكام الشرعية مراعاة عموم البلوى لألفراد

األعمال والوظائف وحرمتها؟ لإلجابة فما حقيقة عموم البلوى، وما أثره يف حل 
بد أن يشتمل هذا املطلب على أمرين ومها معىن عموم البلوى، وأثـر  العن ذلك 

  : وفيما يلي بيان ذلك. عموم البلوى يف حل األعمال والوظائف وحرمتها

  : معىن عموم البلوى -١
 فما معناه يف. عموم البلوى مركب إضايف يدل على معىن معني يف االصطالح

  .اللغة واالصطالح
  
  
  

                                                
 .٨ -١/٦لسالم قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد ا) ١(
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  : اإضافي امعىن عموم البلوى باعتباره مركب -أ
مصدر عم يعم، وهو يف األصل يدل على الطول، والكثرة، : العموم يف اللغة

  .والعموم يعين يف هذا املصطلح الشمول والشيوع )١( والعلو، والشمول، والشيوع

األصل يدل على معنـيني   مصدر بال يبلى بالء، وهو يف: والبلوى يف اللغة
والبلوى واالبتالء مأخوذان من املعـىن  . االختبار: إخالق الثوب، والثاين: األول
  .والبلوى تعىن يف هذا املصطلح نزول حمنة بالشخص ليخترب ا .)٢( الثاين

  : امعىن عموم البلوى باعتباره لقب -ب
 )٣("معه حتاشيهيعسر على املكلف  اشيوع احملظور شيوع": عموم البلوى هو

 )٤("شيوع البالء حبيث يصعب على املرء التخلص أو االبتعاد عنه": وبعبارة أخرى
كطني الشوارع الذي اختلط بالنجاسة، : من األمور احملظورة اومعىن ذلك أن أمر

أو دم احليوانات املذبوحة يف املسلخ مما يقع يف املكان ويشمله، حبيث يصعب على 
إال مبشقة زائدة لتكرار مالبسته أو قلته وتفاهته فيغتفر يف هذه  املكلفني التحرز عنه

من أسباب  اويتحقق عموم البلوى الذي يعد سبب .احلالة حتاشي احملظور ويعفى عنه
  : التخفيف بعدة أمور وهي

                                                
 .٣٤٦، واملفردات لألصفهاين ص٢٢٦معجم مقاييس اللغة البن فارس ص )١(
  .انظر املرجعني السابقني) ٢(
 .٣٢٣معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنييب ص) ٣(
 .١٣٢حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ص ) ٤(
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شيوع وقوع احملظور يف عموم األحوال أو تكرره، حبيث يترتب : األمر األول
مثل شيوع اختالط اهلرة بالناس ومالبستها . ظورعلى ذلك عسر االحتراز عن احمل

ألوانيهم، فلو قيل بنجاسة األواين بسؤر اهلرة، وكلف الناس بغسلها لشق عليهم 
ومـن   )١( وكذلك يعفى عن سؤر البغل واحلمار والفأرة. ذلك، فيعفى عن ذلك

ن مـن  : ااألمثلة أيضم، ولو كلفن غسل ما أصاشيوع مالبسة الصبيان ألمها
  .)٢( قيء الصبيان لشق عليهن ذلك فيعفون عنه

مسيس احلاجة إلصابته يف عموم األحوال حبيث يعسر االستغناء : األمر الثاين
مثل أن احلاكم قد حيتاج إىل أن يوىل يف الوظائف العامـة أو  . عنه إال مبشقة زائدة

يـة  القضاء غري الكفء هلا لكونه أصلح املوجود، ولو قيل بعدم صحة تلك التول
لوقع الناس يف حرج ومشقة لعدم وجود من يقضي فيها، أو يتوىل تنظيمها فتصح 

إذا ضـاق األمـر   ": وهلذا قرر الفقهاء قاعـدة . تلك التولية ملسيس احلاجة إليها
  .)٤("ما عمت بليته خفت قضيته: "وقاعدة )٣("اتسع

مثل دخـول  : صعوبة التخلص من احملظور يف عموم األحوال: األمر الثالث
لذباب إىل فم الصائم أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو الدخان أو حنو ذلك مما ا

وكذلك يعفى عن الطحلب والطني  )٥( يعسر التحرز عنه، فإنه ال يفطر الصائم به

                                                
 .١/٦٢املنتقى للباجي  )١(
 .١٢٣صنظرية الضرورة لوهبه الزحيلي ) ٢(
 .٩٢األشباه والنظائر للسيوطي ص  )٣(
 .٨٤األشباه والنظائر البن جنيم ص ) ٤(
 .٧٥األشباه والنظائر البن جنيم ص  )٥(
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املتصل باملاء، فيحكم بطهارته وطهوريته وإن تغري لون املاء ذه األشـياء؛ ألنـه   
  .يصعب التخلص منه

  .لوى يف حل األعمال والوظائف وحرمتهاأثر عموم الب -٢
اإن عموم البلوى يعد سبب من أسباب التيسري والتخفيف، وجيعل احلرام  امهم

باعتباره من املشاق اليت جتلب التيسري، وهو على عالقة وطيدة بالقاعـدة   الًحال
  : ومما يؤيد ذلك )١("املشقة جتلب التيسري: "الفقهية
 رضي اهللا عنها أن أبا قتادة رضي بن مالك ما ورد عن كبشة بنت كعب -أ

فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى هلا ) ماء( ااهللا عنه دخل عليها فسكبت له وضوًء
أتعجبني يا ابنة أخي؟ : فرآين انظر إليه، فقال: اإلناء حىت شربت منه، قالت كبشة

، إا ليست بنجس": قال صلى اهللا عليه وسلم إن رسول اهللا: فقال. نعم: فقلت
فهو يدل على أن عموم البلوى سبب من  )٢("إا من الطوافني عليكم والطوافات

  .أسباب التيسري يف سؤر اهلرة والعفو عنه

                                                
 .١/١٦٩اإلفصاح البن هبرية ) ١(
، وأمحد يف مسنده يف بـاقي مسـند   )٣٨(أخرجه مالك يف موطئه كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ) ٢(

، وأبو داود يف سننه كتاب الطهارة بـاب  )٢١٤٩٠(ادة األنصاري رضي اهللا عنه األنصار من حديث أيب قت
: ، وقـال )٨٥(، وسكت عنه، والترمذي يف سننه كتاب الطهارة باب ما جاء يف سؤر اهلرة )٦٨(سؤر اهلرة 

، وابن ماجـة يف سـننه   )٦٧(هذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف سننه كتاب الطهارة باب سؤر اهلرة 
، والدارمي يف سننه كتاب الوضوء باب )٣٦١(طهارة وسننها باب الوضوء بسؤر اهلرة والرخصة فيه كتاب ال

رواته ثقات معروفون، وصححه ابن عبـد  ): ٣٨(، قال الدارقطين يف احملرر )٧٢٩(اهلرة إذا ولغت يف اإلناء 
، واأللبـاين يف  ١/٥٩لية ، وابن حجر يف املطالب العا١/١١٧، والنووي يف اموع ١/٣١٨الرب يف التمهيد 

  ).١٧٣(اإلرواء 
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)٥٠٨(

 

كانت الكالب تبول، وتقبل، : "قال رضي اهللا عنه ما روي عن ابن عمر -ب
 ااهللا عليه وسلم يف املسجد؛ فلم يكونوا يرشون شيئً صلى وتدبر زمان رسول اهللا

فهو يدل على أن عموم البلوى سبب من أسباب التيسـري يف بـول    )١("كمن ذل
اهللا عليه وسلم بـرش أبواهلـا،    صلى الكالب اليت تدخل املسجد، فلم يأمر النيب

  .وعفى عنها
 صلى اهللا عليه وسلم اهللا عنه أن رسول اهللا رضي ما روى عن أيب هريرة -ج

ألن  ؛)٢("ن التراب له طهـور فإ) النجاسة(إذا وطئ أحدكم بنعله األذى : "قال
الناس يتكرر منهم املشي يف الطرقات، وال ختلو من النجاسة، فيعفى عنها بـوطئ  

  . التراب
من أسباب التيسري والتخفيف عدة شروط  اويشترط العتبار عموم البلوى سبب

  : )٣( وهي

                                                
، وأمحد )١٦٨... (أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء باب املاء والذي يغسل به شعر اإلنسان) ١(

، وأبـو داود  )٥١٣٣(يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
 ).٣٢٥(األرض إذا يبست يف سننه كتاب الطهارة باب يف طهور 

، وسكت عنه، وابن حبان )٣٢٨(أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطهارة باب يف األذى يصيب النعل ) ٢(
، وكذلك ابن خزمية يف صـحيحه  "األذى: "، بلفظ)١٤٠٣(يف صحيحه كتاب الطهارة باب تطهري النجاسة 

، وكأن الباحث ذكـر معـىن   )٥٩٠( – ١/٣٧١، واحلاكم يف مستدركه )٥٩٢( – ١/١٤٨بلفظ قريب 
، ٢٢/١٦٧األذى أي النجاسة لعدم ثبوا واهللا تعاىل أعلى وأعلم، وحسنه ابن تيمية يف جممـوع الفتـاوى   

 ).٣٨٥(واأللباين يف صحيح أيب داود 
  .٨٣، واألشباه والنظائر البن جنيم ص ٨٦األشباه والنظائر للسيوطي ص  )٣(
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غري متوهم، حبيـث يكـون    اأن يكون عموم البلوى متحققً: الشرط األول
ويصعب االحتراز عنه، وال ميكن االستغناء  ايف عموم األحوال وشائع ااقعاحملظور و

كمن وجد طـريقني  : فال يعد من قبيل عموم البلوى عنه، أما إذا أمكن االستغناء
أحدمها فيه طني خيالطه جناسة، واآلخر خيلو من ذلك، فإنه لو سلك الطريق الـيت  

 .لطني ال يعسر االحتراز عنهفيها طني ال يعفى عن الطني النجس، ألن هذا ا

إذا اعتربنا . أن يكون عموم البلوى غري معارض لنص شرعي: الشرط الثاين
عموم البلوى من قبيل العرف الذي ينتشر يف اتمع فيشترط العتباره أن ال يكون 

أن شرب اخلمر مما شاع يف الغـرب  : ومن األمثلة على ذلك. لنص قطعي اخمالفً
فال يكون عموم البلوى يف هذه  البلوى وأصبح عادة وعرفًوانتشر حىت عمت به ا

فـال   اوكذلك إذا أصبحت الغيبة مما تعم به البلوى، وعرفً. للتخفيف ااحلالة سبب
املشقة واحلرج إمنا يعتربان : "قال ابن جنيم. لتحليل احلرام ايكون عموم البلوى سبب

  .)١("نص فيه، وأما مع النص خبالفه فال يف موضع ال

عن طبيعة الشيء وشأنه وحاله  اأن يكون عموم البلوى ناشئً: لشرط الثالثا
كطني الشوارع ينشأ من املطـر، والنجاسـة   : ال من تساهل الناس يف التلبس فيه

أما إذا قصد املار إصابة النجاسة وتساهل يف ذلك . حتصل فيه من مرور الناس فيها
النجاسة يف الطريـق نعـل   وكذلك إذا البست . فال يعد ذلك من عموم البلوى

الشخص، فإنه يطهر بالدلك إذا كانت ناشفة أما إذا تعمد املاشي تلطـيخ نعلـه   
  .بالنجاسة فال يطهر إال بالغسل

                                                
 .٨٣األشباه والنظائر البن جنيم ص ) ١(
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)٥١٠(

 

٤- باملشقة، فإذا زالـت تلـك املشـقة زال     اأن يبقى عموم البلوى مقيد
ة على ومن األمثل )١("ما جاز لعذر بطل بزاوله": بالقاعدة الفقهية الًالتخفيف عم

جتوز شهادة الشاهد على شاهد آخر لعذر كالسفر أو املرض أو السجن يف : ذلك
مكان مل يكن للقاضي سلطة على إحضاره منه، فإذا زال العذر بأن عاد الشـاهد  
األصيل من السفر أو شفي من مرضه أو خرج من السجن فال جتوز الشهادة على 

ساهل الناس يف العمل مبقتضى مبدأ وإال يعد هذا من قبيل ت. الشهادة لزوال العذر
  .عموم البلوى

٥-مثل قليـل دم الرباغيـث،    اأن يكون املتسامح به يف عموم البلوى يسري
وذرق الطيور إذا عم يف املساجد وروث البقر وبوله يف احلبوب عنـد الـدوس   

فـال   اأما إذا كان احملظور كـثري . والغبار الذي يدخل إىل فم الصائم وغري ذلك
ومـن   )٢("إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت": بالقاعدة الًح به عميتسام

تطبيقات هذه القاعدة أن قليل العمل يف الصالة ملا اضطر إليه سومح به، وكثريه ملا 
: ووفق الغزايل بني شطري القاعدة السابقة بقولـه . مل يكن به حاجة مل يسامح به

ار الربا يف اتمع ال يعد مـن  فانتش )٣("كل ما جتاوز عن حده انعكس إىل ضده"
عموم البلوى؛ ألنه جتاوز حده ولكن غبار الربا ميكن أن يدخل يف عموم البلوي، 

  .ألنه ال ميكن االحتراز عنه

                                                
 .٨٦، االشباه والنظائر البن جنيم ص ٨٥األشباه والنظائر للسيوطي ص  )١(
 .٩٢األشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٢(
 .انظر املرجعني السابقني) ٣(
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  المبحث الثالث

  التطبیقات الفقھیة لألعمال والوظائف في الغرب
  

. بعد أن بينا حقيقة األعمال والوظائف، والضوابط الفقهية حللها وحرمتـها 
بد من بيان بعـض  حل األعمال والوظائف وحرمتها ال وأثر الظروف املعيشية يف

وقد قسمتها إىل مخسة أقسـام  . التطبيقات الفقهية لألعمال والوظائف يف الغرب
األعمال والوظائف اليت تتعلق بالعمل اهلندسي، والسمسرة، وقيادة : رئيسة وهي

  : فيما يلي بيان هلذه التطبيقاتو. سيارات األجرة، وحمالت البقالة، واملطاعم

  وظائف اليت تتعلق بالعمل اهلندسياألعمال وال: املطلب األول
العمل اهلندسي يف هذا العصر متعدد األنواع منه ما هو متعلق بتصميم األشياء 

وفيما يلي بيان لألحكام اليت تتعلـق  . وإنشاء األبنية وتنظيمها وتقوميها وغري ذلك
  .ذا العمل

  : عمل املهندس املسلم يف إنشاء أبنية ملمارسة ما هو معصية عندنا :الًأو 
هل جيوز للمهندس املسلم االتفاق مع الغري على إنشاء أبنية تمـارس فيهـا   

لوثنيني، أو فندق يف كبناء كنيسة للنصارى، أو كنيس لليهود، أو معبد ل: املعصية
  ؟نوادي ليلية

امى كمسألة تأجري املسلم لغريه حلمل هذه املسألة حمل خالف بني الفقهاء القد
  . اخلمر، أو اخلرتير، أو امليتة اليت سريد ذكرها بالتفصيل يف املطلب اخلامس
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)٥١٢(

 

قال إسحق . والراجح فيها ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من عدم جواز ذلك
أبـين  : وسأله رجـل بنـاء  ) يعين أمحد بن حنبل(بن إبراهيم مسعت أبا عبد اهللا 

١("ال تنب هلم، وال تعينهم على ما هم فيه": ؟ قال)يعين املعبد( اللمجوس ناووس( 
وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو ": وقال الشافعي يف كتاب اجلزية من كتاب األم

وال يدخل يف املنع ما ليس مبعصية  )٢("جتارة أو غري ذلك يف كنائسهم اليت لصالم
. فسه مبعصية، وال من خصائص دينهمكبناء قرب لغري املسلم، فإنه ليس يف ن: عندنا

  .وكذلك بناء دور للسكىن

  .عمل املهندس املسلم تصاميم لبعض األبنية اليت متارس فيها املعاصي: ثانيا
هل جيوز للمهندس املسلم عمل تصاميم وخمططات ألبنية تمارس فيها املعاصي 

السـياحية الـيت   مثل الفنادق اليت تشتمل على البارات، واألندية الليلية، واملدن 
  تتضمن البارات، واملالهي غري املشروعة؟

هذه املسألة مل يوجد فيها نص خاص من كتاب أو سنة، أو قول إلمام مـن  
الضـابط   الفقهاء، لكن ميكن تطبيق القواعد العامة والضوابط الفقهية، ومن ذلك

خططات أن ال يتضمن العمل اإلعانة على اإلمث والعدوان، فالتصاميم وامل: الفقهي
حرم كل عمل  اوإذا حرم اإلسالم شيئً .لتلك األبنية فيها إعانة على اإلمث والعدوان

: قـال تعـاىل  . يعني على ارتكاب ذلك احملرم، ويعني على اقترافـه وممارسـته  

                                                
  .١/٢٧٥أحكام أهل الذمة البن القيم  )١(
 .٤/٢٥٤، ومغىن احملتاج للشربيين ٤/٢١٣األم للشافعي  )٢(
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﴿¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    È ﴾)صلى اهللا  وقال ،)١
لـى الشـر   فمفهوم هذا أن الدال ع )٢( "الدال على اخلري كفاعله": عليه وسلم

من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل ": صلى اهللا عليه وسلم وقال. كفاعله
من دعا إىل اهلدى كان ": صلى اهللا عليه وسلم وقال ،)٣("فقد خرج من اإلسالم

له من األجر مثل أجور من اتبعه إىل يوم القيامة ال ينقص من أجورهم شـيئًا،  
مث مثل آثام من اتبعه إىل يوم القيامـة ال  ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإل

  ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفـولع، )٤("امهم شيئًاـينقص ذلك من آث
   

                                                
 .٢: املائدة) ١(
 .، وهو حسن صحيح)٢٦٧٠(مذي، كتاب العلم، باب الدال على اخلري، سنن التر) ٢(
، )٦١٩( – ١/٢٢٧أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب األلف من حـديث أوس بـن شـرحبيل    ) ٣(

/ ٦وهو الثامن واخلمسون من شعب اإلميان وهو باب التعاون على الرب والتقوى  –والبيهقي يف شعب اإلميان 
غريب، وقال اهليثمي يف جممـع الزوائـد   : ٣/٢٠٨املنذري يف الترغيب والترهيب  ، قال)٧٦٧٥( – ١٢٢

ه وبقية رجاله وثقـوا  حرواه الطرباين يف الكبري وفيه عياش بن مؤنس ومل أجد من ترج): ٧٠٦٤( – ٤/٣٧٢
 ).١٣٦٢(ويف بعضهم كالم، وضعفه األلباين يف ضعيف الترغيب والترهيب 

، وأبو داود يف سننه كتاب )٤٨٣١... (العلم باب من سن سنة حسنة أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب) ٤(
... ، والترمذي يف سننه كتاب العلم باب ما جـاء فـيمن دعـا إىل هـدى    )٣٩٩٣(السنة باب لزوم السنة 

، والدارمي يف سننه مـن  )٢٠٢(، وابن ماجة يف سننه يف املقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة )٢٥٩٨(
 ).٥١٢(سنة حسنة أو سيئة  املقدمة باب من سن
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ولعن "والرائش هو الذي ميشي بينهما  .)١( واملرتشي والرائش يـالرشوة الراش
عاصـرها ومعتصـرها،   : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلمر عشـرة 

املها، واحملمولة إليه، وساقيها وبائعها وآكل مثنها واملشتري هلـا،  وشارا، وح
  .)٢("واملشتري له

   .األعمال والوظائف اليت تتعلق بالسمسرة: املطلب الثاين
التوسـط  : والسمسار يف الفقه. التوسط بني البائع واملشتري جبعل: السمسرة

عقـد  : "لتجارية املعاصرةوهي يف القوانني ا )٣( بني البائع واملشترى بأجرة معينة

                                                
، وسكت عنه، والترمـذي يف  )٣١٠٩(أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األقضية باب يف كراهية الرشوة ) ١(

حسن صحيح، وابن ماجة يف سـننه  : ، وقال)١٢٥٦(سننه كتاب األحكام باب ما جاء يف الراش واملرتشي 
، ١٠/٤١صححه أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ، و)٢٣٠٤(كتاب األحكام باب التغليظ يف احليف والرشوة 

أمحد يف مسنده من باقي مسند األنصار من " والرائش"، وأخرج رواية )٣٥٨٠(واأللباين يف صحيح أيب داود 
، وقـال  ٣/٥٤٨، وضعف هذه الزيادة ابن القطان يف الوهم واإليهـام  )٢١٣٦(حديث ثوبان رضي اهللا عنه 

فيه أبو اخلطاب ال يعرف، وضعفه األلباين يف السلسـلة الضـعيفة   : ٣/١٩٥املنذري يف الترغيب والترهيب 
)١٢٣٥.( 
هـذا حـديث   : ، وقال)١٢١٦(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب البيوع باب النهي أن يتخذ اخلمر خال ) ٢(

، والطرباين يف معجمه )٣٣٧٢(غريب، وابن ماجة يف سننه كتاب األشربة باب لعنت اخلمر على عشرة أوجه 
رواته ثقات، وقال ابـن تيميـة يف   : ٣/٢٤٦، قال املنذري يف الترغيب والترهيب )١٣٥٥( ٢/٩٣ط األوس

، واأللباين يف صحيح الترغيب ٢/١٥٧ثابت، وصححه اهليثمي املكي يف الزواجر : ٢٠/٢٦٤جمموع الفتاوى 
 ).٢٣٥٧(والترهيب 

 .٤/١٨٤بدائع الصنائع للكاساين  )٣(
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يلتزم به فريق يدعى السمسار، ألنه يرشد الفريق اآلخر إىل فرصة لعقـد اتفـاق   
  .)١("مقابل أجرة

سواء أكانت  )٢( وقد اتفق الفقهاء على مشروعية السمسرة من حيث اجلملة
  .وفيما يلي بيان ألحكام بعض التطبيقات اليت تتعلق بالسمسرة .إجارة أم جعالة

  :)السمسرة(العمل يف السوق املايل ضمن شركات الوساطة :الًأو 
هل جيوز للمسلم العمل يف السوق املايل ضـمن شـركة مـن شـركات     

  ؟)السمسرة(الوساطة
 األصل يف السمسرة أا جائزة؛ ويؤيد ذلك ما روي عن قيس بن أيب غـرزة 

مسـرة  نلي الس صلى اهللا عليه وسلم كنا يف عهد رسول اهللا: "قال رضي اهللا عنه
يـا  ": فسمانا باسم هو أحسن منه فقال صلى اهللا عليه وسلم فمر بنا رسول اهللا

صلى  فالرسول )٣("معشر التجار إن البيع حيضره اللغو واحللف فشوبوه بالصدقة
أقر العمل يف السمسرة يف أسواق املسلمني، فهو جائز شـريطة أن   اهللا عليه وسلم

                                                
، ٢/٢٢٤، مغـين احملتـاج للشـربيين    ٣٥٦قوانني األحكام البن جزى ص  ،١/١٤٥اهلداية للمرغيناين ) ١(

 .٣/٤٨٤كشاف القناع للبهويت 
 .القانون التجاري األردين والسوري واللبناين) ٢(
، )١٧٧٣٧(أخرجه أمحد يف مسنده يف أول مسند الكوفيني من حديث قيس بن أيب عزرة رضي اهللا عنه ) ٣(

، وسكت عنه، والترمـذي  )٢٨٩٠(باب يف التجارة خيالطها احللف واللغو وأبو داود يف سننه كتاب البيوع 
هذا حديث حسـن صـحيح،   : ، وقال)١١٢٩(بلفظ قريب يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف التجارة 

، وابن ماجـة يف سـننه كتـاب    )٤٣٨٧(والنسائي يف سننه كتاب األميان والنذور باب يف اللغو والكذب 
، واأللباين يف صحيح )٩٩(، وصححه ابن دقيق العيد يف االقتراح )٢١٣٦(يف التجارة  التجارات باب التوقي

 ).٧٩٧٤(اجلامع 
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العمل يف شركات الوساطة إذا كانت تتوسط يف فال جيوز . الًيكون حمل البيع حال
: األسهم الصادرة عن شركات ذات أغراض حمرمة: بيع أو شراء ما هو حمرم مثل

  .كالربا واملالهي احملرمة؛ ألنه إعانة على ما هو حمرم
وبناء على ذلك جيوز العمل يف شركات الوساطة اليت تتحـرى احلـالل يف   

ى احلالل يف معامالا، وتتوسط يف بيع السندات معامالا، أما إذا كانت ال تتحر
راض احملرمة؛ فال جيوز العمل يف غاحملرمة واألسهم الصادرة عن الشركات ذات األ

  .هذه الشركات
ما حكم العمل يف سوق األوراق ": يف سؤال موجه من السيد صالح ونصهو

وإذا كنت  املالية،  وهل هناك من فرق بني العمل كموظف، والتعامل يف السوق؟
يف اإلدارة املالية، وعملي قد يتطلب أن أحرر شيكات أو سندات، أو قـد   اموظفً

فما حكم عملي ) قد تكون ربوية أو غري ربوية( باألسهم الًتتعامل الشركة مستقب
أعلم كيف توظف الشركة أمواهلا؟بأنين ال  اهذا، علم  

يعرف مـن حكـم   يف سوق األوراق املالية  اإن حكم العمل موظفً: اجلواب
فإن كان ما ميارسه املوظف يتصل مبعامالت حمرمة ؛ فإنه : التعامل يف تلك السوق

حيرم قيامه بتلك املعامالت، وذلك كتسويق أسهم البنـوك الربويـة، وحتريـر    
الشيكات والسندات بشأا، فإن كان ميكنه أن يقتصر يف عمله على املعـامالت  

فإن توظفه جائز، وأما مع عدم املعرفة بكيفية املباحة يف أسهم الشركات اجلائزة، 
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توظيف الشركة أمواهلا؛ فإن األصل سالمة التعامل ما مل يغلب على ظنه أن أكثر 
  .)١( تعاملها على الوجه احملرم

العمل يف السمسرة العقارية: اثاني:  

   :السمسرة على بيع عقار يغلب على الظن أنه ستمارس فيه املعاصي-١
حنن نعمل يف مؤسسة جتاريـة،  " : من السيد عباس، ونصه يف سؤال موجه

وتعرض لنا بعض املسائل واليت حتتاج من فضيلتكم إىل إجابة شافية كافية نسـتنري  
يسكنه  اأرادت املؤسسة التوسط يف بيع بناء جديد، وهو معد أن يكون فندقً. ا

ال يباع فيـه  الناس، فاعترض أحد أفراد املؤسسة على أن الفندق يف غالب األحو
  " اخلمر؛ فال حيل لنا أن نأخذ عمولة هذه البيعة؛ فهل يصح هذا احلكم؟

ترى اللجنة أن بيع املبىن إذا ظن البائع أو غلب على ظنه أنه سيفعل : اجلواب
؛ ألن ما اكشرب اخلمر أو الزىن أو غري ذلك يكون حرام: فيه منكر من املنكرات

  .)٢( واهللا أعلم. يف بيع احلرام حرامأدي إىل الشيء يعطى حكمه، والتوسط 

  :كتابة السمسار للعقد الذي يتضمن اقتراض بفائدة-٢
أعمال السمسرة ال شيء فيها ": استفتاء موجه من السيد عبد الفتاح، ونصه

حسب علمنا، ولكن حيتاج السمسار أن يكتب صيغة العقد بني البائع واملشتري، 
واملشتري . قة دفع املبالغ من قبل املشتريويف ذلك العقد يتم كتابة صيغة أو طري

يأخذ املبلغ الذي حيتاجه من البنك بفائدة، ويتم تسجيل طريقة حصوله على املبلغ 
                                                

  .٣/٢٠٦املرجع السابق   )١(
 ٣/٢٠٧جمموعة الفتاوى الشرعية الكويتية )٢(
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ومع العلم أن السمسار ال دخل له يف طريقة حصول املشـتري  . يف صيغة العقد
ار فما حكم دخويل يف هذه املهنة، وإجراء هذه العقود على الصفة املش. على املبلغ

  ."إليها، مع مالحظة أن حق البنك ال يتوقف على هذه العقود
جيوز العمل يف مهنة السمسرة، وإجراء عقود املبايعات وكتابتـها،  : اجلواب

وال عالقة للسمسار بعملية الربا اليت مت احلصول ا على الثمن بني املشتري وأحد 
ة احلصول على الثمن أو البنوك، وال ضري عليه من تدوين املعلومات املتصلة بطريق

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. سداد الثمن ربوية كانت أو غري ربوية
أما إذا كان دور الوسيط الداللة على شركات التمويل الربـوي، وجتهيـز   
النماذج الالزمة لذلك، ومباشرة بعض اإلجراءات اإلدارية اليت يقتضـيها إمتـام   

والشهادة  فيها من مباشرة كتابة عقد الربا، عمليات التمويل الربوي، فال جيوز؛ ملا
اهللا عنه  رضي ويؤيد ذلك ما روى عن جابر بن عبد اهللا. عليه وحفظه وغري ذلك

اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشـاهديه   صلى لعن رسول اهللا: "قال
ال فهو يفيد حرمة مباشرة الربا من قيد وكتابة وإرس )١("هم يف اإلمث سواء: وقال

وإيداع وما أشبه ذلك، وألن يف إمتام عملية التمويل الربوي لذلك العقار إعانـة  
 À Á ¿      ﴿: على اإلمث والعدوان، وقد ى اهللا تعاىل عن ذلك يف قولـه 

ÃÂ Ä Å      Æ    Ç    È ﴾)وألن يف قيام العامل بذلك اإلجراء )٢ ،

                                                
، وأخرجه البخاري يف )٢٩٩٥(هذا لفظ مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله ) ١(

  ".ولعن آكل الربا وموكله: "بلفظ) ٥٥٠٥(كتاب اللباس، باب من لعن املصور  صحيحه
 .٢: املائدة) ٢(
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ن املنكر وعدم الرضا به يف قوله، وقد أمر املسلم بالنهي عاالرضا مبا هو حمرم شرع 
من رأى منكم منكرا فليغريه بيـده، فـإن مل يسـتطع    ": اهللا عليه وسلم صلى

فالذي ينكر الربا بقلبه ال  )١("فبقلبه وذلك أضعف اإلميان فبلسانه، فإن مل يستطع
به، والراضي بالشيء احملرم ينالـه مـن   ا ميكن أن يعمل ملصلحته، وإال كان راضي

  .)٢(إمثه
وال يصح القول إن الربا أصبح مما تعم به البلوى، وعموم البلـوى يقتضـى   

اهللا عليـه وسـلم    صلى وقد تنبأ الرسول. القول جبواز إجراء هذه العقود الربوية
ليأتني على الناس زمان ال يبقى منه أحد إال أكل ": بشيوع هذا البالء حيث قال

من أسباب  اهذا العموم ال يعد سبب؛ ألن )٣("الربا فمن مل يأكله أصابه من غباره
االتخفيف لكونه خيالف نص اقطعي .  

                                                
، وأبو داود يف )٧٠(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ) ١(

اب الفنت باب ما جاء ، وسكت عنه، والترمذي يف سننه كت)٩٦٣(سننه كتاب الصالة باب اخلطبة يوم العيد 
هذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف سـننه  : ، وقال)٢٠٩٨_يف تغيري املنكر باليد أو باللسان أو بالقلب 

، وابن ماجة يف سننه كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )٤٩٢٢(كتاب اإلميان وشرائعه باب تفاضل أهل اإلميان 
 ).١٢٦٥(باب ما جاء يف صالة العيدين 

، وأبـو  )١٠٠٠٧(أمحد يف مسنده من باقي مسند املكثرين من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  أخرجه) ٢(
، وسكت عنه، والنسائي يف سـننه كتـاب   )٢٨٩٣(داود يف سننه كتاب البيوع باب يف اجتناب الشبهات 

يف ، وابن ماجة يف سننه كتاب التجارات بـاب التغلـيظ   )٤٣٧٩(البيوع باب اجتناب الشبهات يف الكسب 
فيه احلسن عن أيب هريـرة واختلـف يف مساعـه    : ٣/٧١، قال املنذري يف الترغيب والترهيب )٢٢٦٩(الربا 

، وقـال الـذهيب يف   ١/٣٣٢اجلمهور على أنه مل يسمع منه، وصححه أمحد شاكر يف مقدمة عمدة التفسري 
 ).١١٦٧(مل يصح، وضعفه األلباين يف ضعيف الترغيب والترهيب : ٤/٢٠٤١املهذب 

 .وهو صحيح) ٢٢٧٨(سنن ابن ماجه، كتاب التجارات ، باب تغليظ الربا، ) ٣(
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وكذلك ال يصح القول جبواز التمويل الربوي يف دار الغرب لشراء ما تقتضيه 
احلاجة من البيوت لالستعمال الشخصي، وليس لالجتار، ويستند هذا القول على 

باحلديث الذي  الًاحلرب، عمما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة من جواز الربا يف دار 
ال ربا بني مسلم وحـريب يف دار  ": صلى اهللا عليه وسلم رواه مكحول عن النيب

ألن حترمي الربا مطلق يف دار اإلسالم وغريها، ويف حق املسلمني ويف  ؛)١("احلرب
   µ    ¶   ̧        ¹     ´   ³     ²     ±   ﴿: قـال تعـاىل  . حق غريهم

º  ﴾)قال الشـافعي  . يث مكحول فمرسل ضعيف ال حجة فيهوأما حد ،)٢
وعلى فرض صحته فإنـه   "حديث مكحول ليس بثابت، فال حجة فيه": رمحه اهللا

حيتمل النهي كما حيتمل اجلواز، والدليل إذا تطرق إليـه االحتمـال بطـل بـه     
هذا باإلضافة إىل أن النهي حيمل على أخذ الربا منهم، وليس دفع الربا . االستدالل

  .ليهم كما هو حاصل اليومإ

  

                                                
غريـب، وأسـند   : ٤/٤٤مل أجده، وقال الزيلعي يف نصب الرايـة  : ٢/١٥٨قال ابن حجر يف الدراية ) ١(

إمنا قال أبو حنيفة هذا ألن بعض املشيخة حـدثنا  : قال أبو يوسف: البيهقي يف كتاب السري عن الشافعي قال
" وأهل اإلسالم: "أظنه قال" ال ربا بني أهل احلرب: "كحول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعن امل

فيه جمهول وهو مـع ذلـك   : ٦/٩٩وهذا ليس بثابت وال حجة فيه، وقال ابن قدامة يف املغين : قال الشافعي
يف السلسـلة الضـعيفة    مرسل ضعيف، وأنكره األلبـاين : ٣٩٢/»مرسل حمتمل، وقال النووي يف اموع 

)٦٥٣٣.( 
 .١٦١: النساء) ٢(
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األعمال والوظائف اليت تتعلق بقيـادة سـيارات   : املطلب الثالث
  :األجرة

من العمـل   الًيلجأ بعض املسلمني يف الغرب إىل العمل يف قيادة السيارات بد
يف املطاعم والفنادق وحمالت البقالة، لكنهم يقعون يف بعض اإلشكاالت الشرعية 

ذين يذهبون إىل دور اللهو، أو قد يركب مع السائق مثل توصيل بعض الركاب ال
من حيمل اخلمر، أو قد يركب معه رجل وامرأة ال يلتزمان باألدب أثناء الرحلـة؛  

هل ميتنع عن محل هؤالء الركاب، مع العلم أن السائق ال : فما يفعل السائق املسلم
 ميلك االمتناع عن محلهم؟  

فتاء التابعة مع فقهاء الشريعة بأمريكا يف سؤال وجه إىل اللجنة الدائمة لإل
سائق تاكسي ال يعرف من حيمل يف سيارته، وإمنا جييب على الطلبات من ": نصه

أو امـرأة تريـد   اخالل الكمبيوتر أو اهلاتف، فإذا ركب معه رجل حيمل مخر ،
الذهاب إىل أماكن اون والفسق، وهو ال يستطيع أن يرفض تلك الطلبات، فقد 

  ."الًنرجو حكم اإلسالم مفص. من العمل إذا فعل ذلكيطرد 
األصل هو النهي عن كل عمل يتضمن إعانة على املعصية فال حيلُّ : اجلواب

ابيع العنب ملن يعصره مخروال محل رجل ا، وال بيع السالح ملن يقتل به معصوم ،
هذا كلـه  واألصل يف . إىل حانة يشرب اخلمر، أو يواقع امرأة ال حتلُّ له، وهكذا
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ــول  ــلق ــز وج     À   Á ÃÂ   Ä      Å     Æ    Ç ¿    ﴿: اهللا ع
È﴾)١(.  

وعلى هذا فمىت أمكن للسائق املسلم أن يتفادى يف عمله ما يتضمن إعانـة  
على معصية؛ فإن ذلك يتعني عليه وال حيل له الترخص يف ذلك، وأما ما ال يقدر 

موضع الشبهة الـيت تقـوى    عليه فإن له فيه حكم املضطر، وجيعل عمله هذا يف
وتضعف حبسب كثرة ذلك وقلته، فإن كثر ذلك يف عمله وصار هو الغالب عليه، 

ويتعني عليه البحث عن عمـل   روعية عمله بالنقضفإن هذا قد ينعكس على مش
ملـا   اوأقلَّ تعرض عز وجلآخر، أو عن موقع آخر لعمله هذا يكون فيه أرضى هللا 

  .)٢( واهللا تعاىل أعلى وأعلم ،يكرهه من أمثال هذه املواقف

  :العمل يف حمالت البقالة اليت حتتوي على احملرمات: املطلب الرابع
حمالت البقالة قد تبيع اخلمر وقد ال تبيعه، ولكنها مجيعهـا تبيـع اخلرتيـر    

ـ  الخـتالف   اوالدخان فما حكم العمل يف هذه احملالت، وهل خيتلف احلكم تبع
وحماسب، وموصل طلبات، وحارس، وعامل وغري طبيعة عمل املوظف من مدير، 

  .ذلك
  
  

                                                
 .٢: املائدة )١(
  .١١٦ -١/١١٥فتاوى اللجنة الدائمة مع فقهاء الشريعة بأمريكا،  )٢(
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  :العمل يف احملالت اليت تبيع احملرمات: الًأو
احملرمات يف اإلسالم من مخر وخرتير وخبائث تضر بصحة اإلنسـان سـواء   

أم غري مسلم، فهل جيوز للمسلم أن يعمل يف احملالت اليت تبيع هـذه   اأكان مسلم
  احملرمات؟

تجارية اليت تبيع احملرمات من مخر أو خرتير حرام سـواء  العمل يف احملالت ال
أكانت هذه احملالت خاصة ببيع هذه احملرمات، أم أا عامة تبيع هذه احملرمـات  

. وغريها من املواد الغذائية، وملا يتضمنه من إعانة على ما هو حرام وضار بالصحة
 عليه وسـلم  لعن رسول اهللا صلى اهللا": ويؤيد ذلك ما روى أنس بن مالك قال

عاصرها، ومعتصرها، وشارا وحاملها واحملمولة إليه، وساقيها : يف اخلمر عشرة
  .)١("وبائعها، وآكل مثنها واملشترى هلا، واملشترى له

ففي سؤال موجه من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن مع الفقـه  
ل رجاهلا يف بيع اخلمور كثري من العائالت املسلمة يعم" : اإلسالمي الدويل ونصه

م وأوالدهم كارهون لذلك علمم يعيشـون   اواخلرتير وما شابه ذلك وزوجابأ
  "مبال الرجل فهل عليهم من حرج يف ذلك؟

هــ  ٨/٢/١٤٠٧أجاب امع يف دورته الثالثة املعتمدة يف األردن بتـاريخ  
على الكسب  للزوجة واألوالد غري القادرين" : م مبا يلي١١/١٠/١٩٨٦املوافق 

كبيع اخلمر واخلرتيـر   ااحلالل أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج احملرم شرع

                                                
 .وهو حسن صحيح ) ١٢٩٥(سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب النهى عن اختاذ اخلمر خالَ ) ١(
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وغريمها من املكاسب احلرام، بعد بذل اجلهد يف إقناعه بالكسب احلالل والبحث 
  .)١("عن عمل آخر

ويف سؤال آخر موجه من السيد عبد الرزاق إىل جلنـة اإلفتـاء الكويتيـة    
وج وعندي طفالن وعلي دين لبعض األصحاب يبلـغ  أنا شاب متز" : وخالصته

، ولقلة األعمال اليت ميكن عن طريقها سداد هذا الدين )١٠٠٠٠٠(مائة ألف ريال
كثرية للعمـل،   اذهبت إىل أمريكا لعلي أجد العمل اجليد هناك، وقد طرقت أبواب

ساسي ولكين مل يتيسر يل العمل بسبب عدم معرفيت اللغة االجنليزية، وهي شرط أ
سـوبر  "للعمل هناك، وبعد كل احملاوالت اضطررت أن أعمل عند تاجر ميلـك 

يبيع فيها مجيع أنواع اللحوم، ومن ضمن هذه اللحوم حلم اخلرتير، فتراين " ماركت
يف بعض األوقات أقطع حلم اخلرتير وأزنه وأبيعه، ويف بعض األوقات أفتح كراتني 

هذا حسب أوامر صاحب العمل، واآلن . اعاخلمر وأمأل الثالجة، وأبيعه للزبائن طب
وإذا تركت هذا العمل فأنا ... اأنا مستمر يف هذا العمل لكين ضمريي يعذبين جد

  "آخر، وذلك بسبب عدم معرفيت للغة الًمتأكد كل التأكيد أنين لن أجد عم
للحصول على عمل آخر، وال  احثيثً اإن على السائل أن يسعى سعي: اجلواب
  .)٢("مل يف هذا احملل إال يف حالة االضطرار الشديدجيوز له الع

  
  

                                                
 .٩٥قرارت جممع الفقه اإلسالمي ص  )١(
 .١/٣٩٤الفتاوى الكويتية جمموعة ) ٢(
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العمل يف حمل يبيع الدخان: اثاني:  
سـوبر  "إين أعمـل يف  : (ويف سؤال وجه إىل جلنة اإلفتاء اإلماراتية ونصـه 

كبري، ويبيع مجيع أنواع الدخان، فهل جيوز راتيب من حرام؟ وهل علي " ماركت
بعدم بيعه، فلـم يسـتجب،   " ر ماركتالسوب"أنين نصحت صاحب  اإمث؟ علم

  ).أفيدوين أفادكم اهللا
ال حرج يف أخذ راتبك ممن تعمل عنده؛ ألنك تستحق : اجلواب وباهللا التوفيق

الراتب بالعمل، مث إن الدخان ليس مما أمجعت األمة على حترميه حىت يتحـرج يف  
 اكـبري  اتالفًأخذ راتبك بسبب بيعه يف احملل، بل هو مما اختلف فيه أهل العلم اخ

ورأينا فيه أنه ال يصل إىل درجة احلرمة، لشبهة املخالفة القوية اليت اوحديثً اقدمي ،
ال يتسع املقام لبسطها ولعموم البلوى به، ومن قواعد الشرع احلنيف أنه إذا ضاق 

  .األمر اتسع، وأن املشقة جتلب التيسري
إال أن هذا ال يقتضـي   -وهو قول وجيه له ما يربره  -وعلى القول حبرمته  

حترجك يف أخذ الراتب الذي وجب لك بالعمل؛ ألن اجلمهور من أهل العلم يرى 
١(ا جواز معاملة من كان أكثر ماله حرام(.  

، وغالب املال حـالل ؟ إذ  اشديد افكيف به إذا كانت املسألة خالفية خالفً
املتواجـدة يف  يف جنب الدخل اآلخر لسائر السـلع   ادخل الدخان ال يوازي شيئً

                                                
، نقالً عن فتاوى ١٢٧ -١٢٦بغية املسترشدين يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلماء املتأخرين، ص )١(

  .٢/١٨٥شرعية إماراتية، 
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سـيما إذا واصـلت   رك وال إمث عليك إن شاء اهللا، الالسوبر ماركت، فخذ أج
  .)١( واهللا تعاىل أعلم. نصحك لصاحبه يف االبتعاد عنه وحتبيذ اخلري له

  :ملك املسلم حملل يبيع اخلمر واخلرتير يف الغرب: اثالثً
ميلك عـدة   امسلم الًيف سؤال موجه للجنة الفتوى اإلماراتية يتضمن أن رج

حمالت جتارية يبيع اخلمر واخلرتير والدخان، ويتعامل بالربا فما حكـم ذلـك؟   
  وكيف يتصرف يف ماله احلرام الذي اختلط باحلالل؟

أن يتعامل باحملرمات من مخر أو  اال حيل للمسلم شرع: اجلواب وباهللا التوفيق
بالد الكفر، وال ينعقـد  خرتير أو ربا أو حنوها، سواء أكان يف بالد اإلسالم أم يف 

أو شراء، وأخذ املال من جراء ذلك كسب حمرم ال خالف بني  االتعامل بذلك بيع
. أهل العلم فيه، وذلك لصراحة األدلة وصحتها من الكتاب والسنة وإمجاع األمة

وقوله  ،)٢(﴾﴾U V W X Y  Z ﴿  عز وجل: كقوله

وقولـه   ،)٣(﴾  M N O P Q R S T ﴿: وقوله تعاىل

 |  } t   u v  w x y z ﴿  : خلرتير واخلمر وامليتةتعاىل يف ا

                                                
 .١٨٦ -٢/١٨٥فتاوى شرعية إماراتية،  )١(
 .١٥٧: األعراف) ٢(
  .١٧٢: البقرة) ٣(
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  [ \ ﴿: وقوله تعـاىل  ،)١(﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ � ~ {
 ̂_  ̀a b c    d   e     f   g ﴾)٢(.  

  .)٣("إن اهللا إذا حرم شيئًا حرم مثنه": صلى اهللا عليه وسلم وقوله

ها وعليك وعليه فإنه جيب عليك أن تقلع عن بيع هذه األشياء احملرمة وشرائ
قـال  . من العروض التجارية األخرى وهي كثرية حبمد اهللا اأن تتجر مبا حيل شرع

فهذا  .)٤(﴾ j    k      l    m    n     o   p   q    r    s  t  vu  ﴿: تعاىل
: عـز وجـل  اهللا تعاىل الذي أذن به يف شرعه مبثل قوله  رضيهو العمل الذي ي

﴿c d  e f g h i j  ﴾)٥(.  

ملال احلرام الذي اختلط باحلالل، فإذا كنت تقدر على متييز احلالل مـن  أما ا
احلرام؛ فإنه جيب فصل احلرام، وإنفاقه يف املصاحل العامة واخلاصة للمسلمني، مـع  

                                                
 .١٤٥: األنعام )١(
 .١٧٣: البقرة )٢(
) ٢١١١(جه أمحد يف مسنده يف مسند بين هاشم من حديث عبد اهللا بن العباس رضـي اهللا عنـهما   أخر) ٣(

أكـل  "مع ذكـر  ) ٣٠٢٦(ذكر ألكل أو شرب، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف مثن اخلمر وامليتة 
والبيهقـي يف  ، )٢٠٣٨١(، وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب البيوع واألقضية باب يف بيع جلود امليتـة  "شيء

، وصححه ابن عبد الـرب يف  )١٠٨٣٤(سننه الكربى كتاب البيوع باب حترمي بيع ما يكون جنسا ال حيل أكله 
، وابن القـيم يف  ٢٢٩/»، والنووي يف اموع ٣/٢٤٦، واملنذري يف الترغيب والترهيب ١٧/٤٠٢التمهيد 

 ).٥١٠٧(يف صحيح اجلامع ، واأللباين ٤/٣٤٧، وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ٥/٦٦١الزاد 
  .٣-٢: الطالق )٤(
 .٢٦٧: البقرة )٥(
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)٥٢٨(

 

نية التخلص منه، واإلقالع عن فعله، والعزم على عدم العود إليه، والندم على ما 
  .)١( جرى له منه

والوظائف اليت تتعلق باملطاعم اليت تقدم األعمال : املطلب اخلامس
  :احملرمات

املطاعم يف الغرب ال ختلو من تقدمي احملرمات من اخلمر واخلرتير وامليتة، فمـا  
حكم عمل املسلم فيها، وما حكم عقد العمل الذي يتم بني صـاحب املطعـم   

املسلم  واملسلم؟ وما حكم امتالك املسلم هلذه املطاعم؟ وما احلكم فيما إذا اشترط
عدم مباشرة تلك احملرمات، واكتفى بالعمل يف جتهيز اخلضروات واملواد األوليـة  

أو العمل يف غسل األواين والصحون؟ ومـا حكـم العمـل يف     الالزمة للطهي،
  الضيافة، أو العمل يف النظافة، أو احلراسة؟ يف احملاسبة، أو العمل 

املطعم الـذي يقـدم   حكم عقد العمل بني العامل املسلم وصاحب : الًأو
 : احملرمات

اختلف الفقهاء يف حكم تأجري املسلم نفسه لغري املسلم حلمل اخلرتير أو امليتة 
  : أو اخلمر على قولني

ذهب مجهور الفقهاء مـن املالكيـة والشـافعية واحلنابلـة     : القول األول
خلرتير  والصاحبني من احلنفية إىل عدم جواز تأجري املسلم نفسه لغري املسلم حلمل ا

فقد سئل اإلمام مالك عن املسلم يـؤجر  . أو امليتة أو اخلمر ملن يأكل أو يشرب

                                                
  .٢٠٢ -٣/١٩٨فتاوى شرعية إماراتية  )١(
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ال  "وقال الشربيين )١("ال تصلح هذه اإلجارة": فقال. انفسه للكافر حيمل له مخر
وقال  )٢("والنياحة ومحل اخلمر غري احملترمة ال لإلراقة وال للزمر...جيوز االستئجار

االستئجار على محل اخلمر ملن يشرا وال على محل خرتير  وال جيوز": ابن قدامة
  : واستدلوا لذلك مبا يلي )٣("وال ميتة لذلك

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف اخلمـر   ": للحديث السابق -١
  .)٤("وذكر حاملها: عشرة
وألن يف محل اخلمر ملن يشرا واخلرتير ملن يأكله إعانة على تناول احملرم  -٢

  .ا جيوز شرعفال

ذهب أبو حنيفة إىل جواز تأجري املسلم نفسه حلمل اخلمر ملـن  : القول الثاين
  : واستدلوا لذلك مبا يلي )٥( يشتريها، واخلرتير أو امليتة ملن يأكلها

ألن العمل على املستأجر ال يتعني حبمل احملرم من مخر أو خرتير بدليل أنه  -١
الو محل بدل اخلمر و اخلرتير عصري اأو حلم جاز واستحق األجـرة، فهـذا    اطيب

التقييد باخلمر، أو اخلرتير لغو فهو مبرتلة اإلجارة املطلقة، واإلجارة املطلقة عنـده  
 .جائزة

                                                
 .٤/٤٢٥املدونة لإلمام مالك ) ١(
 .٢/٣٣٧مغين احملتاج للشربيين ) ٢(
 .١/٢٧٨، وأحكام أهل الذمة البن القيم ٥/٥٥١املغىن البن قدامة  )٣(
 .، وهو حسن صحيح)١٢٩٥(النهي عن اختاذ اخلمر خالً سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ) ٤(
 .٢٩٠- ١/٢٨٩أحكام أهل الذمة البن القيم ) ٥(
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قياس محل اخلمر للشرب واخلرتير لألكل على محل اخلمر لإلراقة وحلم  -٢
 .اخلرتير للطرح يف املزبلة جبامع احلمل يف كل

يه مجهور الفقهاء من عدم جواز تأجري املسلم نفسه حلمل والراجح ما ذهب إل
هـذا  . اخلمر ملن يشرا واخلرتير أو امليتة آلكلها ملا يف ذلك من اإلعانة على احملرم

هلـا  الًيعد إهانة لنفسه وإذال اباإلضافة إىل أن خدمة املسلم فيما هو حمرم شرع .
اعم من السحت الذي ى الشرع وتعترب األجور اليت يتقاضاها العامل من تلك املط

وأما القول إن العمل ال يتعني حبمـل  . عنه، وال تعترب من األموال املختلطة باحلرام
احملرم فيجاب عنه بأنه ليس املقيد كاملطلق، بل املنفعة املعقـود عليهـا، وهـي    

هذا باإلضافة إىل أنه يرد . املستحقة فتكون هي املقابلة بالعوض وهي منفعة حمرمة
، فإنه ال يستحق عليه فعـل  اليتخذها مسجد ايه مبا قرره من أنه لو استأجر دارعل

املعقود عليه وتبطل اإلجارة بناء على أا اقتضت فعل الصالة، وهي ال تسـتحق  
وأما القياس على احلمل لإلراقة أو الطرح فقياس مع الفارق؛ ألن  )١( بعقد إجارة

ه، أما احلمل لإلراقة أو الطرح فهو إزالة احلمل للشرب أو األكل منكر جتب إزالت
فال جيوز العمل يف املطاعم اليت تقدم احملرمات إال للضرورة، والضـرورة  . للمنكر

  .تقدر بقدرها

العمل يف مطعم يقدم اخلمر واخلرتير لرواده: اثاني:  
  هل جيوز للمسلم أن يعمل يف املطاعم اليت تقدم احملرمات من خرتير ومخر ؟

                                                
 .نقله عنه كل من ابن قدامة وابن القيم والبحث مستمر عن رأيه يف كتب احلنفية) ١(
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وجه إىل اللجنة الدائمة لإلفتاء مبجمع فقهاء الشريعة بأمريكا جاء سؤال ميف 
رجل يعمل يف مطعم، واملطعم يقدم اخلمر لرواده، وصاحب املطعم رجـل  ": فيه

مسلم يزعم أنه يصلي وال يشرب اخلمر، إال انه يقدمه لزبائنه غـري املسـلمني،   
طهرة يف تقـدمي  فما حكم الشريعة امل. وبعض من خيدمون عنده هم من املسلمني

  ."بائن غري مسلمني؟اخلمر من قبل مسلم لز
لقد تقرر يف الشريعة املطهرة أن اخلمر أم اخلبائث، وأن مدمن : واجلواب

اخلمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن، ومل تكتف الشريعة املطهرة يف أمر اخلمر 
عاطيها بالنص على التحرمي، بل أمرت مبطلق اجتناا، وهو أمر يتجاوز جمرد ت

ليشمل كل صور التعامل ا، أو االقتراب منها بأي وجه من الوجوه، قال تعاىل 
اآمر ا، ومشرييقول تعاىل إىل طرف من احلكمة يف هذا التشريع اباجتنا :﴿   ! 

" # $   %         &    '    (    )      *   +   ,   -   

.   / 0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 :  
;  < =   >     ?    @   A  B C   D    E﴾)وبني رسول اهللا)١ ، 

: صلى اهللا عليه وسلم شرب اخلمر ال جيتمع مع اإلميان، فقال صلى اهللا عليه وسلم
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو "

  .)٢("مؤمن

                                                
 .٩١-٩٠: املائدة) ١(
، ومسـلم  )٦٣١١(مث الزانية كتاب احلدود باب إ: متفق عليه، أخرجه البخاري يف أكثر من موضع منها) ٢(

 ).٨٧(يف صحيحه كتاب اإلميان باب نقصان اإلميان باملعاصي ونفيه عن املتلبس 
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إنه كان رجل اجتنبوا اخلمر، فإا أم اخلبائث، و": رضي اهللا عنه وقال عثمان
فيمن خال قبلكم يتعبد الناس، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جارية أن تـدعوه  
لشهادة، فلما دخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حىت أفضى إىل امرأة 

إين واهللا ما دعوتـك لشـهادة،ولكن   : وضيئة عندها غالم وباطية مخر، فقالت
: فقال افسقته كأس!الغالم، أو تشرب هذا اخلمردعوتك لتقع علي، أو تقتل هذا 

فلم يربح حىت وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا اخلمر، فإا ال جتتمـع  ! زيدوين
١("إال أو شك أحدمها أن خيرج صاحبه اهي واإلميان أبد(.  

صلى اهللا  وبينت السنة املطهرة ضابط التحرمي يف هذا اال، فقال رسول اهللا
كل مسكر مخر، وكـل  " : اهللا عنهما رضي يما يرويه عنه ابن عمرف عليه وسلم
صلى اهللا عليه  سئل رسول اهللا: اهللا عنهما قالت رضي ، وعن عائشة)٢("مخر حرام

: وعن أيب اجلويرية قال )٣("كل شراب أسكر فهو حرام": عن البتع، فقالوسلم 
اذق، فما أسـكر  الب صلى اهللا عليه وسلم سألت ابن عباس عن الباذق، سبق حممد

                                                
رواه ابن أيب الدنيا مرفوعا وساق احلديث بسـنده  : قال الزيلعي يف نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية )١(

جع كذلك ابن العريب يف الناسخ واملنسـوخ  مث قال ورواه البيهقي يف سننه موقوفًا على عثمان وهو أصح، ور
 .، وكذلك األلباين ضعفه مرفوعا وصححه موقوفًا٣/١٨٠وابن كثري يف تفسريه  ٢/١٩٢
 وابن ،)٣٧٣٥( حرام مخر كل وأن مخر مسكر كل أن بيان باب األشربة كتاب صحيحه يف مسلم أخرجه )٢(

  ).٣٣٨١( حرام مسكر كل باب األشربة كتاب سننه يف ماجة
 العسـل  من اخلمر باب األشربة كتاب :منها موضع من أكثر يف صحيحه يف البخاري أخرجه عليه، متفق )٣(

 حـرام  مخـر  كـل  وإن مخر مسكر كل أن بيان باب األشربة كتاب صحيحه يف ومسلم ،)٥١٥٧( بتعال وهو

)٣٧٢٧.( 
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، ولكـن  صلى اهللا عليه وسـلم  فالباذق مل يكن يف عهد رسول اهللا )١( فهو حرام
  ..قاعدة حترمي املسكرات تشمله، وال عربة باختالف األمساء

وى عن صناعتها للتداوي وأخرب أا داء وليست بدواء، فقد روى مسـلم  
عن اخلمر فنهاه أو سلم صلى اهللا عليه و عن طارق بن سويد اجلعفي أنه سأل النيب

إنه ليس بـدواء ولكنـه   ": اهللا علية وسلم صلى فقال! كره أن يصنعها للدواء؟
إىل العمل أو يف حاجة شديدة؛ فيعمل إىل  اوهذا كله ما مل يكن مضطر ،)٢("داء

  .)٣(ا مباح الًأن جيد عم

  :)امليتة(العمل يف املطاعم اليت تقدم اللحم غري املذكى : اثالثً
يبيح أكله، أمـا إذا مل   اتام اذحبه أو حنره ذحب: ة للحيوان املأكول اللحمالذكا

 % $ # " !   ﴿: يذك فال حيل أكله وال بيعه لقولـه تعـاىل  

&   ' (   )          *      + , -  . /    0    1  
واحلكمة من حترمي أكل اللحم غري املذكى دفع الضرر عن  ،)٤(﴾  5 4   3 2

م الذي يبقى يف امليتة يتعفن ويفسد، وهذا يؤثر يف اللحم وبالتـايل  اإلنسان، فالد

                                                
 ،)٥١٦٩( األشـربة  نم مسكر كل عن ى ومن الباذق باب األشربة كتاب صحيحه يف البخاري أخرجه) ١(

 ).٥٥١٢( التبع تفسري باب األشربة كتاب سننه يف والنسائي
، والترمذي يف سننه كتاب )٣٦٧٠(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي التداوي باخلمر  )٢(

 .)١٩٦٩(الطب باب ما جاء من كراهة التداوي باملسكر 
 .١٢٤ -١/١٢١اء الشريعة بأمريكا، اللجنة الدائمة لإلفتاء، جممع فقه.فتاوى) ٣(
 .٣: املائدة )٤(
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عم اليت تقدم هذا النـوع مـن   فما حكم العمل يف املطا. يؤثر يف جسم اإلنسان
  ؟اللحم

األصل يف ذلك عدم جواز العمل يف هذه املطاعم، ملا يف ذلك من اإلعانة على 
هذا اللحم ممـن يسـتحله أو   إحلاق الضرر باإلنسان، سواء أكان الذي يقدم إليه 

ال ضرر، ": صلى اهللا عليه وسلم قال النيب. حيرمه؛ ألن اإلسالم ينهي عن الضرر
ومل يستبعد الشيعة اإلمامية جوازه فيما إذا كان يقدم إىل مستحله،  .)١("وال ضرار
مع اإلعالم باحلال إذا احتمل تأثريه يف حقه بارتداعه عن تناوله وإال مل  ابل مطلقً

واحلقيقة أن حترمي امليتة يف القرآن والسنة حترمي مطلق ال تقييد فيـه، وإن   ،)٢( جيب
  .اجلرم يف بيعها لغري املسلمني كاجلرم يف بيعها للمسلمني

حكم ملك املسلم ملطعم يقدم اخلمر واخلرتير: ارابع:  
هل جيوز للمسلم امتالك مطعم يقدم اخلمر واخلرتير، وفصل هذه احملرمـات  

ص وتوليته ألحد من غري املسلمني ليتوىل إدارته، مع التخلص مما جينيه حبساب خا
  من ورائه من أرباح؟

: يف سؤال موجه إىل جلنة اإلفتاء الدائمة مبجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ونصه
"يقدم فيه اخلمر وحلم اخلرتيـر   اهل جتيز الشريعة املطهرة للمسلم بأن يفتح مطعم

ما يكتسبه هو وعماله املسلمني من مال حالل يف نظر لزبائن غري مسلمني؟ وهل 
  "الشريعة املطهرة؟

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
 .١٥٨فقه احلضارة حممد حسني الصغري ص )٢(
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)٥٣٥(

كما ت الشريعة املطهرة عن شرب اخلمر؛ فإا ت عن بيعها، : واجلواب
 الًوبينت أن الذي حرم شرا حرم بيعها، فقد روى مسلم عن ابن عباس أن رج

صـلى اهللا   رسول اهللاهللا عليه وسلم رواية مخر، فقال له  صلى أهدى لرسول اهللا
، فقـال لـه   اال، فسار إنسان: قال" هل علمت أن اهللا قد حرمها؟: "عليه وسلم
صلى اهللا  أمرته ببيعها، فقال: قال "مب ساررته؟" : صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
ففتح املزادة حىت ذهب مـا  : إن الذي حرم شرا حرم بيعها قال": عليه وسلم

ملا نزلت آيات سورة البقرة عـن آخرهـا   : اهللا عنها رضي وعن عائشة .)١("فيها
، وروى )٢("حرمت التجارة يف اخلمـر ": فقال صلى اهللا عليه وسلم خرج النيب

قاتل : ،فقالاباع مخر ااهللا عنه أن فالن رضي بلغ عمر: البخاري عن ابن عباس قال
اهللا اليهود حرمت  قاتل": قال صلى اهللا عليه وسلم أمل يعلم رسول اهللا !اهللا فالنا

  .)٣("عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
عاصرها ومعتصرها، وشارا، وحاملها، : هذا وقد لعن اهللا يف اخلمر عشرة

واحملمولة إلية وساقيها، وبائعها، وآكل مثنها، واملشتري هلا، واملشتري له، فكل من 
كـان مبجـرد   اقترب من اخلمر بوجه من الوجوه فهو داخل يف هذه اللعنة، ولو 

                                                
، والنسـائي يف سـننه كتـاب    )٢٩٥٧(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي بيع اخلمر ) ١(

 ).٤٥٨(البيوع باب بيع اخلمر 
كتاب البيوع باب أكل الربا وشاهده : يف أكثر من موضع منها متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه) ٢(

  ).٢٩٥٨(، ومسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي بيع اخلمر )١٩٤٢(وكاتبه 
كتاب البيوع باب ال يذاب شـحم  : متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها) ٣(

يحه كتاب املساقاة باب حترمي اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام ، ومسلم يف صح)٢٠٧١(امليتة وال يباع ودكه 
)٢٩٦١.( 
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اجللوس على موائدها بغري شرب، فإن من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس 
  .على مائدة يدار عليها اخلمر

وعلى هذا فإن من تلبيسات الشيطان على بعض من استذهلم، ما يزينه هلم من 
الترخص يف بيع اخلمر لغري املسلمني، وادعاء مشروعية ذلك، أو االعتذار عنه بعدم 

كما تأول  امتام! ناوهلا يف خاصة أنفسهم، وأم يف احملافظني الذين يقيمون الصالةت
أحد الناس يف زمن عمر شربه للخمر بأنه ال جناح عليه يف ذلك مادام من املتقني 

W  V   ﴿: ذهاباَ منه إىل فهم مغلوط يف قوله تعـاىل ! الذين يعملون الصاحلات
b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X     c

     n    m  l  kj  i  h  g  f  e  d﴾)فبني له عمر بن )١ ،
  ."لو اتقيت اهللا ما شربت اخلمر": اهللا عنه خطأه يف ذلك، وقال له رضي اخلطاب

إن حترمي اخلمر يف القرآن والسنة حترمي مطلق ال تقييد فيه، وإن اجلرم يف بيعها 
 اد يكون أشنع باعتباره ميثل صـد لغري املسلمني كاجلرم يف بيعها للمسلمني، بل ق

للناس عن سبيل اهللا عندما يرون من املسلمني جرأة على دينهم، واستباحة ظاهرة 
احملرماته وهجر لشرائعه، واهللا تعاىل أعلى وأعلم امنكر.  

حكم العمل يف احملاسبة يف املطاعم اليت تقدم احملرمات: اخامس:   
  د املطاعم اليت تقدم احملرمات؟ما احلكم فيما إذا عمل املسلم يف أح

                                                
 .٩٣املائدة ) ١(
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يف سؤال وجه للجنة الفتوى يف وزارة األوقاف الكويتية حول هذه املسألة ؛ 
فإن كان يقبض الثمن فال جيوز له تويل ذلـك،  : وأما احملاسب: فأجابت مبا نصه

  .وإن كان عمله رصد احلسابات أو تدقيقها فيكره، وال حيرم
والصحون يف املطاعم الـيت تقـدم    حكم العمل يف غسل األواين: اسادس

  :احملرمات
ما احلكم فيما إذا كان املسلم يعمل يف هذه املطاعم، لكن يقتصر دوره على 

  غسل األواين والصحون؟
اختلفت الفتاوى املعاصرة يف حكم ذلـك العامـل الـذي يغسـل األواين     

ـ والصحون،  واز فذهبت جلنة الفتوى الشرعية يف وزارة األوقاف الكويتية إىل ج
يف حني ذهب الشـيعة   .)١("وأما غسل الصحون فيجوز": ذلك، حيث جاء فيه

تقدمي اخلمر إىل الغري حمرم، وإن كـان  ": اإلمامية إىل حترمي ذلك، حيث جاء فيه
وكذا غسل األواين إذا كانت مقدمة لشرب اخلمر فيها إىل  هلا، الًاملقدم إليه مستح

الذي يقوم بترتيب املقاعد الـيت جيلـس    وكذلك األمر بالنسبة للعامل )٢("شارا
  .عليها من يشرب اخلمر

والراجح ما ذهبت إليه جلنة الفتوى الشرعية الكويتية من عمـل املسـلم يف   
غسل األواين والصحون جائز ألنه مل يباشر اخلمر من محل أو تصـنيع، أو غـري   

  . ذلك

                                                
 ٥/١٣١جمموعة الفتاوى الشرعية الكويتية  )١(
 .١٥٩ص -١٥٨فقه احلضارة حممد حسني الصغري ص) ٢(
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  الخاتمة
  

ف، والضوابط الفقهيـة  بعد هذه اجلولة السريعة يف حقيقة األعمال والوظائ
الكلية حلل األعمال وحرمتها، وأثر الظروف املعيشـية يف الغـرب يف ذلـك،    
واألحكام اجلزئية اليت تتعلق بتطبيقات األعمال والوظائف نستطيع أن نوجز أهـم  

  : ما انتهينا إليه يف األمور التالية
عني، أو هي األفعال اليت يقوم ا اإلنسان حلساب غريه بأجر م: األعمال-١

وهي أعم من الوظائف اليت تطلق على كل فعل دائـم بـأجر يف   . حلساب نفسه
 .شركة خاصة، أو مؤسسة حكومية عامة

٢-على  ااألعمال والوظائف تدخل حتت التكسب الذي جعله اإلسالم عون
أداء الفرائض والطاعات والقربات بتقوية البدن، وهو طريق املرسلني الذين أمرنا 

 . واالقتداء ديهمبالتمسك م 

 : لألعمال والوظائف تقسيمات متعددة باعتبارات خمتلفة-٣

إىل أعمال خاصة بالرجال، وأعمـال   -باعتبار جنس العامل  -فتقسم  -أ
 .والضابط يف هذا مراعاة طبيعة كل من الرجل واملرأة. خاصة بالنساء

ـ   -باعتبار صفة العمل  -وتقسم -ب . ةإىل أعمال شريفة، وأعمـال دنيئ
وبالرغم من أن األصل يف األعمال اإلباحة واجلواز إال أن الفقهاء وضعوا عـدة  

خدمة اإلنسان لغريه ألجل اخلدمـة، وخدمـة   : ضوابط العتبار احلرفة دنيئة منها



 محمد عثمان شبير / د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٣٩(

اإلنسان حملقرات توابع اإلنسان كاإلسكايف، وخدمة احليوان، والعمل الذي ينطوي 
 .وغلظ القلب وقسوته على اخلفة والرعونة، وإراقة دم الوجه،

إىل أعمال  -باعتبار إطالق العمل عن املدة والراتب وتقييده  -وتقسم  -ج
  .، وأعمال مقيدة)حرة(مطلقة 
احلكم التكليفي للقيام باألعمال والوظائف على املستوى الفردي مندوب -٤

 .أما على املستوى اجلماعي فهو فرض كفاية. إليه

أن يكـون حمـل   : لضوابط الفقهية التاليةتراعى يف األعمال والوظائف ا-٥
امطلقً االعمل منفعة مباحة شرعا، وأن ال تتضمن اإلعانة على ما هو حمرم شرع ،

واإلهانة للنفس، والضرر بالناس كافة، واملسلمني خاصة، وأن ال تقترن مبا هـو  
من اختالط الرجال بالنساء واملصافحة بني اجلنسني، وأن ال ينهمك  اممنوع شرع

 .املوظف يف العمل على حساب الواجبات الدينية من صالة وصيام وغري ذلك

 ،للظروف املعيشية يف الغرب من ضرورات وحاجات، واعتبـار املـآل  -٦
وعموم البلوى أثر يف حل األعمال والوظائف وحرمتها، لكن وفـق الضـوابط   

  . الشرعية واملعايري الفنية اليت قررها علماء الفقه واألصول
املسلم بإنشاء أبنية وحمالت ملمارسـة املعصـية فيهـا وجتهيزهـا     تعهد -٧

بالتمديدات الكهربائية واملائية، وإعداد التصميمات واملخططات لتلك األبنيـة ال  
؛ ألنه من قبيل اإلعانة على احملرماجيوز شرع. 

يف السوق املايل ) السمسرة(األصل يف عمل املسلم يف شركات الوساطة  -٨
احملل غري مشروع فال جيـوز  كان ، أما إذا ان حمل الوساطة مشروعاجلواز إذا كا
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العمل فيها، والغالب على معامالت السوق املايل يف الغرب عدم املشروعيةً؛ فهي 
  .ال متيز يف تعاملها بني احلالل واحلرام

ال  السمسرة على بيع عقار يغلب على الظن أنه ستمارس فيه املعاصـي  -٩
انة على اإلمث والعدوان؛ ألنه إعاجيوز شرع.  
جيوز للسمسار كتابة عقد بيع العقار بني البائع واملشتري، ولو تضمن  -١٠

 هذا العقد طريقة حصول املشتري على الثمن من أحد البنوك الربويـة؛ ألنـه ال  
توجد للسمسار أية عالقة مباشرة بالربا، أما إذا باشر السمسار كتابة عقد الربـا  

  .فال جيوز
يف سائق سيارة األجرة اجتناب ما يتضمن إعانة على معصية من  األصل -١١

ويستثىن مـن  . توصيل بعض الركاب إىل املالهي الليلية، أو محل راكب معه مخر
  .بأن عجز عن اجتنابه: ذلك ما إذا اضطر إىل ذلك

١٢- مـن  اعمل املسلم يف حمالت البقالة اليت يباع فيها ما هو حمرم شرع :
  .وكذلك ال جيوز للمسلم امتالك هذه احملالت. انوع شرعمخر، أو خرتير مم

جيوز للمسلم العمل يف حمالت البقالة اليت يباع فيها الدخان، الختالف  -١٣
  .الفقهاء يف حكم تعاطيه

ال جيوز للمسلم تقدمي اخلمر واخلرتير وامليتة يف املطاعم، ولـو كـان    -١٤
، أم بعقد إجارة، وال يصح ذلك اوعالتقدمي ملستحليها، سواء أكان ذلك التقدمي تط

  .العقد
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جيوز للمسلم العمل يف احملاسبة يف املطاعم اليت تقدم احملرمات إذا اقتصر  -١٥
عمله على رصد احلسابات وتدقيقها، يف حني ال جيوز له العمل يف احملاسـبة إذا  

  .تعلق بقبض مثن احملرمات
والصحون يف املطاعم جيوز للمسلم يف الغرب العمل يف غسل األواين  -١٦

 .  إذا اقتصر على ذلك العمل



  محمد الزحيلي/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٥٤٢(

   
وأثر الضرورة  بطاقات االئتمان

وما یحل  والحاجة وعموم البلوى فیھا
في دیار اإلسالم  وما یحرم منھا

  وخارجھا
  

  

  

  

  


  أستاذ الفقھ المقارن بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة

جامعة  -الدراسات اإلسالمیة العمید السابق لكلیة الشریعة و
  الشارقة 

  عضو المجمع



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٤٣(
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)٥٤٤(

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  تقدیم
  

احلمد هللا رب العاملني الذي شرع لنا الدين القومي، وأكمـل لنـا الطريـق    
املستقيم، لريعى مصاحل الناس، ويؤمن حاجتهم، ويدفع الضرر عنـهم إىل يـوم   

  .الدين
ملبعوث رمحة وهداية للعاملني، وعلى والصالة والسالم على الرسول األمني، ا

  .آله الطيبني الطاهرين، وصحبه الغر امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل قيام الساعة
كثرية، يتعامل ا  افإن احلياة املعاصرة أفرزت وسائل متعددة، وعقود: وبعد

لناس، الناس، مث جاءت التقنية احلديثة فزادت من البدائل العديدة عما كان يتعارفه ا
حىت تكاد أن تصل إىل االنقالب اجلذري، واالختالف اجلوهري، ومـن ذلـك   
التعامل يف بطاقات االئتمان اليت انتشرت يف العامل، وخاصة خارج ديار اإلسالم، 

ا البلوى، ومست إليها احلاجة حىت كاد أن يصبح التعامل بالنقد نادر اوعمت ،
وتسـويقها، والتنـافس فيهـا،     وقامت شركات خاصة إلصدار هذه البطاقات،

 اإىل ديار اإلسالم، ويزداد التعامل ـا تـدرجيي   افشيئً اوالتنوع ا، وانتقلت شيئً
ا بني ديار اإلسالم وغريها، وقد تتفاوت الضـرورة  اويومي وقد خيتلف العمل ،

  .واحلاجة إليها من بلد آلخر
لعمـل ـا،   وهذا يفرض على العلماء بيان أحكامها، ومدى مشـروعية ا 

واملسامهة يف الشركات املصدرة هلا، والشركات اليت تسوقها، وهذا مـا نسـعى   



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٤٥(

لدراسته يف هذا البحث، الستيعاب املستجدات العصرية من خالل صيغ املعامالت 
  .املالية الشرعية

   :خطة البحث

منهد باختصار شديد بتقدمي القواعد الشرعية والضوابط الفقهية للضـرورة،  
عموم البلوى، وأثرها يف بيان ما حيل وما حيرم من بطاقات االئتمـان،  واحلاجة، و

والعمل يف الشركات املصدرة هلا يف جمال اإلصدار ويف جمال التسويق، مع األخذ 
باالعتبار ملآالت األفعال فيما حيل وما حيرم؛ ألن الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق 

واختالف الزمان، مع تنويع األحكام  مصاحل العباد، ومراعة الواقع وتغري األحوال
إىل عزمية ورخصة للتيسري ورفع احلرج عن الناس عند تقلبات األحداث، ومراعاة 

  .الظروف الطارئة العامة واخلاصة
أنواع  بنيمث يعرض البحث لتعريف بطاقات االئتمان ومراحلها وأطرافها، مث 

، مع مراعاة االخـتالف  بطاقات االئتمان، ملعرفة احلكم الشرعي، لكل نوع منها
بني ديار اإلسالم وخارجها العتبار الضرورة واحلاجة وعموم البلوى يف الزمـان  
واملكان، مث لبيان حكم إصدار هذه البطاقات وتسـويقها، وحكـم العمـل يف    

  .الشركات اليت تنتجها وتصدرها
مث يصل البحث إىل اخلامتة لعرض نتائجه وخالصـته، وتقـدمي املقترحـات    

  .يات، وصياغة مشروع قرار فيهوالتوص
  .فجاء البحث يف تقدمي وأربعة مباحث وخامتة
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)٥٤٦(

 

   :منهج البحث

إن بطاقات االئتمان من املستجدات املعاصرة، ومل يعرفها فقهاؤنا القـدامى،  
وإمنا تناوهلا العلماء املعاصرون، ولذلك يعتمد املنهج على التتبع واالسـتقراء ملـا   

بيان لألنظمة اليت صدرت يف املوضوع، مث التأصيل ، مع التحليل والاعرض مؤخر
والتخريج على األسس الشرعية، واألدلة املقررة، واألحكام الثابتة، واالعتمـاد يف  
التوثيق على الدراسات املعاصرة، واملراجع احلديثة، واملصادر األصيلة، واالستعانة 

  .بقرارات اامع الفقهية وهيئات الفتوى



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٤٧(

  المبحث األول

  یة بطاقات االئتمان وما یتصل بھاأھم
  

  :أمهية بطاقات االئتمان: أوالً
اإن احلاجة واضحة جد حلمل النقود،  اإىل استخدام بطاقات االئتمان، تفادي

أو االحتفاظ ا يف البيوت أو الفنادق عند السفر، وما تتعرض له من خطر، لذلك 
ااحتلت بطاقات االئتمان شأن اعملي ت مـن احلاجـات العامـة،    ، وأصبحاكبري
على األموال من محلها وتعرضـها   األا حتقق أمان ؛وخاصة عند السفر والترحال

للفقد أو السرقة، مع التمكن من الشراء ا، وتلبية الظروف املفاجئـة للشـراء   
والتسوق، وسداد الديون وااللتزامات لصاحبها بأية عملة، دون أن حيتاج حلمـل  

اإلضافة إىل مواجهة فرض اإلجراءات العديدة والقيود الكثرية العمالت املختلفة، ب
على حتويل العملة، فكانت بطاقات االئتمان وسيلة للمحاسبة من جهة، وضـبط  
املصاريف من جهة ثانية، وتوثيق السداد من جهة ثالثة، واالستفادة من الوقـت  

  .واملهلة اليت متنح يف تأخري السداد من جهة رابعة
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)٥٤٨(

 

ة االئتمان أداة الوفاء املستعملة لاللتزامات النقديـة وتقـدمي   وصارت بطاق
اخلدمات كسداد الفواتري والرسوم والضرائب، واحلصول على تذاكر السـفر يف  

  .)١(الطائرات، وسائر احلاجات من البضائع والسلع، حىت تكاد أن حتل حمل النقود
وتسـمى   ،وأصبح إصدار بطاقات االئتمان أحد اخلدمات املصرفية املهمـة 

باخلدمة االئتمانية للمصارف اليت تتمثل يف القرض وفتح االعتماد والسحب على 
املكشوف، باإلضافة إىل كوا خدمة ذات طابع سياحي كالشيكات، ولكنـها  
تتفوق عليها يف عنصر األمان والسهولة، لذلك تتنافس املصارف علـى إصـدار   

فأصدر بعضها بطاقات  ،اإلسالميةبطاقات االئتمان، وانتقلت الفكرة إىل املصارف 
  .)٢(ائتمان تتفق مع الشريعة، وتتجنب الشرط الربوي واحملاذير احملرمة

االئتمان األمان حلاملها، وضمنت ألصحاب احلقوق  توبذلك حققت بطاقا
أداء حقوقهم، وصارت األداة املفضلة على النقود يف التجارة واملطاعم وشركات 

  .)٣(لزيادة املبيعات يف احملالت التجارية اوكانت سببالسياحة والفنادق وغريها، 
ولكن بطاقات االئتمان ال ختلو من حماذير، ملا تتعرض له من خماطر يف السلب 
والنهب واالحتيال، مع وقوع بعضها يف احلرام واحملظور الذي جيب اجتنابه، وحيرم 

  .التعامل به

                                                
الزحيلـي   ، بطاقات االئتمان، الدكتور وهبة٤١٩حبوث يف املعامالت، الدكتور عبد الستار أبو غدة ص )١(

، قضايا فقهية معاصـرة يف  ٢، دراسة شرعية عن البطاقات االئتمانية، الدكتور عمر سليمان األشقر ص٢ص
 .١٤١املال واالقتصاد، الدكتور نزيه محاد ص

 .٢، بطاقات االئتمان، الزحيلي ص٤١٠حبوث يف املعامالت، أبو غدة ص )٢(
 .١٤٢، قضايا فقهية معاصرة ص٣بطاقات االئتمان ص )٣(



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٤٩(

  :األلفاظ ذات الصلة: ثانيا
 أن بطاقات االئتمان ختضع للضـرورة الشـرعية، أو   يرى كثري من الباحثني

احلاجة، أو عموم البلوى، أو مآل األفعال، ولذلك نعرج على التعريف املوجز هلذه 
  :املصطلحات

  :الضرورة -١
الشـدة  : من االضطرار، وهو االحتياج إىل الشيء، والضرورة: الضرورة لغة

اإلنسان، وعرفها السيوطي  اليت ال مدفع هلا، وهي مشتقة من الضرر الذي يصيب
إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب،  االضرورة بلوغه حد«: يف االصطالح فقال

  .)١(»وهذا يبيح احلرام
 و »الضرورات تبيح احملظورات«ووضع العلماء عدة قواعد للضرورة، منها 

ومثاهلا جواز إتالف مال الغري لإلكراه، وجواز أكـل   »الضرورة تقدر بقدرها«
يتة وحلم اخلرتير للمضطر، وجواز التلفظ بكلمة الكفر لإلكراه، وجـواز دفـع   امل

الصائل وقتله، والبيع على احملتكر بدون رضاه، وكشف العورة إلجـراء عمليـة   
  .جراحية

ويشترط للعمل بالضرورة إلباحة احملرم أو ترك الواجب أن تكون الضـرورة  
جنب خمالفة األوامر أو النواهي، حقيقية وحالة، وأال جيد املضطر وسيلة أخرى لت

                                                
 .٦١، األشباه والنظائر للسيوطي من ١/٥٣٨املعجم الوسيط  )١(
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)٥٥٠(

 

وأال خيالف املضطر أصول الشريعة األساسية، وأن يقتصر على احلد األدىن الالزم 
  .)١(لرفع الضرر، وأن يتقيد زمن اإلباحة ببقاء الضرورة

وخيتلف العلماء املعاصرون يف مدى حتقيق الضرورة يف بطاقات االئتمان، إن 
  .ما سنرىكانت تنطوي على حمظور كالربا، ك

  :احلاجة -٢
هي احلالة : االفتقار إىل الشيء، أو االضطرار إليه، ويف االصطالح: احلاجة لغة

يف األعمال لدفع املشقة واحلرج الذي  الًيف األحكام، وتسهي االيت تستدعي تيسري
ألنه يترتب على عدم االستجابة للحاجة عسر وصـعوبة   ؛ايتعرض له املكلف غالب

  .)٢(وضيق
احلاجة ترتل مرتلة الضرورة، عامة «لعلماء قاعدة فقهية يف ذلك وهي ووضع ا

كل رخصة أبيحت «ويتفرع عنها الرخص يف الشريعة، وقاعدة  »كانت أم خاصة
جتـويز  : ، وأمثلتها كـثرية، منـها  »للضرورة أو احلاجة مل تستبح قبل وجودها

وبيـع الثمـار    اإلجارة، والسلم، واجلعالة، والوصية، والصلح، واستئجار الظئر،
املتالحقة يف الظهور، ولبس احلرير للرجال للحكة، وعقود املعامالت، وضـرورة  

  .الشركات للتجارة، واإلفطار يف رمضان، وقصر الصالة ومجعها، وغري ذلك

                                                
، ٢/٣٢٠، املنثـور للزركشـي   ٨٩، األشباه والنظائر، البن جنيم ص٩٦األشباه والنظائر، للسيوطي ص  )١(

وما بعدها، نظرية الضرورة الشرعية، للشقيق األكـرب األسـتاذ    ٢٧٦/القواعد الفقهية وتطبيقاا، للباحث ط
 .وما بعدها ٦٥هبة الزحيلي صالدكتور و

، القواعـد الفقهيـة   ٢/١١٤، معجم مقـاييس اللغـة   ٢/٢٤٢، لسان العرب ١/١٥٦املعجم الوسيط  )٢(
 .١/٢٨٨وتطبيقاا، 



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٥١(

أن تكون املشقة الباعثة علـى خمالفـة    ،ويشترط لرعاية احلاجة يف األحكام
 املعتادة، وأن تكون احلاجة متعينة، وأن احلكم العام بالغة درجة احلرج واملشقة غري

  .)١(يعترب يف تقديرها حالة الشخص العادي، وأن يشهد هلا أصل شرعي
  .ويظهر أثر احلاجة بشكل ظاهر يف بطاقات االئتمان اليوم كما سنرى

  :عموم البلوى -٣
إن مصطلح عموم البلوى أحد أسباب التخفيف والتيسري يف الشريعة الغراء، 

لفقهاء يف التطبيقات الفقهية الكثرية يف أبواب الفقه، النتشار حمله بـني  واعتمده ا
الناس وكثرة وقوعه، وتعسر االحتراز عنه لتكرره، وعدم انفكاك بـني احملظـور   
واملباح، مما يورث املشقة على املكلف، ويتعذر عليه إمكان الصيانة، ويكثر وجوده 

  .نهيف احلياة والتعامل حبيث يقل خلو األعمال ع
، وطني االنجاسة اخلفيفة استحسان: ومن األمثلة الفقهية اليت يذكرها العلماء

الشارع وسؤر سباع البهائم وسباع الطري وروث السمك، وعدم اإلفطـار مـن   
البلغم عند املالكية، والنجاسة اليت ال يدركها الطرف، وطهارة البغل واحلمـار،  

أو الطحلب عند الشافعية، وبول الغالم وعدم جناسة املاء لتغريه باملكث أو الطني 
الذي مل يطعم عند احلنابلة، ودم الرباغيث، والدم القليـل مـن اجلسـد عنـد     

  .ما تتفق أحكامها عند مجيع املذاهب ا، وغالب)٢(الظاهرية

                                                
 .١/٢٨٩القواعد الفقهية وتطبيقاا  )١(
 ،١/٢٤٥، املبدع ٧٨، األشباه والنظائر للسيوطي ص١/٨٦، شرح اخلرشي ١/٣٢٤حاشية ابن عابدين  )٢(

 .وما بعدها ١/٢٥٧، القواعد الفقهية وتطبيقاا، للباحث ١/١٠٥احمللى 
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)٥٥٢(

 

حال تعم أكثر املكلفني يف أوقـات  «واخلالصة يف تعريف عموم البلوى أا 
الواحد يف كثري من األوقات، وتورث مشقة  وظروف معينة، أو تتكرر مع املكلف

  .)١(»تسوغ التخفيف يف التكاليف
والسبب يف اعتبار عموم البلوى التكرار، والشيوع واالنتشار، وكثرة املالبسة 
حلكم آخر، مما يوجب التخفيف والتساهل واملساحمة والعفو، ألن املشقة جتلـب  

  .التيسري، مع ضوابط حمددة للمشقة
ئتمان تدخل يف عموم البلوى اليوم، لتكرار اسـتعماهلا مـن   وإن بطاقات اال

ا لشبهة الربا أحيانكمـا  ااألفراد، وشيوعها وانتشارها يف املعامالت، ومالبسا ،
  .سنرى

  :اعتبار املآل -٤
، النظر ااملرجع واملصري، واصطالح: من آل أي رجع وصار، واملآل: املآل لغة

، فإن كان فيه مصلحة فهو مشروع، وإن كان إىل نتيجة الفعل ألخذها يف احلكم
ألن األفعال ال تعترب يف نفسها، وإمنا جيب النظـر إىل مـا    ؛فيه مفسدة فهو حرام

  .)٢(تؤول إليه، فالعربة ليس بالفعل، وإمنا بالنتيجة
واعتبار املآل من األصول اليت وضعها الشارع احلكيم يف تشريع األحكام على 

باره يف آيات كثرية، واعتمدها العلماء يف طرق االجتهاد وفقه، وأومأ إىل طرق اعت

                                                
علوم الشريعة والقانون، اجلامعـة   –جملة دراسات  ٣٦٦عموم البلوى، الدكتور عبد ايد صالحني ص )١(

 .٢٦٨، ١/٢٥٨م، القواعد الفقهية وتطبيقاا ١٩٩٨لعام  ٢العدد  ٢٥األردنية الد 
 .٤/١٩٤، ٣/١٥، املوافقات ١/٣٣املعجم الوسيط  )٢(
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الذرائع أو بفتحها، أو  ابالرأي يف استنباط األحكام الشرعية، ويعرب عنها غالب بسد
  .)١(مبقاصد الشريعة، أو باحليل

، كانت االنظر يف مآالت األفعال مقصود شرع«: قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل
فة، وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة األفعال موافقة أو خمال

عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد 
ملصلحة فيه تستجلب، أو  ايكون مشروع]اممنوع [  ويـرى   ،)٢(»املفسـدة قـدر

لتحديد احلكم، طريـق   الشاطيب أن اإلخالل ذا املبدأ، وهو النظر إىل مآل الفعل
واعتبار املآل ميـزان للشـرع كاعتبـار األسـباب     اإىل الضرر املرفوع شرع ،

  .)٣(واملسببات
وجيدر بالفقيه أو املفيت أو القاضي االعتناء باعتبار املـآل، ملراعـاة اآلثـار    
والنتائج، فال حيكم على الفعل حىت يستشرف نتيجته، فإن كان يفضي إىل مصلحة 

  .كان يؤدي إىل مفسدة فيمنعه فيجيزه، وإن
وبناء على هذا املبدأ ننظر إىل بطاقات االئتمان للحكم عليهـا يف احلـل أو   

  .احلرمة، كما سنرى
  

                                                
حبث أصل اعتبار املآالت، الدكتور سعد الدين صاحل دداش، جملة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة  )١(

 .٤٤، ٢٤، ١١ص ٢اجلزء  ١٨األزهر العدد 
 .٤/١٩٤املوافقات، للشاطيب  )٢(
 .٢٢، ٢٠، وانظر، أصل اعتبار املآالت ص٤/١٩٤، ٣/١٦املوافقات  )٣(
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)٥٥٤(

 

  :ديار اإلسالم وخارج ديار اإلسالم -٥
ينتشر معظم املسلمني يف البالد اإلسالمية اليت يغطي املسلمون معظم سكاا، 

اوتنتشر فيها األحكام الشرعية غالبا، كلي اأو جزئيا، رمسي وال تزال فيها اأو شعبي ،
فكرة احلالل واحلرام سائدة، حىت يف املعامالت، ويسود يف بعضـها األحكـام   

  .الشرعية يف املؤسسات واملصارف والشركات وجتارة السلع، والفنادق وغريها
رية، كما ينتشر املسلمون يف سائر أحناء العامل، ويشكلون جالية كبرية أو صغ

من املواطنني أو املهاجرين، وميارسون مجيع األنشطة يف احلياة، وتنـدر يف تلـك   
البالد فكرة احلالل واحلرام، كما تندر املعامالت الشرعية، ويضـطر املسـلمون   
ملمارسة بعض اجلوانب احملرمة، وقد حيتاجون جلانب آخر لدفع املشقة واحلـرج،  

ت املشبوهة، أو احملرمة، ولذلك تطبـق  وتلجئهم احلاجة واملصلحة لبعض املعامال
عليهم الرخص الشرعية، واألحكام اليت قلما يتعرض هلـا املسـلمون يف ديـار    
اإلسالم، وقد تكون هذه الظروف واحلاالت يف بعض البالد اإلسالمية اليت أدارت 
ظهرها لألحكام الشرعية، ويعاين أهلها من املصاعب، ولذلك سنتعرض يف البحث 

يل بني األحكام اليت تطبق يف ديار املسلمني، واألحكام الـيت حيتاجهـا   هلذا التفص
  .املسلم خارج ديار اإلسالم
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  المبحث الثاني

  تعریف بطاقات االئتمان ومراحلھا وأطرافھا
  

  :)Credit card(تعريف بطاقة االئتمان : أوالً
ي ال نريد التوسع يف حبث تعريف بطاقة االئتمان، ونقتصر على التعريف الذ

 ١٠٨ورقـم  ) ١/٧( ٦٣تبناه جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف ذلك بقراريه رقم 
) البنك املصـدر (هي مستند يعطيه مصدره ) بطاقة االئتمان(«: وفيهما) ٢/١٢(

بناء على عقد بينهما، ميكِّنه من شراء ) حامل البطاقة(لشخص طبيعي أو اعتباري 
، لتضـمنه  الًدون دفع الثمن حا) اجرالت(السلع، أو اخلدمات، ممن يعتمد املستند 

التزام املصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب املصدر، مث يعود على حاملها يف 
مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على جمموع الرصيد غري املدفوع بعد 

  .)١(»فترة حمددة من تاريخ املطالبة، وبعضها ال يفرض فوائد
ة دفع وسداد لدين ناشئ عن معاوضة مالية، وأداة قبض فبطاقة االئتمان وسيل

نقود واقتراض من مكائن الصرف اآليل، وإن بطاقة االئتمان تتضـمن العناصـر   
  :التالية

                                                
، وعرف معجم أكسـفورد بطاقـة   ٣٦٩، ٢١٩ص) الدويل(قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي  )١(

قضـايا  " االئتمان بأا البطاقة الصادرة عن بنك أو غريه، ختول حاملها احلصول على حاجاته من البضائع دينا
 .١٠، ٨، دراسة شرعية ص٢، وبطاقات االئتمان ص١٦٥، ١٤١فقهية معاصرة ص
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)٥٥٦(

 

وهو إقراض، أو التـزام بـاإلقراض أو   ): Cridit(االئتمان أو االعتماد  -١
  .املداينة
  .ن السلعة اليت تسلمهااملدة أو املهلة اليت مينحها البائع للمشتري لدفع مث -٢
  .السداد أو الدفع الذي يلتزم به حامل البطاقة بأدائه -٣
الربا أو الفائدة اليت على حامل البطاقة أن يدفعها عند التأخر عن السداد،  -٤

  .يف بعض األحيان

  :أطراف بطاقة االئتمان: ثانيا
  :وإن املتعاملني ببطاقات االئتمان أربعة أطراف رئيسيني، وهم

  .الشركة اليت ترعى البطاقة، وهي شركة عاملية عادة -١
  .وكاالت حملية، وبنوك حملية للوساطة -٢
  ).وهم عمالء الشراء بالبطاقة(محلة البطاقة  -٣
عمـالء البيـع   (أصحاب املتاجر واخلدمات واجلمعيات والشـركات   -٤
  .)١()بالبطاقة

لبطاقات التابعة هلا، ويتكفل حامل البطاقة برسم العضوية للبطاقة األساسية وا
ورسم البطاقة السنوية أو التجديد السنوي، ورسم استبدال البطاقـة التالفـة أو   

                                                
التكييف الشرعي الكامل لبطاقات التأمني يف املرجـع السـابق    ،٤١١وث يف املعامالت، أبو غدة صحب )١(

، قضـايا فقهيـة   ٤، بطاقات االئتمان ص٢٠٨، ٢٠٥، الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية ص٤١٧ص
 .١٤٤معاصرة ص
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 ـا  ااملفقودة أو املسروقة، وقد يعفى عن بعضها، وهذه الرسوم جائزة شـرعأل ،
عبارة عن أجر على عمل أو منفعة تؤديها شركة البطاقة ووكالؤها حلامل البطاقة، 

مبصاريف أخرى، مثل تكاليف حتصيل الشيكات  ابطاقة أحيانكما يتكفل حامل ال
  .املسدد ا أو التحويالت، وحكمها كالسابق

ويتكفل حامل البطاقة بسداد الفواتري، وهو أداء الدين الذي يترتب عليه، وهو 
اواجب شرع إال  اعليه، وقد يتكفل حامل البطاقة بفوائد ربوية، وهي حرام قطع

ذه الفوائد إال عند التأخري عن الدفع ملدة حمددة، وهذا حرام لضرورة، وال جتب ه
إال لضرورة أو حاجة يف خارج ديار اإلسالم، مع اإلتاحة ملستخدم البطاقـة   اأيض

أن يكون مبنجاة من تطبيق هذا الشرط إذا قصد عدم التأخري بصدق وعزم، واختذ 
  .االحتياطيات الالزمة لعدم وقوعه حتت طائلته

حامل البطاقة بسداد غرامات التأخري، ويرى بعض علماء العصر وقد يتكفل 
جواز ذلك باعتباره عقوبة مالية، وليس فائدة ربوية، وجييزها آخرون بشرط دفعها 

١(ولشبهها بالربا اجلهات اخلري، وحرمها األكثرون ورع(.  
رسـوم  ) السعودية(وفرضت بطاقة االئتمان الذهبية من أمريكان إكسربيس 

  .)٢(الًريا ٣٠، ورسوم جتاوز الرصيد الًريا ٧٥تأخري 

                                                
عقوبـة املـدين    ، حبـث ٤١٤، حبوث يف املعامالت، أبو غدة ص١٥٥، ١٤٤قضايا فقهية معاصرة ص )١(

) السـعودية (، الوثائق واملستندات لبطاقة االئتمان الذهبية من أمريكان إكسـربيس  ٧٠املماطل، للباحث ص
 .٧٦، دراسة شرعية ص٢-١ص

 .٥الوثائق واملستندات ص )٢(
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)٥٥٨(

 

التعامل بالبطاقات االئتمانية الدوليـة   ،ورأت بعض اللجان املختصة بالفتوى
إذا اختذ حامل البطاقة من االحتياطات ما يكفل  ،اليت تتضمن شرط فوائد التأخري

ـ   ى عدم تطبيق هذا الشرط احملرم عليه، وجواز االستفادة من البطاقة وتوقيعـه عل
وهـو مسـتنكر   ااتفاقيتها بالرغم من هذا الشرط؛ ألنه يف معرض اإللغاء شرع ،

وحممول على استبعاد مفعوله، واستدلوا على ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف 
خـذيها،  ": الصحيحني لعائشة رضي اهللا عنها يف أمر بريرة رضـي اهللا عنـها  

اشـتريها وأعتقيهـا   "ويف رواية  ،)١("واشترطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق
  .."ال مينعك ذلك"ويف رواية مسلم  ،"واشترطي هلم الوالء

ألن اشتراطهم خمالف للحق، فال يكون  ؛ال تبايل: معناه: (قال شراح احلديث
ذلك لإلباحة، بل املقصود اإلهانة وعـدم املبـاالة باالشـتراط، وإن وجـوده     

  .)٢()كعدمه
ا وشرطت هلم الـوالء،  احيث أا اشترطوهذا مشكل من «: وقال النووي

وهذا شرط يفسد البيع، ومن حيث أا خدعت البائعني، وشرطت هلم ما ال يصح 
، واعترب احلنابلة أن الشـرط  )٣(»وال حيصل هلم، واختلف العلماء يف تأويل ذلك

الفاسد يبطل بذاته، وال يفسد العقد، وهو ما أخذت به بعض جلان الفتـاوى يف  

                                                
البيوع باب إذا اشترط شـروطا   كتابيف أكثر من موضع منها متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

 ).٢٦٧٤(، ومسلم يف صحيحه كتاب العتق باب إمنا الوالء ملن أعتق )٢٠٢٣(ع ال حتل يف البي
 .٣/١١سبل السالم، للصنعاين  )٢(
 .١٤٠-١٠/١٣٩شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
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إذا اختذ حامل البطاقة االحتياطيات اليت تكفل له عدم تطبيق  ،اإلسالميةاملصارف 
  .)١(الشرط احملرم عليه، ويستفيد من البطاقة

وأرى ترجيح املنع يف ديار اإلسالم لعدم احلاجـة، مـع تـوفر املصـارف     
اإلسالمية، وشركات الصرافة اإلسالمية اليت تصدر بطاقات تأمني متفقـة مـع   

ذلك خارج ديار اإلسالم، ويف البالد اليت ال يوجد فيها مصارف ، وجيوز )٢(الشرع
إسالمية، للحاجة وعموم البلوى، مع شرط أخذ االحتياطات الالزمة املشار إليها، 
وهذا متفق مع رأي احلنابلة، بسبب االضطراب األمين، والتعرض الكبري للسرقة، 

ار التعامل شبه الكامل يف هذه ، وانتشاملن حيمل نقد الًوالتهديد بالقتل أو القتل فع
  .)٣(البطاقة مما ينطبق عليه عموم البلوى

  :مراحل التعامل بالبطاقة االئتمانية: ثالثًا

  :يتم التعامل ببطاقة االئتمان حسب املراحل التالية

                                                
، كشـاف القنـاع   ١/٣٤٢، نيل املآرب بشرح دليل الطالب، الشيباين احلنبلـي  ٤بطاقات االئتمان ص )١(
جبواز اشتراط غرامـة  "بعض الفقهاء املعاصرين، وأخذت به ندوة الربكة الثانية عشرة  ، وهذا ما أيده٧/٤٠٠

مقطوعة أو بنسبة حمددة على املبلغ والفترة يف حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك 
، ١٥٥صـرة ص وقضايا فقهية معا" على أساس صرف هذه الغرامة يف وجوه الرب، وال يتملكها مستحق املبلغ

١٥٦. 
، وهو ما قرره جممع ٣٧ص ١٧٥٤وهذا ما أفىت به الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل، جملة الدعوة العدد  )٢(

ال جيوز استخدام بطاقة كريدت : (، وقال٢٠٠٦الفقه اإلسالمي اهلندي مطلقًا يف ندوته اخلامسة عشرة لسنة 
 .٧٦، دراسة شرعية ص"ا الرائجة على الرباوالبطاقة مثلها، الشتمال صور) بطاقة االئتمان(
 .٧٧وهذا ما وصل إليه ورجحه األخ الفاضل الدكتور عمر األشقر وغريه، دراسة شرعية ص )٣(
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تقوم الشركة الراعية للبطاقة بتصنيع وتصدير البطاقـة، وتتفـق مـع     -١
افة لتسويق البطاقة للطرفني املتعاملني ا الوكاالت أو املصارف أو شركات الصر

  .مباشرة، ومها محلة البطاقة وأصحاب املتاجر واخلدمات
يقدم حامل البطاقة بطاقته إىل صاحب املتجر أو اخلدمة فيتسلم ما اشترى  -٢

لقاء االلتزام بالدفع عن طريق شركة البطاقة، ويرصد صاحب املتجر أو اخلدمـة  
توثيق املعاملة وحتديد العوض النقدي بإشعار، وال حيـق  ذلك عن طريق آلة لديه ل

  .للمشتري إعادة البضائع أو اخلدمات، مما حيول دون بيع العينة
يقدم صاحب املتجر أو اخلدمة اإلشعار املوقع من حامل البطاقة، ويتسلم  -٣

من شركة البطاقة أو وكيلها أو املصرف املتعامل معها مثن البضـاعة أو اخلدمـة   
عن الثمن املدون يف اإلشعار، فإن كان الثمن بعملة خمتلفة عـن عمليـة    اخمصوم

املصرف فيجري حتويله إىل عملة احلساب بأحسن سعر رمسي سائد يـوم قيـد   
  .الًحا االنفقة، فيكون ذلك صرفً

ترسل شركة البطاقة للعميل صورة من اإلشعار املوقع من حامل البطاقة  -٤
د حتويله إىل عملة البطاقة، أو ترسـل ذلـك إىل   مع طلب تسديد مثن ما دفعه بع

حلسم املبالغ املترتبة على البطاقـة مـن    ؛البنك الذي أعطى تعليمات من العميل
  .حساب صاحب البطاقة لدى البنك

إذا تأخر حامل البطاقة عن سداد التزاماته بتجـاوز الفتـرة احملـدودة     -٥
ملطالب ا فائدة للتأخري، وهـي  فإنه حيسم عليه باإلضافة للمبالغ ا ،املسموح ا
  .فائدة مركبة
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)٥٦١(

يف  عإذا مل يسدد حامل البطاقة التزاماته وما ترتب عليه، فإن البطاقة توض -٦
  .)١(قائمة منع االستخدام إىل أن تتم املخالصة عما على البطاقة من التزامات

                                                
 .١٤٤، قضايا فقهية معاصرة ص٤١١حبوث يف املعامالت ص )١(
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)٥٦٢(

 

  المبحث الثالث

  أنواع بطاقات االئتمان
  

  :ن بطاقة االئتمان قسمان، ومهامن خالل التعريف السابق يتبني أ

  :بطاقة االئتمان املغطاة -١
وهي اليت تشبه بطاقة الصرف اآليل اليت يسـتخدمها صـاحبها يف الشـراء    

  .والسداد، وحيسم املبلغ مباشرة من حسابه يف املصرف
بطاقة اخلصـم الفـوري    اوتسمى هذه البطاقة أيض)Dfbit Card( وال ،
ه حساب يف املصرف الذي يصدر البطاقة، وال ختول تصرف هذه البطاقة إال ملن ل

حاملها احلصول على دين من املصرف، وإذا سحب العميل أو اشترى بواسـطة  
، وال توجد افإن املسحوبات وقيمة املشتريات ختصم من رصيده فور ،هذه البطاقة

 الًعمولة يف هذا النوع يأخذها املصرف من التاجر، وال تقتطع املنظمة العاملية مـا 
على التعامل ذه البطاقة إال استثناء، وإن رسوم بطاقة اخلصم الفوري منخفضة، 

١(اوقد تصرف لطالبها جمان(.  
حلصول حاملـها   ،وينحصر استخدام هذا النوع بأا أداة وفاء لدى التجار

على مجيع ما يشتري من سلع وخدمات لدى احملـال واملؤسسـات التجاريـة    
                                                

معاصـرة   ، قضـايا فقهيـة  ١٨دراسة شرعية عن البطاقة االئتمانية، للدكتور عمر سليمان األشـقر ص  )١(
 .١٤٢ص
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صم اإللكترونية الفورية، وذلك عرب اسـتخدام بطاقـة   واحلكومية عرب أنظمة اخل
من حسـاب حامـل    ااملشتري يف جهاز التحويل اإللكتروين، ويتحول املبلغ فور

البطاقة إىل حساب صاحب احلق، ولذلك جيوز يف هذه البطاقة شـراء الـذهب   
مـن  ، ويتم حتويل الثمن مباشرة األنه يتم فيه الوفاء فور ؛والفضة والنقود األخرى

حساب املشتري حامل البطاقة إىل حساب التاجر البائع، فيتم القـبض احلقيقـي   
  .والفوري

أن بطاقة اخلصم الفوري يتم فيها السـحب   ،ويضاف إىل االستخدام السابق
النقدي من رصيد الساحب عن طريق أجهزة الصرف اآليل التابعة للبنك املصـدر  

أجهزة الصرف اآليل التابع للبنوك يف الغالب، وميكن استخدامها من أي جهاز من 
املشتركة بشبكة اتصال مقابل أجر حمدود كدرمهني فقط مهما كان املبلغ، ويـتم  

١(من الرصيد املتوفر بالبنك االسحب فوري(.  
ا شرع ور شرعي ظ، كالشيك، ولعدم وجود حماوهذه البطاقة جيوز التعامل

  .)٢(بفوائد ربوية

  )Credit card: (اةبطاقة االئتمان غري املغط -٢
وهي اليت تصدرها املصارف ابتداء لعمالئها، دون أن يكون هلم رصيد مايل 

بطاقـة  «باملصرف، وهي البطاقة األساس بني بطاقات االئتمان، ومساها بعضهم 
  .»بطاقة االعتماد«أو  »االئتمان احلقيقي

                                                
 .٢٥، ٢١دراسة شرعية ص )١(
 .٣١، ٢٣دراسة شرعية ص )٢(
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)٥٦٤(

 

  :وهلذا القسم أربعة أنواع

   :بطاقة االئتمان الربوية -أ
فوائد ربوية على جمموع الرصيد غري ) املصدر(فرض فيها املصرف وهي اليت ي

من تاريخ املطالبة، فهي بطاقات ائتمـان ذات  ) كشهر(املدفوع بعد فترة حمددة 
بطاقات االئتمان املصـرفية،   قرض ربوي آجل السداد على أقساط، وهي غالبية

  .)١(ريكيةا وغري األمريكية عموماألم
ماهلا يف ديار اإلسالم، لوجود الربا فيها ابتداء، وهو وهذه البطاقة حيرم استع

وجيب جتنبه إال للضرورة الشرعية بضوابطها احملددة، كما حترم علـى  احرام قطع ،
  .ألا تؤول إىل التعامل بالربا ؛أساس مآل األفعال

أما خارج ديار اإلسالم، ومنها بطاقة أكسس، وبطاقة باركلي كارد، فتحرم 
بدأ، وجيوز استعماهلا للضرورة الشرعية اليت تعرض صـاحبها  كذلك من حيث امل

لفقد احلياة أو عضو من جسمه، أو يتعرض عرضه وماله وأوالده خلطر جسـيم،  
وما يالقيه املسلم من خطر السرقة، وما يتعرض له مـن عصـابات اللصـوص    

على  واإلجرام، كما جيوز استعماهلا خارج ديار اإلسالم للحاجة املاسة، ملا يترتب
املسلم هناك من ضيق يف محل املال، ومشقة كبرية يف التعامل واحلوالـة والسـفر   

نتشارها بدون بطاقة ائتمانية، وعدم توفر البديل اإلسالمي هناك، ولعموم البلوى وا
  .بالبطاقة االئتمانية - اتقريب - يف حصر التعامل

  
                                                

 .١٧دراسة شرعية ص )١(
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   :بطاقة ائتمان غري ربوية -ب
فوائد ربوية علـى املسـتفيد عنـد    ) املصدر(وهي اليت ال يفرض املصرف 

استخدامه البطاقة، سواء يف أول االستعمال، أو بعد فترة من تاريخ التأخري عـن  
  .السداد

  :وهلا ثالث صور رئيسية يف االستعمال
جيوز استعمال بطاقة االئتمان غـري املغطـاة   : سداد الديون واخلدمات -١

ستخدامها، يف سداد الديون، ودفع أجـور  وغري الربوية، وجيوز التعامل فيها، وا
من املصرف، ليويف فيما بعد،  ااخلدمات، ووفاء االلتزامات، ويكون ذلك اقتراض

  .)١(أو تقدمي خدمة بأجر، أو حوالة

جيوز حلامل بطاقة االئتمان السحب النقدي ا، وهو : السحب النقدي -٢
ـ «: ونصه) ٢/١٢( ١٠٨ما قرره جممع الفقه اإلسالمي الدويل بالقرار رقم  : اثالثً

صدرها، وال حرج فيها شرعاالسحب النقدي من قبل حامل بطاقة اقتراض من م ،
إذا مل يترتب عليه زيادة ربوية، وال يعد من قبيلها الرسوم املقطوعة اليت ال ترتبط 
مببلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه اخلدمة، وكل زيادة على اخلـدمات الفعليـة   

 ١٣، كما نص على ذلك امع يف قراريه رقم »امن الربا احملرم شرع ألا ؛حمرمة
  .)٢()١/٣( ١٣و) ١٠/٢(

                                                
 .٢٢دراسة شرعية ص )١(
 .٣٧٠قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص )٢(
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)٥٦٦(

 

وهاتان الصورتان تدخالن يف بطاقة االئتمان املغطاة، وتشبهان بطاقة الصرف 
اآليل الشائعة اليوم، وإن كان فيها عمولة فال تعدو أن تكون أجرة لقاء استخدام 

  .)١(نقود إىل مكان آخرمكائن السحب كأجرة توصيل ال

إن الذهب والفضة من األموال اليت جيري فيهـا  : شراء الذهب والفضة -٣
، ولذلك ال يصح شراؤها )٢(»بيد ايد«الربا، ويشترط يف شرائها وصرفها التقابض 

ببطاقة االئتمان غري املغطاة لتأخر سداد الثمن عن وقت العقد، ويشمل ذلك شراء 
ألن صرفها يشترط فيه التقـابض، وإن بطاقـة اخلصـم     ؛سائر العمالت النقدية

بطاقـات الوفـاء   «الشهري تعتمد على األجل يف الوفاء، ولذلك مساها بعضهم 
ـ  ٦٠أو  ٥٥الذي يتم يف اية الشهر، وقد تصل فترة الوفاء إىل  »املؤجل ايوم ،

  .فهي أداة وفاء، ولكنه وفاء مؤجل
) ٢/١٢( ١٠٨يل بقـراره رقـم   وهذا ما قطع به جممع الفقه اإلسالمي الدو

ال جيوز شراء الذهب والفضة، وكذا العمالت النقدية، بالبطاقـة  : ارابع« :ونصه
  .)٣(»غري املغطاة

                                                
 .١٦٢، قضايا فقهية معاصرة ص٢١، دراسة شرعية ص٣بطاقات االئتمان ص )١(
مثالً مبثل، فإذا اختلفت هذه األجناس، .. لذهب، والفضة بالفضةالذهب با: "حلديث عبادة وغريه، وأوله )٢(

، ١٥٨٧رقـم   ١١/١٤، ومسلم ٢٠٦٥رقم  ٠٢/٧٦١أخرجه البخاري " فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
 .٢/٢٢٢، وأبو داود ٤/٤٣٨والترمذي 

، ١٦ة ص، دراسـة مشـرعي  ٩، وبطاقات االئتمان ص٣٧٠قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص )٣(
٣٤. 
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ألنه يتم  ؛أما إن كانت بطاقة االئتمان مغطاة فيجوز شراء الذهب والفضة ا
مان التقابض وخيصم الثمن من الرصيد املوجود يف املصرف، مما يغطي بطاقة االئت

  .، كما سبق بيانه)١(املغطاة
ويلحق بذلك صرف العمالت عند استخدام بطاقة االئتمان املغطاة يف بلـد  
آخر لشراء السلع واخلدمات املرغوبة، ويسدد الثمن بعملة البلد املستخدمة فيه، مث 
يعود على حاملها بالعملة احمللية باستخدام سعر الصرف يف ذلك اليـوم، فهـذه   

وهـو   ،»تطارح الدينني«، ويسميه الفقهاء اهو جائز شرع اصرفً العملية تتضمن
ملا روى ابن عمر رضـي  )٢(االصرف مبا يف الذمة بشرط القبض حقيقة أو حكم ،

كنت أبيع اإلبل بالدنانري، وآخذ مكاا الدراهم، وأبيع بالدراهم : "اهللا عنهما قال
ال : "ه وسلم عن ذلك فقالوآخذ مكاا الدنانري، وسألت رسول اهللا صلى اهللا علي

  .)٣("بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء

                                                
 .١٥٩قضايا فقهية معاصرة ص )١(
 .١٦٠قضايا فقهية معاصرة ص )٢(
ما رضـي اهللا عنـه  أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن عمر  )٣(
وسـكت عنـه،   ) ٢٩١١(، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف اقتضاء الذهب من الـورق  )٥٩٥٩(

، والنسائي يف سننه كتاب البيوع باب بيع )١١٦٣(سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف الصرف والترمذي يف 
، وابن ماجة يف سننه كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب مـن  )٤٥٠٦(الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة 

رق مـن  ، والدارمي يف سننه كتاب البيوع باب الرخصة يف اقتضاء الـو )٢٢٥٣(الورق والورق من الذهب 
: ٢٦٦/ ٧، وقال أمحد شاكر يف حتقيقـه للمسـند   ٢٧٢/ ٩، وصححه النووي يف امع )٢٤٦٨(الذهب 

 .حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب: ٤٤/ ٢إسناده صحيح، وقال احلاكم 
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)٥٦٨(

 

مبنح مدة أسبوعني، وهي فترة  افإن حصل تأخري يف السداد، كما حيصل أحيان
ألنه أصبح من ربا النساء الذي هو ذريعـة   ؛امساح جمانية للسداد، فهو حرام شرع

، وهو قول مجاهري العلماء )١(الذي ورد النص بتحرميها) ربا الديون(إىل ربا النسيئة 
يف األحوال العادية، ويف ديار اإلسالم، إال إذا اقتضت احلاجة واملصلحة الراجحة، 

من قول  اأو كان ذلك خارج ديار اإلسالم، فيكون ذلك مستثىن من التحرمي، أخذً
بعض العلماء، وهو ما رجحه ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل عندما قسم الربا إىل 

، وخفـي،  اعني، جلي، وهو ربا النسيئة، أو ربا الديون الذي جاء حترميه قصدنو
للذريعة إىل األول الذي هو صـلب الربـا    اوهو ربا البيوع الذي جاء حترميه سد

: مث قال »ذريعة أخف مما حرم حترمي مقاصدلل افإن ما حرم سد« :ومعظمه، وقال
»ًم سدومعيار احلاجة الوقـوع يف  . )٢(»الراجحةللذريعة أبيح للمصلحة  اوما حر

٣(ااملشقة واحلرج أو فوات املصلحة املعتربة شرع(.  

  ):Charge card(بطاقة االئتمان غري املتجدد  -ج
وتسمى البطاقة على احلساب، أو بطاقة الدفع الشهري، أو بطاقـة الوفـاء   

  .وداينرز كلوب) اخلضراء(املؤجل، مثل بطاقة أمريكان أكسربيس 
 يشترط إلصدارها فتح حساب دائن يف البنك، وال تقدمي تأمني نقـدي  وال

للتغطية، وختول حاملها حق االستدانة ألجل قصري، من وقت الشراء إىل وقـت  

                                                
، ٣٣٩، الـروض املربـع ص  ٢/٥، الكايف البن عبد الـرب  ٢٧٧، ٥/٢٧٥، فتح القدير ٣/٦٤املهذب  )١(

 .١٦١، قضايا فقهية معاصرة ص٨/٣٥ع كشاف القنا
 .١٦٧، ١٦٦، ١٥٧، ٣/١٥٤أعالم املوقعني  )٢(
 .١٦٢قضايا فقهية معاصرة ص )٣(
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، ويزود حاملها بكشف حساب البطاقة بصورة ايوم٦٠-٥٥الوفاء، وقد تصل إىل 
فائـدة ربويـة، أو   وعند التأخر عن الوفاء يتحمل صاحبها ) اغالب اشهري(دورية 

لغى عضـويته،  تغرامة تأخري نسبية، وعند املماطلة بالدفع تسحب منه البطاقة، و
١(اويالحق قضائي(.  

البطاقة العادية، والبطاقة الذهبية، : وتكون هذه البطاقة على ثالث مستويات
والبطاقة البالتينية، وال فرق بينها يف آلية اإلصدار واالستخدام، وإمنا حبسب مـا  

تمتع صاحبها ببعض املزايا اإلضافية، كالتأمني عند احلوادث، واحلصـول علـى   ي
تأمني طيب يف السفر، وضمانات خاصة على البضائع املشتراة ا، مع توفري املزيد 

  .)٢(من احلد االئتماين للشراء
ألا تتضمن فائدة ربويـة،   ؛ويكون حكم التعامل ا التحرمي من حيث املبدأ

، وال جيوز استعماهلا إال عند الضرورة الشـرعية داخـل الـبالد    غرامة تأخري أو
اإلسالمية وخارجها، وقد يرخص باستعماهلا عند احلاجة وعموم البلوى، وخاصة 
خارج البالد اإلسالمية، على أن يعزم حامل البطاقة على الوفاء يف الوقت احملدد، 

غرامة التأخري، كمـا   وحيرص على عدم التأخري حىت ال خيضع للفائدة الربوية أو
  .سبق بيانه يف شرط غرامة التأخري

  
  

                                                
 .١٤٣قضايا فقهية معاصرة ص )١(
 .١٤٤قضايا فقهية معاصرة ص )٢(
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)٥٧٠(

 

  ):Gridit Card(بطاقة االئتمان املتجدد  -د
وهي بطاقة اإلقراض الربوية، مع التسديد على أقسـاط، ومتنحهـا البنـوك    

يف حدود مبلغ  ااملصدرة هلا لعمالئها، على أن يكون هلم حق الشراء والسحب نقد
فع قرض مؤجل على أقساط، ويف صيغة قرض ممتـد  معني، وهلم تسهيالت يف د

فيـزا،  : متجدد على فترات بفائدة حمددة، هي الزيادة الربوية، وأشهرها يف العامل
وماستر كارد، وهي فضية أو عادية يف حدود عشـرة آالف دوالر، وذهبيـة أو   

بطاقـة  (ممتازة اليت جتاوز عشرة آالف دوالر، أو ال حيدد فيها مبلغ معني مثـل  
، وبالتينية وهي ذات مواصفات ومزايا إضافية حسب كفالة العميـل  )سسربيأك

، وال يشترط إلصدارها فتح حساب دائن، أو تقدمي )١(املالية ومدى ثقة املصرف به
تأمني نقدي للتغطية، وختول حاملها حق االستدانة ألجل قصري، وعند التأخر عن 

ري نسبية، وعند املماطلة تسحب الوفاء يتحمل صاحبها فائدة ربوية، أو غرامة تأخ
٢(االبطاقة وتلغى العضوية، ويالحق قضائي(.  

ااوحكم هذه البطاقة حرام شرع ا تشتمل على عقـد   ؛، وحيرم التعاملأل
، ويشمل هـذا  )٣(إقراض ربوي يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية

 الواضح فيها، وال جيـوز  احلكم املسلمني يف البالد اإلسالمية وخارجها، للتحرمي
                                                

وبطاقـة  تنقسم البطاقات من حيث اإلصدار إىل أنواع كثرية، منها البطاقة الذهبية، والفضية، والبالتينية،  )١(
 .١١، دراسة شرعية ص٧رجال األعمال، والبطاقة احمللية وغريها، بطاقات االئتمان ص

 .١٥٦، ١٤٣، قضايا فقهية معاصرة ص٤٣، دراسة شرعية ص٨بطاقات االئتمان، وهبة الزحيلي ص )٢(
ـ : "وهذا ما وصل إليه الزميل الفاضل الدكتور نزيه محاد، فقال )٣( الن هـذا  األصل حرمة هذه املعاقدة وبط

" الضـرورات تبـيح احملظـورات   "الشرط، ويستثىن من ذلك حالة الضرورة واحلاجة املاسة إن وجـدت إذ  
 .١٥٦قضايا فقهية معاصرة ص" احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة كانت أم خاصة"و



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٧١(

التعامل ا إال للضرورة الشرعية أو احلاجة املاسة، وخاصة خارج ديار اإلسـالم،  
  .)١(أو يف البالد اليت ال تتوفر فيها مصارف إسالمية أو تطبيق للشريعة الغراء

  :بطاقة اخلصم الشهري: فرع
ـ   ب الفوائـد  إن البديل الشرعي لبطاقة االئتمان املتجدد هو ما يتم فيـه جتن

  :هلا، هي الًالربوية، وأوجدت املصارف اإلسالمية بدي
اليت يتم حتديد السحوبات ا مبقدار  ):charge(بطاقة احلسم الشهري  -١

منه، وذلك بضمان الراتب، أو ضمان آخـر لـدى   % ٨٠الراتب الشهري أو 
ـ  ة املصرف، وال يستويف املصرف فائدة ربوية على القرض، وتكون مبثابة الوكال
ابأجر، أو الكفالة، أو القرض احلسن، أو احلوالة، وهذه الصيغ كلها جائزة شرع 

ا عقد مستحدث مشروع لعدم املخالفة الشـرعية  اوفقهوميكن تكييفها على أ ،
  .فيه

بطاقة املراحبة اليت تقوم على البيوع بأن يشتري حامل البطاقة ما يشاء من  -٢
دد القيمة يف احلال، ويتملك الشيء املبيع، مث السلع بالنيابة عن املصرف الذي يس

يقبضه عنه وكيله، مث يبيعه إىل الوكيل مراحبة، ليكون املبيع ململوك مقبوض، وذلك 
  .)٢(كاملراحبة لألمر بالشراء مع صعوبات بالتطبيق
وكذلك عملت شركة  ،)فيزا التمويل(وعمل بيت التمويل، فيزا شرعية مساها 

وعملت املؤسسة العربية املصـرفية   ،)فيزا الراجحي(تثمار الراجحي املصرفية لالس
                                                

 .٦٣، ٤٣، دراسة شرعية ص١٣بطاقات االئتمان ص )١(
 .٧٨، ٦٧، ٦٣، ٦٣، دراسة شرعية ص١٣بطاقات االئتمان ص )٢(
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)٥٧٢(

 

اثالثً ايف البحرين منوذج كما أصدر مصرف أبو ظيب اإلسالمي )١(ملا سبق امشا ،
بطاقـة  (، وأصدر بنك ديب اإلسـالمي  )بطاقة فيزا اإلسالمية املغطاة(باإلمارات 

  .)اإلسالمي االئتمانية

                                                
 .م٢٠٠٦قرارات الندوة الفقهية اخلامسة عشرة مع الفقه اإلسالمي اهلندي سنة  )١(



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٧٣(

  المبحث الرابع

  تمان وإصدارھاتصنیع بطاقات االئ
  

إن املصارف تصدر بطاقات االئتمان املختلفة، ويأخذ حكم اإلصدار أحـد  
احلاالت التالية، لبيان حكم التصنيع وحكم اإلصدار، وحكم العمل يف مصـانع  

  .التصنيع أو مؤسسات اإلصدار

  : إصدار بطاقة االئتمان املغطاة -١
يق املصرف من حساب إذا كانت بطاقة االئتمان مغطاة، ليتم السحب عن طر

 االعميل ومن املبالغ املودعة يف املصرف، فهذه ال غبار عليها، وهي جائزة شـرع ،
: وتشبه بطاقة الصرف اآليل اليت قرر جممع الفقه اإلسالمي اهلندي جوازها فقـال 

»١- بطاقة (من استخدام  اال مانع شرعITM) ( الـيت يـتم   ) الصـرف اآليل
  .)١(»يف البنك، ألن األصل يف األشياء اإلباحة بواسطتها سحب الرصيد املودع

يف السحب النقـدي وشـراء   ) Debit card( )الفيزا(كما جيوز استخدام 
 -٢«: البضائع، ودفع األجور، وهو ما قرره جممع الفقه اإلسالمي اهلندي، فقال

وشراء البضائع ا، ونقـل  ) بطاقة السحب الفوري(جيوز استخدام بطاقة ديبت 
 وأجاز دفع الرسوم للحصـول علـى   »ا من حساب إىل حساب آخرالرصيد ،

جيوز دفع الرسوم على حصول واستخدام بطاقة  -٣« :البطاقتني السابقتني، فقال
                                                

 .٤املرجع السابق باهلند، وبطاقات االئتمان، الدكتور وهبة الزحيلي ص )١(
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)٥٧٤(

 

ITM ا عوض البطاقة وأجر اخلدمةومبا أن هذه البطاقات  .)١(»وبطاقة ديبت، أل
لوكالة هلـا،  جائزة االستعمال فيجوز تصنيعها، وإصدارها، والعمل ا وحصول ا

ا جمرد أجـر   ؛، وقد تكون مقابل رسوم فهي جائزةاوقد يقدمها املصرف جمانأل
  .وعوض عن البطاقة

  : إصدار بطاقة االئتمان غري املغطاة والربوية -٢
بطاقة ائتمان غري مغطاة، مع فرض فوائد ربوية ) املصدر(إذا أصدر املصرف 

ن تاريخ املطالبة، فهذا حرام، وال جيوز، على الرصيد غري املدفوع بعد فترة حمددة م
ال : الًأو«: ونصه) ٢/١٢( ١٠٨وصدر فيه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم 

جيوز إصدار بطاقة االئتمان غري املغطاة، وال التعامل ا، إذا كانت مشروطة بزيادة 
اح على السداد ضمن فتـرة السـم   افائدة ربوية، ولو كان طالب البطاقة عازم

هـا،  فيا لوجود التعامل الربوي ومبا أن التعامل ذه البطاقة حرام شرع .)٢(»ااين
ألا إعانة على احلـرام،   ؛فيحرم إصدارها، وحيرم العمل يف الشركة اليت تصدرها

  .وتسهيل له، وترويج الستعماله
والبديل الشرعي هلا إصدار بطاقة ائتمان غري مغطاة بشرط أال ينص فيها على 
الفائدة الربوية إذا تأخر عن سداد املبلغ املستحق عليه، وأال يتعامل ا فيما حرمته 

االشريعة، وإال سحبت منه البطاقة، ويف حالة إيداع حامل البطاقة مبلغ بصفة  انقدي

                                                
، الوثائق واملستندات يف بطاقة االئتمان الذهبية من أمريكـان  ٥،٨املرجع السابق، وبطاقات االئتمان ص )١(

 .٥، ٤ص) السعودية(إكسربيس 
 .٨، وبطاقات االئتمان ص٣٦٩قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص )٢(



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٧٥(

ضمان فيجب النص على أن املؤسسة تستثمره لصاحله بطريق املضاربة، مع قسمة 
  .)١(بة حمددةالربح بينه وبني املؤسسة بنس

  : إصدار بطاقة االئتمان غري املغطاة وغري الربوية -٣
بطاقة ائتمان ) أو غري إسالمي ااملصدر سواء كان إسالمي(إذا أصدر املصرف 

غري مغطاة، ومل يشترط فرض فوائد ربوية عند التأخر عن السداد يف الوقت احملدد، 
مع الفقه اإلسالمي الدويل قرار فهذا اإلصدار جائز، وال شيء فيه، وهو ما قرره جم

جيوز إصدار البطاقة غري املغطاة إذا مل تتضمن : اثاني«: ، ونصه)٢/١٢( ١٠٨رقم 
جـواز أخـذ    -أ« :ويتفرع على ذلـك ، »شرط زيادة ربوية على أصل الدين

امصدرها من العميل رسوم امقطوعة عند اإلصدار أو التجديد بصفتها أجر افعلي 
  .»املقدمة على قدر اخلدمات

جواز أخذ البنك املصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه،  -ب«
  .)٢(»شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة مبثل السعر الذي يبيع به بالنقد

وتسمى هذه البطاقة أو بطاقة اخلصم الشهري بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل، 
يـة، أو بطاقـة اخلصـم الشـهري     أو بطاقة اإلقراض املؤقت من غري زيادة ربو

)charge card ( ويعطيها املصرف للعميل ضمن شروط حمددة، منها أن يكون
ـ   يف  الدى املصرف وديعة احتياطية للعميل، فيعطي املصرف حامل البطاقـة قرض

                                                
 .٧بطاقات االئتمان ص )١(
 .٨، وبطاقات االئتمان ص٣٧٠-٣٦٩قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص )٢(
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)٥٧٦(

 

ولزمن معني جيب تسديده ) الذهبية أو الفضية(حدود معينة، حسب درجة البطاقة 
  .)١(أخر عن السداد اقتطع ذلك من وديعتهيف وقت حمدد، فإن ت الًكام

                                                
 .٦بطاقات االئتمان ص )١(



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٧٧(

  الخاتمة
  

  .وتتضمن النتائج خالصة البحث، وبعض التوصيات واملقترحات

  :نتائج البحث: الًأو
إن بطاقة االئتمان من املستجدات املعاصرة اليت انتشـرت يف العـامل،    -١

وتوسع استعماهلا يف خمتلف ااالت، وأصبحت أداة وفاء واقتـراض، وتولـت   
  .ركات عاملية تصنيعها وإصدارهاش

يتأثر استعمال بطاقة االئتمان بالضرورة واحلاجة واملصلحة وعموم البلوى  -٢
  .واعتبار املآل، ويتفاوت استخدامها بني ديار اإلسالم وخارج ديار اإلسالم

جيوز استعمال بطاقة االئتمان املغطاة، أو بطاقة اخلصم الفوري دون أي  -٣
  .ورظحم

ستعمال بطاقة االئتمان غري املغطاة اخلالية من الفوائـد الربويـة،   جيوز ا -٤
وذلك يف سداد الديون واخلدمات والسحب النقدي، وشراء الـذهب والفضـة   

  .وصرف العمالت
حيرم استعمال بطاقة االئتمان غري املغطاة اليت يفرض فيها فوائد ربوية إال  -٥

ة خارج ديار اإلسـالم لعمـوم   عند الضرورة الشرعية، أو احلاجة املاسة، وخاص
  .البلوى ا
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)٥٧٨(

 

للحاجة املاسة مع عزم حاملـها   ؛استعماهلا خارج بالد اإلسالم وجيوز -٦
  .مبآالت األفعال اعلى عدم التأخري، وحرصه على السداد يف الوقت احملدد، أخذً

ألا إقراض ربوي، إال للضرورة  ؛حيرم استعمال بطاقة االئتمان املتجدد -٧
ضوابطها، وجيوز استعماهلا خارج ديار اإلسالم للحاجة املاسة، ولعموم الشرعية ب

  .البلوى
جيوز تصنيع بطاقات االئتمان اليت حيل استعماهلا، وجيوز إصدارها، وحيرم  -٨

  .تصنيع البطاقات احملرمة، وحيرم إصدارها، سواء داخل البالد اإلسالمية وخارجها

التوصيات: اثاني:  

اإلسالمية إصدار البديل الشرعي لبطاقات االئتمان  جيب على املؤسسات -١
  .يف خمتلف اجلوانب

جيب على املسلم أن يلتزم بالفتاوى الشرعية يف اسـتعمال البطاقـات    -٢
اجلائزة، واالبتعاد عن التعامل بالبطاقات احملرمة، مع االعتزاز بدينه، وقبول أحكام 

  .الشرع برغبة وطواعية
ة، وتوعية دائمة لعامـة املسـلمني حـول    نوصي بإصدار نشرات دوري -٣

  .بطاقات االئتمان املوجودة، مع متابعة املستجدات فيها، وتوحيد اجلهود



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٧٩(

  مشروع قرار بطاقات االئتمان
  

جيوز إصدار بطاقة احلسم الفوري اليت يسحب حاملها من رصيده، وجيـوز  
ظـور شـرعي،   ألا خالية من الفائدة الربوية، وال يوجد فيهـا حم  ؛التعامل فيها

  .واألصل يف املعامالت اإلباحة
ال جيوز استعمال بطاقة االئتمان اليت تنطوي على فائـدة ربويـة يف ديـار    

ألا فاسدة وباطلة، وال  ؛حاملها على جتنب الفائدة الربويةاإلسالم، ولو حرص 
ألن  ؛ا مبآل األفعـال جيوز إصدارها، وال العمل يف الشركات اليت تصدرها، أخذً

  .وباتفاق العلماء، لثبوت ذلك يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة احمرم قطع الربا
وجيوز استعماهلا خارج ديار اإلسالم، ويف البالد اليت ال يتوفر فيها مصارف 

  .إسالمية، للضرورة، وللحاجة العامة، وعموم البلوى
نوصي املصارف اإلسالمية، واملؤسسات، والشركات، واحلكومات يف ديار 

سالم، أن تصدر بطاقات خاصة تتجنب فيها احملظورات الشرعية، وتستفيد من اإل
جتربة فيزا التمويل بالكويت، وفيزا الراجحي بالرياض، وفيزا املؤسسـة العربيـة   
املصرفية يف البحرين، وبطاقة الفيزا اإلسالمية املغطاة اليت أصدرها مصرف أبو ظيب 

  .اليت أصدرها بنك ديب اإلسالمياإلسالمي، وبطاقة اإلسالمي االئتمانية 
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)٥٨٠(

 

  أھم المراجع والمصادر
  

مطبعة ) هـ٩١١(األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي  -١
  .م١٩٥٩/هـ١٣٧٨ -القاهرة  -مصطفى البايب احلليب 

األشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم، ابن جنيم احلنفـي   -٢
 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٧القاهرة  -نشر مؤسسة احلليب ) هـ٩٧٠(

صل اعتبار املآالت، الدكتور سعد الدين صاحل دداش، حبث أ -٣
 ١٨جامعة األزهر، العدد  -يف جملة كلية الشريعة والقانون، دمنهور 

 .٢اجلزء 

أعالم املوقعني، حممد بن أيب بكر، املعروف بابن قيم اجلوزية  -٤
 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨ -القاهرة  -دار الكتب احلديثة ) هـ٧٥١(

ساليب املصرفية اإلسالمية، الدكتور حبوث يف املعامالت واأل -٥
 -الكويـت   -عبد الستار أبو غدة، نشر بيت التمويـل الكـوييت   

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

حبث الـدورة   -بطاقات االئتمان، الدكتور وهبة الزحيلي  -٦
-٦اخلامسة عشر مـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل، مسـقط      

 .م، سلطنة عمان١١/٣/٢٠٠٤



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٨١(

حممد أمني، املعروف بـابن   )رد احملتار(حاشية ابن عابدين  -٧
 -٢ط -القـاهرة   -مصطفى البايب احللـيب  ) هـ١٢٥٢(عابدين 
 .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦

دراسة شرعية عن البطاقة االئتمانية، للدكتور عمر سليمان  -٨
األشقر، حبث معد هلئية احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة     

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠مكتوب باحلاسب اآليل  –اإلسالمية، البحرين 

تصـوير عـن   ) هـ٤٥٨(سنن البيهقي، أمحد بن احلسني  -٩
 .هـ١٣٥٥ -اهلند  -الدكن  -الطبعة األوىل، حيدر آباد 

سنن الترمذي، حممد بـن عيسـى بـن سـورة      -١٠
 -دار االحتاد العـريب، القـاهرة    –مع حتفة األحوذي ) هـ٢٧٩(

 .ث.عمان، د -م طبعة دار األفكار الدولية ١٩٦٤/هـ١٣٨٤

مان بن األشعث السجسـتاين  سنن أيب داود، سلي -١١
ــيب ) هـــ٢٧٥( ــايب احلل ــاهرة  -مطبعــة مصــطفى الب  -الق

 .م١٩٥٢/هـ١٣٧١

) هـ٢٧٣(سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين  -١٢
م طبعة دار األفكار ١٩٥٢/هـ١٣٧٢ -مطبعة عيسى احلليب، القاهرة 

 .ث.عمان، د -الدولية 
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)٥٨٢(

 

شرح اخلرشي على خمتصر خليل، حممد اخلرشـي   -١٣
هـ، وامشه حاشية ١٣١٧ -مصر  -املبطعة األمريية ) هـ١١٠١(

 .علي العدوي

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيـل البخـاري    -١٤
 .م١٤٠٠/هـ١٢٨٠ -دمشق  -دار القلم ) هـ٢٥٦(

صحيح مسلم، مسلم بن احلجـاج النيسـابوري    -١٥
 -مع شـرح النـووي، املطبعـة املصـرية، القـاهرة      ) هـ٢٦١(

 .م١٩٣٠/هـ١٣٤٩

اطل، الدكتور حممـد الزحيلـي،   عقوبة املدين املم -١٦
حبث مقدم هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليـة اإلسـالمية،   

 .م١٩٩٩عام  -البحرين 

عموم البلوى، الدكتور عبد ايد صالحني، حبث  -١٧
اجلامعة األردنية، الد  -علوم الشريعة والقانون  -يف جملة دراسات 

 .م١٩٩٨عام  ٢العدد  ٢٥

) ٣-١(ة يف املسائل االقتصـادية  الفتاوى الشرعي -١٨
 .م١٩٨٩-١٩٧٩ -الكويت  -بيت التمويل الكوييت 

) الدويل(قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي  -١٩
نشر وزارة األوقاف والشؤون -١٣٤-١القرارات  ١٤-١الدورات 
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣-٤ط -قطر  -اإلسالمية 



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٨٣(

دار  –قضايا فقهية معاصرة، الدكتور نزيه محـاد   -٢٠
 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢١ -ط -دمشق  -القلم 

 -القواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعـة   -٢١
ــي    ــد الزحيل ــدكتور حمم ــر  -ال ــق  -دار الفك  -دمش

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

كشاف القناع عن اإلقناع، منصور بـن يـونس    -٢٢
ـ ١٠٥١(البهويت  الريـاض   -حتقيـق ونشـر وزارة العـدل    ) هـ
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

مد بـن عبـد اهللا   املستدرك على الصحيحني، حم -٢٣
 -اهلنـد   -تصوير عن حيـدر آبـاد الـدكن    ) هـ٤٠٥(احلاكم 
 .هـ١٣٣٥

املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، عبد احلليم منصور،  -٢٤
-٢ط -بـريوت   -دار األمواج  -عطية الصواحلي، حممد خلف اهللا 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

املنثور يف القواعد، حممد بـن ـادر الزركشـي     -٢٥
ـــ٧٩٤( ـ ) ه ــر وزارة األوقـ ــت  -اف نش -٢ط -الكوي

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
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)٥٨٤(

 

املوافقات يف أصول األحكام، إبراهيم بن موسـى   -٢٦
 -مكتبة صبيح  -مصر  -مطبعة املدين ) هـ٧٩٠(اللخمي الشاطيب 

 .ت.د

نظرية الضرورة الشرعية، األستاذ الدكتور وهبـة   -٢٧
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٠-٢ط -بريوت  -الزحيلي، مؤسسة الرسالة 



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٨٥(

  بطاقات االئتمان  ملخص
  

حىت كادت أن حتل حمل النقد يف التعامل رت بطاقات االئتمان يف العامل، تشان
 ،وهذا يوجب بيان حكم التعامل ا ،ومقابل اخلدمات ،والوفاء وسداد االلتزامات

وبيـان أثـر الضـرورة     ،وحكم العمل يف املعامل اليت تصنعها ،وحكم إصدارها
وخاصـة أـا    ،احلكم عليهاواحلاجة وعموم البلوى واعتبار مآالت األفعال يف 

  .صارت أحد اخلدمات املصرفية يف ديار اإلسالم وخارجها
ميكنـه   ،وبطاقة االئتمان مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد بينهما

لتضـمنه   ،ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاالً ،أو اخلدمات ،من شراء السلع
ر الذي يعود على حاملـها  املصد، ويكون الدفع من حساب التزام املصدر بالدفع

  .وقد يفرض فيها فوائد ربوية ،يف مواعيد دورية للسداد
وتسمى بطاقة اخلصم الفوري  ،املغطاة :أمهها ،وبطاقات االئتمان عدة أنواع

 ،ملن له حساب يف املصرف وهي جمرد أداة وفاء مع السحب النقدي من الرصـيد 
ا للقبض احلكمي وجيوز شراء الذهب والفضة ،اوهي جائزة شرع،  وكذا صرف

وحيـرم   ،منها الربويـة  ،وهلا صور بطاقة االئتمان غري املغطاة،: ومنها ،العمالت
وقد جيوز التعامل ا خـارج ديـار    ،التعامل ا إال للضرورة الشرعية بضوابطها

بطاقـة   :ومنها ،اإلسالم للحاجة وعموم البلوى إذا عزم حاملها على جتنب الربا
وهي  ،لسداد الديون واخلدمات والسحب النقدي ، مغطاة وغري ربويةائتمان غري

د عن وقت العقد وهو لكن ال يصح شراء الذهب والفضة ا لتأخر السدا ،جائزة
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)٥٨٦(

 

امنهي عنه شرع "ا صرف العمالت إال على قول بعض العلماء  ،"بيد ايد وحيرم
وتسـمى   ،ري املتجـدد بطاقة االئتمان غ :ومنها ،عند احلاجة واملصلحة الراجحة

مع غرامة تأخري  ،البطاقة على احلساب  أو بطاقة الدفع الشهري أو الوفاء املؤجل
وعند احلاجة وعموم البلوى  ،وهي حرام إال عند الضرورة مطلقا ،أو فائدة ربوية

وحرص على عدم حتمل الفائدة  ،خارج ديار اإلسالم إذا عزم حاملها على الوفاء
على فترات مـع فائـدة   بقرض متجدد  طاقة االئتمان املتجددب: اوأخري ،الربوية
  .أو للحاجة خارج ديار اإلسالم ،إال للضرورة اوهي حرام شرع ،ربوية

تتفـق مـع   سالمية على إصدار بطاقات ائتمان وعملت بعض املصارف اإل
وبطاقـة   ،وفيزا التمويـل  ،وبطاقة املراحبة ،مثل بطاقة احلسم الشهري ،الشريعة

 وكل ما .وديب ، وأبو ظيب،وبطاقة املؤسسة العربية املصرفية يف البحرين ،الراجحي
حرم التعامل به حرم  وكل ما ،والعمل فيه ،وإصداره ،جاز التعامل به جاز تصنيعه

                         . تصنيعه والعمل به



 محمد الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٨٧(



  محمد موفق الغالييني/ د

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٥٨٨(

  

 أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى
 ل ویحرم فيیح فیما واعتبار المآل

   األعمال في أمریكا بعض
العمل في  -  قیادة سیارات األجرة -  العمل اإلعالمي(

  )محالت البقالة والمطاعم

  
  


  س اتحاد األئمة بأمریكا الشمالیة رئی

بوالیة  Grand Blancإمام المركز اإلسالمي بمدینة 
Michigan  

الوالیات المتحدة  -  ألمریكیةأستاذ مساعد بالجامعة اإلسالمیة ا 
  األمریكیة 

  عضو المجمع



 محمد موفق الغالييني/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٨٩(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٥٩٠(

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

ن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا مـن شـرور   إ
   .وأشهد أن ال اله اال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، أنفسنا وسيئآت أعمالنا

يؤدي  -بوسائله التقليدية  -مضى  فقد كان اخلطاب اإلسالمي فيما: وبعد
ولكن بعد أن انطلقت ماعرفت بثورة االتصاالت غدت فعاليته . دوره بفعالية وقوة

فالعامل اليوم غدا بسبب التدفق اإلعالمي قرية صغرية ينتقل . متواضعة إىل حد كبري
م فقد تطورت وسائل اإلعال. فيها اخلرب أو املعلومة بسرعة ال يكاد املرء يتصورها
يف وصوهلا للمسـقبلني يف   )١( كما وكيفا، وتفوقت وسائل االتصال اجلماهريي

ة للعامل واجبا اإلسالميوإذا كان ابالغ الرسالة . أحناء العامل متخطية مجيع احلواجز
حيث أوكـل اهللا سـبحانه   . يقع على كاهل أمتنا فكذلك قيامها مبهمة الشهود

 @ ?   < = > ; :﴿ :أمانتها هلا  بقوله سبحانه

A B C D E ﴾)وهذا لن يتأتى بدون الولـوج إىل   ،)٢
واجبا حتقيقا  هاوذا يغدو استخدام ،تصال اجلماهرييعامل استخدام تكنولوجيا اإل

  .)ال يتم الواجب اال به فهو واجب ام: (قاعدة الفقهية املشهورةلل

                                                
 .لكترونيةر كافة املعلومات عن طريق الوسائل اإلوسائل االتصال اجلماهريي عبارة عن أدوات لنش )١(
 .١٤٣: البقره) ٢(



 محمد موفق الغالييني/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٥٩١(

 نـأيت  عنـدما  ولكننـا  ،من الناحية النظريةيبدو سهال  ن حتقيق هذه املهمةا
شكاالت يف وتتلخص هذه اإل ،شكاالت كثرية تعترض سبيلناإجند للتطبيق العملي 

إلستفادة من الطاقات اهلائلة لوسائل اإلعالم اجلماهريي بطريقة إسالمية صعوبة ا
وبالتايل . حتت سيطرة من ال يوافقون على هذا املنهج - يف الغالب -هادفة ألا 

االكتفاء مبا هو معروض عليه من اإلسـهام  فإن الصادق يف دعوته لن يوافق على 
فهذه الربامج مل تعد تلقى القبـول  . الربامج الدينية: ضمن دائرة حمدودة يسموا

بينما نرى . لدى مجهرة املسلمني بسبب التزامها باألساليب التقليدية الرتيبة املعروفة
ولوجيـا  يف اجلانب اآلخر من هذا املشهد قيام الربامج األخـرى باسـتخدام تكن  

اإلعالم  بطاقاته الضخمة يف الترويج ملا يريده أربابه مع التركيز علـى اجلانـب   
وال يستطيع اإلسالميون جمارام يف هذا . التروحيي الذي يتمتع باجلاذبية والتشويق

وبالتايل يرضون . لعدة أسباب من أمهها أم ال ميلكون هذه القدرات الفنية املتنوعة
جيـاد  إسـالم  يتطلب من العاملني لإلومن هنا جند أن األمر ! من الغنيمة باإلياب

  .هلذا التحدي القائم حلول عملية
وإىل جانب اإلعالم جند أمورا أخرى حتتاج إىل معاجلة من الناحية الفقهية مما 
له صلة حبياة املسلم يف أمريكا، ومن أمثلته مايطلب من املهندس املسلم من أعمال 

الشايف عنـها خاصـة وأن    بأحكام دينه وال ميلك اجلوايشعر بأا تتعارض مع 
  . ططاا تقام قي بلد غري إسالمي أصالاملشاريع اليت ينفذها أو يضع خم

وهناك أعمال أخرى من املهن اليت ال حتتاج إىل شهادة معينة أو خربة خاصة، 
 ولكنها تسد -ولو بأجر زهيد  -وهي تتوفر بسهولة للقادمني اجلدد إىل أمريكا 
املؤهالت الكافيـة   - يف الغالب -اخللة بالنسبة للقادمني اجلدد الذين ال ميلكون 
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)٥٩٢(

 

واملشكلة يف هذه األعمال أا تتعارض يف جانب أو . للحصول على أعمال أخرى
ماهو احلكم : وهنا يطرح السؤال مرة أخرى. أكثر مع أحكام الشريعة اإلسالمية

مثل هذا العمل يعترب من الضروريات الشرعي يف مثل هذه احلاالت؟ وهل ممارسة 
أم من ضمن احلاجات العامة اليت ترتل مرتلة الضرورة؟ أم  إا تنضـوي حتـت   

  مسمى عموم البلوى؟
من النوازل الفقهية املستجدة واليت هي حباجة ماسة إىل جهود  ه األمورن هذإ

بالتـايل  فقهائنا املعاصرين إلجياد األجوبة اليت ترضي ضمائرنا كمسـلمني أوال و 
لديهم من  دجِإجياد احللول الشرعية ملا يواجه املسلمني من نوازل، وما يتسهم يف 
لتطور السريع احلاصل يف كل شأن من شؤون ا ةمواكبوذا نستطيع . مشكالت

يف  من تقدمي احللول الناجعة للمشكالت اليت يعاين منها املسلموننا مما ميكن ،حياتنا
املناسبة، وخباصة يف جمال اإلعالم ملا لـه مـن    البدائل وكذلك تقدمي. هذه الديار

اهلـابط  مما جيعل هذه البدائل مإلذا من الوقوع يف براثن اإلعالم . خطورة وتأثري
وذا . واهلروب من املسؤولية والرذيلة حناللالذي يدفع بأبناء األمة يف مهاوي اال

والذي  ،يب بني الدين واحلياةنتجنب الوقوع يف الفصام النكد احلاصل يف العامل الغر
ن املعاجلة املوضوعية هلذا إ. سرة واتمعمدمرة للفرد واأل مرة جيين منه القوم نتائج

معاين بعض املنازع الشرعية من ضـرورة وحاجـة    الءستجامر تقتضي أوال  األ
بعـض  إلجياد مكانية استخدامها كأطر شرعية إلنرى  واعتبار للمآل وعموم بلوى

ـ  ألقي ومن مث. ألعمال موضوع البحثجمال ا احللول يف ثري أنظرة سريعة على ت
من خالل ذلك علـى قـدراا    تصال اجلماهريي على اتمع لنتعرفالوسائل ا

ويف ضـوء مـا    -وبعدها  .وطريقة عملها وبالتايل تأثريها على اجلمهور املتلقي
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م القائم حاليـا،  أبني ما حيل وما ال حيل للمسلم من أعمال يف جمال اإلعال -ذكر
ل من هندسة وقيادة لسيارات األجرة والعمـل  اعممر بالنسبة لبقية األوكذلك األ

يف دفع مسـرية العمـل    - بعون اهللا -عسى أن يسهم هذا . يف البقالة أو املطعم
لعله حيقق جزءا من أداء األمانة الـيت  األمام إىل  - وخباصة يف أمريكا -اإلسالمي 

  .ناأناطها اهللا سبحانه ب

  : من هذا املنطلق قمت بتقسيم البحث إىل مطالب أربعة وفق ما يلي
 .املراد بالضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعتبار املآل عند الفقهاء - ١

 .اإلعالمي العمل يف اال - ٢

 .العمل يف جمال قيادة سيارت األجرة - ٣

  .العمل يف حمالت البقالة واملطاعم - ٤
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  ولاأل بحثلما

  اجة وعموم البلوى المراد بالضرورة والح
  واعتبار المآل عند الفقھاء

  
فهي ثابتة . ن معاآيف  ابتة ومتطورةثمما متيزت به شريعتنا اإلسالمية أا شريعة 

ولكنها قابلة للتطور وفق متطلبـات الزمـان    ،يف مبادئها العامة وأصوهلا الكلية
اخلامتة فال جمـال  وقد أراد اهللا سبحانه هلا أن تكون كذلك ألا الشريعة . واملكان

ينا حممد عليه بلرتول وحي رباين بعدها فالرساالت قد ختمت ببعثة خامت املرسلني ن
  .أزكى الصالة وأمت التسليم

ن واقع اإلنسان يتغري متراوحا بني حال الضرورة واحلاجة والتوسع والترفـه  إ
مـن   وائلأمن  هو ولعل اإلمام الشاطيب. وهو ماعربعنه األصوليون بالتحسينيات

فصل القول يف هذه املسألة معتربا حتقيق ماسلف ذكره من ضروريات وحاجيات 
وحتسينيات هي املقاصد الكلية للشريعة اليت إمنا جاءت لتأمينها للنـاس حتقيقـا   

  .)١( ملصاحلهم الدينية والدنيوية على حد سواء
بأن الشريعة اإلسالمية قابلة إلجياد احللول ملا يستجد من مشـكالت   كالش

تواجه املسلمني سواء من خالل النصوص التفصيلية أو من خـالل الغـوص يف   
ولعل اإلمام . املقاصد العامة اليت جاءت ا الشريعة حتقيقا للمصاحل ودرءا للمفاسد

                                                
: واملستصـفى للغـزايل   ٣/٤٨: واإلحكام لآلمـدي  ١٦-٢/٨: املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب) ١(
 .١٨٩: وإرشاد الفحول ٣/٦٣: وشرح االسنوي ١/٤١٤: وروضة الناظر ١٤١-١/١٣٩
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الشاطيب مل جيانبه الصواب عندما قال بأن هذه املقاصد الكلية قطعية ملا توافر هلـا  
واالستدالل  على هذه . ن الكتاب أو السنةدلة شرعية ظاهرة الدالله سواء مأمن 

املقاصد ال يتم من خالل منطوق النصوص وألفاظها فحسب بـل مـن خـالل    
مفهومها ودالالا ألن النصوص تتناهى ولكن ما يستجد من وقائع ونـوازل ال  

 d        ﴿: قال سـبحانه . وقد نزه اهللا سبحانه شريعته عن القصور والعجز. يتناهى

e f    g h i  j k l m n o ﴾)قال  )١
 ؛األمر هنا هم العلماء املتبحرون فهم الذين يوكل اليهم االستنباط واملفسرون أول

بد ألهل العلم من قدح زناد الفكر الستنباط األحكام هلذه النوازل تطبيقـا  لذا فال
لفحوى هذا اخلطاب الرباين اجلليل وذلك من خالل فهمهم هلذه املقاصد الكليـة  

  . الرباينللتشريع 
وإذا كان علماء األصول حتدثوا عن الضروريات واحلاجيات والتحسـينيات  

فإن الفقهاء حبثوا يف األحكام الشرعية املبنية على  ،بوصفها مقاصد عامة للشريعة
عموم البلوى واعتبار املآل بوصفها عالجا حلاالت معينـة   احلاجة أو وأالضرورة 

ألحكام التكليفية األصلية ألن هذه الشـريعة  للتخفيف عن املكلفني استثناءا من ا
   �  ~   {    |    }    z   ﴿: قال سـبحانه  ،مبنية على اليسر ال على العسر

¡ ﴾)٢(
.  

                                                
 .٨٣: النساء) ١(
 .٧٨ :احلج )٢(
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 -بد من اإلشارة هنا بأن هناك من يتسرع يف استخدام هـذه األحكـام   ال 
بدون التنبه إىل ضرورة مراعاة الشروط الـيت وضـعها    - وخباصة يف بالد الغرب

لقاء الضوء على هذه الضوابط كيما إوهذا يقودنا إىل ضرورة . لفقهاء لألخذ ذاا
نكون على بينة من أمرنا فال نقع يف احملذور الذي ورد النهي الصـريح عنـه يف   

ؤكم على الفتيا أجرؤكم أجر": احلديث الذي رواه عبيد اهللا بن أيب جعفر مرسال
 :نازع واحدة تلو األخرىأما اآلن فلنستعرض هذه امل. )١("على النار

  :الضرورة
هي نظرية متكاملة يف تراثنا الفقهي تطرق إليها علماء أصول الفقه وعلمـاء  

كما تطرقوا كذلك ملوضوع احلاجة مما  ،القواعد الفقهية والفقهاء يف مواطن عدة
وحتديـد   ،وهذا يقتضي بيان املراد بكـل منـها   ،أوجد نوعا من التداخل بينهما

سهاب يف اللقاء إوقد نوقش هذا املوضوع ب.  جيري العمل مبقتضامهاااالت اليت
الشريعة بأمريكا توصال ملعرفة ما حيل وما حيرم من األعمال يف  ءاملنصرم مع فقها

  .)٢( بالد الغرب

                                                
، قال ابن رجـب يف رسـائله   )١٥٢)جه الدارمي يف سننه يف مقدمته باب الفتيا وما فيه من الشدةأخر )١(
مرسل، وضعفه األلباين يف أكثر من موضع، وقـال  : ١/٥١مرسل، وقال العجلويت يف كشف اخلفاء : ١/٨٢

 .إسناده عند سعيد بن املسيب جيد لوال إرساله: ٦/١٢٩يف اإلرواء 
م وكان من ضمن ٢٠٠٦:وافق أغسطسامل ـه١٤٢٧: الرابع يف القاهرة يف رجب عامعقد امع لقاءه  )٢(

 .ات الغربيةعاألحباث ما يتعلق بالضرورة واحلاجة وأثرمها يف رفع اإلمث عن بعض األعمال يف اتم
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واالضـطرار  (: قال صاحب القـاموس . ئةاحلاجة امللج: هي الضرورة لغة
 هومنه قول )١()وأجلأه فاضطر بضم الطاءأحوجه :ليهإاالحتياج إىل الشي  واضطره 

أي فمن أجلئ إىل أكـل   ﴾ i    j        k         l   m      n o   p      q   ﴿: تعاىل
  .ليه وخاف اهلالك باجلوعامليتة وما حرم وضيق ع

طالقني كما قال الشيخ عبد اهللا إفإا عندهم تطلق : أما يف اصطالح الفقهاء
والثانية ضرورة دون . ة قصوى تبيح احملرم سوى ما استثينأحدمها ضرور(: بن بيه

ال أم يطلقون عليها الضـرورة يف االسـتعمال   إذلك وهي املعرب عنها باحلاجة 
  .)٢()توسعا

الضـرورة  : (ومن األمثلة على استخدام الفقهاء للضـرورة بـاملعىن األول  
اول املمنوع هلك ن مل يتنإفالضرورة بلوغه حدا : (قول اإلمام السيوطي )القصوى
ن إ فالضرورة بلوغه حداَ: (وقال يف املنثور .)٣( )وهذا يبيح تناول احلرام ،أو قارب

واللبس حبيث لو بقي جائعا أو  كلكاملضطر لأل ،مل يتناول املمنوع هلك أو قارب
فـإن  : (ةقال ابن قدام )٤().يبيح تناول احملرم وهذا، عريانا ملات أو تلف منه عضو

  . )٥()ن ترك األكلإيحة هي اليت خياف التلف ا الضرورة املب

                                                
 ٢/٧٥: القاموس احمليط للفريوزأبادي) ١(
موقـع علمـاء الشـريعة يف    . األقليـات  صناعة الفتوى وفقه: احللقة السادسة ضمن حلقات له بعنوان) ٢(

 .صفحتهم اإللكترونية
 ١/٨٥: شباه والنظائر للسيوطياأل )٣(
 .٢/٣١٩: املنثور) ٤(
 .٨/٥٩٥: املغين البن قدامه) ٥(
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هي األمر الـذي  (: وقد عرف جممع فقهاء الشريعة بأمريكا الضرورة مبا يلي
فإذا حتققت الضـرورة   ،ف أوعجز عن الواجبحيصل بعدمه موت أو مرض خمو

وسـقط عنـه اإلمث يف    ،قدام على املمنوعجاز للمضطر اإل ،بضوابطها الشرعية
أما اإلطالق الثـاين  ، )١()ولكن الضرورة ال تسقط حقوق العباد ،عاىلحقوق اهللا ت

وسوف آيت على بيانه . للضرورة عند الفقهاء فهو االستعمال املوسع ويعين احلاجة
  . عند احلديث عن احلاجة

  :ضوابط الضرورة

    /    .  -   ,      +    *    ﴿: ذا نرى أن أصل الضرورة هو قوله تعاىل

ذكر اهللا تعـاىل  : (ال أبو بكر اجلصاص يف تفسريهاق )٢(﴾3 2      1   0
باحة يف بعضها لوجود الضرورة من غري شرط الضرورة يف هذه اآليات وأطلق اإل

ية تدل أيضا على معىن آخـر  ضافة ملا ذكره اجلصاص فإن اآلوباإل .)٣()وال صفة
نبط العلماء من هذه وهلذا است. وهو أن ما فصل من احملرمات ال تبيحه اال الضرورة

وقد خلص جممع فقهـا ء  .للضرورة  ية وغريها من النصوص الشرعية ضوابطاآل
  :الشريعة بأمريكا هذه الضوابط مبا يلي

                                                
م ٢٠٠٦ه املوافـق أغسـطس   ١٤٢٧: من ضمن قرارات امع يف لقائه السنوي الرابع يف رجب عـام ) ١(

 .٤/٣:فقرة
 .١١٩: األنعام )٢(
 .١/١٤ صأحكام القرآن للجصا) ٣(
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قدام عليه أقـل مـن حالـة    أن يكون الضرر يف احملظور الذي حيل اإل  -١
  .الضرورة
أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيـدا بالقيـد الـذي يـدفع       -٢

ولذا قرر الفقهاء . ال بقدر ضرورة العالجإفالطبيب ال ينظر من العورة  ،الضرورة
 ."ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: "القاعدة

 .أن ال توجد للمضطر وسيلة مشروعة يدفع ا ضرورته  -٣

فما جاز لعـذر بطـل   ، باحة ببقاء الضرورة أو احلاجةأن يتقيد زمن اإل  -٤
 .عووإذا زال املانع عاد املمن، بزواله

فما يدعيه  ،وليست متومهة أو متوقعة ،أن تكون الضرورة حقيقية حالّة  -٥
أو ضرورة التعامل الربوي  ،كثريون يف هذه األيام من ضرورة التختم بالذهب مثال

 ،أو الضرورة االقتصادية اليت تسمح ببيع اخلمور وفتح املالهي للسياح وحنو ذلك
 يباح من أجله احلرام سواء أكـان  وال ،كل هذا ال يعترب من الضروريات احلقيقية

فيه البد لذا فإن أي اجتهاد يبىن على الضرورة ، )١( ذلك يف بالد اإلسالم أم غريها
   .من مراعاة هذه الضوابط

  

  

                                                
 .ضمن قرارات امع يف لقائه املشار اليه فيما سبق) ١(
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  :ةاحلاج
على ما يفتقـر   - كذلك -وتطلق  ءتطلق احلاجة لغة على االفتقار إىل الشي

حتققـوا   :أي ،)٢(﴾  Q R S T U﴿ :ويف الترتيل ،)١( اليه
  .مأربا باستخدامكم  لألنعام

وهذا ما أشار اليه . أما يف االصطالح فإنه ليس من السهل حتديد معناها بدقة 
ولكنه وضع بعد ) فاحلاجة لفظة مبهمة ال يضبط فيها قول(: االمام اجلويين بقوله

واملقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الـروح  : (هلا مهما فقال هذا مباشرة قيداَ
كما يشترط يف تفاصيل الشرع يف حق اآلحـاد يف   ،ن فيهس مشروطا فيما حنلي

وميكن النظر إىل احلاجة من نـاحيتني كمـا قـال     ،)٣() لغريااباحة امليتة وطعام 
   .)٤( لفيالدكتور حممد جرب األ

  :احلاجة األصولية واحلاجة الفقهية
ضمن كالمهم فجاء  حديث األصوليني عنها  )العامة(أما احلاجة األصولية 

عن الوصف املناسب احلاجي أو املصلحة احلاجية من خالل بيان مقاصد الشريعة 
فهذا اإلمـام الشـاطيب   . الكلية من حفظ الدين واجلسم والعقل والعرض واملال

                                                
 .٢/٢٤٢: لسان العرب البن منظور )١(
 .٨٠: غافر) ٢(
 .٤٧٩: المام احلرمني أيب املعايل اجلويين. الغياثي غياث األمم يف التياث الظلم) ٣(
الضرورة واحلاجة وأثرمها يف رفع اإلمث : (ريعة بأمريكا وعنوانهيف حبثه املقدم للمؤمتر الرابع مع فقهاء الش) ٤(

 .٨، ٧ ص) يف اتمعات الغربية
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مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب (: يتحدث عنها بقوله
 - فإذا مل تراع دخل على املكلفـني . ملطلوبإىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت ا

ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل ، احلرج واملشقة - على اجلملة
  .)١()العامة

واحلاجيات ذا املعىن العام تكـون يف العبـادات والعـادات واملعـامالت     
ففي العبادات . وقد جاءت أحكام الشريعة ملبية يهذه احلاجيات مجيعا ،واجلنايات

ويف العادات أبـيح  . جند الرخص املخففة يف حال وجود مشقة كاملرض والسفر
جـارة  ويف املعـامالت أبـيح السـلم واإل   . الصيد والتمتع باحلالل من الطيبات

 ويف اجلنايات ضربت الدية على العاقلة عمـالَ . واالستصناع رغم أا بيع ملعدوم
  ...خلراج بالضمان وهكذابالقاعدة الشرعية الغنم بالغرم وا

و بعض الفقهاء يطلقون على احلاجة العامة هذه اسم الضرورة ولكن باملعىن 
: قال اإلمـام السـيوطي  . املوسع هلا ال مبعناها االصطالحي الضيق السابق ذكره

واحلاجة كاجلائع الذي لو مل جيد ما يأكله مل يهلك غري أنه يكـون يف جهـد   (
   .)٢()م ويبيح الفطر يف الصوموهذا ال يبيح احلرا ،ومشقة

وقد استعمل بعض الفقهاء الضرورة ذا املعىن يف شروط اغتفار الغرر اليسري 
 ،وجواز بيع اجلبة اهول قدر حشوها املمنوع بيعه وحـده  ،بيع األجنة: ومثاله

وجواز دخول احلمام مع قدر ماء  ،وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقصه ومتامه

                                                
 .١١-٢/١٠: املوافقات يف أصول الشريعة أليب اسحق الشاطيب )١(
 .١/٨٥: األشباه والنظائر للسيوطي )٢(
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والشرب  ،ولبثهم فيه - معرفة كمية املاء املستعمل يف االغتسال ونأي بد - الناس
  .من الساقي

من قبل الفقهاء الذين مجعوا بني الفقه  استعماهلا فقد جاء :أما احلاجة الفقهية
. واشتغل بعضهم جبمع القواعد الفقهية وشـرحها  ،وأصوله يف البحث والتأليف

األصويل إىل الفقه العملي فصاغوا قاعدة وقد نقل هؤالء احلاجة العامة من جماهلا  (
 ،)١()"احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة كانت أو خاصـة "  :فقهية تنص على أن

ناء بالفضة فقـد أجـازوه   إلتضبيب ا: ومن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء على ذلك
ولبس احلرير ملن بـه مـرض جلـدي     ،وال يعترب العجز عن غري الفضة ،للحاجة

وقد توسع االمام مالك يف هذا فأجاز تأخري النقـد يف   ،كة والقملكاجلرب واحل
كما أجاز الشافعي بيع األرزاق اليت خيرجها السلطان للناس قبل . الكراء املضمون

واحلاجة الفقهية ال  ،)٢(ر االمام النوويقبضها للترفق باجلند ملسيس احلاجة كما ذك
وهي تثبـت   ،رورة تقدر بقدرهاوال حكما دائما بل هي كالض ت أثرا مستمراَبتث

فهي شخصية فال جتوز لغري احملتـاج وال تتجـاوز    ،حكما يف حمل االحتياج فقط
  .)٣( حملها كما بني ذلك الشيخ عبد اهللا بن بيه

                                                
 .٧:الضرورة واحلاجة للدكتور األلفي )١(
 .٩/٢٦٨:اموع للنووي) ٢(
 .٩ص: صناعة الفتوى وفقه األقليات: مقال له غري منشور بعنوانضمن ) ٣(
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بنيت على معلم هام من معامل هذه إمنا واحلاجة سواء أكانت أصولية أو فقهية 
   2 1 0 / ﴿: حانهقـال سـب  . الشريعة وهو التيسري كما سبقت اإلشارة

43 5 6 7  ﴾)١(.  

  :التمييز بني الضرورة واحلاجة
  :)٢( نستطيع اآلن استجالء هذه الفروق من خالل النقاط التالية

. وهلذا فإا تبيح احملرم ،الضرورة متثل املرتبة القصوى من الشدة والضيق  -١
يصالن بينما تكون احلاجة يف مرتبة وسطى تؤدي إىل الوقوع يف حرج وضيق ال 

  .إىل درجة اهلالك وما يلحق به
قطعية الداللة يف رفع ، النصوص املتعلقة بتشريع الضرورة قطعية الثبوت  -٢

أو  ،عموم ضعيف خيصص - غالبا -بينما دليل مشروعية احلاجة  ،احلرج واملشقة
  . أو قاعدة يستثىن منها ،قياس غري مضطرد يف حمل احلاجة

 ،ولذا فهي مؤقتة وتقدر بقدرها ،اجبالضرورة تبيح احملظور وتسقط الو  -٣
وإمنا تبيحـه لعـارض    ،أما احلاجة فإا ال تبيح احملرم لذاته. وتزول بزوال سببها

وليس معىن قول الفقهاء بأن احلاجة ترتل مرتلـة  . ء علة حترميهاخارجي عند انتف
 إذباحة احملرم إالتسوية بني الضرورة واحلاجة يف  ،الضرورة عامة كانت أو خاصة

                                                
 .٢٨ :النساء )١(
اقتبست الثالث األوىل بتصرف من حبث الدكتور حممد جرب االلفي حول الضرورة واحلاجة املقدم للمؤمتر  )٢(

 .الرابع مع فقهاء الشريعة بأمريكا
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وإمنا تبيح ما حـرم   ،الصحيح أن احلاجة ال تبيح احملرم لذاته وال تسقط الواجب
 .لسبب أو علة عند انتفاء هذا السبب أو تلك العلة

الضرورة ال حتتاج إىل نص عند كل نازلة ألن الرخصة فيها عامة كمـا    -٤
مـا  بوجـود نـص أو اسـتنباط     إأما احلاجة فتفتقر إىل دليل العتبارها  ،عرفنا
 .صيص أو قياس وحنو ذلككتخ

فال يشترط حتقـق   أما احلاجة. ال املضطرإالضرورة شخصية ال ينتفع ا   -٥
 .االحتياج يف آحاد أفرادها

  :الضوابط الشرعية للحاجة
توصل جممع فقهاء الشريعة بأمريكا يف لقائه يف العام املنصرم إىل حتديد هـذه  

  :ا يليمل اقفكانت من ضمن القرارات الصادرة عنه وف  ،الضوابط
أن تكون املشقة الباعثة على خمالفة احلكم الشرعي األصلي العام بالغـة    -١

  .درجة احلرج واملشقة غري املعتادة
 - لطرق املشـروعة اوال يوجد سبيل آخر من  ،أن تكون احلاجة متعينة  -٢

 .يوصل إىل الغرض املقصود سواها - عادة

العـادي يف موضـع   أن يعترب يف تقدير احلاجة حالة الشخص املتوسط   -٣
ألن التشريع يتصـف بصـفة العمـوم     ،بالظروف اخلاصة به اوال صلة هل ،معتاد

 .والتجرد



 محمد موفق الغالييني/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٦٠٥(

فال جيوز للمفيت إذا الحت لـه مصـلحة    ،أن يشهد هلا أصل باالعتبار  -٤
 .ويبين عليها من األحكام ما مل جيد هلا شاهدا من جنسها ،حاجية أن يعتربها

  :عموم البلوى
أمـا   .الشمول: فمن معاين العموم .يف اللغة أما. الحاأعرف ا لغة مث اصط

كثرة وقوع : وعلى هذا يكون املعىن لغة. اسم مبعىن االختبار واالمتحانف: البلوى
 .)١( شيءال

أو حاجـة   ،الضرورة املاسة: (كما يليأما يف االصطالح فقد جاء تعريفها 
  .)٢()الناس

 تشمل كثريا من الناس ويتعذر احلالة أو احلادثة اليت: (رفها آخرون بقوهلموع
 .)٣()االحتراز منها

ال اعتبار عند أيب حنيفة (: قال ابن جنيم. وعموم البلوى كاحلاجة ال يرفع نصا
نيـت  ب لقد )٤()بالبلوى يف موضع النص كما يف بول اآلدمي فإن البلوى فيه أعم

ل العلم وهية اليت أمجع عليها أهأحكام عموم البلوى على القاعدة الفقهية الكلي :
وقـد حصـر   ) إذا ضاق األمر اتسع( :عوا عنها قاعدةوفر) املشقة جتلب التيسري(

                                                
 .خمتار الصحاح للكلمتني مجيعا، لسان العرب )١(
 .٤/٢٤٦: حاشية ابن عابدين )٢(
 .١/٢٠٦: رد احملتار البن عابدين) ٣(
فالبد من الرش من بول الغالم والغسل من بـول اجلاريـة لـورود     ٨٤ص: األشباه والنظائر البن جنيم) ٤(

  ).املؤلف(احلديث الصحيح بذلك كما هو معلوم 
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العسر وعمـوم  (: وذكروا منها ،بعض العلماء أسباب التخفيف يف سبعة أسباب
وأغلبها  ،وقد جاءت معظم أمثلتهم من أمور كانت شائعة يف زمام، )١()البلوى

ز الصالة مع النجاسة املعفو عنها كدم القروح جوا: ومن أمثلتهم. متعلق بالعبادات
وقليل الدم وطني الشوارع إذا مل يكن فيه  ديدوالدماميل والرباغيث والقيح والص

ورشاش  ،وذرق الطري يف املسجد ،وأثر النجاسة الذي يعسر زواله ،عني النجاسة
ـ . البول على الثوب قدر رؤوس االبر وحنو ذلك احوا أما فيما يتعلق بالتعليم فأب

وكذلك للحائض والنفساء دف التعليم  ،للصيب احملدث مس املصحف أثناء التعلم
ومن الباحثني اجلدد من استنبط من مسألة عموم البلوى . والتعلم لشئ من القرآن

 ،استقدام اخلادمات بدون حمرم: أحكاما شرعية خمففة لبعض القضايا املستجدة مثل
والطواف على سـطح   ،غلفتها بدون فتحهاأ وبيع املعلبات والكتب واالت يف

  .)٢( واستعمال التلقيح الصناعي ،احلرم

  :ضوابط األخذ بعموم البلوى
أحسن الدكتور حممد جرب األلفي القول حني خلص ضوابط األخذ بعمـوم   

  :)٣( جاءت كما يليالبلوى ف
  .عسر التخلص منهيأن يكون سبب املشقة مما   -١

                                                
فما بعدها وبقية أسباب التخفيـف   ٧٣ صفما بعدها، وابن جنيم  ٧٦السيوطي يف األشباه والنظائر ص )١(

 .السفر واملرض واالكراه والنسيان واجلهل والنقص بسبب الصغر أو اجلنون: (هي
 .عموم البلوى للشيخ مسلم بن حممد الدوسري) ٢(
 ١١ ص). الضرورة واحلاجة وأثرمها يف رفع اإلمث يف اتمعات الغربية(يف حبثه املعنون ) ٣(
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 .للفرد من أن يتعرض له أن يكون هذا السبب مما البد  -٢

 ،نوعيا بأن يكون شامال لألفراد ما عموماإ ،أن يكون هذا السبب عاما  -٣
 .ن كان من فرد واحدإما عموما للتعرض للشيء وإو

 .أال يترتب على اعتبار عموم البلوى خمالفة نص صريح  -٤

  :عتبار املآلا
: ىل موضوعنا أنهاستعماالت، أقرا إ االعتبار له يف اللغة عدة: املعىن اللغوي

وأما املآل فأقرب استعماالته إىل هـذا   )١( وحنوه االعتداد بالشيء يف ترتب احلكم
ميكـن  : واصـطالحا . جعرالشيء يؤول مبعىن  السياق أنه مصدر ميمي من آل

على األمور بالنظر إىل ما ينتج عنها من  احلكم: تعريف اعتبار مآالت األفعال بأنه
تنقـيح منـاط   : فاعتبار املآل هو حل لتحصيلها، وعليهمفاسد الجتناا، أو مصا

إذا ترتب عليه دفع مفسدة واقعة أو  التصرف بالنظر إىل ما يؤول إليه املناط املآيل
وإمنا حد اعتبار املآل بتنقيح املنـاط ال   متوقعة، أو حتصيل مصلحة راجحة متوقعة

ورة، واتهد يف مسائل من أوصاف مذك تعيني علة: حتقيقه؛ ألن تنقيح املناط هو
حايلٍّ ومآيلٍّ، فإذا توقع ضررا يف املآل على : بني مناطني اعتبار املآل يقوم باملوازنة

بسبب اعتبار املناط احلايل، أو توقَّع اتهـد نفعـا     الراجح سبيل القطع أو الظن
. إعمال املناط املآيل حكم به وأعمله دون املنـاط احلـايل   ومصلحة راجحة من

مالحظة اآلثار املترتبة على تطبيق األحكام الشرعية أو : القاعدة املقصود من هذهو
يف تكوين مناط  -الواقعة أو املتوقعة  -مع استثمار هذه النتائج  التصرفات املطلقة،

                                                
 .١٨-٩/١٧: لسان العرب) ١(
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إن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفـني  (. احلكم وتكييفه
عد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعا ملصلحة إال ب باإلقدام أو باإلحجام،

، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون تدرأ فيه تستجلب، أو ملفسدة
ل علـى خـالف   آغري مشروع ملفسدة تنشأعنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له م

 هو مقدمة لنتيجة أو وسيلة إىل غاية -فكل فعل : وتأسيسا على ذلك .)١( )ذلك
قطعا أو ظنا أو يف الكثري غري الغالب إىل غري غايته اليت رمسها الشارع،  يفضي –

هو مفسدة مساوية للمصلحة اليت شرع احلق من أجلها أو راجحـة   أو إىل مآل
ألن العربة ذه النتيجة يف تكييف الفعـل، وهـي    مل يبق مشروعا؛ وبذلكعليها 

لقواعد املقاصدية املنهجية املرتبطة من ا وهذه القاعدة .)٢( مناقضة لقصد الشارع
ألمثلة على ذلك ي اولعل من أوضح  .)٣( املقصد إعطاء الوسيلة حكم: بقاعدة

قال . اهللا سبحانه املؤمنني عن سب آهلة املشركني كيال يفضي إىل سب اهللا سبحانه
 ،)٤(﴾ ¨    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �      ~ { |﴿: تعاىل

لوال حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت مث لبنيته ": وقوله لعائشة رضي اهللا عنها
فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلـت لـه   . على أساس ابراهيم عليه السالم

عادة بناء البيت على أساس ابراهيم فيه مصلحة شرعية باعادة إفرغم أن  )٥("خلفا
                                                

 .٤/١٩٤: املوافقات للشاطيب )١(
 .للدكتور فتحي الدريين) نظرية التعسف يف استعمال احلق(اقتباسا من ) ٢(
 .٢/١٠٩: التحرير والتنوير) ٣(
 .١٠٨: األنعام )٤(
، ومسـلم يف  )١٤٨٠(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احلج باب فضل مكة وبنياـا   )٥(

 ).٢٣٦٨(الكعبة وبنائها  صحيحه كتاب احلج باب نقض
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ذا ال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل مآل هإبناء الكعبة إىل حجمها األصلي 
وقولـه عليـه   . العمل الذي قد يفضي إىل مفسدة تفوق املصلحة املرجوة فتوقف

وال تكرهونه فاكرهوا عملـه   شيئًا وإذا رأيتم من والتكم": صالة اهللا وسالمه
عن اخللوة والسـفر  وى  .ملا يؤول إليه من قتال وفنت. )١("من طاعةترتعوا يدا 

دمفاس من هيؤول إليقد مما  ابدون حمرم حذر.  
متأل فقه الصحابة رضوان اهللا عليهم بالفتاوى املبنية على فقه املـآالت  اقد ل

وتنازل احلسن رضي اهللا عنه عن اخلالفة ملعاوية مجعا لكلمـة   ،كجمع املصحف
 ،قسمه أراضى الفـئ منعه و ،اجلماعة بالواحد عمر رضي اهللا عنه وقتل املسلمني،

قصـب  اخلطاب رضى اهللا عنـه    وقد كان لعمر بن .من تزوج الكتابيات هومنع
  .السبق يف مراعاة هذا املعىن

  :)٢( ضوابط االجتهاد املآيل
وإمنا وضعوا  هأن جيتهد في يءعتبار شامل يترك األئمة هذا األمر لكل من أراد  

ق املقصود منها وأبرز هـذه  لتحقَّ ةضوابط استمدوها من الشرع حتكم هذه املسأل
  :الضوابط

                                                
، وأخرج البخـاري يف  )٣٤٤٧)هذا لفظ مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب خيار األئمة وشرارهم) ١(

: حديثا قريب املعىن وهـو ) ٦٥٢٩..." (سترون"صحيحه كتاب الفنت باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أدوا إليهم حقهم وسـلوا اهللا  : نا يا رسول اهللا، قالفما تأمر: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروا، قالوا"

 ".حقكم
 .اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات ألسامة حافظ: اقتباسا من حبث بعنوان) ٢(
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   .قوعأرجحية احتمال الو -١
  .ةملقاصد الشريع اأن يكون املآل املستهدف موافقً -٢
أن يكون األمر املتوقع منضبط املناط واحلكم مبعـىن أن علتـه ظـاهرة     -٣

امنضبطة دائم.  
  .أال يوقع اعتبارها ىف مآل أعظم منه -٤
فالطريق الوقائى هو الطريق  .هذا والعتبار املآل طريق وقائى وطريق عالجى 

ومن هـذا الطريـق   .هحداثإتداء إنشاء املآل أو كما يسميه الفقهاء باالذى مينع 
سد الذرائع ( :نتشرت ىف كتب األصوليني  نسوق منهاامن القواعد اليت  ةجمموع

 -درء املفاسد مقدم على جلب املصـاحل   -الضرر األشد يزال بالضر األخف  -
  ).مل الضرر اخلاص لدفع الضرر العاميتح -إبطال احليل 

فترض الوقوع فيه فيسعى لعالجه عن طريـق قطـع   فيلطريق العالجى أما ا 
هذا املوضوع مسألة  بقيت يف. هثاره مث ترتيب اجلزاء والضمان عليآالفعل وإزالته 

عرف ا املآل نسـوق  هناك صور خمتلفة ي. هعرف املآل لكى نعتربكيف ي :يوه
  :منها

١- االتصريح بالنص سواء كان نص ناجى تكنتم ثالثة فال ي إذا: "مثل اشرعي
وهـو   يفنص على سبب منع التناج )١("دون الثالث من أجل أن ذلك حيزنه اثنان

                                                
متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االستئذان باب إذا كانوا ثالثة فـال بـأس باملسـاواة    ) ١(
، ومسلم "ال يتناجى رجالن دون اآلخر حىت ختتطلوا بالناس أجل أن حيزنهإذا كنتم ثالثة ف: "، بلفظ)٥٨١٦(

 ...".من أجل: "بلفظ) ٤٠٥٣(يف صحيحه كتاب السالم باب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث بغري رضاه 
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ـ "  بينكما  مدؤى أن يرحأنظر إليها فإنه ا " إحزان الثالث ـ  اأو نص أن  يأ اقولي
الفاعل يصرح بغايته من الفعل كأن يعلم البائع قصة املشترى للسالح أو العنـب  

  .همن قول
  .ون املعتربة وقد اعتربها احلنابلة واملالكية وبعض الشافعيةالظن -٢ 
بن اىف إحلاق النسب  وكحديث  ةالقرائن واملالبسات كاعتبارهم القياف -٣ 

  .عباس ىف الرجل الذى جاء يسأل عن توبة القاتل
كأقوال الفقهاء ىف كثري من  .ختبار الشيء مرة بعد مرةاالتجارب وهو  -٤

  . العادة هلشافعية ىف املاء املشمس وهو ما ميكن أن نسميوقول ا ،أحكام احليض
ميكن إضافة كثري من األدلة واألشياء املستحدثة والىت مل تكن ىف كتـب   -٥

  .ختبارات اجلينات وغري ذلكاالقدامى مثل التحاليل الطبية و
جتهاد حبوره واسعة تستدعا إىل جانب علوم الفقه التقليدية ثقافـة  وبعد فاال

   .يها قواعد وأصول مبنية على مقاصد الشرع ومصاحلهواسعة وف

  :)١( فقه املوازنات
 واعتبار املآل واآلن وبعد انتهاء احلديث عن الضرورة واحلاجة وعموم البلوى

وأمهية كل منها يف جمال البحث عن حلول عملية للمشكالت اليت يعـاين منـها   
املوازنات ملا له من دور  أختم هذا املطلب باحلديث عن  فقه، املسلمون يف الغرب

                                                
-١٦٢) دراسة فقهيـة . أنشطة املراكز اإلسالمية يف أمريكا الشمالية: (منقول من كتاب للمؤلف بعنوان) ١(

١٧٠. 
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عانة الفقيه عندما تتزاحم القضايا واالعتبارات يف ذهنه وخباصة عند وجود إهام يف 
فما الذي . أو عندما يظهر له وجود نوع من التعارض بني األدلة. دليل لكل منها

وهـو   -يتوجب عليه فعله يف هذه احلالة؟ خاصة وأن العمل يف اال اإلعالمي 
  .نفه الكثري من هذه األمورتتك  - موضوع حبثي

إىل جانب  -باب هام، ال يستطيع الولوج فيه إال من عرف  ن فقه املوازناتإ
ف هـذا  ية وروحها، ومبادئها العامة، وهدمقاصد الشريعة اإلسالم - فقه الواقع

الباب من الفقه أن يكون الفقيه قادرا على ترتيل الوقائع منازهلا مـن شـرع اهللا،   
هللا جاءت بصورة عامة لتحقيق مصلحة الناس من خالل حتصيل املنـافع  وشريعة ا

ودفع املضار، ومن األمثلة العملية على هذا أن املهمة األساسية للحاكم املسـلم  
تصـرف  ( :رعاية مصاحل العباد، وهلذا قرر فقهاؤنا القاعدة الفقهية الثمينة التالية

فقيه يف كل عصر ومكان من السعي والبد لل )١()اإلمام على الرعية منوط باملصلحة
للتعرف على وجه املصلحة اليت تعود بالنفع على العباد، ومن مث يوازن بني املصاحل 

  .واحلاجي على التحسيين، بعضها مع بعض، فيقد م الضروري على احلاجي
البد منه يف قيام مصاحل الدين (: أما الضروري فهو كما ذكر اإلمام الشاطيب 

ذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وارج والدنيا، حبيث إ
  .)١()وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلسران املبني

                                                
هـذه  : مث قال ١/١٢١: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي يف كتابه األشباه والنظائر: ذكر هذه القاعدة )١(

وقد قرر الفقهاء قواعد فقهية ) مرتلة اإلمام من الرعية مرتلة الويل من اليتيم(القاعدة نص عليها الشافعي، وقال 
 ).حيثما وجدت املصلحة فثم شرع اهللا: (ومنها) ةشرع اهللا منوط باملصلح: (أخرى تؤكد هذا املعىن، ومنها

 .٢/٨ :املوافقات لإلمام الشاطيب) ١(
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وقد اعترب الشاطيب احلفاظ على الدين والنفس والنسل واملال والعقل من هذه 
عـدها، وكـذلك   الضروريات، واحلفاظ عليها يقتضي إقامة أركاا وتثبيت قوا

ومن املعلوم عند أهل العلم أنـه جتـب املوازنـة بـني     . محايته بدفع ما خيل ا
م األهم على املهم كما سبق أن بينت، أما لضروريات نفسها عند التعارض فيقدا

احلاجيات فهي ما وضعها الشارع للتوسعة على العباد برفع الضـيق املـؤدي يف   
ملعـامالت،  واية يف العبادات، والعـادات،  املشقة، وهي جاروالغالب إىل احلرج 

إليه  اومثاله الرخص املخففة يف العبادات، أما التحسينيات فهي ما دع. واجلنايات
الشارع من حماسن العادات، وجتنب املدنسات اليت تأنفها العقول السليمة، ومثاله 

  . إليها اإلسالم امكارم األخالق اليت دع
  :له منالبد فة املصلحة فقط بل إن مهمة الفقيه ال تنحصر مبعر

، من حيث حجمها وسعتها، ومـن  املوازنة بني املصاحل بعضها وبعض -أ  
وأيها ينبغي أن يقدم ويعتـرب،  . ها ودوامهائحيث عمقها وتأثريها، ومن حيث بقا

فيعمل جاهدا على جلب املصاحل وتكميلها، ودرء . وأيها ينبغي أن يسقط ويلغى
  .املفاسد وتقليلها

من تلك احليثيات اليت ذكرناها يف  املوازنة بني املفاسد بعضها وبعض، -ب 
  .شأن املصاحل، وأيها جيب تقدميه، وأيها جيب تأخريه أو إسقاطه

م درء حبيث نعرف مىت نقد(، إذا تعارضتا املوازنة بني املصاحل واملفاسد -ج
  .)١()املفسدة على جلب املصلحة، ومىت نغتفر املفسدة من أجل املصلحة

                                                
 .٣٠ص : أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة للشيخ يوسف القرضاوي )١(
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ا فقـدم  أنه إذا ازدحم واجبان ال ميكن مجعهم(إن من فقه املوازنات أن نعلم 
ومل يكن تاركه ألجل فعل األوكـد  ، هذا احلال واجباأوكدمها مل يكن اآلخر يف 

تاركا لواجب يف احلقيقة، وإذا اجتمع حمرمان ال ميكن ترك أعظمهما إال بفعـل  
ن كانت املنازعة يف إرما يف احلقيقة، وأدنامها مل يكن فعل األدىن يف هذه احلالة حم

جمرد التسمية فهو خالف يسري ال يضر ولكن املقصود هو نفي اإلمث عـن هـذا   
  :ولعل يف إعطاء مثل يوضح ما ذكر إمتام للفائدة )١()وذاك

فمثال القسم األول الذي ذكره الشيخ القرضاوي فيما يتعلق باملوازنة بـني  
بصورة أدق مع ما ذكره الدكتور الصـاوي   املصاحل بعضها وبعض، وهو ينسجم
 -تعارض بر الوالدين بالقيام على شـؤوما  : من تزاحم واجبني ال ميكن مجعهما

مع واجب تلبية نداء اجلهاد يف سبيل اهللا، فهنا يرجح بـر   - وخباصة عند عجزمها
: الوالدين، ودليل هذا مار واه عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قـال 

أبايعك على اهلجـرة واجلهـاد   : أقبل رجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
نعـم بـل   : فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: قال. أبتغي األجر من اهللا تعاىل

قال فـارجع إىل والـديك،    .نعم: بتغي األجر من اهللا تعاىل؟ قالفت :كالمها قال
وية للوالدين، فعن عبد اهللا بن ويؤكد حديث آخر هذه األول )١()فأحسن صحبتهما

أي العمل أحب إىل  :مسعود رضي اهللا عنه قال سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم
قلت مث . "بر الوالدين": قلت مث أي؟ قال. "الصالة على وقتها": اهللا تعاىل؟ قال

                                                
 .١٩٥ص: الثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسالمي املعاصر للدكتور صالح الصاوي )١(
 وما ذكرته هو لفظ مسلم  2549: ومسلم ،98،10/338 ،6/97: اريمتفق عليه، البخ )١(
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ففي هذه احلالة ال يعترب من ختلف عن اجلهاد  )١("اجلهاد يف سبيل اهللا" :أي؟ قال
  .ا لواجب يف احلقيقة، ألنه تركه لفعل األوجب كما قال الدكتور الصاويتارك

أما مثال القسم الثاين وهو اجتماع أمرين حمرمني ال ميكن ترك أعظمهما إال 
بفعل أدنامها فهو أكل امليتة وشرب اخلمر يف حال خوف املسلم على نفسه اهلالك 

ة وقد نفد زاده، ومل جيـد  الشراب، كحال من انقطع يف الربيوبسبب فقد الطعام 
غري هذه احملرمات لإلبقاء على حياته، ففي هذه احلالة يباح له فعل أدىن احملـرمني  

  .وهو أكل امليتة وشرب اخلمر لدفع أعظمهما وهو املوت جوعا أو عطشا
إذا (: لقد أوضح شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هذه املسألة يف فتاويه فقال

منافع وان كانت واجبة كان يف تركها مضار، والسـيئات   ثبت أن احلسنات هلا
فيها مضار، ويف املكروه بعض حسنات، فالتعارض إما بني حسنتني ال ميكن اجلمع 
بينهما، فتقدم أحسنهما بتفويت املرجوح، وإما بني سيئتني ال ميكن اخللو منـهما  

التفريق بينهما بل فيد فع أسوأمها باحتمال أدنامها، وإما بني حسنة وسيئة ال ميكن 
فعل احلسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك احلسـنة، فريجـح   

، كالواجـب واملسـتحب  : فـاألول . األرجح من منفعة احلسنة ومضرة السيئة
وكفرض العني وفرض الكفاية مثل تقدمي قضاء الدين املطالب به علـى صـدقة   

كتقدمي نفقة األهـل   -ض الكفاية تعارض فرض العني مع فر -والثاين . التطوع
كما يف احلـديث  . وتقدمي نفقة الوالدين عليه )١(على نفقة اجلهاد الذي مل يتعني 

                                                
كتاب املواقيت باب فضـل الصـالة   : متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها) ١(

 ).١٢٢(، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال )٤٩٦(لوقتها 
 .تعني هو الذي مل يصبح فرض عني، وهو الذي مل يعلن اإلمام النفري العام من أجلهاجلهاد الذي مل ي) ١(
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قلت مث أي؟ . "الصالة على وقتها": أي العمل أحب إىل اهللا تعاىل؟ قال: الصحيح
وبعـد أن سـاق   . "اجلهاد يف سبيل اهللا" :قلت مث أي؟ قال. "بر الوالدين": قال

: الثـاين (: دلة أخرى على هذا النوع ذكر أمثلة للنوعني اآلخرين قـائال الشيخ أ
كتقدمي املرأة املهاجرة لسفر اهلجرة بال حمرم على بقائها بدار احلرب، كما فعلت 

      }  w      x     y    z     ﴿: يـة االمتحـان  آأم كلثوم اليت أنزل اهللا فيها 

: وأما الثالـث (: ري فقالمث ذكر النوع األخ )١(﴾ ~ {           |
فمثل أكل امليتة عند املخمصة، فإن األكل حسنة واجبة ال ميكن إال ذه السـيئة  

فتبني أن السـيئة حتتمـل يف   (: مث خلص هذا املوضوع فقال ).ومصلحتها راجحة
دفع ما هو أسوأ منها إذا مل تدفع ا، وحتصل مبا هو أنفع من تركها إذا : موضعني

إذا كانت مفوتة ملا هو أحسن منها،  :واحلسنة تترك يف موضعني. مل حتصل إال ا
  .)٢()ومستلزمة لسيئة تزيد مضرا على منفعة احلسنة

                                                
 .١٠: املمحتنة) ١(
 .فما بعدها ٢٠/٤٨: خمتصر من موسوعة فتاوى ابن تيمية) ٢(
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  ثانيال حثالمب

  ما یحل وما یحرم في مجال العمل اإلعالمي

  

 :وسائل االتصال اجلماهريي وأ ثرها يف اتمع

من أقوى الوسـائل  يف كوا  )١(تصال اجلماهريي التتجلى خطورة وسائل ا
اليت تسهم يف بناء الشخصية االجتماعية من خالل خماطبتها ألفراد اتمع علـى  

مثقفني وأنصـاف مـتعلمني أو    ،كبارا وصغارا ،اختالف شرائحه رجاال ونساء
وهذا مييزها عن التنشئة االجتماعية اليت تقوم ا مؤسسات معينـة مثـل   . أميني

يف أو االجتماعي أو الرياضي حيث ينحصر تـأثري  األسرة واملدرسة والنادي الثقا
أما التنشئة االجتماعية اليت تقوم ا وسائل . هذه الوسائل يف اجلمهور الذي تعىن به

كما ذكرت وبصورة تكاد فعاليتها تفـوق مجيـع    هاإلعالم فتشمل اتمع بأسر
  .ليهاإوسائل التنشئة االجتماعية األخرى املشار 

وقد تكون سلبية وذلك تبعـا   ،جيابيةإالفعالية قد تكون ن هذه أومن املعلوم 
وغالبا ما نرى أن وسائل االتصال . للسياسة اإلعالمية للقائمني بالعملية اإلعالمية

 -يف الغالب –إذ ال ميلك القائمون عليها ؛واإلسالمي ليست هادفة يف عاملنا العريب

                                                
أدوات لنشر كافة املعلومـات عـن طريـق    : (وسائل االتصال اجلماهريي كما عرفها إبراهيم علي هي) ١(

انظر اإلعالم اإلسالمي  العالقات اإلنسانية وهو عبارة عن أحباث اللقاء الثالـث ملنظمـة    )الوسائل اإلكترونية
 .م١٩٧٦: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي الذي عقد يف الرياض عام
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أما يف  )١( اإلعالمية همستعليها سياتقوم جتب أن تكون  لألهداف اليترؤية شاملة 
أمريكا فإن املسلمني ال حول هلم وال طول من باب األوىل ألنه ال سلطان هلم على 

  .وسائل االتصال

   :أساليب التأثري اإلعالمي

فهي  ،بقوة تأثريية كبرية - وخباصة اجلماهريية منها - تتمتع وسائل اإلعالم
ة والصـورة والصـوت   نف املتلقي من كل جانب وذلك من خالل الفكـر تتك

يسـتطيع   هنا فاملرسل. وما إىل ذلك مياءةواإلالقصصية واحلوار واحلركة واحلبكة 
  من وذلك حياناأل أغلببطرق غري مباشرة يف قناع املتلقي بفكرته إ
 )٢( ومن أبرز األمثلة على ذلك العمل الـدرامي . خالل استخدام تقنيات جديدة 
سائل اإلعالمية تأثريا يف األفكار والعـادات  هذه التقنية غدت اآلن من أكثر الوف

تشكيل مزاج يف  مل يعهد هلا مثيل من قبلتسهم وبصورة فعالة وأمناط السلوك بل 
، املسلسـالت التلفزيونيـة  : ومن أبرز األمثلة على األعمال الدراميـة  .اجلمهور

                                                
يديولوجية مثل القومية أو االشتراكية أو الرأمسالية فهذه هلا أهـدافها  هذا باستثناء الدول ذات الفلسفة األ )١(

 .ومةاملعل
قصة تروي أحداثا حيوية موعـة مـن    : (هو) ٩٣بيو الروس (العمل الدرامي وفق تعريف موسوعة ) ٢(

وشد األعصاب واملفارقات واثارة الشجون ما جيعلها وقفا علـى  ، األشخاص يف اطار فكري فيه من التعقيد
  ).هذا الظن

الفنون املكتوبة للعرض ختـتلط   نوع من: (فعرفته بقوهلا) ٩٩ميكروسوفت   INCARTA: (أما موسوعة
وهي تقدم أحداثا واقعية عن احلياة لديها القدرة علـى اثـارة االهتمـام    ، فيها الفكاهة باحلزن والشعر بالنثر

 ).وحتريك املشاعر
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ـ   ن واألفالم السينمائية واملسرحيات واليت تغطي معظم البث التلفزيوين لكـثري م
  .احملطات الفضائية

ن العمل الدرامي ينفذ إىل عقول اجلماهري ال من خالل خماطبة العقل عـرب  إ
ولكنه يتغلل يف  فحسب، الدروس واحلكم واملواعظ وسوق األدلة النقلية والعقلية

كيان اإلنسان من خالل جمموعة معقدة من التأثريات مثل القصة املشوقة احملبوكة 
قنـاع  إاحلوارالذي يقول فيه كاتب السيناريو مايريـد  ومن خالل  ،ذات العقدة

 ية،على لسان أبطال الفيلم أو املسلسـل أو املسـرح  من آراء وأفكاربه  اجلمهور
حتريك العواطف اإلنسانية من حـب  من خالل ولكن بطريقة ذكية غري مباشرة 

ضـافة إىل الفعاليـة الكـبرية  للمخـرج     إ. وما إىل ذلك وكره وتقدير وازدراء
أداء  من براعـة يف  تاحة هلمبالوسائل الفنية الكثرية املاعديه الذين يستعينون ومس

لفية اخلملناظر اوسيقى واملضافة إىل استخدام الوسائل املعينة األخرى من إ املمثلني،
 ،اللباس واملكيـاج والـديكور   استخدام التفنن يف مع داخل االستوديو وخارجه،

  .بذاته اَقائم افن ناهيك عن فن التصوير والذي غدا
قد حققـت   - العامل اإلسالمي يف -ورغم أن األعمال الدرامية املنتجة حمليا 

ذات حمتـوى   - يف الغالب -ولكنها . ةجناحا ال بأس به من الناحية الفنية البحت
بالرغم من  - أما املواد اإلعالمية املستوردة من اخلارج فهي .ضعيف فكريا وتربويا

 ألا دف باملقام األول إىل هدم البنية العقدية وضرراَ سوءاَ أشد - براعتها الفنية
شاعة قيم الغرب ومبادئه وطريقتـه يف  إكما دف إىل  ،لدى املسلمني والروحية

فبحوث اليونسـكو  . يف حياتنا كبديل عن املبادئ والقيم اإلسالمية حللتاحلياة 
مـن   %٦٠يقـارب   ائمني على التلفزيونات العربية يستوردون مان القأتؤكد 
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وأغلب هذا . جمموع الربامج املعروضة لديهم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا
%. ١٥-١٠: ة نسبةال يتعدى جمموع الربامج الثقافية املستوردإذ الربامج ترفيهية 

صـبحت  أفليست حباجة إىل كالم كثري ألـا   املواد الترفيهيةأما مضمون هذه 
  .معروفة للجميع

ن املتلقي للمواد اإلعالمية غدا ضحية سـهلة  إنستطيع القول باختصار وذا 
األطفـال   :وخباصة الشرحية األضعف يف اتمع وهـم  ،هلذا السيل املتدفق منها

والناشئة حيث مل يسلم األطفال من الغزو اإلعالمي عرب أفالم الكرتـون والـيت   
لغيورين على أمتـهم  من ا مما دعا عدداَ ،أصبحت موجهة بصورة ال تكاد تتصور

قليلة  نشاء جمموعة من أفالم الكرتون خالية من هذه السموم القاتلة ولكنهاإعلى 
  .إليهاال تغطي احلاجة الكبرية و جداَ

 ،بات يواجه نوعني من التحدي أوهلما التحـدي الـتقين   اإلعالم العريب نإ
لتقين يئة الفرصة ومن نتائج التحدي ا ،املعلومايت وثانيهما التحدي الفكري الثقايف

ومن مث خدمة  ،اجلنسيات لفرض سيطرا اإلعالمية للعديد من الشركات متعددة
   .مصاحلها ومصاحل نظمها

لشعوب آخر، فهو يدمر القد بات اإلعالم اليوم أكثر خطورة من أي سالح 
واقتالعه جـذور اهلويـة    اإلنسانية، وتالعبه بالعواطف ،من خالل ختريبه للعقل

ذا سيبقى لنا إذا مت ختريب عقول افم. مشاعرواإلنسان عقل وعواطف و. اءواالنتم
لدينهم وأمتهم وخباصـة يف   جذور انتماء أجيالنا تنا وعواطف شبابنا واقتلعتشئان

   !؟ديار الغربة
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ماهو العمل؟ كيف حنمي أنفسنا وخباصة أجيالنا املسلمة : والسؤال امللح اآلن
استخدام وسائل  تحرميبصدار فتاوى إهل يكفينا من هذا الغزو اإلعالمي املدمر؟ 

أن الوقوف يف وجه  أم  .زة عند بعض فقهائنا املعاصرينئجاعلماَ بأا ! اإلعالم؟
باستخدام ذات السالح الذي  ههذا الغزو املدمر بطريقة علمية وعملية، والرد علي

مـن  تـتمكن   ولن فهذه الفتاوى مل ،واجلواب حاضريواجهنا به هو األفضل ؟ 
ع ردع املستقبلني هلذه املواد يتستط لنا إ بل. هذا التدفق اإلعالمي الرهيب إيقاف
قبـاال عليهـا   إالواقع خيربنا بأن اجلماهري غدت أكثر ف. ستمرار يف تلقفهاالمن ا

   . )١(ألسباب ال ختفى على املتمعن احلصيف
اإلعالمية  جياد البدائل من املوادإن اجلواب املوضوعي على هذا السؤال هو إ

وهذا يف احلقيقة حتد كبري للعـاملني  . اهلادفةامللتزمة التثقيفية والتربوية والتروحيية 
 .غري هيابني وال وجلـني  الهذا الينهضوا برسالتهم الدعوية مقتحمني سالم لإل

الدعاة خطوات يف هذا اال، ولكنها ال زالت خطوات متواضـعة   انعم لقد خط
التأطريالشرعي قدر املستطاع يف دفع هذه العجلة من خالل  سهمولعلي هنا أ. جدا

                                                                                                                             . وتوفيقه عمال اإلعالمية اهلادفة بعون اهللالبعض األ

  

                                                
بل ان بعض القائمني على وسائل اإلعالم . عدم وجود سياسة إعالمية هادفة: لعل من أهم هذه األسباب) ١(

مية هدامة ذات رغبة جاحمة يف إهلاء اجلمهور باملواد الترفيهية اهلابطة كي يظلـوا بعيـدين   لديهم سياسة إعال
ومغيبني عن التفكري اجلدي يف أوضاعهم السياسية واإلجتماعية البائسة، وأوضاع أمتهم املخزية واحملزنـة وال  

 .حول وال قوة اال باهللا
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  سالمي؟إهل ميكن إقامة إعالم إسالمي بدون جمتمع 
البد من اإلجابة على هذا السؤال أوال حىت تكون الدراسة موضـوعية وال  

فنحن نعلم أن اإلعالم مرآة اتمع وذا عرفه معظـم  . تذهب بعيدا يف التفاؤل
التعبري املوضوعي هو (: معرفا اإلعالم) أوتوجرت(: يقول العامل األملاين. اإلعالميني

واحلقيقـة   )١()لعقلية اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاهاا النفسية يف نفس الوقت
ال ميكن أن نفصل اإلعالم عن الواقع (: اليت ال مراء فيها هي أن اإلعالم وليد البيئة

فاإلعالم يف الغرب فـرع  . االعتقادي واالجتماعي والسياسي السائد يف جمتمع ما
الليربالية والنظام الدميوقراطي، واإلعالم يف الدول الشيوعية فرع مـن   من الفلسفة

ومن هنا فإن علماء اإلعالم كادوا . الفلسفة الشيوعية والنظام االشتراكي وهكذا
جيمعون على أن النظام اإلعالمي يف جمتمع ما إمنا هو وليد النظام السياسي القائم 

  .)٢()فيه
لنا من إقامة حياتنا على أسـاس  البد حقيقي ف فإذا أردنا إجياد اعالم إسالمي

اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقا ألنه ال ميكننا أن جنعل إعالمنا إسالميا بينما حنـن  
ال نستطيع أن (: ذ حممد قطبايقول االست. بعيدون عن اإلسالم يف حياتنا العملية

ركانه انطباقـا  ننشئ إعالما إسالميا إال حني تنطبق حياتنا على قواعد اإلسالم  وأ

                                                
 .٣٠٨مام براهيم اإاإلعالم واالتصال باجلماهري للدكتور  )١(
 .٤٣ ص). وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األمة: (من كتاب للمؤلف بعنوان) ٢(
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كامال، تنبثق انبثاقا ذاتيا من من تصورات اإلسالم ومفاهيمـه، ومـن منهجـه    
  .)١()السلوكي العملي

نين وعمال باحلكمة ولكن مبا أن وجود مثل هذا اتمع قد أصبح نادرا اآلن فإ
أرى أن يف اسـتخدام الـدعاة لوسـائل    ) ما ال يدرك كله ال يترك جله( :القائلة

جياد اتمع اإلسالمي، بل رمبـا  إاهريي بصورة جيدة ما يساعد يف اإلعالم اجلم
  .يعجل من والدته

من هذا املنطلق سأحاول جهدي يف هذا البحث مستعينا باهللا سبحانه أن أبني 
األنشطة اإلعالمية اليت ميكن لنا استخدامها خلدمة ديننا وأمتنا عمـال بالقاعـدة   

وعمال بفقـه املوازنـات   ) يرتكب أخفهماإذا تعارض ضرران (: الفقهية املعروفة
فعلينا أال نترك الساحة خالية ألعدائنا ليصـيبوا منـا   . ليه من قريبإالذي أشرت 

هل : والسؤال الذي أطرحه هنا. مقتال يف جانب جد خطري ومؤثر أال وهو اإلعالم
نكفاء على  الذات واالقتصار على استخدام الوسائل اإلعالمية التقليدية مـن  اال
اب أو مقالة أو خطبة ودرس وندوة سيسهم يف استئناف احلياة اإلسالمية ومن كت

مث إقامة اتمع اإلسالمي؟ أم أنه سيحول بيننا وبني الوصول إىل مجاهري املسلمني 
طفال، وبالتايل جيعل خطابنا حمـدودا  وشرائحهم املتعددة من النساء والشباب واأل

رهيب لوسائل اإلعالم اجلماهريي علـى   وال جياري ما نشاهده كل يوم من تأثري
  .شرائح اتمع بكافة أطيافه

                                                
وكـان  . م١٩٧٦:من حبث له قدمه للقاء الثالث ملنظمة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بالرياض عـام ) ١(

 .موضوع اللقاء هو اإلعالم اإلسالمي والعالقات اإلنسانية
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سيساعد  - وخباصة اجلماهريي -هل انعزالنا عن املشاركة يف جمال اإلعالم 
على إقامة اتمع اإلسالمي أم العكس؟ اجلواب ال حيتاج منا إىل كثري من التفكري، 

. منطوية حتت جناح غرينـا  ولكن بشرط أساسي هو أال تأيت مسامهاتنا اإلعالمية
وبعبارة أخرى أال تكون يف السياق الفكري والنفسي املنهزم أمام اإلعالم املناوئ 

  .هلا من التميز فكرا واسلوبا ومنهجاالبد بل . كما هو حال معظم وسائل إعالمنا

   :العمل اإلعالمي بني احلل واحلرمة

إلعالم، إذ ذهبت لقد هدأت أخريا حدة النقاش حول حل أو حرمة وسائل ا
ة العظمى من أهل العلم إىل أا وسائل حمايدة تبث من خالهلا برامج خـرية  يالغالب

. واحلكم الشرعي يطال هذا املضمون فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أوأخرى سيئة
وما كان خريا وفيه فائدة فهو على أصل احلل، وما كان غري ذلك كانت درجـة  

ألن . أما الوسيلة اإلعالمية ذاا فهـي بريئـة  . قلة أو كثرة هحرمته حبسب سوئ
لذا . األصل يف العادات احلل، ويف العبادات التحرمي كما هو مقرر عند أهل العلم

ولكن من املهم أن أؤكد هنا بأن من . ين ال أجد من حاجة لسوق أدلة كل فريقإف
أباحوا استخدام هذه الوسائل مل يفتوا بذلك على إطالق بل وضـعوا ضـوابط   

تبني هذه الضوابط شيئا فشيئا يف هذا البحث توسوف . لتزام امن االالبد شرعية 
  .عند كل وسيلة إعالمية نناقش مشروعيتها

أما الطريقة اليت سأتبعها يف هذا البحث فهي عرض اآلراء املختلفة مث بيان ما 
ىل ليه من خالل املنازع الشرعية اليت بينتها يف املطلـب األول إضـافة إ  إأتوصل 

مراعاة الواقع احلايل للمسلمني وخباصة يف بالد الغربة حيث يعـيش املسـلمون   
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ن من األفضل مناقشة حكم كل عمل من هذه األعمال اإلعالمية أوأرى . كأقلية
على حدة مع مراعاة ترتيبها حبسب أمهيتها يف عامل اإلعالم األهم فاملهم وفق مـا  

حكم العمل اإلداري يف ، وإلسالميةحكم األناشيد ا، وحكم العمل الدرامي :يلي
  .جمال اإلعالم

  :حكم العمل الدرامي :أوالً
وهي تشمل املسرح والسينما واملسلسـالت   التمثيل قائم على فكرة الدراما

فهي أساس العمل . ، ولعلها اليوم أكثر الوسائل اإلعالمية انتشارا وتأثرياةالتلفزيوني
وال تضاريها وسيلة أخـرى يف  . لفزيوناملسرحي والسينمائي والعمود الفقري للت

  .قوة التأتري وعمقه
  :أدلة احملرمني حترميا كليا - ١

جتاه من خالل التعرف على األسباب العامة مث نستطيع استجالء معامل هذا اال
  :األسباب اخلاصة للتحرمي من وجهة نظرهم

  :)١( األسباب العامة للتحرمي
هـذه  "وف يف النهي عنـها  إن املسرح من البدع احملدثة وحكمها معر -١

ومع ". جه األرضالبدعة اليت لو نطقت هي نفسها لشهدت بأا شر بدعة على و
فمنكر التمثيل ابتلي به املسلمون بسـبب  "كونه شر بدعة فهو مما ابتدعه الكفار 

                                                
قه الفقيه املغريب أمحد بن الصديق الذي تلقى علمـه يف األزهـر يف رسـالته    هذه األدلة ملخصة مما سا) ١(

 .م١٩٥٣: وقد صدرت يف القاهره عام. اقامة الدليل على حرمة التمثيل: املسماه
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لـيس  "والتشبه بالكفار حمرم يف دين اإلسالم كما هو معلوم " االستعمار االفرجني
  ". منا من تشبه بغرينا

حيث جيد املمثلون " نه من اللهو الباطل واللعب املذموم شرعا وعقالأ" – ٢
. .أنفسهم مساقني إىل تقمص أدوار حتط من إنسانيتهم فيصبحون قردة وخنـازير 

وتارة جيعل نفسه امرأة حامال . .فتارة جيعل املمثل نفسه محارا ميشي على أربعة اخل
وهـو يف  . .اجيعل نفسه جمنونا أو سكرانوقد . .ذات بطن منتفخ مث جيلس للوالدة

ولسانه وشفايفه حركات شائنة مشـوهة   هكل ذلك يفعل حبواجبه ومناخريه وفم
وإذا .. العبث واالشتغال مبا ال يعين"ومن هنا فإن املسرح يدخل يف باب . لقةاخل

كان مطلق العبث شرا فكيف ذا العبث احملفوف باجلرائم واملبين علـى أنـواع   
واملقصود أن التمثيل ، "من قلة احلياء واالخالل باملروءة  هكما أن واجلرائم املوبقات

   .ميان وذهاب الدينمذهب للحياء ودال على فقدان اإل
وهذا أمر منـهي  . .ومن ذلك أيضا أن ممارسة املسرح من ضياع الوقت -٣

ي ال بعد العشاء إىل منتصف الليل وقد إحفالته ال تقام "عنه خاصة وأن معظم 
  ". الشارع عن السمر بعد العشاء إال حلاجة دينية أو دنيوية مباحة 

فـإن التمثيـل   ، ضاعته يف الباطـل إنه وسيلة لتبذير املال وأومن ذلك  - ٤
يستدعي املالبس املتعددة واآلالت املختلفة مما ينفق فيه الكثري من املال على غـري  

أمواهلم بال طائل وذلـك  كما أنه يشجع مجهور املتفرجني على إهدار ، وجه حق
  . حمرم شرعا
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إن من أصول املسرح اليت يتركب منها وضع شعر مستعار على الرأس  - ٥
  ".وهو حرام ملعون فاعله شرعا"اه وأو الذقن وتلوين الوجه باملكياج وس

  :األسباب اخلاصة للتحرمي
قد و"شخاص املعينني أو غري املعينني متثيل األ"من موجبات حترمي املسرح  - ١

ثبت يف أخبار الصحابة أن احلكم بن أيب العاص األموي كان حياكي النيب عليـه  
ه ولعنـه ونفـاه إىل   آفالتفت عليه السالم فر. .السالم وميثله يف مشيته وحركاته

وقد تنازل الـنيب  ". ال يترتب إال على كبرية"هو مقرر واللعن كما  ،)١(الطائف 
  . يقتل احلكم املذكور عن حقه عندما مل) صلى اهللا عليه وسلم(

ومتثيل األشخاص يعترب غيبة واغتيابا والسيما يف احملافل وأمام اجلمهور، وإذا 
ـ فكيف به يف الصورة والكالم واللبـاس و "كان االغتياب باللسان فاحشة  ائر س

وكل ذلك يؤدي إىل السخرية واالستهزاء باملسـلمني   "احلركات كما يف التمثيل
وال "لوك بين أمية وبين العباس وملوك األندلس مدمني كخاصة إذا كانوا من األق

وقد أمرنا بالثناء على " وفيه أذى وتتبع لعوارم " خيفى على مسلم أن ذلك حرام 
وقد ميثلون علماء اإلسالم ورجال الدين مبالبسهم ". املوتى والكف عن مساوئهم 

منكرة مزرية  ملصطنعة فيظهرون على هيئةاوعمائمهم ويلصقون بوجوههم اللحي 

                                                
باب أحاديث عبد اهللا بن العبـاس رضـي اهللا عنـهما     -أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب العني ) ١(
فنفاه إىل الطائف، ومل يذكر اللعن، قال اهليثمـي يف  "تساكن باملدينة ما بقيت  اخرج ال: "، ولفظه)١٢٧٢٤(

رواه الطـرباين  : ، وقال)١٢٨٠٥(جممع الزوائد كتاب األدب باب يف االستئذان وفيمن اطلع يف دار بغري إذن 
االطالع علـى   وفيه ملك بن سليمان ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات، ومل تذكر هذه الرواية كذلك احملاكاة، بل

 .حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم بغري إذنه، وهلذا ترجم اهليثمي بابه آنفا
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واحلاضرون يضحكون وفيهم اليهود والنصاري " .ويقلدوم يف كالمهم ونطقهم
فيكون ." .جاللإلابارهم غاية حفيسرون بذلك غاية السرور يف حني أم جيلون أ

ليـه هـؤالء   إ املقصود بذلك التمثيل هو إهانة العلم والـدين الـذي ينتمـي   
والصاحلني بـل   ء اهللاقد ميثلون أولياو." .وذلك كفر بإمجاع العلماء.".األشخاص

ويف ذلـك منكـر   .."واألنبياء والرسل كموسى وعيسى ويوسف عليهم السالم
  ."كبري

وهو حمرم "ومن األسباب اخلاصة كذلك ما يف التمثيل من كذب وزور  -٢
وإذا كان " يف أدوارهم كذبا وتانا هللافاملمثلون حيلفون با" يف مجيع امللل واألديان 

نفعة أو عاىل يبغض البياع احلالف فكيف مبن حيلف على الكذب الباطل ال مل تاهللا
فقد ميثل . والكفر  وقد يدعوهم التمثيل ملا هو أعظم من هذا وهو الردة". شبهة 

وقد .." فيلبس لباسه وجيعل نفسه هو ذلك الكافر"الواحد منهم دور امللك الكافر 
ا أو يهوديا أو جموسيا وذلك كفـر  راهبا أو قسيسا أو كافرا مسيحي"جيعل نفسه 

  ". النص بذلك   باتفاق ألن الرضا بالكفر كفر كما ورد
أن يتشبه ن بعض املمثلني  ءومن أصول املسرح أنه إذا مل حيضر فيه نسا - ٣

وذلك حـرام ملعـون   "نه امرأة يف اللباس والكالم واحلركات والتخنث حىت كأ
أشد حرمة وأفحش خطرا ملا "الرجال فذلك أما إذا كان املمثل امرأة مع  ".فاعله

والقاضـية علـى األخـالق     ،يترتب عليه من مفاسد االختالط اهلدامة للـدين 
كظهورهن للعموم مكشوفات الصدر والذراعني واالبطني والساقني والفخذين بل 
وسائر أجسامهن ألن يلبسن الثياب الرقاق الشفافة املظهرة ملا حتتها مع زيـادة  

وقد تنفرد الواحدة منهن باملمثل يف بعض األماكن باعتبارهـا   ."..يلحتسني وجتم
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وقد يلمسها ويضـمها ويقبلـها   " وهي فاجرة أجنبية عنه "زوجة له يف الرواية 
باعتبارها عشيقته وهو من الفواحش املنكرات واجلرائم املوبقات باتفـاق أهـل   

  ". الديانات 
م املتفرجة من رجال ونساء واألدهى من كل ذلك أم يفعلون ذلك ن أما

تعلـيم الشـباب مـن    "مع ما يتبع ذلك من " وذلك منتهى الوحشية واهلمجية "
." .ناث الفجور وطرق االحتيال واملغازلة واحلب وكيفية ذلك مفصلةالذكور واإل

وكفى "العامة واخلاصة بقوله على إيقاع حاسم ، وينهى كاتب الرسالة سرد دالئله
األرض أبطل مـن   هالتمثيل بل ليس هناك باطل على وجبذلك دليال على حرمة 

  ". .التمثيل
لقد كتب هذا الفقيه رأيه يف أربعينات القرن املاضي، ويف تلك الفترة كـان  
الصراع مع املستعمر الغريب الذي احتل كثريا من بلدان املسلمني علـى أشـده،   

شيخ باملسرح إضافة إىل أن خربة ال. وكان هناك توجس من كل ما يأيت من طرفه
كانت جد ضئيله كما هو واضح بسبب ما عرف عنه من انعزال بسبب تصـوفه  

فالنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا لعـن  . وعكوفه على تدارس مسائل العلم الشرعي
احلكم بن أيب العاص ال رد التمثيل وإمنا بسبب استهزائه برسوله الكرمي، علمـا  

أما . من األنبياء كما سوف نرى يف الضوابط صية نيبخبأنه ال جيوز بالطبع متثل ش
االستهزاء بشخصيات املسلمني التارخيية فهو ال يصدر إال من أصحاب االجتاهات 

أمـا  . املغرضة، وهؤالء يستخدمون كل الوسائل املمكنة لتشويه صورة اإلسالم
إىل  الغيبة والزور فال جمال هلما هنا ألن اجلميع يعلم بأن هذا جمرد متثيل وال ميـت 

وكذا احللف فهو من اللغو غري املقصود واهللا سبحانه يؤاخذنا مبـا  . احلقيقة بصلة
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 ' &     %    $   #    "   !        ﴿: عقّدنا  به األميان كما نصت عليه اآلية
شك بأن يف املسرح والعمل وال ،)١(﴾  /        .   - +,            *     ( )

من الفسق والفجور واالحنراف ولكن هذا ال يعين أن  الدرامي احلايل عموما الكثري
ومن هنا تأيت أمهية الرأي الفقهـي  . نطلق احلكم بالتحرمي القطعي للتمثيل عموما

  : الثاين التايل

  : أدلة ايزين مع وضع ضوابط -٢
وهؤالء عموما راعوا واقع احلال، وحاولوا اإلفادة مـن فحـوى ودالالت   

مع وضع ضوابط واضحة وحمددة لتاليف مايوجـد يف  نصوص شرعية تفيد اجلواز 
ولكن أصحاب هذا الرأي اختلفوا أيضا يف حجـم  . العمل الدرامي من سلبيات

الضوابط اليت جتب مراعاا بني متحفظ ومتساهل وخباصة فيما يتعلق بدور املرأة 
  .يف هذا اال

  :أما الفريق األول
باحة التمثيل بضوابط نلخصها مبا فمنهم الشيخ صاحل بن عثيمني الذي أفىت بإ 

  :يلي
 ةأال تشتمل على شئ حمرم كالكذب ومتثيل أدوار الكفار ومتثيل الصحاب -١

  .مما خيشى من االزدراء أو أئمة املسلمني
 .أال تشتمل على تشبه رجل بامرأة أو العكس -٢

                                                
 .٢٢٥: البقرة) ١(
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 .)١( عراض عن الدعوة بالكتاب والسنةأال يؤدي هذا العمل إىل اإل -٣

  :وابط أخرى تدور يف املسار نفسه مثلوقد أضاف آخرون ض
أن يكون التمثيل بعيدا عن مظاهر اون واألدب اجلنسي املكشـوف،   -١

  .ومن مظاهر اخلمر ومقدمات الزنا
 .أال يدعو إىل مبدأ هدام أو عقيدة باطنية كافرة -٢

أن يقوم على التمثيل واإلخراج رجال صاحلون واعون بقضـايا األمـة    -٣
 .صالحجيابيا لإلإجا ومتطلباا، ويتخذون منه

وهذا الفريق ال جييز قيام املرأة بالتمثيل ملا فيه من االختالط والنظرة احملرمـة  
 .للمرأة األجنبية

  :أما الفريق الثاين
ضافة ملا ذكر من إفيذهب إىل جواز قيام املرأة بالتمثيل ضمن ضوابط حمددة 

يوسف القرضاوي وعلى رأس هؤالء الشيخ . ضوابط تتعلق بالعمل الدرامي عامة
وتتلخص الضوابط اليت أوردوها بالتزام املـرأة حبجاـا   . والشيخ مصطفى الزرقا

الشرعي وعدم االبتذال، واجلدية وذلك خدمة لغرض دعوي مطلـوب ال ـرد   
  .التمثيل أو لغرض شخصي

  

                                                
ــايل . انظــر شــبكة صــقور اإلســالم) ١( ــرابط الت ــى ال ــاوى وأحكــام شــرعية عل  :قســم فت

www.sakerelislam.com.  
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  ما هو احلل العملي هلذه النازلة؟
حكام اإلسالم، وتكون إن البديل األمثل هو إنشاء مؤسسة إعالمية  تلتزم  بأ

مهمتها األساسية إنتاج أعمال درامية تعرض يف املسرح والسينما والتلفاز حبيـث  
تؤدي مهمتها يف الترفيه، وتكون يف الوقت نفسه وسيلة عملية وفعالة للوصول إىل 

. ةعقل ومشاعر املشاهد لغرس القيم والفضائل اإلسالمية بطـرق غـري مباشـر   
يف هذا العصر من احلاجات العامة امللحة بسبب ظروف  فالترويح عن النفس أصبح

احلياة املعقدة، ولكن الذي يقوم بتلبية هذه احلاجة اآلن ممن ال يرقب يف املسلمني 
عرب القنـوات الفضـائية،    - الترويح -إن السيل املتدفق هلذه املادة . وال ذمة الًإ

فالـذهاب  . إىل تقدمي البديلواألفالم واملسرحيات املنتشرة بني ظهرانينا حيتاج منا 
ال عالج مرحلي كان إإىل التحرمي املطلق لوسائل اإلعالم  وما يصدر عنها ما هو 

. غي اليه إال  خواص اخلـواص صيف فترة سابقة، وقد ولّى وانقضى ومل يعد أحد ي
  .ا ال زالت قائمة بل ازدادت سوءافاملشكلة إذً

مية اليت ميكن لنا مـن خالهلـا   من أفضل الوسائل اإلعال )١(إن فن الدراما  
الوصول إىل اجلماهري العريضة ملا هلا من جاذبية طاغية وقدرة يف التأثري يف عقـول  

أن الغالبيـة  ن املشكلة اآلن هـي  ولك. ومشاعر اجلمهور كما سبقت أن أكدت
واحلل األمثل يف رأيـي  . العظمى من األعمال الدرامية توجد فيها خمالفات شرعية

يع على ولوج هذا الباب عن طريق فئة واعية خبرية يف هذا اـال  أن يتم التشج
فرغم ظهور حمطات فضـائية  . حبيث توفر هلا اإلمكانات املادية لتنهض ذا العمل

                                                
املسرح والفيلم السينمائي واملسلسل التلفزيوين ألا تقوم مجيعا على قصة تتضمن حـوارا  : تشمل الدراما) ١(

 .من هذا البحث ٢٥ صراجع تعريف الدراما . بني شخصياا يسمى السيناريو
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ذات توجه إسالمي يف هذه األيام  فإننا نلحظ اكتفاءهـا بعـرض احملاضـرات    
عماال درامية ملتزمـة  جتد أ والسبب معلوم ألا ال. ليهاإوالندوات اإلسالمية وما 

ولذا فإا تلجأ للتركيز على اجلانـب الفكـري   . يف القليل النادر إلاتصلح للبث 
وهذا يصيب اجلمهور بامللل، وبالتايل يتحـول إىل القنـوات   . والوعظي املباشر
 -ال يتصور أن يستمر املتلقي مبشاهدة هذه الربامج اجلـادة  إذ . الفضائية األخرى
وأمامه من فنون الترفيه وبراجمها املتنوعة ما ال يعد وال حيصى،  - إال من رحم ريب

من اإلشارة إىل أن البد و. وال حيتاج األمر منه سوى الضغط على جهاز اإلرسال
نية من أخطر مايبث عربه ألا تستغرق فترة زمنية طويلة، فقد وفزيياملسلسالت التل

اا ألعداد هائلـة مـن   يستغرق عرض املسلسل الواحد شهرا كامال، مع استقط
حدى القنوات الفضائية املاكرة كانـت  إويكفينا مثاال على ذلك أن . املشاهدين

تتعمد بث مسلسل تلفزيوين مشوق أثناء صالة التراويح مما جعل عددا ال بأس به 
  !)١(من املسلمني يقبعون يف بيوم ملشاهدته متجاهلني صالة اجلماعة والتراويح 

  :ساسية لعمل اهليئة اإلعالمية املقترحة باإلضافة ملا ذكرتإن من ااالت األ
كتابة : ة للتخصص يف ااالت التاليةبيئة جمموعة ممن لديهم االستعداد والرغ

خراج املسرحي والسينمائي سيناريو للمسرح واألفالم واملسلسالت التلفزيونية، اإل
  ..صوير السينمائي والتلفزيوين اخلالت، والتلفزيوين، التمثيل، تقنية املؤثرات الصوتية

                                                
ذ تعرض ! !من املناسب التذكري هنا باحتفاء القنوات الفضائية بشهر رمضان املبارك على طريقتها اخلاصة) ١(

ديها من متثيليات خالله رغم الفسق والفجور الشائع فيها، حىت أنه يالحظ ازديـاد االقبـال علـى    أقوى مال
مث قارن هـذا مبـدى متابعـة    . وكذلك زيادة االقبال على املشاهدة، االشتراك ذه الفضائيات قبيل رمضان

 اجلمهور للربامج الدينية خالل هذا الشهر املبارك؟؟
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ومبا أن هذا االقتراح حيتاج تنفيذه إىل وقت قد يطول أمده فإن باإلمكان يف 
الوقت احلايل االستعانة بالقصص األدبية اليت كتبت من قبل بعض األدبـاء ذوي  

ورغم . االجتاهات اإلسالمية لكتابة سيناريو ملسرحية أو فيلم أو مسلسل تلفزيوين
ب السيناريو لن يستخدم عبارات مؤلف القصة كما وردت غالبا فإنه البد أن كات

وهـو  . من أخذ إذنه ذا أو إذن ورثته إن كان قد تويف ألن هذا من حق املؤلف
وان كانت  -وهناك جتارب ال بأس ا يف هذه اال . من األمور املتعارف عليها

أمـا   .)١(جع ويـؤازر  ولكن ميكن تطويرها بسرعة إن وجد من يش -متواضعة 
بالنسبة للممثلني، فإن هناك عددا ال بأس به من املمثلني التائبني فلـم ال نشـكل   

   منهم فريقا يتابع مهاراته مبا حيقق هذا اهلدف النبيل مع االلتزام بأحكام الشريعة؟
قتراح يستند إىل ما مت ذكره يف بداية هذا البحث من تطبيق للمنازع وهذا اال

زيد من اإليضاح، ولكي ننقل األمر من حيز النظر إىل حيز التنفيـذ  ومل. الشرعية
  : أفصل القول وفق الترتيب الذي اتبعته منذ البداية

  :احلاجة العامة والعمل الدرامي
إن العمل الدرامي من احلاجات العامة اليت يترتب على منعها حرج ومشـقة  

حمرم لذاته، بـل تكتنفهـا    غري معتادة، وال جند يف تلبيتها ما يؤدي إىل ارتكاب

                                                
 .ذا البحثراجع ضوابط احلاجة من ه )١(
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. خمالفات شرعية عارضة ميكن االحتراز منها من خالل إجياد بديل إعالمي نظيف
  :لنرى مدى انطباقها على موضوعنا )١(ولنراجع اآلن ضوابط احلاجة العامة 

 -هذه احلاجة متعينة، وال يوجد سبيل آخر يوصل إىل الغرض املنشـود    -١
 .سواها - وهو الترويح املشروع عن النفس

وهذه احلاجة عموما تعرب عن حالة الشخص املتوسط العـادي، ال عـن    -٢
 .ظرف خاص

فقد . عتبارها وهو مشروعية الترويح عن النفسيوجد أصل شرعي هلا ال -٣
وقـال  . ليه وسلم ميزح مع أصحابه ولكن ال يقول اال حقاعهللا اكان النيب صلى 

ه يجملس رسول اهللا صلى اهللا عل ما ظن أنه نافق لتغري حاله بعد مفارقتةدحلنظلة عن
تقومون ا من عندي لصافحتكم املالئكة اليت لو تدومون على احلال ": وسلم

 .)٢("يف جمالسكم ويف طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ياحنظلة ساعة وساعة

 

                                                
الشاعر حممود غنيم ، وعلي أمحد باكثري، وحممد حممود رضوان من أعمال : من األمثلة على هذا ما كتبه) ١(

واالخراج الفين املتميز ملصـطفى  . قصصية جيدة، وكتابات الشاعر حممد يوسف حمجوب للمسرح اإلسالمي
وكتابـة وليـد سـيف    . رعية وتارخييةعقاد لفيلمي الرسالة وعمر املختار على ما عليهما من مالحظات ش

والكتابـات  . وكتابة أمني شنار لعدد من املسرحيات ذات التوجه اإلسالمي. لسيناريو مسلسل صالح الدين
 .األدبية لنجيب الكيالين، وعبد اهللا الطنطاوي والدكتور عماد الدين خليل وغريهم

 ،)٤٩٣٧( واملراقبة اآلخرة أمور يف الفكرو الذكر دوام فضل باب التوبة كتاب صحيحه يف مسلم أخرجه) ٢(
 املداومة باب الزهد كتاب سننه يف ماجة وابن ،)٢٤٣٨( والورع والرقائق القيامة صفة كتاب سننه يف والترمذي

 عنـه  اهللا رضي االسيدي الكاتب حنظلة حديث من الشاميني مسند يف مسنده يف وأمحد ،)٤٢٢٩( العمل على

)١٦٩٤٩.( 
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  :عموم البلوى
وهو أيضا مما عمت به البلوى ألن أجهزة التقاط البث التلفزيزين عربالقنوات 

ومل جتد حماوالت املنع القسرية اليت قامت ا . دت يف كل مرتل تقريباالفضائية غ
ننا نرى أن تعرض مجهور املسـلمني  إف. بعض الدول اإلسالمية يف فترة ما يف منعه

مما عمت به البلوى  -وخباصة التلفاز -للمواد اإلعالمية السيئة عرب وسائل اإلعالم 
. عالمية بديلة تغطي احلاجة املوجـودة إاد جياد موإفعال مما يترتب عليه احلاجة إىل 

 وإذا دققنا النظر يف الضوابط الشرعية لألخذ بعموم البلوى واليت سـبق ذكرهـا  
 :جندها تنطبق على احلالة اليت بأيدينا

 .فهذه البلوى مما يعسر التخلص منها  -١

  .اللفرد من أن يتعرض هلالبد وهي مما  -٢
 .لألفراد شامالَ نوعياَ عموماوهي عامة  -٣

يف حال االلتزام بالضـوابط   خمالفة نص صريح هايترتب على اعتبار وال -٤
 .الشرعية املذكورة عند إنتاج إعالم إسالمي بديل ملا هو موجود اليوم

  :حكم األناشيد اإلسالمية :ثانيا
ألناشيد ا أما .بالشعر مع حتسني وترقيق رفع الصوت :النشيد يف اللغة العربية 

احلسن والكالم املباح بصـوت   رفع الصوت بالشعر :يف األصل هيف :اإلسالمية
 .ستخدام الدف و املعازف واآلالت املوسيقيةاالرجل أو جمموعة رجال ومن غري 

 .ولكنها اآلن نادرا ما ختلو من استخدام لدف أو شي من املعازف
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ذلك ، ستماع إىل األناشيد اإلسالمية جائز مع عدم اإلكثار منهاالواألصل أن 
وقـد  . رضوان اهللا علـيهم الصحابة  ا ثبت من فعلاألناشيد كان مم ستماعاأن 

فر اخلنادق ح مثلعماهلم أ بعض األناشيد يفبيترمنون  جاءت الروايات بأم كانوا
عن  اكانوا يروحون إذ ، املناسبات بعضويف سريهم إىل اجلهاد و ،وبناء املسجد

 .يهواحلث عل مشاعرهم لعمل اخلري او يهيجون  ،أنفسهم

جاءت النصوص الصحيحة الصرحية بدالالت متنوعة على إباحة إنشاد الشعر 
صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام رضـوان اهللا   فقد، واستماعه

، يف سفرهم وحضـرهم ، وأنشدوه واستنشدوه من غريهم عليهم قد مسعوا الشعر
سان بن ثابت وعامر بن فردية كما يف إنشاد ح بأصوات، ويف جمالسهم وأعماهلم

مجاعية كما يف حديث أنس رضي اهللا  وبأصوات، األكوع وأجنشة رضي اهللا عنهم
صلى اهللا عليه وسلم ما بنـا   فلما رأى رسول اهللا :قال، عنه يف قصة حفر اخلندق
   :من النصب واجلوع قال

  " فاغفر لألنصار واملهاجرة     اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة"
 :فقالوا جميبني

 )١( على اجلهاد ما بقينا أبدا       ن الذين بايعوا حممداحن

                                                
كتاب اجلهاد والسري باب البيعـة يف  : خرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منهامتفق عليه، أ )١(

، ومسلم يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب غزوة األحزاب وهي اخلنـدق  )٢٧٤١١(احلرب أن ال يفروا 
)٣٣٦٧.( 
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شيبة بسند حسن عن أيب سلمة بن عبـد    االس أيضا ؛ أخرج ابن أيبويف
عليه وسـلم منحـرفني وال    مل يكن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا"  :الرمحن قال

فـإذا  ، جاهليتهم وينكرون أمر، كانوا يتناشدون األشعار يف جمالسهم، متماوتني
 .)١("أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت محاليق عينه 

. سواء كان بأصوات فردية أو مجاعية، اإلنشاد جائز فهذه األدلة تدل على أن
. ومن املعلوم أن هذا األمر قد وجد عناية يف هذا الزمن كبديل عن األغاين املاجنة

نغم، ولكـن مـا    مل يصحبها دف والإذ شيد يف البداية مقبولة اوقد كانت األن
سـامي  : خذ أحدث مثال على هذا املنشدأولن. نشاهده اليوم حباجة إىل مراجعة

فقد بدأ مسريته ببعض األناشيد ذات املعاين اإلسالمية مع شـي مـن    )٢(يوسف 
خراجـه  مث ما لبث أن استخدم املوسيقى جبميع أحلاا اضافة إل. االيقاع اخلفيف

ـ الفيـديو كل : (القصرية املسماةنية وجمموعة من األغاين التلفزي مسـتعمال  ) بي
مما أزال صفة النشيد عـن أعمالـه   !! األساليب الفنية اليت يستعملها بقية املغنني 

واكتفي بتسميتها مبا ذكرت، مما جعل الشباب والفتيات يتهافتون عليها وأصبح يف 
  . عداد املطربني املشهورين

                                                
 .٨/٧١١شيبة  مصنف ابن أيب )١(
باللغة االنكليزية ولكنه يضمنها بعض العبـارات  وهو ينشد . ان ولكنه نشأ يف بريطانياجأصله من أذربي) ٢(

 .اإلسالمية املعروفة لدى أغلب املسلمني مثل التهليل والتسبيح  والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
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كن بصورة أقل فقاعـة ممـا   خرين ولوحدث األمر ذاته لبعض املنشدين اآل
                                                   . )١( ذكرت

ولكن هـذا ال  . جياد بدائل لألغاين املائعة املنتشرةإنعم حنن نوافق على أمهية 
يعين اهلبوط إىل هذا املستوى الذي يبعدنا عن حتقيق اهلدف األساسي للتـرويح يف  

لنفس وتنشيطها لتكون فيما بعد أقوى على العطـاء  وهو التخفيف عن ا. اإلسالم
ال أن تشتت الذهن والقلب يف أحالم وردية وعواطف غامضة تؤدي إىل . والبذل

بل رمبا إىل االستغناء عـن  . االسترخاء والسلبية والتغييب الذهين واضاعة الوقت
وما أمجل . املصدر الرباين الذي جيد فيه املسلم أنسه احلقيقي أال وهو القرآن الكرمي

  : ما قاله الشاعر هاشم الرفاعي

  يف بضع آيات من القرآن      ويهدين أملي فأنشد راحيت 
ومن هنا حرص أهل العلم على بيان ضوابط هذا النشاط مما ميكن تلخيصه مبا 

  :)٢( يلي

  : ضوابط النشيد املقبول إسالميا
يف  أن يكون مضمونه طيبا مباحا حيث على مكارم االخالق والترغيـب  -١

  .اخلري
 .أن خيلو مما هو حمرم كالغزل واون وحنومها -٢

                                                
فهو يستعمل النغمات املوسيقية يف أناشيده احلالية، ) عماد رامي: (منهم على سبيل املثال املنشد السوري) ١(

 .لشائع اآلن عند أكثر املنشدين وال حول وال قوة اال باهللاوأصبح هذا هو ا
 .هذا ملخص مما ورد يف فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز وصاحل بن عثيمني وحممد صاحل املنجد وغريهم) ٢(
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 .أال يكون بصوت امرأة -٣

 .الت الطربآأال حيتوي على املعازف و -٤

 .كثار منه حبيث يلهي عن االستماع لكالم اهللا وذكرهعدم اإل -٥

أال يغلب تلحني الصوت حني األداء على املعاين، فيشغل السامع عن فهم  -٦
 .الشعر املنشد اويهاملعاين السامية اليت حيت

  :حكم العمل اإلداري يف جمال اإلعالم :ثالثًا
ال شك بأن هذا القطاع جيتذب عددا كبريا من الرجال والنساء ملا فيه مـن  

واحلكم على مشروعية هذا العمل ال يأخذ . مميزات مغرية، وفرصة للشهرة أحيانا
ر، وذلك تبعـا  خير وشري :ن اإلعالم حبد ذاته سالح ذو حدينوجهة واحدة أل

ومن هنا فإن احلكم على ممارسة عمل اداري مـا  . للمضمون وطريقة االستعمال
أوهلما سـليب  : بوسائل اإلعالم ال يأخذ حكما واحدا، ألنه يشتمل على جانبني

أما السليب فيتجلى عندما تكون السياسة اإلعالمية السائدة يف بلد . جيايبإواآلخر 
سالم وأخالقياته مما يؤدي إىل بث مـواد إعالميـة   ما سياسة غري ملتزمة بقيم اإل

جيايب فعندما يكون يف مقدور املوظف اإلسـهام يف وضـع هـذه    أما اإل. هابطة
السياسة فيديل بدلوه موجها ومقوما، أو ميكنه القيام بالتخفيف من عرض  املواد 

ار اعتب: (وهنا نستطيع استخدام املرتع الشرعي الذي سبقت دراسته وهو. اهلابطة
كما ميكننا . فما أدى إىل احلالل فهو حالل، وما أدى إىل حرام فهو حرام) املآل

االستفادة من فقه املوازنات إذ يوجد لدينا هنا ضرران متعارضان أحدمها أشـد  
فـإن  . وما على املسلم إال أن يتحرى أيهما األشد ضررا ليجتنبه .ضررا من اآلخر
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أكرب لدينه أو تمعه فـالترك   االمي ضرركان عمله يف جمال العمل اإلداري اإلع
: فنحن هنا نطبق القاعدة الفقهية املعروفـة . وإال فعليه اإلقدام وعدم التردد. أوىل

أما إذا كان بعمله يف هذا اال يسـهم يف   )إذا تعارض ضرران فريتكب أخفهما(
 دفع الضرر عن مجاعة املسلمني حىت وان تضرر هو شخصيا بعض الشيء  فعليـه 

يقدم (: الصري والتحمل ألن الضرر العام أشد خطرا وذلك عمال بالقاعدة الفقهية
  ).دفع الضرر العام على دفع الضرر اخلاص
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  الثالث حثالمب

  ما یحل وما یحرم  في مجال قیادة سیارات األجرة

  
فهوعبـارة  . ال شك بأن األصل يف هذا العمل اإلباحة ألنه من عقود اإلجارة

معني من إيصال شخص ما مسلم أو غري مسلم من مكان إىل آخر عن القيام بعمل 
ولكن اإلشكال يأيت مما يكتنفه من حمرمـات، وخباصـة يف   . مقابل أجرة معلومة

  . أمريكا حيث البيئة غري إسالمية

  :واقع العمل بسيارات األجرة يف أمريكا
فالراغب يف . من املعلوم أن العمل يف هذا اال ال يتم بصورة فردية يف أمريكا

اليستطيع ممارسته مبجرد حصوله على السيارة ورخصة  -يف الغالب  -هذا العمل 
القيادة العمومية حبيث يقوم بالتجوال باحثا مبفرده عن الزبائن كما هو احلـال يف  

. وإمنا يتم عرب شركات خاصة يلتحق ا السائقون ويلزمون باتباع نظامها. بالدنا
ولكن %  ٩٠: معظم هذا القطاع بنسبة ال تقل عنوهذه الشركات تسيطر على 

توجد يف بعض املدن األمريكية إمكانية لقيام األفراد ـذه املهنـة بعيـدا عـن     
ويتلخص نظام هذه الشركات بتويل . بصورة عامةة الشركات، لكن نسبتها ضئيل

وظفون املختصـون بتوزيـع   إدارا استقبال طلبات الزبائن هاتفيا ومن مث يقوم امل
الطلبات على من يكون جاهزا لتلقي الطلب من السائقني امللتحقني ـا، ورمبـا   
يتلقى السائق الطلب اجلديد وهو يقوم بإيصال راكب آخر قريب مـن مكـان   
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ختيار اوذا فإن السائق ال يستطيع . الزبون صاحب الطلب األول وهكذا دواليك
ل ال يستطيع التدخل فيمـا  الزبون، كما أنه ال يستطيع التحكم بطريقة تصرفاته ب

ومن املعلوم يف أمريكا أن . حيمله معه يف السيارة أو يف سلوكه وهو داخل السيارة
هذه املهنة مناسبة للقادمني اجلدد إليها ألا ال تتطلب درجات علمية أو خـربات  

ن اال ن كان بإمكانه العمل لعدد أكرب من الساعات ألإفنية، وتدر دخال جيدا 
ومن هنا فإا تكـون  . مامه باستمرار لزيادة ساعات عمله حسب طاقتهمفتوح أ

وهي من هذه الناحية تشبه العمل يف املطـاعم أو  . ضمن اخليارات املفضلة لديهم
  . البقالة أو حمطات وقود السيارات لكنها تدر دخال أكرب

  :حماذير العمل يف هذا القطاع
  :من أكثر احملاذير شيوعا األمور التالية

توصيل األفراد إىل أماكن اللهو احملرمة مثل حمالت اخلمر وبيوت الليـل   -١
  .اليت تنتشر فيها املوبقات وحنوها

 .قيام الراكب حبمل اخلمر أوطلب محلها من السائق يف بعض احلاالت -٢

 .ركوب رجل وامرأة ال يلتزمان باألدب أثناء الرحلة -٢

اضحة أحيانا مما يعرض مرأة متربجة لوحدها مع ارتدائها ألبسة فاركوب  -٣
  . السائق للنظرة احملرمة
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  :التكييف الشرعي هلذه املسألة

مبا أن أغلب الراكبني مع السائق املسلم يف أمريكا هم من غري املسلمني فإنه 
ما هو حكم تأجري املسلم نفسه للقيام بعمل : من حترير القول يف هذه املسألةالبد 

  عمل داخل يف نطاق الكراهة؟ ن بعض هذا الألغري املسلم علما ب
ال خالف بني الفقهاء على جواز اإلجارة بني املسلم وغري املسلم على عمل 
حمدد يف الذمة، ومن أمثلته تأجري املسلم دابته أو سيارته لغري املسلم فيما هو مباح 

وكذلك فإن استئجار غري املسلم . جائز شرعا، مثل بناء مرتل أو نقل متاع وحنوه
ومن األدلة على هذا ما روته عائشة رضي اهللا عنها . ثل هذه األمور جائزللقيام مب

واستأجر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبو بكر رجال من بين الـديل  (: قالت
 )١()احلـديث . .هاديا خريتا واخلريت املاهر باهلداية وهو على دين كفار قـريش 

يهودي يستقي له كل دلـو   وكذلك ما ورد أن عليا رضي اهللا عنه آجر نفسه من
. )٢( بتمرة، وأكل النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذلك التمرفدل ذلك على اجلواز

ولكن اخلالف فيما إذا كانت اإلجارة على القيام بعمل حمرم يف ديننـا كـتعمري   
  .كنيسة أومحل مخر وحنوه

                                                
 والبيهقي ،)٢١٠٣( ...الضرورة عند املشركني استئجار باب اإلجارة، كتاب صحيحه يف البخاري أخرجه )١(

  ).١١٤٢٣( ....اإلجارة جواز باب اإلجارة كتاب كربىال سننه يف
، وقال هـذا حـديث   )٢٣٩٧(هذا األثر أخرجه الترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(

، )٢٤٣٧... (حسن صحيح غريب، وابن ماجة يف سننه كتاب األحكام باب الرجل يستقي كل دلو بتمـرة 
 .شواهد هل: ، وقال األلباين يف التعليقات الرضية٣/١٠٣٤تحبري وجود إسناده ابن حجر يف تلخيص ال
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 ذهب مالك والشافعي وأمحد وصاحبا أيب حنيفة إىل كراهة ذلك ألا إعانة
: على املعصية، وألن النيب عليه الصالة والسالم لعن يف اخلمر عشرة، وعد منـها 

وذهب أبو حنيفة إىل جواز ذلك ألنه ال توجد معصية يف ذات الفعل،  )١(حاملها 
واعتربالنهي الوارد يف احلديث حمموال علـى  .وإمنا حتصل املعصية باختيار املستأجر

صح يف هذا  ماذهب إليه اجلمهور لعمـوم  واأل )٢( من محل احملرم بقصد املعصية
ولكن احلالـة الـيت حنـن    . األدلة وخباصة األمر القرآين بعدم التعاون على املنكر

قليال  - يف أمريكا - بصددها ال تنطبق على هذا من كافة اجلوانب ألن السائق هنا
ئز ما يقوم حبمل اخلمر إذ الغالب يف عمله هو نقل الراكب ال  غري، وهو عمل جا

شرعا بدون خالف إذا راعى الضوابط األخرى اليت سيتم التعرض هلا خالل هذا 
  .البحث

  :ما حيل وما حيرم يف نطاق العمل بقيادة سيارات األجرة
هل يعترب العمل يف هذا اال من : قبل التطرق للتفاصيل أطرح السؤال التايل

نه ينـدرج حتـت   الضرورات أم من احلاجات؟ أم أنه ليس من هذا وال ذاك ولك

                                                
هـذا حـديث   : ، وقال)١٢١٦(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب البيوع باب النهي أن يتخذ اخلمر خال ) ١(

، والطرباين يف معجمه )٣٣٧٢(غريب، وابن ماجة يف سننه كتاب األشربة باب لعنت اخلمر على عشرة أوجه 
رواته ثقات، وقال ابـن تيميـة يف   : ٣/٢٤٦، قال املنذري يف الترغيب والترهيب )١٣٥٥( ٢/٩٣األوسط 

، واأللباين يف صحيح الترغيب ٢/١٥٧ثابت، وصححه اهليثمي املكي يف الزواجر : ٢٠/٢٦٤جمموع الفتاوى 
 ).٢٣٥٧(والترهيب 

 .وما بعدها ٥/٢٧٧: الدر املختار) ٢(



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٦٤٦(

 

مسمى عموم البلوى ألنه من  ضمن األعمال القليلة املتوفرة ملن ال ميلك مؤهالت 
  علمية أو فنية؟

فهو مما تنطبق عليه مواصفات وضوابط . الراجح عندي أنه من الصنف الثالث
فهو ال يندرج حتت الضرورة ألنه ال يترتب على عدمه مـوت أو  . عموم البلوى

  .)١( الواجبات كما رأينا يف تعريف الضرورةمرض خموف أو عجز عن 
كما أنه ال يندرج حتت مسمى احلاجة، ألن من شروط احلاجـة أن تكـون   
متعينة وال يوجد سبيل آخر من الطرق املشروعة يوصل إىل الغـرض املقصـود   

فنحن نعلم أنه توجد أعمال أخرى يف أمريكا ميكن أن يزاوهلـا املسـلم،    . سواها
  .فهذا العمل ليس متعينا. ما يدبر به أمر معيشتهوحيقق من خالهلا 

فهو  )٢( رى أن هذا األمر مما ينطبق عليه مسمى وضوابط عموم البلوىألكين 
عام يشمل كثريا من الناس، ويتعذر االحتراز منه وخباصة للقـادمني اجلـدد إىل   

الوقت ويف  )٣( أمريكا ألنه سهل املنال وال يتطلب خربات علمية أو فنية أو لغوية
نفسه فإن هناك مشقة كبرية ألمثال هؤالء يف احلصول على عمل آخر يسدون به 

كما أنه ال خيـالف نصـا    .منه هلم ختيار مما ال مندوحةحاجام مما جيعل هذا اال
إذ لـيس يف  . وهذا يأيت عرضا ال قصدا. عانة على املنكرصرحيا اللهم موضوع اإل

                                                
 .انظر تعريف عموم البلوى )١(
 .٨ صعريف جممع فقهاء الشريعة بأمريكا للضرورة انظر ت) ٢(
. من املعلوم أن عائق اللغة من العوائق الكبرية اليت حتول دون احلصول على عمـل مناسـب يف أمريكـا   ) ٣(

وغالب الناس القادمني إىل هنا ال يتقنون اللغة االنكليزية وحيتاجون إىل فترة معينة إلتقاا وقد تطـول هـذه   
 .سب استعداداته وجهودهالفترة إذ كل حب
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ا العمل نقل اخلمر وإمنا نقل الراكب، ولكنه نية وقصد السائق املسلم من قيامه ذ
. قد يضطر هلذا يف بعض األحيان ألنه يعمل حلساب شركة ذات نظام غري إسالمي

وقد رأينا كيف أن هذا العمل يعترب مكروها ال حمرما عند أكثر العلماء عـدا أيب  
العمل  ومما خيفف من هذا األمر أن خيتار السائق املسلم. عتربه جائزااحنيفة الذي 

يصال الركاب إىل أماكن حمرمة إمنا تـأيت  يف ساعات النهار ألن معظم الطلبات إل
فإذا اضطر السائق املسلم إليصال راكب إىل مكان حمرم يف النهار فتكون . يف الليل

وهذا يعترب من باب . نسبته ضئيلة كما أخربين بعض الثقاة من السائقني املسلمني
 يف هذه احلالة - فيعترب عتبار وطلب منه احملذورعني االفإذا أخذ هذا ب. سد الذرائع

ولعل اهللا أن يغفره نظرا لقلتـه،  . استثناء ألن احلكم لغالب ما يقوم به ال للنادر -
على نية الراكب فهو إمنا يقوم بإيصاله  - يف الغالب -خاصة وأن السائق ال يطلع 

عتبـار أن  خذ بعـني اال مع األ .من مكان آلخر، وهذا حبد ذاته عمل جائز شرعا
  . املسلم عليه أن يضع نية صادقة بإجياد عمل آخر خيلو من مثل هذه احملاذير

  :ضوابط العمل يف هذا القطاع

 ءإن شا -لذا فإنه يكون يف مأمن . حتياط ألمر دينهللسائق املسلم من االالبد 
  :إذا أخذ يف اعتباره الضوابط التالية  -اهللا

ات النهار لتجنب الطلبات املشبوهة يف الليل سدا لتزام بالعمل يف ساعاال -١
  .للذريعة
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٢- ا يف وضعها يف صندوق السيارة أو عدم مساعدة الراكب الذي حيمل مخر
محلها إىل مرتله، وأن يعتذر عن ذلك بذوق وأدب إال إذا ترتب على هذا فقـدان  

 .املسلم لعمله

 .ذلك ة متربجة معه ما أمكنهأمراقيامه بغض البصر يف حال ركوب  -٣

٤- ا لوجـود أمـور   أن حياول املسلم إجياد عمل آخر يف أقرب فرصة نظر
مكروهة شرعرضها كي يكون يف مأمن يف دينه وع. 
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  الرابع حثالمب

ما یحل وما یحرم في مجال العمل في محالت البقالة 
  والمطاعم

  
من املعلوم تارخييا أن بعض املسلمني فضلوا العمل يف هذا اال يف أمريكـا  

در أرباحا ال بأس يف هذه الديار، وت ةرا ألنه من املهن اليت ميكن ممارستها بسهولنظ
 ،وغالبا ما يقوم املسلمون بإنشاء بقالة صغرية يبيعون فيها ما يكثر الطلب عليه. ا

  Party store: ولذا يطلقون عليها اسـم  ؛وخباصة مستلزمات احلفالت الصغرية
فإـا   ،وكذلك األمر بالنسـبة للمطـاعم   Variety store: أو حمل املنوعات

إضافة إىل أن بعض املطاعم ينشـؤها  . مرغوب العمل فيها لألسباب اآلنفة الذكر
ة واهلندية اليت تلقى قبوال لـدى  ياملسلمون لتقدمي املأكوالت العربية أو الباكستان

مذبوحة ستخدمني حلوم م وغالبا مايعلن أصحاا بأمن يطهون. أفراد اجلالية املسلمة
وقد تتوفر لدى بعضها أطعمة أمريكية إىل جانبها مع اشتماهلا على . بطريقة شرعية

ومن أسباب اإلقبال على إنشائها أا !! ستجابة جلميع طلبات الزبائناحلم اخلرتير 
  .ال تتطلب رأس مال كبري، أو مهارات معقدة، أو مؤهالت علمية رفيعة

أو املطـاعم   Super marketكبرية وإىل جانب هذا فإن هناك البقاالت ال
هلا نظمها اخلاصـة   -وهي شركات أمريكية هلا أمساء جتارية معروفة  -األمريكية 

وعادة ما يلتحق بالعمل فيها بعـض املسـلمني    ،اليت ال سلطان للمسلمني عليها
وغالبا ما يكون هـؤالء   cashier: رياتتكعمال أو كموظفني لتحصيل مثن املش
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وذلـك بسـبب    د؛دي الدخل احملدود، أو من املهاجرين اجلُمن الطالب من ذو
وهؤالء ال عالقة هلم البتة بإدارة هـذه   ،سهولة احلصول على مثل تلك األعمال

  :ا حنن أمام  فئتني من املسلمني تعمالن يف هذا اال مهاإذً. البقاالت أو املطاعم
إدارا وفق ما  مسلمون مالكون هلذه البقاالت أو املطاعم وهلم احلرية يف -١

  .يشاؤون
يعملون فيها كموظفني وليست هلم سلطة تتيح هلم التدخل يف  مسلمون -٢
  .إدارا

  :حماذير العمل يف هذا اال
  :من احملاذير الشائعة يف العمل يف البقاالت أو املطاعم ما يلي 
 . شيوع بيع اخلمر وحلم اخلرتير، أو تقدميه للزبائن يف املطاعم  -١

 .اقات اليانصيب يف البقالياتشيوع بيع بط  -٢

  .شيوع بيع االت اخلليعة وحنوها من األشرطة يف حمالت البقالة  -٣
حتصيل يف ت العمل دإذا أرا -أحيانا  -إلزام الفتاة املسلمة خبلع حجاا   -٤
 .ريات يف البقاالت أو حملاسبة زبائن املطعمتمثن املش

  :ما حيل وما حيرم من العمل يف هذا القطاع
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   # "   ! ﴿ :تعاىل الق .علوم أن بيع اخلمر واخلرتير حرام شرعامن امل
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وهو  يقول - عام الفتح - عليه وسلم وعن جابر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا
 )٢()احلديث... إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام(: مبكة

ألنه يدخل يف عموم قوله عليه  ؛)اليانصيب(وكذلك األمر بالنسبة لبطاقات القمار 
. ثابت والتشديد يف اخلمر ،)٣("إن اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه": الصالة والسالم

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف اخلمـر   ": فعن أنس رضي اهللا عنه قال

                                                
  .٩٠:املائدة) ١(
، ومسـلم يف  )٢٠٨٢(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع امليتة واألصـنام   )٢(

  ).٢٩٦٠(صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام 
، )٢٢٢١(اهللا بن العباس رضي اهللا عنـهما  أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند بين هاشم من حديث عبد ) ٣(

، وابن أيب شـيبة يف  "أكل شيء"مع ذكر ) ٣٠٢٦(وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف مثن اخلمر وامليتة 
، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب البيـوع  )٢٠٣٨١(مصنفه كتاب البيوع واألقضية باب يف بيع جلود امليتة 

، ١٧/٤٠٢، وصححه ابـن عبـد الـرب يف التمهيـد     )١٠٨٣٤(ال حيل أكله  باب حترمي بيع ما يكون جنسا
، وأمحد ٥/٦٦١، وابن القيم يف الزاد ٩/٢٢٩، والنووي يف اموع ٣/٢٤٦واملنذري يف الترغيب والترهيب 

 ).٥١٠٧(، واأللباين يف صحيح اجلامع ٤/٣٤٧شاكر يف حتقيقه للمسند 
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عاصرها، ومعتصرها، وشارا، وحاملها، واحملمولة إليـه، وسـاقيها،   : عشرة
  .)١("له كل مثنها، واملشتري هلا، واملشتراةوبائعها، وآ

ا احلكـم  فمتفقون على أن هذ )مالك والشافعي وأمحد(: أما االئمة الثالثةف
شامل للتعامل بني املسلمني وغري املسلمني يف ديار اإلسـالم أو خـارج ديـار    

أما أبو حنيفة وحممد فذهبا إىل جواز التعامل بـالعقود الفاسـدة يف دار   . اإلسالم
فكما جاز أن يأخذها املسلم منهم . لاحلرب على اعتبار أن األصل يف أمواهلم احل

قال الفقيه احلنفـي عـالء   . وىلاهم من باب األمغالبة جاز أن يأخذها منهم برض
ن مال احلريب ليس مبعصوم، بل هو مباح يف نفسه، إال إ(: بكر الكاساين وبأالدين 

ن املسلم املستأمن منع من متلكه من غري رضاه ملا فيه من الغدر واخليانة، فإذا بذله أ
مال مبـاح غـري   باختياره ورضاه فقد زال هذا املعىن، فكان األخذ استيالء على 

ومـن   )٢()مملوك، وأنه مشروع مفيد للتملك، كاالستيالء على احلطب واحلشيش
قال الكمال بن اهلمام من علمـاء  . هنا جاز عندهم التعامل مع احلريب بعقد فاسد

فلو باع مسلم دخل إليهم مستأمنا درمها بدرمهني حل، وكذا لو بـاع  (: احلنفية
و أخذ املال حيل، كل ذلك عند أيب حنيفة وحممد منهم ميتة أو خرتيرا أو قامرهم أ

مبين على  -رغم ضعفه سندا واستدالال  -وهذا االجتهاد  )٣()خالفا أليب يوسف
ما كان من أوضاع يف العامل يف تلك الفترة حيث ال يذهب املسلم إىل دار احلرب 

ومن هنا حرم فقهاؤنا السفر باملصـحف إىل دار احلـرب    ؛إال يف أضيق احلدود

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
  .٥/١٩٢: اينبدائع الصنائع للكاس) ٢(
 .٧/٣٨: فتح القدير )٣(
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فأين هذا مما حنن عليه اآلن من اسـتيطان املاليـني مـن    . خوفا عليه من اإلهانة
  .)١( وبنائهم للمساجد واملدارس اإلسالمية ،املسلمني يف بالد الغرب

وقد أفىت امع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، حبرمة العمل يف املطاعم 
وأما إذا اضطر للعمل يف  ، )اخلرتيرأي املطاعم اليت تقدم اخلمر و(من غري ضرورة 

نفسه سقي اخلمر أو محلها، أو صناعتها، أو بتلك املطاعم فيجوز بشرط أال يباشر 
 .)٢( االجتار ا، وكذلك احلال بالنسبة لتقدمي حلوم اخلرتير، وحنوها من احملرمـات 
اجـة  إن أقصى ما ميكن اإلفتاء به من احلل يف هذا اال هو حال الضرورة أو احل

وذلك يف بعض احلاالت اليت ال جيد فيها املسلم املهـاجر   ،العامة اليت ترتل مرتلتها
مـع  . إىل تلك البالد عمال غري العمل يف بقالة أو مطعم يباع فيها بعض احملرمات

اشتراط النية الصادقة يف البحث عن عمل آخر خال من هذه احملرمات يف أقـرب  
  .وقت ممكن

  :ة واملطاعم يف أمريكاضوابط العمل يف البقال
ن عليه أن يسـأل  ولذا فإ. إن املسلم يف ديار الغرب ممثل لإلسالم شاء أم أىب

سيقدم اإلسالم لغري املسلمني وهو ميارس ما ميارسـونه مـن   كيف : نفسه دائما
أفعال؟ ومىت سيتعرفون على اإلسالم وهو ال يقدم هلم شيئا مييزه عنهم يف سلوكه 

                                                
وقفات هادئة مـع فتـوى   : يف كتابه -جتاه على هذا اال -انظر الرد املسهب للدكتور صالح الصاوي  )١(

 .٢٩-٢٠ ص. إباحة القروض الربوية لتمويل شراء املساكن يف اتمعات الغربية
 : لكترونيــة وعنواــاانظــر القــرار الصــادر عــن امــع يف هــذا اــال يف صــفحته اإل) ٢(

www.themwl.org. 
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مىت سيكون للمسلمني يف الغرب كيان حمترم وهم ! ملعيشتهأو يف طريقة اكتسابه 
إن من . يتعاملون بالربا، ويبيعون احملرمات يف حمالم، ويقدمون اخلمر إىل طالا

السهل البحث عن فتاوى تبيح له ما يشتهيه من تكديس الدوالرات، وجماراة القوم 
ولكـن هـل   . أن جيدها -مع شديد األسف  -ومن السهل . يف البذخ والترف

ا النظر مليذه اآلراء الضعيفة واليت مل يدقق أصحا ا يف طبيعة البيئة سينجيه األخذ
خص من أجلها يوم القيامة ؟ وهل تنطبق هذه الفتاوى اليت أفىت به اليت يقدمون الر

نعم قد تكون هناك ضرورة أو ! قلة من فقهائنا القدامى على البيئة األمريكية أم ال
يف مثـل   -لفترة حمدودة  -ة لبعض الشباب القادم حديثا يف أن يعمل حاجة ملح

أن نفيت  -على سبيل املثال  -هل جيوز لنا : ولكن السؤال املهم هو. هذه األعمال
املسلمني باحتواء حمالم على احملرمات وبصورة دائمة عمال بقول ضعيف هو أحد 

  !األقوال يف مذهب منفرد؟

  :هلذا العمل أستطيع تلخيصها مبا يلي ضوابط من هنا جند ضرورة لوضع 
اهللا أينما وجد فيبذل جهده يف البحث عن عمـل ال   يعلى املسلم ان يتق -١

و مطعم أفإذا أراد كصاحب عمل افتتاح بقالة . يعرضه للقيام مبا حرم اهللا سبحانه
  .فعليه أن يبتعد عن بيع احملرمات أو تقدميها للزبائن لألكل أو الشرب

بل كان جمرد عامل يبحث عن عمل فعليـه   ،ن صاحب العملإذا مل يك -٢
فإذا مل جيد فعليه العمل يف قسم ال . أوال البحث عن عمل ال يشتمل على معصية

يتطلب منه محل اخلمر أو تقدمي حلم اخلرتير، وذلك مثل قسم احملاسبة، أو األقسام 
دودة ريثما جيد عمال فإذا مل جيد فبإمكانه العمل لفترة حم. اليت ال حتتوي على حمرم

 .الضرورة تقدر بقدرها: عمال بالقاعدة الفقهية ،آخر
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، عدم استجابة املرأة املسلمة لصاحب العمل إذا أراد منها خلع حجاـا  -٣
مث  ،وعليها الثبات واالستعانة بـاهللا أوال  .لما بأن هذا خيالف القوانني األمريكيةع

علمـا بـأن   . سلمني يف هذه الديارباملنظمات اإلسالمية اليت تدافع عن حقوق امل
 . خوات نتائج طيبة واحلمد هللاهناك حاالت كثرية مشاة حققت فيها األ
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  مشروع قرار 
 

  :فيما يتعلق بالعمل يف جمال اإلعالم يوصي امع مبا يلي :أوالً
سالمية يف أمريكا بتدريس مادة اإلعالم اإلسالمي لتوعية إلاقيام اجلامعات  -١

اإلعالم وكيفية اإلفادة من طاقاته اجلبارة يف جمال عرض اإلسـالم  الطالب بأمهية 
  .لغري املسلمني، ومعاجلة قضايا ومشكالت اجلالية املسلمة يف أمريكا

٢- عىن باملقام األول بإنتاج أعمال دراميـة  إنشاء مؤسسة إعالمية إسالمية ت
تنافسـي  للسينما واملسرح والتلفزيون ملتزمة إسالميا وحبيث تكون على مستوى 

 .سواء بالنسبة للقصة أوالسيناريو أواإلخراج أوالتمثيل ،جيد

 -أن يويل األئمة يف أمريكا عناية خاصة باسـتخدام وسـائل اإلعـالم     -٣
حتقيق هذا األمر  إىلومن الوسائل . م للدعوةهيف نشر -وخباصة اجلماهريي منها

ى بعض مهاراـا  إلعالمية أو  التدرب علالتحاق باجلامعة لدراسة بعض املواد اال
التحرير الصحفي، أو فن اإللقاء وخماطبة اجلماهري، أو تقدمي برنامج إذاعي أو : مثل

 .تلفزيوين وحنوه

وذلك بتشـجيع   ،ة يف أمريكا باجلانب اإلعالمييأن تم اجلالية اإلسالم -٤
بعض أبنائها على التخصص يف هذا اجلانب دف ملئ الفراغ املوجود حاليا ممـا  

اءة، وكذلك  من الوصول إىل أكـرب  اإلسهام يف إجياد بدائل إعالمية بنميكنها من 
 .قطاع ممكن من اجلمهور األمريكي قياما بواجب البالغ املبني
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  :فيما يتعلق بقيادة سيارات األجرة يوصي امع مبا يلي: ثانيا

ء مريكية اليت يشكلون فيها نسبة كبرية بإنشاقيام املسلمني يف الواليات األ -١
ومن أوليات ذلك توظيـف  . شركة لسيارات األجرة خاصة تلتزم بتعاليم دينهم

  .سائقني مسلمني يكونون قدوة يف سلوكهم اإلسالمي النظيف
أن حياول السائق املسلم العمل يف هذا اال بعيـدا عـن الشـركات     -٢

ختيـار العمـل يف   اولكنه يف حال اضطراره للعمل من خالهلا فعليه  ،األمريكية
اعات النهار كيال يضطر للعمل يف الليل والذي قد يؤدي العمـل خاللـه إىل   س

  .وهذا من باب سد الذرائع. اإلعانة على املنكر
عدم قيام السائق املسلم حبمل األشياء احملرمـة كـاخلمر واخلرتيـر إىل     -٣

عتذار عن ذلك بلطف وأدب، مع بيان صندوق سيارته أو إىل مرتل الزبون مع اال
  . ن تعاليم دينه وال يقصد به اإلساءة إىل أحدأن هذا م

ة متربجة معه مـا  أمرام بغض البصر يف حال ركوب لإلتزام السائق املس -٤
إجياد عمل آخر يف أقرب فرصة كي يكون  - ستمراراب -مع حماولته . أمكنه ذلك

رضهيف مأمن يف دينه وع. 

  :مع مبا يليفيما يتعلق بالعمل يف البقالة واملطاعم يوصي ا :ثالثًا
و أبإنشاء بقالـة   -وخباصة يف املناطق اآلهلة م  -قيام اجلالية املسلمة  -١

بتعاد عن بيـع احملرمـات يف   مطعم لتلبية حاجات اجلالية املسلمة مع اال
  .البقالة، أو تقدميها للزبائن لألكل أو الشرب يف املطاعم
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ويف حال  .على املسلم البحث عن عمل ال يشتمل على معصية أو شبهة -٢
، فعليه - ألنه مل جيد عمال آخر -اضطراره للعمل يف أحد هذين االني 

العمل يف قسم ال يتطلب منه محل اخلمر أو تقدمي حلم اخلرتير، وذلك مثل 
مع عقد النية علـى   ،قسم احملاسبة، أو األقسام اليت ال حتتوي على حمرم

رصة ممكنة عمـال  إجياد عمل آخر ال يتطلب مثل هذه األمور يف أقرب ف
 ).الضرورة تقدر بقدرها(: بالقاعدة الفقهية

، )خلع حجاا أنإذا أرادها (عدم استجابة املرأة املسلمة لصاحب العمل  -٣
وعليها الثبات واالستعانة بـاهللا   .علما بأن هذا خيالف القوانني األمريكية

عـن  أوال مث باملنظمات اإلسالمية املتخصصة يف هذا اال واليت تـدافع  
علما بأن هناك حاالت كثرية مشـاة  . حقوق املسلمني يف تلك الديار

 . خوات نتائج طيبة واحلمد هللاحققت فيها األ
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حكم العمل في قطاع الخدمات المالیة 
  في الوالیات المتحدة

  
  
  


  Louisianaوالیة  -إمام المركز اإلسالمي 

  كیة المفتوحة من الجامعة األمری محاضر بكل 
الوالیات المتحدة  - والجامعة اإلسالمیة األمریكیة
  األمریكیة 

 عضو المجمع
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
أن ال  سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد

  :إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، مث أما بعد
فلقد كثر السؤال يف اآلونة األخرية عن حكم العمل يف املهن والوظـائف يف  
الواليات املتحدة، خاصة تلك اليت حتيطها الشبهات ملخالطة احلرام للحالل فيها، 

لإلقامة يف دولة تتبىن النظام الرأمسـايل يف   اواليت ال ختلو منها بعض الوظائف، نظر
  .اقتصادياا، واليت يعد التعامل بالربا ركنا ركينا يف هذا النظام

إن التوجه بالسؤال املتكرر مع فقهاء الشريعة بأمريكا عن حكـم هـذه   
األعمال والوظائف ليدل داللة أكيدة على تنامي الوعي الديين، واحلـرص علـى   

ل اجلالية املسلمة يف هذه البالد، كما يدل على ثقة بِكام اإلسالم من قَااللتزام بأح
، مع كمرجعية فقهية هلا، وهللا الفضل واملنة على ذلـك كلـه  باوقبول اجلالية 

ولكثرة هذه األسئلة وتناميها، وكثرة األعمال وتشعبها، رأت أمانـة امـع أن   
ذا املوضوع، وبيان حكم الشـرع  رسا ملعاجلة هكَيكون املؤمتر السنوي اخلامس م

  .فيه
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  :هدف البحث
يهدف املؤمتر إىل بيان أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيلّ وما حيرم 

والذي يتأمل يف املـدونات  ، من األعمال والوظائف املختلفة خارج ديار اإلسالم
 ـا يالحظ أ -للسلف واخللف على حد سواء-األصولية وكتب القواعد الفقهية
والتفريق بينهما، وما الذي يترخص فيه لعمـوم  ، مليئة بتعريف الضرورة واحلاجة

البلوى ومشقة االحتراز؛ ولذلك فليس اهلدف من هذا البحث هو إعادة كتابة أو 
صياغة هذه املعلومات القيمة، وإمنا هو حبث تطبيقي ميداين، وحماولة متواضـعة  

يم يف معرفة حكـم الشـرع يف بعـض    لالستفادة من هذا التراث الفقهي العظ
  .وليس خترجيا أو تنقيحا للمناط) حتقيق ملناط احلكم(املعامالت املعاصرة، فهو 

 )١(ومعلوم عند األصوليني أن االجتهاد على نوعني، أوضحهما اإلمام الشاطيب
ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل : أحدمها: االجتهاد على ضربني: ".... بقوله

ميكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا، فأمـا  : ذلك عند قيام الساعة، والثاينالتكليف، و
، وهو الذي ال خالف بني األمـة يف  )بتحقيق املناط(األول فهو االجتهاد املتعلق 

... .قبوله، ومعناه أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي، لكن يبقى النظر يف تعيني حمله
أحـدها  : ن أن ينقطع فثالثة أنـواع وأما الضرب الثاين وهو االجتهاد الذي ميك

وذلك أن يكون الوصف املعترب يف احلكم مذكورا مع غريه ) بتنقيح املناط(املسمى 

                                                
: بريوت، حتقيـق  -نقل بتصرف دار املعرفة ٩٠/ ٤املوافقات يف أصول الشريعة، : أبو اسحاق الشاطيب) ١(

 .عبد اهللا دراز
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وهو راجع إىل أن ) بتخريج املناط(املسمى : والثاين...يف النص، فينقّح باالجتهاد
، فكأنه أخرج بالبحث، وهو االجتهاد الدال على احلكم مل يتعرض للمناطالنص 

ويف موضوع املهن واألعمال، ثبت احلكم مبدركـه  ، ....)سي، وهو معلوم،القيا
 إن شاء اهللا - الشرعي، وبقي النظر يف تعيني حمله، وهذا ما سيحاول هذا البحث

  .الوصول إليه -

  :مصادر معلومات البحث
املعلومات الواردة يف هذا البحث إما أن تكون معلومات فقهيةَ فتؤخذ مـن  

ة، أو أن تكون معلومات تطبيقية ميدانية، فيرجع يف معرفتها إىل مصادرها املعروف
للتعـرف علـى   ) اإلنترنت(مواقع الشركات املعنية على شبكة املعلومات العاملية 

أنشطة هذه الشركات وطريقة ممارستها ألنشـطتها، وإىل موسـوعة املعـارف    
وس املباشر مع كطرف حمايد ومصدر علمي معتمد للمعلومات، واجلل) ويكيبديا(

موظفي بعض الشركات لالستماع إىل شرحهم وتفصيلهم لطريقة عملهم وأنواع 
اخلدمات املالية اليت يقدموا لعمالئهم، وإىل اخلربة الشخصية للباحـث، حيـث   
مضى على إقاميت يف الواليات املتحدة سبع سنوات، وقفت خالهلا على تفصـيل  

ىل ممارستها، ومدى خمالطـة احلـرام   بعض األعمال ومدى الضرورة أو احلاجة إ
  .للحالل فيها

  :الضوابط الفقهية للبحث

  .مل ختالف نصا أو إمجاعا األصل يف العادات واملعامالت اإلباحة، ما -١
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األخذ باأليسر من أقوال العلماء وقرارات اامع الفقهية ما دام االجتهاد  -٢
 .صحيحا

فـالوجوب واالسـتحباب   ال اعتداد بالدار يف تغير األحكام التكليفية،  -٣
سواًء أقام املكلـف يف دار  ، شرعا مقررة واإلباحة والكراهة واحلرمة أحكام ثابتة

 .اإلسالم أو يف دار الكفر

مذهب األحناف يف إباحة التعامل بالعقود الفاسدة بني املسلم والكافر يف  -٤
دار احلرب مذهب مرجوح، استفاض البالغ عند أهل العلم بوهن وضعف هـذا  

، وأنه ال ينهض أمام األدلة الصحيحة الصرحية القائلة حبرمة التعامل بالعقود الرأي
 .الفاسدة إطالقا

الذي يؤثّر يف األحكام التكليفية هو الضرورة أو احلاجة باملفهوم الفقهي  -٥
وأما أثر كلٍ . يف موضعه إن شاء اهللا الًوليس األصويل، على ما سيأيت بيانه مفص

ائف  فهو مدار البحث يف هذه احملاولة املتواضعة، وهو منهما على املهن و والوظ
أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيل وحيرم مـن  (حمور مناقشات املؤمتر 

وأما النص على كون املهـن والوظـائف   ، )املهن والوظائف خارج ديار اإلسالم
ًء للحكم خارج ديار اإلسالم، فهي دعوة للبحث والنظر يف هذه املسألة وليس إمال

  .وتقريرا له ابتداًء

  :خطة البحث

حكم العمل يف قطاع اخلدمات املاليـة يف الواليـات   : (عنوان البحث هو
ويستلزم ذلك التعريف بقطاع اخلدمات املالية وما الذي يقدمه للجمهور ) املتحدة
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التأمني أو األعمـال   يف  الواليات املتحدة، سواًء خدمة االستثمار أو التمويل أو
بنكية أو االستشارات االقتصادية، مث النظر يف األعمال والوظائف الـيت ميكـن   ال

مزاولتها من خالل هذا القطاع احليوي اهلام يف االقتصاد األمريكي، مث اخللوص إىل 
حكم الشرع يف هذه األعمال، ومدى وجود الضرورة أو احلاجة الستباحة احملظور 

  .منها
  :ىل مباحث ثالثةوعلى ذلك، فإن الدراسة ستنقسم إ

التعريف بقطاع اخلدمات املالية يف الواليات املتحدة ومـا  : املبحث األول
  :يقدمه للجمهور

  :وسيكون ذلك من خالل عدد من املطالب 

  .قطاع التأمني :املطلب األول

  .قطاع البنوك :املطلب الثاين

  .قطاع اإلسكان :املطلب الثالث

  .قطاع االئتمان :املطلب الرابع

  .االستشارات والوساطة املالية :ب اخلامساملطل

  .اخلدمات املالية املتكاملة :املطلب السادس

  :الوظائف واألعمال املتاحة يف هذا القطاع: املبحث الثاين
  :وذلك من خالل املطالب التالية
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  .قسم اإلدارة الوسطى والعليا :املطلب األول

  .قسم االتصاالت :املطلب الثاين

  .األعمال البنكية قسم :املطلب الثالث

  .قسم العناية بالزبائن :املطلب الرابع

  .قسم التمويل :املطلب اخلامس

  .قسم القوى البشرية :املطلب السادس

  .قسم العمليات أو اإلدارة الدنيا :املطلب السابع

  .قسم حسابات املخاطرة :املطلب الثامن

  .قسم املبيعات :املطلب التاسع

  .ا املعلوماتقسم تكنولوجي :املطلب العاشر

  :حكم العمل يف هذا القطاع: املبحث الثالث
ميكن التدرج يف الوصول إىل حكم كل عمل على حدة من خالل التصنفيات 

  :التالية

  .واألعمال احملظورة ابتداًء ،األعمال املباحة :املطلب األول

  .واحملظورة  حترميا ،األعمال احملظورة كراهة :املطلب الثاين

  .واحملرمة حترمي مقاصد ،األعمال احملرمة حترمي وسائل :املطلب الثالث
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  .الضرورة املبيحة لألعمال احملرمة قصدا :املطلب الرابع

  .احلاجة املبيحة لألعمال احملرمة وسيلة :املطلب اخلامس
  .مث خالصة البحث ونتائجه للعرض على امع الكرمي للتسديد وإبداء الرأي

واملسـلمني   - لعمل بقبولٍ حسن، وأن يـريين أسأل اهللا أن يتقبل مين هذا ا
إنه ويل ذلـك  . احلق حقا ويرزقَنا اتباعه، والباطل باطال ويرزقنا اجتنابه - أمجعني

  .وصلى اهللا على خري خلقه حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، والقادر عليه
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  المبحث األول

  التعریف بقطاع الخدمات المالیة 
  دمھ للجمھورفي الوالیات المتحدة وما یق

  
ميثل قطاع اخلدمات املالية يف الواليات املتحدة نسبة ال بأس ا مـن عـامل   
التجارة واملال، وتتداخل اخلدمات املالية وتتشابك إىل درجة يصعب معها فصـل  

  .كل خدمة عن األخرى
ويف هذا املبحث، سيتم تناول بعض الشركات اليت اشتهرت خبدمـة ماليـة   

اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها، كمحاولة للوصول إىل تصـور  معينة، وبيان بقية 
واضح عن هذا القطاع وطبيعة عمله، فإن الفقهاء ال يزالون يتناقلون جيال بعـد  

عن تصوره، وأن املفيت أسري املستفيت، يصـرح   جيل أن احلكم على الشيء فرع
ايـة بـالواقع   فإذا كان الفقيه علـى در ، باحلكم بناًء على ما يسمعه من السائل

وتفصيالته، وإملام بالعمل وطبيعته، فسيصعب على املستفيت أن يضـلل املفـيت،   
هذا، مع مالحظة أن األصل أن . وستكون الفتوى أقرب للصواب وأدعى للقبول

يكون البحث منصبا على نوع واحد من اخلدمات املالية، كالتأمني، أو التمويل، 
ب عمليا يف ظل اقتصاد رأمسـايل متـداخل   أو الوساطة املالية، ولكن ذلك يصع

وجود شركة تقـدم  صعوبة : من خالصة هذا املبحث وهومتشابك، وملا سيظهر 
  .متاما عن بقية اخلدمات خدمة مالية مستقلة
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  :قطاع التأمني: املطلب األول
من أكرب وأكثر شركات التأمني  (Triple A)أو  (AAA)تعترب شركة    

  .)١( قدم اخلدمات التاليةاألمريكية انتشارا، وت

التأمني على احلياة واملمتلكات والعقارات بالطريقة التقليدية املعتادة يف : أوالً
  .شركات التأمني التجاري

: (Roadside Assistance)التأمني ضد األعطال على الطرقـات   :ثانيا
لسيارات كجر السيارات املتعطلة، واستبدال اإلطارات، وتغيري البطاريات، وفتح ا

املغلقة، وإيصال الوقود، وتقدمي اخلرائط اإلرشادية، واالستشارات اانيـة عـرب   
 وكل ما سبق خدمات مدفوعة األجر، مبعىن أن العضو يدفع اشتراكا ماليا، اهلاتف

- اسنوي لالستفادة من هذه اخلدمةً -اأو شهري.  

حيصـل   حبيـث : (Show your card and save)برنامج التوفري : ثالثًا
 األعضاء على خصم عند التسوق يف بعض احملالت، أو األكل يف بعض املطاعم، أو

ئجار من بعض الفنادق وشركات تأجري السيارات، لالستفادة مـن هـذه   تاالس
  .املزايا

  .تعليم قيادة السيارات :رابعا

                                                
)١ (www.autoclubgroup.com/michigan/index.aspx  
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  .(Refinance) أيضاوإعادة التمويل ، )١( التمويل لشراء السيارات :خامسا

إصالح السيارات وصيانتها عند حدوث اصطدامات أو حوادث سري :اسادس  
(AAA car care plus centers).  

بالتنسيق مع شـركات    (Credit Cards)إصدار بطاقات االئتمان : سابعا
  .االئتمان العمالقة

وما سبق يكفي لالستدالل على أن الشركة ليست للتـأمني فقـط، وإمنـا    
كإصالح السيارات وخدمات  أيضااخلدمات غري املالية لإلقراض والتمويل، وتقدمي 

  .الطرق وتعليم قيادة السيارات

  :قطاع البنوك: املطلب الثاين
كعينة لدراسة قطاع البنوك يف الواليات  (Bank of America)ميكن أخذ 

املتحدة؛ نظرا ألن هذا البنك حيتل مركز الصدارة يف تقدمي اخلـدمات املصـرفية   
األعمال الصغرية على مستوى الواليات، وعلى مستوى العامل  لألفراد وأصحاب

 .من حيث قيمة املشتريات من خالل بطاقاته االئتمانية

  :)٢( واخلدمات اليت يقدمها البنك هي على النحو التايل

                                                
)١ (http://en.wikipedia.org/wiki/americcanautomobileassociation 
 :انظر كال من) ٢(

www.bankofamerica.com/hub/index.cfm?template=productservices 
www.bankofamerica.com/hub/index.cfm?template=need&state=mi#skipnav 
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وحسابات التوفري  (Checking accounts)فتح احلسابات اجلارية : أوالً
(Saving accounts).  
ولكـل   (Certificate of deposit)ر طويلة املـدى  وحسابات االستثما

نوع من احلسابات السابقة أنواع ومزايا خمتلفة، لكن الذي يهمنا يف هذا البحث 
أن نعلم أن احلساب اجلاري ال حيصل صاحبه على فائدة ربوية غالبا، بينما حساب 

بشكلٍ التوفري وحساب االستثمار حيصل صاحبهما على نسبة مئوية ثابتة تضاف 
  .دوري إىل حسابه

ويتم ذلك عن طريق وكالة مرتبطـة بالبنـك   : التأمني بأنواعه املختلفة :ثانيا
  (Banc of America Insurance Services, Inc) :امسها

بطاقة ائتمان وهو  -ا جتاوز -إصدار بطاقات االئتمان، بعضها يسمى  :ثالثًا
وهي بطاقة تعطـي   (Commercial Prepaid Card)ليس كذلك، كبطاقة 

فهي ليست قرضا بـاملفهوم الفقهـي   ، صالحية السحب بقدر املبلغ املودع سلفا
  .للقرض

وتتكـون  ، (Mortgage)التمويل لشراء البيوت بالطريقة التقليدية : رابعا
  :هذه املعاملة من عقدين جمتمعني

حيث يدفع البنك قيمة العقار لصاحب البيت نيابة عـن  : عقد قرض :األوىل
عميل، ويقوم باسترداد املبلغ وفوائده الربوية خالل عقد طويل األمد، قد يصـل  ال

  .إىل ثالثني عاما
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حيث يرهن البنك العقار بوضع امسه على صك امللكيـة  : عقد رهن: الثانية
ليحد من حرية عميله يف التصرف يف البيـت بـالبيع     (Lien holder)كراهن 

  .وحنوه
اء البيوت، وهي خدمة إعادة متويل شـراء  وهناك خدمة مرتبطة بتمويل شر

البيت، وذلك بالتحول من ممول إىل آخر لغايات التخفيف من الدفعة الشـهرية  
  .(Refinance): مقابل زيادة املبلغ واألجل، وتسمى

ويـتم ذلـك    (Home Equity)اإلقراض املرتبط مبلكية البيوت  :خامسا
  :بطريقتني خمتلفتني قليال

١- (Home Equity Loan)   حيث يقدم العميل ما يثبت للبنك ملكيتـه
ليحصل على قـرض   (Mortgage)لنسبة معينة من مرتله املشترى بطريقة الـ 

  .نقدي يساوي هذه القيمة
من قيمة مرتله الذي يسـاوي  %) ٣٠(إذا كان قد دفع : وعلى سبيل املثال

ابل رهن ألف دوالر مق) ٦٠(ألف دوالر، فإنه حيصل على قرض مقداره ) ٢٠٠(
  .من قيمة املرتل%) ٣٠(

٢- (Home Equity Line of Credit)    حيث يسمح البنـك للعميـل
باالقتراض مبا ال يزيد عن ما دفعه من قيمة بيته، وال يشترط أن يسـحب املبلـغ   

  .فورا، وإمنا حسب حاجته، وكل من الصورتني السابقتني قرض ربوي

  السابقة اختصار جلملة ، واحلروف(IRA)فتح حسابات التقاعد  :سادسا
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(Individual Retirement Account) . ويف هذا احلساب، يقوم البنك
بإيداع رأس املال واألرباح اليت جينيها املستثمر من املضاربة يف سـوق األسـهم   
والسندات عن طريق أحد الوسطاء املاليني بشروط وضوابط وضـعها القـانون   

وتوفريا لدخل مناسبٍ هلم عند بلـوغ   األمريكي محاية حلقوق أصحاب األموال،
  .)١( سن التقاعد

وهي إحـدى طـرق    (Mutual Fund)خدمة احملافظ االستثمارية : سابعا
االستثمار يف الواليات املتحدة، وتعين االستثمار اجلماعي، حيث يقوم عدد كبري 
من املستثمرين بوضع أمواهلم يف سلّة أو حساب واحد، ويقوم وكيل االسـتثمار  

(Portfolio Manager)    باملضاربة يف هذه األموال، غالبا يف سـوق األسـهم
وأنواع معينة ، والسندات، ويتفق مع عمالئه من البداية على سياسة وضوابط معينة

من الشركات للمضاربة واالجتار يف أسهمها، وتعـرف هـذه الضـوابط بــ     
(Prospectus)وهي ملزمة للطرفني قانونا ،.  

رية يف أمريكا ما يصعب إحصاؤه من املستويات بالنسبة وللمحافظ االستثما
، فتتدرج من مستوى العائـد املضـمون، إىل   )٢( إىل نوعها ومقدار املخاطرة فيها

ويف مقابل هذه اخلدمة،  .(Hedge Fund)االستثمارات ذات املخاطر الشديدة 
  .يقوم البنك باقتطاع نسبة مئوية شهرية من رأس املال واألرباح معا

                                                
 www.colombiafunds.com/home.htm: نظر مثالا )١(
 IRA: على اإلنترنت، مث أدخل احلروف (Wikipedia)انظر دائرة املعارف ) ٢(
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وهي خدمة  (Wealth Management)خدمة إدارة املمتلكات  :ثامنا   
بكبار العمالء ذوي األرصدة العالية واملمتلكات الكثرية، فيقوم  -عادة  -ختتص 

البنك بتقدمي االستشارات القانونية واملالية والضريبية لضمان االستثمار األمثل هلذه 
يد البنك من وراء ذلك إرضـاء  ويستف .األموال، وتكون هذه االستشارات جمانية

وضمان استمرار كبار العمالء يف التعامل معه، وأجور اخلدمات البنكيـة الـيت   
يتقاضاها إذا ما اقتنع العميل باستثمار جزٍء من ثروته عن طريق برامج االسـتثمار  

  .املختلفة للبنك

القروض الشخصية، وقروض شراء السيارات، والطائرات، والقوراب  :تاسعا
  .ريها، وكلها قروض ربويةوغ

وتشـمل   (International Banking)اخلدمات البنكية اخلارجية  :عاشرا
حيث يفضل عدم  (Travelers Cheques)خدمة إصدار الشيكات السياحية 

محل أوراق نقدية أثناء السفر، وإمنا شيكات سياحية ميكن إيقاف صرفها فورا عند 
ة األجر، وكذلك خدمة صرف العمـالت  فقداا أو سرقتها، وهي خدمة مدفوع

(Foreign Currency Exchange)  حيث يستفيد البنك من الفرق بني سعر
  .البيع وسعر الشراء للنقد األجنيب

من إيرادات البنك تأيت من نشاطاته املصرفية %) ٩٠(ومن اجلدير بالذكر أن 
هم البنوك العامليـة  واملالية داخل الواليات املتحدة، إال أن البنك ناشط يف شراء أس

، وجيين من وراء ذلك بقية إيراداته، ويطلق على هذا أيضاخارج الواليات املتحدة 
  .(International Operation)      النوع من النشاط التجاري
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  :قطاع اإلسكان: املطلب الثالث
، وهـي إحـدى   (Countrywide financial)وقد اختـرت شـركة   
مويل لشراء البيوت بالطريقـة الربويـة التقليديـة    الشركات اليت تقدم خدمة الت

(Mortgage).  
  :)١( ويتم إبرام هذه العقود يف الواليات املتحدة بطريقتني خمتلفتني

١-(The Mortgage)    حيث حتتاج الشركة ألمر قضائي لبيع البيـت يف
إذا أخفق العميل يف دفع األقساط الشهرية ملـدة   (Foreclosure)املزاد العلين 

  . ثة أشهر متواصلة، ورمبا أكثر قليال يف بعض الوالياتثال
٢-(The deed of Trust)     حيث ال حتتاج الشركة ألمر قضـائي لبيـع

أما طريقة التمويل فال . البيت، وينتشر هذا النوع من التمويل يف والية كاليفورنيا
  .ختتلف عن سابقتها، فكل منها عقد قرض ربوي وعقد رهن كما سبق تفصيله

  :)٢( فهي (Countrywide Financial)ما اخلدمات اليت تقدمها شركة أ

تثقيف وتوعية عمالئها بطرق وقوانني شراء البيوت يف أمريكـا مـن   : أوالً
 .(Home Ownership Mortgage Education) اختصار (HOME)خالل برنامج 

 .(Refinance)إعادة متويل شراء البيوت  :ثانيا

 .(Home Equity Loan & Line of Credit)بط مبلكية البيوت اإلقراض املرت :ثالثًا

                                                
)١ (ttp://my.countrywide.com  
 wikipedia: Mortgageانظر ) ٢(
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 .(Mortgage or Finance)متويل شراء البيوت  :رابعا

وهي أن يقوم : (Reverse Mortgage)خدمة اإلقراض العكسي : خامسا
بالتنازل عن ملكية بيته ) عاما يف أمريكا ٦٢يعرف مبن بلغ (الشخص كبري السن 

كان، أو بإعطائها مبلغا من املال يف مقابل أن تتعهـد لـه   بعد وفاته لشركة اإلس
  .مبرتبٍ شهري إىل حني وفاته، وال خيفى الربا والقمار والغرر يف هذه املعاملة

  :قطاع االئتمان: املطلب الرابع
يقصد باالئتمان هنا خدمة اإلقراض النقدي عن طريق إصدار بطاقة االئتمان 

  التقليدية 
(Credit Card)ر أربع شركات عمالقة هذه اخلدمة يف الواليـات  ، وحتتك

املتحدة، تصدر بطاقات حتمل شعارها من خالل املئات من البنوك واملؤسسـات  
، (Master Card)، (Visa): املالية األخرى، وهذه الشركات األربعـة هـي  

(American Express) ،(Discover Card).  
ة على شكل أرباح وفوائد ربوية، جيين قطاع االئتمان الكثري من العوائد املالي

  :)١( هياملالية وطرق جين العوائد 

فإذا اشترى  :(Interchange Fees)لتجار دفع املستحقات لخدمة : أوالً
ودفـع القيمـة    ،مـثال  ردوال) ١٠٠(العميل من التاجر سلعة أو خدمة قيمتها 

) ٩٨(أو  )٩٧(باستخدام بطاقته االئتمانية، فإن شركة االئتمان ترسـل للتـاجر   

                                                
)١ (http://en.wikipedia.org/wiki/credit_card#revenues 
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دوالرا فقط، والباقي حتتفظ به لنفسها مقابل خدمة إيصال املال للتاجر، وختتلف 
  .نسبة االقتطاع حسب الشركة والوالية والوضع االقتصادي العام

حـىت  ، تغيري بنود العقد مع العمالء بزيادة سعر الفائدة على الدين مثال :ثانيا
  .وإن كان العميل يدفع ما عليه بانتظام

الفوائد الربوية املضافة على رأس املال، فإذا اختـار العميـل الـدفع     :لثًاثا
عنـد  ) دوالرا ٢٠-١٠عادة من (بالتقسيط، فإن من حقه أن يدفع احلد األدىن 
وهذه الصورة قريبة من معاملـة   .موعد السداد، والباقي يتم تقسيطه بفوائد ربوية

  .اليت كانت شائعة يف اجلاهلية) أمهلين وأزيدك(

 : الفوائد املضافة على رأس املال عند التـأخر عـن فتـرة السـماح     :رابعا
(Grace Period) فإذا مل يدفع العميل املطلوب يف الوقت احملدد، أضيفت عليه ،

  .فائدة ربوية حىت وإن دفع املبلغ كامال

فإذا كان احلـد األعلـى للبطاقـة    : غرامة السحب الزائد عن احلد :خامسا
وقام العميل بالشراء مبا يزيد عن ذلك، فإن البنك ال ميانع ، الدوالر مث) ١٠٠٠(

  :وتسمى، يف دفع القيمة الزائدة، ولكن يغرم العميل مبلغا زائدا
(Overdraft fee).  

ومل ، فإذا دفع العميل املطلوب بشيك مثال: غرامة الشيكات املرجتعة :سادسا 
غرميه مبلغا من املال قـل أو  يكن يف رصيده ما يكفي، فإن شركة االئتمان تقوم بت

  .كثر
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  .دائماالسحب النقدي، فهو قرض ربوي  :سابعا

، وبعض شركات االئتمان ال (Membership fees)رسوم العضوية  :ثامنا
  .تتقاضى رسوما للعضوية أو لتجديد البطاقة

فرق أسعار العمالت األجنبية، فعند استخدام البطاقة يف دولة أخرى،  :تاسعا
الدوالر بنقد تلك البلد بسعر أعلى من قيمة ) أو تستبدل(ة االئتمان تبيع فإن شرك

  .صرفه
تكون مكتوبة  - أو معظمها - ومن اجلدير بالذكر أن الطرق السابقة كلها

، يوافق عليهـا يف االتفاقية أو العقد املربم بني العميل وشركة االئتمان، وعليه أن 
مة دفع مستحقات التجار، ورسـوم  كما يظهر من العرض املوجز السابق أن خد

العضوية، وبيع العمالت األجنبية هي الطرق اليت قد تسلم من الربا، وما سـوى  
  .ح السنة بتحرميهيذلك فمن ربا الديون الذي جاء القرآن وصر

  :االستشارات والوساطة املالية: املطلب اخلامس
دخل حبد ذاته يف املضاربة يف سوق األوراق املالية نوع من التجارة ومصدر لل

أن الشخص العادي ال حيق : الواليات املتحدة، وله أنظمته وقوانينه، ومن ضمنها
ولذلك نشأ ، له بيع وشراء األوراق املالية بنفسه، وإمنا عن طريق وسيط أو مسسار

حبيث تقـدم   (Brokerage)) الوساطة املالية: (نوع من اخلدمات املالية يسمى
والنصائح للعمالء عن كيفية ونوعية وتوقيـت هـذا   جهة الوساطة االستشارات 

  .بيعا وشراء) البورصة(النوع من االستثمار، كما متثلهم يف سوق األوراق املالية 
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إحدى الشركات العريقـة يف جمـال    (Fidelity Investments)وشركة 
  السمسرة املالية لألفراد 

 (Retail Brokerage) تتمثل فيمـا  لعمالئها العديد من اخلدمات  موتقد
 :)١( يلي

  .(Mutual Fund)عمل احملافظ االستثمارية  :أوالً

، املضاربة يف األسهم والسندات بناء على توجيهات العميـل مباشـرة   :ثانيا
  .(Trading)   :وتسمى هذه اخلدمة

  :وإذا كانت لكبار العمالء من أصحاب رؤوس األموال فتسمى
(Active Trading).  

ات والنصائح لكيفية توزيع االسـتثمار علـى األسـهم    تقدمي التوجه :ثالثًا
والسندات وحسابات التوفري وغريها لغايات استخدام العوائد عند بلـوغ سـن   

حيـث ال خيـتص    (IRA)التقاعد، ويسمى هذا النوع من االستثمار والتوفري 
، وحساب التوفري (IRA)باملوظفني، وإمنا لكل من أراد، فقد جيمع الشخص بني 

  .(K) 401: عن طريق جهة العمل إن كان موظفا ويسمىللتقاعد 

من شركة إىل شركة أخرى، وتسمى هذه  (K) 401حتويل حساب  :رابعا
  :اخلدمة
 401 (K) Rolloverويقدم عليها الشخص عادة ملزايا ومردود أفضل ،.  

                                                
 www.fidelity.com: شركةأخذت هذه املعلومات من موقع ال) ١(
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استشارات لكيفية استثمار أموال أصحاب رؤوس األموال الكبرية،  :خامسا
  .تقاعد، وإمنا لزيادة الثروة وكفاءة إدارة األموالليس لغايات ال

، ومبقتضـى ذلـك حيصـل    (Annuities)خدمة املرتب السنوي  :سادسا
املستفيد على دخل سنوي ثابت عند بلوغه سنا معينة إىل حني وفاته، يف مقابل أن 

  .يقدم مبلغا من املال للشركة لالستفادة من هذه اخلدمة

رية تعىن خبدمة الشركات األخرى يف موضوع تعيني وكالة للقوى البش :سابعا
  .املوظفني وإجراء املقابالت معهم وحفظ ملفام ومعلومام

للشركة استثمارات يف شراء الباصات الكبرية، والفنادق، واالتصاالت،  :ثامنا
  .واجلرائد احمللية، وأدوات البناء

  .(Life Insurance)التأمني على احلياة  :تاسعا

  :قطاع اخلدمات املالية املتكاملة: ب السادساملطل
إضافة للقطاعات اخلمسة السابقة، يوجـد يف الواليـات املتحـدة بعـض     

اخلدمات اليت سبق بياـا،   - أو حىت كل -الشركات العمالقة اليت تقدم معظم
بقدر ما هي تلبية لكل ما ميكن أن حيتاجـه  ، فهي يف احلقيقة ليست قطاعا جديدا

  .  املال واالقتصادالشخص من عامل
إحدى الشركات العاملية اليت تتخذ من لندن مقرا  (City group) )١( شركة

هلا، وهلا حضور قوي يف الواليات املتحدة يف جمال اخلدمات املالية حيث تقـوم  
                                                

)١(Wikipedia: Citigroup  
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بأعمال التمويل واالستثمار واالستشارات االقتصـادية والسمسـرة يف سـوق    
  .نياألسهم، ومل تستثن إال قطاع التأم

حيث إا من أقدم ، (JP Morgan Chase) )١(وكذلك احلال مع شركة 
الشركات على مستوى العامل تأسيسا يف جمال اخلدمات املالية، وتتخذ من نيويورك 

  :مقرا هلا، وتأيت يف املرتبة الثالثة على مستوى الواليات املتحدة بعد
(Bank of America)  و(Citigroup)  رأس املـال  سالفي الذكر من حيث

وألن ، واالنتشار األفقي وعدد الزبائن من األفراد والشركات على حـد سـواء  
أمريكية النشأة، فسيتم أخذها يف هذا املطلب كمثـال علـى    (Chase)شركة 

  :)٢( الشركات اليت تقدم اخلدمات املالية املتكاملة، وهذه اخلدمات هي

والتـوفري  ، (Checking)اجلاري : فتح احلسابات املصرفية بأنواعها :أوالً
(Saving)  واالستثمار طويل األجل(CD).  

  .(Credit Cards)إصدار البطاقات االئتمانية  :ثانيا

، (Home Equity)املرتبط مبلكيـة البيـت   : اإلقراض بكل أنواعه :ثالثًا
   :، ولشراء املركبات(Mortgage)ولشراء البيوت 

(Auto/Vehicles Loans) ، ولطالب اجلامعات(Student Loans).  

  .(Chase Insurance Agency)التأمني على احلياة من خالل  :رابعا

                                                
)١ (Wikipedia: JP Morgan Chase  
)٢ ( www.chase.com اوأيض :Wikipedia: JP Morgan Chase 
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 Retirement)االستشارات املالية حول كيفية زيادة املـدخرات   :خامسا

Planning)    عند التقاعد، وإدارة العقارات واألموال النقدية، وخدمـة كبـار
  .(Private Client Services)العمالء 

والسمسـرة يف أسـواق   ، ة األسهم والسندات احمللية والعامليةجتار :سادسا
  .البورصة

، وقد سبق احلديث (Annuities)خدمة إعطاء املرتبات حلني الوفاة : سابعا
  :يعطي خيارات ثالثة لعمالئه (Chase)عنها، إال أن 

١-(Fixed Annuity)  :يضمن البنك نسبة مئوية ثابتة على رأس   حيث
العميل، ويتم حساب العائد السنوي اعتبارا من سن التقاعد وحىت  املال املقدم من

  .الوفاة بناء على هذه الزيادة الربوية
٢- )Immediate Annuity :( حيدد مرتب التقاعد بناًء على املبلغ املقدم

  .عند التعاقد بصرف النظر عن مدى استفادة البنك من املبلغ
٣-(Variable Annuity) :التقاعدي مبقدار األرباح  حيث يرتبط املرتب

أو اخلسائر النامجة عن االجتار يف سوق األوراق املالية، فهو ليس مضمونا كاحلالتني 
  .السابقتني
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  خالصة المبحث
  

بعد هذه اجلولة السريعة يف خمتلف قطاعات اخلدمات املالية، ميكن اخلـروج  
  :بالنتائج التالية

دة قطاع متشابك متداخل إىل درجـة  اخلدمات املالية يف الواليات املتح :أوالً
كبرية، يصعب معها فصل كل خدمة مالية عن األخرى، وقد ظهر ذلك يف قطاع 

ويف البنوك اليت تقدم خدمة . التأمني الذي يقدم القروض، ويصدر بطاقات االئتمان
ويف قطاع متويـل  . التأمني وتضارب يف سوق البورصة وتقرض لغايات اإلسكان

كما ظهر ذلك يف . دم خدمة اإلقراض لغري غايات شراء البيوتاإلسكان الذي يق
قطاع االستشارات والوساطة يف سوق األسهم والسندات والذي يقـدم خدمـة   

 وإن كانت نادرة -، فإن من الشركات اوليس األمر مضطرد. التأمني على احلياة
صعب احلكم واملغزى من النقطة السابقة هو إثبات أنه ي، اواحد الًمن متارس عم -

وإمنا ، دون غريه )كالتأمني أو االئتمان مثال(على مشروعية العمل يف قطاع معني 
  .ينبغي أن يكون احلكم عاما على كل قطاع اخلدمات املالية

يف األنظمة االقتصادية الرأمسالية كالنظام األمريكي، يعترب التعامل بالربا : ثانيا
فإمـا أن   .يصعب االنفكاك عنه كليـا ركنا أساسيا من أركان هذا النظام حبيث 

  وحسـاب التـوفري  ، كتمويل شراء البيوت، الية ربوية حمضةـتكون اخلدمة امل
(Saving account)    وحساب االستثمار طويـل األجـل(CD) ،  والغالبيـة

، واإلقراض (Refinance)العظمى من أنواع التأمني التجاري، وإعادة التمويل 
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ولغايات الدراسة  (Home Equity)مبلكية البيوت  املرتبط(النقدي بكل أنواعه 
(Students Loan)  والقروض الشخصية(Personal Loan)  وخدمة املرتب

  .وغريها الكثري مما سبق تفصيله )(Annuityمن التقاعد حىت الوفاة   السنوي
، تكون اخلدمة املالية ربوية، ولكنها تفضي إىل الربا يف األعم األغلب أو أن ال

ولكن يدخلها الربا من ، ابتداًء اربوي افإا ليست قرض، بطاقات االئتمان كخدمة
ينفـك   من املنتفعني ذه اخلدمة يف الواليات املتحدة ال افإن عدد، أوسع األبواب

أو أن يسحب أمواآل ، أو أن يدفع بالتقسيط، أحدهم عن أن يتأخر يف دفع ما عليه
أو أن يسدد ما عليـه بشـيك   ، ملسموح بهأو أن يسحب أكثر من احلد ا، نقدية

ويف كل ما سبق تقوم شركة االئتمان بتغرمي العميـل   .وليس يف رصيده ما يكفي
امبلغ على أصل الدين، وهذا هو عني الربا ازائد.   

منها  افإن كثري (checking account)وكذلك احلال يف احلسابات اجلارية 
بنك ال يعطي فائدة على جمرد إيداع املال لديه يف ، مبعىن أن الاال يدخلها الربا نظري

وإن كان بعضها يعطي فائدة ربويـة  ، (Free of interest)فهو ، هذا احلساب
ولكن املشكلة تكمـن يف أن  ، يف البنك احىت على احلساب اجلاري مادام مودع

 بأس ا من هذا املال إلقراضه بالربا، لعلمـه أن النسـبة   البنك يستخدم نسبة ال
للبنك على اإلمث  افيكون صاحب احلساب معين، يطلبها أصحاا عادة املذكورة ال

ألن صـاحب احلسـاب    ؛اوإن كانت هذه احلالة أقل من سابقتها إمثً، والعدوان
  .بينما يف بطاقة االئتمان يفعل ذلك، أو إعطاًء ااجلاري ال يباشر الربا بنفسه أخذً

، وال يدخلها الربا إال بتكلفا، ما ليس ربوي على أن من اخلدمات املالية :ثالثًا
فكالمهـا  ، وخدمة إصدار الشيكات السـياحية ، كخدمة بيع العمالت ببعضها
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، ويقع التقابض عادة يف جملس العقـد ، تضبطه أحكام الصرف يف الفقه اإلسالمي
كما ميكن ختريج ما يتقاضاه البنك مقابل خدمة إصدار الشيكات السياحية علـى  

على ما تقتطعه شركة االئتمان من  أيضاوتنطبق اإلجارة ، ارة أو اجلعالةعقد اإلج
، التاجر كمقابلٍ خلدمة إيصال املال الذي دفعه له عميله عن طريق بطاقة االئتمان

ورسوم العضـوية  ، ورسوم إصدار بطاقات االئتمان ليست مرتبطة بالقرض ذاته
ومن اخلدمات ، بعقد القرضليس كل ذلك مرتبطاُ ، والتجديد السنوي هلا كذلك

مـن   ٤٠١ Rollover  (k)املالية غري الربوية حتويل حساب التقاعد للموظفني
أصال فينهى عـن   إال إذا كان االستثمار يف هذا احلساب ربويا، شركة إىل أخرى

 .ذلك من باب النهي عن اإلعانة على املعصية

ولكنها تفضـي إىل  ، الًليس خدمة مالية أص مة ماومن اخلدمات املقد :رابعا
كخدمة تثقيف العمالء يف موضـوع شـراء البيـوت     ، الربا بدرجات متفاوتة

(H.O.M.E program)ا ال، ، وخدمة إدارة املمتلكاتتعدو جمرد نصائح  فإ
وخدمة توجيه العمالء إىل طـرق االسـتثمار األمثـل    ، وتوصيات تقدم للعمالء

ألن معظم  ؛إىل الوقوع يف الربا فكل ما سبق يؤدي  .(IRA)حلسابات التقاعد 
  .أوجه االستثمار املتاحة يدخلها الربا كما سبق

وقد سبق ، فإن من اخلدمات غري املالية ما ال يفضي إىل الرباا، وأخري :خامسا
هلا اسـتثمارات يف   Fidelity)ومثاله شركة (بيان أن قطاع االستشارات املالية 

وطباعـة  ، وأدوات البنـاء ، والفنادق، ةوشراء الباصات الكبري،جمال االتصاالت
تقـدم   AAA)(كما ظهر أن شركة التأمني ، اجلرائد، ووكاالت تعيني املوظفني



 معن القضاة/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٦٨٧(

وإعطاء خصومات لعمالئها عند ، خدمة تعليم قيادة السيارات، وإصالح السيارات
  .تعاملهم مع بعض املتاجر والفنادق واملطاعم
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  المبحث الثاني

  في ھذا القطاع الوظائف واألعمال المتاحة

  
ظهر من خالصة املبحث السابق تنوع وتشابك اخلدمات املصرفية والتأمينيـة  

ومثل ذلك يقال عن الوظائف واألعمال املتاحـة يف هـذا القطـاع    ، والتمويلية
، فإن البحث امليداين بسؤال موظفي هذا القطاع، العريض من عامل املال واألعمال
روضة على مواقع الشركات العمالقة على شـبكة  واملراجعة املتأملة للوظائف املع

ن التقسيم البسيط  إىل عمل إداري لـه  بأ :اإلنترنت، كل ذلك يؤدي إىل القول
،  ال عالقة له بالربا كالصيانة واحلراسةينوعمل ف، عالقة مباشرةٌ باملعامالت احملرمة

، املتسارعلتطور هذا القطاع ومنوه  انظر ؛تقسيم ليس له وجود على أرض الواقع
والذي أدى إىل وجود درجات متفاوتة من الوظائف من حيث مباشرا لألعمال 

  .الربوية احملرمة
 (Chase)شركة : سيتم تناول مثالني من الشركات الكربى ويف هذا املبحث

بشـيء مـن    (Bank of America)وبنـك  ، وسيتم عرض وظائفها بإجياز
أن ، ب اختيـار هـاتني الشـركتني   وسب، مث خالصة املبحث ونتائجه، التفصيل

(Chase)   و، من الشركات اليت تقدم اخلدمات املاليـة الشـاملة(Bank of 

America) فعرض الوظـائف يف هـاتني   ، يغطي نسبة كبرية من هذه اخلدمات
االشركتني سيعطي تصور عن األعمال املتاحة يف قطاع اخلدمات املاليـة   اواضح

  .بريعموماووصفها الوظيفي إىل حد ك
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  :)١( (Chase)وظائف شركة 
  :(retail Banking)األعمال املصرفية   :أوالً

  :وترتيبها يف السلم الوظيفي من األدىن إىل األعلى كما يلي
١- (Teller):  يباشر عمليات اإليداع والسحب النقدي للعمالء يف حساب

  .التوفري واحلساب اجلاري
٢- (Customer Services Representative): قدم االستشـارات  ي

  .(CD)واالستثمارية طويلة األجل ، والتوفريية، حول فتح احلسابات اجلارية
٣- (Banker): واالسـتثماري  ، والتـوفريي ، يقوم بفتح احلساب اجلاري

  .ويعتمد معاملة إصدار بطاقة االئتمان، للعمالء
ــتثمار  ــم االس ــع قس ــل م ــل التعام ــة ، وإذا أراد العمي ــإن الوظيف ف

فيقوم املوظف بتوضـيح طـرق االسـتثمار    ، (Financial Advisor):تسمى
وفتح حساب الراتب التقاعدي حـىت الوفـاة   ، واملضاربة يف األسهم والسندات

(Annuity).  
فـإن  ، (Mortgage)وعند الرغبة يف التعامل مع قسم اإلسكان يف البنـك  

   :الوظيفة تسمى

                                                
وقد استمعت إىل شرحٍ عن طبيعـة هـذه   ،  www.chase.com: انظر موقع الشركة على الشبكة)١(

 .الوظائف من أحد موظفي الشركة يف لقاء استمر ساعتني
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(Loan Officer) ،االقتـراض  أو ، يتفيقوم املوظف بإمتام معاملة شراء الب
يعرف (إذا كان العميل من كبار املستثمرين ، وكذلك احلال، املرتبط مبلكية البيت

دوالر وباسـم   ٢٥٠,٠٠٠ مبن يرغب يف االستثمار مببلغ اليقل عن  Chaseيف 
فتسمى الوظيفة عندئـذ   ، )املؤسسة أو الشركة اليت ميلكها وليس بامسه الشخصي

(Business Banker) ،املوظف كل ماسبق من اخلدمات هلؤالء العمالء فيقدم ،
  .فالوظائف األربع السابقة كلها يف نفس املستوى الوظيفي

٤- (Branch Manager):  يتوىل إدارة فرع البنك ويتأكد من حسن أداء
  .املوظفني

٥- (District Manager):  من فروع البنك مبا يتوىل اإلشراف على عدد
اال يتجاوز ثالثة عشر فرع.  

٦- (Market Manager):      مـن املنـاطق يتوىل اإلشراف علـى عـدد
(districts) مبا ال يتجاوز أربع مناطق.  

٧- (Area Manager):    يشرف على عدد من املوظفني مـن الرتبـة
  .١٠ – ٦من   (Market Manager)السابقة 

٨- (Head of Retail Banking):  يترأس قسم العمليات املصرفية على
وميثل هـذا القسـم يف جملـس إدارة    ، (Retail Banking)لشركة مستوى ا
  .الشركة
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٩- (C E O):    وهي اختصـار لعبـارة(Chief Executive Officer) 
واإلشراف على كل فروع الشركة وليس على قسم ، وهو منصب اإلدارة التنفيذية

  .األعمال املصرفية فقط
، اإلدارة العليا للشـركة  مع مالحظة أن املستوى الثامن والتاسع يعد من، هذا

بينمـا املسـتويات   ، ولذلك ال اتصال بني هذين املنصبني وبني اجلمهور مباشرة
  .السبعة السابقة يتعامل فيها املوظفون مع العمالء واجلمهور

  :(Mortgage)قسم اإلسكان : ثانيا
١- (Loan Officer): أنه الذي يباشر عقد القرض لغايـات   :سبق القول

 .اإلسكان

٢- (Supervisor):   مـن مـوظفي    ٢٠-١٠يشرف على عدد ما بـني
 .اإلقراض السابقني

٣- (Area Manager):  يشرف على عدد من املراقبني(Supervisor) 
 .١٠-٦ما بني 

٤-(Regional Manager) : يشرف على عدد من مدراء املناطق. 

٥- (Head of  Mortgage Lending):    يترأس قسم اإلسـكان علـى
يف اجتماع جملس   (CEO)وميثل هذا القسم أمام املدير ، ركة كلهامستوى الش

  .اإلدارة التنفيذي
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 :(Investment Banking) قسم االستثمار: ثالثًا

١- (Financial Advisor):     سبق بيان أنه الذي يتـوىل فـتح حسـاب
عد وفتح حساب راتب التقا، االستثمار ونيابة العميل يف املضاربة يف األسواق املالية

 (Annuity).حىت الوفاة

 Market)مث   (Area Manager)، وبـنفس الترتيـب السـابق    -٢ 

Manager)  مث  
(Regional Manager)  مث(Head of Investment Bank)  

ولـيس  (قسم األعمال املصرفية للمؤسسات والشـركات  : رابعا
   ):لألفراد

   .قمث يتدرج بنفس الترتيب الساب ،(Business Banker) ـيبدأ ب
أمـا  ، (Chase)هذا باختصار عن الوظائف باعتبار السـلم الـوظيفي يف    

بشيء مـن  ، باعتبار األقسام املختلفة للشركة (Bank of America)وظائف  
  .)١( اإلسهاب، فهي على النحو التايل

                                                
عرضا بالصوت والصورة على موقع البنك، يتحدث فيه املوظفون عن طبيعة أعماهلم، مع تفصيل مكتوب ) ١(

  : روابط التاليةعن املؤهالت واملهارات املطلوبة على ال
http://careers.bankofamerica.com/areasoftalent/areasoftalent.asp     

http://careers.bankofamerica.com/overview/overview.asp 
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ــ ــا  : ب األولاملطلـ ــطى والعليـ ــم اإلدارة الوسـ قسـ
(Administration):  

، وليس للقسم اتصال (CEO)دير التنفيذي وهو القسم الذي عادة ما يتبع امل
وإمنا ينحصر عملـه يف الرقابـة واملتابعـة وحتسـني األداء     ، مباشر مع اجلمهور

ويندرج حتت ، واالنسجام مع التوجهات العامة للشركة وسريها حنو حتقيق أهدافها
لكل ، ويف كل قسم فرعي عدد من الوظائف، هذا القسم عدد من األقسام الفرعية

   :واألقسام الفرعية هي .توصيف واضح وظيفة

، مسـاعدة األفـراد   (Change Management and Process) :أوالً
  .واألقسام على االنتقال من مستوى إىل آخر

املسئولية عن التخطـيط بعيـد املـدى     (Corporate Executive) :ثانيا
  .والتخطيط الفين لبقاء املؤسسة وتفاعلها مع املؤسسات األخرى

وضع خمطط وتطـويره باسـتمرار    :(Corporate Work Place) :ثالثًا
ورفع تقارير بـذلك لـإلدارة    (Portfolio)لطريقة املضاربة يف األسواق املالية 

  .العليا

الـتعلم مـن    :(Learning and Leadership Development) :رابعا
واسـتحداث  ، وعقد الدورات وورش العمـل ، خربات البنوك األخرى املنافسة

  .نيات حديثة مواكبة للتطوراتتق
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والتأكـد مـن   ، عىن بالدفاع عن البنك أمام القضاءوي :(Legal) :خامسا
ومتابعة الشئون القانونية للبنك ، مطابقة حساباته للمواصفات والشروط القانونية

اعموم.  

تلبية حاجات الزبائن وتطوير اخلدمة مبا يسـتقطب   :(Services) :سادسا
  .وذلك بالتعامل وإصدار التعليمات للموظفني وليس للعمالء، الءاملزيد من العم

   :(Communication)قسم االتصاالت : املطلب الثاين
خيتص هذا القسم بتطوير وسائل االتصال وانسياب املعلومات بني املستويات 

ومن وإىل املوظفني امليدانيني الذين يتعاملون مع عمالء البنـك  ، اإلدارية املختلفة
كما يهتم مبتابعة األسواق واملنتجات اجلديدة اليت تسـاعد علـى    .يومي بشكل

والتسويق ملنتجات البنك يف وسائل اإلعـالم  ، تطوير االتصاالت داخل الشركة
  .املختلفة

  :(Consumer Banking)قسم األعمال البنكية : املطلب الثالث
اليت يتعامل و (Chase)وهي املستويات السبعة األوىل سالفة الذكر يف شركة 

  .ا املوظفون مع العمالء بشكل يومي

  :)Consumer Care( قسم العناية بالزبائن: املطلب الرابع

يريـدون   والتأكد من إعطائهم ما، املتابعة الدائمة للحاجات املتطورة للزبائن
  .يريد البنك تسويقه هلم وليس ما، هم
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، لـهم مـع العمـالء   ويتم ذلك باإلشراف املباشر على املوظفني أثنـاء تعام 
، واالستماع إىل املكاملات اهلاتفية وتطوير مهارات املوظفني يف إرضـاء العمـالء  

  :ويندرج حتت هذا القسم عدد من األقسام الفرعية

التعاون مع الشركات األخرى يف هذا  (Corporate Work Place) :أوالً
  .اال

يق خدمة اهلـاتف  ما يكون عن طر اوغالب (Customer Services) :ثانيا
  .ااين والرد املباشر على استفسارات وأسئلة العمالء

العمـالء   كيفية إرضاء كبـار  (Relationship Management) :ثالثًا
  .)$ ٢٥٠,٠٠٠(تقل عن   اليتأصحاب احلسابات ال

  :(Finance)قسم االستثمار والتمويل : املطلب اخلامس
ر والتمويل يف البنـك ومقـدار   يضع هذا القسم السياسات العامة لالستثما

ويقنع ، املخاطرة املالية اليت ميكن للبنك وعمالئه حتملها مبا حيافظ على مسعة البنك
من العمالء باالستثمار مع البنك امزيد ،مـن األقسـام    اويشمل هذا القسم عدد

  :الفرعية

خيتص جبمع املستحقات املالية للبنك من جـراء اسـتخدام    (Credit) :أوالً
وحسابات ، وحتليل العمليات املالية اخلاصة ذا القسم، العمالء لبطاقام االئتمانية

  .املخاطرة فيه
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اإلشـراف علـى حسـابات التقاعـد      (Investment Banking) :ثانيا
(IRA) وتقاعد املوظفني ، للعموم(K) واحملافظ االستثمارية  ، ٤٠١(Mutual 

Fund)  ومرتب التقاعد حىت الوفاة(Annuity)  ـ ا، وتطوير هذه احلسابات مالي
وكيفيـة زيـادة مـردود    ، األموال سوتقدمي االستشارات لكبار أصحاب رؤو

  .وجتنب دفع الضرائب بالطرق القانونية، االستثمارات

قسم القوى البشرية وشئون املوظفني : املطلب السادس
(Human Resources):  

ـ  وإجـراء املقـابالت   ، كويتوىل توصيف مهام الوظائف املختلفة داخل البن
ووضع املواصفات ، وإمتام إجراءات تعيني املوظفني، الشخصية للمرشحني للعمل

بعمل الدورات التدريبيـة   كما يعىن، واملؤهالت العلمية والعملية لكل الوظائف
  .للموظفني لتطوير قدرام القيادية واإلبداعية

  :(Operations)قسم العمليات أو اإلدارة الدنيا : املطلب السابع

ويتابع سري املعـامالت  ، وهو القسم الذي يراقب األداء اليومي للبنك مبجمله
 .ويساعد ذلك يف زيادة احتمال الربح وتقليل احتمـال اخلسـائر   .املالية املختلفة

والقسـم  ،(Services)على خدمات الزبائن  امباشر ايشرف هذا القسم إشرافً
  .اسري العمليات املالية والتجارية عموموالقسم املعين ب، (Legal)القانوين 
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  :(Risk Evaluation) قسم حسابات املخاطرة: املطلب الثامن

 -كما يظهر من امسـه  -ومهمته، يتعامل هذا القسم مع اإلدارة العليا للبنك
وحماولـة  ، دراسة البيانات واإلحصاءات اخلاصة باملخاطرة واحتمالية اخلسـارة 

  .تقليلها
ومـدى   (Fraud)دراسة عمليات التزوير  أيضاسابات ويدخل يف هذه احل

ونسبة اإلنفاق على التـأمني وإعـادة   ، تأثريها على جناح الشركة ورضى العمالء
الـدوري علـى    (Audit)وعمـل اجلـرد   ، التأمني ومدى اجلدوى من ذلك

  .وغري ذلك، املمتلكات

  :(Sales) قسم املبيعات: املطلب التاسع

كاخلدمات املصرفية  ،قدمي منتجات البنك للجمهوربت وهو القسم الذي يعىن
  .واإلقراض لغايات اإلسكان، وبطاقات االئتمان

  :(IT)قسم تكنولوجيا املعلومات : املطلب العاشر

يعمل هذا القسم على توفري أمن املعلومات واالحتفاظ خبصوصيتها لغايـات  
اخلاصة بالعمالء كما يعمل على ختزين املعلومات ، ستخدام الرمسي للبنك فقطاال

اليت يقـدمها  ) اخلدمات(واملنتجات ، والعمليات املصرفية وتفاصيلها، وحسابام
  .البنك للجمهور
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  خالصة المبحث

  
ميكن اخلروج بعدد من املالحظات والنتائج بعد هذا العرض للوظائف املتاحة 

  :يف قطاع اخلدمات املالية

جودهـا يف كـل الشـركات    األقسام والوظائف السابقة ال يشترط و :أوالً
وليس ، فيها من األقسام األخرى اليت مل تذكر هنا افإن من الشركات م، املماثلة

ـ  انظر، فيها من األقسام مما سبق ذكره ا، ألن هذه التقسيمات ليست ملزمة قانون
 إىل وإمنا هي اجتهاد من مؤسسي وإدارة الشركات لتلبية حاجاـا والوصـول  

فإن املقارنة بني بعض الوظائف ، وأكثر من ذلك .فاءات فيهااالستغالل األمثل للك
ة امسااملتشا (Job Title)  وبني توصيف هذه الوظائف(Job description) 

خمتلفة يوصل إىل نتيجة تتشابه يف امسهـا   اوهي أن من الوظائف م، يف شركات
  .فقط وختتلف يف املهام واملسئوليات املناطة ا إىل حد ما

ة عملـوشبك الًـمتكام اـًام مبجموعها نسيجـكل هذه األقسـتش :اثاني  
(Net Work)  وكلمـا ازدادت  ، تتظافر مبجموعها إلجناز مهام هذا القطـاع

إىل درجة ، كلما ازداد التداخل والتشابك بني هذه األقساما، اخلدمات املالية تطور
أن تعن العمل سيؤدي إىل توقف العمل وا وقف ولـو   -إلنتاج كله قسمٍ واحد

يستغين عن األقسام األخـرى   ال ا من هذه األقسامولكن أي -بدرجات متفاوتة 
  .امطلقً
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مـع   اتتفاوت هذه األقسام يف مدى مباشرا لألعمال الربوية تعاقـد  :ثالثًا
بل إن املوظفني داخل القسم الواحد متفاوتون ، له اللربا أو إطعام الًأو أك، العمالء

  .أيضا
ليست لـه   (CEO)على سبيل املثال فقط، فإن املدير التنفيذي للبنك كله و

من العقود الربوية بنفسه، ولكنـه العقـل    اوال يباشر أي، عالقة مباشرة باجلمهور
وال يصـل إىل  ، يف اختاذ القرارات املصـريية إليه والشخص الذي يرجع ، املفكر

وكذلك احلال يف  !من الدهر  ناحي) ختبطه الشيطان من املس(منصبٍ كهذا إال إذا
 (Customer Services Representative)من يقدم االستشارات للعمالء 

والطرق املثلى لالستثمار، وتوزيع املال ، حول احلسابات املتاحة وأيها أنفع للعميل
فهو ال يباشر فتح ، للمخاطرة الًاملستثمر على أنواعٍ متعددة من االستثمارات تقلي

يقوم بفـتح   (Banker)بل حييل العميل إىل موظف آخر ، بات عادةًهذه احلسا
.... ،ولكن احلساب ال يفتح إال عن طريقه، احلساب وتوقيع االتفاقية مع العميل

  .وهكذا

، تقدم لعمالئها خدمات غـري ماليـة أصـالُ    اإال أن من الشركات م :رابعا
ارات يف ورشـها  وتصليح السـي ، اليت تعلم قيادة السيارات (AAA)كشركة 

اليت تستثمر يف جمـال االتصـاالت والفنـادق     (Fidelity)وكشركة ، اخلاصة
  .وأدوات البناء واجلرائد

اليت تباشر اإلشراف على هذه اخلـدمات   - وما فيها من وظائف - فاألقسام
من النظام الربـوي السـائد يف هـذه     ا جزٌءإ :أقسام يصعب القول، وتنفيذها

 .الشركات
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للموظف البقاء يف قسم واحد طـوال مـدة    - اعملي - ن املمكنم :خامسا
أو بناًء على ، أو لظروف الشركة، إما الختالف طبيعة العمل، خدمته يف الشركة

 .طلب املوظف نفسه

وتفصيل ذلك أن الذي يعمل يف التدريب على قيادة السـيارات يف شـركة   
(AAA) ،   أو يف بيع مـواد البنـاء يف(Fidelity) ، قسـم تكنولوجيـا   أو يف

لطبيعـة ختصصـه    اينتقل إىل قسم آخر نظر ، ال(Chase)يف  (IT)املعلومات 
على العمل يف األقسام األخرى الختالف طبيعة  - اغالب - وعدم قدرته، وقدراته
 .العمل

مـع  ، ينتقل املوظف من قسم االتصاالت إىل قسم العناية بالزبائن كما قد ال
ألن الشركة ال حتتاجه إال يف االتصـاالت   ؛لقسمنيقدرته على العمل يف أي من ا

  .فيبقى حيث أراد له رئيسه يف العمل أن يبقى

فمثاله ما ذكره يل بعـض  ، على طلب املوظف ًءأما البقاء يف قسم واحد بنا
األخوة املسلمني العاملني يف قطاع اخلدمات املالية من أم طلبوا من الشركة منذ 

 ؛البقاء يف قسم تكنولوجيـا املعلومـات  ) قابلة الشخصيةوقت إجراء امل(البداية 
وقد وافقت شركام من البداية ، العتقادهم أن ذلك أبرُء للذمة وأبعد عن الشبهة

وال يعين ما سبق أن األمر مضطرد يف كل القطاع املـايل أو يف  ، على هذا الشرط
ك األمـر  وتتـر ، توافق على هذا الشرط ال اكل الشركات، فإن من الشركات م

  .إلدارة الشركة يف تقدير املصلحة
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من اجلدير بالذكر أن بعض الشركات توكل مهام قسمٍ كامـلٍ إىل   :سادسا
وقد انتشر يف أمريكا نوع من النشاط التجاري وهو التوسـط أو  ، شركة أخرى

حيث تتوىل هذه الشركات البحث عـن املـوظفني   ، تقدمي خدمة تعيني املوظفني
م العمليةوالتأكد من مؤهالوجتري املقابالت الشخصية هلم، م العلمية وخربا ،

: ويسمى هذا النوع مـن النشـاط  ، تمم إجراءات تعيينهم يف شركات أخرىوت
(Human Resources Agencies).      كما قـد تتـوىل بعـض شـركات

فتتوىل إدخال بياناـا  ، تكنولوجيا املعلومات القيام باملهام املطلوبة لشركة أخرى
  .ستها ووضع نظامٍ أمين حيافظ على سريتهاوفهر

وهو ، وما سبق قد يؤثر يف بيان احلكم الشرعي يف العمل يف قطاع اخلدمات
  .موضوع احلديث يف املبحث التايل
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  المبحث الثالث

  حكم العمل في ھذا القطاع
  
، واألنشطة التجارية اليت يقوم ا، بعد بيان املقصود بقطاع اخلدمات املالية   

وبعد بيان الوظائف واألعمـال الـيت ميكـن    ، اخلدمات اليت يقدمها للجمهورو
يأيت املبحث الثالث واألخري لبيـان حكـم   ، للشخص أن يتوالها يف هذا القطاع

واخلطـة  ، وهو اهلدف من هذه الدراسة املتواضعة، الشرع يف تويل هذه األعمال
إن -احملظـورة كراهـة  و، املقترحة لذلك هي فرز األعمال املباحة من احملظـورة 

من احملرمة لغريهـا   ا، مث األعمال احملرمة لذاا قصدامن احملظورة حترمي -وجدت
وما إذا كان هلا مدخلٌ يف التيسري على ، مث النظر يف الضرورات واحلاجات، وسيلة

  .ملقصد الشريعة يف رفع احلرج الًاملكلفني إعما

  :ظورة ابتداًءاألعمال املباحة واألعمال احمل: املطلب األول
ال  جتارية أظهر املبحث األول أن بعض شركات اخلدمات املالية متارس أنشطة

وبالتايل ليست من األمـوال الربويـة حـىت    ، تصنف على أا خدمة مالية ابتداًء
، العمل يف جمال تصليح السيارات :ومن أمثلة ذلك، يشوا احلظريدخلها الربا أو 

وصناعة الغذاء ، وأدوات البناء، واملواصالت، التصاالتوا، وتعليم قيادة السيارات
، وجتارة السيارات والعقـارات ، واملطاعم والفنادق، وأجهزة الكمبيوتر، والدواء

  .وغري ذلك الكثري مما يصعب حصره
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مل يحظر هذا  ما، فالعمل فيه مباح ابتداًء، فكل نشاط جتاري مباحٍ يف األصل
أو التعامل فيه بالربا أو الغرر ، لباطلة أو الفاسدةكإدخال الشروط ا، العمل لعارض

مـن   احىت وإن كان هذا النشاط التجاري جزًء، الفاحش أو الغش أو االحتكار
فإن العامل يأخذ أجـره  ، قطاع اخلدمات املالية اليت يغلب عليها األعمال الربوية

يكـون   ولو اشترط أنالً، بصرف النظر عن مدى حلِّ املال أص، على عمل مباح
  .للحق الناس من احلرج والضيق ما اهللا به عليم الًمصدر املال حال

التحرمي مل يتعلق بذات الدرهم وجوهره : (ويف ذلك يقول ابن القيم رمحه اهللا
أن املال ال حيرم لذاته وإمنا حيرم بـالنظر إىل  : أي )١( )وإمنا تعلق جبهة الكسب فيه

إن كان خماطبا بفـروع الشـريعة    -ه طريقة كسبه، فقد يكون حراما على معطي
يرة موالة حالال آلخذه، ويشهد لذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لرب -أصالً 

وقد طلب منها أن تطعمه من اللحم الذي جاءهـا مـن   ، عائشة رضي اهللا عنها
هو : "صلى اهللا عليه وسلمهذا ما تصدق به على بريرة، فقال : الصدقة، فقيل له

 كثر من ذلك اشتهار تعامله صلى اهللا عليه وسلموأ، )٢("ة، ولنا هديةعليها صدق
  مع مشركي قريشٍ

  
  

                                                
 بريوت، بدون تاريخ -، دار الشرق العريب٣/٢٧٥بدائع الفوائد  -ابن قيم اجلوزية ) ١(
، ومسـلم يف  )٢٣٨٩(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٢(

 ).١٧٨٦(يه وسلم صحيحه كتاب الزكاة باب إباحة اهلدية للنيب صلى اهللا عل
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أم  ، مع علمه)١(بعد اهلجرة، وقبوله هدية املقوقسقبل اهلجرة، ومع يهود املدينة 
  .مجيعا يتعاملون بالربا

ويلحق ذه اإلباحة األصلية العمل يف قطاع اخلدمات املالية يف الشـركات  
سواًء أكانت من احملـافظ   .يكية اليت تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةاألمر

وسـواًء  ، ذلـك  أم شركات اإلسكان أو غري، (Mutual fund)االستثمارية 
من أحد البنوك الربويـة التقليديـة،    ا، أم كانت جزًءاوإداري امالي أكانت مستقلة

املسلمني، بشرط أن يشـهد   وسواء أكان القائمون عليها من املسلمني أو من غري
أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم أن معامالت هذه الشركات تتمّ  وفق أحكـام  

هو انتشار ظاهرة شركات التمويل أو ، وسبب اشتراط ما سبق، الشريعة اإلسالمية
واليت تدعي التعامل وفقـا ألحكـام   ، اإلسكان أو االستثمار يف الواليات املتحدة

مع خلو بعض هذه الشركات من أهل العلم واالختصاص من ، ميةالشريعة اإلسال
  .)٢( فضال عن عدم وجود جلنة رقابة شرعية فيها، القائمني عليها

                                                
أخرجه احلاكم يف مستدركه كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم باب ذكر سراري رسول اهللا صـلى  ) ١(

، والطرباين يف معجمه الكبري باب احلـاء  )٦٨١٩(اهللا عليه وسلم فأوهلن مارية القبطية أم إبراهيم عليه السالم 
، وابن أيب شيبة يف مصـنفه  )٧٣٠٥(-٧/٢١٣، وكذلك يف معجمه األوسط )٣٤٩٧(حنظلة بن الربيع  –

 -٤/٢٧٠كتاب املغازي باب ما ذكر يف كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد    
رواه البزار والطربي يف األوسط ورجال البزار رجال الصحيح، وقال الزيلعي يف نصـب الرايـة   ): ٦٧٥١(
  .مرسل: ٤/٢٩
حبـث مقـدم    -شركات التمويل اإلسالمية العاملة يف الواليات املتحدة –القضاة معن . د: انظر مثالً ) ٢(

فقهاءالشريعة بأمريكـا املنعقـد يف نيجرييـا يف     :www.amjaonline.orgللمؤمتر السنوي الثالث مع 
  م، وهو منشور على موقع امع٢٠٠٥-يوليو
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وإمنا تطبيق عملي ، كما ويلحق باإلباحة ما إذا كان العمل ليس مقصودا لذاته
ية فإن احلاجة داع، كأحد متطلبات الدراسة األكادميية للحصول على درجة علمية

فينبغي أن يتخلّص منـه بالكامـل   ، وإذا جىن املسلم ماال من هذا العمل، لذلك
وما سوى ذلك من األعمال والوظـائف يف  ، فاقه يف املصاحل العامة للمسلمنيبإن

  .فستظهر املطالب التالية عدم استصحاب اإلباحة األصلية فيها، هذا القطاع

  :ظورة حترميااألعمال احملظورة كراهة واحمل: املطلب الثاين
أعمال املكلفني إما أن تدخل يف دائرة اإلباحة، ويشـمل ذلـك الواجـب    

ومجهور ، إما للكراهة أو للحرمة، واملستحب واملباح، أو أن تدخل يف دائرة احلظر
وعرفه ، غري ملزم اى أن املكروه هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبلاألصوليني ع

ويقال باالشتراك على ، مدح تاركه  وال يذم فاعلهواملكروه ما ي( :الشوكاين بقوله
، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خري من فعله، ما نهي عنه ي ترتيه :أمور ثالثة

وكـان قـد    ،)١()احملظور املتقدم ىوعل، وعلى ترك األوىل كترك صالة الضحى
، احملـرم  ويقال لـه ، ما يذم فاعله ويمدح تاركه(أن احملظور  - رمحه اهللا -ذكر

  .)والقبيح ،والذنب واملزجور عنه، واملتوعد عليه، واملعصية
ينطبق عليه  حسب تعريفه له ال) احملظور(ولعل كالم الشوكاين مشكلٌ يف أنّ 

ألن ترك احملظور يوجب املدح  ؛)وال يذم فاعله، واملكروه ما يمدح تاركه( :قوله

                                                
 ١٩٨٦.١عام  ١وما بعدها، مؤسسة الرسالة بريوت، ط ١/٣٠إجابة السائل  -صنعاين حممد ال)  ١(

 .م١٩٩٢عام : ، دار الفكر بريوت، ط١/٢٤ -إرشاد الفحول  -الشوكاين 
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ل بنقـل كـالم صـاحب    ولذلك لزم توضيح هذا اإلشكا، وفعله يوجب الذم
   :ويف املكروه ثالثة اصطالحات( :حيث قال) اإلاج(

وهو غالـب  ، أكره كذا وكذا ويريد التحرمي :فيقول الشافعي، أحدها احلرام
زعن قول اهللا تعاىل اإطالق املتقدمني حتر: ﴿ {     |     }       ~    �      

فكرهوا لفـظ   )١(﴾  ©̈       §     ¦       ¥     ¤    £    ¢    ¡
ي الترتيه وتـرك   :ومها، مث ذكر املعنيني الذين أوردمها الشوكاين ،)٢( ...التحرمي
  .األوىل

فيكره لعارضٍ، أو أن يكـون   الًأص اواخلالصة أن املكروه إما أن يكون مباح
احرام ينطبـق عـن    من الوصفني السـابقني ال  وكالً، لعارض اويسمى مكروه

، فأما األعمال املباحة ابتداًء فقد وردت يف املطلب السابق، ثالوظائف حمل البح
أو تشرف أو تدعم ا، أو إطعام الًتباشر الربا أك وأما بقية الوظائف فهي إما أعمال

أو ختطط أو ختدم الشركة بطريقة تؤدي إىل حمافظتها على استمرار تقدمي خدماا 
فصيل اخلدمات املالية الربوية احملضة من وقد سبق ت .املالية بالطرق التقليدية الربوية

بل ومن غري اخلدمات املالية الـيت  ، واليت تفضي إىل الربا وتعني عليه، غري احملضة
  .اضتؤدي إىل الربا أي

فلم ، يصعب بعد هذا كلّه إطالق وصف الكراهة على هذه األعمال، ولذلك
رمحـه   -اإلمام الشافعيإال أن تكون الكراهة على طريقة ، يبق إال القول باحلرمة

                                                
 .١١٦: النحل) ١(
 .هـ١٤٠٤عام  ١بريوت، ط  –دار الكتب العلمية ،  ١/٥٩ –اإلاج  –علي السبكي ) ٢(
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ويدعم الفقـه  ، عن التقول على اهللا بغري علم ايف إطالقها على احلرام تورع -اهللا
فذريعـة  ، وهي أن الوسائل تأخذ حكم املقاصـد ، السابق إعمال قاعدة الذرائع

، وذريعة احلرام حمرمةَ على تفصيل يطول يف مدونات األصـول ، الواجب واجبةَ
 – فقال( :نقله الشوكاين بقوله، قولٍ خمتصرٍ مفيد للقرطيبولكن ميكن االكتفاء ب

اعلم أن ما يفضي إىل الوقوع يف احملظـور إمـا أن يفضـي إىل    : - القرطيب :أي
بل من باب ما ال خـالص مـن   ، األول ليس من هذا الباب، أو ال االوقوع قطع

، هـو واجـب  احلرام إال باجتنابه ففعله حرام من باب ما ال يتم الواجب إال به ف
ا، إما أن يفضي إىل احملظور غالب - اإفضاؤه إىل الوقوع قطع :أي -والذي ال يلزم 

ى بالذرائع عندنا، أو يتساوى األمرانا، أو أن ينفك عنه غالبفاألول ، وهو املسم
فمنهم من يراعيه، ورمبا ، والثاين والثالث اختلف األصحاب فيه، البد من مراعاته
  .)١()ضعيفة والذرائع البعيدةيسميه التهمة ال

يف قسم العمليات واإلدارة فإن العمل ، وبإعمال كالم القرطيب يف مسألتنا هذه
يت تباشر االتصال املباشر مع اجلمهـور والعمـالء وفـتح    ال) peration( الدنيا

احلسابات وتقدمي القروض وغري ذلك كالتأمني واالستثمار يف احملرمات تدخل يف 
وبقيـة األقسـام   ، ) .....ص من احلرام إال باجتنابه ففعله حرامخال ما ال(باب 

، والقوى البشـرية ، والتمويل وحسابات املخاطرة، كاالتصاالت والعناية بالزبائن
ملا ثبت بالبحث من تشابك هذه األقسـام  ا، كلها تفضي إىل احلرام قطع، وغريها
ا تفضي إىل ، روعلى أضعف تقدي .وعدم استغنائها عن بعضها البعض امجيعهفإ

                                                
 .١/٤١١،٤١٢ –مرجع سابق  –إرشاد الفحول للشوكاين  )١(
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ا ااحملظور غالبوإحلاقها مبـا يفضـي إىل     - بعبارة القرطيب -، فال بد من مراعا
  .دائمافهو حرام  افما أفضى إىل احلرام غالبدائما، احلرام 

األعمال احملرمة حترمي مقاصـد، واحملرمـة حتـرمي    : املطلب الثالث
  :وسائل

فهو ، عنه على سبيل احلتم واإللزام احلرام هو ما طلب الشارع احلكيم الكَف
بالنظر ، ويقسمه األصوليون والفقهاء، )١( األمر الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله

  :إىل درجة احلرمة فيه إىل قسمني

ملا فيه من مفسدة خالصـة أو مفسـدة    ؛وهو ما حرمه الشرع :احلرام لذاته
) حترمي مقاصـد (مى احملرم ويس، كالزىن والقتل وشرب اخلمر، غالبة ال تنفك عنه

  .أيضا

، وهو ما حرمه الشرع لعارض مع أنـه يف أصـله مشـروع    :واحلرام لغريه
والبيع وقت النـداء لصـالة   ، والنظر إىل عورات الغري، )احمللّل(كنكاح التحليل 

يقسم ، وبالنظر إىل سبب احلرمة، )٢( أيضا) حترمي وسائل(ويسمى احملرم ، اجلمعة
وهو كاحلرام (حرام لوصفه كامليتة والدم وحلم اخلرتير  :م إىل قسمنيابن تيمية احلرا

                                                
 ١بـريوت، ط  -وما بعدها، دار الكتاب العريب   ١/١٣٥اإلحكام يف أصول األحكام،  -علي اآلمدي ) ١(

 هـ ١٤٠٤عام 
انظر تفصيالً ملراتب احلرام عند القرايف يف الفروق، وذلك عند حديثه عن قاعدة االنتقال من احلرمـة إىل  ) ٢(

 عام ١طبعة دار السالم، ط ) ٣/٨١٣(الفروق -اتب احلرام ضمنا، القرايفاإلباحة، حيث أورد عددا من مر
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كاملال املغصوب أو املأخوذ بـالعقود  ، واحلرام لكسبه، )لذاته يف التقسيم السابق
  .)١(الفاسدة

فمنه حرام ، واحلرام لكسبه ليس درجة واحدة، بل ينطبق عليه التقسيم األول
والـذي  ، قدار النهي الوارد يف املعاملة احملرمةومنه ما هو حرام لغريه تبعا مل، لذاته

أو ، وإعطـاءً  ايعنينا يف هذا البحث هو حتقيق القول يف مسألة التعامل بالربا أخذً
وما إذا كان ذلك من قبيل احلرام لذاته أم من ا، العمل يف املؤسسات الربوية عموم

  .احلرام لغريه
فاجللي حرم ملا فيه مـن  ، ي وخفيجل :الربا نوعان( :قال ابن القيم رمحه اهللا

وحتـرمي   افتحرمي األول قصـد ، واخلفي حرم ألنه ذريعة إىل اجللي، الضرر العظيم
أن  :وهو الذي كانوا يفعلونه يف اجلاهلية مثل، فأما اجللي فربا النسيئة .الثاين وسيلة

ـ وكلما أخر زاده يف املال حىت تصري املائة عن، يؤخر دينه ويزيده يف املال  اده ألوفً
فمن رمحة أرحم الرامحني وحكمته وإحسانه إىل خلقه أن حرم الربـا  .... .مؤلفة

... .وآذن من مل يدعه حبربه وحرب رسوله، ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه
 اووجه اعتبار ربا الفضل حمرم، )٢()وأما ربا الفضل فتحرميه  من باب سد الذرائع

مبائة حالّة وحرمناها نسـيئةً   ازنا بيع تسعني دوالرمن باب سد الذرائع  أننا لو أج
                                                

 .م١٩٧٨عام ، بريوت-، دار املعرفة للطباعة والنشر٢٩/٣٢٠-الفتاوى الكربى  –ابن تيمية ) ١(
القـاهرة    -دار الكليات األزهرية  -١٥٥، ٢/١٥٤إعالم املوقعني عن رب العاملني،  -ابن قيم اجلوزية ) ٢(

 .هـ١٣٨٨
 ٤ذكره الزيلعي يف نصب الراية . مصر -، مؤسسة قرطبة ٥٨٨٥حديث رقم  ١٠٩ - ٢مسند اإلمام أمحد 

، ٦٣٤ - ٢: مصر، ومل يضعف احلديث، وكذلك فعل اإلمام مالك يف املوطـأ  -، طبعة دار احلديث  ٥٦ -
  إسناده صحيح: ٧٤١ -٢وقال عنه ابن جرير الطربي يف مسند عمر 
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ولتواطأ البيعان على بيع التسعني باملائة ، الختذ الناس البيع احلالّ ذريعةً إىل النسيئة
الًحا ابيع فيكون ربا الفضل بذلك ذريعـة لربـا   ، مع تأخري أحد البدلني امنجز

   .النسيئة
بقول النيب صلى اهللا عليـه   فضل وسيلةوال احترمي النسيئة قصد ىويستدل عل

تبيعوا الدينار بالدينارين، وال الدرهم بالدرمهني، فإين أخاف عليكم  ال" :وسلم
فالنيب صـلى اهللا  ، والرما هو الربا) الرماء(ويف بعض روايات احلديث ، )١("الرما

رمهني وهو بيع الدينار بالدينارين والدرهم بالـد ، عليه وسلم ينهى عن ربا الفضل
وال يزال العلماء يتنـاقلون  ، خشية أن يؤدي ذلك إىل ربا النسيئة كما سبق بيانه

ومن أوائل اامع الفقهية املصرحة ، االتفاق على حرمة ربا النسيئة حرمة مقاصد
ـ  ١٣٨٥بذلك جممع البحوث اإلسالمية يف القاهرة عام  حيـث نـص يف    .هـ

واالقتراض بالربا ، تبيحه حاجة وال ضرورة أن اإلقراض بالربا حمرم ال(قراراته على 
وكل امرئ متروك لدينه  .الضرورةإليه وال يرتفع إمثه إال إذا دعت ، حمرم كذلك

  .)٢()يف تقدير ضرورته
فإن اخلدمات املالية الربوية اليت يقدمها هذا القطاع يف الواليات ، إذا علم ذلك

وحسـاب  ، ض لشراء البيـوت كخدمة اإلقرا، املتحدة تندرج حتت ربا النسيئة
وإعادة التمويل ، وحساب االستثمار طويل األمد، والتأمني بأنواعه املختلفة، التوفري

                                                
ص  -وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربويـة  : ع التمييز بني نوعي الربا يفوانظر عرضا ملوضو) ١(

من مطبوعات جممع فقهاء الشريعة بأمريكا، ومن الكتاب مت اقتبـاس   -صالح الصاوي . د -وما بعدها  ٤٧
 .بعض األفكار الواردة يف هذا املطلب

)٢( http://taarafu.islamonline.net/arabic/contemporaryl  
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وخدمـة  ، والقروض بكل أنواعها السابق تفصيلها يف مواضـعها ، لشراء البيوت
وبطاقات االئتمان بأساليبها املتنوعة يف أخـذ  ، ضمان املرتب السنوي حىت الوفاة

تعدو أن تكـون   شاها ال فكل هذه املعامالت وما، ى أصل القرضمبلغٍ زائد عل
  .صورة معاصرة لربا اجلاهلية املتفق على حترميه حترمي مقاصد

 :واتفق العلماء على أن الربا يوجد يف شيئني( :قال ابن رشد احلفيد رمحه اهللا
فيما تقرر  فأما الربا .ويف ما تقرر يف الذمة من بيع أو سلف أو غري ذلك ،يف البيع

وذلـك  ، صنف متفق عليه وهو ربا اجلاهلية الذي ي عنه ،يف الذمة فهو صنفان
م كانوا يتسلفون بالزيادة ويأنهذا الـذي  ، أنظرين أزدك :رون فكانوا يقولونظ

ال وإن ربا اجلاهليـة  أ :عناه الرسول عليه الصالة والسالم بقوله يف حجة الوداع
وهو ، والثاين ضع وتعجل، العباس بن عبد املطلبوأول ربا أضعه ربا ، موضوع

فيه استبدال لنقد  فليس يف أي من املعامالت واخلدمات السابقة ما. )١()خمتلف فيه
فلم يبق إال القول بأنه عني ربـا  ، جلأإىل  مع التفاضل حاال، بل كله نسيئة بنقد

  .اجلاهلية
ضع (وهو  -بارة ابن رشدبع -والصنف الثاين املختلف فيه فيما تقرر يف الذمة 

وذلك أن شركات اإلسـكان  ، له صورة مشاة يف املعامالت املعاصرة) وتعجل
الًكا، التقليدية تعطي احلق للمقترض أن يدفع مقدم من املطلوب منـه  اأو بعض ،

مه  مقابل ذلك افإذا فعل ذلك أسقطت عنه فوائد رأس املال املدفوع مقدموتغر ،
ى من املال يسم امبلغ(Penalty) . لكن هذا االختالف الذي ذكره ابن رشد ال

                                                
 .بريوت -طبعة دار الفكر ٢/٩٦بداية اتهد واية املقتصد،  -ابن رشد احلفيد ) ١(
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يؤثر فيما حنن بصدده من تقرير أن الربا اجلاري عليه العمل يف قطاع اخلـدمات  
ال تنفي الزيادة الربوية على رأس ) ضع وتعجل(ن معاملة أل ؛املالية هو ربا النسيئة

استفاد من تقليل  افع مقدمفإن د، بل الزيادة ثابتة حمددة من البداية، املال املقترض
  .الربا على ما بقي عليه من رأس املال، وإال فال

وإذا كان قد تقرر يف املبحث الثاين أن الوظائف واألعمال املتاحـة يف هـذا   
متفاوتة فلم يبق إال القول بـأن  ،القطاع ال تنفك عن مباشرة الربا ولو بدرجات

وال يسلم من هذا احلكم إال  رمي مقاصد،العمل يف هذا القطاع من األمور احملرمة حت
والعمل يف قطاع اخلـدمات  ، العمل يف اخلدمات غري املالية اليت ال تفضي إىل الربا

والتدريب امليداين ، املالية يف الشركات اليت تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
الفقـه  وإىل هذا ، من طالا كأحد متطلبات التخرج الذي تطلبه بعض اجلامعات

، وإن كانت مل تنص على نوع التحرمي، ذهبت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية
كما كانت إجاباا منحصرةً يف موضوع العمل يف ، ولكنها عممت القول باحلرمة

  .حيث كان ذلك موضوع السؤال، البنوك الربوية
 اللجنة قالت، على سؤالٍ حول حكم العمل يف البنوك - الًمث -ففي إجابة: 

وهو حرام بالكتاب والسـنة  ، أكثر املعامالت املصرفية احلالية تشتمل على الربا(
وإمجاع األمة، وقد حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن من أعان آكـل الربـا   

آلكله وموكله يف  اكان شريكً، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك، وموكله بكتابة له
في صحيح مسلم وغريه من حديث جابر رضي اهللا ف، اللعنة والطرد من رمحة اهللا

، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشـاهديه  لعن": عنه
والذين يعملون يف البنوك املصرفية أعوان ألربـاب البنـوك يف   ، "هم سواء :وقال
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قـود أو  أو شهادة، أو نقال لألوراق أو تسليما للن اكتابة أو تقييد :إدارة أعماهلا
وذا يعرف أن عمـل اإلنسـان   ، إىل غري ذلك مما فيه إعانة للمرابني ،تسلما هلا

فعلى املسلم أن يتجنب ذلك وأن يبتغي الكسـب مـن   ، باملصارف احلالية حرام
وليتق اهللا ربه وال يعرض نفسـه للعنـة اهللا   ، وهي كثرية، الطرق اليت أحلها اهللا

ة عن مدى صحة التمييز بـني البنـوك   ويف سؤالٍ آخر موجه للجن، )١()ورسوله
وعما إذا كان هنـاك  ، الربوية إذا كانت يف بالد املسلمني أو خارج ديار اإلسالم

العمل يف البنوك اليت  :أوالً( :أجابت اللجنة، أقسام معينة يف البنك جيوز العمل ا
مـن   ملا فيـه ، سواء كانت يف دولة إسالمية أو دولة كافرة، تتعامل بالربا حرام

        :التعاون معها على اإلمث والعدوان الذي ى اهللا سبحانه وتعـاىل عنـه بقولـه   
﴿    ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    È   ﴾)٢(.  

ليس يف أقسام البنك الربوي شيء مستثىن فيما يظهر لنا مـن الشـرع    :ثانيا
  .)٣()ألن التعاون على اإلمث والعدوان حاصل من مجيع موظفي البنك ؛املطهر

  :الضرورة املبيحة لألعمال احملرمة قصدا: ملطلب الرابعا
خلص املطلب السابق إىل أن الربا الذي تتعامل بـه الشـركات يف قطـاع    

وسبب هذا النظر ، ااخلدمات املالية يف الواليات املتحدة هو ربا النسيئة احملرم قصد
هيـة يكثـر   فق هو إعمال قاعدة، وما إذا كانت قصدا أو وسيلةً، يف نوع احلرمة

                                                
  .www.saaid.net ، وهي على موقع صيد الفوائد )١٥/٣٨(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(
  .٢: ئدةاملا) ٢(
 ).١٥/٥٥(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٣(
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احلرام لذاته تبيحه الضرورة واحلرام لغريه تبيحـه  (وهي أن ، تداوهلا بني أهل العلم
مث إن ما ي عنه لسد الذريعـة  ( :قال ابن تيمية )١()احلاجة أو املصلحة الراجحة

فسـيكون احلـديث   ، فأما احلاجة واملصلحة الراجحة، )يباح للمصلحة الراجحة
ا الضرورة املقصودة هنا فهي  باملعىن األخص عند وأم، عنهما يف املطلب اخلامس

 وبيان ذلك، أن الضرورة باملفهوم األصويل هي الضرورة الكلية الـيت ال ، الفقهاء
وإمنا هي األحكام الكلية الـيت  ، يشترط حتققها يف آحاد الناس إلباحة احملظورات

ست مقصـودةً  ولي، تؤدي إىل احملافظة على الدين والنفس والعقل واملال والنسل
وال يترتب عليها ، وهناك ضرورةْ باملعىن العام عند الفقهاء ويقصد ا احلاجة .هنا

مث الضرورة باملفهوم اخلاص عند الفقهاء وهي مدار ، إباحة احلرام لذاته كما سيأيت
  . )٢( احلديث يف هذا املطلب

 احدفالضرورة بلوغه ( :وقد عرف السيوطي  الضرورة باملفهوم اخلاص بقوله
وصورة تطبيق ، )٣()وهذا يبيح تناول احلرام .إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب

أن املسلم إذا اجتهد يف ، هذه القاعدة يف موضوع العمل يف قطاع اخلدمات املالية
 اوكـان مسـتعد  ، البحث عن عملٍ مباح، واستنفذ جهده يف التحري والسؤال

ومع ذلك مل جيد إىل احلالل سـبيال،  ، تهلالنتقال إىل بلد آخر فيما لو وجد ضال

                                                
 .وجمموع فتاوى ابن تيمية) ٥٨(الفرق  -مرجع سابق  -الفروق للقرايف ) ١(
 .هـ١٣٩٨القاهرة  -طبعة مصطفى البايب احلليب  -٦١األشباه والنظائر، ص  -السيوطي  )٢(
الفـرق بـني الضـرورة     -د اهللا بن بيه الشيخ عب :انظر حبثًا قيما يف التفريق بني الضرورة واحلاجة عند )٣(

الة العلمية للمجلس األورويب لإلفتـاء والبحـوث،    -واحلاجة تطبيقًا على بعض أحوال األقليات املسلمة 
  .العددان الرابع واخلامس، ومن هذا البحث مت اقتباس عدد من األفكار يف هذا املطلب
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وكان يف ضائقة مادية يكاد معها أن جيزم بعدم قدرته على تغطية حاجاته األساسية 
فعندئذ جيوز له أن يباشر أي عمل ربوي حىت تنقضي حاجته ، وحاجات من يعول

  :والبد من توضيح عدد من املسائل املتعلقة ذا األمر .وتزول ضرورته

اعتبار الضرورة هنا باملفهوم الفقهي اخلاص يوجب حتققها يف آحـاد   :األوىل
أن أبواب احلالل مغلقةَ يف وجـه   اواالفتراض سلفً ،فال جيوز تعميم احلكم .الناس

بل  ،وأن الناس مضطرون إىل مباشرة احلرام والعمل يف املؤسسات الربوية، قاصدها
ن يثـق املسـتفيت بعلمـه    والتأكد بسؤال م، البد من أخذ كل حالة على حدة

  .فإذا أفتاه جاز له العمل يف هذا القطاع وإال فال، وصالحه

بل يكفي أن تكـون  الً، ال يشترط يف الضرورة هنا أن تكون واقعة فع :الثانية
مع مالحظة الفرق الشاسع بني الضرورة القائمة والضـرورة  ، متوقعة بغلبة الظن

بل هي من ، ومل يلُح يف األفق عالمات هلا، الًفاملنتظرة هي اليت مل تقع أص، املنتظرة
أما القائمة فهي اليت ظهرت معاملهـا واضـحة،   ، نسج اخليال ووسوسة الشيطان

وأوشك على استنفاذ ما عنده من رصيد وهو جادّ  يف البحـث  ، كمن فقد عمله
وعـدم  ا، ولكنه يعلم عدم إمكانية احلصول عليه سريع، والتنقيب عن عمل آخر

ال ، ففي تلـك احلالـة  ، االقتراض من الغري إىل حني احلصول على عملإمكانية 
ويطرد من ، وجيوع وزوجته وأطفاله، يطلب منه أن ينتظر حىت يستنفذ كل رصيده

قبل الوصـول   اتيسر من األعمال فور بل يباشر ما، بيته لعدم دفع إجياره الشهري
  .ال يطيقون س مافإن القول خبالف ذلك فيه حتميل للنا، إىل هذه احلالة

يف معرض حديثـه عـن    -وقد تبىن ذلك الزرقاين رمحه اهللا  يف شرحه بقوله 
وحد االضطرار أن خياف على نفسه  اهلالك علما أو (...  :-املباح من األطعمة 



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٧١٦(

 

وهو فقه رشـيد  ، )١()وال يشترط أن يصري إىل حال يشرف معها على املوت، ظنا
لب هو املقصود هنا حبسب علم املكلف وخربتـه  والشك أن الظن الغا. ملن تأمله
  .وجتربته

ويتوقـف عـن   إليه فال ينبغي أن يركن  احمرم الًإذا باشر املسلم عم :الثالثة
  .البحث عن البديل املباح، بل جيب االستمرار يف البحث

، إذا كان املسلم على رأس عمله احملرم وأراد أن يتوب باإلقالع عنـه  :الرابعة
، إذا مل يكن له دخل غريه وكان حباجة ماسة إليـه  انه ترك العمل فورفال يطلب م

  .وما سوى ذلك فيجب عليه ترك العمل

فال بأس أن ينفق ، إذا جاز للمسلم العمل يف هذا القطاع للضرورة :اخلامسة
، على نفسه ومن يعول مما يتقاضاه من هذا العمل بقدر ما ترتفع بـه الضـرورة  

ـ أيضا، اجة وبقدر ما ترتفع به احل مـن أن   اوال يزيد عن ذلك أبدا، ملا تقرر فقه
مع مالحظة أن املقصود ذه القاعدة ، احلاجة ترتل مرتلة الضرورة يف إباحة احملظور

وذلك أننا نـتكلم  ثانيا، حىت تلحق ا احلاجة  أوالًهو اشتراط حدوث الضرورة 
يف هذه املسألة اإلمـام   ويبسط القول، عن أمر حمرمٍ قصدا ال تبيحه إال الضرورة

يف شرح ما حيل للمسلم أخذه إذا أطبق احلرام واحنسر احلالل  -اجلويين رمحه اهللا 
ومل جيد أهل األصقاع والبقاع ، الفصل مفروض فيه إذا عمّ  التحرميوهذا : (فيقول
مث يتعني االكتفاء بقدر احلاجة وحيرم ما ... .عن ديارهم إىل مواضع مباحة الًمتحو
ال أهل بلد معني إىل مكـان  قانت[ك عليهم فإن تعذر ذل. ...بالترفه والتنعم يتعلق

                                                
 .هـ١٤١١عام  ١بريوت؛ ط -لعلميةدار الكتب ا ١٢٥-٣شرح الزرقاين،  -الزرقاين  )١(



 معن القضاة/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٧١٧(

ولو اقتصروا على سد الرمق وانتظروا انقضاء ، وهم جمّ  غفري وعدد كبري] آخر
، فالقول فيهم كالقول يف الناس كافـة ، أوقات الضرورات النقطعوا عن مطالبهم

 - رمحه اهللا -من كالم اإلمام  وظاهر، )١(..).فيأخذوا أقدار حاجام كما فصلنا
  .اشتراط الضرورة وجواز الترخص يف أخذ ما يسد احلاجة فقط دون الترفه والتنعم

فال بد ، على دفع الضرورة واحلاجة امادام األمر مقتصر، واألخرية :السادسة
ويرجى له األجـر  ، من التخلص من املال الزائد بإنفاقه يف مصاحل املسلمني العامة

مث يتعني االكتفاء بقدر ( :وقد سبق قول اجلويين، لص من املال احلرامالتخ على نية
  .)يتعلق بالترفه والتنعم اوحيرم م، احلاجة

  :احلاجة املبيحة لألعمال احملرمة  وسيلة: املطلب اخلامس
للتوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إليها هي ما يفتقر  :احلاجة عند الفقهاء

 -دخل على املكلفـني  ، فإذا مل تراع، قة الالحقة بفوت املصلحةإىل احلرج واملش
وعادة ما يضرب الفقهاء هلا أمثلة بالعقود اليت ، )٢( احلرج واملشقة -على اجلملة 

ملا حتتويه هـذه  ، لم واحلوالة وغريهاكاإلجارة والس، أبيحت على خالف القياس
ومع ذلك جاء الشـرع  ، هامن بيع املعدوم واجلهالة وغري - يف اجلملة -العقود 

  .ن منعها يوقع الناس يف حرج وضيقٍإحيث  ؛بإباحتها للحاجة العامة إليها

                                                
، ٤٨٨-٤٨٦، الصـفحات  )الغيـاثي (الشهري بــ   -غياث األمم يف التياث الظلم -عبد امللك اجلويين) ١(

 -وقفات هادئـة   -صالح الصاوي . د: وانظر مناقشة وتعقبا آلرائه عند. هـ ١٤٠٠مطابع الدوحة، عام 
 .وما بعدها ٣٢ص  مرجع سابق،

 .، نقل بتصرف٩ص ٢الد األول ج -مرجع سابق   - املوافقات للشاطيب )٢(
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احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامـة كانـت أو   (لقاعدة  اقال السيوطي شارح
، وحنوهـا ة واجلعالة واحلوالـة  مشروعية اإلجار :)العامة(األوىل من «  :)خاصة

تضـبيب اإلنـاء بالفضـة جيـوز      :الثانيةومن  ...جوزت على خالف القياس
  .)١(»..للحاجة

للتخفيف ليس  اوالذي يظهر من العرض السابق أن القول باعتبار احلاجة سبب
جيوز للمكلف أن يترخص يف أمر حمرمٍ بالنص بسـبب   مبعىن أنه ال، على إطالقه

أو  بل ال بد أن تأيت الرخصة من الشرع ذاته، إمـا بـنص ّ  ، املشقة املعتادة فقط
إمنا جاءت  )احلاجة ترتل مرتلة الضرورة يف إباحة احملظور(فالقاعدة  ،بقياس جلي

  .ليس إال، يف إطار التأصيل لألحكام وبيان التناسق يف التشريع
ن هذه القاعدة  قاعدة أصولية وليست قاعـدة  إ :وما سبق  يدعو إىل القول

لناس لتباح هلم اإلجـارة أو  حاد اآيشترط حتقق احلاجة يف  مبعىن أنه ال، )٢(فقهية 
فاحلاجة يف هذه القاعدة  أمر كلي ، بل هي أحكام ومعامالت مباحة ابتداًء، السلم

رتب الشرع عليها بعض األحكام والر ويف ذلـك  ، ومل يتركها عبثا، خصمستمر
فغـريه  ، ما ثبت على خالف القياس( :لقاعدة امقرر - رمحه اهللا -يقول الغزايل 

القسم الثاين ما استثين من قاعدة سابقة ويتطـرق إىل اسـتثنائه   ( ):سعليه ال يقا
فهذا يقاس عليه كل مسألة دارت بني املستثىن واملستبقى وشارك املستثىن يف ، معىن

، هلا القاعدة الربا وال هادم افإنه مل يرد ناسخ، استثناء العرايا :مثاله، علة االستثناء

                                                
 .وما بعدها ٦٢ص   -مرجع سابق   -األشباه والنظائر للسيوطي ) ١(
 .١٢٨مرجع سابق،ص  -الفرق بني الضرورة واحلاجة -الشيخ عبد اهللا بن بيه: ذهب إىل ذلك) ٢(
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ولوال أنا .... .ألننا نراه يف معناه ؛عنب على الرطبفنقيس ال، لكن استثين للحاجة
  .)١()نشم منه رائحة املعىن مل نتجاسر على اإلحلاق

يقرر بذلك عدم التوسع يف قياس احلاجات غري املنصوص  - رمحه اهللا - فهو
علـة   :أي، )يتطرق إىل استثنائه معـىن (ويشترط أن ، ورد فيه نص عليها على ما

عنب على الرطب يف جواز بيعه بالزبيب متفاضال لعلـة مل  ولذلك قاس ال ؛متعدية
وهذا ما صرح به ابن حجر عند ، أو كون املتفاضل مثراُ، لعلها االدخار، يصرح ا

هل يلحق العنـب وغـريه   ، واختلف السلف(...  :شرحه حلديث العرايا بقوله
 :فعية منهمواختاره بعض الشا، وهو قول أهل الظاهر، فقيل ال، بالرطب يف العرايا

وقيـل  ، احملب الطربي، وقيل يلحق العنب خاصة وهو مشهور مذهب الشـافعي 
منقـول عـن    وهو، يدخر وهو قول املالكية، وقيل يلحق كل مثرة يلحق كل ما

 فكل علة ذكرها ابن حجر يصح نعتها بأا وصـف ظـاهر  . )٢()أيضاالشافعي 
وحدها كعلة للحكم كما  معتربة هنا) احلاجة(وليست ، منضبط تناط به األحكام

  .هو ظاهر
ويلخص املذهب قدامه يف سياق حديثه عن االستصالح أو املصاحل  السابق ابن

 فهذان الضربان ال( :فبعد أن ذكر أمثلة على احلاجيات والتحسينيات قال، املرسلة
فإنه لو جاز ذلـك كـان   ، جيوز التمسك ما من غري أصلٍ يف أنه ال انعلم خالفً

                                                
 .هـ ١٣٩٩عام  ٢، طبعة جامعة اإلمام، ط١/١٧٠روضة الناظر،  –ابن قدامه  )١(
 .هـ ١٤١٣عام  ١بريوت ط –، دار الكتب العلمية ٣٢٦-٣٢٥ص  -املستصفى -الغزايل) ٢(
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م يف ، وملا احتجنا إىل بعثة الرسل، شرع بالرأيلل اوضعيساوي العال يولكان العام
  .)١()فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه، ذلك

واحلرام لغريه تبيحه ، احلرام لذاته تبيحه الضرورة( :فإن قاعدة، إذا تقرر ذلك
أقرب للقواعد األصـولية منـها إىل    -أيضا  -هي ) احلاجة أو املصلحة الراجحة

وال يستثىن منها يف حالة احلاجة إال ما كان له أصل يف الشـرع  ، القواعد الفقهية
حكـم   وهـو ، ويف املوضوع حمل البحث والنقاش .يصح القياس عليه كما تقدم

فإن املطلب السابق انتهى إىل أن األعمال املتاحة ، العمل يف قطاع اخلدمات املالية
فال تبيحها إال ، النسيئة يف األعم األغلبيف قطاع اخلدمات املالية تندرج حتت ربا 

فلم يبق إال احلديث عن األعمال احملرمة وسيلة أو اليت خفّـت مرتبـة   ، الضرورة
  .للقول بإباحتها الًواليت قد تكون احلاجة مدخ، التحرمي فيها

سبق القول يف املبحث األول أن ممارسة الشركات ألكثر مـن نـوع مـن    
فقط افإن من الشركات ما، اخلدمات املالية ليس مضطرد تتخصص بنشاط واحد ،

وقد استفاض البالغ عند أهل العلم حبرمة التأمني التجاري بكـل   .الًكالتأمني مث
إال أن ، أنواعه مبا يغين عن إعادة عرض فتاوى اامع الفقهية حول هذا املوضوع

  .دخول ربا النسيئة على إطالقه يف هذه العقود مازال موضع نظرٍ وتأمل
فإن جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عـن منظمـة املـؤمتر     :وعلى سبيل املثال

أن ( :نص علـى  .م١٩٨٥اإلسالمي يف مؤمتره السنوي الثاين جبدة السعودية عام 
                                                

،مرجع سابق، وقد ذكر ذلك عند تتبعه لروايـات بيـع    ٤/٣٨٤ –فتح الباري  –ابن حجر العسقالين ) ١(
: لفة، ومفـاده وحديث العرايا مشهور يف الصحيحني بروايات خمت) ٢٠٧٣(بيع املزابنة، رقم : باب  -العرايا

 .جواز بيع الرطب بالتمر خرصا حلاجة الناس إليه
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عقد التأمني التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري 
احلرمـة   القرار ط، فقد أنا)اشرع ولذا فهو حرام، عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد

 :وإن كان الكثري من اامع قد نصت على وقوع الربا بنوعيه، بالغرر وليس بالربا
  .الفضل والنسيئة يف عقود التأمني

 -وممن شكك من العلماء املعاصرين يف دخول الربا يف عقود التأمني التجاري 
فقد قال ، سف الشبيلي حفظه اهللافضيلة الدكتور يو -باستثناء التأمني على احلياة 

 -٢( :يف معرض حديثه عن حكم التأمني التجاري ومناقشته ألدلة املانعني ما نصه
وهـي  (خـرى  أبنقود ) وهي أقساط التأمني(ألن التأمني مبادلة نقود  ؛أن فيه ربا
ويف حال التأمني على احلياة حتدد فوائد ربوية  .بدون تقابض وال متاثل) التعويض

  .للمؤمن له مع ما دفعه من أقساط إن بقي حيا حىت اية مدة العقدتدفع 
  :بعدم التسليم بأن فيه ربا ألمرين :نوقش هذا الدليل

للمؤمن ومنفعة وهي حتمله  اأن املعاوضة حقيقية بني نقود تدفع أقساطً، األول
وهي ليست مـن  ، فأحد البدلني هو منفعةَ، تبعة الكارثة وضمانه رفع أضرارها 

  .األموال الربوية

 بدليل أنه قد ال، عن األقساط الًن له ليس بدأن ما يدفعه املؤمن للمؤم :والثاين
وذلك إمنا ، وال يدفع إال حيث يقع اخلطر، يف كثري من حاالت التأمني ايدفع شيئً
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يكون على سبيل التبعية لتحمله تبعة احلادث ولو صح  هذا االستدالل ألمكـن  
  .)١()أا رباوصف أي مقامرة ب

، وسلم خبلو التأمني التجاري مـن الربـا  ، فإذا تقرر األخذ ذا الرأي الوجيه
ووجدت بعض الشركات اليت تقدم خدمة التأمني التجاري باستثناء التأمني  على 

 فأرجو أن ال، وظهرت حاجة معتربةَ شرعا للعمل يف مثل هذه الشركات، احلياة
ومن مـربرات   .)أن احلرام لغريه تبيحه احلاجة(ة لقاعد الًإعما، يكون بذلك بأس

  :القول باإلباحة ما يلي

تقوم بعض شركات التأمني يف بعض الواليات بإصـالح السـيارات    :أوالً
فإذا ، (AAA)كما سبق تفصيله عند احلديث عن شركة ، املتضررة من احلوادث

ما يدفعه املؤمن  ألن ؛وقع ذلك انتفى القول بدخول الربا يف هذه املعاملة بالذات
  .وليس ذلك من الربا باتفاق، له يقابله منفعة ظاهرة وهي إصالح السيارة

؛ حرمة اجلهالة والغرر الواقعني يف عقود التأمني أقل من حرمـة الربـا   :ثانيا
كجواز بيـع   ،ولذلك جاء الشرع بإباحة بعض املعامالت مع احتوائها على الغرر

ويف ذلك يقول النـووي   .)٢( احليطان واألساسالعقار مجلة وإن مل يعلم دواخل 
والصحة مع وجوده أنه إذا دعت احلاجة ، مدار البطالن بسبب الغرر( :رمحه اهللا

                                                
حبث منشور على موقع جممع فقهاء الشريعة، والكالم حمصـور   -التأمني يف أمريكا  -يوسف الشليب . د) ١(

 .يف التأمني التجاري
 .قيحممد حامد الف: بريوت، حتقيق -، دار املعرفة١٤٠ص  -القواعد النورانية  -ابن تيمية  )٢(
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إىل ارتكاب الغرر وال ميكن االحتراز عنه إال مبشقة ، جـاز   اأو كان الغرر حقـري
  .)١()وإال فال، البيع

ملا  ؛ا فيها من ربا الفضلبل جاء الشرع بإباحة بعض املعامالت على م :ثالثًا
هو متفق  ومن هذه املعامالت ما، تقرر أن حترميه من باب الوسائل وليس املقاصد

ومنها ما هو حمل خـالف لـيس   ، كبيع العرايا السابق بيانه، عليه وثابت بالدليل
يف مسألة بيع  لجمهورلكخالف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، بالقوي ولكنه معترب

  .صاغ بذهبٍ زائد على وزنهاحللي امل
وجيوز بيع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه من غري ( :قال ابن تيمية رمحه اهللا

 ما وجيعل الزائد يف مقابلة الصنعة سواًء كان البيع حاال أو مؤجال، اشتراط التماثل
، وإمنا قصد امل يقصد الثمنية يف احللي وكوا نقد :أي. )٢()مل يقصد كوما مثنا

إعـالم  (وقد انتصر ابن القيم لشـيخه بإسـهاب يف    .كالثياب ااعتبارها ملبوس
  .، فلرياجع يف موضعه)٣()املوقعني

فقد تدعو احلاجـة  ، إذا دعت احلاجة إىل االستفادة من خدمة التأمني :رابعا
وصورة املسألة أن ال جيد املسلم من العمـل  ، إىل العمل يف شركات التأمني أيضا

مـن ذوي   ال يليق بأمثاله وهـو  اوضيع الًأو أن جيد عم، دفع حاجتهاملباح ما ي
 فيباح له العمل يف شركات التأمني واألخذ بقدر مـا ، اهليئات واملروءات يف قومه

                                                
 .بريوت -،دار الفكر ٩/٢٥٨ -اموع شرح املهذب  -النووي ) ١(
ــي  )٢( ــة، ص  -البعل ــارات الفقهي ــكاة،   ١٢٧االختي ــع املش ــى موق ــة عل ــخة إلكتروني ، نس

www.almeshkat.net. 
 .وما بعدها١٤٠ - ٢إعالم املوقعني،  -ابن القيم ) ٣(
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وضابط املسـألة أن  ، ويتخلّص من الباقي بغري نية الصدقة كما تقدم، يسد احلاجة
ه العمـل يف شـركات   جاز ل، كل من كان فقريا يستحق األخذ من مال الزكاة

  .التأمني للحاجة

وما ، وجود لشركات تأمني ال تقوم بالتأمني على احلياة فيما أعلم ال :خامسا
سبق هو افتراض نظريّ  لبيان احلكم فيما لو وجدت شركات ال متارس التـأمني  

  .على احلياة
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  خالصـة المبحث
  

  :ميكن اخلروج بالنتائج التالية من هذا املبحث

صر اإلباحة األصلية للعمل يف قطاع اخلدمات املاليـة باألعمـال   تنح :أوالً
كإصالح السـيارات  ، واليت متارسها شركات اخلدمات املالية، التجارية غري املالية

وبيع املـواد الغذائيـة   ، والعمل يف حقل املواصالت واالتصاالت، وتعليم قيادا
مل يف شركات االستثمار كما ويعترب من املباحات الع. وأدوات البناء وغري ذلك

والتمويل اليت تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذلك العمل املؤقت الذي 
ال يقصد لذاته، كالتدريب امليداين الذي حيتاجه الطالب للتخرج من اجلامعة، على 

  .أن يتخلّص من املال بإنفاقه يف املصاحل العامة

أو مباشرة خدمة ، يف اإلدارة العلياكالعمل ، سوى ذلك من األعمال ما :ثانيا
، والقوى البشـرية ، والتسويق، وقسم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، العمالء

ألـا   ؛فهي من احملرمات حترمي مقاصد، وحسابات املخاطرة وغريها، والتمويل
اتفضي إىل التعامل بالربا قطع ولذلك فالعمل فيها حراما، أو غالب.  

جيوز مباشرا إال إذا حتققت  والوظائف احملرمة حترمي مقاصد ال األعمال :ثالثًا
فعندئذ ، أو كانت متوقعةً بغلبة الظن، الضرورة مبفهومها الشرعي يف حق األفراد

مع االسـتمرار يف  أيضا، جيوز مباشرة هذه األعمال لدفع الضرورة ودفع احلاجة 
  .البحث عن البديل املباح
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 اإلنفاق يف األمور التحسينية والكمالية مـىت كـان   جيوز التوسع يف ال :رابعا
مصدر املال من العمل يف قطاع اخلدمات املالية، بل جيب التخلص من املال الزائد 

  .بإنفاقه يف مصاحل املسلمني العامة

يطلب من املسلم التائب من معصية العمل يف املؤسسات الربوية أن  ال :خامسا
إمنا يكتفي بالبحث اجلاد و، ا حاجة ماسة هلذا العملمادام حمتاج  ايترك عمله فور

  .ولو بدخلٍ أقل، مادام يكفي لسد ضرورته وحاجته على حد سواء عن غريه

 قد يكون هناك وجه للقول بإباحة العمل يف شركات التأمني اليت ال :سادسا
ت وذلك إذا دع، لعدم ظهور الربا يف هذه العقود ؛تقدم خدمة التأمني على احلياة

  .امعتربة شرع هلذا العمل حاجة
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  نتائج البحث
  

والوظـائف  ، بعد هذه اجلولة يف قطاع اخلدمات املالية يف الواليات املتحـدة 
  :ميكن اخلروج بالنتائج التالية، املتاحة يف هذا القطاع

قطاع اخلدمات املالية يف الواليات املتحدة  قطاع عريض، وميتد ليشمل  :أوالً
وال ، واالستشارات والوسـاطة املاليـة   ، واالئتمان، واإلسكان، وكوالبن، التأمني

مـن   ابل متارس عـدد ، تتخصص الشركات عادةً يف خدمة واحدة فقط مما سبق
وبعض الشركات العمالقة تكـاد تـأيت علـى    ، معا األعمال واخلدمات يف آن

  .اخلدمات السابقة مجيعها

والذي عليه العمل ، االقتصادي الرأمسايلللنظام  اميثل هذا القطاع انعكاس :ثانيا
ال تكاد تنفك عنه معاملة ، ولذلك فإن التعامل بالربا ركن أساسي فيه ،يف أمريكا

امالية، فإما أن تكون املعاملة قرض يات اربويأو أن ، بصور متعددة الطرق واملسم
اتكون قرض لكنها تفضي إىل الربا حتما أو غالبـا، كمـا يف شـركات    احسن 

 وقليل  منها مايل ال، تكون مالية ولكنها تفضي إىل الربا حتما أو أن ال، االئتمان
  .يفضي إىل الربا كتجارة العمالت وإصدار الشيكات السياحية

وليس ، الربا الذي يتم التعامل على أساسه يف هذا القطاع هو ربا النسيئة :ثالثًا
  .لربا الفضل وجود يذكر
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املتاحة يف هذا القطاع تتظافر يف إمتام املعـامالت   الوظائف واألعمال :رابعا
  .اولكنها مبجموعها تفضي إىل الربا حتم، وتباشر الربا بدرجات متفاوتة، الربوية

ولذلك، فإن العمل يف هذا القطاع حمرم حترمي مقاصد، ال تبيحـه إال   :خامسا
  .على حدة الضرورة مبفهومها الشرعي، وتراعى ضرورة كل شخص

 .جيوز العمل يف هذا القطاع -بغلبة الظن  اولو توقع -عند الضرورة  :سادسا
وترتل احلاجة مرتلة الضرورة ، ويأخذ املسلم من مرتبه بقدر ما يدفع عنه الضرورة

، ، وال يزيد عن مقدار احلاجةأيضافيأخذ بقدر ما يدفع حاجته ، يف إباحة احملظور
ويرجى له الثـواب  ، حل املسلمني العامةبل يتخلص من املال الزائد بإنفاقه يف مصا

  .على ختلصه من املال احلرام

ال يطلب من املسلم التائب من العمل يف هذا القطاع التوقـف عـن    :سابعا
به االعمل فوررتإىل م ماسة بل يبقى وينفـق بقـدر ضـرورته    ، إذا كان حباجة

ر مـا يـدفع   بقد - كسابقه - وينفق، ويواصل البحث عن بديل مباح، وحاجته
  .الضرورة واحلاجة

ألن  ؛احلاجة فقـط بسبب ال مدخل للترخص يف العمل يف هذا القطاع  :ثامنا
، قاعـدة أصـوليةً كليـةً   ) احلاجة ترتل مرتلة الضرورة يف إباحة احملظور( :قاعدة

وقد جاءت لبيان إباحة الشرع لبعض املعامالت بالنص والـدليل   ، وليست فقهية
ذه القاعدة ما جـاء  وال جيوز أن تتعدى ه، خالف القياسحىت وإن كانت على 
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حترمي  احمرم امل تبِح أمر -على أي حال - ، وهي إال بقياس صحيح الشرع بإباحته
  .وإمنا أباحت بعض احملرمات وسيلة، مقاصد

قد يباح العمل يف قطاع التأمني التجاري للحاجة إذا خال من التأمني : تاسعا
وذلك ألن الشرع أبـاح بعـض    ؛فقهاء خبلوه من ربا النسيئةوقال ال، على احلياة

وسيلة، ومع ما فيها مـن   ألنه حمرم ؛املعامالت للحاجة  مع مافيها من ربا الفضل
  .للذريعة تبيحه احلاجة افكل ما حرم سد، الضرر لنفس السبب

يباح العمل يف الوظائف غري املالية اليت ال تفضي إىل الربـا يف هـذا    :عاشرا
، واملواصـالت ، والتجارة يف جمـال االتصـاالت  ، كإصالح السيارات، قطاعال

وغري ذلك الكثري مما هـو  ، إصدار اجلرائدو، وأدوات البناء، والفنادق، والعقارات
  .مباح ابتداًء

، كما يباح العمل يف قطاع االستثمار أو التمويـل اإلسـالمي  : عشر حادي
بشرط أن يشـهد  ، بذاته الًية أو مستقلغريه من املؤسسات الربو اسواًء كان تابع

فعندئـذ  ، أحد ممن يعتد بقوله أن شركة بعينها تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وكذلك العمل املؤقت الـذي ال يقصـد لذاتـه،    . يباح العمل يف هذه الشركة

كالتدريب امليداين الذي حيتاجه الطالب للتخرج من اجلامعة، على أن يتخلّص من 
  .لناتج عن هذا العمل بإنفاقه يف املصاحل العامة للمسلمنياملال ا

وبعد، فهذا ما يسر اهللا  مجعه حول موضوع العمل يف قطاع اخلدمات املالية 
  .يف الواليات املتحدة
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  قائمة المصادر والمراجع
 
دار  -اإلحكام يف أصول األحكام  -علي بن حممد أبو احلسن -اآلمدي -١

  . هـ ١٤٠٤عام  ١طبريوت، -الكتاب العريب

االختيارات الفقهية لشيخ اإلسـالم ابـن    -عالء الدين احلنبلي  -البعلي -٢
  .تيمية
 www.almeshkat.net نسخة إلكترونية على موقع املشكاة  :  
 قاالفرق بني الضرورة واحلاجة تطبي -الشيخ عبد اهللا بن حمفوظ -بن بيه  -٣

الة العلمية للمجلـس األورويب لإلفتـاء   ، على بعض أحوال األقليات املسلمة
  .والبحوث، العددان الرابع واخلامس

الفتاوى -أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، شيخ اإلسالم -ابن تيمية  -٤
  . م١٩٧٨بريوت، عام  -دار املعرفة للطباعة والنشر، الكربى
القواعد  - د احلليم بن عبد السالم، شيخ اإلسالمأمحد بن عب - ابن تيمية -٥

  .النورانية
  . حممد حامد الفقي: بريوت، حتقيق -دار املعرفة

مطابع ، غياث األمم يف التياث الظلم -عبد امللك بن عبد اهللا  -اجلويين  -٦
  . هـ ١٤٠٠الدوحة، عام 
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-سة قرطبةمؤس، املسند -اإلمام أمحد أبو عبد اهللا الشيباين  -ابن حنبل  -٧
  . مصر

بداية اتهد واية  - حممد بن أمحد بن حممد القرطيب -ابن رشد احلفيد  -٨
  .بريوت-طبعة دار الفكر، املقتصد
ح الزرقاين علـى  شر -حممد بن عبد الباقي يوسف الزرقاين  -الزرقاين  -٩

  .هـ ١٤١١عام  ١بريوت، ط - دار الكتب العلمية، موطأ اإلمام مالك
 -دار الكتـب العلميـة    -اإلاج  -علي بن عبد الكايف  -السبكي  -١٠

  .هـ ١٤٠٤عام  ١بريوت، ط
طبعة ، شباه والنظائراأل -عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد  -السيوطي  -١١

  .هـ١٣٩٨القاهرة عام  -مصطفى البايب احلليب
املوافقات يف أصـول   -إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي -الشاطيب  -١٢
  .عبد اهللا دراز: بريوت، حتقيق - دار الكتب العلمية -ةالشريع

ــد اهللا . د -الشــبيلي  -١٣ ــن عب ــا -يوســف ب ــأمني يف أمريك ، الت
www.amjaonline.org حبث منشور على موقع جممع فقهاء الشريعة بأمريكا: 

 -دار الفكـر ، اد الفحولإرش -حممد بن علي بن حممد  -الشوكاين  -١٤
  .م ١٩٩٢عام  ١بريوت، ط

ئة مع فتوى إباحة القـروض  وقفات هاد، صالح حممد. د - الصاوي -١٥
  .من مطبوعات جممع فقهاء الشريعة بأمريكا، الربوية
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مؤسسة ، إجابة السائل -ل الصنعاين األمري حممد بن إمساعي - الصنعاين -١٦
  .م١٩٨٦عام  ١بريوت، ط - الرسالة
بريوت، -دار املعرفة، فتح الباري -أمحد بن علي بن حجر -العسقالين  -١٧

  .هـ ١٣٧٩عام 
-دار الكتب العلمية، صفىاملست –حممد بن حممد أبو حامد  -الغزايل  -١٨

  .هـ ١٤١٣عام  ١بريوت، ط
، روضة الناظر وجنة املنـاظر  -عبد اهللا بن أمحد املقدسي  -ابن قدامة  -١٩

  .هـ ١٣٩٩عام  ٢بن سعود اإلسالمية، ط طبعة جامعة اإلمام حممد
عـام  -١طبعة دار السـالم ط ، الفروق –أمحد بن إدريس  -القرايف  -٢٠
  .م ٢٠٠١
ية العاملـة يف  شركات التمويـل اإلسـالم   -معن خالد. د -القضاة  -٢١

حبث مقدم للمؤمتر السنوي الثالث مع فقهاء الشريعة بأمريكا، ، الواليات املتحدة
  .وهو منشور على موقع امع. م ٢٠٠٥نيجريا يف يوليو واملنعقد يف 

عن  إعالم املوقعني -حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي  -ابن القيم  -٢٢
  .هـ ١٣٨٨القاهرة، عام  -دار الكليات األزهرية ، رب العاملني

دار ، بدائع الفوائد -حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي  -ابن القيم  -٢٣
  .بريوت، بدون رقم الطبعة أو التاريخ -يب الشرق العر
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فتـاوى اللجنـة    -اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية  -٢٤
  .موقع صيد الفوائد على شبكة اإلنترنت، دائمة لإلفتاءال

-طبعة دار الفكر، اموع شرح املهذب  -ابن زكريا حيىي  -النووي -٢٥
  .بريوت

  :توعلى شبكة اإلنترن -٢٦
 -A www.autoclubgroup.com 

 -B www.wikipedia.org     
 -C www.bankofamerica.com    
 -D www.colombiafunds.com  
 -E www.mycountrywide.com  

 -F www.fidility.com   
 -G www.chase.com  

 -H www.amjaonline.org  
 -I www.islamonline.net  

 -J www.saaid.net   
 -K www.almeshkat.net   
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 وم البلوىأثر الضرورة والحاجة وعم
فیما یحل أو یحرم من المھن 

في نطاق األعمال خارج  والوظائف
  دیار اإلسالم

  
  

  


  رئیس رابطة علماء بالد الشام

  ئیس قسم الفقھ اإلسالمي ومذاھبھأستاذ ور
  اذ الدراسات العلیا بجامعة دمشق أست

  اً القانون بجامعة اإلمارات سابقعمید كلیة الشریعة و
  عضو بالمجامع الفقھیة 

  النائب الثاني لرئیس المجمع
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حكم المھن والوظائف في :أوالً 
  :المجاالت اآلتیة

 العمل في المجال اإلعالمي .١
 قطاع تقنیة المعلومات .٢
 العمل في شركات بطاقات التأمین .٣
  العمل في شركات التأمین .٤

  العمل  في أجھزة الضرائب .٥
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  تقدیم
  

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على سيدنا حممد 
  :وبعد ،بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله

سيما ل الوظيفي أصبحت معقدة وصعبة، الفإن احلياة املعاصرة يف جمال العم
ة يف البالد غري اإلسالمية، حيث وجدت أعمال جديدة تتطلب خربات معينة ودقيق

أو خطرية، لكنها مشوبة بشوائب، فينبغي بيان حكم الشرع اإلهلي فيها، سواء يف 
الظروف واألحوال العامة أو املعتادة، حيث ال ضرورة وال حاجة،  أم يف بعـض  
األحوال اليت تحمل املسلم على املخاطرة وقبول العمل حيث ضاقت سـبله، ومل  

ال حترمي أو ال شبهة فيهـا، مـع    يعد من املتيسر وجود فرصة عيش كرمي أخرى،
  .توافر حالة الضغط أو احلاجة للعمل

بد للعامل من إبداء الرأي فيها أمام كثرة األسئلة أو االسـتفتاءات حـول   وال
مدى مشروعية العمل يف جماالت العمل اجلديدة، من دون أن تتوافر فرصة العمل 

طلب بيان احلكم الشـرعي  واألعمال املعاصرة اليت تت. يف أعمال ظاهرة املشروعية
يف ممارستها كثرية، منها جمال العمل اإلعالمي، وتقنية املعلومـات، وشـركات   

  .بطاقات االئتمان، وشركات التأمني، ودوائر حتصيل الضرائب يف وزارات املالية
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الختالطهـا بـاحلرام    ؛وليس من السهل إبداء رأي حاسم يف هذه األعمال
و وجود بعض الشبهات فيهـا، أو مراعـاة حـال    ، أاالصريح، أو الضمين أحيان

الضرورة احلاجة حلفظ أموال املسلمني يف أيدي املسلمني أنفسهم، بسبب خطورة 
عند إدخال نظام  الًترك العمل فيها، واستيالء غري املسلمني عليها، كما حدث فع

ء البنوك التقليدية يف كل بلد إسالمي، حيث كانت فتاوى التحرمي مؤدية إىل امتال
هذه البنوك بغري املسلمني، وندرة وجود املسلمني الذين يشغلون الوظائف العديدة 
فيها، ويف هذا بالتأكيد خطر على املتعاملني أنفسهم، وعلى مالية األمة، وحتكّـم  
فئات معينة فيها، وحرمان غريهم منها، بسبب إعالن التحرمي على املسـلمني يف  

  .دة يف إجناز العمل الربويالعمل فيها، الشتماهلا على املساع
ولكن البد من إسهام برؤية معاصرة يف جمموعة األعمال املـذكورة، لرفـع   
احلرج عنها، وعدم التورط يف اإلمث باملشاركة فيها، مع تفويض األمر واحلكم هللا 
تعاىل يف شأا، ومع رجاء القبول وعدم مؤاخذة اهللا تعاىل للمفتني الذين جييـزون  

ألن من اجتهد فأخطأ فله أجر  ؛ه الوظائف املنتشرة يف كل مكاناالشتغال يف هذ
  .واحد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران

فيهـا،   همة العسرية وبيان احلكم الشـرعي يف هذه امل عز وجلأستعني باهللا 
فلكل امرئ ما نوى، واملستشار مؤمتن، والدين النصيحة، واهللا وحده إمنا يتقبل من 

  .رام الواضح أو املشتبه فيهاملتقني البعيدين عن احل
يث األصل ببقاء حكم التحرمي العام يف هذه وال مناص لنا إال التصريح من ح

األعمال، ولكن ميكن األخذ يف بعض األحوال ببعض األحكام االستثنائية كنظرية 
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الضرورة الشرعية، ومراعاة احلاجة امللّحة، وظروف عموم البلوى إذا توافرت، أو 
  .راهة العمل املشتبه فيه، ال القول بتحرميهالقول مبجرد ك

واهللا "وفيما يأيت بيان احلكم الشرعي االجتهادي يف بعض األعمال املذكورة، 
اهللا تعاىل التوفيق واهلدايـة   الًسائ ، )١("يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه

ألن العصمة  ؛من احتماالت الزلل واخلطأ استغفر اهللا سلفًاألحب األعمال إليه، و
  .  ال تكون إال لنيب أو رسول مرسل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مسلم يف صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع علـى تـالوة    أخرجه) ١(

، )٤٢٩٥(، وأبو داود يف سننه كتـاب األدب، بـاب يف املعونـة للمسـلم     )٤٨٦٧(القرآن وعلى الذكر 
املقدمة، ، وابن ماجة يف سننه يف )١٣٤٥(والترمذي يف سننه كتاب احلدود باب ما جاء يف الستر على املسلم 

 ).٢٢١(باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم 
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  بھا بعض األدلة الشرعیة التي یمكن االستدالل 
  في القول بإباحة العمل

  
إن اللجوء إىل القول بالتحرمي أو احلظر حيسنه كل الناس الذين هلم صلة بالعلم 

  .لراسخون يف العلمالشرعي، ولكن القول باإلباحة املقيدة أو املطلقة ال حيسنه إال ا
أمـا  : والذي ميكن االستدالل به إما نصوص شرعية، وإما قواعـد فقهيـة  

يف حـال  القرآن الكرمي  الواردة يف )١( اآليات اخلمس الًالنصوص الشرعية فهي أو
 p q   r s t  u v  w x  ﴿: الضرورة االستثنائية، ومنـها 

y  ﴾)ريفهايت تفهم من تعوذلك بشرط توافر ضوابط الضرورة الشرعية ال ،)٢ :
أو  ،)٣( مل يتناول احملظور، أو خشية ضياع املال كلـه  وهي اخلشية على احلياة إن

ـ هي ما يترتب على عصياا خطر، كما يف اإلكراه امللجـئ و  وف اهلـالك  خ
دد مصلحته الضرورية، وال تـدفع إال   ،)٤(اجوع أو أن يكون الشخص يف حال

  .)٥( بتناول حمظور ال ميس حق غريه

                                                
: ، وآية أخرى يف األنعام١١٥: ، وآية النحل١٤٥: ، وآية األنعام٣: ، وآية املائدة١٧٣: وهي آية البقرة) ١(

١١٩.  

 .١١٥: النحل) ٢(
 .٢٦٢، ٤٣ص، أصول الفقه ألستاذنا الشيخ حممد أبو زهرة) ٣(
 .٣٠٦ص، خ مصطفى الزرقاءاملدخل الفقهي العام للشي) ٤(

 - ٦٥ص، )نظرية الضـرورة الشـرعية  (أصول الفقه، املرجع السابق، وانظر ضوابط الضرورة يف كتايب ) ٥(
٦٨. 
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إن احلالل ": حديث البخاري ومسلم: ومن نصوص بعض األحاديث النبوية
بين، وإن احلرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن 
اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقـع يف الشـبهات وقـع يف    

فهي تشـتبه بـاحلالل   ، أي مشتبهة بني احلالل واحلرام، )١("ثحلديا... احلرام
والعمل بالشبهة مكروه كما ذكره النووي رمحة اهللا يف شرح احلـديث  . واحلرام

وهـو  . )٢( فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة، وكان السؤال عنه بدعة: بقوله
فهو جمرد ورع ارأي احلنفية أيض .  

با ما صح عن ابن مسعود أنه سئل عمن لـه جار يأكل الر: يؤكد هذا االجتاه
أجيبوه، فإمنـا  : عالنية، وال يتحرج من مال خبيث يأخذه، يدعوه إىل طعام، قال

، اأو حرام اإال خبيثً اال أعلم له شيئً: ويف رواية انه قال له. اهلناء لكم والوزر عليه
  .)٣( أجيبوه: فقال

بنحـوه عـن اإلمـام أمحـد      الًنق -وفسـر ابن رجب احلنبلي املشـتبه 
بأنه مثل أكل بعض ما اختلـف يف حلـه أو   : - األئمة وإسـحاق وغريمها من

إما يف األعيان كاخليل والبغال واحلمري والضب، وشرب مـا اختلـف يف   : حترميه
حترميه من األنبذة اليت يسكر كثريها، ولبس ما اختلف يف إباحة لبسه من جلـود  

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
  .٢٥ص، شرح األربعني النووية) ٢(
ثمن، فهـو  بيع السلعة بثمن آجل من غري قبض الثمن، مث شراؤها من املشتري بأقل من ذلك ال: بيع العينة) ٣(

 .جسر إىل الربا



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٧٤٤(

 

 )٢( رقوالتـو  )١( السباع وحنوها، وإما من املكاسب املختلف فيها كمسائل العينة
  .)٣( وحنو ذلك

مث ذكر ابن رجب حكم املشتبه يف رأي احلنابلة، فذهب بعضـهم إىل أنـه   
مكروه، وآخرون إىل أنه حرام، وأيد كل فريق قوله بآثار عن الصحابة والتابعني، 

ـ     الًوأطال ابن رجب يف ذلك، ومال إىل القول بالتحرمي من غـري تصـريح، عم
ألن العمل باملشتبه ذريعة إىل ارتكاب احلرام  ؛رائعمبذهب احلنابلة القائلني بسد الذ

ببعض األحاديث، مثل حديث  الًالذي يعتقد بأنه حرام بالتدرج والتسامح، وعم
ال يبلغ العبد أن يكون مـن  ": عبد اهللا بن يزيد الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه

٤("ا مما به بأساملتقني، حىت يدع ما ال بأس به حذر(.  
اخلالصة من شائبة الرياء والعجب  )أي املباحات(قبول الطيبات ومنها حديث 

قال رسـول اهللا  : قالرضي اهللا عنه والسمعة وحنوها، روى مسلم عن أيب هريرة 
وإن اهللا أمر املؤمنني  ،"إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا": صلى اهللا عليه وسلم

 q r s     t u v ﴿: مبا أمر به املرسـلني، فقـال تعـاىل   

                                                
 .١٣٤/ ١جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ) ١(
به يف  عهو شراء الشخص السلعة إىل أجل، مث بيعها لغري بائعها األول، ألخذ مثنها، واالنتفا: بيع التورق) ٢(

  .احلال
 .١/١٢٩: جامع العلوم واحلكم، بتحقيق الباحث) ٣(
 .١٤٤-١/١٣٤املرجع السابق ) ٤(
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)٧٤٥(

w﴾)تعاىل وقال ،)١ :﴿ M    N    O    P    Q    R    S    T   
U V W X Y   Z  ﴾)والطيب هو احلالل. احلديث ،)٢.  

 عن احلسن بن علـي سـبط   )أي الشك(ومنها حديث االمتناع من الريبة 
وهو دليل  ،)٣("دع ما يريبك إىل ما ال يريبك": صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
ي ينبغي له أال يأكل املال الذي فيه شبهة، كما حيرم عليه أكل املـال  على أن املتق

  .احلرام

  :بعض القواعد الشرعية يف جمال األعمال
وضع الفقهاء جمموعة قواعد فقهية مستمدة من األدلة الشـرعية املعتمـدة،   

  حوها، ـال والوظائف املعاصرة ونـتضيء الطريق أمام اإلفتاء واملفتني يف األعم
  :)٤(منها

                                                
  .٥١: املؤمنون) ١(
 .١٧٢: البقرة) ٢(
، )١١٦٥٦( رضـي اهللا عنـه  أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثرين من حديث أنس بن مالك  )٣(

هذا حـديث حسـن صـحيح،    : ، وقال)٢٤٤٢(والترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
، والدارمي يف سننه كتاب البيوع، )٥٦١٥(لشبهات والنسائي يف سننه كتاب األشربة، باب احلث على ترك ا

، وقال اهليثمي يف جممـع  ١٨١/ ١، وحسنه النووي يف اموع )٢٤٢٠(باب دع ما يريبك إىل ما ال يريبك 
إسناده صحيح، وكذلك : ٢١٠/ ٣رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر يف تغليق التعليق : ٩٥/ ٥الزوائد 

 .٤٤/ ١، وصححه األلباين يف اإلرواء ١٦٩/ ٣أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند 
  .٢٦٢-١٨٢ص : دراسة مقارنة للباحث -نظرية الضرورة الشرعية  )٤(



 البحرين -المؤتمر الخامس 
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صلى  مستمدة من قوله )٢١/ جملة -م(» الضرورات تبيح احملظورات«قاعدة 
أي ال يباح يف اإلسالم إحلاق الضـرر   ،)١("ال ضرر وال ضرار: " عليه وسلماهللا

بالنفس أو إضرار اآلخرين؛ ويؤيد ذلك اآليات اخلمس الواردة يف الضرورة، كما 
 r ﴿: وذة من آيات الضـرورة وهي مأخ) ٢٢/ م (» الضرورة تقدر بقدرها« .تقدم

s t  u﴾.  

̈  §﴿ : من قوله تعاىل املأخوذة) ١٧/ م (» املشقة جتلب التيسري«: وقاعدة

© ª     «     ¬   ®      ̄  ﴾)وقوله سبحانه، )٢ :﴿ z     {     |      

إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثـوا  " :وقوله صلى اهللا عليه وسلم، )٣(﴾ ¡   �    ~    {
 .)٥("خري دينكم أيسره " ،)٤("ن معسري

املشقة الزائدة اليت ال يتحملها اإلنسان عادة، وتفسد علـى  : واملراد باملشقة
  .م باألعمال النافعة غالباالنفوس تصرفاا، وختلّ بنظام حياا، وتعطل عن القيا

                                                
حديث حسن أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ مرسالً، عن عمرو بن حيىي عن أبيه، واحلاكم يف املسـتدرك  ) ١(

 .الصامت رضي اهللا عنهماوالبيهقي عن أيب سعيد اخلدري، وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن 
 .١٨٥: البقرة) ٢(
 .٧٨: احلج) ٣(
 .أخرجه الشيخان وغريمها من حديث أيب هريرة ) ٤(
  .رواه أمحد من حديث األعرايب بسند صحيح) ٥(
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)٧٤٧(

واحلاجـة  ، )٣٢/م(» مة أو اخلاصة ترتل مرتلة الضرورةاحلاجة العا«: وقاعدة
حيتاجون إليها فيما ميس مصاحلهم العامة من زراعة وصناعة  أن الناس مجيعا: العامة

  .وجتارة وسياسة عادلة وحكم صاحل

أن حيتاج إليها فئة من الناس كأهل مدينـة، أو أصـحاب   : واحلاجة اخلاصة
  .حرفة معينة، أو حيتاج إليها شخص أو أشخاص حمصورون يف ظرف ضيق

عدم االستجابة هلا ضيق وحـرج، أو عسـر    هي اليت يترتب على: واحلاجة
على املخالفة من احلاجة،  افهي مبعىن الضرورة، لكن الضرورة أشد باعثً. وصعوبة

  .إذ هي ما يترتب على خمالفتها ضرر وخطر يلحق بالنفس وحنوها
الضرورة تقدر بقـدرها   :وهي مبعىن ،»امليسور ال يسقط باملعسور«: وقاعدة
  .ملأمورات، ال املنهياتا يف نطاق ا لكن يعمل

، أي الذرائع احملرمة، وهي كـل مـا   »العمل مبقتضى سد الذرائع«: وقاعدة
يتوصل به إىل الشيء املمنوع املشتمل على مفسدة، وأساس احلكم عليها قضاًء ال 

هو النظر يف مآالت األفعال، أي غاياا املترتبة عليها من  :ديانة كما بين الشاطيب
دة أو ضرر، فينظر إىل نتيجة العمل، فإن كانت النتيجة مصلحة، مصلحة أو مفس

اكانت الوسيلة مطلوبة شرعأو مفسدة، كانت الذريعة  ا، وإن كانت النتيجة ضرر
ألن ما يؤدي إىل املطلوب مطلوب، والفساد ممنوع، فما يؤدي إليه  ؛اممنوعة شرع

 .ممنوع
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لعن اهللا اخلمر ": يه نص، مثلوقد اتفق العلماء على حجية الذرائع فيما ورد ف
وشارا، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها واحملمولة 

  .)١("إليه، وآكل مثنها

آكل الربـا   صلى اهللا عليه وسلملعن رسول اهللا ": ومثل رواية ابن مسعود
  .امفكل من أعان على احلرام عليه إمث مرتكب احلر ،)٢("وموكله وشاهده وكاتبه

إىل الربا، فأخـذ   اواحنصر االختالف يف الذرائع يف بيوع العينة املتخذة جسر
من أصول الفقه، ومل يأخذ به احلنفية  الًاملالكية واحلنابلة واإلمامية مببدأ الذرائع أص

  .والشافعية
أي شيوع البالء حبيث يصعب على املـرء   »العسر وعموم البلوى«: وقاعدة

مـا يشـق االحتـراز عنـه يف الطهـارات      د عنه، فكل التخلص منه أو االبتعا
والنجاسات، وأفعال العبادات، وبعض األلبسة كاحلرير بسبب احلكة أو احلرب أو 
يف أثناء قتال األعداء، أو ممارسة بعض العقـود والتصـرفات كعقـود السـلَم     

احتمال الوجود (واالستصناع مع أا واردة على شيء معدوم مشتمل على غرر 
وعقود اإلقالة واحلوالة والرهن والقرض والشركة والصـلح والوكالـة    ،)دموالع

وحنوها مـن العقـود    ،واإلجارة واملساقاة واملزارعة واملضاربة واإلعارة واإليداع

                                                
، وصححه ابن السكن، ورواه بلفظ آخر يف بعـض أنـواع   رضي اهللا عنهأخرجه أبو داود عن ابن عمر ) ١(

صـلى اهللا  لعن رسـول اهللا  "، ورواته ثقات، ورواه الترمذي عن أنس أيضا بلفظ العشرة الترمذي وابن ماجه
 ..". عليه وسلم

هم سواء، وللبخاري حنـوه مـن   : وقال" وشاهديه"رواه أبو داود وغريه، ورواه مسلم عن جابر بلفظ ) ٢(
 .حديث أيب جحيفة



 وهبة الزحيلي/ د

 هاء الشريعة بأمريكامجمع فق

)٧٤٩(

مببدأ اليسر والتسامح وكل ما له صبغة  اللمشقة، وأخذً ااملشروعة واخليارات درًء
  .دينية

بعض العادات، كحفـالت األعـراس   لكن ادعاء عموم البلوى يف ممارسة 
املختلطة، وااملة يف اجللوس على موائد املشروبات الكحولية، ورفع احلجـاب  

ألن ذلـك ال   ؛امرفوض شرع: الشرعي عن النساء يف خارج البيوت، يف أي بلد
  .ايشق االحتراز عنه إطالقً

ألعمـال  هذه بعض القواعد واملبادئ الشرعية اليت  حنتاج إليها يف ممارسـة ا 
والوظائف اجلديدة اآلتية من خارج بالد اإلسالم، وقد ذكرا باختصار حـىت ال  
يتكرر بياا عند االستدالل ا يف حترمي أو منع العمل الوظيفي حبسـب معـايري   

االشريعة املطهرة، أو يف إباحتها استثناء ومؤقت.  
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)٧٥٠(

 

  المبحث األول
  العمل في المجال اإلعالمي 

  
أن األصل يف األشياء واألفعال والتصرفات  )١(يف أصول الفقه القاعدة املقررة

األصل يف األشياء النافعة اإلباحة، ويف األشياء الضارة «واملكاسب اإلباحة، أو أن 
، وما غلب ضرره على نفعه اوأن ما غلب نفعه على ضرره كان مباح. »التحرمي

٢(رام احلالل، وإذا اجتمع احلالل واحلرام يف فعل غلب احلاكان حرام(.  
اومن املعلوم أن اإلعالم أصبح يف عصرنا احلاضر مهم  وأضـحى يف  اجـد ،

بعض األوساط هو السلطة الرابعة، فله تأثريه على السياسة وعلى أفكار اجلماهري، 
وعلى إجناز املشاريع، وعلى وضع اخلطـط احلربيـة والعسـكرية، والصـناعية     

وطب وحماماة وغريها، بل ويف اال الديين والزراعية، واخلدمات احلرة من هندسة 

                                                
، شـرح العضـد  ١٠٨/ ٢: تفتازاين، التلويح على التوضيح لل٢/١٦٢: مسلّم الثبوت البن عبد الشكور) ١(

وما بعـدها، الـدر املختـار ورد     ١/٩٧: ، األشـباه والنظائر البن جنيم٢/٣١٥: على خمتصر ابن احلاجب
: ، اإلحكـام لآلمـدي  ٢/١٢٩، ١/٤٦: ، ط دار الطباعة العاشرة مبصر، املستصفى للغزايل٣/٢٦٧: احملتار

ط مطبعة اإلمـام بالقـاهرة، إرشـاد الفحـول       ٨٧٠: اإلحكام البن حزم، ، مطبعة صبيح مبصر٣/١٨٥
 – ٤٤ص: ، نظرية اإلباحة عند األصوليني والفقهاء لألستاذ الدكتور حممد سالم مدكور٢٥١ص: للشوكاين

  .، ط دار الفكر بدمشق٣٧ – ٣١ص: ، نظر الضرورة الشرعية للباحث٦٢
ما اجتمع احلالل واحلـرام  : "وحديث ،"دع ما يريبك إىل ماال يريبك : "هذا مستمد من احلديث املتقدم) ٢(

الذي أخرجه عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود، وذكره احلافظ الزيلعي مرفوعـا،  ، "إال غلب احلرام احلالل
: ، األشباه والنظـائر البـن جنـيم   ٤/٣١٤: نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي(وضعفه البيهقي 

  ).ية احلموي، الطبعة القدمية مع حاش١/١٤٤
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والتربوي والثقايف وعالج بعض ظواهر التخلف، والبيئة وغريها، وإجيـاد بعـض   
األنشطة احملتاج إليها للدولة واتمع، والتحذير من املخاطر، والتنبيه على ما حيقق 

الدول، مـن   التقدم والنهضة والتطور، وجماة العدوان، ومنافسة العامل اآلخر بني
  .أعمال وخطط تنموية وتصحيحية وتوجيهية

واإلعالم يف أي مكان يف العامل متشابه يف الغالب، وتأثريه ملمـوس، فقـد   
سقط نظام حكم، ويقيم نظامامات املركزة على رئيس أو  ايآخر، وقد تكون اال

حظة أو مال ،وزير أو مسئول أو قائد حريب أو سياسي ذات أثر بالغ تستنفر عناية
  .السلطات اليت تبادر إىل إقالته

وال ينجو قطاع عام أو خاص، أو نشاط فردي أو مجاعي من رقابة اإلعالم 
وموظفيه والقائمني عليه حبكم تغلغل عناصره يف خمتلف فئات اتمـع واألمـة   

  .والدولة
ومتارس أجهزة اإلعالم أنشطة متعددة سرية وعلنية مثل الصـحافة ونشـر   

اد الربامج املتنوعة يف اإلذاعتني املرئية واملسموعة، وحتقيق الوثـائق،  األخبار، وإعد
وتقييم املواقف، وبيان مدى النجاح واإلخفاق يف األحاديث املعلنة واملذاعة، ونشر 
املسلسالت والقصص التارخيية والثقافية، واملسرحية والفنيـة، مـع رسـومات    

  . ةوإعالنات وأغان وموسيقى، وبرامج نافعة أو ضار
ومن يتردد على وسائل اإلعالم املختلفة، يدهش من كثرة ما يرى من إرادات 
وعناوين عمل، وأنشطة واختصاصات وأعمال، يف الليل والنهار، مما يدل علـى  

  .أمهية وخطورة اإلعالم وأجهزته املتعددة
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أما احلكم على التوظف يف اال اإلعالمي يف املؤسسات غري اإلسالمية ويف 
ري اإلسالمية، فال خيلو من نفع أو ضرر، وقد يتمكن املسلم الواعي مـن  الدول غ

درء الضرر الفادح املوجه ألمته أو لنفسه بطرق خمتلفة وأساليب عديدة، وأمـام  
هذه الساحة املمتلئة بأعمال اخلري والشر، ينبغي احلذر الشديد مـن التوظـف يف   

  .سالمأعمال اإلعالم الغريب أو الشرقي يف خارج ديار اإل
والذي أراه أن الدوائر املتخصصة يف أجهزة اإلعالم متعددة، فإذا علم املوظف 

ال اإلعالمي أن عمله بعيد عما يلحق ضرربأمة اإلسـالم، كـان عملـه     ايف ا
امشروع ألن عمل املسلم جائز  ؛وال ميكن القول فيه باملنع وال ضرر فيه، اومباح

 اعصية حمضة كالكنائس واألديرة، أو كان منافيعند غري املسلمني ما مل يكن يف م
ملصاحل األمة املسلمة، فهو جائز ال  القيم اإلسالم واألخالق اإلسالمية، أو مصادم

  .إشكال فيه
أما ما كان فيه ضرر حمقق للمسلمني، كالتحريض على دولة مسلمة أو شعب 

دة متنافية مع الدين أو مسلم، كإذاعة األخبار الضارة باألمة، أو كانت الربامج املع
اخللق، أو تتعارض مع مصاحل األمة املسلمة، أو مقاصد الشريعة، فالعمل يف هـذا  

ال يكون حراماا وعلى املسلم أن ميتنع عن كل ما يضر أو يسيء لدينـه  اشرع ،
وخلقه ومصلحة أمته، أو يصادم شرع اهللا، وعليه االستقالة إذا تعـذر االعتـذار   

  .آزق واملشكالت والشبهات الضارةوالتهرب من امل
ال  اأن العمل اإلعالمي حساس ومهم وحيوي، فما كان منه ساقطً: واحلاصل

غري ضار جاز التوظف فيه، وال يسأل املسلم  احيل التوظف فيه، وما كان منه مفيد
ألن احلياة املعاصرة شبكة معقدة، وإذا منعنا املسـلم مـن    ؛عن أعمال اآلخرين
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كات احلياة، عطَّلنا طاقاته وأنشطته وحرمناه من الكسب الذي قد الدخول يف شب
عن اإلسالم ايكون بأشد احلاجة إليه، وقد يدفع ضرر.  
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  المبحث الثاني

  قطاع تقنیة المعلومات 
  

من املعلوم أن العصر احلديث هو عصر املعلوماتية يف احلاسـوب، وتقنيـة   
ألنشطة يف الدولة واملؤسسـات  املعلومات على شبكة اإلنترنت اليت عمت مجيع ا

واألفراد بل ويف املنازل ومكاتب التسلية للصغار، وكذا يف أعمال الكبار يف خمتلف 
جماالت األعمال الصناعية، واخلدمات املتطورة يف األعمال العسكرية، وأعمـال  

  .البنوك وشركات التأمني وغريها
اجلامعات املختلفة،  وأقبل الشباب والفتيات على التخصص يف جمال التقنية يف

واملكاتب اخلاصة، وصار هذا االختصاص اجلديد شغل املتعلمني واملتعلمـات يف  
كل مكان، ووجد بعض املسلمني واملسلمات فرصة ساحنة للعمـل يف أمريكـا   

  .وأوروبا وغريها

  فهل يعد هذا العمل مشروعا من الناحية الدينية بضوابط، أو أنه حرام؟
من مضاعفات واستغالل برامج احلاسـوب يف أنشـطة    وذلك ملا يؤدي إليه

كثرية، سهلة ومعقدة، ومل تعد أعمال املصارف التقليدية واإلسالمية تستغين حبال 
  .من األحوال عن هذه الربامج والتقنيات املختلفة

من املؤكد أن قطاع تقنية املعلومات إذا تأكد فيه واضع الربنامج، أو علم، أو 
امه يف احملرمات كأعمال البنـوك وشـركات التـأمني    غلب على ظنه، استخد
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ملا فيه اوالقطاعات العسكرية املوجهة ضد األمة املسلمة، فيكون العمل فيه حرام ،
وهـم املالكيـة   (على ما قرره مجاعة من الفقهـاء   امن الضرر واإلضرار، قياس

، ومنع الناس من ، وبيع السالح يف الفتنةامن منع بيع العنب لعاصره مخر )واحلنابلة
زراعة املخدرات، فهو بيع فاسد ويأمث صاحبه، وهم القائلون مببدأ أو أصل سـد  

 األن الباعث السيئ أو القصد اخلبيث يؤدي إىل فساد العقد وإبطاله، جتنب ؛الذرائع
للضرر، وإزالة للمفسدة، ومثله إهداء العدو هدية لقائد اجليش املسلم، واإلهـداء  

  .)١(، فذلك يقصد به الرشوةللحكّام واملوظفني
وهذا أخذ بنظرية السبب أو مبذهب اإلرادة الباطنة يف العقود لـدى فقهـاء   

  .القانون الالتيين
أما إذا مل يعلم القائم بإعداد الربامج التقنية أو إصالح عيوـا أو إصـالح   
 شبكات االنترنت بأن هذه الربامج تستعمل يف املعامالت احملرمة، كأعمال البنوك
وشركات التأمني واخلطط واألعمال العسكرية أو إلضرار املسلمني، فال أرى هذا 

االعمل ممنوع ألن جمرد االحتمال ال يؤدي للقول بالتحرمي، وهذا سائغ يف  ؛اشرع
الذين ال يقولون مببدأ سد الذرائع، وهذا ما يفيت بـه   ،)٢(مذهيب احلنفية والشافعية

از إصالح املذياع والتلفاز وغريها مـن اآلالت  علماء العصر، وأنا منهم، من جو

                                                
: ، املوافقـات للشـاطيب  ٤٠٤، ٤/٢٦٣: ، مواهب اجلليل للحطـاب ٢/١٤٠: بداية اتهد البن رشد) ١(
  .  ١٤٨، ١٣١، ١٢١، ١٠٨، ٣/١٠٦: ، أعالم املوقعني٢٢٢، ٤/١٧٤: ، املغين البن قدامة٢/٢٦١
، الـدر  ٥/١٢٥: للزيلعي، تبيني احلقائق ٤/١٨٩: ، بدائع الصنائع للكاساين٨/١٢٧: تكملة فتح القدير) ٢(

  . وما بعدها ٢/٢٧: ، مغين احملتاج٣/٨٥: ، األم للشافعي٥/٢٧٣: املختار ورد احملتار
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على مسـتعمل هـذه    االيت قد تستعمل يف احلالل أو احلرام، فيكون اإلمث مقصور
  .عن أعمال غريه الًاآلالت، أما الصانع أو املصلح فليس مسؤو

بدليل أن هؤالء القائلني بعدم حجية سد الذرائع جييزون هـذه األعمـال يف   
  .ا يف احلرام، ولكن مع الكراهة فقط يف نصوص الشافعيةحال العلم باستعماهل

فيقضي بعدم جواز هذه األعمال يف  ،أما التورع واالحتياط وترك املشتبه فيه
فيقصرون  ،رأي القائلني بتحرمي املشتبه، وأما القائلون كالشافعية بكراهة املشتبه فيه

  .القول على جمرد الكراهة ال التحرمي
 االحتراز من التعامل يف الـربامج التقنيـة مـع كـل    أن صعوبة : واحلاصل

ال تكون مسوغة يف رأي بعض الفقهاء للقـول   املؤسسات ذات املعامالت احملرمة
ال حمدودللغاية، بسبب أن اإلباحة احملضـة   ابالتحرمي، وإال كان العمل يف هذا ا

 ئ، وكل امريندر وجودها يف عاملنا املعقد والكبري والواسع االجتاهات واألنشطة
لعدم قصده ارتكاب احلرام، وإمنـا   الًمبا كسب رهني، وال يكون املتسبب مسؤو

  .قصده جمرد إبداء املعلومات واملعارف
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  المبحث الثالث

  العمل في شركات بطاقات التأمین
  

  :بطاقات التأمني ثالثة أنواع

ـ أو بطاقة ال(بطاقة احلسم الفوري  -النوع األول حب املباشـر مـن   س
  :)الرصيد

فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته،  ،وهي اليت يكون حلاملها رصيد بالبنك
على السندات املوقعة منه، وهي كما يبـدو   وأجور اخلدمات املقدمة لـه، بناًء

ا آية فائدة ربوية ؛اجائزة شرع ألنه ال يترتب على التعامل.  

إلقراض املؤقت من أو بطاقة ا(بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل : الثاين النوع
  :)غري زيادة ربوية ابتداًء

يف حدود معينة، حبسب  اوهي اليت مينح فيها البنك املصدر حامل البطاقة قرض
يف وقت حمـدد،   الًفضية أو ذهبية، ولزمن معني جيب تسديده كام: درجة البطاقة

 ،متفق عليه عند اإلصدار، يترتب على حاملها لدى تأخري السداد زيـادة ربويـة  
  :بشروط ثالثة اجائزة شرع اهذه أيضو

أخر عن سداد املبلغ املسـتحق  أال يشترط على حاملها فائدة ربوية إذا ت -١
إن : عند اجلمهور، لكن احلنابلة يقولون اشرع افإذا اشترط كان العقد فاسد، عليه
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ح الشرط الفاسد يف املعاوضات املالية ال يفسدها، فما مل يتلبس املتعامل بالربا يص
  .عمله

  .أال يتعامل ا فيما حرمته الشريعة، وإال سحبت منه البطاقة -٢
٣ - ايف حال إيداع حامل البطاقة مبلغ بصفة ضمان، جيب النص على  انقدي

أن املؤسسة تستثمره لصاحله بطريق املضاربة املشروعة، مع قسمة الربح بينه وبن 
  .املؤسسة حبسب النسبة احملددة

أو بطاقـة اإلقـراض الربـوي    (بطاقة االئتمان املتجدد  -النوع الثالث 
  :)والتسديد على أقساط

وهي اليت متنحها البنوك املصدرة هلا لعمالئها، على أن يكون هلم حق الشراء 
يف حدود مبلغ معني، وهلم تسهيالت يف دفع قرض مؤجل علـى   اوالسحب نقد

ـ  ددة هـي الزيـادة   أقساط، ويف صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، بفائدة حم
ألا تشتمل على عقد  ؛أنه حيرم التعامل ذه البطاقة: الربوية، وحكمها الشرعي

  .)١(إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة، بفوائد ربوية
ار اإلسالم، ال يف ديار قات االئتمان هذه خارج دياوأما العمل يف شركات بط

ة املتعينة واملؤقتة فقط، حيث ال يوجد جائز للحاج –يف تقديري  –فهو  اإلسالم،
ألن االعتماد على هـذه   ؛اعمل آخر يف شركات أخرى نشاطها كله مباح شرع

إليه يف بالد الغرب والشرق لعدم توافر األمـن يف محـل    االبطاقات أصبح حمتاج
                                                

، معجم املصطلحات التجاريـة والتعاونيـة، ٥٤٤ - ٥٣٧ص، املعامالت املاليـة املعاصـرة للباحث) ١(
  . أمحد زكي بدوي
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ألصحاب احلقوق باحلصـول علـى    االنقود، يف داخل الدول وخارجها، وضمان
  .مصاحلهم يف األسواق والفنادق واملطاعم وحنوها مستحقام وحتقيق

ألن النوع الثاين من هذه البطاقات  ؛وقصر العمل على احلاجة املتعينة واملؤقتة
 ؛عرضة لفرض الزيادة الربوية عند التأخر عن سداد الديون املستحقة يف زمن معني

يف شركات  وألن النوع الثالث هو قرض بفائدة منذ البداية، فاشتمل أغلب العمل
بطاقات االئتمان على دفع فوائد ربوية، وكل من أعان على الربا بأي نشـاط أو  
تقدمي عون أو كتابة وثائق سواء يف جمال اإلصدار أو يف جمال التسـويق، يكـون   

واحلاجـة مثـل   ، إمث آكل الربا وموكله، كما تقدم يف احلديث النبـوي  الًمتحم
هذه الشركات االنتقال إىل شـركات   الضرورة تقدر بقدرها، فعلى املوظف يف

أخرى خالية من احملظورات الشرعية، وعليه متابعة البحث عن هذه الشـركات  
  .بالقدر املمكن
يف خارج ديار اإلسـالم   اأن العمل يف هذه الشركات سائغ أحيان: واحلاصل

ارعاية ملصلحة مؤقتة فقط، وبقدر احلاجة للعيش الكرمي، حيث ال يرحم أحد أحد 
  .والقاعدة العامة القول بالتحرمي. تلك األوساط املادية أو الرأمسالية يف
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  المبحث الرابع

  العمل في شركات التأمین
  

تعددت أنشطة التأمني يف خمتلف البالد، سواء يف جمال التأمني على البضـائع  
املستوردة أو على العقارات واملتاجر واملصانع، أو التأمني على احليـاة بصـوره   

وهي التأمني حلال الوفاة، والتأمني حلال البقاء، والتأمني املختلط وهـو  : الثالث
  .)حال الوفاة وحال البقاء(الصورة الغالبة، املشتمل على صوريت التأمني السابقتني 

هي احملرر الذي جرى العمل على اختـاذه  : ووثيقة التأمني أو بوليصة التأمني
  . )١(وسيلة إلثبات عقد التأمني

عمل يف شركات التأمني ذات القسط الثابت والذي يهدف إىل الـربح  أما ال
العقود (ألن هذا التأمني من عقود الغرر  ؛اخارج ديار اإلسالم، فهو حمظور شرع

والنهي عن عقود الغرر أصل من أصول الشـريعة، من غري تفرقة بني  )االحتمالية
  صلى اهللا عليه وسلميب أن الن" :حديث أيب هريرةـالبالد اإلسـالمية وغريها، ل

  
  

                                                
، املعامالت املالية املعاصرة للباحـث، املرجـع   وما بعدها ٢٢٣ص، نظرية الضرورة الشـرعية للباحث) ١(

  .  ٢٨٧ – ٢٦٩ص، السابق
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صـلى  أن النيب : ، وحديث ابن مسـعود)١("ى عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر
  .)٢("ال تشتروا السمك يف املاء فإنه غرر": قال وسلم اهللا عليه

أو عند احلاجة ولكن يف األحوال االستثنائية وعند وجود الضرورة بضوابطها، 
فيجوز للمقيم يف  -واحلاجة تقدر بقدرها من الضرورة وكل  -العامة أو اخلاصة 

خارج بالد اإلسالم الذي حيتاج ملقومات العيش أن يبحث عن عمل يف شركات 
فإن مل جيد فرصة عمل كرمية، جاز لـه العمـل يف  اأخرى يباح نشاطها شرع ،

شركات التأمني التقليدية للضرورة أو احلاجة حبسب ظروفه وأحوالـه، مبقـدار   
آخر، وجب االنتقال إليـه،   امشروع الًه، فإذا وجد الشخص عماكتساب معيشت

وإذا وجد يف الدولة تأمني إسـالمي  . وترك كل ما يشوبه احلرام أو خيتلط باحلرام
  .وهو التأمني التعاوين أو التكافلي، فال جيوز اللجوء لشركات التأمني التقليدية

                                                
، )٢٧٨٣(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الـذي فيـه غـرر    ) ١(

، والنسـائي يف سـننه كتـاب    )١١٥١(والترمذي يف سننه كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع الغرر 
، وابن ماجة يف سننه كتاب التجارات باب النهي عن بيع احلصاة وبيع الغرر )٤٤٤٢(ع احلصاة البيوع باب بي

)٢١٨٥.(  
 رضـي اهللا عنـه  أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن مسعود ) ٣(
لسـمك يف املـاء   ، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب البيوع، باب ما جاء يف النـهي عـن بيـع ا   )٣٤٩٤(
: فيه إرسال بني املسيب وعبد اهللا والصحيح وقفه، وكذلك قـال الـدارقطين يف العلـل   : ، وقال)١٠٦٤١(

واملوقوف أصح، وكذلك قال اخلطيب البغدادي وابن اجلوزي والذهيب، وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسـند  
  ). ٦٢٣١(إسناده ضعيف، وضعه األلباين يف ضعيف اجلامع : ٢٥٠/ ٥
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  المبحث الخامس

  العمل  في أجھزة الضرائب
  

شاط الدول احلديثة، وقامت بأعباء كثرية، واحتاجـت ألمـوال   لقد اتسع ن
طائلة، سواء يف أعماهلا السياسية الداخلية، وعالقاا مع الدول األخرى وما تتطلبه 
السفارات والقنصليات وتوابعها من امللحقني العسكريني والثقافيني واإلعالميني، 

اريع الضخمة واملرافق العامة من أو أنشطتها االقتصادية لبناء املصانع الكربى واملش
إنشاء حدائق وطرق وتعبيدها، ومصانع ومؤسسات عمرانية وغريهـا كحمايـة   
البيئة، أو وزارات عديدة معروفة كالدفاع واالقتصاد واإلعالم والتربية والثقافـة،  
والداخلية واخلارجية واملالية والصناعة والزراعية، والصحية وغريها، وكل ذلـك  

هائلة، فتغطيها إما من مواردها العامة، كالنفط والسياحة والصناعة  يتطلب نفقات
والزراعة، وإما من الضرائب املباشرة وغري املباشرة، والـيت أصـبحت يف غايـة    
احلساسية واخلطورة وتتصاعد بنحو واضح من أجل متويل اخلدمات واملراقبة العامة 

  .وغري ذلك

  وعة ؟ فهل تعد هذه الضرائب مشروعة أو غري مشر
ال شك بأن أكثر الضرائب عادلة ومشروعة، وقد أجاز فقهاؤنـا للحـاكم   
العادل إصدار تشريعات ضريبية جديدة على املواطنني حبسب الوعاء املناسب من 

مببدأ الضرورة أو  اضرائب الدخل واإلنتاج والعقارات والسلع االستهالكية، أخذً
زايل والعز بن عبد السالم والنـووي  احلاجة العامة، وأفىت القرطيب والشاطيب والغ
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ـ     الًوغريهم جبواز فرض ضريبة اخلراج على األراضي اليت ميلكهـا األغنيـاء عم
باملصلحة، إذا خال بيت املال، واحتاجت الدولة إىل نفقات للدفاع وما يتطلبه من 

  . )١(صناعة السالح أو استرياده
تكثري اجلنود لسـد الثغـور    إىل امفتقر امطاع اإذا قررنا إمام«: الشاطيبقال 

ومحاية املُلْك املتسع األقطار وخال بيت املال، وارتفعت حاجات اجلند إىل مـا ال  
هلم يف احلال،  اأن يوظف على األغنياء ما يراه كافي الًيكفيهم، فلإلمام إذا كان عد

إىل أن يطهر مال بيت املال، مث إليه النظر يف توظيف ذلك على الغالت والثمـار  
ومبا أن فـرض  . )٢(»ريها، كيال يؤدي ختصيص الناس بـه إىل إحياش القلوبوغ

أغلب هذه الضرائب مشروع، فيجوز العمل يف وزارات املال وأجهـزة فـرض   
وحتصيل الضرائب، وهكذا احلكم يف مجيع وزارات الدولة وإن كان بعض أعماهلا 

وغريه مـن إباحـة   مببدأ  الغلبة والكثرة، وكما قرر ابن حزم  اغري مشروع، أخذً
  . الشراء من األسواق، وفيها املنهوب، واملغصوب، واملسروق وغريه

أو كانت اوأما إذا كانت بعض الضرائب غري مشروعة أو ظاملة، أو مكوس ،
وه غري شرعية، فال شك بأـا  النفقات العمومية فيها إسراف أو إنفاق على وج

 )٣("خل اجلنة صـاحب مكـس  ال يد":صلى اهللا عليه وسلملقوله  ؛احرامتكون 
                                                

  . ٢٢٠ص، نظرية الضرورة الشرعية للباحث) ١(
  .   ٢/١٢١االعتصام للشاطيب ) ٢(
صـلى اهللا عليـه   أخرجه أمحد يف مسنده من مسند الشاميني من حديث عقبة بن عامر اجلهين عن النيب ) ٣(

، وأبو داود يف سننه كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، بـاب يف السـعاية علـى الصـدقة     )١٦٦٥٦( وسلم
، )١٦٠٦(، وسكت عنه، والدارمي يف سننه كتاب الزكاة باب كراهية أن يكون الرجـل عشـارا   )٢٥٤٨(

  ).٦٣٤١(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
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وقـال   ،من النـاس  )أي غري العادلة(وهو الذي يأخذ الضريبة : واملراد به العشار
النقصان، فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة، فهو صاحب : املكس: البيهقي
قـال   ،ما يأخذه: العاشر، واملكس: اخليانة، واملاكس: واملكس يف األصل ،مكس
  . )١(س من أعظم املوبقات، وعده الذهيب من الكبائروفيه أن املك: الطييب

وحينئذ تكون املكوس هي الضرائب الظاملة، أو الناقصة املقـدار الشـرعي   
ونسبة هذه الضرائب يف عصرنا قد تكون قليلة . الواجب على األغنياء من الزكاة

 وهذا غـري وارد  - إذا قورنت بغريها، فإذا ختصصت أو متحضت يف دوائر معينة
  .ا، واملتورط فيها آمثًافيكون العمل فيها أو جبايتها حرام - اآلن من الدولة

  
  

                                                
، مطبعة مصـطفى حممـد، الطبعـة األوىل    ٦/٤٤٩: فتح القدير شـرح اجلامع الصغري للعالمة املناوي) ١(

  .م١٩٣٨/ه١٣٥٧
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  الخاتمة
  

من املعلوم أن األصل يف األشياء واألفعال والتصرفات واملكاسب اإلباحـة،  
بقواعد  الًوإذا ثبت التحرمي فيجب التزامه إال للظروف أو األحوال االستثنائية، عم

  .، وعموم البلوى وحنوهاالضرورة واملشقة واحلاجة

  :وبناًء عليه، تعرف أحكام األعمال اآلتية يف خارج ديار اإلسالم

   :العمل يف اال اإلعالمي
هذا العمل سواء يف جمال إعداد الربامج أم يف جمال اإلذاعة املسموعة واملرئية، 

ل ما يتناىف إال إذا كان يف العم ،جائز للحاجة املتعينة ،أم يف جمال التسويق والدعاية
مع الدين أو اخللُق، أو يتعارض مع مصاحل األمة املسلمة، أو مقاصـد الشـريعة   

االعامة، فيكون العمل حينئذ حرام اشرع.  
بد مـن  ألن أرض اهللا واسعة، وال ؛واهللا هو الرزاق وامليسر لألعمال األخرى

  .ةالبحث والتنقيب عن موارد الرزق احلالل، والصرب على األحوال الضيق

   :قطاع تقنية املعلومات

خيتلف احلكم بني حالة العلم أو غلبة الظن، وعدم ذلك، ففي حال العلم أو 
الظن الغالب باستخدام الربامج أو إصالحها أو إصالح الشبكة فيما هـو حـرام   

كأعمال البنوك وشركات التأمني واألنشطة العسكرية املوجهة ضد األمة  ،اشرع
وهـم  (على ما قرره مجاعة من الفقهـاء   ا، قياساحراماإلسالمية، يكون العمل 
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وبيع السـالح يف الفتنـة،    االذين منعوا بيع العنب لعاصره مخر )املالكية واحلنابلة
لة األصل املشهور وهـو  وزراعة املخدرات وتسويقها وحنو ذلك مما يدخل يف مظ

قع الفاعل يف ألن الباعث السيئ أو القصد اخلبيث يفسد العقد، ويو ؛سد الذرائع
اإلمث والضرر لنفسه ولغريه، وهو أخذ بنظرية السبب يف العقود أو مبذهب اإلرادة 

  .الباطنة، وهو اجتاه قانوين يعمل به بعض فقهاء القانون الالتيين
وأما يف حال عدم العلم أو الظن الغالب باسـتخدام التقنيـات احلديثـة يف    

مة شرعااملعامالت احملرون ، ا، فيجوز شرعوهو اجتاه احلنفية والشافعية الذين ال يعد
سد الذرائع حجة يف الشريعة، إال فيما هو منصوص عليه، كسب آهلة املشـركني  

  .أمامهم، وحترمي عشرة أعمال متعلقة باخلمر، وأفعال أربعة يف تسهيالت الربا

  :العمل يف شركات بطاقات االئتمان

نوعها، فإن كانت بطاقـة   خيتلف احلكم الشرعي يف هذه البطاقات حبسب
وهي اليت ال تشتمل على  ،)أو بطاقة السحب املباشر من الرصيد(احلسم الفوري 

ضم فائدة ربوية، فيجوز العمل يف مؤسساا، سـواء السـحب واإلصـدار أو    
، واخلدمات كالفنادق واملطاعم الًاالعتماد عليها يف املعامالت من شراء و إجيار مث

بطاقة اإلقراض املوقـت  (بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل  وأما إن كانت. وحنوها
فيجوز العمل يف الشركة إذا اقتصر الفعل على ذلك،  ،)ابتداًء من غري زيادة ربوية

ومتكَّن حامل البطاقة من سداد املبالغ املدفوعة عنه يف زمن معني، ومل تضم عليـه  
  .فوائد ربوية
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قراض الربـوي والتسـديد علـى    أو بطاقة اإل(وأما بطاقة االئتمان املتجدد 
ألن سداد املستحقات يعتمد على قرض ربوي  ؛فالعمل يف شركتها حرام ،)أقساط

اصريح، وهو حرام شرع.  
وعلى كل حال، يكون العمل يف خمتلف شركات بطاقات االئتمان خـارج  

م توافر األمن يف محـل  لعد ؛املتعينة فقطللضرورة أو احلاجة  اديار اإلسالم جائز
  .قود، وال جيوز يف بقية األحوال األخرى العاديةالن

  :العمل يف شركات التأمني
الشتمال التأمني ذي القسـط  ؛األصل يف العمل يف هذه الشـركات حرام

سواء يف ديار اإلسالم أم خارجها، وسواء يف خمتلف  )احتماالت(الثابت على غرر 
أما إذا كـان التـأمني   . صانعأنواع التأمني على احلياة، والعقارات، واملتاجر وامل

حلاجة متعينة، وال يوجد بديل إسالمي وهو التأمني التعاوين أو التكافلي، فيجـوز  
التأمني يف رأي بعض املعاصرين كالدكتور الربوفسيور الصديق حممـد الضـرير،   

  .وجيوز بالتايل العمل يف تلك الشركات التقليدية، وال جيوز يف رأي األكثرين

  :زة الضرائبالعمل يف أجه
إذا كانت الضريبة عادلة، والدولة حباجة لألموال لصرفها يف النفقات العامة، 
الدفاعية والثقافية والصحية وحنوها، فيجوز فرض هذه الضـرائب للضـرورة أو   

بإفتاء فقهائنا كالقرطيب والشاطيب  الًاحلاجة العامة، وجيوز العمل يف أجهزا، عم
الضـريبة  (السالم والنووي جبواز فرض ضريبة اخلراج والغزايل وعز الدين بن عبد 
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على األغنياء إذا خال بيت املال واضطرت الدولة للدفاع عن حـدودها   )العقارية
  . وأهلها

 ،)العشور(وأما إذا كانت الضريبة ظاملة أو غري مشروعة وهي ضريبة املكوس 
  .فال جيوز جبايتها وال العمل يف أجهزا، واهللا حيب املتقني
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ا   حكم المھن والوظائف في نطاق : ثانیً
  األعمال التجاریة الحدیثة
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومـن وااله،  
  :وبعد

هذا هو البحث الثاين يف بيان أحكام بعض املهن والوظائف يف نطاق األعمال 
ة اليت تتداخل فيها اعتبارات متعددة، وتشتبك فيهـا أحكـام   االقتصادية املعاصر

وجوب اجتنـاب  : احلالل واحلرام، واملشتبه فيه، وحيتاج األمر إىل مالحظة أمرين
احلرام، والعمل باالحتياط والورع يف إصدار احلكم، ولو كانت هنالك رغبة إىل 

ي حيث كان رسـول اهللا  للمنهج النبو االتيسري والتسامح ما مل نقع يف اإلمث، اتباع
وهذا . "إذا خير بني أمرين، اختار أيسرمها ما مل يكن مأمثًا" صلى اهللا عليه وسلم

  .هو منهجي الدائم يف إصدار الفتاوى
وحمور هذه املهن والوظائف وهو احملور الرابع من حماور املؤمتر السنوي اخلامس 

املنامـة يف شـوال  -البحرينمـع فقهاء الشـريعـة، املنعقد فـي دولـة 
لتلبية رغبات  العاملني يف  م ذو أمهية حيوية٧/١١/٢٠٠٧-٢٤ هـ املوافق١٤٢٨

  . بعض املشاريع يف بالد الغرب
ـ   مـن اهللا   اوأستعني باهللا تعاىل يف بيان أحكام بنود هذا احملور السـتة، راجي

  .التوفيق
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  المبحث األول

  العمل في توكیالت محالت بیع األطعمة السریعة
  

توجد بعض املشروعات الناجحة يف الغرب، واليت يسـارع  : نص السؤال هو
املستثمرون إىل أخذ توكيالا، والقبول ذه التوكيالت يقتضي القبول بكل مـا  
تقدمه من مبيعات، ومنها ما يشتمل على بعض احملرمات، وال سبيل إىل اسـتثناء  

ر يف هذه التـوكيالت، مـع   هذه املنتجات احملرمة، فما مدى مشروعية االستثما
وجود هذه الشوائب؟ وهل ميكن استئجار عامل غري مسلم ليتـوىل بيـع هـذه    

  ؟لتخلص منهااملنتجات احملرمة مع فصل أرباحها وا
  .ومن أمثلة هذه احملرمات بيع حلم اخلرتير وبعض املشروبات الكحولية املسكرة

يها احلالل مع احلرام، أن بيع منتجات هذه احملالت التجارية خيتلط ف: واجلواب
ألن  ؛إبرام عقد البيع، أم قام به عامل مستأجر غري مسلم اسواء أكان املسلم مباشر

حصيلة الريع من أرباح البيوع تصب يف صندوق املشروع ويقع كله يف ملكيـة  
  .القائم بالعمل املستحق له يف العقد اإلداري

به الدوام واالستثمار طوال  والظاهر أن قبول املسلم بإدارة هذا املشروع يراد
مدة االتفاق، فال ينطبق عليه األخذ برخصة الضرورة أو احلاجة املاسة للحفـاظ  

ـ  اعلى النفس من اهلالك جوع الضـرورات تبـيح   ( ا، باعتبـارات أن أو عطش
اجة اليت الضرورة أو احل(ألن أثر أو حكم الضرورة مؤقت ومقدر، و  ؛)احملظورات

  .)يف حكمها تقدر بقدرها
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)٧٧٣(

ويكون احلكم حينئذ هو حتـرمي مثـل هـذه التـوكيالت أو إدارة هـذه      
ومبـا أن   )١("اهللا تعاىل إذا حرم شيئًا حرم أكل مثنه"ألن  ؛املشـروعات الناجحة

مان يف الشريعة اإلسالم، فيكون مثنها حرامواالنتفـاع بـه   ااخلمر واخلرتير حمر ،
سبه خبيث حىت ولو اقتطع الربح حرام، والبيع يف ذاته فاسد، والفاسد حرام، وك

  .وختلص صاحبه بالتصدق به إىل احملتاجني
: رضي اهللا عنهاحلديث املتفق عليه عن أيب مسعود األنصاري : ودليل التحرمي

ى عن مثن الكلب، ومهر البغـي، وحلـوان    صلى اهللا عليه وسلمأن النيب "
  .)٢("الكاهن

أي  - يع كيفياته جيب التصدق بهواختار ابن القيم أن هذا املال احلرام يف مج
ألنه دفعه باختياره يف مقابل عـوض، ال ميكِّـن    ؛وال يرد إىل الدافع - عند التوبة

صاحب العوض استرجاعه، فهو كسب خبيث جيب التصـدق بـه، وال يعـان    
  .)٣(صاحب املعصية حبصول غرضه ورجوع ماله

                                                
، ومالـك يف موطئـه كتـاب    )٢٩٥٧(قاة باب حترمي بيع اخلمر أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املسا) ١(

، وأمحد يف )٤٥٨(، والنسائي يف سننه كتاب البيوع باب بيع اخلمر )١٣٣٤(األشربة باب جامع حترمي اخلمر 
، والـدارمي يف سـننه كتـاب    )٢٨٢٤(مسنده من مسند بين هاشم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

 ).٢٠١١(ع اخلمر وشرائها األشربة باب النهي عن بي
، ومسلم يف صـحيحه  )٢٠٨٣(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب مثن الكلب ) ٢(

  ).٢٩٣٠(كتاب املساقاة باب حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 
  .املرجع واملكان السابق) ٣( 



 البحرين -المؤتمر الخامس 

 

)٧٧٤(

 

وشارا، وساقيها، لعن اهللا اخلمر، ": وكذلك أحاديث أخرى يف اخلمر، منها
وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، واحملمولة إليـه، وآكـل   

  .)١("مثنها
فصاحب املشروع هو آكل الثمن، الذي تقع عليه اللعنة، سواء أكـان هـو   

أم غـري   ااملباشر للبيع أم غريه ولو من غري املسلمني، وسواء أكان الشارب مسلم
  .مسلم

  .)٢("إن الذي حرم شرا حرم بيعها": هللا عليه وسلمصلى اومنها قوله 

هو أن العمل يف توكالت حمالت بيع األطعمة السريعة، املختلطة : واخلالصة
وال سبيل إىل استثناء املنتجـات احملرمـة بفصـل    اباحلالل واحلرام، حرام شرع ،

خه، ألن عقد البيع ذاته فاسد وحرام، والفاسد جيب فس ؛أرباحها والتخلص منها
  .وكسبه خبيث، ويأمث فاعله

لكن تطهري املال ميكن بفصل أرباح األطعمة احملرمة والتصدق ا، ألنه سبيل 
  .التخلص من املال احلرام

                                                
ابن السكن، ورواه بلفظ آخر يف بعـض أنـواع   ، وصححه رضي اهللا عنهأخرجه أبو داود عن ابن عمر ) ١(

صـلى اهللا  لعن رسـول اهللا  "العشرة الترمذي وابن ماجه، ورواته ثقات، ورواه الترمذي عن أنس أيضا بلفظ 
  ..". عليه وسلم

منتقى األخبار (أخرجه أمحد ومسلم والنسائي عن ابن  عباس، ورواه احلميدي يف مسنده عن أيب هريرة ) ٢(
  .، ط أوىل ١٣٥٧ط العثمانية املصرية  ٨/١٦٩: جلد مع نيل األوطار للشوكاينالبن تيمية ا
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)٧٧٥(

  المبحث الثاني

  بطاقات الصرف اآللي
  

توجد هذه البطاقات يف كثري من األماكن لتمكن طاليب الشراء : نص السؤال
اجة إليه، ومن املعلوم أن من النـاس مـن   من احلصول على بعض النقد عند احل

مقابل  ايسحب من حسابه مباشرة، وال حرج يف ذلك، ومنهم من يسحب قرض
نسبة ربوية يبدأ حساا على الفور مبجرد السحب، فما مدى مشروعية توفري مثل 

ا ملثل هذه هذه املاكينات يف احملالت اخلاصة مقابل نسبة جتعل ملن يوفر لديه مكان
  كينات ؟املا

ال شك بأن ظاهرة السحب الفوري من احلساب يف نوافذ بعـض  : اجلواب
املصارف التجارية أو العقارية أو الزراعية وغريها، سهلت احلصول على النقـود  
عند احلاجة الضاغطة إليها، وهي من تطورات استخدام اآلالت التقنية احلديثـة،  

اوأصبحت مرغوب للوقت، افيها ومقبولة توفري لزمحة االنتظار يف بيـوت   اوتفادي
  .هذه املصارف

فإن كان السحب من حساب الساحب مباشرة، فهو عمل مشروع، ال حرج 
  .وال إشكال فيه

وأما إن كان السحب من غري حساب الساحب، وإمنا من طريـق القـرض   
والربا باإلمجاع . الربوي، فهو عمل حرام وغري مشروع، الشتمال العمل على الربا
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)٧٧٦(

 

حىت  )١(﴾ وحرم الربا﴿  :رمات يف اإلسالم، لقوله تعاىلبائر املوبقات واحملمن ك
لغري البنك، وحيتاج ذلـك إىل نفقـات،    اولو كان مكان الصرف اآليل مستأجر

وهو يعلم أنه يستخدم يف احلـرام،   اولكن من الفوائد الربوية، ألن من آجر مكان
  .له اقتراف احلرام ارتكب إمث فاعل احلرام، ألنه سهل

والربا يكون يف البيوع ويف القروض، ويكون كل من البيع والقرض املشتمل 
ى عن سلف وبيع صلى اهللا عليه وسلمألن النيب  ؛اعلى الربا حرام )والسلف )٢ :

هو القرض يف لغة أهل احلجاز، وروي عن أيب بن كعب، وابن مسعود، وعبد اهللا 
ومعنـاه  . )٣()اوا عن قرض جر نفع(أم   عنهمارضي اهللابن سالم، وابن عباس 

  .اموقوفً اصحيح تؤيده قواعد الشريعة، حىت وإن كان حديثً

                                                
 .٢٧٥: البقرة) ١(
أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا ) ٢(

، وسكت عنه، )٣٠٤١(، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده )٦٦٢٤(عنهما 
، )١١٥٥(، والترمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء من كراهية بيع ما لـيس عنـدك   "ال حيل: "بلفظ
، )٤٥٣٢(وهذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف سننه كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البـائع  : وقال

، وصححه ابن حزم )٢٤٤٧(طني يف بيع يف سننه كتاب البيوع باب يف النهي عن شر" ى: "والدارمي بلفظ
، وصحح إسناده ٣/١٢٢، وابن القيم يف األعالم ٢٩/٥٢٨، وابن تيمية يف جمموع الفتاوى ٨/٥٢٠يف احمللى 

  ).٣٥٠٤(، واأللباين يف صحيح أيب داود ١١/١٣٢أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند 
، منتقى األخبار مـع نيـل    ٢٤٥ص : التلخيص احلبري(حديث موقوف، لكن له حكم احلديث املرفوع ) ٣(

 ).٢/٥٣: ، بلوغ املرام مع سبل السالم ٥/٢٣٢: األوطار
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)٧٧٧(

  المبحث الثالث

  العمل في مجال صرف الشیكات
  

توجد بعض احملالت اليت تتخصص يف صرف الشيكات مقابل نسبة : السؤال
يتمكنون من التعامل املباشر منها، حيث يتقدم إىل هذه احملالت يف الغالب من ال 

مع البنوك ألسباب قانونية تتعلق باإلقامة وحنوها، فتأخذ منهم هذه الشـيكات،  
مقابل نسبة منها، فما مدى مشروعية هذا العمل؟ اوتقدم إليهم بدهلا نقد  

فإن كان  .إما أن يكون الشيك حال األداء أو الوفاء أو مؤجل الوفاء: اجلواب
ـ  : الشيك حال األداء  الًفيجوز أخذ األجر عن خدمات التحصيل الفعليـة، عم

  .بقاعدة اإلجارة أو مشروعية الوكالة بأجر
وأما إن كان الشيك مؤجل األداء إىل وقت يف املستقبل فيحرم اقتطاع نسـبة  

ـ    ؛امن قيمته مقابل وفائه فور م ألن  ذلك ربا صريح، وهو مثـل حالـة حسـ
أو بيع الدين بالدين ) كالئبيع الكالئ بال( الكمبيالة، النطباق مبدأ حترمي) خصم(

  .عليه
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)٧٧٨(

 

صلى أن النيب ملا رواه إسـحاق والبزار عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ذلك و
  .)١( ى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعين الدين بالدين اهللا عليه وسلم

قاطبة عليـه،  يف إسناده، لكن عمل املسلمني  اوهذا احلديث وإن كان ضعيفً
الناس أنه ال جيوز بيـع  ليس يف هذا حديث يصح، لكن إمجاع : (إلمام أمحدقال ا

  .وظاهر احلديث أن تفسريه بذلك مرفوع). دين بدين
حيث نصت الفقرة  ١٣/١/٣: ويؤكد ما سبق قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

  :على ما يأيت) أ(

جيوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك يف حـدود   :أوالً
  .لنفقات الفعليةا

  .ألا من الربا احملرم شرعا ؛كل زيادة على اخلدمات الفعلية حمرمة :ثانيا
التايل يف بعض احملالت اليت تتخصص يف صـرف الشـيكات   العمل بويكون 

؛امقابل نسبة منها حرام للذرائع، ويصـبح   األنه مساعدة على احلرام، فيمنع سد
واجتناب املشتبه فيه أو املختلط فيه احلـالل   فيه، اأو مشبوه اكسب العمل خبيثً

عند مجاعة من العلماء احملتجني بدليلني ابغريه من احلرام واجب شرع:  

                                                
، )١٠٣١٦(أخرجه البيهقي يف سننه الكربى كتاب البيوع باب ما جاء من النهي عن بيع الدين بالدين ) ١( 

بيـوع  ، واحلاكم يف مستدركه كتـاب ال )١٤٤٤٠(وعبد الرزاق يف مصنفه كتاب البيوع باب أجل بأجل 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، والدارقطين يف سـننه كتـاب البيـوع    : ، وقال)٢٣٤٢(
، واأللبـاين يف  )٢٤٧(، وابن حجر يف بلوغ املـرام  ٩/٣٩٩، وضعف إسناده النووي يف اموع )٢٦٩٠(

  ).١٣٨٢(اإلرواء 
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ما اجتمع احلالل واحلـرام إال غلـب   ": قوله عليه الصالة والسالم: أحدمها
فيدل هذا على  )٢("دع ما يريبك إىل ماال يريبك": اوقوله أيض )١("احلرام احلالل

  .ح احلرام على احلاللترجي

ألن التحرمي يوجب ترك الفعـل،   ؛أن االحتياط يقتضي األخذ بالتحرمي :الثاين
افإن كان الفعل حرام يف الواقع  ايف الواقع، ففي ارتكابه ضرر، وإن مل يكن حرام

قـال  و .)٣(ألنه ال عقاب يف ترك املباح ؛، فال ضرر عليه يف تركهابأن كان مباح
يعين ما ارتبتم فيـه، وإن مل  ) دعوا الربا والريبة: (رضي اهللا عنهعمر بن اخلطاب 

يرجـع إىل الوقـوف عنـد     )٤("دع ما يريبك"ومعىن حديث  .تتحققوا أنه ربا
الشبهات واتقائها، فإن احلالل احملض ال حيصل للمؤمن يف قلبه منه ريب، والريب 

                                                
 – ٧/١٩٩ق يف مصـنفه  هذا حديث موقوف على ابن مسعود رضي اهللا عنه، أخرجـه عبـد الـرزا   ) ١(
منقطع وجابر اجلعفي ضعيف وروي غري مرفوع، وقال : ٧/١٦٩، وقال البيهقي يف سننه الكربى )١٢٧٧٢(

ال ): ٧٨١(فيه ضعف وانقطاع، وقال الزرقاين يف خمتصـر املقاصـد   ): ٤٢٦(السخاوي يف املقاصد احلسنة 
  ).٣٨٧(أصل له، وكذلك األلباين يف السلسلة الضعيفة 

وروي ، ه الطرباين يف الكبري، عن وابصة بن معبد، وفيه طلحة بز زين الرقي، وهو جممع على ضعفهأخرج) ٢(
  .حسن صحيح، وقال الذهيب، سنده قوي: موقوفًا على أنس بن مالك، ورواه أمحد واحلاكم وقال

  .، املطبعة التعاونية بدمشق ٢/١٨٠: أصول الفقه اإلسالمي للباحث) ٢(
، )١١٦٥٦( رضـي اهللا عنـه  نده يف باقي مسند املكثرين من حديث أنس بن مالك أخرجه أمحد يف مس) ٤(

هذا حـديث حسـن صـحيح،    : ، وقال)٢٤٤٢(والترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
، والدارمي يف سننه كتاب البيوع، )٥٦١٥(والنسائي يف سننه كتاب األشربة، باب احلث على ترك الشبهات 

، وقال اهليثمي يف جممـع  ١/١٨١، وحسنه النووي يف اموع )٢٤٢٠(ريبك إىل ما ال يريبك باب دع ما ي
إسناده صحيح، وكذلك : ٢١٠/ ٣رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر يف تغليق التعليق : ٩٥/ ٥الزوائد 

 .٤٤/ ١، وصححه األلباين يف اإلرواء  ١٦٩/ ٣أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند 
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)٧٨٠(

 

قلب، وأما الشبهات مبعىن القلق واالضطراب، بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به ال
  .)١( فيحصل ا للقلوب القلق واالضطراب املوجب للشك

فمن اتقـى  ".. : وأصرح من ذلك حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما
 "..الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلـرام 

)٢(.  
أن فعل املشتبه فيه  ويرى الشافعية كما ذكر النووي رمحه اهللا وبعض احلنابلة

وقال أبو حنيفـة رمحـه اهللا   . مكروه، والورع واالمتناع عن املشتبه دون التحرمي
ـ . ما دل الدليل على حله: احلالل: تعاىل رمحـه اهللا   اوهو رأي اإلمام مالك أيض
صلى اهللا ويؤكد اجتاه املنع أو التحرمي حديث عبد اهللا بن يزيد، عن النيب  .)٣(تعاىل

ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني، حىت يدع ماال بأس بـه  ": قال ،عليه وسلم
  .)٤("حذرا مما به بأس

                                                
 .٢٠٠ – ١/١٩٩: واحلكم البن رجب احلنبلي جامع العلوم) ١(

، ومسلم يف )٥٠(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب فضل من استربأ لدينه ) ٢(
 ).٢٩٩٦(صحيحه كتاب املساقاة باب أخذ احلالل وترك الشبهات 

 .١٣٤ – ١/١٣١: ، جامع العلوم واحلكم٢٥ص : شرح األربعني النووية) ٣(
رجه الترمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء يف صفة أواين احلوض أخ) ٤(
هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة يف سننه كتاب الزهد باب الورع والتقوى : ، وقال)٢٣٧٥(
، والبيهقي يف سننه )٤٤٦(عطية بن سعد السعدي  –، والطرباين يف معجمه الكبري باب العني )٤٣٠٥(

، وقال ابن حزم يف )١٠٦٠٢(ى كتاب البيوع باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو مثن احملرم الكرب
يف إسناده بعض مقال، : ١/١٥الفتح  يففيه أبو عقيل ال حيتج به، وقال ابن رجب : ٢/١٨٢أصول األحكام 

  ).١٨٠١(وضعفه األلباين يف الترغيب 
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  المبحث الرابع

  العمل في محالت بیع الجواھر والمعادن الثمینة

  
  :يتعرض املسلم لبعض املخالفات يف هذه احملالت منها: السؤال

  .بيع الصلبان وبعض التماثيل أو الرموز الشركية -
ر يف بيع الذهب والفضة اعد الشـرعية اليت اتفق عليها اجلمهوخمالفة القو -

 .أو التماثل عند احتاد اجلنس كالتقابض

 .مباشرة األجنبيات مصافحة أو إعانة على ارتداء بعض هذه اوهرات -

  فما مدى جواز العمل يف هذا اال مع وجود هذه احملاذير ؟
هذه األنشطة التجارية احليوية تقتضي الضرورة االقتصادية العمل يف : واجلواب

والراحبة، حىت ال تنحصر هذه التجارة يف أيد غري مسلمة، وكيال تـزداد اآلثـام   
وألن الدنيا مملوءة باملعاصي، واملعصية ال تسوغ االمتناع  ؛بالتعامل مع غري املسلم

 ،عن النشاط التجاري، ولكن على املسلم القوي يف دينه اجتناب تلـك املعصـية  
  .اسهل جدواألمر 

فيحرم على املسلم بيع الصلبان وحنوها من أدوات املعصية وبعض التماثيـل،  
ر أو أعان على ذلـك  ألن من دل على ش ؛مبا نص  عليه فقهاؤنا يف البيوع الًعم

: فعليه وزر الفاعل، كما ثبت يف األحاديث الصحيحة، قال عليه الصالة والسالم
ل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك مـن  من دعا إىل هدى، كان له من األجر مث"
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أجورهم شيئًا، ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعـه، ال  
واالمتناع من ذلك ال مينع إباحة بقية البيـوع  . )١("ينقص ذلك من آثامهم شيئًا

  .اجلائزة
آن مصادمة القواعد الشرعية يف حترمي الربا املنصوص عليها يف القر اوحيرم أيض

والسنة، ومنها اشتراط التماثل يف بيع اجلنس جبنسه، واشتراط التقابض يف بيع املال 
التمر بالتمر، واحلنطـة  ": باحلديث املشهور الًالربوي جبنسه أو بغري جنسه، عم

فمـن زاد أو  ، )٢(باحلنطة، والشعري بالشعري،وامللح بامللح مثالً مبثل، يدا بيـد 
  .أي اختلف اجلنس يف املالني الربويني )٣("لف ألوانهاستزاد فقد أرىب، إال ما اخت

ملا يفعله كثري  اوبه يتبني حرمة بيع الذهب أو الفضة وحنومها بالتقسيط، خالفً
  .من الناس، وخباصة النساء، وجتنب هذا أمر سهل ويسري

                                                
، وأبو داود يف سننه كتاب )٤٨٣١... (باب من سن سنة حسنةأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب العلم ) ١(

... ، والترمذي يف سننه كتاب العلم باب ما جـاء فـيمن دعـا إىل هـدى    )٣٩٩٣(السنة باب لزوم السنة 
، والدارمي يف سننه مـن  )٢٠٢(، وابن ماجة يف سننه يف املقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة )٢٥٩٨(

  ).٥١٢(نة أو سيئة املقدمة باب من سن سنة حس
اجلملة األوىل واضحة يف اشتراط التماثل أو التساوي بني املالني إذا احتد اجلنس، واجلملة الثانية تشـترط  ) ٢(

  .التقابض يف املالني الربويني، سواء احتد اجلنس أو اختلف
النسائي يف ، و)٢٩٧١(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ) ٣(

، وأمحد يف مسنده من باقي مسند املكثرين من حـديث أيب  )٤٤٨٧(سننه كتاب البيوع باب الشعري بالشعري 
، وأخرج حنوه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع الفضـة  )١١٢٠٨(سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

  ).٢٠٣١(بالفضة 
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وكذلك حترم مصافحة املرأة األجنبية أو ملسها على املعتمد، ومـن السـهل   
اقع املشاهد أن إلباس املرأة اخلامت أو السـوار وحنومهـا يـتم    اجتناب ذلك، والو

باستعمال قطعة قماش من حرير أو غريه، ليسهل االنزالق، وميكن حتقيق الغايـة  
األخرى املهمة وهو عدم اللمس، وأما وضع العقْد من الذهب أو األملاس وحنوها 

أو اإلمث إذا امتنـع  ويزداد احلرج . على العنق فيسهل ذلك من طريق املرأة نفسها
  .املسلمون من هذه التجارة، وترك األمر بيد النصراين وغريه

واخلالصة، أن وجود املعصية أو شوائبها ال مينع من ممارسة جتارة اجلـواهر،  
فيمكن ذلك بغري التورط يف املعصية، ويزداد اإلمث إن مارس هذه التجـارة غـري   

ها أو إلباس املرأة املسلمة عقود الذهب املسلمني يف ملس املرأة املسلمة أو مصافحت
  .أو اخلوامت واألساور وغريها

ومن قصد الترته عن احلرام بنية صادقة أعانه اهللا عليه، وألبسه اهللا نور اإلميان، 
  .وحقق احترام األزواج وغريهم

االت جائز ومطلوب شرعبشرط اجتنـاب  اواحلاصل أن العمل يف هذه ا ،
  .، وال تعد عذرا يف ترك التجارةالفة، فاحلرمة ال متنع نشاطًاحلرام بأنواعه املخت
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  المبحث الخامس

  محطات الوقود

  
هل جيوز يف حمطات الوقود اإلقدام على بيع التوابع من تبغ أو ممارسة : السؤال

  اقمار أو غريمها، وهل تزول احلرمة بالتخلص من ريع التوابع املمنوعـة شـرع ،
  مصارف عامة؟بصرفها يف وجوه مشروعة أو 

إن بيع األشياء احلرام استعماهلا أو االنتفاع ا بيع فاسـد، والبيـع   : اجلواب
الفاسد حرام، وكسبه خبيث جيب التخلص منه، بتصحيح العقد، فإذا كان الشيء 

احرام ومن الكبائر، وكذلك بيع التبغ  ايأمث بائعه، فيكون بيع تذاكر القمار حرام
قول املشهور وهو قول أكثر العلماء املعاصرين، لثبوت أو الدخان املعروف على ال

ضرره، الشتماله على أكثر من مخسة آالف مادة سامة ومنها املادة املخدرة، وهو 
  .)اجللطة الدموية(من أهم أسباب اإلصابة بالسرطان، واالحتشاء 

 واحلرمة واإلمث ال يزوالن، لكن تطهري املال من احلرام ميكن اللجوء إليه بفصله
عن بقية املال وختصيص صندوق خاص به، مث التصدق به أو صـرفه يف وجـوه   
املصاحل العامة كتعبيد الطرق وبناء املشايف، وبناء املدارس، وإنفاقه على طـالب  

  .العلم كما جاء يف جواب السؤال األول
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  المبحث السادس

  العمل في مجال السمسرة العقاریة
  

مسرة العقارية املعاصرة الذي يقتضـي  هل جيوز العمل يف جمال الس: السؤال
اإلرشاد فيه إىل شركات التمويل الربوي أو اإلعانة عليه، سواء أكان الشراء لغري 
حاجة خاصة أم بقصد تسهيل شراء ما تقتضيه احلاجة من البيـوت لالسـتعمال   

  .الشخصي وليس لالجتار
قارية على أا جيوز عند الفقهاء املسلمني العمل يف جمال السمسرة الع: اجلواب

عند احلنفية إجارة على عمل بشرط كوا ملدة حمددة أو معلومة، ال علـى أـا   
جعالة ألم ال جييزون اجلعالة، وجييزون الوكالة على أجر، وهي جعالـة يف رأي  

  .)١(اإلمام مالك وإجارة على رأي الشافعية واحلنابلة
ن مجيـع الفقهـاء   وعلى الرغم من هذا االختالف يف تكييف السمسرة، فإ

امتفقون على أن يكون حملها مباح امشروع وإال مل جتزامعلوم ،.  
ويترتب عليه، أن عمل السمسار وعقد السمسرة جيب أن يكـون يف مبـاح   

وإال مل جيز، فإن كان عمله يف عمليات متويل مشروعة ال حرمة فيها فهـو   اشرع

                                                
، ٥،  ٣، املدونـة ج  ٥/، رد احملتار ج٤، ٣/اهلندية ج ، الفتاوى ٨ج ، البحر الرائق ٤/بدائع الصنائع ج) ١(

: ، مغين احملتـاج ٤/،  حاشية الصاوي على الشـرح الصغري ج٧/ج: ، خمتصر اخلرشـي٢/تبصرة احلكام ج
  .٥ج : ، املغين الين قدامة٢/٣٣٥
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القية فهو حـرام يـأمث فيـه    جائز، وإذا كان يف عمليات متويل ربوية أو غري أخ
  .ألنه دل على شر وأعان عليه ؛السمسار

البيع االجتمـاعي  (فإن أرشد إىل شركات إسالمية ال تتعامل بالربا أو الغرر 
، وأما إن ا، وفعله مشروعا، أو مأجوراوغريمها من ألوان احلرام، كان مثاب )وحنوه

  .حرام كان إرشاده إىل مصارف أو شركات متويل ربوية ففعله
وأما إن كان فعله يف متويل ربوي للضرورة أو للحاجة املاسة واملتعينة حبيـث  
تنطبق عليه ضوابط الضرورة أو احلاجة لشراء بيت لالسـتعمال الشخصـي ال   

  .لالجتار، ففعله مشروع، وهو أمر نادر، والضرورة أو احلاجة تقدر بقدرها
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  الخالصة ومشروع القرار
  

م هلا ارتباط وثيق بالعقيدة والعبادة واألخالق، فإن كانت املعامالت يف اإلسال
فيها ويثـاب   امتفقة مع أوامر الشرع ونواهيه، كانت طيبة مباركً اصحيحة شرع

ملصادمتها أصول الشريعة، كانت خبيثة ال خري  افاعلها، وإن كانت فاسدة شرع
  .فيها وال بركة، ويأمث العامل فيها

ع األطعمة السريعة املشتملة على احلالل واحلرام فيكون العمل يف توكيالت بي
احرام  وحـرام يف   اإال بصفة مؤقتة للضرورة، الشتماهلا على ما هو مباح شـرع

فيه، ويأمث فاعله، وطريق التخلص  اأو مشتبه ااإلسالم، ويكون كسب العمل خبيثً
ل واحلـرام  الإذا اجتمع احل: (الً بالقاعدة األصوليةمن أرباحه هو التصدق به، عم

والورع يقضي بتجنب املشتبه فيه، وفعل املشتبه فيه حرام يف ) غلب احلرام احلالل
  .رأي احلنابلة، ومكروه يف رأي بقية الفقهاء

وبطاقات الصرف اآليل إن كان السحب من حساب صاحبه مباشرة فالفعل 
حالل، وأما إن كان السحب من غري حساب صاحبه على سبيل القرض الربوي 

بنصوص القرآن الكـرمي   الً، عماعلى الربا احملرم إمجاع هعمل حرام الشتمالفهو 
  .والسنة الشريفة

والعمل يف جمال صرف الشيكات إن كان الشيك حال األداء، فيجوز أخـذ  
وإما إن كان الشـيك مؤجـل األداء   ، األجر عليه من خدمات التحصيل الفعلية

  .اء بنقص املستحق أو بزيادتهللمستقبل، فهو حرام، الشتماله على الربا سو
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والعمل يف حمالت بيع اجلواهر واملصاغ ضروري وجائز إن خال مـن بيـع   
الصلبان والتماثيل أو كل رموز الشرك، ومل يصادم قواعد الشريعة يف حترمي الربـا  

مدفوعة يف احلال الشتراط التقابض  الًبأن كان بيع الذهب والفضة بعملة ورقية مث
كله أو بعضه فالبيع باطل أو فاسـد   الًأما إن كان الثمن مؤجيف جملس العقد، و

وحترم مصافحة البائع املرأة األجنبيـة أو  . وحرام وموجب لإلمث واقتراف الكبائر
  .ملسها إال حبائل كمنديل وحنوه

وإن اشتملت حمطات الوقود على حرام كبيع تـذاكر القمـار أو التبـغ أو    
العامل، ويتعني التخلص من احلرام بصرفه يف  الكحول املسكر، فالعمل حرام، ويأمث

  .وجود املصاحل العامة
وأعمال السماسرة أو الداللني حالل إن اقتصرت على التسهيالت العقاريـة  

ااملباحة شرع ألن ذلك من قبيل الوكالة بأجر أو إجارة، وأمـا إن   ؛أو شراء ابيع
ألن الدال على الشر  ؛امانضم إليها اإلرشاد إىل عمليات التمويل الربوي فهي حر

  .كفاعله، والدال على اخلري كفاعله
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  فھرس الموضوعات

  

  ٣  ................................  بقلم األمني العام للمجمعتقدمي ١

أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعتبار املآل فيمــا يــحل   
  ٧  .............................................وحيـرم من األعمال

  ٣٩  .  :وصف حمطات الوقود كما رأيتها يف الواليات املتحدة األمريكية

  ٤١  ............................  ما حيل وما حيرم من املهن والوظائف

فيما حيل وحيـرم مـن املهـن     أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى
  ٨٣  ................................. ديار اإلسالموالوظائف خارج 

ــال  أثر الضرورة واحلاجة على أحكام ممارسة األقليات املسلمة لألعم
كالقضـاء والنيابـة   ( الوظائف العامة -املصارف  –احملاسبة  :التالية

  ١٦٣  ....................................................  )واحملاماة

  ٢٥٠  ............ تأثري الضرورة واحلاجة وعموم البلوى يف الوظائف
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  ٢٨٤  ..........................  ةة قضايا معاصرمعاجل موجز يف حبث

  ٣٠٢  .  حكم التعامل أو العمل يف شركات التأمني خارج ديار اإلسالم

ما حيرم منها يف ديـار  أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى وما حيل و
  ٣٣٦  ...........................................  اإلسالم وخارجها

أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيل وحيـرم مـن املهـن    
  ٣٦٣  ..............................  خارج ديار اإلسالم   والوظائف

وما حيل وما حيرم منها يف ديـار   أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى
  ٤٣١  ...........................................  اإلسالم وخارجها

بار املآل فيما حيـل وحيـرم  أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعت
  ............................................................  ٤٤٧  

بطاقات االئتمان وأثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيها وما حيل 
  ٥٤٣  ......................  وما حيرم منها يف ديار اإلسالم وخارجها

أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعتبار املآل فيما حيل وحيرم يف 
  ٥٨٩  .....................................  بعض األعمال يف أمريكا
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  ٦٦١  ......  حكم العمل يف قطاع اخلدمات املالية يف الواليات املتحدة

أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيل أو حيـرم مـن املهـن    
  ٧٣٦  ..............  والوظائف يف نطاق األعمال خارج ديار اإلسالم

  ٧٩٠  ..........................................  فهرس املوضوعات

 


