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 .1مقدمة
احلمد هلل ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا وموالنا رسول اهلل ،وعىل آله وأصحابه وأزواجه أمهات املؤمنني،
أما بعد
فإن حياة الناس ال تقف يف جمال من املجاالت عن التجديد والتطور ،وإزاء هذه املستجدات ال بد وأن تكون كلمة
ِ
الرشع حارضة ،وقد أخذ اهلل عىل العلامء بيان العلم للناس ،حيث قال ربنا{ :وإِ ْذ َأخَ َذ اَّللهُ ِمي َث َ ِ
َاب
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
اق ا هلذ َ
َ
َل ُت َب ِّينُنه ُه لِلن ِ
هاس َو َال َت ْكت ُُمو َن ُه} [آل عمران.]187 :
ومن التطور الذي شغل الناس (عال التكنولوجيا) والذي أصبح جزءا أصيال يف حياة الناس ال يمكنهم االستغناء
مست هذه (التكنولوجيا) حياة املسلم ،وساعدته يف كثري من أمور العبادات ،فهو ال يستغني عنها يف معرفة
عنه ،وقد ّ
أوقات صالته ،وحتديد قبلته ،وبدء صيامه ،ودفع زكاته ...إىل غري ذلك من مما يتعلق بــ (أركان اإلسالم).
وقد جاء هذه البحث حتت عنوان( :نوازل التكنولوجيا املتعلقة بالعبادات) ،ليعالج عددا من قضايا العبادات املتعلقة
بـــ (التكنولوجيا) ،وهو بحث مقدم للمؤمتر الثامن عرش الذي تعقده مؤسسة (أجما) يف مدينة شيكاغو يف سبتمرب
2022م ،وأسأل اهلل أن يعني اإلخوة القائمني عىل هذا العمل وأن جيعل ما يقومون به من جهد يف ميزان حسناهتم
يوم القيامة.
الفقري إىل عفو ربه
أكرم كساب
نيو يورك يف :ذو احلجة 1443هــ املوافق يوليو 2022م
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 .2المبحث األول
أحكام المصحف االلكتروني
 2.1المقصود بالمصحف ولماذا سمي المصحف مصحفا؟
ِ ِ
ِ
الص ُحف .
جاء يف كتب اللغةُ :مصحف من ُأ ْص ِح َ
ف َأي ُمجعت فيه ُّ
1

ويف االصطالح :فهو األوراق التي مجع فيها القرآن مع ترتيب آياته وسوره مجيعا عىل الوجه الذي أمجعت عليه األمة
أيام عثامن ريض اهلل عنه .
2

ِ
للص ُحف املكتوبة بني الدَّ َّفت َْني ).
وسمي املصحف مصحفا (ألنَّه ُأ ْص ِح َ
ف ،أي ُجع َل جامع ًا ُ
3

ويشرتط يف املصحف ما ييل:
 .1أن حيتوي عىل مجيع سور القرآن وآياته.
 .2أن يكون مكتوبا وجمموعا كامال بني دفتني.
 .3أن يكون جمردا من كل يشء سوى الكلامت ،وهذا يعني أال حيتوي عىل تفسري أو ترمجة أو أسباب نزول
أو حتى معان كلامت.
 .4أال يكون متفرق األجزاء ،ألن األوراق املنفصلة غري املجموعة بني لوحني ال تسمى مصحفا.
 .5أن يكون مرتبا حسب ما ثبت يف العرضة األخرية بني النبي وجربيل عليهام السالم.
 .6أن يكون بالشكل الذي جاء يف املصحف العثامن ،ابتداء بسورة الفاحتة وانتهاء بسورة الناس.
المصحف اإللكتروني:
وأما املصحف اإللكرتون فهو عبارة عن برنامج الكرتون يعمل وفق جمموعة من الوحدات الوظيفية العاملة فيام بينها
بأسلوب متناسق ومنظم ،ويستعمل يف إظهار اآليات القرآنية عند طلبها بصورة مكتوبة مرتبة وفق املصحف العثامن .
4

 1تهذيب اللغة (.)149 /4
 2مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)402 /1
 3العي ( )120 /3وتهذيب اللغة (.)149 /4
ر
ون وأحكامه الفقهية المستجدة .د :رابح بن أحمد دفرور ،ص ،١٤،١٣ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعارصة المملكة العربية السعودية ،وزارة
 4المصحف اإللكت ي
ر
ر
ون بي التأصيل والواقع "دراسة
الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشيف المدينة المنورة ،والمصحف اإللكت ي
فقهية مقارنة /د :ك ــارم أبو الــتيد أحمد محمود :ص .22
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أنواع المصحف اإللكتروني:
هناك أنواع كثرية من املصحف االلكرتون ،وأمهها ما كان:
 .1مصحف ملف وورد (.(word
 .2مصحف بملف (.)PDF
 .3مصحف مصور بواسطة املاسح الضوئي.
 .4مصحف مستقل .
5

بين المصحف الورقي والمصحف اإللكتروني:
هناك أوجه شبه بني املصحف الورقي واملصحف االلكرتون ،كام أن هناك أوجه خالف ،وبيان ذلك كالتايل:
أوجه االتفاق :أما أوجه االختالف فمن أمهها:
 .1اشتامهلا عىل سور القرآن الكريم من الفاحتة حتى الناس.
 .2خلومها من التفاسري أو الرتمجة.
 .3كتابتهام باخلط العثامن( .بعض املصاحف االلكرتونية ال تكتب باخلط العثامن).
 .4كوهنام عىل الرتتيب األخري الذي قرأ به النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وعمل به الصحابة.
أوجه االختالف :وأما أوجه االختالف فمن أمهها:
 .1حروف املصحف اإللكرتون عبارة عن ذبذبات إلكرتونية مشفرة ،وليست حروفا مرسومة كام يف املصحف
الورقي.
 .2اآليات القرآنية املخزنة يف ذاكرة املصحف اإللكرتون ال تكون ظاهرة إال عند تشغيل اجلهاز .
6

 .3املصحف له دفتان جتمعانه لكن املصحف االلكرتون ال دفة له ،وإن ُوجدت فإنام تظهر كذبذبات مشفرة وليست
أمرا ماديا ملموسا حمسوسا.

 5المرجعي السابقي.
 6المرجعي السابقي.
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 2.2بعض األحكام المتعلقة بالمصحف اإللكتروني:
هناك أحكام كثرية تتعلق باملصحف االلكرتون ،ومن أهم هذه املسائل:

 2.2.1أوال :هل المصحف االلكتروني يعدّ مصحفا؟
هذه املسألة سينبي عليها كثري من األحكام ،وقد ذهب املعارصون إىل قولني:
األول :أنه مصحف وجتري عليه أحكام املصحف.
الثان :أنه ليس بمصحف وال جتري عليه أحكام املصحف .
7

والذي يظهر أن املصحف االلكرتون ال يعدّ مصحفا ،وإن كان له بعض خصائصه ،وذلك ملا ييل:
 .1ألنه ليس منفصال؛ بل خيتلط بغريه من الربامج.
 .2ال تظهر السور واآليات إال عند تشغيله.
 .3ألنه يشتمل عىل برامج وأيقونات أخرى ال يمكن ضامن حفظ املصحف االلكرتون إال ببقائها
وأقرب القول :أنه يف معنى املصحف وليس مصحفا ،وذلك ألنه -كام سيأت -ستناله بعض أحكام املصحف الورقي
املحسوس واملرئي واملنظور.

 2.2.2ثانيا :حكم القراءة في المصحف اإللكتروني:
األصل أن قارئ القرآن أعدّ اهلل له من الفضل الكبري ما ال يعلمه إال هو ،واألدلة عىل ذلك كثري ،ومن ذلك ما رواه
ِ
الرتمذي عن ابن مسع ٍ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :م ْن َق َر َأ َح ْر ًفا ِم ْن كِت ِ
ود ،قالَ :ق َال َر ُس ُ
حل َسنَ ُة
ْ َ ْ ُ
َاب اهللَِّ َف َل ُه بِه َح َسنَ ٌةَ ،وا َ
ف و َالم حر ٌ ِ
رش َأم َث ِ
ف ،»8وروى أمحد َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ع َْم ٍرو ،ع ِ
اهلَاَ ،ال َأ ُق ُ
َن
يم َح ْر ٌ
فَ ،و َلكِ ْن َألِ ٌ
ول ال َح ْر ٌ
ف َوم ٌ
ف َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
بِ َع ْ ِ ْ
ب ا ْل ُقر ِ
ِ ِ
ِ
آن :ا ْق َر ْأَ ،و ْار َقَ ،و َرت ِّْل ك ََام ُكن َْت ت َُرت ُِّل ِيف الدُّ ْن َياَ ،فإِ َّن َمن ِْز َلت ََك ِعنْدَ
النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َالُ " :ي َق ُال ل َصاح ِ ْ
ِ
آخ ِر آ َي ٍة َت ْق َرؤُ َها " .وهذا الثواب يعطيه اهلل ملن قرأ كالمه من مصحف أو عن ظهر قلب ،أو حتى أو لو كانت قراءته من
9

أي ورقة كتب فيها كالم اهلل تعاىل .وال فرق يف أن يقرأه من مصحف ورقي أو شاشة متحركة أو جهاز الكرتون ،املهم
أن تتحقق القراءة بآداهبا وسننها ورشوطها.
ر
ون بي التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة /د :ك ــارم أبو الــتيد أحمد محمود :ص .26
7
المصحف اإللكت ي
ر
ر
ر
 8رواه ر
التمذي يف أبواب فضل القرآن ( )2910وصححه التمذي يف صحيح التغيب والتهيب (.)738
 9رواه أحمد ( )6799وقال محققو المسند :صحيح لغته.
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 2.2.3ثالثا :القراءة من المصحف الورقي واإللكتروني أفضل في غير الصالة:
ل يصح حديث يف فضل القراءة من املصحف أو النظر إليه ،وقد شاع عند الناس (النظر يف املصحف عبادة) لكن هذا
احلديث ال يصح سندا؛ وإن كان املعنى مقبوال حسنا ،وكثري من العلامء عىل أن القراءة من املصحف أفضل ،قال ابن
حجر :وقد رصح كثري من العلامء بأن القراءة من املصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب  .وقد بوب البخاري
10

يف صحيحه حلفظ القرآن عن ظهر قلب فقال( :باب القراءة عن ظهر القلب)  ،وقد وافق ابن حجر البخاري يف
11

تبويبه ،واعترب استشهاده بقول النبي صىل اهلل عليه وسلمَ « :أ َت ْق َرؤُ ُه َّن َع ْن َظ ْه ِر َق ْلبِ َك؟ » دليال عىل املرشوعية
12

واالستحباب ،يقول ابن حجر :املراد بقوله( :باب القراءة عن ظهر قلب) مرشوعيتها أو استحباهبا ،واحلديث مطابق
ملا ترجم به ول يتعرض لكوهنا أفضل من القراءة نظرا. ...
13

وأفضلية القراءة من املصحف ألهنا جتمع بني عبادة اللسان قراءة ونطقا ،وعبادة العني نظرا وتأمال ،يقول املناوي:
والنظر إىل املصحف أي القراءة فيه نظرا فإهنا أفضل من القراءة من ظهر قلب ،فإن القارئ يف املصحف يستعمل لسانه
وعينه فهو يف عبادتني ،والقارئ من حفظه يقترص عىل اللسان  .قال النووي :القراءة يف املصحف أفضل من القراءة عن
14

ظهر القلب؛ ألهنا جتمع القراءة والنظر يف املصحف وهو عبادة أخرى  .وال شك أن حصول اخلشوع هو األساس،
15

فمتى حصل اخلشوع كان هو األفضل ،يقول النووي :إن كان القارئ من حفظه حيصل له من التدبر والتفكّر ومجع
ُ
ُ
أفضل ،وإن استويا فمن املصحف أفضل ،وهذا مراد
حيصل له من املصحف؛ فالقراءة من احلفظ
أكثر مما
القلب والبرص ُ
السلف .
16

ما يلحق المصحف الورقي يلحق المصحف اإللكتروني في فضل القراءة منه:
وقد ذكرت من قبل أن أقرب ما يوصف به املصحف االلكرتون أنه يف معنى املصحف ،ومن ثم فإن قراءة القرآن من
املصحف اإللكرتون ينال صاحبها من األجر ما يناله من قرأ يف املصحف الورقي ،غري أنه يبقى أن النظر يف املصحف
عدّ ه العلامء عبادة ،وهذا يعني أن أجر التعبد يف النظر يف املصحف ال حيصله من قرأ يف املصحف اإللكرتون كامال.
 10فتح الباري البن حجر (.)78 /9
َ
َ َْ َ َ ْ َ ْ :َ َ ْ َ َ :
ه َ ه ه ُ َ َ ْ َ َ ه َ َ َ ََ ْ ُ ُ
َْ َ
َ ُ
َ ْ ْ َ
ب فقد
ال« :أتق َرؤه َّن َع ْن ظ ْه ِر قل ِبك؟» قال نعم ،قال «اذه
اَّلل صَّل اَّلل علي ِه وسلم ق
َ 11ذكر البخاري يف هذا الباب حديث سه ِل ب ِن س ْع ٍد ،وفيه أن رسول ِ
َه ُْ َ َ َ َ َ َ ُْ
آن» رواه البخاري يف فضائل القرآن ( )5030ومسلم يف النكاح (.)1425
ملكتكها ِبما معك ِمن القر ِ
 12فتح الباري البن حجر (.)78 /9
 13رواه البخاري ومسلم ،وسبق تخريجه.
 14فيض القدير (.)459 /3
 15المجموع رشح المهذب (.)166 /2
 16المرجع السابق.
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س المصحف اإللكتروني؟
 2.2.4رابعا :هل تشترط الطهارة لم ّ
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيوز للمحدث حدثا أكرب أن يمس املصحف ...وسواء يف ذلك اجلنابة واحليض والنفاس،
فال جيوز ألحد من أصحاب هذه األحداث أن يمس املصحف حتى يتطهر  ،وذكر ابن عبد الرب اإلمجاع
17

عىل ذلك  .لكن اإلمجاع غري صحيح فأبو داود قال باجلواز؛ قال ابن قدامة :وال نعلم خمالفا هلم إال داود فإنه أباح مسه .
19

18

• أدلة حتريم مس املحدث للمصحف:
ا ْ
ا
ا
واستدل اجلمهور بقوله تعاىلَ{ :ل اي ام ُّس ُه إَِل ال ُم اط اه ُرون} [الواقعة ،]79 :وبام رواه الطربان يف الكبري َع ْن َحكِي ِم ْب ِن
ْت َط ِ
ِحزَ ا ٍمَ ،ق َال :ملََّا َب َع َثنِي َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إِ َىل ا ْل َي َم ِن َق َالَ « :ال َمت َ َّس ا ْل ُق ْر َ
اه ٌر » ،وروى أيضا
آن إِ َّال َو َأن َ
20

ِ
آن إِ َّال َط ِ
ِ
ث َع ْن َأبِ ِيه َأ َّن َر ُس َ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ « :ال َي َم ُّس ا ْل ُق ْر َ
حيدِّ ُ
اه ٌر ».
عن َسال َ ْب َن َع ْبد اهللِ ْب ِن ع َُم َر ُ َ
21

•

أدلة جواز مس املحدث للمصحف:

والظاهرية ال يرون يف آية الواقعة دليال عىل التحريم؛ يقول ابن حزم :فهذا ال حجة هلم فيه ألنه ليس أمرا وإنام هو
خرب .واهلل تعاىل ال يقول إال حقا .وال جيوز أن يرصف لفظ اخلرب إىل معنى األمر إال بنص جيل أو إمجاع متيقن .فلام
رأينا املصحف يمسه الطاهر وغري الطاهر علمنا أنه عز وجل ل يعن املصحف وإنام عنى كتابا آخر .
22

وقالوا بأن األحاديث الواردة ال تصح ،قال ابن حزم :وأما مس املصحف فإن اآلثار التي احتج هبا من ل جيز للجنب
مسه فإنه ال يصح منها يشء؛ ألهنا إما مرسلة وإما صحيفة ال تسند وإما عن جمهول وإما عن ضعيف  .ولذلك فإن
23

األمر يبقى عىل الرباءة األصلية.

اْا
كام استدلوا بام رواه البخاري عن ابن عباس من كتاب النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل هرقل وفيه قوله تعاىل{ :ياا أهل
ا
ا
ا ا ا اْ ا ا ا ا ا اْاا ا اْا ُ ْ ا ْ ا ا ُْ ا ا اا ا ا ُْ
ا
ا ُ
ْش اك بِهِ شيْئا اوَل اي اتخِذ اب ْعض انا اب ْعضا أ ْرباابا
الكِت ِ
اب تعالوا إَِل َك ِم ٍة سوا ٍء بيننا وبينكم أن َل نعبد إَِل اَّلل وَل ن ِ
ا ا ْ ا ا اُ ُ ْ
اا
ا
ْ ُ
ون اَّللِ فإِن ت اول ْوا فقولوا اش اه ُدوا بِأنا ُم ْسل ُِمون} [آل عمران .] 64 :قال ابن حزم :فهذا رسول اهلل صىل اهلل
مِن د ِ
24

 17الموسوعة الفقهية الكويتية ()5 /38
 18االستذكار (.)472 /2
المغن البن قدامة (.)108 /1
19
ي
األلبان يف ضعيف الجامع الصغت (.)6276
ان يف المعجم الكبت ( ،)205 /3وضعفه
 20رواه ر
ي
الطت ي
األلبان يف صحيح الجامع (.)13738
ان يف المعجم الكبت ( )313 /12وصححه
 21رواه ر
ي
الطت ي
 22المحَّل باآلثار (.)98 /1
 23المحَّل باآلثار (.)97 /1
الوح (.)7
 24رواه البخاري يف بدء
ي
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عليه وسلم قد بعث كتابا وفيه هذه اآلية إىل النصارى وقد أيقن أهنم يمسون ذلك الكتاب ثم جعل ابن حزم جواز
25

مس الكافر لكتاب فيه آية من كتاب دليال عىل جواز مس اجلنب جلميع آيات اهلل ،يقول ابن حزم :فإن قالوا :إنام بعث
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -إىل هرقل آية واحدة .قيل هلم :ول يمنع صىل اهلل عليه وسلم من غريها وأنتم أهل
قياس ،فإن ل تقيسوا عىل اآلية ما هو أكثر منها ،فال تقيسوا عىل هذه اآلية غريها .
26

الراجح :والذي أراه راجحا هو االحتياط يف هذا األمر ألن قراءة القرآن عبادة ،فمن استطاع أن يكون طاهرا فواجب
عليه أن يكون طاهرا ،وال يقرص يف ذلك أبدا ،ومن عجز عن الطهارة وكان يف حاجة لذلك فال مانع من القراءة ملا يف
ذلك من التخفيف ،وأرى زوال األمر بالتيمم إن كان يف الغسل مشقة وكان املرء يف حاجة ملس املصحف.
وإذا جاز ذلك يف املحدث حدثا أكرب فهو أخف يف املحدث حدثا أصغر ،وهو األليق حلاجة الناس إىل قراءة القرآن ،إذ
يصعب عىل املرء املكثر من القراءة أن يكون دائام عىل وضوء ،لكنه أن استطاع كان أوىل وأحسن وأفضل.
وال مانع إذا دعت احلاجة كأن كان صغريا حيفظ ويتعلم ،وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء ملا يف منع الصبيان من مسه
إال بالطهارة من احلرج ،وألنه لو منعوا من ذلك ألدى إىل تنفريهم من حفظ القرآن وتعلمه ،جاء يف (املوسوعة
الفقهية) :قال احلنفية :وال بأس للكبري املتطهر أن يدفع املصحف إىل صبي .وذهب املالكية يف قول آخر عندهم إىل أن
الصغري ال يمس املصحف إال بالطهارة ،كالبالغ .وقال الشافعية :ال يمنع الصبي املميز املحدث ولو حدثا أكرب من
مس وال من محل لوح وال مصحف يتعلم منه ،أي ال جيب منعه من ذلك حلاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا ،بل
يستحب. ...
27

القراءة من غير طهارة وال مس:
وأما القراءة من غري طهارة وال مس سواء -كان احلدث أكرب أو أصغر -فالصحيح هو اجلواز ،وذلك لعدم مس
املصحف ،ويستدل لذلك بام ييل:
 .1ل يرد يف ذلك نص قرآن رصيح.
 .2ما جاء يف املنع من أحاديث فهو ضعيف ،ومن ذلك:
 25المحَّل باآلثار (.)98 /1
 26المحَّل باآلثار (.)98 /1
 27الموسوعة الفقهية الكويتية (.)8 /38

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

11

د .أكرم كساب

نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالعبادات

احلائِ ُض شيئًا ِمن ا ْل ُقر ِ
ِ
أ -ع ِ
ُمر َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َّ
آن ».
اجلن ُ
ْ َ ْ
ُب َو ْ َ
صىل اهللَُّ عل ْيه وس َّل َمَ « :ال َي ْق َر ُأ ْ ُ
َن ا ْب ِن ع َ
اخلَ َّط ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
بَ -ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن َمالِ ٍك ا ْلغَافِ ِق ِّي َأ َّن ُه َس ِم َع َر ُس َ
ول لِ ُع َم َر ْب َن ْ
اب« :إِ َذا
ُب َأ َك ْل ُت َو َ ِ
رش ْب ُت َو َال ُأ َص ِّيل َو َال َأ ْق َر ُأ َحتَّى َأ ْغت َِس َل ».
ت ََو َّض ْأ ُ
ت َو َأنَا ُجن ٌ
28

29

َان َر ُس ُ
 .3روى مسلم َع ْن عَائِ َش َةَ ،قا َل ْت :ك َ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم " َي ْذك ُُر اهللَ ع ََىل ك ُِّل َأ ْح َيانِ ِه ".
30

ِ
 .4روى البخاري يف صحيحه باب ( َت ْق ِِض احلائِ ُض املَن ِ
ِ
يم« :الَ
َاس َك ُك َّل َها إِ َّال ال َّط َو َ
اف بِا ْل َب ْيت) ،قالَ :و َق َال إِ ْب َراه ُ
َ
اس «بِال ِق َرا َء ِة لِ ْل ُجن ِ
َب ْأ َس َأ ْن َت ْق َر َأ اآل َي َة»َ ،و َل ْ َي َر ا ْب ُن َع َّب ٍ
ُب َب ْأ ًسا» َوك َ
َان النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ْذك ُُر اهللََّ ع ََىل

ِ
ِِ
َرب َن بِ َتكْبِ ِري ِه ْم َو َيدْ ع َ
ُون» ،وهذا كله فيه ذكر هلل
حل َّي ُض َف ُيك ِّ ْ
ك ُِّل َأ ْح َيانه " َو َقا َل ْت ُأ ُّم عَط َّي َةُ « :كنَّا نُؤْ َم ُر َأ ْن َخي ُْر َج ا ُ
تعاىل ،والقرآن ذكر هلل سبحانه.

وقد مال إىل ذلك ابن تيمية حيث يقول :إذا قرأ يف املصحف أو اللوح ول يمسه جاز ذلك وإن كان عىل غري طهور .
31

س المصحف اإللكتروني:
م ّ
وبعد عرض احلكم فيام يتعلق باملصحف الورقي ومسه؛ فإن مس املصحف اإللكرتون يتلخص فيام ييل:
 .1أن املصحف اإللكرتون بكل أنواعه ال يعترب مصحفا بحال من األحوال ،صحيح أنه حيوي كالم اهلل تعاىل من
أوله إىل آخره ،لكنه ال يتصور أن مس املصحف االلكرتون هو مس حقيقي كام احلال يف املصحف الورقي.
 .2وبناء عىل ما سبق فإن املصحف اإللكرتون جيوز للمحدث واجلنب واحلائض والنفساء مسه ألنه وإن كان فيه
معنى املصحفية؛ إال أنه ال يعدّ مصحفا ،ومن ثم فال إثم عىل من مس مصحفا إلكرتونيا مهام كان حاله ما دام
مغلفا( ،وإنام حيرم برشطني:
أ -أن يكون املصحف يف وضع التشغيل.
ب -أن تكون اآليات القرآنية ظاهرة عىل شاشته ).
32

األلبان يف ضعيف ابن ماجه :حديث منكر (.)130
 28رواه ابن ماجه يف الطهارة ( )596وقال
ي
األلبان يف الضعيفة (.)2501
الكتى ( )143 /1وضعفه
 29رواه
الدارقطن يف ر
ي
ي
 30رواه مسلم يف الحيض (.)373
 31مجموع الفتاوى (.)266 /21
ر
ون بي التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة /د :ك ــارم أبو الــتيد أحمد محمود :ص .36
 32المصحف اإللكت ي
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 .3فرق كبري بني مس املصحف اإللكرتون وبني مس الكلامت واحلروف التي تظهر عىل شاشة هذا اجلهاز عند
عرض القرآن ،ولذلك أرى أن األفضل أال يمس -اإلنسان املحدث كالم اهلل إن ظهر عىل شاشة اجلهاز الذي
حيوي كالم اهلل  -بيده وهذا من باب التأدب مع كالم اهلل تعاىل.
 .4ال مانع من القراءة يف املصحف اإللكرتون عمال بقول من قال بجواز القراءة يف املصحف الورقي.

 2.2.5خامسا :حكم االستعانة بالمصحف االلكتروني في الصالة:
هذه املسألة حتتاج إىل تفصيل وأبينه عىل هذا النحو:

القراءة من المصحف في الفريضة لإلمام والمنفرد:
تعددت أقوال العلامء يف القراءة يف الفريضة عىل هذا النحو:
.1

املنع وبطالن الصالة :وبه قال أبو حنيفة .قال ابن قدامة :قال أبو حنيفة :تبطل الصالة به إذا ل يكن حافظا؛
ألنه عمل طويل  .وممن ذهب إىل بطالن الصالة ابن حزم ،فقال :وال جتوز القراءة يف مصحف وال يف غريه
33

ملصل؛ إماما كان أو غريه ،فإن تعمد ذلك بطلت صالته .
34

.2

الكراهة :وهو قول مالك ،وكذلك قال أبو يوسف وحممد من أصحاب أيب حنيفة .

.3

اجلواز والصحة :وهو ما ذهب إليه الشافعية ،جاء يف (أسنى املطالب) :لو قرأ يف مصحف ولو قلب أوراقه

35

أحيانا ل تبطل؛ ألن ذلك يسري .
36

ان ِمن املُصح ِ
وقد استدل القائلون باجلواز بام رواه البخاري معلقا :كَان ْ ِ
ف» ،ورواه ابن
َت عَائ َش ُةَ « :يؤُ ُّم َها َع ْبدُ َها َذك َْو ُ َ ْ َ
ان ِيف املُْصح ِ
َان َيؤُ ُّم َها ِيف َر َم َض َ
ال ًما َهلَا َع ْن ُد ُب ٍرَ ،فك َ
أيب شيبة موصوال َع ْن َأ ِيب َبك ِْر ْب ِن َأ ِيب ُم َل ْي َك َةَ :أ َّن عَائِ َش َة َأ ْع َت َق ْت ُغ َ
ف.
ْ َ
37

الراجح :والذي أراه راجحا ترك القراءة يف املصحف يف الفريضة ،وإن قرأ فصالته صحيحة مع الكراهة -
عىل ما قال مالك  -وذلك ملا يأت:
33
34
35
36
37

المغن البن قدامة (.)411 /1
ي
المحَّل باآلثار (.)365 /2
ر
حاشية ابن عابدين عَّل الدر المختار ( )420 / 1ر
الدسوف (.)316 /1
والشح الكبت وحاشية
ي
أسن المطالب يف رشح روض الطالب (.)183 /1
رواه ابن أ ر ين شيبة يف مصنفه (.)86 /5
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صحت صالته ،روى
 .1أن املرء يف صالة الفريضة ليس بحاجة إىل كثري تالوة ،فلو صىل بفاحتة الكتاب وحدها ّ
ال َة ملَِن َل ي ْقر ْأ بِ َف ِ
ِ
البخاري ومسلم َعن ُعباد َة ب ِن الص ِام ِ
تَ :أ َّن َر ُس َ
احت َِة
َّ
ْ َ َ ْ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َال« :الَ َص َ ْ ْ َ َ

الكِت ِ
َاب ».
38

 .2يف اإلمامة األصل أن يصيل األقرأ؛ فإن وجد فال حاجة إىل مصحف ،روى مسلم َعن َأ ِيب مسع ٍ
ود ْاألَن َْص ِار ِّي،
َ ْ ُ
ْ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :يؤُ ُّم ا ْل َق ْو َم َأ ْق َرؤُ ُه ْم لِكِت ِ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َاب اهللِ.» ...
39

 .3ما يكون من عمل وشغل يف تقليب املصحف ،وهلذا قال أبو حنيفة :تبطل الصالة به إذا ل يكن حافظا؛ ألنه
عمل طويل .
40

 .4من ل يكن حافظا فليس بحاجة إىل القراءة من املصحف ،فتكفيه الفاحتة ،وإال فقد تسقط عنه التالوة ،ألن
ا
ا ُ ا
كل ُِف ا ُ
اَّلل ان ْفسا إَِل ُو ْس اع اها} [البقرة ،]286 :وروى أمحد ع ِ
َن ا ْب ِن
ذلك ليس يف وسعه ،قال تعاىلَ{ :ل ي

ِ
َأ ِيب َأ ْو َىف َق َالَ :جا َء َر ُج ٌل إِ َىل النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َالَ :يا َر ُس َ
يع ُ
آخ ُذ َش ْيئًا ِم َن
ول اهللِ ،إِ ِّن َال َأ ْستَط ُ
ِ
ِ
جي ِزئُنِيَ ،ق َالُ " :ق ْلُ :س ْب َح َ
ْربَ ،و َال َح ْو َل َو َال ُق َّو َة
احل ْمدُ هللََِِّ ،و َال إِ َل َه إِ َّال اهللَُ ،واهللُ َأك َ ُ
ان اهللَِ ،و ْ َ
ا ْل ُق ْرآنَ ،ف َع ِّل ْمني َما ُ ْ
إِ َّال بِاهللِ " َق َالَ :يا َر ُس َ
الله َّم اغ ِْف ْر ِيلَ ،و ْار َمحْنِيَ ،وعَافِنِيَ ،و ْاه ِد ِن
ول اهللَِ ،ه َذا هللَِّ عَزَّ َو َج َّلَ ،ف َام ِيل؟ َق َالُ " :ق ِل ُ
وارزُ ْقنِي "ُ ،ثم َأدبر و ُهو ُمم ْ ِس ُك َك َّفي ِهَ .ف َق َال النَّبِي ص َّىل اهللُ َع َلي ِه وس َّلمَ " :أما َه َذاَ ،ف َقدْ م َ َ ِ ِ
اخل ْ ِ
ري ".
َل َيدَ ْيه م َن ْ َ
ُّ َ
ْ
َّ ْ َ َ َ َ
َ
َّ
ْ َ َ َ
َ ْ
41

 .5يف الفريضة ينبغي عىل املرء أن يكون أحرص عىل اخلروج من اخلالف ،ألن الصالة عامد الدين.

االستعانة بالمصحف االلكتروني في الفريضة:
وعليه فإن االستعانة باملصحف االلكرتون يف صالة الفريضة لإلمام أو املنفرد األصل تركها ،والصالة صحيحة لكن
مع الكراهة ،واألوىل باملر أن حيتاط يف صالة الفريضة.

القراءة من المصحف الورقي في النافلة لإلمام والمنفرد:
وأما صالة النافلة فاخلالف فيها أقل ،أما أبو حنيفة فهو عىل املنع كام يف الفرض  .واملالكية عىل الكراهة كام يف
42

 38رواه البخاري يف األذان ( )756ومسلم يف الصالة (.)394
 39رواه مسلم يف الصالة (.)673
َ
ّ
المغن البن قدامة (.)411 /1
النن صَّل هللا عليه وسلم حمل حفيدته يف صالته بالناس ،روى مسلم َع ْن أ ِر ين
لسبب ،فقد َصح
كان
وما
كة،
الحر
قليل
عن
يعف
40
ر
ي
ُ َ
َ َ َ
ه َ
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ِّ ه
َ َ َ َ ْ َ ْ يَ ِّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ ه
ُ َ َ ْ َ َ ه َ َ ُ ُّ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ
َْ
قتادة األنص ِاري ،قال:
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم َعَّل َع ِات ِق ِه ،ف ِإذا َرك َع
ن َصَّل
ه ابنة زينب ِبنت الن رِ ي
اص و ِ ي
ن َصَّل هللا علي ِه وسلم يؤم الناس وأمامة ِبنت أ رِ ين الع ِ
الن رِ َي
«رأ ُيت ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ
ود أعادها» .رواه مسلم يف المساجد (.)543
وضعها ،و ِإذا رفع ِمن السج ِ
 41رواه أحمد ( )19110وقال محققو المسند :حديث حسن بطرقه.
 42حاشية ابن عابدين (.)419 /1
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الفريضة  .ول ير أمحد بأسا يف ذلك ،قال ابن قدامة :قال أمحد :ال بأس أن يصيل بالناس القيام وهو ينظر يف املصحف .
44

43

وأما الش افعية فاألمر فيه سعة عندهم كام يف الفريضة ،قال النووي :لو قرأ القرآن من املصحف ل تبطل صالته سواء كان
حيفظه أم ال ،بل جيب عليه ذلك إذا ل حيفظ الفاحتة كام سبق ،ولو ق ّلب أوراقه أحيانا يف صالته ل تبطل .
45

الراجح :والذي أراه راجحا أن القراءة من احلفظ هي األساس واألوىل ،فإن وجد القارئ احلافظ صىل بالناس ،وإن ل
يوجد ووجد من حتسن قراءته فله أن يقرأ من املصحف ،وبخاصة إن كان ذلك يف قيام ليل ،ويستدل بام رواه البخاري
معلقا عائشة ريض اهلل عنها ،كانتَ :يؤُ ُّم َها َع ْبدُ َها َذك َْو ُ
ان ِم َن املُ ْص َحف .ورواه ابن أيب شيبة موصوال َع ْن َأ ِيب َبك ِْر ْب ِن َأ ِيب
ان ِيف املُْصح ِ
َان َيؤُ ُّم َها ِيف َر َم َض َ
ال ًما َهلَا َع ْن ُد ُب ٍرَ ،فك َ
ُم َل ْي َك َةَ :أ َّن عَائِ َش َة َأ ْع َت َق ْت ُغ َ
ف.
ْ َ
46

القراءة بالمصحف االلكتروني في النافلة لإلمام والمنفرد:
وعليه فإن االستعانة باملصحف االلكرتون يف الصالة األصل تركها ،إال إذا كانت هناك حاجة لذلك كأن تكون
الصالة صالة تراويح أو هتجد ،وليس هناك القارئ احلافظ املتقن ،فيستعان باملصحف االلكرتون عىل أال يكون يف
ذلك شغل كثري لإلمام أو املصيل.
وجيب أال يعتاد الناس هذا األمر فينشغل الناس عن احلفظ ،وبخاصة ال ُقراء ،فام دام لإلمام أن يستعني باملصحف يف
صالته فام احلامل عىل احلفظ واملراجعة؟! وهذا يعني أنه قد يسمح به للبعض دون البعض ،وليس عىل الدوام وإنام
عند احلاجة ،ليظل القرآن حمفوظا يف الصدور،

 2.2.6سادسا :حمل المأموم المصحف خلف اإلمام:
وأما محل البعض مصاحفهم – سواء كان املصحف ورقيا أم الكرتونيا -يف الصالة خلف اإلمام فإن كان يف
صالة الفريضة فاألصل ترك ذلك ملا فيه من حركة وشغل لنفسه ومن حوله من املصلني ،ول يرد يف ذلك يشء عن
السلف عليهم رضوان اهلل .وبخاصة أن اإلمام عادة ال يطيل يف القراءة يف الفريضة ،كام أن متابعة اإلمام يف املصحف
تسبب هلذا املصيل الوقوع يف عدد من األمور املنهي عنها ،وترك بعض السنن ،ومن ذلك:
 .1ترك وضع اليمنى عىل اليرسى.
43
44
45
46

ر
حاشية ابن عابدين عَّل الدر المختار ( )420 / 1ر
الدسوف (.)316 /1
والشح الكبت وحاشية
ي
المغن البن قدامة (.)411 /1
ي
المجموع رشح المهذب (.)95 /4
أن شيبة يف مصنفه (.)86 /5
رواه ابن ر ي
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 .2ترك النظر إىل حمل السجود.
 .3كثرة احلركة عند االنتقال من صفحة إىل غريها ،وهذا خمالف للخشوع املطلوب يف الصالة.
واألمر يف صالة السنة كام يف صالة الفريضة ،ألن األصل أن يكون احلفظة خلف اإلمام يردونه إذا أخطأ ،ويستفتحون
ارتج يف قراءته ،لكن إذا ل يوجد احلفظة فال بأس أن يكون واحد خلف اإلمام ممن جييد القراءة وحيسن الرد
عليه إن ّ
أقر ذلك أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،يقول العيني :وكان أنس يصيل وغالم خلفه يمسك له
واالستفتاح ،وقد ّ
املصحف ،وإذا تعايا يف آية فتح له املصحف .
47

ضوابط لحمل المصحف (الورقي أو االلكتروني) في الصالة:
وأرى أن يكون محل املصف (الورقي أو االلكرتون) مضبوطا بام ييل:
 .1أال تكون هذه صفة سائدة لكل الناس أو غالبة هلم مجيعا.
 .2أن يكون ذلك عند الرضورة أو احلاجة ،كالفتح عىل إمام أو نحو ذلك.
 .3أن ُيعني واحد يف الفتح عىل اإلمام  -إذا ل يكن هناك حافظ جيد.-
 .4إذا تأذى املصلون ممن يفتح املصحف فليحرتم خصوصياهتم يف الصالة وليكن يف آخر الصفوف.
 .5يف األوقات التي تبث فيها الصلوات من الواجب أن يعني من يفتح عىل اإلمام إذا أخطأ ،فإن ل يوجد وجب
أن يمسك أحدهم املصحف خلفه حتى ال يصل القرآن مشوها إىل الناس.

 2.2.7سابعا :هل يجوز دخول المراحيض بالمصحف:
دخول المراحيض بالمصحف الورقي:
أما املصحف الورقي فَلهل العلم تفصيل يف ذلك:

أ-

احلرمة إال حلاجة :وبذلك قال املالكية واحلنابلة ،جاء يف (بلغة السالك) :إال القرآن فيحرم قراءته والدخول
بمصحف أو بعضه ولو آية ،ما ل يكن حرزا مستورا بساتر  .وجاء يف (اإلنصاف) :أما دخول اخلالء
48

بمصحف من غري حاجة :فال شك يف حتريمه قطعا وال يتوقف يف هذا عاقل .
49

 47عمدة القاري رشح صحيح البخاري (.)225 /5
 48بلغة السالك ألقرب المسالك (.)92 /1
 49اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف للمرداوي (.)94 /1
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الكراهة :وذهب إىل ذلك احلنفية والشافعية ،جاء يف (حاشيتا قليويب وعمرية)( :وال حيمل) يف اخلالء (ذكر
اهلل تعاىل) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غريه تعظيام له ومحله .قال يف الروضة :مكروه ال حرام ...وقوله:
(مكروه) ولو نحو مصحف وإن حرم من حيث احلدث وعليه حيمل كالم األذرعي باحلرمة  .وجاء يف
50

(فتاوى الرميل)( :سئل) عن رجل دخل اخلالء بمصحف هل حيرم عليه ذلك أم ال؟ (فأجاب) بأنه ال حيرم
دخوله به خالفا لبعضهم لكنه يأثم بحمله حال حدثه من غري رضورة تقتضيه .
51

واستدلوا عىل ذلك بام رواه ابن ماجه وغريه َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍكَ ،أ َّن النَّبِ َّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم« :ك َ
اخل َال َء
َان إِ َذا َد َخ َل ْ َ
َو َض َع َخ َامت َ ُه » ،واحلديث وإن كان ضعيفا إال أنه ال مانع من االستدالل به تعظيام لكالم اهلل تعاىل ،إذ لكالمه سبحانه
52

من التعظيم ما ليس لكالم البرش.
والراجح :أنه إذا ل تكن هناك حاجة حلمل املصحف يف اخلالء كخوف رسقة أو نحو ذلك فيحرم محله تعظيام لكالم
اهلل سبحانه ،ويكون جواز الدخول به من باب الرضورة ،لكن إذا خاف عليه من رسقة يبقى األمر عىل احلرمة.

بعض القرآن تشمله الحرمة:

ا ُ ا ُْ ُ ا ْ ا ُ ا اْ
ا ا ُ
ص ُتوا ل اعلك ْم
وما يقال عىل القرآن كله يقال عىل بعضه ،ألن اهلل تعاىل يقولِ{ :إَوذا ق ِرئ الق ْرآن فاست ِمعوا َُل اوأن ِ
ُْاُ ا
َحون} [األعراف ،]204 :ومعلوم أن القارئ ال يمكنه أن يقرأ القرآن كله يف ركعة واحدة وال يف جملس واحد .فال
تر
جيوز دخول املرحاض ببعض مصحف كجزء أو جمموعة أجزاء أو حتى بعض سور ما دام ذلك القدر غري مستور.

دخول المرحاض بالمصحف اإللكتروني:
وأما املصحف اإللكرتون فال يأخذ حكم املصحف الورقي يف دخول املرحاض ،وذلك ألنه كام ذكرت سابقا ليس
مصحفا ،كام أن املصحف االلكرتون ال يظهر كالم اهلل فيه إال إذا تم تشغيله.
ومن ثم فال مانع من دخول اخلالء باملصحف اإللكرتون -سواء كان منفصال أم كان ضمن برامج أخرى عىل هاتف
(الب توب) أو (تابلت) أو ما شابه ذلك -ما دام مغلقا ،فإذا تم فتحه وظهر كالم اهلل تعاىل فالقول باحلرمة هو األليق.

قليون وعمتة (.)43 /1
 50حاشيتا
ري
الرمَّل (.)34 /1
 51فتاوى
ي
األلبان يف ضعيف ابن ماجه ( )61واألرناؤوط يف تحقيق سي ابن ماجه.
 52رواه ابن ماجه يف الطهارة وسننها ( )303وضعفه
ي
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 .3المبحث الثاني
موضوعات متفرقة
 3.1أوال :االستماع للترجمة الفورية لخطبة الجمعة ودعاء القنوت:
تعد خطبة اجلمعة رشطا لصحة اجلمعة  ،وذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف القديم إىل
53

أن الكالم حيرم أثناء خطبة اجلمعة وجيب اإلنصات من حني يأخذ اإلمام يف اخلطبة فال جيوز الكالم ألحد من
احلارضين ...وذهب الشافعي يف اجلديد وأمحد يف رواية أخرى إىل أنه ال حيرم الكالم ،واإلنصات سنة .
ا ُ ا ُْ ُ ا ْ ا ُ ا اْ
ا ا ُ
ص ُتوا ل اعلك ْم
والصحيح أن اإلنصات واجب ،واألصل يف ذلك قوله تعاىلِ{ :إَوذا ق ِرئ الق ْرآن فاست ِمعوا َُل اوأن ِ
ُْاُ ا
َحون} [األعراف ،]204 :قال القرطبي :وقيل :إهنا نزلت يف اخلطبة  .وال شك أنه ل يكن بمكة ال مجعة وال
تر
54

55

ول اهللِ ص َّىل اهللُ َع َلي ِه وس َّلم َق َال ":إِ َذا ُق ْل َت لِص ِ
خطبة  ،ويكفينا ما رواه مسلم عن َأ َيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُس َ
احبِ َك َأن ِْص ْت َي ْو َم
َ
َ
ْ َ َ َ
اجلُ ُم َع ِة َو ْ ِ
ْ
ت ".
اإل َما ُم َ ْ
ب َف َقدْ َلغ َْو َ
خي ُط ُ
56

57

لكن مع انتشار اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا ودخوال الناس أفواجا يف دين اهلل عز وجل ،وهؤالء هلم من
اللغات ما هلم فهل جيوز ترمجة اخلطبة هلؤالء القوم أم ال؟

 3.1.1هل اللغة العربية شرط في خطبة الجمعة؟
ذكر الفقهاء للجمعة رشوطا ومنها أن تكون باللغة العربية ،واجلمهور عىل أن اجلمعة ال بد أن تكون أركاهنا
باللغة العربية حتى ولو كان اجلامعة عجام ال يعرفون العربية  .أما املالكية فاشرتطوا أن تكون باللغة العربية للقادر
58

عليها حتى وإن كان مجهور الناس ال يعلم اللغة العربية  ،وقالوا من عجز عن اإلتيان باجلمعة بالعربية ال تلزمهم
59

اجلمعة ،وأنه يشرتط يف اخلطيب أن يكون عارفا معنى ما يقول ،فال يكفي أعجمي لقن من غري فهم  -عىل الظاهر .
60

 53الموسوعة الفقهية الكويتية (.)177 /19
 54الموسوعة الفقهية الكويتية (.)116 /35
القرطن (.)353 /7
 55تفست
ري
 56المرجع السابق (.)353 /7
 57رواه مسلم يف الجمعة (.)851
 58الموسوعة الفقهية الكويتية (.)180 /19
الدوان" (.)306/1
 59الفواكه
ي
 60الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (.)147 /2
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وذهب احلنابلة إىل اشرتاط اخلطبة بالعربية ،قال البهوت( :وال تصح اخلطبة بغري العربية مع القدرة) عليها بالعربية
(كقراءة) فإهنا ال جتزئ بغري العربية وتقدم (وتصح) اخلطبة بغري العربية (مع العجز) عنها بالعريب .
61

والصحيح عند الشافعية أن اللغة العربية رشط ،قال النووي :فرشط فيه العربية كالتشهد وتكبرية اإلحرام مع قوله
صىل اهلل عليه وسلم "صلوا كام رأيتمون أصيل" وكان خيطب بالعربية  .وقال شهاب الدين الرميل( :ويشرتط كوهنا)
62

أي اخلطبة واملراد هبا اجلنس الشامل للخطبتني كام أن املراد هبام أركاهنام (عربية) التباع السلف واخللف وألهنا ذكر
مفروض فاشرتط فيه ذلك كتكبرية اإلحرام ،فإن أمكن تعلمها خوطب به اجلميع فرض كفاية وإن زادوا عىل
األربعني ،فإن ل يفعلوا عصوا وال مجعة هلم بل يصلون الظهر .
63

وذهب إىل أبو حنيفة إىل أنه ال يشرتط يف اخلطبة أن تكون باللغة العربية ولو مع القدرة عىل العربية .
64

والصحيح أنه جيب االلتزام باللغة العربية ما دام اجلمهور كله أو أغلبه أو عدد كبري منه يتكلم العربية ،بل وحيث الناس
عىل تعلم اللغة العربية ألهنا وعاء القرآن ،وال يستغنى عن اللغة العربية إىل غريها إال إذا كان السواد األعظم ال يفهم
اللغة العربية ،عىل أن تكون املقدمة واآليات القرآنية واألحاديث باللغة العربية قدر املستطاع ،ويلزم اخلطيب بإتقان
القرآن تالوة ،واألحاديث نطقا .وقد جاء يف قرار املجمع الفقهي :الرأي األعدل هو أن اللغة العربية يف أداء خطبة
اجلمعة والعيدين يف غري البالد الناطقة هبا ليست رشط ًا لصحتها ،ولكن األحسن أداء مقدمات اخلطبة وما تضمنته من
آيات قرآنية باللغة العربية ،لتعويد غري العرب عىل سامع العربية والقرآن ،مما يسهل تعلمها ،وقراءة القرآن باللغة التي
نزل هبا ،ثم يتابع اخلطيب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهموهنا .
65

 3.1.2حكم ترجمة الخطبة والخطيب يخطب:
وقد اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:
القول األول :املنع ،ويستدل هلذا القول بام ييل:
 61كشاف القناع عن ر
مي اإلقناع (.)34 /2
 62المجموع رشح المهذب (.)522 /4
 63نهاية المحتاج إىل رشح المنهاج (.)317 /2
 64الموسوعة الفقهية الكويتية (.)180 /19
الفقه ص - 99/الدورة الخامسة.
 65قرارات المجمع
ي

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

19

د .أكرم كساب

نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالعبادات

 .1خمالفة هذا الفعل ملا جاء من وجوب اإلنصات لإلمام ،وقد روى مسلم ":إِ َذا ُق ْل َت لِص ِ
احبِ َك َأن ِْص ْت َي ْو َم
َ
اجلُ ُم َع ِة َو ْ ِ
ْ
ت ".
اإل َما ُم َ ْ
ب َف َقدْ َلغ َْو َ
خي ُط ُ
66

 .2أن األمر يتعلق بعبادة هي ركن من أركان اإلسالم (الصالة) ،واألصل يف العبادات االتباع ،وقد روى
ث ِيف َأم ِرنَا َه َذا ما َليس فِ ِ
الشيخان « َم ْن َأ ْحدَ َ
يهَ ،ف ُه َو َر ّد ".
َ ْ َ
ْ
67

 .3أن هذا عمل حمدث ،وكل حمدث
 .4أن الصحابة فتحوا األمصار ول ينقل عنهم فعل ذلك ،وكل خري يف اتباع ما سلف.
 .5أن هذا الفعل سيجعل الناس هيملون اللغة العربية وتعلمها ،وهذا واقع ملموس اآلن ،مما يؤدي إىل ضياع
اللغة العربية وال شك أن اللغة العربية لغة هوية ،وهي قبل ذلك وعاء القرآن.
القول الثاين :اجلواز :وهذا هو قول مجهور املعارصين ،وعليه العمل يف مساجد الدنيا ،ويستدل لذلك القول بام ييل:
 .1أن الكالم وإن كان ممنوعا يف خطبة اجلمعة إال أنه جيوز عند احلاجة ،روى البخاري َع ْن َأن ٍ
َسَ ،ق َالَ " :ب ْين ََام
جل ُم َع ِة ،إِ ْذ َقا َم َر ُج ٌلَ ،ف َق َال َيا َر ُس َ
اعَ ،و َه َل َك َّ
الشا ُء،
النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ْ
ول اهللََِّ :ه َل َك الك َُر ُ
خي ُط ُ
ب َي ْو َم ا ُ
َفا ْد ُع اهللََّ َأ ْن َي ْس ِق َينَاَ ،ف َمدَّ َيدَ ْي ِه َو َد َعا " ،يقول النووي :ويف هذه األحاديث أيضا جواز الكالم يف اخلطبة حلاجة
68

وفيها جوازه للخطيب وغريه وفيها األمر باملعروف واإلرشاد إىل املصالح يف كل حال وموطن  ،وقال ابن
69

قدامة :وما احتجوا به ،فيحتمل أنه خمتص بمن كلم اإلمام ،أو كلمه اإلمام؛ ألنه ال يشتغل بذلك عن سامع
خطبته ،ولذلك سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم هل صىل؟ فأجابه .وسأل عمر عثامن حني دخل وهو خيطب،
فأجابه ،فتعني محل أخبارهم عىل هذا ،مجعا بني األخبار ،وتوفيقا بينها .
ا
ا اْ ُا ا ا
 .2أن اهلل ما أرسل رسوال إال بلسان قومه ،قال تعاىل { :او اما أا ْر اسلْ انا م ِْن ار ُ
ّي ل ُه ْم}
ب
ِل
ِ
ِ
ه
م
ِ
و
ق
ان
ِس
ل
ب
َل
إ
ول
س
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
70

[إبراهيم ،]4 :واملقصود باللسان اللغة ،قال القرطبي :أي بلغتهم ،ليبينوا هلم أمر دينهم ،ووحد اللسان وإن
أضافه إىل القوم ألن املراد اللغة .
71

 66رواه مسلم يف الجمعة (.)851
 67رواه البخاري يف الصلح ( )2697ومسلم يف األقضية (.)1718
 68رواه البخاري يف الجمعة (.)932
 69رشح النووي عَّل مسلم (.)164 /6
المغن البن قدامة (.)238 /2
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ي
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AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

20

د .أكرم كساب

نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالعبادات

 .3أن احلديث بلغة ال يفهمها القوم هو نوع من أنواع العبث ،بل وهو داع للسآمة وامللل ،بل واخلروج عن
اْل ُم اعةِ فا ْ
ِي ل ا
ِين ا
آم ُنوا إ اذا نُود ا
مقصود اخلطبة التي سامها اهلل ذكر يف قوله{ :ياا اأ ُّي اها ااَّل ا
ِلص اَلة ِ م ِْن يا ْو ِم ْ ُ
اس اع ْوا
ِ
ا ْ ا
إَِل ذِك ِر اَّللِ} [اجلمعة.]9 :
ْ
اْ ْ ا ا
 .4أن الرتمجة للناس بلساهنم هو املقصود من بعثة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،واهلل يقول { :اوأن ازْلاا إِِلْك اَّلِك ار
ُ ا ا
ّي ل ا
ِلِ ُ اب ا
اس اما ن ِزل إِِلْ ِه ْم} [النحل ،]44 :قال القرطبي :فالرسول صىل اهلل عليه وسلم مبني عن اهلل عز
ِلن ِ
ِ
وجل مراده مما أمجله يف كتابه  .وإذا كانت وظيفة النبي صىل اهلل عليه وسلم بيان القرآن للعرب ،فأين بيان
72

القرآن والسنة لغري الناطقني بالعربية؟
 .5أن ترك الرتمجة سيفِض إىل اجلهل والنزاع واالختالف ،والرشيعة جاءت لدفع اجلهل ورفض النزاع ورفع
اخلالف.

 3.1.3ترجمة الخطبة أمر مشروع بشروط:
والراجح هو ترمجة اخلطب لقوة األدلة الدالة عىل ذلك ،لكن ينبغي أن يراعى يف ذلك ما ييل:
( .1اجلمع بني العربية وغريها أوىل) فرياعى يف اخلطبة أن جتمع بني اللغة العربية واللغة املرتجم إليها ،فال يكتفى
بالرتمجة فقط ،بل ال بد من ذكر اآليات باللغة العربية أوال قدر املستطاع ،وأن يؤتى باحلديث النبوي عربيا ثم
يرتجم ،ففي هذا حفاظ للغة العربية.
 .2أن يكون املرتجم يف مكان غري مكان الصالة ،وأن يكون ذلك عن طريق اهلواتف أو سامعات ،فإن ل يتيرس
ذلك فليجمع غري الناطقني بالعربية يف مكان واحد يف جانب من املسجد أو يف مؤخرته.
 .3يمكن أن تكون ترمجة اخلطبة يف أخر اجلمعة إن كان يف ذلك املصلحة.
 .4مراعاة عدد احلضور من الناطقني بغريها ،فال ينساق البعض وراء رضورة احلديث بلغة البلد التي يعيش فيها
اُ ااْ ُ
يل ارب الْ اعالام ا
ّي *
ْن
ِ
ِ
الناس ،ويكون ذلك عىل حساب اللغة العربية التي نزل هبا القرآن ،قال تعاىلِ{ :إَونه ِل ِ
القرطن (.)109 /10
 72تفست
ري

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

21

د .أكرم كساب

نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالعبادات

ُ ْا
ااا
اا ا ْ ا ا ُ ا ا ُْ ْ
ا
ُ
ُ
ا
ا
ُّ
ا
ّي} [الشعراء- 192 :
نزل بِهِ الروح اْلمِّي * لَع قلبِك ِلِ كون مِن المنذِرِين * بِل ِس ٍ
ب مب ِ ٍ
ان عر ِ ٍ
 ،]195فليس بمقبول أن تكون اخلطبة بغري اللغة العربية يف جالية يغلب عليها احلديث باللغة العربية.

 3.1.4حكم ترجمة الخطبة للصم والبكم:
وقريبا من ترمجة اخلطبة للناطقني باللغة العربية يأت احلديث عن ترمجة اخلطبة بلغة اإلشارة للصم والبكم،
فهل هذا من اجلائز أم املمنوع ،وبيان ذلك من خالل ما ييل:

 3.1.5الصم والبكم عليهم من التكاليف ما يقدرون عليه:

ا ُ ا
كل ُِف ا ُ
اَّلل
الصم والبكم مطالبون بالتكاليف بام يكون يف مقدورهم ،واألصل يف ذلك قوله تعاىلَ{ :ل ي
ا
ا
ا
ا ُ ا ُ اُ اْ
اْ
ا ا
اَّلل نفسا إَِل اما آتاها} [الطالق ،]7 :وقد روى
نفسا إَِل ُو ْس اع اها ل اها} [البقرة ،]286 :وقولهَ{ :ل يكل ِف

ِ
ِ
الشيخان َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ ،ع ِ
اس َت َط ْعت ُْم » .والقاعدة
َن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ « :وإِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َأ ْم ٍر َف ْأتُوا منْ ُه َما ْ
73

تقول :ال تكليف إال بمقدور ،كتقول القاعدة األخرى امليسور ال يسقط باملعسور ،ومن ثم فإن األصم واألبكم عليهام
من التكاليف ما يستطيعون ،وهلم من الثواب كالسليم وأشدّ ملا عندهم من البالء الذي قدره اهلل هلم ،روى مالك موطأ
خي ُطب يوم ْ ِ
ِ
ِِ
ب :إِ َذا َقا َم ِ
َان َي ُق ُ
ان ك َ
مالك َأ َّن ُع ْث َام َن ْب َن َع َّف َ
است َِم ُعوا
ول ِيف ُخ ْط َبتهَ ،ق َّل َام َيدَ ُع َذل َك إِ َذا َخ َط َ
اجل ُم َعةَ ،ف ْ
اإل َما ُم َ ْ ُ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
لس ِام ِع  .وروى أبو داود َع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ع َْم ٍرو،
احل ِّظ ،م ْث َل َما ل ْل ُمنْصت ا َّ
َو َأنْصتُواَ ،فإِ َّن ل ْل ُمنْصت ا َّلذي الَ َي ْس َم ُع م َن ْ َ
ِ
ِ
ع ِ
رض ْ
رض َها
َن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َالْ َ " :
رض َها َي ْلغُو َو ُه َو َح ُّظ ُه من َْهاَ ،و َر ُج ٌل َح َ َ
اجلُ ُم َع َة َث َال َث ُة َن َف ٍرَ ،ر ُج ٌل َح َ َ
حي ُ ُ
ات وسك ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُوتَ ،و َل ْ َيت َ
َخ َّط َر َق َب َة
رض َها بِإِن َْص َ ُ
َيدْ عُوَ ،ف ُه َو َر ُج ٌل َدعَا اهللََّ عَزَّ َو َج َّل إ ْن َشا َء َأ ْع َطا ُهَ ،وإ ْن َشا َء َمنَ َع ُهَ ،و َر ُج ٌل َح َ َ
مسلِ ٍم ،و َل يؤْ ِذ َأحدً ا َف ِهي َك َّفار ٌة إِ َىل ْ ِ ِ
ول { :ام ْن اج ا
يهاَ ،و ِز َيا َد ِة َث َال َث ِة َأ َّيا ٍمَ ،و َذلِ َك بِ َأ َّن اهللََّ عَزَّ َو َج َّل َي ُق ُ
اء
اجل ُم َعة ا َّلتي تَلِ َ
َ
َ ُْ
ُ
َ
َ
ُ ْ
ا
ْا ا ا ا ا ُ ا ْ ُ ا
ْش أ ْمثال اِها} [األنعام." ]160 :
بِاْلسنةِ فله ع
74

75

وهم معذورن بني يدي اهلل يوم القيامة ،روى ابن أيب عاصم يف السنة َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه

رت ِةَ ،و َر ُج ٌل َأ ْد َر َك ُه ْ ِ
اإل ْس َال ُم َه َر ًماَ ،و َر ُج ٌل
َو َس َّل َمَ " :أ ْر َب َع ٌة ُك ُّل ُه ْم ُيدْ ِيل ع ََىل اهللَِّ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة بِ ُح َّج ٍة َوع ُْذ ٍرَ :ر ُج ٌل َم َ
ات ِيف ا ْل َف ْ َ
 73رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة ( )7288ومسلم يف الحج (.)1337
 74رواه مالك يف الموطأ (.)160 /1
األلبان يف صحيح الجامع (.)8040
 75رواه أبو داود يف تفري ــع أبواب الجمعة ( )1113وصححه
ي
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ول :اتَّبِ ُعو ُهَ .ف َي ْأتِ ِ
ول َف ُيؤَ ِّج ُج َهل ُ ْم ن ًَاراُ ،ث َّم َي ُق ُ
الر ُس ُ
َأ َص ُّم َأ ْبك َُمَ ،و َر ُج ٌل َم ْعتُو ٌهَ .ف َي ْب َع ُث اهللَُّ إِ َل ْي ِه ْم َم َلكًا َر ُسو ًال َف َي ُق ُ
ول:
يه ُم َّ
ا ْقت ِ
َت َع َل ْي ِه َب ْر ًدا َو َس َال ًماَ ،و َم ْن َالَ ،ح َّق ْت َع َل ْي ِه كَلِ َم ُة ا ْل َع َذ ِ
اب ".
وهاَ .ف َم ِن ا ْقت ََح َم َها كَان ْ
َح ُم َ
76

 3.1.6صالة الجمعة واجبة على الصم والبكم:
وصالة اجلمعة واجبة عىل الصم والبكم ،وذلك ملا ييل:
ِ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
َيلَ ،س ِم ْع ُت َر ُس َ
ولُ " :رفِ َع ا ْل َق َل ُم َع ْن
 .1أن العقل مناط التكليف ،روى أمحد َع ْن ع ٍّ
الص ِغ ِ
َن النَّائِ ِم َحتَّى َي ْس َت ْي ِق َظَ ،وع ِ
ري َحتَّى َي ْب ُلغَ َ ،وع ِ
َثال َث ٍة :ع ِ
َن املُْ َص ِ
ف َعنْ ُه " ،والصم والبكم
اب َحتَّى ُيك َْش َ
َن َّ
77

األصل فيهم كامل العقل كغريهم.

ِين ا
آم ُنوا إ اذا نُود ا
 .2ألهنم يدخلون يف عموم ما جاء من أدلة وجوب للجمعة ،كقوله تعاىل{ :ياا اأ ُّي اها ااَّل ا
ِي
ِ
ا ا ِ ْ ا ْ ِ ُْ ُ ا ا ْ ا ْ ا ْ ا
اسَ ،وع ِ
اَّللِ} [اجلمعة ،]9 :وما رواه مسلم ع ِ
َن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َن ا ْب ِن ع َُم َر،
ل ِلصَلة مِن يوم اْلمعةِ فاسعوا إَِل ذِك ِر
اجلمع ِ
ِ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
َأ َّهنُ َام َس ِم َعا َر ُس َ
اتَ ،أ ْو َل َي ْختِ َم َّن اهللُ ع ََىل
ولَ " :ل َينْت َِه َ َّ
ني َأ ْق َوا ٌم َع ْن َو ْدع ِه ُم ْ ُ ُ َ
ُق ُل ِ ِ
وهب ْمُ ،ث َّم َل ُي ْك َت ُب َّن ِم َن الغَافِلِنيَ " ،وروى أبو داود َع ْن َح ْف َص َة ،ع ِ
َن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال« :ع ََىل ك ُِّل
حمُ ْتَلِ ٍم رواح إِ َىل ْ ِ
اجل ُم َع ِة ا ْلغ ُْس ُل ».
اجل ُم َعةَ ،وع ََىل ك ُِّل َم ْن َر َ
َ َ ٌ
اح إِ َىل ْ ُ
ُ
اب ،ع ِ
 .3أن الصم والبكم ل يرد ذكرهم يف أصحاب األعذار ،روى أبو داود َع ْن َط ِار ِق ْب ِن ِش َه ٍ
َن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ
ِ
اجلم َع ُة َح ٌّق َو ِ
ب ع ََىل ك ُِّل ُم ْسلِ ٍم ِيف َمجَاع ٍَة إِ َّال َأ ْر َب َع ًةَ :ع ْبدٌ َمم ْ ُل ٌ
وكَ ،أ ِو ا ْم َر َأةٌَ ،أ ْو َصبِ ٌّيَ ،أ ْو
اج ٌ
َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َالُ ُ ْ " :
78

79

يض ".
َم ِر ٌ
80

 3.1.7الترجمة للصم والبكم واجبة ما توفر ذلك:
وإذا كانت الرتمجة لغري الناطقني بالعربية مباحة ومرشوعة ،فأرى أن الرتمجة للصم والبكم قد ترقى إىل الوجوب ما
كان يف مقدور ويل األمر أو من يقوم مقامه أن يفعل ذلك ،وذلك ملا ييل:
األلبان يف ظالل الجنة (.)404
أن عاصم يف السنة ( )176 /1وصححه
ي
 76رواه ابن ر ي
 77رواه أحمد ( )940وقال محققو المسند :حسن لغته.
 78رواه مسلم يف الجمعة (.)865
األلبان يف صحيح الجامع (.)4036
 79رواه أبو داود يف الطهارة ( )342وصححه
ي
األلبان يف صحيح الجامع (.)5422
 80رواه أبو داوود يف أبواب الجمعة ( )342وصححه
ي
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 .1أن الرتمجة هلم هو لساهنم الذي يفهمون به واهلل تعاىل يقول {:او اما أا ْر اسلْ انا م ِْن ار ُسول إ اَل بل اِسان قا ْو ِمهِ ِِلُ ابّيا
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ا
ل ُه ْم} [إبراهيم.]4 :
 .2يف هذه الوسيلة رفع اجلهل عنهم ،وال شك أن العلم بام تسلم به العقيدة وتصح به العبادة أمر واجب ،روى
ِ
ابن ماجه َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
يض ٌة ع ََىل ك ُِّل ُم ْسلِ ٍم،
ب ا ْل ِع ْل ِم َف ِر َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :ط َل ُ
ِ
اضع ا ْل ِع ْل ِم ِعنْدَ غ ِ ِ
ِ
اخلن ِ
اجل ْو َه َر َوال ُّلؤْ ُلؤَ َو َّ
ب » ،وال شك أن خطبة اجلمعة من
الذ َه َ
َري َأ ْهلِه ك َُم َق ِّلد ْ َ
َو َو ُ
َاز ِير ْ َ
ْ
81

أفضل السبل هلذا األمر.
 .3أن يف الرتمجة رفع احلرج عنهم والتيسري هلم ،وجرب خاطرهم ،فإن هذه الرتمجة جتعلهم كغريهم من الناس
ا ُ ُ اُ ا ْ ا ا ُ
ج اعل اعليْك ْم م ِْن
يتعلمون ويدركون ،والرشيعة قائمة التيسري ورفع احلرج ،قال تعاىل{ :ما ي ِريد اَّلل ِِل
اح ار ٍج} [املائدة.]6 :
 .4هذا يتامشى مع مقاصد الرشيعة وروحها ،والتي جاءت بحفظ الدين ،وال شك أن يف هذا حفظ لدين هذا
النوع من الناس ،وقد رأينا النبي صىل اهلل عليه وسلم يقبل كالم البعض أثناء اخلطبة ملا يف ذلك من املصلحة
َسَ :أ َّن رج ًال ِمن َأ ْه ِل الب ِ
روى الشيخان َع ْن َأن ٍ
اد َي ِة َأتَى النَّبِ َّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللََِّ ،متَى
َ
ْ
َ ُ
ِ
ب اهللََّ َو َر ُسو َل ُهَ ،ق َال« :إِن ََّك َم َع
ت َهلَا» َق َالَ :ما َأعْدَ ْد ُ
السا َع ُة َقائِ َم ٌة؟ َق َالَ « :و ْي َل َكَ ،و َما َأعْدَ ْد َ
ت َهلَا إِ َّال َأ ِّن ُأح ُّ
َّ
َم ْن َأ ْح َب ْب َت» َف ُق ْلنَاَ :ون َْح ُن ك ََذلِ َك؟ َق َالَ « :ن َع ْم» َف َف ِر ْحنَا َي ْو َمئِ ٍذ َف َر ًحا َش ِديدً ا .
82

 .5صحة الصالة مع احلركة البسيطة يدل عىل صحة اخلطبة مع احلركة الكثرية إن كان يف ذلك مصلحة ،وقد
وردت األدلة يف فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم ذلك ،ومن ذلك ما رواه أمحد مسند أمحد ط الرسالة (/40
)28
ِ
ِ
َ .6ع ْن عَائِ َش َة َقا َل ْت " :ك َ
اب َع َل ْي ِه ُم ْغ َل ٌقَ ،ف ِجئ ُْتَ ،ف َم َشى َح َّتى
َان النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم ُي َص ِّيل ِيف ا ْل َب ْيت َوا ْل َب ُ
ِِ
اب ِيف ا ْل ِق ْب َل ِة ".
َفت ََح ِيلُ ،ث َّم َر َج َع إِ َىل َم َقامهَ ،و َو َص َف ْت َأ َّن ا ْل َب َ
83

 3.1.8بُعد المترجم لإلشارة عن جموع الناس ضرورة:
ً
 81رواه ابن ماجه يف اإليمان وفضائله ( )224وقال األرناؤوط :حسن بطرقه وشواهده دون قوله" :وواضع العلم عند غت أهله  " ...فضعيف جدا ،وقال ذلك أيضا
األلبان يف ضعيف ابن ماجه (.)42
ي
الت والصلة ( )2639وهذا لفظ البخاري.
 82رواه البخاري يف األدب ( )6167ومسلم يف ر
 83رواه أحمد ( )24027وقال محققو المسند :إسناده حسن.
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وينبغي أن يكون املرتج للصم والبكم بعيدا عن مجوع الناس حتى ال يشغل اخلطيب وال املصلني أثناء اخلطبة ،وهلذا
ينبغي أن يكون ذلك يف غرفة منفصلة ومكان خاص هبم.

 3.1.9عرض اآليات مع الترجمة على شاشة أثناء صالة التراويح ليقرأ منها من ال يعرف
العربية:
وأما عرض ترمجة لآليات التي تقرأ مع ترمجة أو عدم ترمجة أثناء صالة الرتاويح أو غريها من الصلوات أرى
ترك ذلك وعدم فتح مثل هذا الباب وذلك ملا ييل:
 .1األصل يف العبادات االتباع.
 .2األصل يف الرشيعة التيسري ال التعسري ،ولكنه التيسري القائم عىل الدليل ال ملجرد التيسري ،وهذا يسري ال دليل
عليه.
 .3أن الركن الذي تقوم به الصالة هي سورة الفاحتة ،وهي سورة حيفظها الكبري والصغري والعال واجلاهل،
والرجل واملرأة ،وحتى الطفل ،ومن دخل اإلسالم حديثا يسهل عليه حفظها ،وإن عجز قام التسبيح مقامها،
آخ َذ ِمن ا ْل ُقر ِ
ِ
ِ
روى أمحد ع ِ
يع َأ ْن ُ
آن
َن ا ْب ِن َأ ِيب َأ ْو َىف َق َالَ :أتَى َر ُج ٌل النَّبِ َّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َق َال :إِ ِّن َال َأ ْستَط ُ
َ ْ
َشيئًاَ ،فع ِّلمنِي َشيئًا ُجي ِزئُنِي ِمن ا ْل ُقر ِ
آنَ ،ق َالُ « :س ْب َح َ
ْربَ ،و َال َح ْو َل َو َال
ْ
احل ْمدُ هللََِِّ ،و َال إِ َل َه إِ َّال اهللََُّ ،واهللَُّ َأك َ ُ
ان اهللََِّ ،و ْ َ
َ ْ
ْ ْ
َ ْ
ب َأ ْو َقا َم َأ ْو ن َْح َو َذا َق َالَ :ه َذا هللَِّ عَزَّ َو َج َّلَ ،ف َام ِيل؟ َق َالُ " :ق ْل :ال َّل ُه َّم اغ ِْف ْر ِيل،
ُق َّو َة إِ َّال بِاهللَِّ» َ .ق َالَ :ف َذ َه َ
َو ْار َمحْنِيَ ،وعَافِنِيَ ،و ْاه ِد ِن َو ْارزُ ْقنِي َ -أ ْو ْارزُ ْقنِيَ ،و ْاه ِد ِن َ -وعَافِنِي ".
84

 .4األصل يف صالة الرتاويح وغريها أن يؤم القوم أقرؤهم ،روى مسلم َعن َأ ِيب مسع ٍ
ود ْاألَن َْص ِار ِّيَ ،ق َالَ :ق َال
َ ْ ُ
ْ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :يؤُ ُّم ا ْل َق ْو َم َأ ْق َرؤُ ُه ْم لِكِت ِ
َر ُس ُ
َاب اهللِ ،» ...وأن قراءة اإلمام تكفي عن قراءة تكفي
85

املأموم ،روى الشيخان صحيح البخاري ع ْن ا ْب ِن ع َُم َرَ « :أ َّن ُه َت َع َّشى َم َّرةًَ ،و ُه َو َي ْس َم ُع ِق َرا َء َة ِ
اإل َما ِم »؛ إذن فام
86

احلاجة إىل هذه الشاشات.
 84رواه أحمد ( )19137وقال محققو المسند :حديث حسن بطرقه.
 85رواه مسلم يف الصالة (.)673
 86رواه البخاري يف األطعمة ( )5463ومسلم يف المساجد ومواضع الصالة (.)557
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 .5يف وجود الشاشات شغل للمصلني ،ويف ذلك ضياع لروح الصالة وهو اخلشوع قال تعاىل{ :قا ْد أافْلاحا
ا
ا
ا
ُْ ْ ُ ا ا ا ُ
ِين ه ْم ِِف اصَلت ِ ِه ْم خاش ُِعون} [املؤمنون ،]2 ،1 :وقد أمر اهلل بالقنوت يف الصالة فقال:
المؤمِنون * اَّل
ا ُ اا
الصلا اوات او ا
لَع ا
وموا ِ اَّللِ قاانِت ا
الص اَلة ِ ال ْ ُو ْس اطى اوقُ ُ
ِّي} [البقرة ،]238 :قال ابن كثري :أي خاشعني
{حاف ِظوا
ِ
ذليلني مستكينني بني يديه .
87

 .6يف الصالة ما فيها من األعامل القلبية التي ينبغي استحضارها حال الوقوف بني يدي اهلل تعاىل ،ففي الصحيح
ِ
ِ
ِ
َيلَ ،ف َل َّام َر َج ْعنَا َس َّل ْم ُت
َع ْن َع ْبد اهللََِّ ،ق َالُ :كن ُْت ُأ َس ِّل ُم ع ََىل النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َو ُه َو ِيف َّ
الصالَة َف َ ُري ُّد ع َ َّ
ِ
الصال َِة َل ُشغ ًْال ».
َيل َو َق َال« :إِ َّن ِيف َّ
َع َل ْيه َف َل ْم َي ُر َّد ع َ َّ
88

 .7يف هذا الفعل ما فيه من التكلف الذي هنينا عنه ،فاملصيل يكفيه يف القيام والرتاويح ما تصح به صالته؛ وهو
الفاحتة وسورة أو بعض سورة ،أو آية أو بعض آيات ،وقد هنى النبي عن التعلق باحلبل ملا فيه من التكلف،
ِ ٍ ِ
روى الشيخان َع ْن َأن ِ
ني
يض اهللَُّ َعنْ ُهَ ،ق َالَ :د َخ َل النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َفإِ َذا َح ْب ٌل َممْدُ و ٌد َب ْ َ
َس ْب ِن َمالك َر َ
ِ
الس ِار َيت ْ ِ
ت َت َع َّل َق ْتَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
رت ْ
حل ْب ُل؟» َقا ُلواَ :ه َذا َح ْب ٌل لزَ ْين َ
َب َفإِ َذا َف َ َ
َنيَ ،ف َق َالَ « :ما َه َذا ا َ
َّ
ِ
رت َف ْل َي ْق ُعدْ ».
َو َس َّل َم« :الَ ُح ُّلو ُه ل ُي َص ِّل َأ َحدُ ك ُْم ن ََشا َط ُهَ ،فإِ َذا َف َ َ
89

 .8يف ذلك تشجيع لرتك تعليم اللغة العربية ،ويف ذلك من املرضة ما ال يعلمه إال اهلل ،فإن البعد عن اللغة العربية
طريق سهل للبعد عن تعاليم اإلسالم.
 .9ال مانع من أن يكون ذلك بصورة فردية يقوم هبا من أراد من الناس عند احلاجة أو الرضورة ،ال أن يكون
ذلك فعال عاما ،ويفضل أن يكون صاحب هذا الفعل يف جانب الصف أو يف آخر الصفوف حتى ال يشغل
ِ ٍ
َف َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِيف املَْ ْس ِج ِد،
اخلدْ ِر ِّي َق َال :ا ْع َتك َ
الناس بفعله ،روى أمحد َع ْن َأ ِيب َسعيد ْ ُ
ِ
ُورَ ،و َق َال " :إِ َّن ُك َّلك ُْم ُمنَاجٍ َر َّب ُه َف َال ُيؤْ ِذ َي َّن َب ْع ُضك ُْم
جي َه ُرون بِا ْل ِق َرا َء ِة َو ُه َو ِيف ُق َّب ٍة َل ُهَ ،فك ََش َ
الست َ
ف ُّ
َف َسم َع ُه ْم َ ْ
بع ًضا ،و َال ير َفعن بع ُضكُم ع ََىل بع ٍ ِ ِ
الص َال ِة ".
ض بِا ْلق َرا َءة"َ ،أ ْو َق َالِ " :يف َّ
َْ
َ َ ْ َ َّ َ ْ
َْ
ْ
90

 87تفست ابن كثت ط العلمية (.)496 /1
 88رواه البخاري يف أبواب العمل يف الصالة (.)1216
 89رواه البخاري يف التهجد ( )1150ومسلم يف صالة المسافرين وقرصها (.)784
 90رواه أحمد ( )11896وقال محققو المسند :إسناده صحيح عَّل رشط الشيخي.
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 3.2ثانيا :االعتماد على برامج تحديد القبلة في الهاتف:
احلديث عن استخدام بعض الربامج يف حتديد القبلة ينبغي أن نبينه من خالل بعض النقاط:

 3.2.1حكم استقبال القبلة في الصالة:

ا
ذكر الفقهاء أن استقبال القبلة رشط لصحة الصالة  ،وهذا مما ال خالف فيه ،واألصل يف ذلك قوله تعاىل{ :ف او ِل
ُ ْ ا ُّ
ا ُ ا
ُ
ا ْ ا ا ا ْ ا ْا ْ
ج ِد ْ ا
اْل ار ِام او احيْث اما كن ُت ْم ف اولوا ُو ُجوهك ْم ش ْط ار ُه} [البقرة ،]144 :وروى الشيخان َع ْن َأ ِيب
وجهك شطر المس ِ
ُهرير َة ر ِيض اهللَُّ َعنْهَ :أ َّن رسول اهللَِّ ص َّىل اهللُ َع َلي ِه وس َّلم قال" :إِ َذا ُقم َت إِ َىل الصال َِة َف َأسبِ ِغ الو ُضوءُ ،ثم اس َت ْقبِ ِل ِ
الق ْب َل َة
ُ
َّ
َ
ُ
َ َّ ْ
ْ
ْ
ْ َ َ َ
َ ُ
ََْ َ َ
91

َرب » .ويستثنى من ذلك صالة النافلة وعند اخلوف وأصحاب األعذار.
َفك ِّ ْ
92

 3.2.2استقبال عين الكعبة لمن يشاهدها:
والعلامء عىل أنه جيب استقبال عني القبلة ملن عاينها ،قال ابن قدامة :ثم إن كان معاينا للكعبة ،ففرضه الصالة إىل
اا
ا ا ا ا ا ا
اْ ا
ا ا ُّ ا ا ْ ا
ك ِف ا
الس اماءِ فل ُن او ِِلا انك ق ِبْلة ت ْرضاها ف او ِل
عينها .ال نعلم فيه خالفا  .وذلك لقوله تعاىل{ :قد ن ارى تقلب وج ِه ِ
ْ ا ا ِ ا ا ْ ُ ا ُ ْ ُ ْ ا ا ُّ ُ ُ ا ُ
ا ْ ا ا ا ْ ا ْا ْ
ك ْم اش ْط ار ُه} [البقرة ،]144 :روى الشيخان ا ْب َن َع َّب ٍ
اس،
ج ِد اْلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوه
وجهك شطر المس ِ
َق َال :ملََّا د َخ َل النَّبِي ص َّىل اهللُ َع َلي ِه وس َّلم البي َت ،دعَا ِيف نَو ِ
اح ِيه ُك ِّل َهاَ ،و َل ُي َص ِّل َحتَّى َخ َر َج ِمنْ ُهَ ،ف َل َّام َخ َر َج َرك ََع َر ْك َعت ْ ِ
َني
َ
َ
ْ َ َ َ َْ
ُّ َ
َ
ْ
ِيف ُقب ِل ال َكعب ِة ،و َق َالَ « :ه ِذ ِه ِ
الق ْب َل ُة ».
َْ َ
ُ
93

94

 3.2.3استقبال القبلة لمن بُعد عن مكة:
وأما من كان خارج مكة فالفرض عليه هو استقبال جهة الكعبة وهذا هو قول اجلمهور ،فذهب احلنفية إىل أنه يكفيه
استقبال جهة الكعبة باجتهاد ،وليس عليه إصابة العني ،وهو األظهر عند املالكية واحلنابلة ،وهو قول للشافعي .
ُ ْ ا ُّ
ا ُ ا
ُ
اا ا ْ ا ا ا ْ ا ْا ْ
ج ِد ْ ا
اْل ار ِام او احيْث اما كن ُت ْم ف اولوا ُو ُجوهك ْم ش ْط ار ُه} ،ووجه
واألصل يف ذلك قوله تعاىل{ :فو ِل وجهك شطر المس ِ
95

الداللة يف كلمة (شطره) ،قال القرطبي :أي ناحية" املسجد احلرام" يعني الكعبة  .وألن قصد عني الكعبة فيه ما فيه
اا ا اا ا اْ ُ
كْ
ِين م ِْن اح ار ٍج} [احلج ،]78 :والتوسعة يف ذلك تفهم مما
ال
ِف
م
من املشقة واحلرج ،واهلل يقول{ :وما جعل علي
ِ
ِ
96

والمغن البن قدامة (.)317 /1
 91المجموع رشح المهذب (،)189 /3
ي
 92رواه البخاري يف االستئذان ( )6251ومسلم يف الصالة (.)397
المغن البن قدامة (.)317 /1
93
ي
 94رواه البخاري يف الصالة ( )398ومسلم يف الحج (.)1330
 95الموسوعة الفقهية الكويتية (.)190 /10
القرطن (.)159 /2
 96تفست
ري
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وب األَن َْص ِار ِّيَ ،أ َّن النَّبِ َّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال« :إِ َذا َأ َت ْيت ُُم الغَائِ َط َف َ
ال ت َْس َت ْقبِ ُلوا
رواه البخاري الشيخان َع ْن َأ ِيب َأ ُّي َ
ِ
ِ
ِ
رش ُقوا َأ ْو غ َِّر ُبوا" أن
الق ْب َل َةَ ،والَ ت َْستَدْ بِ ُر َ
رش ُقوا َأ ْو غ َِّر ُبوا » ،وواضح من قوله صىل اهلل عليه وسلم " َو َلك ْن َ ِّ
وها َو َلك ْن َ ِّ
97

ما سوى الترشيق والتغريب يعد استقباال للقبلة أو استدبارا هلا ،وهذا خطاب ألهل املدينة ومن كان مقابال هلم .قال
ابن تيمية :وهذا بيان ألن ما سوى الترشيق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار هلا وهذا خطاب ألهل املدينة ومن
كان عىل سمتهم وقريبا من سمتهم أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم  .وروى الرتمذي َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال
98

ني املَ ْ ِ
رش ِق َواملَغ ِْر ِ
َر ُس ُ
ب ِق ْب َل ٌة » ،وهذا يدل عىل أنه ملا كان قصد عني القبلة متعذرا كان
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :ما َب ْ َ
99

استقبال اجلهة هو املطلوب.

 3.2.4االنحراف اليسير معفو عنه:
وما كان من انحراف يسري فهذا معفو عنه ،ألن االنحراف اليسري ال يعني عدم االستقبال ،وبخاصة إذا علمنا أن
االنحراف اليسري ال يعد اخلطأ فيه يقينا ،ولكنه خطأ متوقع لكونه يسريا ،وكام يعفى عن النجاسة اليسرية فكذلك يعفى
ني املَ ْ ِ
رش ِق َواملَغ ِْر ِ
ب ِق ْب َل ٌة »،
عن هذا االنحراف اليسري ألنه فيام هو مسموح به كام يف حديث أيب هريرة السابقَ « :ما َب ْ َ
100

وعند البيهقي يف السنن الكربى ع ِ
َن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َأ َّن َر ُس َ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال " :ا ْل َب ْي ُت ِق ْب َل ٌة ِألَ ْه ِل املَْ ْس ِج ِد،
ِ ِ ِ
ض ِيف َم َش ِار ِق َها َو َمغ ِ
احل َر ُم ِق ْب َل ٌة ِألَ ْه ِل ْاألَ ْر ِ
َار ِ َهبا ِم ْن ُأ َّمتِي ".
احل َر ِمَ ،و ْ َ
َواملَْ ْسجدُ ق ْب َل ٌة ألَ ْه ِل ْ َ
101

وما دام املصيل يتوجه إىل جهة القبلة فصالته صحيحة ،حتى وإن وجد االنحراف ألنه يعد انحرافا يسريا ،وأما
االنحراف الكبري فيكون حني جيعل القبلة عن يمينه أو يساره فضال عن استدبارها ،جاء يف كتب املالكية :التوجه
للرشق والغرب من االنحراف الكثري  .وقال ابن عبد الرب :وكذلك يشهد النظر لقول من قال يف املنحرف عن القبلة
102

يمينا أو شامال ول يكن انحرافه ذلك فاحشا فيرشق أو يغرب إنه ال يشء عليه ،ألن السعة يف القبلة ألهل اآلفاق
مبسوطة مسنونة .
103

 97رواه البخاري يف الصالة ( )394ومسلم يف الطهارة (.)264
 98رشح العمدة (ص.)538 :
 99رواه ر
األلبان يف صحيح ابن ماجه (.)826
التمذي يف أبواب الصالة ( )342وابن ماجه يف إقامة الصالة ( )1011وصححه
ي
 100رواه ر
األلبان يف صحيح ابن ماجه (.)826
وصححه
)
1011
(
الصالة
إقامة
ف
ماجه
وابن
)
342
(
الصالة
أبواب
ف
مذي
الت
ي
ي
ي
ر
األلبان يف الضعيفة (.)4351
الكتى ( ،)16 /2وضعفه
 101رواه
البيهف يف السي ر
ي
ي
ر
للخرش (.)257 /1
خليل
مخترص
ح
 102رش
ي
المعان واألسانيد (.)58 /17
 103التمهيد لما يف الموطأ من
ي
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والعمل بذلك عند مجهور الفقهاء؛ يقول ابن عابدين :فعلم أن االنحراف اليسري ال يرض ،وهو الذي يبقى معه الوجه
أو يشء من جوانبه مسامتا لعني الكعبة أو هلوائها ،بأن خيرج اخلط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر عىل الكعبة أو
هوائها مستقيام ،وال يلزم أن يكون اخلط اخلارج عىل استقامة خارجا من جبهة املصيل بل منها أو من جوانبها  .وقال
104

ابن تيمية :فإن االنحراف اليسري مع اخلطأ معفو عنه بكل حال باإلمجاع  .وقال ابن رجب :وكذلك القبلة ،ال حتتاج
105

إىل حساب وال كتاب ،وإنام تعرف يف املدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان بام بني املرشق واملغرب .وهلذا
روي عن عثامن بن عفان ،أنه قال :كيف خيطئ الرجل الصالة  -وما بني املرشق واملغرب قبلة  -ما ل يتحيز املرشق
عمدا .وقد اجتمعت األمة عىل صحة الصف املستطيل مع البعد عن الكعبة ،مع العلم بأنه ال يمكن أن يكون كل
واحد منهم مستقبال لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إىل الكعبة عىل االستقامة ،فإن هذا
ال يمكن إال مع التقوس ولو شيئا يسريا ،وكلام كثر البعد قل هذا التقوس لكن البد منه .
106

 3.2.5كيف يستدل على القبلة؟
حتدث العلامء من القديم عىل االستدالل عىل القبلة ،ومن أهم ما يستدل به:
( .1املحاريب) ألن الناس تعارفوا عليها ،وبخاصة تلك املحاريب التي توافق عليها األقدمون من الصحابة
والتابعني .جاء يف (املوسوعة الفقهية) :ذهب اجلمهور إىل أن حماريب الصحابة ،كجامع دمشق ،وجامع
عمرو بالفسطاط ،ومسجد الكوفة والقريوان والبرصة ،ال جيوز االجتهاد معها يف إثبات اجلهة ،لكن ال يمنع
ذلك من االنحراف اليسري يمنة أو يرسة ،وال تلحق بمحاريب النبي صىل اهلل عليه وسلم إذ ال جيوز فيها أدنى
انحراف .وكذلك حماريب املسلمني ،وحماريب جادهتم أي معظم طريقهم وقراهم القديمة التي أنشأهتا قرون
من املسلمني ،أي مجاعات منهم صلوا إىل هذا املحراب ول ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيها ،ألهنا ل تنصب
إال بحرضة مجع من أهل املعرفة باألدلة ،فجرى ذلك جمرى اخلرب .
107

 104الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (.)430 /1
 105رشح العمدة (ص.)572 :
 106فتح الباري البن رجب (.)68 /3
 107الموسوعة الفقهية الكويتية (.)68 /4
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ا
ا ا ْ ُ
ا اا ا
ج ِم ه ْم اي ْه ات ُدون} [النحل ،]16 :وقال
ات وبِاْل
 .2ومن ذلك الشمس والقمر والنجوم  ،قال تعاىل{ :وعَلم ٍ
اُا ا
ا اا ا ُ
وم ِلِ ا ْه ات ُدوا ب اها ِف ُظلُ امات ال ْ اب او ْاْلا ْ
ج ا
ك ُم اْلُّ ُ
ح ِر} [األنعام .]97 :وهذا ال
ل
ل
ع
ج
ِي
اَّل
سبحانه{ :وهو
ِ
ِ
ِ
ِ
108

يكون إال ملن يتقن هذا الفن ،وأما عوام الناس ممن ال علم هلم وال خربة فيجب عليهم إتباع العارفني.
 .3األجهزة باآلالت :وقد أقر الفقهاء ذلك من القديم فيام يعرف بــ (اإلبر املغناطيسية) ،جاء يف (هناية
املحتاج) :وجيوز االعتامد عىل بيت اإلبرة يف دخول الوقت والقبلة إلفادهتا الظن بذلك كام يفيده االجتهاد .
109

 3.2.6حكم اتباع برامج تحديد القبلة في الهاتف:
وأما استخدام الربامج احلديثة التي اشتهرت بني الناس سواء ما يعرف بـــ (برامج القبلة) أو ما يتم
استخدامه من خالل برنامج (جوجل إرث) ،فبيان ذلك يف النقاط التايل:

ْ ْ ُْ ا
ا ْ اُ ا ْا
اسألوا أهل اَّلِك ِر إِن كن ُت ْم َل
 .1ال بد من الرجوع أوال إىل ذوي االختصاص واخلربة ،واهلل تعاىل يقول{ :ف
ا ا ا
ت ْعل ُمون} [النحل.]43 :
 .2إن قال املتخصصون بجدية هذا األمر جاز استخدامه بل قد جيب إذا ارتقى ألن يكون علام وحقيقة ال
يصاحبها الشك ،وقد سبق الفقهاء إىل ذلك حني أجازوا استخدام اإلبر املغناطيسية (البوصلة).
 .3إذا وجد اخلطأ يف مثل هذه األجهزة فإنه يعفى عنه ما دام اخلطأ يسريا ،وقد أجاز الفقهاء ذلك ،قال ابن
عابدين :فعلم أن االنحراف اليسري  .وقال ابن تيمية :فإن االنحراف اليسري مع اخلطأ معفو عنه بكل حال
110

باإلمجاع .
111

 .4ال خيفى أن هذه الربامج يف جمملها تؤدي هذا الغرض بام يمكننا أن نقول إنه قريب إىل احلقيقة ،ولكن جيب أن
تقوم املؤسسات الدعوية الكربى بالتواصل مع متخصصني لبيان حقيقة كل برنامج من هذه الربامج ،ألن
ذلك يتعلق بركن من أركان اإلسالم.
 .5لو حدث أن صىل أحد املصلني وظهر خطأ برنامج ما من هذه الربامج فصالته صحيحة وال إعادة عليه،
وهذا ما عليه مجهور الفقهاء ،جاء يف (االختيار لتعليل املختار) :وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل
 108الموسوعة الفقهية الكويتية (.)69 /4
 109نهاية المحتاج إىل رشح المنهاج ()443 /1
 110الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (.)430 /1
 111رشح العمدة (ص.)572 :
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اجتهد وصىل ،وال يعيد وإن أخطأ ...ألن الواجب عليه التوجه إىل جهة التحري إذ التكليف بقدر الوسع .
112

وجاء يف (الرشح الكبري) :إن تبني اخلطأ (بعدها) أي بعد الفراغ من الصالة (أعاد) ندبا  .وقال املرداوي:
113

ومن صىل باالجتهاد ،ثم علم أنه أخطأ القبلة ،فال إعادة عليه  .ويستدل لذلك بام رواه الرتمذي َعن ع ِ
َاص ِم
ْ
114

َام ِر ب ِن ربِيع َةَ ،عن َأبِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه َق َالُ :كنَّا َم َع النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِيف َس َف ٍر ِيف َل ْي َل ٍة
ْ
ْب ِن ُع َب ْيد اهللََِّ ،ع ْن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن ع ْ َ َ
م ْظلِم ٍةَ ،ف َلم نَدْ ِر َأين ِ
الق ْب َل ُةَ ،ف َص َّىل ك ُُّل َر ُج ٍل ِمنَّا ع ََىل ِح َيالِ ِهَ ،ف َل َّام َأ ْص َب ْحنَا َذك َْرنَا َذلِ َك لِلنَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه
ْ َ
ْ
ُ َ
ا
ا ْ ا ا ُ ا ُّ ا ا ا ا ْ ا
ج ُه اَّللِ} [البقرة ." ]115 :وإن أعاد تطوعا وورعا فال بأس وخاصة
َو َس َّل َمَ ،فنَزَ َل{ " :فأينما تولوا فثم و
115

إن كان ممن يطلبون الكامل يف العمل ،أو ممن لدهيم بعض وسوسة.

 3.3ثالثا :دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقة االئتمانية أو قبولها من
قبل المؤسسات اإلسالمية:
هذه املسألة تتعلق بركن من أركان اإلسالم (الزكاة) وما يلحق به من صدقات وقربات ،وسأتناوهلا عىل هذا
النحو:

 3.3.1تعريف بطاقة االئتمان:

عرفها جممع الفقه اإلسالمي فقال :مستند يعطيه مصدره (البنك املُ ْص ِدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة)

بنا ًء عىل عقد بينهام يمكنه من رشاء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند (التاجر) دون دفع الثمن حاالً لتضمنه التزام
املصدر بالدفع ،ويكون الدفع من حساب املصدر ،ثم يعود عىل حاملها يف مواعيد دروية ،وبعضها يفرض فوائد ربوية
عىل جمموع الرصيد غري املدفوع بعد مدة حمددة من تاريخ املطالبة ،وبعضها ال يفرض فوائد .
116

 3.3.2أنواع بطاقات االئتمان:
هناك نوعان من هذه البطاقات:
 112االختيار لتعليل المختار (.)47 /1
ر
 113ر
الدسوف (.)227 /1
وحاشية
الشح الكبت للشيخ الدردير
ي
 114اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف (.)354 /3
مذي ف أبواب الصالة ( ،)345وصححه األلبان ف صحيح وضعيف ر
 115رواه ر
التمذي.
الت
ي ي
ي
 116مجلة مجمع الفقه (ع /12ج /3ص.)676
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 .1بطاقات (مغطاة) :وهذه البطاقات تكون مسبقة الدفع ،بمعنى أن صاحبها يتعامل مع هذه البطاقة بام وضعه
من نقود ،وهذه ال ائتامن (قرض) فيها حقيقة ،ألن صاحبها يتعامل مع ماله الذي وضعه .وهذه ال خالف يف
التعامل هبا.
 .2بطاقات (غري مغطاة) :وفيها يقرتض املرء من البنك ماال ثم يقوم بإعادته خالل مدة حمددة ،وهذه عىل
نوعني:
أ .ما يشرتط فيه الزيادة ،وهذه حيرم التعامل هبا سواء كانت الزيادة عند اإلصدار أو عند التجديد أو عند
السحب.
ب .ما ال يشرتط فيه الزيادة ،وهذا ال بأس من التعامل هبا.
وقد أصد املجمع الفقهي يف دورته الثانية عرشة يف الرياض قرارا بذلك جاء فيه:
 .1ال جيوز إصدار بطاقة االئتامن غري املغطاة وال التعامل هبا ،إذا كانت مرشوطة بزيادة فائدة ربوية ،حتى ولو
كان طالب البطاقة عازم ًا عىل السداد ضمن فرتة السامح املجان.

.2

جيوز إصدار البطاقة غري املغطاة إذا ل تتضمن رشوط زيادة ربوية عىل أصل الدين .ويتفرع عىل ذلك:

أ -جواز أخذ مصدرها من العميل رسوم ًا مقطوعة عند اإلصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا عىل قدر
اخلدمات املقدمة عىل ذلك.

ب -جواز أخذ البنك املصدر من التاجر عمولة عىل مشرتيات العميل منه ،رشيطة أن يكون بيع التاجر
بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقل.117

 3.3.3دفع الزكوات والصدقات عن طريق بطاقة االئتمان:
وبناء عىل أنواع هذه البطاقات يكون احلكم ،ولذلك أقول:

دفع الزكوات والصدقات عن طريق البطاقات (المغطاة):
ال مانع من الدفع عن طريق البطاقات (املغطاة) ألن الدفع هنا إنام هو من مال الشخص املزكي أو املتصدق،
 117يراجع قرار المجمع رقم. (2/12)108 :
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كل ما هنالك أنه خيرجه عن طريق هذه البطاقة ،ونظرا ألنه ال قرض وال زيادة ربوية فال مانع من التعامل مع هذه
البطاقات يف كل أبواب اخلري ،سواء كان ذلك زكاة مفروضة ،أو صدقة تطوعية

دفع الزكوات والصدقات عن طريق البطاقات (غير المغطاة):
وأما الدفع عن طريق البطاقات (غري املغطاة) فهذا ال جيوز ،ألن إصدار هذه البطاقات ال جيوز أصال ملا فيه
خمالفات رشعية تتمثل يف اشرتاط غرامة تدفع عند التأخري ،حتى ولو كان يف نية مصدر البطاقة الدفع قبل حلول
ااا اُ اا ْ ا اْ ا اا اا اُ اا
لَع ْ ْ ا ْ ُ ْ ا
ان}
ب واِلقوى وَل تعاونوا
اْلث ِم والعدو ِ
ِ
األجل ،ملا يف ذلك من التعاون عىل الربا واهلل يقول{ :وتعاونوا لَع ال ِ ِ
[املائدة ،]2 :كام أن احتامل الوقوع يف دفع هذه الغرامة يظل قائام ألن الغيب ال يعلمه إال اهلل.
لكن ماذا لو أن املرء استخرج هذه البطاقة ،وقام باستخدامها يف أبواب الرب هل جيزئه ذلك أم ال؟
والذي أراه أن دفع الزكاة أو التصدق من خالل هذه البطاقة ليس له حكام واحدا ،وإنام خيتلف باختالف حال املزكي
أو املتصدق ،وبيانه كالتايل:
 .1إن كان جاهال أو ناسيا بحرمة البطاقة وهذا واقع البعض من الناس ،فهذا تصح زكاته حتى وإن كان من
خالل طريقة حمرمة ،فهو يأثم لكونه متلك املال ،لكنه ال إثم عليه لكونه غري عال باحلرمة.
 .2إن كان عاملا باحلرمة وفعل ذلك عامدا ،وهذا أيضا تقع زكاته ،ويسقط عنه الفرض وتربأ ذمته ،لكنه يعد آثام
ألنه متلك املال عن طريق يعلم حرمته ،وقام بالزكاة عن طريق هذا املال.
 .3تبقى قضية القبول ،وهذا أم ال يعلمه إال اهلل ،وإن كان طيب املال جيعله مقبوال ،وخبثه جيعله حمرما ،روى
ِ
مسلم َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َةَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب َال َي ْق َب ُل إِ َّال
َّاس ،إِ َّن اهللَ َط ِّي ٌ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ " :أ ُّ َهيا الن ُ
َط ِّي ًبا ".
118

 3.4رابعا :نقل الجثة لبلد المتوفى مع توفر الوسائل السريعة:
هذه املسألة من املسائل التي يكثر السؤال عنها؛ وبخاصة بني اجلاليات املسلمة ،وهي مسألة مهمة ألهنا تتعلق
بام لإلنسان من واجبات بعد موته ،وإن كان األصل أن يدفن اإلنسان حيث مات روى النسائي َع ْن َجابِ ٍرَ ،أ َّن النَّبِ َّي
َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال« :ا ْدفِنُوا ا ْل َقت َْىل ِيف َم َص ِار ِع ِه ْم » ،وروى ابن أيب شيبة َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهللََِّ ،ق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي
119

 118رواه مسلم يف الزكاة (.)1015
األلبان يف صحيح الجامع (.)244
النسان يف الصغرى (/4
وصححه
)،
79
 119رواه
ي
ي
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ِ
اح » .وقد نقلت لنا كتب السنة أن الصحابة ماتوا يف أماكن
َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم« :تُدْ َف ُن ْاألَ ْج َسا ُد َح ْي ُث ُت ْق َب ُض ْاألَ ْر َو ُ
120

متعددة ول يرد أنه تم نقل أحد من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة عىل ما هلا من الفضل واملكانة ،يقول
ابن املنذر :يستحب أن يدفن امليت يف البلد الذي تويف فيه ،عىل هذا كان األمر عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وعليه عوام أهل العلم ،وكذلك تفعل العامة يف عامة البلدان .
121

 3.4.1مواطن يترك فيها النقل:
هناك مواطن يرتك فيها النقل وهي:
 .1إذا أدى النقل إىل هتك حرمة املتوىف أو تغيري جثته ،كأن يكون النقل إىل مسافة طويلة تتغري فيها اجلثة ويلحقها
الرضر ،ويف هذه احلالة ال جيوز نقله ال قبل الدفن وال بعده .ويف هذه احلالة حيرم النقل.
 .2الشهداء ،جاء يف (املوسوعة الفقهية) :واتفق األئمة عىل أن الشهيد يستحب دفنه حيث قتل  ،وقد جاءت
122

مح ْلنَا ا ْل َقت َْىل َي ْو َم
السنة بذلك ،وتقدم حديث جابر عند النسائي ،ورواه أبو داود َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهللََِّ ،ق َالُ :كنَّا َ َ
ُأح ٍد لِنَدْ فِنَهمَ ،فجاء من ِ
َادي النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َق َالِ « :إ َّن َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َليْ ِه َو َس َّل َم َي ْأ ُم ُر ُك ْم َأ ْن
ُ
ُ ْ َ َ ُ

تَدْ ِفنُوا ا ْل َقت َْىل ِيف َم َض ِ
َاه ْم .
اج ِع ِه ْم» َف َر َد ْدن ُ
123

 3.4.2متى يجب نقل الجثمان؟
وجيب نقل جثامن املتوىف عند الرضورة ،وذلك إذا تيقن املسلمون من أن بقاءه يف هذا املكان سيعرض اجلثة للعبث،
ومن ذلك أن تكون األرض أرضا مسبعة ،أو أن يدفن يف بلد غري مسلم ويتيقن املسلمون أن أهل البلد سيعبثون بجثة
املتوىف متثيال وتشوهيا.

 3.4.3نقل الميت قبل الدفن:
وأما نقل املتوىف قبل الدفن فللعلامء فيه أقوال ،أما إمجاال فهو :الكراهة لغري غرض صحيح ،واإلباحة،
والتحريم  .وبيان ذلك عىل هذا النحو:
124

األلبان يف السلسلة الضعيفة (.)1984
أن شيبة يف مصنفه ( )65 /3وضعفه
ي
 120رواه ابن ر ي
 121األوسط البن المنذر  -دار الفالح (.)516 /5
 122الموسوعة الفقهية الكويتية (.)10 /21
األلبان واألرناؤوط.
وصححه
 123رواه أبو داود يف الجنائز ()3165
ي
اإلسالم وأدلته (.)1536 /2
 124الفقه
ي
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 .1اجلواز :وبه قال األحناف ،واملالكية؛ قالوا :يستحب أن يدفن امليت يف اجلهة التي مات فيها ،وال بأس بنقله
من بلدة إىل أخرى قبل الدفن عند أمن تغري رائحته .وذكر املالكية عددا من الرشوط:

أ.

أن ال ينفجر حال نقله.

ب.

أن ال تنتهك حرمته.

ت.

أن يكون ملصلحة :كأن خياف عليه أن يأكله البحر ،أو ترجى بركة املوضع املنقول إليه ،أو

ليدفن بني أهله ،أو ألجل قرب زيارة أهله ،أو دفن من أسلم بمقربة الكفار .
125

واختلفوا يف املسافة التي جيوز فيها النقل( ،ما دون مدة السفر ،وقيده حممد بقدر ميل أو ميلني ) وهذا جله أو كله
126

اعترب فيه عرف ذلك الزمان.
 .2املنع :وهو قول الشافعية واحلنابلة  ،واملنع إما حتريام أو كراهة:
127

أ-

أما الشافعية فقالوا باحلرمة :ونقل عن الشافعي قوله :ال أحبه ،إال أن يكون بقرب مكة أو املدينة ،أو
بيت املقدس ،فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها .
128

ب -وأما احلنابلة فقالوا بالكراهة ،قال ابن قدامة :ال ينقل امليت من بلده إىل بلد آخر إال لغرض صحيح.
وهذا مذهب األوزاعي ،وابن املنذر .
129

 3.4.4نقل الميت بعد الدفن:
وأما نقل امليت بعد الوفاة فللعلامء فيه أقوال ،وملخص أقواهلم :اجلواز ملصلحة وهو رأي املالكية واحلنابلة،
وعدم اجلواز إال لرضورة وهو رأي الشافعية ،وعدم اجلواز مطلق ًا عند احلنفية .
130

 .1اجلواز :وهو ما عليه مجهور العلامء (احلنفية والشافعية واحلنابلة ).
131

125
126
127
128
129
130
131

ر
ر
الدسوف (.)421 /1
الشح الكبت للشيخ الدردير وحاشية
ي
حاشية ابن عابدين (.)603 / 1
ر
حاشية ابن عابدين ( )603 / 1وروضة الطالبي النووي ( )143 / 2والمغن ابن قدامة (  )509 / 2ر
الدسوف (.)421 /1
الشح الكبت للشيخ الدردير وحاشية
ي
ي
روضة الطالبي وعمدة المفتي (.)143 /2
المغن البن قدامة (.)380 /2
ي
للزحيَّل (.)1558 /2
اإلسالم وأدلته
الفقه
ي
ي
والمغن البن قدامة ( .)509 / 2
/
/
)
143
2
(
للنووي
لطالبي
ا
وروضة
)
603
1
(
عابدين
ابن
حاشية
ي
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 .2جواز النقل برشوط :وهو قول املالكية (واألمر عندهم قبل الدفن وبعده سواء) ،وأما الرشوط
فقالوا:
أ -أن ال ينفجر حال نقله.
ب -أن ال تنتهك حرمته.
ت -أن يكون ملصلحة :كأن خياف عليه أن يأكله البحر ،أو ترجى بركة املوضع املنقول إليه ،أو
ليدفن بني أهله ،أو ألجل قرب زيارة أهله ،أو دفن من أسلم بمقربة الكفار .
132

 3.4.5سبب االختالف في نقل المبيت قبل الدفن أو بعده:
والسبب يف هذا االختالف هو تعارض األدلة ،حيث ذهب كل فريق إىل رأيه ملا صح وقوي عنده
من أدلة ،وهذا بيانه:
أدلة القائلني باجلواز :وقد استدل القائلون باجلواز بأدلة أمهها:
ِ
يض اهللَُّ َعنْ ُه أن موسى عليه السالم َس َأ َل اهللََّ َأ ْن ُيدْ نِ َي ُه ِم َن األَ ْر ِ
ض
 .1ما رواه البخاري ومسلم َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
رب ُه ،إِ َىل َجانِ ِ
املُ َقدَّ َس ِة َر ْم َي ًة بِ َح َج ٍر"َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :ف َل ْو ُكن ُْت َث َّم َألَ َر ْي ُتك ُْم َق ْ َ
ال َّط ِر ِيقِ ،عنْدَ الكَثِ ِ
يب األَ ْمح َِر ».
133

وجياب عن ذلك :بأنه رشع من قبلنا ،ويف رشعنا النهي.
ِ
ِ
ِش َق َالَ :ف ُح ِم َل إِ َىل َم َّك َة،
 .3ما ُروي َع ْن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن َأ ِيب ُم َل ْي َك َةَ ،ق َال :ت ُُو ِّ َيف َع ْبدُ َّ
الر ْمح َِن ْب ُن َأ ِيب َبك ٍْر بِ ُح ْب ٍّ
ِ ِ
يها ".
َفدُ ف َن ف َ
134

وجياب عن ذلك :بأن احلديث ضعيف ،كام أن املسافة ل تكن بالبعيدة.
 .4ما روي أن س ِعيد ْبن زَ ْي ِد ت ُُو ِّيف بِا ْل َع ِق ِيقَ ،و ُمحِ َل إِ َىل املَْ ِدين َِة ع ََىل َأ ْعن ِ
َاق الر َج ِ
ال. ....
ِّ
َ
َ
135

وجياب عن ذلك :إن صح فإن املسافة بني العقيق واملدينة قريبة.
132
133
134
135

ر
ر
الدسوف (.)421 /1
الشح الكبت للشيخ الدردير وحاشية
ي
رواه البخاري يف الجنائز ( )1339ومسلم يف الفضائل (.)2372
رواه ر
األلبان يف مشكاة المصابيح (.)1718
التمذي يف أبواب الجنائز ( )1055وضعفه
ي
ألن نعيم (.)140 /1
معرفة الصحابة ر ي
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أدلة القائلني باملنع :كام أن القائلني باملنع استدلوا بأدلة ،ومنها:
.4

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ل ينقل أحدا من أصحابه ،وقد كان يعيش يف املدينة وهلا ما هلا من الفضل.

وجياب عن ذلك :بأن الظروف تغريت ،وأصبحت وسائل النقل ممكنة ورسيعة عن ذي قبل.
.5

ِ
يض اهللَُّ َعنْ ُه ،ع ِ
َن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ
ما جاء يف اإلرساع باجلنائز ،ومن ذلك ما رواه الشيخانَ :ع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
ِ
ِ
رسعُوا بِ ِْ
ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ « :أ ْ ِ
اجلنَازَ ِةَ ،فإِ ْن ت ُ
رش ت ََض ُعو َن ُه َع ْن
احل ًة َف َخ ْ ٌري ُت َقدِّ ُم َ
َك َص َ
وهنَاَ ،وإ ْن َي ُك س َوى َذل َكَ ،ف َ ٌّ
ِر َقابِك ُْم ».
136

وجياب عن ذلك :أن املقصد يف اإلرساع خمافة حلوق الرضر بامليت ،وإن وجد الرضر ال جيوز النقل.
.6

ات َر ُج ٌل بِاملَْ ِدين َِة ِمم َّ ْن ُولِدَ
ما جاء يف فضل من مات يف الغربة :فقد روى النسائي َع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ع َْم ٍرو َق َالَ :م َ
ات بِغ ْ ِ
َري َم ْولِ ِد ِه»َ ،قا ُلواَ :و ِل َ َذ َ
اك َيا َر ُس َ
ِ َهباَ ،ف َص َّىل َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ول
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُث َّم َق َالَ « :يا َل ْي َت ُه َم َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ات بِغ ِ ِ ِ ِ ِ
اجلنَّ ِة ».
َري َم ْولده ق َ
يس َل ُه م ْن َم ْولده إِ َىل ُمنْ َق َط ِع َأ َث ِره ِيف ْ َ
الر ُج َل إِ َذا َم َ ْ
اهللَِّ؟ َق َال« :إِ َّن َّ
137

وجياب عن ذلك :بأن األجر حاصل إن شاء اهلل حتى ولو نقل ،إذ ال داللة يف النص عىل دفنه حيث مات ،فاألجر إذا
مرتبط بمكان الوفاة ال مكان الدفن.

 3.4.6الراجح عدم نقل الميت ،وإن جاز فللضرورة:
والذي أراه راجحا :أنه ال جيوز نقل امليت من املكان الذي مات فيه ،إال إذا انتفى الرضر ،أو كانت هناك رضورة
لذلك ،ومن ذلك:
.1

إذا مات يف بلد غري مسلم وخيف عليه.

.2

أال يتوصل أهل املتويف إىل املقربة إال بالنقل الشاق واملكلف.

رشوط للنقل :وهناك رشوط ينبغي مراعاهتا يف النقل:
 .1أال يلحق بامليت أذى ألن أذيته كأذيته وهو حي ،روى أمحد َع ْن عَائِ َش َةَ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َق َال " :كَرس َع ْظ ِم املَْي ِ
تَ ،كك ْ ِ
َرس ِه َح ًّيا ".
ِّ
ُْ
138

 136رواه البخاري يف الجنائز ( )1215ومسلم يف الجنائز (.)944
 137رواه النسان ف الصغرى ف الجنائز ( )1832وحسنه األلبان ف صخيخ ر
التغيب (.)3134
ي ي
ي
ي ي
أن الرجال ،فمن رجال أصحاب السي ،وهو صدوق.
 138رواه أحمد ( )24740وقال محققو المسند :رجاله ثقات رجال الصحيح ،غت عبد الرحمن بن ر ي
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 .2أال تكون تكلفة النقل كبرية وجمهدة ،واألهل غري قادرين عليها ،إذ احلي أوىل بامليت هبذه النفقة.
 .3أال يكون النقل من مكان جاء فيه مزية وفضل ،فال ينقل من مكة أو املدنية أو القدس.

 3.5خامسا :التصوير أثناء العبادات ونشر ذلك عبر وسائل التواصل:
يعيش املسلمون اليوم يف عرص يوصف أكثر ما يوصف بأنه عرص (النت) ،وال خيلو بيت من هذه األجهزة التي
أصبحت رضورة من الرضورات التي ال يستغني عنها كثري من الناس ،وقد اشتدت الرضورة واحلاجة بعد جائحة
(كورونا) ،وقد ألف الناس توثيق ما يقومون به من أعامل؛ منها ما يتعلق هبا من عادات وأحيانا بالعبادات ،حتى
دخلت هذه اهلواتف والكامريات بيوت اهلل ،بل وصاحبت الناس يف قيامهم وأعيادهم وحجهم وطوافهم وسعيهم،
وبيان استخدام هذه األجهزة كالتايل:

 3.5.1أسباب استخدام الهواتف وآالت التصوير أثناء العبادات:
هناك أسباب عدّ ة دعت إىل استخدام اهلواتف وآالت التصوير أثناء العبادات ،ومن أهم هذه األسباب:
 .1سهولة اقتناء هذه اهلواتف والتي ال خيلو بيت من العديد منها.
 .2االعتامد عىل هذه األجهزة يف أمور رضورية كتحصيل العلم وممارسة العمل.
 .3كثرة استخدام الناس هلا يف حياهتم اليومية ،فقد أصبحت وسيلة مهمة يف جلب املواصالت والطعام.
 .4اعتامد الناس عليها يف هلوهم ولعبهم حيث استغنى الناس هبا عن التلفاز ،بل استغنى البعض هبا عن األندية
واملالعب.
 .5استخدام الدعاة هلا يف بث براجمهم وأنشطتهم من حمارضات ودروس وخطب.
 .6االعتامد عليها يف معرفة ما يتعلق بأمور العبادات كمعرفة أوقات الصالة وحتديد القبلة ،وقد رأينا احلجاج
واملعتمرين ال يستغنون عنها بعد جائحة كورونا ،وخصوصا بعد أن أصبح دخول احلرم يف أوقات حمددة
لكل فرد.
 .7كثرة استخدام الناس هلذه األجهزة يف توثيق أفعاهلم وحركاهتم ،يستوي يف ذلك الصالح والطالح ،واملسلم
وغري املسلم.
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كل هذه األسباب سهلت الطريق أمام الناس يف استخدام اهلواتف وآالت التصوير أثناء العبادات وكأن ذلك أمر
عادي ال مانع من استخدامه ،خصوصا وأن هذه األجهزة أصبحت ترافق املرء يف نومه ويقظته ،وهي مع املسلم إذا
خرج أو دخل ،وإذا صام أو صىل ،وإذا حج أو اعتمر.

 3.5.2مفاسد استخدام الهواتف وآالت التصوير أثناء العبادات:
هناك مفسد كثرية حتصل عند القيام بالتصوير هبذه اآلالت؛ ومنها:
 .1الوقوع يف شبهة الرياء نظرا للحرص عىل إظهار بعض العبادات التي األصل فيها الرس واخلفاء ،كام يف قراءة
وسى ْاألَ ْش َع ِر ُّي قالَ :خ َط َبنَا َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
القرآن ،أو الدعاء أو قيام الليل .روى أمحد عن أيب ُم َ
الرش َك؛ َفإِ َّن ُه َأ ْخ َفى ِم ْن َدبِ ِ
يب الن َّْم ِل "َ .ف َق َال َل ُهَ :م ْن َشا َء اهللُ َأ ْن
َو َس َّل َم َذ َ
ات َي ْو ٍم َف َق َالَ " :أ ُّ َهيا الن ُ
َّاس ا َّت ُقوا َه َذا ِّ ْ

الله َّم إِنَّا َن ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َأ ْن ن ْ ِ
ف َنت َِّق ِيهَ ،و ُه َو َأ ْخ َفى ِم ْن َدبِ ِ
يب الن َّْم ِل َيا َر ُس َ
َي ُق َ
ُرش َك
ول َو َك ْي َ
ول اهللِ؟ َق َالُ :قو ُلواُ " :

بِ َك َش ْيئًا َن ْع َل ُم ُهَ ،ون َْس َتغ ِْف ُر َك ملَِا َال َن ْع َل ُم ".
139

 .2الوقوع يف شبهة العجب بالطاعة ،وهذا ظاهر يف الضحك واالبتسام يف غري موضعه ،وقد قال ابن القيم:
ذنب تذل به لديه ،أحب إليه من طاعة تدل هبا عليه ،وإنك أن تبيت نائام وتصبح نادما ،خري من أن تبيت قائام
وتصبح معجبا ،فإن املعجب ال يصعد له عمل ،وإنك إن تضحك وأنت معرتف ،خري من أن تبكي وأنت
مدل ،وأنني املذنبني أحب إىل اهلل من زجل املسبحني املدلني .
140

 .3التكلف والتصنع كام يف رفع اليدين لدعاء هو غري حاصل أصال ،ونحن أمة ُهنينا عن التكلف ،والذي هو
ا ا اا ا ُْا ا
ا
فعل ما ال مصلحة فيه بمشقة ،واهلل تعاىل يقول{ :وما أنا مِن المتكِفِّي} [ص ،]86 :وروى البخاري َع ْن
َن ال َّت َك ُّل ِ
َسَ ،ق َالُ :كنَّا ِعنْدَ ع َُم َر َف َق َالِ ُ « :هنينَا ع ِ
َأن ٍ
ف ».
141

 .4الزحام احلاصل عند التصوير وخصوصا يف مناسك احلج والعمرة ،وهذا خمالف ملا أمرنا به من التيسري عىل
ِ
يض اهللَُّ َعنْ ُه ،قالَ :ق َال النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ " :يا ُم َعا ُذَ ،أ َفت ٌ
ْت -
َّان َأن َ
الناس ،ويف الصحيحني عن جابر َر َ
الش ْم ِ
ال ًثا  -ا ْق َر ْأَ :و َّ
َث َ
اس َم َر ِّب َك األَع َْىل َون َْح َو َها ".
س َو ُض َح َ
اها َو َس ِّبحِ ْ
142

التغيب ر
 139رواه أحمد ( )19605وقال محققو المسند :إسناده ضعيف ،وحسنه األلبان ف صحيح ر
والتهيب (.)36
ي ي
 140مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي (.)195 /1
 141رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة (.)7293
 142رواه البخاري يف األدب ( )6106ومسلم يف الصالة (.)465
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 .5أذية الناس وذلك بشغلهم عند التصوير ،أو بتصوير بعضهم دون إذن أو حاجة إىل ذلك ،كام يف احلج ويف
الصالة وخصوصا صالة العيدين ،وهذا من الرضر املنهي عنه ،وقد روى ابن ماجه ع ِ
َن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اسَ ،ق َالَ :ق َال
ِ
ِ
َر ُس ُ
رض َار ».
رض َر َو َال َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :ال َ َ
143

 .6أن العبادات إنام رشعت للذكر واخلشوع ويف هذا شغل عن روح العبادة ،روى البخاري َع ْن َع ْب ِد اهللََِّ ،ق َال:
ِ
ِ
ِ
َيل
ُكن ُْت ُأ َس ِّل ُم ع ََىل النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َو ُه َو ِيف َّ
َيلَ ،ف َل َّام َر َج ْعنَا َس َّل ْم ُت َع َل ْيه َف َل ْم َي ُر َّد ع َ َّ
الصالَة َف َ ُري ُّد ع َ َّ
الصال َِة َل ُشغ ًْال » ،وكذلك يف احلج إنام رشع من أجل الذكر ،روى أمحد عن عَائِ َشة قالتَ :ق َال
َو َق َال« :إِ َّن ِيف َّ
144

ِ
الص َفا َواملَ ْر َو ِةَ ،و َر ْم ُي ِْ
اجل َام ِر ِ ِ
َر ُس ُ
إل َقا َم ِةِ ،ذك ِْر اهللِ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم " :إِن ََّام ُج ِع َل ال َّط َو ُ
اف بِا ْل َب ْيتَ ،وبِ َّ
عَزَّ َو َج َّل " ،وحتى يف أيام العيد جعلها اهلل لَلكل والرشب والذكر ،روى مسلم عن ُن َب ْي َش َة ْاهل ُ َذ ِ ِّيلَ ،ق َالَ :ق َال
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :أ َّيا ُم الت ْ ِ
رش ٍ
َّرش ِيق َأ َّيا ُم َأك ٍ
َر ُس ُ
ب ».
ْل َو ُ ْ
145

146

 .7حتزين اآلخرين الذين عجزوا عن القيام هبذه العبادات ،وخصوصا يف احلج والعمرة.

 3.5.3جواز التصوير ونشر الصور على وسائل التواصل له أسباب وشروط:
ومع هذه املخالفات إل أنني أميل إىل جواز تصوير العبادات ونرشها عىل صفحات النت ألسباب ورشوط ،وبيان
ذلك كالتايل:

أسباب إباحة التصوير ونشرها على وسائل التواصل:
 .1أن الرياء وإن كان أحد األسباب القوية للمنع؛ إال أنه عمل قلبي وليس له مقياس نقيس به ألنه عمل قلبي،
ومن ثم فال نستطيع أن نرمي أحدا يقينا بأنه يرائي بفعله ما ل يكن معنا دليل.
 .2إذا كان أهل املعايص يظهرون معاصيهم فلامذا ال يظهر أهل الطاعات طاعاهتم ،وقد كان السلف حيبون
إطهار الطاعات يف املواطن التي يقل فيها ذكر اهلل تعاىل ،وال مانع من إظهار صور الطاعات عىل صفحات
َن ا ْب ِن عُمرَ ،ق َال« :إِ ِّن ُكن ُْت َألَ ْخر ُج إِ َىل الس ِ
التواصل التي تعج بسفه السفهاء ،روى ابن أيب شيبة مصنفه ع ِ
وق
ُّ
ُ
ََ
لبان يف صحيح ابن ماجه ( ،)1896وقال األرناؤوط :صحيح لغته.
 143رواه ابن ماجه يف األحكام ( )2341وصححه األ ي
 144رواه البخاري يف أبواب العمل يف الصالة (.)1216
 145رواه أحمد ( )24468وقال محققو المسند :إسناده حسن.
 146رواه مسلم يف الصيام (.)1141
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«خيْرج ِ
َو َما ِيل َح َ ِ
َيل » ،وعند البخاري معلقا قالَ :وك َ
ان
َان ا ْب ُن ع َُم َرَ ،و َأ ُبو ُه َر ْي َرةََ ُ َ :
اج ٌة إ َّال َأ ْن ُأ َس ِّل َمَ ،و ُي َس َّل َم ع َ َّ
ِ
ِ
رش يك ِ
ِ
ف النَّافِ َل ِة...
َيل َخ ْل َ
َرب الن ُ
مها» َوك َّ َ
َّاس بِ َتكْبِ ِري َ
َربانَ ،و ُيك ِّ ُ
السوق ِيف َأ َّيا ِم ال َع ْ ِ ُ ِّ َ
إِ َىل ُّ
َرب حمُ ََّمدُ ْب ُن ع ٍّ
147

 .3عدم وجود نص صحيح رصيح يف هذه املسألة ،فكل ما ذكرت من مفاسد هو استنباطات وأقيسة يمكن
االبتعاد عنها.
 .4أن هذا مما عمت به البلوى ،وأصبح من الصعب إبعاد الناس عنه.
 .5قد يدخل يف تشجيع الناس عىل الطاعات ،وقد روى مسلم ع ِ
َن َج ِر ٍير َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
ص ِم ْن ُأ ُج ِ
اإل ْس َال ِم ُسنَّ ًة َح َسنَ ًةَ ،ف َل ُه َأ ْج ُر َهاَ ،و َأ ْج ُر َم ْن ع َِم َل ِ َهبا َب ْعدَ ُهِ ،م ْن غ ْ ِ
َو َس َّل َمَ « :م ْن َس َّن ِيف ْ ِ
ور ِه ْم
َري َأ ْن َينْ ُق َ
يش ٌء ».
َ ْ
148

 .6أن بعض الطاعات جيوز إظهارها ،وخصوصا إن كان ذلك يف الفرائض كام هو األمر يف واحلج والعمرة ،وقد
درج الناس من القديم عىل تزيني بيوهتم عند الذهاب والعودة من بيت اهلل ،وهو وإن ل يرد عن السلف إال
أنه ال بأس به ألنه من العادات ال العبادات .وعليه فاجلهر بالطاعات مرشوع كام الرس هبا ،املهم هو إخالص
ا ا ا ا ا ا ْ
ْ ُْ
ِه ِإَون
ات فنِعِما ِ
النية هلل تعاىل ،وقد أثنى اهلل عىل من جهر بالصدقة ومن أرس هبا فقال{ :إِن تب ُدوا الصدق ِ
ُُْ ا ا ُ ُْ ا ُْ ا ا ا ا ُ ا ا ٌْ ا ُ
ْي لك ْم} [البقرة .]271 :يقول ابن حجر اهليتمي :وقد يمدح اإلظهار فيام
ُتفوها وتؤتوها الفقراء فهو خ
يتعذر اإلرسار فيه كالغزو واحلج واجلمعة واجلامعة ،فاإلظهار املبادرة إليه ،وإظهار الرغبة فيه للتحريض
برشط أن ال يكون فيه شائبة رياء .واحلاصل :أنه متى خلص العمل من تلك الشوائب ول يكن يف إظهاره
إيذاء ألحد؛ فإن كان فيه محل للناس عىل االقتداء والتأيس به يف فعله ذلك اخلري واملبادرة إليه لكونه من
العلامء أو الصلحاء الذين تبادر الكافة إىل االقتداء هبم ،فاإلظهار أفضل ألنه مقام األنبياء ووراثهم وال
خيصون إال باألكمل ،وألن نفعه متعد .
149

 .7أن اجلهر ال مانع منه إذا وجدت األسباب كأن كان الفاعل إماما يقتدى به أو كان يف فعل فريضة ،قال ابن
حجر :قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به عىل إرادته االقتداء به ،ويقدر ذلك بقدر احلاجة ،قال بن عبد
أن شيبة يف مصنفه (.)248 /5
 147رواه ابن ر ي
 148رواه مسلم يف الزكاة (.)1017
 149الزواجر عن ر
اقتاف الكبائر (.)77 /1
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السالم :يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم ومنه حديث سهل
املايض يف اجلمعة "لتأمتوا يب ولتعلموا صالت" قال الطربي :كان بن عمر وبن مسعود ومجاعة من السلف
يتهجدون يف مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعامهلم ليقتدى هبم .
150

شروط إباحة التصوير ونشرها على وسائل التواصل:
ولَلسباب التي ذكرت أرى اجلواز ولكن برشوط وضوابط ،وهي:
 .1أن تكون هناك رضورة أو حاجة أو مصلحة يف هذه التصاوير ،كنفع غريه أو حثهم عىل مثل هذه
الطاعات ،ويفهم ذلك من خالل قوله َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :م ْن َس َّن ِيف ْ ِ
اإل ْس َال ِم ُسنَّ ًة َح َسنَ ًةَ ،ف َل ُه
َري َأ ْن ينْ ُق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يش ٌء ».
َأ ْج ُر َهاَ ،و َأ ْج ُر َم ْن عَم َل ِ َهبا َب ْعدَ ُه ،م ْن غ ْ ِ َ َ
ص م ْن ُأ ُجوره ْم َ ْ
151

 .2أال خترج هذه التصاوير املرء عن اخلشوع واإلقبال عىل اهلل تعاىل ،فإن وجد ذلك وجب الكف،
 .3أال يلحق املرء أذى بغريه ،فإن حصل األذى منع من ذلك.
 .4أال يكون فيام ينرشه خمالفة رشعية ،كإظهار خصوصية غريه من الناس ،وبخاصة إن كان األمر يتعلق
بالنساء.
 .5أال يشتغل العبد هبذه التصاوير عن أصل ما خرج له وهو الصالة أو احلج والعمرة.
 .6أال يكثر املرء من هذه التصوير فيخرج عن روح العبادة ويشغل غريه من الناس.
 .7أن يستصحب العبد دائام اإلخالص ،فإن وجد يف هذه التصاوير ما خيدش إخالصه فليكف عن هذا
كله ،جاء يف (فتح الباري) :فمن كان إماما يستن بعمله ،عاملا بام هلل عليه ،قاهرا لشيطانه؛ استوى ما ظهر
من عمله وما خفي لصحة قصده ،ومن كان بخالف ذلك فاإلخفاء يف حقه أفضل .
152

 .8أال يظهر العبد يف كالمه إذا نرش صوره ما يفهم منه حصول اخلشوع أو القبول ،فهذه كلها أمور ال يعلمها
إال اهلل.
 .9وأخريا فإن األسلم واألوىل واألحوط أن يتجنب املرء ذلك إال ما كان لرضورة أو مصلحة.
 150فتح الباري البن حجر (.)337 /11
 151رواه مسلم يف الزكاة (.)1017
 152فتح الباري البن حجر (.)337 /11
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 .4المراجع
• القرآن الكريم:
• كتب التفسي:
 .1اجلامع ألحكام القرآن /القرطبي دار الكتب املرصية – القاهرة /ط ثانية 1964 ،م.
 .2تفسري القرآن العظيم /ابن كثري /ط دار الكتب العلمية /ط  1419 - 1هـ.

• كتب احلديث:
 .1سنن ابن ماجه /ابن ماجه /ط عيسى احللبي.
 .2سنن أيب داوود /أبو داود /ط السعادة.
 .3سنن الرتمذي /الرتمذي /ت أمحد شاكر /ط ثانية /ط 1975م.
 .4السنن الكربى /البيهقي /مؤسسة الرسالة – بريوت /ط أوىل /ط  2001م.
 .5سنن النسائي /النسائي /ط دار الكتب العلمية – بريوت /ط أوىل /ط 1991م.
 .6صحيح البخاري /البخاري /ط دار طوق النجاة /ط أوىل /ط 1422ه.
 .7صحيح مسلم /مسلم /ط دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
 .8مسند أمحد /حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرون /ط مؤسسة الرسالة /ط 2001م.
 .9مصنف ابن أيب شيبة /ابن أيب شيبة /ط دار الوطن – الرياض /ط أوىل 1997م.
 .10مصنف عبد الرزاق /عبد الرزاق بن مهام الصنعان /ط املكتب اإلسالمي – بريوت /ط ثانية /ط 1403ه.
 .11موطأ اإلمام مالك /مالك بن أنس /ط دار القلم  -دمشق /ط أوىل ط  1991م.

• مؤلفات وتصحيحات األلباين وخاصة:
 .12السلسلة الصحيحة /ط مكتبة املعارف الرياض /ط 1995م.
 .13السلسلة الضعيفة /ط مكتبة املعارف الرياض /ط ثانية 2000م.
 .14صحيح اجلامع الصغري /ط املكتب اإلسالمي -دمشق /ط ثانية /ط 1986م.
 .15صحيح سنن ابن ماجه /ط مكتب الرتبية العريب -الرياض /ط أوىل 1986م.
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 .16صحيح سنن أيب داود /ط مكتب الرتبية العريب -الرياض /ط أوىل 1989م.
 .17صحيح سنن النسائي /ط مكتب الرتبية العريب -الرياض /ط أوىل 1988م.
 .18ضعيف سنن ابن ماجه /ط املكتب اإلسالمي -دمشق /ط أوىل /ط 1988م.
 .19ضعيف سنن الرتمذي /ط املكتب اإلسالمي -دمشق /ط أوىل /ط 1991م.

• كتب عامة:
 .20االختيار لتعليل املختار /أبو الفضل احلنفي /ط احللبي ط  1937م
 .21االستذكار /ابن عبد الرب /ط دار الكتب العلمية – بريوت /ط ،1ط .2000
 .22أسنى املطالب يف رشح روض الطالب /زكريا األنصاري /ط دار الكتاب اإلسالمي.
 .23اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف /املرداوي /ط دار إحياء الرتاث العريب /ط  -2بدون.
 .24األوسط /ابن املنذر /ط دار الفالح /ط  2009م.
 .25بلغة السالك ألقرب املسالك /أبو العباس أمحد بن حممد اخللوت /ط دار املعارف /بدون.
 .26التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد /ابن عبد الرب /ط وزارة األوقاف– املغرب /ط 1387هـ.
 .27هتذيب اللغة /األزهري /دار إحياء الرتاث العريب – بريوت /ط أوىل2001 ،م.
 .28حاشية رد املختار عىل الدر املختار /ابن عابدين /ط دار الفكر للطباعة والنرش /ط 2000م.
 .29حاشيتا قليويب وعمرية /أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية /ط دار الفكر – بريوت /ط 1995م.
 .30روضة الطالبني وعمدة املفتني /النووي /املكتب اإلسالمي ،بريوت /ط 3ط 1991م.
 .31الزواجر عن اقرتاف الكبائر /ابن حجر /ط دار الفكر /ط  1ط 1987 -م
 .32رشح العمدة يف الفقه /ابن تيمية /ط مكتبة العبيكان  -الرياض /ط أوىل  1412هـ.
 .33رشح النووي عىل مسلم /النووي /ط دار إحياء الرتاث العريب – بريوت /ط 1392 /2هـ.
 .34رشح خمترص خليل /اخلريش /ط دار الفكر للطباعة – بريوت /بدون.
 .35عمدة القاري رشح صحيح البخاري /بدر الدين العينى /ط دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .36العني /اخلليل الفراهيدي /ط دار ومكتبة اهلالل.
 .37هتذيب اللغة /حممد بن أمحد بن األزهري /ط دار إحياء الرتاث العريب – بريوت /ط أوىل 2001م.
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د .أكرم كساب

نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالعبادات

 .38فتاوى الرميل /شهاب الدين الرميل الشافعي /ط املكتبة اإلسالمية /بدون.
 .39فتح الباري /ابن رجب /مكتبة الغرباء األثرية /ط أوىل  1996م.
 .40الفقه اإلسالمي وأدلته /وهبة الزحييل /ط دار الفكر – سور َّية.
 .41الفواكه الدوان عىل رسالة ابن أيب زيد القريوان /أمحد بن غانم النفراوي /ط دار الفكر /ط 1995م.
 .42فيض القدير  /املناوي /دار الكتب العلمية بريوت /ط أوىل /ط 1994م.
 .43قرارات املجمع الفقهي يف دورته اخلامسة.
 .44كشاف القناع عن متن اإلقناع /البهوت /دار الكتب العلمية.
 .45جمموع الفتاوى  /ابن تيمية /ط دار الوفاء /ط ثالثة  /ط 2005م.
 .46املجموع /النووي /ط إدارة الطباعة املنريية -القاهرة.
 .47املحىل باآلثار /ابن حزم /دار الفكر – بريوت /بدون.
 .48مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني /ابن القيم /دار الكتاب العريب /ط 1996م.
 .49املصحف اإللكرتون بني التأصيل والواقع .دراسة فقهية /كـــارم أبو الــيزيد أمحد حممود.
 .50املصحف اإللكرتون وأحكامه الفقهية املستجدة /رابح بن أمحد دفرور /ط وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف املدينة املنورة.
 .51معرفة الصحابة /أبو نعيم /ط دار الوطن للنرش – الرياض /ط  -1ط  1998م.
 .52املغني /ابن قدامة /ط مكتبة القاهرة /بدون طبعة.
 .53املوسوعة الفقهية الكويتية /وزارة األوقاف الكويتية /ط دار السالسل – الكويت.
 .54هناية املحتاج إىل رشح املنهاج /الرميل/ط دار الفكر ،بريوت /ط 1984م.
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