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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .1مقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له
ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وسلم،
أما بعد:
فإن النوازل الفقهية ذات الصلة بالتقنيات احلديثة (التكنولوجيا) واملتعلقة بالعبادات مما متس حاجة املسلمني إل معرفة
أحكامها حتى يؤدوا عباداهتم عىل الوجه الصحيح.
وألمهية هذا املوضوع فقد نظم جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا مؤمترا علميا هو املؤمتر الثامن عرش والذي يعقد بمدينة
شيكاجو 1444هـ2022-مـ ،لتغطية اجلوانب الرشعية املختلفة للنوازل الفقهية املتعلقة بالتكنولوجيا عموما ،ومنها
حمور خمصص لنوازل التكنولوجيا املتعلقة بالعبادات ،وقد كلفت من قبل جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا بإعداد بحث فيام
يتعلق هبذا املحور ،وأسأل اهلل تعال أن يعينني عىل القيام بام كلفت به عىل أتم وجه.
وأسأل اهلل تعال أن يكتب هلذا البحث القبول ،وأن ينفع به املسلمني.
وكتب:
وليد بن إدريس بن عبد العزيز املنيس
مدينة مينيابوليس – والية مينيسوتا
 10املحرم 1444هـ
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 .2المبحث األول :أحكام المصحف اإللكتروني من جهة القراءة
والطهارة عند مسه أو قراءته ،أو االستعانة به في الصالة فريضة
أو نافلة أو الدخول به في المراحيض.
والص ُحف مجع صحيفة وهي املبسوط من
املصحف لغة :بضم امليم وكرسها من ُأ ْص ِحف أي جعلت فيه الصحف،
ُّ
اليشء .
1

واصطالحا :هو ما ُج ِعل جامعا للصحف التي كتب فيها القرآن الكريم .
2

واملصحف اإللكرتوين هو :عبارة عن برنامج إلكرتوين يعمل وفق جمموعة الوحدات الوظيفية ،العاملة فيام بينها
بأسلوب متناسق ومنظم .ويستعمل يف معاجلة الكلامت القرآنية وحروفها ،وإظهارها مكتوبة عند طلبها ،مرتبة اآليات
والسور وفق ما جاءت عليه يف املصحف العثامين.3 .
وقد اختلف الفقهاء املعارصون يف اعتبار املصحف اإللكرتوين مصحفا أو ال فذهب بعضهم إل أن املصحف اإللكرتوين
ال ُيعدُّ مصحفا ،وإنام هو جمرد آلة يستعان هبا عىل تذكُّر اآليات ،وال يأخذ أحكام املصحف ألنه إذا أغلق اجلهاز أو انتهى
الربنامج ينتهي ظهور اآليات وذهب آخرون إل عدِّ ه مصحفا حال التشغيل فقط؛ ألن اآليات تكون ظاهرة يف هذه
احلالة .
4

ويتعلق باملصحف اإللكرتوين مسائل حتتاج منا أوال إل عرض مذاهب الفقهاء السابقني يف نظائرها املتعلقة باملصحف
الورقي ثم تنزيل ذلك عىل املصحف اإللكرتوين.

 2.1المسألة األولى :مسه لغير الطاهر
اتفقت املذاهب األربعة عىل أنه ال جيوز للجنب وال احلائض وال للمحدث حدثا أصغر مس املصحف الورقي ،عىل
خالف بينهم يف جواز محله بعالقته أو يف مالبسه أو بحائل.
 1القاموس المحيط ،مادة صحف ،ص.1068-1067 :
 2المفردات ف غريب القرآن ،ص.275 :
ر
اإللكتون وأحكامه المستجدة د .رابح أحمد دفرور
 3المصحف
 4المصدر السابق
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لاالمطهرون} [الواقعة ]79 :عىل تفسريها بأنه ال يمس القرآن إال املطهرون،
لايمس اهاإ ا
وحجة اجلمهور قوله تعال { :ا
وىف تفسري اآلية قول آخر هو ال يمس اللوح املحفوظ إال املالئكة.
وفرس
والدليل اآلخر للجمهور هو قوله صىل اهلل عليه وسلم يف كتابه لعمرو بن حزم« :ل يمس القرآن إل طاهر»
ر
5

اجلمهور لفظ الطاهر يف احلديث واآلية -عىل تفسريها بذلك  -بأنه املسلم الطاهر من احلدثني األصغر واألكرب؛ ألن
هذا هو املعنى الرشعي الذي يطلق دائام فيحمل عليه احلديث.
وإن كان الطاهر يطلق بأربع معان :املسلم ،الطاهر من احلدث األكرب ،الطاهر من احلدث األصغر ،والطاهر من
النجاسات.
وذهبت الظاهرية إل تأويل اآلية باملالئكة ،وتضعيف حديث عمر بن حزم واستدلوا عىل جواز مس املرشك املحدث
لا
لايااأه ا
حدثا أصغر وأكرب للمصحف بحديث الكتاب الذي بعثه النبي صىل اهلل عليه وسلم إل هرقل وفيه {ق ا
لالكم اةاسوا اء} [آل عمران ]64 :اآلية.
باتعالوااإ ا
الكتا ا
وأجاب اجلمهور عن قصة هرقل بالتفرقة بني املصحف وبني الرسائل وكتب الفقه والتفسري فهذه جيوز مسها ،عىل
تفصيل بينهم فيام إذا كان القرآن أكثر أو مساويا أو ر
أقل من غريه من الكالم ،وقد قال بتحريم مس املصحف عىل
اجلنب أو املحدث حدثا أصغر مجع من الصحابة.
وروى عن ابن عباس والضحاك واحلكم ومحاد جواز مس املحدث حدثا أصغر للمصحف أما اجلنب واملرشك فال .
6

واملصحف اإللكرتوين مهام كان نوعه يف ملف وورد أو ب دي إف أو تطبيق أو صفحة عىل اإلنرتنت ونحو ذلك ال
يتصور مسه حقيقة ،إذ ما يظهر عىل شاشة املصحف اإللكرتوين من كلامت قرآنية ما هو إال ذبذبات إلكرتونية معاجلة
وفق برنامج إلكرتوين ،وال ظهور هلا إال عند انعكاسها عىل الشاشة ،وليس مس الشاشة الزجاجية م ّسا للمصحف
اإللكرتوين.

7

فيظهر من ذلك أنه من أباح مس املصحف الورقي ،فإباحته ملس املصحف اإللكرتوين تكون من باب أول ،وأن من
حرم مس املصحف الورقي أكثرهم عىل أنه ال يقاس عليه املصحف اإللكرتوين ألجل هذه الفروق ،وألن مس الشاشة
ر
والطتان ويتقوى بمجموع الطرق.
والبهيق
 5رواه الحاكم
ر
ر
اإللكتون وأحكامه المستجدة د .رابح أحمد دفرور
 6المصحف
ر
 7المصحف اإللكتون وأحكامه المستجدة د .رابح أحمد دفرور.
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الزجاجية ال يعترب مسا للمصحف.

 2.2المسألة الثانية :االستعانة بالمصحف اإللكتروني في الصالة.
اختلف الفقهاء السابقون يف حكم القراءة من املصحف الورقي يف الصالة:
فذهب احلنفية والظاهرية إل حرمة ذلك واستدلوا بحديث النبي صىل اهلل عليه وسلم« :إن يف الصالة لشغال»  ،وبأن
8

محل املصحف وتقليب األوراق عمل كثري ،وهو ما يفسد الصالة ألنه ليس من جنس أفعاهلا ،وليس هناك حاجة تدعو
إليه ،وكذلك عند احلنفية أن ذلك يعترب تلقينا من املصحف ،والتلقني عندهم ممنوع حيث يمنعون الفتح عىل اإلمام.
وذهبت الشافعية إل جواز القراءة يف الفريضة والنافلة من املصحف ،وذهب املالكية واحلنابلة إل جوازه بال كراهة يف
النافلة ومع الكراهة يف الفريضة لعدم احلاجة إليه يف الفريضة غالبا ،واستدل اجلمهور بام روي أن عائشة رض اهلل عنها
كان يؤمها موالها ذكوان من املصحف ،وبأن النظر يف املصحف عبادة ،والقراءة عبادة ،وانضامم العبادة إل العبادة ال
يوجب الفساد .
9

ويستوي يف احلكم اإلمام الذي يقرأ من املصحف لضعف حفظه وحاجته إلطالة الصالة يف الرتاويح أو القيام ونحوه
واملأموم الذي حيتاج لفتح املصحف ملتابعة اإلمام ،وإن كان األول يف حق املأموم إن كان يفهم العربية أن يكتفي
نافاستمعواا ا
ئاالقرآ ا
باإلنصات لإلمام لقول اهلل عز وجل{ :وإذااقر ا
لاوأنصتواالعلك اماترمحون} [األعراف]204 :
ن} [المؤمنون ،]2-1 :ولقول النبي صىل اهلل
فاصالته اماخاشعو ا
ناه اما ا
نااذلي ا
حاالمؤمنو ا
وقوله سبحانه{ :ق اداأفل ا
عليه وسلم« :إِنَّم ج ِع َل ا ِ ِ
ِ ِ
َّبوا َوإِ َذا َق َر َأ َف َأن ِْصتُوا» .
َ ُ
َّب َفك ر ُ
إل َما ُم ل ُي ْؤت ََّم بِه َفإ َذا ك َّ َ
10

قال النووي« :ولو ق رلب أوراقه أحيانا يف صالته ل تبطل ،ولو نظر يف مكتوب غري القرآن ،وردد ما فيه يف نفسه ،ل تبطل
صالته وإن طال ،لكن يكره» .
11

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ِحيحِ ِم ْن املْ ْذه ِ
ب» .
الصال ُة بِإِطالة النرظ ِر ِيف كتاب إذا قرأ بِق ْلبِه ول ْ ينْط ْق بِلِسانه عىل ر
وقال املرداوي« :ال ت ْب ُط ُل ر
12

 8أخرجه مسلم ،حديث .538
 9انظر المغن البن قدامة  335-1والمجموع للنووي 27-4
 10مجموع فتاوى الشيخ ابن باز « ( ) 342 – 340 / 11
 11المجموع .95 /4
 12اإلنصاف .98/2
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والذي يظهر أنه جتوز القراءة من املصحف الورقي أو اإللكرتوين لإلمام يف النافلة مع الكراهة إذا كان حافظا ال حيتاج
لفتح املصحف وإال فبال كراهة إذا احتاج لذلك ،وجتوز مع الكراهة كذلك املتابعة مع اإلمام من خالل املصحف
الورقي أو من خالل املصاحف اإللكرتونية عرب األجهزة املحمولة إال إذا دعت لذلك حاجة أو مصلحة راجحة
فتزول الكراهة ،ومما تدعو إليه احلاجة متابعة األعجمي الذي ال يفهم ما يسمع للرتمجة املكتوبة ملعاين القرآن ،ألنه
سبيل اخلشوع يف الصالة ،برشط أال يتلفظ بلسانه بالرتمجة ،ألن الرتمجة ليست قرآنا باإلمجاع ،فيكون الكالم مبطال
للصالة فعليه أن يقتص عىل املتابعة بالنظر والفكر من غري تلفظ.
والتعليل بحاجة غري احلافظ للقراءة من املصحف الورقي إما يف الفرض والنفل وإما يف النفل فقط موجود كذلك يف
استعامل املصحف اإللكرتوين ،وإذا كان الفقهاء السابقون قد اعتربوا محل املصحف الورقي وتقليب أوراقه وفتحه
وغلقه من العمل اليسري يف الصالة ،فإن املصاحف اإللكرتونية يف اهلواتف فتحها وتقليب صفحاهتا عادة يكون
مساويا يف اليرس أو أيرس فيكون أول باجلواز ،إال إذا كان املصحف اإللكرتوين حيتاج تشغيله ومترير صفحاته إل عمل
كثري ولوقت معترب يشغل املصل عن صالته ،كام لو كان املصحف اإللكرتوين ليس حممال عىل اجلهاز من قبل بل حيتاج
إل تشغيل إنرتنت ودخول عىل مواقع وبحث فيها وحتميل برامج أو تطبيقات وما أشبه ذلك من العمل الكثري أو
جهازه إذا فتحه ملتابعة املصحف تربز له شاشات فيها مراسالته اخلاصة أو دعايات جتارية أو تنبيهات صوتية وما أشبه
ذلك فإنه قد يلحق بالعمل الكثري الذي حيرم يف الصالة أو يبطلها .

 2.3المسألة الثالثة :دخول الخالء بالمصحف اإللكتروني.
اختلف الفقهاء يف دخول اخلالء باملصحف الورقي فذهب احلنابلة واملالكية إل حتريم ذلك إال حلاجة تقتضيه كخوف
رسقته أو ضياعه ،وقال املالكية باجلواز إذا كان مستورا ولو بوضعه يف اجليب ،ففي اإلنصاف للمرداوي من كتب
احلنابلة :أما دخول اخلالء بمصحف من غري حاجة فال شك يف حتريمه قطعا ،وال يتوقف يف هذا عاقل. .
13

ويف بلغة السالك ألقرب املسالك من كتب املالكية :وإال القرآن فيحرم قراءته والدخول بمصحف أو بعضه ولو آية،
ما ل يكن حرزا مستورا بساتر .ومن الساتر جيبه فوضعه يف جيبه -مثال -يمنع احلرمة يف املصحف .والكراهة يف غريه.
وهذا ما ل خيف عليه الضياع ،وإال جاز الدخول به للرضورة. .
14

 13اإلنصاف (.)94/1
 14ر
الصغت(.)65/1
الشح
ر
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وأما احلنفية والشافعية فمذهبهم أن دخول اخلالء باملصحف مكروه تنزهيا ،قال الطحطاوي نقال عن «منية املصل» من
كتب احلنفية :األفضل أال يدخل اخلالء ويف كمه مصحف إال إذا اضطر ونرجو أن ال يأثم بال اضطرار  ،ففي إعانة
15

الطالبني ال حيرم أن حيمل املصحف يف اخلالء ولكن يكره له ذلك ،ويف فتاوى الرمل الشافعي( :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. .
16

وبناء عىل ما سبق فإن املصحف اإللكرتوين إما أنه ليس بمصحف مطلقا أو حال إغالق التطبيق أو الصفحة فيعود
هاتفا أو حاسوبا فعىل ذلك فيجوز الدخول به للخالء ،وأما من اعتربه مصحفا إما مطلقا وإما حال فتح صفحة
املصحف فحينئذ سيكون دخوله به اخلالء مكروها بال حتريم عند احلنفية والشافعية وحمرما عند املالكية واحلنابلة إال
عند اخلوف من رسقته أو كونه مستورا يف مالبسه ،ومن املعلوم أن اهلواتف املحمولة من أكثر األشياء املتعرضة للرسقة
لكوهنا مما خف محله وغال ثمنه مما يبيح دخول اخلالء به إذا كان بمحل عام وليس يف بيته ،مع التوصية بإغالق برنامج
املصحف أو سرته بثوبه.

 15حاشية الطحطاوي عىل مر راف الفالح(.)36/1
الطالبي(.)219/217/1
الطالبي ( )109/1وروضة
 16إعانة
ر
ر
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 .3المبحث الثاني :حكم االستماع لترجمة فورية للخطبة أو لدعاء
القنوت أثناء الصالة عن طريق سماعات في األذن ،أو عرض اآليات
مع الترجمة على شاشة أثناء صالة التراويح ليقرأ منها من ال يعرف
العربية أثناء الصالة.
 3.1المسألة األولى :وضع السماعات في األذن لسماع ترجمة خطبة الجمعة
ومثله متابعة الترجمة في شاشة بالمسجد أو عبر شاشة الهاتف.
اختلف الفقهاء يف حكم إلقاء اخلطيب خطبته بغري العربية ،فمنهم من منع ذلك وأبطل اخلطبة؛ تغليبا جلانب كوهنا
عبادة توقيفية ،كالقراءة يف الصالة فال تكون إال كام فعلها النبي صىل اهلل عليه وسلم بالعربية.
ومنهم من فرق بني القادر والعاجز ،فأجاز للعاجز عن اخلطبة بالعربية أن خيطب بلغة حيسنها ويفهمها املصلون.
ومنهم من أجاز اخلطبة بغري العربية إذا دعت احلاجة لذلك؛ لكون املصلني أو أكثرهم ال حيسنون العربية برشط اإلتيان
بأركان اخلطبة بالعربية ،وذلك تغليبا جلانب املقصود من اخلطبة ،وهو أن يفهم املصلون ما فيها من وعظ وإرشاد.
وبناء عىل ما سبق :فلو خطب اخلطيب بالعربية ،أو بلغة أخرى ،ويف املصلني من ال حيسن اللغة التي خطب هبا
اخلطيب ،واحتاج إل ترمجة ،فقد ورد يف فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز رمحه اهلل حني سئل عن حكم ترمجة اخلطبة
فقال رمحه اهلل  « :تنازع العلامء رمحهم اهلل يف جواز ترمجة اخلطب املنربية يف يوم اجلمعة والعيدين إل اللغات العجمية،
فمنع ذلك مجع من أهل العلم رغبة منهم رمحهم اهلل يف بقاء اللغة العربية واملحافظة عليها والسري عىل طريقة الرسول
صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه يف إلقاء اخلطب باللغة العربية ...وذهب آخرون من أهل العلم إل جواز ترمجة اخلطب
باللغة العجمية إذا كان املخاطبون أو أكثرهم ال يعرفون اللغة العربية؛ نظرا للمعنى الذي من أجله رشع اهلل اخلطبة،
وهو تفهيم الناس ما رشعه اهلل هلم من األحكام وما هناهم عنه من املعايص واآلثام ،وإرشادهم إل األخالق الكريمة
والصفات احلميدة وحتذيرهم من خالفها ،وال شك أن مراعاة املعاين واملقاصد أول وأوجب من مراعاة األلفاظ
والرسوم ،وال سيام إذا كان املخاطبون أو أكثرهم ال هيتمون باللغة العربية ...إل أن قال :وبذلك يظهر للمتأمل أن
القول بجواز ترمجة اخلطب باللغات السائدة بني املخاطبني الذين يعقلون هبا الكالم ويفهمون هبا املراد أول وأحق
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باالتباع» .
17

علام بأن خطبة اجلمعة يف احلرمني الرشيفني ترتجم ترمجة فورية من العربية إل اللغات :اإلنجليزية والفرنسية،
واملاالوية ،واألوردية ،يف خدمة تم تطبيقها إليصال اخلطبة إل املصلني بلغاهتم األم.
وقد ذكر د .حممد أمحد لوح ضوابط مهمة لرتمجة اخلطبة وهي:
 -1أن ينعزل املرتجم يف مكان ال يسمع صوته فيزاحم اإلمام ،أو يشوش عىل املستمعني.
 -2أن يستخدم املستمعون سامعات األذن اخلاصة.
 -3إذا كان املرتجم يبث ترمجته عرب املذياع تأكد وجوب االستخدام للسامعات وال جيوز وضع مذياع بني يديه
لالستامع واإلمام خيطب؛ ملا يف ذلك من إشغال املستمعني إل اخلطبة.
وقد سئل شيخنا الشيخ عبد الرمحن الرباك عن حكم استعامل شاشات مرئية أو برامج جوال تقوم برتمجة اخلطبة أثناء
إلقاء اخلطيب هلا لغري من يفهم العربية ،ويقوم املستمع بمتابعة الرتمجة عىل جواله ،فأجاب « :ال بأس بذلك ،وال يعد
هذا من اللغو املمنوع ؛ ألنه للحاجة ،وليس عىل وجه العبث» .
18

 3.2المسألة الثانية :وضع السماعات في األذن لسماع ترجمة معاني اآليات
المتلوة في الصالة ومثله متابعة الترجمة في شاشة بالمسجد أو عبر
شاشة الهاتف.
يرجع فيها إل ما سبق تقريره يف املسألة الثانية من املبحث األول عند احلديث عن االستعانة باملصحف اإللكرتوين يف
الصالة فهي نظريهتا وهلا أحكامها.

 17مجموع فتاوى ابن باز ج.١٢
 18نقال عن موقع اإلسالم سؤال وجواب.
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 .4المبحث الثالث :حكم استخدام تقنية الهولوجرام في الشعائر
التعبدية
 4.1المسألة األولى :تعريف هذه التقنية وحكم استعمالها.
تعريف تقنية اهلولوجرام« :هي صور افرتاضية ثالثية األبعاد تتم من خالل تداخل أشعة الضوء التي تعكس أشياء
مادية حقيقية يف صور جمسمة حتافظ عىل صورة اجلسم باستخدام العمق واملنظر واخلصائص األخرى للعنص األصل
الصور مستنسخة من
ثالثي األبعاد ،وهي تصوير للجسم أو الكائن من مجيع الزوايا باستخدام الليزر ثم تتم استعادة
ْ
الذواكر جمسمة بأكرب قدر ممكن من الدقة ملطابقة الكائن احلقيقي املسجل مسبقا».
ومن خالل هذا التعريف يتضح أن هذه التقنية حكمها حكم التصوير بالفيديو أو الربوجكتور وما أشبه ذلك من
أجهزة تعرض صورا متحركة وال نطيل احلديث عن حكم التصوير بالفيديو وما أشبهه ،حيث استقرت فتاوى
املجامع الفقهية وجلان اإلفتاء يف البالد اإلسالمية عىل أن األصل يف هذا النوع من التصوير هو احلل واإلباحة؛ ألنه
ليس مضاهاة خللق اهلل ،وإنام هو أشبه بالنظر إل املرآة أو ظهور خيال اإلنسان يف املاء وما أشبه ذلك ،إال إذا عرض
سبب للتحريم كتصوير عورات ال حيل النظر إليها ونحو ذلك ،ثم إن هذه الصور الناشئة عن اهلولوجرام ال حقيقة
هلا ،وإنام هي مثل عرض الصور بجهاز الربوجكتور عىل جدار ونحوه ثم بمجرد إيقاف تشغيل اجلهاز يعود اجلدار إل
طبيعته ،فاهلولوجرام مثله يعرض الصور املجسمة عىل أرض أو يف اهلواء ثم بمجرد إيقاف آلة العرض تتالشى
الصورة.
فمن جهة حكم التصوير باهلولوجرام وعرض الصور املجسمة من خالل هذه التقنية فاألصل فيه اإلباحة إال إذا
اشتمل عىل حمرم ،كعرض عورات ال حيل النظر إليها ،أو استخدامها يف تزوير ،بإهيام أن الشخص املصور عربها أو
املتحدث من خالهلا هو صاحب الصورة احلقيقية ،سواء أكان حيا أو ميتا ،ونسبة أقوال إليه مكذوبة ل يقلها الهتامه بام
ليس فيه ونحو ذلك.

 4.2المسألة الثانية :استعمال هذه التقنية في الشعائر التعبدية.
ُتتصور إمكانية جتسيد صورة إمام أو خطيب أو مؤذن ونحوه بشكل ثالثي األبعاد كأنه يصل بالناس ،أو خيطب أو
يؤذن ،أو تصوير هيئة الكعبة املرشفة ونحو ذلك ،فأحكام ذلك إمجاال هي أحكام صورة الفيديو ،فكام ال جتوز الصالة
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خلف تسجيل فيديو أو االكتفاء بسامع اخلطبة من تسجيل فيديو ،فكذلك ال جتوز الصالة خلف صورة جمسدة ثالثية
األبعاد إلمام ،أو االستغناء عن خطيب اجلمعة بصورة جمسدة ثالثية األبعاد خلطيب ،كام أنه ال جيوز الطواف حول
صورة جمسدة للكعبة املرشفة.
وأما استعامل هذه التقنية لغرض تعليمي مثل االستامع لتالوة قارئ ،أو خلطبة خطيب عرب هذه التقنية ليس لغرض
االقتداء به يف صالة أو خطبة ،وإنام فقط لالستامع والتدبر والتعلم واالستفادة فحكم ذلك حكم االستامع لتسجيالت
القرآن الكريم واخلطب املسجلة بالفيديو ونحوه ،وأما األذان عرب هذه التقنية فهي مثل األذان املسجل عرب الفيديو ،ال
جيزئ عن فرض الكفاية عىل أهل البلد ،بل ال بد من مؤذن حقيقي يؤذن هلم ،ثم ال مانع من سامع األذان املسجل بعد
سقوط فرض الكفاية بتأذين مؤذن حقيقي يف البلد.

 .5المبحث الرابع :حكم االعتماد على برامج تحديد القبلة في
الهاتف.
ِ
أرض مكرة ِ
عر ِ
حتديدها ،وهذا بات ِ
إذا ل ي ِ
ِ
ِ
املذاهب الفقه رية األربعة ،ومن
ِّفاق
القبلة ،فإنره يلزمه االجتها ُد يف
الغائب عن
ف
ُ
صىل إل جهة غري القبلة ِمن ِ
ر
رب،
غري اجتهاد ،فال ُجت ِزئُ صالتُه ،وعليه
ُ
إعادهتا ،نقل اإلمجاع عىل ذلك :اب ُن عبد ال ِّ
والنووي رمحهام اهلل ،وكان السابقون يعتمدون يف حتديد القبلة عىل االستدالل باجتاه حماريب املسلمني يف مساجدهم،
ُّ
وبالشمس والنجوم وكذلك عىل االستدالل بآلة البوصلة التي تستعمل املغناطيس لتحديد االجتاهات ،وبناء عىل ذلك
فإن الربامج اهلاتفية واإللكرتونية احلديثة لتحديد االجتاهات وحتديد اجتاه القبلة ينطبق عليها حكم االستدالل
بالبوصلة ،وتربأ ذمة املصل إذا بذل ما يف وسعه يف اختيار برنامج موثوق وصىل وفق االجتاه الذي يرشد إليه.
وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية« :إذا ثبت لدى أهل اخلربة الثقات من املسلمني أن جهازا أو آلة
تضبط القبلة وتبينها عينا ،أو جهة ل يمنع الرشع من االستعانة هبا يف ذلك ويف غريه ،بل قد جيب العمل هبا يف معرفة
القبلة إذا ل جيد من يريد الصالة دليال سواها».
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 .6المبحث الخامس :حكم دفع الزكاة والصدقات أو التبرعات عن
طريق البطاقة االئتمانية ،أو قبولها من قبل المؤسسات
اإلسالمية
البطاقات االئتامنية أنواع ،منها نوع ال يتيح حلامله السحب بأكثر من رصيده الفعل وهي البطاقات املدينة -الديبت
كارد -وهذه ال حرج يف اقتنائها واستعامهلا يف دفع الزكاة والصدقات؛ ألنه حيول من حسابه لدى البنك إل حساب
املتصدق عليه أو حساب اجلهة اخلريية التي جتمع الصدقات وتوصلها ملستحقيها.
أما البطاقات االئتامنية التي تقرض حاملها وتسمح له بسحب ما يزيد عن رصيده الفعل املحفوظ لدهيم -بطاقات
الكريديت كارد وما أشبهها -فيجوز للمسلم أن يقرتض لدفع زكاة املال أو زكاة الفطر أو ليتربع ،واستعامل البطاقة
االئتامنية من هذا النوع هي اقرتاض ،وال مانع منه برشط السداد يف فرتة السامح التي تتيحها البطاقة ،وإنام يمنع من
التأخر يف السداد حتى تلحقه غرامة التأخري والتي هي فوائد ربوية ،هذا من جهة املزكي أو املتصدق.
وبناء عليه ،فإنه ال جيوز أن يقرتض بالربا ألجل أن يتصدق صدقة تطوع ،فإذا غلب عىل ظنه أنه لن يستطيع السداد يف
فرتة السامح ،وستلحقه الفائدة الربوية ،فعليه أال يتصدق صدقة تطوع عرب االقرتاض ،وكذلك من جهة الزكاة الواجبة
إذا حل احلول وليس عنده مال نقدي يستطيع سداد الزكاة منه ،فإنه يكون معذورا رشعا يف تأخري إخراج الزكاة حلني
امتالكه ماال نقديا سائال يزكي منه ،وليس له أن يقرتض بالربا ألجل سداد الزكاة يف وقتها أما من جهة املُتصدق عليه
أو املؤسسة اخلريية التي جتمع الزكوات فيجوز هلا قبول ما يصلها عرب هذه البطاقات االئتامنية.

 .7المبحث السادس :حكم اعتبار رؤية الهالل بالمكبرات والمناظير.
استعامل املنظار املكرب يف رؤية اهلالل ،وضوابطه ،من املسائل احلادثة ،ومجهور من تكلم يف هذه املسألة من الفقهاء
املعارصين العاملني بالرؤية ال باحلساب ل يمنعوا استعامل املناظري يف رؤية اهلالل ،وأعضد ذلك بالفتاوى التالية:
فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية :جتوز االستعانة بآالت الرصد يف رؤية اهلالل وال جيوز االعتامد عىل العلوم
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الفلكية يف إثبات بدء شهر رمضان املبارك أو الفطر .وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
املوقعون عىل الفتوى :عبد اهلل بن منيع وعبد اهلل بن غديان وعبد الرزاق عفيفي .
19

وقال الشيخ حممد بن عثيمني :وأما استعامل ما يسمى بالدربيل -وهو املنظار املقرب يف رؤية اهلالل -فال بأس به ولكن
ليس بواجب ،ألن السنة أن االعتامد عىل الرؤية املعتادة ال عىل غريها ،ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل هبذه
الرؤية ،وقد كان الناس قديام يستعملون ذلك ملا كانوا يصعدون املنائر يف ليلة الثالثني من شعبان أو ليلة الثالثني من
رمضان فيرتاءونه بواسطة هذا املنظار ،عىل كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه جيب العمل بمقتىض هذه الرؤية
لعموم قوله« :إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا».
وذكر بعض العلمء املعارصين ضوابط لستخدام املنظار واملراصد ،أمهها:
 -1االستعانة هبا ال االعتامد عليها وجعلها معيارا للرؤية ال تثبت الرؤية إالّ إذا شهدت هلا املراصد.
 -2أن تكون بأيد إسالمية عدْ لة ،وأمهية هذا الضابط تظهر للمقيمني يف أمريكا حيث توجد أندية هلواة الفلك يف املدن
األمريكية ،يستطلع اهلالل فيها باملنظار والعني غري املسلمني ،ويف قبول شهادهتم برؤية اهلالل نظر ،واهلل أعلم.
 -3أن تعطي الصورة للموقع نفسه إذ لو ل تكن كذلك فقد تعطى صورة ملوقع سابق فال يكون اهلالل ولد يف نفس
البلد ،فرياعي ذلك من يرى أن لكل بلد رؤيته.

20

ومما يلحق هبذه املسألة حكم الصعود بالطائرات فوق الغيم لرؤية اهلالل ،ألن الصعود بالطائرات فوق الغيوم لرتائي
اهلالل مقيس عىل الصعود عىل اجلبال ومنائر املساجد ،وكذلك هو مثل الرؤية باملناظري املكربة ،وهي جتربة مطبقة يف
األردن ،وأفتى عدد من العلامء بصحة العمل هبا ،ألن الرشع ل حيدد لنا مكانا بعينه نرتاءى منه اهلالل.
ر
العاش.
 )( 19فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -المجلد
 20انظر:
 -1مجلة البحوث اإلسالمية .صفحة (.)276
 -2من فتاوى أئمة اإلسالم ف الصيام .إعداد :أحمد بن عبدهللا العالن صفحة (.)448
 -3مجلة مجمع الفقه اإلسالم .عدد  3ج -2.4فتاوى اللجنة الدائمة.98/10 .
 - -5توضيح األحكام ،للشيخ :عبدهللا البسام.
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 .8المبحث السابع :حكم تصوير الشخص نفسه أو غيره أثناء أداء
العبادة كصالة العيد أو في الحج و العمرة و الطواف و نحو ذلك،
ونشر ذلك عبر وسائل التواصل.
احلكم يف ذلك خيتلف باختالف نية فاعله ،والنوايا علمها عند اهلل تعال ،فإن كان قصده الرياء والسمعة واملباهاة
والتفاخر عىل غريه ونحو ذلك من النوايا السيئة فيمنع.
وأما إن كان قصده نفع الناس بالتعليم أو الوعظ واإلرشاد ،أو تعريف املسلمني بأحوال إخواهنم يف البالد اإلسالمية،
أو إظهار عزة اإلسالم واملسلمني ،أو طمأنة أرسته وحمبيه عليه أثناء سفره للعمرة أو احلج وإدخال الرسور عليهم،
ونحو ذلك من النوايا احلسنة فيكون مباحا ،وقد يثاب عليه بحسب قصده ،فكم من تالوة مصورة يف صالة خشعت
هلا القلوب وتاب بسببها بعض العصاة وبقيت صدقة جارية لصاحبها بعد موته.
والنصيحة يف ذلك هي التقليل من التصوير أثناء العبادات ،واالمتناع منه إال عند ظهور مصلحة راجحة فيه ظهورا
واضحا جليا ،كام أنه يشرتط إلباحة التصوير عدم انتهاكه خصوصيات اآلخرين ،فال يصور من يتعبد يف خلوة وقد
قصد االبتعاد واالنزواء لئال يراه أحد ،فليس لغريه أن يصوره وينرش صوره عىل وسائل التواصل عىل خالف مراده
وبغري إذنه ،وكذلك يشرتط عدم اشتامل الصور عىل عورات مكشوفة أو عىل ما ال حيل النظر إليه.

 .9المبحث الثامن :حكم السعي والطواف بالعربة اإللكترونية مع
القدرة على المشي.
اتفق العلامء عىل أن الطواف والسعي ماشيا أفضل قال ابن قدامة« :وال ِخالف ِيف أ رن ال رطواف ر ِ
اجال أ ْفض ُل؛ ِأل رن
أ ْصحاب النربِ ِّي ص رىل اهللرُ عل ْي ِه وس رلم طا ُفوا م ْشيا ،والنربِ ُّي ص رىل اهللرُ عل ْي ِه وس رلم ِيف غ ْ ِ
ري ح رج ِة ا ْلودا ِع طاف م ْشيا» .
21

واتفقوا عىل أن املعذور جيوز له الطواف والسعي راكبا ،سواء كان العذر مرضا أو عجزا أو مشقة أو كِربا يف السن،
 21المغن (.)250/5
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ت إِل رس ِ
ول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم أ ِّين أ ْشتكِي فقال:
ونحو ذلك؛ حلديث أم سلمة رض اهلل عنها قالت« :شك ْو ُ
ُ
َّاس و َأن ِ
ِ
( ُط ِ ِ
ْت َراكِ َبة) متفق عليه.
ويف م ْن َو َراء الن ِ َ
قال احلافظ« :وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر ،وإنام أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أسرت هلا ،وال
تقطع صفوفهم أيضا ،وال يتأذون بدابتها» .
22

ِ
وقال ابن تيمية« :جيوزُ ال رطو ُ ِ
رص ،واتِّف ِ
اق ا ْل ُعلام ِء» .
اف راكبا وحم ُْموال ل ْل ُع ْذ ِر بِالن ِّ
ُ
23

أما الطواف والسعي راكبا لغري املعذور ،فمحل خالف بني أهل العلم:
فذهب الشافعية والظاهرية إل أن طواف الراكب وسعيه صحيح مطلقا؛ ألن املطلوب هو الطواف بالبيت والسعي بني
الصفا واملروة ،وكيفام فعله ماشيا أو راكبا فقد حقق الواجب.
فعن ابن عباس رض اهلل عنهام قال« :طاف النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع عىل بعري» وأجاب اجلمهور عن
24

االستدالل باحلديث بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم إنام فعل ذلك ملصلحة وهي أن يراه الناس ويسألوه ،فع ْن جابِر،
ِ
ت ِيف حج ِة ا ْلودا ِع ع َىل ر ِ
ول اهللِ ص َّىل اهللُ ع َلي ِه وس َّلم بِا ْلبي ِ
ِِ ِ
اح َلتِ ِه َي ْستَلِ ُم َْ
قالَ « :طافَ َر ُس ُ
َّاس،
اْل َج َر بِم ْح َجنه؛ ِلَ ْن َي َرا ُه الن ُ
َ
َ َّ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َْ
ِ
َولِ ُي ْ ِ
َّاس غ َُشو ُه» أي ازدمحوا عليه.
ْشفَ َ ،ول َي ْس َأ ُلو ُهَ ،فإِ َّن الن َ
25

قال النووي« :هذا بيان لعلة ركوبه صىل اهلل عليه وسلم» .
26

وذهب مجهور الفقهاء إل منع الطواف والسعي راكبا دون عذر ،ثم إن منهم من ألزمه الفدية إن فعله مع إجزاء
الطواف والسعي ،ومنهم من أبطل الطواف والسعي وأوجب اإلعادة.
اخلر ِقي :أ رنه ال ُجي ِزئُ  ،و ُهو إحدى الرواي ِ
ِ
اف راكِبا أ ْو حم ُْموال لِغ ْ ِ
ات
قال ابن قدامة« :فأ رما ال رطو ُ
ْ
ِّ
ري ع ُْذر ،فم ْف ُهو ُم كال ِم ْ ِّ ُ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصال ِة .
جيزْ ف ْع ُلها راكبا لغ ْ ِري ع ُْذر ،ك ر
ع ْن أ ْمحد  ...أل رهنا عبادة تتع رل ُق بِا ْلب ْيت ،فل ْم ُ
« 22فتح الباري» (.)481/3
« 23مجموع الفتاوى» (.)188/26
 24رواه البخاري ( ، )1530ومسلم ()1272
 25صحيح مسلم (.)1273
 26رشح صحيح مسلم» (.)19/9
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ِ
رب ُه بِدم ،و ُهو ق ْو ُل مالِك ،وبِ ِه قال أ ُبو حنِيفة» .
جي ُ ُ
جي ِز ُئ ُه ،و ْ
وال رثاني ُةْ ُ ،
27

 .10المبحث التاسع :حكم نقل الجثة لبلد المتوفي مع توفر الوسائل
السريعة للنقل.
األصل هو الدفن يف البلد الذي مات اإلنسان به؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر باإلرساع يف جتهيز اجلنائز ،وألنه
خيشى عىل اجلثة من التغري واالنفجار ،فلو أوص امليت بدفنه يف بلد آخر حتى إن احلنابلة نصوا عىل أن الوصية بالنقل
ال تنفذ إال إذا كان النقل لغرض صحيح.
قال ابن مفلح يف الفروع -بعدما ذكر أنه ال ينقل إال لغرض صحيح« :-وظاهر كالمهم ولو وص به ورصح به ،أبو
املعايل».
وقال ابن قدامة فال ُينقل امليت من بلده إل بلد آخر إال لغرض صحيح ،وهذا مذهب األوزاعي وابن املنذر …..
وألن ذلك أخف ملؤنته وأسلم له من التغيري ،فأما إن كان فيه غرض صحيح :جاز» .
28

ورصح الشافعية بأن الوصية ال تنفذ إال إذا كان النقل إل مكة أو املدينة أو بيت املقدس كام يف املجموع لإلمام النووي،
واشرتط الشافعية واحلنابلة كذلك األمن من االنفجار أو التغري.
وجاء يف فتوى الشيخ عطية صقر -وهو من كبار علامء األزهر الرشيف -رمحه اهلل« :أما نقل امليت قبل دفنه ليدفن يف
بلد آخر فحكمه ما يأت:
ب أن ُيدفن امليت يف اجلهة التي مات فيها ،وال بأس بنقله من بلدة إل أخرى قبل الدفن عند أ ْمن
قال احلنفيةُ :ي ْستح ُّ
تغري رائحته.
ُّ
تغريه إال إذا جرت عادهتم بدفن موتاهم يف غري بلدهتم،
حي ُرم نقله إل حمل آخر ل ُيدْ فن فيه ،حتى لو ُأمن ُّ
وقال الشافعيةْ :
 27المغن البن قدامة (.)250 /5
 28المغن « ( ) 194 - 193 / 2
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و ُيستثنى من ذلك من مات يف جهة قريبة من مكة أو املدينة املنورة أو بيت املقدس ،أو قريبا من مقربة قوم صاحلني فإنه
تغري رائحته ،وإال ُح ِّرم ،وهذا ك ُّله إذا كان قد تم غ ُْس ُله وتكفينه والصالة عليه يف حمل موته،
ُيس ُّن نقله إليها إذا ل ُخيش ُّ
وأما قبل ذلك في ْح ُرم مطلقا.
وقال احلنابلة :ال بأس بنقل امليت من اجلهة التي مات فيها إل جهة بعيدة عنها ،برشط أن يكون النقل لغرض صحيح،
تغري رائحته.
كأن ينقل إل ُبقعة رشيفة ليدفن فيها ،أو ليدفن بجوار رجل صالح ،وبرشط أن يؤمن ُّ
وقال املالكية جيوز نقله برشوط ثالثة:
أوهلا أال ينفجر حال نقله.
ثانيها أال ُتنْتهك ُحرمته ،بأن ُينْقل عىل وجه يكون فيه حتقري له.
ثالثها أن يكون نقله ملصلحة ،كأن ُخيشى من طغيان البحر عىل قربه ،أو يراد نقله إل مكان تُرجى بركته ،أو إل مكان
قريب من أهله ،أو ألجل زيارة أهله إياه ،فإن فقد رشط من هذه الرشوط الثالثة ُح ِّرم النقل.
هذا هو احلكم عند األئمة األربعة يف نقله قبل دفنه».
وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة يف السعودية« :كانت السنرة العمل رية يف عهد النربيصىل اهلل عليه وسلم ويف عهد أصحابه
أن ُيدفن املوتى يف مقابر البلد الذي ماتوا فيه ،وأن ُيدفن الشهداء حيث ماتوا ،ول يثبت يف حديث وال أثر صحيح أن
أحدا من الصحابة نقل إل غري مقابر البلد الذي مات فيه أو يف ضاحيته أو مكان قريب منه ،ومن أجل هذا قال مجهور
الفقهاء :ال جيوز أن ينقل امليت قبل دفنه إل غري البلد الذي مات فيه إال لغرض صحيح مثل أن ُخيشى من دفنه حيث
مات من االعتداء عىل قربه ،أو انتهاك حرمته خلصومة أو استهتار وعدم مباالة ،فيجب نقله إل حيث يؤمن عليه،
ومثل أن ينقل إل بلده تطييبا خلاطر أهله وليتمكنوا من زيارته :فيجوز.
وإل جانب هذه الدواعي وأمثاهلا اشرتطوا أن ال خيشى عليه التغري من التأخري ،وأن ال تنتهك حرمته ،فإن ل يكن هناك
داع ،أو ل توجد الرشوط :ل جيز نقله.
فرتى اللجنة أن ُيدفن كل ميت يف مقابر البلد الذي مات فيه ،وأن ال ينقلوا إال لغرض صحيح عمال بالسنرة ،واتباعا ملا
كان عليه سلف األمة ،وسدّ ا للذريعة ،وحتقيقا ملا ر
حث عليه الرشع من التعجيل بالدفن ،وصيانة للميت من إجراءات
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تتخذ يف جثته حلفظها من التغري ،وحتاشيا من اإلرساف بإنفاق أموال طائلة من غري رضورة وال حاجة رشعية تدعو إل
إنفاقها ،مع مراعاة حقوق الورثة ،وتغذية املصارف الرشع رية وأعامل الرب التي ينبغي أن ينفق فيها هذا املال وأمثاله» .
29

هذا ومن الضوابط التي تلزم مراعاهتا أال يتم التمثيل بامليت واستخراج أعضائه الداخلية كاألمعاء والتخلص منها
ألجل النقل ،وكذلك أن تكون تكلفة النقل عىل نفقة الراغبني فيه من قرابته يتحملوهنا من ماهلم اخلاص من غري تعد
عىل حق ورثته من األيتام الذين هم أحوج ملا تركه هلم مورثهم.

 .11المبحث العاشر :حكم أكل اللحوم المصنعة في المعامل من مواد
كميائية ومواد أولية.
احلكم الرشعي ال يتعلق باألسامء وإنام بحقائق األشياء ،فإذا كانت هذه اللحوم املصنعة يف املعامل مصنوعة من مواد
مباحة ثم صار شكلها وطعمها يشبه شكل اللحم وطعمه ،فهو حالل ألن األصل يف األشياء احلل ،وتسميتها حلام ال
جتعلها حلام حقيقة فلذلك ال يشرتط فيها ما يشرتط يف اللحم من تذكية.
وأما إذا تيقنا أهنا مصنوعة من مواد حمرمة فيتوقف األمر عىل كوهنا استحالت بالتصنيع أو ل تستحل فإن استحالت
حلت ،وإال فال.
وأما إذا كان التصنيع من زراعة اخلاليا اجلذعية حليوانات فقد أفتى يف ذلك بعض املعارصين من أهل العلم ،فقال
الدكتور عجيل النشمي« :اللحم املصنع ويطلق عليه اللحم املزروع واللحم املختربي وهو اللحم الذي ينتج من
زراعة اخلاليا احليوانية يف املخترب بدال من األخذ املبارش من احليوانات ،فإذا كان تصنيع هذه اللحوم من مواد نباتية
ويضاف عليها نكهات وطعم اللحوم احليوانية فهذه جائزة تبعا ألصلها النبات».
وقال الدكتور بسام الشطي« :اللحم املصنع حالل رشعا إذا أخذت اخلاليا اجلذعية من حيوان حيل ذبحه مع عدم
استخدام الدم أو مصل الدم يف عملية تصنيعه».
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