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 .1نوازل التكنولوجيا قواعد وأحكام وآداب عامة االشتراك في
وسائل التواصل االجتماعي التي تشتمل على بعض المناكر
ما حكم االشرتاك يف مواقع ووسائل التواصل والربامج وزيارة املواقع التي يكون فيها صور حمرمة أو مواد سمعية
حمرمة كاملوسيقى وكشف للعورات ،ومناظر قبيحة أو رشكيه مما ال خيلوا منه أي وسيلة من وسائل التواصل اليوم
تقريبا.
. 5أحيانا يوجد مقاطع مفيدة يف اإلنرتنت ،فهل جيوز عرضها للطالب ،أو يف ملتقيات دعوية ،ولو تضمنت موسيقى
ونساء غري حمجبات؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فإن كثريا من هذا الذي يذكر مما
عمت به البلوى يف واقعنا املعارص ،فقد اختلطت فيه املفاسد باملصالح ،وتزامحت فيه املنافع واملضار ،فتكون املشاركة
فيه من مسائل السياسة الرشعية التي تدور يف فلك املوازنة بني املصالح واملفاسد ،وتكون العربة فيه ملا غلب
والقول بمنعها بإطالق قد يتضمن تفويت مصالح كثرية قد تكون راجحة ،كام أن القول بالرتخص فيه بإطالق
يتضمن مفاسد كثرية قد تكون راجحة ،فيكون الرشد والعدل فيها هو املوازنة بني ما يستجلب من املصالح ،أو ما
يستدفع من املفاسد من ناحية ،ثم يقابل ذلك بام يتوقع مما يعارض ذلك من حصول مفاسد وتفويت مصالح أخرى،
ثم يعمل يف ذلك ونظائره وفقا لقاعدة حتقيق خري اخلريين ،ودفع رش الرشين ،أو حتصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل
املفاسد وتقليلها
وقد جاء يف قرار ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا حول املعازف ما يل:
حول املوسيقى
األصل يف املعازف املنع لكوهنا من املحرمات أو من املشتبهات عىل أدنى تقدير ،ويتأكد هذا فيام كان منها مثريا للغرائز
وداعيا إىل الفحش أو مفضيا إىل الرضر ،ويستثنى من ذلك الدف يف األعراس ونحوها.
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يرخص يف االنتفاع بام أعده اآلخرون من الربامج العلمية والوثائقية أو التارخيية اهلادفة أو األفالم الكرتونية النافعة
بالنسبة لألطفال ،وإن شاهبا يشء من املعازف التي ال حترك الشهوات وال تثري الغرائز ،نظرا لعموم البلوى ،وندرة
البدائل املتاحة ،وتفريقا بني السامع واالستامع ،عندما ال تكون هذه املوسيقى املصاحبة مقصودة يف ذاهتا ،وال يصيخ
إليها املشاهد بسمعه ،وال يلقي هلا باال ،فهي أشبه بالفواصل املوسيقية يف نرشات األخبار التي اتفق السواد األعظم
ع ىل الرتخص يف سامعها ومشاهدهتا ،مع التنبيه عىل حكم املعازف وتقليلها ما أمكن.

ويمكن القول يف اجلملة إن ما يسهل التحرز من رضره كاملوسيقى التصويرية التي تكون يف بعض األفالم الوثائقية أو
الربامج التعليمية خطبه يسري ،فيستفاد من اخلري الراجح ،وينبه عىل الرش املرجوح.
وأما ما يصعب التحرز منه كالكتب التي خيتلط فيها احلق بالباطل اختالطا يتعذر معه اجتناب الباطل ،فإن رجح
جانب اخلري وتعذرت البدائل الصافية فإنه يفرق فيه بني القارئ املبتدي واملتوسط واملنتهي:

فيدل األول عىل ما كان صفوا ،ويعرض للثان ما يميزه ،ويرتك الثالث فمعه من العلم ما يعصمه بفضل اهلل ومنته وقد
يكون التلقيح الوقائي أرجح من احلمية الكاملة (.)1
واخلالصة :إن األصل يف مثل ذلك االحتياط ،فاملعازف كام سبق أدنى أحواهلا الشبهة ،والتطلع إىل العورات من
أسباب مرض القلوب وفتنتها والطبع عليها ،والرشك أعظم الذنوب عىل اإلطالق ،وهو حمبط لألعامل كلها ،فاألصل
فيام ذكرت هو املباعدة واالحتياط ،ما مل يتضمن مصالح علمية ،أو دعوية نافعة راجحة ،فتقام هذه املصالح ،ويتقى اهلل
يف هذه املناكر ما استطاع ،إذ األصل هو إقامة املصالح الكلية ،وإن اعرتض يف طريقها بعض املناكر اجلزئية ،ويتقي اهلل
يف هذه املناكر ما استطاع ،فيخفض الصوت بالنسبة للمعازف ،ويغض من البرص بالنسبة للعورات ،وال يستغرق وقته
يف هذه األجواء املفتونة املسمومة ،فال يشء يعدل السالمة ،وال خيفى أن حتقيق املناط يف هذه املوازنة من مسائل
االجتهاد فام يراه أحد من الناظرين أن مصلحته راجحة قد يرى أخرون أن مصلحته مرجوحة ،ونرجو أن تدور
اجتهاداهتم مجيعا بني أجر املصيب أو أجر املخطئ .
واهلل تعاىل أعىل وأعلم
ر
( )1انظر :قرارات وتوصيات المؤتمر السادس لمجمع فقهاء ر
بمونتيال -كندا.-
الشيعة بأمريكا المنعقد
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 1.1حكم اللعب بألعاب الحاسوب التي تشوبها بعض المنكرات
ما حكم اللعب بألعاب احلاسوب مع تضمنها لبعض املنكرات؟ ومن أمثلة تلكم املنكرات :صور كرتونية لنساء شبه
عراة أو مالبس سيئة ،وكذلك كلامت قبيحة ،وكذلك إذا كانت تتضمن مشاهد وأعامل كفرية كتقريب قرابني وأعامل
شعوذة أو كم كبري من العنف والقتال ،وقد يكون يف بعضها األشخاص املستهدفني بالقتل مسلمني وغري ذلك .ما هو
الضابط يف هذا الباب مع استحضار ما تستهلكه من أموال وأوقات لشباب املسلمني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فال شك أن املرشوع هو املباعدة والتنزه عن مثل هذه األلعاب اإللكرتونية التي تشوهبا هذه املحاذير الرشعية قدر
الطاقة ،سواء أتعلقت بفتنة الشبهات ،كاحتوائها عىل رموز أو شعارات كفرية ،أو طمسها ملعامل الوالء والرباء ،أو بثها
الصليبّ ،
وأن املرور عليه يعطي صحة وقوة أو يعيد
روح العداوة والبغضاء بني املسلمني .أو التي تقوم عىل تقديس ّ
السحرة .أو القائمة عىل احلقد عىل اإلسالم واملسلمني ،كاللعبة
السحر أو ّ
متجد ّ
تقر ّ
الروح بالنسبة لالعب ،أو التي ّ
التي يأخذ فيها الالعب إذا قصف مكة  100نقطة وإذا قصف املدينة أو بغداد أخذ مثلها وهكذا.
أم تعلقت بفتنة الشبهات كوجود املوسيقى وفتنة النساء العاريات ،أو كوهنا مما يصد عن ذكر اهلل وعن الصالة ،أو
يشغل عن أداء الواجبات الرشعية ،أو التي تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية! أو التي تقوم فكرهتا عىل
الرشير أو التنّني ونحوه.
النجاة باملعشوقة واملحبوبة والصديقة من ّ
وقد يقال إن النظر إىل الصور املرسومة خيتلف عن النظر إىل الصور احلقيقية ،فإن كانت صورة النساء التي تظهر يف
اللعبة ال يرتتب عىل رؤيتها مفسدة أو فتنة ،وال تثري الغرائز ،فربام ترخص يف النظر إليها ،فقد نص بعض من فرق بني
حكم النظر إىل الصورة وإىل احلقيقة  -عىل اعتبار الشهوة ،فإن وجدت حرم النظر ،وإال فال.
قال ابن حجر اهليتميَ ":ف َال ََيرم َن َظره ييف نَح يو يمر ٍآة كَام َأ ْفتَى بي يه غَري و ي
اح ٍد ... ،وحمَ َُّل َذلي َك كَام ُهو َظ ي
اه ٌر َح ْي ُث َمل ْ َخي َْش
َ َ
َ
ُْ َ
ُْ ُ ُ ُ
ْ ْ َ
في ْتنَة َو َال َش ْه َوة"(.)2

( )2تحفة المحتاج (.)192/7
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وقال الشيخ ابن عثيمني – كام يف جمموع فتاويه " :-إن كانت الصورة المرأة غري معينة فال بأس بالنظر إليها ،إذا مل
ُخي َْش من ذلك حمذور رشعي"(.)3
والتفريق بني رؤية العورة مبارشة ورويتها مصورة قول معروف لبعض أهل العلم ،فقد نص احلنفية عىل أن حرمة
املصاهرة ال تثبت برؤية صورة الفرج يف املاء أو املرآة.
قال العبادي يف اجلوهرة النرية" :قال يف الينابيع :النظر إىل الفرج بشهوة يوجب احلرمة ،سواء كان بينهام حائل كالنظر
من وراء الزجاج ومن وراء السرت ،أو مل يكن حائل ،وال عربة بالنظر يف املرآة ألنه خيال ،وكذا إذا كانت عىل شفا
حوض فنظر فرجها يف املاء ال يثبت احلرمة"(.)4
وقد نقل قول عن بعض أهل العلم بجواز النظر إىل صورة العورة ،ولكن هذا القول مرجوح؛ ألن رؤية الصورة ،وإن
مل يكن عني املرئي فإنه يرتتب عىل ذلك من املفاسد وإثارة الغرائز ما يرتتب عىل الرؤية مبارشة ،فال ينبغي التعويل يف
مرشوعية النظر إىل تلك الصور العارية بدعوى قول لبعض أهل العلم ال يعضده الدليل.
وباإلضافة إىل ما سبق فإن االستغراق فيام يرخص فيه من هذه األلعاب ال شك أنه مناف للغاية التي خلق اإلنسان من
اْلن َْس إِ ََّّل لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت ِْ
اْل َّن َو ْ ِ
ون﴾ [الذاريات ،]56 :وهو من
أجلها ،وهي عبادة اهلل تعاىل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما خَ َل ْق ُ
ِ
ِ
تزول قدَ ما ٍ
القيامة حتَّى َ
إهدار العمر فيام ال طائل حتته ،ففي حديث أيب برزةَّ" :ل َ
فيم أفنا ُه؟
عبد يو َم
يسأل عن ُع ُم ِره َ
ِِ
ِِ ِ
علم ِه فيم َ ِ
وعن ِ
فيم أبال ُه؟"(.)5
فعل فيه؟ وعن ماله من َ
وفيم أنف َق ُه؟ وعن جسمه َ
أين اكتس َب ُه؟ َ
َ
وهو كذلك من اإلرساف املحرم ،فاإلرساف هو جماوزة احلد يف استهالك املباحات ،باملبالغة يف الرتفه هبا ،قال ابن
عابدين يف رد املحتار" :اإلرساف رصف اليشء فيام ينبغي زائدا عىل ما ينبغي"(.)6
(وال ت ْ ي
س ِرفُوا﴾ [الفرقان .]67 :وذلك
ُرس ُفوا) وقال جل وعالَ ﴿ :والَّ ِذينَ إِذَا أَ ْنفَقُوا لَ ْم يُ ْ
وهو حمرم ،لقول اهلل تعاىلَ :
دليل عىل أن اإلرساف والتقتري حرام ،وأن املندوب إليه ما بينهام

( )3مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمي (.)268-267/2
( )4الجوهرة النتة (.)5/2
والبيهق ف ((المدخل إىل السي الكتى)) ( )494واللفظ له .وقال ر
ر
( )5أخرجه ر
التمذي :حسن صحيح.
،
يست
باختالف
)
537
(
والدارم
)،
2417
التمذي (
ر
ي ي
ي
( )6تحفة المحتاج (.)192/7
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فإن خلت من هذه املحاذير كانت يف موضع الرخصة عىل إغامض ،وينبغي أن يتنزه عنها املتقون أصحاب الصيانة،
وإال مل يرشع استعامهلا بالكلية ،وتتفاوت احلرمة فيها بحسب ما تشتمل عليه من هذه املفاسد.
ي
ب ا ْل ُك ِّلي ية و ْ ي ي
قال الشاطبي رمحه اهلل ْ " :ي
اح َة بي َح ْس ي
اح َيك ُ
اجلزْ يء،
اجلزْ ئ َّية َيت ََجا َذ ُ َهبا ْاألَ ْحكَا ُم ا ْل َب َواقي؛ َفاملُْ َب ُ
اإل َب َ
ُون ُم َباحا بي ْ ُ
َّ َ ُ
ب َأ يو ا ْل ُو ُج ي
َم ْط ُلوبا بيا ْلك ُِّل ع ََىل يج َه ية النَّدْ ي
اجلزْ يءَ ،من يْه ًّيا َعنْ ُه بيا ْلك ُِّل ع ََىل يج َه ية ا ْلك ََر َاه ية َأ يو املَْنْ يع.
وبَ ،و ُم َباحا بي ْ ُ
ي ي

سا ٍم:
َف َهذه َأ ْر َب َع ُة َأ ْق َ

َف ْاألَو ُل :كَالتَّم ُّت يع بيال َّطيب ي
س ،يممَّا يس َوى ا ْل َو ي
وب املَْ ْط ُل ي
ب يم ْن َذلي َكَ ،واملَْنْدُ ي
اج ي
بَ ،واملَْ ْرك ي
رش ي
َبَ ،واملَْ ْل َب ي
ات()7؛ يم َن املَْ ْأك ي
وب
ِّ َ
َّ
َ
َلَ ،واملَْ ْ َ
اجلزْ يءَ ،ف َلو ت يُر َك بع َض ْاألَو َق ي
ي
َاس ين ا ْلعاد ي
وه ييف حمَ ي
اتَ ،أ يو املَْكْر ي
َاس ين ا ْل يعباد ي
ييف حمَ ي
ات؛ ك ْ ي
ات َم َع ا ْل ُقدْ َر ية
ْ
َْ
ْ
رساف؛ َف ُه َو ُم َب ٌ
َ َ
َ َ
اح بي ْ ُ
ُ
َاإل ْ َ

احل يد ي
ي ي
ي ي
َان َجائيزا ك ََام لو فعل ،فلو ترك مجلة َلك َ
َع َل ْي يهَ ،لك َ
يث" :إِ َذا َأ ْو َس َع اهللَُّ َع َل ْيك ُْم؛
الرش ُع إي َل ْيه؛ َففي ْ َ
َان ع ََىل خ َالف َما نَدَ َب َّ ْ

ِ
()9
()8
حس َن من هيئته :أليس
َف َأ ْوس ُعوا عىل أنفسكم"  ،وإن اهلل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده"  .وقوله يف اآلخر حني َّ
هذا أحسن؟ ( ،)10وقوله" :إن اهلل مجيل حيب اْلامل"( ،)11بعد قول الرجل :إن الرجل َيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله
حسنة ،وكثري من ذلك .وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها.

َ َّ
والثاين :كاألكل والشرب ،ووطء الزوجات ،والبيع والشراء ،ووجوه االكتساابت اجلائزة؛ كقوله تعاىل ﴿ َوأ َحل
ُ َّ ب َ ُ
ُ َّ َ ُ
ك بم َصيب ُد باْلَ ب
حر َو َط َع ُ
اَّلل باْلَيب َع َو َح َّر َم الر َ
َّ ُ
:
ت لك بم
ام ُه ﴾ [المائدة﴿ ،]96 :أحِّل
ل
ِّل
ح
أ
﴿
،
]
275
اْلقرة
[
﴾
ا
ب
ِّ
ِّ
َ َُ بَب
َ
ِّ
:
ب ِّهيمة النعام﴾ [المائدة  ،]1وكثري من ذلك.
( )7أي :إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واجبا "كما إذا اقتضته ضورة حفظ الحياة أو دفعت إليه حاجة رفع الحرج" ،وال مندوبا "كما إذا كان داخال فيما هو من
محاسن العادات" ،وال مكروها "كما إذا كان فيه إخالل بمحاسنها ،كاإلرساف يف بعض أحواله" نقول :إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واحدا من هذه الثالثة يكون
مباحا بالجزء مندوبا بالكل ،فلو تركه الناس جميعا وأخلوا به ،لكان مكروها ،فيكون فعله كليا مندوبا إليه ررسعا.
( )8أخرجه البخاري (.)365
( )9أخرجه ر
التمذي ( )2819وإسناده صحيح.
:
/
( )10أخرجه مالك يف "الموطأ" " "949 2من طريق عطاء بن يسار؛ قال كان رسول هللا -صىل هللا عليه وسلم -يف المسجد ،فدخل رجل ثائر الرأس واللحية؛ فأشار
ر
يأت أحدكم ثائر الرأس كأنه
النب ،صىل هللا عليه وسلم" :أليس هذا ختا من أن ي
إليه الرسول -صىل هللا عليه وسلم -كأنه يأمره بإصالح شعره ،ففعل ،ثم رجع؛ فقال ر ي
شيطان".
وإسناده ضعيف بهذا اللفظ؛ إلرساله ،وسائر رجاله ثقات
( )11أخرجه مسلم (.)91
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فتاوى يف بعض نوازل التكنولوجيا

كل هذه األشياء مباحة باجلزء ،أي إذا اختار أحد هذه األشياء عىل ما سواها فذلك جائز ،أو تركها الرجل يف بعض
ي
الناس ك ِّل يهم ذلك ،لكان تركا ملا هو من
تــر َك
األحوال أو األزمان ،أو تركها بعض الناس ،مل يقدح ذلك .فلو فرضنا ْ
الرضوريات املأمور هبا ،فكان الدخول فيها واجبا بالكل.
ي
والغناء املباح واللعب املباح باحلامم أو غريها ،فمثل هذا مباح
والثالث :كالتنزه يف البساتني وسامع تغريد احلامم
باجلزء ،فإذا فعل يوما ما ،أو يف حالة ما ،فال حرج فيه .فإن ُفعل دائام كان مكروها ،ونُسب فاعله إىل قلة العقل ،وإىل
خالف حماسن العادات ،وإىل اإلرساف يف فعل ذلك املباح.
والرابع :كاملباحات التي تقدح يف العدالة املداوم ُة عليها ،وإن كانت مباحة .فإهنا ال تقدح إال بعد أن ُي َعدَّ صاح ُبها
وأجري صاحبها جمرى الفساق ،وإن مل يكن كذلك .وما ذلك إال لذنب اقرتفه رشعا.
خارجا عن هيآت أهل العدالة،
َ
ـرها كبرية .ومن هنا
ــره صغرية ،كام أن املداومة عىل الصغرية ت َُص ِّي ُ
وقد قال الغزايل" :إن املداومة عىل املباح قد ت َُص ِّي ُ
قيل :ال صغري َة مع اإلرصار"(.)12
وعىل هذا النهج قرر الشاطبي أنه :إذا كان الفعل مكروها باجلزء ،كان ممنوعا بالكل؛ كاللعب بالشطرنج والنرد بغري
مقامرة ،وسامع الغناء املكروه؛ فإن مثل هذه األشياء إذا وقعت عىل غري مداومة مل تقدح يف العدالة ،فإن داوم عليها
قدحت يف عدالته ،وذلك يل عىل املنع ،بناء عىل أصل الغزايل.
وصفوة القول :إن األصل يف مثل ذلك االحتياط ،فاملعازف كام سبق أدنى أحواهلا الشبهة ،والتطلع إىل العورات من
أسباب مرض القلوب وفتنتها والطبع عليها ،والرشك أعظم الذنوب عىل اإلطالق ،وهو حمبط لألعامل كلها ،فاألصل
فيام ذكرت هو املباعدة واالحتياط ،وإن احتيج إليها فبقدر ما تندفع به احلاجة ،مع االجتهاد يف تقليل مفاسدها قدر
الطاقة ،فيخفض الصوت بالنسبة للمعازف ،ويغض من البرص بالنسبة للعورات ،وال يستغرق وقته يف هذه األجواء
املفتونة املسمومة ،فال يشء يعدل السالمة ،وال خيفى أن حتقيق املناط يف هذه املوازنة من مسائل االجتهاد فام يراه أحد
من الناظرين أن مصلحته راجحة قد يرى أخرون أن مصلحته مرجوحة ،ونرجو أن تدور اجتهادات من جترد قصدهم

( )12الموافقات (.)210-206/1
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لطلب احلق فيها مجيعا بني أجر املصيب أو أجر املخطئ ،وإن كنا نذكر أهنا مزلة أقدام ،ومدحضة أفهام! واملعصوم من
عصمه اهلل عز وجل

 1.2الوجود في عالم افتراضي VR
ما حكم الوجود يف عامل افرتايض  VRيامرس فيه اإلنسان املحرمات من زنا أو ملس أجنبي أو رشب مسكر ونحوه
ويستشعر اإلنسان فيه كامل األحاسيس التي تكون يف الواقع؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فإن نظارات الواقع االفرتايض
نظارات متكّن البسها من مشاهدة األشياء ،برؤية دائرية كاملة للعينني ( 360درجة) ،بتقنية األبعاد الثالثية
وجتعل من يرتدهيا يرى األفالم أو األلعاب أو املشاهد بصفة عامة كأنه بداخلها.
ومثل هذه الوسائل كام ال خيفى حمايدة ،ويتوقف احلكم عليها عىل ما تستخدم فيه ،وبحسب ما يرتتب عليها من
مصالح ومفاسد ،فال خيفى أهنا قد تكون من حبائل الشيطان ومكائده لتسهيل الغواية وتيسري أسباهبا ،وقد تكون
وسيلة لرتفيه مباح ،بل ولعربة وموعظة مندوب إليها ،فاحلكم عىل هذه التقنية يتوقف عىل معرفة آثارها ،وطبيعة
استعامهلا .وال يتسنى احلكم عىل استعامهلا حتى يتبني أمرها ،وتكثف الدراسات املوثوقة عىل مستعمليها.
ومن الرشوط التي جيب استيفاؤها من حيث املبدأ للحكم بمرشوعية استعامل هذه النظارات فيام يل:
مرشوعية املضمون الذي تستخدم هذه النظارات يف مشاهدته ،فال جيوز أن تستعمل يف مشاهدة املحرمات ،كاألفالم
اهلابطة املشتملة عىل الصور اخلليعة للنساء ونحوه .فالوسائل هلا أحكام املقاصد ،فاملقاصد إذا كانت سيئة فإن الوسيلة
إليها تكون ممنوعة ،واملقاصد إذا كانت حسنة فال يرشع أن يتوصل إليها إال بوسائل مباحة ،وهلذا نؤكد عىل حتريم
استعامل هذه النظارات يف مشاهدة املحرمات.
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السالمة من الرضر الصحي ،بدنيا ونفسيا ،فإن ترتب عىل استعامهلا رضر عىل النفس ،أو العني ،أو القلب ،أو العقل،
ِ
ومن
أرض اهللُ بهَ ،
رضر وَّل رضارَ ،من َّ
حرمت :ملا جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري ،أن رسول اهلل  ،قالَّ" :ل َ
ضار َّ
شاق َّ
َّ
شاق اهللُ ع َل ِيه"(.)13
وقد روى مالك يف املوطأ عن عمرو بن َييى املازن ،عن أبيه ،أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض،
فأراد أن يمر به يف أرض حممد بن مسلمة ،فأبى حممد ،فقال له الضحاك :مل َ متنَ ُعني ،وهو لك منفعة ترشب به أوال
وآخرا ،وال يرضك؟ فأبى حممد ،فك َّلم فيه الضحاك عم َر بن اخلطاب ،فدعا عمر بن اخلطاب حممد بن مسلمة ،فأمره
أن خيل سبيله ،فقال حممد :ال ،فقال عمر" :مل َ متنع أخاك ما ينفعه ،وهو لك نافع ،تسقي به ا
وآخرا ،وهو َّل يرضك؟
أوَّل
ا
ليم َّرن به ،ولو عىل بطنك ،فأمره عمر أن يمر به ،ففعل الضحاك"( ،)14فدفع عمر
فقال حممدَّ :ل واهلل ،فقال عمر :واهلل ُ
ريض اهلل عنه الرضر عن الضحاك.
أال يؤدي استعامهلا هذه النظارات إىل إدمان اللعب ولو يف مشاهدة املباحات ،فإن الرتويح يكون أحيانا (ساعة وساعة)
الكاتب ،ي
ي
كام جاء يف حديث َع ْن أيب ير ْب يع ٍّي حنظل َة ي
رسول اهللي َ ق َالَ :ل ِقين ِي أبو ٍ
أحد ُكت ي
ي
بكر 
َّاب
الربي يع األُ َس ْي يد ِّي
بن َّ
ِ
حان اهللِ! ما ُ
رسول اهللِ ُ ي َذكِّرنا
لت :نكون عند
تقول؟ ُق ُ
َف َق َال :كيف أنت يا َحنْظل َة؟ ُ
قلت :ن َ
َافق حنْظل ُة! َق َالُ :س ْب َ
ِ ِ
عني ،فإذا خَ رجنا ِمن ِ
ِ
أي ٍ
باْلن َِّة والن ِ
كثريا.
عند
ْواج واألوَّل َد َّ
رسول اهللِ َ عا َف ْسنا األز َ
ْ
َّار كأنَّا َر َ
َ
والض ْيعات نَسينا ا
ي
فانطلقت أنا وأبو ٍ
َق َال أبو ٍ
فو اهللي َلنل َقى َ
َافق َحنْظل ُة يا
فقلت :ن َ
رسول اهللي 
بكر حتَّى دخلنا عَىل
مثل هذا،
ُ
ُ
بكر َ :
ي
أي ع ٍ
نكون عندك تُذك ُِّرنا بالن ي
رسول اهللي َ « :و َما َذ َ
َ
ُ
َ
ُ
َني ،فإذا
رسول اهللي،
قلت :يا
رسول اهللي! َف َق َال
اك؟» ُ
َّار واجلنَّة كأنَّا َر َ
رسول اهللي « :وا َّل ِذي َن ْف ِِس ِ
والض ي
ي
ي
ُ
بيده ،لو
يعات ،ن يَسينا كثرياَ .ف َق َال
واج واألوال َد َّ
َخ َر ْجنا م ْن عندك عَا َف ْسنا األزْ َ
تكونون ِ
الذ ِ
عندي ،وف ِّ
َدومون َ
كر ،لصا َف َحتْكم املالئك ُة عىل ُف ُر ِشكم وف ُط ُرقِكم ،ولكن يا َحنْظ ُة ساع اة
عىل ما
ت
َ
َ
ثالث مر ٍ
ات(.)15
وساع اة»
َ َّ

ر
والبيهق ( .)11718وقال ابن رجب يف جامع العلوم والحكم ( :)207/2بعض طرقه
الشافع يف ((األم)) ( ،)639/8ومالك يف ((الموطأ)) (،)745/2
( )13أخرجه
ي
ي
تقوى ببعض.
والشافع ،1103 ،كلهم عن مالك به.
والشيبات 836 ،يف الرصف وأبواب الربا؛
والحدثات 279 ،ب يف القضاء؛
( )14أخرجه أبو مصعب الزهري 2897 ،يف األقضية؛
ي
ي
ي
( )15أخرجه مسلم (.)2750
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أما االستغراق فيه فهو مناف للغاية التي خلق اإلنسان من أجلها وهي عبادة اهلل تعاىل ،كام قال تعاىل ﴿ َو َما َخلَ ْقتُ ا ْل ِجنَّ
ُون﴾ [الذاريات ،]56 :وهو من إهدار العمر فيام ال طائل حتته ،ففي حديث أيب برزة (ال َ
تزول
اْل ْن َ
َو ْ ِ
س إِ ََّّل ِليَ ْعبُد ِ
يي ي
علم يه فيم َ ي
يسأل عن عُم ير يه فيم أفناه؟ وعن ي
عبد يوم الق ي
قدَ ما ٍ
يامة حتَّى َ
وفيم أنف َق ُه؟
َ ُ
فعل فيه؟ وعن ماله من أي َن اكتس َب ُه؟ َ
َ
ُ
َ
يي
فيم أبال ُه؟
وعن جسمه َ
وهو كذلك من اإلرساف املحرم ،فاإلرساف هو جماوزة احلد يف استهالك املباحات ،باملبالغة يف الرتفه هبا ،قال ابن
عابدين يف رد املحتار" :اإلرساف رصف اليشء فيام ينبغي زائدا عىل ما ينبغي"(.)16
(وال ت ْ ي
ُرس ُفوا) وقال جل وعالَ ﴿ :والَّ ِذينَ ِإذَا أَ ْنفَقُوا
وقال الرسخيس يف املبسوط" :وأما الرسف فحرام ،لقول اهلل تعاىلَ :
س ِرفُوا﴾ [الفرقان .]67 :وذلك دليل عىل أن اإلرساف والتقتري حرام ،وأن املندوب إليه ما بينهام"(.)17
لَ ْم يُ ْ
فإن خلت من هذه املحاذير كانت عىل أصل احلل ،وإال مل يرشع استعامهلا ،وتتفاوت احلرمة فيها بحسب ما تشتمل
عليه من هذه املفاسد.
ي
ب ا ْل ُك ِّلي ية و ْ ي ي
قال الشاطبي رمحه اهلل ْ " :ي
اح َة بي َح ْس ي
اجلزْ يء،
اجلزْ ئ َّية َيت ََجا َذ ُ َهبا ْاألَ ْحكَا ُم ا ْل َب َواقي؛ َفاملُْ َب ُ
اإل َب َ
اح َيكُو ُن ُم َباحا بي ْ ُ
َّ َ ُ
ب َأ يو ا ْل ُو ُج ي
َم ْط ُلوبا بيا ْلك ُِّل ع ََىل يج َه ية النَّدْ ي
اجلزْ يءَ ،من يْه ًّيا َعنْ ُه بيا ْلك ُِّل ع ََىل يج َه ية ا ْلك ََر َاه ية َأ يو املَْنْ يع.
وبَ ،و ُم َباحا بي ْ ُ
ي ي

َف َهذه َأ ْر َب َع ُة َأ ْق َسا ٍمَ :ف ْ
األَ َّو ُل:
كَالتَّم ُّت يع بيال َّطيب ي
س ،يممَّا يس َوى ا ْل َو ي
وب املَْ ْط ُل ي
ب يم ْن َذلي َكَ ،واملَْنْدُ ي
اج ي
بَ ،واملَْ ْرك ي
رش ي
َبَ ،واملَْ ْل َب ي
ات()18؛ يم َن املَْ ْأك ي
وب ييف
ِّ َ
َ
َلَ ،واملَْ ْ َ
اجلزْ يءَ ،ف َلو ت يُر َك بع َض ْاألَو َق ي
ي
َاس ين ا ْلعاد ي
وه ييف حمَ ي
اتَ ،أ يو املَْكْر ي
َاس ين ا ْل يعباد ي
حمَ ي
ات؛ ك ْ ي
ات َم َع ا ْل ُقدْ َر ية
ْ
َْ
ْ
رساف؛ َف ُه َو ُم َب ٌ
َ َ
َ َ
اح بي ْ ُ
ُ
َاإل ْ َ
احل يد ي
ي ي
ي ي
َان َجائيزا ك ََام لو فعل ،فلو ترك مجلة َلك َ
َع َل ْي يهَ ،لك َ
يث" :إي َذا َأ ْو َس َع اهللَُّ
الرش ُع إي َل ْيه؛ َففي ْ َ
َان ع ََىل خ َالف َما نَدَ َب َّ ْ
ي
()20
()19
حس َن من
َع َل ْيك ُْم؛ َف َأ ْوس ُعوا عىل أنفسكم"  ،وإن اهلل َيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده"  .وقوله يف اآلخر حني َّ

( )16حاشية ابن عابدين (.)٧٥٩ /6
للشخس (.)266/30
( )17المبسوط
ي
( )18أي :إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واجبا "كما إذا اقتضته ضورة حفظ الحياة أو دفعت إليه حاجة رفع الحرج" ،وال مندوبا "كما إذا كان داخال فيما هو من
محاسن العادات" ،وال مكروها "كما إذا كان فيه إخالل بمحاسنها ،كاإلرساف يف بعض أحواله" نقول :إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واحدا من هذه الثالثة يكون
مباحا بالجزء مندوبا بالكل ،فلو تركه الناس جميعا وأخلوا به ،لكان مكروها ،فيكون فعله كليا مندوبا إليه ررسعا.
( )19أخرجه البخاري (.)365
( )20أخرجه ر
التمذي ( )2819وإسناده صحيح.
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فتاوى يف بعض نوازل التكنولوجيا

هيئته :أليس هذا أحسن؟ ( ،)21وقوله" :إن اهلل مجيل َيب اجلامل"( ،)22بعد قول الرجل :إن الرجل َيب أن يكون ثوبه
حسنا ونعله حسنة ،وكثري من ذلك .وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها.

والثاين :كاألكل والشرب ،ووطء الزوجات ،والبيع والشراء ،ووجوه االكتساابت اجلائزة؛ كقوله تعاىل

الر َبا﴾ [البقرةُ ،]275 :
يم ُة
﴿أ ِح َّل َلك ُْم َص ْيدُ ا ْل َب ْح ِر َو َط َع ُام ُه﴾ [املائدةُ ﴿ ،]96 :أ ِح َّل ْ
ت َلك ُْم ََبِ َ
﴿ َو َأ َح َّل اهللَُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ

ْاألَ ْن َعامِ﴾ [املائدة ،]1 :وكثري من ذلك.
كل هذه األشياء مباحة باجلزء ،أي إذا اختار أحد هذه األشياء عىل ما سواها فذلك جائز ،أو تركها الرجل يف بعض
ي
الناس ك ِّل يهم ذلك ،لكان تركا ملا هو من
تــر َك
األحوال أو األزمان ،أو تركها بعض الناس ،مل يقدح ذلك .فلو فرضنا ْ
الرضوريات املأمور هبا ،فكان الدخول فيها واجبا بالكل.
ي
والغناء املباح واللعب املباح باحلامم أو غريها ،فمثل هذا مباح
والثالث :كالتنزه يف البساتني وسامع تغريد احلامم
باجلزء ،فإذا فعل يوما ما ،أو يف حالة ما ،فال حرج فيه .فإن ُفعل دائام كان مكروها ،ونُسب فاعله إىل قلة العقل ،وإىل
خالف حماسن العادات ،وإىل اإلرساف يف فعل ذلك املباح.
والرابع :كاملباحات التي تقدح يف العدالة املداوم ُة عليها ،وإن كانت مباحة .فإهنا ال تقدح إال بعد أن ُي َعدَّ صاح ُبها
وأجري صاحبها جمرى الفساق ،وإن مل يكن كذلك .وما ذلك إال لذنب اقرتفه رشعا.
خارجا عن هيآت أهل العدالة،
َ
ـرها كبرية .ومن هنا
ــره صغرية ،كام أن املداومة عىل الصغرية ت َُص ِّي ُ
وقد قال الغزايل" :إن املداومة عىل املباح قد ت َُص ِّي ُ
قيل :ال صغري َة مع اإلرصار"(.)23
وعىل هذا النهج قرر الشاطبي أنه" :إذا كان الفعل مكروها باجلزء ،كان ممنوعا بالكل؛ كاللعب بالشطرنج والنرد بغري
مقامرة ،وسامع الغناء املكروه؛ فإن مثل هذه األشياء إذا وقعت عىل غري مداومة مل تقدح يف العدالة ،فإن داوم عليها
قدحت يف عدالته ،وذلك يل عىل املنع ،بناء عىل أصل الغزايل.

( )21أخرجه مالك يف "الموطأ" " "949 /2من طريق عطاء بن يسار؛ قال :كان رسول هللا -صىل هللا عليه وسلم -يف المسجد ،فدخل رجل ثائر الرأس واللحية؛ فأشار
ر
يأت أحدكم ثائر الرأس كأنه
النب ،صىل هللا عليه وسلم" :أليس هذا ختا من أن ي
إليه الرسول -صىل هللا عليه وسلم -كأنه يأمره بإصالح شعره ،ففعل ،ثم رجع؛ فقال ر ي
شيطان".
وإسناده ضعيف بهذا اللفظ؛ إلرساله ،وسائر رجاله ثقات
( )22أخرجه مسلم (.)91
( )23الموافقات (.)210-206/1
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فتاوى يف بعض نوازل التكنولوجيا

وسواء أكان حكم الصور املرئية هبذه النظارات له حكم الصور الفوتوغرافية أم ال ،فال َيرم النظر إىل ما يظهر فيها من
حيث كونه صورة ،وليس من يشاهد الصور كمن صورها يف احلكم ،وال يدخل يف الوعيد الوارد يف املصورين ،فباب
املشاهدة أوسع من باب التصوير.
هذا يف حكم هذه النظارات من حيث الصور املرئية هبا ،ويبقى النظر يف حكمها ،كام سبق من حيث السالمة من الرضر
الصحي ،بدنيا ونفسيا ،وهذا يرجع فيه ألهل االختصاص .واهلل أعلم.
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أ.د /صالح الصاوي

فتاوى يف بعض نوازل التكنولوجيا

 .2نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالعبادات
 2.1أكل اللحوم المصنعة في المعامل
ما حكم أكل اللحوم املصنعة يف املعامل من مواد كيامئية ومواد أولية؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،اما بعد :فإن حكم اللحم املصنع ،تابع حلكم
املواد األولية املصنوع منها ،فإن كانت حالال ،ومل تكن طريقة التصنيع مشتملة عىل ما يرض باالستعامل البرشي ،وتم
ط ِيبَاتُ َو َ
اعتامدها من مرجعية طبية موثوقة ،فال حرج يف تناوله وبيعه ورشائه ،لقوله تعاىل﴿ :ا ْل َي ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم ال َّ
ط َعا ُم
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َو َ
ي
طعَا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم ﴾ [املائدة ،]5 :وعموم قوله تعاىل ﴿قُ ْل ََّل أَ ِج ُد فِي َما أ ُ ِ
الَّ ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِكتَ َ
وح َ
ي إِلَ َّ
علَى َ
سقًا أ ُ ِه َّل ِلغَي ِْر
ُمح ََّر ًما َ
ير فَ ِإنَّهُ ِرجْ س أَ ْو فِ ْ
طا ِع ٍم يَ ْطعَ ُمهُ ِإ ََّّل أَ ْن يَكُونَ َم ْيتَةً أَ ْو َد ًما َم ْ
سفُو ًحا أَ ْو لَحْ َم ِخ ْن ِز ٍ
اغ َو ََّل عَا ٍد فَ ِإنَّ َربَّكَ َ
ط َّر َ
ض ُ
َّللا بِ ِه فَ َم ِن ا ْ
غفُور َر ِحيم ﴾ [األنعام ،]145 :وعموم قوله تعالىُ ﴿ :ه َو
َّ ِ
غي َْر بَ ٍ
ض ج َِمي ًعا﴾ [البقرة.]29 :
الَّذِي َخلَ َ
ق لَ ُك ْم َما فِي ْاأل َ ْر ِ
فإن اختذت هذه املواد من ميتة مل تتحقق تذكيتها ،كام لو ماتت بخنق أو غرق أو صعق ،ومل تدركها الذكاة قبل حتفها،
أو ذبحها غري مسلم وال كتايب ،كذبائح الشيوعيني والبوذيني ونحوهم ،ففي هذه احلالة ال جيوز أكل هذا اللحم ،وال
أكل ما صنع منه ،أو أي مشتق من مشتقاته.
وأيا كان األمر فإن اللحوم املصنعة تنقسم إىل قسمني:
القسم األول :وهو تصنيع اللحم وإنتاجه معمليا عن طريق اخلاليا اجلذعية للحيوانات يف املختربات ،حتى تكون
حلوما صاحلة لألكل ،وقد ذكر لنا أنه توصل فريق من العلامء اهلولنديني يف جامعة ماسرتيخ ،إىل تصنيع اللحوم معمليا
عن طريق اخلاليا اجلذعية املأخوذة من عضالت األبقار ،وزراعتها يف املعمل ،وحتويلها إىل رشائح من األنسجة
العضلية التي يمكن خلطها معا بواسطة خاليا دهون صناعية لتتحول إىل منتج يمكن تناوله ،إال أن ما تم إنتاجه حتى
اآلن هو كميات قليلة غري جتارية.
ولقد كان مارك بوست ،وهو أستاذ بجامعة ماسرتخيت ،أول من عرض يف  ،2013دليال عىل مفهوم استنبات
اللحوم يف املعمل بعمل أول شطرية برجر من حلوم مستنبتة يف املعمل.
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فتاوى يف بعض نوازل التكنولوجيا

ومنذ ذلك الوقت ،حازت العديد من النامذج األولية من اللحوم املستنبة اهتامما عامليا ،إال أنه بسبب حمدودية األنشطة
البحثية املكرسة ،مل يتم تسويق اللحوم املستنبتة جتاريا حتى اآلن باإلضافة إىل ذلك ،مل يعرف بعد ما إذا كان املستهلكني
سيقبلون باللحوم املستنبتة بديال للحوم.
وال نرى التعجل يف إصدار حكم بشأن هذه اللحوم ،حتى يعرف مصدر اخلاليا اجلذعية املصنعة منها ،وطبيعة املواد
املضافة يف التصنيع ،وأثر ذلك عىل صحة اإلنسان ،وينبغي أن يكون النظر يف هذه القضية من قبل املرجعيات العلمية
والفقهية املوثوقة عىل النحو الذي سبق يف قضية االستنساخ ،واالستفادة من اخلاليا اجلذعية.
فهذا إىل اآلن مل يظهر يف األسواق فال يزال حتت التجربة ،فال يزال الوقت مبكرا إلصدار حكم فقهي هنائي بشأنه.
القسم الثان :وهو عبارة عن جتفيف ،أو حفظ اللحم يف قوالب معينة ،كالالنشون واملارت يَد ّال وغريها ،فحكم هذا
النوع من األطعمة حكم أصله ،وهو احليوان الذي أخذ من اللحم املصنع:

فإن كان احليوان مباح اللحم ،فال مانع من أكله وبيعه وشرائه ،لقوله تعاىل:

﴿ا ْليَ ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم ال َّ
ط ِيبَاتُ

اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َو َ
َو َ
طعَا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم ﴾ [المائدة.]5 :
طعَا ُم الَّ ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِكتَ َ
مع وجوب مراعاة أن تكون طريقة التصنيع والتخزين :صحية ،ال رضر فيها عىل آكلها ،سواء كان الرضر ألجل املواد
التي تضاف إىل اللحم عند التصنيع ،أو بسبب طريقة التصنيع واحلفظ يف نفسها.

وإن كان حمرما كاخلنزير ،أو كان مباحا كالبقر ،ولكن مل يذبحه مسلم أو كتايب ،أو مل يذك التذكية الرشعية ،سواء كان
مقتوال بالصعق أو التغريق أو نحو ذلك :فإنه حلم حرام ،سواء كان مصنعا ،أو بيع عىل هيئته املعروفة؛ ألنه بذلك
يكون ميتة ،وامليتة ال حتل ملسلم.
َ بُ ب َ َ ُ َ بَ بُ َُ َ بُ ََ ُ
 َ ُ :ب َ َ ب ُ ُ ب َ ب َ ُ َ َّ ُ َ َ ب ُ ب ب َ َ ُ َّ َ ب َّ
َتدِّيَة
ْي اَّللِّ بِّهِّ والمنخن ِّقة والموقوذة والم
ير وما أهِّل ل ِّغ ِّ
قال تعاىل ﴿ح ِّرمت عليكم الميتة وادلم وَلم اْل ِّ
ِّْن ِّ
َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َّ ب ُ ب َ َ ُ َ َ َ
ب
َب َ ب
بَ َ َ ُ
لَع انلُّ ُ
ب َوأن ت بس َتقس ُِّموا بِّال بزَّل ِّم ذل ِّك بم ف بِّس ٌق اْلَ بو َم يَئ ِّ َس
ص
وانل ِّطيحة وما أكل السبع إَِّّل ما ذكيتم وما ذبِّح
ِّ
َّ َ َ َ
ُ ب َ َ َب َ ب ُ ب َ ب َ ب بَ بَ َ ب َ ب ُ َ ُ ب َ ُ ب ََ ب َ ب ُ َ َ ُ
ت عليبك بم ن بِّع َم ِِّت
ِّين كف ُروا م بِّن دِّين ِّكم فَل َتشوهم واخشو ِّن اْلوم أكملت لكم دِّينكم وأتمم
اَّل
ُ َ ُ
َ بَ َ َ بَ ُ َ َ
جان ِّف ِّْلثبم فَإ َّن َّ َ
ك ُم ب ب َ َ ً َ َ
اَّلل َغ ُف ٌ
ب ُ َّ
ور َرحِّي ٌم ﴾ [المائدة،]3 :
ضيت ل
َو َر ِّ
اْلسَلم دِّينا فم ِّن اضطر ِِّف َممص ٍة غْي مت ٍ ِّ ٍ ِّ
ِّ

وهللا تعاىل أعلى وأعلم.
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فتاوى يف بعض نوازل التكنولوجيا

 .3نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالمعامالت المالية
 3.1البيع والشراء عبر مواقع اإلنترنت
حكم البيع والرشاء عرب مواقع اإلنرتنت؟ أو عن طريق مواقع البيع باملزاد مثل) (eBay؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد

:

فيشرتط لصحة البيع عموما سواء أكان عرب مواقع اإلنرتنت أم عرب غريها ما يل:

كون املبيع مملوكا للبائع إال ما استثني ،كبيع السلم ،وستأيت اإلشارة إليه ،حلديث حكي يم ي
بن حزا ٍم ريض اهلل عنه قال:
ي
الر ُ
َ
ثم أبي ُعه؟ قالَّ« :ل َتبِ ْع ما
أتيت
رسول اهللَّ ُ 
ُ
ليس عنديُ ،
جل يسأ ُلني م َن البي يع ما َ
السوقَّ ،
أبتاع له م َن ُّ
فقلت :يأتيني َّ
َ
عندك»( ،)24وفيه ٌ
دليل عىل حتريم بيع ما ليس يف يملك اإلنسان ،وال داخال حتت قدرته.
ليس
َ
ويف اشرتاط قبض السلع قبل بيعها خالف فقهي ،وقد اتفق أهل العلم عىل وجوب قبض الطعام قبل قبضه ،ووقع
اخلالف فيام سواه ،فالسلع إما أن تكون طعاما أو غريه .فإن كانت طعاما ،فال بد من قبضها قبل بيعها؛ للحديث املتفق
طعاما ،فال يبعه حتى يقبضه"(.)25
عليه ،وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم" :من ابتاع
ا
وأما إذا كانت غري طعام ،ففي بيعها قبل حيازهتا وقبضها خالف فقهي:
فمنهم من أطلق القول باملنع قياسا عىل الطعام ،مستدال بحديث ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال" :أ ّما الذي هنى عنه
النبي  فهو الطعام أن ُيباع حتى ُيقبض" ،قال ابن عباس" :وَّل أحسب َّ
كل يشء إَّل مث َله"(.)26
ُّ

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا :

التجار إىل
حيوز ََها
"هنى أن تُباع
السلع حيث ت ُ
ُ
ُبتاع حتى َ ُ
ُ

ِرحاهلم"(.)27
( )24أخرجه ر
التمذي ( .)1232وقال النووي يف المجموع ( :)259/9صحيح.
( )25متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)2136ومسلم (.)1526
( )26أخرجه البخاري (.)2135
( )27متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)2131ومسلم (.)1527
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ومن العلامء من قرص منع البيع قبل القبض عىل الطعام ،قرصا للحكم عىل النص ،وهو مذهب اإلمام مالك ،ووافقه
الكثريون ،كام قال اإلمام النووي .فهي إذا مسألة خالفية يف غري الطعام.
والظاهر ترجيح القول بلزوم قبض املبيع مطلقا قبل بيعه؛ لنهى النبي  عن بيع السلع حيث تبتاع حتى َيوزها التجار
إىل رحاهلم ،ملا سبق عن زيد بن ثابت  عن النبي  :أنه هنى أن تباع السلع حيث تبتاع ،حتى حيوزها التجار إىل
رحاهلم(.)28
عىل أن نضبط مفهوم احليازة ،ومفهوم القبض ،فاحليازة قد تكون حقيقية ،وقد تكون حكمية ،واحليازة احلكمية كافية
العتبار القبض والتملك كاحليازة احلقيقية والقبض احلقيقي.
حس ًّيا يف حالة األخذ باليد ،أو الكيل أو الوزن يف الطعام ،أو النقل والتحويل إىل حوزة
فقبض األموال كام يكون ِّ
حسا.
القابض ،يتحقق كذلك اعتبارا وحكام بالتخلية مع التمكني من الترصف ،ولو مل يوجد القبض ًّ
وختتلف كيفية قبض األشياء بحسب حاهلا ،واختالف األعراف فيام يكون قبضا هلا ،فإن القبض مطلق يف الرشع يرجع
يف تقديره إىل العرف.
جاء يف بدائع الصنائع للكاسان" :وال يشرتط القبض بالرباجم؛ ألن معنى القبض هو التمكني ،والتخل ،وارتفاع
املوانع عرفا ،وعادة حقيقة"(.)29
ومن أدلة ما تقدم احلديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر-ريض اهلل عنهام -قال :كنا مع النبي  يف سفر فكنت عىل
بكر صعب لعمر ،فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم ،فيزجره عمر ويرده ،ثم يتقدم ،فيزجره عمر ويرده .فقال النبي 

لعمر :بعنيه ،قال :هو لك يا رسول اهلل ،قال رسول اهلل  :بعنيه .فباعه من رسول اهلل  .فقال النبي  :هو لك يا عبد
اهلل بن عمر ،تصنع به ما شئت(.)30
ففي احلديث أن اجلمل دخل يف ملكية النبي  بمجرد العقد ،ومل يقبضه الرسول صىل اهلل عليه وسلم بيده ،أو ينقله
نقال فعليا.

( )28متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)2131ومسلم (.)1527
( )29بدائع الصنائع (.)148/5
( )30أخرجه البخاري (.)2115
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قال احلافظ ابن حجر" :وقد احتج به املالكية ،واحلنفية يف أن القبض يف مجيع األشياء بالتخلية ،وإليه مال
البخاري"(.)31
وجاء يف كتاب املعايري الرشعية" :4/2/3 :يعترب قبضا حكميا تسلم املؤسسة ،أو وكيلها ملستندات الشحن عند
رشاء البضائع من السوق اخلارجية ،وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعني البضاعة من املخازن التي تدار
بطرق مناسبة موثوق هبا.
 5/2/3األصل أن تتسلم املؤسسة السلعة بنفسها من خمازن البائع ،أو من املكان املحدد يف رشوط التسليم ،وتنتقل
مسؤولية ضامن املبيع إىل املؤسسة بتحقق حيازهتا للسلعة ،وجيوز للمؤسسة توكيل غريها للقيام بذلك نيابة عنها .اهـ.

وعىل كل ،فبيع السلع ما مل يتم قبضها وفق ما بيناه ،ال جيوز ولو مل تكن طعاما ،فال بد من مراعاة ذلك.
وقد جاء يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السادس حول القبض ما يل:
حس ًّيا يف حالة األخذ باليد ،أو الكيل أو الوزن يف الطعام ،أو النقل والتحويل إىل حوزة
أوال :قبض األموال كام يكون ِّ
حسا .وختتلف كيفية قبض
القابض ،يتحقق اعتبارا وحكام بالتخلية مع التمكني من الترصف ولو مل يوجد القبض ًّ
األشياء بحسب حاهلا واختالف األعراف فيام يكون قبضا هلا.

ثانيا :إن من صورة القبض احلكمي املعتربة رشعا وعُرفا:
[ ]1القيد املرصيف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت التالية:
أ -إذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مبارشة أو بحوالة مرصفية.
ب -إذا عقد العميل عقد رصف ناجز بينه وبني املرصف يف حال رشاء عملة بعملة أخرى حلساب العميل.

ج -إذا اقتطع املرصف -بأمر العميل -مبلغا من حساب له إىل حساب آخر بعملة أخرى ،يف املرصف نفسه أو غريه،
لصالح العميل أو ملستفيد آخر ،وعىل املصارف مراعاة قواعد عقد الرصف يف الرشيعة اإلسالمية.

ويغتفر تأخري القيد املرصيف بالصورة التي يتمكن املستفيد هبا من التسلم الفعل ،للمدد املتعارف عليها يف أسواق
التعامل

( )31فتح الباري البن حجر (.)335/4
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عىل أنه ال جيوز للمستفيد أن يترصف يف العملة خالل املدة املغتفرة إالّ بعد أن َيصل أثر القيد املرصيف بإمكان التسلم
الفعل.
2

-تس ّلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب هبا عند استيفائه وحجزه املرصف.

وبعد هذه الضوابط العامة نذكر فيام يل الطرق املرشوعة يف بيع السلع عرب مواقع اإلنرتنت:

 3.1.1الطريقة األولى :البيع المعتاد:

ويكون برشاء السلع عرب النت يمن املواقع املتخصصة لذلك حيث يستطيع تروجيها وبيعها يف موقعه بام َيقق له الربح،
وربام يستطيع احلصول عىل ختفيضات بسبب تأخر التسليم أو عدم شهرة املواقع أو غري ذلك من األسباب ،وبعد
وصول تلك السلع إليه يعرضها يف موقعه ،ويبيعها ملن يطلبها.

 3.1.2الطريقة الثانية :بيع السَّلَم:

ٍ
مؤج يل التسليم ٍ
ُ
موصوف يف ّ
واألصل يف مرشوعيته حديث ابن عباس ريض اهلل
معجل.
بيع
بثمن ّ
الذ ّمة ّ
والس َل ُم هو ُ
َّ
عنهام :أن النبي  قال« :من َأس َلفَ ف ٍ
كيل معلومٍ ،ووزن معلومٍ ،إىل ٍ
يشءَ ،فل ُيسلِف ف ٍ
أجل معلوم»(.)32
ْ
توفريها للمشرتي عن طريق تعامليه مع بعض مواقع
لع التي يمكنه
وطريقة تطبيقه هنا :أن َيعرض
الس َ
التاجر يف موقعه ِّ
ُ
ُ

البيع ،وال بدّ للتاجر أن يبني مواصفات السلعة املعروضة بدقة يمن حيث الوزن أو الكيل ،أو من حيث الشكل واحلجم
واللون والصناعة والضامن ،وكل ما يؤدي للعلم هبا علام تاما نافيا للجهالة ،وَيدد للمشرتي كيفية التسليم ،ومقدار
الثمن ،وعند طلب املشرتي للسلعة يعقد معه عملية البيع ،ويستلم منه الثمن ،ثم يو ّفرها يمن املواقع التي يتعامل معها،
أو من أي جهة شاء ،فهو يف هذه احلالة يبيع سلعة ليست موجودة عنده ،لكنها موصوفة يف ذمته.

الصفة ،أال ترى أنه أجاز السلم إىل اآلجال،
وقال اخلطايب" :قوله َّ« :ل تبع ما ليس عندك» يريد بيع العني دون بيع ّ
وهو بيع ما ليس عند البائع يف احلال ،وإنام هنى عن بيع ما ليس عند البائع يمن قبيل الغَرر"(.)33

( )32متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)2240ومسلم (.)1604
( )33معالم السي (.)140/3
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حتريم بي يع ما مل يكن يف ملك اإلنسان ،وال داخال حتت مقدرته ،وقد
وظاهر النهي
وقال الشوكان يف «نيل األوطار»" :
ُ
ُ
ي
خمصصة هلذا العموم"(.)34
الس َلم ،فتكون أدل ُة جوازه ِّ
استُثني من ذلك َّ
ومما يشرتط يف هذا البيع:
1

-أن تكون السلعة معلومة بضبط صفاهتا ضبطا تاما ،يرفع اجلهالة ،ويمنع االختالف والنزاع.

- 2أن يكون الثمن معجال بحيث ُيس ّلم يف جملس العقد ،حتى ال يدخل يف بيع الدين بالدين ،ومن أهل العلم َمن أجاز
التأخري اليسري كاليوم واليومني والثالثة يف العقود طويلة األجل ،فإن ُأجل أكثر من ذلك بطل العقد باالتفاق.

- 3أن ال تكون السلعة مما يشرتط يف بيعها التقابض ،ويمنع بيعها بالتأجيل (نسيئة) ،فال جيوز بيع الذهب والفضة
والعمالت النقدية بعقد السلم؛ لفوات رشط التقابض يف جملس العقد.

4

-أن تكون السلعة من املباحات ،وال تتضمن شيئا من املحرمات.

كام جاء يف قرار (جممع الفقه اإلسالمي الدويل)

()35

السلم.
عن بيع َّ

ولعل هذه الطريقة هي األكثر مالءمة للصورة الواردة ،ويلزم البائع الوسيط حينئذ االلتزام بأمور منها:

1
2

-حتديد وصف املبيع دون تعيينه برقم أو كود؛ ألن التعيني ال يالئم بيع املوصوف يف الذمة.

ي

-حتديد أجل التسليم وثمن املبيع ،وقبض الثمن كامال من املشرتي عاجال دون تأجيل.

- 3يشرتي البائع الوسيط السلعة (جهاز الكمبيوتر مثال) يمن املصنع أو يمن املواقع املتخصصة مع التوصيل ملكان
املشرتي منه ،ولكن يكون ضامن السلعة أثناء النقل عىل البائع الوسيط فلو مل تصل فعليه الضامن ،ولزمه تسليم جهاز
بديل مماثل.

 3.1.3الطريقة الثالثة :السمسرة:
وهي الوساطة بني البائع واملشرتي ،إلمتام البيع أو الداللة عىل البضاعة ،وهي مرشوعة إذا مل تتضمن إعانة عىل بيع
حمرم ،أو الداللة عىل ما َيرم بيعه ،أو التعامل فيه

.

( )34نيل األوطار (.)185/5
( )35رقم.)1 – 9 / 2 – 85( :
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فهذه الطريقة يكون فيها صاحب املوقع وسيطا أو سمسارا بني املشرتي وصاحب السلعة لقاء أجر معني ،وهي
مرشوعة كذلك ،برشط أال تكون هناك خيانة وال خديعة ،بل جيري األمر عىل سبيل األمانة والصدق ،فإذا صدق
وأديت األمانة يف التامس املطلوب من غري خداع وال ظلم ال له وال لصاحب العقار فقد حتققت املرشوعية
الس ْمرسة ،ومل َير اب ُن سريين وعطاء وإبراهيم واحلسن بأجر السمسار بأسا.
قال البخاري يف «صحيحه»ٌ :
(باب :أجرة ّ
وقال ابن عباس :ال بأس أن يقول بي ْع هذا الثوب؛ فام زاد عىل كذا وكذا فهو لك .وقال ابن سريين :إذا قال له بعه بكذا
فام كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فال بأس به .وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :املسلمون عند رشوطهم» (.)36
وحينها تكون السلعة يف ضامن صاحب املوقع الذي اشرتيت منه البضاعة ،بمعنى :أن السلعة إذا مل تصل للمشرتي
ُ
وأخذ األجرة عىل الوساطة يف هذا البيع
بسبب ضياعها أو لسبب آخر؛ فالذي يضمنها هو املالك هلا ،وليس الوسيط،
جائز ،سواء أخذها يمن املشرتي مبارشة أو من صاحب السلعة أو منهام
فأخذ السمسرة جائز ،بشرط علم من يدفعها ،وإال كانت أكالً ملاله ابلباطل وهو من الكبائر ،لقوهل
َ
ََ َب ُ ُ َ ب َ َ ُ ب َبَ ُ ب ب
ب ب َب
َ ُ ب ُ َ َ ب ُ َّ ِّ َ ب ُ ُ َ ً
يقا م بِّن أ بم َوال انلَّ
َ
ِّ
اْلث ِّم َوأن ُت بم
ب
اس
ر
ف
وا
ل
ك
أ
م
َّك
اَل
ىل
إ
ا
ه
ب
وا
ل
د
ت
و
ِّل
ط
ا
اْل
ِلِّ
ِّ ِّ
ِّ
تعاىل ﴿وَّل تأكلوا أموالكم بينكم ب ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َبَُ َ
ون﴾ [اْلقرة.]188 :
تعلم
ي
املجاعل واملجاعَل له ،وهو غري
وذلك ألن السمرسة حقيقتها جعالة عىل القيام بعمل ،وهذا يستلزم إجيابا وقبوال من
موجود فيام لو أخذت منه دون علمه.

فينبغي أن يتفق السمسار مع الطرف الذي ينوي أخذ املال منه قبل إنجاز العمل ،فيخربه بأنه سيسعى يف حتقيق الصفقة
له مقابل مبلغ من املال ،فإن وافق رشع ببذل اجلهد والعمل .وال يشرتط أن يكون هناك اتفاق بني الوسيط وصاحب
السلعة األول.
فإذا جرت األمور عىل هذا النحو ،وكان اإلخالص يف التوسط ،والبعد عن التغرير والتدليس والكذب ،جاز
للسمسار أن يأخذ من طريف العقد أو من أحدمها ما تم االتفاق عليه ،ولو بغري علم الطرف اآلخر

.

كام ال يشرتط فيها أن تكون السلعة متوفرة عند الوسيط ،بل جيوز له طلب رشائها حينام تُطلب منه.

ً
ً
ً
موصوال الطحاوي ف ر
معات اآلثار)) ( )5848واللفظ لهما ،وأبو داود ( )3594مطوال
((رسح
( )36أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث ( ،)2274وأخرجه
ي
ي
باختالف يست.
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 3.1.4الطريقة الرابعة :الوكالة:

ويكون ذلك بأن يأخذ التاجر يمن صاحب املوقع توكيال يف بيع السلع التي يعرضها ،فيكون وكيال عن البائع ،ويقوم
مقامه يف بيع السلعة نيابة عنه ملن يطلب رشاءها ،ويقبض الثمن ،وهذا جائز كذلك ،وإذا كان ذلك بأجر متفق عليه
فهو نوع من أنواع اإلجارة
جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية" :اتفق الفقهاء عىل جواز التوكيل يف البيع والرشاء ،ألن احلاجة داعية إىل التوكيل
فيهام ،فقد يكون املوكل ممن ال َيسن البيع والرشاء ،أو ال يمكنه اخلروج إىل السوق ،وقد يكون له مال وال َيسن
التجارة فيه ،وقد َيسنها ،ولكنه ال يتفرغ لذلك ،وقد ال تليق به التجارة لكونه امرأة ،أو ممن يتعري هبا وَيط ذلك من
منزلته ،وأباحها الرشع دفعا للحاجة وحتصيال ملصلحة العباد"(.)37
اتفق الفقهاء عىل أن الوكالة قد تكون بغري أجر ،وقد تكون بأجر ....وإذا اتفق املوكل والوكيل عىل األجر وجب
األجر اتفاقا .انتهى.
وإذا مل يتفق عىل أحر معني كان له أجر املثل إذا كان ممن يعمل مثل هذا العمل بأجر يف العادة ،قال عل حيدر يف درر
احلكام" :إذا مل يشرتط يف الوكالة أجرة ومل يكن الوكيل ممن خيدم باألجرة كان متربعا ،وليس له أن يطلب أجرة ،أما إذا
كان ممن خيدم باألجرة يأخذ أجر املثل ولو مل تشرتط له أجرة"(.)38
ففي الطريقتني األوىل والثانية يكون صاحب املوقع مشرتيا يمن شخص ،وبائعا لشخص آخر.
ويف الطريقة الثالثة ال يكون بائعا وال مشرتيا ،بل جمرد وسيط بني البائع واملشرتي ،والعقد جيري بينهام مبارشة.
الس َلم إذا استوىف
ويف الطريقة الرابعة يكون بائعا بالنيابة عن مالك السلعة ،ولعل أنسب هذه الطرق هي طريقة بيع ّ
رشوطه.

( )37الموسوعة الفقهية الكويتية (.)29/45
( )38درر الحكام يف ررسح مجلة األحكام (.)574/3
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 3.2التجارة في الذهب والفضة عن بعد
ما حكم بيع الذهب والفضة ورشائهام بوسائل االتصال احلديثة ومنها البطاقات االئتامنية.؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فإن التجارة يف الذهب والفضة جتارة من التجارات ،تصح بام تصح به سائر التجارات ،وتفسد بام تفسد به سائر
التجارات ،إال أنه يشرتط فيهام تقابض البدلني يف املجلس ،فيجب يف بيع الذهب بالذهب ،أو بالفضة ،أو بغريمها من
النقود أن يتحقق قبض البدلني يف جملس العقد ،إما حقيقة (يدا بيد) ،أو حكام.
ويقوم القبض احلكمي مقام القبض احلقيقي إذا توافر فيه رشطان:

األول :جريان العرف التجاري العام بقبوله واعتباره قبضا تاما ،فرياعى يف هذا الصدد األعراف االقتصادية والقانونية
يف عمليات القبض ما مل تتعارض مع قواعد الرشع.
الثان :التنجيز يف بيع األموال الربوية؛ فال جيوز أن يكون القبض مؤجال أو دينا ،بل جيب أن يكون قبضا ناجزا.
وال خيتلف احلكم يف ذلك باختالف عيار الذهب ،أو جدته وقدمه.

ولتأكيد معنى التقابض
ال جيوز أن يكون عقد بيع الذهب معلقا عىل حتقق أمر ،وال مضافا إىل املستقبل ،كام ال يصح يف بيع الذهب خيار
الرشط.

ال جتوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدالن ،ومن ذلك ما اصطلح عىل تسميته بالبيوع اآلجلة ،أو املستقبلية؛
وذلك لعدم حتقق التقابض املطلوب رشعا.

وال حرج يف املواعدة يف بيع الذهب والفضة عىل أن يتم التعاقد والتقابض مستقبال بسعر الرصف عند إبرام العقد ،وال
ينعقد البيع وال ينتقل ملك املبيع إىل املشرتي ،إال يف املوعد املتفق عليه بإجياب وقبول حينئذ.
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ِ ِ
ِ
الش ِع ِ
الذ َه ِ
ب بِ َّ
واألصل يف ذلك كله :قول النيب َّ " :
الش ِع ُري بِ َّ
ُبَ ،و َّ
ريَ ،والت َّْم ُر
الذ َه ُ
ُب بِا ْل ُ ِّ
بَ ،وا ْلف َّض ُة بِا ْلف َّضةَ ،وا ْل ُ ُّ
بِالتَّم ِر ،واملْ ِ ْلح بِاملْ ِ ْلحِ ِ ،م ْث اال بِ ِم ْث ٍل ،سواء بِسو ٍ
َان َيدا ا
اءَ ،يدا ا بِ َي ٍدَ ،فإِ َذا اخْ َت َل َف ْ
ت َه ِذ ِه ْاألَ ْصنَافُ َفبِي ُعوا َك ْيفَ ِش ْئت ُْم إِ َذا ك َ
َ َ ا َ َ
ْ َ ُ

بِ َي ٍد"(.)39
والعمالت النقدية :هلا ما للذهب والفضة من األحكام.
وللتعامل بالذهب والفضة صور عديدة ،نذكر منها ما يل:

الصورة األوىل :الرشاء والبيع احلال؛ سواء أكان العاقدان يف مكان واحد ،أم يف مكانني خمتلفني وتعاقدا بوسائل
االتصال احلديثة ،مثل :اهلاتف ،والتلكس ،واإلنرتنت ،مع حصول القبض احلكمي ،وعدم الترصف فيه ببيع أو هبة
قبل التمكن من الترصف ،وهذه الصورة بنوعيها مرشوعة.
الصورة الثانية :الرشاء والبيع الدفرتي :وذلك برشاء كمية من الذهب من بنك ،وقيدها يف حساب العميل ،وسداد
ثمنها مع إبقاء الذهب لدى البنك ،وتوكيله ببيعه عند ارتفاع قيمته ،وهذه الصورة مرشوعة إذا تم تعيني الكمية
املشرتاة تعيينا يميزها عن غريها ،وتصبح عينها ملكا للمشرتي ،وذلك بختمها ،أو حتديد أرقام السبائك ،بام َيول دون
ترصف غريه هبا.
احلكمي للسبيكة بتعيينها ،ومتكني املشرتي من الترصف هبا ،أو بقبض شهادة متثل ملك سبيكة معينة
فيتحقق القبض
ّ
ومميزة عن غريها بأرقام للسبيكة ،ونحوها من العالمات املميزة هلا عن غريها ،عىل أن تكون الشهادة صادرة يف يوم
إنشاء التعاقد من جهات معتربة قانونا وعرفا ختول املشرتي قبض السبيكة املشرتاة قبضا حس ًّيا متى ما شاء.
فالواجب إذن يف رشاء الذهب بالنقود :حصول التقابض يف املجلس ،إما يدا بيد ،وهذا هو القبض احلقيقي ،أو
بإدخال الذهب إىل حساب خاص املشرتي فور دفعه النقود ،وهذا هو القبض احلكمي ،بحيث يتم ذلك يف نفس
املجلس ،فتدفع النقود ،ولو عرب اإلنرتنت ،ويدخل الذهب إىل حساب املشرتي فورا ،فيتم تعيني الذهب املبيع
وإفرازه ،بحيث يمكن للمشرتي أخذ الذهب منه يف أي حلظة من وقت التعاقد.
فإن كان الذهب ال يدخل يف حساب املشرتي إال بعد مدة ،أو كان ال يستطيع الترصف فيه إال بعد مدة ،مل َيصل
القبض احلكمي ،فتكون املعاملة من ربا النسيئة املحرم.
( )39أخرجه مسلم (.)1587
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ويتحقق قبض قيمة السبيكة باستخدام بطاقة احلسم الفوري ،والتوقيع عىل قسيمة الدفع حلساب اجلهة القابلة للبطاقة
فإذا كانت السبائك حارضة ،ودفعت النقود باإليداع يف احلساب ،أو بالشيك احلال الدفع ،حيث يعترب تسلم الشيك
ّ
احلال الدفع ،قبضا حكميا ملحتواه ،إذا كان شيكا مرصفيا

)(Banker’s Cheque

أو كان مصدقا

(Certified

) Chequeأو يف حكم املصدق ،وذلك بأن تسحب الشيكات بني املصارف ،أو بينها وبني فروعها ،فهذا قبض
حكمي للنقود ،وهبذا يكون قد حصل التقابض من اجلانبني.
جاء يف "املعايري الرشعية" املعيار رقم ( )2معيار بطاقة احلسم" :إن الرشاء ببطاقة احلسم الفوري فيه تقابض حكمي
معترب رشعا ،فإذا تسلم املشرتي الذهب أو الفضة أو العمالت املشرتاة ،واستخدم البطاقة ،ووقع عىل قسيمة الدفع
حلساب اجلهة القابلة للبطاقة :حصل القبض احلكمي؛ خترجيا عىل قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي نص عىل أن
القيد احلسايب يعترب قبضا حكميا.
وبذلك يتحقق الرشط الرشعي للتعامل بالبطاقة يف رشاء الذهب أو الفضة أو العمالت ،وهو التقابض" انتهى.

وجاء يف معيار "األوراق التجارية" هليئة املعايري رقم:)16( :
 1/6يعترب تسلم الشيك ّ
احلال الدفع ،قبضا حكميا ملحتواه ،إذا كان شيكا مرصفيا (Banker’s Cheque):أو كان
مصدقا ) (Certified Chequeأو يف حكم املصدق ،وذلك بأن تسحب الشيكات بني املصارف ،أو بينها وبني
فروعها ،وبناء عىل ذلك جيوز التعامل بالشيك فيام يشرتط فيه القبض كرصف العمالت ،ورشاء الذهب أو الفضة به،
وجعل الشيك رأس مال للسلم.
 2/6ال يعترب تسلم الشيك ّ
احلال الدفع ،قبضا حكميا ملحتواه ،إذا مل يكن مرصفيا ،أو مصدقا ،أو يف حكم املصدق،
فإذا مل يكن كذلك ال جيوز التعامل به فيام يشرتط فيه القبض.
 3/6شيكات التحويالت املرصفية ،جيوز التعامل هبا إذا كان املبلغ املراد حتويله من جنس النقد املدفوع ،أما إذا كان
من غري جنس النقد املدفوع ،فال بد من إجراء عملية الرصف بني العملتني ّأوال ،مع االكتفاء بالقبض احلكمي ثم
حتويله بعد ذلك .اهـ.

فالواجب إذن يف رشاء الذهب بالنقود :حصول التقابض يف املجلس ،إما يدا بيد ،وهذا هو القبض احلقيقي ،أو
بإدخال الذهب إىل حساب خاص املشرتي فور دفعه النقود ،وإدخال النقود إىل حساب البائع ،وهذا هو القبض
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احلكمي ،بحيث يتم ذلك يف نفس املجلس ،فتدفع النقود ،ولو عرب اإلنرتنت ،ويدخل الذهب إىل حساب املشرتي
فورا ،فيتم تعيني الذهب املبيع وإفرازه ،بحيث يمكن للمشرتي أخذ الذهب منه يف أي حلظة من وقت التعاقد.
فإن كان الذهب ال يدخل يف حساب املشرتي إال بعد مدة ،أو كان ال يستطيع الترصف فيه إال بعد مدة ،أو كانت
النقود ال يتمكن البائع من الترصف فيها إال بعد مدة مل َيصل القبض احلكمي ،فتكون املعاملة من ربا النسيئة املحرم.
وصفوة القول إن الرشط األسايس يف بيع الذهب بالنقد هو التقابض احلقيقي ،أو احلكمي يف جملس العقد ،ويتح ّقق
احلكمي بتعيني
قبض املشرتي للسبيكة بقبض عينيها بنفسه ،أو عن طريق وكيله قبضا حقيق ًّيا .ويتحقق القبض
ّ
السبيكة ،ومتكني املشرتي من الترصف هبا ،أو بقبض شهادة متثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غريها بأرقام للسبيكة،
ونحوها من العالمات املميزة هلا عن غريها ،عىل أن تكون الشهادة صادرة يف يوم إنشاء التعاقد من جهات معتربة
قانونا وعرفا ختول املشرتي قبض السبيكة املشرتاة قبضا حس ًّيا متى ما شاء.
فإذا كان ذلك حاصال ،فال حرج يف تلك املعامالت ،وإال ،فال ،وال عربة باختالف عيار الذهب ،أو جدته وقدمه،
وقبض الوكيل للذهب أو النقود كاف ،قال ابن املنذر رمحه اهلل تعاىل:

"أمجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عىل أن الوكالة يف الرصف جائزة .فلو وكل رجل رجال يرصف له دراهم،
ووكل آخر يرصف له دنانري فالتقيا وتصارفا رصفا ناجزا :أن ذلك جائز وإن مل َيرض املوكالن أو أحدمها"

( .)40

وكذلك جيوز للبائع أن يعقد بيع الذهب بالنقود ،ويوكل غريه يف استالم الثمن؛ لكن برشط أن يقبض الوكيل يف
جملس العقد قبل انرصاف موكله -البائع -الذي توىل عقد البيع.

هذا ومن أهل العلم من اشرتط لصحة القبض احلكمي يف الذهب أن يتبعه قبض حقيقي ،ويكفي وجود وكيل
للمشرتي يقبض الذهب نيابة عنه ،فاشرتط يف جواز التعاقد بني غائبني يف بيع الذهب إذا كان كل من البائع واملشرتي
غائبا حضور وكيليهام ،فإن الوكيل يقوم ِّ مقام املوكل يف العقد والقبض
والظاهر هو القول األول.
واهلل تعاىل أعىل وأعلم.
( )40ر
اإلرساف (.)312/8
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 3.3شراء الذهب والفضة بالبطاقة غير المغطاة
اختلف العلامء يف رشاء الذهب والفضة ببطاقات االئتامن عموما:

 فمنهم من ذهب إىل أنه ال يصح رشاء الذهب أو الفضة ببطاقة االئتامن مطلقا ،أي سواء كانت البطاقة مغطاة،أو غري مغطاة
 وقيل :يصح مطلقا ،ال فرق بني كون البطاقة مغطاة ،أو ليست مغطاة ،وهو اختيار بعض الباحثني ،نذكرمنهم :الشيخ عبد الستار أبو غدة ،والشيخ نزيه محاد ،والشيخ يوسف الشبيل ،وغريهم.
 وقيل :جيوز رشاء الذهب والفضة إن كانت البطاقة مغطاة ،وال جيوز إن كانت البطاقة غري مغطاة ،وهو اختيارجممع الفقه اإلسالمي حيث قرر يف دورته اخلامسة عرش 1425هـ2004 ،م بخصوص البطاقات املغطاة
ما يل:
جيوز رشاء الذهب أو الفضة أو العمالت بالبطاقة املغطاة.

وجاء يف قرار آخر له وهو القرار رقم  )12/2( 108أنه :ال جيوز شـراء الذهب والفضة وكـذا العمالت النقدية
بالبطاقة غري املغطاة
وموضع االختالف بينهام حول مدى حتقق القبض الفوري يف هذه األخرية ،وهو خالف يف حتقيق املناط بعد االتفاق
عىل تنقيحه ،وهم يف هذا ما بني مانع وجميز

:

ومن أدلة املانعني

 - 1أنه بيع نقد بنقد مع أتخر قبض أحد العوضني ،وذلك منهي عنه؛ حلديث عبادة بن الصامت
رضي هللا عنه

ِ ِ
ِ
الش ِع ِ
الذ َه ِ
ب بِ َّ
" َّ
الش ِع ُري بِ َّ
ُبَ ،و َّ
ريَ ،والت َّْم ُر بِالت َّْم ِرَ ،واملْ ِ ْل ُح بِاملْ ِ ْلحِ ِ ،م ْث اال
الذ َه ُ
ُب بِا ْل ُ ِّ
بَ ،وا ْلف َّض ُة بِا ْلف َّضةَ ،وا ْل ُ ُّ

بِ ِم ْث ٍلَ ،س َو ااء بِ َس َو ٍاءَ ،يدا ا بِ َي ٍدَ ،فإِ َذا اخْ َت َل َف ْت َه ِذ ِه ْاألَ ْصنَافُ َفبِي ُعوا َك ْيفَ ِش ْئت ُْم إِ َذا ك ََان َيدا ا بِ َي ٍد"(.)41
ومعلوم أن التقابض عن طريق بطاقة االئتامن ال يتم بمجرد اإلجياب والقبول ،حيث إن التسديد ال يتم إال بعد زمن،
جيعل القبض مؤجال عن التعاقد ،فهو ال يتم إال عن طريق املقاصة بني الرشكة املصدرة للبطاقة والبنك املسحوب منه

( )41أخرجه مسلم (.)1587
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النقد ،وهذا يستغرق من الزمن أياما إذا كان الرشاء عن طريق مكائن الرصافة أو آلة نقاط البيع ،ويمكث ساعات إذا
كان عن طريق اإلنرتنت ،وهذا هو التأجيل الذي هو ربا النسيئة ،وال فرق بني الزمن القليل والكثري.
- ٢أن كل بنك يقرض اآلخر مبلغا بقدر عملية السحب أو الرشاء للعميل ،وهذا قرض جر نفعا ،وكل قرض جر نفعا
فهو ربا.

ومن أدلة املجيزين:
[ ]1أن قسيمة الدفع املوقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض ،كالشيك ،بل هي أقوى منه كام أفاد الفنيون.
[ ]2أهنا ملزمة للتاجر ،وتربأ هبا ذمة حامل البطاقة من الدين حاال ،وليس له االعرتاض عىل الوفاء بقيمتها.
ي
ي
[َّ ]3
وجود رصيد للعميل
املصدر ،وال يتو َّقف ذلك عىل
أن فواتري البطاقة االئتامنية تُعد واجب َة الدفع يمن يقبل البنك
ي
الوفاء ي
حق البنك.
الفعل من يقبل العميل ،فالفاتورة تُعد ملزمة ،وحتمية يف ِّ
لدَ ى البنك من عدمه ،وال عىل
ربنا قبض القسيمة كقبض املحتوى ،فال ْفرق
[ ]4وجود َ
رصف قسيمة البيع ال ُيؤ ِّثر يف احلُكم؛ ألنَّنا إذا اعت ْ
األجل يف ْ
يتم الرصف آن ًّيا ،أو بعدَ حني.
بني أن َّ
والراجح لدينا :أنه جيوز يف احلالة التي يتحقق فيها القبض بأحد نوعيه احلقيقي أو احلكمي ،أي يف احلالة التي يمكن
فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابـل البطاقة دون أجل ،فإذا كان بائع الذهب أو الفضة يستطيع أخذ ثمنها بمجرد
رجوعه إىل البنك املصدر للبطاقة ،جاز رشاء الذهب والفضة هبذه البطاقة ،سواء كانت البطاقة مغطاة ،أو غري مغطاة.
برشط أال يرتتب عىل املعاملة يف البطاقات غري املغطاة زيادة ربوية عىل املبلغ املقرتض أو رشط ربوي ،ويعترب ما يقدمه
املرصف قرضا حسنا حلامل البطاقة.
وهو اختيار هيئة املعايري الرشعية حيث نصت عىل ما يل:
"جيوز رشاء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة احلسم الفوري ،كام جيوز ذلك ببطاقة االئتامن واحلسم اآلجل يف احلالة
التي يمكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابـل البطاقة دون أجل" .واهلل تعاىل أعىل وأعلم
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 .4نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة و التعليم
 4.1هل يجوز االعتماد على الفتاوى المنشورة في اإلنترنت وتبرأ بها
الذمة؟
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فقد بات اإلفتاء اإللكرتون يف واقعنا املعارص من أبرز وسائل تلقي األحكام الرشعية التي تعول عليها رشَية كبرية
جدا من متابعي اإلنرتنت ،ال سيام مع انتشار وسائل التواصل االجتامعي وتعددها ،وانتشار الرغبة املحمومة يف
االستكثار من املتابعني واملعجبني ،األمر الذي متس احلاجة معه إىل ضبط هذا األمر ،وبيان ما يلزم لرباءة الذمة يف
التعويل عليه ،ونبادر ابتداء إىل القول بأن الفتوى" :إخبار عن حكم رشعي عىل غري وجه اْللزام"(.)42
النبي ﷺ ،وانتصاهبم لإلفتاء فرض عىل
وأن املفتني موقعون عن اهلل تعاىل ،فهم ورثة األنبياء ،والقائمون يف األ ّمة مقام ّ
الكفاية ،واستفتاؤهم فيام جيد من النوازل متعني عىل من نزلت به هذه النازلة.

ومن أجل هذا كان احتياط سلفنا الصالح يف باب الفتيا ،وتورعهم فيها ،وتدافعها فيام بينهم ،إيثارا للسالمة واسترباء
للدين ،وقد نقل عنهم يف ذلك من الغرائب والعجائب ما فيه مزدجر! يقول إمام دار اهلجرة مالك بن أنس -رمحه اهلل-
عيل من أن ُأسأل عن مسألة من احلالل واحلرام؛ ألن هذا هو القطع ف حكم اهلل ،ولقد أدركت أهل
" :ما يشء أشد ّ
العلم والفقه ف بلدنا ،وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن املوت أرشف عليه"(.)43
ولقد كانوا يتدافعون الفتيا فيام بينهم ويرون فيها ابتالء وحمنة ،حتى قال عبد الرمحن بن أيب ليل" :لقد أدركت مائة
وعرشين من األنصار يف املسجد ما كان منهم من ُمفت إال و َّد أن أخاه كفاه الفتيا ،وما كان منهم من حمدث إال ود أن
أخاه كفاه احلديث!".

اف (.)53/4
( )42انظر :اللمع يف أصول الفقه ( ،)73والتبرصة يف أصول الفقه ( ،)309والفروق للقر ي
( )43ترتيب المدارك (.)145-144/1
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واألصل أن تناط الفتوى باملجتهدين ،فإن ُعدموا اعترب األمثل فاألمثل من غريهم ،ومن ُعلم جهله أو فسقه أو جهل
حاله ال ينبغي استفتاؤه ،ونؤكد أن اإلفتاء من غري أهله من أعظم الفرية عىل اهلل ورسوله ،وهو من الكبائر واجلنايات
ظه ََر ِم ْنهَا َو َما َب َ
ش َما َ
ي
ي ا ْلفَ َو ِ
اح َ
طنَ َو ْ ِ
اْلثْ َم َوا ْلبَ ْغ َ
عىل الدين والدنيا واآلخرة كام قال تعاىل﴿ :قُ ْل إِنَّ َما ح ََّر َم َربِ َ
س ْل َ
َّللا َما ََّل تَ ْع َل ُمونَ ﴾ [األعراف.]33 :
طا ًنا َوأَ ْن تَقُولُوا َ
ع َلى َّ ِ
َق َوأَ ْن تُش ِْر ُكوا ِب َّ ِ
اَّلل َما َل ْم يُ َن ِز ْل ِب ِه ُ
ِب َغي ِْر ا ْلح ِ
وأنه ال يكون املفتي أهال لإلفتاء إال إذا حتققت فيه رشوط اإلفتاء :من معرفة بكتاب اهلل تعاىل وعلومه ،ومعرفة بسنة
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والقدرة عىل متييز صحيحها من ضعيفها ،ومعرفة بأصول الفقه وقواعده ومقاصده،
ومعرفة بعلوم اللغة العربية ،وأن يكون بصريا بالواقع عارفا باختالف الفقهاء ،وأن يكون خمتصا بالرشيعة والفقه ،إما
ممارسة ،أو بالتخرج يف كلية خمتصة.

 4.1.1العامي وما يلزمه عند اختالف المفتين
َيصل من الفقه شيئا هيتدي به إىل الباقي ،وجيب عليه تقليد من يثق بفتواه من املفتني
العامي هو من مل ّ
العامي ال مذهب له ،وإنام مذهبه مذهب من أفتاه ،ولكن العامي قد يقلد مذهبا معينا يف مجلة تعبده ،فإن احتاج أن
يستفتي يف نازلة ،فال يلزمه طلب مفت من املذهب الذي يقلده.

وينبغي للمستفتي أن َيسن اختيار مفتيه ،فريفع نازلته إىل من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية ،فإن اختلفت عليه
فتاوى املفتني اتبع من يغلب عىل ظنه أنه يفتيه بحكم اهلل ،وطريقه إىل ذلك اتباع األعلم واألورع ،ويعرف ذلك
بالشيوع واالستفاضة ،أو اتباع اجلمهور حيث يغلب عىل ظنه أن الصواب مع الكثرة املجتمعة ،وليس مع املخالف هلا
مجهور أهل العلم عىل املنع من تتبع األيرس عند اختالف أقوال املفتني ملا يفيض إليه من أخذ الدين باهلوى والتشهي ،إال
إذا تساوى لديه أصحاهبا ديانة وكفاية ،ومل يكن لدية أهلية النظر يف هذه األقوال ،ومل ترتتب عىل ذلك مفسدة.

ال ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بني املفتني حتى ال يفيض به ذلك إىل التحلل من قيد التكليف بتقصد
تتبع األيرس ،أو الوساوس القهرية التي تعنته ،وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل!

ليس للعامي أن يفتي غريه يف مسألة يعلمها لعدم علمه بدليل املجتهد ،وملا قد يكون بني املسألتني من فرق مل يتنبه إليه،
إال أنه قد ينقل إليه ما استيقن من معرفته من األحكام العامة التي يستوي العامة وأهل العلم يف أصل العلم هبا،
كأمهات العقائد ،وأركان العبادات ،وأصول األخالق وأصول املحرمات ونحوه.
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 4.1.2اإلفتاء عبر وسائل التواصل االجتماعي
لإلفتاء عُب وسائل التواصل اَّلجتامعي حماسنه ومساوئه:

فمن حماسنه :تيسري الفتوى ،وإشاعة العلم الرشعي بني الناس ،وتعزيز وحدة األمة اإلسالمية ،وتسهيل التواصل بينها
وبني علامئها ،والتعريف هبم وزيادة تأثريهم يف املجتمع دون االنتقال من بلد إىل بلد ،فضال عام أتاحته للعلامء والدعاة
من يرس املعرفة بأحوال املسلمني وما يتعرضون له يف خمتلف املواقع من التحديات واملشكالت بشكل أفضل.
ومن مساوئه :تعارض بعض الفتاوى يف املسائل املتجانسة وما يفيض إليه ذلك من البلبلة واحلرية ،وانتشار فتاوى شاذة
بني الناس ،والرتويج ألفكار بدعية وفتاوى ضالة ،وعدم مراعاة أحوال كل بلد وظروف كل جمتمع ،وقطع الناس عن
التواصل احلقيقي املبارش مع العلامء ،وبالنسبة للتلفاز خاصة عدم بيان احلكم الرشعي يف القضايا املسؤول عنها بشكل
كاف ودقيق بسبب ضيق زمن الربنامج ،وتسلط احلكام واملسؤولني فيه عىل الفتوى املعارصة حسب الرغبات
واألهواء.
ويف اجلملة يمكن أن يقال حسنات التواصل عن بعد يف عامل الفتيا أعظم من مساوئه ،ولذا ينبغي حث العلامء وطلبة
العلم والدعاة عىل استخدام وسائل التواصل احلديثة ،وتقليل مساوئها قدر املستطاع ،وذلك بأن حتال القضايا التي
حتتاج إىل استفصال إىل التواصل املبارش مع املفتي.
ٍ
شخص ما ،يف شأن الفتوى ،ملجرد االستحسان
وبناء عىل ما سبق فال جيوز للعامي االعتامد عىل موقع إلكرتون ،أو
واهلوى والتشهي ،إذ ال جيوز له استفتاء من انتسب إىل العلم ،وانتصب للتدريس واإلقراء ،وغري ذلك من
التخصصات العلمية ،بمجرد االنتساب.
وإنام التعويل يف ذلك عىل أحد أمرين:

 )1الشهرة ،واستفاضة اخلرب بأهليته للفتوى أو اإلقراء.
 )2وإما تزكية أهل العلم املشهود هلم باألهلية.
وأما من جهل حاله ،فال ينبغي استفتاؤه وال استجازته يف القراءة.

واملواقع اإللكرتونية شخصيات اعتبارية ،فينطبق عليها ما ينطبق عىل الشخصيات الطبيعية ،فإن استفاض عنده اخلرب
بأهليته ،أو زكاه له أهل العلم ،فال حرج عليه يف االعتامد عليه ،وإال فال.
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فال جيوز االعتامد عىل اإلنرتنت يف األمور الرشعية ،إال إذا حتقق املرء أن املوقع الذي يدخل عليه يرشف عليه من هم
معروفون بالعلم والتقوى ،وإال مل يأمن من الوقوع يف اخلطأ ،ولقد كان السلف يعيبون أخذ العلم من الكتب
والصحف دون الرجوع املبارش إىل أهل العلم ومحلة الرشيعة ،وكانوا يقولون" :من كان شيخه كتابه فاق خطؤه
صوابه" .ويقولون" :ال تأخذ القرآن من مصحفي ،وال تأخذ العلم من صحفي".
فاألصل يف االستفتاء وتلقى العلم عامة املشافهة مع ثقات أهل العلم ،ال سيام فيام َيتاج من املسائل إىل استفصال
واستيضاح.
ولعل مما يكتمل به عقد احلديث ف هذه املسألة أمران:

األول :فتيا القلوب:
وهو ما يتقاول به كثري من العامة من قوهلم( :استفت قلبك) وهو كلمة حق عندما توضع يف نصاهبا ،فهي جزء من
حديث حسن ولكنهم كثريا ما يوضع يف غري موضعه!

فعن وابصة بن معبد -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال لهِ " :جئ َ َ ِ
ُب
ْت ت َْسأ ُلني َع ْن ا ْل ِ ِّ
ك ،واس َت ْف ِ
ِ
اْل ْث ِمَ ،ف َق َال َنعمَ ،فجمع َأن ِ
َو ْ ِ
ُت َِبِ َّن ِف َصدْ ِريَ ،و َي ُق ُ
ك َث َال َ
ت َن ْف َس َ
ث
َام َل ُه َف َج َع َل َينْك ُ
َْ َ َ َ
ول َيا َوابِ َص ُة! ْاس َت ْفت َق ْل َب َ َ ْ
ٍ
َّت إِ َل ْي ِه النَّ ْف ُس َو ْ ِ
اك ِف النَّ ْف ِ
الصدْ ِر َوإِ ْن َأ ْفت َ
اْل ْث ُم َما َح َ
َّاس َو َأ ْفت َْو َك".
ُب َما ا ْط َم َأن ْ
َاك الن ُ
س َوت ََر َّد َد ِف َّ
َم َّرات ،ا ْل ِ ُّ
ومناط هذا احلديث إنام يكون فيام مل يرد فيه نص رشعي ،أو تعارضت فيه النصوص ومل يظهر وجه احلق ،أو وردت
عىل القلب بشأنه شبهة ،سواء أكانت من جهة الفتوى وحتقيق مناطها ،أم من جهة املفتي أو املستفتي.
يقول ابن القيم رمحه اهلل:
ال جيوز العمل بمجرد فتوى املفتي إذا مل تطمئن نفسه  ،وحاك يف صدره من قبوله  ،وتردد فيها ؛ لقوله صىل اهلل عليه "

وسلم( :استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك)"(.)44
فيجب عليه أن يستفتي نفسه أوال ،وال ختلصه فتوى املفتي من اهلل إذا كان يعلم أن األمر يف الباطن بخالف ما أفتاه ،كام

والدارم ( ،)2533وأبو يعىل ( )1586باختالف يست .وقال ابن حجر يف المطالب العالية ( :)81/2فيه العالء بن ثعلبة مجهول .قاله
( )44أخرجه أحمد (،)17999
ي
أبو حاتم :لكن ر
للمي شواهد متفرقة.
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ال ينفعه قضاء القايض له بذلك ،كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :من قضيت له بيشء من حق أخيه فال يأخذه ،فإنام
أقطع له قطعة من نار"(.)45
واملفتي والقايض يف هذا سواء ،وال يظن املستفتي أن جمرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن األمر
بخالفه يف الباطن ،سواء تردد أو حاك يف صدره ،لعلمه باحلال يف الباطن ،أو لشكه فيه ،أو جلهله به ،أو لعلمه جهل
املفتي ،أو حماباته يف فتواه ،أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ،أو ألنه معروف بالفتوى باحليل والرخص املخالفة للسنة،
وغري ذلك من األسباب املانعة من الثقة بفتواه ،وسكون النفس إليها" انتهى.

الثاين :الشذوذ ف الفتوى:
الفتوى الشاذة هي ما اجتمع فيها أمران؛ جمانبة احلق وخمالفة اخللق! فهي التي تعارض النص الصحيح ،أو ختالف
اإلمجاع الرصيح ،ومن أعظم أسباهبا قلة العلم ورقة الدين ،وعىل مثل هذا بكى ربيعة بن أيب عبد الرمحن شيخ اإلمام
مالك ،رمحه اهلل ،فقال له رجل :ما يبكيـك؟ فقال" :استُفتي َمن َّل علم له ،وظهر ف اْلسالم أمر عظيم .قال :و َل ُ
بعض
الرساق"(.)46
َمن يفتي ها هنا أحق بالسجن من َّ
قال ابن القيم مع ِّلقا" :قال بعض العلامء :فكيف لو رأى ربيعة زماننا ،وإقدام َمن ال علم عنده عىل الفتيا ،وتو ُّثبه عليها،
ومدُّ باع التكلف إليها ،وتس ُّلقه باجلهل واجلرأة عليها ،مع قلة اخلربة ،وسوء السرية ،وشؤم الرسيرة ،وهو من بني أهل
العلم منكَر أو غريب؛ فليس له يف معرفة الكتاب والسنَّة وآثار السلف ،نصيب"(.)47
ومن أعظم األسباب املانعة من الشذوذ يف الفتوى عدم التعجل ،واملشاورة ،والتورع عن الفتوى ،وتفعيل االجتهاد
اجلامعي ،وقول ال أدري.

( )45أخرجه أبو يعىل يف مسنده ( .)٧٠٢٧وحسنه ابن حجر يف تخري ج مشكاة المصابيح (.)490/3
ِّ
ر
الدمشق يف تاريخه ص  ،573والجوهري يف مسند الموطأ ( ،)332والخطيب البغدادي يف الفقيه والمتفقه (.)324 /2
( )46ذكره أبو زرعة
ي
( )47أعالم الموقعي (.)90/5
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االجتهاد اجلامعي والذي يتمثل يف فتاوى املجامع الفقهية وجلان الفتوى أقرب إىل الصواب ،فينبغي أن يصار إليه ما
أمكن ،ال سيام يف النوازل أو املسائل العامة التي تتعلق بعموم الناس ،وإن كان ليس بحجة قاطعة ،وال يلزم اتباعه عىل
كل أحد.

 4.1.3موقف أهل العلم من زالت العلماء
وزلة العامل يراد هبا :خطؤه وجمانبته الصواب باجتهاد يف آحاد املسائل ،مع سالمة أصوله يف االستدالل والتقعيد.
وقد اتفق العلامء عىل أن زالت العلامء ال يعول عليها ،وال تعترب قوال يعتد به يف مسائل اخلالف؛ ألهنا مل تصدر عن نظر
رشعي معترب ،وإنام كان صدروها ملجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته حتى روى البيهقي يف السنن عن األوزاعي أنه
قال" :من أخذ بنوادر العلامء خرج عن اْلسالم"(.)48
وي عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قوله" :ثالث هيدمن الدين :زلة العامل ،وجدال املنافق بالقرآن ،وأئمة
و ُر َ
مضلون"(.)49
روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قوله" :ويل لألتباع من عثرات العــامل"( .)50قيل :وكيف ذاك؟ قال" :يقول
و َ
العامل شيئا برأيه ثم جيد من هو أعلم منه برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فيرتك قوله ذلك ،ثم يميض االتباع"(.)51
وعند الدارمي عن حممد بن واسع قال :كان مسلم بن يسار يقول" :إياكم واملراء فإهنا ساعة جهل العامل وَبا يبتغي
الشيطان زلته"(.)52
ي
املذاهب ،وزالّت املجتهدين فقد َّ
رق يدينه"(.)53
وقال اإلمام الذهبي رمحه اهلل" :من يتت ّبع ُر َخص

ر
الكتى (/356/10ح  .)٢٠٩١٨وانظر :إرشاد الفحول (.)253/2
( )48أخرجه
البيهق يف السي ر
ي
ر
/
الت يف «الجامع» ( )1870 ،1867،1869من طرق عن
،
)
194
4
(
«الحلية»
ف
نعيم
وأبو
،
)
675
(
الدارم
أخرجه
()49
والبيهق يف «المدخل» ( )443 /1وابن عبد ر
ي
ي
ي
ّ
فه صحيحة من قول عمر.
زياد بن حدير به .قال ابن كثت يف «مسند الفاروق» ( :)662 /2هذه طرق يشد القوي منها الضعيف ،ي
ر
الت يف "الجامع" ()1877
( )50أخرجه
البيهق يف "المدخل" ( 835و ،)836والخطيب يف "الفقيه والمتفقه" ( ،)14 /2وابن حزم يف "اإلحكام" ( ،)99 /6وابن عبد ر
ي
وإسناده صحيح.
ر
الت يف "الجامع" ( ،)1877وإسناده صحيح.
( )51أخرجه
البيهق يف "المدخل" ( ،)836 ،835والخطيب يف "الفقيه والمتفقه" ( ،)14 /2وابن عبد ر
ي
الدارم يف مسنده ( .)410 /389/1بإسناد صحيح.
( )52أخرجه
ي
( )53ست أعالم النبالء (.)81/8
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ولكنها رغم االتفاق عىل ردها وأنه ال يعتد هبا؛ ألهنا موضوعة عىل املخالفة للرشع -ال جيوز التشنيع عىل أصحاهبا أو
حكايتها عنهم؛ العتبار جانب التأويل ،وأهنم ال يقدمون عىل املخالفة بحتا ،ولكنهم تأولوا فأخطأوا ،فريد خطؤهم،
وَيفظ هلم قدرهم ،بال إفراط وال تفريط

.

قال الشاطبي -رمحه اهلل" :-إن زلة العامل ال يصح اعتامدها من جهة ،وال األخذ هبا تقليدا له؛ وذلك ألهنا موضوعة
عىل املخالفة للرشع؛ ولذلك عدت زلة ،وإال فلو كانت معتدًّ ا هبا مل جيعل هلا هذه الرتبة ،وال نسب إىل صاحبها الزلل
فيها ،كام أنه ال ينبغي أن ينسب صاحبها إىل التقصري ،وال أن يشنع عليه هبا ،وال ينتقص من أجلها ،أو يعتقد فيه
اإلقدام عىل املخالفة بحتا ،فإن هذا كله خالف ما تقتيض رتبته يف الدين"(.)54
واهلل تعاىل أعىل وأعلم

 4.2مشاهدة األفالم التي تجسد الرموز الدينية المقدسة
ما حكم مشاهدة أفالم جتسد صور األنبياء وقصصهم؟ سواء أكانت شخصيات كرتونية لألطفال؟ أم حقيقية؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فإن التمثيل هو تقمص الشخصيات
الدرامية ،وحماولة حماكاهتا عىل أرض الواقع ،وجتسيد مالمح تلك الشخصيات ،وصفاهتا وأبعادها املتباينة يف الرواية
أو املرسحية املكتوبة ،قصدا للرتفيه ،أو التامسا للعربة.
والتمثيل يف ذاته من مسائل االجتهاد ،التي تتزاحم فيها املصالح واملفاسد ،وختتلف فيها اجتهادات الناظرين ،ومن
مسائله ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه.
وقد اتفق أهل العلم عىل حتريم متثيل ذات الرب جل وعال ،فكل ما خطر بذهن البرش عنه من متثيل فاهلل سواه ،وهو
جل جالله ليس كمثله يشء ،كام اتفقوا عىل حرمة متثيل املالئكة والنبيني ،ومتثيل أمهات املؤمنني.

( )54الموافقات (.)136/5
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جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي ... " :خت ُّيل شخصه الرشيف صىل اهلل عليه وسلم بالصور ،سواء كانت مرسومة
متحركة أو ثابتة ،وسواء كانت ذات جرم وظل ،أو ليس هلا ظل وجرم ،كل ذلك حرام ،ال َيل ،وال جيوز رشعا.
فال جيوز عمله وإقراره ألي غرض من األغراض ،أو مقصد من املقاصد ،أو غاية من الغايات  ...ألن يف ذلك من
املفاسد الكبرية ،واملحاذير اخلطرية شيئا كثريا وكبريا.

وجيب عىل والة األمور واملسئولني ووزارات اإلعالم وأصحاب وسائل النرش ،منع تصوير النبي صىل اهلل عليه وسلم،
صورا جمسمة ،وغري جمسمة :يف القصص والروايات ،واملرسحيات ،وكتب األطفال ،واألفالم ،والتلفاز ،والسينام،
وغري ذلك من وسائل النرش ،وجيب إنكاره وإتالف ما يوجد من ذلك. ...

ومثل النبي سائر الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم ،فيحرم يف حقهم ما َيرم يف حق النبي .)55("
أما متثيل سائر الصحابة فهو يف حمل االجتهاد ،فقد وقع فيه خالف بني أهل العلم ما بني موسع ومضيق
واملختار لنا هو استثناء العرشة املبرشين باجلنة ،وأمهات املؤمنني ،ونساء آل البيت الكرام من جواز متثيلهم.
ومن املرجعيات الفقهية التي منعت من ذاك اللجنة الدائمة لإلفتاء ببالد احلرمني" :متثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع؛
ملا فيه من االمتهان هلم واالستخفاف هبم ،وتعريضهم للنيل منهم وإن ُّظن فيه مصلحة ،فام يؤدي إليه من املفاسد
أرجح ،وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع ،وقد صدر قرار من جملس هيئة كبار العلامء يف منع ذلك"(.)56
وممن ذهب إىل اجلواز دار اإلفتاء املرصية حيث قالت" :املختار للفتوى أنه إذا ُأ ي
ظه ُروا بشكل يناسب مقامهم من النبي
صىل اهلل عليه وآله وسلم وأهنم خرية اخللق بعد األنبياء واملرسلني فال مانع من متثيلهم إذا كان اهلدف من ذلك نبيال؛
ٍ
ٍ
حسنة للمشاهد ،واستحضار املعان التي عاشوها ،وتعميق مفهوم القدوة احلسنة من خالهلم ،مع
صورة
كتقديم
االلتزام بالضوابط اآلتية:
أوال :االلتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم مجيعا بال إفراط أو تفريط.

اإلسالم ،الدورة الثامنة ١٤٠٥ـه.
( )55قرارات المجم ع الفقه ي اإلسالم ي برابطة العالم
ي
( )56فتاوى اللجنة الدائمة (.)712/1

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

38

أ.د /صالح الصاوي

فتاوى يف بعض نوازل التكنولوجيا

ثانيا :التأكيد عىل حرمة مجيع الصحابة؛ لرشف صحبتهم للنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،والتوقري واالحرتام
لشخصياهتم ،وعدم إظهارهم يف صورة ممتهنة ،أو الطعن فيهم واالستخفاف هبم والتقليل من شأهنم.
ثالثا :نقل سريهتم الصحيحة كام هي ،وعدم التالعب فيها.

رابعا :االعتامد عىل الروايات الدقيقة وجتنب الروايات املوضوعة واملكذوبة".
خامسا :جتنب إثارة الفتنة والفرقة بني األمة اإلسالمي ،و ُيس َت ْثنَى من هذا احلكم :العرشة املبرشون باجلنة ،وأمهات
املؤمنني ،وبنات املصطفى  ،وآل البيت الكرام؛ فال جيوز متثيلهم"(.)57

 4.2.1أمر المشاهدة أوسع من أمر التمثيل
هذا وإن باب املشاهدة أوسع من باب التمثيل ،وليس كل ما منع متثيله منعت مشاهدته ،بل يدور األمر يف ذلك يف
فلك املوازنة بني املصالح واملفاسد ،فريخص يف مشاهدة ما غلبت مصاحله ،ومل يتضمن حتريضا عىل رشك ،أو بدعة
مغلظة ،أو فجور ظاهر ،وقد تغتفر املفسدة املرجوحة فيام يغمرها من املصالح الراجحة ،واهلل تعاىل أعىل وأعلم.

( )57فتوى دار اإلفتاء المرصية ،أمانة الفتوى ،الفتوى رقم.)13236( :
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 .5نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة
 5.1صداقة المرأة لغير المحارم في العالم االفتراضي
هل جيوز للمرأة أن تكون صديقا يف العامل االفرتايض لشخص أجنبي عنها وتتابعه عىل وسائل التواصل؟ وهل جيوز
للرجل مثل ذلك مع امرأة من غري حمارمه؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،اما بعد :فإن األصل يف العالقة بني اجلنسني
َار ِه ْم َويَحْ فَ ُ
ظوا فُ ُرو َج ُه ْم ذَ ِلكَ أَ ْزكَى
هو التصون والغض من األبصار ،لقوله تعاىل ﴿قُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَغُضُّوا ِم ْن أَ ْبص ِ
َار ِهنَّ
ت يَ ْغ ُ
صنَعُونَ ﴾ [النور ،]30 :وقوله تعالىَ ﴿ :وقُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
َّللا َخبِير بِ َما يَ ْ
ضضْنَ ِم ْن أَ ْبص ِ
لَ ُه ْم إِنَّ َّ َ
َويَحْ فَ ْظنَ فُ ُرو َج ُهنَّ َو ََّل يُ ْب ِدينَ ِزينَتَ ُهنَّ ِإ ََّّل َما َ
ظه ََر ِم ْنهَا َو ْليَ ْ
علَى ُجيُو ِب ِهنَّ ﴾ [النور.]31 :
ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِهنَّ َ
ت َر َ
سول اهللِ  عن َن َظ ِر
ويف السنة املطهرة حديث جرير بن عبد هللا الذي رواه مسلم يف صحيحه قالَ :س َأ ْل ُ
ال ُفج ِ
ْصفَ َب َ ِ
فأم َر ِين َأ ْن َأ ْ ِ
َصي"(.)58
اءة َ
َ َ
ويف سنن الرتمذي عن بريدة بن احلصيب األسلمي قال :قال رسول اهلل " :يا عيل َّل تتبع النظرة النظرة ،فإن لك
األوىل وليست لك اآلخرة"(.)59

وقد روى أمحد وابن حبان واحلاكم وهو يف صحيح الرتغيب والرتهيب عن عبادة بن الصامت رضي هللا
عنه ،وفيه قول النيب :

"اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم اْلنة :اصدقوا إذا حدثتم ،وأوفوا إذا وعدتم،

وأدوا إذا ائتمنتم ،واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وكفوا أيديكم"(.)60
اْل ُلوس بِال ُّطر َق ِ
ي ٍ
ات!» َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول
ويف حديث أيب سعيد َأ ييب َسعيد اخلُدْ ير ِّي ريض اهلل عنهَ :أ َّن النَّبي َّي َ ق َال« :إِ َّياك ُْم َو ُ َ
ُ
( )58أخرجه مسلم (.)2159
( )59أخرجه أبو داود ( ،)2149ر
والتمذي ( ،)2777وأحمد ( .)22991وحسنه ابن حجر يف تخري ج مشكاة المصابيح (.)252/3
الذهب يف المهذب ( :)2451/5إسناده صالح.
أت الدنيا يف ((مكارم األخالق)) ( ،)116وابن حبان ( .)271وقال
( )60أخرجه أحمد ( ،)22809وابن ر ي
ري
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اهلل؛ َما َلنَا ِم ْن ََمَالِ ِسنَا ُبدٌّ َنت ََحدَّ ُ
ث فِ َيهاَ .ف َق َال« :إِ ْذ َأ َب ْيت ُْم إِ ََّّل املَ ْجلِ َسَ ،ف َأ ْع ُطوا ال َّط ِر َيق َح َّق ُه»َ .قا ُلواَ :و َما َح ُّق ال َّط ير ييق َيا
المِ ،واألَمر بِاملَعر ِ
َض ال َب َ ِ
َر ُس َ
ول اهلل؟ َق َال« :غ ُّ
وفَ ،والن َّْه ُي َع ِن املُنْك َِر(.)61
الس َ َ ْ ُ ْ ُ
َصَ ،وكَفُّ األَ َذىَ ،و َر ُّد َّ
واملنع من نظر أحد اجلنسني إىل اآلخر من باب الوسيلة وسد الذريعة ،فيباح من ذلك ما تقتضيه احلاجات أو
الرضورات أو املصالح الراجحة ،كنظر اخلاطب إىل املخطوبة ،والطبيب إىل املريضة ،والطالب إىل املعلمة ،والشاهد يف
مقام الشهادة ،والقايض يف مقام القضاء ،ونحوه.
والتعليم الديني والدنيوي من احلاجات العامة للرجال والنساء ،فيبيح من النظر ما تقتضيه احلاجة مما ال يمكن التعلم
أو التعليم بدونه ،ونظر املرأة إىل الرجل أوسع يف اجلملة من نظر الرجل إىل املرأة عند اجلمهور خالفا للشافعية(.)62
وصوت املرأة ليس بعورة ،برشط عدم خضوعها بالقول ،فال حرج يف سامعه بقدر احلاجة للتعلم أو التعليم ،أو
التعامالت احلياتية املرشوعة.
هذا وال تعرف الرشيعة خصوصية عالقة مغلقة بني رجل وامرأة خارج إطار الزوجية أو املحرمية.
أما الصالت التعليمية والدعوية فتكون عىل مأل من الناس ،وال تعرف معنى الرسية واخلصوصية ،وال حرج يف
التخاطب بني اجلنسني باملعروف ،إذا وجد املقتيض ،وأمنت الفتنة والريبة ،فال يكون التخاطب ملجرد الثرثرة وتزجية
األوقات ،وإنام حيث توجد الدواعي الرشعية!

والضابط يف اعتبار املحادثة باملعروف أن كل ما يستحيا منه ،ويكره أن يطلع عليه الناس فهو من املنكر الذي جيب
جتنبه ،وهو ضابط بالنسبة لذوي املروءة من الناس ،ألن سواهم قد جياهر بذلك ،وال يرى به حرجا.

 5.1.1االجتماع بين الجنسين في حلقات الدروس االفتراضية
األصل تدريس الرجال للرجال ،والنساء للنساء ،ويرخص عند التعذر يف تدريس أحد اجلنسني لآلخر رشيطة أمن
الفتنة ،والتقيد بالضوابط الرشعية يف التعامل بني اجلنسني.

( )61أخرجه مسلم (.)2121
والمغب ( ،)501/9وروضة الطالبي (.)367/4
/
)،
625
2
(
ادات
( )62انظر :ررسح منته اإلر
ي
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هذا .وال بأس باجتامع عدد من الرجال والنساء داخل حلقة دراسية أو دعوية عىل الشبكة ،واألمر يف ذلك جائز يف
احلقيقة مع املباعدة املعقولة ،فألن جيوز عىل الشبكة أقرب .ولكن ذلك مرشوط بالتزام احلضور بآداب اإلسالم يف
العالقة بني اجلنسني.
وال جتوز خلوة احلديث يف إحدى الغرف االفرتاضية إال يف أضيق احلدود ،كام لو كان بني طالبة وأستاذها الذي عرف
بالتدين واالستقامة ،أما إذا كانت الغرفة مفتوحة يف وقت املحارضة ،وينتظر انضامم الطالب اآلخرين إليها ،فليست
هذه بخلوة.

 5.2اختراق البريد اإللكتروني
ما حكم اخرتاق الربيد اإللكرتون ونرش اخلصوصيات؟ وماذا لو كان االخرتاق ألسباب أمنية؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فإن تتبع العورات وانتهاك
اخلصوصيات سواء من خالل الربيد اإللكرتون أم من خالل غريه من املناكر املحرمة رشعا واملجرمة قانونا ،فقد روى
البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي  قال« :م ِن استَمع إِ َىل ح ِد ِ
يث َق ْومٍَ ،و ُه ْم َل ُه ك ِ
ون ِم ْن ُه،
ونَ ،أ ْو َي ِف ُّر َ
َار ُه َ
َ
َ ْ َ َ
ُك يوم ِ
ِِ
الق َي َام ِة» (.)63
ُص َّ
ب ِف ُأ ُذنه اآلن ُ َ ْ َ
ي

ي
ذاب؛ فكَام ت َّ
صاص فيها.
الر
الر
َلذ َذ ْ
بص ِّ
بسامع ما ال ََي ُّل له ،ع ُِّذ َب ْت َ
صاص املُ ُ
ُ
ب َّ
ت ُأذ ُن ُه َ
و"اآلن ُُك" :هو َّ

األسلمي رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا :
وعن أيب برزة
ّ

َش َم ْن َآم َن بِلِ َسانِ ِه َو َمل ْ َيدْ خُ ِل ْ ِ
اْل َيام ُن
« َيا َم ْع َ َ

ني َو ََّل َت َّتبِ ُعوا َع ْو َر ِاِتِ ْم؛ َفإِ َّن ُه َم ْن َي َّتبِ ْع َع ْو َر ِاِتِ ْم َي َّتبِ ِع اهللُ َع ْو َر َت ُهَ ،و َم ْن َي َّتبِ ِع اهللُ َع ْو َر َت ُه َي ْف َض ْح ُه ِف
َق ْل َب ُه! ََّل َت ْغتَا ُبوا املُْ ْسلِ ِم َ

َب ْيتِ ِه» (.)64
( )63أخرجه البخاري (.)7042
أت داود ( :)4880صحيح لغته.
.
سي
ج
تخري
ف
األرناؤوط
شعيب
وقال
)
19776
(
وأحمد
( )64أخرجه أبو داود (،)4880
ري
ي
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والتنصت عىل اهلواتف واحلواسب اخلاصة ومعرفة ما حتتويه من معلومات شخصية هو بمثابة دخول البيوت بغري إذن
وحرم الرشع عىل غريهم دخوهلا ،وتتبع من فيها ،ولو بالنظر بغري إذهنم؛
أصحاهبا؛ فاملنازل ساترة لعورات أهلهاَّ ،
فقال تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ََّل تَ ْد ُخلُوا بُيُوت ًا َ
علَى أَ ْه ِلهَا﴾ [النور:
س ِل ُموا َ
غي َْر بُيُوتِ ُك ْم َحتَّى تَ ْ
سوا َوت ُ َ
ستَأْنِ ُ
.]27
ي
ولقد جاء يف صحيح النسائي عن أنس بن مالك َّ
َّبي
َّبي  فألقم عينَه ُخصاص َة
أن أعراب ًّيا أتَى َ
فبرص به الن ُّ
البابُ ،
باب الن ِّ
َّ
ُ
لفقأت َ
ٍ
ٍ
َّ 
عينك"
َّبي " :أما إنك لو ثبت
فلام أن أبرصه انقمع ،فقال له الن ُّ
فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينَهَّ ،

()65

!

ديدة أو ع ٍ
اجته إليه النَّبي  وقصده" ،بح ٍ
اخلش ي
ب" ،لييف َق َأ عينَه" ،أيُ :
ُود" ،وال ُعو ُد ُيت ََّخ ُذ يمن َ
يش َّقها ،جزاء وعُقوبة
أيَ َّ :
َ
َ
ُّ
ي
أن رأى َّ
فلام ْ
فلام ْ
ورج َع ،فقال له
برصه َ
َّبي ُ يريدُ أن يف َق َأ عينَه " َ
أن الن َّ
برص" ،أيَّ :
جتسسهَّ " ،
له عىل ُّ
انقم َع" ،أيَ :ر َّد َ َ
أن ُ َ
ت عين ََك" ،أي :ش َق ْق ُت عين ََك
ْت
واستم َّر حا ُل َك هكذا " َلف َق ْأ ُ
َّبي " :أ َما إن ََّك لو ث َب َّت" ،أي :لو ما َحت َّرك َ
َ
الن ُّ
وقد نص العلامء عىل أن التجسس كام يكون عىل الدور والبيوت ،فإنه يكون كذلك عىل ما خيفيه اإلنسان يف يده أو
ثوبه ،ويدخل حتت ذلك :اهلواتف وأجهزة احلاسوب اخلاصة؛ فكل ذلك ُينَزَّ ل منزلة الدور يف خصوصيتها وحجب ما
حتتويه.

قال اإلمام التنوخي املالكي" :وال يرسق سامعا ،وال يستنشق رائحة يتوصل بذلك إىل املنكر ،وال يبحث عام أخفى يف
سوا﴾ [الحجرات.)66( "]12 :
س ُ
يده ،أو ثوبه ،أو دكانه ،أو داره؛ فإن السعي يف ذلك حرام؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :و ََّل تَ َج َّ
فاخرتاق حسابات اآلخرين دون إذن منهم من كبائر الذنوب ،وقبائح العيوب؛ ملا يف ذلك من ظلم اآلخرين
واالعتداء عىل حقوقهم ،وملا يرتتب عليه من أرضار شخصية ،وأحقاد نفسية ،ومشكالت اجتامعية ،يسببها هؤالء
املتطفلون.

 5.2.1أهل اإلسالم وأهل العهد في حرمة اختراق البريد سواء
ومما ينبغي ذكره والتأكيد عليه أهل اإلسالم وأهل العهد يف ذلك سواء ،فإن املسلم يعصمه إيامنه ،وغري املسلم يعصمه
أمانه ،واألمان عهد عىل السالمة من األذى ،ويعرفه الفقهاء بأنه عقد بني املسلم وغري املسلم عىل احلصانة من حلوق

((الكتى)) ( )247 /4واللفظ له.
وف
والنسات يف
( )65أخرجه مسلم ( )2157بمعناه،
ر
ر
((المجتب)) ( ،)60 /8ي
ي
( )66ررسحه عىل ر
مي الرسالة (.)249/2
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الرضر من كل منهام إىل اآلخر ،سواء منه ،أو ممن وراءه ،إال بحقه ،ومثله اجلوار ،وقد عنون البخاري يف صحيحه
فقال( :باب أمان النساء وجوارهن) فإذا أعطي األمان فريقا من غري املسلمني حرمت دماؤهم وأمواهلم وأعراضهم

.

فمن معامل العالقة مع غري املسلمني بصفة عامة تعظيم ما يعقد معهم من عقود األمان والتي متثلها املعاهدات
واالتفاقات الدولية املعارصة عىل مستوى الدول ،أو تأشريات الدخول واالستقدام عىل مستوى األفراد
وقد أصبح األصل يف العامل كله اليوم أنه دار عهد ،نظرا لالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تربط بني دول العامل يف
عاملنا املعارص.

وجاء ف قرار َممع الفقه اْلسالمي الدويل:
"ويف ظل الظروف املعارصة فعىل الدعاة اليوم اإلفادة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي جعلت العامل دار عهد،
تسمح فيه الدول بالتنقل وإطالق احلرية يف تبليغ الدعوة واستخدام خمتلف الوسائل احلديثة ،ووسائل االتصال
املعارصة للدعوة ،وتبليغ رسالة اإلسالم بمختلف اللغات ويف خمتلف املجتمعات"(.)67
وقد تلقت دار اإلفتاء املرصية سؤاال جاء فيهَ " :ك ُثر يف الفرتة السابقة ظهور ما يسمى بقراصنة اهلواتف وأجهزة
احلاسوب (هاكر) ،وهم :الذين يقومون باستغالل معرفتهم لتكنولوجيا املعلومات يف اخرتاق اهلواتف الشخصية،
وأجهزة احلاسوب اخلاصة ،وقد ترتب عىل ذلك ظهور الكثري من املشكالت االجتامعية ،والنفسية ،التي ترتبت عىل
إفشاء األرسار اخلاصة املوجودة عىل تلك األجهزة اخلاصة ،فام حكم هذا الفعل؟".
فجاء يف جواهبا ما يل:
وجمر ٌم قانونا؛ ملا فيه من االعتداء عىل احلقوق اخلاصة
حمر ٌم رشعا َّ
أمر َّ
"اخرتاق اهلواتف وأجهزة احلاسوب اخلاصة ٌ
واإلرضار بالغري وانتهاك اخلصوصية ،ويستثنى من ذلك ما َت َع َّني االطالع عليه للرضورة التي تدفع الرضر اخلاص أو
ي

املخول ُة بذلك قانونا.
العام؛ طبقا ملا حتدده جه ُة اإلدارة
َّ

الدوىل قرار رقم.)3/22( 207 :
اإلسالم
( )67مجمع الفقه
ي
ي
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لقد حافظت الرشيعة اإلسالمية الغراء عىل اخلصوصية الشخصية ألفراد املجتمع ،وكفلت هلم حقوقهم؛ فنهت عن
ب
َ
َّ ب َ َ ب َ َ َ ب ُ َ ُ ُّ
َ َبُ
َ َ
ص َوالفؤاد ك
التدخل ىف شأن أحد دون موافقته أو إذنه؛ قال تعاىلَ ﴿ :وَّل تقف َما ليب َس لك بِّهِّ عِّل ٌم أن السمع واْل
ً
ُ َ َ
اكن َعنب ُه َم بس ُؤوَّل﴾ [اْلرساء.]36 :
أولئِّك

واملجرمة قانونا ،بل هو من كبائر
املحرمة رشعا،
َّ
وفضح عورات الناس ،وكشف أرسارهم اخلاصة :هو من األمور َّ
الذنوب ،وقبائح العيوب؛ ملا يرتتب عليه من أرضار شخصية ،وأحقاد نفسية ،ومشكالت اجتامعية ،يسببها هؤالء
املتطفلون ،ويسمون باهلكرز" ، "Hackersفضال عام يرتتب عىل نرش هذه اخلصوصيات ،وما يرتكه من آثار نفسية
سيئة ،ومآالت اجتامعية وخيمة يصعب احتوائها؛ نتيجة ملعرفة الناس بام حتتويه هذه امللفات ،وما تنطوي عليه من
أرسار خاصة حجبها أصحاهبا خلصوصيتها.

أذى ألخيه أبي وجه من الوجوه؛ حسيًّا كان أو معنوًًّّي ،نفسيًّا كان أو
وال جيوز ملسلم أن يتسبب يف ً
جسدًّي؛ فاهلل تعاىل
ًّ

َب َ بَ َ ُ ََ ب ُ
ً ب
 ُ َ َّ َ :ب ُ َ
ِّي َوال ب ُم بؤم َ
ون ال ب ُم بؤ ِّمن َ
اح َت َملوا ُب به َتانا ِإَوث ًما
ْي ما اكتسبوا فق ِّد
غ
ب
ات
ِّن
يقول ﴿واَّلِّين يؤذ
ِّ
ِّ ِّ

ُمب ً
ينا﴾ [الحزاب.]58 :
ِّ

وكام أن يف هذا الفعل هدما لرتابط املجتمع ،ي
وق َيم ُه ،وأخالقه ،ففيه أيضا َت ْعدٍّ واضح عىل اخلصوصية الشخصية التي
ُأمرنا باحرتامها.
إىل أن قالت:
وقد نظم القانون املرصي ذلك؛ فنص عىل معاقبة كل من يعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة لآلخرين ،سواء كان ذلك
بالتصنت عليهم ،أو التسجيل ملحادثاهتم ،أو تصويرهم ،أو نقل صورهم اخلاصة بأي وسيلة من الوسائل.
فجاء يف قانون العقوبات املرصي رقم  58لسنة 1937م ،املادة ( )309مكررا ( )1واملعدلة بالقانون  93لسنة
 1995والتي تم تعديلهام بالقانون رقم  95لسنة :1996
[يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة كل من اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة للمواطن ،وذلك بأن ارتكب أحد
األفعال اآلتية يف غري األحوال املرصح هبا قانونا ،أو بغري رضاء املجنى عليه:
أ -اسرتق السمع ،أو سجل ،أو نقل ،عن طريق جهاز من األجهزة أ ًّيا كان نوعه :حمادثات جرت يف مكان خاص ،أو
عن طريق التليفون.
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ب -التقط ،أو نقل بجهاز من األجهزة أ ًّيا كان نوعه :صورة شخص يف مكان خاص.
فإذا صدرت األفعال املشار إليها يف الفقرتني السابقتني أثناء اجتامع عىل مسمع أو مرأى من احلارضين يف ذلك
االجتامع ،فإن رضاء هؤالء يكون مفرتضا .وَيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد استخدم
يف اجلريمة ،أو حتصل عليه ،كام َيكم بمحو التسجيالت املتحصلة عن اجلريمة أو إعدامها] اهـ.

ونصت املادة ( )309مكررا (أ) عىل أنه

:

[يعاقب باحلبس كل من أذاع ،أو سهل إذاعة ،أو استعمل ولو يف غري عالنية ،تسجيال ،أو مستندا ،متحصال عليه
بإحدى الطرق املبينة باملادة السابقة أو كان ذلك بغري رضاء صاحب الشأن .ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس
سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من األمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق املشار إليها حلمل شخص عىل القيام
بعمل أو االمتناع عنه]

()68

اهـ.

وجمر ٌم قانونا؛ ملا فيه من االعتداء عىل
حمر ٌم رشعا َّ
أمر َّ
وبناء عىل ذلك :فإن اخرتاق اهلواتف وأجهزة احلاسوب اخلاصةٌ ،
احلقوق اخلاصة واإلرضار بالغري وانتهاك اخلصوصية ،ويستثنى من ذلك ما َت َع َّني االطالع عليه للرضورة التي تدفع
ي
املخول ُة بذلك قانونا.
اإلدارة
الرضر اخلاص أو العام؛ طبقا ملا حتدده جه ُة
َّ

 5.2.2التجسس على الحربيين
ويستثنى مما سبق استطالع أخبار العدو يف زمن احلرب ،فإن رسايا االستطالع من أهم الرسايا العسكرية التي يتوقف
عليها نجاح العمليات العسكرية،
يقول الذهبي عن أسباب اجتياح التتار للعامل اإلسالمي:
"تصل أخبار األمم إليهم ،وال تصل أخبارهم إىل األمم ،وقلام يقدر جاسوس أن يتمكن منهم ،ألن الغريب ال يتشبه
هبم ،وإذا أرادوا جهة كتموا أمرهم ،وهنضوا دفعة واحدة ،فال يعلم هبم أهل بلد حتى يدخلوه ،وال عسكر حتى
خيالطوه"(.)69

( )68فتوى دار اإلتاء المرصية برقم (.)17133
( )69تاري خ اإلسالم (.)26/43
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وقد أرسل النبي  حذيفة بن اليامن ليستطلع أخبار املرشكني يوم األحزاب ،وقصص السرية مليئة بسلوكه  هلذا
السبيل مع األعداء.

ففي احلديث الذي أخرجه مسلم:

ْت َر َ
" ُكنَّا ِعنْدَ ُح َذ ْي َف َةَ ،ف َ
ت،
ت مع ُه َو َأ ْب َل ْي ُ
سول اهللِ َ قا َت ْل ُ
قال َر ُج ٌل :لو َأ ْد َرك ُ

ذلك؟! ل َقدْ ر َأي ُتنَا مع ر ِ
األحز ِ
يح َش ِديدَ ٌة َو ُق ٌّرَ ،ف َ
َف َ
ْت َت ْف َع ُل َ
قال
ْت ُكن َ
قال ُح َذ ْي َف ُةَ :أن َ
َابَ ،و َأخَ َذ ْتنَا ِر ٌ
سول اهللِ َ ل ْي َل َة ْ
َ
َ ْ
ُب ال َقو ِم جع َله اهللَُّ م ِعي يوم ِ
ِ ِ
الق َي َام ِة؟ َف َس َك ْتنَا َف َل ْم ُُيِ ْب ُه ِمنَّا َأ َحدٌ ُ ،ث َّم َ
َر ُ
قالَ :أ ََّل َر ُج ٌل َي ْأتِينَا
سول اهللِ َ :أ ََّل َر ُج ٌل َي ْأتيني بخَ َ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ

ُب ال َقو ِم جع َله اهللَُّ م ِعي يوم ِ
الق َي َام ِة؟ َف َس َك ْتنَا َف َل ْم ُُيِ ْب ُه ِمنَّا َأ َحدٌ ُ ،ث َّم َ
قالَ :أ ََّل َر ُج ٌل َي ْأتِينَا بخَ َ ُِب ال َق ْو ِم َج َع َل ُه اهللَُّ َم ِعي َيو َم
بخَ َ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
الق َي َام ِة؟ َف َس َك ْتنَا َف َل ْم ُُيِ ْب ُه ِمنَّا َأ َحدٌ َ ،ف َ
باس ِميَ -أ ْن َأ ُقو َم،
قالُ :ق ْم يا ُح َذ ْي َف ُةَ ،ف ْأتنَا بخَ َ ُِب ال َق ْومَِ ،ف َل ْم َأ ِجدْ ُبدًّ ا -إ ْذ َد َع ِاين ْ
ِ
ت ِمن ِع ِ
ب َف ْأتِنِي بخَ َ ِ
َ
ت َأ َبا
محا ٍم حتَّى َأ َت ْيت ُُه ْمَ ،ف َر َأ ْي ُ
ند ِه َج َع ْل ُ
ُب ال َق ْومَِ ،و ََّل ت َْذ َع ْر ُه ْم َع َ َّيلَ ،ف َل َّام َو َّل ْي ُ
ت كَأنَّام َأ ْميش ف َ َّ
قال :ا ْذ َه ْ
ِ
س فأر ْد ُت َأ ْن َأر ِمي ُهَ ،ف َذكَر ُت َق ْو َل ر ِ
ان َي ْص ِيل َظ ْه َر ُه بالن ِ
سول اهللِ َ :و ََّل ت َْذ َع ْر ُه ْم
َّارَ ،ف َو َض ْع ُ
ُس ْف َي َ
َ
ْ
ْ َ
ت َس ْه اام ف َكبِد ال َق ْو ِ َ
َ
ت َو َأنَا َأ ْم ِيش ف ِم ْث ِل َ
ْتُ ،ق ِر ْر ُت ،فأ ْل َب َسنِي
ُب ُت ُه بخَ َ ُِب ال َق ْو ِم َو َف َرغ ُ
َع َ َّيل ،ولو َر َم ْي ُت ُه ألَ َص ْب ُت ُهَ ،ف َر َج ْع ُ
احل َّاممَِ ،ف َل َّام أ َت ْي ُت ُه فأخْ َ ْ
ِ
ت َ
َر ُ
قالُ :ق ْم يا ن َْو َم ُان"(.)70
تَ ،ف َل َّام َأ ْص َب ْح ُ
َت عليه ُي َص ِّيل فِ َيهاَ ،ف َل ْم َأز َْل نَائِ اام حتَّى َأ ْص َب ْح ُ
اء ٍة كَان ْ
سول اهللِ  من َف ْض ِل َع َب َ
وال خيفى أن احلديث إنام يتعلق باالستطالع يف العمليات احلربية بني املسلمني وخصومهم من احلربيني ،فال يدخل يف
هذا اخلصومات احلزبية أو الشخصية أو ما يكون أثناء املعارك االنتخابية فهي ابعد ما تكون عن هذا الذي نتحدث
عنه.
وما خرب فضيحة ووترغيت اإلنجليزية Watergate scandal

ببعيد وهي اسم ألكرب فضيحة سياسية يف تاريخ

أمريكا حيث قرر الرئيس نيكسون التجسس عىل مكاتب احلزب الديمقراطي املنافس يف مبنى ووترغيت.
ويف  17يونيو  1972ألقي القبض عىل مخسة أشخاص يف واشنطن بمقر احلزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة
تسجيل مموهة .وكان البيت األبيض قد سجل  64مكاملة ،فتفجرت أزمة سياسية هائلة ،وتوجهت أصابع االهتام إىل

( )70أخرجه مسلم (.)1788
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الرئيس نيكسون ،واستقال عىل أثر ذلك الرئيس يف أغسطس عام 1974م .ومتت حماكمته بسبب الفضيحة ،ويف 8
سبتمرب 1974م أصدر الرئيس األمريكي جريالد فورد عفوا بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة(.)71

 5.2.3ضوابط العمل في مجال االستطالع
وإن اقتىض عمل من يقوم بمهمة االستطالع خمالطة احلربيني عىل أنه منهم ،ومدراهتم ومصانعتهم ،وكان حصوله عىل
تلك املعلومات مرتبطا بتلك احلال .فهناك مجلة من الضوابط التي تتمحور يف اجلملة حتت هذه القاعدة" :اتق اهلل حيثام
كنت ،وأن ما أبيح للرضر يقدر بقدرها".
فالعمل يف هذا القطاع ال يعني سقوط التكاليف ،وال يعني استباحة املناكر ،أو ترك الفرائض ،فإن هذه الروح ال
يصلح معها دين وال تصلح معها دنيا.
ولقد سمعنا من مسئولة استخبارات معارصة تتباهى بأهنا مستعدة ملعارشة مجيع الرجال من أجل مصلحة بلدها!
وصكت مسامعنا وزكمت أنوفنا رائحة البيوت األمنية التي أنشأهتا استخبارات إحدى الدول ،وجندت فيها وجوها
من رموز الفن لإليقاع بخصومها السياسيني من الدول األخرى لرتكيعهم وإذالهلم ،بل ووجدنا من يدافع عن هذه
القوادة بأن هذا نوع من أنواع النضال ملصلحة البالد! وأنه ال ينبغي أن يشوش عىل هؤالء املناضالت!
أقول ينبغي إذن التأكيد عىل مجلة من الضوابط ملن قدر له أن خيوض غامر هذا املعرتك ،وهي تتمثل فيام يل:
أداء الفرائض من صالة وصيام ولو رسا ،وله أن يرتخص بالرخص الرشعية ،كرخص املرض والسفر والشغل
ونحوها ،فال حرج يف اجلمع بني الصالتني ،أو يف الصالة قاعدا أو إيامء إذا لزم األمر ،وله الفطر يف رمضان ،ويقيض
عدة من أيام أخر ،والكذب إذا مل يستطع التورية ،رشيطة أن تكون احلاجة إىل كل ذلك ملحة ،وأن يقدرها بقدرها،
دون توسع

.

اجتناب املناكر من زنا وسكر ونحوه ،ولو متعلال يف ذلك بأسباب صحية ،أو بعهد قطعه عىل نفسه مع زوجته أال
خيوهنا ونحوه.

( ،Nashua Telegraph ، "Mao Tse-tung Said to Hold Former Opinion of Nixon")71أسوشيتد برس 10 ،يوليو  ،1975ص.25
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اس َت َط ْعت ُْم﴾ [التغابن .]16 :فال بد أن يكون القائم بعمل االستطالع
تقوى اهلل ما استطاع ،قال تعاىلَ ﴿ :فا َّت ُقوا اهللََّ َما ْ
عىل املحاربني متصفا بالصالح واالستقامة ،جامعا معها اخلربة والفطانة ،فاألوىل متنعه من الوقوع فيام ال َيل ،والثانية
ختلصه من مواطن اإلحراج .نعم ،يرخص له يف إظهار املوالة للقوم ،والتخفف من بعض رشائع اهلدي الظاهر،
وارتداء قبعاهتم وشاراهتم ،وإظهار الرضا بعوائدهم ومناسباهتم ،وبغض املسلمني ،وإظهار ذمهم والرباءة منهم ،كام
َّ َ ب َ ُ
ب َُ ً
قال تعاىل{ :إَِّّل أن ت َّتقوا مِّن ُه بم تقاة} [آل عمران .]28:ولكن عليه احلذر وعدم التوسع فيام ال تقتضيه رضورة
سهُ﴾ [آل عمران.]28 :
َّللاُ نَ ْف َ
املهمة االستطالعية التي قام هبا ،فإن اهلل قال بعدهاَ ﴿ :ويُحَذ ُِر ُك ُم َّ
ويف الباب قصة احلجاج بن عالط ودخوله مكة ألخذ ماله ،فعن أنس قال :ملا أفتتح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
خيرب قال احلجاج بن عالط :يا رسول اهلل ،إن يل بمكة ماال ،وإن يل هبا أهال ،وإن أريد أن آتيهم أفأنا يف حل إن أنا نلت
منك ،أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول اهلل  أن يقول ما شاء .فأتى امرأته حني قدم فقال :امجعي يل ما كان عندك ،فأن
أريد أن أشرتي من غنائم حممد وأصحابه فإهنم قد استبيحوا وأصيبت أمواهلم .قال :وفشى ذلك بمكة فانقمع
املسلمون وأظهر املرشكون فرحا ورسورا ،قال :وبلغ اخلرب العباس فعقر وجعل ال يستطيع أن يقوم به

....

ثم أرسل غالما له إىل حجاج بن عالط فقال :ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول؟ فام وعد اهلل خري مما جئت به ،فقال
حجاج بن عالط :اقرأ عىل أيب الفضل السالم ،وقل له فليخل يل يف بعض بيوته آلتيه ،فإن اخلرب عىل ما يرسه ،فجاء
غالمه فلام بلغ الدار قال :أبرش يا أبا الفضل ،قال :فوثب العباس فرحا ،حتى قبل بني عينيه ،فأخربه ما قال حجاج
فأعتقه
قال :ثم جاءه احلجاج فأخربه أن رسول اهلل  قد افتتح خيرب وغنم أمواهلم ،وجرت سهام اهلل يف أمواهلم ،واصطفى
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صفية بنت حيي واختذها لنفسه ،وخريها أن يعتقها وتكون زوجه ،أو تلحق بأهلها،
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته
قال :ولكني جئت ملال كان هاهنا أردت أن أمجعه فأذهب به فاستأذنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأذن يل أنا
أقول ما شئت  ،فأخف عل ثالثا ثم أذكر ما بدا لك.

قال :فجمعت امرأته ما كان عندها من حل أو متاع فجمعته ودفعته إليه ثم انشمر به ،فلام كان بعد ثالث أتى العباس
امرأة احلجاج فقال :ما فعل زوجك؟ فأخربته اخلرب أنه ذهب يوم كذا وكذا ،وقالت :ال َيزنك اهلل يا أبا الفضل لقد
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شق علينا الذي بلغك ،قال :أجل ال َيزنني اهلل! ومل يكن بحمد اهلل إال ما أحبننا ،فتح اهلل خيرب عىل رسوله وجرت فيها
سهام اهلل واصطفى رسول اهلل  صفية لنفسه ،فإن كانت لك حاجة يف زوجك فاحلقي به .قالت :أظنك واهلل صادقا؟
قال  :فإن صادق ،واألمر عىل ما أخربتك  ،ثم ذهب حتى أتى جمالس قريش وهم يقولون إذا مر هبم  :ال يصيبك إال
خري يا أبا الفضل  ،قال  :مل يصبني إال خري بحمد اهلل  ،أخربن احلجاج بن عالط أن خيرب فتحها اهلل عىل رسوله،
وجرت فيها سهام اهلل ،واصطفى صفيه لنفسه ،وقد سألني أن أخفى عنه ثالثا ،وإنام جاء ليأخذ ماله وما كان له من
يشء هاهنا ،ثم يذهب  ،قال  :فرد اهلل الكآبة التي كانت باملسلمني عىل املرشكني  ،وخرج املسلمني من كان دخل بيته
مكتئبا حتى أتى العباس فأخربهم اخلرب ،فرس املسلمون ،ورد ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن عىل املرشكني(.)72
واخلالصة أن األصل يف اخرتاق املواقع والصفحات املنع والتحريم ،ملا فيه من االعتداء عىل حقوق اآلخرين ،إال إن
كان صاحب املوقع غري حمرتم احلقوق يف الرشع كالكفار املحاربني ،أو كان حمتوى املوقع غري حمرتم رشعا ملا يتضمنه
من حرب اهلل ورسوله ،كاملواقع اإلحلادية ومواقع الرذيلة ونحوها ،اخرتاق الربيد اإللكرتون اخلاص بأعداء اإلسالم
يف حال احلرب معهم ،ملعرفة أخبارهم وعددهم وعتادهم ،فإن ذلك من آكد أنواع إعداد القوة ومن أعظم أسباب
النرص.

وكذلك جيوز اخرتاق الربيد اإللكرتون للمجرمني املفسدين يف األرض واللصوص وقطاع الطريق ،واملجرمني
لتتبعهم ومعرفة خططهم وأماكن وجودهم ،لقطع رشهم ودفع رضرهم عن املسلمني ،وهذا موافق ملقاصد الرشيعة
اإلسالمية التي جاءت بحفظ الدين والعرض ،واملال ،والنفس ،والعقل.

واهلل تعاىل أعىل وأعلم

( )72الكامل يف التاري خ البن األثت (.)223/2
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