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 عش   ثامن ال   األئمة   مؤمتر توصيات  

أحكام النوازل املتعلقة باملخرتعات احلديثة يف الشيعة  

 اإلسالمية 

 نوازل التكنولوجيا املتعلقة بالعبادات 

 ونوازله  املصحف اإللكرتوين

انعكاسها عىل الشاشة، فال  املصحف اإللكرتوين ذبذبات إلكرتونية معاجلة وفق برنامج إلكرتوين، وال ظهور هلا إال عند   •

يعد مس الشاشة الزجاجية َمّساً للمصحف اإللكرتوين، وعليه فال حرج عىل املحدث واجلنب واحلائض والنفساء يف 

 مسه، إال إذا كان يف وضع التشغيل، أو كانت اآليات القرآنية ظاهرة عىل شاشته. 

أو غريه يف الصال • القراءة من املصحف اإللكرتوين  الفريضة، وال حرج عند احلاجة يف  األوىل عدم  ة، ويتأكد ذلك يف 

 .القراءة من املصحف الورقي أو اإللكرتوين لإلمام، أو املتابعة فيه بالنسبة للمأموم، ويكره ذلك عند عدم احلاجة

إىل اخلشوع يف  ومما تدعو إليه احلاجة متابعة األعجمي الذي ال يفهم ما يسمع للرتمجة املكتوبة ملعاين القرآن، ألهنا سبيله  •

 .الصالة، برشط أن يقترص عىل املتابعة بالنظر والفكر من غري تلفظ

ال حرج يف الدخول إىل اخلالء باهلاتف أو احلاسوب الذي يتضمن برناجما للمصحف، ألنه ليس بمصحف: إما مطلقا،   •

 اهلل تعاىل فالقول باحلرمة هو األليق.أو حال إغالق التطبيق، مع التوصية بإغالقه إذا كان مفتوحا، فإذا فتح وظهر كالم  

 

 خطبة اجلمعة ونوازهلا التقنية

ال حرج يف استعامل شاشات مرئية أو برامج جوال تقوم برتمجة اخلطبة أثناء إلقاء اخلطيب هلا ملن ال يفهمون العربية،  •

 .وال يعد هذا من اللغو املمنوع؛ ألنه للحاجة، وليس عىل وجه العبث
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امعات يف األذن لسامع ترمجة معاين اآليات املتلوة يف صالة الرتاويح، أو لسامع خطبة اجلمعة ملن ال ال حرج يف وضع الس •

 .يفهم العربية

التكليف،   • مناط  العقل  عليهم ألن  واجبة  اجلمعة  مقدورهم، وصالة  يف  يكون  بام  بالتكاليف  مطالبون  والبكم  الصم 

 ولدخوهلم يف عموم ما جاء من أدلة وجوب اجلمعة.

مجة للصم والبكم قد ترقى إىل الوجوب ما كان يف مقدور ويل األمر أو من يقوم مقامه أن يفعل ذلك، وينبغي أن  الرت •

 يكون املرتجم للصم والبكم بعيدا عن مجوع الناس حتى ال يشغل اخلطيب وال املصلني أثناء اخلطبة.

 . عن بعد يف اجلمع واجلامعات االقتداءبطالن  •

صورة متحركة جمسدة ثالثية األبعاد إلمام بتقنية اهلولوجرام أو بغريها، وال جيوز االستغناء بيشء ال جتوز الصالة خلف   •

 من ذلك عن خطيب اجلمعة.

جرام لغرض تعليمي أو تربوي، مثل االستامع للتالوة، أو للخطبة للتدبر والتعلم، وليس  واهلول  ةال حرج يف استعامل تقني •

طبة، ويكون حكمه حكم االستامع لتسجيالت القرآن الكريم واخلطب املسجلة  لغرض االقتداء بذلك يف صالة أو خ

 بالفيديو ونحوه. 

 

 األذان عرب تقنية اهلولوجرام التي جتسد األذان صوتا وصورة

األذان عرب تقنية اهلولوجرام التي جتسد األذان صوتا وصورة ال جيزئ، وال يسقط فرض الكفاية عن أهل البلد، وال   •

 بعد سقوط فرض الكفاية بتأذين مؤذن حقيقي يف البلد. حرج يف سامعه

 

 واالجهزة اإللكرتونيةاعتامد القبلة من خالل املحاريب 

اتفق أهل العلم عىل اعتامد القبلة من خالل )املحاريب( لتعارف األمة عىل ذلك، وكذلك من خالل الشمس والقمر   •

اإللكرتونية   األجهزة  ذلك  ومثل  )اإلبر  والنجوم،  بــ  يعرف  فيام  التاريخ  عرب  ذلك  الفقهاء  أقر  وقد  املعارصة: 

 املغناطيسية(. 
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الربامج اهلاتفية واإللكرتونية لتحديد االجتاهات، وحتديد اجتاه القبلة حكمها حكم االستدالل بالبوصلة، وتربأ هبا ذمة  •

 االنحراف اليسري عن القبلة معفو عنه.املصيل إذا استفرغ وسعه يف اختيار برنامج موثوق، وصىل وفقا إلرشاده، و

 

 وانتهاءبدًءا مشوعية االستعانة بآالت الرصد يف إثبات الشهور القمرية 

جتوز االستعانة بآالت الرصد كاملكربات واملناظري يف رؤية اهلالل يف رمضان وغريه من الشهور، ويثبت دخول الشهر   •

 إذا رأى مسلم عدل اهلالل عرب املناظري املكربة.

 

 تصوير الشخص نفسه أو غريه أثناء أداء العبادات 

تصوير الشخص نفسه أو غريه أثناء أداء العبادات كصالة العيدين أو يف احلج والعمرة ونحوه، ونرش ذلك عرب وسائل   •

 التواصل االجتامعي فيه تفصيل: 

o فإن كان قصده الرياء والسمعة ونحو ذلك من النيات السيئة فيمنع . 

o   كان البالد وإن  يف  إخواهنم  بأحوال  املسلمني  تعريف  أو  واإلرشاد،  الوعظ  أو  بالتعليم  الناس  نفع  قصده 

اإلسالمية، أو إظهار عزة اإلسالم واملسلمني، أو طمأنة أرسته وحمبيه عليه أثناء سفره للعمرة أو احلج وإدخال 

تناب التصوير أثناء العبادات،  الرسور عليهم، ونحو ذلك من النيات احلسنة فيكون مباحا، مع التوصية باج

 .إال عند ظهور مصلحة راجحة جلية بينة

يشرتط إلباحة هذا التصوير عدم انتهاكه خصوصيات اآلخرين، وعدم اشتامل الصور عىل عورات مكشوفة، أو عىل ما   •

 . ال حيل النظر إليه

 األحوط عدم الطواف والسعي راكبا لغري املعذور 

 . والسعي راكبا لغري املعذور، خروجا من اخلالف ومتابعة ملا عليه اجلمهوراألحوط عدم الطواف   •

 

http://www.twitter.com/amjaonline
http://www.fb.com/amjaonline
http://www.amjaonline.org/


 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 

The Assembly of Muslim Jurists Of America 
 

 

   Assembly of Muslim Jurists of America | P.O. Box 7132, Folsom , CA 95763 

twitter.com/amjaonline | fb.com/amjaonline | amjaonline.orgOffice +1 (916) 290.7601  

 انعقاد النكاح عرب وسائل التواصل احلديثة:

 صوًتا   التواصل  من  العالقة  أطراف  معها  يتمكن  التي  التواصل  وسائل  عرب  الزوجني،  بني  الفرقة  وحتصل  النكاح  ينعقد •

 :اجلانبني من وصورة

النكاح وتتم الفرقة بني الزوجني عرب اهلاتف، برشط املعرفة املسبقة بني الطرفني، وسامع الشهود لعبارهتام، واألوىل    يصح •

أن يتم من خالل الوسائل التي يتمكن معها اجلميع من التواصل صوتا وصورة، فإن تعذر ذلك فللطرف الغائب أن 

 يوكل من جيري العقد نيابة عنه.   

بالربيد االلكرتوين، وال بالرسائل اهلاتفية، لعدم متكن الشهود من التحقق من أطرافه، ويف التوكيل من  حالنكا ينعقد ال •

 الغائب غنية عن اللجوء إىل هذه الوسائل. 

 التجاحد   من  ومنعا للحقوق،  حفظا  اآلن  إليه  احلاجة  متس  ولكن  صحته،  رشائط  من  وال  أركانه  من  ليس   الزواج  توثيق ▪

 ويل األمر أن يوجبه، وينبغي للمسلمني االلتزام بالقوانني املحلية املنظمة لتوثيق النكاح.ول التنازع، عند

 

   الداخلية هبعض أعضائ من التخلص نقل امليت وما قد يقتضيه من 

وقت وجيز، وال  األصل ان ُيدفن امليت يف مقابر البلد الذي مات فيه، أو يف مقابر بلد قريب يمكن االنتقال إليه بيرس يف  •

ينقل للدفن يف بلد بعيد، حتى لو أوىص بنقله، إال إذا وجدت مصلحة راجحة تقتيض ذلك، فريخص فيه برشط أال يتم  

التمثيل بامليت، واستخراج أعضائه الداخلية والتخلص منها ألجل النقل، وأن تكون تكلفة النقل عىل الراغبني يف ذلك 

 .راىض سائر الورثة عىل ذلكمن قرابته، أو من غريهم، إال إذا ت 

 

 حكم اللحوم املصنعة

حكم اللحوم املصنعة، تابع حلكم املواد األولية املصنوع منها، فإن كانت حالال، ومل تكن طريقة التصنيع مشتملة عىل  •

 . ما يرض باالستعامل البرشي، وتم اعتامدها من مرجعية طبية موثوقة، فهي عىل أصل احلل

 اللحوم املصنعة قسامن:  •
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تزال حتت  .1 ال  لألكل،  صاحلة  حلوما  تكون  حتى  املختربات،  يف  للحيوانات  اجلذعية  اخلاليا  طريق  عن  أنتج  ما 

التجربة، فال يزال الوقت مبكرا إلصدار حكم هنائي بشأهنا، حتى يعرف مصدر هذه اخلاليا، وطبيعة املواد املضافة 

ال حرج فيها إذا كان التصنيع من زراعة اخلاليا   يف التصنيع، وأثرها عىل صحة اإلنسان.  ويمكن القول مبدئيا:

، مع مالحظة أن ما أبني من اجلذعية حليوانات حيل ذبحها، مع عدم استخدام الدم أو مصل الدم يف عملية تصنيعه

 . البهيمة وهي حية فهو ميتة

جتفيف اللحم، أو حفظه يف قوالب ما أنتج من مواد نباتية فهي حالل تبعا ألصلها النبايت، وكذلك ما أنتج عن طرق   .2

 .اّل وغريها، فحكمه حكم أصله، أي احليوان الذي أخذ منه اللحم املصنعيمعينة، كالالنشون واملارَتد  

 

 نوازل التكنولوجيا املتعلقة بالدعوة والتعليم 

 حقوق امللكية األدبية 

سمح به  تحقوق امللكية األدبية حقوق مصونة حيرم االعتداء عليها، فال ينبغي نرشها عىل خالف إرادة أصحاهبا، وما   •

 وإال فال. ، املختص حلامية امللكيات الفكرية بنسخه جازنيانوالقاألعراف و

 

 VRالوجود يف عامل افرتايض 

درجة(، بتقنية    360مشاهدة األشياء، برؤية دائرية كاملة للعينني )نظارات الواقع االفرتايض نظارات متّكن البسها من   •

األبعاد الثالثية، وهي من الوسائل املحايدة، ويتوقف احلكم عليها عىل ما تستخدم فيه، وبحسب ما يرتتب عليها من 

 . مصالح ومفاسد

والسالمة من الرضر الصحي، وأال يؤدي ومن رشائط مرشوعيتها: مرشوعية املضمون الذي تستخدم يف مشاهدته،   •

 .استعامهلا إىل إدمان اللعب ولو يف مشاهدة املباحات

فيام يمنع منها بحسب    درجة احلظر فإن خلت من هذه املحاذير كانت عىل أصل احلل، وإال مل يرشع استعامهلا، وتتفاوت   •

 .ما تشتمل عليه من هذه املفاسد
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عامل حيرم • يف  مسكر،   VR افرتايض الوجود  رشب  أو  زنا  من  املحرمات  اإلنسان  فيه  أو  أيامرس  رشكية  أمور  و 

  وهو ذريعة قريبة إىل ارتكاهبا يف الواقع. بدعية،

 

 الفتاوى املنشورة يف اإلنرتنت ومدى براءة الذمة هبا؟ 

فسقه أو جهل  األصل أن تناط الفتوى باملجتهدين، فإن ُعدموا اعترب األمثل فاألمثل من غريهم، ومن ُعلم جهله أو   •

الديانة  أهل  من  فيه  يثق  من  إىل  نازلته  فريفع  مفتيه،  اختيار  حيسن  أن  للمستفتي  وينبغي  استفتاؤهم،  ينبغي  ال  حاله 

 . والكفاية

املواقع اإللكرتونية شخصيات اعتبارية، فينطبق عليها ما ينطبق عىل الشخصيات الطبيعية، فمن استفاض عنده اخلرب   •

موقع   وسائل بأهلية  تكون  أال  وينبغي  فال،  وإال  عليه،  االعتامد  يف  عليه  فال حرج  العلم،  أهل  له  زكاه  أو  إلكرتوين، 

التواصل احلديثة سبباً يف قطع الصلة املبارشة بني أهل العلم وحمبيهم من طلبة العلم أو العوام، ملا يف املخالطة من الرتبية  

 .والتوجيه الذي ال حيصل من التواصل عن بعد

حرج يف تعلم القرآن وعلوم الرشيعة من برامج الذكاء االصطناعي التي جييزها ثقات أهل العلم، مع التأكيد عىل أن   ال •

 .املشافهة والتلقي املبارش أمثل صور التعليم الرشعي

ال يفيض به التأكيد عىل ما سبق للمجمع تقريره من أنه ال ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بني املفتني، حتى   •

 !تتبع األيرس، أو الوساوس القهرية التي تعنته، وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل  بقصدذلك إىل التحلل من قيد التكليف  

 

  موقف أهل العلم من زالت العلامء

 والتقعيد.زلة العامل يراد هبا: خطؤه وجمانبته الصواب باجتهاد يف آحاد املسائل، مع سالمة أصوله يف االستدالل   •

اتفق العلامء عىل أن زالت العلامء ال يعول عليها، وال تعترب قواًل يعتد به يف مسائل اخلالف؛ ألهنا مل تصدر عن نظر  •

 .رشعي معترب، وإنام كان صدروها ملجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته

نهم؛ اعتبارا جلانب التأويل، بل يرد  ال ينبغي التشنيع عىل ثقات أهل العلم بام ينسب إليهم من زالت، وال تطيريها ع •

 . خطؤهم، وحيفظ هلم قدرهم، بال إفراط وال تفريط
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 مشاهدة األفالم التي جتسد الرموز الدينية املقدسة

 .اجتهاد حمل فهو  غريهم متثيل أمااتفق أهل العلم عىل حتريم متثيل املالئكة والنبيني، ومتثيل أمهات املؤمنني،  •

املشاهدة أوسع من باب التمثيل، وليس كل ما منع متثيله منعت مشاهدته، بل يدور األمر يف ذلك يف فلك املوازنة باب   •

 . بني املصالح واملفاسد

يرخص يف مشاهدة ما غلبت مصاحله من هذه االفالم، ومل يتضمن حتريضا عىل رشك، أو بدعة مغلظة، أو فجور ظاهر،   •

 وقد تغتفر املفسدة املرجوحة فيام يغمرها من املصالح الراجحة. 

 

 نوازل اجتامعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل احلديثة 

 ي تشتمل عىل بعض املناكراالشرتاك يف وسائل التواصل االجتامعي الت

املناكر اجلزئية، ويتقي   • الكلية، وإن اعرتض يف طريقها بعض  املصالح  إقامة  اهلل يف هذه املناكر ما املكلف  األصل هو 

 . استطاع

احلكم عىل وسائل التواصل االجتامعي مبني عىل ما يقدم فيها، فإن كان مرشوعا ال مساس له بالدين او اخللق كانت  •

كانت  بالضار  النافع  اختلط  وإن  املخالفة،  بتفاوت درجة هذه  املنع  وتتفاوت درجة  منعت،  وإال  املشاركة مرشوعة، 

 .العربة بام غلب

األصل يف االشرتاك يف وسائل التواصل االجتامعي التي تشتمل عىل املناكر الغالبة هو املباعدة واالحتياط، ما مل يتضمن  •

 .اهلل يف هذه املناكر ما استطاعاملكلف ، فتقام هذه املصالح، ويتقى مصالح علمية، أو دعوية راجحة

 

 املرأة ونوازل التقنية

 صداقة املرأة لغري املحارم يف العامل االفرتايض 

 . األصل يف العالقة بني اجلنسني هو التصون والغض من األبصار •
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 الزوجية أو املحرمية. ال تعرف الرشيعة خصوصية عالقة مغلقة بني رجل وامرأة خارج إطار  •

التخاطب بني  • الناس، وال حرج يف  التي تكون عىل مأل من  املفتوحة  العامة  التعليمية والدعوية  ال حرج يف الصالت 

 .اجلنسني باملعروف، إذا وجد املقتيض، وأمنت الفتنة والريبة، ومل يكن التخاطب ملجرد الثرثرة وتزجية األوقات

عروف أن كل ما يستحيا منه، ويكره أصحاب املروءة من الناس أن يطلع عليه، فهو من  الضابط يف اعتبار املحادثة بامل •

 .  املنكر الذي جيب جتنبه

 وضع صورة للمرأة بحجاهبا للتعريف بنفسها يف وسائل التواصل  

لرشعية، حرم الشارع النظر بشهوة، ورتب اإلثم عىل الناظر املفتون وحده، إذا كان الطرف اآلخر ملتزماً بالضوابط ا •

 .وإال أثم اجلميع

ملتزمة   • وهي  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  الشخصية،  لصورهتا  املحجبة  املرأة  وضع  يف  للمصلحة  يرخص 

 بالضوابط الرشعية، من احلجاب الرشعي، وعدم وضع املكياج، واجلدية يف الصورة. 

صورها عىل وسائل التواصل االجتامعي، ألن ما رخص فيه للحاجة يقدر بقدرها، فينبغي للمحجبة أال تكثر من وضع   •

 . اهلدف هو التعريف هبويتها، وليس استعراض املحاسن، واالستكثار من املتابعني واملعجبني

 

 مشاركة املرأة يف برامج مسجلة أو مبثوثة عىل اهلواء 

جمامع   • يف  أن حتارض  اإلسالم  ديار  الدعوي خارج  للعمل  املؤهلة  املسلمة  للمرأة  مجيًعا  جيوز  والنساء  للرجال  خمتلطة 

بالقول   واخلضوع  التربج  جتنب  مثل  الرشعية،  الضوابط  ظل  يف  وذلك  له(،  لتعينها  أو  فيه  حتارض  فيام  )لتخصصها 

 .واالختالط املحرم

جيوز للمرأة املسلمة يف ظل هذه الضوابط أن تشارك يف برامج تلفازية نسائية يشاهدها الرجال والنساء. وأن تشارك يف  •

اءات دعوية عامة متلفزة، متى كانت مربزة يف ذلك، مع التأكيد عىل جتنب التربج بزينة، وهو األمر الذي عمت به لق

 .البلوى يف هذا املجال
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 اخللوة ووسائل التواصل االجتامعي؟

ساد، ويرخص األصل يف اخللوة املحرمة أهنا اخللوة باألجساد. ويمنع من خلوة احلديث ما يكون ذريعة للفتنة وسببا للف •

فيام أمنت فيه الفتنة، ودعت إليه احلاجة، عىل أن تقدر احلاجة بقدرها، مع التوقر والتصون، وحراسة الفضيلة يف العالقة  

 .بني اجلنسني

فإن األمر يف ذلك واسع ألهنا   • إليها،  الطالب اآلخرين  انضامم  الغرفة مفتوحة يف وقت املحارضة، وينتظر  إذا كانت 

 ليست هذه بخلوة. 

  

 التصوير بني الزوجني للحاجة

التواصل، لسهولة اخرتاقها،  • العورات عرب وسائل  توقي كشف  وينبغي  للحاجة،  الزوجني  بني  التصوير  يرخص يف 

 فضال عن عدم مسيس احلاجة إىل ذلك

 .سرت العورة يكون عن غري املحارم، فال حرج يف تواصل املرأة مع حمارمها بغري حجاب رشعي •

 

 اإلشادة واإلعجاب باإلبداعات العلمية والثقافيةتبادل 

يرخص يف تبادل اإلشادة واإلعجاب باإلبداعات العلمية والثقافية من الرجال والنساء عىل حد سواء، عىل أن يكون   •

 . ويف غري ريبة ، وعىل املأل ،ذلك باملعروف

 . ازلة بني اجلنسنييرخص يف تبادل االشكال الكرتونية )املوجي( عىل املال عىل أال تتضمن مغ •

 

 تبادل املشاعر العاطفية بني اجلنسني قبل الزواج 

ال جيوز تبادل املشاعر العاطفية بني اجلنسني قبل الزواج، ألنه وسيلة إىل الفتنة، وذريعة إىل الوقوع يف الفاحشة، خصوصا  •

ضلة. وال بأس بالتحدث يف زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين عىل النفوس وفسدت األخالق وانحدرت القيم الفا

مع املرأة األجنبية باملعروف يف غري خلوة وال ريبة، إذا وجد مقتض لذلك من رضورة أو حاجة معتربة سواء أكانت  

 دينية أم دنيوية. 
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يرخص يف املقاطع النافعة وإن تضمنت بعض الشوائب كاملعازف وصور املتربجات ونحوه: إن غلب خريها، وظهرت   •

 إليها، فيستفاد من اخلري الراجح، وينبه عىل الرش املرجوح، وجيتهد يف تقليل مفاسده. احلاجة 

 

 حكم األلعاب االلكرتونية التي تشوهبا بعض املنكرات

 اللعب باأللعاب اإللكرتونية من الرتويح املباح، ما مل يؤّد إىل فعل حمرم أو ترك واجب.   •

 . الطاقة قدر الرشعية املناكر بعض  تشوهبا التي اإللكرتونية األلعاب عن والتنزه املباعدة ينبغي •

املناكر ما تعلق بفتنة الشبهات، كاحتوائها عىل رموز أو شعارات كفرية، أو تعلقت بفتنة الشهوات كوجود   هذه   ومن •

 املوسيقى وفتنة النساء العاريات، إال إذا متكن املُستخدم من حجب املحتويات املحرمة 

عن ذكر اهلل وعن الصالة. أو ملنافاهتا    يصد  قد  مما  اجلملة  يف  لكوهنا  األلعاب،  هذه  من  فيه  يرخص   فيام  غراقاالست  ينبغي  ال •

 .  للغاية التي خلق اإلنسان من أجلها، فضال عام قد تتضمنه من اإلرساف املحرم.

 

 مدى املسؤولية عام يرتتب عىل استخدام اإلنسان اآليل والذكاء االصطناعي

االصطناعي: • الذكاء  أدوات  من  أداة  استخدم  فمن  التعدي،  أو  التفريط  مناطه  ُمربجمة،   التضمني  آلة  أو  آلياً  إنساناً 

باً عىل استخدامها، فتسبب بإيقاع أذى   استخداماً صحيحاً ضمن املواصفات واملعايري املتعارف عليها، وكان مؤهالً مدرَّ

م.  أو خسارة عىل غريه، فال إثم وال ضامن عىل املستخد 

 

 اخرتاق الربيد اإللكرتوين 

اخلصوصيات من املناكر املحرمة رشعا، واملجرمة قانونا، سواء من خالل الربيد اإللكرتوين أم  تتبع العورات وانتهاك   •

 من خالل غريه

 أهل اإلسالم وأهل العهد يف ذلك سواء، فإن املسلم يعصمه إيامنه، وغري املسلم يعصمه أمانه •

 االعتداء عىل حقوق اآلخرين. األصل يف اخرتاق املواقع والصفحات اإللكرتونية املنع والتحريم، ملا فيه من  •
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، ال حرج يف اخرتاق الربيد اإللكرتوين للمفسدين يف األرض واللصوص، لقطع رشهم، ودفع رضرهم ودفع صياهلم •

ال حرج يف استطالع أخبار العدو املحارب يف زمن احلرب، فإن رسايا االستطالع من أهم الرسايا التي يتوقف عليها و

العسكرية، ول العمليات  أو  نجاح  الناس  الدولة، وال مدخل يف ذلك آلحاد  إىل  املوكولة  السيادة  أعامل  كن ذلك من 

العمل يف جمال االستطالع احلريب ال يعني سقوط التكاليف، فال تستباح به املناكر، وال  ، وال خيفى أن هليةألاملؤسسات ا

 اجلفاء يف استعامهلا.  ترتك به الفرائض، وال حرج يف الرتخص بالرخص الرشعية بضوابطها، رشيطة عدم

 

 نوازل التكنولوجيا املتعلقة باملعامالت املالية 

 الصدقة  االقرتاض بالربا من أجل 

ال جيوز االقرتاض بالربا من أجل صدقة تطوع، فمن غلب عىل ظنه عجزه عن السداد يف فرتة السامح التي يف بطاقات  •

 .الكريديت كارد، فال ينبغي له التصدق من خالهلا

 االقرتاض بالربا لبذل الزكاة الواجبة

ال جيوز االقرتاض بالربا لبذل الزكاة الواجبة، ومن مل جيد سيولة ساغ له تأخريها إىل ميرسة، وال حرج عىل املُتَصدق  •

 عليه أو املؤسسة اخلريية التي جتمع الزكوات يف قبول ما يصلها عرب هذه البطاقات االئتامنية. 

 

 ة عىل شبكة اإلنرتنتتصميم املواقع التجاري

ال حرج يف إنشاء أو تصميم املواقع التجارية عىل شبكة اإلنرتنت برشط خلوها يف بنيتها األساسية من املحاذير الرشعية،  •

كإنشاء مواقع الرتويج لسلع، أو خدمات، أو أنشطة حمرمة، أو استخدام أدوات ووسائل حمرمة يف الرتويج لسلع أو  

 .ما إن استخدمت الحقا يف أنشطة حمرمة فتلك مسئولية املستخدمخدمات أو أنشطة مباحة، أ
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 وضع صور النساء العاريات لرتويج املنتجات 

األصل منع صور النساء العاريات لرتويج املنتجات، وعند احلاجة تطمس مواضع العورة من الصورة، أو يوضع ما   •

 يسمى بـ: )الضبابية( عليها. 

 . وحدها، أو الشعر وحده، ونحوه خالف بني اهل العلم، والظاهر الرخصة للحاجةويف وضع أجزاء البدن كاليد  •

 

 الضوابط الفقهية للبيع باإلنرتنت 

تتمثل الضوابط الفقهية واألخالقية العامة للبيع باإلنرتنت فيام ييل: مرشوعية حمل العقد، وحتقق القبض ملحل العقد  •

، بام ينفي القرصنة اإللكرتونية  املتعاقدين إلكرتونيًا بوسائل معتمدة يف القانونبحسب نوع العقد، والتحقق من هوية  

 .واالحتياط لضياع األموال بالغش والتزوير عىل اإلنرتنت وعدم الغبن الفاحش والغرر الفاحش

أخذ أحكام التعاقد إبرام العقد باستخدام املحادثة الصوتية أو املحادثة بالصوت والصورة بني املتعاقدين عرب اإلنرتنت ي •

 . بني حارضين

 . يأخذ أحكام التعاقد بني حارضين eBayبيع املزاد بني املتعاقدين عرب اإلنرتنت مثل  •

 والوكالة بني املتعاقدين عرب اإلنرتنت يأخذ أحكام التعاقد بني حارضين.   والضامن عقد القرض •

 عىل  يدل  ما  صدور  وعدم  والقبول،  اإلجياب  وتطابق   –  والوكالة  واإليصاء  الوصية  عدا  –ويشرتط له احتاد املجلس   •

 . العرف بحسب والقبول  اإلجياب بني واملواالة التعاقد، عن العاقدين أحد إعراض

 

 البيع والشاء عرب مواقع اإلنرتنت أو مواقع البيع باملزاد

املبيع مملوكاً للبائع إال ما استثني،   • البيع عموما كون  كبيع السلم، سواء أكان عرب مواقع اإلنرتنت أم يشرتط لصحة 

 .غريها

 ،والثاين بيع يشء موصوف يف ذمتهالبائع،  والفرق بني بيع ما ال يملك وبيع السلم هو أن األول بيع أعيان ال يملكها   •

يمكن أن يوفر مثله من أية جهة، ككيل أو وزن معني من حبوب بصفات حمددة أو سيارة جديدة بصفات حمددة أو  

 جهاز هاتف جديد بصفات حمددة. 
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 . يف اشرتاط قبض السلع قبل بيعها خالف فقهي، والراجح وجوب قبض املبيع مطلقا قبل بيعه •

ا • أو  باليد،  يًّا يف حالة األخذ  القابض،  القبض كام يكون حسِّ النقل والتحويل إىل حوزة  أو  الطعام،  الوزن يف  أو  لكيل 

ا.   يتحقق كذلك اعتباًرا وحكاًم، بالتخلية مع التمكني من الترصف، ولو مل يوجد القبض حسًّ

ختتلف كيفية قبض األشياء بحسب حاهلا، واختالف األعراف فيام يكون قبًضا هلا، فإن القبض مطلق يف الرشع يرجع   •

 إىل العرف. يف تقديره 

 :الطرق املرشوعة يف بيع السلع عرب مواقع اإلنرتنت •

 .أي بيع السلع بعد متلكها وانتقاهلا إىل ضامنه : الطريقة األوىل: البيع املعتاد .1

َلم: .2 َلُم هو بيُع موصوٍف يف الّذّمة مؤّجل  التسليم بثمٍن معّجل، وطريقة تطبيقه    الطريقة الثانية: بيع السَّ السَّ

لَع التي يمكنه توفرُيها للمشرتي، بعد وصفها وصفا تاما نافيا للجهالة، هنا: أن  َيعرض التاجُر يف موقعه السِّ

ن أي جهة شاء.   ثم يبيعها ملن يطلبها، رشيطة تعجيل الثمن، ثم يوّفرها م 

لقاء أجر    وذلك بالوساطة بني البائع واملشرتي، إلمتام الصفقة، أو الداللة عليها  الطريقة الثالثة: السمرسة: .3

 . معني، وأخذ السمرسة جائز، برشط علم من يدفعها، وخلوها من التغرير والتدليس والكذب

وذلك بأن يكون وكيال عن البائع يف بيع السلعة نيابة عنه ملن يطلب رشاءها، مقابل    الطريقة الرابعة: الوكالة: .4

 أجر معلوم 

 . رشوطههي طريقة بيع الّسَلم إذا استوىف مجيعا أنسب هذه الطرق  : السلم أنسب هذه الطرق مجيعا •

 

 التجارة يف الذهب والفضة عن بعد 

 . يشرتط للتجارة يف الذهب والفضة تقابض البدلني يف املجلس، حقيقة أو حكاًم، والتامثل عند احتاد اجلنس •

يقوم القبض احلكمي مقام القبض احلقيقي إذا جرى به العرف التجاري العام، وحتقق التنجيز يف بيع األموال الربوية،  •

 .و ديناأفلم يكن القبض مؤجال 

 .و الفضة لعدم حتقق التقابض املطلوب رشًعاأال جتوز البيوع اآلجلة، أو املستقبلية؛ يف بيع الذهب  •

 عىل أن يتم التعاقد والتقابض مستقبال بسعر الرصف عند إبرام العقد.  ،بيع الذهب والفضةال حرج يف املواعدة يف  •
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 ال خيتلف احلكم يف ذلك باختالف عيار الذهب، أو جدته وقدمه.  •

 بيع السبائك الذهبية

ها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبًضا حقيقيًّا.  •
 يتحّقق القبض احلقيقي للسبيكة بقبض عين 

حلكمّي بتعيني السبيكة، ومتكني املشرتي من الترصف هبا، أو بقبض شهادة متثل ملك سبيكة معينة ويتحقق القبض ا •

بختمها أو بتحديد أرقامها، ونحوها من العالمات املميزة هلا عن غريها، عىل أن تكون الشهادة صادرة يف يوم إنشاء  

 لسبيكة املشرتاة قبًضا حسيًّا متى ما شاء.التعاقد من جهات معتربة قانوًنا وعرًفا، بحيث ختول للمشرتي قبض ا

ثمنها،   • السابق، مع سداد  النحو  احلكمي عىل  القبض  والفضة عند حتقق  للذهب  الدفرتي  والبيع  الرشاء  ال حرج يف 

 ومتكينه من الترصف فيها متى شاء، وال حرج يف إبقائها لدى البنك، وتوكيله ببيعها عند ارتفاع قيمتها 

 

 البطاقات البنكيةرشاء الذهب والفضة ب

 (    DEBIT CARDجيوز رشاء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة احلسم الفوري لتحقق التقابض )  •

االئتامن واحلسم اآلجل  ال   • ببطاقة  النقود  أو  الفضة  أو  الذهب  املؤسسة إال  جيوز رشاء  دفع  فيها  التي يمكن  يف احلالة 

 وال جيوز مع التأجيل  (CREDIT CARD) املصدرة املبلغ إىل قابـل البطاقة دون أجل

وال    -وهو ممكن-إذا أمكن عدم قبول بطاقات االئتامن    ATMال حرج يف االستثامر يف عىل ماكينة السحب النقدي   •

الساحات  وتكون يف  املسجد،  التسهيل عىل رواد  بنية  االستضافة  أو  اإلجارة  املسجد عىل سبيل  حرج يف وضعها يف 

 املسجد جتنيبًا للتجارة يف املسجد.  محراخلارجية بعيًدا عن 

 أما إذا كانت املاكينة تقبل تلك البطاقات الربوية فال جيوز االستثامر فيها ملا فيها من اإلعانة عىل الربا.  •

 

 الرقمية املشفرة بالعمالتالتعامل 

 للتعامل، ومنها:  الرشعية بالضوابط االلتزام تمّ  متى للمنع منه لإلباحة أقرب املشفرة بالعمالت التعامل •

مرشوعية كل من: الغرض من اإلصدار، وطريقة اإلصدار، وطرق استثامر الغطاء، وأنشطة املرشوعات املمولة   .1

 باإلصدار.
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 اتسام املرشوع باجلدية واملصداقية واملوثوقية.  .2

 استناد العملة إىل مرشوع حقيقي وليس جمرد طرح للمضاربة.   .3

   اجلنس ألهنا نقود، والتقابض فقط عند اختالف اجلنس التامثل والتقابض عند احتاد .4

  تكتنف   التي  املخاطر  عىل  التنبيه  ينفي  وال  العمالت؛  هذه  يف  االستثامر  عىل  املطلق  التشجيع  يعني  ال  باإلباحة  القول •

جيب احلذر  د، كام  البال  بعض   يف  وطنية  قيود  أو  مضاربة   موجات  من  الرئيسة  العمالت  له  تتعرض  ما  بسبب  هبا  التعامل

من العمالت الرقمية املشفرة ) تسمى أيضاً التوكنز أو رموز املنفعة ( التي ال تسندها مرشوعات حقيقية تتمتع بجدوى  

 موثوق هبا.

  النقود   عىل  ايًض أ  ينطبق  ما  منها  ألن  باملنع  للقول  تكفي  ال  املشفرة  النقود  حلظر  العلم  أهل  بعض   ساقها  التي  األسباب •

كون النقود املشفرة ال تصدر من جهة حكومية مركزية، وليس    : الصادرة عن البنوك املركزية. ومن هذه املآخذ  الورقية

ذلك  وأّن  قانونية،  كعمالت  هبا  الرسمي  االعرتاف  وعدم  احلكومي،  والضامن  املادي  الغطاء  وغياب  ذاتية،  قيمة  هلا 

ية املتعاملني، واالضطراب الكبري يف أسعارها، وال خيفى أن كثريا من ُيفقدها القوة اإلبرائية امللزمة، واجلهالة املتعلقة هبو

 . تجدات هذه العمالتسهذه املآخذ موضع نظر يف ظل م

 الطريقة   هي  هذه  ألن  تشني  البلوك  شبكة  عىل  املتعاملني   بأسامء  بنقلها  حيصل  املشفرة  العمالت  هبذه  التعامل  يف  القبض •

 . امللكية، وبدون التوثيق عىل البلوك تشني فإن هذه العمالت ال حقيقة هلا ونقل القبض  إلثبات الوحيدة

التعامل هبا ما أمكن، ملا يشوهبا من شبهة الغرر والتقلبات   • وإن املجمع ليدعو إىل توخي احلذر واحليطة الكاملة عند 

 .الرسيعة

 

 التعدين يف العمالت الرقمية املشفرة

استخراج مزيٍد من وحدات العمالت املشفرة وإىل التحقق من صحة املعامالت التي جتري  التعدين عملية هادفة إىل   •

 عىل شبكة البلوك تشني وتوثيقها وإضافتها إىل سلسلة الكتل. 

 يوجد حاليًا صورتان للتعدين:  •

 .هو السائد يف بلوك تشني بتكوين PoW العمل بإثبات التعدين .1
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املال    حاليا  املستخدمكوهو    PoS  احلصة  بإثبات  والتعدين .2 ن إيداع مبلغ من  املُعدِّ يف منصة بينانس، وجيب عىل 

 .مقدماً لضامن اجلدية واحلصول عىل أولوية يف التعدين

يف التعدين املبارش، ُتعترب املكافأة التي يتقاضاها املُعّدنون من الّدخل املباح، ويمكن خترجيها عىل عقد اجلعالة أو اإلجارة  •

 .مستقل عن جمموع املُعدننيألن الشبكة طرف 

ويف التعدين غري املبارش، يقوم املعّدنون باستئجار األجهزة أو االنضامم باجلهاز الشخيص املجهز بوسائل التعدين إىل   •

جمموعات تعدين، أو من خالل منصات تعدين. ويف حال املنصات يمكن لألفراد الذين لدهيم فائض أن يستثمروا يف  

احلصة بالوكالة مع املنصات، وذلك بتقديم أمواهلم أو حصصهم، ويكون االتفاق عندئذ عىل أساس  التعدين بإثبات  

املشاركة يف احلصول عىل نسبة من عائد التعدين الفعيل فهذا نوع من املضاربة الرشعية، لكن إذا كان االتفاق عىل دفع  

 عوائد ثابتة فتلك مضاربة فاسدة ُتلحقها بالربا. 

لعقود الذكية التي متثل قروًضا ربوية أو أّي معامالت حمرمة، وقد يكون هو الغالب عىل أعامل بعض  ال جيوز توثيق ا •

ن ألن العقود املطلوب توثيقها ال يمكن التمييز  املنصات. وألن معرفة العقود املحرمة من غريها ليس مما ُيدركه املُعدِّ

ن البحث عن القرائن يف هذه احلالة بالنظر إىل نشاط املنصة التي جيري    فيام بينها من هذا الوجه، لذلك وجب عىل املُعدِّ

  عليها التعدين، والعمل باالحتياط وغلبة الظن.

 .ينبغي النظر يف رشوط العقد يف كل صورة لئال يتضمن رشوًطا منافية ملقتىض العقد •

 

 NFTs   حكم التعامل مع

ومنها ما ،  منها ما هو عىل أصل اإلباحة اذا كان فيه منفعة مباحةفيها تفصيل: ف   NFTs األصول أو الرموز غري القابلة لالستبدال

فيه منفع  يمنع مل يكن  بالباطل.  يكون حينئذ  ألنه  ةاذا  الناس  العورات ، كصور  ملًا يتضمنه من حمرمات  يمنع  او من أكل أموال 

   ونحوه.والنساء املتربجات، وما حيرم تصويره كتجسيد اهلل جل جالله واألنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم  
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