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  المقدمـة

  
حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونتوكل عليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا إن احلمد هللا 

وسيئات أعمالنا من يهده اهللا، فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا 
  وحده ال شريك له، وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله.

   .102آل عمران :  �  اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا � 
ُهَما�  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ رَِجاًال   يَاأَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  . 1النساء :  � َواتـُقوا اللَه الِذي تـََتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباَكِثيًرا َوِنَساًء 
وَبُكْم يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُ  � 

  71- 70األحزاب :   �َمْن يُِطْع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما وَ 
  أّما بعد:

نظام ل م د ،  تعرضنا فيها ما يتعلق بفقه املاسرت فهذه مطبوعة بيداغوجية موجهة  لطلبة 
هذه املطبوعة وفق املقرر اجلامعي، مع العلم بأننا اعتمدنا على جمموعة من الكتب يف إعداد  ستجداتامل

أمهها كتاب  فقه النوازل حملمد بن حسني اجليزاين ، وذلك الستيعابه للمقرر اجلامعي ، وعلى االت 
  العلمية ، و الشبكة العنكبوتية .

نسأل املوىل العلّي القدير بامسه األعظم أن جيعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع  هذا و 
لى اهللا بعزيز وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر به طالب العلم، وما ذلك ع

  دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة 

 للحياة فقه هو بل ، الفالسفة كنظريات فقط الكتب يف ميتة نظريات جمرد ليس اإلسالمي الفقهإن 
 ، حبركتها مرتبطاً  دائما احلياة يواكب فالفقه ، للحياة قانوناً  أنزهلا وجل عز اهللا أنزهلا اليت الشريعة ألن

 وجل عز اهللا يتقون الذين اتهدين وأيدي املفتني وأيدي القضاة أيدي على يزدهر االرتباط ذا ويزدهر
 وكتب النوازل كتب فليقرأ الكتب يف االزدهار هلذا أمثلة يتلمس أن أراد من ، األحكام بيان يف

 لو اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم لشيخ جمموعها أو الفتاوى خمتصر تقرأ فعندما ، الفتاوى وكتب الواقعات
 ، واالقتصادية السياسية نواحيها بكل كاملة حياة تقرأ فإنك كله اموع هذا تقرأ أن لك قدر

 تيمية ابن اإلسالم شيخ جغرف األجزاء بعض ففي ، اجلغرافية حىت بل...  والثقافية ، واالجتماعية
 العامل حالة تصوير يف تلك كتابته من أعجب رأيت ما ، وقته يف اإلسالمي للعامل السياسية املناطق

 وحال الشام وحال العراق حال بني:  عصره يف واالجتماعية والسياسية العقدية الناحية من اإلسالمي
 ، باحلياة الفقه يرتبط كيف ترى قرأته إذا الكتب من كتاب فهذا.  األقطار من ذلك وغري ، احلجاز
 لو بالواقع باحلياة مرتبطاً  الفقه كان عنهم اهللا رضي الصحابة عهد ويف ، احلياة الفقه يواكب كيف
 مسألة يفرتضون الفقهاء كان ما ، التسمية هذه لصحت ، املعىن ذا الواقع فقه أو واقعياً  فقهاً  مسيناه

 يف نصاً  جيدوا مل وإذا الفتوى فتصدر فيسألون تنزل والنازلة ، تقع الواقعة كانت بل أبداً  املسائل من
  )1( . مجاعياً  االجتهاد كان ورمبا ، هلا احلكم استخراج يف اجتهدوا النازلة

   مستجدات :تعريف فقه ال

  تعريف الفقه
  أوال ـ تعريف الفقه : 

 وسوف نتناوله بشقيه اللغوي واالصطالحي على النحو اآليت : 

                                                           
 77: فقه النوازل والواقعات، جملة البيان املنورة املدينة يف اإلسالمية باجلامعة التدريس هيئة عضو  القارئ الفتاح عبد بن العزيز عبد  - 1
 /8   
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  تعريف الفقه لغة : - 1

الِفْقُه الفهم , يقال َفِقَه الرجل ِفْقًها , مث خص به علم الشريعة , والعامل به َفِقيه , وتفقه إذا تعاطى 
   )1( ذلك, وفاقهه باحثه يف العلم .

"فقه الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول : بن فارس قال ا
قه، مث اختص بذلك علم فاحلديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون ال يفقه وال ينفقهت 

  )2( الشريعة فقيل لكل عامل باحلالل واحلرام فقيه، وأفقهتك الشيء إذا بينته لك"

  والفقه مبعىن الفهم ورد يف آيات كثرية منها :

  .  )3( �ا تـَُقوُل قَاُلوا يَاُشَعْيُب َما نـَْفَقُه َكِثريًا ِمم  �قوله تعاىل: 

 ُتَسبُح َلُه السَماَواُت السْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهن َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال يَُسبُح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال  �و قوله تعاىل: 
  .  )4( �تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم إِنُه َكاَن َحِليًما َغُفورًا 

َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فـَْوِقُكْم أَْو ِمْن َحتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو ُقْل هُ  �و قوله تعاىل:  َو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ
  .  )5( �يـَْلِبَسُكْم ِشيَـًعا َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض انظُْر َكْيَف ُنَصرُف اْآليَاِت َلَعلُهْم يـَْفَقُهوَن 

عن ابن عباس  قال:"وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده بني كتفي ـ  :النبوية الشريفة  السنةيف و 
  .)6(أو قال : على منكيب ـ فقال : اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل."

  : ـ تعريف الفقه اصطالحا 2
                                                           

  . 291/  4, الفريوزأبادي : القاموس احمليط   423الرازي : خمتار الصحاح  )1( 
  . 21جـ 4/442معجم مقاييس اللغة  )2( 

  .91 :هود   )3( 

  .44 :اإلسراء   )4( 
  .65 :نعام ألا  )5( 
, واحلاكم : املستدرك , كتاب : معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم , باب: ذكر عبد اهللا بن عبد املطلب  517/  1أمحد : املسند  )6( 

, ويف رواية اإلمام البخاري : عن ابن عباس قال : ضمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال : " اللهم  615/  3(رضي اهللا عنهما) 
  . 1/41العلم , باب : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم "اللهم علمه الكتاب."  علمه الكتاب", كتاب :
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اإلسالم استعمل هذا اللفظ يف الداللة  يف صدرالفهم والعلم ، و  كان العرب يطلقون كلمة الفقه على
فهم األحكام الشرعية كلها أي أحكام العقائد واألخالق واألحكام العملية فكانت كلمة الفقه  على

األئمة أصحاب املذاهب, حيث عرفه أبو  واستمر هذا االستعمال إىل عصر ,الدينمرادفة للشريعة و 
لعلم العقائد  فنالحظ بأن هذا التعريف عام وشامل )1(حنيفة بأنه : " معرفة النفس ما هلا وما عليها " 

واألخالق واألحكام العملية , وكان اإلمام أبو حنيفة ( رمحه اهللا) يسمي علم الكالم بالفقه األكرب. 
  لكونه يتعلق بالعقائد املتصلة باهللا عز وجل . 

إمنا الفقيه املعرض عن الدنيا " : (رمحه اهللا) احلسن البصري اإلمام يقول  هذا املعىن العام للفقه ويف  
الورع الكاف عن أعراض املسلمني العفيف عن  ,البصري بدينه املداوم على عبادة ربه, الراغب يف اآلخرة

    ".أمواهلم الناصح جلماعتهم

  فالفقه يف صدر اإلسالم كان يطلق على فقه وإدراك أحكام الدين .

ند  مروان بن خرج  زيد بن ثابت  من ع : عن  عبد الرمحن بن أبان بن عثمان  ، عن  أبيه  قال 
احلكم  بنصف النهار ، قال : فقلت : ما خرج هذه الساعة من عند  مروان  إال وقد سأله عن شيء ، 
فأتيته فسألته ، فقال : نعم ، سألين عن حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : "نضر 

رب حامل فقه ليس بفقيه ، و رب اهللا امرءاً مسع منا حديثا فحفظه ، فأداه إىل من هو أحفظ منه ، ف
                                          )2( .حامل فقه إىل من هو أفقه منه"

وبعد ذلك دخل على املعىن العام التخصيص , حيث خص الفقه بالعلم باألحكام الشرعية العملية 
  حيث ُعرف مبا يأيت : 

" العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها عرفه أصحاب اإلمام الشافعي (رمحه اهللا) بقوهلم : 
 )3( التفصيلية" .

                                                           

  . 3الشوكاين : إرشاد الفحول   )1( 
 1/84, وابن ماجه : السنن  1/98, أمحذ : املسند  322/  3أبو داود , كتاب : أول كتاب العلم , باب : فضل نشر العلم   )2( 

– 85.  
  . 23/  1 اإلسنوي : اية السول    )3( 
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عرفه اإلمام أبو حامد الغزايل (رمحه اهللا) بقوله : " العلم جبملة من األحكام الشرعية الثابتة ألفعال 
  )1( املكلفني خاصة ."

ة الفروعية بالنظر وعرفه اإلمام اآلمدي (رمحه اهللا) بقوله : " العلم احلاصل جبملة من األحكام الشرعي
 )2(واالستدالل " . 

باألحكام الشرعية العملية املكتسب  من أدلتها  وكان تطور تعريف الفقه قد انتهى إىل أنه : "العلم 
 )3( التفصيلية".

 )4(:  ـ شرح التعريف وإخراج المحترزات

ذكر اإلمام اآلمدي بأن الفهم مغاير للعلم, إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن , من جهة يئه  العلم: 
القتناص كل ما يرد عليه من مطالب , وإن مل يكن املتصف به عاملا , مثل العامي الفطن , وعلى هذا 

  )5( فكل عامل فهم , وليس كل فهم عاملا .

ي والظين , ألن األحكام الفقهية تثبت بكال الدليلني , و إدراك األحكام يكون بواسطة الدليل القطع
وكثري من األحكام الفقهية تستند على الدليل الظين , إذ لو حصرنا ثبوا على الدليل القطعي فقط 

   .لوقع احلرج , واملوىل عز وجل مل جيعل علينا يف هذا الدين من حرج 

حكم، وهو يف اللغة املنع والقضاء معا، يقال حكمت عليه كذا إذا منعته من  مفرده مجعاألحكام: 
  خالفة، وحكمت بني القوم فصلت بينهـم. 

واحلكم يف اصطالح األصوليني هو: (خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء أو ختيريا أو 
  وضعا)

                                                           

  .  1/4املستصفى  )1( 
  . 5/  1اإلحكام يف أصول األحكام  )2( 
  . 3, والشوكاين : إرشاد الفحول  4/   1, والغزايل : املستصفى  23 – 22/ 1ابن السبكي : مجع اجلوامع  وشرحه للمحلي   )3( 
  ( بتصرف ). 6 – 5/  1, واآلمدي : اإلحكام يف أصول األحكام  28 – 24/  1اإلسنوي : اية السول     )4( 
  . 5/  1اإلحكام يف أصول األحكام  )5( 
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مباشرة هللا تعاىل، فيدخل يف ذلك األحكام الواردة الشارع احلكيم، وهو اسوبة إىل ما كانت منالشرعيـــة: 
 ,)1( �َوىـَوَما يـَْنِطُق َعِن اهلَْ �الشريفة، لقوله تعاىل:  نبويةعن طريق القرآن الكرمي،و عن طريق السنة ال

  .دلة األمن  ذلك وكذلك ما كان منها عن طريق اإلمجاع والقياس وغري

األحكام العقلية كالكل أكرب من اجلزء , واإلثنني ضعف غري الشرعية مثل رج األحكام خنذا القيد و 
الواحد , واألحكام احلسية كالنار حمرقة , واألحكام الوضعية كرفع الفاعل, ونصب املفعول به وجعل 

   اجلمل بعد النكرات صفات وبعد املعارف أحوال .

ما تعلق  ذا القيد، فيخرج عالاألحكام الشرعية اليت تتعلق مبا صدر عن املكلف من أقوال وأفالعمليـــة: 
علم الكالم أو واليت تدخل يف وجود اهللا تعاىل وصفاته واملالئكة والكتب السماوية ك،لعقائد واألخالقبا

  علم التوحيد. 

  أي احلاصل فنخرج من هذا التعريف علم اهللا تعاىل ألنه غري مكتسب .: املكتسبة 

, وهو املوصل إىل الشيء سواء كان  )2( اللغة ما يستدل به األدلة مجع مفرده دليل وهو يف من األدلـــة:
حسيا أو معنويا خريا أو شرا , أم اصطالحا :"فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إىل حكم شرعي 

عملي على سبيل القطع أو الظن ", ويرى بعض األصوليني أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه 
بيل القطع, أما ما يتوصل بصحيح النظر فيه إىل احلكم الشرعي إىل احلكم الشرعي العملي على س

  العملي على سبيل الظن, فهو أمارة, ال دليل .

, وخيرج كذلك علم  اصطالحا، خللوه عن معرفة الدليلالفقه  خيرج علم العوام فال يعترب منوذا القيد  
الرسول صلى اهللا عليه وسلم , وعلم املالئكة , ألن علمهم حاصل بطريق الوحي والتلقي من الشارع 

   احلكيم .

                                                           
    . 3النجم:  )1(
  . 536الرازي : خمتار الصحاح  )2( 
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كقوله فيدل كل واحد منها على حكم جزئي  هي األدلة اجلزئية املتعلقة باملسائل الفرعية،  التفصيليـــة:
وجوب الصالة، يدل على دليل تفصيلي  , )1( � ْؤِمِنَني ِكَتاباً َمْوُقوتاً ِإن الصالَة َكاَنْت َعَلى اْلمُ  �تعاىل: 

 يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقونَ  �وكقوله تعاىل: 
ْنُكْم مِ  ....َشْهُر َرَمَضاَن الِذي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلناِس َوبـَيـَناٍت ِمْن اْهلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهدَ 

اليت األدلة اإلمجالية،  قيدوخيرج ذا ال , دليل تفصيلي على وجوب الصيام, )2(ُ◌ �الشهـَْر فـَْلَيُصْمه
  واإلمجاع والقياس.الشريفة النبوية الكرمي والسنة  لكتابكاتدرس من جهة حجيتها  

  تعريف المستجدات : 

  أوال ـ تعريف المستجدات لغة :

املستجدة، ومعناها يف اللغة من جتـدد الشـيء أي صـار جديـدا , وأجـّده  مفردها كلمة املستجدات 
 , ويراد ا القضايا املعاصرة نفسها.)3(وجّدده واستجده أي صريه جديدا 

   ـ تعريف المستجدات اصطالحا:ثانيا 

مجع مستجدة، ويراد ا الوقائع اجلديدة اليت حتتاج إىل حكم شرعي، وهي مرادفة للنوازل ذا املعىن 
   )4(ويكثر إطالقها عند املعاصرين على النوازل املعاصرة. 

املسـتجدات دون إضـافة كلمـة الفقهيـة ويـراد ـا كـل مسـألة جديـدة، سـواء  أنه قـد تطلـق  والمالحظ
لواقعة أو املقدرة، مث إن هذه املسألة اجلديدة قد تستدعي حكًما شرعًيا وقد كانت املسألة من قبيل ا

  ال تستدعيه، مبعىن أا قد تكون ملحة وقد ال تكون ملحة.

كم شرعي.فقهية فيقصد بذلك أن يتعلق ا حواقرتنت بكلمة  املستجداتأما إذا أطلقت   

القضايا املستجدة الذي يطلقونه على املسائل اجلديدة اليت استحدثها الناس ، ومل تكن معروفة من 
                                                           

   . 103النساء:-)1(
   . 185و  183البقرة :  -)2(
  . 93 صالرازي : خمتار الصحاح،  -)3(
    31عبد اهللا بن منصور العقيلي: نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية ،  ص  -)4(
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قبل ، وهذه املسائل يكثر السؤال عن حكمها الشرعي، فيجد أهل العلم يف بيان احلكم الشرعي هلا، 
ق  هذا اللفظ القائم على القواعد واألصول اليت يقوم عليها االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ، وإطال

(املستجدات ) على هذا املعىن إطالق حادث،وقد كان الفقهاء القدامى يطلقون عليه ألفاظ غري هذا 
  .)1(اللفظ كالنوازل و الوقائع

كما تطلق على القضايا اليت تغري موجب احلكم عليها نتيجة التطور الطبيعي ملعارف العصر 
  وعلومه أو نتيجة لضرورات العصر وحاجاته.

ق املستجدات أيضا على القضايا اليت اشرتك يف تكوينها أكثر مـن صـورة مـن الصـور القدميـة , وتطل
فإن كثريا مـن الفقهـاء السـابقني الـذين عرفـوا بأهـل الرتجـيح مل ميـنعهم التـزامهم مبـذاهب معينـة مـن ختـريج 

ك أحكـــام باجتهـــادام الشخصـــية ملســـائل وصـــور جديـــدة مـــن مســـائل قدميـــة  منصـــوص عليهـــا يف تلـــ
املذاهب قياسا عليها،أو إحلاقا بقواعد تلك املذاهب وأصوهلا،وكتب الفتاوى والنوازل مليئة باألمثلة علـى 

  هذا.

كمــا أن يف كتــب الفقــه مســائل منثــورًة كــان املتقــدمون يروــا مســتحيلة الوقــوع وقــد وقعــت بالفعــل،  
الصـناعي ،إىل غـري ذلـك مـن كانقالب اجلنس من الذكورة على األنوثة و بالعكس، و كمسـائل التلقـيح 

  .)2( املسائل...
  :فقه المستجداتب يعنى الذي العلم أسماء ـ 

  :مصطلحات عدة  فقه المستجداتب يُعىن الذي العلم على يطلق

  .النوازل فقه -1

  .الشخص يعيشها اليت احلياة فقه يعىن: الواقع فقه -2

 الشريعة مقاصد من تستنبط أحكامها فالنوازل للنوازل، مولدة هي الشريعة ومقاصد: املقاصد فقه -3
  .ا وتعلل

                                                           
 .155حممد إمساعيل حممد مشعل: أثر اخلالف الفقهي يف القواعد املختلف فيها، ومدى تطبيقها يف الفروع املعاصرة، ص -)1(
 .157املرجع نفسه، ص-)2(
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 وإبراز واالستقصاء بالبحث أوىل فهي اتمع أو للفرد كانت سواء النازلة أن يعىن: األولويّات فقه -4
  .اجلانب هذا يف األولويات من فهي. غريها من احلكم

  .يقارا أو يشبهها ما وبني بينها املوازنة النازلة؛ فقه إليضاح الوسائل أبرز من إن أي: املوازنات فقه -5

  واله بالشرح على النحو اآلتي:تونظرا النتشار مصطلح النوازل أكثر من غيره ن

  :تعريف النوازل

   لغة :تعريف النوازل ـ  1

 )1(. النوازِل:  ومجُعها بالَقْومِ  تـَْنزِلُ  الدْهر شدائد من الّشديدةُ :  الّنازلةُ 

 الواحدة املرّة:  والنـْزَلة ُسْفلٍ  إىل ُعْلوٍ  من أو الّدابّة عن فالنٌ  ونزل

 أُْخَرى مرّةً :  أي،  أْخَرى نـَْزَلةً  رآه ولقد: (  تعاىل قال

 انزلو  إذا والّضيف للقوم يُهّيأ ما:  والنـُزل

  يـُْزرع ما رَْيعُ :  والنـْزلُ 

 )2( فـَيَـْقَتِتال معاً  يـَْنزال أن احلرب يف املنازلةُ :  والنزال

 فيقولون َهَرم أَو َمْوت من م تـَْنزِلُ  والنوازِلِ  احلواِدثِ  عند وُتُسبه الّدْهرَ  َتُذم  َأن شْأُا كانَ  الَعَربو 
ُهم  ذلك ذََكروا وقد فَيُذمونه ذلك يَفعل الذي الدْهرَ  فَيْجَعُلون الدْهرُ  وأباَدهم وَحواِدثُه الدْهرِ  قـََوارِعُ  أصابـَتـْ

 ذلك عن وسلم عليه اهللا صلى النيب فنهاهم الَعزِيز ِكتابِه يف بذلك عنهم تعاَىل  اهللا وَأْخَرب  َأْشَعارهم يف
 َسَبْبتم ِإَذا فإنُكم اَألْشَياءَ  هِذه بُكم يـَْفَعلُ  الذي َتُسّبوا ال تْأِويل على. . "  الّدهرَ  َتُسبوا ال"  وقال

َا فاِعَلَها يـََقع فإمن  بْهر ال هلا الفاعلُ  ألنّه اهللا على الس3( . الد    (  

                                                           
  . 656/  11لسان العرب   - 1
  . 367/  7كتاب العني   - 2
  2848/  1تاج العروس   - 3
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  : ـ تعريف النوازل اصطالحا  2

  :واحلديث القدمي يف العلم أهل عند النازلة مفهوم خيتلف: اصطالحاً  - 

 يف القنوت مشروعية ذلك ومن: بالناس تنزل الدهر شدائد من الشديدة. ا ويراد تطلق القدمي ففي -1
  .الباب هذا يف املراد هذا وليس. النوازل

  : منها تعريفات بعدة النازلة عرفت احلديث ويف -2

  .واحلادثة املستجدة واملسائل الوقائع - أ

    )1(   .شرعي حكم إىل حتتاج اليت احلادثة - ب

  خاصة على: النوازل في اصطالح الحنفيةو ُتطلق 
الفتاوى والواقعات، وهي مسائل استنبطها اتهدون املتأخرون َلّما ُسئلوا عن ذلك، ومل جيدوا فيها رواية 

بن احلسن الشيباين، وأصحاب  حممد وأصحابعن أهل املذهب املتقدمني، وهم أصحاب أيب يوسف 
 يوسف أيب أصحاب فمن ا كثريون وهم  االجتهاد عصر ينقرض أن إىل جرا وهلم. . . أصحام

 أصحاب ومن  البخاري حفص وأيب اجلوزجاين سليمان وأيب مساعة بن وحممد رستم ابن:   مثل وحممد
 وأيب حيىي بن ونصر مقاتل بن وحممد سلمة بن وحممد مسلمة بن حممد:   مثل بعدهم ومن أصحاما

  )2( .هلم ظهرت لدالئل املذهب أصحاب خيالفوا أن هلم يتفق وقد  سالم بن القاسم:  نصر
القضايا «و ُتطلق النوازل في اصطالح المالكية خصوًصا في بالد األندلس والمغرب العربي على: 

   »   .والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبًقا للفقه اإلسالمي
  ثالثًا: شاع واشتهر عند الفقهاء عامة إطالق النازلة على:

  ان حكم.املسألة الواقعة اجلديدة اليت تتطلب اجتهاًدا وبي

                                                           
  . 471معجم لغة الفقهاء  -)1(
  . 1282/  2حاجي خليفة : كشف الظنون   - 2
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باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص يف حني نزول «ومن ذلك: قول ابن عبد الرب: 
  .  )1(»  النازلة

 النوازل اختص به الغرب اإلسالمي، و كتب النوازلبأن مصطلح  )2(توفيق الغلبزوري وذكر  

ُدعيت كذلك:  فسميت النوازل، و الفتاوى، و مها االمسان الشائعان يف الغالب، و تعددت أسماؤها
العجم مما وراء النهر  املسائل، و األسئلة، واألجوبة، و اجلوابات، واألحكام، و تسمى يف بالد

  "الواقعات". 

ضوع أحداث قضاة أو مفتون أو ُمَشاَورون يف مو  و هي عبارة عن مؤلفات فقهية حّرر مادا العلمية
احلكم الشرعي فيها، يف الغرب اإلسالمي، على مذهب اإلمام  واقعية رفعت إليهم للبت فيها أو لبيان

إلبداء رأيهم يف صحة أو عدم صحة تطبيق النصوص الفقهية عليها من  مالك، طبعا، أو رفعت إليهم
 .آخر جانب قاض أو مفت

يطول حني ُيرتك بصيغته  جامع الفتاوى، و قد أوتبتدئ كل نازلة بسؤال خيتصر غالبا من طرف املفيت 
لتصوير تفاصيل النازلة املتحدث  األصلية على ما فيه أحيانا من ضعف لغوي و تركييب، فيكون أفيد

صدورها عن الشيخ دومنا ترتيب، و تصنف يف   عنها. و تتواىل الفتاوى يف بعض كتب النوازل حبسب
تصنيفا فقهيا من عبادات أو معامالت على ما هو  هاكتب أخرى حبسب املوضوعات اليت تتحدث عن

ميوت الشيخ املفيت النوازيل دون أن يؤلف فتاواه يف كتاب فيقوم  املعهود من كتب الفقه العامة. و قد
ترتيبها، و تسمى عادة، مثُل هذه الكتب بالنوازل أو الفتاوى اموعة مع  أحد تالميذه جبمعها و

 و هناك فتاوى أخرى ميوت صاحبها دون أن يدوا يف كتاب، و ال ينهضدائما إىل صاحبها.  نسبتها

                                                           
 ؟ قضاء لك عرض إن تصنع كيف «:  له قال اليمن إىل معاذ بن جبل  بعث ملا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أنذكر بعده و   - 1
 رسول سنة يف يكن مل فإن «:  قال ، اهللا رسول فبسنة:  قال » ؟ اهللا كتاب يف يكن مل فإن «:  قال اهللا كتاب يف مبا أقضي:  قال »

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رسول وفق الذي هللا احلمد «:  وقال صدري يف بيده فضرب:  قال آلو ال رأيي أجتهد:  قال » ؟ اهللا
  . 55/  2ابن عبد الرب : جامع بيان العلم وفضله   » اهللا رسول يرضاه ملا

موضوع:"املدرسة الظاهرية باملغرب  الفقه و أصوله بكلية أصول الدين مبدينة تطوان باملغرب حاصل على دكتوراه الدولة يف  أستاذ  -)2(
  .واألندلس: نشأا، أعالمها، أصوهلا، وأثرها"
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و الربامج  غريه ليجمعها، فتبقى مبعثرة حيفظها تالميذ الشيخ و معاصروه، و تروى عنه يف الفهارس
النوازل األندلسية، ال سيما  بالسند، و ينقلها املؤلفون املتأخرون يف كتبهم، و هذا النوع هو الغالب يف

 .بة للفقهاء املتقدمنيبالنس

 فائدة كبرية للمشتغلني بالفقه و أصوله، بل تعدم إىل غريهم من املختصني يف سائر و لكتب النوازل

قال بعض املؤرخني  العلوم اإلنسانية و الدراسات االجتماعية و االقتصادية، ال سيما منها التارخيية، حىت
 )1(."غري تام نوع من املصادر عمالاملعاصرين:"أصبح كل عمل تارخيي يتجاهل هذا ال

  

  أن النازلة البد من اشتماهلا على ثالثة معان: والخالصة
  الوقوع، واجلدة، والشدة.

  وقد جمع هذه القيود الثالثة التعريف اآلتي:
  (ما استدعى حكًما شرعًيا من الوقائع املستجدة).

  أو يُقال: هي الوقائع املستجدة امللحة.

  باعتباره لقًبا على علم معين:معنى فقه النوازل 
  ميكن تعريف فقه النوازل باعتباره َعَلًما ولقًبا بأنه:

  "شرعي حكم إىل حتتاج اليت احلوادث معرفة"ـ  1

  :التعريف شرح

 يكون قد الفقهية األحكام إدراك ألن والشك؛ والوهم اجلهل بذلك فخرج والظن العلم يشمل: معرفة - 
  .ظنّياً  يكون وقد يقينياً 

                                                           
حيث حاوره األستاذ إدريس بن حممد  " ، اإلسالمي يف فقه النوازل يف الغرب:"   يف ندوة توفيق الغلبزوريذلك الدكتور ذكر   -)1(

وحدة  شعبة الدراسات اإلسالمية و العلمي، على هامش ملتقى : "فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي تارخيا ومنهجا"، الذي نظمته
ذي  18يوم األربعاء لعلوم اإلنسانية جبامعة ابن طفيل باملغرب ، اآلداب وا الدراسات املنهجية الشرعية يف الغرب اإلسالمي، بكلية

  .net. islamweb.wwwم ، وُنشر هذا احلوار من طرف موقع: 2001مارس  14 هـ / 1421احلجة 
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 الفائدة: "  والفتيا للحكم مقدمة بالحق العلم معرض كالمه عن في - اهللا رحمه-  القيم ابن قال
 حبيث ظنه على غالباً  أو فيها باحلق عاملاً  يكون أن فإما النازلة املفيت أو باحلاكم نزلت إذا: عشرة احلادية

 أن له حيل مل ظنه على غلب وال فيها باحلق عاملاً  يكن مل فإن ال، أو ومعرفته طلبه يف وسعه استفرغ إنه
 ُقلْ : {  تعاىل قوله حتت ودخل اهللا لعقوبة تعرض فقد ذلك على أقدم ومىت يعلم ال مبا يقضي وال يفيت
َا مَ  ِإمنَحر  ََها َظَهرَ  َما الَفَواِحشَ  َريب  بِهِ  يـُنَـزلْ  ملَْ  َما بِاللهِ  ُتْشرُِكوا َوَأن اَحلق  ِبَغْريِ  َواْلبَـْغيَ  َواِإلمثَْ  َبَطنَ  َوَما ِمنـْ

 أعظم علم بال عليه القول فجعل ؛)  33:  األعراف} (  تـَْعَلُمونَ  الَ  َما اللهِ  َعَلى تـَُقوُلوا َوَأن ُسْلطَاناً 
   )1( ".احلصر بصيغة فيها التحرمي حصر وهلذا ؛ حبال تباح ال اليت األربع احملرمات

  - :صور عدة وهلا سابق، مثال غري على يقع الذي الشيء ا ويراد: احلوادث - 

، بنوك احلليب ، والسندات، األعضاء وزراعة الورقية، النقود: مثل مرة، ألول تقع جديدة حوادث -1
  بطاقة االئتمان ، التلقيح االصطناعي.

 قبض صور: مثل .... ،وظروف  عرف من عليه اعتمدت ما لتغري حكمها تغّري  جديدة حوادث -2
، اشرتط الفقهاء لتسليم العقار بعد بيعه تسليم املفتاح للمشرتي، أما اآلن فيكتفى املعاصرة املبيع

جملس الفقه اإلسالمي القبض وخاصة المستجدة منها  قرر  بتسجيله يف السجل العقاري، صور
  :بشأا ما يأيت

قبض األموال كما يكون حسيا يف حالة األخذ باليد, أوالكيل, أوالوزن يف الطعام, أو النقل أوال : 
والتحويل إىل حوزة القابض, يتحقق اعتبارا, وحكما بالتخلية مع التمكني من التصرف, ولو مل يوجد 

  القبض حسا, وختتلف األشياء حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا. 

  ن  من صور القبض احلكمي املعتربة شرعا وعرفا :إثانيا: 

  القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب  العميل يف احلاالت التالية : ـ 1 

 إذا ودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية.  ـأ 

                                                           
  . 173/  4إعالم املوقعني   - 1
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خرى حلساب إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة أ ـب 
 العميل.

مبلغا من حساب له إىل حساب آخر بعملة أخرى يف  ـبأمر العميل  ـإذا اقتطع املصرف  ـ ج
املصرف نفسه, أو غريه لصاحل العميل, أوملستفيد آخر, وعلى املصارف مراعاة قواعد عقد الصرف 

ستفيد ا من التسليم يف الشريعة اإلسالمية, ويغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمكن امل
الفعلي, للمدد املتعارف عليها يف أسواق التعامل. على أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة 

  خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد املصريف بإمكان التسلم الفعلي.  

ند استيفائه, وحجزه تسلم الشيك  إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوبة ا ع ـ 2
  )1(املصرف.

 املراحبة بيع االستصناع، عقد: مثل القدمية، الصور من صورة من أكثر تكوينها يف اشرتك حوادث -3
  .، عقد اإلجيار املنتهي بالتمليك بالشراء لآلمر

  :شرعي حكم إلى تحتاج - 

  .والرباكني الفيضانات األعاصريو  الزالزل مثل، شرعي، حكم إىل حتتاج ال اليت احلوادث القيد ذا خيرج

ِلحة .  2
ُ
  ـ معرفة األحكام الشرعية للوقائع املستجدة امل

وذا يظهر أن العالقة بني علم الفقه وعلم فقه النوازل هي العموم واخلصوص الوجهي؛ ذلك أما 
  جيتمعان يف معرفة أحكام الوقائع العملية املستجدة.

النوازل من جهة أن الفقه يشمل معرفة أحكام املسائل العملية، مث إن علم الفقه أعم من علم فقه 
  سواء أكانت هذه املسائل واقعة أم مقدرة، مستجدة أم غري مستجدة.

                                                           

بشأن القبض وصوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها صدر من طرف جملس الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره  55/4/6قرار رقم )     1( 
جملة جممع    م.  1990آذار(مارس)  20-14املوافق  ه 1410شعبان  23-17السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

  .772-1/771 العدد السادس، ج    الفقه اإلسالمي، 
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كما أن علم فقه النوازل أعم من علم الفقه من جهة أن فقه النوازل يشمل األحكام الشرعية 
  )1( ملية.للوقائع املستجدة، سواء كانت هذه الوقائع عملية أو غري ع

  مستجدات:ال لفقه المشابهة والمصطلحات األلفاظ ـ 

  :ومنها ،ستجداتامل فقه مصطلح تقارب أو تطابق ومصطلحات ألفاظ هنالك

الواقعات: وهي مجع واقعة، مأخوذة من وقع الشيء مبعىن نزل, وعرفت اصطالحا :" احلادثة اليت ـ  1
) واسم كتابه 1085فيها عبد القادر أفندي (ت/حتتاج إىل استنباط حكم شرعي هلا", وممن ألف 

  واقعات املفتني وكذلك كتاب الواقعات للصدر الشهري بابن مسعود.

,  )2( الفتاوى: مجع مفرده فتوى, ويف اللغة أفتاه يف األمر أي أبانه له, وأفتاه يف املسألة إذا أجابه, - 2
, وعرفت أيضا " اإلخبار حبكم اهللا تعاىل )3(وعرفت اصطالحا بأا " التوقيع عن اهللا تبارك وتعاىل " 

عن دليل شرعي." وعرفها حممد سليمان األشقر بقوله : " األخبار حبكم اهللا تعاىل باجتهاد عن دليل 
, ومما ألف يف ذلك الفتاوى اخلريية لنفع الربيّة خلري الدين  )4( شرعي, ملن سأل عنه يف أمر نازل ."

 كتاب على يطلقو هـ ) 373االنوازل أليب الليث السمرقندي ( ت هـ ) , فتاوى  1081الرملي ( ت
  .للعلوي" والنوازل. "أيضا له" الكربى النوازل" للوزاين" الصغرى النوازل" مثل" النوازل: "الفتاوى

  .احلاضر الوقت يف عليها املتنازع األمور ا ويراد: املعاصرة القضايا -3

القضايا املستجدة: من جتدد الشيء أي صار جديدا , وأجّده وجّدده واستجده أي صريه جديدا  - 4
    , ويراد ا القضايا املعاصرة نفسها.)5(

  )6( المطلب الثاني ـ أقسام المستجدات:

                                                           
  .  26/  1حممد بن حسني اجليزاين : فقه النوازل " ،     - 1
  . 5/3348ابن منظور : لسان العرب مادة فتا ,  -)2(
  . 72أدب املفيت واملستفيت  -)3(
  . 13الفتيا ومناهج اإلفتاء  -)4(
  . 93الرازي : خمتار الصحاح  -)5(
  .   29ـ  28/  1حممد بن حسني اجليزاين : فقه النوازل    - 6
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  ميكن تقسيم املستجدات الفقهية باعتبارات متعددة إىل ما يأيت:

  الفرع األول  ـ أقسام المستجدات باعتبار موضوعها: 

  تنقسم املستجدات بالنظر إىل موضوعها إىل:
   أوال ـ مستجدات فقهية:

كمستجدات   ،وهي ما كان من قبيل األحكام الشرعية العملية سواء أكان ذلك يف جمال العبادات
رة بالنسبة للمرأة اليت تستعمل الطهارة مثل استعمال املرأة لألدوية لتأخري احليض ، وحكم الطها

طالء األظافر واملناكري، أو مستجدات الصالة أو وغريها من مستجدات الزكاة والصيام، واحلج، 
  وغريها من مستجدات األحوال الشخصية واملالية .

   ثانيا ـ مستجدات غير فقهية:  

ومثل املسائل اللغوية  النوازل العقدية؛ كظهور بعض الفرق والنحل، والصور املستجدة للشرك،  
املعاصرة؛ كتسمية بعض املخرتعات اجلديدة، وهنالك قضايا تربوية حادثة، واكتشافات علمية 

  مبتكرة.
  الفرع الثاني ـ أقسام المستجدات باعتبار خطورتها وأهميتها:

  من حيث خطورا وأمهيتها إىل: فقهيةتقسيم املستجدات  
   كبرى:  فقهيةأوال ـ مستجدات 

القضايا املصريية اليت نزلت بأمة اإلسالم، وأعين بذلك تلك احلوادث والباليا اليت تدبر للقضاء وهي 
على املسلمني من قبل أعدائهم، وما يتصل بذلك من املكائد واملؤامرات واحلروب املعلنة وغري 

  املعلنة، يف شىت ااالت العسكرية والفكرية واالقتصادية والسياسة واالجتماعية.
كم املعاهدات اليت تتم مع الدول املعادية للمسلمني ، وحكم املقاطعة االقتصادية مع بعض كح  

الدول اليت تسيء لإلسالم واملسلمني ، وذلك باملساس بشخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو 
 االستهانة بتعاليم اإلسالم . 

  ثانيا ـ مستجدات فقهية فردية :
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ألفراد وال متس األمة بأكملها، ومثال ذلك التعويض عن الضرر املعنوي وهي القضايا اليت هلا عالقة با
املنعقد بدبلن يف الفرتة ) 1( بسبب الطالق ونستعرض يف ذلك قرار الس األورويب لإلفتاء والبحوث 

"التعويض  ) والذي نص على ما يلي : 2005فرباير  27 - 23املوافق  1426حمرم  18 - 14من: 
عن الضرر املعنوي ( األديب )" الذي هو: دفع ما وجب من بدل مايل أو حنوه بسبب إحلاق أذى 

  بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، الّناتج عن أي اعتداء أو إتالف أو عمل غري مشروع". 

  وبعد املداولة والنظر قرر ما يلي:  

ن الضرر املعنوي الذي أصاب أحد الزوجني بسبب الطالق أو ال مانع شرعاً من املطالبة بالتعويض ع 
التطليق إذا ضرر أّدى إىل إحلاق األذى بنفسية الطرف اآلخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك لألدلّة الّدالة 

  على حرمة اإليذاء ودفع الّضرر، وذلك إذا توّفرت الشروط الّتالية: 

  لياً. أن يكون الضرر املعنوي قد أحدث أثراً فع -  1 

  أن يكون الضرر املعنوي حمّقق الوقوع تشهد عليه األدلّة والقرائن.  -  2 

  أن ال يرفع األمر إىل القضاء إال بعد إعطاء مهلة للتصاحل والرتاضي. -  3 

  الفرع الثالث  ـ أقسام المستجدات باعتبار تّفشيها:

  إىل:تنقسم املستجدات الفقهية بالنظر إىل كثرة وقوعها وسعة انتشارها 

                                                           

هيئـة علميـة The European Council For Fatwa and Research     الـس األورويب لإلفتـاء والبحـوث   - 1
سيسـي للمجلـس عقـد اللقـاء التأوإسالمية متخصصة مستقلة يتكون من جمموعة من العلماء ومقره احلايل يف دابلـن باجلمهوريـة اإليرلنديـة.

مـــن شـــهر أذار  30-29هــــ املوافـــق 1417مـــن ذي القعـــدة  22-21األورويب لإلفتـــاء والبحـــوث يف مدينـــة لنـــدن يف بريطانيـــا يف الفـــرتة 
م حبضور ما يزيد عـن مخسـة عشـر عاملـا مـن علمـاء املسـلمني وكـان ذلـك تلبيـة لـدعوة مـن  احتـاد املنظمـات اإلسـالمية يف 1997(مارس) 

    موقع الـــس األورويب للبحـــوث واإلفتـــاءللقـــاء مث إقـــرار مســـودة الدســـتور ـــذا الـــس (النظـــام األساســـي).أوروبـــا يف هـــذا ا
www.euro-muslim.com           
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  غالبة الوقوع: فقهيةأوال ـ مستجدات  

ال يسلم ـ يف الغالب ـ من االبتالء ا أحد؛ كالتعامل باألوراق النقدية،  وهي املستجدات اليت
  والتأمني، واستعمال املرأة لوسائل تنظيم النسل .

  يعظم وقوعها:   فقهيةمستجدات  ثانيا ـ 

اليت يعظم وقوعها؛ كالصالة يف الطائرة، والتعامل بالبطاقات البنكية،  فقهيةوهي املستجدات ال
  واستعمال املرأة لوسائل التجميل املختلفة.

  :يقل وقوعها فقهيةثالثا ـ مستجدات 

وهي اليت أصبحت قليلة الوقوع كمداواة تلف عضو يف حد أو بسبب جرمية وقعت منه، و الصعود 
  . ذلكإىل الفضاء اخلارجي وأحكام 

  نادرة الوقوع: فقهيةرابعا ـ مستجدات 

اليت قد انقطع وقوعها واندثرت، وصارت نسًيا منسًيا؛ كاستخدام املدافع  فقهيةوهي املستجدات ال
  والربقيات يف إثبات دخول شهر رمضان وخروجه.

كلما  وال شك أن الكثرة والقلة نسبية، وختتلف من جمتمع إىل آخر ومن زمان إىل آخر، واملهم هنا أنه  
وضبطه ألحكامها أهم، والعكس  كانت النازلة أكثر وقوعا وتكررا كانت معرفة إمام املسجد ا آكد

  .1 بالعكس، وخيضع ذلك لبلد املسجد وحال املقيمني هناك.

  الفرع الرابع ـ أقسام المستجدات باعتبار جدتها:

  بالنسبة جلدا إىل:الفقهية تنقسم املستجدات 

  : محضة فقهيةأوال ـ مستجدات  

                                                           

 , وهذا حبث مقدم للملتقى10النوازل, ص عامر بن حممد فداء بن حممد عبد املعطى جت : تعامل األئمة و اخلطباء مع فقه  ـ 1 
  واخلطباء جبامعة طيبة . لألئمة العايل للمعهد األول العلمي
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، وأحكام املوت وهي اليت مل يسبق وقوعها من قبل، ال قليالً وال كثريًا، مثل أطفال األنابيب
  .الدماغي

  : نسبيةفقهية ثانيا ـ مستجدات 

وهي اليت سبق وقوعها من قبل، لكنها تطورت من جهة أسباا والواقع احمليط ا، وجتددت يف 
 ا وأحواهلا، حىت صارتا نازلة جديدة، مثل بيوع التقسيط، والعمليات بعض هيئاذا النظر كأ
  الطبية اجلراحية، والزواج بنية الطالق.

وهذا القسم من املستجدات   ـ على وجه اخلصوص ـ يفتقر والبد إىل حتديث مستمر وجتديد ملا 
  )1( يتعلق به من صفات وهيئات.

  بالنظر إلى أبواب الفقه: -الفرع الخامس 

   مستجدات فقهية في العبادات: - أوال 

وتتميز بالقلة إذا ما قورنت بنوازل املعامالت. مثل: تطهري املياه امللوثة بالوسائل احلديثة، والصالة يف 
الطائرة، األذان بشريط مسجل أو بواسطة املذياع، املفطرات يف جمال التداوي، حكم استعمال املرأة 

  واحلج ، استثمار أموال الزكاة، مستجدات احلج.حلبوب منع الدورة الشهرية يف رمضان 

   مستجدات فقهية في المعامالت: -ثانيا

وتتميز بالكثرة والتوسع وكذلك التعقيد. مثل: املراحبة لآلمر بالشراء، واملصارف اإلسالمية، واألوراق 
  ك.املالية ( األسهم والسندات)، التأمني التجارة اإللكرتونية، اإلجيار املنتهي بالتملي

   مستجدات فقهية في حكم األسرة في كتاب النكاح: - ثالثا 

وتتميز باخلطورة ألن األصل يف األبضاع احلظُر واملنع، وملا يرتتب على إمهاهلا من اختالط األنساب مثل: 
قضايا اإلجهاض، وموانع احلمل كاللولب، وما يتعلق بأطفال األنابيب، وزواج املسيار والفرند، والفحص 

  ل الزواج .أمثلة أخرى .الطيب قب

                                                           
  .   29ـ  28/  1حممد بن حسني اجليزاين : فقه النوازل    - 1
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  : مستجدات فقهية في الجنايات والحدود واألطعمة -رابعا 

مثل إعادة العضو املقطوع حداّ أو قصاصاً سواء لصاحبه أو لغريه، واألطعمة املستوردة، والقتل بالصعق 
  الكهربائي.

  النظر إلى الرجل والمرأة: - الفرع السادس 

   مستجدات فقهية خاصة بالرجل: - أوال 

  مثل: نوازل اخلالفة واإلمامة وحنوها.

   مستجدات فقهية خاصة بالمرأة: - ثانيا 

  مثل: موانع احلمل كاللولب، وحبوب منع احلمل،  وحنوه، والرموش االصطناعية، والعدسات الالصقة.

  بالنظر إلى اإلفراد والتركيب: -الفرع السابع 

  : مستجدات فقهية مفردة - أوال

  يف الطهارة،التطهر باملياه املطهرة  .مثل غسيل الكلى وأثره 

  مستجدات فقهية مركبة: - ثانيا 

  مثل: املراصد الفلكية وأثرها يف حتديد أوقات العبادات. 

 الفرع الثامن ـ  بالنظر إلى مكان وقوعها :

، ال ختتلف يف وقوعها من بلد أو مدينة أو قرية أوال ـ  مستجدات فقهية واقعة بجميع األماكن
 ومثال ذلك األوراق النقدية يتعامل ا يف مجيع البلدان .ألخرى، 

 ، مثل: االستمطار بالطرق احلديثة، النوازلثانيا ـ  مستجدات فقهية ال تقع إال في أماكن معينة
  املتعلقة باألقليات اإلسالمية. 
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وأما القسم  وعالقة هذا التقسيم بتعامل اإلمام أو اخلطيب أنه يتأكد عليه معرفة فقه القسم األول،
الثاين فما كان منه واقعا ألهل مسجده فإّن تفقهه فيه متأكد كذلك، وأما ما ال يتعلق فإنه فيه كغريه 

 من جهة تأكد تعلمه.

إمام املسجد يف  مثال ذلك: يتأكد على إمام املسجد يف بلد غري إسالمي معرفة فقه األقليات، خبالف
  بلد إسالمي.

   :مستجداتـ أسباب وقوع ال  

  الفقهية فيما يأتي:مستجدات التتمثل أسباب وقوع 

  .)1(التطور العلمي والتقدم الصناعي: - 1

فقه النوازل يتحرك حبركة اتمع و احلضارة، فكلما تطور اتمع  :" األستاذ توفيق الغلبزوريقال 
و مجودا مجد  تطور معها هذا النوع من الفقه، و كلما عرفت احلركة احلضارية سكونا و تطورت احلضارة

  )2( ".النوع من الفقه، فهو يتطور بتطور احلياة هذا

لقد شهد هذا العصر ثورة صناعية هائلة، فقد مت اخرتاع الطاقة الكهربائية فتغريت وسائل «
التنقل، حيث وجدت السيارات والطائرات والقطارات، وتطورت وسائل االتصال واإلعالم والتعليم، 

واحلاسب اآليل والقنوات الفضائية والشبكة العاملية (األنرتنت) واخرتعت حيث وجد اهلاتف واملذياع 
أجهزة طبية مل تعرف من قبل كما اكتشفت وصنعت أغذية وعقاقري جديدة االستعمال البشري 

واحليواين والزراعي وقد كان هلذه التطورات املذهلة أثر كبري يف وقوع نوازل جديدة ومسائل 

                                                           
   .32، ص:  1: حممد بن حسني اجليزاين، ج :  فقه النوازل "دراسة تأصيلية تطبيقية" -)1(
حيث حاوره األستاذ إدريس بن حممد العلمي، على هامش ملتقى :  " ، اإلسالمي يف فقه النوازل يف الغرب:"  قال ذلك يف ندوة  -)2(

وحدة الدراسات املنهجية الشرعية يف  شعبة الدراسات اإلسالمية و "فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي تارخيا ومنهجا"، الذي نظمته
مارس  14 هـ / 1421ذي احلجة  18يوم األربعاء سانية جبامعة ابن طفيل باملغرب ، اآلداب والعلوم اإلن الغرب اإلسالمي، بكلية

  .net. islamweb.wwwم ، وُنشر هذا احلوار من طرف موقع: 2001
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  .)1(»مستجدة

  على ذلك:  ومن األمثلة

جاء حتديد أماكنه بنصوص شرعية تُعد  فقد ،كان يتم عرب اخلط الربى  حيث مسألة اإلحرام ،
أما اآلن وقد صار غالبية احلجاج يسافرون يف الطائرة أصبح األمر ُملحا يف إجياد حكم  ،منطلقا له

  .و كيفية الصالة فيها...اخل ااإلحرام منه

وأثرها يف حتديد أوقات العبادات، استعمال مكربات الصوت  بطاقات االئتمان، املراصد الفلكية
يف األذان والصلوات واخلطب، حتديد القبلة باستعمال البوصلة، التجارة اإللكرتونية وأجهزة الكشف عن 

  الكذب.
 .اإللكرتونية عقودظهور ال أدى إىلوسائل االتصال  رتطو  و

جدة قاصرا على امليدان الصناعي فحسب   يكن ظهور التطور هذا و إحداثه بالقضايا املستملو 
مثال مل يكن معروفا من قبل )  2(بل اقتحم كل ميادين احلياة، فظهور " املوت الدماغي يف الطب " 

حيث يعد استعمال املخذر الطيب من أسباب خلق هذه القضية فزيادته  تؤدي إيل موت جذع املخ دون 
التأثري على بقية األعضاء كالقلب و الدليل عليه استمرار بعض التفاعالت الداخلية و اإلفرازات كنمو 

طيب أدى إىل خلق مشاكل عويصة تستدعي حلها األظافر و الشعر مع خترب جذع املخ و هذا التطور ال
شرعا كمدى تورط الطبيب إذا تدخل يف نزع أجهزة اإلنعاش حيث هناك من يرى ترتب القصاص عليه 

  وكذا موانع احلمل كاللولب، التلقيح االصطناعي، وأطفال األنابيب. مثال 
بعض املواد املشبوهة فيها نتيجة للتطور كزيادة  مستجداتحىت األطعمة نالت حظها من ظهور 

          )3(عدمه  مناليت تستدعي احلذر قبل تناوهلا و حماولة إجياد حلول شرعية لتناوهلا 

  

  4 :والتقاليد تغير األعراف والعادات - 2

                                                           
    .32، ص:  1: حممد بن حسني اجليزاين، ج :  فقه النوازل "دراسة تأصيلية تطبيقية" -)1(
 75،ص  1أنظر: قفه النوازل لبكر أبو زيد ، ج 26،ص 42م، ع 1999هـ/1420جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،   -2

  85، ص1فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية،حممد اجليزاين ج -3
   .36،ص: ـ العقيلي،نوازل الزكاة 4 
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إن اختالف األعراف من زمان إىل زمان إىل زمان آخر ومن مكان إىل مكان يؤدي إىل ظهور 
  قبل ولكن صورة تطبيقها اختلف .وقائع جديدة، أو وقائع حدثت من 

قد يؤدي أيضا إىل ظهور مسائل جديدة ونوازل سواء كانت نوازل حمضة حبيث مل يسبق وقوعها 
من قبل، أو نوازل نسبية ظهرت قدميا لكن تغري موجب احلكم عليها أو تغريت يف بعض أحواهلا، فعلى 

واألذان على ما أفىت به املتأخرون من  أخذ األجرة على تعليم القرآن واإلمامة«سبيل املثال جند: 
الفقهاء؛ ألن العادة تغريت، إذ كان األمر فيما مضى ختصيص العطاء للمعلمني وأصحاب الشعائر 
الدينية من بيت املال، فلما انقطع أفىت املتأخرون جبواز أخذ األجرة؛ لئال يهجر القرآن، ومل تلك 

آلمر بالشراء، واحلقوق املعنوية، كحقوق االبتكار والتأليف ، وكذلك مسألة بيع املراحبة ل)1(»الشعائر
واإلجارة املنتهية بالتمليك، فكل هذا مما جرت به العادة والعرف، وأيضا أصبح كل من أراد أن يستورد 

بالده يطلب منه أن يستعمل املصارف كوسيلة لذلك عن طريق االعتماد املستندي  جسلعة من خار 
  مقابل أجرة، وغري ذلك.

وهذا ما أدى أيضا إىل ظهور حوادث جديدة ظهور أقليات مسلمة في البالد الغربية: - 3
تقدم اللحوم املتنوعة، وأيضا التمويل البنكي لشراء البيوت  منها حكم األكل يف املطاعم العامة اليت

أدى  .وهدا ماكتلك البالد وغري ذل السكنية، وقضية التجنس والزواج من أجل احلصول على إقامة يف
  2إىل ظهور فقه يسمى بفقه األقليات وهو خيتص فقط باحلوادث احلاصلة يف تلك البالد.

    

   )3(: يالفجور والمعاص- 4

الفجور: وهو تفريط الناس يف االلتزام بأحكام هذا الدين، ومما يلحق به واندرج حتته: التوسع يف 
  ».باملالهي، واالستكثار من املكاسبامللذات من املطاعم واملساكن واملراكب واملالبس واالنشغال 

                                                           
  .203أدلة الفقه اإلسالمي: نذير محادو، ص:  -)1(
   .107/119، (املرجع السابق)،ص:1ـ اجليزاين،فقه النوازل،ج 2 
   .  32،ص:1اجليزاين،فقه النوازل، املرجع السابق،ج  -)3(
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وهناك أيضا مقولة اشتهرت عن اخلليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز حيث قال:(حتدث للناس من 
  أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور.) 

 ةنقص املناعة، الذي كان من أسباب انتشاره ممارسة العالق ضومثال ذلك يف عصرنا انتشار مر 
إن الشخص املصاب أصبح يفىت له ببعض األحكام الفقهية اخلاصة يف حالة  ثاجلنسية احملرمة، حي
  إقباله على الزواج.

ومن املسائل اليت ميكن إدراجها حتت هذا السبب قضايا اإلجهاض احلديثة، عمليات التجميل 
  احملرمة، والعدسات الالصقة والرموش الصناعية، وبنوك املين ، وبنوك احلليب.

  1 وحاجة الناس:مراعاة مصلحة  - 5

قد تقتضي ظهور مسائل جديدة ومستجدات فقهية من شأا التيسري ورفع احلرج وحفظ  
حقوق الناس ، وذلك أن تغري املصاحل من زمان إىل زمان يؤدى إىل ظهور نوازل وحوادث جديدة مثال 

لكن يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك أن مجع القرآن يف مصحف واحد مل يكن نازلة يف عهد النيب
والعلة يف ذلك هو تغري املصلحة، وتضمني  اأصبح نازلة جيب النظر فيه -رضي اهللا عنه-عهد أيب بكر 

الصناع فاألصل فيهم عدم الضمان؛ ألم أمناء إال أنه ملا تغريت النفوس واألحوال قيل بتضمينهم 
جد للمصلحة واالنتفاع للحفاظ على حقوق ومصاحل العباد، كذلك إجياد مواقف للسيارات حتت املسا

ا، تسجيل القرآن الكرمي على أشرطة وبرجمته يف احلاسب اآليل وتوسعة مكان رمي اجلمرات، ونظريه يف 
زماننا مسألة بنوك املين اليت ظهرت يف البالد الغربية مما يصريها نازلة عندهم وليس عندنا خاصة إدا كان 

   يقطنها أقليات مسلمة .

إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف : «- رمحه اهللا- وقد قال ابن القيم 
  .)2(»املعاش واملعاد

  : اتساع الدولة اإلسالمية وامتزاج الثقافات فيها - 6
                                                           

   .168ـ ندير محادو،أدلة الفقه اإلسالمي، ص 1 
    .483: إعالم املوقعني عن رب العاملني: مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، ص -)2(
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 القد احتكت الشعوب العربية حيث تبعها أقوام من أجناس ختتلف يف عاداا وأعرافها مما جعله
 حدوث نوازل مل تكن تعرفها أمة اإلسالم وخاصة الشعوب اليت  تتعرف على عادام وأعرافهم وبالتايل

ينشأ معه عادة ظهور مسائل 1كانت جماورة لتلك احلضارات يف صدر اإلسالم حنو العراق ودمشق 
  . )2(  جديدة حيتاج الناس إىل معرفة حكم اهللا فيها

األمة اإلسالمية، و ملا ومثال ذلك:حكم االهتمام بعلم الكالم واملنطق اللذين كانا دخيلني على 
باختاذ أذان ثان يف األسواق يوم  - رضي اهللا عنه-اتسعت الدولة اإلسالمية قام اخلليفة عثمان بن عفان 

اجلمعة إلعالم التجار بصالة اجلمعة، وكذلك ظهور بعض األطعمة واألشربة واأللبسة والعادات اجلديدة 
  اليت تتطلب حكما شرعيا.

  .بالد املسلمني: الذي يشوب التخلف-  7 

مثال ذلك:االستعانة باخلرباء الغربيني غري املسلمني  ةوهذا كان له دور يف حدوث قضايا جديد
يف ترميم احلرم املكي ،حتديد النسل نتيجة للفقر، وختلف بعض الدول اإلسالمية يف اجلانب االقتصادي 

  ار، واألطعمة املعلبة.يضطرها إىل استرياد بعض األطعمة كالذبائح املستوردة من بالد الكف

: ال ميكن التغاضي عنها، أو االنفكاك من التزاماا، ومعاهدات ارتباط الدول باتفاقيات- 8
  3أو التقليل من آثارها. 

ومثال ذلك: املعاهدات املربمة مع اليهود من قبل بعض البالد اإلسالمية وحكم االلتزام بشروطها 
  ذلك مع الدول األوروبية وأمريكا.واليت هي ضد القضية الفلسطينية ونظري 

وااللتباس ببعض صور الربا كالتعامل بالسندات أو التأمني التجاري، أو إجبارهم على بعض 
  املعامالت.

   في الملذات: عـ اللهو والتوس 9
                                                           

  .142/143فاروق النبهان،املدخل للتشريع اإلسالمي، ص:ـ  1  

    . 87املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، شوقي عبده الساهي، ، ص: -)2(
    27ـ جدي عبد القادر،عمل املفيت يف النوازل املعاصرة، مقال منشور يف جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية العدد  3  
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بسبب كثرة اللهو والتوسع يف امللذات ظهرت نوازل جديدة مثل اللعب بالنرد والشطرنج 
  )1( املالهي، واأللعاب الرياضية مبختلف أنواعها. واملسابقات، الذهاب إىل

  : أسباب اجتماعية - 10

هناك أسباب اجتماعية أدت إىل وقوع مسائل جديدة كزواج املسيار، زواج السر، والزواج العريف، 
وزواج الفرند فيمكن أن جند سبب وقوع ذلك هو غالء املهور، كثرة العنوسة، ارتفاع تكاليف احلياة، 

  ة يف حتمل املسؤولية، انتشار الفجور.عدم الرغب

   ـ أسباب سياسية: 11

هناك أسباب سياسية أدت إىل ظهور نوازل فقهية حديثة مثل العمليات الفدائية هل هي  
عمليات استشهادية أم أا انتحارية ؟ ، وكذا اخلروج يف املظاهرات من طرف املواطنني هل هذا يعترب 

  وب الغربية، أم وسيلة من وسائل رفع الظلم وحماولة تغيري املنكر؟ .خروجا على السلطان وتقليد للشع

ويف اخلتام نصل إىل أن املسائل والنوازل اجلديدة قد يتسبب يف وقوعها عدة أسباب، قد تنفرد 
املسألة الواحدة بسبب واحد لظهورها وقد جتتمع فيها عدة أسباب مثل: عملية التجميل سببها التطور 

لفجور وتقليد الغرب وهذه النوازل والوقائع تستدعي أحكاما شرعية من قبل أهل ويف نفس الوقت ا
صاحلة للناس كافة يف كل عصر من «االختصاص مما جيعل الشريعة اإلسالمية متتاز خباصية املرونة وأا 

  .  )2(العصور، تساير عوامل النمو واالرتقاء وتقود احلضارة اإلنسانية إىل معامل احلق وسبيل الرشاد 

  

   )3( مع التمثيل لها  عند فقهاء المالكية المغاربة  مستجداتالكتب منهجية تأليف  

                                                           

   .32/114ـ اجليزاين،فقه النوازل (املرجع السابق)،ص: 1 
    . 19تاريخ التشريع اإلسالمي: مناع القطان،  ص: -)2(
 3 -    www.aktab.ma   ،حيث حاور  األستاذ إدريس  " ، اإلسالمي يف فقه النوازل يف الغرب:"   ويرجع كذلك إىل ندوة

دكتوراه الدولة يف موضوع:"االجتهاد الذرائعي و أثره يف الفقه  األستاذ الدكتور حممد التمسماين،حاصل على كل منبن حممد العلمي،  
موضوع:"املدرسة الظاهرية  املالكي منوذجا". و األستاذ الدكتور توفيق الغلبزوري،حاصل على دكتوراه الدولة يف اإلسالمي: املذهب
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تتفق كتب النوازل لدى املالكية يف بيان احلكم الشرعي للوقائع املستجدة امللحة اليت حيتاج الناس إىل 
الفتاوى باختالف معرفة احلكم الشرعي فيها، ولكنها تنوعت يف منهج التأليف، فمنها اجلامعة ملختلف 

   :األماكن واملفتني،/ ومنها اخلاصة سواء باإلقليم أو الفقيه ، هذا ما يتضح لنا من خالل اآليت

  :المتنوعة  مستجداتالكتب  ـ األول النوعا

من معاصريه أو  - هي الكتب التي يؤلفها أحد الفقهاء المفتين، فيجمع فيها أجوبته، وأجوبة غيرهو
، فيأيت ديوانه كبرياً جامعاً للعديد مختلف البالد، ويرتبها على ترتيب أبواب الفقهمن  -السابقين له

من النوازل، يتضح لنا فيه ثراء األجوبة، واتساع دائرة اجتهاد الفقهاء، مع وفرة وغزارة املعلومات التارخيية 
  واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

 نوع : يف هذا ال ومن أشهر املؤلفات

 ((فتاوى الُبرزُلي)) ، ويسمى بـ جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام/ أ
م) 1439هـ/841بتونس عام (  تويف   والربزيل هو: أبو القاسم حممد بن أمحد البلوي القريواين الربزيل

 حياة جمتمعه واحلاوي كما ختتصر النوازل يف أربعة أسفار ضخمة، صاحبها من الشهرة مبكان، شارك يف
ابن عرفة  بعلمه وسلوكه القيم، وخدم العلم وأهله بالتدريس والفتوى، رافق عامل تونس الشهري

العاصمة، مث   تونس بأحواز  أريانة م) قرابة أربعني سنة، توىل خطبة جامع1401هـ/803(ت. الورغمي
ا جبامع الزيتونة املعمور بعد ، مث عني يف خطيت اإلمامة واخلطابة والفتيبتونس مشيخة املدرسة الشماعية

م).وكان يلقب شيخ اإلسالم، عاصر 1408هـ/813سنة( أيب مهدي عيسى الغربيين  وفاة الشيخ
ابن يوسف البلوي م) و 1370هـ/781(ت.كابن مرزوق اخلطيب أساتذة كبار

م) وغريهم من الشيوخ الذين مترس على أيديهم يف الفتوى والفقه 1380هـ/782(ت.  القريواين
  ألحكام.وا

                                                                                                                                                                                

على ،  مها أستاذا الفقه و أصوله بكلية أصول الدين مبدينة تطوان باملغرب وهلا، وأثرها"، وباملغرب واألندلس: نشأا، أعالمها، أص
وحدة الدراسات املنهجية  شعبة الدراسات اإلسالمية و هامش ملتقى : "فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي تارخيا ومنهجا"، الذي نظمته

 هـ / 1421ذي احلجة  18يوم األربعاء اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ابن طفيل باملغرب ،  الشرعية يف الغرب اإلسالمي، بكلية
  .net. islamweb.wwwم ، وُنشر هذا احلوار من طرف موقع: 2001مارس  14
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وكتابه موسوعة كبرية احلجم، تعددت موارده، واتسعت مادته، وظل من املصادر املعتمدة للكثري من  
كتب الفقه والفتاوى، رُتَب على تبويب كتب الفقه، إال أنه أضاف يف النهاية أبواباً تتعلق باألدعية 

  .والوعظ والطب، وغري ذلك من املسائل املتفرقة اليت ال تتصل بالفقه

وقد ذكر يف مقدمته أنه قصد فيه إىل مجع أسئلة اختصرها من نوازل ابن رشد، وابن احلاج، واحلاوي 
البن عبد النور، وأسئلة عز الدين، وغريهم من فتاوى املتأخرين من أئمة املالكيني من املغاربة 

ا اختاره هو أو واإلفريقيني، ممن أدركهم، وأخذ عنهم، أو عن غريهم، ممن نقلوا عنهم، وغري ذلك مم
   .بعض مشاخيه

 

ملؤلفه أمحد بن   المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب /ب
   .) هــ914حيىي الونشريسي أصًال، الفاسي داراً ووفاة (ت

  وحناول أن نعطي حملة عن حياة الونشريسي، مث عن كتابه املعيار: 

 )1( حياة الونشريسي:  ـ

  اسمه و كنيته و مولده :
هو اإلمام حافظ املذهب املالكي ، حرب تلمسان و فاس ، حجة املغاربة على األقاليم أبو العباس أمحد 
بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي التلمساين األصل واملنشأ الفاسي الدار واملدفن ، 

  .ريس بناحية جباية ( الشرق اجلزائري )م بقرية من قرى ونش 1430هـ /  834ولد حوايل سنة 
  طلبه العلم و شيوخه :

حفظ القرآن الكرمي يف كتاب قريته ، و تعلم مبادئ العربية على يد شيوخها ، و ملا الحظ والده حبه 
ذاك حاضرة العلم و الثقافة ، فأخذ  إذمدينة تلمسان و كانت  إىلللعلم و اجتهاده يف طلبه ، انتقل به 

  و شيوخها و منهم:عن علمائها 

                                                           

زركلي : األعالم ، و ال 326/ 2تاريخ اجلزائر العام عبد الرمحن اجلياليل:  ، و 58/ 1 برجال السلف تعريف اخللفاحلفناوي:   - 1 
1  /268 aktab.ma     . 
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شيخ شيوخ وقته يف تلمسان ، الفقيه املفسر، النحوي ابن العباس التلمساين ، حممد بن العباس بن 
  هـ ). 871حممد بن عيسى العبادي، أبو عبد اهللا ( ت 

هـ ) قال عنه أمحد  854أبو الفضل ، قاسم بن سعيد بن حممد العقباين التلمساين املغريب املالكي( ت 
شيخ اإلسالم ومفيت األنام الفرد العالمة احلافظ القدوة العارف اتهد املعمر " ابن سعيد بن  بابا : "

حممد العقباين التلمساين قاضي جباية ، و تلمسان وله يف والية القضاء مدة تزيد على أربعني سنة ، و 
  هو كبري عائلة العقبانيون العلماء .

  هـ ).  880بن قاسم بن سعيد العقباين ( ت  إبراهيم  سامل أبوو ابنه قاضي اجلماعة بتلمسان 
  ). 871و حفيده القاضي حممد بن امحد بن قاسم بن سعيد العقباين ( ت 

  هـ )  875و حممد بن امحد بن عيسى ابن اجلالب ( ت 
)، وقد وصفه الونشريسي يف وفياته : " بالفقيه احلافظ املصقع  914و حممد ابن مرزوق الكفيف ( ت 

  حملدث املسند الراوية " .،و با
م ) " فقيه  1478هـ /  833عمران )ابن عيسى بن حيي املازوين ( ت  أيبأبو زكريا حيىي بن موسى ( 

وهران ، ويل قضاء بلده ، له " الدرر الكامنة يف نوازل مازونة " و  أعمالمازونة من  أهلمالكي من 
هي فتاوي ضخمة يف ديوانني يف فتاوى معاصريه من أهل تونس و جباية و اجلزائر و تلمسان و غريهم ، 

ومنه استمد الونشريسي مع نوازل الربزيل و غريها ، رحل إىل تلمسان حاضرة بين زيان ، فأصبح احد 
  العلمية يف الفقه املالكي . ابرز وجوهها

قال عنه الونشريسي : " الصدر األوحد العالمة العلم الفضال ذي اخلالل السنية ، سين اخلصال شيخنا 
و مفيدنا و مالذنا و سيدنا ، وموالنا و بركة بالدنا أيب زكريا حيي و هو من العلماء الكبار الذين تناولوا 

  يتوظف بعلمه عند السلطة ".  ملالفتوى ، و أصبحوا مرجعية فقهية ، و 
  هـ ). 868الشيخ العامل احملدث أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن خملوف الراشدي ( ت 

املعروف بابركان (يعين األسود بالرببرية), فقيه مالكي حمدث من أهل تلمسان مؤلف : " الزند الواري يف 
و " املشرع املهيأ يف ضبط مشكل  ضبط رجال البخاري " و " فتح املبهم يف ضبط رجال مسلم."

  رجال املوطأ. " و غريها .
  فاس: إلىمحنته و سفره 
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هـ و كان قد بلغ األربعني من عمره و ذاع صيته يف تلمسان و املغرب العريب و  874يف أول حمرم سنة 
يف تيئة  اشتهر بعلمه و فقهه و شدته يف قول احلق و انه قوال للحق ال تأخذه يف اهللا لومة الئم و ذلك

  انتشرت فيها االضطرابات و املشاكل السياسية ، فانتشرت 
و ااعات و حنوها ،  األوبئةاللصوصية و الظلم و الضرار و ريب السالح و املصادمات اجلماعية و 

، فاحلروب و الغارات مل تسمح  أوطامالناس على مغادرة منازهلم و  أرغمتو هي الدوافع اليت 
و تراخي قبضة السلطان جعلت الناس  األمن، و انعدام  اإلنتاجو توفري  األرضام بزراعة للفالحني بالقي

العلماء و القضاة  أصبحيف نيل حقوقهم ، و هكذا  أنفسهميفتقدون العدل يف احلكم و يعتمدون على 
راب ، هلم ذلك يف جمتمع يسوده الفساد و االضط أىن، هم الذين يقومون بالسهر على تنفيذ القانون و 

مضايقات احلكام و ظلمهم لصدعهم بكلمة احلق ، و منهم مرتمجنا الذي  إىلو هكذا تعرض العلماء 
مدينة فاس باملغرب  إىل أهلهبنهب داره فخرج فارا بدينه و  فأمرثابت الزياين  أبوغضب عليه السلطان 

  األقصى 
  هـ ،  874سنة 

  إقامته بمدينة فاس المضيافة:
ينة فاس استقبلته هذه البلدة الطيبة استقباال رائعا ، و لقي من أهلها كل ترحيب و مد إىلملا وصل فارا 

ها ، و أقبل عليه العلماء و طلبة العلم ينهلون من دروسه و ؤ ها و فقهاؤ تبجيل ، فقد احتفى به علما
ان حيضر فقهه ما جعله ينسى غربته ، و يستقر فيها هو و أهله ، حىت وفاته رمحه اهللا، و مبدينة فاس ك

هـ ) ، كما  917حممد بن حممد بن عبد اهللا اليفرين الشهري بالقاضي املكناسي ( ت  جملس القاضي 
 أجازه)، و قد  919املسند احملدث املقرئ ابن غازي املكناسي ( ت  اإلمام أخذ العلم عن معاصره 

  جبميع مروياته و فهرسته املسماة (التعلل برسوم اإلسناد) 
  هـ.1979هـ/1399حممد الزاهي ، و نشرا دار املغرب الدار البيضاء:  األستاذا وقد قام بتحقيقه

  و قد ذكره تلميذه الونشريسي يف فهرسته فقال عنه : 
كان متقدما يف احلديث حافظا له واقفا على أحوال رجاله وطبقام ضابطا لذلك كله ذاكرا للسري "

زمانه وألف يف احلديث حاشية علي البخاري يف أربعة   واملغازي والتواريخ واألدب فاق يف ذلك حلة أهل
كراريس وهي أنزل تواليفه واستنبط من حديث أبا عمري ما فعل التغري مائيت فائدة وله يف التاريخ الروض 
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تون وفهرسة شيوخه وكان يسمع يف كل شهر رمضان صحيح البخاري قال وباجلملة فهو آخر املقرئني امل
  )1(وخامتة احملدثني" 

و هكذا العامل احلقيقي فان كرب سنه و ما بلغه من علم و فقه مل مينعاه من طلب العلم و اجللوس 
  عن العلماء. التلقيلألخذ و 

و أقبل عليه طالب العلم يستفيدون من دروسه و جمالسه ، فكان يدرس املدونة و خمتصر ابن حاجب 
  الفرعي ، و علوم العربية من حنو و صرف و بالغة.

فهرسته .....و كان  تضمنتنجور يف فهرسته : " و كان مشاركا يف فنون من العلم حسب ما قال امل
فصيح اللسان و القلم ، حىت كان بعض من حيضر تدريسه يقول : لو حضر سيبويه ألخذ النحو من 

  )2(فيه ، أو عبارة حنو هذا ".
ل صوب يستفتونه ، كما راسله ما اشتهر بالفتوى و الفقه ، فكان الناس يقصدونه من ك أكثرو اشتهر 

  و الرأي. اإلفتاءالعلماء يطلبون منه 
  تالميذه :

استفاد من علمه و فقهه و خترج على يديه عدد من الفقهاء الذين بلغوا درجات عليا يف التدريس و 
  القضاء و الفتيا منهم: 

  ـ ) ه 955ولده عبد الواحد الونشريسيي ، شهيد احملراب قاضي فاس و مفتيها ( ت  - 
  هـ ) ، 976حممد بن حممد ابن الغرديس التغليب قاضي فاس و ابن قاضيها ( ت  - 
  هـ ) ،  956حممد بن عبد اجلبار الورتدغريي احملدث الفقيه ( ت  - 
ابن هارون املطغري،أبو احلسن علي بن موسي بن علي ابن موسى بن هارون وبه عرف من مطغرة  - 

وقد  951تفنن مفيت فاس وخطيب جامع القرويني ، تويف بفاس سنة تلمسان " اإلمام العالمة املؤرخ امل
  ناف على الثمانني " و غريهم خلق كثري .

  آثاره :
                                                           

 . )892/  2عبد احلي الكتاين فهرس الفهارس: (  - 1 

 . 50 :ص   - 2 
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  املعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوى إفريقية واملغرب. - 
  قواعد اإلمام مالك. إىلإيضاح املسالك  - 
  القواعد يف الفقه املالكي. - 
  تعليق على ابن احلاجب. - 
  املنهج الفائق، واملنهل الرائق يف أحكام الوثائق. - 
  غنية املعاصر والتايل على وثائق الفشتايل. - 
  احللك يف الرد على من أفىت بتضمني الراعي املشرتك. إضاءة - 
  واخلطط الشرعية. اإلسالميةالواليات يف مناصب احلكومة  - 
  املختصر من أحكام الربزيل. - 
  الفروق يف مسائل الفقه. - 
  وفاته :  

عاما مبدينة فاس و دفن  80هـ ، وقد ناف عن  914تويف رمحه اهللا يوم الثالثاء  عشرين من صفر سنة 
  ا.

  : "   المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغربـ   
جملدا ، و قد حوت على اجتهادات فقهاء القريوان و جباية و  12فقهية تقع يف  وسوعة م هذه 

طوال مثانية  اإلسالميتلمسان و فاس و مراكش و سبتة و غرناطة و قرطبة و غريها من عواصم الغرب 
املفتيني و نصوص  أمساءقرون، وقد التزم فيها الونشريسي األمانة العلمية و النقل الصادق فكان " يثبت 

يقول سئل فالن عن  أويف حاالت نادرة جدا يعتذر فيها عن عدم وقوفه على نص السؤال  إال األسئلة
يف الغالب حمررة من  أاكما هي و لو   األسئلةبنصوص  يأيتمسائل تظهر من اجلواب ، و  أومسألة 

 أحياناتقوميها ، فتنحرف  أوالعلمية بالتصرف فيها  أمانتهالعوام ، و ال تسمح له  أشباه أوطرف العوام 
  .الفصيح ، فلذلك جتد الكلمات الدارجة و العبارات امللحونة  األسلوبعن 

  هـ  914سنة وفاته  إىلهـ  890استغرق فيه حنو ربع قرن من حنو سنة 
تعقيباته  فتبدأليس الونشريسي جامع فتاوي فقط بل هو ناقد بصري ، يقبل و يرد ، يرجح و يضعف ، 
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   .تعقيباته إىل إضافةله فتاويه اخلاصة  أنكما ب: " قلت "  
 ألفد كتابا فقهيا جنال  يومنا هذا حىت  إىلتتجلى مكانة املعيار يف اهتمام الفقهاء به منذ عصر املؤلف 

من كتب فقهية  نصوصويزيد من قيمة املعيار اشتماله على  ،عليه إحاالت أوو فيه نقول منه  إالبعده 
  .األخريةن كتب الرتاث يف القرون ضاعت فيما ضاع م أصيلة

 

  اإلقليمية: مستجداتال ـ كتب  الصنف الثاني

، فمن هي تلك الكتب التي جمعت أجوبة فقهاء ينتسبون إلى منطقة واحدة، أو إلى مدينة واحدةو 
  :ميكن أن نذكر مثالني بارزين مها فتاوى شيوخ منطقة واحدةتلك اليت مجعت 

وهو املعروف بكتاب ((اإلعالم بنوازل األحكام)) ومؤلفه هو: عيسى كتاب ((أحكام ابن سهل))  /أ
هــ). وهو من أقدم ما بني أيدينا من جماميع النوازل األندلسية يف 486بن سهل األسدي الغرناطي (ت

هذا اال، حيث خصه مؤلفه بنوازل األندلسيني، ومل يورد فيه إال القليل النادر من فتاوى فقهاء 
  .القريوان

هــ). 883كتاب ((الدرر املكنونة يف نوازل مازونة)) للمازوين، حيىي بن موسى املازوين املغيلي (ت /ب
  .نوازل علماء تونس، وجباية، واجلزائر، وتلمسان - كما صرح يف املقدمة  -وهو كتاب مجع فيه

فمنها على سبيل  التي جمعت أجوبة فقهاء ينتسبون إلى مدينة واحدة  مستجداتالأما كتب 
  :املثال

غرناطة)، ملؤلف جمهول، قال  كتاب ((احلديقة املستقلة النضرة يف الفتاوى الصادرة عن حاضرة  ـ أ
مؤلفه: إنه مجع فيه النوازل الصادرة عن علماء حاضرة غرناطة، وبعد تتبع النص تبني أنه ألفه بعد سنة 

تبويب. وقد مجعت فتاوى تسعة من األندلسيني، هــ). وقد عرضت املسائل فيه دون ترتيب، وال 848(
  .وعدداً حمدوداً جداً من فتاوى فقيهني مغربيني، واملالحظ أنه مل يذكر من فتاوى ابن لب شيئاً 

جمموع فتاوى علماء غرناطة البن طركاظ، أيب القاسم حممد بن طركاظ العكي األندلسي، توىل (   ـ  ب
ف تاريخ وفاته، مجع فيه بعض نوازل فقهاء غرناطة، من بينهم: ابن هــ)، ومل يعر 854قضاء املرية سنة (

 .لب
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مجع وتنظيم األستاذ حممد  ) (فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال كتاب   ــ ج
اهلبطي املواهيب، حيث مجع الفتاوى اخلاصة ذه املناطق. وقد كانت هذه الفتاوى متناثرة فجمعها يف 

بلغ عدد هذه الفتاوى ما ينيف على سبعمائة وستني فتوى، ورتبها على األبواب جملدين، و 
  .واملوضوعات، وضم كل فتوى إىل باا املناسب

  

  الشخصية:  مستجداتالـ كتب  الصنف الثالث

، مجعها أو مجعت له من أحكامه خالل مدة قضائه هي تلك الكتب التي جمعت أجوبة فقيه واحدو 
  .أجاب عنها عن جمموعة أسئلة وجهت إليه من جهة معينةوتوليه الفتوى، أو 

هــ) حيث مجعها تلميذه حممد ابن أيب 520فمن أمثلة النوازل اليت مجعت: فتاوى ابن رشد اجلد (
هــ) وهي بعنوان: ((مذاهب احلكام 544ت)هــ)، وفتاوى القاضي عياض 543احلسن ابن الوزان (ت

هــ) بعد أن كانت عبارة عن بطائق أو جذاذات 575حممد (تيف نوازل األحكام)) حيث مجعها ابنه 
من الفتاوى املتفرقة، وهي من أقدم مؤلفات املغاربة يف النوازل. ومنها: فتاوى ابن أيب زيد القريواين 

  .هــ)، اليت مجعها الدكتور/ محيد حممد حلمر386(ت

فمن أوضح  - واحد عن أسئلة حمددة من هذا الصنف، والذي ميثل أجوبة الفقيه ال - وأما النوع الثاين 
هــ) وهو بعنوان ((األجوبة 894أمثلته: كتاب الرصاع، أليب عبد اهللا حممد الرصاع التونسي ت (

التونسية على األسئلة الغرناطية))، فقد ورد على الرصاع مخسة وعشرون سؤاًال من شيخ غرناطة 
قد كان الرصاع أكرب شيوخ عصره يف تونس، هــ). و 897وشيخها وفقيهها أيب عبد اهللا حممد املواق (ت

فهو فقيهها وعاملها. وهذه الفتاوى يف أغلبها تتعلق مبسائل خالفية يف الفقه، وسبع مسائل تتعلق 
   .بأحكام الطاعون، ومسألتان يف أحكام املساجد

 

  الخاصة : مستجداتال ـ كتب  الصنف الرابع
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  .واحدةهي تلك التي يؤلفها صاحبها لإلجابة عن قضية و

وقد تعدد التأليف يف هذه النوازل املفردة، فكان منها: ما يتناول قضايا يف العبادات، واملعامالت، وكان 
  .من بعضها: ما يتعلق بالسياسة الشرعية

  :ثالثة أمناط هامة ذكرن السياسة الشرعيةنوازل ومن 

  ، مثل : بعامة أوهلا: ما يتعلق بسياسة املسلمني مع أهل الذمة، ومع غري املسلمني

كتاب ((مصباح األرواح يف أصول الفالح)) للتلمساين، حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين 
هــ)، وهي جواب عن سؤال يطلب منه توضيح ما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار، 909(ت

كرت املصادر أن من جنوب البالد اجلزائرية، إذ ذ  توات وما يلزم أهل الذمة، وخاصة يهود ناحية 
مشكلة خطرية اندلعت يف املنطقة بسبب تصرف اليهود ا، وردود فعل العلماء، ووقف الشيخ املغيلي 

موقفاً شديداً متصلباً أثار الكثري من ردود فعل العلماء املعاصرين له، منهم: القاضي العصنوين، 
، ممن وضعوا أجوبة للنازلة، مما كان والتنسي، وابن زكري، والرصاع، وحيىي الغماري، وابن سبع، وغريهم

  .له الصدى البعيد يف بعض املؤلفات التارخيية املعاصرة له

 ، مثل: وثانيها: ما يوضح موقف بعض الفقهاء من بقاء املسلمني حتت سلطة النصارى يف األندلس

يه من كتاب ((أسىن املتاجر يف بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ومل يهاجر وما يرتتب عل
هــ) صاحب كتاب 914العقوبات والزواجر)) للونشريسي، أمحد بن حيىي الونشريسي التلمساين (ت

  .((املعيار))، وهو خمطوط باخلزانة العامة بتطوان

وكان حكمه قاسياً على املورسكيني (هم مسلمو األندلس بعد سقوطها، واالسم نسبة إىل مراكش 
  .بينهم وبني البالد اإلسالميةاملغرب)، مما أدى إىل قطع الصالت 

  ، مثل :وثالثها: ما يوضح موقف بعض الفقهاء من بعض مسائل اجلهاد

أليب احلسن علي بن عبد السالم بن   أجوبة التُسويل عن مسائل األمري عبد القادر اجلزائري كتاب: 
قيه التسويل، حيث هــ). والكتاب عبارة عن سؤال وجهه األمري عبد القادر للف1258علي التسويل (ت

سأله عن حكم املسلمني الذين يداخلون العدو وجيلب هلم اخليل، وال يبخل من داللتهم على عورات 
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املسلمني، وإذا طولبت أحياؤهم بتسليمهم جحدوا وأنكروا، فما حكم الفريقني يف أمواهلم وأنفسهم؟ 
ه اإلمام؟ فهل يعاقبون؟ وكيف وما عقام؟ وما حكم من يتخلف عن الدفاع عن املسلمني إذا استنفر 

 م؟ وكيف العمل فيمن مينع الزكاة، أو بعضها؟ ومن أين يرتزق اجليش املدافع عن املسلمني، السادعقا
  ....ثغورهم، وال بيت مال؟

  

:مصدر للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية  مستجداتالكتب 
 )1( 

أساساً يف جماالت شىت، يستفيد منها الفقيه، واملفيت، واحلاكم، واملؤرخ، تُعد املؤلفات النوازلية مصدراً 
  .واجلغرايف، والتاجر... على حد سواء

حتوي  - يف الغالب  -فكما أنه يستفاد من النازلة يف رسم احلكم الشرعي على مسألة مستجدة، فإا 
ياسية كان من آثارها هذا فوائد قد ال تقل أمهية عن احلكم الشرعي ذاته. فهي حتكي ظروفاً س

االستفتاء، كما تتصل بظروف بيئية معقدة تتطلب من ينهض إىل إصالحها وجندا، وقد تُنبه إىل 
أخطار دامهة على أقطار املسلمني، فتشحذ مهم والة األمر إىل معاجلتها قبل استفحاهلا، ويضاف إىل 

وجغرايف، وِحَريف، إقليمي وحملي، مازلنا هذا كله ما يصاحب هذه املسائل النوازلية من سرد تارخيي، 
  .نستفيد منه يف كثري من دراساتنا املعاصرة

نقًال عن بعض  - وإذا كانت رسالة ابن فضالن كما يذكر الدكتور/سامي الدهان يف تقدميه هلا
، وقد تعد مصدراً أساساً يف تاريخ وحياة أهل البلقان وروسية وتركيا، مع كوا رسالة صغرية -املستشرقني

حققت وأخرجت يف حدود املائة ورقة من القطع الصغري، وهي من شخص واحد يف حقبة زمانية 
يسرية، فما بالك بتلك املؤلفات اليت تربو على املئات عن جمتمعات متقاربة جغرافياً، خمتلفة سياسياً 

  .وعرقياً يف عدة قرون

 

  .مستجداتال و النوازل فقه والفتوى في دراسةال أهمية

                                                           

 1 - www.aktab.ma  و ، 
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  تظهر أمهية االجتهاد يف النوازل املعاصرة يف النقاط التالية:
ـ بيان صالح هذه الشريعة لكل مكان وزمان: وأا هي الشريعة اخلالدة الباقية، وأا الكفيلة  1

  بتقدمي احللول الناجعة لكل املشكالت واملعضالت.
2  ا خمالفة ـ إيقاظ هذه األمة والتنبيه على خطورة قضايا ومسائل ابُتليا مجوع املسلمني، مع كو

أشد ما تكون املخالفة لقواعد هذا الدين، ومضادة ملقاصده، وقد صارت ـ لشديد احلزن واألسى ـ 
جزءًا ال يتجزأ من حياة األمة اإلسالمية، وباتت حقائقها الشرعية غائبة عن عامة املسلمني يف هذا 

  العصر.
ية املناسبة هلا مطالبة جادة ودعوة صرحية إىل حتكيم ـ وبإعطاء هذه النوازل أحكامها الشرع 3

الشريعة يف مجيع جوانب احلياة، وهو تطبيق عملي تربز به حماسن اإلسالم، ويظهر منه مسوه 
  وتشريعاته.

ـ واحلاجة قائمة إىل ضرورة إجياد معلمة متكاملة تستوعب قضايا العصر ومسائله املستجدة على  4
  هدي الشريعة اإلسالمية.

ـ وال شك أن إعطاء النوازل املستجدة يف كل عصر أحكامها الشرعية املناسبة يدخل دخوًال أولًيا  5
 )1( حتت مهمة التجديد هلذا الدين، وإحياء ما اندرس من معامله.

  )2( فيما يأتي : النوازل فقه دراسة أهميةوباإلضافة إلى ما ذكره د الجيزاني تتمثل 

 يف ونور؛ وهدى بصرية على اهللا يعبدوا حىت النازلة هذه حكم بإيضاح الناس أمام السبيل إنارة .1
 دون النوازل لتلك التصدي - اتهدون وهم -والعقد احللّ  أهل ترك فلو واضح إسالمي منهج

 يفيت قد وهذا االجتهاد، رتبة إىل يصل ال من استفتوا مث ختّبط يف الناس لصار ألحكامها إيضاح
   .باهللا واالستعانة الباب هذا َطْرق من بدّ  فال األساس هذا وعلى وُيِضّل، فَيِضلّ  علم بغري

 يبني الشرعي حكمها إلظهار الواقعة وقوع عند والعقد احلل أهل من النوازل فقه لدارسة التصدي .2
 َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ : (يقول وجل عز فاهللا ومكان، زمان لكل وصالحها الشريعة كمال أمجع للعامل
  ).ِديناً  اْألِْسالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َعَلْيُكمْ  َوأَْمتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ 

                                                           
  .  35ـ  34/  1حممد بن حسني اجليزاين : فقه النوازل "       - 1
  . النوازل فقه يف مقدمة ، العام الشرعي املنتدىموقع  ملتقى أهل احلديث    - 2
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 إىل يصل أن يريد الذي املتجرد" للنازلة" الدارس فإن وجل، عز اهللا من واملثوبة األجر كسب .3
 وإن أجران، فله أصاب إن مأجور، فهو فيها حكم إىل ووصل جهده بذل إذا الشرعي حكمها

  .أجر فله أخطأ
 األحكام ببيان العلماء على امليثاقَ  اهللاُ  أخذ فقد العلماَء؛ اهللاُ  محّلها اليت األمانة تأدية على احلرص .4

 النوازل يف للفتوى التصدي عليهم لزاماً  فكان م؛ التكليف حصر وقد كتماا، وعدم الشرعية
 .كتمانه وعدم العلم إبالغ بتكاليف بالقيام للذمة إبراء وذلك سبيًال، ذلك إىل استطاعوا ما

  

  )1(   مستجداتال في االجتهاد حكم 

  :حاالت له املستجدات يف االجتهاد إن

  :حالني يف وذلك: عني فرض -1

  .مثالً  غريه سؤال يسعه ال من واستفتاه االجتهاد عليه تعني الذي اتهد حق يف- أ

  .غريه تقليد له جيوز ال اتهد ألن به نزل ما يف نفسه حق يف االجتهاد- ب

  .حالني يف وذلك: كفاية فرض -2

  .للتأخري قابلة تكون حبيث وذلك احلادثة فوات من خياف أال- أ

  .اتهدين من غريه سؤال إمكانية- ب

  :حالني يف وذلك. مستحب أو إليه مندوب االجتهاد -3

  .اخلالف حمل احلادثة نزول قبل نفسه العامل من الوقوع قبل االجتهاد- أ

  .بعد تقع مل حادثة عن سؤاالً  املقلد يفرتض أن- ب

                                                           
  .حسني البا يعقوبلاألصول  على الفروع كتاب ختريجملخص من       - 1
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 بالفقه يسمى ما باب من ومها املستحب، باب من العلماء بعض عند احلالتني هاتني يف فاالجتهاد
 ويصدر وختّيله افرتضه فيما وجيتهد حكمها يبني مث تقع مل حادثة الشخص يفرتض أن وهو االفرتاضي،

  .األساس هذا على احلكم

   :االفتراضي الفقه حكم - 

 سأل إذا والثالثون الثامنة الفائدة: "نصه ما الكتاب أواخر في الموقعين إعالم في القيم ابن ذكر
 التفصيل، واحلق... أقوال ثالث فيه ختري؟ أو تكره أو إجابته تستحب فهل تقع مل مسألة عن املستفيت

 الصحابة عن أثر أو -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول سنة أو اهللا كتاب من نص املسألة يف كان فإن
 مل تقع ال ُمقدرة أو الوقوع بعيدة كانت فإن أثر، وال نص فيها يكن مل وإن فيها، الكالم يكره مل

 بعلمها اإلحاطة السائل وغرض مستبعد وال نادر غري وقوعها كان وإن,  فيها الكالم له يستحب
 بذلك يتفقه السائل كان إن سّيما ال يعلم؛ مبا اجلواب له استحب وقعت إذا بصرية على منها ليكون
   ". أعلم واهللا. األوىل هو كان راجحة اجلواب مصلحة كانت فحيث عليها؛ ويفرع نظائرها ا ويعترب

  :صور وله. احملرم االجتهاد -4

  .القاطع النص مقابل يف االجتهاد- أ

  .بالتواتر الثابت اإلمجاع مقابل يف االجتهاد- ب

  .االجتهاد درجة يبلغوا مل ممن أو املقلدين من سواء أهله؛ غري من االجتهاد- ج

  .والتعايل الشهرة وطلب التشهي نتيجة هو الذي االجتهاد-د

  :املوقعني إعالم يف - اهللا رمحه- القيم ابن قال

 باإلفتاء فيها االجتهاد جيوز فهل العلماء من ألحد قول فيها ليس حادثة حدثت إذا: السبعون الفائدة
  :أوجه ثالثة فيه ال؟ أم واحلكم
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 قبلهم تقع مل حوادث عن يسالون كانوا فإم وأجوبتهم ئمةاأل فتاوي تدل وعليه ....جيوز: أحدها
 أجر فله فأخطأ اجتهد وإن جرانأ فله فأصاب احلاكم اجتهد إذا -  ص النيب قال وقد فيها فيجتهدون

 منها الصواب يف واجتهد قواالأ فيه عرف وما قبله من قول فيه يعرف مل مما فيه اجتهد ما يعم وهذا
 مباشرة له ومن احلوادث واختالف لكثرة الوقائع ذلك ىلإ داعية واحلاجة واخللف السلف درج هذا وعلى

 تأملت إذا نتأو  مجيعا العامل بوقائع يفي ال فإنه االتساع غاية اتسع وإن املنقول نأ يعلم الناس لفتاوي
  . ألتباعهم وال املذاهب ألئمة كالم فيها يعرف وال منقولة غري وهي واقعة كثرية مسائل رأيت الوقائع

 صحابهأ لبعض امحد ماماإل قال بقائل فيها يظفر حىت يتوقف بل احلكم، وال اإلفتاء له جيوز ال: الثاين
  .إمام فيها لك ليس مسألة يف تتكلم نأ إياك

 يف جيوز وال خطرها، وسهولة إليها احلاجة وشدة بالعمل لتعلقها الفروع مسائل يف ذلك جيوز: والثالث
  .األصول مسائل

 عدم فإن واحلاكم املفيت وأهلية احلاجة، عند جيب أو يستحب بل جيوز ذلك وأن التفصيل، واحلق
 دون للحاجة فيجوز والتفصيل واملنع، اجلواز احتمل اآلخر؛ دون أحدمها وجد وإن جيز، مل األمران
  )1( "أعلم واهللا. "عدمها

   

  )2( النوازلالمستجدات و مدارك الحكم على  •

 الناظر يف نازلة من النوازل مىت أراد دراستها والتوصل إىل حكمها كان عليه أن يسلك املنهج اآليت: 

                                                           

  . 265/  4 إعالم املوقعني عن رب العاملني   - 1

 فقه يف مقدمة ، العام الشرعي املنتدى، موقع  ملتقى أهل احلديث  53ـ  38/  1حممد بن حسني اجليزاين : فقه النوازل "       - 2
م  1/4/2006, وموقع الرواق, اللجنة العلمية, حبوث ودراسات, 11. أبو البصل , املدخل لدراسة فقه النوازل النوازل

www.alrewak.net وحممد عثمان شبري , املعامالت املالية املعاصرة يف  92,وسلمان العودة , ضوابط للدراسات الفقهية ,
 . 49-44الفقه اإلسالمي 
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  .ذلك يف هللا واإلخالص النازلة دراسة يف التجرد -1

 احلق وإصابة السداد إىل وتوفيقه وصوابه رشده يلهمه أن اهللا من الفتح وطلب بالدعاء اإلحلاح -2
 املوفق للمفيت ينبغي: العاشرة الفائدة: "املوقعني إعالم يف -اهللا رمحه- القيم ابن قال األمر، هذا يف
 الصواب ملهم إىل ارد العلمي ال احلايل؛ احلقيقي االفتقار قلبه من ينبعث أن املسألة به نزلت إذا

 الذي حكمه على ويدله السداد طريق له ويفتح الصواب يلهمه أن القلوب وهادي اخلري ومعلم
 فضل أّمل من أجدر وما التوفيق، باب قرع فقد الباب هذا قرع فمىت املسألة، هذه يف لعباده شرعه

 يكثر أن باملفيت حقيق: والستون احلادية الفائدة: آخر موضع يف وقال - .." إياه حيرمه ال أن ربه
 عامل واألرض السموات فاطر وإسرافيل وميكائيل جربائيل رب اللهم"الصحيح باحلديث الدعاء
 احلق من فيه اختلف ملا اهدين خيتلفون، فيه كانوا فيما عبادك بني حتكم أنت والشهادة، الغيب

 الدعاء كثري -تيمية ابن أي -شيخنا وكان" مستقيم صراط إىل تشاء من دي إنك بإذنك،
   ..))بذلك

وقال يف موضع آخر: الفائدة العاشرة: ينبغي للمفيت املوفق إذا نزلت به املسألة أن ينبعث من قلبه 
االفتقار احلقيقي احلايل؛ ال العلمي ارد إىل ملهم الصواب ومعلم اخلري وهادي القلوب أن يلهمه 

لة، فمىت قرع الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده يف هذه املسأ
  )1(هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أّمل فضل ربه أن ال حيرمه إياه.." 

  

  التصور، ثم التكييف، ثم التطبيق. •
مجيع املسائل اليت حتدث يف كل وقت، وسواء حدثت أجناسها أو أفرادها «قال ابن سعدي: 

  جيب أن تتصور قبل كل شيء.
صفاا، وتصورها اإلنسان تصورًا تاًما بذاا ومقدماا  فإذا ُعرفت حقيقتها، وُشخصت

ونتائجها طُبقت على نصوص الشرع وأصوله الكليه؛ فإن الشرع حيل مجيع املشكالت: 
مشكالت اجلماعات واألفراد، وحيل املسائل الكلية واجلزئية؛ حيلها حالً مرضًيا للعقول 

  الصحيحة، والفطر السليمة.
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  المدرك األول: التصور:
إن تصور الشيء تصورًا صحيًحا أمر ال بّد منه ملن أراد أن حيكم عليه، وكما يقال: احلكم على 
الشيء فرع عن تصوره، فتصور النازلة مقدمة ال مناص عنها وال مفر منها ملن أراد االجتهاد يف 

  استخراج حكمها.
هذا باب واضح ال إن اإلقدام على احلكم يف النوازل دون تصورها يعد قاصمة من القواصم، و 

إشكال فيه، والباب الذي يأيت من جهته اخللل والزلل إمنا هو القصور والتقصري يف فهم النازلة 
  وتصورها، وليس يف حتصيل أصل التصور.

  وتصور النازلة وفهمها فهًما صحيًحا قد يتطلب: •
 اليت والظروف ونشأا وأقسامها حقيقتها فيعرف النازلة، مبوضوع املتعلقة املعلومات مجع- أ

وقد يفتقر إىل إجراء استبانة، أو جولة ميدانية، أو ، ذلك وغري ظهورها وأسباب ا أحاطت
  .مقابالت شخصية، ورمبا احتاج األمر إىل معايشة ومعاشرة.

االتصال بأهل االختصاص يف موضوع النازلة امتثاال لقوله تعاىل : "فَاْسأَلُوا أَْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال  - ب
فإذا كانت القضية تتعلق باجلانب الطيب فيجب الرجوع إىل األطباء لطرح جمموعة من   )1(تـَْعَلُموَن  "  

من إشكاالت ومالبسات, أما إذا كانت األسئلة عليهم لفهم القضية جيدا, وإزالة كل ما يعرض 
  القضية تتعلق باجلانب االقتصادي فيجب الرجوع إىل علماء االقتصاد, وهكذا .

  .األساسية عناصرها إىل املركبة القضية حتليل  - ج

  المدرك الثاني: التكييف: •
هو ميكن تعريف التكييف بأنه: تصنيف املسألة حتت ما يناسبها من النظر الفقهي, أو يقال: 

  رد املسألة إىل أصل من األصول الشرعية.
  وتكييف النازلة متوقف على حتصيل أمرين:

  أمر خاص يتعلق خبصوص النازلة، وأمر عام.
أما األمر األول: فهو أن حيصل للناظر الفهم الصحيح والتصور التام للمسألة النازلة. وهذا ما 

  مضى بيانه يف املدرك السابق.
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يكون لدى الناظر املعرفة التامة بأحكام الشريعة وقواعدها، وهذا إمنا واألمر الثاين: وهو أن 
يتأتى ملن استجمع شروط االجتهاد، من اإلحاطة بالنصوص ومعرفة مواقع االجتماع 

واالختالف، والعلم بدالالت األلفاظ وطرق االستنباط، حبيث تكون لديه القدرة على استنباط 
  األحكام من مظاا.

َوال يـََتَمكُن اْلُمْفِيت َوال اْحلَاِكُم من اْلَفتـَْوى َواحلُْْكِم بِاحلَْق إال بِنَـْوَعْنيِ «ـ رمحه اهللا ـ: قال ابن القيم 
  من اْلَفْهِم:

الَماِت؛ عَ َأَحُدُمهَا: فـَْهُم اْلَواِقِع، َواْلِفْقِه فيه، َواْسِتْنَباُط ِعْلِم َحِقيَقِة ما َوَقَع بِاْلَقرَاِئِن َواَألَمارَاِت َوالْ 
  حىت حيُِيَط بِِه ِعْلًما.

َوالنـْوُع الثاِين: فـَْهُم اْلَواِجِب يف اْلَواِقِع، وهو فـَْهُم ُحْكِم اللِه الذي َحَكَم بِِه يف ِكَتابِِه، أو على 
  ِلَساِن رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف هذا اْلَواِقِع، ُمث يُطَبُق َأَحُدُمهَا على اآلَخِر.

  َذَل َجْهَدُه، َواْستَـْفرََغ ُوْسَعُه يف ذلك مل يـَْعَدْم َأْجرَْيِن أو َأْجرًا.َفَمْن بَ 
  )1( ».فَاْلَعاِملُ من يـَتَـَوصُل ِمبَْعرَِفِة اْلَواِقِع َوالتـَفقِه فيه إَىل َمْعرَِفِة ُحْكِم اللِه َوَرُسولِهِ 

  تيب اآليت:وتكييف النازلة , إمنا حيصل بواحد من أربعة مسالك على الرت 
  ـ النص واإلمجاع. 1
  ـ التخريج على نازلة متقدمة. 2
  ـ التخريج على قاعدة فقهية أو أصل شرعي أو فتوى إمام متقدم. 3
  ـ االستنباط.  4

  البحث عن حكم النازلة يف نصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة. المسلك األول:
  أو اإلشارة , أو القياس.وذلك إما بداللة العموم، أو املفهوم، أو اإلمياء، 

االجتهاد يف إحلاق هذه النازلة مبا يشاها من النوازل املتقدمة؛ لتقاس عليها،  المسلك الثاني:
  وتأخذ حكمها، وهذا ما يسمى بالتخريج. 

  ومن األمثلة على ذلك:
ع ما يسمى بالبوفيه املفتوح أو اإلطعام حىت اإلشباع؛ إذ ميكن إحلاقه باحلمامات اليت وق• 

اإلمجاع على جوازها من باب االستحسان؛ فإن من يدخل هذه احلمامات يتفاوتون يف 
  استهالك املاء، مع كون األجرة مقدرة للجميع.

النظر يف اندراج حكم هذه النازلة حتت بعض القواعد الفقهية أو األصول  المسلك الثالث:
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  ًضا بالتخريج . الشرعية، أو ضمن فتاوى بعض األئمة املتقدمني، وهذا يسمى أي
  ومن األمثلة على ذلك:

  مشروعية السعي فوق سطح املسعى، عمًال بالقاعدة الفقهية: اهلواء يأخذ حكم القرار.• 
حترمي متثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم، والصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألن مقامهم مقام • 

  ورة.عظيم عند اهللا وعند املسلمني، وهذا معلوم من الدين بالضر 
االجتهاد يف استخراج حكم مناسب هلذه النازلة بطريق االستصالح أو سد  المسلك الرابع:

   الذرائع أو غريمها، وهذا يسمى باالستنباط .
  ومن األمثلة على ذلك:

احلكم جبواز زراعة األعضاء؛ طلًبا ملصلحة املريض املستفيد، وحفظًا حلياته، واحلكم مبنعها • 
  تربع أو من يف حكمه، وصيانة حلرمته.حفظًا حلق املريض امل

القول مبشروعية الفحص الطيب قبل الزواج ندبًا أو وجوبًا؛ ملا يرتتب عليه من درء ملفسدة • 
 انتشار بعض األمراض الوراثية يف األوالد.

 

  المدرك الثالث: التطبيق: •
  زلة.تطبيق احلكم على النازلة يُراد به: تنزيل احلكم الشرعي على املسائل النا

ذلك أن تصور النازلة وفهمها فهًما صحيًحا، مث تكييفها من الناحية الفقهية، كفيالن مبعرفة 
حكم النازلة املناسب هلا، وهذا هو النظر اجلزئي اخلاص، أما تنزيل هذا احلكم على النازلة فهو 

 أمر آخر؛ إذ حيتاج ذلك إىل نظر كلي عام. 

فًا يف تطبيق األحكام اخلاصة على حماّهلا: أن ينسجم هذا ومن القواعد املقررة شرًعا وعقًال وعر 
  التطبيق مع املصاحل العليا؛ حبيث ال يفضي حتصيل املصلحة اجلزئية إىل تفويت مصلحة عظمى.

ومن األمثلة على ذلك: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم 
س املنافقني، مع ما فيه من املصلحة الظاهرة اليت يدل عليها النظر عليه الصالة والسالم، وقتل رأ

  اخلاص، وذلك مراعاة للمصلحة العليا.
واملراد باملصلحة العليا يف الشريعة: احملافظة على الكليات اخلمس: (الدين، والنفس، والعقل، 

  والنسل، واملال).
افظة على مقاصد الشريعة؛ فإن هذه احملافظة وإذا ُعلم أن تطبيق احلكم على النازلة البد فيه من احمل
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  تكون مبراعاة ثالث قواعد:
  األوىل: املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف احلال واملال.

  الثانية: تقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى.
  الثالثة: اعتبار األعراف والعادات واختالف األحوال والظروف واملكان والزمان.

  توقف:المدرك الرابع: ال

إذا مل يتوصل الباحث إىل حكم شرعي يف القضية املستجدة توقف فيها لعل اهللا يهيئ ِمن العلماء 
َمن يتصدى لإلفتاء فيها, ولقد كان السلف الصاحل يتحرجون من الفتوى , حيث قال عبد الرمحن 

عليه وسلم بن أيب ليلى : " أدركت  عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
ُيسأل أحدهم عن املسألة فريّدها هذا إىل هذا, وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول",ويف رواية "ما 

منهم من أحد حيدث حبديث إال وّد أن أخاه كفاه إياه , وال ُيستفىت عن شيء إال وّد أن أخاه كفاه 
اب عن أربع وقال يف الباقي " وما ورد عن اإلمام مالك أنه سئل عن أربعني مسألة فأج  )1(الفتيا ".

ال أدري " وكان يرتيث يف اإلجابة ويقول : " من أجاب فينبغي قبل اجلواب أن يعرض نفسه على 
, وقال اإلمام أمحد : " من عرض نفسه للفتيا , فقد  )2( اجلنة والنار , وكيف خالصه, مث جييب ."

  )3( عرضها ألمر عظيم إال أنه قد تلجئ الضرورة ."

ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ومل جيز له أن حييل على اهللا قوًال يف دينه، ال «ن عبد الرب: قال اب
نظري له من أصل، وال هو يف معىن أصل، وهذا الذي ال خالف فيه بني أئمة األمصار قدميًا وحديثًا، 

  )4( » .فتدبره

   )1( مستجداتال و ضوابط االجتهاد في النوازل

                                                           

, وابن عبد الرب, 219-4/218, وابن القيم , أعالم املوقعني عن رب العاملني   76ابن الصالح, أدب املفىت واملستفيت   -)1(
 . 1/177جامع بيان العلم وفضله 

 . 45حممد مجال الدين القامسي , الفتوى يف اإلسالم   -)2(

 .4/218ابن القيم , إعالم املوقعني عن رب العاملني    -)3(
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  من أهل العلم الشرعي . ـ أن يكون الناظر 1

  ـ أن حيصل للمجتهد التصور الصحيح للنازلة . 2

  ـ أن يستند اتهد إىل دليل شرعي معترب . 3

  :مستجداتال مظان فقه  ـ

  وهي كثيرة جداً، منها:

  .النوازلو  مستجداتال لفقه خادماً  يعترب فقه كتاب كل إن-1

 : الفتاوى كتب -2

 

 : في المذهب المالكي

 . النوازل الكربى للوزاين وهو مطبوع -1

 . هـ ) مطبوع 1342النوازل الصغرى : اليب عبداهللا املهدي (  -2

 . هـ ) مطبوع 841اليب القاسم بن أمحد التونسي الربزيل (  : فتاوى الربزيل -3

 . هـ ) مطبوع 520اليب الوليد ابن رشد القرطيب (  : البيان والتحصيل -4

هـ  914املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب : للونشريسي (  اجلامعاملعيار املعرب و  -5
 . ) مطبوع

 . هـ ) خمطوط يف تونس 240أجوبة سحنون : حملمد بن سغيد بن سحنون (  -6

 . هـ ) مطبوع 520نوازل ابن رشد (  -7

 . عياض وولده حممد مطبوع مذاهب احلكام يف نوازل األحكام : للقاضي -8

 . النوازل : لعيسى بن علي احلسيين العلمي مطبوع -9

 . هـ ) مطبوع 1299فتح العلي املالك : ألمحد عليش (  -10

                                                                                                                                                                                
  .  65ـ  61/  1حممد بن حسني اجليزاين : فقه النوازل    - 1
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 . هـ ) مطبوع 1829وفتاوى النوازل : لعبداهللا بن حممد بن فودي (  ضياء السياسات -11

  

 النازلة دارس أن على بناء وذلك: التخريجات وكتب الفقهية القواعد وكتب األصولية الكتب - 3
  .مسائل يف التقعيد إىل حيتاج وأن البد

  سواء منها رسائل املاجستري أو الدكتوراه واليت تتناول بالدراسة القضايا املعاصرة الرسائل الجامعية - 4

  : المجالت – 5

جملة البحوث الفقهية املعاصرة, جملة علمية حمكمة متخصصة يف الفقه اإلسالمي اململكة العربية  ـ أ
  السعودية.

جملة البحوث اإلسالمية. تصدرها الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  ـب 
  لسعودية.األمانة العامة هليئة كبار العلماء الرياض, اململكة العربية ا

.مؤسسة الطباعة  جداً  مفيدة وهي اإلسالمي ، املؤمتر ملنظمة التابعةج ـ جملة جممع الفقه  اإلسالمي, 
   والصحافة والنثر .جدة ,اململكة العربية السعودية.

  .النوازل أحكام تثري وفتاوى ومقاالت قيمة حبوث وفيها د ـ جملة األزهر ،

  يف ديب .هـ ـ جملة االقتصاد اإلسالمي تصدر 

  و ـ جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي , جدة .

  : النوازلو  مستجداتال فقه يف احلديثة املؤلفاتـ  6

  :منها جداً، كثرية وهي

فقه النوازل " دراسة تأصيلية تطبيقية" حيتوي هذا الكتاب على كافة القرارات الصادرة عن اامع    ـ 
  .حممد بن حسني اجليزاين  الفقهية يف النوازل املعاصرة

    ـ فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة ، د بكر بن عبد اهللا أبو زيد .
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 :األول ذكر ستة قضايا هي وقد ذكر فيه الشيخ قضايا فقهية معاصرة؛ففي الد

  .التقنني واإللزام- 

 .اإلصطالح املواضعة يف- 

 .خطاب الضمان البنكي- 

 .جهاز اإلنعاش وعالمة الوفاة- 

 .اإلجناب يف الطب احلديث طرق- 

 .طفل األنابيب- 

 :وهي ويف الد الثاين ذكر مخس قضايا

 .التشريح وزراعة األعضاء- 

 .املراحبة- 

 .حق التأليف- 

 .الفلكي احلساب- 

  .داللة البوصلة على القبلة- 

  ـ املعامالت املالية املعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي.

  املالية املعاصرة للدكتور علي حميي الدين علي القره داغي. ـ حبوث يف فقه املعامالت

  ـ املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء الشريعة اإلسالمية , علي أمحد السالوس .

  ـ املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد عثمان شبري. 

  .البصل أبو الناصر عبد. د معاصرة، طبية قضايا يف فقهية دراساتـ 

  ـ بيع املراحبة لآلمر بالشراء للدكتور يوسف القرضاوي .

  ـ نظام التأمني ( حقيقته والرأي الشرعي فيه) للدكتور مصطفى أمحد الزرقاء 

  ـ األسهم والسندات من منظور إسالمي للدكتور عبد العزيز خياط . 
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  سطحي . ـ نقل وزرع األعضاء البشرية دراسة فقهية طبية قانونية أ د سعاد

  ـ قضايا طبية معاصرة يف ميزان الشريعة أ د حممود علي السرطاوي .

  ـ دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة موعة من العلماء .

  ـ مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق أسامة عمر سليمان األشقر.

  

  )1(ا العصرذالنوازل في هو  مستجداتالأقسام 

  وهي على مثانية أقسام :

 االعتقادات وما يلحق ا . .1

 العبادات . .2

 املعامالت املالية . .3

 األحوال الشخصية وقضايا املرأة . .4

 املسائل الطبية. .5

 األطعمة واألشربة واللباس والزينة. .6

 الفن والرياضة . .7

 األحكام العامة . .8

 

  بعض المجامع والمجالس العلمية

  النوازلو  مستجداتالالمهتمة بفقه 

  المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث 

The European Council For Fatwa and Research 

                                                           
  .  121ـ  100/  1حممد بن حسني اجليزاين : فقه النوازل    - 1
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يعترب الس األورويب لإلفتاء والبحوث أول من ختصص على الساحة العاملية يف فقه األقليات 
على شكل وطابع الفتاوى املؤسسة، مع عدم جتاهل بأن يوجد يف ثنايا الفقه بعض الفتاوى خاصة مع 

  )1( انفصال املسلمني يف األندلس، ولكنها فتاوى ال تأخذ الطابع الفتاوى املؤسسة.أزمة 

  التعريف بالمجلس:- 1

  : اسم المجلس وصفته ومقره-1- 1

الس األورويب لإلفتاء والبحوث هيئة علمية إسالمية متخصصة مستقلة يتكون من جمموعة من العلماء 
 اإليرلندية.ومقره احلايل يف دابلن باجلمهورية 

: عقد اللقاء التأسيسي للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث يف مدينة اللقاء التأسيسي-1- 2
من شهر أذار (مارس)  30- 29هـ املوافق 1417من ذي القعدة  22- 21لندن يف بريطانيا يف الفرتة 

من  احتاد  م حبضور ما يزيد عن مخسة عشر عاملا من علماء املسلمني وكان ذلك تلبية لدعوة1997
  املنظمات اإلسالمية يف أوروبا يف هذا اللقاء مث إقرار مسودة الدستور ذا الس (النظام األساسي).

  أهدافه:-1- 3

  يتوخى الس األورويب لإلفتاء والبحوث حتقيق األهداف التالية:

فيما بينهم حول إجياد التقارير بني علماء الساحة األوروبية والعمل على توحيد اآلراء الفقهية - 1
  القضايا الفقهية املهمة.

إصدار فتاوى مجاعية تسد حاجة املسلمني يف أوروبا وحتل مشكالم وتنظم تفاعلهم  - 2
  مع اتمعات األوروبية يف ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.

إصدار البحوث والدراسات الشرعية اليت تعاجل األمور املستجدة على الساحة األوروبية مبا - 3
  حيقق مقاصد الشرع ومصاحل اخللق.

                                                           

)1(-muslim.com-www.euro  
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ترشيد املسلمني يف أوربا عامة وشباب الصحوة اإلسالمية خاصة، وذلك عن طريق نشر - 4
  )1(املفاهيم اإلسالمية األصلية والفتاوى الشرعية القومية.

  وسائل تحقيق األهداف:-1- 4

  يسعى الس لتحقيق أهدافه باعتماد الوسائل التالية:

من بني أعضائها وغريهم جلانا متخصصة ذات مهمة دائمة أو مؤقتة، أو  للمجلس أن يشغل- 1
  يعهد إليها بالقيام باألعمال اليت تساعد على حتقيق أغراض الس.

  االعتماد على املراجع الفقهية املوثوق ا وخصوصا تلك اليت تستند إىل األدلة الصحيحة.- 2

3 -امع الفقهية واملؤسسات العلمية األخرى.االستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن ا  

بذل املساعي احلثيثة لدى اجلهات الرمسية يف الدول األوربية لالعرتاف بالس رمسيا والرجوع - 4
  إليه ملعرفة أحكام الشريعة.

  إقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة.- 5

  عقد ندات لدراسات بعض املوضوعات الفقهية.- 6

وفتاوى دورية وغري دورية، وترمجة الفتاوى والبحوث والدراسات إىل اللغات  إصدار نشرات- 7
  األوروبية

إصدار جملة باسم الس تنشر فيها خمتارات من الفتاوى والبحوث والدراسات اليت يناقشها 
  .)2. (الس أو اليت حتقق أهدافه

  مصادر الفتوى وضوابطها:-1- 5

  يعتمد يف إصدار الفتوى على:
                                                           

 .96، ص1اجليزاين، فقه النوازل، ج-)1(

)2(-Jslomlodoy.net.ibohoorh artshow .  
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  مصادر التشريع اإلسالمي املتفق عليها.- 1

  مصادر التشريع املختلف فيها.- 2

نقد املذاهب الفقهية األربعة وغريها من مذاهب أهل العلم ثروة فقهية عظيمة، وخيتار منها - 3
  ما صح دليله وظهرت مصلحته.

ع ومراعاة يراعى يف الفتوى االستدالل الصحيح والعزو إىل املصادر املعتمدة ومعرفة الواق- 4
  التيسري.

  جيب مراعاة مقاصد الشرع واجتناب احليل احملظورة املنافية لتحقيقها.- 5

تصدر الفتاوى باسم الس باجتماع احلاضرين إن أمكن، أو أغلبية ثلثي األعضاء - 6
  .)1(احلاضرين، وحيق للحضر املخالف أو املتوقف إثبات موقفه يف حمضر الس وال تنشر املخالفة

  ريقة إصدار الفتوى والقراراتط-1- 6

تصدر الفتاوى والقرارات باسم الس يف الدورات العادية أو الطارئة بإمجاع احلاضرين إن أمكن 
أوبأغلبيتهم املطلقة، وحيق للمخالف أو املتوقف من األعضاء إثبات خمالفة حسب األصول املعمول ا 

ال حيق لرئيس الس وال لبعض من أعضائه إصدار  يف اامع الفقهية، وينص النظام األساسي على أنه
الفتاوى باسم الس ما مل يكن موافقا عليها من قبل الس نفسه، ولكن منهم أن يفيت بصفته 

  .)2(الشخصية، من غري أن يذيل فتواه بصفة عضويته يف الس، أو أنه يكتبها على أوراق الس الرمسية

  )3(  النظام األساسي:- 3

  )4(فتاوى المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوثمن 

                                                           
 املوقع السابق .  -)1(

)2(-ar.wiklêdia.org .  
     :cfr.org-eلس األورويب لإلفتاء والبحوثاموقع  -)3(
 .399-321م، ص2007-هـ1428، 1عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، دار املناهج، ط-)4(
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  حكم استفادة اهليئات اخلريية من عوائد احلسابات الربوية من األفراد والبنوك؟- 1

  توريث املسلم من أقاربه غري املسلمني.- 2

  ما هو حكم التأمني؟- 3

  ما حكم تطليق القاضي غري املسلم؟- 4

  طالق املرأة نفسها.- 5

  والطالق. القصد والنية يف النكاح- 6

  إسالم املرأة وبقاء زوجها على دينه.- 7

  رؤية شهر رمضان.- 8

  طلب الطالق من الزوج الفاسق.- 9

  بشأن انتفاع األطفال من لنب بنوك احلليب القائمة يف البالد الغربية.- 10

  نكاح بال ويل وال شهود.- 11

  استعمال قطرة األنف للصائم.- 12

  ألضحية.مدى ضرورة اشرتاط مراعاة السن يف ا- 13

  نئة غري املسلمني بأعيادهم.- 14

  دفن املسلم يف مقابر غري املسلمني.- 15

  تشييع جنازة األقارب غري املسلمني.- 16

  مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية.- 17

  نقل األعضاء.- 18
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  جلد اخلنزير.- 19

  جدةبمجمع الفقه اإلسالمي الدولي 

  المؤتمر اإلسالميالتابع لمنظمة 

تأسس جممع الفقه اإلسالمي الدويل تنفيذا للقرار الصادر عن مؤمتر القمة اإلسالمي الثالث "دورة 
ربيع  22 – 19فلسطني والقدس" املنعقد يف مكة املكرمة باململكة العربية السعودية يف الفرتة من 

 م)، و قد تضمن ما يلي:1981يناير  28 – 25هـ (1401األول 

ء جممع يسمى: (جممع الفقه اإلسالمي الدويل)، يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء واملفكرين "إنشا
يف شىت جماالت املعرفة الفقهية والثقافية والعلمية واالقتصادية من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي لدراسة 

لول النابعة من الرتاث مشكالت احلياة املعاصرة واالجتهاد فيها اجتهادا أصيال فاعال دف تقدمي احل
  اإلسالمي واملنفتحة على تطور الفكر اإلسالمي".

وانطالقا من روح بالغ مكة املكرمة اختذت منظمة املؤمتر اإلسالمي مجلة من اإلجراءات القانونية 
والتنفيذية دف وضع اإلطار القانوين واإلداري لتحقيق إرادة القادة املسلمني بإنشاء جممع للفقه 

ي تلتقي فيه اجتهادات فقهاء املسلمني وحكمائهم لكي تقدم هلذه األمة اإلجابة اإلسالمية اإلسالم
  األصلية عن كل سؤال تطرحه مستجدات احلياة املعاصرة.

(اململكة العربية السعودية)، ويتم اختيار أعضائه وخربائه من بني أفضل  جدةمقر امع هو مدينة 
العلماء واملفكرين يف العامل اإلسالمي واألقليات املسلمة يف الدول غري اإلسالمية يف مجيع فروع املعرفة 

  (الفقه اإلسالمي، العلوم، الطب، االقتصاد، الثقافة، ...إخل).

 من  28-26مع الفقه اإلسالمي الدويل يف مكة املكرمة فيما بني وقد انعقد املؤمتر التأسيسي
م)، وبانعقاد املؤمتر التأسيسي أصبح امع حقيقة واقعة 1983من يونيو  9-7هـ (1403شعبان 

  باعتباره إحدى اهليئات املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي.

ني سبع ومخسني دولة ممثلة بواحد أو ويبلغ عدد الدول املشاركة بامع ثالث وأربعون دولة من ب
أكثر من خرية علماء الفقه اإلسالمي من أبنائها، ومل يفت أن يستعني امع بالعديد من اخلرباء 

املميزين يف جماالت املعرفة اإلسالمية وشىت املعارف والعلوم األخرى، وذلك من أجل حتقيق إرادة األمة 
فقاً ألحكام الشريعة السمحة، ولتستعيد األمة بالتايل دورها اإلسالمية يف الوحدة نظرياً وعملياً و 
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احلضاري الذي اضطلعت به على مدى قرون عدة محلت فيها نرباس التقدم وقادت فيها حركة التاريخ 
        )1( اإلنساين على كافة املستويات.

  

   بمكة المكرمة اإلسالمي المجمع الفقهي

  م اإلسالميـرابطة العالالتابع ل

  : تعريف المجمع الفقهي اإلسالمي- 

امع الفقهي اإلسالمي هيئة علمية إسالمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة داخل إطار 
رابطة العامل اإلسالمي، ويتكون من جمموعة خمتارة من فقهاء األمة اإلسالمية وعلمائها، ويضطلع 

يان أحكامها الشرعية، املستمدة من القرآن بدراسة املسائل ذات األمهية اليت تواجه األمة اإلسالمية؛ لب
  اململكة العربية السعودية. -الكرمي والسنة النبوية املشرفة. مقر امع: مكة املكرمة

  دوافع تأسيسه: - 

إن من أهم دوافع تأسيس امع هي دراسة ما يستجد من القضايا على املسلمني سواء يف 
  قيم فيها األقليات املسلمة.البلدان اإلسالمية، أو يف البلدان اليت ت

  فكرة إنشائه. ـ

هـ، بإنشاء جممع 1383أوصت األمانة العامة للرابطة يف نظامها الصادر يف شهر رجب  سنة - 
  فقهي إسالمي.

هـ شكلت هيئة علمية من أعضاء الس التأسيسي لدراسة مشروع امع 1385ويف سنة - 
  اهيم آل الشيخ، املفيت العام للديار السعودية رئيسا هلا.الفقهي، وعلى رأسها مساحة الشيخ حممد بن إبر 

هـ، قدمت اهليئة املشكلة ما توصلت إليه لألمانة العامة للرابطة يف الفرتة من 1393ويف عام 

                                                           

)1 (–  /www.fiqhacademy.org.sa/   



 57

ذي القعدة فاختذ الس التأسيسي للرابطة قرارا جديدا بتأليف جملس امع من عشرة  17إىل  16
  لرابطة وهم: أعضاء من الس التأسيسي ل

  أصحاب الفضيلة:

أبو األعلى املودودي، أبو بكر جومي، حسنني حممد خملوف، عبد اهللا بن حممد بن  محيد، 
عالل الفاسي، منصور حمجوب، حممد بن علي حركان، حممد حممود الصواف، حممد الشاذيل النيفر، 

  حممد رشدي رمحهم اهللا مجيعا.

  للرابطة نظام امع الفقهي. هـ أقر الس التأسيسي1397ويف عام - 

هـ جرى تعديل جذري لنظام امع، ومن أبرز مالمح التعديل أن أصبح امع 1422يف عام - 
هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وزيد عدد أعضائه إىل ثالثني عضوا بعد أن كان عددهم اثنني 

  وعشرين عضوا، وتعديله من إدارة إىل أمانة عامة. 

  تتمثل أهداف امع يف :ـ أهداف المجمع: 

  بيان األحكام الشرعية فيما يواجه املسلمون يف أحناء العامل من مشكالت ونوازل.- أ

إبراز تفوق الفقه اإلسالمي على القوانني الوضعية، وبيان مشول الشريعة اإلسالمية ووفائها - ب
  مية يف كل زمان ومكان.باحللول املناسبة لكل القضايا اليت تواجه األمة اإلسال

  نشر الرتاث الفقهي اإلسالمي، وتوضيح مصطلحاته، وتقدميه بلغة العصر ومفاهيمه.- ج

  تشجيع البحث العلمي يف جماالت الفقه اإلسالمي.-د

مجع الفتاوى واآلراء الفقهية املعتربة للعلماء احملققني واامع الفقهية املوثوقة، ونشرها بني عامة - هـ
  املسلمني.

التصدي ملا يثار من شبهات وما يرد من إشكاالت ومالحظات يراد ا التشكيك يف أحكام - و
  الشريعة اإلسالمية، أو االنتقاص من قدرها وأمهيتها.
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  ـ  الوسائل:

  يستخدم امع الوسائل املشروعة املناسبة لتحقيق أهدافه، ومنها:

  ي من قضايا تستدعي الدراسة.إنشاء مركز للمعلومات لتتبع ما يواجه العامل اإلسالم- أ

وضع معاجم للفقه وعلومه توضح املصطلحات الفقهية، وتيسرها للمشتغلني بالفقه دراسة - ب
  وعمال.

إصدار جملة علمية حمكمة تعىن بالدراسات الفقهية؛ وتنقل أهم حبوث امع ومناقشاته - ج
  وقراراته، أو موجزا منها، وترمجتها إىل عدة لغات.

والتعاون بني امع واهليئات واملراكز العلمية املشاة، والتبادل العلمي والفكري  توثيق الصلة-د
  معها.

عقد الندوات العلمية عن قضايا العصر ومستجداته، وتشجيع املتخصصني على إبداء آرائهم - هـ
  فيها.

ها شبكة ترمجة قرارات امع وتوصياته وحبوثه ونشرها جبميع وسائل اإلعالم املمكنة، مبا في- و

   )1(اإلنرتنت، والقنوات الفضائية، والصحف وغريها.  

  

    )2( الجزائري  المجلس اإلسالمي األعلى

                                                           

العدد   وجملة املعرفة، هـ1427املكرمة  الطبعة الثالثة وجملة امع الفقهي اإلسالمي مبكة ، موقع  رابطة العلم اإلسالمي  –) 1(
 م                  2010ديسمرب 22/امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ودوره يف نشر العلم والثقافة ,األربعاء  129

 )1 (–  ar.wikipedia.org .  

   www.hci.dz موقع الس اإلسالمي األعلى    –) 2(
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عضًوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس اجلمهورية من بني الكفاءات  15يتكون الس اإلسالمي األعلى من 
  يعني رئيسه من بني أعضائه.. الوطنية العليا يف خمتلف العلوم،

  ووسائل تحقيق هذه األهدافأهدافه 

املوافق  1418رمضان عام  26املؤرخ يف  33- 98حتدد املادتان الثانية و الثالثة من املرسوم الرئاسي رقم 
املتعلق بالس اإلسالمي األعلى، األهداف األساسية من إنشاء هذا الس و املتمثلة  1998يناير  24

  خاصة يف :

  و يرقي جمهود التفكري و االجتهاد.تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع 

  جعل اإلسالم يف مأمن من احلزازات السياسية.

التذكري مبهمة اإلسالم العاملية و التمسك مببادئه األصيلة إذ هي تنسجم متاما مع املكونات األساسية و الطابع 
  الدميقراطي واجلمهوري للدولة.

صحيح اإلدراكات اخلاطئة و إبراز أسسه احلقيقية و فهمه التكفل بكل املسائل املتصلة باإلسالم اليت تسمح بت
  الصحيح.

  التوجيه الديين و نشر الثقافة اإلسالمية من أجل إشعاعها داخل البالد و خارجها.

منه، و طبقا  172و  171(الفقرة األوىل) و  125و  6- 77و  2بناء على الدستور، ال سيما املواد 
، 1998يناير سنة  24املوافق لـ  1418رمضان عام  26رخ يف املؤ  33 -  98للمرسوم الرئاسي رقم 

  املتعلق بالس اإلسالمي األعلى.

يطور الس اإلسالمي األعلى، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، كل عمل من شأنه أن يشجع و يرقي جمهود 
مبهمته العاملية و التمسك  التفكري واالجتهاد، مع جعل اإلسالم يف مأمن من احلزازات السياسية بفضل التذكري

مببادئه األصيلة إْذ هي تنسجم متاما مع املكونات األساسية للهوية الوطنية و الطابع الدميقراطي و اجلمهوري 
  للدولة.
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و يف هذا اإلطار، ال ميكن بأي حال، أن حتل آراء الس اإلسالمي األعلى حمل صالحيات اهليئات التشريعية 
شعيب الوطين و جملس األمة، أو متسها، أو حتل حمل صالحيات الس الدستوري و املتمثلة يف الس ال

  االس القضائية أو متسها.

من املرسوم املذكور أعاله، بكل املسائل املتصلة  2يتكفل الس اإلسالمي األعلى، يف إطار تطبيق املادة 
احلقيقية، و فهمه الصحيح و الويف، و التوجيه باإلسالم اليت تسمح بتصحيح اإلدراكات اخلاطئة و إبراز أسسه 

  الديين، و نشر الثقافة اإلسالمية من أجل إشعاعها داخل البالد و خارجها.

  و بهذه الصفة، يشارك المجلس اإلسالمي األعلى و يسهم فيما يأتي :

األئمة و "املدرسني" و إعداد و تقدمي برامج التعليم الديين و اندماجها املنسجم يف املنظومة الرتبوية، تكوين 
جتديد معلوماته، تنظيم ملتقيات دورية لصاحل نظار وزارة الشؤون الدينية و موظفيها،إعداد الدالئل و الكتيبات 
اليت ترشد إىل ممارسة املناسك الدينية، إصدارها و توزيعها، تنظيم املؤمترات، و املوائد املستديرة على الصعيدين 

و تاريخ اإلسالم، تصور و تطبيق برنامج تلفازي و إذاعي عن اإلسالم  ر اإلسالميالوطين و احمللي حول الفك
عامة و اتمع اإلسالمي خاصة، التبادل، جبميع وسائل االتصال مع املؤسسات و البلدان األجنبية، 

  للمعلومات املتعلقة بالدين اإلسالمي و حوار الديانات،

د، و توزيعها، يبدي الس اإلسالمي األعلى رأيه كتابيا بالنظر إصدار دورية عن الفكر اإلسالمي و االجتها
إىل التعاليم الدينية فيما يعرضه عليه رئيس اجلمهورية هلذا الغرض، ميكن رئيس اجلمهورية أن يُبادر بإخطار 

  الس اإلسالمي األعلى، كي يصدر، إن اقتضى األمر، فتاوى يف ميدان الفقه الشرعي.

املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي السالف الذكر حول ثالثة حماور رئيسية ميكن أن  افتتمحور هذه األهد
  نلخصها فيما يلي :

  احملور األول: التكوين و الرتبية الدينية

  احملور الثاين: نشر الثقافة اإلسالمية الصحيحة و اإلسهام يف تطوير الفكر اإلسالمي و االجتهاد

  الدوليةاحملور الثالث: املشاركة 

  لـجـانـهـ 
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  اللجان: يتكون المجلس من أربعة لجان هي:

  .جلنة الفتوى والتوجيه واإلرشاد 

  .جلنة الرتبية و الثقافة و إحياء الرتاث 

  .جلنة العالقات و التعاون 

  .جلنة اإلعالم و االتصال 

 ملتقيات المجلسـ 

 التاريخ عنوان امللتقى امللتقيات

 1998                 مارس 30،31 صورة اإلسالم يف اإلعالم العاملي     امللتقى األول

 عطاء اإلسالم يف أخالقيات الطب    امللتقى الثاين
7،6 

 1998                       أكتوبر

امللتقى 
    الثالث

قضايا املرأة و األسرة بني املبادئ اإلسالمية و 
 معاجلات القوانني الوضعي

 13و 12،11
 1999      أكتوبر

 2000      مارس 22و  21،20 و الدميقراطية  اإلسالم    مللتقى الرابعا

 2001                         أفريل  7،1 الفيلسوف اجلزائري آغوسطني  امللتقى اخلامس

 2002        مارس 27و26،25 التفاهم بني املذاهب اإلسالمية  امللتقى السادس

امللتقى 
    السابع

 2003        مارس 26و25،24 واحلضارات  شروط احلوار املثمر بني الثقافات

 2003     مارس 20و 19، 18 فكر مالك بن نيب    امللتقى الثامن

امللتقى   12و 11،10 الثقافة اإلسالمية  العوملة وأثرها يف
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 2004           ماي    التاسع

امللتقى 
    العاشر

لتكرمي املناضل واملفكر املرحوم مولود قاسم نايت 
 بلقاسم

 2005     مارس 29و 28، 27

 2006    مارس 29و  27،28 ق اإلسالم واقتصاد السوقأخال   احلادي العاشر

 2007     أفريل 04و  03 ،02 م12 -هـ 6حضارة األندلس يف القرن       عشر   الثاين

لثالث ا
       عشر

 2008    مارس 26و 25، 24 الشباب بني األصالة ومسايرة العصر

 2009مارس  25و  24 ،23 الّتسامح يف اإلسالم       الرابع عشر

اخلامس  
    عشر

 2010مارس  31و  30 ،29 والعلوم العقلية يف املاضي واحلاضر  اإلسالم 

  

  

  بمصر  مجمع البحوث اإلسالمية

   . )1( الشريف األزهر من هيئات مجمع البحوث اإلسالمية

 :م على اآليت1961لسنة  103" من القانون املصري رقم 10نصت املادة "

جممع البحوث اإلسالمية هو اهليئة العليا للبحوث اإلسالمية، وتقوم بالدراسة يف كل ما يتصل ذه 
والشوائب وآثار التعصب السياسي  البحوث، وتعمل على جتديد الثقافة اإلسالمية وجتريدها من الفضول

واملذهيب، وجتليتها يف جوهرها األصيل اخلالص، وتوسيع نطاق العلم ا لكل مستوى ويف كل بيئة، 
وبيان الرأي فيما جيَِد من مشكالت مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، ومحل تبعة الدعوة إىل سبيل 

عة األزهر يف توجيه الدراسات اإلسالمية العليا لدرجيت اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة. وتعاون جام
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التخصص والعاملية واإلشراف عليها واملشاركة يف امتحاناا. وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون 
واجبات جممع البحوث اإلسالمية بالتفصيل الذي يساعد على حتقيق الغرض من إنشائه. وجممع 

يف إطار الرسالة الشاملة لألزهر الشريف من خالل جملسه وجلانه  البحوث اإلسالمية يؤدي رسالته
   : وإداراته املتعددة على النحو اآليت

 مجلس مجمع البحوث اإلسالمية

 يتألف من عدد ال يزيد على مخسني عضواً من كبار علماء اإلسالم، ميثلون مجيع املذاهب اإلسالمية،
ويكون من بينهم عدد، ال يزيد على العشرين، من غري مواطين مجهورية مصر العربية، وهذا جيعل لس 

امع ميزة عاملية التشكيل اليت جتعل له املرجعية فيما يتعلق بالبحوث اإلسالمية. وكان أول أمني عام 
ة بالعامل اإلسالمي وجعله ة عاملية أكسبت امع مصداقييللمجمع الدكتور حممود حب اهللا وكان شخص

والعلم والورع. ليقوموا  بالتقوىأول أكادميية حبثية.وشكله من بني كبار رجال الدين بالعامل املشهود هلم 
. ويرأس جملس امع شيخ األزهر. وجملس امع يؤلف من بني أعضائه جلانا أساسية والفتوىباالجتهاد 

الثقافة اإلسالمية، مثل: جلنة حبوث القرآن الكرمي، وجلنة ختتص كل منها جبانب من البحوث يف جمال 
حبوث السنة النبوية الشريفة، وجلنة البحوث الفقهية، وجلنة العقيدة والفلسفة، وجلنة التعريف باإلسالم، 

وجلنة القدس واألقليات اإلسالمية. ويتوىل جملس جممع البحوث اإلسالمية وجلانه متابعة ودراسة القضايا 
عات املطروحة على الساحة احمللية والعاملية، واألحداث اليت متوج ا، ويصدر بياناته املشتملة واملوضو 

على رأي الشريعة اإلسالمية فيها، هذا فضال عن تتبع ما ينشر من حبوث عن اإلسالم احلنيف وا 
ن األزهر مغالطات وافرتاءات، ومواجهتها بالرد والتصحيح. ومن هذا القبيل تشكيل جلنة دائمة م

الشريف ووزارة األوقاف املصرية حلجز موقع على شبكة النيل الفضائية لشرح مبادئ اإلسالم الصحيحة 
  .السمحة، والرد على ما ينشر ضد اإلسالم على الشبكات األخرى

 : أجهزة وإدارات مجمع البحوث اإلسالمية

 .اإلدارة العامة للطالب الوافدين .1

 .مدينة البعوث اإلسالمية .2

 .املعاهد األزهرية اخلارجية .3
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 .مة للبعوث اإلسالميةاإلدارة العا .4

 .اإلدارة العامة للبحوث والتأليف والرتمجة .5

 .جلنة الفتوى .6

 .دار الكتب األزهرية .7

 .إدارة أحياء الرتاث اإلسالمي .8

يصدر جممع البحوث اإلسالمية يف مطلع كل شهر هجري جملة األزهر، حاملة رسالة  :جملة األزهر .9
األزهر إىل مجاهري املسلمني يف الداخل واخلارج، ومتابعة ريات األحداث اإلسالمية والعربية بدراسات 

 .موضوعية وحتليالت علمية

   )1(.   اللجنة العليا للدعوة اإلسالمية

 

  بعض قرارات المجامع الفقهية

  بعض قرارات المجامع الفقهية الخاصة بالعبادات

   :حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتهاـ 

وسلم. والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هللا وحده،
عشرة، املنعقدة  بعد: فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته احلادية أما

م إىل يوم األحد 1989فرباير  19هـ املوافق 1409رجب13مبكة املكرمة، يف الفرتة من يوم األحد 
ء ااري، بعد السؤال عن حكم ما م: قد نظر يف1989فرباير  26هـ املوافق 1409رجب  20

جتوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة املختصني  تنقيته: هل جيوز رفع احلدث بالوضوء والغسل به؟ وهل
من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة: وهي  بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه

حبيث ال يبقى للنجاسة أثر يف طعمه، ولونه، وقتل اجلراثيم، وتعقيمه بالكلور،  الرتسيب، والتهوية،
نقي  وهم مسلمون عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر امع ما يلي: أن ماء ااري إذا ورحيه،

                                                           

)1 (–  ar.wikipedia.org  
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يف رحيه: صار طهورًا جيوز  بالطرق املذكورة أو ما مياثلها، ومل يبق للنجاسة أثر يف طعمه، وال يف لونه، وال
اليت تقرر: أن املاء الكثري، الذي وقعت فيه  به، بناء على القاعدة الفقهية رفع احلدث وإزالة النجاسة

   .مل يبق هلا أثر فيه. واهللا أعلم جناسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا

   .وسلم تسليًما كثريًا، واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه

  :الشرعية واملباحة مليــاه اــاري املنقـاة وجهة نظر فـي االستعماالت

معدة، يف األصل، لصرف ما يضر الناس، يف الدين والبدن، طلًبا  احلمد هللا، وبعد... فإن ااري
 البيئة. وحبكم الوسائل احلديثة الستصالح ومعاجلة مشموهلا، لتحويله إىل مياه للطهارة ودفًعا لتلوث

احلرث منها،  ت املشروعة، واملباحة مثل: التطهر ا، وشرا وسقيعذبة،منقاة، صاحلة لالستعماال
االستعماالت، فتحصل أن  حبكم ذلك، صار السرب للعلل، واألوصاف القاضية باملنع، يف كل أو بعض

   :مياه ااري قبل التنقية معلة بأمور

  .النجسة بالطعم واللون والرائحة األول: الفضالت

  .(واجلراثيم (البكرتيا املعدية، وكثافة األدواء الثاين: فضالت األمراض

باعتبار أصلها، وملا يتولد عنها يف ذات ااري،  الثالث: علة االستخباث واالستقذار، ملا تتحول إليه
  .طبًعا وشرًعا من الدواب واحلشرات املستقذرة

بزوال  -تها من النجاسةاستحال ولذا صار النظر بعد التنقية يف مدى زوال تلكم العلل، وعليه: فإن
العلل واجلراثيم الضارة. واجلهات الزراعية توايل  ال يعين ذلك زوال ما فيها من - طعمها ولوا ورحيها

اخلضار، بدون طبخ، فكيف بشرا مباشرة؟ ومن مقاصد  اإلعالم بعدم سقي ما يؤكل نتاجه من
، واملنع الستصالح األبدان واجب،  ولذا ال يورد ممرض على مصح اإلسالم: احملافظة على األجسام،

 األديان. ولو زالت هذه العلل، لبقيت علة االستخباث واالستقذار، باعتبار األصل، كاملنع الستصالح

علم من  املاء يعتصر من البول والغائط، فيستعمل يف الشرعيات والعادات على قدم التساوي. وقد
الطهارة، مستدلني حبديث النهي  تحالة هنا التؤول إىلمذهب الشافعية، واملعتمد لدى احلنبلية، أن االس

ولعلل أخرى. مع العلم: أن اخلالف اجلاري  عن ركوب اجلاللة وحليبها، رواه أصحاب السنن وغريهم،
طاهر، هو يف قضايا أعيان، وعلى سبيل القطع، مل  بني متقدمي العلماء، يف التحول من جنس إىل
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حاليا يف ااري، من ذلك الزخم اهلائل من النجاسات،  وديفرعوا حكم التحول على ما هو موج
واملستشفيات، وحال املسلمني مل تصل م إىل هذا احلد من  والقاذورات، وفضالت املصحات،

للتطهر به، وشربه، وال عربة بتسويغه يف البالد الكافرة، لفساد طبائعهم  االضطرار، لتنقية الرجيع،
سعر  قية مياه البحار، وتغطية أكرب قدر ممكن من التكاليف، وذلك بزيادةوهناك البديل، بتن بالكفر،

اإلسراف يف املاء. واهللا  االستهالك للماء، مبا ال ضرر فيه، وينتج إعمال قاعدة الشريعة يف النهي عن
   .أعلم

  زيد عضو امع الفقهي اإلسالمي مبكة: بكر أبو

  

التي ال تغيب عنها الشمس إطالقاً في فترة الصيف  باألوقات في الدول ممارسة الشعائر المتعلقة
  في الشتاء وال ترى إطالقاً 

  :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسوله، وآله وصحبه وبعد: هيئة كبار العلماءقرار 

األوىل من  عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف الدورة الثانية عشرة املنعقدة بالرياض يف األيام فقد
اإلسالمي مبكة املكرمة رقم  هـ كتاب معايل األمني العام لرابطة العامل1398اآلخر عام  شهر ربيع

رابطة اجلمعيات اإلسالمية يف  هـ املتضمن ما جاء يف خطاب رئيس16/1/1398) وتاريخ 555(
 االسكندنافية يطول فيها النهار يف الصيف ويقصر يف مدينة (ماملو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول

كما أن املناطق الشمالية منها ال تغيب عنها الشمس إطالقاً يف  الشتاء؛ نظراً لوضعها اجلغرايف،
الشتاء، ويسأل املسلمون فيها عن كيفية اإلفطار واإلمساك يف رمضان، وكذلك   الصيف، وعكسه يف

  .أوقات الصلوات يف هذه البلدان كيفية ضبط

  .(اهـ) م اويرجو معاليه إصدار فتوى يف ذلك؛ ليزوده

واإلفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء  وعرض على الس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
  :الس ما يلي يف املوضوع، وبعد االطالع والدراسة واملناقشة قرر

رها يطول فجر وغروب مشس إال أن ا أوًال: من كان يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع
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يصلي الصلوات اخلمس يف أوقاا املعروفة شرعاً؛  وجب عليه أن –جداً يف الصيف ويقصر يف الشتاء 
لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان  لعموم قوله تعاىل: " أقم الصالة

  )2(  "على املؤمنني كتاباً موقوتاً  وقوله تعاىل: " إن الصالة كانت  ")1( مشهودا

وقت الصالة،  وملا ثبت عن بريدة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجالً سأله عن 
فأذن، مث أمره فأقام الظهر،  فقال له: " صل معنا هذين " يعين: اليومني، فلما زالت الشمس أمر بالالً 

رب حني غابت الشمس، مث أمره فأقام املغ مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، مث أمره
الفجر حني طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاين أمره  فأقام العشاء حني غاب الشفق، مث أمره فأقام

أن يربد ا، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى  فأبرد بالظهر فأبرد ا، فأنعم
ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر ا مث قال: " يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد  املغرب قبل أن

رأيتم "  السائل عن وقت الصالة ؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول اهللا قال: " وقت صالتكم بني ما أين
  .رواه البخاري ومسلم

اهللا عليه وسلم قال: " وقت الظهر إذا زالت  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أن رسول اهللا صلى
العصر، ووقت العصر ما مل تصفر الشمس، ووقت صالة  كان ظل الرجل كطوله ما مل حيضرالشمس و 

العشاء إىل نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من  املغرب ما مل يغيب الشفق، ووقت صالة
فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة، فإا تطلع بني قرين  طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس،

   . صحيحه لم يفشيطان" أخرجه مس

وفعًال، ومل تفرق بني  إىل غري ذلك من األحاديث اليت وردت يف حتديد أوقات الصلوات اخلمس قوالً 
متمايزة بالعالمات اليت بينها رسول  طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى املكلفنيلتحديد أوقات صالم، وأ هذا بالنسبة

الشمس يف  أن ميسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب
                                                           

   .78سورة اإلسراء، اآلية،      - 1
  .103اآلية  سورة النساء،     - 2
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أربعاً وعشرين ساعة، وحيل هلم  بالدهم، ما دام النهار يتمايز يف بالدهم من الليل، وكان جمموع زماما
قصرياً، فإن شريعة اإلسالم عامة للناس يف  جلماع وحنوها يف ليلهم فقط، وإن كانالطعام والشراب وا

واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من  مجيع البالد، وقد قال اهللا تعاىل:" وكلوا
 )1(   "الليل الفجر مث أمتوا الصيام إىل

ت أو التجربة أو إخبار طبيب أمني حاذق أو صوم يوم لطوله أو علم باألمارا ومن عجز عن إمتام  
 أن الصوم يفضي إىل إهالكه أو مرضه مرضاً شديداً، أو يفضي إىل زيادة مرضه أو بطء غلب على ظنه

فمن شهد منكم  " :برئه أفطر ويقضي األيام اليت أفطرها يف أي شهر متكن فيه من القضاء، قال تعاىل
 وقال اهللا تعاىل: " ال يكلف اهللا   ")2(سفٍر فعدة من أيام أخرالشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على 

  )4(  "جعل عليكم يف الدين من حرج وقال: "وما  ")3(نفساً إال وسعها

شتاء أو يف بالد  ثانياً: من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفاً وال تطلع فيها الشمس
عليهم أن يصلوا الصلوات اخلمس  وجب -أشهر مثالً  يستمر ارها إىل ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة

وحيددوها معتمدين يف ذلك على أقرب بالد إليهم  يف كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا هلا أوقاا
بعضها من بعض؛ ملا ثبت يف حديث اإلسراء واملعراج من أن اهللا  تتمايز فيها أوقات الصلوات املفروضة

يسأل  –صلى اهللا عليه وسلم  –سني صالة كل يوم وليلة، فلم يزل النيب األمة مخ تعاىل فرض على هذه
 التخفيف، حىت قال: يا حممد إن مخس صلوات كل يوم وليلة، لكل صالة عشر، فذلك مخسون ربه

  .صالة ..." إىل آخره

عليه صلى اهللا  –رجل إىل رسول اهللا  وملا ثبت من حديث طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال: جاء
نفقه ما يقول، حىت دنا من رسول اهللا صلى اهللا  من أهل جند ثائر الرأس نسمع دوي صوته وال -وسلم

                                                           
  .187سورة البقرة، اآلية     - 1
  .185سورة البقرة، اآلية      - 2
  .286سورة البقرة، اآلية     - 3
  .78سورة احلج، اآلية      - 4
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فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:" مخس صلوات يف اليوم  :عليه وسلم فإذا هو يسأل عن اإلسالم
   .غريهن؟ قال: " ال إال أن تطوع.." احلديث والليلة" فقال: هل علي

صلى اهللا عليه  –اهللا عنه قال:" ينا أن نسأل رسول اهللا  من حديث أنس بن مالك رضي وملا ثبت
أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحنن نسمع، فجاء رجل  عن شيء، فكان يعجبنا -وسلم

 :قال فقال: يا حممد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن اهللا أرسلك قال: "صدق" إىل أن من أهل البادية

آهللا أمرك  وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا، قال: "صدق" قال فبالذي أرسلك،
   .ذا، قال: "نعم .." احلديث

أصحابه عن املسيح الدجال فقالوا: ما لبثه يف األرض؟ قال:  وثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث
م كجمعة،وسائر أيامه كأيامكم".، فقيل، يا رسول اهللا، اليوم ويوم كشهر، ويو  " أربعون يوماً، يوم كسنة،

واحداً يكفي  أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال: " ال، اقدروا له"، فلم يعترب اليوم الذي كسنة يوماً  الذي كسنة
أن يوزعوها على  فيه مخس صلوات، بل أوجب فيه مخس صلوات يف كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم

  .العادي يف بالدهم باألبعاد الزمنية اليت بني أوقاا يف اليومأوقاا اعتباراً 

فيها أن حيددوا أوقات صالم  فيجب على املسلمني يف البالد املسئول عن حتديد أوقات الصلوات
من النهار وتعرف فيه أوقات الصلوات اخلمس  معتمدين يف ذلك على أقرب بلد إليهم، يتمايز فيه الليل

  .ساعة ية يف كل أربع وعشرينبعالماا الشرع

شهر رمضان وايته  وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء
فجر كل يوم وغروب مشسه يف أقرب  وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه ببدء الشهر وايته وبطلوع

هما أربعاً وعشرين ساعة؛ ملا تقدم يف حديث النيب جمموع بلد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون
الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية حتديد أوقات الصلوات فيه، إذ  صلى اهللا عليه وسلم عن املسيح

   .بني الصوم والصالة ال فارق يف ذلك

  .وسلم واهللا ويل التوفيق. وصلى اهللا على نبينا حممد، وآله وصحبه
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  زكاة األسهم 

-18جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من قرر 
م، بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل 1988شباط (فرباير)  11- 6هـ املوافق 1408صفر  23

  امع خبصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي :

صحاا ، وخترجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي أوالً : جتب زكاة األسهم على أ
على ذلك ، أو صدر به قرار من اجلمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، 

  أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

األسهم كما خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، مبعىن أن تعترب مجيع ثانياً : خترج إدارة الشركة زكاة 
أموال املسامهني مبثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة ذا االعتبار من حيث نوع املال الذي 
جتب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث املقدار الذي يؤخذ ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة 

يعي ، وذلك أخذاً مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف مجيع األموال . ويطرح الشخص الطب
نصيب األسهم اليت ال جتب فيها الزكاة ، ومنها أسهم اخلزانة العامة ، وأسهم الوقف اخلريي ، وأسهم 

  اجلهات اخلريية ، وكذلك أسهم غري املسلمني .

من األسباب ، فالواجب على املسامهني زكاة أسهمهم ، فإذا ثالثاً : إذا مل تزك الشركة أمواهلا ألي سبب 
استطاع املساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أمواهلا 
على النحو املشار إليه ، زكى أسهمه على هذا االعتبار ، ألنه األصل يف كيفية زكاة األسهم وإن مل 

  . يستطع املساهم معرفة ذلك

فإن كان ساهم يف الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها 
زكاة املستغالت ، ومتشياً مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات 

ه يف أصل السهم ، وإمنا جتب واألراضي املأجورة غري الزراعية ، فإن صاحب هذه األسهم ال زكاة علي
الزكاة يف الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران احلول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة 

  وانتفاء املوانع .
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وإن كان املساهم قد اقتىن األسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته 
لسوقية وإذا مل يكن هلا سوق ، زكى قيمتها بتقومي أهل اخلربة ، فيخرج ربع وهي يف ملكه ، زكى قيمتها ا

  من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان لألسهم ربح . %2ر5العشر 

رابعاً : إذا باع املساهم أسهمه يف أثناء احلول ضم مثنها إىل ماله وزكاه معه عندما جييء حول زكاته . أما 
  .)1(اشرتاها على النحو السابق . واهللا أعلم املشرتي فيزكي األسهم اليت

   

  استثمار أموال زكاة .  المسألة الثانية

 15: من طرف جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن مؤمتر العامل اإلسالمي: وهو القرار رقم : األول
لفقه ) بشأن توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع بال متليك فردي للمستحق: إن جملس جممع ا3/3(

صفر  13- 8 اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بَعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية من
. بعد اطالعه على البحوث املقدمة يف موضوع توظيف الزكاة  م1986أكتوبر  16 - 11هـ /1407

  ء فيه، قرر ما يلي:يف مشاريع ذات ريع بال متليك فردي للمستحق، وبعد استماعه آلراء األعضاء واخلربا

جيوز من حيث املبدأ توظيف أموال الزكاة يف مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق 
للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية املسؤولة عن مجع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية احلاجة 

  .)2(بعد عن اخلسائر . واهللا أعلماملاسة الفورية للمستحقني، وتوافر الضمانات الكافية لل

الثاين: وهو الصادر عن امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وجاء يف دورته اخلامسة 
م، حول استثمار 31/10/1998املوافق لـ1419رجب  11عشرة املنعقدة مبكة املكرمة بتاريخ: 

وال على الفور، وذلك بتمليكها ملستحقيها املوجودين أموال الزكاة، قرر الس: جيب إخراج زكاة األم
وقت وجوب إخراجها . لذا فال جيوز استثمار أموال الزكاة لصاحل أحد من مستحقيها كالفقراء ملا 

                                                           

.27) قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي: 1(
 

.11) قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي:2(
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ينطوي عليه من حماذير شرعية متعددة، منها اإلخالل بشرط فورية إخراجها، وتفويت متليكها ملستحقيها 
  .))1م وقت وجوب إخراجها واملضارّة

  المفطرات في مجال التداوي

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره العاشر جبدة يف اململكة العربية السعودية خالل 
  م، 1997متوز (يوليو)  3 -حزيران (يونيو)  – 28هـ املوافق 1418صفر  28-23الفرتة من 

بعد اطالعه على البحوث املقدمة يف امع خبصوص موضوع املفطرات يف جمال التداوي، والدراسات 
والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة اليت عقدا املنظمة اإلسالمية للعلوم 

 12 – 9بية يف الفرتة من الطبية ، بالتعاون مع امع وجهات أخرى ، يف الدار البيضاء باململكة املغر 
م ، واستماعه للمناقشات اليت دارت 1997حزيران ( يونيو )  17 -  14هـ املوافق 1418صفر 

  حول املوضوع مبشاركة الفقهاء واألطباء، والنظر يف األدلة من الكتاب والسنة، ويف كالم الفقهاء، 
  قرر ما يلي : 

  أوالً : األمور اآلتية ال تعترب من املفطرات : 
قطرة العني، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة األنف، أو خباخ األنف، إذا اجتنب ابتالع  - 1

  ما نفذ إىل احللق . 
األقراص العالجية اليت توضع حتت اللسان لعالج الذحبة الصدرية وغريها إذا اجتنب ابتالع ما نفذ  - 2

  إىل احللق . 
  أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطيب . ما يدخل املهبل من حتاميل (لبوس) ،  - 3
  إدخال املنظار أو اللولب وحنومها إىل الرحم .  - 4
ما يدخل اإلحليل، أي جمرى البول الظاهر للذكر واألنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو  - 5

  مادة ظليلة على األشعة، أو دواء، أو حملول لغسل املثانة . 
أو قلع الضرس، أو تنظيف األسنان، أو السواك وفرشاة األسنان، إذا اجتنب ابتالع ما  حفر السن، - 6

  نفذ إىل احللق . 
  املضمضة، والغرغرة، وخباخ العالج املوضعي للفم إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق .  - 7

                                                           

.323، قرارات امع الفقهي: 12/161) جملة امع الفقهي: العدد1(
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  املغذية .  احلُقن العالجية اجللدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل واحلقن – 8
  غاز األكسجني .  – 9

  غازات التخدير (البنج) ما مل يعط املريض سوائل (حماليل) مغذية .  – 10
ما يدخل اجلسم امتصاصاً من اجللد كالدهونات واملراهم واللصقات العالجية اجللدية احململة  - 11

  باملواد الدوائية أو الكيميائية . 
  لشرايني لتصوير أو عالج أوعية القلب أو غريه من األعضاء . إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) يف ا - 12
  إدخال منظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .  - 13
  أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غريه من األعضاء ما مل تكن مصحوبة بإعطاء حماليل .  - 14
  سوائل (حماليل) أو مواد أخرى .  منظار املعدة إذا مل يصاحبه إدخال - 15
  دخول أي أداة أو مواد عالجية إىل الدماغ أو النخاج الشوكي .  - 16
  القيء غري املتعمد خبالف املتعمد (االستقاءة) .  - 17

ثانياً : ينبغي على الطبيب املسلم نصح املريض بتأجيل ما ال يضر تأجيله إىل ما بعد اإلفطار من صور 
  رة فيما سبق . املعاجلات املذكو 

ثالثاً : تأجيل إصدار قرار يف الصور التالية، للحاجة إىل مزيد من البحث والدراسة يف أثرها على الصوم، 
  مع الرتكيز على ما ورد يف حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة : 

  خباخ الربو، واستنشاق أخبرة املواد .  - أ
  الفصد، واحلجامة .  - ب
  ن الدم املخربي للفحص، أو نقل دم من املتربع به، أو تلقي الدم املنقول . أخذ عينة م –ج 
  احلقن املستعملة يف عالج الفشل الكلوي حقناً يف الصفاق (الباريتون) أو يف الكلية االصطناعية   –د 
  ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو حتاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطيب .  -هـ 
ليات اجلراحية بالتخدير العام إذا كان املريض قد بّيت الصيام من الليل، ومل يعط شيئاً من العم –و 

  السوائل (احملاليل) املغذية . واهللا أعلم
  

  اإلحرام من الطائرة .

هـ 11/4/1402قرر امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف جلسته املنعقدة يف  
أن الواجب على احلجاج أن حيرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من املواقيت  م:1982املوافق لـ 
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اخلمسة جوا أو حبرا، فإن اشتبه عليهم ذلك ومل جيدوا معهم من يرشدهم إىل احملاذاة وجب عليهم أن 
  .)1(حيتاطوا وأن حيرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أم أحرموا قبل احملاذاة..

) بشأن اإلحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة: إن جملس جممع الفقه 7/3( 19رقم:  القرار
صفر  13- 8اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية من 

ع م . بعد اطالعه على البحوث املقدمة خبصوص موضو 1986أكتوبر  16 - 11هـ/ املوافق لـ1407
  اإلحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة . قرر ما يلي:

أن املواقيت املكانية اليت حددا السنة النبوية جيب اإلحرام منها ملريد احلج أو العمرة، للمار عليها أو 
اهللا للمحاذي هلا أرًضا أو جًوا أو حبرًا، لعموم األمر باإلحرام منها يف األحاديث النبوية الشريفة . و 

  .)2(أعلم

  

  قرارت تتعلق باألسرة 

  الفحص الطبي قبل الزواج

 1426حمرم  18 - 14استعرض الس (الس األورويب لإلفتاء والبحوث ، دبلن يف الفرتة من:  
  ) 2/14قرار  2005فرباير  27 - 23املوافق 

موضوع "الفحص الطيب" الذي هو الكشف بالوسائل املتاحة (من أشعة وحتليل وكشف جيين وحنوه) 
ملعرفة ما بأحد اخلاطبني من أمراض معدية أو مؤثرة يف مقاصد الزواج، وبعد املداولة واملناقشة للبحث 

  املقدم يف ذلك قرر الس ما يلي: 

                                                           

الشيخ مصطفى . وخالف يف هذا من أعضاء امع 92ـ89، قرارات امع الفقهي: 7/361) جملة امع الفقهي اإلسالمي: 1(

الزرقا والشيخ اجلومي .
 

.13) قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي: 2(
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حيث التعرف على األمراض املعدية أو املؤثرة وبالتايل أوًال: إن للفحص الطيب قبل الزواج فوائد من  
سلبيات وحماذير من حيث كشف املستور،  - وباألخص للفحص اجليين  - االمتناع عن الزواج ولكن له 

  وما يرتتب على ذلك من أضرار بنفسية اآلخر املصاب ومستقبله. 

  الستفادة منه للعالج مع مراعاة السرت. ثانياً: ال مانع شرعاً من الفحص الطيب مبا فيه الفحص اجليين ل 

  ثالثاً: ال مانع من اشرتاط أحد اخلاطبني على اآلخر إجراء الفحص اجليين قبل الزواج.  

رابعاً: ال مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطيب (غري اجليين) قبل الزواج على أن يلتزما بآداب  
  اإلسالم يف السرت وعدم اإلضرار باآلخر. 

خامساً: ال جيوز ألحدمها أن يكتم عن اآلخر عند الزواج ما به من أمراض معدية أو مؤثرة إن وجدت،  
ويف حالة كتمانه ذلك وحتقق إصابة أحدمها أو موته بسبب ذلك فإن الطرف املتسبب يتحمل كل ما 

  يرتتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب أحكام الشرع وضوابطه. 

ملطالبة بالفسخ بعد عقد النكاح إذا ثبت أن الطرف اآلخر مصاب باألمراض سادساً: حيق لكليهما ا 
  املعدية أو املؤثرة يف مقاصد الزواج .

  

  التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطالق

موضوع "التعويض عن الضرر املعنوي ( األديب )" الذي هو: دفع ما وجب من بدل )1(استعرض الس 
ى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، الّناتج عن أي اعتداء أو مايل أو حنوه بسبب إحلاق أذ

  إتالف أو عمل غري مشروع". 

  وبعد املداولة والنظر قرر ما يلي:  
                                                           

 )2005فرباير  27 -23املوافق  1426حمرم  18 -14الس األورويب لإلفتاء والبحوث (دبلن يف الفرتة من: )1(
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ال مانع شرعاً من املطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي الذي أصاب أحد الزوجني بسبب الطالق أو  
ألذى بنفسية الطرف اآلخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك لألدلّة التطليق إذا صاحبه ضرر أّدى إىل إحلاق ا

  الّدالة على حرمة اإليذاء ودفع الّضرر، وذلك إذا توّفرت الشروط الّتالية: 

  أن يكون الضرر املعنوي قد أحدث أثراً فعلياً.  -  1 

  أن يكون الضرر املعنوي حمّقق الوقوع تشهد عليه األدلّة والقرائن.  -  2 

   يرفع األمر إىل القضاء إال بعد إعطاء مهلة للتصاحل والرتاضي.أن ال -  3 

  

  اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، 

  وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجين

أصدر جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته السادسة 
قرارا وفتوى عن    - 2005أبريل  14إىل  9ربية املتحدة) ــ من عشرة بديب (دولة اإلمارات الع

 ، جاء فيه :اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجين 

  أوًال : انفصال الذمة املالية بني الزوجني  

للزوجة األهلية الكاملة والذمة املالية املستقلة التامة، وهلا احلق املطلق يف إطار أحكام الشرع مما تكسبه  
من عملها، وهلا ثروا اخلاصة، وهلا حق التملك وحق التصرف مبا متلك وال سلطان للزوج على ماهلا، 

  وال حتتاج إلذن الزوج يف التملك والتصرف مباهلا. 

  ة الزوجية:ثانيا: النفق 

تستحق الزوجة النفقة الكاملة املقررة باملعروف، وحبسب سعة الزوج، ومبا يتناسب مع األعراف  
  الصحيحة والتقاليد االجتماعية املقبولة شرعا، وال تسقط هذه النفقة إال بالنشوز. 
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  ثالثا: عمل الزوجة خارج البيت:  

وتربية النشء والعناية جبيل املستقبل، وحيق هلا عند ) من املسؤوليات األساسية للزوجة رعاية األسرة 1( 
احلاجة أن متارس خارج البيت األعمال اليت تتناسب مع طبيعتها واختصاصها مبقتضى األعراف املقبولة 

  شرعا، بشرط االلتزام باألحكام الدينية واآلداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها األساسية. 

ط نفقتها الواجبة على الزوج املقررة شرعا، وفق الضوابط الشرعية، ) إن خروج الزوجة للعمل ال يسق2( 
  ما مل يتحقق يف ذلك اخلروج معىن النشوز املسقط للنفقة. 

  رابعا : مشاركة الزوجة يف نفقات األسرة:  

  ) ال جيب على الزوجة شرعا املشاركة يف النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، وال جيوز إلزامها بذلك. 1( 

) تطوع الزوجة باملشاركة يف نفقات األسرة أمر مندوب إليه شرعا ملا يرتتب عليه من حتقيق معىن 2( 
  التعاون والتآزر والتآلف بني الزوجني. 

  ) جيوز أن يتم تفاهم الزوجني واتفاقهما الرضائي على مصري الراتب أو األجر الذي تكسبه الزوجة.3( 

  ل نفقات إضافية ختصها فإا تتحمل تلك النفقات. ) إذا ترتب على خروج الزوجة للعم4( 

  خامسا: اشرتاط العمل:  

) جيوز للزوجة أن تشرتط يف عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، 1( 
  ويكون اإلشرتاط عند العقد صراحة. 

) جيوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الرتك يف مصلحة األسرة 2( 
  واألوالد. 

) ال جيوز شرعا ربط اإلذن (أو االشرتاط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل االشرتاك يف النفقات 3(
  الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءا من راتبها وكسبها. 
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  للزوج أن جيرب الزوجة على العمل خارج البيت.  ) ليس4( 

  سادسا: اشرتاك الزوجة يف التملك :  

إذا أسهمت الزوجة فعليا من ماهلا أو كسب عملها يف متلك مسكن أو عقار أو مشروع جتاري فإن هلا  
  احلق يف االشرتاك يف ملكية ذلك املسكن أو املشروع بنسبة املال الذي أسهمت به. 

  اءة استعمال احلق يف جمال العمل: سابعا: إس 

) للزواج حقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني، وهي حمددة شرعا وينبغي أن تقوم العالقة بني 1( 
  الزوجني على العدل والتكافل والتناصر والرتاحم، واخلروج عليها يعد حمرم شرعا. 

   

مل أو مطالبتها برتكه إذا كان بقصد ) ال جيوز للزوج أن يسيء استعمال احلق مبنع الزوجة من الع2(
  اإلضرار أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على املصلحة املرجتاة. 

) ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء يف عملها اإلضرار بالزوج أو األسرة أو ترتب على 3( 
  عملها ضرر يربو على املصلحة املرجتاة منه. 

  توصيات:  

إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية آلثار عمل الزوجة خارج البيت على األسرة يوصي امع ب•  
وعلى الزوجة نفسها ملا هلذه الدراسات من أثر يف جتلية حقائق املوضوع، وتكون عينات الدراسة من 

  جمتمعات خمتلفة. 

ن تكون العالقة يؤكد امع على وجوب غرس مفهوم التكامل بني الزوجني وحرص اإلسالم على أ•  
  بينهما قائمة على املودة والرمحة. 
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يوصي امع بعقد ندوة متخصصة تتناول شؤون املرأة املسلمة بعامة، ودورها يف تنمية اتمع •  
اإلسالمي خباصة، مبا يواكب مسرية التطور احلضاري، وفق املعايري الشرعية، ليصار إىل اعتماد قرارات 

  يع احلكومات واهليئات اإلسالمية أمام املؤمترات الدولية بشأن املرأة والسكانامع وتوصياته، لدى مج

  

 )7/18( 169قرار رقم: 

  بشأن حقوق وواجبات المرأة المسلمة

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته الثامنة 
متوز (يوليو)  13- 9املوافق  -هـ 1428مجادى اآلخرة  29إىل  24عشرة يف بوتراجايا (ماليزيا) من 

  م. 2007

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع حقوق وواجبات املرأة املسلمة، 
وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله، واستحضاره أن اإلسالم وضع املرأة موضعها الصحيح، 

كوين األسرة، وَفَسَح هلا اال للعمل، وهيأ هلا املكان للعطاء، وأتاح هلا الفرصة وجعلها أساساً لت
للمشاركة واإلبداع، وَعين ا عناية خاصة، ومشلها يف توجيهاته برعاية حانية، ووفاها حقوقها كاملة، 

مي اإلهلي، ويف شؤون وأوصى ا أماً وأختاً وبنتاً وزوجة، وسوى بني الرجل واملرأة يف استحقاق التكر 
العقيدة وفرائض العبادات، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف العمل الصاحل، ويف املسؤولية واجلزاء 

وحق التعليم، ويف التصرفات املالية، ووضع لذلك ضوابط شرعية معتربة، وأن األصل العام أن خطاب 
 به أحدمها.. التكليف شامٌل للرجال والنساء، إال ما ُخص  

  قرر ما يلي:

  أوًال: للمرأة أن متلك ما شاءت من العقارات واملنقوالت على أساس ضوابط امللكية الشرعية.

ثانياً: عمل املرأة خيضع لضوابَط شرعية، وُتشجُع على العمل يف ااالت اليت تتفوق فيها نظراً لطبيعتها 
ُم إنتاجية عالية، مثل الرتبية والتعليم وطب النساء واألطفال والعمل االجتماعي. اخلاصة؛ حيث تـَُقد  
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ثالثاً: للمرأة املسلمة اإلسهام يف األنشطة االجتماعية والثقافية والرتبوية اليت ال تتعارض مع أحكام 
  ومبادئ الشريعة وفقاً لضوابطها املقررة.

  ).8/17( 159)، 8/12( 114رابعاً: يؤكد امع على قراراته السابقة بشأن املرأة رقم 

  ويوصي امع مبا يأيت:

إنشاء هيئة إسالمية عاملية متخصصة لشؤون املرأة، ويكون من اختصاصها متابعة                   -1
  قضايا املرأة، ورصد املؤمترات املتعلقة بشؤون املرأة واملشاركة فيها.

واملرأة والطفل من األخطاء والتيارات التعاون مع املؤسسات الدولية حلماية األسرة                   -2
  اليت ددها.

دعوة مجيع الدول األعضاء للتحفظ على بنود االتفاقيات الدولية اليت تشتمل على                   -3
  خمالفات شرعية.

يوصي امع بإجراء املزيد من البحث والدراسة يف شأن احلقوق السياسية والقضاء                   -4
  العامة للمرأة. والواليات

  واهللا أعلم.

  

  التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب

  

 احلمد وحده ، والصالة والسالم على سيدنا حممد ، وبعد :

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي ، يف دورته الثامنة املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف مكة 
هـ 1405هـ إىل يوم االثنني مجادى األوىل 1405ربيع اآلخر  28املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 

ما أجازه امع م ، قد نظر يف املالحظات اليت أبداها أعضائه ، حول 1985يناير  - 28- 19املوافق 
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يف الفقرة الرابعة ، من البند الثاين من القرار اخلامس املتعلق بالتلقيح الصناعي وطفل األنابيب الصادر 
  هـ ، ونصها : 1404ربيع اآلخر  16-11يف الدورة السابعة املنعقدة يف الفرتة ما بني 

وبعد تلقيحهما يف وعاء االختبار (( إن األسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجني ، 
تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه ، حيث تتطوع مبحض  اختيارها ذا احلمل عن 

  ضرا املنزوعة الرحم )) 

  يظهر لس امع أنه جائز عند احلاجة وبالشروط العامة املذكورة ، وملخص املالحظات عليها : 

زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة األوىل قد حتمل ثانية قبل  انسداد رمحها ، ( إن الزوجة األخرى اليت 
على محل اللقيحة من معاشرة الزوج هلا ، يف فرتة متقاربة مع زرع اللقيحة ، مث تلد توأمني ، وال يعلم ولد 

عاشرة اللقيحة من ولد معاشرة الزوج كما ال تعلم أم ولد اللقيحة اليت أخذت منها البويضة من ولد م
الزوج ، كما قد متوت  علقة أو مضغة أحد احلملني ، وال تسقط إال مع والدة احلمل اآلخر ، الذي ال 
يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم محل معاشرة ولد الزوج ، ويوجب ذلك من اختالط األنساب جلهة األم 

كله يوجب توقف امع   احلقيقية لكل من احلملني والتباس ما يرتتب على ذلك من أحكام ، وإن ذلك
  عن احلكم يف احلالة املذكورة ) 

كما استمع الس إىل اآلراء اليت أدىل ا أطباء احلمل والوالدة احلاضرين يف الس ، واملؤيدة الحتمال 
وقوع احلمل الثاين من معاشرة الزوج ، حلاملة اللقيحة ، واختالط األنساب على النحو املذكور يف 

  شار إليها . املالحظات امل

بعد مناقشة املوضوع ، وتبادل اآلراء فيه، قرر الس: سحب حالة اجلواز الثالثة املذكورة يف األسلوب  
هـ حبيث 1404السابع، املشار إليها من قرار امع، الصادر يف هذا الشأن يف الدورة السابعة عام 

  ي وأطفال األنابيب على النحو التايل : يصبح قرار الس املشار إليه يف موضوع التلقيح االصطناع

  احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:  
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فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي، قد نظر يف الدراسة اليت قدمها عضو الس مصطفي أمحد الزرقاء 
ر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة يف حول التلقيح االصطناعي، وأطفال األنابيب، األم

العامل، واستعرض الس ما حتقق يف هذا اال من إجنازات طبية، توصل إليها العلم والتقنية يف العصر 
  احلاضر، إلجناب األطفال من بين اإلنسان، والتغلب على أسباب العقم املختلفة املانعة من االستيالد. 

من تلك الدراسة الوافية املشار إليها أن التلقيح االصطناعي بغية االستيالد (بغري وقد تبني للمجلس  
  الطريق الطبيعي وهو االتصال اجلنسي املباشر بني الرجل واملرأة) يتم بأحد طريقتني أساسيتني : 

  طريق التلقيح الداخلي، وذلك حبقن نطفة الرجل، يف املوضع املناسب من باطن املرأة.  - 

وطريق التلقيح اخلارجي، بني نطفة الرجل وبويضة املرأة، يف أنبوب اختبار يف املختربات الطبية، مث زرع  - 
  البويضة امللقحة ( اللقيحة ) يف رحم املرأة. 

  والبد يف الطريقتني من انكشاف املرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. 

قدمة إليه يف املوضوع، ومما أظهرته املذاكرة وقد تبني لس امع الفقهي، من تلك الدراسة امل 
واملناقشة، أن األساليب، والوسائل اليت جيري ا التلقيح االصطناعي، بطريقيه الداخلي واخلارجي، 

ألجل االستيالد، هي سبعة أساليب، حبسب األحوال املختلفة، للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، 
  بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعاً، وهي األساليب التالية: وللخارجي مخسة من الناحية الواقعية، 

  يف التلقيح االصطناعي الداخلي:  

  األسلوب األول: 

   

أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج، وحتقن يف املوضع املناسب داخل مهبل زوجته، أو رمحها، حىت 
يقع التلقيح بينهما، مث العلوق، يف جدار الرحم تلتقي التقاء طبيعياً بالبويضة اليت يفرزها مبيض زوجته، و 

كما يف حالة اجلماع، وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا كان يف الزوج قصور، لسبب ما، عن   - بإذن اهللا- 
  إيصال مائه يف املواقعة إىل املوضع املناسب. 
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  األسلوب الثاين: 

حىت يقع التلقيح داخليا، مث  أن تؤخذ نطفة من رجل، وحتقن يف املوضع املناسب من زوجة رجل آخر
العلوق يف الرحم، كما يف األسلوب األول، ويلجأ إىل هذا األسلوب حني يكون الزوج عقيماً ال بذرة يف 

  مائه ، فيأخذون النطفة الذكرية من غريه. 

  يف طريق التلقيح اخلارجي : 

  األسلوب الثالث: 

يف أنبوب اختبار طيب، بشروط فيزيائية  أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا 
معينة، حىت تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته، يف وعاء االختبار، مث بعد أن تأخذ اللقيحة باالنقسام 

 -صاحبة البويضة-والتكاثر، تنقل يف الوقت املناسب، من أنبوب االختبار، إىل رحم الزوجة نفسها 
مث يف اية مدة احلمل الطبيعية، تلده الزوجة طفالً أو لتعلق يف جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنني. 

طفلة. وهذا هو طفل األنبوب، الذي حققه اإلجناز العلمي الذي يسره اهللا، وولد به إىل اليوم عدد من 
  األوالد، ذكوراً وإناثاً وتوائم، تناقلت أخبارها الصحف العاملية، ووسائل اإلعالم املختلفة. 

الثالث، عندما تكون الزوجة عقيماً، بسبب انسداد القناة اليت تصل بني  ويلجأ إىل هذا األسلوب
  مبيضها ورمحها (قناة فالوب). 

  األسلوب الرابع:  

أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب االختبار، بني نطفة مأخوذة من زوج، وبويضة مأخوذة من مبيض  
  حم زوجته. امرأة، ليست زوجته (يسموا متربعة)، مث تزرع اللقيحة يف ر 

ويلجؤون إىل هذا األسلوب، عندما يكون مبيض الزوجة مستأصًال أو معطًال، ولكن رمحها سليم، قابل 
  لعلوق اللقيحة فيه. 

  األسلوب اخلامس: 
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أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب اختبار، بني نطفة رجل وبويضة من امرأة، ليست زوجة له  
   رحم امرأة أخرى متزوجة. (يسموما متربعني)، مث تزرع اللقيحة يف

ويلجأون إىل ذلك، حينما تكون املرأة املتزوجة، اليت زرعت اللقيحة فيها، عقيماً بسبب تعطل مبيضها، 
  لكن رمحها سليم، وزوجها عقيم ويريدان ولداً. 

  األسلوب السادس: 

رحم امرأة تتطوع أن جيري تلقيح خارجي، يف وعاء االختبار بني بذريت زوجني، مث تزرع اللقيحة يف  
  حبملها. 

ويلجؤون إىل ذلك، حني تكون الزوجة غري قادرة على احلمل. لسبب يف رمحها، ولكن مبيضها سليم 
  منتج، أو تكون غري راغبة يف احلمل؛ ترفها، فتتطوع امرأة أخرى باحلمل عنها. 

  ل. هذه هي أساليب التلقيح االصطناعي الذي حققه العلم ملعاجلة أسباب عدم احلم - 

وقد نظر جملس امع الفقهي، فيما نشر وأذيع أنه يتم فعًال تطبيقه يف أوروبا وأمريكا من استخدام هذه 
اإلجنازات، ألغراض خمتلفة، منها جتاري ومنها ما جيري حتت عنوان (حتسني النوع البشرى)، ومنها ما 

، ال حيملن بسبب فيهن، أو يتم لتلبية الرغبة يف األمومة، لدى نساء غري متزوجات، أو نساء متزوجات
يف أزواجهن، وما أنشئ لتلك األغراض املختلفة، من مصارف النطف اإلنسانية اليت حتفظ فيها نطف 

الرجال، بصورة تقانية، جتعلها قابلة للتقليح ا إىل مدة طويلة، وتؤخذ من رجال معينني أو غري معينني، 
  اليوم يف بعض بالد العامل. تربعاً أو لقاء عوض، إىل آخر ما يقال إنه واقع 

  النظر الشرعي مبنظار الشريعة اإلسالمية :  

هذا وإن جملس امع الفقهي اإلسالمي، بعد النظر فيما جتمع لديه من معلومات موثقة، مما كتب 
ونشر يف هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، ملعرفة حكم هذه األساليب 

  ستلزمه، قد انتهى إىل القرار التفصيلي التايل: املعروضة، وما ت

  أوًال: أحكام عامة: 
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(أ) إن انكشاف املرأة املسلمة، على غري من حيل بينها وبينه االتصال اجلنسي، ال جيوز حبال من 
  األحوال، إال لغرض مشروع، يعتربه الشرع مبيحاً هلذا االنكشاف. 

(ب) إن احتياج املرأة إىل العالج من مرض يؤذيها، أو من حالة غري طبيعية يف جسمها، تسبب هلا 
يعترب ذلك غرضاً مشروعاً، يبيح هلا االنكشاف على غري زوجها هلذا العالج، وعندئذ يتقيد -إزعاجاً 

  ذلك االنكشاف بقدر الضرورة. 

ا وبينه االتصال اجلنسي مباحاً لغرض مشروع، (ج) كلما كان انكشاف املرأة، على غري من حيل بينه 
وإال فامرأة غري مسلمة، وإال فطبيب مسلم  -إن أمكن ذلك - جيب أن يكون املعاجل، امرأة مسلمة 

ثقة، وإال فغري مسلم ذا الرتتيب. وال جتوز اخللوة بني املعاجل واملرأة اليت يعاجلها، إال حبضور زوجها، أو 
  امرأة أخرى. 

  كم التلقيح االصطناعي: ثانياً: ح 

إن حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل، وحاجة زوجها إىل الولد، تعترب غرضاً مشروعاً، يبيح معاجلتها  - 1
  بالطريق املباحة من طرق التلقيح االصطناعي. 

إن األسلوب األول ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج مث حتقن يف رحم زوجته  - 2
وذلك بعد  - بالشروط العامة اآلنفة الذكر - يف طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعاً  نفسها،

  أن تثبت حاجة املرأة إىل هذه العملية، ألجل احلمل. 

إ ن األسلوب الثالث ( الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية، من رجل وامرأة زوجني أحدمها  -3 
ياً، يف أنبوب اختبار، مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفسها، صاحبة لآلخر، ويتم تلقيحهما خارج

البويضة ) هو أسلوب مقبول مبدئياً يف ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غري سليم متاماً، من موجبات الشك، 
فيما يستلزمه، وحييط به من مالبسات، فينبغي أن ال يلجأ إليه إال يف حاالت الضرورة القصوى، وبعد 

  وافر الشرائط العامة اآلنفة الذكر. أن تت
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ويف حاليت جواز االثنتني، يقرر امع : أن نسب املولود، يثبت من الزوجني مصدري البذرتني،  -4 
ويتبع املرياث واحلقوق األخرى ثبوت النسب، فحني يثبت نسب املولود، من الرجل واملرأة، يثبت اإلرث 

  نسبه به.  وغريه من األحكام، بني الولد ومن التحق

وأما األساليب األخرى، من أساليب التلقيح االصطناعي، يف الطريقني الداخلي واخلارجي، مما سبق  - 5
بيانه، فجميعها حمرمة يف الشرع اإلسالمي، ال جمال إلباحة شيء منها، ألن البذرتني الذكرية واألنثوية 

  الزوجني مصدر البذرتني.  فيها، ليستا من زوجني، أو ألن املتطوعة باحلمل هي أجنبية عن

من مالبسات، حىت يف الصورتني اجلائزتني شرعاً،  - بوجه عام  - هذا، ونظراً ملا يف التلقيح االصطناعي  
ومن احتمال اختالط النطف، أو اللقائح يف أوعية االختبار، والسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن 

أن ال يلجؤوا إىل ممارسته، إال يف حالة الضرورة  جملس امع الفقهي: ينصح احلريصني على دينهم،
  القصوى، ومبنتهى االحتياط واحلذر من اختالط النطف، أو اللقائح. 

  

  قرارات متعلقة بالمعامالت المالية 

  

  : حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة

إن نصه :  اهـذ 54/3/6قرار من مجمع الفقه اإلسالمي يحمل رقم لقد صدر يف هذا املوضوع 
-17جملس جممـع الفقـه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

  م. 1990آذار (مارس)  20-14املوافق لـ ه 1410شعبان  23

  بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع "إجراء العقود 

بآالت االتصال احلديثة",ونظرا إىل التطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال وجريان العمل ا يف 
إبرام العقود لسرعة إجناز املعامالت املالية والتصرفات, وباستحضار ما تعّرض له الفقهاء بشأن إبرام 

د بني احلاضرين يشرتط له احتاد العقود باخلطاب, والكتابة, وباإلشارة, وبالرسول, وما تقرر من أن التعاق
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الس (عدا الوصية واإليصاء والوكالة) وتطابق اإلجياب والقبول, وعدم صدور ما يدل على إعراض 
  قرر :أحد العاقدين عن التعاقد, واملوالة بني اإلجياب والقبول حبسب العرف. 

ا اآلخر معاينة, واليسمع كالمه, إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد, وال يرى أحدمهـ  1
وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة, أو الرسالة, أو السفارة (الرسول), وينطبق ذلك على الربق 
والتلكس والفاكس وشاشات احلاسب اآليل (الكمبيوتر) ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول 

  اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله.

بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين, وينطبق هذا على اهلاتف ـ إذا مت التعاقد  2
والالسلكي, فإن التعاقد بينهما يعترب تعاقدا بني حاضرين وتطبق على هذه احلالة األحكام األصلية 

  املقررة لدى الفقهاء املشار إليها يف الديباجة.

يكون ملزما بالبقاء على إجيابه خالل تلك املدة, إذا أصدر العارض ذه الوسائل إجيابا حمدد املدة  - 3
  وليس له الرجوع عنه.

إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشرتاط اإلشهاد فيه, وال الصرف الشرتاط التقابض, وال  - 4
  السلم الشرتاط تعجيل رأس املال .

   .)1(العامة لإلثبات ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير, أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد - 5

  

  حكم بيع االسم التجاري والتراخيص المختلفة :

ورد بشأن هذه املسألة قرار من جممع الفقه اإلسالمي, هذا نصه :إن جملس جممع الفقه اإلسالمي, 
كانون 15-10املوافق  ه 1409مجادى األوىل  6– 1املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من

  :قرر م,  1988األول 

السم التجاري والعنوان التجاري, والعالمة التجارية, والتأليف, واالخرتاع أو االبتكار, هي حقوق ا ـ 1
خاصة ألصحاا أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة لتمّول الناس هلا. وهذه احلقوق يعتد 

 ا شرعا, فال جيوز االعتداء عليها.

                                                           
  .1268-2/1267 جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس, ج)    1(
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اري ,أو العنوان التجاري, أو العالمة التجارية, ونقل أي منها ـ جيوز التصّرف يف االسم التج 2
 بعوض مايل إذا انتفى الغرر والتدليس والغش, باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.

ـ حقوق التأليف ,واالخرتاع, أو االبتكار مصونة شرعا, وألصحاا حق التصرف فيها, وال جيوز  3
  )1(االعتداء عليها.

 

  النجش 

الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي باجوان بروناي دار السالم  جملس جممع
 8/د 77/4والواردة يف قراره رقم :  1993يونيو  27إىل  21املوافق لـ ه 1414حمرم  7إىل  1من 

  واليت جاء فيها :

  النجش حرام ومن صوره :

  املشرتي بالزيادة.أ ـ أن يزيد مثن السلعة من ال يريد شراءها ليغري 

  ب ـ أن يتظاهر من ال يريد الشراء بإعجابه بالسلعة، وخربته ا، وميدحها ليغري املشرتي فريفع مثنها.

ـ أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها مثناً معيناً، ليدلس على  ج
  من يسوم.

رعا، اعتماد الوسائل السمعية، واملرئية واملقروءة، اليت تذكر د ـ ومن الصور احلديثة للنجش احملظورة ش
  )2(أوصافا رفيعة ال متثل احلقيقة، أو ترفع الثمن لتغري املشرتي، وحتمله على التعاقد.

  

  قرار بشأن التطبيقات المعاصرة للسلم 

  

                                                           
  .3/2581ع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، جـ جملة جمم ) 1 (

. وجملة جممع 218م اململكة العربية السعودية. ص 1993/ه1414السنة اخلامسة  19جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد  )2(
  .170-2/169 الفقه اإلسالمي, العددالثامن، ج
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ويف نشاطات يعد السلم يف عصرنا احلاضر أداة متويل ذات كفاءة عالية يف االقتصاد اإلسالمي 
املصارف اإلسالمية، من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التمويل املختلفة، سواء أكان متويال قصري 
األجل، أم متوسطه، أم طويله، واستجابتها حلاجات شرائح خمتلفة ومتعددة من العمالء، سواء أكانوا 

ر، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل من املنتجني الزراعيني، أم الصناعيني، أم املقاولني، أم من التجا
  والنفقات الرأمسالية األخرى. وهلذا تعددت جماالت تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي :

أ ـ يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية خمتلفة، حيث بتعامل املصرف اإلسالمي مع املزارعني 
أو حماصيل غريهم اليت ميكن أن يشرتوها  الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة يف املوسم من حماصيلهم،

ويسّلموها إذا أخفقوا يف التسليم من حماصيلهم، فُيقدم هلم ذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة 
  العجز املايل عن حتقيق إنتاجهم.

 ب ـ ميكن استخدام عقد السلم يف متويل النشاط الزراعي والصناعي ال سيما متويل املراحل السابقة
  إلنتاج وتصدير السلع واملنتجات الرائجة وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار جمزية.

ـ ميكن تطبيق عقد السلم يف متويل احلرفيني وصغار املنتجني الزراعيني والصناعيني عن طريق إمدادهم  ج
صول على بعض مبستلزمات اإلنتاج يف صورة معدات وآالت، أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل احل

  منتجام وإعادة تسويقها.

  )1(ويوصي الس باستكمال صور التطبيقات املعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث املتخصصة.

  

  قرارت متعلقة بالمسائل الطبية 

  مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) واألحكام الفقهية المتعلقة به

                                                           
  665-1/663 جممع الفقه اإلسالمي، العدد التاسع، ج جملة) 1(
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إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع بأيب ظيب بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
  م، 1995نيسان (أبريل)  6 - 1هـ املوافق 1415ذي القعدة  6 -1من 

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع مرض نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 
  )، 13/8( 82تعلقة به ، والقرار رقم واألحكام امل

  وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ، 
  قرر ما يلي : 

   أوًال : عزل المريض :
حيث إن املعلومات الطبية املتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفريوس العوز املناعي البشري مرض نقص 

ة أو املالبسة أو التنفس أو احلشرات أو االشرتاك املناعة املكتسب (اإليدز) ال حتدث عن طريق املعايش
يف األكل أو الشرب أو محامات السباحة أو املقاعد أو أدوات الطعام وحنو ذلك من أوجه املعايشة يف 

  احلياة اليومية العادية، وإمنا تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية : 
  االتصال اجلنسي بأي شكل كان .  - 1
  الدم امللوث أو مشتقاته .  نقل - 2
  استعمال اإلبر امللوثة ، وال سيما بني متعاطي املخدرات، وكذلك أمواس احلالقة .  - 3
  االنتقال من األم املصابة إىل طفلها يف أثناء احلمل والوالدة .  - 4

م األصحاء، وبناء على ما تقدم فإن عزل األم املصابة إىل طفلها إذا مل ُختَْش منه العدوى، عن زمالئه
  غري واجب شرعاً، ويتم التصرف مع املرضى وفق اإلجراءات الطبية املعتمدة . 

   ثانياً : تعّمد نقل العدوى :
تعمد نقل العدوى مبرض نقص املناعة املكتسب (اإليدز) إىل السليم منه بأية صورة من صور التعمد 

لعقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة عمل حمرم، ويعد من كبائر الذنوب واآلثام، كما أنه يستوجب ا
  بقدر جسامة الفعل وأثره على األفراد وتأثريه على اتمع . 

فإن كان قصد املتعمد إشاعة هذا املرض اخلبيث يف اجلشتمع، فعمله هذا يعد نوعا من احلرابة واإلفساد 
 َِذيَن ُحيَارِبُوَن الّلَه يف األرض، ويستوجب إحدى العقوبات املنصوص عليها يف آية احلرابة. {ِإمنا َجزَاء ال

 َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مُبواْ أَْو تـَُقطُلواْ أَْو ُيَصلْن ِخالٍف أَْو يُنَفْواْ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـ
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نـَْيا َوَهلُْم ِيف ا 33آلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم } [املائدة : ِمَن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الد . [  
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ومتت العدوى، ومل ميت املنقول إليه بعد، 

  عوقب املتعمد بالعقوبة التعزيرية املناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر يف تطبيق عقوبة القتل عليه . 
العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن مل تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب  وأما إذا كان قصده من تعمد نقل

  عقوبة تعزيرية . 
   ثالثاً : إجهاض األم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) :

نظراً ألن انتقال العدوى من احلامل املصابة مبرض نقص املناعة املكتسب (اإليدز) إىل جنينها ال حتدث 
  أو أثناء الوالدة، فال جيوز إجهاض اجلنني شرعاً .  –نفخ الروح يف اجلنني  –عد تقدم احلمل غالباً إال ب

   رابعاً : حضانة األم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) لوليدها السليم وإرضاعه :
صابة بعدوى ملا كانت املعلومات الطبية احلاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة األم امل

مرض نقص املناعة املكتسب (اإليدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأا يف ذلك شأن املخالطة 
  واملعايشة العادية، فإنه ال مانع شرعاً من أن تقوم األم حبضانته ورضاعته ما مل مينع من ذلك تقرير طيب . 

صاب بعدوى مرض نقص المناعة خامساً : حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج الم
   المكتسب (اإليدز) :

للزوجة طلب الفرقة من الزوج املصاب باعتبار أن مرض نقص املناعة املكتسب (اإليدز) مرض معد 
  تنتقل عدواه بصورة رئيسية باالتصال اجلنسي . 

   سادساً : اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) مرض موت :
املكتسب (اإليدز) مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد املريض عن  يعّد مرض نقص املناعة

  ممارسة احلياة العادية، واتصل به املوت . 
  ويوصي مبا يلي : 
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  أوالً : تأجيل موضوع حق املعاشرة الزوجية مع اإلصابة باإليدز الستكمال حبثه . 
و احلجاج من األمراض الوبائية، وخباصة ثانياً : ضرورة االستمرار على التأكد يف موسم احلج من خل

  )1(مرض نقص املناعة املكتسب (اإليدز) .واهللا املوفق

  : زراعة خاليا المخ والجهاز العصبي

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 
  م، 1990آزار (مارس)20-14هـ املوافق 1410شعبان  23- 17

بعد اطالعه على األحباث والتوصيات املتعلقة ذا املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية 
- 23هـ املوافق  1410ربيع األول  26 – 23قدة يف الكويت من الطبية السادسة املنع

  م ، بالتعاون بني هذا امع وبني املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ، 26/10/1990
ويف ضوء ما انتهت إليه الندوة املشار إليها من أنه ال يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إىل إنسان آخر ، 

ج قصور خاليا معينة يف املخ عن إفراز مادا الكيمائية أو اهلرمونية وإمنا الغرض من هذه الزراعة عال
بالقدر السوي فتودع يف موطنها خاليا مثيلة من مصدر آخر ، أو عالج فجوة يف اجلهاز العصيب نتيجة 

  بعض اإلصابات ، 
  قرر ما يلي : 

ه ، وفيه ميزة القبول أوالً : إذا كان املصدر للحصول على األنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفس
  املناعي ، ألن اخلاليا من اجلسم نفسه ، فال بأس من ذلك شرعاً . 

ثانياً : إذا كان املصدر هو أخذها من جنني حيواين ، فال مانع هذه الطريقة إن أمكن جناحها ومل يرتتب 
ن احليوان ، على ذلك حماذير شرعية . وقد ذكر األطباء أن هذه الطريقة جنحت بني فصائل خمتلفة م

  ومن املأمول جناحها باختاذ االحتياطات الطبية الالزمة لتفادي الرفض املناعي . 

يف األسبوع  –ثالثاً : إذا كان املصدر للحصول على األنسجة هو خاليا حية من مخ جنني باكر 
  فيختلف احلكم على النحو التايل :  –العاشر أو احلادي عشر 

مباشرة من اجلنني اإلنساين يف بطن أمه بفتح الرحم جراحياً ، وتستتبع هذه الطريقة األوىل : أخذها  -أ 
الطريقة إماتة اجلنني مبجرد أخذ اخلاليا من خمه ، وحيرم ذلك شرعاً إال إذا كان بعد إجهاض طبعي غري 

                                                           
  )65ص  1، ج9) (ع 9ص  3، ج8(ع جممع الفقه اإلسالمي،  جملة) 1(
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متعمد أو إجهاض مشروع إلنقاذ حياة األم وحتقق موت اجلنني ، مع مراعاة الشروط اليت سرتد يف 
  ) هلذه الدورة .  8/6( 59ع االستفادة من األجنة يف القرار رقم موضو 

الطريقة الثانية : وهي طريقة قد حيملها املستقبل القريب يف طياته باستزراع خاليا يف املخ يف مزارع 
لإلفادة منها وال بأس يف ذلك شرعاً إذا كان املصدر للخاليا املستزرعة مشروعاً ، ومت احلصول عليها 

  وجه املشروع . على ال

: طاملا ولد حياً ، ال جيوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إىل أن يتحقق  رابعاً : المولود الالدماغي
موته مبوت جذع دماغه ، وال فرق بينه وبني غريه من األسوياء يف هذا املوضوع ، فإذا مات فإن األخذ 

أعضاء املوتى من اإلذن املعترب ، وعدم وجود من أعضائه تراعى فيه األحكام والشروط املعتربة يف نقل 
) من قرارات الدورة الرابعة هلذا امع .  1/4(26البديل وحتقق الضرورة وغريها ، مما تضمنه القرار رقم 

 –وال مانع شرعاً من إبقاء هذا املولود الالدماغي على أجهزة الإلنعاش إىل ما بعد موت جذع املخ 
افظة على حيوية األعضاء الصاحلة للنقل ، توطئة لالستفادة منها بنقلها للمح –والذي ميكن تشخيصه 

  )1(إىل غريه بالشروط املشار إليها . واهللا أعلم

 المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث  "19"المستجّدات الفقهّية لنازلة فيروس كورونا كوفيد 
 (ZOOM)املنعقدة بتقنية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث للدورة الطارئة الثالثني البيان اخلتامي

حتت عنوان:  م2020مارس (آذار)  28-25له  املوافق ه1441شعبان  4إىل  1يف الفرتة من  التواصلية
 "19"المستجّدات الفقهّية لنازلة فيروس كورونا كوفيد 

احلمد هللا رّب العاملني، والصالة والسالم على سّيدنا حمّمد، وعلى إخوانه من النبيني واملرسلني، وآله وصحبه، 
الّدورُة الطارئُة الثالثون  - اهللا وتوفيقهبتيسري  - ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين. أّما بعد.. فقد انعقدت

ه، 1441شعبان  4إىل  1التواصلية، يف الفرتة من  (ZOOM) للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث بتقنية
م، حتت عنوان: "املستجّدات الفقهّية لنازلة فريوس كورونا كوفيد 2020مارس (آذار)  28- 25املوافق له 

ن عبد الغفار القائم بأعمال رئيس الس، وحبضور أغلبية أعضائه، " برئاسة مساحة الشيخ صهيب حس19
  :وعدد من األطباء املختّصني الذين شاركوا يف اجللسة األوىل، وهم
 الدكتور/ حيىي مكي. طبيب وباحث خمتص يف الفريوسات.فرنسا

 الدكتور أنس شاكر. خمتص يف التخدير واإلنعاش.فرنسا
                                                           

  )1739ص  3، ج6(ع جممع الفقه اإلسالمي،  جملة) 1(
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 األمراض الباطنية واحلادة .بريطانيا الدكتور/ حممد اهلمص. استشاري
 الدكتور/ منذر رجب. اختصاصي أمراض باطنية وقلب وطب األسرة.أملانيا

وقد افُتتحت أعمال الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها فضيلة الشيخ حسني حالوة األمني العام للمجلس، أبان فيها 
جل، كما شرح طبيعة وكثرة األسئلة اليت وصلت أمهّية هذه الدورة واألسباب اليت دعت إىل عقدها على حنو عا

إىل األمانة العاّمة للمجلس حول فريوس كورونا، وأّن فيها مسائل تتطلب اجتهاًدا مجاعيا ينطلق من حمكمات 
الشرع ومقاصده، ويراعي ظروف اخللق ومصاحلهم، ويسعى للتيسري عليهم كما هو منهج الس األورويب 

كر فضيلته السادة العلماء أعضاء الس على سرعة استجابتهم وتعاوم مع كثرة لإلفتاء والبحوث، كما ش
مشاغلهم وأعماهلم، ورّحب باألطباء املشاركني يف الدورة مع انشغاهلم بواجبام الطبية وضيق أوقام ودقّة 

م وتقريرها على معلومات وأعماهلم، وأكد فضيلته أمهّية رجوع الفقهاء إىل األطباء الثقات وبناء فتاواهم وآرائه
دقيقة حمّررة، وأبان منهج الس الذي يزاوج دائًما بني حضور اخلرباء إىل جانب الفقهاء حسب طبيعة املسائل 

 .املعروضة عليه، كما سبق يف املسائل االقتصاديّة والفلكّية وغريها

مًة جّدد فيها الرتحيب باألعضاء مث ألقى فضيلة الشيخ/ صهيب حسن القائم بأعمال رئيس الس باإلنابة كل
واألطباء ومثّن انعقاد الدورة يف هذه الظروف وذه التقنيات، مث توالت اجللسات وتتابعت النقاشات اليت 

بدأت مبداخالت لألطباء األربعة قدموا فيها احلقائق واملعلومات الطبية واإلشكاالت الواقعّية العملّية يف الوقاية 
مع حاالت الوفاة اخلاّصة باملسلمني، وما جيب على الفقيه معرفته عن الفريوس لتتنزل فتواه  واإلصابة والتعامل

على الواقع على حنو صحيح، مث طرح العلماُء أعضاء الس على األطباء أسئلتهم وأجابوا عنها باستفاضة، مث 
 .ستتابعت اجللسات لإلجابة عن الفتاوى واألسئلة العاجلة اليت وردت إىل ال

 :وانتهى الس بعد نقاشات مستفيضة إىل الفتاوى والتوصيات اآلتية

 أوًال: الفتاوى
تتأّسس الرؤية اإلسالمّية على منظومة السنن اإلهلية اليت أودعها :  تمهيٌد في نظرة اإلسالم للطواعين واألوبئة

اللِه تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنِت اللِه َحتِْويًال }  اهللا الكون الطبيعي والبشري، فقال عنها سبحانه: {فـََلْن جتََِد ِلُسنتِ 
]، خبالف الفلسفات األخرى اليت ال تعرف إّال األسباب والنتائج املاديّة، مما يقاس وحيسب 43[فاطر: 

غيّيب،  ويالحظ رياضيا أو معمليا، أّما يف املنهجّية اإلسالمّية فاألسباب بعضها مادّي مباشر وبعضها معنويّ 
والتفسري املنطقّي للظواهر قد يتعّلق بغايات معّينة يسعى النظام الكوين برّمته هلا ضمن منظومة من القوانني 

العليا اليت ُصّممت أصًال لتشّد احلاضر جتاه املستقبل. هذه الغايات والقوانني العليا هي منظومة السنن اإلهلّية 
 .وضعها اهللا تعاىل لنظام الكون باطراد وإحكام أو السنن الربّانية، أي: النواميس اليت

ومن هذه السنن ما يتعلق باالبتالء والضراء حسب املفاهيم القرآنّية، ردًعا للطغيان البشري والفساد يف 
الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم  األرض. قال تعاىل{ َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي الناِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعضَ 
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] وهناك سنن مقابلة تتعلق بالسراء وفتح الربكات من السماء واألرض، استجابًة لداعي 41يـَْرِجُعوَن} [الروم: 
اهلدي الربّاين لإلصالح يف األرض والتقوى واالستغفار من األخطاء والعيوب{َوَلْو َأن َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـَقْوا 

 .[96ْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السَماِء َواْألَْرِض} [األعراف: َلَفتَ 
أو الكورونا هو من سنن االبتالء، ومن أسبابه: الفساد يف التعامل مع البيئة واملصادر  19- ووباء الكوفيد

 اختل التوازن الطبيعّية، والظلم الذي نشهده بأنواعه املختلفة، واالستخفاف باإلميان واألخالق والقيم، حّىت 
الكوين العام كما نالحظ يف العقود والسنوات األخرية، وسنن اهللا ال حتيد وال حتايب أحًدا، وينجي اهللا يف اية 

َهْوَن  َنا الِذيَن يـَنـْ َعِن األمر الذين قاموا بأمانة النهي عن السوء، كما يشاء سبحانه{فـََلما َنُسوا َما ذُكُروا بِِه َأْجنَيـْ
 ِذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن} [األعراف: السوبعد اإلدراك الواعي للواقع ، [165وِء َوَأَخْذنَا ال

حسب السنن اإلهلّية، علينا أن نسعى لتغيري ذلك الواقع لألفضل على املستويات كّلها، وأّما الفريوس فستدور 
 . كما ذهبت طواعني التاريخ كّلها، وتبقى العظات والعرب ملن اعتربدوائر األيام، ويذهب إن شاء اهللا

 ) هل الفريوسات والكوارث عقوبة إهلية؟1/30فتوى (

 السؤال: هل الفيروسات والكوارث عقاٌب من اهللا للناس؟
إّن االبتالءات والكوارث اليت حتصل يف واقع الناس هي من سنن احلياة، فال يسلم الناس فرادى  الجواب:

ومجاعات من وقوع مصائب تنزل م على اختالف منازهلم ومراتبهم؛ ويكون االبتالء بالشر كما يكون 
 رُلوُكْم بِالش َنا تـُْرَجُعوَن} [األنبياء: باخلري. قال تعاىل: {ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ َنًة َوإِلَيـْ ] قال 35َواخلَْْريِ ِفتـْ

ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: (أي خنتربكم باملصائب تارة، وبالنعم أخرى، فننظر من يشكر ومن يكفر، ومن 
لناها، يصرب ومن يقنط)، ومن ثوابت اإلسالم اإلميان بالقدر خريه وشره، سواء أدركنا حكمة اهللا تعاىل أو جه

ولكن هذا اإلميان الراسخ ال مينع املسلم من التدبر واملوعظة، ويف حالة الكوارث الكونّية اليت تصيب اجلميع 
صاحلني وطاحلني قد تكون تذكرة للبشريّة أنّه مهما حّققت من إجنازات ماديّة وعلمّية فعليها أن ال مل 

الق جّل وعال، وأن تلتزم بالقيم األساسية كالعدالة اجلوانب الروحّية واألخالقّية، وأن توثق صلتها باخل
 .االجتماعية، والتعايش السلمي، واحرتام الكرامة اإلنسانية، والتعاون بني اجلميع على الرب والتقوى

َرِحيٌم}  واالبتالء ذا املعىن ليس انتقاًما من الناس، ألّن اهللا تعاىل رؤوف رحيٌم بعباده {ِإن اللَه بِالناِس َلَرُءوفٌ 
 :]، وإمنا يأيت البالء ِحلَكٍم مقصودة منها143[البقرة: 

تذكري الناس بنعم اهللا عليهم عندما ُيصابون بفقد بعضها، فال يدرك نعمة الصّحة إّال من ابتلي باملرض، وال -
تعاىل عليه  عن فضل اهللا -ُحبكم اإللف والعادة -يعرف نعمة األمن إّال من عاش اخلوف؛ واإلنسان يغفل كثريًا

َر َلُكْم َما ِيف السَماَواِت َوَما  َه َسخالل ِيف مبا أسبغ عليه من النعم الظاهرة والباطنة. قال تعاىل: {َأملَْ تـََرْوا َأن
ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب ُمِنٍري} اْألَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة َوِمَن الناِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف اللِه ِبَغْريِ 

 .]، وكّلما تذّكر العبُد نعَم اهللا تعاىل عليه ازداد شكرًا له، وأورثه ذلك قناعًة مبا آتاه اهللا من فضله20[لقمان: 
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 تنبيه العبد إىل دوام اللجوء إىل اهللا تعاىل وطلب احلفظ والعون منه؛ واإلنسان بطبعه عند املصائب والشدائد -
يبحث عمن يُغيثه وينصره، فإذا أدرك أّن اهللا تعاىل هو الذي يكون مع العبد ويكفيه يف هذه األحوال العصيبة 
أورث ذلك يف نفسه الطمأنينة والسكينة، اليت تعينه على جماة االبتالءات، وحّرره من التعلق بغري اهللا تعاىل: 

]، ويُعّرب العبد يف حاالت الشّدة عن 15اللِه َواللُه ُهَو اْلَغِين احلَِْميُد} [فاطر:  {يَاأَيـَها الناُس أَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء ِإَىل 
 َه ُخمِْلِصَني َلُه الدَلِل َدَعُوا اللا جلوئه إىل اهللا تعاىل بالدعاء والتضرع. قال تعاىل: {َوِإَذا َغِشيَـُهْم َمْوٌج َكالظيَن فـََلم

 اُهْم ِإَىل اْلبَـراٍر َكُفوٍر} [لقمان:  َجنَخت ُكل ُهْم ُمْقَتِصٌد َوَما َجيَْحُد بِآيَاتَِنا ِإال ]، وقال تعاىل: {فـََلْوَال ِإْذ 32َفِمنـْ
 .[43َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرُعوا} [األنعام: 

هللا تعاىل م أنه وقد تأيت املصائب واالبتالءات حتذيرًا للعباد من الوقوع يف املعاصي والذنوب؛ فمن رمحة ا -
يُنّبههم وحيّذرهم، حىت يقلعوا عّما هم فيه من املخالفات اليت يقرتفوا يف حق أنفسهم؛ إذ إّن ضرر املعصية 

يعود على اإلنسان يف نفسه ويف جمتمعه، وال ينال اَهللا من معاصي الناس شيء؛ ويستوي يف هذا التحذير 
س االبتالء انتقاًما وإّمنا هو حتذير وتنبيه ملا يكتسبه اإلنسان من الناس كّلهم: املؤمن منهم وغري املؤمن؛ فلي

عمل سيئ عسى أن يرجع عنه. قال تعاىل: {َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثٍري} 
  .[30[الشورى: 

ّيه حمّمًدا صلى اهللا عليه وسلم، بعّده خامت الرسل، تفّضًال وجيب التنبيه هنا إىل أنّه مما قد خّص اهللا تعاىل به نب
منه على عباده، أنّه أعفى أهل العصيان من عقوبة اهلالك العام اليت حتّل م يف الدنيا، كما حصل لبعض 

لنيب األقوام السابقني، وجعل حسام يف اآلخرة، ليرتك هلم جماًال للتوبة واملراجعة يف الدنيا؛ ولذلك مل يدُع ا
صلى اهللا عليه وسلم بالشر على من خالفه، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قيل: يا رسول اهللا، ادع اهللا 

 على املشركني، قال: (إين مل أبعث لّعانا، وإمنا بُعثت رمحة) رواه مسلم ـ
] ـ عن قتادة قوله: 59[اإلسراء:  وقد ذكر الطربي يف تفسري قوله تعاىل: {َوَما نـُْرِسُل بِاْآليَاِت ِإال َختِْويًفا}

 -(وإن اهللا ُخيّوف الناس مبا شاء من آية لعلهم يعتربون، أو يذّكرون، أو يرجعون، ذُكر لنا أن الكوفة رجفت 
على عهد ابن مسعود، فقال: يا أيّها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه؛ ونقل عن  - أي أصاا الزلزال 

 .(ختويفا" قال: املوت الذريعاحلسن "وما نرسل باآليات إال 
واالبتالء عام للمؤمن وغري املؤمن، بل إّن املؤمن أشّد عرضة للبالء من غريه؛ ألّن اإلميان يصّربه على البالء. 

يقول عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: (أشّد الناس بالًء األنبياء، مث الصاحلون، مث األمثل فاألمثل)، 
االبتالء الذي يأيت حتذيرًا من املعاصي يشمل كل تصّرف ُجيانب فيه اإلنسان سبيل  وينبغي أن نقول: إن

الصواب سواء يف عالقته بربه، أو يف عالقته بأخيه اإلنسان، أو يف عالقته بالكون الذي حييط به؛ وال خيفى 
عد حصول هذا على أحد اليوم ما يقع فيه الناس من ُخمالفات على كل هذه األصعدة؛ وقد بدأت اليوم، ب

الوباء "فريوس كورونا"، تتعاىل أصوات احلكماء يف العامل تدعو إىل مراجعة كثري من السلوكيات اخلاطئة اليت 
سادت حياة الناس يف كل اجلوانب، ويقول هؤالء العقالء أنه سيكون يف تاريخ البشرية املعاصر خط فاصل 
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القيم واألخالق، واخللل احلاصل يف إقامة العدل بني بني: ما قبل "كورونا" وما بعدها؛ فاخللل الذي ميّس 
الناس، وحسن توزيع الثروات فيما بينهم، واخللل يف جمال التعامل مع البيئة، واحلفاظ عليها من أسباب التلوث 
والتغري، واخللل الناشئ بسبب إشعال احلروب والصراعات، كلها من الذنوب اليت ينبغي أن تتوب منها البشرية؛ 

 .االبتالء ُحمّذرًا هلا من مغبة االستمرار يف سبل الظلم والعدوان ويأيت

 
 ) وظيفة الدين في التعامل مع الفيروسات والكوارث2/30فتوى (

 السؤال: أين موقع الدين ووظيفته من حدث انتشار فيروس كورونا وتداعياته؟
مل كّله واستنفر مجيع الدول مبا متلكه من اجلواب: إن هذا احلدث الكوين املتمثل يف "فريوس كورونا" قد عّم العا

قدرات مادية وصحية ملقاومته؛ وال شّك يف أّن جماة هذا الوباء يقتضي تسخري ما ميتلكه اإلنسان كّله من 
قدرات ماديّة ومعنويّة، وللدين دور يف املساعدة على جماة خطر "فريوس كورونا" والتوّقي منه من خالل 

 :الوظائف اآلتية
من أهم وظائف الدين تزويد اإلنسان بالطاقة اإلميانية اليت ترشده إىل اخلري ومتّده بقّوة معنويّة جتعله جيابه  إنّ  -

الشدائد بشجاعة ورباطة جأش؛ واإلنسان حيتاج من أجل مقاومة األمراض إىل أن تكون مناعته البدنّية 
ا كان املريض يعيش حالة من السكينة والطمـأنينة كان والنفسّية قويّة، وهو ما يُقّرره األطباء واملختّصون، فكّلم

أقدر على التصّدي للمرض، مع ضرورة األخذ بأسباب الوقاية والعالج بالتأكيد؛ ومن أسباب املناعة الصحّية 
العناية بالنظام الصّحي يف احلياة من: غذاء وحركة ووقاية؛ وهذه العناصر الوقائية كّلها هي مما دعا إليه الدين 

ّث عليه، فقد أمر اهللا تعاىل باألكل من الطيبات وجتنب اخلبائث. يقول اهللا تعاىل مذّكًرا مبا جاءت به مجيع وح
يف رسالته اخلامتة: {الِذيَن يـَتِبُعوَن الرُسوَل النِيب اْألُمي الِذي  - صلى اهللا عليه وسلم -الرساالت وأكّده النيب

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِل َهلُُم الطيبَ جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعنْ  يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ جنِْ اِت َوُحيَرُم َدُهْم ِيف التـْورَاِة َواْإلِ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الِيت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالِذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزُروُه َوَنَصُروُه َواتـبَـُعوا النوَر  َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

] قال ابن كثري يف تفسري الطيبات واخلبائث نقًال عن 157الِذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} [األعراف: 
بيث ضار يف بعض العلماء: (كل ما أحّل اهللا تعاىل، فهو طيب نافع يف البدن والدين، وكل ما حّرمه فهو خ

 .(البدن والدين
وإن من وظائف الدين أيًضا تأكيد العناية بالنظافة بكّل ما تعنيه وتشمله؛ وال عجب أن يكون الباب األّول  -

يف الفقه اإلسالمي هو باب الطهارة اليت تعّد املدخل األول إىل العبادة؛ وما جاء يف ذلك من أحكام الغسل، 
ألعضاء الظاهرة من اجلسم، واحلث على نظافة اليدين قبل الطعام وبعده، وتشريع الوضوء للصالة بتنظيف ا

والرتغيب يف السواك )إرشاد نبوي لتنظيف األسنان وتطييب رائحة الفم بعود شجري رطب(، وما جاء يف 
السنة من األخذ خبصال الفطرة، وحفظ الطعام عن التغّري والتلوث .. كلها تعليمات صحية الغرض منها جعل 

ظافة سلوًكا عاما يلتزم به اإلنسان يف حياته. يقول عليه الصالة والسالم فيما أخرجه البخاري عن جابر الن
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رضي اهللا عنه: (أطفئوا املصابيح إذا رقدمت، وغّلقوا األبواب، وأوكوا األسقية، وّمخروا الطعام والشراب) ويف لفظ 
 .(ه وكاء، إال نزل فيه من ذلك الوباءمسلم: (ال ميّر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس علي

ال شك يف أن هذه التعليمات الصحية هلا أثر كبري يف الوقاية من األمراض، وهو ما تدعو إليه الدوائر الطبّية 
أيًضا، واملؤمن عندما يلتزم ذه التوجيهات إمنا هو يف الوقت ذاته يُطبق ما ينفعه صحيا وُميارس عمًال عباديا، 

 .يزيده حرًصا على ذلكوهو مما 
ومن التوجيهات الدينية اليت جاء ا الدين يف حال وجود األوبئة األخذ بالتدابري الصحية اليت متنع من  -

صلى اهللا عليه  - عن النيب -رضي اهللا عنه - انتشار العدوى؛ فقد جاء يف احلديث الصحيح عن أسامة بن زيد
دخلوها، وإن وقع بأرض، وأنتم فيها، فال خترجوا منها) متفق قال: (إذا مسعتم الطاعون بأرض، فال ت - وسلم

عليه، وهذا التوجيه النبوي يف حال وجود األوبئة يُعّلم املؤمن املسؤولية يف احملافظة على نفسه من الضرر ومنعه 
من إيقاع الضرر بغريه؛ وقد جاء يف احلديث النبوي قوله عليه الصالة والسالم الذي يضع قاعدة عامة 

حكام الشرعّية:(ال ضرر وال ضرار) رواه مالك يف املوطأ، وقد جاء يف شرح احلديث يف "املنتقى شرح موطأ لأل
مالك": (الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والّضرار ما ليس فيه منفعة وعلى جارك فيه 

ه وكان فيه ضرر على غريه، وأّن مضرة، ومعىن ذلك ـ واهللا علم ـ أن الضرر ما قصد اإلنسان به منفعة نفس
 .(الضرار ما قصد به اإلضرار لغريه

ومن وظائف الدين يف التصدي لوباء "كورونا" أيًضا: حّث املؤمنني على أن يلتزموا بالتعليمات الصحية اليت  -
يخ تصدرها اجلهات الرمسّية، حفاظًا على أنفسهم وعلى نفوس اآلخرين؛ وهو ما جاء الدين يدعو إليه برتس

مفهوم املسؤولية اجلماعية، الذي أّكده حديث السفينة؛ وهو قول النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم: " َمَثُل الَقاِئِم 
َأْسَفَلَها،  ُضُهمْ َعَلى ُحُدوِد اللِه َوالَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل قـَْوٍم اْستَـَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، فََأَصاَب بـَْعُضُهْم أَْعَالَها َوبـَعْ 

َاِء َمروا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم، فـََقاُلوا: َلْو أَنا َخَرقْـنَ 
ا ِيف َنِصيِبَنا َخْرقًا وَملَْ نـُْؤِذ َفَكاَن الِذيَن ِيف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقْوا ِمَن امل

يًعا، َوِإنْ  رُُكوُهْم َوَما أََراُدوا َهَلُكوا مجَِ يًعا " أخرجه البخاري.  َمْن فـَْوقـََنا، فَِإْن يـَتـْ َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا، َوَجنَْوا مجَِ
وكذلك الشعور بالواجب يف درء هذا الوباء لكل من ميلك قدرة على ذلك مبختلف الوسائل حبسب قدرات  

كل أحد، فعلى الطبيب واملمرض أن يقوم بواجبه يف عالج املرضى، وعلى الباحث أن جيتهد يف الكشف عن 
األدوية واللقاحات الواقية، وعلى كل إنسان أن يساعد العاجزين وكبار السن الذين حيتاجون إىل عون؛ وعلى 
صاحب املال أن يتربع من أمواله للمساعدة يف البحث العلمي والعالج وسّد حاجات الناس، وأن يستحضر  

اهللا تعاىل؛ وقد جاء يف احلديث  كل إنسان أن سعيه يف حوائج الناس من أعظم القربات اليت يتقرب ا إىل
الشريف قوله عليه الصالة والسالم ملن سأله عن أحّب الناس إىل اهللا تعاىل فقال له: (أحّب الناس إىل اهللا 

 .تعاىل أنفعهم للناس ...احلديث) حديث حسن رواه ابن أيب الدنيا والطرباين وغريمها
رهم باهللا وأن يسوقهم إىل العودة إليه واإلميان به، إن ما ينزل بالناس من كوارث وابتالءات جيب أن يذك

 والتضرع إليه أن يكشف عنهم ما نزل م قال اهللا تعاىل: (َوَلُنِذيَقنـُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اْألَْدَىن ُدوَن اْلَعَذاِب اْألَْكَربِ 
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ىل : " فـََلْوَال ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسَنا َتَضرُعوا َلَعلُهْم يـَْرِجُعوَن)، وطريق الرجعة هو طريق التضرع إىل اهللا تعاىل، قال تعا
ِكن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيَن َهلُُم الشْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن (األنعام/   .(، (43َولَٰ

 ) مدى مشروعية تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا3/30فتوى (

تقديم صحة الجسد على إقامة العبادات، وما الدليل من  السؤال: هل جاء في الشريعة ما ينص على
 القرآن الكريم والسنة النبوية على تعليق الصلوات في المساجد في هذه الظروف؟

اجلواب: لقد جاءت التعاليم اإلسالمية تدعو إىل احلفاظ على حياة اإلنسان ومحاية نفسه من كل أذى، 
ليت جاء الدين برتسيخها؛ وقد بلغت عناية الدين حبماية النفس واعتربت ذلك األمر من مجلة القيم العليا ا

اإلنسانية إىل حد أن القرآن الكرمي قد أباح للمسلم يف حال اإلكراه أن يتلفظ بكلمة الكفر حفاظًا على نفسه 
ميَاِن} [النحل: من القتل فقال تعاىل: { َمْن َكَفَر بِاللِه ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإال َمْن أُْكرَِه َوقـَْلبُ  ]، 106ُه ُمْطَمِئن بِاْإلِ

وأباح للمريض واملسافر الفطر يف رمضان حفاظًا على النفس من املشقة الشديدة أو الضرر، فقال تعاىل: 
ٌة ِمْن أَياٍم} [البقرة:  لعزمية ]، رغم ما يف تلك الصور من ترك ل184{َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعد

واألكمل، ولذلك فإنه يّصح من باب أوىل تعليق الصلوات يف املساجد حفاظًا على األرواح واألنفس من نقل 
 .عدوى فريوس كورونا إليها، وتؤّدى الصلوات يف البيوت

أّما األدلة على جواز ترك إقامة الشعائر يف املساجد يف هذه الظروف فباإلضافة إىل القواعد الشرعية املتفق 
 :ليها: كالضرر يزال، والضرورات تبيح احملظورات، واملشقة جتلب التيسري، ميكن االستدالل مبا يليع

، وقد »َال يُورَِدن ممُِْرٌض َعَلى ُمِصح «روى الشيخان عن َأيب ُهَريـْرََة قال: قَاَل النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم:  .1
ا قد ال تظهر عليه أّي أعراض ملدة طويلة؛ لذا فهو ينقل العدوي لكل من جزم األطباء أن حامل فريوس كورون

يقابله، وهو ما حيدث يف املساجد دخوًال وخروًجا، وتقاربًا يف الصفوف، وتكرارًا لتعدد الساجدين يف املوضع 
  .الواحد

ْعُتْم بِِه بَِأْرٍض «اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل: روى الشيخان عن َعْبُد الرْمحَِن ْبُن َعْوٍف: َأن َرُسوَل اللِه َصلى  .2 ِإَذا مسَِ
، وإذا كان هذا مطلوبًا بشكل عام بني »َفالَ تـَْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنـُْتْم َِا، َفَال َختُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنُه 

ر كاملساجد، واحلماية للجميع تفرض اإلغالق الدول واملناطق واملدن، فمن باب أوىل يف التجمعات األصغ
  .بالكلّية خاّصة مع وجود بدائل شرعية منصوص عليها للجمع واجلماعات

القياس على ترك اجلمعة ألجل املطر الذي حيمل الناس على تغطية رؤوسهم، ففي الصحيحني: قَاَل َعْبُد  .3
: إَذا قـُْلت : َأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َرُسوُل اللِه، َفَال تـَُقْل: َحي َعَلى الصَالِة،  اللِه ْبُن َعباٍس ِلُمَؤذنِِه ِيف يـَْوٍم َمِطريٍ 

َذِلَك ؟ َلَقْد فـََعَل  َوُقْل: َصلوا ِيف بـُُيوِتُكْم. قَاَل : َفَكَأن الناَس اْستَـْنَكُروا َذِلَك، فـََقاَل اْبُن َعباٍس : أَتـَْعَجُبوَن ِمنْ 
ٌر ِمين (يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم )، وال شك يف أن خطر الفريوس ومشاقّه أعظم من َذِلَك مَ  ْن ُهَو َخيـْ

 .مشقة الذهاب للصالة مع املطر
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قرر الفقهاء أن اخلوف على النفس أو األهل أعذار تبيح ترك اجلمعة أو اجلماعة؛ لقول النيب صلى اهللا  .4
َع اْلمُ  َناِدَي فـََلْم َميْنَـْعُه ِمْن اتـَباِعِه ُعْذٌر قَاُلوا: َوَما اْلُعْذُر؟ قَاَل: َخْوٌف َأْو َمَرٌضأ". أخرجه عليه وسلم : " َمْن مسَِ

أبو داود والنسائي. وإذا كان كل من يسافر أو خيتلط بالناس اليوم خياف على نفسه وأهله من الفريوس فهو 
 .معذور يف التخلف عن اجلمعة أو اجلماعة

 ) صالة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل االتصال الشبكي4/30فتوى (

السؤال: هل تجوز صالة الجمعة عن بُعد، وصورتها أن يقدم اإلمام الخطبة من على منبر مسجده، 
ويكون معه شخص أو شخصان، وبقية الناس يتابعون الخطبة من بيوتهم، ثم يصلون بصالة اإلمام وال 

 ؟يصلون الظهر بعدها
اجلواب: صالة اجلمعة يف البيوت خلف املذياع أو التلفاز أو البث املباشر أو غري ذلك من وسائل االتصال 

الشبكي ال جتوز، وال جتزئ عن صالة اجلمعة، وال ُتسقط صالَة الظهر عّمن صّالها على هذا النحو، وهو ما 
مجهور الفقهاء املعاصرين يف هذه النازلة أو قبلها  انتهت إليه اهليئات واملؤسسات اإلفتائية املعاصرة، وما أفىت به

بعقود؛ ألّن صالة اجلمعة عبادة توقيفية تعبدية هلا صفة وهيئة شرعية ال تقع العبادة صحيحًة إال ا، وقد دّل 
على تلك الصفة والشروط واألركان ما نُقل من القول والفعل النبوي منذ فرض اجلمعة إىل وفاة النيب صلى اهللا 

يه وسلم، كما تواتر أداؤها على تلك الصفة منذ العهد النبوي إىل يومنا هذا دون تعديل أو تغيري، وأداؤها عل
يف البيوت على الصفة املذكورة مناقض لتلك اهليئة النبوية، واستحداث صورة جديدة لصالة اجلمعة يضاّد 

يف البيوت بسماع اخلطبة بوسائل  األمر النبوي ويبطل تلك الصالة، وُيستدل على عدم صحة صالة اجلمعة
 :االتصال الشبكي مبا يلي

]، 9للِه} [اجلمعة: أوًال: قوله تعاىل:{يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ذِْكِر ا
الفقه والتفسري على وجوب السعي للجمعة،  فهذا أمر من اهللا بالسعي للجمعة، وقد اتفق العلماء من أهل

والسعي ال يتحقق بالصالة يف البيوت خلف املذياع، وأيًضا األحاديث النبوية الصحيحة اليت خّصت صالة 
اجلمعة يئة وأحكام ال تتم يف حال أدائها يف البيوت، كحديث أوس بن أوس الثقفي قال: مسعت رسول 

"من غسل يوَم اجلمعِة واغتسل، مث بكر وابتكر، ومشى ومل يركْب، ودنا يقول:  - صلى اهللا عليه وسلم - اهللا
من اإلمام، واستمع، وأنصت، ومل يـَْلُغ، كان له بكل خطوٍة خيطوها من بيِته إىل املسجِد، عمُل َسَنٍة، أجُر 

عاين التبكري صياِمها وقياِمها". أخرجه أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه بسند حسن، فكيف حنقق م
  واالجتماع والشعار إذا أُديت الصالة يف البيوت خلف البث املباشر؟

ثانًيا: اجلمعة فريضة هلا هيئة وصفة شرعية، ومقاصد مرعية، وبعد اتفاق أهل العلم أن فرض الوقت اجلمعة أو 
الظهر هو األصل واجلمعة الظهر، فإم اختلفوا يف أيهما أصل واآلخر بدل منه، والراجح من أقوال العلماء أّن 

بدل منه؛ ألنّه الظهر فُرض يف اإلسراء، واجلمعة متأخر فرضها، فإذا تعّذر إقامة اجلمعة لعدم توفر شرائطها 
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ُعدنا إىل األصل وهو الظهر، ومازال املسلمون يف كثري من املدن واألقطار اإلسالمّية يفرقون بني مساجد اُجلمع 
معة على املساجد اجلامعة الكبرية ويغلقون املساجد الصغرية يوم اجلمعة، واجلماعات، فُيقصرون صالة اجل

لتحقيق معىن االجتماع والشعرية والعيد األسبوعي للمسلمني، وكّل هذا ينهدم إذا قلنا بصحة الصالة خلف 
 .املذياع وحنوه

ء على روح الشعرية، ثالثًا: من املآالت املرتتبة على صالة اجلمعة يف البيوت خلف البث املباشر: القضا
والوصول إىل إبطال اُجلمع واجلماعات بالكلية سواء مع اجلائحة أو بعد زواهلا، فإذا صحت صالة اجلمعة 

خلف املذياع صحت صالة اجلماعة من باب أوىل، وهو ذريعة إلبطال أصل بناء املساجد وتعمريها، فيكفي 
إلمام وبقية الناس يصلون من بيوم وأماكن عملهم الناَس يف كّل بلد مسجٌد صغٌري واحٌد يسع اثنني مع ا

مبشاهدة البث املباشر، وأعجُب منه الصالة خلف إمام احلرم عند احتاد الوقت بينهم وبني وقت الصالة يف 
 .احلرم، لتحصيل األجر املضاعف وهم يف البيوت

م يف مكان واحد، وعلم املأموم رابًعا: اشرتط الفقهاء لصحة االقتداء يف الصالة: اجتماع املأموم مع اإلما
بانتقاالت اإلمام على حنو ينفي االشتباه ومينع جهل املأموم حبال إمامه، فإن وقع مل تصح صالته، كما اشرتط 

الفقهاء عدم الفصل بني املأموم واإلمام بفاصل كبري كجدار، أو ر كبري جتري فيه السفن، أو حاجٍز مينع 
د الوصول إليه، واالئتمام من البيوت مبتابعة البث املباشر وما ماثله ُخيل ذه وصول املأموم إىل إمامه لو قص

الشروط، ومينع املقتدي من الوصول إىل إمامه، ويبطل الصالة عند مجهور الفقهاء لقوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 ."إمنا جعل اإلمام ليؤمت به" متفق عليه

لصفة فإّما أن نؤسس هذا القول على الضرورة واالستثناء نظرًا خامًسا: لو قلنا بصحة صالة اجلمعة على تلك ا
للنازلة اليت نزلت باملسلمني، أو نؤسسه على أصل املشروعية، وال يصح اجلمع بينهما ألنه تناقض، والبناء على 

تعذرت  أحدمها باطل؛ أّما األول فألن الضرورة ال تُغّري األحكام فيما له بدل شرعي، واجلمعة بدهلا الظهر إذا
إقامتها أو مل تتحقق شرائطها فُيصار إليه، وأّما الثاين فألنه يفضي إىل استمرار العمل ا بعد زوال الغمة، وهو 

 .ما مل يقل به أحد
والس يدعو األئمة واخلطباء يف أوروبا إىل القيام بدورهم يف وعظ الناس وتذكريهم وإغنائهم عن موعظة 

و ال يشتبه بصالة اجلمعة وال يقلل من هيبة الشعرية ومكانتها يف نفوس اجلمعة طوال األسبوع، على حن
 .املسلمني ومن ذلك: تسميتها خطبة اجلمعة، أو تقدميها من على املنرب، أو سبقها بأذان

 ) صالة الجمعة في البيوت5/30فتوى (
جمعة بمجموعة السؤال: هل يمكن نظًرا لتعليق الصلوات في المساجد في هذه الظروف أن ُتصلى ال

من ثالثة أو أكثر في المنزل أو مكان العمل، حيث يؤّمهم أحدهم فيخطب ويصلون الجمعة ركعتين؟ أم 
 أنه ال تجوز صالة الجمعة إال في المساجد؟
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اجلواب: صالة اجلمعة يف البيوت على الصفة املذكورة ال جتوز شرًعا، وال َيسقط فرض اجلمعة ا، والواجب 
لبيوت حفاظًا على النفس والغري، وصالة الظهر بدل اجلمعة مهما طال الوقت؛ ألّن الرخصة شرًعا هو لزوم ا

عند االستثناء يبقى حكمها ما بقي سببها، وهو ما أفتت به دور الفتوى يف العامل اإلسالمي، وما قال به 
 :أغلب الفقهاء املعاصرين، وُيستدل على عدم صحة صالة اجلمعة يف البيوت مبا يلي

أوًال: األصل يف صالة اجلمعة التعبديّة والتوقيفية، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ "صلوا كما رأيتموين أصلي"، 
اجلمعة على هيئة وصفة خمصوصتني، وبني بفعله ما ُأمجل يف القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم -وقد صّلى النيبّ 

أحواٍل أخرى مع القدرة على أدائها يف البيوت، وال يُتصور الكرمي من أمٍر بالسعي إىل اجلمعة، كما تـَرَكها يف 
وال عن الصحابة الكرام، وال عّمن  -صلى اهللا عليه وسلم - شرًعا أن يرتكها وهو خماطٌب ا، كما مل يثبت عنه

يل بعدهم، أّم صلوها على غري هيئتها وصفتها الشرعية التعبدية ولو مرّة مع إمكان ذلك، وهلذا كان أهل العوا
يعطلون مساجدهم يوم اجلمعة، للصالة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه  - صلى اهللا عليه وسلم - يف زمن النيبّ 

 .وسل،م ومل يُؤذن هلم يف إقامتها يف بيوم أو مساجدهم
ثانًيا: إّن اجلمعة شعرية من شعائر اهللا، وكوا شعرية فهذا يقتضي إظهارها واإلعالم ا ليحضرها الناس، 

صالا يف البيوت مناٍف لذلك، هلذا ُشرط هلا األداء يف مكاٍن معلوم خمصص لصالة مجاعة املسلمني عند من و 
  .مل يشرتط هلا املسجدية، وبه يتحقق أعظم مقاصد اجلمعة وهو اجتماع املسلمني

ه اجلمعة، وال يصّح ثالثًا: القول جبواز صالة اجلمعة يف البيوت يتخرج على رأي احلنفية يف العدد الذي تنعقد ب
التخريج عليه إال بتحقيق بقية شروط احلنفية كشرطهم أن تؤّدى بإذن عام يستلزم االشتهار بإقامتها يف مكان 

بارز معلوم لكل الناس مع فتح األبواب للقادمني إليه، وهو ما ال يتحقق يف البيوت حبال، كذلك فإن تصحيح 
 املذاهب الفقهية ال يتفق مع شروط أّي مذهب وصالة اجلمعة صالة اجلمعة يف البيوت يقوم على تلفيق بني

  .عليه، وينتهي إىل صورة تلفيقية مرفوضة عند علماء األصول
رابًعا: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه الشيخان، وصالة 

ومع األوبئة والطواعني، وليس نازلة جديدة تستوجب اخرتاع اجلمعة يف البيوت قوٌل حمدث مل يقع يف التاريخ 
صورة حمدثة لصالة اجلمعة مل يقل ا أحد، فقد وقع إيقاف اُجلمع واجلماعات غري مرة يف تاريخ اإلسالم، ومل 

يقل أحد بإقامة اجلمعة على غري ما قامت عليه يف العهد النبوي وما بعده، ومن وقائع إيقاف اجلمع 
ما ذكره الذهيب قال: وََكاَن الَقْحُط َعِظْيًما ِمبِْصَر َوبَاألَْنَدُلس َوَما ُعِهَد َقْحٌط َوَال َوبَاٌء ِمْثله بُقْرطَُبة واجلماعات 

َساِجُد مغلَقة ِبَال ُمَصل َومسَُي َعام اجلُْوع الَكِبْري. سري أعالم النبالء (
َ
)، واملقريزي 438/ 13َحىت بَِقَيت امل

ت األفراح واألعراس من َبني الناس فَلم يعرف َأن أحدا عمل َفرحا ِيف ُمدة الوباء َوَال مسع َصوت قال: َوَبطلَ 
غناء. وتعطل اْألََذان من عدة َمَواِضع َوبَِقي ِيف اْلموضع اْلَمْشُهور بَِأَذان َواِحد، وغلقت َأكثر اْلَمَساِجد والزوايا. 

ه يقول ابن حجر: ويف أوائل هذه السنة وقع مبكة وباء 827يف سنة )، و 88/ 4السلوك ملعرفة دول امللوك (
عظيم حبيث مات يف كل يوم أربعون نفًسا، وحصر من مات يف ربيع األول ألًفا وسبعمائة، ويقال إن إمام 
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عمر املقام مل يصل معه يف تلك األيام إال اثنني وبقية األئمة بطلوا، لعدم من يصلي معهم. إنباء الغمر بأبناء ال
)3 /326).  

خامًسا: َمينع مجهور الفقهاء تعدد اجلمعة يف البلد الواحد؛ حتقيًقا ملعىن االجتماع والتالقي، وتكثريها بكثرة 
املساجد يناقضه، وقد أفرد الشيخ تقي الدين السبكي املسألة برسالة خاصة مساها: {االعتصاُم بالواحد األحد 

-َل بعدم جواز تعّدد اجلمعة إال للحاجة، مث قال:"وأما ختيل أن ذلك من إقامة مجعتني يف بلد}، ورجح القو 
جيوز يف كل املساجد عند عدم احلاجة، فهذا من املنكر بالضرورة يف دين اإلسالم" فتاوى  - أي تعدد اجلمعة

لد .فماذا عساه يقول عن تعّددها يف البيوت؟ وإذا كان الفقهاء مينعون تعّدد اجلمعة يف الب 1/180السبكي 
الواحد رغم أدائها يف املسجد، وحبضور اإلمام والعدد الكثري، فهل ُجيوزون تعددها يف البيوت دون إمام وبثالثة 

ًدا ال ُحيصى حىت يبلغ اآلالف يف البلد الواحد؟ وهل يُقبل عقًال أن تقام عشر مجعات أو يزيد يف  أفراد تعد
  بناية واحدة؟

أصل الضرورة ال يصح؛ ألّن شرط الضرورة أن يكون املكلف خماطًبا ا،  سادًسا: بناُء القول باجلواز على
والصحيح سقوط التكليف ا بسبب عذر اجلائحة بل تسقط مبا دونه من األعذار كاملطر، ومن مآالت القول 

أّن  بإقامة اجلمعة يف البيوت مداومة الناس عليها بعد زوال اجلائحة واستهانتهم بالذهاب إىل املساجد، خاصة
من قال جبوازها من املعاصرين مل يؤسس قوله على اجلائحة، وإمنا على أقوال فقهّية عامة تصدق على األحوال 

  .واألوقات كّلها
سابًعا: فاَضَل العلماء بني اجلمعة وبني يوم عرفة، وما ذاك إال ملا جيمعهما من االجتماع والدعاء حىت قال ابن 

ْسَالِم، َوِمْن أَْعَظِم َجمَاِمِع اْلُمْسِلِمَني، َوِهَي أَْعَظُم ِمْن ُكل القيم: "َصَالُة اجلُُْمَعِة  الِيت ِهَي ِمْن آَكِد فـُُروِض اْإلِ
َجمَْمٍع َجيَْتِمُعوَن ِفيِه َوأَفْـَرُضُه ِسَوى َجمَْمِع َعَرَفة" فهل يصح أن تكون فريضة ذه املنزلة تؤّدى بثالثة أفراد يف 

  البيوت؟
اجلمعة بصورا وشرائطها املعروفة من مفاخر اإلسالم ومن نِعم اهللا على املسلمني، وقد ذكر ابن إّن صالة 

القيم يف كتابه زاد املعاد أّن صالة اجلمعة خّصت عن غريها من الصلوات بثالٍث وثالثني خاصّية كاالجتماع، 
فّوت هذا االمتياز وتلك والعدد املخصوص، واشرتاط اإلقامة، وغريها، وتصحيح صالا يف البيوت ي

اخلصائص للجمعة، فعلى األئمة وعموم املسلمني أن يتمسكوا بصفتها وصورا الشرعية، وأن ال يبدلوها 
 .بصوٍر أخرى ما قَصَدها وال عناها الفقهاء اُألَول حبال، وهي اجتهادات تُعّسر ما يّسرَه اهللا، وتضيق ما وسعه

 ي مدينة لم تسجل بها إصابات بكورونا) الذهاب إلى المسجد ف6/30فتوى (

السؤال: لم يعلن في مدينتي حتى اآلن عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا، ولم يصدر قرار بإغالق 
مسجدنا، وكما يقول األطباء قد يوجد مصابون ونحن ال نعلم، حيث ال تظهر عليهم األعراض فهل 

  أمتنع عن الذهاب إلى المسجد في هذه الحالة؟
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: األصل هو االلتزام بقرار السلطات واملنظمات الصحية يف مدينتك، فإذا كانت حركة احلياة طبيعية ومل اجلواب
تسجل إصابات ومل يصدر قرار مبنع التجمعات فال حرج عليك يف الذهاب إىل املسجد، وعليك أن تتابع 

اجلمعة ظهرًا والصلوات  املنظمات الصحية يف بلدك، فإذا منعت التجمعات تلزم بيتك وتؤّدي صالتك فيه:
اخلمس مجاعًة مع أهل بيتك، وجيب أن تعلق الصلوات يف املساجد يف هذه احلالة حفاظا على أرواح الناس 

 [195لقوله تعاىل: {َوَال تـُْلُقوا بَِأْيِديُكْم ِإَىل التـْهُلَكِة} [البقرة: 

 ) صالة اجلماعة مبسافة مرت بني املصلني7/30فتوى (

نتشار فيروس كورونا انتشرت صورة لصالة الجماعة في بعض المساجد حرًصا من الناس السؤال: بعد ا
على استمرارها، وهي أن تُباعد المصلين عن بعضهم بمسافة متر أو يزيد تجنًبا للعدوى، فما حكم 

  الشرع في تلك الصالة؟
وت؛ فإّن صالة اجلماعة سّنة اجلواب: اَألْوىل يف هذه الظروف إيقاف الصلوات يف املساجد وأدائها يف البي

مؤكدة، واحلفاظ على أرواح الناس واجب، وال يقبل تقدمي السنة على الواجب، والصالة على الصفة املذكورة 
تكلف وتعقيد ألمر يّسره اهللا، كما أّا تُناقض روح صالة اجلماعة، ودم نصوصها اآلمرة بالتقارب ورص 

خلف الصف. على أّن هذا اإلجراء ال حيمي الناس من العدوى، حيث الصفوف، والناهية عن صالة املنفرد 
خيتلطون ببعضهم دخوًال وخروًجا من املساجد، وسجوًدا يف املوضع الواحد، وملًسا لألبواب عند فتحها، وجيب 

  .أن تكون املساجد عنوانًا على االلتزام بالنظم والقوانني والتحوط يف احلفاظ على أرواح الناس ال العكس
 ) العبادة اجلماعية يف أوقات معينة لرفع البالء8/30فتوى (

السؤال: انتشرت دعوات على مواقع التواصل االجتماعي لتحديد أوقات للعبادة بنّية رفع البالء، كتحديد يوم 
 للصيام أو ليلة للقيام أو ساعات لالستغفار، فهل ُيشرع ذلك أم يُنهى عنه لبدعيته؟

ه أمٌر أو نزل به ُضٌر هرع إىل الصالة والدعاء والتضرع هللا تعاىل، {فـََلْوَال ِإْذ َجاَءُهْم اجلواب: املسلم إذا فزع
] وكما قال النيب صلى 43بَْأُسَنا َتَضرُعوا َوَلِكْن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيَن َهلُُم الشْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن} [األنعام: 

شمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم إن ال«اهللا تعاىل عليه وسلم: 
البخاري، وكما أّن اخلسوف والكسوف آيتان من اهللا تعاىل تدّالن » ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا

باملسارعة إىل على قدرته، كذلك الوباء وسائر األمراض كّلها آيات من اهللا تعاىل، وكما أّن اإلنسان مأمور 
الصالة فيهما كذلك مأمور بالرجوع إليه يف الوباء وغريه، ودعوة املسلمني إىل الصالة واالستغفار والدعاء 

اخلالص يف مثل هذه املصائب مشروع وهو ما أمر به القرآن الكرمي: ﴿َواْسَتِعيُنوا بِالصِربِ َوالصَالِة َوِإنـَها َلَكِبريٌَة 
]. ﴿يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصِربِ َوالصَالِة ِإن اللَه َمَع 2/45اِشِعَني﴾ [سورة البقرة، ِإال َعَلى اخلَْ 

]، وال يوجد نص مينع من التداعي والتواصي لتحديد وقت للعبادة بنية 2/153الصاِبرِيَن﴾. [سورة البقرة، 
لتزام وقت معني يف العبادات املطلقة كقيام الليل والذكر والدعاء رفع البالء، وقد قرر علماء األصول أن ا
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 .مشروع، إن كان الباعُث عليه عدم اعتقاد فضل خاص للعبادة ذه الصورة
وكذا يصلون فرادى عند حصول «ومن النصوص الفقهية الدالة على املشروعية قول الفقيه احلنفي علي القاري: 

ر الكواكب، وعند حصول الظلمة القوية بالنهار، وعند حصول الريح الضوء القوي بالليل، وعند انتشا
(فتح باب ». الشديدة، والزالزل، والصواعق، والثلج واملطر الدائمني، وعموم األمراض، واخلوف من العدو

)، وذكر املؤرخ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن القرشي الدمشقي الشافعي 1/348العناية لعلي القارئ، 
هـ) يف كتابه املسمى "شفاء القلب احملزون يف بيان ما يتعلق بالطاعون": أنه حدث طاعون  780د (تويف بع

 .«كان الناس به على خري عظيم من إحياء الليل وصوم النهار، والصدقة والتوبة«هـ، فـ764كبري سنة 

 ) تعجيل إخراج الزكاة للمساجد واملراكز اإلسالمية يف أوروبا9/30فتوى (

حكم تعجيل الزكاة للمساجد والمراكز اإلسالمية في أوروبا بسبب الحاجة الشديدة بعد  السؤال: ما
 جائحة كورونا؟

جيوز تعجيل إخراج الزكاة لعام أو أكثر حسب حاجة املساجد واملراكز اإلسالمية يف أوروبا، ما بلغ  الجواب:
وهلا ملصلحة معتربة هو رأي مجهور الفقهاء، املال نصابًا، وإن مل حيّل عليه احلول، والقول بتعجيل الزكاة قبل ح

وأكثر أهل العلم كاحلنفية، والشافعية، واحلنابلة، ومن وافقهم، وقد استدلوا باحلديث احلسن الذي رواه 
الرتمذي، عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه: "أن العباس رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

دقته قبل أن حتل، فرخص له يف ذلك"، وألنّه حق ماّيل جعل له أجل ترفـًّقا باملزّكي، فجاز وسلم يف تعجيل ص
 .تعجيله قبل أجله قياًسا على الدين

واملساجد واملراكز اإلسالمية يف أوروبا تعتمد على تربعات املسلمني ونفقام رافًدا ماليا رئيًسا، وبعد إغالق 
وقفت التربعات، وما توقفت حاجة املساجد واملراكز املالية لدفع رواتب املساجد بسبب فريوس كورونا ت

املوظفني ومصروفات البنايات ولوازمها، بل إّن بعض املساجد مهّددة باإلغالق التام بسبب وضعيتها املالّية، 
كز اإلسالمية من والس يدعو عموم املسلمني يف أوروبا إىل القيام بواجبهم بتثبيت دعمهم املايل املنتظم للمرا 

تربعام وصدقام غري الزكاة، فهذا واجب الوقت، والصدقة من أسباب رفع البالء والوباء، وال خيفى أّن 
املساجد واملراكز اإلسالمية يف أوروبا متثل الوسيلة األعظم حلفظ الدين على مسلمي أوروبا، وقد جوز الس 

 .فع الزكاة لصاحل هذه املراكزاألورويب لإلفتاء والبحوث يف فتوى سابقة د

 ) الدعاء لغير المسلمين بالشفاء10/30فتوى (
 السؤال: ما حكم الدعاء لغير المسلمين بالشفاء؟

اجلواب: لدى بعض املسلمني تصّور خاطئ مفاده أّن التعامل بأخالق اإلسالم يكون بني املسلمني فقط، 
اإلسالم تطّبق مع الناس كّلهم كما قال النيب صلى اهللا وهذا خمالف للفهم اإلسالمي الصحيح؛ ألّن أخالق 

عليه وسلم: "وخالق الناس خبلق حسن"، رواه الرتمذي، والتعامل اإلنساين من الدعاء لغري املسلمني والرمحة 
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م ومساعدم بشّىت الصور هو تعامل مشروع، بل مأجور عليه من اهللا تعاىل إن شاء اهللا، والدعاء نوع من 
وقد اتفق العلماء على  - صلى اهللا عليه وسلم - لّرب، وحنن مأمورون به، بنص كتاب اهللا وسنة رسول اهللاأنواع ا

جواز الدعاء لغري املسلمني بالصحة ألبدام والشفاء ألمراضهم، فعن أنس بن مالٍك رضي اهللا عنه، عن النيب 
فسه"؛ رواه البخاري ومسلم، واملراد صلى اهللا عليه وسلم قال:" ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لن

هو األخوة العامة اليت تشمل املسلم وغري املسلم، فكما حيب املسلم الصحة والشفاء لنفسه حيبها ألخيه غري 
املسلم، جاء يف دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني: وقال ابن العماد: األوىل أن حيمل على عموم األخوة، 

 .يه الكافر ما حيب لنفسهحىت يشمل الكافر فيحّب ألخ

 ) التنمر من المصابين بكورونا11/30فتوى (
 السؤال: ما حكم التنمر واالشمئزاز من المصابين بالكورونا وذويهم ؟

ال جيوز شرًعا التنمر أو االمشئزاز من شخص مصاب بالكورونا أو بأّي بلية أخرى، واملصاب ببلية  الجواب:
تلى أو مكروب، فإن رأيت وقد عافاك اهللا من هذه البلية فما عليك إّال أن حتمد اهللا من الباليا ما هو إال مب

تعاىل، فقد روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:" َمْن رََأى َصاِحَب َبالٍء فـََقاَل 
 ا ابـَْتالَك بِِه ، َوَفضِذي َعافَاِين ِممِه الْن َخَلَق تـَْفِضيًال ِإال ُعوِيفَ ِمْن َذِلَك اْلَبَالِء َكائًِنا َما  : احلَْْمُد لِلَلِين َعَلى َكِثٍري ِمم

َكاَن َما َعاَش ) رواه الرتمذي بسند حسن. وقد يكون املبتلى أعلى منزلة عند اهللا من املعاىف كما ورد يف 
ُلْغَها ِبَعَمِلِه  - بَـَقْت َلُه ِمْن اللِه َمْنزَِلٌة احلديث : قال صلى اهللا عليه وسلم : (ِإن اْلَعْبَد ِإَذا سَ  ابـَْتَالُه اللُه  - َملْ يـَبـْ

ْت َلُه ِمْن اللِه تـََعاَىل) رواه ِيف َجَسِدِه َأْو ِيف َمالِِه أَْو ِيف َوَلِدِه ، ُمث َصبـرَُه َعَلى َذِلَك َحىت يـُْبِلَغُه اْلَمْنزَِلَة الِيت َسبَـقَ 
بسند صحيح، فمن استطاع أن يعني املبتلى، وأن خيفف عن املريض، وأن يساعد كبار السن فال  أبو داود

يقصر يف املسارعة إليها، ألّن هذا مما جيعله حمبوًبً◌ا عند اهللا تعاىل؛ روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
  .س) حديث حسنأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:"( أحب الناس إىل اهللا أنفعهم للنا

وهناك فرق بني التوقي املطلوب عند نازلة الوباء يف جمال خمالطة الناس وتغري سلوك املرء جتاه الرجل املصاب، 
فالطبيب الذي يعاجل مثل هذا املريض يّتخذ اإلجراءات الوقائية كّلها عندما يقرتب من املريض للفحص 

هكذا جيب أن يكون سلوك املرء جتاه املصاب، فهو إن مل والعالج، لكّنه ال يستقبحه وال يتّسخط عليه، و 
يستطع مساعدته، فعلى األقل يدعو له بالشفاء وخياطبه بلطف وإكرام، ويدخل عليه السرور ولو ببسط الوجه 

 .وانشراح الصدر عند اللقاء

 ) الرقية من الوباء12/30فتوى (

 السؤال: هل تصح الرقية الشرعية من الوباء؟
ما يسّمى "الرقية الشرعّية" قد لوثته تقاليد وممارسات ليست شرعّية، بل هي مضاّدة للشرع اجلواب: إّن 

ومقاصده، فليحذر الناس من مثل هذه الرقى أشد احلذر، ويتجّنبوا االختالف إىل الراقني والعزّامني الذين 
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 .أفسدوا دين اهللا تعاىل، واستغلوا عقول الضعفاء وظروف املبتلني أسوأ استغالل
والطريقة الصحيحة يف الوباء بل يف األمراض بصفة عاّمة هي اتباع اإلجراءات املعتادة يف ضوء إرشادات 
األطباء املتخّصصني فيها، فيتحّتم على املسلمني وغريهم من سائر البشر يف هذا الوباء املتفشي اآلن أن 

ية شؤون مواطنيها، والرقية الشرعّية دعاء يتقّيدوا بإرشادات خرباء الصحة وتعاليم احلكومات املسؤولة عن رعا
 .وتضرع إىل اهللا بالشفاء، واألصل فيها أن يقوم ا اإلنسان لنفسه خاصة يف أوقات األوبئة والطواعني

 ) الخروج من المنزل في مناطق الحجر13/30فتوى (

 السؤال: ما حكم الخروج من المنزل لغير حاجة في مناطق الحجر؟
ى أحد أّن هذا الوباء يتفّشى باحتكاك الناس بعضهم ببعض بسرعة كبرية، ومن مثّ يؤّدي اجلواب: ال خيفى عل

ا باملرض، ووفاة بعضهم، وكّل من تعّمد شيًئا من ذلك كان خمطًئا بل آمثًا، فليعتكف  إىل ابتالء عدد كبري جد
غريهم على النحو الالزم، وخنشى أن الناس يف بيوم وال خيرجوا منها إّال حلاجات قاهرة، وليتوّخوا االبتعاد عن 

 .تكون خمالفة ذلك ممن تأكد من إصابته بالفريوس يف درجة القتل شبه العمد إذا تسبب خبروجه يف موت أحد

 ) االنتقال والسفر في مناطق الوباء14/30فتوى (

 السؤال: ما حكم االنتقال والسفر من وإلى مناطق الوباء؟
هو أحد الفريوسات القاتلة اّليت ميكن انتقاهلا من شخٍص  covid- 19 فريوس كورونا املسمى الجواب:

مصاب به إىل غريه بأشكال االختالط والتماس املختلفة، مما قد يسبب نقل الوباء وتعرض اإلنسان للموت 
ِإن اللَه َكاَن  ۚ◌ تـُُلوا أَنُفَسُكْم (َوَال تـَقْ 195) البقرة ۛ◌ بِأَْيِديُكْم ِإَىل ٱلتـْهُلَكِة  ۟◌ بسببه واهللا تعاىل يقول (َوَال تـُْلُقوا

بنهي املسلم عن الدخول  - صّلى اهللا عليه وسّلم - كما جاءت األحاديث عن النيبّ 29ِبُكْم َرِحيًما) النساء ، 
إىل أرض وقع ا الطاعون أو اخلروج منها. روى البخاري، ومسلم عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أنّه 

ْعُت رَ  ْعُتْم بِِه [يعين : الطاعون] بَِأْرٍض َفَال تـَْقَدُموا عَ قال : مسَِ َلْيِه ُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل: (ِإَذا مسَِ
من وإىل ، َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنـُْتْم َِا َفَال َختُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنه) ومن هذه األدلة يُعلم عدم جواز الدخول أو اخلروج 

األماكن اليت نزل ا الوباء حفاظًا على النفس اليت هي مقصد من مقاصد الشريعة، والواجب على املسلم أن 
يلتزم بقرار السلطات الرمسية واملنظمات الصحية يف بلده، وال خيرج من بيته إال للضرورة متقيًدا عند خروجه 

يف احلديث الصحيح أّن واجب الوقت يف أزمنة الطواعني بقوانني احلجر ومتطلبات الوقاية والسالمة، وقد ثبت 
هو لزوم البيت، فعن عائشة أم املؤمنني قالت: سألُت رسوَل اِهللا صلى اهللاُ عليه وسلَم عن الطاعوِن، فأخبَـَرين 

محًة للُمؤِمنَني، فليس ِمن أنه كان َعذابًا يَبَعثُه اهللاُ على َمن َيشاُء، فجَعَله رَ “رسوُل اِهللا صلى اهللاُ عليه وسلَم: 
ثُل أْجِر َرُجٍل يـََقَع الطاعوُن فَيمُكُث يف بَيِته صاِبرًا ُحمَتِسًبا يَعَلُم أنه ال ُيصيُبه إال ما َكَتَب اهللاُ له إال كان له مِ 

 .الشهيِد. رواه أمحد

 ) المصافحة والمعانقة في زمن األوبئة15/30فتوى (
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 والمعانقة في زمن األوبئة وخوف انتقال العدوى؟ السؤال: ما حكم المصافحة
اجلواب: املصافحة عند لقاء املسلم أخاه من السنة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (إن املسلم إذا صافح 
أخاه حتاتت خطايامها كما يتحات ورق الشجر.) رواه البزار بسند صحيح، وأّما إذا كانت املصافحة واملعانقة 

العدوى، وهذا ما أّكده األطباء وأهل االختصاص، فإن املصافحة واملعانقة تصري حمرمة؛ للقواعد  سبًبا النتقال
الشرعية املقررة ال ضرر وال ضرار، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وقد امتنع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف أّن خطر انتقال عدوى  عن مصافحة رجل جمذوم يف وفد ثقيف قائًال: ارجْع فقد بايعتك، وال شكّ 
 .الفريوس أكرب من اجلذام

 ) المسؤولية عن موت شخص بسبب العدوى16/30فتوى (

السؤال: لو ثبت أّنى كنت مصابًا بفيروس كورونا ونقلت العدوى لغيري، فهل يعّد شروًعا في قتل، أو 
  قتل خطأ، وما الذي يجب علّي شرًعا؟

مجيع التدابري اليت جيب اختاذها للحفاظ على نفسه واآلخرين، فإذا كان اجلواب: جيب على اإلنسان أن يأخذ 
اإلنسان يعرف أنّه مصاب بالفريوس فيجب عليه أن يبتعد عن الناس وإّال يكون آمثًا حماسًبا أمام اهللا تعاىل؛ 

نتم ا فال إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأ«ألّن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 
البخاري، وهذا أمر واألمر املطلق يفيد الوجوب، وقد أفىت بعض فقهاء احلنفية يف شخص ». خترجوا منها

مصاب بالطاعون وهو يعلم وقد خالف احلجر يف أيام الطاعون فسافر ونقل العدوى لشخص آخر فمات، أنّه 
حتياطات الطبية الالزمة لعدم نقل العدوى قتل بالتسّبب وجتب الدية على العاقلة، أّما إذا أخذ املصاب اال

لغريه، ورغم ذلك انتقلت وأّدت إىل موت شخص فال شيء عليه، لقوله تعاىل: {َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما 
 .[5َأْخطَْأُمتْ ِبِه َوَلِكْن َما تـََعمَدْت قـُُلوبُُكْم وََكاَن اللُه َغُفورًا َرِحيًما} [األحزاب: 

 ) تخزين السلع ورفع األسعار17/30فتوى (

 السؤال: ماحكم تخزين السلع الغذائية فوق الحاجة ورفع األسعار من قبل التجار؟
اجلواب: األصل أن يقتصر املسلم يف تسّوقه على حاجاته املعتادة، وأن يقتصد قدر اإلمكان خاصة يف أوقات 

فوق احلاجة يؤّدي إىل اإلضرار باحتياجات اآلخرين،   األزمات واألوبئة؛ فإّن املبالغة يف ختزين السلع الغذائية
كما ينشر اخلوف من نقص الغذاء بني الناس، ويساهم يف رفع األسعار، وال جيوز للتاجر املسلم أن يستغل 

حاجات الناس برفع األسعار، أو ختزين السلع انتظارًا لرفع مثنها، فقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن 
(ال حيتكر إال خاطئ) قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل: قال أهل اللغة: (اخلاطئ ): هو  االحتكار فقال:

العاصي اآلمث، وقال: قال العلماء: واحلكمة يف حترمي االحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، ويف أوقات 
 .األزمات جيب أن جيّسد املسلم خلق اإليثار ال األثرة، والرمحانية ال األنانّية

 ) األولى بالتقديم في العالج عند التزاحم18/30توى (ف
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السؤال: ماذا نفعل نحن األطباء المسلمون في ظل كثرة المرضى وقلة أجهزة التنفس الصناعي؟ مثًال: 
  .عندما نكون أمام مريضين: األول يُرجى شفاؤه والثاني: من الصعب شفاؤه لتدهور حالته الصحية

على األطباء املسلمني االلتزام بالنظم واللوائح الطبية يف املشايف اليت يعملون ا، فإن وُِكل األمر  الجواب:
إليهم عليهم أن حيّكموا املعايري الطبّية واألخالقّية واإلنسانّية، وال جيوز نزع األجهزة عن مريض يعاجل ا، 

ريضني حبيث مل يَعد له جمال إال الختيار أحدمها، لصاحل مريض جاء بعده، أّما إذا كان الطبيب حائرًا بني م
فُيقّدم األسبق إّال إن كان ميؤوًسا من شفائه، ومن حيتاج إىل اإلسعاف الطيب العاجل على من تسمح حالته 

 .بالتأخر، ومن يُرجى شفاؤه على من ال يُرجى، وذلك بغلبة الظن والتقدير الطيب

 كورونا  ) أحكام الجنائز في ظل أزمة19/30فتوى (

ال خيفى ما متّر به البشريّة اليوم من جرّاء تفشي وباء كورونا املستجد من كثرة األمراض واألموات وما  السؤال:
ترتب على انتشاره من قوانني وإجراءات ،كادت احلياة معها أن تتوقف ،حيث أغلقت الدول حدودها، 

ات امتألت باملصابني حىت أصبحت غرف واملواصالت اخنفضت إىل أدىن حدودها أو انقطعت ، واملستشفي
العناية املرّكزة ال تكفى للمرضى، وال تكفى األمكنة املخّصصة ألعمال اجلنائز يف بعض املدن، ما اضطر 
العلماء واامع الفقهية إىل إصدار الفتاوى هلذه احلالة الطارئة مثل إيقاف العبادة اجلماعّية مبا فيها صالة 

اس، وىف هذه الظروف الطارئة وبسبب كثرة الوفيات وخطورة عدوى الوباء، فإنه لن اجلمعة حلفظ أرواح الن
يتمكن املسلمون من التعامل مع جنائزهم وموتاهم بالطريقة األكمل واألمثل املعروفة يف األحوال املعتادة، 

  فكيف يتعامل املسلمون مع موتاهم تغسيًال وتكفيًنا وصالًة ودفًنا؟
تتغّري بتغري الزمان واملكان والظروف واألحوال، وقد تقّررت يف فقهنا  - ا هو معلوم كم  - اجلواب: الفتوى 

اإلسالمي مجلٌة من القواعد اليت تراعي الظروف االستثنائية وحاالت الضرورة، ومنها: (الضرورات تبيح 
ا وفروعها، إمنا بُنيْت احملظورات)، (املشقة جتلب التيسري)،(ال تكليف إال مبقدور)، وهذه القواعد كّلها ونظائره

على استقراء نصوص الوحي، ومن ذلك قول اهللا تعاىل: (َال يَُكلُف اللُه نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها) وقوله: (َوَما َجَعَل 
يِن ِمْن َحرٍَج) وقوله صلى اهللا عليه وسلم: (َيسُروا َوال تـَُعسُروا) وغري ذلك من النصوص الكث رية، َعَلْيُكْم ِيف الد

ومن هنا فإنّنا ومع تأكيد ضرورة االلتزام بالقوانني والتعليمات الصادرة عن الدولة واجلهات املعنية، نلخص 
 :األجوبة عن أهم األسئلة املطروحة يف باب اجلنائز وأحكامها يف ظل هذا الوضع احلرج، يف النقاط اآلتية

فإّن الس بعد نقاشات مستفيضة وسؤال األطباء العاملني أوًال: بالنسبة لغسل املتوىف من املصابني ذا املرض 
يف مناطق الوباء، انتهى إىل ترجيح دفن امليت املصاب بداء كورونا بالكيس ويف التابوت الذي خرج به من 

  :املشفى، دون تغسيل أو تيمم حىت إن ُمسح به قانونًا وذلك ملا يلي
قهاء يف حكمه، فجمهورهم على الوجوب، ويف قول عند إّن تغسيل املّيت املسلم على اختالف بني الف

املالكية واحلنفية أنّه سنة مؤكدة، وهو خالٌف معترب وسببه: أّن الغسل نُقل بالعمل ال بالقول، والعمل ليس له 



 110

صيغة تُفِهم الوجوب، أوال تُفهمه، كما أنّه ورد على سبيل التعليم له، ال األمر به، والراجح هو وجوب الغسل 
ه ال يُقدر عليه إال يف األحوال الطبيعّية، أّما يف األحوال االستثنائّية كأوقات األوبئة والطواعني فيجوز ترك لكنّ 

  .التغسيل والتيمم
املعلوم اليوم لدى األوساط الصحّية أّن التغسيل أو التيميم مع أخذ االحتياطات الوقائية للُمغسل ال ينفي عنه 

خذ بشروط الوقاية للمغسل حيتاج إىل تدريب وخربة غري مقدور عليها اآلن، خطر العدوى، خصوًصا أّن األ
وإذا كانت الطواقم الطبّية يتعّرض أعضاؤها للعدوى رغم تدريبها ومبالغتها يف التحوط من اإلصابة، فكيف 

  !مبغسل ال ميتلك هذه اخلربة ويتصل باملّيت اتصاًال مباشرًا؟
الشرعّية تدل على أّن احملافظة على حياة احلّي الصحيح تقّدم على إقامة السّنة إّن القواعد الفقهّية والنصوص 

أو الواجب يف حق املّيت، ويكفي يف األحكام اعتبار غلبة الظن املتمثل يف انتقال العدوى للمغسل مث انتقاهلا 
ة ال ينقص من أجره شيًئا، منه لغريه. هذا وينّبه الس إىل أّن املّيت يف هذا الوباء إذا ُدفن على تلك الصف

وتربأ ذمة املسلمني وأهله شرًعا مبا فعلوا، وقد دلت النصوص على أنّه مبنزلة الشهيد عند اهللا. قال النيب صلى 
 ُه َلْن ُيِصيَبُه ِإالاُعوُن فـََيْمُكُث ِيف بـََلِدِه َصاِبرًا يـَْعَلُم أَنُه َلُه اهللا عليه وسلم:" فـََلْيَس ِمْن َعْبٍد يـََقُع الطَما َكَتَب الل 

 .ِإال َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر الشِهيِد" البخاري
ثانًيا: الصالة على املّيت فرض كفاية عند اجلمهور، إذا قام ا بعضهم سقط وجوا عن بقّية املكلفني، 

إىل أّن الوجوب  ويكفي أن يصّلي عليه من يسمح هلم القانون حىت لو كانوا ثالثة، بل ذهب بعض العلماء
 .يسقط بصالة املكلف من الرجال، كما هو عند احلنفية والشافعية واحلنابلة

وميكن ملن شاء من املسلمني أن يصلي عليه صالة الغائب ولو فرادى، فقد ذكر بعض الشافعية واحلنابلة جواز 
احلالة من باب أوىل، لتعذر الصالة على املّيت (صالة الغائب) إذا شّق حضور الصالة عليه، والصالة يف هذه 

  . احلضور
ثالثًا: أّما الدفن، فإّن األصل فيه أن يدفن املسلم يف املكان الذي ميوت فيه، فقد دفن الصحابة رضي اهللا 

عنهم يف األماكن اليت ماتوا فيها، واألصل كذلك أن يدفن املسلم يف املقابر اخلاّصة باملسلمني؛ فإن مل يتيّسر 
لو يف مقابر غري املسلمني؛ إذ ال يكّلف اهللا نفًسا إال وسعها، وال يضّر املسلم يف حالة  فيدفن حيث أمكن و 

كهذه أن يدفن يف مقابر غري املسلمني، فإّن الذي ينفعه يف آخرته هو عمله وليس موضع دفنه. قال تعاىل: 
ْنَساِن ِإال َما َسَعى} [النجم:  لمان رضي اهللا عنه: (األرض ال تقدس ]، وكما قال سيدنا س39{َوأَْن لَْيَس ِلْإلِ

 . أحًدا) رواه مالك يف املوطأ

 ) حرق أموات المسلمين في الوباء20/30فتوى (

 السؤال: هل يجوز حرق األموات الذين ماتوا بهذا الوباء خاصة لو دعت الجهات المسؤولة لذلك؟
وهو املنصوص عليه يف كتاب اهللا، قال اجلواب: إن دفن املوتى يف القبور هو املوافق لشرف اإلنسان وحرمته، 
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]، وهي الطريقة املتبعة من زمن 26، 25) َأْحَياًء َوأَْمَواتًا} [املرسالت: 25تعاىل: { َأملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِكَفاتًا (
إىل يومنا هذا يف مجيع أراضي املسلمني وجمتمعام، فلُيِصّر املسلمون على  - صلى اهللا عليه وسلم - نبّينا

 .تمسك ذه السنة احملمدية حبق موتاهمال

وعلى املؤسسات اإلسالمية أن تبذل جهدها لبيان اخلصوصية الدينية ألمر الدفن عند املسلمني، وما خيلقه 
قرار إحراق اجلثث يف نفوس املسلمني من إشكاالت، واحلمد هللا أنّنا ال نعلم أّن يف أوروبا بلًدا يُلزِم باحلرق، بل 

 .رياجيعل ذلك اختيا

 ) العجز عن تنفيذ الوصية بالدفن خارج أوروبا21/30فتوى (

توفيت أمي بسبب اإلصابة بفريوس كورونا، وتركت وصيًة بالدفن يف موطنها األصلي، وكما هو  السؤال:
  معلوم أن حركة الطريان متوقفة وال ميكن نقلها خارج أوروبا، فهل نأمث بدفنها حيث ماتت؟

ن اإلنسان حيث ميوت، والسنة التعجيل بالدفن قدر اإلمكان، وهذا يف األحوال اجلواب: األصل أن يدف
العادية، فكيف بالظروف االستثنائية اليت يستحيل فيها نقل اجلثمان وتنفيذ الوصّية؟ فعليك أن تعّجل بدفن 

عن والدتك يف مقابر املسلمني حيث ماتت، وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة فضل خاص ملن مات بعيًدا 
مكان والدته، فمن ذلك ما رواه أمحد والنسائي وابن ماجه، وابن حبان من حديث َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو قَاَل: 

بَِغْريِ َمْوِلِدِه،  َل: يَا َلْيَتُه َماتَ َماَت َرُجٌل بِاْلَمِديَنِة ِممْن ُوِلَد َِا، َفَصلى َعَلْيِه َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ُمث قَا
َقَطِع أَثَرِِه ِيف قَاُلوا: وَِملَ َذاَك يَا َرُسوَل اللِه؟ قَاَل: "ِإن الرُجَل ِإَذا َماَت ِبَغْريِ َمْوِلِدِه، ِقيَس َلُه ِمْن َمْوِلِدهِ   ِإَىل ُمنـْ

 .ا عندهاْجلَنة" صححه أمحد شاكر، ونسأل اهللا أن يكتب هلا أجر الشهيد، وأن يرفع درجته

 ثانًيا: التوصيات
ويف ظل هذه احملنة احلرجة والظروف الصعبة اليت تعيشها أوروبا ويعيشها العامل فإن الس يوصي عموم 

  :املسلمني يف الغرب مبا يلي
أن جيّددوا صلتهم برم سبحانه وتعاىل، وأن يكثروا من التقّرب إليه بالطاعات من صالة وصدقة وصيام 

ضّرعوا إليه بالدعاء كثريًا أن يرفع الوباء عن بلدام، وعن بالد الدنيا كّلها، وأن يداوموا على وغريها، وأن يت
 .االستغفار والتوبة الصادقة

يهيب الس مبسلمي أوروبا أن يلتزموا بقرار السلطات بالبقاء يف البيوت، واالستمرار يف عدم إقامة الشعائر يف 
ف الُغّمة، كما حيّذر من نقل الشائعات وتروجيها اليت تضّر بالصاحل العام املساجد، ومنع التجمعات حىت تنكش

  .ويًنا أو ويًال 
يدعو الس عموم املسلمني إىل االستمرار يف أداء واجبهم يف تقدمي الدعم املطلوب، من تربعام وصدقام 

ة حىت تستمر يف أداء واجباا، وزكوام، لصاحل املؤسسات اإلسالمّية من مساجد ومدارس ومراكز إسالمي
والعمل على كفاية حاجات العاملني فيها خصوًصا األئمة واملدّرسون؛ ملا هلم من دور كبري يف جمال التوجيه 
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 .والتعليم، ووفاًء ملا قّدموه ويقّدمونه للمسلمني من خدمات جليلة
رضى وخدمتهم، ويدعو اهللا تعاىل أن يتوجه الس بالشكر اخلالص للطواقم الطبية اليت تسهر على رعاية امل

  .حيفظهم وأن ُيسلمهم من كّل داٍء وشر
يوصي الس عموم املسلمني بضرورة التفاعل مع أوطام األوروبّية يف هذه احملنة، ويشّجع الس املبادرات 

الت التربع باملال اإلجيابية كّلها اليت قّدمها املسلمون واملؤسسات اإلسالمية يف عدد من الدول من قبيل مح
لدعم املستشفيات، محالت التربع بالدم، التطوع خلدمة احملتاجني واملسّنني، والتطوّع مع فرق اإلسعاف 

ومؤسسات احلماية املدنية، وأن يكون ذلك كّله بالتنسيق مع اجلهات املعنّية يف كل مدينة، ومع مراعاة كل 
  .االحتياطات الوقائّية الالزمة

لى عدم املبالغة يف ختزين السلع الغذائية واالكتفاء باحلاجات الطبيعّية، كما حيّذر التجار يشّدد الس ع
  .املسلمني من عاقبة االحتكار ورفع أسعار السلع واستغالل حاجات الناس

التصال يدعو الس األئمة والدعاة األوروبّيني إىل أداء دورهم يف إرشاد الناس ودعمهم روحيا وثقافيا بوسائل ا
احلديثة، وتبّين خطاب حضاري إنساين عاملي، وبّث روح األمل والتفاؤل، وإبراز مظاهر التيسري والرمحة واملنح 

  .يف أوقات البالء واحملن والشدائد، واعتماد قرارات هيئات االفتاء واالجتهاد اجلماعي
روح اإليثار والتضامن، وجتسيد أخالق يدعو الس عموم املسلمني إىل الرتاحم والتعاون مع اتمع وإظهار 

  .اإلسالم وقيمه يف أوقات األزمات والشدائد
يوصي الس اُألسر املسلمة يف أوروبا بتنظيم الوقت واستثماره واغتنام العزلة يف الربامج العلمّية والروحّية 

الدائم فيما بينهم، وتفّقد أحوال  والرتوحيّية املفيدة، كما يدعوهم إىل صلة أرحامهم والتغافر والتسامح والتواصل
إخوام وصلة أرحامهم يف حدود ما تسمح به الظروف من التواصل عرب وسائل االتصال املختلفة، والدعاء 

  .ألهلهم وأقارم بالسالمة واحلفظ
ما أمكن يوصي الس املؤسسات اإلسالمية باستمرار املطالبة حبقوق املسلمني يف املقابر اخلاصة م، ومراعاة 

أحكام الدفن الشرعي مع اإلكثار من الدعاء للموتى بالرمحة وللمرضى بالشفاء وللبشرية كلها برفع الوباء 
 .عنها

 :ختام الدورة

م 2020إبريل  13بعد انتهاء املداوالت العلمّية للمجلس تقّرر عقد جلسة تكميلية للدورة بإذن اهللا تعاىل. يف
عة األسئلة املتعلقة بشهر رمضان، والعيدين ،وزكاة الفطر، وما يستجد من أسئلة بتقنية الزووم التواصلّية، ملتاب

  .يف ظل أزمة كورونا
والس يف ختام دورته يتقّدم خبالص الشكر لألمانة العامة للمجلس، ومجيع من بذل جهًدا إلجناح هذه 
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عاء، وأن يشفي املرضى، ويعاىف املبتلني، الدورة، ونسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يرفع البالء والوباء عن البشرية مج
 .واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 
  


