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��تر
�ل�عب �ل�ح����ب �ع��ب ا �ل���ص����ح��ت��ت وا ع��ت ا ��������ت��ط�ا الا

املبـــــادئ
1- من ال يتحمل السفر ال يعترب مستطيعا بدنيًّا للحج، إال إذا كانت لديه استطاعة 

مالية، فعندئذ جتب عليه إنابة الغري للحج عنه.
2 - االقرتاض للحج غري جائز رشعا، وال يعترب اإلنس�ان مس�تطيعا برأس ماله يف 

التجارة، وال بتربع غري ولده بنفقات احلج.
3 - تربع االبن باحلج نيابة عن أبيه جائز.

4 - ل�أب بيع ما يس�تغني عنه يف نفقته ونفق�ة من يعوله إىل ولده الذي حيج عنه بام 
يقابل نفقات احلج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه جلميع أوالده.

5 - ح�ج االبن عن والدته املتوفاة يعترب من قبيل التربع، وال يلزم والده بنفقاته إال 
إذا كان هلا تركة وأوصت باحلج عنها، فتكون من تركتها يف حدود الثلث.

الســـــؤال
ابنا  املتضمن أن للسائل  املقيد برقم 262 سنة 1978  الطلب  اطلعنا عىل 
يعمل مدرسا باململكة العربية السعودية، وأن ابنه هذا يريد أن يدعوه لتأدية فريضة 
مشاق  بتحمل  له  تسمح  ال  الصحية  السائل  حالة  وأن  العام،  هذا  والعمرة  احلج 
السفر والقيام بشعائر احلج، وهو يريد بيان حكم الرشع فيام إذا كان جيوز البنه هذا 
أن ينوب عنه ويقوم بشعائر احلج نيابة عنه، مع اإلحاطة بأن هذا االبن سبق له أن 
أدى فريضة احلج عن نفسه، وهل يكون ما ينفقه يف قيامه باحلج عنه يعترب دينا عىل 
السائل يتعني عليه القيام بسداده البنه املذكور أم ال؟ وبيان الصيغة التي يقوهلا أثناء 

قيامه بتأدية شعائر احلج عن السائل.

1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /8 * فتوى رقم: 239 سجل: 113 بتاريخ: 6/ 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
إن احلج ببيت اهلل احلرام من فرائض اإلسالم اخلمسة جتب عىل كل مسلم 
ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع  ومسلمة مستطيع؛ امتثاال لقوله تعاىل: }َوِلَّ
َ َغِنٌّ َعِن ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]آل عمران: 97[، ومن  َوَمن َكَفَر فَإِنَّ ٱلَّ  ۚ َسبِيلاٗ إَِلۡهِ 
رشوط وجوب احلج: االستطاعة ومما تتحقق به أن يكون املكلف صحيح البدن، 
لزمه إحجاج  أو مرض ال يرجى شفاؤه  أو زمانة  فإن عجز عن احلج لشيخوخة 
غريه عنه إن كان له مال أي يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعول كفاية 
فاضلة عن حوائجه األصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى 
الفرض ويعود، واإلنابة يف احلج أجازها فقهاء مذاهب احلنفية والشافعية  يؤدي 
واحلنابلة برشوط حمددة يف كل مذهب، ومل جيزها فقهاء املذهب املالكي، ومما يشرتط 
فيمن حيج عن غريه عند من أجاز ذلك أن يكون قد سبق له احلج عن نفسه، وأن 
ِرم بحجة واحدة ناويا األصيل يف إحرامه وتلبيته ويف كل مناسك احلج، وللنائب  حيحُ
اإلحرام من امليقات الذي يوجد فيه يف أشهر احلج، وال يشرتط اإلحرام من ميقات 
املحجوج عنه، ويف االقرتاض للحج روى البيهقي بسنده عن عبد اهلل بن أيب أوىف 
قال: »سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل مل حيج: أيستقرض للحج؟ قال: ال«. وال 
يعترب مستطيًعا ماليًّا برأس ماله يف التجارة؛ ألنه حمتاج إليه للنفقة، وال يتربع غري 
ولده بنفقات احلج، وعىل ذلك ففي واقعة السؤال ما دام السائل ال يتحمل مشاق 
السفر بسبب كرب سنه واعتالل صحته فال يعترب مستطيًعا بدنيًّا للحج إال إذا كانت 
لديه االستطاعة املالية، عندئذ جتب عليه إنابة الغري للحج عنه كام هو فقه املذاهب 
الثالثة غري املالكية، وإذا كان ابن السائل املقيم يف اململكة السعودية متربعا باحلج 
نيابة عنه جاز ذلك برشط اإلحرام وأداء املناسك مجيعها بوصفه نائبا عن والده، 
وينوي ذلك ويظهره يف كل مناسك احلج، أما إذا كانت نفقات احلج ستكون َدينًا 
عىل السائل البنه وهو غري مستطيع ماليًّا فاحلج هبذه الوسيلة غري واجب عليه إذا 
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كان يف حاجة لعقاراته وأرضه الزراعية للسكن واالستغالل للمعيشة؛ ألهنا حينئذ 
بمثابة رأس مال التجارة، وإذا كان مستغنيا عنها يف نفقته ونفقة من يعوله فله أن 
يبيع إىل ولده الذي حيج عنه ما يقابل نفقات احلج من عقار أو أرض زراعية بيًعا 
صحيًحا يعلنه جلميع أوالده حتى ال يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد 
منهم بيشء من أمواله دون اآلخرين، وأما حج ابن السائل عن والدته املتوفاة فهو 
عىل سبيل التربع، وال يلزم السائل بنفقاته إال إذا كان هلا تركة وأوصت باحلج عنها 

فعندئذ ملن حيج عنها أن يقتيض نفقات احلج من تركتها يف حدود الثلث.

وهبذا علم جواب السائل. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ت �ت �م��ب و��ب�ا �ل���م�ع��ت�د �ب ا
�ح

املبـــــادئ
1- احلج فرض عىل املس�تطيع من الرجال، وعىل املس�تطيعة من النس�اء مع خالف 

بني الفقهاء يف حقيقة االستطاعة.
2 - من أذن هلا زوجها يف السفر إىل احلج، ثم تويف بعد أن سددت رسومه وأخرجتها 
القرعة كانت يف حالة اضطرار، وكان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهي يف احلج، وجاز 

هلا السفر ألداء فريضة احلج.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 278 سنة 1981 وقد جاء به أن امرأة تويف 
زوجها من مدة قريبة وما تزال يف عدة الوفاة لآلن، وكانت قبل وفاته قد تقدمت 
بطلب ألداء فريضة احلج بموافقة الزوج كتابيًّا عىل سفرها ألداء هذه الفريضة، وقد 
أخرجتها القرعة ضمن املقبولني للسفر يف موسم العام احلايل 1401هـ، وسددت 

الرسوم املطلوبة.
فريضة  أداء  إىل  الوفاة  عدة  يف  وهي  سفرها  يف  الرشع  حكم  ما  والسؤال: 

احلج مع االعتبارات السابقة؟
اجلواب

من  املستطيع  اهلل سبحانه عىل  فرضها  التي  اإلسالم  فرائض  من  احلج  إن 
 ِ }َوِلَّ تعاىل:  اهلل  قول  الكريم  القرآن  ففي  النساء،  من  املستطيعة  وعىل  الرجال 
من  ]آل عمران: 97[ وهو  َسبِيل{  إَِلۡهِ  ٱۡسَتَطاَع  َمِن  ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  َعَ 
العبادات األساسية، ففي السنة الرشيفة قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان حقيقة اإلسالم 
1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /9 * فتوى رقم: 148 سجل: 115 بتاريخ: 6/ 

عيل جاد احلق.
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واإليامن)1): »اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وتقيم الصالة 
وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال، واإليامن أن تؤمن 
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه«، ووجوب 
غري  املسلمني،  وبإمجاع  والسنة  القرآن  رصيح  هو  كام  باالستطاعة  مرشوط  احلج 
بالنسبة  أن الفقهاء اختلفوا يف حقيقتها ويف رشوطها بوجه عام، كام اختلفوا فيها 
أو  للمرأة: ففي فقه اإلمام أيب حنيفة: أن من االستطاعة أن يكون معها زوجها، 
بينها وبني مكة سفر  إذا كان  الرضاع  النسب أو من املصاهرة أو من  حمرم هلا من 
ثالثة أيام فأكثر أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه املدة وتوافرت هلا باقي عنارص 
أداء احلج ولو بغري زوج وال حمرم ال فرق يف كل هذا بني  االستطاعة كان عليها 

الشابة واملسنة، ويشرتط يف املحرم أن يكون بالًغا عاقال مأموًنا)2).
ويف فقه اإلمام مالك: أنه ال يشرتط لسفر املرأة أن تكون مع زوجها أو مع 

حمرم، وأنه جيوز هلا السفر ألداء هذه الفريضة إذا وجدت رفقة مأمونة)3).
ويف فقه اإلمام الشافعي: أنه إذا مل يتيرس للمرأة اخلروج للحج مع زوجها أو 
أحد حمارمها كان هلا أن حتج مع رفقة مأمونة فيهم مجع من النساء موثوق هبن اثنتان 
للمرأة  املذهب  فقهاء  رصح  بل  الفرض،  حج  يف  واحدة  امرأة  مع  وجيوز  فأكثر، 
أن خترج وحدها عند األمن يف حج الفريضة، أما يف حج النفل فليس هلا اخلروج 
مع نسوة ولو كثرن، وال تسافر يف النفل إال مع زوج أو ذي رحم؛ ألنه سفر غري 

واجب)4).

البخاري اجلزء األول، الطبعة  )1)  رشح صحيح مسلم للنووي عىل هامش إرشاد الساري برشح صحيح 
السادسة باملطبعة األمريية ببوالق سنة 1304ه� يف كتاب اإليامن ص 185، 219 يف باب السؤال عن أركان 

اإلسالم.
)2)  االختيار رشح املختار ج 1 ص 139، 140، ط احللبي، سنة 1355ه�، 1936م.

)3)  بداية املجتهد البن رشد ج 1 ص 189، 190، ط احللبي.
)4)  املجموع للنووي رشح املهذب للشريازي ج 7 ص 78، ص 86، ومعه فتح القدير للرافعي رشح الوجيز 

ص 22، 23.
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ويف فقه اإلمام أمحد بن حنبل: أنه يشرتط لوجوب احلج فورا عىل املرأة مع 
باقي عنارص االستطاعة أن يسافر معها زوجها أو من حترم عليه عىل التأبيد بنسب 
أو سبب مباح كالرضاع واملصاهرة)1)، ومن ثم يكون فقه اإلمامني مالك والشافعي 
قد أجاز للمرأة متى توافرت لدهيا باقي عنارص االستطاعة أن تسافر ألداء فريضة 
احلج دون اشرتاط أن تكون صحبة زوجها أو حمرم هلا، وإنام تكفي رفقة مأمونة 
مطلقا كام هو فقه اإلمام مالك، أو رفقة مأمونة فيها مجع من النساء الثقات كام يف 
فقه اإلمام الشافعي وامرأة واحدة تكفي بل وعند األمن واألمان خترج وحدها يف 

حج الفرض، ذلك شأن املرأة املتزوجة والتي ليست ذات زوج.

أيب  اإلمام  مذهب  فقه  جرى  فقد  وفاة  من  أو  بائن  طالق  من  املعتدة  أما 
فيه وقت  تقيم  كانت  الذي  البيت  العدة يف  مدة  تقضيان  منهام  أن كال  حنيفة عىل 
وقوع الفرقة باملوت أو بالطالق البائن، وال حيل للمطلقة اخلروج منه إال للرضورة، 
للمتوىف عنها زوجها اخلروج هناًرا لقضاء حوائجها، وحيرم عليها اخلروج  وحيل 
ليال خوف الفساد ودرًءا للقيل والقال، ونصَّ فقهاء هذا املذهب عىل أنه إن انتهت 
الزوجية بوفاة الزوج أو بطالقه إياها بائنا وهي مسافرة فإن كان بينها وبني مرصها 
-حمل إقامتها- مدة سفر -أي ثالثة أيام فأكثر- رجعت إىل بيتها لقضاء مدة العدة، 
وإن كان بينها وبني مقصدها أقل من سفر ثالثة أيام مضت إىل مقصدها، ومل جييزوا 

للمعتدة من وفاة أو طالق السفر للحج أو غريه إال يف نطاق هذه القاعدة)2).

وفقه مذهب اإلمام مالك جاءت عبارته: وسكنت املعتدة مطلقة أو متوىف 
عنها زوجها عىل ما كانت تسكن مع زوجها يف حياته صيفا وشتاء، ورجعت إن 
نقلها منه مطلقها أو مات من مرضه ورجعت وجوًبا لتعتد بمنزهلا إن بقي يشء من 
العدة لو كانت قد خرجت حلجة اإلسالم إن كان بعدها عن منزهلا أربعة أيام فأقل، 

)1)  الروض املربع للبهويت يف رشح زاد املستقنع للحجاوي ص 194 ط دار املعارف.
)2)  آخر باب العدة يف الدر املختار وحاشيته رد املحتار البن عابدين ج 2 ص 979 وما بعدها، وذات املوضع 

يف كتب فقه املذهب األخرى.
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فإن زاد عىل هذا مل ترجع بل تستمر، كام لو دخلت يف اإلحرام)1)، ويف كتاب األم 
املروي عن اإلمام الشافعي يف باب العدد: حتت عنوان »مقام املتوىف عنها زوجها 
بيتها  املتوىف عنها زوجها أن متكث يف  السنة عىل أن عىل  َدلَّت  بيتها«:  واملطلقة يف 
هبا  خرج  أو  فخرجت،  بالسفر  هلا  أذن  وإن  قال،  أن  إىل  أجله  الكتاب  يبلغ  حتى 
مسافرا إىل احلج، أو بلد من البلدان فامت عنها أو طلقها طالًقا ال يملك الرجعة 
فسواء، وهلا اخليار يف أن متيض يف سفرها ذاهبة أو جائية، وليس عليها أن ترجع إىل 
بيته قبل أن ينقيض سفرها)2). ويف خمترص املازين حتت ذات العنوان السابق: »ولو 
خرج مسافرا هبا أو أذن هلا يف احلج، فزايلت منزله فامت، أو طلقها ثالثا فسواء هلا 
اخليار يف أن متيض لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إىل بيته قبل أن تقيض 
ولو  املغني:  يف  قدامة  ابن  قال  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  فقه  ويف  سفرها«)3)، 
كانت عليها حجة اإلسالم، فامت زوجها لزمتها العدة يف منزهلا وإن فاهتا احلج؛ 
ألن العدة يف املنزل تفوت وال بدل هلا، واحلج يمكن اإلتيان به يف غري هذا العام، 
وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن هلا فيه، نظرت فإن كان 
وقت احلج متسعا ال ختاف فواته، وال فوات الرفقة لزمها االعتداد يف منزهلا؛ ألنه 
أمكن اجلمع بني احلقني فلم جيز إسقاط أحدمها، وإن خشيت فواهتا احلج لزمها 
امليض فيه، وهبذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمها املقام وإن فاهتا احلج؛ ألهنا 
معتدة، فلم جيز هلا أن تنشئ سفرا، كام لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها، ولنا 
أهنام عبادتان استوتا يف الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم األسبق منهام كام 
لو كانت العدة أسبق؛ وألن احلج آكد؛ ألنه أحد أركان اإلسالم، واملشقة بتفويته 

والتاج واإلكليل  العدة،  باب  الدسوقي ج 2 ص 548 وص 549  للدردير مع حاشية  الكبري  الرشح    (1(
للمواق مع مواهب اجلليل للحطاب ج 4 ص 162، 163 يف باب العدة.

)2)  ج 5 ط املطبعة األمريية ببوالق 1322ه� ص 208 وص 210.
)3)  هامش املرجع السابق ص 32 ومثله يف حتفة املحتاج وحواشيها ج 8 ص 264 وص 265، ويف حاشية 
البجريمي عىل رشح منهج الطالب ج 4 ص 91، ويف حاشية البجريمي عىل حتفة احلبيب رشح اخلطيب ج 4 

ص 51: 53.
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َد سفرها إليه، ونقل ابن هبرية  تعظم فوجب تقديمه كام لو مات زوجها بعد أن َبعحُ
احلنبيل)1) يف كتابه اإلفصاح عن معاين الصحاح يف باب العدة: أن الفقهاء اختلفوا 
يف املتوىف عنها زوجها وهي يف احلج، فقال أبو حنيفة: تلزمها اإلقامة عىل كل حال 
إذا خافت فواته إن  يقاربه، وقال مالك والشافعي وأمحد:  ما  أو  بلد  إن كانت يف 
جلست لقضاء العدة جاز هلا امليض فيه)2)؛ ملا كان ذلك وكان الظاهر من السؤال 
أن السيدة املسؤول عنها قد أذن هلا زوجها يف السفر للحج، ثم تويف وأهنا ما تزال 
يف عدة وفاته، وأهنا إن قعدت للعدة يف منزله فاهتا احلج مع أهنا قد سددت رسومه 
وكان  الفريضة،  هذه  أداء  هلا  يسبق  مل  وأنه  القرعة،  أخرجتها  أن  بعد  ومرصوفاته 
معلوما بالعلم العام أن السفر للحج يف عرصنا قد اقتضت مصلحة الدولة العامة 
تقييده بقيود وحتديد عدد املسافرين وبالقرعة، وقد يتعذر عىل هذه السيدة أداء هذه 
الفريضة فيام بعد بسبب تلك القيود، وإذا كان هذا حال املسؤول عنها وهو حال 
يتيرس احلصول عليها ال سيام وقد أذنت هلا  اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلام 
الزوج وهي يف احلج فعال،  بالسفر للحج، كان ذلك بمثابة وفاة  الدولة  سلطات 
جيري عليه ما قال به ابن قدامة)3) واحتج له باحلجج القوية املقبولة يف النص اآلنف، 
وما نقله ابن هبرية عن األئمة مالك والشافعي وأمحد من أنه إذا خافت فوات احلج 
إن جلست لقضاء العدة جاز هلا امليض فيه؛ ملا كان ذلك كان جائزا للسيدة املسؤول 
آكد  احلج  ألن  زوجها؛  وفاة  عدة  يف  كانت  وإن  احلج،  فريضة  ألداء  السفر  عنها 
تقديمه ال سيام وقد  تعظم، فوجب  بتفويته  أركان اإلسالم واملشقة  أحد  باعتباره 
دخلت يف مقدماته يف حياة الزوج وبإذنه، وذلك خترجيا عىل تلك النصوص من فقه 

األئمة مالك والشافعي وأمحد. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

)1)  ج 9 من املغني مع الرشح الكبري ص 185 ط املنار.
)2)  ص 364، 365 ط املطبعة احللبية، حلب سنة 1366ه�، 1947م.

)3)  1، 2 املرجعان السابقان.
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املبـــــادئ
1- جيوز ملن فاجأها احليض قبل طواف اإلفاضة ومل يمكنها البقاء يف مكة إىل حني 
انقطاعه إنابة غريها فيه، وجيوز هلا استعامل دواء لوقف احليض، فإن توقف فلها أن 

تغتسل وتطوف.
2 - إذا كان دم احلي�ض غ�ري مس�تمر ط�وال أيام احلي�ض فيجوز هلا الط�واف أيام 

انقطاعه.
3- ال جيوز للحائض والنفساء دخول املسجد احلرام، فإن دخلت ثم طافت أثمت 

وصح الطواف وعليها ذبح بدنة.
4- ترتي�ب رمي اجلمرات أيام الترشيق رشط بالنس�بة للمكان عند األئمة الثالثة، 
فإن مل يرتب الرامي أعاد. ويرى احلنفية أن الرتتيب ليس رشطا ولكنه س�نة، فإذا مل 

يرتب أعاد فإن مل يعد أجزأه ذلك متى فات الوقت.
5- من رشط االستطاعة بالنسبة للمرأة أن تكون مع حمرم هلا أو مع زوجها، وأجاز 
الش�افعية خروجها لذلك مع مجع من النس�وة يوثق هبن وزاد املالكية أن تكون مع 

رفقة مأمونة، فإذا فقد هذا الرشط ال جيب عليها احلج.
6- إذا توفر األمن للمرأة جاز أن حتج وحدها عند بعض الش�افعية ويكون حجها 

صحيحا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 259 سنة 1981 املتضمن أن السائل يطلب 

بيان حكم الرشع يف املسائل اآلتية:

* فتوى رقم: 5 سجل: 117 بتاريخ: 15/ 12/ 1981 فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق.
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1- امرأة حاضت قبل طواف اإلفاضة وهو ركن، وليس لدهيا وقت؛ ألهنا 
مرتبطة بأفواج ومواعيد الطائرات، وليس لدهيا ما تعيش عليه إن هي تأخرت عن 
الفوج، وليس لدهيا ثمن بدنة فامذا تصنع؟ أتطوف وهي حائض؟ أم تنيب عنها من 

يطوف بدال منها؟

2- رمى احلاج اجلمرات أيام الترشيق بعكس ترتيبها، وكان موكال يف هذا 
عن آخرين، فبدال من أن يرمي ابتداء من اجلمرة التي تيل مسجد اخليف، رمى ابتداء 

من اجلمرة جتاه مكة، وكان موكال عن آخرين.

3- ما حكم املرأة التي حرضت إىل احلج مع أفواج السياحة أو املؤسسات 
وليس معها زوج أو حمرم؟ علام بأن هذه هي الفرصة الوحيدة التي سنحت هلا من 

سنوات بعد أن فشلت يف احلج بالقرعة، البعض يقول: إهنا آثمة.

4- بعض احلجاج يكونون قارنني أو متمتعني وبالطبع عليهم هدي، وقد 
ال يكون يف االستطاعة تدبري ثمنه فيستدين أو ُيقترِّ عىل نفسه.

اجلواب
عن السؤال األول:

يف  التاسع  الفصل  يف  الشافعي  الكبري  للرافعي  العزيز  فتح  كتاب  يف  جاء 
الرمي من كتاب احلج: »إن العاجز عن الرمي بنفسه؛ ملرض أو حبس ينيب غريه 
لريمي عنه؛ ألن اإلنابة جائزة يف أصل احلج، فكذلك يف أبعاضه، وكام أن اإلنابة يف 
احلج إنام جتوز عند العلة التي ال يرجى زواهلا، فكذلك اإلنابة يف الرمي، لكن النظر 
هنا إىل دوامها إىل آخر وقت الرمي، وكام أن النائب يف أصل احلج ال حيج عن املنيب 
إال بعد حجه عن نفسه، فالنائب يف الرمي ال يرمي عن املنيب إال بعد أن يرمي عن 
اإلفاضة  طواف  قبل  احليض  فاجأها  إذا  للمرأة  جيوز  هذا  عىل  وخترجيا  نفسه«)1). 

)1)  جزء 7 تبع املجموع للنووي صفحة 400 وما بعدها.
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ومل يمكنها البقاء يف مكة إىل حني انقطاعه أن تنيب غريها يف هذا الطواف عىل أن 
يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوي الطواف عنها نائًبا مؤدًيا طوافها بكل 
رشوطه، أو أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم ال يستمر 
نزوله طوال أيام احليض بل ينقطع يف بعض أيام مدته عندئذ يكون هلا أن تطوف 
يف أيام االنقطاع عمال بأحد قويل اإلمام الشافعي القائل: »إن النقاء يف أيام انقطاع 
أجاز  مالك وأمحد، هذا وقد  اإلمامني  يوافق مذهب  القول  احليض طهر«، وهذا 
بعض فقهاء احلنابلة والشافعية للحائض دخول املسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ 
والَعْصب، وبعد الغسل حتى ال يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث املسجد وال 
فدية عليها يف هذه احلالة باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت واالضطرار للسفر- 
من األعذار الرشعية، وقد أفتى كل من اإلمام ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف 
احلائض طواف اإلفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها برشط أن تعصب موضع 
خروج دم احليض حتى ال ينزل منها يشء منه يف املسجد وقت الطواف، هذا ويف فقه 
مذهب أيب حنيفة)1) أن: »احلائض والنفساء ال حيل هلا دخول املسجد، وإن دخلت 
ثم طافت أثمت وصح الطواف، وعليها ذبح بدنة، ويف موضع آخر: وتطوف الركن 
ثم تعيده«. ملا كان ذلك فللمرأة احلاجة التي يفاجئها احليض والنفاس وحيول بينها 
وبني طواف اإلفاضة مع تعذر البقاء بمكة حتى ارتفاع عذرها أن تسلك أي طريق 

من هذه الطرق التي قال هبا الفقهاء.

عن السؤال الثاين:

جاء يف املرجع السابق: »إنه يشرتط يف رمي أيام الترشيق الرتتيب يف املكان، 
اجلمرات من  أقرب  اخليف وهي  تيل مسجد  التي  اجلمرة  إىل  أوال  يرمي  أن  وهو 
منى وأبعدها من مكة، ثم إىل اجلمرة الوسطى، ثم إىل اجلمرة الصغرى وهي مجرة 

)1)  حاشية رد املحتار البن عابدين عىل الدر املختار يف باب احليض يف مسائل املتحرية جزء 1 صفحة 296، 
297 ويف باب احلج جزء 2 صفحة 383.
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األوليني«)1)  متام  قبل  بالثانية  وال  األوىل،  متام  قبل  الثانية  برمي  يعتد  فال  العقبة، 
وعن أيب حنيفة رمحه اهلل: لو نكسها -أي فعلها عىل غري ترتيبها- أعاد، فإن مل يفعل 
»من قدم نسكا بني يدي نسك فال حرج«؛ وألهنا  أجزأه. ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
فلم  لبعض،  تابعا  بعضها  ليس  واحد  وقت  يف  متفرقة  أمكنة  يف  متكررة  مناسك 
يشرتط الرتتيب فيها كالرمي والذبح«)2). ملا كان ذلك، فإذا كان وقت الرمي باقيا 
فاألوىل إعادته مع الرتتيب اتباعا لفقه األئمة الثالثة، وباعتباره عمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 
اتباعا  الوقت قد فات أو ضاق ملواعيد االرحتال اجلامعية أجزأه ما فعل  وإن كان 
الرتتيب سنة ال يرتتب عىل خمالفتها يشء؛  الذي يرى  لقول فقه اإلمام أيب حنيفة 

إعامال للحديث السابق.

عن السؤال الثالث:

تكاد كلمة الفقهاء تكون قد توافقت عىل أن من االستطاعة يف احلج بالنسبة 
للمرأة أن تكون مع زوجها أو حمرم هلا، غري أن بعضهم كالشافعية أجازوا خروجها 
للحج مع نسوة يوثق هبن -اثنتان فأكثر-، وأضاف فقه املالكية: »أو رفقة مأمونة«. 
لعدم  املرأة؛  عىل  احلج  جيب  فال  كلها  الرشوط  هذه  فقدت  إذا  أنه  عىل  واتفقوا 
االستطاعة، ويف فقه اإلمام الشافعي أيضا جيوز للمرأة أن تؤدي وحدها ألداء هذه 
الفريضة عند األمن وهذا ما نميل لأخذ به يف حق املرأة املسؤول عنها، ويكون 
حجها بحالتها هذه صحيحا رشعا وال إثم عليها، ال سيام مع ما جاء بالسؤال من 
أن هذه هي الفرصة الوحيدة التي سنحت هلا منذ سنوات بعد أن فشلت يف اخلروج 
ُ بُِكُم  للحج بالقرعة. وهذا يتمشى مع قول اهلل سبحانه يف التيسري: }يُرِيُد ٱلَّ

{ ]البقرة: 185[. ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ

)1)  صفحة 404، 405 من كتاب فتح العزيز للرافعي الكبري من املجموع للنووي جزء 7.
)2)  املغني البن قدامة جزء 3 صفحة 477 مع الرشح الكبري، الدر املختار وحاشية رد املحتار البن عابدين 

يف كتاب احلج جزء 2 صفحة 284، 388، 389.
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عن السؤال الرابع:

ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع  َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ   ِ رشع احلج عىل املستطيع }َوِلَّ
هذه  عىل  ومؤكدة  مبينة  الرشيفة  السنة  وجاءت   ،]97 عمران:  ]آل  َسبِيل{  إَِلۡهِ 
االستطاعة، فأوضحت أن للحاج أن يفرد اإلحرام باحلج فقط، أو يقرن يف اإلحرام 
احلج والعمرة معا، أو حيرم بالعمرة ثم حيل من إحرامه ثم حيرم باحلج وهو التمتع، 
وسعه  يف  ما  اختيار  ومسلمة  مسلم  ولكل  الفدية،  جتب  األخريين  هذين  وعىل 
بنفقات  يثقل  ال  حتى  فقط  باحلج  حيرم  أن  له  كان  رزقه  عليه  قدر  فمن  وقدرته، 
احلج،  مناسك  مجيع  تمَّ  يحُ أن  بعد  اها  أدَّ بالعمرة  لإلحرام  وقته  اتسع  فإذا  الفدية، 
 ُ وعندئذ ال هدي عليه وجوبا، ذلك هدى اهلل وقوله يف القرآن: }َل يَُكّلُِف ٱلَّ

َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{ ]البقرة: 286[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ى
�ل���م��ب��مت��ت �ب���م�ب ��ت وا �صب ��ب�ا ��ب الاأ طوا

املبـــــادئ
1 - طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج وهو سبعة أشواط غري أن األحناف يرون 

أن الركن أربعة أشواط فقط والثالثة الباقية واجبة.
2 - يدخ�ل وق�ت ط�واف اإلفاضة بطلوع فجر ي�وم النحر عند احلنفي�ة واملالكية، 

ويدخل وقته بنصف ليلة النحر عند الشافعية واحلنابلة.
3 - ال آخر لوقت طواف اإلفاضة وفعله يوم النحر أفضل.

4 - امل�واالة بني أش�واط الط�واف رشط عند اإلمامني مالك وأمح�د، فإن فرق بني 
أجزائه استأنف إال أن يكون يسريا ولو لغري عذر أو كثريا لعذر.

5 - يرى احلنفية والش�افعية أن املواالة بني أش�واط الطواف س�نة فل�و فرق تفريقا 
كثريا بغري عذر ال يبطل طوافه ويبني عىل ما مىض منه.

6 - املبيت بمنى لرمي اجلمرات سنة عند األئمة ليلة احلادي عرش والثاين عرش من 
ذي احلجة، وجيوز أن يبقى بمكة إىل منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى، كام جيوز أن 

يستمرَّ بمنى إىل مثل ذلك ويتم الليل بمكة ثم يعود لرمي اجلمرات يف وقتها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 180 سنة 1982 املتضمن أن السائل أثناء 
ثالثة  النحر  يوم  ظهر  اإلفاضة  طواف  طاف  مناسكه  وأداء  احلج  لفريضة  تأديته 
أشواط وبعدها شعر بالتعب واإلعياء فلم يتمكن من إمتام األشواط السبعة، ثم عاد 
ليال يف نفس اليوم وأتم األشواط الباقية، ويسأل عن حكم ذلك رشعا، ومتضمن 
كذلك أنه مل يبت بمنى بعد رجوعه من عرفة، فام حكم ذلك رشعا؟ ويسأل أيضا 

عن حكم فوائد البنوك، وهل جيوز أخذها وإعطاؤها للفقراء واملساكني؟
* فتوى رقم: 57 سجل: 117 بتاريخ: 7/ 9/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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اجلواب
اإلفاضة، وهو جممع عىل  بطواف  املسمى  الزيارة  أركان احلج طواف  من 
بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق{]احلج: 29[ وهو سبعة أشواط،  وَّفُواْ  ركنيته قال تعاىل: }َوۡلَطَّ
ويدخل  واجب،  الباقية  والثالثة  أشواط  أربع  الركن  أن  يرون  األحناف  أن  غري 
الشافعي  وقال  ومالك،  احلنيفيني  عند  النحر  يوم  فجر  بطلوع  الركن  هذا  وقت 
أفضل؛  النحر  يوم  وفعله  لوقته،  آخر  وال  النحر،  ليلة  بنصف  وقته  يدخل  وأمحد 
الظهر  فصىل  رجع  ثم  النحر،  يوم  أفاض  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »إن   Ñ عمر  ابن  حلديث 
النزول من منى  للحاج  فيسن  والبيهقي،  داود  بمنى«. أخرجه أمحد ومسلم وأبو 
احلدث  من  الطهارة  الطواف:  هذا  ورشوط  الركن،  لطواف  النحر؛  يوم  مكة  إىل 
والنجس وسرت العورة والنية والطواف بجميع البيت سبعة أشواط وداخل املسجد 
ووراء ِحْجر إسامعيل وحماذاة احلجر األسود بجميع بدنه والرتتيب، وهو أن يطوف 
عىل يمينه واملواالة، وبالنظر إىل الرشط األخري وهو املواالة بني األشواط السبعة 
ق بني أجزائه استأنف إال أن يكون التفريق يسريا  قال بذلك مالك وأمحد، فإن َفرَّ
ولو بغري عذر، أو كثرًيا لعذر، وقال احلنفيون املواالة بني أجزاء الطواف سنة وهو 
الصحيح عند الشافعي، وعىل ذلك فلو فرق تفريقا كثريا بغري عذر ال يبطل طوافه، 
أجزاء  بني  تفريق  من  السائل  فعله  ما  فإن  ذلك  وعىل  منه،  مىض  ما  عىل  يبني  بل 
الطواف؛ لتعبه وشدة احلرارة، ثم استئنافه الطواف وتكملته صحيح وال يشء فيه، 
أما بالنسبة للمبيت بمنى لرمي اجلمرات فهو سنة عند األئمة، فللحاج أن يبيت هبا 
بعد الطواف والسعي، أو بعد الطواف إن مل يكن عليه سعي يبيت هبا ليلة احلادي 
عرش والثاين عرش من ذي احلجة، وجيوز أن يبقى بمكة إىل منتصف الليل، ثم يتم 
أعني جيوز  بمكة  الليل  ويتم  مثل ذلك  إىل  بمنى  يستمر  أن  بمنى، كام جيوز  الليل 
للحاج أن جيمع بني منى ومكة يف كل ليلة يطلب فيها املبيت بمنى، وله أال يبيت 
اجلمرات يف  لرمي  إليها  أن جييء  هبا  يبت  مل  إن  يلزمه  لكن  ذلك،  كره  وإن  بمنى 
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وقته من أيام الترشيق؛ ألن املبيت هبا لذلك، وعىل ذلك فليس عىل احلاج السائل 
البنوك فقد اتفق  الثالث وهو فوائد  يشء يف عدم مبيته بمنى، أما بالنسبة للسؤال 
فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل أن الفائدة املحددة التي تعطيها البنوك عىل اإليداع 
أو االقرتاض من قبيل ربا الزيادة املحرم رشعا، فال يباح للسائل أن ينتفع هبا، وله 
عليها؛  يثاب  ولكنه ال  منها،  واملساكني ختلصا  الفقراء  يوزعها عىل  أن  أخذها  إن 
ألنه مال حرام واهلل سبحانه وتعاىل طيب ال يقبل إال طيبا، وإال تركها للبنك ليتوىل 

رصفها حسبام يرى. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر
�ل�ح����ب �ل�ع�دب �ت ا

��ت��ط ��ب
�ل��������حب �ل��مب��� ا

املبـــــادئ
1 - لبس املخيط أو املحيط من األمور املحظورة عىل املحرم باحلج أو العمرة.

2 - لب�س املخيط أو املحيط لغري عذر يوجب ذبح ش�اة ولبس�ها لعذر يوجب عىل 
املحرم إما ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني.

3 - ذب�ح الفدي�ة ال خيتص بزمان أو مكان إال إذا ن�وي به اهلدي فإنه يذبح بمنى أو 
مكة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 184 سنة 1982 املتضمن أن السائل قد عزم 
عىل أداء فريضة احلج ولكنه ال يمكنه خلع مالبسه املخيطة؛ لئال يصاب باحتقان يف 
األنف والزور واحللق املصحوب بالرشح والزكام الذي ينتهي باحتقان يف الشعب 
اهلوائية. ويسأل هل جيوز له أداء الفريضة مرتديا مالبسه العادية؟ وإن جاز ذلك 

فهل تلزمه فدية أم ال؟

اجلواب
قال تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]احلج: 78[ وقال 
ا{ ]الرشح: 6[ فحمدا هلل الذي جعل بيته العتيق مثابة  تعاىل: }إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡساٗ
للناس وأمنا، وجعل حجه ركنا من أركان اإلسالم ملن استطاع إليه سبيال، وجعل 
االبتعاد  جيب  حمظورات  له  وجعل  هبا،  االلتزام  املحرم  عىل  جيب  مناسك  للحج 
عنها، ورتب جزاء عىل من خالفها، واملحظورات يف احلج أنواع: فمنها ما يفسده، 

* فتوى رقم: 60 سجل: 117 بتاريخ: 14/ 9/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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ومنها ما يرتتب عليه هدي أو فدية، قال الفقهاء: األمور املحظورة عىل املحرم منها 
ما يوجب الفدية عىل التخيري، ومنها ما يوجبها عىل الرتتيب، فالذي يوجبها عىل 
البدن  املفصلة عىل  الثياب  املحيط وهي  أو  املخيط  التخيري أمور ذكروا منها لبس 
والكلسونات والرشوز  والفانالت  بنفسها كاجلوارب  به وتستمسك  والتي حتيط 
واجللباب ونحو ذلك، فيحرم عىل املحرم لبس ذلك مدة اإلحرام، فإن لبس املخيط 
لغري عذر لزمته الفدية عىل الرتتيب، وإن لبسه لعذر كأن تيقن أو غلب عىل ظنه 
بإخبار طبيب مسلم أمني بإصابته برضر أو مرض إذا خلع مالبسه العادية لزمته 
الفدية عىل التخيري، والفدية عىل التخيري هي إما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر إن 
كانت من الضأن، وسنة إن كانت من املعز، وال خيتص ذبح هذا النسك بزمان أو 
مكان فله أن يذبحه بأي زمان ومكان شاء إال إذا نوى به اهلدي فإنه يذبح بمنى أو 
أيام، وإما أن يطعم ستة مساكني لكل واحد منهم مد  مكة، وإما أن يصوم ثالثة 
من بر ونصف صاع -مدان- من متر أو زبيب أو شعري أو أقط، وإن لبس املحرم 
املخيط لغري عذر لزمته الفدية عىل الرتتيب، فيلزمه ذبح شاة جتزئ يف األضحية، 
وعىل ذلك ففي واقعة السؤال ما دام السائل قد عزم عىل احلج وسوف يظل مرتديا 
مالبسه العادية املخيطة؛ ملرضه، فإن ذلك يعد رضورة تبيح له هذا املحظور، وعىل 
ذلك تلزمه الفدية عىل التخيري املذكور. واهلل تعاىل نسأل أن هيدينا سواء السبيل، 
وأن يتقبل من حجاج بيته احلرام، وأن جيعل أداء هذا الركن العظيم خالصا لوجهه 

الكريم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر �ل��ب���ا د �لرم�ت ا �ل��������ح�د ر�ع�ت ا �ل���ث �مت��ت ا
�ل��تو��ت ��ت ا �ل����ب م�حب�ا

املبـــــادئ
1 - رمي اجلامر من الواجبات التي جترب بدم باتفاق.

2 - خمالف�ة التوقي�ت الرشع�ي املحدد لرمي اجل�امر توجب دما غ�ري مقيد بزمن أو 
مكان واحلج صحيح.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 292 سنة 1982 املتضمن أن السائل يعمل 
أداء  وبعد  العام،  هذا  احلج  مناسك  ألداء  وزوجته  وذهب  بالسعودية،  مدرسا 
مناسك احلج عاد إىل حمل إقامته ثاين أيام العيد األضحى، وبعد أن قام برمي اجلامر 
عنه وعن زوجته، فرمى عن نفسه 49 مرة ومثلها لزوجته سبعا يوم العيد و42 ثاين 
أيام العيد، ويسأل عن حكم الرشع يف رميه ويف عودته ثاين أيام العيد، وهل حجه 

صحيح؟ وماذا يلزمه؟

اجلواب
إَِلۡهِ  ٱۡسَتَطاَع  َمِن  ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  َعَ   ِ }َوِلَّ تعاىل:  اهلل  قال 
]البقرة: 196[،   }ِ ِلَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ  ٱۡلَجَّ  واْ  تِمُّ

َ
}َوأ ]آل عمران: 97[، وقال:  َسبِيل{ 

األركان  منها  احلج  ومناسك   ،]197 ]البقرة:  ۡعلُوَمٰٞت{  مَّ ۡشُهٞر 
َ
أ }ٱۡلَجُّ  وقال: 

التي ال يصح احلج بدوهنا، ومنها الواجبات والسنن، ورمي اجلامر من الواجبات 
التي تيل مسجد  الصغرى  بمنى  ترمى ثالث:  التي  باتفاق، واجلامر  بَِدٍم  رَب  التي جتحُ

اخليف، والوسطى بينها وبني مجرة العقبة، والكربى وهي العقبة.

* فتوى رقم: 101 سجل: 117 بتاريخ: 2/ 2/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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وقت الرمي: أيام الرمي أربعة: يوم النحر وأيام الترشيق الثالثة بعده، أما 
يوم النحر فرتمى فيه مجرة العقبة بسبع حصيات كل حصاة يف حجم حبة الفول، 
أيام الترشيق الثالثة وهي: احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش من ذي  وأما 
احلجة ترمى فيها اجلمرات الثالث األوىل والوسطى والعقبة، وال بد من الرتتيب 
فريمي  الكربى،  ثم  الوسطى  ثم  الصغرى  باجلمرة  فيبدأ  الرمي،  اجلمرات يف  بني 
العيد، ومثلها يف  أيام  كل واحدة سبع مرات يف احلادي عرش من ذي احلجة ثاين 
الثاين عرش والثالث عرش ورابع أيام العيد فيكون جمموع الرمي سبعني: منها سبع 
ترمى هبا مجرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعرشون ترمى هبا اجلامر الثالث ثاين أيام 
العيد، وإحدى وعرشون ترمى هبا اجلامر الثالث ثاين أيام العيد، وإحدى وعرشون 
ملن  هذا  العيد،  أيام  رابع  هبا  ترمى  وعرشون  وإحدى  العيد،  أيام  ثالث  هبا  ترمى 
الثاين من  اليوم  يتم ومل يتعجل، أما من تعجل وأراد اخلروج من منى إىل مكة يف 
أيام الترشيق وهو ثالث أيام العيد فإنه يرمي مجرة العقبة سبعا يوم النحر، وإحدى 
وعرشين لليوم الثاين، وإحدى وعرشين لليوم الثالث، فمجموعها ملن تعجل تسع 
َل ِف  ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َتَعجَّ يَّاٖم مَّ

َ
َ ِفٓ أ وأربعون حصاة، قال تعاىل: }َوٱۡذُكُرواْ ٱلَّ

َ َوٱۡعلَُمٓواْ  ۗ َوٱتَُّقواْ ٱلَّ َر فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ خَّ
َ
يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ

وَن{ ]البقرة: 203[. نَُّكۡم إَِلۡهِ ُتَۡشُ
َ
أ

ومن هذا يتبني أن السائل قد خالف التوقيت الرشعي املحدد لرمي اجلامر 
ل برمي ثالث أيام العيد فرمى مجراته مع مجرات اليوم الثاين فال هو أَتمَّ  حيث عجَّ
ل وبقي لثالث أيام العيد، ويكون بذلك قد  وتأخر لرابع أيام العيد، وال هو تَعجَّ
يذبح  أن  فعليه  زوجته،  وعن  عنه  دمان  ذلك  عىل  فيلزمه  الثالث  اليوم  رمي  ترك 
شاتني سن كل منهام ستة أشهر عىل األقل إن كانت من الضأن، وسنة إن كانت من 

املعز.
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وال خيتص ذبح هذا اهلدي بزمان أو مكان فله أن يذبحه حيث ومتى شاء، 
وحج السائل صحيح ويلزمه الدمان املذكوران.

فنسأل اهلل تعاىل القبول واإلخالص. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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اع �لود ��ب ا �ترك طوا
املبـــــادئ

1 - طواف الوداع واجب عند احلنفية والشافعية واحلنابلة لغري احلائض واملكي.
2 - من ترك طواف الوداع ومل يتمكن من أدائه لزمه دم غري مقيد بزمن أو مكان.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 12 سنة 1983 املتضمن سؤال السائل عن 
صديق له بالسعودية قد أدَّى مناسك احلج ولكنه نيس طواف الوداع، وملا تذكره 
مل يتيرس له الطواف؛ لشدة الزحام ولوجود زوجته وأوالده معه بعيدا عن بيت اهلل 

احلرام فلم يستطع تركهم والعودة لتأدية طواف الوداع. فام احلكم الرشعي؟

اجلواب
 ،]196 ]البقرة:   }ِ ِلَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ  ٱۡلَجَّ  واْ  تِمُّ

َ
}َوأ وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قال 

يصح  ال  التي  األركان  منها  احلج  ومناسك  مناسككم«.  عني  »خذوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
بدوهنا، ومنها الواجبات والسنن وطواف الوداع بفتح الواو ويسمى طواف الَصَدر 
السفر من مكة وهو  إرادة  عند  الطواف  بالبيت وهو  آخر عهد  بفتحتني وطواف 
مقيم  هو  من  -أي  واملكي  احلائض  لغري  واحلنابلة  والشافعية  احلنفية  عند  واجب 
ابن  بمكة- فال جيب عىل من كان داخلها وال عىل احلائض، ودليل ذلك حديث 
عباس Ñ قال: »أحُِمَر الناسحُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة 
احلائض«. أخرجه  الشيخان)1). ومن نسيه ومل يتمكن من أدائه لزمه دم ِسنُّهحُ ستة 

* فتوى رقم: 104 سجل: 117 بتاريخ: 9/ 2/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.

)1(  انظر جزء 3 فتح الباري، جزء 9 نووي- مسلم.
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أشهر عىل األقل إن كان من الضأن، وسنة إن كان من املعز وال خيتص ذبحه بزمان 
أو مكان، فله أن يذبحه بأي زمان ومكان شاء برشط أال يكون املسؤول عنه مقيام 
بمكة، فإن كان مقيام هبا فال جيب عليه طواف الوداع وبالتايل فال جيب عليه برتكه 

فداء. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 30 -

�ب�ح�� �ىت ودب �ل����د ء ا را �ت ���ث
�ل��توك�ت�ل ��ب ا

املبـــــادئ
1 - أقل ما جيزئ يف اهلدي عن الواحد شاة، وجتزئ الناقة أو البقرة عن سبعة لكل 

بعها إذا كان اجلميع يريدون الفدية. واحد منهم سحُ
2 - ن�ص فقه�اء املذهب احلنفي عىل أنه يحُندب لصاحب اهل�دي أن يأكل من هدي 
التطوع واملتعة والِقران فقط ويستحب أن جيعله أثالثا ثلث يأكله وثلث يتصدق به 

وثلث هيديه.
3 - ال جي�وز بي�ع يشء من حل�م اهلدي وال إعطاء اجل�زار أجرة منه ف�إن فعل ذلك 

تصدق بقيمته.
َرب وش�عرية من ش�عائر  4 - إراق�ة ال�دم يف األضحي�ة واهل�دي نوع م�ن أنواع القحُ

اإلسالم.

الســـــؤال
عىل  ردا  العرب  باملقاولني  للعاملني  احلج  تيسري  مجعية  سكرتري  السيد/ 
كتابكم املقيد برقم 160 سنة 1986 املتضمن أن حكومة اململكة العربية السعودية 
استحدثت نظاما لذبح اهلدي من الغنم وسلخه وجتميده آليا، ومؤدى هذا النظام 
أن يتقدم احلاج إىل أحد البنوك ويدفع له ثمن اهلدي ويتسلم منه إستامرة يتقدم هبا 
إىل مذبح آيل، ثم ينرصف، وتعني هذه الطريقة أن احلاج يوكل إدارة هذا املذبح يف 
ذبح هديه والترصف بتجهيزه وإرساله إىل بعض الدول اإلسالمية النامية باعتبارها 
صدقات وهدايا احلجيج إليها، وحيدث هذا دون أن يكون بإمكان احلاج احلصول 
عىل أي يشء من هديه ليأكله، وإن من نشاط مجعية تيسري احلج للعاملني باملقاولني 
العرب تنظيم بعثة للحج سنويا قوامها حوايل ثالثامئة حاج وهم منذ سفرهم إىل 

* فتوى رقم: 73 سجل: 118 بتاريخ: 17/ 7/ 1986 من فتاوى املستشار حممد جماهد محد )فرتة إنابة(.
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عودهتم حييون حياة مجاعية يف كل يشء، وإن من بني تنظيامهتم يف احلج تشكيل جلنة 
فيه  والترصف  ونحره  اهلدي  رشاء  يف  األعضاء  وتوكيالت  رغبات  تتلقى  للهدي 
بطريقة مجاعية أيضا، فهل جيوز هلذه اللجنة تسليم املذبح اآليل املذكور جزءا من 
الباقي  اهلدايا والصدقات من هدهيا، وخيصص  نسبة  يعادل  املجموعة  اهلدي هلذه 
ألكل املجموعة؟ وإذا جاز هذا الترصف فهل توجد نسبة حمددة من اهلدي ختصص 

للهدايا والصدقات وأخرى لألكل؟

اجلواب
إن اهلدي اسم ملا هيدى إىل احلرم ويذبح فيه، وهو من اإلبل والبقر والغنم، 
وأقل ما جيزئ عن الواحد شاة وجتزئ الناقة أو البقرة عن سبعة برشط أن يكون 
لكل واحد منهم سبعها إذا كان كل واحد من الرشكاء يريد القربة، وينقسم اهلدي 

إىل ثالثة أقسام:

األول: واجب العمل يف احلج والعمرة كهدي التمتع والقران، وكاهلدي 
الالزم لرتك واجب من الواجبات.

والثاين: هدي منذور: وهو واجب بالنذر.

والثالث: هدي تطوع: وهو ما تربع به املحرم.

يأكل  أن  اهلدي  لصاحب  يندب  أنه  عىل  احلنفي  املذهب  فقهاء  نص  وقد 
فيجوز  نسك  دم  ألنه  حمله؛  اهلدي  بلغ  إذا  فقط  والفداء  واملتعة  التطوع  هذا  من 
األكل منه بمنزلة األضحية، وحيث جاز له األكل منه فيستحب أن جيعله أثالثا، 
ّذِن ِف ٱنلَّاِس بِٱۡلَّجِ 

َ
فيأكل الثلث ويتصدق بالثلث وهيدي الثلث قال تعاىل: }َوأ

َمَنٰفَِع  ّلَِيۡشَهُدواْ  فَّجٍ َعِميٖق ٢٧   ِ
ُكّ تنَِي ِمن 

ۡ
يَأ ِ َضاِمرٖ 

ُكّ  ٰ َوَعَ تُوَك رَِجالاٗ 
ۡ
يَأ

نَۡعِٰمۖ 
َ
ٱۡل ٰ َما َرزََقُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ  ۡعلُوَمٍٰت َعَ يَّاٖم مَّ

َ
ِفٓ أ  ِ ٱۡسَم ٱلَّ لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ 

نُُذورَُهۡم  َوۡلُوفُواْ  َتَفَثُهۡم  ۡلَۡقُضواْ  ُثمَّ  ٱۡلَفقِرَي ٢٨  ٱۡلَآئَِس  ۡطعُِمواْ 
َ
َوأ ِمۡنَها  فَُكُواْ 
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وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق{ ]احلج: 27- 29[، وقال: }َوٱۡلُۡدَن َجَعۡلَنَٰها لَُكم  َوۡلَطَّ
ۖ فَإَِذا وََجَبۡت  ِ َعلَۡيَها َصَوآفَّ ِ لَُكۡم فِيَها َخرۡيۖٞ فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱلَّ ّمِن َشَعٰٓئِرِ ٱلَّ
ۡرَنَٰها لَُكۡم لََعلَُّكۡم  ۚ َكَذٰلَِك َسخَّ ۡطعُِمواْ ٱۡلَقانَِع َوٱلُۡمۡعَتَّ

َ
ُجُنوُبَها فَُكُواْ ِمۡنَها َوأ

َ ُلُوُمَها َوَل دَِمآؤَُها َوَلِٰكن َيَناُلُ ٱتلَّۡقَوٰى ِمنُكۡمۚ  تَۡشُكُروَن ٣٦ لَن َيَناَل ٱلَّ
ٱلُۡمۡحِسننَِي{   ِ َوبَّشِ َهَدىُٰكۡمۗ  َما   ٰ َعَ  َ ٱلَّ واْ  ُ تِلَُكّبِ لَُكۡم  َرَها  َسخَّ َكَذٰلَِك 
]احلج: 36- 37[، وقد صح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »ساق مائة بدنة يف حجة الوداع، ذبح منها 

بدنة،  كل  من  بضعة  يؤخذ  أن  أمر  ثم  الباقي،   É عيل  وذبح  بيده،  وستني  ثالثا 
فوضعت يف قدر ثم أكال من حلمها وَحَسَوا من مرقها«، وروى أنس É أنه كان 
قارنا، هذا وقد نص الفقهاء أيضا عىل أن عىل املهدي أن يتصدق بجلدها وليس له 
بيع يشء من حلومها وإن كان مما جيوز األكل منه، فإن باع شيئا أو أعطى اجلزار أجرًة 
َبَدلِِه، فاالقتصار عىل األكل  انتقلت إىل  منها فعليه أن يتصدق بقيمته؛ ألن القربة 
ۡطعُِمواْ{ داللة عىل أنه ال جيوز 

َ
ِمۡنَها َوأ واإلطعام الوارد يف قوله تعاىل: }فَُكُواْ 

بيع يشء من اهلدايا أو استبداله بالنقود، ويشهد لذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعيل É: »تصدق 
بجالهلا وخطهام وال تعط اجلزار منها«، فإذا مل جيز إعطاء اجلازر أجرته منها فأوىل 
أال جيوز بيع يشء منها؛ فاهلدي من شعائر اهلل جتب املحافظة عليها، أال وإن للشعائر 
يف نظر اإلسالم مكانة الفروض املقدسة، وعىل هذا اتفقت كلمة الفقهاء يف ذبائح 
احلج، ومل نر لواحد منهم خالفا يف ذلك نزوال عىل حكم اآليات الرصحية الواضحة 
الكريم  القرآن  فآيات  الدم،  بإراقة  اهلل  إىل  التقرب  املقصود وهو  للغرض  وحتقيقا 
الواردة يف سورة البقرة واملائدة واحلج التي تضمنت النص عىل اهلدي، واألحاديث 
الصحيحة الواردة يف األضحية واهلدي تقرر أن إراقة الدم نوع من أنواع القرب إىل 
اهلل سبحانه وتعاىل، وأهنا شعرية من شعائر اإلسالم التي اعتربها مظهرا من مظاهره 
العامة، وهلل سبحانه أن يتعبد عباده بام يشاء بام يدركون من حكمته وبام ال يدركون، 
فيجب علينا اتباع أمر اهلل احلكيم سواء َأَفِهْمنَا معنى حكمته يف ترشيعه أو مل نفهمها، 
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فطريق التقوى إنام هو يف تعظيم شعائر اهلل وااللتزام بام رشعه من األحكام }َذٰلَِكۖ 
ِ فَإِنََّها ِمن َتۡقَوى ٱۡلُقلُوِب{ ]احلج: 32[. ۡم َشَعٰٓئَِر ٱلَّ َوَمن ُيَعّظِ

ومما سبق يتضح أن هذه القربة ال تقوم وال تتحقق إال بذبح احليوان وإراقة 
دمه كام أراد اهلل تعاىل، وأن اهلل قد اْمَتنَّ عىل عباده فأباح هلم إذا نحروا هداياهم أن 
يأكلوا منها وأن يتصدقوا عىل الفقراء السائل منهم وغري السائل قال تعاىل: }فَإَِذا 
{: أي فإذا سقطت جنوهبا  ۡطعُِمواْ ٱۡلَقانَِع َوٱلُۡمۡعَتَّ

َ
وََجَبۡت ُجُنوُبَها فَُكُواْ ِمۡنَها َوأ

عىل األرض بعد نحرها فكلوا منها وأطعموا املحتاج، وإذا كان ذلك فإنه ال جيوز 
مطلقا لَِلْجنَة اهلدي املشار إليها -والتي تتلقى توكيالت أعضاء بعثة احلج يف رشاء 
 - اهلدي ونحره والترصف فيه بطريقة مجاعية- أن تفكر يف استقطاع جزء -مهام َقلَّ
من قيمة هدي البعثة وختصيصه ألكلها إقامة هلذا اجلزء املستقطع من ثمن اهلدايا 
أن  وذلك  السؤال-  من  املراد  هو  ذاك  -إذ  حملها  يف  نحرها  بعد  منها  األكل  مقام 
الفقهاء مجيعا يعتربون التعبد يف هذه املسألة بإراقة الدماء، ومل يكن يف كالِم واحٍد 
منهم ما يشري إىل جواز استبداهلا بالنقود، وما تريد أن تفعله اللجنة هو بعينه استبدال 
اهلدي بالنقود، وذلك كام وضح غري جائز رشعا، وإنام اجلائز هو األكل من اهلدي 
بعد نحره يف حمله، وإننا لو أبحنا ألنفسنا هذا النحو من التفكري والتغيري يف مثل هذه 
األحكام النفتح علينا باب التفكري يف التخيل عن األعداد والكيفيات التي طلبت 
يف كثري من العبادات، وبذلك ينفتح باب الرش عىل مرصاعيه وال يقف رضره عند 
واهلل  العاملني.  رب  رشعه  ترشيع  كل  إىل  لتعدى  بل  احلج،  وفدية  األضاحي  حد 

أعلم.
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ء؟ را
�ل����ب����ت ت ع��ل� ا

� �ل��ت���ص�د �م ا
أ
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أ
�ل�ع���مر�ت ا ا

املبـــــادئ
1 - العمرة مطلوبة يف العمر مرة ويستحب تكرارها تطوعا.

2 - قضاء مصالح وحاجات املسلمني املعدمني أوىل من العمرة.
3 - إذا اس�تطاع املس�لم أن ينفق يف وجوه اخلري والرب وعنده ما يستطيع به الذهاب 

ألداء العمرة فال مانع رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 301/ 1984 ميالدية املتضمن:

أن السائل بلغ من العمر مخسة ومخسني عاما وقام بأداء فريضة احلج عام 
78 ميالدية وحج مرة أخرى عام 1979 ميالدية ومنذ هذا التاريخ يقوم كل عام 

بأداء العمرة مع زوجته وجيد يف هذه الرحلة راحة نفسية.

ويقول: إنه قام بتبية مجيع أوالده وخترجوا من مجيع الكليات وينوي هذا 
العام أن يؤدي العمرة كسابق عهده، ولكن بمناقشة مع عامل جليل إمام وخطيب 
مسجد يف بورسعيد أفاده بأن أداءه هلذه العمرة ليس له أي معنى وخري له أن يرصف 
تكاليفها عىل أناس فقراء وأرسل إلينا بعد أن ختم سؤاله بقوله: إنني هبذه الرحلة 
عن  فضال  بالتجارة  يعمل  إنه  حيث  العام،  طول  العمل  عناء  من  نشاطي  أستعيد 
فضال  العمرة  ألداء  يذهب  هل  الرشع؟  حكم  فام  املقدسة،  األماكن  يف  العبادة 

وتطوعا كل عام أم ينفق تكاليفها عىل الفقراء؟

* فتوى رقم: 76 سجل: 120 بتاريخ: 7/ 2/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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اجلواب
ا{ ]البقرة: 125[، وقال  ۡمناٗ

َ
قال تعاىل: }ِإَوۡذ َجَعۡلَنا ٱۡلَۡيَت َمَثابَةاٗ ّلِلنَّاِس َوأ

ٌع«. وقال -صلوات اهلل وسالمه عليه-: »اْلُعْمَرُة  ٌة َفَمْن َزاَد َفَتَطوُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلـَحجُّ َمرَّ
وُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء إاِل اْلـَجنَُّة«. متفق عليه.  اَرٌة ملَِا َبْينَُهاَم، َواْلـَحجُّ اْلـَمرْبُ إىَِل اْلُعْمَرِة َكفَّ
معنى اآلية الكريمة السابقة: أن اهلل تعاىل جعل البيت احلرام مثابة للناس يعودون 
إليه  األرواح وحتن  إليه  تشتاق  اهلل جعله حمال  أن  أي  الذهاب عنه  بعد  إليه شوقا 
وال تقيض منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام استجابة من اهلل تعاىل لدعاء إبراهيم 
ۡف َِٔدةاٗ ّمَِن ٱنلَّاِس َتۡهوِٓي إَِلِۡهۡم{ ]إبراهيم: 

َ
-عليه السالم- يف قوله: }فَٱۡجَعۡل أ

37[ إىل أن قال: }َربََّنا َوَتَقبَّۡل ُدَعٓءِ{ ]إبراهيم: 40[ فهناك تطمئن األفئدة وترتاح 

النفوس وتزول اهلموم وتتنزل الرمحات وتغفر الزالت، ومعنى احلديث األول: أن 
احلج فرض عىل القادر املستطيع مرة واحدة يف العمر، فمن زاد فتطوع ونافلة يف 
التقرب إىل اهلل، وكذلك العمرة مطلوبة يف العمر مرة وتسمى احلد األصغر وهي 
ويستحب  يندب  بل  تكرارها  يكره  وال  حج،  دون  أرادها  ملن  أفضل  رمضان  يف 
تكرارها للحديث الثاين: »اْلُعْمَرُة إىَِل اْلُعْمَرِة... إلخ«. ألهنا كام ورد متحو الذنوب 
الفقراء  عىل  التصدق  بشأن  أما  مرات.  أربع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أداها  وقد  واخلطايا. 
َعْبًدا  َعْبٌد  َيْسُتُ  »اَل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  والبائسني فقد روى مسلم عن أيب هريرة عن 
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   Ñ عمر  أيب  وعن  اْلِقَياَمِة«.  َيْوَم  اهلل  ُه  َسَتَ إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ يِف 
َأِخيِه َكاَن اهلل يِف  ُيْسلُِمُه، َمْن َكاَن يِف َحاَجِة  َيْظلُِمُه َواَل  اْلـُمْسلِِم اَل  »اْلـُمْسلُِم َأُخو 
َوَمْن  اْلِقَياَمِة،  َيْوِم  ِمْن ُكَرِب  ُكْرَبًة  َعنُْه  َج اهلل  َفرَّ ُكْرَبًة  ُمْسلٍِم  َج َعْن  َفرَّ َوَمْن  َحاَجتِِه، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اْلِقَياَمِة« متفق عليه، وعن أيب هريرة عن  َيْوَم  ُه اهلل  َسَتَ ُمْسلاًِم  َسَتَ 
َس اهلل َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة،  ْنَيا َنفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ »َمْن َنفَّ
ُه اهلل يِف  ْنَيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َسَتَ ُمْسلاًِم َسَتَ َ اهلل َعَلْيِه يِف الدُّ َ َعىَل ُمْعرِسٍ َيرسَّ َوَمْن َيرسَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة، َواهلل يِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يِف َعْوِن َأِخيِه«. احلديث رواه مسلم  الدُّ
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وقال اهلل تعاىل: }َوٱۡفَعلُواْ ٱۡلَرۡيَ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن{ ]احلج: 77[. مما سبق يتبني 
أن احلج والعمرة ليسا واجبني عىل السائل بعد أداء احلج والعمرة األولني بل يكونان 
تطوعا ونافلة يف التقرب إىل اهلل، وقواعد الرشيعة وحكمة اهلل تعاىل يف توجيه عباده 
إىل فعل اخلري عىل أساس تقديم األهم واألصلح، وذلك يقتيض بأن يقدم السائل 
وأمثاله مصالح وحاجات إخوانه املسلمني املعدمني الذين هم يف مسيس احلاجة 
حاجة  هلل  فليس  الرضورية  حوائجهم  قضاء  عىل  به  يستعينون  وما  يؤوهيم  ما  إىل 
يف الطواف ببيته من شخص يرتك إخوانه البائسني فريسة للفقر واجلهل واملرض؛ 
ألن املسلمني مجيعا جيب أن يكونوا يدا واحدة يتعاونون عىل الرب والتقوى وإذا تأمل 
عضو من مجاعة املسلمني جيب عىل إخوانه املسلمني أن يتجاوبوا معه ليزيلوا أمله أو 
خيففوا عنه، وإننا نرى أنه من األوىل باألخ السائل ما دام قد وفقه اهلل وأدى حجة 
اإلسالم مرة، فأوىل به أن يوجه ما يفيض عن حاجته إىل أوجه اخلري واإلنفاق عىل 
الفقراء واملساكني. فنسأل اهلل تعاىل أن يضاعف له األجر والثواب فإن يرس اهلل عليه 
واستطاع أن ينفق يف وجوه اخلري والرب وعنده ما يستطيع به الذهاب ألداء العمرة 

مرة بعد مرة فال مانع رشعا.

وفقنا اهلل تعاىل إىل فهم ديننا عىل الوجه الصحيح وأهلمنا الرشد والقبول. 
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 37 -

�ل�ع���مر�ت و ا
أ
�ل�ح����ب ا ��� �ل��ل�ص����حر�م �ب�ا

أ
�لرا ء ا ��ط�ا ��ب

املبـــــادئ
1 - تغطية الرأس للمحرم باحلج أو بالعمرة من حمظورات اإلحرام.

2 - من غطى رأسه من الرجال بغطاء مالصق كالعاممة لزمته الفدية.
3 - تغطية الرأس إن كان لعذر وجبت الفدية عىل التخيري، ويكون ذلك بذبح شاة 
أو صيام ثالثة أيام أو طعام س�تة مس�اكني لكل مسكني نصف صاع من بر أو صاع 

من متر أو شعري وجيوز إخراج القيمة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 148/ 85 املتضمن أن السائل قد تم قبوله 
أثناء اإلحرام إلصابته  العام، وأنه ال يستطيع أن يكشف رأسه  يف قرعة احلج هذا 
برضبة شمس أثرت عىل صحته، كام أن حالته املالية ال تسمح بعمل فداء، فام حكم 

ذلك رشعا؟

اجلواب
اإلحرام  حمظورات  من  عمرة  أو  بحج  للمحرم  بالنسبة  الرأس  تغطية  إن 
أي حمرمات بسبب اإلحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء مالصق كالعاممة 
رُُءوَسُكۡم  َتۡلُِقواْ  }َوَل  تعاىل:  قال  الفدية.  لزمته  كالقرطاس  مالصق  غري  أو 
ِسهِۦ 

ۡ
أ ّمِن رَّ ى  ذاٗ

َ
أ بِهِۦٓ  ۡو 

َ
أ رِيًضا  ۥۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه َيۡبلَُغ   ٰ َحتَّ

]البقرة: 196[. هذا النص الكريم وإن  نُُسٖك{  ۡو 
َ
أ َصَدقٍَة  ۡو 

َ
أ ِصَياٍم  ّمِن  فَفِۡديَةٞ 

كان خاصا باحللق إال أن الفقهاء قد اتفقوا عىل إحلاق تغطية الرأس وتقليم األظافر 
والطيب ولبس املخيط به وأوجبوا فيها الفداء، والفدية يف هذه املحظورات واجبة 

* فتوى رقم: 168 سجل: 120 بتاريخ: 3/ 12/ 1985 من فتاوى املستشار حممد جماهد محد )فرتة إنابة(
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عىل التخيري فمن ارتكب حمظورا منها لزمته الفدية، وكان خمريا فيها إما بذبح شاة أو 
صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من قمح أو صاع 
من متر أو شعري أو زبيب، والصاع: قدحان وثلث بالكيل املرصي وذلك عند أيب 
حنيفة وهو ما نميل لأخذ به يف هذا، وجيوز إخراج قيمة ما وجب وتوزيعها عىل 
فقراء احلرم إذا تيرس ذلك، أما إن محل املحرم عىل رأسه شيئا كثوب استظل به أو 
استظل بشمسية فال بأس بذلك وال حرمة فيه ملا روت أم احلصني قالت: حججت 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص حجة الوداع، فرأيت بالال وأسامة أحدمها مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص آخذا بخطام 
وأبو  العقبة. رواه مسلم  احلر حتى رمى مجرة  ثوبه يسرته من  رافعا  ناقته واآلخر 

داود والنسائي.

يطيقه  ال  الذي  الشديد  احلر  اتقاء  يمكنه  إنه  للسائل:  فنقول  ذلك  وعىل 
بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به وال يغطيه، فإن كان ال بد من غطاء رأسه 
بطاقية أو بعاممة -كام ذكر- لزمته الفدية وهي كام سبق عىل التخيري إما أن يذبح 
شاة أو يصوم ثالثة أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع، 
أما وقد ذكر السائل أن حالته املالية ال تسمح بعمل فداء فيجوز له أن يصوم ثالثة 
أيام لتربأ ذمته، فإن عجز عن الفدية بصيام أو صدقة أو نسك ظلت ذمته مشغولة 
هبذه الفدية التي أوجبها اهلل عىل التخيري تيسريا عىل عباده حتى يتيرس له أداء واحدة 

منها، فإن عجز حتى مات فأمره مفوض إىل اهلل. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��س�ك �ل���م��ب�ا ء ا ا د
أ
�ت �ع��ب�د ا

أ
�ل���مرا ب ا

�ح��ت����
املبـــــادئ

1- للعاجز عن الرمي بنفسه ملرض أو حبس أن ينيب غريه لريمي عنه.
2- للمرأة أن تس�تعمل دواء لوقف دم احليض أثناء تأديتها املناس�ك، فإذا فاجأها 
ومل يستمر نزوله طوال أيام احليض بل ينقطع يف بعض أيام مدته عندئذ يكون هلا أن 

تطوف يف أيام االنقطاع.
3- جي�وز للم�رأة إذا فاجأها احليض قبل طواف اإلفاض�ة ومل يمكنها البقاء يف مكة 
إىل ح�ني انقطاع�ه أن تنيب غريها يف هذا الطواف، وأج�از بعض الفقهاء للحائض 

دخول املسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل.

الســـــؤال
السائل  أن زوجة  املتضمن  برقم 172/ 1987  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
سوف تؤدي فريضة احلج هذا العام. ويسأل: إذا فاجأهتا العادة الشهرية أثناء أداء 

املناسك فامذا تفعل؟

اجلواب
إن العاجز عن الرمي بنفسه ملرض أو حبس له أن ينيب غريه لريمي عنه؛ 
ألن اإلنابة جائزة يف أصل احلج، فكذلك يف أبعاضه، وكام أن اإلنابة يف احلج إنام 
جتوز عند العلة التي ال يرجى زواهلا فكذلك اإلنابة يف الرمي، لكن النظر هنا إىل 
دوامها إىل آخر وقت الرمي، وكام أن النائب يف أصل احلج ال حيج عن املنيب إال 

* فتوى رقم: 141 سجل: 121 بتاريخ: 18/ 5/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 40 -

بعد حجه عن نفسه، فالنائب يف الرمي ال يرمي عن املنيب إال بعد أن يرمي عن 
نفسه)1).

وخترجيا عىل هذا جيوز للمرأة إذا فاجأها احليض قبل طواف اإلفاضة ومل 
يمكنها البقاء يف مكة إىل حني انقطاعه أن تنيب غريها يف هذا الطواف عىل أن يطوف 
عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوي الطواف عنها، وهلا أن تستعمل دواء لوقف 
دم احليض أثناء تأديتها املناسك، فإذا فاجأها ومل يستمر نزوله طوال أيام احليض 
هذا  االنقطاع.  أيام  يف  تطوف  أن  هلا  يكون  عندئذ  مدته  أيام  بعض  يف  ينقطع  بل 
وقد أجاز بعض الفقهاء احلنابلة والشافعية للحائض دخول املسجد للطواف بعد 
إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى ال يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث 
املسجد، وال يشء عليها يف هذه احلال باعتبار حيضها مع ضيق الوقت واالضطرار 
للسفر من األعذار الرشعية، وقد أفتى كل من اإلمام ابن تيمية وابن القيم بصحة 
طواف احلائض طواف اإلفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها برشط أن تعصب 

موضع خروج الدم حتى ال ينزل منها يشء يف املسجد وقت الطواف.

النفاس وحيول بينها وبني  ملا كان ذلك فإن املرأة التي يفاجئها احليض أو 
طواف اإلفاضة مع تعذر البقاء بمكة حتى يرتفع عذرها أن تسلك أي طريق من 

الطرق السالف ذكرها. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1)  انظر فتح العزيز للرافعي الكبري الشافعي - كتاب احلج.
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��تر
�ل�عب �ل�ع���مر�ت �ع��ب ا ء ا ا د

أ
�م وا �حرا �ت الاأ �م��ت��ت�ا

املبـــــادئ
1- م�ن كان بمك�ة س�واء كان من أهله�ا أم ال فميقاته نفس مكة بالنس�بة ملن يريد 
احلج، وأما من يريد العمرة فميقاته أن خيرج إىل احلل، واألفضل أن يكون من أدنى 

احلل وهو التنعيم.
2- إذا س�افر الشخص إىل األرايض احلجازية قاصدا أداء مناسك العمرة وقد نزل 
باملدينة أوال وأحرم من ميقات أهل املدينة ذي احلليفة فإن إحرامه يكون قد وقع يف 

حمله وليس له أن يتجاوزه بدون إحرام ليحرم من ميقات أهل مرص.
3- جيوز ملن أدى العمرة عن نفس�ه أن يؤدهيا عن غريه س�واء أكان الغري حيا أم ميتا 
بعد أن خيرج إىل احلل؛ ليحرم من هناك، وليس بالزم أن تكون هناك نفقات جديدة 

عن هذا الغري.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 173 سنة 1988 املتضمن:

وذكر  الفائت  رمضان  شهر  يف  العمرة  مناسك  بأداء  قام  السائل  أن  أوال: 
بأنه أحرم من بلدة ذي احلليفة وهي مكان إحرام أهل املدينة ويسأل: هل يشتط 
التي هي ميقات أهل مرص؛ لكونه من أهل مجهورية مرص  اإلحرام من بلدة رابغ 

العربية؟

ألداء  جديدة  نفقات  يشتط  وهل  الغري؟  عن  العمرة  أداء  كيفية  ما  ثانيا: 
ميقات  إىل  ثم خرج  لنفسه  العمرة  أدى  فيمن  الدين  الغري؟ وما حكم  العمرة عن 

إحرام أهل مكة -التنعيم- وأدى عمرة عن الغري؟

* فتوى رقم: 182 سجل: 123 بتاريخ: 30/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
زمانية  ومواقيت  مكانية  مواقيت  لإلحرام  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
وهي  العمرة  أو  احلج  أراد  من  منها  حيرم  التي  األماكن  هي  املكانية:  فاملواقيت 
ختتلف باختالف اجلهات، فميقات أهل املدينة وكل من جاء يريد احلج أو العمرة 
»ذو احلليفة« وتسمى اآلن »آبار عيل«، وميقات أهل مرص وبعض البالد »اجلحفة« 
وهي قرب »رابغ« التي يتم اإلحرام منها اآلن، وهناك ثالثة مواقيت مكانية أخر 
لسنا يف حاجة إىل ذكرها اآلن، فإذا ما وصل مريد احلج أو العمرة إىل أي ميقات 
من هذه املواقيت اخلمسة سواء كان من أهلها أو من غريها حيرم عليه أن يتجاوزها 
ميقات  حينئذ  فميقاهتم  أوال  املدينة  إىل  سافروا  لو  مثال  مرص  فأهل  إحرام  بدون 
أهل املدينة، وهو ذو احلليفة -آبار عيل-، وأما بالنسبة ملن كان بمكة سواء كان من 
أهلها أم ال فميقاته نفس مكة بالنسبة ملن يريد احلج، وأما بالنسبة ملن يريد العمرة 
فميقاته أن خيرج إىل احلل، واألفضل أن يكون من أدنى احلل وهو التنعيم؛ ملا كان 
ذلك وكان السائل قد سافر إىل األرايض احلجازية قاصدا أداء مناسك العمرة وقد 
نزل باملدينة أوال، وأنه قد أحرم من ميقات أهل املدينة ذي احلليفة -آبار عيل- فإنه 
واحلالة هذه يكون إحرامه قد وقع يف حمله وليس له أن يتجاوزه بدون إحرام ليحرم 
من ميقات أهل مرص، وأما بالنسبة لكيفية أداء العمرة عن الغري فقد نص الفقهاء 
عىل أنه جيوز لإلنسان أن يعتمر عن غريه سواء أكان الغري حيا أم ميتا، ويقول يف 
ثم  مني،  اللهم يرسها يل وتقبلها  العمرة عن فالن وأحرمت هبا،  نويت  إحرامه: 
يطوف بالبيت سبعا ويسعى بني الصفا واملروة سبعا، ثم حيلق أو يقرص، كام نص 
الفقهاء عىل أنه جيوز ملن أدى العمرة عن نفسه أن يؤدهيا عن غريه بعد أن خيرج إىل 
احلل؛ ليحرم من هناك، وليس بالزم أن تكون هناك نفقات جديدة عن هذا الغري. 

وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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و��
أ
�ل�ح����ب ا �م ا

أ
وا�ب ا �لرب ا

املبـــــادئ
1- احل�ج ف�رض الزم عىل كل مس�تطيع، ووجوبه عىل الفور عن�د اجلمهور، وعىل 

الرتاخي عند بعضهم.
2- إن كان الزواج واجبا عىل الش�خص فهو من حاجاته الرضورية التي تقدم عىل 

احلج، وإن كان مندوبا له قدم احلج عليه رضورة تقديم الواجب عىل املندوب.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 431/ 1988 املتضمن أن السائل بيت النية 
عىل الزواج يف صيف 1988 وقضاء احلج يف صيف 1989، وذكر بأنه مل يتم الزواج 
يف املوعد املحدد له؛ لعدم استعداد والد العروس ماديا فتم التأجيل، ويسأل عن: هل 

األوىل الزواج، أم أداء فريضة احلج يف عام 1989 وتأجيل اآلخر إىل عام 1990؟

اجلواب
 ِ }َوِلَّ ال شك أن احلج فرض الزم عىل كل مستطيع كام قال اهلل تعاىل: 
]آل عمران: 97[، ووجوبه  َسبِيل{  إَِلۡهِ  ٱۡسَتَطاَع  َمِن  ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  َعَ 
عىل الفور عند مجهور الفقهاء وحيرم تأخريه عن أول فرصة له. والزواج مرشوع 
ومرغوب فيه باآليات واألحاديث الكثرية غري أن الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبا 
وقد يكون مندوبا فيصري واجبا عىل من وجد نفقته وقدر عىل تبعاته وخاف العنت 
أي الوقوع يف الفاحشة إن مل يتزوج، ويكون مندوبا إن قدر عليه ومل خيف العنت إن 
مل يتزوج بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة 
إن أخر الزواج، وعىل ذلك نقول: إن كان الزواج واجبا قدمه عىل احلج؛ ألنه لو مل 

* فتوى رقم: 16 سجل: 124 بتاريخ: 25/ 1/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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يتزوج وقع يف الفاحشة، واحلج يكون واجبا عىل املستطيع ومن االستطاعة وجود 
هذه  مثل  يف  الزواج  الرضورية  حاجاته  ومن  الرضورية،  حاجاته  عن  زائد  مال 
أخره  لو  يعني  األئمة  بعض  عند  الرتاخي  عىل  واجب  احلج  أن  وبخاصة  احلالة، 
سنة ال يأثم، وإن كان الزواج مندوبا له قدم احلج عليه رضورة تقديم الواجب عىل 

املندوب. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ك��ت
�ل��ت �ل�ح����ب �م��ب ا ر�ت���ب ا ����م���م �م���ص�ا �حب

املبـــــادئ
1- يبدأ من الرتكة قبل توزيعها بنفقة جتهيز امليت وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه، ثم 

تقسم الرتكة عىل الورثة.
2- إذا كان املت�وىف قد أوىص بأداء فريضة احلج عنه فإنه يس�تقطع من تركته املقدار 
ال�ذي أنفق يف تأدية هذه الفريضة يف ح�دود ثلث الرتكة. أما إذا مل يوص فيعترب من 
ق�ام ب�أداء فريضة احلج عنه متربعا وغري ملزم للورث�ة إال إذا كانوا قد أذنوا له بأداء 

الفريضة عن املتوىف.

الســـــؤال
 ،1989  /1  /26 يف   1989 سنة   38 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
جيوز  فهل  وفاته،  بعد  آخر  عن  احلج  فريضة  أدى  فيمن  الرشعي  احلكم  املتضمن 
له احلصول عىل مال من تركته مساويا ملا أنفقه مقابل تأدية فريضة احلج نيابة عنه؟ 

وهل خيتلف األمر يف حالة الوصية وعدمها؟

اجلواب
إذا مات امليت تعلق برتكته احلقوق اآلتية:

أوال: جتهيز امليت من وقت وفاته حتى دفنه.

ثانيا: سداد ديونه.

ثالثا: تنفيذ وصاياه، فإذا كان املتوىف قد أوىص بأداء فريضة احلج عنه فإنه 
يستقطع من تركته املقدار الذي أنفق يف تأدية هذه الفريضة يف حدود ثلث الرتكة. 

* فتوى رقم: 33 سجل: 124 بتاريخ: 11/ 2/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أما إذا مل يوص فيعترب من قام بأداء فريضة احلج عنه متربعا وغري ملزم للورثة، وال 
جيوز مطالبتهم بيشء إال إذا كانوا قد أذنوا له بأداء الفريضة عن املتوىف، ثم تقسم 

الرتكة عىل ورثته الرشعيني حسب األنصبة لكل وارث رشعا.

هذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت �ل��ب�مرا رم�ت ا
املبـــــادئ

1- رمي مجرة العقبة قبل أذان فجر يوم العارش صحيح عىل رأي بعض الفقهاء.
2- رم�ي اجلمرات يف أيام الترشي�ق الثالثة: اجلمهور عىل أن أول وقت الرمي فيها 
يبدأ من زوال الش�مس، وقد أجاز بعض الفقه�اء رمي اجلمرات فيها من الفجر ال 

قبله.
3- مجيع األوقات مناسبة للنزول من منى إىل مكة بعد متام الرمي.

الســـــؤال
أثناء  السائلة  أن  املتضمن   1990  /158 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
تأديتها لفريضة احلج وكلت ابن أختها عنها يف رمي مجرة العقبة وتم الرمي قبل أذان 
فجر يوم العارش من ذي احلجة بحوايل نصف ساعة وبعد الرمي مبارشة تركوا ِمنَى 
إىل مكة املكرمة ثم عادوا إليها بعد أدائهم لصالة العرص وظلوا هبا إىل حوايل الساعة 
الواحدة صباحا، وكانوا قد رموا اجلمرات الثالث ليال، ثم بعد الرمي مبارشة عادوا 
إىل مكة مرة أخرى حتى أداء صالة العرص يف احلرم وعادوا إىل منى، وبعد وصوهلم 
إليها غربت عليهم الشمس وهم يستقلون األوتوبيس نتيجة لشدة الزحام ومكثوا 
بمنى حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم الثاين من أيام الترشيق -الثاين عرش من 
ذي احلجة- وقد أمتوا الرمي يف هذا الوقت من الليل ثم عادوا إىل مكة املكرمة قبل 

رشوق الشمس. وتسأل:

1- هل الرمي صحيح أم حدث خطأ؟ وإذا كان فام هي الوسيلة لتصحيحه؟

2- ما هو ميعاد الرمي الصحيح مع مالحظة شدة الزحام؟

* فتوى رقم: 12 سجل: 126 بتاريخ: 2/ 5/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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3- ما هو الوقت املناسب للنزول من منى إىل مكة بعد متام الرمي؟

4- هل جيوز دفع قيمة اهلدي إىل البنك اإلسالمي للتنمية بمكة املكرمة قبل 
وقفة عرفات بأيام قليلة ليقوم برشاء اهلدي وذبحه بالنيابة عن السائلة؟

اجلواب
املقرر فقها أنه إذا عجز احلاج عن رمي اجلامر بنفسه ملرض أو لعذر مانع يف 
وقته فيجوز له أن يوكل من يرمي عنه بعد رميه عن نفسه، وإن زال العذر ووقت 
الرمي باٍق فاألفضل له أن يرمي بنفسه، كام أن من املقرر فقها أن رمي اجلمرات من 
واجبات احلج، وأن من ترك رميها يف األيام كلها أو بعضها فعليه دم واحد وحجه 
صحيح، وأن املبيت بمنى يف ليايل أيام النحر من سنة احلج ال جيب برتكه يشء، فإن 

مل يبت احلاج بمنى يف تلك الليايل فال يلزمه يشء وحجه صحيح أيضا.

هذا وأما أول وقت رمي اجلمرات يف األيام كلها فبالنسبة لرمي مجرة العقبة 
بعد  من  رميها  جيوز  »إنه  عنه:  املشهور  يف  وأمحد  الشافعية  قال  فقد  النحر  يوم  يف 
النحر  ليلة  سلمة  أم  »أرسل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن   Ö عائشة  حلديث  النحر  ليلة  نصف 

فرمت قبل الفجر ثم أفاضت« احلديث. أخرجه أبو داود والبيهقي«.

وأما بالنسبة لرمي اجلمرات يف أيام الترشيق الثالثة فاجلمهور عىل أن أول 
وقت الرمي فيها يبدأ من زوال الشمس، وقد أجاز بعض الفقهاء رمي اجلمرات 
فيها من الفجر ال قبله. وبناء عىل ما تقدم يكون رمي مجرة العقبة من السائلة قبل 

أذان فجر يوم العارش بنصف ساعة صحيحا عىل رأي بعض الفقهاء.

وأما الرمي الذي وقع منها يف يوم احلادي عرش والثاين عرش فغري صحيح 
تبعث  أن  يلزمها  أنه  إال  السائلة صحيح  املرشوع وحج  وقته  قبل  لوقوعه  رشعا؛ 

بقيمة شاة إىل مكة مع من تثق به لرشائها وذبحها هناك نيابة عنها.
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وأما بالنسبة للوقت املناسب للنزول من منى إىل مكة بعد متام الرمي فجميع 
األوقات مناسبة للرجوع إىل مكة بعد إمتام الرمي وما فعلته السائلة من دفع ثمن 
اهلدي إىل البنك اإلسالمي للتنمية بمكة املكرمة قبل وقفة عرفات بأيام ليتوىل هو 

رشاء اهلدي وذبحه نيابة عنها فهو صحيح رشعا وال يشء فيه.

وهبذا يعلم اجلواب عام ورد بالطلب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��تر
�ل�عب �ب �ع��ب ا

�ح

املبـــــادئ
1- جيوز لإلنسان أن حيج عن والديه وأن ينيب من حيج عنهام.

الســـــؤال
حج  السائل  أن  املتضمن   1990  /299 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
عن نفسه عام 1983 وقد ذهب إىل السعودية للعمل وحج عن والده املتوىف سنة 
أيضا؛ ألنه هو  املتوىف  أن حيج عن جده ألبيه  يريد  املايض، وكان  العام  1409 يف 
الذي رباه بعد وفاة والده وزواج والدته بآخر، وقد طلبت منه والدته أن حيج عنها؛ 
بيان  أداء فريضة احلج وإن كانت قادرة ماليا. وطلب  ألهنا غري قادرة صحيا عىل 

احلكم الرشعي يف ذلك، ومن جيب عليه أن حيج له أوال من جده لوالده ووالدته؟

اجلواب
يرى فقهاء املذاهب الثالثة احلنفي والشافعي واحلنبيل أن احلج مما تقبل فيه 
اإلنابة، فيجوز للمريض العاجز عجزا مستمرا عن حج الفرض أن ينيب من حيج 
عنه، ويشرتط جلواز هذه النيابة أن تكون نفقة املأمور باحلج يف مال العاجز، والنفقة 
ما حيتاج إليه يف احلج من مصاريف السفر والطعام والرشاب واملالبس والسكن 
النائب قد أدى احلج عن نفسه، كام  العاجز، ويكون  النائب احلج عن  ينوي  وأن 
ينص فقهاء املذهب احلنفي عىل أنه لو تربع أي شخص باحلج عن الغري من مال 
نفسه جيزئ ذلك عن املحجوج عنه، ونص فقهاء املذهب احلنبيل عىل أنه يستحب 
أن حيج اإلنسان عن والديه إذا كانا ميتني أو عاجزين؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »أمر أبا رزين 
العقييل حني سأله قائال: إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن 

* فتوى رقم: 104 سجل: 126 بتاريخ: 25/ 7/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: حج عن أبيك واعتمر« وروي عن ابن عباس - ريض اهلل عنه- أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حج عن أبويه أو قىض عنهام مغرما بعث يوم القيامة مع 
األبرار« وروى جابر É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حج عن أبيه وأمه فقد قىض 
عنه حجته وكان له فضل عرش حجج« ومن هذه النصوص نرى أنه جيوز لإلنسان 

أن حيج عن والديه وأن ينيب من حيج عنهام.

أما ما ذكره السائل من قوله: هل حيج عن جده ألبيه املتوىف ألنه هو الذي 
رباه بعد وفاة والده اعرتافا بجميله عليه أو حيج عن أمه العاجزة عن احلج صحيًّا 
والقادرة ماليًّا نقول: ينبغي له أن حيج عن جده أوال، ولوالدته أن تنيب من حيج 
عنها من ماهلا اخلاص أو يتربع هو يف احلج عنها يف عام قابل. ومن هذا يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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��تر
�ل�عب �ل�ع���مر�ت �ع��ب ا ء ا ا د

أ
ا

املبـــــادئ
1- جيوز أداء العمرة عن املريض الذي ال يستطيع الذهاب إىل مكة ألدائها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 635 لسنة 1991 واملتضمن السؤال اآليت: 
هل جيوز أداء العمرة لفرٍد حّي؟ علام بأنه مريض مرضا عجزيا -مستعصًيا-، وعلام 
بأن الذي يريد أداء العمرة مقيم يف اململكة العربية السعودية، وبالنسبة له فقد أدى 

الفرائض أي العمرة واحلج.

اجلواب
من املنصوص عليه فقها أنه جيوز أداء العمرة عن املريض الذي ال يستطيع 
الذهاب إىل مكة ألدائها، فقد روي عن أيب رزين العقييل أنه أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
أبيك  عن  حج  قال:  الظعن  وال  العمرة  وال  احلج  يستطيع  ال  كبري  شيخ  أيب  »إن 
واعتمر« رواه اخلمسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه 
الرتمذي، ويف واقعة السؤال إذا كان احلال كام ورد بالسؤال من أن هذا املريض قد 
مرض مرضا حال بينه وبني الذهاب ألداء العمرة، فإنه جيوز له أن ينيب غريه عنه 

يف أدائها.

ومن هذا يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

 

* فتوى رقم: 255 سجل: 128 بتاريخ: 12/ 11/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ل�ع���مر�ت �ل��ت����ح��ل�ل �م��ب ا �ت ا
���ص��تر ��ب

�ل��ت��ت ح��ل�م �ترك ا
املبـــــادئ

1- التقصري بالنسبة للمرأة من واجبات احلج والعمرة إذا تركته فإنه جيرب بدم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 814 سنة 1991 املتضمن أن شخصا قال 
العمرة،  لزوجته عن جهالة منه: إن احلريم جيوز هلن عدم قص شعرهن بعد أداء 
فأطاعته الزوجة ومل تقص شعرها وعادت دون حلق أو تقصري. وطلب بيان احلكم 

الرشعي يف ذلك.

اجلواب
احللق للرجل والتقصري بالنسبة للمرأة من واجبات احلج والعمرة، وعىل 
ذلك إذا تركه احلاج أو املعتمر فحجته أو عمرته صحيحة ولكن عليه دم؛ ألن الدم 
جيرب ترك هذا الواجب، ويف واقعة السؤال: عمرة السيدة املسؤول عنها صحيحة 
رشعا وجيرب عدم تقصريها لشعرها للتحلل من اإلحرام بذبح شاة يف احلرم املكي.

وبام ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 371 سجل: 128 بتاريخ: 23/ 12/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ل�ح����ب �ل��ت�ب ا �ل��ت��برع ��ب�ت��ك�ا ا
املبـــــادئ

1- إطع�ام اجلائع وكس�وة العاري وم�داواة املريض الذي مل جيد ما يعالج به نفس�ه 
أعظم عند اهلل وأثوب من حج التطوع.

الســـــؤال
السائلة قد  املقيد برقم 180 لسنة 1992 املتضمن أن  اطلعنا عىل الطلب 
بحجة  حياهتا  ختتم  أن  وتريد  سنة-   22 منذ  -أي   1970 عام  احلج  فريضة  أدت 
قد  ابنها  أمه، ولكن  إن احلاج يرجع كام ولدته  استجد من ذنوب حيث  ما  تغسل 
أشار عليها بأن توزع تكاليف احلج عىل الفقراء واملساكني وسوف يعطيها اهلل من 
احلسنات ما يغسل ذنوهبا. وتطلب السائلة بيان احلكم الرشعي، هل التربع بتكاليف 
احلج يكون فيه غسل لذنوهبا وتصبح كام ولدهتا أمها عند عودهتا من احلج، أم أن 

احلج أفضل؟

اجلواب
من املقرر رشعا أن احلج ركن من أركان اإلسالم فرضه اهلل سبحانه وتعاىل 
ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت  عىل املستطيع استطاعة مالية وصحية فقال تعاىل: }َوِلَّ
َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيل{ ]آل عمران: 97[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »بني اإلسالم عىل مخس« 
قال  ومسلمة،  مسلم  كل  عىل  العمر  يف  واحدة  مرة  فرض  وقد  احلج،  منها  وعد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أهيا الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا. فقال رجل: أكل عام 
يا رسول اهلل؟ فسكت ملسو هيلع هللا ىلص حتى قاهلا ثالثا، ثم قال رسول اهلل عليه الصالة والسالم: 

* فتوى رقم: 16 سجل: 129 بتاريخ: 1/ 3/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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لو قلت نعم لوجبت، وملا استطعتم«، وقال ملسو هيلع هللا ىلص جوابا ملن سأله عن احلج: أيف كل 
عام أم مرة واحدة؟ فقال: »ال بل مرة واحدة فام زاد فهو تطوع«.

ويف واقعة السؤال: نقول للسائلة ما دمت قد أديت هذه الفريضة من قبل 
فيكون حجك بعد ذلك تطوعا ونافلة يف التقرب إىل اهلل سبحانه، وقواعد الرشيعة 
األهم  تقديم  أساس  عىل  اخلري  إىل  عباده  توجيه  يف  تعاىل  اهلل  وحكمة  اإلسالمية 
ثانية ملن هم يف  به مرة  السائلة ما أعدته من مال للحج  بأن تقدم  واألنفع تقتيض 
إليه من الفقراء واملساكني واملحتاجني وذوي احلاجات، فإن إطعام  أمس احلاجة 
اجلائع وكسوة العاري ومداواة املريض الذي مل جيد ما يعالج به نفسه أعظم عند اهلل 
وأثوب من حج التطوع، وإنام األعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
J
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�ىت �ل����د �ب� ا و��ت��ت دب
املبـــــادئ

1- املختار  للفتوى هو مذهب الش�افعي ال�ذي جييز ذبح اهلدي من وقت اإلحرام 
باحلج.

الســـــؤال
أدى  السائل  أن  واملتضمن   1993  /188 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
فريضة احلج متمتعا نوى العمرة من املطار، وقام بأداء املناسك -طواف وسعي-، 
وحتلل وكان معه مندوب عن اجلمعية مجع قيمة اهلدي من األفراد، وذهب إىل املذبح 
ونحر اهلدي قبل الوقوف بعرفة، واعتض عىل الذبح قبل الوقوف بعرفات فقال 
له: إن الذبح بعد مناسك العمرة مبارشة، وتوجد فتوى من دار اإلفتاء املرصية تبيح 
قائام  بأنه سأل شيخا  الوقوف بعرفات، علام  العمرة مبارشة وقبل  بعد  ذبح اهلدي 

بالتدريس باحلرم فقال ال جيوز. والسؤال هل عليه هدي آخر أم ال؟

اجلواب
احلنابلة قالوا: ابتداء وقت ذبح اهلدي بجميع أنواعه يوم العيد بعد الصالة 
ولو قبل اخلطبة، واألفضل أن يكون بعدها وآخره آخر اليوم الثاين من أيام الترشيق 
وهو الثالث من يوم النحر، وأيام النحر ثالثة: يوم العيد وتالياه، ويكره ذبحه ليلة 
الثاين والثالث من أيام العيد، واألفضل ذبحه يف اليوم األول، وإن ذبح قبل وقته مل 
جيزئه ووجب عليه بدله، وإن فات وقته فإن كان تطوعا سقط عنه، وإن كان واجبا 
ذبحه قضاء، وأما مكان ذبحه فهو احلرم، فيجزئ نحره يف أي ناحية منه، إال أن 

* فتوى رقم: 201 سجل: 131 بتاريخ: 7/ 4/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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األفضل للمعتمر أن ينحره عند املروة، وللحاج أن ينحره بمنى، فإن نحره يف غري 
احلرم فال جيزئ إال إذا أعطب قبل الوصول فينحره يف مكان عطبه.

احلنفية قالوا: يتعني أيام النحر الثالثة يوم العيد وتالياه لذبح هدي القران 
والتمتع، ويكون الذبح بعد رمي مجرة العقبة كام تقدم، فإن ذبح قبل أيام النحر مل 
جيزئه، وإن ذبح بعدها أجزأه، وعليه هدي لتأخري الذبح عن أيام النحر، ومكان 

ذبح اهلدي مطلقا فهو احلرم.

الشافعية قالوا: إن اهلدي الواجب عىل املتمتع وقت إحرامه باحلج، وجيوز 
تقديمه عىل اإلحرام باحلج إذا فرغ من عمرته، وال أخر لوقته، واألفضل ذبحه يوم 
النحر، أما مكان ذبحه فهو احلرم فال جيوز ذبحه بغريه، فحيث نحر اهلدي أجزأه يف 
أي جزء من أجزاء احلرم إال أن السنة للمعتمر أن ينحره بمكة؛ ألهنا موضع حتلله، 

واألفضل عند املروة.

املالكية قالوا: ابتداء نحر اهلدي يوم العيد، ويندب أن يكون بعد رمي مجرة 
العقبة، ويدخل وقت الرمي من طلوع فجر يوم النحر، ويندب تأخريه إىل أن تطلع 
الشمس، ويمتد إىل آخر اليوم الثالث من أيام العيد، فأيام النحر ثالثة: يوم العيد 

وتالياه، ولو فاتت هذه األيام الثالثة ذبحه أيضا، وأما مكان ذبحه فهو منى.

والذي نختاره يف هذه الفتوى هو مذهب الشافعي الذي جييز ذبح اهلدي 
سبحانه  واهلل  آخر.  هدي  املتمتع  هذا  عىل  فليس  وهبذا  باحلج.  إحرامه  وقت  من 

وتعاىل أعلم.
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����ت ���ب ��ت�� ������ث
ل ��ب �ل�ح����ب �م��ب �م�ا ا

املبـــــادئ
1- قال فقهاء مذاهب األئمة أيب حنيفة ومالك والش�افعي: إن احلج بامل حرام أو 
مغصوب أو فيه شبهة احلرام يقع صحيحا وتسقط به الفريضة، وإن كان عىل احلاج 
إث�م إنفاقه يف طاع�ة اهلل، ولكن فقهاء مذهب اإلمام أمحد ب�ن حنبل قالوا: إن احلج 

باملال احلرام أو املغصوب ال يسقط الفريضة.
2- رهن الش�خص أرضا زراعية ينتفع صاحب املال بإيراد هذه األرض، أو يأخذ 
قرضا من البنك بفائدة هذا الترصف تش�وبه احلرمة، وعليه أن يتحرى املال احلالل 

ليحج منه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 291/ 1993 واملتضمن أن السائل يملك 
مساحة من األرض الزراعية تقدر بنحو ثالثة أفدنة، وله دخل ثابت من وظيفته، 
وله أوالد يف خمتلف مراحل التعليم، وأن إيراد األرض الزراعية ومرتبه من وظيفته 
يكفيه للمعيشة ويبقى منها جزء بسيط كل عام، وأنه عزم عىل أداء حج البيت احلرام 
هذا العام، واملبلغ املتبقي من إيراد األرض الزراعية واملرتب ال يكفي ألداء فريضة 
احلج، فهل يصح أن يرهن جزءا من األرض وحيج بمبلغ الرهن؟ علام بأن صاحب 
املال يأخذ األرض مقابل املبلغ دون أن يعطيه شيئا من اإليراد حلني سداد املبلغ، أم 
يقوم بأخذ قرض من البنك بضامن األرض الزراعية بفائدة 19%، وحني يتيرس املال 
يقوم بسداد املبلغ؟ أم تسقط عنه فريضة احلج حلني توفري املبلغ الالزم للحج من 

باقي الدخل كل عام؟

* فتوى رقم: 246 سجل: 131 بتاريخ: 8/ 5/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
ِحجُّ  ٱنلَّاِس  َعَ   ِ }َوِلَّ احلج:  فريضة  يف  قال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إن 
ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيل{ ]آل عمران: 97[. واالستطاعة أن يكون املسلم 
مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ملا يبلغه احلج فاضال عن نفقة من تلزمه حلني عودته، 
له  وإن وهب  احلج،  يلزمه  مل  مال  للمكلف  يكن  مل  إذا  أنه  الفقهاء عىل  اتفق  وقد 
أجنبي ماال؛ ليحج منه مل يلزمه قبوله إمجاعا، وقال فقهاء مذاهب األئمة أيب حنيفة 
ومالك والشافعي إن احلج بامل حرام أو مغصوب أو فيه شبهة احلرام يقع صحيحا 
وتسقط به الفريضة، وإن كان عىل احلاج إثم إنفاقه يف طاعة اهلل؛ ألن اهلل سبحانه 
ُمواْ ٱۡلَبِيَث  وتعاىل طيب يقبل الطيب كام تشري إىل ذلك اآلية الكريمة: }َوَل َتَيمَّ
قالوا  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  فقهاء  ولكن   .]267 ]البقرة:  تُنفُِقوَن{  ِمۡنُه 
الفريضة، وملا كان  املغصوب ال يسقط  أو  باملال احلرام  إن احلج  املوضوع  يف هذا 
البادي من السؤال أنه يريد أن يرهن أرضا زراعية وينتفع صاحب املال بإيراد هذه 
األرض، أو يأخذ فرضا من البنك بفائدة 19 % فإن هذا الترصف تشوبه احلرمة، 
السؤال. واهلل  يعلم اجلواب عن  ليحج منه. وهبذا  املال احلالل  يتحرى  أن  وعليه 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت �ل��ب�مرا �ت رم�ت ا
�ل��توك�ت�ل ��ب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- الوكالة يف رمي اجلامر جائزة.

2- إذا عل�م امل�وِكل أن موكله مل يقم بالرمي عنه فعىل م�ن قبل التوكيل إثم وذنب، 
وعىل املوِكل ذبح شاة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 704/ 94 واملتضمن أن السائل يقول: أقيم 
وأدينا  العام  هذا  باحلج  اهلل  أكرمنا  وقد  بالسعودية،  الرياض  بمدينة  وزوجتي  أنا 
وكلتني  وقد  يومني،  يف  متعجلني  كنا  عرش  الثاين  اليوم  يف  أنه  إال  كاملة،  مناسكه 
الزحام كان شديدا جدا،  الرمي، ولكن  إىل مكان  هلا وتوجهت  أرمي  أن  زوجتي 
الزحام، وبصعوبة شديدة استطعت أن أرمي اجلمرة  فيه أموات من شدة  ويوجد 
الصغرى وحاولت الوصول إىل الوسطى فلم أستطع فتكت املكان، وأنا يف الطريق 
إىل املخيم قابلت أحد املرصيني املقيمني يف مكة وكان حيج هذا العام وكانت مقابلته 
مصادفة وملا عرف ما حدث قال يل: »إن شاء اهلل أنا حرمي عنك وعن زوجتك«، 
فقلت له: »جزاك اهلل خريا«، وأنا واهلل يف حرية شديدة من أمري. فهل عيّل أي يشء؟

احلكم  بيان  السائل  ويطلب  زوجتي؟  وعن  عني  أذبح  أن  يلزمني  هل 
الرشعي يف ذلك.

* فتوى رقم: 440 سجل: 132 بتاريخ: 4/ 9/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
ذهب مجهور العلامء إىل أن رمي اجلامر واجب وليس بركن، وأن تركه جيرب 
من  استناب  ونحوه  كاملرض  الرمي  مبارشة  من  يمنعه  عذر  عنده  كان  ومن  بدم، 

يرمي عنه.

ويف واقعة السؤال ما دام أن الزوج قد وكل غريه يف الرمي عنه وعن زوجته 
فإنه بذلك يكون قد برأت ذمته أمام اهلل وحجه صحيح وال يشء عليه ما دام أن 

املوكل قد قبل ذلك منه.

وإذا علم السائل أن موكله مل يقم بالرمي عنه وعن زوجته وتيقن من ذلك 
فعىل من قبل التوكيل إثم وذنب؛ لعدم الوفاء بام وكل به.

وعىل السائل ذبح شاة عنه وأخرى عن زوجته. ومما ذكر يعلم اجلواب عام 
جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J





ء ع�ا �ل�د �ل�دب�لر وا �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ب ا
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�ل�دب�لر �ت ا ح���ل��ت�ا
املبـــــادئ

1 - ال جي�وز ذك�ر اهلل إال بأس�امئه الت�ي وردت يف الق�رآن الكري�م ويف األحادي�ث 
الصحيحة.

2 - الذكر امللحون ليس ذكرا رشعيا فال ثواب فيه.
ًدا. 3 - جيوز الذكر بلفظ »هو«، ولفظ »حي« مشدَّ

الســـــؤال
-بمد  اهلل"  إال  إهلا  "ال  بـ  تعاىل  اهلل  يذكرون  قوم  يف  س.  ع.  الشيخ  سأل 
هاء إله-، وأحيانا يثبتون ياء يف "إله" فيقولون "إيالها" مع مد اهلاء أيضا، وتارة 
يذكرون "بآه آه" ويسمون ذلك باسم الصدر، ويذكرون "بحي حي" بتخفيف الياء 
بمجرد احللق من غري أن نعرف ما ينطقون به، و"يأهلل" بقرص الالم، واستندوا يف 
ذلك كله لكتاب وضعه بعض من املدعني أنه من الشاذلية أباح فيه مجيع ما تقدم، 
وعزا ذلك اجلواز البن حجر. فهل جيوز الذكر هبذه الصيغ املذكورة مع اعتامد ما 
أفيدوا  أم هو ذكر باطل؟  الكتاب وصحة ما نسبه البن حجر عىل زعمه،  يف هذا 

اجلواب ولكم منا جزيل الشكر ومن اهلل األجر. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونقول: قد اتفق مجيع أهل العلم سلفا وخلفا عىل 
أن الذكر امللحون ليس ذكرا رشعيا؛ فال ثواب فيه، وقد نص عىل ذلك غري واحد 
كسيدي مصطفى البكري، وأما ما نسب للعالمة ابن حجر فهو بريء منه، وبناء عىل 
ما ذكر ال جيوز الذكر بيشء من األلفاظ املذكورة هبذا السؤال إال بلفظ »هو« ولفظ 

* فتوى رقم: 27 سجل: 13 بتاريخ: 26/ 4/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الياء من حي؛ ألنه هو االسم الذي يطلق عىل اهلل سبحانه،  »حي« برشط تشديد 
تعاىل:  قوله  تفسري  الرازي يف  اإلمام  القرآن كذلك، وقد نص  بلفظه يف  وقد ورد 
ئِهِ{  ۡسَمٰٓ

َ
أ ِفٓ  يُۡلِحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ َوَذُرواْ  بَِهاۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل  ِ }َوِلَّ

]األعراف: 180[ أن من اإلحلاد أن يسمى اهلل تعاىل باسم غري اسمه، ومجيع أسامئه 

سبحانه توقيفية فال جيوز أن يذكر اهلل بام مل يرد إطالقه عليه يف القرآن واألحاديث 
الصحيحة، وأما مجيع األلفاظ املذكورة هبذا السؤال فلم يرد واحد منها يف القرآن، 
وال يف األحاديث الصحيحة اسام هلل تعاىل إال لفظ هو وحّي مشددا، ولفظ اجلاللة 
مع مد المه الثانية مدا طبيعيا مع عدم مد مهزة الوصل يف أوله. وأما مد هاء إله أو 

إثبات ياء بعد اهلمزة فهو حلن حمض، فال جيوز الذكر به. واهلل أعلم.
J
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؟ ب
�م �ب�������

�ب�ا �ث
آ
را
�ل����ت��بو�ت ��ت �ب ا �ه�ل ك�ا

املبـــــادئ
1- قيل إن دعاء القنوت كان من القرآن ثم نسخت تالوته.

2- ما نسخت تالوته قرآنا ال يمنع ذكره دعاء يف الصالة وغريها.

الســـــؤال
هل سورتا اخَلْلع واحَلْفد كانتا من سور القرآن الكريم حقيقة -ومها الدعاء 
الذي تقنت به احلنفية يف الوتر-؟ وما هي املصادر التي يرجع إليها يف ذلك؟ وهل 

أسلوهبام يشاكل أسلوب القرآن؟ وما سبب إبعادمها من كتاب اهلل تعاىل؟

اجلواب
ذكر احلافظ السيوطي يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن أن دعاء القنوت من 
É يف  مجلة ما أنزل اهلل تعاىل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وكان سورتني كتبهام أحُيَب بن كعب 
اخلاء  اخلَْلع -بفتح  إحدامها تسمى سورة  ببسملة وفواصل،  مصحفه، كل سورة 
نستعينك،  إنا  »اللهم  الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم  وهي  الالم-  وسكون  املعجمة 
ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك 
اخلري كله، نشكرك وال نكفرك، ونرتك ونخلع من يفجرك«، والثانية تسمى سورة 
احلَْفد -بفتح احلاء املهملة وسكون الفاء- وهي بسم اهلل الرمحن الرحيم: »اللهم 
نرجو  الفاء-،  -بكرس  ونحِفد  نسعى  وإليك  ونسجد،  نصيل  ولك  نعبد،  إياك 
ومعنى  ملخصا.  اه�  ملحق«  بالكفار  اجلد  عذابك  إن  عذابك،  ونخشى  رمحتك 
»نخلع من يفجرك« نرتك من يعصيك ويحُلحد يف صفاتك، »ونحفد« نبادر ونسارع 

* فتوى رقم: 295 سجل: 69 بتاريخ: 25/ 12/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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إىل طاعتك، وأصل احلفد مداركة اخلطو واإلرساع يف العمل واخلدمة، ومنه احلََفَدة 
-بفتحات- لأعوان واخلدم ولولد الولد إلرساعهم يف تلبية الويل واجلد، »اجِلد« 
بكرس اجليم احلق الثابت، »وملِحق« بكرس احلاء وهو الرواية املشهورة، أي الحق 
هبم، وروي بفتحها أي أن اهلل يلحقه هبم، وسمى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف فتاويه 
هذا الدعاء القنوت، كسوريت أيب بن كعب ص 190 ج1، ونقل عبارة السيوطي 
العالمة الطهطاوي يف حاشيته إمداد الفتاح عىل رشح نور اإليضاح يف مذهبنا، ومل 
تتعرض معتربات كتب املذهب فيام رأيت لذكر أصل هذا القنوت، وإنام ذكرت أن 
القنوت املروي عن ابن مسعود É وقال ابن قدامة يف املغني من فقهاء احلنابلة: 
وابن  عروة  عن  بإسناده  عبيدة  أبو  رواه  كام  أيب  مصحف  يف  السورتان  »وهاتان 
سريين« ص 786 ج1. ونقل النووي يف جمموعه وهو من أمهات كتب الشافعية 
عن أيب عمرو بن الصالح أن القايض عياضا املالكي حكى االتفاق عىل أنه ال يتعني 
يف القنوت دعاء إال ما روي عن بعض أهل احلديث من أنه يتعني قنوت مصحف 
أيب: »اللهم إنا نستعينك... إلخ«. ورصح الرهوين يف حاشيته عىل رشح الزرقاين 
عىل متن خليل -وهو من أهم كتب املالكية- »أن هذا القنوت سورة يف مصحف 

أيب« اه�.

فهذا القنوت كان وحيا منزال متلوا، ثم نسخت تالوته بوحي من اهلل تعاىل 
لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص فانسلخ من قرآنيته وإن بقي معناه، وزالت عنه أحكام القرآن من التقييد 
بالتالوة، وحرمة القراءة واملس عىل اجلنب واحلائض والنفساء، وحرمة املس عىل 
املحدث حدثا أصغر، ومل يبق له وجود يف القران الذي نقرؤه بألسنتنا، ونكتبه يف 
مصاحفنا، ونحفظه يف صدورنا، والذي يروى بالتواتر الصادق يف كل عرص من 
القرآن كله مجلة وتفصيال، لفظا ومعنى وترتيبا  املنزل عليه  لدن صاحب الرسالة 
بحفظه من  منزله -سبحانه-  تكفل  والذي  الساعة،  تقوم  أن  وقتنا هذا، وإىل  إىل 
ِإَونَّا  ٱّلِۡكَر  نۡلَا  نَزَّ َنُۡن  }إِنَّا  تعاىل:  بقوله  والنقص  والزيادة  والتحريف  التغيري 
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َلُۥ لََحٰفُِظوَن{ ]احلجر: 9[ والذي مجعت صحفه املكتوبة مجعا مضبوطا يف عهد 
الصديق، وكتبت مصاحفه يف عهد عثامن وبعث هبا إىل األمصار حتقيقا لوعد اهلل 
إذا  تالوته  نسخت  قد  القنوت  هذا  أن  به  املقطوع  فمن  وعصمته،  بحفظه  تعاىل 
صحت رواية أنه كان قرآنا متلوا وهي رواية آحاد، ولو مل تنسخ لبقي سورة من 
القرآن متلوة مكتوبة حمفوظة كسائر السور، وهلل تعاىل يف كل شأن من شؤونه كلمة 
الذي  بالغيب  نؤمن  كام  هبا  نؤمن  إدراكها،  عن  تعجز  وقد  عقولنا،  تدركها  بالغة 
حجبه عنا واستأثر بعلمه، وكام نؤمن باملتشابه من التنزيل ونفوض علم حقيقته إىل 
اهلل تعاىل، وكام نؤمن بكل ما ثبت من أخبار الصادق األمني -صلوات اهلل وسالمه 
العليم احلكيم. ونسخ تالوته قرآنا ال يمنع ذكره دعاء يف الصالة  عليه- عن ربه 
معناه،  يف  جامع  دعاء  وهو  القنوت  يف  واملالكية  احلنفية  اختاره  ولذلك  وغريها، 
واهلل  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل  رسول  عن  املأثورة  األدعية  كسائر  معناه  يف  بليغ  أسلوبه،  يف  قوي 

أعلم.

J
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�ل��ب���ع��ت  �تو�م ا
�ل���������ب ح��ل�م ������م�اع ��سور�ت ا
املبـــــادئ

1- يس�تحب ملن حرض املس�جد يوم اجلمعة قبل اخلطبة أن يش�تغل بالصالة وذكر 
اهلل.

2- يس�تحب أن يقرأ يف يوم اجلمعة س�ورة الكهف؛ لورود آثار عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بذلك.

3- سامع قراءة القرآن من املذياع يأخذ حكم سامعه من القارئ يف األجر والثواب.
4- ال ب�أس م�ن اس�تعامل املذياع يف س�امع القرآن إذا مل حيس�ن القارئ يف املس�جد 

القراءة.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 832 سنة 1958 طلب بيان حكم سامع سورة 

الكهف يوم اجلمعة من الراديو يف مسجد القرية، وهل ذلك جائز أم ال؟

اجلواب
يشتغل  أن  اخلطبة  قبل  اجلمعة  يوم  املسجد  حرض  ملن  يستحب  أنه  املأثور 
أنه يستحب أن  »إن من خري أعاملكم الصالة«. كام  بالصالة وذكر اهلل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
يقرأ يف يوم اجلمعة سورة الكهف؛ لورود آثار عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، والظاهر 
أن هذه اآلثار كانت السبب يف أن املسلمني فيام بعد استحدثوا ما نشاهده اليوم وهو 
أن يكون يف املسجد قارئ يتلو سورة الكهف بصوت يسمعه من يف املسجد، وإذا 
قلنا بجواز ذلك مع أنه مل يؤثر عن الرسول وأصحابه فإن سامع قراءة سورة الكهف 
من املذياع يأخذ حكم سامعها من القارئ؛ إذ ال فرق بينهام إال بعد املسافة وقرهبا 

* فتوى رقم: 344 سجل: 83 بتاريخ: 6/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مما ال يتأثر به وصول الصوت إىل السامعني، وربام كان السامع من املذياع أوىف إذا 
كان املذيع أجود قراءة وأحسن أداء وأعلم بفن التجويد وأحكام القراءة، ولكننا 
بأس  وال  وحفظته،  القرآن  قراء  فينا  يكثر  أن  عىل  حرصا  الطريقة  هذه  نفضل  ال 
من استعامل املذياع إذا مل حيسن قارئ القرية يف املسجد القراءة، وتكون هذه احلالة 
استثناء يلجأ إليه لرضورة عدم وجود قارئ بالقرية حيسن قراءة القرآن. واهلل أعلم.

J
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�ب ا دب
أ
�ت الا

�لر��سول ملسو هيلع هللا ىلص ��ب �ت���و�ت�د ا
املبـــــادئ

1 - تس�ويد الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص يف األذان واإلقام�ة غري جائ�ز عند األئم�ة الثالثة مالك 
وأمحد وأيب حنيفة، لورود النص خلًوا من ذلك.

2 - يرى الشافعية جوازه فيهام تأدبا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 609 سنة 1968 املتضمن أن السائل يعمل 
هبذا  أذانه  يف  يقول  كان  وأنه  رشقية،  صقر  كفر  مركز  صقر  أوالد  بمسجد  مؤذًنا 
بالبلدة،  عاملان  ذلك  من  فمنعه  اهلل"،  رسول  حممدا  سيدنا  بأن  "وأشهد  املسجد: 
ابتداع، واالتباع خري من  فيه  اتباع، والسيادة  السيادة يف األذان  "إن ترك  له:  وقاال 
"إن السيادة جائزة يف مذهب  البلدة قال له:  االبتداع"، ولكن عامًلا آخر من أهايل 
اإلمام الشافعي"، وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد)1( الرسول يف األذان. وطلب 

السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
الثابت يف كتب الفقه وما جاءت به األحاديث النبوية الصحيحة أن األذان 
الذي علمه جربيل عليه السالم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص جاء فيه: »وأشهد أن حممًدا رسول اهلل« 
أبو حنيفة  الثالثة  األئمة  هذا  إىل  السيادة، وذهب  لفظ  من  النص خاليا  جاء هبذا 
ومالك وأمحد بن حنبل، ورأى الشافعية أنه جتوز السيادة يف األذان؛ ألن التأدب مع 

* فتوى رقم: 302 سجل: 103 بتاريخ: 10/ 11/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.

ْم ِسياَدًة.. وتقول:  هحُ )1(  كذا باألصل، والصحيح: »تسويد«، قال اجلوهري يف الصحاح: »ساَد قوَمه َيسودحُ
ده قومه«. )تراث الفتاوى(. سوَّ



- 73 -

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند ذكره أوىل من اتباع السنة -امتثال األمر- عندهم، ومن ذلك يتبني 
أنه ال جتوز السيادة يف األذان أو اإلقامة عند األئمة الثالثة، وهو ما نرى اإلفتاء به، 
وجيوز يف مذهب الشافعية تسويد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف األذان واإلقامة، وال حمل إلثارة 

خالفات وتعصبات قد تؤدي إىل فتنة بني الناس ال يعلم نتائجها إال اهلل.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ت��ث �ص�ح��ت ح�د

املبـــــادئ
1- إذا خرج اإلمام يوم اجلمعة يرتك الناس الصالة والكالم حتى يفرغ من خطبته.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 614 سنة 1969 املتضمن أن السائل يريد 
أن يعرف ما إذا كان املكتوب عىل أبواب املنابر وهو: »إذا صعد اخلطيب املنرب فال 

صالة وال كالم«، هل هذا املكتوب حديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أم ال؟

اجلواب
صحيح  رشح  الباري  فتح  يف  العسقالين  حجر  ابن  احلافظ  اإلمام  ذكر 
البخاري ج�2 ص�326 أن الطربي روى عن ابن عمر مرفوعا: »إذا صعد اخلطيب 
هبذا  احتجوا  قد  احلنفية  إن  وقال:  اإلمام«،  يفرغ  حتى  كالم  وال  صالة  فال  املنرب 
احلديث. وذكر اإلمام القسطالين يف إرشاد الساري رشح صحيح البخاري ج�2 
كالم«،  وال  صالة  فال  اإلمام  خرج  »إذا  بحديث:  احتجوا  احلنفية  أن   225 ص� 
اإلمام  خرج  إذا  أنه  حنيفة  أيب  اإلمام  مذهب  أن  احلنفي  الفقه  كتب  يف  واملذكور 
يوم اجلمعة يرتك الناس الصالة والكالم حتى يفرغ من خطبته؛ لقوله عليه الصالة 
والسالم: »إذا خرج اإلمام فال صالة وال كالم«، وعلق الكامل بن اهلامم يف حاشيته 
فتح القدير عىل رشح اهلداية بأن املعروف أن هذا من كالم الزهري، ومل يرفع إىل 
الصالة  يكرهون  كانوا  أهنم  عمر  وابن  عباس  وابن  عيل  عن  وروي  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 
والكالم بعد خروج اإلمام، وقول الصحايب حجة عندنا إذا مل ينفه يشء آخر من 
السنة، وأخرج ابن أيب شيبة عن عروة قال: »إذا قعد اإلمام عىل املنرب فال صالة«، 
* فتوى رقم: 3 سجل: 108 بتاريخ: 10/ 1/ 1970 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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ويتبني من هذا أن ما استند إليه احلنفية حديث روي باللفظ الذي ذكر، أما تعليق 
الكامل بن اهلامم فالظاهر أنه عىل ما جاء باهلداية.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل��ل�� وء �ل�دب�لر ا
�لو�صب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - الوضوء سبب الستباحة ما ال حيل اإلقدام عليه إال به من صالة ومس مصحف 

وطواف.
2 - الذكر ليس من ضمن ما ال حيل اإلقدام عليه إال بالوضوء.

3 - الوضوء للذكر مس�تحب وليس برشط واالس�تحباب يشء واالش�رتاط يشء 
آخر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املطلوب به اإلفادة عام إذا كان يصح اشتاط الوضوء 
لذكر اهلل من عدمه، وهل إذا اشتط بعض الناس الوضوء لذلك فهل يكون معناه 

أن يفضل الذكر عىل قراءة القرآن أم ال؟

اجلواب
إن الذكر هو ما جيري عىل اللسان والقلب، فإن أريد به ذكر اهلل تعاىل يكون 
حقيقة  والذكر  ذلك،  غري  إىل  القرآن  وتالوة  والتحميد  التسبيح  هو  به  املقصود 
يكون باللسان، وهذا يثاب عليه صاحبه، فإذا أضيف إليه الذكر بالقلب كان أكمل 
الذكر، والذكر بالقلب هو التفكر يف أدلة الذات والصفات والتكاليف ويف أرسار 
املخلوقات إىل غري ذلك، وقد وردت أحاديث كثرية تدل عىل فضل الذكر وجمالسه 
وأهله ولكننا ال نتعرض إال للقدر املطلوب يف الفتوى وهو مدى اشرتاط الطهارة 
بن  املهاجر  ورد عن  قد  إنه  فنقول:  وجملسه  للذكر  بالوضوء  األصغر  احلدث  من 

* فتوى رقم: 11 سجل: 120 بتاريخ: 2/ 10/ 1984 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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قنفذ أنه سلم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد 
َوَأَنا َعىَل َغرْيِ  َأْذُكَر اهلل  َأْن  إاِلَّ َأينرِّ َكِرْهُت  َعَلْيَك  َأُردَّ  َأْن  َيْمنَْعنِي  مَلْ  ُه  »إِنَّ عليه وقال: 
َطَهاَرٍة« رواه أمحد وابن ماجه وأخرجه أبو داود والنسائي. كام نقول: إنه ورد عن 
عائشة Ö قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذكر اهلل عىل كل أحيانه. رواه اخلمسة إال 
إذا  إال  أصغر  حدثا  للمحدث  الذكر  كراهة  عىل  يدل  األول  فاحلديث  النسائي. 
الكراهة يف  Ö فإنه يدل عىل نفي  الثاين وهو حديث عائشة  أما احلديث  توضأ، 
كام  اجلنابة  وهو  أكرب  حدثا  ولو  حمدث  وهو  الذكر  األحيان  ضمن  من  وأن  ذلك 
أنه كان  إنه قد ورد حديث عن عيل بن أيب طالب -كرم اهلل وجهه- وفيه  نقول: 
ال حيجزه عن القرآن يشء ليس اجلنابة. فهذا احلديث يدل عىل جواز قراءة القرآن 
أرشف  الكريم  والقرآن  اجلنابة،  حالة  وهي  واحدة  حالة  يف  إال  احلاالت  مجيع  يف 
باب  من  األذكار  من  فإن جواز غريه  بال رشط وضوء  قراءته  وإذا جازت  الذكر 
يمكن  أنه   211 ص   1 ج�  األوطار  نيل  يف  الشوكاين  اإلمام  ذكر  وقد  هذا  أوىل، 
اجلمع بني حديث مهاجر بن قنفذ بأنه خاص فيخص به العموم الوارد يف حديث 
السيدة عائشة Ö مع محل الكراهة فيه عىل الكراهة التنزهيية ال التحريمية كام ذكر 
اإلمام الشوكاين É يف املرجع السابق ج� 1 ص 213 ما نصه: »إنه يكره الذكر يف 
حالة اجللوس عىل البول والغائط ويف حالة اجلامع، فيكون احلديث -يقصد حديث 
ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  املقصود  ويكون  األحوال،  هذه  سوى  بام  خمصوص  عام-  ولفظه  عائشة 
كان يذكر اهلل تعاىل متطهرا وحمدثا وجنبا وقائام وقاعدا ومضطجعا وماشيا. قاله 
إال  عليه  اإلقدام  ما ال حيل  استباحة  للوضوء سبب وهو  كان  وملا  النووي«. هذا 
به من صالة ومس املصحف وطواف ... إلخ فهل اإلقدام عىل الذكر يصلح سببا 
إنه ال يصلح  للوضوء وهو ليس من ضمن ما ال حيل اإلقدام عليه إال به؟ قطعا 
للذكر،  الوضوء  استحباب  عىل  احلديث  وأهل  الفقهاء  نص  وإنام  لذلك،  سببا 
أنه  أو الرشط يشء آخر؛ ألن مؤدى االستحباب  واالستحباب يشء واالشرتاط 
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مؤدى  أما  مستحبا،  يكون  فإنه  للذكر  وضوء  حصل  إن  ولكن  بغريه  الذكر  جيوز 
أحد  يقل  ومل  به،  إال  يتأدى  اليشء وال  عليه  يتوقف  أن  فهو  االشرتاط  أو  الرشط 
من الفقهاء بأن الذكر ال يتأدى إال بالوضوء، وبالتايل نستطيع أن نقول إن اشرتاط 
الوضوء للذكر غري صحيح وجيوز رشعا ملن اشرتطه لنفسه أن يذكر اهلل تعاىل يف 
مجيع أحيانه متوضئا أو عىل غري وضوء إال يف األحوال املستثناة سابقا، وال جيوز 
رشعا اشرتاط الوضوء عىل الناس للذكر ألن هذا االشرتاط يكون ترشيعا مل يقل به 

الشارع. وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر ����حب �ل����ب ��ب�ل ا
�ت ��ت ���الا ��ب��ت الا

املبـــــادئ
1- ال مان�ع رشع�ا م�ن ق�راءة بعض ما تي�رس من الق�رآن أو يشء م�ن االبتهاالت 
واألدعي�ة قب�ل األذان، ويف مك�ربات الص�وت رشط أن ال يس�اء اس�تخدام ه�ذه 

املكربات، وأن ال يؤذي أحدا من الناس.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 122/ 1989 املتضمن استفسار السائل عن 
مدى جواز تنبيه وإيقاظ النائمني قبل أذان الفجر بيشء من االبتهاالت أو قراءة ما 

تيرس من القرآن يف مكرب الصوت، حيث إهنم يف نزاع من هذا األمر.

اجلواب
بألفاظ  خمصوص  وجه  خمصوص عىل  إعالم  اإلعالم، رشعا:  لغة  األذان 

خمصوصة. ورشع األذان لإلعالم بدخول الوقت.

أما ما اشتهر بني الناس من االبتهاالت واألدعية ونحو ذلك قبل األذان، 
فإنه وإن مل يكن عىل عهد رسول اهلل إال أننا ال نرى مانعا منه؛ لتنبيه الغافلني وإيقاظ 
النائمني فقد كان عىل عهد رسول اهلل والصحابة أذانان لوقت الفجر: األول منهام 
الغافل، وكان قبيل دخول  النائم وتنبيه  به بالل ريض اهلل عنه؛ إليقاظ  كان يقوم 
وقت الفجر بمقدار قراءة مخسني آية من القرآن قدرها الفقهاء بثلث ساعة، ثم يقوم 

عبد اهلل بن أم مكتوم باألذان الفعيل لدخول وقت الفجر.

* فتوى رقم: 78 سجل: 124 بتاريخ: 9/ 4/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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يألفوا أو مل يعتادوا أذانني للفجر، كام كان عىل عهد  فالناس يف جمتمعنا مل 
الرسول والصحابة فإننا ال نرى ما يمنع رشعا من قراءة بعض ما تيرس من القرآن 
أو يشء من االبتهاالت واألدعية املأثورة عن رسول اهلل قبل األذان، ويف مكربات 
بصوت  ذلك  يكون  وأن  املكربات،  هذه  استخدام  يساء  ال  أن  رشط  الصوت 

منخفض ال يؤذي أحدا من الناس. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��رًا �ت �ح�ب �ل���ص�لا �م ا ��ت�ا �حب
املبـــــادئ

1- يستحب اجلهر بختام الصالة عقب املكتوبة، مع مراعاة االعتدال يف ذلك.

الســـــؤال
السؤال عن ختم  املتضمن  برقم 282/ 1989  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 

الصالة جهرا من الناحية الرشعية.

اجلواب
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس Ñ قال: كنت أعرف انقضاء صالة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالتكبري، ويف رواية مسلم: كنا. ويف رواية هلام عنه: أن رفع الصوت 
ابن  الناس من املكتوبة كان عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  بالذكر حني ينرصف 
عباس: كنت أعلم إذا انرصفوا بذلك إذا سمعته، قال النووي يف رشح مسلم ج5 
ص84 تعقيبا عىل حديث ابن عباس: »هذا دليل ملا قاله بعض السلف: إنه يستحب 
رفع الصوت بالتكبري والذكر عقب املكتوبة، وممن استحبه من املتأخرين ابن حزم 
الظاهري«. وليس هناك دليل يمنع اجلهر بختام الصالة وال سيام ونحن يف زمن 
تغلبت عليه املادة وانشغل الناس بأمور دنياهم فهم يف أمس احلاجة إىل تذكريهم 
باهلل، عىل أنه ينبغي مراعاة االعتدال يف ذلك فقد يكون من املصلني من فاتته بعض 
الصالة فال يكون ذلك سببا يف التشويش عليه قال تعاىل: }َوَل َتَۡهۡر بَِصَلتَِك 
َوَل ُتَافِۡت بَِها َوٱۡبَتِغ َبنۡيَ َذٰلَِك َسبِيل{ ]اإلرساء: 110[. هذا إذا كان احلال كام 

ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 171 سجل: 124 بتاريخ: 30/ 7/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ل��ب���ع��ت �مع �تو�م ا �ا �ل�حب �ت ا
�ت ��ب ء را

�ل����ت �ل���صو�ت �ب�ا ع ا
ح��ل�م ر����ب

املبـــــادئ
1- التبليغ يف الصالة عند عدم احلاجة مكروه وأما عند االحتياج فمستحب.

2- تكره الزيادة يف اإلعالم.
3- اإلمام جيهر وجوبا بحسب اجلامعة فإن زاد عليه أساء.

4- من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غريه أو قرأ حال اشتغال املصيل بالصالة.

الســـــؤال
والناس  اجلمعة،  يوم  باجلامع  الكهف  سورة  القارئ  صوت  رفع  يف  سئل 
جلوس  عند  والدعاء  التقية  ويف  والالغي،  واملتنفل  الذاكر  وفيهم  جمتمعون، 
اخلطيب، والدعاء للسلطان عند دعاء اخلطيب له، ويف تبليغ أحد املأمومني عند قلة 

اجلامعة وسامعهم صوت اإلمام. أفيدوا اجلواب.

اجلواب
بلغ اجلامعة صوت اإلمام  بأن  إليه،  التبليغ عند عدم احلاجة  بأن  رصحوا 
مكروه؛ بل نقل بعضهم اتفاق األئمة األربعة عىل أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي 
مكروهة، وأما عند االحتياج إليه فمستحب، ورصحوا بأن املبلغ تكره له الزيادة يف 
اإلعالم عىل قدر احلاجة، ورصحوا بكراهة ما يفعله املؤذن، وهو املعروف بالرتقية 
من الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند صعود اخلطيب، وما يفعله من الدعاء حال جلسته، 
والدعاء للسلطان بالنرص، ونحو ذلك بأصوات مرتفعة، ورصحوا بأن اإلمام جيهر 
الزاهدي: »لو زاد عىل احلاجة  وجوبا بحسب اجلامعة، فإن زاد عليه أساء، وقال 

* فتوى رقم: 380 سجل: 2 بتاريخ: 3/ 11/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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الفتح  القهستاين، ورصح يف  آذى غريه كام يف  أو  نفسه،  أجهد  إذا  إال  أفضل  فهو 
عن اخلالصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن، وال يمكن 
للكاتب استامع القرآن، فاإلثم عىل القارئ، وعىل هذا لو قرأ عىل السطح والناس 
يؤذهيم  ألنه  أو  استامعه؛  عن  إلعراضهم  سببا  يكون  ذلك  ألن  اه�؛  يأثم«.  نيام 
األسواق  يف  يقرأ  ال  بأن  القرآن  احرتام  القارئ  عىل  جيب  إنه  وقالوا:  بإيقاظهم، 
ومواضع االشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو املضيع حلرمته، فيكون اإلثم عليه دون 
أهل االشتغال دفعا للحرج، ومن ذلك يتبني أن رفع الصوت يف الرتقية والتبليغ 
والدعاء  اخلطيب،  جلوس  عند  بالدعاء  رفعه  وكذلك  مكروه،  احلاجة  عن  زيادة 
الكهف  لسورة  القارئ  وأن  اخلطبة،  حال  املؤذن  يفعله  مما  ذلك  ونحو  للسلطان 
ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غريه أو قرأ حال اشتغال املصيل بالصالة، بأن ابتدأ 
يف القراءة واملصيل يصيل؛ ملا يف ذلك من تضييع احرتام القرآن الواجب عليه. واهلل 

أعلم.

J
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��ت�ت
��ت �ل�������ص����ح���ب �ب�حب��ط د �ب��ت ا �ت�ا

ح��ل�م  �ل���ت
املبـــــادئ

1- يكره تنزهيا تصغري حجم املصحف وكتابته بقلم دقيق.
2- ال يأثم الش�خص بإمس�اك مصحف ببيته ال يقرأ فيه ينوي بذلك اخلري والربكة 

بل يرجى له الثواب.

الســـــؤال
سألت مشيخة اجلامع األزهر بتاريخ 11 ديسمرب سنة 1907 نمرة 1359 
دقيق جدا مع  الداخلية عن مصحف مطبوع بخط  نظارة  هلا من  ما ورد  بناء عىل 

صغر احلجم كذلك جيوز تداوله أو ال؟

اجلواب
بأنه يكره تنزهيا تصغري حجم مصحف وكتابته بقلم دقيق،  العلامء  رصح 
ينبغي أن يكتب بأحسن خط وأبينه، عىل أحسن ورق وأبيضه، بأفخم قلم  وبأنه 
وأبرق مداد، وتفرج السطور وتفخم احلروف ويضخم املصحف. ورصحوا أيضا 
بأن الشخص إذا أمسك املصحف يف بيته وال يقرأ ونوى به اخلري والربكة ال يأثم 
بل يرجى له الثواب، فتداول هذا املصحف بالصفة التي وجد عليها بني املسلمني 
تبديل غري ممنوع  فيه تغيري وال  بيع ورشاء وقراءة منه متى أمكنت ومل يكن  بنحو 
رشعا، وإن كان تصغري حجمه عىل وجه ما سبق مكروها تنزهيا. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 246 سجل: 4 بتاريخ: 11/ 12/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ت �ب����ت�ا ��سً�ا �ل��ل�ص����ا ��س�ا
أ
�ب ا

آ
را

�ل����ت �ت��ت �م��ب ا
آ
دب ا �حب�ا

�ت ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز اختاذ القرآن الكريم وسيلة للهو واللعب ملا فيه من اإلخالل بام جيب له 
من كامل التعظيم وهناية اإلجالل.

الســـــؤال
سأل ح. ش. باآليت:

فاروق  بميدان  ومركزها  فاروق،  األمري  راديو  إذاعة  حمطة  صاحب  أذاع 
بمرص ظهر يوم اجلمعة 16/ 6/ 1933 املسابقة اآلتية: آية من سورة طه تكتب 
بخط مجيل، وتوضع يف إطارات، وتعلق يف املتاجر واملنازل، وهي مكونة من أربع 
كلامت عبارة عن 12 حرفا الكلمة األوىل حرفان، والثانية أربعة، والثالثة حرفان، 
والرابعة أربعة، وإذا أخذنا احلروف 9 و3 و6 و2 كانت بمعنى صديق، وإذا أخذنا 
احلروف 8 و10 و1 و12 كانت فعال مضارعا بمعنى يعلم، وإذا أخذنا احلروف 4 
و11 و5 كانت بمعنى ما يتطاير من النار، واحلرف السابع جمهول. رشوط املسابقة 
أن يكتب احلل عىل ورق خطابات عادة، ويوضع االسم والعنوان يف أعىل اخلطاب، 

ثم يرفق طابعا بريد كل واحد منهام بخمسة مليامت.

فهل   ،]25 ]طه:  َصۡدرِي{  ِل  ۡح  ٱۡشَ }َرّبِ  وحلها:  املسابقة  هي  هذه 
التي يرتكز أكثرها عىل  القرآنية حمورا ملثل هذه األغراض  يصح أن تكون اآليات 
التجارة والربح؟ وهل يصح أن تكون اآليات معرضة للتحوير والتغيري والتقديم 
َصۡدرِي{،  ِل  ۡح  ٱۡشَ َرّبِ  }قَاَل  هو:  اآلية  نص  أن  عن  فضال  والتأخري؟ 
خصوصا  َصۡدرِي{،  ِل  ۡح  ٱۡشَ }َرّبِ  نصها:  اآلية  أن  تزعم  املسابقة  ولكن 

* فتوى رقم: 157 سجل: 38 بتاريخ: 18/ 6/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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حتى  اجلواب  رسعة  أرجو  دينهم؟  اإلسالم  ليس  املحطة  ومديري  أصحاب  وأن 
إذا كانت الفتوى تفيد عدم جواز إعالن مثل هذه املسابقات بادرت إلخطار إدارة 

األمن العام بالطرق القانونية الختاذ ما جيب.

اجلواب
قد اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه ال جيوز مثل هذا العمل؛ ملا فيه من 
له  بام جيب  أيضا من اإلخالل  فيه  وملا  واللعب،  للهو  الكريم وسيلة  القرآن  اختاذ 
من كامل التعظيم وهناية اإلجالل، فضال عام فيه مما جاء يف السؤال؛ وألن فتح هذا 
الباب ملثل هؤالء الناس يؤدي إىل مفاسد كبرية جيب ملنع حصوهلا درء كل ما يفيض 

إليها. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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��تر�
ر��ب�مت���م وعب

�ل��ت �ل���ر و�ب�ا ��ر وا �ل�ح�ب  �ب�ا
�ت ء را

�ل����ت ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- جي�وز رشع�ا لقارئ القرآن أن جيه�ر أحيانا ويرس أحيان�ا، إذا كان هناك مقتىض 
التباع هذه الطريقة.

2- القراءة أحيانا بالرتنيم وأحيانا بدون ترنيم جائزة.

الســـــؤال
سأل سعادة مدير اإلذاعة املرصية قال:

حيدث أحيانا أن يقرأ القارئ لكتاب اهلل بصوت مرتفع كام هي العادة، ثم 
يقرأ بعض اآلي يف رسه، ثم يرفع الصوت وجيهر به يف اآليات التي تليها، وقد حيدث 
أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود التنيم، فهل يوجد يف مثل هذه احلاالت من 
الثواب،  لكم  اهلل  أجزل  املسلمني،  نفع  فيه  بام  اإلفادة من سعادتكم  نرجو  حرج؟ 

ونفع بكم اإلسالم واملسلمني، ووفقكم خلدمة كتابه وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

اجلواب
يرس  ثم  القرآن،  بقراءة  جيهر  الذي  القارئ  عن  استفتائكم  عىل  اطلعنا  قد 
حيدث  وعام  السورة،  من  ذلك  تال  فيام  جهرا  القراءة  يواصل  ثم  اآليات،  ببعض 
أحيانا أن القارئ يتلو بدون ترنيم، ثم يعاود الرتنيم؟ وهل ذلك جائز يف الرشيعة؟ 

وحكم الدين أو ال؟

واجلواب أن اجلهر بكل آيات السورة الواحدة يف القراءة ليس واجبا رشعا، 
بل جيوز للقارئ أن جيهر أحيانا ويرس أحيانا، فقد تكون هناك مقتضيات التباع هذه 

* فتوى رقم: 30 سجل: 66 بتاريخ: 21/ 11/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.



- 91 -

الطريقة، كام إذا كانت اآلية التي يقرؤها رسا فيها سجدة تالوة مثال أو ألي اعتبار 
آخر يستحسن من أجله أن تكون القراءة رسا، أما القراءة أحيانا بالرتنيم وأحيانا 
بدونه فهي كذلك جائزة وال حرج يف يشء من ذلك رشعا، واهلل هيدينا إىل طريق 

الرشاد.

J
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�ب
آ
را

�ل����ت �ت ا �ت�ا
آ
�ل�������ص����ح���ب وا �مت���م ا �ت����طب
املبـــــادئ

1- من تعظيم املصحف أن ال يمسه حمدث وال حائض وال نفساء، وأن ال ينقل إىل 
دار احلرب يف الغزو، وأن ال يوضع يف مكان ممتهن وال يدخل به إنسان موقع اخلالء 

وهو موضع القاذورات والنجاسات.
2- ال جناح عىل من دخل باملصحف اخلالء ناسيا.

الســـــؤال
سأل رجل قال: ما حكم من دخل بيت اخلالء وبجيبه املصحف الرشيف 
ناسيا، ومل يتذكر إال وهو يف حالة قضاء احلاجة، وقد تكررت هذه احلالة عىل غري 

علم منه أن بجيبه املصحف.

اجلواب
تعظيم املصحف الرشيف جممع عليه، ومن تعظيمه أن ال يمسه حمدث وال 
حائض وال نفساء، وأن ال ينقل إىل دار احلرب يف الغزو، وأن ال يوضع يف مكان 
القاذورات  إنسان موقع اخلالء وهو موضع  به  ممتهن. ومن تعظيمه أن ال يدخل 
»رفع عن  ناسيا؛ حلديث:  املوضع  هذا  به  والنجاسات، وال جناح عىل من دخل 
أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«. فإذا كان كثري النسيان ينبغي أال حيمل 
يف جيبه املصحف حتى ال يقع منه إخالل بتعظيمه، ويف فتح القدير: »ولو كانت 
رقية يف غالف متجاف عنه يكره دخول اخلالء به واالحرتاز عن مثله أفضل«. اه�. 
ونقله صاحبا البحر والدر وأقراه، واملراد بالرقية كام ذكره النابليس ما اشتملت عىل 
الدخول هبا يف  به يكره  يتصل  لو كانت يف غالف  أهنا  القرآنية، ومفهومه  اآليات 

* فتوى رقم: 55 سجل: 67 بتاريخ: 20/ 3/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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الدخول هبا  َلف املصاحف متصلة هبا فيكره باألوىل  موضع اخلالء، وظاهر أن غحُ
يف هذا املوضع. وقد ذكر الرشنباليل أنه يكره الدخول للخالء ومعه يشء مكتوب 
فيه اسم اهلل أو قرآن. ومن هذا يعلم عدم جواز دخوله باحلجب املشتملة عىل آيات 

قرآنية املغلفة بالقامش أو اجللد عىل وجه االتصال. واهلل أعلم.

J
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املبـــــادئ
1- تفسري القرآن وفهم معانيه مباح لكل مسلم توفرت فيه دراية اللغة العربية وفهم 

أرسارها وأساليبها ودراسة علوم القرآن والسنة النبوية وفهم أسباب النزول.

الســـــؤال
سأل مندوب جملة التحرير قال: هل جيوز تفسري القرآن بالرأي أو ال؟ وهل 

جيوز أن يفرس القرآن تفسريا يتطور بتطور الزمن؟

اجلواب
القرآن كالم رب العاملني نزل به الروح األمني عىل سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ هلداية 
الناس وبيان األحكام التي َتَعبََّد اهللحُ الناَس هبا وكلفهم باتباعها والقرآن وحي متلو 
سمعه الرسول من الوحي وحفظه بألفاظه وعباراته ووعاه، وأبلغه كام سمعه إىل 
معانيه  وفهموا  فحفظوه  به،  والعمل  معانيه  وتفهم  حفظه  إىل  ودعاهم  أصحابه، 
عن  ورووه  القطع  وجه  عىل  وثبت  التواتر  بطريق  إلينا  ونقل  بأحكامه،  وعملوا 
ِإَونَّا  ٱّلِۡكَر  نۡلَا  نَزَّ َنُۡن  }إِنَّا  به رسوله:  اهلل سبحانه وتعاىل وصدق ما وعد اهلل 
للحكم  املثبت  األول  الدليل  القرآن  كان  ولذلك   ،  ]9 ]احلجر:  لََحٰفُِظوَن{  َلُۥ 
من  وهي  تقرير  أو  عمل  أو  قول  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  أثر  ما  وهي  السنة  ويليه 
السنة  املتواترة، وظني وهو  السنة  الرسول قسامن: قطعي وهو  الورود عن  ناحية 
غري املتواترة. وال خالف بني العلامء يف وجوب العمل باملتواتر من السنة، أما غري 
املتواترة منها فيجب العمل بام توفرت فيه رشوط الصحة التي بينها علامء احلديث 
والسنة وإن كانت الدليل التايل للقرآن إال أنه ال يتسنى ملن يريد التفقه يف دينه وفهم 

* فتوى رقم: 343 سجل: 73 بتاريخ: 9/ 6/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ألفاظ القرآن ومعانيه أن يصل إىل غرضه من غري أن يرجع إليها. فإذا بلغت السنة 
الصحيحة جممال ورد يف القرآن وجب العمل هبا، وكانت هذه السنة مفرسة للمراد 
من املجمل، ولعل أوضح األمثلة عىل ذلك أن اهلل أمر املسلمني بإقامة الصالة يف 
كثري من آيات القرآن، وقد بني الرسول املراد من الصالة التي فرضت إقامتها وكان 
قال  فعله.  يفعلوا  بأن  الصحابة وبأمرهم  الذي شاهده  نفسه  الرسول  بفعل  بياهنا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صلوا كام رأيتموين أصيل«، فال جيوز ملسلم أن يبني هذا املجمل 
عىل نحو خيالف ما ثبت عن الرسول. وفيام عدا ذلك فإنه ينبغي ملن يفرس القرآن أن 

تتوفر فيه رشوط معينة تتلخص فيام يأيت:

1- أن يكون ملام باللغة العربية إملاما واسعا كبريا عاملا بأحوال البرش وبام 
كان عليه العرب قبل نزول القرآن ووقت نزوله.

2- أن يقف عىل كل ما نقل عن الرسول يف بيان القرآن.

3- أن يعرف ما فهمه الصحابة؛ ألهنم أقرب الناس إىل الرسول وأقرب 
الناس إىل فهم ألفاظ القرآن ومعانيه.

عىل  يعني  وسببه  النزول  وقت  معرفة  فإن  النزول  أسباب  يعرف  أن   -4
الفهم الصحيح للقرآن.

5- أن يستظهر السامع والنقل فيام يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من األلفاظ 
والتأخري،  والتقديم  واإلضامر  واحلذف  االختصار  من  فيه  وما  واملبدلة  املبهمة 
العربية يكثر غلطه ويدخل  يبادر إىل استنباط املعاين بمجرد فهم  ولذلك فإن من 
ٱنلَّاقََة  َثُموَد  }َوَءاتَۡيَنا  تعاىل  اهلل  قال  فمثال  واهلوى.  بالرأي  يفرس  من  زمرة  يف 
مبرصة  آية  الناقة  ثمود  وآتينا  معناها:  فإن   ]59 ]اإلرساء:  بَِها{  َفَظلَُمواْ  ةاٗ  ُمۡبِصَ
فظلموا أنفسهم بقتلها، والناظر إىل ظاهر اآلية يظن أن املراد منها أن الناقة كانت 
مبرصة... إلخ، ومل تكن عمياء وال يدري بامذا ظلموا وال أهنم ظلموا غريهم أو 
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ظلموا أنفسهم وهكذا مما ال سبيل إىل حرصه واإلحاطة به يف عجالة كهذه، وإذا 
توفرت هذه الرشوط وغريها من الرشوط التي ذكرها العلامء فإنه ال يمنع التفسري 
وال يشرتط السامع يف التأويل فيجوز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه 
وهو منهي عن أن يكون له يف اليشء رأي يميل إليه طبعه وهواه، فيتأول القرآن عىل 
وفق رأيه وهواه ليحتج به عىل تصحيح غرضه ولو مل يكن له ذلك الرأي واهلوى ملا 
فهمه من القرآن هذا املعنى كمن حيتج ببعض آيات القرآن عىل تصحيح بدعة وهو 
يعلم أنه ال يرد باآلية ذلك، وكمن يكون جاهال واآلية حمتملة عدة معان فيفرسها 
برأيه ويكون رأيه هو الذي حيمله عىل ذلك التفسري ولوال رأيه ما ترجح عنده ذلك 
الفهم، وأحيانا يكون له غرض صحيح ويطلب دليله من القرآن ويستدل عليه بام 
»اللهم  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دعا البن عباس فقال:  أن  به. ولذلك نرى  أريد  أنه ما  يعلم 
فقهه يف الدين وعلمه التأويل«، وأثبت اهلل ألهل العلم استنباطهم وفهمهم فقال: 

ِيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡم{ ]النساء: 83[. }لََعلَِمُه ٱلَّ
وخالصة ما تقدم أن تفسري القرآن وفهم معانيه مباح لكل مسلم توفرت 
والسنة  القرآن  علوم  ودراسة  وأساليبها  أرسارها  وفهم  العربية  اللغة  دراية  فيه 
بأن  مأمور  هذا  بعد  وهو  الرشوط،  من  ذلك  وغري  النزول  أسباب  وفهم  النبوية 
ال يفرسه باهلوى وال يوجد ما يمنعه فيام وراء ذلك من تفسري القرآن غري معتمد 
القرآن  فضل  مقدار  يظهر  تفسريا  سامع  أو  نقل  فيه  يرد  مل  فيام  والنقل  السامع  عىل 
ورشفه. أما إغفال ما قاله العلامء وعدم النظر إليه واالستقالل بفهم القرآن ملجرد 
فهم اللغة العربية، فقد بينا أنه يوقع صاحبه يف الغلط وهو غري جائز. كذلك القول 
بأن القرآن يتطور بتطور أحوال الناس، وأنه جيب أن يفهم اآلن فهام قد خيالف ما 
فهمه الرسول وأصحابه إن أريد به إبطال ما ذهب إليه الرسول وصحابته فهو قول 
مردود حتام، وإن أريد به بيان أن ما جاء يف القرآن يتفق مع أحوال البرش وحاجاهتم 
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يف العرص احلارض مما مل يسبق لغريه من املفرسين أن يبينوه فإنه ال يكون مذموما وال 
يوجد ما يمنع منه.

شاملة  إفاضة  املوضوع  هذا  من  أفاض  وقد  موجزة  قصرية  عجالة  هذه 
اإلمام السيوطي يف اإلتقان واإلمام حممد عبده يف تفسريه القرآن احلكيم واإلمام 
الغزايل يف اإلحياء وشيخ املفرسين القرطبي يف تفسريه جامع األحكام. فمن أراد 

االطالع واملزيد فلريجع إليها.

J
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املبـــــادئ
1- يرى املالكية كراهة قراءة القرآن للميت.

2- ذهب احلنابلة إىل وصول ثواب مجيع العبادات والقربات إىل امليت وانتفاعه هبا 
إذا جعل ثواهبا إليه.

3- ذه�ب املتأخرون من الش�افعية إىل وصول ثواب ذل�ك إىل امليت، ويتصل هبذه 
املسألة الدعاء للميت.

الســـــؤال
سأل السيد/ إ. م. ف. قال:

إنه وباألخص كل الناس يف القرى يبذلون جهودهم لكي هيبوا إىل والدهيم 
األموات شيئا من اخلري بواسطة مقرئ يقرأ يف بيوهتم القرآن وهيب ثواب القراءة إىل 
أمواهتم، أو بقراءة الفاحتة هلم، ويعتقدون أن ثواب هذه القراءة ستعود عىل األموات 
بالغفران والرمحات. وقد أوشكنا أن نمتنع عن ذلك؛ ملا أخربنا أحد العلامء املقيمني 
يف القرى أن هذا العمل جهل وال فائدة من القراءة لألموات؛ ألنه ال يصل إليهم 

يشء منها. فام احلكم الرشعي يف هذا األمر؟

اجلواب
إن هذه املسألة خالفية، واملتفق عليه أنه مل يرد عن أحد من السلف أنه قرأ 
أجازه،  من  فمنهم  اختلفوا:  فقد  املتأخرون  وأما  امليت.  إىل  ثوابه  وأهدى  القرآن 
ومنهم من منعه. فقد جاء يف تنقيح احلامدية البن عابدين ما نصه: »واختلفوا يف 

* فتوى رقم: 552 سجل: 74 بتاريخ: 12/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وصول ثواب قراءة القرآن إذا قال القارئ: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إىل فالن. 
قال بعضهم: ال يصل إليه؛ ألنه ما هو من سعي امليت واإلنسان ليس له إال ما سعى. 
وقال بعضهم: يصل. وهو املختار«. وجاء يف اهلداية والفتح والبحر وغريها: »أن 
لكل من أتى بعبادة سواء كانت صالة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو 
طوافا أو حجا أو عمرة أو غري ذلك من أنواع الرب أن جيعل ثواهبا لغريه من األحياء 
أو األموات ويصل ثواهبا إليه. وقد روى صاحب الفتح عن أنس É أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
سئل فقال السائل: يا رسول اهلل إنا نتصدق عن موتانا، ونحج عنهم، وندعو هلم. 
يفرح  به كام  ليفرحون  إليهم وإهنم  ليصل  إنه  »نعم،  قال:  إليهم؟  هل يصل ذلك 
نَسِٰن إِلَّ َما  لِۡلِ لَّۡيَس  ن 

َ
أحدكم بالطبق هيدى إليه«. اه�. وأما قوله تعاىل: }َوأ

]النجم: 39[، فهو مقيد بام إذا مل هيد ثواب عمله للغري كام حققه صاحب   } َسَعٰ
الفتح. وقال الشوكاين يف نيل األوطار: »وعموم اآلية خمصوص بالصدقة والصالة 

واحلج والصيام وقراءة القرآن والدعاء من غري الولد«. اه�.

وأصل مذهب املالكية: كراهة قراءة القرآن للميت. وذهب املتأخرون إىل 
جوازها، وهو الذي جرى عليه العمل فيصل ثواهبا إىل امليت. ونقل ابن فرحون: 
أنه الراجح. كام ذكره ابن أيب زيد يف الرسالة. وقال اإلمام ابن رشد: »حمل اخلالف 
ما مل خترج القراءة خمرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم أوصل ثواب ما أقرأه 
لفالن. فإن خرجت خمرج الدعاء كان الثواب لفالن قوال واحدا، وجاز من غري 
خالف«. وقال القرايف من أئمة املالكية: وهذه املسألة وإن كان خمتلفا فيها فينبغي 
لإلنسان أن ال هيملها، فلعل احلق هو الوصول إىل املوتى فإن هذه أمور خفية عنا.

امليت  إىل  والقربات  العبادات  مجيع  ثواب  وصول  إىل  احلنابلة  وذهب 
وانتفاعه هبا إذا جعل ثواهبا إليه.

ما  امليت،  إىل  القربات  ثواب  وصول  إىل  املشهور  يف  الشافعية  وذهب 
وذهب  والذكر.  القرآن  وتالوة  والصوم  كالصالة  املحضة  البدنية  العبادات  عدا 
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الدعاء  املسألة  هبذه  ويتصل  امليت،  إىل  ذلك  ثواب  وصول  إىل  منهم  املتأخرون 
للميت. وقد نقل ابن عابدين إمجاع العلامء عىل أن الدعاء لأموات ينفعهم؛ لقوله 
ِيَن  ٱلَّ َوِلِۡخَوٰنَِنا  نَلَا  ٱۡغفِۡر  َربََّنا  َيُقولُوَن  َبۡعِدهِۡم  ِمۢن  َجآُءو  ِيَن  }َوٱلَّ تعاىل: 
يَمِٰن{ ]احلرش: 10[. ولقوله عليه السالم: »اللهم اغفر ألهل البقيع«.  َسَبُقونَا بِٱۡلِ
وقوله: »اللهم اغفر حلينا وميتنا«. وقد رشعت الصالة عىل امليت وهي دعاء له، كام 
ورد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه: »إذا مات املرء انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية 

وولد يدعو له وعلم ينتفع به«. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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املبـــــادئ

1-َعدَّ العلامء القراءة بغري جتويد حلنا.
2-كتابة املصحف توقيفية ال جيوز إحداث تغيري فيها.

3-ال جي�وز بحال أن يطب�ع املصحف وفيه أي تغيري يف رس�مه أو إضافة أية صورة 
إليه.

الســـــؤال
ورد إلينا استفتاء من مجاعة من املسلمني الغيورين عىل دينهم يسألون فيه 
عن حكم الرشيعة اإلسالمية يف جواز تلحني القرآن الكريم تلحينا موسيقيا يقوم 
بأدائه بعض املطربني واملطربات، ويف جواز تصوير القرآن تصويرا فنيا حيكي معانيه 
وآياته، وطلبوا منا إبداء الرأي يف هذه االجتاهات اخلطرية ونرشه عىل الرأي العام 

ليكون عىل بينة من دينه.

اجلواب
واجلواب عن الشطر األول من السؤال نقيل وعقيل:

عىل  املعلوم  إن  قالوا  العلامء  أن  من  الطربي  مقدمة  يف  جاء  فام  النقيل:  أما 
إىل  فجيال  املشايخ جيال  كافة  متواترة عن  تلقينًا  القرآن  قراءة  أن  والبينات  القطع 
العرص الكريم إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وليس فيها تلحني وال تطريب مع كثرة املتعمقني 
يف  إن  ثم  القراءات،  كيفية  من  ذلك  وغري  واإلدغام  املد  ويف  احلروف  خمارج  يف 
األلف  فرتجع  بممدود،  ليس  ما  ومد  بمهموز  ليس  ما  مهز  والتطريب  الرتجيع 

* فتوى رقم: 111 سجل: 78 بتاريخ: 12/ 7/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، فيؤدي ذلك إىل زيادة يف القرآن، وذلك 
حينام  والنربة  ومهزات،  نربات  صريوها  ومهز  نرب  موضع  ذلك  وافق  وإن  ممنوع 
وقعت من احلروف فإنام هي مهزة واحدة ال غري إما ممدودة أو مقصورة، فإن قيل 
فقد روى عبد اهلل بن مغفل قال: »قرأ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف مسري له سورة الفتح عىل 
راحلته فرجع يف قراءته«. وذكره البخاري، وقال يف صفة الرتجيع آء آء آء ثالث 
مرات. قلنا ذلك حممول عىل إشباع املد يف موضعه، وحيتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هز الراحلة كام يعرتي رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه؛ 
ألجل هز املركوب، وإذا احتمل هذا فال حجة فيه، وقد خّرج أبو حممد عبد الغني 
بن سعيد احلافظ من حديث قتادة عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيه قال: »كانت 
قراءة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املد ليس فيها ترجيع«. وروى ابن جريج عن عطاء ]عن[ ابن 
عباس قال: »كان لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مؤذن يطرب، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن األذان 
الدارقطني يف  أذانك سمحا سهال وإال فال تؤذن«. أخرجه  فإذا كان  سهل سمح 
سننه، فإذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد منع ذلك يف األذان فأحرى أن ال جيوزه يف القرآن الذي 
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن{  حفظه الرمحن؛ فقال وقوله احلق: }إِنَّا َنُۡن نَزَّ
تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوَل ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ تزَنِيٞل 

ۡ
]احلجر: 9[، وقال تعاىل: }لَّ يَأ

ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد{ ]فصلت: 42[ قلت: »وهذا اخلالف إنام هو ما دام يفهم معنى 
القرآن برتديد األصوات وكثرة الرتجيعات، فإن زاد األمر عىل ذلك حتى ال يفهم 
أمام  يقرؤون  الذين  املرصية  بالديار  القراء  يفعل  كام  باالتفاق  حرام  فذلك  معناه 
امللوك واجلنائز ويأخذون عىل ذلك األجور واجلوائز ضل سعيهم وخاب عملهم، 
بأن  اهلل  عىل  االجرتاء  نفوسهم  عىل  وهيونون  اهلل  كتاب  تغيري  بذلك  فيستحلون 
نبيهم، ورفضا لسري  يزيدوا يف تنزيله ما ليس فيه؛ جهال بدينهم ومروقا عن سنة 
الشيطان من أعامهلم وهم حيسبون  يزين هلم  ما  إىل  الصاحلني من سلفهم ونزوعا 
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أهنم حيسنون صنعا فهم يف غيهم يرتددون، وبكتاب اهلل يتالعبون، فإنا هلل وإنا إليه 
راجعون، ولكن قد أخرب الصادق أن ذلك يكون، فكان كام أخرب ملسو هيلع هللا ىلص.

ذكر اإلمام احلافظ أبو احلسني رزين وأبو عبد اهلل الرتمذي احلكيم يف نوادر 
األصول من حديث حذيفة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواهتا، وإياكم وحلون أهل العشق وحلون أهل الكتابني وسيجيء بعدي قوم 
يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح ال جياوز حناجرهم مفتونة قلوهبم وقلوب 
الذين يعجبهم شأهنم«. واللحون مجع حلن وهو التطريب وحتسينه بالقراءة والشعر 
والغناء قال علامؤنا: »ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بني يدي الوعاظ 
اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  هنى  ما  هبا  يقرؤون  التي  األعجمية  اللحون  من  املجالس  ويف 
هو  القراءة  يف  والرتتيل  النصارى،  كقراءة  احلروف  ترديد  القرآن  يف  والرتجيع 
التأين فيها والتمهل وتبيني احلروف تشبيها بالثغر املرتل وهو املشبه بنَور األقحوان 
وهو املطلوب يف القراءة، قال اهلل تعاىل: }َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيل{ ]املزمل: 4[، 
لكم وصالته كان يصيل  »ما  فقالت:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قراءة رسول  أم سلمة عن  وسئلت 
ينام قدر ما صىل حتى يصبح«. ثم  ثم  نام  ما  ينام قدر ما صىل، ثم يصيل قدر  ثم 
نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة ميرسة حرفا حرفا«. أخرجه النسائي وأبو داود 

والرتمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.

هذا بعض ما جاء يف مقدمة الطربي من اجلزء األول من تفسريه، وللمرحوم 
مصطفى صادق الرافعي يف كتابه إعجاز القرآن بحث قيم بعنوان »قراء التلحني« 
ابتدع يف القراءة واألداء هذا التلحني الذي بقي إىل اليوم  نذكر منه ما يأيت: »ومما 
يتناقله املفتونة قلوهبم وقلوب من يعجبهم شأهنم، ويقرؤون به عىل ما يشبه اإليقاع 

وهو الغناء النقي، ومن أنواعه عندهم يف أقسام النغم:

الرتعيد: وهو أن يرعد القارئ صوته: قالوا: كأنه يرعد من الربد واألمل.
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والرتقيص: وهو أن يروم السكون عىل الساكن ثم ينقر مع احلركة كأنه يف 
عدو أو هرولة.

املد  مواضع  غري  يف  فيمد  به،  ويتنغم  بالقرآن  يرتنم  أن  وهو  والتطريب: 
ويزيد يف املد إن أصاب موضعه.

يبكي مع خشوع  يكاد  بالقراءة عىل وجه حزين  يأيت  أن  والتحزين: وهو 
وخضوع.

ثم الرتديد: وهو رد اجلامعة عىل القارئ يف ختام قراءته بلحن واحد عىل 
وجه من تلك الوجوه، وإنام كانت القراءة حتقيقا أو حدرا أو تدويرا.

ترتيل  مع  العلامء  قرأه  ما  مقتىض  عىل  حقه  حرف  كل  إعطاء  والتحقيق: 
وتؤدة.

واحلدر: إدراج القراءة ورسعتها مع مراعاة رشوط األداء الصحيحة.

والتدوير: التوسط بني التحقيق واحلدر.

فلام كانت املائة الثانية كان أول من قرأ بالتلحني والتطنني عبيد اهلل بن أيب 
بكرة وكانت قراءته حزنا ليست عىل يشء من أحلان الغناء واحلداء، فَوِرَث ذلك عنه 
ه عبد اهلل بن عمر بن عبيد اهلل فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر وأخذها عنه  حفيدحُ
اإلبايض، ثم أخذ سعيد بن العالف وأخوه عن اإلبايض، وصار سعيد رأس هذه 
القراءة يف زمنه وعرفت به؛ ألنه اتصل بالرشيد فأعجب بقراءته وكان حيظيه ويعطيه 
حتى عرف بني الناس بقارئ أمري املؤمنني، وكان القراء بعده كاهليثم وأبان وابن 
أعني وغريهم ممن يقرؤون يف املجالس واملساجد يدخلون يف القراءة أحلان الغناء 
واحلداء والرهبانية، فمنهم من كان يدس اليشء من ذلك دسا خفيا، ومنهم من 
فِيَنُة فََكنَۡت لَِمَسِٰكنَي{ ]الكهف: 79[  ا ٱلسَّ مَّ

َ
جيهر به، فمن هذا قراءة اهليثم: }أ
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الغناء  صوت  من  سلخه  وإنام  "ملسكني"،  فيقرؤها  اختالسا  املد  خيتلس  كان  فإنه 
كهيئة اللحن يف قول الشاعر:

أنعته�ا س�وف  ف�إين  العط�اة  يواف�ق عن�دي بع�ض مفيه�اأم�ا  نعت�ا 

أي: ما فيها.

وكان ابن أعني يدخل اليشء من ذلك وخيفيه حتى كان الرتمذي حممد بن 
سعيد يف املائة الثالثة، وكان اخللفاء واألمراء يومئذ قد أولعوا بالغناء وافَتنُّوا فيه، 
فقرأ حممد هذا عىل األغاين املولدة املحدثة سلخها يف القراءة بأعياهنا، وقال صاحب 
كام  فِيَنُة{".  ٱلسَّ ا  مَّ

َ
}أ "إن أول ما غني به يف القرآن قراءة اهليثم  مجال القراءة: 

تقدم، فلعل ذلك أول ما ظهر منه، ومل يكن يعرف مثل هذا يشء لعهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
تفسريه،  الشامئل واختلفوا يف  الرتمذي يف  ما رواه  إال  وتابعيه  لعهد أصحابه  وال 
فقد روى بإسناده عن عبد اهلل بن مغفل قال: "رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل ناقة يوم الفتح 
َما   ُ ٱلَّ لََك  َۡغفَِر  ّلِ ا ١  بِيناٗ مُّ ا  َفۡتحاٗ لََك  َفَتۡحَنا  }إِنَّا  يقرأ:  -فتح مكة- وهو 
َر{ ]الفتح: 1- 2[. قال: فقرأ ورجع، وفرسه ابن مغفل  خَّ

َ
َم ِمن َذۢنبَِك َوَما تَأ َتَقدَّ

بقوله: "آآآ" هبمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثالث مرات". وال خالف بينهم يف 
ِْكم  Ü من حيحُ أن هذا الرتجيع مل يكن ترجيع غناء، وكان يف الصحابة والتابعني 
القراءة عىل أحسن وجوهها، ويؤدهيا بأفصح خمرج فكأنام يسمع منه القرآن غضا 
طريا؛ لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نرباته وهو حلن اللغة نفسها يف طبيعتها ال 
حلن القراءة يف الصناعة عىل أن كثريا من العرب كانوا يقرؤون القرآن وال يعفون 
ألسنتهم مما اعتادته يف هيئة إنشاد الشعر مما ال )خيل( باألداء، ولكنه يعطي القراءة 
شبها من اإلنشاد تقريبا؛ لتمكن ذلك منهم وانطباع األوزان يف الفطرة حتى قيل 
يف بعضهم إنه يقرأ القرآن كأنه رجز األعراب وهذا عندنا هو األصل فيام فشا بعد 
ذلك من اخلروج عن هيئة اإلنشاد إىل هيئة التلحني وخاصة بعد أن ابتدع الزنادقة 
يف إنشاء الشعر هذا النوع الذي يسمونه التغبري ومل يكن معروفا من إنشاد الشعر 
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قبل ذلك )وهو( أهنم يتناشدون الشعر باألحلان، فيطربون ويرقصون وهيرجون، 
وضعوا  الزنادقة  "أرى  اهلل:  رمحه  الشافعي  وعن  املغربة،  ذلك  يفعلون  ملن  ويقال 
هذا التغبري ليصدوا الناس عن ذكر اهلل وقراءة القرآن". وباجلملة فإن املتعبد يفهم 
معاين القرآن يف وزن التعبد بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه عىل الصفة املتلقاة من 
أئمة القراءة املتصلة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد عقد اإلمام جالل الدين السيوطي يف اجلزء 
األول من كتابه "اإلتقان يف علوم القرآن" فصال يف كيفيات القراءة بالصفحة 172، 

وسنذكر منه ما ييل:

القراءة ثالث: "كيفيات 

أحدها التحقيق، وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد وحتقيق اهلمزة 
وإمتام احلركات واعتامد اإلظهار والتشديدات وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض 
بالسكت والرتتيل والتؤدة، ومالحظة اجلائز من الوقوف بال قرص وال اختالس وال 
ك وال إدغامه وهو يكون لرياضة األلسن وتقويم األلفاظ، ويستحب  رَّ إسكان حمحُ
من  احلروف  بتوليد  اإلفراط  حد  إىل  يتجاوز  أن  غري  من  املتعلمني  عىل  به  األخذ 
نات،  احلركات وتكرير الراءات وحتريك السواكن وتطنني النونات باملبالغة يف الغحُ
كام قال محزة لبعض من سمعه يبالغ يف ذلك: َأَما علمَت أن ما فوق البياض برٌص، 
وما فوق اجلمودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة. وكذلك حيرتز من الفصل 
بني حروف الكلمة كمن يقف عىل التاء من "نستعني" وقفه لطيفة مدعيا أنه يرتل، 
وهذا النوع من القراءة مذهب محزة، وقد أخرج فيه الداين حديثا يف كتاب التجويد 
غريب  إنه  وقال  التحقيق،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  قرأ  أنه  كعب  بن  أحُيَب  إىل  مسلسال 

مستقيم اإلسناد.

ورسعتها  القراءة  إدراج  وهو  الدال،  وسكون  احلاء  بفتح  احلَْدر  الثانية: 
وختفيفها بالقرص والتسكني واالختالس والبدل واإلدغام الكبري وختفيف اهلمزة 
ونحو ذلك مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة اإلعراب وتقويم اللفظ ومتكني 
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الغنة  صوت  وذهاب  احلركات  أكثر  واختالس  املد  حروف  برت  بدون  احلروف 
هو  النوع  وهذا  التالوة،  هبا  توصف  وال  القراءة  هبا  تصح  ال  غاية  إىل  والتفريط 

مذهب ابن كثري وأيب جعفر، ومن قرص املنفصل كأيب عمرو ويعقوب.

الثالثة: التدوير وهو التوسط بني املقامني بني التحقيق واحلدر، وهو الذي 
ورد عن أكثر األئمة ممن مد املنفصل ومل يبلغ فيه اإلشباع وهو مذهب سائر القراء 
وهو املختار عند أكثر أهل األداء، وسيأيت بيان استحباب الرتتيل يف القراءة والفرق 
بينه وبني التحقيق فيام ذكره بعضهم أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، 
والرتتيل يكون للتدبري والتفكري واالستنباط، فكل حتقيق ترتيل وليس كل ترتيل 

حتقيقا".

ثم جاء بعد ذلك بفصل آخر يف جتويد القرآن قال فيه: "من املهامت جتويد 
ابن  عن  أخرج  وغريه.  الداين  منهم  بالتصنيف  كثريون  مجاعة  أفرده  وقد  القرآن، 
القراءة وهو إعطاء  التجويد حلية  القراء:  قال  القرآن".  "جودوا  قال:  أنه  مسعود 
به عىل  النطق  بتلطيف  إىل خمرجه وأصله  َوَردُّ احلرف  احلروف حقوقها وترتيبها، 
أشار  ذلك  وإىل  تكلف،  وال  إفراط  وال  تعسف،  وال  إرساف  غري  من  هيئة  كامل 
ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »من أحب أن يقرأ القرآن غضا كام نزل فليقرأه عىل قراءة ابن أم عبد«. 
يعني ابن مسعود، وكان É قد أحُعطي حظا عظيام يف جتويد القرآن، وال شك أن 
األمة كام هم متعبدون بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه 
وقد  النبوية،  باحلرضة  املتصلة  القراء  أئمة  من  املتلقاة  الصفة  عىل  حروفه  وإقامة 
اللحن إىل جيل وخفي، فاللحن خلل  القراءة بغري جتويد حلنا فقسموا  العلامء  َعدَّ 
يطرأ عىل األلفاظ فيخل، إال أن اجليل خيل إخالال ظاهرا يشرتك يف معرفته علامءحُ 
القراءة وغريهم وهو اخلطأ يف اإلعراب، واخلفي خيل إخالال خيتص بمعرفته علامء 
القراءة وأئمة األداء والذين تلقوه من أفواه العلامء وضبطوه من أهل األداء، قال 
ابن اجلزري: »وال أعلم لبلوغ النهاية يف التجويد مثل رياضة األلسن والتكرار عىل 
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اللفظ املتلقى من فم املحسن وقاعدته ترجع إىل كيفية الوقف واإلمالة واإلدغام 
وأحكام اهلمزة والرتقيق والتنغيم وخمارج احلروف«. ويكفينا هذا يف الدليل النقيل 
الذي يثبت بام ال يدع ]جماال[ للشك أن قراءة القرآن جيب أن يراعى فيها الرجوع 
ترجيع  فيها  والتابعني وليس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه  الناس يف عهد  ما كان عليه  إىل 
أو غناء، وإذا كان املسلمون قد بدؤوا بعد املائة األوىل من اهلجرة بأن عدلوا عن 
القراءة عىل هذا النحو فإن ذلك يعترب بدعة يف قراءة القرآن أي يف أمر مرتبط ارتباطا 
الوحي، وقرأه عليه  الرسول من  نزل عىل رسوله وسمَعهحُ  الذي  اهلل  بكتاب  وثيقا 
ونقله إىل أصحابه كام سمعه، وهذه البدعة التي ابتدعها الزنادقة ليرصفوا الناس 
عن ذكر اهلل وعن قراءة القرآن كام قرأها الرسول وأصحابه من أخطر البدع؛ ألن 
ألفاظه  بتصحيح  أيضا  وتعبدنا  بأحكامه،  والعمل  القرآن  معاين  بفهم  تعبَدَنا  اهلل 
وإقامة حروفه عىل الصفة التي تلقاها العلامء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإذا كان هذا هو رأي 
العلامء يف قراءة القرآن عىل صورة التلحني والغناء والتطريب وهو املنع والتحريم، 
فإن من املقطوع به أهنم حيرمون باألوىل إخضاع القرآن للنغامت املوسيقية وقراءته 
قراءة مصحوبة باآلالت املوسيقية والتغني به كام يفعلون بالقصائد واألناشيد، وإذا 
يقتضينا  البحث  فإن  القراء  وأئمة  العلامء  من  املحققني  عن  نقل  عام  النظر  رصفنا 
املقرئني  من  للناس  وإسامعه  موسيقيا  تلحينا  وتلحينه  بالقرآن  الغناء  بمنع  القول 
مصحوبا باآلالت املوسيقية كام يسمعون أية قطعة غنائية، وبرضورة منع كل من 
أن  الذي حيرصون كل احلرص عىل  املقدس  كتاهبم  املسلمني يف  يفتن  يسعى ألن 
يبقى له جالله واحرتامه وقدسيته، فإن القرآن وهو كالم رب العاملني أنزله اهلل عىل 
رسوله هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان ومل ينزله ليطرب به الناس وليتغنوا 
به كام يطربون ويتغنون بكالم البرش، وقد أحُِمر املسلمون بفهم معانيه وتدبُّر ما فيه 

من عظات وآداب والعمل بكل أحكامه.
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وكتاٌب هذا شأنحُهحُ جيب أن يكون له قدسيته واحرتامه، وكل عمل يرتتب 
عليه إخراجه عن هذه الغاية يعترب عمال منكرا ال يقره الدين. فمن حق القرآن أن 
يحُسمع يف جو من السكينة واالحرتام قال اهلل تعاىل: }ِإَوَذا قُرَِئ ٱۡلُقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ 
نِصُتواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن{ ]األعراف: 204[، وسامع القرآن كام تسمع األغاين 

َ
َلُۥ َوأ

جيعله أداة هلو وطرب فينرصف فيه السامع إىل ما فيه من لذة وطرب عام أنزل القرآن 
وأن  مقاال  مقام  لكل  أن  به  املسلم  كان من  وإذا  وإرشادهم،  الناس  له من هداية 
لكل جملس ما يالئمه فمجلس اهلداية واإلرشاد خيالف جملس اللهو والطرب، فال 
جيوز أن ننقل القرآن من أن يكون هداية للناس إىل أن يكون أداة للهوهم ولذهتم 
وطرهبم، ولعل أكرب دليل عىل الفرق بني املجلسني ما نشاهده اآلن يف األماكن التي 
جيتمع فيها الناس لسامع تالوة القرآن من أحد املقرئني، ويف األماكن التي جيتمعون 
فيها لسامع أحد املغنني أو املغنيات؛ فإهنم يف جملس القرآن يفتحون آذاهنم وقلوهبم؛ 
لفهم معاين القرآن مع اخلشوع واخلضوع واالحرتام ملجلس القرآن، ويف جملس الغناء 
يطربون ويصخبون وتعلو أصواهتم باالستحسان، وطلب اإلعادة والتكرير وبغري 
ذلك من األلفاظ التي تشعر بخروجهم عن حدود الوقار والسكينة إىل مستلزمات 
الغناء والطرب، وأيضا فإن القرآن امللحن باملوسيقى ليس هو القرآن الذي أنزله 
اهلل عىل رسوله وتعبدنا بتالوته التي تلقيناها عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وإذا كانت األديان 
هلدايتهم  عليهم؛  اهلل  أنزهلا  التي  اهلل  كتب  يف  َلت  وبدَّ َفت  حرَّ قد  السابقة  الساموية 
مصحوبا  وسامعه  موسيقيا  تلحينا  ملحنا  القرآن  قراءة  أجزنا  إذا  فإننا  وإرشادهم 
وبدلناه،  اهلل  كتاب  وحرفنا  غرينا  فيه  وقع  فيام  وقعنا  قد  نكون  املوسيقي  بآالت 
ومفكرهيم  املسلمني  العلامء  عىل  وجيب  املسلمني،  وهالك  الدين  ضياع  ذلك  ويف 
واحلريصني عىل أن تستقيم أمور دينهم أن يقفوا وقفة حاسمة يمنعون هبا كل من 
حتدثه نفسه بأن يقرأ القرآن ملحنا تلحينا موسيقيا ويتغنى به كام يتغنى بأية قصيدة 
من القصائد حتى يدفعوا عن كتاهبم رشا مستطريا يوشك أن يقع به، وليذكروا قول 
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نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن{ ]احلجر: 9[. وقوله تعاىل:  اهلل تعاىل: }إِنَّا َنُۡن نَزَّ
ِيَن َل يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ٱئِۡت بُِقۡرَءاٍن  }ِإَوَذا ُتۡتَلٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُتَنا َبّيَِنٰٖت قَاَل ٱلَّ
تَّبُِع إِلَّ 

َ
ۖ إِۡن أ َلُۥ ِمن تِۡلَقآيِٕ َنۡفِسٓ بَّدِ

ُ
ۡن أ

َ
ۚ قُۡل َما يَُكوُن ِلٓ أ ۡلُ ۡو بَّدِ

َ
َغرۡيِ َهَٰذآ أ

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّبِ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم{ ]يونس: 15[.
َ
ٓ أ ۖ إِّنِ َما يُوَحٰٓ إَِلَّ

واجلواب عن الشطر الثاين من السؤال أن كتابة املصحف توقيفية ال جيوز 
الناس  ما أحدثه  "هل يكتب املصحف عىل  فقد سئل مالك:  فيها،  تغيري  إحداث 
من اهلجاء؟ فقال: ال، إال عىل الَكْتَبِة األوىل". رواه الداين يف املقنع، ثم قال: "وال 
يف  احلروف  عن  مالك  "سئل  آخر:  موضع  يف  وقال  األمة".  علامء  من  له  خمالف 
القرآن مثل الواو واأللف أترى أن يغري من املصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: 
ال". قال أبو عمرو: "يعني الواو واأللف املزيدتني يف الرسم املمدودتني يف اللفظ 

ْولُواْ{.
ُ
نحو }أ

وقال اإلمام أمحد: "حيرم خمالفة خط مصحف عثامن يف واو وياء أو ألف أو 
غري ذلك". وقال البيهقي يف شعب اإليامن: "من يكتب مصحفا فينبغي أن حيافظ 
عىل اهلجاء الذي كتبوا به تلك املصاحف، وال خيالفهم فيه، وال يغري مما كتبوه شيئا، 
نظن  أن  ينبغي  فال  منا،  أمانة  وأعظم  ولسانا  قلبا  وأصدق  علام  أكثر  كانوا  فإهنم 

بأنفسنا استدراكا عليهم".

علوم  يف  "اإلتقان  كتابه  يف  تقدم  ما  نقل  أن  بعد  السيوطي  اإلمام  قال 
واهلمزة  والزيادة  احلذف  قواعد:  ست  يف  الرسم  أمر  وينحرص  "قلت:  القرآن": 
ثم ذكر أحكام  قراءتان فكتب عىل إحدامها".  فيه  والبدل والوصل والفصل وما 
هذا القواعد، وجتدها مدونة يف كتابه. ومما تقدم يتضح أن رسم الكتابة يف املصحف 
يرتضوا خمالفته وحرموا خمالفة خط مصحف  العلامء وحافظوا عليه ومل  تلقاه  قد 
عثامن، وإذا كان هذا بالنسبة لكتابة املصحف ليوافق قواعد اهلجاء التي تكتب هبا، 
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فإن كتابَته مصحوبة بالصور أوىل باملنع، ومن حرم تغيري رسم مصحف عثامن حيرم 
أن يكتب املصحف وفيه صور تبني القصص الواردة فيه وتوضحها، ومن ناحية 
أخرى فإن إباحة تصوير املصحف تنجم عنه مفاسد جيب منعها، فإن تصوير قصة 
يوسف مثال معناه أن يصور بعض األبناء صورا ال تليق بمقام النبوة وهو مقام له 
قداسته وحرمته، واالجرتاء عىل مقام األنبياء حرام باتفاق العلامء، وكذلك تصوير 
قصة آدم وحواء وخروجهام من اجلنة وهبوطهام إىل األرض وكشف سوآهتام مما ال 

يليق وال يصح.

املسلمون من االجرتاء عىل كالم  فائدة يمكن أن حيصل عليها  فأية  وبعد 
رب العاملني الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد. 
فليتق اهلل كل من يفكر يف إباحة تصوير املصحف فإن املسلمني بخري ما حافظوا عىل 
كتاب اهلل، وهم عىل رش حال إذا ما هتاونوا يف املحافظة عليه، ولذلك كله نرى أنه 

ال جيوز بحال أن يطبع املصحف وفيه أي تغيري يف رسمه أو إضافة أية صورة إليه.

J
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�ل��ب���ع��ت �د �تو�م ا �ل���م�������حب �ت ا
�تو ��ب د �لرا �ب �م��ب ا

آ
را

�ل����ت ع��ت ا ا دب اأ
املبـــــادئ

1- يس�تحب للمس�لم أن يش�غل نفس�ه بالصالة وذكر اهلل وقراءة القرآن ما دام يف 
املسجد.

2- جيوز سامع القرآن من املذياع عند الرضورات.

الســـــؤال
سأل السيد/ م. ع. م. قال:

ما حكم إحضار الراديو يف املسجد عند صالة اجلمعة إلذاعة سورة الكهف.

اجلواب
إن  ملخصا:  باآليت  عليه  وأجبنا  السؤال،  هذا  مثل  إلينا  وجه  أن  سبق  إنه 
املأثور أن يستحب ملن حرض املسجد قبل خطبة اجلمعة أن يشتغل بالصالة وذكر 
اهلل؛ لقوله عليه السالم »إن من خري أعاملكم الصالة«، كام أنه يستحب أن يقرأ يف 
يوم اجلمعة باملسجد سورة الكهف؛ لورود آثار عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، والظاهر 
أن هذه اآلثار كانت السبب يف أن املسلمني فيام بعد استحدثوا ما نشاهده اليوم، 
وهو أن يكون يف املسجد قارئ يتلو سورة الكهف بصوت يسمعه من يف املسجد، 
وإذا قلنا بجواز ذلك مع أنه مل يؤثر عن الرسول وأصحابه فإن سامع قراءة سورة 
الكهف من املذياع تأخذ حكم سامعها من القارئ؛ إذ ال فرق بينهام إال بعد املسافة 
يتأثر به وصول الصوت إىل السامعني، وربام كان السامع من املذياع  وقرهبا مما ال 
أوىف إذا كان املذيع أجود قراءة وأحسن أداء وأعلم بفن التجويد وأحكام القراءة، 

* فتوى رقم: 3 سجل: 83 بتاريخ: 14/ 4/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ولكننا ال نفضل هذه الطريقة حرصا عىل أن يكثر فينا قراء القرآن وحفظته، وال 
بأس من استعامل املذياع إذا مل حيسن قارئ البلد يف املسجد القراءة، وتكون هذه 

احلالة استثناء يلجأ إليه كرضورة من الرضورات. واهلل أعلم.

J
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�تو د �لرا �ب �م��ب ا
آ
را

�ل����ت ������م�اع ا
املبـــــادئ

1- س�امع تالوة القرآن من املذياع تأخذ رشعا حكم س�امعها من القارئ يف األجر 
والثواب.

2- سامع قراءة القرآن من الراديو ال حرمة فيها رشعا.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1148 أن أحد املشايخ يقول: إن سامع القرآن 
وطلب  أمامنا.  بالعني  نراه  مقرئ  من  إال  سامعه  يصح  ال  وإنه  حرام،  الراديو  من 

السائل بيان احلكم يف ذلك.

اجلواب
إن سامع تالوة القرآن من املذياع تأخذ رشعا حكم سامعها من القارئ؛ إذ 
ال فرق بينهام إال بعد املسافة وقرهبا مما ال يؤثر يف وصول الصوت إىل السامعني، 
بل ربام كان السامع من املذياع أوىف إذا كان املذيع أجود قراءة وأحسن أداء وأعلم 
بفن التجويد وأحكام القراءة، فسامع قراءة القرآن من الراديو ال حرمة فيها رشعا. 

Jواهلل أعلم.

* فتوى رقم: 357 سجل: 83 بتاريخ: 18/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ب
آ
را

�ل����ت ل �م��ب ا ر �م�ا �برب �حب
آ
ا

املبـــــادئ
1- اختلف املفرسون حول حتديد آخر آية نزلت من القرآن إىل أقوال عديدة.

الســـــؤال
به  املقيد برقم 2454 يف 18/ 11/ 1958 املطلوب  اطلعنا عىل السؤال 

معرفة احلكم الرشعي يف آخر آية نزلت من القرآن الكريم.

اجلواب
إن اآليات التي ذكر املفرسون أهنا آخر ما نزل من القرآن الكريم هي:

ِ{ ]البقرة: 281[. ا تُرَۡجُعوَن فِيهِ إَِل ٱلَّ أوال آية: }َوٱتَُّقواْ يَۡوماٗ

ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِ{ ]النساء: 176[. وثانيا آية: }يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱلَّ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمت{ 
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ثالثا آية: }ٱۡلَۡوَم أ

]املائدة: 3[.

نُفِسُكۡم{ ]التوبة: 128- 129[.
َ
رابعا: }لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

ِ َوٱۡلَفۡتُح{]النرص: 1[. خامسا سورة: }إَِذا َجآَء نَۡصُ ٱلَّ

ولبيان القول الراجح والصحيح يف أن أي آية من هذه اآليات آخر ما نزل 
من القرآن الكريم نستعرض أقوال املفرسين يف ذلك، فنقول:

ا تُرَۡجُعوَن فِيهِ إَِل  جاء يف روح املعاين عند تفسري قوله تعاىل: }َوٱتَُّقواْ يَۡوماٗ
ِ{ أنه »أخرج غري واحد من غري طريق عن ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنهام-  ٱلَّ

* فتوى رقم: 135 سجل: 88 بتاريخ: 11/ 12/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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القرآن،  من  نزل  ما  آخر  هي   }ِ ٱلَّ إَِل  فِيهِ  تُرَۡجُعوَن  ا  يَۡوماٗ }َوٱتَُّقواْ  آية:  أن 
واختلف يف مدة بقائه بعدها عليه الصالة والسالم، فقيل: تسع ليال، وقيل: سبعة 
أيام، وقيل: ثالث ساعات، وقيل: أحًدا وعرشين يوما، وقيل: أحًدا وثامنني يوًما« 
أن  تعاىل عنهام- يف  اهلل  ابن عباس -ريض  الرواية عن  يعارض  قال: »وال  أن  إىل 
هذه آخر آية نزلت ما أخرجه البخاري وابن عبيد وابن جرير والبيهقي من طريق 
الشعبي عنه -ريض اهلل تعاىل عنه- أنه قال: آخر آية أنزهلا اهلل تعاىل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
آية الربا، ومثاله ما أخرجه البيهقي من طريق ابن املسيب عن عمر بن اخلطاب، كام 
قاله حممد بن مسلمة فيام نقله عنه عيل بن أمحد الكربايس: إن املراد من هذا أن آخر 
ما نزل من اآليات يف البيوع آية الربا، أو أن املراد أن ذلك من آخر ما نزل كام يرصح 

به ما أخرجه اإلمام أمحد«.

نزلت  اآلية  هذه  إن  »قيل:  أيضا:  اآلية  هذه  تفسري  عند  القرطبي  وقال 
قبل موت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتسع ليال ثم مل ينزل بعدها يشء، قاله ابن جرير، وقال ابن 
جرير ومقاتل: بسبع ليال، وروي بثالث ليال، وروي أهنا نزلت قبل موته بثالث 
ساعات« إىل أن قال: »قلت: وحكي عن أيب بن كعب وابن عباس وقتادة أن آخر 
نُفِسُكۡم{... إىل آخر اآليتني، والقول 

َ
أ ّمِۡن  }لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسوٞل  ما نزل: 

األول أعرف وأكثر وأصح وأشهر ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: آخر ما 
للنبي  جربيل  فقال   ،}ِ ٱلَّ إَِل  فِيهِ  تُرَۡجُعوَن  ا  يَۡوماٗ }َوٱتَُّقواْ  القرآن:  من  نزل 
-صىل اهلل تعاىل عليه وسلم-: يا حممد ضعها عىل رأس ثامنني ومائتني من البقرة، 
ذكره أبو بكر األنباري يف كتاب الرد له، وهو قول ابن عمر -ريض اهلل تعاىل عنه- 
أهنا آخر ما نزل، وأنه عليه السالم عاش بعدها واحدا وعرشين يوما عىل ما يأيت 

ِ َوٱۡلَفۡتُح{ إن شاء اهلل تعاىل«. بيانه يف آخر سورة: }إَِذا َجآَء نَۡصُ ٱلَّ



- 117 -

ُ ُيۡفتِيُكۡم  ويف روح املعاين عند تفسري قوله تعاىل: }يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱلَّ
ِف ٱۡلَكَلٰلَةِ{ قال: »أخرج الشيخان وغريمها عن البزار أن آخر سورة نزلت سورة 
براءة، وآخر آية نزلت خامتة النساء، واملراد من اآليات املتعلقة باألحكام كام نص 

عىل ذلك املحققون«.

آية  آخر  بن عازب: هذه  الرباء  »قال  اآلية:  تفسري هذه  القرطبي عند  ويف 
نزلت يف القرآن، كذا يف كتاب مسلم، وقيل: نزلت والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يتجهز حلجة الوداع، 
ونزلت بسبب جابر، قال جابر بن عبد اهلل: مرضت فأتاين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر 
يعوداين ماشيني، فأغمي عيل، فتوضأ، ثم صب عيل من وضوئه، فأفقت فقلت: 
املواريث:  آية  نزلت  حتى  شيئا  عيل  يرد  فلم  مايل؟  يف  أقيض  كيف  اهلل  رسول  يا 
آية  آخر  وقال:  مسلم،  رواه  ٱۡلَكَلٰلَةِ{  ِف  ُيۡفتِيُكۡم   ُ ٱلَّ قُِل  }يَۡسَتۡفُتونََك 

.}ِ ا تُرَۡجُعوَن فِيهِ إَِل ٱلَّ نزلت: }َوٱتَُّقواْ يَۡوماٗ

ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم 
َ
ويف روح املعاين عند تفسري قوله تعاىل: }ٱۡلَۡوَم أ

الفرائض  ينزل بعد ذلك يشء من  أنه مل  نِۡعَمت{: »وادعوا  َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 
َ
َوأ

بعد  يلبث  مل  الصالة والسالم  وأنه عليه  عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حتليل وال حتريم، 
أن  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص«  األعىل  الرفيق  إىل  فداه-  -روحي  ومىض  يوما،  وثامنني  واحد  سوى 
قال: »واختاره الطربي، وقال: يرد عىل ما روي عن ابن عباس والسدي -ريض اهلل 
تعاىل عنهم- أن اهلل تعاىل أنزل بعد ذلك آية الكاللة وهي آخر آية نزلت، واعرتض 
باملنع«، ويف القرطبي عند تفسري هذه اآلية قال: »والدين عبارة عن الرشائع التي 
بعدها  ينزل  ومل  اآلية  هذه  منها  نزل  ما  وآخر  نجوما،  نزلت  فإهنا  لنا  وفتح  رشع 
حكم، قال ابن عباس والسدي وقال اجلمهور: واملراد تنظيم الفرائض والتحليل 
والتحريم، قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثري ونزلت آية الربا وآية الكاللة وغري 

ذلك«.
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ّمِۡن  رَُسوٞل  َجآَءُكۡم  }لََقۡد  تعاىل:  قوله  تفسري  عند  املعاين  روح  ويف 
نُفِسُكۡم{ إلخ، قال: "وهاتان اآليتان عىل ما روي عن أيب بن كعب آخر ما نزل 

َ
أ

من القرآن، ولكن روى  الشيخان عن الرباء بن عازب -ريض اهلل تعاىل عنه- قال: 
]النساء: 176[،  ٱۡلَكَلٰلَةِ{  ِف  ُيۡفتِيُكۡم   ُ قُِل ٱلَّ }يَۡسَتۡفُتونََك  آية نزلت:  آخر 
وآخر سورة نزلت براءة، وعن ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنهام-: آخر آية نزلت: 
ِ{، وكان بني نزوهلا وموته -صىل اهلل تعاىل  ا تُرَۡجُعوَن فِيهِ إَِل ٱلَّ }َوٱتَُّقواْ يَۡوماٗ
عليه وسلم- ثامنون يوما، وقيل: تسع ليال، وحاول بعضهم التوفيق بني الروايات 

يف هذا الشأن بام ال خيلو عن املكرر".

ويف القرطبي عند تفسري هذه اآلية قال: هاتان اآليتان يف قول أيب: أقرب 
القرآن بالسامء عهدا، ويف قول سعيد بن جبري: آخر ما نزل من القرآن: }َوٱتَُّقواْ 
ا َكَسَبۡت َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن{.  ٰ ُكُّ َنۡفٖس مَّ ِۖ ُثمَّ تَُوفَّ ا تُرَۡجُعوَن فِيهِ إَِل ٱلَّ يَۡوماٗ

ومنه يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ت �ل���ص�لا �ت ا
�����تر� ��ب

�ب و�ت����ب
آ
را

�ل����ت ح��ل�م �تر�ب����ت ا
املبـــــادئ

1- املنص�وص عليه يف مذه�ب احلنفية أن املصيل إذا قرأ القرآن الكريم بالفارس�ية 
وهو قادر عىل القراءة بالعربية، فإن صالته صحيحة وهو املختار للفتوى.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 330 سنة 1961 السؤال اآليت: هل هناك مانع 
التالية هلا، ثم يقطع اآلية ليتمجها، ثم يكمل  من أن يقرأ اإلمام الفاحتة أو السورة 
اآلية من مقطعها، ثم يعود ويكرر اآلية السابق تفسريها بالتكية مع بقية السورة 

وهكذا. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
املنصوص عليه يف مذهب احلنفية أن املصيل إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية 
وهو قادر عىل القراءة بالعربية، فإن صالته جتوز يف رأي أيب حنيفة É وهو الذي 
ال  كان  إذا  أما  وحممد.  يوسف  أيب  الصاحبني  رأي  يف  جتوز  وال  للفتوى،  نختاره 
يستطيع القراءة بالعربية أو ال حيسنها وقرأ بالفارسية، فإن الصالة جتوز باالتفاق 
قرأ  إذا  وصاحبيه  اإلمام  بني  باالتفاق  الصالة  جتوز  كذلك  وصاحبيه  اإلمام  بني 
بالعربية مقدارا تصح به الصالة، وقرأ معه بالفارسية قدرا آخر هذا كله يف القراءة، 
أما إذا قرأ بالعربية ثم ترجم أي فرس بالفارسية فإن الصالة تفسد؛ ألن التفسري من 

كالم الناس وليس قرآنا وال ذكرا. واهلل أعلم.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1961  /4  /25 بتاريخ:   94 سجل:   182 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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�ل��������بور�ت و�ب��ت ع��ل� ا
�ل���م����ت �ب ا

آ
را

�ل����ت �ت ا �ت�ا
آ
م�حو ا

املبـــــادئ
1- حي�رم عىل املحدث واجلنب واحلائض والنفس�اء م�س املصحف أو ما كتب من 

القرآن عىل لوح أو جدار أو نقد، إال للرضورة.
2- نص فقهاء احلنفية عىل جواز حمو اس�م اهلل تعاىل أو ما كتب من القرآن يف ورقة 

عىل أن يكون املحو بغري اللعاب.
2- ن�ص فقهاء احلنفية عىل جواز حمو لوح كتب فيه القرآن واس�تعامله يف أمر الدنيا 

عىل أن يكون املحو بغري اللعاب.

الســـــؤال
الطالب  بعض  أن  املتضمن  بكتاهبا  القاهرة  بجامعة  الطب  كلية  طلبت 
كتابة  يف  الدروس  لتلقي  املخصص  باملدرج  الرئيسية  السبورة  يستعملون  بالكلية 
بعض اآليات القرآنية الكريمة، ويف إحدى حمارضات مادة الصحة قام السيد األستاذ 
بمسح اآلية القرآنية التي كتبها الطلبة من عىل السبورة متهيدا الستعامهلا يف التدريس، 
فاحتج بعض الطلبة عىل أستاذهم ورأوا اإلبقاء عىل كتابة هذه اآليات يف السبورة 
الرئيسية، وملا نصحوا بتك السبورة الرئيسية املخصصة ألعامل التدريس وكتابتها 
الطلبة عىل موقفهم يف كتابتها عىل  املدرج أرصَّ  اجلانبية يف  السبورات  عىل إحدى 
السبورة الرئيسية، واملطلوب به اإلفادة عن الرأي الديني يف هذا املوضوع لتهتدي 

به الكلية وتعلنه ألبنائها الطالب.

* فتوى رقم: 243 سجل: 100 بتاريخ: 21/ 12/ 1964 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
إن القرآن كالم اهلل تعاىل وجيب تعظيمه، ولذلك نص الفقهاء عىل أنه حيرم 
عىل املحدث -غري املتوضئ- واجلنب واحلائض والنفساء مس املصحف أو ما كتب 
من القرآن عىل لوح أو جدار أو نقد، واستثنوا من ذلك مس الصبي للمصحف 
واللوح للرضورة وهي أن احلفظ يف الصغر أكثر ثباتا وبقاء، وأن تأخريه إىل البلوغ 
فيه تقليل حفظ القرآن، كام نص فقهاء احلنفية عىل جواز حمو اسم اهلل تعاىل أو ما 
اللعاب، وعىل جواز حمو لوح  القرآن يف ورقة عىل أن يكون املحو بغري  كتب من 
كتب فيه القرآن واستعامله يف أمر الدنيا، وعىل ذلك فيجوز رشعا حمو اآلية الكريمة 
من عىل السبورة الرئيسية ملدرج املحارضات الستعامل تلك السبورة يف التدريس 
أن  من  السبورة  ملا كتب عىل  للرضورة وصيانة  اللعاب  بغري  املحو  يكون  أن  عىل 

يمسه املحدث واجلنب فريتكب اإلثم.

J
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�ل�ع���م��ل��ت �ل��لر�ت�م ع��ل� ا �ب ا
آ
را

�ل����ت ط��بع ا
املبـــــادئ

1 - يكره كتابة يشء من القرآن عىل الدراهم والدنانري.
2 - األح�وط يف املحافظ�ة ع�ىل الق�رآن وآيات�ه البع�د به ع�ن كل ما خيل بتقديس�ه 

وتكريمه، أو الوقوع يف املمنوع بسبب مسه ممن هو غري طاهر أثناء تداوله.

الســـــؤال
برقم  املقيد  بكتابه  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  املجلس  طلب 
63/ 1973 املتضمن أن املجلس علم بأن احلكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة 
قُواْ{  ا َوَل َتَفرَّ ِ َجِيعاٗ كتب عليها اآلية القرآنية الكريمة }َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱلَّ
القرآن  آيات  من  آية  طبع  جواز  يف  الرشعي  احلكم  بيان  طلب   .]103 عمران:  ]آل 

ويتداوهلا  الدولة حيملها  بأن عملة  علام  الدولة،  التي تصدرها  العملة  الكريم عىل 
املسلم والكافر، ويشتى هبا احلالل واحلرام، وتستعمل يف غري ما أحله اهلل، وحتمل 

إىل أماكن غري طاهرة.

اجلواب
نفيد بأن القرآن كالم اهلل سبحانه وتعاىل، وكام يطلق القرآن عىل كل ما بني 
دفتي املصحف يطلق عىل السورة واآلية منه، والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد 
ومعامالت  عبادات  من  واآلخرة-  -الدنيا  الدارين  يف  سعادهتم  فيه  كام  للبرش 
وأخالق، ولذلك جيب تقديسه وتكريمه والبعد به عن كل ما خيل بيشء من ذلك، 
ولذلك مل جيز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر -غري املتوضئ- وال املحدث حدثا 
بغالف  إال  آياته  من  يشء  وال  القرآن  مّس  والنفساء  واحلائض  -اجلنب-  أكرب 
* فتوى رقم: 174 سجل: 105 بتاريخ: 24/ 2/ 1973 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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منفصل؛ لقول الرسول -صلوات اهلل وسالمه عليه-: »ال يمّس القرآن إال طاهر«. 
املنع من  الصبيان؛ ألن يف  إىل  املصحف  أو  اللوح  وأجازوا ذلك للرضورة كدفع 
بالتطهر حرج عليهم، كام نصوا عىل كراهة  القرآن، ويف األمر  ذلك تضييع حفظ 
كتابة القرآن وأسامء اهلل تعاىل عىل الدراهم واملحاريب واجلدران وكل ما يفرش. 
-اهلداية وفتح القدير جزء 1-، ومما ذكر يتبني أنه يكره كتابة يشء من القرآن عىل 
تداوهلا من اجلنب واحلائض  أثناء  ها  تعريضا ملسِّ الدراهم والدنانري؛ ألن يف ذلك 
والنفساء واملحدث وغريهم وليس هناك رضورة تدعو إىل ذلك فيكون األحوط 
يف املحافظة عىل القرآن وآياته البعد به عن كل ما خيل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع 

يف املمنوع بسبب مسه ممن هو غري طاهر أثناء تداوله.
J
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���ا �ل��لر�ت�م و�تر�ت��مت��ب �ب ا
آ
را

�ل����ت �ت ا �ت�ا
آ
 �ب�ا

�م �م��ت�ع���ل��ت��ت ح��ك�ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- إمجاع أهل العلم عىل أن آيات القرآن الكريم رتبت عىل الوجه الوارد باملصحف 
العث�امين بتنزي�ل من اهلل تعاىل، وأمجعوا أيضا عىل أن من أنكر هذا كان منكرا ومماريا 

فيام عرف من الدين بالرضورة، وخيشى عليه اخلروج من الدين وملة اإلسالم.
2- ال حم�ل لوض�ع تعريف اصطالحي رشع�ي جامع لآلية الواحدة فليس�ت هذه 
اآليات يف حاجة إىل توصيف أو تعريف وما جاء بتفسري القرطبي من تعريفات إنام 

هي تعريفات لغوية.
3- ال جيوز ملس�لم وضع آي�ات القرآن الكريم موضع القواع�د النظرية العلمية أو 

القواعد التجريبية.
4- االخت�الف يف ع�دد آي�ات س�ورة الفاحتة لي�س اختالفا يف حتدي�د اآليات وإنام 

أساسه احتساب البسملة آية منها أو عدم احتساهبا كغريها من السور.
5- متي�ز القرآن عند تالوته وس�امعه عن أي حديث يقرأ أو يس�مع من كالم البرش 

بإعجازه.
6- ال يعتمد يف الوقف يف القرآن إال عىل ما يرتضيه املتقنون من أهل العربية ويتأوله 

املحققون من األئمة.

الســـــؤال
النقاط  السؤال عن  املتضمن  برقم 69/ 1979  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 

التالية:

* فتوى رقم: 251 سجل: 105 بتاريخ: 20/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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1- هل يمكن أن يوجد تعريف اصطالحي رشعي جامع لآلية الواحدة من 
آيات القرآن الكريم؟

2- اشتهر بني املسلمني أن عدد آيات القرآن الكريم توقيفي ال مدخل فيه 
لالجتهاد مع أنه يوجد االختالف يف عدد آيات الفاحتة.

3- إن ترتيب اآليات يف املصحف هو التتيب املطابق ملا يف اللوح املحفوظ، 
والربط املعنوي بني اآليات واضح يف كتب التفسري، أما الربط اللفظي بني كالم اهلل 

من أوله إىل آخره ففي حاجة إىل بيان شاٍف.

4، 5- مسألة الوقوف يف القرآن الكريم وعالمات هذه الوقوف وتقسيامهتا 
ورموزها مما يعرس فهمه وتطبيقه يف التالوة، وال بد هلذه األمور من بيان واضح إذ 

املعنى خيتلف تبعا للوقف والوصل يف القراءة.

اجلواب
نفيد السائل املوقر عن هذه املسائل بإجياز عىل الوجه التايل:

الوجه  الكريم رتبت عىل  القرآن  آيات  املعتد هبم عىل أن  العلم  أمجع أهل 
الوارد باملصحف العثامين بتنزيل من اهلل تعاىل؛ إذ كانت اآلية إذا نزلت يعلنها النبي 
تَّاب الوحي وسائر الصحابة ويقول: »ضعوها يف موضع كذا من  ملسو هيلع هللا ىلص بتالوهتا عىل كحُ
سورة كذا«، ولذا وضعت اآليات املكية يف السور املكية واملدنية كذلك يف السور 
املدنية إال بعض آيات مدنية وضعت يف سور مكية بأمر من رسول اهلل -صلوات 
اهلل وسالمه عليه- وكانت العرضة األخرية التي قرأ النبي -عليه الصالة والسالم- 
فيها القرآن عىل جربيل عليه السالم برتتيب اآليات عىل هذا الوجه، ولقد انعقد 
إمجاع األمة عىل هذا منذ حلوق الرسول بربه، وأمجع العلامء عىل أن من أنكر هذا كان 
منكرا ومماريا فيام عرف من الدين بالرضورة وخيشى عليه اخلروج من الدين وملة 
اإلسالم، وإذا كانت اآليات قد وضعت يف أماكنها بمعرفة الرسول الذي تلقاها 
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وحيا من جربيل، فإنه ال حمل لالجتهاد فيها؛ ألهنا نزلت حمددة باجلمل والكلامت 
واحلروف والبدء والنهاية، وعىل ذلك فهل جيوز وضع تعريف اصطالحي رشعي 
األوىل من ورقة  الفقرة  الكريم كام جاء يف  القرآن  آيات  الواحدة من  لآلية  جامع 
االستفسار أم ال؟ واجلواب: أنه متى لوحظ مما سبق من أن بيان اآليات يف القرآن 
وحيا  الكتاب  هذا  ومتلقي  الرسالة  صاحب  منقول عن  أنه  -أي  توقيفي  الكريم 
صلوات اهلل وسالمه عليه- فإنه ال حمل لوضع تعريف اصطالحي رشعي جامع 
لآلية الواحدة؛ إذ ليست هذه اآليات يف حاجة إىل توصيف أو تعريف، ومع هذا 
باجلامع  املسمى  للقرآن  تفسريه  مقدمة  يف  ذكر  القرطبي  اهلل  عبد  أبا  اإلمام  فإن 
ألحكام القرآن أن اآلية هي العالمة بمعنى أهنا عالمة النقطاع الكالم الذي قبلها 
عن الذي بعدها وانفصاهلا -أي هي بائنة من أختها ومنفردة- تقول العرب: بيني 
وبني فالن آية أي عالمة، ومن ذلك قوله تعاىل: }إِنَّ َءايََة ُمۡلِكهِ{ ]البقرة: 248[، 
وقيل: سميت آية؛ ألهنا مجاعة حروف من القرآن وطائفة منه، وقيل: سميت آية؛ 
ألهنا عجب يعجز البرش عن التكلم بمثله -صفحة 66 من اجلزء األول بترصف-.

التعاريف  جتوز  وال  تليق  ال  إذ  لغوية؛  تعاريف  كلها  التعاريف  وهذه 
االصطالحية ألمر عرفناه نقال جممعا عليه ممن سمعوا القرآن ودونوه وحفظوه عن 
الرسول األكرم، ولقد روى قتادة عن ابن مسعود É قوله: »من كان منكم متأسيا 
علام  وأعمقها  قلوبا  األمة  هذه  أبر  كانوا  فإهنم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بأصحاب  فليتأس 
نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وإقامة  وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حاال، اختارهم اهلل لصحبة 
املستقيم«.  اهلدى  كانوا عىل  فإهنم  آثارهم  واتبعوهم يف  فاعرفوا هلم فضلهم  دينه 
هذا وليس األمر فقط توقيفيا يف شأن بيان اآليات وترتيبها، بل قال مجاعة من أهل 
العلم: إن تريب سور القرآن عىل ما هو يف مصحفنا كان عن توقيف عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الدنيا، ثم فرق عىل  القرآن مجلة إىل سامء  ففي اآلثار الصحيحة أن اهلل تعاىل أنزل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف عرشين سنة، وكانت السورة تنزل يف أمر حيدث، واآلية جوابا ملستخرب 
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يسأل، ويوقف جربيل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل موضع السورة واآلية، فاتساق السور 
كاتساق اآليات واحلروف فكله عن خاتم النبيني ملسو هيلع هللا ىلص عن رب العاملني، فمن أخر 
سورة أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم اآليات وغري احلروف والكلامت. 
-القرطبي صفحة 59، 60 مقدمة اجلزء األول، وكتاب لطائف اإلشارات لفنون 
القراءات اجلزء األول صفحة 21: 25 للقسطالين ومراجعهام- ومن هذا نصل إىل 
نتيجة حتمية هي أنه ال جيوز ملسلم أن يضع آيات القرآن الكريم موضع القواعد 
النظرية العلمية أو القواعد التجريبية فيضع هلا تعريفا منطقيا بمقدمات ونتائج؛ ألن 
هذه اآلي جاءت حمددة البدء والنهاية، والكلامت واحلروف معجزة بوضعها هذا 
بأن نزلت بلغتهم يف عرصهم، وأنى نحن اآلن مما كانوا عليه من فصاحة وبالغة! 

ومع هذا فقد وقفوا عاجزين عندما حتداهم القرآن.

أنه قد اشتهر عند املسلمني أن عدد آيات  الثاين: وهو  أما عن االستفسار 
أنه وجد  يقع خالف يف عدد اآليات وتعيينها مع  توقيفي؛ والزم هذا أال  القرآن 
اختالف يف حتديد عدد آيات سورة الفاحتة، واجلواب: أن االختالف يف عدد آيات 
هذه السورة، هل هي سبع أو ست مبناه االختالف بني الفقهاء فيام إذا كانت »بسم 
عىل  اتفقوا  أن  بعد  منها،  آية  ليست  أو  الفاحتة  سورة  من  آية  الرحيم«  الرمحن  اهلل 
أن وضع البسملة يف أول كل سورة عدا سورة براءة توقيفي بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبعد 
املصاحف  الرحيم« يف مجيع  الرمحن  اهلل  »بسم  Ü عىل وضع  الصحابة  أمجع  أن 
العثامنية يف أوائل السور عدا براءة، بعد هذا وقع اخلالف يف احتساهبا آية من كل 

سورة عىل أقوال أشهرها أربعة هي:

األول: أن البسملة آية كاملة يف أول سورة الفاحتة وأول كل سورة من سور 
القرآن الكريم عدا براءة وهذا مذهب فقهاء مكة والكوفة وقرائهام، إليه ذهب عبد 
اهلل بن املبارك واإلمام الشافعي، وقد جزم بأهنا آية يف أول سورة الفاحتة، وأما يف 
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غريها فقد روي عنه ثالثة أقوال: األول أهنا بعض آية، الثاين أهنا ليست من القرآن 
الكريم، الثالث أهنا آية كاملة. وهذا هو صحيح مذهبه.

-الفاحتة  القرآن  من  سورة  كل  أول  يف  وضعت  منفردة  آية  أهنا  الثاين: 
وغريها- عدا براءة وال تعد ضمن آيات كل سورة وهذا مروي عن داود الظاهري 

وأمحد بن حنبل، وذهب إليه بعض فقهاء املذهب احلنفي منهم أبو بكر الرازي.

الثالث: أهنا آية من الفاحتة وليست قرآنا يف غريها من السور، وهذا مذهب 
وأكثر  والكوفة  مكة  فقهاء  عبيد وبعض  وأيب  والزهري  الثوري وإسحاق  سفيان 

أهل العراق ورواية عن أمحد وأحد األقوال املنسوبة للشافعي.

الرابع: أهنا ليست قرآنا يف فواتح السور وإنام وضعت للفصل بني السور 
وهو مذهب مالك وأيب حنيفة واألوزاعي ورواية عن أمحد، ولكل رأي من هذه 
اآلراء األربعة أدلته املبسوطة يف كتب الفقه والتفسري واحلديث، وظاهر من اآلراء 
الثالثة األحَُول اتفاقها عىل أن البسملة آية من القرآن، وأن الرأي الثالث اعتربها آية 
من سورة الفاحتة دون غريها، وهذا الرأي هو املتفق مع إمجاع الصحابة -رضوان 
اهلل عليهم- عىل وضعها يف املصحف العثامين عىل هذا الوجه، وبعد فقد وضح أن 
االختالف يف عدد آيات سورة الفاحتة ليس اختالفا يف حتديد اآليات وإنام أساسه 
احتساب البسملة آية منها أو عدم احتساهبا كغريها من السور، أما عن ارتباط كالم 
أن هذا اإلشكال  فاجلواب:  لفظيا وأنه مشكل،  إىل آخره ربطا  أوله  تعاىل من  اهلل 
كان أوىل بإثارته أولئك العرب يف وقت نزوله وتالوته عليهم فقد حتداهم أن يأتوا 
اَمرى،  يحُ َارى وال  بحديث مثله أو بعرش سور أو بسورة وهم من بلغوا شأوا ال جيحُ
وقد انفرد القرآن الكريم بالنظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف لسان العرب 
وباألسلوب املخالف جلميع أساليبهم وباجلزالة التي مل تصح من خملوق، ثم بالربط 
املحكم يف كل آية وكل سورة، فهو متميز عند تالوته وسامعه عن أي حديث يقرأ 
أو يسمع من كالم البرش، وقد رشح كثري من العلامء إعجاز القرآن وارتباط آياته 
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وترابطها، فلرتاجع مؤلفاهتم يف هذا الصدد منها عىل سبيل املثال: إعجاز القرآن 
للباقالين وإعجاز القرآن ملصطفى صادق الرافعي، والتصوير الفني يف القرآن لسيد 
قطب، ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر، أما عن مسألة الوقوف يف القرآن وعالمات 
الوقوف ورموزه وأقسامه فقد أجهد العلامء أنفسهم واجتهدوا يف خدمة القرآن ويف 
وضع هذه العالمات وتلك الرموز لتسهيل تالوته تالوة صحيحة املبنى واملعنى 
مراعني فيها التفسري الصحيح ملعاين اآليات والعبارات واالرتباط بينها يف السياق 
والسباق واللحاق، ويف هذا كتب علامء القراءات يف الوقف التام والوقف الكايف 
والوقف احلسن والوقف الناقص وما جيوز االبتداء به يف التالوة وما ال جيوز إىل 

آخر ما هو مفصل القواعد يف كتب القراءات وهي ميرسة ومطبوعة.

تلقاه  محيد  حكيم  من  تنزيل  الباطل  يأتيه  ال  اهلل  كتاب  القرآن  فإن  وبعد، 
املسلمون بالقبول جيال عن جيل أربعة عرش قرنا من الزمان، عكف عليه العلامء 
بالتفسري وبيان إعجازه يف املعنى واملبنى وما حواه من ترشيعات، وملا يسربوا غوره 
أو يصلوا إىل مكنون رسه، وما زال يغدق عليهم من فيضه ويمدهم من ثمره، فهو 
كتاب مفتوح مع الزمان يأخذ كل مسلم منه ما يرس له، وقد َوِسع الفرق اإلسالمية 
العلمية عىل اختالف  عىل اختالف مصادرها يف األصول والفروع واتسع لآلراء 
وسائلها يف القديم واحلديث، وإنا لننصح األخ املستفرس عن تلك األمور املتعلقة 
بكتاب اهلل أن يعود لدراستها عىل مهل، وسيجد أن بحوث علامئنا األحَُول قد أوفت 
واستوفت وأزالت كل شبهة وأدانت كل من حاد عن اجلادة وما أتينا فيام سطرنا 
بجديد ولكنه قبس مما أناروا به الطريق، فعلينا أن نتبع هدهيم فقد بذلوا وسعهم 
أن  ينبغي  "ال  التالوة:  يف  الوقوف  شأن  يف  قائلهم  أحسن  وقد  شأوهم،  وبلغوا 
يعتمد يف الوقف إال عىل ما يرتضيه املتقنون من أهل العربية ويتأوله املحققون من 
األئمة، فليس كل ما يتعسفه بعض املعربني أو يتكلفه متكلف من املقرئني أو يتناوله 
 حمرف من أهل األهواء املخطئني يعتمد عليه". وبعد، فإنا نأمل يف وعد اهلل احلق: 
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العظيم،  اهلل  صدق   ]9 ]احلجر:  لََحٰفُِظوَن{  َلُۥ  ِإَونَّا  ٱّلِۡكَر  نۡلَا  نَزَّ َنُۡن  }إِنَّا 
وحفظ هذا الذكر بانتباه املسلمني هلذه األفكار التي يبثها أعداء القرآن واإلسالم 
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  اإلسالم  مصدري  يف  التشكيك  هبا  حياولون  والتي 
الرشيفة ولكن اهلل متم نوره وحافظ دينه، فقد هيأ له من أرسوا عمده ومكنوا له 
القرآن  إىل  باالستامع  املستفرس  السيد  أنصح  بالعلم واحلكمة، وأخريا  النفوس  يف 
الكريم ممن أتقنوا النطق به عربيا فصيحا مقروءا قراءة صحيحة مروية عن السلف 

الصالح، فإن القراءة الصحيحة تعني عىل الفهم الصحيح.

هذا ونسأل اهلل التوفيق للعمل بكتابه القرآن الكريم وسنة خاتم املرسلني 
سبحانه هو اهلادي إىل الرصاط املستقيم. واهلل أعلم.

J
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�م �م�ا �ل�������ص����ح���ب الاأ ا
املبـــــادئ

1- الثاب�ت قطعا أن املصحف اإلمام ق�د كتبه عثامن بن عفان ووزعه عىل األمصار 
وأحرق ما عداه من صحف أو مصاحف.

2-املقط�وع ب�ه أن نزول القرآن قد انتهى بلحوق الرس�ول الكري�م بربه وبالتايل ال 
نسخ وال تبديل فيه بعد ذلك.

3- ما جاء يف موطأ اإلمام مالك من زيادة )وصالة العرص( ال تعدو أمرين: إما أن 
تكون قد نسخت، وإما أن تكون تفسريا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 284 لسنة 1979 املتضمن أن السائل بينام 
النقاش،  دار  الليثي طبعة  يقرأ كتاب موطأ اإلمام مالك رواية حييى بن حييى  كان 
أيب  عن  الوسطى  الصالة  عنوان  حتت   99 ص   310 رقم  احلديث  إىل  وصل  وملا 
"أمرتني عائشة أن أكتب هلا مصحفا،  أنه قال:  املؤمنني-  يونس موىل عائشة -أم 
لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰى  لََوِٰت َوٱلصَّ ثم قالت: إذا بلغت هذه اآلية فآذين }َحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ
ِ َقٰنِتنَِي{ ]البقرة: 238[، فلام بلغُتها آذنُتها، فأْمَلْت عيّل: "حافظوا عىل  َوقُوُمواْ ِلَّ
"سمعتها  العرص وقوموا هلل قانتني"، قالت:  الوسطى وصالة  الصلوات والصالة 
من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص"، ويف نفس الصفحة رقم 99 حتت رقم 31 حديث ثان يف هذا 
املعنى عن عمرو بن رافع أنه قال: "كنت أكتب مصحفا حلفصة أم املؤمنني فقالت: 
َوقُوُمواْ  ٱلۡوُۡسَطٰى  لَٰوةِ  َوٱلصَّ لََوِٰت  ٱلصَّ َعَ  }َحٰفُِظواْ  فآِذينرِّ  بلغت هذه اآلية  إذا 
والصالة  الصلوات  عىل  "حافظوا  عيّل:  فأْمَلْت  آذنُتها  بلغُتها  فلام  َقٰنِتنَِي{،   ِ ِلَّ
* فتوى رقم: 250 سجل: 113 بتاريخ: 25/ 9/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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الوسطى وصالة العرص وقوموا هلل قانتني"، وقرر السائل أنه يقرأ القرآن يف مصحف 
املصحف  العريب، وليس يف هذا  واملرشق  املتداولة يف مرص  الطبعة  عثامن بن عفان 
مجلة "صالة العرص". وطلب السائل بيان: هل هذه اجلملة نسخت؟ وهل النسخ 
جيوز أن يتم بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي مع أن املعروف أن النسخ جاء عىل 
هو  وما  احلديثني؟  صحة  يف  الرأي  هو  وما  حياته؟  يف  وبوحي  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  لسان 
الرأي يف تاريخ كتابة مصحفي عائشة وحفصة؟ وهل كتبتاها قبل انتهاء الرسالة 

أو بعدها؟

اجلواب
كتب  قد  خالفته  وقت   É عفان  بن  عثامن  سيدنا  أن  قطعا  الثابت  إن 
أو  صحف  من  عداه  ما  حرق  قد  وأنه  األمصار،  عىل  ووزعه  اإلمام  املصحف 
مصاحف، واملقطوع به كذلك أن نزول القرآن قد انتهى بلحوق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بربه، 
وبالتايل ال نسخ وال تبديل فيه بعد ذلك، أما ما ورد يف السؤال عام جاء بموطأ اإلمام 
مالك من أن السيدة عائشة والسيدة حفصة من أمهات املؤمنني -ريض اهلل عنهن- 
لََوِٰت  ٱلصَّ َعَ  }َحٰفُِظواْ  بلغا قول اهلل تعاىل:  أمرتا كاتبي مصحفيهام عندما  قد 
والصالة  الصلوات  عىل  »حافظوا  هكذا:  اآلية  يكتبا  أن  ٱلۡوُۡسَطٰى{  لَٰوةِ  َوٱلصَّ
أن  مع  العرص«  كلمة »وصالة  بزيادة  قانتني«  العرص وقوموا هلل  الوسطى وصالة 
هذه الزيادة غري واردة يف مصحف عثامن، فإن العالمة الشوكاين قد نقل -يف كتابه 
فتح القدير ص230 باجلزء األول عند تفسري هذه اآلية- هاتني القراءتني املنقولتني 
هذه  نسخ  عىل  يدل  ما  ورد  قد  أنه  وأضاف  حفصة،  والسيدة  عائشة  السيدة  عن 
َيد ومسلم وأبو داود يف ناسخه وابن جرير والبيهقي  القراءة فيام أخرجه عبد بن مححُ
عن الرباء بن عازب قال: »نزلت: »حافظوا عىل الصلوات وصالة العرص« فقرأناها 
لََوِٰت  عىل عهد الرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما شاء اهلل، ثم نسخها اهلل فأنزل }َحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ
الصالة  حتديد  يف  واملحدثون  املفرسون  اختلف  ولقد  هذا  ٱلۡوُۡسَطٰى{،  لَٰوةِ  َوٱلصَّ
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212، ثم انتهى يف  الوسطى، ونقل القرطبي يف هذا عرشة أقوال ج3 ص209/ 
ص213 إىل أن االختالف يف الصالة الوسطى يدل عىل بطالن من أثبت »وصالة 
العرص« املذكورة يف حديث أيب يونس موىل عائشة حني أمرته أن يكتب هلا مصحفا 
قرآنا، وأضاف القرطبي: »قال علامؤنا: وإنام ذلك التفسري من النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، ثم نقل 
اختالف الروايات يف هذا عن السيدتني عائشة وحفصة يف عبارة »وهي العرص«، 
قوله:  الروايات  تلك  تعقيبا عىل  األنباري  بكر  أيب  العرص«، ونقل عن  أو »صالة 
»وهذا اخلالف يف هذا اللفظ املزيد يدل عىل بطالنه وصحة ما يف اإلمام - مصحف 
مجاعة املسلمني-«. وبعد فإنه من هذه اإلشارات املوجزة يتضح للسائل أن ما قرأه 
يف موطأ مالك مرويا عن عائشة وحفصة ال يعدو أن يكون قد نسخ كام روى الرباء 
بن عازب ونقله الشوكاين عن مصادره من املحدثني، وإما أن تكون هذه الزيادة قد 
سمعتها كل منهام تفسريا من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فاعتربهتا كل منهام من لفظ اآلية كام جاء 
يف القرطبي، وأميل إىل هذا الرأي األخري، وعىل السائل أن يلزم املصحف اإلمام 

-مصحف عثامن- فقد تلقته األمة بالقبول. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ء �ا ��ب �ل���ث  �ب����ت���ص�د ا
�ب
آ
را

�ل����ت ء �م��ب ا ىت
�ب��ت �ل�ث �ت�ا

�ل���ت
املبـــــادئ

1- كتابة بعض آيات القرآن الكريم أو سورة وتعليقها يف أعناق األوالد، أو محلها 
بقصد الشفاء غري جائز رشعا.

2- اتفاق العلامء عىل عدم جواز أخذ األجرة عىل كتابة آية أو سورة لالستشفاء هبا 
عىل أي وجه من الوجوه. 

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 274 لسنة 1980 وفيه أن السائل من محلة 
القرآن الكريم، ويطلب منه بعض املصلني أن يكتب له آية من كتاب اهلل تعاىل تربكا 
هبا أو يكون عنده مريض فيكتب له آية من القرآن مثل آية الكريس أو املعوذتني أو 
الفاحتة، وقد اعتض عليه بعض الناس عىل أساس أن هذا ال جيوز علام بأن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خذ من القرآن ما شئت ملا شئت«، فهل جيوز هذا العمل، أم ال جيوز؟

اجلواب
إن القرآن وحي إهلي نزل به الروح األمني عىل قلب رسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
به  قال  من  السابقني  نبأ  فيه  والرشيعة  بالعقيدة  جاء  وبشريا  نذيرا  للعاملني  ليكون 
صدق، ومن اهتدى به فقد هدي إىل رصاط مستقيم، وقد اختلف العلامء يف جواز 
كتابة بعض آيات القرآن الكريم أو سوره وتعليقها يف أعناق األوالد أو محلها أو 
بعبارة أخرى يف جواز تعليق التامئم من القرآن وأسامء اهلل تعاىل وصفاته، فقالت 
طائفة بجوازه ونسبوا هذا إىل عمرو بن العاص وأيب جعفر الباقر ورواية عن اإلمام 

* فتوى رقم: 75 سجل: 115 بتاريخ: 20/ 12/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أمحد، وطائفة أخرى قالت بعدم جواز تعليق التامئم للحديث الذي رواه أمحد عن 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من تعلق متيمة فال أتم اهلل له ومن 
تعلق ودعة فال ودع اهلل له«، والتميمة ما يعلق يف أعناق األوالد من خرزات وعظام 
احتجاجا  الطائفة األخرية  بقول  العلامء  العني، وقد جزم كثري من  لدفع  وغريها؛ 
هبذا احلديث وما يف معناه؛ ألن النص عام وال خمصص لعمومه وسدا للذريعة حتى 
ال يعلق يف أعناق الصغار ما جيعلهم يكربون وهم يعتقدون أن شفاءهم أو حفظهم 
ۥٓ  ٖ فََل َكِشَف َلُ ُ بُِضّ هبذا املكتوب ومل يكن من عند اهلل: }ِإَون َيۡمَسۡسَك ٱلَّ
ِۦۚ َوُهَو  رۡيٖ فََل َرآدَّ لَِفۡضلِهۦِۚ يُِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

إِلَّ ُهَوۖ ِإَون يُرِۡدَك ِبَ
ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم{ ]يونس: 107[، وقد سئل ابن أيب زيد املالكي عن أجر من يكتب 
ورقة فيها نحو اسم اهلل وما أشبه ذلك مع قرآن، وهل جيوز كتابة هذا؟ فقال: مل يأت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الثابتة عن  هذا يف القرآن وال يف األحاديث الصحاح فال جيوز، والسنة 
»الفتاوى احلديثية البن حجر  بالقرآن وبأسامء اهلل وصفاته.  أن يدعى  إلينا  أحب 
اهليتمي املكي ص 88«. وهذا هو ما يشري إليه القرآن الكريم يف آيات الدعاء، وفيام 
حكاه عن األنبياء والصاحلني من االلتجاء إىل اهلل سبحانه من دعاء واستغاثة؛ ملا 
كان ذلك: كان العمل املسؤول عنه غري جائز؛ ألن فيه إساءة استعامل آليات القرآن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أنكر  فقد  يعلقها  متيمة  القرآن  يتخذ  أن  ملسلم  ينبغي  وال  الكريم، 
التامئم بوجه عام بل ودعا عىل من يستعملها بعدم التامم أي قضاء حاجته من شفاء 
وغريه، وليس ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر وكتبه ورسله أن يستعمل القرآن يف 
غري ما أنزل له، وليس ملسلم أن يستحل أجر كتابة آية أو سورة لالستشفاء هبا عىل 
أي وجه من الوجوه؛ إذ قد اتفق الفقهاء عىل أن هذا العمل هبذا القصد ال جتوز 
»خذ  السؤال:  يف  الوارد  احلديث  أما  به،  التكسب  حيل  وال  رشعا،  عليه  اإلجارة 
القرآن ما شئت ملا شئت«، فإنه غري صحيح؛ إذ مل يرد يف أي كتاب من كتب  من 
السنة، ويصدق عىل من يقول به ويتحدث عنه ويعمل به قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه 
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البخاري ومسلم والنسائي عن أنس قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثريا أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من تعمد عيل كذبا فليتبوأ مقعده من النار«. »كتاب عمدة القاري 

رشح صحيح البخاري ج 2 ص 152«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



د  ���ا �ل�ح�ب �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ب ا

�ت ا �ه�د �ل���م�ع�ا �ل���ص������� وا وا
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د ���ا �ل��ت��طوع �ل�������ح�ب �م��ت ع��ل� ا �ت�ب �م����ت�د �ل�د �لوا ع��ت ا ط�ا
املبـــــادئ

1- حي�رم ع�ىل الولد اخلروج إىل اجله�اد بغري إذن والدي�ه ألن طاعتهام فرض عني، 
والتطوع للجهاد فرض كفاية إذا مل يتعني.

الســـــؤال
سأل أ. ف. إ. ر. قال:

أنا طالب بالسنة الثانية بكلية اهلندسة بجامعة فاروق من أرسة باإلسكندرية 
وأنا أصغرهم  الكبري،  بنات، وأخي  والوالدة، وثالث أخوات  الوالد،  مكونة من 
-19 سنة-، وقد سافر أخي الكبري إىل سويرسا يف العام املايض وسيبقى هبا مخس 
سنوات تقريبا، وأنا أريد أن أتطوع للجهاد يف سبيل نرصة عرب فلسطني، ولكن 
أرسيت متانع يف ذلك وال ترغب فيه، وال تريد أن أتطوع للجهاد الذي فرضه اهلل عىل 
كل مسلم قادر عىل محل السالح، فتجدين بني نارين فإما أن أفر من أرسيت لاللتحاق 
باملجاهدين كام يفعل البعض وإما أن أطيع والدي وأقبع يف داري قانعا من اجلهاد 

بالكالم. فام حكم الرشيعة؟

اجلواب
الوالدين  طاعة  أن  وغريمها  وحاشيته  املختار  الدر  رشح  يف  كام  واجلواب 
فرض عني وال يصح ترك فرض العني للتوصل إىل فرض الكفاية، فيحرم عىل الولد 
اخلروج إىل اجلهاد بغري إذهنام إذا كان فرض كفاية، وجيوز هلام منعه منه إذا وجدا من 
ذلك مشقة شديدة، قال القسطالين: واجلمهور عىل حرمة اجلهاد إذا منع الوالدان 

* فتوى رقم: 613 سجل: 59 بتاريخ: 5/ 10/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أو أحدمها منه برشط إسالمهام؛ ألن برمها فرض عني، واجلهاد فرض كفاية إذا مل 
يتعني. اه� ملخصا. قال عليه السالم للعباس بن مرداس ملا أراد اجلهاد: »الزم أمك 
فإن اجلنة حتت رجل أمك«. ويف صحيح البخاري عن ابن مسعود قلت: »يا رسول 
اهلل أي األعامل أفضل؟ قال: الصالة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: 
الوالدين  برَّ  َم  َفَقدَّ اه�.  لزادين.  استزدت  ولو  اهلل«،  اجلهاد يف سبيل  قال:  أي؟  ثم 
وطاعتهام عىل اجلهاد، وفيه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص: »جاء رجل إىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يستأذن يف اجلهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهام فجاهد«. اه�. وال 
حيل سفر فيه خطر إال بإذهنام، واخلطر: اإلرشاف عىل اهلالك، ومنه اجلهاد. اه�. فإذا 
منع الوالدان أو أحدمها من اخلروج للجهاد -وهو فرض كفاية- وجبت طاعتهام، 
وحرمت خمالفتهام؛ عىل أنه قد روي يف الصحيح عن زيد بن خالد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »من جهز غازيا يف سبيل اهلل فقد غزا«، والتجهيز بمعنى: هتيئة أسباب سفر 
املال، واألوىل  بذل  املجردة عن  باإلعانة  باملال، وتارة  يكون  تارة  للجهاد  الغازي 
أفضل وملن يقوم بذلك مثل أجر الغازي بنفسه، وإن مل يغز حقيقة؛ ألن الغازي ال 
يمكنه القيام بالغزو إال بعد أن هتيأ له هذه األسباب الرضورية، فصار من هييئحُها له 

كأنه بارش الغزو بنفسه. ومن هذا يعرف اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ت د ���ا �ل����ث ��ت ا �ص��ب
املبـــــادئ

1 - الشهيد الكامل - شهيد الدنيا واآلخرة -هو املسلم املكلف الطاهر الذي قتله 
أه�ل احل�رب أو البغ�ي أو قط�اع الطرق أو وج�د يف املعركة وبه أثر القت�ل، أو قتله 

مسلم أو ذمي ظلام بآلة جارحة ومل جتب بقتله دية وكان موته فور اإلصابة.
2 - الش�هيد يكفن ويصىل عليه وال يغس�ل ويدفن بدمه وثيابه فيام عدا ما ليس من 

جنس الكفن.
3 - ش�هداء اآلخ�رة فقط هم نحو الثالث�ني منهم الغريق واحلري�ق والغريب ومن 

مات يف سبيل طلب العلم، وحكمهم أهنم يغسلون ويكفنون ويصىل عليهم.
4 - ختليد اس�م الش�هيد أمر دنيوي حمض ال دخل له يف الش�هادة وال يف ثواهبا عند 

اهلل بل األفضل ترك ذلك.

الســـــؤال
سأل م. ر. قال:

إن ابنه البالغ من العمر عرشين عاما كان طالبا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، 
ووقع عليه االختيار ليكون عضوا يف رحلة علمية رسمية حتت إرشاف وزارة التبية 
والتعليم واجلامعة لزيارة خزان أسوان ومرشوعات الكهرباء، ويف أثناء قيامه هبذه 
إقامته  حمل  وأصل  أسوان،  بخزان  اصطدام  حادث  يف  الوفاة  له  حصلت  الدراسة 
بالقاهرة، وطلب السائل معرفة ما إذا كان تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات 
يف سبيل طلب العلم ويف غربته. وهل يعترب شهيدا مثل شهادة املسلم الذي يموت 
يف احلرب دفاعا عن الوطن؟ وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد احلرب من 

* فتوى رقم: 456 سجل: 74 بتاريخ: 16/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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تكريم لذكراه كإطالق اسمه عىل أحد الشوارع أو املؤسسات العلمية أو احلربية، أو 
ال؟ مع اإلحاطة بأنه كان مستقيام وصاحلا.

اجلواب
أوال: إن الفقهاء نصوا عىل أن الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا واآلخرة 
هو املسلم املكلف الطاهر الذي قتله أهل احلرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق أو 
وجد يف املعركة وبه أثر دال عىل قتله أو قتله مسلم أو ذمي ظلام بآلة جارحة ومل جتب 
بقتله دية، وكان موته فور إصابته بأن مل يبارش أمرا من أمور الدنيا بعدها، وحكمه 
أن يكفن ويصىل عليه وال يغسل ويدفن بدمه وثيابه إال ما ليس من جنس الكفن، 
كام أمر بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شهداء أحد، هذا هو شهيد الدنيا واآلخرة وحكمه.

أما شهيد اآلخرة فقط فقد قال السيوطي كام نقله عنه ابن عابدين أهنم نحو 
الثالثني وزادهم بعض الفقهاء إىل نحو األربعني منهم: الغريق واحلريق والغريب 
ومن مات يف سبيل طلب العلم، وهؤالء يغسلون ويكفنون ويصىل عليهم. ومن 
هذا يتبني أن ابن السائل إذا كانت رحلته هذه يف سبيل طلب العلم ودراسته فإنه 
يعترب من شهداء اآلخرة فقط ملوته غريبا ويف سبيل طلب العلم. وال ينطبق عليه 

حكم شهادة الدنيا واآلخرة كام هو ظاهر.

ثانيا: أما مسألة ختليد اسمه وذكراه فهذا أمر دنيوي حمض ال دخل له يف 
الشهادة وال يف ثواهبا عند اهلل، بل األفضل تركها ملن يريد زيادة األجر من اهلل حيث 

مل يثبت مثل ذلك عن السلف.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال بشقيه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ء ا ع�د
أ
�ت �مع الا ا �ه�د �ل���م�ع�ا �ل���ص������� وا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - هجوم العدو عىل بلد إس�المي يوجب عىل أهلها اجلهاد ضده بالقوة، وهو يف 

هذه احلالة فرض عني.
2 - يتع�ني اجله�اد يف ثالثة أحوال عند التق�اء الزحَفنْي، وعند ن�زول الكفار ببلد، 

وعند استنفار اإلمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفري.
3 - االستعداد للحروب الدفاعية واجب عىل كل حكومة إسالمية.

4 - م�ا فعله اليهود بفلس�طني اعتداء عىل بلد إس�المي يوجب ع�ىل أهله أوال رده 
بالقوة، كام يوجبه ذلك ثانيا عىل كل مسلم يف البالد اإلسالمية.

5 - الصلح مع العدو عىل أساس رد ما اعتدى عليه إىل املسلمني جائز، أما إن كان 
عىل أساس تثبيت االعتداء فهو باطل رشعا.

6 - موادع�ة أه�ل احلرب أو مجاعة منهم جائزة رشع�ا، ولكن برشط أن تكون ملدة 
معينة، وأن يكون فيها مصلحة للمسلمني، فإن مل تكن فيها مصلحة فهي غري جائزة 

باإلمجاع.
ِ{ ]األنفال: 61[  ۡ َعَ ٱلَّ ۡلِم فَٱۡجَنۡح لََها َوتََوكَّ 7 - قوله تعاىل: }ِإَون َجَنُحواْ لِلسَّ
وإن كانت مطلقة لكن إمجاع الفقهاء عىل تقييدها برؤية مصلحة للمسلمني يف ذلك.
8 - املعاهدات التى يعقدها املسلمون مع دول أخرى غري إسالمية جائزة رشعا إذا 
كانت فيها مصلحة للمس�لمني، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية عىل بلد إس�المي 

فإهنا تكون تقوية ملن اعتدى، وذلك غري جائز رشعا.
9 - لليهود يف فلسطني موقف خاص، فهم موجودون هبا بحكم سيايس هو اهلدنة 
الت�ي فرضتها الدول عىل الفريقني، ونزلت احلكومات اإلس�المية عىل حكمها إىل 

حني وجود حل عادل للمسألة.
* فتوى رقم: 543 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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10 - ما فعله املس�لمون من منع السالح والذخرية عن اليهود بعدم السامح بمرور 
ناقالهتا يف بالدهم جائز وال يشء فيه، وإن كان اليهود يعتربون ذلك اعتداء عليهم.

الســـــؤال
سأل السيد/ م. ص. ع. قال:

اليهود املحتلة، ويف املحالفات  بيان احلكم الرشعي يف الصلح مع دولة  ما 
يف  لليهود  واملؤيدة  والعرب  للمسلمني  املعادية  واألجنبية  االستعامرية  الدول  مع 

عدواهنم؟

اجلواب
زمنا  فيها  وأقاموا  املسلمون  فتحها  أرض  فلسطني  أن  السؤال  من  يظهر 
طويال فصارت جزءا من البالد اإلسالمية أغلب أهلها مسلمون وتقيم معهم أقلية 
من الديانات، فصارت دار إسالم جتري عليها أحكامها. وأن اليهود اقتطعوا جزءا 
من أرض فلسطني وأقاموا فيه حكومة هلم غري إسالمية وأجلوا عن هذا اجلزء أكثر 
أهله من املسلمني. وألجل أن نعرف حكم الرشيعة اإلسالمية يف الصلح مع اليهود 
يف فلسطني املحتلة دون نظر إىل الناحية السياسية جيب أن نعرف حكم هجوم العدو 
عىل أي بلد من بالد املسلمني هل هو جائز، أو غري جائز؟ وإذا كان غري جائز فام 

الذي جيب عىل املسلمني عمله إزاء هذا العدوان؟

إن هجوم العدو عىل بلد إسالمي ال جتيزه الرشيعة اإلسالمية مهام كانت 
بواعثه وأسبابه، فدار اإلسالم جيب أن تبقى بيد أهلها وال جيوز أن يعتدي عليها 
فال  بلد إسالمي  أي  العدوان عىل  املسلمني يف حالة  ما جيب عىل  وأما  معتد.  أي 
 خالف بني املسلمني يف أن جهاد العدو بالقوة يف هذه احلالة فرض عني عىل أهلها. 
الزحفان وتقابل  التقى  إذا  اجلهاد يف ثالثة: األول:  »يتعني  املغني:  يقول صاحب 
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إذا  الثالث:  ودفعهم.  قتاهلم  أهله  عىل  تعني  ببلد  الكفار  نزل  إذا  الثاين:  الصفان. 
يكونوا  أن  املسلمني  عىل  اهلل  أوجب  وهلذا  النفري«.  لزمهم  قوما  اإلمام  استنفر 
واْ لَُهم  ِعدُّ

َ
مستعدين لدفع أي اعتداء يمكن أن يقع عىل بلدهم، قال اهلل تعاىل: }َوأ

ِ وََعُدوَُّكۡم{  ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱۡلَۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱلَّ ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ مَّ
]األنفال: 60[. فاالستعداد للحرب الدفاعية واجب عىل كل حكومة إسالمية ضد 

هذا  بغري  فإهنم  بالدهم،  يف  يطمع  من  كل  وضد  لدينهم  عليهم  يعتدي  من  كل 
بني  واخلالف  عليها.  االعتداء  الغري  عىل  يسهل  ضعيفة  أمة  يكونون  االستعداد 
العلامء يف بقاء اجلهاد أو عدم بقائه، ويف أنه فرض عني أو فرض كفاية إنام هو يف 
غري حالة االعتداء عىل أي بلد إسالمي. أما إذا حصل االعتداء فعال عىل أي بلد 

إسالمي فإن اجلهاد يكون فرض عني عىل أهلها.

وقد بحث موضوع اجلهاد احلافظ ابن حجر وانتهى إىل أن اجلهاد فرض 
كفاية عىل املشهور إال أن تدعو احلاجة إليه كأن يدمههم العدو، وإىل أن التحقيق أن 
جنس جهاد الكفار متعني عىل كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بامله وإما بقلبه.

وعىل ضوء هذه األحكام حيكم عىل ما فعله اليهود يف فلسطني بأنه اعتداء 
عىل بلد إسالمي يتعني عىل أهله أن يردوا هذا االعتداء بالقوة حتى جيلوهم عن 
بلدهم ويعيدوها إىل حظرية البالد اإلسالمية وهو فرض عني عىل كل منهم وليس 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين. وملا كانت البالد اإلسالمية تعترب 
كلها دارا لكل مسلم فإن فرضية اجلهاد يف حالة االعتداء تكون واقعة عىل أهلها 
أوال وعىل غريهم من املسلمني املقيمني يف بالد إسالمية أخرى ثانيا؛ ألهنم وإن مل 
يعتد عىل بالدهم مبارشة إال أن االعتداء قد وقع عليهم باالعتداء عىل بلد إسالمي 

هي جزء من البالد اإلسالمية.

وبعد أن عرفنا حكم الرشيعة يف االعتداء عىل بلد إسالمي يمكننا أن نعرف 
حكم الرشيعة يف الصلح مع املعتدي هل هو جائز أو غري جائز؟
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واجلواب: أن الصلح إذا كان عىل أساس رد اجلزء الذي اعتدي عليه إىل 
صلحا  يكون  فإنه  وتثبيته  االعتداء  إقرار  عىل  كان  وإن  جائزا،  صلحا  كان  أهله 
باطال؛ ألنه إقرار العتداء باطل وما يرتتب عىل الباطل يكون باطال مثله. وقد أجاز 
الفقهاء املوادعة مدة معينة مع أهل دار احلرب أو مع فريق منهم إذا كان فيها مصلحة 
 }ِ ۡ َعَ ٱلَّ ۡلِم فَٱۡجَنۡح لََها َوتََوكَّ لِلسَّ للمسلمني لقوله تعاىل: } ِإَون َجَنُحواْ 
تقييدها  الفقهاء عىل  إمجاع  لكن  كانت مطلقة  اآلية وإن  إن  وقالوا:  ]األنفال: 61[. 

برؤية مصلحة املسلمني يف ذلك بآية أخرى هي قوله تعاىل: }فََل تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ 
ۡعلَۡوَن{ ]حممد: 35[. فأما إذا مل يكن يف املوادعة مصلحة فال 

َ
نُتُم ٱۡل

َ
ۡلِم َوأ إَِل ٱلسَّ

اليهود من  التي سلبها  البالد  تبقى  جتوز باإلمجاع. ونحن نرى أن الصلح عىل أن 
فلسطني حتت أيدهيم وعىل عدم إعادة أهلها إليها ال حيقق إال مصلحتهم، وليس فيه 
مصلحة للمسلمني ولذلك ال نجيزه من الوجهة الرشعية إال برشوط وقيود حتقق 
مصلحة املسلمني. أما هذه الرشوط والقيود فال نتعرض هلا ألن غرينا ممن اشتغل 

هبذه القضية أقدر عىل معرفتها وبياهنا عىل وجه التفصيل منا.

واجلواب عن السؤال الثاين:

غري  أخرى  دول  مع  املسلمون  يعقدها  التي  واملعاهدات  األحالف  أن 
إسالمية جائزة من الناحية الرشعية إذا كانت يف مصلحة املسلمني. أما إذا كانت 
لتأييد دولة معتدية عىل بلد إسالمي كاليهود املعتدية عىل فلسطني، فإنه يكون تقوية 
جلانب املعتدي يستفيد منه هذا اجلانب يف االستمرار يف اعتدائه وربام يف التوسع فيه 
أيضا، وذلك غري جائز رشعا. ونفضل عىل هذه األحالف أن يتعاون املسلمون عىل 
رد أي اعتداء يقع عىل بالدهم وأن يعقدوا فيام بينهم عهودا وأحالفا تظهرهم قوال 
بلد إسالمي، وإذا  بأن هياجم أي  نفسه  تبطش بكل من حتدثه  يدا واحدة  وعمال 
أضيف إىل هذه العهود واملواثيق التي ال يراد منها االعتداء عىل أحد وإنام يراد منها 
منع االعتداء والسعي احلثيث بكل وسيلة ممكنة يف رشاء األسلحة من مجيع اجلهات 
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التي تصنع األسلحة واملبادرة بصنع األسلحة يف بالدهم لتقوية اجليوش اإلسالمية 
املتحالفة فإن ذلك كله يكون أمرا واجبا ورضوريا لضامن السالم الذي يسعى إليه 
املسلم ويتمناه لبلده ولسائر البالد اإلسالمية بل ولغريها من البالد غري اإلسالمية. 
ويظهر أن لليهود موقفا خاصا فلم يعقد معها أهل فلسطني وال أية حكومة إسالمية 
املحتلة وهي موجودة بحكم سيايس هو اهلدنة  صلحا، ومل جتل بعد عن األرض 
التي فرضتها الدول عىل الفريقني ونزل عىل حكمها احلكومات اإلسالمية إىل أن 
جيدوا حال عادال للمسألة، ومل يرض هبا اليهود ونقضوها باعتداءاهتم املتكررة التي 
مل تعد ختفى عىل أحد، وكل ما فعله املسلمون واعتربه اليهود اعتداء عىل حقوقهم 
هو حمارصهتم ومنع السالح والذخرية التي متر ببالدهم عنهم، وألجل أن نعرف 

حكم الرشيعة يف هذه املسألة نذكر أن ما يرسل إىل أهل احلرب نوعان:

النوع األول: السالح وما هو يف حكمه.

الثاين: الطعام ونحوه.

وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السالح؛ ألن فيه تقويتهم 
صنع  يف  به  يستفاد  ما  وكل  واخلشب  واحلديد  الكراع  وكذا  املسلمني،  قتال  عىل 
النقض  رشف  عىل  ألهنا  بعدها؛  أو  املوادعة  قبل  ذلك  حصل  سواء  األسلحة 
من  حال  من  شأنا  أقل  اليهود  حال  أن  شك  وال  علينا،  حربا  فكانوا  واالنقضاء 
اهلدنة موادعة  تسمية  القتال، وعىل فرض  ترك  معينة عىل  مدة  املسلمون  وادعهم 
اجلانب  وحيل  يبطلها  جانب  من  املوادعة  ونقض  باعتداءاهتم  اليهود  نقضها  فقد 

اآلخر منها.

وأما النوع الثاين فقد قالوا: إن القياس يقيض يف الطعام والثوب ونحومها 
بمنعها عنهم إال أنا عرفنا بالنص حكمه وهو أنه ملسو هيلع هللا ىلص: أمر ثاممة أن يمري أهل مكة 
وهم حرب عليه. وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبي صلة الرحم ولذلك أجاهبم 
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إىل طلبهم بعد أن ساءت حالتهم وليس هذا حال اليهود يف فلسطني، ولذلك نختار 
عدم جواز إرسال أي يشء إليهم؛ أخذا بالقياس فإن إرسال غري األسلحة إليهم 

يقوهيم ويغرهيم عىل التشبث بموقفهم الذي ال تربره الرشيعة. واهلل تعاىل أعلم.

J
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رع�ا ء ���ث ا ���د �ل����ث ا
املبـــــادئ

1 - م�ن قتل�ه أه�ل البغي أو قطاع الطريق أو وجد يف املعرك�ة وبه أثر القتل أو قتله 
مسلم ظلام ومل جتب الدية بقتله فهو شهيد رشعا.

2 - إذا رمى مسلم سهام إىل الكفار فأصاب مسلام فامت فليس بشهيد ألن قتله ليس 
مضافا إىل العدو.

3 - إصاب�ة الش�خص بعي�ار ناري من أح�د زمالئه يف املعركة خطأ فامت بس�ببه ال 
يعترب شهيدا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 766 سنة 1968 املتضمن أن أحد اجلنود 
أصيب أثناء العمليات احلربية يف شهر يونيو سنة 1967 بطلقة خطأ ودون قصد 
من أحد زمالئه أدت إىل وفاته. وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان هذا املتوىف يعترب 

شهيًدا، أم قتيال.

اجلواب
الشهيد رشًعا: »هو من قتله أهل احلرب أو البغي أو قطاع الطريق أو وجد 
يف املعركة وبه أثر، أو قتله مسلم ظلاًم ومل جيب بقتله دية«، وفرع الفقهاء عىل ذلك 
قوهلم: فلو رمى مسلم إىل الكفار فأصاب مسلاًم فامت مل يكن شهيدا خالفا أليب 
يوسف؛ ألن فعل الرامي يقطع النسبة إليهم؛ وألنه ما صار مقتوال بفعل مضاف 
إىل العدو، ويف حادثة السؤال املسئول عنه أصيب أثناء العمليات احلربية يف شهر 

* فتوى رقم: 319 سجل: 103 بتاريخ: 10/ 12/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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يونيو سنة 1967 بطلقة من أحد زمالئه خطأ أودت بحياته، وطبقا للنص الفقهي 
ال يعترب شهيدا وال جتري عليه أحكام الشهداء. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



�ت �م�لا �ل���م�ع�ا �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ب ا

)من أحكام نظرية العقد واألحكام العامة(
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�م ��س�لا �ت الاأ
ر� ��ب حب�ا د ل وا �ل���م�ا ح��ل�م �ب��ع ا

املبـــــادئ
1 - مجع املال من وجوه احلل عىل وجه ال يقس�و به القلب وال يوجب الطغيان مع 

أداء الواجبات فيه مندوب إليه رشعا.
2 - أخذ الزكاة من الرأسامليني إلنفاقها عىل الفقراء واملحتاجني اشرتاكية منظمة.

3 - تبذير املال وإنفاق كل ما مجع ولو كان ذلك يف سبيل اهلل منهي عنه.
4 - ال يعارض ما س�بق ما ذهب إليه أبو ذر الغفاري É من وجوب إنفاق مجيع 

املال الفاضل عن احلاجة عمال بظاهر اآلية الكريمة.

الســـــؤال
سأل األستاذ هـ. إ. قال:

إنه يريد بيان حكم مجع املال وادخاره يف اإلسالم مع بيان حقيقة مذهب أيب 
ذر الغفاري بالنسبة جلمع املال وادخاره.

اجلواب
إن اإلسالم مل حيرم مجع املال وادخاره، بل ندب إىل مجعه من وجوه احلق 
مع املحافظة عىل مواساة أرباب احلاجات وإخراج الواجبات والصدقات وتفريج 
الكروب والتيسري عىل املعرسين وإطعام اليتيم والبائس واملسكني، كام أمر بإخراج 
الزكاة يأخذها اإلمام قهرا من الرأسامليني؛ لينفقها عىل الفقراء واملحتاجني وتلك 
هي االشرتاكية املنظمة التي تسري جنبا إىل جنب مع مبدأ العدالة ونظام التعاون، 
والتي ترمي إىل حفظ النظام وعدم إثارة الفوىض بني أفراد اإلنسانية وعدم التربم 

* فتوى رقم: 81 سجل: 78 بتاريخ: 24/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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النوع  عىل  اإلبقاء  هو  واحد  مقصد  إىل  ترمي  كام  فيها،  ناحية  أي  من  وامتعاض 
اإلنساين صحيح احلياة هانئ العيش، وإن الناظر يف القرآن الكريم جيد مجيع آياته يف 
هذا الصدد تدعو يف رفق ولني إىل التعاطف والرتاحم، وترشح للناس مبدأ األخوة 
ُيۡقرُِض  ِي  ن َذا ٱلَّ الرشيف وما يستوجبه يف تأثري وبالغة فهو تعاىل يقول: }مَّ
ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ۡفلََح 

َ
أ }قَۡد  ]البقرة: 245[ ويقول جلت قدرته:  ا{  َحَسناٗ قَۡرًضا   َ ٱلَّ

ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضوَن ٣  ِيَن ُهۡم ِف َصَلتِِهۡم َخِٰشُعوَن ٢ َوٱلَّ ١ ٱلَّ
َكٰوةِ َفٰعِلُوَن{ ]املؤمنون: 1- 4[، ويقول لنبيه عليه الصالة والسالم:  ِيَن ُهۡم لِلزَّ َوٱلَّ
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَةاٗ ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها{ ]التوبة: 103[، وإن اإلنسان 

َ
}ُخۡذ ِمۡن أ

لو وقف عىل ما يف الزكاة من نظام لتأكد له أن مرشوعيتها قد لوحظ فيها عدم تربم 
بقدر مرشوط،  الغني حمدد  مال  الفقري يف  فإن إرشاك  الفقري،  الغني، وسد حاجة 
إذن ففرضية الزكاة عىل النظام الرشعي اشرتاكية مهذبة معقولة يستسيغها العقل 
وهتدأ إليها نفس صاحب املال، ويطيب هبا روح الفقري الطامع الطامح الذي يريد 
أن يدمر كل يشء يعرتضه يف سبيل الوصول إىل رزقه. ومن هذا يتبني أنه ال بد من 

تفاوت الناس وتفاضلهم يف الرزق.

وإن مجع املال قد حث عليه اإلسالم برشط أن يكون ذلك من وجوه احلل، 
والكربياء  والتجرب  الطغيان  يوجب  وال  القلب  به  يقسو  ال  وجه  عىل  يكون  وأن 
والرتفع عن أداء ما وجب فيه ]من[ احلقوق والواجبات التي لوحظ يف مرشوعيتها 
املحافظة عىل حق الفقري وصاحب املال، فبينام نجد اإلسالم قد حث صاحب املال 
عىل أداء الواجبات هناه عن اإلرساف وتبذير املال إىل حد جيعله فقريا ويرتك ورثته 
رِيَن َكنُٓواْ  ۡر َتۡبِذيًرا ٢٦ إِنَّ ٱلُۡمَبّذِ عالة يتكففون الناس قال اهلل تعاىل: }َوَل ُتَبّذِ
ا{ ]اإلرساء: 26- 27[ وكذلك كان  ۡيَطُٰن لَِرّبِهِۦ َكُفوراٗ َيِٰطنِيۖ َوَكَن ٱلشَّ إِۡخَوَٰن ٱلشَّ
النبي- ملسو هيلع هللا ىلص- ينهى أصحابه عن تبذير أمواهلم وإنفاق كل ما مجعوه ولو كان ذلك 
يف سبيل الطاعات؛ رعاية حلق ورثتهم، فقد »روي أن سعد بن أيب وقاص مرض 
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بمكة فعاده الرسول بعد ثالث، فقال: يا رسول اهلل إين ال أخلف إال بنتا أفأويص 
بجميع مايل؟ قال: ال. قال: إذا أويص بثلثي مايل؟ قال: ال. قال: فبنصفه؟ قال: ال. 
قال: فبثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثري، ألن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم 
أفاد هذا احلديث احرتام  الناس كفايتهم. فقد  الناس« أي يسألون  يتكففون  عالة 
مجع املال، كام أفاد املحافظة عليه وعدم تبذيره وعدم إنفاقه كله، وال يعارض هذا 
املال الفاضل عن  É من وجوب إنفاق مجيع  إليه أبو ذر الغفاري  كله ما ذهب 
َة َوَل  َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكزِنُ احلاجة؛ عمال بظاهر قول اهلل تعاىل: }َوٱلَّ
]التوبة: 34[؛ ألنه ليس املراد  ِلٖم{ 

َ
أ بَِعَذاٍب  ُۡهم  فَبَّشِ  ِ َسبِيِل ٱلَّ ِف  يُنفُِقوَنَها 

بالكنز يف هذه اآلية مجع املال مطلقا، بل املراد بالكنز فيها هو املال الذي مل خيرج منه 
ما وجب إخراجه كالزكاة والكفارات ونفقات احلج واألهل والعيال وغري ذلك 
من احلقوق والواجبات التي بينها اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله: }َوَل يُنفُِقوَنَها ِف 
ِ{ فكل شخص مل خيرج من ماله ما وجب إخراجه رشعا فهو داخل  َسبِيِل ٱلَّ
ابن  عن  وغريمها  سننه  يف  والبيهقي  الطرباين  أخرجه  ما  هذا  ويفرس  الوعيد،  يف 
»ما أدي زكاته فليس بكنز« أي بكنز أوعد  عمر É قال: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
عليه. فإن الوعيد عليه مع عدم اإلنفاق فيام أمر اهلل تعاىل أن ينفق فيه، ولعل سيدنا 
أبا ذر É كان قد غلبت عليه يف آخر أيامه نزعة الزهد يف الدنيا وعاطفة اإليثار إىل 
حد جعله يذهب إىل وجوب إنفاق ما فضل من املال يف سبيل اهلل رغبة يف الثواب 
األخروي، وإن كان ذلك ال يربر له ما رآه من بقاء اآلية عىل ظاهرها، فإن يف ذلك 
حفظ  إىل  ترمي  التي  الواجبات  من  ذلك  وغري  واملواريث  الزكاة  لرشعة  تعطيال 
النظام واإلبقاء عىل النوع اإلنساين صحيح احلياة، ومهام يكن من قول يف مذهب 
املسلمني ومل يستند إىل  يتابعه عليه أحد من  فإنه مذهب فردي مل  الغفاري  أيب ذر 
دليل من كتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، وهلذا كثر املعرتضون عىل 
مذهبه، وكان الناس يقرءون له آية املواريث ويقولون له: لو وجب إنفاق كل املال 
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مل يكن لآلية وجه، وكانوا جيتمعون عليه مزدمحني حيث حل مستغربني منه ذلك 
فاختار العزلة واستشار خليفة املسلمني سيدنا عثامن É فأشار عليه بالذهاب إىل 

الربذة وهي مكان قريب من املدينة فسكن فيها حتى ال يتأثر الناس بمذهبه.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J



- 157 -

�ت
�أ ا رب �ل�حب رط ا �ل���ث ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- الرشط اجلزائي يف العقد جائز، ويرتتب عليه آثاره من حيث املال املرشوط.

2- من اش�رتى ش�يئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقى ألجل معني فاشرتط 
البائ�ع عليه أنه إن مل يدفع الباقى عند حلول األجل يكون املعجل ملكا للبائع فقبل 

ذلك صح الرشط وترتب عليه أثره عند احلنابلة.
3- كل رشط جائ�ز يف العق�ود إال رشط�ا أح�ل حراما أو حرم ح�الال وإال ما ورد 

الرشع بتحريمه بخصوصه عند احلنابلة.
4- اش�رتاط الزوج�ة يف عق�د زواجها دفع مبلغ م�ن املال إذا ت�زوج عليها زوجها 

وقبل ذلك صح الرشط وجيب الوفاء به عند املالكية.
5- دفع مال الزكاة إىل وكيل عنه لتوصيله إىل مرصفه وفقده منه يقتيض ضامنه، أما 

دفعه إىل رسول لتوصيله إىل مرصفه وفقده منه ال يقتيض الضامن إال بالتعدي.
7- ال تت�م ب�راءة ذمة دافع ال�زكاة إىل الوكيل أو الرس�ول إال ببل�وغ املال الواجب 

إخراجه إىل يد الفقري أو عامل الزكاة.
8- جيب إخراج القدر الواجب رشعا إىل مرصفه إذا مل يصل ما سبق إخراجه إليه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 266 سنة 1968 املتضمن:

أوال: أن للسائل رشكة باجلمهورية السودانية وقد تعاقدت هذه الرشكة مع 
آخر عىل بضاعة بقصد تصديرها للخارج وقد نص بعقد االتفاق عىل رشط جزائي 
مؤداه أنه يف حالة عدم قيام املتعاقد معه عىل إحضار البضاعة يلزم برد ثمنها املدفوع 
1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /6 * فتوى رقم: 227 سجل: 103 بتاريخ: 13/ 

هريدي.



- 158 -

إليه ويضاف إليه أقل ربح كان يمكن أن حيصل عليه دافع الثمن األصيل يف حالة 
جهالة  ال  ممكن  ربح  أقل  وهو  اجلزائي  الرشط  عليه  انطوى  الذي  والقدر  الوفاء، 
بالتزامه ومل يسلم  املتعاقد معه مل يقم  فيه بل هو معروف ومصطلح عليه وملا كان 
البضاعة املتعاقد عليها اضطر السائل لرفع األمر للقضاء طالًبا أصل الثمن مضاًفا 
إليه قيمة الربح بمقتىض الرشط اجلزائي، وصدر حكم القضاء بأحقية السائل بثمن 
البضاعة وقيمة الربح واملرصوفات. وطلب السائل بيان: هل حيل رشًعا قيمة هذا 

الربح الذي حكم به كرشط جزائي؟

لرشكته  مديًرا  ويعمل  هبم  املوثوق  األشخاص  أحد  السائل  كلف  ثانيا: 
عىل  ليوزعه  لديه  ثقة  لشخص  ويعطيه  املال  زكاة  من  عليه  واجب  هو  ما  ليخرج 
الزكاة  تصل  مل  وبالتايل  املذكور  رشكتنا  مدير  من  رسق  قد  املبلغ  ولكن  الفقراء 
للفقراء، وأن السائل ال يشك يف رسقة هذا املبلغ ألمانة مدير الرشكة لديه ولكن 
رشًعا  حيل  هل  بيان:  السائل  وطلب  حسابه.  عىل  املبلغ  هذا  اعتمد  الرشكة  مدير 

قبول العوض؟ وهل ذمته قد برئت -واحلالة هذه- من الزكاة الواجبة رشًعا؟

اجلواب
أوال: أجاز بعض الفقهاء الرشط اجلزائي وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره 
من حيث املال املرشوط، فقد نص احلنابلة يف البيع عىل أن من اشرتى شيًئا ودفع 
البائع أنه إن مل يدفع باقي الثمن  بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي فاشرتط عليه 
عند حلول األجل يصبح ما عجل من الثمن ملًكا للبائع صح هذا الرشط وترتب 
عليه أثره ويصري معجل الثمن ملًكا للبائع إن مل يقم املشرتي بدفع الباقي يف أجله 
املحدد، وقالوا إن القاعدة عندهم يف الرشوط أهنا جائزة يف العقود من الطرفني إال 
رشًطا أحل حراًما أو حرم حالال وإال ما ورد الرشع بتحريمه بخصوصه، ومثل 
هذا الرشط مل يرد عن الشارع ما حيرمه، وما دام مل حيل حراًما ومل حيرم حالال فإنه 
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يكون مرشوًعا، وجاء يف التزامات احلطاب املالكي: »إن الزوجة إذا اشرتطت عىل 
زوجها يف عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من املال إليها صح 
الرشط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع املال املرشوط إليها«، وهذا 
رصيح يف اعتبار الرشط اجلزائي ووجوب دفع املال املرشوط لصاحب الرشط عند 
عدم الوفاء به، والرشط يف حادثة السؤال ليس فيه ما ينايف الرشع، والقدر املرشوط 
ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر يف عقد االتفاق فيكون معترًبا عند هؤالء الفقهاء 
ويف رأهيم الذي نختاره للفتوى لرضورة التعامل وجريان العرف ودفع احلرج وما 
دام املرشوط عليه الرشط قد امتنع عن الوفاء وصدر عليه حكم قضائي بدفع املال 

املرشوط، فإنه حيل لصاحب الرشط أخذ هذا املال.

ثانيا: وأما ضامن الشخص الذي أخذ مبلغ الزكاة ليوصله إىل الفقري وضاع 
للزكاة  إخراجه  الواجب  القدر  أعطاه  قد  الزكاة  دافع  املال  صحاب  كان  فإذا  منه 
ووكله عنه يف أدائه إىل مرصفه فإنه يكون ضامنا أخذا مما نص عليه احلنفية من أن 
مقادير  خلط  إذا  مرصفه  إىل  زكاهتم  مال  إيصال  يف  شخص  من  أكثر  عن  الوكيل 
له  ملًكا  باخللط  يصري  إذ  موكله  ملال  ضامنًا  بذلك  يكون  بوكيله  اخلاصة  الزكاة 
ويكون ضامنًا ألصحاهبا، أما إذا مل يكن وكيال وكان جمرد رسول فإنه يكون أمينًا 
رشًعا ويده يد أمانة ال يضمن إال بالتعدي أو اإلمهال فال يكون ضامنًا حينئذ، أما 
براءة ذمة صاحب املال الذي وجبت عليه الزكاة فال تتم وال حتصل إال بوصول 
القدر الواجب إخراجه للزكاة رشًعا إىل يد الفقري أو إىل أصحاب األموال وما دام 
املبلغ الذي أخرجه قد ضاع ومل يصل إىل يد الفقراء وال من ينوب عنهم كالساعي 
الذي جيمع الزكاة مثال فال تربأ ذمته وجيب عليه أن يؤدي القدر الذي وجب عليه 

رشًعا إىل مرصفه. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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�ب�ت د
أ
رر الا

�ل����ب ب �ع��ب ا
�ل��ت�عو�ت���� ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- من أهداف الرشيعة اإلس�المية الغراء وأغراضها األساسية حفظ الرضوريات 

اخلمس وهي: العقل والنسل والنفس والدين واملال.
2-ال رضر وال رضار.

3- جي�وز مل�ن وجه�ت إليه اإلهان�ة التي مس�ت كرامته وأس�اءت إلي�ه أن يطالب 
بالتعويض املايل بسبب ما حلقه إذا ثبت ذلك رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من السيد/ أ. ش. املحرر بجريدة األهرام والذي 
أن  أي  أم غري جائز  اإلسالم  األديب جائز يف  الرضر  التعويض عن  فيه: هل  يقول 
يطالب شخص بتعويض مايل من شخص آخر سبه مثال أو أهان كرامته فقط دون 

أن يتتب عىل ذلك رضر مادي؟ ويطلب اإلفادة عن ذلك رشعا.

اجلواب
من أهداف الرشيعة اإلسالمية الغراء وأغراضها األساسية حفظ الرضوريات 
أو  بالرضوريات  واملال، وسميت  والدين  والنفس  والنسل  العقل  اخلمس وهي: 
يكفل  ما  ورشعت  حفظها  قررت  والرشائع  األديان  مجيع  ألن  اخلمس؛  الكليات 
محايتها؛ ألهنا رضورية حلياة اإلنسان؛ لذلك نرى الشارع احلكيم عمل عىل صيانة 
األعراض وحفظ احلقوق تطهريا للمجتمع من أدران اجلريمة وجعل لكل إنسان 
حدودا ال يتعداها ومعامل ينتهي إليها، فال يليق وال ينبغي ملسلم أن هيدر كرامة أخيه 
املسلم وال يقع يف عرضه، بل تعدى ذلك إىل غري املسلم ففي رواية: »اْلـُمْسلُِم َمْن 
* فتوى رقم: 1 سجل: 120 بتاريخ: 23/ 8/ 1984 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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َسلَِم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه« - وعن أيب هريرة É قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل 
ْم َعىَل َبْيِع َبْعٍض  كحُ وا َواَل َيبِْع َبْعضحُ وا َواَل َتَداَبرحُ وا)1) َواَل َتَباَغضحُ وا َواَل َتنَاَجشحُ اَسدحُ حَتَ
هحُ َواَل  ه حَُواَل َيْكِذبحُ لحُ هحُ َواَل خَيْذحُ ْسِلِم اَل َيْظِلمحُ و اْل�محُ ْسِلمحُ َأخحُ ونحُوا َعَباَد اهلل إِْخَواًنا، اْل�محُ َوكحُ
ِ َأْن  نَا -ويشري إىل صدره ثالث مرات- بَِحْسِب اْمرٍئ ِمَن الرشَّ . التَّْقَوى َههحُ هحُ ِقرحُ حَيْ
رواه   .» هحُ َوِعْرضحُ هحُ  َوَمالحُ هحُ  َدمحُ َحَراٌم  ْسِلِم  اْل�محُ َعىَل  ْسِلِم  اْل�محُ لُّ  كحُ ْسِلَم  اْل�محُ َأَخاهحُ  ِقَر  حَيْ
مسلم. وعن أيب سعيد بن مالك بن سنان اخلدري É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 
رضر وال رضار«. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغريمها. ال رضر: أي 
ال يرض أحدكم أحدا بغري حق وال جناية سابقة. وال رضار: أي ال ترض من رضك 
وإذا سبك أحد فال تسبه، وإن رضبك فال ترضبه بل اطلب حقك منه عند احلاكم 
من غري مسابة. وهذا احلديث وغريه يعترب مبدأ قويام يف السلوك السليم واملعاملة 
احلسنة التي حتفظ لإلنسان حقه وكرامته دون عنف أو عدوان. وعىل هذا: فإذا كان 
الشخص املسؤول عنه قد تعرض إلهانة كرامته بسبب ألفاظ نابية معيبة وجهت 
إليه من شخص آخر وكانت تلك األلفاظ جارحة لشعوره ماسة بكرامته ويتأذى 
أهان  الذي  القضاء مطالبا  إىل  أمره  يرفع  أن  فله  أمثاله وأشهد عىل ذلك-  بمثلها 
بالتعويض  وحيكم  حجته  يسمع  أن  وللقايض  مايل،  بتعويض  إليه  وأساء  كرامته 
املايل متى ثبت ذلك احلق بالبينة إن أنكر املدعى عليه أو ثبت ذلك بإقراره. ولتلك 
أعرايب  اقرتض من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  فقد روي  التاريخ اإلسالمي.  املسألة شاهد من 
قرضا فلام حل وقت األداء جاء األعرايب يطلب الدين وأغلظ عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف 
مع  األدب  األعرايب إلساءته  بإيذاء  بعضهم  الصحابة وهم  لذلك  فاستاء  الطلب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال هلم -صلوات اهلل وسالمه عليه-: »َدُعوُه َفإِنَّ لَِصاِحِب اْلـَحقرِّ 
َمَقااًل« وأمر بإعطائه أكثر من حقه، وهنا مناط االستشهاد، وذلك أنه ملا هّم بعض 
الصحابة بإيذاء األعرايب وترويعه أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بإعطائه أكثر من حقه؛ تعويضا 

)1)  التناجش: أصله االرتفاع والزيادة وهو أن يزيد يف ثمن سلعة ليغر غريه وهو حرام؛ ألنه غش وخديعة.
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ماليا له بسبب ما حلقه من الرتويع والتخويف، عىل أن الشخص موضوع السؤال 
إذا كان قد تعرض للسب الذي هو بمعنى القذف واالهتام بالزنا وما يف معناه فذلك 
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثمَّ  له حكم خاص به ورد بشأنه قول اهلل تعاىل: }َوٱلَّ
اۚ  بَداٗ

َ
أ لَُهۡم َشَهَٰدةً  ةاٗ َوَل َتۡقَبلُواْ  وُهۡم ثََمٰننَِي َجۡلَ ُشَهَدآَء فَٱۡجِلُ ۡرَبَعةِ 

َ
بِأ تُواْ 

ۡ
لَۡم يَأ

 َ ۡصلَُحواْ فَإِنَّ ٱلَّ
َ
ِيَن تَابُواْ ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك َوأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن ٤ إِلَّ ٱلَّ

ُ
َوأ

السؤال وأنه  البيان يتضح اجلواب عن  ]النور: 4- 5[)1). من هذا  رَِّحيٞم{  َغُفورٞ 
جيوز ملن وجهت إليه اإلهانة التي مست كرامته وأساءت إليه أن يطالب بالتعويض 
السائل وأمثاله  أننا مع ذلك ندعو  إذا ثبت ذلك رشعا. عىل  املايل بسبب ما حلقه 
عليهم وال  إليهم من جهل  ألفاظ وجهت  بسبب  كرامتهم  يتعرضون إلهانة  ممن 
تصل تلك األلفاظ إىل ما يوجب حد القذف رشعا ندعوهم لأخذ بالعفو وكظم 
ّبُِكۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها  الغيظ امتثاال لقول اهلل تعاىل: }وََسارُِعٓواْ إَِلٰ َمۡغفَِرةٖ ّمِن رَّ
آءِ  َّ َوٱلضَّ آءِ  َّ ٱلسَّ ِف  يُنفُِقوَن  ِيَن  ٱلَّ  ١٣٣ لِۡلُمتَّقِنَي  ۡت  ِعدَّ

ُ
أ ۡرُض 

َ
َوٱۡل َمَٰوُٰت  ٱلسَّ

ُ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي{ ]آل عمران:  َوٱۡلَكِٰظِمنَي ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافنَِي َعِن ٱنلَّاِسۗ َوٱلَّ
ِ{ ]الشورى:  ۡجُرهُۥ َعَ ٱلَّ

َ
ۡصلََح فَأ

َ
133- 134[ وإىل قوله تعاىل: }َفَمۡن َعَفا َوأ

ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ  40[، وإىل قوله جل شأنه: }َوَل تَۡسَتوِي ٱۡلََسَنُة َوَل ٱلسَّ

إِلَّ  ىَٰهآ  يُلَقَّ َوَما  َحِيٞم ٣٤  َوِلٌّ  نَُّهۥ 
َ
َكأ َعَدَٰوةٞ  َوَبۡيَنُهۥ  بَۡيَنَك  ِي  ٱلَّ فَإَِذا  ۡحَسُن 

َ
أ

]فصلت: 34- 35[. وإىل قوله  َعِظيٖم{  َحّظٍ  ُذو  إِلَّ  ىَٰهآ  يُلَقَّ َوَما  واْ  َصَبُ ِيَن  ٱلَّ
ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلنَِي{ 

َ
َوأ بِٱۡلُعۡرِف  ُمۡر 

ۡ
َوأ ٱۡلَعۡفَو  تعاىل خماطبا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: }ُخِذ 

وهو  والتوفيق.  الرشد  وأهلمنا  األخالق  أحسن  إىل  اهلل  هدانا   .]199 ]األعراف: 

سبحانه وتعاىل أعلم.

أغلب  قذفهن  وألن  الواقعة  خلصوص  }ٱلُۡمۡحَصَنِٰت{  قوله:  يف  النساء  ختصيص  املحصنات:    (1(
وأشنع وفيه إيذاء هلن وألقربائهن، وإال فال فرق بني الذكر واألنثى يف احلكم.
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��تر
��ب �ل��وا �ل�ع���م�ل �ب�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- أوجبت النصوص عىل املرأة سرت جسدها وحرمت النظر إليها من غري زوجها 

وحمارمها، وبالتايل فإن مس يشء من جسدها حرام.
2- كل عمل حمرم يكون كسبه حمرما.

3- عمل الكوافري حرام عىل الرجال حالل للنساء لبنات جنسها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 235/ 1985 املتضمن أن السائلة متلك حمل 
بأن عملها  بلغها  الكسب، وقد  قادر عىل  كوافري حريمي، وزوجها مريض وغري 
بمحل الكوافري حرام ودخلها منه حرام، مع العلم بأهنا تدير املحل بنفسها ويعاوهنا 

بعض الرجال يف العمل به. وطلبت بيان احلكم الرشعي فيام ذكرته.

اجلواب

بَۡصٰرِهِۡم 
َ
ِمۡن أ واْ  يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: }قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

َوقُل   ٣٠ يَۡصَنُعوَن  بَِما  َخبرُِيۢ   َ ٱلَّ إِنَّ  لَُهۡمۚ  ۡزَكٰ 
َ
أ َذٰلَِك  فُُروَجُهۡمۚ  َوَيۡحَفُظواْ 

ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ  بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل 
َ
أ ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن 

إِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيۡبِديَن  َوَل   ۖ ُجُيوبِِهنَّ  ٰ َعَ ِبُُمرِهِنَّ  َوۡلَۡضِۡبَن  ِمۡنَهاۖ  َظَهَر  َما  إِلَّ 
ۡو 

َ
أ ُبُعوتَلِِهنَّ  ۡبَنآءِ 

َ
أ ۡو 

َ
أ ۡبَنآئِِهنَّ 

َ
أ ۡو 

َ
أ ُبُعوتَلِِهنَّ  َءابَآءِ  ۡو 

َ
أ َءابَآئِِهنَّ  ۡو 

َ
أ ِلُُعوتَلِِهنَّ 

وِ 
َ
يَۡمُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡو نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِنٓ أ

َ
ۡو بَِنٓ إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

ٰ َعۡوَرِٰت  ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ
َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل أ ْوِل ٱۡلِ

ُ
ٰبِعِنَي َغرۡيِ أ ٱلتَّ

* فتوى رقم: 2 سجل: 121 بتاريخ: 20/ 8/ 1986 من فتاوى املستشار/ حممد جماهد محد )فرتة إنابة(.
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 ِ إَِل ٱلَّ َوتُوُبٓواْ   ۚ ُيۡفِنَي ِمن زِينَتِِهنَّ َما  ِلُۡعلََم  رُۡجلِِهنَّ 
َ
بِأ يَۡضِۡبَن  َوَل  ٱلّنَِسآءِۖ 

اهلل  من  أمر  ]النور: 30- 31[. وهذا  ُتۡفلُِحوَن{  لََعلَُّكۡم  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  يَُّه 
َ
أ َجِيًعا 

تعاىل للرجل والنساء عىل السواء بأن يغضوا أبصارهم عام حرم عليهم، فال ينظروا 
إال إىل ما أباح اهلل هلم النظر إليه؛ ألن النظر داعية إىل فساد القلب وذريعة للوقوع 
يف املحرمات. وقد روي عن عبد اهلل بن مسعود Éقال قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن 
حالوته  جيد  إيامنا  أبدلته  خمافتي  تركها  من  مسموم  إبليس  سهام  من  سهم  النظرة 
املرأة سرت  القرآن والسنة قد أوجبت عىل  النصوص من  يف قبله«. وملا كانت هذه 
جسدها من قمة رأسها إىل قدميها وحرمت النظر إليها من غري زوجها وحمارمها 
الذين بينهم اهلل يف هذه اآلية األخرية كان مس يشء من جسدها حمرما ألنه أكثر 
إثارة للغرائز من النظر وملا كان الرجال الذين تستعني هبم السائلة الذين يقومون 
بتصفيف الشعر لغري زوجة هلم حمرما؛ ألهنم يمسون جزءا من جسد املرأة وجب 
سرته وحرم اهلل النظر إليه، وبالتايل حرم مسه كان هذا العمل حمرما عىل الرجال، 
وكل عمل حمرم يكون كسبه حمرما، وحتري الكسب احلالل من الواجبات التي أمر 
اهلل سبحانه وتعاىل هبا يف القرآن الكريم وعىل لسان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال اهلل تعاىل 
ِ إِن ُكنُتۡم  ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرزَۡقَنُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ ِلَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

]البقرة: 172[، وروي أن سعدا سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يسأل اهلل  َتۡعُبُدوَن{  إِيَّاهُ 
تعاىل أن جيعله جماب الدعوة فقال له: »أطب طعمتك تستجب دعوتك«.

دون  جنسها  لبنات  بنفسها  العمل  هذا  بمبارشة  تقوم  أن  بالسائلة  وهنيب 
يعلم  وهبذا  حالال.  كسبها  يكون  حتى  املجال  هذا  يف  مطلقا  بالذكور  االستعانة 

اجلواب عام جاء بسؤال السائلة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�م �ل�حرا ل ا �ل���م�ا �ت ا
�ل��ت����ر��ب ��ب ��ت��ت ا

�ل��ت��ب
املبـــــادئ

1- م�ن يأكل املال اخلبيث وينتفع به فإنه يأثم ويعاقب عىل ذلك يف اآلخرة، وجيب 
عليه التخلص من هذا املال بإنفاقه يف أوجه خري وبر باملسلمني أو إنفاقه عىل الفقراء.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 180 سنة 1988 املتضمن أن السائل شاب 
حالته  وساءت  سنوات  سبع  منذ  إيطاليا  يف  ويعمل  سنة،   24 سنه  مرصي  مسلم 
من ناحية العمل والبحث عنه خاصة وأن عنده ضعًفا يف يده اليمنى وال يقدر عىل 
الشغل الصعب، وساءت ظروفه وغواه الشيطان فمشى يف طريق احلرام وزنى مع 
الرجال والنساء وكون مبلغا من هذا الزنا قدره 30 ألف جنيه إيطايل، ويقول: لقد 
هداين اهلل اآلن واحلمد هلل ويريد التوبة؛ ألن الشيطان قد غواه فعمل هذا العمل وهو 
اآلن ال يعمل والتفتيش عن العمل يف هذه البالد صعب. ويسأل: كيف يترصف يف 

هذا املال الذي مجعه من حرام بعد توبته؟

اجلواب
ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم: }َيٰٓ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن{ ]البقرة: 172[، واهلل  َطّيَِبِٰت َما َرزَۡقَنُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ ِلَّ
َها ٱلرُُّسُل ُكُواْ  يُّ

َ
أ سبحانه وتعاىل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال تعاىل: }َيٰٓ

ّيَِبِٰت َوٱۡعَملُواْ َصٰلًِحا{ ]املؤمنون: 51[، كام أمرنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالكسب  ِمَن ٱلطَّ
أن رسول   É ابن مسعود  فقد روي عن  احلرام،  الكسب  احلالل واالبتعاد عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »والذي نفيس بيده ال يكسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك له 

* فتوى رقم: 146 سجل: 123 بتاريخ: 12/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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النار إن اهلل ال  فيه، وال يتصدق فيقبل منه وال يتكه خلف ظهره إال كان زاده يف 
يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ باحلسن إن اخلبيث ال يمحو اخلبيث«، 
وعن أيب هريرة É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من كسب ماال حراما فتصدق به مل 
يكن له فيه أجر وكان إرصه - يعني إثمه وعقوبته- عليه«، فهذه اآليات الكريمة 
االنتفاع  املال اخلبيث وعدم  الرشيفة قاطعة يف حتريم  النبوية  وغريها واألحاديث 
به، وأن من يأكل املال اخلبيث وينتفع به يكون آثام ويعاقب عىل ذلك يف اآلخرة، 
بل جيب التخلص من املال اخلبيث وطريق التخلص منه هو إنفاقه يف أوجه خري 
وبر باملسلمني أو إنفاقه عىل الفقراء، وعىل السائل بعد أن تاب إىل اهلل أن يتحرى 
ومغرياهتا،  أسامؤها  كانت  مهام  احلرام  الكسوب  يبتعد عن  وأن  احلالل،  الكسب 
وأن يتقي اهلل يف دينه وعرضه، وأن يقبل عىل اهلل بنية خالصة لعل اهلل أن يقبل توبته 
ِمۡن  َوَيۡرزُۡقُه   ٢ ا  َمۡرَجاٗ ُۥ  لَّ َيَۡعل   َ ٱلَّ َيتَِّق  }َوَمن  تعاىل:  قال  عليه  ويتوب 
]الطالق: 2- 3[. ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.  َيۡتَِسُب{  َحۡيُث َل 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت
�أ ا رب �ل�حب رط ا �ل���ث ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- أج�از بع�ض الفقهاء ال�رشط اجلزائي وأوج�ب الوفاء به ورتب علي�ه أثره من 

حيث املال املرشوط.
2- ال�رشوط جائ�زة يف العقود من الطرفني إال رشطا أح�ل حراما أو حرم حالال، 

وإال ما ورد الرشع بتحريمه بخصوصه.

الســـــؤال
قرار  أنه صدر  املتضمن  برقم 125 سنة 1990  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
إزالة منزل حتى سطح األرض، وتم االتفاق مع أحد املقاولني عىل اهلدم، وصدر 
املقاول  يلتزم  العمل  من  لالنتهاء  املحددة  املدة  عن  زيادة  وأية  للمدة  حمددا  العقد 
بالرشط اجلزائي أو غرامة تأخري بواقع ثالثني جنيها عن اليوم الواحد. وقد تأخر 
التأخري يف الرشط اجلزائي، هل هي  التسليم. فام حكم غرامة  املقاول املذكور عن 

حالل، أم حرام؟

اجلواب
إن بعض الفقهاء أجاز الرشط اجلزائي وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره 
من حيث املال املرشوط. فقد نص احلنابلة يف البيع عىل أن من اشرتى شيئا ودفع 
بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي، فاشرتط عليه البائع أنه إن مل يدفع باقي الثمن 
عند حلول األجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الرشط وترتب 
عليه أثره ويصري معجل الثمن ملكا للبائع إن مل يقم املشرتي بدفع الباقي يف أجله 
املحدد. وقالوا: إن القاعدة عندهم يف الرشوط أهنا جائزة يف العقود من الطرفني إال 

* فتوى رقم: 377 سجل: 124 بتاريخ: 5/ 3/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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رشطا أحل حراما أو حرم حالال، وإال ما ورد الرشع بتحريمه بخصوصه. ومثل 
هذا الرشط مل يرد عن الشارع ما حيرمه، وما دام مل حيل حراما ومل حيرم حالال فإنه 
يكون مرشوعا. وجاء يف التزامات احلطاب املالكي: »إن الزوجة إذا اشرتطت عىل 
زوجها يف عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من املال إليها، صح 
الرشط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع املال املرشوط إليها«، وهذا 
رصيح يف اعتبار الرشط اجلزائي ووجوب دفع املال املرشوط لصاحب الرشط عند 
عدم الوفاء به. ملا كان ذلك ففي واقعة السؤال، فإن الرشط الوارد فيها ليس فيه 
ما ينايف الرشع، والقدر املرشوط يف غرامة التأخري ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر 
يف عقد االتفاق، وبالتايل يكون هذا الرشط معتربا عند هؤالء الفقهاء، ويف رأهيم 
دام  وما  احلرج،  ودفع  العرف  وجريان  التعامل  لرضورة  للفتوى؛  نختاره  الذي 
املرشوط عليه الرشط مل يلتزم بالوفاء باملدة املحددة يف العقد ومل يف به، فإنه حيل 
لصاحب الرشط أخذ هذا املال كغرامة للتأخري عن الوفاء بالرشط املذكور. وهبذا 

علم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�����م �مت���م�ا �ب��مت��ب
�م�ل ��ب �ل��ت�ع�ا �� ا ��� اأ �ل��ب�ا ��ت ا حب ح�ا

املبـــــادئ
1- حاجة الناس بعضهم إىل بعض يف أمور معاشهم من األشياء التي اتفق العقالء 

عليها واطمأنوا إىل حتميتها ولزومها.

الســـــؤال
هل يستغني الناس عن املعامالت فيام بينهم؟

اجلواب
ال يستطيع الناس يف كل زمان أو مكان أن يكونوا يف غنى عن املعامالت 
فيام بينهم، وهذا معنى قوهلم اإلنسان مدين بطبعه أي إن اإلنسان حمتاج إىل غريه يف 

غذائه ورشابه وكسائه ودوائه وغري ذلك من شؤون حياته:

بع�ض لبع�ض وإن مل يش�عروا خ�دم وح�ارضة ب�دو  م�ن  للن�اس  الن�اس 

قوله  املعنى ومن ذلك  إىل هذا  متعددة  آيات  الكريم يف  القرآن  أشار  وقد 
َبۡعَضُهۡم  َوَرَفۡعَنا  ۡنَياۚ  ٱدلُّ ٱۡلََيٰوةِ  ِف  عِيَشَتُهۡم  مَّ بَۡيَنُهم  قََسۡمَنا  }َنُۡن  تعاىل: 
ا  ّمِمَّ َخرۡيٞ  َرّبَِك  َورَۡحَُت  اۗ  ُسۡخرِّياٗ ا  َبۡعضاٗ َبۡعُضُهم  َتَِّخَذ  ّلِ َدَرَجٰٖت  َبۡعٖض  فَۡوَق 
قسمنا  قد  وحكمتنا  ورمحتنا  بقدرتنا  الذين  نحن  أي   ،]32 ]الزخرف:  َيَۡمُعوَن{ 
ونحن  منهم،  ألحد  تقسيمها  نرتك  ومل  الدنيا  احلياة  هذه  يف  أرزاقهم  الناس  بني 
بعجزهم  لعلمنا  إليهم  نكلها  ومل  أسباهبا  وتوفري  األرزاق  هذه  تدبري  تولينا  الذين 
فهذا غني  الدنيا  الذين رفعنا بعضهم فوق بعض درجات يف  وقصورهم، ونحن 
سبحانه  ذكر  ثم  ضعيف،  وذاك  قوي  وهذا  خمدوم  وذاك  خادم  وهذا  فقري  وذاك 

* فتوى رقم: 12 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 170 -

َتَِّخَذ  }ّلِ القدرات فقال:  املدارك ويف  التفاوت يف األرزاق ويف  احلكمة من هذا 
ا{ أي فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضا يف حوائجهم  ُسۡخرِّياٗ ا  َبۡعضاٗ َبۡعُضُهم 
ويعاون بعضهم بعضا يف قضاء مصاحلهم وبذلك تنتظم احلياة وتسري يف طريقها 
الذي رسمه سبحانه هلا فيرتتب عىل ذلك التقدم والعمران ويعم اخلري بني الناس، 
بعضهم  تسخري  بمعنى  التسخري  من  مأخوذ  السني  بضم  ا{  }ُسۡخرِّياٗ ولفظ: 
املال  يقدم  مثال  فالغني  لبعض،  لبعض واشتغال بعضهم  لبعض وخدمة بعضهم 
لغريه نظري ما يقدمه له ذلك الغري من عمل معني، وكذلك احلال بالنسبة للعامل 
واملوظف والتاجر والصانع والزارع فكل واحد من هؤالء يتبادل املنافع مع غريه، 
هذا واملتأمل يف هذه اآلية الكريمة يراها قد قررت سنة من سنن اهلل يف خلقه وهي 
الناس بعضهم إىل  فيه، وأن حاجة  التفاوت يف األرزاق والعقول أمر ال شك  أن 
بعض يف أمور معاشهم من األشياء التي اتفق العقالء عليها واطمأنوا إىل حتميتها 

ولزومها. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�م ��س�لا �ت الاأ
روع��ت ��ب �ل���م���ث �ت ا �م�لا �ل���م�ع�ا ا

املبـــــادئ
1- نظم�ت الرشيع�ة التعام�ل بني الناس تنظي�ام حكيام يقوم عىل الص�دق والعدل 

والسامحة والرتايض يف بيعهم ورشائهم ويف أخذهم وعطائهم.
2-أب�اح اإلس�الم أن�واع املعامالت حلاج�ة الناس إليها وللتيس�ري عليه�م يف أمور 
معاش�هم ولغ�رس روح التع�اون واملحب�ة فيام بينه�م، ومتى متت املعامل�ة بأركاهنا 

ورشوطها وآداهبا التي فصلها الفقهاء كانت حالال.
3- مل متنع رشيعة اإلس�الم الناس من أن يس�تحدثوا من املعامالت ما يتناس�ب مع 

ظروف حياهتم ما دام ذلك يف حدود ما رسمته من حق وعدل.

الســـــؤال
ما هي املعامالت التي رشعها اهلل تعاىل للناس لتبادل املنافع فيام بينهم؟

اجلواب
تنظيام  الناس  بني  التعامل  نظمت  قد  يراها  اإلسالم  رشيعة  يف  املتأمل  إن 
ويف  ورشائهم  بيعهم  يف  والرتايض  والسامحة  والعدل  الصدق  عىل  يقوم  حكيام 
بينهم  فيام  املنافع  تبادل  أباحت هلم  أهنا  ذلك  األدلة عىل  أخذهم وعطائهم، ومن 

بوسائل شتى وبطرق متنوعة منها:

1- البيع والرشاء:

َم ٱلّرَِبٰواْ{ ]البقرة: 275[، ويف احلديث  ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱلَّ
َ
قال تعاىل: }َوأ

يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سأل  رجال  أن  عمر  ابن  عن  الطرباين  أخرجه  الذي  الرشيف 

* فتوى رقم: 13 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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مربور«،  بيع  وكل  بيده،  املرء  »عمل  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  أفضل؟  الكسب  أي  اهلل،  رسول 
واملقصود بالبيع املربور اخلايل من الغش واخلديعة والكذب وغري ذلك من الرذائل.

أ- وتبادل املنافع بني الناس عن طريق البيع والرشاء تارة يكون عن طريق 
املساومة بأن يبيع البائع ما يملكه للمشرتي بالثمن الذي يتفقان عليه دون تعرض 

لغري ذلك.

ب- وتارة يكون عن طريق املرابحة بأن يقول البائع للمشرتي: هذه السلعة 
ثمنها كذا وأنا أريد أن أبيعها لك بكذا فيقبل املشرتي ذلك.

ج- وتارة يكون عن طريق التولية بأن يقول البائع للمشرتي: هذه السلعة 
ثمنها كذا وأنا أريد أن أبيعها لك بالثمن ذاته دون زيادة أو نقص فيتفقان عىل ذلك.

د- وتارة عن طريق الوضيعة بأن يقول البائع للمشرتي: هذه السلعة ثمنها 
كذا وأنا أريد أن أبيعها لك بأقل من ثمنها األصيل بمقدار كذا.

وهذه البيوع كلها جائزة وقد تعامل الناس هبا يف مجيع العصور ومبناها عىل 
اإلجياب والقبول والصدق واألمانة واخللو من الغش واخليانة.

2- اإلجارة:

املؤجر  عليه  يتفق  أجل حمدد  إىل  بعوض  املنافع  ومعناها رشعا: عقد عىل 
}قَالَۡت  التي تدل عىل مرشوعيتها قوله تعاىل:  القرآنية  واملستأجر، ومن اآليات 
ِمنُي{ 

َ
ٱۡل ٱۡلَقوِيُّ  َجۡرَت  ٱۡسَت ٔۡ َمِن  َخرۡيَ  إِنَّ  ِجۡرهُۖ  ٱۡسَت ٔۡ بَِت 

َ
أ َيٰٓ إِۡحَدىُٰهَما 

]القصص: 26[، ويف الصحيحني عن عائشة: »أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند هجرته إىل املدينة 

املنورة استأجر عبد اهلل بن أريقط وكان ما زال مرشكا؛ لكي يدله عىل الطريق إىل 
املدينة«، وأخرج ابن ماجه يف سننه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أعطوا األجري أجره قبل 

أن جيف عرقه«.
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3- كذلك من املعامالت اإلسالمية الرهن ومعناه رشعا: حبس يشء له 
 ٰ َعَ ُكنُتۡم  }ِإَون  تعاىل:  قال  والديون،  للحقوق  الضامن  سبيل  عىل  مالية  قيمة 
عن  الصحيحني  ويف   ،]283 ]البقرة:  ۡقُبوَضةٞ{  مَّ فَرَِهٰٞن  ا  َكتِباٗ َتُِدواْ  َولَۡم  َسَفرٖ 
عائشة Ö قالت: »اشتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طعاما من هيودي، ورهن درعه«، وروى 
الرتمذي عن ابن عباس قال: »تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ودرعه مرهونة بعرشين صاعا 
من طعام أخذه ألهله«، واحلكمة من مرشوعية الرهن: ضامن احلقوق ألصحاهبا 

وحفظ الديون من الضياع ومنع التنازع بني الناس.

الوكالة  اإلسالم  رشيعة  أباحتها  التي  املعامالت  ألوان  من  كذلك   -4
ومعناها رشعا: أن ينيب اإلنسان غريه عنه فيام يقبل اإلنابة، وقد رشعت للتيسري 
عىل الناس يف قضاء مصاحلهم؛ إذ ليس كل إنسان عنده القدرة عىل مبارشة مجيع 
شؤونه بنفسه فكانت الوكالة متثل نوعا من التعاون بني الناس، وثبت أن الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص وكل غريه يف الزواج ويف الرشاء ويف غري ذلك من األمور التي تقبل الوكالة، 
ليشتي  دينارا  أعطاه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »أن  البارقي:  عروة  عن  البخاري  صحيح  ففي 
أضحية أو شاة، فاشتى بالدينار شاتني ثم باع إحدامها بدينار وأتاه بشاة ودينار، 
فدعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالربكة يف بيعه فكان لو اشتى ترابا لربح فيه«، وثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص: 

»وكل أبا رافع ورجال من األنصار فزوجاه ميمونة بنت احلارث«.

يشء  بيع  وهو  السلف:  ويسمى  السلم  اإلسالمية  املعامالت  ومن   -5
Ñ قال: قدم  موصوف يف الذمة بثمن عاجل، ففي الصحيحني عن ابن عباس 
»من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة املنورة وأهلها يسلفون يف الثامر السنة والسنتني، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

أسلم فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم«.

6- ومنها البيع إىل أجل مع زيادة الثمن بمعنى أن يبيع اإلنسان سلعة بامئة 
جنيه نقدا وبامئة جنيه ومخسة أو عرشة جنيهات إىل أجل معني أو بأقساط حمددة، 
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وما  والظلم  االستغالل  من  خالية  دامت  ما  الفقهاء  مجهور  أجازها  املعاملة  فهذه 
يشبه ذلك.

7- ومنها احلوالة ومعناها: نقل الديون من ذمة إنسان إىل ذمة إنسان آخر، 
ففي الصحيحني عن أيب هريرة É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مطل الغني ظلم، وإذا 

أتبع أحدكم عىل ميلء فليتبع«.

8- ومنها الكفالة ومعناها: نقل ذمة إىل ذمة يف املطالبة بدين أو غريه، ومن 
األدلة عىل مرشوعيتها ما رواه أبو داود والرتمذي عن أيب أمامة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »الزعيم غارم« أي: الكفيل ضامن.

9- ومنها اجلعالة ومعناها: أن جيعل إنسان آلخر أجرا معينا عىل عمل يقوم 
به كحراسة منزل أو جتارة أو زراعة أو صناعة أو غري ذلك من األعامل التي يقوم 
هبا إنسان آلخر نظري أجر معني وهي أعم من اإلجارة؛ ألن اجلعالة جتوز مع جهالة 

العمل بأن يقول إنسان: من رد عيّل متاعي أو سياريت الضائعة فله كذا من املال.

10- ومنها اإلقالة ومعناها: رفع العقد وفسخه برضا الطرفني كأن يشرتي 
إنسان من آخر شيئا ثم يبدو له أنه ليس يف حاجة إليه، وكأن يبيع إنسان آلخر شيئا 
ورفع  معامالهتم  يف  الناس  عىل  للتيسري  رشعت  وقد  إليه،  حمتاج  أنه  له  يظهر  ثم 

احلرج عنهم.

11- كذلك من املعامالت التي أباحتها رشيعة اإلسالم املزارعة واملساقاة، 
أما املزارعة فاملقصود هبا: إعطاء املالك أرضه ملن يزرعها عىل أن يكون له نصيب مما 
خيرج منها كالنصف أو الثلث عىل حسب اتفاق املالك لأرض مع القائم بزراعتها، 
ففي الصحيحني عن ابن عباس: »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عامل أهل خيرب بعد فتحها عىل 
أن يأخذ نصف ما تنتجه أرضهم من زرع أو متر«، وأما املساقاة فاملراد هبا: إعطاء 

الشجر ملن يقوم بسقيه نظري نصيب معلوم من ثمره.
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12- ومنها املضاربة ومعناها: أن يقدم إنسان يملك املال وال حيسن العمل 
مبلغا من املال إىل إنسان آخر حيسن العمل وال يملك املال؛ لكي يستثمره له عىل أن 

يكون الربح بينهام مناصفة أو أكثر أو أقل.

13- ومنها املشاركة ومعناها: أن يشارك إنسان غريه بقصد تنمية أمواهلام 
يف جتارة أو صناعة أو زراعة أو غري ذلك من وجوه املنافع املرشوعة، روى أبو داود 
يف سننه عن أيب هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قال اهلل عز وجل: أنا ثالث الرشيكني 
ما مل خين أحدمها اآلخر، فإن خان أحدمها صاحبه خرجت من بينهام« أي: نزعت 
الربكة من بينهام، وهذه املعامالت التي ذكرنا نامذج منها قد أباحتها رشيعة اإلسالم 
حلاجة الناس إليها وللتيسري عليهم يف أمور معاشهم ولغرس روح التعاون واملحبة 
فيام بينهم، ومتى متت بأركاهنا ورشوطها وآداهبا التي فصلها الفقهاء كانت حالال، 
من  يستحدثوا  أن  من  الناس  متنع  مل  ومرونتها  لسامحتها  اإلسالم  رشيعة  إن  بل 
املعامالت ما يتناسب مع ظروف حياهتم ما دام ذلك يف حدود ما رسمته من حق 
وعدل، ويف هذا املعنى يقول فضيلة املرحوم الشيخ عيل اخلفيف: »للناس يف جمال 
املعامالت املالية التي تتوقف عليها معايشهم وتتوفر هبا مصاحلهم أن يستحدثوا من 
العقود يف حدود الرشيعة وأصوهلا ما تدعو إليه حاجاهتم وحتملهم عليه مصاحلهم 
دون أن يلحقهم حرج هبذا االستحداث؛ ألن العقود ما رشعت إال لتكون وسيلة 

لسد احلاجات وطريقا لنيل املصالح«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��� �ل��ب�ا  �ب��ت�ب ا
�ت �م�لا �ل���م�ع�ا �مت���م ا �ب��ط ��ت�ب��طب وا

�ب و�صب ا د
آ
ا

املبـــــادئ
1- أباح�ت الرشيعة كل معاملة تقوم عىل احل�ق والعدل والصدق وحتقيق مصالح 

الناس يف حدود ما أحله اهلل تعاىل هلم.
2- حرم�ت الرشيع�ة كل معاملة خيالطها الظلم أو الغ�ش أو الربا أو غري ذلك من 
الرذائ�ل، ومن ذلك حتريم االحت�كار والغرر والغش والتطفيف يف املكيال وامليزان 

والنجش ورشاء املغصوب واملرسوق والبيع ملن يستخدم املبيع يف حرام.
3- أمرت الرشيعة باتباع اآلداب يف املعامالت ومنها: التيس�ري عىل املعرس، وحتري 
احلالل، والبعد عن الشبهات، وأداء احلقوق إىل أصحاهبا، وأن يبنوا معامالهتم عىل 

الرتايض املرشوع، وأن يوثقوا املعامالت.

الســـــؤال
ما أهم اآلداب والضوابط التي جاءت هبا رشيعة اإلسالم لتنظيم املعامالت 

بني الناس؟

اجلواب
والعدل  احلق  تقوم عىل  معاملة  أباحت كل  قد  كانت رشيعة اإلسالم  إذا 
والصدق وحتقيق مصالح الناس يف حدود ما أحله اهلل تعاىل هلم فإهنا يف الوقت ذاته 

قد حرمت كل معاملة خيالطها الظلم أو الغش أو الربا أو غري ذلك من الرذائل.

أ- فمثال حرمت رشيعة اإلسالم االحتكار ومعناه: رشاء اليشء وحبسه 
ليقل بني الناس فيزيد سعره عن حدود االعتدال فتضطرب أحوال الناس ويلحقهم 
الرضر والعنت، ويف احلديث الصحيح: »من احتكر فهو خاطئ« أي: فهو بعيد عن 

* فتوى رقم: 14 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اهلل  ليلة فقد برئ من  أربعني  »من احتكر طعاما  احلق والعدل، ويف حديث آخر: 
وبرئ اهلل منه«، ويف حديث ثالث: »اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون« أي: التاجر 
الذي جيلب السلع من مكان إىل آخر لينتفع هبا الناس مرزوق ومأجور من اهلل، أما 

املحتكر للسلع لكي يستغل حاجة الناس فهو ملعون.

ب- وحرمت الغرر أي: املعاملة التي يشوهبا اخلداع واجلهالة التي تؤدي 
إىل املنازعة.

ج- وحرمت الغش واحللف الكاذب من أجل ترويج السلع، ويف احلديث 
الصحيح: »ليس منا من غش« أي: ليس عىل ديننا الكامل من استعمل الغش يف 
معامالته، ويف حديث آخر: »إياكم وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق ثم يمحق« أي: 
احذروا كثرة احللف يف بيعكم ورشائكم فإن احللف قد يؤدي يف الظاهر إىل رواج 

التجارة إال أنه بعد ذلك يزيل بركتها.

د- وحرمت التطفيف يف املكيال وامليزان وأمرت بالقسط فيهام، قال تعاىل: 
ِيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ َعَ ٱنلَّاِس يَۡسَتۡوفُوَن ٢ ِإَوَذا َكلُوُهۡم  }َوۡيٞل ّلِۡلُمَطّفِفِنَي ١ ٱلَّ
وَن{ ]املطففني: 1- 3[، وعندما مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص برجل يزن للناس  َزنُوُهۡم ُيِۡسُ و وَّ

َ
أ

باألجر قال له: »يا فالن، زن وأرجح«.

ثمن  يف  الشخص  يزيد  أن  ومعناه:  اجليم  بإسكان  النجش  وحرمت  ه�- 
السلعة ال ليشرتهيا وإنام ليخدع غريه.

و- وحرمت رشاء اليشء املغصوب أو املرسوق؛ ألن رشاءه يمثل لونا من 
التعاون عىل اإلثم والعدوان، ويف احلديث الرشيف: »من اشتى رسقة وهو يعلم 
أهنا رسقة فقد اشتك يف إثمها وعارها«، وشبيه بذلك يف احلرمة: أن يبيع اإلنسان 
العنب ملن يعلم أنه سيتخذه مخرا، أو يبيع السالح ملن يعلم أنه يستعمله يف األذى أو 
يف القتل ظلام؛ وذلك ألن البيع يف هذه احلاالت وأمثاهلا يؤدي إىل الفساد والرضر، 
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ويف احلديث الرشيف الذي رواه ابن عمر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لعن اهلل اخلمر 
واملحمولة  وحاملها  ومعترصها  وعارصها  ومبتاعها  وبائعها  وساقيها  وشارهبا 
»هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع السالح يف أيام  إليه«، وعن عمران بن احلصني قال: 
الفتن«، وشبيه بذلك يف احلرمة واإلثم بيع أو رشاء كل ما يؤدي إىل إفساد األخالق 

ويعني عىل نرش الرذائل.

وإذا كانت رشيعة اإلسالم قد هنت عن كل معاملة يشوهبا الغش أو الظلم 
أو االحتكار أو الغرر فقد أمرت أتباعها بآداب معينة يف معامالهتم:

أ- أمرهتم بالتيسري عىل املعرس والرأفة به وتأجيل ما عليه من ديون حتى 
ةٖۚ  َفَنِظَرةٌ إَِلٰ َمۡيَسَ ةٖ  يوفقه اهلل تعاىل لسدادها، قال تعاىل: }ِإَون َكَن ُذو ُعۡسَ
]البقرة: 280[، ومن األحاديث  َتۡعلَُموَن{  ُكنُتۡم  إِن  لَُّكۡم  َخرۡيٞ  قُواْ  تََصدَّ ن 

َ
َوأ

النبوية التي وردت يف ثواب الذين ييرسون عىل املعرس ما جاء يف الصحيحني عن 
حذيفة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا له: 
أعملت من اخلري شيئا؟ قال: ال، قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس فآمر فتياين 

أن ينظروا املعرس ويتجوزوا عن املورس، قال اهلل تعاىل: جتاوزوا عنه«.

َها  يُّ
َ
أ }َيٰٓ ب- أمرهتم بتحري احلالل وبالبعد عن الشبهات، قال تعاىل: 

إِنَُّهۥ  ۡيَطِٰنۚ  ٱلشَّ ُخُطَوِٰت  تَتَّبُِعواْ  َوَل  ا  َطّيِباٗ َحَلٰلاٗ  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  ا  ِممَّ ُكُواْ  ٱنلَّاُس 

بنٌِي{ ]البقرة: 168[. لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ
أمتهم  وعىل  عليهم  يعود  الذي  النافع  العمل  عىل  باحلرص  أمرهتم  ج- 
ۡرَض 

َ
ٱۡل لَُكُم  َجَعَل  ِي  ٱلَّ }ُهَو  سبحانه:  قوله  املعنى  هذا  يف  ويكفي  باخلري، 

َذلُولاٗ فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ ٱلنُُّشوُر{ ]امللك: 15[.
د- أمرهتم بأداء احلقوق إىل أصحاهبا دون مماطلة أو تسويف، ففي احلديث 
وإذا  باع  إذا  سمحا  رجال  اهلل  »رحم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  جابر  عن  الصحيح 
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اشتى وإذا اقتىض«، ويف حديث آخر: »من أخذ حاجة الناس يريد أداءها أدى اهلل 
عنه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل«.

يقول:  تعاىل  فاهلل  املرشوع  الرتايض  عىل  معامالهتم  يبنوا  أن  أمرهتم  ه�- 
ن تَُكوَن 

َ
ٓ أ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡم{ ]النساء: 29[.
التوثيق أدعى لالطمئنان وأصون  بتوثيق املعامالت؛ ألن هذا  د- أمرهتم 
قوله  وهي  الديون  توثيق  عن  حتدثت  القرآن  يف  آية  أطول  أن  ويكفي  للحقوق، 
َسّماٗ فَٱۡكُتُبوهُ{  َجٖل مُّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: }َيٰٓ

]البقرة: 282[، وإذا نفذ املسلمون هذه اآلداب وتلك األوامر والنواهي يف معامالهتم 

فتح اهلل عليهم بركات من السامء واألرض. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J





ء را �ل���ث �ل�مب��تع وا �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ب ا
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�ع��ت ��ب �ل���ث ��س�د لا �ت����������ب �ح�ت ا �ا �ل����ب �ل�مب��تع ا �ع����ت�د ا
املبـــــادئ

1 - البي�ع ب�رشط اخليار ملدة مخس س�نوات يف دفع الثمن وإمض�اء البيع أو رده مع 
ترك الديون يف حالة الرد يفسد به البيع.

2- بيع املش�رتي ج�زءا من املبيع إلي�ه بالعقد برشط اخليار يف إمضائ�ه إن تم العقد 
األول ونفذ فاسد أيضا.

3- ال حق ملن له حق الشفعة إال إذا كان العقد صحيحا.
4- زوال املفسد يف كال العقدين يعطي ملن له حق الشفعة طلبها بعد سقوط اخليار 

ال قبله ويبقى حق الشفيع حمفوظا إىل أن يلزم املبيع أو يبطل اخليار.

الســـــؤال
سئل يف بيع جعل فيه اخليار للمشتي يف دفع الثمن بعد مدة معينة، وهي 
مخس سنوات، عىل أن يدفع عربونا للبائع، ثم إذا اختار رد املبيع ترك العربون الذي 
رشط  عىل  عربونا  منه  وأخذ  آلخر،  املبيعة  العني  من  جزءا  املشتي  باع  ثم  دفعه، 
أن له اخليار يف فسخ البيع ورد العربون إذا هو مل يتمم عقده مع البائع األول. هل 
الزما؟  صحيحا  البيع  كان  لو  الثاين  املشتي  من  طلبها  حق  له  ملن  الشفعة  تصح 
وهل جيب عىل طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سامعه بعقد هذا البيع مع بقاء رشط 
اخليار للبائع، فإذا مل يطلب الشفعة سقط حقه فيها، أو ال يلزم طلب الشفعة إال بعد 
البيع فيكون حقه يف طلب الشفعة حمفوظا باقيا إىل أن يصري  سقوط اخليار ولزوم 

البيع الزما؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 405 سجل: 2 بتاريخ: 22/ 12/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
أو رد  البيع  أو إمضاء  الثمن  رشط اخليار يف مدة اخلمس سنوات يف دفع 
املبيع وترك العربون مما يفسد البيع، فيكون البيع األول فاسدا، وملا كان البيع الثاين 
قد رشط فيه املشرتي األول أن له اخليار يف إنفاذه إن أمىض العقد األول الذي رشط 
العقد يكون  إنفاذه إن مل يمضه، فهذا  لنفسه اخليار فيه مدة مخس سنوات، وعدم 
فاسدا أيضا، وعقد البيع إذا كان فاسدا ال يكسب حق الشفعة ملن له احلق لو كان 
البيع صحيحا، وال يثبت حق الشفعة إال إذا زال الفساد، ووجد ما يقتيض لزوم 
العقد وامتناع التفاسخ، وعىل هذا فإذا كان احلال يف هذه الواقعة أن الفساد قد زال، 
ومل يبق خيار للبائع الثاين يف فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع، 
وال جيوز قبلها، وال شك أن حق الشفيع يف طلب الشفعة يبقى حمفوظا له إىل أن 

يلزم البيع ويبطل اخليار فيه. واهلل أعلم.

J
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�لور�ث��ت ب ا
������ ب �مو�ت�� �ل��ب

�ت �مر��
�ل����ور�ث ��ب ��ب�تع ا

املبـــــادئ
1- البيع يف مرض املوت لبعض الورثة موقوف عىل إجازة الباقني.

الســـــؤال
الفراش، ومنعه عن قضاء حوائجه  ألزمه  له مرض  سئل يف رجل حصل 
اخلارجية أربعة شهور وزيادة تقريبا، ثم مات وهو يف الفراش. وقبل وفاته بشهرين 
باع ألوالده الذكور مجيعا البالغ منهم والقارص معظم أطيانه، ومجيع عقاراته بثمن 
بخس، وحرم اإلناث مجيعا البالغ منهن والقارص. فهل واحلالة هذه يوقف البيع، 
ويكون باطال إال إذا أجازه باقي الورثة، أم ينفذ ويكون صحيحا ولو مل جيزه باقي 

الورثة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
بيع املريض لوارثه موقوف عىل إجازة الباقي، أو عىل صحة املريض، فإن 
ِز الورثة بطل. هكذا قال علامؤنا، ومنه  صح من مرضه نفذ، وإن مات منه ومل جتحُ
يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة، وإال فال. 

Jواهلل أعلم.

* فتوى رقم: 60 سجل: 3 بتاريخ: 25/ 12/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ت
� ��������ت����ح����ت�ا ح��ل�م ��ب�تع الا

املبـــــادئ
1- ال جيوز للمدين املس�تحق يف وقف بيع اس�تحقاقه لس�نوات مقبلة، ألنه ش�بيه 

باملقامرة.

الســـــؤال
وللمدين  بالدين،  عليه  وحكم  آخر،  لرجل  دين  عليه  رجل  يف  سئل 
استحقاق معلوم يف وقف باعه ست سنوات مستقبلة بمبلغ معلوم؛ ليفي ما ثبت 

عليه من الدين، فهل ال جيوز هذا البيع؟ أفيدوا.

اجلواب
عىل  الديوان  يكتبها  التي  الرباءات  »بيع  بأن  املختار  الدر  رشح  يف  رصح 
»واحلظوظ  عابدين:  ابن  قال  اه�.  األئمة«.  حظوظ  بيع  بخالف  يصح  ال  العامل 
مجع حظ، بمعنى النصيب املرتب له يف الوقف، فإنه جيوز بيعه، وهو خمالف ملا يف 
ال  هذا  بأن  ورصح  جيوز.  ال  فأجاب:  احلظ  بيع  عن  سئل  مؤلفها  فإن  الصريفية، 
خيالف ما ذكره الشارح؛ ألن املراد بحظوظ األئمة ما كان قائام يف يد املتويل من نحو 
خبز أو حنطة قد استحقه اإلمام، وكالم الصريفية فيام ليس بموجود«. اه�. وعىل 
ذلك فاستحقاق هذا املدين الذي باعه وهو استحقاقه يف السنوات الست املقبلة ال 
جيوز بيعه حيث كان غري موجود، ثم هو أشبه ببيع الطري يف اهلواء، جلواز أن يموت 
فينتقل االستحقاق إىل غريه، فال يتيرس للمشرتي استيفاء عوض ما  البيع،  عقب 

دفع من الثمن، بل هذا أشبه باملقامرة منه بالبيع كام هو ظاهر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 390 سجل: 3 بتاريخ: 14/ 1/ 1905 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�لور�ث��ت ب ا
������  �ل��ب

�ل���ص����ح��ت �ل��ت ا �ت ح�ا
�ل�مب��تع ��ب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - بي�ع امل�ورث حصة لبعض ورثته يف حال صحته نافذ رشعا متى اس�توىف العقد 

رشائطه وأركانه.
2 - إس�قاط ثم�ن املبيع عن ال�وارث وإبراء ذمته منه نافذ رشع�ا متى كانت املورثة 

أهال لإلسقاط.
3 - ليس للورثة اآلخرين االعرتاض عىل البيع أو اإلسقاط املذكورين.

الســـــؤال
سئل يف امرأة متلك أطيانا يف حياهتا وكامل صحتها ونفاذ ترصفاهتا الرشعية 
باعت جزءا شائعا يف األطيان املذكورة إىل بنت ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا بإجياب 
وقبول رشعيني بثمن معلوم، ثم ساحمت البائعة املشتية من الثمن املذكور، وأبرأت 
وحترر  ذلك  عىل  يدها  ووضعت  املذكورة،  املشتية  منها  ذلك  وقبلت  منه،  ذمتها 
بذلك عقد عريف مبني فيه حدود ومواقع تلك األطيان البيان النايف للجهالة رشعا، 
وتسجل هذا العقد بمحكمة مرص االبتدائية املختلطة، ثم توفيت البائعة املذكورة 
بعد ذلك بسنة وربع سنة، عن بنت ابنها املشتية املذكورة، وعن ابن أخيها شقيقها 
ال وارث هلا سوامها، فقام اآلن ابن األخ املذكور يعارض يف هذا البيع املذكور ويف 
املساحمة من الثمن ويريد إبطال البيع أو الرجوع بام خيصه من الثمن زاعام أن البيع 
البيع  بزعمه هذا ويكون هذا  يتم. فهل ال عربة  مل  اهلبة وأنه  املذكور حكمه حكم 
يف  املشتية  معارضة  املذكور  األخ  البن  وليس  صحيحا  الثمن  من  واإلبراء  نافذا 

يشء من ذلك أم كيف؟

* فتوى رقم: 77 سجل: 4 بتاريخ: 26/ 10/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اجلواب
األطيان وهي  تلك  املذكور من  الشائع  اجلزء  املذكورة  املرأة  باعت  حيث 
يف كامل صحتها وسالمة عقلها، وعدم وجود مرض هبا ونفاذ ترصفاهتا الرشعية 
لبنت ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستوفيا رشائط الصحة رشعا بإجياب 
وقبول رشعيني بثمن معلوم، ثم ساحمت البائعة املشرتية، وأبرأت ذمتها من الثمن 
تضمنه  ما  آخر  إىل  ذلك  عىل  يدها  ووضعت  منها  ذلك  املشرتية  وقبلت  املذكور 
هذا السؤال كان ذلك من البيع الصحيح الرشعي ال من باب اهلبة، وإبراء البائعة 
املشرتية من الثمن -واحلال ما ذكر- من باب الترصف يف الثمن بإسقاطه ممن هو 
عليه، وذلك صحيح نافذ أيضا ما دامت املسقطة صحيحة كاملة العقل وال مرض 
هبا كام ذكر، فليس البن األخ املذكور التعرض للمشرتية املذكورة يف يشء من ذلك 

واحلال ما ذكر بدون وجه رشعي. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل�� ب �م�ا
��ر�ت�ب �ب������ �ل����ت�ا �ت�� ا �ب �لو�ل�د

أ
��ب�تع الا

املبـــــادئ
1 - جي�وز للوال�د بي�ع ماله أو بعض�ه ألوالده القرص بمثل القيمة م�ا مل يوجد مانع 

رشعي من ذلك.
2 - تق�وم عب�ارة األب -اإلجياب- مق�ام العبارتني -اإلجي�اب والقبول- يف ذلك 

فيكفي اإلجياب فقط يف ذلك وال رضورة لقوله )قبلت( .
3 - ال ينوب قبض األب األصيل كاملك للمبيع عن قبض الرشاء بصفته وليا طبيعيا 

ومشرتيا ألوالده، بل ال بد من القبض احلقيقي بعد البيع بصفته املذكورة.
4 - إذا مل يقبض الوالد قبض الرشاء فهلك املال كان هالكه من مال األب.

5 - جيوز التنازل عن الثمن بعد القبض ألنه إسقاط وهو من أهله.

الســـــؤال
سئل يف رجل باع البنيه القارصين فداًنا ونصفا، كان ذلك القدر مملوكا له، 
وقد وقع منه البيع وهو يف حال صحته ونفاذ ترصفاته الرشعية، وأقرَّ بتسلم الثمن 
يف صلب العقد، وقد حدد القطعة بحدودها األربعة، وصار العقد مستوفيا رشائطه 
الرشعية، وقد أوجب هلام البيع عن نفسه وقبله عنهام بصفته وليهام لقرصمها. فهل 
جيوز رشعا أن يوجب البيع عن نفسه ويقبله عنهام بصفته وليهام لقرصمها؟ وهل 

جيوز أن يتنازل هلام عن الثمن؟ أرجو اجلواب، ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
حيث كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال ومل يوجد مانع من املوانع الرشعية 
القارصين  ابنيه  من  ماله  بيع  له  جاز  احلال  مستور  أو  عدال  املذكور  األب  وكان 

* فتوى رقم: 144 سجل: 7 بتاريخ: 5/ 3/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اإلجياب  ذلك  يف  فيكفي  عبارتني،  مقام  عبارته  وتقوم  القيمة،  بمثل  املذكورين 
ولو مل يقل قبلت، ولكن ال ينوب قبضه األصيل عن قبض الرشاء، بل ال بد من 
من  ماله  »باع  األنقروية:  الفتاوى  ففي  ذلك،  بعد  القبض حقيقة  من  األب  متكن 
ابنه الصغري، ال ينوب ذلك عن قبض الرشاء، فام مل يتمكن األب من القبض حقيقة 
هيلك من مال األب«. اه� نقال عن املنية، ويف رد املحتار بالعزو إىل جامع الفصولني 
ما نصه: »لو باع ماله من ولده ال يصري قابضا لولده بمجرد البيع، حتى لو هلك 
قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك عىل الوالد، ولو رشى مال ولده لنفسه ال يربأ 
عن الثمن حتى ينصب القايض وكيال لولده يأخذ الثمن، ثم يرده عىل األب، ويتم 
عن  تنازله  وأما  اه�.  قبلت«.  قوله:  إىل  حيتاج  وال  ولدي،  من  بعت  بقوله:  البيع 
الثمن بعد ذلك واحلال ما ذكر فال مانع منه رشعا؛ ألنه حق من حقوقه أسقطه وهو 

من أهل اإلسقاط فيجوز. واهلل تعاىل أعلم.

J
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���ا ��ت���ت
��ت ���ا �ل���ث

ب �مو��ت
�ت �مر��

�ت ��ب
أ
�ل���مرا ��ب�تع ا

املبـــــادئ
1 - البيع يف مرض املوت إذا كان لغري وارث ومن غري حماباة نافذ.

2 - إذا كان يف البيع حماباة يكون القدر املباع وصية تنفذ يف حدود الثلث.
3 - إذا كان املشرتي وارثا كان البيع موقوفا عىل إجازة الباقني.

الســـــؤال
سئل يف امرأة باعت لشقيقها ما متلكه من العقار يوم وفاهتا، وكانت مريضة 
بآفة قلبية قبل وفاهتا بشهرين، وأشهد املشتي عىل عقد البيع أمه ومحاه وابنه. فهل 

يعد البيع صحيحا والشهود جائزة رشعا، أم ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
متى  املذكورة  املرأة  أن  ذلك  عن  واإلفادة  السؤال،  هبذا  توضح  ما  علمنا 
كان البيع لشقيقها املذكور صادرا منها يف مرض موهتا، فإما أن يكون شقيقها وارثا 
هلا أو غري وارث، فإن كان غري وارث وكان البيع املذكور من غري حماباة كان ذلك 
البيع نافذا رشعا، وإن كان مع املحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون 
وصية يف قدر املحاباة، فينفذ من الثلث، وإن كان األخ املذكور وارثا هلا فهذا البيع 
-واحلال ما ذكر- موقوف عىل إجازة باقي الورثة ولو بمثل القيمة عىل قول اإلمام 

األعظم)1).

* فتوى رقم: 35 سجل: 8 بتاريخ: 15/ 2/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
)1( صدر القانون رقم 71 لسنة 1946 وأجاز الوصية للوارث ولغريه يف حدود الثلث بال توقف عىل إجازة 

الباقني.
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�ل�ع�مت��ب ر ا ��ت�ا
�حب

املبـــــادئ
1- كل ما أوجب نقصان الثمن عند اخليار هو عيب وللمشرتي فسخ البيع.

الســـــؤال
سئل يف رجل اشتى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهام، ودفع جزءا منه، 
واتفقا عىل دفع باقي الثمن حلني حترير عقد البيع، وحددا لذلك ميعاًدا ثالثني يوما، 
وقبل ميض هذا امليعاد وقبل تسلُّم املشتي املبيع اتضح له أن بالدار املبيعة قرب شيخ 
يدعى الشيخ صابر، وأن هذا القرب كان خفيا عىل املشتي، ومل خيربه به البائع، ولو 
كان املشتي يعلم به ما كان حصل منه اتفاق عىل رشاء الدار املذكورة. فهل وجود 
للمشتي  جتعل  التي  الرشعية  العيوب  من  عيب  املذكورة  الدار  يف  املذكور  القرب 
حقا يف فسخ البيع والعدول عنه، وال حق للبائع يف طلب تنفيذ هذا البيع، أو ال؟ 
نرجو التكرم باجلواب مع العلم بأن هذا القرب هو قرب ويل مشهور بصالح الدين وله 

رضيح.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أن املرصح به أنه إذا باع شخص عقارا وكان 
ذلك العقار مشتمال عىل مسجد معمور، أو عىل مقربة، أو عىل طريق للعامة، ومل 
يستثن املسجد أو املقربة أو طريق العامة من البيع كان البيع فاسدا جيب عىل كل من 
املتعاقدين فسخه، فإن تراضيا عىل فسخه فبها ونعمت، وإال فسخه القايض كام هو 
احلكم يف كل بيع فاسد، وأما إذا استثنى املسجد أو املقربة أو طريق العامة من البيع، 
وباع الشخص ما عدا ما ذكر فإن ذكر حدود املسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا 

* فتوى رقم: 55 سجل: 15 بتاريخ: 7/ 1/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 193 -

فيام عدا املسجد والطريق، وأما إذا استثنى املقربة من البيع فال بد يف صحة البيع من 
ذكر حدودها، إال إذا كانت املقربة مكانا مرتفعا ال حتتاج إىل التحديد المتيازها، 

فإن البيع يصح فيام عداها أيضا كام يؤخذ كل ذلك من الفتاوى اهلندية.

بيع  صحة  من  يمنع  ال  بالسؤال  املذكور  القرب  وجود  أن  يعلم  ذلك  ومن 
الدار فيام عدا ذلك رشعا، وال حيتاج إىل حتديد؛ لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه، لكن 
إذا كان املشرتي ال يعلم بوجود ذلك القرب يف الدار وقت الرشاء، ومل يرض به بعده 
كان وجوده هبا عيبا من العيوب الرشعية التي جتعل لذلك املشرتي حقا يف فسخ 
البيع؛ ملا رصح به يف اهلداية والكنز من أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار 
فهو عيب، وال شك أن وجود القرب يف الدار املذكورة عىل الوجه املذكور بالسؤال 

عيب ينقص به ثمنها، ويقلل الرغبة فيها. واهلل أعلم.
J
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��ب��ب �ل�د ر�ت���ب ا �ب�ل �م���ص�ا �ا
ل �ع��ب �م�������ت��ت �م����ت رب ��ت�ب�ا

املبـــــادئ
1- تعليق التنازل عن امللكية عىل الوفاة مقابل جتهيز املتنازل بعد موته عقد معاوضة 

غري صحيح رشعا.

الســـــؤال
سئل بخطاب وزارة املالية بام صورته:

تويف م. ش. عن غري وارث، تاركا ما يورث عنه رشعا: املنقوالت املوضحة 
نظري  وفاته  بعد  ر.  ع.  م.  إىل  عنها  تنازل  حياته  حال  يف  بأنه  وقيل  طيه،  باملحرض 
مبلغ 700 قرش مصاريف خرجته، بمقتىض الورقة املرفقة طيه، فاألمل بعد اطالع 
من  صدورها  املنسوب  الورقة  كانت  إذا  عام  اإلفادة  طيه  األوراق  عىل  فضيلتكم 
املتوىف تعترب وصية، ومن احلوادث املوافقة بعد سنة 1911، وطيه عدد 3 ورقات. 

وتفضلوا بقبول فائق االحتام.

اجلواب
تبني من ورقة  به، وقد  املرفقة  األوراق  الوزارة وعىل  اطلعنا عىل خطاب 
التنازل عن مجيع املوجود بالدكان أن من يدعى م. ش. ح. تنازل عن مجيع املوجود 
بالدكان واملنزل من مرتوكاته إىل م. ع. ر. نظري مبلغ قدره 500 مخسامئة قرش؛ 
ألجل خرجته بعد حياته... إىل آخر ما به، وحيث إن الصيغة املوجودة هبذه الورقة 
املتنازل  ملك  املتنازل  علق  وقد  معاوضة،  صيغة  هي  بل  وصية؛  صيغة  ليست 
املتنازل عنها عىل وفاته فلم تكن هذه املعاوضة منجزة فهي غري  إليه للمنقوالت 

* فتوى رقم: 81 سجل: 17 بتاريخ: 30/ 3/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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فيبدأ  املذكور،  املتوىف  عن  تركة  املوجودات  مجيع  تكون  وحينئذ  رشعا،  صحيحة 
منه  يؤخذ  بقي  وما  قربه،  يدفن يف  أن  إىل  موته  مبدأ  من  له  يلزم  بام  بتجهيزه  منها 
دينه إن كان عليه دين، ثم وصيته إن كان هناك وصية صحيحة صدرت منه غري 
ما جاء بالورقة املذكورة، وما بقي بعد ذلك مجيعه يكون لوارثه إن كان له وارث، 
وإن مل يكن له وارث وضع ذلك الباقي يف بيت مال املسلمني؛ ليرصف يف مصارفه 

الرشعية. هذا ما رأيناه، واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J
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�ل����و�ت ب ا
�ت �مر��

��ب�تع ��ب
املبـــــادئ

1- البيع الصادر من الزوج لزوجته يف مرض املوت ومل يكن له وارث غريها يكون 
وصي�ة منه هلا ناف�ذة رشعا يف مجيع املبيع املذكور بالعقد وال يتوقف عىل إجازة بيت 

املال.

الســـــؤال
سألت خ. إ. ن. قالت:

تويف والدي وأنا قارصة، فأقيم املرحوم إ. ح. أ. وصيا عيّل، وبعد بلوغي 
سن الرشد تزوج يب ووكلته رسميا يف إدارة أعاميل، وكان يترصف وينفق ما يتجمد 
سنة  الثانية  مجادى  شهر  من  اخلامس  اليوم  ويف  خاصة،  نفسه  عىل  أطياين  ريع  من 
1337 املوافق 6 شهر مارس سنة 1919 باع يل مجيع ما يمتلكه من أطيان وعقار 
وهو مريض مرض املوت، وجعل ثمن ذلك ما يف ذمته يل من احلقوق، وتويف بعد 
ذلك بخمسة عرش يوما عني فقط، وال وارث له غريي. فام حكم هذا البيع؟ تكرم 

باجلواب ولفضيلتكم حسن الثواب.

اجلواب
الثانية  البيع الصادر بتاريخ 5 مجادى  اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل عقد 
سنة 1337 هجرية املوافق 6 مارس سنة 1919 إفرنكية عن إ. ح. لزوجته الست 
خ. إ. ن. ومسجل بمحكمة مرص املختلطة، ونفيد أنه قال يف متن التنوير ورشحه 
لوارثه  »وال   :1286 سنة  أمريية  طبعة  خامس  جزء   644 بصحيفة  املختار  الدر 
مل  أو  جمنونا  أو  صبيا  القاتل  يكون  أو  كبار  وهم  ورثته  بإجازة  إال  مبارشة  وقاتله 

* فتوى رقم: 143 سجل: 18 بتاريخ: 19/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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حتى  الوارث-  أو  القاتل  له  املوىص  سوى  -أي  اخلانية  يف  كام  سواه  وارث  يكن 
ابن كامل.  الوصية.  آخر تصح  وارث  ثمة  يكن  ومل  له،  أو هي  لزوجته  لو أوىص 
قيدوا  وإنام  قلت:  الكل«  له  كان  بالنصف  لزوجها  أوصت  »فلو  املحبية:  يف  زاد 
بالزوجني؛ ألن غريمها ال حيتاج إىل الوصية؛ ألنه يرث الكل برد أو رحم«. اه�. 
وقد نص الفقهاء عىل أن ترصفات املريض اإلنشائية كالبيع والرشاء حكمها حكم 
الوصية. ويف اهلندية بصحيفة 90 جزء 6 ما نصه: »ولو أوىص بجميع ماله وليس 
املفتني«.  خزانة  يف  كذا  املال  بيت  إجازة  إىل  حيتاج  وال  الوصية،  نفذت  وارث  له 
اه�. ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج املذكور لزوجته املذكورة إذا كان 
صادرا يف مرض املوت، ومل يكن له وارث غريها كانت وصية منه هلا نافذة رشعا 
يف مجيع املبيع املذكور بالعقد، وال يتوقف عىل إجازة بيت املال -أي احلكومة- ألن 

استحقاق بيت املال مؤخر عن املوىص له بالكل.

J
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�ل���م�مب��تع �اع �ب�ا ��ب�ت��ب �م الا �ل��ت������د �ب�ع�د ا
املبـــــادئ

1- تعه�د االب�ن لوالده البائع له بع�دم انتفاعه بالعني املباعة له من�ه مدة حياته غري 
الزم رشعا.

الســـــؤال
سئل يف رجل بالغ عاقل رشيد أهل للترصفات الرشعية، اشتى من والده 
عقد  بذلك  وحترر  الشيوع،  عىل  منزل  نصف  للترصفات  املحسن  الرشيد  العاقل 
عريف مسجل بمحكمة مرص املختلطة بثمن قبضه يف جملس العقد عىل يد الشهود 
لوالده ورقة  االبن  البيع حرر  فيه  الذي حصل  اليوم  ذلك  إنه يف  ثم  فيه،  املوقعني 
أخرى منفصلة عن ورقة عقد البيع جاء فيها ما نصه: إنه يف يوم اجلمعة املوافق 4 
رمضان سنة 1333 هـ املوافق 16 يوليو سنة 1915 م حصل مبايعة من والدي 
املعاشات عن نصف  أرباب  من  واآلن  الوابورات سابقا،  السواق هبندسة  م.  ي. 
إيّل، وقد تعهدت عىل نفيس وأنا  الزهور قسم بوالق مرص  الكائن بحوض  منزله 
بغاية الصحة التامة، واتفقت مع والدي ي. م. املذكور أمام الشهود املوضحني أدناه 
أن طول وجوده عىل قيد احلياة ال يكون يل حق التمتع يف إجيار نصف املنزل املباع 
األمالك  بدفع عوايد  امللزوم  والدي هو  يكون  أن  مبيعه برشط  يل وال أترصف يف 
حترر  وقد  املذكور،  للمنزل  يلزم  ما  ومجيع  للقومبانية،  أطيان  وثمن  اخلفر  وأجرة 
للمعاملة بمقتضاه عند اللزوم إذا حصل مني منازعات مما هو موضح بعاليه، واهلل 

خري الشاهدين. إمضاء. وييل ذلك شهادة الشهود.

* فتوى رقم: 298 سجل: 31 بتاريخ: 4/ 11/ 1928 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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فهل يلزم االبن املشتي هبذا التعهد؟ بمعنى أنه ال يكون له حق يف االنتفاع 
بإجيار نصف املنزل املذكور، كام أنه ال حق له يف بيع نصف املنزل املذكور كام هو 

مذكور هبذه الورقة أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
املذكور  الوجه  عىل  ألبيه  االبن  تعهد  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
بالسؤال ال يلزم الوفاء به رشعا، فقد قال يف تنقيح احلامدية ما نصه: »سئل: فيام 
إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غالل أرضه الفالنية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من 
الغلة شيئا فهل يلزم زيدا يشء بمجرد الوعد املزبور؟ اجلواب: ال يلزم الوفاء بوعده 
رشعا، وإن وىفَّ فبها ونعمت واهلل املوفق واملسألة يف األشباه من احلظر واإلباحة 
وتفصيلها يف حواشيه«. اه�. وهذا حيث كان احلال كام ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل�مث���م��ب �ل��ت��برع �ل������م �ب�ا د �مع ا ولا
أ
��ت والا وحب �ل�مب��تع �ل��لرب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- عقد البيع متى استوىف رشوط صحته كان صحيحا وموجبا آلثاره.

الســـــؤال
سأل إ. ع. السؤال املتضمن اآليت:

يف يوم 5 ديسمرب سنة 1925 باع  ح. ع. وهو يف صحة جيدة وحائز لقواه 
العقلية منزال ملكه لزوجته الست ش. د. وأوالده منها: عبد الفتاح، وعبد املنعم، 
الثمن وهو يف صحة وحائز  بمبلغ  مليم، وتربع هلم  بمبلغ 200  وعيشة، وحياة، 
يف حالة  فهل  بينهم.  بالسوية  هلم  ملكا  املذكور  املنزل  وأصبح  أيضا  العقلية  لقواه 
وفاته يكون لباقي ورثته: زوجته الثانية، وأوالدها منه، وبنته من أخرى مطلقة حق 

اإلرث يف املنزل املذكور؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه متى كان عقد البيع املذكور قد استوىف 
للمبيع؛ وحينئذ فال  البيع كان صحيحا موجبا مللك املشرتين  مجيع رشوط صحة 
بالسؤال من  ذكر  كام  احلال  كان  منه. وهذا حيث  البائع يف يشء  ورثة  لباقي  حق 

صدور العقد يف حال صحة البائع ال يف مرض موته. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 73 سجل: 34 بتاريخ: 23/ 11/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ل�مب��تع �ت �ع����ت�د ا
ل« ��ب �ا �حب

�ب أ
��ت »الا ��طب ح��ل�م �ل����ب

املبـــــادئ
1- كلمة األنجال ككلمة األوالد تتناول لغة وعرفا الذكور واإلناث.

الســـــؤال
سئل يف رجل باع لزوجته وأنجاهلا. فهل لفظة »أنجال« تطلق عىل الذكور 
واإلناث، أو الذكور فقط؟ مع مالحظة أنه مل يكن هلا إال ولد واحد وثالث بنات يف 

وقت البيع.

اجلواب
»األوالد«  ككلمة  »األنجال«  كلمة  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 

تتناول لغة وعرفا الذكور واإلناث. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 342 سجل: 38 بتاريخ: 5/ 10/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ت �ا �ل����ب �ا �ل��������حب ب �ع��ب ا
�ل�مت��ب�����تع ����ع��تر وا

�ل��مت ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- جي�ب ع�ىل من يعل�م أن من التجار من يبيع بأس�عار مرتفعة تزيد عن األس�عار 
املق�ررة أو خيت�زن من أقوات املس�لمني وم�ا يلزمهم يف معاش�هم أن يبلغ احلكومة، 

وهو واجب كفائي.

الســـــؤال
سألت وزارة التموين قالت:

يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار اجلشعني لبيعهم املواد بأسعار 
مرتفعة فادحة تزيد عىل األسعار املقررة، أو ضد من خيتزنون أقوات الناس وأهم 
ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوي األطامع ومنتهزي الفرص؛ العتقادهم 
هؤالء  عن  التبليغ  أن  الوزارة  ترى  بينام  عليهم رشعا،  واجبا  ليس  التبليغ  هذا  أن 
املجرمني توجبه الرشيعة، فام رأي الرشيعة السمحاء؟ نرجو التفضل برسعة الرد 

لألمهية.

اجلواب
 ،1943  /5  /16 املؤرخ   325 رقم  التموين  وزارة  كتاب  عىل  اطلعنا 
ونفيد أنه إذا قررت احلكومة أسعارا ملا حيتاجه الناس يف معيشتهم من طعام ولباس 
وغريمها دفعا لظلم أرباهبا ومنعا للرضر العام عن الناس وجب رشعا البيع هبذه 
األسعار وكان البيع بأزيد منها من الظلم املحرم رشعا، وإذا هنت عن اختزان ما 
حيتاجه الناس كان االختزان أيضا حمرما رشعا ومنكرا جيب إزالته، وجيب عىل كل 
من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار زائدة عن األسعار املقررة أو خيزن ما حيتاجه 

* فتوى رقم: 551 سجل: 52 بتاريخ: 19/ 5/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الناس مما هنوا عن اختزانه أن يبلغ احلكومة؛ لتعمل عىل إزالة هذا املنكر وتغيريه، 
فإهنا ال تستطيع إزالته إال إذا علمت به، فإذا توقف منع الظاملني عن ظلمهم وإزالة 
املنكر عىل تبليغ وإعالم احلكومة به وجب رشعا عىل من يعلم أن يبلغها ويعلمها 
الظلم من أعظم وجوه  إزالة  الظلم، والسعي يف  إزالة  بذلك؛ ألن ذلك سعي يف 
ثِۡم  ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ الرب، وقد قال اهلل تعاىل: }َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ
كثرية  أحاديث  وردت  وقد  ظلام  هذا  يكون  ال  وكيف   ،]2 ]املائدة:  َوٱۡلُعۡدَوِٰن{ 
تدل عىل حتريم االحتكار وهو احتباس اليشء انتظارا لغالئه، فقد روى مسلم يف 
صحيحه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال حيتكر إال خاطئ«. - اخلاطئ املذنب العايص-، 
»من دخل يف يشء من  أنه قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وروى أمحد بن حنبل -رمحه اهلل- عن 
أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان حقا عىل اهلل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة« 
احتكر  »من  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  أيضا  وروي  النار-،  من  عظيم  بمكان  -أي 
ُحْكَرًة يريد أن يغيل هبا عىل املسلمني فهو خاطئ«، وقد روى هذا احلديث احلاكم 
بام نصه: »من احتكر حكرة يريد أن يغيل هبا عىل املسلمني فهو خاطئ وقد برئت منه 
ذمة اهلل«، وروى ابن ماجه عن عمر أنه قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من احتكر 

عىل املسلمني طعامهم رضبه اهلل باجلذام واإلفالس« إىل غري ذلك من األحاديث.

النص  داللة  بطريق  أو  العبارة  بطريق  بمجموعها  تدل  األحاديث  وهذه 
عىل حتريم اختزان أقوات الناس وسائر ما حيتاجون إليه يف معايشهم من غري فرق 
بني قوت اآلدمي والدواب وبني غريه، وقرص حظر االحتكار عىل قوت اآلدمي 
والدواب قرص ال يقوم عليه دليل، كيف وظاهر أن العلة هي اإلرضار بالناس وهي 

متحققة يف كل ما حيتاجون إليه وال تقوم معيشتهم إال به.

هذا ولويل األمر أن يسعر ما حيتاج إليه الناس إذا كان يف هذا التسعري إكراه 
التجار عىل ما جيب عليهم من املعاوضة بثمن املثل ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ 
إال  إليها  الناس  مع حاجة  بيعها  السلع عن  أرباب  امتنع  إذا  عليه، وذلك  الزيادة 
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بزيادة عىل القيمة املعروفة كام هو حال التجار اآلن. ففي هذه احلالة جيب عليهم 
بيعها بقيمة املثل وال معنى للتسعري إال إلزامهم بالبيع هبذه القيمة، والتسعري هاهنا 
كام قال شيخ اإلسالم ابن القيم يف كتابه -الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية- 
إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم اهلل به، وما ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من تركه التسعري 
تعم؛  ال  التي  احلال  واقعة  قبيل  من  هو  الباسط«  القابض  هو  اهلل  »إن  قوله:  ومن 
إذ ليس يف هذه الواقعة كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أحدا امتنع من بيع ما 
بل  احلالة جائز  القيم يف هذه  ابن  قال  فالتسعري كام  إليه. وحينئذ  الناس حيتاجون 
واجب. فإذا سعرت احلكومة وجب العمل بام سعرت به وحرم تعدي السعر الذي 
وبإمجاع  الصحيحة  وبالسنة  العزيز  بالكتاب  واجبة  األمر  ويل  طاعة  ألن  حددته؛ 

علامء املسلمني إذا أمر بام ليس بمعصية.

السياسة  يف  -اجلوامع  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  وقد  هذا 
الرجل  أو  املطلوب بحق  املال  يعلم مكان  »ولو كان رجل  ما خالصته:  اإلهلية- 
املطلوب بحق وجب عليه اإلعالم به والداللة عليه وال جيوز كتامنه فإن هذا من 
باب التعاون عىل الرب والتقوى وذلك واجب... إىل أن قال: فإذا امتنع هذا العامل من 
اإلعالم بمكان املال املطلوب بحق أو الرجل املطلوب بحق جاز عقوبته باحلبس 
وغريه حتى خيرب به؛ ألنه امتنع من حق واجب عليه، وهذا مطرد فيام يتواله الوالة 
والقضاة وغريهم يف كل من امتنع عن حق واجب عليه من قول أو فعل، وليس 
هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غريه حتى يدخل يف قوله تعاىل: }َوَل تَزُِر َوازَِرةٞ 
]األنعام: 164[؛ بل هذا يعاقب عىل ذنب نفسه، وهو أن يكون قد  ۡخَرٰى{ 

ُ
أ وِۡزَر 

املال  بمكان  يعلم  أو  منه  احلق  يطلب حضوره الستيفاء  الذي  الظامل  بمكان  علم 
الذي قد تعلق به حقوق املستحقني فامتنع من اإلعانة ومن النرصة الواجبة عليه 
بالكتاب والسنة واإلمجاع إما حماباة ومحية لذلك الظامل وإما إعراضا عن القيام هلل 
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بالقسط الذي أوجبه اهلل تعاىل وجبنا وفشال وخذالنا... إىل آخر ما قال«، وما معنا 
من قبيل أو نظري ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية.

واخلالصة: أنه جيب عىل كل من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة 
تزيد عن األسعار املقررة أن يبلغ احلكومة ذلك، كام جيب عليه أن يبلغها من خيتزن 
أقوات املسلمني وما يلزمهم يف معاشهم كام جاء يف كتاب الوزارة وإذا كان من يعلم 
ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ فإن مل يبلغ كان آثام، وإذا كان من 
يعلم أكثر من واحد وجب عىل كل منهم أن يبلغ، فإذا قام به بعضهم مل يأثم أحد 
منهم حلصول املقصود بتبليغ بعضهم وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا مجيعا آثمني كام 

هو حكم الواجب الكفائي.

وبام ذكرنا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ك �د �ل�حب ى ا
�م�ع�ب

املبـــــادئ
1 - اجل�دك ه�و م�ا يبينه املس�تأجر يف احلانوت من ماله لنفس�ه وما يضع�ه فيها من 
آالت الصناع�ة ونح�و ذلك بإذن املال�ك أو من باعه ذلك ويثبت ب�ه حق القرار يف 

العني ما دام يدفع أجرة مثل احلانوت خالية عن اجلدك.
2 - خص البعض اجلدك بام يثبت يف احلانوت عىل وجه القرار مما ال ينقل وال حيول 

كالبناء واألغالق ونحو ذلك.
3 - يشمل اجلدك سقف احلانوت وبابه وأرضيته اخلشبية.

الســـــؤال
يشمل  وهل  "اجلدك"،  معنى  عن  بإفاديت  التكرم  أرجو  قال:  أ.  ع.  سأل 

اجلدك سقف احلانوت أو بابه أو أرضيته اخلشبية؟ أرجو اجلواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء يف تنقيح احلامدية من باب مشد 
املسكة من اجلزء الثاين بعد أن بني معنى الكردار ما نصه: »وهذا الكردار يوجد يف 
زماننا أيضا يف احلوانيت ويسمى جدكا، وهو ما يبنيه املستأجر يف احلانوت من ماله 
لنفسه، وما يضعه فيها من آالت الصناعة ونحو ذلك من األعيان القائمة فيها بإذن 
املتولني له بذلك أو ملن باعه ذلك، وثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل 
احلانوت خالية عن جدكه«، ثم ذكر صاحب التنقيح بعد ذلك ما نصه: »وقد خيص 
اجلدك بام يثبت يف احلانوت عىل وجه القرار مما ال ينتقل، وال حيول كالبناء واألغالق 
ونحو ذلك، وهذا يسميه الفقهاء سكنى« انتهى. فقد ذكر للجدك عندهم معنيان: 

* فتوى رقم: 225 سجل: 54 بتاريخ: 7/ 5/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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معنى عام يتناول ما يوضع يف احلانوت ال عىل وجه القرار، كام يتناول ما يثبت فيه 
عىل وجه القرار مما ال ينقل وال حيول، ومعنى خاص وهو املسمى بالسكنى وهو 
ما يثبت يف احلانوت عىل وجه القرار مما ال ينقل وال حيول كالبناء واألغالق ونحو 
ذلك«. فال يتناول ما يوضع فيه ال عىل وجه القرار، وهو بكال املعنيني يشمل سقف 
احلانوت وباب احلانوت وأرضيته اخلشبية. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل 

أعلم.

J
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�ل�مث���م��ب ب ا
حب��تر �ب������

أ
�ل���م�مب��تع �مع �ت�ا ��تر�ىت �ب�ا �ل���م���ث �اع ا ��ب�ت��ب ا

املبـــــادئ
1- للمش�رتي حق االنتفاع باملبيع الذي تس�لمه بالعقد برض�اء البائع بدون مقابل 

غري الثمن املسمى بالعقد.
2- تأخر املشرتي يف دفع باقي الثمن ال يبيح للبائع أخذ يشء يف مقابله.

الســـــؤال
سأل أ. ح. قال:

بعقد ابتدائي تارخيه 2/ 8/ 1944 بعت ثامنية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه، 
قبضت من ثمنها 200 جنيه عند حترير العقد، واشتط دفع باقي الثمن عند التوقيع 
عىل العقد النهائي الذي اشتط أن حيرره بمعرفة املشتي، ويقدم يل لتوقيعه، كام 
اشتط أنه يف حالة تأخري املشتي عن حترير العقد املذكور لغاية هناية أكتوبر سنة 
1944 يكون ملزما بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن، ومل يذكر بالعقد االبتدائي 
شيئا عن موعد دفع باقي الثمن، وقد استمر املشتي ابتداء من نوفمرب سنة 1944 
جنيه،   800  1945 سنة  مايو  هناية  حتى  جمموعها  بلغ  الثمن  من  أقساط  دفع  يف 
النهائي، ودفع باقي الثمن، ونظرا ألن املشتي  ثم يف 5/ 6/ 1945 حرر العقد 
وضع يده عىل األطيان املذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد االبتدائي ومل يدفع 
الزراعية،  ثلثي سنة 1945  انقضاء نحو  بعد  الثمن ومقداره 400 جنيه إال  باقي 
الثمن كانت تدفع أقساطا يف مدة عرشة  التي دفعها من  فضال عن أن 800 جنيه 
عليه  املتفق  الثمن  جنيه   1200 عىل  عالوة  املشتي  من  أخذت  قد  لذلك  أشهر، 

* فتوى رقم: 201 سجل: 59 بتاريخ: 22/ 4/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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مبلغ عرشين جنيًها كإجيار للقدر الذي استغله قبل أن يدفع ثمنه. فهل حيل يل أخذ 
مبلغ العرشين جنيًها املذكورة، أو أنه ال حيل يل أخذها وتعترب من قبيل الربا املحرم؟

اجلواب
العرشين جنيها  أخذ  فإن  به  احلال كام ذكر  وإذا كان  السؤال،  اطلعنا عىل 
البائع،  برضا  املبيع  املشرتي  بالعقد وتسلم  تم  قد  البيع  للبائع رشعا؛ ألن  ال حيل 
يف  املشرتي  وتأخر  بالعقد،  املسمى  الثمن  غري  مقابل  بدون  رشعا  به  االنتفاع  فله 
فأخذ  مقابله،  يف  يشء  أخذ  للبائع  يبيح  ال  الثمن  باقي  جنيه  األربعامئة  مبلغ  دفع 
املبلغ املذكور يف نظري األجل غري جائز؛ ألن األجل ال يصح مقابلته بفائدة رشعا، 

وحينئذ جيب رشعا عىل البائع رده إىل املشرتي. واهلل تعاىل أعلم.
J
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ر
��ب �ل�ح�ا ا �ب����عر ا ء �ب����ت�د را ��ب�� ���ث

�ل �ت�ع����ت ��ب�تع ��ب�مث���م��ب �موأحب
املبـــــادئ

1 - ال جيوز رشاء ما باعه بنفسه أو بوكيله من الذي اشرتاه بثمن أقل من األول قبل 
نقد كل الثمن األول.

2- ال جي�وز بي�ع املنقول قبل قبضه س�واء بيع ملن باعه أوال أو لغ�ريه، أما إذا قبضه 
املشرتي من البائع فال جيوز بيعه له ثانية إال بالثمن الذي اشرتاه به أو أكثر منه، وال 

جيوز بيعه باألقل منه ألنه ربا.
3- أج�از املالكية ترصف املش�رتى يف املبيع قبل قبضه بالبيع س�واء أكان املبيع عينا 
ثابت�ة أو منقول�ة أو طعام�ا بيع جزافا، فإن كان الطعام مكي�ال أو موزونا أو معدودا 

واشرتاه كذلك فال يصح ترصفه فيه قبل قبضه.

الســـــؤال
يبيع الكياموي ملدة  إنه تاجر أسمدة كياموية  سأل السيد/ ع. ح. ي. قال: 
إىل أجل  منه مشت  فإذا اشتى  احلال،  ثمن  أكثر من  بثمن  فأكثر  فأقل  تقريبا  سنة 
بثمن املؤجل وكتب الكمبيالة وقبل أن خيرج من حمله اشتى منه ما باعه له بالنقد 

بالسعر احلارض. فهل يف هذا الترصف حرمة؟

اجلواب
إن املنصوص عليه يف مذهب احلنفية كام جاء يف التنوير وشارحه الدر املختار 
أن رشاء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشرتاه باألقل من قدر الثمن األول قبل 
نقد كل الثمن األول فاسد رشعا. صورته: باع شيئا بعرشة قروش ومل يقبض الثمن 
ثم اشرتاه بخمسة مل جيز وإن رخص السعر للربا. وجاء يف حاشية رد املحتار تعليقا 

* فتوى رقم: 586 سجل: 74 بتاريخ: 14/ 2/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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البائع الثمن فاشرتاه  عىل ذلك قوله: »أي لو باع شيئا وقبضه املشرتي ومل يقبض 
بأقل من الثمن األول ال جيوز. زيلعي. أي سواء كان الثمن األول حاال أو مؤجال. 
هداية. وقيد بقوله: وقبضه ألن بيع املنقول قبل قبضه ال جيوز ولو من بائعه، وعلل 
عدم اجلواز بقوله: ألن الثمن مل يدخل يف ضامن البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه عني 
ماله بالصفة التي خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له عليه 
فضل بال عوض فكان ذلك ربح ما مل يضمن وهو حرام بالنص. زيلعي«. وجاء 
فيه بعد ذلك يف فصل يف الترصف يف املبيع والثمن قبل القبض قوله: »وال يصح بيع 
املنقول قبل قبضه ولو من بائعه، وقوله بعد ذلك: ولو باعه منه -أي من بائعه- قبله 
-أي قبل القبض- مل يصح هذا البيع ومل ينتقض البيع األول؛ ألنه يلزم عليه متليك 
املبيع قبل قبضه وهو ال يصح«. مما سبق من املنصوص يظهر أن احلنفية ذهبوا إىل 
أنه ال جيوز بيع األعيان املنقولة قبل قبضها سواء بيعت ملن اشرتيت منه أو لغريه. 
أما إذا كان مشرتهيا قد قبضها من البائع فإنه ال جيوز له أن يبيعها له ثانية إال بالثمن 
الذي اشرتاها به أو أكثر منه، وال يصح بيعها إليه بأقل من الثمن الذي اشرتاها به 

ألن ذلك ربا.

وذهب الشافعية إىل أنه ال يصح للمشرتي أن يترصف يف املبيع قبل قبضه 
ولو قبض البائع الثمن وأذن يف قبض املبيع؛ ألن بيعه إياه قبل القبض يقع باطال 
الترصف يف  القبض. فال يصح  قبل  امللك  منه لضعف  اشرتاه  كان ممن  ولو  حتى 

املبيع بالبيع قبل القبض إال يف ثالث صور:

1- أن يبيعه ملن اشرتاه منه بنفس الثمن الذي اشرتاه به.

2- أن يتلف املبيع عند البائع فإن للمشرتي أن يبيعه له بمثله.

3- أن يشرتي شيئا مل يقبضه وثمنه دين يف ذمة البائع فإنه يصح له أن يبيعه 
يقبضه ويدفع  مل  أو يشرتي شيئا  األول  البائع  ذمة  الثمن يف  بنفس  منه  اشرتاه  ملن 
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الثمن فإنه يصح له أن يبيعه من بائعه بنفس الثمن يف ذمته؛ ألن املبيع يف هذه الصور 
ليس بيعا حقيقة إنام هو إقالة بلفظ البيع أي نقض للبيع األول.

املبيع املنقول مكيال كان أو موزونا أو  وذهب احلنابلة إىل أن الترصف يف 
معدودا بالبيع قبل قبضه ال يصح وإذا باع املرء سلعة بثمن مؤجل أو حال ومل يقبضه 
فإنه حيرم عىل البائع أن يشرتهيا من الذي باعها إليه فإن فعل وقع بيع املشرتي هلا 
ممن باعها إليه باطال إذا اشرتاها األول ثانية بنفسه أو بوكيله وبثمن أقل من الثمن 

األول ومن جنسه.

وذهب املالكية إىل أنه يصح للمشرتي أن يترصف يف املبيع قبل قبضه بالبيع 
سواء أكان املبيع أعيانا ثابتة كاألرض والنخيل أو منقولة ويستثنى من ذلك الطعام 
كالقمح والفاكهة فإنه ال يصح بيعه قبل قبضه إذا كان قد اشرتاه مكيال أو موزونا 
أو معدودا لورود النهي يف احلديث عن بيع الطعام قبل أن يكتاله، أما إذا كان اشرتاه 
جزافا فإنه يصح له أن يبيعه قبل قبضه؛ ألنه بمجرد العقد يكون يف ضامن املشرتي 

فهو يف حكم املقبوض.

مما سبق يتبني أن األئمة الثالثة عدا مالكا ذهبوا إىل أنه ال جيوز بيع املنقول 
املبيع  كان  إذا  مالك  اإلمام  عند  احلكم  قبضه وكذلك  قبل  موزونا  أو  كان  مكيال 
طعاما مكيال كان أو موزونا أما إذا كان طعاما بيع جزافا أو كان غري طعام فإنه جيوز 

بيعه قبل قبضه خالفا ملا ذهب إليه األئمة الثالثة.

من هذا التفصيل يتبني أن البيع املسؤول عنه غري صحيح عند األئمة الثالثة 
عدا مالكا، أما عنده فإنه بيع جائز ال يشء فيه.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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�ل حب
لم�مب��تع �ل�لاأ �ت ��س�عر ا

�ت ��ب د �ت�ا
�لرب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1-البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إىل أجل معلوم.

2- جيوز اشرتاط الزيادة يف السعر يف مقابلة األجل.

الســـــؤال
سأل ي. م. م. قال: إنه فالح فقري، وحيتاج يف زراعته إىل رشاء سامد كياموي 
ملدة  قرش   400 سعره  يكون  باألجل  اشتاه  وإذا  قرشا،   250 مبلغ  احلايل  سعره 

أربعة أشهر. فهل هذا التعامل حرام أم حالل؟

اجلواب
أجل  إىل  مؤجل  وبثمن  حال  بثمن  يصح  البيع  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
الكياموي  جوال  يشرتي  السائل  أن  من  بالسؤال  ذكر  كام  احلال  كان  فإذا  معلوم، 
من  أشهر  أربعة  دفعها  مؤجل  قرش   400 بمبلغ  قرشا   250 احلال  سعره  الذي 
املرابحة وهي  قبيل  من  فيه؛ ألنه  البيع صحيحا وال يشء  هذا  كان  الرشاء  تاريخ 
نوع من أنواع البيع اجلائزة رشعا التي جيوز فيها اشرتاط الزيادة يف السعر يف مقابلة 
األجل؛ ألن األجل إن مل يكن ماال حقيقة إال أنه يف باب املرابحة احرتازا عن شبهة 
اخليانة برشط أن ال تكون الزيادة فاحشة، وإال كان أكال ألموال الناس بالباطل. 

واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 71 سجل: 78 بتاريخ: 10/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ر ��ت�ا
�ل�حب �م��ب ا �ت رب

��تر�ىت ��ب �ل���م���ث ا �ل���م�مب��تع ��ب�ت�د ك ا ح��ل�م �ه�لا
املبـــــادئ

1- خيار املشرتي ال يمنع خروج املبيع من ملك البائع اتفاقا للزوم البيع يف جانبه.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1957 سنة   1253 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
اشتى جاموسة من أحد األشخاص عىل فرجة بمبلغ 73 جنيها، ودفع من ثمنها 
املعاينة  حساب  عىل  جنيها   13 الثمن  من  وبقي  استالمها،  وقت  جنيها   60 مبلغ 
والفرجة، وأحرضها إىل منزله الساعة 12 ظهرا، فلام وضع هلا األكل أكلت خفيفا، 
برسيام  هلا  يضع  أن  أراد  الليل  منتصف  ويف  عاكست،  احلالب  وقت  املساء  وعند 
فوجدها ميتة، وقد طالبه البائع بباقي الثمن وهو 13 جنيها، وطلب السائل اإلفادة 

عن احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
إن الظاهر من السؤال أن املشرتي اشرتى اجلاموسة واشرتط لنفسه اخليار 
أن  واملنصوص عليه رشعا كام يف جممع األهنر وغريه  إذا ظهر هبا عيب،  يف ردها 
البيع يف جانبه،  للزوم  اتفاقا  البائع  ملك  املبيع من  يمنع خروج  املشرتي ال  خيار 
فإن هلك املبيع يف يد املشرتي لزم الثمن إذ ال يمكن رد املبيع، فيلزم العقد املوجب 
الذي  املشرتي  يد  يف  املشرتاة  اجلاموسة  هالك  يكون  ذلك  وعىل  املسمى،  الثمن 
العقد، وعىل  للزوم  الثمن املسمى  للبائع وموجبا جلميع  له اخليار مانعا من ردها 
املشرتي أن يدفع للبائع باقي الثمن املتفق عليه وهو 13 جنيها. وهبذا علم اجلواب 

عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 75 سجل: 83 بتاريخ: 2/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل����و�ت ب ا
�ت �مر��

�ب لا �ت�ع��ت��بر ��ب
�ل �ا �ل����ب  �ب�ا

ب
�ل���مر�ت���� ا

املبـــــادئ
1-بيع املفلوج صحيح نافذ ما دام مل يعترب مرض موت.

2- كل مالك له حق الترصف يف ملكه وهو صحيح يرصفه حيث شاء.

الســـــؤال
سألت ع. ع. قالت: مرض رجل بمرض الشلل النصفي سنة 1949 وكان 
قيمتها  أفدنة  ثالثة  حوايل  زراعية  وأرضا  جنيه  ومخسامئة  ألف  قيمته  منزال  يملك 
نحو تسعامئة جنيه، ويف أثناء مرضه حتت ضغط من أوالده الذكور ترصف هلم يف 
 ،1951 سنة  البنيه  البيع  عقد  وسجل  شيئا،  منه  بناته  يعط  ومل  رسا،  بالبيع  املنزل 
وكانت إمضاؤه يف تلك املدة بيده اليرسى نظرا ملرضه، وحتت يدنا إمضاءاته بيده 
املنزل البنيه رسا فإن األوراق  اليمنى قبل مرضه املذكور، وبالرغم من ترصفه يف 
لغاية سنة 1956  بإمضائه  فيها هو  الرسمية كعقود اإلجيار وغريها كان يترصف 
لئال يشعر أحدا من بناته هبذا الترصف حتت ضغط ابنيه أيضا، ثم تويف هذا الرجل 
يف شهر يوليو سنة 1957 عن زوجته، وابنيه، وبنتيه، وبعد وفاته اكتشف هذا البيع 
البيع هل هو صحيح أو  بيان احلكم الرشعي يف هذا  السائلة  والتسجيل، وطلبت 
ال؟ وهل لنا أن نرفع دعوى أمام القضاء لفسخ هذا البيع إذا كان خمالفا للرشيعة 

اإلسالمية أو ال؟

اجلواب
امرأة  يف  »سئل   :213 ص   1 ج  البيع  باب  يف  احلامدية  تنقيح  يف  جاء  إنه 
هبا داء سعال طال نحو سنتني، ومل ترص صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة 

* فتوى رقم: 139 سجل: 83 بتاريخ: 12/ 10/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وعن  عنه  ماتت  ثم  رشعية،  بينة  لدى  مقبوض  معلوم  بثمن  عقار  من  معلومة 
ورثة غريه، فهل يكون البيع والقبض صحيحني؟ اجلواب: نعم واملقعد واملفلوج 
اجلرح  وكذلك صاحب  فكالصحيح،  يوم  يزداد مرضه كل  الذي ال  -املشلول- 
والوجع الذي مل جيعله صاحب فراش فهو كالصحيح كام يف فتاوى قايض خان... 
إىل أن قال: وكتبت يف أوائل كتاب الوصايا من حاشيتي رد املحتار ما نصه: »ويف 
أقوال  فيه  كثرت  فقال:  املوت،  مرض  غري  عن  املنظومة  صاحب  وسئل  املعراج 
املشايخ واعتامدنا يف ذلك عىل قول الفضيل وهو أن ال يقدر أن يذهب يف حوائج 
نفسه خارج الدار واملرأة حلاجتها داخل الدار؛ لصمود السطح ونحوه«. اه�، وهذا 
الذي جرى عليه يف باب طالق املريض وصححه الزيلعي، قلت والظاهر أنه مقيد 
بغري األمراض املزمنة التي طالت ومل خيف منها املوت كالفالج ونحوه، وإن صريته 
ذا فراش ومنعه عن الذهاب يف حوائجه فال خيالف ما جرى عليه أصحاب املتون 

والرشوح هنا«. اه�.

دام  ما  موت  مرض  مريضا  يعترب  ال  بالفالج  املريض  أن  يتضح  هذا  ومن 
من  أكثر  مرض  قد  السؤال  حادثة  يف  واملريض  سنة،  من  أكثر  عىل  مرضه  زاد  قد 
ثامين سنوات، ومل يذكر بالسؤال أن مرضه كان يزداد كل يوم، فال يعترب مرضه هذا 
مرض موت، ويكون ترصفه كترصف الصحيح، وعىل هذا فيكون سببه صحيحا 
نافذا، وال يصح االعرتاض عليه وخاصة أنه تويف بعد تسجيل هذا البيع بنحو ست 
سنوات تقريبا، وإن كان هذا البيع صادرا لبعض ورثته دون البعض اآلخر؛ ألن 
الترصف يف ملكه وهو صحيح يرصفه حيث شاء، وملن أحب  له حق  كل مالك 
سواء أكان ترصفه لوارث أم لغري وارث، وسواء أكان هذا الترصف ببيع أم هببة 
أو نحومها، هذا هو حكم الرشيعة اإلسالمية، أما حكم القانون املدين والبحث يف 

صورية العقد وعدمه فهو من اختصاص املحاكم الوطنية.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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�م��ب�ا �ا �مرب ب �مر�صب
�ل���مر�ت���� �ت����ر��ب ا

املبـــــادئ
1- املنصوص عليه رشعا أن املرض إذا كان من األمراض املزمنة التي تطول يعترب 

املصاب هبا كالصحيح وإن كان صاحب فراش.
2- إن كان امل�رض م�ن األمراض التي ال تطول فإن جعلته صاحب فراش ال يقدر 
عىل أن يذهب يف حوائج نفس�ه خارج الدار فه�و املريض، وإن مل يمنعه من مبارشة 

أعامله خارج الدار وإن كان صاحب فراش فهو كالصحيح.
3- للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث.

4- للبنتني فأكثر الثلثان فرضا بالسوية بينهام عند عدم وجود من يعصبهن.
5- لأخ الشقيق الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2359 لسنة 1957 أن أخا السائل الشقيق كان 
مريضا بشلل نصفي ألزمه الفراش ملدة ستة أشهر، كان يف الشهر األخري ال يتحرك، 
ثم تويف عن زوجته، وبنتيه، وأخيه الشقيق فقط، وأنه قبل وفاته بيوم واحد ترصف 
يف مجيع أمالكه بطريق ]البيع[ إىل زوجته وأوالده ومها بنتاه فقط. وطلب بيان حكم 
هذا البيع الصادر منه أثناء مرضه وقبل وفاته بيوم، وعن مقدار نصيب كل يف تركته.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا كام جاء يف رد املحتار وتنقيح احلامدية أن املرض إذا 
كان من األمراض املزمنة التي تطول يعترب املصاب هبا كالصحيح وإن كان صاحب 
فراش، وإن كان من األمراض التي ال تطول فإن جعلته صاحب فراش ال يقدر 

* فتوى رقم: 174 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل أن يذهب يف حوائج نفسه خارج الدار فهو املريض، وإن مل يمنعه من مبارشة 
أعامله خارج الدار وإن كان صاحب فراش فهو كالصحيح؛ ألن اإلنسان ال خيلو 
من املرض، وإن الفقهاء قدروا التطاول بسنة، فإن كان املرض من األمراض املزمنة 
والزم صاحبه سنة فأكثر كان كالصحيح، وإن كان أقل من السنة فهو مرض املوت، 
وقال يف حاشية رد املحتار عىل الدر يف باب طالق املريض نقال عن نور العني قال 
أبو الليث: »كونه صاحب فراش ليس برشط لكونه مريضا مرض املوت، بل العربة 
للغلبة أو الغالب من هذا املرض املوت فهو مرض املوت، وإن كان خيرج من البيت 
وبه كان يفتي الصدر الشهيد؛ وعىل ذلك يكون مرض الشلل الذي أصيب به عبد 
الوهاب غنيم والزمه ستة أشهر واشتد عليه يف الشهر األخري منها وألزمه الفراش 
ثم مات مرض موت، ويطبق عىل ترصف املسؤول عنه أحكام ترصفات املريض 
مرض املوت، فينفذ بيعه إىل زوجته وبنتيه بالنسبة للثلث فقط، ويتوقف يف الثلثني 
عىل إجازة األخ الشقيق العاصب، فإن أجازه نفذ، وإن مل جيزه بطل، وصار الثلثان 
تركة عنه لورثته املذكورين: لزوجته منه ثمن الثلثني فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، 
الثلثني بعد نصيب  الثلثني فرضا بالسوية بينهام، وألخيه الشقيق باقي  ثلثا  ولبنتيه 

الزوجة والبنتني.

وهذا إذا كان احلال كام ذكر، ومل يكن له وارث آخر، وال فرع يستحق وصية 
واجبة. واهلل أعلم.

J
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�ع��ت �صب �ل����وا ��ب�تع ا
املبـــــادئ

1- بيع املواضعة -وهو أن يتفق طرفا العقد عىل أهنام يتكلامن بلفظ البيع عند الناس 
وال يريدانه- فاسد، وال يرتتب عليه أثر.

2- تسجيل العقد الصورى والترصف بعده بالبيع لبعض املبيع ترصف غري صحيح 
رشعا.

3- البيع ال ينعقد مع اهلزل النعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه.
4- من حرم أخواته اإلناث من نصيبهن يف املرياث كان آثام رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 2065 سنة 1959 املتضمن أنه بتاريخ سنة 
1921 كتب والد السائل له مخسة أفدنة بعقد بيع عريف صوري لكي يعني يف وظيفة 
شيخ بلد، ومل يدفع لوالده ثمن هذه األفدنة، ومل يضع يده عىل هذا القدر بل بقي مع 
باقي أطيان والده حتت يده إىل أن تويف يف سنة 1922، ويف سنة 1935 محله أخواه 
بينهم مثالثة وحيرم منه إخوته  عىل تسجيل العقد باسمه عىل أن يقتسم هذا القدر 
البنات، وتم ذلك فعال، ونقل التكليف باسمه، وكتب لكل من أخويه عقدا عرفيا 

بالثلث، وحرموا أخواهتم البنات منه، ومل يسجل أخواه عقدهيام لآلن.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان عليه إثم يف هذا الترصف، وإذا كان عليه 
إثم فام هو الطريق الذي يسلكه لتصحيح موقفه ورفع اإلثم عنه؟

* فتوى رقم: 382 سجل: 88 بتاريخ: 13/ 12/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
بالبدلية من  املتعلق  الفعل  القدير هو  فتح  قال صاحب  البيع كام  إن ركن 
نص  وهلذا  فيهام؛  امللك  بتبادل  الرضا  عىل  الدال  مقامهام  يقوم  من  أو  املتخاطبني 
الفقهاء عىل أن البيع ال ينعقد مع اهلزل النعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه، كام 
نصوا عىل أن البيع ال ينعقد مع املواضعة كام جاء يف ابن عابدين، وذلك بأن يتوافقا 
قبل العقد عىل أهنام يتكلامن بلفظ البيع عند الناس وال يريدانه، فلو تم البيع صورة 
بعد ذلك فسد لعدم الرضا بحكمه فصار كالبيع برشط اخليار أبدا، لكنه ال يملك 
بيع  البيع الصوري املسؤول عنه  أن  يتبني  الرضا باحلكم، ومما ذكر  بالقبض لعدم 
البائع وهو والد  باقيا عىل ملك  القدر املذكور  أثره، ويكون  فاسد ال يرتتب عليه 
السائل، ويكون تركة تورث عنه بعد وفاته، وعىل ذلك فتسجيل السائل هذا القدر 
املبيع له بيعا صوريا باسمه، ثم ترصفه يف بعضه بعقود عرفية إىل أخويه الذكرين 
القدر  ألن  رشعا؛  صحيح  غري  ترصف  فيه  نصيبهم  من  اإلناث  أخواته  وحرمان 
املذكور كام ذكرنا تركة تقسم بني مجيع ورثة والده بالفريضة الرشعية، وال يملك 
السائل الترصف فيه، وإن استمر عىل ذلك ومل يعط أخواته اإلناث نصيبهن فيها 

كان آثام رشعا. واهلل أعلم.

J
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��ب�ت��ت �ا �ت�ا م�حب ا ���د �ل������لع ��ب  �ل�مب��تع ا
�ت��ت ع�ا �ل�د ا

املبـــــادئ
1- الدعاية للمحالت التجارية بتقديم هدايا عينية ملن يشرتي أكثر دون أدنى زيادة 

يف أثامن سلعها مقابل هذه اهلدايا جائزة رشعا.
2- أوراق اليانصيب حرام ألهنا نوع من أنواع القامر.

3- اللعب باألزالم والنرد والش�طرنج نظري مال يأخذه الغالب والرهان عىل مال، 
كل ذلك حرام رشعا.

الســـــؤال
تضمن طلب السيد/ م. أ. ح. من رعايا اململكة الليبية ومقيم هبا أنه يملك 
رشكة لتوريد مسحوق صابون للغسيل يف اململكة الليبية، وقد اعتادت هذا الرشكة 
أن تطرح يف األسواق كل بضعة أشهر إنتاجا من هذا الصابون حيمل وسيلة جديدة 
الرشكة  أرباح  من  جزء  يف  االشتاك  فرصة  للمستهلك  تتيح  والتويج  للدعاية 
بحصوله عىل عائد من تلك األرباح يف صور خمتلفة تارة تكون نقوًدا داخل علب 
الصابون وتارة تكون هدايا متنح ملن يقدم أعداًدا خمتلفة من أغطية علب الصابون 
من  ذلك  وغري  والراديوهات  والتليفونات  الكهربائية  والثالجات  السيارات  مثل 
علبة  ثمن  يف  زيادة  أية  املستهلك  حتمل  أن  دون  ذلك  كل  املختلفة،  اهلدايا  أنواع 
الصابون الذي تباع به يف األسواق املختلفة بل تتحمل الرشكة كافة تكاليف هذه 
املجال  يف  املرشوعة  واملنافسة  الدعاية  أنواع  من  نوع  ذلك  أن  أساس  عىل  اهلدايا 
وسيلة  أخرًيا  الرشكة  وأضافت  العاملية،  األسواق  كافة  يف  به  معتف  التجاري 
أكرب من  قدر  املستهلكني فرصة االشتاك يف  أكرب من  لعدد  تتيح  للدعاية  جديدة 

* فتوى رقم: 305 سجل: 103 بتاريخ: 11/ 11/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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أرباح الرشكة عىل نفس املنهج السابق فطبعت صورا عديدة من اهلدايا التي قررت 
توزيعها ووضع ثلث صورة اهلدية داخل علبة من علب الصابون والثلث الثاين يف 
تقدم  الصورة كاملة  ما متكن مستهلك من جتميع أجزاء  وإذا  علبة أخرى وهكذا 
للحصول عىل اهلدية املعينة بالصورة جماًنا من أحد مراكز التوزيع املنترشة يف اململكة 
املستهلكني  من  لكثري  أتاحت  عظياًم  رواًجا  اجلديدة  الدعاية  هذه  والقت  الليبية، 
فرص احلصول عىل عديد من اهلدايا، وبالتايل االشتاك يف قدر من األرباح وتقوم 
الرشكة هبذا كله حتت إرشاف املسئولني بوزارة الداخلية الليبية، ولقد كان لذلك أثر 
سيئ لدى رشكات الصابون األخرى املنافسة نتيجة لرواج التوزيع واتساع نطاقه 
وإقبال أكثر املستهلكني عىل إنتاج الرشكة، فشنت تلك الرشكات هجوما عىل تلك 
الدعاية بدعوى أهنا حرام رشًعا؛ ألهنا نوع من أنواع املقامرة. وطلب السائل حكم 
الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي يف مرشوعية هذه الدعاية التي تقوم هبا الرشكة 

عىل الوجه السابق بيانه.

اجلواب
العرب  قامر  وامليرس  القامر...  لعبوا  وتقامروا  املقامرة،  القامر  املختار:  يف 
وهي  واألقالم  األزالم  تسمى  أقداح  للعرب  كان  األلويس:  تفسري  ويف  باألزالم 
سهامن  ولثانيها  سهم  ألوهلا  معروف،  حمدد  نصيب  منها  لكل  منها  سبعة  عرشة: 
ولثالثها ثالثة أسهم وهكذا إىل السابع له سبعة أسهم، والثالثة الباقية غفل ال نصيب 
لواحد منها، وكانوا يذبحون اجلزور ويقسمون حلومها أقساما ويضعون األزالم يف 
خريطة توضع عىل يد عدل منهم جيلجلها وخيلطها ببعضها، ثم يدخل يده فيخرج 
باسم رجل منهم قدحا وباسم آخر قدحا وهكذا، فمن خرج له قدح من ذوات 
األنصباء أخذ النصيب املوسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح مما ال نصيب له 
مل يأخذ شيئا وغرم ثمن اجلزور كله مع حرمانه، وكانوا يدفعون هذه األنصباء إىل 
الفقراء وال يأكلون منها، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من مل يدخل فيه، وكان 
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ذلك حيمل يف كثري عىل أكل أموال الناس بالباطل ودفع املقامرين إىل الرسقة وتلف 
النفس وإضاعة العيال وارتكاب األمور القبيحة والرذائل الشنيعة وإثارة العداوة 
ۡيَطُٰن  َما يُرِيُد ٱلشَّ والبغضاء بينهم، فحرمه اهلل تعاىل حتريام قاطعا بقوله تعاىل: }إِنَّ
ُكۡم َعن ذِۡكرِ  ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم ٱۡلَعَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَضآَء ِف ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِ َوَيُصدَّ

َ
أ

نَتُهوَن{ ]املائدة: 91[. نُتم مُّ
َ
لَٰوةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ٱلَّ

ويف حكم ذلك املقامرة بلعب النرد والشطرنج ومجيع أنواع القامر ومجيع 
ابن سريين: »كل يشء فيه خطر فهو من امليرس«،  أنواع املخاطرة والرهان، وعن 
ويف تفسري اجلصاص أحكام القرآن: امليرس القامر، قال ابن عباس: املخاطرة قامر، 
وإن أهل اجلاهلية كانوا خياطرون عىل املال والزوجة، وقد كان ذلك مباحا إىل أن 
ورد حتريمه، وال خالف بني أهل العلم يف حتريم القامر. فإذا نظرنا إىل قامر العرب 
باألزالم وإىل لعب النرد والشطرنج نظري مال يعطيه املغلوب للغالب وإىل الرهان 
وإىل كل صور املخاطرة نجد فيها تعليق أخذ املال عىل حصول يشء غري موجود 
بالفعل وهو عىل خطر الوجود قد يوجد وقد ال يوجد وفيه أكل أموال الناس بغري 
حق بال مسوغ رشعي ويؤدي إىل املفاسد والرشور التي أرشنا إليها فيام نقلناه من 
تفسري األلويس ومن ثم حرمه اهلل تعاىل وهنى عنه هنيا قاطعا، والصورة التي تعملها 
الرشكة عىل سبيل الدعاية ليست قامرا وليس فيها معنى القامر وإنام هي ختصيص 
أنواع وألوان من اهلدايا النقدية أو العينية ملن يشرتون منتجاهتا وإيصاهلا إليهم بطرق 
وأساليب تغرهيم وحتملهم عىل رشاء منتجاهتا وتضمن بذلك كثرة التوزيع واتساع 
نطاقه إىل حد يعود عليها بالنفع والكسب الوفري، واملشرتون ملنتجات الرشكة ال 
يدفعون شيئا مطلقا نظري هذه اهلدايا أو يف مقابلها وإنام يدفعون فقط ثمن الصابون 
الذي يشرتونه والذي توزعه الرشكة بالسعر املحدد له والسائد يف األسواق العامة 
ولدى سائر الرشكات دون زيادة قليلة أو كثرية، وبذلك يتمحض ما حيصلون عليه 
من أموال نقدية أو عينية هدايا من قبل الرشكة، وبذلك أيًضا يبعد صنيع الرشكة 
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عن اليانصيب الذي تقوم به بعض اجلمعيات بطبع أوراق ذات أرقام معينة تبيعها 
للجمهور بثمن معني وختصص مبالغ مالية لأوراق ذات األرقام كذا وكذا وبعد 
متام التوزيع وبيع األوراق تعلن عن أرقام األوراق التي خصصت هلا املبالغ ويتقدم 
حاملو هذه األوراق ومن وقعت يف أيدهيم ألخذ املبالغ املخصصة هلا كل بحسب 
ما خصص لورقته ورقمه، هذا اليانصيب حرام وغري جائز رشًعا؛ ألنه من أنواع 
القامر وصوره؛ إذ حتصل فيه اجلمعية عىل رأس املال مجيعه من اجلمهور - مشرتي 
األوراق- وختصص جزًءا مما حتصل عليه لبعض األوراق وحيصل صاحب الورقة 
الرابحة عىل املبلغ بالثمن الذي دفعه يف الورقة وهو زهيد ال يساوي شيًئا بالنسبة 
مئات  عىل  حيصل  أن  أمل  عىل  قروًشا  يدفع  وقامر  خماطرة  فهي  عليه،  حصل  ملا 
اجلنيهات، وقد حيصل ذلك وقد ال حيصل فهو يأخذ مال الغري بدون مقابل ومن 
غري سبب مرشوع وبطريق املخاطرة، أما عمل الرشكة موضوع االستفتاء فال يدفع 
اجلمهور شيًئا مطلًقا نظري ما حيصل عليه من اهلدايا وإنام يدفع فقط ثمن الصابون 
الذي يشرتيه وإذا حصل عىل هدية فهو حيصل عليها بدون مقابل تشجيًعا له عىل 

رشاء منتجات الرشكة.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���ص��ب����ت��ت �م ا �ت���م�ا �م اأ �ل�عر�بو�ب �ع��ب�د ع�د ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- العرب�ون ال�ذي دفعه املش�رتي إىل البائع ومل تتم الصفقة حيرم ع�ىل البائع أخذه 
ويتع�ني علي�ه رده إىل املش�رتي إن كان عىل قيد احلياة أو إىل ورثت�ه إن كان قد تويف، 

وإال تصدق به يف املصالح العامة للمسلمني.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 39 لسنة 1981، وقد جاء به ما خالصته 
أن أحد األشخاص تعاقد مع آخر مالك ألرض عىل رشاء قطعة أرض من ملكه 
للمباين ودفع عربونا مبلغا من النقود أثناء التوقيع عىل عقد الوعد بالبيع، ونص يف 
العقد عىل دفع باقي الثمن عىل أقساط ثالثة حيل أوهلا يف آخر شهر يناير سنة 1980 
والثاين يف آخر فرباير سنة 1980 والثالث يف آخر مارس سنة 1980 واتفقا عىل 
أن يطبق عىل مبلغ العربون قواعد القانون، إذا مل يقم املشتي بتسديد األقساط يف 
بالبيع فحرض  الوعد  بفسخ  البائع  أنذره  باألقساط  املشتي  مل يف  وملا  مواعيدها، 
وتسلم القسط األول الذي كان قد سدده للمشتي، ورأى احلارضون أنه غري حمق 

يف استداد العربون؛ إلخالله برشوط العقد، وقد انرصف املشتي معتفا بخطئه.

والسؤال: ما هو حكم اإلسالم يف العربون؟ وهل هو من حق البائع رشعا؟ 
وهل له أن يتربع به يف وجه من وجوه الرب مثال إذا مل يكن من حقه؟

* فتوى رقم: 101 سجل: 115 بتاريخ: 17/ 2/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
»هنى  قال:  أبيه عن جده  بن شعيب عن  املوطأ عن عمرو  روى مالك يف 
ورواه  داود،  وأبو  والنسائي  أمحد  أيضا  ورواه  العربون«،  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
ذلك  قال:  العربون  مالك  اإلمام  فرس  وقد  موصوال،  البيهقي  ورواه  الدارقطني، 
دينارا عىل  أعطيك  يقول:  ثم  الدابة  يكرتي  أو  العبد  الرجل  يشرتي  أن  نعلم  فيام 
أين إن تركت السلعة أو الكراء فام أعطيتك لك، وهذا احلديث قد ورد من طرق 
يقوي بعضها بعضا وهو يدل عىل حتريم البيع مع العربون؛ ملا فيه من الرشط الفاسد 
والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نص عىل بطالن البيع مع العربون وعىل 
حتريمه فقهاء مذاهب األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن اإلمام أمحد 
اشتمل  العربون  مع  البيع  إن  العربون:  علة حتريم  بيان  الشوكاين يف  قال  إجازته، 
عىل رشطني فاسدين أحدمها: رشط كون ما دفعه إليه يكون جمانا بال مقابل إن مل 
بالبيع، وأضاف  الرضا  إذا مل يقع منه  البائع  الرد عىل  العقد، والرشط اآلخر:  يتم 
الشوكاين أنه إذا دار األمر بني احلظر واإلباحة ترجح)1) احلظر؛ ملا كان ذلك ففي 
واقعة السؤال: يكون استيالء البائع عىل العربون غري جائز رشعا لنهي النبي عليه 
مبلغ  يف  الترصف  طريق  فام  ذلك،  كان  وإذا  العربون،  بيع  عن  والسالم  الصالة 

العربون الذي ظهر أنه من املحرمات؟

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املسلم إذا أخذ ماال حراما كان عليه أن يرصفه 
إىل مالكه إن كان معروفا لديه، وعىل قيد احلياة أو إىل وارثه إن كان قد مات، وإن 
كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه مع زوائده ومنافعه، أما إن كان 
يدرى  وال  ذاته  عىل  التعرف  من  اليأس  ووقع  معني  غري  ملالك  احلرام  املال  هذا 
أمات عن وارث أم ال، كان عىل حائز هذا املال احلرام يف هذه احلال التصدق به، 

)1)   نيل األوطار ج 5 ص 153، 154، والروضة الندية رشح الدرر البهية ج 2 ص 9، واملجموع للنووي 
رشح املهذب للشريازي ج 9 ص 334، 335.
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عدم  إىل  الفقهاء  بعض  وذهب  واملستشفيات،  والقناطر  املساجد  بناء  يف  كإنفاقه 
مجهرة  استدل  وقد  طيبا،  إال  يقبل  ال  طيب  اهلل  ألن  احلرام؛  باملال  التصدق  جواز 
بخرب  وارثه  أو  مالكه  يوجد  مل  إذا  احلرام  باملال  التصدق  من  قالوا  ما  الفقهاء عىل 
الشاة املصلية)1) التي أمر الرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالتصدق هبا بعد أن قدمت إليه فكلمته 
بأهنا حرام؛ إذ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أطعموها األسارى«، وملا قامر)2) أبو بكر É املرشكني 
وُم{ ]الروم: 1- 2[، وكان هذا  بعد نزول قول اهلل سبحانه: }الٓٓم ١ ُغلَِبِت ٱلرُّ
قال  به،  املرشكني  قامر  بام  بكر  أبو  اهلل صدقه، وجاء  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وحقق  بإذن رسول 
إذن  بعد  القامر  نزل حتريم  قد  به« وكان  فتصدق  »هذا سحت  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  له رسول 
الرسول عليه الصالة والسالم أليب بكر يف املخاطرة مع الكفار وكذلك أثر عن ابن 
فلم  ثمنها، فطلبه كثريا،  ليعطيه  فلم يظفر باملكها  أنه اشرتى جارية   É مسعود 
يظفر به، فتصدق بثمنها، وقال: اللهم هذا عنه إن ريض، وإال فاألجر يل، واستدلوا 
أيضا بالقياس)3) فقالوا: إن هذا املال مردد بني أن يضيع وبني أن يرصف إىل خري؛ 
إذا وقع اليأس من مالكه، وبالرضورة يعلم أن رصفه إىل خري أوىل من رميه؛ ألن 
رميه ال يأيت بفائدة، أما إعطاؤه للفقري أو جلهة خريية ففيه الفائدة باالنتفاع به، وفيه 
انتفاع مالكه باألجر ولو كان بغري اختياره، كام يدل عىل هذا اخلرب الصحيح: »أن 
للزارع والغارس أجر يف كل ما يصيبه من الناس والطيور من ثامره وزرعه«، وال 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  له  أثبت  وقد  الزارع،  اختيار  بغري  الزرع  الطري من  يأكل  ما  أن  شك 
األجر، وقد رد اإلمام الغزايل عىل القائلني بعدم جواز التصدق باملال احلرام بقوله: 
أما قول القائل: ال نتصدق إال بالطيب فذلك إذا طلبنا األجر ألنفسنا، ونحن اآلن 
نطلب اخلالص من املظلمة ال األجر، وترددنا بني التضييع وبني التصدق ورجحنا 
فهو  ألنفسنا  نرضاه  ال  ما  لغرينا  نرىض  ال  القائل:  وقول  التضييع،  عىل  التصدق 

)1)   الدر املختار وحاشية رد املحتار البن عابدين ج 3 ص 498 وص 499 يف كتاب اللقطة، وإحياء علوم 
الدين للغزايل يف كتاب احلالل واحلرام، أخرج العراقي احلديث عن أمحد بسند جيد ويف هامشه.

)2)، )3( املرجع السابق وختريج العراقي هبامشه.
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كذلك، ولكنه علينا حرام؛ الستغنائنا عنه، وللفقري حالل إذا أحله دليل الرشع، 
وإذا افرتضت املصلحة التحليل وجب)1) التحليل؛ ملا كان ذلك ففي واقعة السؤال 
يكون مبلغ العربون الذي دفعه املشرتي إىل البائع ومل تتم الصفقة حمرما عىل البائع، 
ويتعني عليه رده إىل املشرتي إذا كان معروفا لديه وعىل قيد احلياة، وإىل ورثته إن 
كان قد تويف، فإن مل يعلم بذاته وال بورثته فعىل البائع التصدق بمبلغ العربون يف 
مما  التخلص  عليه  ألن  املستشفيات؛  أو  املساجد  كبناء  للمسلمني  العامة  املصالح 
حازه من مال حمرم، وال حيل له االنتفاع به لنفسه؛ ألن كل مسلم مسؤول عن ماله: 
من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ كام جاء يف احلديث الرشيف)2). واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.
J

)1)   إحياء علوم الدين يف املوضع السابق يف النظر الثاين يف املرصف ص 882 إىل ص 890 ج 5 ط جلنة نرش 
الثقافة اإلسالمية بالقاهرة سنة 1356ه�.

)2)   صحيح الرتمذي ج 9 ص 252.
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��������ت��ط
�ل��ت��ت �ل�مب��تع �ب�ا ا

املبـــــادئ
1- يص�ح البي�ع بثم�ن حال وهو األص�ل وبثمن مؤج�ل إىل أجل معل�وم، وجتوز 

الزيادة يف الثمن ألْجل األَجل عىل ما ذهب إليه اجلمهور.
2- ينبغي عىل من يبيع باألجل أال يغايل يف الثمن حتى ال يضار املشرتي.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 20 لسنة 1988 املتضمن أن السائل يعمل 
تاجرا يف األدوات الزراعية -ماكينات الري وقطع الغيار هلا- وذكر أنه يبيع هذه 
اآلالت بالنقد والتقسيط وأنه يبيعها يف التقسيط بسعر أزيد من بيعها بالسعر النقدي.

ويسأل: هل فرق الثمن بني البيعني حالل أم حرام؟

اجلواب
الطرفان، ويصح  فيه بامل يرتاىض عليه  البيع هو مبادلة يشء مرغوب  إن 
البيع بثمن حال وهو األصل وبثمن مؤجل إىل أجل معلوم حتى ال يفيض جهل 
األجل إىل نزاع، والزيادة يف الثمن ألْجل األَجل املعلوم جائزة رشعا عىل ما ذهب 
إليه مجهور الفقهاء؛ حلصول الرتايض بني الطرفني عىل ذلك؛ ولعدم وجود موجب 
للمنع؛ وألن الناس يف حاجة إىل رشاء ما ال يقدرون عىل رشائه بثمن حال ولوال 
التقسيط يف أداء الثمن لعجز مجهور الناس عن الرشاء كام أن التاجر يف حاجة إىل 
النقد ليشرتي به بضاعة بدل ما يبيعه، ولكن ينبغي عىل من يبيع باألجل أال يغايل 
يف الثمن حتى ال يضار املشرتي هبذه الزيادة املبالغ فيها. ومما ذكر يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 66 سجل: 123 بتاريخ: 6/ 3/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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��س�د ��ب�تع ��ب�ا
املبـــــادئ

1- ال يعترب عقد البيع سندا للملكية إذا اشتمل العقد عىل ما يمنع صحته.

الســـــؤال
سأل ع. ش. يف صورة عقد حمرر بينه وبني وكيل البنك العقاري املرصي 

يتضمن بنودا:

القارص  ولده  وإىل  إليه  املرصي  العقاري  البنك  وتنازل  باع  أنه  األول: 
حممد توفيق مناصفة بينهام، عن ثامنامئة فدان، وسبعني فدانا أطيانا عشورية بناحية 
استثناء،  بدون  وغريه  والسواقي،  واملباين،  األشجار،  من  عليها  ما  مع  بسنديلة، 
املعلومة بحدودها، ومرافقها املعلومة التامة للمشتي القابل لذلك باألصالة عن 
نفسه، وبالوالية عىل ابنه املذكور، وإن البنك العقاري املرصي باع إىل عبد الرازق 
املذكور لنفسه خاصة املنزل املعد للسكن الكائن بناحية بسنديلة القائم عىل أرض 

مساحتها ألفا ذراع تقريبا، وبينت اشتامالته وحدوده.

الثاين: أن هذا البنك يملك العقارات املذكورة بمقتىض حكمني من حمكمة 
املنصورة املختلطة، وصار تسجيلهام.

الثالث: أن املشتي بصفته املذكورة يعتف أنه واضع اليد عىل العقارات 
املذكورة من شهر إبريل سنة 1886 ومنتفع هبا من ذلك احلني.

الرابع: مجيع األموال، والعشور، واملطاليب املريية املختصة هبذه العقارات 
هي عىل طرف املشتين من أول سنة 1886.

* فتوى رقم: 171 سجل: 2 بتاريخ: 26/ 7/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اخلامس: أن البنك باع األطيان والبيت املذكورين، وقبل املشتي رشاءمها 
صفقة واحدة، بدون فرز وال تقسيم يف نظري مبلغ قدره تسعامئة واثنان ومخسون ألفا، 
وستامئة وثامنون قرشا صاغا، وتسعامئة واثنان وسبعون مليام، وتعهد ع. ش. بصفته 
املذكورة أن يسدد للبنك العقاري املرصي بمرص يف مركز الرشكة بواسطة أقساط 
سنوية، يبلغ مقدار كل واحد منها سبعامئة جنيه مرصي يسدد يف 31 ديسمرب من 
باعتبارها  الدين  عىل  املستحقة  الفائدة  ابتداء  ختصم  األقساط  هذه  ومن  سنة،  كل 
مخسة يف املائة/ السنة، والباقي خيصم من الدين، وإن تأخر املشتيان يف سداد قسط 
واحد يف ميعاده يعترب هذا البيع ملغيا من نفسه... إىل آخر ما ذكر بالعقد املذكور، 
واستفهم السائل عام إذا كان بام اشتمل عليه فاسدا رشعا أم ال؟ وألتمس اإلفادة 

باجلواب.

اجلواب
ال يعترب هذا العقد سندا مللكية املبيع لفساد البيع املذكور فيه بسبب اشتامله 
عىل ما يمنع صحته مما هو مذكور يف البند اخلامس، فال يعول عليه رشعا، إال إذا 

كان مستوفيا رشائط الصحة املعروفة. واهلل أعلم.

J
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ع
�أ �ا  �ل�����ب

�ع��ت �ل���م��ب��ب رط ا �ل�مب��تع �مع ���ث ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1 - البي�ع مع رشط املنفعة للبائع فاس�د ويبقى املبيع يف ملك البائع وله حق فس�خ 
العقد.

2 - إذا قبض املشرتي املبيع مع وجود هذا الرشط ملكه.

الســـــؤال
سئل يف امرأة قد باعت لزوجها فدانا واحدا بثمن قدره مخسون جنيها، وقد 
أبرأت البائعة املذكورة زوجها املشتي املذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد حترر 
أنا  العقد: »ويل  بذلك عقد عريف ال عن يد أحد قضاة املحاكم، وقد ذكر بصلب 
زهرة أم حسن البائعة املذكورة حق االنتفاع بالفدان املباع املذكور مدة حيايت، وما 
دمت عىل قيد احلياة، وبعد وفايت ينتقل حق الترصف املذكور إىل زوجي املشتي 

املذكور«.

وفاة  قبل  تعاىل  اهلل  إىل رمحة  تويف  املذكورة  البائعة  املذكور زوج  واملشتي 
زوجته البائعة املذكورة، وترك ذرية من غري البائعة املذكورة -أي من زوجة أخرى 
خالف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من اإلبراء املذكور من 
قيمة هذا الثمن، وال رجوع فيه؟ وهل ورثة املتوىف املذكورون يرثون يف هذا القدر 

بعد وفاة زوجته البائعة املذكورة أم ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

* فتوى رقم: 41 سجل: 9 بتاريخ: 5/ 4/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
بيع  يصح  »وال  ورشحه:  التنوير  يف  قال  ونقول:  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
أهل  من  هو  ملبيع  أو  ألحدمها،  نفع  وفيه  يالئمه،  وال  العقد  يقتضيه  ال  برشط 
االستحقاق بأن يكون آدميا، ومل جير العرف به، ومل يرد الرشع بجوازه«، ورصح 
فيهام أيضا بأن املشرتي إذا قبض املبيع برضا بائعه وإذنه رصحيا، أو داللة يف البيع 
الفاسد، ومل ينهه البائع عن القبض، ومل يكن فيه خيار الرشط ملكه، وجيب عىل كل 
واحد من املتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده، ما دام املبيع بحاله يف يد املشرتي 
أحدمها،  بموت  الفسخ  يبطل حق  رفعها، وال  للفساد؛ ألنه معصية جيب  إعداما 
فيخلفه وارثه«. ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة املذكورة لأرض املذكورة بيع فاسد؛ 
لوجود الرشط الفاسد يف صلب العقد الذي ال يقتضيه وال يالئمه، ومل جير العرف 
به، ومل يرد الرشع بجوازه، وفيه نفع للبائعة املذكورة كام هو واضح، ويعلم أيضا 
أن األرض املبيعة املذكورة باقية يف ملك البائعة، ومل خترج عن ملكها، ومل تدخل يف 
ملك املشرتي بمقتىض ذلك البيع؛ ألنه مل يقبض األرض املذكورة إىل أن مات، وأن 

للبائعة املذكورة حق فسخ البيع املذكور.

J
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���ص��مت��ب
�ب �ل��ت�ا ��ب�تع ا

املبـــــادئ
1 - بيع األشياء عن طريق البخت -النصيب- حرام.

2 - كل من يدفع شيئا ال يدري عني املبيع الذي يأخذه أو ال يدري شيئا عام إذا كان 
يأخذ نظري ما دفع أم ال فهو يف حكم القامر.

الســـــؤال
مضمونه:  بام  باشا  كامل  مصطفى  املرحوم  كلية  إدارة  جملس  رئيس  سأل 
يسمى  هبا  إعانة  صندوق  إنشاء  طالبني  الكلية  إدارة  إىل  كتبوا  الكلية  طالب  إن 
صندوق معاونة الطالب للطالب، وعرض الطلب عىل جملس إدارة الكلية فتقبله 
بقبول حسن واقتح هلا مرشوع قانون غري أنه جاء يف هذا املرشوع أن يكون أحد 
مصادر إيراد هذا الصندوق بيع األشياء من طريق البخت -النصيب-، وأن يكون 
إيراد  إىل  املكتسبة  الزيادة  تضم  وأن  احلقيقي،  ثمنه  أمثال  أربعة  املبيع  اليشء  ثمن 
الصندوق، وال خترج األشياء املبيعة عن كوهنا كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحني 
يتعدى  ال  وأساتذهتا  الكلية  بطالب  خاصا  البيع  يكون  وأن  العلمية،  الوجهة  من 
إنه حرام، ومنهم  يقول:  فمنهم من  األساتذة؛  املرشوع  اختلف يف هذا  باهبا، وقد 
من يقول: إنه حالل ما دام النفع عائدا عىل مجيع الطالب سواء كان الرابحون أو 
املنتفعون باإليراد من فقراء املسلمني. فأرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم اخلاص يف 

هذا املوضوع ألين أعتمد كثريا عىل علمكم الغزير وفضلكم الكبري. أفندم.

* فتوى رقم: 5 سجل: 10 بتاريخ: 25/ 5/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
طريق  من  األشياء  بيع  أن  ونفيد  أعاله،  السؤال  به  املسطر  خطابكم  ورد 
البخت -النصيب- حرام بال شك؛ ألنه بيع باطل أو فاسد للجهالة، ولكونه عىل 
خطر؛ ألن كل من يدفع شيئا ال يدري عني املبيع الذي يأخذه، وال إن كان يأخذ يف 

نظري ما دفع شيئا أم ال، فهو يف حكم القامر. واهلل أعلم.

J
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��س�د ��ب�تع ��ب�ا
املبـــــادئ

1- البيع يفسد بالرشط الفاسد وال يصح تعليقه به.
2- يكون ألحد املتعاقدين املطالبة بفسخ العقد ما مل يوجد مانع من موانع الفسخ، 

وال يبطل حق الفسخ بموت أحدمها فيخلفه الوارث عىل القول املفتى به.

الســـــؤال
سأل إ. ع. بام صورته:

بصورة  مبينة  وعقارات  أطيانا  ع.  ر.  ألخينا  باع  ن.  ع.  س.  أخي  إن 
العقد مرفوقه املوقع عليها مني بطبق األصل، وقد أبرأ ذمة املشتي من الثمن ومل 
يقبض شيئا باملرة مقابل وضع يده عىل األعيان املباعة مدة حياته، واشتط أن هذا 
البيانات  باملرياث فقط... إىل آخر  الرشط يرسي عىل زوجته من بعده فيام خيصها 
الصورة  هذه  عىل  االطالع  فأرجو  املذكورة،  العقد  بصورة  املبينة  واالشتاطات 
وإفاديت بحسب ما تقتضيه النصوص الرشعية عام إذا كان هذا بيعا صحيحا أو ال؟ 
وهل جيوز للبائع الرجوع فيه أم كيف؟ مع العلم بأن البائع واضع يده عىل األعيان 

لآلن، ويفضل كذلك حلد مماته. أفيدونا باجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
أن  منها  وتبني  املذكورة.  البيع  عقد  صورة  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
املبيع املذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد املذكور، وبعضه حصة مشاعة 
يف منزل عقار يسكن قدرها 93 ذراعا معامريا، وَبنيَّ احلدود واألحواض وأن ذلك 

* فتوى رقم: 30 سجل: 16 بتاريخ: 3/ 9/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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البيع بثمن قدره 250 جنيها، وأن البائع املذكور أبرأ املشرتي املذكور من هذا املبلغ 
بالنسبة للرشوط اآلتية وهي:

أوال: أن البائع يستمر واضع اليد عىل مجيع املبيع املذكور وينتفع بريع تلك 
قبلها  هو  تويف  إذا  وأنه  وزوجته،  هو  به  االنتفاع  يف  احلق  وله  حياته  مدة  األطيان 
القدر ما  باملرياث الرشعي فقط يف هذا  بقيمة نصيبها  االنتفاع  فيكون هلا احلق يف 

دامت عىل قيد احلياة.

ثانيا: أن البائع ملزم بسداد األموال األمريية وأقساط البنك العقاري من 
طرفه خاصة ما دام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته.

ثالثا: أنه إذا تويف املشرتي املذكور قبل البائع وزوجته فترسي هذه الرشوط 
عىل ورثته ما دام البائع وزوجته عىل قيد احلياة.

رابعا: بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا البيع هنائيا، وتكون تلك األطيان 
والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشرتي، ويف ذلك الوقت يكون له كامل الترصفات 

الرشعية بدون منازع وال معارض.

ونفيد أن املنصوص عليه رشعا يف عامة كتب املذهب أنه إذا وجد يف صلب 
أهل  من  هو  ملن  أو  ألحدمها  نفع  وفيه  يالئمه  وال  العقد  يقتضيه  ال  رشط  العقد 
االستحقاق بأن يكون آدميا ومل جير العرف به ومل يرد الرشع بجوازه، يكون البيع 
فاسدا، ويكون ألحد املتعاقدين املطالبة بفسخه ما مل يوجد مانع من موانع الفسخ 
الوارث  املذكورة يف كتب املذهب وال يبطل حق الفسخ بموت أحدمها، فيخلفه 
بائعه  برضا  املبيع  املشرتي  قبض  إذا  أنه  عىل  نصوا  أهنم  كام  به.  املفتى  القول  عىل 
رصحيا أو داللة يف البيع الفاسد ومل ينهه، ملكه ملكا خبيثا، وأن املشرتي ال يملكه 
قبل قبضه، وعىل أن البيع يفسد بالرشط الفاسد وال يصح تعليقه به، وعىل أنه إذا 
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باع عرشة أذرع من دار سواء سمى مجلتها أو مل يسم كان البيع فاسدا عند اإلمام أيب 
حنيفة خالفا للصاحبني فيام إذا سمى مجلتها فإهنام يقوالن بصحة البيع.

وبناء عىل هذه النصوص يكون هذا البيع عىل هذا الوجه املذكور بصورة 
العقد املذكورة فاسدا يف مجيع املبيع املذكور:

أوال: لوجود الرشط الفاسد الذي ال يقتضيه العقد، وهو أن البائع يستمر 
واضعا يده عىل مجيع املبيع وينتفع بريع األطيان مدة حياته وله احلق يف االنتفاع هو 

وزوجته.

وزوجتي  أنا  وفايت  »بعد  بقوله:  رابعا  ذكره  الذي  التعليق  لوجود  وثانيا: 
من  احلصة  بيع  يف  الوجهني  هذين  وجود  ومع  إلخ«،  هنائيا...  البيع  هذا  يصبح 
الدار التي ذكرها يف هذا العقد، فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث؛ ملا قدمناه من 
أهنم نصوا عىل أن بيع عرشة أذرع من دار فاسد؛ ألن الذراع معني وليس مشاعا 
املذكورة من هذا  بيع احلصة  الدار، فيكون  خصوصا، وأنه مل يسم هنا مجلة أذرع 

الوجه أيضا فاسدا باالتفاق.

املبيع  مجيع  عىل  يده  واضعا  زال  ما  البائع  أن  السؤال  من  علم  وحيث 
املذكور، وأن املشرتي مل يقبضه، فيكون باقيا عىل ملك البائع لآلن، فيكون له فسخه 

واالمتناع من تسليم املبيع للمشرتي.

J
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��س�د �ا �ل����ب رط ا �ل���ث �ل�مب��تع �ب�ا د �ع����ت�د ا ��ب����ا
املبـــــادئ

1 - اشتامل عقد البيع عىل رشط املنفعة للبائع مدة حياته مفسد له رشعا وال يصلح 
أن يكون العقد وصية.

2 - فساد العقد يقتيض بقاء املبيع عىل ملك البائع ويورث عنه رشعا.

الســـــؤال
سئل بخطاب وزارة املالية بام صورته:

مرفق ضمن األوراق طيه الواردة هلنا بمكاتبة مديرية الرشقية صورة عقد 
بيع مقول بصدوره من ع. م. ع. ببيع 7 قراريط، 4 أسهم أرض زراعية، ومعطى 
له بمقتضاه حق االنتفاع أيام حياته عىل أن تكون بعد وفاته األرض املذكورة ومجيع 
نفيسة، باألمل بعد االطالع عىل  ما يمتلكه ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست 
صورة العقد املذكور التكرم باإلفادة عام يقتضيه احلكم الرشعي فيام إذا كان العقد 
املذكور يعترب وصية متليك مضاف إىل ما بعد املوت، أو يعترب بيعا صحيحا رشعيا 
املتوىف؟ وتفضلوا  ماال موروثا عن  يعترب  أو  ذاك؟  أم ال هذا وال  وفاته،  بعد  نافذا 

بقبول فائق االحتام.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 244/ 17/ 88 
بخصوص العقد املقول بصدوره من ع. م. ع.، ونفيد أن البيع الذي اشتمل عليه 
العقد مل يكن بيعا صحيحا رشعا؛ الشتامله عىل رشط مفسد للبيع وهو اشرتاطه أن 

* فتوى رقم: 160 سجل: 20 بتاريخ: 25/ 6/ 1921 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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يكون االنتفاع له طول حياته، وليس وصية أيضا؛ ألهنا متليك مضاف إىل ما بعد 
املبيع  املوت بطريق التربع، ومتليكه هنا مل يكن هبذا الطريق، وحينئذ يكون القدر 
مما جيري فيه التوارث؛ ألنه باق عىل ملك البائع، ولإلحاطة حترر هذا، واألوراق 

عائدة من طيه كام وردت.

J
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�ل���مت��ب�ا ر �ب�ا �ا �حب
�ت الا

املبـــــادئ
1- م�ن رشوط انعق�اد البيع أن يكون املبيع ماال متقوما، واخلمر وإن كان ماال عند 

غري املسلمني إال أنه غري متقوم.
2- ما يتمول بال إباحة االنتفاع به كاخلمر ال يكون متقوما فال ينعقد بيع املس�لمني 

له.

الســـــؤال
سأل السيد/ م. ب. قال:

احلديدية  الكينا  مرشوب  هلم  يبيع  أن  التجار  منه  ويطلب  بقالة  تاجر  إنه 
للتدفئة  الشتاء  فصل  يف  لزبائنهم  ليبيعوها  روتوس؛  الروماين،  البسايري،  أمثال: 
وتقوية الدم، وإنه يشك يف حل االجتار يف هذا الصنف. وطلب بيان احلكم الرشعي.

اجلواب
كثريها  أسكر  السؤال مسكرة سواء  إليها يف  املشار  األرشبة  كانت  إذا  إنه 
أو قليلها حرم رشهبا وبطل اجتار املسلمني فيها بطريق البيع؛ ألن املنصوص عليه 
رشعا أن من رشوط انعقاد البيع أن يكون املبيع ماال متقوما، واخلمر وإن كان ماال 
عند غري املسلمني إال أنه غري متقوم؛ لعدم إباحة االنتفاع به رشعا ألن ما يتمول 
بال إباحة االنتفاع به كاخلمر ال يكون متقوما فال ينعقد بيع املسلمني له؛ لتخلف 
رشط من رشوط انعقاد البيع رشعا وهو تقوم املبيع. يراجع ابن عابدين. وهبذا علم 

اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 539 سجل: 74 بتاريخ: 28/ 12/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



ل�����لم
� �م ا ح��ك�ا

أ
�م��ب ا





- 247 -

�� ��ب���صب
��ب�ل ��ت

��ت�� ��ت
ل���م�����لم ��ب

� �ت ا
�ل��ت����ر��ب ��ب ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز الترصف يف املسلم فيه ولو إىل املسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم 
سوى املسلم فيه برشط أن يكون السلم صحيحا فإن كان فاسدا فليس لرب السلم 

سوى رأس ماله.

الســـــؤال
سأل ع. ف. ب. قال:

أعطى رجل آخر مبلغا قدره 220 قرشا عىل قنطار من القطن؛ ألجل أن 
امليعاد  القنطار يف  بدل  يأخذ  أن  السلم  أكتوبر، فهل جيوز لرب  له يف شهر  يسلمه 
املحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد يف البلد؟ مع مالحظة أن املسلم إليه موجود 
عنده القطن وعند غريه، وقادر عىل تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن يف هذه احلالة 

يكون ذلك ربا أم ال؟ نرجو اإلفادة من فضيلتكم.

اجلواب
ولو  فيه،  املسلم  يف  الترصف  جيوز  ال  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
إىل املسلم إليه قبل قبضه، وليس لرب السلم إال املسلم فيه، وهذا إذا كان السلم 
صحيحا، أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إال رأس ماله. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال حيث كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 287 سجل: 44 بتاريخ: 21/ 11/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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س��لم
��ب�تع ��

املبـــــادئ
1- متى توافرت الرشوط يف هذه الصورة واملس�امة بالس�لم وهي: كون املبيع وهو 
املس�لم فيه نازال عن القيمة فريبحه املش�رتي البائع وهو املس�لم إليه، وأن يكون له 
حاجة يف احلال إىل املال وقدرة يف املآل عىل البيع فتندفع به حاجته احلالية إىل قدرته 
املآلية املس�ؤول عنه كان صحيحا وجائزا رشعا، وال يشء فيه وإن نقص الثمن فيه 

عام حددته احلكومة من أسعار.

الســـــؤال
سئل: إن بعض املزارعني يبيعون القمح اجلديد للتجار بأسعار تتفاوت من 
القمح اجلديد، مع أن  بالنسبة لظهور  2.3 إىل 3 جنيهات حسب موعد االتفاق 
اهلندي حمصول سنة  القمح  من  لإلردب  بأربعة جنيهات  السعر  احلكومة حددت 

1956 مع التزامها بالرشاء. فام بيان احلكم يف هذا البيع؟

اجلواب
إن بيع املزارعني قمحهم قبل حصاده بالثمن املذكور بالسؤال هو املعروف 
نحوه-  أو  القمح  آجل -هو  بيع  السلف وهو  أو  السلم  ببيع  اإلسالمي  الفقه  يف 
بعاجل -هو الثمن- وقد رخص الشارع فيه وإن كان املبيع معدوما وقت العقد 
بنص القرآن الكريم يف آية املداينة يف سورة البقرة وبالسنة الصحيحة ملا ورد عن 
ابن عباس Ñ قال: قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهم يسلفون يف الثامر السنة والسنتني، 
فقال: »من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم«. 
رواه اجلامعة، وانعقد عليه اإلمجاع. قال الكامل ابن اهلامم يف فتح القدير بيانا حلكمة 

* فتوى رقم: 595 سجل: 74 بتاريخ: 26/ 2/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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إليه فإن املشرتي  البائع واملشرتي  البيع: »حلاجة كل من  النوع من  مرشوعية هذا 
وهو رب السلم حيتاج إىل االسرتباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل إذ ال بد من 
كون املبيع وهو املسلم فيه نازال عن القيمة فريبحه املشرتي، والبائع وهو املسلم 
إليه قد يكون له حاجة يف احلال إىل املال وقدرة يف املآل عىل البيع فتندفع به حاجته 
قدامة  البن  املغني  يف  وجاء  اه�.  رشع«.  املصالح  فلهذه  املآلية،  قدرته  إىل  احلالية 
احلنبيل: »إن اإلمجاع عىل جوازه ألن بالناس حاجة إليه ألن أرباب الزروع والثامر 
النفقة  لتكمل، وقد تعوزهم  أنفسهم وعليها  النفقة عىل  إىل  والتجارات حيتاجون 
فجوز هلم السلم لريتفقوا، ويرتفق املسلم -املشرتي- باالسرتخاص، وهو أخذه 
املبيع رخيصا«. اه�. والقمح مما جيوز فيه السلم رشعا فيجوز هلؤالء املزارعني أن 
الذي  املذكور  بالثمن  اجلديد  القمح  معلومة من  بيع كمية  اآلن عىل  يتعاقدوا من 
يقبضونه من التاجر املشرتي له يف جملس التعاقد عىل أن يسلم املبيع إىل املشرتي يف 
الوقت واملكان املعينني للتسليم وجيب أن يذكر يف العقد ما يفيد بيان نوع القمح 
وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن املقبوض بام يرفع اجلهالة ويمنع 
وقوع النزاع. فمتى توافرت هذه الرشوط يف هذا البيع املسؤول عنه كان صحيحا 
الثمن فيه عام حددته احلكومة من أسعار؛  وجائزا رشعا وال يشء فيه وإن نقص 
ألن احلكومة حني تشرتي من املزارعني القمح أو غريه ال تدفع الثمن املشار إليه يف 
السؤال والذي حددته إال بعد استالمها القمح فعال وال تدفعه مقدما قبل خروج 
السلم  أن يشرتي رب  فيه رشعا  املفروض  السلم  بيع  احلال يف  املحصول كام هو 
سلعة معدومة عند الرشاء بثمن أرخص من ثمنها عند استالمها يف امليعاد املحدد 
لتسليمها ليحصل له من ذلك ربح حيقق منفعته هو ومنفعة البائع له بحصوله عىل 
املال الذي حيتاج إليه، وال سبيل إليه ليدفع به حاجته إال من هذا الطريق املرشوع 
السلم  قبيل  ليس من  القمح؛ ألن رشاءها  احلكومة  احلال يف رشاء  وليس كذلك 
فحصل الفرق بني الرشائني، فالسلم رشع ليشرتي رب السلم السلعة رخيصة ثم 
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يبيعها بعد استالمها عند حلول أجلها بثمنها احلال وقت التسليم الذي يكون يف 
الربح  بذلك عىل  السلم وحيصل  بمقتىض عقد  ثمنها عند رشائها  أكثر من  العادة 
به  يقيض  الذي  الثمن  عىل  البائع  حيصل  كام  الترصف.  هذا  بمرشوعية  املقصود 
حاجته وقد ال يكون له سبيل للحصول عىل هذا املال إال من هذا الطريق املرشوع 
الفتح كام  قال صاحب  ولذا  واملشرتي يف وقت واحد؛  للبائع  املصلحة  فتحققت 
ذكرنا سابقا: »فإن املشرتي وهو رب السلم حيتاج إىل االسرتباح لنفقة عياله وهو 
فريبحه  القيمة  عن  نازال  فيه  املسلم  وهو  املبيع  كون  من  بد  ال  إذ  أسهل  بالسلم 
املشرتي... إلخ«. وليس كذلك رشاء احلكومة قمح املزارعني بالثمن الذي حتدده؛ 
ألهنا تشرتي قمحا موجودا بالفعل بثمنه الذي حتدده وتدفعه للبائع بعد تسلمها 
القدر املبيع منه، فاختلفت ماهية البيعني وتبعا لذلك اختلف حكم كل منهام، فجاز 
يف السلم رشاء املسلم فيه وهو القدر املبيع بثمن أقل من ثمنه عند تسليمه ومل جيز 

ذلك يف غري السلم. واهلل أعلم.

J
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� د ��ب�ل �ح���ص�ا
�ل��������ح���صول ��ت ح��ل�م ��ب�تع ا

املبـــــادئ
1- رخص الشارع يف بيع السلم وإن كان املبيع معدوما وقت العقد بنص القرآن يف 

آية املداينة يف سورة البقرة وبالسنة الصحيحة.
2- جوز الش�ارع للناس السلم لريتفقوا ويرتفق املسلم -املشرتي- باالسرتخاص 

وهو أخذ املبيع رخيصا برشوط حمدودة.
3- جيوز رشعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد عن ثمنها احلال إذا كان األجل معلوما.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد 1253 سنة 1958 الذي يطلب فيه بيان احلكم 

الرشعي فيام يأيت:

1- رجل معه مال يريد أن يستغله فيقوم برشاء القمح قبل حصاد املحصول 
املحدد لإلردب هو 400  السعر  بأن  بشهور بسعر 350 قرشا لإلردب مع علمه 
أن  مع  قرشا   1050 بمبلغ  بشهور  حصاده  قبل  األرز  رضيبة  يشتي  كام  قرش، 

سعره وقت ظهور املحصول أكثر من ذلك.

2- جوال السامد سعره احلال 315 قرشا يباع باألجل بمبلغ 430 قرشا.

اجلواب
بالثمن  حصاده  قبل  ونحوه  وأرز  قمح  من  حمصوهلم  املزارعني  بيع  إن 
املذكور يف السؤال هو املعروف يف الفقه اإلسالمي ببيع السلم أو السلف، وهو بيع 
آجل -وهو القمح أو نحوه كاألرز- بعاجل -وهو الثمن-، وقد رخص الشارع 

* فتوى رقم: 165 سجل: 88 بتاريخ: 2/ 2/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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فيه وإن كان املبيع معدوما وقت العقد بنص القرآن يف آية املداينة يف سورة البقرة 
Ñ قال: قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهم  وبالسنة الصحيحة؛ ملا ورد عن ابن عباس 
كيل  يف  فليسلف  يشء  يف  أسلف  »من  فقال:  والسنتني،  السنة  الثامر  يف  يسلفون 
معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم« رواه اجلامعة وانعقد عليه اإلمجاع، قال الكامل 
ابن اهلامم يف فتح القدير بيانا حلكمة مرشوعية هذا النوع من البيع حلاجة كل من 
البائع واملشرتي إليه: »فإن املشرتي -وهو رب السلم- حيتاج إىل االسرتباح لنفقة 
عن  نازال  فيه-  املسلم  -وهو  املبيع  كون  من  بد  ال  إذ  أسهل؛  بالسلم  وهو  عياله 
احلال  له حاجة يف  يكون  قد  إليه-  املسلم  والبائع -وهو  املشرتي،  القيمة فريبحه 
إىل املال وقدرة يف املآل عىل املبيع فتندفع به حاجته احلالية إىل قدرته املآلية، فلهذه 
املصالح رشع« اه�، وجاء يف املغني البن قدامة احلنبيل: »إن اإلمجاع عىل جوازه؛ 
ألن بالناس حاجة إليه ألن أرباب الزروع والثامر والتجارات حيتاجون إىل النفقة 
عىل أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة فجوز هلم السلم لريتفقوا ويرتفق 

املسلم -املشرتي- باالسرتخاص وهو أخذ املبيع رخيصا«.

والقمح واألرز مما جيوز فيهام السلم رشعا، فيجوز للمزارعني أن يتعاقدوا 
يقبضونه  الذي  املذكور  بالثمن  اجلديد  األرز  أو  اجلديد  القمح  من  كمية  بيع  عىل 
من التاجر املشرتي له يف جملس التعاقد عىل أن يسلم املبيع إىل املشرتي يف الوقت 
واملكان املعينني للتسليم، وجيب أن يذكر يف العقد ما يفيد كمية املبيع ونوعه وصفته 
وقوع  ويمنع  اجلهالة  يرفع  بام  املقبوض  والثمن  ومكانه  التسليم  ووقت  ومقداره 
النزاع، فمتى توافرت هذه الرشوط يف هذا البيع املسؤول عنه كان صحيحا وجائزا 
رشعا وال يشء فيه وإن نقص الثمن فيه عن الثمن وقت ظهور املحصول، وعن 
الثمن الذي حددته احلكومة من أسعار؛ ألن احلكومة حني تشرتي من املزارعني 
املحاصيل ال تدفع الثمن الذي حتدده إال بعد استالم املبيع فعال، وال تدفعه مقدما 
قبل خروج املحصول كام هو احلال يف بيع السلم املفروض فيه رشعا أن يشرتي رب 
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السلم -املال- سلعة معدومة عند الرشاء بثمن أرخص من ثمنها عند استالمها يف 
البائع  له من ذلك ربح حتقق منفعته هو ومنفعة  لتسليمها ليحصل  املحدد  امليعاد 
له بحصوله عىل املال الذي حيتاج إليه، فحصل الفرق بني رشاء احلكومة وبني بيع 
الشطر األول من  املذكورة. هذا جواب  السلم اجلائز رشعا متى توفرت رشوطه 

السؤال.

واجلواب عن الشطر الثاين: املنصوص عليه رشعا أن البيع يصح بثمن حال 
وبثمن مؤجل إىل أجل معلوم، فإذا كان األجل يف البيع املسؤول عنه معلوما صح 
هذا البيع، وال يشء فيه؛ ألنه من قبيل املرابحة، وهي نوع من أنواع البيع اجلائزة 
رشعا التي جيوز فيها اشرتاط الزيادة يف الثمن يف مقابلة األجل؛ ألن األجل وإن مل 
يكن ماال حقيقة إال أنه يف باب املرابحة يزاد يف الثمن ألجله إذا ذكر األجل بمقابلة 

زيادة الثمن قصدا، فاعترب ماال يف املرابحة احرتازا عن شبهة اخليانة فيها.

وهبذا علم أنه جيوز رشعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد عن ثمنها احلال إذا 
كان األجل معلوما. واهلل أعلم.

J
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�ل����عر �اع ا ر�ت����ب ل�����لم وا
� ��ب�تع ا

املبـــــادئ
1 - بيع الس�لم هو بيع آجل بثمن عاجل وهو جائز رشعا عىل أن يتم تس�ليم البيع 

بعد مدة أقلها شهر.
2- التوكيل يف بيع ما ال يملكه ال جيوز رشعا.

3- بيع ثمن بثمن مع الزيادة ربا وهو حرام رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 760 سنة 1965 املتضمن السؤال اآليت:

اعتاد بعض الناس أن يشتوا األرز وهو يف بداية زراعته بمبلغ 12 جنيها 
للرضيبة عىل أساس أن يتسلم من املحصول بعد حصاده أرزا أو يوكل البائع يف بيع 
األرز نيابة عنه بالثمن الذي كان حمددا قبل هذا العام وهو 17 جنيها للرضيبة، وهذا 
عىل أساس أنه بيع سلم كام قال بعض العلامء وأفتوا بحله وأخرجوه عن دائرة الربا، 
العادة إال أن  البائعون ثمن األرز 12 جنيها للرضيبة كام هي  العام تسلم  ويف هذ 
سعر األرز ارتفع هذا العام وأصبح 20 جنيها للرضيبة، فامتنع البائعون عن تسليم 
األرز عىل أساس 17 جنيها كام هو املعتاد. وطلب السائل اإلفادة عن حكم هذا 

البيع رشعا، علام بأنه عند التسليم زادت قيمة الرضيبة إىل عرشين جنيها.

اجلواب
ببيع  الفقهاء  عند  املعروف  هو  عاجل  بثمن  ونحوه  أرز  من  آجل  بيع  إن 
والواجب  شهر،  أقلها  مدة  بعد  البيع  تسليم  يتم  أن  عىل  رشعا  جائز  وهو  السلم 
العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1966  /1  /1 بتاريخ:   100 سجل:   380 رقم:  فتوى   *

هريدي.
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عىل املسلم إليه أن يسلم املسلم رضائب األرز حسب عقد السلم متى كان العقد 
يفيد  ما  العقد  يف  يذكر  بأن  رشعا  ورشوطه  أركانه  ومستوفيا  صحيحا  وقع  قد 
بام  املقبوض  والثمن  ومكانه  التسليم  ووقت  ومظهره  وصفته  ونوعه  املبيع  كمية 
البائع -صاحب  يوكل  أن  للمشرتي  النزاع، وال جيوز  يرفع اجلهالة ويمنع وقوع 
األرز- يف بيع القدر املتفق عليه قبل أن يتسلمه منه ويدخل يف ملكه؛ ألنه قبل ذلك 
يكون توكيال يف بيع ما ال يملكه، وهو ال جيوز رشعا، كام ال جيوز للبائع أن يعطي 
املشرتي ثمن القدر املتفق عليه عىل أساس السعر احلارض وقت ظهور املحصول 
وهو عرشون جنيها للرضيبة أو سبعة عرش جنيها؛ ألنه يؤول إىل بيع ثمن بثمن مع 
الزيادة فيكون ربا وهو حرام رشعا، وإنام اجلائز أن يرد الثمن الذي قبضه فقط إذا 
اتفقا عىل فسخ العقد، وإذا مل يتفقا عىل الفسخ فيجب عىل البائع -صاحب األرز- 

أن يسلم املشرتي القدر املتفق عليه من األرز. وهبذا علم اجلواب عن السؤال.

J
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�ل حب
أ
�ل�مب��تع �ب�الا ل�����لم وا

� ��ب�تع ا
املبـــــادئ

1- بيع املحاصيل قبل حصادها بثمن معني متفق عليه بيع جائز رشعا وانعقد عليه 
اإلمجاع حلاجة كل من البائع واملشرتى إليه.

2- بيع السلعة بثمن حمدد عىل أن يكون الثمن مؤجال جائز رشعا

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 160 سنة 1975 املتضمن أن السائل يعمل 
وحيدث  باألجل،  والرشاء  البيع  يف  اجلامهري  مع  ويتعامل  املذكورة،  بالقرية  تاجرا 
أن يأيت إليه أحد الناس يريد أن يبيع له حمصول الفول أو القمح مثال قبل احلصاد 
بشهرين أو ثالثة، فيتفق معه عىل الثمن ويعطيه املبلغ الذي حيصل االتفاق عليه كام 
حيدث أيضا أن يأيت إليه أحد الناس ويريد الرشاء منه باألجل، وذلك أن يتفق مع 
املشتي عىل ثمن معني لسلعة يرغب رشاءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدد ثمنها يف 
التعاملني  املتفق عليه. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف هذين  املوعد 

املشار إليهام.

اجلواب
إن بيع املزارعني حماصيلهم كالفول والقمح مثال قبل حصاده بثمن معني 
آجل  بيع  السلف وهو  أو  السلم  ببيع  الفقه اإلسالمي  املعروف يف  يتفق عليه هو 
املبيع  كان  وإن  فيه  الشارع  رخص  وقد  الثمن،  وهو  بعاجل  ونحوه  القمح  وهو 
معدوما عند البائع وقت العقد بنص القرآن الكريم يف آية املداينة يف سورة البقرة 

حممد  خاطر  حممد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1975  /11  /24 بتاريخ:   108 سجل:   402 رقم:  فتوى   *
الشيخ.
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وبالسنة الصحيحة؛ ملا ورد عن ابن عباس Ñ قال: »قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهم 
الثامر السنة والسنتني، فقال: من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم  يسلفون 
بن  الكامل  قال  ووزن معلوم إىل أجل معلوم« رواه اجلامعة وانعقد عليه اإلمجاع، 
من  كل  حلاجة  البيع  من  النوع  هذا  مرشوعية  حلكمة  »بيانا  القدير:  فتح  يف  اهلامم 
البائع واملشرتي إليه فإن املشرتي هو رب السلم حيتاج إىل االسرتباح لنفقة عياله، 
وهو بالسلم أسهل إذ ال بد من كون املبيع وهو املسلم فيه نازال عن القيمة فريبحه 
املال وقدرة يف  إليه قد يكون له حاجة يف احلال إىل  املسلم  املشرتي، والبائع وهو 
املآل عىل املبيع فتندفع به حاجته احلالية إىل قدرته املآلية، فلهذه املصالح رشع« اه�، 
والقمح والفول ونحومها مما جيوز فيه السلم رشعا، فيجوز للمزارعني أن يتعاقدوا 
عىل بيع كمية معلومة من القمح أو الفول بالثمن الذي يقبضونه من التاجر املشرتي 
املعينني  الوقت واملكان  املشرتي يف  إىل  املبيع  أن يسلم  التعاقد، وعىل  له يف جملس 
للتسليم، وجيب أن يذكر يف العقد ما يفيد بيان نوع القمح أو الفول وصفته ومقداره 
ووقت التسليم ومكانه والثمن املقبوض بام يرفع اجلهالة ويمنع وقوع النزاع، فمتى 
توافرت هذه الرشوط يف هذا البيع املسؤول عنه كان صحيحا وجائزا رشعا، أما 
النوع الثاين من التعامل وهو البيع باألجل وهو بيع السلعة بثمن حمدد عىل أن يكون 
الثمن مؤجال فهذا بيع جائز أيضا؛ إذ إنه جيوز يف البيع رشعا أن يكون الثمن حاال 
أو مؤجال ألجل معلوم. ومما ذكر يعلم أن التعاملني املسؤول عنهام جائزان رشعا. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J





�لر�ب�ا �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ب ا
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ر��ب �ل�������ص�ا �ت ا
ل ��ب �ل���م�ا ر ا ��س��مت�مث���م�ا ا

املبـــــادئ
1 - استثامر املال يف املصارف وأخذ فائدة عليه من الربا املحرم رشعا.

الســـــؤال
سأل ع. م. قال: تأسست يف مدينة عامن مجعية باسم »مجعية الثقافة اإلسالمية« 
غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والرشعية، وقد مجعت مبلغا من املال 
أودعته يف أحد البنوك املحلية، وملا مل يتيرس هلا البدء يف العمل حتى اآلن، وكانت 
أمواهلا معطلة بال فائدة، وكان من املمكن احلصول عىل فائدة من املرصف املوجودة 
به األموال بحيث ينمو هذا املال إىل أن يتيرس إنفاقه يف سبيله؛ لذلك رأت اجلمعية أن 
تستشد رأي سامحتكم مستعلمة عام إذا كان جيوز هلا تنمية املال املذكور بالصورة 
املذكورة أسوة بأموال األيتام التي تنمو بمعرفة املوظف املخصوص لدى املحكمة 

الرشعية.

اجلواب
غري  املذكورة  بالصورة  املال  استثامر  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
جائز؛ ألنه من قبيل الربا املحرم رشعا، كام ال جيوز استثامر أموال اليتامى بالطريق 
املذكورة، وهذا وإن فيام رشعه اهلل تعاىل من الطرق الستثامر املال ملتسعا الستثامر 
يستغل  ما  رشاء  أو  رشعا،  اجلائزة  املضاربة  بطريق  يستعمله  ملن  كدفعه  املال  هذا 
من األعيان إىل أن حيني الوقت الستعامله فيام مجع ألجله، فيباع حينئذ. وهبذا علم 

اجلواب عن السؤال.

* فتوى رقم: 183 سجل: 55 بتاريخ: 12/ 3/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�لر�ب�ا ر �ب�ا
�ب �ل��ب�ا �م�ل ا ح��ل�م �ت�ع�ا
املبـــــادئ

1- س�بق تعامل الش�خص بالربا ليس من قبيل الفس�ق الذي يمنع من إقامته ناظرا 
عىل الوقف، خاصة إذا تاب ورجع عن ذلك.

الســـــؤال
اضطرهتا  هلا  سكنا  منزال  متلك  سيدة  يف  فضلكم-  -دام  قولكم  ما  سئل: 
بأرباح  املرابني  أحد  من  االقتاض  إىل  لفقرها  خمصوص  وظرف  خمصوصة  حالة 
معقولة؛ لرفع دعوى للحصول عىل نصيبها يف أرض واسعة تعادل ثمن هذا املنزل 
أضعافا كثرية، وال سبيل حلصوهلا عىل ذلك إال بواسطة املال، وليس لدهيا ما تنفقه 
األرض سالفة  اليد عىل  واضع  وأن  خصوصا  بالربا.  بالتعامل  إال  السبيل  هذا  يف 
ضياع  من  تفاديا  كثرية  أموال  إىل  املختلط  القضاء  وحيتاج  األجانب،  من  الذكر 
حتصلت  وقد  اليد،  والواضع  املغتصب  من  املدة  ميض  لقرب  املذكورة؛  األرض 
بعد  ثم  أحكام،  بمقتىض  عاما  مدة مخسة عرش  من  األرايض  تلك  عىل حقوقها يف 
ذلك تابت إىل اهلل وأنابت وندمت عىل ما فعلت وعزمت أن ال تعود إىل مثل هذا 
التعامل، فهل هذا التعامل للرضورة التي أوضحتها يمنع إقامتها ناظرة عىل وقف 
تستحق فيه باإلسكندرية وأصبح اآلن شاغرا ال يوجد له ناظر يدير شؤونه بوفاة 
الناظر، خصوصا وأهنا بنت بنت الواقف؟ وهل يف الرشع الرشيف مانع يمنع من 
تعيينها بعد توبتها طول هذه املدة؟ أم يسقط اإلثم بميض نيف اخلمسة عرش عاما 
إليه؟  املشار  الوقف  عىل  النظر  طلب  هلا  ويصح  التعيني  تستحق  وبذلك  وكسور 

أفيدونا اجلواب ولكم األجر والثواب.

* فتوى رقم: 635 سجل: 55 بتاريخ: 4/ 8/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الربا حمرم رشعا بنص الكتاب والسنة 
واإلمجاع، وبه يصري مرتكبه فاسقا، ولكن ليس كل فسق مستوجبا ملنع الفاسق من 
تويل النظر أو الوصاية، بل الفسق الذي يمنع من ذلك وحمرم رشعا إقامة مرتكبه 
ناظرا أو وصيا إنام هو الفسق املخوف معه عىل املال، وهذا عىل القول الذي نختاره 
من أقوال الفقهاء، وليس الربا من هذا القبيل فال يمنع ارتكاب هذه السيدة للربا 
رهبا،  إىل  وأنابت  الذنب  هذا  عن  تابت  قد  كانت  إذا  أنه  عىل  ناظرة.  إقامتها  من 
وعرف ذلك عنها مل يمنع تعاملها بالربا فيام سبق إقامتها يف النظر عىل رأي مجيع 

الفقهاء. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�����مت�أ��ت
�ل��مب ر�ب�ا ا

املبـــــادئ
1 - عرف فقهاء الرشيعة اإلس�المية البيع بأن�ه مبادلة املال باملال متليكا ومتلكا عىل 

اختالف بينهم يف التعبري عن هذا املعنى.
2 - اقرتان عقد البيع بالرشط الفاسد مفسد للعقد.

3 - اشرتاط هيئة األوقاف املرصية يف عقد التمليك وحملقاته دفع املشرتي للوحدة 
السكنية 5 % من مجلة الثمن املؤجل كريع نظري باقي الوحدة التي مل يدفع ثمنها. هو 

عقد آخر عىل املشرتي يدخل يف نطاق الرشط الفاسد، وهو من ربا النسيئة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل ما نرشته األهرام يف عددها يوم اجلمعة املوافق 21 ربيع األول 
ما  شأن  يف   1980 لسنة   107 برقم  املقيد   1980 فرباير   8 هجرية   1400 سنة 
تتقاضاه هيئة األوقاف املرصية من املتعاملني معها يف متلك العقارات وأطلقت عليه 
فائدة سنويا  تأخذ  اهليئة  إن  م  املواطن/ ع. ع.  قالت رسالة  إذ  الريع،  فائض  اسم 
فوق الثمن املتعاقد عليه مقدارها 5% عىل باقي ثمن الشقق التي تعرضها للتمليك، 
بينام أجاب السيد األستاذ رئيس جملس إدارة اهليئة كام هو منشور يف ذات هذا العدد 
بالتقسيط  الشقة  مشتي  ألن  ذلك  فوائد؛  حتصيل  وليس  ريع  الفائض  هذا  بأن 
منطقيا  له  يكون  الباقي عىل 40 سنة وبذلك  ثمنها ويسدد  مقدما 25% من  يدفع 
25% من امللكية وللهيئة الباقي 75% حتى متام السداد، وخالل فتة التأجيل ينتفع 
املشتي بكامل الشقة رغم أنه مل يملك سوى 25% فقط، وال تنتفع هيئة األوقاف 
امللكية. ومن هنا وحمافظة عىل استثامر أموال األوقاف جلأت  بيشء وهلا 75% من 

* فتوى رقم: 272 سجل: 105 بتاريخ: 17/ 3/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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مثال،  عاما  مدة األجل 40  لو كانت مؤجرة طوال  الشقة  إىل حساب دخل  اهليئة 
الباقي وكان هذا احلساب عىل  للهيئة  الدخل 25% ويكون  ثم خصمت من مجلة 
أساس 10% من التكلفة فوصلت حصة اهليئة إىل 25 ألفا من اجلنيهات عن الشقة 
املحاسبة  ِر  جُتْ مل  اهليئة  ولكن  اإلجيارات،  لقانون  وفقا  وصالة  حجرتني  من  املكونة 
عىل هذا واكتفت بحساب 5% فقط كفائض ريع. كام اطلعنا بعدد األهرام الصادر 
يوم اجلمعة 13 ربيع اآلخر سنة 1400 هجرية املوافق 29 فرباير سنة 1980 عىل 
تعليقا  العدل  بوزارة  األول  القضائي  املفتش  الشني  فتحي  املستشار  السيد  كلمة 
اهليئة، حيث جاء هبا أن  إدارة  السيد األستاذ رئيس جملس  أقوال  عىل ما سبق من 
عقد البيع ورد عىل كامل الوحدة السكنية موضوع العقد، وأن الرابطة تبعا هلذا بني 
بائع وبني مشٍت، وأن هذا استمرار يف التعامل الربوي مع رفع شعار تطبيق الرشيعة 
اإلسالمية يف املجال االقتصادي. هذا وقد ورد إىل دار اإلفتاء من السيد املستشار 
فتحي الشني نسخة من نص كلمته إىل األهرام، وبناء عىل طلب دار اإلفتاء ورد 
اهليئة  الذي تربمه  التمليك  من هيئة األوقاف املرصية صورة طبق أصلها من عقد 
املستحق  والريع  األقساط  ببيان  السكنية وأحد عرش كشفا  لوحداهتا  املشتين  مع 
سنويا، أو التي يقتىض سدادها طبقا لنوع الشقة وحجراهتا وذلك مع كتابيها رقم 

1620 يف 10 /3 /1980 ورقم 1686 يف 12 /3 /1980.

اجلواب
هيئة  من  الواردة  باألوراق  جاء  وما  األهرام  نرشته  ما  كان  ملا  أنه  نفيد 
السيد املستشار فتحي الشني يفيد أن املشرتي لوحدة  األوقاف املرصية وبأوراق 
سكنية من هيئة األوقاف يتملك مبانيها فقط بمجرد التوقيع عىل العقد، وأن هناك 
جداول ملحقة بالعقد وتعتربه جزءا ال يتجزأ منه وجتري املحاسبة طبقا هلا، وقد 
جاء هبذه اجلداول بيان األقساط بدون ريع وبيان الريع املستحق بواقع 5% ومجلتهام 
وبيانات أخرى مفصلة تبعا لعدد حجرات الوحدة، وملا كان البني من صورة العقد 
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الواردة من هيئة األوقاف أنه عقد بيع بالرشوط املبينة يف مواده وباجلداول امللحقة 
املبلغ املؤجل من ثمن  به، ومن هذه الرشوط استحقاق اهليئة بنسبة 5% من مجلة 
الوحدة السكنية موضوع التعاقد، وبام أن البيع قد عرفه فقهاء الرشيعة اإلسالمية 
بأنه: مبادلة املال باملال متليكا ومتلكا -عىل اختالف بينهم يف التعبري عن هذا املعنى- 
وهو مرشوع بنصوص القرآن الكريم والسنة الرشيفة وبإمجاع املسلمني، وقد اتفق 
الفقهاء مجيعا عىل أن اقرتان عقد البيع بالرشط الفاسد مفسد للعقد، وتكاد عباراهتم 
تتفق عىل أن الرشط الفاسد هو ما ال يقتضيه العقد وال يالئمه أو يرض بالعقد، وأن 
من قبيل الرشوط الفاسدة أن يشرتط أحد املتعاقدين عىل صاحبه عقدا آخر، ومن 
أمثلتهم للرشط الفاسد: إذا قال البائع للمشرتي: بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا 
مل يصح؛ ألن املشرتي ملك منافع الدار بعقد البيع، فإذا أجره إياها فقد رشط أن 
يكون له بدل يف مقابلة ما ملكه املشرتي فلم يصح، وملا كان اشرتاط هيئة األوقاف 
املرصية يف عقد التمليك وملحقاته أن يدفع مشرتي الوحدة السكنية 5% من مجلة 
الثمن املؤجل وفرس هذا السيد األستاذ رئيس جملس إدارهتا بأن هذا ريع مستحق 
املعنى عقدا  التي مل يدفع ثمنها؛ فيكون هذا الرشط هبذا  باقي الوحدة  نظري إجيار 
آخر عىل املشرتي يدخل يف نطاق الرشط الفاسد باملعيار بل وباملثال السابق الذي 
نص الفقهاء عىل عدم صحته، وعىل ذلك يكون واقع األمر عىل ما تفيده نصوص 
العقد وملحقاته أن نسبة اخلمسة يف املائة جاءت فائدة مقررة عىل املبلغ املؤجل من 
ثمن الوحدة السكنية املباعة؛ ألن البيع قد تم بالعقد وتسلم املشرتي املبيع برضا 
البائع فله االنتفاع به مجيعا رشعا بدون مقابل غري الثمن املسمى بالعقد، وأخذ نسبة 
5% عىل املؤجل من الثمن يكون يف نظري التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة الذي حرمه 
اهلل تعاىل يف القرآن الكريم، وعىل لسان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من هذا قول اهلل سبحانه: 
ٱلّرَِبٰواْ{  َم  ٱۡلَۡيَع وََحرَّ  ُ َحلَّ ٱلَّ

َ
َوأ  ْۗ ٱلّرَِبٰوا ِمۡثُل  ٱۡلَۡيُع  َما  إِنَّ ُهۡم قَالُٓواْ  نَّ

َ
بِأ }َذٰلَِك 

]البقرة: 275[ ملا كان ذلك وكانت تلك النسبة 5% إما يف مقابلة تأجيل الدين وإما 
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يف مقابلة تأجري باقي العني كام جاء بتفسري رئيس جملس اإلدارة هلذا الرشط، وإن 
كان هذا التفسري ال تدل عليه بنود العقد وال ملحقاته التي تقررت هبا هذه النسبة، 
ختلص تلك النسبة إما ربا نسيئة ال حمالة ال خيرجها أي اسم أو وصف يحُطَلق عليها 
عن هذه احلقيقة، أو عقد إجارة فاسد ال تستحق به األجرة؛ ألنه ورد عىل ما ملكه 
املشرتي بعقد البيع مع تأجيل بعض الثمن، ويف كل حال ال تقع هذه النسبة %5 
الوجه  املحرمات عىل  نطاق  بل وقعت يف  مبيح رشعا الشرتاطها،  نطاق نص  يف 
املبني. هذا ومما ينبغي تبيانه للناس أن األصل يف البيع أن يكون بثمن حال، وجيوز 
أن يكون بثمن مؤجل كال أو بعضا إىل أجل معلوم حتى ال يؤدي جتهيل األجل إىل 
النزاع، والزيادة يف الثمن عند البيع مؤجال اختلف الفقهاء يف حلها واجلمهور عىل 
صحة البيع مع تأجيل الثمن والزيادة فيه عن الثمن احلايل، كام أن من صور البيع 
التي أجيزت رشعا بيع املرابحة، وصورته أن يبيع اليشء بربح، فيقول: ثمن هذا 
املبيع مائة جنيه وأبيعه بامئة وعرشين جنيها مثال، وهذا جائز ال خالف يف صحته 
هذا  العقود عىل  تسري يف هذه  أن  املرصية  األوقاف  هليئة  فإن  ذلك  كان  ملا  رشعا. 
فتضيف  ٱلّرَِبٰواْ{  َم  وََحرَّ ٱۡلَۡيَع   ُ ٱلَّ َحلَّ 

َ
}َوأ سبحانه:  اهلل  لقول  امتثاال  الوجه 

فوق التكاليف الفعلية للمباين الربح املناسب ثم تبيع الوحدة بثمن حمدد ال تتقاىض 
أكثر منه هبذا الوصف فائض الريع أو إجارة باقي الوحدة السكنية ملشرتهيا حيث 
رواه  فيام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ولقد حذرنا رسول  املحرمات رشعا.  الربويات  نطاق  دخل يف 
أمحد وأبو داود وابن ماجه من استحالل املحرمات بتسميتها بغري اسمها، فقال: 
»لتستحلن  رواية:  ويف  اسمها«.  بغري  ويسموهنا  اخلمر  أمتي  من  أناس  »ليرشبن 
طائفة من أمتي اخلمر باسم يسموهنا إياه«. وهذا هو الواقع اآلن مع اخلمر ومع الربا 
وغريمها من املحرمات يسميها املسلمون بغري اسمها ويستحلوهنا وبسببه فإن اهلل 
سبحانه قد توعد املتعاملني يف الربا بام مل يتوعد به يف غري هذه الكبرية فقال سبحانه: 
ۡؤِمننَِي  اْ إِن ُكنُتم مُّ َ َوَذُرواْ َما بَِقَ ِمَن ٱلّرَِبوٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱلَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ
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ِ َورَُسوِلۦِۖ ِإَون تُۡبُتۡم فَلَُكۡم رُُءوُس  ِبَۡرٖب ّمَِن ٱلَّ َذنُواْ 
ۡ
فَأ َّۡم َتۡفَعلُواْ  ٢٧٨ فَإِن ل

ۡمَوٰلُِكۡم َل َتۡظلُِموَن َوَل ُتۡظلَُموَن{ ]البقرة: 278- 279[ نقل القرطبي يف تفسري 
َ
أ

هذه اآلية أن اإلمام مالكا قال: إين تصفحت كتاب اهلل وسنة نبيه فلم أر شيئا أرش 
من الربا؛ ألن اهلل أذن فيه باحلرب، هذا وقد روى الشيخان عن النعامن بن بشري عن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »احلالل بني واحلرام بني وبينهام أمور مشبهات ال يعلمها كثري من 

الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لعرضه ودينه«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ب
رو��

�ل����ت ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1 - التعاون اإلسالمي يف األمور املالية مرشوط بأال يدخل يف نطاق الربا املحرم.
2 - كل زي�ادة مرشوط�ة يف الق�رض أو اس�تفادة بس�ببه م�ن ب�اب الرب�ا املحرم يف 

اإلسالم.
3 - كل ص�ورة للتع�اون بني الناس جتلب خريا وال حتوي إثام أو جتر إليه تكون من 

مشموالت التعاون املرشوع يف اإلسالم.
4 - رشع اإلسالم مبدأ الوظائف وأعطى العاملني أجرا لتفرغهم لعملهم.

5 - حرم اإلسالم الربا بنوعيه حرصا عىل تنمية املال واستثامره.
6 - املس�لمون يف دار اإلس�الم جيب عليهم اتباع أحكام القرآن، أما املس�لم الذي 
يقي�م يف بلد غري إس�المي فهو يف حال رضورة إذا اضط�ر للتعامل بغري ما يقيض به 

اإلسالم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل كتاب سفارة نيجرييا املؤرخ 14 نوفمرب سنة 1980 وعىل ورقة 
النيجريي،  القرض  توفري  احتاد  رينجيم رئيس  السيد احلاج/  املوجهة من  األسئلة 

وقد جاء هبا أن هذا االحتاد يعمل بصفة عامة من أجل أربعة أغراض هي:

1- تقوية االقتصاد.

2- توفري الضامن بأقل معدل من الفائدة.

* فتوى رقم: 294 سجل: 105 بتاريخ: 15/ 4/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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ملواردهم  الصاحلة  واإلدارة  احلكيم ألمواهلم  االستغالل  الناس  تعليم   -3
املحدودة.

أجل  من  واإلنسانية  املالية  املوارد  بتجميع مجيع  التعاون  الناس  تعليم   -4
حل مشاكلهم.

من  أمواهلم  يوفروا  أن  قرروا  األشخاص  من  جمموعة  االحتاد  هذا  إن  ثم 
أعضاء  املثال  سبيل  وعىل  بينهم،  قليلة  فائدة  عىل  واحلصول  قروض  توفري  أجل 
االحتاد هم بعض األفراد يف املجتمع أو العاملني يف أي وزارة حكومية أو من سكان 
أو  اجلنسية  أو  الديانة  عن  النظر  بغض  للجميع  مفتوحة  فيه  والعضوية  القرى، 
االنتامء السيايس، ويعمل االحتاد بقبول مدخرات أعضائه ومن هذه املدخرات يوفر 
القروض لألعضاء بأقل سعر من الفائدة ملواجهة النفقات املتزايدة، وحيرص االحتاد 
عىل أن تظل النفقات عىل أقل قدر ممكن، وأن غرضها األسايس هو أن تؤدي خدمات 
دون أن حتصل عىل فائدة، وما حتصله من فوائد عىل القروض إنام هو لتتمكن من 
دفع التكاليف ملواجهة كل االحتياجات املطلوبة ودفع فائدة عادلة عىل املدخرات 
لألعضاء، ثم إن هذه الفائدة تدفع منها التكاليف والنفقات لتعود إىل األعضاء مرة 
أخرى لتقسم عىل املدخرات، فليس هناك أي استغالل، وينتخب األعضاء من بني 
أنفسهم املديَر وجملس اإلدارة إلدارة وحكم احتاد الضامن، واالحتاد يقبل املدخرات 
من مجيع األعضاء، وهبذا تتجمع االعتامدات املالية، وهذه االعتامدات تعود ثانية إىل 
النقود كل  األعضاء عىل شكل قروض ملن حيتاجها من األعضاء، وال يتم توزيع 

عام إال بعد دفع املصاريف. ثم انتهت الورقة باألسئلة التالية:

1- هل تعاليم اإلسالم تتوافق مع املنظامت التعاونية عموما أم ال؟

2- كيف يرى اإلسالم دور الوظائف للتنمية يف تطوير املجتمعات اإلفريقية 
وأنظمتها السياسية واالقتصادية؟
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ضوء  يف  حتل  أن  املمكن  من  القرآن  وتعاليم  الفائدة  مشكلة  أن  كيف   -3
االكتفاء الذايت عن طريق التعاون والتطوير؟

4- إىل أي مدى يمكن التعاونيات عموما واحتاد الضامن من أن يستفاد منها 
يف البالد اإلسالمية، وأماكن انتشار اإلسالم فيها قليل؟

اإلنسان  رفعة  البحث عن  ينبغي  اإلسالمية  واملنظامت  املؤسسات  مع   -5
عن طريق التعاون عموما واحتاد الضامن اخلاص.

6- ما هي الطريقة املثىل حسب تعاليم اإلسالم لتنظيم احتادات الضامن بني 
املسلمني؟

7- أي الفائدة حمرمة إسالميا؟

اجلواب
نفيد أن اهلل سبحانه وتعاىل أورد الربا يف القرآن يف مواضع متعددة، وكان 
 Ü آخر اآليات نزوال يف شأنه)1) عىل ما صح عن عمر بن اخلطاب وابن عباس
إِن  اْ  ٱلّرَِبوٰٓ ِمَن  بَِقَ  َما  َوَذُرواْ   َ ٱلَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  قوله 

تُۡبُتۡم  َورَُسوِلۦِۖ ِإَون   ِ ّمَِن ٱلَّ ِبَۡرٖب  َذنُواْ 
ۡ
فَأ َتۡفَعلُواْ  َّۡم  ل فَإِن  ۡؤِمننَِي ٢٧٨  ُكنُتم مُّ

ةٖ  ُتۡظلَُموَن ٢٧٩ ِإَون َكَن ُذو ُعۡسَ َتۡظلُِموَن َوَل  ۡمَوٰلُِكۡم َل 
َ
أ فَلَُكۡم رُُءوُس 

ا  قُواْ َخرۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ٢٨٠ َوٱتَُّقواْ يَۡوماٗ ن تََصدَّ
َ
ةٖۚ َوأ َفَنِظَرةٌ إَِلٰ َمۡيَسَ

ُيۡظلَُموَن{  َل  َوُهۡم  َكَسَبۡت  ا  مَّ َنۡفٖس  ُكُّ   ٰ تَُوفَّ ُثمَّ   ِۖ ٱلَّ إَِل  فِيهِ  تُرَۡجُعوَن 
]البقرة: 278- 281[. ويف السنة الرشيفة روى البخاري ومسلم وغريمها عن عبادة 

بالفضة  بالذهب والفضة  »الذهب  É قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)2):  بن الصامت 
والقمح بالقمح والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح يدا بيد سواء بسواء، 

)1)  جزء 1 صفحة 267 تفسري فتح القدير للشوكاين.
)2)  سبل السالم للصنعاين جزء 3 صفحة 48 وما بعدها.
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فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد«. وهذا النص من 
السنة قد قسم األشياء التي يراد تبادهلا إىل ثالثة أرضب:

بالذهب فهاهنا خيضع  البدالن من نوع واحد كالذهب  األول: أن يكون 
التبادل لرشطني: التساوي يف الكم، والفورية يف التبادل، بمعنى عدم تأجيل يشء 

من البدلني.

الرضب الثاين: اختالف نوعي البدلني مع أهنام من جنس واحد كالذهب 
بالفضة وكالقمح بالشعري فهاهنا رشط واحد وهو الفورية يف التبادل والقبض، وال 

يرض اختالف الكم.

الرضب الثالث: أن يكون البدالن من جنسني خمتلفني كالفضة والطعام، 
فال يشرتط يف هذا يشء من هذين القيدين، بل تكون املقايضة فيهام حرة، والقواعد 
املستفادة من هذا احلديث الرشيف وغريه يف باب التبادل والتقايض هتدف إىل محاية 
النقود واألطعمة ومها أهم حاجات الناس وأعظم مقومات حياهتم، وذلك بمنع 
تعريضهام للتقلبات املفاجئة يف التنمية فوق منع احتكارمها أو إخفائهام، ومن جهة 
أخرى احلرص عىل محاية الفقراء وغريهم من طرق الغبن واالستغالل، نجد هذا 
اهلدف واضحا يف احلديث الرشيف الذي رواه مسلم يف صحيحه: »أن رجال جاء 
إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيشء من التمر: فقال له النبي: ما هذا من مترنا، فقال الرجل: يا 
رسول اهلل بعنا مترنا صاعني بصاع، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ذلك الربا، ردوه، ثم بيعوا مترنا، ثم 

اشتوا لنا من هذا«.

ما هو الربا؟

يف لغة العرب أن الربا الزيادة، ويف اصطالح فقهاء املسلمني: زيادة مال يف 
معاوضة مال بامل بدون مقابل، وهذه الزيادة إما أن تكون حقيقة كالزيادة يف أحد 
البدلني املتجانسني عىل اآلخر مع التقايض يف األصناف التي جيري فيها الربا، وهي 
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ما أطلق عليه الفقهاء ربا الزيادة. وإما أن تكون الزيادة حكمية أو زيادة يف املعنى 
كالتأجيل يف قبض أحد البدلني يف األصناف التي جيري فيها هذا النوع من الربا، 
الزيادة  التأخري، وقد تصاحب هذه  النسيئة أي  ربا  الزيادة  احلالة تسمى  ويف هذه 
احلكمية زيادة حقيقية يف البدل املرشوط تأجيله يف مقابلة األجل، فالزيادة إذا كانت 
مرشوطة يف العقد رصاحة أو معروفة للمتعاقدين عند إجراء العقد بحيث يستغنيان 
هبذه املعرفة عن اشرتاطها رصاحة تكون ربا من غري شك، والذي تفيده األحاديث 
النبوية الرشيفة التي رواها رجال احلديث املوثوق هبم -البخاري ومسلم والنسائي 
وأمحد- يف أبواب املضاربة واملزارعة واملساقاة أن اشرتاط جزء معني من ربح ذلك 
وثمراته ألحد املتعاقدين منهي عنه؛ ألنه خيل باملقصود من العقد وهو االشرتاك 
العقد من  الفقهاء لزوم خلو  النتائج والثمرات. ومن أجل هذا اشرتط األئمة  يف 
مثل هذه االشرتاطات؛ تطبيقا للسنة الصحيحة وهي األصل الثاين للرشيعة، ولقد 
أثبت اإلمام)1) مالك يف املوطأ ما يفيد انعقاد اإلمجاع عىل أنه ال جيوز اشرتاط جزء 
معني غري نسبي من الربح لصاحب املال يف القراض نفسه، فقد قال يف رجل دفع 
إىل رجل ماال قراضا، واشرتط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه إن ذلك 
ال يصلح، وإن كان درمها واحدا إال أن يشرتط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو 
ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليال أو كثريا فإن 
كل يشء سمي من ذلك حالل وهو قراض املسلمني، قال: ولكن إن اشرتط أن 
له من الربح درمها واحدا فام فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو 
بينهام نصفني فإن ذلك ال يصلح، وليس عىل ذلك قراض املسلمني، ملا كان ذلك 
كانت الفائدة املحرمة يف اإلسالم هي تلك التي سامها الربا وهو كل زيادة مالية يف 
معاوضة مال بامل بدون مقابل حقيقي، وحتريم الربا هبذا املعنى أمر جممع عليه يف 
كل األديان الساموية كام أخربنا اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم، وبينت السنة 

)1)  ما جيوز من الرشط يف القراض وما ال جيوز جزء 3 صفحة 157، 158 رشح الزرقاين عىل موطأ مالك/ 
املطبعة اخلريية.
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النبوية الرشيفة حتريمه بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة يف أحاديث كثرية َحَوهْتا كتب 
السنة الصحيحة)1). ولقد حث اإلسالم بني اإلنسان عىل التعاون عىل الرب والتقوى 
الكريم:  القرآن  يف  سبحانه  اهلل  فقال  والعدوان،  اإلثم  عىل  التعاون  عن  وهناهم 
]املائدة:  َوٱۡلُعۡدَوِٰن{  ثِۡم  ٱۡلِ َعَ  َتَعاَونُواْ  َوَل  َوٱتلَّۡقَوٰىۖ   ِ ٱلِۡبّ َعَ  }َوَتَعاَونُواْ 
2[. ومن أوجه التعاون عىل الرب املأمور به يف هذه اآلية تعاون املسلمني يف األمور 

العامة  القواعد  نطاق  يف  وذلك  والصناعة،  واملساقاة  واملزارعة  كالتجارة  املالية 
ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم 

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
التي بينها اهلل سبحانه يف آيات أخرى كقوله: }َوَل تَأ

الفرد ومصالح  التوازن بني مصلحة  املحافظة عىل  ]البقرة: 188[ ومع  بِٱۡلَبِٰطِل{ 
اجلامعة عىل ما تشري إليه آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فالتعاون عىل 
اخلري بوجه عام أمر مقرر يف اإلسالم، وهو الوسيلة القويمة إىل إصالح املجتمع 
وإجياد الصفاء والوفاق بني أفراده بديال للجفاء والشقاق والتباغض والتحاسد، 
الذي  املحرم  الربا  نطاق  يف  يدخل  بأال  مرشوط  املاليات  يف  اإلسالمي  والتعاون 
سبق بيان وصفه وعنوانه وأدلته، أما دور اإلسالم يف ترتيب الوظائف العامة فإن 
القرآن الكريم قد وضع أساس هذه الوظائف ورتب هلا األجر نظري العمل، نجد 
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ  هذا واضحا يف القرآن الكريم حيث قال اهلل سبحانه: }إِنََّما ٱلصَّ
عليها"  "العاملني  جعل  يف  إذ   ]60 ]التوبة:  َعلَۡيَها...{  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 
أصحاب سهم من الصدقات نظري تفرغهم للقيام عىل مجعها وإيداعها بيت املال 
وحفظها، يف هذا دليل عىل جواز إنشاء الوظائف الالزمة إلدارة أموال املسلمني 
إىل  يكفي حاجتهم ويرصفهم  بام  واملرتبات  األجور  وترتيب  وخمتلف شؤوهنم)2) 
القيام بام أسند إليهم من أعامل، وعىل هذا جرى عمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه من 
بعده وتواتر عمل املسلمني عليه يف مجيع العصور، ووفقا ملا تقدم من بيان مفهوم 

األوطار  ونيل   ،11 النووي جزء  مسلم برشح  وصحيح   ،4 البخاري جزء  صحيح  الباري رشح  فتح    (1(
للشوكاين جزء 5.

)2)  بداية املجتهد البن رشد جزء 1 صفحة 276 طبعة احللبي بمرص.
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الربا املحرم رشعا -الفائدة- فإنه جيب عىل املسلمني اجتناب التعامل هبذه الفوائد 
املحرمة  الفوائد  هلذه  بديل  إجياد  ويمكن  رشعا،  حمرما  تعامال  بوصفه  الربوية 
باستثامر األموال املدخرة يف رشكات للتجارة أو للصناعة أو للزراعة، ويقوم هبذا 
مجعية تدير هذه الرشكات إما بوصفها وسيطا، وإما بوصفها وكيال عن أصحاب 
األموال املدخرة، وبمعيار الربا املحرم يمتنع يف نطاق أحكام اإلسالم تلك األعامل 
التي تقوم هبا املصارف التجارية التي تبارش عمليات القروض، إذ إن عملها يف هذا 

املضامر يقع عىل رضبني:

فائدة تعطى هلم؛ ألن  الودائع مقابل  اقرتاضها األموال من أصحاب   -1
الودائع يف مثل هذه احلال بمثابة قروض نظري فائدة.

2- إقراضها األموال املتجمعة حتت يدها أو جزءا منها إىل عمالء آخرين 
لدهيا من  يتجمع  بام  املصارف  وتحُثري هذه  أعىل حتصل عليها،  بسعر  فائدة  مقابل 
فروق بني سعر فائدة االقرتاض وسعر فائدة اإلقراض، وهذا هو الربا الذي حرمه 
اإلسالم؛ ملا فيه من مضار ومفاسد وملا يرتتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس 
املال عن التداول، ومن هنا كان ال بد للمسلمني من التفكري يف االلتجاء إىل نظام 
آخر يبتعدون به عن هذا الربا ويتمثل هذا النظام بوجه عام يف التعاون عىل استثامر 
أمواهلم يف الوجوه املرشوعة يف اإلسالم وإقراض املحتاجني دون فوائد، وإقراض 
املنتجني واملستثمرين بمشاركتهم يف مرشوعاهتم التجارية أو الزراعية أو الصناعية، 
واحتاد الضامن املسؤول عنه وحسبام جاء بورقة السؤال من إيضاح تدخل أعامله يف 
يف  سبحانه  اهلل  حرمه  الذي  الربا  من  باعتبارها  اإلسالم  يف  املحرمة  الفائدة  نطاق 
القرآن الكريم وعىل لسان الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص فقد جاء بالسؤال عن كيفية عمل احتاد 
الضامن ما ييل: أن احتاد الضامن يقبل مدخرات أعضائه، وهبذه املدخرات يوفرون 
القروض لأعضاء بأقل سعر من الفائدة ملواجهة النفقات املتزايدة، فهذه الفائدة 
مهام كانت قليلة تدخل يف نطاق ربا الزيادة أو ربا الفضل الذي سبق بيانه باعتبارها 
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قدرا من املال زائدا عن أصل القرض، فتكون حمرمة رشعا؛ ذلك ألن عقد القرض 
يف الرشيعة اإلسالمية -كام عرفه الفقهاء- هو: متليك شخص آلخر عينا من املثليات 
له قيمة مالية -مما له قيمة مالية- مما ال ينتفع به إال باستهالكه، يكون ذلك بمحض 
التفضل، بمعنى أن تكون منفعة القرض عائدة عىل املقرتض فقط، وهبذا خرج عقد 
الربا؛ ألنه قرض يف نظري منفعة تعود عىل املقرض. والقرض بمعناه الرشعي سالف 
ُيۡقرُِض  ِي  ٱلَّ َذا  ن  }مَّ بالكتاب والسنة واإلمجاع قال اهلل تعاىل:  الذكر مرشوع 
ُط ِإَوَلۡهِ  ُ َيۡقبُِض َوَيۡبۜصُ ا َكثرَِيةاٗۚ َوٱلَّ ۡضَعافاٗ

َ
ۥٓ أ ا َفُيَضٰعَِفُهۥ َلُ َ قَۡرًضا َحَسناٗ ٱلَّ

تُرَۡجُعوَن{ ]البقرة: 245[، ويف السنة الرشيفة من حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص)1): »من فرج 
عن مسلم كربة فرج اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ست مسلام سته اهلل 

يوم القيامة«. وقد أمجع املسلمون عىل مرشوعيته يف مجيع العصور.

وقد نقل صاحب املغني)2) أن كل قرض رشط فيه أن يزيده فهو حرام بال 
خالف، وقد روي عن أيب بن كعب وابن عباس وابن مسعود: "أهنم هنوا عن قرٍض 
أو مستفادة بسببه  القرض  ملا كان ذلك كانت كل زيادة مرشوطة يف  جرَّ منفعة". 
من باب الربا املحرم يف اإلسالم، وإذا كان الظاهر من السؤال أن احتاد الضامن هو 
جمموعة من األشخاص قرروا أن يوفروا أمواهلم من أجل توفري قروض واحلصول 
عىل فائدة قليلة منهم، وأن احتاد الضامن يقبل مدخرات أعضائه وهبذه املدخرات 
إذا  املتزايدة،  النفقات  ملواجهة  الفائدة  من  بأقل سعر  القروض لأعضاء  يوفرون 
من  يؤدونه  بام  وتعاوهنم  االحتاد  هذا  أعضاء  تضامن  هو  اهلدف  كان  ذلك  كان 
اشرتاكات للصندوق الذي يقرض املحتاج من األعضاء املشرتكني فيه، وإذا كان 
هذا هو املستهدف مل جيز يف نطاق أحكام اإلسالم يف القروض أن حيصل الصندوق 
عىل فائدة من املقرتض مهام كان قدرها، حتى ال يدخل تعامل صندوق االحتاد مع 

)1)  صحيح البخاري صفحة 60 جزء 2.
)2)  ابن قدامة احلنبيل جزء 4 صفحة 360، 361 مع الرشح الكبري.
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أعضائه يف نطاق الربا الذي حرمه اإلسالم، وإنام إلدارة هذا االحتاد أن حتصل من 
إدارة االحتاد  القائمني عىل  القرض يف نظري أجور  ثابت وقت  مبلغ  املقرتض عىل 
ورصد حساباته باعتباره أجرة كتابته ال فائدًة للقرض؛ ذلك ألن فقهاء املسلمني 
مل خيتلفوا عىل جواز أخذ األجرة عىل كتابة صك الدين، وأن األجرة يف هذه احلال 
عىل املدين)1). وعىل هذه اإلدارة أيضا أن تستثمر فائض األموال املدخرة بالطريق 
املرشوع يف اإلسالم مثل التجارة أو الزراعة والصناعة، وال جيوز هلا رشعا االستثامر 
باإلقراض بفائدة حمددة قدرا وزمنا كإقراض مائة مثال بواقع 7 يف املائة ملدة سنة أو 
سنتني؛ ألن القرض عىل هذا الوجه من الفائدة ربوي حمرم يف اإلسالم. ومما تقدم 

يمكن أن نستظهر اإلجابة عىل األسئلة املحددة املطروحة عىل الوجه التايل:

1- هل تعاليم اإلسالم تتوافق مع املنظامت التعاونية عموما باالتفاق أو 
ال؟

 ِ ٱلِۡبّ َعَ  }َوَتَعاَونُواْ  تعاىل:  اهلل  بقول  القرآن  أجاب  السؤال  هذا  عىل 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن{ ]املائدة: 2[. فأي صورة للتعاون بني  َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ
الناس جتلب خريا وال حتوي إثام أو جتر إليه تكون من مشموالت التعاون املرشوع 

يف اإلسالم.

املجتمعات  تطوير  يف  للتنمية  الوظائف  دور  اإلسالم  يرى  كيف   -2
اإلفريقية وأنظمتها السياسية واالقتصادية؟

الوظائف  نستفيد مرشوعية  ]التوبة: 60[.  َدَقُٰت...{  ٱلصَّ }إِنََّما  آية  من 
فقد أعطت هذه اآلية نصيبا للعامل الذي يتوىل مجع الصدقات واعتربت عمله هذا 
التي دخلها  الوالة والقضاة والعامل عىل اجلهات  وظيفة، وأرسل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)1)  أحكام القرآن أليب بكر الرازي اجلصاص جزء 1 صفحة 576 يف تفسري آية املداينة رقم 282 من سورة 
مسائل  يف  عرش  التاسع  الفصل  يف   349 صفحة   1 جزء  احلنفي  الفقه  يف  الفصولني  جامع  وكتاب  البقرة، 

اإلجارات بني املقرض واملستقرض.
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اإلسالم وأعطاهم عىل ذلك أجرة لتفرغهم لعملهم الذي فيه صالح حال الناس 
وقضاء أمورهم، ومن ثم فاإلسالم قد رشع املبدأ، أما نوعية األعامل والوظائف 
ينظموا  أن  قوم  ولكل  والعادة،  والعرف  واملكان  الزمان  بحسب  ختتلف  فإهنا 
الوظائف حسب مقتىض احلال يف ديارهم يف نطاق قواعد اإلسالم العامة التي ال 

يتسع جمال هذا السؤال لالستطراد يف بياهنا.

أن حتل يف ضوء  املمكن  القرآن من  الفائدة وتعاليم  أن مشكلة  3- كيف 
االكتفاء الذايت عن طريق التعاون والتطوير؟

إن اإلسالم حرم الربا بمعناه املتقدم حرصا عىل تنمية املال واستثامره بطرق 
يستفيد هبا ومنها أكرب عدد من الناس، حتى يتسع جمال العمل والرزق للكثريين 
الذين قد تكون لدهيم القدرة عىل العمل وليس يف أيدهيم رأس مال، ومن هنا كان 
العمل  متعطال عن  املال سيصبح  أن صاحب  بفائدة  اإلقراض  دواعي حتريم  من 
املثمر؛ ألنه سيكتفي بفوائد قروضه، وكان هذا داعيا أيضا حلبس املال عمن يستطيع 
استثامره بالعمل، وهبذا وغريه من احلكم التي ابتغاها القرآن بتحريمه للربا تصبح 
العمل وعىل  بعد أن حث عىل  املحددة قدرا وزمنا ال حمل هلا يف اإلسالم  الفائدة 
العمل  متنوعات  من  هذا  وغري  والزراعة،  والصناعة  التجارة  يف  األموال  استثامر 
التعاون  به، وهذا من أوجه  القيام  الزمان واملكان وإمكان  باختالف  التي ختتلف 
يف اإلسالم، فإن إقامة الرشكات املسامهة مثال تعاون يف سبيل االستثامر واالكتفاء.

أن يستفاد  الضامن من  للتعاونيات عموما واحتاد  إىل أي مدى يمكن   -4
منها يف البالد اإلفريقية، وأماكن انتشار اإلسالم فيها قليل؟

إن املسلم عليه واجب اإليامن بام جاء به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن ويف السنة، 
فلام  بالربا،  التعامل  قبل اإلسالم  العرب  اعتاد  اهلل عنه، ولقد  ينتهي عام هنى  وأن 
حرمه اهلل انتهوا عنه بكل صوره، ومن ثم فإن املسلمني إذا كانوا يف جمتمع إسالمي 
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أو ما سامه الفقهاء املسلمون دار اإلسالم وجب عليهم اتباع أحكام القرآن الذي 
رسم طريقا واحدا للتعاون هو التعاون عىل الرب والتقوى، ومقتضاه أن نبتعد يف كل 
صورة للتعاون عام حرم اهلل سبحانه، أما املسلم الذي يقيم يف بلد غري إسالمي فهو 

يف حال رضورة إذا اضطر للتعامل بغري ما يقيض به اإلسالم. 

5- مع املؤسسات واملنظامت اإلسالمية ينبغي البحث عن رفعة اإلنسان 
عن طريق التعاون عموما، واحتاد الضامن اخلاص، هذه حقيقة؛ ألن اإلسالم جاء 
ا وأدبيًّا، فهو قد نظم احلياة الشخصية للمسلم،  باألحكام التي ترفع اإلنسان ماديًّ
فرتب سلوكه مع اهلل بالعبادات، ورتبه مع نفسه بإرشاده إىل الطريق التي يتغلب 
رتب  كام  الصعاب،  مواجهة  عىل  وإرادته  عزيمته  وتقوية  احلياة  مشقات  عىل  هبا 
سلوكه مع الناس يف املجتمع الذي يعايشه بأن أبان الطرق الصحيحة للتعامل املايل 
واألخالقي بام يؤدي إىل ترابط وتكافل أفراد املجتمع اإلسالمي خاصة واإلنساين 
باتا عن املحرمات  املباح من املعامالت وهنى هنيا  عامة، ووضع ضوابط للحالل 

وبينها أوضح بيان.

الضامن  احتادات  لتنظيم  اإلسالم  تعاليم  املثىل حسب  الطريقة  ما هي   -6
به  أمر  ما  هو  املسلمني  بني  والتقوى  الرب  عىل  التعاون  معيار  إن  املسلمني؟  بني 
َوَل  َوٱتلَّۡقَوٰىۖ   ِ ٱلِۡبّ َعَ  }َوَتَعاَونُواْ  اهلل سبحانه وتعاىل:  قول  الكريم يف  القرآن 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن{ ]املائدة: 2[ واحتاد الضامن املسؤول عنه بمقاصده  َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ
وأهدافه الواردة بالسؤال قد يدخل هذا النطاق إذا مل يقتض فائدة من املقرتضني 
تقدم،  كام  املحرم يف اإلسالم  الربا  باب  قدرا وزمنا من  املحددة  الفائدة  منه؛ ألن 
ويمكن أن نسميه احتاد التكافل اإلسالمي، وأن يدفع املقرتض مبلغا ثابتا يف نظري 
أجور العاملني عىل إدارة أموال االحتاد، كام يمكن استثامر فائض هذه األموال يف 
املرشوعات اإلنتاجية كالزراعة والصناعة وحيرم إقراضها بفائدة ربوية يف اإلسالم.
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كام  -الفائدة-  الربا  الفائدة حمرمة إسالميا؟ اإلسالم حرم  أنواع  أي   - 7
حرمته األديان الساموية من قبل وإن استحله أتباعها كام حكى القرآن الكريم عنهم.

والربا املحرم نوعان:

األول: ربا النسيئة)1) وهو أن يقول الدائن للمدين: أتقيض الدين، أم تريب؟ 
فإن مل يقض املدين زاد يف املال، فيزيد الدائن يف األجل، فزيادة املال يف هذا النوع 

جاءت يف مقابل تأجيل موعد السداد.

الثاين: ربا الفضل أو ربا الزيادة وهو أن يزيد يف التبادل يف املتفقني جنسا 
كتبادل ذهب بذهب أو شعري بشعري أو نقود بنقود، فإذا اقرتض شخص مائة جنيه 
من شخص آخر ثم ردها إليه مائة وعرشين كانت العرشون الزائدة ربا حمرما، ومن 
أو  الدين  تأجيل سداد  مقابل  كانت يف  القرض سواء  زيادة يف  أية  أن  يتضح  هذا 
كانت مشرتطة قدرا مثل 5 يف املائة تصبح فائدة حمرمة يف اإلسالم، ويف هذا الصدد 
 É جاء احلديث الرشيف الذي رواه الدارقطني)2) وغريه ]عن[ عيل بن أيب طالب
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهام«. وفقنا 
اهلل للتمسك باإلسالم وكتابه القرآن وسنة الرسول حممد -عليه الصالة والسالم- 
َلِٰم َوُيۡخرُِجُهم  َبَع رِۡضَوٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسَّ ُ َمِن ٱتَّ إذ ذلك هدى اهلل }َيۡهِدي بِهِ ٱلَّ
ۡسَتقِيٖم{ ]املائدة: 16[.  لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ ّمَِن ٱلظُّ

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

)1)  أحكام القرآن للجصاص جزء 1 صفحة 552، 553.
)2)  اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي جزء 3 صفحة 350، 351.
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�ت ر�بو�ت��ت 
�ه���م ��ب را �ل�د �ب��تر وا �ب�ا �ل�د �ب ا و�ت ورب �ا ح��ل�م �ت����ب

���ا �م�ل ��ب �ل��ت�ع�ا ا
املبـــــادئ

1- التعامل بدنانري الروم ودراهم الفرس متعارف عليه عند العرب قبل اإلس�الم 
وأقر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهل مكة عىل هذا التعامل.

2- اس�تقر تعامل املس�لمني منذ صدور اإلس�الم بالذهب والفضة ب�رشط املثلية، 
وتكون الزيادة هبام ربا.

4- جيب تساوي الذهب بالذهب والفضة بالفضة يف الوزن دون العدد لعلة الثمنية 
عند االستبدال.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 18 سنة 1979 املتضمن االستفسار عن مدى 
تأثري تفاوت وزن الدنانري والدراهم يف العصور اإلسالمية املتفاوتة يف ربوية التعامل 
هبا -قروضا كانت أم أثامن مبيعات أم غري ذلك- فإذا اقتض عمرو 1000 دينار 
املتفق عليه 1100  الوفاء هبا عند حلول األجل  مثال من زيد فقد يقابلها يف زمن 
دينار بافتاض أن الدنانري املقتضة كان الواحد منها يزن مثقاال كامال حالة أنه عند 
الوفاء كانت الدنانري املتداولة تنقص عن وزن املثقال، والسؤال هو: هل املائة دينار 
التي تقاضاها زيد الدائن يف املثال السابق تعترب من قبيل الربا املحرم، أم ال؟ وإذا 
كان اجلواب باإلجياب، فيكف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن ال بالعدد 
ومل ينكره أحد منهم، وجرى به عرف األمة عاملها وعاميها بال خالف طوال قرون 

عديدة؟
* فتوى رقم: 225 سجل: 113 بتاريخ: 22/ 5/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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اجلواب
قدرمها،  حتديد  يف  العلامء  اختلف  قد  اإلسالميني  والدرهم  الدينار  إن 
»األموال«،  كتابه:  عبيد يف  أبو  األقدمني  العلامء  تطورمها من  لبحث  تعرض  وقد 
والبالذري يف كتابه: »فتوح البلدان«، واخلطايب يف: »معامل السنن«، واملاوردي يف: 
البيوع،  كتاب  يف  املهذب«  رشح  »املجموع  يف:  والنووي  السلطانية«،  »األحكام 
واملقريزي يف كتاب: »النقود القديمة اإلسالمية«، ثم عيل باشا مبارك يف اجلزء 20 
من كتاب: »اخلطط التوفيقية«، والدكتور عبد الرمحن فهمي يف كتابه: »صنج السكة 
ودينار،  درهم  ماديت  يف  ج9  املرتمجة  اإلسالمية«  املعارف  و»دائرة  اإلسالم«،  يف 
كتب  من  هذا  وغري  الكرميل  أنستاس  لأب  واملثقال«  الدرهم  حترير  و»رسالة 
كانت  حيث  بالدنانري  التعامل  اإلسالم  قبل  العرب  تعارف  وقد  والتاريخ،  الفقه 
وكانت  الفرس،  بالد  من  كذلك  َتِرد  التي  وبالدراهم  الروم،  بالد  من  إليهم  َتِرد 
ا  الدراهم الواردة ختتلف حجام ووزنا، وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنا ال عدًّ
كأهنا سبائك غري مرضوبة، وقد أقر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهل مكة عىل هذا التعامل، وقال: 
»امليزان ميزان أهل مكة، واملكيال مكيال أهل املدينة«؛ نظرا ألن هؤالء كانوا أهل 
زراعة وأولئك كانوا جتارا، وقد استقر تعامل املسلمني بالذهب والفضة باعتبارمها 
قاعدة  مشهور  حديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ووضع  األمم،  من  كغريهم  للتبادل  ثمنا 
الستة، ونص  املعدنني وغريمها من األصناف  التعامل هبذين  التامثل يف  هامة هي 
طريق  عن  صحيحه  يف  مسلم  رواه  الذي  احلديث  لفظ  ففي  ربا،  الزيادة  أن  عىل 
بالذهب  الذهب  بيع  عن  ينهى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »سمعت   É الصامت  بن  عبادة 
والفضة بالفضة والتمر بالتمر والرب بالرب والشعري بالشعري وامللح بامللح إال سواء 
بسواء عينا بعني، فمن زاد أو استزاد فقد أربى«. وقد اتفق الفقهاء عىل أن العربة 
بالتساوي واملامثلة يف حال تبادل هذه األنواع بمثلها من جنسها وزنا أو كيال، وقال 
فقهاء احلنفية واحلنابلة: إن املعيار الرشعي املوجب للمامثلة هو القدر واجلنس وإن 
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اختلف فقهاء املذهبني يف القدر الذي يتحرز فيه عن الربا، وقال فقهاء الشافعية: 
إن الذهب والفضة حيرم فيهام الربا لعلة واحدة هي أهنام من جنس األثامن. ومن 
أجل هذا حرموا الزيادة يف الوزن كذلك فيهام دون غريمها من املوزونات، وفقهاء 
املالكية قالوا: إن علة حتريم الزيادة يف الذهب والفضة النقدية، فأوجبوا التساوي 
يف القدر حني احتاد اجلنس كذلك، ويستفاد من هذا العرض املوجز ألقوال فقهاء 
املذاهب األربعة أنه عند مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوي 
يف القدر أي الوزن دون نظر إىل عدد الوزن لعلة الثمنية: أي أن هذين املعدنني قد 
وضعا لقياس قيمة األموال، وترتيبا عىل هذا ففي واقعة السؤال إذا اقرتض عمرو 
1000 دينار من زيد، وعند الوفاء يف األجل املرضوب بينهام كان سداد القرض 
هذا  يف  دينار   1000 األول  للعدد  وزنا  مساو  العدد  هذا  فإن  دينار   1100 بعدد 
بالعدد، وعىل ذلك  بالوزن ال  الديون وسدادها  التعامل، وصار أسلوب حساب 
فإن املائة دينار التي تقاضاها الدائن يف املثال ال تعترب ربا؛ إذ ليست زائدة عن وزن 
ا لكنها مفرتضة  الدين الذي اقرتضه املدين فهو وإن كان قد قبض 1000 دينار عدًّ
املعيار  ا؛ ألن  الذي قبضه وزنا ال عدًّ الدين  املدين أن يويف  املنضبط، وعىل  الوزن 
الرشعي عىل حد تعبري الفقهاء هو احتاد القدر واجلنس فمن زاد واستزاد فقد أربى، 
ويف املثال ال زيادة يف القدر وزنا واجلنس متحد؛ ألن البدلني من الذهب، أما إذا 
افرتضنا أن ال1100 دينار تزيد وزنا عن 1000 دينار فإن الزيادة آنئذ تكون ربا. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ت �أ�د �ا  �ب����ب
ب

ر��
�ل����ت ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- الربا بقس�ميه ربا النس�يئة وربا الزيادة حمرم رشعا بنص القرآن والس�نة وبإمجاع 

املسلمني.
2- االق�رتاض من املؤسس�ات الت�ي متلكها الدولة واالس�تدانة م�ن البنوك مقابل 

فائدة حمددة مقدما يعترب قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة حمددة مقدما حرام.
3- االق�رتاض بالفائدة لتش�ييد بناء الس�تغالله بالتأجري أو التمليك للغري كس�ب 

مشوب بالربا الذي حيرم عىل املسلم التعامل به.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 64 لسنة 1980 املتضمن ما ييل: إن الدولة 
اعتمدت مبلغ مائتني ومخسني مليونا من اجلنيهات ألعامل اإلسكان والبناء بواقع 
3% براحة ثالث سنوات وحتصل املبلغ عىل ثالثني عاما، ويقول السائل: هل يمكن 
لينتفع هبا  املال إلقامة مسكن عىل قطعة أرض يملكها؛  أن أقتض مبلغا من هذا 
بالرشوط  املال  هذا  يسدد  أن  عىل  العامرة  هذه  من  شقة  يف  مسكن  له  ليس  مسلم 

والضامنات التي تراها الدولة؟

اجلواب
ا  ۡضَعٰفاٗ

َ
أ اْ  ٱلّرَِبوٰٓ ُكلُواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  اهلل  يقول 

{ ]آل عمران: 130[، ويقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام روي عن أيب سعيد قال:  َضَٰعَفةاٗ مُّ
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري 

* فتوى رقم: 352 سجل: 113 بتاريخ: 25/ 2/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ 
واملعطي فيه سواء« رواه أمحد والبخاري، وأمجع املسلمون عىل حتريم الربا، ويظهر 
القرآن والسنة  الزيادة حمرم رشعا بنص  النسيئة وربا  الربا بقسميه ربا  من هذا أن 
وبإمجاع املسلمني، وملا كان االقرتاض من املؤسسات التي متلكها الدولة واالستدانة 
من البنوك مقابل فائدة حمددة مقدما مثل 3% يعترب قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة 
املحرم  الزيادة  ربا  يف  مقدما  املحددة  الفوائد  تدخل  ثم  ومن  حرام،  مقدما  حمددة 
رشعا بمقتىض النصوص الرشعية، ملا كان ذلك فإن اقرتاض السائل من األموال 
املذكورة يف السؤال بالفائدة املحددة 3% يكون حمرما رشعا؛ ألنه تعامل بالربا دون 
رضورة أو حاجة ذاتية للسائل؛ ألن الظاهر من سؤاله أنه يريد االقرتاض بالفائدة؛ 
الوجه  هذا  عىل  كسبه  فيكون  للغري  التمليك  أو  بالتأجري  الستغالله  بناء  لتشييد 
الكسب  يتحرى  أن  عليه  وجيب  به،  التعامل  املسلم  عىل  حيرم  الذي  بالربا  مشوبا 
الرسول صىل اهلل عليه  امتثاال لقول  فيه شبهة احلرام؛  احلالل، ويبتعد عن كل ما 
وسلم: »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ع��ت��ت را �لرب ب ا
ر��

أ
ء الا ب �ع��ب اأحب�لا

�ل��ت�عو�ت���� ا
املبـــــادئ

1- إيداع األموال يف البنوك مقابل ش�هادات االس�تثامر بفائ�دة حمددة مقدما بواقع 
يعترب من باب القرض بفائدة، وكل قرض هبذا الوصف حمرم رشعا.

2- ال حيل للمسلم االنتفاع باملال احلرام، وإذا حصل عليه فليتخلص منه بالصدقة.
3- أخذ املس�تأجر نصف األرض املؤجرة إلي�ه يف نظري إخالئها ليتمكن املالك من 

بيعها أمر حمرم رشعا،  ألن عقد اإلجارة ال يستتبع ملكيَّة العني املؤجرة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 140 لسنة 1980 املتضمن أن السائل يملك 
قطعة أرض ومؤجرة للغري ويرغب يف بيعها واملستأجر يطلب منه نصف املساحة 
ليعطيه الباقي ليبيعه، ويريد رشاء شهادات استثامر بثمن القطعة املباعة بفائدة %10 
هي  هل   %10 الـ  نسبة  عن  اإلفادة  ويطلب  املعيشة.  أعباء  مواجهة  عىل  لتساعده 
حرام؟ وهل أخذ املستأجر نصف املساحة حالل، أم حرام؟ وبيان احلكم الرشعي 

يف ذلك.

اجلواب
ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن إِلَّ 

ۡ
ِيَن يَأ قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: }ٱلَّ

ٱۡلَۡيُع  َما  إِنَّ قَالُٓواْ  ُهۡم  نَّ
َ
بِأ َذٰلَِك   ۚ ٱلَۡمّسِ ِمَن  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ َيَتَخبَُّطُه  ِي  ٱلَّ َيُقوُم  َكَما 

ّبِهِۦ  رَّ ّمِن  َموِۡعَظةٞ  َجآَءهُۥ  َفَمن   ْۚ ٱلّرَِبٰوا َم  وََحرَّ ٱۡلَۡيَع   ُ ٱلَّ َحلَّ 
َ
َوأ  ْۗ ٱلّرَِبٰوا ِمۡثُل 

ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ِۖ َوَمۡن َعَد فَأ ۥٓ إَِل ٱلَّ ۡمُرهُ

َ
فَٱنَتَهٰ فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ

* فتوى رقم: 38 سجل: 115 بتاريخ: 3/ 7/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.



- 287 -

اٍر  ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدَقِٰتۗ َوٱلَّ ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق ٱلَّ فِيَها َخِٰلُ
ثِيٍم{ ]البقرة: 275- 276[، وروى اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة É قال: 

َ
أ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال بمثل والفضة بالفضة وزنا 
القرآن  من  وغريها  النصوص  هذه  ربا«  فهو  استزاد  أو  زاد  فمن  بمثل  مثال  بوزن 
أمجع  وقد  الزيادة،  وربا  النسيئة  ربا  بنوعيه  الربا  حتريم  عىل  رصاحة  تدل  والسنة 
االستثامر  مقابل شهادات  البنوك  األموال يف  إيداع  كان  وملا  املسلمون عىل ذلك، 
هبذا  قرض  وكل  بفائدة،  القرض  باب  من  يعترب   %10 بواقع  مقدما  حمددة  بفائدة 
بمقتىض  رشعا  املحرم  الزيادة  ربا  يف  الفائدة  هذه  تدخل  ثم  ومن  حمرم،  الوصف 
النصوص الرشعية املشار إليها وإمجاع املسلمني، وال حيل للمسلم أن ينتفع باملال 
الربح  يتحرى  أن  املسلم  عىل  إذ  بالصدقة؛  منه  يتخلص  عليه  حصل  وإذا  املحرم 
احلالل ويبتعد عن الكسب احلرام أو ما فيه شبهة احلرام اتباعا للحديث الرشيف 

»دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«.

هذا وأخذ املستأجر نصف األرض املؤجرة إليه يف نظري إخالئها ليتمكن 
املالك من بيعها أمر حمرم رشعا؛ ألن عقد اإلجارة ال يستتبع ملكية العني املؤجرة، 
ويصبح هذا إن تم من باب أكل أموال الناس بالباطل املنهي عنه بقول اهلل سبحانه: 
ن تَُكوَن 

َ
ٓ أ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡم{ ]النساء: 29[، ويكون إثمه عىل املستأجر إن مل يرض 
املالك رضاء خالصا هبذا الترصف. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�م �ل�� ��س�لا �حر�ت�م الاأ
�لر�ب�ا و�ت ا

املبـــــادئ
1- الربا يف اإلسالم من أكرب الكبائر، واملسلم الذي يتعامل بالربا عن تعمد وإرصار 

وعن إنكار لتحريمه يكون مارقا عن اإلسالم.
2- الربا مضاره اجتامعية واقتصادية وخلقية وما فشا يف أمة إال وكان أمرها فرطا.

الســـــؤال
املنهج الذي سلكته رشيعة اإلسالم يف حتريمه؟ وما  الربا؟ وما  ما تعريف 

احلكمة من حتريمه؟

اجلواب
الربا يف اللغة معناه: الزيادة، يقال: َرَبا احلال إذا زاد ونام، ومنه قوله تعاىل: 
تعاىل  اهلل  يزيل  أي:   ،]276 ]البقرة:  َدَقِٰت{  ٱلصَّ َوُيۡرِب  ٱلّرَِبٰواْ   ُ ٱلَّ }َيۡمَحُق 
بركة املال الذي يدخله الربا، وينمي سبحانه املال الذي يتصدق منه صاحبه عىل 
املحتاجني، والربا يف اصطالح الفقهاء له تعريفات كثرية منها: أنه زيادة يف رأس 
يف  ويعد  الساموية،  الرشائع  مجيع  يف  حمرم  والربا  مرشوع،  عوض  يقابلها  ال  املال 
بالربا عن تعمد وإرصار  يتعامل  الذي  الكبائر، واملسلم  رشيعة اإلسالم من أكرب 
يف  اإلسالم  رشيعة  سلكت  وقد  اإلسالم،  عن  مارقا  يكون  لتحريمه  إنكار  وعن 
اخلمر  -أي  كليهام  ألن  اخلمر؛  حتريم  يف  ذلك  فعلت  كام  التدرج  مسلك  حتريمه 
والربا- كانا منترشين بني الناس انتشارا يصعب القضاء عليه مرة واحدة بعد أن 
تأصل يف النفوس وتوارثته األجيال جيال بعد جيل، وأول ما نزل يف شأن الربا قوله 
َوَمآ   ِۖ ۡمَوِٰل ٱنلَّاِس فََل يَۡرُبواْ ِعنَد ٱلَّ

َ
ُبَواْ ِفٓ أ ا ّلرَِيۡ تعاىل: }َوَمآ َءاتَۡيُتم ّمِن ّرِباٗ

* فتوى رقم: 15 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡضعُِفوَن{ ]الروم: 39[، 
ُ
فَأ  ِ تُرِيُدوَن وَۡجَه ٱلَّ َءاتَۡيُتم ّمِن َزَكٰوةٖ 

أي: وما تعاملتم به أهيا الناس من مال عىل سبيل الربا فإنه ال يربو وال يزيد عند 
اهلل تعاىل، أما املال الذي يربو ويزيد عنده سبحانه فهو ما تقدمون منه للمحتاجني 
اليهود -الذين كانوا يتعاملون  عىل سبيل الصدقة واإلحسان، ثم نزل ما يبني أن 
ِيَن  ٱلَّ ّمَِن  }فَبُِظۡلٖم  تعاىل:  قال  األليم  العذاب  تعاىل  اهلل  من  استحقوا  بالربا- 
َطّيَِبٍٰت  َعلَۡيِهۡم  ۡمَنا  }َحرَّ اليهود:  الذي وقع من  الظلم  فبسبب  َهاُدواْ{، أي: 
ُنُهواْ  َوقَۡد  ٱلّرَِبٰواْ  ۡخِذهُِم 

َ
َوأ ا ١٦٠  َكثرِياٗ  ِ ٱلَّ َسبِيِل  َعن  هِۡم  َوبَِصّدِ لَُهۡم  ِحلَّۡت 

ُ
أ

ا{  ِلماٗ
َ
ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

َ
ۡمَوَٰل ٱنلَّاِس بِٱۡلَبِٰطِلۚ َوأ

َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
َعۡنُه َوأ

]النساء: 160- 161[، ثم نزل ما ينفر من الربا تنفريا يفوق ما سبق، إذ نادى اهلل تعاىل 

 } َضَٰعَفةاٗ ا مُّ ۡضَعٰفاٗ
َ
أ اْ  ٱلّرَِبوٰٓ ُكلُواْ 

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ املؤمنني بقوله: }َيٰٓ

تتعاملوا  أن  لكم  حيل  ال  حقا  إيامنا  تعاىل  باهلل  آمنتم  من  يا  أي:   ،]130 عمران:  ]آل 

بالربا بتلك الصورة البشعة التي هي واقعة بينكم والتي فيها يأخذ املرايب من املدين 
{ ليس املقصود  َضَٰعَفةاٗ ا مُّ ۡضَعٰفاٗ

َ
أضعاف رأس ماله، والتقييد بقوله سبحانه: }أ

قليلحُه  فالربا  املضاعفة خاصة وإباحته يف غريها،  الربا يف حال  النهي عن أكل  منه 
التعامل  فيهم وهو  متفشيا  ما كان  توبيخهم عىل  منه  املقصود  وإنام  ه حرام،  وكثريحُ
بالربا بتلك الصورة البشعة فالتقييد لبيان الواقع فيهم وليس لالحرتاز عام عداه، 
الربا  القرآن فحرمت  ثم نزلت بعد ذلك ست آيات كانت من أواخر ما نزل من 
القيامة وأعلنت احلرب من اهلل ورسوله عىل كل من يتعامل  حتريام قاطعا إىل يوم 
ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن إِلَّ 

ۡ
ِيَن يَأ بالربا، وهذه اآليات هي قوله تعاىل: }ٱلَّ

ٱۡلَۡيُع  َما  إِنَّ قَالُٓواْ  ُهۡم  نَّ
َ
بِأ َذٰلَِك   ۚ ٱلَۡمّسِ ِمَن  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ َيَتَخبَُّطُه  ِي  ٱلَّ َيُقوُم  َكَما 

]البقرة: 275- 280[، ثم جاءت   }... ْۚ ٱلّرَِبٰوا َم  ٱۡلَۡيَع وََحرَّ  ُ َحلَّ ٱلَّ
َ
َوأ  ْۗ ٱلّرَِبٰوا ِمۡثُل 

األحاديث النبوية الرشيفة فأكدت ما جاء يف القرآن الكريم من حتريم قاطع للربا، 
وفصلت ما خفي عىل الناس من أحكامه، وتوعدت من يتعامل بالربا بسوء املصري، 
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»اجتنبوا السبع املوبقات،  ففي الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
قالوا: وما هن يا رسول اهلل؟ قال: الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل 
إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات 
الغافالت املؤمنات«، ويف الصحيحني أيضا عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »لعن اهلل آكل الربا ومؤكله -أي آخذه ومعطيه- وشاهديه وكاتبه«، وقد حرم 
اهلل تعاىل الربا ألسباب متعددة منها: أنه يقيض عىل روح التعاون بني الناس ويولد 
فيهم األحقاد والعداوات ويؤدي إىل وجود طبقة من اجلشعني الذين قست قلوهبم 
يف األمة والذين تكثر األموال يف أيدهيم دون جهد منهم، بل إن التعامل بالربا يف 

عرصنا احلديث أدى إىل استعامر بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقرية.

واخلالصة: أن الربا مضاره اجتامعية واقتصادية وخلقية وما فشا يف أمة إال 
وكان أمرها فرطا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل��������حر�م��ت �ت ا �م�لا �ل���م�ع�ا �ت�د �صور ا �ح�د
�ت

املبـــــادئ
1- مل خيتلف الفقهاء يف يوم من األيام يف أن الربا من أكرب الكبائر وأن الذي يستحل 

التعامل به يكون مارقا عن دين اإلسالم وال يدفن يف مقابر املسلمني.
2- اختلف العلامء يف حتديد صور الربا ال يف ذات حتريمه.

الســـــؤال
هل اختلف الفقهاء يف حتديد الربا املحرم رشعا؟

اجلواب
مل خيتلف الفقهاء يف يوم من األيام يف أن الربا من أكرب الكبائر وأن الذي 
املسلمني،  مقابر  يف  يدفن  وال  اإلسالم  دين  عن  مارقا  يكون  به  التعامل  يستحل 
ولكنهم اختلفوا يف حتديد صوره ال يف ذات حتريمه؛ أي أن منهم من يقول: هذه 
املعاملة هلا صلة بالربا ومنهم من يقول غري ذلك، وقد رسى هذا االختالف منذ 
الربا املحرم  عهود الصحابة إىل يومنا هذا وهو اختالف كام قلت يف حتديد صور 
تفسريه  عند  قال  فقد  كثري،  ابن  اإلمام  اهلل  ورحم  حتريمه،  ذات  يف  وليس  رشعا 
الربا من أشكل األبواب  البقرة: »وباب  الربا يف سورة  التي تتحدث عن  لآليات 
É: »ثالث  بن اخلطاب  املؤمنني عمر  أمري  قال  العلم«، وقد  أهل  عىل كثري من 
والكاللة  اجلدة  إليه:  ننتهي  عهدا  فيهن  إلينا  عهد  ملسو هيلع هللا ىلص-   - اهلل  رسول  أن  وددت 
وأبواب من أبواب الربا«، يعني بذلك بعض املسائل التي فيها شائبة الربا، وقال 
 É أمحد عن حييى عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن عمر
قال: »من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبض قبل أن يفرسها لنا فدعوا 

* فتوى رقم: 16 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الربا والريبة«، وروى ابن مردويه بسنده عن أيب سعيد اخلدري قال: »خطبنا عمر 
بن اخلطاب، فقال: إين لعيل أهناكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء ال تصلح 
لكم، وإن من آخر القرآن نزوال آيات الربا، وإنه قد مات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومل يبينه لنا 
فدعوا ما يريبكم إىل ما ال يريبكم«، وقد روى ابن ماجه عن عبد اهلل بن مسعود عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »الربا ثالثة وسبعون بابا«)1(.

حتديد  مسألة  بأن  اعرتفوا  قد  يراهم  العلامء  ألقوال  املتتبع  أن  واخلالصة 
الفقهاء، وهذا  بني  اختالفا  أكثرها  املسائل ومن  أعقد  تعد من  املحرم رشعا  الربا 
أمر ليس باجلديد فهناك عرشات بل مئات املسائل اختلف الفقهاء يف فهم مدلوهلا 
مع اتفاقهم مجيعا عىل حقيقتها ووجودها، فمثال مجيع الفقهاء متفقون عىل أن مسح 
الرأس ركن من أركان الوضوء ولكنهم اختلفوا يف مقدار هذا املسح فمنهم من قال 
مسح مجيع الرأس، ومنهم من قال يكفي مسح ربع الرأس، ومنهم من قال يكفي 
مسح ما هو أقل من الربع ولكل أدلته وحججه، ونحمد اهلل تعاىل أن جعل خالف 

املحققني من العلامء يف الفروع ال يف األصول. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1) راجع تفسري ابن كثري ج�1 ص�485 طبعة دار الشعب.
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ل �ل���م�ا ��� ا
أ
�ت ع��ل� را د �ت�ا

�لرب ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ليست كل زيادة عىل رأس املال تعد من الربا املحرم رشعا.
2- الزيادة عىل رأس املال يف األموال أو يف احليوانات أو يف املكيالت أو املوزونات 

ال بأس هبا ما دامت هذه الزيادة قد صدرت عن طيب نفس وبال أية رشوط.
3- القرض إذا جر نفعا يكون من باب الربا املحرم إذا اشرتط املقرض عىل املقرتض 
زيادة معينة عىل رأس املال عند اسرتداده، أو إذا كان القرض مصحوبا باالستغالل 

وسوء النية.

الســـــؤال
هل كل زيادة عىل رأس املال تعد من الربا املحرم رشعا؟

اجلواب
ال أستطيع أن أقول بأن كل زيادة عىل رأس املال تعد من الربا املحرم رشعا؛ 
ألن آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال تؤيد ذلك بل هي تؤيد الدعوة 
إىل غرس روح املروءة ورد اجلميل بجميل أفضل منه، ومن اآليات القرآنية التي 
وَهاۗٓ  ۡو ُردُّ

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
تشري إىل ذلك قوله تعاىل: }ِإَوَذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ فََحيُّواْ بِأ

ٍء َحِسيًبا{ ]النساء: 86[، وقال سبحانه: }َوَل تَنَسُواْ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َكَن َعَ إِنَّ ٱلَّ

]البقرة: 237[، ومن األحاديث  بَِصرٌي{  َتۡعَملُوَن  بَِما   َ إِنَّ ٱلَّ بَۡيَنُكۡمۚ  ٱۡلَفۡضَل 
النبوية التي تدل داللة واضحة عىل أنه ليس كل زيادة عىل رأس املال تعد من الربا 
ما جاء يف الصحيحني عن جابر بن عبد اهلل قال: »كان يل عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حق 
اهلل من حديث طويل  عبد  بن  أيضا عن جابر  الصحيحني  وزادين«، ويف  فقضاين 

* فتوى رقم: 17 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وفيه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »يا جابر، أتبيع مجلك هذا؟ قلت: نعم، فاشتاه مني 
بأوقية، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص لبالل: يا بالل، أعطه أوقية من ذهب وزده« يقول جابر: فأعطاين 
بالل أوقية من ذهب وزادين قرياطا، وأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب رافع 
É »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص استسلف من رجل َبكًرا -أي: مجال يف الثالثة من عمره-، 
فقدمت عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إبل الصدقة فأمرين أن أعطي الرجل َبكَره، فقلت: يا رسول 
اهلل: مل أجد يف إبل الصدقة إال خيارا رباعيا -أي مجال سنه ست سنني-، فقال: أعطه 
إياه، فإن خريكم أحسنكم قضاء«، وروى البزار والبيهقي عن أيب هريرة قال: »أتى 
صاعا-  ثالثني  -أي  وسق  نصف  ملسو هيلع هللا ىلص  منه  استسلف  قد  يتقاضاه  رجل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
فأعطاه وسقا -أي أعطاه ستني صاعا-، وقال له: نصف وسق لك ونصف وسق 
من عندي«، فهذه النصوص تدل داللة واضحة عىل أن الزيادة عىل رأس املال يف 
املوزونات ال بأس هبا ما دامت هذه  أو  األموال أو يف احليوانات أو يف املكيالت 
الزيادة قد صدرت عن طيب نفس وبال أية رشوط، وقوهلم: »كل قرض جر نفعا 
فهو ربا« هذا القول قاعدة فقهية وليس حديثا نبويا عىل الصحيح، قالوا: والقرض 
إذا جر نفعا يكون من باب الربا املحرم إذا اشرتط املقرض عىل املقرتض زيادة معينة 
عىل رأس املال عند اسرتداده، أو إذا كان القرض مصحوبا باالستغالل وسوء النية، 
أما إذا كانت الزيادة قد صدرت عن طيب نفس وبال أية رشوط، ومل يصاحبها يشء 
مما حرمه اهلل تعاىل فال بأس هبا وال مانع منها، ويف احلديث الصحيح: »إنام األعامل 

بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ه�����ت��ت �ا �ل�حب �ت�عر�ت���ب ر�ب�ا ا
املبـــــادئ

ر عني دينك وأزيدك  1- رب�ا اجلاهلي�ة له أوصاف كثرية منها قول املدين لدائنه: أخِّ
عن مالك. وهو حمرم رشعا.

2- ربا سيدنا العباس Éالوارد يف احلديث الرشيف ال خيتلف عن ربا اجلاهلية.

الســـــؤال
ما املقصود بربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه؟ وهل كان ربا العباس 

خيتلف عن ربا اجلاهلية؟

اجلواب
رأيناهم  واملحدثني  واملفرسين  الفقهاء  من  العلامء  أقوال  إىل  رجعنا  ما  إذا 
بتحريمه  الكريم  القرآن  نزل  اجلاهلية والذي  الذي كان شائعا يف  الربا  قد فرسوا 
التي وضحت معنى  اجلامعة  العبارات  لفظها ومعناها، ومن  متقاربة يف  بعبارات 
الربا الذي كان شائعا يف اجلاهلية قول اإلمام ابن جرير عند تفسريه لقوله تعاىل: 
{ ]آل عمران: 130[،  َضَٰعَفةاٗ ا مُّ ۡضَعٰفاٗ

َ
اْ أ ُكلُواْ ٱلّرَِبوٰٓ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

مال  الرجل  عىل  له  يكون  كان  منهم  الرجل  أن  جاهليتهم  يف  للربا  أكلهم  »وكان 
ر عني  إىل أجل، فإذا حل األجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه املال: أخِّ
دينك وأزيدك عن مالك، فيفعالن ذلك فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة فنهاهم 
اهلل تعاىل يف إسالمهم عنه«. تفسري ابن جرير ج�4 ص59، وقد نقل الشيخ رشيد 
رضا -رمحه اهلل- يف كتابه الربا واملعامالت يف اإلسالم من ص 85 إىل ص 122، 

* فتوى رقم: 18 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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مجلة من النصوص التي قاهلا العلامء يف معنى ربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه 
ومنها قوله:

أ- قال اإلمام أبو بكر اجلصاص احلنفي: »والربا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنام كان قرض الدراهم والدنانري إىل أجل بزيادة عىل مقدار ما استقرض 

عىل ما يرتاضون له«.

ب- وقال اإلمام ابن رشد املالكي: »وكان ربا اجلاهلية يف الديون أن يكون 
للرجل عىل الرجل الدين فإذا حل، قال له: أتقيض أم تريب؟ فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك 

ما أنزل«.

ج- وقال اإلمام النووي الشافعي: »إن التحريم الذي يف القرآن للربا إنام 
الزيادة يف  التأخري وطلب  أي:  النسيئة  ربا  اجلاهلية من  ما كان معهودا يف  يتناول 
املال بزيادة األجل، وكان أحدهم إذا حل أجل دينه ومل يوفه الغريم أضعف له املال 

وأضعف األجل، ثم يفعل ذلك عند األجل اآلخر«.

يكون  أن  هو  فيه  شك  ال  الذي  »الربا  حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  وقال  د- 
لشخص عىل آخر دين إىل أجل، فإذا حل األجل قال له: أتقيض أم تريب؟ فإن مل 

يقض زاده يف املال وزاده هذا يف األجل«.

بربا  املقصود  يف  مذاهبهم  اختالف  عىل  الفقهاء  أقوال  من  جانب  هذا 
اجلاهلية، ومنها يتبني لنا أن ربا اجلاهلية يتمثل يف جمموعه يف أن يكون إلنسان عىل 
أزيدك  الدائن:  له  قال  الوفاء  عن  املدين  وعجز  السداد  موعد  حل  فإذا  دين  آخر 
يف األجل وتزيدين مبلغا معينا عىل أصل الدين، ويتفقان عىل ذلك، وهكذا يكون 

الشأن كلام حل موعد السداد ومل يستطع املدين قضاء ما عليه من ديون.

أما ربا العباس بن عبد املطلب É فقد ورد احلديث عنه يف خطبة حجة 
اجلاهلية  ربا  وإن  »أال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وفيها  وغريه  مسلم  اإلمام  أوردها  التي  الوداع 
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موضوع -أي مهدور- وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع 
كله«، وقد راجعت كتبا كثرية وردت فيها هذه اخلطبة فلم أجد أحدا قال إن ربا 
العباس خيتلف عن ربا اجلاهلية، ومن عنده الدليل عىل غري ذلك فليأت به. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�لر�ب�ا �م�ل �ب�ا �ل��ت�ع�ا و�ب��ت ا
�ع����ت

املبـــــادئ
1- من صور الربا املحرم: 

أ- أخرين وأزيدك عند حلول موعد الدين وعجز املدين.
ب- اشرتاط الزيادة يف رد الدين ابتداء عند اإلقراض.

ج- بيع مؤسس�ة أو رشكة مس�كنا من املساكن بعرشة آالف جنيه مثال عىل أن يدفع 
املشرتي ألف جنيه مقدما ويدفع الباقي عىل أقساط بفائدة سنوية معينة فهذه الفائدة 

من باب الربا.
2- العقوب�ة الش�ديدة التي توع�د اهلل تعاىل هب�ا املتعاملني بالربا تنطب�ق عىل الدائن 

واملدين.
3- إذا كان الدائ�ن مضط�را للتعامل بالربا ب�أن كان حصوله عىل رضوريات احلياة 
م�ن م�أكل أو مرشب أو ملبس أو دواء أو مس�كن متوقفا عىل ه�ذا التعامل ومل جيد 

وسيلة للقرض احلسن فإنه يف هذه احلالة يكون له حكم املضطر.

الســـــؤال
نريد أن نعرف بعض األمثلة للربا املجمع عىل حتريمه، وهل العقوبة تقع 

عىل الدائن واملدين؟

اجلواب
التعامل بالربا املجمع عىل حتريمه له صور من أبرزها:

* فتوى رقم: 19 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أ- أن يكون إنسان يف ضائقة مالية جتعله يف حاجة إىل رضورات احلياة فيأيت 
إىل إنسان آخر فيقول له: أرجو أن تقرضني مبلغ مائة جنيه مثال وسأدفع لك هذا 
املبلغ يف يوم كذا فيلبي هذا اإلنسان الثاين طلب اإلنسان األول، فإذا ما حل موعد 
السداد وعجز املدين عن السداد عجزا حقيقيا، قال له الدائن: إما أن تدفع حقي 
اليوم، وإما أن تدفعه بعد شهر مثال بزيادة معينة، فهذه صورة واضحة من صور 

الربا.

ب- صورة أخرى: أن يأيت إنسان حمتاج إىل رضورات احلياة فيقول آلخر: 
أرجو أن تقرضني مبلغ مائة جنيه مثال؛ ألين يف حاجة ماسة إىل هذا املبلغ، فيقول له 
هذا اآلخر: نعم، سأعطيك هذا املبلغ برشط أن ترده يل بزيادة معينة، فهذه الزيادة ربا.

بعض  تفعله  فيام  وتتمثل  املحرم،  الربا  صور  من  ثالثة  صورة  وهناك  ج- 
الرشكات أو املؤسسات من بيعها مسكنا من املساكن بعرشة آالف جنيه مثال، عىل 
بفائدة سنوية معينة  الباقي عىل أقساط  أن يدفع املشرتي ألف جنيه مقدما ويدفع 
يباع  أن  املحرمة  املعاملة  هذه  عن  احلالل  والبديل  الربا،  باب  من  الفائدة  فهذه 
عرش  عىل  مقسطا  جنيه  ألف  عرش  باثني  أو  نقدا  جنيه  آالف  بعرشة  مثال  املسكن 
ترتتب  الناس وال  احلرج عن  يرفع  بديل ميرس  عليها وهو  يتفق  بأقساط  سنوات 

عليه خسارة مادية ألحد.

فتنطبق عىل  بالربا  املتعاملني  تعاىل هبا  اهلل  توعد  التي  الشديدة  العقوبة  أما 
الدائن واملدين، أما الدائن فسبب عقوبته أنه استغل حاجة املحتاج وعجز العاجز 
بطريقة تتناىف مع اإلنسانية والرمحة، وأما املدين فإن كان غري مضطر إىل هذا التعامل 
شارك الدائن يف العقوبة؛ ألنه كان يف إمكانه أن يبتعد عن مثل هذه املعاملة، أما إذا 
كان مضطرا لذلك بأن كان حصوله عىل رضوريات احلياة من مأكل أو مرشب أو 
ملبس أو دواء أو مسكن متوقفا عىل هذا التعامل، ومل جيد وسيلة للقرض احلسن فإنه 
يف هذه احلالة يكون له حكم املضطر الذي قال اهلل تعاىل يف شأنه: }َفَمِن ٱۡضُطرَّ 
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َ َغُفورٞ رَِّحيٌم{ ]البقرة: 173[، وحالة  َغرۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱلَّ
االضطرار هذه يقدرها كل إنسان عىل حسب ظروفه الشخصية واالجتامعية، وهو 
امرئ ما نوى.  بالنيات ولكل  التقدير، واألعامل  تعاىل عن هذا  أمام اهلل  املسؤول 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ء �ا �ل����ت���صب رر�ت �م��ب ا
�ل���م����ت �ت ا و�ب�ا

�ل�ع����ت ا
املبـــــادئ

1- العقوبات التي تقررها اهليئات القضائية وحتكم هبا عىل املدين املامطل كتعويض 
للدائن ليست من قبيل الربا، وإنام هي من قبيل املحافظة عىل أموال الناس حتى ال 

يأكلها بالباطل الطامعون واملامطلون واملخادعون والكذابون.
2- أداء األموال واحلقوق ألصحاهبا من األمور التي ال يصح لعاقل أن يقرص فيها 

أو هيمل يف الوفاء هبا.
3- إن كان املدين معرسا يمهل يف قضاء دينه إىل الوقت الذي يتمكن فيه من سداد 
م�ا علي�ه من دي�ون، وإذا تصدق الدائن علي�ه ببعض ما له عليه م�ن ديون كان هذا 

التصدق خريا له من أي يشء آخر.

الســـــؤال
عالقة  هلا  املامطل  املدين  عىل  القضائية  اهليئات  ها  ُتقرُّ التي  العقوبات  هل 

بالربا؟

اجلواب
املامطل  املدين  عىل  هبا  وحتكم  القضائية  اهليئات  تقررها  التي  العقوبات 
أموال  عىل  املحافظة  قبيل  من  هي  وإنام  الربا،  قبيل  من  ليست  للدائن  كتعويض 
الناس حتى ال يأكلها بالباطل الطامعون واملامطلون واملخادعون والكذابون، ويف 
»من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل  احلديث الصحيح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
 É هريرة  أيب  عن  البخاري  وأخرج  اهلل«،  أتلفه  إتالفها  يريد  أخذها  ومن  عنه، 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يَلُّ الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته« أي مماطلة الغني يف 

* فتوى رقم: 20 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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دفع ما عليه من حقوق لغريه هي لون من الظلم الذي يبيح للحاكم حبسه وتأديبه 
ومعاقبته. 

واخلالصة أن أداء األموال واحلقوق ألصحاهبا من األمور التي ال يصح 
لعاقل أن يقرص فيها أو هيمل يف الوفاء هبا، فإذا ثبتت مماطلته وجب عىل ويل األمر 
ثبت عجزه ألسباب خارجة  إذا  أما  لِظحُلمه ومماطلته،  املناسبة  العقوبة  به  ينزل  أن 
ةٖ َفَنِظَرةٌ إَِلٰ  عن إرادته فعىل الدائن أن يطبق قول اهلل تعاىل: }ِإَون َكَن ُذو ُعۡسَ
قُواْ َخرۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن{ ]البقرة: 280[، أي وإن كان  ن تََصدَّ

َ
ةٖۚ َوأ َمۡيَسَ

املدين معرسا فأمهلوه يف قضاء دينه إىل الوقت الذي يتمكن فيه من سداد ما عليه 
من ديون، وإذا تصدقتم عليه ببعض ما لكم عليه من ديون كان هذا التصدق خريا 
الراجح. واهلل  والعقل  النافع  العلم  أهل  يعقله  أمر  آخر، وهذا  لكم من أي يشء 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ا �تو�ب و�مو�ث�����ت �ل�د ��ت��ب ا ر�ت ك�ا �حب
أ
ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- م�ا يؤخ�ذ من املدين كأجرة ملن يقوم بكتابة الدي�ون أو توثيقها يعد خارجا عن 

دائرة التعامل بالربا بناء عىل رشيعة التوثيق للديون.
2-مطالبة املدين بأجرة هذا التوثيق س�واء أكان الدائن ش�خصا طبيعيا كاإلنس�ان 
أم معنوي�ا كاهليئ�ات والبنوك عمل ال بأس به متى ت�م االتفاق عىل ذلك بني الدائن 

واملدين بطريقة ال قرس معها وال إكراه وال ظلم.

الســـــؤال
هل ما يؤخذ من املدين كأجرة ملن يقوم بكتابة الديون أو توثيقها له عالقة 

بالربا؟

اجلواب
ما يؤخذ من املدين كأجرة ملن يقوم بكتابة الديون أو توثيقها يعد خارجا 
عن دائرة التعامل بالربا بناء عىل رشيعة التوثيق للديون، ومطالبة املدين بأجرة هذا 
والبنوك  كاهليئات  معنويا  أم  كاإلنسان  طبيعيا  شخصا  الدائن  أكان  سواء  التوثيق 
هذه املطالبة عمل ال بأس به متى تم االتفاق عىل ذلك بني الدائن واملدين بطريقة 
املصارف والبنوك  تأخذه  ما  أن  فإننا نرى  إكراه وال ظلم؛ ولذا  ال قرس معها وال 
وغريها من املتعاملني معها وتنص عىل أنه أجور مرصفية أو مرصوفات إدارية ليس 
من باب الربا ما دام ما تأخذه جتيزه القوانني والنظم واللوائح التي قررهتا الدولة، 
وما دامت البنوك أو غريها عندما تأخذ هذه املبالغ تقدم يف نظريها خدمات فعلية 
فإنه من املعروف عقال ورشعا أن أخذ أجر معني يف مقابل عمل معني أمر ال بأس 

* فتوى رقم: 21 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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به وال حرج فيه ما دام هذا األخذ يف حدود احلق والعدل، وقد قرر بعض الفقهاء 
إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن  ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ أن كتابة الديون واجبة؛ لقوله تعاىل: }َيٰٓ

أجره  يأخذ  أن  للكاتب  جيوز  وأنه   ،]282 ]البقرة:  فَٱۡكُتُبوهُ{  َسّماٗ  مُّ َجٖل 
َ
أ إَِلٰٓ 

من املدين، ومما ال شك فيه أن إجراءات اإلقراض واالسرتداد يقوم هبا موظفون 
حيتاجون إىل أجور يف مقابل أعامهلم، والعقالء من الناس دائام حيبون أن يسريوا يف 
حياهتم عىل الطريق املستقيم الذي ال يظلمون معه غريهم وال يظلمون من غريهم. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�لر�ب�ا �ت �ع���ل ا
�ب��ت ��ب ع�ا ح��ل�م الاأ

املبـــــادئ
1- مب�ارشة األعامل الت�ي تتعلق بالربا من كتابة وغريها إعانة عىل ارتكاب املحرم، 

وكل ما كان كذلك فهو حمرم رشعا.

الســـــؤال
سأل أ. ع. ح. قال: أنا كاتب ببنك التسليف الزراعي، فهل عيل حرمة يف 
هذا، أو الدين حيرم عيل االشتغال؟ علام بأين غري حمتاج إليه يف معيشتي، وأن مجيع 

أعامل البنك تقوم عىل الفوائد والربا، وذلك مما حرمه الرشع.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الربا حمرم رشعا بنص الكتاب والسنة 
وبإمجاع املسلمني، ومبارشة األعامل التي تتعلق بالربا من كتابة وغريها إعانة عىل 
 É ارتكاب املحرم، وكل ما كان كذلك فهو حمرم رشعا، وروى مسلم عن جابر
الربا، ومؤكله،  آكل  لعن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  »أن رسول  أيب جحيفة:  والبخاري من حديث 
وكاتبه، وشاهديه« واللعن دليل عىل إثم َمن ذكر يف احلديث الرشيف. وهبذا علم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 574 سجل: 54 بتاريخ: 16/ 9/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ت �أ�د �ا اع �ب����ب �ت�د اأ
املبـــــادئ

1- الفوائ�د ع�ىل امل�ال امل�ودع يف البن�ك ربا حم�رم قطعا بالكت�اب والس�نة وإمجاع 
املسلمني.

2- أخ�ذ امل�ال امل�ودع بفائ�دة وإعط�اؤه للغ�ري يف دار اإلس�الم خمال�ف للرشيع�ة 
اإلسالمية.

3- جي�ب ع�ىل اآلخذ لفائدة املال املودع يف البن�ك أن يتصدق هبا عىل الفقراء، إذا مل 
يمكن ردها إىل من أخذت منه.

الســـــؤال
املنزيل  التعاون  رشكة  تسمى  القاهرة  بمدينة  رشكة  توجد  يأيت:  بام  سئل 
ملوظفي احلكومة بالقاهرة من ضمن قانوهنا أن تودع كل نقودها يف بنك من البنوك 
املوجودة بمرص، وجرت عادة هذا البنك أن يستعمل نقوده يف التسليف، وبام أنه 
يف العادة أن مثل هذه النقود يؤخذ عنها فوائد بواقع ثالثة ونصف يف املائة سنويا، 
الذي  مبلغها  عىل  فوائد  تقريبا  جنيهات  تسعة  مبلغ  عىل  الرشكة  حتصلت  وبذلك 
أودعته يف البنك عن سنة 1913. فام قولكم دام فضلكم يف هذه الفوائد، هل هي 
موافقة للرشيعة )السمحة( أم ال؟ وإن كانت غري موافقة فام الذي يصح عمله فيها 

رشعا؟ وتفضلوا بقبول فائق احتامايت. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن هذه الفوائد يف مثل ما ذكر ربا حمرم قطعا 
بالكتاب والسنة وإمجاع املسلمني، وحينئذ يكون أخذها وإعطاؤها يف دار اإلسالم 

* فتوى رقم: 46 سجل: 9 بتاريخ: 16/ 4/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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خمالفا للرشيعة اإلسالمية، فإذا أخذها وأمكن ردها ملن أخذت منه وجب رشعا 
ردها إليه، فإن مل يردها كان اآلخذ عاصيا، وملكها ملكا خبيثا بقبضها، وجيب عليه 
أن يتصدق هبا عىل الفقراء، كام أنه إذا مل يمكن ردها عىل من أخذت منه يتصدق هبا 

عىل الفقراء أيضا.

J
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�ت ا �ل��������ب�د �أ�د ا وا
��ب

املبـــــادئ
1- فوائد السندات حرام رشعا.

الســـــؤال
سأل األستاذ ت. م. ح. قال:

عنها  تدفع  التي  القطن  قرض  سندات  بعض  والدي  املرحوم  عن  ورثت 
احلكومة فوائد، فهل هذه الفوائد تعترب من أنواع الربا التي حرمها املوىل عز وجل 

يف كتابه احلكيم؟

اجلواب
اهلل  الذي حرمه  الربا  الفوائد من  أن هذه  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 

سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 394 سجل: 52 بتاريخ: 6/ 4/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ل��������حر�م��ت �أ�د ا وا
�ل����ب  �ب�ا

ت
� �ل��ت���ص�د ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - أخذ الفوائد عىل األموال املودعة يف البنوك حرام.

2 - التصدق بفوائد األموال املودعة بالبنوك ال يقبلها اهلل تعاىل ويأثم صاحبها.

الســـــؤال
سأل ع. م. قال:

أن  أعتقد  فائدة؛ ألين  بدون  البنوك  بنك من  أودعته يف  النقود  مبلغ من  يل 
الفائدة حرام مهام كانت قليلة، وأعلم أن اهلل تعاىل يمحق الربا، وقد منَّ اهلل تعاىل 
الناس بأن آخذ  الفقراء واملساكني، وقد أشار عيلَّ بعض  التصدق عىل  عيلَّ بحب 
الفائدة من البنك وأتصدق هبا كلها عىل الفقراء، وال حرمة يف ذلك. فأرجو التكرم 
بإفتائي عام إذا كان أخذ الفائدة من البنك ملحض التصدق هبا فيه إثم وحرمة أم ال؟ 
وهل وضعها يف جيبي أو يف بيتي إىل أن يتم توزيعها عىل الفقراء فيه إثم وحرمة أم 

ال؟ أرجو اإلفادة.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن أخذ فوائد عىل األموال املودعة بالبنوك 
من قبيل أخذ الربا املحرم رشعا وال يبيح أخذه قصد التصدق به إلطالق اآليات 
أن  يف  املسلمني  علامء  بني  خالفا  نعلم  وال  الربا،  حتريم  عىل  الدالة  واألحاديث 
الربا حمرم رشعا عىل أي وجه كان. هذا وال يقبل اهلل تعاىل هذه الصدقة؛ بل يأثم 
صاحبها كام تدل عىل ذلك أحاديث كثرية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد جاء يف كتاب 

* فتوى رقم: 556 سجل: 52 بتاريخ: 20/ 5/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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جامع العلوم واحلكم البن رجب ما نصه: »وأما الصدقة باملال احلرام فغري مقبولة 
بغري  صالة  اهلل  يقبل  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   Ñ عمر  ابن  عن  مسلم  صحيح  يف  كام 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  Éعن  أيب هريرة  الصحيحني عن  طهور وال صدقة من غلول«، ويف 
قال: »ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب -وال يقبل اهلل إال الطيب- إال أخذها 
الرمحن بيمينه... إىل آخر احلديث« ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل عن ابن مسعود 
Éعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يكتسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك فيه، وال 
يتصدق به فيتقبل منه، وال يتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل النار؛ إن اهلل ال يمحو 
السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ باحلسن، إن اخلبيث ال يمحو اخلبيث«، ويروى 
من حديث دراج عن ابن حجرية عن أيب هريرة Éعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من كسب 
ماال حراما فتصدق به مل يكن له فيه أجر وكان إرصه -إثمه وعقوبته- عليه« خرجه 
ابن حبان يف صحيحه ورواه بعضهم موقوفا عىل أيب هريرة. ويف مراسيل القاسم 
رمحه  به  فوصل  مأثم  من  ماال  أصاب  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  خميمرة  ابن 
وتصدق به -لعلها أو تصدق به- أو أنفقه يف سبيل اهلل مجع ذلك مجيعا، ثم قذف 
من  مثل  جعال  »أهنام  ميرسة:  بن  ويزيد  الدرداء  أيب  وروي عن  جهنم«،  نار  به يف 
أصاب ماال من غري حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة«، وسئل 
ابن عباس Ñ عمن كان عىل عمل فكان يظلم ويأخذ احلرام ثم تاب، فهو حيج 
ويعتق ويتصدق منه فقال: »إن اخلبيث ال يكفر اخلبث« وكذا قال ابن مسعود ريض 
اهلل عنه: »إن اخلبيث ال يكفر اخلبيث، ولكن الطيب يكفر اخلبيث«، وقال احلسن: 
»أهيا املتصدق عىل املسكني ترمحه ارحم من قد ظلمت«. وبام ذكرنا علم اجلواب 

عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ء ��ب�ب�ك �ا �ب���ث اأ
املبـــــادئ

1- الرشكات املسامهة جائزة رشعا عند مجيع األئمة، ولكن جيب أال يستعمل رأس 
ماهلا بفائدة أو ربا، أو بيع أو رشاء يشء حمرم يف الرشيعة اإلسالمية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1035 سنة 1959 املتضمن أهنم يف السودان 
أن  السائل  بلغ  الشعب، وقد  فيها عامة  بأسهم يشتك  بنك جتاري  إنشاء  يريدون 

اإلمام الشيخ حممد عبده قد أصدر فتوى يف الرشكة.

هذا  يف  اإلفتاء  دار  برأي  مشفوعة  الفتوى  هذه  من  صورة  السائل  وطلب 
الشأن.

اجلواب
 1321 سنة  صفر   4 بتاريخ  الصادرة  عبده  حممد  الشيخ  فتوى  صورة  إن 

واملسجلة برقم 137 متتابعة جزء 3 نصها:

»سأل جناب املسيو هور روسل يف رجل يريد أن يتعاقد مع مجاعة -رشكة 
ليعملوا  أقساط معينة  ماله اخلاص عىل  يدفع هلم ماال من  أن  اجلريثام مثال- عىل 
فيه بالتجارة، واشرتط معهم أنه إذا قام بام ذكر وانتهى أمر االتفاق املعني بانتهاء 
األقساط املعينة وكانوا قد عملوا يف ذلك املال وكان حيا فيأخذ ما يكون له من املال 
مع ما خيصه من األرباح، وإذا مات يف أثناء تلك املدة فيكون لورثته أو ملن له حق 

الوالية يف ماله أن يأخذوا املبلغ تعلق مورثهم مع األرباح.

* فتوى رقم: 276 سجل: 88 بتاريخ: 4/ 7/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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فهل مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيدا ألربابه بام ينتجه من ربح هلم جائز 
رشعا؟ نرجو التكرم باإلفادة.

عىل  اجلامعة  وهؤالء  الرجل  ذلك  بني  التعاقد  هذا  مثل  صدر  لو  أجاب: 
انتهاء األقساط  الصفة املذكورة كان ذلك جائزا رشعا، وجيوز لذلك الرجل بعد 
والعمل يف املال وحصول الربح أن يأخذ -لو كان حيا- ما يكون له من املال مع ما 
خيصه يف الربح، وكذا جيوز ملن يوجد بعد موته من ورثته أو من له والية الترصف 

يف ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من املال مع ما أنتجه من الربح.

واهلل تعاىل أعلم«.

املسامهة جائزة رشعا عند مجيع  أن رشكات  يكون معلوما  أن  هذا وجيب 
األئمة، وقد أفتى هبا املفتون، ونظمها وأسسها بأنواعها موجودة بتفصيل يف كتب 
الفقه مجيعا، إال أنه جيب أن ال يستعمل ماهلا بفائدة أو ربا أو بيع أو رشاء يشء حمرم 

يف الرشيعة اإلسالمية.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل�مت�مب���م��ت��ت �ت ا ا �ب��ت و��������ب�د ا رب
�ل�حب و�ب ا

دب
أ
�ت ا

ل ��ب �ل���م�ا ر ا ��س��مت�مث���م�ا ا
املبـــــادئ

1 - قيام البنك باس�تثامر أموال األفراد حس�ب رغبتهم إنام ه�و من باب الوكالة يف 
أمر خاص برشوط حمددة.

2 - أذون اخلزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابتة من باب 
القرض بفائدة التي حرمتها الرشيعة اإلسالمية أيا كان املقرض واملقرتض ألهنا من 

باب الربا رشعا.
3 - رغبة املس�تثمرين وحرصهم عىل الكس�ب احلالل يس�تلزم أال تستغل أمواهلم 

ل فيه. كِّ عىل غري رغبتهم حتى ال خيرج البنك عن حدود ما وحُ

الســـــؤال
طلب بنك مرص اإلدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف بكتابه املقيد برقم 
59/ 1979 املتضمن أن كثريا من أبناء اجلاليات املرصية بالبالد العربية طلبوا من 
اكتتاهبم فيها برشط أال تستغل  يتم  تتوىل إصدار شهادات استثامر  البنك أن  إدارة 
هذه األموال يف اإلقراض أو يف أعامل ربوية وغري حمددة حتى تكون إسالمية املنبع 
وال شبهة يف عوائد استثامرها. وأن البنك يقوم حاليا بإعداد مرشوع يسمح باستثامر 

هذه األموال يف أعامل بعيدة عن شبهة الربا تتلخص يف اآليت:

أ- ختصيص جزء مما يملكه البنك يف أسهم الرشكات املساهم فيها حيث ال 
ختضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الرشكات تقوم باألعامل التجارية أو الصناعية 

وليست يف أعامل االئتامن أو اإلقراض.

* فتوى رقم: 250 سجل: 105 بتاريخ: 14/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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املالية  املمتازة من سوق األوراق  الرشكات  ب- رشاء بعض األسهم من 
واخلاصة بالعمليات التجارية أو الصناعية.

ج- ختصيص جزء من أسهم الرشكات اجلديدة التي يقوم البنك بتأسيسها 
هلذه  واستكامال  املالية،  العمليات  عن  بعيدا  والتجارة  الصناعة  يف  تتعامل  والتي 
املرشوعات التي ينوي البنك إنشاءها رأت إدارة البنك استطالع رأي دار اإلفتاء 

بالنسبة إلمكانية رشاء األنواع اآلتية وإضافتها إىل األنواع املشتاة لنفس الغرض:

بمعدل  البنوك وهي  فيها  الدولة وتكتتب  التي تصدرها  اخلزانة  أذون   -1
فائدة ثابت.

2- سندات التنمية التي تصدرها الدولة وتساهم البنوك يف رشاء جزء كبري 
منها وهي بمعدل فائدة ثابت، عىل أن يوضع يف االعتبار أن للدولة بام هلا من حق 
يزيد  بام  السيادية واخلدمية  املختلفة  اإليرادات  املواطنني عىل  السيادة احلصول من 
عن املعدالت التي متنحها للمشتكني يف هذه السندات أو األذونات. كام أهنا ليست 
عرضة للخسارة مما جيعل االشتاك يف رشاء هذه السندات أو األذونات بعيدا عن 

شبهة احلرام أو الربا.

اجلواب
عن  البعد  إىل  متجهة  املستثمرين  املرصيني  هؤالء  رغبة  أن  الظاهر  إن 
الرغبة  املهمة يف حدود هذه  يقوم هبذه  البنك حني  الربوية، وأن  املالية  املعامالت 
يكون عمله من باب الوكالة من أمر خاص برشوط حمددة، وملا كان البنك يستطلع 
الرأي الرشعي يف إمكانية استغالل أموال هؤالء يف رشاء أذون اخلزانة التي تصدرها 
الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت وكذلك يف رشاء سندات التنمية 
وهي بمعدل فائدة ثابت، وملا كانت أذون اخلزانة وسندات التنمية التي تصدرها 
الدولة بمعدل فائدة ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الرشيعة اإلسالمية 
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الربا  باب  من  املقرتض؛ ألهنا  أو  املقرض  كان  أيا  املحددة  الفائدة  ذات  القروض 
املحرم رشعا بالكتاب والسنة واإلمجاع، فإن حتقيق رغبة املستثمرين وحرصهم عىل 
الكسب الرشعي الذي أحله اهلل يستلزم أال تستغل أمواهلم عىل غري رغبتهم يف هذه 
األذون والسندات، وإنام تستغل يف املرشوعات غري الربوية كاملبينة بكتاب البنك 

وحتى ال خيرج البنك عن حدود وكالته هلؤالء يتعني االلتزام بام رغبوا فيه.

J
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�ل�مب��بوك ر�ب�ا� ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- اس�تثامر البنك لأموال يف مش�اريع صناعية، ورصفه األرباح املحققة عىل محلة 
دفاتر االستثامر دون حتديد نسب للربح مقدما جائز رشعا وخاٍل من الربا الحتامل 

الربح واخلسارة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 298 سنة 1979 املتضمن أن السائل يطلب 
االستثامر،  دفاتر  حلملة  االجتامعي  نارص  بنك  يرصفها  التي  األرباح  عن  اإلفادة 
ويقول يف طلبه: إن إدارة البنك أفادته بأهنا تستثمر هذه األموال يف مشاريع صناعية 
الدفاتر دون حتديد نسب للربح، فهل  فقط، ثم ترصف األرباح املحققة عىل مجلة 

هذه األرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا؟ وما احلكم الرشعي يف ذلك؟

اجلواب
يف  األموال  يستثمر  البنك  أن  من  بسؤاله  السائل  ذكر  كام  احلال  كان  إذا 
دفاتر االستثامر دون حتديد  املحققة عىل محلة  األرباح  مشاريع صناعية، ويرصف 
نسب معينة للربح مقدما، فإن هذا التعامل جائز رشعا؛ ألنه استثامر لأموال دون 
حتديد للربح سلفا، وهبذا خيلو هذا التعامل من الربا الذي حيرمه الرشع اإلسالمي؛ 

إذ الربح يف هذه احلالة حمتمل واخلسارة كذلك حمتملة.

وهبذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

 

* فتوى رقم: 259 سجل: 113 بتاريخ: 18/ 10/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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مار
��س��مت�ث �ت الا ا د ���ا �أ�د ����ث ع�ا

املبـــــادئ
1 - ح�رم اإلس�الم الربا بنوعي�ه -ربا الزيادة وربا النس�يئة- وه�ذا التحريم ثابت 
بالق�رآن الكريم والس�نة الرشيفة وإمجاع أئمة املس�لمني منذ صدور اإلس�الم حتى 

اآلن.
2 - الوص�ف القانوين الصحيح لش�هادات االس�تثامر بأهنا ق�رض بفائدة، يدخلها 
يف نط�اق الفائ�دة املح�ددة مقدما التي حرمته�ا نصوص الرشيع�ة وجعلتها من ربا 

الزيادة.
3 - الق�ول بأن ه�ذه الفائدة تعترب مكاف�أة من ويل األمر قول غري صحيح بالنس�بة 

للشهادات ذات العائد املحدد مقدما.
4 - الشهادات ذات اجلوائز دون الفوائد تدخل يف نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه 

بعض الفقهاء.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 199 سنة 1979 املطلوب به اإلفادة عام إذا 
كان عائد شهادات االستثامر حالال أو حراما، وهل يعترب هذا العائد من قبيل الربا 
املحرم، أو هو مكافأة من ويل أمر يف مقابل تقديم األموال للدولة الستغالهلا يف إقامة 

املرشوعات التي تعود عىل األمة بالنفع؟

* فتوى رقم: 288 سجل: 113 بتاريخ: 29/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
التحريم  وهذا  النسيئة،  وربا  الزيادة  ربا  بنوعيه  الربا  حرم  اإلسالم  إن 
ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة وبإمجاع أئمة املسلمني منذ 
صدر اإلسالم حتى اآلن، وملا كان الوصف القانوين الصحيح لشهادات االستثامر 
الفائدة  بأن  تقيض  والسنة  القرآن  يف  الرشيعة  نصوص  وكانت  بفائدة،  قرض  أهنا 
املحددة مقدما من باب ربا الزيادة املحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد 
التوفري أو اإليداع بفائدة تدخل يف نطاق ربا الزيادة ال حيل للمسلم االنتفاع به، أما 
القول بأن هذه الفائدة تعترب مكافأة من ويل األمر فإن هذا النظر غري وارد بالنسبة 
للشهادات ذات العائد املحدد مقدما ال سيام وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا يف 
املائة، وقد جيري هذا النظر يف الشهادات ذات اجلوائز دون الفوائد وتدخل يف نطاق 

الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��تر
�ل��تو��ب �تر ا ��ب�ا " ود ر ��ب��أ��ت "�ب ��س��مت�مث���م�ا �ت الا ا د ���ا �أرب ����ث وا �حب

املبـــــادئ
1 - جوائز ش�هادات االستثامر من الفئة )ج( وجوائز دفاتر التوفري تدخل يف نطاق 

الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء.
2 - الفائدة املحددة مقدما لبعض أنواع الشهادات وعىل املبالغ املدخرة حرام، ألهنا 

من باب ربا الزيادة املحرم رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 108 سنة 1979 املتضمن:

فئة  من  االستثامر  عليها أصحاب شهادات  التي حيصل  اجلوائز  أوال: هل 
»ج« حالل أم حرام؟

ثانيا: السائل لديه دفاتر توفري يف بنك اإلسكندرية باسم أوالده، وقد تنازل 
عن الفائدة؛ ألهنا ربا حمرم، ولكن البنك جيري عىل الدفاتر سحبا شهريا بجوائز هلا، 

فام هو احلكم الرشعي هلذه اجلوائز؟

اجلواب
إن اجلوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات االستثامر من الفئة 
»ج« وللمدخرين يف دفاتر التوفري تدخل يف نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض 
الفقهاء، أما الفائدة املحددة مقدما لبعض أنواع شهادات االستثامر األخرى وعىل 
ربا  باب  املحرمة؛ ألهنا من  فهي  املائة  بواقع كذا يف  التوفري  بدفاتر  املدخرة  املبالغ 

* فتوى رقم: 298 سجل: 113 بتاريخ: 10/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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عن  اجلائزة  عىل  حيصل  أن  للسائل  يباح  فإنه  ذلك  كان  ملا  رشعا،  املحرم  الزيادة 
شهادات االستثامر فئة »ج« أو عن دفاتر التوفري، أما الفوائد فإهنا حمرمة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�مب��بوك  �ب�ا
ع��ت �ل����ود ل ا �موا

أ
�ت ع��ل� الا �لربك�ا ا

املبـــــادئ
1 - االس�تثامر بإي�داع األموال يف البن�وك بفائدة حمددة مقدما، أو برشاء ش�هادات 
االس�تثامر ذات الفائدة املحددة مقدما ق�رض بفائدة، وهي هبذا الوصف تكون من 

ربا الزيادة املحرم رشعا.
2 - االس�تثامر دون حتديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح واخلس�ارة كل 

عام جائز وحالل رشعا.
3 - جت�ب ال�زكاة يف رأس امل�ال أو الربح احلالل متى بلغ نصاب�ا وهو ما يقابل 85 

جراما من الذهب عيار 21 مع توافر باقي الرشوط بواقع 2.5 يف املائة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 36 لسنة 1978 املتضمن أن السائل عنده 
مال يودع بعضه يف شهادات استثامر البنك األهيل، ويودع البعض اآلخر يف حساب 
بالنسبة  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب  االجتامعي.  نارص  بنك  يف  استثامري 
الدين يف  بيان رأي  البنكني، كام يطلب  املبلغني املودعني يف كل من  لعائد كل من 
أم  املودع،  املال  بالبنكني، وهل حتسب عىل رأس  املودعة  املبالغ  الواجبة يف  الزكاة 

عىل العائد الذي حيصل عليه السائل من البنكني؟

اجلواب
االستثامر بإيداع األموال يف البنوك بفائدة حمددة مقدما أو برشاء شهادات 
الفائدة  تكون  الوصف  بفائدة، وهبذا  مقدما قرض  املحدد  الفائدة  ذات  االستثامر 

* فتوى رقم: 301 سجل: 113 بتاريخ: 12/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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من ربا الزيادة املحرم رشعا، أما االستثامر دون حتديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا 
املضاربة  عقد  نطاق  يف  يدخل  ألنه  رشعا؛  جائز  عام  كل  واخلسارة  الربح  لواقع 
الرشعية، والربح واستثامر األموال هبذا الطريق حالل، ومن هذا يتضح أن العائد 
من االستثامر بالطريق األول حرام باعتبار أن فائدة الشهادات حمددة مقدما فهي 
من ربا الزيادة، وبالطريق اآلخر حالل باعتبار أن الربح غري حمدد بل يتبع الواقع 
بالتصدق  املحرمة  الفائدة  من  يتخلص  أن  املسلم  ويتعني عىل  ربح وخسارة،  من 
هبا، وال جتب عليها زكاة، هذا والزكاة جتب يف رأس املال والربح احلالل إذا بلغ 
املجموع قيمة النصاب الرشعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 
وذلك بواقع ربع العرش أي 2.5% مع توافر باقي رشوط وجوب الزكاة يف املال، 
َدَقُٰت{  ٱلصَّ }إِنََّما  آية:  املبينة يف  الثامنية  األصناف  بعض  الزكاة عىل  وترصف 

]التوبة: 60[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�مب��بوك �أ�د ا وا
��ب

املبـــــادئ
1- الفائ�دة املح�ددة التي ترصفه�ا البنوك نظري إيداع األموال هب�ا هي من قبيل ربا 

الزيادة املحرم رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 376 لسنة 1979 املتضمن أن املصارف يف 
أفتى  أو 13% وقد  أو 8.5  مبلغا قدره 7.5  مائة  فائدة سنوية لكل  تعطي  مرص 
املصارف  األفراد ولكنه مع  ليس مع  التعامل  إن  العلامء بجواز ذلك حيث  بعض 

التي تتبع احلكومة. وطلب السائل اإلفادة عن حكم هذه الفائدة.

اجلواب
ِي  ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن إِلَّ َكَما َيُقوُم ٱلَّ

ۡ
ِيَن يَأ قال اهلل تعاىل: }ٱلَّ

َحلَّ 
َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ نَّ

َ
ۚ َذٰلَِك بِأ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ

ّبِهِۦ فَٱنَتَهٰ فَلَُهۥ َما َسلََف  ْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ ٱلَّ
وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق  ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ِۖ َوَمۡن َعَد فَأ ۥٓ إَِل ٱلَّ ۡمُرهُ

َ
َوأ

ثِيٍم{ ]البقرة: 275- 276[، 
َ
اٍر أ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدَقِٰتۗ َوٱلَّ ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ ٱلَّ

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب يدا بيد، والفضل ربا«. ومن هذه النصوص 
الرشعية وغريها يكون الربا حمرما سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة، وملا كان إيداع 
املال بالبنوك نظري فائدة حمددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه 
الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة املحرم رشعا، وبالتايل تصبح ماال خبيثا ال حيل 

* فتوى رقم: 318 سجل: 113 بتاريخ: 22/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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التعامل  هذا  بأن  القول  أما  بالصدقة،  منه  التخلص  وعليه  به،  االنتفاع  للمسلم 
ليس بني األفراد ولكن مع املصارف التي تتبع احلكومة فإن الوصف القانوين هلذه 
املعامالت قرض بفائدة ال خيتلف يف مجيع األحوال ومل يرد يف النصوص الرشعية 
يكون  أن  املسلم  وعىل  الدولة،  وبني  بينهم  الربا  وبني  األفراد  بني  الربا  بني  تفرقة 

كسبه حالال يرىض عنه اهلل واالبتعاد عن الشبهات. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر ��س��مت�مث���م�ا �ت ا ا د ���ا ����ث
املبـــــادئ

1 - الرب�ا بقس�ميه رب�ا الزي�ادة وربا النس�يئة حم�رم رشعا بالق�رآن والس�نة وإمجاع 
املسلمني.

2 - ش�هادات االستثامر ذات الفائدة املحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكل 
قرض بفائدة حمرم رشعا.

3 - ش�هادات االس�تثامر من الفئ�ة )ج( ذات اجلوائز تدخ�ل دون الفائدة يف نطاق 
الوعد بجائزة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 166 لسنة 1980 املتضمن أن السائل قام 
برشاء شهادات استثامر من النوعني أ، ج ذات اجلوائز. وطلب اإلفادة عن رأي الدين 
والرشع يف كل نوع منهام؛ ألنه قرأ يف اجلرائد أن شهادات االستثامر من النوعني "أ، 
هو  فام  حالل.  اجلوائز  ذات  "ج"  النوع  وأن  آخرون،  وحرمها  فريق  أحلها  ب" 

رأي الرشع يف ذلك؟

اجلواب
ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن إِلَّ َكَما 

ۡ
ِيَن يَأ يقول اهلل يف كتابه الكريم: }ٱلَّ

ِمۡثُل  ٱۡلَۡيُع  َما  إِنَّ قَالُٓواْ  ُهۡم  نَّ
َ
بِأ َذٰلَِك   ۚ ٱلَۡمّسِ ِمَن  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ َيَتَخبَُّطُه  ِي  ٱلَّ َيُقوُم 

فَٱنَتَهٰ  ّبِهِۦ  رَّ ّمِن  َموِۡعَظةٞ  َجآَءهُۥ  َفَمن   ْۚ ٱلّرَِبٰوا َم  وََحرَّ ٱۡلَۡيَع   ُ ٱلَّ َحلَّ 
َ
َوأ  ْۗ ٱلّرَِبٰوا

ُهۡم فِيَها  ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ َوَمۡن َعَد   ِۖ إَِل ٱلَّ ۥٓ  ۡمُرهُ

َ
َوأ َسلََف  َما  فَلَُهۥ 

* فتوى رقم: 43 سجل: 115 بتاريخ: 2/ 8/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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ثِيٍم{ 
َ
اٍر أ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدَقِٰتۗ َوٱلَّ ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق ٱلَّ َخِٰلُ

]البقرة: 275- 276[، ويقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فيام روي عن أيب سعيد قال: قال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر 
بالتمر، وامللح بامللح، مثال بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ واملعطي 
فيه سواء« رواه أمحد والبخاري، ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا 
كان  ملا  املسلمني،  وبإمجاع  والسنة  القرآن  من  النصوص  هبذه  رشعا  حمرم  الزيادة 
القرض  قبيل  من  مقدما  املحددة  الفائدة  ذات  االستثامر  شهادات  وكانت  ذلك 
املحددة  الفوائد  تدخل  ثم  ربا حمرما، ومن  بفائدة حمددة  بفائدة، وكان كل قرض 
النصوص  تلك  بمقتىض  رشعا  املحرم  الزيادة  ربا  يف  االستثامر  لشهادات  مقدما 
الفائدة فتدخل  الفئة »ج« ذات اجلوائز دون  أما شهادات االستثامر من  الرشعية، 
يف نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، ومن ثم تصبح قيمة اجلائزة من 
املباحات رشعا؛ ملا كان ذلك كان مباحا للسائل أن حيصل عىل اجلائزة من شهادات 
االستثامر فئة »ج«، أما فوائد شهادات االستثامر األخرى فهي من قبيل ربا الزيادة 
املحرم رشعا دون رضورة أو حاجة وجيب عىل املسلم أن يتحرى الكسب احلالل 
ويبتعد عن كل ما فيه شبهة احلرام امتثاال لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »دع ما يريبك إىل ما 

ال يريبك«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�مب��بوك  �ب�ا
ع��ت �ل����ود ب ا

�لع �ل���م��ب�ا �أ�د ا وا
��ب

املبـــــادئ
1 - حتديد الفوائد عن األموال املودعة بالبنوك مقدما من قبيل القرض بفائدة وهو 

حمرم رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 187 لسنة 1980 املطلوب به بيان حل أو 
حرمة احلصول عىل فائدة عن املبالغ املودعة بالبنوك التجارية، وكذلك فوائد املبالغ 

املودعة ببنك فيصل اإلسالمي من وجهة نظر الرشيعة اإلسالمية.

اجلواب
ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن 

ۡ
ِيَن يَأ جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل: }ٱلَّ

َما ٱۡلَۡيُع  ُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ نَّ
َ
ۚ َذٰلَِك بِأ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ ِي َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ إِلَّ َكَما َيُقوُم ٱلَّ

ّبِهِۦ فَٱنَتَهٰ  ْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱلَّ
َ
ْۗ َوأ ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا

ُهۡم فِيَها  ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ َوَمۡن َعَد   ِۖ إَِل ٱلَّ ۥٓ  ۡمُرهُ

َ
َوأ َسلََف  َما  فَلَُهۥ 

ثِيٍم{ 
َ
اٍر أ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدَقِٰتۗ َوٱلَّ ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق ٱلَّ َخِٰلُ

]البقرة: 275- 276[، وروى البخاري وأمحد عن أيب سعيد قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

بالتمر،  بالشعري، والتمر  بالرب، والشعري  بالفضة والرب  بالذهب، والفضة  »الذهب 
وامللح بامللح مثال بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ واملعطي فيه 
سواء« هبذه النصوص وأمثاهلا يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة وبإمجاع املسلمني 
ثبت حتريم الربا سواء كان ربا الزيادة أو ربا النسيئة؛ ملا كان ذلك وكان إيداع النقود 

1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /10 * فتوى رقم: 50 سجل: 115 بتاريخ: 8/ 
عيل جاد احلق.
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بالبنوك التجارية بفائدة حمددة مقدما من قبيل القرض بفائدة كانت هذه الفائدة من 
يؤدهيا  التي  الفوائد  النصوص الرشعية، وإذا كانت  بتلك  املحرم  الزيادة  ربا  باب 
بنك فيصل اإلسالمي حمددة مقدما كانت من هذا القبيل املحرم رشعا، أما إذا كان 
طريقها االستثامر دون حتديد سابق للفائدة وإنام يبقى العائد خاضعا لواقع الربح 
واخلسارة كل عام أو يف كل صفقة كان هذا التعامل داخال يف نطاق عقد املضاربة 
الرشعية والربح واستثامر األموال هبذه الطريقة حالل لشدة احلاجة إليها يف التعامل؛ 
ألن من الناس من هو صاحب مال وال هيتدي إىل الترصف ومنهم من هو صاحب 
خربة ودراية بالتجارة وغريها من طرق االستثامر وال مال له فأجيز عقد املضاربة 
الرشعية لتنظيم وتبادل املنافع واملصالح. هذا وإن اهلل سائل كل مسلم ومسلمة عن 

ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ه�ا �أ�د وا
حب�دب ��ب

أ
�ل�مب��بوك وح��ل�م ا �ت ا

ل ��ب �موا
أ
اع الا �ت�د ح��ل�م اأ

املبـــــادئ
1 - حرم اإلسالم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة.

2 - إيداع األموال يف البنوك عامة بدون فائدة بقصد حفظها مباح.

3 - جيوز استثامر األموال يف البنوك دون حتديد فائدة حمددة مقدما.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 95/ 1980 والذي يلتمس فيه بيان احلكم 

الرشعي فيام ييل:

1- فوائد البنوك عامة والتي تعطى بنسب ثابتة عىل املبالغ املودعة طرفها.

2- هل إيداع األموال يف البنوك دون أخذ فوائد عليها حالل، أم حرام؟

3- اإلفادة عن بنك فيصل اإلسالمي وبنك نارص االجتامعي، وهل إيداع 
املبالغ هبام بالطرق املختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أم وديعة أم دفت توفري حالل 
أم حرام؟ وهل الفوائد من البنك األخري -بنك نارص االجتامعي- حالل أم حرام؟ 
مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة املفروضة رشعا من فوائد احلسابات املذكورة 

سابقا، أي فوائد خالصة الزكاة.

1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /1 * فتوى رقم: 85 سجل: 115 بتاريخ: 13/ 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
م الربا بنوعيه: إن اإلسالم حرَّ

حمددة  بفائدة  معينا  مبلغا  جهة  من  أو  إنسان  من  يقرتض  كأن  الزيادة  ربا 
مقدما، أو ربا النسيئة: وهو أن يزيد يف الفائدة أو يقدرها إن مل تكن مقدرة يف نظري 
األجل أو تأخري السداد، وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة 
َل  ٱلّرَِبٰواْ  ُكلُوَن 

ۡ
يَأ ِيَن  }ٱلَّ تعاىل  قال  املسلمني؛  أئمة  وبإمجاع  الرشيفة  النبوية 

ُهۡم قَالُٓواْ  نَّ
َ
ۚ َذٰلَِك بِأ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ ِي َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ َيُقوُموَن إِلَّ َكَما َيُقوُم ٱلَّ

ْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن  َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱلَّ
َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا إِنَّ

ۡصَحُٰب 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ َعَد  َوَمۡن   ِۖ ٱلَّ إَِل  ۥٓ  ۡمُرهُ

َ
َوأ َسلََف  َما  فَلَُهۥ  فَٱنَتَهٰ  ّبِهِۦ  رَّ

ُ َل ُيِبُّ  َدَقِٰتۗ َوٱلَّ ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق ٱلَّ ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
ثِيٍم{ ]البقرة: 275- 276[، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب يدا 

َ
اٍر أ ُكَّ َكفَّ

بيد، والفضل ربا«، ومن هذه النصوص الرشعية وغريها يكون الربا حمرما سواء 
أكان ربا الزيادة أو ربا النسيئة، فإذا كانت الفوائد املحددة مقدما عىل املبالغ التي 
تودع يف البنوك عامة أو بدفاتر الربيد قد وصفها القانون بأهنا قرض بفائدة فتكون 
بالنصوص السالفة وإمجاع املسلمني، أما  الزيادة املحرم يف اإلسالم  أنواع ربا  من 
بقصد حفظها  وإنام  فائدة  بدون  عامة  البنوك  -النقود- يف  السائلة  األموال  إيداع 
فهو مباح؛ ألن النقود ال تتعني بالتعيني؛ فاختالطها بأموال ربوية ال جتعل اإليداع 
اإلسالمي  فيصل  بنك  يف  به  املعمول  االستثامر  نظام  عن  واملعروف  هذا  حمرما، 
الفوائد املحددة مقدما، وإنام يوزع  وبنك نارص االجتامعي أنه ال جيري عىل نظام 
أرباح عملياته االستثامرية املرشوعة بمقادير غري ثابتة، بل خاضعة ملدى ما حققه 
املرشوع من كسب، والتعامل عىل هذا الوجه مرشوع يف اإلسالم باعتباره مقابال 
ملا جرى عليه فقهاء املسلمني يف إجازة عقود املضاربة والرشكات التي جيري فيها 
الكسب واخلسارة، وإذا كان ذلك كان عىل أصحاب األموال من املسلمني استثامر 
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أمواهلم بالطرق املرشوعة التي ال جتلب احلرام ألن اهلل سبحانه سائل كل إنسان عن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه كام جاء يف احلديث الرشيف ال سيام إذا كانت هذه 
األموال وخترج زكاهتا كام يقيض اإلسالم. واهلل سبحانه  تتعامل وتستثمر  البنوك 

وتعاىل أعلم.

J
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ر ��س��مت�مث���م�ا �ت الا ا د ���ا ����ث
املبـــــادئ

1 - شهادات االستثامر )أ، ب( ذات الفائدة املحددة املرشوطة مقدما زمنا ومقدارا 
داخلة يف الربا املحرم رشعا.

2 - ش�هادات اس�تثامر )ج( ذات اجلوائز، تدخل يف باب الوعد بجائزة، وقد أباحه 
بعض الفقهاء.

3 - األرب�اح الناجتة عن الش�هادات ذات العائد املحدد مقدم�ا ربا حمرم ويتخلص 
منه بالتصدق به.

4 - إذا بلغ املال النصاب الرشعي وجبت فيه الزكاة برشوطها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 376 لسنة 1980 الذي يطلب فيه بيان احلكم 
الرشعي يف شهادات استثامر البنك األهيل املجموعة "ب" ذات العائد اجلاري، وهل 
هي حرام، أم حالل؟ كام يطلب اإلفادة عن كيفية الزكاة فيها وكيفية الترصف يف 

العائد منها واملستحق له اآلن وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد.

اجلواب
املال بال  الربا هو زيادة  جرى اصطالح فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل أن 
الكثرية  باآليات  الربا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  حرم  وقد  بامل،  مال  معاوضة  يف  مقابل 
Ñ قول  ابن عباس  ما صح عن  نزوال عىل  آخرها  الكريم وكان من  القرآن  يف 
ِي  ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن إِلَّ َكَما َيُقوُم ٱلَّ

ۡ
ِيَن يَأ اهلل سبحانه وتعاىل: }ٱلَّ

* فتوى رقم: 96 سجل: 115 بتاريخ: 2/ 2/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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َحلَّ 
َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ نَّ

َ
ۚ َذٰلَِك بِأ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ

ّبِهِۦ فَٱنَتَهٰ فَلَُهۥ َما َسلََف  ْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ ٱلَّ
وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق  ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ِۖ َوَمۡن َعَد فَأ ۥٓ إَِل ٱلَّ ۡمُرهُ

َ
َوأ

ثِيٍم{ ]البقرة: 275- 276[، 
َ
اٍر أ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدَقِٰتۗ َوٱلَّ ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ ٱلَّ

وحمرم كذلك بام ورد يف احلديث الرشيف الذي رواه البخاري ومسلم وغريمها عن 
»الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،  أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح مثال بمثل يدا بيدا فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ واملعطي فيه سواء«، وملا كان مقتىض هذه النصوص 
أن الربا بكل صوره حمرم رشعا، وأنه يدخل فيه كل زيادة يف املال املقرتض بالرشط 
شهادات  كانت  وملا  التحريم،  هذا  عىل  املسلمون  وأمجع  مقابل،  بال  والتحديد 
االستثامر »أ، ب« ذات فائدة حمددة مرشوطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة يف 
أما  مرشوطة،  بفائدة  قرضا  باعتبارها  الرشعية  النصوص  هبذه  املحرم  الزيادة  ربا 
شهادات االستثامر »ج« ذات اجلوائز فإهنا تدخل يف باب الوعد بجائزة؛ إذ ليست 
هلا فائدة مرشوطة وال حمددة زمنا ومقدارا فتدخل يف باب املعامالت املباحة عند 
حصل  التي  األرباح  عن  أما  بجائزة،  الوعد  أجازوا  الذين  املسلمني  فقهاء  بعض 
وسبيل  حمرم،  ربا  فهي  مقدما  املحدد  العائد  ذات  للشهادات  فائدة  السائل  عليها 

التخلص من املال احلرام هو التصدق به.

الرشعي  النصاب  يبلغ  املال  رأس  كان  فإذا  املال:  هذا  يف  الزكاة  عن  أما 
من  خالية  مالكها  ذمة  تكون  أن  وهي  برشوط  ولكن  فيها،  الزكاة  عليه  وجبت 
الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته املعيشية وحاجة من يعوله، وأن يميض عليها 
سنة كاملة، والنصاب الرشعي الذي جتب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الرشوط هو 
ما يقابل قيمته بالنقود احلالية 85 جراما من الذهب عيار 21، وجيب عليه إخراج 
الزكاة بمقدار ربع العرش أي 2.5%، وترصف هذه الزكاة لأصناف التي حددها 
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َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  قوله:  يف  تعاىل  اهلل 
بِيِلۖ...{  َوٱبِۡن ٱلسَّ  ِ َوِف َسبِيِل ٱلَّ َوٱۡلَغٰرِِمنَي  ٱلّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ 

]التوبة: 60[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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) ��أ��ت )�ب �ل����ب ر �م��ب ا ��س��مت�مث���م�ا �ت الا ا د ���ا ����ث
املبـــــادئ

1 - ش�هادات االس�تثامر من الفئة )ب( ذات الفائدة املحددة مقدما زمنا ومقدارا، 
داخلة يف ربا الزيادة املحرم رشعا.

2 - نقصان قيمة الشهادات الرشائية مع أرباحها عن قيمتها وقت رشائها ال يكون 
مربرا حلل فوائدها الربوية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 263 سنة 1981 املتضمن أن السائل أهديت 
إليه شهادات استثامر من الفئة "ب" ذات العائد اجلاري من والده بمناسبة زواجه 
وهي يف حوزته إىل اآلن، وقد استحق رصفها حاليا، وهلا أرباح عن فتة حيازته هلا. 
والسؤال: هل هي حالل بأرباحها؟ علام بأن قيمتها الرشائية اآلن مع أرباحها أقل 

من قيمتها وقت اإلهداء والرشاء.

اجلواب
يف  مقابل  بال  مال  زيادة  هو  الزيادة:  ربا  أن  عىل  الرشيعة  فقهاء  اصطلح 
وكان  الكريم  القرآن  يف  الكثرية  باآليات  الربا  اهلل  حرم  وقد  بامل،  مال  معاوضة 
ِيَن  آخرها نزوال عىل ما صح عن ابن عباس Ñ قول اهلل سبحانه وتعاىل: }ٱلَّ
ِمَن  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ َيَتَخبَُّطُه  ِي  ٱلَّ َيُقوُم  َكَما  إِلَّ  َيُقوُموَن  َل  ٱلّرَِبٰواْ  ُكلُوَن 

ۡ
يَأ

 ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱلَّ
َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ نَّ

َ
ۚ َذٰلَِك بِأ ٱلَۡمّسِ

َوَمۡن   ِۖ إَِل ٱلَّ ۥٓ  ۡمُرهُ
َ
َوأ َسلََف  َما  فَلَُهۥ  فَٱنَتَهٰ  ّبِهِۦ  رَّ ّمِن  َموِۡعَظةٞ  َجآَءهُۥ  َفَمن 

* فتوى رقم: 162 سجل: 115 بتاريخ: 2/ 11/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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َوُيۡرِب  ُ ٱلّرَِبٰواْ  وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق ٱلَّ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َعَد فَأ

ثِيٍم{ ]البقرة: 275- 276[، وحرمه كذلك 
َ
اٍر أ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدَقِٰتۗ َوٱلَّ ٱلصَّ

أيب سعيد  البخاري ومسلم وغريمها عن  الذي رواه  الرشيف  احلديث  بام ورد يف 
بالرب  والرب  بالفضة  والفضة  بالذهب  »الذهب  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  اخلدري 
والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى اآلخذ واملعطي فيه سواء«، وملا كان مقتىض هذه النصوص أن الربا يدخل 
فيه كل زيادة عىل املال املقرتض أو املودع بالرشط والتحديد بال مقابل، وقد أمجع 
املسلمون عىل حتريمه إعامال لنصوص القرآن والسنة الرشيفة، وملا كانت شهادات 
االستثامر من الفئة »ب« ذات فائدة حمددة مرشوطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة 
يف ربا الزيادة املحرم رشعا بمقتىض تلك النصوص باعتباره قرضا بفائدة مرشوطة 
مقدما زمنا ومقدارا، أما ما جاء بالسؤال من أن قوة هذه الشهادات الرشائية اآلن 
مع أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إىل السائل أو وقت الرشاء، أما هذا فال 
يصلح مربرا الستحالل هذه الفوائد الربوية، فقد نقل اإلمام اإلسبيجايب يف رشح 
أو  قيمتها  غلت  ولكن  تكسد  مل  إذا  الفلوس  »أن  عىل:  الفقهاء  اتفاق  الطحاوي 
نقصت فعىل املقرتض مثل ما قبض من العدد ما دام نوع الفلوس حمددا«، -رسالة 
ابن  للعالمة  وانقطاع  وكساد  وغالء  رخص  من  النقود  مسائل  عىل  الرقود  تنبيه 
عابدين ج 2 جمموع الرسائل ص 58: 67-، وإذا كان ذلك كانت القيمة االسمية 
الغالب  يف  حالل  كسب  من  هدية  جاء  أصلها  أن  باعتبار  حالال  الشهادات  هلذه 
محال حلال املؤمنني عىل الصالح كام هو األصل، أما الفائدة التي استحقت عليها 
طبقا لنظام إصدارها فهي من باب ربا الزيادة املحرم باعتبارها حمددة زمنا ومقدارا، 
وال حيل للمسلم االنتفاع هبذه الفائدة باعتبارها من الكسوب املحرمة، وله قبضها 
إعطائها  أو  املستشفيات  أو  املساجد  كبناء  الرب  أي طريق من طرق  إىل  وتوجيهها 
الترصف يف الكسب  إليه سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف  لفقري أو مسكني عىل ما أشارت 
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احلرام، إبراء لزمة املسلم من املسؤولية أمام اهلل، فقد ورد يف احلديث الرشيف عن 
»ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى  أيب برزة األسلمي قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه 

وعن جسمه فيم أباله«)1(. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1) صحيح الرتمذي ج 9 ص 253.
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�ت �م�لا �ل���م�ع�ا �ت ا �����تر �م���ص��ط�������ح�ا
�ت����ب

املبـــــادئ
1- معظم األحكام اخلاطئة كثريا ما يكون مردها إىل الفهم السقيم أو إىل اخللط بني 

معاين األلفاظ خلطا يلتبس فيه احلق بالباطل.
2- األلفاظ متى حتددت معانيها والقضايا متى وضحت معاملها سهل الوصول إىل 
االتفاق بني املختلفني، وظهر الرأي الذي تؤيده احلجة القويمة وتطمئن إىل صحته 

العقول السليمة.
3- الق�رض: املال ال�ذي يعطيه املقرض للمقرتض لريد إليه مس�تقبال مثله إن كان 

مثليا أو قيمته إن عجز عن رد املثل.
4- الدين: يطلق عىل كل ما ثبت يف الذمة للغري.

5-الوديعة: ترك األمانات عند الغري ليحفظها للمودع.
6- االس�تثامر هو: مبارشة الوسائل واملعامالت املتنوعة التي توصل إىل تكثري املال 

وزيادته بالطرق املرشوعة التي أحلها اهلل تعاىل.

الســـــؤال
فرق  هناك  وهل  االستثامر؟  الودائع،  الديون،  القروض،  ألفاظ:  معنى  ما 

بينها؟

اجلواب
قبل أن أجيب عىل هذا السؤال أحب أن أقول: إنه من املتفق عليه بني العقالء 
الصحيح عليها؛ ألن معظم األحكام  إىل احلكم  يؤدي  فهام سليام  األمور  فهم  أن 
األلفاظ  معاين  بني  اخللط  إىل  أو  السقيم  الفهم  إىل  مردها  يكون  ما  كثريا  اخلاطئة 

* فتوى رقم: 22 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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العلامء- يؤدي إىل  النزاع -كام يقول  بالباطل، وحترير حمل  فيه احلق  يلتبس  خلطا 
حسن االقتناع؛ وذلك ألن األلفاظ متى حتددت معانيها والقضايا متى وضحت 
معاملها سهل الوصول إىل االتفاق بني املختلفني، وظهر الرأي الذي تؤيده احلجة 
القويمة وتطمئن إىل صحته العقول السليمة، وقد ثار اجلدل حول بعض املسائل 
واختلفت اآلراء حول املعامالت املرصفية، ويف ظني أن من أهم األسباب لذلك 
عدم وضوح معاين بعض األلفاظ يف األذهان وتفسريها تفسريا ال تؤيده املعاجم 
مل  العلامء:  قول بعض  املقام  الرشعية، ويعجبني يف هذا  املصطلحات  اللغوية وال 
يكن اختالف الناس يف الرأي واختالفهم يف تطبيقه إال وليد االختالف يف حتديد 

مفاهيم األشياء ومدلول الكلامت واملصطلحات.

بعد هذا التمهيد املوجز نأيت إىل بيان معاين هذه األلفاظ فنقول:

أ- لفظ القروض:

مجع قرض، وقد عرفوه بأنه: املال الذي يعطيه املقرض للمقرتض لريد إليه 
القرآن  يتدبر  والذي  املثل،  رد  عن  عجز  إن  قيمته  أو  مثليا  كان  إن  مثله  مستقبال 
الكريم يرى أن لفظ القرض وما اشتق منه قد ورد يف بضعة مواضع وكلها جاءت 
بمعنى اإلحسان إىل املحتاج والتصدق عليه ابتغاء الثواب من اهلل تعاىل، ومن هذه 
ۥٓ  َلُ َفُيَضٰعَِفُهۥ  ا  قَۡرًضا َحَسناٗ  َ ُيۡقرُِض ٱلَّ ِي  َذا ٱلَّ ن  }مَّ املواضع قوله تعاىل: 
أي:   ،]245 ]البقرة:  تُرَۡجُعوَن{  ِإَوَلۡهِ  ُط  َوَيۡبۜصُ َيۡقبُِض   ُ َوٱلَّ َكثرَِيةاٗۚ  ا  ۡضَعافاٗ

َ
أ

والبائسني  للمحتاجني  ماله  من  جزءا  يقدم  الذي  إيامنه  يف  القوي  املؤمن  هذا  من 
فيضاعف اهلل تعاىل له الثواب أضعافا كثرية، وكنى سبحانه عن الفقري بذاته العلية 
عىل  احلض  هنا:  باالستفهام  واملقصود  الصدقة،  يف  ترغيبا  احلاجات  عن  املنزهة 
ا{ احلث عىل إخالص  البذل والسخاء، واملقصود بقوله سبحانه: }قَۡرًضا َحَسناٗ
للمحتاجني  العون  تقديم  أتباعه عىل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ولقد حض  احلالل،  النية وحتري 
الدنيا  يف  عليه  اهلل  يرس  معرس  عىل  يرس  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ومنها  كثرية  أحاديث  يف 
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واآلخرة«، »واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه« ومنها قوله عليه الصالة 
»كل قرض صدقة« أي كل قرض يقرضه اإلنسان لغريه له ثواب مثل  والسالم: 
ثواب الصدقة التي يتصدق هبا عىل غريه، ومما تقدم يتبني بوضوح أن لفظ القرض 
إما أن يستعمل بمعنى الصدقة كام ورد يف آيات متعددة من القرآن الكريم، وإما أن 
يستعمل بمعنى إعطاء املحتاج لرضورات احلياة ما هو يف حاجة إليه من أموال عىل 
سبيل السلف إىل وقت معني ثم يردها إىل املقرض، كام يتبني بوضوح أن ما تعطيه 
البنوك من أموال لرجال األعامل وألصحاب املرشوعات التجارية أو الزراعية أو 
الصناعية أو غريهم من األغنياء ال يسمى قرضا وإنام يسمى استثامرا هلذه األموال 
يف مقابل أن تأخذ البنوك منهم جزءا من أرباحهم نظري استثامرهم هلذه األموال يف 

مرشوعاهتم اإلنتاجية املتنوعة.

ب- وأما لفظ الديون:

مال  عليه  كان  إذا  مدين  فهو  دينا  يدين  الرجل  دان  يقال:  دين،  مجع  فهو 
لغريه يلتزم برده له يف وقت معني أو عندما يتيرس له ذلك، وقد ورد لفظ الدين هبذا 
املعنى مخس مرات يف القرآن الكريم: أربع مرات يف آيتني متتاليتني من سورة النساء 
مها اآليتان 11، 12، ومرة واحدة يف اآلية رقم 282 من سورة البقرة، والفرق بني 
لفظي القروض والديون أن لفظ الديون أعم من لفظ القروض؛ ألن الديون تطلق 
ملدة  تدفعه لصاحبه  مل  الذي  إجيار مسكنك  فمثال  للغري  الذمة  ثبت يف  ما  عىل كل 
شهر أو أكثر يسمى دينا ومؤخر الصداق لزوجتك هو دين يف رقبتك، أما القروض 
فتطلق عىل ما يقدمه اإلنسان لغريه عىل سبيل الصدقة أو السلف إىل وقت معني، 
هذا وال يصح لعاقل أن يلجأ إىل الديون أو القروض إال من أجل رضورات احلياة 
الديون والقروض  يؤويه؛ ألن  أو مسكن  أو دواء  أو ملبس  أو مرشب  من مأكل 
السفىل كام جاء يف احلديث  اليد  العليا خري من  بالنهار، واليد  بالليل ومذلة  مهوم 
الصحيح، وقد قال بعض احلكامء: »استغن عمن شئت تكن نظريه، واحتج إىل من 
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شئت تكن أسريه، ومن اعتمد عىل زاد غريه طال جوعه«، ويكفي من التنفري من 
الديون أو القروض أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد استعاذ باهلل تعاىل منها فقال: »وأعوذ بك 
من املأثم واملغرم« أي: من الذنوب ومن كثرة الديون، ويف الصحيحني عن جابر بن 
عبد اهلل قال: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يصيل عىل رجل مات وعليه دين، فأيت بميت 
فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. فقال: صلوا عىل صاحبكم، فقال أبو 
قتادة األنصاري: مها عيّل يا رسول اهلل، فصىل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فلام فتح اهلل تعاىل عىل 
رسوله الفتوح قال: أنا أوىل بكل مسلم من نفسه فمن ترك دينا فعيل قضاؤه ومن 

ترك ماال فلورثته«.

ج- وأما الكلمة الثالثة وهي كلمة الودائع:

تركه  إذا  إياه  وأودعه  غريه  عند  اليشء  فالن  ودع  يقال:  وديعة  مجع  فإهنا 
عنده ليحفظه له، وجيب عىل كل من عنده وديعة أن حيفظها لصاحبها كام حيفظ ماله 
املودع عنده وجيب ردها لصاحبها عند طلبها، فاهلل تعاىل يقول:  يد  أمانة يف  فهي 
ۡهلَِها{ ]النساء: 58[، ويف احلديث 

َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ }إِنَّ ٱلَّ

أو  الوديعة  ائتمنك وال ختن من خانك«، وإذا تلفت  »أد األمانة إىل من  الرشيف: 
هلكت دون تفريط أو تعد من املودع عنده فال ضامن عليه، أما إذا ثبت تفريطه أو 
تعديه عليها فعليه الضامن، وقد أمجع العلامء عىل أن من حق املودع عنده أن يطلب 
إياها؛  الوديعة نظري حفظه هلا إىل أن يسلمه  يراه مناسبا من صاحب  األجر الذي 
ألن هذا احلفظ قد يكلف املودع عنده جهدا وماال، ويف هذه احلالة يكون ضامنه 
للوديعة أشد وجوبا إذا هلكت أو تلفت نتيجة إمهاله أو تقصريه، هذا بإجياز هو 

املعنى اللغوي والرشعي لكلمة الوديعة أو الودائع.

أما ما يسميه البعض بالوديعة االستثامرية وأن من حق صاحبها إذا أودعها 
يف البنك أو غريه أن يأخذ عليها ربحا فهذا اصطالح شائع وعرف مستحدث ليس 
املعامالت  القواعد الرشعية، ومع أن  العربية وال من  اللغة  له سند ال من أصول 
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تقوم عىل املقاصد واملعاين ال عىل األلفاظ واملباين إال أننا نرى أن وضع األلفاظ يف 
معانيها الصحيحة أمر واجب حتى ال تلتبس األحكام.

د- والكلمة الرابعة وهي االستثامر:

الصناعة  صاحب  ينمي  كام  زيادته  عىل  والعمل  املال  تنمية  بإجياز  معناها 
عىل  حيصل  حتى  زراعته  الزراعة  وصاحب  جتارته  التجارة  وصاحب  صناعته 
أقىص ما يريده من ثامر، فاالستثامر هو: مبارشة الوسائل واملعامالت املتنوعة التي 
توصل إىل تكثري املال وزيادته بالطرق املرشوعة التي أحلها اهلل تعاىل، قال صاحب 
القاموس املحيط يف ج�1 ص� 397: "ويقال: ثمر الرجل ماله أي نامه وكثره، وأثمر 
ص�100:  ج�1  العربية  اللغة  ملجمع  الوسيط  املعجم  ويف  ماله"،  كثر  أي  الرجل 
"واالستثامر: استخدام األموال يف اإلنتاج"، ومن كل ما تقدم يتبني أن هذه األلفاظ 
األربعة لكل منها معناه اخلاص وأن وضع أي لفظ من هذه األلفاظ مكان اآلخر هو 
من باب اخلطأ، ومع أن العربة يف املعامالت باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين 
إال أن وضع األلفاظ يف معانيها الصحيحة أمر ال بد منه لتجلية احلقائق واالبتعاد 
عن اخللط الذي كثريا ما يؤدي إىل األحكام اخلاطئة والتفسريات السقيمة؛ وبناء 
عىل كل ذلك فام يقدمه األفراد ألي من البنوك بنية وبقصد أن يكون البنك وكيال 
املعاملة  أرباح فهذه  البنك من  يعطيه هلم  بام  أمواهلم وهم راضون  تنمية  عنهم يف 

تسمى استثامرا وال تسمى قرضا وال دينا وال وديعة.

وكذلك ما يعطيه أي بنك من البنوك من أموال لرجال األعامل أو ألصحاب 
املرشوعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غريها بنية وبقصد زيادة إنتاجهم 
املعاملة  هذه  أرباحهم  من  عليه  متفقا  معينا  نصيبا  يأخذ  أن  مقابل  يف  وأرباحهم 

تسمى أيضا استثامرا وال تسمى قرضا أو دينا أو وديعة.
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وحتديد نسبة الربح مقدما ال عالقة هلا باحلل أو احلرمة ما دام الطرفان قد 
رضيا عن طواعية واختيار هبذا التحديد الذي مل يتم -يف العادة- إال بعد ما يسمى 
العرض والطلب  لقانون  دقيقة  بعد مراجعات وموازنات  بدراسة اجلدوى، وإال 

ولأسواق العاملية واملحلية.

النجاح فلن  إىل  التي تؤدي  وما دام اإلنسان قد بارش األسباب املرشوعة 
ا  ٍة َخرۡياٗ خييب اهلل تعاىل سعيه؛ ألنه سبحانه هو القائل: }َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
ا يََرهُ{ ]الزلزلة: 7- 8[، ويف احلديث الصحيح:  ةٖ َشّاٗ يََرهُۥ ٧ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
»من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل 
تعاىل«، ويف احلديث الصحيح أيضا: »إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى«. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�م�ا ب� �م����ت�د
�لر� �ت�د ا �ح�د

رع �م��ب �ت
�ل���ث �مو��ت���ب ا

املبـــــادئ
1- حتديد الربح مقدما بالنس�بة ملعامالت البنوك أو لغريها من املعامالت األخرى 
ال عالقة له باحلل أو احلرمة متى تم ذلك بالرتايض املرشوع الذي ال حيل حراما وال 

حيرم حالال.
2- التكييف الرشعي ملعامالت البنوك التي حتدد الربح مقدما أهنا لون من الوكالة 

املطلقة.

الســـــؤال
هل حتديد الربح مقدما بالنسبة للبنوك أو غريها له عالقة باحلل أو احلرمة؟

اجلواب
هذه مسألة من املسائل التي اختلفت فيها األفهام تارة بسبب التقليد وتارة 
بسبب التلقني وتارة بسبب اجلهل باألحكام وتارة بسبب االنقياد للهوى واملنافع 
بالنسبة ملعامالت  الربح مقدما  اخلاصة، والذي هيمني أن أوضحه هنا: أن حتديد 
أو احلرمة  التحديد باحلل  املعامالت األخرى ال عالقة هلذا  أو لغريها من  البنوك 
متى تم ذلك بالرتايض املرشوع الذي ال حيل حراما وال حيرم حالال واألدلة عىل 

ذلك كثرية ومن أمهها:

أوال: إن حتديد الربح مقدما أو عدم حتديده يف املعامالت ليس من العقائد 
املالية  املعامالت  من  هو  وإنام  فيها  التبديل  أو  التغيري  جيوز  ال  التي  العبادات  أو 
ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ التي تتوقف عىل الرتايض املرشوع بني الطرفني كام قال سبحانه: }َيٰٓ

َعن  تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ  ٓ إِلَّ بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ 

* فتوى رقم: 23 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ا{ ]النساء: 29[،  َ َكَن بُِكۡم رَِحيماٗ نُفَسُكۡمۚ إِنَّ ٱلَّ
َ
تََراٖض ّمِنُكۡمۚ َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

أي: ال حيل لكم أهيا املؤمنون أن يأكل أحدكم أموال غريه بالطرق الباطلة كالغش 
والظلم والرسقة والربا وغري ذلك مما حرمه اهلل تعاىل، ولكن الذي أحله سبحانه 
لكم هو أن تتبادلوا املنافع فيام بينكم عن طريق التجارة الناشئة عن الرتايض الذي 

ال حيل حراما وال حيرم حالال.

احلق  حدود  يف  الناس  مصالح  رعاية  عىل  تقوم  اإلسالم  رشيعة  إن  ثانيا: 
والعدل وقد تبدو هذه الرعاية يف ظاهرها خمالفة لبعض األحاديث التي وردت عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن األمثلة عىل ذلك ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح عن أنس 
É قال: »قال الناس: يا رسول اهلل، غال السعر يف املدينة، فسعر لنا، فقال: إن اهلل 
هو املسعر القابض الباسط الرازق، وإين ألرجو أن ألقى اهلل تعاىل وليس أحد منكم 
يطالبني بمظلمة يف دم وال مال« فأنت ترى أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل جيبهم إىل ما طلبوه 
من تسعري السلع؛ إذ األصل عدم التسعري وترك السعر لقانون العرض والطلب إال 
أن كثريا من الفقهاء أجازوا لويل األمر تسعري السلع إذا غاىل التجار يف األسعار أو 
احتكروا ما ال غنى للناس عنه متسرتين هبذا احلديث الرشيف، ولنا أن نقول بعد 
ذلك: إننا ال نرى مانعا رشعيا يمنع من حتديد نسبة الربح مقدما متى اتفق الطرفان 
عىل ذلك؛ ألنه إذا كان الفقهاء قد راعوا مصالح الناس يف التسعري مع وجود النص 
الذي ينهى عنه، أفال جيوز حتديد الربح مقدما يف املعامالت رعاية هلذه املصالح مع 
أنه ال يوجد نص رشعي يمنع من ذلك؟ احلق أن حتديد الربح مقدما ما دام قد تم 
بالرتايض املرشوع ال مانع منه؛ ألن من منافعه تعريف كل ذي حق بحقه وحفظ 

أموال الناس من الضياع وتقليل النزاع واخلصام وسوء الظن فيام بينهم.

أن  املالية والتجارية  باملعامالت  إملام  له  ثالثا: معلوم لكل ذي عقل سليم 
البنوك وغريها مل حتدد األرباح مقدما إال بعد دراسة واعية ودقيقة ألحوال األسواق 
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العاملية واملحلية ولأوضاع االقتصادية يف املجتمع، ولظروف كل معاملة ونوعها 
وملتوسط أرباحها ولكل مالبساهتا،

واخلالصة:

إن البنوك وما يشبهها من اجلهات التجارية مل حتدد األرباح مقدما جزافا أو 
اعتباطا وإنام فعلت ذلك بعد دراسة وافية ومن شاء تعامل معها بعد هذا التحديد 
ومن شاء تعامل مع غريها؛ ألهنا هي التي قامت هبذا التحديد للربح مقدما وهي 

أدرى بمصلحتها وتتحمل مسؤوليتها.

رابعا: إن حتديد نسبة الربح مقدما يف زمننا هذا الذي خربت فيه ذمم كثرية 
فيه منفعة للطرفني:

فيه منفعة لصاحب املال الذي وكل غريه وكالة مطلقة يف استثامره له سواء 
أكان الوكيل بنكا أم غريه؛ ألن هذا التحديد جيعل صاحب املال يعرف حقه معرفة 

خالية من اجلهالة، وبمقتىض هذه املعرفة ينظم أمور حياته.

وفيه منفعة للمستثمر هلذا املال عن طريق الوكالة املطلقة سواء أكان بنكا أم 
غريه؛ ألنه حيمله عىل أن جيد وجيتهد يف عمله ونشاطه التجاري حتى حيقق ما يزيد 
الفائض بعد نصيب صاحب  املال، وحتى يكون  الربح الذي قرره لصاحب  عىل 
املال حقا خالصا للمستثمر هلذا املال يف مقابل جده واجتهاده مهام بلغ هذا الفائض.

بصفة  البنوك  مع  للتعامل  بالنسبة  مقدما  الربح  حتديد  عدم  إن  خامسا: 
خاصة ومع غريها بصفة عامة جيعل صاحب املال يف هذا الزمن الذي كثرت فيه 
املستثمر  أم غريه؛ ألن هذا  بنكا  أكان  املال سواء  املستثمر هلذا  األطامع حتت رمحة 
للامل يف إمكانه أن يقول لصاحب املال: أنا ما ربحت شيئا أو يقول له: أنا ربحت 
عرشة مع أنه قد ربح أكثر ويرتتب عىل ذلك شيوع سوء الظن بني الطرفني وكثرة 
التنازع واخلصام، بينام حتديد الربح مقدما وتعريف كل صاحب حق بحقه برصاحة 
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يشتغل  عاقال  إنسانا  أن  أظن  وما  ذلك  من  يشء  إىل  يؤدي  ال  وعدالة  ووضوح 
أو  إىل ربحه  يؤدي  ما  أو جيهل  التجارية جيهل حدود جتارته  أو  املالية  باملعامالت 
خسارته ولو عىل سبيل الظن الراجح الذي تبنى عليه يف الغالب املعامالت املتعددة.

التحقيق  عىل  هو  وغريها  للبنوك  بالنسبة  مقدما  الربح  حتديد  إن  سادسا: 
عليها  تبنى  رشعية  حجة  الفقهاء  من  كثري  يراها  التي  املرسلة  املصالح  باب  من 
األحكام، واملصالح: مجع مصلحة ومعناها: املحافظة عىل مقاصد الرشيعة املتمثلة 
نص  إىل  ترجع  ال  ما  وهي  املطلقة  أي  واملرسلة  املفاسد،  ودفع  املنافع  جلب  يف 
معني من النصوص الرشعية ومل يرد بشأهنا ما يشهد هلا باإلثبات أو النفي ولكن 
حاجة الناس إليها تقتضيها وروح الرشيعة ال متنع منها، واملصالح املرسلة التي من 
تستلزمه  مما  ذلك  وغري  والعرف  والبيئة  واملكان  الزمان  بتجدد  تتجدد  النوع  هذا 
لقضايا  متعددة  أمثلة  العلامء  من  املحققون  ساق  ولقد  وجتددها،  احلياة  تطورات 

بنيت أحكامها عىل املصالح املرسلة ومنها:

1- قتال أيب بكر الصديق ملانعي الزكاة.

2- امتناع عمر بن اخلطاب عن إعطاء املؤلفة قلوهبم سهمهم من الزكاة.

3- تضمني الصناع ما أفسدوه بسبب إمهاهلم.

4- جواز سن الرضائب املعادلة من أجل منفعة األمة.

.Ñ 5- كتابة القرآن الكريم ومجعه يف عهد أيب بكر ثم يف عهد عثامن

6- قتل اجلامعة بالواحد إذا اشرتكوا يف قتله.

نظرا ألن  ينفيها، ولكن  أو  يثبتها  بشأهنا نص رشعي  يرد  مل  القضايا  فهذه 
يف  حرجا  العلامء  جيد  مل  تقتضيها  الناس  حاجة  وألن  منها؛  متنع  ال  الرشيعة  روح 
تطبيقها وتنفيذها، وقياسا عىل ذلك فنحن نرى أن حتديد نسبة األرباح مقدما يف 
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باب  من  هو  املرشوع  بالرتايض  التحديد  هذا  تم  متى  غريها  أو  البنوك  معامالت 
التي تقتضيها مصالح األفراد واجلامعات محاية لأموال وتعريفا  املصالح املرسلة 

لصاحب احلق حقه ومنعا للتنازع والتخاصم بني الناس.

سابعا: قد يقال: كيف حتدد البنوك أو غريها األرباح مقدما مع أهنا قد خترس 
وال تربح؟

وهذا السؤال يردده كثري من البسطاء ويلقنه هلم أصحاب املنافع اخلاصة 
وذوو األهواء، وجوابنا عىل هذا السؤال سهل وميسور؛ ألننا نقول: إذا خرست 
القضائية  اهليئات  بذلك  وحكمت  إرادهتا  عن  خارجة  ألسباب  غريها  أو  البنوك 
يتحملوا  أن  غريها  أو  البنوك  هذه  يف  املستثمرة  األموال  أصحاب  فعىل  املختصة 
بالنسبة ألصحاب املرشوعات  يقال  نصيبهم من هذه اخلسارة، ومثل هذا احلكم 
يف  الستثامرها  البنوك  من  أمواال  يأخذون  الذين  غريها  أو  الصناعية  أو  التجارية 
مرشوعاهتم املتنوعة، وتشاركهم البنوك يف جزء من أرباحهم نظري ما أخذوه منها 
االستثامر  سبيل  عىل  وإنام  البعض-  يردد  -كام  القروض  سبيل  عىل  ال  أموال  من 
وتبادل املنافع يف حدود ما أحله اهلل تعاىل، فهؤالء الذين أقاموا تلك املرشوعات 
اإلنتاجية املتنوعة إذا خرسوا ألسباب خارجة عن إرادهتم وحكمت بذلك اهليئات 
القضائية املختصة فعىل البنوك التي أعطتهم بعض أمواهلا أن تتحمل نصيبها من هذه 
اخلسارة التي ال دخل ألصحاب املرشوعات فيها، بل عليها أن تقف إىل جانبهم ما 
داموا صادقني وأمناء إىل أن ييرس اهلل تعاىل أحواهلم، أما إذا حدثت اخلسارة من أحد 
الطرفني بسبب اخليانة أو اإلمهال أو سوء اإلدارة فصاحب املال يف احلالتني ليس 

مسؤوال عن خيانة اخلائنني أو إمهال املهملني أو سوء إدارة املديرين.

ثامنا: احلقيقة التي يؤيدها الواقع أنه ال يوجد حتديد للربح غري قابل للتغيري 
بالنسبة ملعامالت البنوك، وإنام الذي يوجد عمليا هو تعريف صاحب احلق بحقه 
تعريفا قابال للتغيري تبعا لقانون العرض والطلب، وبعد دراسات دقيقة وموضوعية 
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هذا  أن  عىل  األدلة  ومن  ذلك،  تقتيض  العامة  املصلحة  ألن  التغيري؛  هذا  تستلزم 
التحديد قابل للتغيري: أن أرباح شهادات االستثامر بدأت يف سنة 1964 فيام أذكر 
بواقع 4% ثم تدرجت يف الصعود إىل أن وصلت إىل 17% سنويا، ثم جاء الدكتور 
يرسي مصطفى وزير االقتصاد والتجارة اخلارجية السابق فأصدر قرارا وزاريا رقم 
89 بتاريخ 27/ 2/ 1993 بتخفيض أرباح شهادات االستثامر 2% سنويا عىل أن 
يرسي هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1993، ومل يقل أحد للسيد الوزير: 
ملاذا فعلت ذلك؟ إنام علم الناس هبذا القرار ومن شاء منهم الرضا به فمرحبا ومن 

شاء أن يأخذ أمواله ليستثمرها يف مكان آخر فمرحبا. 

واخلالصة: أن هذا التحديد ليس تنزيال من حكيم محيد، وإنام هو لون من 
النقص  أو  بالزيادة  للتغيري  قابل  التعريف  وهذا  بحقوقهم،  الناس  تعريف  ألوان 

حسب قانون العرض والطلب وحسب ما تستلزمه الرضورة.

أو  البنوك  مع  التعامل  بأن  أقول  أين  سابقا  ذكرته  ما  معنى  ليس  تاسعا: 
اجلهات التي ال حتدد األرباح حرام، وإنام الذي أقصده وأعنيه أن التحديد لأرباح 
عىل  الطرفان  اتفق  متى  احلرمة  أو  باحلل  له  عالقة  ال  هلا  التحديد  عدم  أو  مقدما 
إحدى املعاملتني اتفاقا مرشوعا وواضحا وبعيدا عن كل ما هنى اهلل تعاىل عنه، أي 
أن املعاملة تكون حالال إذا خلت من الغش والكذب واخلداع والظلم والربا ومن 
غري ذلك من الرذائل، وتكون حراما إذا شاهبا يشء من هذه الرذائل، أما التحديد أو 
عدمه فال عالقة هلام باحلل أو احلرمة متى اتفق الطرفان عىل إحدى املعاملتني اتفاقا 
األرباح  حتدد  التي  البنوك  أن  أرى  شخصيا  وإين  ورضامها،  باختيارمها  مرشوعا 
مقدما أقرب إىل روح اإلسالم وإىل عدالة رشيعته؛ ألهنا عىل األقل تعرفني بحقي 
تعريفا تقريبيا وتلتزم بأداء هذا احلق، أما البنوك التي ال حتدد األرباح مقدما فهي 
تتلقى من الناس أمواهلم ثم تقول هلم: عودوا إلينا بعد شهر أو أكثر أو أقل حتى 
نراجع حساباتنا، فإذا ما عادوا إليهم أعطتهم من األرباح مثل ما تعطيهم البنوك 
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التي حتدد األرباح مقدما أو أكثر قليال أو أقل قليال، بل إن يف إمكان البنوك التي 
ال حتدد األرباح مقدما أن تقول للمتعاملني معها عندما يعودون إليها بعد شهر أو 
أكثر: العقد الذي بيننا وبينكم ما رزق اهلل تعاىل من أرباح هي بيننا وبينكم مناصفة 
أو أكثر أو أقل واهلل تعاىل مل يرزق بيشء، وهنا تثور اخلالفات وتسوء الظنون؛ ولذا 
عىل  حيتم  قانون  صدر  لو  ووضوح:  رصاحة  بكل  تقول  املرصية  اإلفتاء  دار  فإن 
البنوك أن ال حتدد األرباح مقدما لكانت دار اإلفتاء املرصية أول من يعارضه صيانة 
ألموال الناس ودفاعا عن رشيعة اإلسالم الغراء التي تعرف كل إنسان بحقه بكل 

عدالة ووضوح.
عارشا: وقد تسألني يف النهاية: ما التكييف الرشعي ملعامالت البنوك التي 

حتدد األرباح مقدما؟
الوكالة  من  لون  أهنا  رأيي  يف  املعاملة  لتلك  الرشعي  التكييف  فأجيبك: 
املطلقة فأنا أذهب إىل البنك الذي أرتاح إليه ال بنية وال بقصد إقراضه مبلغا من 
املال وإنام بنية وبقصد أن يكون البنك وكيال عني وكالة مطلقة يف استثامره ملا أقدمه 
به عن طواعية  فأنا راض  أو سنوية  أرباح شهرية  من  وما حيدده يل  أموال  من  له 
عىل  حياسبه  من  فهناك  أخطأ  وإذا  ترصفاته  عن  ذلك  بعد  مسؤول  وهو  واختيار 
خطئه، والوكالة من املعامالت التي أمجع العلامء عىل مرشوعيتها ومعناها: أن يقيم 
ل  اإلنسان غريه مقام نفسه فيام يقبل اإلنابة من األمور، وقد ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكَّ
غريه يف الزواج ويف الرشاء ويف غري ذلك، ففي صحيح البخاري عن عروة البارقي: 
»أن الرسول أعطاه دينارا ليشتي له أضحية أو شاة فاشتى بالدينار شاتني ثم باع 
إحدامها بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالربكة يف بيعه«، وثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

وكل أبا رافع ورجال من األنصار يف زواجه من السيدة ميمونة بنت احلارث.
وبعد فهذه عرش حقائق أرجو أن تكون حمل قبول: }لَِمن َكَن َلُۥ قَۡلٌب 

ۡمَع َوُهَو َشِهيٞد{ ]ق: 37[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. ۡلَق ٱلسَّ
َ
ۡو أ

َ
أ
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ر�ت��ت �ا �ل��ت����حب �ل�مب��بوك ا  ا
�أ���ب �ا وطب

املبـــــادئ
1- البنوك اإلسالمية تتعامل عن طريق املضاربة والبنوك التجارية تتعامل عن طريق 
الوكال�ة وكلتا املعاملتني ح�الل ما دامتا قد خلتا من الغش والكذب واالس�تغالل 

ومن كل ما حرمه اهلل تعاىل.

الســـــؤال
ما هي أهم وظائف البنوك التجارية كالبنك األهيل وبنك مرص وما يشبههام؟ 
وهل من وظيفة هذه البنوك أن تقرض أو تقتض؟ وما الفرق بني هذه البنوك وبني 

البنوك اإلسالمية؟

اجلواب
هذا السؤال أنا شخصيا قد وجهته إىل عدد من املسؤولني الكبار يف البنوك، 

وقد كان رد سيادهتم كاآليت:

يمكن تقسيم أعامل البنوك بصفة جمملة إىل قسمني أساسيني مها: اخلدمات، 
واالستثامر.

أما اخلدمات فمن أهم مظاهرها ما يأيت:

1- رصف املرتبات واملعاشات واألجور للعاملني يف الدولة عىل اختالف 
وظائفهم ودرجاهتم.

2- رصف التحويالت املالية املرسلة من جهة إىل أخرى ومن بنك إىل آخر.

* فتوى رقم: 24 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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املرصي  اجلنيه  كاستبدال  ببعض  بعضها  املالية  العمالت  استبدال   -3
بالريال السعودي أو بالدوالر األمريكي أو بغريمها من العمالت األخرى.

4- حفظ الودائع الثمينة ألصحاهبا وضامن تسليمها هلم عند طلبهم إياها 
بنظام معني يتفق عليه صاحب الوديعة مع البنك كأن تضع سيدة مثال ما متلكه من 
حيل يف خزائن بنك من البنوك خوفا عليه من الضياع أو الرسقة وتدفع يف مقابل 
ذلك للبنك مبلغا معينا يف نظري حفظه هلذا اليشء الثمني وضامن تسليمه لصاحبه.

أما القسم الثاين من أعامل البنوك التجارية وما يشبهها فهو االستثامر:

أي تنمية األموال وزيادهتا بالطرق املرشوعة فالبنوك التجارية وما يشبهها 
تتلقى األموال من األرملة التي تريب أطفاهلا ومن أصحاب املعاشات الذين بعضهم 
مل يبلغ اخلمسني من عمره والذين منحتهم اجلهات التي كانوا يعملون هبا مكافآت 
والصانع  والعامل  املوظف  من  األموال  هذه  تتلقى  كام  اخلدمة  هناية  يف  معينة 
واملهندس والطبيب، تتلقى من هؤالء وغريهم ممن ال خربة هلم باستثامر أمواهلم 
ألصحاب  األموال  هذه  إعطاء  طريق  عن  هلم  استثامرها  يف  عنهم  وكيلة  وتكون 
املرشوعات اإلنتاجية سواء أكانت هذه املرشوعات صناعية أم زراعية أم عقارية أم 
غري ذلك وتأخذ من أصحاب هذه املرشوعات جزءا معينا من أرباحهم هذا اجلزء 
تعطي منه ألصحاب األموال ما اتفقت عليه معهم من أرباح أو عوائد وتستبقي 
وعامهلا  موظفيها  أجور  عىل  منه  لإلنفاق  كثريا  أو  قليال  يكون  قد  جزءا  لنفسها 

ومستلزمات مبانيها.

أصحاب  بني  وسيط  أهنا  عليها  نطلق  أن  يصح  التجارية  البنوك  إن  أي 
األموال الذين منهم األرملة ومن هم يف سن املعاش وممن ال حيسن استثامر أمواله 
البنك مثال عرشة  يتلقى  املتنوعة، وقد  وبني رجال األعامل أصحاب املرشوعات 
ماليني جنيه من مائة ألف شخص بربح مقداره معني سنويا وهذا املبلغ أو أكثر منه 
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قد يعطيه البنك لشخص واحد من رجال األعامل أصحاب املرشوعات اإلنتاجية 
االقتصادية  الدراسات  وبعد  اجلدوى  بدراسة  يسمى  ما  بعد  منه  ويأخذ  املتنوعة 
الدقيقة أو بعد االطمئنان عىل سالمة أمواله قد يأخذ منه بعد كل ذلك ربحا يمثل 
يف احلقيقة نسبة معينة من أرباح ذلك الشخص الواحد من رجال األعامل فيعطي 
أصحاب األموال ما حدده هلم وينتفع البنك باملبلغ الباقي، هذا ما فهمته من رجال 
أمناء من كبار املسؤولني يف البنوك من رجال ال أشك يف صدقهم ويف أمانتهم ويف 
سالمة دينهم ويف نقاء رسيرهتم ويف حرصهم عىل خدمة دينهم وأوطاهنم برشف 
وطهارة ولو جاءين من يقول يل: إين وضعت جزءا من أموايل -عرشة آالف جنيه 
مثال- يف أي بنك من البنوك بنية وبقصد أين أقدم قرضا أو دينا أو أمانة عند البنك، 
فهل جيوز يل أن آخذ ربحا عىل هذا املبلغ؟ لكان جوايب عليه: ال يصح لك أن تأخذ 
شيئا ولو أخذت شيئا لكان من باب احلرام، بل إنه يف حالة ما يكون صاحب املال 
ففي  الرسقة  من  عليه  خوفا  خزائنه  يف  املبلغ  هذا  البنك  له  حيفظ  أن  ونيته  قصده 
املبلغ  للبنك ما يطلبه منه نظري حفظه هلذا  املال أن يدفع  هذه احلالة عىل صاحب 
ونظري ضامنه له، ولو جاءين من يقول يل: أنا وضعت مبلغ عرشة آالف جنيه مثال 
يف أي بنك من البنوك بنية وبقصد أن يكون هذا البنك وكيال عني يف استثامره هلذا 
املبلغ وكالة مطلقة، وأنا راض كل الرضا بام يعطيه يل هذا البنك من أرباح؛ ألين 
ال أحسن التجارة أو ال وقت عندي الستثامر أموايل، لو جاءين من يقول يل ذلك: 
لقلت له هذه املعاملة حالل واألرباح التي ترتتب عليها حالل؛ ألنه ما قال عاقل 
بأن الوكالة غري جائزة بل الثابت من النصوص الصحيحة أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد وكل 
غريه يف الزواج ويف البيع ويف الرشاء ويف كل أمر يقبل الوكالة، ويكفينا يف ذلك ما 
»أن  أخرجه البخاري يف صحيحه وأبو داود يف سننه وغريمها عن عروة البارقي: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه دينارا ليشتي له أضحية أو شاة فاشتى عروة É بالدينار شاتني 
ثم باع إحدامها بدينار وأتى إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بشاة ودينار فدعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالربكة«، 
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الذين  املتنوعة  املرشوعات  أصحاب  من  أو  األعامل  رجال  من  واحد  جاءين  ولو 
إنتاجهم  يزيدوا يف  العامل واملوظفني يف مصانعهم وأن  يزيدوا من عدد  حيبون أن 
خدمة ألوطاهنم، وقال يل: أنا أريد أن آخذ من بنك كذا مليون جنيه أو أكثر من 
أجل زيادة إنتاج مصانعي ومن أجل املساعدة يف تقليل نسبة البطالة، وإن البنك 
املبلغ  وهذا  أموال  من  يل  قدمه  ما  نظري  مرصفية  كأجور  مثال   %10 مني  سيأخذ 
التي قمت هبا مع  اهلل دراسات اجلدوى  بإذن  أكدته  الذي  يمثل 50% من ربحي 
البنك لو قال يل ذلك، لقلت له: إن هذه املعاملة حالل ولك أجرك عند اهلل بربكة 
البطالة  من  التقليل  طريق  عن  أمتك  خدمة  ورائها  من  تقصد  التي  الطيبة  نيتك 
والزيادة يف اإلنتاج، ولقلت له أيضا: ولو حدثت لك خسارة خارجة عن إرادتك 
فعىل البنك أن يتحمل نصيبه من هذه اخلسارة، ومن كل ما سبق يتبني أن البنوك 
التجارية وما يشبهها ال تقرض وال تقرتض، وإنام هي وكيلة عن أصحاب األموال 
يف  عنهم  وكيلة  احلال،  املتوسط  واملوظف  املعاش  وصاحب  األرملة  منهم  الذين 
استثامرها ألمواهلم وهي يف الوقت نفسه وسيطة بينهم وبني رجال األعامل األغنياء 
أصحاب املرشوعات الضخمة تأخذ من هؤالء األغنياء جزءا من أرباحهم كأجور 
منهم  الذين  األموال  ألصحاب  وتعطي  أموال  من  هلم  قدمته  ما  نظري  مرصفية 
األرملة وصاحب املعاش وغريمها جزءا من هذه األرباح وحتتفظ ملوظفيها وعامهلا 
من  إال  تصدر  ال  بالقروض  املعامالت  هذه  مثل  وتسمية  الباقي،  باجلزء  ونفقاهتا 
جاهل بمفردات وتراكيب ومصطلحات اللغة العربية والقواعد الرشعية، واالسم 
الصحيح هلا استثامر، وأستطيع أن أقول أيضا بأنه ال يوجد يف مرص إال بنك واحد 
فهذا  االجتامعي،  نارص  بنك  وهو  أال  بالقروض  يتعامل  أنه  عليه  يطلق  أن  يصح 
البنك بحكم وظيفته وقانونه يقوم بتقديم القروض التي ال ترد لطالب العلم الذين 
العون واملساعدة، ولغريهم من املحتاجني كام يقوم  يثبت عجزهم وحاجتهم إىل 
بتقديم القروض امليرسة التي ترد عىل أقساط للموظفني والعامل الذين تضطرهم 
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ظروف معينة إىل اقرتاض مبالغ حمدودة لسد رضورات احلياة، ويتقاىض بنك نارص 
مرصوفات   %1 قدره  مبلغا  احلياة  لرضورات  املقرتضني  هؤالء  من  االجتامعي 
املقرتضني عىل  املحتملة من بعض  السداد  مقابل خماطر عدم  إدارية، و1% سنويا 
أساس التكافل االجتامعي بمعنى أنه يف حالة الوفاة للمقرتض يسقط عنه الدين 
وال يطالب به ورثته، ولقد بلغ ما أنفقه بنك نارص االجتامعي يف هذا املجال خالل 

عام 92/ 93 أكثر من مائة مليون جنيه.

أما عن السؤال الثاين وهو الفرق بني البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية 
فأنا شخصيا ال أعرف فروقا جوهرية، وإنام أعرف فروقا يف األسلوب فمثال: البنوك 
اإلسالمية ال حتدد األرباح وتقول: إهنا تتعامل باملضاربة فصاحب املال يقدم إليها 
أمواله فتقول له: سأضارب لك فيه وما رزق اهلل من ربح لك منه نصيب ولنا منه 
نصيب قد يكون الربع أو الثلث أو النصف وسيتحدد ذلك بعد كل ثالثة شهور 
األموال  مقدما ألصحاب  األرباح  اإلسالمية حتدد  البنوك  أقل، وغري  أو  أكثر  أو 
بعد دراسة عميقة لقانون العرض والطلب، وهذا التحديد قابل للتغيري والتعديل 
 /2 وبتاريخ 27/  برقم 89  وزاريا  قرارا  االقتصاد أصدر  السيد وزير  أن  بدليل 
1993 بتخفيض أرباح شهادات االستثامر من 17.5% إىل 15.5%؛ ألن قانون 
تتعامل مع  البنوك  أحد، وهذه  يستلزم ذلك، ومل يعرتض عليه  والطلب  العرض 
أصحاب األموال عىل أهنا وكيلة عنهم يف استثامرها ألمواهلم وهم راضون بذلك 
وقد سبق أن قلت أكثر من مرة: إن حتديد الربح مقدما أو عدم حتديده ال عالقة له 
اتفقا عىل أحدمها عن رضا واختيار، فالبنوك  باحلل أو احلرمة ما دام الطرفان قد 
اإلسالمية تتعامل عن طريق املضاربة والبنوك التجارية تتعامل عن طريق الوكالة 
وكلتا املعاملتني حالل ما دامتا قد خلتا من الغش والكذب واالستغالل ومن كل ما 
حرمه اهلل تعاىل، والبنوك اإلسالمية إذا جاءها صاحب مرشوع جتاري أو زراعي أو 
صناعي يطلب منها أمواال لتنمية مرشوعاته اإلنتاجية قالت له عىل سبيل املثال: أنا 
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ال أعطيك ماال سائال وإنام عليك أن تشرتي ما تريده ملرشوعك من آالت وخالفه 
باسمي ثم بعد ذلك أبيعه لك عىل سبيل املرابحة وهذه صورة من صور معامالهتا 
مع أصحاب املرشوعات، وربام تكون هناك صور أخرى أنا مل أحط علام هبا، أما 
بعد  الصناعي  أو  الزراعي  أو  التجاري  املرشوع  فتقول لصاحب  التجارية  البنوك 
دراسة اجلدوى الالزمة للمرشوع وبعد احلساب الدقيق ألرباح هذا املرشوع وبعد 
االطمئنان إىل صدق صاحب املرشوع وجديته تقول له: خذ ما تريد من أموال عىل 
أن تعطيني ربحا هلذا املال مقداره مثال 15%، وراجع صاحب املرشوع اإلنتاجي 
حساباته بدقة فوجد أن هذه النسبة تساوي نصف ربحه أو أكثر أو أقل فإذا راق 
لصاحب املرشوع بعد هذه الدراسات الدقيقة ما قاله البنك له وافق، وإذا مل يرق له 
مل جيربه أحد عىل التعامل مع البنك وال يوجد إنسان عاقل يعمل يف جمال التجارة 
ال يعرف ربحه من خسارته، ورأيي أن كلتا املعاملتني حالل ما دامت كل واحدة 
منهام قد متت عن طريق الرتايض املرشوع ودون أن يشوب إحدامها يشء من الغش 
الرذائل، ولقد سألت  أو غري ذلك من  الربا  أو  الغرر  أو  أو االستغالل  أو اخليانة 
أنا شخصيا أحد املسؤولني الكبار يف بنك مرص فقلت له: أنتم تكتبون عىل بعض 
األماكن التابعة لكم فرع بنك مرص للمعامالت اإلسالمية، وال تكتبون عىل بعضها 
الفرق بني االثنني؟ فضحك سيادته وقال  اآلخر ذلك، فهل تستطيع أن تقول يل 
يل: يا فضيلة املفتي أنا ال أعرف فرقا جوهريا بني االثنني وال بني التعامل يف هذا 
الفرع أو ذاك، وسألت أيضا األستاذ عبد املنعم حسني مدير الشؤون القانونية ببنك 
مرص، فقال: إن مجيع األموال التي ترد إىل بنك مرص بجميع فروعه التي يطلق عليها 
إسالمية والتي ال يطلق عليها ذلك تصب يف خزانة واحدة هي خزانة بنك مرص، 
هذا وإن ما يطالب به مفتي مرص هو أن تكون املادة األوىل لقانون مجيع البنوك تنص 
ليس معقوال وليس  الرشيعة اإلسالمية؛ ألنه  أن معامالهتا خاضعة ألحكام  عىل 
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منطقيا أن تكون مرص اإلسالمية فيها بنوك إسالمية وبنوك غري إسالمية، والدولة 
التي دينها الرسمي اإلسالم عندما تفعل ذلك تكون قد ارتكبت جرما عظيام وخطأ 

فادحا ال يصح السكوت عليه.

J
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املبـــــادئ

1- الرب�ح ال�ذي تدفع�ه مصلحة الربي�د ألصحاب األم�وال املودع�ة يف صندوق 
التوفري حالل والحرمة فيه ألنه من باب الوكالة املطلقة.

الســـــؤال
ما احلكم الرشعي بالنسبة للتعامل يف صناديق التوفري؟

اجلواب
مرص،  يف  ظهرت  التي  املالية  املعامالت  أقدم  من  تعد  التوفري  صناديق 
والغرض منها تعويد الطالب والطالبات بصفة خاصة وأفراد املجتمع بصفة عامة 
عىل االدخار وعىل احتجاز جزء من أمواهلم مهام كان صغريا لوضعه يف صندوق 
التوفري وأخذه مع أرباحه عندما تدعوهم احلاجة أو الرضورة إىل ذلك، وقد طلبت 
من السيد األستاذ عمر عامر رئيس جملس إدارة اهليئة القومية للربيد والتي تتبعها 
صناديق التوفري طلبت من سيادته أن يعطيني فكرة واضحة عن الغرض من إنشاء 
ييل:  بام   1993  /4 بتاريخ 14/  له  فأجابني سيادته يف خطاب  التوفري،  صناديق 
"تقوم اهليئة القومية للربيد عن طريق منافذها بتجميع مدخرات املواطنني لرتسلها 
إىل بنك االستثامر القومي الذي يدعم املرشوعات الصناعية والزراعية والتجارية 
للدولة، ويأخذ البنك مقابال لذلك من أرباح هذه املرشوعات نصيبا معينا يدفع منه 
ألصحاب هذه األموال عن طريق هيئة الربيد ما يتم االتفاق عليه"، هذا هو نص 
خطاب السيد األستاذ عمر عامر إىل دار اإلفتاء املرصية يف شأن التعامل عن طريق 
املعز  أنه خالل زيارة فضيلة شيخنا األستاذ عبد  الطرائف  التوفري، ومن  صناديق 

* فتوى رقم: 25 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الستار لدار اإلفتاء املرصية وتطرق احلديث مع فضيلته إىل مسألة معامالت  عبد 
تتعامل  كانت  سنة  مخسني  من  أكثر  منذ  الربيد  هيئة  بأن  فضيلته  أخربين  البنوك، 
راشد  باألستاذ مجيل  واتصلت  هلا  منهم  الوكالة  األموال عىل سبيل  مع أصحاب 
التي  الربيد وطلبت من سيادته صورة من اإليصاالت  خلف مدير عام صندوق 
كانت تعطيها للمتعاملني معها فأرسلها إيلَّ وفيها: "أنا املوقع أدناه أرغب يف فتح 
حساب بصندوق التوفري، وقد وكلت صاحب السعادة مدير عام مصلحة الربيد 
توكيال عاما يف استعامل املبالغ التي أدفعها... إلخ"، وهذا الذي جاء يف إيصاالت 
هيئة الربيد من أن التعامل معها عىل سبيل الوكالة املطلقة من صاحب املال للسيد 
مدير عام مصلحة الربيد هو الذي نميل إليه ونرجحه يف التعامل مع مجيع البنوك، 
التي أباحتها رشيعة اإلسالم، ونرى  وال شك أن الوكالة من املعامالت الرشعية 
األفراد من  يقدمه  ملا  بالنسبة  األخرى  املعامالت  أوىل وأفضل من غريها من  أهنا 
أموال البنوك لتقوم هذه البنوك باستثامرها نيابة عنهم وتعطيهم يف مقابل ذلك ربحا 
تراضيا مرشوعا ال يشوبه يشء مما حرمه اهلل  الطرفني  الرتايض عليه من  تم  معينا 
صناديق  ألرباح  الرشعي  احلكم  يف  رأهيم  العلامء  من  كثري  أبدى  وقد  هذا  تعاىل، 
شلتوت  حممود  الشيخ  فضيلة  كتبه  الذي  الرأي  هو  ونرجحه  نراه  والذي  التوفري 
"الفتاوى"  السنني وقد نرش رأي فضيلته هذا يف كتابه:  -رمحه اهلل- منذ عرشات 
ص�323 مطبعة األزهر سنة 1379ه�، سنة 1959م وهذا نص ما كتبه رمحه اهلل 
وطيب ثراه قال فضيلته: "يرى بعض علامء احلالل واحلرام أن الربح الذي تدفعه 
مصلحة الربيد ألصحاب األموال املودعة يف صندوق التوفري حرام؛ ألنه إما فائدة 
الرشيعة،  نظر  يف  حرام  األمرين  وكال  قرض  جرها  منفعة  أو  املودع،  للامل  ربوية 
وعىل هذا جيب رده وحيرم أخذه واالنتفاع به، والذي نراه تطبيقا لأحكام الرشعية 
والقواعد الفقهية السليمة أنه حالل وال حرمة فيه؛ ذلك أن املال املودع مل يكن دينا 
لصاحبه عىل صندوق التوفري ومل يقرتض صندوق التوفري منه وإنام تقدم به صاحبه 
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أن  يعرف  إياه وهو  قبوله  ملتمسا  نفسه طائعا خمتارا  تلقاء  من  الربيد  إىل مصلحة 
املصلحة تستغل األموال املودعة لدهيا يف أمور جتارية ويندر فيه إن مل ينعدم الكساد 

أو اخلرسان، وقد قصد هبذا اإليداع:

أوال: حفظ ماله من الضياع، وتعويد نفسه عىل التوفري واالقتصاد.

ثانيا: إمداد املصلحة بزيادة رأس ماهلا ليتسع نطاق معامالهتا وتكثر أرباحها 
هذين  أن  شك  وال  األرباح،  بفاضل  احلكومة  وتنتفع  واملوظفون  العامل  فينتفع 
غرضان  احلكومية-  املصلحة  ومساعدة  االقتصاد،  عىل  نفسه  تعويد   - األمرين 
املصلحة  عينت  ما  فإذا  التشجيع  صاحبها  ويستحق  وبركة،  خري  كالمها  رشيفان 
وتقدمت  تريد  نسبة  أي  املودع  املال  إىل  منسوبا  أرباحها  من  قدرا  التشجيع  هلذا 
تعاوين عام يشمل خريها  نفع  معاملة ذات  املال كانت دون شك  إىل صاحب  به 
صاحب املال والعامل واحلكومة وليس فيها مع هذا النفع العام أدنى شائبة لظلم 
أحد أو استغالل حلاجة أحد وال يتوقف حل هذه املعاملة عىل أن تندمج يف نوع 
من أنواع الرشكات التي عرفها الفقهاء وحتدثوا عنها وعن أحكامها، ويف الواقع إن 
هذه املعاملة بكيفيتها تلك وبظروفها كلها وبضامن أرباحها مل تكن معروفة لفقهائنا 
األولني وقت أن بحثوا الرشكة ونوعوها واشرتطوا فيها ما اشرتطوا، وليس من 
ريب يف أن التقدم البرشي أحدث يف االقتصاديات أنواعا من العقود واالتفاقات 
يف  الرشعي  امليزان  دام  وما  قبل،  من  معروفة  تكن  مل  صحيحة  أسس  عىل  املركزة 
ُ َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِح{  حل التعامل وحرمته قائام يف كتاب اهلل: }َوٱلَّ
]البقرة: 220[، }َل َتۡظلُِموَن َوَل ُتۡظلَُموَن{ ]البقرة: 279[ فام علينا إال أن نحكمه 

ونسري عىل مقتضاه، ومن هنا يتبني أن الربح املذكور ليس فائدة لدين حتى يكون 
ربا وال منفعة جرها قرض حتى يكون حراما عىل فرض صحة النهي عنه، وإنام هو 
كام قلنا تشجيع عىل التوفري والتعاون اللذين يستحبهام الرشع"، هذا ما كتبه فضيلة 
اإلمام األكرب الشيخ حممود شلتوت -رمحه اهلل- منذ ما يقرب من أربعني سنة وهو 
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كام ترى كالم جيد صادر من عامل فقيه قوي احلجة سليم التفكري واسع األفق غيور 
عىل مصلحة أمته، وال التفات إىل قول من قال: إن فضيلته قد رجع عن هذه الفتوى 
يف أواخر حياته، فإنه قول ساقط ال دليل عليه فقد سألت أنا شخصيا األستاذ أمحد 
الشيخ واملرشف عىل طبع مؤلفاته عن هذه اإلشاعة فأجابني  نصار صهر فضيلة 
أن  إىل  رأيه  الشيخ شلتوت بل هي  الفتوى مل يرجع عنها فضيلة  إن هذه  سيادته: 
الطالب  اشرتاك  يكون  أن  أقرتح  إين  أقول:  النهاية  يف  وإين  وجل،  عز  ربه  لقي 
االبتدائية إىل حني  باملراحل  التحاقهم  منذ  إجباريا  التوفري  والطالبات يف صناديق 
خترجهم من اجلامعات وأن يكون هذا االشرتاك بمبلغ شهري أو سنوي معقول 
حتى نعود أبناءنا وبناتنا عىل االدخار وعىل العطاء وستعود إليهم هذه املبالغ التي 
اشرتكوا هبا يف يوم من األيام ومعها أرباحها النافعة -إن شاء اهلل- فاألمم السعيدة 
الرشيدة هي التي تريب يف أبنائها وبناهتا حب االقتصاد واالدخار والعمل ملا ينفعهم 

يف مستقبلهم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر ��س��مت�مث���م�ا �ت الا ا د ���ا �ت ����ث
�م�ل ��ب �ل��ت�ع�ا ا

املبـــــادئ
1- التعامل يف شهادات االستثامر حالل واألرباح التي تأيت عن طريقها حالل.

الســـــؤال
ما احلكم الرشعي يف التعامل مع البنوك عن طريق شهادات االستثامر أو ما 

يشبهها من معامالت؟

اجلواب
السادس من شهر سبتمرب سنة  أن أصدرت يف  املرصية  اإلفتاء  لدار  سبق 
من  يشبهها  وما  االستثامر  لشهادات  الرشعي  احلكم  بشأن  مطولة  فتوى   1989
معامالت، وانتهت فيها إىل أن التعامل فيها حالل وأن األرباح التي تأيت عن طريقها 
حالل، ولقيت هذه الفتوى ما لقيت من تأييد املؤيدين ومن معارضة املعارضني، 
وقد نرشت هذه الفتوى بمعظم الصحف املرصية وأثبتها يف كتايب معامالت البنوك 
وأحكامها الرشعية الذي طبع حتى اآلن ثالث عرشة طبعة واحلمد هلل، والسؤال 
التعامل يف  الذي أريد أن أسأله لكل عاقل: هل مفتي مرص هو أول من قال بأن 
ليس  مفتي مرص  كان  وإذا  معامالت حالل؟  يشبهها من  وما  االستثامر  شهادات 
أول من قال بذلك، فلامذا هذه احلملة الضالة عىل دار اإلفتاء املرصية وعىل مفتي 
مرص من جانب أناس منهم السفهاء ومنهم اجلهالء ومنهم أصحاب املنافع اخلاصة 
الذين يريدون تفسري األحكام الرشعية حسب أهوائهم ومنهم الصم البكم الذين 
إن حفظوا شيئا غابت عنهم أشياء، لقد قابلت دار اإلفتاء املرصية ما وجه إليها من 
هتم كاذبة ومن تطاول رخيص ومن سوء أدب يف احلوار، قابلت كل ذلك بالصرب 

* فتوى رقم: 26 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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واجلهالء  السفهاء  باطل  تزهق  التي  الناصعة  وباحلجة  القويم  وباملنطق  اجلميل 
أن  هنا  أريد  وأنا  اخلاصة،  مصاحلهم  إليها  تدفعهم  التي  السيئة  النوايا  وأصحاب 
أسوق جانبا من آراء العلامء األعالم الذين سبقوين يف الكالم عن احلكم الرشعي 

للتعامل يف شهادات االستثامر وما يشبهها من معامالت.

أوال: رأي فضيلة األستاذ الكبري املرحوم الشيخ عيل اخلفيف رئيس قسم 
الرشيعة األسبق بكلية احلقوق جامعة القاهرة وعضو جممع البحوث اإلسالمية، 
كتب فضيلته بحثا فقهيا دقيقا للمؤمتر السابع ملجمع البحوث اإلسالمية املنعقد يف 
شهر شعبان سنة 1322ه� املوافق لشهر سبتمرب سنة 1972م وقد نرش هذا البحث 
اقتصادية وترشيعية من  البحوث اإلسالمية حتت عنوان: بحوث  كتاب جممع  يف 
ص� 117 إىل ص� 145 وكان عنوان هذا البحث القيم: حكم الرشيعة عىل شهادات 
الرشعية  واألصول  العامة  الفقهية  للقواعد  تطبيقا  الثالث  بأنواعها  االستثامر 
للمعامالت، وقد افتتح فضيلته -رمحه اهلل وطيب ثراه- هذا البحث بقوله: "احلمد 
هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي جاءنا باحلق املبني وعىل 

آله وصحبه أمجعني، وبعد…

التي  إليه رأيي يف حكم شهادات االستثامر  انتهى  فهذا بحث وضعته فيام 
مهتديا يف  الفقهية  الرشعية  الوجهة  من  احلكومة  نيابة عن  األهيل  البنك  يصدرها 
بذكر  البحث  هذا  وأبدأ  أصول،  من  وسنوه  قواعد  من  الفقهاء  وضعه  بام  ذلك 
األصول التي اختذهتا أساسا له وسبيال إىل التعرف عىل احلكم الرشعي فيام يصدره 
البنك األهيل نيابة عن احلكومة من شهادات االستثامر"، ثم قاله فضيلته: "األصل 
وتتوفر  معايشهم  عليها  تتوقف  التي  املالية  املعامالت  جماالت  يف  للناس  األول: 
إليه  تدعو  ما  الرشيعة وأصوهلا  العقود يف حدود  من  يستحدثوا  أن  هبا مصاحلهم 
حاجاهتم وحتملهم عليه مصاحلهم دون أن يلحقهم حرج هبذا االستحداث؛ ألن 
العقود ما رشعت إال لتكون وسيلة لسد احلاجات وطريقا لنيل املصالح"، وبعد 
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تكييف  وعن  والرابع  والثالث  الثاين  األصول  عن  احلديث  يف  فضيلته  أفاض  أن 
شهادات االستثامر وعن أقسامها وعن وسائل االستثامر وعن عقد االستثامر، بعد 
"ومما تقدم بيانه يتضح أنه ليس يف هذا العقد غرر فاحش  كل ذلك قال فضيلته: 
طلب  عند  كامال  إليه  سريد  ماله  وأن  ماله  بمآل  عامل  املال  فصاحب  طرفيه  بأحد 
ما  احلكومة  وكذلك  ماله،  يف  ربح  من  ابتغاه  بام  مطمئن  واثق  أنه  كام  اسرتداده 
أقدمت عىل هذا النوع من التعامل إال عن بينة وطمأنينة بنتائجها ومآهلا، وبناء عىل 
نظري واجتهادي عقدا جائزا، ذلك  إليه  فيام وصل  التعاقد  ما ذكرت يكون هذا 
رأيي وظني فإن يكن صوابا فمن اهلل وإن يكن خطأ فام أرسع عدويل عنه إذا ما تبني 
يل وجه اخلطأ، وأن نظري فيه قد انحرف أو غفل أو ضل والعصمة هلل، واهلل املوفق 
للصواب". هذا جانب مما قاله فضيلة األستاذ الشيخ عيل اخلفيف - رمحه اهلل- منذ 
أكثر من عرشين سنة بشأن احلكم الرشعي بالنسبة للتعامل يف شهادات االستثامر 

وقد انتهى فيه إىل جوازها وحلها.

ثانيا: رأي فضيلة األستاذ املرحوم الشيخ يس سويلم طه األستاذ السابق 
بكلية الرشيعة وعضو جلنة الفتوى كتب فضيلته بحثا ضافيا للمؤمتر السابع ملجمع 
البحوث اإلسالمية املنعقد سنة 1972، ]وقد نرش هذا البحث[ يف كتاب جممع البحوث 
يف  اإلسالم  "حكم  البحث:  عنوان  وكان   263 ص�  إىل   253 ص�  من  اإلسالمية 
أرباح شهادات االستثامر وودائع صناديق االدخار"، وقد انتهى فيه إىل حل التعامل 

هباتني املعاملتني وإىل حل األرباح الناجتة عنهام.

ثالثا: رأي جلنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث اإلسالمية، عقدت جلنة 
البحوث الفقهية ثالثة اجتامعات موسعة لبحث حكم رشيعة اإلسالم يف شهادات 
استثامر البنك األهيل املرصي بأنواعها الثالثة أ، ب، ج، وكان أول هذه االجتامعات 
بإدارة األزهر بتاريخ 17/ 3/ 1976، وكانت هذه اللجنة برئاسة فضيلة املرحوم 
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تتكون من  البحوث اإلسالمية وكانت  السنهوري عضو جممع  فرج  الشيخ حممد 
ثالثة عرش عاملا من خرية العلامء يمثلون املذاهب األربعة:

مخسة منهم يمثلون املذهب احلنفي وهم أصحاب الفضيلة األساتذة: عبد 
اهلل املشد وحممد احلسيني شحاتة وعبد احلكيم رضوان وحممد سالم مدكور وزكريا 

الربي.

األساتذة:  الفضيلة  أصحاب  وهم  املالكي  املذهب  يمثلون  منهم  وأربعة 
عبد اجلليل عيسى ويس سويلم والسيد خليل اجلراحي وسليامن رمضان.

الفضيلة األساتذة: حممد  الشافعي وهم أصحاب  املذهب  وثالثة يمثلون 
جربة اهلل وطنطاوي مصطفى وجاد الرب ]رمضان[.

وواحد يمثل املذهب احلنبيل وهو: فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة، وقد 
أصحاب  وهم:  وأرباحها  االستثامر  شهادات  يف  التعامل  بحل  منهم  ثامنية  قال 
العظيم  وعبد  اجلراحي  خليل  والسيد  سويلم  ويس  عيسى  اجلليل  عبد  الفضيلة: 
الربي،  وزكريا  رضوان  احلكيم  وعبد  املشد  اهلل  وعبد  مدكور  سالم  وحممد  بركة 
"إن التعامل يف شهادات االستثامر  ومما قاله األستاذ الدكتور حممد سالم مدكور: 
وهي  املسامة  العقود  من  نوع  ألي  ختضع  وال  مستحدثة  معاملة  الثالثة  بأنواعها 
معاملة نافعة لأفراد واملجتمع وليس فيها استغالل من أحد طريف التعامل لآلخر، 
الربا؛  قبيل  من  ليست  الدولة  عليه  ترشف  الذي  البنك  يمنحها  التي  واألرباح 
عبد  الشيخ  فضيلة  قاله  ومما  اخلسارة".  احتامل  وانتفاء  االستغالل  جانب  النتفاء 
العظيم بركة: "إن الشهادة ذات اجلوائز حرف: ج جائزة رشعا؛ ألن اجلائزة فيها ملن 
خترج له القرعة، وهي هبة ملن خترج له، وأما الشهادات أ، ب فالتعامل فيها من باب 
والعامل،  املال  صاحب  بني  مشرتك  منها  كل  يف  العائد  ألن  الصحيحة؛  املضاربة 
والتعامل فيها حالل وجائز رشعا حيث إن املصالح فيه متحققة واملفسدة متومهة، 
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واألحكام ال تبنى عىل األوهام". هذا وحمرض هذه اللجنة قد أثبته بكامله يف كتايب: 
"معامالت البنوك وأحكامها الرشعية" من ص� 225 إىل ص� 231 الطبعة الثالثة 

عرشة بمكتبة املجلد العريب باألزهر.

رابعا: هناك عدد من الفقهاء كتبوا رأهيم يف التعامل يف شهادات االستثامر 
وقرروا أن التعامل فيها جائز رشعا، وكذلك األرباح التي ترتتب عليها ومنهم:

أ- فضيلة الدكتور حممد الشحات اجلندي رئيس قسم الرشيعة ووكيل كلية 
احلقوق بطنطا فقد كتب بحثا مطوال عن شهادات االستثامر يف كتابه: "فقه التعامل 
املايل واملرصيف احلديث" من ص� 47 إىل ص� 89 النارش: دار النهضة العربية، وقد 
شهادات  أن  نعتقد  فإننا  ذلك  عىل  "وتأسيسا  البحث:  هذا  هناية  يف  فضيلته  قال 
االستثامر عقد جائز يف الرشع؛ لعدم خروجه عىل القواعد املعروفة يف املعامالت 
الرشعية ففيه الرتايض وفيه النفع للمتعاقدين وال يتضمن استغالال وال غبنا وال 
أكال للامل بالباطل، وأنه خيتلف عن الصور املعروفة للعقود الفقهية واألوىل اعتباره 

عقدا غري مسمى اقتضته املعامالت احلديثة".

له  العلوم  دار  بكلية  األستاذ  شلبي  أمحد  الدكتور  األستاذ  فضيلة  ب- 
قال يف ص� 108 وما  الفكر اإلسالمي" فقد  "االقتصاد يف  كتابه  قيمة يف  بحوث 
بعدها عن شهادات االستثامر: "هذه املعاملة ال حتارب التجارة والصناعة بل عىل 
العكس تستغل حصيلتها لتنشيط التجارة والصناعة والعمران الذي تقوم به الدولة 
فتحصل عىل األرباح املبارشة من هذه املرشوعات وغري املبارشة من الرضائب التي 
الناس  وإيداع  االستثامر  فشهادات  هذا  وعىل  االقتصادي،  النشاط  نتيجة  جتمعها 
أمواهلم بالبنوك ليس قرضا وبالتايل ليس ربا وإنام هو )نوع( من املعامالت املباحة".

ج- فضيلة األستاذ الدكتور عبد املنعم النمر -رمحه اهلل- له بحث مستفيض 
يف كتابه: "االجتهاد" ص� 327 وما بعدها عن شهادات االستثامر، وقد انتهى فيه 
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الدولة  تدفعه  معني  وربح  عائد  هلا  التي  االستثامر  شهادات  يف  التعامل  جواز  إىل 
كمنحة وحافز.

والفقهاء  الثقات  العلامء  كتبها  التي  والبحوث  اآلراء  من  مجلة  هذه 
املحققون الذين منهم من هو من أعضاء جممع البحوث اإلسالمية ومنهم األساتذة 
أن  عىل  أمجعوا  وقد  العلم،  طلبة  من  اآلالف  خترج  أيدهيم  عىل  الذين  باجلامعات 
شهادات االستثامر وما يشبهها من معامالت حالل وكذلك األرباح التي ترتتب 

عىل التعامل فيها.

ورأيي أنا بعد كل ذلك: أن كل معاملة تتم بالرتايض املرشوع بني الطرفني 
وخالية من الغش والكذب واخلداع واالستغالل ومن كل ما حرمه اهلل تعاىل فهي 
حالل وكذلك األرباح التي ترتتب عليها، وأن كل ما يقدمه أي إنسان من أموال 
ألي بنك من البنوك ونيته وقصده أن يكون البنك وكيال عنه وكالة مطلقة يف استثامره 
ألمواله وأنه راض كل الرضا بام يعطيه له البنك من أرباح سواء أحددها له البنك 
مقدما أم مل حيددها فهذه املعاملة حالل واألرباح التي ترتتب عليها حالل وسواء 
أكانت هذه املعاملة عن طريق شهادات االستثامر أم عن طريق غريها كالشهادات 
ذات األرباح الشهرية أو السنوية أو غريمها، وأن تسمية أمثال هذه املعامالت بأهنا 
قروض أو ديون تسمية خاطئة من الناحيتني اللغوية والرشعية والتسمية الصحيحة 
كام جاء يف  فاألمر  ذلك  وبعد  ذلك  وقبل  املطلقة،  الوكالة  استثامر عن طريق  هلا: 

احلديث الصحيح: »إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى«.

هذا وقبل أن أختم كالمي يف هذا املوضوع أحب أن أقول: إنني من أجل 
بنك  ويف  األهيل  البنك  يف  متواضعة  مبالغ  وضعت  البنوك  معامالت  من  التأكد 
القاهرة  بنك  ويف  اإلسالمي  فيصل  بنك  ويف  اإلسالمية-  املعامالت  -فرع  مرص 
ويف صناديق التوفري بنية وبقصد أن تكون هذه البنوك وكيلة عني يف استثامرها هلذه 
املبالغ، وبالتجربة مل أجد فرقا بينهم مجيعا إال يف األسلوب فهذا بنك حيدد األرباح 
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الربح كل شهر وهذا كل ثالثة شهور وهذا كل سنة،  وهذا ال حيدد وهذا يعطي 
اجلديدة  اإلفتاء  دار  إىل  انتقلنا  وعندما  اجلميع،  من  متقاربة  تعطى  التي  واألرباح 
وجدت أن صيانة املبنى حتتاج إىل أموال قد تكون أحيانا قليلة، ولكي أريح الدولة 
من هذه األموال التي حتتاج إليها الصيانة املحددة وضعت مبلغ مائة ومخسني ألف 
جنيه يف البنك األهيل فرع العباسية بنية وبقصد أن يكون وكيال عني وكالة مطلقة 
املبلغ عىل  املبلغ وقد أوقفت ربح هذا  يف استثامرها يل وحدد يل ربحا شهريا هلذا 
مطالب مبنى دار اإلفتاء والعاملني فيه، ورصنا واحلمد هلل نحافظ عىل صيانة هذا 
املبنى ونقدم لصغار العاملني واملوظفني مبالغ شهرية ال بأس هبا يستعينون هبا عىل 
رضورات احلياة، وإين أرى أن هذا العمل ما دام خالصا لوجه اهلل تعاىل وما دام 
ما قدمته للبنك من أموال ال أقصد به أن أقدم قرضا له أو دينا عليه أو أمانة عنده 
وإنام أقصد أن يكون وكيال عني وكالة مطلقة يف استثامره ألموايل؛ ألين ال أحسن 
التجارة ووقتي ال يسمح يل بذلك أرى أن هذه املعاملة حالل واألرباح التي ترتتب 
عليها حالل؛ ألهنا معاملة تقوم عىل الرتايض املرشوع واملقصود منها التعاون عىل 
الرب والتقوى ال عىل اإلثم والعدوان، ومرة أخرى أردد احلديث النبوي الصحيح: 
يشاء إىل رصاط  نوى«، واهلل هيدي من  ما  امرئ  وإنام لكل  بالنيات،  األعامل  »إنام 

مستقيم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ولار�ت��ت �ل�د �ل�مت�مب���م��ت��ت ا �ت ا ا �ت ��������ب�د
�م�ل ��ب �ل��ت�ع�ا ا

املبـــــادئ
1- التعام�ل يف س�ندات التنمي�ة الدوالري�ة جائز رشع�ا، واألرباح الت�ي تأيت عن 

طريقها جائزة رشعا وليس فيها شبهة الربا.

الســـــؤال
ما احلكم الرشعي للتسابق يف سندات التنمية الدوالرية؟

التنمية  لسندات  الرشعي  احلكم  متعددة عن  أسئلة  اإلفتاء  دار  إىل  وردت 
الدوالرية، وهل التعامل فيها واألرباح التي تأيت عن طريقها حالل أو حرام؟ وقد 
إعطائي  استثامرها  وعن  السندات  هذه  إصدار  عن  املسؤولني  السادة  من  طلبت 
صورة واضحة عنها حتى يمكن احلكم عليها؛ إذ احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره.

اجلواب
فكان جواب سيادهتم كام ييل:

للعمالت  الرضورة  حد  إىل  تصل  شديدة  حاجة  يف  الدولة  كانت  ملا   -1
األجنبية؛ إلنشاء وتنمية مرشوعاهتا اإلنتاجية التي ال غنى عنها فقد صدر القانون 
رقم 6 لسنة 1986 بشأن تكليف البنك املركزي املرصي بإصدار سندات التنمية 

الوطنية بالدوالر األمريكي حلساب بنك االستثامر القومي.

2- واهلدف من إصدار هذه السندات جتميع ما يمكن جتميعه من الدوالرات 
األمريكية من مجيع أفراد الشعب وخاصة العاملني يف اخلارج من املرصيني وغريهم 
للمسامهة يف متويل املرشوعات اإلنتاجية والتصديرية التي تساعد عىل تنمية املجتمع 

* فتوى رقم: 27 سجل: 133 بتاريخ: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اقتصاديا واجتامعيا كام تساعد عىل توفري فرص العمل ملن ال عمل هلم وعىل زيادة 
فإن  نفسه  الوقت  املعيشة لأفراد واجلامعات، ويف  القومي ورفع مستوى  الدخل 

هذه املرشوعات اإلنتاجية التي تقام من حصيلة هذه السندات تدر أرباحا وفرية.

3- ومن أمثلة املرشوعات التي استثمرت فيها حصيلة هذه السندات:

أ- رشكة احلديد والصلب املرصية.

ب- رشكة الدلتا للصلب.

ج- رشكة الكابالت الكهربائية.

د- رشكة وسائل النقل اخلفيف.

ه�- مرشوع املستحرضات احليوية واللقاحات.

وغري ذلك من املرشوعات النافعة التي أحلها اهلل تعاىل.

بنك  حلساب  شهريا  الشهادات  هذه  بإصدار  املركزي  البنك  يقوم   -4
االستثامر القومي فيتقدم لرشائها من يتقدم بقصد استثامر أمواله فيها واحلصول من 
وراء ذلك عىل العائد الذي يتم االتفاق عليه بني املشرتي وبنك االستثامر القومي 
وطريقته كاآليت: حتسب األرباح للمشرتين هلذه السندات عىل حسب سعر الفائدة 
فيه  يتم  الذي  للشهر  التايل  الشهر  من  األول  لليوم  العاملي  لندن  سوق  يف  السائد 
رشاء هذه السندات مع زيادة 0.05 % -نصف يف املائة- عن سعر الفائدة العاملي 
عىل  احلصول  يف  مساعدهتا  عىل  ولغريهم  ألبنائها  الدولة  من  تشجيعا  اليوم  هلذا 
العمالت األجنبية التي هي يف أشد احلاجة إليها، ويتقاىض املشرتي هلذه السندات 
اليوم  وهو  األرباح،  هذه  فيه  حتدد  الذي  اليوم  من  شهور  ستة  بعد  كاملة  أرباحه 

األول من الشهر التايل للشهر الذي تم فيه االكتتاب يف هذه السندات.
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5- فمثال: إذا اشرتى شخص سندات التنمية الدوالرية يف شهر سبتمرب 
لسنة 1990 استحق الربح الذي يساوي سعر الفائدة العاملي ألول يوم من شهر 
أكتوبر لسنة 1990 وهو تاريخ إصدار هذه السندات مضافا إليه 1/ 2% عىل سبيل 
التشجيع، فإذا كان سعر الفائدة العاملي ألول يوم من أكتوبر سنة 1990 هو %10 
مثال أضيف إىل ذلك 1/ 2% فأصبح 10 و1/ 2% ويرصف هذا الربح بعد ستة 

شهور أي يف أول يوم من شهر إبريل لسنة 1991.

6- ويالحظ أن سعر الفائدة يف سوق لندن العاملي قابل للتغيري من يوم إىل 
يوم عىل حسب الظروف االقتصادية العاملية.

الرد الذي جاءين من جلنة السندات الدوالرية املشكلة بقرار من  هذا هو 
السيد نائب رئيس الوزراء والتي يرأسها السيد الدكتور حسن عباس زكي رئيس 

اللجنة االستشارية للسندات الدوالرية.

ومن هذا الرد يتبني لنا ما يأيت:

التي تصل إىل  أوال: أن املقتىض إلصدار هذه السندات هو حاجة الدولة 
حد الرضورة للعمالت األجنبية كام جاء يف البند األول من الرد املذكور.

السندات  هذه  بإصدار  املركزي  البنك  كلفت  التي  هي  الدولة  أن  ثانيا: 
حلساب بنك االستثامر القومي؛ لغرض إنشاء وتنمية مرشوعاهتا اإلنتاجية التي ال 

غنى عنها.

ثالثا: أن األهداف التي من أجلها أصدرت الدولة هذه السندات من أمهها 
ما يأيت:

التي حتتاج  العمالت األجنبية  أ- جتميع مدخرات املرصيني وغريهم من 
إليها الدولة احتياجا يصل إىل حد الرضورة.
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ب- توفري فرص العمل ملن ال عمل هلم وحماولة القضاء عىل البطالة التي 
متثل مشكلة خانقة يف املجتمع.

املرشوعات  إنشاء  طريق  عن  املجتمع  ألفراد  املعيشة  مستوى  رفع  ج- 
اإلنتاجية أو املشاركة فيها.

من  السندات  هذه  ألصحاب  القومي  االستثامر  بنك  يقدمه  ما  أن  رابعا: 
أرباح هو جزء من أرباحه التي تتحقق عن طريق املرشوعات اإلنتاجية التي يقيمها 

أو يشارك فيها من حصيلة هذه السندات.

خامسا: أن حتديد هذه الفوائد يتم بالرتايض املرشوع الذي ال حيل حراما 
الذين  السندات  هذه  أصحاب  وبني  القومي  االستثامر  بنك  بني  حالال  حيرم  وال 

يتقدمون لرشائها باختيارهم التام.

بقصد  للبنك  فيها  أمواهلم  يدفعوا  مل  السندات  هلذه  املشرتين  أن  سادسا: 
اإلقراض أو اإليداع، وإنام بقصد توكيله عنهم يف استثامرها هلم مع رضاهم التام 
التعامل يف سندات  البنك هلم من عوائد، وتأسيسا عىل كل ذلك يكون  بام حدده 
التنمية الدوالرية جائزا رشعا، واألرباح التي تأيت عن طريقها جائزة رشعا وليس 
فيها شبهة الربا الذي حرمته رشيعة اإلسالم حتريام قاطعا. ونسأل اهلل تعاىل السداد 

يف القول والعمل إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول.

J
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�ب��ت ا رب
�ل�حب �ت ا و�ب�ا

دب
أ
�ت ا

�م�ل ��ب �ل��ت�ع�ا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- دار اإلفتاء املرصية ترى أن التعامل يف أذونات اخلزانة حالل واألرباح التي تأيت 
عن طريقها حالل.

الســـــؤال
ما احلكم الرشعي للتعامل يف أذونات اخلزانة؟

نارص  بنك  إدارة  جملس  رئيس  طاحون  ناصف  األستاذ  السيد  أرسل 
االجتامعي بالقاهرة خطابا إىل دار اإلفتاء املرصية بتاريخ 6/ 11/ 1991 يسأل فيه 
عن احلكم الرشعي بالنسبة للتعامل يف أذونات اخلزانة، وقد جاء يف خطاب سيادته 

ما ييل:

حلساب  املرصي  املركزي  البنك  بإصدارها  يقوم  اخلزانة  أذونات  أن   -1
وزارة املالية، أي إن البنك وسيط يف العالقة بني األشخاص والدولة.

2- أن الغرض من إصدارها دعم الوعي االدخاري لدى مجهور املتعاملني 
ومتويل خطة التنمية يف الدولة.

طريق  عن  العجز  متويل  أي  املوازنة  عجز  لتمويل  صدرت  قد  أهنا   -3
مدخرات حقيقية بدال من متويل العجز بطبع بنكنوت مما يزيد مشكلة التضخم.

4- أهنا موجهة إىل كبار املستثمرين.

الوعاء  هذا  يف  االستثامر  يغله  ما  تتحمل  التي  هي  املالية  وزارة  أن   -5
االستثامري.

* فتوى رقم: 28 سجل: 133 بتاريخ: 6/ 11/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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6- أن نسبة العائد تتخذ من االستثامر يف األذون مقدما.

7- أن التعامل فيها ينعقد مرة كل أسبوع ومن يعرض تقديم األموال بأقل 
عائد يرسو عليه العطاء.

اجلواب
وقد أجابت دار اإلفتاء املرصية عن هذا اخلطاب بام يأيت: حيث إن األغراض 
التي صدرت من أجلها هذه األذونات أغراض رشيفة ونافعة؛ إذ ال يشك عاقل 
يف أن دعم الوعي االدخاري لدى أبناء األمة ومتويل خطة التنمية يف الدولة وسد 
عن  االستغناء  وعىل  التضخم  نسبة  تقليل  عىل  والعمل  املوازنة  عجز  يف  النقص 
االقرتاض من اجلهات اخلارجية... إلخ، كل ذلك من املقاصد التي حضت عليها 
رشيعة اإلسالم وأمرت أتباعها بتحقيقها؛ ملا فيها من وجوه اخلري التي تساعد األمة 
ما  يوجد  ال  مقدما  العوائد  أو  الربح  نسبة  حتديد  إن  وحيث  والرقي،  التقدم  عىل 
طريف  بني  واملرشوع  املطلق  بالرتايض  تم  قد  التحديد  هذا  دام  ما  رشعا  منه  يمنع 
التعامل، وحيث إن هذه املعاملة أيضا خالية من الغش واخلديعة واالستغالل ومن 
ترى  املرصية  اإلفتاء  فدار  لذا  واجلامعات؛  لأفراد  ونافعة  تعاىل  اهلل  حرمه  ما  كل 
أن التعامل يف أذونات اخلزانة حالل واألرباح التي تأيت عن طريقها حالل. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ت��ت
�ل��������ر��ب ��ب��ت ا �ل�������حب �ىت ا

أ
را

املبـــــادئ
1- أهل الذكر يف كل علم أو فن هم املتخصصون فيه.

الســـــؤال
البنوك  أعامل  يف  املتخصصني  إىل  بالرجوع  املرصية  اإلفتاء  دار  قامت  هل 

عندما أفتت يف مسائل تتعلق بمعامالت البنوك؟

اجلواب
البنوك  أعامل  املتخصصني يف  إىل  بالرجوع  املرصية  اإلفتاء  دار  قامت  نعم 
عندما أرادت أن تفتي يف مسائل تتعلق بمعامالت البنوك وقد فعلت ذلك امتثاال 
 ،]7 ]األنبياء:  َتۡعلَُموَن{  َل  ُكنُتۡم  إِن  ٱّلِۡكرِ  ۡهَل 

َ
أ لُٓواْ  }فَۡس َٔ تعاىل:  اهلل  لقول 

وأهل الذكر يف كل علم أو فن هم املتخصصون فيه، ومن أجل ذلك اجتمع مفتي 
مرص قبل أن يصدر فتواه عن شهادات االستثامر بعدد كبري من قادة العمل املرصيف 
يف بنوك مرص، وبعد أن أصدر فتواه يف شهر سبتمرب سنة 1989 بشأن شهادات 
متنوعة حول  متعددة ورسائل  أسئلة  يشبهها من معامالت وردت  وما  االستثامر 
العمل املرصيف  قيادات  بتأليف جلنة مشرتكة من  املفتي  هذا املوضوع فقام فضيلة 
هذه  واجتمعت  الرسائل  هذه  عىل  للرد  الرشعية  العلوم  يف  املتخصصني  ومن 
اللجنة)1) أكثر من مرة هلذا الغرض يف أوائل سنة 1992، وهأنذا أعرض الردود 

التي توصلت إليها اللجنة املذكورة.

* فتوى رقم: 29 سجل: 133 بتاريخ: 6/ 11/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
)1(  كانت جلنة قيادات العمل املرصيف تتكون من السادة:

حممد عيل الرببري: نائب حمافظ البنك املركزي.

حممد عيل حافظ: رئيس جملس إدارة بنك مرص.
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وقد آثرنا أن تكون هذه الردود منصبة عىل األسئلة وعىل أوجه النقد التي 
وجهها أصحاهبا إىل معامالت البنوك وال هيمنا هنا ذكر األسامء وإنام الذي هيمنا 
التشنج  البعيد عن  العلمي  باألسلوب  الرد عليها  بيان  ثم  هو ذكر االعرتاضات، 

واملهاترات.

السؤال األول: لفظ االستثامر إذا كان يفهم من االستثامر أنه عملية حتريك 
للطاقات الكامنة واملتاحة يف املجتمع فال خوف إذن حول النتائج التي توصل إليها 

فضيلة املفتي.

رد اللجنة املرصفية: إن مفهوم االستثامر من وجهة النظر املرصفية هو قيام 
البنوك بام لدهيا من موارد متاحة بتقديم التمويل الالزم للمرشوعات االقتصادية 
حتريك  عىل  ملعاونتها  خدمات  جتارية-  صناعية-  زراعية-  أنشطتها:  بمختلف 
الطاقات اإلنتاجية املتاحة يف املجتمع ودفع عجلة التنمية االقتصادية؛ إذ من املفهوم 
أن التسهيالت االئتامنية سواء منحت ألغراض استثامرية -إضافة طاقات إنتاجية 
للطاقات  التشغيل  كفاءة  -رفع  العامل  املال  رأس  متويل  ألغراض  أو  جديدة- 
املتاحة- فإهنا هتدف يف النهاية إىل حتريك الطاقات الكامنة يف املجتمع وتوجه البنوك 
جانبا من املوارد املتاحة نحو املسامهة املبارشة يف رؤوس أموال املرشوعات ورشاء 
األسهم لتحقيق ذات الغرض، باإلضافة إىل كل ما تقدم فإن البنوك التجارية هلا 

إسامعيل حسن حممد: رئيس جملس إدارة بنك اإلسكندرية.
عبد الكريم حممد عبد احلميد: نائب رئيس جملس إدارة البنك األهيل.

الدكتور حممد املتويل املوجي: املدير العام بالبنك األهيل.
وكانت اللجنة الرشعية تتكون من السادة:

الدكتور حممد سيد طنطاوي: مفتي الديار املرصية.
الدكتور عبد الرمحن العدوي: عضو جممع البحوث اإلسالمية.

الدكتور حممد إبراهيم اجليويش: العميد السابق لكلية الدعوة جامعة األزهر.
الدكتور حممود زقزوق: عميد كلية أصول الدين جامعة األزهر وعضو جممع البحوث اإلسالمية.

الدكتور عبد املعطي حممد بيومي: العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة األزهر.
كام حرضها من رجال اإلعالم األستاذ: رجب البنا مساعد رئيس حترير جريدة األهرام.
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دور بارز وهام يف معاونة الدولة يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتامعية 
والتي تسعى إىل حتقيقها من خالل املوازنة العامة.

هذا وينظر إىل لفظ االستثامر من ثالث زوايا:

الزاوية األوىل:

خمتارين؛  التجارية  البنوك  إىل  واملستثمرون  املدخرات  أصحاب  يلجأ 
لكي تقوم البنوك نيابة عنهم يف استثامر أمواهلم ومدخراهتم مع اختيارهم الوعاء 
املناسب هلم من حيث مدته ودورية العائد -استثامر ألجل -توفري-، ادخار هبدف 
االستثامر... إلخ وذلك نظري عائد حتدد نسبته مسبقا كنسبة من قيمة املال املستثمر، 
أما إذا أراد العميل إيداع أمواله لتيسري معامالته سحبا وإيداعا فإنه يفتح له حساب 

جار وال حتتسب عليه أية عوائد.

الزاوية الثانية: البنوك التجارية هلا خربهتا ومعلوماهتا وقدرهتا عىل الدراسة 
الذي  األمر  االقتصادية،  احلياة  أنشطة  وشتى  والتجارة  املال  جمال  يف  والتحليل 
عائد  أفضل  عىل  للحصول  األمثل  التوجيه  استثامراهتا  توجيه  حسن  من  يمكنها 
وحالة  للمعلومات  متكامل  نظام  عىل  املستقبلية  توقعاهتا  تنبني  إذ  خماطرة؛  بأقل 
السوق وتطوراهتا وهي بالطبع أقدر من األشخاص عىل اختاذ قرار االستثامر لتوافر 
الذاتية -رأس  مواردها  أن  كام  لدهيا  املتخصصة  والكوادر  الفنية  التحليل  أدوات 
مال واحتياطيات- متكنها من حتمل اخلسائر والصدمات االقتصادية ال قدر اهلل، 
والبنوك وإن كان القائمون عىل إدارهتا يتمتعون بالكفاءة واخلربة واحلرية يف إدارهتا 
عليها  واإلرشاف  مراقبتها  عىل  وتقوم  ترشيعات  تنظمها  وأنشطتها  أعامهلا  أن  إال 
جهات حكومية حفاظا عىل أموال املودعني واملستثمرين وللتأكد من سالمة إدارة 

هذه األموال واستثامرها بكفاءة واقتدار.
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أو  اقتصادية  إما مشاريع  العادة  التمويل هم يف  إن عمالء  الثالثة:  الزاوية 
رجال أعامل تتطلب خططهم اإلنتاجية املزيد من التمويل إما لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
بإدخال آالت ومعدات أو خطوط إنتاج جديدة، وإما لرفع كفاءة التشغيل للطاقة 
يف  الكفاءة  من  درجة  وأقىص  مشاريعهم  من  أفضل  عائد  لتحقيق  لدهيم  املتاحة 
استخدام الطاقات أو أن يقوم البنك باملسامهة يف هذه املشاريع كرشيك، وعىل ذلك 
فجميع األطراف جتمعهم مصلحة واحدة فليس هناك استغالل أي منهم لآلخر 

وال سيام يف ظل املنافسة بني البنوك وحريتها يف حتديد معدالت العائد.

السؤال الثاين: إذا كان االستثامر هو بيع ورشاء األموال فإن السؤال هنا، 
هل هذا جائز؟ هل هذا حالل؟

رد اللجنة املرصفية:

جتدر اإلشارة هنا إىل أن طبيعة عملية الوساطة املالية التي تقوم عىل أساسها 
أعامل البنوك التجارية ال تنطوي عىل عملية رشاء وبيع للنقود أو لأموال، ذلك أن 
عملية البنك املستثمر ملاله لدى أحد البنوك ال يبيع ماله للبنك وال يتخىل عن ملكيته 
فهو صاحبه ويظل صاحبه وإنام هو يستثمره لدى البنك بغية أن يوظفه له البنك بام 
لديه من إمكانيات وأدوات حتليل ال تتوافر لصاحب املال، وحيدد له البنك العائد 
الذي سوف يدفعه له مقابل توظيف أمواله، وحيدد البنك هذا العائد يف ضوء عوامل 
معينة وبحيث يكون هذا العائد أقل مما سوف جينيه البنك من عملية التوظيف بام 
يساعده عىل حتقيق فائض ملقابلة مرصوفاته وأعبائه وحيقق ربحا مناسبا ألصحاب 
رأس مال البنك، وعىل اجلانب اآلخر فإن البنك عندما يوظف هذا املال بتوجيهه 
به يف ملكيته ملرشوعات أخرى فإن هؤالء ال  املسامهة  أو  له  املستثمرة  القطاعات 
يعتربون مالكني للامل وإنام فقط يتاح هلم استخدامه وجيري البنك الدراسات التي 
تطمئنه إىل سالمة توظيف هذا املال يف جماالت حتقق عوائد تسمح ملستخدم املال 
بأن يسدد منها عائد البنك من توفري املال املتفق عليه فضال عن سداد املال نفسه يف 
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التواريخ املحددة الستحقاقه، أما ما يمكن اعتباره بيعا ورشاء لأموال يف البنوك 
فهو بيع العمالت األجنبية مقابل العملة املحلية أو رشاء العمالت األجنبية مقابل 
العملة املحلية أو رشاء العمالت األجنبية بالعملة املحلية وهي ال خترج عن كوهنا 

استبدال عمالت أو عمليات رصافة.

السؤال الثالث: ال توجد مؤسسات للتمويل تسهم يف حتمل خماطر التشغيل 
ورجال  ناحية  من  أمواهلم  تشغيل  يف  الراغبني  بني  كوسيط  تعمل  األقل  عىل  أو 
األعامل املستعدين الستيعاب هذه األموال يف نشاطهم من ناحية أخرى... إلخ، 
وذلك يعترب من األمور التي يسعى العامل كله للوصول إليها إلصالح ما أفسدته 

مؤسسات بيع ورشاء األموال بعيدا عن خماطر التشغيل.

رد اللجنة املرصفية:

إن البنوك بالفعل تعمل يف الوساطة املالية بني الراغبني يف استثامر أمواهلم 
ورجال األعامل املستعدين الستيعاب هذه األموال يف أنشطتهم من ناحية أخرى 
عىل نحو ما سبق إيضاحه، وطبيعة أعامل البنوك هذه تتسم باملخاطرة إال أن البنوك 
تعمل عىل احلد من آثار هذه املخاطر باستخدام وسائل الدراسة وأدوات التحليل 
التشغيل  املسلم هبا أن خماطر  التوظيف لدهيا، ومن األمور  الفنية وتنويع جماالت 
ينعكس  التشغيل  تعثر املرشوع يف  إن  تنعكس مبارشة عىل خماطر االستثامر حيث 
جانب  من  جترى  فإنه  املرشوع  تعثر  حالة  يف  أنه  عىل  السداد  عىل  قدرته  عدم  يف 
البنك التجاري دراسات وافية للوقوف عىل أسباب التعثر فإذا كان التعثر ألسباب 
تقديم  يكون  وقد  املناسب،  اإلجراء  يتخذ  البنك  فإن  املرشوع  إرادة  عن  خارجة 
املزيد من التمويل للعميل إذا كان هناك أمل يف استمرارية املرشوع أو منحه فرتة 
سامح، وقد يواكب ذلك ختفيض يف معدالت العائد أو إعفاؤه من جزء من املال 
املستثمر لديه أو حتويل جزء منه إىل املسامهة يف رأس املال للمرشوع، األمر الذي 
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يعني أن البنك قد ساهم يف حتمل خماطر التشغيل أيضا التي ترجع لظروف خترج 
عن إرادة املرشوع.

السؤال الرابع: النسبة التي حتددها البنوك عىل الودائع والقروض منسوبة 
لرأس املال وليست منسوبة للربح أو اخلسارة، فلامذا؟ وهل للبنوك وسائل دقيقة 
لتحديد الربح عىل وجه الدقة وطرح اخلسارة ككل من الربح والوصول إىل متوسط 
املعادالت  بفضل  املال  رأس  إىل  ونسبتها  املحددة  الفرتة  خالل  مضمون  للربح 

الرياضية التي أمكن التوصل إليها آليا وتكنولوجيا؟

رد اللجنة املرصفية:

من  آلخر  شخص  من  واختالفها  واملدخرين  املستثمرين  رغبات  تتعدد 
حيث الغرض منها فقد يكون هو يف حاجة إىل عائد دوري لالستخدام يف مواجهة 
تاريخ معني لغرض حمدد،  إىل مدخراته يف  احلياة، وقد يكون يف حاجة  متطلبات 
األمر الذي يدفعه إىل طلب وضعها يف حساب استثامري يتناسب وظروفه، فهناك 
استثامرات آلجال تبدأ من أيام إىل شهور إىل أكثر من سبع سنوات وهناك أوعية 
لتلبية  سنويا  أو  سنوي  نصف  أو  سنوي  ربع  أو  شهريا  عائدا  تعطي  استثامرية 
احتياجات خمتلف رغبات املستثمرين، ويف اجلانب اآلخر فإن البنك يستثمر هذه 
األموال يف أوجه استثامر متعددة ومتنوعة اآلجال، والعائد مثل رشاء األسهم يف 
املرشوعات االقتصادية أو بطريقة املشاركة املبارشة يف املرشوعات العمالقة والتي 
مرتبط  العائد  حيث  عائدا  تدر  أن  دون  السنوات  من  عددا  إنشاؤها  يستغرق  قد 
بالدولة:  االقتصادية  املرشوعات  متويل  يف  أو  للمرشوع  االقتصادي  بالتشغيل 
صناعية، جتارية، زراعية، خدمات، بعضها بغرض متويل استثامري وبعضها لتمويل 
النشاط اجلاري، وبالنظر لتباين رغبات املدخرين كام سبق أن أوضحنا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى تنوع أوجه استثامر البنك هلذه األموال، وانطالقا من مبدأ حتقيق 
رغبات املدخرين من جانب وتنوع وتشابه أوجه االستثامر هلذه األموال واختالف 
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توقيتات عوائدها من جانب آخر فقد كان من أنسب الوسائل حتديد العائد املدفوع 
ألصحاب األموال بنسبة مئوية من قيمة أمواهلم، ويف املقابل حتديد العائد املحصل 
أيضا بنسبة مئوية من قيمة التمويل املسموح للعمالء يراعى عند حتديدها عدد من 
املؤرشات واملعايري التي جتعل هذا العائد أقرب ما يكون إىل الصواب، ومن هذه 
املؤرشات واملعايري التكاليف املبارشة وغري املبارشة لأعامل املرصفية: العائد املتوقع 
لأنشطة االقتصادية املختلفة واجتاهات التضخم واألسعار واألمهية للمرشوعات 
ووضع  املختلفة  االقتصادية  األنشطة  يف  املخاطرة  ودرجة  القومي  املستوى  عىل 
األموال  السيولة وتوظيف  بشأن  املركزي  البنك  البنك وتوجيهات  لدى  السيولة 
واحلاصلني  املودعني  مصالح  بني  التوازن  حيقق  وبام  البنوك  بني  املنافسة  وعنرص 
عىل التمويل، علام بأنه يعاد النظر يف هذه املعدالت خالل فرتات قصرية يف ضوء 
ما يستجد من متغريات اقتصادية بصفة عامة وموقف السيولة لدى البنك بصفة 
خاصة، وبالرغم من حرص البنك عىل مراعاة الدقة التامة عند دراسة املتغريات 
املستثمرة والتمويل مع األخذ يف االعتبار  املبالغ  بالنسبة لكل من  للعائد  السابقة 
هناك  تزال  ال  فإنه  واملعلومات  والنظم  التكاليف  حماسبة  جمال  يف  العلمي  التقدم 
نسبة من عنارص التجديد السابق اإلشارة إليها ال يمكن التنبؤ هبا عىل وجه اليقني 
التنبؤ هبا  اقتصادية وسياسية واجتامعية حملية وعاملية يصعب  ملتغريات  خلضوعها 
مثل الكوارث الطبيعية واحلروب واألزمات املالية واالقتصادية املفاجئة، وأن هذه 
املتوقع سواء تم حتديد  العائد  تؤثر عىل  بالطبع  التنبؤ هبا  التي ال يمكن  املتغريات 
العائد عىل أساس نسبة الربح أو نسبة من املال املستثمر؛ إذ إن أعامل البنوك مرتبطة 
باحلياة العامة ومؤثراهتا وبذلك يوجد نوع من املخاطرة يف أعامل البنوك، ومما هو 
يتم جتميع  وإنام  مال مستثمر عىل حدة  استخدام كل  يتم  أنه ال  هنا  بالذكر  جدير 
البنك من جمموع األموال لديه يف وعاء واحد يكون مصدرا عاما  ما يتوافر لدى 
جلميع أوجه االستخدامات، وعموما فإن إمجايل ما حيصل عليه البنك من عوائد 
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ألصحاب  عوائد  من  يؤديه  ما  جمموع  من  أكرب  له  املتاحة  األموال  استخدام  لقاء 
مناسبا  فائضا  وحيقق  البنك  لدى  التشغيل  وأعباء  مرصوفات  يقابل  بام  االستثامر 

ألصحاب رأس مال البنك.

عن  السداد  يف  له  املدين  تأخر  حالة  يف  التجاري  البنك  اخلامس:  السؤال 
ميعاد االستحقاق يطالبه بفوائد التأخري -أي ادفع أو أرب- كام أن البنوك ليست 
مؤسسات اجتامعية تقرض جمانا بل هي تأخذ الزيادة فوق أصل القرض حتى ولو 

أعرس املدين جلأت إىل القضاء وجردته من كل ما يملك، أليس هذا عني الربا؟

رد اللجنة املرصفية:

إن فوائد التأخري املشار إليها نسبتها 1% -نسبة ضئيلة- هي غرامة جزائية 
حلث العميل عىل االلتزام باالتفاق املربم بينه وبني البنك تثبت يف العقود املحررة 
مع العمالء عند متويلهم إال أنه ال يتم بالرضورة حتصيل هذه الغرامة فهي مسألة 
جوازية يقدر البنك مدى إلزام العميل هبا يف ضوء دراسة أسباب عدم السداد فإن 
إذا كانت بسبب مماطلة  أما  العميل أعفي منها،  إرادة  كانت لظروف خارجة عن 
العميل يف السداد عىل الرغم من قدرته عليه إال أنه غري راغب فيه فيتم حتميله هذه 
العميل  البنك من جهود ودراسات ملعرفة أسباب تعثر  الغرامة مقابل ما يتحمله 
وجهود متابعته يف السداد، ونضيف أنه يف الوقت الذي ترعى فيه البنوك التجارية 
مصالح عمالئها واحلاصلني عىل متويل منها؛ إذ هم املحركون للطاقات يف املجتمع 
بام يؤدي إىل زيادة اإلنتاج وتشغيل األيدي العاملة فإنه يف حالة تعثر أي من العمالء 
يف السداد جترى دراسة مستفيضة للمرشوع موضع التمويل ملعرفة أسباب التعثر، 
فإذا تأكد البنك من الدراسة أن التعثر يرجع إىل ظروف خارجة عن إرادة العميل: 
ظروف السوق، اجتاهات األسعار، وجود منافسني، إيقاف جربي لآلالت؛ لعدم 
توافر اخلامات أو تلف بعض اآلالت أو صدور قرارات اقتصادية يف غري صالح 
العميل... إلخ، فإن البنك يتخذ اإلجراء املناسب مع العميل فإذا كان هناك أمل 
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يف االستمرارية والنجاح أعطى العميل املزيد من التمويل وهو ما يعرف يف البنوك 
بتعويم العميل، وقد يواكب ذلك ختفيض معدل العائد املتفق عليه أو إعفاؤه من 
جزء من العائد املستحق، وقد يصل األمر إىل إعفائه من جزء من الدين أو الدين 
كله، إذا تبني أنه ليس لديه مصدر للسداد وهذا يعني أن البنك يساعد العميل يف 
التغلب عىل مشاكل التعثر إذا كان هناك أمل يف استمرارية نشاطه حتى لو تطلب 
ذلك املزيد من التمويل مع ختفيض معدل العائد، أما إذا تأكد البنك أن سبب التعثر 
يرجع إىل إمهال العميل يف عمله أو سوء إدارته للمرشوع أو قيامه بمغامرات غري 
حمسوبة أو تبني أنه قادر عىل السداد إال أنه غري راغب فيه، فإن البنك يتخذ ضده 
التي هي يف  البنك  مناسبة السرتداد حقوق  يراها  التي  القانونية  كافة اإلجراءات 
باقتطاع جانب  البنوك  وتقوم  عليها،  املحافظة  ويتعني  املستثمرين  األصل حقوق 
من إيراداهتا ختصصه ملقابلة احتامالت عدم سداد بعض التمويالت املقدمة للعمالء 
وذلك حتت مسمى خمصص ديون مشكوك فيها، وهذا يعني أن البنك يتحمل جانبا 

من اخلسارة يف تعثر العمالء وعدم القدرة عىل السداد.

ولعله من املناسب يف هذا املجال أن نشري إىل ما ييل:

أ- طبقا للقانون، فإن بنوك القطاع العام تقوم بتحويل نسبة 2% من أرباحها 
السنوية إىل بنك نارص االجتامعي؛ لتحقيق أهدافه يف جمال توسيع قاعدة التكافل 

االجتامعي بني املواطنني.

ب- أن صايف أرباح بنوك القطاع العام بعد خصم االحتياطيات وغريها 
اإلرشاف  مقابل  للدولة  توريدها  يتم  قانونا  اخلصم  الواجبة  املخصصات  من 
واإلدارة وحق امللكية والتي تستخدمها الدولة يف تنفيذ جانب من عمليات التنمية 

االقتصادية واالجتامعية.



- 387 -

السؤال السادس: إن املودع يف البنك التجاري ال يملك أن حيدد أو ال حيدد 
ربحه يف املضاربة املزعومة؛ ألن البنك املركزي املرصي هو الذي يفرض عىل البنوك 
أسعار الفائدة، والبنك ملزم بدفع هذه الفائدة سواء ربح أو خرس، أي أن العميل 
لن يتحمل شيئا من خسائر البنك إال يف حالة اإلفالس، ويف مجيع هذه األحوال 

تنعدم صورة الرتايض بني الطرفني إنام األمر إذعان لرشوط البنك املركزي.

رد اللجنة املرصفية:

اعتبارا من يناير 1991 فإن البنك املركزي املرصي قد أعطى للبنوك حرية 
تقدمه  ما  نظري  تتقاضاه  وما  لدهيا  املستثمرة  األموال  ألصحاب  تدفعه  ما  حتديد 

لعمالئها من متويل، ويف هذا الشأن فإننا نشري إىل اآليت:

يقوم البنك بمعرفته وبحريته بتحديد معدالت العائد استنادا إىل مؤرشات 
واقعية وتوقعات حمسوبة للمستقبل االقتصادي يف ضوء استقراء اجتاهات النشاط 
االقتصادي مسجال باإلحصائيات وحتليالهتا يف شتى املجاالت زراعية وصناعية 
وجتارية وخدمية عن عدد من السنوات وقياس درجة املخاطرة يف األنشطة املختلفة 
بوجه عام وكذا األرباح املتوقعة لكل نوع من األنشطة االقتصادية فضال عن تتبع 
وظروف  واألسعار  التضخم  واجتاهات  للتعامل  املنظمة  االقتصادية  القرارات 
املبارشة  وغري  املبارشة  والتكاليف  بالبنك  السيولة  ووضع  والتصدير  االسترياد 
وتكلفة  األخرى  البنوك  يف  العائد  معدالت  معرفة  مع  وأنشطته  البنك  ألعامل 
البنك يستطيع أن حيدد معدل  فإن  استقراء ذلك كله  احلصول عىل األموال ومن 
العائد ألصحاب األموال املستثمرة لديه ذات اآلجال املتعددة وكذا معدل العائد 
املحتسب عىل التمويل املقدم للعمالء، أي أن املتغريات االقتصادية وظروف السوق 
تلعب دورا واضحا يف حتديد معدالت العوائد وليست القرارات السيادية والتي 

تعطي يف الوقت الراهن مرونة يف العمل أمهها حرية البنوك يف حتديد املعدالت.
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السؤال السابع: أكثر من تسعني باملائة من أرباح البنوك التجارية هي الفرق 
بني سعر فائدة اإلقراض وسعر فائدة الودائع أي هي ربا من ربا.

رد اللجنة املرصفية:

اإلقراض  فائدة  سعر  بني  الفرق  هي  البنوك  أرباح  من   %90 بأن  يقال  ما 
وفائدة الودائع ال أساس له من الصحة، حيث إنه قد تبني من الرجوع مليزانيات 
النسبة  متثل  -والتي   1990  /6  /30 يف  عام-  -قطاع  األربعة  التجارية  البنوك 
العظمى من نشاط البنوك التجارية عىل املستوى القومي- أن العوائد املدفوعة تزيد 
عىل العوائد املحصلة بمقدار 41 مليون جنيه عىل الرغم من أن صايف أرباح البنوك 
التجارية األربعة يف ذلك التاريخ تبلغ 139 مليون جنيه، األمر الذي يعني أن صايف 
أرباح هذه البنوك يف هذا العام قد جاء من حصيلة إيراداهتا من األنشطة املرصفية 
وأرباح عمليات  املسامهات واالستثامرات  وأرباح  العموالت  املمثلة يف  األخرى 

النقد األجنبي... إلخ.

ومن اجلدير بالذكر هنا أن نشري إىل أن ما متلكه البنوك التجارية من أسهم يف 
مشاريع تشمل شتى األنشطة االقتصادية تبلغ حوايل ملياَرْي جنيه منها مسامهات 
بنوك إسالمية تزيد عىل  التجارية األربعة يف رؤوس أموال  العام  القطاع  بنوك  يف 

250 مليون جنيه فضال عن التدعيم املايل والفني هلذه البنوك.

برصف  الرد  مضمونة  ألهنا  قروض؛  أهنا  الودائع  حقيقة  الثامن:  السؤال 
بيده  هي  ممن  سائغ  فيها  الترصف  وألن  االستخدام  جمال  وعن  النتائج  عن  النظر 
باإلضافة  بمبلغ معني مستهدف منها  املحدد  العائد  إهبام وألن  من غري نكري وال 
إىل ضامنة اسرتداد رأس املال، أما املضاربة فهي رشكة بني مال وعامل وهي اشرتاك 
الربح احلاصل من عملية االستثامر املرشوعة، واحلصص جيب أن تكون نسبا  يف 
شائعة منه ال مبالغ معينة بالنسبة لرأس املال وال التزام عىل العامل يف املال بنكا كان 
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أو رشكة أو فردا بأن يعطي رب املال ربحا مفرتضا، فإن مل يتحقق ربح اقترص حق 
رب املال عىل اسرتداد ماله وفاته الكسب املتوقع وحتمل العامل خسارة جهده.

رد اللجنة املرصفية:

إن املودع يتقدم بمحض اختياره للبنك إليداع أمواله إما هبدف احلفظ أو 
األمانة أو هبدف االستثامر، فإذا كان هبدف احلفظ واألمانة والتي تتمثل يف العادة 
إذا كان هدفه االستثامر  أما  يف احلسابات اجلارية فإنه ال يتقاىض عنها أي عوائد، 
فإهنا تودع يف حساب استثامري ألجل حمدد وفقا لرغبة العميل وحاجته السرتداد 
العائد الدوري الذي يرغب يف احلصول عليه،  هذه األموال وكذا رغبته يف نظام 
عن  النظر  برصف  وقت  أي  يف  اسرتدادها  االستثامرية  الوديعة  لصاحب  ويمكن 
تاريخ االستحقاق، أما القرض فهو مبلغ من املال ال يطالب العميل بسداده إال يف 

تاريخ االستحقاق وبالتايل فإن طبيعة الودائع ختتلف عن طبيعة القروض.

السؤال التاسع: إنه حمظور عىل البنوك العادية مزاولة األعامل التجارية وكل 
ما فيه احتامل اخلسارة إال يف استثناءات حمصورة بأضيق احلدود وحمفوفة بكثري من 

القيود استنادا إىل نص املادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957.

رد اللجنة املرصفية:

بل  اخلسارة  احتامل  فيه  بام  القيام  عليها  حمظور  البنوك  أن  صحيحا  ليس 
الصحيح أن أعامل البنوك تقوم عىل املخاطرة، كل ما هناك أن البنوك بام لدهيا من 
أجهزة متخصصة وأدوات حتليل ذات كفاءة عالية تعمل عىل أن تكون املخاطرة 
حمسوبة ومع ذلك فإن هناك بنوكا يف مرص وخارج مرص أسفرت نتائج أعامهلا عن 
البنوك رقم  املادة 39 من قانون  السنوات، وأما ما ورد يف  خسائر فعال يف بعض 
163 لسنة 1957 فإنه ورد حتت بند أحكام خاصة بالرقابة عىل البنوك وهي حتظر 
عىل البنوك القيام بأعامل جتارية ليست متخصصة فيها أو مؤهلة هلا، وذلك حفاظا 
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عىل أموال املستثمرين وتركيزا يف األعامل املالية املتخصصة، كام أن املادة حتظر عىل 
البنوك التجارية االستثامر يف أصول عقارية لغري أغراض نشاطها حرصا عىل عدم 
هذه  يف  متخصصة  أخرى  مؤسسات  هناك  وأن  خاصة  املستثمرين  أموال  جتميد 

األنشطة.

والبنك  العميل  بني  العالقة  بأن  التسليم  يمكن  كيف  العارش:  السؤال 
إال وسيطا  ليس  التقليدي  البنك  بأن  العلم  التقليدي عالقة مضاربة رشعية؟ مع 
بني صاحب الوديعة واملال املقرض بفائدة حمددة سلفا ال عالقة لتحديدها بالربح 
الذي حيققه املقرتض بل عادة ما حيددها الطلب عىل النقود واملعروض من النقود 

يف السوق احلرة.

رد اللجنة املرصفية:

يطلبون  ال  األعامل  رجال  أو  املستثمرين  أو  املرشوعات  أصحاب  إن 
إنتاجية لرشاء  أغراض  نقدي يستخدم يف  مال  لذاهتا وإنام تطلب كرأس  األموال 

اآلالت ومواد التشغيل ومن هنا يتوقف الطلب عىل النقود عىل عنرصين:

العائد املتوقع من التشغيل.

تكلفة احلصول عىل األموال.

وهذه الفئات السابق اإلشارة إليها تطلب األموال ما دامت تكلفة احلصول 
عليها أقل من العائد املتوقع، ويتوقف الطلب عىل األموال عند نقطة التعادل وهي 
تعادل تكلفة األموال مع العائد من التشغيل؛ إذ ال يعقل أن يطلب للتشغيل، ومن 
هنا نقول: إن األرباح املتوقعة للمرشوعات املمولة تلعب دورا أساسيا يف الطلب 

عىل األموال.

كام أنه من ناحية أخرى فإن البنوك وهي مؤسسات ووحدات اقتصادية هلا 
إمكانياهتا وأجهزهتا عالية التخصص ال تعطي عائدا عىل األموال املستثمرة لدهيا 
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يفوق العائد املتوقع نتيجة توظيفها يف خمتلف املجاالت -رشاء األسهم واملسامهة 
يف املرشوعات وتقديم التمويل لكافة األنشطة االقتصادية-، ومن هنا نقول: إن 
العائد  مقدار  عىل  يتوقف  لدهيا  املستثمرة  األموال  عىل  البنوك  تؤديه  الذي  العائد 
نمو  ظل  يف  أنه  املفهوم  ومن  األموال،  هذه  بتوظيف  البنوك  لقيام  نتيجة  املتوقع 
يمكن  التي  االستثامرات  حجم  فإن  التضخم  معدالت  وارتفاع  املرصيف  الوعي 
للبنوك احلصول عليها يتوقف عىل مقدار العائد املدفوع عنها؛ لذا نقول: إن عملية 
املتوقعة  العوائد  بمقدار  مبارشا  تأثرا  تتأثر  النقود  وعروض  النقود  عىل  الطلب 

للتشغيل يف خمتلف املرشوعات.

ونخلص من كل ما تقدم إىل اآليت:

أكان  سواء  لعمالئها  البنوك  تقدمه  الذي  لالستثامرات  التمويل  إن   -1
للعمليات  أو يف صورة متويل  املرشوعات  أموال  يف صورة مسامهات يف رؤوس 
اخلاصة هبذه املرشوعات إنام هيدف أساسا إىل حتريك الطاقات اإلنتاجية يف املجتمع 

سواء عن طريق إضافة طاقات إنتاجية أو رفع كفاءة الطاقة املستغلة.

2- إن أصحاب األموال املستثمرة لدى البنوك ال يقومون ببيع هذه األموال 
قائمة ويعزز ذلك حقهم يف طلبها يف أي  األموال  ملكيتهم هلذه  تظل  بل  للبنوك 
وقت، كام أن البنوك ال تقوم ببيع األموال التي تقدمها للعمالء وإنام متنحهم حق 
استخدامها فقط وأن ما يمكن اعتباره بيعا ورشاء لأموال يقترص عىل بيع ورشاء 
استبداال  كوهنا  عن  خترج  ال  وهي  املحلية،  العملة  مقابل  يف  األجنبية  العمالت 

للعمالت أو عمليات رصافة ال تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

خماطر  عىل  مبارشة  تنعكس  التشغيل  خماطر  أن  هبا  املسلم  األمور  من   -3
االستثامر حيث إن تعثر املرشوع يف التشغيل ينعكس مبارشة عىل عدم قدرته عىل 

السداد.
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4- إن قيام البنوك بتحديد نسبة العائد مقدما سواء فيام يتعلق بأصحاب 
األموال املستثمرة لدهيا أو متويل االستثامرات الذي تقدمه لعمالئها جاء انطالقا 
من مبدأ حتقيق التوافق بني رغبات الطرفني، وإن هذا التحديد يتم أساسا عىل أسس 
موضوعية ودراسة تستخدم فيها وسائل التكنولوجيا احلديثة وبالرغم من كل ما 
تؤثر  هبا  التنبؤ  يمكن  ال  العائد  معدالت  حتديد  عنارص  من  نسبة  هناك  فإن  تقدم 
البنوك  التي جترهيا  احلسابات  دقة  البنوك ومع  تتحملها  التي  املخاطرة  عىل درجة 
األربعة- يف 30/  العام  القطاع  التجارية -بنوك  البنوك  ميزانيات  فقد أوضحت 
األموال  ألصحاب  املدفوعة  العوائد  أن  منشورة  ميزانية  آخر  وهي   1990  /6
املستثمرين ألمواهلم لدى البنوك تفوق العوائد التي حصلت عليها البنوك نتيجة 
استثامرها هلذه األموال بمبلغ 41 مليون جنيه مما يعني أن صايف أرباح هذه البنوك 
اخلدمات  عن  ناجتة   90  /89 املنتهى  العام  عن  جنيه  مليون   139 قدرها  البالغ 
املرصفية التي تؤدهيا وأرباح مسامهتها يف املرشوعات وأن جزءا من هذه األرباح 

قد استخدم يف سداد الفرق بني الفوائد املدفوعة واملحصلة.

5- تقوم البنوك بإجراء دراسات مستفيضة للعمالء املتعثرين للوقوف عىل 
أسباب التعثر.

أ- فإذا كانت خارجة عن إرادة العميل يقوم البنك باختاذ اآليت:

البنك  يقدم  احلالة  هذه  ويف  املرشوع،  استمرارية  إمكانية  مدى  دراسة 
املساعدة الالزمة إما بتقديم متويل جديد بعوائد منخفضة أو إعادة جدولة املبالغ 
العائد كله وفقا  العائد أو  املستحقة بام يتناسب وإمكانياته أو إعفائه من جزء من 
استمرار  إمكانية  عدم  عن  الدراسة  أسفرت  وإذا  حدة،  عىل  حالة  كل  لظروف 
أو  بالكامل  العائد  إعفاءه من  يتطلب األمر  لديه وقد  يتوفر  ما  إىل  فينظر  املرشوع 
من جزء من الدين أو من الدين كله، ويف كلتا احلالتني يكون البنك قد حتمل نصيبا 
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من اخلسارة التي أدى إليها تعثر املرشوع مما يعني أن املخاطرة موجودة عند تقديم 
البنك األموال لتمويل املرشوعات.

ب- أما إذا كان تعثر العميل يرجع لعدم رغبته يف السداد بالرغم من توافر 
اإلمكانيات لديه أو دخوله خماطرة غري حمسوبة فإن البنك انطالقا من مبدأ املحافظة 

عىل أموال عمالئه يتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة السرتداد أمواله.

البعض حيث ختتلف  6- وبالنسبة للودائع فهي ليست قروضا كام يقول 
طبيعتها عن القرض فالقرض مبلغ من املال يقدم للمقرتض ال يطالب بسداده إال 
يف تاريخ االستحقاق بينام الوديعة مبلغ من املال يمكن اسرتداده يف أي وقت شاء 

صاحبه.

لنص  وفقا  معينة  جماالت  يف  البنوك  أعامل  عىل  قيود  من  جاء  ما  إن   -7
املادة 39 من قانون البنوك واالئتامن رقم 163 لسنة 1957 ليس املقصود منه منع 
البنوك من القيام بام فيه احتامل اخلسارة وإنام املقصود منه إحكام الرقابة عىل البنوك 
املالية وتوجيه  املستثمرة لدهيا واحلفاظ عىل سالمة مراكزها  هبدف محاية األموال 

استثامراهتا الوجهة الصحيحة.

الختالف  نظرا  املال  رأس  إىل  منسوبا  االستثامر  عائد  البنوك  حتدد   -8
عوائدها،  عىل  حصوهلم  طريقة  ويف  أمواهلم  استثامر  مدد  يف  املستثمرين  رغبات 
ومن جانب آخر فإن البنك يستثمر هذه األموال يف أوجه استثامر متعددة ومتنوعة 
اآلجال والعائد، وبعضها ال يدر عائدا لسنوات عديدة كاملرشوعات الكربى التي 
يستغرق إنشاؤها وإنتاجها مدة طويلة، وانطالقا من مبدأ حتقيق رغبات املستثمرين 
من جانب وتنوع وتشابك أوجه االستثامر واختالف توقيتات عوائدها من جانب 

آخر كان من الرضوري حتديد العائد املدفوع منسوبا إىل رأس املال.
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9- لكل بنك حرية حتديد معدالت العوائد يف ضوء دراسة ظروف السوق 
املتغرية والقرارات االقتصادية واجتاهات التضخم واألسعار... إلخ، وللمستثمر 
حرية اختيار البنك والوعاء واملعدل الذي يناسب ظروفه واحتياجاته بكامل حريته 

مما يعني أنه ال يوجد عقد إذعان بني املستثمر والبنك كام يقول البعض.

هذه هي إجابات اللجنة املكونة من قيادات العمل املرصيف)1)، ومن كبار 
املتخصصني يف العلوم الرشعية.

J

)1)  إجابات اللجنة املرصفية هذه نرشت بكاملها يف جملة األهرام االقتصادي عدد مارس سنة 1992م.
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���ا �لرد ع������ت �ت وا ���ا ���ب ������ث
املبـــــادئ

1- إذا كان املقص�ود بتعام�ل الش�خص م�ع البن�ك أن يكون البن�ك وكيال عنه يف 
اس�تثامره ألمواله وهو راض كل الرضا بام يعطي�ه له البنك من أرباح فهذه الصورة 
ال تس�مى قرضا وإنام تس�مى اس�تثامرا، واألرباح التي تأيت ع�ن طريقها حالل وال 

شبهة فيها.
2- رج�وع الع�امل ع�ن فتواه التي تتعل�ق بأمور اجتهادي�ة بعد أن تبني ل�ه أن الرأي 
الراج�ح يف غري ما أفت�ى به، هذا الرجوع دليل عىل قوة اإليامن وعىل س�المة اليقني 

وعىل حسن الصلة باخلالق عز وجل.

الســـــؤال
ما أهم الشبهات التي أثارها املعتضون عىل فتاوى دار اإلفتاء املرصية بشأن 

معامالت البنوك؟ وما هي إجابتكم عليها؟

اجلواب
أقسام  البنوك  معامالت  بشأن  املرصية  اإلفتاء  دار  فتاوى  عىل  املعرتضون 
منهم العقالء املوضوعيون الذين يريدون أن يعرفوا احلقيقة ومتى عرفوها اقتنعوا 
مؤمتر  إن  قوهلم:  املعرتضون  أثارها  التي  الشبهات  ومن  كذلك،  ليس  من  ومنهم 
بالقاهرة سنة 1965 قد أصدر توصيات  املنعقد  الثاين  البحوث اإلسالمية  جممع 
بشأن املعامالت املرصفية يفهم منها غري ما أفتيتم به، وقد رجعت إىل هذه التوصيات 

وسأثبتها بنصها ثم أعلق عىل ما يستحق التعليق منها وهي كام ييل:

* فتوى رقم: 30 سجل: 133 بتاريخ: 6/ 11/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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1- الفائدة عىل أنواع القروض كلها ربا حمرم ال فرق يف ذلك بني ما يسمى 
بالقرض االستهالكي وما يسمى بالقرض اإلنتاجي؛ ألن نصوص الكتاب والسنة 

يف جمموعها قاطعة يف حتريم النوعني.

2- كثري الربا وقليله حرام كام يشري ذلك إىل الفهم الصحيح يف قوله تعاىل: 
{ ]آل عمران: 130[. َضَٰعَفةاٗ ا مُّ ۡضَعٰفاٗ

َ
اْ أ ُكلُواْ ٱلّرَِبوٰٓ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

بالربا  تبيحه حاجة وال رضورة واالقرتاض  بالربا حمرم ال  اإلقراض   -3
حمرم كذلك وال يرتفع إثمه إال إذا دعت إليه الرضورة، وكل امرئ مرتوك لدينه يف 

تقدير رضورته.

وخطابات  الشيكات  ورصف  اجلارية  احلسابات  من  البنوك  أعامل   -4
يف  والبنوك  التجار  بني  العمل  عليها  يقوم  التي  الداخلية  والكمبياالت  االعتامد 
الداخل، كل هذا من املعامالت املرصفية اجلائزة، وما يؤخذ يف نظري هذه األعامل 

ليس من الربا.

اإلقراض  أنواع  وسائر  بفائدة  االعتامد  وفتح  األجل  ذات  احلسابات   -5
نظري فائدة كلها من املعامالت الربوية وهي حمرمة.

6- أما املعامالت املرصفية املتعلقة بالكمبياالت اخلارجية فقد أجل النظر 
فيها عىل أن يتم بحثها.

املعارص،  االقتصادي  النشاط  يف  واضح  أثر  املرصيف  للنظام  كان  وملا   -7
اتقاء  مع  مستحدث  كل  من  بالنافع  االحتفاظ  عىل  حريصا  اإلسالم  كان  وملا 
للنظام  بديل إسالمي  البحوث اإلسالمية بصدد درس  فإن جممع  وآثامه،  أوزاره 
املرصيف احلايل، ويدعو علامء املسلمني ورجال املال واالقتصاد إىل أن يتقدموا إليه 
بمقرتحاهتم يف هذا الصدد، هذه هي القرارات والتوصيات التي أصدرها املؤمتر 
الثاين ملجمع البحوث اإلسالمية سنة 1965 أي منذ ما يقرب من ثالثني سنة فيام 
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يتعلق بالشؤون املالية واالقتصادية وال تعليق يل إال عىل البند األول منها؛ ألين ال 
أعرف يف الفقه اإلسالمي شيئا اسمه قرض استهالكي وآخر اسمه قرض إنتاجي، 
وإنام الذي أعرفه أن القرض مل يستعمل يف القرآن إال بمعنى الصدقة وأن القرض 
يف استعامل الفقهاء هو املال الذي يعطيه املقرض للمقرتض؛ لريد إليه مستقبال مثله 
إن كان مثليا، أو قيمته إن عجز عن رد املثل، وال يصح لعاقل أن يلجأ إىل االقرتاض 
من غريه إال من أجل رضورات احلياة، وما يقدمه أي إنسان من أمواله ألي بنك إن 
كان يقصد من ورائه أنه يقرض البنك؛ ألنه من الفقراء واملحتاجني فال يصح هلذا 
اإلنسان أن يأخذ أي زيادة عىل ما أقرضه، أما إذا كان هذا اإلنسان يقصد بتعامله 
مع البنك أن يكون البنك وكيال عنه يف استثامره ألموال هذا اإلنسان وهذا اإلنسان 
راض كل الرضا بام يعطيه له البنك من أرباح فهذه الصورة ال تسمى قرضا وإنام 
تسمى استثامرا، واألرباح التي تأيت عن طريقها حالل وال شبهة فيها، وقد سبق أن 
قلت: إن البنوك ال تقرض وال تقرتض وإنام هي تتلقى األموال من األرملة ومن 
أن  بعد  هلم  استثامرها  يف  عنهم  وكيلة  لتكون  املتقاعد  ومن  العامل  ومن  املوظف 
حتدد هلم ربحا معينا، وقد جتمع من عرشة آالف شخص مثال عرشة ماليني جنيه، 
وهذا املبلغ الذي مجعه من هذا العدد الكبري من الناس قد تعطيه لشخص واحد 
من رجال األعامل ومن أصحاب املرشوعات املتنوعة فتأخذ من أرباحه ما تقدمه 
والعامل  واملوظف  واملتقاعد  األرملة  وهم  األموال  منهم  تلقت  الذين  ألولئك 
وغريهم، فالبنوك يف بعض معامالهتا ما هي إال وسيطة بني أصحاب األموال من 
متوسطي احلال وبني كبار رجال األعامل أصحاب املرشوعات املتنوعة، وإذا كان 
بعض األشخاص أو بعض القوانني تسمي أمثال هذه املعامالت قروضا فهي تسمية 
خاطئة ال تؤيدها أساليب اللغة العربية وال القواعد الرشعية، والتسمية الصحيحة 
بالنيات ولكل امرئ ما نوى.  الواقع هي وكالة استثامرية، واألعامل  التي يؤيدها 
أما بقية البنود فال تعليق يل عليها؛ ألين أؤيدها وال أرى فيها ما يستحق التعليق، 
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وأوافق كل املوافقة عىل أن الفائدة عىل أنواع القروض باملعنى الذي يفرسه العقالء 
الذين يف قلوهبم مرض من  آثارها  التي  الشبهات  للقروض ربا حمرم، كذلك من 
قوهلم: إن مفتي مرص يبيح التعامل بالربا؛ ألنه أفتى بحل بعض معامالت البنوك 

كشهادات االستثامر وما يشبهها.

أقوال غري صحيحة وال  أهنا  يقال عنها  ما  أقل  واجلواب أن هذه األقوال 
تصدر عن إنسان سليم العقل والدين؛ ألن مفتي مرص قد قال يف مقاالته ويف كتابه 
معامالت البنوك وأحكامها الرشعية: إن الذي يستحل التعامل بالربا يكون مارقا 
عن اإلسالم وتطلق منه زوجته وال يدفن يف مقابر املسلمني، ولكن املشكلة هي: ما 
الربا؟ إن أصحاب املصالح اخلاصة وإن املرتزقة من فقهاء البنوك حيللون وحيرمون 
وعن  الربا  تعريف  عن  احلديث  فصلت  ولقد  ومصاحلهم،  أهوائهم  حسب  عىل 
منهج اإلسالم يف حتريمه وعن أقوال العلامء يف ربا اجلاهلية يف كتايب السابق: من 
ص� 81 إىل ص� 103 فلريجع إليه من شاء، كذلك قالوا: إن دار اإلفتاء املرصية قد 

درجت عىل أن تفتي بعدم حل أرباح شهادات االستثامر وصدرت بذلك فتاوى.

واجلواب أن املسائل االجتهادية قابلة لأخذ والرد، والعقالء من الناس هم 
الذين ال يرصون عىل رأهيم يف األمور االجتهادية التي ختتلف فيها األنظار، ويكفي 
أن سيدنا داود قد رجع عن رأيه إىل رأي ابنه سليامن -عليهام السالم- كام حكى 
ٱۡلَۡرِث  ِف  َيُۡكَماِن  إِۡذ  }َوَداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰن  القرآن الكريم ذلك يف قوله تعاىل: 
ۡمَنَٰها ُسلَۡيَمَٰنۚ َوُكاًّ  إِۡذ َنَفَشۡت فِيهِ َغَنُم ٱۡلَقۡوِم َوُكنَّا ِلُۡكِمِهۡم َشِٰهِديَن ٧٨ َفَفهَّ
ا{ ]األنبياء: 78- 79[ وعندما نراجع أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص نراه قد  ا وَِعۡلماٗ َءاتَۡيَنا ُحۡكماٗ
هنى أصحابه عن أشياء لظروف تقتيض هذا النهي ثم أباحها هلم ملقتضيات تقتيض 
أن  الصحيح  ما جاء يف احلديث  بذلك  التي تشهد  اإلباحة، ومن األحاديث  هذه 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كنت قد هنيتكم عن ثالث وأنا آمركم هبن: كنت قد هنيتكم 
إال يف  تذكرة، وهنيتكم عن األرشبة  زيارهتا  فإن يف  أال فزوروها  القبور  زيارة  عن 
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ظروف األدم: أي إال يف أوعية اجللد فارشبوا يف كل وعاء غري أال ترشبوا مسكرا، 
وهنيتكم عن حلوم األضاحي بعد ثالث فكلوا وادخروا...«.

أن  بأمور اجتهادية بعد  تتعلق  التي  فتواه  العامل عن  واخلالصة: أن رجوع 
تبني له أن الرأي الراجح يف غري ما أفتى به، هذا الرجوع دليل عىل قوة اإليامن وعىل 

سالمة اليقني وعىل حسن الصلة باخلالق عز وجل. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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 �ب��������ر؟
�ص��ت �ل�مب��بوك حب�ا  ا

�ب
أ
�ا ء �ب���ث ��ب��ت�ا ر الاأ ا و�ى د �ه�ل ��ب��ت�ا

املبـــــادئ
1- الفت�اوى الت�ي أصدرهت�ا دار اإلفت�اء املرصية بش�أن بع�ض معام�الت البنوك 

كشهادات االستثامر وما يشبهها خاصة بظروف مرص وبأحوال جمتمعها.
2- لكل بلد علامؤه ومفتوه الذين يقدرون أحواله ويفتون يف األمور االجتهادية بام 

يرونه مناسبا ملجتمعهم يف حدود القواعد التي حددهتا الرشيعة اإلسالمية.
3- األص�ل يف العبادات التوقيف وكذلك الش�أن يف العقائد، أما املعامالت فمبنية 
ع�ىل اإلجي�اب والقب�ول والرتايض امل�رشوع يف حدود احل�ق والعدل ال�ذي جاء به 

الرشع.
4- جيب أن تكون مجيع معامالت البنوك طبقا ألحكام رشيعة اإلسالم.

5- جيب أن تراجع املصطلحات واملس�ميات التي جترهيا البنوك يف معامالهتا، وأن 
يوضع كل لفظ يف املعنى الذي يناسبه لغويا ورشعيا.

الســـــؤال
هل الفتاوى التي أصدرهتا دار اإلفتاء املرصية بشأن بعض معامالت البنوك 
خاصة بظروف مرص؟ وما الذي يريده مفتي مرص بالنسبة جلميع معامالت البنوك؟

اجلواب
نعم، إن الفتاوى التي أصدرهتا دار اإلفتاء املرصية بشأن بعض معامالت 
البنوك كشهادات االستثامر وما يشبهها خاصة بظروف مرص وبأحوال جمتمعها من 
النواحي االجتامعية واالقتصادية وغريمها، وكل جمتمع له ظروفه التي ختتلف عن 
يقدرون أحواله  الذين  أو إسالمي علامؤه ومفتوه  بلد عريب  ظروف غريه، ولكل 

* فتوى رقم: 31 سجل: 133 بتاريخ: 6/ 11/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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التي  القواعد  مناسبا ملجتمعهم يف حدود  يرونه  بام  االجتهادية  األمور  ويفتون يف 
حددهتا الرشيعة اإلسالمية، وما يفتي به مفتي مرص يف أمر اجتهادي فرعي قد يفتي 
بغريه مفت آخر يف بلد آخر عىل حسب مذهبه وفقهه وفهمه لظروف جمتمعه، وهذا 
أمر ال غبار عليه؛ إذ إن علامء اإلسالم يف أي بلد إسالمي يف العامل مل خيتلفوا يف ركن 
من أركان اإلسالم أو يف أمر يتعلق بإخالص العبادة هلل الواحد القهار أو يف عبادة 
من العبادات التي رشعها اهلل تعاىل للناس، واملعامالت ختتلف عن العبادات؛ إذ 
الشأن يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك  ملا جاء عن  التوقيف واالتباع؛  العبادات  األصل يف 
العقائد، أما املعامالت فمبنية عىل اإلجياب والقبول والرتايض املرشوع يف حدود 
احلق والعدل الذي جاءت به رشيعة اهلل تعاىل، وقد قال بعض العلامء: املعامالت 
تفرتق عن العبادات يف كون األصل فيها اإلباحة والصحة حتى يقوم الدليل عىل 
التحريم والبطالن، وأما العبادات فال تكون صحيحة ما مل تكن قائمة عىل أمر اهلل 
تعاىل وعىل الوجه الذي رشعه وارتضاه، وقال فضيلة األستاذ الشيخ عيل اخلفيف 
وتتوفر  معايشهم  عليها  تتوقف  التي  املالية  املعامالت  جمال  يف  »للناس  اهلل:  رمحه 
إليه  تدعو  ما  الرشيعة وأصوهلا  العقود يف حدود  من  يستحدثوا  أن  هبا مصاحلهم 
حاجاهتم وحتملهم عليه مصاحلهم دون أن يلحقهم حرج هبذا االستحداث؛ ألن 

العقود ما رشعت إال لتكون وسيلة لسد احلاجات وطريقا لنيل املصالح....«.

واخلالصة: أن دار اإلفتاء املرصية يف األمور االجتهادية الفرعية تفتي عىل 
حسب ظروف مرص وأحواهلا وال تدس أنفها يف شؤون غريها من البالد اإلسالمية 
األخرى، فكل بلد إسالمي له علامؤه وفقهاؤه الذين يفتون يف األمور االجتهادية 
بام يناسب بلدهم، ومن املتفق عليه بني العقالء أن الفتوى يف األمور الفرعية التي 

تقبل االجتهاد ختتلف باختالف الزمان واملكان والظروف واألحوال.

أما الذي يريده مفتي مرص بالنسبة جلميع معامالت البنوك فهو أن تكون 
معامالهتا طبقا ألحكام رشيعة اإلسالم القائمة عىل احلق والعدل والتي متنع الظلم 
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والتي تعطي كل إنسان حقه سواء أكان مسلام أم غري مسلم؛ إذ االستغالل واالحتكار 
والربا والغش والكذب كل هذه الرذائل حمرمة يف رشيعة اإلسالم، كام أن اللجوء 
إليها حمرم كذلك سواء أكان استعامهلا مع املسلم أم مع غري املسلم، ويريد كذلك 
أن تكون املادة األوىل من قوانني البنوك متوجة بالنص فيها عىل أن املعامالت يف 
البنوك خاضعة ألحكام الرشيعة اإلسالمية، ويريد أيضا أن تكون مرص اإلسالمية 
مرص  بنك  يكون  أن  مقبوال  معقوال وال  فليس  إسالمية،  كلها  ومصارفها  بنوكها 
الذي يعد قلعة من قالع االقتصاد يف مرص بعض فروعه يكتب عليه فرع بنك مرص 
للمعامالت اإلسالمية وكأن بقية الفروع األخرى ليست إسالمية، ويريد أيضا أن 
البنوك يف معامالهتا، وأن يوضع كل  التي جترهيا  تراجع املصطلحات واملسميات 
لفظ يف املعنى الذي يناسبه لغويا ورشعيا فإن تسمية بعض املعامالت التي جترهيا 
البنوك بغري أسامئها اللغوية والرشعية الصحيحة خطأ وقعت فيه البنوك، وأوقعت 
فيه غريها، فمثال لفظ القرض أصبح يطلق عىل كل من يأخذ أمواال من البنوك حتى 
ولو كان هذا اآلخذ من رجال األعامل األغنياء الكبار الذي يأخذ هذه األموال من 
البنوك لتنمية مرشوعاته وتوسيعها وزيادة أرباحه، واالسم الصحيح هلذه املعاملة 
املتعاملني معها من أموال يف مقابل  البنوك من  استثامر، كام أين أرى أن ما تأخذه 
خدمات  أو  مرصفية  أجور  عنه:  تعبري  أفضل  هلم  البنوك  تقدمها  معينة  خدمات 
مرصفية أو مرصوفات إدارية، ومع أن املعامالت بمقاصدها ومعانيها ال بألفاظها 
ومبانيها إال أن وضع األلفاظ يف معانيها الصحيحة أمر ال بد منه؛ لتجلية احلقائق 
واالبتعاد عن اخللط الذي كثريا ما يؤدي إىل األحكام اخلاطئة والتفسريات السقيمة 
يفكر أصحاهبا  التي ال  السيئة  والنوايا  املريضة  النفوس  إليها أصحاب  يلجأ  التي 
إال يف مصاحلهم اخلاصة، ومتى صحت العزائم وقوي اإليامن وعظم الباعث عىل 
حتري احلالل والبعد عن احلرام هان الصعب وقرب البعيد وسهل العسري بتوفيق 

اهلل عز وجل. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.


