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  : قائمة
�سئلة
  

  %ستفادة
من
ا"شروعات
الحكومية
  

تعطي�الحكومة�النقود�Cي�صور�مختلفة�Xيفاء�حاجات�الناس�ا�الية�وRجتماعية�

ولرفع�مستوى�ا�واطن�ن�ا�تخلف�ن�اقتصاديا�ولتقوية��ونموهم�التعليم�Gوتطوير�الصناعات

�ونموها Gdالوط� �الحاجات�. Rقتصاد �وتكمل �والكب�iة، �الصغ�iة ��عمال �كث��iمن �opا فيتم

�وا�الية �وغ�iها. التعليمية �وا�ساكن �والف
حة �للصحة �مosا
ً
�أيضا �الناس ويكون�. ويستفيد

�وبعض
ً
ها�للمسلم�ن�وفoyم��طبقات�خاصة�من�بعض�من�هذه�ا�شروعات�للمواطن�ن�جميعا

�لzخرين. ا�جتمع �حق �فيه �كما �الحكومة �مال �Cي �حق �للمسلم�ن �أمر�ظاهر�أن و{ن�. ومن

فمن�مسئوليات�الحكومة�أن�توفر�. ا�سلم�ن�أيضا�يدفعون�ضرائب�مباشرة�أو�غ��iمباشرة

لماني�ف
�تعت��iولكن�كما�أن�بلدنا�ع. الفرص�للمسلم�ن�أن�ينفعوا�opذه�ا�شروعات�الخ�iية

  .ا�شروعات�خالية�من�مكروهات�شرعية

�نوعان �ا�شروعات �هذه �Cي �ا�توفرة �النقود�: وللنقود �توفر �والذين، �للمساعدة ا�بلغ

الدين��ول�هو�: للمساعدة�Cي�صورة�منحة�وغ�iها�و"�ترجع،�وأما�الدين�فله�نوعان�أساسيا

�من�ال �ا�الية �باXعانة �ويسم� �منه �جزء �كام
�. حكومةالذي�ي�iأ �الذي�يرجع والدين�الثاني

،�. ويدفع�مبلغ�زائد�معه
ً
�قليلة�جدا

ً
�تكون�نسبة�ا�بلغ�الزائد�مثل�الربا�الرائج�وأحيانا

ً
وأحيانا

  :فما�هو�الحكم�للمسلم�ن�Cي�Rستفادة�من�هذه�الديون؟�فا{سئلة�التالية�عنه��ي

 .غ�الكاملما�هو�الحكم�للدين�ا��iأ�جزء�منه�ويرجع�أقّل�من�ا�بل -١

�إذا�يرجع�ا�بلغ�Cي�الوقت�ا�ع�ن�Cي�الديون�ا��iأة�ولو�لم�يكن�ذلك�فيدفع� -٢
ً
تم��براء�أحيانا

 
ً

 فما�هو�الحكم�إذا�لم�يرّجع�مبلغ�أك��iمن�الدين؟. كام

 فما�هو�الحكم�لو�يدفع�أك��iمن�الدين�بعد�الوقت�ا�ع�ن؟ -٣



 

 

�أو�غ��iا -٤ �ا��iأ �الدين �Cي �ا�بلغ �أك��iمن �ُيطلب �إذا �تسم� �قليلة �نسبته �ولكن رسوم�"��iأ

فما�هو�الحكم�Cي�ا�بلغ�الزائد�Cي�هذه�. {نه�قليل�Cي�قدره" رسوم�الخدمة"أو�ُيعّد�" الخدمة

�iأم�يجوز�بحيث�ضريبة�الخدمات؟" الربا"الديون؟�هل�يعت� 

�بأ�oا�تعت��iضريبة�الخدمة�فما�هو�الحكم -٥
ً
�لو�لم�تكن�نسبة�ا�بلغ�الزائد�من�الدين�بسيطا

 فيه؟

واعلموا�أن�هذه�الديون�تكون�"ستئناس�الحيوانات�ا�ختلفة�وبناء�ا�ساكن�وإكمال�حاجات�

 الف
حة�وغرس��شجار�وللتجارة�ا�ختلفة؛�فهل�يكون�الفرق�فيه�حسب�Rقتضاء؟

�نحو -٦ �ا�ختلفة �للحاجات ��واطنoyا �الحكومة �من �الكاملة ��عانة عطى
ُ
�البيوت�: وت لبناء

،�فما�هو�الحكم�Cي�الحصول�ع¤ى�هذه�النقود�وا�رحاض�وغ�iها�
ً
وللحاجات�التعليمية�أيضا

 .واستعمالها؟�إذا�لم�يرجع�جزء�منه�وهذه�إعانة�من�الحكومة��واطنoyا

تحتاج�إ§ى�الجهد�وصرف�الفلوس�ويكون�فيه��–مهما�كانت�نوعيته��–�عانة�من�الحكومة� -٧

 للوسيط�وطل©oا�منه؟رجال�وسطاء،�فما�هو�الحكم�Cي�دفع�التكلفة�ا�طلوبة�

 ويأخذ�الوسيط�جزءا�من�النقود�ا�حصولة�علoyا�أو�يساومون�فoyا�فما�هو�الحكم�فيه؟ -٨

وما�هو�الحكم�Cي�تقديم�الرشوة�عند�الحاجة�إ§ى�هذه�النقود�والديون؟�و�من�الواضح�أن� -٩

 .�رتشاء�حرام

١٠ - iومعاي�� �شروط �والديون �النقود �هذه �ع¤ى �. وللحصول �للكذب �الحكم �هو وإساءة�فما

 Rستخدام�opا�ل
نتفاع؟

�الربا� - ١١ �ا�ستدين �و"�يدفع �البنك �من �الدين �للمواطن �توفر�الحكومة �ا�شروعات �بعض Cي

�ويدفع� �الدين �أك�iية �الحكومة �تدفع �أو �مكانه، �Cي �بنفسها �الحكومة �تدفعه �بل عليه،

�منه
ً
 فما�هو�الحكم�Cي�Rستفادة�من�هذه�ا�شروعات؟. ا�ستدين�جزءا

�البنك�فتساعد��قسام�وهناك�مشر  - ١٢ �Cي �وأودعo²ا �مأمونا �نقدا وعات�حددت�الحكومة�فoyا

�ا�حصولة�علoyا �يأخذ�الربا�. التعليمية�والف
حية�والناس�بالربا كأن�الحكومة�أو�قسم�مosا

  و�ي�تملكه�ثم�تساعد�الرجال�ا�ستفيدين�من�ا�شروعات�فهل�يجوز�هذا؟

*  *  *  



 

 

 


  وبيعهابعض
ا"سائل
عن
شراء
�را()'
  

إن��رض�أهم�ما�خلقه�هللا�تعا§ى�Xيفاء�حاجات�الناس،��ي�مسكosم�ومدفosم،�و�ي�  

�نستخدمها� Gµال� �للحيوانات �علف �ويتوفر�مosا ��شجار�و�غراس، �بوسيلة مصدر�رزقهم

�"� Gµال� �حاجتنا �{شد �عظيمة �وسيلة ��ي Gµشجار�ال�� ��رض �Cي �وتنبت �والغذاء، للركوب

� Gdفالتلوث�الذي�غلب�العالم�بعضه�من�نستطيع�أن�نستغ� �لدقيقة�و�ي�أوكسيجن، عosا

�ا�صادر� �استخدام �بسبب �يحدث �ما �التلوث �أسباب iأك�� �ولكن �نفسها �الطبيعة قبل

الطبيعية�بأيدي�الناس�بدون�حذر،�هناك�وسيلتان�كب�iتان�طبيعيتان�Xذابة�هذا�التلوث،�

با�opذا�السبب،�وقد�حدثت�أك��iوهما�البحر�و�رض،�وما�زالت��رض�تعجب�الناس�إعجا

الحروب�Cي�العالم�لºرا¼«G،�بل�تبدأ�الحروب�العائلية�بسبب��را¼«�Gعادة،�ولºرض�أهمية�

كب�iة�من�ناحية�التجارة،�فيكسب�كبار�التجار�Cي�ا�دن�الكب�iة�والصغ�iة�عيشهم�من�تجارة�

 
ً
�التجار�اقتصاديا �مosا �يستفيد �فعندما ��يام، �هذه �والشقق G»¼مكانا��را� �ا�ش¾iي �يجد ،

�يقدر� يسكن�فيه،�ويوفر�بعض�التجار�سهلة��قساط�للفقراء�ليستطيعوا�شراءها،�فهكذا

�ا�دن �Cي �بيت �ع¤ى �يحصلوا �أن �ع¤ى �أو�قليلة �متوسطة �ذو�مكاسب ويع¾iض�. �شخاص

�أسئلة� �ي¤ي �فيما �لكم �فنقدم �التجارة �من �القسم �هذا �Cي �شرعية ��سائل التجار�والزبائن

opذه�ا�سائلمتعلقة�:  

قد�يتملك��را¼«�Gالحكومية�ا�غتصبون�والزعماء�السياسيون�و�شرار�ثم�يبيعو�oا،� -١

�أن� �الحق �ومن �التخطيط�بالرشوة، �ع¤ى �الحكومي�ن �ا�وظف�ن �موافقة �ينالون وهم

�{شخاص� �ا�ش¾iي �يبيعها �ثم �السبيل، �هذا �ع¤ى �يباع �ا�دن �Cي G»¼را�� �من
ً
كث�iا

�dا��ن�يريد��آخرين،�فبعضهم�يبنون�مبoوبعضهم�يبيعو��G»¼ع¤ى�هذه��را��dبعد�مب

�بعدهم �أو�ممن�. شراءها �ا�تملك�ن �أيدي �من G»¼را�� �هذه �مثل �شراء �يجوز فهل

 اش¾iوها�مosم؟

وهناك�واقع�محزن�أن�بعض�ا�سلم�ن�قد�يستولون�ع¤ى�أرا¼«��Gوقاف،�فإما�تقع� -٢

ا�أو�تخاف�ع¤ى�أن�يتملكها�هذه��را¼«C�Gي�أقÁ«��الب
د�و"�تنفع�غرض��وقاف�شيئ



 

 

�توجد� �ا�رات �وبعض �قطعاoÂا، �لبعض �تملكهم �تم �أو�قد �غ��iا�سلم�ن �شخاص

أرض�يحتاج�إلoyا�مسجد�أو�مدرسة�أشد�Rحتياج،�ولكن�يغتص©oا�أحد�{نه�"�يخاف�

من�هللا�ويطمع�ويحرص�ع¤ى�ا�ال،�فما�الحكم�عن�شراء�هذه��را¼«�Gا�غتصبة�Cي�

 .أشكال�مختلفة

�{ن�وق -٣
ً
د�يمتلك�الناس��رض�ورثة�ولكن�من�يمتلكها�لم�يتم�تقسيم�ا��iاث�شرعيا

الوالد�لم�يعط�العمات�حقوقهن�أو�لم�يعط�الجد�حقوق�أخواته،�فهل�يجوز�/ن�

 شراء�هذه��را¼«�Gال�GµورoÄا��بناء�أو�الحفدة؟

�أ -٤ �/ن �ويريد �الحرام �ا�ال �من �وسيعة
ً
�أرضا �واش¾iى �حرام �كسبه �شخص ن�هناك

 يبيعها،�فهل�يجوز�شراء�هذه��رض��ن�يعرف�عن�هذه��حوال؟

والتخطيط�الذي�وافقت�عليه�الحكومة�حسب�قوانيosا�يشمل�ع¤ى�مساحة�معلومة� -٥

�فقط،� �ا�سلم�ن �للسكان �ا�ستوطنة �كانت �وإذا �للملعب، �معينة �وأرض للشوارع،

�تخط �يبدأ �إذا �ولكن �ل¾iغي©oم، �للمسجد �مكانا �ا�ستوطنة �باني �قطعات�يحدد يط

�را¼«�Gيضيق�الشوارع�ويضم�بقية��رض�Cي�قطعات��را¼«�Gويأخذ�ثمosا،�ويبيع�

�يجوز� �فهل ،
ً
�أيضا �ا�سجد �مكان �يبيع �بل �السباحة �وحوض �للملعب �متاحة أماكن

�Gµال� �الخريطة �التغي�C�iي �بعد �الشعبية �با�فادات �ا�تعلقة G»¼را�� �يبيع �أن للبائع

�وهم�يعلمون�عن�التغي��iكله؟�رسمها�نفسه؟�وهل�يجوز�لzخرين
ً
 شراؤها�عمدا

�توافق�الحكومة�ع¤ى� -٦ �وإذا ويجب�أن�يكون�Cي�كل�مستوطنة�ملعب�وحديقة�قانونيا

التخطيط�تجعلهم�يضعون�هذه��شياء�فيه�ويحددون�لها�أماكن،�ولكن�يحّول�بائع�

�رض�مكان�الحديقة�إ§ى�مكان�ا�سجد�ل�iغب�ا�سلم�ن،�فيب��dمسجد�ع¤ى��رض�

ل�Gµكانت�للحديقة�حسب�القانون�وRتفاق�مع�الحكومة،�فهل�بنايo²م�ا�سجد�Cي�ا

؟
ً
�شرعيا

ً
 تلك��رض�صحيحة؟�وهل�ا�سجد�يعت��iمسجدا

�يجب� -٧
ً
�أو" ��يام، �هذه �عديدة ��راحل �تع¾iض �كمستوطنة �أرض �ع¤ى �ا�وافقة إن

�ثم� ��مر�إ§ى�مجهودات�ونفقات، �ويحتاج�هذا �أراٍض�غ��iزراعية، تحويل��رض�إ§ى

�وعمود� �والطرق �ا�ياه �خطوط �ع¤ى �يشمل �الذي �القوان�ن �حسب �تطويرها يجب



 

 

،�ثم�ي
ً
جب�دفع�ضريبة�ع¤ى�شراء��رض�الكهرباء،�ويحتاج�هذا�إ§ى�نفقات�كب�iة�أيضا

ويجب�دفع�الضريبة�ع¤ى�سعر�قطعة��رض�الذي�اتفقوا�عليه�بعد�التخطيط،�وع¤ى�

� �يساوي �ضريبة ��رض �إ"�ضرائب��١٥أو��١٢مش¾iي �النفقات �هذه �وما �ا�ائة، Cي

�أحد� �يرفع �وإذا �رشوة، �ا�وظف�ن �دفع �تضطر�إ§ى �ا�راحل �هذه �خ
ل �ثم رسمية،

� �ا�حكمة، �إ§ى �بعد�ا�رور�من�قضية
ً
�وتصبح��رض�غالية�جدا ،

ً
يصبح��مر�معقدا

هذه�ا�راحل�كلها،�ولذلك�يقيمون�مستوطنة�بدون�موافقة�من�الحكومة�وبدون�دفع�

�الحكومة� �تل¾Ëم �السكان، �عدد �يزداد �فإذا �رشوة، �أي �ا�تعلقة �أو�الدائرة الشرطة

�لسخط�وغضب�شع�GÌواخت
ل��من�والس
م�ف
ً
تتوفر�تسهي
ت�الصمت�إما�رعاية

�أو�توفر�الحكومة� �ا�حلي�ن، �السياس�ن �القادة �مجهودات �بسبب �والشوارع الكهرباء

�القادم �الوقت �Cي �غ��iالقانونية �وا�ساكن �ا�ستوطنات �هذه �لتنظيم �لهم . فرصة

�تم� �با�دن �الفق�iة �فأك��iا�ستوطنات �مبلغ، �مقابل �قانونية �كمستوطنات وتعلosا

ل�تجوز�إقامة�مستوطنة�بدون�إيفاء�متطلبات�قانونية�فه. إسكانه�ع¤ى�هذا�الطريق

G»¼نكمل��جراءات�حسب�القوان�ن�. وبيع�قطع��را� �إذا �الحالة�{ننا فنواجه�هذه

 
ً
�لغاية�يكون�شراء��رض�للفقراء�صعبا

ً
 .يصبح�سعر��رض�غاليا

��رض -٨ �لشراء �أساسيت�ن �صورت�ن �نجد �ا�ختلفة �ا�راحل �ا�رور�من �أن�: بعد أولها

�أن�دفع�ا�بلغ�ا�باح�Cي�قدر�يد
ً
�من�الحكومة،�وهذا�واضح�جدا

ً
فع�الناس�مبلغا�مباحا

،�والصورة��خرى��ي�أن�نستدين�م
ي�ن�روبيات�من�بنك�لنطمÎن�
ً
كب��iصعب�جدا

من�أخذ�الحكومة،�فهل�يمكن�أن�نستدين�للتجنب�عن�مشك
ت�قانونية�ع¤ى�الرغم�

�لو�لم�يك �كافية، �نقود �يوجد�عندنا �هذه�من�أنه �ا�سلم�ن�Cي �ليصعب�بقاء ن�هذا

وهذا�حق�أن�أك��iا�سلم�ن�الساكن�ن�با�دن�فقراء�ومساك�ن،�وهم�يمتلكون�. التجارة

البيوت�بعد�دفع�أقساط�سهلة،�فإذا�خرج�التجار�ا�سلمون�من�هذه�التجارة�يواجه�

 .الفقراء�ا�شاكل

�الخريطة -٩ �Cي �مسجلة �تكون �مستوطنة �Cي �تباع Gµال� ��رض �قطعة �قطعة�إن �ولكل ،

�رض�رقم�معلوم،�ولكن�"�يتم�تخطيط��را¼«�Gويوجد�مجال��قيم�ا�ستوطنة�أن�



 

 

يبدل�هذه��ماكن�أو�يستبدل�رقم�قطعة�برقم�قطعة�أخرى،�فهل�يتم�تعي�ن�ا�بيع�

 ب¾iقيم�قطع��را¼«�Gوهل�هذه�عملية�الشراء�والبيع�صحيحة؟

"�يزال�البائع�يزرع�فoyا،�فهل��ومن�هذه�الصورة�أن�قطعات��رض�ال�Gµتم�بيعها، - ١٠

 .يمتلكها�ا�ش¾iي�ع¤ى�الرغم�من�الزراعة

١١ - � �أرضه �أحدا �يبيع ��رض �اش¾iى �الذي ��–الشخص �تعييosا �أساس��–قبل ع¤ى

 :الخريطة�فقط،�فهل�يجوز�هذا�البيع؟�وله�وجهان

 .أولهما�أن��رض�كانت�تحت�حيازة�مقيم�ا�ستوطنة�ثم�باع�القطعات  ) أ(

"�تزال�ملكية�مالكها�ح��µ/ن،�ويخطط�مقيم�ا�ستوطنة�قطعات�ثانoyما�أن��رض�  ) ب(

� �ا�الك �بإذن �ا�حكمة(�رض �من �مختومة �ورقة �ع¤ى �عادة ��ذن ويدفعه�) يكتب

�ويجب�عليه�أن�يدفع�بقية�ا�بلغ�بعد�ف¾iة�معينة،�ولكن�إذا�حدث�مانع�
ً
مبلغا�مقدما

�الوجه �هذا �Cي �يجوز �فهل �مالكها، �تحت ��رض �تبقى �صاحب��قانوني �يبيع أن

 .التخطيط�قطعات��رض�وأن�يبيعها�ا�ش¾iي�لشخص�آخر�بعده

�فهم� - ١٢ �أرضه �يبيعوا �أن �لسماس��iووسطاء �ا�ستوطنة �مقيم �يقول �أن �وجه وهناك

� �وا�ستثمرين �الزبائن �مع �فيتكلمون ��سواق �إ§ى �أراٍض�"يأتون �عندهم �يوجد أن

فع�أسعارها،�وإذا�ارتفعت�فعليكم�أن�تستثمروا�وتمولوا�فoyا�وتش¾iوها،�وسوف�ترت

،�ولكن�ا�ش¾iي�"�يقصد�ملكية��رض�بل�يريد�أن�يكسب�"أسعار��را¼«�Gبيعوها

النفع،�فهو�يش¾iي��رض�وهو�"�يعرف�مالك��رض�الواقÐي،�ف
�يوجد�تسجيل�أو�

،�ويقول�الوسيط�
ً
مكتوب�لهذه�الصفقة،�ويحدث�البيع�ب�ن�الوسيط�وا�ش¾iي�شفهيا

طعة�من��رض�فهو�يدفع�الثمن،�وإذا�يريد�بيعها�فيبيعها�الوسيط�للمش¾iي�إن�له�ق

�ويطلب�عمولته� �{رضه�فيخ��iالوسيط�الذي�يقوم�ببيعها
ً
بنفسه،�ولو�وجد�مش¾iيا

،�وهذه�الطريقة�"�تزال�تتواصل،�و�رض�ح��µ/ن�تحت�حيازة�ا�الك�الواقÐي�
ً
أيضا

 الزارع،�فهل�يجوز�هذا�الوجه؟

يم�ا�ستوطنة�قطعات�ويأخذ�الثمن�با{قساط�و/ن�إذا�يريد�وبعض�ا�رات�يبيع�مق - ١٣

ا�ش¾iي�بيع�قطعة��رض�فعليه�أن�يتصل�بمقيم�ا�ستوطنة،�وإذا�يأتي�أحد�بزبون�



 

 

بل�ا�قيم�"�يحب�أن�. لشراء��رض�فمن�ال
زم�أن�يلتقي�بمقيم�ا�ستوطنة�نفسه

ثمن،�فهل�تثبت�ملكية�يأتي�زبون،�إنه�يش¾iي�القطعة�نفسه�ويدفع�ما�يرتفع�من�ال

 من�يش¾iي��رض�علoyا�Cي�هذا�الوجه؟

�أك��iمن� - ١٤ �دفع �ع¤ى �ف
�يقدر�ا�ش¾iي �با{قساط، �تباع ��رض �آخر�أن �وجه وهناك

�و"�يكمل�دفع�جميع��قساط،�فلو�تمت�الصفقة�ولم�
ً

سبعة�أو�ثمانية�أقساط�مث

بطلة،�و/ن�إذا�يبق�G»Ñء�إ"�دفع��قساط،�إن�مقيم�ا�ستوطنة�يعت��iالصفقة�م

�قد� �الصفقة �أن �ا�قيم �فيخ�iه �بقية��قساط�أو�يطالب�بأرضه �ا�ش¾iي�دفع أراد

ألغيت؛�{نه�لم�يدفع��قساط�Cي�الوقت�ويرده�نفس�ا�بلغ�الذي�دفعه�با{قساط�

Cي�ا�ا¼«G،�إذ�كان�سعر��رض�قلي
�جدا�Cي�وقت�شراءها�ولكن�/ن�سعرها�ارتفع��

،�فهل�هذ
ً
 ا�صحيح؟بخمس�ن�ضعفا

١٥ - G»¼ي�بيع��راCوكذلك�مسائل�عن�الوساطة�: 

أسهل�الوجوه�هو�أن�يأتي�الوسيط�بزبون�ويأخذ�عمولته،�ولكن�الوسيط�يسأل�عن�  ) أ(

سعر��رض�من�مقيم�ا�ستوطنة�فيبيعها�بأسعار�تعجبه�ثم�يدفع�ما�طلب�صاحب�

،�فهل�هذا�صحيح؟
ً
 �رض�وبقية�ا�بلغ�تبقى�عنده،�ويعت�iها�جائزا

ق�تختارها�شركات�الوساطة�هو�أن�تبيع��رض�ولكن�"�تنقل�ا�لكية،�بل�وأعم�الطر   ) ب(

�إ§ى�الشركات،�"�إ§ى�غ�iها،� �أراد�بيع��رض�فعليه�أن�يرجعها تخ��iا�ش¾iي�أنه�إذا

 فهل�يجوز�هذا�البيع�ا�شروط؟

*  *  *  



 

 

 

  بعض
�مور
عن
تجارة
الذهب
والفضة
  

هذا�معدن�. تعا§ى ا�دفونة�Cي��رض�من�هللالذهب�والفضة�من�الوسائل�الطبيعية�  

 
ً
وهذا�مقياس�لل�iوة�حيثما�يستعمل�للزينة�و"�تزال�النساء�يلبسن�ح¤ى�مصنوعة�. ثم�ن�جدا

�الذهب. منه �Cي�صورة �ال�iوة و{هميته�. فلذلك�حاولت�الحكومة�والناس�كلهم�أن�يجمعوا

�بعث�الن�GÌص¤ى�هللا�ع. أستعمل�كعملة�من�الزمن�القديم ليه�وسلم�كانت�العملة�من�إذا

�إيران �Cي �مروجة �الفضة �من �والعملة �الروم �Cي �مروجة �أك��iالقوات�. الذهب �من وكانتا

وكان�العرب�يستخدمون�العملت�ن�كلoyما،�وتسم��. العسكرية�وRقتصادية�Cي�ذلك�الزمان

�درهما �الفضة �من �وعملة
ً
�دينارا �الذهب �من �هكذا. عملة ��س
م �أكمل�. فأبقاهما ولكن

 . النقص�ا�وجود�Cي�وزن�العم
ت�ا�ختلفة
ً
�مما�أصلح�. وحاول�أن�يجعلها�سويا

ً
وهذا�أيضا

  . فيه�عمر�ر¼«�Gهللا�عنه

ولو�لم�يعت��iالذهب�والفضة�/ن�مثل�الزمن�ا�ا¼«G،�وتعت��iالفضة�كا�عدن�العادي�ونزلت�

ولكن�الذهب��.قيمة�الذهب�بحيث�عملة�،�وأخذ�مكانه�الورقة�ال�Gµتبدو�بدون�أهمية�ظاهرة

. يريد�الناس�والحكومة�أن�تكون�خزائosم�مملوءة�من�الذهب�. له�أهمية�وطلب�ح���µن

 
ً
فلهذا�قيمة�الذهب�. والذهب�مقياس�من�مقاييس�الغ��dللناس�والحكومة�ح��µاليوم�أيضا

مستقرة�بالنسبة�إ§ى�العم
ت�الورقية،�بل�تËÓل�قيمة�العملة�الورقية�اليوم�وقيمة�الذهب�

 �"تزال
ً

  .ترفع�و"�تËÓل�إ"�قلي

�مصطلحا�  
ً
�أيضا �الفقهاء �قرر �بالعالم �Rقتصادي �النظام �Cي �التغ�iات �إ§ى

ً
ونظرا

�عن�الثمن
ً
السعر�ا�صطلÔي،�وا�طلوب�: السعر�الحقيقي،�والثاني: �ول : وله�نوعان. جديدا

مكا�oما�وا�راد�من�السعر�ا�صطلÔي�G»Ñء�جاء�Cي�. من�السعر�الحقيقي�هو�الذهب�والفضة

وCي�جانب�آخر�هذا�حق�أنه�إذا�حدث�تبادل�الثمن�.  العم
ت�و�وراق: نحو. باتفاق�الناس

وقلة�الحذر�فيه�يدخله�Cي�" بيع�الصرف"وع�iه�الفقهاء�. بالثمن�فله�أوامر�خاصة�لذلك�البيع

  .الربا



 

 

�Cي�Rقتصاد
ً
وخاصة�حدوث�وسائل��ع
م�الجديدة�. والذهب�والفضة�مهمان�جدا

�يحتاج�إ§ى�التفك��iفيهوالت � �من��مور�معقدا
ً
وفيه�. ليفون�وال�iيد��لك¾iوني�جعلت�كث�iا

�سئلة�التالية�والرجاء�منك�أن�ترد�علoyا�نظرا�إ§ى�أحكام�القرآن�والحديث�واجo²اد��س
ف�

  .الصالح�ن

١- �iيعت�� �هل �فيه، �الروبية �هو�مقام �فما �بالروبية �الذهب �الصرف"لو�يش¾iى ،�"بيع

 :لفالسؤا

؟  ) أ(
ً
�والثاني�دينا

ً
 هل�يجوز�أن�يكون�أحد�من�الذهب�والفضة�والروبية�نقدا

�أو�سوق�  ) ب( �الحكومة �عينته �السعر�الذي �أك��iمن �والفضة �الذهب �بيع �يجوز هل

� �أو�سوق �نحو�سوق�كوميكس�للذهب�الدو§ي �أو��MCالذهب�والفضة �الهند Cي

 وهل�يطلق�عليه�الربا�Cي�هذه�الوجوه؟. أقلها

الذهب�من�التجار�Cي�الوزن�ا�عّ�ن�ويرجعون�ح¤ى�من�الذهب�Cي��ويأخذ�صّناع�الح¤ى -٢

�أخذوا. أيام �بقدر�ما �الح¤ى �بل�يرجعون�نفس�الوزن�Cي�صورة . و"�يعطون��جرة،

ولكن�ح¤ى�الذهب�تحتاج�إ§ى�مزج�ا�عدن�/خر�فيجدون�الذهب�بقدر�مزج�ا�عدن�

 :فالسؤال�هنا. لهم/خر�وتخرج�ذّرات�من�الذهب�Cي�جعله�حلية،�وهذه��ي�كلفة�

�أو�إجارة؟  ) أ(
ً
 وهل�يعت��iالفرق�ب�ن�قدر�صفقة�الذهب�بيعا

 وهل�يجوز�أن�الذرات�الباقية�Cي�تضييع�الح¤ى��ي�أجرة؟  ) ب(

�بصورة�عامة،�نحو -٣
ً

يعت�iون�عشرة�جرام�بثمانية�: يقرر�التجار�أسعار�الذهب�قلي

�أك��iمن �القديم �ويؤخذ �الجديد �بالذهب �القديم �الذهب �ولو�يبدل الجديد��جرام،

 فهل�يجوز�هذا؟

�استبدال�البضاعة -٤ �Cي �الذهب�والفضة �يكون�بيع ��يام �هذه �يأمر�ا�ش¾iي�. Cي فيه

 :وفيه�أمور�تحتاج�إلoyا�التفك�i. ويحجز�فيه�الG»Øء�الذي�يأمربه�ا�ش¾iي 

لو�كان�عند�البايع��واحد�كيلو��من�الذهب�فيبيعه�منفردا�للرجال�ا�ختلف�ن�Cي�  ) أ(

مosم،�ولكن�ذه©oم�Cي�صورة�الل�ن�من�الذهب�ولم�تكن�خمس�جرام�لكل�واحد�

 لهم�بسكتات�منفردة�أو�عم
ت�فهل�يعت��iا�ش¾iي�صاحبه؟



 

 

�الكمبيوتر�  ) ب( �Cي �ومسجل �اش¾iوا �بقدر�ما �ا�ش¾iين �لكل �خاصة �عملة ولو�توجد

 باسمه�فهل�يكفي�هذا�التسجيل�للتملك�علoyا؟

تم�بيع�الذهب�بقدر�: دال�نحويوجد�نوع�من�التجارة�ا�روجة�Cي�هذه��يام�با"ستب -٥

و"�يمتلك�ا�ش¾iي�ع¤ى�الذهب،�وإذا�جاء�تاريخ�. عشرة�جرام�لشهر�Cي�صورة�الدين

الدفع�فينظر�سعر�الذهب�ذلك�اليوم�ويدفع�الفرق�ب�ن�يوم�Rش¾iاء�ويوم�الدفع،�

�مائة�: نحو �وزاد �Rش¾iاء �يوم �جرام �لعشرة �روبية �آ"ف �خمسة �سعر�الذهب كان

فع�فيدفع�ا�ش¾iي�مائة�روبية�للبائع�ولو�نزلت�القيمة�يوم�الدفع�بمائة�روبية�يوم�الد

روبية�فيدفع�البائع�مائة�روبية�للمش¾iي،�ف
�يمتلك�البائع�أو�ا�ش¾iي�ع¤ى�القيمة�

 بل�يستبد"ن�الفرق�ب�ن�يوم�Rش¾iاء�والدفع�فما�هو�الحكم�فيه؟

�ا�ت -٦ �Rرتفاع �عن �والفضة �الذهب �تجار �يعلم �عديدة �أسعارهما،�ومرات �Cي وقع

��شياء� �من �الذهب �ويعد ��سعار، �ارتفاع �بعد �ليبيعوه �عندهم �الذهب فيمسكون

�خلقي �ثمن �بحيث �ا�بادلة �وسيلة �{نه �"�تزال�. الضرورية �الذهب �إمساك وبسبب

،�فهل�تخزين�الذهب�
ً
أسعار�الذهب�ترتفع�ويؤثر�هذا�Rرتفاع�ع¤ى�أشياء�أخرى�أيضا

؟�وإمساكه�للبيع�عند�ارتفاع
ً
 �سعار�يعت��iاحتكارا

والذهب�الذي�يورد�إ§ى�الوطن�فجزء�كب��iمن�قدرها�يأتي�بشكل�قانوني�والشخص� -٧

الذي�يأتي�به�يدفع�ما�يجب�عليه�لÛتيان�به،�والشكل�/خر�هو�الo²ريب�وهو�طريق�

�"�يدفع�أي�ضريبة�قررoÂا�الحكومة�
ً
غ��iمشروع�والشخص�الذي�يأتي�بالذهب�oÂريبا

هب،�فهل�يجوز�عمل�الo²ريب؟�وهل�يجوز�شراء�وبيع�ذهب�Üيء�به�ع¤ى�لÛتيان�بالذ

 هذا�السبيل؟

بذهب�أبيض�هذه��يام،�ويعت��iمن�أغ¤ى�ا�عادن�/ن�وتصنع�منه�" الب
ت�ن"يعرف� -٨

ا�جوهرات،�فهل�يأتي�Cي�حكم�الذهب�الحقيقي�بسبب�عرفه�ب�ن�الناس�ويطبق�عليه�

  ؟أحكام�الذهب�Cي�العقود�والزكاة�وغ�iها

*  *  *  



 

 

 

  التلوث
الجوي
والصوتي
  

�أنه�أعطى�الناس�جوا �تنضم�الكدورات��امناسب من�عظمة�هللا�تعا§ى وخلق�أشياًءا

�،
ً
�كث�iا �والحيوان �الناس �ع¤ى �هللا �أنعم �حيثما �ا�ختلفة �التلوثات �الجّو�من �ع¤ى وتحافظ

ويجب�ع¤ى��نسان�أن�يقيم�با�حافظة�ع¤ى�البيئات�ويجتنب�من��شياء�ال�Gµتكّدر��رض�

  .إلoyا�من�وسائل�أخرى والجّو�وا�اء�وغ�iها��حافظة�الحياة��نسانية�والناس�وما�يحتاجون�

�قبل�التطور�الصناÞي�السريع�الحا§ي�و�غ��iمداعية�البوادر�
ً
ما�كان�التلوث�أمرا�مهما

الطبيعية�ولكن�/ن�زيادة�الصناعات�والتجاهل�عن�التدب��iا�ناسب�للتخلص�من�نفايات�

وإلقاء�مصنعية،�وامتداد�العمران�واستخدام�الكث��iلºشياء�ا�كدرة�وقطع�الغابات�الكث�iة�

�من� iكث�� �وهكذا �Rصوات �صاخبة �وا�اكينات �ا�راكب �واستخدام ���oار �Cي الفض
ت

أمراض�مختلفة�بسب©oا،�وهذه� �سباب�ال�Gµتجعل�البيئات�غ��iمتوازنة�وتزيد�التلوث�وتنشأ

  .�ي�الحالة�ال�Gµأزعجت�العالم�كله

�نسانية�أرشدتنا�Cي�هذا��مر�إن�الشريعة��س
مية�ال�Gµتحيط��مور�الكاملة�للحياة�

ا�نع�عن�البول�Cي�ا�اء،�ورغب�الن�GÌص¤ى�هللا�عليه�وسلم�إ§ى�غرس��شجار�و�منع�: أيضا�نحو

عن�قطع��شجار�بدون�سبب،�والصوت�الرفيع�بدون�ضرورة�مكروه�Cي�الشريعة��س
مية،�

مر�بإطفاء��شياء�ال�Gµتسبب�الدخان�بعد�أن�انo²ت�الحاجة،�و 
ُ
هكذا�يوجد�كث��iمن��شارات�وأ

  .Cي�القرآن�الكريم�و�حاديث�النبوية�ال�Gµأخذ�الفقهاء�بعض��مور�مosا

�الهند� �الفقه��س
مي �اختار�مجمع Gمستوى�عالم� ��مر�ع¤ى �أهمية�هذا �إ§ى
ً
ونظرا

هذا�ا�وضوع�أيضا�Cي�ندوته�الفقهية�السادسة�والعشرين،�فنقدم�لكم�فيما�ي¤ي�من�أسئلة�

�وال �الصالح�ن��، ��س
ف �واجo²اد �والحديث �القرآن �إ§ى �نظرا �علoyا �ترد �أن �منك رجاء

  .و�حوال�الحالية

  :التلوث
الجوي 

نستخدم�أشياء�مختلفة�تكّدر�الجّو،�مثل�وقود�مكّدرة،�ونفايات�مصنعية،�والبول�

ة،�وإلقاء�
ّ
وال�iاز�ع¤ى�الشوارع،�والبصق�علoyا،�واستعمال��شياء�الرخيصة�ولكن�غ��iمنحل



 

 

�تنضم� Gµال� ��شياء �آخر�إ�oاء �جانب �وCي �أو�ميدان، �مفتوح �مكان �Cي �الذبيحات بقيات

  :،�فالسؤال�هوالكدورة�مثل�قطع��شجار

�للطبخ�بصورة�عامة�فمosا� -١
ً
يستعمل�الخشب�والفحم�والروث�والغاز�والكهرباء�وقودا

�الدخان�ولكن�يمكن�أن� �غ��iمث�iة �أشياء �تسبب�الدخان�وتكّدر�البيئة�ومosا أشياء

�با�قارنة �غالية �أن�. تكون �الوسائل �هذه �استعمال �القادر�ع¤ى �للرجل �يجوز فهل

 �oا�رخيصة؛�و�ي�تضر�ا�جتمع؟يستخدم�الوقود�ا�لوثة�{

،�ولكن�تحتاج�إ§ى�الوقود،�ويستعمل�الديزل�والب¾iول�والغازات� -٢
ً
السيارات�مهمة�جدا

�و� �الشمسية�م
ئمة�Rستخدام، �لجعل�الطاقة �وا�حاولة�مستمرة ،
ً
ا�ختلفة�وقودا

ان�فهل�ينبßي�للحكومة�. الديزل�أك��iالوقود�دخانا�والب¾iول�بعده�والغاز�أقلها�دخانا

وإن�. تمنع�الناس�عن�استعمال�الديزل�أو�تأمر�باستعمال�الغاز�للسيارات�الخاصة�

لم�تكن�توجoyات�من�قبل�الحكومة�فما�هو�الحكم�الشرÞي�"ختيار�الوقود�ال�Gµتلوث�

 البيئة�قلي
�للمحافظة�ع¤ى�الناس�وتنقية�الجو�؟

�الكهرب -٣ ��ي �والضوء �النور �ع¤ى �للحصول �نستخدمها Gµال� �الوسائل د�إن
ّ
�أو�مول اء

. الكهرباء�Cي�غيبوبة�الكهرباء�،��فيستخدم�الديزل�والب¾iول�والغاز�Cي�مولد�الكهرباء

د�الكهرباء�الذي�يجري�من�الديزل�،�فيكون�استعماله�
ّ
�من�مول

ً
ويخرج�الدخان�كث�iا

�كث��iمن��ماكن �Cي �من�قبل�الحكومة �قليلة�. ممنوعا �الوقود فهل�يجب�استعمال

 رة�لنحافظ�ع¤ى�البيئة�من�ضررها؟التلوث�Cي�هذه�الصو 

"�يزال�استعمال�الطاقة�الشمسية�يزداد�مع�الوسائل�ا�ذكورة�أع
ه�من�الوقود،� -٤

�مبلغ� �دفع �إ§ى �الشمسية �لو�تحتاج�الطاقة وتوفر�الحكومات�بعض�التسهي
ت�لها،

�استعماله� �يكون �فهل �الفوات��iالكهربائية، �Cي �أقل �ندفع �ولكن �واحدة �مرة كب�C�iي

 ومستحسنا�للناس�القادرين�ع¤ى�شراoàا�وا�ساجد�وا�دارس؟�مستحبا

و�ي�. قد�ازداد�عدد�الصناعات�الكب�iة�والصغ�iة�Cي�وقت�التطورات�الصناعية�هذا -٥

،�ولكن�يخرج�دخان�كث��iمن�الوقود�ا�ستعملة�Cي�ا�صانع،�فلذلك�
ً
مهمة�جدا�حاليا

�بعي �الصناعات �تكون �أن �فمosا �القوان�ن، �بعض �الحكومة �العمران،�جعلت �من
ً
دة



 

 

�و�أن�تستعمل�الوقود�ال�Gµ"�تكّدر�البيئة�Cي� �إ§ى�ا�ستوى�الخاصة، وترفع�مداخosا

أقل�قدر�ممكن�ويختار�طريق�للتخلص�من�النفايات�والفض
ت،�وما�هذه�القوان�ن�

 إ"�لصالح�الناس،�فما�هو�الحكم��ن�"�يتبع�هذه�القوان�ن؟

��نسان -٦ �يأكله �مما �خاص �جزء �منه،�والحيوانات Gاللحم� �الغذاء �ع¤ى �فيحصل ،

�والكرش،� �الدم �مثل �ل
ستعمال �ا�
ئمة ��جزاء �أخذ �بعد �أجزائه �بعض ويضيع

�بالنسبة�إ§ى�النباتات�فيلوث�البيئة،�وما�زال�مرض�الكول�iا�
ً
ويتعفن�الحيوان�سريعا

�من� iكث�� �يذبح �إذا �وخاصة �ا�اضية، ��يام �Cي �التلوث �هذا �بسبب �ينتشر كان

�مث
�بأيام�النحر،�فمن�ا�حتمل�أن�ينتشر�التلوث�Cي�هذه��يامالحيوانات�
ً
فما�. معا

��ي�مسؤولية�الحكومة�ل
جتناب�من� �الذبيحة�هذه؟�وما هو�الحكم�الشرÞي�{جزاء

 .هذا�الضرر�ا�مكن؟،�وما��ي�مسؤولية�صاحب��ضحية�نفسه؟

،�كانت�تستعمل�الورقة�ا� -٧
ً
�أيضا

ً
هملة�أو��شياء�وتعبئة�السلع�والبضائع�مهمة�جدا

ا�صنوعة�مosا�للتعبئة�Cي��يام�ا�اضية،�و/ن�أخذت�صرة�الب
ستيك�مكا�oا،�ولكن�

"�ينحل�الب
ستيك�Cي��رض،��ولو�يحرق�الب
ستيك�فيخرج�الدخان�الكثيف�منه،�

�{�oا�
ً
ويعت�iها�ا�تخصصون��خط�iا�جدا�للبيئة،�ولكن�يستعملها�التجار�والناس�كث�iا

 فما�هو�الحكم�شرعيا�فيه؟. لة�ورخيصة�خاصةسهلة�وجمي

�نحو -٨ �ا�جتمع �Cي �مختلفة �وجوه �Cي �التبغ �فoyا Gµال� ��شياء سيجارة،�: وتستخدم

�وغ�iها  . ونارجيلة
ً
�جدا �ومسّم �كثيف �مosا �يخرج �الذي ف
�يضر�ا�دخن�.  فالدخان

�أيضا �وأصحابه �فقط�بل�يضر�جلساءه �فلذلك�. نفسه ،iبشكل�خط�� ويضر�البيئة

� ��خرى يحّدد �العامة �و�ماكن �ا�طارات �Cي �للتدخ�ن �خاص �هو�الحكم�. مكان فما

�Gµي��ماكن�الC� �وغ�iها �هو�الحكم�لتدخ�ن�السيجارة "ستخدام�هذه��شياء؟�وما

؟
ً
 منع�التدخ�ن�فoyا�قانونيا

فيذهب�الناس�. ومن�سوء�حظنا�أنه�"�يوجد�مرحاض�Cي�كث��iمن�البيوت�Cي�ب
دنا -٩

ويبولون�بدون�تذبذب�Cي��ماكن�العامة�Cي�. قول�لقضاء�حاجاoÂمإ§ى�الشوارع�أوالح

�وقد�تلقى� �السيئة؟ �العادة �لهذه �هو�الحكم�الشرÞي �فما �القطار�والباصات، محطة



 

 

فما�. الفض
ت�من�ال�iاز�Cي�أ�oار�مفتوحة�أو�بالشوارع�Cي�أماكن�مختلفة�فتلوث�البيئة

 هو�الحكم�الشرÞي�فيه؟��

�وخاص - ١٠ �البيئة �يوسخ �جراثيم�والبصق �يشمل�ع¤ى �{نه
ً
�ضارا �شيئا �أكل �من �بصق ة

تضر�الصحة�،�ولذلك�البصق�ممنوع�قانونيا�Cي�الشوارع�و�ماكن�العامة�Cي�بلدان�

�هو�. عديدة �بما �الوضاحة �منك �فالرجوء �العامة، ��ماكن �Cي �ا�باصق �وضعت وقد

� �إ§ى �نظرا �ا�تعلقة �الدائرة �أو �الحكومة �بتعليمات �نعمل �كيف �أنه هذه�ا�طلوب

 الخلفية؟

�نحو - ١١ �أيضا، �والبيئة �والحيوانات �الناس �تضر �أشعات �ا�ختلفة �ا�اكينات د
ّ
: وتول

والتلفزيون�و�الهواتف�خاصة�الجوRت�وغ�iها،�. الث
جة،�والغسالة،�ومكيف�الهواء

�تساعد� �ح�ن �Cي �الفنادق، �استخدام �عّم �أن �بعد �تنقرض �الطيور �"تزال �أنه فiÓى

حافظة�ع¤ى�البيئة،�فما�هو�الحكم�Cي�استعمال�هذه�الطيور�وحشرات��رض�Cي�ا�

 �شياء�وخاصة�لو�كانت�أك��iمن�الحاجة؟

�ي
ئم� - ١٢ �فيما �ا�ضرة �فتغ��iالغازات �البيئة، �ع¤ى �يحافظ �فيما
ً
�جدا �شجار�مهمة

 :للناس،�فالسؤال�هو

�بدون�  ) أ( �للنقود �الحقول G»¼أرا� �Cي �ا�ساكن ��شجار�وبناء �لقطع �هو�الحكم ما

 سبب؟

�  ) ب( ��ي ��نتاجات�وما �تعطينا Gµال� ��س
م �Cي �والف
حة ��شجار �غرس أهمية

 .الزراعية�و�تجعل�البيئة�متوازنة

  :التلوث
الصوتي

�مضر�لÛنسان�ويحدث�بسبب�الصخب�والصوت�غ��iا�توازن 
ً
. التلوث�الصوتي�أيضا

  :فنلتمس�منكم�الوضاحة�Cي��مور�التالية

�Cي�ا�صانع -١ فالتوجoyات�من�الحكومة�أن�تنشأ��.يكون�بعض�ا�اكينات�صاخبة�جدا

�أن�نتبع�هذه�القوان�ن؟
ً
 ا�صانع�خارج�منطقة�العمران،�فهل�يمكن�شرعيا

. ويكون�صوت�بوق�السيارات�رفيع�جدا،�ويستخدم�بعض�الناس�البوق�بدون�حاجة -٢



 

 

�صفارة� �مثل �إلoyا �"�يحتاج �الصوت �رفيع �بوقا �سياراoÂم �Cي �يستخدمون وبعضهم

�لسيا �الذين��نذار�ا�ستخدمة �الناس �ويخوف �البيئة �يلوث �فالبوق ��سعاف، رة

 يمشون�Cي�الطريق،�فما�هو�الحكم�فيه؟

عام�ويعجب�الناس�Cي�مجتمعنا�من�" )موسيقى�Cي�مك�iات�الصوت( DJ"واستخدام� -٣

�فيه�غ��iأنه�يعد�
ً
سوء�الحظ،�فيضر�سماعة�الناس�والبيئة،�فما�هو�الحكم�شرعيا

 من�اللهو�واللعب�بسبب�ا�وسيقى؟

وعمت�الحف
ت�السياسية�والدينية�والشعرية�Cي�مجتمعنا،�فلها�ميقات�معينة�من� -٤

�مثل �والنصف: قبل�الحكومة �العاشرة �أو�الساعة �العاشرة �الساعة ف
�تستمر�. إ§ى

وهكذا�تحدد�الحكومة�مستوى�الصوت�ونوعية�أجهزة�ا�وسيقى�وعدد�. الحفلة�وراءه

ولكن�"�يعمل�. ¤ى�البيئة�وصحة�الناسالصناديق�الصوتية،�وا�راد�منه�ا�حافظة�ع

�ويستمرون� �كله �العمران �إ§ى �الصوت �ويوصلون �التوجoyات �opذه �الناس كث��iمن

�للعمل�opذه�القوان�ن�وما�الحكم�للرفض�
ً
بالحفلة�طول�الليل،�فما�هو�الحكم�قانونيا

  باتباعها؟

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

مفصلة�مقدمة�إليه�ومناقشات�توصل�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�Cي�ضوء�بحوث�  

مستفيضة�شارك�فoyا�أك��iمن�ث
ث�مائة�عالم�وفقيه�Cي�ندوته�الفقهية�السادسة�والعشرين�

�أج�ن، �بمدينة �مدهيابراديش��ا�نعقدة �ب�ن) الهند(و"ية �ما �الف¾iة جمادى�/خرة�/ ٧-٥: Cي

رقت�ث
ثة�أيام�م،�ونوقشت�Cي�هذه�الندوة�ال�Gµاستغ٢٠١٧مارس��٦-٤ال�Gµيوافقها�ھ ١٤٣٨

،�و�ي�ع¤ى�النحو�التا§ي
ً
  :مواضيع�مهمة�جدا

 .قضايا
متعلقة
با"تاجرة
?ي
الذهب
والفضة �


والصوتي �'Eالبي
 .التلوث

 .%نتفاع
با"شاريع
الحكومية �

 .قضايا
متعلقة
ببيع
وشراء
العقارات �

  :وبعد�Rستماع�إ§ى�ا�ناقشات�ال�Gµدارت�حولها�قررت�الندوة�ما�ي¤ي�
 


 متعلقة
با"تاجرة
?ي
الذهب
والفضةقضايا
  

  :لقد�توصلت�الندوة�opذا�الخصوص�إ§ى�ما�ي¤ي

 .إن�شراء�الذهب�والفضة�بالعم
ت�"�يعت��iبيع�صرف،�فيجوز�تأجيل�أحد�البدل�ن - ١

 .يجوز�بيع�الذهب�والفضة�وشراؤهما�بأك��iمن�سعرهما�ا�حّدد�أو�أقّل�منه -٢

والفضة�ا�نفصلة�مosما�Cي�صياغة�ُحِلoyّما�يجوز�جعل�تراب�الصاغة�أو�ذّرات�الذهب� -٣

أجرة�للصائغ،�شريطة�أن�"�تكون�Cي�ا�قدار�جهالة�مفضية�إ§ى�الËÓاع،�إ"�أن��و§ى�

 .تسمية�وتعي�ن�أجرة�معلومة�ع¤ى�حدة

"�يجوز�تبادل�ُح¤ّي�الذهب�والفضة�القديمة�بالجديدة�مosما�بالتفاضل،�وإن�كان�"�بد� - ٤

 .  ع�الح¤ّي�القديمة�بالعم
ت،�ثم�يش¾iي�بقيمo²ا�الح¤ّي�الجديدةمنه�فع¤ى�صاح©oا�أن�يبي

"�يجوز�بيع�الذهب�والفضة�وشراؤهما�Cي�سوق�تبادل�السلع�بطريق�"�يتحقق�فيه� -٥

 .قبض�ا�ش¾iي 



 

 

�Cي� -٦ �تسجيله �فيه �يتم �بطريق �السلع �تبادل �سوق �Cي �والفضة �الذهب �بيع "�يجوز

للمش¾iي�مقداره�ا�ش¾iى،�ويتحقق�فيه�الحاسوب�أو�السجل�فحسب،�إ"�إذا�أفرز�

�فيجوز 
ً


 .القبض�فع

�بيع�الذهب�والفضة�Cي�سوق�تبادل�السلع�بطريق�"�يتحقق�فيه�القبض� -٧ "�يجوز

للمبيع�والثمن،�وإنما�يتبادل�فيه�ما�يتّم�من�هبوط�وارتفاع�Cي��سعار�عند�الشراء�

 .والسداد�فقط

�بالغ
ء - ٨ �تربًصا �والفضة �اّدخار�الذهب �أن��"�يدخل �{جل �تجّنبه �وينبßي �Rحتكار، Cي

 .احتكارهما�يؤثر�ع¤ى�قيمة�غ�iهما�من�Rحتياجات�ال
زمة

الo²ريب�عمل�غ��iقانوني؛�فينبßي�تحا�G»Ñبيع�الذهب�من�هذا�الطريق،�ولكن�لو�اش¾iاه� - ٩

 .أحد�من�هذا�الطريق�فهو�يملكه

 . قود�والزكاةإن�معدن�الب
ت�ن�ليس�ذهًبا،�ف
�يجري�عليه�أحكام�الذهب�Cي�الع - ١٠

*  *  *  


والصوتي'Eالبي
 التلوث
  

إن�الحياة�الصحية�تتطلب�بيئة�طيبة�نظيفة؛�ولكن�التقنيات�الحديثة�رغم�فوائدها�

الجمة�تأتي�بما�يعّرض�الحياة�لºخطار،�فقد�توصل�ا�شاركون�Cي�الندوة�بغية�الحفاظ�ع¤ى�

  :البيئة�الطبيعية�إ§ى�قرارات�وتوصيات�حسب�التا§ي

ا�للبيئة�حسب�ا�ستطاع�Cي�جميع�الحوائج،�ويجتنب�يستخدم� - ١
ً
ه�تلويث

ّ
من�الوقود�أقل

 .استخدام�الوقود�الذي�يك��iالتلوث�منه�قدر�Rستطاعة

ُيفّضل�Cي�السيارات�استخدام�وقود�قليل�التلوث،�ويل¾Ëم�باXرشادات�الحكومّية�Cي� - ٢

 .هذا�الصدد

�من�ا�قاصد�يفضل - ٣ �استخدام�وقود�قليل��الوسائل�ال�Gµتستخدم�لÛضاءة�وغ�iها فoyا

 .التلوث،�ويل¾Ëم�باXرشادات�الحكومّية�Cي�هذا�الصدد

�علoyا� - ٤ �الحصول �فoyا �يسهل Gµال� �ا�ناطق �Cي �الشمسية �الطاقة �استعمال يستحسن



 

 

 .ويفيد

"�بد�من�Rل¾Ëام�بالقوان�ن�ال�Gµرسمo²ا�الحكومة�للتغلب�ع¤ى�دخان�وغازات�ا�صانع� - ٥

�إ"  �للبيئة، �ا�لوثة �التسهي
ت�وا�عامل �توفر��كافحo²ا �أن �الحكومة �واجب �من �أنه

 .ا�
ئمة

٦ - �GHالبي� �التلوث �Cي �تتسبب "�iتداب�� �ل
ستعمال �غ��iالقابلة �الحيوان �{جزاء يتخذ

 .والعفن�الناتج�منه

�الوسائل� - ٧ �استعمال �ويرجح �إلoyا، �حاجة �دون �الب
ستيك �أكياس �استخدام يجتنب

 .البديلة�لها

 .و�شياء�ا�صنوعة�منه،�و"�سيما�Cي��ماكن�العامة�يجتنب�استخدام�التمباك - ٨

�من� - ٩ �البيئة �مخلفات �تسييل �يجتنب �كما �عامة، �أماكن �Cي �الحاجة �قضاء "�يجوز

 .  النفايات�و�الفض
ت�Cي�مسايل�ا�ياه�ا�كشوفة�حسب�ا�ستطاع

 .يكره�البصق�ويستنكر�Cي�أماكن�عامة،�ويل¾Ëم�باXرشادات�الحكومّية�Cي�هذا�الصدد - ١٠

نحو�الث
جات،�والغسا"ت،�(ُتجتنب�من��جهزة��لك¾iونية�ال�Gµتنبعث�مosا��شعة� -١١

 .فوق�الحاجة) والجوRت،�وا�كيفات�الهوائية

�و�شجار� -١٢ �الغابات �قطع �فيجتنب ��س
م، �Cي �كب�iة �أهمية ��شجار�له �غرس إن

 .ا�ورقة�الخضراء
 

 التلوث
الصوتي
  

ا�عاصرة،�وعدم�Rتزان�الذي�يوجد�Cي�ا�جتمعات�التلوث�الصوتي�من�أهم�القضايا�

  :opذا�الصدد�مناف�للتعاليم��س
مية،�ومن�ثم�تو�G»ëهذه�الندوة�بالتا§ي

 .يل¾Ëم�باXرشادات�الحكومّية�"ستخدام��جهزة�الصاخبة������ .١

�الحامل�������� .٢ �البوق �تنصيب �أو �حاجة، �دون �السيارات �أبواق �إط
ق �يجوز "

 .،�ويل¾Ëم�باXرشادات�الحكومّية�Cي�هذا�الصدد�صوات�الصاخبة

وغ�iه،�وع
وة�ع¤ى��DJ"�يجوز�شرًعا�تشغيل��غاني�ا�سجلة�باستخدام�دي�جيه�������� .٣



 

 

 .ذلك�يؤثر�صوته�ع¤ى�الصحة�البشرية،�ف
�يجوز�استخدامها�من�أجل�ذلك�أيًضا

"�يصح�استخدام�مك�iات�الّصوت�Cي�Rجتماعات�العامة�و�مسيات�الشعرية������� .٤

 . العامة،�وينبßي�Rل¾Ëام�بالقوان�ن�الواردة�opذا�الخصوص

*  *  *  

 %نتفاع
با"شاريع
الحكومية
  

�و"�يجب�ع¤ى� -1 �من�الحكومة، �يتم��براء�عن�بعضها Gµال� �أخذ�الديون�الحكومية يجوز

 .سدادها�إ"�بأقّل�مosاا�دين�

كما�يجوز�أخذ�الديون�الحكومية�ال�Gµ"�يتم��براء�عن�بعضها�إ"�بشرط�سدادها�Cي� - ١

 .أجل�مع�ن،�ويجب�سدادها�بكاملها�Cي�حالة�التأخ��iعن��جل

أما�الديون�الحكومية�ال�Gµيجب�سدادها�بأك��iمosا�Cي�حالة�أداoàا�بعد�أجل�مع�ن،� - ٢

 .شديدةف
�يجوز�أخذها�دون�حاجة�

�كانت�تلك� - ٣ �إ"�إذا �لزم�سداد�القروض�بالفائدة، �إذا "�يجوز�Rستدانة�Cي�حالة�ما

الزيادة�يمكن�اعتبارها�رسوم�الخدمة��ثل�هذا�العمل�وفق�الخ�iاء�ا�ل¾Ëم�ن�بالشرع،�

 .و"�يكون�ذلك�Cي�نظرهم�تحي
�إ§ى�الربا�Cي�حال�من��حوال

ن�قلي
�وبسيطا�"�يصح،�فينبßي�التعامل�أخذ�الزيادة�ع¤ى�القروض�وإن�كا: ملحوظ(

  ).خورشيد�أحمد��عظمG: برسوم�الخدمة�ع¤ى�حدة

إذا�لم�تكن�نسبة�الزيادة�ع¤ى�القرض�بسيطة،�ح��µيمكن�حملها�ع¤ى�مصاريف�إدارية� - ٤

 .فهو�ربا،�و"�يجوز�أخذ�مثل�هذه�القروض�Cي�الظروف�العامة

لحكومة�كدعم�رسم�Gلبناء�ا�نازل�يجوز�الحصول�ع¤ى�ا�بالغ�النقدية�ال�Gµتمنحها�ا - ٥

�Cي� �استخدامها �يجوز �كما �وغ�iها �الدراسية �أو�الحاجيات �أو�ا�راحيض، السكنية

 .أغراضها

ا�للحصول�ع¤ى�ا�بالغ�ا�الية�ال�Gµتمنحها�الحكومة،� - ٦
ً
لو�جعل�أحد��شخاص�وسيط



 

 

Cا�فيجوز�له�أخذ��جرة�ا�عينة�مقابل�عمله�وجهده�oyي�الحصول�علCى�Ðي�وهو�يس

 .هذا�الصدد

�أو� - ٧ �وا�ساعدة �الدعم �مبالغ �ع¤ى �للحصول �الحكومة �من �ا�قررة �وا�قاييس الشروط

�أو�القرض� �ا�ساعدة �ع¤ى �الحصول �ف
�يجوز �G»Ñء، �Cي �مخالفo²ا �"�يجوز القروض

 .بإدخال�أوراق�مزورة�أو�باتخاذ�طرق�غ��iمشروعة

٨ - � �ع¤ى �يكن �ولم �الحكومة، �بوساطة �القروض �البنوك �منحت �الزيادة�إذا �دفع ا�دين

 .علoyا،�بل�تدفعها�الحكومة،�جاز�أخذ�مثل�هذه�القروض

�الحكومة�مبلًغا،�وتودعه�Cي�البنوك،�وتحصل�ع¤ى� - ٩ ا�شاريع�الحكومية�ال�Gµترصد�لها

�التعليمية� �ا�ؤسسات �تساعد �ثم �الفوائد، �من �النقدية �ا�بالغ �وتملك �مosا، فوائده

 Rية،�و�فراد�و�شخاص�فيسوغ�iنتفاع�بمثل�هذه�ا�شاريعوالخ�. 

�فينبßي� -١٠ ��خرى، �الوطنية �الوحدات �مثل �حكومية �خزائن �Cي �حًقا �للمسلم�ن إن

 .للمسلم�ن�Rنتفاع�با�شاريع�الحكومية�شريطة�أن�"�يكون�فoyا�محظور�شرÞي

�وا�سؤول�ن�عن�ا�نظمات� -١١ �ا�ثقف�ن�ا�سلم�ن، �الندوة�يس¾iعون�انتباه ا�شاركون�Cي

�التعريف�با�شاريع�الحكومية�ا�باحة�ع¤ى�وا�ؤسسات� �بمهمة �س
مية�أن�يقوموا

 .أوسع�نطاق،�ويشقوا�طريقا�للحصول�علoyا�دون�عوض

*  *  *  

 قضايا
متعلقة
ببيع
وشراء
العقارات
  

�حددoÂا� -١ Gµال� �العقارات �أو �ا�دنية �بالحاجيات �ا�تعلقة �العقارات �ع¤ى السيطرة

"�يجوز�التعامل�مع�الغاصب�ن�Cي�مثل�هذه�الحكومة�لحاجة�من�الحوائج�غصب،�و 

العقارات،�ولكن�العقارات�الزائدة�عن�حاجيات�مدنية،�أو�غ��iا�حددة�من�الحكومة�

 .لحاجة�ّما�يحتاج�بيعها�وشراؤها�أيًضا�إ§ى�إكمال��جراءات�القانونية

"�يجوز�بيع�عقارات��وقاف�عن�طريق�غ��iمشروع،�ويأثم�فاعله،�و"�يجوز�الشراء� -٢

 .من�أمثال�هو"ء�الغاصب�ن



 

 

"�بد�من�قسمة�ال¾iكة�ب�ن�الورثة�فور�وفاة�ا�ورث،�ولكن�إذا�لم�تقسم،�وباع�أحد� -٣

الورثة�العقارات�ا�ش¾iكة،�فهذا�البيع�"�يتجاوز�حصة�البائع�من�هذا�العقار�ا�بيع،�

 .و"�يصح�Cي�الزائد�ع¤ى�حصته�دون�إذن�من�الورثة

لحرام،�"�يجوز�شراؤه��ن�يعرف�حقيقة�الحال،�أّما�العقار�الذي�تم�شراؤه�با�ال�ا -٤

 .إذا�كان�ا�ش¾iي�"�يعلم�بحقيقة�الحال�فيملكه�بشرائه

"�يجوز�مخالفة�وضع�مع¾iف�به�لدى�الحكومة�Xنشاء�مجّمع�سكGd،�ولكن�إذا�كان� -٥

�خريطة� �وفق �البيع �ساغ �يبتنيه، �من �ملك �من �ذلك �جّراء �يخرج �العقار�" ذلك

 .يطة�ا�ع¾iف�opاشخصية�مخالفة�للخر 

�وفق�.      ب �للمصالح�العامة�بعد�تمام�بيعها �ا�عينة�وشراؤها G»¼يجوز�بيع�ِقطع��را�"

 .الخريطة

�يحول�� -٦ �ا�جّمع �مؤسس �كان �فإذا �ا�همة، �الدينية �ا�سلم�ن �حاجة �ا�ساجد إن

الساحة�وأمثالها�من��ماكن�ال�Gµتخصص�للمصالح�العامة�إ§ى�مسجد،�وتوجد�فoyا�

� �مسجًدا�شروط �ا�كان �ويعت��iذلك �علoyا، �ا�سجد �بناء �فيجوز �للمسجد، مطلوبة

ولكن�ا�وضع�ا�خصص�للمصالح�العامة�يتعلق�opا�حق�جميع�سكان�ا�جّمع�. شرعًيا

G»¼اi¾ا�سجد�/ن�إ"�بال��dيب�
 .بعد�إنشائه�ف

ا�ينبßي�للمسلم�ن�اتخاذ�إجراءات�قانونية�Xنشاء�مجّمع،�ولكن�يسوغ�إنشاؤه�نظرً � -٧

 .للمشاكل،�إ"�أنه�"�بد�من�مواصلة�الجهود�ل
ع¾iاف�به�قانونًيا

"�بد�من�اجتناب�الديون�الربوية�قدر�ما�يمكن،�ويسوغ�الحصول�علoyا�من�البنوك�� -٨

 .لشراء�ا�ËÓل�أو�العقار�Xنشاء�مجّمع�عند�الحاجة

يتع�ن�ا�بيع�بتعي�ن�رقم�القطعة��رضية�ا�درجة�Cي�خريطة�ا�جّمع،�وتجوز�عملية�� -٩

البيع�والشراء�هذه،�و"�يجوز��ؤسس�ا�جّمع�إدخال�أي�تغي��iفoyا،�ولو�كان�البائع�

بدأ�يحرث�الحصة�ا�بيعة�من�العقار�بإذن�ا�ش¾iي�ا�الك�"�يخرجها�ذلك�من�ملك�

ا�لها
ً
 .ا�ش¾iي،�ويظّل�مالك

"�يجب�القبض�Cي�بيع�العقار،�ويكفي�انتقاله�إ§ى�ا�لك،�فإذا�انتقل�العقار�إ§ى�.    أ - ١٠



 

 

 .ملك�مؤسس�ا�جّمع،�فله�أن�يبيعه،�ويجوز��ن�يريد�الشراء�أن�يش¾iيه�منه

فإذا�لم�ينتقل�إ§ى�ملكه�بأن�تم�وعد�البيع�فقط،�ولم�يدفع�العربون�إ"�Xحكام�هذا��  . ب

 .الوعد�فحسب،�فليس�له�أن�يبيعه

لو�تعامل�مدير�ا�جّمع�مع�مالك�العقار�وفق�رضاه�لبيع�العقار�ودفِع�الثمن�Cي�أجل��  . ج

فإن�حدث�. مع�ن،�فدفع�إليه�مبلًغا�مالًيا�كعربون،�فهذا�التعامل�وبيعه�وشراؤه�جائز

 .بعد�البيع�عائق�قانوني�Cي�تسليم�العقار�إ§ى�ا�ش¾iي�فيجب�رّد�الثمن�كله

"�يجوز�شرًعا�أن�يتخذ�للبيع�والشراء�بواسطة�السمسار�طريق�"�يعرف�فيه�العقار�� - ١١

 .و"�مالك�العقار

�ع¤ى�ا�ش¾iي�عند�بيعه�إّياه�أن�"�يبيعه�إ"�له�عندما�يريد� - ١٢
َ
َرط

َ
إذا�كان�مالك�العقار�ش

�به،�فليس�Cي�ب �باعه�ا�ش¾iي�من�غ��iشرط�مسبق،�وتراضيا يعه�ف
�يجوز،�إ"�إذا

 .ذلك�حرج

�إلغاء�الصفقة�عند�عدم�دفع�الثمن�Cي� - ١٣
َ
ِرط

ُ
يجوز�شراء�العقار�بالتقسيط�Cي�حالة�ش

�و"�يحق�للمش¾iي�إ"�اس¾iداد� �العقد، �Cي �به �ذلك�مصرحا �كان �إذا �جل�ا�حدد،

 .عدم�دفع�جميع��قساط�ع¤ى�ميعادها�أقساطه�ا�دفوعة�منه�Cي�حالة

١٤ - �
�ف �نزoًïا، �والتعامل ��جر�معلوًما، �يكون �أن �بشرط �ولكن �جائزة، �السمسرة أجرة

�أحد� �من �القيمة �بإخفاء �القيمة �أك��iمن �تناول �العقار �بيع �Cي �للسمسار يجوز

 .العاقدين،�أو�قول�الزور

�أ - ١٥ �واش¾iاطه �وظلم، �البيع، �»ðنه�"�بد�من�بيع�عدم�تسليم�السمسار�مخالف��قت

 . هذا�العقار�منه�شرط�فاسد،�"�يجوز 

*  *  *  


