
 

 

  العشرينو� الثامنةوة�الند

  �جمع�الفقه��س
مي�بالهند

�،���رتفور �  الجامعة��س
مية�دار�العلوم�ا�حمدية�ميل�كه�

  )الهند(راجس.�ان�و�ية�
  

  هـ�١٤٤٠ربيع�8ول� ١٠-٨
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  Jي�8حكام�الشرعية) عدم�ا�عرفة(أثر�الـجـهل� •

  قضایا�متعلقة�بوسائل�تكنولوجیا�Mتصا�ت�وا�علومات •

  Mتجار�بالWXي�و8حجار�الكریمة •
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  :ورقة��سئلة
  

  )ي��حكام�الشرعية) عدم�ا عرفة(أثر�الجهالة�
  

للدراسة�حولها�واتخاذ�) بالهند(ال_^�يختارها�مجمع�الفقه��س
مي�إن�ا�وضوعات�

���تب�أثرها�عcى�كث�eن�هذه�ا�وضوعات�8صولية�يiالقرارات�حولها�تكون�بعضها�أصولية؛�

من�القضايا�ا�ستجدة،�ومن�قبل�ذلك�اتخذ�ا�جمع�قرارات�بشأن�عدة�موضوعات�أصولية�

،�والندوة�"أقسام�الحديث�الضعيف�وأحكامه"و" دةالعرف�والعا"و" الضرورة�والحاجة"نحو�

��م�Jي�جامعة�الهداية،�vي�فور،�يكون�من�ب�ن�٢٠١٨الفقهية�القادمة�ال_^�ستعقد�Jي�نوفم?

�وهو� �أصوWي، �موضوع �للنقاش �ا�طروحة �"موضوعا�zا �بحكم�(أثر�الجهالة �ا�عرفة عدم

  .�وضوع،�وهذه�الورقة�رتبت�عcى�نفس�هذا�ا"Jي�8حكام�الشرعية) شر|ي

�مطالعتكم� �ضوء �Jي � �ا�طروحة �8سئلة �عن �إجابات �تكتبوا �أن �منكم وا�رجو

�وكذلك�إن�فات�ا�وضوع�ا�طروح�أي�جانب�مهم�Jي�8سئلة�فنلتمس�منكم�أن� وبحثكم،

  .تقوموا�بزيادته�Jي�ا�وضوع�مع�كل�من�الوضوح�من�قبلكم

ل�يستوي�الذين�يعلمون�قل�ه: "إن�للعلم�أهمية�فائقة�Jي��س
م،�قال�هللا�عزوجل

  ".طلب�العلم�فريضة�عcى�كل�مسلم: "،�وقال�الن�^�صcى�هللا�عليه�وسلم"والذين��يعلمون 

العلم�ضد�الجهل،�و�س
م�يكافح�الجهل�ويق��^�عليه،�ويزين�النوع�البشري�بحلية�

��شاعة� �ا�جهودات�ا�بذولة �كافة �رغم �كل�ذلك�أنه �مع �الحقيقة �ولكن �وا�عرفة، التعليم

�يسكن�ا �وأحكامه، لعلم�وتنميته�يوجد�الجهل�Jي�كث���من�عامة�الناس�عن�عقائد�الدين،

بعض�الناس�Jي�مناطق��تتوفر�أدوات�تحصيل�العلم�ووسائله،�و��يوجد�هناك�من�يتأهل�

�العلم� �وسائل �توفرجميع �مع �يتعلمون� �الناس�من �كث���من �وهناك � �والتدريس، للتعليم

�العق �لعلم �و�يسعون �و�يعتنون�ومصادره، �الدي�^ �التعليم �و��ملون �الدينية، ائد�و8حكام

بتحصيله،�وم��م�من�يقدرون�عcى�تحصيل�العلم،�وتتوفر�الفرص�و�مكانيات�لد��م،�ولكن�



 

 

�يمك��م�الحصول�عcى�العلم�الدي�^�الضروري�لك��ة�مشاغلهم�8خرى،�ويبقون��يطلعون�

  .عcى�حقائق�الدين�8ساسية�ا�همة

ذا��طار�أن�نمعن�النظر�Jي�مواضع�تعت?��جهالة�الحكم�الشر|ي�ف��ا�عذرا�علينا�Jي�ه

شرعيا،�بأن�يتغ���به�ذلك�الحكم،�أو�تعمل�فيه�الرخصة�والتخفيف،�وما�¢ي�ا�واضع�ال_^�

لم�تقبل�الشريعة�ف��ا�الجهل�عذرا،�ورغم�الجهل�يكون�ا�رء�ا�كلف�ملزما�بالحكم�الشر|ي،�

  :خفيف�أو�الرخصة،�إليكم�أسئلة�تالية�Jي�هذه�القضيةو��يكون�له�أي�نوع�من�الت

اذكروا�Jي�ضوء�تعاليم�القرآن�والسنة�وآراء�الفقهاء�أصو��وضوابط�مبدئية�يتضح�� -١

�Jي�الشريعة��س
مية�وم_¨��تعد،�يفيدكم�Jي�ذلك� م��ا�أن�الجهالة�م_¨�تعّد�عذرا

 .الفقهية�الكتاب�والسنة�والكتب�الفقهية�مع�كتب�أصول�الفقه�والقواعد

وما�رأي�ا�تكلم�ن�والفقهاء�Jي�اعتبار�الجهالة�أو�عدم�اعتبارها�عذرا�Jي�باب�العقائد؟�� -٢

� �بـ �الدين"وماا�راد �الدين"و" ضروريات �من�"قطعيات �شيئا �مسلم �أنكر �وإن ؟

ضروريات�الدين�أو�قطعيات�الدين�من�أجل�الجهالة�فما�حكمه؟�وكيف�ينبي�أن�

 يكون�موقف�ا�سلم�ن�إزاءه؟

فرق�كث���من�الفقهاء�ب�ن�دار��س
م�ودار�الحرب�عند�اعتبار�الجهل�وعدم�اعتباره� -٣

��عذرا�Jي�8حكام�العملية،��يعت?��الجهل�عذرا�Jي�دار��س
م�عcى��ط
ق�حينما�يعت?

�بع�ا�سلمون� Jي�دار�الحرب،�والسبب�لهذا�التفريق�Jي�الظاهرeم�حيث�ي
أن�دار��س

مون�هنا�بتنفيذ�وترويج�النظام��س
مي�للحياة�كلها�عامة،�عcى�عرش�الحكم،�يقو 

وتتوفر�هنا�جميع�الفرص�و�مكانيات�لحصول�ا�عرفة�عن�أحكام�الشريعة،�ويمµeج�

�كل� �يع���به
ً
�امµeاجا �للدولة �التعليم�وا�قررات�الدراسية �نظام �Jي �وأحكامه �س
م

ة،�وعcى�عكس�ذلك�دار�مسلم�ساكن�ومواطن�عcى�8حكام�الشرعية�الضرورية�عام

�يجري� �تماما، �هنا �تختلف�الظاهرة �غ���ا�سلم�ن، �ف��ا �الحكم �زمام �يملك الحرب

النظام�التعليم^�وا�قررات�الدراسية�عcى�خطوط�غ���إس
مية�عامة،�وتكون�الفرص�

و�مكانيات�للمعرفة�عن��س
م�وأحكامه�نادرة�أو�معدومة،�والبيئة�العامة�للدولة�

�ل �معادية �ا�سلمون�تكون �يعد �لذلك �وال
دينية، �ل¹لحاد �ومشجعة ¹س
م



 

 

ا�ستوطنون�هناك�عاجزين�Jي�الجهل�عن�غ���واحد�من�8حكام�الشرعية،�فيكون�به�

 .التخفيف�Jي�8حكام

��طار سؤال�مهم�ذو�أبعاد�طويلة�وهو�أن�الدول�مثل�الهند�حيث�لم�يزل� Jي�هذا

�ولك �قرون، �منذ �هائل �بعدد �قاطن�ن �فيوضع�ا�سلمون �غ���ا�سلم�ن، �بيد �الحكم �زمام ن

�يع�^�ذلك�أن� �دار�الحرب�أو�Jي�زمرة�دار��س
م، �ا�سلمون�بصدد�الجهالة�Jي�زمرة هؤ�ء

� �الشريعة(الجهل �بحكم �ا�عرفة �جميع�) عدم �Jي �ا�سلم�ن �حكم �ويكون �؟� �أم �عذرا يعد

ق،�مثل�أن�ا�ناطق�الب
د�سواء�أو�يكون�مختلفا�حسب�8وضاع�والظروف�باخت
ف�ا�ناط

�ملحوظ�حيث�يمكن�تعلم�أحكام� �بعدد �الدي�^ �مؤسسات�ا�سلم�ن�للتعليم �ف��ا �تقع ال_^

  .الشريعة�بسهولة��يعت?��الجهل�هناك�عذرا،�وحيث�يكون�الوضع�مختلف�تماما�يعت?��عذرا

�اعتبار� -٤ �حول �العصر�الراهن �Jي �وا�ناقشة �البحث �ع��ا �يتداول �ال_^ �ا�سائل ومن

دم�اعتباره�عذرا�عدة�مسائل�للنكاح�والط
ق،�وكث���من�مسائل�النكاح�الجهل�أو�ع

والط
ق��يعرف�أحكامها�عامة�الناس�بل��يعرف�ك��ها�ودقائقها�ح_¨�العلماء�عامة�

 .إ��ا�تخصص�ن�Jي�الفقه�و�فتاء

وتأتي�بعض�مسائل�وجزئيات�حرمة�ا�صاهرة�Jي�هذه�الفئة�من�ا�سائل،�نحو�ثبوت�

،�يرى�بعض�أهل�العلم�أن�من��يعرف�"النظر�بالشهوة"و" ا�س�بالشهوة"ا�صاهرة�بـ�حرمة�

�ا�سألة� �أو�النظر�بالشهوة(هذه �با�س�بالشهوة �ينبي�عدم�ثبوت�) حرمة�ا�صاهرة مطلقا

  حكم�حرمة�ا�صاهرة�Jي�حقهم،�فماذا�ترى�Jي�ذلك؟

�ال -٥ �كب���من �وعدد �وشائع، �عام �الط
ق �باب �Jي �والغفلة �بعض�والجهل �ح_¨ ناس

ا�حام�ن�يعتقدون�أن�الط
ق���يقع�ما�لم�يكن�ث
ثا�أو�بتكرار�لفظ�الط
ق�ث
ثا،�

�تعت?��الطلقات�الث
ث� �فهل �للتطليق، �والحسن �8حسن �بالطريقة �إ�ام وليس�لهم

�حيثما� �الحالية �الهند �ب
د �أحوال �Jي �وخاصة �عذرا؟ �باعتبار�جهلهم �بحقهم واحدة

�متماسك �منظم �جهد �والبنات�مسائل�ضرورية���يوجد �البن�ن �الشباب�من لتعليم

 .للنكاح�والط
ق



 

 

�الحا�ت�ا�خصوصة� -٦ �Jي �اعتبار�الجهل�عذرا �عcى �كلها �اتفقت�ا�ذاهب�الفقهية قد

�بعض�ا�ذاهب� �Jي �عذرا �اعتبار�الجهل �Jي �ا�جال �كان �وإن �ا�خصوصة، وا�ناطق

�وال �8خرى، �الفقهية �ا�ذاهب �إWى �بالنسبة �أوسع �أك���الفقهية �هو �الشافÂي فقه

�التغي���أو� �يقع �الجهل �عcى �وبناء �عذرا، �ف��ا �اعت?��الجهل �مسألة ا�ذاهب�الفقهية

التخفيف�Jي�الحكم،�وضحوا�مواقف�واتجاهات�ا�ذاهب�الفقهية�ا�ختلفة�Jي�هذه�

 .القضية

  .بعض�ا�سائل�ال_^�جرى�ف��ا�الك
م�باعتبار�الجهل�عذرا�وعدمه يذكر�هنا�كنماذج�

سلم�Jي�دار�الحرب،�ولم�يتمكن�من�الهجرة�إWى�دار��س
م�وبقي�Jي�دار�الحرب�رجل�أ -١

�هذه� �بأداء �يقم �ولم �والصوم، �الص
ة �فرضية �عن �العلم �يبلغه �ولم �مدة، إWى

العبادات،�فهل�يجب�عليه�قضاء�الص
ة�والصوم�بعد�ما�علم�بالفرضية�عن�جميع�

 ب�عليه�القضاء؟8يام�ال_^�كان�ف��ا�جاه
�عن�الفرضية،�أو���يج

�ك�فيه�غالب�الناس�لم�: "يقول�الع
مة�السيوطيeء�مما�يش^�Åكل�من�جهل�تحريم�

�ببادية�بعيدة�يخفى�ف��ا� يقبل�منه�دعوى�الجهل�إ��أن�يكون�قريب�عهد�با�س
م�أو�نشأ

�ذلك �Jي�: مثل �و8كل ،� �الص
ة �Jي �والك
م �والخمر�، �والسرقة ،� �والقتل ،� �الزنا كتحريم

  ).شباه�والنظائر8 " (الصوم

إذا�لقن�عجم^�بتلفظ�ألفاظ�عربية�مثل�الط
ق�والعتاق�واليم�ن�وقد�نطق���ا�من� -٢

 غ���علم�مع�¨�ما�ينطق�به،�فهل�يعت?��حكمه�أم��؟

�عن� -٣ �رجعا �ثم �قصاصا، �بشهاد�zما �ف
ن �وقتل �ف
ن، �عcى �بالقتل �رج
ن �شهد إذا

م�أنه�سيقتل�بشهادتنا،�فهل�شهاد�zما�وقا��شهدنا�شهادة�كاذبة�عمدا،�ولكن�لم�نعل

 يؤخذ�القصاص�من�هذين�الشاهدين�أم��؟

�البحث�والتحقيق�عن�موضوع� �عند �أعيننا �الحديثان�أمام �أن�يكون�هذان وينبي

  :الجهل

إن�رج
�لم�: عن�أبي�هريرة�ر�Ê^�هللا�عنه�أن�رسول�هللا�صcى�هللا�عليه�وسلم�قال" -١

ثم�اذروا�نصفه�Jي�ال?��ونصفه�Jي�إذا�مات�فأحرقوه،�: يعمل�خ��ا�قط،�فقال�iهله



 

 

�فلما� �من�العا��ن، ��يعذبه�أحدا� �فوهللا�لÌن�قدر�هللا�عليه�ليعذبنه�عذابا البحر،

مات�الرجل�فعلوا�به�ما�أمرهم�فأمر�هللا�ال?��فجمع�ما�فيه،�وأمر�البحر�فجمع�ما�فيه�

أعلم�من�خشيتك�يارب�وأنت�: لم�فعلت�هذا؟�قال: فإذا�هو�قائم�ب�ن�يديه،�ثم�قال

 )الحديث" (فغفر�هللا�له

يأتي�: عن�حذافة�بن�اليمان�ر�Ê^�هللا�عنه�أن�رسول�هللا�صcى�هللا�عليه�وسلم�قال" -٢

��عcى�الناس�زمان��يعرفون�فيه�ص
ة�و��صياما�و��حجا�و��عمرة�إ��الشيخ�الكب�

فة�بن�أدركنا�آباءنا�وهو�يقولون��إله�إ��هللا،�فقيل�لحذي: والعجوز�الكب��ة،�ويقولون 

 ) الحديث" (تنج��م�من�النار: ما�تغ�^�ع��م���إله�إ��هللا؟�فقال: اليمان

*  *  *  



 

 

 

  القضايا�ا تعلقة�بوسائل�تكنولوجيا�/تصا,ت�وا علومات
  

�
بعد�انفجار�الثورة�الصناعية�Jي�القرن�السابع�عشر�تقدمت�التكنولوجيا�تقدما�هائ

Mتصا�ت�وا�علومات�تقدمت�تقدما���يوجد�له��Jي�مختلف�مناÐي�الحياة،�ولكن�تكنولوجيا

�ا�يدان�وسائل�وأدوات� �Jي�هذا نظ���Jي�هذ�ا�جال،�وظهرت�بخاصة�خ
ل�ربع�قرن�م��¨

وأجهزة�وآليات،�ونال.�ا�أيدي�عامة�الناس�وتناول.�ا�وتبادل.�ا،�مما���يخطر�عcى�بال،�ولم�يدر�

�م �له �إيجابيات�وسلبيات، �التقدم �ولهذ �إنسان، �غزت�العقول،�بخلد �ولك��ا �ومضار، نافع

  .وتغلبت�عcى�الحياة،�وأصبحت�جزءا���يتجزء�م��ا،�يكاد�يصعب�Mنفكاك�ع��ا

وJي�هذا��طار�أدخل�ا�جمع�هذا�ا�وضوع�ضمن�مواضيع�ندوته�الثامنة�والعشرين،�

  :وإليكم�بعض�8سئلة�Jي�هذا�الصدد�رجاء��جابة�ع��ا،�وذلك�كالتاWي

  

  :ا حور��ول 

�من� -١ �نوعا �طياته �السؤال�يحمل�Jي �وهذا �من�الهواتف�الذكية؟ �حكم�Mستفادة ما

�iغراض� �استخدامه �يمكن �ذو�حدين، �س
ح �الذكي �الهاتف�ا�حمول �iن 8همية؛

 .حسنة،�و�قاصد�فاسدة

�الذكي،� -٢ �هاتفه �Jي �الكريم �القرآن �تطبيقات �من �تطبيقا �الواحد �يحمل �أن يسوغ

حة�ا�اجنة�Jي�نفس�الهاتف،�فهل�يجوز�Jي�مثل�هذه�ويمكنه�أن�يشاهد�ا�ناظر�الوق

الهواتف�تحميل�تطبيقات�القرآن،�أو�تخزينه،�أو�تخزين�الكتب��س
مية،�أو�قراء�zا�

�نت�مباشرة؟eن��� ومراجع.�ا�ع?

�بغطائه� -٣ �بكامله �يعت?��جهاز�ا�حمول �فهل �الهاتف، �من �الكريم �القرآن لو�ت
�أحد

 
ً
�مصحفا �الخارvي �وغ
فه �حول�الداخcي �الصدد ���ذه ��يضاحات �تقديم �الرجاء ؟

 .مختلف�أنواع�وفئات�الهواتف�ا�حمولة



 

 

��س
مية� -٤ �والتوج��ات �با�علومات �غنية �مفيدة �ومسجات �رسائل �الهواتف �Jي ترد

���بعض�الناس� �أن �مع �Öخرين �إWى �إرسالها �يجوز �هل ،
ً
�صوتيا �أو�مسجلة مكتوبة

 .يحّبذون�ذلك

ا�مع�الرجال�والنساء�8جانب،�إذا�لم�تكن�تشتمل�عcى�ومشارك.� هل�يجوز�إرسالها -٥

 .ا�واد�غ���8خ
قية

كما�يرد�بعض�الفيديوهات،�هل�يجوز�إرسالها�أو�إحال.�ا�إWى�Öخرين،�أو�يدخل�ذلك� -٦

 Jي�دائرة�التصوير�ا�حرم؟

�Jي� -٧ �تأتي �خارجية �وتنق
ت �تحركات �داخلها �Jي �تخزن �كام��ات �ا�راقبة �كام��ات إن

ساعد�Jي�حماية�8مكنة�من�السرقة�وغ��ها�من�الجرائم،�با�ضافة�إWى�ما�دائر�zا،�ت

يتيسر�ل¹نسان�بواسط.�ا�دفع�الش×�ات�و�zMامات�عن�نفسه،�فهل�يجوز�نصب�مثل�

 هذه�الكام��ات�Jي�ا�ساجد�وا�دارس�لتحقيق�هذه�ا�صلحة؟

�يستطيع�ا�راقب�عل��ا -٨ �الزمان�أنواع�من�آ�ت�ا�سح، أن�يشاهد��لقد�شاع�Jي�هذا

الجسد�بكامله�ل¹نسان�الذي�يجتازها،�تستخدم�هذه�8جهزة�Jي�كث���من�مطارات�

�ب
دنا� �للمسح�الجسدي�Jي �و��يبعد�أن�تنصب�مثل�هذه�8جهزة البلدان�الغربية،

�وأموال� �أنفس �عcى �حفاظا �وذلك �العامة، �8مكنة �من �وغ��ها �ا�طارات �Jي قريبا

خدامها�لغرض�الحماية�من�ا�خاطر؟�وهل�يجوز�ا�واطن�ن�والسياح،�هل�يجوز�است

 للمسلم�ن�أن�يقبلوا�اجتيازها�للرح
ت�وغ��ها؟

  

  :ا حور�الثاني

�يحفظ�بعض� -١ �وربما �يريد�إخفاءه، �ما �أودع�Jي��نسان�طبيعة�إخفاء إن�هللا�تعاWى

�
�السر�ف �بكلمة �ا�علومات�إن�كانت�مصونة �وهذه �نت،eي��نJ� �الشخصية أسراره

يمكن�الوصول�إل��ا،�ولكن�الخ?�اء�Jي�تكنولوجيا�Mتصا�ت�وا�علومات�يقدرون�عcى�

ك؟�وهل�كان�حكم�كل�نوع�من�أنواع�سرقة�سرق.�ا�بخرق�كلمة�السر،�فهل�يجوز�ذل

ا�علومات�مختلف�عن�Öخر،�وذلك�عcى�سبيل�ا�ثال�أنه�لو�يسرق�ا�علومات�ال_^�



 

 

�السارق�ولكن���تضّر�هذه� �أو�ا�علومات�ال_^�يستفيد�م��ا تنال�من�عرضه�وماله،

 .السرقة�صاحب�8سرار�نحو�مذكراته�العلمية�والبحثية

�ه،�فهل�يجوز�له�أن�يرسلها�إWى�غ��ه؟وإن�سرق�أحد�معلومات�غ� -٢ 

�نت،�فهل�يجوز�لهما�ذلك� -٣eخر�بواسطة��نÖى�cن�ع�يمكن�أن�يتجسس�أحد�الزوج

�بمثابة�لباس� �ببعض،�وكأ�Øما �أن�بي��ما�ع
قة�وطيدة،�وترتبط�مصالح�بعضهما �ا

 .واحد

�للناس� -٤ �الشخصية �ا�علومات �عن �العام �8من �أو�إدارة �الحكومة �تستكشف ربما

�للمراقبة�عcى�العناصر�الهدامة�و�رهابية،�هل�يجوز�استخبار�� قامة�8من�العام،

 ا�علومات�السرية�لXخرين�لهذا�الغرض؟

لو�يصل�أحد�إWى�معلومات�خفية�لغ��ه،�ويتضح�من�تلك�ا�علومات�أنه�يريد��ضرار� -٥

بغ��ه،�فهل�يصح��ن�يقف�عcى�ذلك�أن�يخ?��ذلك�الشخص�Öخر�بما�يخ�Ù¨�عليه�

 أن�يقع�فريسة�له؟

�أسرارهم� -٦ �فيه �ويحفظون �الفيسبوك، �عcى �الحساب �يفتحون �الناس �من �كث�

�ويطلب�بعض�الشركات�التجارية�من�الخ?�اء�iغراضهم�التجارية�جمع� الشخصية،

تلك�ا�علومات�والبيانات،�فهل�يجوز�للخب���ا�طلوب�منه�أن�يوفر�تلك�البيانات�من�

 دون�إذن�من�صاحب�الحساب؟

بعض�ا�نظمات�كام��ات�خفية�لتوف���الشهادة�عcى�جرائم�ا�جرم�ن،�نحو�يستخدم� -٧

Jي�الهند،�فقد�كشفت�عن�جرائم�عدد�من�ا�جرم�ن�ا�رّوع�ن،�وقد�" �zلكة�دات�كام"

 نفع�ذلك�ا�ظلوم�ن،�فهل�يجوز�اتخاذ�مثل�هذه��جراءات�شرعا؟

،�الخ?�اء�Jي�هذا�ا�جال�يعّدون�ال?�مجيات�iغراض�خاصة؛�ويكون� -٨
ً
�جدا

ً
ذلك�مكِلفا

�واعت?�ت� �قانونيا، �لهم �ال?�مجيات�مملوكة �فتعت?��هذه �وقدرات، �جهود �فيه وتبذل

�قفلها،� �فتح �iحد �يجوز �فهل �نظر�القانون، �Jي �جريمة �قفلها �بفتح �م��ا Mستفادة

�Jي� �منه�متحدا ���اeللزبائن؟�وهل�كان�حكمه�وحكم�مش� �أو�بيعها �م��ا، وMستفادة

 بيعها؟



 

 

�8ح� -٩ �بعض �وهذه�Jي �ف��وسات، �برمجيا�zا �بعض �الكمبيوتر�أو �أجهزة �تضّم يان

���غ� �ا�اجنة �ا�واد �عcى �للقضاء �استخدامها �ويمكن �وتفسدها، الف��وسات�تضّرها

�اقها�لهذا�eي�أجهزة�الكمبيوتر�أو�اخJوسات��8خ
قية،�أفيدونا�عن�حكم�إدخال�الف�

 .الغرض

  

  :ا حور�الثالث

�بواسط -١ �و8نباء �8خبار ��ع
م�ترسل �ووسائل �Mجتما|ي �التواصل �مواقع ة

�بالتحقيق،� �جديرا �وبعضها �للواقع، �مطابقا �بعضها �يكون �Öخرين، �إWى �ونيةeلك�

�تثبت،� �دون �من �غ��هم �إWى �عامة �الناس�بصورة �يرسلها �للواقع، �مخالفا وبعضها

�قواعد� �ومدونة �ضرورية �وضوابط �أصول �وضع �من �بد 
�ف �8خبار، �تلك وتشيع

 �رسال�8خبار،�ماذا�يرسل؟�وماذا���يرسل؟السلوك�

�وبيانات� -٢ �خطابات �إWى ��Å^ء �يضاف �أن �الفنية �با�هارات �ا�مكن �من �أصبح كما

 شخصية�أو�يحذف��Å^ء�م��ا،�فما�هو�حكم�ذلك؟

هل�يحق�للحكومة�أن�يرسل�8سرار�الشخصية�إWى�Öخرين،�أو�تنشرها��ب�ن�الناس؟� -٣

 ".آدهار"ليا�الهندية�ضمن�قضية�بطاقة�وهذه�القضية�مطروحة�Jي�ا�حكمة�الع

�ويطلب� -٤ �أو�ترسل�إWى�أشخاص�معين�ن، �نت�إع
نات�تجارية،eى�شبكة��نcتنشر�ع

�إWى�أك?��قدر�ممكن�من�ا�س.�لك�ن�بواسطة�8فراد�أو�القروبات،� م��م�أن�يرسلوها

وهذه��ع
نات�يمكن�أن�تشتمل�عcى�أشياء�مباحة،�وأخرى�محرمة،�فما�هو�حكم�

 مثل�هذه��ع
نات،�وإرسالها�إWى�Öخرين؟�نشر 

�نت،�وليس�قصدنا�Mستفسار�عن�� -٥eى��نcات�كصور�رقمية،�وتبث�ع�ترسم�كاريكات�

حكم�الصور�الرقمية�Öن،�أ�Øا�جائزة�أم��؟�وإنما�غاية�Mستفسار�ا�عرفة�بأنه�هل�

�ومع �التصوير�الرقم^؟ �يبيح �من �عند �الكاريكات��ات �هذه �مثل �رسم �أن�يجوز لوم

�iحد� �قانونيا �وليس�ممنوعا �عامة، �وال.�كم�بصورة �بذلك�السخرية �يقصد الرسام

رسم�كاريكات��اِت�عامة�الناس�سوى�بعض�الوجهاء�وأصحاب�ا�ناصب�العليا،�وربما�



 

 

�إنسان� �صوت �أو�يقّدم �حيوان، �آخر�أو�بجسم �إنسان �بجسد �إنسان �رأس يربط

� �هل �الحمار، ��Øيق �وكأنه �حيوان، �بواسطة �هذه�مخصوص �مثل �رسم يجوز

 الكاركات��ات�بعاطفة�النقد�البناء؟

�ذلك� -٦ �يجوز �هل �للحكومة، �وتوفرها �ا�س.�لك�ن، �مكا�ات �الجوMت �شركات تسجل

  شرعا؟��������

*  *  *  



 

 

 

  /تجار�باللA@ي�و�حجار�الكريمة
 

  :ا حور��ول 

�الزمان،�وكث���من� �Jي�هذا
ً
إن�Mتجار�بالWXي�والدرر�و8حجار�الكريمة�أصبح�شائعا

�Jي� �ويك���Mستفسار�ع��ا �أعراف�وتقاليد�تخصهم، �ولهم �التجارة، ا�سلم�ن�يمارسون�هذه

�قرر�ا�جمع�لندوته�الثامنة�والعشرين�موضوع�Mتجار�باiحجار�الكريمة� دور��فتاء،�ولذا

  : ع�8خرى،�فإليكم�أسئلة���ذا�الصدد�لتكييفها�الشر|ي،�وذلك�كالتاWيمن�ب�ن�ا�وضي

١- � �أن�يبيع �الWXي(يريد�البائع�أحيانا �بيع �ي�) Jيeوا�ش� بمائة�روبية�عcى�سبيل�ا�ثال،

�اء�eش��ي�باeي�إرضاء�ا�شJن�روبية،�وينجح�السمسار��ي�بخمس�وسبع�eيريد�أن�يش

بخمس�وست�ن،�ولم�يخ?��السمسار�البائع�و��عcى�خمس�وسبع�ن�والبائع�بأن�يبيع�

�كمكافأة� �يتسلم �أنه �مع �هو، �يأخذه �بل �بعشر�روبية، �بي��ما �الفرق �عن �يeا�ش

 السمسرة�أربعا�Jي�ا�ائة�عcى�حدة،�فهل�يسعه�ذلك؟

�ي�ا�ال�بنفس�القيمة� -٢eي�مثل�هذه�التجارة�أن�السمسار�يشJي�بعض�8حيان�Jويقع�

�ثم�ي �البائع، ���ا ^�Êر� �يص���ال_^ �فكأنه �ي،eا�ش� ���ا ^�Êر� �ال_^ �بنفس�القيمة بيعه

�يا�بد��من�السمسار،�ويكون�للسمسار�خيار�Jي�أن�يأخذ�مكافأته�بأربع�Jي�eبائعا�ومش

 ا�ائة�أو���يأخذها،�فهل�تجوز�هذه�الحالة؟

�اء�eشMى�cي�ع�eا�ش�^�Êن،�وير�ي�إرضاء�البائع�بأن�يبيعه�بستJوتارة�يفوز�السمسار�

�بالبيع،��بسبع�ن، �يفاوضه �فالبائع �للبائع، �ويقدمه �ضا،eمف� �ياeمش� �السمسار�يß^ء ولكن

�ي�الحقيقي�بسبع�ن،�ويأخذ�نفسه�الربح�وهو�eن�يبيعه�من�ا�ش�ء�بست^�Ùوعندما�يحصل�ال

�فهل�يجوز� �ض،eي�ا�ف�eا�ائة�ذلك�ا�ش� �Jي �بأربع �يعطى�السمسار�مكافأته �وربما العشرة،

  ذلك؟

قطعا�صغ��ة�من�8حجار�الكريمة�عندهم�من�غ���إذن�ا�الك�ويكتم�الصناع�أحيانا� -٣

�Jي�سوق�مخصوصة�حيث�تتوفر�أموال�السرقة�با�ضافة�إWى� أو�علم�به،�ويبيعو�Øا



 

 

�ي�eيعلم�ا�ش���اء�ا�ال�من�هذه�السوق؟�حينما�e8موال�ا�ملوكة،�فهل�يجوز�اش

�� علم�له�بمالكه؟قطعا�أنه�ا�ال�مسروق�أم��؟�أو�يعلم�أنه�مسروق�ولكنه�

�ى�زيد�من�ف
ن�ماله�الذي�جلبه،�وذهبت�به�الش×�ة�بسبب�من�8سباب�إWى�أنه� -٤eاش

�مسروق؟�فقال�البائع: مال�مسروق،�فسأل�البائَع  �ليس�: هل�هذا �مال�صالح، هذا

�اء�مثل�هذا�ا�ال؟eبمسروق،�فهل�يجوز�اش 

�ى�من�ف
ن،�ولم�يعط�القيمة�بع -٥eمش���قبض�ما
ً
د،�وباعه�من�رجل�كما�يقع�أن�زيدا

آخر�بثمن�أك��،�وما�قبض�من�الثمن�من�هذا�الثاني،�دفع�به�الثمن�8ول�إWى�البائع�

�اه�منه�نسيئة،�وما�تبقى�منه��من�مبلغ�ماWي�أخذه�لنفسه�باعتباره�e8ول�الذي�اش

 نفعا�له�Jي�التعاطي،�فهل�يجوز�ذلك؟

�ولم� -٦ �ولم�يتم�العقد، يحصل�القبض�سأل�رجل�البائع�عن�قيمة��Å^ء�مخصوص،

�اء��Å^ء�مثله�عcى�قيمة�أك���من�eى�اشWء،�ثم�تعاقد�مع�شخص�آخر�يحتاج�إ^�Åى�cع

�يه،�وما�حصل�من�فرق�ب�ن�القيمت�ن�eاه�من�بائع�سابق�وباعه�من�مش�eقبل،�فاش

 أخذه�باعتباره�نفعا�له،�فماذا�يكون�الحكم؟���

  

  :ا حور�الثاني

�ي�يعطي� -١eي�هذه�التجارة�أن�ا�شJي�ذمته،�ومما�يقع�Jالبائع�ورقته�للمبلغ�الذي�كان�

فيأخذ�السمسار�تلك�الورقة�من�البائع�عcى�قيمة�أقل�مما�اتفق�عليه،�ويتلقى�ا�بلغ�

�ي�عcى�حلول�8جل،�فهل�يكون�ذلك�جائزا؟eالكامل�من�ا�ش 

�ي�ليس�قادرا�عcى�أداء�الثمن� -٢eى�شيئا�من�بائع،�وحل�أجل�أداء�الثمن،�وا�ش�eاش

ل�لم�يتم�بيعه�أو�بسبب�آخر،�فاضطر�إWى�Mستقراض�بالربح�بما�ألحه�بسبب�أن��ا�ا

البائع�عcى�8داء،�أو�طلب�من�أحد�أصحابه�القرض�بالربح�iداء�قرض�البائع�عcى�

أن�^�أقوم�بأداء�الربا�الذي�عليك،�فهل�يجوز�لهذا�ا�قصد�Mستقراض�بالربح�أو�أداء�

 الربا�عن�قرض�Öخر؟



 

 

٣- eى�اشcاط،�وتعاقد�مع�رجل�آخر�تعاقد�مع�رجل�ع��اء�ا�ال�بخمس�مائة�روبية�Jي�ق�

عcى�البيع�بسبع�مائة�روبية،�وحصل�ا�ال�من�شخص�أول،�وباعه�من�شخص�آخر�

إن�ا�ال�لم�: وتسلم�منه�الثمن،�وبد��من�أن�يؤدي�جميع�الثمن�إWى�البائع�قال�له

ائة�Jي�ق��اط،�يكن�بخمس�مائة�Jي�ق��اط�فخفض�القيمة�ح_¨�يفوز�بإرضائه�بأربع�م

 فهل�يجوز�ذلك�شرعا؟

�اء�ا�ال�أن�يقدح�ا�ال�بكث���من�العيوب،� -٤eن�اش�ى�حÂي�يس�eكما�يحدث�أن�ا�ش

�نفس�ذلك�ا�ال�فمدحه� �باع �إذا �ولكنه �ممكنة، �أقل�قيمة �عcى �البائع ^�Êير� لكي

 كث��ا،�فهل�يجوز�مثل�هذا�الفعل؟

�ومن -٥ �ا�جال، �هذا �Jي �شائع �ا�ال �هذا �يقول �وخلط�الزيف�بمثل �ا�ال إني�: يطلب

�فيبيع� �اللون، �أو �الزجاج �فيه �يخلط �ا�ال �يتنج �ومن �رخيص، �مال �إWى أحتاج

�ولكن� �زيفه، �يخ?��التاجر�عن �أن �يكون �ا�مكن �فمن �التاجر، �من �ا�ال ا�ستصنع

�التاجر �أن�: يقول �8خرى �والصورة �بالزيف، �أباWي �� �رخيص، �مال �إWى �أحتاج إني

 مطلقا،�فما�يكون�حكم�جميع�هذه�الصور؟�يجعله�مطلعا�عcى�العيب�

�يمكن� -٦ �ونفس�ال�Ù^ء �يباع�بروبية�واحدة حقيقة�تجارة�8حجار�الكريمة�أن�ال�Ù^ء

�محدد� �ا�عدل �هذا �بأن �ا�نفعة �لحصول �شر|ي �تحديد �هناك �فهل �بألف، بيعه

  ل
نتفاع،�ويحظر�عcى�الزيادة�منه�أم��؟��������

  

  :ا حور�الثالث

١- � �ا�بيع �قيمة �ث
ث�ن�Jي�تم�تحديد �بخصم �البائع �ووعد �البيع، �ألف�مث
�عند بمائة

ا�ائة�شريطة�أن�تدفع�القيمة�ح
ل�شهر،�فهذا�ينقسم�إWى�ث
ث�حا�ت،�وذلك�عcى�

 :النحو�التاWي

�ي  �eذكر�ذلك�عند�تمام�الصفقة�للمش. 

�ط�ذلك�صريحا،�ولكن�عرف�السوق�يكون�هكذا �eلم�يش. 

�ط�ذلك،�ولم�يوجد�مثل�هذا�العرف �eلم�يش. 



 

 

 فهل�يجوز�الخصم�من�البائع�Jي�هذه�الحا�ت؟

�ا�طلوب،� -٢ �مستواه �نقص�Jي �يوجد �ولكن �ويسلمه؛ �ا�طلوب، �ال�Ù^ء �يß^ء الصانع

�من�أجوره،�
ً
وا�ستصنع�يقبض�ذلك�ال�Ù^ء،�ويبيعه،�ولكنه���يدفع�إWى�الصانع�شيئا

هذا��أي�ا�ال�ا�رفوض،�فهل�عمل�ا�ستصنع" تال"وهذا�ما�يسم¨�Jي�اصط
ح�التجار�

 جائز�وصحيح�عcى�أن�هذه�العرف�سائد�Jي�السوق؟

ينقص�صفر��صلحة�قانونية�بصورة�عامة�Jي�كتابة�السعر،�نحو�ما�إذا�كانت�قيمة� -٣

�يكتب�التاجر�Jي�مذكراته�)ث
ث�مائة( ٣٠٠فيكتب�) ث
ثة�آ�ف( ٣٠٠٠ا�ال� ،�ح_¨

 يجوز�ذلك؟�،�فهل٣٠٠٠،�مع�أن�الفريق�ن�يكونان�عcى�علم�تام�أن�ا�راد�منه�٣٠٠

وJي�تجارة�التصدير�يكتب�عشرة�Jي�ا�ائة�من�أصل�القيمة،�وهذا�ما�يحصل�بواسطة� -٤

�هو�حكمه� �فما �الفريقان، �به ¨�Êوير� �آخر، �طريق �عن �يحصل �الثمن �وباâي البك،

 الشر|ي؟

�بعض�الذرات� -٥ �م��ا �فيخرج �الحcي �قالب �Jي �8حجارالكريمة �الصانع �يصوغ عندما

والبائع�يخ?��ا�ستصنع�أ�Øا�ت
شت�Jي�الصياغة،�هل��والقطع،�و¢ي�تبقى�عند�البائع،

 .يجوز�للصانع�إبقاء�هذه�الذرات�عنده

الخيوط�ال_^�تربط�باiحجار�الكريمة�لتحلي.�ا�با�واد�ا�زِينة،�يعت?��وز�Øا�Jي�السوق� -٦

عشر�غرامات،�والوزن�الزائد�من�العشر�يعت?��وزن�8حجار،�وربما�يكون�وزن�تلك�

�غرام �ثماني ���ذا�الخيوط ¨�Êير� �� �ولكنه �َي،eا�ش� �البائع �يخ?��به �ما �وهذا ات،

الصدق،�ويعت?��وزنه�هو�عشر�غرامات�كالعادة،�وكأن�غرام�ن�من�الحجر�يخضعان�

�ي؟eللبيع�بقيمة�الخيوط،�فهل�يجوز�ذلك�للمش 

*  *  *  



 

 

  

  التعزير�با ال�)ي�الشريعة�DسCمية
  

للعقوبات�للقضاء�عcى�الجرائم�وا�عا�ä^�وضعت�الشريعة��س
مية�نظاما�محكما�

�حدود�و¢ي�عقوبات�مقدرة�شرعا� �أحدهما �نوع�ن، �وانقسمت�إWى ولقصد�الزجر�والتوبيخ،

التعزير�وهو�اسم�لعقوبة�عcى�كل�فعل�قبيح�تمس�الحاجة�فيه�: عcى�جرائم�معينة،�والثاني

�ي �ال_^ �والجنايات �تلك�8مور �¢ي �ما �أن �فالسؤال �والردع، �التوبيخ �التعزير؟�إWى �ف��ا مكن

فالراجح�Jي�ذلك�أنه�مفوض�إWى�رأي�الحكام�وأولياء�8مور،�سواء�كان�بعقوبة�بدنية�أو�كان�

  .ردعا�وزجرا�بالك
م

�التعزير� �يتوWى� �البلدان �من �وأمثالها �الهند �ب
د �Jي �أن �ذلك �Jي والجدير�با�هتمام

تنفيذ�مثل�هذا�التعزير،�ولو��البدني�غ���الحكومة،�وللقضاء�عcى�الجرائم�اجتماعيا���يمكن

أراد�أحد�القيام�بمثله�لكان�بمثابة�اصطدام�مع�النظام�القضائي�الرسم^،�ولكن�الحقيقة�

�الخصم� �معاتبة �إWى �الحاجة �تدعو�ف��ا �ا�راحل �من �تمّر�بغ���واحد �العائلية �الحياة أن

،�وإن�رفع�الفريق�ا�عتدي،�ولو���الردع�وا�نع�عcى�مثل�هذه�الجرائم�لتشجع�ا�جرمون�عل��ا

�ا�سلم�ن� �أموال �ف��ا �وتضيع �الطويلة، �ا�حاكمة �باب �ينفتح �ا�حكمة �إWى �قضيته الثاني

  .والوقت�كذلك،�ويتأخر��نصاف،�وقد�يف��^�كل�ذلك�إWى�فضيحة�الشريعة�وسوء�سمع.�ا

�وJي�ذلك�ينبي� �النظر�Jي�مسألة�العقوبة�ا�الية، فالحاجة�ماسة�Jي�هذا��طار�إWى

�الراهنة�ا�راعا �وا�قتضيات �اليوم �وأحوال �الفقهاء �واج.�ادات �والسنة، �القرآن �بتعاليم ة

  :جميعا،�فإليكم�بعض�8سئلة�حول�هذا�ا�وضوع،�و¢ي�كالتاWي

التعزير�"و" التعزير�با�ال"ما�هو�مفهوم�التعزير�با�ال؟�نجد�عند�الفقهاء�مصطلحات� -١

 ،�فما�الفرق�بي��ما؟�وهل�يؤثر�هذا�الفرق�عcى�صورة�ا�سألة؟�"بأخذ�ا�ال

 ما�هو�ا�ذهب�ا�عروف�للحنفية�عن�التعزير�با�ال؟ -٢

 ذلك؟وهل�قال�أحد�من�الحنفية�بجواز�التعزير�با�ال؟�وما�مدى�اعتبار� -٣

 وهل�يتطابق�فتوى�أحد�من�الحنفية�مع�هذا�القول؟ -٤



 

 

وما�أقوال�8ئمة�الث
ثة�أو�فقهاء�ا�ذاهب�الث
ثة�Jي�هذه�القضية؟�وهل�هناك�نقل� -٥

 صريح�Jي�هذه�ا�ذاهب�Jي�نوع�من�الرخصة�أو��جازة�عن�ذلك؟

٦- ^�äتكفي�ا�وعظة�والنصيحة�باللسان�للردع�عن�هذه�ا�عا���Jي�مثل�الحا�ت�حيث�

والجرائم،�و��يتفسح�ا�جال�للعقوبة�البدنية�فهل�ُيف_¨�بقول�الرخصة�و�جازة�نظرا�

�ولكنه� �ا�ذهب�الحنفي، �Jي �القول�وإن�كان�ضعيفا �أن�هذا �عcى �بناًء �الحاجة؟ إWى

�جواز� �عcى �Mتفاق �تّم �وقد �الجواز�والرخصة، �من �نوع �8خرى �ا�ذاهب �Jي يوجد

 .ومذهب�الغ���كذلك�عند�الحاجة�والضرورة��فتاء�والعمل�بقول�ضعيف�للمذهب،

�الطلبة� -٧ �تقص��ات �من �عديد �من �للحد �ماWي �تغريم �عcى �زماننا �Jي �العادة وجرت

 وإهمالهم،�والحقيقة�أن�ذلك�يجدي�نافعا،�فما�حكم�ذلك؟

�نظامها� -٨ �نحو�الجمعيات��سكانية �كث���من�ا�ؤسسات�غ���التعليمية وكذلك�يضع

�لغرض�الحفاظ �ا�الية �ا�طلوبة��للغرامة �الناس�ا�بالغ �يدفع �لكي �Mنضباط، عcى

 ا�علومة�عcى�ا�يعاد،�فما�حكم�ذلك؟

والعشائر�وا�جالس�العائلية�والجمعيات�التجارية�تضع�كذلك�مثل�هذا�النظام�تارة� -٩

 للضغط�وتارة�ل¹ص
ح،�ما�حكم�ذلك؟

ر�وخلل�يوجد��فراط�والتفريط�Jي�مجتمعاتنا�تجاه�الط
ق،�ويؤدي�ذلك�إWى�تدهو  - ١٠

كب��،�تمس�الحاجة�للتغلب�عليه�إWى�إيجاب�ا�تعة�Jي�صور�الط
ق�ال_^���تجب�ف��ا�

�بقدر�معقول،�أو�
ً
ا�تعة�عند�8حناف�بل�تستحب�فقط،�وأن�يعّ�ن�مبلغ�ماWي�نقدا

 .يلزم�نصف�ا�هر�ع
وة�عcى�ا�هر�ا�قرر 

د�النكاح�مكتوبا�Jي�وهل�يليق��يجاب�نصف�ا�هر�الزائد�أو�ا�تعة�أن�يقيد�ا�رء�عن - ١١

وثيقة�النكاح�بأنه�لو�طلق�ظلما�أو�طلق�ث
ثا�بدفعة�واحدة�فيكون�عليه�أداء�ا�بلغ�

 .الزائد�كمتعة�أو�كنصف�ا�هر�الزائد

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

عقدت�الندوة�الفقهية�الثامنة�والعشرون�لـمجمع�الفقه��س
مي�بالـهند�Jي�الـجامعة�

�"الـمحمدية�الواقعة�Jي�قرية��س
مية�دار�العلوم��و�ية��Jي" بـهرتفور " بـمدیرية" میل�كه�

�ة�ماب�ن�" راجس.�ان"eي�الفJ۱۷ -۱۹����۲۰۱۸من�نوفم? من�ربیع�8ول��۱۰- ۸م�الـمصادف�لــ

�الشریعة�۱۴۴۰ �والـمتخصص�ن�Jي �عن�ث
ث�مائة�من�العلماء �عدد���يقّل ه،�وشارك�ف��ا

� �الب
د �داخل �من �ال_^�وأصحاب��فتاء �الفقهية �الندوة �هذه �النقاش�Jي �وجرى وخارجها،

�تفصيلية� �بحوث �ضوء �Jي �بالغة �أهـمية �ذات �مواضیع �أربعة �حول �أيام �ث
ثة استغرقت

  :ومناقشات�مستفيضة

 . )ي��حكام�الشرعية) عدم�ا عرفة(أثر�الـجـهل� •

 .قضایا�متعلقة�بوسائل�تكنولوجیا�/تصا,ت�وا علومات •

 .و�حجار�الكریمة/تجار�بالA@ي� •

 .التعزیر�با ال�)ي�الشریعة�DسCمية •

  :وأصدرت�بشأ�Øا�القرارات�Öتية�باتفاق�Öراء
 

  )ي��حكام�الشرعية) عدم�ا عرفة(أثر�الـجـهل�
  

�و�بّد� �عامة�من�الـمـسلم�ن�أن�يكون�لد��م�علم�تام�باiحكام�الشرعية، یـجب�عcی

�فمن�جملة� 8عذار�ال_^�تسقط�iجلها�8حكام�الشرعية�أو�يطرأ�للعلماء�من�إع
مهم���ا،

  :،�وله�عدة�حا�ت�من�حيث�8صول "الجهل: "عل��ا�التخفيف

�Jي�8حكام�الفرعّية -۱
ً
 .یعّد�الـجـهل�بشروطه�عذرا

�أو� -۲ �تكف���فرد �الـحذر�Jي �ولزوم �الـحیطة �أخذ �ینبي �لذا �خط��ة، �الّتكف���قضّية إّن

 .جـماعة

۳-  
ّ
�ال �العقدّية �8مور ��س
مّية�إّن �8حكام �إWى �نسب.�ا �تعرف ��و �بمشهورة �ليست ^_

لع�عل��امن�يقع�فيه�الجهالة،�وإّنما���يكفر�عاّمة،�بصورة�
ّ
 .تبذل�معه�الجهود�حّ_¨�يط



 

 

ابتة�بكتاب�هللا�أو�الّسّنة�الـمتواترة�أو��جـماع -۴
ّ
 .الـمراد�من�قطعّیات�الّدین�¢ي�8مور�الث

_^�تعّد�من�قطعّیات�الّدین�إWی�قسم�ن،�8ّول  -۵
ّ
أحكام�عّمت�وشاعت�: تنقسم�8حكام�ال

�ختم� �مثل�عقيدة �ویقف�عل��ا، �یعلمها
ّ

��مسلم�إ ب�ن�الـمسلم�ن�بحیث���یبقی�فرد

�^ßم،�ف
ّ
ی�هللا�عليه�وسل

ّ
cالـجـهل�من�الّنبّوة�برسول�هللا�ص� ضرورّیات�الّدین،�و��یعّد

 
ً
�عذرا ��و��ع?�ة�،ف��ا �من �نوع �بأّي �ف��ا �و الّتأویلأنواع �حّد�: �ماثان�، �تبلغ �لـم أحكام

�إذا�أصّر�عcی�إنكاره�وجحوده�بعد�
ّ

�،�فهو���يكفر�إ
ً
هرة،�یعّد�ف��ا�جهل�العاّمّي�عذرا

ّ
الش

ر|يّ 
ّ
 .ما�تّم�تزويده�بالـمعلومات�الكافية�عن�الـحكم�الش

٦- � ^_
ّ
�ال �والبقاع �الـمناطق �إّن ر�ف��ا

ّ
�تتوف ��وال�مكانّیا �8حكام�فرص�ت �عcی للوقوف

رعّية،�یع
ّ
 .ت?��ا�سلمون�ف��ا�معذورين�لجهلهم�بتلك�8حكامالش

�ا�ج.�دين8ئّمة��من�مذاهبالعمل�بـمذهب��ساغلو�تّم�ا�ّس�بالشهوة�جه
�أو�خطأ،� -۷

 .غ���الحنفّية�Jي�عدم�ثبوت�حرمة�الـمصاهرة

*  *  *  

  وا علوماتقضایا�متعلقة�بوسائل�تكنولوجیا�/تصا,ت�
  

كيّ و إّن�الـه .۱
ّ
�عات�ال�من�أهّم ة�اتف�الذeق����وقتمـخ

ّ
عّدة�مصالح�أو�ا�الـحاضر،�وتتعل

ّية�أو�iغراض�مشروعة�توج��iهداف�علمّية�أو�دینّية�ا�مفاسد،�فإن�كان�استخدامه

 .iغراض�غ���شرعّية�ف
�یـجوز �استخدامهاأخری�جاز،�وإن�كان�

كيّ و Jي�الـه�س
مّيةكتب�� التخزين�ا�صاحف�وغ��ها�من�یـجوز� .۲
ّ
ة�وMستفادة�اتف�الذ

 .م��ا�Jي�البحث�وا�طالعة

�الـهاتف�مصحف�أو�صفحات�منه .۳ �Jي �لو�كان �القرآن�، �حكم �الـهاتف�Jي ف
�یكون

�ظهرت�آیاته�عcی�شاشته�ف
�یـجوز� �ظهرت�آیاته�عcی�شاشته،�فإذا �إذا �
ّ

��إ 8صcّي

 .اج�عازل جز عل��ا�غطاء�أو�كان�ها�بغ���وضوء�ولو�مّس 

یـجوز�إرسال�رسائل�تتضّمن�معلومات�دينّية�وتوج��ات�إس
مّية�نافعة�إWی�Öخرین� .۴

 .سواء�كانت�مكتوبة�أو�مسّجلة،�بشرط�وجود��جازة�صراحة�كانت�أو�د�لة



 

 

�وامرأة�أجنبّية�دون� .۵ ّ̂ ��تجوز�الّدردشة�ع?��وسائل�الّتواصل�الحديثة�ب�ن�رجل�أجن�

 .حاجة�شرعّية

8ماكن�غ��ها�من�و ،�Jي�الـمدارس��س
مّية�والـمساجدكام��ات�ا�راقبة�یـجوز�نصب� .٦

 .iجل�8غراض�8منّية�والـمصالح�العاّمة�الـمختلفة

�نت�دون�إذن�صاح×�ا .۷eى��نcاق�ومطالعة�الـمعلومات�الـمحفوظة�ع�eیـجوز�اخ��. 

�یـجوز  .۸ �� �لذا �الـمتبادلة، قة
ّ
�الث �عcی �تقوم �زوجته �مع �الّرجل �م��ما��ع
قة iّي

ر
َ
خصّية�أو�الخاّصة�به��،الّتجّسس�عcی�Öخ

ّ

ع�عcى�معلوماته�الش

ّ
Jي�إذنه��بغ�� وMط

 .عاّمة�8حوال

�لكّل�إنسان،�لذا���یجوز�سرقة�ا�علومات�إّن�الـحفاظ�عcی� .۹ ّ̂ خصّية�حّق�أساس�
ّ
الش

�عند�وجود�حاجة�ماّسة�لذلكه�معلومات
ّ

� .الّسرّية�أو��الكشف�ع��ا،�إ

�حصل .۱۰ �ا�علومات��إذا �بتلك �یرید �أّنه �واّتضح ��نسان، �سّرّية �معلومات �عcى أحد

خص�
ّ
�-أو�تلك�الجهة��- �ضرار�بشخص�معّ�ن�أو�جهة�معّينة،�جاز�إخبار�ذلك�الش

 .عّما�يبّيت�له�من�ضرر�أو��شّر 

�وني�لو�قام�صاحب�الحساب�� .۱۱eاق�بلك�eحد�اخiیجوز��
اتّية�ف
ّ
إخفاء�معلوماته�الذ

�،لشركات�أو�جهات�أخرى تلك�البيانات��أو�توف�� ،�دون�إذن�صاح×�ا�تلك�ا�علومات

 . 8جرة�عcی�ذلكأخذ�و 

�عcى� .۱۲ �والتعّرف �الجرائم �عcى �الشهادة ��لتوف� �الخفّية �الكام��ات �استخدام یجوز

 .ا�جرم�ن

كها�تُ  .۱۳
ّ
�تمل بذل�الجهود�والقدرات�وُتصرف�الّنفقات�Jي�تطویر�ال?�مجّیات،�ويكون�حّق

 .ف
�یجوز�الّتصّرف�ف��ا�أو�بيعها�من�قبل�أشخاص�آخرين�،�ن�قام�بتطویرها

�لغرض�� .۱۴
ّ

��إ �ف��ا �الف��وسات �إدخال ��الكمبیوتر�و �أجهزة �اقeاخ� �iحد �یجوز �

 .القضاء�عcی�ا�واد�ا�اجنة�أو�الّضاّرة�أو�غ���8خ
قّية



 

 

��تسّبب�لXخر  .۱۵�^_
ّ
ين�أّي���بأس�بإشاعة�ا�علومات�الّصحيحة�أو�8نباء�ا�وثوقة�ال

 
ً
�مضّرا �أو�يكون �للّتحقيق

ً

�قاب �أو�يكون �الواقع �يخالف �ما �وأّما ف
�يصّح��ضرر،

 .إشاعته

��یجوز�الّتحريف�Jي�كتابات�أحد�بالّزيادة�أو�الّنقص� .۱٦. 

خصّية�الخاّصة�باiفراد�إWى�Öخرين�� .۱۷
ّ
��یجوز�لحكومة�أو�لفرد�إرسال�ا�علومات�الش

 .أو�نشرها�ب�ن�الّناس�دون�إذن�صاح×�ا

_^�يشرع�استخدامها�بشرط�أن���يتضّمن��ع
ن�ع��ا�� .۱۸
ّ
یجوز��ع
ن�عن�8شیاء�ال

 .أّي�مخالفة�شرعّية

م�والّسخرية�من�Öخرين .۱۹
ّ
��یجوز�iحد�رسم�الكاریكات���إذا�كان�القصد�من�ورائه�ال.�ك. 

�أو�الكشف�عن� .۲۰ �با�س.�لك�ن �الخاّصة �با�علومات ��د�ء �لشركات�Mّتصال �يجوز

خصّية�ا�خّزنة�لد��ا�لحكومة�أو��جهة�أخرى،�iّن�هذا�نوع�من�الخيانة
ّ
�ا�كا�ات�الش

 .Jي�8مانة

*  *  *  

  /تجار�بالA@ي�و�حجار�الكریمة
  

۱. � �مبلغ �للّسمسار�أو�الوسيط�الّتجاري�أخذ ��یجوز� �عcى �ع
وة �ا�حّددة�مو رسماWّي ه

��منه�عcى�
ً
��ي احتياeالبائع�أو�ا�ش. 

�ي یجوز�للّسمسار�� .۲eأن�يش�����أّنه�يجب�عليه�،�بذلك�البائعلنفسه�بعد�أن�يخ?
ّ

�أن�إ

راء�عن�صفته�Jي�یُ 
ّ
 .العقدذلك��فصح�عند�الش

ثم�یبیعها�يأخذ�من�البائع�سلعة�لزبون�مصطنع�بقيمة�أقّل،���یجوز�للّسمسار�أن� .۳

 .بقيمة�أك���م��االحقیقّي�ّزبون�الّسمسار�لل

۴. � �له�شراء�الّتعامل��سلم�یجوز �ولكن���يجوز �مسروقة، �سلع ر�ف��ا
ّ
�أسواق�تتوف Jي

�سلعة�بعي��ا�
ً
 .مسروقة�أ�Øّاإذا�علم�يقينا



 

 

�ي�ب .۵eوثق�ا�ش� �ليستالبائع�قول�إذا �أ�Øّا �ف
�حةمسروق�عن�بضاعته Jي��عليهرج�،

 .شرا�öا

،�ثّم�یبیعه� .٦
ً
�نسیئة

ً
�ي�شیئاeالّربح�بعد�قبضهبیجوز�أن�یش. 

 .آخر�قبل�إتمام�العقد�8ّول،�ولكن���بأس�بالوعد�بالبيع���یجوز�بیع��Å^ء�إWی�زبون  .۷

��یجوز�لسمسار�وغ��ه�شراء�ورقة�ا�بلغ�الواجب�أداؤه�بقيمة�أقّل  .۸�� تّم�Mّتفاق�مّما

 .عليه

�القرض� .۹ �ا�تاع�و��iداء �قیمة روف�العادّية�Mستقراض�بالّربح�iداء
ّ
�الظ �Jي ��یجوز

 .عن�Öخر

۱۰. � �يeللمش� �میجوز
ّ
�برضا��نطلب�الحط �ذلك�يتّم �دام �ما �شرا�öا �بعد �الّسلعة قیمة

µوير�وMحتيال�البائع،�لكن
ّ
eيجوز�له�ذلك�بال��. 

۱۱. � �سلعة �شراء
ً
�وخلقا

ً
�شرعا �العيوب�والّنقائص���یجوز �من �قیم.�ا��بأقّل سليمة من

� �ص
حي.�ا، �Jي عن
ّ
�والط �ف��ا �بالقدح �قیم.�ا��كما8صلّية �بأك���من �بیعها �یجوز �

تزييف�ا�علومات�أو��ا�بالغة�Jي�ا�دح،�iّن�هذا�لون�من�ألوان�طريق��عنالحقيقّية�

 .الغّش 

لغّش�إWی�ا�يحتاج�الّصانعع�من�الّصانع�إعداد�متاع�بثمن�رخیص،�و لو�طلب�ا�ستصنِ  .۱۲

ذي�تعارف�عليه�الّتّجار��فيما��عداده�عcى�الّصفة�ا�ذكورةفيه�
ّ
،�صّح�ذلك�بالقْدر�ال

 .عنه�Jي�حال�الغّش�الّزائدبي��م،�ولكن�یجب��خبار�

�أعcى���يسمح�للتّجار�بتجاوزه،�بل� .۱۳ �تحدید�نسبة�معّينة�للّربح�أو�حّد
ً
��يجوز�شرعا

�اi�،^�Êّن�الحصول�عcى�أك���من�القیمة�الّسائدة�بالّسوق�
ّ
eن�بال�یجوز�بكّل�ثمن�تعّ

 .ة�و8خ
ق��س
مّيةءيتناJى�مع�ا�رو 

�أو  .۱۴ �الّصفقة �عقد �عند �الخصم �الحّقفي��لو�تعّ�ن �يeفللمش� �به، �العرف�يسمح كان

�اط�صریح�Jي�العقد�فليس�eاش���ي�للما�طالبة�بذلك،�أّما�إذا�لم�يوجد�عرف�وeش

�أن�يخصم�البائع�بنفسه�تطّوعا
ّ
� .حّق�Jي�أن�يطالب�البائع�بخصم�ا�بلغ،�إ



 

 

�القبض�اكتشف� .۱۵ �بعد �ولكن �للمستصنع، مه
ّ
�وسل �ا�طلوب ^ء

ّ
�Ùال� �الّصانع لو�أعّد

�Jي�مستواه،�اعت?��عرف�الّصّناع�Jي�مقدار�8جرةا�ستص
ً
�فيه�أو�نقصا

ً
 .نع�عيبا

��بأس�بكتابة�الّسعر�Jي�العقد�بأقّل�من�قيمته�8صلّية��صلحة�ما،�بشرط�أن�يفهم� .۱٦

 
ً
�تاما

ً
 .العاقدان�مراد�القيمة�ا�كتوبة�فهما

�اب�الّصاغة�ا�فيدة�أو�ما�يس�والقطعالّرماد�خرج�منه�وأ،�cيّ إذا�صنع�الّصانع�الُح  .۱۷eّم¨�ب

�،�وهذه�8شياء�تJي�عرف�الفقهاء
ً
للمستصنع،�ولكن�لو�كان�العرف�يسمح�عت?��ملكا

 .8جرة،�جاز�للّصانع�أخذهامن�بإبقا�öا�عند�الّصانع�كأجرٍة�أو�جزٍء�

_^�ُتربط�باiحجار�الكریمة�أقّل  .۱۸
ّ
،�ولكن�عّینت�قیم.�ا�باعتبارها��لو�كانت�الخیوط�ال

ً
وزنا

�بال
ً
�ا�Ê^�جاز�ذلكأك���وزنا

ّ
e. 

��یجوز�إكراه�أحد�أو�الّضغط�عليه�لكتابة�أقّل�من�الوزن�8صcّي،�ولكن�لو�كان�Jي� .۱۹

 .ف
�بأس�بالّنقص�Jي�كتابة�القيمة�بقْدره�،اّم عرف�الّتّجار�عدم�اعتبار�قدرٍ 

۲۰.  
ً
�وخدعة

ً
�كذبا �من�القیمة�ا�ّتفق�عل��ا �القيمة�بأقّل وإن�كانت��،��یجوز�للتاجر�أداء

 . قتضت�ذكر�أقّل�من�القيمة�الحقيقّية�Jي�العقدا�صلحة�ا

�ثمن� .۲۱ �مّتِفَق�ن�عcی �العاقدان �لو�كان
ً
�ونقدا

ً
�نسیئة �القیمة �Jي �الّنقص�والّزيادة یجوز

 .معّ�ن�عند�العقد

�غ���مشروط� .۲۲
ً
�إذا�كان�ت?ّ�عا

ّ
��ف
�یجوز�ترك�بعضه�إ

ً
را
ّ
ین�ا�ؤّجل�مبك لو�تّم�أداء�الدَّ

 .ببدل�الّتعجیل

۲۳. 8� �بیع �یجوز ��خیار�� 
�ف �باعها �ولو �فاخرة، �وإظهار�أ�Øّا �بالّتدليس �الّرديئة �اسة

�بفسخ� �نقوده �دادeاس� �له �یجوز �ولكن �ملكه، �دامت�Jي �ما �ي�لخفض�قیم.�اeللمش

وإن�كانت�تلك��8اسة�Jي�حالة���یمكن�رّدها�ف��ا�فیكون�الخيار�Jي�. العقد�واستئنافه

 .و�نقصانخفض�قیم.�ا�بقدر�ما�طرأ�عل��ا�من�رداءة�أ

�ي�� .۲۴eي�أ�اسة�كیمیائّية�مكان�أ�اسة�أصلّية�فللمش�eي��الحّق لو�أعطى�البائع�للمشJ

ذي�دفعه
ّ
من�ال

ّ
�داد�جميع�الثeرّدها�واس. 

�منه�بقیمة�معّینة�إWى�رجل�آخر�وشاركه�فيه،�جاز� .۲۵
ً
�ثّم�باع�جزءا

ً
�ی�شخص�شیئاeلو�اش. 



 

 

راء،�لكن���بأس�مع�أحد���یجوز�عقد�شركة� .۲٦
ّ
ركةبالوعد�بقبل�الش

ّ
 .الش

*  *  *  

  التعزیر�با ال�)ي�الشریعة�DسCمية
  

  :ناقش�أعضاء�ا�جمع�قضّية�التعزیر�با�ال�واّتخذوا�بشأ�Øا�القرارت�Öتية

��كافحة�الجرائم�وا�عا�ä^�وكبح� -۱
ً
�محكما

ً
ریعة��س
مّية�للعقوبات�نظاما

ّ
وضعت�الش

  :جماح�ا�جرم�ن،�و¢ي�تنقسم�إWی�قسم�ن

�عcی�جرائم�معّینة،�: أحدهما
ً
  الحدود،�و¢ي�عقوبات�مقّدرة�شرعا

 : وÖخر
ً
 .الّتعزیرات،�و¢ي�عقوبات�غ���مقّدرة�شرعا

الّتعزیر�با�ال�نوع�من�أنواع�الّتعزیرات،�وهو�أن�تفرض�عcى�ا�جرم�ن�عقوبة�مالّية� -۲

_^�8وضاJي�الّضغط�ا�اWّي،�فيسوغ�فرضها�عل��م�بسبب�وا�عن�جریمته�مكي�یكّف 
ّ
ع�ال

��توجد�ف��ا�وسيلة�أخرى�تقوم�مقامها،�بشرط�لزوم�العدل�ف��ا. 

�بسبب�الغیاب�بدون��شعار  -۳ �ا�الّية �فرض�الغرامة أو�تقص���آخر�لغرض���به�یجوز

�بوّي،�إما�باستیفاء�الّرسوم�ل¹قامة�و� 
ّ
eوال� ّ̂ من��عاشةالحفاظ�عcی�الّنظام�الّتعلیم

ر�لهم�هذه
ّ
ذين�كانت�توف

ّ
لبة�ال

ّ
،�وإما�بفرض�الغرامة�ا�الّية�الّزائدة��الط

ً
الخدمة�مّجانا

� �وإما �ا�عّينة، �الّرسوم �يدفعون ذين
ّ
�ال لبة

ّ
�الط �أخری،�باختيار�عcی �مناسبة صورة

ؤون�الخ��ّية
ّ
�Jي�الش

ّ
� .ولكن���یصرف�ذلك�ا�بلغ�إ

��سكانّية� -۴ �كالجمعّیات �الّتعلیمّية ��غ� �ا�ؤّسسات �Jي �ا�الّية �الغرامة �فرض یجوز

راعاة�العدالة�وعدم�ممجالس�القرى�لغرض�الحفاظ�عcی�Mنضباط�الوظيفّي،�مع�و 

 .ا�بالغة،�Jي�ضوء�توج��ات�العلماء�وأصحاب��فتاء


ق�من�إفراط�أو�تفريط،�وما�يسّببه�ذلك� -۵
ّ
��ا�تعانيه�مجتمعاتنا�Jي�قضايا�الط

ً
نظرا

�الّزواج �عقد �عند �یجوز �ن،
َ
�باِلغ �وضرر �خلل �من �الّزوجّية �اط�مبلغ��للحياةeاش

 .يدفع�كتعويض�للّزوجة�عند�ط
قها�-ع
وة�عcی�ا�هر�ا�قّرر� - زائد�



 

 

،جاز�لدار�القضاء�وا -٦
ً
�دفعة�واحدة�ظلما

ً
ق�رجل�امرأته�ث
ثا

ّ
�طل رعّية��حكمة�إذا

ّ
الش

�لحقوق�ا�رأة�ومساعدة�لها
ً
  .أن�تفرض�عcى�الّزوج�غرامة�مالية�مناسبة�حفظا

*  *  *  


