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المد̂  ÜQ ال©املÚ, وال�شIÓ والùشY ΩÓ∏≈ اأTشر± الأÑfياA واملر�ش∏Ñf Úينا مد 

وY∏≈ اBله وUشÑëه اأLم©Ú, اأما H©د:

 Ωش�¢, ‘ الن¶ا�îàال Qم≥ر ;Öه (3)ل∏£ال≤Øال Üاàc .Öال£ال »Nاأ .∂jدj ÚÑف 

الثاfو… à£îHه ا÷دjدI, وgو àcاj Ü�شàمY π∏≈ موVشوYاä م¡مة JرH §ÑJالØ≥ه 

:»gم«, وÓش�Eال

2- ال≥واYد الØ≥¡ية. N -1�شاF�¢ الà�شرj™ الE�شÓم«.  

.Aال≥†شا ÜاOBوا Ω4- اأحكا 3- الàL¡اO والà≥∏يد.   

.»¡≤Øال åëÑ6- ال 5- ف≥ه النواRل.    

وH≥دY Q∏م∂ وYم∏∂ Ãا JدQ�شه, وYOوJ∂ اEليه وJ©∏يمه لNBÓرJ ;øjكو¿ HاPE¿ اˆ 

J©ا¤ ‡ø اأQاO اˆ º¡H اÒÿ و�ش©اIO الداøjQ; حيå اأfÈNا Q�شولنا الكر Ë اأ¿: 

ر مT ≠q∏H øشرà©jه, وYOا له  qش�Hو ,
(1)

zøِj.مY ≥Øà∏يه uُه ِ‘ الد¡ْ u≤Øَjُ ا kÒْNَ ِهHِ ô }َمjُ øِْرOِ ا

اgَا  َّO
َ
ا �َشِمَ™ َمَ≥اَلàِ« َفَوYَاgَا, ºKَُّ اأ kAاْمر ô َر ا H اأ¿ jرbRه اˆ الé¡Ñة H≥وله fَ{ :†شَّ

.zْفَ≥ُه ِمْنه
َ
اEَِ¤ َمùjَ ْ⁄َ øْْشَمْ©َ¡ا; َفُرÜَّ َحاِمπِ ِفْ≥هm َل ِفْ≥َه َلُه, َوÜQَُّ َحاِمπِ ِفْ≥هm اEَِ¤ َمgُ øَْو اأ

(2)
Qوا√ اأحمد واأHو OاوO والÎمò… واøH ماLه.

وbد ùjشر اˆ J©ا¤ UشياZة موVشوYاòg äا امل≥رH Q£رj≥ة àJيí ل∂ اأ¿ Jكو¿ WالkÑا 

ا ملا ÁكÑ£J øي≥ه  k≤Ñ£ة, مÑKوàم ìوQية و∏YاØH ¢�Qالد ‘ ∑Qشا�J ;∞ال�ش πNاO ا k£ش�f

ا  kا وف¡م kم∏Y ∑دjõJ »àال øjQماàوال äاWالن�شا πح ‘ ∑Qشا�Jشة, و�Qال�ش∞ اأو املد πNاO

 ≈∏Y Iدjا÷د Qة امل≥رZشياU ∂ين©J ماc ;ةYنوàامل äاQامل¡ا ∂jنم« لدJو ,¢�Qا ل∏دkHي©اàوا�ش

الøY åëÑ امل©∏ومة HنùØش∂; م™ مùشاYدJ∂ ‘ الY åëÑن¡ا مÓN øل H©†¢ املوL¡اä اأو 

 ,øjرNBال ™Øfو IOاملا AراKEا ‘ ∂FÓمR ™او¿ م©àال ≈∏Y ∂ين©J ماc ;∑QاÑم©∏م∂ امل OشاTQEا

 ∂H uر≤َJُو ,∂Jية ‘ حياYال�شر Ωالأحكا πث“ ≈∏Y ¤ا©J ˆا AشاT ¿Eين∂ ا©J √د©Hل∂ وP πÑbو

.IرNBال ºي©fيا وfالد IOش©اùاˆ ل ¿PEاH ∑Oو≤j ال≥∂; ‡اNو ∂HQ ¤Eا

ا Øj≥¡ه ‘ الدºbQ øj(71), ومùش∏àc ‘ ºاÜ الcõاH ,IاÜ الن¡« øY املùشاألة 718/2 kÒN هH ˆا Oرj øم ÜاH ,º∏©ال Üاàc ‘ …QاîÑوا√ الQ (1)

 .(1037)

(2) الدU åjشëيí, مرو… L øYم™ مø ال�شëاHة  من¡øH ÒÑL :º م£©º, واøH مùش©وO, وjRد K øHاâH, واأH , ¢ùfاألØا® مà≥اHQة. 



:»Jاأj د ماjل∞ ا÷دDا املوòg ‘ يناYاQ دbو

اأواًل: Jنوع ال©رV¢ ل∏ماIO الدQا�شية; ليùش¡Y π∏ي∂ ف¡م¡ا, وàJمكø مø ا�شàي©اH¡ا 

Hيùشر و�ش¡ولة.

, وëHثkا øY امل©∏ومة,  kةHاàcا و k≤يÑ£Jا و kمt∏©J ;¢�Qالد ‘ ∂àcQم�شا ≈∏Y ¢Uثانًيا: الر

 ,∂Hاأ�ش∏وH ا¡Ñàكàل âcرJ iوàëامل πNاO äاZيمية وفرا∏©J ش£ة�fل اأÓN øا ل¡ا; م kWاÑنàوا�ش

وJ†شرY Ü∏ي¡ا اأمث∏ة مø واb™ حياJ∂ وم©اj�شà∂, ومJ ºK ø©رVش¡ا Y∏≈ م©∏م∂ ل∏àاأcد 

مø مدU iشëة ما JوUش∏â اEليه.

 ÒكØà∏ل äشاحاùل مÓN øم ;∂jلد »àال ÒكØàوال º∏©àال äاQنمية م¡اJ :ثالًثا

àJيí ل∂ الàمر¿ Y∏≈ ال�شàنÑاط وVشرÜ الأمث∏ة وامل�شاcQة الØاY∏ة, م™ JوLيه م©∏م∂, 

.∂H هàjناYو

رابًعا: Jنمية م¡اIQ الà©او¿; مÓN øل الأf�ش£ة والàمرjناä امل�شcÎة; م™ Rمي∏∂ 

اأو ‹موàY∂; ل∏àوUشπ اE¤ امل©∏ومة HالTشÎا∑ م™ RمFÓ∂ ‘ ال�ش∞.

وbد Qُ�شº لكπ وحدI ‘ الكàاÜ اأgدا± وVش©â ‘ مدπN الوحدI; مø اأπL اأ¿ àJاأم∏¡ا 

 IÒÑc Üاàالك øم ∂JOاØàكو¿ ا�شJ ±داgي≤ الأ≤– øم ∂Hرb Qد≤Ñي≥¡ا, ف≤ëàش©≈ لùJو

.Iومثمر

والf …òوDم∏ه اأ¿ jكو¿ الكàاO Üاف©اk ل∂ لJQÓ≥اA ‘ مداêQ ال©∏º وال¡داjة, واbÓ£fة 

Y Òÿ¶يJ ºرi اأKر√ ‘ حياJ∂ و‹àم©∂ ووWن∂.

 πc øم ∂¶Øن∂, وحWا لو k©افfو ,∂jلوالد ÚY Iرb ∂∏©Lو ,»Nا اأj ∂H ˆا ™Øf 

مكرو√.



 اأN« ال£الàjُ :Öوb™ من∂ H©د QOا�شòg ∂à√ الوحدI اأ¿:

:Iشر الوحدUناY

N �شاF�¢ الà�شرj™ الE�شÓم«.

.äاOاÑ©ف« ال ™jشر�àال ¢�Fشا�N 

.äÓف« الم©ام ™jشر�àال ¢�Fشا�N 

.Iف« الأ�شر ™jشر�àال ¢�Fشا�N 

.äاjناéف« ال ™jشر�àال ¢�Fشا�N 

�¢ اأN ºg�شاF�¢ الà�شرj™ الE�شÓم«. uî∏J   1

J   2≥اH ¿Qيø الà�شرj™ الE�شÓم« وال≥واfيø الوVش©ية.

.äاOاÑ©ف« ال ™jشر�àال ¢�Fشا�N øuيÑJُ   3

.äÓف« الم©ام ™jشر�àال ¢�Fشا�N øuيÑJُ   4

.Iف« الأ�شر ™jشر�àال ¢�Fشا�N øuيÑJُ   5

.äاjناéف« ال ™jشر�àال ¢�Fشا�N øuيÑJُ   6

11
الوحدI  الأول≈

 ™``jش``ر``�``à``ال ¢`̀`�`̀`Fش`̀`ا`̀`�`̀`N

̀`ش`̀`Óم`̀`« وم̀`م̀`ي̀`õاJ̀`ه `�Eال
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                                                    خ�صائ�ض الت�صريع االإ�صالمي ومميزاتهخ�صائ�ض الت�صريع االإ�صالمي ومميزاته

يتميز الت�سريع الإ�سالمي عن غريه من الأحكام والآراء والقوانني الو�سعية بخ�سائ�س ومميزات فريدة، مما جعله يهيمن 
عليها، وتكون له ال�سيادة والريادة يف اإيجاد احلل الأمثل واجلواب الأ�سمل لكل ما تتاجه الب�سرية يف حياتها، وما يعر�س 
يف طريقها من حوادث وم�سكالت؛ يف اأمورها الدينية والدنيوية، يف كل زمان ومكان اإلى قيام ال�ساعة، مع تقيقه للعدل 

والتوازن، وال�سعادة احلقيقية يف الداَرْين. 

ومن اأهم هذه اÿ�صائ�ض:

انية امل�سدر اخلا�سية االأوىل: ربَّ

الت�سريع الإ�سالمي من رب النا�س جميًعا، فهو مبني على  اأن م�سدر  ومعنى ذلك 
الوحي الذي اأنزله اهلل تعالى على ر�سوله حممد §، و�سواء يف ذلك الوحي امْلَْتُلوُّ 
وهو القراآن الكرمي، اأو الوحُي غري امْلَْتُلوِّ وهو �سنة النبي §، فكالهما وحٌي مع�سوم 

من اهلل تعالى، قال اهلل تعالى: زب
الن�ساء: 1٠5 رب .

ويلزم من ذلك اأمور:

1-  اأن م�سدر التلقي يف الت�سريع الإ�سالمي هو الكتاب وال�سنة على فهم ال�سلف ال�سالح.
قة واملتانة املتناهية، فال ميكن اأن يكون فيه تناق�س بوجه من الوجوه. 2- اأنه النظام الوحيد الذي يتميز بالدِّ

3- اأنه النظام الوحيد املع�سوم من اخلطاأ والنق�س والتحيُّز لأيِّ اأحد.

اخلا�سية الثانية: التمام والكمال

فالت�سريع الإ�سالمي كامل مبا اأنزله اهلل تعالى على ر�سوله ، قال تعالى: زب
، وهذا يقت�سي اأن ال�سريعة ل ميكن اأن يكون فيها نق�س بوجه من  ]المائدة: 3 رب
الوجوه، وما َيِرُد من حوادث فيما بعد فيمكن ردها جميعًا اإلى الأ�سول الثابتة من الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س ال�سحيح.

:قالت: قال ر�سول اهلل  ومما يدل على كمال ال�سريعة وعدم نق�سانها، التحذير من البتداع يف الدين، فعن عائ�سة

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U1-L1.png

خصائص التشريع اإلسالمي ومميزاته)1(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-خصائص التشريع اإلسالمي ومميزاته

االختياري

الثانوية مقررات
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11 )2(.» »من َعِمَل َعَماًل لي�س عليه اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ «.)1(، ويف رواية: »من اأَْحَدَث يف اأَْمِرَنا هذا ما لي�س فيه َفُهَو َردٌّ
قال الإمام مالك بن اأن�س رحمه اهلل تعالى: من اأحدث يف هذه الأمة اليوم �سيًئا مل يكن عليه �َسَلُفها فقد زَعَم اأن ر�سوَل 

زب يقول:  تعالى  اهلل  لأن  الر�سالة؛  خــاَن    اهلل 
، فما مل يُكْن يومئٍذ ِديًنا؛ ل يكون اليوم ديًنا. )3( ]المائدة: 3 رب

اخلا�سية الثالثة:ال�سمولية

واملراد ب�سمولية ال�سريعة الإ�سالمية: اأنها تنظم كل ما يتعلق بحياة الإن�سان، فهي ت�سمل ما ياأتي:
العباد، ويدخل يف ذلك: ال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج، واأعمال القلوب من الإخال�س والتوكل  على اهلل 1-حق

واخلوف والرجاء، وجميع الأعمال التي يتقرب بها اإلى اهلل من فعل اأو ترك.
بنف�سه، كاآداب الأكل وال�سرب، واأحكام اللبا�س، وق�ساء احلاجة، والنوم... العبد عالقة -2

بغريه، ويدخل يف ذلك: اأحكام البيوع والعقود باأنواعها، والنكاح، والطالق، واخل�سومات، واجلنايات،  العبد عالقة -3
واحلدود.. وحق امل�سلم على اأخيه و�سوابط التعامل مع غري امل�سلمني. 

من �سيا�سة واقت�ساد واإعالم وتعليم وجهاد، وعالقة الدولة امل�سلمة بغريها من الدول وغري  امل�سلمة الدولة 4-نظام
ذلك.

َب قوٌم من امل�سركني من تعليم النبي  لأ�سحابه كلَّ �سيء من الأحكام والآداب وال�سلوك، فعابوا ذلك على اأ�سحاب  وقد تعجَّ
َراَءَة!  النبي ، فعن �َسْلَماَن الفار�سي  قال: ِقيَل له )ويف لفظ: قال لنا امْلُ�ْسِرُكوَن( قد َعلََّمُكْم َنِبيُُّكْم  ُكلَّ �َسْيٍء حتى اخْلِ
ْن َن�ْسَتْنِجَي ِباأََقلَّ من َثالَثِة اأَْحَجاٍر،  قال: فقال: اأََجْل،»لقد َنَهاَنا اأَْن َن�ْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة ِلَغاِئٍط اأو َبْوٍل، اأو اأَْن َن�ْسَتْنِجَي ِباْلَيِمنِي، اأو اأَ

اأو اأَْن َن�ْسَتْنِجَي ِبَرِجيٍع اأو ِبَعْظٍم«.)4(    

اخلا�سية الرابعة: عمومه لكل جن�س، و�سالحيته لكل زمان ومكان

اأتى الفقه الإ�سالمي ليحكم حياة النا�س جميعا يف كل زمان ومكان، ولكل جن�س من الأجنا�س، فهو مل ياأت لع�سر دون ع�سر، 
ول ملكان دون مكان، ول جلن�س دون جن�س، بل يدخل يف اأحكامه الأبي�س والأ�سود، والعربي والعجمي، وال�سرقي، والغربي، جاءت 
اأحكامه وت�سريعاته للنا�س جميًعا على اختالف اأجنا�سهم واألوانهم، وتباين عاداتهم وتقاليدهم وم�ساربهم، واختالف اأ�سولهم 

وتواريخهم، قال اهلل تعالى:

زب ، وقال:  رب]الأعراف: 158 زب
)1( رواه البخاري برقم )26٩7(، وم�سلم برقم )1718(،ولفظه: ما لي�س منه.

)2( رواه م�سلم برقم )1718(، وذكره البخاري معلًقا جمزوًما به.
)3( الإحكام لبن حزم 58/6، والعت�سام لل�ساطبي 535/2.

)4( رواه م�سلم برقم)262(، وما بني قو�سني من رواية اأخرى له يف املو�سع نف�سه.
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، وعن َجاِبِر بِن عبِداهلِل-- اأَنَّ النبي  رب]�سباأ: 28
ًة، َوُبِعْثُت   قال:»اأُْعِطيُت َخْم�ًسا مل ُيْعَطُهنَّ اأََحٌد)من الأَْنِبَياِء( َقْبِلي«، وذَكَر من ذلك: »وكان النبيُّ ُيْبَعُث اإلى َقْوِمِه َخا�سَّ

ًة « )1(     اإلى النا�س َعامَّ

اخلا�سية اخلام�سة: الثبات واال�ستقرار

للتعديل والتغيري كلما تغريت الظروف  ا�سُتِمدَّ منها، فهو غري خا�سع  التي  الفقه الإ�سالمي ثابت م�ستقر بثبات الأ�سول 
وتبدلت احلاجات، كما هو احلال يف جميع القوانني والأنظمة التي ي�سعها النا�س، قال اهلل تعالى: زب 

، وقال عن كتابه الكرمي الذي هو الأ�سل  رب ]الأنعام: 115
رب.  الأول الذي ُي�ستمد منه الفقه الإ�سالمي:  زب 

]ف�سلت: 42 
و�سبب ثبات الت�سريع الإ�سالمي: 

1- اأنه من عند اهلل تعالى العامل باأحوال عباده اإلى يوم القيامة، فلذلك اأوجد لهم ت�سريًعا �ساحًلا اإلى يوم الدين.
2- اأن اهلل تعالى حفظ لنا اأ�سول هذا الت�سريع التي ُي�ستمد منها.

ع يف دللت الأدلة ال�سرعية، فمنها اأدلة عامة ت�سبه القواعد، ومنها اأدلة خا�سة. 3- اأن اهلل تعالى نوَّ
4- اأن اهلل تعالى جعل لنا اأ�سوًل وقواعد ل ميكن اأن تتغري، وينبني عليها ما ل يح�سى من الأحكام، فمن هذه القواعد:

اأ- ال�سدق ُخلٌق حممود يف جميع الأعمال والأقوال، والكذب خلق مرذول يف جميع الأعمال والأقوال.
ب- الأمر بالعدل، والنهُي عن الظلم بجميع �سوره واأ�سكاله.

ج- الأمر بالتعاون على اخلري، والنهُي عن التعاون على ال�سر.
د- الأمر ببذِل املعروف، والإح�ساِن اإلى الإن�سان واحليوان.

هـ- النهي عن الف�ساد بجميع �سوره واأ�سكاله.
و- النهي عن الإ�سراِر بالإن�سان واحليوان.  

)1( رواه البخاري برقم )335(، وم�سلم برقم )521(، والزيادة بني قو�سني من رواية البخاري.
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اخلا�سية ال�ساد�سة: التي�سري ورفع احلرج

الت�سريع الإ�سالمي مبنيٌّ على الي�سر ورفع احلرج من طريقني:
اأ- يف جميع ت�سريعاته، العامة واخلا�سة، ويف جميع الأبواب من الطهارة وال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج، ويف املعامالت 

، وقال تعالى: زب ]الحج: 78 رب والنكاح وغريها، قال تعالى:زب  

رب.]البقرة: 185
 اأن النبي  ُروا«.متفق عليه )1(، وعن اأبي ُهَرْيَرَة ُروا وَل ُتنفِّ ُروا، وب�سِّ ُروا وَل ُتع�سِّ وعن اأن�س  اأن النبي  قال: »َي�سِّ

يَن اأََحٌد اإل َغَلَبُه« )2(. يَن ُي�ْسٌر، َوَلْن ُي�َسادَّ الدِّ قال: »اإِنَّ الدِّ
ومن نعم اهلل تعالى على هذه ال�سريعة الإ�سالمية اأن جعل ر�سالتها حنيفية و�سمحة؛ كما يف حديث عائ�سة  اأن النبي  قال: 
»اإينِّ اأُر�سلُت بحنيفيٍة �َسْمحة«)3(، فهي حنيفية يف التوحيد، �سمحة يف العمل، ل اإ�سر فيها ول اأغالل كما كان عليه احلال يف الأمم 

رب ال�سالفة، وقد و�سف اهلل تعالى نبيه  يف التوراة والإجنيل بقوله: زب
، قال ابن كثري رحمه اهلل تعالى يف تف�سري هذه الآية: اأي اأنه جاء بالتي�سري وال�سماحة.. وقد كانت الأمم  ]الأعراف: 157

لها لهم. )4( ع اهلل على هذه الأمة اأمورها و�سهَّ التي قبلنا يف �سرائعهم �سيق عليهم، فو�سَّ
ب- يف الأمور العار�سة، فمتى َعَر�َس للم�سلم عار�س من العوار�س يحتاج فيه اإلى التي�سري فاإن ال�سريعة تاأتي له مبزيد 

من التي�سري، وذلك يف اأحوال كثرية، كاملر�س وال�سفر والن�سيان واجلهل، وغري ذلك.

اخلا�سية ال�سابعة: موافقة الفطرة االإن�سانية

قال اهلل تعالى: زب   
. ]الروم: 3٠   رب

)1( رواه البخاري برقم )6٩(، وم�سلم برقم )1734(.
)2( رواه البخاري برقم)3٩(.

التعليق  اإ�سناده ح�سن)تغليق  وال�سخاوي:  ابن حجر  قال احلافظ  رقم )254(،  م�سنده  واحلميدي يف  رقم )24855(،  اأحمد  رواه   )3(
43/2( املقا�سد احل�سنة رقم )214(، وقد روي عن غري واحد من ال�سحابة  بطرق خمتلفة يف اأكثها �سعف.

)4( تف�سري القراآن العظيم 3 / 488،48٩.
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�َساِنِه، َكَمَثِل  جِّ َراِنِه، اأو مُيَ َداِنِه، اأو ُيَن�سِّ وعن اأبي ُهَرْيَرَة  قال: قال النبي : »ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد على اْلِفْطَرِة، َفاأََبَواُه ُيَهوِّ
اْلَبِهيَمِة ُتْنَتُج اْلَبِهيَمَة هل َتَرى فيها َجْدَعاَء؟« )1(    

فكل ما �سرعه اهلل لنا من الدين يف العبادات واملعامالت والواجبات واملحرمات .. موافق للفطرة.
اأما القوانني الو�سعية: ففيها الكثري مما يخالف الفطرة، مثل: ال�سيوعية؛ فهي متنع التملك الفردي فامللك م�ساع بني 

النا�س ل اأحد ميلك بيتًا ول طعامًا ول م�سنعًا ول مزرعة، وهذا م�سادم ملا فطر اهلل عليه بني اآدم من حب التملك.
ومثال اآخر: دعوى م�ساواة املراأة بالرجل، فقد جاءت ال�سريعة بالعدل بني الرجل واملراأة يف احلقوق والواجبات، ومل تاأمر 
بامل�ساواة بينهما، فالعدل يختلف عن امل�ساواة، فاأمرت ال�سريعة بامل�ساواة مع مراعاة الختالفات البدنية والنف�سية لهما، 

فال�سرع جاء مبا يوافق فطرة الرجل واملراأة، ويحفظ حقهما جميعا.

هل ميكن اأن يكون للقوانني الو�سعية خ�سائ�س تتوافق مع خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي التي در�ستها؟
بالتعاون مع جمموعتك ناق�س هذا ال�سوؤال، واكتب ما تو�سلت اإليه. 

)1( رواه البخاري برقم )1385(، وم�سلم برقم )2658(.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

ف``ك``رف``ك``ر
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خ�صائ�ض الت�صريع يف العباداتخ�صائ�ض الت�صريع يف العبادات

للت�سريع الإ�سالمي يف العبادات خ�سائ�س عظيمة متيزه عن غريه، وهذه اخل�سائ�س م�ستمدة من خ�سائ�س الت�سريع 
الإ�سالمي العامة؛ لأن اأحكام العبادات جزء من ال�سريعة الإ�سالمية، ومن اأهم هذه اخل�سائ�س ما ياأتي:

اخلا�سية االأوىل: بناء العبادات كلها على الإخال�س هلل تعالى وتوحيده، وتنقيتها من جميع �سوائب ال�سرك الظاهر 

واخلفّي، قال اهلل تعالى: زب
. ]البينة: 5   رب

وكل عمل بناوؤه على ال�سرك فاإن اهلل تعالى ل يقبله، فعن اأبي ُهَرْيَرَة  قال: قال ر�سول اهلِل : »قال اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: 
ي َتَرْكُتُه َو�ِسْرَكُه«.)1( ْرِك، من َعِمَل َعَماًل اأَ�ْسَرَك فيه َمِعي َغرْيِ َرَكاِء عن ال�سِّ اأنا اأَْغَنى ال�سُّ

بناء جميع العبادات على ثالث دعائم اأ�سا�سية هي: احلب، واخلوف، والرجاء: اخلا�سية الثانية:

زب تعالى:  قال  ثوابه،  ورجاًء يف  وخوًفا من عقابه،  له،  ا  تعالى حبًّ يعبد اهلل  فامل�سلم 

 N Mزب تعالى:  اهلل  وقال   ، 16 رب]ال�سجدة: 
. Z Y XW V U T S R Q P O ] \ [رب]البقرة: 165

دة بحدود ال�سرع: اأن العبادات يف الفقه الإ�سالمي حمدَّ اخلا�سية الثالثة:

فالأ�سل يف العبادات التوقيف ومتابعة النبيِّ  فيما �سرعه فيها، وذلك يف �ستة اأ�سياء هي:
3- عددها. 2- �سفتها.    1- جن�سها.   
6- �سببها.  5- مو�سعها.    4- زمنها.   

ده ال�سرع يف جن�س العبادة نف�سها، فال ي�سرع اإل ما �سرعه اهلل تعالى ور�سوله ، ول يف �سفتها  فال يجوز جماوزة ما حدَّ
التي وردت يف ال�سرع، اأو َعَدِدَها اإذا كان لها عدد، اأو َزَمِنَها اإذا كان لها زمن، اأو مو�سعها اإذا كان لها مو�سع معني، 

زب مٌة، قال تعالى:  اأو �سببها اإذا كان لها �سبب معني، وتغيري ذلك بدعٌة حمرَّ
. رب]ال�سورى: 21

«.)2(، ويف رواية: »من َعِمَل َعَماًل  وعن عائ�سة  قالت: قال ر�سول اهلل : »من اأَْحَدَث يف اأَْمِرَنا هذا ما لي�س فيه َفُهَو َردٌّ
)3(.» لي�س عليه اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ
)1( رواه م�سلم برقم )2٩85(.
)2( تقدم تخريجه �س )11(.
)3( تقدم تخريجه �س)11(.

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U1-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U1-L2.png

خصائص التشريع في العبادات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-خصائص التشريع اإلسالمي ومميزاته

االختياري

الثانوية مقررات
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اخلا�سية الرابعة: تنوُّع العبادات التي حث عليها ال�سرع واأتى بها تنوُّعًا كثريًا يف ذاتها، فمنها:

1- عبادات قلبية كالتفكر يف اآلء اهلل تعالى وخملوقاته، و ........................
 2- عبادات ِل�َساِنيَّة كذكر اهلل تعالى، و ........................

3- عبادات عملية كال�سالة، و ...........................
4- عبادات ماِليَّة كالزكاة، و ...........................

كما اإنها متنوعة يف اأحكامها، فمنها: ما هو فر�س، ومنها ما هو نفل، والنفل اأي�سًا درجات، فمنه موؤكد ومنه غري موؤكد.
 وهذا التنوع يف حقائقها و�سفاتها واأحكامها مما يدفع للعمل بها، ويطرد ال�ساآمة ِمْن ُمالزمِة نوٍع منها، كما اإن فيه جماًل 
لكل �سخ�س ليختار ما ينا�سبه منها ِلُيْكِثَ منه، فمن النا�س من ُيفتح له يف ال�سالة، ومن النا�س من ُيفتح له يف ال�سيام، 
ومنهم من ُيفتح له يف الذكر، ومنهم من ُيفتح له يف قراءة القراآن، اأو يف طلب العلم، وكل منهم على خري مادام مل يرتك 
�سيًئا مما اأوجبه اهلل تعالى عليه، ولذلك تعددت اإجابات النبي  ملن كان ي�ساأله عن اأف�سل الأعمال، وما ذلك اإل لتنوع 

النا�س والأحوال.

اخلا�سية اخلام�سة: بناء العبادات كلها على التو�سط والعتدال، وترك الغلو والتفريط:

ُدوا َوَقاِرُبوا َواأَْب�ِسُروا«.)1( يَن اأََحٌد اإل َغَلَبُه، َف�َسدِّ يَن ُي�ْسٌر، َوَلْن ُي�َسادَّ الدِّ  فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبي  قال: »اإِنَّ الدِّ
ُه اأَْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم الُغُلوُّ يف  يِن؛ فاإِنَّ اُكْم والُغُلوَّ يف الدِّ وعن ابن عبا�س  قال: قاَل ر�سوُل اهلل : »َيا اأَيَُّها النا�ُس، اإيَّ

يِن«.)2( الدِّ

)1( تقدم تخريجه �س)13(.
)2( رواه ابن ماجة برقم )3٠2٩(.
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العبادات يف الت�سريع الإ�سالمي لها ثمرة عظيمة يف الدنيا والآخرة: اخلا�سية ال�ساد�سة:

 ففي الآخرة: ر�سى اهلل تعالى، ودخول اجلنة.
ويف الدنيا لها ثمار كثرية منها: 

ة اأوقاته حني يوؤدي اأي عبادة من العبادات. 1- ارتباط امل�سلم بربه يف عامَّ
2- طماأنينة القلب وراحته وان�سراحه باأداء العبادة.

3- ح�سول ال�سعادة بفعل الطاعات.
4- زوال الهم والغّم وتفريج الكربات.

5- ال�سعور بالأخوة والتكافل كما يحدث يف الجتماع لل�سلوات باأنواعها، ودفع الزكاة للمحتاجني.
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خ�صائ�ض الت�صريع يف املعامالتخ�صائ�ض الت�صريع يف املعامالت

للت�سريع الإ�سالمي يف املعامالت خ�سائ�س عظيمة متيزه عن غريه، وهذه اخل�سائ�س م�ستمدة من خ�سائ�س الت�سريع 
الإ�سالمي العامة؛ لأن اأحكام املعامالت جزء من ال�سريعة الإ�سالمية، ومن اأهم هذه اخل�سائ�س ما ياأتي:

انيُة امل�سدر: اأحكام املعامالت ال�سرعية ربَّ اخلا�سية االأوىل:

رُّ بهم، فلم مينع اإل ما ي�سر بهم اإن عاجاًل اأو اآجاًل، ومل ي�سرع اإل ما فيه   فهي من خالق الب�سر العامل مبا ي�سلحهم وُي�سِ
�سالحهم اإن عاجاًل اأو اآجاًل، كما اإنها مبنية على العدل الكامل فال ميل فيها لأحد على ح�ساب اآخر، ول لفئة على ح�ساب 

اأخرى، وقائمة على املوازنة بني م�سلحة الفرد وم�سلحة اجلماعة.

الوجه  على  عملها  فمن  ين،  الدِّ من  يتجزاأ  ل  جزء  وترًكا  فعاًل  ال�سرعية  املعامالت  اأحكام  تطبيق  الثانية: اخلا�سية 

واإميانه،  دينه  نق�سان  من  فذلك  فيها  خالف  ومن  وخ�سيته،  تعالى  هلل  ومراقبته  واإميانه،  دينه  متام  من  فذلك  امل�سروع 
و�سعف مراقبته هلل تعالى وخ�سيته، فلي�ست الرقابة يف النظام ال�سرعي للمعامالت مقت�سرًة على املراقبة التي م�سدرها 
القلب، حيث  النابعة من  الأ�سا�س فيها املراقبة  الدنيوي، بل  ال�سلطة احلاكمة، ولي�س اجلزاء فيها مقت�سًرا على اجلزاء 

يراقب العبد ربه تعالى فيح�سن يف عمله ويتقنه، وهذا من اأعظم الدواعي لن�سباط النا�س يف تطبيق هذه الأحكام.

اخلا�سية الثالثة: جميع املعامالت يف الفقه الإ�سالمي مبنية على مراعاة ِدعامتني اأ�سا�سيتني هما:

1- احلث على الأخالق الفا�سلة، وال�سفات احلميدة، كال�سدق والعدل والبيان والو�سوح والن�سيحة.
2- التنفري من الأخالق ال�سيئة، كالكذب والغ�س والتدلي�س والظلم واخلديعة والتالعب وكتمان العيوب.

اخلا�سية الرابعة: اأحكام املعامالت جزء ل يتجزاأ من ال�سريعة، ويرتتب على ذلك اأمور:

1- اأن هذه الأحكام من�سجمة ومتفقة مع بقية الأحكام ال�سرعية، فال تعار�س بينها بوجه من الوجوه، بل بع�سها يكمل 
ا، فال تناق�س ول ف�سل بني الدين واملعامالت. بع�سً

2- اأن التزام امل�سلم يف بيعه و�سرائه واإجارته وجميع تعامالته مبقت�سى �سريعة اهلل تعالى فعاًل وترًكا، هو نوع من العبادة والطاعة 
هلل تعالى، وهكذا التزام الواجبات وال�سروط املرتتبة على التعاقد، وهو يحقق بذلك عبادة اهلل تعالى مبعناها ال�سامل.

3- اأن اتباع �سرع اهلل تعالى يف املعامالت هو من توحيد العبادة كاتباع �سرعه يف �سائر العبادات من �سالة و�سوم وغريهما؛ 
فكما يجب اللتزام بفعل ال�سالة، والتوبة من تركها، يجب التزام املعامالت املباحة، وجتب التوبة من املعامالت املحرمة 

كالغ�س والتدلي�س وغريهما.
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خصائص التشريع في المعامالت
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ع على النا�س باإباحة كل ما فيه م�سلحة حم�سة اأو راجحة، و�سرع لهم كلَّ ما فيه  اأن ال�سرع و�سَّ اخلا�سية اخلام�سة:

خري وزيادة يف راحتهم وطماأنينتهم يف معامالتهم املالية، فمن ذلك:
1- اإباحة التبايع يف كل مال �سرر فيه ول مف�سدة.

2- اإباحة العقود التي فيها م�سلحة للنا�س مثل: الإجارة، واجلعالة، والوكالة، وال�سركات باأنواعها.
لم، وبيع الُعربون واملزايدة والتق�سيط. 3- اإباحة كثري من العقود امل�سّماة ملا فيها من امل�سلحة، مثل: ال�سَّ

4-م�سروعية كلِّ ما فيه �سمان حلقوق النا�س وحفظ لها، مثل: الرهن، والإ�سهاد، وال�سمان، والكفالة.
5- م�سروعية كل ما فيه تعاون على اخلري، وتاأليف لقلوب النا�س، وتي�سري عليهم، مثل: القر�س، والعاريَّة.

6- م�سروعية كل ما فيه م�سلحة للمتعاقدين، مثل: الإقالة واخليار.

اخلا�سية ال�ساد�سة: اأن ال�سرع راعى ما فيه �سيانة للنا�س من الوقوع يف املاآثم، فمنع من كل ما فيه مف�سدة توؤثر يف 

الفرد اأو على اجلماعة، ومن ذلك:
1- ترمي كلِّ ما يت�سمن ظلم النا�س، واأكل اأموالهم بالباطل، مثل: الربا والغ�سب، والحتكار.

2- ترمي كلِّ ما يت�سمن اأكل املال بغري عمل ول َكدx ول تعب، ول عمل نافع مثمر، مثل: القمار، والربا واأخذ العو�س 
على امل�سابقات املمنوعة وغري النافعة.

3- ترمي كلِّ معاملة يغلب فيها اجلهالة والغرر، مثل: بيع ال�سخ�س ما ل ميلكه، وبيع ال�سيء املجهول، وبيع ما يف بطون الأنعام، 
وبيع الثمر قبل ظهور �سالحه.

4- ترمي كل ما ي�سغل عن طاعة اهلل تعالى، مثل: البيع بعد نداء اجلمعة الثاين، اأو داخل امل�ساجد.
5- ترمي كلِّ ما فيه �سرر على امل�سلمني يف دينهم ودنياهم، اأو ن�سر للف�ساد والرذيلة مثل: بيع املحرمات.

6- ترمي كلِّ ما يتو�سل به اإلى احلرام مبا�سرة اأو عن طريق احليلة، مثل: بيع الِعْينة.
7- ترمي كلِّ ما يورث العداوة والأحقاد بني امل�سلمني اأو يوغر �سدورهم على بع�سهم، مثل: بيع الرجل على بيع اأخيه.

اخلا�سية ال�سابعة: جاءت ال�سريعة الإ�سالمية باحرتام ال�سروط، واإيجاب الوفاء بالعقود والتزامها، وهذا مما ي�سيع 

الأمن والثقة بني النا�س، ويجنبهم كثريًا من امل�ساكل التي تنتج من عدم التزام ذلك، قال اهلل تعالى: زب
رب.]المائدة: 1

اخلا�سية الثامنة: اأن الأ�سل يف جميع املعامالت الإباحة فال يحرم منها �سيء اإل بدليل �سرعي، وهذا فيه من التو�سعة 

زب      رب   على امل�سلمني ورفع احلرج عنهم وال�سيق ما ل يخفى، قال اهلل تعالى:
ا.  ا اأو عامًّ ا �سرعيًّا خا�سًّ ، فكل معاملة مباحة ما مل تعار�س ن�سًّ ]البقرة: 2٩
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خ�صائ�ض الت�صريع يف االأ�صرةخ�صائ�ض الت�صريع يف االأ�صرة

للت�سريع الإ�سالمي يف الأ�سرة خ�سائ�س عظيمة متيزه عن غريه، وهذه اخل�سائ�س م�ستمدة من خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي 
العامة؛ لأن اأحكام الأ�سرة جزء من ال�سريعة الإ�سالمية، ومن اأهم هذه اخل�سائ�س ما ياأتي:

اخلا�سية االأوىل: للزواج يف الإ�سالم اأهداف نبيلة وا�سحة �سامية ل تتحقق اإل به، وهذه الأهداف مرتبطة بالغاية 

التي هي اأ�سمى الغايات، وهي عبادة اهلل تعالى وحده ل �سريك له، فامل�سلم حينما يتزوج هو يف احلقيقة ي�ستجيب لأمر 
ن نف�سه من احلرام، ومن اأهم اأهداف الزواج: ال�سرع له بذلك، ويح�سِّ

1- اأنه الطريق الأ�سا�سي املباح حل�سول اللذة وال�سهوة الفطرية التي جعلها اهلل تعالى يف الرجال والن�ساء.
2- اأنه الطريق املباح لتح�سيل الولد.

3- اأنه الطريق لتكوين الأ�سرة الهادئة امل�ستقرة.  

بناء العالقة الزوجية على اأمور اأ�سا�سية من اأهمها:  اخلا�سية الثانية:

زب  ــى:  ــال ــع ت ــال اهلل  ــ ق كــمــا  والـــرحـــمـــة،  1-املـــــــودة 
، فباملودة يح�سل للزوجني  ]الروم: 21     رب

ال�سكن والراحة والطماأنينة يف عالقتهما، ويخيم على الأ�سرة جو من الألفة واملحبة، وبالرحمة بينهما يتعاطفان.
2- عدم تنا�سي النواحي الإيجابية واملحا�سن املبذولة لكل واحد من الزوجني، والتغا�سي عن الزلت التي ل بد اأن تقع من 
كل واحد منهما جُتاه الآخر، فعن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل : »ل َيْفَرْك ُموؤِْمٌن موؤمنًة، اإن َكِرَه منها ُخُلًقا 
ها؛ لأنه اإن َوَجد فيها ُخُلًقا ُيكره َوَجد  ر�سي منها اآَخَر«)1(، قال النووي: الَفْرك: الُبغ�س، وهذا نهي، اأي: ينبغي اأن ل يبغ�سَ
نٌة، اأو جميلٌة، اأو عفيفٌة، اأو رفيقٌة به، اأو نحو ذلك)2(، وبهذه الروح  ها ديِّ فيها ُخُلًقا مر�سًيا؛ باأن تكون �سر�سَة اخُللق لكنَّ

يتجاوز الزوجان امل�ساكل التي قد تطراأ عليهما، ويح�سنان التعامل مع كل الظروف، ويح�سالن ال�سعادة الزوجية.

ُتبنى الأ�سرة على وجود حقوق وم�سوؤولية م�سرتكة يف الأ�سرة بني الزوجني مًعا، وبينهما وبني الأولد، فلكلِّ  اخلا�سية الثالثة:

واحٍد منهم حقوقه، وعليه واجباته جُتاه الآخر، وال�سرع ياأمر باأداء هذه احلقوق ويجزي عليها، وينهى عن ت�سييعها ويعاقب 

)1( رواه م�سلم برقم)146٩(.
)2( �سرح النووي على �سحيح م�سلم 58/1٠ احلديث رقم: )146٩( بت�سرف ي�سري.
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خصائص التشريع في األسرة
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، وقال تعالى: زب رب]البقرة: 228 زب  التفريط فيها، قال تعالى:  على 

، وعن َعْبَد اهلِل بن ُعَمَر  قال: �سمعت َر�ُسوَل اهلِل  يقول:» ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم م�سوؤول عن  رب]الن�ساء: 1٩
ِتِه، َوامْلَْراأَُة َراِعَيٌة يف َبْيِت َزْوِجَها وم�سوؤولة عن  ُجُل َراٍع يف اأَْهِلِه وهو م�سوؤول عن َرِعيَّ ِتِه، َوالرَّ ِتِه، اْلإَِماُم َراٍع وم�سوؤول عن َرِعيَّ َرِعيَّ
ُجُل َراٍع يف َماِل  ِتِه«، قال ابن عمر : َوَح�ِسْبُت اأَْن قد قال النبي : »َوالرَّ ِدِه وم�سوؤول عن َرِعيَّ اِدُم َراٍع يف َماِل �َسيِّ ِتَها، َواخْلَ َرِعيَّ

ِتِه«.)1(    ِتِه، َوُكلُُّكْم َراٍع وم�سوؤول عن َرِعيَّ اأبيه وم�سوؤول عن َرِعيَّ

الت�سريع الإ�سالمي يحث على التعاون بني الزوجني وجميع الأ�سرة، وعلى بذل الحرتام بينهم، قال  اخلا�سية الرابعة:

زب  تعالى:  اهلل 
 : قال: قال ر�سول اهلِل  وعن اأبي ُهَرْيَرَة ،   رب]التحريم: 6
َح يف َوْجِهَها امْلَاَء، َوَرِحَم اهلل اْمَراأًَة َقاَمْت ِمَن  لَّْت، َفاإِْن اأََبْت َن�سَ لَّى، َواأَْيَقَظ اْمَراأََتُه َف�سَ »َرِحَم اهلل َرُجاًل قام ِمَن اللَّْيِل َف�سَ

َحْت يف َوْجِهِه امْلَاَء« )2(، ومن اأعظم ما يجب احرتامه من احلقوق: لَّى، َفاإِْن اأََبى َن�سَ لَّْت، َواأَْيَقَظْت َزْوَجَها َف�سَ اللَّْيِل َف�سَ
1- ال�سروط التي بني الزوجني فال يحل التفريط فيها، لأن كل واحد منهما مل ير�س بذل نف�سه لالآخر ول العي�س معه اإل 
ُروِط اأَْن ُتوُفوا ِبِه: ما ا�ْسَتْحَلْلُتْم  (اأََحّق ال�سُّ وفق هذه ال�سروط، فعن ُعْقَبَة بِن َعاِمٍر  قال: قال ر�سول اهلِل : »)اإِنَّ

ِبِه اْلُفُروَج«. )3(
ْدِريَّ  قال: قال ر�سوُل اهلِل : »اإِنَّ من  2- املحافظة على الأ�سرار الزوجية والعالقات اخلا�سة، فعن اأبي �َسِعيٍد اخْلُ

َها«.)4(     ي اإليه، ُثمَّ َيْن�ُسُر �ِسرَّ ِتِه، َوُتْف�سِ ي اإلى اْمَراأَ ُجَل ُيْف�سِ اأَ�َسرِّ النا�س ِعْنَد اهلِل َمْنِزَلًة يوم اْلِقَياَمِة: الرَّ

جميع  ويف  النواحي  جميع  من  هانئة  هادئة  تكون  اأن  يلزم  ل  الزوجية  احلياة  اأن  الزوجني  اإفهام  اخلام�سة: اخلا�سية 

الأوقات، بل ل بد اأن يكون فيها نوع من التق�سري والتنغي�س؛ لأن هذه هي الطبيعة الب�سرية؛ ل ميكن اأن يعي�س الإن�سان يف 
�سفاء دائم، ومع وجود هذا فاحلياة الزوجية ميكن اأن ت�ستمر، وتل امل�سكالت بطرق منها:

َلٍع،  ُهنَّ ُخِلْقَن من �سِ ا، َفاإِنَّ �َساِء َخرْيً وا ِبالنِّ 1- التغافل عن بع�س الأخطاء، فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبي  قال: »ا�ْسَتْو�سُ

)1( رواه البخاري برقم)8٩3(، وم�سلم برقم )182٩(. 
واأبو داود برقم )13٠8(، والن�سائي برقم )161٠(، وابن ماجه برقم )1336(، و�سححه ابن خزمية  اأحمد رقم )74٠4(،  )2( رواه 
)1148(، وابن حبان )2567(، وقال احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني رقم )1164(:�سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه، 
و�سححه  �سحيح،  اإ�سناده   :1781/1 الأ�سفار  حمل  عن  املغني  والعراقي   )4٩/4 املجموع   ،587/1 الأحكام  )خال�سة  النووي  وقال 

الألباين يف �سحيح اجلامع )34٩4(، و�سحيح اأبي داود رقم )13٠8(.
)3( رواه البخاري برقم )2721(، وم�سلم برقم )1418(، والزيادة بني قو�سني من روايته.

)4( رواه م�سلم برقم )1437(.
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ا«، ويف  �َساِء َخرْيً وا ِبالنِّ ْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َك�َسْرَتُه، َواإِْن َتَرْكَتُه مل َيَزْل اأَْعَوَج َفا�ْسَتْو�سُ َلِع اأَْعاَلُه، َفاإِ َواإِنَّ اأَْعَوَج �َسْيٍء يف ال�سِّ
لفظ: »َوَك�ْسُرَها َطالُقَها« متفق عليه.)1(

لح، ومنه: التنازل عن بع�س احلقوق، قال اهلل تعالى: زب 2- ال�سُّ

 . رب ]الن�ساء: 128

اخلا�سية ال�ساد�سة: التنفري من الطالق الذي به ف�سل احلياة الزوجية، ولي�س هو يف احلقيقة حالًّ لإ�سالح هذه احلياة 

َة،  اإمنا هو هروب منها واإعالن لف�سلها، فال يلجاأ اإليه اإل اإذا ا�ستع�ست جميع احللول املمكنة، فال�سرع مل مينع الطالق اأَْلَبتَّ
ومل يجعله اأمام حاكم اأو قا�س، كما اإنه جعل للطالق �سياًجا منيًعا فال ينبغي للزوج املبادرة اإليه، ول للزوجة املطالبة 
ًدا ل يجوز يف غريه، فال يجوز حال احلي�س  به، ما مل يكن هناك حاجة تدعو اإلى ذلك، ومنها اأنه جعل للطالق وقتًا حمدَّ
مثال، ثم لو وقع الطالق يف وقته فقد جعل للزوجني يف مدة العدة ُف�سحًة من الوقت للتاأمل والنظر، واأباح لهما الرتاجع 

لإعادة احلياة الزوجية لال�ستقرار والألفة.

اخلا�سية ال�سابعة: جعل ال�سرع للرجل الِقوامة على املراأة باملعروف، وهذا اأدعى ل�ستمرار احلياة الزوجية، فاإن 

الأ�سرة ل بد لها من واٍل يتولها حتى ت�سري ال�سفينة اإلى بر الأمان، واأَمره بالرفق بها واأو�ساه بها خرًيا، ثم اأمر املراأة 
بطاعته يف املعروف، كلُّ هذا لت�ستمر احلياة الزوجية على اأح�سن حال، ولأجل ِقوامته على الأ�سرة اأمره مبراعاة م�سوؤوليته 

عليها، والقيام برعايتها والنفقة عليها واحلفاظ عليها مما ي�سينها ويبعدها عن طريق ربها، كما قال تعالى: زب
وقال:   ، 34 ]الن�ساء:  رب 

 . رب ]التحريم: 6 زب   

اخلا�سية الثامنة: اإلزام كل واحد من الزوجني بذل نف�سه لالآخر لق�ساء متعته التي ل تنق�سي اإل به، كما يجب على 

 كل منهما �سيانة حق الآخر يف الفرا�س، فال يحل لأحدهما فعل الفاح�سة، ويف ذلك اأداٌء حلق اهلل تعالى وحق الزوج.
وِفْعُل الفاح�سَة خيانٌة هلل تعالى، وخيانٌة من كل واحٍد من الزوجني ل�ساحبه، وهو ُمف�سٌد للحياة الزوجية من وجوه عديدة، منها: 
اكتفاء اأحدهما بغري �ساحبه، ومنها: اإف�ساد فرا�سه عليه، ومنها: ن�سوء امل�ساكل الأ�سرية التي تقو�س احلياة الزوجية، ومنها: 
اإدخال الأمرا�س الفتاكة على الأ�سرة، ومنها: اإدخال املراأة على زوجها من الولد ما لي�س له افرتاء عليه، وغري ذلك من املفا�سد 

. دُّ التي ل ُتَ

)1( رواه البخاري برقم)3331(، وم�سلم برقم )1468(.
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خ�صائ�ض الت�صريع يف ا÷ناياتخ�صائ�ض الت�صريع يف ا÷نايات

للت�سريع الإ�سالمي يف اجلنايات خ�سائ�س عظيمة متيزه عن غريه، وهذه اخل�سائ�س م�ستمدة من خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي 
العامة؛ لأن اأحكام اجلنايات جزء من ال�سريعة الإ�سالمية، ومن اأهم هذه اخل�سائ�س ما ياأتي:

رُّ بهم، فهو  الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم ربَّاينُّ امل�سدر، فهو من خالق الب�سر العامل مبا ي�سلحهم اأو ُي�سِ اخلا�سية االأوىل:

مبني على العدل الكامل فال ميل فيه للجاين على ح�ساب املجني عليه، ول للمجني عليه على ح�ساب اجلاين، ول لالأغنياء على 
ح�ساب الفقراء، ول للفقراء على ح�ساب الأغنياء، فلي�س فيه حيف ول ظلم على اأحد مطلًقا، بل كله عدل و�سدق، مع قيامه على 

املوازنة بني م�سلحة الفرد وم�سلحة اجلماعة.

ين، فالمتناع من اجلنايات والبعد عنها باأنواعها دين  تطبيق اأحكام اجلنايات جزء ل يتجزاأ من الدِّ اخلا�سية الثانية: 

يدين به املرء لربه جل وعال، ويراقبه فيه، فال�سريعة الإ�سالمية تربي الفرد على المتناع عن اجلرمية اأينما كان، ومهما كانت 
الأ�سباب واملربرات، والرقابة يف النظام اجلنائي الإ�سالمي لي�ست مقت�سرًة على املراقبة التي م�سدرها ال�سلطة احلاكمة، ولي�س 
اجلزاء فيها مقت�سًرا على العقوبات الرادعة، بل الأ�سا�س فيها املراقبة الداخلية النابعة من القلب، حيث يراقب العبد ربه تعالى 
فيتجنب اجلرمية باأنواعها، وهذا من اأعظم الدواعي لقلَّة اجلرمية يف املجتمع الإ�سالمي املتم�سك بدين اهلل تعالى. كما اإن احلكم 

على اجلاين وتطبيقه خا�سع ملراقبة اهلل تعالى فال حيف فيه ول ظلم، ول جماوزة فيه حلدود اهلل تعالى. 

اخلا�سية الثالثة: الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم مبني على منع اجلرمية والوقاية منها قبل حدوثها، وذلك من خالل عدة 

طرق منها: 
1-تربية الفرد واملجتمع على خ�سال اخلري، وترهيبه من خ�سال ال�سر، والرتبية على اأخذ احلقوق واأداء الواجبات، وعلى ح�سن 

اخللق، والبعد عن اأ�سحاب ال�سوء ومواقع الفÏ وال�سبهات.
2- الدعوة اإلى الأمر باملعروف والنهي عن املنكر لتقليل ال�سر وتوعية النا�س.

3- فتح الأبواب ال�سرعية التي جتعل الإن�سان يكتفي باحلالل عن مقارفة احلرام، كالدعوة اإلى الزواج واحلث على احلجاب للبعد 
عن جرميتي الزنا واللواط، وم�ساعدة املحتاج من خالل اإيجاب دفع الزكاة له، اأوالنفقة عليه من قريبه القادر؛ حتى ل يقع 

يف ال�سرقة.
اأو بعيد؛ كاملنع من اخللوة باملراأة الأجنبية لئال يقع الزنا،  اإلى ال�سر وتوقع فيه من قريب  4- اإغالق جميع الأبواب التي توؤدي 

وترمي الإ�سارة بال�سالح اأو احلديدة لأخيه امل�سلم لئال تقع جرمية القتل.
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رق تقلل اجلرميَة يف املجتمع الإ�سالمي اإلى حد كبري، ولهذا فاإن العقوبة يف الت�سريع الإ�سالمي هي يف احلقيقة اآخر   وهذه الطُّ
العالج، فعندما ل تنفع مع ال�سخ�س الرتبية، ويفوته الإ�سالح، تقع عليه العقوبة الرادعة له ولغريه.

اخلا�سية الرابعة: الأحكام اجلنائية تكت�سب احرتاًما من كل م�سلم لأنها جزء من الدين، وذلك يفيد يف اأمرين اأ�سا�سيَّني:

  الأول: انقياد امل�سلمني اإليها طواعية تديُّنا هلل تعالى، و�سواء يف ذلك ما يتعلق باجتناب املحرمات، كما ح�سل لل�سحابة 
عندما نزل ترمي اخلمر من ال�ستجابة لذلك والطاعة هلل تعالى ور�سوله ، اأو فيما يتعلق بتطبيق العقوبات على من ارتكب 

�سيئا من اجلرائم، اأو اخت�سم مع اأحد على حق من احلقوق، قال تعالى: زب
.     رب ]الن�ساء: 65
الثاين: ِر�سى املعاَقب بالعقوبة التي افرت�سها اهلل تعالى عليه جزاء اإجرامه يف الدنيا، وهذا يجعله ل يحمل احلقد على 
املجتمع ول على ال�سلطة التي تطبق عليه العقوبة؛ لأنه يعلم اأن هذا اجلزاء اإمنا هو من عند اهلل تعالى، وله فيه م�سلحة 
من تكفري ذنٍب اأو جناة من عقوبة الآخرة، اأو ا�ست�سالح له يف الدنيا، ومن هنا راأينا يف تاأريخ امل�سلمني من كان ياأتي اإلى 

احلاكم معرتًفا بذنبه، ومطاِلًبا له باإقامة احلد عليه اإرادًة لتطهري نف�سه مما وقعت فيه من اجلرمية.

اخلا�سية اخلام�سة: يفتح ال�سرع اأمام املجرم باًبا للتوبة يف الدنيا، وقد َترفع عنه التوبة اإقامة احلد كما يف حد 

احلرابة، كما يفتح له باًبا كبرًيا للعفو عنه من ِقبل الإمام اأحياًنا كما يف العقوبات التعزيرية وعقوبات احلق العام، ومن 
ِقبل �ساحب اجلناية اأو اأوليائه حيًنا اآخر كما يف عقوبات الِق�سا�س، وعقوبات احلدود قبل رفعها للحاكم، وكل هذا يفتح 
به من ا�ست�سالح نف�سه، وتعاي�سه مع جمتمعه تعاي�ًسا  اأمام املجرم باًبا من الرحمة والراأفة، وباًبا للرجوع عن الإجرام، ويقرِّ

�سليًما بعيًدا عن اجلرمية. 

اخلا�سية ال�ساد�سة: ل يرتك ال�سرع �ساحب اأي جرمية دون اأن يكون له عقوبة تنا�سبه، وذلك يفيد اأمرين:

دع، ويتمثل يف ردع اجلاين عن اإيقاع اجلناية، وردعه لو وقع فيها عن اإعادتها، كما يفيد ترهيَب غريه من  اأولهما: الرَّ

الوقوع يف اجلرمية.
ي  والتعدِّ الظلم  يف  يوقع  مما  باأنف�سهم،  العقوبات  لتطبيق  التدافَع  املجتمِع  جتنيب  يف  ويتمثل  التدافع،  عن  البعد  ثانيهما: 

والفو�سى. 



25

ه
ت

زا
مي

م
و

ي 
م

ال
�س

الإ
 ا

ع
ري

�س
لت

 ا
س

�
ائ

�س
خ

ه
ت

زا
مي

م
و

ي 
م

ال
�س

الإ
 ا

ع
ري

�س
لت

 ا
س

�
ائ

�س
خ

11

�س1  : ما املراد بقولنا يف خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي: »ربانية امل�سدر«؟
�س2  : على اأي خا�سية من خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي ن�ستدل بكل دليل من الأدلة الآتية:

رب . اأ- قال تعالى: زب
رب. ب- قال تعالى: زب

رب. ج- قال تعالى:  زب
رب . زب د- قال تعالى: 

�س3   : اأجب بعالمة )  ( اأمام العبارة ال�سحيحة، وبعالمة )  ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة، مع ت�سحيح اخلطاأ يف كل مما 
ياأتي:

.)       ( اأ- جاءت ال�سريعة الإ�سالمية لتنظم عالقة الإن�سان مع ربه دون النظر لغريها من العالقات  
.........................................................................................................................................

.)       ( ب- من اأ�سباب ثبات الت�سريع الإ�سالمي: ِحْفُظ اهلل تعالى لالأ�سول التي ُي�ستمد منها  
.........................................................................................................................................

.)       ( ج- من خ�سائ�س الت�سريع يف املعامالت: َجْعُل القوامة للرجل على املراأة   
.........................................................................................................................................

.)       ( د- الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم مبني على منع اجلرمية والوقاية منها قبل حدوثها  
.........................................................................................................................................

�س4 : جميع املعامالت يف الفقه الإ�سالمي مبنية على دعامتني اأ�سا�سيتني، فما هما؟
�س5   : الت�سريع الإ�سالمي ُيراعي منع كل ما فيه مف�سدة توؤثر على الفرد اأو على اجلماعة، اذكر مثالني من عندك على ذلك.
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 القواعد الفقهية القواعد الفقهية

يقول ال�سيخ عبدالرحمن بن �سعدي رحمه اهلل تعالى يف منظومة القواعد الفقهية:

ــوارد  فاحــر�ص علــى فهمـــك للقـــواعد ـــ ــش ــ� ــِة املــ�ــشــائــِل ال ـــ ــع ــام ج
ــــَقا  فرتتقي فـي العلـــم خيـــر مرتـــقى وتقتـــفي �شبــل الــذي قـــد ُوفِّ

تعريف القاعدة الفقهية:
ٌب من كلمتني؛ اأ�سبحتا عَلمًا على هذا العلم، و�سوف نبني – اإن �ساء اهلل تعالى- معنى كل  م�سطلح القواعد الفقهية مركَّ

لفظة منهما، ثم نبني املعنى املركب منهما كا�ْسٍم لهذا الِعْلم الذي بني اأيدينا.

اأواًل: تعريف القاعدة: 
زب       اأو معنويًّا كقواعد الدين، قال اهلل تعالى:  البيت،  يًّا كان مثل: قواعد  لغًة: الأ�سا�س، ح�سِّ القاعدة 

، وقال:  زب رب ]البقرة: 127
. رب ]النحل: 26

القاعدة ا�سطالًحا: حكم ُكلٌِّي ي�ستفاد منه اأحكاُم جزئياٍت كثرية.

ثانًيا: تعريف الِفْقه:
، ويقال:  ]الن�ساء: 78 زب  رب  الَفْهم، قال اهلل تعالى:  اللغة:  الِفْقه يف 

فالن ل يفقه �سيئا، يعني: ل يفهم.
والِفْقه ا�سطالًحا هو: معرفة الأحكام ال�سرعيِة العمليَّة، من اأدلتها التف�سيلية.

ثالًثا: تعريف القاعدة الفقهية
القاعدة الفقهية هي:حكم �سرعي فقهي اأْغَلِبّي، يوؤخذ منه اأحكاُم جزئياٍت كثرية.

فقولنا يف التعريف: حكم �سرعي، ُيخرج الأحكاَم والقواعَد غري ال�سرعية؛ مثُل: القواعِد النْحِوية.
وقولنا يف التعريف: فقهي، ُيخرج الأحكاَم والقواعَد ال�سرعية غري الفقهية؛ مثُل: القواعِد الأ�سولية، والقواعد العَقدّية 

مثُل: قواعِد الأ�سماء وال�سفات، وغريها.
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ٌة ولي�ست  التعريف: اأْغَلِبّي، ومل نعربِّ بالُكلِّي كما عربنا به يف تعريف القاعدة عموًما؛ لأن القواعَد الفقهيَة اأغلبيَّ يف وقولنا
ُكلِّية؛ وذلك لوجود ال�ستثناءات يف القواعد الفقهية بخالف غريها من القواعد، فالغالب عليها بقاُء ُكلِّياتها. )1(

فالقاعدة النْحوية:» الفاعل مرفوع « لي�س لها ا�ستثناء، واأما القواعُد الفقهيُة فكثري منها لها ا�ستثناءات.
الأ�سولية. والقاعدة الفقهية القاعدة بني الفرق

الفرق الرئي�س بني القواعد الفقهية والقواعد الأ�سولية: اأن القواعد الأ�سولية متعلقٌة بالدليل ال�سرعي، وكيف ُي�ستنبط احلكم 
منه، وبيان ذلك باملثال:

 ، رب]البقرة: 43 من قواعد الأ�سول:» الأمر للوجوب «، فاإذا ورد الدليل ال�سرعي باأمر كقوله تعالى: زب 
فهذا اأمر، والقاعدة الأ�سولية تقول:» الأمر للوجوب «، فاإذا طبقنا القاعدة على الن�س نتج عندنا حكم �سرعي هو: ال�سالة 

َل اإلى احلكم الوارد يف الآية. واجبٌة، فا�ستفدنا من القاعدة الأ�سولية التََّو�سُّ
الفقهية: فال َعالقَة لها با�ستنباط الأحكام من الأدلة، اإمنا َعالقتها بامل�سائل الفقهية املتعلِّقة بفعل املكلَّف،  القواعد اأما 

حيث ن�ستفيد منها ت�سيَل �سابٍط وقاعدٍة جتمع الأحكام الفقهيَة املت�سابهَة، وبيان ذلك باملثال:
كان «، ويدخل فيها �سور كثرية، مثل: من تو�ساأ و�سكَّ يف احلدث فالأ�سل  ما على كان ما بقاء من قواعد الفقه: » الأ�سل -
بقاء الطهارة، ومن اأحدث ثم �سك هل تو�ساأ، فالأ�سل عدم الطهارة، ومن وجبت عليه الزكاة و�سكَّ هل اأخرجها فالأ�سل بقاء 

ته، وهكذا، فال �ساأن للقاعدة الفقهية بالدليل، ول ا�ستنباط احلكم منه. الزكاة يف ذمَّ

)1( مثال ذلك: قاعدة:» اليقني ل يزول بال�سك « من فروعها:» البناء على اليقني اإذا ح�سل ال�سك « ومن اأمثلتها: من �سك يف عدد الركعات 

 بنى على اليقني، وي�ستثنى من ذلك ما اإذا ترجح عنده اأحد الأمرين فاإنه يعمل مبا ترجح عنده، وي�سجد لل�سهو حلديث ابن م�سعود

قال: قال : »اإذا �سكَّ اأحُدكم يف �سالته فليتحرَّ ال�سواَب فليتمَّ عليه، ثم ِلي�سلِّم، ثم ي�سجُد �سجدتني«. رواه البخاري برقم )4٠1(، 

وم�سلم برقم )572(.

.íمن القاعدتين االآتيتين قاعدة اأ�سولية،واأيهما قاعدة فقهية؟ مع التو�سي wاأي

1- النكرة يف �سياق النفي تعم.

نوع القاعدة: .......................................................................................................................................

التو�سيح: ............................................................................................................................................
2- ال ُين�سب ل�ساكâ قول.

نوع القاعدة: .......................................................................................................................................

التو�سيح: ............................................................................................................................................

ف``ك``رف``ك``ر
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اأهمية علم القواعد الفقهية
علم القواعد الفقهية له اأهمية كربى لطالب العلم، ويت�سح ذلك مبعرفة فوائد القواعد الفقهية، فاإنها:

1- ُتعنِي الفقيه على �سبط وحفظ كثري من م�سائل الفقه املت�سابهة.
2- ُتِعني الفقيه على معرفة مقا�سد الت�سريع وِحَكمه وحما�سن الدين.

ن لدى الفقيه َمَلَكًة فقهية ي�ستطيع بها ا�ستنباط الأحكام الفقهية للوقائع املتجددة، وذلك من خالل النظر يف  3- ُتَكوِّ
الأ�سباه والنظائر.

اأعد قراءة البيتني اللذين يف مقدمة الدر�س لتتعرف على ما ي�سريان اإليه من فوائد القواعد الفقهية.

القواعد الكÈى 

تعالى. اهلل �ساء اإن القواعد هذه من بيانl لكلu واحدة ياأتي وفيما

:»g , دYواb ¢ùمN IQالم�ش¡و iرÑية الك¡≤Øد الYال≥وا

ال≥اYدI الأو¤: الأمور مبقا�سدها. 

ال≥اYدI الثاfية: اليقني ل يزول بال�سك.

1

2

ال≥اYدI الثالثة: امل�سقة جتلب التي�سري.

ال�سرر يزال.  ال≥اYدI الراH©ة:

3

4

َمة. اأو قاعدة: الُعْرف. كَّ العادة حُمَ ال≥اYدI اÿامùشة:

5
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القاعدة االأولى: االأمور Ãقا�صدها

معنى القاعدة  
ال�سيء. فعل على والعزم النية واحد، وهو والق�سد د د، واملق�سَ مق�سَ لغة: جمع املقا�سد

تعالى.  تعبُّدًا هلل ال�سيء فعل على العزم ال�سرع: هو يف اأوالنية والق�سد
ِتِه؛ فتكون اأعماُله �سحيحًة اإذا كان الق�سُد �سحيًحا، وتكون فا�سدًة اإذا  القاعدة: اأن اأقواَل املكلَّف واأفعاَله تابعٌة ِلِنيَّ ومعنى

كان الق�سُد فا�سًدا.

اأمثلة القاعدة
النا�س؛ فهي ثناء لأجل اإياها اأعطاه مقبولة، ومن �سدقة فهي تعالى؛ اهلل لوجه ريال مئة فقرًيا اأعطى الأول:من املثال

العبادة. يف اأ�سغر ُمراءاٌة مردودٌة، و�سرك
الو�سوء؛ بنية غ�َسلها ف، ومن تنظُّ جمرد فهو الغبار من اأ�سابها مما لينظفها اأع�ساَء الو�سوِء كلَّها غ�َسل الثاين:من املثال

�سحيحة. �سرعية طهارة فهي

 اأكمل املثال الآتي لتو�سح به القاعدة:
- من اأْهَدى لآخَر هديًة: ........................................................................................................................
. ........................................................................................................................   

اأدلة القاعدة
.)1(» قال: » النبي عمَر بِن اخلطاب اأن حديث الأول: الدليل

له: »  اهللقال ر�سول اأن وقا�س �سعِد بِن اأبي الثاين:حديث الدليل
)2(.»

)1( رواه البخاري برقم )1(، وم�سلم برقم )1٩٠7(.
)2( رواه البخاري برقم )56(، وم�سلم رقم )1628(.
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اأغرا�ض النية 
للنية اأغرا�س اأهمها:

اأواًل: متييز املق�صود بالعمل.
م، واإذا كان عبادًة   فاإن كان املق�سود بالعمل وجَه اهلل تعالى فهو الإخال�س الواجب، واإن كان املق�سود غرَيه فهو الرياء املحرَّ

لغري اهلل تعالى فهو ال�سرك الأكرب.
ولذلك اأمثلة منها:

نها لرياه النا�س؛  نة، وطلبًا ملر�ساة اهلل تعالى؛ فهو خمل�س مثاب على ذلك، ومن ح�سَّ باًعا لل�سُّ ن �سالته اتِّ 1. من ح�سَّ
فهو مراٍء اآثٌم على فعله.

باعا ل�سنة نبيه ؛ فهو خمل�س مثاب على ذلك، ومن َذَبَح عند قرب اأحد  2. من ذبح اأ�سحيته طاعًة هلل تعالى، واتِّ
ًبا اإليه؛ فهو م�سرٌك باهلل �سرًكا اأكرب. الأولياء وال�ساحلني تعظيًما له وتقرُّ

ثانًيا: متييز العبادة عن العادة.
ولذلك اأمثلة منها:

ِد به يف ال�سيام؛ عن الإم�ساك لتحليل الدم اأو للِحْمية اأو غري ذلك، مما ُيعّد من  رات املتعبَّ 1. متييز الإم�ساك عن املفطِّ
َقبيل العالج الذي هو عادة من العادات.

د ونحوه. 2.  متييز ُغ�سل اجلنابة الواجب، عن ُغ�سل التَّرَبُّ
د به.  ِد التَّجمل غري املتعبَّ ه عادًة اأو مِلَُجرَّ 3. متييز َق�سِّ ال�سارب ا�ستجابًة هلل تعالى ور�سوله ، عن َق�سِّ

ثالًثا: حتويل العادات اإلى عبادات.
 وذلك اأن الأعمال املباحة اإذا نوى بها ال�سخ�س اأن تكون و�سيلة ملا اأُمر به �سرًعا، اأو نوى بها اخلري، فاإنه يوؤجر عليها، واإذا مل 

يكن له بذلك نيَّة �ساحلة مل يوؤجر عليها، ولذلك اأمثلة منها:
ي بها على طاعة اهلل تعالى اأثيب على ذلك، واإل فهي عادة من العادات. َقوِّ رب والنوم، فمن نوى التَّ 1. الأكل وال�سُّ

2. النفقة على النف�س والزوجِة والولد، من نوى به ال�ستجابة لأمر اهلل تعالى فهو ماأجور على ذلك، ومن مل ينِو هذا 
مل يوؤجر عليه، وكان عادًة من العادات.
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ا: ت�صحيí العمل من عدمه. رابًعً
 الأعمال ق�سمان:

ال≥ùشº  الأول: ما اأُمر به �سرًعا مثل: الو�سوء وال�سالة واحلج والزكاة وغريها، وهذا ل ي�سح اإل بنيَّة.

ْرُع باجتنابه اأو نَهى  وك(، وهو ما اأَمر ال�سَّ ال≥ùشº الثاين: ما ُنهي عنه �سرًعا، اأو ما يعرب عنه بع�س الفقهاء بـ: )باب الرتُّ

كية ل ت�سرتط النية  ْ عن مالب�سته، مثل: اإزالة النجا�سة وترك املحرمات من الزنا وال�سرقة وغريهما، فهذه الأعمال الرتَّ
ل�سحتها، ولكنها �سرٌط يف ح�سول الثواب.

 اأعد �سياغة اأغرا�س النية باأ�سلوبك من خالل املخطط الآتي:

ل عمله اإلى عبادة ؟ كيف يمكن لكل واحٍد ممن ياأتي اأن يحوِّ

1- كاتب �سحفي.
. .......................................................................................................................................  

2- تاجر اأقم�سة.
. .......................................................................................................................................  

3- ُمزارع.
. .......................................................................................................................................  

ف``ك``رف``ك``ر

 اأعد �سياغة اأغرا�س النية باأ�سلوبك من خالل املخطط الآتي:

اأغرا�س النية
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.z القاعدة الفرعية االأولى: } ال ثواب اإال بنية  
منها: اأمثلة ولذلك

1. اْلُمكث يف امل�سجد اإن نوى به العتكاف اأو انتظار ال�سالة املفرو�سة اأُثيَب، واإل فمجرد اجللو�س يف امل�سجد بغري نية 
ل ثواب فيه.

رات يف النهار بق�سد التداوي اأواحِلْمية ل يثاب عليه ثواب ال�سيام، اأما الإم�ساك بق�سد التعبد هلل  2. الإم�ساك عن املفطِّ
تعالى بال�سوم ال�سرعي فله ثواب ال�سيام بذلك.

 اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.z Êال ِلالأَلفاِ® واملبا Êِد واملعا ُة يف الُعقوِد ِلْلمقا�صِ َÈْالقاعدة الفرعية الثانية: } الِع
منها: اأمثلة ولذلك

1. اإذا قال �سخ�س لآخر: وَهبُتك هذه ال�سيارة بع�َسرة اآلف، فهو بيع ل ِهَبة.
2.  اإذا قال امل�سرتي للبائع: خذ �ساعتي وديعًة عندك حتى اآتيك بدراهمك، فهي رهن ل وديعة.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.z القاعدة الفرعية الثالثة: } النية �صرط ل�صحة االأعمال
منها: اأمثلة؛ ولذلك

1. اإذا غ�سل ال�سخ�س اأع�ساء الو�سوء بغري نية الطهارة ونحوها، بل ملجرد التنظف اأو الترّبد، مل ُيعد هذا و�سوًءا 
�سرعيًّا.

2. اإذا دفع �سخ�س ماًل بنية �سدقة التطوع، ثم عِلم اأن عليه زكاًة واجبًة، فاأراد �سرَف نيته يف املال الذي دفعه ليكون 
ته. عن الزكاة الواجبة؛ مل ي�سح منه ذلك، والزكاة باقية يف ذمَّ

 اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك: اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
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اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
.............................................................................................................................................................

بالتعاون مع جمموعتك وبالرجوع اإلى م�سادر التعلم املختلفة اذكر قاعدة فرعية رابعة مندرجة تت قاعدة »الأمور 
مبقا�سدها«، مع تو�سيحها مبثال.

 القاعدة: ..........................................................................................................................
 املثال: .............................................................................................................................

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
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                                        القاعدة الثانية: اليقني ال يزول بال�ص∂
معنى القاعدة

هو: العتقاد اجلازم .  اليقني
هو: الرتدد بني وقوع ال�سيء وعدِمه. وال�سك

القاعدة: اأن ال�سك اإذا ورد على الإن�سان، وكان عنده يقني �سابق، فاإنه ل َيلتفت اإلى ال�سك. بل يرجع يف احلكم  ومعنى
اإلى اليقني ال�سابق عليه.

اأمثلة القاعدة
الطهارة. حكم على يبقى احَلَدث، فاإنه و�سكَّ يف الطهارة تيقن من الأول: املثال

فعلها،  يف م�سكوك ال�سالة لأن ي�سلَيها؛ اأن عليه وجب ل؟ اأو �سالها ال�سلوات: هل اإحدى �سكَّ يف من الثاين: املثال
�سالها. اأنه يعلم حتى منها ته ذمَّ ترباأ ، فال ي�سلِّ مل والأ�سُل اأنه

اأكمل املثال الآتي لتو�سح به القاعدة:
 من �سكَّ يف طوافه، هل طاف ثالثًا اأو اأربعًا: ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................

اأدلة القاعدة
ْيَء يف ُه َيِجُد ال�سَّ اأَنَّ ُل اإليه ُجُل ُيَخيَّ الرَّ النبي �ُسكَي اإلى املازين:اأنه عا�سم بن زيد بن اهلل عبد حديث الأول: الدليل

َيِجَد ِريًحا«.)1( اأو ْوًتا َي�ْسَمَع �سَ ِرْف حتى َيْن�سَ اَلِة، قال: »َل ال�سَّ
َيْدِر َكْم �سلى اَلِتِه فلم �سَ يف �َسكَّ اأحدكم اهلل: »اإذا ر�سول قال: قال اخلدري �سعيد اأبي حديث الثاين: الدليل

�َسَفْعَن له َخْم�ًسا �سلى ْن كان اأَْن ُي�َسلَِّم، َفاإِ ا�ْسَتْيَقَن، ُثمَّ َي�ْسُجُد �َسْجَدَتنْيِ قبل ما كَّ َوْلَيÍِْ على اأَْم اأَْرَبًعا، َفْلَيْطَرْح ال�سَّ َثاَلًثا
ْيَطاِن «.)2( ِلل�سَّ َتْرِغيًما ِلأَْرَبٍع َكاَنَتا اًما اإِمْتَ �سلى اَلَتُه، َواإِْن كان �سَ

)1( رواه البخاري برقم  )137(، وم�سلم برقم )361(.
)2( رواه م�سلم برقم )571(.

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U2-L3
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القاعدة الثانية: اليقين اليزول بالشك

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-القواعد الفقهية

االختياري

الثانوية مقررات
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القواعد املتفرعة عن قاعدة )اليقني ال  يزول بال�ص∂(
.z القاعدة الفرعية االأولى: } االأ�صل بقاء ما كان على ماكان

منها: اأمثلة ولذلك
ا يف طلوع الفجر ف�سيامه �سحيح؛ لأن الأ�سَل بقاُء الليل. 1. من اأراد ال�سوم واأكل �ساكًّ

2. من اأحدث ثم �سك هل تو�ساأ بعد احلدث؟ فهو حمِدث؛ لأن الأ�سَل بقاُء احلَدث.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

)1(  .zالقاعدة الفرعية الثانية: }االأ�صُل اإ�صافة احلادث اإلى اأقرب اأوقاته
منها: اأمثلة ولذلك

بغ، اأو الطام�س اأو ال�سمغ، وجب عليه الو�سوء بعد اإزالته)2(،  1. من راأى يف يده �سيًئا مينع من و�سول املاء للع�سو مثل: ال�سّ
ر وجود هذا احلائل يف اأقرب زمن ممكن؛ لأن  واإعادُة ال�سلوات من اأقرب وقت ا�ستعمل فيه هذه الأ�سياء؛ حيث ُيَقدَّ

وجوده قبل ذلك م�سكوك فيه، والأ�سُل عدُمه قبل ذلك الزمن.
2. من راأى يف �سراويله مِنيًّا ول يذكر احتالًما، وجب عليه اإعادة ال�سلوات من اآخر َنْومٍة نامها فقط؛ اإ�سافًة لالحتالم 

احلادث اإلى اأقرب اأوقاته؛ لأن الحتالم قبله م�سكوك فيه، والأ�سُل عدُمه قبل ذلك الوقت.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

)1( ويعرب عنها بع�س العلماء بلفظ: الأ�سل يف كل حادث تقديره باأقرب زمن.
)2(  هذا اإذا كانت الأع�ساء قد جفت، اأو م�سى زمن طويل على الو�سوء، اأما اإذا مل جتف الأع�ساء اأو مل مي�س زمن طويل؛ فاإنه يزيل احلائل 

ويغ�سل مو�سعه من الع�سو الذي كان عليه، ثم يتم الو�سوء بغ�سل ما بعده اإلى اآخره.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
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.z القاعدة الفرعية الثالثة: } االأ�صل يف االأ�صياء الطهارة
بالقاعدة املراد

اأنه اإذا اأ�سكل علينا حكم �سيء من حيُث الطهارُة وعدُمها، فالقاعدة التي نرجع اإليها يف ذلك هي الطهارة، ما مل يرد ما 
َيْنُقُلنا عن ذلك.

منها: اأمثلة ولذلك
1. طهارة كثري من الأ�سياء كالبنزين والفحم واملعادن والزيوت وغريها، وذلك لأن الأ�سل يف الأ�سياء الطهارة، ومل 

َيِرْد يف الكتاب وال�سنة ما ينقلنا عن هذا الأ�سل.
اإلى  الأ�سل  هذا  من  انتقلت  قد  اأنها  نعلم  حتى  الطهارة،  فيها  فالأ�سل  عليها  ُي�سلَّى  ُبقعة  طهارة  يف  �سكَّ  من   .2

النجا�سة، وذلك بالعلم بوقوع النجا�سة يف هذه الُبقعة.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

 .z القاعدة الفرعية الرابعة: } االأ�صل براءة الذمة
بالقاعدة املراد

ة من وجوب �سيٍء عليه، �سواء اأكان ذلك من حقوق اهلل تعالى، اأو من حقوق الآدميني، فال يلزمه �سيء  مَّ الإن�سان بريء الذِّ
نة. ُت�سغل به ذمُته اإل بدليل �سرعي اأو بيِّ

منها: اأمثلة ولذلك
1. الوتر غري واجب على املكلَّف لعدم وجود دليل �سحيح ينته�س للوجوب، والأ�سل براءة الذمة من وجوبه.

ِته. َعى عليه �سيء؛ لأن الأ�سل براءة ذمَّ نة بذلك احلق، فال يلزم املدَّ ا ولي�س عنده بيِّ 2. من ادعى على �سخ�س َدْيًنا اأو حقًّ

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
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 Òلب التي�صŒ القاعدة الثالثة: امل�صقة

معنى القاعدة
ة يف اللغة: التعب واجلهد والَعَناء. امل�سقَّ

واللُّيونة. ال�سهولة اللغة: يف والتي�سري
ال�سرعية،  بع�َس الأحكام تطبيقه عند املكلَّف ُع�ْسٌر وَحَرٌج على معتادة، اأو غري م�سقة فيها يح�سل التي الأحوال القاعدة: اأن ومعنى

عليه.  احلكم بتخفيف وامل�سقة، وذلك احلرج هذا برفع تاأتي ال�سريعة فاإن

اأنواع التي�صÒ يف ال�صريعة 
نوعان: ال�سريعة يف التي�سري

احلرج. ورفع التي�سري على مبنيَّة كلُّها ال�سريعة، فال�سريعة اأ�سل تي�سرٌي يف الأول: النوع
َخ�س الرُّ مدارها القاعدة، حيث بهذه املراد هو التخفيف، وهذا ب�سبٍب يوجب الثابتة الثاين: تي�سرٌي عار�ٌس لالأحكام النوع

ال�سرعية.

�صابط امل�صقة التي يح�صل التي�صÒ ب�صببها
اجلملة: يف اأق�سام ثالثة اإلى امل�سقة تق�سيم التخفيف، ميكن توجب التي امل�سقة �سابط وملعرفة

ة مالزمٌة للعبادة، وهي داخلة يف المتحان والبتالء املذكور يف قوله تعالى: زب الأول: م�سقَّ الق�سم
، وهذه غري مرادة هنا، واأمثلتها ل ح�سر لها، ومنها: امل�سقة املرتتبة على فعل ال�سالة يف اأوقاتها ب�سروطها  رب]الملك: 2

التي يجب ت�سيلها كالطهارة، ومنها: برُّ الوالدين والإح�ساُن اإليهما وَخف�ُس اجلناح لهما، وبخا�سة مع كربهما.
ة عار�سة ي�سرية، وهذه غري مرادة هنا، واأمثلتها كثرية منها: الزكام اخلفيف، والأمل اخلفيف يف  الثاين: م�سقَّ الق�سم
داع الي�سري، وغري ذلك، فهذه امل�سقة ل تبيح الفطَر يف رم�سان، ول ال�سالَة جال�ًسا، ول  اليد اأو الرجل اأو الأ�سبع، وال�سُ

اجلمَع بني ال�سالتني.
ٌة عار�سٌة، اإذا ُفعلت العبادة معها ح�سل بذلك م�سقة �سديدة، اأو �سرر على الفاعل، كتلف ع�سو من  الثالث: م�سقَّ الق�سم
اأو نحو ذلك مما يدخل يف معنى ال�سرر واحلرج وامل�سقة  اأو تاأخِر �سفائه،  اأو زيادِة مر�سه،  اأع�سائه، اأو ذهاِب نْف�سه، 

الظاهرة، وهذه هي امل�سقة التي يح�سل التي�سري ب�سببها.
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القاعدة الثالثة:المشقة تجلب التيسير
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االختياري

الثانوية مقررات
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اأمثلة القاعدة
�سفاءه. يوؤخر اأو مر�سه يف يزيد الو�سوء كان اإذا الو�سوء؛ بدًل عن للمري�س التيمم جواز الأول: املثال

معه ت�سل الذي املطر املر�س، اأو اأو كال�سفر الأحوال؛ بع�س يف ا�ستحباُبه اأو ال�سالتني بني اجلمع الثاين:جواز املثال
امل�سجد. جماعًة يف وقتها يف كلِّ �سالة فعل من ة َم�سقَّ

 اأكمل املثال الآتي لتو�سح به القاعدة:
 جواز التخلُِّف عن �سالة اجلمعة: .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

اأدلة القاعدة)1(
. رب]البقرة: 185 تعالى: زب  الأول: قوله الدليل

روا «.)2( ُتَنفِّ ول روا روا، وَب�سِّ ُتَع�سِّ ول روا » َي�سَّ قال: النبي اأن اأن�س الثاين: حديث الدليل

Òاأ�صباب التي�ص
من اأ�سباب التي�سري يف ال�سريعة ما ياأتي:

على  بالغٌة  م�سقٌة  اأو  به،  املاأمور  فعل  عن  عجٌز  عليه  يرتتب  الذي  هو  التي�سري  به  يتعلق  الذي  واملر�س  املر�ض,  اأواًل: 
ٍر يف بدنه، ومن اأمثلة التي�سري على املري�س:  رُّ �ساحبه، اأو �سرٌر كزيادِة مر�سه اأو تاأخِر �سفاِئه اأو َت�سَ

1. جواز الفطر يف رم�سان اإذا عجز عن ال�سيام، اأو كان ال�سيام يوؤّخر �سفاءه اأو يزيد يف مر�سه اأو ي�سق عليه. 
2. �سالة املري�س قاعًدا اإذا عجز عن القيام اأو كان ي�سقُّ عليه.

ٌة، ومن الرخ�س للم�سافر:  ٌة اأم مل يكن فيه م�َسقَّ ثانًيا:ال�صفر, �سواء اأكان فيه م�َسقَّ
1. َق�سُر ال�سالة الرباعية.

ْوَربنِي اإلى ثالثة اأيام بلياليهن. نِي اأو اجْلَ فَّ ِة امل�سِح على اخْلُ 2. زيادُة ُمدَّ

)1(  الأدلة املذكورة دالة على نوعي التي�سري املذكورين اآنفا؛ وهما التي�سري يف اأ�سل ال�سريعة، والتي�سري العار�س. 
)2( رواه البخاري برقم )6٩(، وم�سلم برقم )1734(.
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ثالًثا:الن�صيان; ومن التخفيف ب�سبب الن�سيان: 
1. عدم اأمر ال�سائم بالق�ساء؛ اإذا اأكل اأو �سرب نا�سًيا.

2. عدم اأمر امل�سلي بالإعادة؛ اإذا �سلى بثوب جن�س نا�سًيا.

)Òلب التي�صŒ القواعد املتفرعة عن قاعدة )امل�صقة
.z القاعدة الفرعية االأولى: } اإذا �صاق االأمر ات�صع

منها: اأمثلة ولذلك
امل�سجد، ومن  الذي ي�سق عليه ح�سور ال�سالة يف  الأعــذار، كاملري�س  1. �سقوط وجوب �سالة اجلماعة لأ�سحاب 

خ�سي فوت رحلة �سفره.
ِة من وفاِة زوجها من بيتها اإذا احتاجت اإلى ذلك؛ كخروجها للعالج اأو َك�ْسِب رزقها، اأو  2. جواز خروِج املراأِة امْلُْعَتدَّ

اتها اإذا مل جتد من ي�سرتي  لها. �سراء حاجيَّ

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.z املحظورات íالقاعدة الفرعية الثانية: } ال�صرورات تبي
منها: اأمثلة َرٍر بالٍغ بال�سخ�س اأو بغريه، ولذلك بال�سرورة: وهي الأحوال التي يرتتب على عدم فعلها اإحلاق �سَ واملراد

1. جواز اأكِل امليتة َزَمَن املجاعة.
2. جواز قتل احليوان اململوك اإذا هجم على الإن�سان، ومل يندفع اإل بالقتل.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................
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.z القاعدة الفرعية الثالثة: } ال واجب مع العجز
بالقاعدة: اأن كلَّ واجٍب عجز عنه املكّلف �َسَقَط عنه، ويدخل يف حكم العجِز احلقيقي: العجُز احلكمي، ومنه امل�سقة   واملراد

ية اإلى ال�سرر، ولذلك اأمثلة منها:  ال�سديدة املوؤدِّ
1. من ُقطعت يده اأو رجله �سقط عنه وجوب غ�سلها يف الو�سوء، وذلك لزوال املحل الواجب غ�سله. 

2. من مل ي�ستطع الو�سوَء تيمم، ومن مل ي�ستطع التيمم �سقط عنه و�سلى على ح�سب حاله.
3. من عجز عن ا�ستقبال القبلة واإزالة النجا�سة �سلى ول �سيء عليه.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.z ر بَقَدِرها القاعدة الفرعية الرابعة: } ال�صرورات ُتَقدَّ
ُع فيه، واإمنا ُيفعل منه املقدار الذي تندفع به ال�سرورة،  م فاإنه ل ُيَتَو�سَّ اأنه عند ال�سطرار اإلى فعل امْلَُحرَّ بالقاعدة: واملراد

ولذلك اأمثلة منها:
1. اإذا ا�سطر امل�سلم لأكل امليتة زمن املجاعة، فاإنه ياأكل مقدار ما ي�سد به الرمق ويدفع عن نف�سه الهالك به، فاإن 

زاد على ذلك اأثم، لأنه اعتداء وزيادة على ما �سرع لل�سرورة فقط.
منه  ُبــدَّ  ل  ما  اإل  احلاجة؛  مقدار  عن  فيها  يزيد  ل  فاإنه  الطهارة،  موا�سع  على  جبريٍة  و�سع  اإلــى  احتاج  من   .2

ل�ْسِتْم�ساكها.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
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بالتعاون مع جمموعتك وبالرجوع اإلى م�سادر التعلم املختلفة: اذكر قاعدة فرعية خام�سة مندرجة تت قاعدة » امل�سقة 
جتلب التي�سري «، مع تو�سيحها مبثال.

 القاعدة: ..........................................................................................................................
 املثال: .............................................................................................................................
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 القاعدة الرابعة: ال�صرر يزال

معنى القاعدة
الآخرين. اأو النف�س على تقع التي املف�سدة ال�سرر: هو

وقوعه. بعد واإزالته برفعه اأ�ساًل، اأو وقوعه مبنع وذلك ال�سرَر والإف�ساد؛ تنفي ال�سريعة القاعدة: اأن ومعنى

اأنواع ال�صرر املنفي يف ال�صريعة
نوعان: ال�سريعة يف املنفي ال�سرر

نف�ِسها. ال�سريعة اأحكام يف منفي ال�سرر، فال�سرر اإلى يوؤدي ما ال�سرعية الأحكام يف جتد الت�سريعات، فال الأول: يف النوع
باأي الأ�سرار من ذلك غري حيواٍن، اأو ، اأو �سخ�سٍ عمٍل، اأو �سرٌر من لالإن�سان عر�س فاإذا العار�س؛ الثاين: ال�سرر النوع

بالقاعدة. املراد هو وتاأمُر باإزالته، وهذا ه ُتِقرُّ ل فال�سريعة كان طريق

اأمثلة القاعدة
امل�سرتي. على الواقع لل�سرر دفًعا البيع؛ يف التدلي�س وخيار العيب الأول: ثبوُت خيار املثال

باإزالته. ُيلزم فاإنه وغريهما؛ تراب بو�سِع حديٍد اأو طريقهم يف النا�س َق على يَّ �سَ َمن الثاين: املثال
لل�سرر دفًعا وذلك قيمته؛ بدفع اأمكن، اأو اإن مبثله اإما ي�سمنه فاإنه الآخرين ممتلكات من �سيئا اأتلف الثالث: َمن املثال

بالإتالف. احلا�سل

اأدلة القاعدة
ال�سرر. اأنواع جميع ي�سمل عام دليل َراٌر «)1(، وهو �سِ َرَر، ول �سَ قال: » ل النبي اأن اخلدري �سعيد اأبي الأول:عن الدليل

 . رب  ]البقرة: 233 تعالى: زب   الثاين: قوله الدليل

)1( رواه الدار قطني برقم )3٠7٩( والبيهقي برقم )11384( و�سححه احلاكم يف امل�ستدرك برقم )2345( ووافقه الذهبي.
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القاعد الرابعة: الضرر يزال
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القواعد املتفرعة عن قاعدة )ال�صرر يزال (
.z القاعدة الفرعية االأولى: }ال�صرر ُيدفع قْدَر االإمكان

اأن ال�سرر يدفع بكامله ما اأمكن ذلك، وُدْون اأن يرتتب على دفعه مف�سدة، فاإن مل ميكن اإل دفُع بع�سه، اأو  بالقاعدة: واملراد
ذلك: دفُعه مع وجود مف�سدة مرجوحٍة ُفعل من ذلك ما ميكن، ومن اأمثلة

1. برْتُ القدم التي اأ�سابتها الأَكَلُة؛ لأَْمن �ِسرايتها اإلى بقّية البدن.
2. وجوب �َسرْت جميع العورة اإن اأمكن، واإن مل ميكن ذلك فُت�سرت العورة املغلَّظة؛ دفعا لل�سرر واملف�سدة قدر الإمكان.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.z ثله اأو اأعلى منهÃ القاعدة الفرعية الثانية: } ال�صرر ال يزال
ذلك: اأمثلة ومن

ا اإلى دفع الهالك عن نف�سه  1. ل يجوز ل�سخ�س اأن يدفع الهالك عن نف�سه؛ باأخذ ماِل �سخ�سٍ اآخَر هو بحاجة اأي�سً
بهذا املال.

2. ل يحل لأحد اأخُذ ثوٍب من �سخ�س حمتاج اإليه يف �سرت عورته؛ لي�سرت به عورة نف�سه.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................
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)1( .z القاعدة الفرعية الثالثة: } تدفع اأعلى املف�صدتني بارتكاب اأدناهما
اإذا تعار�ست مف�سدتان، ول بد من ارتكاب اأحدهما؛ ارُتِكبت الأخف لدفع الأ�سد. اأنه بالقاعدة: واملراد

ذلك: اأمثلة ومن
1. عند انقطاع الم�سلم وجوِعه وعدم وجود ما ياأكله، فيجوز له اأكل لحم الميتة المحرم اأ�ساًل -اإن وجدها- وذلك 

درءًا لمف�سدة الموت جوعًا.
2. اأداء �سالة الجمعة ظهرًا في المنزل بدًل من ال�سالة في الجامع امتثاًل لأمر ولي الأمر في حال انت�سار مر�س 
اأو جائحة، فيجوز ارتكاب مف�سدة اأداء �سالة الجمعة ظهرًا في المنزل بدًل من الجامع، وذلك درءًا لمف�سدة 

الإ�سابة بالمر�س.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.z íم على جلب امل�صال القاعدة الفرعية الرابعة: } درء املفا�صد مقدَّ
ذلك: اأمثلة َم دفع املف�سدة غالًبا، ومن  فاإذا تعار�ست مف�سدة وم�سلحة على درجة واحدة؛ ُقدِّ

اإيذاِء من بجواره،  اإلى مف�سدِة  اإذا كان يوؤدي  1. ترك املجافاة يف ال�سجود مع ما فيه من م�سلحِة متابعِة ال�سنة؛ 
وهكذا ترك التورك ونحوه.

2. ترك اإحداث فتح نافذة يف الدور الأعلى من بيت الإن�سان للتهوية، ملا يف ذلك من ك�سف بيت اجلار اأو على غرفة 
نومه، مع ما فيها من م�سلحة �سخ�سية لالإن�سان، لأن املف�سدة فيها اأعلى لوجود �سرر متعٍد.

)1( وعرب عنها بع�س العلماء بقولهم: يزال ال�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف، اأو: اإذا تعار�س مف�سدتان روعي اأعظمهما �سرًرا بارتكاب اأخفهما.
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اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

)1( اإذا كانâ امل�صلحة اأرجí من املف�صدة ُقدمâ عليها
اإذا كانت امل�سلحة اأرجح من املف�سدة فاإنه يجب مراعاتها وتقدميها على املف�سدة، وهذا ما يعرب عنه بع�س الأ�سوليني بقولهم: 

امل�سلحة الراجحة تقدم على املف�سدة املرجوحة ولذلك اأمثلة:
1. ال�سالة مع اختالل �سرط من �سروطها كالطهارة و�َسرْت العورة وا�ستقباِل القبلة، فاإن يف كل ذلك مف�سدة ملا فيه 
من الإخالل بجالل اهلل يف اأن ل يناَجى اإل على اأكمل الأحوال، ومتى تعذر �سيٌء من ذلك جازت ال�سالة بدونه 

تقدمًيا مل�سلحة ال�سالة يف وقتها على هذه املف�سدة. 
2. الكذب مف�سدة حمرمة ومتى ت�سمن جلَب م�سلحة تربو عليه جاز؛ كالكذب لالإ�سالح بني النا�س، وعلى الزوجة 

لإ�سالحها، ويف احلرب.

)1( الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �س87-88، واأ�سواء البيان 4٩7/7.
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مة, اأو قاعدة الُعرف   القاعدة اÿام�صة: العادة كَّ

معنى القاعدة
م�ستغَرب.  ول م�ستنَكر غري متقبَّاًل يكون حتى النا�س اأغلب عند املتكرر هي: الأمر العادة

والُعرف: ما اعتاده اأغلب النا�س من قول اأو فعل اأو ترك. 
مة: ماأخوذة من احُلكم، وهو الف�سل والق�ساء بني النا�س. ومعنى حمكَّ

القاعدة: اأن العادة اأو الُعرف يكون مرِجًعا وَحَكًما يف بع�س احلالت وال�سور مما �سياأتي بيانه اإن �ساء اهلل تعالى. ومعنى

الفرق بني الُعرف والعادة
قون يف ا�ستعمالهم بني العرف والعادة يف اأكث املوا�سع التي ي�ستعملون فيها اأحَد اللفظني، فتجدهم  اأكُث الفقهاء ل ُيَفرِّ
جميع  يف  الفقهية  كتبهم  يف  منت�سر  هو  كما  مرتادفني،  كلفظني  مًعا  يذكرونهما  اأو  الآخــر،  ويريدون  اأحَدهما  يذكرون 

املذاهب.
اإن لفظ العادة  اإلى التفريق بني اللفظني، واأ�سهر ما قيل من الفرق بينهما من حيُث ال�ستعمال:  وذهب بع�س الفقهاء 
ي�ستعمل كثرًيا فيما يتكرر على الأفراد، كما يقال يف احلي�س: عادُة املراأة يف احلي�س كذا؛ لأنها فرد، ويقال: يحرم �سوم 

يوم ال�سك اإل ملن كان له عادة يف ال�سوم.
واأما لفظ الُعرف فيكون فيما يتكرر يف حق اجلماعات ويتعارفون عليه، فيقال: مقدار النفقة على الزوجة يرجع فيه اإلى 

الُعرف، واحِلْرز يف باب ال�سرقة يرجع فيه اإلى الُعرف، واملراد هنا عرف النا�س.

اأمثلة القاعدة
ال�سعودية:  التبايع، ففي فيه ح�سل الذي البلد في الغالب بالنقد د، فاختلفا، فالعبرة يحدَّ ولم اثناِن بنقد تبايع الأول: اإذا المثال

ِم�سَر: باْلُجَنْيِه اْلِم�سري، وهكذا. بالهلالت، وفي ول بالقرو�س اْلَيَمني، ول بالريال يكون ال�سعودي، ول بالريال
ِحْرًزا ُيعتبر لم اليد، وما قطع توجب �سرقة فهي عادًة ِحْرًزا اعُتبر الم�سروق، فما للمال بالن�سبة الثاني: الِحْرز المثال

داخل محَرَزًة عرًفا، وال�سيارة لي�ست المنزل باب عند التعزير، فال�سيارة فيها ويكون للقطع الموجبة ال�سرقة من فلي�س
حُمَرزًة بذلك،  تكن مل اأُخذت حتى وتركها ال�سيارة كر�سي على و�سعها اإذا حُمَرزًة، والنقود تكون عليها مغلق وهو البيت

القطع. �سرقتها حُمَرزٌة، ففي فهي �سندوٍق داخَل البيت يف و�سعها اأخذها، واإن يف قطع فال

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U2-L6

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U2-L6.png

القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أو قاعدة العرف

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-القواعد الفقهية

االختياري

الثانوية مقررات
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اأدلة القاعدة
تعالى: زب l  k   j  i  hرب. ]البقرة: 228 قوله الأول: الدليل

، اأَنَّ ِهْنَد ِبْنَت ُعْتَبَة  قالت: يا َر�ُسوَل اهلِل، اإِنَّ اأََبا �ُسْفَياَن َرُجٌل �َسِحيٌح، َوَلْي�َس ُيْعِطيِني  الثاين: حديث َعاِئ�َسَة  الدليل
َما َيْكِفيِني َوَوَلِدي اإل ما اأََخْذُت منه وهو َل َيْعَلُم. فقال: »ُخِذي ما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك ِبامْلَْعُروِف«. )1(.

جماالت العرف 
جمالت اإِعمال العرف متعددة منها:

املجال االأول: اإذا ورد لفظ مطَلٌق يف الأدلة ال�سرعّية، ولي�س له حد �سرعي ول ُلَغوي)2(؛ فاإنا نرجع يف تديده اإلى العرف 
ال�سحيح، ولذلك اأمثلة:

ٌد يف ال�سرع ول يف اللغة، فريجع  1. جاءت ال�سريعة بوجوب النفقة على الزوجة اأو القريب، ولي�س للنفقة �سابط حمدَّ
فيها اإلى الُعرف.

اإلى  ا حمدوًدا، ولي�س له حد يف اللغة، فريجع فيه  اإلى الوالدين، ومل ت�سع لذلك حدًّ 2. جاءت ال�سريعة بالإح�سان 
الُعرف.

تف�سرُي األفاظ النا�س يف معامالتهم واأَمْيانهم، ونحو ذلك، وله اأمثلة منها: :Êاملجال الثا
1. اإذا تبايع اثناِن �سلعًة باأربعني األًفا، ثم اختلفا، فقال البائع: اأربعني األف دولر، وقال امل�سرتي: بل اأربعني األف 
ريال �سعودي، فالعربة بالعرف يف البلد الذي هم فيه، فاإذا كانوا يف اململكة العربية ال�سعودية مثاًل فالعتبار 

نة َتقطع النزاع.  بالريال ال�سعودي، وهذا اإذا مل تكن بيِّ
2. اإذا حلف �سخ�س فقال: واهلل ل اآكُل حلًما، فاإنه ل يحنث باأكل ال�سمك اأو الدجاج، لأن اللحم يف ُعرف النا�س: 
د، فيقال:  اللحُم الأحمر َكَلْحِم الإِبِل والغنِم، واأما ال�سمك والدجاج فال يطلق عليه يف الُعرف حلٌم، بل اإذا اأريد ُقيِّ

حلم �سمك، اأو حلم دجاج. 

)1( رواه البخاري برقم )5364(، وم�سلم  برقم  )1714(.
)2( مما له حدٌّ �سرعي: ال�سالة والو�سوء، ومما له حدٌّ ُلغوي: ال�سرقة.
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مة(  القواعد املتفرعة عن قاعدة: )العادة كَّ
 .zالقاعدة الفرعية االأولى: } املعروف ُعرًفا كامل�صروط �صرًطا

اأن ما تعارف عليه النا�س يف معامالتهم واإن مل يذكر �سريحا، فهو قائم مقام ال�سرط امل�سرح به يف  بالقاعدة: واملراد
منها: اأمثلة وجوب التزامه والأخذ به عند التنازع، ولذلك

1. من ا�ستعار من �سديقه �َسيارًة فلي�س له اأن ي�سافر بها خارج البلد، لأن هذا هو املتعارف عليه فهو كال�سرط، ما مل 
ياأذن له بذلك �سراحة.

ا يف �سراء �َسيارٍة اأو اأثاٍث ونحوه، فال يجوز له اأن ي�سرتي له �سيًئا معيًبا، لأن نفي العيب كامل�سروط  ل �سخ�سً 2. من وكَّ
عليه، وهو مقت�سى التوكيل.

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.z القاعدة الفرعية الثانية: } املعروف عند التجار كامل�صروط بينهم
منها: اأمثلة ولذلك

هو: )5^2%(، فيكون العقاري املكتب �ساحب ي�ستحقه ْعِي الذي ال�سَّ مقدار اأن بلٍد على يف العقاريون تعارف 1. اإذا
بخالفه. ح ي�سرَّ مل ما ُملِزًما

لو اأن النا�س تعارفوا على التعامل بينهم بالربا، فهل ي�سí االأخذ بعرفهم؟ ولماذا؟

........................................................................................................................................  

 ما ال�ساب§ الذي يمكن اأن ن�سعه للعرف الذي تجب مراعاته واعتبار√ مما �سب≤؟

. ......................................................................................................................................  

ف``ك``رف``ك``ر

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
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البيع،  عقد داخٌل �سمن منزله اإلى امل�سرتي، اأوتو�سيلها �سيارة اإلى الب�ساعة تميل اأن على التجار تعارف 2. اإذا
بخالفه.  ت�سريح يكن مقابل، ما مل غري من للتاجر ملِزًما يكون فاإنه

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

.zالقاعدة الفرعية الثالثة: }التعيني بالعرف كالتعيني بالن�ض
منها: اأمثلة ولذلك

للب�سائع، اأو م�ستوَدًعا ا�ستعماُله ي�سح ملثله، فال املعتادة ْكنى بال�سُّ منفعته حيx �سكنيx فتتعني يف بيًتا ا�ستاأجر 1. من
البيت. �ساحب اإذٍن من بغري جتاري حمل اإلى تويُله

القاذورات. اأو الدواب فيها ُيركب مثلها، كاأن على ُيحمل مال عليها يحمل اأن له فلي�س املعتاد ارًة للركوب �َسيَّ ا�ستاأجر 2. من

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
...............................................................................................................................................................

اأ�سف مثاًل ثالثًا من اإن�سائك:
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ملخ�ض القواعد الفقهية
تعريف القاعدة الفقهية: حكم �سرعي فقهي اأْغَلِبيٌّ يوؤخذ منه اأحكام جزئيات كثرية.

القواعد الفقهية الكربى امل�سهورة خم�س قواعد، هي

القاعدة الأولى: الأمور بمقا�سدها، ويتفرع منها قواعد: 
1- ل ثواب اإل بنية.

ِد واملعاين ل ِلالأَلفاِظ واملباين. ُة يف الُعقوِد ِلْلمقا�سِ 2- الِعرْبَ
3-النية �سرط ل�سحة الأعمال.

القاعدة الثانية: اليقين ل يزول بال�سك، ويتفرع منها قواعد:

1-الأ�سل بقاء ما كان على ماكان.   2- الأ�سُل اإ�سافة احلادث اإلى اأقرب اأوقاته.
4- الأ�سل براءة الذمة. 3- الأ�سل يف الأ�سياء الطهارة.  

القاعدة الثالثة: الم�سقة تجلب التي�سير، ويتفرع منها قواعد:
2- ال�سرورات تبيح املحظورات.  1- اإذا �ساق الأمر ات�سع.   

4-ال�سرورات تقدر بقدرها.  3- ل واجب مع العجز   

القاعدة الرابعة: ال�سرر يزال، ويتفرع منها قواعد:
2-ال�سرر ل يزال مبثله اأو اأعلى منه. 1- ال�سرر يدفع قدر الإمكان.  
4- درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح. 3- تدفع اأعلى املف�سدتني بارتكاب اأدناهما. 

5- اإذا كانت امل�سلحة اأرجح من املف�سدة قدمت عليها.      

مة، اأو قاعدة العرف، ويتفرع منها قواعد:  القاعدة الخام�سة: العادة محكَّ
2- املعروف عند التجار كامل�سروط بينهم. 1- املعروف عرًفا كامل�سروط �سرًطا. 

3- التعيني بالعرف كالتعيني بالن�س.

وقد نظم القواعد اخلم�س الكربى بع�س ال�سافعية فقال:
لل�ســــــافعي فكـــــن بهــــّن خــبريا  خم�ٌس مقررٌة قواعـــُد مذهٍب    

وكـــذا امل�ســـقُة جَتلــــب التي�ســريا   مت     �سـرٌر يزال وعادٌة قـد ُحكِّ
والق�سَد اأخِل�س اإن اأردت اأجورا   ـنًا      والــــ�سكُّ ل ترفــــع به متيقَّ
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نا يف تعريف القاعدة الفقهية بعبارة »حكم اأغلبي«؟ نا يف تعريف القاعدة بعبارة »حكم كلِّّي«، وعربَّ �س1 : ملاذا عربَّ

�س2 : ما التعريف ال�سطالحي لـ: »القاعدة الفقهية«؟

�س3 : بنيِّ معنى كل قاعدة من القواعد الفقهية الآتية:
مة. اأ - الأمور مبقا�سدها.                      ب- اليقني ل يزول بال�سك.                            ج - العادة حمكَّ

�س4 : ما امل�سقة التي يح�سل التي�سري ب�سببها يف الأحكام ال�سرعية؟

�س5 : ما القاعدة الكربى التي ترجع لها كل قاعدة من القواعد الفرعية الآتية:
اأ - ُتدفع اأعلى املف�سدتني بارتكاب اأدناهما.

ب - ل واجب مع العجز.

ج - الأ�سل براءة الذمة.

د - املعروف عند التجار كامل�سروط بينهم.
هـ -  العربة يف العقود للمقا�سد واملعاين ل لالألفاظ واملباين.

�س6 : اذكر جمالني من جمالت اإعمال العرف.

�س7 : بنيِّ القاعدة الفقهية التي يرجع اإليها كل مثال من الأمثلة الآتية:
اأ - اإذا �سكَّ حممُد هل اأخرج زكاة ماله اأو ل، فيجب عليه اإخراجها.

ة كبرية من الأرز، وقام بتخزينها يف امل�ستودع حلب�سها حتى ارتفاع ال�سعر، فاإنه مينع من  ب - اإذا ا�سرتى تاجٌر كميِّ
ت�سرفه هذا.

ج - لو اأنَّ اإن�سانًا هاج عليه جمل فا�سطر اإلى قتله دفاعًا عن نف�سه فال �سيء عليه.
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.»àØàشùوالم »àØالم øم xπلك iوàØال ÜاOBَر اcòJَ   3

.≠Fشاùير الZ ±Óîوال ≠Fشاùال ±Óîال øيH õَuميJُ   4

ÑJُ   5يøَu �شÖَÑ وbوع الÓî± ف« المùشاπF الØ≥¡ية.
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اأواًل: االج`ت`ه``````اداأواًل: االج`ت`ه``````اد

متهيد 
ُيقال: لكل جمتهد ن�سيب، ويقال: كل جمتهد م�سيب.

بالتعاون مع جمموعتك، ناق�س هاتني العبارتني.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

تعريف االجتهاد 
بذل اجلهد بالنظر يف الأدلة ملعرفة احلكم ال�سرعي.

مثاله: م�ساألة ا�سرتاط الطهارة ل�سحة الطواف، اختلف العلماء فيها، وعمل املجتهد باخت�سار: اأن يجمع اأقوال العلماء واأدلتهم 
ويتاأملها بدقة، وينظر يف �سالمة كل دليل؛ هل هو حديث �سحيح اأو �سعيف؟ وهل دللته على هذا القول قوية اأو �سعيفة؟ ثم 

يوازن بني الأدلة وياأخذ بالأرجح منها.

حكم االجتهاد 
اأكانت  �سواء  ا،  كثرية جدًّ وال�سنة  الكتاب  من  وا�ستنباط  اجتهاد  اإلى  التي تتاج  امل�سائل  لأن  كفاية)1(؛  فر�س  الجتهاد 
وفق  بالجتهاد  اإل  ذلك  يتحقق  ول  فيها،  ال�سرعي  احلكم  معرفة  اإلى  بحاجة  والأمة  غريها،  اأو  امل�ستجدة  امل�سائل  من 

ال�سروط ال�سرعية، وما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب كما هو مقرر يف علم اأ�سول الفقه. قال اهلل تعالى: زب
زب . واملـــــراد بقــــــوله تعـــــالى:   رب]الن�ساء: 83

             رب: العلماء.

�صروط االجتهاد 
ال�صرط االأول: اأن تكون امل�صاألة مما ي�صوغ فيها االجتهاد.

ويخرج بهذا ال�سرط امل�سائل التي ل ي�سوغ فيها الجتهاد، وهي:
1. امل�سـائل املجمع عليها عند اأهل ال�سنة واجلماعة؛ كم�سائل التوحيد والعقيدة، واأن الطهارة �سرط ل�سحة ال�سالة، واأن 

ا. ال�سلوات اخلم�س واجبة، واأن الظهر اأربع ركعات، واأن يف كل ركعة �سجدتني و.. اإلخ وهي م�سائل كثرية جدًّ
2. امل�سائل التي مل ينعقد فيها اإجماع ولكن ظهر فيها الدليل بجالء وتبني �سعف ا�ستدلل القول الآخر فوجب امل�سري فيها 

)1( ومعنى فر�س كفاية؛ اأي اإذا قام به من يكفي �سقط الإثم عن البقية. 
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اإلى الن�س ول ي�سوغ فيها الجتهاد واملخالفة؛ كتحرمي ربا الف�سل، وم�سروعية امل�سح على اخلفني.
ال�صرط الثاÊ: اأن يكون املجتهد ثقة يف دينه; ومعنى كونه ثقة يف دينه:

1. اأن يكون م�سلًما.
2. اأن يكون عدًل يف اأقواله واأفعاله؛ فيق�سد باجتهاده يف الأدلة معرفة حكم اهلل تعالى يف هذه امل�ساألة بالدليل متجرًدا 

عن اتباع الهوى.
3. اأن يكون ظاهره ال�ستقامة، واتباع ال�سنة، والبعد عن املع�سية.

ال�صرط الثالث: اأن يكون ثقة يف علمه; اأ… علمه ب�صرع اˆ تعالى فتتوافر فيه ال�صفات االآتية:
ا  – والإجماع والقيا�س (. وخ�سو�سً 1. اأن يكون مدركًا لالأدلة ال�سرعية وهي ) الكتاب وال�سنة – وفق فهم ال�سلف ال�سالح

فيما يتعلق باآيات واأحاديث الأحكام.
2. اأن يكون لديه املقدرة على معرفة ال�سحيح من ال�سعيف من الأحاديث والآثار.

ا بقواعد ال�ستدلل ) كقاعدة: الأمر يقت�سي  3. اأن يكون لديه املقدرة على ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية من الأدلة فيكون ملمًّ
الوجـوب. وقاعدة: النهي يقت�سي التحرمي..اإلخ (.

. ا بدللت الألفاظ؛ كالعام واخلا�س واملطلق واملقيَّد واملجمل واملبنيَّ 4. اأن يكون ملمًّ
5. اأن يكون عارًفا بالنا�سخ واملن�سوñ، ومواقع الإجماع.
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بالتعاون مع جمموعتك بنيِّ فائدة توفر كل �سفة من ال�سفات ال�سابقة يف املجتهد.

للمجتهد فائدتها                        ال�سفة      

اإدراكه لالأدلة ال�سرعية

معرفة ال�سحيح من ال�سعيف

القدرة على ا�ستنباط الأحكام

الإملام بدللت الألفاظ

ñمعرفة النا�سخ واملن�سو

اأنواع املجتهدين 
ينق�سم املجتهدون اإلى ق�سمني؛ جمتهد مطلق، وجمتهد جزئي.

املطلق: فهو الذي ميكنه الجتهاد يف جميع اأبواب الفقه. املجتهد اأما
اجلزئي: هو الذي ميكنه الجتهاد يف بع�س الأبواب الفقهية اأو باب واحد اأو م�ساألة واحدة، فبع�س املجتهدين  واملجتهد

ي�ستطيع الجتهاد يف م�سائل العبادات، لكنه ل ي�ستطيع النظر والجتهاد يف امل�سائل املالية اأو النوازل املالية املعا�سرة.
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اأجر املجتهد 

 اإذا ترى املجتهد احلق والبحث عن القول الراجح بدليله؛ فاإن اأ�ساب فله اأجران، واإن اأخطاأ فله اأجر واحد.

والدليل: حديث عمرو بن العا�س  عن النبي : »اإذا َحَكَم احلاكُم فاجتهَد ثم اأ�ساَب فله اأجراِن، واإذا َحَكَم فاجتهَد 
ثم اأخطاأ فَلُه اأجٌر« )1(.

ًبا،  َطيِّ ِعيًدا  �سَ َما  َفَتَيمَّ َماٌء،  َمَعُهَما  َوَلْي�َس  اَلُة  ال�سَّ َرِت  َفَح�سَ �َسَفٍر  ِفى  َرُجاَلِن  »َخَرَج  َقاَل:    ــْدِرىِّ  اخْلُ �َسِعيٍد  اأَِبى  َعْن 
لََّيا، ُثمَّ َوَجَدا امْلَاَء ....«. )2( َف�سَ

 اأكمل هذا احلديث من م�سادره، وبني عالقته مبو�سوع الجتهاد. 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

)1( رواه البخاري رقم )7352(. وم�سلم برقم )1716(.
)2( رواه اأبو داوود رقم )338(، ورواه احلاكم يف امل�ستدرك رقم )632( وقال: �سحيح على �سرط ال�سيخني،و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود رقم )338(.
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ثانيًا: التقليدثانيًا: التقليد

تعريف التقليد: الأخذ بقول عامل من غري معرفة الدليل.
واملقلد لي�س بعامل لأن العامل هو الذي يعرف احلق بالدليل.

حكم التقليد: ال�سحيح اأن التقليد املطلق لأحد من العلماء يف كل ما يقوله حمرم؛ لأن الواجب اتباع الكتاب وال�سنة 
لقول اهلل تعالى: زب 

.   رب ]الن�ساء: 5٩

. ]ال�سورى: 1٠ وقال تعالى: زب    رب
وقال تعالى:زب 

. ]الن�ساء: 6٩ رب
ويجوز التقليد عند احلاجة، ومن �سور احلاجة:

1. العامي الذي ل يفهم الأدلة ول ي�ستطيع النظر فيها، فهذا يجوز اأن يقلد من يثق يف علمه وورعه.
2. طالب العلم الذي ي�ستطيع الجتهاد يف بع�س امل�سائل، ولكنه ل ي�ستطيع الجتهاد يف امل�سائل الأخرى، اأو اأنه ي�ستطيع 

الجتهاد لكن �ساق عليه الوقت وامل�ساألة ل تتمل التاأجيل، فيجوز له تقليد من يثق يف دينه وورعه وعلمه.

اأنواع التقليد: التقليد نوعان: عام وخا�س.
العام. وهو تقليد اأحد املذاهب الفقهية يف كل م�سائل الفقه. كمن يقلد املذهب ال�سافعي فهو ياأخذ به يف كل  التقليد الأول: النوع

امل�سائل دون النظر يف الأدلة، اأو يكون قادًرا على النظر والجتهاد يف الأدلة، لكنه ل ياأخذ به اإذا خالف املذهب. 
اخلا�س. وهو تقليد العامل يف م�ساألة؛ كمن احتاج اإلى معرفة حكم م�ساألة فات�سل بعامل فاأخذ بقوله. التقليد الثاين: النوع
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ثالثًا: اأحكام الفتوىثالثًا: اأحكام الفتوى

تعريف الفتوى:  هي الإخب�ر عن حكم �سرعي عن دليل، ملن �س�أل عنه. 

حكم الفتوى 
الأ�سل يف الفتوى اأنه� فر�س كف�ية. فيجب اأن يكون يف الأمة من يبينون اأحك�م ال�سريعة ويفتون الن��س يف اأمورهم اخل��سة 

والعــ�مة. قــ�ل اهلل تع�لــى: زب  
  .    رب]التوبة: 122

واإذا �سئل الع�مل عن م�س�ألة وهو يعلم ال�سحيح فيه� ب�لدليل ول يوجد موؤهل للفتوى غريه ف�إنه يجب عليه اأن يبني احلكم 
جَلَمُه اهلل بلج�ٍم من ن�ٍر يوَم  فيه� ول ي�سعه ال�سكوت حلديث اأبي هريرة  عن النبي : »من �ُسِئَل عن علٍم َفَكَتَمُه اأَ

القي�مِة«)1(.
اأم� احلديث امل�ستهر: »اأجروؤكم على الفتي� اأجروؤكم على الن�ر« ف�إ�سن�ده �سعيف )2(. 

ومع ذلك فينبغي اأن يتورع الع�مل عن الفتوى عند وجود غريه من املفتني، اإل اأن يكلف به� دون ا�ست�سراف، اأو ل حت�سل 
الكف�ية بغريه من املفتني.

وقد ك�ن ال�سلف يتورعون فيه� ويتدافعونه�؛ لأنهم يخ�سون الوقوع يف اخلط�أ يف امل�س�ئل امل�ستجدة اأو التي مل يقفوا فيه� على 
دليل ظ�هر.

�شروط املفتي 
1. اأن يكون ثقًة يف ِديِنِه. وهو امل�سلم املعروف بعدالته وا�ستق�مته وورعه وحتريه ملعرفة احلق بدليله، متجرًدا عن الهوى، 

واإذا ك�ن غري ُمِلمٍّ ب�مل�س�ألة امل�سوؤول عنه� توقف.
2. اأن يكون ثقة يف ِعْلِمِه. فيكون لديه املقدرة على معرفة الراجـح ب�لدليل، ول يجيب عن م�س�ألة اإل بعلم، ويتحرى القول 

الراجح بدليله. 

3. اأن يفهم ال�سوؤال فهًم� دقيًق� حتى ميكنه الإج�بة عنه اإج�بة �سحيحة. ف�إن ك�نت امل�س�ألة مم� يحت�ج اإلى تو�سيح من اأهل 
الخت�س��س الطبي اأو امل�يل مثًل؛ لكون امل�س�ألة من النوازل )امل�س�ئل امل�ستجدة( مل يفت به� حتى يت�سوره� ت�سوًرا 

�سحيًح�. 

)1( رواه اأحمد برقم )7571( واأبو داود برقم )3658( واحل�كم يف امل�ستدرك برقم )244( ووافقه الذهبي.
)2(  اأخرجه الدارمي برقم )159(.
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3. اأن يفهم ال�سوؤال فهًما دقيًقا حتى ميكنه الإجابة عنه اإجابة �سحيحة. فاإن كانت امل�ساألة مما يحتاج اإلى تو�سيح من اأهل 
الخت�سا�س الطبي اأو املال مثاًل؛ لكون امل�ساألة من النوازل )امل�سائل امل�ستجدة( مل يفت بها حتى يت�سورها ت�سوًرا 

�سحيًحا. 

 بالتعاون مع جمموعتك بنيِّ اخلطاأ الذي قد يقع فيه املفتي عند عدم توفر كل �سرط من ال�سروط ال�سابقة.
ال�سرط توفر عدم عند املتوقع اخلطاأ             ال�سرط    

ثقة يف دينه

ثقة يف علمه

فهم ال�سوؤال

اآداب املفتي 
من الآداب املتعلقة باملفتي:

1. اأن يحت�سب الأجر عند اهلل تعالى فيما يقوم به من عمل �سالح وبذل ال�سيء الكثري من وقته يف بيان اأحكام ال�سريعة 
للنا�س.

2. اأن يحر�س ما اأمكن على ذكر الدليل على فتواه، فتكون الفتوى جواًبا وتعليًما للم�ستفتي وال�سامع. 
قال ابن القيم رحمه اهللِ:»ينبغي للمفتي اأن يذكر دليل احلكم وماأخذه ما اأمكنه من ذلك، ول يلقيه اإلى امل�ستفتي �ساذًجا 

جمرًدا عن دليله وماأخذِه«)1(.
3. اأن ل يرتدد اأبدًا اأن يقول: ل اأدري. فيما ل يعلم حتى لو كان على مالأ من النا�س. 

قال الإمام مالك: �سمعت حممد بن عجالن يقول: »اإذا اأخطاأ العامل )ل اأدري( اأ�سيبت مقاتله«)2(.

)1( اإعالم املوقعني )6/4٩(.
)2(جامع بيان العلم وف�سله 84٠/2 وبدائع الفوائد )276/3( 
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4. ال�سرب على امل�ستفتي.
فاملفتي قد يتعر�س ل�سوء اأدب من امل�ستفتي، اأو اإطالة يف تفا�سيل ل حاجة لها، اأو غري ذلك..  فيوطن املفتي نف�سه على الهدوء، 

والتحلي بال�سرب، و�سعة ال�سدر، والبعد عن النفعال، اأو التذمر من ال�سائلني. 
5. اأن يكون املفتي منتبًها لالآثار التي ترتتب على الفتوى من م�سالح ومفا�سد، ومنتبًها للمقا�سد غري احل�سنة من بع�س 

ال�سائلني. 
6. اأن يفتي بلفظ الن�س ال�سرعي من الكتاب اأو ال�سنة اإذا تي�سر ذلك.

قال ابن القيم رحمه اهلل: » ينبغي للمفتي اأن يفتي بلفظ الن�س مهما اأمكنه فاإنه يت�سمن احلكم والدليل مع البيان التام.. 
وقد كان اأ�سحاب ر�سول اهلل  اإذا �سئلوا عن م�ساألة يقولون: قال اهلل كذا، قال ر�سول اهلل  كذا اأو فعل ر�سول اهلل 

 كذا، ول يعدلون عن ذلك ما وجدوا اإليه �سبياًل قط«)1(.

اآداب امل�صتفتي  
من الآداب التي ينبغي اأن يتحلى بها امل�ستفتي:

1. اأن يق�سد با�ستفتائه معرفة مراد اهلل تعالى فيما اأ�سكل عليه ليعمل به حتى لو خالف هواه.
2. اأن يبحث عن الأوثق عنده من العلماء يف العلم والورع. 

ومن اأخطاء بع�سهم: اأنه يبحث عن الفتوى الأ�سهل من كالم العلماء، اأن ي�ساأل كل من قابله حتى لو كان امل�ستفتى عاميًّا، 
ًيا للقول ال�سحيح بالدليل. وال�سواب اأن يبحث عن الثقة ترِّ

3. احلر�س على معرفة الدليل ما اأمكن. 
زب    تعالى:  اهلل  قال   

. رب ]النحل: 44

 اكتب �سوؤاًل �سرعيًّا تبحث عن فتوى فيه، وا�ساأل اأحد العلماء مراعًيا يف ذلك اآداب ال�ستفتاء. 
ال�سوؤال: ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

اجلواب: ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

)1( اإعالم املوقعني )64/6(. 
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اآداب الفتاوى الهاتفية 
من اأكث الو�سائل التي ي�ستفتي النا�س من خاللها اليوم هو الهاتف، وهذه بع�س الآداب املتعلقة بال�ستفتاء الهاتفي:

1. اخت�سار ال�سوؤال؛ فبع�س امل�ستفتني اإذا ات�سل بالهاتف على ال�سيخ يطيل فيما ل حاجة له؛ كالرتحيب وال�سوؤال عن 
احلال، ورمبا ذكر تفا�سيل يف ال�سوؤال ل حاجة اإليها يف بيان احلكم. واملق�سد من الخت�سار حفظ وقت املفتي، وحتى 

يتمكن من الإجابة على اأكث عدد من الأ�سئلة.
واإذا كان امل�ستفتي حمتاًجا لالت�سال يف الأوقات غري املنا�سبة فيكتب �سوؤاله بر�سالة  2. اختيار الوقت املنا�سب عادة، 

ن�سية، اأو يكتب ر�سالة ي�ساأله عن منا�سبة الوقت لالت�سال.
3. اإذا كان ال�سوؤال عن اأمر مت�سل بفعل املع�سية اأو مما ي�ستحيى من الت�سريح به فبدًل من اأن يقول: فعلت كذا وكذا، يقول: 

رجل ح�سل له كذا وكذا. وعليه اأن ينتقي العبارة املنا�سبة، والإ�سارة اإلى املعنى املفهوم دون الت�سريح.
4. اإذا كان املت�سل امراأة، فتحر�س على القت�سار على قدر احلاجة، والبعد عن التو�سع يف احلديث.

مواقف العلماء من الفتوى
كان ال�سحابة  يف الفتوى على ثالثة اأق�سام: مكثون، ومتو�سطون، ومقلون. كما ذكرهم ابن القيم رحمه اهلل، فاأكث 
ال�سحابة فتوى �سبعة: عمر بن اخلطاب، وعلي بن اأبي طالب، وعبداهلل بن م�سعود، وعبداهلل بن عبا�س، وعبداهلل بن عمر، 

وعائ�سة اأم املوؤمنني، وزيد بن ثابت  اأجمعني. 
ومل يخل ع�سر من وجود املفتني من اأهل العلم اإلى يومنا هذا، ونظرًا لأن الفتوى هي بيان حلكم اهلل تعالى يف امل�ساألة، 

ل فيها، ومن ذلك: م العلماء �ساأن الفتوى واحلذر من التعجُّ فقد عظَّ
1- قال ابن م�سعود : من اأفتى النا�س يف كل ما ي�ستفتونه فهو جمنون«. 

2- قال ح�سني الأ�سدي: اإن اأحدكم ليفتي يف امل�ساألة لو وردت على عمر بن اخلطاب  جلمع لها اأهل بدر.
3- ذكر اأبو عمر بن عبد الرب عن ابن عيينة و�سحنون: اأج�سر النا�س على الفتيا اأقلهم علًما.

4- كان مالك بن اأن�س  يقول: من اأجاب يف م�ساألة فينبغي من قبل اأن يجيب فيها اأن يعر�س نف�سه على اجلنة اأو النار، 
وكيف يكون خال�سه يف الآخرة.

5- قال �سحنون: اأ�سقى النا�س من باع اآخرته بدنياه، واأ�سقى منه من باع اآخرته بدنيا غريه.
6- قال بع�س العلماء: من حر�س على الفتوى و�سابق اإليها، وثابر عليها، قل توفيقه وا�سطرب يف اأمره، واإن كان كارًها 
لذلك، غري خمتار له، ما وجد مندوحة عنه وقدر اأن يحيل بالأمر فيه اإلى غريه كانت املعونه له من اهلل اأكث وال�سالح 

يف جوابه وفتاويه اأغلب.
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7- قال ب�سر احلافـي: »من اأحب اأن ي�ساأل فلي�س باأهل اأن ي�ساأل«اهـ.
8- قال ابن القيم عن �سيخه ابن تيمية يف اإنكاره على من يفتي وهو لي�س اأهاًل للفتوى: »وكان �سيخنا رحمه اهلل �سديد 
اخلبازين  على  يكون  له:  فقلت  الفتوى؟  على  حمت�سًبا  اأُجعلت  هوؤلء:  بع�س  ل  قال  يقول:  ف�سمعته  هوؤلء  على  الإنكار 

والطباخني حمت�سب ول يكون على الفتوى حمت�سب«)1(.

الفتوى العامة والفتوى اÿا�صة:
الفرق بني الفتوى العامة والفتوى اخلا�سة هو اأن الفتوى العامة هي التي يكون اجلواب عنها متعلقًا بعامة النا�س يف البلد، 
ـ ب�سماحة مفتي عام اململكة، فال ي�سوغ �سوؤال غريه عن ذلك، ول يجوز ملن يت�سدر  وهذه قد ربطها امللك ـ حفظه اهلل 
للفتوى اأن يجيب على ال�ستف�سارات التي تتعلق بها اأمور عامة يف البلد، لئال يوؤدي ذلك اإلى تذبذب النا�س بني الفتاوى، 

ولأن ذلك غالبًا مرتبط مبا يتخذه ول الأمر من قرارات وتنظيمات.
والàØوi اÿاUشة هي التي يكون اجلواب فيها متعلقًا بال�سائل فقط، ك�سوؤاله عما يتعلق باأمور عباداته اأو معامالته اأو 

تعامالته مع الآخرين، فهذه ي�ساأل ال�سخ�س من يثق يف علمه ودينه ممن تنطبق عليه �سروط املفتي واآدابه. 

)1( اإعالم املوقعني )131/6(. 

معلومة اإثرائية:

تتنوع م�سادر اإجابة ال�سائل يف اململكة العربية ال�سعودية التي اأذن لها بالفتوى يف امل�سائل اخلا�سة، فمن ذلك:

الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وفروعها املنت�سرة يف مناطق اململكة.  -

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.  -

- و�سائل التوا�سل الر�سمية مع املفتني، مثل برامج الإفتاء يف التلفزيون والإذاعة: كربنامج نور على الدرب، 

و�سوؤال على الهاتف، والهاتف املجاين لإجابة ال�سائل يف احلج والعمرة التابع لوزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة 

والإر�ساد.
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رابعًا: اÿالف الفقهيرابعًا: اÿالف الفقهي

ا حتى األف العلماء كتًبا يف امل�سائل املتفق عليها ومن ذلك: كتاب الإجماع لبن املنذر،  اتفق الفقهاء على م�سائل كثرية جدًّ
ومراتب الإجماع لبن حزم، والإف�ساح لبن هبرية.

ومن اأمثلة امل�سائل املتفق عليها: اأن �سالة الفجر ركعتان، ركوًعا واحًدا و�سجدتني، وم�سروعية جهر الإمام بالقراءة، وهكذا .. 
ا، وهذه امل�سائل املختلف فيها منها ما ظهر فيها القول الراجح بجالء، ومنها ما هو  واختلف الفقهاء يف م�سائل كثرية جدًّ

حمل خالف قوي.

اأق�صام اÿالف 
اخلالف ق�سمان:

ٍع: tاالأول: اختالف َتَنو
ومنها: الختالف يف �سفة الإقامة فمنهم من يجعلها اإحدى ع�سرة جملة، ومنهم من يجعلها كالأذان �سبع  كثرية واأمثلته

ع�سرة جملة. وكال ال�سفتني ثابت عن النبي . فالأول �سواب والآخر �سواب.
ومن اأمثلته: اختالف �سفة دعاء ال�ستفتاح، و�سالة اخلوف، واختالف القراءات يف القراآن الكرمي.

ويكث هذا النوع من اخلالف بني اأقوال ال�سلف يف تف�سري القراآن فالبع�س يف�سر ال�سيء مبعناه والآخر بالزمه. كتف�سري 
الرحمة يف بع�س الآيات، فمن ال�سلف من ف�سرها باملطر، ومنهم من ف�سرها بالزمه وهو اإنبات الأر�س وكثة الع�سب.

ا. وهذا النوع من اخلالف لي�س مبذموم واإمنا يكون مذموًما يف حال البغي بظلم بع�سهم بع�سً
ومن ذلك حديث ابن م�سعود  قال: �سمعت رجاًل قراأ اآيًة  �سمعُت من النبي  خالَفها فاأخذت بيده، فاأتيت به ر�سول اهلل 

فاأخربته، فعرفت يف وجهه الكراهة، فقال: »كالكما حم�سن فال تختلفوا؛ فاإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا«)1(.
. ]اآل عمران: 1٩ رب وقال اهلل تعالى: زب 

: xاد الثاÊ: اختالف َت�صَ
باأن يقول بع�س العلماء بالوجوب يف م�ساألة، ويقول اآخرون باجلواز مثاًل.

واختالف الت�ساد نوعان:

)1(  رواه البخاري رقم )3476(.
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رابعا: الخالف الفقهي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-االجتهاد والتقليد

االختياري

الثانوية مقررات
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اأ.  خالف �صائ≠:  وهو اÿالف يف امل�صائل االجتهادية.
وهي امل�سائل التي اختلف فيها اأهل العلم من اأهل ال�سنة واجلماعة ولكل ا�ستدلل معترب. ومن اأمثلته: جل�سة ال�سرتاحة 
يف ال�سالة، وكيفية الإ�سارة بال�سبابة يف الت�سهد، و�سالة تية امل�سجد يف وقت النهي، وهل املاء ينق�سم اإلى ق�سمني اأو 
ثالثة؟ واختالفهم يف تديد اآخر وقت �سالة الع�ساء هل هو بانت�ساف الليل اأو بطلوع الفجر؟ واختالفهم يف حكم �سيام 

يوم ال�سك هل هو واجب اأو جائز اأو حمرم؟ ونحو ذلك. 
ا. وهو الذي يقول فيه اأهل العلم: ل اإنكار يف م�سائل الجتهاد واإمنا الن�سح والبيان؛ لأن مع  وهذا النوع اأمثلته كثرية جدًّ

كال الطرفني دليل.
وهذا النوع من اخلالف غري مذموم، واإمنا يكون مذموًما عند البغي كال�سب وال�ستم والعداء والبغ�س بينهم. كما �سبق 

يف اختالف التنوع.
ب. خالف غÒ �صائ≠:

ويكون يف حالني: 
ة واجلماعة.  فيما اأجمع عليه اأهل العلم من اأهل ال�سنَّ الأولى: احلال

اأو على  لنف�سه يف كتابه  تعالى  اأثبتها اهلل  واإثباتها كما  واأ�سمائه و�سفاته،  األوهيته وربوبيته  اأمثلته: توحيد اهلل يف  ومن
ل�سان نبّيه  اإثباًتا يليق بجالله من غري تريف ول تعطيل ول متثيل ول تكييف، والإميان باأركان الإميان ال�ستة واأركان 
الإ�سالم اخلم�سة، واأن القراآن كالم اهلل منزل غري خملوق واأن اجلنة حق والنار حق، واأن الإميان: قول وعمل واعتقاد 
يزيد بالطاعة وينق�س باملع�سية، واأن الظهر اأربع ركعات، واأن يف كل ركعة �سجدتان، واأن الطهارة �سرط ل�سحة ال�سالة، 

وم�سروعية �سالة الوتر وقيام الليل. 
الدليل،  ل�سحة  تام،  ال�سحيح من اخلالف بجالء  تبنيَّ  ثمَّ  م�ساألة،  العلماء يف  بني  اإذا حدث اخلالف  الثانية:  احلال

و�سراحته، وبلوغه للجميع، وعمل عامة اأهل العلم به، فيكون اخلالف حينئذ خالفًا �ساذًا، ي�سوغ الإنكار فيه.
ومن اأمثلة الأقوال ال�ساذة التي ي�سوغ الإنكار فيها: القول بجواز ربا الف�سل، والقول بحل املطلقة ثالثًا لزوجها الأول، مبجرد 

العقد من الثاين، والقول باأنَّ العتكاف جائز يف غري امل�سجد.
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اأ�صباب اختالف الفقهاء 
ميكن تديد اأهم اأ�سباب اخلالف بني العلماء يف امل�سائل الجتهادية يف الآتي:

عدم بلوغ الدليل لبع�س العلماء يف امل�ساألة. الأول: ال�سبب

عدم ثبوت احلديث عند بع�س العلماء، وثبوته عند اآخرين؛ فمن راأى اأن اإ�سناده �سحيح اأو ح�سن احتج به،  الثاين: ال�سبب
ومن راأى اأنه �سعيف مل يحتج به.

الثالث: اأن يكون الدليل قد بلغه ولكنه من�سوñ اأو خم�سو�س اأومقيد، ومل يعلم بع�س العلماء بذلك. ال�سبب

الرابع: اختالف الفهم بني العلماء لدللة الن�س املحتج به من الكتاب اأو ال�سنة.  ال�سبب

اخلام�س: اخلالف يف اأ�سول وقواعد ال�ستدلل؛ كخالفهم يف تخ�سي�س الن�س العام بقول ال�سحابي.   ال�سبب
وقد األف �سيخ الإ�سالم ابن تيمية كتابا بعنوان ) رفع املالم عن الأئمة الأعالم ( وذكر فيه اأكث من ع�سرة اأعذار لالأئمة 

يف عدم اأخذ العامل بالدليل يف امل�ساألة اإذا جانب فيها ال�سواب.

معلومة اإثرائية:

قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى: ».. وكيف يقول فقيه: ل اإنكار يف امل�سائل املختلف فيها والفقهاء من �سائر الطوائف 

قد �سرحوا بنق�س حكم احلاكم اإذا خالف كتاًبا اأو �سنة واإن كان قد وافق فيه بع�س العلماء. واأما اإذا مل يكن يف 

امل�ساألة �سنة ول اإجماع ولالجتهاد فيها م�ساغ مل تنكر على من عمل بها جمتهًدا اأو مقلًدا.

وامل�سائل التي اختلف فيها ال�سلف واخللف وقد تيقنا �سحَة اأحد القولني فيها كثري مثل كون احلامل تعتد بو�سع احلمل 

.. واأن امل�سح على اخلفني جائز ح�سًرا و�سفًرا، واأن ال�سنة يف الركوع و�سع اليدين على الركبتني دون التطبيق، واأن 

رفع اليدين عند الركوع والرفع منه �سنة .. اإلى اأ�سعاف اأ�سعاف ذلك من امل�سائل« اهـ. 
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بالتعاون مع جمموعتك وبالرجوع اإلى اأحد كتب الفقه: ا�ستخرج مثاًل واحدًا لأحد اأ�سباب اختالف العلماء.  
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ارجع اإلى كتاب )رفع املالم عن الأئمة الأعالم (، واخرت منه ثالثة اأ�سباب لختالف العلماء غري ما ُذكر هنا، واقراأها  
على زمالئك. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

موقف طالب العلم من املذاهب الفقهية 
ميكن تلخي�س املوقف ال�سحيح لطالب العلم من هذه املذاهب الفقهية يف النقاط الآتية: 

1. اأنها مدار�س يتدرج فيها طالب العلم، حتى ي�سل اإلى معرفة احلق بدليله. وقد رتب الفقهاء لطالب العلم �سلًما ومنهًجا 
ي�سريون فيه فو�سعت كتب للمبتدئني وللمتو�سطني وللمنتهني. 

2. طلب العلم من خالل املذاهب الفقهية جائز، وطلب العلم على طريقة اأهل احلديث )اأي متون اأحاديث الأحكام و�سروحها( 
جائز كذلك، فكلها و�سائل للتعلم، والأكمل لطالب العلم اجلمع بني الطريقتني. 

3. �سرورة التم�سك يف درا�سة الفقه وتدري�سه مبنهج ال�ستدلل )م�سدر التلقي( عند اأهل ال�سنة واجلماعة. وميكن اأن 
يتحقق ذلك يف درا�سة املتون الفقهية وفق الطريقة الآتية: 

   اأ-  فهم عبارة املوؤلف ودليله. 
ب -  اإذا كان الراجح بخالفه اأخذ به مع بيان دليله واجلواب على ا�ستدلل القول املرجوح بعيًدا عن النيل من 

�ساحب القول املرجوح.
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وهكذا ينبغي على ال�سيخ اأن يربي طالبه على هذه املنهجية يف طلب العلم: ربطهم بالدليل وحفظ حق العلماء 
والعتذار لهم، وقد �سار على هذا امل�سلك كثري من العلماء املعا�سرين وعلى راأ�سهم �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز 

ابن باز، و�سماحة ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمهما اهلل. 
4. النت�ساب اإليها مباح ب�سرط عدم التع�سب، كمن ينت�سب اإلى قبيلة اأو مدينة ونحو ذلك.

قاعدة: ال اإنكار يف م�صائل االجتهاد 
اإذا كانت امل�ساألة مما ي�سوغ فيها الجتهاد بني اأهل ال�سنة واجلماعة، ولي�ست من مواطن الإجماع )كم�ساألة حكم تية امل�سجد 
هل هي �سنة اأم واجبة؟( فاإنك لتنكر على من خالفك فاجلميع مق�سده اتباع احلق وكل له دليله ويرى اأن قولـه هو الراجح، 

واإمنا يبقى الن�سح والبيان، فتكون القاعدة: ) ل اإنكار يف م�سائل الجتهاد واإمنا الن�سح والبيان (. 
وبع�س العلماء يقول: ل اإنكار يف م�سائل اخلالف، وهذا غري �سحيح وال�سواب ما تقدم.

م©∏ومة اKEراFية:

هل الختالف رحمة؟
ا منهم اأنه حديث،  يتناقل النا�س هذه العبارة )اختالف اأمتي رحمة( حتى ياأخذوا بالأرفق لهم من اأقوال العلماء، ظنًّ

وال�سواب اأنه لي�س بحديث، ومعناه غري �سحيح فاإن الرحمة يف التفاق ولي�س يف الختالف. 
قال ابن حزم رحمه اهلل يف كتابه الإحكام يف اأ�سول الأحكام )64/5(: »وقد غلط قوم فقالوا: الختالف رحمة«. 

َجِهد  ولقد  له.  اأ�سل  ل  رحمة:  اأمتي  »اختالف   :)57 ح   76/1( ال�سحيحة  ال�سل�سلة  يف  اهلل  رحمه  الألباين  وقال 
ثون يف اأن يقفوا له على �سند فلم يوفقوا..« ونقل املناوي عن ال�سبكي اأنه قال: » ولي�س مبعروف عند املحدثني،  املَحدِّ

ومل اأقف له على �سند �سحيح ول �سعيف ول مو�سوع« اهـ.
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�س1 : بنيِّ حكم الجتهاد، مع الدليل.

دها اإجماًل. �س2 :  لالجتهاد ثالثة �سروط، عدِّ

�س3 :  اذكر اأنواع التقليد، مع التو�سيح لكل نوع.

�س4 :  ما الدليل على اأن الفتوى فر�س كفاية؟

�س5 :  ما الآداب التي ينبغي للمفتي مراعاتها؟

�س6 :  ما الآداب التي ينبغي للم�ستفتي اأن يتحلى بها؟

ز بني اخلالف ال�سائغ واخلالف غري ال�سائغ. �س7 :  من خالل درا�ستك لأق�سام اخلالف: ميِّ

�س8 :  مثل مبثال واحد لكل مما ياأتي:
اأ- م�ساألة جممع عليها عند اأهل ال�سنة واجلماعة.

ب- م�ساألة مل ينعقد فيها اإجماع ولكن ظهر الدليل فيها بجالء.
ج- اختالف يف م�ساألة فقهية غري مذموم.

د- اختالف غري �سائغ.





Aال≥†شا ÜاOBوا Ωاأحكا

44
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 اأحكام واآداب الق�ضاء اأحكام واآداب الق�ضاء

متهيد:
 عرفت اأن قريبًا لك مت اختياره للق�ساء، اكتب له ر�سالة يف �سطر واحد:

.................................................................................................................................................. 

تعريف الق�ضاء 
يطلق الق�ساء يف اللغة على عدة معاٍن اأهمها:

. رب ]طه: 72 كم، كما قال تعالى: زب 1- اْلُ
. رب ]ف�سلت: 12 2- اإحكاُم ال�سيء واإتقاُنه، كما قال تعالى: زب

، على �سبيل الإلزام.  ُل اخل�سومات بني النا�س، بحكٍم �سرعيٍّ والق�ضاء ا�ضطالحًا هو: َف�سْ

م�ضروعية الق�ضاء 
الق�ساء للف�سل بني املتنازعني م�سروع باتفاق امل�سلمني، وعلى ويلِّ اأمر امل�سلمني تعينُي الق�ساة لف�سِّ اخل�سومات، وقد دل 

على ذلك الكتاب وال�سنة والإجماع.
زب     تعالى:  اهلل  ق��ال 

.   رب]الن�ساء: 65
َحَكَم  واإذا  ْج��َراِن،  اأَ َفَلُه  اَب  اأَ�سَ ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  اِكُم  اْلَ َحَكَم  »اإذا   يقول:  اهلِل  َر�ُسوَل  ُه �سمع  اأَنَّ   اْلَعا�ِس  َعْمِرو بن  عن 

َفاْجَتَهَد ُثمَّ اأَْخَطاأَ َفَلُه اأَْجٌر«.)1(. 
كم بني النا�س. وقد اأجمع امل�سلمون على م�سروعية الق�ساء واْلُ

احلكمة من م�ضروعية الق�ضاء 
الق�ساء اأمر لزم لقيام الأمم و�سعادتها وحياتها حياة طيبة، وذلك ملا فيه من حت�سيل امل�سالح ودفع املفا�سد، بالتعاون مع 

د ما تراه من الكم وامل�سالح  من م�سروعية الق�ساء.  جمموعتك: عدِّ
........................................................................................................................................................

)1( رواه البخاري برقم )7352(، وم�سلم برقم )1716(.

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U4-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U4-L1.png

أحكام وآداب القضاء

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-أحكام وآداب القضاء

االختياري

الثانوية مقررات
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ُحكم الق�صاء 
حكم َتْوِلَيِة الُق�ساة: يجب على ولِّ الأمر اأن يولِّ ق�ساًة ليحكموا بني النا�س بالعدل، وعليه اأن يختار لذلك اأف�سَل من  -1

يجد واأورَعهم. 
2- حكم تول الق�ساء: تولِّ الق�ساء فر�ُس كفاية، وقد دل على ذلك ن�سو�س كثرية منها:

 ، رب]الن�ساء: 1٠5 قول اهلل تعالى: زب 
زب  تعالى:  وقوله 

. ]الن�ساء: 65  رب
)1( قال الإماُم اأحمد: ل ُبدَّ للنا�ِس من حاِكم، اأَتذهُب ُحقوق النا�س؟!

3- حكم َتَولِّ �سخ�سٍ بعينه للق�ساء: وهذا يختلف باختالف الأحوال والأ�سخا�س، وله حالتان:
احلالة الأولى: اأن ل يوجد من َي�سلح للق�ساء غريه، وتكون عنده القدرة على تولِّ هذا املن�سب، فيجب عليه ذلك، قال 
ابُن القا�سم: �ُسئل مالك: اأُيْجرَبُ الرجُل على ِولية الق�ساء؟ فقال: ل، اإلَّ اأن ل يوجد منه ِعَو�ٌس. قيل له: اأُيْجرَبُ باحلب�س 

)2( وال�سرب؟ قال: نعم.
احلالة الثانية: اأن يعلم ال�سخ�س من نف�سه العجَز عن من�سب الق�ساء، وعدَم القدرة على القيام باأعبائه، وهذا َيْحرم عليه ذلك.

ما الحتمالت املتوقعة عندما ميتنع عن العمل يف الق�ساء من ي�سلح له؟
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ال�صروط الواجب توفرها يف القا�صي 
ملا كان الق�ساء من�سًبا رفيًعا، وولية جليلة القدر، فاإنه ل ي�سلح اأن يتولها اأي اأحد، ولذلك ا�سرتط العلماء لولية الق�ساء 
الوجه الأكمل، وهذه  اأداء مهمته على  القا�سي من  ال�سرعية، وذلك لكي يتمكن  الن�سو�س  ا�ستنبطوها من  عدة �سروط 

ال�سروط هي: 
َ فال ي�سح ق�ساوؤه ول ينفذ، وذلك لأن الق�ساء نوع ولية، وال�سبي  اأولk: الÑ∏وÆ، فال يجوز َتوِليُة ال�سبي الق�ساء واإذا ُولِّ

)1( ذكره يف املغني 32/1٠، واملبدع 8/14٠.
)2( ذكره يف ال�ستذكار ٩٩/7، وتب�سرة احلكام 12/1.



76

ل ولية له على نف�سه؛ فال تكون له ِولية على غريه. 
َ اأحد هوؤلء فال ي�سح ق�ساوؤه ول ينفذ.  ثانًيا: العقل، فال يجوز َتوِليُة املجنون اأو املعتوه اأو َمن �سُعَف اإدراكه لكرب �سن اأو مر�س، واإذا ُولِّ
ثالًثا: الإ�سالم، فال يجوز َتوِليُة الكافر، وذلك لأن الق�ساء ِولية، ول جتوز ِولية الكافر على امل�سلم، قال تعالى: زب   

رب. ]الن�ساء: 141
َيْت فاإن ِوليتها باطلة وق�ساوؤها غري نافذ، والدليل على هذا: حديث  كورة، فال يجوز َتوِليُة املراأة الق�ساء، واإذا ُولِّ رابًعا: الذُّ

ْوا اأَْمَرُهْم اْمَراأًَة«.رواه البخاري.)1(  اأبي َبْكَرَة  قال: قال ر�سول اهلل : »َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ
خام�ًسا: العدالة، واملق�سود بها اأن يكون القا�سي قائًما بالفرائ�س، �سادق اللهجة، ظاهر الأمانة، بعيًدا عن املاآثم، بعيًدا 

عما يخرم املروَءة، ول جتوز َتوِليُة الفا�سق للق�ساء؛ لأن الق�ساء من اأعظم الأمانات، والفا�سق ُمتَّهٌم يف ِدينه. 
�ساد�ًسا: الجتهاد، وهو الأهلية ل�ستنباط الأحكام من م�سادر الت�سريع؛ فال ت�سح َتوِليُة املقلِّد.

، واملراد بها ال�سمع والكالم؛ فال جتوز َتوِليُة الأ�سم؛ لأنه ل ي�سمع كالم اخل�سمني، ول جتوز َتوِليُة  �سابًعا: �سالمة احلوا�سِّ
الأخر�س؛ لأنه ل ميكنه النطق باحلكم، ول َيفهم جميع النا�س اإ�سارته. 

َتوِليُة القا�صي
ٌب من منا�سب الدولة؛ فال يجوز تعيني القا�سي اإل من جهة ول الأمر اأو نائبه يف ذلك كوزير العدل، ولول الأمر  الق�ساء مْن�سِ
َيه الق�ساء يف مكان  َ قا�سًيا يف جميع الدولة، ويف كل دعوى، كما يجوز اأن يولِّ ها، فيجوز اأن يولِّ �سَ َم ولية القا�سي اأويخ�سِّ اأن يعمِّ
معنيَّ ل يتعداه، اأو يف نوع من الدعاوى كاحلكم يف ق�سايا النكاح دون غريها، اأو ق�سايا الدماء. ول يجوز للقا�سي اأن يتجاوز 

وعية؛ لأنه اإمنا اأُنيب يف ذلك دون �سواه، وهذا ما ي�سمى بـ: )الخت�سا�س الق�سائي(.  حدود ِوليته املكانية اأو النَّ

)1( رواه البخاري برقم )4425(.

�صروط القا�صي

)1( البلوغ

)2( العقل

)3( االإ�صالم

)4( الذكورة

)5( العدالة

)6( االجتهاد

)7( �صالمة احلوا�ض
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ل من َعنيَّ قا�سًيا يف الإ�سالم؟ ومن هو القا�سي؟ ف على اأوَّ بالرجوع اإلى اأحد م�سادر التعلم تعرَّ 
..................................................................................................................................................

ا�صتقالل الق�صاء
يجب على القا�سي اأن يحكم بالعدل، ومن اأجل تقيق العدل الكامل فاإنه ل يجوز التدخل يف الق�ساء، اأو التاأثري على

القا�سي يف اأدائه باأي وجه من الوجوه ما دام يحكم بالعدل، كما ل يجوز للقا�سي اأن يحيف يف حكمه لإر�ساء اأحد كائنا 

 V U T S R Q P O N M L Kزب ما كان، قال اهلل تعالى:

، وقال تعالى: زب رب النحل: ٩٠ \ [ Z Y XW
. رب ]الن�ساء: 58

ل من َعنيَّ قا�سًيا يف الإ�سالم؟ ومن هو القا�سي؟ ف على اأوَّ بالرجوع اإلى اأحد م�سادر التعلم تعرَّ
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اآداب القا�صي
اأواًل: اآداب القا�سي يف نف�سه

نَيَّ َحَكٌم َبنَي  1- اأن يكون حال املحاكمة هادًئا غري غ�سبان، فعن اأبي بكرة  قال: �سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل َيْق�سِ
َبان«.)1(. اْثننِي َوُهَو َغ�سْ

والفرِح  ال�سديِد،  والعط�ِس  امْلُْفِرِط،  اجلوِع  مثل:  ذهنه،  �س  وي�سوِّ الق�ساء  �سري  متابعة  عن  َي�سغله  ما  كلَّ  يتجنب  اأن   -2
ِة النُّعا�س.  ال�سديِد، واحلزِن اأوالهمِّ امْلُ�سغل، والوجِع ال�سديد، ومدافعِة الأخبثني، و�ِسدَّ

َعى عليه من َدْفٍع لها. مه املدَّ نات، وما يقدِّ ِعي من بيِّ ًئا ل�سماع ما يقدمه املدَّ ا وُمَتَهيِّ 3- اأن يكون م�ستعدًّ
ل يف احلكم حتى يظهر له وجه احلق. 4- اأن ل َيَتَعجَّ

َل ما يتبني له احلق. ر الق�سايا ومياطَل فيها؛ بل يحر�ُس على البّت فيها اأوَّ 5- اأن ل يوؤخِّ
6- اأن يجتهَد يف اإقامة احلق والعدل واإن �سخط عليه النا�س، ول ُيحاِبي يف ذلك اأحًدا كائًنا من كان، ومعلوم اأن بع�س 
النا�س- اأو كثري منهم- قد ي�سخط على القا�سي اإذا حكم عليه، قيل ل�سريح القا�سي: كيف اأ�سبحت؟ قال: اأ�سبحت 

و�سطُر النا�س َعَليَّ غ�سبان.)2(

اذكر لكل اأدب من االآداب ال�سابقة فائدة تتحق≤ عند مراعاته ومف�سدة –�سل عند تركه.

مراعاتهالأدب من تركهامل�سلحة من املف�سدة

)1( رواه البخاري برقم )7158(، وم�سلم  برقم )1717(.
)2(  ذكره اخلطابي يف غريب احلديث 5٠3/1، وال�سرخ�سي يف املب�سوط 71/16، والراغب الأ�سفهاين يف حما�سرات الأدباء 244/1.
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ثانًيا: اآداب القا�سي فيما يتعل≤ باملتخا�سمني 

َعى عليه )اخل�سم(، فاإن ح�سر من تلقاء نف�سه واإل اأح�سره القا�سي،  عى �سخ�س على اآخر اأمر القا�سي بح�سور املدَّ اإذا ادَّ
فاإذا ح�سر هو وخ�سمه جمل�س الق�ساء ا�ستحب التزام الآداب الآتية:

1- يجل�سهما القا�سي اأمامه بحيث ي�ستطيع اأن ي�سمع كالمهما، وي�ستطيعان اأن ي�سمعا كالمه دون حاجة اإلى رفع �سوت. 
ل اأحدهما على الآخر يف �سيء، ويعم ذلك كل ما ميكن الت�سوية بينهما فيه؛ كالنظر، ولني  ي بينهما بحيث ل ُيَف�سّ 2- ُي�سوِّ

الكالم، والب�سا�سة فال يبت�سم لأحدهما ويعب�س يف وجه الآخر، والهتمام فال ي�سغي لأحدهما دون الآخر، وهكذا. 
رهما من اخل�سومة بالباطل.  رهما باهلل تعالى، وُيحذِّ 3-َيِعُظ القا�سي اخل�سمني، وُيَذكِّ

4- ل ُيلقن القا�سي اأحد اخل�سمني حجته، ول ما قد يكون فيه �سرر على خ�سمه مثل: اأن يريد املدعى عليه الإقرار فيلقنه 
ُئه عليها. الإنكار، اأو يريد النكول )1( عن اليمني فُيجرِّ

َئُه عليها، اأو اأَح�سَّ منه  فه، واإذا اأَح�سَّ منه التوقَف عن ال�سهادة فلي�س له اأن ُيجرِّ ت ال�ساهَد اأو يعنِّ 5- لي�س للقا�سي اأن ُيَعنِّ
فه من �سهادة الزور. الإقداَم على اأداِئها فلي�س له اأن يوِقَفُه عنها؛ اإل اإذا اأح�سَّ منه ال�سهادَة بالزور؛ فاإنه يِعُظه ويخوِّ

)1( النكول: هو المتناع عن اليمني يف جمل�س الق�ساء.
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االإجراءات الق�صائيةاالإجراءات الق�صائية

ت�سري املوؤ�س�سات الق�سائية يف �سبيل قطع النزاع واحلكم بني املتخا�سمني على اإجراءات عديدة حتى تنتهي الق�سية، وهذه 
الإجراءات تتلخ�س يف اأربع خطوات اأو مراحل، جنملها فيما ياأتي، ثم نتكلم على كل منها ب�سيء من التف�سيل:

.iوY اأولk: الدَّ

.äاÑKEا: الkيfاK

.ºا: الكkالثK

.òيØنàا: ال k©HاQ

واإليك بيانها ب�سيء من التف�سيل.

عوى اأواًل: الدَّ
َل فيها، فاإذا ُرفعت اإليه الدعوى  ل ينظر القا�سي يف منازعات النا�س وخ�سوماتهم اإل اإذا رفعوها اإليه يف دعوى طالبني الَف�سْ
فاإنه يتحقق من �سحتها اأوًل، فاإذا انطبقت عليها �سروط الدعوى ال�سحيحة فاإنه يحدد موعًدا ي�ستدعى فيه اخل�سوم لينظر 

يف ثبوت الدعوى بالو�سائل املعتربة لإثباتها، ثم يحكم فيها بالعدل الذي يراه موافًقا لل�سرع.
عى عليه، واأنه يطالبه  ًنا يف ذمة املدَّ ا معيَّ ِعي اأمام القا�سي لإخباره باأن له حقًّ فالدعوى هي: القول الذي ي�سدر من املدَّ

َعى عليه.  به، ويريد من القا�سي احلكم له به على املدَّ

لt رفع الدعوى ََ
يراعى يف رفع الدعوى اأمران:

الأول: اأن ترفع الدعوى اإلى املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى، فاإذا كانت الدعوى ماليَّة ففي املحكمة التي تنظر يف الق�سايا 
املالية، واإن كانت الدعوى تخت�س بالنكاح اأو الطالق ففي املحكمة التي تنظر يف ق�سايا الأ�سرة، وهكذا.

ِعي نف�ِسه، بل ترفع اإلى  َعى عليه، فال ترفع الدعوى يف حملِّ اإقامة املدَّ الثاين: اأن تكون هذه املحكمة يف حملِّ اإقامة املدَّ
َعى عليه. قا�سي البلد اأو املحلِّ الذي يقيم فيه املدَّ

عى عليه ولي�س المدعي؟ لماذا ُترفع الدعوi في محل ال`ُمدَّ

........................................................................................................................................  

ف``ك``رف``ك``ر

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U4-L2
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اإلجراءات القضائية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-أحكام وآداب القضاء

االختياري

الثانوية مقررات
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 �صروط َقبول الدعوى
الدعوى التي ي�سمعها القا�سي هي الدعوى ال�سحيحة، وهي التي توفرت فيها ال�سروط الآتية:

َعى عليه عاقاًل.  ِعي وامْلُدَّ 1 - اأن يكون كل من امْلُدَّ
َعى به معلوًما.  2- اأن يكوَن احلقُّ امْلُدَّ

ا مل تقبل دعواه، اأو ادعى  َعى به ممكًنا ل م�ستحياًل، فلو ادعى �سخ�س اأن فالًنا ابنه وكان اأكرب منه �سنًّ 3- اأن يكون احلقُّ امْلُدَّ
ا اأمواًل طائلة مل تقبل دعواه. فقري م�سهور بالفقر اأنه اأقر�س �سخ�سا غنيًّ

الَوكالُة يف اÿ�صومة واملحاماة
 الأ�سل اأن �ساحب احلق اإذا كان اأهال ملبا�سرة الدعوى باأن يكون بالًغا عاقاًل غري حمجور عليه ل�سفه ونحوه اأنه هو الذي 
يرفع الدعوى اإلى القا�سي للمطالبة بحقه، ويجوز له اأن يوكل غريه يف رفع دعواه نيابة عنه اأمام القا�سي، وتوكيله اأي�سا 

يف النيابة عنه عندما تقام الدعوى �سده.
اإقامة  اأن يكون �ساحب احلق املوكل كامل الأهلية، فاإن كان ناق�س الأهلية ناب عنه يف   وي�سرتط ل�سحة هذه الوكالة 

الدعوى وليُّه ال�سرعي.

.zية∏gالأ πامc{ :≈م©ن uÚH ة≤Hشاùال ∂Jل م©∏وماÓN øم

. ........................................................................................................................................................ -

معلومة اإثرائيةمعلومة اإثرائية
خطت اململكة العربية ال�سعودية يف �سبيل تطوير مرفق الق�ساء خطوات كبرية تقدمت فيها على 
كثري من الدول، ومن ذلك اإ�سدار عدد من الأنظمة العدلية التي ت�سبط اأعمال التقا�سي، ومن 

تلك الأنظمة: 
1- نظام الق�ساء.

2- نظام املرافعات ال�سرعية.
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:øك‡ ÒZ πيëàشùاأمر مH iوYالد ≈∏Y kر مثالcPا

......................................................................................................................................................... -

عاء العام االدِّ
ملا كانت اجلرائم �سرًرا مب�سلحة الأفراد واملجتمع، وف�ساًدا يف الأر�س، وال�سريعة الإ�سالمية تاأمر باإزالة ال�سرر والف�ساد؛ 
ٍة  كان من واجب ول الأمر اأن يتخذ كافة الو�سائل املباحة لتحقيق هذا الغر�س، ومن هذه الو�سائل: تعيني هيئِة نيابٍة عامَّ
لتقوم مبهمة مالحقة املجرمني ورفع الدعاوى عليهم اأمام الق�ساء، وُتعدَّ وهي متار�س عملها هذا - نائبٌة عن املجتمع 
والأفراد املت�سررين باجلرمية يف اإقامة الدعوى ومالحقة املجرمني، وت�سمى: )النيابة العامة(، وهي متلك رفع الدعوى 

اجلزائية �سد املجرمني واملطالبة باإنزال العقاب بهم.

ثانًيا: االإثبات
ق القا�سي من �سحة الدعوى بو�سائل خمتلفٍة معتربٍة �سرًعا، ت�سمى: )البّينات( اأو )و�سائل الإثبات(. الإثبات هو: تقُّ

عى عليه بطلب الإجابة عن الدعوى، فاإما اأن ُيِقرَّ بالدعوى،  اإذا اأح�سر القا�سي اخل�سمني، و�سمع الدعوى من املدعي، توجه للمدَّ
ِعي اإثباَت دعواه، ولالإثبات و�سائل متعددة بيانها فيما ياأتي. َفَيحكم عليه بها، اأو ُينكرها، فهنا َيطلب القا�سي من املدَّ

و�صائل االإثبات 
َعى عليه بو�سائل عديدة، من اأهمها: يثبت احلق على املدَّ

. قِّ الو�سيلة الأولى: الإِْقراُر، وهو: العرتاُف ِباحْلَ
الو�سيلة الثانية: ال�سهادة، وهي: اإخبار ال�سخ�س ب�سدٍق عما َيْعَلُمه.

نة، فاإذا حَلَف ُردت  ِعي بيِّ َعى عليه اإذا مل يكن للمدَّ الو�سيلة الثالثة: اليمني، وهي: احَلِلُف، وتكون م�سروعًة يف جانب املدَّ
ِعي اإذا مل يكن معه اإل �ساهٌد واحٌد. عوى بيمينه، وقد تكون يف جانب املدَّ الدَّ

3- نظام الإجراءات اجلزائية.
4- نظام التنفيذ.

5- نظام التحكيم.

6- نظام املحاماة.
وجلميع هذه الأنظمة لوائح تنفيذية تو�سح اآلية العمل بكل نظام.
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َعى عليه من اليمني اإذا طلبها القا�سي منه، وذلك عندما ل يكون  كول عن اليمني، وهو: امتناع املدَّ tالو�سيلة الرابعة: الن

ت  عوى، فاإن َحَلَف �سقطْت مطالبُته، واإن مل يحلف ُردَّ َعى عليه اأن يحلف على عدم �سحة الدَّ نة، فُيطلب من املدَّ ِعي بيِّ للمدَّ
عوى. ِعي، وُحكم له يف الدَّ اليمني اإلى املدَّ

عوى. ة، وهي عالمة تبلغ اليقني اأو غلبة الظن؛ تدل القا�سي على وجه احلق يف الدَّ الو�سيلة اخلام�سة: القرينُة الَقِويَّ

عة اإذا اأُمن فيها ولذلك اأمثلة كثرية منها: اإقامة حد اخلمر على من تقياأها، واحلكم بالكتابة الر�سمية اأو املختومة اأو املوقَّ
مات. التزوير، والأخذ باْلَب�سَ

وفيما ياأتي �سوف ناأخذ بالتف�سيل ما يتعلق بالو�سيلتني: الأولى والثانية.

الو�صيلة االأولى: االإقرار
. قِّ الإقرار هو: العرتاُف ِباحْلَ

عى عليه عن الدعوى، فاإن اأقر بالدعوى ثبت عليه احلق باإقراره، والإقرار  اإذا رفع املدعي دعواه فاإن القا�سي ي�ساأل املدَّ
ة �سرعية متفق عليها، وقد دل على اعتبارها الكتاب وال�سنة: نات، وهو ُحجَّ اأقوى البيِّ

]الن�ساء: 135 رب. 1- قال اهلل تعالى: زب
2- عن اأبي اأمية املخزومي  قال: اأتي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بل�س قد اعرتف اعرتافًا ومل يوجد معه متاع، قال له ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: )ما اأخالك �سرقت(، قال: بلى، فاأعادها عليه مرتني اأو ثالثًا، فاأمر به فقطع.)1(.
َعى عليه. واإذا ثبت الإقرار ب�سروطه املعتربة �سرًعا؛ فعلى القا�سي اأن يحكم به على املدَّ

�صروط �صحة االإقرار
حتى يكون الإقرار �سحيًحا فاإنه ي�سرتط يف امْلُِقرِّ ثالثة �سروط هي: 

1- اأن يكون بالًغا.
2- اأن يكون عاقاًل.

3- اأن يكون خمتاًرا.

وي�صÎط يف امْلَُقرِّ َلُه)�صاحِب احل≤( عدة �صروط هي:
1- اأن يكون ممن يثبت له احلق، فاإن مل يكن كذلك مل ي�سح الإقرار له، كما لو اأقرَّ لبهيمة مببلغ من املال؛ مل ي�سح اإقراره 

لأن البهيمة ل متلك املال. 
َق امْلُِقرَّ يف اإقراره. 2- اأن ُي�سدِّ

 واإذا توفرت هذه  ال�سروط يف الإقرار لزم امْلُِقرَّ ما اأقرَّ به من مال اأو ِق�سا�س اأو غريهما.

)1( رواه اأبو داود برقم )438٠(، واأحمد يف امل�سند برقم )225٠8(.
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lقا�صرة lة االإقرار ُحجَّ
ٌة قا�سرة على امْلُِقرِّ ل يتعداه اإلى غريه، فيوؤاخذ به امْلُِقرُّ وحَده دون �سواه. الإقرار ُحجَّ

مثاله: من اأقر اأنه �سرق مع جمموعة اأ�سخا�س، فال يكون اإقراره بال�سرقة هنا حجة على الآخرين.

اأحد  اأنه ل يحمل  يعني:  [فاطر: 18]،  رب زب تعالى:  ومما يدل على ذلك: عموم قول اهلل 
جريرة غريه، واأجمعت الأمة على اأن الإقرار حجة على املقر فقط دون غريه.

اأbر اأحمد اأfه ا�شàدا¿ gو وg�شاΩ مÑ∏≠ م∏يو¿ jQال مY ø∏«, واأfكر g�شاP Ωل∂.

jُ πg َ©دt اbEراQ اأحمد حéة g ≈∏Y�شاΩ? وملاPا?

......................................................................................................................................................... :ºالك 

........................................................................................................................................................ :ÖÑشùال 

الو�صيلة الثانية: ال�صهادة
ال�سهادة هي: اإخبار ال�سخ�س ب�سدٍق عما َيْعَلُمه.

نة(؛ لأنها ُتَبنيِّ  ونها با�سم: )البيِّ نات بعد الإقرار، ولذلك فاإن اأكث الفقهاء يخ�سُّ و�سهادة ال�سهود العدول هي اأقوى البيِّ
احلقَّ وُتظهره فيما تنازع فيه املتخا�سمون.

وال�سهادة ُحجة �سرعيٌة متفق عليها، وقد دل على اعتبارها الكتاب وال�سنة، قال اهلل تعالى: زب
رب.]البقرة: 282
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حكم حتمل ال�صهادة واأدائها
تّمل ال�سهادة واأداوؤها نوعان)1(:

لها فر�س كفاية؛ لقول اهلل تعالى: زب النوع الأول: يف حقوق الآدميني، مثل: الديون والنكاح، فهذه تمُّ
لها كان اأداوؤها فر�َس عنٍي اإذا ُدعي اإليه؛ لقول اهلل تعالى: زب رب]البقرة: 282  واإذا تمَّ

ل ول  التحمُّ اأدائها �سرٌر مل يلزمه  اأو  ال�سهادة  ل  اإن حلقه بتحمُّ ]البقرة: 283 لكن  رب
. الأداء؛ لقول اهلل تعالى: زب¾ ¿ Â Á Àرب ]البقرة: 282

لها مباح، واأداوؤها مباح، اإن �ساء ِرقِة، فهذه تمُّ نا وال�سَّ النوع الثاين: يف حقوق اهلل تعالى، مثل: احلدود كلِّها كحدِّ الزِّ
اها واإن �ساء َتَرَكها. اأدَّ

ز بني ما يكون حكم تمل ال�سهادة فيه فر�س كفاية، وما يكون مباحًا، يف كل مما ياأتي:  ميِّ
ال�سهادة على:  القتل  -  �سرب اخلمر  -  النكاح  -  ال�سرقة - الو�سية  -  الوكالة  -  اأداء ال�سالة مع اجلماعة. 

–مπ ال�ش¡اIO مÑاì–مπ ال�ش¡اIO فرØc ¢Vاjة

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

  �صروط َقبول ال�صهادة
ي�سرتط يف قبول �سهادة ال�ساهد عدة �سروط بيانها فيما ياأتي: 

زب تعالى:  لقوله  امل�سلم،  على  الكافر  �سهادة  ت�سح  فال  ُم�سلًما،  يكون  اأن   -1
ممن  هو  ول  رجالنا،  من  لي�س  والكافر   ، 282 رب]البقرة: 

ُير�سى لل�سهادة، وي�ستثنى من ذلك: �سهادة الكافر على الو�سية يف ال�سفر؛ اإذا مل يوجد اأحد من امل�سلمني.

اأن يخرب  ال�سهادة:  واأداء  النكاح،  لل�سهادة على عقد  لو دعي  كما  ال�سهادة،  له  ت�سرع  الذي  ال�سيء  على  ي�سهد  اأن  ال�سهادة:  )1( تمل 
ب�سهادته اإذا طلبت منه عند القا�سي.
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HالرLوع اE¤ �شوIQ املاFدI اjBة ( 106 ) ا�شîàرê الدليÑb ≈∏Y πول Tش¡اIO الكافر Y∏≈ الوUشية ‘ الùشØر. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 ، 283 ]البقرة:  رب زب تعالى:  لقوله  ؛  xسبي� �سهادة  ت�سح  فال  بالًغا،  يكون  اأن   -2
وال�سبيُّ ل ُي�سمى رجاًل، وي�ستثنى من ذلك: �سهادة ال�سبيان بع�سهم على بع�س فيما يقع بينهم.

اِئِم  3-اأن يكون عاقاًل، فال ت�سح �سهادة جمنون ول �سكران، حلديث علي  عن النبي  قال: »ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثالَثٍة: َعن النَّ
ِبيِّ َحتَّى َيْحَتِلَم، َوَعن امْلَْجُنوِن َحتَّى َيْعِقَل«.)1( َحتَّى َي�ْسَتْيِقَظ، َوَعن ال�سَّ

، واملراد بالعدالة اأن يكون ال�ساهد م�ستقيًما  ]الطالق: 2 رب 4- اأن يكون َعْدًل؛ لقوله تعالى: زب  
يف دينه؛ حمافًظا على الواجبات تارًكا للكبائر والفواح�س، متجنًبا لالإ�سرار على ال�سغائر وبخا�سة الكذب، واإذا اعترب 
ُنوُه على اأمورهم ُقبلت �سهادته واإن ظهر منه التق�سري يف بع�س الأمور، فالقا�سي يراعي يف  ا عدًل، واأْمَتَ النا�س �سخ�سً

العدالة يف ال�سهادة كلَّ قوم ِبَح�َسِبهم، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيِميَّة رحمه اهلل: وقوله تعالى:    زب  
ْوه �سهيًدا بينهم، ول ُينظر اإلى عدالته، كما  يقت�سي اأنه ُيقبل يف ال�سهادة على حقوق الآدميني من َر�سَ ]البقرة: 282 رب
يكون مقبوًل عليهم فيما ائتمنوه عليه ... والعدل يف كل زمان ومكان وطائفة بح�سبها، فيكون ال�ساهد يف كلِّ قوم َمن 
كان ذا عدل فيهم، واإن كان لو كان يف غريهم لكان عدله على وجه اآخر، وبهذا ميكن احلكم بني النا�س، واإل فلو اعُترب 
يف �سهوِد كلِّ طائفة اأن ل ي�سهد عليهم اإل من يكون قائًما باأداء الواجبات وترك املحرمات -كما كان ال�سحابة- لبطلت 

ال�سهاداُت كلُّها اأو غاِلُبها.)2(

 À  ¿  ¾  ½  ¼  » زب  تعالى:  لقوله  مبا�سر؛  �سماٍع  اأو  لــه  ــٍة  بــروؤي اإمــا  بــه؛  ي�سهد  مبــا  ــا  عــامِلً يكون  اأن   -5

، فال ي�سح اأن ي�سهَد مبا مل َيَر اأو ي�سمع، اأو ي�سهَد ب�سيء َي�ْسَتْنِتُجه مما راأى اأو �سمع؛ بل َينقل للقا�سي  Áرب]الزخرف: 86
ما راآه اأو �سمعه فقط، وي�سرح به فال يقول: اأ�سهد مبثل ما �سهد به فالن.

ِل، ول كثرِي ال�سهو والغلط؛ لأنه ل َت�سُل الثقُة بقوله. 6- اأن يكون �سابًطا حافًظا ملا ُيحفُظ عادًة، فال تقبل �سهادة امْلَُغفَّ

)1( رواه اأحمد رقم )1183( واأبو داود برقم )44٠3( وهذا لفظه، والرتمذي برقم)1423(، وابن ماجه برقم )2٠41(، قال الرتمذي: 
يف  واحلاكم   ،)143(356/1 حبان  وابن   ،)1٠٠3(1٠2/2 خزمية  ابن  و�سححه  الوجه،  هذا  من  غريب  ح�سن  حديث  علي  حديث 
حزم  ابن  و�سححه  ح�سن،  حديث  عندي  هو   :)225/1 الرتمذي  )علل  البخاري  وقال   ،)235٠( برقم  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك 

)املحلى 2٠6،332/٩(، والنووي )�سرح �سحيح م�سلم 14/8( والألباين يف اإرواء الغليل 4/2 )2٩7(.
)2( الفتاوى الكربى 574/5، والختيارات الفقهية �س357-356.

HالرLوع اE¤ �شوIQ املاFدI اjBة (   ) ةjBا IدFاملا IQشو� ¤Eوع اLالرH
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7- اأن يكون غري متَّهٍم يف �سهادته، وذلك باأن يحتمل اأن يجر لنف�سه منفعة بال�سهادة، اأو يدفع عن نف�سه م�سرة، ومن 
اأمثلة ذلك:

اأ- اأن يكون َبْيَنُه وبني امل�سهود عليه عداوة.
ب- اأن يكون َبْيَنُه وبني امل�سهود عليه قرابة �سديدة، كاأن ي�سهد لأبيه اأو ولده اأو زوجته، وُتقبل �سهادته لغري هوؤلء 

من الأقارب؛ كالأñ والعم وغريهما.
وللقا�سي اأن يقبل �سهادتهم اإذا غلب على ظنه انتفاُء التُّهمة.

8- �سالمُة احلوا�سِّ فيما يتعلق بامل�سهود عليه، فاإن كانت ال�سهادة يف مرِئيx فال بد اأن يكون مب�سًرا، واإن كانت يف م�سموع 
مفهومة،  باإ�سارة  �سهادته  يوؤدي  اأن  اأمكن  اإذا  ب�سرط  لي�س  اأنه  وال�سحيح  النُّطق،  واْخُتِلف يف  �سميًعا،  يكون  اأن  بد  فال 

فال�سريعة الإ�سالمية تراعي حال ذوي الإعاقة، ومن ذلك قبول �سهادتهم مبا ل يتعار�س مع اإعاقتهم.
د �سرًعا، وهو يختلف بح�سب ما ي�سهدون عليه، و�سياأتي بيانه اإن �ساء اهلل تعالى  ٩- اأن َيْبُلَغ عدُد ال�سهود الن�ساَب املحدَّ

يف ذكر مراتِب ال�سهادة.

:»JBال §£îامل ‘ IOول ال�ش¡اÑb شروطT ¢�ÿ -

�صروط قبول ال�صهادة

 )2(

 )1( )9(

 )3(

 )4( )5( )6(

 )7(

 )8(
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اأنواع ال�صهادة
لل�سهادة عدة اأنواع اأهمها ما ياأتي:

النوع االأول: ال�سهادة االأ�سلية، وهي �سهادة ال�ساهد مبا راآه اأو �سمعه بنف�سه، وهي الأ�سل يف ال�سهادات.

النوع الثاين: ال�سهادة الفرعية، وهي �سهادة ال�سخ�س باأن فالنا من النا�س ي�سهد بكذا، وُت�سمى: )ال�سهادة على 

ْقل(، وُيحتاج اإليها عند العجز عن اأداء ال�سهادة الأ�سلية، مبوت ال�ساهد اأو مر�سه اأو غيابه،  ال�سهادة(، اأو )�سهادة النَّ
وقد اأجمع العلماء على قبولها يف الأموال، واختلفوا يف قبولها يف احلدود. 

النوع الثالث: ال�سهادة بال�ستفا�سة وال�سهرة والت�سامع، وهي ما قامت فيه ال�سهرة مقام الروؤية وال�سماع، كال�سهادة باأن 
فالنا املعروف هو ابن فالن وهو مل ير ولدته، وال�سهادة بالأن�ساب عموًما، ومبوت �سخ�س ا�ستفا�س عند النا�س موته واإن 

مل ي�ساهد ذلك، وملك منزل اأو �سيارة ا�ستفا�س عند النا�س اأنها ملك فالن، واإن مل ي�سهد �سراءها.
ربة، واملراد بها: اإخبار اأهل املعرفة باأمٍر من الأمور، عن حقيقته املتنازع فيها، بطلٍب من  النوع الرابع: �سهادة اأهِل اخْلِ
القا�سي، مثل: �سهادة الأطباء يف اخل�سومات املتعلقة باجلراح والك�سور واحلكم باجلنون وعدمه على اجلاين، و�سهادة 
املهند�سني يف اخل�سومات املعمارية، و�سهادة بائعي ال�سيارات يف اخل�سومات املتعلقة بال�سيارات، و�سهادة العقاريني يف 

خ�سومات الأرا�سي، و�سهادة خرباء اخلطوط يف ك�سف التزوير يف الكتابة والتوقيع.

مراتب ال�سهادة

يختلف ن�ساب ال�سهادة بح�سب ال�سيء امل�سهود عليه، وميكن تق�سيم ذلك اإلى عدة مراتب، بيانها فيما ياأتي:
َق به جمهور الفقهاء: ال�سهادة على  نا، واأَحْلَ املرتبة االأوىل: ما ُي�سرتط فيه �سهادة اأربعة رجاٍل ُعدول، وهو الزِّ

اللواط. 
املرتبة الثانية: ما ُي�سرتط فيه �سهادة ثالثة رجاٍل ُعدول، وهو ثبوت دعوى الفقر لأخذ الزكاة اأو الإع�سار 

ممن كان معروًفا بالَي�سار والِغنى من قبل.
، وهو الأ�سل يف اأكث ال�سهادات، مثل: ال�سهادة على بقية احلدود  املرتبة الثالثة: ما ُي�سرتط فيه �سهادة رجلني َعْدَلنْيِ

وهي: القذف وال�سرقة واحلرابة و�سرب اخلمر والردة، وكذلك ال�سهادة فيما يوجب الِق�سا�س، وكذا ال�سهادة يف النكاح 
والطالق والرجعة والإيالء يف قول جمهور الفقهاء، والإع�سار ممن مل يكن معروًفا بالِغنى من قبل.  

املرتبة الرابعة: ما ُيكتفى فيه ب�سهادة رجلني، اأو رجٍل وامراأتني، وهو ق�سمان:

اأ-الأموال، مثل: ال�سهادة على القرو�س والديون كلِّها، والغ�سب. 
ية كاخلطاأ و�سبه العمد، وجناية  ب-ما ُيق�سد به املال، مثل: ال�سهادة على الوقف والو�سية وال�سركة، واجلنايات املوجبة للدِّ

ال�سبي ال�سغري واملجنون.
واأما احلدود والق�سا�س فال تثبت ب�سهادة الن�ساء.
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اإلى الإثبات بذلك جمهور  ِعي، وقد ذهب  املرتبة اخلام�سة: ما ُيكتفى فيه ب�سهادة رجٍل واحٍد مع Áني املدَّ

ى ِبَيِمنٍي َو�َساِهٍد«)1(،  ا�ٍس  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل : »َق�سَ ها: حديُث ابِن َعبَّ ُة اأحاديث اأ�سحُّ الفقهاء، والدليل على ذلك عدَّ
ويثبت به كل ما يثبت ب�سهادة الرجل واملراأتني من الأحكام، وهي الأموال، وما يق�سد به املال كما تقدم، واأما احلدود 
فال تثبت باليمني بال خالف بني الفقهاء، قال الإمام ابن قدامة رحمه اهلل: ل نعلم خالفا يف عدم م�سروعية اليمني يف 

احلدود. )2(
ِعي، وقد ذهب اإلى الإثبات بذلك املالكية واأحد  املرتبة ال�ساد�سة: ما يكتفى فيه ب�سهادة امراأتني مع Áني املدَّ

 ِّْدِري الوجهني عند احلنابلة، واختاره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية وابن القيم، ويدل على هذا عموم حديث اأبي �َسِعيٍد اخْلُ
ُجِل؟«.)3(، وحديث عبد اهلِل بن ُعَمَر  عن  ِف �َسَهاَدِة الرَّ �َساِء: »اأََلْي�َس �َسَهاَدُة امْلَْراأَِة ِمْثَل ِن�سْ ُه قال للنِّ عن النبي  اأَنَّ
�َساِء: »َف�َسَهاَدُة اْمَراأََتنْيِ َتْعِدُل �َسَهاَدَة َرُجٍل«.)4(، واإذا �سح احلكم ب�سهادة رجل واحد مع اليمني،  ُه قال للنِّ ر�سول اهلِل  اأَنَّ
فت�سح �سهادة امراأتني مع اليمني، ويثبت به كل ما يثبت ب�سهادة الرجل واملراأتني من الأحكام، وهي الأموال، وما يق�سد 

به املال كما تقدم. 
لُع  املرتبة ال�سابعة: ما ُيكتفى فيه ب�سهادة الن�ساء وحدهن دون اأن يكون معهن رجل، وذلك يف الأمور التي يطَّ

ة،  اخليَّ ة واحلْمل وُعيوب الن�ساء الدَّ �ساع واحلي�س والِعدَّ عليها الن�ساء غالًبا دون الرجال، مثل: ال�سهادة يف الولدة والرَّ
ومعرفة الثُّيوَبِة واْلَبَكارة. وقد اختلف الفقهاء يف ا�سرتاط العدد يف هذا املو�سع، فقيل: يكفي امراأة واحدة عْدَلٌة، وقيل ل 

بد من اثنتني، وقيل اأربع. 

)1( رواه م�سلم برقم )1712(.
)2( املغني 214/1٠ بت�سرف ي�سري.

)3( رواه البخاري برقم )3٠4، 2658(.
)4( رواه م�سلم برقم )7٩(.
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كم كمثالًثا: احْلُ ثالًثا: احْلُ

احلكم يف الدعوى  

القا�سي مطالب بالإ�سراع يف احلكم بعد �سماع البينات وظهور احلق يف الدعوى، لأن الغر�س من ن�سب القا�سي ف�سل 

اخل�سومات وح�سم املنازعات، وكلما كان الف�سل �سريعا كان ذلك اأدعى لو�سول احلق اإلى �ساحبه. 

ا�صت�صارة القا�صي الأهل العلم

اإذا تبني للقا�سي احلكم يف الق�سية التي بني يديه مما دل عليه �سريح الكتاب اأو ال�سنة اأو الإجماع حكم به من غري حاجة 

اإلى امل�ساورة، واإن مل يتبني له ذلك، واحتاج اإلى الجتهاد ا�سُتحب له م�ساورة اأهل العلم فيما يعر�س له من ذلك؛ ملا يف هذا 

من اإعانته يف الو�سول اإلى احلكم ال�سحيح يف الدعوى، وانك�ساف ما قد يخفى عليه منها.

االإ�صالì بني اÿ�صوم 

الأ�سُل اأن القا�سي يحكم بني اخل�سمني اإذا تبني له وجه احلق يف الدعوى، ولكنه يف بع�س الأحوال ينبغي له اأن َيْدُعَو 

املتخا�سَمني اإلى ال�سلح، واأهمها حالتان:

الفتنة  اأو خل�سية  يكونا قريبني،  كاأن  الأ�سباب  ل�سبب من  بينهما  الإ�سالح  اأن من امل�سلحة  راأى  اإذا  احلالة االأوىل: 

بينهما اإذا َقَطَع احلكَم لأحدهما، اأو لغري ذلك من الأ�سباب؛ في�ستحب له يف هذه احلالة اأن يدعَوهما اإلى ال�سلح قبل 

اأن ُي�سدَر حكمه يف الدعوى، فاإن اأجابا اإلى ال�سلح فال�سلح خري، وذلك لأن الق�ساء لأحدهما على الآخر يف مثل هذه 

القا�سي احلكُم بينهما مبا ظهر  واإذا رف�سا ال�سلح وجب على  الَبغ�ساء، ويثري الأحقاد والعداواِت،  الأحوال قد يورث 

َد عليه يف ترك حقه والَقبوِل  له اأنه احلق يف الق�سية دون حماباة، ولي�س له اأن ُيلزم �ساحَب احلق بال�سلح، ول اأن ُي�َسدِّ

ُع حقوق النا�س. بال�سلح؛ فاإن هذا مما ي�سيِّ

احلالة الثانية: اإذا مل يظهر للقا�سي وجُه احلقِّ يف الدعوى، فله يف هذه احلالة اأن يدعَوهما اإلى ال�سلح، فاإن ا�سطلحا 

فال�سلح خري، واإن مل ي�سطلحا وجب عليه اأن يرجَئهما حتى ينظر يف امل�ساألة، ويتبني له احلق فيها.

، وجاء يف كتاب عمر بن  رب]الن�ساء: 128  ومن الأدلة على م�سروعية ال�سلح يف اجلملة: قول اهلل تعالى: زب

لح جائز بني امل�سلمني اإل �سلًحا  عى، واليمنُي على من اأنكر، وال�سُّ نُة على َمن ادَّ اخلطاب لأبي مو�سى الأ�سعري : »البيِّ
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التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-أحكام وآداب القضاء

االختياري

الثانوية مقررات
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وا اخل�سوُم حتى ي�سطلحوا؛ فاإن ف�سَل الق�ساِء يورث بني القوِم  ا: »ردُّ م حالًل«. )1(، وقال عمر  اأي�سً اأََحلَّ حراًما، اأو حرَّ
ال�سغائَن«. رواه ابن اأبي �سيبة وعبدالرزاق والبيهقي، ويف رواية له زيادة: »اإذا كان بينهم قرابة«.)2(

www.moj.gov.sa :بالرجوع اإلى موقع وزارة العدل 
�س ما يتعلق مب�سادر الأحكام يف الق�ساء يف اململكة العربية  ومن خالل احلديث فيه عن الق�ساء يف اململكة لـخِّ

ال�سعودية.
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.........................................................................................................................................................
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ة يف تاريخ املدينة 76٩/2، وابن  )1( رواه الدارقطني2٠6/4، والبيهقي برقم )11474(، وابن عبد الرب يف ال�ستذكار 1٠3/7، وابن �سبَّ
ع�ساكر يف تاريخ مدينة دم�سق 71/32، قال ابن عبد الرب: هذا اخلرب روي عن عمر بن اخلطاب  من وجوه كثرية من رواية اأهل 

احلجاز واأهل العراق واأهل ال�سام وم�سر.اهـ وقال ابن القيم يف اأعالم املوقعني 163/2: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.
)2( رواه ابن اأبي �سيبة 534/4)228٩6(، وعبد الرزاق 3٠3/8)153٠4(، والبيهقي برقم )11362(.



92

رابًعا: التنفيذرابًعا: التنفيذ

تنفيذ احلكم وو�صائله
تنفيذ احلكم هو املرحلة الأخرية من الق�ساء، والق�ساء بدون تنفيذ ل قيمة له؛ اإذ ل معنى للحكم اإل التنفيذ، ولهذا جاء 
ُه ل َيْنَفُع َتَكلٌُّم  َح؛ فاإنَّ يف كتاب الق�ساء الذي كتبه عمر بن اخلطاب  اإلى اأبي مو�سى الأ�سعري : »واأَنِفذ احلقَّ اإذا و�سَ

ِبَحقx ل َنَفاَذ َلُه«.)1(
ذه بنف�سه اإن اأمكن ذلك كما لو كان املحكوم به عقاًرا اأو حيواًنا ا�ستحقه املحكوم له،  فاإذا اأ�سدر القا�سي حكمه فاإنه ينفِّ

فُيلزم القا�سي املحكوَم عليه بت�سليمه. 
�س اإليه الإمام ذلك، ويجوز لول  ا من احلدود فهذا ل يقام اإل باإذن الإمام اأو من فوَّ ا اأو حدًّ واإن كان املحكوم به ِق�سا�سً

الأمر تعيني ق�ساة خا�سني لتنفيذ الأحكام يقومون بهذه املهمة دون غريهم من الق�ساة. 
ين،  ويجوز للقا�سي َحْمُل املحكوم عليه على تنفيذ احلكم بعدة و�سائل منها: مْنعُه من ال�سفر اإذا كان مديًنا حتى يوؤدى الدَّ

ى ما عليه.  َي ما عليه، اأو بيُع بع�س ماله اإذا امتنَع وُيوؤدَّ اأو حْب�سُه حتى يق�سَي َدْينه، اأو احلجُز على ماله حتى ُيوؤَدِّ

خ�صائ�ض النظام الق�صائي يف االإ�صالم
يتميز النظام الق�سائي يف الإ�سالم بخ�سائ�س لي�ست لأي نظام ق�سائي اآخر يف املا�سي واحلا�سر، وذلك لأنه نظام نابع 

من �سريعة اهلل تعالى التي جاءت بالعدل والإن�ساف، فمما امتاز به:
1- قيامه على العدل املطلق املاأخوذ من الكتاب وال�سنة.

2- النزاهة املطلقة، فال جمال فيه للر�سوة اأو الوا�سطة، اأو امليل لطرف على ح�ساب طرف اآخر لأي �سبب كان.
3- الب�ساطة اخلالية من كل التعقيدات وال�سكليات، والبعد عن ال�ستعالء على الآخرين.

يُة كلِّ واحٍد من املتخا�سمني يف الإْدلء بحجته، والدفاع عن حقه. 4- حرَّ
ِبيلة، يدفعهم يف ذلك: الرغبة فيما عند اهلل تعالى  5- ال�سلوك املثال للق�ساة، والذي يتم�سي مع الأخالق الإ�سالمية النَّ

من الثواب، واخلوف من العقاب.

مناذج واأمثلة على الق�صاء
لقد حفل التاريخ الإ�سالمي بنماذج للق�ساة العادلني، وامتالأ ب�سور من اأق�سيتهم ومواقفهم الرائعة، واإليك بع�س ال�سور 

التي متثل التطبيق احلق للق�ساء يف الإ�سالم:

)1( رواه الدار قطني برقم )4471( والبيهقي يف ال�سنن الكربى برقم )2٠46٠(.

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U4-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U4-L4.png

التنفيذ

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-أحكام وآداب القضاء

االختياري

الثانوية مقررات
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 و–اكمهما اإىل زيد x1- ق�سيُة عمَر واأَُبي

َبْيِني  َنْخٍل، فقال ُعَمُر:  وَمٌة يف َحاِئِط  ُمَناَزَعٌة َوُخ�سُ َكْعٍب   اِب واأَُبيِّ بن  طَّ : كان بني ُعَمَر بِن اخْلَ ْعِبيِّ قال عامرال�سَّ
الُم َعليَك يا اأَِمرَي  َوَبْيَنك َزْيُد بن َثاِبٍت. َفاأََتَياُه يف َمْنِزِلِه، فَطَرَق ُعمُر الباَب، فعرَف زيٌد �سوَته، َفَفَتَح الباَب، فقال: ال�سَّ
ع له  ا َدَخال َعلْيِه و�سَّ َكُم، َفَلمَّ َتى احْلَ امْلُوؤِْمِننَي، اأََل اأَْر�َسْلَت اإَلَّ حتى اآِتَيك؟ فقال له ُعَمُر: اأََتْيناَك ِلَتحُكَم َبْيَنَنا، ويف َبْيِتِه ُيوؤْ
ِل الَق�ساِء، ولِكْن  ْلَقاَها، وقال: َها ُهنا يا اأمرَي امْلُوؤِْمننَي، فقال له ُعَمُر: ِجْرَت يف اأوَّ دِر ِفرا�سه، واأَْخَرَج ِو�َساَدًة َفاأَ زيٌد عن �سَ
 xَتُكْن لأَُبي َنُتك، ومل  َبيِّ َكْعٍب:  لأََُبيِّ بِن  َزْيٌد  ُعَمُر، فقال  ، واأنكر  اأَُبيٌّ عى  َفَتَكلََّما، فادَّ َيَدْيِه،  ِمي، فَجَل�َسا بنَي  َمَع َخ�سْ اأَْجِل�ُس 
ِمرَي امْلُوؤِْمِننَي من اْلَيِمنِي فاْعِفه، وما كنُت لأ�ساأََلَها لأَحٍد غرِيه، فقال ُعَمُر: َتاهلِل  َنة، فقال زيد لأُبي: اإِْن َراأَْيَت اأَْن ُتْعِفَي اأَ بيِّ
الُم َعليَك يا اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي«،»َها ُهنا«،» ِاْعِف اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي«، َومِلَ ُيْعِف اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي؟! اإْن كاَن ل حقٌّ  اإْن ِزْلَت َظامِلًا،»ال�سَّ
، ثمَّ اأق�سَم  ْخَل َلَنْخِلي، وَما لأََبيx ِفيَها َحقٌّ ا�ْسَتْحَقْقُتُه ِبَيِميِني واإِلَّ َتَرُكُتُه، َفَحَلَف ُعَمُر، فقاَل: واهلِل الَّذي ل اإلَه اإلَّ ُهو اإنَّ النَّ
 ، xْخَل لأَُبي ا َخَرَجا َوَهَب النَّ ُعَمُر: ل ُيْدرُك َزْيٌد باَب الق�ساِء حتَّى يكوَن ُعَمُر وَرُجٌل ِمْن َعْر�ِس امل�سلمنَي ِعْنَده �َسَواء. فلمَّ
ة، فاَل َيحلُف النا�ُس َعلى  َفِقيَل لُه: يا اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي َفَهالَّ كاَن هذا َقبَل اأْن َتلَف؟ قال: ِخْفُت اأن اأترَك اليمنَي فت�سرَي �ُسنَّ

ُحُقوِقهم.)1(

الني 2- ق�سية املن�سور مع ا÷مَّ

رْيُ امْلََدين: قدم اإلى املدينة النبوية اأمرُي املوؤمنني املن�سوُر اخلليفُة العبا�سيُّ الكبري، وكان القا�سي فيها: حممد بن  قال مُنَ
الون على اأمري املوؤمنني يف �سيء ذكروه، فاأمرين القا�سي اأن اأكتب اإلى اأمري  ْلِحي واأنا كاتبه، فا�ْسَتْعَدى اجلمَّ ِعْمران الطَّ
ي، فقال: اكتب،  الني ملجل�س احلكم واإن�ساِفهم، فقلت: ُتعفيني من هذا فاإنه يعرف خطِّ املوؤمنني كتاًبا باحل�سور مع اجلمَّ

فكتبت، ثم خَتمه، فقال: ل مي�سي به واهلل غريك.
 فم�سيت به اإلى الربيع وجعلت اأعتذر اإليه، فقال: ل عليك، فدخل عليه بالكتاب، ثم خرج الربيع، فقال للنا�س وقد ح�سر 
وجوه اأهل املدينة والأ�سراُف وغرُيهم: اإن اأمري املوؤمنني يقراأ عليكم ال�سالم، ويقول لكم: اإين قد ُدعيت اإلى جمل�س احلكم 
فال اأعلمنَّ اأحًدا قام اإلَّ اإذا خرجت اأو َتَداَنى بال�سالم، ثم خرج وامل�سيَّب بني يديه والربيع واأنا خلفه، وهو يف اإزار ورداء، 
ف�سلَّم على النا�س، فما قام اإليه اأحد، ثم م�سى حتى بداأ بالقرب ف�سلم على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم التفت اإلى الربيع فقال: يا 
ربيع ويحك، اأخ�سى اإن راآين ابُن عمران اأن يدخل قلَبه ل هيبٌة، فيتحول عن جمل�سه، وباهلل لئن فعل ل َوِلَ ِل ِوَليًة اأبًدا.

عى  الني، ثم دعا باأمري املوؤمنني، ثم ادَّ ِكًئا اأطلق رداَءه عن عاتقه، ثم اْحَتبى به، ودعا باخل�سوم وباجلمَّ فلما راآه وكان ُمتَّ
عليه القوم، فق�سى لهم عليه، فلما دخل اأمري املوؤمنني الدار قال للربيع: اذهب فاإذا قام وخرج َمن عنده من اخل�سوم 

)1( رواه �سعيد بن من�سور يف �سننه كما نقله يف املغني ب�سنده 12٠/1٠، وعمرو بن �سّبة يف اأخبار املدينة 4٠٠/1-4٠1، ووكيع 

يف اأخبار الق�ساة 1٠8/1-1٠٩، والبيهقي 145/1٠، وابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق 318/1٩، وابن حزم يف املحلى٩/381.
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فاْدُعُه، فقال: يا اأمري املوؤمنني ما دعا بك اإل بعد اأن َفَرَغ من النا�س جميًعا. فلّما دخل عليه �سلَّم، فقال: جزاك اهلل عن 
ِدينك وعن نبيِّك وعن َح�َسبك وعن خليفتك اأح�سن اجلزاء، قد اأمرُت لك بع�سرة اآلف دينار، فاقب�سها. وكانت عاّمة 

)1( َلة. اأموال حممد بن عمران من تلك ال�سِّ

 بالرجوع اإىل اأحد م�سادر التعلم اكتب منوذجًا ثالثًا للق�ساة العادلني.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

)1( تاريخ مدينة دم�سق 327-326/32.

 بالرجوع اإىل اأحد م�سادر التعلم اكتب منوذجًا ثالثًا للق�ساة العادلني. بالرجوع اإىل اأحد م�سادر التعلم اكتب منوذجًا ثالثًا للق�ساة العادلني.
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ف الق�ساء لغة وا�سطالحًا. �س1 : عرِّ

�س2 : ا�ستدل بدليل من القراآن على كل ما ياأتي:
اأ- تول الق�ساء فر�س كفاية.
ب- اأداء ال�سهادة فر�س عني.

�س3 : ما ال�سروط الواجب توفرها يف القا�سي اإجماًل؟

�س4 : ا�ستدل بدليل من ال�سنة على كل ما ياأتي:
.Aال≥†شا Iولية املراأJ Rوéj اأ- ل

Ü- ل ëjكº ال≥اVش« وgو Z†شÑا¿.

ح ما تقول. ب نف�سه قا�سيًا على جمموعة من النا�س؟ و�سَّ �س5 : هل يجوز لالإن�سان اأن ين�سِّ

�س6 : مثل مبثال واحد من عندك لكل مما ياأتي:
ø اأحد اÿ�شمÚ حàéه. u≤∏jُ ش« اأ¿ لVال≥ا ÜاOBا øاأ- م

YO -ÜوU iشëيëة.

.Úاليم øY كولf -ê

.√ÒZ ¤Eدا√ ا©àj ل uامل≥ر ≈∏Y IشرUاb ةéح QراbEال -O

T -`gشاgد ل T πÑ≤Jُش¡اJOه.

.ÚJوامراأ πLQ اأو Ú∏LQ IOش¡ا�H في¡ا ≈Øàكjُ شية†b -و

ò اEل HاPE¿ الEماΩ اأو fاÑFه. َّØنjُ ل lºحك -R

�س7 : ُيراعى يف حمل رفع الدعوى اأمران، فما هما؟

�س8 : متى ت�سح �سهادة ال�سبي؟

�س٩   : ما الفرق بني ال�سهادة الأ�سلية وال�سهادة الفرعية؟

: ملاذا ُيكتفى ب�سهادة الن�ساء وحدهن دون اأن يكون معهن رجل يف مثل ال�سهادة يف الر�ساع؟ �س1٠

: تدث فيما ل يزيد عن خم�سة اأ�سطر عن ال�سلح بني املتخا�سمني واأهميته عندما يكونا قريبني. �س11
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ف≥``````````````ه النواRل

55
الوحدI الîامùشة

:Iشر الوحدUناY

فقه النوازل: الà©رH ∞jه - H©†¢ الموDلØاä فيه.
التاأمني:(اأùbشامه - الÓî± فيه)

املعنوية:- (J©رØj¡ا - اأمث∏ة Y∏ي¡ا - اأحكام¡ا) احلقوق
 اأحكام اخللو.

بنو∑ النطف واالأجنة واحلليب.
اأطفال االأنابيب.

 قتل الرحمة.
.Æموت الدما

نقل االأع�ساء.
.ñال�ستن�ساG

اأ�سواق االأوراق املالية )البور�سة(.
 اخلدمات امل�سرفية:( ال†شما¿ الÑنك« - الàYماOاä المùشàندjة 

( äاfالأما ≥jOشناU -
التبادالت النقدية.

غ�سيل االأموال:
       ( ح≥ي≥àه - اأgدافه - اKBاQ√ - الموb∞ منه )

 اأN« ال£الàjُ :Öوb™ من∂ H©د QOا�شòg ∂à√ الوحدI اأ¿:

ÑJُ   1يøu المراH O` (ف≥ه النواRل).

.»fاو©àال øاأميàوال …Qاéàال øاأميàال øيH õuميJُ    2

ÑJُ   3اQَOِ لßØë الë≥و¥ الم©نوjة لأUشëاH¡ا.

.IQشوU πc ºحك øيÑJو (و∏îدل الH) QشوU øيH ¿َQِا≤Jُ    4

.Öي∏ëنة والLنو∑ الن£∞ والأH Aشا�fEرمة اëل πَ∏©Jُ   5

.»Yال�شنا íي≤∏àال RواL شروطT َرcòJَ   6

َ± Y∏≈ اأfواع πàb الرحمة وحكf πc ºوع. àJَ   7©رَّ

.Aشا†Yالأ π≤f RواL شروطT Oَ uد©Jُ    8

َ± W ≈∏Yرj≥ة ال�شàنùشاñ وحكم¡ا. àJَ   9©رَّ

ëØJَ   10�َ¢ المîالØاä ال�شرYية ف« اأ�شوا¥ الأوQا¥ المالية.

َ± Y∏≈ اأfواع ال†شما¿ الÑنك« وحكf πc ºوع. àJَ   11©رَّ

َ± Y∏≈ الàYماOاä المùشàندjة وحكم¡ا. àJَ   12©رَّ

َ∞ UشناjO≤ الأماfاä وÑJيøu حكم¡ا. Jَ   13�شِ

πu∏ëJُ   14 اأحكاΩ الÑàاOلä الن≥دjة.

Oَ اKBاùZ Qشيπ الأموال Y∏≈ الØرO والمàéم™.  uد©Jُ   15
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فقه النوازلفقه النوازل

جمع نازلة، وهي: »ال�ّسدة من �سدائد الدهر تنزل بالنا�س «)1(. النوازل ل¨ة:
الفقهي: امل�ساألة اجلديدة التي مل يبحثها الفقهاء �سابقًا. ال�سطالح يف والنازلة

الفقهية: نقل الأع�ساء، وال�ستن�ساñ، واأطفال الأنابيب، واأ�سواق الأوراق املالية، وغ�سيل الأموال،  النوازل اأمثلة ومن
والتاأمني.

و�سريعة اهلل كاملة و�ساملة اإذ ل يوجد اأي نازلة يف واقع النا�س اإل ولها حكم �سرعي، من خالل ا�ستنباط العلماء للحكم 
من الأدلة ال�سرعية. 

الآتي: من لبد فاإنه نازلة لأي ال�سرعي احلكم معرفة اأجل ومن
اأواًل: الت�سور الدقيق للنازلة من خالل الرجوع اإلى كالم املخت�سني واملراجع العلمية املتخ�س�سة.

ثانًيا: معرفة القواعد والأ�سول ال�سرعية التي يتخرج عليها احلكم يف هذه النازلة.

ثالًثا: التطبيق ال�سحيح للقواعد ال�سرعية على النازلة.

املراجع التي اعتنâ ببحث النوازل الفقهية:
هي كثرية ومن اأبرزها:

1. البحوث والقرارات والفتاوى ال�سادرة من املجامع الفقهية والهيئات العلمية.
مة)2(. 2. املجالت الفقهية املَُحكَّ

3. الر�سائل اجلامعية )املاج�ستري والدكتوراه (.
4. فتاوى العلماء الرا�سخني يف العلم.

و�سنتناول يف هذه الوحدة بع�س النوازل باإذن اهلل تعالى.

)1( ل�سان العرب لبن منظور ) 11/65٩(.
)2( معنى حمكمة اأي اأن البحث املن�سور يف املجلة قد اأجاز ن�سره اثنان من اأهل التخ�س�س العلمي انظر �س )16٠(.
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الت�أمنيالت�أمني

التمهيد: 
ظهر التاأمني يف العامل الغربي كو�سيلة من و�سائل حفظ الب�سائع امل�سدرة اأو امل�ستوردة من التلف اأو االعتداء، فلو غرقت 

ن قيمة ما فقد، ثم  �سفينة ال�سحن يف الطريق اأو اأ�سيبت الب�ساعة بحريق اأو غري ذلك فاإن �سركة التاأمني تعو�ض الُموؤَمِّ
تطورت اأعمال �سركة التاأمني حتى اأ�سبح التاأمني على كل �سيء؛ على الطائرات وال�سيارات وجميع و�سائل النقل، والتاأمني 

على ال�سحة والنف�ض وغري ذلك. 

اأق�س�م الت�أمني:
الق�سم الأول:  التاأمني التجاري 

ن عليه اإذا تلف.  �صورته: اأن يدفع امل�سرتك مبلًغا حمدًدا ل�سركة التاأمني مقابل �سمان املوؤمَّ
اأنواعه: اأنواعه كثرية منها: 

ا ل�سركة التاأمني فاإذا اأ�سيب مبر�ض فاإن ال�سركة تدفع قيمة العالج.  اأ ـ الت�أمني الطبي؛ فامل�سرتك يدفع مبلًغا �سنويًّ
ب ـ الت�أمني على الب�ص�ئع التج�رية؛ فامل�سرتك يدفع مبلًغا لل�سركة لتاأمني هذه الب�ساعة التي �سي�ستوردها اأو يوردها 

من بلد اإلى اآخر، فاإذا اأ�سيبت اأثناء الطريق بتلف اأو غرق اأو حريق فاإن �سركة التاأمني تدفع قيمة اخل�سائر.
ج ـ الت�أمني على ال�صي�رة اأو الت�أمني على اأجزاء من ال�صي�رة ) ك�ملحرك (، اأو التاأمني على الرخ�سة، فاإذا اأ�ساب 
�ساحب الرخ�سة حادث على اأي �سيارة كان يقودها فاإن ال�سركة ت�سمن قيمة التلف... وقد يكون التاأمني �سد الغري 

ن يف اإتالفها اأو بع�سها.  فقط، اأي تقوم �سركة التاأمني ب�سمان ال�سيارة التي ت�سبب املوؤمِّ
حكمه: التحرمي، وهو قول جماهري الفقهاء املعا�سرين.  واأ�سباب التحرمي االآتي:

ا قماًرا ومي�سًرا؛ فعقد  1. وجود الغرر الفاح�ض. والغرر هو العقد على اأمر غيبي يرتدد بني الُغْنم والُغرم، وي�سمى اأي�سً
التاأمني اإما ُغْنٌم لل�سركة بال مقابل، اأو ُغْرُم ت�سمنه ال�سركة ب�سبب احلادث من غري جناية منها، اأو مقابل غري 

ن. مكافئ ملا دفعه املوؤمِّ
 ودليل النهي عن الغرر: حديث اأبي هريرة  قال:» نهى ر�سول اهلل  عن بيع احل�ساة وعن بيع الغرر«)1(.

ن يدفع مااًل و�سياأخذ مقابل ذلك مااًل اأكرث اأو اأقل اأو ال ياأخذ �سيئًا، فهو رياالت برياالت من غري  2. وجود الربا. فاملوؤَمِّ
تقاب�ض وال مثلية فاجتمع فيه نوعا الربا؛ الف�سل والن�سيئة.

)1(  اأخرجه م�سلم برقم )1513(.
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ودليل النهي عن ذلك حديث اأبي هريرة  اأن النبي  قال: »الدينار بالدينار ل ف�سل بينهما، والدرهم بالدرهم ل
ف�سل بينهما«)1(. 

وحديث اأبي �سعيد  اأن النبي  قال: »الذهب بالذهب، والف�سة بالف�سة.. مثاًل مبثل يًدا بيد، فمن زاد اأوا�ستزاد 
فقد اأربى، الآخذ واملعطي �سواء«)2(.

وقد تتابع العلماء املعا�سرون على ترمي التاأمني التجاري، ومن ذلك:
1. قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية رقم )1٠/5( يف ربيع الآخر 13٩7هـ. وجاء فيه: »قرر املجل�س 

بالأكثية اأن التاأمني التجاري حمرم لالأدلة الآتية.. « ثم اأوردوا �ستة اأدلة عليه مع الإجابة على من قال باجلواز. 
2. قرار جممع الفقه الإ�سالمي مبكة املكرمة �سعبان 13٩8هـ  )جملة املجمع 2٩7/6 ( وجاء فيه: وبعد الدرا�سة 

الوافية وتداول الراأي يف ذلك قرر املجل�س بالأكثية ترمي التاأمني بجميع اأنواعه �سواء كان على النف�س اأو الب�سائع 
التجارية اأو غري ذلك من الأمواِل«.

�س ما ورد فيه، واقراأه على زمالئك. بالرجوع اإلى اأحد القرارين امل�سار اإليهما حول ترمي التاأمني التجاري، خلِّ
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

الق�سم الثاين:  التاأمني التعاوين: 

وهو عقد تعاون وتكافل َيدفع فيه كل م�سرتك مبلغا نقديا، وُيعوَّ�س من جمموع هذه املبالغ َمن وقع عليه �سرر من 
امل�سرتكني، ول ُيق�سد به الربح، واإمنا يق�سد به التعاون بني الأفراد.  

وقد اأجازه اأكث العلماء املعا�سرين، و�سدر ب�ساأنه قرار بجوازه من هيئة كبار العلماء بالأكثية بتاريخ 13٩7/4/4هـ 
ومن جممع الفقه الإ�سالمي مبكة املكرمة بالإجماع �سعبان 13٩8هـ.

)1( اأخرجه م�سلم  برقم )1588(.
)2( اأخرجه م�سلم برقم )1584(.
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بالتعاون مع ‹موعتك قارن بني التاأمني التجاري والتاأمني التعاوين من خالل العنا�سر االآتية:

التجاري التعاوينالتاأمني التاأمني

نوع العقد

الفائدة منه

حكمه

         

بالتعاون مع ‹موعتك قارن بني التاأمني التجاري والتاأمني التعاوين من خالل العنا�سر االآتية:بالتعاون مع ‹موعتك قارن بني التاأمني التجاري والتاأمني التعاوين من خالل العنا�سر االآتية:
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احلقوق املعنوية احلقوق املعنوية 

متهيد 
حقوق النا�س نوعان:

ية )مادية( مثل: ال�سيارات والأرا�سي والبيوت والألب�سة والأطعمة والأجهزة... النوع االأول: حقوق ح�سِّ

ية مثل: ال�سم التجاري، وبدل اخللو، واحلقوق الفكرية  النوع الثاين: حقوق معنوية. وهي يف مقابل احلقوق احل�سِّ

كحقوق تاأليف الكتب، ومادة الأ�سرطة، والربامج الإلكرتونية، والخرتاع.
املعنوية احلقوق حكم

ال�سحيح اأن احلقوق املعنوية تاأخذ حكم احلقوق احل�سية، فلها قيمتها املالية، وتورث عن �ساحبها وميكن بيعها، ول يجوز 
العتداء عليها. 

وقد �سدر من املجمع الفقهي الإ�سالمي مبكة املكرمة )املنبثق من رابطة العامل الإ�سالمي( يف دورته التا�سعة يف رجب 
14٠6هـ قرار بهذا املو�سوع وجاء فيه: »فيجب اأن يعترب للموؤلف واملخرتع حق فيما األف اأو ابتكر، وهذا احلق هو ملك له 
�سرًعا ول يجوز لأحد اأن ي�سطو عليه دون اإذنه، وذلك ب�سرط اأن يكون الكتاب اأو البحث لي�س فيه دعوة اإلى منكر �سرًعا 

اأو بدعة اأو اأي �ساللة تنايف �سريعة الإ�سالم، واإل فاإنه حينئذ يجب اإتالفه ول يجوز ن�سره. 
وكذلك لي�س للنا�سر الذي يتفق معه املوؤلف ول لغريه تعديل �سيء يف م�سمون الكتاب اأو تغيري �سيء دون موافقة املوؤلف، 

وهذا احلق يورث عن �ساحبه.. اأما املوؤلف اأو املخرتع الذي يكون م�ستاأَجًرا من اإحدى دور الن�سر ليوؤلف لها كتاًبا، اأو 
من اإحدى املوؤ�س�سات ليخرتع لها �سيًئا لغاية ما فاإن ما ينتجه يكون من حق اجلهة امل�ستاأجرة له، ويتبع يف حقه ال�سروط 

املتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد«.
ا من جممع الفقه الإ�سالمي )املنبثق من منظمة املوؤمتر الإ�سالمي( يف دورة موؤمتره اخلام�س بالكويت من  و�سدر اأي�سً

1-6 جمادى الأولى 14٠٩هـ قرار يف هذا املو�سوع ون�سه: »بعد اطالعه على البحوث املقدمة من الأع�ساء واخلرباء يف 
مو�سوع احلقوق املعنوية، وا�ستماعه للمناق�سات التي دارت حوله، قرر ما يلي: 

اأواًل: ال�سم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتاأليف والخرتاع اأو البتكار، هي حقوق خا�سة 

لأ�سحابها، اأ�سبح لها يف الُعرف املعا�سر قيمة مالية معتربة لتمّول النا�س لها. وهذه احلقوق يعتد بها �سرًعا، 
فال يجوز العتداء عليها. 
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ثانًيا: يجوز الت�سرف يف اال�سم التجاري اأو العنوان التجاري اأو العالمة التجارية ونقل اأي منها ِبِعَو�ض مايل، اإذا 
ا ماليًّا.  انتفى الغرر والتدلي�ض والغ�ض، بكون ذلك اأ�سبح حقًّ

ثالًثا: حقوق التاأليف واالخرتاع اأو االبتكار م�سونة �سرعًا، والأ�سحابها حق الت�سرف فيها، وال يجوز االعتداء عليها.  
واهلل اأعلم«.

بالتعاون مع جمموعتك اذكر ما تراه من وجهة نظرك اأ�سبابًا للتعدي على احلقوق املعنوية.
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

انت�سرت يف الأعوام الأخرية ظاهرة الربامج احلا�سوبية املن�سوخة، بالتعاون مع جمموعتك، بيِّ ما ياأتي:
1- فتوى حول حكم ن�سخ الربامج احلا�سوبية التي لها حقوق فكرية من خالل الرجوع لفتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء 

باململكة العربية ال�سعودية.
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2- االأ�سباب التي اأدت اإلى انت�سار هذه الظاهرة، و�سبل عالجها.

العالجاالأ�سباب

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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اأحكام بدل اÿُُلوِّاأحكام بدل اÿُُلوِّ

متهيد 
انت�سر بدل اخللو يف بع�س البلدان العربية ب�سور خمتلفة، اأما يف بالدنا فانت�ساره قليل ويعرب بع�س العقاريني عن اخللو 
بـ )نقل قدم(، ومثاله: �سقة اأو حمل م�ستاأجر، واأراد املالك اإخراج امل�ستاأجر قبل نهاية املدة، اأو اأراد م�ستاأجر اآخر اأن 
يخرج امل�ستاأجر الأول،  فكاأن املالك اأو امل�ستاأجر اجلديد يقول للم�ستاأجر القدمي: اخرج من املحل مقابل مبلغ من املال.

تعريف بدل اÿلو: هو عو�س مال ياأخذه مالك العقار اأو امل�ستاأجر مقابل تنازله عن حقه يف العقار. 

�صور بدل اÿلو واأحكامها: 
اأن يدفع امل�ستاأجر للمالك بدل اخللو عند ا�ستئجار العقار ) وهذا عرف م�ستهر يف بع�س الدول  ال�سورة االأوىل:

العربية(.
واحلكم الفقهي لهذ√ ال�سورة: اجلواز، ويعترب من اإيجار ال�سنة الأولى وترتتب عليه جميع الأحكام الفقهية املتعلقة 

بالإيجار. لأن دفع املال هنا عن اتفاق ور�سا بني املالك وامل�ستاأجر يف مقابل انتفاع امل�ستاأجر بالعقار، فحقيقته اأجرة 
واإن اختلف اللفظ. 

من خالل فهمك لل�سورة الأولى، مثِّل مبثال من عندك. 
................................................................................................................................................... 

املدة، فيدفع املالك للم�ستاأجر بدل اخللو   انتهاء ال�سورة الثانية: اإذا اأراد املالك اأن ُيخرج امل�ستاأجر من العقار قبل

يف مقابل تنازل امل�ستاأجر عن حقه يف بقية املدة.
واحلكم الفقهي لهذ√ ال�سورة: اجلواز؛ لأن بدل اخللو هنا عبارة عن تعوي�س مال يف مقابل تنازل امل�ستاأجر 

بر�ساه عن حقه يف املنفعة املتبقية من مدة الإجارة، وهذا ل مانع منه �سرًعا. 
الآتي: املثال اأكمل الثانية لل�سورة فهمك خالل من 

له: وقال العقار مالك اإليه جاء �سنني، خم�س منها م�سى فلما �سنني، ع�سر ملدة م�ستودعاk للب�سائع وائل ا�ستاأجر 
......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ال�صورة الثالثة: اإذا اأراد املالك اأن ُيخرج امل�ستاأجر من العقار بعد انتهاء املدة ومل يتجدد العقد بينهما، فيدفع 
املالك للم�ستاأجر بدل اخللو  يف مقابل خروجه من العقار.

واحلكم الفقهي لهذه ال�صورة: التحرمي؛ لأن املالك اأحق مبلكه بعد انتهاء مدة الأجار، فلي�س للم�ستاأجر حق اأن 
ا من املالك  يف مقابل خروجه، فاأخذه يف هذه احلالة اأكل للمال بالباطل. ياأخذ عو�سً

 من خالل فهمك لل�صورة الثالثة اأكمل املثال الآتي:
 ا�صتاأجر عماد حماًل من اأحمد ملدة عام، وبعد انتهاء املدة: ........................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ال�صورة الرابعة: اأن يدفع امل�ستاأجر اجلديد للم�ستاأجر الأول بدل اخللو يف مقابل خروجه من العقار قبل انتهاء 
مدته.

واحلكم الفقهي لهذه ال�صورة: اجلواز؛ لأن بدل اخللو هنا عبارة عن تعوي�س مايل يف مقابل تنازل امل�ستاأجر 
الأول بر�ساه عن حقه يف املنفعة املتبقية من مدة الأجار، وهذا ل مانع منه �سرًعا. مع مراعاة مقت�سى عقد الإجارة 

املربم بني املالك وامل�ستاأجر الأول.
 من خالل فهمك لل�صورة الرابعة اأكمل املثال الآتي:

 ا�صتاأجر عبدالرحمن منزًل ملدة عامني: ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

ال�صورة اخلام�صة: اأن يدفع امل�ستاأجر اجلديد للم�ستاأجر الأول بدل اخللو يف مقابل خروجه من العقار بعد انتهاء مدته. 
واحلكم الفقهي لهذه ال�صورة:التحرمي؛ لأن امل�ستاأجر الأول قد انتهى حقه يف منفعة هذا العقار، فال وجه له  

اأن ياأخذ عو�سا من امل�ستاأجر اجلديد يف مقابل خروجه، فاأخذه يف هذه احلالة اأكل للمال بالباطل.
وقد �سدر بهذا املعنى قرار ) برقم: 31 ( من جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف دورة موؤمتره الرابع بجدة يف اململكة 

العربية ال�سعودية يف جمادى الآخرة 1408هـ.
 من خالل فهمك لل�صورة اخلام�صة اأكمل املثال الآتي:

اد من فيَّا�ض ا�صتئجار ال�صقة: ...........................  ا�صتاأجر فيَّا�ض �صقة من �صالح، وبعد انتهاء الإيجار طلب حمَّ

.......................................................................................................................................................



107 106

ِة َطِف واالأجنَّ tَطِف واالأجنَِّةبنو∑ الن tبنو∑ الن

متهيد
ِة، يحتفظ فيه مباء الرجل، وكذلك ُبوي�سة  ظهر يف العامل الغربي الأوروبي والأمريكي ما ي�سمى ببنوك النَُّطِف والأجنَّ

املراأة. فيتاأتى للزوج اأو زوجته طلب اأو�ساف معينة يف اجلنني من اللون والطول وغري ذلك، اأو اأن تمل املراأة من غري 
زوج، ثم تطور الأمر اإلى اأخذ ُنَطِف امل�ساهري من املمثلني والالعبني واملغنني واأبطال كمال الأج�سام، حتى اأ�سبحت 
ا  جتارة تدر الأموال الطائلة واأ�سبح هناك دعاوى قائمة يف املحاكم من اأ�سبابها: طلب املراأة اأن يكون اجلنني اأبي�سً

فظهر اأ�سوًدا، اأو م�ساًبا بالإيدز فاأ�سيبت املراأة بهذا املر�س. 

ِة َطِف واالأجنَّ tمعنى الن
املراد بالنطفة: ماء الرجل.

وا÷نني: هو ُبوي�سة املراأة امللقحة. 

فيتم تلقيح الُبوي�سة باحليوان املنوي يف معامل خا�سة، فت�سمى باللقيحة اأو اجلنني وجمعها اأجنة، ويحتفظ بها للقيام 
بالدرا�سات والتجارب العلمية.

البنو∑: هي الأماكن التي يحتفظ بالنطف والأجنة فيها، ويكون حفظها يف ثالجات طبية خم�س�سة للحفظ. 

ال¨ر�ض من اإن�صاء بنو∑ النطف واالأجنِة
تتلخ�س الأغرا�س العملية من حفظ النطف والأجنة يف الآتي:

1 - تقيق الأو�ساف املطلوبة يف اجلنني من قبل املراأة اأو زوجها من حيث اللون والطول ونوع ال�سعر ونحو ذلك. 
2 - حفظ ماء الرجل لتحمل به زوجته بعد موته. 

3 - الحتفاظ بالُبوي�سات امللقحة الزائدة عن احلاجة يف احلمل عن طريق اأطفال الأنابيب من اأجل اإجراء التجارب 
عليها اأو غري ذلك من الأ�سباب. 

احلكم الفقهي
ل �سك يف حرمة اإن�ساء بنوك النطف والأجنة، ومل يخالف يف ذلك اأحد من العلماء ملا يف الحتفاظ بها من املفا�سد، 
وعلى راأ�سها اختالط الأن�ساب التي اأمر اهلل بحفظها واأجمعت الأمة على اأن حفظ الن�سب من �سرورات الدين، اإذ ل 

يجوز بالإجماع اأن تمل املراأة من غري زوجها.
ومثله يف احلكم حملها من زوجها بعد وفاته؛ لأنه لي�س زوجًا لها بعد موته. 
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والُبوي�سة امللقحة لغر�س م�سروع كاأطفال الأنابيب فاإنه ل ينبغي اأن يزيد البوي�سات امللقحة عن مقدار احلاجة، وما 
زاد فاإنه ل يجوز الحتفاظ بها بغر�س التجارب اأو غري ذلك، ول يجوز اأي�سًا تعمد اإتالفها واإمنا ترتك لتموت بنف�سها، 

حفًظا وحماية للنطف من العبث والتالعب والعتداء. 
وانظر قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم )55( املنبثق عن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف دورة انعقاد موؤمتره ال�ساد�س 

بجدة يف �سعبان 141٠هـ.

د اأربًعا من املفا�سد املرتتبة على اإن�ساء بنو∑ النطف واالأجنَّة. بالتعاون مع ‹موعتك عدِّ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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بنو∑ احلليببنو∑ احلليب
متهيد

ظهرت فكرة بنوك احلليب يف املجتمع الغربي قبل نحو خم�سني �سنة بحفظ لÍ الأم من املراأة �سواء اأكانت متربعة به 
اأو بائعة له، حتى ينتفع بها الطفل اخلديج )الذي ولد قبل ال�سهر التا�سع( يف امل�ست�سفيات، للفارق الكبري بني لÍ الأم 

ولÍ احليوان يف قوة النفع واملناعة للر�سيع. 

املراد ببنو∑ احلليب 
هي الأماكن التي يحتفظ فيها بحليب الأم بعد اأخذه من املتربعة اأو البائعة له، ويكون حفظها يف ثالجات ودرجة برودة 

حمددة. 
اإل اأن هذه البنوك بداأت يف ال�سمور ب�سبب ارتفاع التكاليف املادية وقلة احلاجة اإليها مع وجود اإ�سكاليات فنية يف 

احلفظ وطريقة النتفاع بها.

احلكم الفقهي
ل يجوز اإن�ساء بنوك احلليب ول الر�ساعة منها؛ ملا يف ذلك من اختالط الأن�ساب، ومن احتاج اإلى احلليب الإن�ساين 

فيكون بال�سكل الطبيعي من املر�سعة. 
وهذا ن�س القرار رقم )6( ال�سادر من جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق عن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف دورة انعقاد 

موؤمتره الثاين بجدة يف ربيع الآخر 14٠6هـ: »بعد اأن عر�س على املجمع درا�سة فقهية، ودرا�سة طبية حول بنوك احلليب، 
وبعد التاأمل فيما جاء يف الدرا�ستني ومناق�سة كل منهما مناق�سة م�ستفي�سة �سملت خمتلف جوانب املو�سوع وتبني منها: 

اأوًل: اأن بنوك احلليب جتربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بع�س ال�سلبيات الفنية والعلمية فيها 
فانكم�ست وقل الهتمام بها. 

ثانًيا: اأن الإ�سالم يعترب الر�ساع حلمة كلحمة الن�سب يحرم به ما يحرم من الن�سب باإجماع امل�سلمني. ومن مقا�سد 
ال�سريعة الكلية املحافظة على الن�سب، وبنوك احلليب موؤدية اإلى الختالط اأو الريبة. 

ثالًثا: اأن العالقات الجتماعية يف العامل الإ�سالمي توفر للمولود اخلداج اأو ناق�س الوزن اأو املحتاج اإلى اللÍ الب�سري 
يف احلالت اخلا�سة ما يحتاج اإليه من ال�سرت�ساع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك احلليب.

ياأتي: ما قرر
اأوًل: منع اإن�ساء بنوك حليب الأمهات يف العامل الإ�سالمي. 

ثانًيا: حرمة الر�ساع منها. واهلل اأعلم.
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اأطفال االأنابيباأطفال االأنابيب

متهيد
اأطفال الأنابيب، هي و�سيلة طبية لعالج العقم )عدم الإجناب( واأ�سباب العقم عديدة ومنها: عدم و�سول احليوان 

املنوي اإلى الُبوي�سة، ويكون الإ�سكال هنا ب�سبب الرجل اأو املراأة، هذا هو املق�سود الأ�سا�س من اأطفال الأنابيب، وهناك 
مقا�سد اأخرى �سياأتي ذكرها يف التفا�سيل.

التعريف باأطفال االأنابيب
هو التدخل الطبي يف عالج العقم باإي�سال احليوان املنوي اإلى الُبوي�سة، وي�سمى )التلقيح ال�سناعي( �سواء اأكان 

ا اأو خارجيًّا.  التلقيح داخليًّ

طرق التلقيí ال�صناعي ) اأطفال االأنابيب( 
الطريقة االأوىل: التلقيí الداخلي 

يقوم الطبيب باأخذ نطفة الرجل واإدخالها يف رحم املراأة. وهذه الطريقة ل تتاج اإلى معاجلة ماء الرجل يف املخترب، 
فاإذا مل تنجح اأو غلب على ظن الطبيب اأنها لن تنجح، فيحتاج اإلى معاملة ماء الرجل يف املخترب لف�سل ال�سوائب 

واحليوانات املنوية ال�سعيفة. 
الطريقة الثانية: التلقيí اخلارجي 

يف حال عدم جناح التلقيح الداخلي، فاإنه يتم اأخذ عدد من الُبوي�سات من رحم املراأة، وماء الرجل، وتتم عملية 
التلقيح يف طبق خمربي ووفق �سروط وظروف طبية لزمة، ثم يتم اإعادة ثالث من الُبوي�سات امللقحة تقريًبا؛ لأن 

احتمال عدم ثبات احلمل وارد.

احلكم ال�صرعي 
يختلف حكم التلقيح باختالف طرفيه، وقد ف�سل جممع الفقه الإ�سالمي يف بيان �سبع حالت للتلقيح، خم�س منها 

حمرمة واثنتان جائزة، ف�سدر قرار جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي عام 14٠5هـ بالتف�سيل 
يف احلالت، ثم اأ�سدر جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي يف دورته الثالثة يف عمان بالأردن عام 
14٠7هـ قراره برقم )16( يتوافق مع قرار املجمع ال�سابق وت�سمن ما يلي : بعد ا�ستعرا�س املجمع البحوث املقدمة يف 

مو�سوع التلقيح ال�سناعي )اأطفال الأنابيب( وال�ستماع ل�سرح اخلرباء والأطباء، وبعد التداول الذي تبني منه للمجل�س 
اأن طرق التلقيح ال�سناعي املعروفة يف هذه الأيام هي �سبعة. 
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قرر ما ياأتي: 
ا لذاتها اأو ملا يرتتب عليها من  اأواًل: الطرق اخلم�س االآتية حمرمة �سرعًا، وممنوعة منعًا باتًّ

اختالط االأن�ساب و�سياع االأمومة وغري ذلك من املحاذير ال�سرعية. 

الأولى: اأن يجري التلقيح بني نطفة ماأخوذة من زوج وُبوي�سة ماأخوذة من امراأة لي�ست زوجته، ثم تزرع تلك 
اللقيحة يف رحم زوجته. 

الثانية: اأن يجري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وُبوي�سة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة يف رحم الزوجة. 
الثالثة: اأن يجري تلقيح خارجي بني ماء زوجني، ثم تزرع اللقيحة يف رحم امراأة متطوعة بحملها. 

الرابعة: اأن يجري تلقيح خارجي بني نطفة رجل اأجنبي وُبوي�سة امراأة اأجنبية وتزرع اللقيحة يف رحم الزوجة. 
اخلام�سة: اأن يجري تلقيح خارجي بني ماء زوجني، ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة الأخرى. 

ثانًيا: الطريقان ال�ساد�سة وال�سابعة ال حرج من اللجوء اإليهما عند احلاجة مع التاأكيد على 

�سرورة اأخذ كل االحتياطات الالزمة وهما: 

ال�ساد�سة: اأن توؤخذ نطفة من زوج وُبوي�سة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة. 
ال�سابعة: اأن توؤخذ نطفة الزوج وتقن يف املو�سع املنا�سب من مهبل زوجته اأو رحمها تلقيًحا داخليًّا. واهلل 

اأعلم«)1(.

)1( جملة املجمع )ع3، ج1/�س515(. 
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قتل الرحمةقتل الرحمة

متهيد
ظهر النداء بقتل الرحمة يف عدد من الدول الغربية ويرون اأن من كان يف طريقه اإلى املوت، ول اأمل يف عالجه، فاإنه ل 

فائدة من بقائه وهو يتكبد الآلم ال�سديدة. وقد اأُقر نظام قتل الرحمة من بع�س تلك الدول، ومل ُيقر من الأكث. 

تعريف قتل الرحمة 
اإنهاء حياة املري�س الذي ل يرجى �سفاوؤه �سفقة عليه ورحمة به لعظم معاناته من اآلم املر�س.

ويكون قتل الرحمة بطلب املري�س اأو من اأهله، اأو بقرار من املركز الطبي املعالج. 

ومن اأمثلته: 
1- امل�سابون مبر�س ال�سرطان املتقدم )اأي الذي انت�سر يف اجل�سم وو�سل اإلى مراحله الأخرية(.

ا. 2- كبار ال�سن جدًّ
3- اأ�سحاب الإعاقات ال�سديدة يف العقل واجل�سد.

4- املواليد امل�سابون بت�سوهات كبرية وخطرية.

اأنواع قتل الرحمة:
. فيقوم الطبيب بعمل ينهي حياة املري�س كاإعطاء املري�س جرعة عالية من  القاتل بالدواء الرحمة قتل النوع االأول:

دواء يوقف التنف�س.
حكمه: حمرم باتفاق العلماء، ويعترب من قتل العمد املحرم املوجب للق�سا�س. قال اهلل تعالى:  زب   

. ]الن�ساء: ٩3   رب
قال النووي: » ولو قتل مري�سًا يف النزع وعي�سه عي�س مذبوح وجب الق�سا�س« )1(.

وقال ابن جنيم: »ولو قتل رجاًل وهو يف النزع قتل القاتل به واإن كان يعلم اأنه ل يعي�س«)2(.
علًما باأن امليوؤو�س من عالجه الذي يرى بع�س الأطباء قتله رحمة به مل ي�سل اإلى مرحلة النزع ) اأي حال خروج الروح 

من اجل�سد( اأو حركة املذبوح ) وهو من ذبح وبقي يت�سحط يف دمه، فهذه احلركة ت�سمى حركة املذبوح (.

)1( منهاج الطالبني )271/1(.
)2( البحر الرائق )336/8(. 
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العالج. فيوقف الطبيب العالج عن املري�س ، كاإيقاف جهاز التنف�س الآل. اأو عدم  برتك الرحمة النوع الثاين: قتل

التدخل باإنعا�س القلب والرئتني عند التوقف املفاجئ لهما، اأو اإيقاف الأدوية ال�سرورية لبقاء حياته. 

حكمه 
اأو تي�سري املوت املنفعل، وحكمه مبني على وجود  ي�سمى ترك العالج للمري�س امليوؤو�س منه قتل الرحمة الإيجابي 

اأمرين:
االأول: وجود حياة طبيعية.

الثاين: وجود معاناة من اآلم موجبة ناجتة عن مر�س غري قابل لل�سفاء يف الوقت احلا�سر.

اإعطاء الدواء ما دام الدواء متوافرًا، واأما  اأن ي�ستمر يف  فاإذا توفر ذلك فاإن حكمه بالن�سبة للطبيب: يجب عليه 
املري�س فيجوز له ترك التداوي بناء على اأن الفقهاء قالوا: باأن التداوي لي�س واجبًا على الإن�سان)1(.

عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي ، اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص التقى هو وامل�سركون فاقتتلوا، فلما مال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى 
ع�سكره، ومال الآخرون اإلى ع�سكرهم، ويف اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجل ل يدع لهم �ساذة ول فاذة اإل اتبعها ي�سربها 
ب�سيفه، فقيل: ما اأجزاأ منا اليوم اأحد كما اأجزاأ فالن، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأما اإنه من اأهل النار«، فقال رجل من القوم: 
اأنا �ساحبه، قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، واإذا اأ�سرع اأ�سرع معه، قال: فجرح الرجل جرحًا �سديدًا، فا�ستعجل 
املوت، فو�سع �سيفه بالأر�س وذبابه بني ثدييه، ثم تامل على �سيفه فقتل نف�سه، فخرج الرجل اإلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
اأ�سهد اأنك ر�سول اهلل، قال: »وما ذاك؟« قال: الرجل الذي ذكرت اآنفا اأنه من اأهل النار، فاأعظم النا�س ذلك، فقلت: اأنا 
لكم به، فخرجت يف طلبه، ثم جرح جرحًا �سديدًا، فا�ستعجل املوت، فو�سع ن�سل �سيفه يف الأر�س، وذبابه بني ثدييه، ثم 
تامل عليه فقتل نف�سه، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلك: »اإن الرجل ليعمل عمل اأهل اجلنة، فيما يبدو للنا�س، وهو من 

اأهل النار، واإن الرجل ليعمل عمل اأهل النار، فيما يبدو للنا�س وهو من اأهل اجلنة«)2(.
اقراأ احلديث ال�ساب≤، وا�ستخرج منه ما يدل على ما يلي:

 -  ترمي تعجل الإن�سان قتل نف�سه اإذا ا�ستد به الوجع.
.......................................................................................................................................................

-  �سدة عقوبة قاتل نف�سه.
.......................................................................................................................................................

)1( جملة املجمع )ع3، ج2/8٠٩(.
)2( رواه البخاري يف �سحيحه برقم)42٠2(.
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بنيِّ حكم اإنهاء حياة املري�س يف كل مثال من االأمثلة االآتية:

ا للكلى، يكلِّفه مئات الآلف �سنويًّا. 1- مري�س بف�سل كلوي ويتطلب غ�سياًل دوريًّ
.......................................................................................................................................................

2- �سخ�س اأ�سيب يف حادث اإ�سابة بليغة ح�سل معها برُت لأطرافه وت�سوهات يف ج�سده.
.......................................................................................................................................................

3- �سخ�س اأجريت له عملية جراحية ب�سبب جلطة يف الدماغ، ومل تنجح وبقي حيًّا تت اأجهزة الإنعا�س.
.......................................................................................................................................................

بنيِّ حكم اإنهاء حياة املري�س يف كل مثال من االأمثلة االآتية:بنيِّ حكم اإنهاء حياة املري�س يف كل مثال من االأمثلة االآتية:
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موت الدماغموت الدماغ

متهيد
غالبًا ما يكون �سبب الوفاة الدماغية اإ�سابات الراأ�س ال�سديدة؛ التي ت�سل يف حوادث ال�سيارات، اأو ال�سقوط من 

مكان مرتفع.
اأو ب�سبب توقف الرتوية الدموية للدماغ، اأو انقطاع الأك�سجني عن الدم؛ كحالت الختناق اأو الغرق؛ لأن الدماغ يتلف 

بعد اأربع دقائق تقريبًا من توقف الأك�سجني، اأو الرتوية الدموية عنه.
وبعد موت الدماغ يتوقف التنف�س ب�سبب تلف مركز التنف�س يف الدماغ. اأما القلب فاإن الإ�سارات الع�سبية من املخ 

تتوقف، و لكن القلب يف الغالب ي�ستمر يف النب�س بحركة ذاتية مدة من الزمن رمبا ت�سل اإلى ع�سرين دقيقة اأو تزيد، 
ثم يتوقف القلب ب�سبب انقطاع الأك�سجني عنه.

فاإذا اأمكن اإي�سال الأك�سجني اإلى الدم بالتنف�س ال�سناعي قبل توقف القلب، فاإن القلب ميكن اأن ي�ستمر يف النب�س 
ملدة �ساعات، اأو اأيام، اأو اأ�سابيع

ا  حقيقة املوت الدماغي طبيًّ

حقيقته: توقٌف يف وظائف الدماغ توقفًا ل رجعة فيه. 

واختلف اأهل الخت�سا�س الطبي يف تديد هذا التوقف على راأيني:
اأن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ )املخ، واملخيخ، وجذع الدماغ ( توقفًا نهائيًّا ل رجعة فيه.   الأول: الراأي

وهذا راأي املدر�سة الأمريكية.
اأن موت الدماغ هو: توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفًا نهائيًّا ل رجعة فيه.  وهذا راأي املدر�سة  الثاين: الراأي

الربيطانية.

تعريف املوت والوفاة �سرعًا 

هي: مفارقة الروح للبدن. 

وخروج الروح اإمنا يعرف بالعالمات احل�سية للموت. و ل يثبت املوت اإل بعد تقق العلم اليقيني باملوت؛ فال يكفي 
جمرد ال�سك اأو غلبة الظن.
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هل املوت الدماغي هو موت حقيقي �صرعًا?
�سبق اأن عرفت اأن موت الدماغ له معنيان عند املدار�س الطبية، لكن املوت احلقيقي الذي يعترب به ال�سخ�س 

ميتًا �سرعًا هو مفارقة الروح للج�سد، وبناء على ذلك فاإنه ل يعترب ميتًا من ل تزال فيه عالمة من عالمات احلياة 
كالتنف�س ونب�س القلب، لكن من كانت هذه العالمات ل ت�ستمر اإل ببقاء اأجهزة الإنعا�س عليه فهل يجوز رفع هذه 

الأجهزة عنه؟
هذا هو ما در�سته املجامع الفقهية، و�سدر فيه عدة قرارات، منها قرار جممع الفقه الإ�سالمي التابع للرابطة 

يف دورته العا�سرة عام 14٠8هـ وت�سمن ما يلي:
املري�س الذي ركبت على ج�سمه اأجهزة الإنعا�س، يجوز رفعها اإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطاًل نهائيًا، 

وقررت جلنة من ثالثة اأطباء اخت�سا�سيني خرباء، اأن التعطل ل رجعة فيه، واإن كان القلب والتنف�س ل يزالن 
يعمالن اآليًا، بفعل الأجهزة املركبة، لكن ل يحكم مبوته �سرعًا اإل اإذا توقف التنف�س والقلب، توقفًا تامًا بعد رفع هذه 

الأجهزة.)1(.

من خالل قراءتك لقرار ‹مع الفقه االإ�سالمي ب�ساأن رفع اأجهزة االإنعا�س عن امليâ دماغيًا، ا�ستخرج 

ما يلي:

1- �سروط جواز رفع اأجهزة الإنعا�س عن املري�س:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2- متى يحكم مبوت املري�س الذي رفعت عنه اأجهزة الإنعا�س؟
.......................................................................................................................................................

)1( ينظر قرار هيئة كبار العلماء رقم )181( يف 12/ 4 / 1417هـ يف جملة البحوث الإ�سالمية العدد )58( �س37٩، وقرار املجمع 
الفقهي الإ�سالمي يف دروته العا�سرة املنعقدة يف 24- 28 �سفر 14٠8ه، كما يف قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي �س214.
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نقل االأع�صاءنقل االأع�صاء

متهيد
من الأمرا�س التي ت�سيب الإن�سان اأمرا�س تلف الأع�ساء اأو �سعفها عن اأداء مهمتها كف�سل الكلية، وتليف الكبد، و�سعف 
القلب، اأو �سمامات القلب، اأو ال�سرايني التاجية له، اأو اإ�سابة قرنية العني، اأو اإ�سابة اجللد باحلروق، اأو العظام بالته�سم، 
اآخر. وكانت  ال�سعيف بع�سو  اأو  التالف  الع�سو  ا�ستبدال  العالج، وهو  الأطباء طريقة جديدة يف  وغري ذلك كثري.. فابتكر 
بدايات عمليات نقل الأع�ساء فا�سلة ب�سبب رف�س اجل�سم لهذا الع�سو اجلديد فيه، حتى اكت�سف املخت�سون عالج خاف�س 

املناعة الذي يجعل اجل�سم ل يرف�س الع�سو اجلديد فيه، وبداأت عمليات نقل الأع�ساء يف النجاح والزدياد والتطور.

اأنواع نقل االأع�صاء 
اأنواعه كثرية، منها:

1. نقل الأع�ساء من امليت دماغيًّا؛ كنقل القلب اأو الكبد اأو الكلية.
ا اأنها توؤخذ اإلى  2. نقل الأع�ساء من امليت احلقيقي؛ كنقل العظم واجللد والقرنية، والطريقة املعتادة عامليًّ

بنوك متخ�س�سة حلفظها، وتتوا�سل مراكز زراعة الأع�ساء العاملية على �سرائها عند احلاجة.
3. نقل الأع�ساء من املتربع احلي؛ كنقل الدم والنخاع والكلية.

4. النقل الذاتي لالأع�ساء، و هو نقلها من الإن�سان اإلى مكان اآخر من ج�سده؛ كنقل اجللد، ونقل ال�سريان من 
ال�ساق والفخذ اإلى القلب بديلة عن ال�سرايني التاجية املت�سددة. 

حكم نقل االأع�صاء 
نقل الأع�ساء ل يخلو من حالني:

احلالة الأولى: اأن يكون من حي اإلى حي، وهذا النقل يرتتب عليه اأحد اأمرين:
الأول: فقدان احلياة للمنقول منه، اأو وقوع �سرر حمقق به، فيكون النقل غري جائز، وهو هنا يف معنى النتحار

الثاين: عدم وقوع �سرر كبري على املنقول منه، وتقق امل�سلحة والنفع للمنقول اإليه، فيباح يف هذه احلالة 
النقل، وهذا من ارتكاب اأدنى املف�سدتني لدفع اأعالهما.
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احلالة الثانية: اأن يكون من ميت اإلى حي، ويكون نقل الع�سو بعد موت املنقول منه، مع وجود ال�سرورة وتقق امل�سلحة  
يف ذلك، وتقق الوفاة، فاأكث العلماء على جوازه، ملا فيه من امل�سالح الكثرية التي راعتها ال�سريعة 

الإ�سالمية، وقد ثبت اأنَّ م�سلحة الأحياء مقدمة على م�سلحة املحافظة على حرمة امليت.

�صروط جواز نقل الع�صو

من  ع�سو  اأي  نقل  يف  اعتبارها  من  لبد  التي  العامة  ال�سروط  وفق  يجوز  اإمنا  ذكر،  مما  الأع�ساء  من  نقلـه  يجوز  ما 

الأع�ساء، وقد ورد يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي التابع للرابطة يف دورته الثامنة عدة �سروط هي: 

اأن ل ي�سر اأخذ الع�سو من املتربع به �سررًا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة ال�سرعية )اأن ال�سرر ل يزال ب�سرر . 1

مثله ول باأ�سد منه(، ولأن التربع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنف�س اإلى التهلكة، وهو اأمر غري جائز �سرعًا.

اأن يكون اإعطاء الع�سو طوعًا من املتربع دون اإكراه.. 2

اأن يكون زرع الع�سو هو الو�سيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املري�س امل�سطر.. 3

اأن يكون جناح كل من عمليتي النزع والزرع حمققًا يف العادة اأو غالبًا.. 4

اإذا كان اأخذ الع�سو من ميت في�سرتط اأن يكون املاأخوذ منه مكلفًا واأذن بذلك حالة حياته.. 5

من  م�ست�سفى  يخلو  ل  �سار  حتى  كبريًا،  تقدمًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الأع�ساء  زراعة  عملية  تقدمت 
امل�ست�سفيات الكبرية من وجود ق�سم لزراعة الأع�ساء، ومن بني املن�ساآت املتخ�س�سة يف زراعة الأع�ساء ونقلها: 

)املركز ال�سعودي لزراعة االأع�ساء(:

اأن�سئ املركز عام 14٠4هـ با�سم املركز الوطني للكلى، ثم �سدرت املوافقة ال�سامية على تويله اإلى   -
املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ساء.

يف عام 1427 اعتمد املركز مركزًا مرجعيًا لدول جمل�س التعاون اخلليجي.  -
اإن�سائه بدعم مبا�سر من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  يحظى املركز منذ   -
)الرئي�س الفخري للمركز( ومن ذلك: اإن�ساء مركز خريي للغ�سيل الكلوي، لفتح املجال للمح�سنني والباذلني 

للم�ساهمة يف اإنقاذ املر�سى املحتاجني.
خالل الفرتة املا�سية مت زراعة اأكث )٩21( كبدًا واأكث من )376( قلبًا كاماًل، واأكث من )7٠٠( قرنية.
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ñاال�صتن�صاñاال�صتن�صا

متهيد 
 ñالنبات ثم تطور الأمر ل�ستن�سا ñظهر يف بع�س املختربات الغربية الهتمام بهذا املو�سوع فبداأوا با�ستن�سا

ا باحليوان امل�ستن�سخ منه، فبداأت تلك املختربات  احليوان، فيكون احليوان امل�ستن�سخ �سبيها بدرجة عالية جدًّ
الغربية ببع�س التجارب الناجحة والتي كان من اآخرها ا�ستن�ساñ النعجة ) دوّل ( التي اأثارت �سجة اإعالمية كربى 

يف اإمكانية ا�ستن�ساñ الإن�سان، واعرت�س على القيام با�ستن�ساñ الإن�سان علماء الأخالقيات يف الغرب حتى ل يكون 
الإن�سان حماًل للتجارب، ول تزال �سيا�سات تلك الدول ترف�س القيام بتجربة ا�ستن�ساñ الإن�سان.

وطريقة ال�ستن�ساñ هي: اأخذ نواة خلية من ج�سم الإن�سان وتو�سع يف ُبوي�سة املراأة بعد ا�ستخراج نواة البيي�سة، 
ا من �ساحب اخللية.  وتو�سع يف رحم املراأة، ويخرج اجلنني حينئذ م�سابهًا اإلى حد كبري جدًّ

فالتلقيح الطبيعي لالإن�سان اأن احليوان املنوي يحمل )23( كرمو�سوًما وُبوي�سة املراأة تمل )23( كرومو�سوًما، 
وبالتلقيح ت�سبح الُبوي�سة امللقحة نواة من )46( كرومو�سوًما، ثم تبداأ هذه اخللية بالنق�سام وينمو اجلنني.

اأما يف ال�ستن�ساñ فاإن الطريقة خمتلفة: توؤخذ نواة اخللية من ج�سم الإن�سان وهي ت�سم )46( كرومو�سوًما، 
وتنزع نواة ُبوي�سة املراأة والتي ت�سم )23( كرمو�سوًما فت�سبح الُبوي�سة خالية اإل اأنها قادرة على احت�سان النواة 

ا بالأم احلاملة للجنني.  ا ب�ساحب اخللية و�سعيًفا جدًّ اجلديدة. وهذا الذي يجعل ال�سبة كبرًيا جدًّ
وهل يعد اجلنني يف هذه احلالة ابنًا ل�ساحب اخللية اأو اأًخا له، اأو ياأخذ اأحكامه لأنه ن�سخة منه؟ هذا من 

 .ñجوانب العبث يف مو�سوع ال�ستن�سا

ñاأنواع اال�صتن�صا
النوع الأول: ال�ستن�ساñ التقليدي. وهو الذي ذكرناه يف املقدمة.

النوع الثاين: ال�ستن�ساñ التواأمي وي�سمى بـ ) ال�ستتاآم (. وهو خمتلف متامًا عن الأول، فاإذا مت تلقيح الُبوي�سة 
باحليوان املنوي تلقيًحا طبيعيًّا وبداأت اخللية بالنق�سام اإلى خليتني، ثم اإلى اأربع، ثم اإلى ثماٍن، ثم اإلى �ست ع�سرة 

خلية، ثم اإلى اثنتني وثالثني خلية، ثم تبداأ بتكون اجلنني، فقبل البدء بتكون اجلنني توؤخذ اخللية املنق�سمة وتف�سل 
عن اأمها حتى تبداأ هي بالنق�سام فتكون جنيًنا تواأًما للخلية الأولى.
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 ñحكم اال�صتن�صا
اتفقت القرارات ال�سادرة من الهيئات واملجامع الفقهية على ترمي ا�ستن�ساñ الب�سر بنوعيه لالأ�سباب الآتية:

اأولk: اأن ال�ستن�ساñ من تغيري خلق اهلل ملا فيه خمالفة �سنة اهلل تعالى ال�سرعية يف الإجناب. قال اهلل تعالى: 
زب  
  
  

. ]الن�ساء: 11٩    رب
ثانًيا: اختالط الن�سب؛ لأن ال�ستن�ساñ يت�سبب يف اإجناب �سخ�س م�سابه ل�ساحب اخللية فهل الطفل امل�ستن�سخ 

يكون ابًنا للم�ستن�سخ منه اأو اأخًا له اأو ياأخذ حكمًا جديدًا  لأنه منق�سم عنه. 
ثالًثا: اأن ال�ستن�ساñ يف�سي اإلى مفا�سد �سرعية كثرية من التالعب يف اجلن�س الب�سري وجعله حقاًل للتجارب 

والتو�سع يف ذلك، و�سد الذريعة املف�سية اإلى املف�سدة واجب.

z م™ Yرàf ¢VاèF الéàرHة. q‹وO{ ةé©الن ñشاùنàا ا�ش¡H ” »àة ال≤jال£ر ≈∏Y ± HالرLوع اE¤ اأحد م�شاQO الJ º∏©à©رَّ
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اأ�صواق االأوراق املالية ) البور�صة ( اأ�صواق االأوراق املالية ) البور�صة ( 

متهيد
البور�سة: كلمة اأجنبية تطلق على �سوق املال والب�سائع التي يتم التبايع فيها من خالل �سا�سات الكمبيوتر، من خالل 
و�سيط ) �سم�سار ( بني البائع وامل�سرتي، فهو يبني يف ال�سا�سة ال�سلع املعرو�سة للبيع واأ�سعارها. وال�سم�سار جهة جتارية 

قد تكون بنكا اأو غري ذلك والغالب اأنه يتم تعيينه ر�سميًّا من الدولة. 
واملعرو�س للبيع قد يكون نقدًا اأو اأ�سهما اأو �سندات اأو ب�سائع كاحلديد واخل�سب والقطن والأرز وغري ذلك...
وقبل ظهور الإنرتنت كان التبايع يتم من خالل هذه الأ�سواق والرتابط بينها يكون بالهاتف. اأما بعد ظهور 

الإنرتنت فيمكن التوا�سل مع هذه الأ�سواق من املنزل ول يحتاج اإلى احل�سور البدين.

اأنواع التبايع يف البور�صة 
التبايع يف البور�سة نوعان:

النوع الأول: بيع عاجل، وهو الذي يتم فيه التقاب�س يف جمل�س العقد.
النوع الثاين: بيع اآجل، وهو الذي ل يتم فيه قب�س الثمن واملثمن اإل موؤجاًل.

واملحاذير ال�سرعية يف العاجل اأقل من الآجل. 
ومن فوائد البور�سة ت�سهيل عملية البيع وال�سراء، والتقاء املتبايعني، ومعرفة الأ�سعار.

ونظرًا لأن اأ�سواق املال ) البور�سة ( اأتت اإلينا من املجتمع الغربي فاإنها تت�سمن بع�س املخالفات ال�سرعية. 

ومن اأXهر املخالفات ال�صرعية فيها: 
1. تداول ال�سلع املحرمة كال�سندات واأ�سهم البنوك الربوية واأ�سهم ال�سركات التي تتعامل باحلرام يف ن�ساطها الأ�سا�سي 

اأو يف معامالتها املالية.
2. اأن الغالب يف بيع �سوق املال ) بيع الآجل ( وهو بيع وهمي غري حقيقي فيتم التبايع دون ت�سلُّم للثمن اأو ت�سليم للمبيع، 
فتباع هذه ال�سلعة ع�سرات املرات، وبعد اأيام ي�ستقر البيع بني البائع الأول وامل�سرتي الأخري، والع�سرات الذين ا�سرتوها 
وباعوها اإمنا ا�ستفادوا من فارق ال�سعر يف البيع وال�سراء دون قب�س لها اأو ت�سليم للثمن. وهذا ل يجوز �سرعًا لأنهم 
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باعوا ما مل ميلكوه، ومامل يقب�سوه وقد اأمر ال�سرع بهما يف البيع. فعن حكيم بن حزام  قال: »يا ر�سول اهلل ياأتيني 
الرجل فرييد مني البيع لي�س عندي، اأفاأبتاعه له من ال�سوق؟ فقال: » ل تبع ما لي�س عندك «)1(. وعن عبداهلل بن عمر 

 اأن ر�سول اهلل  قال: » من ا�سرتى طعاًما فال يبعه حتى ي�ستوفيه ويقب�سه«)2(.
3. الغ�س والكذب واخلداع الذي يوؤثر يف ارتفاع وانخفا�س الأ�سعار، ويكون ذلك غالبًا من اأ�سحاب املحافظ الكربى، اأو 
يقوم تاجر كبري ب�سخ اأ�سهم كثرية يف ال�سوق والطلب فيه قليل، فينخف�س ال�سعر، ويف طريقه اإلى النخفا�س يبادر 
الكثري اإلى البيع خ�سية ال�ستمرار يف النخفا�س فيقوم هذا املخادع بال�سراء، ثم بعد ذلك يوقف العر�س فريتفع ال�سعر 
من جديد، وقد ي�سحب ذلك اإ�ساعات جديدة ت�سهم يف ارتفاع قيمة ال�سهم، ونظرًا لأن التالعب خفي فاإنه قد يوؤدي 
اإلى كوارث مالية وقد يدمر القت�ساد العام، وقد يوؤدي اإلى ذهاب ثروات �سخمة ويف املقابل اإلى غنى فاح�س خالل يوم 

اأو يومني لأفراد. وقد ح�سلت هذه النهيارات املالية مرات عديدة حتى طالب كثري من القت�ساديني باإلغائها.

احلكم ال�صرعي ل�صوق املال 
ذكرنا باأن واقع �سوق املال اليوم يت�سمن كثريًا من املخالفات ال�سرعية. 

لكن من وجد معاملة مباحة يف هذا ال�سوق فاإن احلكم باجلواز ين�سرف اإليها فقط ول يتعدى اإلى غريها من معامالت 
ال�سوق.

وقــــــد اأن�ساأت اململكة العربية ال�سعودية )هيئة ال�سوق املــــالية( تتولى الإ�سراف على �سوق املــــــال ومنع التجاوزات 
وحما�ســبة املتالعبني واإيجاد بيئة ا�ســتثمارية �سليمة، وحماية امل�ستثمرين واملتعاملني بالأوراق املالية من الأعمال غري 

امل�سروعة. 

ومما جاء يف قرارات املجامع الفقهية 
جاء يف قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي برابطة العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة يف ربيع الآخر 14٠4هـ:».. يف الأ�سواق 
املذكورة )البور�سة ( اأنواع من ال�سفقات املحظورة �سرعًا، واملقامرة وال�ستغالل واأكل اأموال النا�س بالباطل، ولذلك ل 
ميكن اإعطاء حكم �سرعي عام ب�ساأنها، بل يجب بيان حكم املعامالت التي جتري فيها، كل واحدة منها على حدة..  وبناًء 
على ما تقدم يرى املجمع الفقهي الإ�سالمي اأنه يجب على امل�سوؤولني يف البالد الإ�سالمية اأن ل يرتكوا اأ�سواق البور�سة 
يف بالدهم حرة تتعامل كيف ت�ساء.. �سواء اأكانت جائزة اأو حمرمة واأن ل يرتكوا املتالعبني بالأ�سعار فيها اأن يفعلوا ما 

)1( رواه اأحمد رقم )15315(، واأبو داود برقم )35٠3(، والرتمذي برقم )1232(، وهذا لفظه، وقال: َحِديٌث َح�َسٌن، والن�سائي برقم 
)4613(، وابن ماجة برقم )2187(، و�سححه ابن حزم يف املحلى 475/7، وابن امللقن يف البدر املنري 448/6، والألباين يف اإرواء 

الغليل 132/5.
)2( رواه البخاري برقم )2136(، وم�سلم برقم )1526(، وهذا لفظه.
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ي�ساوؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق امل�سروعة.. ومينعون العقود غري اجلائزة �سرعًا ليحولوا دون التالعب الذي 
يجر الكوارث املالية، ويخرب القت�ساد العام، ويلحق النكبات بالكثريين؛ لأن اخلري كل اخلري يف التزام طريق ال�سريعة 

الإ�سالمية يف كل �سيء«اهـ.
وجاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق من منظمة املوؤمتر الإ�سالمي برقم )63( يف دورته ال�سابعة بجدة يف 
ذي القعدة 1412هـ: »..ينبغي تنظيم �سوق اإ�سالمية لل�سلع والعمالت على اأ�سا�س املعامالت ال�سرعية وبخا�سة بيع ال�سلع، 
وال�سرف، والوعد بالبيع يف وقت اآجل، وال�ست�سناع، وغريها. ويرى املجمع �سرورة القيام بدرا�سة وافية ل�سروط هذه 

البدائل وطرائق تطبيقها يف �سوق اإ�سالمية منظمة«اهـ.

Hالà©او¿ م™ ‹موàY∂ اÖàc اأHQ©ة م≥Îحاä مل©ا÷ة املîالØاä ال�شرYية ‘ اأ�شوا¥ الأوQا¥ املالية. 
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tَماُن الَبْنِكي َماُن الَبْنِكيtال�صَّ ال�صَّ

متهيد
يف هذا الع�سر الذي ت�سابكت فيه التعامالت وتنوعت، وكثت طرقها، واأ�سبح ال�سخ�س يتعامل مع من يعرفه ومن ل 
يعرفه، ولكي يتوثق من التعامل مع من ل يعرفه احتاج اإلى اأن ي�ستوثق منه باأنواع من ال�ستيثاق ي�سمن بها قدرة ال�سخ�س 
يته يف تقيق العمل الذي ُيناط به من مقاولت اأو جتهيز اأو م�سرتيات اأو غري ذلك؛  على الوفاء بالتزاماته جُتاهه، وجدِّ
اأو  �َسات  املوؤ�سَّ اأو  بالعمل  دين  املتعهِّ الأ�سخا�س  مع  التعامل  ثقة يف  لتكون م�سدر  البنكي  ال�سمان  فكرة  ن�ساأت  فمن هنا 

ال�سركات.
؟ qَماِن الَبْنِكيِّ اأو امل�سِريف فما املراد بال�سَّ

qَماِن الَبْنِكيِّ اأو امل�صِريف تعريف ال�صَّ
: هو تعهد كتاِبيٌّ ي�سدر من امْلَ�سِرف بناًء على طلب اأحد عمالئه؛ بدفع مبلٍغ معني لأمر ِجهة اأخرى  tماُن الم�سِرفي ال�سَّ

)امل�ستفيد(، عند رغبة هذا العميل بالدخول معها يف مناق�سة لتنفيذ م�سروع اأو توريد اأو مقاولت اأو م�سرتيات اأو نحو 
ر العميل يف تنفيذ ما الَتزَم به لها، فيدفع البنك املبلغ  ذلك؛ بحيث ميكن اأن ت�ستفيد هذه اجلهة من هذا التعهد متى ق�سَّ

املحدد يف هذا التعهد عند طلب هذه اجلهة، ثم يرجع البنك على العميل مبا دفعه عنه لهذه اجلهة.

َماِن الَبْنِكيِّ اأنواع ال�صَّ
د الأغرا�س ال�سادرة من اأجلها، والأنواع الرئي�سة خلطابات ال�سمان اثنان،  خطابات ال�سمان لها اأنواع متعددة، تبًعا لتعدُّ

هما: 
النوع االأول: خطابات ال�سمان االبتدائية: 

دات موجهة من البنك اإلى امل�ستفيد – هيئة حكومية وغريها – ل�سمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية  وهي تعهُّ
التي يتناف�س طالب خطاب ال�سمان للح�سول عليها، وي�ستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الرتتيبات الالزمة 

عند وقوع العملية عليه. 
وهذه اخلطابات خا�سة بالعطاءات التي تقدم للجهات احلكومية وغريها، ويرتاوح املبلغ ما بني 1% و2% من قيمة العطاء 

املقّدم. 
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وغالًبا ما ُيحّدد املتعهدون اأوقاتًا خلطابات ال�سمان التي يطلبونها مبدد ترتاوح ما بني �سهر وثالثة اأ�سهر. 

منوذج خطاب �سمان ابتدائي

التاريخ: ........................  خطاب �سمان ابتدائي رقم )    (     

ال�سيد/ ............................................................... 

نتعّهد اأن ن�سمن:...................................................... 

مببلغ:................................................................ 

قيمة:...................يف املئة من العطاء املقّدم منه عن توريد ..................................... اأو مقاولة اأعمال 

...................على اأن ندفع املبلغ ............................................ عند اأول طلب منها دون النظر اإلى اأية 

معار�سة يف ذلك من قبل �ساحب العطاء املذكور. 

وي�سري مفعول هذا اخلطاب ملدة تنتهي يف ............................ وعليه فاأية مطالبة بقيمة هذا ال�سمان يجب اأن 

دنا ينتهي، وي�سبح  ت�سلنا لغاية هذا التاريخ على الأكث، واإذا انق�سى هذا التاريخ ومل ت�سلنا منكم اأية مطالبة فاإّن تعهُّ

هذا اخلطاب ملغًيا ب�سفة نهائية. 

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام.. 

بنك:.............................................. 

النوع الثاين: خطابات ال�سمان النهائية: 

دات للجهة احلكومية ونحوها ل�سمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي ا�ستقّرت على عهدة العميل،  هي تعهُّ
وي�سبح الدفع واجًبا عند تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته، املن�سو�س عليها يف العقد النهائي للعملية، بني العميل 

واجلهة التي �سدر خطاب ال�سمان ل�ساحلها. 
فهذه اخلطابات خا�سة ب�سمان ح�سن تنفيذ العقود املربمة مع الهيئات احلكومية وغريها. 

والتاأمني النهائي يرتاوح ما بني 5% و1٠% من قيمة العطاء وغالًبا ما ي�سدر البنك خطابات ال�سمان ملدد ل تتجاوز 
العامني. 
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منوذج خطاب �سمان نهائي 

التاريخ: ........................  خطاب �سمان نهائي رقم )    (     

ال�سيد/.................................. 

حيث اإّن ال�سيد/................................ قد ر�سا عليه توريد/مقاولة ............ فاإّنا نتعهد باأن ن�سمن................ 

لغاية مبلغ ..........قيمة.....يف املئة من قيمة العقد، واأن ندفع هذا املبلغ عند اأول طلب من قبل......دون النظر اإلى اأية 

معار�سة من قبل املتعهد، وي�سرى مفعول هذا اخلطاب لغاية....... وعليه فاأية مطالبة بقيمته يجب اأن ت�سلنا لغاية هذا 

التاريخ على الأكث. 

واإذا انق�سى هذا التاريخ ومل ي�سلنا منكم اأية مطالبة فاإن تعهدنا ينتهي وي�سبح هذا اخلطاب ملغًيا ب�سفة نهائية. 

بنك:....................................... 

وُيلحظ اأّنه ل فرق بني �سيغة خطاب ال�سمان البتدائي والنهائي اإل يف الغر�س الذي �سدر من اأجله، واأّن كالًّ منهما تعّهد 
ب�سمان مبلغ ولي�س باأداء عمل. 

َماِن الَبْنِكيِّ  فائدُة ال�صَّ
َماِن الَبْنِكيِّ اأهمية كبرية يف التعامالت التجارية اليوم؛ ميكن اإيجازها فيما ياأتي: لل�سَّ

ُره ال�سمان من احلماية للطرف امل�سمون له، �سواء اأكان احلكومة اأم اإحدى ال�سركات اأم املوؤ�س�سات؛ حيث يوفر  1- ما يوفِّ
لها ال�سمان اأمرين:

اأ- الطماأنينة بجدية العميل الداخل يف املناف�سة.
ب-قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته؛ من مقاولت اأو توفري م�سرتيات اأو توريد اأو غري ذلك، يف الوقت املحدد، 

فات املتفق عليها. وبال�سِّ
عقود  اأو  مناق�سات  يف  بالدخول  املغامرة  من  الآخرين  جُتاه  بالتزاماتهم  الوفاء  على  يقدرون  ل  للذين  اإبعاد  فيه   -2
مقاولت اأو توريد وهم عاجزون عن الوفاء بها؛ كما اأن فيه حدًا من التعامل اجل�سع الذي قد يعمد اإليه بع�س النا�س 
بالتو�سع يف اأعمال ل ي�ستطيع الوفاء بها، وذلك لأن البنك ل يوافق على اعتماد خطابات ال�سمان حتى يتاأكد من قدرة 

العميل طالب ال�سمان على الوفاء بالتزاماته ويقتنع بكفاءته املالية واملعنوية. 
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َماِن الَبْنِكيِّ وفائدُة كلِّ َطَرٍف اأطراف ال�صَّ
التعامالت  ال�سمان: متكنه من الدخول يف  ال�سمان، وفائدته من  امل†شمو¿ Yنه(ال©ميπ), وهو طالب  الأول:  ال£ر± 

املالية التي يحتاج الدخول فيها اإلى ال�سمان، وتعزيز الثقة به.
الطرف الثاين: امل�سمون له، وهو الراغب يف التعامل مع الطرف الأول وقد يكون احلكومة اأو �سركة اأو موؤ�س�سة اأو �سخ�س، 
يته يف تقيق  وفائدته من ال�سمان: ح�سول الطماأنينة له جُتاه الطرف الأول، والوثوق بقدرته على الوفاء بالتزاماته، وجدِّ

العمل الذي ُيناط به.
ال£ر± الثالå: ال�سامن، وهو البنك، وفائدته من ال�سمان: اأداء خدمات لزبائنه جلذب تعامالتهم وروؤو�س اأموالهم، 

وال�ستفادة من العمولة التي تدفع له، كما اأن البنوك الربوية ت�ستفيد اأخذ الفائدة الربوية على املال اإذا مت دفع ال�سمان 
املال. 

َماِن الَبْنِكيِّ  طريقُة اإ�صدار خطاب ال�صَّ
َماِن الَبْنِكيِّ يف اخلطوات التالية: تتلخ�س طريقُة اإ�سدار خطاب ال�سَّ

1- يقدم طالب خطاب ال�سمان طلبًا للبنك يحدد فيه مبلغ ال�سمان ومدته واجلهة امل�ستفيدة والغر�س من ال�سمان.
2- يتحرى البنك من كفاءة العميل املالية واملعنوية، حتى تتكون لديه قناعة بقدرة العميل على دفع قيمة ال�سمان فيما 

اإذا طلب منه. 
3- اإذا كان مبلغ ال�سمان كبريًا فاإن البنك يطلب تاأمينات لقاء ذلك كاأن يرهن عقارا للعميل، اأو اأ�سهًما له يف �سركات؛ 
مع خطاب منه بالتنازل عنها اإذا اقت�سى الأمر، وقد يحتفظ البنك بتاأمينات نقدية يودعها العميل بن�سبة 25% من 

قيمة ال�سمان اأو اأقل اأو اأكث.
4- بعد كل هذه الإجراءات يقوم البنك باإ�سدار ال�سمان.

َماِن الَبْنِكيِّ  حكم ال�صَّ
َماُن الَبْنِكيُّ مباح بنوعيه لأنه نوع من اأنواع ال�سمان، وي�ستوي يف ذلك ال�سمان البتدائي والذي هو �سمان ملا مل يلزم  ال�سَّ
بعد، وال�سمان النهائي وهو �سمان ملا لزم العميل، والدليل على اإباحة ال�سمان حديث اأََبي اأَُماَمَة اْلَباِهِليِّ  قال: �سمعت 

  
)1(

ِعيُم َغاِرٌم«. َر�ُسوَل اهلِل  يقول: »الزَّ
ويالحظ اأنه ُي�سرتط يف جواز ذلك اأن يكون العمُل الذي ُي�سدر له ال�سماُن البنكيُّ مباًحا. 

)1( رواه اأحمد رقم )222٩5(، واأبو داود برقم )3565(، والرتمذي برقم)212٠( بتمامه، و ابن ماجه برقم )24٠5(، قال الرتمذي: 
ا  َحِديٌث َح�َسٌن َغِريٌب، وقال ابن امللقن يف البدر املنري)7٠7/6(: هذا احلديث ح�سن، وقواه ابن حجر يف تلخي�س احلبري 1٠5/3، وردَّ

على ابن حزم يف ت�سعيفه، و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل 245/5)1412(، وال�سل�سلة ال�سحيحة 166/2 برقم )61٠(.
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َماِن الَبْنِكيِّ حكم اأخذ االأجرة على ال�صَّ
َماِن الَبْنِكيِّ باختالف �سفة ال�سمان: يختلف حكم اأخذ االأجرة على ال�سَّ

ال�سفة الأولى: اأن يكون ال�سمان مغطى تغطية كاملة من العميل، بحيث اإنه ل يعطى له ال�سمان حتى يوؤخذ منه مبلغ ال�سمان 
كامال، فهنا ل باأ�س باأخذ امل�سرف اأجرة على خطاب ال�سمان؛ وذلك لأنه اأ�سبح وكياًل عن العميل يف دفع ال�سمان للم�ستفيد 
اإذا طلبه، والوكالة جائزة باأجر، ولي�ست هذه الأجرة على ال�سمان نف�سه، ولذلك يجب اأن تكون مبلًغا مقطوعا منا�سبا لعقد 

ته. الوكالة، ول يجوز اأن تكون ن�سبة مئوية تزيد وتنق�س بح�سب مبلغ ال�سمان اأو ُمدَّ
ال�سفة الثانية: اأن يكون ال�سمان غري مغطى من العميل، بل يتعهد امل�سرف بدفع مبلغ ال�سمان من عنده ثم يعود على العميل 
اأنه ل يجوز  املتقدمون على  الفقهاء  اتفق  ال�سمان، وقد  الأجرة على جمرد  اأخذ  باملبلغ، ففي هذه احلالة ل يجوز  ويطالبه 

ا�سرتاط مقابل على ال�سمان، واعتربوه من عقود التربعات التي ل يجوز دفع مقابل لها، وعللوا ذلك بوجهني:
ا  الوجه االأول: اأن امل�سرف اإذا دفع مبلغ ال�سمان للم�ستفيد، ثم اأخذه من العميل، فاإنه يكون يف هذه احلالة مقر�سً

با املحرم، واإذا كانت الفائدة الربوية  للعميل، وهذا القر�س جر له نفًعا وهو الأُجرة، فيكون ذلك من الرِّ
حمرمة على القر�س العادي فمن باب اأولى اأن تكون حمرمة على الوعد بالقر�س.

امل�ستفيد مببلغ  بالتزاماته فال يطالب  العميل  باأن يويف  ال�سمان؛ وذلك  اإذا مل يدفع مبلغ  اأن امل�سرف  الوجه الثاين: 

ال�سمان، وتنتهي مدة ال�سمان فيلغى، فهنا يكون امل�سرف قد اأخذ مال بغري مقابل، فيكون من اأكل املال 
بالباطل. 

حكم اأخذ اأجرة على امل�صروفات االإدارية 
 اأما اأخذ امل�سرف اأجرة على امل�سروفات الإدارية لعقد ال�سمان من الكتابة وعمل املوظفني، وما يكلفه من اأوراق ومكاملات 
واأجور بريد اأو غري ذلك؛ فال باأ�س اأن ياأخذ امل�سرف اأجرة على هذه الأعمال ب�سرط: اأن تكون الأجرة بقدر هذه امل�سروفات 
الإدارية احلقيقية، وعلى هذا فال يجوز اأن تكون الأجرة مرتبطة مبقدار مبلغ ال�سمان و ل مبدته قلت اأو كثت، فال يجوز 

اأن تكون ن�سبة مئوية تزيد وتنق�س بح�سب ذلك؛ بل تكون مبلًغا مقطوًعا بح�سب امل�سروفات الفعلية.

َماِن الَبْنِكيِّ حكم اأخذ امل�صرف فائدة على ال�صَّ
اإذا قام امل�سِرف بدفع مبلغ ال�سمان اإلى امل�ستفيد، ومل يكن ال�سمان ُمغطى من قبل العميل فاإن اأكث البنوك التجارية 

م. تعمد اإلى اأخذ فائدة بن�سبة مئوية على مبلغ ال�سمان املدفوع، وهذه الفائدة حمرمة؛ لأنها من الربا املحرَّ
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قرار جممع الفقه االإ�صالمي التابع ملنظمة املوDمتر االإ�صالمي ب�صاأن خطاب ال�صمان)1(
قرار رقم: 12 (2/12)

ب�ساأن خطاب ال�سمان

اإن جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق عن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف دورة انعقاد موؤمتره الثاين بجدة من )16-1٠( 
ربيع الآخر 14٠6هـ /)22 -28( كانون الأول )دي�سمرب( 1٩85م.

وبعد النظر فيما اأعد يف خطاب ال�سمان من بحوث ودرا�سات وبعد املداولت واملناق�سات امل�ستفي�سة التي تبني منها:
اأوًل: اأن خطاب ال�سمان باأنواعه البتدائي والنتهائي ل يخلو اإما اأن يكون بغطاء اأو بدونه، فاإن كان بدون غطاء، فهو: �سم 
ذمة ال�سامن اإلى ذمة غريه فيما يلزم حاًل اأو ماآًل، وهذه هي حقيقة ما يعنى يف الفقه الإ�سالمي با�سم: ال�سمان 

اأو الكفالة.
ولئن كان خطاب ال�سمان بغطاء فالعالقة بني طالب خطاب ال�سمان وبني م�سدره هي: الوكالة، والوكالة ت�سح باأجر اأو 

بدونه مع بقاء عالقة الكفالة ل�سالح امل�ستفيد)املكفول له(.
ثانيًا: اإن الكفالة هي عقد تربع يق�سد به الإرفاق والإح�سان.

وقد قرر الفقهاء عدم جواز اأخذ العو�س على الكفالة، لأنه يف حالة اأداء الكفيل مبلغ ال�سمان ي�سبه القر�س الذي جر نفعًا 
على املقرو�س، وذلك ممنوع �سرعًا.

لذلك قرر جممع الفقه الإ�سالمي ما يلي:
اأوًل: اأن خطاب ال�سمان ل يجوز اأخذ الأجر عليه لقاء عملية ال�سمان - والتي يراعي فيها عادة مبلغ ال�سمان ومدته - 

�سواء اأكان بغطاء اأم بدونه.
ثانًيا: اأن امل�ساريف الإدارية لإ�سدار خطاب ال�سمان بنوعية جائزة �سرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على اأجر املثل، ويف 
حالة تقدمي غطاء كلي اأو جزئي، يجوز اأن يراعى يف تقدير امل�ساريف لإ�سدار خطاب ال�سمان ما قد تتطلبه املهمة 

الفعلية لأداء ذلك الغطاء.واهلل اأعلم

)1( قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي �س 8-٩)جملة املجمع - ع 2، ج 2/�س 1٠35(.
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االعتمادات المستندية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-فقه النوازل

االختياري

الثانوية مقررات

االْعِتَماداُت امل�صَتَنِديةاالْعِتَماداُت امل�صَتَنِدية

متهيد
ناعيوَن واأ�سحاب  ول، وكثت عمليات ال�ْسترياِد والتَّ�سديِر للب�سائع؛ احتاج التُّجار وال�سِّ ملا اتَّ�سعت التجارُة اخلارجيَّة بني الدُّ
ر؛ بحيث ي�سمن كلٌّ منهما عدَم �سياع حقه،  دِّ ال�سركات اإلى و�سع �سماناٍت فيما بينهم لإيجاد الثقة للطرفني امْلُ�ْسَتْوِرد وامْلُ�سَ
و�سهولة احل�سول عليه، فمن هنا ن�ساأت فكرُة الْعِتماِد امل�سَتَنِدي؛ حيث يتدخل امل�سِرُف بكونه �سخ�سيًة اعتباريًة موثوقًة 
ر، في�سمُن لْلُم�ْسَتْوِرد و�سوَل ب�ساَعِته ح�سب املوا�سفات املطلوبة،  دِّ َذا ُقدرٍة على الَوفاء؛ ليكون و�ِسيًطا بني امْلُ�ْسَتْوِرد وامْلُ�سَ

ر ح�سوَله على ثمنها. دِّ ولْلُم�سَ
فما املراد باالْعِتماِد امل�سَتَنِدي؟ 

تعريف االْعِتَماداِت امل�صَتَنِدية
االعتماد امل�ستندي هو: هو تعهد كتاِبيٌّ ي�سدر من امْلَ�سِرف بناء على طلب اأحد امْلُ�ْسَتْوِردين؛ يتعهد فيه امل�سِرف بدفع 

ُر للم�سِرف  دِّ امْلُ�سَ م  امْلُ�ستوِرد، وذلك متى قدَّ رها ل�سالح هذا  لع التي ي�سدِّ رين ثمًنا لل�سِّ دِّ امْلُ�سَ اأَحُد  املبالغ التي ي�ستحقها 
لع و�َسْحِنها، على اأن تكون هذه امل�ستَندات مطابقة ل�سروط العتماد. امل�سَتَنداِت املتعلقة بال�سِّ

اأهمية االْعِتماِد امْلُ�صَتَنِد…
ي�ستعمل العتماد امل�ستندي يف متويل التجارة اخلارجية، وهو ميثل يف ع�سرنا الو�سيلة التي تظى بالقبول من جميع 

ريَن وُم�ْسَتْوِرديَن. دِّ الأطراف الداخلة يف ميدان التجارة الدولية، مبا يحفظ م�سلحة هوؤلء الأطراف جميعا من ُم�سَ

 طريقُة فتí االْعِتماِد امْلُ�صَتَنِد… واإجراءاته
تتلخ�س طريقُة فتح الْعِتماِد امْلُ�سَتَنِدي وما يتبع ذلك من اإجراءات يف اخلطوات الآتية:

1- اإذا اأراد اأحد امْلُ�ْسَتْوِردين اأن ي�ستورد �سلعة معينة من جهة معلومة؛ فاإنه يذهب اإلى امل�سِرف لفتح الْعِتماد، فيعطيه 
ر. دِّ البيانات الكافية عنه، وعن ال�سلعة املطلوب ا�ستريادها، وعن امْلُ�سَ

2- يتخذ امل�سرف الإجراءات الالزمة لفتح الْعِتماد من التحري عن العميل طالب فتح الْعِتماد ومدى قدرته على الوفاء 
بالتزاماته، ونحو ذلك، فاإذا تاأكد من ذلك قام بفتح الْعِتماد له.



ل
از

و
لن

 ا
ه

ق
ف

ل
از

و
لن

 ا
ه

ق
ف

55

131 130

ر يف اخلارج، وغالًبا ما يكون ذلك عن طريق م�سِرف اآخر يتعامل معه امل�سِرُف فا— الْعِتماد،  دِّ 3- يت�سل امل�سِرف بامْلُ�سَ
رها بعد تقدميه للم�سَتَندات الالزمة. ر فتحه لالْعِتماد، وتعهده بدفع ثمن ال�سلع التي ي�سدِّ بحيث يبلِّغ امل�سدِّ

ر بعد ذلك ب�سحن الب�سائع املطلوبة، ثم يقدم امل�سَتَندات املثبتة لل�سحن مع غريها من امل�ستندات التي  دِّ 4- يقوم امْلُ�سَ
تتطلبها العملية كاإثبات �سهادة املن�ساأ للب�ساعة وما يدل على جودتها و�سالمتها ونحو ذلك، وير�سلها للم�سِرف فا— 

ر. الْعِتماد عن طريق امل�سِرف الذي يف بلد امل�سدِّ
5- يفح�س امل�سِرف فا— الْعِتماد امل�ستندات املتعلقة بالب�ساعة، ويتاأكد من مطابقتها للبيانات التي تلقاها من عميله 

ر. دِّ امْلُ�ستوِرد فا— الْعِتماد، واإذا تاأكد من مطابقتها لبيانات �ساحب الْعِتماد فاإنه يدفع ثمن ال�سلعة لْلُم�سَ
6- ُي�سلم امل�سِرف م�سَتَندات الب�ساعة وال�سحن اإلى امْلُ�ستوِرد فا— الْعِتماد، بعد اأن ي�ستويف منه املبالغ املرتتبة على العملية، 

وبهذه امل�ستندات َيَت�َسلَّم امْلُ�ستوِرد الب�ساعة من امليناء اأو غريه.

َماِن الَبْنِكيِّ الفرق بني االْعِتَماداِت امل�صَتَنِدية و ال�صَّ
َماُن الَبْنِكيُّ يف كثري من اخل�سائ�س، اإذ اأن كال منهما طريقة اأ�سا�سية من طرق ك�سب  ي�سرتك الْعِتَماُد امل�سَتَنِدي وال�سَّ

الثقة يف التعامالت التجارية واملالية يف هذا الع�سر؛ اإل اأن بينهما فروًقا اأ�سا�سيًة ميكن اإجمالها يف اجلدول الآتي:

َماُن الَبْنِكيtاالْعِتماُد امل�سَتَنِدي ال�سَّ

ي�ستعمل يف متويل التجارة الدولية
ي�ستعمل غالًبا يف التعامالت الداخلية، وقد ي�ستعمل اأحيانا يف تعامالت 

خارجية

امل�سرف يتولى دفع مبلغ العتماد على كل حال، وذلك لأنه ميثل 
ثمن ال�سلعة

امل�سرف قد يدفع مبلغ ال�سمان اإذا طلب منه، وقد ل يدفعه، وهو 
الغالب؛ لأن العميل يفي بالتزاماته

يكون يف التعامالت التجارية من ت�سدير وا�سترياد
يكون غالًبا يف املناق�سات واملزايدات واملقاولت والتوريد ل�سالح 

جهة معينة ونحو ذلك
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منوذج االْعِتَماد امل�سَتَنِدي

  ) خطاب اْعِتَماد م�سَتَنِدي نهائي رقم )   

التاريخ: ...................................  الفرع ..........................    بنك .......................   

ر............................... دِّ ا�سم امْلُ�سَ ا�سم امْلُ�ْسَتْوِرد .............................................   

عنوانه بالكامل............................ عنوانه بالكامل .............................................   

قيمة الْعِتَماد )كتابًة(..................... قيمة الْعِتَماد )رقًما(............................................   

ال�سيد/ال�سادة ................................................................................... 

نعلمكم اأنه قد مت اإ�سدار الْعِتَماد امل�سَتَنِدي رقم:............. وتاأريخ ........................ لأمركم، مبوجب �سحبكم علينا مببلغ: 

............................................................ مقابل �سحن الب�ساعة املبني تفا�سيلها اأدناه.

الب�ساعة: )تذكر تفا�سيل الب�ساعة املطلوب ا�ستريادها( 

................................................................................................

على اأنه يجب اأن تتوفر مع الب�ساعة امل�ستندات التالية:

 1- فاتورة البيع التجارية املف�سلة، واملوقعة من قبل م�سوؤول املبيعات يف اجلهة امل�سدرة.

2-اأ�سل بولي�سة ال�سحن والتي تفيد اأن الب�ساعة حملت على ظهر الباخرة، واملوقعة، واملحررة لأمر ال�ساحن.

3-اأ�سل بولي�سة التاأمني املوقعة واملحررة.

4- اأ�سل �سهادة جن�سية الب�ساعة ومن�سئها.

5-اأ�سل �سهادة الفح�س واجلودة. 

 يجب تقدمي امل�ستندات خالل ............. يوًما من تاريخ اإ�سدار م�ستندات ال�سحن و�سمن مدة �سالحية العتماد.

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام. 

بنك:................................... 

حكم االْعِتَماداِت امل�صَتَنِدية واأجرتها
فتح الْعِتَماداِت امل�سَتَنِدية جائز �سرًعا، وُي�سرتط يف ذلك اأن يكون العمُل الذي يفتح له الْعِتَماد مباًحا. وحكم اأخذ الأجرة 

َماِن الَبْنِكيِّ لأنه ي�سبهه يف حقيقته واأحكامه، وملخ�س ذلك: عليه كما تقدم يف حكم ال�سَّ
1- يحرم اأخذ الأجرة على العتماد نف�سه.

ى تغطيًة كاملًة من العميل؛ جاز اأخذ اأجرة عليه؛ لأنه َوكالة. 2- اإذا كان العتماد ُمَغطَّ
ى من العميل؛ مل يجز اأخذ اأجرة عليه؛ لأنه قر�س. 3- اإذا كان العتماد غري ُمَغطَّ

4- يجوز اأخذ امل�سِرِف اأجرًة على امل�سروفات الإدارية لعقد العتماد؛ بال�سرط ال�سابق يف ال�سمان.
5- يحرم على امل�سِرف اأخذ فائدة بن�سبة مئوية على مبلغ العتماد املدفوع؛ لأنه من الربا.
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َناِدي≤ االأََماَناِت َناِدي≤ االأََماَناِت�صَ �صَ

متهيد
ُكوِكهم وُم�سَتَنداتهم يف منازلهم، ول يزال كثري  وهراتهم و�سُ منذ اأزمنة بعيدة والنا�س يحتفظون باأموالهم اخلا�سة وجُمَ
منهم كذلك، ويف زمننا حيث كث ترك النا�س ملنازلهم يف اأ�سفار متعددة، وكثت ال�سرقات وعمليات ال�سطو على املنازل 
التي يرتكها اأ�سحابها، ف�سار النا�س يبحثون عن موطن اأكث اأمًنا لالحتفاظ مبمتلكاتهم املهمة، وملا كانت البيئة امل�سرفية 
من اأكث البيئات اأمًنا؛ ن�ساأت فكرة و�سع خزائن حديدية داخل بع�س امل�سارف، لي�سع النا�س فيها هذه املمتلكات املهمة؛ 

َدة، في�ستفيد العميل الأمن على ممتلكاته، وي�ستفيد البنك العائد املال وجذب العمالء. دَّ باأجور حُمَ
َناِدي≤ االأََماَناِت؟ فما املراد ب�سَ

َناِديِ≤ االأََماَناِت تعريف ِخْدَمِة �صَ
ة داخل َمْبَناُه؛ لتكون تَت ت�سرف العميل؛ لي�سع فيها ما ي�ساء من  ِرُف بو�سع خزائَن حديديَّ هي عقد يلتزم فيه امْلَ�سْ

دة، وباأُجرٍة َمعلومٍة. دَّ ة حُمَ مقتنيات مهمة، يف مدَّ
َزانات املقفولة. ة، واخْلِ َناِديِق الأََماَناِت بـ: اخلزائن احلديِديَّة، وال�سناديق احلديِديَّ وت�سمى �سَ

َناِديِ≤ االأََماَناِت و�صُف ِخدمِة �صَ
يٍة، ويتولى جتهيزها بعدد من اخلزائن احلديدية على �سكل  ًة ومزودًة باأ�ساليَب اأمنيٍة فنِّ ميَّ ِرُف �سالًة حَمْ 1-يخ�س�س امْلَ�سْ
مًة، ترتاوح اأحجامها غالًبا بني �سغري وكبري ومتو�سط، ولكل  خزينة مفتاحان، اأحدهما يكون مع العميل،  �سناديَق مرقَّ
ِرُف، وغالًبا ما يكون هذا مفتاحا م�سرتًكا لكل ال�سناديق، وهو الذي ي�سمى)املا�سرتكي(، كما  والآخر يحتفظ به امْلَ�سْ
ِرِف يف َظرٍف خا�سx خمتوم؛  ِرُف بن�سخة احتياطية من املفتاح الذي مع العميل تتفظ بها اإدارة امْلَ�سْ يحتفظ امْلَ�سْ

ٍة خا�سٍة. بحيث اإنه ل ُي�ستعمل اإل اإذا فقد مفتاح العميل، اأو يف ظروف اأَْمِنيَّ
َدة، تختلف بح�سب حجم ال�سندوق  دَّ دة، وباأجرة حُمَ دَّ ة حُمَ ة، مِلُدَّ 2- ي�ستاأجر العميل واحدة اأو اأكث من اخلزائن احلديديَّ

ومدة الإجارة.
ِرف؛  وام الر�سمي لْلَم�سْ 3- ُي�سمح للعميل بالدخول على �سالة اخلزائن بعد التاأكد من �سخ�سيته؛ يف اأي وقت �ساء من اأوقات الدَّ
ِرف، ويحق له اأن ياأخذ ما ي�ساء من خزانته  ويتم فتح اخلزانة باملفتاح الذي معه، اإ�سافًة اإلى املفتاح الآخر الذي بيد امْلَ�سْ

اأو ي�سع فيها ما ي�ساء.
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ِرف  ة؛ بحيث ل يطلع عليه اأحٌد حتى موظف امْلَ�سْ ية تامَّ 4- ي�سع العميل يف �سندوقه ما ي�ساء بنف�سه، ويكون ذلك ب�سرِّ
الذي ي�سلِّمه املفتاح الآخر؛ على اأنه مينع من و�سع الأ�سياء املمنوعة مثل: املخدرات والأ�سلحة واملتفجرات ونحوها.

تها متفاوتة بني ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأو �سنة؛ قابلة للتجديد. 5- ينتهي العقد بانتهاء مدة الإجارة، وغالًبا ما تكون ُمدَّ

َناِدي≤ االأََماَناِت وبني الودائع امل�صِرفيَّة ونحوها الفرق بني خدمة �صَ
ِرَف يقوم بنف�سه بت�سرفات مبا�سرة حل�ساب العميل من اإيداع  يف حالة الإيداع العامة للنقود اأو الأوراق املالية فاإن امْلَ�سْ

اأو �سرف �سيكات وغري ذلك، ويخلط اأموال العميل مع غريها، وي�ستفيد منها.
ُل مطلًقا يف مقتنيات العميل، غري اأنه يحفظها كما هي  ِرَف ل يحق له التدخُّ َناِديق الأََماَناِت فاإن امْلَ�سْ  اأما يف خدمة �سَ
الة التي توجد فيها هذه اخلزائن، وي�ساركه يف فتحها  ُن العميل من الدخول اإلى ال�سَّ كِّ ة لذلك، ومُيَ داخل �سناديق معدَّ

من خالل املفتاح الآخر املوجود لديه.

َناِديِ≤ االأََماَناِت حكم ا�ْصِتÄْجاِر �صَ
ن اأمرين: ِرُف مباحة، لأن العقَد عقُد اإجارة ت�سمَّ َناِديقp الأََماَناِت جائٌز �سرًعا، والأجرة التي ياأخذها امْلَ�سْ ا�ْسِتْئجاُر �سَ

َدة. دَّ ، باأجرة حُمَ 1- اإجارة خزانة ُمعيَّنة يف وقت ُمعنيَّ
2- اإجارة امل�سرف حلرا�سة هذه ال�سناديق وحمايتها.

 فهو نوع من اأنواع الإجارة املباحة، وعلى املوؤمن اأن يتعامل يف ذلك مع امل�سارف التي ل تتعامل بالربا؛ حتى ل يكون 
ا�ستئجاره لل�سندوق اإعانة لهم على الإثم والعدوان.

jرjد ÑYداˆ اأ¿ j†ش™ Lمي™ اأمواله الن≥دjة ‘ UشناjO≤ الأماfاä, وîjالØه jRاP ‘ Oل∂ حيj å†ش™ اأمواله ‘ 

حùشاHه ال�شî�ش«.

± Y∏≈ وL¡ة f¶ر πc واحد من¡ما. J©رَّ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

              .................................................................................................................................................
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ُة ْقِديَّ َباُدالُت النَّ ُةالتَّ ْقِديَّ َباُدالُت النَّ التَّ

ِة ْقِديَّ َباُدالِت النَّ تعريف التَّ
َد اجلن�س اأو اختلف. َ الÑََّàاOُلäُ النَّْ≥ِدjَُّة g«: بيع َنْقٍد بَنْقٍد، �سواء اتَّ

رف. وي�سمى يف ُعرف الفقهاء: ال�سَّ
ى هذه الثالثة: الأثمان. ُة، والَوَرُق الَنْقِدّي اأو النقُد امْلَْعِدين، وت�سمَّ َهُب، والِف�سَّ اأجنا�س: الذَّ ثالثة والنقود

َباُدِل النقديِّ �سورتان رئي�ستان: فيدخل يف التَّ

َباُدُل مع اختالف اجلن�س، مثل: بيع الذهب بالف�سة، اأو الذهب بالريال ال�سعودي، اأو الريال  ال�شوIQ الأو¤: التَّ

َنيه امْلِ�سري. ال�سعودي باجْلُ
َباُدُل مع اتاد اجلن�س، مثل: بيع الذهب بالذهب، والف�سة بالف�سة، والريال ال�سعودي بالريال  ال�شوIQ الثاfية: التَّ

ال�سعودي.

ة اأهمية معرفة اأحكام التبادالت النقديَّ
َد له اأحكام خا�سة يف ال�سريعة الإ�سالمية، تتعلق بباب عظيم  َ ها ببع�س �سواء اختلف اجلن�س اأو اتَّ ُمبادلُة النقود بع�سِ
با، فالواجب على امل�سلم اأن يتعرف على هذه الأحكام، ويعمل بها؛ حتى ل يقع يف الربا الذي هو كبرية من  هو باب الرِّ

كبائر الذنوب، و�سوف نبحث فيما يلي اأهم اأحكام التبادلت النقدية. 

َباُدُل النَّْقد…t مع اختالف ا÷ن�ض التَّ
ة  ، اأو ُمبادلة ِف�سَّ xقد يكون التبادل النقدي مع اختالف اجلن�س، مثل: ُمبادلة ذهٍب بف�سٍة، اأو ُمبادلة ذهٍب برياٍل �ُسعودي

، اأو ُمبادلة ريالت �ُسعودّية بدنانري كويتية. xبرياٍل �ُسعودي
 حكمه: جائز ب�سرط واحد هو: اأن يتمَّ التقاب�س قبل تفرق املت�ساِرَفنِي.

 و�سواء تقاب�ساه يف جمل�س العقد احلقيقي اأو احلكمي؛ باأن قاما عن جمل�س العقد ومتا�سيا مًعا حتى تقاب�سا يف مو�سع 
اآخر، فاملهم اأن يح�سل التقاب�ُس قبل التفرق.)1(

)1( خالف املالكية يف طول الف�سل فقالوا: ل ي�سح ال�سرف اإذا طال الف�سل، واجلمهور على ال�سحة.
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وهذا ال�سرط متفق عليه بني علماء امل�سلمني، قال ابن املنذر رحمه اهلل: اأجمع كل من اأحفظ عنه من اأهل العلم اأن 
املت�سارفني اإذا افرتقا قبل اأن يتقاب�سا؛ اأن ال�سرف فا�سد.)1(

قِّ اهلل تعالى ل ملح�س حقِّ املت�سارَفني؛ فال يجوز لهما اإ�سقاطه بالرتا�سي. وهذا ال�سرط حكم �سرعي حِلَ
اأمثلة تطبيقية على ذلك:  

املثال الأول: مبادلة مئة جرام )1٠٠جم( من الذهب، بثمان مئة جرام)8٠٠جم( من الف�سة، فيجوز ب�سرط التقاب�س 
قبل التَّفرق؛ بحيث ل يفرتق املتبايعان وبينهما �سيء.

اأكمل املثال االآتي:

املثال الثاين:مبادلة خم�س مئة )5٠٠( ريال �سعودي بـ ................................................................................
......................................................................................................................................................

حكم املبادلة مع عدم التقاب�ض
م باتفاق امل�سلمني. �ِسيَئة املحرَّ ني؛ فذلك حرام، وُيعدَّ من ربا النَّ ت املبادلة النقدية مع تاأخري تقاب�س اأحد الِعو�سَ اإذا مَتَّ

األَف)1٠٠٠( ُجَنيٍه قبل  اأن يدفع منها  على  ِري؛  مثاله: مبادلة خم�س مئة )5٠٠( ريال �سعودي باألفي )2٠٠٠(ُجَنيٍه ِم�سْ
التفرق، والباقي غًدا؛ فهذا حرام لأنهما تفرقا قبل متام قب�س الِعَو�سني.

�ساأ، وهوالتاأخري، اأحاديث كثرية منها:  والدليل على ا�سرتاط التقاب�س وترمي النَّ
ا  ْرِف، َفَقال: ُكنَّ اَء بن َعاِزٍب َوَزْيَد بن اأَْرَقَم  عن ال�سَّ ْلُت اْلرَبَ 1- حديث اأََبي امْلِْنَهاِل َعْبِد الرحمن بن ُمْطِعٍم قال: �َساأَ
ْرِف. فقال: »اإن كان َيًدا ِبَيٍد فال َباأْ�َس، َواإِْن كان َن�َساًء  َتاِجَرْيِن على َعْهِد ر�سول اهلِل  َف�َساأَْلَنا َر�ُسوَل اهلِل  عن ال�سَّ
َهِب ِباْلَوِرِق َدْيًنا«.)3(، ويف لفظ مل�سلم: »ما كان َيًدا ِبَيٍد  ُلُح«.)2( ويف لفظ لهما: »َنَهى ر�سوُل اهلِل  عن َبْيِع الذَّ فال َي�سْ

فال َباأْ�َس ِبِه، وما كان َن�ِسيَئًة َفُهَو ِرًبا«.)4(
َنا حتى  اَو�سْ َئِة ِديَناٍر، قال: َفَدَعايِن َطْلَحُة بن ُعَبْيِداهلِل، َفرَتَ ْرًفا مِبِ ُه اْلَتَم�َس �سَ َدَثاِن  اأَنَّ 2- حديث َماِلِك بن اأَْو�ِس بن احْلَ
َهَب ُيَقلُِّبَها يف َيِدِه، ُثمَّ قال: حتى َياأِْتَي َخاِزيِن من اْلَغاَبِة، َوُعَمُر َي�ْسَمُع ذلك، فقال: واهلل َل  ي، َفاأََخَذ الذَّ َطَرَف ِمنِّ ا�سْ
ِعرُي  َهِب ِرًبا اإل َهاَء َوَهاَء، َواْلرُبُّ ِباْلرُبِّ ِرًبا اإل َهاَء َوَهاَء، َوال�سَّ َهُب ِبالذَّ ُتَفاِرُقُه حتى َتاأُْخَذ منه، قال ر�سول اهلِل : »الذَّ

ْمِر ِرًبا اإل َهاَء َوَهاَء«.)5(  ْمُر ِبالتَّ ِعرِي ِرًبا اإل َهاَء َوَهاَء، َوالتَّ ِبال�سَّ

)1( الإجماع لبن املنذر �س٩2، وتفة الفقهاء لل�سمرقندي 35/3، و�سرح م�سلم للنووي 14/11.
)2( رواه البخاري برقم )1٩55(، وم�سلم برقم )158٩(.

)3( رواه البخاري برقم )2٠7٠(، وم�سلم يف املو�سع ال�سابق.
)4( رواه م�سلم يف املو�سع ال�سابق.

)5( رواه البخاري برقم )2٠65(، وم�سلم برقم )1586(.
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َباُدُل النَّْقد…t مع احتاد ا÷ن�ض التَّ
ة، اأو الَوَرق الَنْقِدّي  ة بالِف�سَّ قد يكون التبادل النقدي مع اتاد اجلن�س، مثل: مبادلُة الذهب بالذهب، اأو مبادلُة الِف�سَّ

بالَوَرق الَنْقِدّي.
وحكمه: جائز ب�سرطني اثنني هما:

ال�شرط الأول: اأن يتم تقاب�س الثمنني قبل تفرق املت�ساِرَفنِي؛ كما تقدم يف احلالة الأولى.

ني. ْثٍل، فال جتوز الزيادة يف اأحد الِعو�سَ ال�شرط الثاين: اأن يكون ال�سرف ِمْثاًل مِبِ

اأمثلة تطبيقية على ذلك:

م�سارفة ورقة نقدية من فئة )5٠٠( ريال �سعودي اإلى خم�س مئة ريال من فئة)1٠٠( ريال �سعودي، اأو اإلى  املثال الأول:

خم�س مئة ريال من فئة)1٠( ريالت �سعودي، فيجب اأن يت�ساوى املبلغان يف ال�سرف، فال يجوز لأحدهما اأخذ زيادة من 
الآخر لأي �سبب.

ع  نَّ مبادلة الذهب بالذهب، �سواء اأكان كليهما جديد، اأو اأحدهما جديد والآخر م�ستعمل، اأو اأحدهما ُم�سَ املثال الثاين:

والآخر �سبيكٌة ذهبية؛ فيجب اأن يت�ساويا يف ال�سرف، واإل مل جتز امل�سارفة بينهما، وما يفعله بع�س النا�س من بيع الذهب 
القدمي باجلديد مع دفع الفرق بينهما حرام، وهو من الربا.

اأكمل املثال االآتي:

املثال الثالå: مبادلة الف�سة بالف�سة ....................................................................................

...........................................................................................................................

حكم املبادلة مع عدم الت�صاو…
ني؛ فذلك حرام، وُيعدَّ من ربا الف�سل املحرم يف قول عامة علماء  اإذا متت املبادلة النقدية مع الزيادة يف اأحد الِعو�سَ

امل�سلمني، والدليل على ا�سرتاط الت�ساوي وترمي التفا�سل اأحاديث كثرية منها:
َها على  وا َبْع�سَ ْثٍل، ول ُت�ِسفُّ َهِب اإل ِمْثاًل مِبِ َهَب ِبالذَّ ْدِريِّ  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  قال: »َل َتِبيُعوا الذَّ 1- حديث اأبي �َسِعيٍد اخْلُ
َها على َبْع�ٍس، ول َتِبيُعوا منها َغاِئًبا ِبَناِجٍز«.متفق عليه.)1( وا َبْع�سَ ْثٍل، ول ُت�ِسفُّ َبْع�ٍس، ول َتِبيُعوا اْلَوِرَق ِباْلَوِرِق اإل ِمْثاًل مِبِ
ِعرِي،  ِعرُي ِبال�سَّ ، َوال�سَّ ِة، َواْلرُبُّ ِباْلرُبِّ ُة ِباْلِف�سَّ َهِب، َواْلِف�سَّ َهُب ِبالذَّ اِمِت  قال: قال ر�سول اهلِل : » الذَّ 2- حديث  ُعَباَدَة بن ال�سَّ
َناُف َفِبيُعوا َكْيَف �ِسْئُتْم اإذا كان َيًدا  ْثٍل، �َسَواًء ِب�َسَواٍء، َيًدا ِبَيٍد، فاإذا اْخَتَلَفْت هذه اْلأَ�سْ ْمِر، َوامْلِْلُح ِبامْلِْلِح، ِمْثاًل مِبِ ْمُر ِبالتَّ َوالتَّ

ِبَيٍد، َفَمْن َزاَد )اأو اْزَداَد( َفَقْد اأَْرَبى«.)2(

وا: ل تزيدوا. )1( رواه البخاري برقم )2٠68(، رواه م�سلم برقم )1584(، ومعنى ل ُت�ِسفُّ
)2( رواه م�سلم برقم )1587(، والزيادة بني معقوفني من رواية اأخرى له.
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الطريقة ال�صرعية يف بيع �صنفني من جن�ض واحد خمتلفني
نعة  ة، ليح�سل على �سيء اآخر من اجلن�س نف�سه؛ يختلف عنه يف اجلودة اأو ال�سَّ َبويَّ من اأراد اأن يبيع جن�ًسا من الأجنا�س الرِّ
ة، فالطريقة ال�سرعية لذلك: اأن يبيع ما معه بجن�س اآخر، ثم ي�سرتي ما يريد، ومثال ذلك: من كان عنده ذهب  اأو اجِلدَّ
قدمي، ويريد بيعه و�سراء ذهب جديد، فاإنه ل يبيع الذهب بالذهب مع التفا�سل لتحرميه، ولكن يبيع ذهبه بالَوَرِق النقدي، 
ثم ي�سرتي الذهب اجلديد بالورق النقدي من ال�سائغ الذي باعه ذهبه اأو من غريه، ول يجوز اأن ي�سرتط عليه ال�سائغ اأن 

ي�سرتي منه الذهب اجلديد.

الدليل على هذه الطريقة:
، َفَجاَءُه ِبَتْمٍر َجِنيٍب، فقال ر�سول اهلِل  ْدِريِّ َواأبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  ا�ْسَتْعَمَل َرُجاًل على َخْيرَبَ حديث اأبي �َسِعيٍد اخْلُ
اَعنْيِ ِبالثَّاَلَثِة، فقال  ، َوال�سَّ اَعنْيِ اَع من هذا ِبال�سَّ ا َلَناأُْخُذ ال�سَّ ِر َخْيرَبَ َهَكَذا؟«، قال: ل واهلِل يا َر�ُسوَل اهلِل، اإِنَّ : »اأَُكلُّ مَتْ
ِنيُب: نوع من اأجود اأنواع التُّمور،  َراِهِم َجِنيًبا«.)1(، والتَّمُر اجْلَ َراِهِم، ُثمَّ اْبَتْع ِبالدَّ ْمَع ِبالدَّ َتْفَعْل، ِبع اجْلَ ر�سول اهلِل : »ل 

ِديَئة. ْمُع: ِخْلٌط من التُّمور الرَّ واجْلَ

ِة مَّ ارفة على �صيٍء يف الذِّ امْلُ�صَ
اإذا كان لأحد على �سخ�س مبلًغا من املال باأي ُعْملٍة، فلما احتاجا اإلى الق�ساء اأرادا اأن يكون ِبُعْمَلٍة اأخرى؛ لأنه اأي�سر لهما؛ 

فما احلكم؟
 مثاله: كان اأحمد ومهند يف اأحد البالد الأوربية للدعوة، فاقرت�س اأحمد من مهند األف يورو، فلما عادا اإلى اململكة اأراد 

ه باليورو؟ اأحمد اأن يق�سي دين مهند بالريال ال�سعودي، فهل يجوز ذلك، اأو يلزمه ردُّ
ِته باليورو بالريال ال�سعودي ب�سرطني: يَن الذي يف ِذمَّ حكمه: يجوز للمدين اأن يق�سي الدَّ

ال�شرط الأول: اأن يت�سارفا اليورو بالريال ال�سعودي ب�سعر اليوم الذي يتقا�سيان فيه، ولي�س ب�سعر اليوم الذي اأقر�سه فيه.

ال�شرط الثاين: اأن يعطَي امْلَدين الدائَن الريالت كاملة قبل التفرق، بحيث يتفرقان ولي�س بينهما �سيء.

راف؛   فاإذا مل يتي�سر لهما ذلك اأرجاآ عملية امْلُ�سارفة اإلى وقت ميكنهما التقاب�س فيه، اأو متا�سيا معا اإلى املنزل، اأو ال�سَّ
حتى يعطيه حقه.
الدليل على ذلك:

َراِهِم«)2(  َناِنرِي من الدَّ َناِنرِي، َوالدَّ َراِهِم من الدَّ ُه: »كان َل َيَرى َباأْ�ًسا يف َقْب�ِس الدَّ ما رواه �َسِعيُد بُن ُجَبرْيٍ عن ابن ُعَمَر  اأَنَّ

)1( رواه البخاري برقم )2٠8٩(، وم�سلم برقم )15٩3(.
)2( رواه الن�سائي برقم )4585(، واإ�سناده ح�سن كما يف اإرواء الغليل )5/ 173(، وقد ُروي هذا املعنى عن النبي  مرفوًعا، ول ي�سح
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اأنواع القب�ض

تقدم اأن من �سروط ال�سرف التقاب�س قبل التفرق، �سواء اأكان ال�سرف بني جن�سني خمتلفني، اأم كان بني جن�س واحد، 
والقب�س نوعان:

قبل  بيده  النقد  املت�ساِرَفني  واحد من  كلُّ  يت�سلَُّم  بحيث  بالأيدي،  املناولة  هنا: ومعناه ، tاحلقيقي  oالقب�س الأول: النوع 

التفرق. 
, وم©نا√ gنا: متكني كل واحد من املت�ساِرَفني �ساحَبه من الت�سرف يف النقد واإن مل يناوله  t»ْكِم النوع الثاين: ال≥Ñ†ُ¢ اْلُ

اإياه بيده، بل يخلي بينه وبينه ليت�سرف فيه، و�سواء اأكان منهما مًعا، اأو من اأحدهما فقط، والغالب اأن يكون من اأحدهما 
. اإقبا�ٌس حقيقيٌّ ومن الآخَر ُحْكميٌّ

اأنه ل يكتفي بالقب�س احلكمي يف ال�سرف، ولكن ملا تو�سعت التعامالت التجارية، واحتاج النا�س للقب�س احلكمي،  والأ�سل 
العتداد  اإلى  والباحثني  العلماء  كثري من  مال  الإبــراء احلقيقية؛  قوة  له  و�سار  ال�سور،  كثري من  به يف  يتعاملون  واأ�سبحوا 
ْكِميِّ يف التبادلت النقدية ب�سروط و�سوابط جتعله كالقب�س احلقيقيِّ اأو قريًبا منه، ومن ال�سور املعا�سرة للقب�س  بالقب�س احْلُ

: القب�ُس عن طريق ما يلي: ْكِميِّ احْلُ
: هو ال�سيك الذي ي�سدره ال�سخ�س بتوقيعه اخلا�س من دفرت �سيكاته الذي ت�سلمه من امل�سرف الذي  q…Oِ1-ال�شيُ∂ ال©ا

يتعامل معه، ول يكون مبلغه حمجوزا لدى امْلَ�سِرف، ول يكون لْلَم�سِرف علم باإ�سداره حتى يح�سره امل�سحوب له لت�سلُّم 
ق. دَّ نه. وهو اأقل مرتبة و�سماًنا من ال�سيك املُ�سَ مَّ املبلغ الذي ت�سَ

 √QاÑàYا ¤Eا ÖgP دbاأْو َل, و t»ْكِم وbد اàN∏∞ ال©∏ماA امل©اUشرو¿ ‘ اÑàYاQ ال�شي∂ ال©اO …OاU ‘ ÓNشوQ ال≥Ñ†¢ اْلُ

ه: jُ©دَّ ùJََش∏ºt ال�شي∂  òcل∂ cثÒ مø ال©∏ماA والÑاحثÚ, من¡º: ال∏éَّْنُة الداFمة لEÓفàاA, ف≥د LاA ‘ فàاوj¡ا ما f�شُ

.êرë∏ا ل k©فO ;ما ‘ الوالةc ا kش†Ñb

توفر كامل املبلغ يف ر�سيد ال�ساحب لل�سيك عند ح�سول املبايعة. وj�شÎط ‘ Pل∂:

وهو ال�سيك الذي ي�سدره امْلَ�سِرف بناء على طلب اأحد عمالئه، م�سحوبا ل�سخ�س  ¥ اأو ال�شي∂ امل�شر‘: 2- ال�شيُ∂ امْلُ�َشدَّ

نه، ول ي�سرفه اإل ل�سالح  مَّ عا من ِقَبل امْلَ�سِرف، ويكون امْلَ�سِرف قد َحَجَز على املبلغ الذي ت�سَ حمدد اأو هيئة حمددة، موقَّ
ال�سخ�س امل�سحوب له.

، في�سح ا�ستخدامه يف امل�سارفة،  ْكِميُّ ق من �سور القب�س احْلُ دَّ واأكث العلماء والباحثني املعا�سرين يرون اأن قب�س ال�سيك املُ�سَ
ق من باب اأولى، وذهب اإليه اآخرون غريهم  وممن ذهب اإلى هذا جميع القائلني باعتبار ال�سيك العادي قب�سًا حكميًا، فامل�سدَّ
ْكِميِّ  اإن من �سور القب�س احْلُ ه:  منهم: جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، فقد جاء يف قراراته ما ن�سُّ
املعتربة �سرعًا وعرفًا: .. َت�َسلُّم ال�سيك اإذا كان له ر�سيد قابل لل�سحب بالعملة املكتوب بها عند ا�ستيفائه، وَحَجَزُه امل�سرف.)1( 

ج1 �س 453( قرار رقم53 :) 6/4(. )1( جملة املجمع )ع 6،
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َوالِة امل�شِرفيَّة: وهي ال�سند الذي يحرره امل�سرف، ويخول �ساحبه قب�س املبلغ املحول اإليه من �سخ�س اآخر،  3-�شنُد اْلَ

وقد ذهب اإلى اأنها يف معنى القب�س احلكمي كثري من العلماء والباحثني، منهم: اللَّجنة الدائمة لالإفتاء، فقد جاء يف فتاوي 
ه: وقب�س ال�سيك اأو ورقة احلوالة حكمه حكم القب�س يف املجل�س.)1( اللجنة ما ن�سُّ

رِف الفوِريَّة: وهي بطاقة ال�سرف الآل املعتادة، وعن طريقها يتم التحويل الفوري من ح�ساب اإلى ح�ساب  4- ِبطاقُة ال�سَّ
فه من وقت  اإليه ويف ت�سرُّ ل  ؛ لأن املال ي�سبح يف حوزة املحوَّ ْكِميُّ احْلُ اآخر، والدفع من خاللها معترٌب من �سور القب�س 

التحويل نف�سه.

حكم �صراء الذهب والف�صة باالأوراق النقدية و�صرطه 
اأو الف�سة بالأوراق النقدية جائز ب�سرط التقاب�س قبل التفرق، ول يجوز التفرق قبل قب�س جميع املال من  �سراء الذهب 
ِقِهَما، اأم كان القب�س  الطرفني، و�سواء اأكان القب�س حقيقيًّا بحيث يت�سلم البائع الثمن، وامل�سرتي الذهب اأو الف�سة َقبَل َتَفرُّ
ْرف الفورية، ويت�سلَّم امل�سرتي  ق، اأو عن طريق بطاقة ال�سَّ دَّ ُحكميًّا؛ بحيث يقب�س البائع الثمن عن طريق �سيك اأو �سيك ُم�سَ

ِقِهَما. الذهب اأو الف�سة؛ َقبَل َتَفرُّ
ول يجوز تاأجيل جميع الثمن، اأودفع بع�سه قبل التفرق وتاأجيل الباقي، كما ل يجوز بيعهما بالتق�سيط؛ لأنه ي�سرتط يف 
بيعهما التقاب�س قبل التفرق؛ لالأحاديث ال�سابقة التي ت�سرتط يف تبادل الأثمان اأن تكون يًدا بيد، جاء يف فتاوى اللَّجنة 
ه: ل يجوز بيع الذهب موؤّجال جميع القيمة اأو بع�سها اإذا كانت من اأحد النقدين، و�سواء كان الأجل معلوًما  الدائمة ما ن�سُّ
م، وفاعُل ذلك اآثٌم، ومرتكب لكبرية من الكبائر املوِبقة، وهي كبرية  اأو غري معلوم، واإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد حمرَّ

الربا.)2(

ِة يف �صراء الذهب والف�صة ا�صتعمال البطاقات امل�صِرفيَّ
ُة نوعان: البطاقات امل�سِرفيَّ

النوع الأول: بطاقات اخل�سم الفوري )بطاقات ال�سحب من الر�سيد(، وهي بطاقات ال�سرف الآل املعتادة، التي يتم 

من خاللها اخل�سم فورًا من ر�سيد العميل املوجود لدى امل�سرف، ول يتمكن العميل من ال�سحب عليها اإل مبقدار ر�سيده 
يف امل�سرف.

)1( فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 448، ون�س ال�سوؤال: ما حكم املال املحول من عملة لعملة اأخرى، مثال اأقب�س راتبي بالريال ال�سعودي، 
واأحوله للريال ال�سوداين، علما باأن الريال ال�سعودي ي�ساوي ثالثة ريالت �سودانية، هل هذا ربا؟

)2( فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 485، وانظر اأي�سا:�س484، و�س471.
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الذهب: يجوز ا�ستخدام هذا النوع من البطاقات يف �سراء الذهب والف�سة؛ لأن خ�سم النقود  �سراء يف ا�ستخدامها حكم
من امل�سرتي وقيدها يف ح�ساب البائع يتم عند ال�سراء فورًا، وبذلك يتحقق القب�س قبل التفرق، وهو قب�س ُحْكِميٌّ �سحيح، 

بل عّده بع�س الفقهاء من قبيل القب�س احلقيقي. 
وهي  بطاقات القرتا�س التي مينحها امل�سرف لعمالئه لل�سحب عليها، �سواء اأكان حلاملها  الئتمان، بطاقات النوع الثاين:

ح�ساب لدى امل�سرف اأم مل يكن، ويتولى امل�سرف دفع املبالغ امل�ستحقة على العميل عند ا�ستخدامه للبطاقة، ثم يطالبه بعد 
ذلك باأدائها بعد فرتة �سماح حمّددة.

وهذ√ البطاقات نوعان:

وهي التي ت�ستمل على ا�سرتاط فوائد ربوية توؤخذ من العميل اإذا تاأخر يف �سداد  حمرمة، ائتمانية النوع الأول: بطاقات

يِن امْلُ�سَتَحقِّ على العميل على فرتات، وتزداد  املتجدد، وهي بطاقاٌت يتمُّ فيها تق�سيط الدَّ ين sالد ما عليه، ومنها: بطاقات
قيمة الدين بزيادة  فرتة التق�سيط.

وهذه يحرم ا�ستعمالها يف �سراء الذهب والف�سة مطلقا؛ لأن اإ�سدارها يف الأ�سل حرام، وكل تعامل بها فهو حمرم ل�ستماله 
على القرتا�س بالربا.

مباحة، وهي التي ل ت�ستمل على فوائد ربوية، كالبطاقات التي ت�سدرها امل�سارف الإ�سالمية  ائتمانية النوع الثاين: بطاقات

بغري ا�سرتاط فوائد ربوية مطلقا.
 وقد اختلف العلماء املعا�سرون يف �سراء الذهب والف�سة بهذا النوع من البطاقات على قولني:

ُد الثمن  حل�ساب البائع فور  امل�سرف ُيَقيِّ ال≥ول الأول: يجوز �سراء الذهب والف�سة بهذا النوع من البطاقات؛ وذلك لأن

ا للثمن ولو مل  عة من العميل مببلغ ال�سراء)1(، وهذا يعد قب�سًا ُحْكِميًّ اإجراء عملية البيع، والتاجر يت�سلَّم فاتورَة البيع املوقَّ
ُت�َسلَُّم النقود بالفعل.

يجوز �سراء الذهب والف�سة بهذا النوع من البطاقات؛ وذلك لأن �سراء الذهب والف�سة بالأوراق النقدية  ال≥ول الثاين: ل

ي�سرتط فيه التقاب�س قبل التفرق، والتقاب�س هنا غري متحقق ل حقيقة ول حكًما، لأن الثمن ل ميكن قب�سه ول الت�سرف 
فيه اإل بعد عدة اأيام، فلم يتحقق فيه القب�س.

واإلى هذا القول ذهب كثري من العلماء، وممن ذهب اإلى ذلك جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، 
ه: ل يجوز �سراء الذهب والف�سة، وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غري املغطاة. )2( فقد جاء يف قراراته ما ن�سُّ

)1( قالوا: وتاأخر الت�سوية النهائية ليوٍم اأو يومني ل يعني عدم تقق القب�س؛ لأن القب�س ح�سل بالقيد امل�سريف، والت�سوية اأمر زائد 
على ذلك.

)2( قرار رقم: 1٠8 )12/2(، يف دورته الثانية ع�سرة يف رجب 1421هـ.
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ما الفرق بني البطاقات االئتمانية املحرمة، والبطاقات االئتمانية املباحة؟

.......................................................................................................................................................

رف نة لل�صَّ احلواالت امل�صرفية املت�صمِّ
ة اأنواع، واملراد هنا احلوالة امل�سِرفية التي ا�ستملت على تبادٍل نقدي، وهي التحويالت النقدية  احلوالت امل�سرفية عدَّ

ولية تت�سمن ال�سرف. ولية، اإذ غالب التحويالت الدَّ الدَّ
ذلك: اأن من اأراد تويل مبلغ من دولة اإلى دولة فاإنه يدفع اإلى امل�سرف املبلغ الذي يريد تويله غالًبا من جن�س نقد  و�سورة
البلد الذي يكون فيه، ويطلب تويله اإلى دولة اأخرى، وامل�سرف حتى يحول املبلغ اإلى الدولة الأخرى فاإنه ل يحوله بالعملة 
نف�سها غالبا، واإمنا يحوله اإلى عملة دولية ذات رواج عاملي، وغالًبا ما يكون بالدولر الأمريكي اأو اليورو الأوربي، ويقيد ذلك يف 
َنَد اأو ال�سيك اإلى ال�سخ�س املراد ت�سليمه  )�َسَنِد حوالة( وي�سلَُّم للعميل، اأو ي�سلم له )�سيك( باملبلغ، ثم ُيْر�ِسُل العميُل هذا ال�سَّ
املبلغ ليقب�سه يف الدولة الأخرى، وغالبا ما ي�سرف املبلغ يف الدولة الأخرى بعملة تلك الدولة، فيقب�سه ال�سخ�س املحول اإليه 

بعملة بلده، فتجري هناك اأي�سا م�سارفة اأخرى يف البلد الآخر من العملة الدولية الرائجة اإلى عملة البلد املحلية.
ق، فهل جتوز العملية  ومبا اأن هذه العملية قد ا�ستملت على م�سارفة، وامل�سارفة ل جتوز �سرعا اإل بقب�س الِعَو�سني قبل التَّفرُّ

بهذه ال�سفة اأو ل؟ وهل يقوم قب�س )�َسَنِد احلوالة( مقام القب�س ال�سرعي اأو ل؟
اختلف العلماء املعا�سرون يف هذ√ ال�سورة:

 فH Ögò©†ش¡º: اإلى اإيجاب القب�س احلقيقي يف هذه العملية، وذلك باأن يقوم ال�سخ�س ب�سرف املبلغ املراد تويله اإلى 

العملة الدولية الرائجة، ويقب�س املبلغ، ثم يقوم بدفعه للم�سرف ليقوم بتحويله، وبهذا تكون م�سارفته وتويله جائزين.
جوا ذلك على وجهني: اآخرون: اإلى اإباحة عملية التحويل بال�سورة ال�سابقة دون اإيجاب للم�سارفة قبل ذلك، وخرَّ وذهب

الوLه الأول: اأن امل�سرف يف احلقيقة اأ�سبح وكياًل للعميل يف ال�سرف والقب�س والتحويل، فامل�سرف نائب عن العميل يف 

كل هذا، فهو يقوم مقامه، واإجراوؤه لعملية ال�سرف مع نف�سه نيابة عن العميل يف حكم التقاب�س قبل التفرق.
الوLه الثاين: اأن  قب�س )�َسَنِد احلوالة( اأو)ال�سيك( قب�س ُحكمي يقوم مقام القب�س احلقيقي، فعلى هذا يكون قب�سه 

لذلك قب�سا قبل التفرق. 
كان  اإذا  ه:  ن�سُّ مة(ما  للمنظَّ الإ�سالمي)التابع  الفقه  قرارات جممع  تعالى. جاء يف  اهلل  �ساء  اإن  الراجح  هو  القول  وهذا 
املطلوب يف احلوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ املقدمة من طالبها، فاإن العملية تتكون من �سرف وحوالة.. وجتري عملية 
ال�سرف قبل التحويل، وذلك بت�سليم العميل املبالغ للبنك، وتقييد البنك له يف دفاتره بعد التفاق على �سعر ال�سرف املثبت 

يف امل�ستند امل�سلَّم للعميل، ثم جتري احلوالة باملعنى امل�سار اإليه.)1(

�س 65(قرار رقم84 : ) 1/٩(. ج )1( جملة املجمع )ع ٩،
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ه: يجوز تويل الورق النقدي لدولة اإلى ورق نقدي لدولة  وبه اأخذت اللَّجنة الدائمة لالإفتاء، فقد جاء يف فتاوي اللَّجنة ما ن�سُّ
اأخرى، ولو تفاوت الِعَو�سان يف القدر؛ لختالف اجلن�س.. لكن ب�سرط التقاب�س يف املجل�س، وقب�س ال�سيك اأو ورقة احلوالة 

حكمه حكم القب�س يف املجل�س.)1(

ها ال�صرف بني فÄاِت اْلُعْمَلِة نف�صِ
وفيه ثالç م�سائل:

املùشاألة الأو¤: ال�سرف بني فئات العملة نف�سها، مثل: �سرف ورقة نقدية من فئة )5٠٠( ريال �سعودي اإلى خم�س مئة من 

اأن يتم التقاب�س قبل  باأ�س به، ب�سرط  اإلى خم�س مئة من فئة)1٠( ريالت �سعودي، جائز ول  اأو  فئة)1٠٠( ريال �سعودي، 
التفرق، ول يبقى بينهما �سيء، اأما اإذا مل يتم التقاب�س، اأو قب�س بع�س املبلغ وبقي بع�سه فال ي�سح ال�سرف، ول يجوز التفرق 
ه: ل يجوز للمت�سارفني اأن  وبينهما �سيء؛ حتى لو كان ال�سرف بني الرجل وولده اأو اأخيه، جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة ما ن�سُّ
يتفرقا اإل بعد ا�ستالم كل منهما كامل مبلغ ال�سرافة، وعلى ذلك فال يجوز ملن دفع ل�سخ�س خم�س مئة ريال ل�سرفها اأن ياأخذ 

ثالث مئة يف احلال، والباقي بعد الفرتاق بزمن ولو ق�سر.)2(
والطريقة ال�سرعية فيمن احتاج ملثل هذا ومل يكن مبلغ ال�سرف كامال: اأن يقرت�س منه، ثم يعيد اإليه ما اأخذه، ول يت�سارفان 

بال�سيغة املمنوعة.
اإذا احتاج �سخ�س اإلى �سرف ورقة نقدية من فئة )5٠٠( ريال �سعودي اإلى خم�س مئة من فئة)1٠٠( ريال  املùشاألة الثاfية:

له نوع من الإح�سان امل�سروع، واإذا مل يتي�سر له ال�سرف اإل باأن ي�سرتي  اأو من فئة)1٠( ريالت �سعودي، فاإن �سرفها �سعودي،
ة(؛ فذلك جائز ول باأ�س به. �سيًئا من حملx جتاري لأجل احل�سول على ما ي�سمى بـ )الفكَّ

اإذا ا�سرتى �سخ�س من حمل جتاري مببلغ مثل مئتي ريال، ودفع له ورقة من فئة )5٠٠( ريال �سعودي،  املùشاألة الثالثة: 

ومل يكن عند املحل ما يكمل له بقية املبلغ فاأعطاه )15٠( رياًل �سعودًيا، وقال له ارجع اإلَّ يف وقت اآخر اأعطيك الباقي، 
قا على ذلك، فال باأ�س بهذا، ولي�س هذا من امل�سارفة املمنوعة، لأن العملية لي�ست عملية �سرف بل عملية بيع و�سراء  وتفرَّ
ه: لي�س يف  ل�سلع معتادة، وبقي يف ذمة املحل التجاري بع�س املبلغ، فيكون اأمانة عنده، جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة ما ن�سُّ
اإبقاء امل�سرتي بع�س نقوده عند البائع �سيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، ولي�س من باب 

ال�سرف.)3(

)1( فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 448، ون�س ال�سوؤال: ما حكم املال املحول من عملة لعملة اأخرى، مثال اأقب�س راتبي بالريال ال�سعودي، واأحوله للريال ال�سوداين، علما باأن 
الريال ال�سعودي ي�ساوي ثالثة ريالت �سودانية، هل هذا ربا؟

ا �س458. )2( فتاوى اللجنة الدائمة 45٩/13، واأي�سً
)3( فتاوى اللجنة الدائمة 13/181-18٠.
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ر التقاب�س قبل التفرق فما العمل؟ اإذا تعذَّ

اإذا تعاقد �سخ�سان على مبادلة اأحد اجلن�سني مبثله اأو بجن�س اآخر، ثم مل يتي�سر لهما اإمتام العقد بتقاب�س العو�سني قبل 
التفرق، فاإنه يجب عليهما �سرعا اأن يف�سخا العقد قبل تفرقهما، وباإمكانهما ا�ستئناف العقد يف وقت اآخر متى تي�سر لهما اأن 
يتماه يف جمل�س واحد باأن يتقاب�سا العو�سني قبل التفرق، وبهذا يتخل�سان من التعاقد املحرم، ويخرجان من الدخول يف عقد 
ربوي حمرم، على اأنه ل يجوز لأحدهما اأن يلزم الآخر بالتعاقد فيما بعد؛ كما اإنه ل يلزمه بالتعاقد ابتداًء، وذلك لأن العقد 

الثاين عقد جديد م�ستقل عن العقد الأول، وما بينهما جمرد مواعدة غري ملزمة. 
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يل االأَْمَواِل يل االأَْمَواِلَغ�صِ َغ�صِ

متهيد
اجلرمية باقية ما بقي اخلري وال�سر، ويف ع�سرنا هذا اأ�سبح للجرمية منٌط اآخر؛ اإْذ اأ�سبحت اجلرمية اأكَث تنظيًما واأكرَب 

مُة اأكَث خطورٍة من اأيِّ وقٍت م�سى. ات�ساًعا، وذلك ل�سهولِة الت�ساِل بني اأنحاِء العامِل، ومن هنا اأ�سبحت اجلرميُة املنظَّ
حى املجرموَن ميتلكوَن اأمواًل �سخمًة من غري اأن يكوَن لهم يف الظاهر اأعماٌل بارزٌة ُتِدرُّ عليهم هذا املاَل الوفري،  لقد اأَ�سْ
: من اأين لك هذا املال؟ وما م�سدره؟ ثم لو ُقِب�َس على املجرم فَحتَّى  وحتى ل تالِحُقهم اأيدي العدالِة بال�سوؤال الَبَدِهيِّ
رون يف ُطرٍق لالإجابِة عن هذا ال�سوؤال، وِلْلِحفاِظ على  ل ُت�سادَر اأمواُلُه ال�سخمُة امل�سبوهُة امل�سدِر؛ �ساَر املجرموَن يفكِّ
َدُرَها جتارُة  مة؛ التي َم�سْ اَدَرِة ِب�َسَبِب ال�سكِّ يف َم�سَدرها.. فالأَْجِل هذا ن�ساأْت فكرُة َغ�ِسيل الأَْمَواِل املحرَّ اأموالهم ِمَن امْلُ�سَ

ى، اأو غري ذلك.  رقاِت الُكرْبَ مة املمنوعة، اأو ال�سَّ لِع املحرَّ ار يف ال�سِّ رات اأو الجتِّ املخدِّ
�ِسيل االأَْمَواِل؟ َ̈ فما املراد ب

يِل االأَْمَواِل َتعريُف َغ�صِ
مٍة؛ ِلَتُكوَن يف الظاهر وكاأنها مكت�سبٌة  َدٍة ِلَتحويِل الأمواِل امْلُْكَت�سبِة من طرٍق حمرَّ اٍت ُمَتَعدِّ ْمَواِل gو: اإجراُء َعَمِليَّ

َ
ùZَِشيπُ الأ

من طرٍق مباحٍة.
َفة  ل يف الظاهر من ال�سِّ مة ُتْغ�سُل للتََّحوِّ يت بذلك ت�سميًة جمازية، وكاأنها باإجراء عمليات التَّحويل على الأموال املحرَّ �ُسمِّ

َفة املباحة النَّظيفة. ثة اإلى ال�سِّ مة امللوَّ املحرَّ
رات بالبخاِر والكيماوياِت قبل اإيداعها يف  ثة باملخدِّ رات كانوا َيْغ�ِسُلون الأمواَل امللوَّ وbيπ: اإن �سَبَب الت�سمية اأن جتاَر املخدِّ

امل�سارف.
ِة اأ�سماَء منها: اجلرميُة البي�ساء، وتطهرُي الأموال، وتنظيُف الأموال. ى هذه العمليُة بِعدَّ اأ�شماوD√: وُت�سمَّ

م�صادُر االأَْمَواِل التي ُيراد غ�صُلها
مة �سرًعا واملمنوعة نظاًما، ومن اأظهر هذه  تتنوُع م�سادُر الأَْمَواِل التي ُيراد غ�سُلها، وكلُّها تدخل �سمن اإطاِر الأمواِل املحرَّ

امل�سادر:
رات. 1- الأمواُل الناجتُة عن جتارة املخدِّ

2-  الأمواُل الناجتُة عن طريق املتاجرة بالأ�سلحة املمنوعة.

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U5-L17

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U5-L17.png

غسيل األموال

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-فقه النوازل

االختياري

الثانوية مقررات



147 146

َعارة، اأو ما ي�سمى يف لغة الع�سر: املتاجرة بالرقيق الأبي�س، اأو املتاجرة بخطف  3- الأمواُل الناجتُة عن طريق الدَّ
عارة اأو غريها. الأطفال وبيعهم على من ي�ستخدمهم يف الدَّ

ول. 4- الأمواُل الناجتُة عن طريق املتاجرة يف الغتيالت اأو التج�س�س على الدُّ
ول ب�سبب ا�ستغالل الف�ساد ال�سيا�سي اأو الإداري. 5- الأمواُل املنهوبُة من خزائن الدُّ

ويتمثل الف�ساد ال�سيا�سي يف: وجود اأنظمة �سيا�سية فا�سدة جتد يف بع�س البنوك الأجنبية مالًذا اآمًنا لها، وتودع 
تعطي  م�ساريع  وتوظفها يف  ال�سلطة  ُفقدانها  بعد  �سحبها  تعيد  َثمَّ  ومن  البنوك،  تلك  نتها يف  كوَّ التي  الثوات 

انطباًعا بقانونيتها.
واأما الف�ساد الإداري فيتمثل يف:احل�سول على دخول غري م�سروعة، والثاء من الوظائف العامة من خالل: اأخذ 

الر�ساوى ملنح تراخي�س وموافقات غري نظامية، اأو التحايل على الأنظمة والقوانني باأي طريق.
6- الأمواُل الناجتُة عن طريق تزوير العمالت املحلية اأو الأجنبية، واملتاجرة بها.

خراِت �سغار  7- الأمواُل الناجتُة عن ال�سطو على اأموال النا�س عن طريق تاأ�سي�س �سركات وهمية تهدف اإلى جذب مدَّ
خراِت اإلى اخلارج، وَيهُرب  امل�ستثمرين من خالل اإقناعهم بتحقيق اأرباح كبرية، وبعد ذلك يتم تويل هذه املدَّ
ٍة  ا، اأو عن طريق القرتا�س من البنوك بدعوى اإقامة م�ساريَع ا�ستثماريَّ اأ�سحاب تلك ال�سركات اإلى اخلارج اأي�سً

ة َبْل وْهميَّة، ثم الهروُب بهذه الأموال خارج البالد. من غري �سماناٍت حقيقيَّ

يل االأَْمَواِل ُطرق َغ�صِ
يلجاأ املجرمون يف �سبيل تنظيف م�سادر اأموالهم يف الظاهر اإلى اإجراِء عمليَّات عديدٍة، وبطرق خمتلفٍة، ول تزال اأذهانهم 

ُة َغ�ِسيل الأَْمَواِل- غالًبا- بثالِث مراحَل اأ�سا�سيَّة: رُّ عمِليَّ ة، ومَتُ تبتكر طرًقا اأخرى لإجراء عملياتهم التَّطهرييَّ
مة اإلى مبالغ �سغرية، ثم اإيداعها يف ح�ساٍب اأو ح�ساباٍت م�سِرفية متعددة. وميكن  املرحلة االأوىل: جتزئُة الأمواِل املحرَّ

َلع، واحل�سول على ُم�ستندات ُتثبت هذا  ا من خالل �سراء العقارات اأوالذهب اأو الأ�سهم اأو ال�سندات اأو ال�سِّ اأن يتم ذلك اأي�سً
لَُّك  ال�سراء، وميكن اأن تكون بع�س هذه العمليات وهمية غري حقيقية؛ اإمنا الغر�س منها احل�سول على ُم�ستندات ُتثبت مَتَ

مة. ْعِمَيِة على م�سدر الأموال املحرَّ الذهب ونحوه؛ لال�ستفادة منها يف التَّ
الأولى؛ يف حماولة  املرحلة  التي متت يف  ال�ستخدامات  لتغيري  الأموال  فاٍت جديدة يف  رُّ َت�سَ اإجراُء  الثانية:  املرحلة 

مة اإلى تويل الأر�سدة اإلى ح�ساباٍت  لِة بني الأموال وم�سدرها احلقيقي؛ حيُث يلجاأُ �ساحُب هذه الأموال املحرَّ لقطع ال�سِّ
ٍة منت�سرٍة يف العامل، اأو بيِع ما ا�سرتاه من �سلٍع واأ�سهٍم و�سنداتٍ. يف م�سارَف َدْوِليَّ

ًدا يف َدورة القت�ساد، حملِّيا اأْو َدوليًّا، على �سكِل ا�ستثماراٍت مبا�سرٍة  َفِة جمدَّ املرحلة الثالثة: اإعادُة َدمِج الأمواِل امْلَُنظَّ

لِع اأو العقاراِت اأو ال�سركاِت.  يف ال�سِّ
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يل االأَْمَواِل اأهداف َغ�صِ
ِم الهائِل يف اأموال الن�ساطات الإجراميَّة املحظورة، والتي ل ي�ستطيع اأ�سحابها تربيَر احل�سوِل عليها؛ فاإن  نتيجًة للتَّ�سخُّ

ٍة ميكن تلخي�سها فيما ياأتي: مة ي�سعون من وراء عمليَّات َغ�ِسيل الأَْمَواِل اإلى اأهداٍف اأ�سا�سيَّ اأ�سحاب هذه الأموال املحرَّ
مة املمنوعة.  ال¡د± الأول: اإظهار ال�سرعيَّة على اأموالهم املكت�سبة بالطرق املحرَّ

رِق امل�سروعة، وذلك بعد اإخفاء  ُلطات عند بحثها عن م�سادر هذه الأمواِل باأنها مكت�سبٌة بالطُّ ال¡د± الثاين: مواجهة ال�سُّ

م. م�سدرها املحرَّ
ُلطات حينما ُيقب�س على املجرم اأو يحاَكم، وذلك  ادرِة من ِقَبِل ال�سُّ مة من امْلُ�سَ ال¡د± الثالå: حمايُة هذه املكا�سب املحرَّ

م. َلِتها بامْلَ�سدر احلقيقي املحرَّ رق امل�سروعِة بعد اإخفاء �سِ باإظهارها مبظهر الأمواِل املكت�سبة بالطُّ
ف على م�ساِدرها احلقيقيَّة، ومن َثمَّ لتكون  َب َم�سادر هذه الأمواِل للتَّعرُّ ُلطات حينما تاول َتَعقُّ ال¡د± الراH™: ت�سليُل ال�سُّ

َرة لَغ�سيِل الأمواِل تنقطع الأمواُل وتبتعُد عن  مة، فباإجراء عملياٍت ُمتَكرِّ دلياًل �سدَّ هذا املجرم على تورُّطه يف مكا�سَب حمرَّ
م�سادرها احلقيقيَّة، وي�سعُب على ال�سلطة َتَتبُّعها وك�سُف حقيقتها.

اء، فيظهر املجرُم مبظهر التاجر  اخلام�س: الظهوُر بواجهة اجتماعيَّة مزيَّفة تغطي على الواقع احلقيقي لهذا الثَّ الهدف
احلقيقي، ذي امل�ساريع الإنتاجيَّة احلقيقيَّة.

حجم االأمواِل امل¨�صولة عامليvا
ح�سب تقدير �سندوق النقد الدول فاإن حجم الأموال التي يتم غ�سلها يف العامل ترتاوح بني 2-5% من الناœ الداخلي 

اخلام العاملي، اأي ما بني 5٩٠-15٠٠ مليار دولر اأمريكي �سنويًّا. 

يل االأَْمَواِل  اآثاُر َغ�صِ
ئٌة عديدة على الفرد واملجتمع من اأهمها: يرتتب على جرمية َغ�ِسيل الأَْمَواِل اآثاٌر �سيِّ

1- اإيغاُل املجرمني يف جرائمهم، والتمكنُي لهم يف البالد لَيعيثوا فيها ف�ساًدا، مع ابتعادهم باأنف�سهم والأموال املحرمة 
التي انتهبوها عن اأيدي العدالة.

2- ف�ساُد الذمم بالتعاون مع املجرمني، وذلك مما ين�سر التعامل بالر�ساوي، ويحدث زيادة الف�ساد الإداري يف البالد التي 
َيكث فيها َغ�ِسيل الأَْمَواِل.

عة يف البلد من اآثار هذه اجلرميِة ومن اآثار التمكني لها؛ من القتل وال�سرقة، وغري ذلك. 3-انت�ساُر اجلرائم املتَنوِّ
4- احتماُل تعر�س البلد ل�سطراباٍت اقت�ساديٍة ب�سبب اإدخال الأمواِل الَقذرِة يف اقت�سادها، ثم اإعادة �سحبها ب�سرعة 

لنقلها اإلى مو�سع اآخر، اأو اإعادتها اإلى م�سدرها الأ�سلي.
5- ح�سول البطالة املفاجئة ب�سبب توظيف هذه الأمواِل يف بع�س البالد لفرتات ي�سريٍة يف م�ساريَع غرِي حقيِقيَّة، ثم �سحِبها 
د َعملية الغ�سيِل؛ ل للنهو�س بالبالد يف ا�ستثمارات  مرًة اأخرى لتحويلها ملو�سٍع اآخَر، واإنهاُء الأعمال امْلُقامة عليها ملجرَّ

م�سروعة.
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يل الأَْمَواِل ُحكُم َغ�سِ
رِق غري �مل�شروعة و�لإبقاُء عليها حمرٌم �شرًعا، ومن َثمَّ فاإنَّ �أيَّ عمليٍة لإخفاِء  �أولً: حكم َغ�ِشيل �لأَْمـَو�ِل: متلُّك �لأمو�ل بالطُّ
م�شــدر هــذ� �ملــال و�إظهاِره مبظهر �حلالل فهي حر�م، وكلُّ ت�شرف يف هــذه �لأمو�ل يف غري �لتخلُّ�ص منها �أو �إعادتها �إلى 

، وقال تعالى:   رب]�لبقرة: 188 ٌم �شــرًعا، قال �هلل تعالــى: زب مــن ُنهبت منه فهو حمرَّ
مة. ، وهذه �أمو�ٌل خبيثة حمرَّ رب ]�لأعر�ف: 1٥٧ زب

ٌم �شرًعا، قال �هلل تعالى: زب   ثانًيا: �لتعاوُن مع �ملجرمني يف َغ�ِشيل �لأَْمَو�ِل باأي طريقٍة حمرَّ
 رب.]�لمائدة: ٢ 

ثالًثا: �لو�جب على هوؤلء �ملجرمني �لتوبُة �إلى �هلل تعالى، و�لتخلُّ�ُص من �آثار هذه �جلرمية بالت�شرف بالأمو�ل ت�شرًفا 
�شحيًحا؛ وذلك مبا ياأتي:

َول �أو �ل�شركات، ونحو ذلك. �أ- �إعادتها �إلى م�شادرها �لأ�شا�شية؛ �إذ� كانت مما ميكن �إعادته؛ كالأمو�ل �ملنهوبة من �لدُّ
ة؛ �إذ� مل تكن م�شادرها معلومًة، �أو كانت مما ل يجوز �إعادتها لأ�شحابها؛  ْرفها على �مل�شالح �لعامَّ ِق بها، �أو �شَ دُّ ب- �لتَّ�شَ

مات. ر�ت ونحوها من �ملحرَّ ار يف �ملخدِّ كالأمو�ل �لناتة عن �لتِّ

بالتعاون مع جمموعتك اقرتح ثالثة حلول لوقف غ�سيل الأموال اأو احلدِّ منه.
.............................................................................................................................................................. )1
.............................................................................................................................................................. )٢
.............................................................................................................................................................. )3
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:  بني املراد بكل مما ياأتي: �س1
– التبادلت النقدية. د – اأطفال الأنابيب.    ج ب- احلقوق املعنوية.    اأ – النازلة.  

:  للتاأمني التجاري �سور عديدة، اذكر اثنني منها. �س2

�س ال�سور التي يجوز فيها دفع بدل اخللو. :  خلِّ �س3

:  بني احلكم ال�سرعي لكل مما ياأتي: �س4
.ñب – ال�ستن�سا  اأ – بنوك النطف والأجنة.   

– �سناديق الأمانات.  ج

:  ا�ستدل بدليل واحد لكل مما ياأتي: �س5
  اأ – اإباحة ال�سمان.

  ب – ا�سرتاط التقاب�س عند التبادل النقدي مع اختالف اجلن�س.
– ترمي غ�سيل الأموال.   ج

:  ما حكم نقل الأع�ساء يف كل مثال من الأمثلة الآتية: �س6
 اأ – نقل اأوردة ال�ساق لعالج �سيق ال�سرايني التاجية يف القلب؟

 ب – نقل القلب من متوفى مكلف بدون ر�ساه يف احلياة؟

:  ما راأي اأهل الخت�سا�س الطبي يف حقيقة املوت الدماغي؟ �س7

:  اأجب بعالمة )(  اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة ) ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة مع ت�سحيحها، يف كل مما ياأتي: �س8
اأ – يعود التاأمني التعاوين على امل�سرتكني باأرباح �سنوية.   )     (

ب – يحرم دفع امل�ستاأجر اجلديد بدل اخللو للم�ستاأجر الأول مقابل خروجه من العقار بعد انتهاء مدته. )     (
– قتل الرحمة برتك العالج خمت�س بالطبيب املعالج.   )     ( ج

د – يجوز اأخذ اأجرة على امل�سروفات الإدارية لعقد ال�سمان اإذا كانت مرتبطة بن�سبة مئوية.  )     (
هـ – معنى القب�س احلكمي: ت�سلم كل واحد من املت�ساِرَفني النقد بيده قبل التفرق.  )     (
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 �س٩  :  ما الطريقة ال�سرعية يف بيع �سنفني من جن�س واحد خمتلفني؟

�س1٠ :  اإذا تعاقد �سخ�سان على مبادلة ف�سة بف�سة ثم مل يتي�سر لهما التقاب�س قبل التفرق، فما العمل يف هذه احلالة؟

�س11  :  لغ�سيل الأموال اآثاره ال�سيئة على الفرد واملجتمع، اذكرها باإيجاز.



»¡≤Øال åëÑال

66
الوحدI الùشاO�شة

 اأN« ال£الàjُ :Öوb™ من∂ H©د QOا�شòg ∂à√ الوحدI اأ¿:

:Iشر الوحدUناY

فقهية. مراجع اآدابه، عنا�سره، اأهميته، الفقهي: البحث
الفقهية. المجالت

الفقهية. والمجامع الهيئات
الفقهية. البحوث في الآلي الحا�سب مع التعامل

ق عنا�سر البحث الفقهي على الم�سائل ال�سرعية. 1   تطبِّ
2   َتتحلَّى بالآداب المطلوبة للباحث.

َف على المراجع المعينة على كتابة البحث الفقهي. 3    َتتعرَّ
4   ُتن�سئ بحثًا فقهيًّا على �سوء ما در�سته.

َد المجالت التي تعتني بالبحوث الفقهية. 5   ُتعدِّ
ي الهيئات والمجامع الفقهية. 6   ُت�سمِّ

َف الحا�سب الآلي في البحث الفقهي. 7   توظِّ
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البحث الفقهيالبحث الفقهي

متهيد
لكي يتو�سل طالب العلم اإلى معرفة حكم �سرعي ما فال بد له من �سلوك بع�س الطرق التي ميكن اأن تو�سله اإلى معرفة 
حكم امل�ساألة، وهذه الطرق متنوعة منها �سوؤال اأهل العلم الكبار، ومنها بحث امل�ساألة ومراجعة كالم العلماء فيها، فاإذا 
كتب ما تو�سل اإليه ورتبه باأدلته، وبني الراجح يف امل�ساألة فهذا هو البحث الفقهي ملعرفة احلكم، واأما التاأليف فهو اأمر اأعلى 

من ذلك لأنه يحتاج اإلى تاأهيل علمي ولي�س جمرد البحث. 
فاإنه لبد  امل�ساألة؛ لذلك  ال�سرعي يف  اإلى احلكم  الباحث حتى ي�سل  ي�سري من خاللها  الفقهي خطوات علمية  وللبحث 

لطالب العلم من معرفة طريقة البحث الفقهي، واملراجع التي ميكنه الرجوع اإليها يف كتابته.

اأهمية البحث الفقهي
ُن طالب العلم من الطالع على اأقوال العلماء يف امل�ساألة التي يبحثها، ومعرفة  كِّ تتلخ�س اأهمية البحث الفقهي يف اأنه مُيَ

اأدلتهم، ثم التو�سل اإلى معرفة احلكم ال�سرعي بدليله املعترب.

عنا�صر البحث الفقهي
اأن يتعرف  البحَث وعنا�سَره بطريقة مفيدة، فبعد  ل يكون البحث مفيًدا كما ينبغي حتى يق�سم تق�سيًما منهجيًّا يرتِّب 

الطالب على عنا�سر البحث الأ�سا�سية فاإنه يرتبها على ال�سكل الآتي:

اأواًل: مقدمة: وت�ستمل على:

. اأ-احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على النبي

ب-�سبب اختيار البحث اإن وجد.

ج-اأهمية البحث.

د- تق�سيم البحث العام.

ثانيًا: متهيد: وي�ستمل على:

التعريفات الأ�سا�سية يف البحث، كتعريف مو�سوع البحث يف اللغة وال�سرع.

:çثالثًا: املو�سوع املبحو

 وميكن تق�سيمه اإلى عدة اأبواب اإذا كان البحث طوياًل، وكل باب اإلى عدة ف�سول بح�سب ما يراه الباحث، واإذا كان البحث 
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البحث الفقهي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-البحث الفقهي

االختياري

الثانوية مقررات
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ق�صرًي� خمت�صًر� فيق�صم �إلى عدة ف�صول فقط:
�لباب �لأول:..... وفيه ف�صالن:

�لف�صل �لأول:....
�لف�صل �لثاين:....

�لباب �لثاين:.... وفيه ف�صالن:
�لف�صل �لأول:....

�لف�صل �لثاين:....

رابعًا: اخلامتة: ويذكر فيها الباحث خال�صة ما انتهى اإليه يف بحثه يف عدة نقاط.
خام�صًا: الفهار�س، واأهمها فهر�صان:

  �أ- فهر�س �ملر�جع �لتي ��صتفاد منها �لباحث، وتذكر �ملر�جع مرتبة ح�صب �حلروف �لهجائية كاآلتي )��صم �لكتاب 
- ثم �ملوؤلف - ثم �ملحقق - ثم �لنا�صر - ورقم �لطبعة و�َصَنُتَها (.

ب- فهر�س �ملو�صوعات �لتي ��صتمل عليها �لبحث.
وبهذ� يكون �لبحث قد �كتملت عنا�صره �لرئي�صة.

اآداب البحث الفقهي
هناك �آد�ب مهمة ينبغي �أن يتحلى بها طالب �لعلم يف بحثه �لفقهي، وميكن تق�صيمها �إلى نوعني:

اأواًل: اآداب عامة:
1- �لإخال�س هلل �صبحانه وتعالى.

2- عدم �لتعجل يف �لنقل �أو ن�صبة �لأقو�ل حتى يتاأكد منها ومن �صحتها و�صحة فهمه لها.
3- �لتجرد يف �لو�صول �إلى �لقول �لر�جح بدليله، ول يحدد له ر�أيا قبل �أن يبحث �مل�صاألة ثم يبحث عما يو�فق ما حدده م�صبًقا.
4- عند �ختالف �لآر�ء يف �مل�صاألة �لو�حدة يعر�س �أقو�ل �لعلماء؛ ثم يحر�س على معرفة �لر�جح منها بدليله، فاإذ� تبني له 
ذلك ذكره وذكر �صبب ترجيحه، و�إن مل يتبني له �صيء �كتفى بنقل �خلالف، ونقل من �ختار كل ر�أي من حمققي �أهل 

�لعلم �ملعروفني بالتجرد لالأدلة �ل�صرعية.
5- ل يجوز �أن يكون ميز�ن �لرتجيح عند �لطالب هو �لقول �لأي�صر و�لأخف و�إن خالف �لدليل، و�إمنا يكون �لرتجيح بح�صب 

�لأدلة �ل�صرعية.
6- ل بد �أن يحر�س طالب �لعلم على متييز �لأدلة من ثالث جهات:

�أ- �صحة كون �ل�صيء دليال؛ و�أهم �لأدلة �لقر�آن و�ل�صنة و�لإجماع و�لقيا�س، ول ي�صح �ل�صتدلل باملنامات ول �أقو�ل 
ا من دون �ل�صحابة  فال حجة يف قوله. غري �لنبي ، ويف �أقو�ل �ل�صحابة  خالف بني �لعلماء، �أمَّ
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نة، فال بد اأن يتثبت الطالب من �سحة احلديث اأو كونه ح�سًنا، فال ي�سح ال�ستدلل  ب- ثبوت الدليل اإذا كان من ال�سُّ
بالأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة، ول ينبغي اأن ياأخذ كل حديث دون النظر يف ثبوته من عدمه.

ج- �سحة ال�ستدلل به يف امل�ساألة املبحوثة، فلي�س كل دليل ثابت ي�سح ال�ستدلل به يف امل�ساألة، بل ل بد من معرفة 

معنى الدليل واملراد به، ومدى انطباقه على امل�ساألة املراد بحثها.
7- الأمانة يف نقل  الأدلة ال�سرعية، ويف نقل كالم العلماء، ويف ن�سبة الأقوال اإليهم، مع توثيق هذه النقول من م�سادرها 

الأ�سلية ما اأمكن ذلك، اأو من مراجع متاأخرة اإذا مل يتي�سر امل�سدر الأ�سلي.

ثانًيا: اآداب متعلقة بكتابة البحث:

1- اأن تكون لغة البحث �سهلة وا�سحة.
2- ترتيب الأقوال والأدلة، فيذكر القول الأول ودليله، ثم القول الثاين ودليله، ثم يذكر ما قد يرتجح عنده و�سبب الرتجيح.
3- اأن ي�ستمل البحث على هوام�س )حوا�سي( يذكر فيها عزو الآيات القراآنية، وتخريج الأحاديث النبوية، وتوثيق النقول، 

ويو�سع لكل هام�س رقم خا�س.
4-اإذا ا�ستفاد الباحث من اأحد فائدة خا�سة يف كتاب اأو غريه ن�سبها اإليه، ومل ين�سبها اإلى نف�سه زوًرا وكذًبا.

5- عند ذكر اأي فائدة اأو نقل فالبد من عزوها يف احلا�سية اإلى امل�سدر املنقولة عنه، والعزو لبد اأن يكون من م�سدرها 
الأ�سلي ما اأمكن ذلك، اأو من مراجع متاأخرة اإذا مل يتي�سر امل�سدر الأ�سلي.

6- اإذا كان املنقول اآية من كتاب اهلل تعالى فيتاأكد من نقلها بالن�س، ثم يذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية )�سورة البقرة 
اآية 7(.

7- اإذا كان املنقول حديًثا عن النبي  فيتاأكد من لفظه، وينقل من م�سدره الأ�سا�سي بني عالمتي تن�سي�س هكذا: 
»..«، ويذكر تخريجه يف الهام�س)احلا�سية( بذكر من اأخرجه واملو�سع الذي خرجه فيه فيذكر الكتاب والباب، ثم 
رقم اجلزء وال�سفحة، ورقم احلديث، هكذا: )رواه البخاري يف كتاب الإميان، باب كذا 17/1 رقم )57((، واإذا مل 
يكن الكتاب مرتًبا على الأبواب فيذكر اجلزء وال�سفحة ورقم احلديث اإن وجد، هكذا: )رواه اأحمد 2/1٩ )11٠5((.
8- اإذا كان النقل من كتاب بالن�س فالبد اأن يو�سع بني عالمتي التن�سي�س »...«، ويكون العزو اإليه يف الهام�س )احلا�سية( 

بذكر الكتاب واجلزء وال�سفحة هكذا: زاد املعاد 147/2.
٩- اإذا كان النقل باملعنى فانه ل يو�سع عالمة تن�سي�س واإمنا يو�سع يف الهام�س )احلا�سية( ا�سم الكتاب وقبله كلمة: 

انظر.
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مراجع يف البحث الفقهي:
النوع الأول: املراجع الفقهية املذهبية:

1. يف الفقه احلنفي: )فتح القدير البن الهمام وحا�شية ابن عابدين (.
2. يف الفقه املالكي:) القوانني الفقهية البن جزي، ومواهب اجلليل للحطاب(.

3. يف الفقه ال�شافعي:) مغني املحتاج لل�شربيني، ورو�شة الطالبني للنووي(.
4. يف الفقه احلنبلي:)الرو�ض املربع، وك�شاف القناع عن منت االإقناع كالهما للُبهوتي(.

النوع الثاين: كتب تعنى بنقل خالف الفقهاء:  
1. بداية املجتهد ونهاية املقت�شد البن ر�شد.

2. املغني البن قدامة.
3. املجموع للنووي.

النوع الثالث: ال�شروح احلديثية ومن اأهمها:
1. فتح الباري البن حجر.
2. نيل االأوطار لل�شوكاين.

النوع الرابع: كتب ي�شتفيد منها الباحث يف الرتجيح بني الأقوال، ومنها: 
1. جمموع فتاوى �شيخ االإ�شالم ابن تيمية.

2. زاد املعاد البن القيم.
3. حا�شية ابن قا�شم على الرو�ض املربع.

4. ال�شرح املمتع البن عثيمني.
5. املختارات اجللية البن �شعدي.

6. كتب الفتاوى والقرارات املعا�شرة، ومن اأهمها:
 اأ- بحوث وقرارات املجامع الفقهية ومنها: جممع الفقه االإ�شالمي التابع للموؤمتر االإ�شالمي، واملجمع الفقهي 

االإ�شالمي التابع لرابطة العامل االإ�شالمي، وهيئة كبار العلماء يف اململكة.
 ب- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء.

ج- فتاوى ال�شيخ عبد العزيز بن باز.

د- فتاوى ال�شيخ حممد بن عثيمني.
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رة، ومنها: النوع اخلام�س:كتب معا�سرة �سهلة ومي�سَّ

1. فقه العبادات لل�سيخ حممد بن عثيمني.
2. امللخ�س الفقهي لل�سيخ �سالح الفوزان.

النوع ال�ساد�س: الكتب املوؤلفة يف املو�سوع املراد بحثه:

فاإنَّ كثرًيا من املو�سوعات الفقهية قد كتب فيها بحوث ودرا�سات متخ�س�سة؛ في�ستفيد الباحث منها يف كتابة البحث 
دون اأن يعتمد عليها اعتماًدا كلِّيًّا.

النوع ال�سابع: املراجع احلديثية:

اأ ( املراجع الأ�سا�سية، وهي التي تذكر الأحاديث باأ�سانيدها، وهي كثرية واأهمها:
2- �سحيح م�سلم. 1- �سحيح البخاري.       
4- �سنن الرتمذي. 3- �سنن اأبي داود.        

6- �سنن ابن ماجه. 5- �سنن الن�سائي.        
8- �سنن الدارمي. 7- م�سند الإمام اأحمد.       

1٠- �سنن البيهقي. ٩- موطاأ الإمام مالك.       

ب ( املراجع املتاأخرة، وهي التي جتمع اأحاديث الأحكام عن النبي  من غري اإ�سناد، ومن اأهمها:

3-منتقى الأخبار. 2- بلوغ املرام من اأدلة الأحكام.    1- عمدة الأحكام. 

ج ( احلكم على الأحاديث.

ملعرفة احلكم على احلديث من حيث ال�سحة وال�سعف ميكن ال�ستفادة من كتب تخريج الأحاديث، ومن اأهمها:
1. ن�سب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية. للزيَلعي.

2. التخلي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري. لبن حجر.
3. اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل. لالألباين.
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اخرت كتاًبا من الكتب الواردة يف مو�صوع »مراجع يف البحث الفقهي« واكتب تعريًفا خمت�صًرا عنه.
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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منوذج تو�صيحي ملخطط بحث فقهي 
عنوان البحث ) �سجود التالوة وال�سكر (

ي�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد وبابني وعدة ف�سول وخامتة 

املقدمة: وت�ستمل على: 

-احلمدهلل وال�سالة وال�سالم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
-اأ�سباب اختيار املو�سوع وبيان اأهميته.

-ذكر خطة البحث.
التمهيد:  يف تعريف �سجود ال�سكر و�سجود التالوة.

الباب الأول: �سجود التالوة، وفيه اأربعة ف�سول:  
 الف�سل الأول: حكم �سجود التالوة للقارئ وامل�ستمع. 

 الف�سل الثاين: عدد �سجدات التالوة. 
 الف�سل الثالث: �سفة �سجود التالوة وما يقال فيه. 

 الف�سل الرابع: حكم الطهارة وا�ستقبال القبلة والتكبري والت�سهد وال�سالم يف �سجود التالوة. 
 الباب الثاين: �سجود ال�سكر، وفيه ثالثة ف�سول:

 الف�سل الأول: حكم �سجود ال�سكر. 
 الف�سل الثاين: �سبب �سجود ال�سكر. 

 الف�سل الثالث: �سفة �سجود ال�سكر وما يقال فيه. 
اخلامتة: وتت�سمن اأهم نتائج البحث. 

فهر�س املراجع  
فهر�س املو�سوعات.

تو�صيات عامة 
1- قد ل يتمكن الطالب من الرباعة يف البحث واإتقانه حتى يتدرب عليه مراًرا، ويتمر�س يف كتابة البحوث، وبعدها ي�سبح 

البحث �سهاًل عليه، بل قد يتحول اإلى لذة من اأعظم اللذائذ.
ا اأن يعر�سه على من ميكن اأن يفيده يف تقوميه وت�سينه؛ وهم اأهل العلم  2- يح�سن بطالب العلم حني يكتب بحثا فقهيًّ
اأو الأ�ساتذة اأو الزمالء ونحوهم، وهذا يعطي البحث قوة، وميكن الطالب من ا�ستدراك ما قد يقع فيه من النق�س 

والهفوات.
3- ل ينبغي لطالب العلم اأن يبادر بن�سر بحوثه التي كتبها يف بدايات طلبه للعلم؛ حتى ين�سج ويراجعها، اأو يعر�سها على 

من يعلم اأنه ل يجامله يف اإبداء ما قد يكون فيها من امللحوظات، ومدى �سالحيتها للن�سر من عدمه.
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بعد معرفتك لطريقة البحث الفقهي قم بتطبيق ما در�ضته باإعداد بحث يف اأحد املو�ضوعات الآتية:
1- �صالة �لوتر: تعريفها-حكمها- �صفتها- �أهم �أحكامها.

2- �صالة �جلنازة: تعريفها-حكمها- �صفتها- �أهم �أحكامها.
3- زكاة عرو�ض �لتجارة و�أهم �أحكامها.

4- بيع �لِعينة: تعريفه- حكمه- �صوره �ملعا�صرة.
5- �أحكام بيع �لأ�صهم و�ل�صند�ت.

6- �لربا و�أهم �صوره يف �ملعامالت �ملعا�صرة.
7- �قرتح مو�صوعًا من عندك.
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املجالت الفقهيةاملجالت الفقهية

ونحو ذلك،  املعا�سرة  الفتاوى  وبذكر  الفقهية،  والدرا�سات  بالبحوث  تعنى  الع�سر، وهي  الفقهية يف هذا  املجالت  َدت  َتَعدَّ
وبع�سها يهتم بعموم امل�سائل الفقهية �سواء املتكلم عليها قدمًيا، اأم النوازل الفقهية، وبع�سها يهتم بالنوازل احلديثة، وبع�سها 
ا يف الدرا�سات الفقهية ولكن للبحوث الفقهية فيها جانب كبري من الهتمام، وكل هذه املجالت ميكن  الآخر ل يكون متخ�س�سً

اأن ي�ستفيد منها الباحث، ومن اأهم هذه املجالت:

1- جملة جممع الفقه الإ�سالمي ) التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي (.  

2-جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي ) التابع لرابطة العامل الإ�سالمي (. 
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3-جملة البحوث الإ�سالمية )ت�سدر عن الرئا�سة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء(.

4-جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية )ت�سدر عن اجلمعية العلمية الفقهية ال�سعودية(.
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5-جملة العدل ) ت�سدر من وزارة العدل بال�سعودية وتهتم بالدرا�سات الق�سائية (. 
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الهيئات واملجامع الفقهيةالهيئات واملجامع الفقهية

كان للحوادث امل�ضتجدة والنوازل املعا�ضرة �ضببًا رئي�ضًا يف الدعوة لوجود املجامع التي ين�ضوي حتتها نخبة من علماء 
ال�ضريعة مبختلف تخ�ض�ضاتهم، اإ�ضافة اإلى العلماء التجريبيني يف التخ�ض�ضات املختلفة للنظر يف هذه امل�ضائل بعمق 

علمي و�ضمول معريف، ليكون و�ضيلة لال�ضتنارة براأي اجلماعة بداًل عن راأي الفرد.
وجه  على  والفقهية  عمومًا  ال�ضرعية  بالدرا�ضات  ُتعنى  وجمامع  هيئات  العامل  من  خمتلفة  اأقطار  يف  ن�ضاأت  ولذلك 

اخل�ضو�ص، فمنها:
1- هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�ضعودية.

.)www.alifta.net( 2- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء
.)www.iifa-aifi.org( 3- جممع الفقه االإ�ضالمي التابع ملنظمة التعاون االإ�ضالمي

.)www.themwi.org( 4- املجمع الفقهي االإ�ضالمي التابع لرابطة العامل االإ�ضالمي
5- جممع البحوث االإ�ضالمية مب�ضر. 

 .)www.ifa-india.org( 6- جممع الفقه االإ�ضالمي بالهند
.)www.dar-alifta.org( 7- دار االإفتاء امل�ضرية

.) www.alfiqhia.org.sa( .8- اجلمعية الفقهية ال�ضعودية
واإليك تعريفًا موجزًا بالهيئات واملجامع االأربع االأولى:

اأواًل: هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية
�ضدر املر�ضوم امللكي رقم)اأ/137( يف 1391/7/8هـ بتاأليف هيئة كبار العلماء، ويت�ضمن املر�ضوم تكوين الهيئة من عدد 
من كبار املخت�ضني يف ال�ضريعة االإ�ضالمية من ال�ضعوديني، ويجري اختيارهم باأمر ملكي، ويجوز عند االقت�ضاء وباأمر 

ملكي اإحلاق اأع�ضاء بالهيئة من غري ال�ضعوديني ممن تتوفر فيهم �ضفات العلماء ال�ضلفيني.

مهامها
تتولى الهيئة اإبداء الراأي فيما يحال اإليها من ويل االأمر من اأجل بحثه، وتكوين الراأي امل�ضتند اإلى االأدلة ال�ضرعية فيه، 
كما تقوم بالتو�ضية يف الق�ضايا الدينية املتعلقة بتقرير اأحكام عامة؛ لي�ضرت�ضد بها ويل االأمر، وذلك بناء على بحوث 

يجرى تهيئتها واإعدادها.
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ثانيًا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء
يتفرع عن هيئة كبار العلماء جلنة دائمة متفرغة يتم اختيار اأع�سائها من بني اأع�ساء هيئة كبار العلماء باأمر ملكي.

مهمتها

اأ�سئلة  عن  بالإجابة  وذلك  الفردية،  ال�سوؤون  يف  الفتاوى  واإ�سدار  الهيئة،  قبل  من  للمناق�سة  وتهيئتها  البحوث  اإعداد 
امل�ستفتني يف �سوؤون العقائد والعبادات واملعامالت ال�سخ�سية.

ثالثًا: جممع الفقه االإ�صالمي التابع ملنظمة التعاون االإ�صالمي

تاأ�س�س جممع الفقه الإ�سالمي الدول تنفيذا للقرار ال�سادر عن موؤمتر القمة الإ�سالمي الثالث »دورة فل�سطني والقد�س« 
املنعقد يف مكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودية يف الفرتة من 1٩ - 22 ربيع الأول 14٠1هـ، وقد ت�سمن ما ياأتي:

»اإن�ساء جممع ي�سمى: )جممع الفقه الإ�سالمي الدول(، يكون اأع�ساوؤه من الفقهاء والعلماء واملفكرين يف �ستى جمالت 
املعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والقت�سادية من خمتلف اأنحاء العامل الإ�سالمي لدرا�سة م�سكالت احلياة املعا�سرة 
النابعة من الرتاث الإ�سالمي واملنفتحة على تطور الفكر  اأ�سياًل فاعاًل بهدف تقدمي احللول  والجتهاد فيها اجتهاًدا 

الإ�سالمي«.

مقر املجمع هو مدينة جدة )اململكة العربية ال�سعودية(، ويتم اختيار اأع�سائه وخربائه من بني اأف�سل العلماء واملفكرين 
يف العامل الإ�سالمي والأقليات امل�سلمة يف الدول غري الإ�سالمية يف جميع فروع املعرفة )الفقه الإ�سالمي، العلوم، الطب، 

القت�ساد، الثقافة،...اإلخ(. 

وقد انعقد املوؤمتر التاأ�سي�سي ملجمع الفقه الإ�سالمي الدول يف مكة املكرمة فيما بني 26-28 من �سعبان 14٠3هـ )7-٩ 
اأ�سبح املجمع حقيقة واقعة بكونه اإحدى الهيئات املنبثقة عن منظمة  من يونيو 1٩83م(، وبانعقاد املوؤمتر التاأ�سي�سي 

التعاون الإ�سالمي. 

ويبلغ عدد الدول امل�ساركة باملجمع ثالث واأربعون دولة من بني �سبع وخم�سني دولة ممثلة بواحد اأو اأكث من خرية علماء 
الفقه الإ�سالمي من اأبنائها، وي�ستعني املجمع بالعديد من اخلرباء املميزين يف جمالت املعرفة الإ�سالمية و�ستى املعارف 

والعلوم الأخرى.
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رابعًا: املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي

وهو عبارة عن هيئة علمية اإ�سالمية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة، داخل اإطار رابطة العامل الإ�سالمي، مكونة من جمموعة 
خمتارة من فقهاء العامل الإ�سالمي وعلمائه.

من اأهداف املجمع

اأنحاء العامل من م�سكالت ونوازل وق�سايا م�ستجدة من م�سادر  1 - بيان الأحكام ال�سرعية فيما يواجه امل�سلمني يف 
الت�سريع الإ�سالمي املعتربة.

2 - اإبراز تفوق الفقه الإ�سالمي على القوانني الو�سعية واإثبات �سمول ال�سريعة وا�ستجابتها حلل كل الق�سايا التي تواجه 
العامل الإ�سالمي يف كل زمان ومكان.

3 - ن�سر الرتاث الفقهي الإ�سالمي واإعادة �سياغته، وتو�سيح م�سطلحاته وتقدميه بلغة الع�سر ومفاهيمه.

4 - ت�سجيع البحث العلمي يف جمالت الفقه الإ�سالمي.

و�سائل املجمع
ي�ستخدم املجمع الفقهي الإ�سالمي جميع الو�سائل امل�سروعة املتاحة املنا�سبة لتحقيق اأهدافه، ومنها:

1 - اإن�ساء مركز للمعلومات لتتبع ما يواجه العامل الإ�سالمي من ق�سايا ت�ستدعي الدرا�سة.
2 - و�سع معاجم للفقه وعلومه تو�سح امل�سطلحات الفقهية، وتي�سرها للم�ستغلني بالفقه درا�سة وعماًل.

3 - اإ�سدار جملة علمية حمكمة تعنى بالدرا�سات الفقهية.
4 - التعاون بني املجمع والهيئات واملراكز العلمية امل�سابهة القائمة يف اأنحاء العامل الإ�سالمي.

5 - عقد الندوات العلمية عن ق�سايا الع�سر وم�ستجداته، وا�ستكتاب املتخ�س�سني عنها.
6 - العمل على ترجمة قرارات املجمع وتو�سياته وبحوثه، ون�سرها بجميع الو�سائل املمكنة.

د اأبرز اإيجابيات املجامع الفقهية. بالتعاون مع جمموعتك، عدِّ
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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التعامل مع احلا�صب االآ› يف البحوث الفقهيةالتعامل مع احلا�صب االآ› يف البحوث الفقهية

من ف�سل اهلل �سبحانه وتوفيقه اأن ي�سر لنا �ُسُبل احل�سول على العلم وَجَعل اأبوابه وطرقه متعددة، ومن ذلك توظيف التقنية 
احلديثة والتعامل مع احلا�سب الآل مبا يخدم العلم وطالبه، وقد اتخذ هذا التوظيف �سورًا عدة، ن�ستعر�س بع�سًا منها 

يف هذا الدر�س مب�سيئة اهلل تعالى.

اأواًل: برامè جامعة متخ�ص�صة يف الفقه
مثال: جامع الفقه االإ�سالمي: 

وهو برنامج متخ�س�س يف البحث يف امل�سائل 
الفقهية بطرق متعددة، حيث ميكنه اإجراء 
البحث عن ن�س )كلمة اأو جملة(، اأو اإجراء 
البحث عن اأحد املو�سوعات الفقهية ل�سرتجاع 
امل�سائل التي عاجلت هذا املو�سوع، اأو اإجراء 
البحث عن عن�سر اأو اأكث من عنا�سر التحليل 
اإجراء البحث  اأو  الفقهي )بحث بالفهار�س(، 
اأكث من امل�سطلحات الفقهية  اأو  عن واحد 
املختلفة، كل هذه الإمكانيات من خالل طرق 

البحث املختلفة يف الربنامج.
ونو�سح هنا باإيجاز طرق البحث با�ستخدام هذا 

الربنامج.

البرام``è الحا�ص```وبية
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1-البحث الن�صي
تتم عملية البحث الن�صي يف الربنامج من خالل تقنية املحلل ال�صريف التي 
تقوم بربط كل كلمة من الكلمات بجذرها واأوزانها ال�صرفية املعروفة يف 

اللغة العربية.
عند اختيار تبويب )الن�صي( من قائمة بحث تظهر لك ال�صا�صة الآتية:

وميكنك من خالل هذه ال�صا�صة اإجراء البحث الن�صي بثالثة طرق للبحث: 
مفردات - تقاربي - جمموعات جزئية.

2- البحث الفقهي )بالفهار�س(

  ومن خالل �صا�صة )البحث الفقهي( حيث ميكن من خاللها التنقل بني 
اختيار  ثم  اخلروج  اإلى  احلاجة  دون  الربنامج  يف  الفهار�س  اأنواع  جميع 
الفهر�س املطلوب من قائمة الفهار�س يف كل مرة. فهي �صا�صة عامة للبحث 

بجميع اأنواع الفهار�س املتاحة يف الربنامج.

3- البحث بامل�صطلحات
عند اختيار العن�صر )امل�صطلحات( من قائمة )بحث( تظهر لك �صا�صة 

كما بال�صورة الآتية:
الربنامج  يف  الأ�صا�صية  البحث  ركائز  اإحدى  بامل�صطلحات  البحث  وميثل 
امل�صطلحات:  اأنواع  نوًعا من  ي�صم كل منها  قوائم  للم�صتخدم  يوفر  حيث 

)الفقهية - الأ�صولية - املعا�صرة(.
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4- البحث املو�سوعي

ُيعدَّ البحث املو�سوعي من اأهم اأنواع البحث يف الربنامج، وذلك لأنه يتيح 
للم�ستخدم اإمكانية تديد اأو اختيار مو�سوع معني، ثم البحث عن كل ما 
يتعلق به من الن�سو�س داخل الربنامج، وذلك من خالل �سجرة مو�سوعات 

�ساملة، مت اإن�ساوؤها لتغطي جميع املو�سوعات الفقهية.
عند اختيار )مو�سوعي( من قائمة )بحث( تظهر لك ال�سا�سة 

االآتية:

كيفية البحث املو�سوعي:

تتكون �سجرة املو�سوعات من 6 مداخل رئي�سة يتفرع كل منها اإلى فروع حتى ت�سل اإلى املو�سوعات النهائية يف ال�سجرة 
والتي لي�س تتها فروع اأخرى، حيث ميكنك ا�ستعرا�سها بالنقر مرة واحدة على العالمة )+(، اأو بالنقر مرتني على 

املو�سوع لفتح فروعه، ثم اختيار املو�سوع الذي تريد البحث عنه. 

5- البحث املتعدد

ميكنك من خالل البحث املتعدد اأن تقوم باأكث من عملية بحث مرة واحدة 
اأنك ت�ستطيع من خالل  لتظهر من خالل نتائج بحث واحدة؛ معنى ذلك 
واملو�سوعي  والفقهي،  باأنواعه،  الن�سي  بالبحث  تقوم  اأن  املتعدد  البحث 
يف وقت واحد بنتائج بحث واحدة، ولذا فاإن زر )اإ�سافة ملتعدد( ل تخلو 
البحث: ن�سي- فقهي-  نوع  كان  اأياًّ  بيانه  �سبق  كما  �سا�سة بحث  اأي  منه 
نوع  اأي  اأي بحث -يف  اإ�سافة  لتتمكن من  م�سطلحات- مو�سوعي، وذلك 

من اأنواعه- اإلى البحث املتعدد.
عند اختيار متعدد من قائمة بحث تظهر لك ال�سا�سة الآتية:

كيف ت�ستخدم البحث املتعدد؟

زر  من  بدًل  ملتعدد(  )اإ�سافة  زر  على  انقر  املطلوب،  البحث  وبعد تديد  باأنواعه،  البحث  �سا�سات  من  �سا�سة  اأي  يف 
)بحث(.

ال�سا�سة  يف  املوجودة  العنا�سر  قائمة  تتكون  حتى  وهكذا  املتعدد...  البحث  �سا�سة  اإلى  املطلوب  البحث  اإ�سافة  فيتم 
ال�سابقة. فهي تتوي على عن�سر بحث يف املفردات، مع عن�سر بحث يف الفهار�س )بحث فقهي(، مع عن�سر بحث يف 

امل�سطلحات الفقهية، مع عن�سر بحث مو�سوعي.
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�شا�شة نتائج البحث

تتكون من جز�أين  وهي  عنه.  بالبحث  قمت  �لذي  �لعن�صر  على  �لتي حتتوي  للن�صو�ص  �ل�صا�صة عر�ص  يظهر يف هذه 
�أ�صا�صيني: 

�جلزء �لعلوي: وهو عبارة عن �صا�صة عر�ص �لن�ص، تظهر فيها �لن�صو�ص �لتي حتتوي على �لعن�صر �ملطلوب �لبحث عنه 
مميز� باللون �لأحمر.

�جلزء �ل�صفلي: وهو عبارة عن قائمة تظهر فيها نتائج �لبحث: 

وحتتوي قائمة نتائج البحث على احلقول الآتية:
• م�صل�صل: وهو م�صل�صل لعدد نتائج �لبحث. 

• �مل�صاألة: عنو�ن �مل�صاألة �لتي حتتوي على نتيجة �لبحث. 
• �ملق�صم: عنو�ن �لباب �لذي تندرج حتته �مل�صاألة. 

• �ملرجع: هو �ملرجع �لذي يحتوي على نتيجة �لبحث. 

ثانًيا: برامج عامة: 
وهي برامج تهتم بجميع العلوم ال�سرعية كالعقيدة والتف�سري واحلديث واللغة وغريها، ويكون الفقه 

جزءًا منها. 
 مثال: املكتبة ال�ساملة احلديثة:

  وهي م�صروع تقني يهدف لتوفري قالب تقني حديث يتم حتديثه با�صتمر�ر، خدمة للباحثني، يحتوي على حمرك بحث 
�صريع يجعله �أكرث فاعلية من �لرب�مج �حلا�صوبية �لأخرى، ميتاز بكونه جماين، وله تطبيقات خا�صة بالهاتف �ملحمول.
وقد ز�دت �لكتب فيه على )7000( كتاب قابلة للزيادة، ق�صمت على )42( ق�صمًا من �لعلوم يف �صتى �لفنون، منها على 

�صبيل �ملثال: �أكرث من )87( كتابًا يف ق�صم �لفقه �حلنبلي.
و�لبحث يف �ملو�صوعة قريب من طريقة �لبحث يف جامع �لفقه �لإ�صالمي.
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  ثالًثا: برامè متخ�ص�صة يف كتب معينة

مثال: 

2- فتاوi اللجنة الدائمة. 1- فتاوi �سيï االإ�سالم ابن تيمية.    

W øYرj≤ اأحد الÈامè الùشاH≥ة اåëH اEحدi املùشاπF الJBية:

2 - القزع. 1 - ال�سالة يف مراب�س الغنم.     
4 - بيع الف�سول. 3 - �سيام اأيام البي�س.      

رابًعا: تطبيقات الهاتف املحمول

املحمول،  الهاتف  اإلى  اإ�سافتها  ميكن  �سغرية  برجمية  تطبيقات  وهي 
م�سابهة للربامج التي تعمل على احلا�سب الآل اإل اإنها حمدودة الكتب يف 

الغالب واأكث ب�ساطة واأقل خدمات يف البحث والعر�س. 
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�أواًل: مو�قع بحث �إ�سالمية: مثل:
اإ���ش��راف وزارة  1 - موقع الإ���ش��ام حتت 

ال�شوؤون الإ�شامية.
www.al-islam.com

2 - الرئا�شة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
 www.alifta.net 

�ل�سبكة �لعنكبوتية ) �الإنرتنت (�ل�سبكة �لعنكبوتية ) �الإنرتنت (

L-GE-CBE-TRS-fgah3-U6-L5

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U6-L5.png

الشبكة العنكبوتية)االنترنت(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-فقه 3-البحث الفقهي

االختياري

الثانوية مقررات
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ثانًيا: ركات البحث العامة
google.com πbوb :Ò¡ال�ش åëÑر∑ ال :πمث

لك øر∑ الåëÑ (bوπb) ل jوUش≈ Hه ل£الÖ ال©∏º املàÑدÇ, لأfه jن≥∏ه اE¤ املàëوi الY åëÑj …òنه Oو¿ “ëي�¢ 

 åëÑال äاcر ‘ √دéj ما ±ÓîH ,Iمدà©م ÒZ ™Lاأو مرا ‘ Pاä املàëوi, ف≥د ëjي∏ه اÖàc ¤E منëرفة 

املîà�ش�شة.

 åëÑال äاcر ‘ √دéj ما ±ÓîH ,Iمدà©م ÒZ ™Lاأو مرا ‘ Pاä املàëوi, ف≥د ëjي∏ه اÖàc ¤E منëرفة 

:  ما اأهمية البحث الفقهي؟ �س1

د الآداب العامة التي ينبغي لطالب العلم اأن يتحلَّى بها يف بحثه الفقهي. :  عدِّ �س2

: �سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة ) ( اأمام العبارة اخلطاأ، مع ت�سحيحه: �س3

الأ�سا�سية. )       ( منها: التعريفات عنا�سر عدة على املقدمة اأ - ت�ستمل

الطالبني. )       ( رو�سة كتاب املالكي الفقه يف الفقهية املراجع ب - من

) العلماء.  )      كبار هيئة قبل من ملناق�ستها وتهيئتها البحوث اإعداد والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة مهام ج - من

:  اذكر خم�سًا من املجالت التي ُتعنى بالبحوث والدرا�سات الفقهية. �س4


