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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 االإ�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 )328(، وم�سلم برقم )521(، والزيادة بني قو�سني من رواية البخاري.
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)1(.» لي�س عليه اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

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«.)2( 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«.)3( الدِّ

)1( تقدم تخريجه �س)11(.

)2( تقدم تخريجه �س)13(.
)3( رواه البخاري برقم )39(.
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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 حالاًّ 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 �سلطان، 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 ُ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)4890(، وم�سلم برقم )1468(.

1-26.indd   22 6/11/19   10:11 AM



L-GE-CBE-TRS-fgah3-U1-L5

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-fgah3-U1-L5.png

خصائص التشريع في الجنايات

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

االختياري

الثانوية مقررات

1-26.indd   23 6/11/19   10:11 AM



24

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 لل�سلطان، 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. 
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اأغرا�ض النية 
للنية �أغر��ض �أهمها:

اأواًل: متييز املق�صود بالعمل.
م، و�إذ� كان عبادًة   فاإن كان �ملق�صود بالعمل وجَه �هلل تعالى فهو �لإخال�ض �لو�جب، و�إن كان �ملق�صود غرَيه فهو �لرياء �ملحرَّ

لغري �هلل تعالى فهو �ل�صرك �لأكرب.
ولذلك �أمثلة منها:

نها لري�ه �لنا�ض؛  نة، وطلبًا ملر�صاة �هلل تعالى؛ فهو خمل�ض مثاب على ذلك، ومن ح�صَّ باًعا لل�صُّ ن �صالته �تِّ 1. من ح�صَّ
فهو مر�ٍء �آثٌم على فعله.

باعا ل�صنة نبيه ؛ فهو خمل�ض مثاب على ذلك، ومن َذَبَح عند قرب �أحد  2. من ذبح �أ�صحيته طاعًة هلل تعالى، و�تِّ
ًبا �إليه؛ فهو م�صرٌك باهلل �صرًكا �أكرب. �لأولياء و�ل�صاحلني تعظيًما له وتقرُّ

ثانًيا: متييز العبادة عن العادة.
ولذلك �أمثلة منها:

ِد به يف �ل�صيام؛ عن �لإم�صاك لتحليل �لدم �أو للِحْمية �أو غري ذلك، مما ُيعّد من  ر�ت �ملتعبَّ 1. متييز �لإم�صاك عن �ملفطِّ
َقبيل �لعالج �لذي هو عادة من �لعاد�ت.

د ونحوه. 2.  متييز ُغ�صل �جلنابة �لو�جب، عن ُغ�صل �لتَّرَبُّ
د به.  ِد �لتَّجمل غري �ملتعبَّ ه عادًة �أو مِلَُجرَّ 3. متييز َق�ضِّ �ل�صارب ��صتجابًة هلل تعالى ور�صوله ، عن َق�صِّ

ثالًثا: حتويل العادات اإلى عبادات.
 وذلك �أن �لأعمال �ملباحة �إذ� نوى بها �ل�صخ�ض �أن تكون و�صيلة ملا �أُمر به �صرًعا، �أو نوى بها �خلري، فاإنه يوؤجر عليها، و�إذ� مل 

يكن له بذلك نيَّة �صاحلة مل يوؤجر عليها، ولذلك �أمثلة منها:
ي بها على طاعة �هلل تعالى �أثيب على ذلك، و�إل فهي عادة من �لعاد�ت. َقوِّ رب و�لنوم، فمن نوى �لتَّ 1. �لأكل و�ل�صُّ

2. �لنفقة على �لنف�ض و�لزوجِة و�لولد، من نوى به �ل�صتجابة لأمر �هلل تعالى فهو ماأجور على ذلك، ومن مل ينِو هذ� 
مل يوؤجر عليه، وكان عادًة من �لعاد�ت.
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ملخ�ض القواعد الفقهية
تعريف القاعدة الفقهية: حكم �صرعي فقهي �أْغَلِبيٌّ يوؤخذ منه �أحكام جزئيات كثرية.

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

القاعدة الأولى: الأمور بمقا�شدها، ويتفرع منها قواعد: 
1- ل ثو�ب �إل بنية.

ِد و�ملعاين ل ِلالأَلفاِظ و�ملباين. ُة يف �لُعقوِد ِلْلمقا�صِ 2- �لِعرْبَ
3-النية �صرط ل�صحة الأعمال.

القاعدة الثانية: اليقين ل يزول بال�شك، ويتفرع منها قواعد:
1-�لأ�صل بقاء ما كان على ماكان.   2- �لأ�صُل �إ�صافة �حلادث �إلى �أقرب �أوقاته.

4- �لأ�صل بر�ءة �لذمة. 3- �لأ�صل يف �لأ�صياء �لطهارة.  

القاعدة الثالثة: الم�شقة تجلب التي�شير، ويتفرع منها قواعد:
2- �ل�صرور�ت تبيح �ملحظور�ت.  1- �إذ� �صاق �لأمر �ت�صع.   

4-�ل�صرور�ت تقدر بقدرها.  3- ل و�جب مع �لعجز   

القاعدة الرابعة: ال�شرر يزال، ويتفرع منها قواعد:
2-�ل�صرر ل يز�ل مبثله �أو �أعلى منه. 1- �ل�صرر يدفع قدر �لإمكان.  
4- درء �ملفا�صد مقدم على جلب �مل�صالح. 3- تدفع �أعلى �ملف�صدتني بارتكاب �أدناهما. 
5- �إذ� كانت �مل�صلحة �أرجح من �ملف�صدة.      

مة، اأوقاعدة العرف، ويتفرع منها قواعد:  القاعدة الخام�شة: العادة محكَّ
2- املعروف عند التجار كامل�صروط بينهم. 1- املعروف عرًفا كامل�صروط �صرًطا. 

3- التعيني بالعرف كالتعيني بالن�ص.

وقد نظم القواعد اخلم�س الكربى بع�س ال�شافعية فقال:
لل�صــــــافعي فكـــــن بهــــّن خــبري�  خم�ٌض مقررٌة قو�عـــُد مذهٍب    

وكـــذ� �مل�صـــقُة َتلــــب �لتي�صــري�   مت     �صـرٌر يز�ل وعادٌة قـد ُحكِّ
و�لق�صَد �أخِل�ض �إن �أردت �أجور�   ـنًا      و�لــــ�صكُّ ل ترفــــع به متيقَّ
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اآداب الفتاوى الهاتفية 
من اأكرث الو�سائل التي ي�ستفتي النا�ض من خاللها اليوم هو الهاتف، وهذه بع�ض االآداب املتعلقة باال�ستفتاء الهاتفي:

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

يتمكن من االإجابة على اأكرث عدد من االأ�سئلة.
2. اختيار الوقت املنا�سب عادة، واإذا كان امل�ستفتي حمتاًجا لالت�سال يف االأوقات غري املنا�سبة فيكتب �سوؤاله بر�سالة 

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 فبداًل من اأن يقول: فعلت كذا وكذا، يقول: 

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

مواقف العلماء من الفتوى
كان ال�سحابة  يف الفتوى على ثالثة اأق�سام: مكرثون، ومتو�سطون، ومقلون. كما ذكرهم ابن القيم رحمه اهلل، فاأكرث 
ال�سحابة فتوى �سبعة: عمر بن اخلطاب، وعلي بن اأبي طالب، وعبداهلل بن م�سعود، وعبداهلل بن عبا�ض، 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 الأن 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�ض يف كل ما ي�ستفتونه فهو جمنون«. 

2- قال ح�سني االأ�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�ض على الفتيا اأقلهم علًما.

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

5- قال �سحنون: اأ�سقى النا�ض من باع اآخرته بدنياه، واأ�سقى منه من باع اآخرته بدنيا غريه.
6- قال بع�ض العلماء: من حر�ض 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 باالأمر فيه اإلى غريه كانت املعونه له من اهلل اأكرث وال�سالح 

يف جوابه وفتاويه اأغلب.
7- قال ب�سر احلافـي: »من اأحب اأن ي�ساأل فلي�ض باأهل اأن ي�ساأل«اهـ.
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والية له على نف�سه؛ فال تكون له ِوالية على غريه. 
َ �أحد هوؤالء فال ي�سح ق�ساوؤه وال ينفذ.  ثانًيا: العقل، فال يجوز َتوِليُة �ملجنون �أو �ملعتوه �أو خمتل �لنظر لكرب �ل�سن �أو مر�ض، و�إذ� ُوليِّ

ثالًثا: الإ�سالم، فال يجوز َتوِليُة �لكافر، وذلك الأن �لق�ساء ِوالية، وال جتوز ِوالية �لكافر على �مل�سلم، قال تعالى: زب     
   رب. ]�لن�ساء: 141

َيْت فاإن ِواليتها باطلة وق�ساوؤها غري نافذ، و�لدليل على هذ�: حديث  كورة، فال يجوز َتوِليُة �ملر�أة �لق�ساء، و�إذ� ُوليِّ رابًعا: الذُّ
ْو� �أَْمَرُهْم �ْمَر�أًَة«.رو�ه �لبخاري.)1(  �أبي َبْكَرَة  قال: قال ر�سول �هلل : »َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ

خام�ًسا: العدالة، و�ملق�سود بها �أن يكون �لقا�سي قائًما بالفر�ئ�ض، �سادق �للهجة، ظاهر �الأمانة، بعيًد� عن �ملاآثم، بعيًد� 
عما يخرم �ملروَءة، وال جتوز َتوِليُة �لفا�سق للق�ساء؛ الأن �لق�ساء من �أعظم �الأمانات، و�لفا�سق ُمتَّهٌم يف ِدينه. 

�ساد�ًسا: الجتهاد، وهو الأهلية ل�صتنباط الأحكام من م�صادر �لت�سريع؛ فال ت�سح َتوِليُة �ملقليِّد.
، و�ملر�د بها �ل�سمع و�لكالم؛ فال جتوز َتوِليُة �الأ�سم؛ الأنه ال ي�سمع كالم �خل�سمني، وال جتوز َتوِليُة  �سابًعا: �سالمة احلوا�سِّ

�الأخر�ض؛ الأنه ال ميكنه �لنطق باحلكم، وال َيفهم جميع �لنا�ض �إ�سارته. 

َتوِليُة القا�ضي
ٌب من منا�سب �لدولة؛ فال يجوز تعيني �لقا�سي �إال من جهة ول �الأمر �أو نائبه يف ذلك كوزير �لعدل، ولول �الأمر  �لق�ساء مْن�سِ
َيه �لق�ساء يف مكان  َ قا�سًيا يف جميع �لدولة، ويف كل دعوى، كما يجوز �أن يوليِّ ها، فيجوز �أن يوليِّ �سَ َم والية �لقا�سي �أويخ�سيِّ �أن يعميِّ
معنيَّ ال يتعد�ه، �أو يف نوع من �لدعاوى كاحلكم يف ق�سايا �لنكاح دون غريها، �أو ق�سايا �لدماء. وال يجوز للقا�سي �أن يتجاوز 

وعية؛ الأنه �إمنا �أُنيب يف ذلك دون �سو�ه، وهذ� ما ي�سمى بـ: )�الخت�سا�ض �لق�سائي(.  حدود ِواليته �ملكانية �أو �لنَّ

)1( رو�ه �لبخاري برقم )4163(.

�ضروط القا�ضي

)1( البلوغ

)2( العقل

)3( الإ�ضالم

)4( الذكورة

)5( العدالة

)6( الجتهاد

)7( �ضالمة احلوا�س
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اأنواع ال�ضهادة
لل�سهادة عدة �أنو�ع �أهمها ما ياأتي:

النوع الأول: �ل�سهادة �الأ�سلية، وهي �سهادة �ل�ساهد مبا ر�آه �أو �سمعه بنف�سه، وهي �الأ�سل يف �ل�سهاد�ت.
على  )�ل�سهادة  وُت�سمى:  بكذ�،  ي�سهد  �لنا�ض  من  فالنا  باأن  �ل�سخ�ض  �سهادة  وهي  �لفرعية،  �ل�سهادة  الثاين:  النوع 
ْقل(، وُيحتاج �إليها عند �لعجز عن �أد�ء �ل�سهادة �الأ�سلية، مبوت �ل�ساهد �أو مر�سه �أو غيابه،  �ل�سهادة(، �أو )�سهادة �لنَّ

وقد �أجمع �لعلماء على قبولها يف �الأمو�ل، و�ختلفو� يف قبولها يف �حلدود. 
النوع الثالث: �ل�سهادة باال�ستفا�سة و�ل�سهرة و�لت�سامع، وهي ما قامت فيه �ل�سهرة مقام �لروؤية و�ل�سماع، كال�سهادة 
باأن فالنا �ملعروف هو �بن فالن وهو مل ير والدته، و�ل�سهادة باالأن�ساب عموًما، ومبوت �سخ�ض ��ستفا�ض عند �لنا�ض موته 

و�إن مل ي�ساهد ذلك، وملك منزل �أو �سيارة ��ستفا�ض عند �لنا�ض �أنها ملك فالن، و�إن مل ي�سهد �سر�ءها.
ربة، و�ملر�د بها: �إخبار �أهل �ملعرفة باأمٍر من �الأمور، عن حقيقته �ملتنازع فيها، بطلٍب من  النوع الرابع: �سهادة �أهِل �خْلِ
�لقا�سي، مثل: �سهادة �الأطباء يف �خل�سومات �ملتعلقة باجلر�ح و�لك�سور و�حلكم باجلنون وعدمه على �جلاين، و�سهادة 
�ملهند�سني يف �خل�سومات �ملعمارية، و�سهادة بائعي �ل�سيار�ت يف �خل�سومات �ملتعلقة بال�سيار�ت، و�سهادة �لعقاريني يف 

خ�صومات الأرا�صي، و�صهادة خرباء اخلطوط يف ك�صف التزوير يف الكتابة والتوقيع.

مراتب ال�ضهادة
يختلف ن�ساب �ل�سهادة بح�سب �ل�سيء �مل�سهود عليه، وميكن تق�سيم ذلك �إلى عدة مر�تب، بيانها فيما ياأتي:

َق به جمهور الفقهاء: ال�صهادة على اللواط.  َ نا، واأَلحْ املرتبة الأوىل: ما ُي�صرتط فيه �صهادة اأربعة رجاٍل ُعدول، وهو الزِّ
املرتبة الثانية: ما ُي�صرتط فيه �صهادة ثالثة رجاٍل ُعدول، وهو ثبوت دعوى الفقر لأخذ الزكاة اأو الإع�صار ممن كان 

معروًفا بالَي�سار و�لِغنى من قبل.
، وهو الأ�صل يف اأكرث ال�صهادات، مثل: ال�صهادة على بقية الدود  ِ َليحْ املرتبة الثالثة: ما ُي�صرتط فيه �صهادة رجلي َعدحْ
وهي: �لقذف و�ل�سرقة و�حلر�بة و�سرب �خلمر و�لردة، وكذلك �ل�سهادة فيما يوجب �لِق�سا�ض، وكذ� �ل�سهادة يف �لنكاح 

و�لطالق و�لرجعة و�الإيالء يف قول جمهور �لفقهاء، و�الإع�سار ممن مل يكن معروًفا بالِغنى من قبل.  
املرتبة الرابعة: ما ُيكتفى فيه ب�سهادة رجلني، �أو رجٍل و�مر�أتني، وهو ق�سمان:

�أ-�الأمو�ل، مثل: �ل�سهادة على �لقرو�ض و�لديون كليِّها، و�لغ�سب. 
ية كاخلطاأ و�سبه �لعمد، وجناية  ب-ما ُيق�سد به �ملال، مثل: �ل�سهادة على �لوقف و�لو�سية و�ل�سركة، و�جلنايات �ملوجبة للديِّ

�ل�سبي �ل�سغري و�ملجنون.
و�أما �حلدود و�لق�سا�ض فال تثبت ب�سهادة �لن�ساء.
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2. �أن يتولى عملية �إدخ�ل نطفة �لرجل �أو �للقيحة يف �لرحم طبيبة �مر�أة م�سلمة، ف�إن مل يتي�سر فغري م�سلمة؛ لأن 
وجود �لطبيبة ممكن فال ي�ستع��ض عنه بطبيب رجل. 

3. �أن يكون �لك�سف بقدر �حل�جة.
4. اأن تتم العملية الطبية بجميع خطواته� وفق �ضروط �ض�رمة ت�ضمن ب�إذن اهلل تع�لى اأمن اخلط�أ؛ حذًرا من 

اختالط الأن�ض�ب ب�ضبب خط�أ مق�ضود اأو غري مق�ضود من الع�ملني. 
وقد �ضدر يف جممع الفقه الإ�ضالمي يف دورته موؤمتره الث�لث بعم�ن ع��ضمة اململكة الأردنية اله��ضمية يف �ضفر 

1407هـ  قرار برقم )16( وهذ� ن�سه: »بعد ا�ضتعرا�ضه البحوث املقدمة يف مو�ضوع التلقيح ال�ضن�عي )اأطف�ل 
الأن�بيب( وال�ضتم�ع ل�ضرح اخلرباء والأطب�ء، وبعد التداول الذي تبني منه للمجل�س اأن طرق التلقيح ال�ضن�عي املعروفة 

يف هذه الأي�م هي �ضبعة. 
قرر م� ي�أتي: 

ا لذ�تها �أو ملا يرتتب عليها من  �أوًل: �لطرق �خلم�س �لآتية حمرمة �شرعًا، وممنوعة منعًا باتًّ
�ختالط �لأن�شاب و�شياع �لأمومة وغري ذلك من �ملحاذير �ل�شرعية. 

الأولى: اأن يجري التلقيح بني نطفة م�أخوذة من زوج وُبوي�ضة م�أخوذة من امراأة لي�ضت زوجته، ثم تزرع تلك 
اللقيحة يف رحم زوجته. 

الث�نية: اأن يجري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وُبوي�ضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة يف رحم الزوجة. 
الث�لثة: اأن يجري تلقيح خ�رجي بني م�ء زوجني، ثم تزرع اللقيحة يف رحم امراأة متطوعة بحمله�. 

الرابعة: اأن يجري تلقيح خ�رجي بني نطفة رجل اأجنبي وُبوي�ضة امراأة اأجنبية وتزرع اللقيحة يف رحم الزوجة. 
اخل�م�ضة: اأن يجري تلقيح خ�رجي بني م�ء زوجني، ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة الأخرى. 

ثانًيا: �لطريقان �ل�شاد�شة و�ل�شابعة ل حرج من �للجوء �إليهما عند �حلاجة مع �لتاأكيد على 
�شرورة �أخذ كل �لحتياطات �لالزمة وهما: 

ال�ض�د�ضة: اأن توؤخذ نطفة من زوج وُبوي�ضة من زوجته ويتم التلقيح خ�رجيًّ�، ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة. 
ال�ض�بعة: اأن توؤخذ نطفة الزوج وحتقن يف املو�ضع املن��ضب من مهبل زوجته اأو رحمه� تلقيًح� داخليًّ�. واهلل 

�أعلم«)1(.

)1( جملة املجمع  )ع 3، ج 1/�ض 423(. 
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هل املوت الدماغي هو موت حقيقي �شرعًا؟
القول الراجح يف املوت الدماغي: اأنه لي�س موًتا حقيقيًّا، بل يعترب امليت دماغيًّا من الأحياء؛ للآتي:

1. اأن الأ�سل هو بقاء الروح، واملوت الدماغي ل يعني خروج الروح، واأكرث الأطباء ال�ست�ساريني الذين كتبوا ال�ستبانة 
العلمية عن املوت الدماغي �سمن الدرا�سات ال�سابقة: ل يجزمون باأن الروح قد خرجت كما يجزمون بذلك فيمن 

ماتوا حقيقة وو�سعوا يف ثلجة املوتى. 
2. اأن حال امليت دماغيًّا تدل يف ظاهرها على بقاء احلياة؛ فالقلب ينب�س، والدورة الدموية تعمل، و عامة اأع�ساء البدن 
�سوى الدماغ تقوم بوظائفها؛ كالكبد، والكلى، والبنكريا�س، واجلهاز اله�سمي، والنخاع ال�سوكي وغري ذلك، ولذلك 
فاإنه يتبول، ويتغوط، ويتعرق، وحرارة ج�سمه رمبا تكون م�ستقرة كحرارة احلي ال�سوي )37 درجة مئوية (، ورمبا 

تكون م�سطربة، اأو منخف�سة.
وهو مع ذلك فاإنه قد ي�ساب بالرع�سة، وقد ي�ساب بخفقان القلب، اأو بارتفاع ال�سغط اأو بانخفا�سه، وقد يتحرك 
حركة ي�سرية؛ كحركة اأطراف اليدين اأو القدمني. وقد يتحرك حركة كبرية؛ كرفع اإحدى اليدين، اأو اإحدى القدمني، 
اأو رفع اليدين مع العاتقني اإلى االأعلى، وهي احلركة امل�سماة بــ)حركة الزار�س (. وتظهر هذه احلركات غالبًا عند 
رفع املنف�سة اأو عند ال�سغط على بع�س اأع�ساء امليت، اأو عند فتح �سدره وبطنه ال�ستئ�سال اأع�سائه، اأو عند قطع االأوعية 

الكبرية عند ا�ستئ�سال اأع�سائه. 
و عند عملية ا�ستئ�سال اأع�سائه فاإن طبيب التخدير يحقنه بدواء ) م�سلل اأو مرخي الع�سالت(، ويبقى طبيب 
التخدير يف مكان مراقبة املري�س يف نب�سه، و�سغطه وغري ذلك؛ فاإذا انخف�س �سغطه حقنه بدواء يرفع ال�سغط؛ 

في�ستجيب بدن امليت دماغيًا اإلى احلال املطلوب. فظاهر َمن هذه حالـه اأنه من اأهل احلياة. 
وقد �سدر بهذا القول قرارات علمية وفتاوى منها قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية، وقرار املجمع 

الفقهي االإ�سالمي لرابطة العامل االإ�سالمي، وفتوى جلنة الفتوى بوزارة االأوقاف بالكويت )1(.

)1( وقد �سدر منها فتويان الأولى بتاريخ 1402/2/18هـ و الأخرى بتاريخ 1414هـ 1984م.
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احلالة الثانية: اأن يكون من ميت اإلى حي، ويكون نقل الع�صو بعد موت املنقول منه، مع وجود ال�صرورة وحتقق امل�صلحة  
يف ذلك، وحتقق الوفاة، فاأكرث العلماء على جوازه، ملا فيه من امل�صالح الكثرية التي راعتها ال�صريعة 

الإ�صالمية، وقد ثبت اأنَّ م�صلحة الأحياء مقدمة على م�صلحة املحافظة على حرمة امليت.

�ضروط جواز نقل الع�ضو
من  ع�ضو  �أي  نقل  يف  �عتبارها  من  البد  �لتي  �لعامة  �ل�ضروط  وفق  يجوز  �إمنا  ذكر،  مما  �الأع�ضاء  من  نقلـه  يجوز  ما 

�الأع�ضاء، وهذه �ل�ضروط هي: 
1. �أن اليرتتب على �ملتربع �ضرر بذهاب نف�ضه �أو منفعة فيه؛ كال�ضمع و�لب�ضر و�مل�ضي ونحو ذلك؛ حفظًا حلق �هلل تعالى.

2. �أن يكون �لنقل باإذن �ملنقول منه؛ حفظًا حلق �لعبد يف بدنه. و �أخذ �لع�ضو دون �إذنه ظلم و�عتد�ء.
3. �أن يكون �إذن �ملنقول منه وهو كامل �الأهلية؛ فال ي�ضح من �ل�ضغري، و�ملجنون، �أو باأ�ضلوب �ل�ضغط و�الإكر�ه؛ حفظًا 

حلق العبد يف بدنه.
4. �أن ال يكون �لنقل بطريق متتهن فيه كر�مة �الإن�ضان؛ كالبيع، و�إمنا تكون بطريق �الإذن و�لتربع.

5. �أن يكون �ملنقول لـه مع�ضوم �لدم، فهو �لذي �أَْوَجَب �ل�ضرُع حفظ نف�ضه بخالف مهدر �لدم؛ كاملحارب للم�ضلمني.
6. �أن حتفظ �لعور�ت؛ فال يجوز �لك�ضف عليها �إال عند �ل�ضرورة، �أو �حلاجة �مللحة، و�ل�ضروة �أو �حلاجة تقدر بقدرها، 

فال يك�صف اإل مقدار احلاجة. 

7. �إعمال �الأطباء �لذين ي�ضرفون على عالج �ملري�ض قاعدة �ملو�زنة بني �مل�ضالح و�ملفا�ضد للمري�ض و�ملتربع؛ فال جترى 
عملية �لنقل و�نتفاع �ملري�ض بها مرجوح، وال ينقل �لع�ضو من �الإن�ضان مع �إمكان عالج �ملري�ض بو�ضيلة �أخرى. وغري 
ذلك من �ل�ضور و�الأحو�ل �لتي يدور عليها ت�ضرف �لطبيب مع �ملري�ض باإعمالـه لقاعدة �ملو�زنة بني �مل�ضالح و�ملفا�ضد.
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ب�عوا م� مل ميلكوه، وم�مل يقب�ضوه وقد اأمر ال�ضرع بهم� يف البيع. فعن حكيم بن حزام  ق�ل: »ي� ر�ضول اهلل ي�أتيني 
الرجل فرييد مني البيع لي�س عندي، اأف�أبت�عه له من ال�ضوق؟ فق�ل: » ل تبع م� لي�س عندك «)1(. وعن عبد�هلل بن عمر 

 اأن ر�ضول اهلل  ق�ل: » من ا�ضرتى طع�ًم� فال يبعه حتى ي�ضتوفيه ويقب�ضه«)2(.
3. الغ�س والكذب واخلداع الذي يوؤثر يف ارتف�ع وانخف��س الأ�ضع�ر، ويكون ذلك غ�لبً� من اأ�ضح�ب املح�فظ الكربى، اأو 
يقوم ت�جر كبري ب�ضخ اأ�ضهم كثرية يف ال�ضوق والطلب فيه قليل، فينخف�س ال�ضعر، ويف طريقه اإلى النخف��س يب�در 
الكثري اإلى البيع خ�ضية ال�ضتمرار يف النخف��س فيقوم هذا املخ�دع ب�ل�ضراء، ثم بعد ذلك يوقف العر�س فريتفع ال�ضعر 
من جديد، وقد ي�ضحب ذلك اإ�ض�ع�ت جديدة ت�ضهم يف ارتف�ع قيمة ال�ضهم، ونظرًا لأن التالعب خفي ف�إنه قد يوؤدي 
اإلى كوارث م�لية وقد يدمر القت�ض�د الع�م، وقد يوؤدي اإلى ذه�ب ثروات �ضخمة ويف املق�بل اإلى غنى ف�ح�س خالل يوم 

اأو يومني لأفراد. وقد ح�ضلت هذه النهي�رات امل�لية مرات عديدة حتى ط�لب كثري من القت�ض�ديني ب�إلغ�ئه�.

احلكم ال�شرعي ل�شوق املال 
ذكرن� ب�أن واقع �ضوق امل�ل اليوم يت�ضمن كثريًا من املخ�لف�ت ال�ضرعية. 

لكن من وجد مع�ملة مب�حة يف هذا ال�ضوق ف�إن احلكم ب�جلواز ين�ضرف اإليه� فقط ول يتعدى اإلى غريه� من مع�مالت 
ال�ضوق.

وقـــــــد اأن�ض�أت اململكة العربية ال�ضعودية )هيئة ال�ضوق املــ�لية( تتولـــى الإ�ضراف على �ضوق املــــ�ل ومنع التج�وزات 
وحم��ضبـــة املتالعبني واإيج�د بيئة ا�ضتثم�رية �ضليمة، وحم�ية امل�ضتثمرين واملتع�ملني ب�لأوراق امل�لية من الأعم�ل غري 

امل�ضروعة. 

ومما جاء يف قرارات املجامع الفقهية 
ج�ء يف قرار املجمع الفقهي الإ�ضالمي برابطة الع�مل الإ�ضالمي مبكة املكرمة يف ربيع الآخر 1404هـ:».. يف الأ�ضواق 
املذكورة )البور�ضة ( اأنواع من ال�ضفق�ت املحظورة �ضرعً�، واملق�مرة وال�ضتغالل واأكل اأموال الن��س ب�لب�طل، ولذلك ل 
ميكن اإعط�ء حكم �ضرعي ع�م ب�ض�أنه�، بل يجب بي�ن حكم املع�مالت التي جتري فيه�، كل واحدة منه� على حدة..  وبن�ًء 
على م� تقدم يرى املجمع الفقهي الإ�ضالمي اأنه يجب على امل�ضوؤولني يف البالد الإ�ضالمية اأن ل يرتكوا اأ�ضواق البور�ضة 
يف بالدهم حرة تتع�مل كيف ت�ض�ء.. �ضواء اأك�نت ج�ئزة اأو حمرمة واأن ل يرتكوا املتالعبني ب�لأ�ضع�ر فيه� اأن يفعلوا م� 

)1( رواه اأحمد 434/3، 204، واأبو داود برقم )3503(، والرتمذي برقم )1232(، وهذا لفظه، وق�ل: َحِديٌث َح�َضٌن، والن�ض�ئي برقم 
)4613(، وابن م�جة برقم )2187(، و�ضححه ابن حزم يف املحلى 519/8، وابن امللقن يف البدر املنري 448/6، والألب�ين يف اإرواء 

�لغليل 132/5.
)2( رواه البخ�ري برقم )2028(، وم�ضلم برقم )1526(، وهذا لفظه.
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منوذج خطاب �شمان نهائي 

الت�ريخ: ........................  خط�ب �ضم�ن نه�ئي رقم )    (     

�ل�سيد/.................................. 

حيث اإّن ال�ضيد/................................ قد ر�ض� عليه توريد/مق�ولة ............ ف�إّن� نتعهد ب�أن ن�ضمن................ 

لغ�ية مبلغ ..........قيمة.....يف املئة من قيمة العقد، واأن ندفع هذا املبلغ عند اأول طلب من قبل......دون النظر اإلى اأية 

مع�ر�ضة من قبل املتعهد، وي�ضرى مفعول هذا اخلط�ب لغ�ية....... وعليه ف�أية مط�لبة بقيمته يجب اأن ت�ضلن� لغ�ية هذا 

الت�ريخ على الأكرث. 

واإذا انق�ضى هذا الت�ريخ ومل ي�ضلن� منكم اأية مط�لبة ف�إن تعهدن� ينتهي وي�ضبح هذا اخلط�ب ملغًي� ب�ضفة نه�ئية. 

بنك:....................................... 

وُيلحظ اأّنه ل فرق بني �ضيغة خط�ب ال�ضم�ن البتدائي والنه�ئي اإل يف الغر�س الذي �ضدر من اأجله، واأّن كالًّ منهم� تعّهد 
ب�ضم�ن مبلغ ولي�س ب�أداء عمل. 

َماِن الَبْنِكيِّ  فائدُة ال�شَّ
َم�ِن الَبْنِكيِّ اأهمية كبرية يف التع�مالت التج�رية اليوم؛ ميكن اإيج�زه� فيم� ي�أتي: لل�ضَّ

ُره ال�ضم�ن من احلم�ية للطرف امل�ضمون له، �ضواء اأك�ن احلكومة اأم اإحدى ال�ضرك�ت اأم املوؤ�ض�ض�ت؛ حيث يوفر  1- م� يوفِّ
له� ال�ضم�ن اأمرين:

اأ- الطم�أنينة بجدية العميل الداخل يف املن�ف�ضة.
ب-قدرة العميل على الوف�ء ب�لتزام�ته؛ من مق�ولت اأو توفري م�ضرتي�ت اأو توريد اأو غري ذلك، يف الوقت املحدد، 

ف�ت املتفق عليه�. وب�ل�ضِّ
عقود  اأو  من�ق�ض�ت  يف  ب�لدخول  املغ�مرة  من  الآخرين  جُت�ه  ب�لتزام�تهم  الوف�ء  على  يقدرون  ل  للذين  اإبع�د  فيه   -2
مق�ولت اأو توريد وهم ع�جزون عن الوف�ء به�؛ كم� اإن فيه حد من التع�مل اجل�ضع الذي قد يعمد اإليه بع�س الن��س 
ب�لتو�ضع يف اأعم�ل ل ي�ضتطيع الوف�ء به�، وذلك لأن البنك ل يوافق على اعتم�د خط�ب�ت ال�ضم�ن حتى يت�أكد من قدرة 

العميل ط�لب ال�ضم�ن على الوف�ء ب�لتزام�ته ويقتنع بكف�ءته امل�لية واملعنوية. 
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َماِن الَبْنِكيِّ حكم اأخذ الأجرة على ال�ضَّ
َماِن �لَبْنِكيِّ باختالف �شفة �ل�شمان: يختلف حكم �أخذ �لأجرة على �ل�شَّ

ال�صفة الأوىل: اأن يكون ال�ضم�ن مغطى تغطية ك�ملة من العميل، بحيث اإنه ل يعطى له ال�ضم�ن حتى يوؤخذ منه مبلغ ال�ضم�ن 
ك�مال، فهن� ل ب�أ�س ب�أخذ امل�ضرف اأجرة على خط�ب ال�ضم�ن؛ وذلك لأنه اأ�ضبح وكياًل عن العميل يف دفع ال�ضم�ن للم�ضتفيد 
اإذا طلبه، والوك�لة ج�ئزة ب�أجر، ولي�ضت هذه الأجرة على ال�ضم�ن نف�ضه، ولذلك يجب اأن تكون مبلًغ� مقطوع� من��ضب� لعقد 

ته. الوك�لة، ول يجوز اأن تكون ن�ضبة مئوية تزيد وتنق�س بح�ضب مبلغ ال�ضم�ن اأو ُمدَّ
ال�صفة الث�نية: �أن يكون �ل�سم�ن غري مغطى من �لعميل، بل يتعهد امل�ضرف بدفع مبلغ ال�ضم�ن من عنده ثم يعود على العميل 
اأنه ل يجوز  املتقدمون على  الفقه�ء  اتفق  وقد  ال�ضم�ن،  الأجرة على جمرد  اأخذ  ب�ملبلغ، ففي هذه احل�لة ل يجوز  ويط�لبه 

ا�ضرتاط مق�بل على ال�ضم�ن، واعتربوه من عقود التربع�ت التي ل يجوز دفع مق�بل له�، وعللوا ذلك بوجهني:
 � �لوجه �لأول: اأن امل�ضرف اإذا دفع مبلغ ال�ضم�ن للم�ضتفيد، ثم اأخذه من العميل، ف�إنه يكون يف هذه احل�لة مقر�ضً
ب� املحرم، واإذا ك�نت الف�ئدة الربوية  للعميل، وهذا القر�س جر له نفًع� وهو الأُجرة، فيكون ذلك من الرِّ

حمرمة على القر�س الع�دي فمن ب�ب اأولى اأن تكون حمرمة على الوعد ب�لقر�س.
امل�ضتفيد مببلغ  ب�لتزام�ته فال يط�لب  العميل  ب�أن يويف  ال�ضم�ن؛ وذلك  اإذا مل يدفع مبلغ  اأن امل�ضرف  �لوجه �لثاين: 
ال�ضم�ن، وتنتهي مدة ال�ضم�ن فيلغى، فهن� يكون امل�ضرف قد اأخذ م�ل بغري مق�بل، فيكون من اأكل امل�ل 

ب�لب�طل. 

حكم اأخذ اأجرة على امل�ضروفات الإدارية 
 اأم� اأخذ امل�ضرف اأجرة على امل�ضروف�ت الإدارية لعقد ال�ضم�ن من الكت�بة وعمل املوظفني، وم� يكلفه من اأوراق ومك�مل�ت 
واأجور بريد اأو غري ذلك؛ فال ب�أ�س اأن ي�أخذ امل�ضرف اأجرة على هذه الأعم�ل ب�ضرط: اأن تكون الأجرة بقدر هذه امل�ضروف�ت 
الإدارية احلقيقية، وعلى هذا فال يجوز اأن تكون الأجرة مرتبطة مبقدار مبلغ ال�ضم�ن و ل مبدته قلت اأو كرثت، فال يجوز 

اأن تكون ن�ضبة مئوية تزيد وتنق�س بح�ضب ذلك؛ بل تكون مبلًغ� مقطوًع� بح�ضب امل�ضروف�ت الفعلية.

َماِن الَبْنِكيِّ حكم اأخذ امل�ضرف فائدة على ال�ضَّ
اإذا ق�م امل�ضِرف بدفع مبلغ ال�ضم�ن اإلى امل�ضتفيد، ومل يكن ال�ضم�ن ُمغطى من قبل العميل ف�إن اأكرث البنوك التج�رية 

م. تعمد اإلى اأخذ ف�ئدة بن�ضبة مئوية على مبلغ ال�ضم�ن املدفوع، وهذه الف�ئدة حمرمة؛ لأنه� من الرب� املحرَّ
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منوذج �لْعِتَماد �مل�شَتَنِدي
  ) خط�ب اْعِتَم�د م�ضَتَنِدي نه�ئي رقم )   

الت�ريخ: ...................................  الفرع ..........................    بنك .......................   

ر............................... دِّ ا�ضم امْلُ�ضَ ا�ضم امْلُ�ْضَتْوِرد .............................................   

عنو�نه ب�لك�مل............................ عنو�نه ب�لك�مل .............................................   

قيمة الْعِتَم�د )كت�بًة(..................... قيمة الْعِتَم�د )رقًم�(............................................   

�ل�سيد/�ل�س�دة ................................................................................... 

نعلمكم اأنه قد مت اإ�ضدار الْعِتَم�د امل�ضَتَنِدي رقم:............. وت�أريخ ........................ لأمركم، مبوجب �ضحبكم علين� مببلغ: 

............................................................ مق�بل �ضحن الب�ض�عة املبني تف��ضيله� اأدن�ه.

الب�ض�عة: )تذكر تف��ضيل الب�ض�عة املطلوب ا�ضترياده�( 

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

على اأنه يجب اأن تتوفر مع الب�ض�عة امل�ضتندات الت�لية:

 1- ف�تورة البيع التج�رية املف�ضلة، واملوقعة من قبل م�ضوؤول املبيع�ت يف اجلهة امل�ضدرة.

2-اأ�ضل بولي�ضة ال�ضحن والتي تفيد اأن الب�ض�عة حملت على ظهر الب�خرة، واملوقعة، واملحررة لأمر ال�ض�حن.

3-اأ�ضل بولي�ضة الت�أمني املوقعة واملحررة.

4- اأ�ضل �ضه�دة جن�ضية الب�ض�عة ومن�ضئه�.

5-اأ�ضل �ضه�دة الفح�س واجلودة. 

 يجب تقدمي امل�ضتندات خالل ............. يوًم� من ت�ريخ اإ�ضدار م�ضتندات ال�ضحن و�ضمن مدة �ضالحية العتم�د.

وتف�ضلوا بقبول ف�ئق الحرتام. 

بنك:................................... 

حكم االْعِتَماداِت امل�شَتَنِدية واأجرتها
فتح الْعِتَم�داِت امل�ضَتَنِدية ج�ئز �ضرًع�، وُي�ضرتط يف ذلك اأن يكون العمُل الذي يفتح له الْعِتَم�د مب�ًح�. وحكم اأخذ الأجرة 

َم�ِن الَبْنِكيِّ لأنه ي�ضبهه يف حقيقته واأحك�مه، وملخ�س ذلك: عليه كم� تقدم يف حكم ال�ضَّ
1- يحرم اأخذ الأجرة على العتم�د نف�ضه.

ى تغطيًة ك�ملًة من العميل؛ ج�ز اأخذ اأجرة عليه؛ لأنه َوك�لة. 2- اإذا ك�ن العتم�د ُمَغطَّ
ى من العميل؛ مل يجز اأخذ اأجرة عليه؛ لأنه قر�س. 3- اإذا ك�ن العتم�د غري ُمَغطَّ

4- يجوز اأخذ امل�ضِرِف اأجرًة على امل�ضروف�ت الإدارية لعقد العتم�د؛ ب�ل�ضرط ال�ض�بق يف ال�ضم�ن.
5- يحرم على امل�ضِرف اأخذ ف�ئدة بن�ضبة مئوية على مبلغ العتم�د املدفوع؛ لأنه من الرب�.
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وهذا ال�ضرط متفق عليه بني علم�ء امل�ضلمني، ق�ل ابن املنذر رحمه اهلل: اأجمع كل من اأحفظ عنه من اأهل العلم اأن 
املت�ض�رفني اإذا افرتق� قبل اأن يتق�ب�ض�؛ اأن ال�ضرف ف��ضد.)1(

قِّ اهلل تع�لى ل ملح�س حقِّ املت�ض�رَفني؛ فال يجوز لهم� اإ�ضق�طه ب�لرتا�ضي. وهذا ال�ضرط حكم �ضرعي حِلَ
�أمثلة تطبيقية على ذلك:  

املث�ل الأول: مب�دلة مئة جرام )100جم( من الذهب، بثم�ن مئة جرام)800جم( من الف�ضة، فيجوز ب�ضرط التق�ب�س 
قبل التَّفرق؛ بحيث ل يفرتق املتب�يع�ن وبينهم� �ضيء.

�أكمل �ملثال �لآتي:
املث�ل الث�ين:مب�دلة خم�ض مئة )500( ري�ل �ضعودي بـ ................................................................................
......................................................................................................................................................

حكم املبادلة مع عدم التقاب�ض
م ب�تف�ق امل�ضلمني. �ِضيَئة املحرَّ ني؛ فذلك حرام، وُيعدَّ من رب� النَّ ت املب�دلة النقدية مع ت�أخري تق�ب�س اأحد الِعو�ضَ اإذا مَتَّ

ِري؛ على اأن يدفع منه� األَف)1000( ُجَنيٍه قبل  مث�له: مب�دلة خم�ض مئة )500( ري�ل �ضعودي ب�ألفي )2000(ُجَنيٍه ِم�ضْ
التفرق، والب�قي غًدا؛ فهذا حرام لأنهم� تفرق� قبل مت�م قب�س الِعَو�ضني.

�ض�أ، وهوالت�أخري، اأح�ديث كثرية منه�:  والدليل على ا�ضرتاط التق�ب�س وحترمي النَّ
 � ْرِف، َفَق�ل: ُكنَّ اَء بن َع�ِزٍب َوَزْيَد بن اأَْرَقَم  عن ال�ضَّ ْلُت اْلرَبَ 1- حديث اأََبي امْلِْنَه�ِل َعْبِد الرحمن بن ُمْطِعٍم ق�ل: �َض�أَ
ْرِف. فق�ل: »اإن ك�ن َيًدا ِبَيٍد فال َب�أْ�َس، َواإِْن ك�ن َن�َض�ًء  َت�ِجَرْيِن على َعْهِد ر�ضول اهلِل  َف�َض�أَْلَن� َر�ُضوَل اهلِل  عن ال�ضَّ
َهِب ِب�ْلَوِرِق َدْيًن�«.)3(، ويف لفظ مل�ضلم: »م� ك�ن َيًدا ِبَيٍد  ُلُح«.)2( ويف لفظ لهم�: »َنَهى ر�ضوُل اهلِل  عن َبْيِع الذَّ فال َي�ضْ

فال َب�أْ�َس ِبِه، وم� ك�ن َن�ِضيَئًة َفُهَو ِرًب�«.)4(
َن� حتى  اَو�ضْ َئِة ِديَن�ٍر، ق�ل: َفَدَع�يِن َطْلَحُة بن ُعَبْيِداهلِل، َفرَتَ ْرًف� مِبِ ُه اْلَتَم�َس �ضَ َدَث�ِن  اأَنَّ 2- حديث َم�ِلِك بن اأَْو�ِس بن احْلَ
َهَب ُيَقلُِّبَه� يف َيِدِه، ُثمَّ ق�ل: حتى َي�أِْتَي َخ�ِزيِن من اْلَغ�َبِة، َوُعَمُر َي�ْضَمُع ذلك، فق�ل: واهلل َل  ي، َف�أََخَذ الذَّ َطَرَف ِمنِّ ا�ضْ
ِعرُي  َهِب ِرًب� اإل َه�َء َوَه�َء، َواْلرُبُّ ِب�ْلرُبِّ ِرًب� اإل َه�َء َوَه�َء، َوال�ضَّ َهُب ِب�لذَّ ُتَف�ِرُقُه حتى َت�أُْخَذ منه، ق�ل ر�ضول اهلِل : »الذَّ

ْمِر ِرًب� اإل َه�َء َوَه�َء«.)5(  ْمُر ِب�لتَّ ِعرِي ِرًب� اإل َه�َء َوَه�َء، َوالتَّ ِب�ل�ضَّ

)1( الإجم�ع لبن املنذر �س92، وحتفة الفقه�ء لل�ضمرقندي 35/3، و�ضرح م�ضلم للنووي 14/11.
)2( رواه البخ�ري برقم )1955(، وم�ضلم برقم )1589(.

)3( رواه البخ�ري برقم )2070(، وم�ضلم يف املو�ضع ال�ض�بق.
)4( رواه م�ضلم يف املو�ضع ال�ض�بق.

)5( رواه البخ�ري برقم )2065(، وم�ضلم برقم )1586(.
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ِبَيٍد، َفَمْن َزاَد )اأو اْزَداَد( َفَقْد اأَْرَبى«.)1( 

الطريقة ال�شرعية يف بيع �شنفني من جن�ض واحد خمتلفني
نعة  ة، ليح�ضل على �ضيء اآخر من اجلن�س نف�ضه؛ يختلف عنه يف اجلودة اأو ال�ضَّ َبويَّ من اأراد اأن يبيع جن�ًض� من الأجن��س الرِّ
ة، ف�لطريقة ال�ضرعية لذلك: اأن يبيع م� معه بجن�س اآخر، ثم ي�ضرتي م� يريد، ومث�ل ذلك: من ك�ن عنده ذهب  اأو اجِلدَّ
قدمي، ويريد بيعه و�ضراء ذهب جديد، ف�إنه ل يبيع الذهب ب�لذهب مع التف��ضل لتحرميه، ولكن يبيع ذهبه ب�لَوَرِق النقدي، 
ثم ي�ضرتي الذهب اجلديد ب�لورق النقدي من ال�ض�ئغ الذي ب�عه ذهبه اأو من غريه، ول يجوز اأن ي�ضرتط عليه ال�ض�ئغ اأن 

ي�ضرتي منه الذهب اجلديد.

الدليل على هذه الطريقة:
، َفَج�َءُه ِبَتْمٍر َجِنيٍب، فق�ل ر�ضول اهلِل  ْدِريِّ َواأبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُضوَل اهلِل  ا�ْضَتْعَمَل َرُجاًل على َخْيرَبَ حديث اأبي �َضِعيٍد اخْلُ
�َعنْيِ ِب�لثَّاَلَثِة، فق�ل  ، َوال�ضَّ �َعنْيِ �َع من هذا ِب�ل�ضَّ � َلَن�أُْخُذ ال�ضَّ ِر َخْيرَبَ َهَكَذا؟«، ق�ل: ل واهلِل ي� َر�ُضوَل اهلِل، اإِنَّ : »اأَُكلُّ مَتْ
ِنيُب: نوع من اأجود اأنواع التُّمور،  َ َراِهِم َجِنيًب�«.)2(، والتَّمُر الجْ َراِهِم، ُثمَّ اْبَتْع ِب�لدَّ ْمَع ِب�لدَّ ر�ضول اهلِل : »ل َتْفَعْل، ِبع اجْلَ

ِديَئة. ْمُع: ِخْلٌط من التُّمور الرَّ واجْلَ

ِة مَّ ارفة على �شيٍء يف الذِّ امْلُ�شَ
اإذا ك�ن لأحد على �ضخ�س مبلًغ� من امل�ل ب�أي ُعْملٍة، فلم� احت�ج� اإلى الق�ض�ء اأرادا اأن يكون ِبُعْمَلٍة اأخرى؛ لأنه اأي�ضر لهم�؛ 

فم� �حلكم؟
 مث�له: ك�ن اأحمد ومهند يف اأحد البالد الأوربية للدعوة، ف�قرت�س اأحمد من مهند األف يورو، فلم� ع�دا اإلى اململكة اأراد 

ه ب�ليورو؟ اأحمد اأن يق�ضي دين مهند ب�لري�ل ال�ضعودي، فهل يجوز ذلك، اأو يلزمه ردُّ
ِته ب�ليورو ب�لري�ل ال�ضعودي ب�ضرطني: يَن الذي يف ِذمَّ حكمه: يجوز للمدين اأن يق�ضي الدَّ

ال�صرط الأول: اأن يت�ض�رف� اليورو ب�لري�ل ال�ضعودي ب�ضعر اليوم الذي يتق��ضي�ن فيه، ولي�س ب�ضعر اليوم الذي اأقر�ضه فيه.
ال�صرط الث�ين: اأن يعطَي امْلَدين الدائَن الري�لت ك�ملة قبل التفرق، بحيث يتفرق�ن ولي�س بينهم� �ضيء.

راف؛   ف�إذا مل يتي�ضر لهم� ذلك اأرج�آ عملية امْلُ�ض�رفة اإلى وقت ميكنهم� التق�ب�س فيه، اأو مت��ضي� مع� اإلى املنزل، اأو ال�ضَّ
حتى يعطيه حقه.

الدليل على ذلك:
َراِهِم«)3(  َن�ِنرِي من الدَّ َن�ِنرِي، َوالدَّ َراِهِم من الدَّ ُه: »ك�ن َل َيَرى َب�أْ�ًض� يف َقْب�ِس الدَّ م� رواه �َضِعيُد بُن ُجَبرْيٍ عن ابن ُعَمَر  اأَنَّ

)1( رواه م�ضلم برقم )1587(، والزي�دة بني معقوفني من رواية اأخرى له.
)2( رواه البخ�ري برقم )2089(، وم�ضلم برقم )1593(.

)3( رواه الن�ض�ئي برقم )4585(، واإ�ضن�ده ح�ضن كم� يف اإرواء الغليل )5/ 173(، وقد ُروي هذا املعنى عن النبي  مرفوًع�، ول ي�ضح
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َوالِة امل�صِرفيَّة: وهي ال�ضند الذي يحرره امل�ضرف، ويخول �ض�حبه قب�س املبلغ املحول اإليه من �ضخ�س اآخر،  َ 3-�صنُد الجْ
وقد ذهب اإلى اأنه� يف معنى القب�س احلكمي كثري من العلم�ء والب�حثني، منهم: اللَّجنة الدائمة لالإفت�ء، فقد ج�ء يف فت�وي 

ه: وقب�س ال�ضيك اأو ورقة احلوالة حكمه حكم القب�س يف املجل�س.)1( اللجنة م� ن�ضُّ
رِف الفوِريَّة: وهي بط�قة ال�ضرف الآيل املعت�دة، وعن طريقه� يتم التحويل الفوري من ح�ض�ب اإلى ح�ض�ب  4- ِبط�قُة ال�صَّ
فه من وقت  اإليه ويف ت�ضرُّ ل  ؛ لأن امل�ل ي�ضبح يف حوزة املحوَّ ْكِميُّ احْلُ اآخر، والدفع من خالله� معترٌب من �ضور القب�س 

�لتحويل نف�سه.

حكم �شراء الذهب والف�شة باالأوراق النقدية و�شرطه 
اأو الف�ضة ب�لأوراق النقدية ج�ئز ب�ضرط التق�ب�س قبل التفرق، ول يجوز التفرق قبل قب�س جميع امل�ل من  �ضراء الذهب 
ِقِهَم�، اأم ك�ن القب�س  الطرفني، و�ضواء اأك�ن القب�س حقيقيًّ� بحيث يت�ضلم الب�ئع الثمن، وامل�ضرتي الذهب اأو الف�ضة َقبَل َتَفرُّ
ْرف الفورية، ويت�ضلَّم امل�ضرتي  ق، اأو عن طريق بط�قة ال�ضَّ دَّ ُحكميًّ�؛ بحيث يقب�س الب�ئع الثمن عن طريق �ضيك اأو �ضيك ُم�ضَ

ِقِهَم�. الذهب اأو الف�ضة؛ َقبَل َتَفرُّ
ول يجوز ت�أجيل جميع الثمن، اأودفع بع�ضه قبل التفرق وت�أجيل الب�قي، كم� ل يجوز بيعهم� ب�لتق�ضيط؛ لأنه ي�ضرتط يف 
بيعهم� التق�ب�س قبل التفرق؛ لالأح�ديث ال�ض�بقة التي ت�ضرتط يف تب�دل الأثم�ن اأن تكون يًدا بيد، ج�ء يف فت�وى اللَّجنة 
ه: ل يجوز بيع الذهب موؤّجال جميع القيمة اأو بع�ضه� اإذا ك�نت من اأحد النقدين، و�ضواء ك�ن الأجل معلوًم�  الدائمة م� ن�ضُّ
م، وف�عُل ذلك اآثٌم، ومرتكب لكبرية من الكب�ئر املوِبقة، وهي كبرية  اأو غري معلوم، واإذا وقع البيع فهو ب�طل، والعقد حمرَّ

�لرب�.)2(

ِة يف �شراء الذهب والف�شة ا�شتعمال البطاقات امل�شِرفيَّ
ُة نوعان: �لبطاقات �مل�شِرفيَّ

النوع الأول: بط�ق�ت اخل�صم الفوري )بط�ق�ت ال�صحب من الر�صيد(، وهي بط�ق�ت ال�ضرف الآيل املعت�دة، التي يتم 
من خالله� اخل�ضم فورًا من ر�ضيد العميل املوجود لدى امل�ضرف، ول يتمكن العميل من ال�ضحب عليه� اإل مبقدار ر�ضيده 

يف امل�ضرف.

)1( فت�وى اللجنة الدائمة 13/ 448، ون�س ال�ضوؤال: م� حكم امل�ل املحول من عملة لعملة اأخرى، مثال اأقب�س راتبي ب�لري�ل ال�ضعودي، 
واأحوله للري�ل ال�ضوداين، علم� ب�أن الري�ل ال�ضعودي ي�ض�وي ثالثة ري�لت �ضودانية، هل هذا رب�؟

)2( فت�وى اللجنة الدائمة 13/ 485، وانظر اأي�ض�:�س484، و�ض471.
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ر �لتقاب�س قبل �لتفرق فما �لعمل؟ �إذ� تعذَّ
اإذا تع�قد �ضخ�ض�ن على مب�دلة اأحد اجلن�ضني مبثله اأو بجن�س اآخر، ثم مل يتي�ضر لهم� اإمت�م العقد بتق�ب�س العو�ضني قبل 
التفرق، ف�إنه يجب عليهم� �ضرع� اأن يف�ضخ� العقد قبل تفرقهم�، وب�إمك�نهم� ا�ضتئن�ف العقد يف وقت اآخر متى تي�ضر لهم� اأن 
يتم�ه يف جمل�س واحد ب�أن يتق�ب�ض� العو�ضني قبل التفرق، وبهذا يتخل�ض�ن من التع�قد املحرم، ويخرج�ن من الدخول يف عقد 
ربوي حمرم، على اأنه ل يجوز لأحدهم� اأن يلزم الآخر ب�لتع�قد فيم� بعد؛ كم� اإنه ل يلزمه ب�لتع�قد ابتداًء، وذلك لأن العقد 

الث�ين عقد جديد م�ضتقل عن العقد الأول، وم� بينهم� جمرد مواعدة غري ملزمة. 
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َع�رة، اأو م� ي�ضمى يف لغة الع�ضر: املت�جرة ب�لرقيق الأبي�س، اأو املت�جرة بخطف  3- الأمواُل الن�جتُة عن طريق الدَّ
ع�رة اأو غريه�. الأطف�ل وبيعهم على من ي�ضتخدمهم يف الدَّ

ول. 4- الأمواُل الن�جتُة عن طريق املت�جرة يف الغتي�لت اأو التج�ض�س على الدُّ
ول ب�ضبب ا�ضتغالل الف�ض�د ال�ضي��ضي اأو الإداري. 5- الأمواُل املنهوبُة من خزائن الدُّ

له�،  اآمًن�  الأجنبية مالًذا  البنوك  بع�س  ف��ضدة جتد يف  �ضي��ضية  اأنظمة  وجود  ال�صي��صي يف:  الف�ص�د  ويتمثل 
نته� يف تلك البنوك، ومن َثمَّ تعيد �ضحبه� بعد ُفقدانه� ال�ضلطة وتوظفه� يف م�ض�ريع تعطي  وتودع الرثوات التي كوَّ

انطب�ًع� بق�نونيته�.
واأم� الف�ص�د الإداري فيتمثل يف:احل�ضول على دخول غري م�ضروعة، والرثاء من الوظ�ئف الع�مة من خالل: 

اأخذ الر�ض�وى ملنح تراخي�س وموافق�ت غري نظ�مية، اأو التح�يل على الأنظمة والقوانني ب�أي طريق.
6- الأمواُل الن�جتُة عن طريق تزوير العمالت املحلية اأو الأجنبية، واملت�جرة به�.

خراِت �ضغ�ر  7- الأمواُل الن�جتُة عن ال�ضطو على اأموال الن��س عن طريق ت�أ�ضي�س �ضرك�ت وهمية تهدف اإلى جذب مدَّ
خراِت اإلى اخل�رج، وَيهُرب  امل�ضتثمرين من خالل اإقن�عهم بتحقيق اأرب�ح كبرية، وبعد ذلك يتم حتويل هذه املدَّ
ٍة  �، اأو عن طريق القرتا�س من البنوك بدعوى اإق�مة م�ض�ريَع ا�ضتثم�ريَّ اأ�ضح�ب تلك ال�ضرك�ت اإلى اخل�رج اأي�ضً

ة َبْل وْهميَّة، ثم الهروُب بهذه الأموال خ�رج البالد. من غري �ضم�ن�ٍت حقيقيَّ

يل االأَْمَواِل ُطرق َغ�شِ
يلج�أ املجرمون يف �ضبيل تنظيف م�ض�در اأموالهم يف الظ�هر اإلى اإجراِء عمليَّ�ت عديدٍة، وبطرق خمتلفٍة، ول تزال اأذه�نهم 

ُة َغ�ِضيل الأَْمَواِل- غ�لًب�- بثالِث مراحَل اأ�ض��ضيَّة: رُّ عمِليَّ ة، ومَتُ تبتكر طرًق� اأخرى لإجراء عملي�تهم التَّطهرييَّ
مة اإلى مب�لغ �ضغرية، ثم اإيداعه� يف ح�ض�ٍب اأو ح�ض�ب�ٍت م�ضِرفية متعددة. وميكن  �ملرحلة �لأوىل: جتزئُة الأمواِل املحرَّ
َلع، واحل�ضول على ُم�ضتندات ُتثبت هذا  � من خالل �ضراء العق�رات اأوالذهب اأو الأ�ضهم اأو ال�ضندات اأو ال�ضِّ اأن يتم ذلك اأي�ضً
لَُّك  ال�ضراء، وميكن اأن تكون بع�س هذه العملي�ت وهمية غري حقيقية؛ اإمن� الغر�س منه� احل�ضول على ُم�ضتندات ُتثبت مَتَ

مة. ْعِمَيِة على م�ضدر الأموال املحرَّ الذهب ونحوه؛ لال�ضتف�دة منه� يف التَّ
الأولى؛ يف حم�ولة  املرحلة  التي متت يف  لتغيري ال�ضتخدام�ت  الأموال  ف�ٍت جديدة يف  رُّ َت�ضَ اإجراُء  �لثانية:  �ملرحلة 
مة اإلى حتويل الأر�ضدة اإلى ح�ض�ب�ٍت  لِة بني الأموال وم�ضدره� احلقيقي؛ حيُث يلج�أُ �ض�حُب هذه الأموال املحرَّ لقطع ال�ضِّ

ٍة منت�ضرٍة يف الع�مل، اأو بيِع م� ا�ضرتاه من �ضلٍع واأ�ضهٍم و�ضنداتٍ. يف م�ض�رَف َدْوِليَّ
ًدا يف َدورة القت�ض�د، حملِّي� اأْو َدوليًّ�، على �ضكِل ا�ضتثم�راٍت مب��ضرٍة  َفِة جمدَّ �ملرحلة �لثالثة: اإع�دُة َدمِج الأمواِل امْلَُنظَّ

لِع اأو العق�راِت اأو ال�ضرك�ِت.  يف ال�ضِّ
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 �س9  :  م� �لطريقة �ل�سرعية يف بيع �ضنفني من جن�س واحد خمتلفني؟

�س10 :  اإذا تع�قد �ضخ�ض�ن على مب�دلة ف�ضة بف�ضة ثم مل يتي�ضر لهم� التق�ب�س قبل التفرق، فم� العمل يف هذه احل�لة؟

�س11  :  لغ�ضيل الأموال اآث�ره ال�ضيئة على الفرد واملجتمع، اذكره� ب�إيج�ز.
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نة، فال بد اأن يتثبت الطالب من �سحة احلديث اأو كونه ح�سًنا، فال ي�سح اال�ستدالل  ب- ثبوت الدليل اإذا كان من ال�سُّ
باالأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة، وال ينبغي اأن ياأخذ كل حديث دون النظر يف ثبوته من عدمه.

ج- �سحة اال�ستدالل به يف امل�ساألة املبحوثة، فلي�س كل دليل ثابت ي�سح اال�ستدالل به يف امل�ساألة، بل ال بد من معرفة 

معنى الدليل واملراد به، ومدى انطباقه على امل�ساألة املراد بحثها.
7- االأمانة يف نقل  االأدلة ال�سرعية، ويف نقل كالم العلماء، ويف ن�سبة االأقوال اإليهم، مع توثيق هذه النقول من م�سادرها 

االأ�سلية ما اأمكن ذلك، اأو من مراجع متاأخرة اإذا مل يتي�سر امل�سدر االأ�سلي.

ثانًيا: اآداب متعلقة بكتابة البحث:
1- اأن تكون لغة البحث �سهلة وا�سحة.

2- ترتيب االأقوال واالأدلة، فيذكر القول االأول 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 االآيات القراآنية، وتخريج االأحاديث 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 البد اأن يكون من م�سدرها 
االأ�سلي ما اأمكن ذلك، اأو من مراجع متاأخرة اإذا مل يتي�سر امل�سدر االأ�سلي.

6- اإذا كان املنقول اآية من كتاب اهلل تعالى فيتاأكد من نقلها بالن�س، ثم يذكر ا�سم ال�سورة ورقم االآية )�سورة البقرة 
اآية 7(.

7- اإذا كان املنقول حديًثا عن النبي  فيتاأكد من لفظه، وينقل من م�سدره االأ�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 االإميان، باب كذا 17/1 رقم )57((، واإذا مل 
يكن الكتاب مرتًبا على االأبواب فيذكر اجلزء وال�سفحة ورقم احلديث اإن وجد، هكذا: )رواه اأحمد 19/2 )1105((.

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.

9- اإذا كان النقل باملعنى فانه ال يو�سع عالمة تن�سي�س واإمنا يو�سع يف الهام�س )احلا�سية( ا�سم الكتاب وقبله كلمة: 
انظر.
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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 االأ�سا�سية، وهي التي تذكر االأحاديث 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 االإمام اأحمد.       

10- �سنن البيهقي. 9- موطاأ االإمام مالك.       

ب ( املراجع املتاأخرة، وهي التي جتمع اأحاديث االأحكام عن النبي  من غري اإ�سناد، ومن اأهمها:

3-منتقى االأخبار. 2- بلوغ املرام من اأدلة االأحكام.    1- عمدة االأحكام. 

ج ( احلكم على االأحاديث.

ملعرفة احلكم على احلديث من حيث ال�سحة وال�سعف ميكن اال�ستفادة من كتب تخريج االأحاديث، ومن اأهمها:
1. ن�سب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية. للزيَلعي.

2. التخلي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري. البن حجر.
3. اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل. لالألباين.
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منوذج تو�ضيحي 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-
-اأ�سباب اختيار املو�سوع وبيان اأهميته.

-ذكر خطة البحث.
التمهيد:  يف تعريف �سجود ال�سكر و�سجود التالوة.
الباب الأول: �صجود التالوة، وفيه اأربعة ف�صول:  

 الف�سل االأول: 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: �صجود ال�صكر، وفيه ثالثة ف�صول:
 الف�سل االأول: 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�صوعات.

تو�ضيات عامة 
1- قد ال 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 وحت�سينه؛ وهم اأهل العلم  2- يح�سن بطالب العلم حني يكتب بحثا فقهيًّ
اأو االأ�ساتذة اأو الزمالء ونحوهم، وهذا يعطي البحث قوة، وميكن الطالب من ا�ستدراك ما قد يقع فيه من النق�س 

والهفوات.
3- ال 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 ال يجامله يف اإبداء ما قد يكون فيها من امللحوظات، ومدى �سالحيتها للن�سر من عدمه.
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5-جملة العدل ) ت�سدر من وزارة العدل بال�سعودية وتهتم بالدرا�سات الق�سائية (. 
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ثانيًا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ضاد
يتفرع عن هيئة كبار العلماء جلنة دائمة متفرغة يتم اختيار اأع�سائها من بني اأع�ساء هيئة كبار العلماء باأمر ملكي.

مهمتها
اإعداد البحوث وتهيئتها للمناق�سة من قبل الهيئة، واإ�سدار الفتاوى يف ال�سوؤون الفردية، وذلك باالإجابة عن اأ�سئلة امل�ستفتني 

يف �سوؤون العقائد والعبادات واملعامالت ال�سخ�سية.

ثالثًا: جممع الفقه الإ�ضالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�ضالمي

تاأ�س�س جممع الفقه االإ�سالمي الدويل تنفيذا للقرار ال�سادر عن موؤمتر القمة االإ�سالمي الثالث »دورة فل�سطني والقد�س« 
املنعقد يف مكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودية يف الفرتة من 19 – 22 ربيع االأول 1401هـ، وقد ت�سمن ما ياأتي:

»اإن�ساء جممع ي�سمى: )جممع الفقه االإ�سالمي الدويل(، يكون اأع�ساوؤه من الفقهاء والعلماء واملفكرين يف �ستى جماالت 
املعرفة الفقهية والثقافية والعلمية واالقت�سادية من خمتلف اأنحاء العامل االإ�سالمي لدرا�سة م�سكالت احلياة املعا�سرة 
النابعة من الرتاث االإ�سالمي واملنفتحة على تطور الفكر  اأ�سياًل فاعاًل بهدف تقدمي احللول  واالجتهاد فيها اجتهاًدا 

االإ�سالمي«.

مقر املجمع هو مدينة جدة )اململكة العربية ال�سعودية(، ويتم اختيار اأع�سائه وخربائه من بني اأف�سل العلماء واملفكرين 
يف العامل االإ�سالمي واالأقليات امل�سلمة يف الدول غري االإ�سالمية يف جميع فروع املعرفة )الفقه االإ�سالمي، العلوم، الطب، 

االقت�ساد، الثقافة،...اإلخ(. 

وقد انعقد املوؤمتر التاأ�سي�سي ملجمع الفقه االإ�سالمي الدويل يف مكة املكرمة فيما بني 26-28 من �سعبان 1403هـ )9-7 
اأ�سبح املجمع حقيقة واقعة بكونه اإحدى الهيئات املنبثقة عن منظمة  التاأ�سي�سي  من يونيو 1983م(، وبانعقاد املوؤمتر 

املوؤمتر االإ�سالمي. 

ويبلغ عدد الدول امل�ساركة باملجمع ثالث واأربعون دولة من بني �سبع وخم�سني دولة ممثلة بواحد اأو اأكرث من خرية علماء 
الفقه االإ�سالمي من اأبنائها، وي�ستعني املجمع بالعديد من اخلرباء املميزين يف جماالت املعرفة االإ�سالمية و�ستى املعارف 

والعلوم االأخرى.
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4- البحث املو�سوعي
ُيعدَّ البحث املو�سوعي من اأهم اأنواع البحث يف الربنامج، وذلك الأنه يتيح 
للم�ستخدم اإمكانية حتديد 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 

الآتية:

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 حتتها 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 باأكرث 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( ال تخلو 
البحث: ن�سي- فقهي-  نوع  كان  اأياًّ  بيانه  �سبق  كما  �سا�سة بحث  اأي  منه 
اأي نوع  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 االآتية:

كيف ت�ستخدم البحث املتعدد؟
زر  من  بداًل  ملتعدد(  )اإ�سافة  زر  على  انقر  املطلوب،  البحث  وبعد حتديد  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 حتتوي 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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