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يرسنا أن نضع بني أيديكم نسخة منقحة ومزيدة من قرارات جملس اإلفتاء 

والبحوث والدراسات اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلاشمية والذي يضم نخبًة من 

علامء األردن املشهود هلم بالعلم والصالح، وقد كانت هذه القرارات ثامر نقاشات 

اء املجلس وخرباء استعان هبم واستمع معمقة وبحوث ودراسات اطلع عليها أعض

إليهم إلصدار الفتاوى التي هتم املجتمع بشكل عام، باإلضافة للقضايا الفقهية 

املستجدة واملسائل التي تأيت من اجلهات الرسمية، حيث اشتملت عىل املستجدات 

وما الفقهية املالية املعارصة، والنوازل الطبية ومسائل العبادات واألحوال الشخصية، 

مجلس الكريم صاحب ـميع مناحي احلياة والتي يكون الـيستجد من نوازل يف ج

االختصاص يف اإلجابة عنها، وأما ما سواها فتفتي به دائرة اإلفتاء العام من خالل 

 املديريات واألقسام املختصة بالفتوى.

اة وقد سعى العلامء األجالء أعضاء جملس اإلفتاء إىل اتباع منهج يقوم عىل مراع

القواعد الكلية واملقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية ويرتكز عىل أصول وقواعد 

االجتهاد، وما يصلح من اجتهاد العلامء السابقني، مما يرتبط باألصل ويراعي حاجات 

ومتطلبات العرص، ويتفق مع املقاصد العامة والقواعد الكلية للرشيعة اإلسالمية، 

 تأويالت البعيدة.بعيدًا عن اآلراء املنحرفة وال

وهلذا اجتهدت دائرة اإلفتاء العام بعلامئها األفاضل يف مجع القرارات الصادرة 

سيس الدائرة يف كتاب أعن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية منذ ت
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واحد، ليكون مرجعًا للسادة العلامء وطلبة العلم الرشعي يف كل مكان مما هييء هلم 

ات والفتاوى بسهولة ويرس، فجاءت كل صفحة منها وثيقة مهمة الرجوع هلذه القرار

 متثل صفحة مرشقة من ثامر االجتهاد الفقهي والرشعي املعارص.

سائلني اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل متقباًل وأن يرزقنا اإلخالص يف النية 

وانتحال  والعمل، وأن يوفقنا ملا فيه خري اإلسالم واملسلمني بعيدًا عن حتريف الغالني

جزي أعضاء جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية الكرام، ـاملبطلني، وأن ي

 ومن قام عىل هذا العمل وساهم فيه خري اجلزاء، إنه سميع جميب الدعاء.

 واحلمد هلل رب العاملني

 املفتي العام 

 عبد الكريم اخلصاونة
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 ( 1) قرار رقم

 لو الرجل(حكم الرشع يف )فروغ اليد( أو )خ

 م28/1/1984 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

حكم املال الذي  ماو (،خلو الرجل)أو  (فروغ اليدـ)ما حكم الرشع يف ما يعرف ب

 أحكام الرشيعة هذا التعامل؟ يدفع يف مقابل ذلك، وهل تقر  

 اجلواب وباهلل التوفيق:

عث عليه الصالة والسالم إن اإلجارة تعامل جائز يف رشيعة اإلسالم، وقد ب

والناس يؤاجرون ويستأجرون فأقرهم عىل ذلك، ومن املعلوم أن اإلجارة عقد عىل 

 املنفعة بعوض وهو مال.

فاإلجارة يف حقيقتها رشاء منفعة، وجيوز عقد اإلجارة عىل املنافع املباحة وتصبح 

 ء يف هذا العقارالبقا قمنفعة العقار املستأَجر من حق املستأِجر، ويكون للمستأجر ح

الذي جرى عليه العقد، فقد جعل الرشع ملستأجر العقار حق البقاء والقرار فيه، فال 

 يملك أحد إخراجه منه، وهلذا احلق قيمة مالية رشعًا، وقد جرى العرف عىل ذلك.

 وإذا أخرج املستأجر من العقار دون أن حيصل عىل قيمة هذا احلق ال يتيرس له

 ري أن يدفع مبالغ طائلة مقابل احلصول عىل مثل هذا العقار.تأمني عقار آخر من غ

 خرج عن كونه جزءًا من األجرة التي يتفق عليها بني املتعاقدينـخلو ال يـوال
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املستأجر واملؤجر، ولذلك فإنه جيوز دفع اخللو من املستأجر لصاحب العقار عىل اعتبار 

أجر فيام بعد أن يبيع حقه يف هذه أنه جزء من األجرة، أي من قيمة املنفعة، وجيوز للمست

املنفعة ويأخذ اخللو ممن يرغب يف رشائها بسعر أقل أو أكثر من الذي دفعه لصاحب 

 العقار.

فإن الفقهاء جوزوا مثل هذا التعامل يف عقارات األوقاف يف  ،ومن ناحية ثانية

يل املستأجر العارش والتاسع والثامن اهلجري، وأفتوا بأنه ال حيق للمتويل أن خي القرن

 ما دام مستعدًا لدفع أجر املثل، وبذلك يكون الفقهاء قد أعطوا مستأجر عقارات

األوقاف حق البقاء فيها، وجوزوا االعتياض عنه باخللو، وقياسًا عىل عقارات األوقاف 

فإنه جيوز يف األمالك العادية ما دام أن القانون أعطى املستأجر حق البقاء فيها ولو انتهت 

 إنام ريوهذا التدب ،جارة، والقانون إنام جعل ذلك كتدبري تنييمي ملنع اجلور واليلممدة اإل

 ةجاء بعد استشارة أويل الرأي واخلربة، وال خيرج عن كونه تدبريًا شبيهًا بوضع التسعري

 عىل السلع التجارية، لئال يتالعب باألسعار.

 شبهة من شبهات فهي عملية جتارية بحتة تشتمل عىل بيع ورشاء بعيد عن أي

الربا أو احلرام وال إثم يف هذه احلال، ال عىل املالك وال عىل املستأجر ما دام قد تم العقد 

 بينهام بالرتايض، وال جيوز ألحدمها نقضه إال برضا اآلخر.

 (1)جملس اإلفتاء

 

 

                                           

 ( هكذا يف األصل دون تسمية أعضاء جملس اإلفتاء يومئٍذ.1)
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 ( 2) قرار رقم

 ُحكم التربع بقرنية العني

 م11/4/1984املوافق: ، هـ11/7/1404 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما حكم تربع املواطنني بقرنيات عيوهنم بعد الوفاة، لزرعها عند بعض املواطنني 

 كفيفي البرص؟

 اجلواب وباهلل التوفيق: 

قواعد الرشيعة اإلسالمية تبيح االستفادة من قرنيات عيون املوتى لزرعها يف 

 ضمن الرشوط اآلتية:  عيون كفيفي البرص أو املهددين بالعمى، وذلك

 التحقق من وفاة املتربع.ـ 

 أن يكون هناك ظنٌّ غالٌب لدى األطباء بنجاح عملية الزرع.ـ 

 أن يكون امليت قد تربع قبل موته بقرنيته، أو ريض الورثة بذلك.ـ 

 ومن األدلة الرشعية املؤيدة جلواز هذا األمر: 

فيه حفظ للنفوس التي جاءت إن نقل األعضاء من األموات إىل األحياء  أوالً:

 الرشيعة اإلسالمية بوجوب املحافية عليها.

ال شك أنَّ العمى أو فقد البرص رضر يلحق باإلنسان، ودفع هذا الرضر ثانياً:
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رضورة رشعية تبيح نقل قرنيات عيون األموات إىل عيون األحياء، وهذا يندرج حتت 

 ،«والرضورة تقدر بقدرها» ،«حيوراتالرضورات تبيح امل» القواعد املتفق عليها، مثل:

 «.ال ينكر ارتكاب أخف الرضرين»

إن أخذ قرنية امليت لزرعها يف عني إنسان حي الستعادة برصه ال ُيعدُّ ِمن  ثالثاً:

ها إهانة امليت، ـهي التي ُيقصد ب ملسو هيلع هللا ىلص هى عنها النبيـُمثلة؛ ألن املثلة التي نـقبيل ال

 واالستخفاف بشأنه، وانتهاك موته.

ا يف هذه احلالة فهي تكريم لإلنسان املتربع، حيث يفتح له باب األجر والثواب، أم

وتكريم لإلنسان احلي الذي استعاد برصه، وإعانة عىل التمتع بنعمة اهلل عليه بالبرص 

 وشكرها. 

وهلذا ذهب الفقهاء إىل جواز شق بطن األنثى احلامل التي ماتت، وذلك إلخراج 

ه، وكذلك جواز شق جوف امليت الذي ابتلع ماالً لغريه، وقد اجلنني الذي ُترجى حياتُ 

 ،«ْوىل من حفظ امليت عن املُثلةأإن حرمَة احلي وحفَظ نفسه » علل الفقهاء ذلك بقوهلم:

 . [22: ]فاطر ﴾ٺ ٺ ٿ     ٿ ٿ﴿قال تعاىل: 

ْنَزَل أ اهللنَّ إ» :ملسو هيلع هللا ىلص دعت الرشيعة اإلسالمية إىل التداوي، قال رسول اهلل رابعاً:

 َدَواًء، َفتََداَوْوا، َوال َتَداَوْوا بَِحَرامٍ 
ٍ
َواَء، َوَجَعَل لُِكلِّ َداء اَء َوالدَّ ، ونقل قرنيات (1)«الدَّ

  العيون من األموات إىل األحياء هو ِمن َقبيل التداوي واملعاجلة.

يدخل التربع بقرنيات العيون إىل اآلخرين املصابني بفقد البرص يف مفهوم  خامساً:
                                           

( من حديث أيب 3874رواه أبو داود، كتاب الطب، باب يف األدوية املكروهة، حديث رقم: )( 1)

« حتفة املحتاج» الدرداء ريض اهلل عنه. واختلف العلامء يف حكمه، فقال ابن امللقن: إسناده صحيح.

( وله شواهد مرفوعة 5/106)« املجموع» (. وقال النووي رمحه اهلل: إسناده فيه ضعف.2/9)

 «.التلخيص احلبري» وقوفة انيرها يفوم
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ة التي حثت الرشيعة اإلسالمية عىل بذهلا لآلخرين من ذوي احلاجات، وحاجة الصدق

من حاجته إىل الطعام والرشاب،  من حاجة الفقري إىل املال، وأشد   األعمى إىل البرص أشد  

َس »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل ْنيَا َنفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ ِمْن  َعنُْه ُكْرَبةً  اهللَمْن َنفَّ

 َ َ َعََل ُمْعَِّسٍ َيَّسَّ ْنيَا َواآلِخَرةِ، َوَمْن َسََتَ ُمْسلًًِم  اهللُكَرِب َيْوِم الِْقيَاَمِة، َوَمْن َيَّسَّ َعَليِْه يِف الدُّ

ُه  ْنيَا َواآْلِخَرةِ، و اهللَسََتَ  .(1)«ِخيهِ أيِف َعْوِن الَْعبِْد َما َكاَن الَْعبُْد يِف َعْوِن  اهلليِف الدُّ

 . تعاىل أعلمواهلل

 (2)جلنة اإلفتـاء

                                           

فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ( 1)

 (.2699)الذكر، حديث رقم: 

 ( هكذا يف األصل، من غري تسمية أعضاء جلنة اإلفتاء يومئٍذ.2)
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 ( 3) قرار رقم

 حكم التحكيم بني املتخاصمني

 م11/4/1984 هـ، املوافق:11/7/1404 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم التحكيم بني املتخاصمني؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 عىل جوازه رأى املجلس أن التحكيم جائز رشعًا بني املتخاصمني، وقد دل  

 الكتاب والسنة وعمل الصحابة الكرام.

ڇ ڇ ڇ  ڇ ﴿فقوله تعاىل يف شأن الزوجني املتنازعني:  ؛ا الكتابأم  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ        ژ ژ   ڑ ڑ کک ک   ک 

 التحكيم جائز حلل املنازعات وفصل عىل أن   ، فدل  [35: ]النساء ﴾گ گ گ

 اخلصومات، واإلصالح بني الزوجني.

قال له: )إن اهلل هو احلكم، فلم  ملسو هيلع هللا ىلص فام روى أبو رشيح أن رسول اهلل؛ أما السنة

تكنى أبا احلكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا يف يشء أتوين فحكمت بينهم فريض عيل 

رشيح، قال: فأنت أبو رشيح!!( : الفريقان، قال فام أحسن هذا، من أكرب ولدك؟ قال

ن  ملسو هيلع هللا ىلص التحكيم وأجازه حيث أقره الرسول أخرجه النسائي، فدل ذلك عىل أن النبي حسَّ

 بقوله يف احلديث: )ما أحسن هذا(.
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أنه قال: )من حكم بني اثنني تراضيًا به فلم يعدل بينهام  ملسو هيلع هللا ىلص وما روى عن النبي

 .(1)فهو ملعون(

وقد حصل التحكيم بني الصحابة، ولو كان غري جائز ما جلؤوا إىل التحكيم، فقد 

 ابيًا إىل رشيح قبل أن يوليه القضاء.روي أن عمر بن اخلطاب حاكم أعر

وروي أن عثامن بن عفان وطلحة حتاكام إىل جبري بن مطعم، ومل يكونوا قضاة بعد، 

 وقد نقل عنهم الرضا بالتحكيم، وكان ذلك عىل مسمع ومرأى من الصحابة األجالء.

م باألصول واإلجراءات الرشعية يف سامع القضية والسري  وجيب أن يلتزم املحكِّ

يها وإصدار احلكم حتقيقًا للعدل، فعليه أن يتيح الفرصة لكل واحد من املتخاصمني أن ف

يقول ما عنده، ويبدي حججه ويقدم بياناته عىل قوله، ويبدأ بسامع أقوال املدعي وبياناته 

ثم بسامع أقوال املدعي عليه، وعليه أن يستمع إىل شهادة الشهود إذا اقتىض األمر ذلك، 

يف جملس التحكيم، وال ييهر أي ميل نحو أحد منهم، ألن التحكيم وكل هذا يكون 

 صورة من صور القضاء، فيلتزم احلياد التام بينهم وعليه أن يسجل أقوال اخلصوم

 ،من موجب احلكم وحججهم وشهادة الشهود، وال جيوز أن يصدر حكمه قبل التحقق

القضية وجزئياهتا، ويتحرى  كاإلقرار أو البينة أو غري ذلك، وعليه أن يتحرى كل دقائق

 العدل حني إصدار حكمه.

وإذا ثبت أن الطرفني املتخاصمني الوارد ذكرمها يف سؤال السائل قد تصادقا أمام 

عىل نفسه بأنه مل يدع الشهود لسامع شهاداهتم  أقر  قد املحكم باملبلغ، وإذا ثبت أن املحكم 

بذلك كام هو وارد يف سؤال بحجة أن ذلك يطيل أمد القضية وال تسمح له اليروف 

                                           

ره ابن اجلوزي فقط دون أصحاب الكتب املسندة يف هذا احلديث ال أصل له هبذا اللفظ، وإنام ذك( 1)

 (:9/555)« البدر املنري» ( وقال عنه ابن امللقن يف2/384)« التحقيق يف أحاديث اخلالف» كتابه

 «.هذا احلديث ال يصلح لالحتجاج به»
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وإذا ثبت أنه مل يعقد جملساً  ،السائل، وإذا ثبت أنه أصدر حكمه ومل يشهد عليه يف املجلس

فإن حكمه مردود وغري صحيح، وبالتايل ال يكون  كله إلصدار احلكم، إذا ثبت ذلك

د ا أو عىل أي واحـوال ينفذ عليهم واجب التنفيذ من أي واحد من املتخاصمني، حكمه

ا ورد يف سؤال السائل، وهذا ـوبخاصة أنه أصدر حكمه باملراسلة كم ،منهام إال برضامها

 كله جيعل حكمه حمل التهمة والشكوك.

 واهلل تعاىل أعلم.

 (1)جلنة اإلفتاء

                                           

 ألعضاء جملس اإلفتاء يومئٍذ. ( هكذا يف األصل دون تسمية1)
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 ( 4) قرار رقم

 حكم اعتداء اليهود عَل األوقاف اإلسالمية

 م11/4/1984هـ، املوافق: 11/7/1404بتاريخ:

 ؤال يقول فيه صاحبه:ورد إلينا س

ات العدو اإلرسائييل يف ـه من قبل سلطـحكم مصادرتما و ؟ما حكم الوقف

 األرايض الفلسطينية املحتلة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

له حرمته  ،إن كل أرض أو عقار أو يشء جرى وقفه فإنه يعترب وقفًا إىل األبد

وقف وال صفة القداسة يف حال ويدخل يف نطاق املقدسات اإلسالمية، وال يفقد صفة ال

من األحوال، والعدوان ال خيرجه عن هذه الصفة، وال يزيل صفته عنه مهام طال أمد 

وذلك ترفضه رشيعة اإلسالم  ،ويكون يف احلقيقة عدوانًا عىل الدين وقدسيته ،العدوان

 كام ترفضه العهود واملواثيق بني الشعوب واألمم والدول. ،أوالً 

حكم  ملسو هيلع هللا ىلص ألن الرسول ،وقف التأبيد عىل اجلهة التي وقف عليهاوإنام كان حكم ال

وهلذا ال تزول صفة الوقف عنه ألي سبب  ،يف الوقف أنه ال يباع وال يوهب وال يورث

 من األسباب، وال يف أي ظرف من اليروف.

إن مصادرة األمالك والعقارات الوقفية اإلسالمية تأيت ضمن خطة صهيونية 

 ملسلمني وأمواهلم وهدم املنازل واألحياء والقرى وفرضتتلخص بمصادرة أمالك ا
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وهتدف هذه اخلطة إىل إفقار املسلمني  ،الرضائب الباهية التي تثقل كواهل املسلمني

 والتضييق عليهم حتى يضطروا إىل ترك بالدهم واهلجرة منها إىل اخلارج.

اريخ، إن العدوان طبيعة من طبائع اليهود، وسمة بارزة من سامهتم عرب الت

دوا عىل أنبياء اهلل فقتلوهم بغري حق، وعدوا عىل كتب اهلل فحرفوها، وعدوا تعافقد 

وعدوا عىل احلقائق التارخيية والدينية فشوهوها، وها هم  ،عىل أحكام اهلل فخالفوها

يعتدون عىل املقدسات واألوقاف اإلسالمية التي وقفت لوجه اهلل تبارك وتعاىل عىل 

 اإلحسان، وغري ذلك من األهداف اإلنسانية النبيلة، قال تعاىل:جهات الرب واخلري و

ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ﴿

 .[78: ]املائدة ﴾ڃ ڃ ڃ چ

إن استيالء السلطات اإلرسائيلية الصهيونية عىل أرض فلسطني عمل عدواين 

 حمض، وجريمة منكرة ضد اإلنسان واألرض واملقدسات، وليس للعدو الصهيوين حق  

وأوجب علينا ردع األعداء  ،االستيالء عليها، لذلك فقد أمرنا اهلل بإعداد القوة الرادعة يف

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ﴿قال تعاىل: 

 .[60: ]األنفال ﴾ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ

الفقهاء عىل أن العدو إذا احتل جزءًا من أرض اإلسالم أصبح اجلهاد  وقد نص  

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿فعوا العدوان، قال تعاىل: فرض عني عىل املسلمني حتى يد

 .[190: البقرة] ﴾ۈئ      ۈئ ېئېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی

 وهلذا فإن الطريق احلقيقي السرتجاع املقدسات وتطهريها، واسرتداد األرض،

وإنقاذ األهل من قيود األرس إنام هو اجلهاد يف سبيل اهلل الذي يقتلع هذا العدوان 

، وحتى تعود املنطقة ال تسمع فيها لغوًا وال تأثياًم جذوره ويغسل العار ويمحو الشنار من

 إال قيالً سالمًا سالمًا.
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وهذا ال يعني أن نسكت عىل عدوانه عىل املقدسات واألرايض الوقفية حتى يتم 

اجلهاد الرشعي، بل إن من الواجب الرشعي أن يتحرك العاملان العريب واإلسالمي عىل 

ائيل ونواياها العدوانية عىل املقدسات واألرايض الصعيد العاملي، لفضح إجراءات إرس

 الوقفية.

وال  ،وإن هذا امليدان جيب أن يلجه العرب واملسلمون إظهارًا للحق ودفعًا للباطل

ينبغي أن نكتفي باإليامن بحقنا عىل أنه حق مطلق، بل جيب أن ننقل احلقيقة املؤكدة إىل 

 قائمة عىل احلق والعدل.اآلخرين قاصدين إقناعهم بحقنا ووجهة نيرنا ال

وهلذا فمن واجب العلامء واملفكرين والسياسيني من هذه األمة أال يتقاعسوا عن 

 القيام بمهمة التحليل والتحذير والتوجيه، وأن يثابروا عىل العمل من أجل وحدة

الصف، ووحدة الكلمة ووحدة اهلدف، فإن العدو يستفيد من أحوال العرب واملسلمني 

رقتهم ونزاعاهتم وعدم اتفاقهم، وعليهم أال ييأسوا من اليروف القاسية وخالفاهتم وف

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿صفات الكافرين، قال تعاىل: من التي حتيط هبم، فإن اليأس 

بل جيب أن يكون األمل حليفهم يف كل اليروف حتى [ 87: ]يوسف ﴾ٿٿ ٿ

 يرى العامل أننا صادقون حني نتكلم وأننا جادون حني نقول.

 يتقدم جملس اإلفتاء يف اململكة األردنية اهلاشمية هبذه الفتوى الرشعيةوإنام 

للعاملني العريب واإلسالمي شعوبًا وحكومات بيانًا حلكم اهلل يف هذا املوضوع اخلطري، 

وتربئة لذمته أمام اهلل وأمام األجيال من املسلمني وكل من شهد الشهادتني وآمن باهلل 

 نعم الوكيل.رب العاملني، وحسبنا اهلل و

 واهلل تعاىل أعلم.

 (1)جملس اإلفتاء

                                           

 ء جملس اإلفتاء يومئٍذ.( هكذا يف األصل دون تسمية ألعضا1)
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 ( 5) قرار رقم

 حكم الرشيعة يف التلقيح الصناعي

 م24/7/1984هـ املوافق: 25/10/1404 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم الرشيعة يف التلقيح الصناعي؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

ک ک       ک ﴿يف رصيح كتابه، قال تعاىل:  لقد كرم اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان

ومن متام هذا التكريم اهتامم الرشيعة اإلسالمية بصيانة األنساب  ،[70: ]اإلرساء ﴾گ

وسالمتها واملحافية عىل أبوة اآلباء وأمومة األمهات، وبنوة األبناء باالنتساب الفطري 

املجتمع وعالقات  الصحيح، وحرصه عىل العفاف والفضيلة يف بناء األرسة وتكوين

األرسة وصالهتم ببعض، كام كان من متام تكريم اهلل لإلنسان أن جعل الزواج الرشعي 

 هو الطريق الفطري لتكوين األرسة وإنجاب األوالد، وحرم الزنا ملا فيه من تضييع

األنساب وقطع األرحام وإهدار األعراض والكرامات وضياع العواطف اإلنسانية، قال 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ﴿سبحانه: 

 .[1: ]النساء ﴾ٺ        ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ

 ه العييم وفضله العميم عىل عباده، هذا هو الطريقـفكان ذلك كله من إنعام
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وهذه هي بعض مقاصد الرشيعة ، الفطري الذي رشعه اهلل إلنجاب األوالد ذكورًا وإناثاً 

 من حكمة الزواج.

 د ذكرًا أو أنثى خيلقه اهلل من علوق وتالقح احليوان املنوي من الزوجوالول

 ى   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿بالبويضة من الزوجة يف الرحم، قال سبحانه: 

فيخرج الولد إىل احلياة وقد نسب إىل أبيه نسبة  ،[2: ]اإلنسان ﴾  وئ ۇئ  ۇئ

ة واألخوات حقيقية رشعية صحيحة، فيكتسب العالقة الفطرية مع األبوين ومع األخو

وال ينسب إىل عنرص  ،ومع مجيع أويل رمحه، وال يكون يف هذه احلالة عنرصًا غريبًا عنهم

 .[5: ]األحزاب ﴾ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ﴿غريب كذلك، قال سبحانه: 

 ڳ ڳ  ڳ ڱ ﴿يه، قال تعاىل: ـرض أن يدعى اإلنسان إىل أبـوف

ن ادعى إىل غري : )مملسو هيلع هللا ىلصوورد يف احلديث النبوي الرشيف قوله [ 5: ]األحزاب ﴾ڱ ڱ

وقوله أيضًا: )ومن ادعى عىل غري أبيه أو  ،أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام(

انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهلل منه يوم القيامة 

وأبو داود  عدالً وال رصفًا( أي فدية وال توبة، روى احلديث األول: البخاري ومسلم

 وابن ماجه، روى احلديث الثاين البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي.

 والتلقيح الصناعي ال خيلو من أن يكون بامء الزوج أو أن يكون بامء غري ماء

الزوج، فإذا كان التلقيح بامء الزوج ولقحت به زوجته فإنه مباح للرضورة إذا اقتضت 

برشوط وقواعد تضمن سالمة األنساب، إذ جيب االحتياط  ظروف الزوجية اللجوء إليه

 الشديد يف حفظ هذه البويضة، ومن يقوم هبذه العمليات حتى ال ختتلط بغريها من

البويضات امللقحة ألن التهاون يف حفيها واخلطأ فيها يؤدي إىل آثار يف غاية اخلطورة عىل 

 اإلنسان واألرحام واألعراض.
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ة شديدة أيضًا عىل من يقوم هبا، وجيب كذلك أن تتم وجيب أن تكون هناك رقاب

 هذه العمليات عىل أيدي أطباء ثقات عدول. 

ويف هذه احلالة ال يتناىف هذا األمر مع مقاصد الرشيعة وال مع أحكامها، وهو من 

 األمور املباحة عىل هذا الوجه.

اطعًا وال شبهة يف وإذا كان التلقيح الصناعي بامء غري ماء الزوج فإنه حمرم حترياًم ق

هذا التحريم، وهو كالزنا املقنع، إذ به ختتلط األنساب، وتضيع نعمة املصاهرة وروابط 

ەئ ەئ  وئ وئ ﴿النسب التي هي ثمرة طيبة من ثمرات الزواج الرشعي، قال تعاىل: 

واحلقيقة أن التلقيح بني  ،[54: ]الفرقان ﴾ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ

وذلك بإقحام ماء غريب عىل امرأة ال  ،عىل األنساب غري الزوجني تزوير للواقع وتزوير

وقد رفض اإلسالم هذا  ،توجد صلة الزوجية املرشوعة بينهام وبني صاحب ذلك اللقاح

التزوير رفضًا باتًا ووضع له حدًا حاساًم حينام حرم التبني الذي يدعي اإلنسان فيه إىل غري 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ کک ک  ک گ گ ﴿أبيه، قال تعاىل: 

 .[4: ]األحزاب ﴾  گ گ

والتلقيح الصناعي بني غري الزوجني أخطر بكثري من التبني، وأشد خطورة عىل 

عالقات األرسة وعىل األنساب، وفيه ما فيه من مصادمة ملقاصد الرشيعة من ترشيع 

 الزواج، وفيه فتح لكثري من الرشور واآلثام التي جيب احليطة منها وسد أبواهبا.

ملا حدث وحيدث يف الغرب من تفتيت ألوارص األرسة  وللمسلمني عية وعربة

وعالقاهتا، مع العلم أن األرسة هي اللبنة األساسية يف بناء املجتمع، وتعريضها للشكوك 

وعدم الثقة يف انتساب األبناء لآلباء يعرض املجتمع كله للهدم والتفكك بفقدان الرابطة 

والشقي من ال يتعظ إال بنفسه، ومن مل  ،التي تربط الولد بأبيه، والعاقل من وعظ بغريه
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تنفعه التجارب رضته، فإن الغرب يف حالة يائسة من جراء ما يعانيه من حتطيم الروابط 

 .تعاىل األرسية، فال ينبغي أن تأثر فينا موجات االنحراف والبعد عن رشيعة اهلل

 عم علينا.التقيد بأحكام اهلل والعمل بام فيها والتزام حدودها من أكرب الن وإن  

 واهلل تعاىل أعلم.

 (1)جملس اإلفتاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 ( هكذا يف األصل دون تسمية ألعضاء جملس اإلفتاء يومئٍذ.1)
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 ( 6) قرار رقم

 إدارة وتنمية أموال األيتام

 م23/3/1985هـ، املوافق: 1408/ رجب بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم دفع زكاة أموال األيتام املودعة يف مؤسسة تنمية أموال األيتام؟

  يق:اجلواب وباهلل التوف

 قرر جملس اإلفتاء ما ييل:

الزكاة واجبة يف أموال القارصين ومن يف حكمهم عند توافر رشوط الزكاة ـ 1

 املقررة رشعًا.

 ،الشأن يف األحكام الرشعية أن تطبق عىل مجيع املسلمني وفق القواعد الرشعيةـ 2

رى من فال جيوز أن يسن قانون يقرص فيه تطبيق األحكام الرشعية عىل فئة دون أخ

 املسلمني وتعفى منه فئات أخرى.

هذا ترى اللجنة أن يبحث هذا املوضوع يف إطار يف قانون شامل للزكاة ـول

ا أن قانون ـسيم ال ،يطبق عىل مجيع املسلمني حتى يشمل الرشكات واملؤسسات

 2/82املعدل بالقانون املؤقت رقم  1978لسنة  3صندوق الزكاة املؤقت رقم 

ألمة املوقر قريبًا بإذن اهلل، وتأمل اللجنة من املجلس الكريم سيعرض عىل جملس ا
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  أن يويل موضوع تطبيق الزكاة ركن اإلسالم الثالث بشكل شامل كل رعاية واهتامم.

 واهلل تعاىل أعلم.

 (1)رئيس جملس اإلفتاء

 قايض القضاة/ حممد حميالن

                                           

 ( هكذا يف األصل دون ذكر ألعضاء جملس اإلفتاء اآلخرين.1)
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 ( 7) قرار رقم

 حكم والية املرتد

 م14/7/1986 افق:هـ، املو8/11/1406 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل االرتداد عن اإلسالم يفقد رب األرسة األهلية أم ال؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

اتفق مجيع األعضاء عىل أن املرتد ال يعترب أهاًل للوالية عىل أبنائه املسلمني ما دام 

 وذلك ملا ييل: ،مرتداً 

 .[141: ]النساء ﴾ڄ ڄ ڃ  ڦ ڦ   ڄ ڄ﴿قول اهلل تعاىل: ـ 1

 يف املادة الثانية منه عىل: أن اإلسالم هو دين الدولة الرسمي. ن الدستور ينص  أـ 2

 يستحق القتل رشعًا ما مل يعد لإلسالم، ولذا يعامل يف موضوع أن املرتد  ـ 3

 األرسة معاملة امليت.

اق األرسة كام وهلذا خيرج هو من نط ،ن املرتد خرج من األرسة املسلمة بردتهأـ 4

 خيرج امليت.

فبصدور حكم القايض الرشعي بردة طوين سليم خليل والتفريق بينه  ،وبناًء عليه

وبني زوجته املسلمة فاطمة أمحد سعيد العجو ليس هناك مانع رشعي من إعطائها دفرت 
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عائلة باسمها وتسجيل أوالدها القارصين الذكور واإلناث املسلمني معها باعتبارها 

لة عن هذه األرسة، عىل أن يذكر يف دفرت العائلة الذي سيمنح لفاطمة املذكورة املسؤو

 نسب أوالدها إىل أبيهم ويذكر أنه قد ارتد عن اإلسالم.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 قايض القضاة/ حممد حميالن

 املفتي العام

 نائب رئيس جملس اإلفتاء

 يميعز الدين اخلطيب التم

 القضــــاة ســــلًمند. نــــو  
 

ـــيالي  ـــد الك ـــراهيم زي  د. إب
 

 د. ياســــــــني درادكــــــــه
 

ــــي  ــــيم الرحم ــــد احلل  د. عب
 

ـــــ ـــــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

ــــــــا  ـــــــطفـ الزرقـ  مص
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 ( 8) قرار رقم

 مرياث القاتل

 م7/12/1986هـ، املوافق:6/4/1407بتاريخ 

 ال يقول فيه صاحبه:ؤورد إلينا س

 ه؟ما حكم مرياث من قتل مورثُ 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

قرر املجلس أن القاتل كان قتله لزوجه قتاًل غري مبني عىل سبب مرشوع للقتل 

 الذي ال يمنع من املرياث.

وهذا هو مذهب احلنفية الذي  ،وقرر أن هذه احلالة ال يرث فيها هذا القاتل

لقاتل بغري وكذلك مذهب سائر األئمة بأن ا ،يوجب قانون األحوال الشخصية العمل به

قىض أن ال  ملسو هيلع هللا ىلصملا روي أن النبي  ،سواًء قتله عمدًا أم خطأ ،حق ال يرث من املقتول شيئاً 

 .(1): )ليس للقاتل يشء(ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  ،مرياث للقاتل

 واهلل تعاىل أعلم.

                                           

( من حديث 4564( رواه أبو داود يف السنن، كتاب الديات، باب دية األعضاء، حديث رقم )1)

(: مرسل جيد 1/219« )السنن الكربى»ي يف بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البيهقاعمرو 

 يقوى بغريه.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 قايض القضاة/ حممد حميالن

 املفتي العام 

 نائب رئيس جملس اإلفتاء 

 ين اخلطيب التميميعز الد

 د. نــــو  ســــلًمن القضــــاة
 

ــــد الكــــيالي  ــــراهيم زي  د. إب
 

ـــــد د.  ـــــروعب ـــــا  عم  الفت
 

 د. عبـــــد احللـــــيم الرحمـــــي 
 

ـــــــــا ـــــــــطفـ الزرق  مص
 

ــــــ  ــــــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

ــــد ــــادي د. عب ــــالم العب  الس
 

 د. حممـــود العـــواطا الرفـــاعي 
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 ( 9) قرار رقم

 حكم تعديالت عَل قانون سندات املقارضة

 م29/1/1987هـ، املوافق: 29/5/1407 يخ:بتار

 وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما حكم إجراء تعديالت عىل قانون سندات املقارضة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 م والتعديالت1981( لسنة 10بعد استعراض مواد القانون املؤقت رقم )

 اء ما ييل:طاملقرتحة والتداول فيها قرر جملس اإلفت

 م17/1/1978هـ املوافق 8/2/1398قرار جلنة اإلفتاء الصادر بتاريخ  تأكيد أـ 

بشأن مرشوع قانون سندات املقارضة وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الرشيعة 

 اإلسالمية.

 م17/1/1978هـ املوافق 8/2/1398تأكيد قرار جلنة اإلفتاء الصادر بتاريخ  بـ 

سمية لسندات املقارضة الواجب بخصوص جواز كفالة احلكومة تسديد القيمة اإل

إطفاؤها الكامل يف املواعيد املقررة باعتبار أن احلكومة طرف ثالث وأن للحكومة بام هلا 

من والية عامة أن ترعى شؤون املواطنني وهلا أن تشجع أي فريق عىل القيام بام يعود عىل 

 املجموع باخلري واملصلحة.
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( لسنة 10ة عرشة من القانون املؤقت رقم )وقد الحظ املجلس أن املادة الثاني ج ـ

م قد أضافت بعد النص عىل أن احلكومة تكفل تسديد قيمة سندات املقارضة 1981

االسمية الواجب إطفاؤها بالكامل يف املواعيد املقررة أن املبالغ التي تدفعها احلكومة يف 

طفاء الكامل هذه احلالة تصبح قرضًا للمرشوع وبدون فائدة مستحق الوفاء فور اإل

 وهذا يعني أن احلكومة التي قبل مبدأ كفالتها لتسديد القيمة االسمية ،للسندات

للسندات عىل أساس أهنا طرف ثالث مل تعد طرفًا ثالثًا وأن الذي حتمل التسديد هو 

املرشوع نفسه، كل ما يف األمر أنه قام باالقرتاض من احلكومة لعدم توافر السيولة لديه 

وهذا يف الواقع كفالة لعدم اخلسارة أعطيت  ،ة االسمية املطلوب تسديدهالتغطية القيم

لصاحب املال من املضارب يف عقد املضاربة، وهذا أمر خيالف القواعد املقررة لعقد 

 املضاربة يف الفقه اإلسالمي.

لذا يرى جملس اإلفتاء رضورة اإلبقاء عىل كفالة احلكومة عىل أساس أهنا طرف 

وضعها يف هذه الكفالة عىل هذا األساس ليقبل من الناحية الرشعية عدم ثالث واستمرار 

النص يف سندات املقارضة عىل حتميل املكتتبني ما يصيبهم من خسارة كام هو وارد يف 

 نص جلنة اإلفتاء يف القرار املشار إليه.

ومن هنا يرى املجلس رضورة الوقوف باملادة الثانية عرشة عند كلمة املواعيد 

والواقع أن املشاريع الوقفية واملشاريع التي تقوم هبا البلديات  ،ررة وحذف الباقياملق

واملؤسسات ذات االستقالل املايل واإلداري التي ستستفيد منه هذه الكفالة هي من 

املشاريع احليوية التي تعود عىل األمة باخلري والنفع والرفاه مما حترص الدولة عىل إقامته 

قيقًا للتنمية االقتصادية واالجتامعية، وبوجود ضامنات كافية تضمن والتشجيع عليها حت

 حسن سريها وسالمة اإلرشاف عليها.

فليس يف كفالة احلكومة تسديد قيمة أصل هذه السندات يف مواعيد اإلطفاء 
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املقررة أي رضر أو إضاعة للامل العام إنام هو استخدام إجيايب له يف حاالت نادرة ويف 

 ة.ظروف استثنائي

وقد اطلع املجلس عىل التعديالت املقرتحة يف املذكرة املرفقة بكتاب سامحة  د ـ

وال يامنع  ،ورأى أن التعديالت املقرتحة ال تعارض األحكام الرشعية املقررة ،الوزير

 املجلس يف إدخاهلا عىل القانون املؤقت.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 قايض القضاة /حممد حميالن

 العام املفتي

 نائب رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي

ـــيالي ـــد الك ـــراهيم زي  د. إب
 

ــــي  ــــيم الرحم ــــد احلل  د. عب
 

ــــو  ســــلًمن القضــــاة  د. ن
 

ـــــ  ـــــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

ــــد ــــرو د. عب ــــا  عم  الفت
 

ــاعي  ــواطا الرف ــود الع  د. حمم
 

 مصــــــطفـ الزرقــــــــــا
 

 الســـالم العبـــاديعبـــد د.  
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 ( 10) قرار رقم

 احلكم بإسالم األوالد تبعًا ألحد األبوين

 م22/6/1988هـ، املوافق: 8/11/1408 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 م(1979ما حكم الرشع فيام ييل: حصل املواطن )س( عىل دفرت عائلة عام )

أنه  باعتبار أن ديانته املسيحية، أبَرز املذكور حجة إسالٍم صادرٍة من املحكمة الرشعية

م، وطلب 16/9/1987م(. حرض املذكور بتاريخ 1971اعتنق الديانة اإلسالمية عام )

تغيري ديانته يف السجل املدين ودفرت العائلة من املسيحية إىل اإلسالم، استنادًا حلجة 

 اإلسالم املشار إليها يف البند السابق.

ذه احلجة، وحصل عىل قام أمني السجل بتغيري ديانة املذكور إىل اإلسالم استنادًا هل

 دفرت عائلة بدل تالف، باعتبار أن ديانته اإلسالم.

 م( من السيدة )ص( لدى كنيسة الروم الكاثوليك.1974تزوج املذكور عام )

حرض أوالده )أ، ب، ج( طالبني اإلبقاء عىل ديانتهم املسيحية يف السجل املدين 

 مجيعا تتجاوز الثامنة عرشة. ودفرت العائلة والبطاقة الشخصية لكل منهم، وأعامرهم

فام هو رأيكم يف بقاء هؤالء األوالد عىل الديانة املسيحية، علاًم بأهنم كانوا قارصين 

 م(؟1971عند اعتناق والدهم اإلسالم عام )
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 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن األوالد املذكورين يف السؤال ُيعتربون مسلمني بإسالم والدهم 

لوا مسلمني لدى املذكور؛ أل هنم كانوا قارصين عند إسالمه، وكان الواجب أن يسجَّ

 ةـة اإلسالميـة بعد إسالم والدهم، عماًل بأحكام الرشيعـة املختصـالدوائر الرسمي

والقوانني األردنية املرعية؛ ألن القارص يتبع دين والده املسلم، كام هو منصوٌص عليه عند 

 فقهاء اإلسالم.

ُه أما فيام يتعلق  بطلبهم إبقاء تسجيلهم مسيحيني بعد بلوغهم: فهذا أمٌر ال ُتِقرُّ

َل لدينه يعترب مرتدًا رشعًا، ال ُيعرتف له بالدين الذي  أحكام الرشيعة اإلسالمية؛ ألن املبدِّ

 ارتدَّ إليه.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 قايض القضاة/ حممد حميالن

ـــــي العـــــام ل  لمملكـــــةاملفت
  

ــي ــب التميم ــدين اخلطي ــز ال  ع
 

 مفتي القـوات املسـلحة األردنيـة 
  

 د. نـــــو  عـــــا ســـــلًمن
 

ــــادي ــــالم العب ــــد الس  د. عب
 

ــــد الكــــيالي  ــــراهيم زي  د. إب
 

ــــــ ــــــود الس  رطاويـد. حمم
 

 د. ياســـــــــني درادكـــــــــه 
 

ــــا ــــطفـ الزرق ــــيخ مص  الش
 

ـــــي  ـــــرحيم الرحم ـــــد ال  عب
 

 حممـــــــــود الرفـــــــــاعي
  

ــــــا  عمــــــرو  ــــــد الفت  عب
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 ( 11) رقمقرار 

 متـ حيكم بموت اإلنسان؟ 

 م22/6/1988املوافق: ، هـ8/11/1408 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

هل موت الدماغ وتوقف القلب والتنفس بالنسبة للمريض يعترب موتًا؟ ما احلكم 

 الرشعي يف ذلك؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

قد مات وترتتب مجيع األحكام رأى املجلس ما ييل: يعترب رشعًا أن الشخص 

 املقررة رشعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العالمتني اآلتيتني:

إذا توقف قلبُه وتنفُسه توقفًا تاماً، وَحَكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة  ـ1

 فيه.

إذا تعطَّلت مجيُع وظائف دماغه تعطاًل هنائيًا، وأخذ دماغه يف التحلل، وَحَكم  ـ2

األطباء املختصون اخلرباء بأن هذا التعطل ال رجعة فيه، وال عربة حينئذ بكون أعضاء 

 آليًا بفعل أجهزة اإلنعاش املركبة.  امليت كالقلب ال يزال يعمل عمالً 

ويف هذه احلالة )الثانية( يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة عىل الشخص، وال 
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 عد االستيثاق والتأكد من األمور التالية:حيكم األطباء باملوت يف هذه احلالة إال ب

 توافر مجيع رشوط تشخيص موت الدماغ. ـ1

 استبعاد األسباب األخرى للغيبوبة. ـ2

 غياب مجيع منعكسات جذع الدماغ. ـ3

 زمة طبيًا إلثبات وقف التنفس.ال  القيام بجميع الفحوصات ال ـ4

 السكون الكهربائي يف ختطيط الدماغ. ـ5

 وص طبية الزمة للتأكد من موت الدماغ.إجراء أي فح ـ6

زمة هلذه ال  أن تتم هذه الفحوص يف مستشفى مؤهل، تتوافر فيه اإلمكانات ال ـ7

 الفحوص.

ونيرًا ملا هلذا املوضوع من أمهيٍة رشعيٍة، وقانونيٍة، وطبيٍة، وأخالقيٍة، واجتامعيٍة، 

يقل عدد أعضائها عن فإن احلكم بموت الدماغ جيب أن يتم من جلنة طبية خمتصة، ال 

يكون ألحد منهم أي عالقة باملوضوع ُتورث شبهًة، وأن تقوم اللجنة بإعادة  ال  ثالثة، وأ

 الفحوصات السابقة بعد فرتة كافية من الفحوص األوىل، يقررها األطباء املختصون

 للتأكد من إثبات اكتامل مجيع الرشوط املذكورة آنفاً.

ة املختصة املذكورة هي ساعة وفاة الشخص يف وتعترب ساعة توقيع اللجنة الطبي

 حق األمور التي ترتبط بتاريخ الوفاة. 

ويؤكد املجلس رضورة إصدار قانون ملعاجلة هذا األمر، لضامن تنفيذ الرشوط 

 الواردة يف هذه الفتوى، واختاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني هلا. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 لس اإلفتاء رئيس جم

 قايض القضاة/ حممد حميالن

ـــــــــــام ـــــــــــي الع  املفت
  

ــي ــب التميم ــدين اخلطي ــز ال  ع

 

 األردنيـة املسـلحةمفتي القوات  
 

ــو   ــدكتور ن  القضــاة ســلًمنال
 

 )أحتفظ عىل ما جاء يف وصف  

 العالمة الثانية وأرى أن يعترب 

 دامت فيه أمارة حياة( حياً ما

ـــــــيالي ـــــــراهيم الك  د. إب
 

ــــد الســــال  ــــاديد. عب  م العب
 

ــــــ ــــــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

 الشــــيخ ســــعيد احل ــــاوي 
 

ــــــــة ــــــــني درادك  د. ياس
 

ـــاء  ـــطفـ الزرق ـــتاص مص  األس
 

 د.عبـــــد احللـــــيم الرحمـــــي

  

ــود   ــواطاد. حمم ــاعي الع  الرف
 

 )أحتفظ عىل البند الثاين فقط

 إن بقي أثر للحياة(
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 ( 12) قرار رقم

 (1)تقدير الدية الرشعية بالعملة األردنية

 م23/6/1988هـ، املوافق:9/11/1408خ:بتاري

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما مقدار الدية الرشعية بالعملة األردنية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 إن جملس اإلفتاء يف اململكة األردنية اهلاشمية قد بحث موضوع تقدير الدية

جتهدين يف هذا املوضوع وما الرشعية بالعملة األردنية وبعد النير يف أقوال العلامء امل

 استندوا إليه من أدلة رشعية والنير فيام تغري من أحوال الناس تبني للمجلس ما ييل:

األصل أن مقدار الدية الرشعية مائة من اإلبل ختتلف أسناهنا باختالف أنواع ـ 1

كان  القتل من حيث كونه عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، وما ورد من تقديرها بغري اإلبل إنام

يراعى فيه قيمة اإلبل، ويدل عىل ذلك ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب 

كان يقوم دية اخلطأ عىل أهل القرى أربعامئة دينار أو  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبيه عن جده أن رسول اهلل 

عدهلا من الورق ويقومها عىل أثامن اإلبل إذا غلت رفع يف قيمتها وإذا هاجت رخصا 

                                           

 .19/12/1992( بتاريخ 26( جرى عىل هذا القرار تعديل، انير قرار رقم )1)
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ما بني أربعامئة دينار إىل ثامنامئة دينار أو  ملسو هيلع هللا ىلصلغت عىل عهد رسول اهلل نقص من قيمتها، وب

عىل أهل البقر مائتي بقرة  ملسو هيلع هللا ىلصعدهلا من الورق: ثامنية آالف درهم قال: وقىض رسول اهلل 

: )العقل مرياث بني ورثة ملسو هيلع هللا ىلصومن كانت دية عقله يف الشياه فألفا شاة، وقال رسول اهلل 

لعصبة... احلديث( سنن أيب داود باب دية األعضاء رقم القتيل عىل قرابتهم فام فضل فل

( 43و 8/42( وسنن النسائي )ج495ص 1ط 2( وطبعة مصطفى احللبي )ج4564)

 يف القسامة باب كم دية شبه العمد.

 ة العيمى منـة بني الغالبيـوال املتداولـد من األمـل مل تعـنيرًا إىل أن اإلبـ 2

قدير أثامهنا بالعملة املتداولة اتباعًا يف التقدير لسنة املسلمني، فإن املجلس يرى وجوب ت

، إذ قدرها بالذهب والفضة )العملة املتداولة يومئذ( عىل أهل القرى، ألن ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

اإلبل قليلة فيام بينهم كام جاء يف احلديث املذكور أعاله، وألن تقديرها بالعملة املتداولة 

 بني الناس أسهل عند األداء.

سؤال أهل اخلربة عن قيمة مائة من اإلبل يف البالد اإلسالمية املجاورة  وبعدـ 3

التي تتوافر فيها اإلبل تبني أنه يعادل عرشة آالف دينار أردين، وقد اطمأن املجلس إىل 

هذا التقدير، ألنه موافق ملا قدرت به الدية يف بلدان إسالمية جماورة، وبناء عىل ذلك قرر 

  القتل اخلطأ عرشة آالف دينار أردين.املجلس أن دية النفس يف

يؤكد املجلس أن دية اخلطأ وشبه العمد تكون عىل عاقلة القاتل، وأما دية ـ 4

 العمد فيتحملها القاتل.

ا ـغلظ ديتهم ملسو هيلع هللا ىلصتغلظ دية العمد وشبه العمد بمقدار الثلث، ألن رسول اهلل ـ 5

 ة ـعادل ثلث الديـظ يذا التغليـن حيث أوصافها، ورأى الفقهاء أن هـل مـيف اإلب

 األصلية.
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ال جتب دية للمقتول عمدًا إذا اقتص من قاتله، إذ ال جيمع رشعًا بني الدية ـ 6

 والقصاص.

إذا اشرتك مجاعة يف القتل وأدت أعامهلم مجيعًا إىل وقوع القتل فإن كل واحد ـ 7

سؤولية معروفة منهم يتحمل من الدية بنسبة مشاركته يف املسؤولية عن القتل إذا كانت امل

حمددة، فإن مل يمكن حتديد مقدار املسؤولية لكل منهم أو لبعضهم، فإن الدية تكون بينهم 

 بالتساوي، ويستوي يف ذلك العمد وشبه العمد واخلطأ.

إذا صدر من املقتول خطأ أو تقصري له تأثري يف حصول وفاته يسقط من ديته ـ  8

 بنسبة أثر فعله يف وقوع القتل.

الدية واحدًا كان أو متعددًا أن يتنازل عن حصته من الدية، فإن اهلل  ملستحقـ 9

 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿تبارك وتعاىل قد حث املسلمني مجيعًا عىل العفو، فقال: 

، وليس ألحد أن يتنازل عن حق القارصين وال يعترب تنازله عن حقهم نافذا [237]البقرة: 

 عليهم.

 ها أحكام الرتكات الرشعية.تدخل الدية يف تركة املقتول وجتري عليـ 10

إذا وقعت جناية عىل امرأة حامل فأسقطت جنينًا ميتًا بسبب ذلك فديته غرة ـ 11

تعدل نصف عرش الدية )مخسامئة دينار( أما إذا سقط بسبب ذلك حيًا، ثم مات بسبب 

 اجلناية فديته كاملة.

 سيدنا حممد هذا واهلل ويل التوفيق واهلادي إىل أقوم طريق، وصىل اهلل وسلم عىل

 وعىل آله وصحبه وسلم.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 قايض القضاة/ حممد حميالن

 املفتي العام  

 نائب رئيس جملس اإلفتاء

 الدين اخلطيب التميمي عز

 د. إبــراهيم زيــد الكــيالي
 

ـــي  ـــيم الرحم ـــد احلل  د. عب
 

 د. نو  عـا سـلًمن القضـاة
 

ــــود  ــــ د. حمم  َّسطاويـال
 

 د. عبــــد الفتــــا  عمــــرو
 

 د. حممود العـواطا الرفـاعي 
 

 مصـــــطفـ الزرقـــــــــا
 

 د. عبـــد الســـالم العبـــادي 
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 ( 13) قرار رقم

 نبوة آدم عليه السالم 

 م14/2/1989هـ، املوافق: 8/7/1409 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 الم، وفيمن ينكرها؟ما احلكم الرشعي يف نبوة سيدنا آدم عليه الس

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن نبوة آدم عليه الصالة والسالم يدل عليها الكتاب والسنة؛ 

رف الرشع: رجٌل ُأوحي إليه من اهلل تعاىل برشع، وهذا منطبق عىل ـألن النبي يف عُ 

ڑ ڑ ک ک ک ﴿عاىل: ـآدم عليه السالم، بدليل اآليات القرآنية، مثل قوله ت

ٿ ٹ  ﴿عاىل: ـ، وقوله ت[33]آل عمران:  ﴾گ       گ گ گ ڳ ک

ۇ ۇ ۆ ﴿عاىل: ـ. وقوله ت[115: طه] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿عاىل: ـوقوله ت، [122]طه:  ﴾ۆ ۈ ۈ

 .[36]النحل: 

فسرية البرشية قبل نوح عليه السالم كانت يف حاجة إىل ُهًدى رباينٍّ وإرشاد إهلي، 

 م عليه السالم إىل أبنائه.وهو ما محله آد

ح بنبوته كام رصحت بنبوة غريه من ـ فاآليات القرآنية املتحدثة عن آدم  وإن مل ُترصِّ
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فقد دلت داللًة قويًة عىل نبوته، وقد نص  مجهور املفرسين عىل أن آدَم نبيٌّ من ـ األنبياء 

 .األنبياء، فاإلقرار بنبوته من أساسيات التصور اإلسالمي ومسلَّامته

 ات النبوة آلدم عليه الصالة والسالم عىل األحاديثـكام اعتمد علامؤنا يف إثب

 نَّ أ»النبوية، ومن أبرزها احلديث الصحيح املروي عن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه: 

 .(1) «َنَعمْ : َقاَل ؟ آَدمُ  َكانَ  َنبِيٌّ أ !اهلل َرُسوَل  َيا: َقاَل  َرُجالً 

ال  ـ رى نبوة آدم ثابتًة باألدلة الرشعية الكافية إلثباهتاوإن كان يـ ثم إن املجلس 

حيكم بكفر من مل ير هذه األدلة كافية، عماًل بالقاعدة التي تقيض بأن تكفري املسلم 

حيكم به إال بدليل قاطع، واألدلة التي أوردها املجلس بشأن نبوة آدم ُتوجب احلكَم  ال

 بفسق خُمالفها ال بكفره.

 بحث مثل هذا األمر يف هذا الوقت العصيب، واملرحلة واملجلس يؤكد أن

التارخيية من حياة األمة اإلسالمية التي تواجه الشدائد واملحن واعتداء املعتدين عليها أمٌر 

 ال ينبغي أن ُيثار بني املسلمني، وال ينبغي أن ُتستنزف فيه جهود العلامء وتضيع فيها

كلمة املسلمني، وإضعاف صفوفهم، وشغلهم  حتى ال تؤدي إىل تفريق أوقاهتم الثمينة،

 عن قضاياهم األساسية.

 واهلل تعاىل أعلم.

                                           

(، واحلاكم يف 7545« )املعجم الكبري»(، والطرباين يف 14/69( رواه ابن حبان يف صحيحه )1)

خرجاه، وقال ـمل ي( وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم و2/288« )مستدركـال»

جممع »هيثمي: رجاله رجال الصحيح. ـعىل رشط مسلم. وقال ال«: التلخيص»الذهبي يف 

« عمدة التفسري»(. وقال الشيخ أمحد شاكر: صحيح عىل رشط مسلم. 1/201« )الزوائد

(1/104). 
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 حممد حميالن/ قايض القضاة

 املفتي العام 

 نائب رئيس جملس اإلفتاء

 الدين اخلطيب التميمي عز

ـــــــ ـــــــود ال  َّسطاويـحمم
 

ــــادي  ــــد الســــالم العب  د. عب
 

ــلًمن ا ــا س ــو  ع ــاةد. ن  لقض
 

 الشــيخ أ ــد مصــطفـ القضــاة 
 

ــــــــه ــــــــني درادك  د. ياس
 

 وعبــــــد الفتــــــا  عمــــــر 
  

 احللــــيم الرحمــــيعبــــد د. 
 

ـــــــــا  ــــــــطفـ الزرقـ  مص
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 ( 14) قرار رقم

 إجراء تعديل عَل مواد مرشوع قانون األوقاف

 م3/9/1989هـ، املوافق: 3/2/1410 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 م(؟1989د مرشوع قانون األوقاف لسنة )أرجو احلكم عىل موا

 اجلواب وباهلل التوفيق:

نير جملس اإلفتاء يف مرشوع قانون األوقاف، واألسباب املوجهة له، يف عدد من 

 اجللسات، وتتبع جوانب هذا املرشوع ذات العالقة باألحكام الرشعية.

 وقد رأى املجلس ما ييل:

 عىل النحو التايل: (، لتصبح الفقرة )أ(9ة )تعديل الفقرتني )أ( و)ج( من املاد أوالً:

 :من املجلس يتألف ـأ 

 رئيساً        الوزير

 عضواً       األمني العام

 عضواً      العام للمملكة املفتي

 عضواً     مفتي القوات املسلحة األردنية

 عضواً     عميد كلية الرشيعة باجلامعة األردنية
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 عضواً    وال األيتاماملدير العام ملؤسسة أدارة وتنمية أم

 عضواً      ممثل عن دائرة قايض القضاة 

 عضواً      ممثل عن وزارة الداخلية

 عضواً      ممثل عن وزارة البلدية

 عضواً     ممثل عن وزارة األشغال العامة

 أعضاء  ثالثة أشخاص من املهتمني بالشؤون اإلسالمية

 وتصبح الفقرة )ج( عىل النحو التايل:

 األعضاء الثالثة بقرار من جملس الوزراء، بناء عىل تنسيب الوزير، يتم تعيني ب ـ

 ملدة سنتني، قابلة للتجديد.

 ويأيت هذا التعديل املقرتح لتشكيل املجلس ملا ييل: 

 رضورة االهتامم بدعم املجلس بعدد من املختصني يف األمور الرشعية؛ ألن

يف غاية األمهية، وتتعلق بعدد الوظائف املسندة للمجلس، والصالحيات التي يامرسها 

 من اجلوانب الرشعية.

لذا أقرتح إضافة كل من املفتي العام، ومفتي القوات املسلحة األردنية، وعميد 

 كلية الرشيعة باجلامعة األردنية إىل املجلس.

رضورة االهتامم باستثامر األرايض الوقفية، لذا أضيف مدير عام مؤسسة إدارة 

، باعتبار املؤسسة جهة متويلية عامة، ينص قانوهنا عىل أهنا تستثمر وتنمية أموال األيتام

أموال األيتام وفق أحكام الرشيعة، مما يتيح جماالً كبريًا للتعاون يف استثامر األرايض 

 الوقفية.
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 (، لتصبح كالتايل:10إىل الفقرة )ى( من املادة )« غري الربوية» تضاف كلمة :ثانياً 

 «.املالية غري الربوية التي حتفظ أموال األوقاف تعني املصارف والرشكات»

باعتبارها واردة يف القانون احلايل وفق آخر تعديل « غري الربوية» وأضيفت كلمة

أقره جملس األمة، باإلضافة إىل أن أموال األوقاف جيب أن تبتعد عن الربا لالعتبارات 

 الرشعية الواضحة يف هذا املجال.

ل املادة ) :ثالثاً   ُيمنع ترتيب أحكار جديدة بجميع» ( بحيث تصبح:16ُتعدَّ

 عوضا عن النص الوارد يف املرشوع، وذلك:« صورها عىل أرايض األوقاف

 ألنه ربام يلتبس عىل منفذ القانون، فيفهم من النص الوارد يف املرشوع إلغاء

 ءاألحكار القائمة، ومنع ترتيب أحكار جديدة، والنص املقرتح يرفع اللبس؛ ألن إلغا

 االت فسخ عقدـجته نصوص القانون املدين التي بينت حـاألحكار القائمة قد عال

( متى يصح التحكري، وكيف 1250التحكري، وحاالت إهناء احلكر بعد أن بينت املادة )

يتم، فهو ال يصح إال لرضورة أو مصلحة حمققة للوقف، وال يتم إال بأذن من املحكمة 

 رة التسجيل.املخولة، ويسجل بعد ذلك يف دائ

 ( منه احلاالت التي جيوز فيها إهناء عقد التحكري، وهي:1259وبينت املادة )

 .متتالية سنوات ثالث مدة السنوية األجرة املحتكر يدفع مل إذا ـأ 

 األرض، تعمري نحو عليه، جيب بام القيام يف جسيم إمهال املحتكر ِمن وقع إذا ـب 

 .املختصة حكمةامل من بحكم احلالتني يف الفسخ ويتم

 ( احلاالت التي ينتهي هبا حق احلكر، وهي: 1260وبينت املادة )

 حلول األجل املحدد له. ـأ 
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إذا َطَلَب مجيُع  ال  قبل حلول األجل إذا مات املحتكر قبل أن يبني أو يغرس، إ ـ ب

 الورثة بقاء احلكر، ويشرتط هلذه احلالة إذن املُتويلِّ بذلك.

إذا استبدل املوقوف املحكر، ونزعت ملكيته للمصلحة قبل حلول األجل،  ـ ج

 العامة، ويف هذه احلالة جيب مراعاة ما للمحتكِر من حقوق.

 كان سواءـ  الوقف العقار أن النبوي، احلديث نص إىل استناداً  فقًها، املقرر من د ـ

 وال ورث،يُ  وال ُيوهب، وال ُيبتاع، ال ـ ومزروعاً  مغروساً  أو مبنيًا، أو خالية، أرضاً 

بل يبقى عىل حكم ملك اهلل تعاىل، أي: ملكا عامًا، ليستغل استغالالً، وتنفق  ُيرهن،

 ثمرته يف اجلهة املوقوف عليها.

 أن لوحظ األوىل املذهبية الفقهية العصور يف ثم دهرًا، احلال هذه استمرت هـ ـ

 له التابعة الوقف يف ليسو هلا، غلة ال جامدة، اخلالية املوقوفة األرايض من كثرًيا أو بعًضا

 يباع، ال الوقف ولكن للبيع، مرغوبة وهي واستغالهلا، رهاـلتعمي تكفي فائضة غلة

 بالتحكري، ويراد به إنشاء حق قرار عليها دائم سمي )حكرًا(، سميت طريقة فابتكرت

مع بقاء عينها وقفًا، وخالصته أن تؤجر األرض إجارة ملدة طويلة، أو ملدٍة تتجدد سنة 

 سنة بصورة دائمة بأجرة تتألف من مبلغني: ف

املبلغ األول كبري، يقارب قيمة األرض، يأخذه جانب الوقف، ويستغله برشاء ـ 

 عقار ذي غلة، وهذا املبلغ يدفعه املستحكِر مرة واحدة.

املبلغ الثاين ضئيل، أشبه بأجر رمزي يدفع سنويًا لبقاء األرض مملوكة للوقف ـ 

 ملكيتها للمستأجر بتقادم الزمن.ومأجورة، كيال تدعي 

وهبذا التحكري يصبح للمستحكِر حق البناء عىل األرض مع حق البقاء ما دام ـ  و

يدفع األجر السنوي بام يعادل أجر املثل، إذا األرض ال تزال رقبتها للوقف، فإذا غال 
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قسط سعرها وأجرها عام دفع فيها مقدما جيب حينئذ أن يزيد األجر السنوي الرمزي امل

حلفظ حق الوقف، وحق البقاء هذا دون أن جيوز نزع األرض من املستحكر مربرًا بأن 

عقار الوقف معد لإلجيار بصورة دائمة، وال جيوز للمتويل سكناه، ويف العقارات غري 

املستحكرة استقرت فتوى الفقهاء عىل أن املستأجر إذا كان يدفع أجر املثل يف كل سنة 

ر، ال جيوز للمتويل إخالئه واإلجيار لغريه، فحق البقاء يف احلكر بحسبها إذا غلت األجو

 خيرج هذا التخريج ما دام املستحكر يدفع أجر املثل السنوي.

 ويبدو أن حق احلكر هو أقدم حقوق القرار العينية التي أنشئت عىل العقارات

 م عنهـ( تكل261املوقوفة، وقرر الفقهاء أحكامها، بدليل أن اإلمام اخلصاف )ت 

 احلكر يف كتابه )أحكام األوقاف( وهو من الطبقة العليا من فقهاء احلنفية.

وعليه فال جيوز إهناء عقد احلكر بناء عىل رغبة أحد الطرفني مراعاة ملصلحة  ـز 

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿وحقوق الطرف اآلخر املتعلقة به، لقوله تعاىل: 

َر ـ، وقول(1)ُروطِِهم(ـُش  ُمْسِلُموَن ِعندَ ـ: )الملسو هيلع هللا ىلص، ولقول النبي [1]املائدة:  ه: )ال رَضَ

ار(  ؛ إذ هلا ما يربرها رشًعا.مع مراعاة حاالت الفسخ واإلهناء املبينة آنفاً  ،(2)َوال رِضَ

إن تصفية احلقوق من األحكار القائمة عىل أرايض األوقاف له حماذير يف اليروف 

ت فيها امللكية احلارضة؛ ألن رقبة هذه العقارات املوقوفة هي أوقاف مسجلة، حفي

                                           

حلديث ( أجر السمرسة، وا14( علقه البخاري بصيغة اجلزم يف صحيحه، كتاب اإلجارة، باب رقم )1)

ـ وإن كان الواحد منها ضعيفًا ـ مروي عن مجاعة من الصحابة. قال ابن تيمية: هذه األسانيد 

 (، وحسنه ابن امللقن يف29/147)« جمموع الفتاوى» فاجتامعها من طرق يشد بعضها بعضا.

 .(2/69)« خالصة البدر املنري»

قه ما يرض بجاره، حديث رقم: باب من بنى يف ح( رواه ابن ماجه يف السنن، كتاب األحكام، 2)

 .(502)ص« األذكار» (، حسنه النووي يف2340)
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اإلسالمية يف فلسطني من التسلط اليهودي بقدر اإلمكان، وليس من املصلحة اآلن قطع 

قاباًل لالنتقال إىل أي جهة كانت،  عالقة الوقف هبا لقاء عوٍض ضئيٍل، وصريورهتا ملكاً 

وال سيام إذا الحينا أن ُمزية االحتفاظ بالرقبة جلهة الوقف هي أن صاحب حق القرار إذا 

 مات ال عن وارث تعود األرض وما عليها إىل جهة الوقف.

ال جيوز الوقف إال عىل جهة برٍّ ال تنقطع » ( التي نصها:23حتذف املادة ) رابعاً:

 وذلك لألسباب التالية: ،«ابتداء

( من املرشوع منع إنشاء ما يسمى بالوقف الذري، 23يتبني من داللة املادة ) ـ1

وصحابته رضوان اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصي والذري مرشوع منذ عهد النبي مع أن الوقف بنوعيه اخلري

يف ذلك العهد، بل كانت  عليهم، ومل يكن التفريق بني الوقف اخلريي والذري معروفاً 

 األوقاف معروفة بالصدقات، وتشمل نوعيها املعروفني اليوم: باخلريي والذري.

موزعًا بني  ـ عدهالذي يعترب أساسًا ملا جاء بـ وقد كان وقف عمر ريض اهلل عنه 

جهات الربِّ وذوي القربى، وكذلك فإن كبار الصحابة: مثل أيب بكر، وعثامن، وعيل، 

وسعد بن أيب وقاص، وعمرو بن العاص، وقفوا دورهم وأراضيهم وأمواهلم يف أماكن 

خمتلفة عىل أوالدهم، وكان ذلك عىل مرأى ومسمع من الصحابة، ومل ينكر ذلك أحد 

 ا منهم عىل مرشوعية هذا الوقف.منهم، فيكون إمجاعً 

 رة يف وقف كبار الصحابة عىلـاًرا كثيـآث (1)«افـاإلسع» د أورد صاحبـوق

 أوالدهم، ومنها األثر اآليت: 

، عن إسامعيل بن أيب حكيم قال: شهدت عمر بن ةقال: حدثني ابن أيب سرب

                                           

 هـ( واسم كتابه:922( هو برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابليس احلنفي، املتوىف سنة )1)

 .«اإلسعاف يف أحكام األوقاف»
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ال يورث، العزيز ورجل خياصم إليه يف عقار حبس )وقف( ال يباع وال يوهب و عبد

فقال: يا أمري املؤمنني! كيف جتوز الصدقة ملن ال يأيت ومل َيْدِر أيكون أم ال؟ فقال عمر 

ريض اهلل عنه: أردت أمًرا عيياًم. فقال: يا أمري املؤمنني! إن أبا بكر وعمر كانا يقوالن: ال 

 جتوز الصدقة وال حتل حتى ُتقبض.

هم الذين حبسوا العقار واألرضني  قال عمر بن عبد العزيز: الذين قضوا بام تقول

عىل أوالد أوالدهم: عمر وعثامن وزيد بن ثابت، فإياك والطعن عىل َمن سلفك، واهلل ما 

 أحب أن ـي قلت ما قلت وأن يل مجيع ما تطلع عليه الشمس أو تغرب.

 فقال: يا أمري املؤمنني! إنه مل يكن يل به علم.

َومَل تسمْع قول أام مىض من سلفك، فقال عمر: استغفر ربك، وإياك والرأي في

: احبس أصله وسبل ثمره، ملسو هيلع هللا ىلص: إن يل ماالً أحبه. فقال ملسو هيلع هللا ىلصعمر ريض اهلل عنه للنبي 

ففعل. فلقد رأيت عبد اهلل بن عبيد اهلل ييل صدقة عمر وأنا باملدينة واٍل عليها، فريسل إلينا 

 .(1)من ثمرته

ي كام حدث يف بعض ال يوجد يف األردن مشكالت ناجتة عن الوقف الذُّ  ـ2 رِّ

ي، مع أن عدداً  رِّ من العلامء يف تلك  الدول العربية واإلسالمية التي ألغت هذا الوقف الذُّ

 الدول قد عارض هذا اإللغاء بشدة بحجج قوية، ملخالفته ألحكام الرشيعة.

ي كان بسبب انحراف  رِّ واملشكالت التي بررت هبا تلك الدول إلغاء الوقف الذُّ

فهم عن اجلادة املستقيمة التي رسمها اإلسالم، وتعود إىل سوء إدارة الوقف، الناس بأوقا

ي، وإنام بوضع ترتيبات  رِّ وسوء املتولني عليه، وهذا ال يعاَلج بمنع إنشاء الوقف الذُّ

 إدارية صحيحة مدروسة للتولية واإلدارة وحماسبة املتولِّني.

                                           

فقيه احلنفي ( الطبعة اهلندية. عن كتاب ال5)ص« اإلسعاف»( نقله برهان الدين الطرابليس يف 1)

اف»بكر أمحد بن عمرو الشيباين املشهور بـ أبو  «.اخلص 
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ية ثم آلت إىل إن كثرًيا من األوقاف اخلريية القائمة كانت ع ـ3 ند إنشائها أوقافًا ُذرِّ

أوقاف خريية فيام بعد ذلك؛ ألنه يشرتط يف مجيع األحوال أن ينتهي الوقف إىل جهة برٍّ ال 

ي تأثرٌي كبرٌي عىل إنشاء الوقف  رِّ تنقطع، مهام كان نوعه ابتداء، ففي منع إنشاء الوقف الذُّ

ت عليه ا  لرشيعة اإلسالمية. اخلريي، وهذا حيد من عمل اخلري الذي حض 

وهلذا ُيكتفى بام جاء يف الفصل الثالث من الباب الثاين من القانون املدين املؤقت 

(، تاريخ 2645م(، املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم: )1976(، لسنة )43رقم )

 م(.1/8/1976)

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 النقايض القضاة/ حممد حمي

 املفتي العام 

 عز الدين اخلطيب التميمي

ــــــــه ــــــــني درادك  د. ياس
  

ــي  ــيم الرحم ــد احلل ــدكتور عب  ال
  

ــــادي ــــد الســــالم العب  د. عب
 

 الشـــيخ مصـــطفـ الزرقـــاء 
 

 الشـــــيخ راتـــــب ال ـــــاهر
 

 الشــيخ عبــد احللــيم الرحمــي 
  

ــاة ــلًمن القض ــا س ــو  ع  د. ن
 

ـــاة  ـــطفـ القض ـــد مص  د. أ 
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 ( 15) قرار رقم

 الرشعي يف دفع الزكاة احلكم 

 لدعم االنتفاضة يف فلسطني 

 م7/3/1990هـ، املوافق: 10/8/1410 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم دفع أموال الزكاة لدعم االنتفاضة يف فلسطني؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

عتبار أهنم جيوز دفع أموال الزكاة لدعم انتفاضة األهل يف األرض املحتلة، عىل ا

 يقاومون استيالء الكفار عىل األرض املباركة، ويدافعون عن املقدسات واحلرمات

الذي أجاز الفقهاء دفعه  ،«يف سبيل اهلل» واألعراض، وهم هبذه احلالة يأخذون من سهم

، الوارد [60]التوبة:  ﴾ھ ھ ے﴿للمجاهدين واملرابطني، أخذًا من قوله تعاىل: 

ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڻ ﴿يف اآلية الكريمة: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   

 .[60]التوبة:  ﴾ۆ

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 حممد حميالن/ قايض القضاة

 املفتي العام 

 عز الدين اخلطيب التميمي

 د. أ ـــد مصـــطفـ القضـــاة
 

ـــيالي  ـــد الك ـــراهيم زي  د. إب
 

 د. أ ـــــد حممـــــد هليـــــل
 

ــــــــطفـ ا  ــــــــامص  لزرق
 

ــَل ســلًمن القضــاة ــو  ع  د. ن
 

 الســـالم العبـــاديعبـــد د.  
 

ـــــــــاهر ـــــــــب ال   رات
 

ـــــيم الرحمـــــي  ـــــد احلل  عب
 

 هـاسني درادكـد. ي
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 ( 16) قرار رقم

 املرياث بسبب الوالء والعتق

 م20/8/1990هـ، املوافق: 29/1/1411 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ة املكرمة، وكان أبوه )ع( عتيق )و(، وتويف ومل السيد )س( تويف هذا العام يف مك

 يرتك ورثه إال )د( ومل يرتك تركة.

 ما حكم )د( ابن العتيق، هل يبقى عتيقًا كوالده أم أصبح بعتق األب حرًا؟

ولقد تويف )س( هذا وترك زوجة، وترك وصية، وعليه ديون، وله أموال منقولة 

فها، وليس له وارث خالف من ذكر، فال وغري منقولة، يف البنوك، ويف الرشكات وخال

عصبة له، وال أوالد، وال إخوان، وهل يصل يشء من الرتكة إىل ورثة املعتق األول، وملن 

منهم إن صح ذلك، والسؤال هنا: من يرث )س( املتوىف هذا، وكيف توزع الرتكة بعد 

 سداد الديون، وتطبيق نص الوصية ألفعال اخلري؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

ال إرث للمعتق يف هذه احلالة، ويكون إرث الزوجة ربع الرتكة، والباقي لبيت 

 (7جزء )« الرشح الكبري» و« املغني» املال؛ ألن أم ابن املعتق حرة أصاًل، كام جاء يف

ومن كان أحد أبويه » ( من الكتاب نفسه:247(، وكام ورد يف الصفحة )243صفحة )

ين حرٌّ األصل فال والء عل  «.يهاحلرَّ
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 ومتشيًا مع القانون األردين والذي جيرى عليه العمل، فإنَّ َتركة )س( تأخذ

 ( من قانون األحوال181الزوجة منها الربع فرضًا، والباقي ردًا، استنادًا إىل املادة )

الشخصية، حيث أوجبت رد باقي الرتكة عىل أحد الزوجني إذا مل يوجد للمتوىف عصبة 

 أو ذوو أرحام.

 اىل أعلم.واهلل تع

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 قايض القضاة/ حممد حميالن

 املفتي العام

 عز الدين اخلطيب التميمي

ـــــــه ـــــــني درادك  د. ياس
 

ـــيالي  ـــد الك ـــراهيم زي  د. إب
 

 حمد هليــل ـمد مـد. أح



55 

 ( 17) قرار رقم

 حكم استثًمر أموال األيتام 

 يف سندات التنمية وأصونات اخلزينة

 م20/8/1990هـ، املوافق: 29/1/1411 :بتاريخ

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم الرشعي يف موضوع استثامر أموال األيتام يف سندات التنمية وأذونات 

 اخلزينة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 قرر املجلس حرمة ذلك بسبب كونه قرًضا بفائدة، مرفقًا صورة عن اإلجابة

  مصطفى الزرقا هبذا اخلصوص.املقدمة من األستاذ 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء 

 رئيس جملس اإلفتاء 

 قايض القضاة/ حممد حميالن

 املفتي العام

 عـز الدين اخلطيب التميمي

 د. إبــراهيم زيــد الكــيالي
 

ـــان  ـــراهيم خش ـــيخ إب  الش
 

ــــل ــــد هلي  د. أ ــــد حمم
  

ـــد  ـــي د. عب ـــيم الرحم  احلل
 

 د. ياسني درادكه
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 ( 18) رقم قرار

 حكم ن ام املضاربة اإلسالمية للتكافل االجتًمعي

 م27/11/1990هـ، املوافق: 10/5/1411 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما احلكم الرشعي يف نيام املضاربة اإلسالمية للتكافل االجتامعي واالستثامر 

 حلامية أرباب العمل ومحاية الرهن ومحاية الطالب؟

 وباهلل التوفيق: اجلواب

تدارس املجلس النيام املذكور بجميع فروعه يف عدة جلسات، وبعد مناقشات 

مستفيضة له وملتعلقاته اخلاصة بحامية أرباب العمل ومحاية الرهن ومحاية الطالب، مل جيد 

املجلس فيها ما يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، لذا يقرر املجلس إجازهتا كام 

  وردت.

  تعاىل أعلم.واهلل

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 قايض القضاة/ حممد حميالن

 املفتي العام

 عـز الدين اخلطيب التميمي

ــــاهر ــــب ال  ــــيخ رات  الش
 

ـــــــه  ـــــــني درادك  د. ياس
 

ـــادي ـــالم العب ـــد الس  د. عب
 

ــــــــان  ـــــــراهيم خشــ  إب
 

ــــل ــــد هلي ــــد حمم  د. أ 
 

ـــيالي  ـــد الك ـــراهيم زي  د. إب
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 ( 19) قرار رقم

 مريكي قرار جملس الكون رس األ حول

 «إرسائيل»ـالقايض ب عل القدس عاصمة ل

  .والصالة والسالم عىل رسوله األمني حممد وآله ،احلمد هلل

 ،وبعد

الذي ينص عىل اعتبار  ،(106) :ىل قرار جملس الشيوخ األمريكي رقمإشارة فباإل

 بقى كذلك.جيب أن تأهنا و« إرسائيل» مدينة القدس املوحدة عاصمة لدولة

سالمي بقرار جملس الكونجرس األمريكي الذي يعلن ضم فقد فوجئ العامل اإل

ذ إردنية اهلاشمية فتاء يف اململكة األن جملس اإلإو ،«إرسائيل» حتت سلطة ةالقدس موحد

َ نسان، واملبادئ التي بَ ستنكاره الشديد هلذا القرار الذي يتناىف مع حقوق اإلايعلن  هبا  رشَّ

 رض واملقدسات ودور العبادة.الل األغ التي حترم اليلم والعدوان واستأنبياء اهلل

ا عىل ا صارًخ مريكي القايض بضم القدس يشكل عدوانً ن قرار الكونجرس األإ

ا يف اليلم والعدوان الذي رض، وتعترب الواليات املتحدة رشيكً عقيدة كل مسلم يف األ

ن قرار الكونجرس يتناىف مع العقائد إرضنا املحتلة فلسطني، وأ يف« إرسائيل» :متارسه

نبياء واملرسلني، وهو ، خاتم األملسو هيلع هللا ىلصسالم حممد والقيم التي برش هبا أنبياء اهلل ورسول اإل

ىل قيام الساعة، بالعدالة والرمحة إا والوارث لرساالهتم مجيعً  ،نبياءرث األإاألمني عىل 

 ا.ديان مجيعً احرتام األو
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حيافظ عليها  ،يف جزء من عقيدة كل مسلمومن اجلدير بالذكر أن القدس الرش

 سباب التالية:لأل ،كام حيافظ عىل دينه

رض أقىص بعقيدة املسلمني باعتبارها ترتبط القدس الرشيف ومسجدها األ ـ1

 ا ملعراجه.ومنطلقً  ،ملسو هيلع هللا ىلصمرسى لنبيه  ،رضرساء واملعراج التي اختارها من بني بقاع األاإل

 ،ليها يف صلواهتم قبل اهلجرةإيتوجه املسلمون وألهنا القبلة األوىل التي كان  ـ2

 ا.ملدة ثامنية عرش شهرً  ،ثم يف املدينة املنورة ،وهم يف مكة املكرمة

امتثاالً  ،ليها الرحالإ شدُ وألن مسجدها األقىص أحد املساجد الثالثة التي تُ  ـ3

َحاُل  ُتَشدُّ  اَل : )ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ُسولِ  َوَمْسِجدِ  احْلََراِم، ِجدِ املَْْس  َمَساِجدَ  َثةِ اَل ثَ  ىَل إ إالَّ  الرِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

 .(1)(ْقىَص األ َوَمْسِجدِ 

 ،عن فضيلة السكنى يف بيت املقدس وما حوهلا ملسو هيلع هللا ىلصخربنا به رسول اهلل أوملا  ـ4

تِي ِمنْ  َطائَِفةٌ  َتَزاُل  ال): ملسو هيلع هللا ىلصال ق ِهمْ ، َظاِهِرينَ  َحقِّ ـالْ  َعىَل  أُمَّ ُهمْ  اَل  ،َقاِهِرينَ  َلَعُدوِّ  َمنْ  َيرُضُّ

 !اهلل َرُسوَل  َيا :َقاُلوا ؛َكَذلَِك  َوُهمْ  اهلل ْمرُ أ َيْأتِيَُهمْ  َحتَّى ،ألَْواءَ  ِمنْ  َصاهَبُمْ أ َما الَّ إ َخاَلَفُهمْ 

 .(2)(ْقِدسِ امل َبيِْت  ْكنَاِف أو ،ْقِدسِ امل بَيِْت ب :َقاَل  ؟ُهمْ  ْينَ أو

يف اخلليفة ومنذ أن استلم مفاتيح القدس الرشـ وكان املسلمون عرب التاريخ  ـ5

 نالذي ،عىل فلسطني والقدس الرشيف األمناءَ  ـ الراشد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
                                           

( رواه البخاري، كتاب فضل الصالة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، حديث 1)

(، ومسلم، كتاب احلج، باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، حديث 1189رقم: )

 .(1397رقم: )

(: 2/823)« مسند عمر» ( من حديث أيب أمامة، وقال الطربي يف5/269)« املسند» ( رواه أمحد يف2)

(: رجاله ثقات. وقال حمققو املسند 7/291)« جممع الزوائد» إسناده صحيح. وقال اهليثمي يف

بإرشاف الشيخ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح لغريه دون قوله: )قالوا يا رسول اهلل 

 لخ(.إ هم.. وأين



59 

وال تزال كنيسة القيامة يف القدس  ،خرى حرية العقيدة والعبادةديان األهل األحفيوا أل

سالم ورعايته لدور تشهد لعدالة اإل ،خرى قائمة عرب العصورالرشيف والكنائس األ

 وال يناهلم ظلم. ،ذىأال يمسهم  ،هاهلأالعبادة و

 املحتلة لفلسطني والقدس« يةلاإلرسائي» ن العدوان الذي قامت به السلطاتإو ـ6

 ،وقافهأومصادرة الكثري من  ،باحلفريات ،قىصواملسجد األ ،وعىل دور العبادة ،الرشيف

رجال واالعتداء عىل ال ،دم بعضهاهو ،رايض والعقاراتومصادرة األ ،كوقف املغاربة

 عيم شاهد عىل انتهاكهم حلقوقأل ملطالبتهم بحريتهم ،طفال والنساء والشيوخواأل

 نسانية. نسان واحلرمات اإلاإل

 علم. أواهلل تعاىل 

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 قايض القضاة/ حممد حميالن

 املفتي العام

 نائب رئيس جملس اإلفتاء

 عز الدين اخلطيب التميمي

 القضـــاة ـــد مصـــطفـ أ
 

ـــياليد. إ  ـــد الك ـــراهيم زي  ب
 

ــــــــمصـــــــطفـ الزرق  اـ
 

ــــيخ   ــــاهرالش ــــب ال   رات
 

 نـــــو  عـــــا ســـــلًمند. 
 

ـــــــد.   ـــــــني درادك  هياس
 

ـــاديد.  ـــالم العب ـــد الس  عب
 

 بــــد احللــــيم الرحمــــيد. ع 
 

 لـــمد هليـحد. أ
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 ( 20) قرار رقم

 حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

 م21/1/1991هـ، املوافق: 6/7/1411 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم الرشعي يف خنق ذكور فراخ الدجاج بسبب كلفة تربيتها العالية يف 

 مزارع الدجاج؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 رأى املجلس أن هذا العمل حرام رشًعا لألسباب اآلتية:

: ملسو هيلع هللا ىلص إنه تعذيب للحيوانات، وقد حرم اهلل تعاىل تعذيبها، قال رسول اهلل ـ1

ةٍ  يِف  النَّارَ  ةٌ أاْمرَ  َدَخَلِت ) ْ و ُتْطِعْمَها، َفَلمْ  َرَبَطْتَها، ِهرَّ  ِخَشاشِ  ِمنْ  َتْأُكُل  َتَدْعَها مَل

 .(1)(ْرضِ األ

: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول اهلل إنه قتل حيوان مأكول لغري قصد األكل، وهذا حرام أيضاً  ـ2

                                           

بدء اخللق، باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم، حديث رقم: ( رواه البخاري، كتاب 1)

( من حديث 2242(، ورواه مسلم، كتاب السالم، باب حتريم قتل اهلرة، حديث رقم: )3318)

 عبد اهلل بن عمر.
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 َيا قِيَل  اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  َعنَْها َوَجلَّ  زَّ ـعَ  اهلل َل أَس  َهاَحقِّ  رِ ـَغيْ ب َفْوَقَها اـَفمَ  ُعْصُفوًرا تََل ـقَ  َمنْ )

َها اَم ـفَ  اهلل َرُسوَل  َها َقاَل  َحقُّ َمىف َرأَْسَها َتْقَطعْ  َواَل  تَأُْكَلَهاف َتْذَبَحَها نْ أ َحقُّ (هِبَا رُيْ
(1).  

ضيق إنه قتُل َصرْب، وهو أن يمسك املقتول من حيوان وغريه يف حالة كرب و ـ3

 .(2)أن ُتصرب البهائمُ  ملسو هيلع هللا ىلصحتى يموت، وقد هنى رسول اهلل 

هلذا هييب املجلس بكل املسلمني وباملسؤولني خاصة ملنع هذا العمل وما أشبهه 

: ملسو هيلع هللا ىلصمما فيه تعذيب للحيوانات، فضاًل عن اإلنسان، ونأمل منهم العمل بقول رسول اهلل 

  ُكلِّ  َعىَل  ْحَسانَ اإْل  َكتََب  اهلل نَّ إ)
ٍ
ء  ْحِسنُواأف َذَبْحتُمْ  َذاإو اْلِقتَْلةَ  ْحِسنُواأف َقتَْلتُمْ  َذاإفَ  يَشْ

ْبَح  ْح  َشْفَرَتهُ  َحُدُكمْ أ ْليُِحدَّ و الذَّ  .(3)(َذبِيَحتَهُ  َفْلرُيِ

وهذه الفراخ ال جيوز إتالفها هبذه الطريقة، وال ذبحها لغري األكل، بل جتب العناية 

الربح قلياًل؛ ألن املسلم يتحرى يف عمله  هبا حتى تباع للذبح واألكل ولو كان مردود

   حكم اهلل عز وجل، وليس الربح فقط.

 واهلل تعاىل أعلم.

                                           

 (،4445رواه النسائي يف السنن، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفورًا بغري حقها، حديث رقم: ) (1)

( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص. حسنه احلافظ ابن 2/166)« املسند» يف ورواه أمحد

 .(10/59(، والشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند )1/368)« إرشاد الفقيه» كثري يف

(، 5513( رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب ما يكره من املثلة واملصبورة واملجثمة، حديث رقم: )2)

لصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب النهي عن صرب البهائم، حديث ورواه مسلم، كتاب ا

 .ريض اهلل عنه ( من حديث أنس بن مالك1956رقم: )

( رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب األمر بإحسان الذبح والقتل 3)

 (.1955وحتديد الشفرة، حديث رقم: )
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 / حممد حميالنقايض القضاة

 املفتي العام

 عز الدين اخلطيب التميمي

ـــــــه ــــــني درادكـ  د. ياس
 

ــــل  ــــد هلي ــــد حمم  د. أ 
 

ــــلًمن ــــا س ــــو  ع  د. ن
 

 يم زيـــد الكـــياليد. إبـــراه 
 

 الشيخ إبراهيم حممـد خشـان
 

 الشــــيخ راتــــب ال ــــاهر 
 

ـــادي ـــالم العب ـــد الس  د.عب
 

 د. عبـــد احللـــيم الرحمـــي 
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 ( 21) قرار رقم

َثه  حكم مرياث من َقتل ُمَورِّ

 م14/2/1991هـ، املوافق: 30/7/1411 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 وهو يف حالة جنون؟ما حكم مرياث من َقتل مورَثه 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

فقد اطلع املجلس عىل قرار حمكمة اجلنايات الكربى بالقضية، واملتضمن عدم 

مسؤولية املتهم املذكور )س(، عن اجلرم الذي قام به بحق والده بسبب مرضه العقيل 

 والنفيس الثابت بأقوال األطباء وتقاريرهم.

( 183ب اإلمام أيب حنيفة، الذي أوجبت املادة )واستناًدا للقول الراجح من مذه

َثه وهو يف حالة  من قانون األحوال الشخصية العمل به قضاًء وإفتاًء، )فإنَّ من َقتل مورِّ

ثِه(.  جنون أو أي مرض عقيل ال يدرك معه ُكنَه فعله، فإنه َيِرُث ِمن ُمورِّ

ص عىل: )أما إذا ( من قانون األحوال الشخصية، والتي تن586وعماًل باملادة )

ا، أو دفعا عن نفسه، فال حرمان من اإلرث، وكذا لو كان  قتل مورثه قصاًصا، أو حدًّ

بال مبارشة، أو كان القاتل صبيًّا، أو جمنوًنا، لعدم تعلق حكم القصاص أو  القتل تسبباً 

 الكفارة بذلك(.
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 املرياث. ملِا تقدم؛ فإن جملس اإلفتاء قرر أن اجلاين املذكور ال حُيَرُم من 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 حممد حميالن/ قايض القضاة

 املفتي العام

 عز الدين اخلطيب التميمي

ـــي ـــيم الرحم ـــد احلل  د. عب
 

ــــل  ــــد هلي  د. ا ــــد حمم
 

 الســـالم العبـــاديعبـــد د. 
 

ـــي  ـــيم الرحم ـــد احلل  د. عب
 

 د. ياســـــــني درادكـــــــه
 

 الشيخ إبراهيم حممـد خشـان 
 

ـــاة ـــد القض ـــد أ   د. حمم
 

 الشـــيخ راتـــب ال ـــاهر 
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 ( 22) قرار رقم

 زواج صوي االحتياجات اخلاصة

 م3/6/1991هـ، املوافق: 20/11/1411 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم زواج ذوي االحتياجات اخلاصة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

( من قانون األحوال الشخصية، التي 120بعد االطالع عىل ما جاء يف املادة )

 تعطي الزوجة حق طلب التفريق بينها وبني زوجها إذا ُجنَّ بعد عقد الزواج. 

 ( من القانون املذكور، والتي119( إىل )113واالطالع عىل ما جاء يف املواد )

 تعطي احلق يف طلب فسخ الزواج للعلل واألمراض.

ٍر، أو فقد رأى املجلس أنه يمكن القول بتقيي د زواج من ابتيل بعاهة، أو مرض منَفِّ

ينتقل إىل غريه، أو إىل نسله، سواء كانت العاهة عقليًة، أو بدنيًة، أو نفسيًة، وتقييد زواج 

من ابتيل بإعاقة، أو عاهة وراثية، بإذن القايض الرشعي، قياًسا عىل َمن به جنون، أو َعتٌَه 

ُت املصلحة من الزواج.  ُيَفوِّ

مر مفوًضا لرأي القايض الرشعي، وتقديره للمصلحة، عىل أن ينير يف ويكون األ



66 

كل حالة عىل حدة، بعد االستناد لتقرير طبي معترب من جلنة طبية خمتصة، تفيد أن املريض 

ال أمل يف شفائه من هذه العاهة أو العلة، وأن زواجه من شأنه أن يولِّد هذه العاهات، 

ُت فللقايض منع هذا الزواج قبل العق د من باب أوىل؛ ألن الزواج يف هذه احلالة ُيَفوِّ

املصلحَة املقصودة منه، ويسبب احلرج أو الرضر ألي من الزوجني أو لكليهام، والقاعدة 

 الرشعية تقول: )الرضر يزال(. 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 حممد حميالن/ قايض القضاة

 املفتي العام

 ن اخلطيب التميميعز الدي

ـــــــه ـــــــني درادك  د. ياس
 

ــــــــر  ـــــــر األ ق  د. عم
 

ـــادي ـــالم العب ـــد الس  د. عب
 

 الشــــيخ راتــــب ال ــــاهر 
 

ـــان ـــراهيم خش ـــيخ إب  الش
 

 د. عبـــد احللـــيم الرحمـــي 
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 ( 23) قرار رقم

 حكم اال َتاك يف عضوية 

 مجعية إسكان اإلصاعة والتلفزيون

 م27/1/1992هـ، املوافق: 30/4/1413 بتاريخ:

 إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ورد 

ما حكم االشرتاك يف مجعية إسكان موظفي اإلذاعة والتلفزيون، والتي تتعامل 

 باملعامالت الربوية، كام تنص بعض مواد نيامها الداخيل؟ 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

َ أنَّ بعض املواد الوارـمن خالل دراستنا للنيام الداخيل للجمعية املذكورة، َتبَ  دة نيَّ

فيه تلزم املشرتك بأن يتعامل مع اجلمعية معامالٍت ربويًة يف بعض األحوال، كام تلزم 

 بالتأمني عىل احلياة من أجل استيفاء ما دفعته اجلمعية نيابة عنه.

واملجلس يرى أنه إذا تعامل املوظف مع اجلمعية بطريقة يتحاشى فيها الفوائد 

 االشرتاك، وإال فال.الربوية والتأمني عىل احلياة فال بأس يف 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

 املفتي العام للمملكة بالوكالة 

 الشيخ سعيد احل اوي

ـــــــه ـــــــني درادك  د. ياس
 

 د. حممــــد نعــــيم ياســــني 
  

ـــد د.  ـــاديعب  الســـالم العب
 

ـــان  ـــراهيم خش ـــيخ إب  الش
 

ــــد حم ــــلد. أ  ــــد هلي  م
 

 الشــــيخ راتــــب ال ــــاهر 
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 ( 24) قرار رقم

 تأسيس مكتب الرباط املقدس

 م19/9/1992هـ، املوافق: 22/3/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم تأسيس مكتب الرباط املقدس لتوفيق وتسهيل معامالت الزواج؟

 اجلواب وباهلل التوفيق: 

عىل أرسار بيوت املسلمني، وجتنبًا  ب املذكور، حرصاً ارتأى املجلس منع فتح املكت

  ملحاذير ال حتمد عقباها.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

 املفتي العام بالوكالة 

 الشيخ سعيد احل اوي

 د. عمـــــــر األ ـــــــقر
 

ـــــــات  ــــــود  ويـ  حمم
 

ــ ــالم العب ــد الس  اديد. عب
 

ـــراهيم خشـــان   الشـــيخ إب
 

ــــــه ــــــني درادك  د. ياس
 

ـــاهر  ـــب ال  ـــيخ رات  الش
 

 د. حممد نعيم ياسني
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 ( 25) قرار رقم

 حكم ن ام صندوق التوفري ملستخدمي رشكة 

 الفوسفات األردنية املسامهة املحدود

 م13/10/1992هـ، املوافق: 16/4/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

الرشعي لنيام صندوق التوفري ملستخدمي رشكة الفوسفات األردنية  ما احلكم

 املسامهة املحدودة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

إن ما يأخذه املستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الرشكة 

 حلسابه فهو حالل.

 وأما األرباح فيميز فيها:

 ل: كأسهم الرشكات واألموال التيفام كان مصدره استثامًرا حالالً فهو حال

 توضع يف البنوك غري الربوية.

وأما ما كان مصدره استثامًرا حراًما فهو حرام، كالفوائد التي تؤخذ من البنوك 

 الربوية، وأرباح الرشكات التي تتعامل باحلرام.
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 ويستعني املستخدم ملعرفة ذلك باملسئولني املاليني يف املوضوع، وال مانع أن يكون

 عىل وجه غلبة الين.

ومن ناحية أخرى، فقد ارتأى املجلس أن األرباح احلرام تؤخذ وترصف يف وجوه 

اخلري برصفها للفقراء واملساكني، ولو كانوا من أقاربه، إذا مل تكن نفقتهم واجبة عليه، 

 وكان قادًرا عىل اإلنفاق، فال جيوز أن يعود النفع عليه من هذا املال بشكل مبارش أو غري

 مبارش، كام ترصف عىل املشاريع العامة التي ينتفع منها كافة الناس.

وينبه املجلس إىل أن األصل يف هذه األنيمة أن تكون متقيدة بأحكام الرشيعة 

 اإلسالمية، وتوجه االستثامرات عىل هدى ذلك. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 ن القضاةد. نو  عا سلًم/ قايض القضاة

 املفتي العام

 الشيخ سعيد ح اوي 

 د. أ ـــــــد هليـــــــل
 

 حممــــــود  ــــــويات 
 

 الســالم العبــاديعبــد د. 
 

ـــــه   د. ياســـــني درادك
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 ( 26) قرار رقم

 الدية الرشعية وأحكامها

 م19/12/1992هـ، املوافق: 25/6/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 حكامها؟ما مقدار الدية الرشعية وما هي أ

 قرر جملس اإلفتاء ما ييل: اجلواب وباهلل التوفيق:

 مقدار الدية:أ ـ 

األصل أن مقدار الدية الرشعية مئة من اإلبل وجيوز احلكم بقيمتها مقدرة ـ 1

 بعملة البلد الذي صدر فيه احلكم.

حتسب قيمة اإلبل بأرخص أسعارها يف األقطار اإلسالمية ألهنا كالبلد الواحد ـ 2

 إليها أجرة النقل. مضافاً 

 تغلظ الدية يف القتل العمد وشبه العمد ولذا يضاف عىل قيمتها مقدار ثلثها.ـ 3

يتم تشكيل جلنة من القضاة واخلرباء لتحديد قيمة الدية بالعملة األردنية وفق ـ 4

 هذه األسس كلام دعت احلاجة.

 العاقلة:ب ـ 

 وفق األحكام التالية: جتب الدية عىل العاقلة يف القتل اخلطأ وشبه العمد

 عاقلة اإلنسان هم عصبته الذكور األقرب فاألقرب.ـ 1



73 

 توزع الدية عىل أفراد العاقلة بحسب مقدرهتم املالية.ـ 2

 يكلف هبا املكلفون رشعًا فقط.ـ 3

أقىص ما يتحمله أي فرد من أفراد العاقلة مائتان ومخسون دينارًا موزعة عىل ـ 4

 ثالث سنني.

بالدية كلها عىل اجلاين مهام كان نوع القتل وللجاين أن يطالب  حيكم القايضـ 5

 أفراد عاقلته بام جيب عليهم وفق هذه األحكام.

 من مل تكن له عاقلة يتحمل الدية وحده مهام كان نوع القتل.ـ 6

إذا ارتكب عامل يف الدولة أو املؤسسة الرسمية أو اخلاصة جناية ناشئة عن ـ 7

 أو تقصري منه فتتحمل الدية خزينة الدولة أو املؤسسة التابع هلا.طبيعة عمله بال إمهال 

يتحمل أهل القرى واألحياء غري العامة دية القتيل الذي وجد بني ظهرانيهم ـ  8

 ومل يعرف له قاتل بعد أن يؤدي أولياء الدم أيامن القسامة عىل الوجه الرشعي.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 ءرئيس جملس اإلفتا

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

 املفتي العام 

 نائب رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ سعيد ح اوي 

ــــــــود الشــــــــويات  حمم
 

ـــــــــر  ــــــــر األ ق  د. عم
 

 د. عبـــد الســـالم العبـــادي
 

ـــــــــل  ـــــــــد هلي  د. أ 
 

 د. عـــــــــا الفقـــــــــري
 

ـــــــان  ـــــــراهيم خش  د. إب
 

ــــني ــــيم ياس ــــد نع  د. حمم
 

 د. ياســــــــني درادكــــــــه 
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  (27) قرار رقم

 حكم مشاركة الطالب املتدربني 

 يف كلية الطب يف إجراء عمليات الوالدة

 م20/12/1992هـ، املوافق: 26/6/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما احلكم الرشعي بخصوص مشاركة الطالب املتدربني من كلية الطب بإجراء 

مع طبيب خمتص يف إجراء عمليات الوالدة، بحيث يشرتك جمموعة من عرشة فأكثر 

العملية، وقد يكون من بينهم طالب غري مسلمني، مع قيام الطلبة بالتدريب عىل إجراء 

 الفحص الداخيل للنساء؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 نير املجلس يف املوضوع، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق عىل ما ييل:

 يورات. والرضوراتالرضورات تبيح املح تنص القواعد الفقهية عىل ما ييل:

 تقدر بقدرها.

 واملراد بالرضورة ما يتوقف عليه حياة اإلنسان.

 وعمالً بالقاعدتني السابقتني: فإن الواجب أن يتبع يف عالج النساء ما ييل:

 تعرض املريضة املسلمة عىل طبيبة مسلمة، فإن مل تكن فتعرض عىل غريها من

 ًا.الطبيبات؛ ألن اطالع اجلنس عىل جنسه أخف رضر
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إن مل يكن يف النساء َمن تقدر عىل معاجلة ذلك املرض: فال مانع أن تعرض املسلمة 

 عىل طبيب مسلم، فإن مل يوجد جاز عرضها عىل طبيب غري مسلم.

أما قضية التعليم؛ فاألصل أن يكون التطبيب النسائي مقترًصا عىل الطبيبات كام 

ت ما يفي هبذا الغرض، فإن تعذر ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن هتيئ من الطالبا

أمكن سد  النقص بالرجال مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الرضورات تقدر بقدرها، 

 فال يزاد عىل ذلك القدر.

ومن هذا يتبني أن عرض النساء عىل املتدربني بالصورة التي جاءت يف السؤال ال 

 جيوز إذا مل تراع فيه القواعد السابقة.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

 مفتي القوات املسلحة

 حممود  ويـــات 

ــــــــري ـــــــا الفقــ  د. ع
 

 د. ياســـــــني درادكـــــــه 
 

 د. عبـــد الســـالم العبـــادي
 

ــــل  ــــد هلي  د. أ ــــد حمم
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 ( 28) قرار رقم

 حول إثبات هاليل رمضان و وال

 م4/2/1993وافق: هـ، امل12/11/1413 بتاريخ:

درس جملس اإلفتاء موضوع إثبات اهلالل بشكل عام، وهاليل رمضان وشوال 

 بشكل خاص، وقرر املجلس ما ييل:

يبدأ الشهر القمري اجلديد عندما تثبت رؤية اهلالل يف األفق الغريب بعد غروب 

 لةالشمس، يوم التاسع والعرشين من الشهر القمري اجلاري، فإن مل ييهر تلك اللي

 وجب إمتام الشهر ثالثني يوًما.

تقبل شهادة َمن شهد برؤية اهلالل عىل الوجه املذكور أعاله إذا كانت احلسابات 

 الفلكية تدل بصورة مؤكدة عىل أن اهلالل اجلديد قد َتَولََّد )أي حصل االقرتان(.

شهادة  أما إذا كانت احلسابات الفلكية تفيد بصورة مؤكدة عدم َتَولُِّد اهلالل: فإن

 َمن يشهد برؤية اهلالل عىل الوجه املذكور يف الفقرة األوىل ال تقبل، لتطرق الشك  إليها.

إذا ثبت رؤية اهلالل عىل الوجه املذكور يف الفقرة األوىل يف أي قطر إسالمي 

 فيجب العمل هبا، وإن مل ُيَر يف بقية األقطار.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 تاء رئيس جملس اإلف

 نو  عا سلًمن .د/ قايض القضاة

 املفتـــــي العــــام بالوكالــــة
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ــــاوي
 

 مفتي القوات املسـلحة األردنيـة 
 

ـــــــــويات ـــــــــود    حمم
 

ــــد ــــادي د. عب  الســــالم العب
 

 الشـــــيخ راتـــــب ال ـــــاهر 
 

ــــــــــل ـــــــــد هليـ  د. أ 
 

 إبــــــــراهيم خشــــــــــان 
 

 الَّسطاوي حمودـد. م
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 ( 29) قرار رقم

 ا بالزواج حكم اتفاقية الرض

 التي عرضتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 م11/3/1993هـ، املوافق: 7/9/1412 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم الرشعي يف اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

َ للمجلس أن االتفاق  ية تستند يف ديباجتها إىل ما خيالف أحكام الرشيعةَتَبنيَّ

اإلسالمية، وإمجاع علامء األمة، فيام يتعلق بقيد الدين لغايات الرضا بالزواج، حيث 

نصت الديباجة عىل ما ييل: )للرجل واملرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس 

 (.أرسة دون أي قيٍد بسبب الِعْرِق أو اجلنسيِة أو الدينِ 

ومن املعلوم من الدين بالرضورة أن الرشيعة اإلسالمية متنع زواج املسلمة من 

 غري املسلم، وتعتربه باطالً.

كام أن هذا النص الوارد يف ديباجة االتفاقية خيالف أحكام الدستور األردين، 

 ( منه، والذي جاء فيه النص عىل تطبيق أحكام الرشع106.105.2وبالذات املواد )
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  مسائل األحوال الشخصية، ومنها الزواج، وما يتعلق به من أحكام.الرشيف يف

وخيالف أيضا أحكام قانون األحوال الشخصية األردين املعمول به يف اململكة، 

 ( منه.33وبالذات املادة )

 رر باإلمجاع عدم املوافقة عىل ما جاء يف هذهـاء يقـس اإلفتـإن جملـهلذا كله، ف

االنضامم إليها، وعدم املصادقة عليها، وبخاصة أن اململكة االتفاقية، ويويص بعدم 

األردنية اهلاشمية متتاز بقيادهتا اهلاشمية، واهلاشمية جزء ال يتجزأ من اسمها. واهلل من 

 وراء القصد.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

 كالة املفتي العام بالو

 الشيخ سعيد احل اوي

 د. عمـــــر األ قــــــــر
 

ـــل  ـــد هلي ـــد حمم  د. أ 
 

ــادي ــد الســالم العب  د. عب
 

 د. ياســـــني درادكــــــه 
 

 حممــــــد حميــــــــالن
 

 الشـــيخ راتـــب ال ـــاهر 
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 ( 30) قرار رقم

 حكم التعامل بأموال األيتام 

 يف معامالت طويلة األجل

 م9/2/1993هـ، املوافق: 7/11/1413 بتاريخ:

 لينا سؤال يقول فيه صاحبه:ورد إ

 ما حكم الصورة التي تتعامل هبا مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن الصورة التي تتعامل هبا مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام أفضل 

زيد من اجلهد من املمكن، واملستطاع حاليًّا، وأن جملس اإلفتاء يدعو املؤسسة إىل بذل امل

أجل التطوير املستمر يف أساليب التعامل للوصول إىل مزيد من العدالة يف توزيع األرباح، 

  وإىل البحث واالستقصاء يف الوسائل لتحقيق األفضل. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

 وكالة املفتي العام بال

 الشيخ سعيد احل اوي

ــان ــراهيم خش ــيخ إب  الش
 

ـــ   َّسطاويـد. حممـــود ال
 

ــد د.  ــاديعب  الســالم العب
 

 الشـــيخ راتـــب ال ـــاهر 
 

ـــــــل  د. أ ـــــــد هلي
 

ــويات  ــود   ــيخ حمم  الش
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 ( 31) قرار رقم

 حكم رسومات فنية مصممة من قبل فنان فرنيس 

 موهوب مأخوصة عن آيات القرآن الكريم

 م29/4/1993هـ، املوافق: 7/11/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما حكم رسومات فنية مصممة من قبل فنان فرنيس موهوب، مأخوذة عن آيات 

 القرآن الكريم؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 إن الرسام يستخدم آيات القرآن الكريم يف تصوير اإلنسان وبعض احليوانات

ها، ويرى املجلس أن يف هذا امتهاًنا آليات القرآن الكريم، واملناظر اجلامدة لعربات وغري

فال جيوز وال يشفع لصاحبه أنه حسن النية فيام يفعل، فبإمكانه أن يفعل كام فعل السلف 

من اخلطاطني املسلمني الذين عربوا عن مواهبهم بلوحات مجيلة كتبوا فيها آيات من 

 ن غاية ال وسيلة لغريه. القرآن الكريم، هتتم بتعييم القرآن، بحيث يكو

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

ـــــة ـــــي العـــــام بالوكال  املفت
 

 الشــــيخ ســــعيد احل ــــاوي
 

 مفتي القوات املسـلحة األردنيـة 
  

ــــويات ــــود   ــــيخ حمم  الش
 

ــــد ــــادي د. عب  الســــالم العب
 

ــــان  ــــراهيم خش ــــيخ إب  الش
 

ــــــد.  ــــــود ال  َّسطاويـحمم
 

ـــــل  ــــد هليــ ــــد حمم  د. أ 
 

  اهرـب الـشيخ راتـال
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 ( 32) قرار رقم

 حكم كتابة القرآن الكريم بغري الرسم العثًمي

 م29/4/1993هـ، املوافق: 7/11/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ثامين؟ االلتزامما احلكم الرشعي فيام ييل: كتابة القرآن الكريم بغري الرسم الع

بشكل بارز يف بداية املصحف « حممد ـاهلل » برواية ثابتة يف عدد آي القران الكريم؟ كتابة:

عند هناية آخر سورة من املصحف الرشيف، « صدق اهلل العييم» أو عىل الغالف؟ كتابة

 وعند هناية اآلية يف اللوحات القرآنية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 :رأى املجلس ما ييل 

كتابة املصحف بغري الرسم العثامين ال جيوز، أما يف الكتب املدرسية وكتب ـ 1

 التعليم فال بأس.

االلتزام برواية ثابتة يف عدد أي القرآن الكريم، هذا املوضوع له أصحاب ـ 2

اختصاص، وقد أقروا كتابة املصحف، ووضع العالمات يف آخر اآليات بحسب ما 

مصحف إذا كانت أرقام اآليات فيه ختتلف عام ذكر،  ترجح لدهيم، فال يمنع تداول

 اعتامدًا عىل روايات أخرى، ما دام النص مطابًقا ملا يف بقية املصاحف.
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ال ينصح املجلس هبذه الكتابة، كام أن املجلس ال يرى منع « حممد ـاهلل » كتابة:ـ 3

 تداول املصاحف إذا كان مكتوًبا عىل ظهرها هذه الكلامت.

عند هناية آخر سورة من املصحف الرشيف: ال « صدق اهلل العييم» كتابة:ـ 4

ينصح املجلس بكتابتها، وال يمنع تداول املصحف إذا كتب فيه بعد سورة الناس هذه 

آخر اللوحات « صدق اهلل العييم» العبارة بخط خمتلف عام كتب به املصحف. وأما كتابة

ال يشء فيها، برشط أن ال توهم أهنا من التي يكتبها اخلطاطون لتعلق يف البيوت وغريها ف

 نص اآلية املكتوبة.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء 

 رئيس جملس اإلفتاء

 د. نو  عا سلًمن/ قايض القضاة

ـــد ـــادي د. عب ـــالم العب  الس
 

 د. أ ـــــــــد هليـــــــــل 
 

 َّسطاويـد. حممـــــود الـــــ
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي 
 

ـــويات ـــود   ـــيخ حمم  الش
 

 الشــــيخ راتــــب ال ــــاهر 
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 ( 33) قرار رقم

 حكم استثًمر أموال األيتام يف سندات التنمية

 م29/4/1993هـ، املوافق: 7/11/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما حكم استثامر أموال األيتام يف سندات التنمية وأذونات اخلزينة؟ 

 اجلواب وباهلل التوفيق: 

ذن احلكومية، أو صكوك اخلزينة، بسبب رأى املجلس حرمة التعامل بصكوك اإل

  كونه قرًضا بفائدة. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

  قايض القضاة /د. نو  عا سلًمن القضاة

 املفتـــــي العـــــام بالوكالـــــة 
  

 الشــــيخ ســــعيد احل ــــاوي
 

 مفتي القوات املسـلحة األردنيـة 
 

ـــــات  الشــــيخ حممــــود  وي
 

ـــد ـــالم ا د. عب ــــاديالس  لعبـ
 

ــــــــــل  ــــــــــد هلي  د. أ 
 

 امل يــد الصــــالحني د. عبــد
 

 الشـــــيخ راتـــــب ال ـــــاهر 
 

ــــــاوي ـــــود الَّسطــ  د. حمم
 

 إبــــــــراهيم خشــــــــــان 
 

 العزيز اخليـاط د. عبد
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 ( 34) قرار رقم

 حكم استثًمرات صندوق الضًمن االجتًمعي 

 للَتبية والتعليم من خالل إيداع األموال 

 هميف بنوك ربوية أو رشاء األس

 م20/5/1993هـ، املوافق: 28/11/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم الرشعي يف استثامرات صندوق الضامن االجتامعي للرتبية والتعليم يف 

إيداع األموال يف بنك اإلسكان بفائدة، ورشاء أسهم يف بنك األردن واخلليج، ورشاء 

ربية، ورشاء سندات تنمية من البنك املركزي، ورشاء أسهم يف رشكة التأمني العامة الع

سندات قرض سلطة املياه من البنك املركزي األردين، ورشاء أسهم يف الرشكة العربية 

 الدولية للفنادق؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن رشاء األسهم يف مؤسسة ربوية حرام رشًعا؛ ألنه يعني تشغيل 

، وهذا ينطبق عىل رشاء األسهم يف بنك األردن، واخلليج، وسندات املال املستثمر باحلرام

 التنمية الصادرة عن البنك املركزي، ومستندات قرض سلطة املياه من البنك املركزي.

، وهذا ينطبق عىل أما إيداع األموال يف البنك الربوي بفائدة فهو حرام رشًعا أيضاً 

 إيداع األموال يف بنك اإلسكان بفائدة.
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 فيام يتعلق برشاء أسهم يف الرشكات بصفة عامة، فإن جواز رشاء أسهمها أما

 متوقف عىل طبيعة عملها: فإن كان مرشوًعا حالالً فهو حالل، وإال فهو حرام. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 د. نو  عا سلًمن القضاة/ قايض القضاة

ـــــة ـــــي العـــــام بالوكال  املفت
 

 يد احل ــــاويالشــــيخ ســــع
 

 مفتي القوات املسـلحة األردنيـة 
 

 الشـــيخ حممـــود  ويـــــات
 

ــــد ــــادي د. عب  الســــالم العب
 

ــــان  ــــا  ي  ــــ  ع  د. يوس
 

ــــــــــل ـــــــــد هليـ  د. أ 
 

 العزيــــز اخليــــاط د. عبــــد 
 

ــــــ ــــــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

ــــــــان  ـــــــراهيم خشــــ  إب
 

 الشيخ راتب ال اهر
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 ( 35) قرار رقم

 مسائل يف احلمل والوالدة

 م13/6/1993هـ، املوافق: 23/12/1413 بتاريخ:

 ورد إلينا أسئلة طبية جاء فيها:

ما حكم اللولب يف اإلسالم، علاًم بأنه يؤدي إىل منع اتصال احليوان املنوي  :1س

 بالبويضة، أو يؤدي إىل إسقاط البويضة بعد إخصاهبا.

له، جيوز استعامله إن اللولب أداة رمحية من أجل منع احلمل أثناء فرتة استعام :1ج

 هلدف مرشوع، وبرىض الزوجني، قياًسا عىل العزل. 

 َعنْهُ  ُينَْهى ئًاَشي َكانَ  َلوْ ، وَينِْزُل  ُقْرآنُ َوال َنْعِزُل  ُكنَّا)فعن جابر ريض اهلل عنه قال: 

 .(ُقْرآنُ ال َعنْهُ  َلنََهاَنا

 .(1)(نَْهنَايَ  َفَلمْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َنبِيَّ  َصلَِك  بََلغَ ف): وملسلم عن جابر أيضاً 

سيدة حامل، ويف رأس اجلنني ماء )تشوه(، ما حكم ثقب الرأس لنزول  :2س

 املاء من أجل الوالدة الطبيعية أو القيرصية؟

 ُحوُل دون الوالدة الطبيعية أو القيرصية،ـإذا ثبت وجود ماء يف رأس اجلنني يَ  :2ج

 فيفرق بني أربع حاالت:
                                           

(، ورواه مسلم يف 5207، كتاب النكاح، باب العزل، حديث رقم: )( رواه البخاري يف صحيحه1)

 (.1440صحيحه، كتاب النكاح، باب حكم العزل، حديث رقم: )
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حم أمه، ويقرر األطباء ذلك بثقب رأسه، أن يمكن عالجه يف ر احلالة األوىل:

 وسحب املاء منه، فال ُيعدل عن هذه احلالة.

أن ال يمكن إخراجه من رحم أمه بحاٍل من األحوال، بسبب كرَِبِ  احلالة الثانية:

رأسه، وعدم إمكان عالجه، فيجب إخراج املاء من رأسه، ولو أدى إىل هالكه، حفاظاً 

 عىل حياة أمه.

إذا قرر األطباء املختصون أن هذا اجلنني ال أمل يف حياته مهام كان  ة:احلالة الثالث

 نوع الوالدة، فعندها جيوز ثقب الرأس لنزول املاء.

أن يقرر األطباء املختصون إمكانية حياة اجلنني بعد والدته وإن كان  احلالة الرابعة:

 ب لوالدة اجلنني،مشوًها، فال جيوز ثقب الرأس، وعىل األطباء اختاذ اإلجراء املناس

 واملحافية عىل حياة األم.

سيدة أنجبت أطفاالً مشوهني، ومحلت، وحتتاج يف محلها إىل فحص خمربي  :3س

 لسائل احلمل، وثبت أن اجلنني مشوه، ما حكم تنزيله يف اإلسالم؟

إذا بلغ اجلنني يف بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها فال جيوز إسقاطه مهام كان  :3ج

ذا قرر األطباء أنه من املمكن استمرار حياته، إال إذا كان ترتب عىل بقائه خطٌر تشوُهُه، إ

 حمقق عىل حياة األم.

ه غري ـها جيعل حياتـوأما إذا مل يبلغ اجلنني أربعَة أشهٍر، وثبت أنه مشوه تشوي

 مستقرة، فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجني. 

بأهنا  ية قيرصية هلا، علامً سيدة محلت ألول مرة، ويريد زوجها إجراء عمل :4س

 تلد طبيعيًّا؟

ة هي األصل، ومصلحة اجلنني واألم أن تكون الوالدة ـالوالدة الطبيعي :4ج
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طبيعية، وال جيوز العدول عنها إىل العملية القيرصية إال لرضورة يقدرها األطباء 

 أصحاب االختصاص. 

، وال تريد (ملواسريسيدة ذات عائلة كبرية، ودخلها حمدود، وتريد تربيط )ا :5س

 أي طريقة أخرى. 

ال جيوز تربيط املواسري هلذه الغاية املذكورة يف السؤال؛ ألهنا تعني استئصال  :5ج

القدرة عىل اإلنجاب عند الزوجة، بحيث تصبح عقياًم، ويف ذلك تغيري خللق اهلل، قال 

: ]النساء ﴾ۇ  ۇ ۆ ۆ﴿تعاىل إخباًرا عن قول الشيطان لرب العزة: 

خب ﴿كام أن فيه جتاوًزا ملقاصد الرشيعة يف املحافية عىل النسل، قال اهلل تعاىل:  ،[119

ُجوا: )ملسو هيلع هللا ىلص. ولقول الرسول [72: ]النحل ﴾مب ىب يب جت حت  َتَزوَّ

 .(1)(َممَ األُ  ُكمْ ب ُمَكاثِرٌ  ينِّ إف َوُلودَ ال َوُدودَ ال

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الدين اخلطيب التميمي د. عز/ قايض القضاة

ـــــة ــــام بالوكالـ ـــــي الع  املفت
  

 الشــــيخ ســــعيد احل ــــاوي
 

 مفتي القوات املسلحة األردنيــة 
 

ــــويات ــــود   ــــيخ حمم  الش
 

ــــد ــــادي د. عب  الســــالم العب
 

 د. حممـــــد نعـــــيم ياســـــني 
 

ـــــر ــــب ال اهـ ــــيخ رات  الش
 

ـــــــــقر  ـــــــــر األ   د. عم
 

ــــان ــــراهيم خش ــــيخ إب  الش
 

ــــــ  ــــــود ال  َّسطاويـد. حمم
  

                                           

 (.2050كتاب النكاح، باب من تزوج الولود، حديث رقم: ) ،«السنن» ( رواه أبو داود يف1)
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 ( 36) قرار رقم

 حكم اهل رة من أرض فلسطني

 م24/6/1993هـ، املوافق: 4/1/1414 بتاريخ:

  .احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسوله األمني سيدنا حممد وآله

 ،وبعد

 م اجتمع جملس اإلفتاء1993حزيران  24هـ املوافق 1414حمرم  4بتاريخ 

كتور نوح عيل سلامن القضاة برئاسة سامحة قايض القضاة رئيس جملس اإلفتاء سامحة الد

وعضوية كل من سامحة الدكتور عيل الفقري، وعطوفة الدكتور أمحد هليل أمني عام وزارة 

األوقاف، وفضيلة الشيخ حممود الشويات مفتي القوات املسلحة األردنية وفضيلة 

 الدكتور حممود الرسطاوي عميد كلية الرشيعة يف اجلامعة األردنية، وفضيلة الدكتور

مد نعيم ياسني األستاذ يف كلية الرشيعة يف اجلامعة األردنية، وفضيلة الشيخ راتب حم

الياهر عضو حمكمة االستئناف، وفضيلة الشيخ سعيد حجاوي املفتي العام بالوكالة، 

 وفضيلة الشيخ إبراهيم خشان مدير دائرة اإلفتاء العام.

إلسالمية املقيمني يف ونير املجلس يف مقالة صدرت عن أحد املشتغلني بالعلوم ا

عامن والتي تفيد بوجوب هجرة أهل فلسطني منها بحجة أهنم مقهورون من قبل العدو 

الكافر وتأسيًا بام فعله الرسول عليه الصالة والسالم والصحابة الكرام عندما هاجروا 

 من مكة إىل املدنية.
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وال العمل هبا، وقد اتفق أعضاء املجلس عىل أن هذا القول هفوة ال جيوز اتباعها 

وسببها عدم اإلحاطة بالوضع القائم يف فلسطني وعدم الرتوي للتأكد من مشاهبة وضع 

 املسلمني يف فلسطني لوضع املسلمني يف مكة املكرمة قبل اهلجرة إىل املدينة.

واملجلس يؤكد عىل أنه ال جيوز ألهل فلسطني أن هياجروا وال جيوز هلم إخالء 

كام يؤكد املجلس عىل أن بقائهم يف أرضهم جهاد يف سبيل اهلل األرض املقدسة لليهود، 

ر ـهم به أجـاد يف سبيل اهلل لـن، وإن مناهضتهم للعدو جهـر املرابطيـوهلم عليه أج

 املجاهدين، وإن الذين يقتلون يف تلك املصادمات هم شهداء أحياء عند رهبم يرزقون،

ين وبذلك يف سبيل اهلل، ويلفت وإن كل دعم لصمود أهل فلسطني هو تأييد للمجاهد

املجلس االنتباه إىل الفروق املتعددة بني وضع املسلمني يف فلسطني ووضع املسلمني يف 

 مكة املكرمة قبل اهلجرة ومن ذلك ما ييل:

إن فلسطني أرض إسالمية حياول اليهود انتزاعها والغلبة عليها وتغيري هويتها، ـ 1

ف يف وجههم بكل ما أوتوا من قوة، وتقع املسؤولية ولذا جيب عىل املسلمني كافة الوقو

أوالً عىل أهل فلسطني ثم عىل األدنى فاألدنى يف البالد اإلسالمية املجاورة، بينام كانت 

مكة املكرمة ديارًا للمرشكني واملسلمون حياولون الغلبة عليها، فلام مل يقدروا عىل ذلك 

 هاجروا إىل احلبشة ثم إىل املدينة املنورة.

 إن اهلجرة إىل احلبشة مل تكن واجبة، بل ملن شاء أن يسرتيح من عذابـ 2

الكافرين وملا قامت دولة اإلسالم يف املدينة املنورة أصبحت اهلجرة إىل املدينة واجبة عىل 

كل مسلم مستطيع سواء أكان يف مكة أم يف غريها، فالغرض من اهلجرة إىل املدينة مل يكن 

م الدولة اإلسالمية بالطاقة البرشية واملالية وغريمها، ولذا طلب النجاة فقط، بل لدع

 نسخ هذا األمر عندما بسط اإلسالم نفوذه عىل مكة وغريها يف اجلزيرة العربية،

 واملسلمون اليوم يف فلسطني ال جيدون بلدًا كاملدينة املنورة من كل الوجوه.
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، ملسو هيلع هللا ىلصملسلمني وهو الرسول إن اهلجرة إىل املدينة املنورة كانت بأمر ويل أمر اـ 3

وكان يراعي بذلك مصلحة اجلامعة اإلسالمية واليوم جيمع والة أمر املسلمني من القادة 

والعلامء العارفني بواقع احلال عىل أن املصلحة تقتيض ثبات املسلمني يف فلسطني إلبقاء 

 اهلوية اإلسالمية فيها وانتيارًا لفرٍج آٍت بإذن اهلل.

عون املسلمني من إقامة شعائر دينهم وال حيولون بينهم وبني إن اليهود ال يمنـ 4

أداء العبادات والتزام األحكام الرشعية يف خاصة أمرهم، لكنهم يمنعون املجاهدين من 

اجلهاد وقد كان كفار مكة يمنعون ضعفاء املسلمني من كل ميهر يمت إىل اإلسالم بصلة 

 حتى من العبادات.

ها املسلمني هو ما يريده قادة اليهود وحكامهم؛ ألنه إن  تفريغ فلسطني من أهلـ 5

خيدم مصاحلهم ويسمح هلم بتنفيذ خمططاهتم وواجب عىل كل مسلم أن حيبط كيد 

 الكافرين وإن يقف يف وجه خمططاهتم.

إن جملس الفتوى يؤكد عىل أن ما صدر عن ذلك العالِـم هفوٌة ال ُيتابع عليها ـ 6

يها لتنزه عن القول هبا كام يؤكد املجلس عىل املسلمني أن ولو عرف أبعادها وما يرتتب عل

ال يترسعوا باألخذ بكل ما يقال يف األمور الدينية أيًا كان قائله، فإن احلالل بني  واحلرام 

بني  الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب واإلثم ما حاك يف النفس وتردد يف 

 الصدر.

د أهلنا يف فلسطني وإخواننا يف البوسنة واهلرسك ويف كام أن املجلس يؤيد جهاـ 7

كل بلد إسالمي ويبارك مواقفهم املرشفة ويدعو مجيع املسلمني إىل تأييدهم ودعمهم 

 بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات. 

 واهلل من وراء القصد.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 د. نو  عا سلًمن/ قايض القضاة

 بالوكالـةاملفتـي العام 

 الشيخ سعيد ح اوي

 مفتي القوات املسلحة األردنية 

 الشيخ حممود الشويات

 أمني عـام وزارة األوقـاف

 د هليــلـمـد. أح

 د. عــــــــا الفقــــــــــري
 

ــــاهر  ــــب ال  ــــيخ رات  الش
 

ـــــ ـــــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

 الشــــيخ إبــــراهيم خشــــان 
 

 اسنيـعيم يـحمد نـد. م
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 ( 37) قرار رقم

 ت بنسبة أقل من النسبة احلكم عَل مرابحا

 يف إدارة وتنمية أموال األيتام ةاملعتمد

 م15/7/1996هـ، املوافق: 29/2/1417 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما حكم طلب موظفي املؤسسة املوافقة هلم عىل مرابحات بنسبة ربح أقل من 

 النسبة املعتمدة من املؤسسة يف عقود املرابحات؟

 باهلل التوفيق:اجلواب و

قرر املجلس ما ييل: األصل أن يبحث عن األنفع واألصلح لليتيم يف ماله، وقد 

أعطى القانون للمؤسسة حق الوصاية عىل أموال األيتام وإدارهتا بام حيقق املنفعة هلم، 

 وحيث إنه من املعلوم رشًعا أنه ال جيوز لويل اليتيم أو وصيِه التربَع بامله؛ ألن التربع رضرٌ 

حمٌض، وحيث إن املوضوع املطلوب بيان احلكم الرشعي فيه نوع من التربع، وال منفعة 

فيه لأليتام، وهو أكٌل بغري املعروف، مصادٌم ملا ترمي إليه اآلية القرآنية بخصوص أموال 

لذا فإن التعامل باملرابحة مع موظفي املؤسسة  ،[6: ]النساء ﴾مئ ىئ﴿األيتام 

املعتمدة لدى املؤسسة ضاٌر باليتيم، ال جيوز رشًعا، لقوله تعاىل: بنسبة ربح أقل من النسبة 

 ﴾ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ  ڀ ٻ پ پپ پ ڀ    ڀ  ڀ﴿

 .[152 : ألنعام]ا ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿، ولقوله تعاىل: [220 :لبقرة]ا

    واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 فتي اململكة بالوكالة م

 الشيخ سعيد احل اوي

ــــــ ــــــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

ــــــــ   ــــــــود البخي  د. حمم
 

ــــادي ــــالم العب ــــد الس  د. عب
 

 د. فتحــــــــي الــــــــدريني 
 

 د. عبـــــد العزيـــــز اخليـــــاط
 

 الشــــيخ إبــــراهيم خشــــان 
 

 د. عمــــــــر األ قــــــــــر
  

ـــــرو  ـــــا  عم ـــــد الفت  د. عب
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 ( 38) قرار رقم

 حكم لعبة الدوالر الصاروخي

 م19/9/1996هـ، املوافق: 6/5/1417 يخ:بتار

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما حكم لعبة الدوالر الصاروخي؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 لقد نير املجلس يف موضوع لعبة الدوالر الصاروخي املنترشة واملتداولة بني 

حقيقتها وأبعادها  فئات من الناس يف هذه األيام، وبعد دراسته هلذه اللعبة، ووقوفه عىل

من مجيع اجلوانب، فقد انتهى املجلس إىل أن هذه اللعبة وسيلة من وسائل الكسب غري 

املرشوع، فهي صورة من صور القامر، لكوهنا تقوم عىل املخاطرة واالحتامل، فضاًل عن 

أهنا تؤدي إىل امتصاص السيولة النقدية من املجتمع، وإخراجها إىل خارج البالد، األمر 

ذي يقود إىل إحلاق الرضر البالغ باالقتصاد الوطني، ومن املعلوم أن اهلل تعاىل قد حرم ال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ﴿القامر حترياًم قاطعًا بقوله: 

  .[90:ملائدة]ا ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 لذا فقد قرر املجلس حرمة التعامل هبذه اللعبة ومثيالهتا.

 واهلل تعاىل أعلم. 
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 جملس اإلفتـاء

 س اإلفتاء رئيس جمل

 الدين اخلطيب التميمي عز/ قايض القضاة

ـــــة ــــي اململكــــة بالوكالـ  مفت
  

ــــعيد احل ــــاوي ــــيخ س  الش
 

ــــلحة  ــــوات املس ــــي الق  مفت
 

ــــويات ــــود   ــــيخ حمم  الش
 

 د. فتحــــــــي الــــــــدريني
 

ــــــــ   ــــــــود البخي  د. حمم
 

 د. عمـــــــــر األ ـــــــــقر
 

ــــــ  ــــــود ال  َّسطاويـد. حمم
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 ( 39) قرار رقم

 حكم البهائية

 م7/11/1996ـ، املوافق: ه25/6/1417 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما حكم طلب )س(، وديانته هبائي للحصول عىل دفرت عائلة ألول مرة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق: 

رأى املجلس أنه ال جيوز تسجيل ديانة املذكور يف دفرت العائلة أو جواز السفر 

ان املعرتف هبا يف اململكة األردنية اهلاشمية، هبائيًّا؛ ألن البهائية ليست دينًا من األدي

وأي شخص يرتك اإلسالم ويعتنق البهائية يعترب مرتًدا، وتطبق عليه أحكام املرتد، 

تسجيله يف األوراق والوثائق الرسمية مسلاًم كام هو األصل، باعتبار ما ورد يف  وييل

 دفرت عائلة والده، حتى يصدر حكم قضائي بردتِه. 

  أعلم.واهلل تعاىل
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الدين اخلطيب التميمي قايض القضاة/عز

 مفتي اململكة بالوكالــة

 الشيخ سعيد احل اوي

ـــان ـــا  ي   د. يوســـ  ع
 

ـــــ    د. حممـــــود البخيـــ
 

 د. عبـــد الســـالم العبـــادي
 

 الشـــيخ حممـــود  ويــــات 
 

ـــــــي  د. فتحــــــي الدرين
 

ــــد  ـــيم جماهـــ  الشـــيخ نع
 

 حمود الَّسطاويـمد. 

 



102 

 ( 40) قرار رقم

 حكم مسودة مرشوع ن ام تطبيق عقود يف جمال التمويل 

 ال تقوم عَل الفائدة يف مؤسسة اإلقراض الزراعي

 م20/3/1997هـ، املوافق: 11/11/1417 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

التمويل ال تقوم  أرجو بيان احلكم الرشعي يف مرشوع نيام تطبيق عقود يف جمال

  عىل الفائدة يف مؤسسة اإلقراض الزراعي؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

عقد جملس اإلفتاء جلسات عدة، ودرس املوضوع دراسة مستفيضة من مجيع 

 جوانبه، وانتهى إىل إقرار الصيغة النهائية التالية:

عىل الفائدة يف  يسمى هذا النيام )نيام العقود التمويلية التي ال تقوم (:1املادة )

 مؤسسة اإلقراض الزراعي(.

يكون للكلامت والعبارات الواردة يف هذا النيام املعاين املخصصة هلا  (:2املادة )

 إذا دلت القرينة عىل خالف ذلك.  ال  أدناه، إ

 مؤسسة اإلقراض الزراعي. )املؤسسة(:  أ ـ
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 جملس إدارة مؤسسة اإلقراض الزراعي. )امل لس(:  ب ـ

 مدير عام مؤسسة اإلقراض الزراعي.دير العام(: )امل ج ـ

 اللجنة املشكلة بموجب هذا النيام للتأكد من االلتزام)جلنة الرقابة الرشعية(:  د ـ

  باألحكام الرشعية يف املؤسسة عند تطبيق هذا النيام.

 هتدف املؤسسة من اعتامد أسلوب التمويل عىل غري أساس الفائدة (:3املادة )

  العمل عىل:

توسيع نطاق التعامل مع القطاع الزراعي من خالل تقديم خدمات التمويل  أ ـ

 وفقًا هلذا النيام. واالستثامر

االستفادة من وسائل التمويل واالستثامر الزراعي باألسلوب املبني عىل غري  ب ـ

 أساس الفائدة.

زراعي اإلسهام يف توفري التمويل الالزم للمسامهة يف سد احتياجات القطاع الج ـ 

 وجمموعاته املستهدفة. 

  (: حتقق املؤسسة أهدافها من خالل العقود التالية:4املادة )

ا أو جزئيًّا لتمويل عقد تقوم املؤسسة بموجبه بتقديم النقد الالزم كليً  املضاربة:أ ـ 

عملية حمدودة، يقوم املتعاقد معه )املضارب( بالعمل عىل أساس املشاركة يف الربح، عىل 

الربح بنسبة متفق عليها بينهام، أما إذا وقعت خسارة فتتحملها املؤسسة، وخيرس  أن يقسم

 العامل جهده، إال إذا كان مقرًصا أو متعدًيا. 

زراعية بني صاحب األرض واملؤسسة لتعمل  عقد استثامر أرض املزارعة:ب ـ 

 بينهام.  يف استثامرها، عىل أن يقسم املحصول بنسبة شائعة متفق عليها
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عقد رشكة عىل استثامر األشجار بني صاحبها واملؤسسة، حيث تقوم  املساقاة: ج ـ

 املؤسسة بالعناية هبا، عىل أن يقسم املحصول بنسبة شائعة متفق عليها بينهام. 

 عقد بني صاحب األرض واملؤسسة، يقوم بمقتضاه بتسليم األرض املغارسة:د ـ 

نشاء ما يستلزم ذلك من الوسائل خالل للمؤسسة، لتقوم بغرسها، والعناية بالغراس، وإ

 مدة معينة، عىل أن تقوم املؤسسة باستغالهلا للمدة، وبالرشوط التي يتم االتفاق عليها.

قيام املؤسسة بتنفيذ طلب املتعاقد معه عىل أساس  املرابحة لآلمر بالرشاء: هـ ـ

ا، ويكون الرشاء و جزئيًّ ا أرشاء املؤسسة ما يطلبه املتعاقد بالنقد الذي تدفعه املؤسسة كليً 

من طرٍف ثالث، وبحيث تدخل األشياء املشرتاة يف ملك املؤسسة وضامهنا، وذلك يف 

 مقابل التزام الطالب برشاء ما أمر به بعد ذلك، وحسب الربح املتفق عليه عند االبتداء. 

ا عقد بني املؤسسة والصانع، يتعهد بمقتضاه بأن يصنع شيئً  االستصناع:و ـ 

 النوع والقدر، ومتفق عىل طريقة التسليم، ومدة اإلنجاز، لقاء ثمن معلومموصوف 

 تتعهد به املؤسسة، مقابل املادة والعمل، أو مقابل العمل إذا قدمت املؤسسة املادة. 

َلم:ز ـ  ل، تدفعه املؤسسة، ويشرتط لصحة  السَّ بيع مال مؤجل التسليم بثمٍن معجَّ

 بيع السلم: 

األموال التي يمكن تعيينها بالوصف، واملقدار، ويتوافر  أن يكون املبيع منـ 1

 وجودها مادًة وقت التسليم. 

 أن يتضمن العقد بيان جنس املبيع، ونوعه، وصفته، ومقداره، وزمان إيفائه.ـ 2

 إذا مل يعني يف العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم املبيع يف مكان العقد.ـ 3

 ا جملس اإلفتاء. أي عقود أخرى يوافق عليه   ـ 
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 يلتزم هبذه العقود بام هو منصوص يف القانون املدين.  (:5املادة )

تقوم املؤسسة بقبول أموال املستثمرين لغايات استثامرها يف املجاالت  (:6املادة )

 ا ألحكام الرشيعة اإلسالمية. التي تعمل هبا، وفقً 

القابلة لإلدارة املقدمة  جيوز للمؤسسة إدارة املمتلكات واملوجودات (:7املادة )

 عىل أساس املشاركة يف الربح، وفق أحكام عقد املضاربة. 

يعني جملس اإلدارة جلنة رقابة رشعية من أهل االختصاص، ال يقل  (:8املادة )

أشخاص، وال جيوز إلغاء اللجنة، أو عزل أو تغيري أحد أعضائها إال  عددها عن ثالثة

 من املدير العام.  جملس اإلدارة، وبتنسيب بقرار من

 يلتزم جملس اإلدارة برأي اللجنة يف املواضيع اآلتية:  (:9املادة )

التعليامت التي يصدرها املجلس يف الصيغ واالتفاقيات الالزمة لتنفيذ هذه أ ـ 

 العقود.

دراسة األسباب املوجبة لتحمل املؤسسة أي خسارة من خسائر االستثامر ب ـ 

 قق من السند الفقهي املؤيد ملا يقرره جملس اإلدارة.والتمويل، وذلك هبدف التح

 ترسم املؤسسة سياستها العامة يف التمويل واالستثامر الذي ال يقوم (:10املادة )

 عىل الفائدة، مع رضورة املحافية عىل السيولة النقدية الكافية واملطلوبة، وفًقا لألعراف

 والقواعد املرصفية املعروفة والسليمة.

يطبق قانون وأنيمة املؤسسة األخرى والتعديالت اجلارية عليها يف  (:11املادة )

 احلاالت التي مل يرد فيها نص واضح يف هذا النيام، وبعد موافقة اللجنة الرشعية.

 يصدر جملس اإلدارة التعليامت التطبيقية الالزمة لتنفيذ هذا النيام. (:12املادة )
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الدين اخلطيب التميمي عز/ القضاةقايض 

ــاوي ــعيد ح  ــيخ س  الش
 

ــان  ــراهيم خش ــيخ إب  الش
 

ــادي ــالم العب ــد الس  د. عب
 

ـــــدريني   د. فتحــــــي ال
 

 د. حممـــــود البخيــــــ 
 

ـــ  ـــود ال  َّسطاويـد. حمم
 

 الشيخ حممود  ويات
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 ( 41) قرار رقم

 الذبح باملسدس الواقذ

 م26/10/1998املوافق: ، هـ6/7/1419 بتاريخ:

 إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ورد 

ما حكم عملية ختدير األبقار قبل ذبحها، وذلك باستخدام مسدس خاص، حيث 

يتم إدخال قضيب معدين بواسطة مسدس يف اجلهاز العصبي للحيوان لتخريبه، حيث إن 

احليوان بعد ذلك ال يستعيد وعيه، وجيب ذبحه وقطع أوداجه، وإذا ترك احليوان بعد 

 ر فإنه يموت بعد فرتة، وحسب موقع اإلصابة؟عملية التخدي

 اجلواب وباهلل التوفيق: 

ى يف  رأى املجلس حرمة استخدام هذه الطريقة الواردة يف السؤال، وهي التي تسمَّ

 االصطالح )املسدسات ذات اإلبر الواقذة(؛ ألن احليوان بعد الوقذ ال تبقى حياته

ركز التنفس، وإذا تأخر الذابح بعد مستقرة، وقد يموت قبل ذبحه إذا أصاب الوقذ م

وقذه ألي سبب من األسباب، ويكون حكمه حكم امليتة يف التحريم، إذ إن املوقوذة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  ﴿حمرمة بالنص يف قوله تعاىل: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 . [3: ملائدة]ا ﴾ٹ

    واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 إلفتاء رئيس جملس ا

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 املفتي العام للمملكة

 الشيخ سعيد عبد احلفيظ احل اوي

ــــاط ـــز اخليـ ـــد العزي  د. عب
 

ـــويات  ـــود   ـــيخ حمم  الش
 

ـــر ســـليًمن األ ـــقر  د. عم
 

 َّسطاويـد. حممـــــود الـــــ 
 

 حمود البخي ـد. م
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 ( 42) قرار رقم

 «آن رشيعة امل تمعالقر» حكم تداول مصح  كتب عليه

 م31/12/1998هـ، املوافق: 13/9/1419 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

وهل جيوز تداول  ،«القرآن رشيعة املجتمع» ما حكم مصحف كتب عىل غالفه

 نسخ املصحف التي كتبت عليها هذه العبارة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

حف وضع أي عبارة تفيد حرص القرآن رأى املجلس أنه ال جيوز عند طباعة املص

كـ)القرآن رشيعة املجتمع(، العبارة املوجودة عىل  الكريم ورسالته يف نقطة معينة، أو صفة

 غالف املصحف املشار إليه يف السؤال.

ولذلك ال بد من إعادة طبع الغالف بدون العبارة املذكورة؛ إذ ال جيوز تداول هذه 

 العبارة.  الطبعة يف السوق إال بعد إزالة

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء 

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 املفتي العام للمملكة

 الشيخ سعيد احل اوي

 د. حمـمــــــود البخــــــي 
 

ـــود  ـــويات  ـــيخ حمم  الش
 

 د. حممود الَّسطاوي
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 ( 43) قرار رقم

 تأسيس احلكم عَل تعديالت أدخل  عَل عقد ال

 والن ام األسايس للبنك العريب اإلسالمي

 م13/11/1999هـ، املوافق: 25/7/1420 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل عقد التأسيس والنيام األسايس للبنك العريب اإلسالمي يتفق مع أحكام 

 الرشيعة اإلسالمية؟ 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

التعديالت املشار إليها يف الكتاب املذكور التي تتفق قرر املجلس املوافقة عىل هذه 

 ( كام ييل:28مع أحكام الرشيعة اإلسالمية عىل أن تصاغ الفقرة )د( من املادة )

 الفقرة )د( االحتياطات األخرى:

أي نسبة من األرباح السنوية بناء عىل اقرتاح جملس اإلدارة، وموافقة اهليئة العامة 

، مهام كانت مسمياهتا أو الغرض منها، فيام تتطلبها مصلحة حلساب أي احتياطات أخرى

 الرشكة، وحسن سري أعامهلا، عىل أن يتم هذا االقتطاع بعد تنزيل خمصص رضيبة

 الدخل.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 املفتي العام

 يالشيخ سعيد احل او

ــــان ــــا  ي  ــــ  ع  د. يوس
 

ــــادي  ــــد الســــالم العب  د. عب
 

ــــــــ   د. حممــــــــود البخي
 

ــــويات  ــــود   ــــيخ حمم  الش
 

 مقرر جملس اإلفتاء/ نعيم جماهد
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 ( 44) قرار رقم

 احلكم الرشعي يف موضوع التعليًمت 

 املقَتحة للتأمني التباديل ملرابحي مؤسسة 

 إدارة وتنمية أموال األيتام

 م10/2/2000ملوافق: هـ، ا15/11/1420 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما احلكم الرشعي يف موضوع التعليامت املقرتحة للتأمني التباديل ملرابحي مؤسسة 

 إدارة وتنمية أموال األيتام؟ 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن هذا النوع من التأمني جائز رشًعا، وصورته أن يتفق جمموعة من 

عىل أن يشارك كل واحد منهم بمبلغ معني من املال عىل سبيل التربع، وأن جيعل الناس 

هذا املال يف صندوق خاص أو حساب خاص، وأن ينفق هذا املال عىل من يتعرض منهم 

حلادث معني، وذلك ألنه يقوم عىل مبدأ التعاون، وهذا املبدأ تقره الرشيعة اإلسالمية 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ﴿: وقواعدها العامة، قال اهلل تعاىل

 .[2: املائدة] ﴾ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ    ی ی ی

وهذا املعنى موجود يف نيام العاقلة يف اإلسالم، الذي يقوم عىل أساس التكافل 

والتعاون بني أقارب اجلاين يف جريمة القتل غري العمد يف دفع دية املجني عليه ألهله، 
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عىل أهل املدين املشارك يف حال وفاته، فال باإلضافة إىل أن التأمني التباديل خيفف العبء 

يكلفون بالتسديد عنه، وتربأ ذمته عند اهلل تعاىل، وكذلك فإن التأمني التباديل حيفظ أموال 

املؤسسة من التعرض للضياع، ويؤمن حقها يف استيفاء الدين الذي عىل املشاركني يف 

 حال وفاهتم.

 وثـه جممع البحـ( مع ما ذهب إلين التباديلـرار )جواز التأميـويتفق هذا الق

هـ، 1385اإلسالمية يف املؤمتر الثاين له املنعقد يف األزهر الرشيف يف شهر حمرم من عام 

 هـ، وكثري من العلامء املعارصين. 1399 وجملس املجمع الفقهي املنعقد بمكة املكرمة عام

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 عز الدين اخلطيب التميمي/ ةقايض القضا

ــد ــادي د. عب ــالم العب  الس
 

ــان  ــا  ي  ــ  ع  د. يوس
 

ـــــ  ـــــود البخي  د. حمم
 

 الشــيخ ســعيد احل ــاوي 
 

ــد ـــاط د. عب ــز اخلي  العزي
 

ــــــقر  ــــــر األ   د. عم
 

 الشيخ نعـيم حممـد جماهـد
  

ــويات  ــود   ــيخ حمم  الش
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 ( 45) قرار رقم 

 حكم حساب مواجهة خماطر 

 إلسالميةاالستثًمر يف البنوك ا

 م25/4/2000هـ، املوافق: 21/1/1421 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 حساب مواجهة خماطر االستثامر يف البنوك اإلسالمية؟ ما حكم

 اجلواب وباهلل التوفيق: 

اعه طبيعة حساب مواجهة خماطر االستثامر ـفقد بحث جملس اإلفتاء يف اجتم

، هل هو حساب متلكه البنوك اإلسالمية، أم أنه حساب املعتمد يف البنوك اإلسالمية

ملكه هذه البنوك، وال جيوز هلا الترصف فيه خارج ما ـخمصص ألغراض حمددة ال ت

 خصص له، وبالتايل ال جيوز هلا أن تستثمره، وإن حدث وخالفت فإن حصيلة ذلك

حلصيلة، كام تكون هلذا احلساب، وال جيوز بأي حال من األحوال للبنك الترصف هبذه ا

 ال جيوز له الترصف بأصل احلساب.

وبعد مناقشة مطولة حول هذا املوضوع، والعودة لألسباب التي من أجلها تأسس 

هذا احلساب، والنير يف قانون البنك اإلسالمي األردين، والنيام األسايس للبنك العريب 

 اإلسالمي الدويل، فقد انتهى املجلس إىل ما ييل:

حساب يف البنك اإلسالمي األردين ملواجهة خماطر االستثامر جاءت فكرة تأسيس 
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عند وضع قانونه عىل أساس املبدأ املقرر يف الفقه اإلسالمي بجواز ضامن شخص ثالث 

للخسائر التي يمكن أن تقع يف عقد املضاربة القائم بني املودعني يف حسابات االستثامر 

هم أصحاب رأس املال، والبنك هو  املشرتك والبنك اإلسالمي، باعتبار أن املودعني

العامل يف عقد املضاربة املتصور قيامه فيام بينهام... ذلك أنه من املعلوم يف عقد املضاربة 

 ـ أنه ال جيوز للعامل أن يضمن أي خسارة يتعرض هلا مال املضاربة، ما دام أن العامل

، ـ وهو البنك يف هذه الصورة  ط ومل يقرصِّ وأن اخلسارة تقع مجيعها عىل مل يتعدَّ ومل يفرِّ

العامل أنه  ر املشرتكة يف هذه الصورة(، ويكفيصاحب املال )املودع يف حسابات االستثام

 خرس عمله.

هـ املوافق 1397رمضان  28 ـرجب  20فقد جاء يف قرار جلنة الفتوى يف حينه )

ل ( وأما تنييم سبيل الوقاية الرشعية حلامية رأس املا16ص 11/9/1977/ـ 6/8

 املستثمر من اخلسارة، فإنه يتمثل فيام استقر عليه الرأي نتيجة املناقشة مع جلنة الفتوى

 حسب ما تضمنته الصيغة املعدَلة ملرشوع قانون البنك اإلسالمي كام ييل: 

من األرباح الصافية لتقيد لديه  ةيقتطع البنك اإلسالمي سنويًا نسبة عرشين باملائ

واجهة خماطر االستثامر، وذلك استنادًا إىل اآلراء الفقهية يف حساب االحتياطي اخلاص مل

التي أجازت االتفاق عىل ختصيص جزء شائع من األرباح يف نطاق املضاربة لصالح جهة 

 ثالثة غري املتعاقدين. 

لتغطية أية خسارة واقعة، مما ال يتحمله البنك  ويبقى هذا احلساب قائاًم، وخمصصاً 

ا يف عمله، باعتبار أن بسبب تفريطه أو خمالفته  أو تعديه، طاملا كان البنك اإلسالمي مستمرًّ

هذا االحتياطي بمثابة صندوق تأمني تباديل، يساهم فيه جمموع املستثمرين لصاحلهم 

 ولصالح غريهم من املستثمرين اجلدد. 
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أما إذا صفي البنك، فإن هذا الرصيد املخصص ملواجهة خماطر االستثامر يصبح 

عًا به فيام يزيد عن احلد الالزم لتغطية اخلسارة الواقعة، وهو جدير بأن حيول إىل ماالً مترب

 جهات الرب واإلحسان حسب ما بينه القانون.

يتحمل البنك اإلسالمي أية خسارة تكون ناشئة عن أي سبب موجب لتضمينه 

ارة رشعًا، مثل حاالت التعدي والتفريط واملخالفة، سواء أكان ذلك بسبب تقصري اإلد

 . ةأو إمهاهلا، أم كان بسبب خمالفة املوظفني وتالعبهم باألموال املستثمر

ولكي يكون هذا األمر مضبوطًا من حيث ما جيب حتميله للبنك اإلسالمي بسبب 

 رشعي، فقد نص املرشوع عىل أن تكون اخلسارة موضع فحص شامل من املراقبني

 لخ. إ الرشعيني...

ع من أرباح البنك، إنام يقتطع من أرباح املضاربة وواضح أن هذا احلساب ال يقتط

عىل أساس أنه تأمني تعاوين مستمر، حتى يصل مقدار هذا احلساب لِضعفي رأس املال، 

وقد محل قانون البنك هذا احلساب مسؤولية أي خسارة تقع دون تعٍد أو تفريط أو 

 تقصري من البنك.

األحوال، أن يعترب ملكًا للبنك،  وبالتايل فإن هذا احلساب ال جيوز يف أي حال من

وإذا اعترب فإن عقد املضاربة الذي تقوم عليه فكرة البنك بالنسبة للمودعني يصبح عقداً 

غري مقبول من الناحية الرشعية، وملزيد من الوضوح، نص القانون بناء عىل ما قررته جلنة 

خصصات التي يملكها الفتوى عىل أنه عند تصفية البنك، وعىل أساس أنه ال يعترب من امل

َل لصندوق الزكاة، باعتبار أنه مال غري مملوك للبنك، حيتفظ به لغاية  البنك، جيب أن حيوَّ

 معينة، وهي مواجهة خماطر االستثامر، وفق الرشوط التي بينها القانون.

وإن تأسيس فكرة حساب مواجهة خماطر االستثامر يشبه بالضبط قبول فكرة 
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ال يف سندات املقارضة )قيمة السند(، بعد قيام املرشوع، حتى لو كفالة احلكومة ألصل امل

خرس املرشوع املمول بالسندات، باعتبار أن احلكومة شخص ثالث غري طريف التعاقد يف 

 السند، ومها اجلهة املصدرة للسند، واملكتتبة هبا. 

ـ املوافق 8/2/1398حيث ورد يف قرار جلنة اإلفتاء بتاريخ   م: 17/1/1978ه

بام أنه قد فهم من معايل وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية أن و

الوزارة تسعى للحصول عىل كفالة احلكومة ألداء قيمة ما يتبقى من قيمة سندات 

 املقارضة عند استحقاقها يف األجل املحدد. 

ة ( لسن26بمقتىض املادة الرابعة من قانون األوقاف رقم )ـ وبام أن وزارة األوقاف 

 هلا شخصية معنوية واستقالل مايل وإداري. ـ م 1966

 وبام أن هلا رشًعا حكم املتويلِّ عىل الوقف. 

أن ترعى شؤون املوظفني، ـ باِم هَلا من والية عامة ـ وبام أنه جيوز رشًعا للحكومة 

 وهلا أن تشجع أي فريق عىل القيام بام يعود عىل املجموع باخلري واملصلحة. 

 توى واملشرتكني يف هذا االجتامع يرون أن بعد حتقق كفالة احلكومةفإن جلنة الف

 وال لزوم له، فإننا نقرر ما ييل:  فإن النص حتمل املكتتبني للخسارة مل يعد وارداً 

جواز كفالة احلكومة لسندات املقارضة املخصصة إلعامر أرايض األوقاف، ـ 1

  عد امللزم.باعتبار أن احلكومة طرٌف ثالث، وذلك عىل أساس الو

عدم احلاجة حينئذ للنص يف سندات املقارضة الصادرة هلذه الغاية، عىل أن ـ 2

 يتحمل املكتتبون ما يصيبهم من اخلسارة.

وقد أكد جملس اإلفتاء هذا األمر بعد اطالعه عىل كتاب سامحة وزير األوقاف 

 والشؤون واملقدسات اإلسالمية، حيث قرر:
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دات املقارضة، وانطباق ،ء بشأن مرشوع قانون سنتأكيد قرار جلنة اإلفتاأ ـ 

 نصوصه ومواده مع أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

ة اإلفتاء بخصوص جواز كفالة احلكومة تسديد القيمة ـرار جلنـد قـتأكيب ـ 

 األساسية لسندات املقارضة الواجب إطفاؤها بالكامل يف املواعيد املقررة باعتبار أن

أن ترعى شؤون املوظفني،  ـبام هلا من والية عامة  ـللحكومة احلكومة طرف ثالث، وأن 

 وهلا أن تشجع أي فريق عىل القيام بام يعود عىل املجموع باخلري واملصلحة. 

( لسنة 10رقم ) توقد الحظ املجلس أن املادة الثانية عرش من القانون املؤقج ـ 

ت املقارضة االسمية م قد أضافت بعد النص عىل أن احلكومة تكفل تسديد سندا1981

الواجب إطفاؤها بالكامل يف املواعيد املقررة، أن املبالغ التي تدفعها احلكومة يف هذه 

 دة، مستحق الوفاء فور اإلطفاء الكاملـروع، وبدون فائـللمش ة تصبح قرضاً ـاحلال

للسندات، وهذا يعني أن احلكومة التي قبلت مبدأ كفالتها لتسديد القيمة االسمية 

، وأن الذي حتمل التسديد هو مل تعد طرفا ثالثاً  ـات عىل أساس أهنا طرف ثالث للسند

املرشوع نفسه. كل ما يف األمر أنه قام باالقرتاض من احلكومة لعدم توافر السيولة لديه 

لتغطية القيمة االسمية املطلوب تسديدها، وهذا يف الواقع كفالة لعدم اخلسارة، أعطيت 

ب يف عقد املضاربة، وهذا أمر خيالف القواعد املقررة لعقد لصاحب املال من املضار

 املضاربة يف الفقه اإلسالمي.

لذا يرى جملس اإلفتاء رضورة اإلبقاء عىل كفالة احلكومة، عىل أساس أهنا طرف 

ثالث، واستمرار وضعها يف الكفالة عىل هذا األساس، ليقبل من الناحية الرشعية عدم 

ىل حتميل املكتتبني ما يصيبهم من خسارة، كام هو وارد يف النص يف سندات املقارضة ع

 نص جلنة اإلفتاء يف القرار املشار إليه.

 ومن هنا يرى املجلس رضورة الوقوف باملادة الثانية عرشة عند كلمة املواعيد
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املقررة، وحذف الباقي، والواقع أن املشاريع الوقفية، واملشاريع التي تقوم هبا البلديات 

من هذه الكفالة، هي من  دت ذات االستقالل املايل واإلداري، التي ستستفيواملؤسسا

املشاريع احليوية التي تعود عىل األمة باخلري والنفع والرفاه، مما حترص الدولة عىل إقامتها، 

للتنمية االقتصادية واالجتامعية، واألصل أن هذه املشاريع كام  والتشجيع عليها، حتقيقاً 

قت ال يبارش إال بعد دراسات وافية للجدوى االقتصادية، وبوجود ينص القانون املؤ

 ضامنات كافية تضمن حسن سريها، وسالمة اإلرشاف عليها.

 )فليس يف كفالة احلكومة تسديد قيمة أصل هذه السندات يف مواعيد اإلطفاء

ويف  املقررة أي رضر، أو إضاعة للامل العام، إنام هو استخدام إجيايب له يف حاالت نادرة

 ظروف استثنائية( انتهى قرار املجلس.

 وقد تم االنتباه عند عرض مرشوع قانون البنوك األخري عىل جملس اإلفتاء ملا

من لبس، بحيث يين أنه مملوك « حساب» أو« خمصص» يمكن أن يوقعه استعامل لفظ:

 لتأكيد أنه ليس أحد« صندوق» للبنك، فعدل عن هذا االستعامل إىل استعامل لفظ:

، وإنام هو خرج عن ملك املودعني ملخصصات التي تقرر يف البنوك كاحتياطات مثالً ا

 والبنك.

 وعليه فإن املجلس يرى: 

أن التكييف الفقهي حلساب مواجهة خماطر االستثامر املعتمد يف البنوك اإلسالمية 

يقوم عىل أنه طرف ثالث، استحدثه الترشيع، غري طريف التعاقد املتصور يف حسابات 

الستثامر املشرتك املفتوحة يف البنوك اإلسالمية، ومها املودعون والبنك، وبالتايل فإن هذا ا

احلساب ال يملكه أي منهام، وال جيوز الترصف فيه خارج ما هو خمصص له، وبالتايل فإنه 

ال جيوز للبنك أن يستثمره، وإن حدث وخالف، فإن حصيلته تكون هلذا احلساب، وال 

 يها، كام ال جيوز له الترصف يف األصل.جيوز له الترصف ف
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عند تصفية البنك اإلسالمي يرصف احلساب لصندوق الزكاة، كام قرر يف كل من 

  قانون البنك اإلسالمي األردين، والنيام األسايس للبنك العريب اإلسالمي الدويل.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 اخلطيب التميمي عز الدين/ قايض القضاة

 الســالم العبــادي د. عبــد
 

 د. حمـمــــود البخيـــ  
 

 د. عمـــــر األ قـــــــر
 

 الشيخ سـعيد احل ـاوي 
 

 الشــيخ حممــود  ــويات
 

 د. يوســ  عــا  ي ــان 
 

 الشيخ نعيم حممد جماهد
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 ( 46) قرار رقم

 صيغ التعامل مع رشكة التأمني اإلسالمية

 م2001عام 

 :ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه

 ما حكم التعامل مع رشكة التامني اإلسالمية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد اطالع جملس اإلفتاء عىل صيغ التعامل يف رشكة التأمني اإلسالمية ونيامها 

األسايس، تبني للمجلس أن هذه الصيغ تقوم عىل نيام التأمني التعاوين اجلائز رشعًا، 

إعادة التأمني عند الرشكات التجارية اخلاصة  ولكن الرشكة تقوم أيضًا يف تعاملها عىل

بإعادة التأمني، وهي ال تلتزم يف تعاملها بأحكام الرشيعة اإلسالمية، وبام أن رشكات 

التأمني اإلسالمية مضطرة إىل إعادة التأمني عندها كي تتمكن من العمل يف قطاع التأمني 

 تأمني.فإن هذا األمر سييل حتى تقوم رشكات إسالمية إلعادة ال

تعترب حاجة تنزل منزلة الرضورة، وقد بني ـ واحلالة هذه ـ وعليه فإن إعادة التأمني 

العلامء أن احلاجة ما يرتتب عىل عدم االستجابة إليها عرس وصعوبة، سواء كانت حاجة 

عامة أي أن يكون االحتياج شاماًل مجيع األمة، أو كانت حاجة خاصة أي أن يكون 

 م كأهل بلد أو حرفة، فليس املراد بخصوصها أن تكون فردية.االحتياج لطائفة منه

 هلذا جيوز التعامل بإعادة التأمني ما بقيت احلاجة قائمة يف حدود هذه الضوابط. 
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وينبه املجلس إىل رضورة أن تتوجه رشكات التأمني اإلسالمية إىل إجياد رشكات 

ازة مبنية عىل االضطرار، كام إعادة تأمني إسالمية عىل مستوى دويل، حتى ال تكون اإلج

أن املجلس يؤكد عىل هيئة الرقابة الرشعية أن ال يلجأ إىل إعادة التأمني إال عند احلاجة 

 املتيقن منها. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــ ــــو حيي ــــد أب  د. حمم
  

ــد  ــادي د. عب ــالم العب  الس
 

 د. يوســ  عــا  ي ــان
 

ــاوي  ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

 د. عمــــــر األ قــــــــر
 

ـــــري   د. واصــــ  البكـ
 

  اهدـالشيخ نعيم م
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 ( 47) قرار رقم

 حكم جوائز نقدية لتحفيز اجلًمهري 

 للحضور إىل مالعب كرة القدم

 م 10/1/2001هـ، املوافق:15/10/1421 بتاريخ

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

وضع برنامج جوائز نقدية وعينية من خالل تذكرة دخول للمالعب  ما حكم

 ملا ييل:  وفقاً 

 اجلزء األول من التذكرة: 

جوائز نقدية من خالل إمسح واربح لتحفيز اجلامهري الرياضية عىل رشاء التذاكر 

حلضور املباريات مما جيعل التذكرة مرغوبة من قبل اجلامهري وتشجيع عامة الشعب عىل 

 والدخول إىل املباريات. رشائها

 اجلزء الثاي من التذكرة: 

 هو اجلزء املخصص لدخول املباريات، وسيكون هناك سحوبات عىل جوائز

 عينية خالل املباريات تشجع اجلامهري عىل احلضور إىل املالعب.

كام ننوه بأن الرشكة الراعية ستساهم يف هذا املرشوع من خالل هدايا مقابل وضع 

 عالناهتا عىل البطاقة؟شعارها أو إ
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 اجلواب وباهلل التوفيق: 

 رأى امل لس أن هذا املرشوع جائز بالرشوط اآلتية: 

أن ال يزيد ثمن البطاقة من أجل اجلوائز عىل الثمن الذي يقرره احتاد كرة القدم ـ 1

 كي ال يكون هناك دفع مال مقابل املشاركة يف السحب.

 رشكة الراعية.احلرص عىل أن تكون اجلوائز من الـ 2

البطاقة احلقيقي من رشاء التذكرة هو حضور املباراة  يأن يكون قصد مشرتـ 3

 فقط. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. واصـــــ  البكـــــري
 

ــد  ــادي د. عب ــالم العب  الس
 

ــان ــا  ي  ــ  ع  د. يوس
 

ــــو  ـــــ د. حممــــد أب  حيي
 

ــــد  الشـــيخ نعـــيم جماهـ
 

ــاوي  ــعيد ح  ــيخ س  الش
 



125 

 ( 48) قرار رقم

 حكم نرش كتب أو تصويرها دون إصن املؤل 

 م15/7/2001هـ، املوافق: 24/4/1422بتاريخ 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما حكم قيام بعض أصحاب املكتبات، ومكاتب النسخ الرسيع، وبعض املطابع 

 ا دون مراعاة حلقوق املؤلف والنارش؟بنسخ الكتب وبيعه

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن الكتاب الذي أفرغ املؤلف فيه علمه بعد جهد، ومشقة، وعناء، 

 يعترب من املنافع املتقومة، وملكًا خاصًا به ال جيوز ألحد أن يطبعه، أو نرشه إال بإذنه. 

ة العلمية فهذا جائز برشط أما تصوير أو نسخ بعض الصفحات بغرض االستفاد

 أن يعزو ما صوره أو نسخه لكاتبه األصيل. 

وينتقل حق املؤلف بعد وفاته إىل ورثته، وإذا مل يكن له وارث جاز للناس االنتفاع 

 به، ألن األصل يف العلم أنه مباح، فيجوز طبعه ونرشه بال إذن؛ ألن نرش العلم من

 ها.يغفل عن ال  املصالح العامة التي ينبغي أ

هذا ويعترب من أنواع الكتب املبتكرة حتقيق كتب الرتاث واملخطوطات التي بذل 

 ا املختلفة، وتبويبها ورشحها،ـا مع نسخهـا، ومقابلتهـاملحقق فيها جهدًا يف تدقيقه



126 

وتشكيل مفرداهتا ووضع عناوين وفهارس هلا، وإخراجها يف حلة مبتكرة جديدة، فتعترب 

 حد أن يقوم بطبعها ونرشها إال بإذنه.ملكًا للمحقق، ال جيوز أل

 وعليه، فإن قيام بعض أصحاب املكتبات، ومكاتب النسخ الرسيع، وبعض

املطابع بنسخ الكتب وبيعها دون إذن من املؤلف والنارش، ودون تقيد بأحكام الرشيعة 

 اإلسالمية يعترب حرامًا، وتعديًا عىل حقوق املؤلف والنارش. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــات ـــــود  وي ـــــيخ حمم  الش
 

ـــــد  ـــــادي د. عب ـــــالم العب  الس
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبد
 

ــد   الوهــاب البكــري د. واصــ  عب
 

 د. يوســـــ  عـــــا  ي ـــــان
 

ـــــــ  ــــــــحد. م ــــــو حيي  مد أب
 

 الشيخ نعيم حممد جماهد
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  (49) قرار رقم

 حكم متويل املشاركة املتناقصة 

 التي يقدمها البنك املركزي ملوظفيه

 م 15/7/2001 هـ، املوافق 24/4/1422 بتاريخ

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما حكم متويل املشاركة املتناقصة التي يقدمها البنك املركزي ملوظفيه؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 لسات ورأى ما ييل: بحث املجلس املوضوع يف عدة ج

أن املجال مفتوح أمام موظفي البنوك اإلسالمية وغريهم من أجل احلصول عىل 

 مساكن هلم وفق إحدى الصيغ اآلتية: 

صيغة املرابحة لآلمر بالرشاء املعروفة، والتي يتحمل فيها املوظف  الصيغة األوىل:

د التي يمكن رشائها باملرابحة، كلفة العاملة الالزمة للبناء، ويقدم فيها البنك متويل املوا

 بحيث تدخل يف ملك البنك، وضامنته.

 ويمكن استخدامها لرشاء شقة أو بناية وفق ما هو معروف يف بيع املرابحة.

 صيغة االستصناع، وعند ذلك يتحمل البنك كلفة مجيع التمويل الصيغة الثانية:

 شقة حسب احلال.وفق رشوط هذه الصيغة، ويمكن من خالهلا استصناع بناية أو 
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أما الصيغة املعروضة عىل جملس اإلفتاء حتت مسمى )املشاركة املتناقصة( والعقد 

 املرفق، فهي ختتلف عن طبيعة هذا العقد، كام هو معروف يف تعريفه املستقر يف قانون

البنك اإلسالمي الذي حيي بموافقة جملس اإلفتاء، حيث إن القانون قد عرفه )دخول 

ل البنك بصفة رشي كليًا أو جزئيًا يف مرشوع ذي دخل متوقع، وذلك عىل أساس ـ ك ممو 

االتفاق مع الرشيك اآلخر بحصول البنك عىل حصة نسبية من صايف الدخل املتحقق 

فعاًل مع حقه باالحتفاظ باجلزء املتبقي أو قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك اجلزء خمصصاً 

 لتسديد أصل ما قدمه البنك من متويل.

يعني أن دخل املرشوع املبني وفق هذا العقد هو متوقع عند إبرام هذا العقد، مما 

 وأن الذي حيدد هذا الدخل املتوقع هو واقع السوق بعد إنجاز املرشوع.

وال يصح أن يقدر هذا الدخل ابتداء منسوبا إىل التمويل املدفوع من البنك مما 

 جرى يف احلالة املعروضة عىل عىل أساس الفائدة املخفضة، كام جيعل األمر حمسوماً 

 املجلس، وكوهنا منخفضة ال خيرجها عن طبيعتها املحرمة يف نير الرشيعة.

وحتى جتوز هذه الصيغة، فال يصح حساب الدخل املتوقع للمرشوع هبذه 

 الطريقة إنام األصل أن ترتك للسوق.

ولن  وبام أننا أمام رغبة املوظف يف احلصول عىل سكن سيستخدمه هو شخصيًا،

يعرض املرشوع يف السوق لغرض تأجريه، فالبديل الرشعي املقبول هو أن تقوم جلنة من 

اخلرباء الثقات والعدول بتقدير أجر مثله بعد إنجازه، وبناء عىل تقدير حقيقي بأسعار 

 الشقق واملنازل املامثلة.

رق وبالتايل ال بد من صياغة العقد صياغة جديدة عىل هذا األساس، والذي هو فا

التمييز بني الصيغة املقبولة رشًعا وغري املقبولة رشًعا، هذا إذا رغب املوظف والبنك يف 



129 

أمكنهم اللجوء إىل الصيغ األخرى املشار  ال  أن يلجأوا إىل أسلوب املشاركة املتناقصة، وإ

  إليها أعاله.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 ز الدين اخلطيب التميميالشيخ ع/ قايض القضاة

 الســالم العبــادي د. عبــد
 

 د. يوســـ  عـــا  ي ـــان 
 

 د. واصـــــ  البكــــــري
 

ــاوي  ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــد ـــاط د. عب ـــز اخلي  العزي
 

ــــد  ــــيم جماه  الشــــيخ نع
 

ـــــ ـــو حييــ ـــد أب  د. حمم
  

 الشـــيخ حممـــود  ـــويات 
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 ( 50) قرار رقم

 حكم االستثًمرات اخلاصة بصندوق ادخار 

 لرشكات املسامهة موظفي إحدى ا

 م 22/7/2001املوافق ، هـ 2/5/1422بتاريخ 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما احلكم الرشعي يف االستثامرات اخلاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى

الرشكات املسامهة األردنية، وبيان هل من زكاة مستحقة سنويًا عىل املوظف املشرتك يف 

 ه فيه؟الصندوق املذكور عن مدخرات

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 رأى املجلس أن استثامرات الصندوق املذكور، منها ما هو متفق مع أحكام

الرشيعة اإلسالمية ومنها ما هو خمالف هلا، لذلك فإن أرباح الصندوق بعضها متحقق 

، وبعضها متحقق من طرق استثامر ال من طرق مباحة رشعًا، وفيه أرباح جائزة رشعاً 

 . حكام الرشيعة اإلسالمية، لذلك فهي أرباح غري جائزة رشعاً تتفق مع أ

ه اإللزام جلميع املوظفني، ـمذكور عىل وجـراك بالصندوق الـوملا كان االشت

لذلك فال مانع رشعًا من االشرتاك يف الصندوق املذكور حلاجة املوظف إىل العمل، 

 والضطراره لالشرتاك يف الصندوق املذكور. 

 ف املشرتك بالصندوق وعند قبضه ملستحقاته منه بام يف ذلكولكن عىل املوظ

 األرباح املتحققة أن يتحرى عن مصدر هذه األرباح. 

 فام عرف أن مصدره من استثامر مباح كان له ربحًا جائزًا حالالً. 
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وما عرف أن مصدره من استثامر حرام فال جيوز أن يتملكه وينتفع به، وعليه أن 

  املختلفة؛ وذلك للتخلص من املال احلرام. يدفع به يف أوجه اخلري

وأما إن جهل عليه احلال فلم يستطع أن يميز احلالل عن احلرام مع تيقنه وغلبة 

ظنه بوجود احلرام يف هذه األرباح، فله أن يتملك نصف هذه األرباح عىل اعتبار أهنا 

جه اخلري أرباح جائزة ومرشوعة، وعليه أن يدفع النصف اآلخر من األرباح يف أو

 للتخلص من املال احلرام، إال إذا غلب عىل ظنه خالف ذلك. 

وأما إن جهل احلال، ومل يستطع متييز احلالل عن احلرام، مع عدم تيقنه أو غلبة ظنه 

بوجود أرباح من طرق حمرمة فله أن يتملك هذه األرباح مجيعها باعتبارها أرباحًا مباحًة 

 الصحة، إذ األصل بترصفاهتم الصحة، وفيهم رشعًا، محال لترصفات املسلمني عىل

 الصالح.

وأما احلكم الرشعي يف زكاة مدخرات املوظف يف الصندوق املذكور فقد رأى 

املجلس أن عىل املوظف أن خيرج الزكاة عن مجيع مدخراته وأرباحها إذا بلغت نصابًا عند 

  ة الدين.قبضها لعام واحد فقط، عمال بمذهب اإلمام مالك رمحه اهلل يف زكا

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. واصـــــــــ  البكــــــــــري
 

ـــــد  ـــــادي د. عب ـــــالم العب  الس
 

ــــــــ ــــــو حييـ ـــــــد أب  د. حمم
 

 احلفيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبد 
 

ـــــويات ـــــود   ـــــيخ حمم  الش
 

ـــــان  ـــــا  ي  ـــــ  ع  د. يوس
 

  اهدـم حمدـالشيخ نعيم م
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 ( 51) قرار رقم

 حكم دعم املركز الوطني للسكري من أموال الزكاة

 م2001/ 7/ 2املوافق ، هـ1422/ 5/ 9بتاريخ 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما حكم دفع الزكاة للمركز الوطني للسكري؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 عالج فقراء املسلمني رأى املجلس أنه جيوز دفع أموال الزكاة عىل أن ختصص يف

املصابني هبذا املرض، وذلك ألن مصارف الزكاة حمصورة يف األصناف التي ذكرها اهلل يف 

ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ  ﴿قوله تعاىل: 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   

 . [60: ]التوبة ﴾ۆ

 .أعلم تعاىل واهلل

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الدين اخلطيب التميميالشيخ عز / قايض القضاة

 د. عمــــــر ســــــليًمن األ ــــــقر
 

ــــــد   ــــــادي د. عب  الســــــالم العب
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

ــــــويات   ــــــود   ــــــيخ حمم  الش
 

ــــــــــري ــــــــــ  البك  د. واص
 

 د. حمـمــــــــد أبـــــــو حييـــــــــ  
 

ــــــان ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ــــــد   ـــــــاط د. عب ــــــز اخلي  العزي
 

 الشيخ نعيم حممد جماهد
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 ( 52) قرار رقم

   عَل قانون حقوق الطفلتعديل مقَت

 م2001/ 10/ 16هـ، املوافق: 1422/ 7/ 29 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 م ؟2001أرجو بيان احلكم الرشعي يف مواد مرشوع قانون حقوق الطفل لسنة 

  اجلواب وباهلل التوفيق:

 بعد دراسة مرشوع القانون املذكور والبحث رأى املجلس ما ييل:

)للطفل املحروم من الرعاية األرسية احلق يف احلضانة أو  ( فقرة )ب(:4) املادة

الكفالة وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية وبأن تؤمن إقامته يف مؤسسات رعاية الطفولة 

 أو أرس بديلة يف اململكة(.

 رأى املجلس أن تصاغ هذه الفقرة كام ييل:

وبأن تؤمن  حلضانة أو الكفالة،)للطفل املحروم من الرعاية األرسية احلق يف ا

 إقامته يف مؤسسات رعاية الطفولة، أو أرس بديلة يف اململكة، كل ذلك وفقًا ألحكام

 الرشيعة اإلسالمية(.

)يتوجب عىل مجيع اجلهات الرسمية وغري الرسمية، والتي  ( فقرة )ب(:7املادة )

 .لكوارث(تعنى بتقديم اخلدمات للطفل إعطاء األولية يف أوقات احلروب وا

رأى املجلس بأن هذه الفقرة بحاجة إىل تعديل وإعادة صياغة؛ لكون املعنى غري 

 واضح من حيث بيان املقصود بـ)إعطاء األولوية(.
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)بالرغم مما ورد يف أي قانون آخر حيدد سن الزواج ثامنية عرش عاماً  (:9املادة )

ت خاصة بإذن قايض وجيوز استثناء عقد الزواج ملن أتم سن السادسة عرش يف حاال

 القضاة(.

عليه يف  اً رأى املجلس أن تشطب هذه املادة لكون حتديد سن الزواج منصوص

 .(1)قانون األحوال الشخصية

يف حالة تقديم تقرير من قبل اللجنة، يوىص برضورة الفصل عىل  (:16املادة )

ة )أ( أو ثبوت حني ثبوت تعرض الطفل ألي عمل من أعامل اإلساءة املشار إليها يف الفقر

 حاجته إىل رعاية خاصة ال يمكن توفريها لدى أرسته.

 رأى املجلس استبدال احلرف )عىل( املذكور يف هذه الفقرة بحرف )إىل(.

 عن الطفل بفصل قرارها تصدر أن املختصة للمحكمة جيوز ال (:17) املادة 

 : بعد إال أرسته

 (. 16) باملادة املذكورة اإلساءة ثبوت ـ أ 

 برضورة الفصل. تقديم تقرير من اللجنة يويص ـ ب

 توفري األرسة البديلة للطفل أو توفري املكان املناسب الذي يكفل معيشة ـ ج

 الطفل يف أجواء آمنة وسليمة.

                                           

م( وأصبحت 2001)( من قانون األحوال الشخصية يف تعديالت عام 5عدلت املادة رقم ) (1)

ُيشرتط يف أهلية الزواج أن يكون اخلاطب واملخطوبة عاقلني، وأن يكون كل منهام قد أتم »كاآليت: 

الثامنة عرشة سنة شمسية، إال أنه جيوز للقايض أن يأذن بزواج من مل يتم منهام هذا السن إذا كان قد 

حتدد أسسها بمقتىض تعليامت أكمل اخلامسة عرشة من عمره، وكان يف مثل هذا الزواج مصلحة، 

 «.يصدرها قايض القضاة هلذه الغاية
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رأى املجلس أن تشطب الفقرة )ب( من هذه املادة لكون قرار املحكمة ال يتوقف 

ولوجود حاالت كثرية تعرض عىل عىل تقديم تقرير من اللجنة يويص برضورة الفصل، 

 القايض مبارشة دون أن يكون هناك تقرير من اللجنة.

)تتم الرعاية البديلة للطفل لدى أرسة بديلة أو مؤسسات  (: فقرة )ب(:19املادة )

الرعاية االجتامعية التي تتوافر لدهيا الرشوط الالزمة واملحددة بموجب نيام يصدر هلذه 

 الغاية(.

تعدل هذه املادة، وذلك بإضافة عبارة )ال يتعارض مع أحكام رأى املجلس أن 

 الرشيعة اإلسالمية( يف هنايتها.

رأى املجلس جتنب استعامل كلمة )املعاقني( الواردة يف هذه املادة،  (:21املادة )

 وحيثام وردت يف القانون وتستبدل بعبارة )ذوي االحتياجات اخلاصة(. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 ءاإلفتـا جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 الســــالم العبــــادي د. عبــــد
 

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان  
 

ـــــــري  د. واصـــــــ  البك
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي  
 

 الشــــيخ حممــــود  ــــويات
 

 د. حممـــــد أبـــــو حييــــــ  
 

 الشيخ نعيم جماهد
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 ( 53) قرار رقم

 وفق آلية معينة حكم اجلوائز التي تعطـ من البنك اإلسالمي 

 م 2001/ 10/ 24 املوافق هـ، 1422/ 8/ 8 بتاريخ

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما مدى رشعية منح البنك اإلسالمي جوائز تشجيعية ألصحاب حساب التوفري 

االستثامري ضمن آلية حمددة عنارصها: )حجم احلساب، املدة، املبالغ املضافة، استقرار 

 احلساب(؟

العالقة بني البنك اإلسالمي واملودعني يف هذه اجلائزة، هل هي عقد أم وما نوع 

 ترصف؟ وإذا كانت العالقة بينهام عقدًا هل هي وعد ملزم أم ال؟

 يق:التوف وباهلل اجلواب 

رأى املجلس ما ييل: جيوز رشعًا ملجلس إدارة البنك اإلسالمي أن يوزع جوائز 

ت احلج أو عمرة، أو نحو ذلك عىل أصحاب تشجيعية نقدية أو عينية، أو حتمل نفقا

احلسابات االستثامرية إذا كان خموال بذلك، برشط أن تكون هذه اجلوائز من أرباح البنك 

 اخلاصة.

ستثامر؛ ألن ذلك يؤدي إلخراج جزء من وال جيوز إخراجها من إمجايل أرباح اال

نوع رشعًا، إذ ال حصة أصحاب حسابات االستثامر يف الربح عىل سبيل التربع، وهذا مم

 جيوز للمضارب )البنك( التربع من مال املضاربة إال بإذن من رب املال )أصحاب

 احلسابات االستثامرية( فإذا أذنوا بذلك فيجوز عندئذ إخراجها من إمجايل األرباح،
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ويعترب هذا الترصف يف منح اجلوائز من قبيل اهلبة، وتكون وعدًا ملزمًا للبنك إذا سبقت 

ن عنها، وال تعترب من قبيل الرشط يف عقد املضاربة املفرتض بني املودعني والبنك باإلعال

)باعتبار املودعني أصحاب احلسابات االستثامرية واعتبار البنك املضارب( ألن هذه 

 اجلوائز قد تصل بعض املودعني وال تصل غريهم. 

د منحه وملجلس اإلدارة يف هذه احلال أن يضع الرشوط واألسس املرشوعة عن

هلذه اجلوائز )كحجم احلساب، واملدة، واملبالغ املضافة، والسحب من احلساب(، وله أن 

حيدد نوع احلساب االستثامري )توفري أو إلشعار أو ألجل( الذي يستحق مثل هذه 

 اجلوائز سواء لكل العمالء أو لبعضهم.

 ،الطلب( ئتامنية )جارية وحتتوال جيوز توزيع جوائز عىل أصحاب احلسابات اال

 وذلك لوجود شبهة الربا قياسًا عىل القرض؛ ألن كلَّ قرٍض جر نفعًا فهو حرام.

ويتضح من خالل ما ذكر بأن العالقة بني البنك اإلسالمي واملستثمرين يف هذه 

 اجلوائز ال ُتعترب عقدًا، وإنام هي ترصف بإرادة منفردة من قبل جملس إدارة البنك. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 إلفتـاءا جملس

 رئيس جملس اإلفتاء

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــو حييــــــــ  د. حممـــــد أب
 

 الســـالم العبـــادي د. عبـــد  
 

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان
 

ـــاوي   ـــعيد احل  ـــيخ س  الش
 

ـــــــري  د. واصـــــــ  البك
 

 الشــــيخ حممــــود  ــــويات  
 

 الشيخ نعيم جماهد
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 ( 54) قرار رقم

 الربيد إجراء تعديل عَل قانون صندوق توفري

 م2001/ 10/ 31هـ، املوافق 1422/ 8/ 15بتاريخ 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما احلكم الرشعي يف مواد قانون صندوق توفري الربيد والتوصية بإجراء أي

 تعديل عليه؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 بعد الدراسة والبحث رأى املجلس ما ييل:

ندوق قبول األموال االدخارية وتوظيفها )مهمة الص ( الفقرة )ب(:3املادة )

وردها إىل أصحاهبا وفقًا ألحكام هذا القانون، كام جيوز للصندوق قبول أموال خمصصة 

 لالستثامر بناء عىل اتفاق خاص من اجلهة مقدمة التمويل(.

رأى جملس اإلفتاء أن تضاف إىل هذه الفقرة عبارة )كل ذلك بام ال يتعارض 

 سالمية(.مع أحكام الرشيعة اإل

)للمجلس دعوة أي شخص الجتامعاته؛ الستشارته ( فقرة )ب(: 12املادة )

 واالستعانة بخربته يف األمور املعروضة عليه(.

)للصندوق أن يقرر استثامر هذا  رأى جملس اإلفتاء أن تعدل هذه الفقرة كام ييل:

 ويًا(.للرصيد املرتاكم سن االحتياطي، وتكون األرباح املتحققة منضمة حكامً 
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ة )الفوائد( الواردة يف هذه املادة بكلمة ـدل كلمـاء أن تستبـرأى جملس اإلفت

 )األرباح(.

)للمجلس بموافقة جملس الوزراء وضع األنيمة لتنفيذ أحكام هذا  (:68املادة )

 القانون(.

 )يصدر املجلس األنيمة رأى جملس اإلفتاء أن يكون تعديل هذه املادة كام ييل:

 فيذ أحكام هذا القانون(. الالزمة لتن

 واهلل تعاىل أعلم.

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــد ـــادي د. عب ـــالم العب  الس
 

ـــان   ـــا  ي  ـــ  ع  د. يوس
 

ــــــ ـــــو حيي ـــــد أب  د. حمم
 

ـــاوي   ـــعيد احل  ـــيخ س  الش
 

 الشـــــيخ نعـــــيم جماهـــــد
 

ــــــري   ــــــ  البك  د. واص
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 ( 55) قرار رقم

 التعويض املايل بدل املطل بالسدادحكم 

 م2001/ 11/ 7هـ، املوافق: 1422/ 8/ 22 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

م قطعة أرض من أرايض 1987إن بلدية إربد كانت قد استملكت خالل عام 

بلغ إربد العائدة ملكيتها ملؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام، وتم تقدير قيمتها يف حينه بم

(ديناٍر 51215( ديناٍر حيث سدد من أصل هذا املبلغ للمؤسسة ما قيمته )82215)

م، مما اضطر 1999/ 12/ 31( ديناٍر بذمة البلدية مل يسدد حتى 31000وبقي مبلغ )

املؤسسة إىل إقامة دعوى عىل بلدية اربد لتحصيل املبلغ املستحق عليها حيث صدر قرار 

( دينار باإلضافة إىل 31000رصيد ثمن األرض البالغ )بإلزام البلدية بتسديد باقي 

 ( فلس حيث قامت البلدية بتسديد600( ديناٍر و)32355الفوائد القانونية البالغة )

م، وتم قبض 2000رصيد ثمن األرض والفوائد إىل املؤسسة خالل شهر كانون الثاين/ 

 الفائدة مؤقتًا عىل حساب قطعة األرض.

ي يف كيفية الترصف بالفوائد التي قبضتها املؤسسة مع أرجو بيان احلكم الرشع

 م تنص عىل1972( لسنة 20( من قانون املؤسسة رقم )4األخذ بعني االعتبار أن املادة )

غاية املؤسسة تنمية أموال األيتام باستثامرها يف كافة وجوه االستثامر املرشوعة التي ال »

 «.تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية؟
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  اب وباهلل التوفيق:اجلو

إن مطل بلدية إربد يف عدم دفع املبلغ املتبقي يف ذمتها من ثمن أرض مؤسسة إدارة 

: ملسو هيلع هللا ىلصوتنمية أموال األيتام يعترب تعديًا عىل أموال األيتام وظلاًم هلم، لقول رسول اهلل 

: )يل الواجد حيل عرضه ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  )مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم عىل ميلء فليتبع(

 وعقوبته(. 

ومطل البلدية يف دفع ما بذمتها من مال لصالح األيتام عط ل تنمية هذا املال 

: )أال من ويل ملسو هيلع هللا ىلصواستثامره يف الوجوه املرشوعة التي أمر الشارع هبا، لقول رسول اهلل 

 يتياًم له مال فليتجر فيه وال يرتكه حتى تأكله الصدقة(. 

ض مناسبة للرضر الذي حلق بأموال هلذا فإن املجلس يرى بأن تقدر قيمة تعوي

يف دفعة )عىل ضوء متوسط قيمة األرباح  األيتام املتبقية يف ذمة البلدية طيلة مدة تأخريها

 التي وزعت عىل ودائع أموال األيتام خالل مدة التأخري( 

% فإن مقدار هذه النسبة 5وعىل سبيل املثال: إذا كانت قيمة األرباح املذكورة 

وال  ،سنوات التأخري تعترب من حق األيتام، وهذه األرباح جائزة رشعاً  مرضوبًا يف عدد

تعترب من الفوائد املحرمة ألهنا تعويض عن رضر حلق بأموال األيتام نتيجة املامطلة يف 

 دفعه وتعطيل نامئه واستثامره يف الوجوه املرشوعة.

)كام هو رأي أما املال الزائد عن مقدار األرباح املذكورة فهو مال حرام يرصف 

كثري من العلامء( إىل الفقراء ويف أوجه اخلري املرشوعة، ويرى املجلس أن يوضع هذا املال 

( من قانون 14الزائد يف حساب االحتياطي املنصوص عليه يف الفقرة )ز( من املادة )

% من 25مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام ونصها: )للمجلس ختصيص ما يزيد عن 

اطي للمؤسسات اإلسالمية أو رصف مساعدات نقدية لأليتام القارصين أرباح االحتي
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وطلبة العلم املحتاجني من املسلمني( ليرصف إىل الفقراء واملحتاجني ويف أوجه اخلري 

 املرشوعة. 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 و حييــــــد. حممـــــد أبـــــ
 

 الســــالم العبــــادي د. عبــــد  
 

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي  
 

ــــد ــــاط د. عب ــــز اخلي  العزي
 

 الشــــيخ حممــــود  ــــويات  
 

 الشــــيخ نعــــيم جماهــــــد
 

ـــــــري    د. واصــــــ  البكـ
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 ( 56) قرار رقم

 حكم حسم األربا  عن اآلمر بالرشاء 

 مقابل اإلرساع بالسداد أو العكس 

 م 2001/ 11/ 7 :املوافق هـ، 1422/ 9/ 22 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما حكم حسم األرباح عن اآلمر بالرشاء مقابل اإلرساع بتسديد ثمن السلعة، أو 

 زيادة نسبة أرباح املؤسسة مقابل تأخري تسديد ثمن السلعة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

)حالة تسديد كامل ثمن الرشاء مع  ال جيوز حسم األرباح عن اآلمر بالرشاء يف

األرباح قبل موعد انتهاء القسط األخري( عن املدة من تاريخ آخر تسديد وحتى تاريخ 

 د تم واستقر الثمن بذمة اآلمر بالرشاء ـاستحقاق القسط األخري. وذلك ألن البيع ق

 فال جيوز حسم أي يشء من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده.

جلس أنه ال جيوز إضافة أي نسبة من الربح عىل املرابحني املتأخرين يف ورأى امل

 تسديد األقساط املستحقة عليهم عىل مدة التأخري، ألنه يعترب من الربا.

وللمؤسسة يف )حاالت خاصة بسبب اإلعسار الشديد وألسباب إنسانية( أن 

دون إضافة أي نسبه  اسباً تؤجل تسديد األقساط عن هؤالء املرابحني املتأخرين بام تراه من
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ې ى ى ائ   ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ ﴿ من الربح عليهم، لقول اهلل تعاىل:

 .[280]البقرة:  ﴾ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــري ــــــ  البك  د. واص
 

ـــادي   ـــالم العب ـــد الس  د. عب
 

ــــــد.  ــــو حييـ ــــد أب  حمم
 

ـــاوي   ـــعيد ح  ـــيخ س  الش
 

 الشـــــيخ نعـــــيم جماهـــــد
 

ـــان   ـــا  ي  ـــ  ع  د. يوس
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 ( 57) قرار رقم

 حكم بطاقة حاللكم التي تطرحها رشكة احللول الوسط 

 م 2001/ 12/ 26: املوافق هـ، 1422/ 10/ 12 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

للتداول « احللول الوسط» ن تطرحها رشكةما حكم بطاقة حاللكم التي تنوي أ

 بني الناس، وللتوضيح أشري لكم بام ييل: 

  :ما يتعلق بالعالقة بني الرشكة والعميل

تصدر الرشكة بطاقة حاللكم، وهي بطاقة ختول العميل رشاء أي منتج موجود 

بعد لدى الرشكة )رشكة احللول الوسط(، أو من أي من فروعها املنترشة داخل األردن، ف

إصدار البطاقة للعميل يكون له رقم خاص يتم من خالله التعامل مع كل عملية رشاء 

%( من 3بذاته، فيقوم العميل بتسديد ما قيمته ) مستقالً  اً مستقلة وتكون كل عملية عقد

القيمة اإلمجالية للفاتورة، ويسدد الباقي عىل أقساط شهرية متساوية، يصل حدها األعىل 

، وال يستطيع العميل أن يقوم بسحب أي مبالغ نقدية من خالل هرياً ( قسطًا ش26إىل )

هذه البطاقة، وال ختوله الرشاء من أي رشكة أخرى عن طريق هذه البطاقة، وال يتحمل 

العميل أي فوائد عىل هذا التقسيط، أو أي مبالغ تضاف إىل القيمة اإلمجالية لثمن املنتج 

 مع البيع بالتقسيط. والذي تتساوى فيه قيمة البيع بالنقد 
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  :فيًم يتعلق بالعالقة بني البنك األها األردي والعميل لرشكة احللول الوسط

 ال توجد أي عالقة فيام بني البنك وعمالء الرشكة. 

 فيًم يتعلق بالعالقة بني الرشكة والبنك األها األردي:

 يقوم البنك بإصدار هذه البطاقة وفق األسس التالية:

 اهلاشمية األردنية اململكة يف الوحيد البنك هو األردين األهيل البنك نإ حيث ـ أ 

 البنك تعليامت وفق االئتامن بطاقات مع والتعامل إلصدار الكاملة اجلاهزية يملك الذي

ل حتم بطاقات بإصدار البنك يقوم أن عىل والبنك الرشكة بني االتفاق تم فقد املركزي،

 (.اسم الرشكة )رشكة احللول الوسط

 حتت اسم الرشكة، وتقترص مهمة البنك يف البطاقات« حاللكم» وحتمل شعار

 بدفع مبلغ دينارين مقابل كل« احللول الوسط» بإصدارها فقط مقابل أن تقوم رشكة

بطاقة ترصف لعمالء الرشكة، وال يتحمل العميل أي مبالغ تدفع للبنك من أجل 

 البطاقة.  هذه

 أو العميل عىل مايل التزام أي أو فوائد أو أثر أي تبير ال البنك فإن وبالتايل ـ ب 

 .للرشكة البطاقات إصدار مقابل الرشكة عىل

 عىل باملحافية ملزم البنك إن حيث البطاقة، استعامل حلسن للبنك الضامن ـ ج 

الرشكة الشخصية يف  أسهم هو للعمالء، الرشكة لصالح يصدرها التي البطاقة مصداقية

 ي كفاالت نقدية أو ودائع مربوطة لصالح هذه البطاقات.البنك، وال توجد أ

 هذه طبيعة عمل هذه البطاقات املزمع طرحها لألسواق وللمتعاملني هبا.

 راجيًا أن تتضمن الفتوى موقف الرشيعة بحال:
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 بيع الرشكة ملنتجاهتا عن طريق البطاقة، وهي عملية بيع بالتقسيط بالثمن ـ أ 

 ئد أو أرباح لعملية التقسيط.النقدي ودون حتميل أي فوا

 ويرغب لدهيا، موجود غري ملنتج املحيل السوق من تشرتي قد الرشكة إن ـ ب 

 حتدد أن بعد بأقساط العميل عىل النقدي الثمن بتقسيط الرشكة تقوم ثم هبا، العميل

يل هبذا الثمن عند االتفاق مع العم علم مع بالتقسيط، للرشاء اجلديدة القيمة الرشكة

 كة، عىل أن يكون هام  الربح منطقي ومعقول، وضمن احلدود املالئمة.الرش

أنه يمكن للعميل بطلب رشاء أي سلعة  وباإلشارة برأيكم الكريم فإننا قررنا أيضاً 

متلكها الرشكة، عىل أن يتم البيع له بالتقسيط بعد حساب الربح عىل هذه السلعة، وباتفاق 

 الطرفني بام يسمى )باملرابحة(؟ 

 واب وباهلل التوفيق:اجل

اطلع جملس اإلفتاء وأشار إىل أن هذه البطاقة تعطيها الرشكة للمشرتي لسلعة 

معينة من موجودات مكاتب الرشكة أو فروعها بناء عىل عقد بيع بينهام بالتقسيط، 

دون أن يرتتب عىل ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل املشرتي أي يشء يف 

 احلصول عليها. مقابل

وبعد أن اطلع املجلس عىل كتاب مدير البنك األهيل األردين الذي يبني فيه طبيعة 

 هذه البطاقة وماهيتها وطريقة التعامل هبا وأنه ال يرتتب عليها أية فوائد ربوية، عىل

اإلطالق، ورأى املجلس أيضًا أن مهمته تنحرص فقط يف جتهيز هذه البطاقة لقاء رسم 

 سنوي يتقاضاه من الرشكة.

بواسطة البطاقة « احللول الوسط» إن طريقة البيع بالتقسيط التي تعتمدها رشكة

ما دام أن هذه الطريقة ال يوجد فيها أية فوائد ربوية، وجتري وفق  املذكورة جائزة رشعاً 
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أن تعتمد الرشكة طريقة البيع باملرابحة  أحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء، وال مانع أيضاً 

 برشوط املرابحة وأحكامها الرشعية. عىل رشط أن تتقيد

 وهذه الفتوى خاصة باملنقوالت.

 واهلل تعاىل أعلم. 

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــ ــــو حييـ  د. حممــــد أب
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي  
 

ــــد ــــيم جماه ــــيخ نع  الش
 

 د. واصــــــ  البكــــــري  
 

 د. يوس  عا  ي ان
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 ( 58) رقم قرار

 من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية يف هذا النزاع املايل؟

 م2002/ 1/ 23 املوافق هـ، 1422/ 11/ 9 بتاريخ

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 أن أحد املواطنني حصل عىل ترخيص مكتب تاكيس فتقدم يل بطلب رشاء

ت ال أقتني النوع الذي طلبه، سيارات له من بلد جماور كوين وكيال هلذه السيارات، وكن

، وقد تم االتفاق بيننا أن يدفع يل نصف املبلغ مقدما وأقوم أنا بل ألحرضه له خصيصاً 

بدفع باقي املبلغ، وعىل أن أمجرك السيارات وأرخصها وأسجلها باسم املكتب أي باسمه 

 ثم يدفع يل بعد إمتام ذلك باقي املبلغ املتفق عليه.

 ، ورهنتها للبنك الكويتي األردين، تراجع صاحبوبعد أن قمت باملطلوب

املكتب عن االتفاق، ومل يدفع نصف املبلغ اإلمجايل املرتتب عليه، بل طلب تقسيط املبلغ 

عىل دفعات مما جعلني أسحب رصيدي املستثَمر لدى البنك اإلسالمي األردين، بل 

ين، أن حيسب فوائد وانكشف حسايب يف البنوك األخرى، مما جعل البنك الكويتي األرد

عند كشف احلساب لديه، واضطررت لعمل اتفاقية جديدة بتقسيط املبلغ عىل اثنتي 

هي دفع آخر ـعرشة كمبيالة، مع دفع زيادة العمولة املتفق عليها سابقًا، لكنني قبل أن أن



150 

 د االتفاق عىلـا عنـا عليهـه عن نصف الزيادة التي اتفقنـثالث كمبياالت تنازلت ل

 ط:التقسي

 من الذي يتحمل فوائد البنك الكويتي األردين. ـ1

 األردين اإلسالمي البنك يف عيل ضاعت التي األرباح أحسب أن يل جيوز هل ـ2

 املستثمر؟ للمبلغ سحبي بسبب

 ملبلغ بدل َدْفِعِه دفعًة واحدًة؟ا لتقسيط عليها اتفقنا التي الزيادة حكم ما ـ3

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 له املستحق املبلغ عىل التاكيس مكتب صاحب مع عليها املتفق ادةالزي إنـ 1

 قال حمرمة فائدة ألهنا أخذها، له حيل وال رشعًا، حمرمةٌ  املستحق املبلغ دفع تأجيل بسبب

 . [275 :]البقرة ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ :تعاىل اهلل

ن  حالة حصوله عىل الفائدة املذكورة فيجب عليه أن يعيدها إىل صاحبها، فإيف ـ2

 مل يتمكن من إعادهتا إىل صاحبها فعليه أن يتصدق هبا، أو يرصفها يف وجوه اخلري

 .ةومصالح املسلمني، وذلك ألهنا كسب خبيث وصل إليه بطريقة غري مرشوع

 ،حسابه يف البنك يتحملها هو انكشاف بسبب املذكور تكبدها التي الفوائد ـ3

 وعليه أن يتجنب التعامل ،ربويألهنا فوائد حمرمة، حصلت نتيجة تعامله مع بنك 

ۀ ہ ﴿ ، قال اهلل تعاىل:بالفوائد املحرمة، وأن يستغفر اهلل ويتوب إليه توبة نصوحاً 

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  *ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ 

 .[278 :]البقرة ﴾ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الدين اخلطيب التميمي عز/ قايض القضاة

ــــل ــــد هلي ــــد حمم  د. أ 
  

ـــد   ـــادي د. عب ـــالم العب  الس
 

ـــان ـــا  ي  ـــ  ع  د. يوس
 

ـــاوي   ـــعيد احل  ـــيخ س  الش
 

 العزيــــز اخليــــاط د. عبــــد
 

 الشـــيخ حممـــود  ويـــــات  
 

ــــــ ــــو حييـ ــــد أب  د. حمم
 

ــــــري   ــــــ  البك  د. واص
 

  اهدـالشيخ نعيم م
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 ( 59) قرار رقم

 برحكم زراعة األ  ار يف املقا

 م 2002/ 1/ 23 هـ، املوافق: 1422/ 11/ 9 بتاريخ:

 :صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

 ما حكم زراعة األشجار يف املقابر؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

جيوز رشًعا زراعة األشجار يف املقابر، ومما يدل عىل ذلك أن زراعة األشجار 

اء اإلباحة ما مل يرد دليل عىل داخلة يف عموم القاعدة الرشعية أن األصل يف األشي

 التحريم، ومل يرد دليل عىل حتريم زراعة األشجار يف املقابر.

 هذا وينبغي أن ال تزرع األشجار فوق القبور مبارشة، وإنام تزرع يف املمرات

ن إواألماكن التي ال يوجد فيها قبور، وذلك خشية أن تتسبب جذورها يف إيذاء امليت، إذ 

 (.: )كرس عيم امليت ككرسه حياً ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله إيذاء امليت حرام

 .أعلم تعاىل واهلل 
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــل ــــد هلي ــــد حمم  د. أ 
  

ـــد   ـــادي د. عب ـــالم العب  الس
 

ـــان ـــا  ي  ـــ  ع  د. يوس
 

ـــاوي   ـــعيد احل  ـــيخ س  الش
 

 العزيــــز اخليــــاط د. عبــــد
 

ـــ   ـــود   ـــيخ حمم  وياتالش
 

ــــــ ــــو حييــ ــــد أب  د. حمم
 

ــــــري   ـــــ  البكـ  د. واص
 

  اهدـالشيخ نعيم م
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 ( 60) قرار رقم

 تعديالت مقَتحة عَل مواد ن ام االحتضان

 م2002/ 6/ 5هـ، املوافق: 1423/ 3/ 23 بتاريخ:

روع ـان احلكم الرشعي يف مشـو بيـأرج ه:ـه صاحبـورد إلينا سؤال يقول في

 اء أي تعديل عليه؟االحتضان والتوصية بإجر

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 رأى امل لس ما يا:

 «.القرينة» والصواب« القرنية» وردت كلمة (:2املادة )

 أي مؤسسة أو دار رعاية األطفال التابعة للوزارة أو» جاء يف معنى املؤسسة:

 «.ترشف عليها

 ليها.الصواب: أي مؤسسة أو دار رعاية األطفال تابعة للوزارة أو ترشف ع

 عىل األرسة املقيمة داخل األردن، والراغبة يف االحتضان، التقدم (:3املادة )

بطلب خطي إىل مديرية التنمية االجتامعية الواقعة يف مكان إقامتها، وعىل هذه املديرية أن 

 تنير بطلب األرسة يف ضوء نتائج دراسة احلالة االجتامعية التي جيب رفعها للوزارة.

 تصاغ هذه املادة كًم يا:رأى امل لس أن 

عىل األرسة املقيمة داخل األردن، الراغبة يف االحتضان، التقدم بطلب خطي إىل 
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مديرية التنمية االجتامعية، الواقعة يف مكان إقامتها، وعىل هذه املديرية أن تنير بطلب 

 األرسة يف ضوء نتائج دراسة احلالة االجتامعية التي جيب رفعها للوزارة.

 أن يدين الزوجان يف الدين اإلسالمي. (:1الفقرة ) (:4)املادة 

 رأى امل لس أن تعدل هذه الفقرة كًم يا: 

)أن يدين الزوجان بالدين اإلسالمي وأن يميض عىل إسالمهام مخس سنوات عىل 

 األقل إن كانا حديثي اإلسالم(.

ن أن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية )جسدية ونفسية( متكنهام م (:4الفقرة )

 القدرة عىل تنشئة الطفل املحتضن تنشئة سليمة(.

أن يكون قد مىض عىل زواج األرسة الراغبة يف االحتضان مدة ال تقل  (:6الفقرة )

 عن مخس سنوات.

 رأى امل لس أن تصاغ هذه الفقرة كًم يا:

)أن يكون قد مىض عىل الزواج يف األرسة الراغبة يف االحتضان مدة ال تقل عن 

 مخس سنوات(.

 أية رشوط أخرى حيددها الوزير. (:10الفقرة )

 رأى امل لس أن تصاغ هذه الفقرة كًم يا:

 أية رشوط أخرى حيددها الوزير لتحقيق مصلحة الطفل املحتضن.

تدعم دراسة احلالة االجتامعية لألرسة الراغبة باالحتضان  بند )أ(: (:5املادة )

 ة، رشيطة أن تكون مصدقة حسب األصول.املدرجة أدناه، حمررة باللغة العربي بالوثائق

 (: حجة إسالم لألرس غري املسلمة، صادرة من اجلهات املعنية.5رقم )



156 

 رأى امل لس أن تصاغ هذه العبارة كًم يا:

 حجة إسالم لألرسة التي دخلت حديثًا يف اإلسالم، صادرة عن اجلهات املعنية. 

ن هذه املادة رشيطة أن تكون مصدقة تعتمد الوثائق املبينة يف البند )أ( م بند )ب(:

 حسب األصول.

رأى املجلس شطب هذا البند لالستغناء عنه كام هو مبني يف الصياغة املقرتحة يف 

 البند )أ(.

للوزير املوافقة عىل طلب االحتضان، بناء عىل تنسيب األمني العام، (: 7املادة )

 وتوصيات مدير مديرية األرسة والطفولة.

 يل هذه الفقرة كًم يا:رأى امل لس تعد

تشكل جلنة برئاسة مدير املديرية الفنية، عىل أن يكون يف عضويتها ممثل من دائرة 

 قايض القضاة، وممثل من وزارة الداخلية، مهمتها دراسة الطلبات املقدمة من األرس

نة الراغبة باالحتضان، والوثائق املطلوبة، وإجراء املقابالت الالزمة، وأن ترفع هذه اللج

 توصياهتا إىل األمني العام ليقوم بالتنسيب للوزير باملوافقة عليها.

استدعاء الزوجني وإبالغهام بقرار املوافقة وااللتزامات املرتتبة  :(: بند )أ(8املادة )

 .عىل الزوج جتاه الطفل املحتضن

 رأى امل لس أن يصاغ هذه البند كًم يا:

فقة وااللتزامات املرتتبة عليهام جتاه الطفل استدعاء الزوجني وإبالغهام بقرار املوا

 املحتضن.

حتويل الزوجني إىل مؤسسة الرعاية االجتامعية الختيار الطفل، وعىل  بند )ب(:

 أن تكون عملية التحويل حسب األصول اإلدارية املتبعة للزوجني.
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 رأى امل لس أن يصاغ هذا البند كًم يا:

جتامعية الختيار الطفل، وعىل أن تكون حتويل الزوجني إىل مؤسسة الرعاية اال

 عملية التحويل حسب األصول اإلدارية املتبعة يف املؤسسة. 

حتويل الزوجني إىل دائرة األحوال املدنية واجلوازات للسري يف إجراء  بند )د(:

 استخراج شهادة ميالد ودفرت عائلة وجواز سفر للطفل املحتضن. 

 ا:رأى امل لس تعديل هذا البند كًم ي

حتويل الزوجني إىل دائرة األحوال املدنية واجلوازات للسري يف إجراء استخراج 

شهادة ميالد ودفرت عائلة وجواز سفر للطفل املحتضن، رشيطة أن ال ينسب إىل األرسة 

 طالبة االحتضان.

لألرسة احلاضنة املقيمة خارج األردن حق احلصول عىل كتب رسمية  بند )هـ(:

  .لطفل املحتضن عىل تأشرية سفر، وتسهيل إجراءات مغادرة البالدلتسهيل أمر حصول ا

  رأى امل لس أن يصاغ هذا البند كًم يا:

 الرسمية الكتب كل احلصول عىل حق األردن خارج املقيمة لألرسة احلاضنة

 وتسهيل إجراءات مغادرة سفر، تأشريات عىل املحتضن الطفل حصول أمر لتسهيل

 البالد. 

 قع عىل األرسة احلاضنة مسؤولية ما ييل: ت (:9املادة )

أن توفر األرسة احلاضنة للطفل املحتضن كافة أشكال الرعاية االجتامعية  ـ أ 

املمثلة بالتنشئة الوالدية البديلة، والعالج، والتعليم، واإلنفاق، وإىل غري ذلك من األمور 

ت احلالة التي ينبغي أن الرعائية األخرى، وأن يتم التحقق من هذه األمور بواسطة دراسا

 جتري قبل وبعد احتضان الطفل.
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 من احلياة ملواجهة املحتضن طفلها إعداد عىل قادرة احلاضنة األرسة تكون أن ـ ب 

 مرحلة من خروجه بعد نفسه عىل ادـاالعتم عىل قادراً  يكون حتى النواحي، خمتلف

 .الطفولة

التغريات التي تطرأ عىل مكان ضنة أن تبلغ الوزارة بكافة احلا األرسة عىل ـ ج 

 إقامتها وعالقتها بالطفل املحتضن.

 ج( من هذه املادة كًم يا: ب، رأى امل لس صيا ة البنود املذكورة )أ،

توفري كافة أشكال الرعاية االجتامعية للطفل املحتضن، املمثلة بالتنشئة األرسية  ـ أ 

ك من األمور الرعائية األخرى، وأن البديلة، والعالج، والتعليم، واإلنفاق وعىل غري ذل

 يتم التحقق من هذه األمور بواسطة دراسات احلالة التي ينبغي أن جتري قبل وبعد

 احتضان الطفل.

 خمتلف من املتعددة، احلياة ظروف ملواجهة املحتضن الطفل إعداد عىل القدرة ـ ب 

 عىل نفسه. االعتامد عىل قادراً  يكون حتى النواحي،

 بالطفل وعالقتها إقامتها، مكان عىل تطرأ التي التغريات بكافة لوزارةا إبالغ ـ ج 

 .املحتضن

 انتهاء االحتضان: (:10املادة )

وفاة أحد الزوجني، أو كليهام، والتي تدفع أقارهبام للتقدم بطلب  :بند )د(

 حتضان مبني فيه عدم رغبتهم بتحمل مسؤولية الرعاية للطفل املحتضن.إهناء اال

 س تعديل هذا البند كًم يا:رأى امل ل

وفاة أحد الزوجني، أو كليهام، وجيوز يف هذه احلالة ألحد أقارب األرسة احلاضنة 

 التقدم بطلب احتضان جديد حسب األصول للطفل املحتضن.
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 ورأى امل لس إضافة بندين هلذه املادة العارشة نصهًم:

 ردة الزوجني أو أحدمها عن اإلسالم. :بند )هـ(

 فقد أي رشط من رشوط االحتضان. :بند )و(

 أن يميض عىل ينيشرتط يف حالة رغبة األرسة احتضان طفل ثا (:11املادة )

 احتضان الطفل األول مدة سنتني، وأن يكون كال الطفلني من جنس واحد.

 رأى امل لس صيا ة هذه املادة كًم يا:

ن الطفل يشرتط يف حالة رغبة األرسة احتضان طفل ثان أن يميض عىل احتضا

 األول مدة سنتني، وأن يكون كال الطفلني من جنس واحد. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــد ــــادي د. عب ــــالم العب  الس
 

ــــــــ   ــــــو حيي  د. حممــــــد أب
 

ــــاوي ــــعيد احل  ــــيخ س  الش
 

ـــد   ـــد جماه ـــيم حمم ـــيخ نع  الش
  

 د  ــــوياتالشــــيخ حممــــو
 

ــــــــري    د. واصــــــــ  البك
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 ( 61) قرار رقم

 حكم احلط من ثمن البيع املؤجل مقابل التع يل بالسداد

 م2002/ 7/ 18هـ، املوافق: 1423/ 5/ 7 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

 ما حكم احلط من ثمن البيع املؤجل مقابل التعجيل بالسداد للبنك؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أنه جيوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسبًا من قيمة املرابحة 

 مراعاة لليرف اخلاص به، رشيطة أن ال يكون هذا اإلعفاء عادة متبعة لدى البنك، 

 أو مرشوطًا يف العقد ابتداًء، وإال انقلبت معامالته إىل معاملة ربوية، وذلك أخذًا 

قون بني القرض والبيع، فالقرض ال جيوز احلط منه مقابل برأي العلامء الذين يفر

التعجيل، وأما الدين الناشئ عن بيع املؤجل فيجوز احلط منه مقابل التعجيل، وهو ما 

ذهب إليه املتأخرون من علامء احلنفية، مثل: املرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وابن 

 عابدين.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس

 ئيس جملس اإلفتاء ر

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. واصـــــــــ  البكـــــــــري
 

 الســـــالم العبـــــادي د. عبـــــد  
 

ـــــان ـــــا  ي  ـــــ  ع  د. يوس
 

 الشـــــيخ ســـــعيد احل ـــــاوي  
 

ـــد جماهـــد ـــيخ نعـــيم حمم  الش
  

ـــــويات   ـــــود   ـــــيخ حمم  الش
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 ( 62) قرار رقم

 التوبة من رشاء أسهم يف بنك ربوي

 م2003/ 5/ 7املوافق: هـ، 1424/ 3/ 5 بتاريخ:

كنت قد سامهت يف أحد البنوك الربوية يف عام  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

م حيث قمت برشاء مائتي سهم منه، وأريد أن أكفر عن اشرتاكي يف هذا البنك 1977

وأريد أن أسأل ما مصري األسهم التي اشرتيتها؟ وهل أبيعها وأتربع بجميع ثمنها أم يل 

فقط؟ وهل حيق يل أن أعطيها ألحد أوالدي الغري مطلوب مني النفقة عليه  رأس املال

 كدراسته أو زواجه أو غريه، وكيف أحسب فرق العملة بني وقت رشاء األسهم واآلن؟

رأى املجلس أن تبيع مجيع األسهم التي اشرتهتا هي،  اجلواب وباهلل التوفيق:

قط من هذه األسهم، لقوله تعاىل: وأن تأخذ رأس ماهلا فوالتي اشرتهتا من زوجها، 

. وأن [279 :البقرة] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې﴿

توزع ما زاد عىل رأس ماهلا ومجيع األرباح التي سبق أن حصلت عليها عىل الفقراء 

واملحتاجني، وال حيل هلا أن تأخذ أي يشء منها لنفسها إال إذا كانت حمتاجة، فلها أن 

 عتبار أهنا فقرية، كام جيوز أن تنفق منها عىل أحد أوالدهاتأخذ منها ما يسد حاجتها عىل ا

 .فقرياً  كان إذا وزواجه دراسته يف حيتاجه الذي بالقدر نفقته عليها جتب ال الذين من

أما ما يتعلق بكيفية احتساب فرق العملة بني قيمتها السابقة وقيمتها احلالية فيكون 

  سم املجموع عىل اثنني.بتقدير قيمتها السابقة وقيمتها احلالية ويق

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. واصــــــــ  البكــــــــري
 

ــــان   ــــا  ي  ــــ  ع  د. يوس
 

ـــــــ ــــــو حيي  د. حممــــــد أب
 

 الشــــيخ ســــعيد احل ــــاوي  
 

ـــيم حممـــد جماهـــد  الشـــيخ نع
 

ــــويات   ــــود   ــــيخ حمم  الش
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 ( 63) قرار رقم

 جهل الزوجني برضورة جتديد حكم 

 عقد زواجهًم بعد طالق بائن

 م2003/ 5/ 7هـ، املوافق: 1424/ 3/ 5 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أوقعت عىل زوجتي طالقًا بائنًا مقابل اإلبراء بعد الدخول، وبعد هذا الطالق 

إعادة زوجتي،  ذهبت إىل زوجتي وأهلها وأبديت هلم ندمي وأسفي ملا حصل، وطلبت

وبعد املحاورة والنقاش وافقت زوجتي ووالدها وأهلها عىل إعادهتا إيل، وبسبب جهلنا 

احلكم الرشعي عادت إيل دون أن نقوم بتجديد العقد، وعشنا كزوجني، وأنجبنا عدداً 

من األوالد، وقد علمت مؤخرًا أنا وزوجتي أنه ينبغي علينا جتديد عقد نكاحنا، ونحن 

 ة من أمرنا، نرجو إرشادنا إىل ما جيب علينا أن نفعله.اآلن يف حري

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 ،احلكم الرشعي يف هذا الطالق ونتائجهبرأى املجلس أنه بناء عىل جهل الزوجني 

فإنه ينبغي عىل الزوجني التوبة واالستغفار عن املدة التي عاشاها دون أن جيددا عقد 

د زواجهام، وينسب األوالد الذين ولدوا خالل هذه املدة وأن يقوما بتجديد عق ،نكاحهام

 إليهام جلهلهام باحلكم الرشعي.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. أ ـــــــد حممـــــــد هليـــــــل
 

ــــــــد    ـــــــــأد. حمم ــــــــو حيي  ب
 

 احلفــيظ احل ــاوي الشــيخ ســعيد عبــد
 

 الوهـــاب البكـــري د. واصـــ  عبـــد  
 

 الشـــــيخ نعـــــيم حممـــــد جماهـــــد
 

 د. يوســـــــ  عـــــــا  ي ـــــــان  
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 ( 64) قرار رقم

  حكم كش  املرأة املتنقبة وجهها

 عند اإلدالء بصوهتا االنتخايب

 م2003/ 6/ 9هـ، املوافق: 1424/ 4/ 8 بتاريخ:

  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

غايات التحقق من شخصيتها ما احلكم الرشعي يف مسألة كشف املرأة وجهها ل

 عند اإلدالء بصوهتا االنتخايب يف مراكز االقرتاع؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن مسألة جواز كشف املرأة وجهها بصفة عامة هي مسألة خالفية 

بني الفقهاء، حيث ذهب مجهور الفقهاء إىل القول بجواز كشف املرأة وجهها باعتباره 

 ذهب بعض الفقهاء إىل القول بحرمة كشف املرأة وجهها، ومع ذلك ليس عورة، يف حني

فإن الفقهاء جيمعون عىل جواز كشف املرأة وجهها حال التقايض أو أداء الشهادة، وأنه ال 

 إثم عليها مطلقًا يف ذلك عند الطلب منها كشف الوجه هلذه الغاية وأمثاهلا.

شهادة جاز للمرأة املنتقبة أن تكشف وملا كان اإلدالء بالصوت االنتخايب بمثابة ال

غري متربجة بزينة هبدف التثبت من شخصيتها عند اإلدالء بصوهتا يف مراكز  (1)وجهها

                                           

 =  املباحات باب من االنتخايب بصوهتا املرأة إدالء أن خيفى ال: سلامن عيل نوح الدكتور سامحة قال (1)
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االقرتاع، وال إثم عليها يف ذلك مطلقاً، ويستحسن أن يتم التحقق من شخصية الناخبات 

 املتنقبات عن طريق النساء ما أمكن ذلك.

 واهلل تعاىل أعلم.

 ـاء جملس اإلفت

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــــل ـــــــد هلي ـــــــد حمم  د. أ 
 

ــــــد   ــــــادي د. عب  الســــــالم العب
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 الشــــــيخ حممــــــود الشــــــويات
 

ــــــان   ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 د. حممــــــــد أبــــــــو حييـــــــــ  
 

                                           
عند بعض الفقهاء وبناء عليه فإن املرأة التي  واجب واملحارم الزوج غري عن الوجه تغطية وأن رشعاً =    

 .الغرض هلذا تكشفه أن هلا ليس األجانب أمام الوجه تغطية وجوب ترى
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 ( 65) رار رقمق

 حكم حتديد النسل 

 م2003/ 7/ 9هـ، املوافق: 1424/ 5/ 9 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

 ما احلكم الرشعي يف ربط األنابيب لإلناث وقطع القنوات املنوية للذكور؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

ثرة النسل ملا اإلنجاب وك رأى املجلس أن الرشيعة اإلسالمية الغراء حتث عىل

حئ مئ ﴿يف ذلك من حتقيق للحكمة اإلهليه يف استمرار النوع البرشي قال تعاىل: 

ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب جت حت خت مت  ىتيت 

. واألمة اإلسالمية بحاجة إىل [72 :]النحل ﴾جث مث ىث يث حج مج

 تكثري النسل للمحافية عىل وجودها، واإلبقاء عىل أسباب قوهتا ومنعتها، وإعامر األرض،

 دنية والعمران. وتقدم امل

ه قال: ـة فعن أنس ريض اهلل عنـا إىل اإلكثار من الذريـوهلذا فإن اإلسالم دع

يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل هنيًا شديدًا ويقول: تزوجوا الودود الولود  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  )كان

 .(1)فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة(

                                           

(: إسناده حسن 261/ 4« )جممع الزوائد»( قال اهليثمي يف 158/ 3« )املسند»رواه أمحد يف  (1)

 حمققو املسند بإرشاف الشيخ شعيب األرنؤوط. وصححه
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ا، فعن عثامن بن ميعون ريض اهلل وهنى اإلسالم عام فيه قطع للذرية أو تقليل هل

عنه قال: )يا رسول اهلل إين رجل يشق عيلَّ العزوبة فْأذن يل يف االختصاء قال: ال ولكن 

 . (1)عليك بالصوم(

هلذا أمجع العلامء عىل حتريم حتديد النسل والقيام بأي عمل يقطع الذرية، كربط 

 أشبه ذلك.  األنابيب لإلناث، وقطع القنوات املنوية للذكور، وما

إال أن الرشيعة اإلسالمية وإن كانت هتدف إىل اإلكثار من الذرية فإهنا ال تريد 

 نسالً ضعيفًا، بل تريده نسالً قويًا يف إيامنه، قويًا يف جسمه وبنيته، ال عاهة فيه وال مرض.

هلذا أمر اإلسالم بحسن اختيار الزوج أو الزوجة عند اإلقبال عىل الزواج بأن 

عن النبي  واحد منهام قويًا صاحلا لتكون الذرية ذرية قوية صاحلة، فقد صح  يكون كل 

فقال قائل:  ،أنه قال: )توشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى اآلكلة إىل قصعتها ملسو هيلع هللا ىلص

ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن اهلل 

قال قائل: يا رسول اهلل وما  ،وليقذفن يف قلوبكم الوهن ،من صدور عدوكم املهابة منكم

 الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية املوت(.

عىل أن اإلسالم ال يريد كثرة ضعيفة ال وزن هلا وال قيمة بني األمم.  فاحلديث يدل  

وكذلك أوجبت الرشيعة اإلسالمية يف احلاالت التي يتأكد فيها حدوث خطر عىل حياة 

رض اجلنني ملرض خطري خيشى انتشاره أو إصابته بتشوه أو عاهة اتباع الزوجة أو تع

إحدى الوسائل التي متنع مثل هذا احلمل، وذلك حفاظًا عىل قوة نسل األمة اإلسالمية 

 ورعاية ملصاحلها، عىل أن يكون ذلك مؤيدًا بقرار من جلنة طبية موثوق هبا.

                                           

مل أجده فيه، وأصل احلديث يف ( إىل الطرباين و118/ 9« )فتح الباري»عزاه احلافظ ابن حجر يف  (1)

( ولفيه: 5074صحيح البخاري كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل واخلصاء، حديث رقم )

 «.عىل عثامن بن ميعون التبتل، ولو أذن له الختصيناملسو هيلع هللا ىلص َرد  رسول اهلل »
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كل واحد من الزوجني، حلديث  أما تنييم النسل فذلك جائز رشعًا إذا كان برىض

والقرآن ينزل لو كان يشء  ملسو هيلع هللا ىلصجابر ريض اهلل عنه قال: )كنا نعزل عىل عهد رسول اهلل 

 ينهى عنه لنهانا عنه القرآن(. 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــــــ ـــــــو حييـ  د. حممـــــــد أب
 

 م العبــــــاديد. عبــــــد الســــــال  
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 الشـــــيخ حممـــــود الشـــــويات
 

ــــــا  ي ــــــان    د. يوســــــ  ع
 

  اهدـحمد مـالشيخ نعيم م
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 ( 66) قرار رقم

 حكم االستفادة من منحة البنك الدويل 

 املقدمة لوزارة التنمية االجتًمعية

 م2003/ 7/ 16فق: هـ، املوا1424/ 5/ 16 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ة البنك الدويل املقدمة لوزارة التنمية ـادة من منحـة االستفـما مدى مرشوعي

 االجتامعية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 ع رشعًا منـه ال مانـاء أنـة رأى جملس اإلفتـوبعد الدراسة والبحث واملداول

« كويست سكوب»  ضمن التصور املقرتح من مجعيةاالستفادة من منحة البنك الدويل

 رشيطة أن ال يرتتب عىل القروض املعطاة للمستفيدين أية فوائد ربوية. 

كام أنه ال مانع رشعًا أن تتوىل إحدى جلان الزكاة يف منطقة عامن أو غريها مهمة 

 امتالك وإدارة صناديق االئتامن املنوه عنها وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. أ ــــــد حممــــــد هليــــــــل
 

 د. حممــــــد أبــــــو حييــــــــ  
 

 د. يوســـــ  عـــــا  ي ـــــان
 

 الشــــــيخ نعــــــيم جماهــــــد  
 

 الشـــــيخ حممـــــود  ـــــويات
 

 الوهــاب البكــري د. واصــ  عبــد  
 

 احلفيظ احل اويعبد الشيخ سعيد 
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 ( 67) ر رقمقرا

 حكم تقسيم أرض من نوع وق  متيم الداري

 م2003/ 7/ 23هـ، املوافق: 1424/ 5/ 23 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما كيفية تقسيم مرياث قطعة أرض من نوع )وقف متيم الداري(، واقعة داخل 

لرشعية أو حدود تنييم بلدية مدينة اخلليل، هل يمكن تقسيم القطعة حسب القسمة ا

 االنتقالية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى املجلس أن القطعة املذكورة وما عليها 

من بناء يقسم مرياث منفعتها فقط حسب الفريضة الرشعية، وال يقسم حسب قانون 

 النتقالاالنتقال، وذلك ألهنا ليست من األرايض األمريية التي نص عليها قانون ا

العثامين، بل هي مسجلة ضمن أوقاف متيم الداري وواقعة داخل حدود تنييم بلدية 

 مدينة اخلليل.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــادي ــــــالم العب ــــــد الس  د. عب
 

 د.أ ــــــــد حممــــــــد هليــــــــل  
 

ـــــــــ ــــــــو حيي ــــــــد أب  د. حمم
 

 عـــــــا  ي ـــــــاند. يوســـــــ    
 

 الشـــــيخ نعـــــيم حممـــــد جماهـــــد
 

 الشـــــــيخ حممـــــــود  ـــــــويات  
 

 د. واصـــ  عبـــد الوهـــاب البكـــري
 

 احلفــيظ احل ــاوي الشــيخ ســعيد عبــد  
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 ( 68) قرار رقم

 حكم االستثًمر واملتاجرة 

 يف أسهم الرشكات املسامهة العامة

 م2003/ 10/ 1هـ، املوافق: 1424/ 8/ 5 بتاريخ:

 يه صاحبه:ورد إلينا سؤال يقول ف

 ما حكم االستثامر واملتاجرة يف أسهم الرشكات املسامهة العامة؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى املجلس أن االستثامر واملتاجرة بأسهم 

الرشكات املسامهة العامة التي يكون موضوع تعاملها حمرمًا، مثل املتاجرة باخلمور، أو 

 وكذلك الرشكات التي يكون معيم تعاملها بالربا حرام رشعًا. إنتاجها، 

أما الرشكات التي يكون موضوع تعاملها حالالً ولكن شاهبا أو خالطها يشء من 

احلرام، كالتعامل بالربا فاالستثامر واملتاجرة بأسهمها جائز رشعًا، عىل أن يتحرى 

ة من هذا احلرام، فيعطيه الشخص يف إخراج ما يكون قد دخل يف ربحه من هذه الرشك

 للفقراء واملساكني.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــــل ـــــــد هلي  د.أ ـــــــد حمم
 

ــــد   ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

ــــــا  ي ــــــان  د. يوســــــ  ع
 

ــــــود  ــــــويات    الشــــــيخ حمم
 

ـــــــــ ـــــــو حيي ـــــــد أب  د. حمم
 

 فـيظ احل ـاوياحل الشيخ سعيد عبـد  
 

 الوهاب البكري د. واص  عبد



177 

 ( 69) قرار رقم

 احلكم عَل تعري  الصحة اإلن ابية

 م2003/ 10/ 1املوافق: ، هـ 1424/ 8/ 5 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 يف تعريف الصحة اإلنجابية اآليت:ما رأي جملس اإلفتاء 

نية، وعقلية، واجتامعية، يف مجيع األمور الصحة اإلنجابية: هي حالة رفاه كاملة، بد

املتعلقة باجلهاز التناسيل ووظائفه وعملياته، وليس جمرد السالمة من املرض أو اإلعاقة، 

ولذلك تعني الصحة اإلنجابية: قدرة الناس عىل التمتع بحياة جنسيُة مرضية ومأمونة، 

 اتره.وقدرهتم عىل اإلنجاب، وحريتهم يف تقرير اإلنجاب وموعده وتو

ويشتمل هذا الرشط األخري ضمنًا عىل حق الرجل واملرأة يف معرفة استخدام 

أساليب تنييم األرسة املأمونة الفعالة وامليسورة واملقبولة يف نيرمها، وأساليب تنييم 

اخلصوبة التي خيتاراهنا، والتي ال تتعارض مع القانون، وعىل احلق يف احلصول عىل 

ناسبة التي متكن املرأة من أن ختتار بأمان فرتة احلمل والوالدة، خدمات الرعاية الصحية امل

 وهتيئ للزوجني أفضل الفرص إلنجاب وليد متمتع بالصحة. 

 م(1994)املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
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  التوفيق:وباهلل اجلواب

 بعد الدراسة أبدى املجلس املالحيات التالية عىل التعريف املذكور: 

 عىل وقدرهتم ومأمونة ُمرضية جنسية بحياة التمتع عىل الناس قدرة) عبارة ـ1

 الرشيعة أحكام مع تتعارض( وتواتره وموعده اإلنجاب تقرير يف وحريتهم اإلنجاب

جني عىل التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة الزو قدرة) يقال أن والصحيح اإلسالمية

ه وتواتره بام ال يتعارض مع وقدرهتم عىل اإلنجاب وحريتهم يف تقرير اإلنجاب وموعد

 أحكام الرشيعة اإلسالمية(.

 أكانت سواء واملرأة، الرجل بني العالقات مجيع يشمل املذكور التعريف ـ2

الم الذي ال جييز أي عالقة بني اإلس مبادئ خيالف وهذا مرشوعة، غري أو مرشوعة

ەئ ەئ  وئ وئ ﴿ الرجل واملرأة إال عن طريق الزواج الرشعي الصحيح قال اهلل تعاىل:

 .[54: ]الفرقان ﴾ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ

قال املفرسون يف تفسري هذه اآلية: )النسب عبارة عن خلط املاء بني الذكر واألنثى 

ڈ ژ ﴿وقال تعاىل:  عىل وجه الرشع، فإن كان بمعصية ال يكون نسبًا وال صهرًا،

ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳڳ  ڳ ڳ 

 .[21 :]الروم ﴾ڱ ڱ ڱ   ڱ

 مع تتفق ال املذكور التعريف يف الواردة( القانون مع تتعارض ال والتي) ةعبار ـ3

 ال والتي: )التالية العبارة العبارة، هبذه يستبدل أن والواجب اإلسالمية، الرشيعة أحكام

ألن كل مسلم ومسلمة ملزم بالتقيد بأحكام  ،(اإلسالمية الرشيعة أحكام مع تتعارض

 الرشيعة اإلسالمية. 

ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ﴿: تعاىل اهلل قال معها يتعارض بعمل يقوم وأال ـ4
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې     ى ى ائ ائ  ەئ ەئ 

   .[65 :النساء] ﴾وئ

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــويات ــــــود الش ــــــيخ حمم  الش
 

 د. يوســـــــ  عـــــــا  ي ـــــــان  
 

 احل ــاوي احلفــيظ الشــيخ ســعيد عبــد
 

 الوهـــاب البكـــري د. واصـــ  عبـــد  
 

 الشـــــيخ نعـــــيم حممـــــد جماهـــــد
 

ــــــــي .د   ــــــــو حيي ــــــــد أب  حمم
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 ( 70) قرار رقم

 لكَتونية إحكم الصالة عَل س ادة 

 ت هر عدد الس دات والركعات 

 م2003/ 10/ 21: املوافق هـ، 1424/ 8/ 25 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

  سجادة إلكرتونية ُتيهر عدد السجدات والركعات؟ما حكم الصالة عىل

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

ملن ابتيل بكثرة النسيان، فيجوز  رأى املجلس أن استعامل هذه السجادة جائز رشعاً 

 له استعامهلا حال صالته منفردًا للرضورة.

 فيكره له استعامهلا ملنافاهتا للخشوع، وذلك ألن  وأما من كان سهوه قليالً 

 : )إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر ملسو هيلع هللا ىلصسجود السهو أمر مرشوع، قال رسول اهلل 

وليبن عىل ما استيقن ثم يسجد سجدتني قبل أن  الشككم صىل أثالثًا أم أربعًا فليطرح 

ألربع كانتا ترغياًم  يسلم فان كان صىل مخسًا شفعن له صالته وإن كان صىل إمتاماً 

  للشيطان(.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الدين التميمي الشيخ عز/ قايض القضاة

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان
 

 هليـــــــل حممــــد أحـــــمد. د   
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 ( 71) قرار رقم

 «كويف  وب» حكم تأجري وق  الستعًمله

 م2003/ 11/ 6املوافق: ، هـ1424/ 9/ 12 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

تقدم فيه « كويف شوب» رشعي يف تأجري عقارات الوقف الستعامهلاما احلكم ال

 املرشوبات الغازية واألرجيلة للزبائن؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى املجلس أنه جيوز رشعًا ملستأجر عقار 

يطة عدم تقدم فيه املرشوبات الغازية واألرجيلة رش« كويف شوب» الوقف أن يستعمله

 استعامل العقار يف أي يشء حمرم رشعًا مثل املرشوبات الكحولية، والشدة، والقامر

   .(1)واالختالط املحرم

 واهلل تعاىل أعلم.

 

                                           

ا نص واألرجيلة والدخان من املحرمات، وال جيوز تأجري املحالت لبيع هذه املواد. وهذا م( 1)

 فأنيره هناك واهلل تعاىل أعلم. 30/5/2006( بتاريخ 109عليه قرار جملس اإلفتاء رقم )
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 الســــــالم العبــــــادي د.عبــــــد
 

 د. حممـــــــد أبـــــــو حييــــــــ  
 

ــــــ ـــــا  ي  ـــــ  ع  اند. يوس
 

ــــد   ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 الشــــــيخ حممــــــود  ــــــويات
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 احلفيظ احل اوي الشيخ سعيد عبد
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 ( 72) قرار رقم

 حكم أخذ نسبة مئوية عَل القروض بدل مصاري  إدارية و ريه

 م 2003/ 11/ 12املوافق: ، هـ 1424/ 9/ 18 بتاريخ:

 ه:ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحب

 ما حكم أخذ نسبة مئوية عىل القروض بدل مصاريف إدارية وغريه؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

( ثامنامئة دينار بدون كفالة 800رأى املجلس أن رصف قروض نقدية لغاية )

% دعم تكافل ومرصوفات إدارية غري جائز رشعًا، ألنه ال جيوز أخذ نسبة 3وبرسم 

تعترب من قبيل الربا، وجيوز أخذ مبلغ حمدد مقابل  مئوية عىل القروض املذكورة؛ ألهنا

مصاريف إدارية وتكافل، وال خيتلف هذا املبلغ باختالف قيمة القرض سواء كان صغريًا 

   أو كبريًا. 

 واهلل تعاىل أعلم. 
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــا  ي ــــــان  د. يوســــــ  ع
 

 الســــــالم العبــــــادي بــــــدد. ع  
 

ــد ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد  
 

 د. حمـمـد أبو حييـــ
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 ( 73) قرار رقم

 حكم حسم نسبة باملئة من وصوالت 

 تعطـ للسائقني بدل حتصيل املبالغ هلم

 م2004/ 4/ 7املوافق: ، هـ1425/ 2/ 17 بتاريخ:

 : احبهص فيه يقول سؤال إلينا ورد 

 ما احلكم الرشعي يف قيام )مكاتب رصف وصوالت العقبة لسائقي الشحن(

%( يف مقابل اجلهد 5برصف الوصوالت التي ختص سائقي الشحن مع حسم نسبة )

 الذي تبذله يف حتصيل املبالغ التي يستحقوهنا من )النقل املوحد األردين(؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

ز أخذ نسبة معينة من املبالغ التي ستحصلها املكاتب فقد رأى املجلس أنه ال جيو

املذكورة )وفق الصورة التي وردت يف السؤال(، ألن هذا من قبيل اإلقراض بالربا، 

ويشبه خصم الكمبياالت، إال أنه جيوز للمكاتب املذكورة أخذ مبلغ مقطوع حمدد ال 

حنات يف مقابل اجلهد الذي يرتبط بنسبة معينة من املبالغ املخصصة ملالكي أو سائقي الشا

تبذله يف حتصيلها هلم، بغض النير عن كون هذه املبالغ كبرية أو قليلة، وذلك ألنه ال 

يوجد تفاوت يف اجلهد املبذول بني حتصيل املبالغ القليلة والكبرية، وجيوز للرشكات 

منها  املذكورة إعطاء السائقني أو مالكي الشاحنات املبالغ التي يستحقوهنا كقرض حسن

   إليهم تستوفيه عند حتصيلها.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس 

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــا  ي ــــــان  د. يوســــــ  ع
 

 الســــــالم العبــــــادي د. عبــــــد  
 

ــد ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد  
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 . حممـــــــد أبـــــــو حييــــــــد  
 

 الكريم اخلصاونة الشيخ عبد
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 ( 74) قرار رقم

 سب الذات اإلهلية ِرّدة عن اإلسالم

 م2004/ 4/ 21هـ املوافق: 1425/ 3/ 1 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما حكم استمرار احلياة الزوجية مع زوج دائم الشتم للذات اإلهلية، حيث يفقد 

ار، ولكنه عندما هيدأ يستغفر اهلل، وعند مراجعته يرفض االقتناع بأن فعله أعصابه باستمر

 هذا ردة وخروج من الدين، ويؤكد إيامنه، وأنه ال يقصد ذلك مطلقاً؟

 اجلواب:

إن شتم الذات اإلهلية جريمة كبرية، وخيرج فاعلها من امللة، سواء كان مازحًا أو 

ًا أو مستهزئًا؛ لقوله تعاىل:   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژڍ ڌ  ﴿جاد 

. وهذا باتفاق الفقهاء، [65: التوبة] ﴾ژ ڑ ڑ  ک ک  ک

 وعليه أن يستغفر اهلل ويتوب إليه ويرجع إىل اإلسالم.

ڻ ۀ  ۀ ہ   ﴿هذا وُتقبل توبة من تكررت ردته بإذن اهلل؛ لقوله تعاىل: 

 ،[38: األنفال] ﴾ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے    ے ۓ ۓ ڭ

يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل،  : )أمرت أن أقاتل الناس حتىملسو هيلع هللا ىلصولقوله 

ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال 

 بحق اإلسالم، وحساهبم عند اهلل( متفق عليه. وإىل هذا ذهب احلنفية والشافعية.
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بل أن يتوب ويرجع إىل وال تقع الفرقة بينه وبني زوجته حتى متيض عدة الزوجة ق

اإلسالم، فإذا انقضت العدة بانت منه، وبينونتها منه فسخ ال طالق، وإن عاد إليها قبل 

 انقضائها فهي امرأته، كام هو مذهب الشافعية. 

ىت يتجث مث ﴿وينصح الزوج بتقوى اهلل، وأن ُيكثر من ذكر اهلل: 

وأن يتوب إىل اهلل توبة  ، وأن يتوقف هنائيًا عن شتم الذات اإلهلية،[28: الرعد] ﴾ىث

نصوحًا ال يعود بعدها إىل اقرتاف هذا الذنب العييم؛ خشية أن يغطي الران قلبه 

ٱ ٻ ٻ ﴿اهلل عليه، ومن أضله اهلل فلن هيتدي إذن أبدًا، قال تعاىل:  وخيتم

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  

ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[8: التحريم] ﴾چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃچ چ چ

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــــل  د. أ ـــــــد حممـــــــد هلي
 

 الســــــالم العبــــــادي د. عبــــــد  
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 د. حممـــــــد أبـــــــو حييــــــــ
 

ـــد    صـــاونةالكـــريم اخل الشـــيخ عب
 

 الشيخ نعيم حممد جماهد
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 ( 75) قرار رقم

 حكم ن ام صندوق اإلسكان لرشكة مناجم الفوسفات

 م2004/ 5/ 12املوافق: ، هـ1425/ 3/ 22 بتاريخ:

 :صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

 ما احلكم الرشعي يف نيام صندوق اإلسكان لرشكة مناجم الفوسفات؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 املجلس ما ييل:رأى 

)يرتتب عليها فوائد ربوية( كام هو مبني يف  الصندوق يمنحها التي القروض ـ1

(. وهذا خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية يف حتريم 18.17.16.15.9املواد )

 .[275: ]البقرة ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿القروض الربوية، قال اهلل تعاىل: 

يًا من أجل شهر ندوقبالص مشرتك موظف كل من فلس( 500) مبلغ خصم ـ2

التكافل والتضامن جائز رشعًا؛ ملا فيه من التعاون الذي يدعو إليه اإلسالم قال اهلل تعاىل: 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ  ی ی ﴿

 .[2: ]املائدة ﴾ی

 اتـخدم بدل) لـأج من القرض قيمة من اً ـسنوي باأللف( 1.5) خصم ـ3

 علة وجود من ذلك يف ملا رشعًا؛ جائز غري( والتضامن التكافل أجل ومن الصندوق

 بغض قرض لكل إدارية خدمات مقابل معقول مقطوع حمدد مبلغ أخذ جيوز أنه إال. الربا
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غض النير عن املدة الزمنية للقرض؛ ألن وب كثريًا، أم كان قليالً  القرض مبلغ عن النير

ومدته الزمنية، مع  اجلهد املبذول يف اخلدمات اإلدارية ال خيتلف باختالف قيمة القرض

رضورة االنتباه إىل عدم اخللط بني املبلغ الذي يؤخذ مقابل خدمات إدارية واملبلغ الذي 

 يؤخذ من أجل التكافل والتضامن.

حياة العضو املشرتك غري جائز رشعًا، وذلك ملا فيه  وعىل املسكن عىل التأمني ـ4

 من الربا واملقامرة، وهو من عقود الغرر واإلكراه. 

  اهلل تعاىل أعلم.و

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــــا  ي ــــــان  د. يوســــــ  ع
 

 الســــــالم العبــــــادي د. عبــــــد  
 

ــد ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ـــــــل    د. أ ـــــــد حممـــــــد هلي
  

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 د. حممـــــــد أبـــــــو حييــــــــ  
 

 الشـــــيخ ســـــعيد احل ـــــاوي
 

ـــدالشـــيخ ع    الكـــريم اخلصـــاونة ب
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 ( 76) قرار رقم

 حكم ن ام متويل إسكان موظفي املؤسسة العامة 

 بأسلوب املرابحة لآلمر بالرشاء للضًمن االجتًمعي

 م2004/ 6/ 2املوافق: ، هـ1425/ 4/ 13 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

لوب املرابحة لآلمر ما مدى توافق تعليامت متويل إسكان ملوظفي املؤسسة بأس

 بالرشاء مع أحكام الرشيعة اإلسالمية؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

 بعد البحث والدراسة أبدى املجلس املالحيات التالية:

يف تعريف اآلمر بالرشاء أو املشرتي: املدير العام/املوظف  ورد يف املادة الثانية:

ا ـري( وحيثمـارة )أو املشت)بوظيفة مصنفة، غري مصنفة بعقد(. رأى املجلس شطب عب

 وردت معطوفة عىل أو )اآلمر بالرشاء(. ورأى أن يكون تعريف )اآلمر بالرشاء( كل

 موظف يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي.

 )إصدار كتاب تعهد من املؤسسة ملالك العقار )د(: جاء يف املادة التاسعة فقرة

 غري القابلة للعزل وكتاب مديرية تسجيل بتسديد الثمن املتفق عليه بعد تقديم الوكالة

 األرايض املختصة بخلو العقار من أية حقوق متنع الترصف فيه(.
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 رأى املجلس بأن الوكالة غري القابلة للعزل ال تعني متلك الوكيل متلكًا فعلياً 

للعقار، وهذا جيعل العقد يتناىف مع أحكام الرشيعة اإلسالمية التي تنهى )عن بيع ما 

لك(، فال بد أن تدخل السلعة يف ملك املأمور بالرشاء وضامنه، ثم ينقل ملكيتها يم مل

 بعقد بيع إىل اآلمر بالرشاء.

فال بد أن ينص فيها رصاحة عىل  ،وحتى تصبح هذه الوكالة بمنزلة متلك العقار

 ن تتحمل مؤسسة الضامن االجتامعي ضامن العقار املشرتى بموجبها كامالً.أ

 لس يرى أن تصاغ الفقرة )د( من املادة التاسعة كام ييل:فإن املج ،ولذلك

)إصدار كتاب تعهد من املؤسسة ملالك العقار بتسديد الثمن املتفق عليه بعد تقديم 

الوكالة غري القابلة للعزل التي جيب أن ينص فيها رصاحة عىل أن تتحمل املؤسسة ضامن 

ل األرايض املختصة بخلو العقار العقار املشرتى بموجبها كامالً، وكتاب مديرية تسجي

 من أية حقوق متنع الترصف فيه(.

ال مانع رشعًا من اعتامد املؤسسة للوكالة غري القابلة للعزل املرفقة مع تعليامت 

 وذلك ألهنا تتضمن نصًا واضحًا ورصحيًا بضامن ،مويل إسكان موظفي املؤسسةـت

واز الرشعي فيها بالبيع باملرابحة املؤسسة للعقار املشرتى بموجبها كاماًل، ولتحقق اجل

 لآلمر بالرشاء بدخول املبيع املأمور برشائه يف ملك املؤسسة وضامهنا، ولكون القانون

 م الصادر2003لسنة  26املؤقت املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غري املنقولة رقم 

( نصًا بأنه ال 11( من الفقرة )و( املادة )4م قد أدرج يف البند )2003/ 4/ 16بتاريخ 

و الغري إجراء أي ترصف مهام كان نوعه، بام يف ذلك إيقاع احلجز عىل أجيوز للموكل 

األموال غري املنقولة موضوع الوكالة غري القابلة للعزل بعد تسجيلها عىل صحيفة 

 السجل العقاري لتلك األموال لدى مديرية تسجيل األرايض املختصة.
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يمنح متويل اإلسكان باملرابحة للموظف بعد مرور ) :( فقرة )أ(4نص  املادة )

 سنتني عىل تصنيفه يف املؤسسة بوظيفة مصنفة أو غري مصنفة(.

بحيث يصبح نص الفقرة كام « تعيينه»بـ« تصنيفه» رأى املجلس أن تستبدل كلمة

يمنح متويل اإلسكان باملرابحة للموظف بعد مرور سنتني عىل تعيينه يف املؤسسة » ييل:

 «.مصنفة أو غري مصنفة بوظيفة

( فقرة )أ( خطأ لغوي يف عبارة )حتديد موعدًا( والصواب أن يقال 8جاء يف املادة )

 )حتديد موعد(.

( فقرة )ب( خطأ لغوي يف عبارة )حتديد موعدًا آخرًا( والصواب 8جاء يف املادة )

 ن يقال )حتديد موعد آخر(.أ

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 فتاء رئيس جملس اإل

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــد ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 الشــــيخ نعــــيم حممــــد جماهــــــد  
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

 د. عبــــد امل يــــد الصالحــــــني  
 

 د. عبد اهلل املناصــرة
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 ( 77) قرار رقم

 ( من اتفاقية حقوق الطفل21( و)14احلكم عَل املادة )

 م 2004/ 6/ 16املوافق: ، هـ1425/ 4/ 27 :بتاريخ

 ( من اتفاقية حقوق21( واملادة )14ورد إلينا سؤال يطلب فيه عرض املادة )

الطفل عىل جملس اإلفتاء، وذلك للتوصية بإجراء أي تعديل مناسب، متهيدًا إلقراره يف 

اللة امللكة ورشة العمل التي ستعقدها وزارة التنمية االجتامعية حتت رعاية صاحبة اجل

 رانيا العبد اهلل املعيمة.

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

 ( التي نصت عىل: 14وبعد االطالع عىل املادة )

 حترتم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين.» ـ1

 ـ تبعًا للحالةـ  وكذلك الوالدين، وواجبات حقوق األطراف الدول حترتم ـ2

ني عليه يف توجيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات األوصياء القانوني

 الطفل املتطورة.

 عليها ينص التي للقيود إال املعتقدات أو بالدين اإلجهار خيضع أن جيوز ال ـ3

حلامية السالمة العامة أو النيام أو الصحة أو اآلداب العامة أو احلقوق  والالزمة القانون

 «.ينواحلريات األساسية لآلخر
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 رأى املجلس أن هذه املادة تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية لألسباب

 اآلتية:

ليس للطفل أن خيتار الدين الذي يريد؛ ألنه إما أن يكون عديم األهلية أو  ـ1

 ناقصها، فهو ليس أهال لالختيار، فال يعرف مصلحته، وال يقدر عواقب األمور.

أن يقوموا بتوجيه الطفل التوجيه السديد فكراً أوجب الشارع احلكيم عىل األولياء 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿وعقيدة وتعويده عىل القيام بالتكاليف الرشعية، لقوله تعاىل: 

ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ 

 .[6: ]التحريم ﴾ەئ وئ وئ ۇئ

بام أن اإلسالم هو خاتم الديانات، وهو الدين الذي ال يقبل اهلل غريه، كان من 

ين أو من يقوم مقامها احلرص عىل تعميق اإليامن يف قلوب األطفال الواجب عىل األبو

ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ومتسكهم باإلسالم. قال اهلل تعاىل: 

 .[85: ]آل عمران ﴾ڃ چ چ

 ( التي نصت عىل: 21وبعد االطالع عىل املادة )

 ارتضمن الدول التي تقر أو جتيز نيام التبني إيالء مصالح الطفل الفضىل االعتب

 األول والقيام بام ييل:

تضمن أال ترصح بتبني الطفل إال السلطات املختصة التي حتدد وفقًا للقوانني »

واإلجراءات املعمول هبا، وعىل أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق هبا، أن التبني 

ن ا يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيني وإـز نيرًا حلالة الطفل فيمـجائ

 وا عن علم موافقتهم عىل التبني، وأنـني، عند االقتضاء، قد أعطـاألشخاص املعني

ني عند االقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم عىل التبني عىل أساس ـاألشخاص املعني

 حصوهلم عىل ما قد يلزم من املشورة.
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، إذا التبني يف دولة أخرى يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل تعرتف بأن  

تعذرت إقامة الطفل لدى أرسة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأية طريقة 

 مالئمة يف وطنه.

تضمن بالنسبة للتبني يف دولة أخرى أن يستفيد الطفل من ضامنات ومعايري تعادل 

 تلك القائمة فيام يتعلق بالتبني الوطني.

ة للتبني يف دولة أخرى أن عملية تتخذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن، بالنسب

 التبني ال تعود عىل أولئك املشاركني فيها بكسب مايل غري مرشوع.

تعزز عند االقتضاء أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة 

األطراف وتسعى يف هذا اإلطار إىل ضامن أن يكون تبني الطفل يف دولة أخرى من خالل 

 «.اهليئات املختصةالسلطات أو 

رأى املجلس أن هذه املادة تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، وذلك ألن 

ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ چ   چڇ ڇ ڇ ﴿التبني حرام منهي عنه، لقوله تعاىل: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ کک 

ڳ ڳ  ﴿ . وقوله تعاىل:[4 :]األحزاب ﴾ک  ک گ گ گ گ

 ڳ ڱڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀۀہ ہ ہ

 . [5: ]األحزاب ﴾ھ ھھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭہ ھ 

)املتبنى( إىل غري أبيه هو جمرد  القول بنسبة االبن الدعي فهذه اآلية الكريمة تبني أن  

قول بالفم ال أصل له يف الواقع، وبعيد عن الصواب، واألوىل االلتزام بقول اهلل احلق بأن 

 وإال فهم أخوة يف الدين.ينسب األوالد األدعياء إىل أبائهم احلقيقيني إن علموا، 

وقال عليه الصالة والسالم: )من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة 

 عليه حرام(.
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ويف التبني إخالل بنيام املرياث وتعد عىل حرمة األعراض، وفيه نوع من اخلداع 

وع إليه والكذب عىل الطفل واملجتمع، واملسلمون ملزمون بأحكام الرشع احلنيف والرج

جئ حئ  مئ ىئ يئ جب   حب خب مب ىب              ﴿يف حال االختالف. قال اهلل تعاىل: 

 . [59: النساء] ﴾يب جت حت ختمت ىت يت جث مث

هلذا فإن جملس اإلفتاء يؤكد عىل قراره السابق ويويص بالتحفظ عىل هاتني املادتني 

 لتعارضهام مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

 واهلل تعاىل أعلم.

 ءجملس اإلفتـا

 رئيس جملس اإلفتاء

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــد  الكـــريم اخلصـــاونة الشـــيخ عب
 

 الســــــالم العبــــــادي د. عبــــــد  
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

ـــــــــ   ـــــــو حيي ـــــــد أب  د. حمم
 

 د. يوس  عا  ي ان
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 ( 78) قرار رقم

 بيع املصوغ من الذهب ب نسه متفاضالً حكم 

 م2004/ 6/ 16املوافق: ، هـ1425/ 4/ 27 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

وهي أن يقوم صاحب املشغل بتقديم وزن معني من  ؟ما حكم هذه املعاملة

الذهب املصنع كقرض إىل صحاب املحل مقابل أجرة معينة ثم يقوم صاحب املحل، 

 ذهبًا غري مصنع بنفس الوزن الذي اقرتضه عىل دفعات إىل صاحب بسداد القرض

 املشغل، باإلضافة إىل األجرة املتفق عليها؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس جواز بيع املصوغ من الذهب بجنسه متفاضالً، وجيعل الزائد يف 

ثامن، وإىل هذا ذهب ما مل يقصد به األ (1)مؤجالً مقابل الصنعة، سواء كان البيع حاالً أو 

اإلمامان ابن تيمية وابن القيم، وبه قال احلسن وإبراهيم والشعبي ومعاوية بن أيب سفيان 

 واحلسن البرصي.

                                           

َهُب هذا خمالف لقول النبي ( 1) : )ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء( ويف رواية: )الذَّ

َهِب ربًا إالَّ َهاَء َوَهاَء( ]متفق عليه[، واحلديث أطلق الذهب ومل يقيده بك ونه مصوغًا أو بالذَّ

ال، فال ينير إىل الصفة، واملخرج من هذا أن يباع املصاغ الذهب أوالً بالدنانري األردنية أو 

أي يشء آخر غري الذهب ويقبض الثمن، ثم يشرتي به الذهب املراد رشاؤه، خروجًا من 

 إثم الربا بدليل حديث أيب سعيد اخلدري الذي سيأيت ذكره واهلل أعلم.
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 ومن األدلة عىل ذلك:

 والسلع الثياب جنس من املباحة بالصنعة صارت الذهب من املباحة احللية أن ـ1

رجت عن مقصود األثامن، وأعدت ألهنا خ ،الربا فيها جيري فال األثامن، جنس من ال

 للتجارة، فال حمذور يف بيعها بجنسها بالتفاضل.

الذهب املصوغ يفضل الذهب غري املصوغ بالصنعة، هلذا جاز بيعه متفاضالً،  ـ2

 وجيعل الزائد يف مقابل الصنعة.

 أن يعني هذا ألن العباد، ملصالح تعطيل فيه البيع من النوع هذا بمنع القول ـ3

 جهدهم مقابل شيئاً  يستفيدون ال لكوهنم عملهم عن الذهب يصوغون ذينال يتوقف

 .تفاضل أي دون بمثله الذهب سيبيعون كانوا إذا الصنعة يف

يث النهي عن بيع الذهب ببعضه متفاضاًل يف حالة ما إذا قصد به أحاد حتمل ـ4

لذهب وزنا ً : )الذهب باملسو هيلع هللا ىلصاألثامن حلديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

علة حتريم الربا يف الذهب  وذلك ألن   ؛(1)(بوزن مثاًل بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا

 والفضة الثمنية فإذا خرجا عن كوهنام أثامنًا جاز بيع بعضها ببعض متفاضلني.

عىل ما حرم استعامله من الذهب والفضة، كاآلنية،  كام حتمل أحاديث النهي أيضاً 

عن األكل يف آنية الذهب والفضة، وهنيه عن  ملسو هيلع هللا ىلصل، لنهي النبي ولبس الذهب للرجا

 لبس الذهب للرجال.

وحتمل أحاديث النهي أيضًا عىل ما مل تدخل فيه صنعة اإلنسان، كالتمر، فإن 

رديء التمر وجيده من صنع اهلل عز وجل، وال أثر لصنعة اإلنسان فيه، لذا حرم بيع 

 بعضه ببعض متفاضاًل.
                                           

( من حديث أيب 1588يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب الربا، حديث رقم ) رواه مسلم( 1)

 هريرة.
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 ا )أنـخدري وأيب هريرة ريض اهلل عنهمـث أيب سعيد الويدل عىل هذا حدي

استعمل رجاًل ـ اسمه سواد بن غزية ـ عىل خيرب، فجاء بتمر جنيب ـ أي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

: أكل متر خيرب هكذا؟ فقال: ال واهلل يا رسول اهلل إنا لنأخذ ملسو هيلع هللا ىلصطيب ـ قال رسول اهلل 

بع اجلمع ـ أي  ،ال تفعل :ملسو هيلع هللا ىلصبي الصاع من هذا بالصاعني والصاعني بالثالثة، فقال الن

 .(1)جنيبًا(التمر الرديء ـ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم 

وذلك بعدم  ،إال أنه ينبغي األخذ باألحوط، ومع قولنا باجلواز يف هذا املوضوع

 التعامل يف هذا النوع من املعاملة إال عند الرضورة، وبقدر ما تدعو إليه احلاجة.

 واهلل تعاىل أعلم. 

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 الســـــالم العبـــــادي د. عبـــــد
 

ـــــان   ـــــا  ي  ـــــ  ع  د. يوس
 

ـــــــــري ــــــــ  البك  د. واص
 

 الشـــــيخ ســـــعيد احل ـــــاوي  
 

ــاونة ــريم اخلص ــد الك ــيخ عب  الش
 

ــــــــ   ــــــو حييـ ــــــد أب  د. حمم
 

 

                                           

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه، حديث رقم ( 1)

(. ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب بيع الطعام مثاًل بمثل، حديث 2201)

 (.1953رقم )
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 ( 79) قرار رقم

 م2004ة التعليق عَل مرشوع قانون حقوق الطفل لسن

 م2004/ 7/ 5املوافق: ، هـ1425/ 5/ 17 بتاريخ:

 م وأبدى2004ون حقوق الطفل لسنة ـاء عىل مرشوع قانـاطلع جملس اإلفت 

 املالحيات التالية عىل مواده:

 ( فقرة )ج(:3املادة )

 )رعاية مصاحله الفضىل(. رأى املجلس شطب كلمة )الفضىل( النص األصا:

 رعاية مصاحله(.بحيث يصبح النص املقرتح )

 ( فقرة )أ(:4املادة )

)للطفل احلق يف هوية شخصية خاصة به منذ والدته وتارخيها(.  النص األصا:

رأى املجلس أن تزاد كلمة )وديانته( عىل هذه الفقرة بحيث يصبح النص املقرتح كام ييل: 

د فيها اسمه، ونسبه، وجنسيته،  )للطفل احلق يف هوية شخصية خاصة به منذ والدته، حيدَّ

 .ومكان والدته، وتارخيها، وديانته(

 فقرة )ب(:

 )عىل الرغم مما ورد يف أي ترشيع آخر لكل طفل احلق يف النسب النص األصا:

 ويثبت النسب بالفراش، أو باإلقرار، أو بالبينة، بام يف ذلك إثباهتا بالوسائل العلمية(.
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ترشيع آخر( وذلك كي ال رأى املجلس أن تشطب عبارة )عىل الرغم مما ورد يف 

 تتعارض مع قانون األحوال الشخصية. 

 .ورأى أن تستبدل كلمة )الفراش( بـ)فراش الزوجية الصحيحة(

ورأى شطب عبارة )بام يف ذلك إثباهتا بالوسائل العلمية( وإضافة عبارة: )بام ال 

 ييل: خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية(. بحيث يصبح النص املقرتح هلذه الفقرة كام

)لكل طفل احلق يف النسب ويثبت النسب بفراش الزوجية الصحيحة، أو باإلقرار، أو 

 بالبينة بام ال خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية(.

 فقرة )ج(:

 )للطفل غري األردين، املقيم يف اململكة، الذي ليس له هوية النص األصا:

عالقة إلثبات هويته بأية  شخصية خاصة به احلق يف احلصول عىل مساعدة أي جهة ذات

 وسيلة كانت(.

 رأى املجلس االستعاضة عن كلمة )كانت( بكلمة )مرشوعة(، بحيث يصبح

)للطفل غري األردين، املقيم يف اململكة، الذي ليس له هوية  النص املقرتح هلذه الفقرة:

شخصية خاصة به، احلق يف احلصول عىل مساعدة أي جهة ذات عالقة إلثبات هويته 

 ة وسيلة مرشوعة(.بأي

 (:6املادة )

)تعطى األولية ملصالح الطفل الفضىل عند اختاذ إجراء يتعلق به،  النص األصا:

سواء قامت به مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أو اخلاصة أو املحاكم أو السلطات 

 اإلدارية(.

طى )تع رأى املجلس شطب كلمة )الفضىل( من هذه املادة بحيث تصبح كام ييل:



204 

األولوية ملصالح الطفل عند اختاذ إجراء يتعلق به سواء قامت به مؤسسات الرعاية 

 االجتامعية العامة أو اخلاصة أو املحاكم أو السلطات اإلدارية(.

 ( فقرة )أ(:8املادة )

)للطفل املحروم من الرعاية األرسية احلق يف احلضانة أو الكفالة  النص األصا:

فقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، أو وفقًا ألحكام القانون اخلاص أو الوالية أو الوصية و

 بطائفته، أو أي ترشيعات نافذة املفعول(. 

رأى املجلس أن هذه الفقرة بحاجة إىل توضيح، بحيث يصبح النص املقرتح كام 

 ييل: )للطفل املسلم املحروم من الرعاية األرسية احلق يف احلضانة أو الكفالة أو الوالية أو

 الوصاية وفقاً ألحكام القانون اخلاص بطائفته أو أي ترشيعات نافذة املفعول تتعلق به(.

 فقرة )ب(:

)حتدد األسس والرشوط وسائر األحكام املتعلقة بالرعاية البديلة  النص األصا:

  بموجب نيام يصدر هلذه الغاية(.

م الرشيعة رأى املجلس أن يزاد عىل هذه الفقرة عبارة: )ال يتعارض مع أحكا

ر ـ)حتدد األسس والرشوط وسائ ا ييل:ـرح كمـاإلسالمية( بحيث يصبح النص املقت

ة، ال يتعارض مع أحكام ـة بموجب نيام يصدر هلذه الغايـاألحكام املتعلقة بالرعاي

 الرشيعة اإلسالمية(.

 ( فقرة )ب(:9املادة )

بحق أي من  )تراعى مصلحة الطفل الفضىل عند اختاذ أي إجراء النص األصا:

 والديه، مثل تعريض أي منهام أو كليهام لالحتجاز أو احلبس أو النفي(.

رأى املجلس شطب كلمة )الفضىل( من هذه الفقرة بحيث يصبح النص املقرتح 
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)تراعى مصلحة الطفل عند اختاذ أي إجراء بحق أي من والديه، مثل تعريض أي  كام ييل:

 و النفي(.منهام أو كليهام لالحتجاز أو احلبس أ

 ( فقرة )أ(:15املادة )

)توفري املراكز الثقافية والرياضية والرتفيهية لألطفال، وهتيئة  النص األصا:

الربامج االجتامعية والثقافية والرتبوية اهلادفة، خاصة يف اإلجازة الصيفية، بام يف 

 برامج العمل امليداين(. ذلك

 ربامج، بحيث يصبح النصحرأى املجلس إضافة كلمة )الدينية( بعد كلمة ال

 )توفري املراكز الثقافية والرياضية والرتفيهية لألطفال، وهتيئة الربامج، املقرتح كام ييل:

الدينية واالجتامعية والثقافية والرتبوية اهلادفة، خاصة يف اإلجازة الصيفية، بام يف ذلك 

 برامج العمل امليداين(.

 فقرة )و(:

طفال من املؤثرات التي ختاطب غرائزهم أو )ضامن محاية األ النص األصا:

 تشجعهم عىل االنحراف والسلوك املخالف لقيم املجتمع وأنامط احلياة الصحية(.

النص املقرتح هلذه الفقرة كام ييل: )ضامن محاية األطفال من املؤثرات التي ختاطب 

يم غرائزهم أو تشجعهم عىل االنحراف والسلوك املخالف للرشيعة اإلسالمية ولق

 املجتمع وأنامط احلياة الصحية(.

 ( فقرة )أ(:20املادة )

 )عدم مالحقة الطفل جزائيًا قبل إمتامه العارشة من العمر(. النص األصا:

 ن الرشيعةإمجلس أن هذا البند ينايف أحكام الرشيعة اإلسالمية، إذ ـرأى ال

لتأديب. بحيث يصبح اإلسالمية ال تعاقب الطفل قبل البلوغ جزائيًا، وإنام عىل سبيل ا

 النص املقرتح: )عدم مالحقة الطفل جزائيًا قبل إمتامه سن البلوغ من العمر(.
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 ( فقرة )أ(:25املادة )

الحظ املجلس أن املعلومات املشار إليها يف هذه الفقرة ختالف أحكام الرشيعة 

طورهتا(؛ اإلسالمية، فعىل سبيل املثال: )فإن عقوبة جريمة اللواط مشددة يف الرشيعة خل

 لذلك فإن املجلس يرى التحفظ عىل هذه املادة.

 واهلل تعاىل أعلم.

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 الكـــريم اخلصـــاونة الشـــيخ عبـــد
 

ـــــد   ـــــادي د. عب ـــــالم العب  الس
 

 احلفيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبد
 

ــد    الوهــاب البكــري د. واصــ  عب
 

 لشــــيخ نعــــيم حممــــد جماهــــدا
 

ــــــــ   ــــــو حيي ـــــــد أب  د. حمـم
 

 د. يوس  عا  ي ان
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 ( 80) قرار رقم

 حكم تأجري األرايض املغروسة 

 باأل  ار املثمرة قبل نضوج الثمر

 م2004/ 4/ 7: املوافق هـ، 1425/ 2/ 17 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

ريع الزراعية املغروسة باألشجار املثمرة ما الرأي الرشعي حول جواز تأجري املشا

 قبل نضوج الثمر ملدة تزيد عن عام واحد مقابل نقد؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد الدراسة والبحث واملداولة رأى املجلس أنه من الرضوري أن يميز بني نوعني 

 من األرايض:

ري عليها األرايض البيضاء التي ال شجر فيها، فهذه األرايض جت النوع األول:

أحكام املزارعة، ومعنى املزارعة )دفع األرض إىل من يقوم بزراعتها أو يعمل عليها 

 وحممد وابن أيب ليىل والياهرية إسحاقوأجازها أمحد ومالك واألوزعي و ،والزرع بينهام(

 وطاووس والشعبي وابن سريين والقاسم بن حممد عىل اختالف يف التفاصيل فيام بينهم.

 مرشوعيتها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ريض اهلل عنهام )أن ومما يدل عىل

 : عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من ثمر أو زرع(.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

قال اإلمام النووي: )وهذا هو الياهر املختار حلديث خيرب وال يقبل كون املزارعة 
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للمساقاة موجود يف خيرب، إنام جازت للمساقاة، بل جازت مستقلة، وألن املعنى املجوز 

عىل القراض، فإنه جائز باإلمجاع وهو كاملزارعة يف كل يشء، وألن  يف املزارعة قياساً 

 املسلمني يف مجيع األمصار واألعصار مستمرون عىل العمل باملزارعة، وأما أحاديث

 النهي عن املخابرة فهي حممولة عىل ما إذا رشط لكل واحد قطعة معينة من األرض(.

ملزارعة اشرتاط تعيني املدة كسنة أو أكثر، واشرتاط تعيني حصة ومن أحكام ا

 الزارع من احلاصالت جزءًا مشاعًا كالنصف والثلث.

جواز تأجري هذا النوع من األرض بمقدار معني من الذهب  ومن املعلوم هنا أيضاً 

ي والفضة أو بمبلغ معني من النقود، لألحاديث الواردة يف ذلك، منها ما أخرجه البخار

ومسلم وغريمها عن رافع ابن خديج من جواز كراء األرض بالذهب والفضة، وأن النبي 

 مل ينه عن ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص

)واملزارعة أحل من  ومع جواز املؤاجرة إال أن املزارعة أحل كام قال بعض العلامء:

 ـ أي مالك األرض واملستأجر يف املزارعة ـ املؤاجرة، فهي أقرب للعدل واألصول، فإهنام

كان يف املغنم واملغرم، بخالف املؤاجرة، فإن صاحب األرض تسلم له األجرة، يشرت

 واملستأجر قد حيصل له زرع وقد ال حيصل(.

األرايض التي فيها شجر، وهذا النوع من األرايض جتري عليه أحكام  النوع الثاي:

ف )املساقاة هي نوع رشكة عىل أن تكون األشجار من طر :املساقاة جاء يف تعريفها

 .[1441: ]جملة األحكاموالرتبية من طرف آخر، وأن يقسم الثمر احلاصل بينهام( 

ومن األدلة عىل مرشوعية املساقاة حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام 

ف ـو يوسـور وأبـافعي واألوزاعي وأبو ثـا أمحد ومالك والشـق، وقد أباحهـالساب

 وحممد ابن أيب ليىل.

يف عقد املساقاة تعيني حصة العاقدين من احلاصالت  )يشرتط ومن أحكامها:

 جزءًا شائعًا كالنصف أو الثلث(.
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وهلذا ال جيوز يف هذا النوع من األرايض تعيني حصة العاقدين بمقدار معني غري 

شائع من احلاصالت، وال جيوز تأجريها بالنقود ال لسنة وال ألكثر من سنة، أو ألقل من 

 أو نضج الثامر أو بعد بدو الصالح أو نضج الثامر. سنة وسواء قبل بدو الصالح

فال جيوز بيعها إال بعد بدو صالحها أو نضجها، وبيعها  ،أما موضوع بيع الثامر

أنه هنى عن بيعها  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ثبت عن النبي غري جائز رشعاً  قبل بدو صالحها أو نضجها

 بيع السنني حتى يبدو صالحها وحتى تزهر وروي عنه عليه السالم: )أنه هنى عن

قبل  وذلك خوفًا مما يصيب الثامر من اجلائحة غالباً ، وهي بيع الشجر أعواماً  ،واملعاومة(

يف حديث أنس: )أرأيت إن منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم  ملسو هيلع هللا ىلصبدو صالحها، لقوله 

وبدو الصالح أن تيهر يف الثمر صفة الطيب التي من شأهنا أمن العاهة  ،مال أخيه؟(

: )أن بدو الصالح يف البرس يكون باصفراره ويف العنب باسوداده إن ملسو هيلع هللا ىلصنبي وروي عن ال

كان مما يسود ويف احلب باشتداده(؛ وهلذا ال جيوز تأجري األشجار املثمرة ألجل ثامرها 

  )بحيث يكون الشجر للمستأجر( وجيوز بيع الثامر بعد بدء نضوجها.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 اء رئيس جملس اإلفت

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــــو  عـــــــا ســـــــلًمن  د. ن
 

 الكـــريم اخلصـــاونة الشـــيخ عبـــد  
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبد
 

ــد   ــري د. واصــ  عب ــاب البك  الوه
 

ــــــــ ـــــــو حيي ـــــــد أب  د. حمم
 

 الشــــيخ نعــــيم حممــــد جماهـــــد  
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 ( 81) قرار رقم

 طباعة نسختني من القرآن بيان احلكم الرشعي يف

 م2004/ 8/ 25املوافق: ، هـ1425/ 7/ 9 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

كم نسختني من املصحف الرشيف لبيان الرأي حول إجازهتام أو يأعرض بني أيد

 منعهام:

بريوت/ حجم جوامعي / طباعة دار اخلري/ نسخة القران الكريم النسخة األوىل:

هـ مع وضع فهرست جانبي عىل صفحات 1402م الطبعة الرابعة س35/25مقاس 

 املصحف الرشيف.

نسخة مصحف التحفيظ عىل بطاقات مع تفسري اجلاللني/ الطبعة  النسخة الثانية:

 م.2004األوىل 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بريوت حجم جوامعي / رأى املجلس أن النسخة األوىل من طباعة دار اخلري

هـ مع وضع فهرست جانبي عىل صفحات 1402طبعة الرابعة سم ال35/25قياس 

املصحف الرشيف هبذه الطريقة املعروضة يؤدي يف الغالب إىل إخفاء عالمات األجزاء 

واألحزاب واألرباع والسكتات ومواضع السجود، ويرى املجلس أنه ال مانع رشعًا من 
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 ات واألجزاءإجازة هذه النسخة من املصحف عىل أن حيافظ عىل عالمات السجد

 واألحزاب واألرباع والسكتات يف اجلانب الذي فيه فهرست من املصحف الرشيف.

ورأى املجلس نسخة مصحف التحفيظ عىل بطاقات مع تفسري اجلاللني/ الطبعة 

 م وأبدى املالحيات التالية عىل هذه النسخة:2004األوىل 

 .توقيفي أصله يف هو والذي املعتاد القرآين الرتتيب متس النسخة هذه ـ1

 األجزاء عالمات يلغي( املقرتحة الكرتات) البطاقات بأسلوب املصحف كتابة ـ2

 .والسكتات السجدات ومواضع واألرباع واألحزاب

ملقرتحة( ـ يتعارض مع ما ا الكرتات) البطاقات خلف ـ اجلاللني تفسري وضع ـ3

  .درج عليه املفرسون من السلف الصالح من جعل التفسري عىل اهلام

 بأسلوب احلفظ طريقة عن ُتغني الكريم القرآن حلفظ متعددة طرق يوجد ـ4

  (.املقرتحة الكرتات) البطاقات

 هلذا فإن جملس اإلفتاء منع إجازة هذه النسخة من املصحف. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 اإلفتـاء جملس 

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــــــد ـــــــــا ةاهلل ا د. عب  ملن
 

 د. يوســـــ  عـــــا  ي ـــــان  
 

 د. عبــــد امل يــــد الصــــالحني
 

ـــــاوي   ـــــعيد احل  ـــــيخ س  الش
 

 الشـــــــيخ نعـــــــيم جماهـــــــد
  

 د. واصـــــــــ  البكــــــــــري  
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 ( 82) قرار رقم

 التعليق عَل ما جاء يف رشيط التس يل املنسوب 

 إىل الشيخ عبد امل يد الزنداي املتعلق بحياة الربزخ 

 م2005/ 3/ 22افق: املو، هـ1426/ 2/ 11 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

ما حكم ما جاء يف رشيط التسجيل املنسوب إىل الشيخ عبد املجيد الزنداين املتعلق 

 بحياة الربزخ؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

استمع املجلس إىل التسجيل عىل الرشيط املنسوب إىل الشيخ عبد املجيد الزنداين 

ۋ ۅ   ﴿زخ، الذي زعم فيه أن الربزخ املذكور يف قول اهلل تعاىل: املتعلق بحياة الرب

. موجود يف باطن أعامق األرض امللتهبة باحلرارة [100: ]املؤمنون ﴾ۅ ۉ ۉ   ې

درجة فهرهنيت وتعادل ثلث درجة حرارة  2000الشديدة التي تصل درجتها إىل 

هب إليه بقول اهلل تعاىل: الشمس وأن الكفار يعذبون يف هذا الربزخ، واستدل عىل ما ذ

ڄ ڄ ﴿بقول اهلل تعاىل:  . واستدل أيضاً [7: ]املطففني ﴾پ ٱ ٻ ٻ     ٻ  ٻ﴿

ۋ   ۋ ﴿. وقوله: [16: ]امللك ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ

 .[25: ]نوح ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى
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به عىل رأية املزعوم أن فريقًا روسيًا حفر األرض إىل أعامق بعيدة حتى  ا استدل  ومم  

صل احلفر إىل الطبقة امللتهبة بالنريان، وأنزل جهازًا يف مستوى ذبذبات األذن البرشية، و

وكان ما سجله هذا اجلهاز أصوات لناس يعذبون وزعم صاحب الرشيط أن سجني هو 

باطن األرض امللتهبة بالنريان، وأن َمْور األرض هو حركات طبقات األرض الباطنة، 

فار هي الربزخ، وأن أصوات العذاب التي سجلها الفريق وأن النار التي أغرق هبا الك

 الرويس هي أصوات عذاب الكافرين.

 ن استمع املجلس إىل التسجيل املذكور رأى ما ييل:أوبعد 

ۋ ﴿: الكريمة اآلية يف ومعناه شيئني، بني احلاجز هو لغة الربزخ معنى ـ1

)حاجز حيجز من الذي ذهب إليه املفرسون [ 100: ]املؤمنون ﴾ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې

مات من الرجوع إىل الدنيا أو هو الفرتة التي بني املوت ويوم البعث( وهو من األمور 

الغيبية غري املحسوسة، ال يعلم حقيقته إال اهلل، وهو من القضايا التي أدلتها سمعية نقلية 

 نؤمن به كام ورد وال نزيد عليه.

 يف املتبعة األصول عن بعدال كل بعيد الرشيط يف الوارد الربزخ تفسري إن ـ2

 .املعتمدة قواعده وفق قبوله يمكن وال التفسري،

 هنائياً  تنطبق ال ساقها التي واألدلة أساسه، من باطل للربزخ التفسري هذا إن ـ3

ن األمور إه تفسري ألمر غيبي غري حمسوس ال يعلم كنهه إال اهلل، إذ ألن إليه؛ ذهب ما عىل

القرب واجلنة والنار والبعث يطلب منا اإليامن هبا كام جاء  الغيبية كحياة الربزخ وعذاب

 الرشع ألننا ال نستطيع أن نحسها، وتعتمد أدلتها عىل صحة النقل.

ٱ ٻ ﴿( يف قول اهلل تعاىل: السجني) الزنداين يفرس أن الغريب من فإنه لذلك 

 ألن ان،بالنري امللتهبة الباطنة األرض طبقات بأنه [7: ]املطففني ﴾پ ٻ     ٻ  ٻ

ُ  أي ـ مرقوم كتاب وهو الكفار، أعامل فيه تكتب الذي الكتاب هو السجني  .الكتابة َبنيِّ
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ومن الغريب أن يفرس قوله تعاىل: 

بأنه حركات طبقات األرض الباطنة؛ ألن هذه اآلية الكريمة  [16: ]امللك ﴾چ  ڇ

هـا يف أي وقت يشاء إلنزال عذابه تبني مدى عيم قدرة اهلل يف خسف األرض وزلزلت

 باملجرمني.

ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ومن الغريب أن يفرس قول اهلل تعاىل: 

بأهنا النار التي يف باطن األرض؛ ألن عذاب  [25: ]نوح﴾ ې ې ې ې  ى ى

 الكفار يف هذه األية يكون يوم القيامة.

بيت علمي وأما االستدالل عىل هذا الرأي بعمل فريق رويس فهو حيتاج إىل تث

مستقل، وإذا ثبت فهو حيتاج إىل حتليل وتفسري علمي، وال يصح أن يتخذ دلياًل لتنزيل 

أفهام غريبة عىل كتاب اهلل عز وجل تتعلق بأمور غيبية أساسها ثبوت النقل الصحيح عن 

 الوحي اإلهلي. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 خلطيب التميميعز الدين ا/ قايض القضاة

ــــادي ــــد الســــالم العب  د. عب
 

ــــان   ــــا  ي  ــــ  ع  د. يوس
 

ــــاونه ــــريم اخلص ــــد الك  عب
 

 الشــــيخ ســــعيد احل ــــاوي  
 

ــــــد ـــــيم جماه  الشـــــيخ نع
  

ـــــــري   ـــــــ  البك  د. واص
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 ( 83) قرار رقم

 مؤسسة تنمية أموال األيتام حكم زكاة أموال األيتام التي تديرها

 م2005/ 3/ 31املوافق: ، هـ1426/ 2/ 20 بتاريخ:

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ما احلكم الرشعي فيام يتعلق بزكاة أموال األيتام 

التي تديرها مؤسسة تنمية أموال األيتام، وإمكانية االستفادة منها لتوزيعها عىل الفقراء 

 واأليتام، املحتاجني من خالل صندوق الزكاة؟

لرأي يف هذا املوضوع، واستعرض بعد أن تداول املجلس ا اجلواب وباهلل التوفيق:

آراء الفقهاء، واطلع عىل قانون مؤسسة تنمية أموال األيتام الذي ال يعطي صالحية 

إخراج الزكاة من أموال األيتام لذلك فإن املجلس رأى بأن صندوق الزكاة ال يمكنه أن 

 يطلب من املؤسسة إخراج الزكاة من أموال األيتام.

 واهلل تعاىل أعلم. 

 اإلفتـاء جملس 

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــد ــــادي د. عب ــــالم العب  الس
 

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان  
 

 د. عبــــد الكــــريم اخلصــــاونه
 

ــــاوي   ــــعيد احل  ــــيخ س  الش
 

 د.واصــــــــ  البكـــــــــري
 

ـــد   ـــد جماه ـــيم حمم ـــيخ نع  الش
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 ( 84) قرار رقم

 احلكم عَل أرشطة كاسي  تبشريية

 م2005/ 4/ 6هـ، املوافق:  1426/ 2/ 6 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم تداول أرشطة كاسيت تبشريية يف حمافيات اململكة األردنية اهلاشمية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن تتخذ السلطات اإلجراءات الالزمة ملنع تداول هذه األرشطة، 

 الرشيعة اإلسالمية.  بسبب احتوائها عىل ما خيالف

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــادي ــــد الســــالم العب  د. عب
 

ــــان   ــــا  ي  ــــ  ع  د. يوس
 

 الشــــيخ ســــعيد احل ــــاوي
 

 الشـــيخ نعـــيم حممـــد جماهـــد  
 

ـــد الكـــريم اخلصـــاونه  د.عب
 

 د. واصـــــــ  البكــــــــري  
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 ( 85) قرار رقم

 حكم اإلعفاء من أجرة عقار الوق 

 م2005/ 4/ 6املوافق: ، هـ1426/ 2/ 26 بتاريخ:

  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم الرشعي حول جواز طلب جلنة دعم املساجد واملشاريع اخلريية بإعفائها 

لفتاة من أجرة طابق التسوية التابع ملسجد أبو القاسم الذي تستخدمه مركزًا لتأهيل ا

 األردنية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أنه ال جيوز إعفاء اللجنة املذكورة من أجرة عقار الوقف الذي  

تستأجره إعفاًء دائاًم، وينبغي أن تسجل األجرة عليها سنويًا، وذلك لتأكيد استمرارية 

امل األجرة أو الوقف، وال مانع ملجلس األوقاف بعد ذلك أن يتخذ قرارًا بإعفائها من ك

من جزء منها، وذلك لكون اللجنة تستخدم عقار الوقف املذكور يف وجه من وجوه 

هنا تتخذه مركزًا لتأهيل الفتاة األردنية، وبذلك تلتقي مع وزارة األوقاف إاخلري، حيث 

 ورسالتها يف توظيف مصارف الوقف يف وجوه اخلري املختلفة.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 يس جملس اإلفتاء رئ

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــد ــــادي د. عب ــــالم العب  الس
 

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان  
  

 د. عبــــد الكــــريم اخلصــــاونه
 

ــــاوي   ــــعيد احل  ــــيخ س  الش
 

 الشــــــيخ نعــــــيم جماهــــــد
 

 د. واصـــــــ  البكــــــــري  
  



219 

 ( 86) قرار رقم

 حكم عائد ريع استثًمر دورة مياه تابعة ملس د

 م2005/ 4/ 6املوافق: ، هـ1426/ 2 /26 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ما احلكم الرشعي يف ريع استثامر دورة املياه، هل يعود عىل مؤسسة تنمية أموال 

األوقاف أو يعود عىل املسجد احلسيني الكبري لإلنفاق عىل صيانته واحتياجاته ومشاريعه 

 املختلفة؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

ى املجلس أن اهلدف من مؤسسة تنمية أموال األوقاف كام نص قانون األوقاف رأ

هو أن تعمل املؤسسة عىل تنمية أموال األوقاف وفق ما بينه القانون، وليس أن تقوم بأخذ 

كل دخل يتحصل من األوقاف حتى لو قامت باستثامرها؛ ألنه جيب أن يرصف وفق 

 رشوط الواقفني وحسب طبيعة الوقف.

يرى املجلس أن يعود ريع استثامر دورة املياه التابع للمسجد احلسيني الكبري لذلك 

 عىل املسجد نفسه لينفق عىل صيانته واحتياجاته ومشاريعه. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــــد ــــادي د. عب ــــالم العب  الس
 

 اند. يوســــ  عــــا  ي ــــ  
 

ــــاوي ــــعيد احل  ــــيخ س  الش
 

ـــد   ـــد جماه ـــيم حمم ـــيخ نع  الش
 

ــد  الكــريم اخلصــاونه الشــيخ عب
 

 د. واصـــــــ  البكــــــــري  
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 ( 87) قرار رقم

 حكم رشاء أسهم يف بنك ربوي

 م2005/ 5/ 11هـ، املوافق: 1426/ 4/ 2 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما حكم رشاء أسهم يف بنك ربوي؟

  هلل التوفيق:اجلواب وبا

رأى املجلس بأن األصل أنه حيرم رشاء أسهم يف البنوك الربوية، لقوله تعاىل: 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ ﴿

. ويف حالة توبة من [275: ]البقرة ﴾چ چ  چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ

ۀ ﴿اشرتى أسهاًم يف بنوك ربوية فعليه أن يكتفي برأس ماله فقط، لقوله تعاىل: 

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ  *ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ہ ہ ہ 

 :]البقرة ﴾ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې

، لذلك فإنه جيب عىل مالك األسهم أن يكتفي برأس ماله وأن ال يأخذ زيادة [279 -278

 عىل ذلك ألن ما تولد عن احلرام فهو حرام. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 زالدين اخلطيب التميميع/ قايض القضاة

 الســــالم العبـــــادي د. عبــــد
 

ـــــان   ـــــا  ي  ـــــ  ع  د. يوس
 

ــــد الصــــالحني ــــد امل ي  د. عب
 

 الشـــــيخ ســـــعيد احل ـــــاوي  
 

ـــــد ــــــاط د. عب ـــــز اخلي  العزي
 

ــد   ــيخ عب ــاونه الش ــريم اخلص  الك
 

 الشـــــيخ واصـــــ  البكـــــري
 

ـــد جماهـــد   ـــيخ نعـــيم حمم  الش
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 ( 88) قرار رقم

 حكم دفع الزكاة إلقامة مدرسة

 م 2005/ 6/ 8 :املوافق، هـ 1426/ 4/ 28 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل حتسب املبالغ التي يتربع هبا أهل اخلري يف دعم بناء مدرسة من زكاة أمواهلم؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 ڻ﴿إن مصارف الزكاة حمددة يف الرشع وحمصورة يف األصناف الثامنية لقوله تعاىل: 

ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ  ڻ  ڻ

، [60: التوبة] ﴾ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ

. فأتاه رجل ملسو هيلع هللا ىلصولـام رواه أبو داود عن زياد بن احلارث الصدائي قال: أتيت رسول اهلل 

: )إن اهلل مل يرَض بحكم نبي وال غريه يف ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول اهلل 

أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثامنية 

 حقك(.

 وتوسعة املدرسة ليست من األصناف املذكورة.

لذلك فإنه ال جيوز رشعًا احتساب املبالغ التي يتربع هبا أهل اخلري يف دعم مرشوع 

 توسعة أو بناء مدرسة من أموال الزكاة.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قضاةقايض ال

 د. أ ـــــــد حممـــــــد هليــــــــل
 

ــــــد   ــــــادي د. عب  الســــــالم العب
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ــــــان   ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ـــــــد ـــــــيم جماه ـــــــيخ نع  الش
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
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 ( 89) قرار رقم

 رفة املطبوعة عَل  الف حكم الزخ

 نسخة من القرآن الكريم

 م2005/ 7/ 20هـ، املوافق:  1426/ 6/ 13 بتاريخ:

  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم الرشعي يف الزخرفة املوجودة عىل غالف القرآن الكريم حجم وسط، 

 طباعة دار املحبة؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

املذكورة، وبعد التدقيق يف تفاصيلها رأى أن هلا شبهاً  اطلع املجلس عىل الزخرفة

تكون مطبوعة بالطابع بالصليب، وبام أن األصل يف الفنون يف الرشيعة اإلسالمية أن 

ة، ـام الرشيعـاإلسالمي، وأال متثل إال وجهة النير التي هلا عالقة بالعقيدة وأحك

 الف املصحف.ـة املذكورة عىل غـود الزخرفـلذلك رأى املجلس منع وج

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. أ ــــــــــد هليــــــــــــل
 

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان  
 

ــــــــري  د. واصــــــــ  البك
 

ــــاوي   ــــعيد احل  ــــيخ س  الش
 

ـــد ـــد جماه ـــيم حمم ـــيخ نع  الش
 

ــد    الكــريم اخلصــاونه الشــيخ عب
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 ( 90) قرار رقم

 الواق  يف وقفهحكم رشط 

 م2005/ 7/ 27هـ، املوافق:  1426/ 6/ 20 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

-51ما احلكم الرشعي يف تسجيل حجة وقف خريي عىل قطعتي األرض رقم )

( لبناء مسجد وملحقاته عىل سطح املخازن واملستودعات املنوي إقامتها عىل الطابق 279

املذكورتني، رشيطة أن تبقى ملكية املخازن واملستودعات األريض من قطعتي األرض 

املذكورة له ومن بعده إىل ذريته إن وجدت، ومن بعدهم إىل زوجته أو زوجاته إن 

وجدن، ومن بعدهن إىل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، وقفًا خريياً 

 ؟ حسبة هلل تعاىل

  اجلواب وباهلل التوفيق:

 ال مانع رشعًا من تسجيل حجة وقف خريي عىل قطعتي رأى املجلس أنه

واملستودعات املنوي  األرض املذكورتني لبناء مسجد وملحقاته عىل سطح املخازن

إقامتها عىل الطابق األريض من قطعتي األرض املذكورتني، وال مانع رشعًا من الرشط 

 يف ذلك مناملذكور الذي اشرتطه الواقف؛ ألن رشط الواقف كنص الشارع، وملا 

 مصلحة تعود عىل الوقف. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ـــــان ـــــا  ي  ـــــ  ع  د. يوس
 

ــــد الصــــالحني   ــــد امل ي  د. عب
 

 الشـــــيخ ســـــعيد احل ـــــاوي
 

 د. واصـــــــــ  البكـــــــــري  
 

ــد ــيخ عب ــاونه الش ــريم اخلص  الك
 

ــــــد   ــــــيم جماه ــــــيخ نع  الش
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 ( 91) قرار رقم

 حكم بناء  رف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مس د

 م2005/ 7/ 13هـ املوافق: 1426/ 6/ 6 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

ما احلكم الرشعي يف بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم عىل الطابق الثاين فوق 

 املصىل الرئييس؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

بعد أن استعرض جملس اإلفتاء آراء الفقهاء يف هذا املوضوع وأدلتهم رأى أنه ال 

ينبغي بناء غرف صفية خاصة لتعليم القرآن الكريم فوق املسجد، ألنه ال ينبغي أن يبنى 

فوق املسجد، بناء إال للصالة؛ وألن سفل املسجد وعلوه حكمه حكم املسجد وألن 

ملسجدية، وجيعل ذلك ذريعة لبناء أبنية فوق املساجد البناء لغري الصالة خيرجه عن ا

/حاشية « رد املحتار عىل الدر املختار» تبعدها عن مقاصدها األصلية، وقد جاء يف كتاب

( )لو متت املسجدية ثم أراد البناء ـ أي بناء بيت لإلمام 371/ص3ابن عابدين/ )ج

 فوق املسجد منع(. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 ئيس جملس اإلفتاء ر

 قايض القضاة /عز الدين اخلطيب التميمي

 د.أ ــــــد حممــــــد هليـــــــل
 

ــد حممــود الصــالحني   ــد امل ي  د. عب
 

 د. يوســـــ  عـــــا  ي ـــــان
 

 الشـــــــيخ نعـــــــيم جماهـــــــد  
 

 الكريم سـليم اخلصـاونة الشيخ عبد
 

ــد الوهــاب البكــري    د. واصــ  عب
 

 احلفيظ احل اوي الشيخ سعيد عبد
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 ( 92) قرار رقم

 حكم سفر املرأة دون حمرم 

 م 2005/ 8/ 4 هـ، املوافق 1426/ 6/ 28بتاريخ 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

هل سفر املرأة بالذهاب أو اإلياب بال حمرم حرام أم ال، وما حكم إقامة املرأة يف 

 البلد الذي تعمل به بدون حمرم؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بدون زوج أو حمرم ـ  وكذلك إقامتهاـ سفر املرأة  إن األصل يف ذلك أنه حيرم

قال: )ال تسافر  ملسو هيلع هللا ىلصمسافة أبعد من مسافة قرص الصالة، حلديث ابن عمر أن رسول اهلل 

قال: )ال  ملسو هيلع هللا ىلص]رواه الشيخان[ وحلديث أيب هريرة عن النبي  امرأة ثالثًا إال ومعها حمرم(

رواه  يلة ليس معها ذو حمرم(حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر يومًا ول

)ال تسافر املرأة يومني إال ومعها زوجها أو : قال ملسو هيلع هللا ىلصالشيخان، وعن أيب سعيد عن النبي 

 ]رواه البخاري ومسلم[. ذو حمرم(

 إال أن العلامء أمجعوا عىل جواز سفرها بال حمرم أو زوج يف احلاالت اآلتية: 

 يف اهلجرة من دار احلرب إىل دار السالم. ـ1

 املخافة عىل نفسها. ـ2
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 إذا وقعت أسرية ومتكنت من اهلرب. ـ 3

 قضاء الدين ورد الوديعة. ـ4

 الرجوع من النشوز. ـ5

 وجوب عدة الوفاة أو الطالق البائن عليها يف حالة السفر. ـ6

 اإلفتاء أن جواز سفرها بال حمرم أو زوج لغرض مرشوع عىل أن جملس ورأى

  ة:يكون سفرها مقيد بالرشوط التالي

 أن يكون الطريق آمنًا. ـ1

 أن تكون الفتنة مأمونة. ـ2

 أن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات. ـ3

 أن تكون ملتزمة باللباس الرشعي واألخالق واآلداب اإلسالمية. ـ4

 أن يكون سفرها يف وسائط النقل وبرفقة مأمونة من النساء.  ـ5

 املشهورات بالتقوى واخللق القويم.أن تقيم برفقة مأمونة من النساء  ـ6

 بينام: )قال حاتم بن عدي عن البخاري أخرجه الذي احلديث ذلك عىل يدل ومما

اقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا الف إليه فشكا رجل أتاه إذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند أنا

ياة لرتين احل بكعدي: هل رأيت احلرية؟ قلت مل أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت 

اليعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ال ختاف أحدًا إال اهلل( قال عدي: )فرأيت 

 اليعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ال ختاف إال اهلل(. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ــــــان ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

ــد د.    ــالحنيعب ــود الص ــد حمم  امل ي
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 ( 93) قرار رقم

 حكم ترصف الويل الرشعي يف مال القا 

 م2005/ 9/ 7هـ، املوافق: 1426/ 8/ 3 بتاريخ:

 سؤال يقول فيه صاحبه: ورد إلينا 

 القارص؟ ما حكم املتاجرة وفتح حسابات بنكية بامل

  اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أنه ال جيوز تنمية واستثامر أموال القارص إال يف األوجه املرشوعة، 

 كام جيب تعويد الطفل عىل الكسب احلالل وإبعاده عن احلرام. 

ذن للويل الرشعي عىل ابنته القارص بالترصف وعليه فإنه ال مانع رشعًا من اإل

بأمواهلا برشط إلزامه بالتعهد بام يراه القايض مناسبًا، بأن يكون ترصفه مقيدًا بام ال خيالف 

أحكام الرشيعة اإلسالمية، ويف حالة إخالله بتعهده يعترب متعديًا وضامنًا ألموال القارص 

 الذي يستلزم إبطال حجة اإلذن. 

 أعلم.واهلل تعاىل 
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 الســــالم العبــــادي د. عبــــد
 

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان  
 

ـــد ـــد الصـــالحني د. عب  امل ي
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي  
 

ـــــــري  د. واصـــــــ  البك
 

 الكـريم اخلصـاونه الشيخ عبـد  
 

  اهدـالشيخ نعيم م
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 ( 94) قرار رقم

 لرجوع عن الوق حكم ا

 م2005/ 9/ 7هـ، املوافق:  1426/ 8/ 3 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

 شؤونـصالح وزارة األوقاف والـوقف التي أوقفتها لـاع أرض الـأريد إرج

واملقدسات اإلسالمية لكوين يل أوالد يسكنون معي يف البناء وليس يل ملك آخر يمكن 

 لوفاة؟ االنتفاع به بعد ا هلم

  اجلواب وباهلل التوفيق:

اطلع املجلس عىل حجة الوقف، وبعد البحث ومداولة الرأي، رأى املجلس أنه 

، الرجوع عن الوقف املذكور، وذلك ألن الوقف بمجرد انعقاده يقع الزماً  ال جيوز رشعاً 

ذي ال جيوز الرجوع عنه، وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، خالفا لإلمام أيب حنيفة ال

يرى عدم لزوم الوقف إال إذا حكم به احلاكم، أو أخرجه خمرج الوصية، ومما يدل عىل 

 لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع عنه ما ييل: 

)إذا مات اإلنسان انقطع عنه  :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عنه اهلل ريض هريرة أيب عن ـ1

و له(. وقد فرس عمله إال من ثالثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدع

العلامء الصدقة اجلارية بالوقف وال يكون الوقف صدقة جارية إال إذا أصبح الوقف فيها 
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 جريان فيه.ـيمنع الترصف به، وإال المتنع معنى االستمرارية وال الزماً 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأتى بخيرب، أرضاً  عمر أصاب: )قال عنهام اهلل ريض عمر ابن عن ـ2

 أنفس هو قط ماالً  أصب مل بخيرب أرضاً  أصبت إين اهلل ولرس يا فقال فيها، يستأمره

فام تأمرين به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا قال: فتصدق هبا  منه، عندي

عمر عىل أن ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب، فتصدق هبا يف الفقراء ويف القربى ويف 

 عىل من وليها أن يأكل منهاالرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف، ال جناح 

غري متمول ماالً(. ويف رواية البخاري: )تصدق بأصلها ال  باملعروف أو يطعم صديقاً 

يباع وال يوهب ولكن ينفق ثمره( أفادت رواية البخاري أن كونه ال يباع وال يوهب من 

وإن هذا شأن الوقف وهو يدفع قول أيب حنيفة بجواز بيع الوقف أو الرجوع  ملسو هيلع هللا ىلصكالمه 

 عنه قال أبو يوسف: )لو بلغ أبا حنيفة هذا احلديث لقال به ورجع عن بيع الوقف(.

 انعقاد بمجرد: )نصه ما واإلنصاف العدل قانون من الثالثة املادة يف جاء ـ3

 يملك فال الزًما الوقف ويصري املوقوفة العني عن الواقف ملك يزول صحيًحا الوقف

 أو هبه أو ببيع غريهم أو عليهم املوقوف من ألحد يملك وال عنه الرجوع الواقف

 ا وال يرهن وال يورث وهذا موجبه.غريمه

 وعدم الوقف بلزوم األخذ ويلزم« القانون بموجب أي» اخلالف يرفع احلاكم ـ4

 املادة من( أ) رةـالفق نصت دـفق بذلك األردين املدين القانون أخذ وقد عنه الرجوع

 يرهن وال به يوىص وال يورث وال املوقوف وهبي ال الوقف إمتام بعد» :منه( 1243)

 يف شفعة ال» منه( 1159) املادة نصت كام« خيرج عن ملك الواقف وال يملك للغريو

  .«له وال الوقف

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

ــد ــالحني د. عب ــود الص ــد حمم  امل ي
 

ــــــاند.    ــــــا  ي  ــــــ  ع  يوس
 

ـــــــد ـــــــيم جماه ـــــــيخ نع  الش
 

 الكـريم سـليم اخلصـاونه الشيخ عبـد  
 

ــد ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
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 ( 95) قرار رقم

 حكم صدقة الفطر

 م2005/ 10/ 12املوافق: ، هـ1426/ 9/ 9 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

 ر؟ما حكم صدقة الفط

  :التوفيق وباهلل اجلواب 

إن صدقة الفطر هي الزكاة التي جتب بالفطر يف رمضان عىل كل فرد من املسلمني 

قادر عىل إخراجها، صغريًا أو كبريًا ذكرًا أو أنثى، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن 

زكاة الفطر من رمضان صاعًا من متر أو  ملسو هيلع هللا ىلصعمر ريض اهلل عنهام قال: )فرض رسول اهلل 

 صاعًا من شعري عىل العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني(.

وقد رشعت زكاة الفطر طهرًه للصائم مما قد يقع فيه من اللغو والرفث وعونًا 

للفقراء واملعوزين، روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس ريض اهلل عنهام 

 ـةً غو والرفث وطعمـره للصائم من اللـطر طهزكاة الف ملسو هيلع هللا ىلصقال: )فرض رسول اهلل 

 للمساكني(.

وخيرجها املسلم عن نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم: كزوجته وأوالده 

ذكورًا وإناثًا، وأبويه، وخدمه من املسلمني، كام جيب إخراجها عن اجلنني الذي يولد قبل 

 صالة العيد. 
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و الشعري أو التمر أو الزبيب أو األقط والواجب يف صدقة الفطر صاع من القمح أ

 .غالباً  أو األرز أو دقيق القمح أو نحو ذلك مما يعترب قوتاً 

وخيتار املسلم منها ما يشاء حسب سعته وقدرته، وجيوز إخراج قيمة زكاة الفطر 

ملصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر احلارض ألي  عىل الناس، وحتقيقاً  نقدًا تيسرياً 

 من األصناف املذكورة. صنف 

إىل أن القوت الغالب يف اململكة األردنية اهلاشمية هو القمح، فإن قيمة زكاة  ونيراً 

 الفطر هذا العام تقدر يف حدها األدنى بخمسة وستني قرشًا، ومن زاَد زاد اهلل يف حسناته.

له وخيرجها املسلم من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إىل ما قبل صالة العيد، لقو

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل  )أغنوهم عن املسألة يف هذا اليوم(: ملسو هيلع هللا ىلص

)أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة وجيوز إخراجها أيام رمضان مراعاة 

 ملصلحة الفقراء(. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 اإلفتـاء جملس 

 رئيس جملس اإلفتاء 

 لتميميعز الدين اخلطيب ا/ قايض القضاة

ــــــان ـــــا  ي ـ ـــــ  ع  د. يوس
 

 الســــــالم العبــــــادي د. عبــــــد  
 

ـــــد ـــــد الصـــــالحني د. عب  امل ي
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ـــد  الكـــريم اخلصـــاونة الشـــيخ عب
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد  
 

 الشيخ نعيم جماهد
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 ( 96) قرار رقم

 انفساخ عقد النرصانية من زوجها النرصاي إصا أسلم 

 م2006/ 1/ 18هـ، املوافق: 1426/ 12/ 18 يخ:بتار

 م2005/ 17/8 تاريخ القضاة قايض سامحة كتاب عىل اإلفتاء جملس اطلع

 املدنية األحوال دائرة عام مدير عطوفة كتاب به واملرفق العام املفتي لفضيلة املوجه

 لذي جاء فيه: ا القضاة قايض لسامحة املوجه ومرفقاته واجلوازات

 املواطن )س( املغريب واملتزوج من املواطنة )ص( بموجب حجة)بأنه تقدم 

 م الصادرة عن حمكمة السلط الرشعية بطلب تسجيله2005/ 8/8التصادق تاريخ 

 /8/ 11مدنيًا وحصوله عىل قيد مدين ودفرت عائلة مرفقًا حجة إقرار بنسب تاريخ 

/ 21االبن رامي هو  م ألبنائه )رامي، رمزي، حممد، رنده( علاًم بأن تاريخ تولد2005

وقد تبني من خالل قيودنا أن الزوجة )ص( املسيحية الديانة سابقًا واملسجلة  1988/ 2

/ 12/ 10يف قيد مدين زوجها السابق عىل أهنا مطلقة بوثيقة فسخ زواج كنيس بتاريخ 

 م. 1988

( من قانون 22مما سبق تبني أن حجة إقرار بنسب تتعارض مع أحكام املادة )

والتي تنص عىل: )استثناء من أحكام املواد  2001( لسنة 9ل املدنية رقم )األحوا

( من هذا القانون حيير عىل أمني املكتب ذكر اسم الوالد أو الوالدة 21( و)20و) (19)

 أو كليهام معًا وإن طلب إليه ذلك يف أي من احلالتني التاليتني:
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 إذا كان الوالدان من املحارم.ـ 

 ة متزوجة وكان املولود من غري زوجها. إذا كانت الوالدـ 

 ن تولد االبن رامي تم خالل قيام الزوجية مع زوجها السابق(.إحيث 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

تبني للمجلس من خالل حجة إسالم السيدة/ )ص( الصادرة من حمكمة السلط 

دين م والتي أقرت فيها بأهنا اعتنقت ال2005/ 8/ 8تاريخ  53/93/7الرشعية رقم 

اإلسالمي منذ أكثر من عرشين عاماً، وحيث إن مجهور الفقهاء قد نصوا عىل أن الفرقة 

الزوجية تتعجل بني الزوجني غري املسلمني بمجرد إسالم الزوجة وبقاء زوجها عىل دينه 

دون أن يتوقف ذلك عىل إباء الزوج اإلسالم خالفًا للمذهب احلنفي، لذلك وعمالً 

ن زواج )ص( املذكورة من زوجها السابق/)ن( املسيحي الديانة برأي مجهور الفقهاء فإ

يعترب مفسوخًا حكاًم بمجرد اعتناقها الدين اإلسالمي، وذلك قبل عرشين عامًا وحيث 

م 2005/ 11/ 16حرضت الزوجة )ص( املذكورة لدى دائرة اإلفتاء العام بتاريخ 

ت من زواجه ا السابق املفسوخ حكاًم ومل وقدمت استدعاًء بينت فيه أهنا كانت قد اعتدَّ

تكن حامالً، وقد انتهت عدهتا قبل زواجها الثاين من زوجها املسلم/)س( املذكور، 

 بتاريخ زواجهام عقد جرى قد أنه عىل املذكوران وحيث تصادق الزوجان )س( و )ص(

لصادرة عن ا التصادق حجة بموجب وذلك رشعيني وقبول بإجياب م1986/ 13/10

م، وعليه فإن فسخ الزواج 2005/ 8/8تاريخ  67/8/65رشعية رقم حمكمة السلط ال

 اجلاري بني )ص( املذكورة وزوجها السابق )ن( املذكور بموجب وثيقة فسخ كنيس

م ليس 10/12/1988صادرة عن املحكمة البدائية للروم األرثوذكس يف عامن بتاريخ 

)س( املذكور من زوجته  له حمل، كونه مفسوخًا حكاًم، وعليه فإن تولد االبن )رامي(

م يكون عىل فراش الزوجية الصحيح، ويكون 21/2/1988)ص( املذكورة بتاريخ 
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نسبه ثابتًا من والده )س( املذكور كام هو مثبت يف حجة إقرار بنسب صادرة عن حمكمة 

 م. 11/8/2005تاريخ  144السلط الرشعية رقم 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 ء رئيس جملس اإلفتا

 الدين اخلطيب التميمي عز/ قايض القضاة

 الكـــريم اخلصـــاونة الشـــيخ عبـــد
 

ـــــد   ـــــادي د. عب ـــــالم العب  الس
 

ــد  الوهــاب البكــري د. واصــ  عب
  

 د. أ ــــــد حممــــــد هليــــــل  
 

 امل يـــــد الصـــــالحني د. عبـــــد
  

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبد  
 

 الشــــيخ نعــــيم حممــــد جماهــــد
 

 د. يوســــــ  عــــــا  ي ــــــان  
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 ( 97) مقرار رق

 حكم كل من الطائفتني الدرزية والبهائية 

 م 2006/ 3/ 1هـ، املوافق: 1427/ 2/ 1 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

ما الرأي الرشعي حول كل من الطائفتني الدرزية والبهائية واملوانع التي حتول 

 دون االعرتاف هبام كديانتني؟

  وباهلل التوفيق: اجلواب 

 يعة اإلسالمية قد قامت عىل التسامح والعدل واملساواة واالعرتاف باآلخر،إن الرش

: تعاىل ولغاهتا وديانتها لقوله وحثت عىل التعاون بني الشعوب عىل اختالف أعراقها

، [13 :]احلجرات ﴾ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ﴿

، حيث املسلمني وصحابته الكرام يف التعامل مع غري ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما سار عليه النبي 

الدينية، واملحافية  حيي غري املسلمني باحلرية التامة يف معتقداهتم وممارسة شعائرهم

عىل دور عبادهتم، وقد تضافرت النصوص الرشعية التي توجب محاية حقوق غري 

 فقد آذاين(. : )من آذى ذمياً ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني يف املجتمع اإلسالمي، منها قوله 

 ما هلم املسلمني غري أن دةـبقاع العمل عىل اإلسالمي ادـاالجته رـاستق وقد

 .وواجبات حقوق من املسلمني عىل ما وعليهم للمسلمني،

خاتم النبيني، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصوملا كانت الرشيعة اإلسالمية خامتة الرساالت، وأن حممدًا 
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 الطائفة البهائية تقوم عىل فكرة اإليامن بنبوة مؤسس طائفتهم )البهاء(، لذلك فإن االعرتاف

 ئفة تدين بدين ساموي يؤدي إىل القول بنقض عقائد وأحكام اإلسالم.هبم كطا

وأما الطائفة الدرزية يف اململكة األردنية اهلاشمية فتعامل معاملة املسلمني عىل قدم 

املساواة وفق ما استقر عليه اجتهاد املحاكم الرشعية التي تطبق يف قضائها أحكام الرشع 

 ( منه.106 يف املادة )الرشيف حسب ما نص الدستور األردين

 واهلل تعاىل أعلم.

 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ـــد ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ــــــد   ــــــادي د. عب  الســــــالم العب
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ــــــان ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ـــــد   ـــــد ال د. عب ـــــالحنيامل ي  ص
  

  اهدـحمد مـالشيخ نعيم م
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 ( 98) قرار رقم

 حكم ن ام مجعية موظفي البلورة الساخنة

 م2006/ 3/ 22املوافق: ، هـ1427/ 2/ 22 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 ما احلكم الرشعي يف النيام الداخيل جلمعية البلورة الساخنة؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

طلع عىل النيام الداخيل والنيام امللحق به للجمعية املذكورة رأى بعد أن ا

املجلس إجراء تعديل عىل املادة الرابعة من النيام امللحق التي نصت عىل أنه: )يقوم 

عضو من أعضاء اجلمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد معاينة املادة واالتفاق عىل 

 (.قاً الثمن ومن دون تسليم النقود للمستفيد إطال

)تقوم اجلمعية بإنابة عضو من  :حيث رأى املجلس أن تصاغ هذه املادة كام ييل

، وذلك بعد معاينتها ودفع أعضائها بمهمة رشاء املادة التي طلبها اآلمر بالرشاء أوالً 

ثمنها للبائع، وبعد أن تتملك اجلمعية املادة فعاًل وتدخل يف حيازهتا تقوم ببيعها ثانيًا 

ء( وقد رأى املجلس تعديل املادة املذكورة كام هو مبني ألنه ال جيوز رشعًا لآلمر بالرشا

للجمعية أن تبيع املادة التي طلبها اآلمر بالرشاء إال بعد أن تشرتهيا لنفسها وتدخل يف 
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حلكيم بن حزام: )إذا اشرتيت شيئًا فال تبعه  ملسو هيلع هللا ىلصحيازهتا وملكها فعال، لقول رسول اهلل 

    ذلك مينة الدخول يف الربا.وملا يف  (1)حتى تقبضه(

 واهلل تعاىل أعلم.

                                           

 .( وقال حمققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغريه402/ 3« )املسند» يف دأمح رواه (1)
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 ( 99) قرار رقم

 حكم دفع أموال الزكاة ملرىض الَّسطان الفقراء

 م 2006/ 3/ 22املوافق: ، هـ1427/ 2/ 22 بتاريخ:

  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم الرشعي يف طلب دفع أموال الزكاة )لصندوق اخلري( املخصص لتقديم 

 ساعدة ملرىض الرسطان الفقراء غري القادرين عىل دفع تكاليف العالج الباهية وال تغطيامل

 معاجلتهم أي جهة؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

 الرسطان ملرىض الزكاة أموال من املساعدة تقديم رشعاً  جيوز رأى املجلس أنه

 جلتهم أي معا تغطي وال العالج تكاليف دفع عىل القادرين غري الفقراء املسلمني

رشيطة أن جيعل ذلك يف حساب خاص إلنفاقه عليهم، حتى ال ختتلط أموال الزكاة جهة 

 : ملعاذ ريض اهلل عنه عندما أرسله إىل اليمن ألخذ الزكاة: )إن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبغريها لقوله 

أي فقراء ـ  قد أفرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم(

 .ـاملسلمني 

  تعاىل أعلم.واهلل
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ــــــان ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ـــــــد ـــــــم جماهـ ــــــيخ نعي  الش
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
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 ( 100) قرار رقم

 كم رشاء كمية من األملاس ح

 من اخلارج عن طريق البنك العريب اإلسالمي

 م2006/ 4/ 13املوافق: ، هـ1427/ 3/ 14 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 هل يقاس األملاس بالذهب أم ال؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

جيوز رشعًا بالذهب، هلذا  رأى املجلس أن األملاس ليس من األثامن، وال يقاس

للسائل أن يشرتي كمية األملاس التي يريدها عن طريق البنك العريب اإلسالمي، رشيطة 

التقيد بالضوابط الرشعية املعروفة يف بيع املرابحة، ومن أمهها: أن يقوم البنك برشاء كمية 

 ، وبعد أن يقبضها وتدخل يف ملكه وضامنه فعاًل يقوم ببيعها ثانياً األملاس لنفسه أوالً 

حلكيم بن حزام )إذا اشرتيت شيئًا فال تبعه حتى  ملسو هيلع هللا ىلصلآلمر بالرشاء لقول رسول اهلل 

 .(1)تقبضه(

 واهلل تعاىل أعلم.

                                           

 .لغريه صحيح: الرسالة مؤسسة طبعة حمققو وقال( 3/402« )املسند» يف أمحد رواه (1)
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

 د. يوســـــ  عـــــا  ي ــــــان
 

ــد   ــيخ عب ــاونة الش ــريم اخلص  الك
 

ــــد الصــــالحني ــــد امل ي  د. عب
 

 الوهـاب البكـري بـدد. واص  ع  
  

ــــد ـــد جماه ـــيم حمم ـــيخ نع  الش
 

 احلفيظ احل اوي الشيخ سعيد عبد  
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 ( 101) قرار رقم

 حكم الكذب يف البيع

 م2006/ 5/ 3هـ، املوافق: 1427/ 4/ 4 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ام هي يف بين ـمثاًل  ـهل جيوز للتاجر أن يقول عن سلعة معينة بأهنا صنع إيطايل 

ر عىل  الواقع: إما من صنع الصني. أو أهنا من صنع الصني ثم شحنت إىل إيطاليا؛ لتُصدَّ

أهنا من صنع إيطاليا. أو أن معيم أجزائها صنع يف إيطاليا، وبعض أجزائها صنع يف 

 الصني؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

أو يف أي موقع تاجرًا كان أو مندوب مبيعات ـ رأى املجلس أنه جيب عىل املسلم 

أن يكون صادقًا يف مجيع أقواله، وأن يبني احلقيقة دائاًم يف كل سلعة من السلع التي  ـ كان

ج هلا، وحيرم عليه الكذب أو التدليس يف مجيع األحوال. قال عليه الصالة والسالم:  ُيروِّ

رجل )عليكم بالصدق؛ فإن الصدق هيدي إىل الرب، والرب هيدي إىل اجلنة، وما يزال ال

 يصدق ويتحرى الصدق حتى ُيكتب عند اهلل ِصديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب هيدي

إىل الفجور، والفجور هيدي إىل النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى 

ُيكتب عند اهلل كذابًا(. وقال أيضًا: )من غشنا فليس منا(. وقال أيضاً: )املسلم أخو 

 إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن ال يبينه(.املسلم، وال حيل للمسلم 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قـايض القضاة

 د. يوســـــ  عـــــا  ي ـــــــان
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
  

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
 

 



254 

 ( 102) قرار رقم

 احلكم عَل بعض تعامالت رشكة 

 املخازن الت ارية األمريكية

 م 2006/ 5/ 3 املوافق:، هـ 1427/ 4/ 5 بتاريخ:

  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 األمريكية؟ ما حكم تعامالت رشكة املخازن التجارية

 وهي عىل النحو التايل:

تضطر الرشكة للدخول يف املزادات وأثناء املزاودة قد يتم طرح أو عرض مبلغ  قد

من املال لقاء االنسحاب من املزاد، هل يعترب هذا العرض وقبض املبلغ لقاء اخلروج أو 

 االنسحاب من املزاودة حالالً أم حرامًا رشعاً؟

مع الغري  أهنا تربم عقود ضامن واستثامر مشرتك من ضمن غايات الرشكة أيضاً 

ويرد يف رشوطها رشط اتفاقي بأن يكون مقدار مبلغ الضامن عىل سبيل املثال ما مقداره 

% من إمجال املبيعات... وبحد أدين ال يقل عن )مبلغ حمدد( يتم ذكره يف العقد هل 20

 من هذه الناحية؟ رشط احلد األدنى يف تلك العقود يعترب حالالً أم حرامًا رشعاً 

 تتعامل مع البنك اإلسالمي مع البنوك التجارية، وهي حالياً الرشكة تتعامل 
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 األردين، فهل يعترب التعامل مع البنك اإلسالمي وفق نيام املرابحة حالالً بالرغم 

من مالحية أن طبيعة التعامل يف جوهرها هي نفس طريقة تعامل البنوك التجارية 

 األخرى؟

عية يف آلية التعامل مع لذا نرجو من حرضتكم بيان وتوضيح الضوابط الرش

 البنوك اإلسالمية لالقتداء هبا؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

  رأى املجلس ما ييل:

أي مبلغ لقاء االنسحاب من مزادات البيع، ألن  أخذ أو عرض أو طرح حيرم ـ1

   ژ  ژ﴿ذلك يؤدي إىل بخس ثمن السلعة، مما يعود بالرضر عىل مالكها لقوله تعاىل: 

 .(1): )ال رضر وال رضار(ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  [85: اف]األعر ﴾ڑ ڑ

الضامن واالستثامر املشرتك التي تربمها  عقود نامذج أحد عىل املجلس اطلع ـ2

الرشكة مع الغري، وقد رأى املجلس أن هذه العقود ال تتفق وأحكام الرشيعة اإلسالمية 

 يف األمور التالية: 

حيث الواقع عقود إجارة، ال تعترب  أن التكييف الفقهي هلذه العقود هو أهنا من

عقود ضامن، وال خترج عن كوهنا عقود أجارة ألن أحد الفريقني يقدم مكانا حمددا 

للفريق اآلخر مقابل أجر، والعربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، وأن 

 يعترب بأي حال ما ورد حتت عنوان الرشوط العامة يف العقود املذكورة )أن هذا العقد ال

من األحوال بأنه عقد إجارة، أو أي عالقة إجيار( يتناقض مع التكييف الفقهي لعقود 

                                           

رواه ابن ماجه يف السنن، كتاب األحكام، باب من بني يف حقه ما يرض جاره، حديث رقم  (1)

 (.502)ص «األذكار»( حسنه النووي يف 2340)
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الضامن بأهنا عقد إجارة، وال خيرجها الرشط عن كوهنا عقود إجارة وال بأي حال من 

 األحوال.

 : )من استأجر أجرياً ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله إن األجر يف عقد اإلجارة جيب أن يكون معلوماً 

ما إواألجر يف هذه العقود جمهول وغري معلوم، ألنه مرتدد بني أمرين:  (1)ه أجره(فليعلم

% من إمجايل املبيعات، أو حتديد مبلغ معني، أي املبلغني 20ما مقداره عىل سبيل املثال 

من إمجايل املبيعات جيعل  % مثالً 20أكرب يكون لصالح الرشكة، وأن حتديد األجرة بنسبة 

ن كال العاقدين جيهالن ما سيتم بيعه، وهذا يؤدي إىل بطالن العقد ملا ، ألاألجر جمهوالً 

 . (3)عن بيعتني يف بيعة ملسو هيلع هللا ىلص، ولنهيه (2)عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلصفيه من الغرر، وقد هنى النبي 

ما دام  فالتعامل مع البنك اإلسالمي وفق نيام املرابحة لآلمر بالرشاء حالل رشعاً 

ملرابحة، ومن أهم هذه الضوابط أنه جيب عىل البنك البنك ملتزما بالضوابط الرشعية يف ا

أن يشرتي السلعة التي يريدها اآلمر بالرشاء، لنفسه أوالً وبعد أن يقبضها وتدخل يف 

حلكيم بن حزام ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصملكه وضامنه يقوم ببيعها لآلمر بالرشاء لقول رسول اهلل 

 . (4)عنه )إذا اشرتيت بيعًا فال تبعه حتى تقبضه(

 تعاىل أعلم. واهلل

                                           

( من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري، وقال 120/ 6« )السنن الكربى»رواه البيهقي يف  (1)

احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: فيه إبراهيم النخعي مل يدرك أبا سعيد، وال أبا هريرة، أي مل يسمع 

 (.186/ 2« )الدراية»

صاة والبيع الذي فيه الغرر، حديث رقم روى مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احل (2)

 عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر(.ملسو هيلع هللا ىلص ( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: )هنى رسول اهلل 1513)

( عن أيب 3461روى أبو داود يف سننه، كتاب اإلجارة، باب فيمن باع بيعتني يف بيعة، حديث رقم ) (3)

 ن باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهام أو الربا(.)مملسو هيلع هللا ىلص: هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

 ( وقال حمققو طبعه مؤسسة الرسالة: صحيح لغريه.402/ 3« )املسند»رواه أمحد يف  (4)
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 عز الدين اخلطيب التميمي/ قايض القضاة

 د. يوســــ  عــــا  ي ــــان
 

 د. عبـــد امل يـــد الصـــالحني  
 

ــــاوي ــــعيد احل  ــــيخ س  الش
 

ــد    الكــريم اخلصــاونة الشــيخ عب
 

ــــــل ـــــد هلي ـــــد حمم  د. أ 
 

 الشــــــيخ نعــــــيم جماهــــــد  
  
 د. واص  البكري
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 ( 103) قرار رقم

 كم استثمـار مال الوق ح

 م2006/ 5/ 3املوافق: ، هـ1427/ 4/ 5 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

( دينار ناتج عن 1.700.000يتوفر لدى مؤسسة تنمية أموال األوقاف مبلغ )

إجيارات وقفية لسنوات سابقة، وترغب املؤسسة أن يكون هذا املبلغ وقفًا نقديًا يتم 

 اق عائداته، ويطلب إبداء الرأي الرشعي يف استثامر املبلغ املذكور.استثامره وإنف

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد البحث واملداولة رأى جملس اإلفتاء أن املبلغ املتوفر لدى املؤسسة هو ناتج 

إجيارات وقفية متعددة ولسنوات سابقة يتعذر معها معرفة رشوط الواقفني ليصار إىل 

ن املصلحة إكام هو الواجب الرشعي يف هذه املسألة، وحيث إنفاقه وفق رشوطهم 

الرشعية تقتيض عدم تعطيل هذه األموال لتعذر إنفاقها وفق رشوط الواقفني، لذلك فال 

مانع رشعًا من اعتبار هذه األموال وقفًا نقديًا تقوم املؤسسة بتنميته واستثامره بكافة أوجه 

ته وعائداته يف وجوه اخلري املختلفة، مع االستثامر املرشوعة، ليصار إىل رصف غال

احلرص عىل حتري رشوط الواقفني قدر اإلمكان، ألن رشط الواقف كنص الشارع يف 

الفهم والداللة، وحيث إن املؤسسة بمنزلة متويل الوقف فيجوز ختصيص جزء من هذه 

وال  العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملني يف املؤسسة بالقدر املعروف، دون توسع
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مبالغة يف اإلنفاق، مع املحافية عىل أصل املال، ملا روي أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

 ، أي دون اختاذ أصل املال.(1)عنه جعل لوايل صدقته أن يأكل منها غري متأثل ماالً 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ـــــــاند. يوســــــ  عــــــا    ي ــ
 

ـــد حممـــود الصـــالحني   ـــد امل ي  د. عب
 

 احلفــيظ احل ــاوي الشــيخ ســعيد عبــد
 

ــد    الكــريم ســليم اخلصــاونة الشــيخ عب
 

 الشــــــــيخ نعــــــــيم جماهـــــــــد
 

ـــد    الوهـــاب البكـــري د. واصـــ  عب
 

                                           

(ورواه 2737رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، حديث رقم ) (1)

أثل( ت( قال النووي: )غري م1632مسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم )

 معناه غري جامع.



260 

 ( 104) قرار رقم

 حكم التأمني الصحي لعًمل الرشكة 

 األمريكية األردنية لأللبسة )جورداش( 

 م 2006/ 5/ 3هـ، املوافق:  1427/ 4/ 5 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

ما حكم التأمني الصحي لعامل الرشكة األمريكية األردنية لأللبسة )جورداش( 

 لدى العيادات الطبية العامة؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

ربع، رأى املجلس أن التأمني الصحي قسم من التأمني التعاوين، وهو من عقود الت

وال يضريه جهل املسامهني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، ألهنم متربعون، فال خماطرة 

 وال غرر، وال مقامرة، وال ربا. 

وبالنير إىل التأمني الصحي الوارد يف السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمني 

دية، لكن التعاوين، وهو تأمني لدى مؤسسة هتتم بالعامل، وهي ليست رشكة تأمني تقلي

ما دام » يرى املجلس تعديل احلد األقىص للعمر، فبدل )حتى سن مخسني عامًا( أن يكون

 «.موظفا يف الرشكة

( من مسودة االتفاقية ليتحقق التأمني 14كام يرى املجلس حذف ما جاء يف املادة )
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املدة الصحي بالتزام املؤسسة امللتزمة برعاية العامل بتغطية تكاليف هذه الرعاية خالل 

املعينة يف املسودة، وعىل هذا يكون التأمني الصحي الوارد يف مسودة االتفاقية املنوي 

 عقدها جائزاً رشعًا. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ــــــا  ي ــــــان  د. يوســــــ  ع
 

ـــد الكـــريم اخلصـــاونة    الشـــيخ عب
 

ـــــد الصـــــ ـــــد امل ي  الحنيد. عب
 

ــري   ــاب البك ــد الوه ــ  عب  د. واص
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد  
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 ( 105) قرار رقم

 حكم بيع الذهب مع فصوص اخلرز

 م2006/ 5/ 24املوافق: ، هـ1427/ 4/ 26 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

مع فصوص اخلرز التي حيتوي  ما حكم عمل بائعي الذهب حني يزنون الذهب

 عليها يف حال البيع، وخيصمون وزن فصوص اخلرز من الذهب يف حال الرشاء؟

  :التوفيق وباهلل اجلواب 

رأى املجلس جواز ذلك؛ ألن الذهب املصوغ يعامل معاملة السلعة، عىل رشط 

ويف  أن يبني البائع مقدار وزن فصوص اخلرز التي حيتوي عليها الذهب يف حال البيع

 :ملسو هيلع هللا ىلصحال الرشاء، وإال اعترب غشًا، والرشيعة اإلسالمية تنهى عن الغ  لقول رسول اهلل 

 )من غشنا فليس منا(.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ــــــان ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ــــــد   ــــــادي د. عب  الســــــالم العب
 

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ـــد ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
 

 الشيخ نعيم جماهد
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 ( 106) قرار رقم

 حكم مكاتب التعامل بالعملة

 م2006/ 5/ 24املوافق: ، هـ1427/ 4/ 26 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

 بالعملة، حيث يقوم املكتب باملضاربة يف أسعارما هو حكم مكاتب التعامل 

 العمالت األجنبية والبورصة األمريكية والسلع األخرى مثل الذهب والفضة والبرتول.

 (5000) املثال سبيل عىل وهو املبلغ، بإيداع العميل يقوم: كثرأ وللتوضيح 

 بمبلغ رةاخلسا تصل وعندما( 50.000) حتى تسهيالت بإعطائه املكتب ويقوم دوالر،

( فإن العميل خيرس ماله ويقوم املكتب بإغالق حسابه، والعكس صحيح بالنسبة 5000)

 إىل الربح؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

رأى املجلس أن هذا النوع من املعامالت ممنوع رشعًا، وذلك ألن املال الذي يقوم 

بالعمالت واألمور املكتب بإقراضه للعميل مرشوط بأن حيرص العميل عملياته باملتاجرة 

األخرى مع املكتب دون غريه، فيكون هذا قرضًا مرشوطاً، وهو من قبيل اشرتاط عقد 

يف عقد اإلقراض من املكتب للعميل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ربح املكتب 

 مضمون بينام ربح العميل غري مضمون، فأشبهت هذه العملية بالقامر. 
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م دون تقابض يف املجلس، وفيه حمذور رشعي آخر، كذلك فإن هذا التعامل يت

عن بيع ما مل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى النبي »وهو قيام املكتب بالبيع ثم الرشاء فيام ال يملكه اإلنسان، 

 . (1)«يقبض

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ــــــادي ــــــد الســــــالم العب  د. عب
 

ـــ   ـــيخ عب ـــاونة دالش ـــريم اخلص  الك
 

 د. يوســــــ  عــــــا  ي ـــــــان
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

 الشـــــــيخ نعيــــــــم جماهــــــــد
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
 

 د. عبد امل يد الصالحني

                                           

 .( وقال حمققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغريه402/ 3« )املسند»رواه أمحد يف  (1)
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 ( 107) قرار رقم

 تعديالت مقَتحة عَل ن ام صندوق 

 دائرة رضيبة الدخل واملبيعات

 م 2006/ 5/ 24 املوافق:، هـ 1427/ 4/ 26 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

 ما احلكم الرشعي يف تعليامت الرصف من صندوق دائرة رضيبة الدخل واملبيعات

 الرسمية؟ اجلريدة يف املنشورة

  :التوفيق وباهلل اجلواب 

 : التالية بعد البحث ومداولة الرأي أبدى املجلس املالحيات

نصت الفقرة )هـ( من املادة اخلامسة عىل أن من : ز(، ( فقرة )هـ5أوالً: املادة )

 إيرادات الصندوق )القروض التي حيصل عليها الصندوق من أي مصدر لغايات قروض

 اإلسكان ملوظفي الدائرة(.

ونصت الفقرة )ز( من املادة املذكورة عىل أن من إيرادات الصندوق أيضًا )الفوائد 

 ات اإليرادات املشار إليها يف هذه املادة(.واألرباح املتحققة للصندوق من استثامر

ورأى املجلس وجوب تقييد هاتني الفقرتني )بام ال يتعارض مع أحكام الرشيعة 

 اإلسالمية(.
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( 5نة األموال املشار إليها يف املادة )اللج تودع) ( التي نص  عَل:6ثانياً: املادة )

 (.من هذه التعليامت يف بنك أو أكثر من البنوك التجارية

 رأى املجلس تقيدها يف بنوك إسالمية أو غري ربوية.

 أن )للجنة اإلدارية احلق يف أن تتخذ مجيع :( التي نص  عَل18ثالثًا: املادة )

 اإلجراءات القانونية بحق املتخلفني عن تسديد األقساط الشهرية ألي سبب من األسباب

 وفًقا لنصوص عقد القرض املربم(.

اءات املذكورة بام ال يتعارض مع أحكام الرشيعة رأى املجلس تقييد اإلجر

 اإلسالمية. 

)يستوىف من املشرتك الذي خيصص له  :( فقرة )أ( التي نص  عَل19رابعاً: املادة )

% من قيمة القرض، وخيصم مبارشة عند 2قرض بدل نفقات إدارية وعمومية يساوي 

 رصف الدفعة األوىل من القرض(.

د مبلغ مقطوع متساوي جلميع أنواع القروض مهام رأى املجلس أنه ينبغي حتدي

 كانت قيمتها، وليس بنسبة مئوية من قيمة القرض، وذلك لتجنب الربا.

)للجنة اإلدارية صالحية  :أن عَل( 1) الفقرة يف نص  التي( 22) املادة خامساً:

 بعد موافقة املدير العام إصدار القرارات التنفيذية يف األمور التالية:

 ة موارد الصندوق.تنمي ـ1

 أي قرارات تكفل تنفيذ أحكام هذه التعليامت(.  ـ2

رأى املجلس تقييد تنمية موارد الصندوق بام ال يتعارض مع أحكام الرشيعة 

 اإلسالمية. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ـــــــان ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

 امل يــد حممــود الصــالحنيد. عبــد   
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

 الكــريم ســليم اخلصــاونة الشــيخ عبــد  
  

ــــــــد ـــــــيم جماه ـــــــيخ نع  الش
 

 الوهــاب البكــري د. واصــ  عبــد  
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 ( 108) قرار رقم

 احلكم عَل ن ام املرابحة يف مجعية 

 موظفي األسمدة األردنية التعاونية

 م2006/ 5/ 24 هـ، املوافق:1427/ 4/ 26 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد

 ما احلكم الرشعي يف نيام املتاجرة يف مجعية موظفي األسمدة األردنية التعاونية؟

  :التوفيق وباهلل اجلواب

 إن املجلس قد اطلع عىل نيام املتاجرة يف مجعية موظفي األسمدة األردنية التعاونية

 رأي أبدى املالحيات التالية:يف العقبة، وبعد البحث ومداولة ال

 ( حت  عنوان مالح ات.4أوالً: البند رقم )

ينقسم التجار من حيث تعامل اجلمعية معهم إىل  جاء يف الفقرة )و( ما نصه:

 قسمني:

وهو الذي تعقد معه اجلمعية اتفاقًا ينص عىل أن أية معاملة رشاء  تاجر معتمد:

سواء للجمعية مبارشة أو من خالل اآلمر تتم من عند هذا التاجر من خالل اجلمعية، 

بالرشاء حتصل اجلمعية من التاجر عىل خصم بنسبة من الفاتورة يتم االتفاق عليها بني 

الطرفني )خصم مسموح به لصالح اجلمعية(، وتستفيد منه اجلمعية دون اآلمر بالرشاء، 
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التاجر املرتتبة عىل ويتضمن االتفاق بني التاجر املعتمد واجلمعية كيفية تسديد مستحقات 

 عمليات املتاجرة معه.

وهو التاجر الذي ال يوجد بينه وبني اجلمعية أية اتفاقات عىل  تاجر  ري معتمد:

 عمليات املتاجرة معه. 

رأى املجلس أن التعامل املشار إليه مع تاجر معتمد خيالف مبدأ بيع املرابحة يف 

 اإلسالم من ناحيتني:

بالرشاء ال جيوز له أن يتعاقد مبارشة مع التاجر، وجيب  ن اآلمرأ الناحية األوىل:

 عليه أن يتعاقد مع اجلمعية لرشاء السلعة التي يريدها.

جيب أن يتم البيع بني اجلمعية وبني اآلمر بالرشاء بنسبة مرابحة  الناحية الثانية:

التاجر ـ يتفق عليها الطرفان من ثمن السلعة احلقيقي الذي اشرتت به اجلمعية السلعة من 

 أي دون إضافة نسبة اخلصم التي خصمها التاجر لصالح اجلمعية.

 ( فقرة )ج(2-5ثانياً: بند )

جاء يف هذه الفقرة )بعد ذلك يتوجه مندوب اجلمعية للتاجر مالك السلعة ويعاين 

 السلعة عند التاجر ويطلب تسليم السلعة لآلمر بالرشاء....(.

البيع غري جائزة رشعًا؛ ألنه ال جيوز  رأى جملس أن هذه الطريقة يف معاملة

للجمعية بيع السلعة لآلمر بالرشاء إال بعد أن تتسلمها هي فعالً بواسطة مندوهبا وبعد أن 

تتملكها وتدخل يف ضامهنا تقوم ببيعها لآلمر بالرشاء وتسليمها له ال أن تطلب من التاجر 

 أن يسلمها له.

 ( فقرة )ب( 5-5ثالثاً: بند )

 املوصوفة لدى/ العقار/ رة املذكورة )...... التنازل عن السيارةـقجاء يف الف
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اجلهات املختصة بتوثيق نقل امللكية دائرة السري أو دائرة األرايض وتسجيلها باسم اآلمر 

 .بالرشاء.....(

رأى املجلس أن هذه الصورة يف البيع غري جائزة رشعًا، ألنه جيب عىل اجلمعية أن 

ر وتسجيلها لدى الدوائر املختصة )دائرة السري أو دائرة األرايض( العقا/ تتملك السيارة

 باسمه العقار/ باسمها أوالً، وبعد ذلك تقوم ببيعها لآلمر بالرشاء، وتسجيل السيارة

 .«عن بيع ما مل يقبض ملسو هيلع هللا ىلصلنهي النبي » وصلك ثانيًا،

 ( فقرة )ج و د( 5-5رابعاً: بند )

العقار يف الدوائر املختصة باسم اآلمر / نصت هاتان الفقرتان عىل تسجيل السيارة

 بالرشاء، ثم تقوم اجلمعية بتسليم اآلمر بالرشاء السيارة/ العقار.

أنه ال بد للجمعية أن تتملك السيارة أو العقار  ـ كام هو مبني سابقاً ـ رأى املجلس 

سجله أوالً، وذلك بتسجيله يف الدوائر املختصة باسمها، ثم تبيع ذلك لآلمر بالرشاء وت

 عن بيع ما مل يقبض. ملسو هيلع هللا ىلصباسمه يف الدوائر املختصة لنهي النبي 

( املذكورة التي 5-5( الواردة يف الفقرة )د( من الفقرة )1كام أن املالحية رقم )

 نصت عىل )..... يتم انتقال العقار إىل ذمة اجلمعية وامتالك اجلمعية حق الترصف

قبل إمتام التنازل الرسمي لصالح اآلمر بالرشاء  باملنفعة أو البيع باالتفاق مع البائع شفهياً 

من مجعية(. فقد رأى املجلس أن هذا االتفاق املشار اليه يف هذه املالحية ال يمكن أن 

 يسد عن متلك اجلمعية احلقيقي للعقار وتسجيله رسميًا لدى الدوائر املختصة.

 ( 8- 5خامساً: بند )

مثل تشغيل خطوط اهلواتف اخللوية،  فقد نص هذا البند عىل املتاجرة باخلدمات،

ودفع أقساط املدارس، فقد رأى املجلس أن هذا النوع من املتاجرة ممنوع رشعًا، وذلك 

 ألن بيع املرابحة يتعلق بالسلع وال يتعلق بتقديم اخلدمات. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ـــــ ــــــاند. يوس ـــــا  ي ـ    ع
 

ـــد الكـــريم اخلصـــاونة    الشـــيخ عب
 

ـــــد الصـــــالحني ـــــد امل ي  د. عب
 

ــري   ــاب البك ــد الوه ــ  عب  د. واص
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سعيد عبـد  
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 ( 109) قرار رقم

 حكم الدخان وبيعه

 م2006/ 5/ 30املوافق: ، هـ1427/ 5/ 3 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

والتمباك بأنواعه، وتأجري املحالت  ر واألراجيلـما مدى مرشوعية بيع السجائ

 التجارية لذلك؟

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

، ملسو هيلع هللا ىلصرأى املجلس أن التبغ )الدخان( والتمباك مل يكن معروفًا يف عهد رسول اهلل 

املجتهدين، وإنام وال يف عهد صحابته ـ ريض اهلل عنهم ـ، وال يف عهد أئمة املذاهب 

عرف التبغ يف القرن احلادي عرش اهلجري، ولعدم وجود نص رشعي بتحريمه، ولكونه 

ال يسكر، فقد اختلف العلامء يف حكمه ما بني اإلباحة والكراهة والتحريم، وذلك 

 حسب نيرهتم إىل الرضر الذي حيدثه. 

 والبيئة واملجتمعهذا وقد أثبتت الدراسات بأن التدخني أرضاره كثرية عىل الصحة 

واالقتصاد، فهو حيتوي عىل مادة النيكوتني السامة، ونسبة املصابني باألمراض وخاصة 

مرض الرسطان بسبب التدخني عالية. ويتعدى رضره إىل غري املدخنني املتواجدين يف 

األماكن التي يرشب فيها الدخان أو التمباك، حيث إهنم يستنشقون الدخان ويدخل إىل 

 االقتصاد ع اهلواء الذي يتنفسونه، ويتأذون من رائحته الكرهية، ورضره عىلأجسامهم م
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ۋ ۋ  ۆ ۈۈ ٴۇ﴿اىل: ـه تعـولـر، لقـذيـراف والتبـه من اإلسـام فيـر لـكبي

: ]اإلرساء ﴾ی ىئىئىئ ی﴿وقال أيضاً:  [141: األنعام] ﴾ۅ

خني عن مليار ففي األردن وحده كام أفادت املصادر املعنية زادت اخلسائر جراء التد [27

 ومخسامئة مليون دينار سنوياً.

ونيرًا لذلك فإن جملس اإلفتاء يرى أن التدخني مما عمت به البلوى. ويتأكد 

حتريمه عىل كل شخص ثبت بأن التدخني يؤدي إىل إحلاق رضر كبري به، أو يؤخر يف 

. كام [29: ]النساء ﴾ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿قال اهلل تعاىل:  ،شفائه

كد التحريم يف حق كل شخص ينفق ما لديه من مال عىل التدخني وحيرم نفسه ومن يتأ

هو مكلف بإعالتهم مما هو رضوري ملعيشتهم كالطعام والرشاب واللباس وأجرة 

 .(1): )كفى باملرء إثاًم أن يضيع من يعول(ملسو هيلع هللا ىلصالسكن والدواء والتعليم لقوله 

ساجد واملستشفيات واحلافالت كام يتأكد حتريم الدخان يف األماكن العامة، كامل

والسيارات واملدارس واألماكن التي يتواجد فيها غري املدخنني، ألنه حيرم عىل املسلم أن 

يضًا: )املسلم من أوقال  ،(2)يؤذي ويرض غريه قال عليه السالم: )ال رضر وال رضار(

التي تلحق ونيرًا لألرضار اجلسمية اآلنفه الذكر ، (3)سلم املسلمون من لسانه ويده(

بالصحة والبيئة واملجتمع واالقتصاد نتيجة التدخني: فإن جملس اإلفتاء يرى وجوب 

                                           

( من حديث عبد اهلل بن عمرو، وهو يف صحيح مسلم 5/374رواه النسائي يف السنن الكربى ) (1)

 ملك قوته(.أن حيبس عمن ي ( لكن بلفظ: )كفى باملرء إثامً 996رقم )

رواه ابن ماجه يف السنن، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، حديث رقم  (2)

 (.502)ص« األذكار»( حسنه النووي يف 2340)

(، 10رواه البخاري، كتاب اإليامن، باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده حديث رقم ) (3)

 (.40ل اإلسالم وأين أموره أفضل برقم )باب تفاض« كتاب اإليامن»ورواه مسلم 
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 مكافحة التدخني بالوسائل املتاحة، وحتريم الرتويج واإلعالنات التشجيعية للتدخني.

 بعدم بيع الدخان والتمباك واألرجيلة (1)فإن جملس اإلفتاء ينصح ،كله ولذلك

 ت التجارية، سواء لغايات البيع أو االستخدام والرشب.وتأجري املحال

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

 د. يوســــــ  عــــــا  ي ـــــــان
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ــــ ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  دالش
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
 

                                           

 وجه هذه النصيحة ما تقدم يف القرار من حرمه الدخان وما أحلق به. (1)
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 ( 110) قرار رقم

  حكم طريقة الذبح التي تتبعها رشكة

(M.K over Seasاهلندية ) 

 م 2006/ 6/ 28هـ، املوافق:  1426/ 6/ 2 بتاريخ:

  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

  ؟( اهلنديةM.K over Seasما حكم طريقة الذبح التي تتبعها رشكة )

 :التوفيق وباهلل واباجل 

 بعد االطالع عىل اآللية املستخدمة يف ذلك والقائمني واملرشفني عىل عملية 

 ( اهلنديةM.K over Seas)الذبح تقرر أن طريقة الذبح اليدوية املستخدمة لدى الرشكة 

متفقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، وأن القائمني عىل عملية الذبح من املسلمني، وأن 

ة املذكورة ختضع لرقابة مرشف ديني يتحقق أن الذبح يتم وفق أحكام الرشيعة الرشك

 االسالمية. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 الدكتور أ د حممد هليل/ قايض القضاة

 د. يوســــــ  عــــــا  ي ـــــــان
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ــ   ــ  عب ــري دد. واص ــاب البك  الوه
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
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  (111) قرار رقم

 حكم أربا  ناجتة عن تشغيل أموال صندوق ادخار 

 موظفي رشكة البوتاس يف بنك الصادرات 

 والتمويل ورشكة التأمني الدولية

 م2006/ 8/ 17: فقاملوا، هـ1427/ 7/ 23 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

ل أموال الصندوق يف بنك ـة عن تشغيـاح الناجتـما احلكم الرشعي يف األرب

 الصادرات والتمويل، ورشكة التأمني الدولية؟

  اجلواب وباهلل التوفيق:

ٴۇ ۋ ﴿رأى املجلس أن األرباح املذكورة حرام ال حيل أخذها، لقوله تعاىل 

 وينبغي رصفها إىل، [279 :]البقرة ﴾ۉ  ۉ ې ې ۋ ۅ  ۅ

 الفقراء واملساكني ويف املصالح العامة. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

 د. يوســــــ  عــــــا  ي ـــــــان
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ــد   ــ  عب ــ د. واص ــريالوه  اب البك
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد  
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 ( 112) قرار رقم

 حكم  ف مكافآت ملوظفي مؤسسة 

 تنمية أموال األوقاف من صايف ريع العقارات الوقفية

 م2006/ 8/ 17املوافق: ، هـ1427/ 7/ 23 بتاريخ:

  ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 لرصف مكافآت ملوظفي املؤسسة من صايف ريع العقارات ما احلكم الرشعي

 %( من اإليرادات الفعلية؟ 2الوقفية، واقرتاحه بأن يكون رصف املكافآت املذكورة بنسبة )

 اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى املجلس أنه ال مانع رشعًا من رصف 

ع العقارات الوقفية، حتفيزًا هلم للعمل وبذل اجلهد مكافآت ملوظفي املؤسسة من صايف ري

يف تنمية أموال األوقاف، وذلك قياسًا عىل متويل الوقف الذي أجازت له الرشيعة 

 اإلسالمية أخذ أجرة مناسبة لقاء عمل توليه الوقف.

 %( من2ورأى املجلس بأنه ال بأس بأن يتم رصف املكافآت املذكورة بنسبة )

 ، وفق آلية حمددة يوافق عليها جملس إدارة املؤسسة.اإليرادات الفعلية

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د.أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ــــــان ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

ــد   ــالحني د. عب ــود الص ــد حمم  امل ي
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
  

 الكـريم سـليم اخلصـاونة الشيخ عبـد  
  

ـــــــيخ ــــــــد الش ـــــــيم جماه  نع
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
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 ( 113) قرار رقم

 مسلم  يف  أن الدعوى املرفوعة عَل صحفي

  ملسو هيلع هللا ىلصأعاد نرش الرسوم املسيئة إىل الرسول 

 م2006/ 8/ 17هـ املوافق: 1427/ 7/ 23 بتاريخ:

 : صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

ىل الصحفي جهاد املومني/ لدى ما احلكم الرشعي يف موضوع الدعوى املقامة ع

 حمكمة عامن الرشعية/ حمكمة القضايا أمام فضيلة القايض الرشعي صالح الدين شويات

يف جريدة شيحان  ملسو هيلع هللا ىلص وموضوعها إثبات ردة لقيامه بنرش الصور املسيئة للرسول الكريم

يه ردة فعل يوم أن كان رئيسًا لتحريرها، باإلضافة إىل كتابته مقاالً يف العدد نفسه ينتقد ف

 املسلمني القوية عىل تلك الصور املسيئة بعنوان )يا مسلمي العامل تعقلوا(؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن املسألة منيورة أمام املحكمة املختصة، وبذلك فإنه يتعذر 

 عىل املجلس إبداء الرأي يف قضية متعلقة بشخص معني دون الوقوف عىل التفاصيل

لالزمة لبيان احلكم الرشعي، هذا من جهة، كام أنه ال حيق للمجلس استدعاء واحليثيات ا

الشخص املعني لسامع أقواله بالقضية، ألنه مل يتقدم بطلب فتوى من جملس اإلفتاء من 

جهة أخرى لذلك رأى املجلس أن املحكمة الرشعية هي صاحبة الوالية يف الفصل يف 

 رقابة حمكمة االستئناف الرشعية. وأن أحكامها خاضعة ل ،القضية املذكورة

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ـــد ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

ــــــان   ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

ــد   ــ  عب ــري د. واص ــاب البك  الوه
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم ــــيخ نع  الش
 

ـــــد   ـــــالحني د. عب ـــــد الص  امل ي
 

 



284 

 ( 114) قرار رقم

 حكم س اد مكتوب عليه لفظ اجلاللة 

 م 2006/ 8/ 30: املوافق هـ، 1427/ 8/ 6 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:  

 اد التي كتب عليها بأحرف اللغة اإلنجليزية لفظ اجلاللةـما حكم قطع السج

(ALLA - CALL؟) 

 :التوفيق وباهلل اجلواب 

بعد مشاهدة ما كتب عىل السجاد تبني أنه حيرم استعامل قطع السجاد املذكورة 

 بفرشها عىل األرض، ملا يف ذلك من امتهان للفظ اجلاللة وتعريضه ليداس باألقدام.

 .أعلم تعاىل واهلل 

 اإلفتـاء جملس 

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

ـــــالحني ـــــد الص ـــــد امل ي  د. عب
 

ـــد   ـــيخ عب ـــاونة الش ـــريم اخلص  الك
 

 احلفـيظ احل ـاوي الشيخ سـعيد عبـد
 

 الوهــاب البكــري د. واصــ  عبــد  
 

ــــــــد ـــــــيم جماهـ  الشـــــــيخ نع
 

ــــــان   ــــــا  ي  ــــــ  ع  د. يوس
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 ( 115) قرار رقم

 حكم تأجري مكان لصالة سينًم

 م2006/ 9/ 27املوافق: ، هـ1427/ 9/ 4 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

 حكم تأجري مساحة من جممع جتاري لعمل صالة سينام؟ ما

 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أنه ال جيوز رشعًا تأجري مساحة من املجمع لعمل صالة سينام، ألن 

الغالب أن يعرض فيها ما خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية، حتى ولو كان عمل السينام 

فكام أن الغاية جيب أن  ،غاية ال تربر الوسيلةيساعد يف تشغيل إنجاح املجمع؛ ألن ال

تكون مرشوعة فكذلك الوسيلة لتحقيق الغاية جيب أن تكون مرشوعة أيضًا، وحيث إهنا 

حرام ملا قد يعرض من أفالم تدعو إىل الرذيلة واألخالق الذميمة وسط اختالط مذموم 

ڻ ڻ ﴿تعاىل:  يثري األهواء والشهوات. وكل ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام، قال

إن اهلل طيب ال يقبل إال ): ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل  ،[267 :]البقرة ﴾ڻ ۀ ۀ

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ﴿فقال:  ،املرسلني( به طيبًا وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وقال:  ﴾ہ ہہ ہ ھ   ھ ھ

 .﴾ڌ

 واهلل تعاىل أعلم.
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 اإلفتـاء جملس

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د حممد هليلد. أ / قايض القضاة

ـــــــان ــــــا  ي ـ  د. يوســــــ  ع
 

 الكـــريم اخلصـــاونة الشـــيخ عبـــد  
 

ـــــــــــــي ــــــــــــارس الشًمل  د. ي
 

 الوهـــاب البكـــري د. واصـــ  عبـــد  
 

 الشـــــيخ نعـــــيم حممـــــد جماهـــــد
 

 احلفــيظ احل ــاوي الشــيخ ســعيد عبــد  
 

 



287 

 ( 116) قرار رقم

 حكم دفع تعويض مايل للرشكاء

 م2006/ 9/ 27هـ، املوافق: 1427/ 9/ 4 بتاريخ:

 :صاحبه فيه يقول سؤال إلينا ورد 

م، وتسقى هذه األرض من جمرى 1999إنه ضمن أرضا هو رشيك فيها يف عام 

م قامت سلطة 1994نبع بشكل انسيايب ودون دفع أي ثمن للمياه إىل أي جهة. ويف عام 

وادي األردن بسحب حصصها من ماء النبع من أجل إيصال املاء إىل املنازل، فاضطر إىل 

م رفع 2001برابي  بالستيكية وماتور جلر وسحب املياه إىل األرض. ويف عام رشاء 

دعوى باسمه وباسم رشكائه عىل سلطة وادي األردن بسبب الرضر الذي حلق باألرض 

دون أن يتحمل الرشكاء أية نفقات تتعلق بالدعوى، ألن املحامي سيتقايض نسبة من 

 حصصهم فاشرتى األرض رشاء رشكاؤه عليه التعويض، وبعد رفع الدعوى عرض

م قررت املحكمة إلزام السلطة بدفع التعويض 2006ويف شهر شباط/ الثمن، هلم ودفع

ألصحاب األرض، بسبب نقصان قيمتها وهي سقي، وقيمتها وهي بعل، وقامت 

السلطة بدفع قيمة التعويض، وطلبت من دائرة األرايض والتسجيل بتحويل األرض من 

 سقي إىل بعل.

يضًا هل التعويض املحكوم به من حقه فقط، ألنه الوحيد الذي أصابه أويسأل 

الرضر أثناء ضامنه لألرض وبعد رشائه هلا حيث حتولت من سقي إىل بعل، أو هو من 

 حق الرشكاء مجيعًا؟
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 اجلواب وباهلل التوفيق:

رأى املجلس أن التعويض من حق الرشكاء كلهم، وأن رشاء السيد املذكور 

  األرض ال يؤثر عىل حق الرشكاء مجيعهم بالتعويض. وذلك ألنحصص رشكائه يف

 رشاءه حلصصهم كان بعد رفع الدعوى.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن رشكاءه باعوه حصصهم بعد نقص قيمة 

األرض. ويرى املجلس أن للسيد املذكور مطالبة رشكائه بالتكاليف التي دفعها يف رشاء 

 جلر وسحب املياه إىل األرض بسبب سحب سلطة واديبرابي  بالستكية وماتور 

 األردن حصصها من ماء النبع إليصال املاء إىل املنازل.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

 د. يوســـــــ  عـــــــا  ي ـــــــان
 

 الكـــريم اخلصـــاونة الشـــيخ عبـــد  
 

ـــــــــــــي ــــــــــــارس الشًمل  د. ي
 

 الوهـــاب البكـــري عبـــدد. واصـــ    
 

 الشـــــــيخ نعـــــــيم جماهــــــــد
 

 احلفــيظ احل ــاوي الشــيخ ســعيد عبــد  
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 ( 117) قرار رقم

 حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املريض 

 الذي ال ُيرَجـ  فاؤه

 م2006/ 10/ 11املوافق: ، هـ1427/ 9/ 18 بتاريخ:

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

يضع مرىض الرسطان عىل أجهزة اإلنعاش هل جيوز للفريق الطبي املعالج أن ال 

والتنفس أو إجراء مبارشة غسيل الكىل إذا تأكد وتيقن أنه ال يرجى أي فائدة للمريض 

 من ذلك؟ 

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 ان عىل أجهزةـًا من عدم وضع مريض الرسطـع رشعـرأى املجلس أنه ال مان

 كد وتيقن الفريق الطبي املعالج أنه الاإلنعاش أو التنفس أو مبارشة غسيل الكىل إذا تأ

يوجد أية فائدة ترجى للمريض من ذلك، رشيطة أن يؤيد ذلك تقرير من فريق طبي ال 

 يقل عن ثالثة أطباء، خمتصني، عدول، ثقات. 

وذلك ألن وضع املريض عىل هذه األجهزة، أو مبارشة غسيل الكىل، ليس له أي 

يؤخر يف أجل املوت؛ ألن األجل بيد اهلل عز وجل، فائدة يف شفاء املريض، وال يقدم وال 

 . [11: املنافقون] ﴾ې   ى   ى ائ ائ    ەئ ەئوئ وئ ۇئ    ۇئ  ۆئ﴿قال اهلل تعاىل: 
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ومما يدل عىل جواز التوقف عن استعامل العالج للمريض يف حال الداللة عىل أنه 

د، فأيت بنبيذ، ال فائدة منه ما حدث لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عندما طعن يف املسج

فرشبه، فخرج من جوفه، ثم أيت بلبن، فرشبه، فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، ومل 

يقوموا بعالجه، ألهنم علموا أن ال فائدة من العالج فهو يف حكم امليت، وذلك يدل عىل 

 أن احلياة املستعارة يف حكم العدم يف مثل هذا احلال. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 يس جملس اإلفتاء رئ

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

 الشـــيخ عبـــد الكـــريم اخلصـــاونة
 

ـــــــان   ــــــا  ي ـ  د. يوســــــ  ع
 

 احلفــيظ احل ــاوي الشــيخ ســعيد عبــد
 

 الوهـــاب البكـــري د. واصـــ  عبـــد  
 

 ايلـد. يارس الشم
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 ( 118) قرار رقم

 تعديالت مقَتحة عَل مسودة مرشوع 

 دة عَل اإلن ابقانون التقنيات الطبية املساع

 م2006/ 11/ 8املوافق: ، هـ1427/ 10/ 16 بتاريخ:

 اطلع جملس اإلفتاء عىل كتاب سامحة قايض القضاة، املتضمن طلب عرض

)مسودة مرشوع قانون التقنيات الطبية املساعدة عىل اإلنجاب( عىل جملس اإلفتاء لبيان 

 الرأي الرشعي.

 واجلواب وباهلل التوفيق:

 يل: رأى املجلس ما ي

حيير اللجوء إىل التقنيات الطبية إال من قبل ) ( التي نص  عَل:5: املادة: )أوالً 

  .زوجني عىل قيد احلياة، ويف حالة زواج قائم بواسطة أمشاج متأتية منهام(

 رأى املجلس إجراء تصحيح عىل كلمة )بواسطة(، بحيث تصبح )بوساطة(.

)حيير تلقيح األمشاج يف إطار  :( فقرة: )ب( التي نص  عَل6ثانيًا: املادة: )

 التقنيات الطبية إال بموافقة خطية من قبل الزوجني امَلْعنِيَّنْي(.

، بحيث تصبح هذه الفقرة (رأى املجلس إضافة عبارة: )من أمشاج متأتية منهام

كام ييل: )حيير تلقيح األمشاج يف إطار التقنيات الطبية إال بموافقة خطية من قبل 

 (.منهام متأتية أمشاج من نِيَّنْي امَلعْ  الزوجني
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)حيير زرع األجنة إال بموافقة الزوجني  ( فقرة: )ب( التي نص  عَل:6املادة: )

 املعنيني خطيًا وفق األنموذج املعد لذلك من الوزارة(.

 ،(رأى املجلس إضافة عبارة: )احلاصلة من أمشاج متأتية من زوجني إال بموافقتهام

ام ييل: )حيير زرع األجنة احلاصلة من أمشاج متأتية من بحيث تصبح هذه الفقرة ك

 زوجني إال بموافقتهام خطيًا وفق األنموذج املعد لذلك من الوزارة(.

 املتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي (: فقرة )أ(:10ثالثًا: املادة )

 نصت عىل أن يكون من أعضائها:

ة يف جمال التقنيات الطبية ممثلني للنقابة طبيبني اختصاصيني من ذوي اخلربـ 

 يسميهام النقيب.

  رأى املجلس أن يسمى الطبيبني املذكورين جملس النقابة.

)للوزير إهناء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء  فقرة: )د(: نص  هذه الفقرة عَل:

 عىل تنسيب رئيسها، والطلب من اجلهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له(.

، بحيث تصبح (ى املجلس تعديل هذه املادة بإضافة عبارة: )مع بيان األسبابرأ

)للوزير إهناء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء عىل تنسيب  صياغة هذه الفقرة كام ييل:

 رئيسها، مع بيان األسباب، والطلب من اجلهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له(.

جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند ) فقرة: )هـ( نص  هذه الفقرة عَل:

غيابه مرة عىل األقل كل شهر، ويكون اجتامعهام قانونيًا بحضور ما ال يقل عن ثالثة من 

أعضائها، عىل أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراهتا بأكثرية أصوات 

 أعضائها(. 

ح كالتايل: )جتتمع اللجنة رأى املجلس إجراء تعديل عىل هذه الفقرة بحيث تصب
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بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة عىل األقل كل شهر، ويكون اجتامعهام قانونياً 

بحضور ما ال يقل عن ثالثة من أعضائها باإلضافة إىل الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراهتا 

 بأكثرية أصوات أعضائها(.

)حيير استخدام التقنيات الطبية  ( فقرة )أ( التي نص  عَل:11رابعًا: املادة: )

 لغايات جتارية، أو بقصد تكوين جنني هبدف انتقاء النسل ألسباب غري طبية(.

رأى املجلس زيادة عبارة: )أو بقصد االستفادة من جنني، أو أعضائه، أو عند 

 وجود مرض ختص جنسًا دون اآلخر، مثل: مرض اهليموفيليا(.

ة، فقرة: )أ( ـا حيير يف جمال التقنيات الطبيـاملتعلقة فيم (13خامسًا: املادة: )

 التي نصت عىل االستنساخ وتقنياته:

 رأى املجلس أن تصاغ هذه الفقرة كام ييل: )االستنساخ ومقوماته فيام عدا استنساخ

 األعضاء من اخلاليا األساسية لغايات زراعة األعضاء البرشية للشخص نفسه(.

 حيير يف جمال التقنيات الطبية أيضًا، أوىص املتعلقة فيام (13سادسًا: املادة: )

املجلس بإضافة فقرة جديدة إىل هذه املادة تنص عىل: )التوسع والزيادة يف عمليات 

 األمشاج واألجنة عند العدد الرضوري املطلوب(.

 )تتلف بموافقة الزوجني األجنة الزائدة ( التي نص  عَل:15سابعاً ً: املادة: )

املرشوعة بموجب أحكام هذا القانون حتت إرشاف الطبيب الذي الناجتة عن العمليات 

 يتوىل املسؤولية الفنية(.

 رأى املجلس رضورة حتديد مدة إلتالف األجنة الزائدة.

)أن يتم حفظ األمشاج واألجنة  (، فقرة: )ب( والتي نص  عَل:16ثامنا: املادة: )

لنسبة إىل األمشاج، ومن ملدة ال تتجاوز عرش سنوات بطلب خطي من الزوج املعني با

 الزوجني بالنسبة إىل األجنة(.
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رأى املجلس أن مدة العرش سنوات املذكورة يف هذه الفقرة مدة طويلة، وأوىص 

 برضورة حتديدها حسب رأي أهل االختصاص.

  ( التي نص  عَل:17: املادة: )تاسعاً 

ـ ء عىل تنسيب اللجنة بنا ـ( أعاله، للوزير 5، 4عىل الرغم مما ورد يف املادتني ) ـ أ

املوافقة للشخص غري املتزوج، والذي خيضع لعالج، أو الذي يستعد للخضوع إىل عمل 

طبي من شأنه أن يؤثر عىل قدرته عىل اإلنجاب، واللجوء إىل جتميد أمشاجه بقصد 

استعامهلا الحقًا يف إطار رابطة زواج رشعي، ويف نطاق التقنيات الطبية، وطبقًا للقواعد 

 وط الواردة يف هذا القانون. والرش

يتم إتالف األمشاج للشخص املذكور بالفقرة )أ( أعاله يف حال عدم دفعه  ـ ب

 البدل املقرر، أو استعادته القدرة الطبيعية عىل اإلنجاب، أو وفاته. 

رأى املجلس شطب هذه املادة؛ ألنه يشرتط يف عملية األمشاج أن تكون أثناء 

 زواج رشعي قائم فعالً. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د حممد هليل/ قايض القضاة

 د. يـــــــــــارس الشًملــــــــــــي
  

 الســـــالم العبـــــادي د. عبـــــد  
 

ـــــاوي ـــــعيد احل  ـــــيخ س  الش
 

ــد   ــري د. واصــ  عب ــاب البك  الوه
 

ــــد ــــد جماه ــــيم حمم  الشــــيخ نع
  

 د. يوســــــ  عــــــا  ي ــــــان  
 

 الشيخ عبد الكريم اخلصاونة
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 ( 2/2008( )119) رقم قرار

 حكم املتاجرة بالبطاقات اخللوية

 م9/3/2008 :هـ، املوافق 1/3/1429 :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

  ،وبعد

ـ املوافق 1/3/1429فإن املجلس يف جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ   م9/3/2008ه

 قد اطلع عىل السؤال اآليت:

% 20دينار، وسوف يبيعها بنسبة ربح  500تاجر طلب منه بطاقات موبايل بمبلغ 

 ملدة سنة عىل أقساط شهرية، وهو يسأل.

 هل التجارة بالبطاقات اخللوية حالل؟ـ 1

 هل األرباح بالنسبة املحددة بشكل عام جائزة؟ـ 2

 واجلواب وباهلل التوفيق:

االجتار بالبطاقات اخللوية ألهنا من قبيل بيع املنفعة، بدليل أن البطاقات جيوز  ـ1

اخللوية هلا مدة صالحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتالك البطاقة يعني امتالك منفعة، هي 

استخدام شبكة الرشكة التي أصدرت البطاقة مدة حمددة، ومن ملك منفعة جاز له 
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ض أكثر من العوض الذي ُملكت به تلك املنفعة، متليكها بعوض، ولو كان ذلك العو

 وليست البطاقات اخللوية كاألوراق النقدية ليقال: إنه ال جيوز بيعها بأكثر من قيمتها.

جيوز أن تكون األرباح حمددة سواء بالنسبة للبطاقات اخللوية أو ألية سلعة  ـ2

 . أخرى؛ ألن حتديد الربح ال يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل

 

 

 الشيخ عبد الكريم اخلصـاونة /عضـو
 

ــــو  ــــري العيسـ/عض ــــد خ  د.حمم
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي/ عضـــو
 

ـــر   ـــد ال ـــود.عب ـــدا / عض  ن اب
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

 د. حممــد عقلــة اإلبــراهيم/ عضــو 
 

 الشيخ نعيم جماهد: مقرر امل لس
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  (5/2008( )120) قرار رقم

 تعديالت مقَتحة عَل مسودة مرشوع قانون 

 التقنيات الطبية املساعدة عَل اإلن اب

 م10/7/2008املوافق: ، هـ 7/7/1429 :بتاريخ

العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل احلمد هلل رب 

 آله وصحبه أمجعني:

 هـ املوافق7/7/1429خ ـه املنعقدة بتاريـاء يف جلستـفقد اطلع جملس اإلفت

 32/ق ق/1م عىل كتاب معايل رئيس ديوان الترشيع والرأي رقم د ت/10/7/2008

ومرفقاته املتضمن طلب بيان الرأي هـ 1428رمضان  6املوافق  18/9/2007تاريخ 

  م(.2007الرشعي حول مرشوع )قانون التقنيات الطبية املساعدة عىل اإلنجاب لسنة 

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أبدى املجلس املالحيات اآلتية: 

 املتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي ( فقرة )أ(:10أوالً: املادة )

عىل أن يكون من أعضائها: )طبيبني اختصاصني من ذوي اخلربة يف جمال التقنيات نصت 

 الطبية ممثلني للنقابة يسميهام النقيب(. 

 م( بتاريخ62/2006م )ـق رقـرار جملس اإلفتاء السابـد املجلس عىل قـيؤك

م، بأن يسمي الطبيبني املذكورين جملس 18/11/2006هـ املوافق 16/10/1427

ن األخذ برأي اجلامعة أوىل من األخذ برأي الفرد خاصة يف مثل هذه املسائل النقابة؛ أل

 احلساسة. 
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للوزير إهناء عضوية أي من أعضاء )نصت هذه الفقرة عىل:  ( فقرة )د(:10املادة )

 اللجنة بناء عىل تنسيب رئيسها والطلب من اجلهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له(. 

جملس اإلفتاء السابق تعديل هذه املادة بإضافة عبارة )مع يؤكد املجلس عىل قرار 

بيان األسباب( ليكون األمر موضوعياً ً، بحيث تصبح هذه الفقرة كام ييل: )للوزير إهناء 

عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء عىل تنسيب رئيسها مع بيان األسباب والطلب من 

 اجلهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له(.

التي أباحت حتديد جنس اجلنني ضمن ضوابط حيث نصت  (11املادة ): ثانياً 

 عىل: 

حيير استخدام التقنيات الطبية لغايات جتارية أو لغايات انتقاء اجلنس أو النسل  ـ أ

 للجنني.

عىل الرغم مما ورد يف الفقرة )أ( أعاله للجنة املوافقة للزوجني املعنيني وعىل  ـ ب

اجلنسني عىل انتقاء اجلنس وملرة واحدة فقط يف احلاالت  قاعدة عدم جواز التمييز بني

 التالية:

إذا كان الزوجان ليس لدهيام إال مواليد من ذات اجلنس يزيد عددهم عن ثالثة  ـ1

 أطفال سواء ذكور أو إناث.

 يف حالة وفاة اجلنني ذو اجلنس املنتقى داخل الرحم أو بعد والدته. ـ2

 الوراثية املرتبطة بجنس املولود. ألسباب طبية تتعلق باألمراض ـ3

يرى املجلس شطب البند األول والثاين من الفقرة )ب( والتي تنص عىل جواز 

حتديد جنس اجلنني يف حالة وجود مواليد من ذات اجلنس يزيد عددهم عن ثالثة أطفال، 

 راً ألن األصل يف املسلم أن يرىض بقضاء اهلل وقدره، والرضا بام يرزقه اهلل من ولد، ذك

كان أو أنثى، وملا فيه من املحاذير الرشعية كفتح الباب أمام العبث العلمي باإلنسان، 

 واختالل التوازن بني اجلنسني، والتعرض الختالط األنساب، وكشف العورات.
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وال بأس من اإلبقاء عىل البند الثالث من الفقرة )ب( الذي ينص عىل )ألسباب 

رتبطة بجنس املولود( ألن هذا من العالج املباح رشعًا، طبية تتعلق باألمراض الوراثية امل

  ( عىل النحو اآليت:11بحيث يصبح نص املادة )

)حيير استخدام التقنيات الطبية لغايات جتارية أو لغايات انتقاء اجلنس أو النسل 

 للجنني إال يف حالة وجود أمراض وراثية مرتبطة بجنس املولود(.

املجلس عىل ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء السابق بإضافة يؤكد  (:13: املادة )ثالثاً 

 فقرة جديدة إىل قائمة املمنوعات يف هذه املادة تنص عىل: 

)التوسع والزيادة يف عمليات األمشاج واألجنة عن العدد الرضوري املطلوب(، 

من اختالطها بغريها أو استعامهلا عىل غري الوجه الذي سمح به هذا القانون  خوفاً 

 ا يؤدي يف احلالتني إىل اختالط األنساب.مم

والتي تنص عىل: )يتم حفظ األمشاج أو األجنة ملدة  ( فقرة )ب(:15: املادة )رابعاً 

ال تتجاوز عرش سنوات بطلب خطي من الزوج املعني بالنسبة إىل األمشاج ومن 

 الزوجني بالنسبة إىل األجنة(.

 ء السابق أن مدة العرش سنواتيؤكد املجلس عىل ما جاء يف قرار جملس اإلفتا

 املذكورة يف هذه الفقرة مدة طويلة، ويويص برضورة حتديدها إىل حني نجاح عملية

معاىف، بحيث يصبح نص  التخصيب ووضع احلمل الناتج عن عملية التخصيب سليامً 

الفقرة عىل النحو اآليت: )يتم حفظ األمشاج أو األجنة بطلب خطي من الزوج املعني 

إىل األمشاج ومن الزوجني بالنسبة إىل األجنة إىل حني نجاح عملية التخصيب بالنسبة 

ووضع احلمل الناتج عن عملية التخصيب سليام معاىف وترتك األمشجة واألجنة الزائدة 

 عن احلاجة بال عناية حتى تنتهي حياهتا(.

 والتي تنص عىل ما ييل: (:16خامساً: املادة )

 ( أعاله للوزير بناء عىل تنسيب اللجنة5و 4ادتني )عىل الرغم مما ورد يف امل ـ أ
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املوافقة للشخص غري املتزوج والذي خيضع لعالج أو الذي يستعد للخضوع إىل عمل 

طبي من شأنه أن يؤثر عىل قدرته عىل اإلنجاب اللجوء إىل حفظ أمشاجه بقصد استعامهلا 

نطاق التقنيات الطبية وطبقاً الحقًا يف إطار رابطة زواج رشعي بموافقة الزوج اآلخر ويف 

 . للقواعد والرشوط الواردة يف هذا القانون

يتم إتالف األمشاج للشخص املذكور بالفقرة )أ( أعاله يف حال استعادته  ـ ب

 . القدرة الطبيعية عىل اإلنجاب أو وفاته أو عدم دفعه البدل املقرر

 طب هذه املادة ألنهيؤكد املجلس عىل ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء السابق بش

يشرتط يف عملية استعامل األمشاج أن تكون تلك األمشاج قد أخذت من الزوج أثناء 

 زواج رشعي قائم فعالً بينه وبني الزوجة املراد زراعة األمشاج فيها. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 ًمن القضاةسًمحة الدكتور نو  عا سل/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 الشيخ عبـد الكـريم اخلصاونة/عضـو
 

ــــري العيسـ/عضــــو د.  ــــد خ  حمم
 

 الشــيخ ســعيد احل ــاوي/ عضــو
 

ـــو د.  ـــدا / عض ـــر ن اب ـــد ال  عب
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو  ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: لس اإلفتاءمقرر جم
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 ( 8/2008( )121) قرار رقم

 تعديالت مقَتحة عَل مسودة مرشوع قانون ترخيص 

 مراكز التلقيح الصناعي وتن يم عملياهتا

 م27/11/2008 :هـ، املوافق29/11/1429 :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 .آله وصحبه أمجعني

 وبعد،

هـ 29/11/1429فقد اطلع جملس اإلفتاء يف جلسته السابعة املنعقدة بتاريخ 

 5/5/3/321م عىل كتاب مدير تنمية أموال األوقاف رقم 27/11/2008املوافق 

هـ ومرفقاته املتضمن طلب بيان الرأي 12/1/1429املوافق  19/2/2007تاريخ 

  ص مراكز التلقيح الصناعي وتنييم عملياهتا(.الرشعي حول مرشوع )قانون ترخي

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أبدى املجلس املالحيات اآلتية: 

املتعلقة بالضوابط التي يلتزم هبا املركز املرخص له  (:1( فقرة )10أوالً: املادة )

جاب بموجب أحكام هذا القانون حيث نصت عىل: )أن تكون تقنية املساعدة عىل اإلن

هي الوسيلة الوحيدة لإلنجاب بعد ثبوت تعذر احلمل باالتصال الطبيعي لفرتة ال تقل 

 عن سنة إال إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فال يتم االنتيار ملدة سنة(.
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 اب يف حالـرأى املجلس حذف هذه الفقرة ألنه ال جيوز املساعدة عىل اإلنج

وت العقم جيعل اإلنجاب من الزوجني بدون ثبوت العقم لدى الزوجني أو أي منهام، فثب

 .تدخل طرف خارجي مستحيالً، وأي تدخل خارجي يف هذه احلالة ممنوع رشعاً 

م 2007وقد جاء يف مرشوع قانون التقنيات الطبية املساعدة عىل اإلنجاب لسنة 

 ما ييل: فقرة د 13املادة 

اب يف حال ثبوت العقم املساعدة عىل اإلنج حيير يف جمال التقنيات الطبية ما ييل:

 لدى الزوجني أو أي منهام.

 املتعلقة بحفظ األجنة واحليوانات املنوية حيث نصت عىل: 2فقرة  14ثانياً: املادة 

)حفظ األجنة ملدة ال تزيد عىل مخس سنوات وحفظ احليوانات املنوية املجمدة ملدة ال 

للرشوط التي حتددها تزيد عىل عرش سنوات إلنجاب مستقبيل ملصلحة الزوجني طبقا 

 الترشيعات والقرارات املرتبطة هبذا القانون(.

يرى املجلس أن هذه املدد طويلة، ويويص برضورة حتديدها إىل حني نجاح عملية 

التخصيب ووضع احلمل الناتج عن عملية التخصيب سلياًم معاىف، بحيث يصبح نص 

طلب خطي من الزوج املعني الفقرة عىل النحو اآليت: )يتم حفظ األمشاج أو األجنة ب

بالنسبة إىل األمشاج ومن الزوجني بالنسبة إىل األجنة إىل حني نجاح عملية التخصيب 

ة ـة واألجنـووضع احلمل الناتج عن عملية التخصيب سلياًم معاىف، وترتك األمشج

 الزائدة عن احلاجة بال عناية حتى تنتهي حياهتا(. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/عضو
 

 د.حممـــد خـــري العيســــ /عضـــو 
 

ــاوي/ عضــو ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــدا / عضـــو  ـــد الـــر ن اب  د.عب
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

 د. عبــد النــا  أبــو البصل/عضــو 
 

ــراهيم/ عضــو ــة اإلب ــد عقل  د. حمم
 

 د.حممـــد خـــري العيســــ /عضـــو 
 

 د. حممد اخلاليلةمقرر جملس اإلفتاء: 
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 ( 9/2008( )122) قرار رقم

 احلكم الرشعي يف صندوق إسكان 

 موظفي اجلامعة األردنية

 م27/11/2008 :املوافق، هـ29/11/1429 :بتاريخ

 رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل احلمد هلل

 آله وصحبه أمجعني.

هـ املوافق 29/11/1429فقد اطلع املجلس يف جلسته السابعة املنعقدة بتاريخ 

م عىل السؤال الوارد من جمموعة من موظفي اجلامعة األردنية والذي 27/11/2008

 ندوق إسكان موظفي اجلامعة األردنية.يسألون فيه عن احلكم الرشعي يف ص

 واجلواب:

بعد أن اطلع املجلس عىل عقد الصندوق، ونيام صندوق إسكان العاملني يف 

 م.2003( لسنـة 51اجلامعة األردنية نيام رقم )

رأى املجلس أن هناك بعض املخالفات  وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي:

، ولذلك ال ينصح املجلس باملشاركة فيه حتى الرشعية وردت يف عقد الصندوق ونيامه

 يتم تعديل هذه املخالفات الرشعية. 

 واهلل تعاىل أعلم. 
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 اونة/عضـوالشيخ عبـد الكـريم اخلص
 

 د.حممــــد خــــري العيسـ/عضــــو 
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي/ عضـــو
 

 د.عبـــد الـــر ن ابـــدا / عضـــو 
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو  ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 10/2008( )123) قرار رقم

 حكم التربع بالكَل 

 م 27/11/2008 :املوافق، هـ 29/11/1429 :تاريخب

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 آله وصحبه أمجعني.

هـ املوافق 29/11/1429فقد اطلع املجلس يف جلسته السابعة املنعقدة بتاريخ 

 م عىل السؤال األيت:27/11/2008

وأين مصاب بسكري منذ  عاماً  37نني شاب أبلغ من العمر أرجو التكرم بالعلم بأ

كام أنني أصبت بالفشل الكلوي والضغط ولألسف مل أوفق يف  أربعة وعرشين عاماً 

زراعة الكىل من خالل إخواين وأهيل ألن زمرة الدم غري متطابقة مع زمرة دمي كام أين 

عودية والباكستان ذهبت إىل ماليزيا ومرص وسوريا وأجريت عدة اتصاالت مع الس

واهلند ومل أوفق أيضا يف إجراء العملية لدى هذه الدول ألن القانون لدهيم ال جييز التربع 

 من غري جنسياهتم.

بأن وضعي الصحي يف تراجع مستمر ولدي التقارير الطبية التي تثبت مجيع  علامً 

، فأرجو ما ذكر علام بأنه يوجد لدي أحد األصدقاء جاهز للتربع لوجه اهلل تعاىل

 التلطف:

  هل جيوز التربع من غري األقارب إذا انعدم التطابق يف زمرة الدم مع األقارب؟
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 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر املجلس ما ييل:

عدم جواز التربع بالكىل يف هذه احلالة؛ ألهنا خماطرة غري مضمونة العواقب، وملا 

  .ىل وجود البديل، وهو عملية غسيل الكىلحتتمله من املحاذير الرشعية، إضافة إ

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبـد الكـريم اخلصاونة/عضـو
 

 د.حممــــد خــــري العيسـ/عضــــو 
 

 يخ ســـعيد احل ـــاوي/ عضـــوالشـــ
 

 د.عبـــد الـــر ن ابـــدا / عضـــو 
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو  ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة : مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 11/2008( )124) قرار رقم

 الرشط اجلزائي يف الديون

 م27/11/2008 :املوافق، هـ29/11/1429 :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 آله وصحبه أمجعني.

هـ املوافق 29/11/1429فقد اطلع املجلس يف جلسته السابعة املنعقدة بتاريخ 

م عىل موضوع الرشط اجلزائي يف الديون، والذي قد ورد يف بعض 27/11/2008

 ها املجلس.العقود التي نير في

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي:

قرر املجلس أن إعطاء الدائن صالحية احلصول عىل التعويض واملطالبة به فيام إذا 

تأخر املدين عن الوفاء بالتزاماته جتاه الدائن، هو ما يسمى بالرشط اجلزائي يف الديون. 

هلية الذي جاء حتريمه يف وحكم هذا الرشط أنه فاسد مفسد للعقد؛ ألنه من ربا اجلا

 .[275: البقرة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿القرآن، قال اهلل تعاىل: 

 د، وذلك أنـا يف أول العقـأي أن الزيادة عند حلول األجل آخرًا، كاشرتاطه

العرب كانت ال تعرف ربا إال ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: )إما أن تقيض 

 . 275ص 3ير: تفسري القرطبي جوإما أن تريب( أي تزيد يف الدين. ان
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 والرشط اجلزائي هو زيادة عىل ًأصل الدين مقابل األجل، وهذه زيادة حمرمة

وباطلة سواء كانت مرشوطة يف العقد كالرشط اجلزائي، أو مل تشرتط إال عند حلول 

 األجل.

ا ا عند التعاقد، وهذوعليه فإن الرشط اجلزائي بالنسبة لوفاء الدين، هو إقرار بالرب

 حرام رشعـًا.

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبـد الكـريم اخلصاونة/عضـو
 

ــــو  ــــري العيسـ/عض ــــد خ  د.حمم
 

 الشــيخ ســعيد احل ــاوي/ عضــو
 

ـــو  ـــدا / عض ـــر ن اب ـــد ال  د.عب
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو  ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 1/2009( )125) قرار رقم

 بيان من جملس اإلفتاء يف اململكة 

 بمناسبة العدوان الغا م عَل  زة األردنية اهلا مية

 م5/1/2009 :هـ، املوافق8/1/1430 :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

 ،وبعد

هـ املوافق 8/1/1430فقد قرر جملس اإلفتاء يف جلسته األوىل املنعقدة بتاريخ 

 م إصدار البيان اآليت حول أحداث غزة:5/1/2009

  .مد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعنياحل

 ،أما بعد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ﴿فقد قال اهلل عز وجل: 

، واهلل تبارك وتعاىل يمتحن عباده املؤمنني لييهر صدق اعتامدهم [39]احلج:  ﴾ڀ

، قال اهلل ميل صربهم عند لقاء عدوهمـعىل رهبم، وعييم حرصهم عىل دينهم، وج

تيل ـ، ولقد اب[4]حممد:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ں  ڻ﴿تعاىل: 

 فصرب، وجاهد فصدق، وواجه فانترص. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
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، لقد قال اهلل تعاىل:  ک ک ک      ک ﴿يا أمتنا اإلسالمية: ما يوُم غزَة برِس 

، وها هو عدونا هياجم إخواننا يف [217]البقرة:  ﴾گ گ گ گ ڳ

 غزة.

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصملساجد ويزهق األرواح ويقتل األطفال والنساء، والنبي ُر اـفيدمِّ 

)املسلم أخو املسلم ال ييلمه وال يسلمه( متفق عليه، أي: ال يرتكه وحيدًا يف مواجهة 

العدو، وإخواننا يف غـزة أبطال صامدون، ونحن نحيِّي صمودهم، ونعتز باستبساهلم يف 

رية الصهيونية، وندعـو بصدق وحرارة أن سبيل اهلل، ونكرب استخفافهم باآللة العسك

روننا بقول اهلل عز وجل:  ېئ ېئ ېئ ﴿ينرصهـم اهلل عىل القـوم الكافرين، فهـم يذكِّ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 ، لكن ال جيوز أن نرتكهم وحدهم يف ليى املعركة.[173]آل عمران:  ﴾حب

عدوان عىل كل ونحن نعلن للجميع أن عدوان الصهاينة عىل إخواننا يف غزة 

املسلمني، فاملسلمون أمة واحدة، وإن اختلفت مشارهبم ومذاهبهم وألسنتهم، وما من 

ة، ويراه عدوانًا شخصيًا عليه، فقد قال ـام يـمسلم إال وهو يتأمل ل حلُّ بإخوانه يف غزَّ

: )مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى( متفق عليه، والذي أصابنا يف غزة يؤرقنا  عضو

 مجيًعا ويثري الغضب يف نفوسنا. 

 ع عنـالوم، فيجب أن نرتفـف التـم، ال يف موقـام التالحـونحن اليوم يف مق

اخلالفات ونلتف حول كلمة التوحيد: )ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل( جيب عىل كل 

م أن يشدَّ عىل يد إخوانه املجاهدين وأن يؤازرهم بام يستطيع، فهذا واجبنا أمام اهلل مسل

، ملسو هيلع هللا ىلصفلينير أحدنا كيف يلقى اهلل، وبأي وجه يقابل سيدنا حممدًا  ونحن عنه مسؤولون،
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قال عليه الصالة والسالم: )من جهز غازيًا يف سبيل اهلل فقد غزا، ومن َخَلف غازيًا يف 

 ا( متفق عليه.أهله بخري فقد غز

ال، كلٌّ من موقعه، وكلٌّ حسب  جيب أن يتحول الغضب اجلياش إىل عمٍل فعَّ

 .[286]البقرة:  ﴾ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ﴿استطاعته: 

نحن يف هذا البلد أنصار ومهاجرون، مجعت بيننا نرصة احلق ومؤازرة املجاهدين، 

هلل تعاىل، ونحن وأخوة اإلسالم منذ أكثر من ستني عامًا، وسنميض عىل ذلك إن شاء ا

نعتز باهلبَّة الصادقة التي هبَّها باألمس أبناء هذا البلد الصابر املرابط لنرصة إخواننا يف 

غزة، فالقيادة واحلكومة واملواطنون كلهم مع أهلنا يف غزة، وليست هذه هي اهلبة األوىل 

 يف نرصة احلق وأهله.

انتصاره إلخواننا بجاهه إن تربع جاللة امللك املعيم حفيه اهلل بدمه وماله و

وكلمته املسموعة عامليًا، وتأثريه السيايس الدويل هو أيضًا موضع اعتزازنا، كام أن تلويح 

دولة رئيس الوزراء بإعادة النير يف العالقات مع اجلوار هو أيضًا موضع تقديرنا، وقد 

ًا عن صدق تأسى مجيع املواطنني بجاللة امللك املعيم فجادوا بدمائهم وأمواهلم تعبري

ة ووحدة املصري، فجزاهم اهلل خريًا عىل ما قدموا ويقدمون.  األخوَّ

إن قوافل اإلغاثة التي تنطلق من هذا البلد إىل غزة املجاهدة هي رشيان يمد البلد 

الصابر واإلخوة املجاهدين الصامدين برضورات احلياة ولوازم الصمود، وجيب أن 

 م ومؤازرة، وقد قال اهلل تعاىل:ـة إىل دعـف بحاجا يزال املوقـر هذا املدد، فمـيستم

 .[71]التوبة:  ﴾ک گ گ  گ گ﴿

وهذه أيام التعبري عن صدق اإليامن واالعتزاز باإلسالم، واالنتامء إىل أمة سيد 

، وجيب رشعًا أن يستمر هذا الدعم من كل واحد منا بام يستطيع بالنفس، ملسو هيلع هللا ىلصاخللق حممد 
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 ائ ائ﴿عاء املخلص لرب العاملني، قال اهلل تعاىل: واملال، والكلمة املشجعة، والد

 .[200]آل عمران:  ﴾ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 لشيخ عبد الكـريم اخلصاونة/عضـوا
 

ــــري العيسـ/عضــــو  ــــد خ  د.حمم
 

ــو ــاوي/ عض ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــو  ـــدا / عض ـــر ن اب ـــد ال  د.عب
 

ـــة/ عضـــو ـــايض ســـاري عطي  الق
 

ــو البصل/عضــو  ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 3/2009( )126) قرار رقم

 كم بناء قبور عَل  كل طبقات بعضها فوق بعضح

 م 23/4/2009 :املوافق، هـ 27/4/1430 :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

  ،وبعد

ق هـ املواف27/4/1430فقد اطلع جملس اإلفتاء يف جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ 

 6/9/139رقم « أبو نصري» م عىل كتاب رئيس اللجنة املحلية ملنطقة23/4/2009

 م، واملتضمن بناء قبور عىل شكل طبقات بعضها فوق بعض.27/1/2009تاريخ 

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، قرر املجلس ما ييل:

يف  األصل يف الدفن أن يكون لكل ميت قرب خاص به، وحيرم دفن أكثر من ميت

قرب واحد من غري رضورة، أما إذا وجدت الرضورة لكثرة املوتى وتعرسُّ إفراد كل واحد 

 بقرب فيجوز ذلك.

وإذا تم دفن امليت يف قرب فال جيوز أن يبنى عليه إال ما حيفيه من االندثار، وال 

أن يبنى عىل  ملسو هيلع هللا ىلصجيوز دفن ميت فوق ميت لقول جابر ريض اهلل عنه: )هنى رسول اهلل 

أو يزاد عليه أو جيصص( رواه النسائي والبيهقي وأصله يف مسلم. واملراد بالزيادة القرب 

 عليه، أن يقرب ميت عىل قرب ميت آخر.
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قال يف قتىل أحد:  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن  القرب جيب أن يكون يف حفرة حتت األرض، ألن النبي 

 )احفروا وأعمقوا وأحسنوا( رواه النسائي يف السنن.

قبور بحيث يكون بعضها فوق بعض؛ ألهنا يف حقيقتها وعليه، فال جيوز بناء ال

خزائن كخزائن ثالجات املستشفيات، وليست قبورًا باملعنى املتعارف عليه الالئق بكرامة 

اإلنسان املسلم، وال يوجد رضورة تدعو هلذا اإلجراء فالصحراء واسعة واإلنسان يدفن 

 مرة واحدة، وحيثام كانت املقربة يمكن الوصول إليها. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبـد الكـريم اخلصاونة/عضـو
 

 د.حممــــد خــــري العيسـ/عضــــو 
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي/ عضـــو
 

 دا / عضـــود.عبـــد الـــر ن ابـــ 
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو  ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 4/2009( )127) قرار رقم

 ةحكم نسبة اليتيم إىل اسم عائلة كافل

 م23/4/2009 :هـ، املوافق27/4/1430بتاريخ: 

والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل  احلمد هلل رب العاملني

  .آله وصحبه أمجعني

 ،وبعد

هـ املوافق 27/4/1430فقد اطلع جملس اإلفتاء يف جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ 

اخلاروف،  قم عىل االستدعاء املقدم من السيد أجمد حممد عادل عبد اخلال23/4/2009

ه للطفل الذي احتضنه، والذي حيمل اسم )عز الدين واملتضمن طلب إضافة اسم عائلت

 أجمد عمر خالد( بحيث تضاف كلمة )اخلاروف( بعد كلمة )خالد( إىل اسم الطفل.

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، قرر املجلس ما ييل:

 إن حفظ النسب من مقاصد الرشيعة اإلسالمية، وهو من الرضوريات التي

بصيانتها واملحافية عليها؛ ألن النسب نعمة أنعمها اهلل تعاىل  أمرت الرشيعة اإلسالمية

ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ﴿عىل عباده، فقال اهلل تعاىل: 

 .[54: الفرقان] ﴾ېئ
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 وألجل املحافية عىل األنساب رشع اإلسالم الزواج وحرم كل ما يؤدي إىل

م الرشعية كاملرياث اختالط األنساب والزنا وغريه، ألن النسب يرتبط به بعض األحكا

 وحرمة املصاهرة.

ولذا حرم اإلسالم التبني بمعنى أن يدخل اإلنسان يف نسبه من ال يدخل رشًعا، 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ﴿صيانة لألنساب وحفيًا للحقوق قال اهلل تعاىل: 

ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ *ڑ کک ک  ک گ گ گ گ

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀۀہ ہ ہ ہ ھ 

 .[5-4: األحزاب] ﴾ھ  ھھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

وعليه، فال جيوز لألخ السائل أن يلحق هذا الولد بنسبه أو نسب عائلته، والذي 

 يكفل طفالً أو حيضنه ال يكون ابنه رشعًا، وال جيوز أن يلحقه بنسبه.

ثم إن هناك فرقًا بني حرمة الرضاعة وثبوت النسب، فالرضاعة تثبت احلرمة، 

نزلت آية املالعنة: )أيام امرأة  حني ملسو هيلع هللا ىلصولكن ال يثبت هبا النسب، وقد قال رسول اهلل 

أدخلت عىل قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف يشء، ولن يدخلها اهلل جنته، وأيام 

 رجل جحد ولده وهو ينير إليه احتجب اهلل منه، وفضحه عىل رءوس األولني واآلخرين(

 ي. قرواه أبو داود والبيه

 عليها يوم القيامة.فعد إدخال شخص يف قوم ليس منهم جريمة حياسب اهلل 

: )من ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 والناس أمجعني، وال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفًا وال عدال( متفق عليه.

والنصيحة لألخ السائل أن حيسن صحبة هذا اليتيم ورعايته وله األجر والثواب 



318 

: )أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  من اهلل تعاىل،

 وفرج بينهام( رواه البخاري. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 شيخ عبد الكريم اخلصاونة/عضوال
 

 د.حممـــد خـــري العيسـ/عضـــو 
 

ــاوي/ عضــو ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــدا / عضـــو  ـــد الـــر ن اب  د.عب
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

 د. عبــد النــا  أبــو البصل/عضــو 
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 6/2009( )128) قرار رقم

 يالتني املستخلص اجل

 من ع م اخلنزير وجلده أو من املواد الن سة ن س

 م23/7/2009 :املوافق ،هـ1/8/1430 :بتاريخ

احلمـد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

  ،وبعد

 جلسته الثالثة املنعقدةفقد اطلع جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف 

م عىل كتاب عطوفة مدير عام املؤسسة 23/7/2009هـ املوافق 1/8/1430بتاريخ 

 العامة للغذاء والدواء والذي جاء فيه:

 أرجو سامحتكم إبداء الرأي والفتوى يف استخدام بعض املستحرضات التي

 مادة اجليالتني حتتوي عىل الفيتامينات والتي تستخدم يف تصنيعها مواد خام حتتوي عىل

 ادة تغليف هلذهـن كمـر، ويستخدم اجليالتيـذات األصل احليواين املشتق من اخلنزي

الفيتامينات للمحافية عىل ثباهتا حني مزجها مع بقية مكونات هذه املستحرضات، علاًم 

 بأن هذه املستحرضات تستخدم كمكمل غذائي وليس كدواء.

 رأى املجلس ما ييل: وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي،
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إن اجليالتني املستخلص من عيم اخلنزير وجلده أو من املواد النجسة نجس، قال 

. [3: املائدة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  ڀ﴿اهلل تعاىل: 

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ﴿وقال تعاىل: 

 .[145: األنعام] ﴾ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے

ع من مشتقات اخلنزير أو احليوانات النجسة ال جيوز وعليه، فإن اجليالتني املصنو

استخدامه يف صناعة األدوية أو املكمالت الغذائية أو تغليفها لوجود ما يغني عنه يف 

احليوانات األخرى التي حيل أكلها كالبقر أو السمك أو اجلالتني النبايت، وال جيوز كذلك 

ر أو املواد النجسة إال ـاخلنزي ن مستخلص منـاستخدام األدوية املشتملة عىل جالتي

 للرضورة فقط، ويف حال عدم وجود بديل آخر له. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 نة/عضـوالشيخ عبد الكريم اخلصاو
 

 د.حممــــد خــــري العيسـ/عضــــو 
 

ــو ــاوي/ عض ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــدا / عضـــو  ـــر ن اب ـــد ال  د.عب
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

ــو البصل/عضــو  ــد النــا  أب  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 7/2009( )129) قرار رقم

 ية الرشعيةإعادة الن ر يف تقدير الد

 م23/7/2009 :هـ، املوافق1/8/1430 :بتاريخ

احلمـد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة

م نير يف تقدير الدية الرشعية يف ضوء 23/7/2009هـ املوافق 1/8/1430بتاريخ 

تغري قيمة اإلبل بالدينار األردين، حيث مىض عىل آخر تقدير للدية الرشعية ما يزيد عىل 

 واحد وعرشين عاًما، إذ كان آخر تقدير هلا من قبل جملس اإلفتاء يف اململكة األردنية

 م.23/6/1988هـ املوافق 9/11/1408اهلاشمية بتاريخ 

 سة والبحث ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:وبعد الدرا

 األصل أن مقدار الدية الرشعية مائة من اإلبل ختتلف أسناهنا وصفاهتا أوالً:

بحسب نوع القتل من حيث كونه عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل اخلطأ مائة من 

وعرشون  اإلبل خممسُة: عرشون بنت خماض، وعرشون بنت لبون، وعرشون ابن لبون،

 ه كوهنا عىل عاقلة القاتل وكوهناـحقة، وعرشون جذعة، وهي خمففة من ثالثة أوج

مقسطة عىل ثالث سنني، ومن ناحية أسنان اإلبل، ودية القتل العمد وشبه العمد مائة من 

 اإلبل، ثالثون حقة وثالثون جذعة، وأربعون خلفة ـ أي يف بطوهنا أوالدها ـ.
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ن ثالثة أوجه كوهنا حالَّة، وكوهنا يف مال القاتل، ومن ودية القتل العمد مغلية م

ناحية أسنان اإلبل، ودية القتل شبه العمد مغلية من وجه خمففة من وجهني، فهي مغلية 

 من ناحية أسنان اإلبل، وخمففة كوهنا عىل العاقلة ومقسطة عىل ثالث سنني.

إلبل ويدل عىل ذلك ما وما ورد من تقديرها بغري اإلبل إنام كان يراعى فيه قيمة ا

كان يقوم دية اخلطأ عىل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل » روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أهل القرى أربعامئة دينار أو عدهلا من الورق ويقومها عىل أثامن اإلبل إذا غلت رفع يف 

ما بني  ملسو هيلع هللا ىلصقيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت عىل عهد الرسول 

انية آالف درهم، قال: وقىض ـانامئة دينار أو عدهلا من الورق: ثمـنار إىل ثمأربعامئة دي

: عىل أهل البقر مائتي بقره، ومن كانت دية عقله يف الشاء فألفا شاة، وقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

: )العقل مرياث بني ورثة القتيل عىل قرابتهم فام فضل فللعصبة... ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 1ط2( طبعة مصطفى احللبي )ج4564األعضاء رقم )احلديث( سنن أيب داود باب دية 

 ( يف القسامة باب كم دية شبه العمد.43و 8/42( وسنن النسائي )ج4959ص

نيرًا إىل أن اإلبل غري متداولة يف األردن فإن املجلس رأى وجوب تقدير  :ثانياً 

ل بالسؤال أثامهنا بالعملة األردنية؛ ألهنا أسهل عىل الناس عند األداء، ويعرف ثمن اإلب

 عن أسعارها يف البالد اإلسالمية التي تكثر فيها.

كتب سامحة املفتي العام إىل رئيس جممع الفقه اإلسالمي يف السودان يسأله  ثالثاً:

عن أسعار اإلبل يف بالدهم، حيث قام األخري بتشكيل جلنة للسؤال عن أسعار اإلبل يف 

ن كتابه أن قيمة مائة من اإلبل مضافًا إليها السودان الشقيق وأعلمنا بأثامهنا، وتبني لنا م

أجور النقل حسب دية القتل اخلطأ تعادل عرشين ألف دينار أردين، وقيمة مائة من اإلبل 

حسب أوصاف اإلبل يف دية القتل العمد وشبه العمد مخسة وعرشون ألف دينار أردين 

عرشون ألف دينار  وعليه فإن املجلس يرى أن دية القتل اخلطأ بالدينار األردين هي

 أردين، ودية القتل العمد وشبه العمد هي مخسة وعرشون ألف دينار أردين.
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يؤكد املجلس عىل أن دية اخلطأ وشبه العمد تكون عىل عاقلة القاتل ودية  :اً رابع

 العمد تكون يف مال القاتل.

ن يؤكد املجلس عىل أنه ال جيوز اجلمع بني الدية والقصاص فإذا اقتص م خامساً:

 القاتل يف القتل العمد فال جتب الدية عليه.

ملستحق الدية واحدًا كان أو متعددًا أن يتنازل عن حصته من الدية فإن اهلل  :سادساً 

 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿تبارك وتعاىل قد حث املسلمني مجيعًا عىل العفو فقال: 

 هم نافذاً . وليس ألحد أن يتنازل عن حق القارصين وال يعترب تنازله عن حق[237: البقرة]

 عليهم.

 تقسم الدية عىل ورثة القتيل قسمة املرياث.  سابعاً:

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/عضو
 

ـــو  ـــري العيسـ/عض ـــد خ  د.حمم
 

 الشــيخ ســعيد احل ــاوي/ عضــو
 

 د.عبـــد الـــر ن ابـــدا / عضـــو 
 

 القــايض ســاري عطيــة/ عضــو
 

 د. عبد النـا  أبـو البصل/عضـو 
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 8/2009( )130) قرار رقم

 حكم إعداد آيات قرآنية مطبوعة 

 ل باملاء لغايات االستشفاءحت

 م23/7/2009 :هـ، املوافق1/8/1430 :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

  ،وبعد

 ةـه الثالثـفقد اطلع جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلست

م عىل كتاب عطوفة مدير عام 23/7/2009هـ املوافق 1/8/1430املنعقدة بتاريخ 

م والذي جاء 15/4/2009تاريخ  40/658دائرة املطبوعات والنرش رقم م ن/

 يأيت: فيه ما

أرجو التفضل بالعلم بأنه ورد إىل دائرة املطبوعات والنرش آيات قرآنية مطبوعة 

 حتل باملاء لغايات االستشفاء.

 ع وبيان الرأي.أرجو سامحتكم التكرم باإلطال

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى املجلس ما يأيت:

القرآن الكريم كالم اهلل، وهو املعجزة اخلالدة إىل يوم الدين، وقد جعل اهلل تعاىل 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ ھ ﴿فيه شفاء للمؤمنني، فقال تعاىل: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿[. وقال تعاىل: 82: اإلرساء] ﴾ۓ ے ے ۓ

 .[57: يونس] ﴾ژ    ژ ڑ   ڑ ک کڎ   ڎ ڈ ڈ 
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 ةـرف بالرقيـراءة عىل املريض وهو ما يعـوالعالج بالقرآن الكريم يكون بالق

وجيوز كذلك كتابة بعض اآليات من القرآن عىل ورق أو إناء وحلها باملاء  الرشعية،

: )عليكم بالشفاءين العسل والقرآن( قال ابن حجر: ملسو هيلع هللا ىلصليرشهبا املريض، قال رسول اهلل 

خرجه ابن ماجه واحلاكم مرفوعًا، وأخرجه ابن أيب شيبة واحلاكم موقوفًا، ورجاله أ

 [. 170/ 10رجال الصحيح. ]فتح الباري البن حجر: 

وأما طباعة املصحف كاماًل أو بعض أوراق منه ليكون وصفة جاهزة حتل باملاء 

، وإخراج له عن ليرشهبا املريض فال جتوز، إذ خيشى أن يكون فيه امتهان للقرآن العييم

، وقال [2: ]البقرة ﴾ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ﴿غايته األساسية، قال اهلل تعاىل: 

 .[1]الفرقان:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿تعاىل: 

وعليه، فال نويص بإجازة املصحف الذي قدم إىل دائرة املطبوعات والنرش ليكون 

 وصفة جاهزة للعالج. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 لس اإلفتاء رئيس جم

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبد الكـريم اخلصـاونة /عضـو
 

ـــو  ــــ /عض ـــري العيس ـــد خ  د.حمم
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي/ عضـــو
 

 د.عبـــد الـــر ن ابـــدا / عضـــو 
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو د.  ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  عب
 

 د. حممد اخلاليلةء: مقرر جملس اإلفتا
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 (9/2009( )131) قرار رقم

 بخصوص فحص العذرية

 م23/7/2009 :هـ، املوافق1/8/1430 :بتاريخ

احلمـد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

  ،وبعد

 ات اإلسالمية يف جلسته الثالثةـاء والبحوث والدراسـع جملس اإلفتفقد اطل

م عىل ما نسبته بعض الصحف 23/7/2009هـ املوافق 1/8/1430املنعقدة بتاريخ 

املحلية إىل مدير املركز الوطني للطب الرشعي ترصحيًا يتحدث فيه عن أعداد كبرية من 

 الفتيات يراجعن الطب الرشعي إلثبات عذريتهن.

سألنا مدير املركز الوطني للطب الرشعي عن ذلك بكتاب رسمي، فأجاب  وقد

 بأن ما نسب إليه غري دقيق، وأن الفحوص التي جتري إنام تكون بناء عىل طلب من

اجلهات القضائية عندما تكون لدهيا دعوى توجب ذلك، وحيتاج القايض ملعرفة احلقيقة، 

اطب من خطيبته هذا الفحص، فيطلب شهادة الطب الرشعي، ومل حيدث أن طلب خ

وبناًء عىل ما ذكره مدير املركز الوطني للطب الرشعي فان جملس اإلفتاء يرى جواز إجراء 

مثل هذا الفحص إذا طلبته اجلهات القضائية، وال يعترب ذلك قذفًا للمحصنات، ولكن 

 جيب أن تقوم به طبيبة خمتصة.
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ن كان مل حيدث كام أفاد مدير أما إجراء هذا الفحص بناء عىل طلب اخلاطب ـ وإ

ه حرام، فإن عورات الرجال ـه حرام وفعلـاملركز الوطني للطب الرشعي ـ فإن طلب

والنساء ال جيوز كشفها إال للرضورة أو احلاجة كام يف احلاالت التي ذكرها مدير 

 املركز الوطني للطب الرشعي.

ُتعامل فيه البنات ويؤكد املجلس أن جمتمعنا أرشف وأنيف وأغري وأنبل من أن 

واألخوات هذه املعاملة املهينة، وهن أعز وأكرم وأشد شكيمة من أن يقبلن هذا اإلذالل، 

ۆئ ۈئ   ۈئ ﴿ونحن نحذر من نرش ما ييسء إىل سمعة األمة ونذكر بقول اهلل تعاىل: 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ ىئ يئ   جب   حب   

 .[19: النور] ﴾خب

 جملس اإلفتـاء

 تاء رئيس جملس اإلف

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/عضو
 

 د.حممـــد خـــري العيسـ/عضـــو 
 

ــاوي/ عضــو ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــدا / عضـــو  ـــد الـــر ن اب  د.عب
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

  أبــو البصل/عضــود. عبــد النــا  
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 10/2009( )132) قرار رقم

 ( 16( واملادة )15بخصوص ما جاء يف املادة )

 «سيداو» من اتفاقية

 م23/7/2009 :هـ، املوافق1/8/1430 :بتاريخ

رشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أ

  .آله وصحبه أمجعني

  ،وبعد

( 15ما جاء يف املادة ) 23/7/2009ناق  جملس اإلفتاء يف جلسته املنعقدة يف 

 ( من اتفاقية سيداو والتي تدعو إىل املساواة املطلقة بني الرجال والنساء.16واملادة )

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ه تعاىل: ـول اللـم قـر املجلس الكريـوقد استذك

ۀ ہ ہہ ہ     ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ   ۀ 

 . ويود  [32: النساء] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ

 حرام ما حرمه اهلل تعاىل واهلل عز وجل ـحالل ما أحله اهلل، والـأن يبني للمسلمني أن ال

ت بني الرجال والنساء  هو الذي خلق الذكر واألنثى وهو أعلم بام خلق، ورشيعة اهلل سو 

ان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ـستوي فيه الرجال والنساء كاإليميا ـفيم
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 رعية.ـرعية وغري ذلك كثري يف كتب األحكام الشـضمن الضوابط الش

 مرأة قدمها فيه عىل الرجل، مثل حق احلضانة إذا حصلت ـوما تفوقت به ال

حقها يف برِّ األبناء  الفرقة بني الزوجني؛ ألهنا أقدر بفطرهتا عىل تربية األطفال، وكذا

 والبنات.

وما تفوق به الرجل قدم عىل املرأة فيه مثل القدرة عىل الكسب، ولذا كانت نفقة 

األرسة واجبة عليه، والقدرة عىل القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسالح واجباً 

 عليه إذا دعت احلاجة.

حرام، وال « سيداو» عاهدةوهلذا فإن كل ما خالف الرشيعة اإلسالمية مما جاء يف م

جيوز العمل به، مثل حرية الزوجة يف أن تسكن وتسافر كام تشاء؛ ألن هذا يلغي معنى 

األرسة التي حرصت عليه الرشيعة اإلسالمية، ومثل زواج املسلمة من غري املسلم فهذا 

 مناقض ملا هو معلوم من الدين بالرضورة.

يف موقفها اإلسالمي املرشف يف رد واملجلس يؤكد تقديره لدائرة قايض القضاة 

وحرصها عىل األرسة « سيداو» كل ما خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية مما ورد يف اتفاقية

 وما يتعلق بشؤوهنا. 

حة ـويأمل من جملس األمة أن يرد مثل هذه الترشيعات التي تعد خمالفة رصي

 لرشيعة اهلل تبارك وتعاىل.

أن ال ينصاع ملا خيالف رشع اهلل، قال تعاىل:  وجيب عىل كل مسلم يف خاصة نفسه

 .[40: يوسف] ﴾ڈ    ڈ   ژ ژڑ  ڑ ک ک ک       ک﴿



330 

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة الدكتور أ د هليل
 

 عضـوالشيخ عبد الكريم اخلصاونة /
 

ــــ /عضـــو  ـــري العيس ـــد خ  د.حمم
 

ــو ــاوي/ عض ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــو  ـــدا / عض ـــر ن اب ـــد ال  د.عب
 

ـــة/ عضـــو ـــايض ســـاري عطي  الق
 

ــو البصل/عضــو  ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو
 

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 11/2009( )133) قرار رقم

 االجتًمعيحكم اال َتاك يف الضًمن 

 م23/7/2009 :هـ، املوافق1/8/1430 :بتاريخ

احلمـد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  .آله وصحبه أمجعني

  ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة  

قد ناق  احلكم الرشعي يف االشرتاك  م23/7/2009هـ املوافق 1/8/1430بتاريخ 

 يف الضامن االجتامعي االختياري.

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى املجلس ما يأيت: 

عرض عىل جملس اإلفتاء حكم االشرتاك يف الضامن االجتامعي عندما وضع  

هذا الضامن  القانون اخلاص هبذا الضامن، وقد أفتى املجلس يف حينه بجواز االشرتاك يف

 بناء عىل االعتبارات اآلتية:

صندوق الضامن االجتامعي هو جزء من بيت مال املسلمني )املال العام( وبذل ـ 1

املال هلذا الصندوق هو تربع ومشاركة يف إثراء بيت املال الذي يعود بالنفع عىل مجيع 

 املسلمني.

 الذي تقدمت به جيب رشعًا عىل بيت املال أن ينفق عىل املواطن الفقري ـ 2

السن  وال يستطيع اإلنفاق عىل نفسه، واستذكر املجلس هنا ما قاله عمر بن اخلطاب 

ريض اهلل عنه عندما رأى ذميًا )مواطنًا غري مسلم( يتكفف الناس فقال: ما أنصفناك 

 وأمر له بنفقة من بيت املال. ،أخذنا منك اجلزية شابًا وضيعناك شيخاً 
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، فقد نيرًا إىل أن بيت اـ 3 ملال اليوم ال يستطيع إعالة كل فقري تقدمت به السن 

وضع قانون الضامن االجتامعي، والذي يعني أن ينفق عىل الفقري املتقدم بالسن  إن كان 

قد تربع للصندوق يف شبابه، فاملواطن عندما يدفع للصندوق إنام يتوصل بذلك إىل حقه 

 املرشوع.

ني له راتب من الصندوق: فإن كان فقريًا جاز إذا بلغ املواطن سن  التقاعد، وعُ ـ 4

 له إنفاقه عىل نفسه، وإن كان غنيًا عنه فليتصدق به عىل املحتاجني.

يؤكد املجلس عىل ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء املذكور أعاله والذي  ـ5

 صدر عندما وضع قانون الضامن االجتامعي.

ختياري يف صندوق الضامن وبناء عىل ذلك؛ ال مانع رشعًا من االشرتاك اال 

 االجتامعي وفق االعتبارات السابقة. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء سًمحة
 

 الدكتور أ د هليل
 

 الشيخ عبد الكـريم اخلصاونة/عضـو
 

ــــد   ــــري العيسـ/عضــــود.حمم  خ
 

ــو ــاوي/ عض ــعيد احل  ــيخ س  الش
 

ـــو  ـــدا / عض ـــر ن اب ـــد ال  د.عب
 

ـــة/ عضـــو ـــايض ســـاري عطي  الق
 

ــو البصل/عضــو  ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 14/2009( )134) قرار رقم

 حكم السعي الثاي للمتمتع باحلج

 م.17/12/2009 :هـ، املوافق30/12/1430 بتاريخ:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  آله وصحبه أمجعني.

  ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته اخلامسة املنعقدة 

ىل سؤال يتعلق قد اطلع ع م17/12/2009هـ املوافق 30/12/1430بتاريخ 

 باحلكم الرشعي يف السعي الثاين للمتمتع باحلج بعد طواف اإلفاضة.

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى املجلس ما يأيت: 

 بالعمرة أوال، فيأيت بجميع أركاهنا احلاج رماألصل يف حج التمتع أن حُي 

عد ذلك باحلج، ويأيت ثم يتحلل، وحيرم ب أو تقصري، ، من طواف وسعي وحلقوواجباهتا

 مستقلةٌ  من العمرة واحلج عبادةٌ  ا، فكٌل من طواف وسعي وغريمه وواجباته بجميع أركانه

ال ف ،[196: البقرة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ال تغني واحدة عن األخرى، قال اهلل تعاىل: 

، إذ ال بد من سعي للعمرة عن سعي احلج يكون السعي الذي أتى به يف عمرته مغنياً 

 وسعي للحج.

هذا ما استقرت عليه مذاهب أهل السنة األربعة، احلنفية واملالكية والشافعية،  

وعليه الفتوى يف احلرمني الرشيفني، وذلك ملِا ثبت من فعل  ،وهو املشهور عند احلنابلة



334 

اْجَعُلوا ): ملسو هيلع هللا ىلص، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصحجوا متمتعني عىل عهد النبي  نالصحابة الذي

َفا واملْرَوِة، واْلبَيِْت وبْدَي، فُطْفنَا بالَّ َمْن َقلََّد اهْلَ إْمَرًة احْلَجِّ عُ ْهاَلَلُكْم بإ َتيْنَا النَِّساَء، أالصَّ

ِوَيِة أَلبِْسنَا الثِّيَاَب، ُثمَّ و ْ ، فأَمَرَنا َعِشيََّة الرتَّ َذا َفَرْغنَا ِمْن املنَاِسِك ِجئْنَا فُطْفنَا إْن هُنِلَّ باحْلَجِّ

فَ  نَا وَعَليْنَا اهلَ اا وباْلبَيِْت وبالصَّ ی ی جئ ﴿َتَعاىَل:  اهللَكاَم َقاَل ( ْدُي ملْرَوِة، َفَقْد َتمَّ َحجُّ

 رواه البخاري يف صحيحه معلقاً  ﴾حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب  ىب يب جت  حتخت

 بصيغة اجلزم، ورواه البيهقي بسند صحيح. 

 اءـوجرى به العمل لدى فقه ،ةـة الصحيحـما ثبت يف السن اعـإتبوالواجب 

سلمني، ففي ذلك احتياط للدين، واحتياط حلج املسلمني الذين أنفقوا الغايل والنفيس امل

فال داعي للمخاطرة بحجهم، وخمالفة أئمة اإلسالم  يف سبيل الوصول إىل تلك املشاعر

 . غريهماملتبعني إىل قول 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 حة الدكتور نو  عا سلًمن القضاةسًم/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 د. حييـــــــ البطوش/عضــــــو
 

 د.حممـــد خـــري العيسـ/عضـــو 
 

 الشيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــو  ــدا / عض ــر ن اب ــد ال  د.عب
 

ــة/ عضــو ــاري عطي ــايض س  الق
 

 د. عبد النا  أبـو البصل/عضـو 
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو

 د. حممد اخلاليلة: عضو ومقرر جملس اإلفتاء
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 ( 15/2009( )135) قرار رقم

 رشوط اجلمع بني الصالتني بعذر املطر

 م.17/12/2009هـ، املوافق: 30/12/1430 بتاريخ:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

  آله وصحبه أمجعني.

  ،وبعد 

لس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته اخلامسة املنعقدة فإن جم

قد أطلع عىل السؤال املتعلق  م17/12/2009هـ املوافق 30/12/1430بتاريخ 

 باجلمع بني الصالتني بعذر املطر.

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى املجلس ما يأيت: 

والعشاء مجع تقديم بعذر املطر رخصة يف اجلمع بني اليهر والعرص وبني املغرب 

 َصىلَّ ا قال: )ـن حديث ابن عباس ريض اهلل عنهمـرشيعتنا، ثبتت يف السنة النبوية م

رواه  (َسَفرٍ  اَل و َخْوٍف  َغرْيِ  يف مَجِيًعا اْلِعَشاءَ و ْغِرَب وامل مَجِيًعا اْلَعرْصَ و اليُّْهرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسوُل 

( ثم قال: أرى ذلك كان يف مطر. 480)رقم/« وطأامل» (، ورواه مالك يف705مسلم )

 (.1/94)« األم» ومثله قال الشافعي يف

كام ثبت اجلمع بني الصالتني بعذر املطر عن ابن عباس وابن عمر ريض اهلل عنهم 

 من الصحابة، وهو قول مجهور العلامء من أهل السنة من املالكية والشافعية واحلنابلة.
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 جلمع يف كتبهم، وحمصلها أربعة:وقد ذكر الفقهاء رشوط ا

نية اجلمع خالل الصالة األوىل، وعند بداية الصالة الثانية، فإن فاته أن ينوي ـ 1

 خالل الصالة األوىل فله أن ينوي عند بداية الصالة الثانية.
 نزول املطر يف أول الصالتني.ـ 2
 مع وجوده.أن يكون املطر مما يبل الثياب، بمعنى يشق الذهاب إىل املسجد ـ 3
 أن تكون الصالة مجاعة يف املسجد.ـ 4

وجيوز اجلمع بني املغرب والعشاء خاصة بسبب اليلمة مع الطني وبسبب الثلج  

 والصقيع والريح الشديدة الباردة. 

فإذا انتفت هذه الرشوط أو انتفى واحد منها مل جيز اجلمع، ألن الرخصة إذا مل 

وجب العود إىل العزيمة ألهنا األصل وهي يتحقق موجبها، أو وقع الشك يف حتققه 

 ﴾ڻ   ۀ    ۀ ہ ہ ہ           ہ﴿الصالة عىل وقتها، قال اهلل تعاىل: 

 . [103: النساء]

واإلمام الراتب هو الذي له َحقُّ اجلزم بانطباق رشوط اجلمع من عدمها، وليس 

اجلمع، أم ألحد من املصلني االعرتاض عليه يف املسجد، سواء أكان اعرتاضًا لطلب 

 : )إنام جعل اإلمام ليؤتم به( رواه البخاري ومسلم.ملسو هيلع هللا ىلصلرتكه؛ فقد قال رسول اهلل 

 ومن رأى غري ما يراه اإلمام فليبحث معه املوضوع بلطف عىل وجه التناصح.

واملأمول من أصحاب الفضيلة األئمة أن يقدموا رضا اهلل تعاىل عىل رضا املصلني، 

اس ورغباهتم، يف اجلمع وعدمه، فهم مسؤولون عن ذلك وأن ال ينجروا وراء أهواء الن

: )اإلمام ضامن( رواه أبو داود والرتمذي. فال ملسو هيلع هللا ىلصبني يدي اهلل تعاىل قال رسول اهلل 

يتناىف مع النصوص، ومع أقوال  تساهالً  ايشددوا عىل الناس بعدم اجلمع، وال يتساهلو
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بد من أداء كل صالة عىل وقتها األئمة يف اجلمع، فحيثام حتققت الرشوط مجعوا وإال فال 

 فذلك هو األحوط واألبرأ للذمة.  املحدد رشعاً 

  داعني اهلل تعاىل هلم بالسداد والتوفيق.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 سًمحة الدكتور نو  عا سلًمن القضاة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

ـــــــ  ــــــود. حيي  البطوش/عض
 

ـــو  ـــري العيسـ/عض ـــد خ  د.حمم
 

 الشــيخ ســعيد احل ــاوي/ عضــو
 

 د.عبـــد الـــر ن ابـــدا / عضـــو 
 

 القــايض ســاري عطيــة/ عضــو
 

 د. عبد النـا  أبـو البصل/عضـو 
 

 د. حممد عقلة اإلبراهيم/ عضو
 

 د. حممد اخلاليلة: عضو ومقرر جملس اإلفتاء
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 من قرارات جملس اإلفتاء

 اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالميةجملس اجتًمع 

 م11/3/2010 - هـ25/3/1431 بتاريخ:

 (1/2010( )136قرار رقم )أوالً: 

 حكم تناول املنشطات الرياضية

 .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

 ،وبعد

سته األوىل، املنعقدة فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية، يف جل

، قد اطلع عىل السؤال املتعلق (م11/3/2010)املوافق  (هـ25/3/1431)بتاريخ 

 .باحلكم الرشعي يف تناول املنشطات الرياضية

 رأى املجلس ما ييل: ؛البحث وتداول الرأيالدراسة ووبعد 

تؤكد النصوص العامة يف الرشيعة اإلسالمية عىل حفظ الرضوريات اخلمس: 

 والنفس واملال والعقل والنسل، وبذلك يكون حكم استعامل املنشطات البدنية الدين

 لألدلة اآلتية:  التي يستخدمها الرياضيون حمرماً 

املعنى األسمى للرياضة هو تقويم اجلسم، ودفع الرضر عن النفس والبدن،  أوالً:

فهي جائزة، حتى لو كانت الرياضة للرتفيه عن النفس ووإظهار جوانب القوة والنشاط، 
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د سابق زوجته عائشة ـق ملسو هيلع هللا ىلصد ثبت أن النبي ـبرشط االنضباط بضوابط الرشع، وق

  لخ.إ ريض اهلل عنها، وصارع ركانة، وسابق عىل اخليل واإلبل...

نجد أهنا ال حتقق ؛ عند النير إىل املصالح واملآالت يف استخدام املنشطات ثانياً:

تؤدي إىل رضر حمض يؤثر عىل اجلسم  لإلنسان املتعاطي أي نفع عىل اإلطالق، بل

والعقل، واألصل يف اجلسم أن يكون قويًا ونشيطا يف حالته االعتيادية الطبيعية، وعندما 

تدخله هذه املواد فإهنا تقلب املنافع إىل مضار، وبالتايل يتعارض استخدام تلك املنشطات 

 رضر. مع القواعد العامة يف الرشيعة اإلسالمية التي تنص عىل دفع ال

إن من قواعد الرشع أن ما ثبت رضره ثبتت حرمته، وقد ثبت رضر هذه  ثالثاً:

، فالنصوص الرشعية من القرآن والسنة النبوية املنشطات طبيًا فثبتت حرمتها رشعاً 

الرشيفة جاءت رصحية بتحريم بعض املواد املرضة عىل اجلسم والدين واملجتمع كاخلمر، 

احلرمة فيها باعتبار النير إىل املآالت السلبية الناجتة عن  والبعض اآلخر من املواد جاءت

 االستخدام.

املنشطات الرياضية اعتداء عىل الفطرة الربانية التي فطر اهلل الناس عليها،  رابعاً:

 وفيها تدمري لصحة اإلنسان، وتغيري لطبيعة اجلسد، قال اهلل تعاىل عىل لسان إبليس:

 :النساء] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ﴿

 إىل تغيري صورة اإلنسان.  يؤدي ترصف كل هو اهلل خلق وتغيري ،[119

منة املز األمراض من كثري إن استخدام املنشطات الرياضية يؤدي إىل خامساً:

واملستعصية والقاتلة، بل قد يؤدي استخدام املنشطات يف بعض األحيان إىل املوت، واهلل 

ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ﴿: ىلعز وجل هنى اإلنسان أن يقتل نفسه حيث قال تعا

 . [195 :البقرة]﴾ ۀ ہ ہ     ہ  َوَلا﴿وقال تعاىل:  ،[29 :النساء] ﴾ڇ ڇ

 إن استخدام املنشطات الرياضية يورث الكذب والغ ، ويقلب احلقائق، سادساً:
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وهو يف احلقيقة غري ذلك، وهذا غ  وقلب  اً وجيعل جسم الريايض ييهر نشيًطا وقوي  

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿أمرنا بالصدق حيث قال: للحقائق، واهلل تعاىل 

، وقال [رواه مسلم]: )من غشنا فليس منا( ملسو هيلع هللا ىلص، وقال [119 :التوبة] ﴾ڃ  ڃ

 .[بصيغة اجلزم معلقاً البخاري ]رواه : )اخلديعة يف النار( ملسو هيلع هللا ىلص

هذا احلكم الرشعي توافقه التنييامت والقوانني الدولية التي متنع استخدام  :سابعاً 

 هذه املنشطات.

 تعاىل أعلم.واهلل 

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 د. أ د هليلأ. سًمحة 
 

 

ـــــــــ البطوش/عضــــــــو  د. حيي
 

ـــو  ــــ /عض ـــري العيس ـــد خ  د.حمم
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي/ عضـــو
 

 د.عبـــد الـــر ن ابـــدا / عضـــو  
 

ـــا ـــايض س ـــوالق ـــة/ عض  ري عطي
 

 د. عبــد النــا  أبــو البصل/عضــوأ.   
 

ــراهيم/ عضــوأ.  ــة اإلب ــد عقل  د. حمم
 

ـــــة/ عضـــــوأ.     د. حممـــــد الغرايب
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 (2/2010( )137قرار رقم ) :ثانياً 

 حكم الصالة عَل الكرايس يف املساجد

  .ني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبهاحلمد هلل رب العامل

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته األوىل املنعقدة 

 قد اطلع عىل السؤال اآليت: (م11/3/2010)، املوافق (هـ25/3/1431)بتاريخ 

 ن مضايقةوما يرتتب عىل ذلك م ،ما حكم الصالة عىل الكرايس يف املساجد

 املصلني إىل جانب الكرايس؟

 رأى املجلس ما ييل:؛ وبعد الدراسة والبحث وتداول الرأي

 الصالة ركن من أركان اإلسالم التي أمر اهلل تعاىل باملحافية عليها، قال تعاىل:

 . [238 :البقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ﴿

ورشوطها، ومن ومن املحافية عىل الصالة أن يأيت هبا املسلم بجميع أركاهنا 

أركاهنا القيام والركوع والسجود، وقد اتفق العلامء عىل أن القيام للقادر عليه يف صالة 

الفريضة ركن من أركان الصالة، ال تصح الصالة إال به، فمن صىل الفريضة جالسًا وهو 

 قادر عىل القيام فصالته باطلة.

ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿: هسبحانفقال  ،إال أن اهلل تعاىل قد رفع احلرج عن العباد
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ہہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېې ې 

، [78 :احلج] ﴾ى ى ائ    ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ    ۆئ  ۆئ

 ﴾ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ﴿قال تعاىل:  .باالستطاعة وجعل التكليف بالعبادة معلقاً 

: )كانت يب ، ويف احلديث الرشيف عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه قال[286 :البقرة]

قائاًم، فإن مل تستطيع فقاعدًا، فإن مل تستطع فعىل  ، فقال: صلِّ ملسو هيلع هللا ىلصبواسري، فسألت النبي 

 .[رواه البخاري]جنبك( 

مما سبق يتبني أن الرضورات تبيح املحيورات، والرضورة تقدر بقدرها حسب 

ريه، فمن استطاع القيام يف الصالة ال جيوز له اجللوس عىل الكريس أو عىل غ؛ األصول

 .وهكذا يف بقية أركان الصالة

ومن كان معذورًا يف ترك القيام وجلس عىل الكريس فال يبيح له عذره هذا ترك 

 الركوع والسجود، بل جيلس عىل الكريس، ويأيت بالركوع والسجود عىل هيئتهام. 

ومن كان عاجزًا عن الركوع والسجود فال يبيح له عذره هذا ترك القيام واجللوس 

 ريس، بل وجب عليه أن يقف، ثم جيلس عىل الكريس حال الركوع والسجود.عىل الك

فام استطاع املصيل فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله جلس عىل الكريس 

: )وإذا أمرتكم بأمر ملسو هيلع هللا ىلصوأومأ برأسه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ لقول النبي 

 سقط باملعسور كام يقرره الفقهاء.، وامليسور ال ي[رواه البخاري]فأتوا منه ما استطعتم( 

والعذر الذي جييز للمريض أن يصيل قاعدًا هو أن خياف املريض مشقة شديدة، أو 

 زيادة املرض، أو تباطؤ برئه. 
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قال أصحابنا: وال يشرتط يف العجز أن ال يتأتى القيام، وال » قال اإلمام النووي:

خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو  فإذا؛ يكفي أدنى مشقة، بل املعترب املشقة الياهرة

 «نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صىل قاعدًا وال إعادة

 [.(4/310املجموع )]

 واملعترب يف عدم االستطاعة عند الشافعية هو املشقة أو خوف» :وقال الشوكاين

 نيل األوطار]« مهورفإنه ال يبيح ذلك عند اجل ؛ال جمرد التأمل ،زيادة املرض أو اهلالك

(5/202).] 

 .ذهب اخلشوعوذهب البعض إىل أن املراد بالعجز هو أن يلحق املصيل مشقة تُ 

ذهب الذي أراه يف ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تُ » :اجلويني قال إمام احلرمني

  [.(4/310) املجموع]« خشوعه

 اخللفية حماذية وإذا اضطر املصيل للصالة عىل الكريس فليجعل أرجل الكريس

للصف، مع العلم أن وجود الكرايس مما مل يعهده املسلمون يف مساجدهم قدياًم، أما وقد 

وجدت فتقيد باحلاجة، وينبغي أن ال تكون الكرايس يف وسط الصفوف حتى ال تؤذي 

من خلفها من املصلني، واألوىل أن تكون إما يف طرف الصف أو يف الصفوف اخللفية يف 

 . آخر املسجد

قتداء علاًم بان اال ،وحبذا لو كانت الكرايس يف آخر املسجد كي ال تؤذي املصلني

يف هذه احلالة صحيح وإن كان بينه وبني آخر صف من املصلني فراغ؛ ألنه ما يزال يف 

وقد نص الفقهاء عىل أن القدوة صحيحة ما دام املقتدي يف املسجد وهو عامل  ،املسجد

 بحركات وانتقاالت اإلمام.

 واهلل تعاىل أعلم. 
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 د. أ د هليلأ. سًمحة 
 

 

ــــــــو ـــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د.حممـــد خـــري العيســــ /عضـــو 
 

 الشـــيخ ســـعيد احل ـــاوي/ عضـــو
 

 د.عبــــد الــــر ن ابــــدا / عضــــو  
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

ــو البصل/عضــوأ.    ــا  أب ــد الن  د. عب
 

ــوأ.  ــراهيم/ عض ــة اإلب ــد عقل  د. حمم
 

ـــــوأ.    ـــــة/ عض ـــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 (3/2010( )138قرار رقم )ثالثًا: 

 حكم بطاقات التخفيض

  .والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه حلمد هلل رب العاملني،ا

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته املنعقدة بتاريخ

قد اطلع عىل السؤال املتعلق بحكم رشاء  (م8/4/2010)املوافق  (هـ23/4/1431)

)املوالت(؛  واستخدام البطاقات التي تصدرها بعض حمالت السوبر ماركت الكربى

حيث يتم بيعها للمشرتي بمبلغ رمزي، وتسجل له نقاط عند كل عملية رشاء، وبعد أن 

 تصل النقاط إىل عدد معني يتم منح املشرتي جائزة أو خصاًم تشجيعيًا. 

 قرر املجلس ما ييل: ؛داول الرأيتوبعد الدراسة والبحث و

بغرض تشجيع زبائنها  ـ (املوالت)حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها املتاجر 

 فيه تفصيل:ـ  عىل الرشاء وكسب اجلوائز

 ا املتجر أو الرشكةـإذا كانت البطاقاُت جمانيًة، غري مدفوعة الثمن، يمنحه ـ1

فال بأس وال حرج  ؛للزبون ليدخل يف سحب عىل اجلوائز أو ليمنح بعض اخلصومات

بمنح  ر للمشرتي، أو وعداً بتخفيض األسعار من قبل املتج فيها، وهي بذلك تعترب وعداً 

 د املتجر يف أسعار السلعـاجلوائز، والوعد باخلري جائز ال حرج فيه، برشط أن ال يزي

 ن عنها يف تلك البطاقات.ليحتال عىل اخلصومات املعلَ 
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أما إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، يشرتهيا الزبون بمبلغ معني من املال،  ـ2

 قدر تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، أو كانت مما عىل وكان هذا املبلغ زائداً 

فال شك يف حرمة هذا النوع من البطاقات، لدخول حمذور  ؛تستخرج باشرتاك سنوي

ن الزبون يدخل أامليرس فيها؛ ألن املتجر يسرتبح بسبب بيع مثل هذه البطاقات، يف حني 

البطاقة، وقد ال يكسب  يف مقامرة، قد يكسب اجلوائز واخلصومات التي متنحها له هذه

لعدم وصوله إىل النقاط املطلوب جتميعها للحصول عىل مزايا تلك البطاقة، أو لعدم  شيئاً 

رشائه من ذلك املتجر املعني، وهذا االحتامل الذي يعتمد عىل احلظ هو امليرس املحرم، 

 وهو الغرر الذي جاءت الرشيعة بتحريمه يف عقود املعاوضات.

لبطاقات مدفوعة الثمن، يشرتهيا الزبون بمبلغ من املال، غري أن أما إذا كانت اـ 3

هذا املبلغ الذي يدفعه إنام هو لتغطية تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، من غري زيادة 

فهذا حمل شبهة ونير، واألورع واألحوط االبتعاد عن  ؛يربحها املتجر ببيع هذه البطاقات

  مجيع الشبهات.

ي جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، رقم: وعىل هذا استقر رأ

 ( حيث جاء فيه: 2/18( )103)

عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض املذكورة أو رشائها إذا كانت مقابل  أوالً:

 ثمن مقطوع أو اشرتاك سنوي؛ ملا فيها من الغرر؛ فإن مشرتي البطاقة يدفع ماالً وال

بل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم حمتمل، وقد هنى يعرف ما سيحصل عليه مقا

 عن بيع الغرر كام يف احلديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر باملجان من غري مقابل، فإن إصدارها  ثانياً:

 ألنه من باب الوعد بالتربع أو اهلبة.  ؛وقبوهلا جائز رشعاً 

 .أعلم واهلل تعاىل
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 د. أ د هليلأ. سًمحة 
 

 

ــــــــو ـــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د.حممـــد خـــري العيســــ /عضـــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

 د.عبــــد الــــر ن ابــــدا / عضــــو  
 

 ســـاري عطيـــة/ عضـــوالقـــايض 
 

ــو البصل/عضــوأ.    ــا  أب ــد الن  د. عب
 

ــوأ.  ــراهيم/ عض ــة اإلب ــد عقل  د. حمم
 

ـــــوأ.    ـــــة/ عض ـــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 4/2010( )139) قرار رقم

 حكم الترصف باألرض املوقوفة للدفن

  م(8/4/2010) :املوافقهـ(، 23/4/1431) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 آله وصحبه أمجعني. 

  ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة

تعلق املقد اطلع عىل السؤال ( م8/4/2010هـ(، املوافق )23/4/1431بتاريخ )

 برغبة وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية باستبدال قطعة أرض موقوفة

 للدفن بقطعة أرض أخرى.

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما ييل:

 عمر ابن حديث ذلك عىل دل ورث،يُ  وال وهبيُ  وال باعيُ  ال الوقف أن األصل

 ،َخيرَْبَ ب ْرًضاأ َصاَب أ: )بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن عمر فيه الذيو ،امعنه اهلل ريض

ْ  َخيرَْبَ ب ْرًضاأ َصبُْت أ ينِّ إ !اهلل َرُسوَل  َيا :َفَقاَل  فِيَها َيْستَْأِمُرهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َتىأف  َقطُّ  َمااًل  ُأِصْب  مَل

ْقَت وَ  ْصَلَهاأ َحبَْسَت  ِشئَْت  نْ إ :َقاَل  ؟بِهِ  َتْأُمرُ  اَم ف ،ِمنْهُ  ِعنِْدي ْنَفَس أ َق ف :َقاَل  .هِبَا َتَصدَّ  تََصدَّ

 ( رواه البخاري ومسلم. ُيوَرُث  وال ،ُيوَهُب  وال ،ُيبَاعُ  ال نَّهُ أ ُعَمرُ  هِبَا

 فإهنا ؛أو أي شخص آخر أرضًا للدفن البلدية أو وعىل ذلك فإذا وقفت الدولة
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 كذل إىل انضم وإذا ؛ ألن رشط الواقف معترب يف الوقف،ذلك بمجرد وقفاً  تكون

 .مقربة وقفيتها تأكدتفقد  مقربة استعامهلا

وبام أن هذه املقربة تم الدفن فيها فعالً، فالذي يراه املجلس هو عدم جواز استبدال 

أرض املقربة، خاصة وأنه قد دفن فيها بالفعل؛ ألن األرض إذا وقفت للدفن جيب أن 

يها خُيرجها عن الغاية تبقى مقصورة هلذه الغاية إىل قيام الساعة، وال جيوز أي ترصف ف

 التي ُوقفت ألجلها.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ــــــــو ـــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د.حممـــد خـــري العيســــ /عضـــو 
 

  ـاوي/ عضـوسًمحة الشيخ سعيد احل
 

 د.عبــــد الــــر ن ابــــدا / عضــــو  
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

 د. عبــد النــا  أبــو البصل/عضــو  
 

 د. حممـــد عقلـــة اإلبـــراهيم/ عضـــو
 

ــــــة/ عضــــــو    د. حممــــــد الغرايب
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 5/2010( )140) قرار رقم

 ن املال حكم استيفاء مبلغ م

 مقابل فحوص التأكد من صالحية الدم

 (م22/4/2010) :املوافق ،هـ(7/5/1431) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 آله وصحبه أمجعني. 

  ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الرابعة املنعقدة

 قد اطلع عىل السؤال املتعلق( م22/4/2010هـ(، املوافق )7/5/1431بتاريخ )

بحكم قرار وزارة الصحة باستيفاء مبلغ مخسة عرش دينارًا لقاء كل وحدة دم، وبعد أن 

اطلع املجلس عىل كتاب معايل وزير الصحة الذي يبني فيه أن عزم الوزارة عىل أخذ أجرة 

 مقابل الفحوص التي جترهيا الوزارة للتأكد من صالحية عىل نقل وحدات الدم إنام هو يف

 الدم للنقل، وليس ثمنًا لنفس الدم.

  وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما ييل:

بام أن املبلغ املطلوب هو يف مقابل الفحوص التي جترهيا الوزارة عىل الدم للتأكد 

سارية فيه، وليس ثمنًا للدم؛ فإنه جيوز من صالحيته، وعدم وجود أي من األمراض ال

   رشعًا استيفاء هذا املبلغ.

 واهلل تعاىل أعلم.



351 

 جملس اإلفتـاء

  رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ــــــــو ـــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 /عضـــــود.حممـــــد خـــــري العيسـ 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

 د.عبــــد الــــر ن ابــــدا / عضــــو  
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

 د. عبــد النــا  أبــو البصل/عضــو  
 

 د. حممـــد عقلـــة اإلبـــراهيم/ عضـــو
 

ــــــة/ عضــــــو    د. حممــــــد الغرايب
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 6/2010( )141) قرار رقم

 حكم االستثًمر يف منطقة البحر املي 

 (م22/4/2010) :املوافق ،هـ(7/5/1431) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 آله وصحبه أمجعني. 

  ،وبعد

ة فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الرابعة املنعقد

املوجهة من قد اطلع عىل األسئلة ( م22/4/2010هـ( املوافق )7/5/1431بتاريخ )

قبل رشكة تراث لتطوير املشاريع السياحية، والتي تتعلق بحكم السباحة والتنزه يف منطقة 

البحر امليت، وحكم استثامر منطقة البحر امليت لبناء فنادق ال تقدم اخلمور، وال حتتوي 

 عىل املحرمات.

 الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما ييل: وبعد

يرى املجلس أنه ال مانع من استثامر منطقة البحر امليت يف بناء الفنادق ما دام أهنا 

ال حتتوي عىل املحرمات من بيع للخمور أو حلم اخلنزير، وال حتتوي عىل مسابح خمتلطة، 

بحر امليت؛ إذ األصل يف األشياء وال يوجد دليل يمنع السباحة والتنزه يف منطقة ال

 اإلباحة، وال يثبت التحريم إال بدليل. 

 واهلل تعاىل أعلم. 
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 جملس اإلفتـاء

  رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 عيسـ/عضـــــود.حممـــــد خـــــري ال 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
 

 



354 

 ( 7/2010( )142) قرار رقم

 حكم دفع الزكاة لتدريس الطلبة األيتام يف اجلامعات

 (م22/4/2010) :املوافق ،هـ(7/5/1431) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 آله وصحبه أمجعني. 

 ،وبعد

 ه الرابعة املنعقدةفإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلست

املوجهة من قد اطلع عىل األسئلة ( م22/4/2010هـ( املوافق )7/5/1431بتاريخ )

قبل مجعية صندوق األمان ملستقبل األيتام، والتي تتعلق بحكم دفع الزكاة الواجبة 

 والصدقات املستحبة لصندوق األمان ملستقبل األيتام، الذي يعمل عىل دعم الطلبة

يف اجلامعات األردنية يف خمتلف أنحاء اململكة، وهل تعد هذه الصدقات  األيتام للدراسة

 من قبيل الصدقة اجلارية.

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما ييل:

ڻ ڻ  ﴿إن مصارف الزكاة حمددة بنص القرآن الكريم، قال اهلل تعاىل: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

فيجوز ، [60: وبةالت] ﴾ھ ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ

 مسلمني وفقراء. اأن يعطى األيتام الفقراء من الزكاة الواجبة إذا كانو
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ا من كان له مال أو كسب يليق به فهذا ال جيوز إعطاؤه من الزكاة، وذلك لقول  أم 

ُهمْ أفَ حني بعث معاذًا إىل اليمن، وفيه: ) ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    َصَدَقةً  َعَليِْهمْ  َرَض ـفَ  َقدْ  اهلل نَّ أ ْخرِبْ

دُّ ف ْغنِيَائِِهمْ أ ِمنْ  ُتْؤَخذُ  متفق عليه، فدل  احلديث عىل أن  الزكاة ترد عىل ( ُفَقَرائِِهمْ  َعىَل  رُتَ

 فقراء املسلمني.

ا الصدقات الطوعية غري الواجبة فيجوز إعطاؤها للفقراء وغريهم.  وأم 

ا كوهنا من الصدقة اجلارية فقد محل العلامء الصدقة اجلارية عىل الوق ف، وكل وأم 

ما يدوم نفعه، ونسأل اهلل تعاىل أن يكون التعليم للطلبة املحتاجني من باب الصدقة 

 اجلارية التي يدوم نفعها لألمة. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 د هليلسًمحة د. أ 
 

 

ــــــــــ البطوش/عضـــــــــو  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــد النـــا  أب  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: لس اإلفتاءمقرر جم
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 ( 8/2010( )143) قرار رقم

 حكم العموالت التي يتقاضاها الوسطاء يف  سل األموال

 م(22/4/2010) :املوافق ،هـ(7/5/1431) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 آله وصحبه أمجعني. 

 ، وبعد

 لس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الرابعة املنعقدةفإن جم

 م( قد اطلع عىل السؤال األيت:22/4/2010هـ( املوافق )7/5/1431) بتاريخ:

ل األموال يف أي بلد، ـاء يف غسيـا الوسطـوالت التي يتقاضاهـما حكم العم

 وبموافقة تلك الدول؟

 قرر املجلس ما ييل: وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛

 إن عمليات غسل األموال هي مصطلح يقصد به إدخال األموال الناجتة عن

األعامل املحرمة وغري املرشوعة يف جماالت وقنوات استثامر مرشوعة قانونًا؛ إلخفاء 

 املصدر احلقيقي هلذه األموال، ولتبدو كام لو كانت قد تولدت من مصدر مرشوع.

 ار وجتارة املحرماتـها من مصدر حمرم كالربا والقمـة رشعًا؛ ألنـوهي حمرم

كاملخدرات واخلمور، واملال الناتج منها هو من قبيل السحت املحرم، قال اهلل تعاىل: 
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ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  ٹ ڤ﴿

، [29: النساء] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ  ڇ ڇ

نصب واالحتيال، فاآلية حترم التعامل بالباطل والتحايل عىل أموال الناس باليلم وال

وجتيز التداول يف األموال بني الناس بالطرق املباحة ومنها: التجارة وغريها من طرق 

 الكسب املباحة.

وعمليات غسل األموال ليست جتارة؛ ألن أصحاهبا ال يريدون الكسب، ولكن 

 يريدون تربير أمواهلم بإلباسها زورًا صفة التجارة واملعاملة القانونية.

يف عمليات غسل األموال رضرًا كبريًا يلحق باالقتصاد الوطني، وال خيفى أن 

والتهرب من سداد الرضائب املبارشة، ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص اإليرادات 

العامة عن جممل النفقات العامة؛ مما يؤدي إىل ضعف كيان الدولة، واسترشاء خطر 

 مجاعات اإلجرام املنيم. 

 مليات حمرمة رشعًا؛ ألهنا إعانة عىل احلرام، قال اهللوإن الوساطة يف هذه الع

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ    ی ﴿تعاىل: 

، ثم إن فيها تثبيتًا للباطل، وما بني عىل الباطل فهو باطل، فاملال [2]املائدة:  ﴾ی ی

 الناتج من هذه الوساطة هو من قبيل الكسب غري املرشوع.

 اهلاشمية هذه العمليات، فصدر قانون مكافحة وقد حاربت اململكة األردنية

دها من ـ(، وهو يعمل عىل منعها ومكافحتها ويع46/2007غسل األموال رقم: )

 اجلرائم التي يعاقب عليها القانون.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 ئيس جملس اإلفتاءنائب ر
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

ـــــــــ البطوش/عضــــــــو  د. حيي
 

ــــد خــــري العيسـ/عضــــو   د.حمم
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل اوي/ عضـو
 

 د.عبـــد الـــر ن ابـــدا / عضـــو 
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو  ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممـــد عقلـــة اإلبـــراهيم/ عضـــو
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضــــــو 
 

 د اخلاليلة/ عضود. حمم

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 9/2010( )144) قرار رقم

 م(2010حول مرشوع قانون األحوال الشخصية األردي لعام )

 م(30/5/2010) :املوافق ،هـ(16/6/1431) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل 

 وصحبه أمجعني. آله 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته السادسة املنعقدة 

 م( قد اطلع عىل مرشوع قانون30/5/2010هـ( املوافق )16/6/1431بتاريخ )

 م(.2010األحوال الشخصية األردين لعام )

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما ييل:

 د من أحكام الرشيعة اإلسالمية بمذاهبها املعتمدة،ـوع القانون مستمإن مرش

وحيقق املقاصد الرشعية ألحكام األرسة باملحافية عىل حقوق املرأة واألرسة والطفل 

 بوجه عام، ويويص بالسري يف إجراءاته الدستورية إلقراره كقانون.

وهيئة القضاء  ـ ميةإمام احلرضة اهلاشـ كام يثمن املجلس لسامحة قايض القضاة 

 الرشعي، ومجيع من أسهم يف إعداد مرشوع هذا القانون جهودهم املباركة، داعيًا اهلل

 وجل أن يوفقنا مجيعًا ملا فيه اخلري والصالح لإلسالم واملسلمني.  عز

 واهلل املوفق.
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء 

 اخلصاونةسًمحة الشيخ عبد الكريم / املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييـــــــــ البطوش/عضــــــــو
 

ــــو  ــــري العيسـ/عض ــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل اوي/ عضو
 

ـــو   ـــدا / عض ـــر ن اب ـــد ال  د.عب
 

ـــو ـــة/ عض ـــاري عطي ـــايض س  الق
 

ــو   ــو البصل/عض ــا  أب ــد الن  د. عب
 

 د. حممــد عقلــة اإلبــراهيم/ عضــو
 

 رايبـــــة/ عضـــــود. حممـــــد الغ  
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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  (10/2010)( 145قرار رقم )

 اهلدايا الشخصيةاملوظ  ذ أْخ حكم 

 م(29/7/2010) :املوافق ،هـ(17/8/1431) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته السابعة املنعقدة 

م(، قد اطلع عىل 29/7/2010هـ( املوافق )17/8/1431يوم اخلميس الواقع يف: )

 :السؤال اآليت

الصحة، ويزورنا عدد كبري من مندويب وزارة يف أحد مستشفيات  أعمل طبيباً 

، ووظيفة املندوبني التسويق غالية الثمن جداً  ةل مع أدويرشكات األدوية، علاًم بأننا نتعام

املنافسة بني رشكات األدوية، وألن لكل رشكة دواء لنفس املرض؛  ألدويتهم بسبب

لذلك يقوم املندوبون بإغرائنا بالكثري من املميزات، منها بعض اهلدايا، ومنها دعوتنا 

 الدعوة عني هلم؛ علاًم بأنبحجة وجود حمارضة عن دواء م للعشاء يف مطاعم فاخرة

بمحارضة فعلية، أو دعوتنا حلضور مؤمتر طبي يف دولة  لقسمنا فقط، وتكون مرفقة

أجنبية عىل حساهبم اخلاص؛ وللعلم وعىل الرغم من هذه اإلغراءات فإننا نقوم برصف 
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 من نوع هذا فهل أبدًا، األدوية حسب حاجة املريض فقط، وال نلتفت لرغبات املندوبني

 اإلغراءات؟ هذه نرفض أن جيب وهل شوة،الر

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

 ،رجى من ورائها نفع مادي للُمهديالتي يُ للموظف أخذ اهلدايا الشخصية  ال حيلُّ 

والتي قد تؤثر عىل قراره؛ لذا ال حيل لألطباء وغريهم أخذ اهلدايا من مندويب الرشكات؛ 

قد يدفعهم لوصف أدوية هذه الرشكات بناء عىل اهلدايا وليس عىل جودة ألن ذلك 

 الدواء ونفعه.

وتشتد احلرمة إذا قام الطبيب بوصف الدواء للمريض بسبب هذه اهلدايا، خاصة 

إذا وجد دواء أنسب وأفضل منه وأقل سعرًا؛ إذ مهنة الطب مهنة خلدمة اإلنسان، وال 

ىل جتارة تكون أرواح املرىض هي الثمن مقابل نفع جيوز بحال أن تتحول هذه املهنة إ

 ﴾ەئ وئ وئ ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ﴿قال تعاىل:  مادي قليل.

 .[2: املائدة]

 وإن ،وأما حضور املحارضات التي ترشح تركيب الدواء وآثاره فال بأس فيه

صحبه طعام عشاء، ما دام ذلك ال يؤثر يف قرار الطبيب يف نوع الدواء الذي يستعمله، 

أحسن األدوية وأسلمها  وصفعليه أن يتقي اهلل تعاىل يف قراره، وحيرص عىل فالواجب 

املرىض، وإذا قرص الطبيب يف هذا اجلانب فقد خان األمانة، واخليانة من كبائر  لصحة

 الذنوب. 

 واهلل أعلم. 
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييـــــــ البطــــــوش /عضــــــو
 

 د.حممـــد خـــري العيســــ /عضـــو 
 

 د.عبــــد الــــر ن ابــــدا / عضــــو   سًمحة الشيخ سعيد احل اوي/ عضو
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

 د. عبــد النــا  أبــو البصل/عضــو  
 

 د. حممـــد عقلـــة اإلبـــراهيم/ عضـــو
 

ــــــة/ ع    ضــــــود. حممــــــد الغرايب
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 11/2010( )146قرار رقم )

 املسلم نصيبه من الَتكة حكم أْخذ 

 إصا كان  مودعة يف بنك ربوي

 م(12/8/2010) :املوافق ،هـ(2/9/1431) :بتاريخ

  . آله وصحبهرب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل هللاحلمد 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقدة 

م(، قد اطلع عىل 12/8/2010هـ( املوافق )2/9/1431يوم اخلميس الواقع يف: )

 السؤال اآليت:

 والدي تويف وترك لنا ماالً، غري أن والديت مل توزع املال، بل أبقته يف البنوك الربوية

 ملدة ثالثني عامًا، فهل جيوز يل أخذ هذا املال، وما حكم الزكاة فيه؟

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

إن ما قامت به األم حرام رشعًا؛ وذلك ألن املال انتقل بعد وفاة الزوج إىل ملك 

ن حقهم الرشعي، الورثة مجيعهم كلٌّ حسب حصته، وال جيوز بحال أن يمنع الورثة م

وتشتد احلرمة عىل األم لتعاملها بالربا؛ لذا جيب عليها التوبة واالستغفار وسحب املال 

 كاماًل من البنك الربوي، وتوزيعه عىل مستحقيه. وجيب عىل الورثة بعد استالم

حصصهم إخراج ما زاد عىل رأس املال بسبب الربا، والتخلص منه يف أوجه اخلري، وهلم 
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ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿من هذا الكسب احلرام؛ لقوله تعاىل:  أجر التخلص

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  *ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ 

 . [279-278: البقرة] ﴾ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې

وعىل الورثة أيضًا إخراج زكاة نصيبهم لسنة واحدة إن بلغ نصيب كل واحد 

 نصاب الزكاة. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ــــــــو ـــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

 د.عبــــد الــــر ن ابــــدا / عضــــو  
 

 القـــايض ســـاري عطيـــة/ عضـــو
 

 ود. عبــد النــا  أبــو البصل/عضــ  
 

 د. حممـــد عقلـــة اإلبـــراهيم/ عضـــو
 

ــــــة/ عضــــــو    د. حممــــــد الغرايب
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 12/2010( )147قرار رقم )

 لطبيب من املراكز الطبية ا هاأْخذالتي يعمولة الحكم 

 م(29/7/2010) :املوافق ،هـ(17/8/1431) :بتاريخ

  .العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه رب هللاحلمد 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته السابعة املنعقدة 

م(، قد اطلع عىل 29/7/2010هـ( املوافق )17/8/1431يوم اخلميس الواقع يف: )

 اآليت: لالسؤا

أو خمترب أو مركز أشعة مقابل توجيه هل جيوز للطبيب أخذ عمولة من صيدلية 

ويف حال رفضت هذه املراكز دفع العمولة فإن الطبيب  ؟املرىض لتلك املراكز الطبية

 .سيقوم بتوجيه مرضاه إىل مراكز أخرى

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت: 

ف خلدمة اإلنسان؛ إن هذه املعاملة غري جائزة، وال تليق بمهنة الطب التي هتد

 وذلك لالعتبارات التالية:

فيها إهيامًا للمريض أن هذا املخترب أو مركز األشعة هو األفضل دون  ألن :أوالً 
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 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ﴿تعاىل:  اهللهو حرام لقول وغريه، 

 .[119: التوبة]

 ،مقابليف غري  ألن الطبيب يأخذ ماالً  ؛ألموال الناس بالباطل أن فيها أكالً  :ثانياً 

إضافة إىل العالج واألدوية التي أصبحت مرتفعة جدًا،  ويكلف املريض تكاليف زائدة

ٹ ڤ    ڤ ڤ ﴿فقال تعاىل:  ،واهلل تعاىل هنى عن أكل أموال الناس بالباطل

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

 .[29: النساء] ﴾ڇ ڇ        چ چچ  چ ڇ ڇ

 ت أو صور ال حيتاج إليها املريض.وتشتد احلرمة إذا ما قام الطبيب بطلب فحوصا

يرفق باملريض وخيفف عنه  أهنا تفسد ذمة الطبيب وحتوله من كونه طبيباً  :ثالثاً 

 آالمهم ومعاناهتم.يدفعه الطمع إىل أن يتاجر باملرىض ويزيد من  ماديإىل إنسان  ،معاناته

ريُض ، ولكن إذا استنصح املأن هذا فيه خمالفة ألخالقيات مهنة الطب :رابعاً 

الطبيَب يف خمترب أو مركز أشعة، فيجب عليه النصح له؛ ألن النصح أمانة، وأن يدله عىل 

األفضل بنيره، لقول الرسول عليه الصالة والسالم: )الدين النصيحة(. قلنا: ملن؟ قال: 

 )هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم( رواه مسلم.

ل، وأن يقوموا بالنصيحة ملرضاهم ولذا جيب عىل األطباء التورع عن هذه األعام

 ابتغاء األجر والثواب عند اهلل سبحانه. 

 أعلم.تعاىل واهلل 
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 جملس اإلفتـاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 عيسـ/عضـــــود.حممـــــد خـــــري ال 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 13/2010) (148قرار رقم )

 بعض صور عمل املحامنيم احكأ

 م(12/8/2010) :املوافق ،هـ(2/9/1431) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقدة 

 م(، قد اطلع عىل12/8/2010هـ( املوافق )2/9/1431يوم اخلميس الواقع يف: )

 السؤال اآليت:

 ما حكم عمل املحامي بالصور اآلتية:

ن عليهم؛ بحيثأوالً:   أن يتعاقد املحامي مع املترضرين من احلوادث واملؤمَّ

له من رشكة  يشرتي القضية من صاحبها املترضر بمبلغ حمدد، مقابل أن يأخذ كل ما حُيَصِّ

 التأمني.

 واب وباهلل التوفيق:اجل

هذه الصورة هي عبارة عن رشاء الدين الذي يطالب به الشخص املترضر من 

 رشكة التأمني، وهو أمر حمرم لسببني:
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الً يف الغالب للشخص املترضر ليأخذ أكثر منه  األول: أن  املحامي يدفع مبلغًا معجَّ

ۀ ﴿م. قال اهلل تعاىل: رشكة التأمني، وهذا هو عني الربا وهو حرا مؤجاًل ليطالب به

 .[278: البقرة] ﴾ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ            ۓ

وجود الغرر واجلهالة واملقامرة يف هذه املعاملة؛ ألن املحامي يدفع مبلغًا  الثاي:

 معينًا من املال وال يدري كم سيأخذ من رشكة التأمني، وهذا حرام.

أن األجر يكون بنسبة  ال  صورة األوىل، إأن يتعاقد مع املترضرين كام يف الثانياً: 

له.25)  %( أو أكثر أو أقل مما حُيَصِّ

 اجلواب وباهلل التوفيق:

يرى املجلس جواز هذه الصورة أخذًا بمذهب احلنابلة، حيث ذهب احلنابلة إىل 

 جواز أن تكون األجرة نسبة معلومة من الربح.

صاحب املال مكتبًا للمحامي  أن يتفق املحامي مع صاحب مال عىل أن يفتحثالثاً: 

 مقابل نسبة من األرباح عىل بعض القضايا دون غريها لسبب أو آلخر؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

 يرى املجلس جوازها عىل أساس الرشكة كام هو عند احلنابلة.

وعىل هذا فتصح هذه الرشكة، ويكون توزيع الربح بحسب االتفاق بينهام، وأما 

ملكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة )أجرة شهرية( فهذا جيوز لو جهز صاحب املال ا

  .باتفاق العلامء

  واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 العيسـ/عضـــــود.حممـــــد خـــــري  
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 14/2010( )149قرار رقم )

 حكم تناول منتج مستخرج من ع ام التًمسيح

 م(12/8/2010) :املوافق ،هـ(2/9/1431) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقدة

 م( قد اطلع عىل12/8/2010هـ( املوافق )2/9/1431س الواقع يف: )يوم اخلمي

 السؤال اآليت: 

 ما حكم استعًمل منتج كمكمل  ذائي مستخرج من ع ام التًمسيح؟

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

جيوز استعامل املنتجات التي حتتوي عىل مواد مستخرجة من التامسيح سواء من 

حلمها أو عيمها، وذلك أخذًا بمذهب املالكية ورواية عن الشافعية واحلنابلة الذين 

 حُيلون أكل التامسيح. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 البطوش/عضـــــــــو د. حييــــــــــ
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د احلسناتد. أ : مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 15/2010( )150قرار رقم: )

  تتم عنكم املسابقات التي ح

 ئل اخللويةرساالرسال إطريق 

 م(12/8/2010) :املوافق ،هـ(2/9/1431) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 مية يف جلسته التاسعة املنعقدةفإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسال

م( قد اطلع عىل 12/8/2010هـ( املوافق )2/9/1431يوم اخلميس الواقع يف: )

 السؤال اآليت:

واالشرتاك يكون عن  ،طريق اجلهاز اخللوي تتم عنكم املسابقات التي ح ما

ويتم  ،كثر من الرسائل العاديةأ قيمة الرسالةتكون  (sms/mms) رسال رسالةإطريق 

 ؟ي منفعة ماديةأحيصل املشارك عىل  وال ،حد املشاركني فقطأىل إف اجلائزة رص

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

التي جتري عن طريق اهلواتف اخللوية برسائل قصرية أكثر من قيمة  املسابقات

 سواء ربح اخلسارة املاديةالتي يدخل فيها املشرتك يف احتامل الربح أو الرسالة العادية، و

اجلائزة أو خرس تكلفة الرسالة: هي من القامر املحرم، الذي ورد حتريمه يف الكتاب 

ٱ ٻ ٻ ﴿والسنة، وعده العلامء من كبائر الذنوب، وذلك يف قول اهلل عز وجل: 
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ٺ *ٻ ٻ   پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 

 .[91-90]املائدة:  ﴾ڦڄ ڄ ڄ  ڄ

فالرشيعة اإلسالمية حترم كل صور املعامالت القائمة عىل امليرس، سواء اقرتنت 

 أموال الناس بالباطل، ألكلألنه سبيل والرشيعة حرمت القامر؛ غريها، ببمسابقة أو 

أكثر طرق فهي من ، وأما صور امليرس املعارصة ليس فيه نفع لألمةوسبيل الستغالهلا فيام 

  إهالك ثرواهتا.إفساد املجتمعات و

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــر ن    ــــد ال ــــدا / عضــــود.عب  اب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 16/2010( )151قرار رقم )

 التربع بالكَلحكم 

 م(12/8/2010) :فقاملوا ،هـ(2/9/1431) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقدة

م( قد اطلع عىل 12/8/2010هـ( املوافق )2/9/1431يوم اخلميس الواقع يف: )

 السؤال األيت:

قدار أن أتعرض ملرض الفشل الكلوي، وأنا اآلن أقوم بغسيل الكىل شاءت األ

 لعدد ثالث مرات أسبوعيًا، وقد حاولت أن أجد خمرجًا هلذا املرض إال أنني فشلت،

حيث إنه لدي ولد وحيد وحاول التربع يل ولكني رفضت؛ وذلك خوفًا عىل حياته، 

للتربع يل بكليته لوجه اهلل  وبعد أن سمع بمشكلتي أحد أصحاب اخلري، أبدى استعداده

 تعاىل إلنقاذ حيايت. فام احلكم الرشعي يف ذلك؟

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

 هـ(29/11/1429( تاريخ )10/2008يرى املجلس التأكيد عىل قراره السابق رقم )

ىل يف مثل هذه م(، والذي ينص عىل عدم جواز التربع بالك21/11/2008املوافق )
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احلالة؛ ملا حتتمله من املحاذير الرشعية، إضافة إىل وجود البدائل املتمثلة بعملية غسيل 

الكىل، ووجود متربع من األقارب، علاًم بأن القانون األردين يمنع التربع بالكىل لغري 

 األقارب أيضاً. 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ م للمملكةاملفتي العا

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــد  ـــراهيم/ عضـــود. حمم ـــة اإلب  عقل
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 17/2010( )152قرار رقم )

 عملية ربط األنابيب وإسقاط حكم 

  بعض األجنة للحفاظ عَل الباقي

 م(12/8/2010) :املوافق ،هـ(2/9/1431) :بتاريخ

  .عاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبهرب ال هللاحلمد 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقدة 

 م( قد اطلع عىل12/8/2010هـ( املوافق )2/9/1431يوم اخلميس الواقع يف: )

 األسئلة الطبية اآلتية:

 هيا ولدان وبنتان، تم إجراء جتريف لبطانة( سنة، لد32مريضة عمرها )أوالً: 

( بسبب تكرار النزف، وهو إجراء يمنع احلمل يف Endometrial Resectionالرحم )

العادة، غري أن هناك احتامل بقاء جزء من بطانة الرحم مل يتم جتريفها، فإذا حدث علوق 

 ة امللتصقةم عن ذلك مضاعفات كثرية منها )املشيمـجزء فسينجـللبويضة يف هذا ال

Placenta Accreta( فهل جيوز إجراء ربط األنابيب ،)Tubal Ligation للمريضة )

 ملنع احلمل وقاية من املضاعفات املشار إليها؟
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 اجلواب وباهلل التوفيق:

األصل الرشعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اختاذ وسائل منع 

هنى عن  ملسو هيلع هللا ىلصقد ثبت يف الصحيحني أن النبي احلمل الدائم التي تؤدي إىل قطع النسل، ف

االختصاء، ويقاس عليه كل ما يؤدي إىل منع اإلنجاب بالكلية، أو استئصال الشهوة، 

 ولو كان بعذر الفقر، أو عدم الرغبة يف اإلنجاب.

 وإنام يستثنى من حكم التحريم حاالت الرضورة، إذا ثبت لدى األطباء أن

طرًا عىل حياهتا، أو سيؤدي إىل رضر بالغ عىل حدوث احلمل المرأة معينة سيكون خ

 من إجراء عملية )ربط األنابيب(. ـ فقطـ صحتها، فال بأس حينئذ 

وعليه فإن عملية ربط األنابيب يف احلالة املذكورة جائزة رشعًا؛ حفاظًا عىل حياة 

ها يف حالة احلمل، كام قرر ذلك أطباء االختصاص ـهدد حياتـاملرأة من خطر حمقق ي

 لثقات.ا

( 33( سنة، لدهيا ثالثة ذكور وبنتان، وهي اآلن حامل )42مريضة عمرها )ثانياً: 

أسبوعًا، ترغب هي وزوجها بإجراء منع احلمل اجلراحي أثناء عملية والدة بواسطة ربط 

األنابيب، إذا بقي اجلنني بوضع مقعدي وأجريت والدة بالعملية القيرصية، علاًم بأن 

لة خلقية وهي صغر حجم البطني األيرس للقلب وهو تشوه غالباً اجلنني يعاين من مشك

 ما يؤدي إىل الوفاة بعد الوالدة، والسيدة تعاين من إرهاق عام وارتفاع ضغط الدم.

 اجلواب وباهلل التوفيق:

ال جيوز ربط األنابيب؛ ألن احلمل ال يشكل خطرًا عىل حياة األم، ولوجود بدائل 

يسورة دون مضاعفات وال تؤدي إىل قطع النسل حسب أخرى لتنييم احلمل سهلة وم

 رأي األطباء.
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( أو ما يطلق عليه: IVFامرأة محلت بواسطة التلقيح االصطناعي اخلارجي )ثالثاً: 

)أطفال األنابيب(، وتبني أهنا حامل بسبعة أجنة يف الشهر الثالث، هل جيوز إتالف بعض 

؛ سعيًا وراء إعطاء الفرصة لباقي األجنة األجنة عن طريق حقن مادة مميتة يف قلب األجنة

 الكتامل احلمل وصوالً إىل الوالدة الطبيعية؟

 اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كان تعدد األجنة يؤدي إىل حدوث مضاعفات خطرية لدى األم، أو يشكل 

إىل إسقاط األجنة كلها: فال مانع رشعًا من  ـ يف الغالبـ خطرًا عىل حياهتا، أو يؤدي 

 ط بعضها درءًا هلذه املخاطر. إسقا

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /18( )153قرار رقم )

  لها جلهات أخرىالترصف بأموال األيتام وحتويحكم 

 م(2010 /8 /12) :املوافق ،هـ(1431 /9 /2) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقدة

م(، قد اطلع عىل 2010/ 8/ 12ق )هـ( املواف1431/ 9/ 2يوم اخلميس الواقع يف: )

 كتاب سامحة قايض القضاة واملرفق به كتاب معايل وزيرة التنمية االجتامعية والذي

تطلب فيه احلكم الرشعي حول مرشوعية إلغاء كفالة األطفال الذين تتم رعايتهم من 

م لصالح قبل أرُس بديلة بعد تغيري أسامئهم، وإمكانية حتويل املبالغ املودعة يف حساباهت

 قد نشأوا فيها؟ احساب املؤسسة التي كانو

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

أنه جيوز ملن كفل طفاًل أن يتوقف عن كفالته، وخاصة إذا كان هناك سبب لذلك، 

كأن تتحسن ظروف الطفل املعيشية، أو يعجز الكفيل عن الوفاء بالتزاماته نحو الطفل، 

 ن يتربع آخر بكفالته. أو أ
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 وعليه، فإن التوقف عن الكفالة يف هذه الصورة جائز وال حرج فيه.

وأما بالنسبة لألموال التي أودعت بالفعل يف حساب يتيم معني، أو التي يتربع هبا 

أحد املحسنني إىل يتيم معني، فقد أصبحت ملكًا خاصًا له، وال جيوز الرجوع فيها بأي 

لصدقات تلزم بالقبض وال جيوز الرجوع فيها بعد القبض، لقول حال؛ ألن اهلبات وا

 : )العائد يف هبته كالعائد يف قيئه( رواه مسلم.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ا يعود به عىل مصالح اليتيم فقط،ـا شيئًا إال بمـوال جيوز ألحد أن يأخذ منه

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿وبموافقة ويل األمر دون إكراه. قال تعاىل: 

: )ال حيل مال ملسو هيلع هللا ىلص، وقال [10: نساءال] ﴾ژ ڑ  ڑ کک ک ک

 امرٍئ مسلم إال عن طيب نفس( رواه الدارقطني.

وال يعد تغيري اسم اليتيم أو قيام أرسة أخرى برعايته واإلنفاق عليه مربرًا ألخذ 

األموال التي مجعت له، أو الترصف فيها ألي جهة أخرى كوهنا أصبحت ملكًا له، وبام 

 ل الترصف؛ فال جيوز حتويل املبالغ التي أودعت يف حساباهتمأن هؤالء األطفال ليسوا من أه

ألي جهة أخرى؛ ألن املحجور عليه لصغر ونحوه ال جيوز الترصف بأمواله إال بام حيقق 

مصلحته، فإن بلغ هؤالء األيتام سن الرشد فلهم أن يترصفوا بأمواهلم كيف شاءوا. قال 

  .[6: النساء] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ﴿تعاىل: 

 هلل تعاىل أعلم.وا
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 ايض ســــاري عطيــــة/ عضــــوالقــــ
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /19( )154قرار رقم )

  اإلنفاق عَل الوق  من أموال الوق  حكم

 م(2010 /9 /16) :املوافق ،هـ(1431 /7/10) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته العارشة املنعقدة

 م( قد اطلع عىل كتاب دولة رئيس2010/ 9/ 16هـ( املوافق )1431/ 10/ 7بتاريخ )

 األكرم املتعلق بطلب معايل وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية إعادةالوزراء 

ختصيص دعم ملؤسسة تنمية أموال األوقاف أو ضم موازنة املؤسسة إىل موازنة وزارة 

األوقاف، وبعد االطالع عىل كتاب معايل وزير األوقاف ورشوحات كلٍّ من معايل وزير 

 ع العام.املالية ومعايل وزير تطوير القطا

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

ق ـهـ( املواف1427/ 4/ 5( بتاريخ )103م )ـراره السابق رقـد عىل قـالتأكي

إن املؤسسة بمنزلة متويل الوقف؛ فيجوز ختصيص » م( والذي جاء فيه:2006/ 5 /3)

املؤسسة بالقدر املعروف، دون  جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملني يف

توسع وال مبالغة يف اإلنفاق، مع املحافية عىل أصل املال؛ ملا روي أن عمر بن اخلطاب 

 «.ريض اهلل عنه جعل لوايل صدقته أن يأكل منها غري متأثل ماالً؛ أي دون اختاذ أصل املال
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فعية واحلنابلة والشا ـ غري ابن عتابـ وذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية 

إىل أن ما يستحقه الناظر من أجر سواء أكان مرشوطًا من قبل الواقف أم من قبل القايض 

يكون من غلة الوقف، وقد ذكر مجهور الفقهاء أن أجرة الناظر أو املتويل إذا مل تكن مقدرة 

 من قبل الواقف فيجب أن ال تزيد عىل أجرة املثل.

 دعم مرصوفات إدارة الوقف، وختصيص وينصح املجلس أن تساعد احلكومة يف

منافعه جلهة الرب واإلحسان ما أمكن ذلك من باب املصلحة العامة؛ ألن احلكومة 

مسؤولة عن رعاية مصالح البالد والعباد؛ فإن ذلك أدعى إىل زيادة الثقة يف مؤسسة تنمية 

 أموال األوقاف والتربع هلا لتقوم بدورها يف تغذية وجوه الرب. 

 عاىل أعلم. واهلل ت

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 ري عطيــــة/ عضــــوالقــــايض ســــا
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/ عضو
 

 د. أ د احلسنات: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /20( )155قرار رقم )

 القرض املرشوط فيه اقتطاع مبلغ  هري ثاب   حكم

 د نفعه عَل املقَتضنيلصالح صندوق تكافل يعو

 م(2010/ 12/ 2) :املوافق ،هـ(1431/ 12/ 26) :بتاريخ 

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته احلادية عرشة

م( قد 2010/ 12/ 2هـ( املوافق )1431 /12/ 26املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 اطلع عىل السؤال اآليت:

( ألف دينار، وعند 22أنا موظف حكومي، حصلت عىل قرض سكني بقيمة )

( دينار، وتبني يل أن هنالك 100الذهاب ألخذ القرض تبني أن هنالك طوابع بقيمة )

( دنانري 5لغ )صندوق تكافل يتبع لصندوق إسكان املوظفني، يتم من خالله اقتطاع مب

شهريًا + القسط الشهري، بغض النير عن قيمة القرض للموظف، حيث يرتاوح مبلغ 

( ألف دينار مع العلم أن فرتة السداد 30( ألف دينار و)15القرض للموظفني ما بني )

( ألف، وعليه يتبني 30( ألف أم )15( عامًا لكل املوظفني سواء كان القرض )20هي )
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( دينار 5×12×20( = )1200ندوق تكافل املوظفني مبلغ )أن كل موظف يدفع لص

خالل عرشين عامًا، مع العلم أن صندوق التكافل هو عبارة عن صندوق يتم من خالله 

تسديد قرض أي موظف يف حال وفاته ومل يقم بتسديد ما تبقى عليه من مبلغ غري مدفوع 

املوظف من مبلغ دون للصندوق، بغض النير عن قيمة ما تبقى لصندوق اإلسكان عىل 

 ( ألف أو دينار واحد(.30التزام الورثة بالسداد )سواء املبلغ غري املدفوع )

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

هذا القرض جائز رشعًا؛ ألن قيمة الطوابع تعود إىل خزينة الدولة؛ فال حرج يف 

ط الربا أن جير القرض نفعًا للمقرض نفسه، دفعها، وهي ليست من قبيل الربا؛ ألن رش

 وأما الطوابع فتعود قيمتها للدولة وليست للمقرض نفسه.

وأما ما يتم دفعه عىل حساب التكافل؛ فال مانع منه أيضًا، وهو من باب التكافل 

والتضامن بني املقرتضني، برشط أن يفصل حساب التكافل عن حساب القروض، وأن 

ض وال يتم إعادة قرضها مرة أخرى حتى ال تدخل يف باب ال تدخل يف حساب القر

 الربا، بل يكون حساب التكافل مفصوالً عن حسابات القرض.

واألوىل أن تدفع حساب التكافل ابتداًء عند القرض بحيث ال خيصم من القرض 

نفسه وال يزاد عليه، بل يكون دفع مبلغ التكافل مقدمًا كرشط ألخذ القرض، وبذلك 

 ة الربا من العقد. تنتفي شبه

 وننصح املشرتكني بالقرض أن يتم دفع املبلغ عىل سبيل اهلبة والتربع ابتداًء.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د هليل سًمحة
 

 

 عضـــــــــود. حييــــــــــ البطوش/
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 نيطيالشيخ حممد احل: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /22( )156قرار رقم )

  كتابة اآليات القرآنية عَل املالبسحكم 

 م(2010/ 12/ 23) :املوافق ،هـ(1432/ 1/ 17) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 سته الثانية عرشةفإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جل

م( قد 2010/ 12/ 23هـ( املوافق )1432/ 1/ 17املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

اطلع عىل السؤال املوجه من مؤسسة املواصفات واملقاييس/ فرع إقليم اجلنوب، واملرفق 

 طيه عينة جاكيت رجايل منشأ الصني حيمل عبارة: )فاهلل خري حافيًا(.

 داولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:وبعد الدراسة والبحث وم

أنه ال جيوز كتابة اآليات القرآنية عىل املالبس؛ سدًا للذريعة، وخشية امتهان كالم 

 اهلل تعاىل. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 حة د. أ د هليلسًم
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /23( )157قرار رقم )

 اإلرشاف عَل بناء مساكن عن طريق البنوك الربويةحكم 

 م(2010/ 12/ 23) :املوافق ،هـ(1432/ 1/ 17) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 لس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية عرشةفإن جم

م( قد 2010/ 12/ 23هـ( املوافق )1432/ 1/ 17املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 اطلع عىل السؤال اآليت:

 لدي مكتب هنديس، ويأتيني أناس لبناء مساكن عىل حالتني:

طلب مني أن أرشف عىل البناء أناس اقرتضوا من البنك قروضًا ربوية ويُ  األول:

 الذي استقرضوا من أجله.

وآخرون يريدون رسم خرائط إنشائية وإعطاءهم جدول بكلفة املبنى من  الثاي:

 أجل تقديم طلب ألحد البنوك ألخذ قرٍض ربوي.

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

رشعًا من اإلرشاف عىل املباين السكنية؛ أما القسم األول من السؤال فإنه ال مانع 

 ألن هذا ال يدخل يف يشء من أعامل الربا، وأنت تأخذ أجرًا مقابل عملك.
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أما القسم الثاين من السؤال فإنه ال حيل؛ ألن هذا العمل فيه إعانة عىل الربا، وقد 

 .[2: املائدة] ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ﴿قال اهلل تعاىل: 

 جملس اإلفتاء

 س جملس اإلفتاءئير

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

  أبـــو البصل/عضـــود. عبـــد النـــا   
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /24( )158قرار رقم )

ثهمأخذ الورثة أموال التأمني عَل احلياة بعد وفاة حكم   مورِّ

 م(2010/ 12/ 23) :فقاملوا ،هـ(1432/ 1/ 17) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية عرشة

م( قد 2010/ 12/ 23هـ( املوافق )1432/ 1/ 17املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 آليت:اطلع عىل السؤال ا

 هل جيوز للورثة أخذ أموال التأمني عىل احلياة بعد وفاة الوالد أم ال؟

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

إذا كانت الرشكة التي يعمل فيها املوظف هي التي أمنت عىل حياته وكانت تدفع 

 لتأمني بعد وفاة املوظف.أقساط التأمني؛ فال مانع رشعًا من أخذ ما يتحصل من أموال ا

أما إذا كان املوظف هو الذي أمن عىل حياته، وقام بدفع أقساط التأمني؛ فيجوز 

للورثة أن يأخذوا مقدار األقساط التي دفعها مورثهم، وأما باقي املبلغ فيتخلصون منه 

 بتوزيعه عىل الفقراء واملساكني؛ ألنه مال حرام وهلم األجر عىل ذلك. 

 علم. واهلل تعاىل أ
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 يــــة/ عضــــوالقــــايض ســــاري عط
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /25( )159قرار رقم )

 توزيع املال الذي صالح به أحد أولياء املقتول عمدًا حكم 

 ورثة حسب األنصبة الرشعيةعَل مجيع ال

 م(2010/ 12/ 23) :املوافق ،هـ(1432/ 1/ 17) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية عرشة

م( قد 2010/ 12/ 23هـ( املوافق )1432/ 1/ 17املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 اطلع عىل السؤال اآليت:

ُقتل ولدي يف السعودية قبل مخس سنوات عمدًا من قبل مواطن سعودي، وكان 

 ه بأسبوعني فقط من فتاة أردنية، وعندما أحيل القاتل إىلـل وفاتـولدي قد تزوج قب

ريال سعودي مقابل إسقاط  ( مليون25املحاكم السعودية عرضوا علينا دية تصل إىل )

القصاص، ولكني أنا والده متسكت بحقنا يف القصاص، وطالبت به بعد أن أخذت 

 وكالة من كافة ورثة ولدي املقتول بمن فيهم زوجته. 

 وات من األخذ والرد َحَكَمت املحكمة عىل القاتل بالقصاص، ويفـوبعد سن
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يذ قبل موعده بساعة فقط، وطلبوا مني املكان املعد لتنفيذ القصاص أبلغونا بتأجيل التنف

 مراجعة وزارة الداخلية السعودية. 

وعندما ذهبت إىل وزارة الداخلية فوجئت بأن أرملة ابني قد أسقطت حقها يف 

( ماليني ريال سعودي، وبالتايل سقط القصاص عن القاتل، علاًم بأن 5القصاص مقابل )

( 25ة يف القانون السعودي )القاتل سيخرج من السجن، وسيخصص لنا حسب الدي

 ألف دينار أردين.

هل اخلمسة ماليني التي أخذهتا أرملة ولدي من حقها فقط، أم تقسم عىل مجيع 

 ورثة ولدي حسب األنصبة الرشعية؟

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

لياء القاتل ُتقسم فإن مبلغ اخلمسة ماليني التي حصلت عليها زوجة املقتول من أو

بني مجيع الورثة حسب األنصبة الرشعية، وهذا هو رأي املذهب املالكي، وهو األكثر 

 موافقة ملبادئ العدالة والنصوص الرشعية ودفع الرضر. 

وإن صالح أحد وليني عام فيه » :«حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري» جاء يف

دم أو عن حصته فقط، بأكثر مما ينوبه من قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل، عن مجيع ال

 «.الدية أو أقل؛ فلآلخر الدخول معه جربًا، فيأخذ ما ينوبه

فالنص واضح ورصيح وهو أنه من ُقتل عمدًا وله وليان، فصالح أحدمها عن 

ال رضر » :ملسو هيلع هللا ىلصحصته بأكثر من الدية أو أقل؛ فلآلخر الدخول معه جربًا. ولقوله 

  «.وال رضار

 علم.واهلل تعاىل أ
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 / عضــــوالقــــايض ســــاري عطيــــة
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /26( )160قرار رقم )

 بيع السيارة ملن يشَتهيا باالقَتاض من بنك ربويحكم 

 م(2010/ 12/ 23) :املوافق ،هـ(1432/ 1/ 17) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية عرشة

م( قد 2010/ 12/ 23هـ( املوافق )1432/ 1/ 17املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 ىل السؤال اآليت:اطلع ع

أملك معرضًا لبيع ورشاء السيارات، ويأيت لدي أناس يشرتون السيارة عن طريق 

بنك جتاري، وذلك بتصوير رخصة السيارة وفحصها، وعندما يوافق البنك عىل العميل 

يبعث يل كتاب تعهد بالدفع يف حال تم التنازل عن السيارة ورهنها لصالح البنك، 

بض ثمن سياريت دون زيادة أو نقصان يف السعر، فام حكم الرشع يف فأتوجه إىل البنك وأق

 ذلك؟

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

 هى اهلل تعاىل عنـحيرم ذلك؛ ألن مثل هذا العمل فيه إعانة عىل احلرام، وقد ن

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ﴿التعاون عىل اإلثم والعدوان. قال اهلل تعاىل: 

 .[2]املائدة:  ﴾ېئ   ۈئ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهلل » ( عن جابر ريض اهلل عنه قال:1598ويف صحيح مسلم )

 «.آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: )هم سواء(

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 فتاءنائب رئيس جملس اإل
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو
 

 د.حممـــــد خـــــري العيسـ/عضـــــو 
 

 سًمحة الشيخ سعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــدا / عضــــو   ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

 القــــايض ســــاري عطيــــة/ عضــــو
 

 د. عبـــد النـــا  أبـــو البصل/عضـــو  
 

ـــراهيم/ عضـــو ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

ــــــو   ــــــة/ عض ــــــد الغرايب  د. حمم
 

 / عضويلةاخلالد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /27( )161قرار رقم )

 الرسوم املتحركة املستخدمة حكم 

 يف تعليم أحكام اإلسالم وآدابه

 م(2010/ 12/ 23) :املوافق ،هـ(1432/ 1/ 17) :بتاريخ

  .وصحبهرب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله  هللاحلمد 

 ،وبعد

 ة عرشةـات اإلسالمية يف جلسته الثانيـفإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراس

م( قد 2010/ 12/ 23هـ( املوافق )1432/ 1/ 17املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 اطلع عىل السؤال اآليت:

 أريد أن أعمل مرشوع إنتاج رسوم متحركة لألطفال، تتضمن هذه الرسوم

 ة مثل األمانة ومساعدة اجلريان وغريها، من خالل رسم شخصياتقصصًا فيها عرب

 وحتريكها لتتكلم ومتيش، وأضيف إليها الصوت، علاًم بأن الرسوم تقريبية وليست

 مشاهبة للطبيعة.

 وأيضًا أعمل لدى وكالة أنباء يف رسم وحتريك البطاقات اإللكرتونية للتهنئة

 سوم كرتونية وحتريكها بشكل بسيط(.والسالم واملباركة يف األعياد وغريها )ر

أرسم ملجالت األطفال رسومات مرافقة للقصص التي تنرش فيها، وهي  وأيضاً 

 قصص مفيدة لألطفال.

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:
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 الرسوم املتحركة التي يتعلم منها األوالد أحكام اإلسالم واألخالق الفاضلة

سالمية ال بأس هبا؛ ملا هلا من آثار محيدة يف تكوين شخصية األطفال، فهي واآلداب اإل

تعمل عىل تنمية قدراهتم، وتساعدهم عىل اإلبداع وتنمية املعلومات الرشعية والثقافية 

 لدهيم، وتعليمهم اللغة العربية الفصيحة.

اهدهتا فإن كان هذا هو املنهج الذي ستبنى عليه الرسوم املتحركة؛ فال حرج يف مش

 ورسمها؛ ألهنا تندرج حتت الوسائل التعليمية املباحة.

 واز صنع الدمى للعب األطفال؛ فمن باب أوىلـة جـوقد جاء يف السنة النبوي

صناعة الرسوم املتحركة التي تغرس الرتبية اإلسالمية يف عقول الناشئة، وتكون بديالً 

 يتناىف مع العقيدة اإلسالمية.هلم عن الرسوم التي تشتمل عىل املحرمات، وتتضمن ما 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء 

 د. أ د هليل سًمحة
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2010 /28( )162قرار رقم )

 ثر من قيمتها املس لةحكم بيع الطوابع الربيدية بأك

 م(2010/ 12/ 23) :املوافق ،هـ(1432/ 1/ 17) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية عرشة

م( قد 2010/ 12/ 23هـ( املوافق )1432/ 1/ 17املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 اطلع عىل السؤال اآليت:

 ما حكم بيع الطوابع الربيدية بأكثر من قيمتها املسجلة؟

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

جيوز بيع الطوابع الربيدية بأكثر من قيمتها األصلية؛ ألن الطوابع ليست من 

 ن تشرتي هبا سلعة، وإنام هي خدمة أو منفعة. النقود؛ إذ ال يمكن أ

وقد نص الفقهاء عىل جواز بيع ورشاء املنافع، برشط عدم استغالل حاجة الناس 

 لذلك. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 . أ د هليلسًمحة د
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: ر جملس اإلفتاءمقر
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 ( 2011/ 1( )163قرار رقم )

 حكم صكوك اإلجارة املنتهية بالتمليك 

 لرشكة أسمن  الراجحي

 م(2011/ 2/ 28) :املوافق ،هـ(1432/ 3/ 25) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

س اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة يوم فإن جمل

م( قد اطلع عىل 2011/ 2/ 28هـ( املوافق )1432/ 3/ 25اإلثنني الواقع يف: )

حول عملية صكوك اإلجارة  ـاألردن  ـالسؤال املقدم من رشكة الراجحي لألسمنت 

 املنتهية بالتمليك.

 الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت: وبعد الدارسة والبحث ومداولة

إن عملية التصكيك تعني إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل 

حصصًا شائعة يف ملكية موجودات )أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من األعيان 

واملنافع، والنقود والديون( قائمة فعالً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر 

 ق عقد رشعي يتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وتأخذ أحكامها.وف

 ة بالتمليك لرشكةـوعليه وبعد االطالع عىل آلية إصدار صكوك إجارة منتهي
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أسمنت الراجحي؛ فإنه ال مانع منها رشعًا، رشيطة أن يتم بيع أصول اإلجارة بقيمتها 

ناك ضامن لرأس املال من أي من طريف العادلة عند انتهاء الفرتة اإلجيارية، وأن ال يكون ه

 العقد، والتقيد باألحكام الرشعية التي تقرها هيئة الرقابة الرشعية بكافة مراحلها.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 يلسًمحة د. أ د هل
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: فتاءمقرر جملس اإل
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 ( 2011/ 2( )164قرار رقم )

 حكم امل اهرات

 م(2011/ 3/ 10) :املوافق ،هـ(1432/ 4/ 5) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

املنعقدة  فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته اخلامسة

 م( إذ يؤكد وجوب2011/ 3/ 10هـ( املوافق )1432/ 4/ 5يوم اخلميس الواقع يف: )

االلتزام برشع اهلل والدعوة إىل مكافحة الفساد، ورضورة اللجوء إىل احلوار، والسعي إىل 

ۆئ ۆئ ۈئ ﴿اإلصالح الشامل يف خمتلف ميادين احلياة؛ حتقيقًا لقول اهلل عز وجل: 

 دعوة ـ، وال[88: هود] ﴾ی ی جئ حئ ۈئ    ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی

 إىل اهلل باحلكمة واملوعية احلسنة.

 وردًا عىل عدد من األسئلة واالستفسارات الواردة لدائرة اإلفتاء العام حول احلكم

الرشعي يف املياهرات واالعتصامات وغريها مما حيدث هذه األيام، ونيرًا الختالف 

د الشعارات التي ُينادى هبا، واألهداف هذه االعتصامات واملياهرات وتنوعها، وتعد

 التي ُيدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يرتتب عليها من نتائج ومآالت؛ فإن

املجلس يضع جمموعة من الضوابط احلاكمة هلا انطالقًا من مقاصد الرشيعة اإلسالمية 

 وكلياهتا، وذلك عىل النحو اآليت:
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للتعبري عن الرأي تغني عن اللجوء إليها؛ كاحلوار أن ال يكون هناك وسيلة  أوالً:

 اهلادئ اهلادف، والتناصح بني قيادات املجتمع وأصحاب القرار.

 أن ال تؤدي إىل سفك الدماء وإزهاق األرواح واالعتداء عىل األنفس. ثانياً:

 أن ال يرتتب عليها رضر أكرب من املنفعة املرجتاة منها.  ثالثاً:

 فيها أو من خالهلا تعطيل مصالح البالد والعباد.أن ال يقع  رابعاً:

ام ـع العـداء عىل املراكز واملؤسسات ذات النفـا اعتـأن ال يكون فيه خامسًا:

 واخلاص.

أن ال تستغل من قبل أطراف هلم غايات أخرى؛ مما يؤدي إىل إحداث  سادساً ً:

 فوىض يف املجتمع.

أبناء املجتمع الواحد، وزعزعة أمن أن ال تؤدي إىل زرع بذور الفتنة بني  سابعاً:

 الوطن، وإثارة العنف املجتمعي والنعرات الطائفية واإلقليمية، وتقسيم البالد اإلسالمية.

 أن ال يقع فيها خمالفات رشعية كاالختالط غري املرشوع وغريه. ثامناً:

 وبيوهتمأن ال تؤدي إىل ترويع املواطنني اآلمنني من االعتداء عىل ممتلكاهتم  تاسعاً:

 وسياراهتم وانتشار الرسقات وانتهاك حرمات البيوت واألرس.

بدورهم  اواملجلس إذ يضع هذه الضوابط الرشعية ليهيب بعلامء األمة أن يقومو

التوجيهي واإلصالحي، وأن يضعوا نصب أعينهم املصالح العليا لألمة والوطن، 

نبه الفتن ما ظهر منها وما بطن سائلني املوىل عز وجل أن حيفظ بلدنا آمنًا مطمئنًا وجي

 وسائر بالد املسلمني، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 ًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـوس
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2011/ 3( )165قرار رقم )

 حكم نقل قلب من  خص مي  رسيريًا إىل  خص آخر

 م(2011/ 3/ 27) :املوافق ،هـ(1432/ 4/ 22) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته املنعقدة يوم األحد 

 م( قد اطلع عىل السؤال اآليت:2011/ 27/3هـ( املوافق )1432/ 22/4: )الواقع يف

ما حكم نقل قلب من شخص ميت رسيريًا إىل شخص آخر، بمعنى أنه يف حالة 

موت دماغي بالكامل، وغري قابل الستقبال أو إرسال أي نوع من األحاسيس، ولكن 

اء، علاًم بأن نقل القلب من قلبه ما يزال ينبض، وقد ثبت ذلك بتقرير جمموعة من األطب

 هذا املريض سيساعد يف حتسن حالة املريض اآلخر؟

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

ال جيوز رشعًا احلكُم بموِت اإلنساِن املوَت الذي ترتتب عليه أحكامه الرشعية 

وتًا ال شبهة فيه، تتوقف معه بمجرد تقرير األطباء أنه مات دماغيًا حتى ُيعلم أنه مات م

حركة القلب والنفس، مع ظهور األمارات األخرى الدالة عىل موته يقينيًا؛ ألن األصل 

 حياته فال ُيعدل عنه إال بيقني.

وبناًء عليه؛ فال جيوز القيام بعملية نقل القلب من شخص ميت دماغيًا إىل شخص 
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توقف القلب والدماغ والتنفس آخر؛ ألن القلب ما يزال ينبض ويؤدي وظيفته حتى ي

 توقفاً تامًا ال رجعة فيه. 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 لشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـوسًمحة ا
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 / عضواخلاليلةد. حممد 
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2011/ 4( )166قرار رقم )

 م التربع ب زء من الكبدحك

 م(2011/ 7/ 28) :املوافق ،هـ(1432/ 8/ 26) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته احلادية عرشة

م( يرى 2011/ 7/ 28هـ( املوافق )1432/ 8/ 26املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 أن التربع بجزء من الكبد ملن حيتاج لزراعته جائز وال حرج فيه إذا حتققت الرشوط

 الرشعية.

بل يرى املجلس أن من تربع بنية اإلحسان إىل املريض املحتاج فله األجر عىل 

 ،[32: املائدة] ﴾ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ﴿ذلك، وقد قال اهلل تعاىل: 

 بد من األعضاء التي تنمو وتتجدد بنفسها كام يقول األطباء.خاصة أن الك

 وأما الرشوط الرشعية الواجب توافرها فهي:

 أن يكون املتربع كامل األهلية.ـ 1

أن ال يرض أخذ هذا اجلزء من الكبد رضرًا خيل بحياة املتربع العادية؛ ألن ـ 2

 من األطباء قيقتيض أن يستوثالقاعدة الرشعية تقول: )الرضر ال يزال برضر مثله(. وهذا 

 املختصني يف األمر عند كل عملية.
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 أن يكون عىل سبيل التربع، وبدون مقابل مادي.ـ 3

أن يكون زرع هذا اجلزء من الكبد هو الوسيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة ـ 4

 املريض.

 أن يغلب عىل الين نجاح كل من عمليتي النزع والزرع.ـ 5

 م. واهلل تعاىل أعل

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ ــــايض ســــاري عطي  عضــــو الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 د. حممد الزعبي/ عضو
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2011/ 5( )167قرار رقم )

 حكم البطاقة االئتًمنية 

  ري املغطاة لدى البنك اإلسالمي

 م(2011/ 7/ 28) :املوافق ،هـ(1432/ 8/ 26) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 ه احلادية عرشةـفإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلست

م( قد 2011/ 7/ 28هـ( املوافق )1432/ 8/ 26املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 عىل السؤال اآليت:اطلع 

ما احلكم يف أن يطلب العميل إصدار بطاقة ائتامنية من البنك اإلسالمي مقابل 

( دينارًا سنويًا، حيث يستعمل العميل هذه البطاقة 30-15عمولة إصدار ترتاوح بني )

لرشاء سلع معينة دون أن حيتوي رصيده البنكي عىل مبلغ السلع املشرتاة، فيقوم البنك 

ة السلع عىل حساب العميل إىل حني وصول راتب العميل، ثم يقوم البنك بتقييد قيم

بخصم قيمة السلع املشرتاة من الراتب دون زيادة عىل املبلغ، ولكن يف حالة قيام العميل 

بسحب مبلغ نقدي من الرصاف اآليل باستخدام هذه البطاقة )مع عدم وجود رصيد له( 
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خر الشهر بخصم املبلغ املسحوب بالبطاقة، يقوم البنك عند وصول راتب العميل يف آ

 %( من قيمة السحب. 4باإلضافة إىل )

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

( دينارًا سنويًا 30-15عمولة اإلصدار املقطوعة للبطاقة االئتامنية ) الفرع األول:

جائزة ال حرج فيها، إذا كانت  التي يأخذها البنك من العميل مقابل اخلدمات الفعلية:

 متناسبة مع اخلدمات، من غري زيادة عن املعتاد يف مثل ذلك.

وكذلك إذا سحب العميل من البنك من خالل هذه البطاقة وله رصيد مغطى: 

 فال مانع من استيفاء مبلغ مقطوع بدل خدمات.

تخدام هذه عملية سحب العميل مبلغًا نقديًا من الرصاف اآليل باس الفرع الثاي:

البطاقة مع عدم وجود رصيد له، ثم قيام البنك عند وصول راتب العميل يف آخر الشهر 

%( عىل 4بخصم املبلغ املسحوب بالبطاقة باإلضافة إىل بدل نسبة عمولة ومقدارها )

السحب: حرام؛ ألن هذه العملية تكيف عىل أهنا قرض، ومن املقرر فقهًا أن كل قرض 

عليه فكل فائدة ترتتب عىل هذا القرض لصالح البنك تعد من الربا جر نفعًا فهو ربا. و

  .[275: البقرة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿املحرم رشعًا لقوله تعاىل: 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 

 

 



415 

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 د هليلسًمحة د. أ 
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 د. حممد الزعبي/ عضو
 

 الشيخ حممد احلنيطي: اإلفتاء مقرر جملس
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 ( 2011/ 9( )168قرار رقم )

 انتفاع أعضاء اهليئات اإلدارية التطوعية من حكم 

م للهيئات التي يديروهنا  العروض امل انية التي ُتقدَّ

 م(2011/ 8/ 25) :املوافق ،هـ(1432/ 9/ 25) :بتاريخ

  .مد، وعىل آله وصحبهرب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حم هللاحلمد 

 ،وبعد

ة عرشة ـه الثانيـفإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلست

م( 2011/ 8/ 25هـ( املوافق )1432/ 9/ 25املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 قد اطلع عىل السؤال اآليت:

تعينهم نحن جلنة من تسعة معلمني، مخسة باالنتخاب من قبل املعلمني، وأربعة 

 وزارة الرتبية والتعليم، وتسمى هذه اهليئة: )اهليئة اإلدارية لنادي معلمي الطفيلة(.

ويتمثل عملنا يف كوننا نقوم بأعامل تطوعية خلدمة النادي وخدمة املعلمني، وال 

نأخذ مقابلها شيئًا من النادي وال من املعلمني، كونه عماًل تطوعيًا، وهناك رحلة عمرة 

م هبا النادي عرب رشكات النقل، ومن أراد من املعلمني الذهاب فعليه أن للمعلمني يقو

 يدفع األجرة.

فهل جيوز للعضو من اهليئة اإلدارية أن يذهب جمانًا يف هذه الرحلة، وهل جيوز 
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للهيئة اإلدارية أن تشرتط عىل رشكة النقل أن توفر مقعدين جمانًا من أجل اهليئة اإلدارية 

 شاد واإلرشاف عىل الرحلة؟وموظفي النادي لإلر

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

إذا اشرتطت اهليئة اإلدارية عىل رشكة النقل توفري مقعدين أو أكثر جمانًا )وعادة 

تعطي الرشكات مقاعد جمانية من باب التشجيع للتعامل معها( فيجوز برشط أن تقسم 

املعتمرين بالتساوي، وليس ألعضاء اللجنة االنتفاع هبذه  أجرة املقاعد املجانية عىل

 املقاعد دون سائر املعلمني. 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــود.حم  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  م
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 د. حممد الزعبي/ عضو
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2011/ 10( )169ر رقم )قرا

  ال حيّل لورثة املي  يشء من مرياثه إال بعد قضاء ديونه

 م(2011/ 8/ 25) :املوافق ،هـ(1432/ 9/ 25) :بتاريخ

  .رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه هللاحلمد 

 ،وبعد

 ه الثانية عرشةـلستات اإلسالمية يف جـفإن  جملس اإلفتاء والبحوث والدراس

م( قد 2011/ 8/ 25هـ( املوافق )1432/ 9/ 25املنعقدة يوم اخلميس الواقع يف: )

 اطلع عىل السؤال اآليت:

انتقل إىل رمحته تعاىل أخي أثناء الواجب الرسمي، وعليه دين يقارب أربعني ألف 

رياً. ( دينار شه300دينار أقساط شقة عن طريق البنك اإلسالمي األردين بواقع )

( دينارًا، وقد صدرت عىل شكل شيكات 82885واملستحقات املالية لورثة الشهيد: )

بأسامء الورثة بنسب متفاوتة، عىل الرغم من أهنم رفضوا تسديد الدين، فام احلكم 

 الرشعي يف ذلك، وهل حيق للورثة أخذ نصيبهم من الرتكة قبل سداد الدين؟

 قرر املجلس ما يأيت:وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ 

ال حيل لورثة امليت يشء من مرياثه إال بعد قضاء ديونه؛ ألن اهلل تعاىل يقول يف 
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اهلل بن عمرو  . وعن عبد[12: النساء] ﴾ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ﴿ آيات املرياث:

ين(  ملسو هيلع هللا ىلصبن العاص ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ا قال: )ُيغفُر للشهيد ُكل ذنب إال الدَّ

 (. 4991يث رقم )رواه مسلم حد

وعىل هذا: ال حيق للورثة يشء من مال مورثهم إال بعد قضاء دينه، فإذا اقتسموا 

أن يرد  ـ كان أو كبرياً  صغرياً ـ املرياث ثم تبني هلم أن عىل ميتهم دينًا، وجب عىل كلٍّ منهم 

 ما قبضه من مرياث يف قضاء دينه بنسبة حصته من املرياث، فإذا امتنع أحدهم عن ذلك

 فهو آثم معتد عىل حق امليت يف قضاء دينه.

فإذا قاموا بتسديد ثمن الشقة من حصصهم مما ورثوا من ماٍل فتصبح الشقة ملكاً 

 جلميع الورثة، حسب حصصهم يف املرياث، والباقي يتقاسمونه حسب أنصبتهم الرشعية.

 الرمحة نـروا إىل أبناء الشهيد بعيـة أن ينيـاء أن عىل الورثـويرى جملس اإلفت

ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ﴿ ، لقوله تعاىل:موالشفقة، وأن ال يرتكوهم بال بيت يؤوهي

 . [9: النساء] ﴾ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 واهلل تعاىل أعلم. 
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 هليلسًمحة د. أ د 
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو  القــــايض ســــاري عطي
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــو ـــراهيم/ عض ـــة اإلب ـــد عقل  د. حمم
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 د. حممد الزعبي/ عضو
 

 الشيخ حممد احلنيطي: فتاءمقرر جملس اإل
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 ( 2011/ 11( )170قرار رقم )

 استغالل األرايض املتبقية من األرايض املوقوفة  حكم

 لبناء املساجد بعد حتقق الغاية من وقفها

 م(2011/ 8/ 25) :املوافق ،هـ(1432/ 9/ 25) :بتاريخ

  .ه وصحبهرب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آل هللاحلمد 

 ،وبعد

 فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية عرشة املنعقدة

م( قد اطلع عىل 2011/ 8/ 25هـ( املوافق )1432/ 9/ 25يوم اخلميس الواقع يف: )

 السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة تنمية أموال األوقاف:

األجزاء املتبقية من األرايض املوقوفة  ما هو الرأي الرشعي حول إمكانية استثامر

 لبناء مساجد عليها بعد بناء هذه املساجد؟

 وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

نص الفقهاء عىل أن الوقف ال يباع وال يوهب وال يورث، بل يبقى حمبوسًا عىل ما 

 داللة(. وقف عليه، وأن )رشط الواقف كنص الشارع يف الفهم وال

 وقد تضافرت النصوص الرشعية عىل ذلك: 
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ْصَلَها أْن ِشْئَت َحبَّْسَت إ): لعمر ريض اهلل عنه ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه النصوص قوله 

ْقَت هِبَاو َق ُعَمرُ ف (.َتَصدَّ ُه أ عىل َتَصدَّ  . رواهُيوَرُث  اَل ُيوَهُب و اَل ْصُلَها وأُيَباُع  اَل نَّ

َا إو» عندما وقف أرض بريحاء: ملسو هيلع هللا ىلصللنبي . وقول أيب طلحة ريض اهلل عنه البخاري هنَّ

  «.اهللَها َوُذْخَرَها ِعنَْد ْرُجو بِرَّ أهلل َصَدَقٌة 

ف أغلب الفقهاء الوقف بام يدل عىل أنه: حتبيس لألصل وتسبيل  هذا وقد عرَّ

للمنفعة. مما يدل عىل أن الوقف جيب أن حيبس عىل الغاية التي وقف ألجلها بام حيقق 

إذا حتقق رشط الواقف يف الوقف وزاد يشء عن ذلك؛ فال مانع رشعًا رشط الواقف؛ ف

 من استثامره لصالح الوقف. 

وعليه: فإنه جيوز استثامر واستغالل األرايض املتبقية من األرايض املوقوفة لبناء 

 املساجد بعد حتقيق الغاية املنشودة من وقفها. 

 وبناء املساجد عليها بالرشوط اآلتية:

  يكون الواقف اشرتط خالف ذلك رشطًا رصحيًا.أن ال أوالً:

 أن يكون ريع هذا االستثامر لصالح الوقف نفسه. ثانياً:

 أن ال يؤثر ذلك عىل استخدام املسجد والتوسعة املستقبلية للمسجد إن ثالثًا:

    احتيج إليها. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 ئيس جملس اإلفتاءر

 سًمحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة /املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة د. أ د هليل
 

 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د.حمم
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي/ عضـو
 

ــــو   ــــدا / عض ــــر ن اب ــــد ال  د.عب
 

ــــة/ عضــــو ــــايض ســــاري عطي  الق
 

ـــو البصل/عضـــو   ـــا  أب ـــد الن  د. عب
 

ـــر ـــة اإلب ـــد عقل ـــود. حمم  اهيم/ عض
 

 د. حممــــــد الغرايبــــــة/ عضـــــــو  
 

 د. حممد الزعبي/ عضو
 

 الشيخ حممد احلنيطي: مقرر جملس اإلفتاء
 



424 

 ( 2012/ 3( )171) قرار رقم

ق املن م الذي جتريه بعض البنوك اإلسالمية  حكم التورُّ

 م(2012/ 3/ 22) :املوافق ،هـ(1433/ 4/ 29) :بتاريخ

  .ة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبهرب العاملني، والصال هللاحلمد 

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية املنعقدة يوم 

م( قد اطلع 22/3/2012هـ(، املوافق )1433/ربيع الثاين/29اخلميس الواقع يف )

 عىل السؤال اآليت:

 اإلسالمية؟ما حكم التورق املنيم الذي جتريه بعض البنوك 

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر املجلس ما يأيت:

ل،  التورق املنيم يف االصطالح املعارص: هو رشاء املستورق سلعة بثمن مؤجَّ

يتوىل البائع )املمول( ترتيب بيعها، إما بنفسه، أو بتوكيل غريه، أو بتواطؤ املستورق مع 

 البائع، وذلك بثمن حالٍّ أقل غالبًا.

وإن ما جتريه بعض البنوك اإلسالمية من التورق املرصيف املنيم ما هو إال صورة 

من صور التحايل عىل الربا؛ وذلك ألن املقصد احلقيقي من هذه العملية هو احلصول 

عىل املال مقابل زيادة؛ حيث يقوم البنك بعملية رشاء صورية لبضائع، ثم يبيعها للعميل 
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ببيعها مرة أخرى لطرف ثالث بمبلغ أقل من املبلغ األول، بمبلغ آجل، ومن َثمَّ يقوم 

ل.  ، وُيقيِّد عليه مجيع املبلغ املؤجَّ  ويعطي العميل املبلغ احلالَّ

وهذا يف حقيقته قرض ربوي وإن كان يف ظاهره صورة من صور التورق، وقد 

 أجل، فإذا ورد عن اإلمام مالك رمحه اهلل أنه ُسئل عن الرجل يبيع السلعة بمئة دينار إىل

وجب البيع بينهام قال املبتاع للبائع: بعها يل من رجل بنقد، فإين ال أبرص البيع. قال: ال 

 (.179/ 9)« املدونة» خري فيه، وهنى عنه.

( متفق عليه. فمدار احلكم اِت ـَّالنِّيب ْعاَمُل األ نَّاَم إوقد قال عليه الصالة والسالم: )

قهاء أن العربة يف العقود باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ عىل املقصد من العقد، وقد قرر الف

واملباين، خاصة إذا اعتُضد الفعل بمقاصد مدلول عليها بالقرائن كام يف صورة التورق 

 املنيم. 

وعليه فإننا نرى حرمة التعامل هبذا النوع من العقود؛ ألنه من باب التحايل عىل 

وذلك  «.أخية الربا» ز رمحه اهلل يقول يف التورق:الربا املحرم، وقد كان عمر بن عبد العزي

 اهلل حَمَاِرمَ  تَْستَِحلُّواف اْليَُهودُ  اْرَتَكبَِت  َما َتْرَتكِبُوا اللقول النبي عليه الصالة والسالم: )

يَلِ  ْدَنىأب  (، وقال ابن كثري: إسناده جيد.47)ص« إبطال احليل» (احْلِ

 يم الذي تتعامل به بعض البنوكلذلك كله يرى املجلس حرمة التورق املن

اإلسالمية، وقد صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منيمة التعاون 

 (.19/ 5) 179م(، رقم: 2009اإلسالمي، املنعقد يف دورته التاسعة عرشة )

كام هييب جملس اإلفتاء باملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية االلتزام بصيغ 

امر والتمويل املرشوعة، وجتنُّب احليل املشبوهة، التزامًا بالضوابط الرشعية التي االستث

ق مقاصد الرشيعة.  حُتقِّ

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 اإلفتاء جملس رئيس

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 الســالم العبادي/عضــو يل أ.د. عبــدمعــا
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد 
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ـــــو   ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د. حمم
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــو   ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: اءمقرر جملس اإلفت
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 ( 2012/ 4( )172) قرار رقم

 والدهم أسلم إصا القرص األبناء ديانة حكم

 م(2012/ 5/ 17) :املوافق ،هـ(1433/ 6/ 25) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه 

  .أمجعني

 ،وبعد

لدراسات اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة يوم فإن جملس اإلفتاء والبحوث وا

م( قد 2012/ 5/ 17هـ(، املوافق )1433/ مجادى اآلخرة/ 25اخلميس الواقع يف )

ه:   اطَّلع عىل السؤال الوارد من دائرة األحوال املدنية، ونصُّ

ُيرجى بيان الرأي وأية تفصيالت أخرى عن آثار إشهار الشخص إلسالمه عىل 

، والبالغني، والذين يولدون بعد إسالمه؟ أوالده: ال  ُقرصَّ

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

إذا أسلم األب تبعه مجيع أوالده الذين هم دون سن البلوغ؛ فيأخذون حكم 

اإلسالم ويتبعون ديانته، وذلك بإمجاع الفقهاء والعلامء وما يقيض به القضاة عرب مراحل 

ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿اريخ اإلسالمي كله، مستدلني عىل ذلك بقوله تعاىل: الت
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. فإحلاق الذرية بآبائهم يف اآلخرة دليل عىل إحلاقهم [21]الطور:  ﴾ڈ ژ  ژ ڑ

 الولد أتبع» هبم أيضًا يف ديانتهم يف الدنيا، وهلذا قال املفرسون يف فوائد هذه اآلية:

 «.اإليامن يف الوالدين

أقوى الطرق يف إثبات إسالم األوالد، كام يقول اإلمام  فإسالم األب ُيَعدُّ من

 ـ وهي أقوامهاـ حُيكم بإسالم الصبي بجهتني أخريني: إحدامها » الرشبيني رمحه اهلل:

ًا ـاع، وتغليبـمسلم باإلمج ـرـأي الصغيـ ه مسلاًم فهو ـد أبويـإذا كان أحـالوالدة، ف

يسري. أما الولد البالغ فهو عىل  ( بترصف606/ 3)« مغني املحتاج» ا.هـ «لإلسالم

 ديانته حتى خيتار الدخول يف اإلسالم طواعية، وال يتبع إسالم أبيه يف هذه احلالة. 

وبناء عىل ما سبق، فإن إسالم األب يتبعه احلكم بإسالم ولده القارص، وكذلك 

إىل دين أمه  مجيع من يولد له بعد دخوله يف اإلسالم، وال حَيِلُّ للقارص بعد البلوغ الرجوع

 إذا بقيت عىل غري اإلسالم.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 اإلفتاءرئيس جملس 

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 الســالم العبادي/عضــو معــايل أ.د. عبــد
 

ـــد  ـــا  أبوالبصل/ أ.د. عب ـــوالن  عض
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ـــــو   ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د. حمم
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــو   ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 5( )173) قرار رقم 

 اخلنزير جلد من مصنوعة أحذية اداستري حكم

 م(2012/ 5/ 17) :املوافق ،هـ(1433/ 6/ 25) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة يوم 

م( قد 2012/ 5/ 17هـ(، املوافق )1433/ مجادى اآلخرة/ 25 )اخلميس الواقع يف

اطَّلع عىل السؤال الوارد من عطوفة مدير عام مؤسسة املواصفات واملقاييس ونصه: 

 نرجو بيان الرأي يف رشكة تنوي استرياد أحذية مصنعة من جلد اخلنزير.

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

حيل تصنيع األحذية وغريها من املصنوعات وامللبوسات من جلود اخلنزير،  ال

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ﴿وذلك لقول اهلل عز وجل: 

 . [145]األنعام:  ﴾ہ  ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے

وقد قال املفرسون: إن املراد حتريم مجيع أجزاء اخلنزير، وإنام ُذكَِر اللحم ألنه أكثر ما 

اهلل ريض اهلل عنهام، أن  بدليل إطالق حتريم )اخلنزير( كله يف حديث جابر بن عبد ُينتفع به،

َم َبيَْع اخلَْمِر وو اهللنَّ إقال: ) ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ( متفق عليه. ْصنَامِ األاخِلنِْزيِر واملَيْتَِة وَرُسوَلُه َحرَّ

ره الدباغ، كام  ألنه » اهلل: قال العالمة ابن عابدين رمحهوما كان نجس العني ال ُيَطهِّ
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فليست نجاسته ملا فيه من  ،بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيًا وميتاً  ،نجس العني

ويقول  «.رد املحتار» انتهى من« فلذا مل يقبل التطهري ؛الدم كنجاسة غريه من احليوانات

ال ينعقد بيع جلد اخلنزير كيف ما كان؛ ألنه نجس العني » اإلمام الكاساين رمحه اهلل:

 «.بدائع الصنائع» انتهى من« جميع أجزائهب

وقد اتفق فقهاء املذاهب يف معتمد أقواهلم عىل هذا احلكم الرشعي، واتفقوا أيضاً 

 عىل حرمة االنتفاع بأجزاء اخلنزير؛ ألنه نجس العني.

لذلك فإن جملس اإلفتاء يرى حرمة االجتار بجميع مشتقات اخلنزير؛ والتوجه 

ة أال يدفعوا أمواهلم يف رشاء ما حرم اهلل، وأال يكونوا سببًا يف لتجار املسلمني بالنصيح

 إدخال هذه النجاسات أسواق املسلمني. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 اإلفتاء جملس رئيس

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 الســالم العبادي/عضــو أ.د. عبــدمعــايل 
 

ـــد  ـــو أ.د. عب ـــا  أبوالبصل/عض  الن
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ـــــو   ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د. حمم
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــو   ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 6( )174) قرار رقم

 ربوي بنك يف العمل من املتحصلة الرواتب حكم

 (م4/6/2012) :املوافق ،(هـ1433/رجب/14) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

سالمية يف جلسته الرابعة املنعقدة يوم فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإل

م( قد اطَّلع عىل 4/6/2012هـ(، املوافق )1433/رجب/14اإلثنني الواقع يف )

ماذا  ،ىل اهلل تعاىلإثم تاب  ،عاماً  28شخص عمل يف بنك ربوي ملدة السؤال اآليت: 

ها من عمله املبالغ التي ادخر، وبراتب التقاعد من الضامن، وبة هناية اخلدمةأمكافصنع بي

نه ليس له أعلام ب ،صول التي اشرتاها من عمله الربوي كالبيتاأل، وبيف البنك الربوي

، فامذا سنوات ثالثن عمل خر يعمل يف البنك ولغاية اآلآو .خر من الدخلآمصدر 

 ،حصته من صندوق االدخار، وببحصته من الضامن االجتامعيـ يتوب إن أراد أن ـ يفعل 

صول التي اشرتاها من عمله الربوي األ، وبخرها من عمله الربويلتي ادوباملبالغ ا

 كالسيارة؟ 

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

فإذا كان عمل ، الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل املقصود العمل يف البنوك
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وليس فيه إعانة مبارشة عن مبارشة الفوائد الربوية،  املوظف يف البنك الربوي بعيداً 

 ، كام ال حرج عليه يف قبض مكافأة هناية اخلدمة،عليها: فال بأس يف عمله وال حرج

 ورواتب الضامن االجتامعي.

للفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها: فال  أما إذا كان عمل املوظف يف البنك مبارشاً 

ی    ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ﴿جيوز له ذلك، لقول اهلل عز وجل: 

: ( عن جابر ريض اهلل عنه قال1598. ويف صحيح مسلم )[2 :املائدة] ﴾ی ی

َبا ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َرُسوُل اهلل) (، فام كسبه ُهْم َسَواءٌ  :َقاَل و ،َشاِهَدْيهِ و ،َكاتِبَهُ و ،ُمْؤكَِلهُ و ،آكَِل الرِّ

بة من رواتب ومكافآت بسبب هذه الوظيفة مال حرام ال حيل له أكله، بل جيب عليه التو

منه، باإلقالع عنه، والندم عىل ما فات منه، واالستغفار، والعزم عىل عدم العودة إليه، وما 

 تبقى منه بني يديه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه يف وجوه الرب واخلري.

 ه من أصول كمنزلـه ما حيتاجـه وعيالـولكن ال حرج عليه أن يستبقي لنفس

له أن » يشته، فقد قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل:ومركب، وما حيتاجه من نقد لنفقة مع

؛ ألن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود يتصدق به عىل نفسه وعياله إذا كان فقرياً 

« فقري فيهم، بل هم أوىل من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته ألنه أيضاً 

 «.إحياء علوم الدين» انتهى من

من تقاعد الضامن االجتامعي فال حرج عليه أن ينتفع هبا وأما الرواتب املتحصلة 

( بجواز االشرتاك يف الضامن 133مطلقًا، فقد سبق ملجلس اإلفتاء إصدار القرار رقم: )

هو جزء من بيت مال املسلمني  الضامن االجتامعيصندوق » االجتامعي، بناء عىل أن

ركة يف إثراء بيت املال الذي يعود بذل املال هلذا الصندوق هو تربع ومشا، واملال العام()

فإذا كان ما يدفع عىل سبيل التربع، وكان املدفوع من املال  ،«بالنفع عىل مجيع املسلمني

احلرام، فال يقتيض حرمة التقاعد الذي يرصفه صندوق الضامن االجتامعي للمشرتك؛ 
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ع فالعقد ليس عقد معاوضة حتى يقال إن عوض احلرام حرام، وإنام هو عقد ترب

وإحسان لغرض حتقيق التكافل، فالواجب عىل من اشرتك بأموال حمرمة أن يتوب من 

كسبه املحرم، وال حرج عليه يف االنتفاع بالتقاعد املقتطع له بعد ذلك، خاصة يف حالة 

 اجلهل. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 اإلفتاء جملس رئيس

 اخلصاونة الكريم سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 الســالم العبادي/عضــو معــايل أ.د. عبــد
 

ـــد أ.د.   ـــوعب ـــا  أبوالبصل/عض  الن
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ـــــو   ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د. حمم
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــو   ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

ـــــــــو ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 7( )175) قرار رقم

 دفنها مكان حتديد يف زوجها عَل مدَّ قَ يُ  املرأة والد

 (م2012/ 6/ 4) :املوافق ،(هـ1433/ 7/ 14) :بتاريخ

 ا حممد، وعىل آله وصحبهاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدن

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الرابعة املنعقدة يوم 

م( قد اطَّلع عىل السؤال 2012/ 6/ 4هـ(، املوافق )1433/ 7/ 14اإلثنني الواقع يف )

 اآليت: 

زاء، يف حال وفاة َمن أحق باستالم جثة املتوىف وإقامة شعائر الدفن ومراسم الع

الزوج أو الزوجة، سواء كانت العالقة قائمة بينهام أم منتهية بالطالق، هل هو الزوج، أو 

 الزوجة، أو األبناء، أو أهل الزوج أو الزوجة؟ 

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

تمع ألجل حمنته واعظ املوت واعظ جليل، ينبغي أن ختتفي معه النزاعات، وجت

القلوب، ويتناسى الناس يف حرضته خالفاهتم، ليتفقوا عىل ما فيه خري املتوىف يف حتديد 

 مكان دفنه وشؤون جنازته.
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فإن وقع التنازع فأقارب املتوىف ِمن عصبته أحق به بعد موته، فإذا تنازعوا يف مكان 

م اختيار الوالد، ثم األبناء، ثم اإلخوة؛ فقد قدم فقهاء املذاهب األربعة أقارَب  الدفن ُيَقدَّ

بل قال احلنفية:  الزوجة عىل زوجها يف حق الصالة عليها، استنادًا لآلثار الواردة يف ذلك،

إنه ال والية للزوج عىل زوجته بعد الوفاة، وإنام جيب عليه مؤنة تكفينها وجتهيزها يف ماله، 

حوال الشخصية األردين لعام (، وبه أخذ قانون األ206،220/ 2)« رد املحتار» كام يف

 (.71م( يف املادة رقم )2010)

وإنام قدم املالكية والشافعية الزوَج عىل الرجال املحارم يف الغسل وإدخال القرب؛ 

مون يف تويل  ألنه ينير إىل ما ال ينير إليه غريه، فذلك أسرت هلا، فكان املحارم هم املَُقدَّ

م الزوج. شؤون اجلنازة إال ما فيه سرت زائد لل  زوجة فيَُقدَّ

م الوالد ثم األبناء ثم اإلخوة عىل  وهلذا فإنه عند التنازع يف حتديد مكان الدفن ُيَقدَّ

 ؛بيشء امليت يوص ومل مقربتني يف تنازعوا ول» الزوج، كام يقول اإلمام الرميل رمحه اهلل:

 امرأة كانت فإن قرع،أ استووا فإن ،رجالً  امليت كان إن والصالة الغسل يف مدَّ قَ املُ  أجيب

 ويقول اخلطيب «.هاية املحتاجـن» ار منـانتهى باختص« زوجـال دون القريب أجيب

. تربتي يف أدفنه أنا: منهام كل فقال ولد دفن يف واألم األب تنازع لو» الرشبيني رمحه اهلل:

  «.مغني املحتاج» ُينير« األب إجابةـ  املتأخرين بعض قاله كامـ  فالياهر

عزاء فالنصيحة أن ال يكون مثار خالف فيام بينهم، وأن يستعينوا باالتفاق أما ال

 عىل جتاوز هذه املحنة. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 البصل/عضـــو نـــا  أبــوال أ.د. عبــد
 

ـــــو  ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د. حمم
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ـــو   ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 8( )176) قرار رقم

 بالعقد أو القبض بالرشاء اآلمر توكيل مع املرابحة بيع حكم

 م(2012/ 6/ 28) :املوافق ،هـ(1433/ 8/ 8) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الرابعة املنعقدة يوم 

م( قد اطَّلع عىل السؤال 2012/ 6/ 28هـ(، املوافق )1433/ 8/ 8الواقع يف )اإلثنني 

 اآليت: 

ما حكم قيام املؤسسة املالية التي تعمل باملرابحة بتوكيل اآلمر بالرشاء أو أحد 

 أقاربه برشاء السلعة ثم تسليمها وبيعها له؟

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

 رية عمل املصارف اإلسالمية مسرية مباركة، تثبت عىل مر األزمات والتحدياتمس

أن االقتصاد اإلسالمي هو السبيل األسلم واألنجع لتحقيق التنمية واالستقرار، وأن 

  األركان التي يقوم عليها هي التي حتقق التوازن بني منفعة الفرد ومصلحة املجتمع.

املسرية وختليصها من شبهات احلرام، وخماطر وسعيًا من املجلس نحو تقويم هذه 
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 احليل، فقد رأى املنع من توكيل اآلمر بالرشاء أو وكياًل عنه برشاء األعيان وقبضها

 حلساب املؤسسة )املرابِحة(؛ وذلك سدًا لذريعة االقرتاض بالربا والتحايل عليه، وألن

ملعاملة نقدًا بنقد وزيادة، التوكيل يف مآله سبب ملشاهبة القروض الربوية؛ فتصري صورة ا

خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكًا عمليًا عامًا لدى مؤسسات املرابحة الرشعية؛ 

 فنخشى أن ُيفقد جوهر التجارة احلقيقية بالبيع والرشاء الذي به متتاز عن البنوك الربوية. 

ويويص املجلس مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية أن يقوم موظفوها برشاء 

بضائع وقبضها حلساهبا، وعدم اخلروج عن نيام املرابحة الذي أقرته املجامع الفقهية ال

 واهليئات الرشعية؛ ختليصًا للمعاملة من الشوائب والشبهات، وللمحافية عىل مكتسبات

 الصريفة اإلسالمية التي حتققت يف السنوات األخرية.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / فتي العام للمملكةامل

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

 أ.د. عبــــــد الســــــالم العبــــــادي 
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــد أ.د.    ـــوعب ـــا  أبوالبصل/عض  الن
 

ـــــــــــــوش ــــــــــــــ البط  د. حيي
 

ـــو  ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 مجيل أبو سارة د.: قرر جملس اإلفتاءم
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  (2012/ 9( )177) قرار رقم

  التأمني رشكة تدفعه الذي التعويض هل

 يةالد عن جيزئ املقتول لورثة

 م(2012/ 6/ 28) :املوافق ،هـ(1433/ 8/ 8) :تاريخب

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،بعدو

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الرابعة املنعقدة يوم 

م( قد اطَّلع عىل السؤال 2012/ 6/ 28هـ(، املوافق )1433/ 8/ 8اإلثنني الواقع يف )

 اآليت: 

 هل جيوز قبض تعويض الدية من رشكة التأمني، وهل جيزئ ذلك التعويض

 املدفوع عن الدية؟

ر املجلس ما يأيت: وبعد الدرا  سة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

إذا كانت األنيمة املعمول هبا تقيض بدفع رشكات التأمني تعويضًا ماليًا ألولياء 

املقتول يبلغ التقدير الرشعي للدية؛ فإنه جيزئ عنها، سواء سمي تعويضًا أو دية أو غري 

 ذلك من األسامء. 
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 ألوليائه املطالبة بالفارق؛ ألهنا أموال دفعتفإذا مل يبلغ التقدير الرشعي جاز 

 بسبب ما استقر يف ذمة املتسبب من دية، والتأمني هنا اشرتاط ملصلحة الغري. 

فال حرج عىل أولياء املقتول يف قبول أموال التعويض، فقد استحقوا دية رشعية 

ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿بكتاب اهلل تعاىل، كام قال سبحانه: 

، وال يرضهم إن كانت اجلهة الدافعة [92]النساء:  ﴾ٹ ٹ   ٿ ٿ        ٿ ٿ  

 رشكة تأمني، أم جهات اخلري واإلحسان، أم عاقلة القاتل. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / املفتي العام للمملكة

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

 م العبــــــاديأ.د. عبــــــد الســــــال  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد  
 

ـــــــــــــوش ــــــــــــــ البط  د. حيي
 

ـــو  ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 مجيل أبو سارة : د.مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 10( )178) قرار رقم

 اإلدارية النفقات الحلص التربعات من جزء اقتطاع حكم

 م(2012/ 6/ 28) :املوافق ،هـ(1433/ 8/ 8) :تاريخب

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته اخلامسة املنعقدة 

م( قد اطَّلع عىل 2012/ 6/ 28هـ(، املوافق )1433/ 8/ 8يوم اخلميس الواقع يف )

 السؤال اآليت: 

يعلن جممع النقابات املهنية بني فرتة وأخرى عن محالت جلمع التربعات املختلفة 

لدعم املحتاجني من أبناء هذا البلد الطيب، أو نرصة لإلخوة واألشقاء يف خارج األردن، 

تلفة نرجو من سامحتكم إفادتنا ولوجود مصاريف إدارية خاصة هبذه احلمالت املخ

 بإمكانية اقتطاع جزء من هذه التربعات لتغطية هذه املصاريف اإلدارية؟

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

 يمكن تقسيم النفقات اإلدارية التي حتتاجها اجلمعيات اخلريية إىل نوعني:

 ة، مثل أجورـرع حلملة معينـقصود التبنفقات إدارية الزمة لتحقيق م األول:
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توصيل التربعات إىل أصحاهبا، وأجور حفيها ووقايتها من اهلالك، ونحو ذلك؛ فال 

الوسائل هلا أحكام » حرج يف تغطية هذه النفقات منها؛ للقاعدة الفقهية املتفق عليها أن

بن ايف كتبهم، كالعز  وقد دلت عليها الكثري من األدلة الرشعية، وقررها الفقهاء ،«املقاصد

 إال إليها لتوصَّ يُ  ال املقاصد كانت ملا» السالم وغريه، وقال ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل: عبد

 «.هبا معتربة ،هلا تابعة وأسباهبا طرقها كانت ؛إليها ُتفيض وطرق بأسباب

النفقات اإلدارية األخرى للجمعية، التي تتعلق بأعامهلا العامة، كرواتب  الثاي:

 املوظفني، وأجور املقرات، وخدمات املاء والكهرباء، ونحوها، فهذه ال ُتسد من صدقات

مجعت لغرض حمدد آخر، وإنام من التربعات العامة التي ُتدفع ملصلحة اجلمعية عامة، أو 

التي مجعت هبذا االسم خاصة، ولتكون األمور واضحة ينصح املجلس الذين جيمعون 

 عني وجود نسبة يسرية من املصاريف اإلدارية. التربعات أن يبينوا للمترب

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

 أ.د. عبــــــد الســــــالم العبــــــادي  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــد   ـــو أ.د. عب ـــا  أبوالبصل/عض  الن
 

ـــــــــــــوش ــــــــــــــ البط  د. حيي
 

ـــو  ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 11( )179) قرار رقم

 حكم إفطار الرياضيني يف هنار رمضان

 م(2012/ 7/ 18) :املوافق ،هـ(1433/ 8/ 28) :تاريخب

 العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبهاحلمد هلل رب 

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته السادسة املنعقدة 

م( قد اطَّلع عىل 2012/ 7/ 18هـ(، املوافق )1433/ 8/ 28يوم األربعاء الواقع يف )

 السؤال اآليت: 

 فطار يف رمضان من أجل دخول أجواء املنافسات؟هل جيوز للرياضيني اإل

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

ال جيوز للرياضيني اإلفطار من أجل األلعاب الرياضية، فهي ليست من األمور 

ۀ ہ ہ ہ  ﴿الرضورية وال احلاجية التي تبيح اإلفطار، وقد قال اهلل تعاىل: 

، فالصوم ركن من أركان اإلسالم اخلمس، جيب عىل املسلم [185]البقرة:  ﴾ہ

البالغ العاقل، ومن وجب عليه الصوم فإن عليه أن يسعى يف تنييم ظروفه ووقته ليتمكن 

 من أدائه. 

م الرياضة عىل ركن من أركان الدين، خاصة أن باإلمكان تأجيل  وال جيوز أن ُتقدَّ

سلمة، وباإلمكان التنسيق مع املسؤولني عن الرياضة املباريات ملا بعد اإلفطار يف الدول امل
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 يف الدول غري املسلمة بام يعني الرياضيني املسلمني عىل املحافية عىل حرمة الشهر

 الفضيل. 

فإن صام الريايض فأصابته مشقة شديدة غري معتادة بسبب حاجته إىل املشاركة 

لصوم ومبارشته أول النهار، فعندها جيوز له الفطر، لكن ذلك ال يعفيه من وجوب نية ا

 فإن عرضت له املشقة الشديدة أفطر حينها فقط، وعليه القضاء.

كم(، فإنه يباح له الفطر  81وأما إذا كان الريايض مسافرًا سفرًا طوياًل )يزيد عىل

ک ک ﴿مدة سفره ألجل السفر، ومع ذلك فالصوم يف حقه أفضل؛ لقوله تعاىل: 

فإن أفطر فعليه القضاء يف أيام أَُخر؛ لقوله ، [184]البقرة:  ﴾ک  گگ گ گ ڳ

 .[184]البقرة:  ﴾ڄ ڃ    ڃ   ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇ﴿تعاىل: 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / املفتي العام للمملكة

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 السـالم العبادي/عضـو د. عبـدمعايل أ.
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبـــو أ.د. عبـــد 
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل اوي/عضـو
 

 د. حييــــــــــ البطوش/عضـــــــــو  
 

ــــــــو ــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــو   ـــ  البكري/عض ـــايض د. واص  الق
 

 د. حممـــــــــد اخلاليلة/عضـــــــــو
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 12( )180) قمقرار ر

 هـ1433 لعام الفطر زكاة مقدار يف

 م(2012/ 7/ 18) :املوافق ،هـ(1433/ 8/ 28) :تاريخب

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

ة فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته السادسة املنعقد

م( نير يف تقدير 2012/ 7/ 18هـ(، املوافق )1433/ 8/ 28يوم األربعاء الواقع يف )

ر املجلس  زكاة الفطر من رمضان هلذا العام. وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

 ما يأيت: 

 ْبنِ  اهللَِّ َعبْدِ  عن ومسلم البخاري روى ملا اإلسالم؛ فرائض من فريضة زكاة الفطر

َفَرَض َزَكاَة اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعىَل النَّاِس، َصاًعا » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسوَل  نَّ أ عنهام اهلل يضر ُعَمرَ 

 «.ْسلِِمنيَ ْو أُْنثَى، ِمْن املأْو َعبٍْد، َذَكٍر أْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َعىَل ُكلِّ ُحرٍّ أِمْن مَتٍْر 

يعتنا اإلسالمية وهي ميهر من مياهر التكافل االجتامعي الذي متيزت به رش

 زكاة السمحة خاصة يف شهر رمضان، شهر الرب واخلري واإلحسان؛ لذلك اختصت

 ،العيد يوم عياله وقوت قوته يملك الذي املسلم عىل جتب بأهنا الفرض زكاة عن الفطر

 ولديه فائض عن حوائجه األصلية يدفعها عن نفسه، وعمن جتب عليه نفقته من
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وأب وأم فقريين، وجتب عن الطفل الذي يولد قبل  ،ريوولد صغ ،املسلمني من زوجة

  غروب شمس آخر يوم من رمضان.

تقريباً، خيرجها املسلم  (كغم 2.5ومقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي )

من القوت الغالب يف بلده، ونحن يف اململكة األردنية اهلاشمية القوت الغالب عندنا هو 

( كغم من 2.5كاة الفطر هي )ز يسة يف غذائنا، وهلذا فإنالقمح؛ ألن اخلبز هو املادة الرئ

القمح عن كل شخص، وجيوز إخراج الرز، بل هو أنفع للفقراء وأيرس عىل من يدفع 

  ( كغم من الرز أو القمح نقدًا.2.5الزكاة، كام جيوز إخراج قيمة الـ)

اً، قرش (60)بعد السؤال عن سعر القمح تبني لنا أن متوسط سعر كيلو القمح و

ر ( قرشًا كحد أدنى، ومن أراد الزيادة 150فيكون الواجب عن كل شخص ) فله أن ُيَقدِّ

قيمة األصناف املذكورة يف احلديث النبوي، ومنها التمر والزبيب واألقط، بحسب سعته 

 .له األجر والثوابوقدرته، و

واألفضل أن خُترج ما بني غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صالة 

  شهر رمضان املبارك.من أول وز إخراجها العيد، وجي

فإهنا زكاة النفس املسلمة؛ ولذا جتب عن الطفل الذي ال  ؛االهتامم هباالواجب و

جيب عليه الصيام، وعىل املريض املعذور يف اإلفطار يف رمضان، وهي زيادة عىل ذلك 

 اهلل )طهرة للصائم من اللغو والرفث( روى ذلك أبو داود وغريه عن ابن عباس ريض

عنهام. وهبذه الزكاة يستغني الفقراء عن احلاجة إىل الناس يوم العيد، فيجب عىل املسلم 

 عطيها للفقري بلطف وحمبة.رجها بنفس طيبة، ويُ أن خُي 

 .ندعو اهلل تعاىل أن يتقبل منا الطاعات، ويتجاوز عن السيئات

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / عام للمملكةاملفتي ال

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 الســالم العبادي/عضــو معــايل أ.د. عبــد
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد 
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــ  الب   ـــايض د. واص ـــوالق  كري/عض
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. حممــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو   
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 13( )181) قرار رقم

 ا َتاك البنوك اإلسالمية يف مؤسسة ضًمن الودائع 

 م(2012/ 9/ 20) :املوافق ،هـ(1433/ 11/ 4) :تاريخب

 م عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبهاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسال

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثامنة املنعقدة يوم 

م( قد اطلع عىل 2012/ 9/ 20هـ(، املوافق )1433/ 11/ 4اخلميس الواقع يف )

احلكم الرشعي  السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة ضامن الودائع، الذي طلب فيه بيان

لضامن الودائع لدى املصارف اإلسالمية، والنير يف مرشوع تعديل قانون املؤسسة 

 املتعلق هبذا اخلصوص. 

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

الودائع يف املصارف اإلسالمية هلا خصوصية عن سائر البنوك تبعًا الختالف 

 ومتيزها عنها يف البنوك التقليدية. أنواع احلسابات فيها،

وهلذا فإن املجلس يؤيد ما جاء يف مرشوع القانون برضورة تقييد البنوك اإلسالمية 

 بضامن حسابات االئتامن لدهيا، أما حسابات االستثامر فيَُقيَُّد رسُم االشرتاك السنوي

جهة املخاطر، وهذا عىل أصحاهبا، عىل سبيل االقتطاع ملوا عاملدفوع ملؤسسة ضامن الودائ
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ما يقتيض من املؤسسة إنشاء حمفيتني مستقلتني يف صندوق ضامن الودائع يف املصارف 

اإلسالمية؛ إحدامها لضامن ودائع حسابات االئتامن، واألخرى لضامن ودائع حسابات 

 االستثامر. 

كام تبنيَّ للمجلس أن مرشوع القانون املعدل يقوم عىل مبدأ التكافل والتعاون، 

 أن ما ُيدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتربع، الغرض منه حفظ أموال الناس يفو

من املخاطر التي يتعرض هلا، وأموال هذا الصندوق تؤول يف النهاية يف  ةالبنوك اإلسالمي

 حال تصفيته إىل صندوق الزكاة يف وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية. 

ذا الصندوق لضامن الودائع يف املصارف ـه رى املجلس جواَز إنشاءـوهلذا ي

 اإلسالمية، وسالمَة التعديالت املقرتحة من الناحية الرشعية، وموافقَتها للمعايري

 الرشعية املعتربة.

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 فتاءنائب رئيس جملس اإل
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد
 

ـــــــــو  ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

 د. حممــــد خــــري العيســـــ/ عضــــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو    د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 د. مجيل أبو سارة: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2012/ 15( )182) قرار رقم

 حكم ربط األجرة بمؤرش متغري منضبط

 م(2012/ 11/ 8) :املوافق ،هـ(1433/ 12/ 23) :تاريخب

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

ة فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقد

م( قد تباحث 2012/ 11/ 8هـ(، املوافق )1433/ 12/ 23يوم اخلميس الواقع يف )

 يف مسألة حكم ربط األجرة بمؤرش متغري منضبط. 

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

ربط األجور بمؤرشات منضبطة من الصور املعارصة التي جلأت إليها األسواق 

األسعار، خاصة يف اإلجارات الطويلة األمد، حيث تتفاوت األسعار نتيجة تقلبات 

 وختتلف القيم باختالف العوامل املؤثرة يف األسواق. 

لذلك ال يرى املجلس حرًجا يف تعليق األجرة بمؤرش حمدد منضبط، يتحاكم إليه 

ة؛ طرفا عقد اإلجارة يف حتديد مبلغ األجرة بداية كل فرتة من فرتات اإلجارة الطويل

 وذلك النتفاء حصول النزاع بسبب هذا الربط، وألنه أبعد عن وقوع التغابن بني

 العاقدين.
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وقد أجاز فقهاء احلنابلة استئجار األجري بطعامه وكسوته، واستئجار من حيصد 

الزرع بجزء مشاع منه، وكذلك البيع واإلجارة بسعر السوق أو بام يؤجر به الناس؛ فمن 

 تئجار األعيان بأجرة مربوطة بمؤرش مايل معني.باب أوىل أنه جيوز اس

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونةعبد سًمحة الشيخ / املفتي العام للمملكة

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

ــــــــــــري   ــــــــــــ  البك  د. واص
 

 د. حممد الزعبي/عضو
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  (2012/ 16( )183) قرار رقم

 املرشوطة اهلبة مع اإلجارة اجتًمعحكم 

 م(2012/ 12/ 19) :املوافق ،هـ(1434/ 2/ 5) :تاريخب

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته العارشة املنعقدة 

م( قد تباحث 2012/ 12/ 19هـ(، املوافق )1434/ 2/ 5يوم األربعاء الواقع يف )

يف مسألة حكم اجتامع إجارة العقار مع الوعد امللزم هببته للمستأجر، وذلك بعد متام مدة 

 اإلجارة. 

ر املجلس ما يأيت: وبعد الدراسة و  البحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

اجتامع استئجار العقار مع الوعد هببته يف هناية املطاف إذا التزم املستأجر برشوط 

املؤجر من صور اجتامع العقود التي ال يرتتب عليها حمذور رشعي، ومل يرد يف الرشيعة ما 

 يقتيض النهي عنها. 

ألجرة واملدة ومتفق عليها من قبل الطرفني، وذلك أن اإلجارة عقد الزم، معلوم ا

واهلبة عقد إحسان، ال بأس بكوهنا مرشوطة كام ذهب إليه بعض احلنابلة؛ فاجتامعهام يف 

معاملة واحدة ال يوقع يف الغرر؛ ألن املستأجر يتمكن من استيفاء منفعة املنزل كاملة، 

 وريض ابتداء بمقدار األجرة املتفق عليه. 
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ملفتي املالكية يف مكة املكرمة الشيخ حممد بن عيل « ذيب الفروقهت» وقد جاء يف

 وال والرشوط األحكام يف البيع يامثل مماـ  واهلبة اإلجارة نحو وأما» هـ(:1367 )ت

 واحد عقد يف اآلخر مع أحدمها اجتامع جيوز كام ،البيع مع اجتامعه جيوز نهفإ ـ يضاده

 «.التنايف لعدم

 ( يقيض4/12م )ـقراٌر برق« ه اإلسالمي الدويلـجممع الفق» نـدر عـوقد ص

)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  اً ية هذه الصورة، وهو ما أكدته أيضبمرشوع

(، وأكدته غريها من مؤسسات الفتوى يف العامل 8/1، 9واإلسالمية( يف املعيار رقم )

 اإلسالمي. 

رة كاملة خالل مدة االستئجار، وكل ذلك مرشوط بالتزام العاقدين بأحكام األج

ويف صور تطبيق البنوك اإلسالمية هلذه املسألة ال بد من االلتزام بجميع املعايري الرشعية 

 اخلاصة هبذا النوع من املعامالت. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

ــــالم العباديعأ.د.  ــــد الس ــــوب  /عض
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــو ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د. حمم
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو  
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو    د. حمم
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  (2012/ 17( )184) قرار رقم

 صناعة األسمن  حكم استخدام احلمأة الن سة وقوًدا يف

 م(2012/ 12/ 19) :املوافق ،هـ(1434/ 2/ 5) :تاريخب

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته العارشة املنعقدة 

م( قد تباحث يف 2012/ 12/ 19، املوافق )هـ(1434/ 5/2يوم األربعاء الواقع يف )

 أرجو سامحتكم العلم أن حمطات» السؤال الوارد من أمني عام وزارة املياه والري، ونصه:

مواد صلبة تسمى )احلمأة(،  ـ باإلضافة للمياه املعاجلةـ التنقية )الرصف الصحي( تنتج 

وتعد حمطة تنقية )اخلربة تتطلب املواصفة األردنية التخلص منها أو إعادة استخدامها، 

( طن من 200: )ـ م(2007ومنذ عام )ـ السمرا( أكرب هذه املحطات التي تنتج يوميًّا 

احلمأة. وبذلك فقد جتمعت كميات كبرية منها يف املوقع. لذا فإن فالنية تتجه الستغالهلا 

ضل االستغالل األمثل حسب األولويات التالية: حرقها إلنتاج األسمنت الذي يعد أف

 اخليارات وأقلها كلفة، أو التعامل معها لالستخدامات االقتصادية األخرى كالسامد

وغريها. أرجو سامحتكم عرض املوضوع عىل أصحاب الفضيلة من ذوي االختصاص 



456 

لبيان الرأي الرشعي، وخاصة يف استخدام احلمأة يف إنتاج األسمنت، حيث سيوفر ذلك 

 «.خالل السنوات القادمة ( مليون دينار500عىل اململكة مبلغ )

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

نجسة، واستخدام  ـ وهي ما يسمى بـ)احلمأة(ـ املادة التي تنتجها حمطات التنقية 

النجاسة أجازه بعض العلامء، ال سيام يف مثل هذه احلالة، للحاجة املاسة إليها، وللتخلص 

 سبب رضًرا لإلنسان والبيئة. منها بطريقة ال ت

بعد الكشف احليس من قبل مندوب اإلفتاء عىل مصنع الفحيص ـ وقد تبني 

أنه يتم استعامل املواد الصلبة )احلمأة( وقوًدا للحرق، حيث يتم  ـ لصناعة األسمنت

( درجة مئوية، وهبذا تقوم النار اهلائلة 1450حرقها عىل درجات عالية تصل إىل حد )

ه املواد، بحيث ال يتبقى منها يشء إال ما يتبقى من ذرات احلديد والكلس بتحطيم هذ

 وغريها من املواد األولية التي جيذهبا األسمنت. 

رها باالستحالة، كام هو مذهب  وعليه فإن احلرق ُيغريِّ من حالتها وجنسها وُيطهِّ

، وخلوها من احلنفية ووجه عند الشافعية، حيث قالوا: إن تغري حقيقة املادة النجسة

أسباب النجاسة، أو انقالب عينها إىل مادة مباينة هلا يف االسم واخلصائص؛ كاف يف 

احلكم بطهارهتا بعد ذلك، فقد انتفت علة احلكم بالنجاسة حينئذ، وال بأس يف استعامهلا 

 يف األوجه النافعة، خاصة إذا كان هذا االستعامل سيُسبِّب وفًرا اقتصاديًّا بالقدر املذكور

  يف السؤال.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

ـــــو ـــــري العيسـ/عض ـــــد خ  د. حمم
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 ي/عضــــــــود. واصــــــــ  البكر  
 

 د. حممد الزعبي/عضو

 د. مجيل أبوسارة: مقرر جملس اإلفتاء
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  (2013/ 1( )185) قرار رقم

 مكانة اللغة العربية ورضورة صيانتها واالهتًمم هبا

 م(2013/ 2/ 7) :املوافق ،هـ(1434/ 3/ 26) :تاريخب

 بهاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصح

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية املنعقدة يوم 

م( قد اطلع عىل السؤال 2013/ 2/ 7هـ(، املوافق )1434/ 3/ 26اخلميس الواقع يف )

الوارد من السيد بالل حسن التل، من )املرشوع الوطني للدفاع عن اللغة العربية(، وفيه: 

كم الرشعي فيمن خيلط لغته العربية بكلامت أجنبية أثناء احلديث، وأحيانًا يمزج ما احل

العربية مع لغة أخرى يف كلامت هجينة ال متتُّ إىل اللغتني بصلة، وما احلكم الرشعي يف 

كتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية، خاصة يف كتابة الرسائل اهلاتفية، وعىل صفحات 

 ومواقع اإلنرتنت، وما احلكم الرشعي يف الدفاع عن اللغة العربية؟ التواصل االجتامعي

ر املجلس ما يأيت:   وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

ف اهلل تعاىل  ، وجعل هلا أمهية كربى ومنزلة عليا؛ فهي اللغة التي اللغة العربيةرشَّ

عز وجل:  ، قال اهللاخلالد هل به كتابَ لتكون اللسان الذي أنزَ  وتعاىل اختارها سبحانه

 .[195-193]الشعراء:  ﴾ڻ ۀ    ۀ *ڱ ں ں ڻ ڻ  *ڳ ڳ    ڱ    ڱ ﴿
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؛ فهي [3]فصلت:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿وقال سبحانه وتعاىل: 

لغة رشيفة مصطفاة لنقل كالم اهلل عز وجل وخطابه إىل البرشية كاف ة، وكفى بذلك فضالً 

 ومنزلة. 

أهم مقومات وحدة األمة اإلسالمية التي نتطلع ولذلك صارت اللغة العربية من 

إليها، وهي كذلك إحدى مقومات اهلوية الثقافية للمسلمني التي متيزهم عن غريهم، 

وُتَعدُّ أيضًا حلقة الوصل بني دين األمة وتراثها وبني األجيال احلارضة؛ فال يمكن هلذه 

غة ومعرفة أساليبها يف اخلطاب، األجيال أن تفهم دينها وتستفيد من تراثها بدون إتقان الل

يف كتاب اهلل ما ليس فيه،  دخَل الذي يلحن حيمله حلنه عىل أن يُ » وقد قال بعض العلامء:

  «.منه ما هو فيه رَج وخُي 

وهلذا فإن تعلُّم الرضوري منها لفهم اإلسالم وتصحيح العبادات التي تتوقف 

فاع عنها وتعزيز بنياهنا عىل صحتها عليها فرض عني عىل اجلميع، وأما صيانتها والد

مستوى األمة والعامل ففرض عىل الكفاية؛ إذ اللغات شعار احلضارات والثقافات، ونرش 

راية احلضارة اإلسالمية وِقَيمها األخالقية ال يتم بامتهان العربية وإمهاهلا واجلهل 

 التبقواعدها، بل يتم بنرشها واالفتخار هبا ورفع حصوهنا ورايتها يف وجه حماو

التغريب والطمس والتشويه التي تتمثل اليوم يف كتابتها باألحرف الالتينية يف وسائل 

 التواصل االجتامعي احلديثة، وتعقيدها عىل املتعلمني، وكذلك حتييدها عن حقول

العلوم واملعارف املتداولة، واستعامل )العامية( بدالً عنها يف بعض وسائل اإلعالم، كلها 

 بدال الذي هو أدنى بالذي هو خري؛ مما كان له تأثريه الياهر يفصور شنيعة يف است

 الصورة العامة يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية. 

 ألن ؛رى من العلوم واألخالقـه أمور أخـقارنيُ  اللسانإن » وقد قال العلامء:

ه اهلل أنه رمحعن الشافعي  يوقد رو... العادات هلا تأثري عييم فيام حيبه اهلل أو فيام يبغضه
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وقد كان السلف يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من ... كره للقادر النطق بالعجمية

أما اعتياد اخلطاب بغري العربية التي هي شعار اإلسالم ولغة القرآن حتى يصري  ،العجمية

مع أن اعتياد اللغة يورث يف اخللق والدين  ،ذلك عادة وهيجر العربية فهو موضوع النهي

  «.ومعرفتها فرض واجب ،ونفس اللغة العربية من الدين ،انً ا بيِّ ثريً والعقل تأ

 فهي مسؤوليتنا مجيًعا، نقوم هبا من خالل رسم الربامج ووضع املناهج وبناء

ن العربية الفصحى من استعادة ألقها وتأثريها يف مجيع مفاصل احلياة  األنيمة التي مُتكِّ

 املادي واملعنوي الالزم.  العلمية والعملية، ومن خالل تقديم الدعم

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 ضــــــــــود. حممــــــــــد اخلاليلة/ع
 

ــــــــــــري   ــــــــــــ  البك  د. واص
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو  د. حمم
 

 د. حممــــــــد خــــــــري العيســـــــــ  
 

 مجيل أبو سارة : د.مقرر جملس اإلفتاء
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  (2013/ 2( )186) قرار رقم

 وق  رمي اجلمرات يف احلج

 م(2013/ 2/ 7) :املوافق ،هـ(1434/ 3/ 26) :تاريخب

 ، وعىل آله وصحبهاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثانية املنعقدة يوم 

م( قد تباحث يف 2013/ 2/ 7هـ(، املوافق )1434/ 3/ 26اخلميس الواقع يف )

 مسألة توقيت رمي اجلمرات يف احلج. 

ر املجلس  ما يأيت:  وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

ال حرج عىل من رمى مجرة العقبة يوم النحر بعد منتصف الليل؛ فقد أجاز ذلك 

ا» :ريض اهلل عنها أْسامءَ  َعنْ فقهاء الشافعية واحلنابلة، بدليل ما ثبت   مَجْعٍ  َليَْلةَ  َنَزَلْت  أهنَّ

، َفقاَمْت  املُْزَدلِفِة، ِعنْدَ  ، اي: َقاَلْت  ُثمَّ  َساَعةً  َفَصلَّْت  ُتَصيلِّ أي ـ  ُقْلُت  الَقَمُر؟ َغاَب  َهْل  ُبنَيَّ

 .َنَعمْ : ُقْلُت  الَقَمُر؟ َغاَب  َهْل  ُبنَيَّ  يا: َقاَلْت  ُثمَّ  َساَعةً  َفَصلَّْت  .ال: ـ اهلل موىل أسامء عبد

ْلنَا .َفاْرحَتُِلوا: َقاَلْت  بَْح ال َفَصلَِّت  َرَجَعْت  ُثمَّ  اجلَْمَرَة، َرَمت َحتَّى َوَمَضيْنَا، َفاْرحَتَ  يف صُّ

، يا: َقاَلْت  !َغلَّْسنَا َقدْ  إالَّ  أَُراَنا َما ،َهنْتَاهُ  َيا: هَلَا َفُقْلُت  َمنِْزهِلَا،  أِذنَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسوَل  نَّ إ ُبنَيَّ

 رواه البخاري.« لِليُُّعنِ 
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 وأما وقت رمي اجلمرات أيام الترشيق فيبدأ بعد زوال الشمس يف قول مجهور

 َزاَلت إذا اجِلاَمرَ  َيْرِمي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسوُل  َكانَ » :قال َعبَّاسٍ  اْبنِ الفقهاء، بدليل حديث 

ْمُس   ُكنَّا» . وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال:َحَسنٌ  َحِديٌث  رواه الرتمذي وقال:« الشَّ

 ُ ْمُس  َزاَلِت  فإذا َنتََحنيَّ  رواه البخاري.« َرَميْنَا الشَّ

ثرة احلجاج، أو تقيَّد بسفر رفقته فإذا خيش احلاج األذى واملشقة بسبب الزحام وك

يوم النفر ونحو ذلك؛ فال حرج عليه يف الرمي قبل الزوال؛ استناًدا للرخصة املروية عن 

ابن عباس من الصحابة، وعن طاووس وعطاء من التابعني، وُرويْت عن اإلمام أيب 

حديث ، وجزم بذلك الرافعي من الشافعية، مستدلني بـ يف غري املشهور عنهـ حنيفة 

  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  ُسئَِل  فام» عبداهلل بن عمرو بن العاص قال:
ٍ
ء مَ  يَشْ رَ  وال ُقدِّ : قال إالَّ  ُأخِّ

 متفق عليه.« َحَرَج  اَل وَ  اْفَعْل 

ولكن من أخذ هبذه الرخصة فال يبدأ رميه إال بعد الفجر كام نص عليه من أجازه، 

م نجد لذلك رخصة يف معتمد أقوال وأما أن يرمي من منتصف الليل عن اليوم التايل فل

الفقهاء. والواجب االحتياط للعبادة، وعدم اللجوء إىل األقوال النادرة، ويف رمي 

 اجلمرات اليوم بعد الزوال يرس وسهولة واحلمد هلل. 

 واهلل تعاىل أعلم.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 نةالكريم اخلصاو سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

ــــــــــــري   ــــــــــــ  البك  د. واص
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو  د. حمم
 

 د. حممــــــــد خــــــــري العيســـــــــ  
 

 مجيل أبو سارة : د.مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2013/ 6( )187) قرار رقم

 م(2013بخصوص ن ام اخلاليا اجلذعية لسنة )

 م(2013/ 7/ 4) :املوافق ،هـ(1434/ 8/ 25) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته السابعة املنعقدة 

 م( قد اطلع عىل نيام2013/ 7/ 4هـ(، املوافق )1434/ 8/ 25ميس )يوم اخل

م( املرسل من معايل رئيس ديوان الترشيع والرأي؛ لبيان 2013اخلاليا اجلذعية لسنة )

 الرأي الرشعي.

ر املجلس ما يأيت:  وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرَّ

ز مرشوع النيام املقرتح عىل تنييم العمل الطبي أوالً: والبحثي يف نوعني فقط  ركَّ

من أنواع اخلاليا اجلذعية؛ ومها البرشية اجلنينية، والبرشية البالغة. وكانت عنايته باألنواع 

الثالثة األخرى أقل، وهي اخلاليا اجلذعية البرشية املحفزة، واخلاليا اجلذعية الناجتة 

 يا اجلذعية املهجنة.بوساطة تقنية نقل نواة اخللية اجلسدية إىل بويضة غري خمصبة، واخلال

فمن ذلك أن املادة )السابعة( ينبغي فيها حذف كلمة )البالغة( لتشمل املادة مجيع 

مصادر اخلاليا اجلذعية اخلمسة املذكورة يف املادة )الثالثة(، وذلك أهنا مجيعها قد تشتمل 
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عىل مصدر برشي، فال بد من التثبت من توفر احلاجة العالجية أو البحثية للحصول 

كل ذلك حسب » عليها أو استعامهلا. وحينئذ ال يكفي أن خُتتم املادة )السابعة( بالقول بأن

 ؛ بل ال بد من تقييدها بام يتوافق مع أحكام الرشيعة«األعراف الطبية املعمول هبا

 اإلسالمية.

وهكذا الشأن يف املادة )التاسعة/أ( أيًضا، نرى رضورة حذف كلمة )اجلنينية(؛ 

صادر اخلاليا اجلذعية، وذلك كي تتاح الفرصة لدائرة اإلفتاء العام للنير لتشمل مجيع م

يف اخللية احليوانية التي يمكن أن تؤخذ لغرض اخلاليا اجلذعية املهجنة، وحتى ال تستغل 

اخلاليا اجلذعية الناجتة بوساطة تقنية نقل نواة اخللية اجلسدية إىل بويضة غري خمصبة 

أن املادة )الثالثة( ال تشتمل عىل احرتازات كافية، وإنام استغالالً خاطًئا، خاصة و

أن ال تتم زراعتها يف رحم املرأة، وأن ال تستخدم ألغراض » اقترصت عىل رشط

 «.التكاثر البرشي

أن يربم عقد تأمني بني البنك وإحدى » (4اشرتطت املادة )العارشة/ب/ ثانيًا:

 «.تأمني عىل اخلاليا اجلذعية املخزنةرشكات التأمني العاملة املرخصة يف اململكة لل

ويويص املجلس بتقييد التأمني بالنوع التكافيل التعاوين القائم عىل التربع، وليس عىل عقد 

 املعاوضة واملقامرة.

نويص بتسمية عضو من دائرة اإلفتاء العام يف )اللجنة الوطنية للخاليا  ثالثًا:

ميه سامحة املفتي العام، وذلك للمساعدة يف اجلذعية( التي تنيمها املادة )الرابعة(. يس

 حتقيق السالمة الرشعية.

 يويص املجلس بوضع مؤيدات جزائية ملن خيالف أحكام هذا النيام. رابًعا:

 واهلل تعاىل أعلم.



465 

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 لبصل/عضـــوا النـــا  أبــو أ.د. عبــد
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

 حممــــــــد خــــــــري العيســـــــــد.   
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

ــــــــــــري   ــــــــــــ  البك  د. واص
 

 د. حممد الزعبي/عضو
 

 

 مجيل أبو سارة : د.مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2013/ 7( )188) قرار رقم

 هـ1434مقدار زكاة الفطر لعام 

 م(2013/ 7/ 4) :املوافق ،هـ(1434/ 8/ 25) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته السابعة املنعقدة 

ير زكاة الفطر م( نير يف تقد2013/ 7/ 4هـ(، املوافق )1434/ 8/ 25يوم اخلميس )

 من رمضان هلذا العام.

ر املجلس ما يأيت:  وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّ

ْبِن  البخاري ومسلم عن َعبِْد اهللزكاة الفطر فريضة من فرائض اإلسالم؛ ملا روى 

 النَّاِس: َفَرَض َزَكاَة اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعىَل » :ملسو هيلع هللا ىلص نَّ َرُسوَل اهللأُعَمَر ريض اهلل عنهام 

 «.ْسلِِمنيَ ْو أُْنثَى، ِمْن املأْو َعبٍْد، َذَكٍر أْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َعىَل ُكلِّ ُحرٍّ أَصاًعا ِمْن مَتٍْر، 

 وهي ميهر من مياهر التكافل االجتامعي الذي متيزت به رشيعتنا اإلسالمية

تصت زكاة السمحة، خاصة يف شهر رمضان، شهر الرب واخلري واإلحسان؛ لذلك اخ

الفطر عن زكاة الفرض بأهنا جتب عىل املسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد 
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 ولديه فائض عن حوائجه األصلية، يدفعها عن نفسه وعمن جتب عليه نفقته من

، وجتب عن الطفل الذي يولد قبل ـ من زوجة وولد صغري وأب وأم فقريينـ املسلمني 

 غروب شمس آخر يوم من رمضان.

كغم( تقريبًا، خُيرجها املسلم  2.5ومقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي )

من القوت الغالب يف بلده، ونحن يف اململكة األردنية اهلاشمية القوُت الغالب عندنا هو 

( كغم من 2.5القمح؛ ألن اخلبز هو املادة الرئيسة يف غذائنا، وهلذا فإن زكاة الفطر هي )

إخراج الرز، بل هو أنفع للفقراء وأيرس عىل من يدفع  القمح عن كل شخص، وجيوز

 ( كغم من الرز أو القمح نقداً.2.5الزكاة، كام جيوز إخراج قيمة الـ)

( قرًشا؛ 60وبعد السؤال عن سعر القمح تبني لنا أن متوسط سعر كيلو القمح )

ر ( قرًشا كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله أن يُ 150فيكون الواجب عن كل شخص ) َقدِّ

بحسب  ـ ومنها التمر والزبيب واألقطـ قيمة األصناف املذكورة يف احلديث النبوي 

 سعته وقدرته، وله األجر والثواب.

واألفضل أن خُتَرج ما بني غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صالة 

 العيد، وجيوز إخراجها من أول شهر رمضان املبارك.

لنفس املسلمة؛ ولذا جتب عن الطفل الذي ال والواجب االهتامم هبا؛ فإهنا زكاة ا

جيب عليه الصيام، وعىل املريض املعذور يف اإلفطار يف رمضان، وهي زيادة عىل ذلك 

)ُطهرٌة للصائم من اللغو والرفث( روى ذلك أبو داود وغريه عن ابن عباس ريض اهلل 

، فيجب عىل املسلم عنهام. وهبذه الزكاة يستغني الفقراء عن احلاجة إىل الناس يوم العيد

 أن خُيرجها بنفس طيبة، وُيعطيها للفقري بلطف وحمبة.

 ندعو اهلل تعاىل أن يتقبل منا الطاعات، ويتجاوز عن السيئات.

 واهلل تعاىل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد/ املفتي العام للمملكة

 عضـــوالبصل/ النـــا  أبــو أ.د. عبــد
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

 حممــــــــد خــــــــري العيســـــــــد.   
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

ــــــــــــري   ــــــــــــ  البك  د. واص
 

 د. حممد الزعبي/عضو
 

 مجيل أبو سارة : د.مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2013/ 9( )189قرار رقم )

 أنواع اخلاليا اجلذعية وأحكامها

 م(3/10/2013) :هـ(، املوافق1434القعدة/ /صي27) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه 

  .أمجعني

  ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته التاسعة املنعقدة 

ملا  امالً م( واستك3/10/2013هـ(، املوافق )1434/ذي القعدة/27يوم اخلميس )

م( الذي اشتمل عىل تعديالت خاصة بنيام 6/2013سبق إصداره من قرار رقم )

 اخلاليا اجلذعية، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:

يعرف األطباء اخلاليا اجلذعية بأهنا خاليا غري متاميزة وال متخصصة، متعددة 

 ز إىل خالياـايـيل االنقسام، وأن تتماملصادر، تستطيع يف ظروف معينة وحمددة أن توا

إىل ـ من حيث مصدرها ـ متخصصة لتكون لبنات يف بناء أنسجة األعضاء. وتنقسم 

 األنواع اآلتية، ولكل نوع حكمه الرشعي:

 ة: تستخرج من بويضة برشية خمصبةـخاليا جذعية برشية جنيني النوع األول:

تلقيح، وتنتهي بمرور مخسة أيام من خارج الرحم خالل مدة زمنية، تبدأ من تاريخ ال

 بدء االنقسامات املتتالية. 
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 وهذا النوع يشرتط للحكم بجوازه أن يتم التخصيب بني زوجني لغاية اإلنجاب،

 اء بالعدد املطلوب، مع مراعاةـة فقط. مع احلرص عىل االكتفـويف حال قيام الزوجي

 الرشعية يف استخدام تقنية أطفال األنابيب. الضوابط

خاليا جذعية برشية بالغة، يتم احلصول عليها من دم احلبل الرسي النوع الثاي: 

املستخلص مبارشة بعد عملية الوالدة، واألسنان اللبنية، واألنسجة املختلفة لإلنسان 

من أجنة اإلجهاض، وأنسجة األجنة املنغرسة داخل الرحم أو احلبل  بعد والدته، وأيضاً 

 ها، والسائل األمينويس، سواء كانت داخل الرحم أو خارجه.الرسي، أو املشيمة وأغشيت

 ات الكفيلة للمنع منـاهلا، مع وضع الترشيعـيف استعم وكلها ال نرى حرجاً 

اإلجهاض املتعمد لغرض احلصول عىل هذه اخلاليا، وكذلك رضورة جتنب االستفادة 

 إلجهاض.من اإلجهاض املحرم؛ ملا قد يؤدي إليه استعامهلا إىل ترشيع هذا ا

 اخلاليا اجلذعية البرشية املحفَّزة، وهي اخلاليا اجلسامنية البالغة التي النوع الثالث:

 حتفز بتقنية الربجمة اجلينية لتصبح خاليا جذعية. 

 اخلاليا اجلذعية املهجنة: الناجتة عن دمج احلامض النووي الديوكيس النوع الرابع:

 ة. رايبوزي )د ن ا( البرشي مع خلية غري برشي

، لعدم وجود أي وحكم هذين النوعني الثالث والرابع هو جواز استعامهلا أيضاً 

حمذور فيها، ولكن برشط أن ال تتم زراعتها يف رحم املرأة، وأن ال تستخدم ألغراض 

 التكاثر البرشي.

هذا ويشرتط يف مجيع األنواع السابقة حتري انتفاء الرضر، والتزام أخذ اإلذن 

د أعد ديوان الترشيع والرأي مرشوع قانون هلذه الغاية، وأقره جملس الطبي املعترب. وق

 اإلفتاء مع تعديالت مهمة، تؤكد عىل رضورة االلتزام بالضوابط الرشعية. 

 واهلل أعلم.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 حة أ.د. أ د هليلسًم
 

 

ــد ــو أ.د. عب ــا  أب  عضــو البصــل/ الن
 

ـــــــــو  ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

 د. حممــــد خــــري العيســـــ/ عضــــو  
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو    د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2013/ 10( )190قرار رقم )

 حكم حتويل املس د القديم إىل دار للقرآن الكريم

 م(3/10/2013) :هـ(، املوافق1434/صي القعدة/27) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه 

  .أمجعني

  ،وبعد

ة املنعقدة فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثامن

م( قد اطلع عىل 3/10/2013هـ(، املوافق )1434/ذي القعدة/27يوم اخلميس )

من عطوفة أمني عام وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية السؤال الوارد 

 حيث جاء فيه:

أرجو من سامحتكم التكرم بالعلم بأن بعض املساجد القديمة ال تقام فيها الصالة 

ديدة بالقرب منها، فأرجو بيان احلكم الرشعي يف حتويل هذه بسبب بناء مساجد ج

 املساجد إىل دور للقرآن الكريم أو مراكز إسالمية؟

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:

األصل املقرر عند الفقهاء أن املوقوف ال جيوز بيعه وال هبته وال استبداله؛ ألنه 

ه أن يترصف فيه بأي وجه من وجوه الترصف التي خرج عن ملك الواقف، فال جيوز ل

 تبطل نفعه، لكن بعض الفقهاء استثنى صورًا جيوز فيها استبدال الوقف لرضورة االنتفاع

كل وقف خيف تعطل »وحتقيق املصلحة، وهو قول احلنابلة، كام قال اإلمام املرداوي: 

 «اإلنصاف» «عىل ظنه ذلكنفعه قريبًا بيع، جزم به يف الرعاية. وهو قوي جدًا إذا غلب 
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(، وليس املقصود بتعطل منافعه خرابه فقط، بل كل ما يمنع استيفاء منفعة 7/103)

املراد بتعطل منافعه: املنافع »(: 7/103) «اإلنصاف»الوقف داخل فيه، جاء يف 

وتعطل  .«أو بخراب حملته املقصودة، بخراب أو غريه، ولو بضيق املسجد عن أهله...

يمكن أن خيرج عىل ما ذكره ـ كام ورد يف السؤال ـ يف املساجد القديمة  إقامة الصالة

 فقهاء احلنابلة يف النقول السابقة. 

وبناء عليه، فال مانع من حتويل هذه املساجد إىل دور للقرآن الكريم لالنتفاع هبا 

بدال من تعطلها، ويكون ذلك بإرشاف جلان رشعية تتثبت من انطباق الرشوط السابقة 

تي ذكرها الفقهاء. ومع ذلك فاألوىل أن حتتاط وزارة األوقاف، فال تلغي أحكام ال

املساجد عنها، ويف الوقت نفسه تنتفع هبا يف حتفيظ القرآن الكريم، وال تعارض بني 

األمرين، خاصة مع إمكان احلاجة إىل فتحها أمام املصلني يف املستقبل إذا ضاقت 

 املساجد األخرى. 

 م.واهلل تعاىل أعل

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

 نائب رئيس جملس اإلفتاء سًمحة
 

 أ.د. أ د هليل
 

 

ــد ــو أ.د. عب ــا  أب  عضــو البصــل/ الن
 

ـــــــــو  ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

 د. حممــــد خــــري العيســـــ/ عضــــو  
 

ـــــــــ ـــــــــوأ.د. حمم  د القضاة/عض
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو    د. حمم
 

 د. حممد اخلاليلة/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2013/ 11( )191قرار رقم )

 يف استنكار حماوالت تقسيم األقىص املبارك

 م(6/11/2013) :هـ(، املوافق1435/حمرم/2) :بتاريخ

 سيدنا حممد، وعىل آله وصحبهاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل 

  .أمجعني

  ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته العارشة املنعقدة 

م( نير يف قضية املسجد 6/11/2013هـ(، املوافق )1435/حمرم/2يوم األربعاء )

 األقىص، وما يتعرض له من أخطار، فأصدر البيان اآليت:

األقىص مكانة مميزة يف قلوب املسلمني تنبع من صميم  جعل اهلل تعاىل للمسجد

عقيدهتم، فهو أوىل القبلتني وثاين املسجدين الرشيفني وثالث احلرمني، ومرسى رسول اهلل 

َحاُل : »ملسو هيلع هللا ىلصإليه تشد الرحال وهتوي األفئدة، وتضاعف األجور، قال  ،ملسو هيلع هللا ىلص اَل ُتَشدُّ الرِّ

ُسوِل َراِم، وَثِة َمَساِجَد املْسِجِد احْلَ اَل ىَل ثَ إ إالَّ  متفق « ْقىَص َمْسِجِد األ، وملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجِد الرَّ

 عليه.

وإننا يف جملس اإلفتاء يف هذا البلد املسلم العريب، الذي يتمتع بقيادة هاشمية، 

من عقيدة اإلسالم التي ربطت املسلمني  دأبت عىل عامرة األقىص والدفاع عنه، انطالقاً 

ما  لنؤكد رفضـ ، ال يتغري بتغري األشخاص واألزمنة مجيعًا باملسجد األقىص ربطًا عقائدياً 

يقوم به العدو الصهيوين الغاشم من استفزاز مشاعر املسلمني بأعامله التصعيدية الرامية 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ﴿إىل تقسيم املسجد األقىص املبارك وهتويده. قال تعاىل: 

ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

 .[114: قرةالب] ﴾ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ

 كام نحيي صمود إخواننا املرابطني يف األرايض املقدسة، ونعتز باستبساهلم ودفاعهم

 عن القدس واملقدسات، وندعو اهلل بصدق أن ينرصهم ويثبت أقدامهم.

 وقيادات وحكومات والواجب الرشعي عىل املسلمني يف هذا العرص، شعوباً 

  مما حييط به من أخطار وما يتعرضوأصحاب فكر ورأي أن يدافعوا عن املسجد األقىص

 له من انتهاكات. 

نسأل اهلل العييم أن يقيل عثرتنا وحيقق آمالنا، ويرزقنا النرص والعزة واليفر عىل 

 أعدائنا، وأن يرد مقدساتنا، وما ذلك عىل اهلل بعزيز. 

 واحلمد هلل رب العاملني.

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة سًمحة الشيخ عبد املفتي العام للمملكة/

ـــــد ـــــل عب  احلفيظ/عضـــــو أ.د. هاي
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد  
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

 د. حممــــد خــــري العيســـــ/ عضــــو  
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو 
 

 ضود. حممد الزعبي/ع
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2013/ 12( )192قرار رقم )

 حكم األكل من األضحية املنذورة

 م(6/11/2013) :هـ(، املوافق1435/حمرم/2) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

  ،وبعد

وث والدراسات اإلسالمية يف جلسته العارشة املنعقدة فإن جملس اإلفتاء والبح

م( قد اطلع عىل السؤال 6/11/2013هـ(، املوافق )1435/حمرم/2يوم األربعاء )

الوارد من أحد املواطنني، حيث جاء فيه قوله: نذرت أن أضحي بعجل، فقلت: هلل عيل 

 أن أذبح عجال أضحية. فهل جيوز يل أن آكل منها وأطعم عيايل؟

 د الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:وبع 

 األكل من األضحية املنذورة من املسائل اخلالفية بني الفقهاء، وذلك لتنازعها

 بني شبهني، شبه األضحية التي يسن أكل ثلثها للمضحي وألهل بيته، وشبه النذر الذي

 . الناذر شيئاً  يعني النزول عن الذبيحة هلل تعاىل، ومقتىض هذا النزول أن ال يأكل

فذهب احلنفية والشافعية إىل حتريم األكل من األضحية املنذورة، كام يقول اإلمام 

: ـيف تعليقه عىل قول من فصل فأجاز األكل من النذر يف بعض صوره ـ الرميل رمحه اهلل 

وباجلملة فاملذهب منع األكل من الواجبة مطلقًا، كام ال جيوز له أن يأكل من زكاته أو »

 .(545/ 1) «أسنى املطالب»انتهى من حاشيته عىل  «ارته شيئاً كف
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: «احلاشية»وذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز األكل منها، كام قال الدسوقي يف 

قال ». وقال البهويت: «النذر إن مل يعينه ومل يسمه للمساكني كان له األكل منه مطلقاً »

 لثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدقأمحد: نحن نذهب إىل حديث عبد اهلل يأكل هو ا

بالثلث عىل املساكني. ولو كانت األضحية منذورة أو معينة؛ وهو قول ابن مسعود وابن 

ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ :عمر وال يعرف هلام خمالف من الصحابة، ولقوله تعاىل

 والقانع: السائل. واملعرت: الذي يعرتيك، أي: يتعرض لك لتطعمه، [36]احلج:  ﴾ٴۇ

 «.وال يسأل

والذي نراه يف مثل حالة السائل أن ال حرج عليه يف األكل من أضحيته املنذورة، 

يف معرض ذكر أدلة احلنابلة ـ تغليبا ألحكام األضحية، وكام قال ابن قدامة رمحه اهلل 

ولنا أن النذر حممول عىل املعهود، واملعهود من األضحية الرشعية ذبحها »: ـ عىل اجلواز

. إذ ال خالف عىل وجوب «ال يغري صفة املنذور إال اإلجيابواألكل منها، والنذر 

 األضحية عىل الناذر. 

 واهلل أعلم.  

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

ـــــد ـــــل عب  احلفيظ/عضـــــو أ.د. هاي
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد  
 

 وي/عضــوســًمحة الشــيخ ســعيد احل ا
 

ـــــــــو   ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

ـــــــــو ـــــــــد القضاة/عض  أ.د. حمم
 

 د. حممــــد خــــري العيســـــ/ عضــــو  
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو 
 

 د. حممد الزعبي/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 م( 2014/ 1( )193قرار رقم )

 ن أموال الزكاةحكم عالج الفقراء يف مستشفـ املقاصد اخلريية م

 م(9/1/2014) :هـ(، املوافق1435/ربيع األول/7) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

  ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته األوىل املنعقدة يوم 

 م( قد اطلع عىل الكتاب9/1/2014املوافق ) هـ(،1435/ربيع األول/7اخلميس )

 تعلمونالوارد من معايل وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، حيث جاء فيه: 

 ذراع الغريب هي إحدى جلان الزكاة التابعةـزال والـاة حي نـة زكـسامحتكم بأن جلن

 مستشفى»باسم  لصندوق الزكاة، وقد قامت بمرشوع خريي كبري متثل يف إقامة مستشفى

، مكون من سبعة أدوار، ومساحته عرشة آالف مرت مربع، وبسعة أحد «املقاصد اخلريية

عرش ومائة رسير، وبكلفة جتاوزت أربعة ماليني دينار، حيث تم جتهيز املستشفى بأحدث 

 بأن املستشفى يقدم خدماته للمواطنني األجهزة الطبية، وتم تعيني كادر متخصص له. علامً 

 ام، وباحلد األدنى لألجور، ويقدم خدماته للفقراء ضمن دراسات ميدانية ترشفبشكل ع

 عليها اللجنة التي تنسب باإلعفاءات واخلصومات الالزمة للفقراء.

وقد وافق جملس إدارة صندوق الزكاة عىل تقديم ثالثامئة ألف دينار للمستشفى، 
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ندوق، وعىل أن يعرض عىل أن ختصص ملعاجلة املرىض الفقراء الذين يعتمدهم الص

 األمر عىل جملس اإلفتاء ألخذ الرأي الرشعي يف هذا األمر.

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:

 عالج املرىض الفقراء من أعامل اخلري املستحبة، بل من الرضورات التي جيب

واجه مرضه عىل املؤسسات واملجتمعات القيام عليها وتوفريها؛ ذلك أن ترك الفقري ي

وحيًدا رغم علم املجتمع بعجزه عن ذلك ليس من الرشع وال من اإلنسانية يف يشء، 

 َتَعاُطِفِهْم َمثَُل اجْلََسدِ َمثَُل املْؤِمننَِي يِف َتَوادِِّهْم وَتَرامُحِِهْم و»وقد قال عليه الصالة والسالم: 

َهِر و َسائُِر اجْلََسدِ َذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه إ ىبالسَّ  متفق عليه.  «احْلُمَّ

 وملا كان الفقر واملسكنة أهم مرصف من مصارف الزكاة، بنص القرآن الكريم

 وإمجاع علامء املسلمني، رأى املجلس أنه ال بأس يف ختصيص مبلغ من زكوات املحسنني

لتجعل يف صندوق خاص يغطي تكاليف عالج املريض الفقري أو املسكني، مع مراعاة 

مانة يف اإلنفاق، والعدالة يف التوزيع، وتكون إدارة هذا الصندوق وكيلة عن املزكي األ

يف متليك الزكاة للفقري، وال إشكال حينئذ يف متليكه الزكاة عىل شكل عالج، فقد أجاز 

دون أن يدفع  «أن يشرتي للفقري عقاًرا يستغله»فقهاء الشافعية وغريهم ملتويل الزكاة 

(، وذلك لتحقق املقصد الرشعي يف هذه 4/186) «مغني املحتاج» إليه النقد، كام يف

الصورة، وهو سد حاجة الفقري، فكذلك األمر هنا؛ إذ العالج من أهم احلاجات التي 

 ينبغي كفايتها.

ونصيحتنا جلميع املزكني احلرص عىل دعم هذا املرشوع اخلريي الرائد بأموال 

 عىل املستشفى تقوى اهلل عز وجل، الزكاة والصدقات، ونصحيتنا أيضا للقائمني

 يف اإلدارة والعمل، واحتساب األجر عند اهلل سبحانه.  واإلحسان

 واهلل تعاىل أعلم
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

ـــــ ـــــل عب  د احلفيظ/عضـــــوأ.د. هاي
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي /عضـو 
 

ــد ــو أ.د. عب ــا  أب  البصــل /عضــو الن
 

ــــــد القضــــــاة / عضــــــو    أ.د. حمم
 

ــــــو ــــــوش /عض ـــــــ البط  د. حيي
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو    د. حمم
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو 
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 م( 2014/ 2( )194قرار رقم: )

 حرمة إزالة أرحام الفتيات صوات اإلعاقة 

 ومسؤولية امل تمع جتاههن

 م(9/1/2014) :هـ(، املوافق1435/ربيع األول/7) :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

  ،وبعد

 جلسته احلادية عرشةفإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف 

م( قد نير يف 9/1/2014هـ( املوافق )1435/ربيع األول/7املنعقدة يوم اخلميس )

 مسألة حكم إزالة رحم الفتيات ذوات اإلعاقة العقلية، بدعوى أرضارها الصحية ونيافتها

وقد اطلع عىل آراء املختصني من الرتبويني واألطباء، وتعرف املجلس عىل الشخصية، 

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر ما يأيت: سلبية املرتتبة عىل تلك العمليات، اآلثار ال

ال جيوز اإلقدام عىل استئصال عضو خلقه اهلل تعاىل يف اإلنسان إال يف احلاالت 

 املرضية التي يكون عالجها هبذه العملية، أما أصحاب اإلعاقة أو املرض العقيل فال نرى

 ن العمليات هلم، ملا فيها من تعدٍّ عىل خلق اهلل، وخماطرة صحيةعذًرا جُييز مثل هذا النوع م

 بالقطع واجلراحة، وآثار سلبية تسهل االعتداء وإحلاق األذى والرضر بتلك الفتيات.

 هم ذوات اإلعاقة، وجتنيبهن ماـوالواجب عىل الوالدين واألولياء صيانة بنات
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 هلن من كل استغالل يسء، وسنيؤذهين، كام الواجب عىل املجتمعات توفري احلامية 

 التدابري الالزمة التي تكفل ذلك؛ فحق الضعيف صيانته، كي ال يتضاعف اإلثم باالعتداء

عليه. وذلك ما يقتيض من اجلميع الصرب عىل ذوي اإلعاقة، واحتساب األجر عند اهلل، 

 متفق عليه.  «َرِعيَّتِهِ ُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن ُكلُُّكْم َراٍع و»فقد قال عليه الصالة والسالم: 

 .واهلل أعلم

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

ـــــد احلفيظ/عضـــــو ـــــل عب  أ.د. هاي
 

 سًمحة الشـيخ سـعيد احل ـاوي /عضـو 
 

ــد ــو أ.د. عب ــا  أب  عضــوالبصــل / الن
 

ــــــد القضــــــاة / عضــــــو    أ.د. حمم
 

ــــــو ــــــوش /عض ـــــــ البط  د. حيي
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو    د. حمم
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو 
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2014/ 4( )195قرار رقم  )

 يف استنكار حماوالت االحتالل إلغاء الوصاية األردنية 

 املبارك عَل املس د األقىص

 م(17/2/2014) :هـ(، املوافق1435/ربيع الثاي/17) :بتاريخ 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

 ،وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة 

م( نير يف قضية 17/2/2014، املوافق )هـ(1435/ربيع الثاين/17ثنني )يوم اإل

 األقىص، وما يتعرض له من أخطار، فأصدر البيان اآليت: املسجد

جعل اهلل تعاىل للمسجد األقىص مكانة مميزة يف قلوب املسلمني تنبع من صميم 

ن، ومرسى ـن وثاين املسجدين الرشيفني وثالث احلرميـهم، فهو أوىل القبلتيـعقيدت

 ُتَشدُّ  اَل : »ملسو هيلع هللا ىلصتشد الرحال وهتوي األفئدة، وتضاعف األجور، قال  ، إليهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

َحاُل إالَّ  ُسوِل ْسِجِد احْلََراِم، وَثِة َمَساِجَد املاَل ىَل ثَ إ الرِّ « ْقىَص َمْسِجِد األ، وملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجِد الرَّ

 متفق عليه.

 وإننا يف جملس اإلفتاء يف هذا البلد املسلم العريب، الذي يتمتع بقيادة هاشمية،
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من عقيدة اإلسالم التي ربطت املسلمني  دأبت عىل عامرة األقىص والدفاع عنه، انطالقاً 

لنؤكد رفض ـ مجيعًا باملسجد األقىص ربطًا عقائديًا، ال يتغري بتغري األشخاص واألزمنة 

 ما يقوم به العدو الصهيوين الغاشم من استفزاز مشاعر املسلمني بأعامله التصعيدية

م املسجد األقىص املبارك وهتويده، والتهديد بسحب الوصاية اهلاشمية الرامية إىل تقسي

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇڇ ﴿عليه، قال تعاىل: 

ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک 

 .[114: البقرة] ﴾ک گ

 إننا نحيي صمود إخواننا املرابطني يف األرايض املقدسة، ونعتز باستبساهلم ودفاعهم

 ملقدسات، وندعو اهلل بصدق أن ينرصهم ويثبت أقدامهم.عن القدس وا

وقيادات وحكومات  والواجب الرشعي عىل املسلمني يف هذا العرص، شعوباً 

وأصحاب فكر ورأي أن يدافعوا عن املسجد األقىص مما حييط به من أخطار وما يتعرض 

لمني ممثلني من انتهاكات. وإننا نؤكد أن الوصاية عىل املسجد األقىص هي حق للمس له

بالقيادة اهلاشمية التي استمدت وصايتها عىل املقدسات بحكم إرثها التارخيي واتفاقية 

 الوصاية املوقعة مع السلطة الفلسطينية وليس مع سلطات االحتالل التي ال نقر أي

هذه الوالية عىل املقدسات أو التنازل ـترصف هلا يف هذا املوضوع، وال جيوز التفريط ب

 عنها.

ل اهلل العييم أن يقيل عثرتنا وحيقق آمالنا، ويرزقنا النرص والعزة واليفر عىل نسأ

 أعدائنا، وأن يرد مقدساتنا، وما ذلك عىل اهلل بعزيز. 

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

ـــــد احلفي ـــــل عب  ظ/عضـــــوأ.د. هاي
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد  
 

ــــــو ــــــوش /عض ـــــــ البط  د. حيي
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو
 

ــــــد القضــــــاة / عضــــــو    أ.د. حمم
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. حممــــد خــــري العيســـــ/ عضــــو 
 

 د. حممد الزعبي/عضو
 

 مجيل أبو سارة د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 ( 2014/ 5( )196رقم  ) قرار

 يف جواز فرض رسوم إدارية عَل قروض 

 صندوق تنمية املحاف ات 

 م(17/2/2014) :هـ(، املوافق1435/ربيع الثاي/17) :بتاريخ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه 

  .أمجعني

  ،وبعد

اإلسالمية يف جلسته الثالثة املنعقدة فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات 

م( قد اطلع عىل 17/2/2014هـ(، املوافق )1435/ربيع الثاين/17ثنني )يوم اإل

 املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية حيث جاء فيه:الكتاب الوارد من 

يقدم صندوق تنمية املحافيات التمويل عىل شكل قرض حسن بدون فائدة، 

%( من إمجايل تكلفة املرشوع، ويتم تسديده من قبل املقرتض 70ية )تصل نسبته لغا

 )صاحب املرشوع( عىل شكل أقساط وبفرتة تصل لغاية ثامنية سنوات تشمل فرتة سامح

ملدة سنتني، وذلك هبدف اسرتداد قيمة التمويل إلعادة إقراضه ملشاريع أخرى، وذلك 

عىل أكرب فئة من أبناء املجتمع. كام هبدف حتقيق املنفعة وتعميم الفائدة من الصندوق 

%( من صايف الربح يف حال 10يتم تقايض نسبة من صايف أرباح املرشوع تصل لغاية )

حتقيق املرشوع لألرباح، وذلك هبدف املحافية عىل أموال الصندوق بغرض ديمومته 
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ع واستمراريته حيث تستخدم حتصيالت نسبة األرباح يف إعادة اإلقراض، وال يتم توزي

أية أرباح أو إعادهتا إىل احلكومة، ويف حال عدم حتقيق األرباح )اخلسارة( للمرشوع يتم 

سداد أقساط القرض احلسن فقط وبدون فائدة أو أرباح، مع إمكانية تأخري األقساط إذا 

 كان هناك عبء كبري عىل صاحب املرشوع وبعد دراسة األسباب التي حالت للوصول

 لية التمويل التي تنفذها املؤسسة؟إىل ذلك، فام احلكم يف آ

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:

تقديم القروض ألصحاب املشاريع الصغرية عمل مربور، وسعي مشكور، وهو 

طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة املجتمع عىل القضاء عىل الفقر وجيوبه، 

 وتطوير املناطق التي تقام فيها تلك املشاريع.ويساهم يف زيادة إنتاجية األفراد، 

ولتحقيق ذلك ال بد من اجتناب اآللية الربوية التي تقع فيها كثري من الصناديق، 

 فال حتقق تنمية مالية، وال استقامة دينية، فالقروض احلسنة مبناها عىل اإلرفاق واإلحسان

 ة ناقضت مقصودها،وليس املعاوضة، فإذا اشرتطت فيها أي زيادة للجهة املقرض

 .وخالفت القاعدة الرشعية املتفق عليها يف اجلملة )كل قرض جر نفعا فهو ربا(

 لذلك فإن اآللية املتبعة يف السؤال من الربا الرصيح الذي حرمه اهلل تعاىل وحرمه 

، وال حيل للصندوق تقايض نسبة من أرباح املشاريع التي يقرض أصحاهبا، ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

ب تكاليف رصف هذه القروض وحتصيلها بالدقة املمكنة، من أجور وإنام جيوز احتسا

موظفني وأوراق ومكاتب، من دون أدنى زيادة، وحتصيل هذه التكاليف من املقرتضني 

عىل شكل )رسوم إدارية( بمبلغ ثابت دون أن ترتبط هذه الرسوم بفرتة سداد القرض، 

مقدار تكاليف إدامة عمل هذا أو بمقدار الربح الذي حيصله املرشوع، بل ترتبط فقط ب

 الصندوق اخلريي، من غري اسرتباح من اجلهة املقرضة. وقد سبق ملجلس اإلفتاء األردين

 وللمجامع الفقهية املعتربة واهليئات الرشعية إصدار العديد من الفتاوى التي جتيز حتميل
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 ذي نقرتحهاملقرتض )الرسوم اإلدارية( لنفقات القرض، فهو البديل الرشعي األنسب ال

عىل إدارة صندوق تنمية املحافيات. سائلني املوىل عز وجل لنا وهلم التوفيق والسداد 

 يف خدمة املجتمع بام حيقق املصلحة ويبقى يف دائرة احلالل. 

 .واهلل تعاىل أعلم

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 الكريم اخلصاونة املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

ـــــد احلفيظ/عضـــــوأ.د. ها ـــــل عب  ي
 

 البصل/عضـــو النـــا  أبــو أ.د. عبــد  
 

ــــــو ــــــوش /عض ـــــــ البط  د. حيي
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو  
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو
 

ــــــد القضــــــاة / عضــــــو    أ.د. حمم
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. حممــــد خــــري العيســـــ/ عضــــو 
 

 د. حممد الزعبي/عضو
 

 ارةمجيل أبو س د.: مقرر جملس اإلفتاء
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 م(2014/ 6( )197قرار رقم: )

 األمن االقتصادي مقصد رشعي حيققه العدل واإلصال  

 م( 23/2/2014) :هـ(، املوافق1435/ربيع الثاي/23)  :بتاريخ

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه

  .أمجعني

  ،وبعد

اسات اإلسالمية يف جلسته الرابعة املنعقدة يوم فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدر

م( قد نير يف السؤال 23/2/2014هـ(، املوافق )1435/ربيع الثاين/23األحد )

 الوارد من أحد السادة النواب عن ما ُيلحقه التهرب الرضيبي من أرضار يف االقتصاد

بيان احلكم  الباً الوطني، واعتداء عىل املال العام بطريقة متس أمن االقتصاد الوطني. ط

 الرشعي يف مسألة التهرب الرضيبي؟ 

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:

األمن االقتصادي الوطني، وصيانة املال العام، مقاصد رشعية وأمانة جيب عىل 

ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿اجلميع أداؤها واملحافية عليها كام أمر اهلل عز وجل حني قال: 

ې ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې 

، وهذه مسؤولية مجاعية كام قال عليه الصالة والسالم: )كلكم [58: النساء] ﴾ۆئ  ۆئ

 راع وكلكم مسؤول عن رعيته( متفق عليه. 
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وأول راع هم أصحاب الوالية الذين حتملوا أسباب معاي  الناس وأمورهم، 

داء ما أمر اهلل به من اإلحسان يف إدارة فواجبهم أن يكونوا وكالء عن الشعوب يف أ

موارد األوطان، وحتقيق العدالة يف الفرض والتوزيع، وترشيد النفقات، ومكافحة 

 الفساد، وحرص عىل رعاية مبادئ الرشيعة يف االقتصاد الوطني، ومشاركة حقيقية

 المـا قيم اإلسـة جوهرهـة حقيقيـللشعب يف ذلك، من خالل نواب حيملون رسال

صالح الناس، ويؤدون دورهم الرقايب عىل األداء املايل للسلطة التنفيذية، مما يساهم وم

يف توقف التهرب الرضيبي، وسيجد دافع الرضيبة حينئذ سعادته يف مسامهته لصالح 

 أمته ووطنه. 

 وكذلك أصحاب األموال عليهم مسؤولية جتاه املال العام والرضيبة، وهم يعلمون

 وأدائها تساهم يف مسرية اإلصالح والنهضة املنشودة، فال جيوز  أن األمانة يف حفيها

يمتنع أحدهم عن ذلك ملا قد يرى ِمن تقصري اآلخرين، وال تغره قلة السالكني وال أن 

ڄ ڄ ڄ ﴿كثرة املتخلفني، بل يمتثل ما أمر اهلل عز وجل به يف قوله سبحانه: 

 . [119: التوبة] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ

 البحوث والدراسات اإلسالمية بالعمل عىل إصدار قانونويويص جملس اإلفتاء و

خاص بفريضة الزكاة، وما جيب للفقراء يف مال األغنياء؛ ملا له من األثر العييم يف 

 حتقيق التكافل االجتامعي. 

  .واهلل تعاىل أعلم



491 

 جملس اإلفتاء

 رئيس جملس اإلفتاء

 نةالكريم اخلصاو املفتي العام للمملكة/ سًمحة الشيخ عبد

 نائب رئيس جملس اإلفتاء
 

 سًمحة أ.د. أ د هليل
 

 

ــد ــو أ.د. عب ــا  أب  عضــو البصــل/ الن
 

ـــــــــو  ــــــــــ البطوش/عض  د. حيي
 

 ســًمحة الشــيخ ســعيد احل اوي/عضــو
 

ــــــد القضــــــاة / عضــــــو    أ.د. حمم
 

 د. حممــــــــد خــــــــري العيســـــــــ
 

ــــــــــد الزعبي/عضــــــــــو    د. حمم
 

 د. حممــــــــــد اخلاليلة/عضــــــــــو
 

 د. واصــــــــ  البكري/عضــــــــو 
 

 مجيل أبو سارة د.: لس اإلفتاءمقرر جم
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 (1)مفتا  موضوعي لقرارات جملس اإلفتاء األردي

 العقيدة

 اإلهليات:

ة عن اإلسالم74)  ( سب الذات اإلهلية ِرد 

 النبوات:

 ( نبوة آدم عليه السالم13)

 ( حكم البهائية39)

 السمعيات:

يخ عبد املجيد الزنداين ( التعليق عىل ما جاء يف رشيط التسجيل املنسوب إىل الش82)

 املتعلق بحياة الربزخ

 الفرق واألديان:

 ( من اتفاقية حقوق الطفل21( و)14( احلكم عىل املادة )77)

 ( احلكم عىل أرشطة كاسيت تبشريية84)

 ( حكم كل من الطائفتني الدرزية والبهائية97)

  بهات يف العقيدة:

 ( احلكم عىل أرشطة كاسيت تبشريية84)

                                           

 ( الرقم املذكور هو رقم القرار.1)
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 أن الدعوى املرفوعة عىل صحفي( يف ش113)

 القرآن وعلومه

 علوم القرآن:

 ( حكم كتابة القرآن الكريم بغري الرسم العثامين32)

 ( بيان احلكم الرشعي يف طباعة نسختني من القرآن81)

  بهات حول القرآن:

 «القرآن رشيعة املجتمع»( حكم تداول مصحف كتب عليه 42)

 فضائل القرآن:

 ت قرآنية مطبوعة حتل باملاء لغايات االستشفاء( حكم إعداد آيا130)

 احلديث الرشي  وعلومه

  بهات حول السنة:

 ( يف شأن الدعوى املرفوعة عىل صحفي113)

 قضايا معا ة

 ( ُحكم التربع بقرنية العني2)

 ( من اتفاقية حقوق الطفل21( و)14( احلكم عىل املادة )77)

 م2004لسنة  ( التعليق عىل مرشوع قانون حقوق الطفل79)

 ( حكم كل من الطائفتني الدرزية والبهائية97)

 ( يف شأن الدعوى املرفوعة عىل صحفي113)

 ( حكم التربع بالكىل123)

 حكم املياهرات( 164)
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 حكم التربع بجزء من الكبد( 166)

 ( مكانة اللغة العربية ورضورة صيانتها واالهتامم هبا185)

 م(2013لسنة )( بخصوص نيام اخلاليا اجلذعية 189)

 اجلهاد

 ( حكم اعتداء اليهود عىل األوقاف اإلسالمية4)

 ( احلكم الرشعي يف دفع الزكاة لدعم االنتفاضة يف فلسطني15)

 «إرسائيل»( حول قرار جملس الكونجرس األمريكي القايض بجعل القدس عاصمة لـ19)

 ( حكم اهلجرة من أرض فلسطني36)

 ملكة األردنية اهلاشمية بمناسبة العدوان الغاشم عىل غزة( بيان من جملس اإلفتاء يف امل125)

 ( يف استنكار حماوالت تقسيم األقىص املبارك191)

 ( يف استنكار حماوالت االحتالل إلغاء الوصاية األردنية عىل املسجد األقىص املبارك195)

 عبادات

 الن اسة:

  اد النجسة نجس( اجليالتني املستخلص من عيم اخلنزير وجلده أو من املو128)

 ( حكم استيفاء مبلغ من املال مقابل فحوص التأكد من صالحية الدم140)

 ( حكم استرياد أحذية مصنوعة من جلد اخلنزير173)

 ( حكم اجتامع اإلجارة مع اهلبة املرشوطة183)

 الغسل:

م عىل زوجها يف حتديد مكان دفنها175)  ( والد املرأة ُيَقدَّ
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 الصالة

 رشوط الصالة:

 ( حكم الصالة عىل سجادة الكرتونية تيهر عدد السجدات والركعات70)

 ( حكم الصالة عىل الكرايس يف املساجد137)

 صفة الصالة:

 ( رشوط اجلمع بني الصالتني بعذر املطر135)

 ( حكم الصالة عىل الكرايس يف املساجد137)

 صالة اجلًمعة:

 ( رشوط اجلمع بني الصالتني بعذر املطر135)

 اجلنائز

 ( حكم بناء قبور عىل شكل طبقات بعضها فوق بعض126)

م عىل زوجها يف حتديد مكان دفنها175)  ( والد املرأة ُيَقدَّ

 الزكاة

 زكاة الفطر:

 ( حكم صدقة الفطر95)

 هـ1433( يف مقدار زكاة الفطر لعام 180)

 هـ1434( مقدار زكاة الفطر لعام 188)

 مصارف الزكاة:

 يتام( إدارة وتنمية أموال األ6)

 ( حكم دعم املركز الوطني للسكري من أموال الزكاة51)
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 ( حكم زكاة أموال األيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال األيتام83)

 ( حكم دفع الزكاة إلقامة مدرسة88)

 ( حكم دفع أموال الزكاة ملرىض الرسطان الفقراء99)

 ( حكم دفع الزكاة لتدريس الطلبة األيتام يف اجلامعات142)

 ( حكم عالج الفقراء يف مستشفى املقاصد اخلريية من أموال الزكاة193)

 صدقة التطوع:

 ( حكم االشرتاك يف الضامن االجتامعي133)

 الصوم

 أركان الصوم:

 ( حكم إفطار الرياضيني يف هنار رمضان179)

 رشوط الصوم:

 ( حكم إفطار الرياضيني يف هنار رمضان179)

 احلج والعمرة

 املواقي :

 حول إثبات هاليل رمضان وشوال (28)

 صفة احلج والعمرة:

 ( حكم السعي الثاين للمتمتع باحلج134)

 ( وقت رمي اجلمرات يف احلج186)

 الذبائح واألضاحي والعقيقة

 ( حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج20)
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 ( اهلنديةM.K over Seas( حكم طريقة الذبح التي تتبعها رشكة )110)

 األضحية املنذورة ( حكم األكل من192)

 

 املعامالت املالية

 البيع:

 ( حكم نيام املضاربة اإلسالمية للتكافل االجتامعي18)

 ( احلكم عىل مرابحات بنسبة أقل من النسبة املعتمدة يف إدارة وتنمية أموال األيتام37)

( حكم نيام متويل إسكان موظفي املؤسسة العامة للضامن االجتامعي بأسلوب 76)

 لآلمر بالرشاء املرابحة

 ( حكـم بيع املصـوغ من الذهب بجنسه متفاضـالً 78)

 ( حكم نيام مجعية موظفي البلورة الساخنة98)

 ( حكم رشاء كمية من األملاس من اخلارج عن طريق البنك العريب اإلسالمي100)

 ( حكم الكذب يف البيع101)

 كية( احلكم عىل بعض تعامالت رشكة املخازن التجارية األمري102)

 ( حكم بيع الذهب مع فصوص اخلرز105)

 ( احلكم عىل نيام املرابحة يف مجعية موظفي األسمدة األردنية التعاونية108)

 ( حكم املتاجرة بالبطاقات اخللوية119)

 ( حكم بطاقات التخفيض138)

 حكم بيع الطوابع الربيدية بأكثر من قيمتها املسجلة( 162)
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 ية بالتمليك لرشكة إسمنت الراجحيحكم صكوك اإلجارة املنته( 163)

 ( حكم بيع املرابحة مع توكيل اآلمر بالرشاء بالعقد أو القبض176)

 الربا والقرض:

 ( حكم استثامر أموال األيتام يف سندات التنمية وأذونات اخلزينة17)

 ( حكم االشرتاك يف عضوية مجعية إسكان اإلذاعة والتلفزيون23)

 يتام يف سندات التنمية( حكم استثامر أموال األ33)

( حكم استثامرات صندوق الضامن االجتامعي للرتبية والتعليم من خالل إيداع 34)

 األموال يف بنوك ربوية

 ( حكم التعويض املايل بدل املطل بالسداد55)

 ( حكم حسم األرباح عن اآلمر بالرشاء مقابل اإلرساع بالسداد أو العكس56)

 ئد الربوية يف هذا النزاع املايل؟( من الذي يتحمل دفع الفوا58)

 ( حكم احلط من ثمن البيع املؤجل مقابل التعجيل بالسداد61)

 ( التوبة من رشاء أسهم يف بنك ربوي62)

 ( حكم االستفادة من منحة البنك الدويل املقدمة لوزارة التنمية االجتامعية66)

 ه( حكم أخذ نسبة مئوية عىل القروض بدل مصاريف إدارية وغري72)

 ( حكم حسم نسبة باملئة من وصوالت تعطى للسائقني بدل حتصيل املبالغ هلم73)

 ( حكم نيام صندوق اإلسكان لرشكة مناجم الفوسفات75)

 ( حكم رشاء أسهم يف بنك ربوي87)

 ( حكم مكاتب التعامل بالعملة106)

 ( تعديالت مقرتحة عىل نيام صندوق دائرة رضيبة الدخل واملبيعات107)
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 احلكم الرشعي يف صندوق إسكان موظفي اجلامعة األردنية( 122)

 ( الرشط اجلزائي يف الديون124)

 ( حكم بطاقات التخفيض138)

 ( حكم العموالت التي يتقاضاها الوسطاء يف غسل األموال143)

 ( أحكام بعض صور عمل املحامني148)

تكافل  ( حكم القرض املرشوط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق155)

 يعود نفعه عىل املقرتضني

 اإلرشاف عىل بناء مساكن عن طريق البنوك الربوية( حكم 157)

 ( حكم بيع السيارة ملن يشرتهيا باالقرتاض من بنك ربوي160)

 ( حكم البطاقة االئتامنية غري املغطاة لدى البنك اإلسالمي167)

ق املنيم الذي جتريه بعض البنوك اإلسال171)  مية( حكم التورُّ

 ( حكم الرواتب املتحصلة من العمل يف بنك ربوي174)

 ( حكم بيع املرابحة مع توكيل اآلمر بالرشاء بالعقد أو القبض176)

 ( يف جواز فرض رسوم إدارية عىل قروض صندوق تنمية املحافيات196)

 األموال املحرمة:

 ( حكم رشاء أسهم يف بنك ربوي87)

 موال( حكم أرباح ناجتة عن تشغيل أ111)

 ( حكم العموالت التي يتقاضاها الوسطاء يف غسل األموال143)

 أْخذ املوظف اهلدايا الشخصية( حكم 145)

 الطبيب من املراكز الطبيةالتي يأْخذها العمولة ( حكم 147)
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 حكم املسابقات التي تتم عن طريق إرسال الرسائل اخللوية( 150)

 لبنوك الربويةاإلرشاف عىل بناء مساكن عن طريق ا( حكم 157)

ثهمأخذ الورثة أموال التأمني عىل احلياة بعد وفاة ( حكم 158)  مورِّ

 ( حكم الرواتب املتحصلة من العمل يف بنك ربوي174)

 ( التهرب الرضيبي واألمن االقتصادي مقصد رشعي حيققه العدل واإلصالح197)

 :معا ة مسائل مالية

 ل(( حكم الرشع يف )فروغ اليد( أو )خلو الرج1)

 ( حكم تعديالت عىل قانون سندات املقارضة9)

 ( حكم التعامل بأموال األيتام يف معامالت طويلة األجل30)

( حكم مسودة مرشوع نيام تطبيق عقود يف جمال التمويل ال تقوم عىل الفائدة يف 40)

 مؤسسة اإلقراض الزراعي

 للبنك العريب ( احلكم عىل تعديالت أدخلت عىل عقد التأسيس والنيام األسايس43)

 اإلسالمي

( احلكم الرشعي يف موضوع التعليامت املقرتحة للتأمني التباديل ملرابحي مؤسسة 44)

 إدارة وتنمية أموال األيتام

 ( حكم حساب مواجهة خماطر االستثامر يف البنوك اإلسالمية45)

 م2001( صيغ التعامل مع رشكة التأمني اإلسالمية عـام 46)

  أو تصويرها دون إذن املؤلف( حكم نرش كتب 48)

 ( حكم اجلوائز التي تعطى من البنك اإلسالمي وفق آلية معينة 53)

 ( حكم بطاقة حاللكم التي تطرحها رشكة احللول الوسط 57)
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 ( حكم نيام صندوق اإلسكان لرشكة مناجم الفوسفات 75)

 ( احلكم عىل بعض تعامالت رشكة املخازن التجارية األمريكية 102)

 ( حكم التأمني الصحي لعامل الرشكة األمريكية األردنية لأللبسة )جورداش(104)

 ( تعديالت مقرتحة عىل نيام صندوق دائرة رضيبة الدخل واملبيعات 107)

 ( حكم االشرتاك يف الضامن االجتامعي133)

  حكم املسابقات التي تتم عن طريق إرسال الرسائل اخللوية( 150)

ثهموال التأمني عىل احلياة بعد وفاة أخذ الورثة أم( حكم 158)   مورِّ

ق املنيم الذي جتريه بعض البنوك اإلسالمية171)   ( حكم التورُّ

  ( اشرتاك البنوك اإلسالمية يف مؤسسة ضامن الودائع181)

 ( حكم ربط األجرة بمؤرش متغري منضبط182)

 البيوع املنهي عنها:

  ( حكم لعبة الدوالر الصاروخي38)

ام متويل إسكان موظفي املؤسسة العامة للضامن االجتامعي بأسلوب ( حكم ني76)

 املرابحة لآلمر بالرشاء 

 ( حكـم بيع املصـوغ من الذهب بجنسه متفاضـاًل 78)

 ( حكم مكاتب التعامل بالعملة106)

 ( احلكم عىل نيام املرابحة يف مجعية موظفي األسمدة األردنية التعاونية108)

 ة ملن يشرتهيا باالقرتاض من بنك ربوي( حكم بيع السيار160)

 الرشكة:

  ( حكم نيام صندوق التوفري ملستخدمي رشكة الفوسفات األردنية املسامهة املحدود25)
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  ( حكم متويل املشاركة املتناقصة التي يقدمها البنك املركزي ملوظفيه49)

  مهة( حكم االستثامرات اخلاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الرشكات املسا50)

 ( حكم االستثامر واملتاجرة يف أسهم الرشكات املسامهة العامة 68)

 ( حكم دفع تعويض مايل للرشكاء116)

 ( أحكام بعض صور عمل املحامني148)

 احل ر والتفليس:

 ( حكم ترصف الويل الرشعي يف مال القارص 93)

 الصلح:

حسب  عىل مجيع الورثة ( حكم توزيع املال الذي صالح به أحد أولياء املقتول عمداً 159)

  األنصبة الرشعية

 الوكالة:

( حكم نيام متويل إسكان موظفي املؤسسة العامة للضامن االجتامعي بأسلوب 76)

 املرابحة لآلمر بالرشاء

 املساقاة:

 ( حكم تأجري األرايض املغروسة باألشجار املثمرة قبل نضوج الثمر80)

 اإلجارة:

 باألشجار املثمرة قبل نضوج الثمر  ( حكم تأجري األرايض املغروسة80)

 ( احلكم عىل بعض تعامالت رشكة املخازن التجارية األمريكية 102)

 ( حكم تأجري مكان لصالة سينام 115)
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 ( أحكام بعض صور عمل املحامني148)

  حكم صكوك اإلجارة املنتهية بالتمليك لرشكة إسمنت الراجحي( 163)

 منضبط ( حكم ربط األجرة بمؤرش متغري182)

 ( حكم اجتامع اإلجارة مع اهلبة املرشوطة183)

 الوق :

 ( حكم تقسيم أرض من نوع وقف متيم الداري 67)

 «كويف شوب»( حكم تأجري وقف الستعامله 71)

 ( حكم اإلعفاء من أجرة عقار الوقف 85)

 ( حكم عائد ريع استثامر دورة مياه تابعة ملسجد86)

 ( حكم رشط الواقف يف وقفه90)

 ( حكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد 91)

 ( حكم الرجوع عن الوقف 94)

 ( حكم استثمـار مال الوقف 103)

( حكم رصف مكافآت ملوظفي مؤسسة تنمية أموال األوقاف من صايف ريع 112)

 العقارات الوقفية 

  ( حكم الترصف باألرض املوقوفة للدفن139)

  قف من أموال الوقفاإلنفاق عىل الو( حكم 154)

استغالل األرايض املتبقية من األرايض املوقوفة لبناء املساجد بعد حتقق  ( حكم170)

 الغاية من وقفها

 ( حكم حتويل املسجد القديم إىل دار للقرآن الكريم190)



505 

 اهلبة:

  ( حكم االشرتاك يف الضامن االجتامعي133)

  أْخذ املوظف اهلدايا الشخصية( حكم 145)

  حكم الترصف بأموال األيتام وحتويلها جلهات أخرى (153)

( حكم القرض املرشوط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل 155)

  يعود نفعه عىل املقرتضني

 حكم التربع بجزء من الكبد( 166)

م 168) ( حكم انتفاع أعضاء اهليئات اإلدارية التطوعية من العروض املجانية التي ُتقدَّ

  يئات التي يديروهنالله

  ( حكم اقتطاع جزء من التربعات لصالح النفقات اإلدارية178)

 ( حكم اجتامع اإلجارة مع اهلبة املرشوطة183)

 الوصايا والفرائض:

 ( مرياث القاتل 8)

  ( املرياث بسبب الوالء والعتق16)

َثه21)   ( حكم مرياث من َقتل ُمَورِّ

  لرتكة إذا كانت مودعة يف بنك ربوي( حكم أْخذ املسلم نصيبه من ا146)

ثهمأخذ الورثة أموال التأمني عىل احلياة بعد وفاة ( حكم 158)   مورِّ

حسب  ( حكم توزيع املال الذي صالح به أحد أولياء املقتول عمدًا عىل مجيع الورثة159)

  األنصبة الرشعية

  ال حيل لورثة امليت يشء من مرياثه إال بعد قضاء ديونه( 169)
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  ( هل التعويض الذي تدفعه رشكة التأمني لورثة املقتول جيزئ عن الدية177)

 الوديعة:

 ( اشرتاك البنوك اإلسالمية يف مؤسسة ضامن الودائع181)

 فقه األرسة

 النكا :

  ( تأسيس مكتب الرباط املقدس24)

 «سيداو»( من اتفاقية 16( واملادة )15( بخصوص ما جاء يف املادة )132)

  :رشوط النكا

 ( حكم جهل الزوجني برضورة جتديد عقد زواجهام بعد طالق بائن 63)

 أركان النكا :

  ( زواج ذوي االحتياجات اخلاصة22)

 ( حكم اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة29)

 ( انفساخ عقد النرصانية من زوجها النرصاين إذا أسلمت 96)

 :احلقوق الزوجية

 ( احلكم عىل تعريف الصحة اإلنجابية 69)

 النفقات:

 ( حكم اقتطاع جزء من التربعات لصالح النفقات اإلدارية178)

 احلضانة:

 ( تعديالت مقرتحة عىل مواد نيام االحتضان 60)

 ( من اتفاقية حقوق الطفل 21( و)14( احلكم عىل املادة )77)
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  ( حكم نسبة اليتيم إىل اسم عائلة كافله127)

 ام املولود:أحك

 ( حكم الرشيعة يف التلقيح الصناعي 5)

 ( احلكم بإسالم األوالد تبعًا ألحد األبوين 10)

 ( حكم حتديد النسل 65)

 م 2004( التعليق عىل مرشوع قانون حقوق الطفل لسنة 79)

 ( انفساخ عقد النرصانية من زوجها النرصاين إذا أسلمت 96)

 وع قانون التقنيات الطبية املساعدة عىل اإلنجاب ( تعديالت مقرتحة عىل مسودة مرش118)

  ( تعديالت مقرتحة عىل مسودة مرشوع قانون التقنيات الطبية املساعدة عىل اإلنجاب120)

( تعديالت مقرتحة عىل مسودة مرشوع قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي 121)

 وتنييم عملياهتا

 ه( حكم نسبة اليتيم إىل اسم عائلة كافل127)

 عملية ربط األنابيب وإسقاط بعض األجنة للحفاظ عىل الباقي( حكم 152)

 ( حكم الترصف بأموال األيتام وحتويلها جلهات أخرى153)

  ( حكم ديانة األبناء القرص إذا أسلم والدهم172)

 عادات

 اآلداب:

 ( حكم زراعة األشجار يف املقابر 59)

 ( حكم سفر املرأة دون حمرم 92)
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 لكذب يف البيع ( حكم ا101)

 ( حكم سجاد مكتوب عليه لفظ اجلاللة 114)

  ( بخصوص فحص العذرية131)

 ( حكم تناول املنشطات الرياضية136)

 ( حكم العموالت التي يتقاضاها الوسطاء يف غسل األموال143)

  أْخذ املوظف اهلدايا الشخصية( حكم 145)

 الطبية الطبيب من املراكزالتي يأْخذها العمولة ( حكم 147)

 كتابة اآليات القرآنية عىل املالبس( حكم 156)

 ( حكم الرسوم املتحركة املستخدمة يف تعليم أحكام اإلسالم وآدابه161)

 الَتبية

 «سيداو»( من اتفاقية 16( واملادة )15( بخصوص ما جاء يف املادة )132)

  ه( حكم الرسوم املتحركة املستخدمة يف تعليم أحكام اإلسالم وآداب161)

 ( حكم ديانة األبناء القرص إذا أسلم والدهم172)

 العالقة بني اجلنسني

 «سيداو»( من اتفاقية 16( واملادة )15( بخصوص ما جاء يف املادة )132)

 اللباس والزينة والصور

( حكم رسومات فنيه مصممة من قبل فنان فرنيس موهوب مأخوذة عن آيات 31)

 القرآن الكريم

 املتنقبة وجهها عند اإلدالء بصوهتا االنتخايب ( حكم كشف املرأة64)
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 ( حكم الزخرفة املطبوعة عىل غالف نسخة من القرآن الكريم89)

 كتابة اآليات القرآنية عىل املالبس( حكم 156)

 ( حكم استرياد أحذية مصنوعة من جلد اخلنزير173)

 املسابقات واأللعاب

 ىل مالعب كرة القدم( حكم جوائز نقدية لتحفيز اجلامهري للحضور إ47)

 األطعمة واألرشبة

 «كويف شوب»( حكم تأجري وقف الستعامله 71)

 ( حكم الدخان وبيعه109)

  ( اجليالتني املستخلص من عيم اخلنزير وجلده أو من املواد النجسة نجس128)

 ( حكم تناول املنشطات الرياضية136)

 حكم تناول منتج مستخرج من عيام التامسيح( 149)

 لتداويالطب وا

 ( ُحكم التربع بقرنية العني2)

 ( حكم حتديد النسل65)

 ( متى حيكم بموت اإلنسان؟11)

 ( حكم مشاركة الطالب املتدربني يف كلية الطب يف إجراء عمليات الوالدة27)

 ( مسائل يف احلمل والوالدة35)

 ( حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املريض الذي ال ُيرَجى شفاؤه117)

 مقرتحة عىل مسودة مرشوع قانون التقنيات الطبية املساعدة عىل اإلنجاب ( تعديالت118)
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 ( تعديالت مقرتحة عىل مسودة مرشوع قانون التقنيات الطبية املساعدة عىل اإلنجاب120)

( تعديالت مقرتحة عىل مسودة مرشوع قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي 121)

 وتنييم عملياهتا

 ( حكم التربع بالكىل123)

 ( حكم تناول املنشطات الرياضية136)

 ( حكم استيفاء مبلغ من املال مقابل فحوص التأكد من صالحية الدم140)

 حكم تناول منتج مستخرج من عيام التامسيح( 149)

 التربع بالكىل( حكم 151)

 عملية ربط األنابيب وإسقاط بعض األجنة للحفاظ عىل الباقي( حكم 152)

 شخص ميت رسيريًا إىل شخص آخرحكم نقل قلب من ( 165)

 حكم التربع بجزء من الكبد( 166)

 م(2013( بخصوص نيام اخلاليا اجلذعية لسنة )189)

 ( حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات اإلعاقة ومسؤولية املجتمع اجتاههن194)

 العقوبات

 ( حكم والية املرتد7)

 ( تقدير الدية الرشعية بالعملة األردنية12)

 الرشعية وأحكامها ( الدية26)

ة عن اإلسالم74)  ( سب الذات اإلهلية ِرد 

 م2004( التعليق عىل مرشوع قانون حقوق الطفل لسنة 79)
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 ملسو هيلع هللا ىلص( يف شأن الدعوى املرفوعة عىل صحفي مسلم أعاد نرش الرسوم املسيئة إىل الرسول 113)

 ( إعادة النير يف تقدير الدية الرشعية129)

حسب  صالح به أحد أولياء املقتول عمدًا عىل مجيع الورثة( حكم توزيع املال الذي 159)

 األنصبة الرشعية

 ( هل التعويض الذي تدفعه رشكة التأمني لورثة املقتول جيزئ عن الدية177)

 القضاء

  ( حكم التحكيم بني املتخاصمني3)

 م(2010( حول مرشوع قانون األحوال الشخصية األردين لعام )144)

 ةاملن يات والرب والصل

 الطبيب من املراكز الطبيةالتي يأْخذها العمولة ( حكم 147)

 ( حكم ديانة األبناء القرص إذا أسلم والدهم172)

 املهلكات

 عملية ربط األنابيب وإسقاط بعض األجنة للحفاظ عىل الباقي( حكم 152)

 مشكالت اجتًمعية ونفسية

 ( حكم ديانة األبناء القرص إذا أسلم والدهم172)

م عىل زوجها يف حتديد مكان دفنها( وال175)  د املرأة ُيَقدَّ

 لعلما

 ( حكم الرسوم املتحركة املستخدمة يف تعليم أحكام اإلسالم وآدابه161)

 ( مكانة اللغة العربية ورضورة صيانتها واالهتامم هبا185)
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 الدعوة والنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 دمة يف تعليم أحكام اإلسالم وآدابه( حكم الرسوم املتحركة املستخ161)

 ( مكانة اللغة العربية ورضورة صيانتها واالهتامم هبا185)

 منوعات

 ( تعديل مقرتح عىل قانون حقوق الطفل52)

 ( حكم سفر املرأة دون حمرم92)

 ( حكم الدخان وبيعه109)

 ( بخصوص فحص العذرية131)

 «سيداو»من اتفاقية  (16( واملادة )15( بخصوص ما جاء يف املادة )132)

 ( حكم االستثامر يف منطقة البحر امليت141)

 ( حكم العموالت التي يتقاضاها الوسطاء يف غسل األموال143)

 ( أحكام بعض صور عمل املحامني148)

 التربع بالكىل( حكم 151)

         * *          * 
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