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االجتهاد يف عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق

أ.د. وهبة الزحيلي*

تعريف االجتهاد وأنواعه:
االجتهاد: هو بذل أقصى اجلهد يف إدراك األحكام الشرعية، سواء أكان ذلك على سبيل القطع )أي 
اجلزم( أو الظن )أي غلبة الظن يف ذهن اجملتهد(. وبعبارة أخرى: هو عملية استنباط األحكام الشرعية من 

أدلتها التفصيلية يف الشريعة اإلسالمية.
أي إن حمور االجتهاد هو النصوص الشرعية من القرآن الكرمي والسنة النبوية.

وهو ضرورة حيوية وعمل مشروع ألن، النصوص الشرعية حمدودة، واحلوادث غري حمدودة وال متناهية 
يف خمتلف العصور واألزمنة، فتقتضي احلاجة وجود االجتهاد من املؤهلني له ملعرفة احلكم الشرعي من الناس، 
ألن أغلبهم ال حيسنون معرفة احلكم، وألن اهلل تعاىل مل يهمل عقول وإدراكات أمتنا اإلسالمية لتحقيق خلود 

الشريعة وبقائها وصالحيتها لكل زمان ومكان إىل يوم القيامة.
ا أَراَك اللَُّه  َ الّناسمِ بمِ ُكَم ببنينْ قِّ لمَِتحنْ قال اهلل تعاىل خماطباً نبيه الكرمي حممداً  : ﴿إمِنّا أَنبنَْزلنْنا إمِلَينَْك النْكمِتاَب بمِاحلنَْ

يمًا﴾ ]النساء: 105/4[ فإراءة اهلل تعاىل لنبيه تكون باالجتهاد. َوال َتُكننْ لمِلنْخائمِنمِنَي َخصمِ
النيب عليه الصالة والسالم االجتهاد فيما مل ينزل عليه وحي، وعّلمه أصحابه ودّرهبم عليه،  ومارس 

ونشطوا يف جمال االجتهاد فيما مل جيدوا فيه نصاً شرعياً، وأمجعوا على مشروعيته وضرورته.
واالجتهاد ثالثة أنواع:

1- االجتهاد يف دائرة النص الشرعي: وهو التأمل يف مدلوالت النصوص واستنباط احلكم منها، 
باالهتداء بقاصد الشريعة، أي املصاحل الضرورية العامة واخلاصة القائمة على رعاية مقتضيات الدين، وصون 
النفس اإلنسانية )حق احلياة( واحلفاظ على العقل، والنسب، واملال. وهذا االجتهاد فرغ منه أئمة االجتهاد 

السابقون، ويتعلم منه غريهم.
2- االجتهاد االنتقائي أو االصطفائي: وهو اختيار رأي معني بدليل راجح من بني اآلراء املنقولة عن 
األئمة األعالم، يف ضوء ما حيقق املصلحة املناسبة لكل عصر وزمان. وهذا منهج حديث اقتضته الظروف 

واملستجدات الطارئة حبسب التطور والتجدد.
وهذان النوعان يعتربان من أنواع االجتهاد الفردي.

3- االجتهاد اجلماعي: هو ما يتفق عليه فئة مستنرية من العلماء بعد دراسة موضوع معني وتقدمي 
حبث فيه، واالطالع على ما جيدونه مقرراً لدى العلماء السابقني، وإيراد أدلتهم ومناقشتها والرتجيح بينها 
اجملامع  السائد يف عصرنا يف جماالت  هو  وهذا  املصلحة.  وحتقيق  الدليل  قوة  معني حبسب  لرأي  واالنتهاء 
ببببببب السعودية، واجملمع الفقهي  الفقهية، كمجمع البحوث اإلسالمية وجممع الفقه اإلسالمي الدويل يف جدة 
اإلسالمي يف مكة املكرمة، وجممع فقهاء الشريعة يف أمريكة، وجممع الفقه اإلسالمي يف اهلند، والسودان، 

واليمن، وإين عضو يف مجيع هذه اجملامع.
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وأغلب أنشطة اجملامع الفقهية تتناول القضايا احلديثة، سواء يف جمال الطب، واالقتصاد، واملعامالت 
والعقود وقضايا املصارف اإلسالمية، ومواجهة الفمِرق الشاذة واألنشطة العلمانية واحلداثة والعوملة، وقضايا األمة 
اإلسالمية ومواجهة التحديات الفكرية، ومعاجلة قضايا األقليات، واالعتداء على األوطان العربية واإلسالمية 
يف فلسطني، والعراق، وأفغانستان، والبوسنة واهلرسك والصومال والسودان وليبيا وغريها، ودراسة مشروعات 
تيسري الفقه اإلسالمي واملوسوعة الفقهية االقتصادية، وموسوعة القواعد الفقهية، وإعداد اخلطة واملناهج لبعض 

مؤمترات القمة اإلسالمية.
وبه يتبني أن االجتهاد ممكن نظرياً وعملياً يف كل وقت إذا متكن العامل من فهم علم أصول الفقه، واللغة 
العربية، ومقاصد الشريعة يف وضع األحكام، وإمجاع العلماء، ومعرفة معاين آيات وأحاديث األحكام الشرعية 
يف القرآن والسنة النبوية، وليس هذا باألمر املتعذر أو الصعب على فئة متخصصة ناضجة يف علوم الشريعة، 

وإن كانوا قلة حمدودة.
أي ال بد من توافر أهلية االجتهاد.

يف  لالجتهاد  جمال  فال  يقيين،1  أي  قطعي  دليل  فيه  ليس  شرعي  حكم  فهو  االجتهاد:  جمال  أما 
األحكام الشرعية القطعية الثبوت والداللة، مثل فرائض العبادات اخلمس اإلسالمية )الصالة، والزكاة، والصوم، 
واحلج، والشهادتني: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممداً رسول اهلل(. وحترمي جرائم القتل والزنا والسرقة وشرب 
الرّاكمِعمِنَي﴾ ]البقرة:  َمَع  َوارنَْكُعوا  الزَّكاَة  َوآتُوا  الصَّالَة  اخلمر وسائر املسكرات، مثل قول اهلل تعاىل: ﴿َوأَقمِيُموا 
43/2[. يدل داللة واضحة ال حتتاج ملزيد من التأمل على فرضية عبادة الصالة، وأداء الزكاة، وكذلك قول 
َتنمُِبوُه  ٌس ممِننْ َعَملمِ الشَّينْطانمِ فَاجنْ ُر َواألَننْصاُب َواأَلزنْالُم رمِجنْ ُر َوالنَْمينْسمِ منْ ا اخلنَْ اهلل سبحانه: ﴿يا أَيُّها الَّذمِيَن آَمُنوا إمِنَّ
لمُِحوَن﴾ ]املائدة: 90/5[، يدل على حترمي اخلمر والقمار واألنصاب املنصوبة للعبادة )التماثيل(  َلَعلَُّكمنْ تبُفنْ

وقداح امليسر فهي شيء جنس جناسة معنوية.
أما جمال االجتهاد الطبيعي فهو األحكام اليت ورد فيها نص ظين الثبوت والداللة، أو ظين أحدمها2 

واألحكام اليت مل يرد فيها نص وال إمجاع.3
إلينا( ودرجة رواته من  الثبوت كان جمال االجتهاد فيه يف سنده )طريق وصوله  فإذا كان النص ظين 

العدالة )االستقامة( والضبط )حفظ الكالم يف ذاكرة الراوي حبيث ال يكاد خيطئ(.
وإذا كان النص ظين الداللة، كان االجتهاد فيه يف معرفة املعىن املراد منه، ومدى قوة داللته على املعىن 
حبسب طرق داللة األلفاظ يف اللغة العربية، ويرجح معىن على آخر بالقواعد اللغوية ومقاصد الشريعة )أي 

املصاحل العامة املعتربة يف بناء األحكام الشرعية عليها(.
وأما املسألة احلادثة اليت ال نص فيها وال إمجاع عليها كاملستجدات والقضايا الطارئة حبسب سنة التطور، 
فمجال االجتهاد فيها يكون بأدلة عقلية كالقياس على أمر منصوص عليه، أو االستحسان )القياس اخلفي( 
أو املصاحل املرسلة )وهي املصاحل اليت مل يتعرض هلا الشرع باالعتبار أو اإللغاء( أو العرف الصحيح العام الذي 

ال يتصادم مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أو سد الذرائع )الطرق املوصلة إىل شيء ممنوع شرعاً(. 
واخلالصة: أن جمال االجتهاد أمران: ما ال نص فيه، أو الذي ورد فيه نص ظين غري قطعي، وال اجتهاد 

1 الدليل القطعي: هو ما ليس فيه احتمال آخر أصاًل غري املعىن املتبادر إىل الذهن.
2 الدليل الظين: ما يغلب فيه الظن بثبوته أو فهم داللته، وحيتمل معىن آخر غري املعىن املتبادر إىل الذهن، ويكون املعىن 

املظنون هو األقرب للصواب من املعىن اآلخر الضعيف.
3 اإلمجاع: اتفاق اجملتهدين من أمة حممد بعد وفاته يف عصر من العصور على حكم شرعي.
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املتبادر منه ألول وهلة( عماًل  املعىن  فيه نص واضح )أي قطعي ال حيتمل أي معىن آخر سوى  فيما ورد 
بالقاعدة الشرعية والقانونية: ))ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص((.

وحكم االجتهاد: أنه فرض عني على من كان أهاًل لالجتهاد، ومل يوجد غريه عند السؤال، فإن تعدد 
اجملتهدون )أي املؤهلون لالجتهاد( كان االجتهاد فرض كفاية على أحدهم، فإذا قام به بعضهم سقط اإلمث 

عن الباقني.4
فإن آثار أعالم أساتذة  وأما وقوع االجتهاد فعاًل من الناحية التطبيقية: فإن كان االجتهاد فردياً 
املدنية  القوانني  اجلامعات يف عصرنا مألى باالجتهادات، سواء يف كتبهم ودراساهتم ومشاركاهتم يف وضع 
واجلنائية واألحوال الشخصية وغريها، أمثال الشيخ حممود شلتوت شيخ األزهر األسبق، والشيخ مصطفى 
الزرقا من سورية، والشيخ علي اخلفيف، والشيخ حممد أبو زهرة، والشيخ حممد فرج السنهوري، والشيخ عبد 
الوهاب خالف، والشيخ حممد الزفزاف، والدكتور حممد سالم مدكور، والدكتور عبد الكرمي زيدان، وأمثاهلم 

يف العامل العريب، السيما يف مصر.
مئة  أكثر من  فيها يف كل جممع  املشاركني  فقد صدر عن  الفقهية  اجملامع  اجلماعي يف  االجتهاد  أما 
ومخسني قراراً، تعّد مثاًل رائعاً يف التجديد واالجتهاد، وأذكر على سبيل املثال ناذج من قرارات جممع الفقه 
اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ومقره جدة ببببببب السعودية، علماً بأن بعضها جديد مطلقاً يف 
املسائل املستحدثة، وبعضها ترجيح بني آراء املذاهب اإلسالمية، حبسب قوة الدليل، أو حبسب مقدار حتقيقه 
للمصلحة العامة، أو مراعاة العرف والعادة الصحيحة، أو وضع بدائل متطورة للمصارف اإلسالمية كالعقود 
اجلديدة، مثل السََّلم املوازي، واالستصناع املوازي، واإلجارة املنتهية بالتمليك، واملشاركة املتناقصة، كما سأبني:

أواًل – يف جمال العبادات:
يف الصالة: صدر القرار 23 )3/11(: استئجار الكنائس للصالة ال مانع منه شرعاً عند احلاجة، 

وجتتنب الصالة إىل التماثيل والصور حبائل إذا كانت باجتاه القبلة.
جيوز بيع املسجد الذي تعطل االنتفاع به أو هجر املسلمون املكان الذي هو فيه، أو خيف استيالء 

الكفار عليه، على أن يشرَتى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجداً.
يف احلج: القرار 19 )3/7(: إن املواقيت املكانية اليت حددهتا السنة النبوية جيب اإلحرام منها ملريد 
احلج أو العمرة للماّر عليها أو احملاذي هلا أرضاً أو جواً أو حبراً لعموم األمر باإلحرام منها يف األحاديث النبوية 

الشريفة. أي ال جيوز اإلحرام من جدة مثاًل.
يف الصيام: القرار 18 )3/6(:

أواًل - إذا ثبتت الرؤية يف بلد وجب على املسلمني االلتزام هبا، وال عربة الختالف املطالع ، لعموم 
اخلطاب باألمر بالصوم واإلفطار.

النبوية  لألحاديث  مراعاة  واملراصد،  الفلكي  باحلساب  ويستعان  الرؤية،  على  االعتماد  - جيب  ثانياً 
واحلقائق العلمية.

القرار 93 )10/1(: ال تعترب من املفطرات وفيه )17( مسألة، منها الَقطنْرة يف العني أو األذن، وأقراص 
العالج حتت اللسان، ما يدخل املهبل من حتاميل )لبوس(، إدخال املنظار أو اللولب وحنومها إىل الرحم، ما 
القثطرة )أنبوب دقيق(، حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف األسنان أو السواك وحنوه،  يدخل اإلحليل 

4 ينظر لالستزادة كتايب )أصول الفقه اإلسالمي جب 2(.
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املضمضة والغرغرة، وخبَّاخ عالج الفم إذا مل يبتلع ما نفذ إىل احللق، احلقن العالجية بأنواعها ما عدا السوائل 
واحلقن املغذية، غاز األكسجني، غازات التخدير )البنج(، الدهونات واملراهم واللصقات اجللدية العالجية، 
إدخال املنظار جلدار البطن، أخذ خزعات من الكبد أو غريه، منظار املعدة من غري إدخال سوائل، دخول 

أي أداة أو مواد عالجية للدماغ أو النخاع الشوكي، القيء غري املتعمد.
على  األسهم  زكاة  )13/3( جتب  القرار 120  وكذا  األسهم:  زكاة   )4/3( القرار 28  الزكاة:  يف 
أصحاهبا، وخترجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي على ذلك، أو صدر به قرار من 
اجلمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركاء بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض )توكيل( من صاحب 
األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. وإذا كانت األسهم بقصد االستفادة من ريع األسهم، وليس بقصد 
التجارة، فال زكاة على أصل السهم، وإنا على الريع بنسبة 2.5%، إذا مل يكن عند الشركات أموال جتب 
فيها الزكاة، فإن كانت األسهم بقصد التجارة فتجب الزكاة بنسبة 2.5% على قيمة السهم السوقية والربح.

والقرار 120 )13/2( يف زكاة الزراعة:
الرتبة،  ونقل  القنوات  وشق  األرض  إصالح  ونفقات  الزرع،  نفقات سقي  الزكاة  وعاء  من  ال حيسم 

ونفقات شراء البذور والسماد واملبيدات احلشرية.
وحيسم من مقدار الزكاة الواجبة يف الزروع والثمار النفقات الالزمة إليصاهلا ملستحقيها.

القرار رقم 116 )12/10(:
جتوز ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى.

يف أحكام األسرة: القرار رقم 23 )3/11(:
زواج املسلمة بغري املسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة واإلمجاع. وإذا وقع فهو باطل، وال ترتتب عليه 
اآلثار الشرعية املرتتبة على النكاح، واألوالد املولودون عن هذا الزواج أوالد غري شرعيني، ورجاء إسالم األزواج 

ال يغري من هذا احلكم شيئاً )جواب السؤال الثالث(.
تنتظر مدة  ينفسخ نكاحهما، فال حتل معاشرته هلا، ولكنها  الزوج اإلسالم  املرأة وإباء  بجرد إسالم 
العدة، فإن أسلم خالهلا عادت إليه بعقدمها السابق. أما إذا انقضت عدهتا ومل ُيسلم فقد انقطع ما بينهما. 
فإن أسلم بعد ذلك، ورغبا يف العودة إىل زواجهما عادا بعقد جديد، وال تأثري ملا يسمى حبسن املعاشرة يف 

إباحة استمرار الزوجية )جواب السؤال الرابع(.
القرار رقم 39 )5/1( تنظيم النسل:

أواًل – ال جيوز إصدار قانون عام حيد من حرية الزوجني يف اإلجناب.
ثانياً – حيرم استئصال القدرة على اإلجناب يف الرجل أو املرأة، وهو ما يعرف باإلعقام أو التعقيم، ما 

مل تدع إىل ذلك الضرورة بعايريها الشرعية.
ثالثاً – جيوز التحكم املؤقت يف اإلجناب بقصد املباعدة بني فرتات احلمل، أو إيقافه ملدة معينة من 
الزمان إذا دعت إليه حاجة معتربة شرعاً، حبسب تقدير الزوجني عن تشاور بينهما وتراض، وأن ال يكون فيها 

عدوان على محل قائم.
القرار رقم 114 )12/8( دور املرأة يف تنمية اجملتمع املسلم:

يشتمل على إحدى عشرة فقرة ملخصها ما يأيت:
أواًل – إن من أهداف اإلسالم بناء جمتمع يكون فيه لكل من الرجل واملرأة دور متكامل يف عملية 

البناء والتنمية.
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ثانياً – األسرة املبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية يف البناء االجتماعي السليم.
ثالثاً – إن األمومة هي إحدى وظائف املرأة الطبيعية يف حياهتا.

رابعاً – املرأة والرجل متساويان يف الكرامة اإلنسانية.
خامساً – الدعوة إىل احرتام املرأة يف مجيع اجملاالت، ورفض العنف الذي ما زالت تعاين منه يف بعض 

البيئات، ومنه العنف املنزيل، واالستغالل اجلنسي.. إخل. هي أمور منكرة دخيلة ال عالقة لإلسالم هبا.
سادساً – قيام الوسائل اإلعالمية بتعزيز الدور اإلجيايب للمرأة، ورفض مجيع أشكال استغالل املرأة يف 

وسائل اإلعالم واإلعالن، والدعاية املسيئة للقيم والفضائل، مما يعد حتقرياً لشخصيتها وامتهاناً لكرامتها.
سابعاً – ينبغي بذل مجيع اجلهود لتخفيف آالم النساء واجملموعات الضعيفة.

ثامناً – إن التنمية الشاملة املتواصلة ال ميكن حتقيقها إال على أساس من القيم الدينية واألخالقية.
تاسعاً – اإلنكار الشديد ألساليب بعض احلكومات يف منع املرأة املسلمة من االلتزام بدينها وإقامة 

شعائره وما افرتضه اهلل عليها كاحلشمة واحلجاب.
عاشراً – العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي جبميع مراحله منفصاًل عن تعليم الذكور: وفاء 

حبقوق املرأة املشروعة، وقياماً بقتضيات الشريعة.
حادي عشر - إن الشريعة اإلسالمية يف مصادرها األساسية هي املرجع الوحيد لتفسري أو توضيح أي 

مادة من مواد هذا اإلعالن.

املسائل الطبية:
القرار رقم 26 )4/1( بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً:

أواًل – جيوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخر من جسمه.
ثانياً – جيوز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً 

كالدم واجللد.
ثالثاً – جتوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من اجلسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ 

قرنية العني إلنسان ما، عند استئصال العني لعلة مرضية.
رابعاً – حيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر.

خامساً – حيرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية يف حياته.
سادساً – جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سالمة وظيفة 
أساسية فيه على ذلك، بشرط إذن امليت أو ورثته بعد موته أو موافقة ويل أمر املسلمني إن كان املتوىف جمهول 

اهلوية.
سابعاً – وينبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو يف احلاالت اليت مت بياهنا، مشروط بأن ال 
يتم ذلك بوساطة بيع العضو، إذ ال جيوز إخضاع اإلنسان للبيع حبال ما. أما بذل املال عند الضرورة فمحل 

اجتهاد ونظر.
ثامناً – كل ما عدا احلاالت والصور املذكورة مما يدخل يف أصل املوضوع، فهو حمل حبث ونظر.

القرار رقم 54 )6/5( زراعة خاليا املخ واجلهاز العصيب:
أواًل – إذا كان املصدر للحصول على األنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول 

املناعي، ألن اخلاليا من اجلسم نفسه، فال بأس من ذلك شرعاً.
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ثانياً – إذا كان املصدر هو أخذها من جنني حيواين، فال مانع من هذه الطريقة إن أمكن جناحها، ومل 
يرتتب على ذلك حماذير شرعية.

ثالثاً – إذا كان املصدر للحصول على األنسجة هو خاليا حية من مخ باكر — يف األسبوع العاشر 
أو احلادي عشر — فيختلف احلكم على طريقني:

أ - إذا كان ذلك يستتبع إماتة اجلنني بجرد أخذ اخلاليا من خمه، فيحرم ذلك شرعاً، إال إذا 
كان بعد إجهاض طبيعي غري متعمد أو إجهاض مشروع إلنقاذ حياة األم وحتقق موت اجلنني.

ب - استزراع خاليا املخ يف مزارع لإلفادة منها، ال بأس يف ذلك شرعاً.
رابعاً – املولود الالدماغي إذا ولد حياً، ال جيوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إىل أن يتحقق موته 

بوت جذع دماغه.
القرار رقم 16 )3/4( أطفال األنابيب:

ال حرج من اللجوء لعملية أطفال األنابيب بطريقتني:
أ - أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة.
ب - أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيحاً داخلياً.

القرار رقم 17 )3/5( بشأن أجهزة اإلنعاش:
للوفاة إذا تبينت فيه إحدى  أن الشخص قد مات، وترتتب مجيع األحكام املقررة شرعاً  يعترب شرعاً 

العالمتني التاليتني:
أ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه.

ب - إذا تعطلت وظائف دماغه تعطاًل هنائياً، وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن هذا 
التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل.

ويف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة على الشخص، وإن كان بعض األعضاء كالقلب مثاًل، 
ال يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة املركبة.

القرار رقم 94 )10/2( بشأن االستنتساخ البشري:
أواًل – حترمي االستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إىل التكاثر البشري.

ثانياً – حترمي كل احلاالت اليت يقحم فيها طرف ثالث على العالقة الزوجية، سواء أكان رمحاً أم بييضة 
أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية لالستنساخ.

األحياء  وسائر  اجلراثيم  الوراثية يف جماالت  واهلندسة  االستنساخ  بتقنيات  األخذ  – جيوز شرعاً  ثالثاً 
الدقيقة والنبات واحليوان يف حدود الضوابط الشرعية با حيقق املصاحل ويدرأ املفاسد.

االقتصاد واملعامالت املالية:
القرار رقم 73 )8/4( بشأن عقد املزايدة:

أجاز هذا القرار عقد البيع باملزاد العلين أو عقد املزايدة: وهو عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبني نداء 
أو كتابة للمشاركني يف املزاد، ويتم عند رضا البائع.

وحرم هذا القرار بيع النجنْش: وهو أن يزيد مثن السلعة من ال يريد شراءها ليغري املشرتي بالزيادة.
القرار رقم 72 )8/3( بشأن بيع العربون:

جيوز بيع العربون ومثله اإلجارة إذا قيدت فرتة االنتظار بزمن حمدد، وحيتسب العربون جزءاً من الثمن إذا 
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مت الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل املشرتي عن الشراء.
القرار رقم 109 )12/3( بشأن موضوع الشرط اجلزائي:

أواًل - ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم املسلم فيه أو يف البيع بالتقسيط وحنو ذلك من 
الديون، وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عند التأخري.

ثانياً - وجيوز الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورِّد، وعقد 
االستصناع للصانع إذا مل ينفِّذ ما التزم به أو تأخَّر يف تنفيذه.

ثالثاً - الضرر الذي جيوز التعويض يشمل الضرر املايل الفعلي، وما حلق املضرور من خسارة حقيقية، 
وما فاته من كسب مؤكد، وال يشمل الضرر األديب أو املعنوي.

القرار رقم 59 )6/10( بشأن األسواق املالية:
إن األسواق املالية — مع احلاجة إىل أصل فكرهتا — هي يف حالتها الراهنة ليست النموذج احملقق 

ألهداف تنمية املال واستثماره من الوجهة اإلسالمية.
القرار رقم 60 )6/11( بشأن السندات:

صدر بوجبها أن يدفع حلاملها القيمة االمسية عند االستحقاق مع دفع فائدة 
ُ
السند: شهادة يلتزم امل

متفق عليها منسوبة إىل القيمة االمسية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً 
مقطوعاً أم حسماً.

نص القرار على أن هذه السندات حمرمة شرعاً من حيث اإلصدار أو الشراء أو التداول ، ألهنا قروض 
ربوية، سواء أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة أم عامة ترتبط بالدولة.

كما حترم أيضاً السندات ذات اجلوائز باعتبارها قروضاً اشرتط فيها نفع أو زيادة بالنسبة جملموع املقرضني 
أو لبعضهم ال على التعيني، فضاًل عن شبهة القمار.

من البدائل للسندات احملرمة — إصداراً أو شراء أو تداواًل — السندات أو الصكوك القائمة على 
أساس املضاربة ملشروع أو نشاط استثماري معني، حبيث ال يكون ملالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنا تكون 
هلم نسبة من ربح هذا املشروع بقدر ما ميلكون من هذه السندات أو الصكوك، وال ينالون هذا الربح إال إذا 

حتقق فعاًل.
وتسمى هذه الصكوك سندات املقارضة، أجازها اجملمع يف القرار رقم 30 )4/5(.

القرار رقم 10 )2/10( بشأن التعامل املصريف بالفوائد وحكم التعامل باملصارف اإلسالمية:
الوفاء به مقابل تأجيله،  الدين الذي حل أجله، وعجز املدين عن  أواًل – كل زيادة أو فائدة على 

وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا حمرم شرعاً.
اليت  الصورة  االقتصادي حسب  النشاط  واملساعدة على  املالية  السيولة  الذي يضمن  البديل   – ثانياً 

يرتضيها اإلسالم هو التعامل وفقاً لألحكام الشرعية.
القرار رقم 86 )9/3( بشأن الودائع املصرفية )حسابات املصارف(:

إن الودائع املصرفية تنقسم إىل نوعني حبسب واقع التعامل املصريف:
أ - الودائع اليت تدفع هلا فوائد، كما هو احلال يف البنوك الربوية: هي قروض ربوية حمرمة، سواء 
أكانت من نوع الودائع حتت الطلب )احلسابات اجلارية( أم الودائع ألجل، أم الودائع بإشعار، 

أم حسابات التوفري.
ب - الودائع اليت تسّلم للبنوك امللتزمة فعلياً بأحكام الشريعة اإلسالمية بعقد استثمار على حصة 
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من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام املضاربة )القراض( يف الفقه اإلسالمي اليت 
منها عدم جواز ضمان املضارب )البنك( لرأس مال املضاربة.

إن الضمان يف الودائع حتت الطلب )احلسابات اجلارية( هو على املقرتضني هلا )املسامهني يف البنوك( 
ما داموا ينفردون باألرباح املتولدة من استثمارها، وال يشرتك يف ضمان تلك احلسابات اجلارية املودعون يف 

حسابات االستثمار، ألهنم مل يشاركوا يف اقرتاضها وال استحقاق أرباحها.
القرار رقم 42 )5/4( بشأنه تغري قيمة العملة وبشأن التضخم رقم 110 )12/9(:

نص القرار األول على أن العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي باملثل، وليس بالقيمة، ألن الديون 
تقضى بأمثاهلا، فال جيوز ربط الديون الثابتة يف الذمة، أياً كان مصدرها، بستوى األسعار.

ونص القرار الثاين على تأكيد مضمون القرار السابق، وأضاف عليه ما يلي:
ميكن يف حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغري العملة املتوقع هبوطها، وذلك بأن 

يعقد الدين با يلي:
الذهب أو الفضة.( - أ

سلعة مثلية.( - ب
سلعة من السلع املثلية.( - ج
عملة أخرى أكثر ثباتاً.( - د
سلة عمالت.( - ه

وجيب أن يكون بدل الدين يف الصورة السابقة بثل ما وقع به الدين، ألنه ال يثبت يف ذمة املقرتض إال 
ما قبضه فعاًل.

القرار رقم 9 )2/9( بشأن التأمني وإعادة التأمني.
أواًل – إن عقد التأمني التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري عقد فيه 

غرر )احتماالت( كبري مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً – إن العقد الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم على أساس التربع 

والتعاون، وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني القائم على أساس التأمني التعاوين.
القرار رقم 84 )9/1( بشأن جتارة الذهب، احللول الشرعية الجتماع الصرف واحلوالة:

أواًل - بشأن جتارة الذهب:
أ - جيوز شراء الذهب والفضة بالشيكات املصدقة، على أن يتم التقابض باجمللس.

ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب املصوغ بذهب مصوغ أكثر 
مقداراً منه، ألنه ال عربة شرعاً يف مبادلة الذهب بالذهب باجلودة أو الصياغة.

ثانياً – بشأن احللول الشرعية الجتماع الصرف واحلوالة:
أ - احلواالت اليت تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها حتويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء 
أكان من دون مقابل أم بقابل يف حدود األجر الفعلي، فإذا كانت من دون مقابل، فهي من 
قبيل احلوالة املطلقة عند من مل يشرتط مديونية احملال إليه، وهم احلنفية، وهي عند غريهم سُْفتجة: 

وهي إعطاء شخص مااًل آلخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله يف بلد آخر.
وإذا كانت بقابل فهي وكالة بأجر. وإذا كان القائمون بتنفيذ احلواالت يعملون لعموم الناس، 
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فإهنم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمني األجري املشرتك.
ب - إذا كان املطلوب يف احلوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ املقدمة من طالبها، فإن العملية 
تتكون من صرف وحوالة باملعىن املشار إليه يف الفقرة )أ( وجتري عملية الصرف قبل احلوالة، وذلك 
بتسليم العميل املبلغ للبنك، وتقييد البنك له يف دفاتره بعد االتفاق على سعر الصرف املثبت يف 

املستند املسلم للعميل، مث جتري احلوالة باملعىن املشار إليه.
القرار رقم 108 )12/2( بشأن موضوع بطاقات األمان غري املغطاة:

أواًل – ال جيوز إصدار بطاقة االئتمان غري املغطاة، وال التعامل هبا، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة 
ربوية، حىت ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فرتة السماح اجملاين.

ثانياً – جيوز إصدار البطاقة غري املغطاة، إذا مل تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:

 أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند اإلصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً 
على قدر اخلدمات املقدمة منه.

ب - جواز أخذ البنك املصدر من التاجر عمولة على مشرتيات العميل منه، شريطة أن يكون 
بيع التاجر بالبطاقة بثل السعر الذي يبيع به بالنقد )أي الثمن احلاّل(.

ثالثاً – السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقرتاض من ُمصدرها، وال حرج فيه شرعاً إذا مل يرتتب 
عليه زيادة ربوية .. إخل.

رابعاً – ال جيوز شراء الذهب والفضة وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غري املغطاة. 
هذا وتوجد قرارات كثرية عامة مثل شؤون القضاء واإلثبات بالقرائن، واحلقوق الدولية وحقوق اإلنسان، 

والعلمانية )الالدينية( واحلداثة وغريها.

اخلالصة: 
قانون ال يستغين  أو  فعاًل وتطبيقاً، وهو ضرورة حيوية، وكل شريعة  أمثلة على وجود االجتهاد  هذه 
أحدمها عن تفعيل االجتهاد ليشمل وقائع الناس ومستجدات احلياة، وللسيوطي إمام القرن التاسع اهلجري 
كتاب معربِّ بعنوان: ))الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض(( والفرضية 

تتطلب االلتزام والتطبيق وإعمال العقل وقواعد العلم.

واهلل املوفق إىل سواء الصراط
 


