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 الســــؤال: 

 

 

 م المتضمن: 2008لسنة 1054م، المقيد برقم 19/6/2008اطلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 

 

صهيوني بالغاز الطبيعي المصري؟ ومدى اتفاق أرجو من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي في إمداد العدو ال 

ذلك مع أحكام الدين اإلسالمي؟ ومشروعية عمل المصريين في الشركات التي تقوم بذلك؟ وكذلك مشروعية ما 

 يتقاضونه من أجر مقابل هذا العمل؟ 

 

 

 

 الـجـــواب: 

 

 

 

 أمانة الفتوى

 

 

 

إلمام"، والقاعدة الفقهية الضابطة لهذا الشأن هي أن  هذا السؤال يتعلق بما سماه الفقهاء "تصرفات الحاكم أو ا

 تصرفات اإلمام منوطة بالمصلحة.

 

 وكلمة: "تصرفات" تشتمل على اآلتي:

 

أوالً: األفعال البشرية التي توصف باألحكام الشرعية الخمسة؛ الوجوب، والتحريم، واالستحباب، والكراهة،  

 واإلباحة.

 

 فعال؛ من عنصَري الزمان والمكان.ثانيًـا: الظروف المحيطة بهذه األ

 

 ثالثًـا: األشخاص القائمة بهذه األفعال.

 

 رابعًـا: المآالت التي تئول إليها هذه األفعال؛ من مصالح ومفاسد.
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 خامًسا: العالقات البينية المحيطة بالمسألة، والتي تقوم بين العناصر األربعة السابقة.

 

 

 

اعي تلك الجهات كلها، فيحيط بحقيقتها وتكون فتواه متعلقة بجميع عناصر  وعلى الفقيه المتصدر لإلفتاء أن ير

التصرف، فإذا افتقد المفتي العلم بحقيقة عنصر منها لم يجز له شرًعا إصدار الفتوى فيها، ويتحول األمر حينئذ  

ة المصالح  إلى أولياء األمور؛ كالحكام وأهل الشورى الذين يجب عليهم االطالع على حقائق األمور ومراعا

والموازنة بينها وبين المفاسد قبل الشروع في اتفاق ما أو اإلقدام على قرار ُمعَيَّن مما يتعلق بمصالح البالد 

والعباد، وإال كانوا مقصرين في جلب المصالح لرعاياهم ودرء المفاسد عنهم، وهو ما يؤاخذ هللا عليه في الدنيا 

 واآلخرة.

 

 

 

لى أحد العناصر المذكورة فيصفها بالِحل ِ مثال أو بالحرمة دون النظر للهيئة وال يجوز للمفتي أن يقتصر ع

 االجتماعية لهذه العناصر؛ ألن الحكم على الكل يختلف عن الحكم على الجزء.

 

 

 

هذا على وجه العموم، أما بخصوص التصرف المسئول عنه من بيع الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل فإننا  

 حصَّل معنا أمران: إذا َحلَّلناه ت

 

 

 

أولهما: ما يتعلق بهذا التصرف من حيث هو فعل بشري، وهو من هذه الحيثية يندرج تحت حقيقة البيع، والبيع في  

 [. 275ذاته حالل؛ لقوله تعالى: ﴿َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع﴾ ]البقرة: 

 

 

 

ورة وكم المصالح أو المفاسد المتعلقة واألمر الثاني: هو مراعاة الظروف المحيطة والتي تشتمل على مدى الضر

بهذه العملية؛ والتي يرى فيها كثير من الناس أن مفاسدها أعلى من مصالحها؛ الرتباط األمر بالكيان الصهيوني 

الذي يَعلم الجميع أنه ُمعاٍد لألمة اإلسالمية وُمستَْوٍل على مقدَّساتها وال يفتأ عن القيام بالقتل والتشريد والفتك 

رياء من ناحية، والرتباطه بمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخرى، بينما يرى آخرون أن مصالحها باألب

 تفوق مفاسدها بموجب االتفاقات الدولية ومناسبة السعي إلى التهدئة التي تالئم الظرف القائم.

 

 

 

شاركة السياسية وال االقتصادية التي  ودار اإلفتاء المصرية ال تمتلك الوسيلة العملية، وال الخبرة الفنية، وال الم

نها من استجالء الصورة ومن تحصيل التأكد الذي يجب على المفتي أن يعتمد عليه في مثل هذه الحاالت،  تَُمك ِ

الشأن أن تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني وبقية العناصر شأننا أمامها كذلك، وعليه فإن الصحيح في هذا  

بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا االتفاق من جهة أخرى، مع االستعانة بأهل االختصاص في مثل هذه 

 األمور؛ من الخبراء االقتصاديين والُمَحل ِلين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين.

 

 

 

توخى مصلحة البالد والعباد، هو األجدر واألقدر على االطالع على حقائق األمور،  وهذا الحوار الوطني الذي ي

واالجتهاد في تحصيل الصواب؛ حيث نحتاج إلى هذا االجتهاد لتقويم المسألة، ويكون ذلك عن طريق القنوات  

ما عليه  المشروعة خاصة في مناخ الحرية الذي يسود البالد والعالم في عصرنا، مع الوضع في االعتبار 

 األعراف والقوانين الدولية والمعاهدات واالتفاقات الملزمة.
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وبناًء عليه وحتى يتم هذا النقاش الوطني ويصل إلى قرار أو رأي يُتَّفَق عليه فإذا أصدر ولي األمر أمًرا أو اتفق 

د روعيت فيه اتفاقًا أو تصرف تصرفًا، فإن الشأن في تصرفه واألصل المستصحب فيه أنه ما حصل إال وق

مصالح الناس وأصول السياسة الشرعية، وعليه فيَنفُذ ويُنَفَّذ إلى أن يستقر النقاش الوطني لرأي مخالف معتبر 

يأخذ به أولو األمر، وفي تلك الفترة من الزمن فإن العاملين بالمصانع وجميع من يشارك في تنفيذ ذلك األمر ال  

لك أصالً، فإذا تغير الحال وجب عليهم أن يعملوا بالجديد من األمر يكونون بذلك عصاة، وليس عليهم عهدة في ذ

بمثل عملهم باألمر األول، وهذا هو ما يحقق استقرار النظام العام، والذي تفهم مطلوبيته من نصوص القرآن  

ُسوَل َوأُوِلي األَْمِر ِمْنُكْم  الكريم والسنة المطهرة؛ في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَِطيعُوا هللاَ َوأَ  ِطيعُوا الرَّ

ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلَِخِر ذَ  ومعلوم  -ِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً﴾فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى هللاِ َوالرَّ

، وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم: »من أطاعني فقد أطاع هللا ومن -أن أثناء ذلك النزاع وحتى يُحسم تكون الطاعة

عصاني فقد عصى هللا، ومن يطع األمير فقد أطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني« )رواه البخاري(، وقوله  

َر َعلَْيُكْم َعْبدٌ َحبَشِ  يٌّ ُمَجدَّعٌ فَاْسَمعُوا لَهُ َوأَِطيعُوا َما أَقَاَم لَُكْم صلى هللا عليه وآله وسلم:»يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا هللاَ َوإِْن أُم ِ

ِكتَاَب هللاِ« )رواه الترمذي(. والسبب في أمر الشريعة بطاعة والة األمور هو اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخالف  

 سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم.

 

 

 

ترى أن تقديم مثل   -خلى عن مهمتها في بيان الحكم الشرعيوهي تقوم بوظيفتها، وال تت-ودار اإلفتاء المصرية 

بل  -هذه األسئلة المتعلقة بالتصرفات الُمَركَّبة ومحاولة استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد، ينبغي 

 أن نُبِعد قدسية الدين من أن يصير أداة للجدال والمخاصمة بين أطراف سياسية، وهذه نصيحة في دين هللا -يجب

نوجهها إلى الكافة ولوضع األمور في نصابها، وهذه النصيحة نخاطب بها الجميع من حكام ومحكومين، وحكومة 

 ومعارضة.

 

 وهللا سبحانه وتعالى أعلم. 

 

 م2008/ 6/ 29تم الجواب بتاريخ: 
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