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  :راتاقر
  

من� ١١- ٨: انعقدت�الندوة�الفقهية�الثانية��جمع�الفقه��س
مي�بالهند�Jي�الفX,ة

�(م�بجامعة�همدرد،�١٩٨٩ديسم-,��١١-٨ا�وافق�هـ��١٤١٠جمادى�&و$ى��بمشاركة�) دل

�الحديثة� �العلوم �Jي �cختصاص �وأصحاب �والفقهاء �العلماء �من �سبعfن �من ,gأك

  .ا�ختلفة�من�داخل�الهند�وخارجها

  :وبحثت�الندوة�ا�حاور�التالية

  .التكييف�الشر�ي�للعم�ت�الورقية  *

  .وا&عام�ت�الربوية�البنكيةالفوائد�  *

  ).نموذج�البنك�)س�مي(ا&صرفية�)س�مية�  *

  .ا&وقع�الشر�ي�للهند�3ي�الفقه�)س�مي  *

وقد�أصدر�الفقهاء�ا�شاركون�والخ-,اء�الحضور�قرارات�بخصوص�كل�محور�من�

  .هذه�ا�حاور 

وقد�صدرت�عن�هذه�الندوة�قرارات�بشأن�موضوعfن�كان�قد�أجل�القرار�بشأnoما�

  :هماJي�الندوة�السابقة،�و 

  . بدل�الخلو:  &ول   

  .زراعة�&عضاء:  والثاني  

  :وفيما�يsي�نقدم�هذه�القرارات  
        

  بدل�الخلو
  

رت�الندوة�?<ذا�الخصوص�ما�ي:ي   :قرَّ

 
ً
Bأو:   �

ً
�ا�بلغ�ا�دفوع�من�قبل�ا�ستأجر�مسبقا &و$ى�أن�يقوم�مالك�العقار�باvبقاء�عsى

�غf,�منقوص،�وإذا�اسnzلكه�ا�الك�ا�ؤجر�ضمن��ًءاكمبلغ�ضمان�أو�إيداع،�إبقا
ً
سا�ا

  .رده�إ$ى�ا�ستأجر�فور�انnzاء�مدة�عقد��جارة

 
ً
�تم   :ثانيا �عن��من�ا�ستأجر�مالكهااستئجار�دكان�أو�دار،�وتسلم��إذا

ً
�زائدا

ً
�مقطوعا

ً
مبلغا



 

 

�حصل�عليه�ا�الك�عن�تنازله�
ً
&جرة�الدورية�يسم��بدل�الخلو،�فهذا�يعد�تعويضا

�
ً
�اعتياضا �باعتباره �ا�بلغ �للمالك�cنتفاع��nذا �ويجوز �الدار، �اسX,داد �Jي عن�حقه

يسX,د�الدار�من�ا�ستأجر�جاز�للمستأجر�أن�عن�حقه�ذاك،�ثم�إن�ا�الك�إذا�أراد�أن�

�تراضاه�الطرفان�مقابل�إخ
ء�الدار،�كما�يجوز�للمستأجر�
ً
يتقا����من�ا�الك�مبلغا

ت�له�من�ا�الك�لقاء�دفع�العوض��ستأجر�جديد�مقابل�&ول�التنازل�عن�حقه�الثاب

��يتحدد�بالX,ا��
ً
  .تسلم�ا�ستأجر�&ول�من�ا�ستأجر�الجديد�عوضا

 
ً
إذا�أجر�مالك�الدار�داره�بدون�أخذ�بدل�الخلو،�ولم�يتم�تحديد�مدة��جارة،�جاز��   :ثالثا

للمالك�طلب�إخ
ء�داره�Jي�أي�وقت�شاء،�إ��أنه�ينب�ي�له�أن�يمهل�ا�ستأجر�بfن�

�أحد�من� ���يتضرر �ح�� �تناسب�الظروف�ا�حلية، �وتاريخه�بفX,ة �باvخ
ء إشعاره

  .أجر�أن�يخل�nا�خ
ل�هذه�الفX,ة�ا�ناسبةا�الك�وا�ستأجر،�كما�ينب�ي�للمست

 
ً
�بدون�بدل�الخلو،�لم�يجز�للمستأجر�أخذ�بدل�الخلو�  :رابعا

ً
�أو�دكانا

ً
�أجر�ا�الك�دارا إذا


  .الدار�ئهمن�ا�الك�أو�من�غf,ه�وقت�إخ

  :بما�ي:ي وتو�IJKالندوة�ا&سلمGن

�ال �إن �وحيث �ومعام
�nم، �شؤوnoم �كافة �Jي ��س
مية �الشريعة �ترى�تطبيق شريعة

ضرورة�ترا����واتفاق�الطرفfن�بكل�صراحة�ووضوح�Jي�جميع�الشؤون�وا�واصفات�ال
زمة�

�بعد�و��يصيب�أحد�الطرفfن�أي�ضرر،� �لكي���ينجم�هناك�نزاع�فيما �بالعقود، الخاصة

تو����الندوة��nذا�الخصوص�أن�يتم�تحديد�مدة��جارة�عند�إنشاء�العقد،�وإذا�أراد�ا�الك�

�التصريح�بذلك�بfن��التنازل�عن �فيشX,ط�لصحته �الدار�مقابل�العوض، �اسX,داد �Jي حقه

  .الطرفfن�عند�إنشاء�العقد

*  *  *  

  زراعة�Pعضاء
  

� �الثانية �بالهند ��س
مي �الفقه �مجمع �ندوة �من�إن �إلS<ا �وردت �ما �ضوء �3ي رت قرَّ

  :ما�ي:ي أبحاث�وما�وردت�فS<ا�من�مناقشات،

 
ً
Bنسان،�واحتاج��ستمرار�وظيفة�ذلك��العضو�إ$ى�بديل�له،�فإنه��   :أوvإذا�تعطل�عضو�

  :يجوز�لتلبية�هذه�الحاجة�ما�يsي



 

 

  .استخدام�&عضاء�cصطناعية  -أ��

  - ب�
ً
  .وا�ذكاة�تذكية�شرعية استخدام�أعضاء�الحيوانات�ا�أكولة�اللحم�شرعا

اع�العضو�ولم�يتوفر�بديل�ذلك�إذا�كانت�هناك�خشية�شديدة�له
ك�النفس�أو�ضي -ج�

�,fغ� �ولكن �أكلها �أو�ا�باح
ً
�شرعا �أكلها �ا�حرم �الحيوانات �إ��Jي العضو�ا�طلوب

�أعضاء� �استخدام �يجوز �الصورة �هذه �ففي ��س
مية، �للشريعة
ً
�وفقا ا�ذبوحة

  .هذين�النوعfن�من�الحيوانات

�لم�يخش�ه
ك�النفس�أو     �الخنـزير�إذا �استخدام�أعضاء ضياع�العضو��و��يجوز

  .خشية�شديدة

 
ً
  .يجوز�زرع�عضو�من�جسم�إنسان�Jي�جسم�نفس�ذلك��نسان�عند�الحاجة�   :ثانيا

 
ً
  .يحرم�بيع�أعضاء��نسان�و��يحرم�شراؤها�للضرورة    :ثالثا

 
ً
 حدإذا�فسد�عضو�مريض�وقد�بلغ�من�مرضه�  :رابعا

ً
أنه�إذا�لم�يزرع�عضو�إنسان�آخر��ا

مكان�عضوه�الفاسد�فيغلب�عsى�الظن�أن�يصيبه�اله
ك،�وليس�هناك�بديل�إ��

Jي�العضو��نساني،�ويثق�&طباء�الحذاق�بأنه���سبيل�إ$ى�إنقاذ�حياته�إ��بزرع�

�تم�الزرع،�والعضو� العضو��نساني،�ويغلب�عsي�ظ¬nم�أنه�ينجو�من�اله
ك�إذا

متوفر�له،�ففي�هذه�الصورة�يباح�للمريض�أن�ينقذ�نفسه�من�اله
ك��نساني�

  .بزرع�العضو��نساني

 
ً
إذا�كان�رجل�موفور�الصحة�و�انت���Jي�ضوء�ما�يراه�&طباء�الحذاق�إ$ى�أنه�إذا�  :خامسا

وهناك�مريض�من�أقاربه�وقد��لهااستؤصلت�كلوة�من�كلوتيه،���يتضرر�باستئصا

�لو�ل
ً
فيما��-م�يتم�فيه�تبديل�كلوته�الفاسدة�صابه�اله
ك�بلغ�من�ا�رض�مبلغا

��محالة،�وليس�هناك�بديل�آخر،�ففي�هذه�الحال�يجوز�للرجل�أن�يعطي��- يبدو�

�له�من�اله
ك
ً
  .ا�ريَض�إحدى�كلوتيه�بدون�أي�ثمن�إنقاذا

 
ً
ف�موته�للزرع،�وذلك�ما�يسم��وصية�Jي�العر �بعدإذا�أو����رجل�با�نتفاع�بأعضائه�   :سادسا

  .١السائد،�فهذه�ليست�بوصية�Jي�الشرع،�ومن�ثم���ع-,ة�بمثل�هذه�الوصية�و&منية

*  *  *  
  

  

                                                           
١

لشيخ  .   .من هذا القرار ٥:و مادة رقم ٤: برهان الدين السنبهلي � يوافق على مادة رقم ا



 

 

  التكييف�الشر�ي�للعم�ت�الورقية
  

لم�يبق�الذهب�والفضة�وسيلة�للتبادل�Jي�العصر�الراهن،�واحتلت�مكاnoما�العم
ت�

�بصفة�كاملة،�وتقرر�للناس�
ً
الورقية،�وقوانfن�الدولة�كذلك�تعت-,�العم
ت�الورقية�ثمنا

�
ً
�ثمنا �أصبحت�العم
ت�الورقية �قد �أنه �والحاصل �كثمن، �العم
ت�الورقية �هذه قبول

�Jي�التعامل�و&عرا
ً
ف،�ومن�ثم�ظهرت�مشك
ت�من�الناحية�الشرعية�بصدد�هذا�قانونيا

� �ذلك �وبعد �والنقاش �بالبحث �ا�وضوع �الندوة �فتناولت �بإجماع�التعامل، رت قرَّ

  :ا&شاركGن�ما�ي:ي

 
ً
Bالشرع�بمثابة�الثمن�    :أو� �Jي �ثمن،�و²ي ،�ولك¬nا

ً
العم
ت�الورقية�ليست�وثيقة�وسندا

  .&كملcصط
³ي�والقانوني�عsى�الوجه�

 
ً
�   :ثانيا قي

ْ
ل
َ
�الثمن�الخ �العصر�الراهن�صفة �قد�احتلت�Jي الذهب�(إن�العم
ت�الورقية

�اليوم،�) والفضة �التعامل �يتم �طريقها �وعن �والتعامل، �للتبادل �وسيلة باعتبارها

،�لذا���يجوز�تبادل�عملة�بلد�
ً
وعليه،�فإnoا�تشبه�كالثمن�الحقيقي�Jي�&حكام�تماما

 بعملة�نفس�ذلك�البل
ً

�و��مؤج

ً

  .د�بالزيادة�أو�النقصان���معج

 
ً
�يجوز�   :ثالثا �عsى�هذا العم
ت�الورقية�لبلدين�مختلفfن�تعت-,�جنسfن�مختلفfن،�وبناًء

  .تبادل�مثل�هذه�العم
ت�الورقية�بالزيادة�والنقصان�عند�ترا����الطرفfن

 
ً
  .تجب�الزكاة�عsى�العم
ت�الورقية   :رابعا

 
ً
  .كاة�Jي�العم
ت�الورقية�بما�يساوي�ثمن�نصاب�الفضةيعت-,�نصاب�الز    :خامسا

 
ً
�    :سادسا �وهل�يعت-,�ف�nا ��–وحول�ا�تأخرات،

ً
�العم
ت�الورقية�من��-شرعا �عsى �يطرأ ما

الشرائية؟�تباينت�آراء�العلماء�ا�شاركfن�Jي�الندوة،�فقرر�الصعود�والهبوط�Jي�قو�nا�

��ستك �وذلك �ا�وضوع، �Jي �القرار �بت �تأجيل �البحث�ا�جمع �جوانب �جميع مال

  . والدراسة�حول�ا�وضوع�ا�شار�إليه

 
ً
���بالعم
ت�  :  سابعا �والفضة �ا�هر�بالذهب �تحديد �يتم �أن �الندوة �تقX,ح �ا�ناسبة و�nذه

�الشرائية� �القدرة �آثار�انخفاض �من �النساء �حقوق �عsى
ً
�وحفاظا

ً
�حماية الورقية

  .للعم
ت�الورقية

*  *  * 



 

 

  

  وا&عام�ت�الربويةالفوائد�البنكية�
  

رت�الندوة�ما�ي:ي�بعد�مناقشة�&بحاث�ال���قدمت��nذا�الخصوص     :قرَّ

 
ً
Bحرام�ألبتة،�سواء�أكان�ذلك�أخذ) الفائدة(الربا�   :أو 

ً
اأم�عطا�ا   .ًء

 
ً
�لذاته،�وإنما�نه�ذريعة�كل�الربا،�جل�ذلك�    :ثانيا

ً
�ليس�محرما �أن�إعطاء�الربا وبما

با�Jي�الحا�ت�cستثنائية�عند�العذر،�و�بد�من�الرجوع�إ$ى�يجوز�cستقراض�بالر 

�هذا� �أن �كما ���يعت-,، �وما
ً
�يعت-,�عذرا �ما �معرفة �Jي ��فتاء �وأصحاب العلماء

��cسX,شاد��زم�Jي�معرفة�وتحديد�طبيعة�الحاجة�هل�²ي�من�قبيل�الحاجات�ال�

  تجب�مراعا�nا�أم��؟

 
ً
�ال��    :ثالثا �²ي �الحكومية �القروض ��إن �التخفيض �عل�nا �قبل�� "SUBSIDY"يكون من

�من�
ً
�زائدا

ً
الحكومة�Jي�الهند،�كما�أن�الحكومة�تتقا����عsى�هذه�الديون�مبلغا

�باسم� �يؤخذ �الذي �الزائد �ا�بلغ �هذا �كان �فإذا �الفائدة، �باسِم ا�ستقرضfن

��بلغ�التخفيض�
ً
�� (SUBSIDY)الفائدة�مساويا

ً
أو�أقل�منه�ف
�يعت-,�ا�بلغ�الزائد�ربا

  .Jي�الشرع

 
ً
�العقار�للمصلحة�   :رابعا �الهند�من�نزع�ملكية �Jي �الحكومة �به �تقوم �ما تدارست�الندوة

� �باوامر�الحكومية(العامة
ً
�إجبارا �شراؤها �يتم �) أي

ً
�وفقا �مالك�nا �إ$ى �ثم¬nا ودفع

�العقارات �ثم�إن�أصحاب�هذه يقومون�با�ستئناف��لقوانfن�وضوابط�الحكومة،

Jي�ا�حاكم�ضد�ا�رسوم�الحكومي،�فتقوم�ا�حاكم�بتحديد�قيمة�عادلة،�وترغم�

�
ً
�اعتبارا الحكومة�عsى�دفع�الثمن�الحقيقي�لÄرا����مع�مبلغ�زائد�باسم�الفائدة

من�اليوم�الذي�حصلت�فيه�الحكومة�عsى�هذه�العقارات�إ$ى�يوم�حكم�ا�حكمة،�

�ه �دراسة �بعد �الندوة ���وانnzت �الزائد �ا�بلغ �ذلك �أن �إ$ى �وتطبيقاته �القانون ذا

،�وإنما�هو�جزء�من�الثمن�يجوز�للمالكfن�أخذه�وصرفه�Jي�مصالحهم
ً
  .يعت-,�ربا

 
ً
�الفائدة�   :خامسا �وأداء �الحكومية �البنوك �من �الحاصلة �التنموية �الديون �قضية وبشأن

�بتشكيل �بالهند ��س
مي �الفقه �مجمع �قيام �الندوة �اقX,حت �من��عل�nا، لجنة



 

 

�cعتبار� �بعfن �&خذ �مع �ا�وضوع �هذا �لدراسة �cختصاص �وأصحاب � العلماء

�الجوانب� �دراسة �ضوء �Jي �القرارات �اتخاذ �يمكن �ح�� �الخاصة �الهند خلفية

  .ا�ختلفة�للقضية�Jي�ندوة�قادمة

 
ً
اتفقت�كلمة�ا�شاركfن�Jي�الندوة�عsى�أن�فائدة�البنوك�²ي�ربا،�ولكن�هل�يسحب�  : سادسا

  الفائدة�من�البنوك�أم��؟�وإذا�تم�سحبه�فما�²ي�وجوه�صرفه؟�مبلغ

�باسم�   �البنوك�من�ا�بالغ �هذه �تعطيه �البنوك�ما ���يX,ك�Jي �أنه فقررت�الندوة

  :الفائدة،�بل�يسحب�وينفق�Jي�الجهات�التالية

  ).اتفق�عل�nا�جميع�ا�شاركfن(ينفق�عsى�الفقراء�وا�ساكfن�بدون�نية�الثواب،��-١  

  .   جوز�صرف�هذا�ا�بلغ�Jي�ا�ساجد�وشؤوnoا��ي�-٢  

�&عمال�الخf,ية� - ٣   �Jي �يجوز�صرفه �الفائدة �مبلغ �أن �ا�شاركfن�إ$ى ذهب�معظم

�يصرف� �Éخر�أن �البعض �رأى �بينما �الواجبة، �الصدقات �مصارف �إ$ى باvضافة

,fن���غfى�الفقراء�وا�ساكsبكامله�ع.  

 
ً
الجوانب�و&بعاد�ا�ختلفة�للربا�عsى�أن�الربا�حرام�وقد�اتفق�ا�شاركون�بعد�دراسة�   :سابعا

�أكان�ذلك�Jي�مصارف�شخصية�أو�ديون�تجارية،� �سواء �وعطاًءا،
ً
Jي��س
م�أخذا

والرأي�القائل�بأن�تحريم�الربا���يطلق�عsى�الديون�التجارية�رأي�كاذب���نصيب�له�

وجد�Jي�زمن�نزول�من�الصحة،�وكذلك���يصح�القول�بأن�الديون�التجارية�لم�تكن�ت

��يصدق�عل�nا�تحريم�الربا،�فإنه�قد�ثبت�Jي�التاريخ�أن�العرب�Jي�: القرآن،�وبالتا$ي

�هذا� �كان �كما �تجارية، �مقاصد �لتحقيق �بمعام
ت�ربوية �يتعاملون �كانوا الجاهلية

،�وعليه،�فإن�
ً
�تجاريا �كان�العرب�عsى�صلة��nا ��Jي�&مم�ال�

ً
التعامل�الربوي�شائعا

ربوي�للمقاصد�التجارية�هو�أول�ما�يصدق�عليه�تحريم�الربا،�ولو�افX,ضنا�التعامل�ال

 - 
ً
أنه�لم�يوجد�التعامل�الربوي�للمقاصد�التجارية�Jي�زمن�نزول�القرآن،�فهناك��- جد�

�والتجارية� �الشخصية �الديون �Jي �إضافية �ومبالغ �الربا �تحرم �مستقلة �شرعية أدلة

جماع�والقياس�وعمل�&مة�ا�توارث،�كلت�nما،�هذا�ما�دل�عليه�الكتاب�والسنة�و� 

  .و��ع-,ة�فيه�بمقاصد�ودوافع��قراض�وcستقراض



 

 

إن�تحريم�الربا���فرق�فيه�بfن�قليله�وكثf,ه،�وبfن�قليل�مناسب،�وكثf,�فاحش�  

�كانت� �إذا �الربا �بأن �للرأي�القائل �الشريعة��س
مية �Jي �و��مجال غf,�مناسب،

�وإذ �جاز، �مناسبة �قليلة �ف
�يجوز نسبته �غf,�مناسبة
ً
�كثf,ة �كانت �&دلة�. ا ن

  .الشرعية���تقرر�أي�فرق�بfن�هاتfن�الصورتfن

 
ً
�وcستفسارات   :ثامنا �&سئلة �عsى �القرارات �لصياغة �ا�كونة �اللجنة ا�طروحة��ركزت

� �وشعرت �العا�ية، �التجارة �لهذا�حول �و�يضاح �التنقيح �من �مزيد �إ$ى بحاجة

تعقدت�أشكاله�اليوم،�ورأت�ضرورة�إعداد�استفسارات�ا�وضوع�الذي�تنوعت�و 

�ثم� �والفقهاء �والعلماء �cقتصاد �علم �Jي �ا�تخصصfن �أبحاث �ضوء �Jي مفصلة

الحصول�عsى�آراء�أهل�العلم�Jي�ضوnÏا،�وقد�فوضت�هذه�ا�سؤولية�إ$ى�الدكتور�

  .فضل�الرحمن�الفريدي

*  *  * 

  توصية�الندوة�بخصوص

  ال�ربوي مشروع�للنظام�ا&صر3ي�
  

توصلت�الندوة�إ$ى�أن�إنشاء�ا�صارف�ال
ربوية�وا�ؤسسات�ا�حلية�ال���تمارس�أعمال�

�
ً
�يكون�مفيدا �قد �الشرعية، �للعقود

ً
�وفقا �أسس�غf,�ربوية cستثمار�وتوفf,�الخدمات�عsى

�شريطة�أن�يتم�ذلك�داخل�أطر���تتصادم�مع�الشرع
ً
واليوم�تستمر�Jي�ب
دنا�مثل�هذه�. جدا

�ترى�الندوة�أنه��بد�من�أن�يتم�الجهو  �رابط�يربطها�ونظام�يوحدها،�لذا د،�ولك¬nا�دون�ما

�وأحكام� �الحديثة �ا�صرفية �أصول�&نظمة �مراعاة �مع �ال
ربوية �للمصرفية �مشروع إعداد

وهذا�ا�شروع�يحم��ا�سلمfن�من�التعامل�بالربا�ا�حرم،�ويوطد�لهم�. الشرع��nذا�الخصوص

�cقتص �الدعائم �ا�جتمع�كذلك �لفئات �كبf,ة �مساعدة �ا�شروع �هذا �يمثل �أنه �كما ادية،

��عsى�عاتق�أمة�رحمة�للعا�fنÐوهو�واجب�دي�،
ً
وهذه�الندوة��. -ε-&خرى�الضعيفة�اقتصاديا

IJKي��توJختصاص�cمي�بالهند�بتشكيل�لجنة�تضم�العلماء�وأصحاب�
مجمع�الفقه��س

  .وع�شامل�لهذا�الغرضعلم�cقتصاد�والنظام�ا�صرJي�vعداد�مشر 

*  *  *  



 

 

  

  توصية�الندوة�بخصوص�

  دار�)س�م�ودار�الحرب�وتحديد�موقع�البلدان�ا&ختلفة
  

�توافر�الشرط� �أو�عدم �دار�الحرب، �Jي �الفاسدة �موضوع�جواز�العقود ناقشت�الندوة

�ال
زم�لتحقق�الربا�Jي�دار�الحرب،�وهو�كون�&موال�معصومة،�وهل�تعت-,�الهند�دار�الحرب

أو��؟�وهل�جمهورية�الهند�بصفnzا�دار�كفر�تعد�Jي�قائمة�الدول�ال�����تعصم�ف�nا�&موال؟�

�إ$ى�أن�البلدان�ال���²ي�مثل�الهند���يمكن�أن� وcتجاه�السائد�لدى�ا�شاركfن�Jي�الندوة

�إ$ى�تعدد�وجهات�النظر�الواردة�Jي�البحوث�ا�قدمة�
ً
يف���ف�nا�بجواز�التعامل�الربوي�ونظرا

والدراسات�الواسعة،�يو����مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ا�شاركfن�بتشكيل�لجنة�تشتمل�

�والقوانfن� �الدستورية �والقوانfن �السياسة �علم �Jي �وا�تخصصfن �والفقهاء �العلماء عsى

�يمكن� �وبالتا$ي �شاملة، �دراسة �ا�وضوع �دراسة �يمكن �ح�� �الدولية �بالع
قات الخاصة

�ا�ختلف �الدول �أنظمة ��س
م�تقسيم �توج�nات �ضوء �Jي �أقسام �عدة �إ$ى �ا�عاصرة ة

�عsى� �بلد �كل �تحديد�حكم �ثم �يخص�الع
قات�الدولية، �فيما �الشرع �وقوانfن الدستورية

سبيل�cنفراد،�وطبيعة�ع
قة�دولتfن�مع�بعضهما�البعض�وموقف�كل�م¬nما�من�&خرى،�

  .fن�Éخرين�ف�nاوطبيعة�الع
قة�للجالية��س
مية�بحكومة�ب
دها�وبا�واطن

ومن�ضمن�ا�وضوعات�ال���ستدرسها�هذه�اللجنة�احتمالية�حدوث�ظروف�يجوز�ف�nا�

�فاسدة
ً
،�ويمارسوا�معهم�عقودا

ً
�ربويا

ً

�أن�يتعاملوا�مع�غf,�ا�سلمfن�تعام

ً
  .للمسلمfن�شرعا

*  *  *  
 


