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  :قرارات
  

�الف45ة �7ي �بالهند ��س
مي �الفقه ��جمع �العاشرة �الفقهية �الندوة �٢٤-٢١: انعقدت

مومباي�) بيت�الحجاج(م�7ي�حج�هاؤس�١٩٩٧أكتوبر��٢٧-٢٤هـ�ا�وافق�١٤١٨جمادى�*خرة�

� �مهاراش45ا �وأهل�)الهند(بوKية �والفقهاء �العلماء �كبار �من �مائة �ث
ث �حواSي �حضرها ،

�الحديث �العلوم �7ي �البحثية�]ختصاص �وا�عاهد �الدينية �ا�دارس �ك^4ى ��عظم �ا�مثلbن ة

والجامعات��س
مية�ا�نتشرة�7ي�ش�efأنحاء�الب
د،�كما�حضرها�وشارك�7ي�برامجها�وساهم�

� �وسوريا �الكويت �دولة �من �العلمية �الشخصيات �كبار �جلساmnا �وهبة�7ي �الدكتور مثل

�الزحي7ي ��مصطفى �ومذاهبه ��س
مي �الفقه �قسم �دمشق،�رئيس �بجامعة �الشريعة كلية

�ا?ذكور و �خالد �تطبيق��الدكتور �استكمال �عzى �للعمل �العليا �]ستشارية �اللجنة رئيس

�عبد�ا?حسن�محمد�العثمانالشريعة��س
مية�مع�وفد�موقر�من�دولة�الكويت،�والشيخ�

  .�مbن�العام�ل�مانة�العامة�ل�وقاف�بدولة�الكويت

،�و�يونوقشت�7ي�هذه�الندوة�ال��fا
ً
  : ستمرت�أربعة�أيام�موضوعات�مهمة�جدا

  .قضايا��وقاف   *

  .قضايا�الحج�والعمرة�   *

  .البيع�بالتقسيط�   *

  .$ستنساخ�البشري �   *

  .وبعد�البحث�والنقاش�حول�هذه�ا�واضيع�اتخذت�بصددها�قرارات�مفصلة

�عن�التضامن�
ً
�س
مي�بتوقيع�كما�أن�الندوة�العاشرة�قد�أصدرت�بكل�اهتمام�إع
نا

كبار�العلماء�ا�شاركbن�عليه،�وذلك�للقضاء�عzى�كافة�أنواع�الخ
فات�الشنيعة�ال��fيث4bها�

  .أعداء��س
م�7ي�صفوف�ا�سلمbن
  

  قضايا��وقاف
  

رت�DEذا�الصدد�ما�ي7يدرست�الندوة�قضايا��وقاف�   :وقرَّ



 

 

 
ً
Hم�وقف��را����وا�متلكات�و�موال�ل�هداف�    :أو
الخ4bية�صدقة�جارية�7ي��س

�7ي� �الخ4bية �وا�متلكات�للمصالح �وا�سلمون�يقفون��را��� وله�أجر�عظيم،

�،
ً
�جدا �قديم �الهند �7ي �وا�سلمbن ��س
م �وتاريخ �العالم، �بقاع �من �بقعة كل

فا�سلمون�مقيمون�7ي�جميع�أنحاء�الب
د،�وتوجد�أوقاف�ا�سلمbن�ل�هداف�

�ج �7ي �والخ4bية ��وقاف�الدينية �هذه �عzى �والحفاظ �وا�ناطق، �الوKيات ميع

�الغاشم� �]حت
ل �وإ�mاء �الواقفbن �أهداف �حسب �مواردها �وصرف وتنمي�mا

  .�متلكات��وقاف�من�أهم�مسؤوليات�ا�سلمbن�الهنود�والحكومة�الهندية

 
ً
نقلها�ا�نظور��س
مي��صzي�ل�وقاف�هو�أ�mا�تكون�مؤبدة�ف
�يجوز�بيعها�أو�   :ثانيا

�H": 7ي�عامة��حوال،�يقول�رسول�هللا�صzى�هللا�عليه�وسلم�بشأن��وقاف

،�فينب¡ي�أن�تبذل�كل�ا�جهودات�لرفع�غلة��وقاف�"تباع�و�Hتوهب�و�Hتورث

�قوانbن� �تسن �أن �وينب¡ي �السابق، �وضعها �عzى �إبقا£mا �مع �فعالي�mا وتنشيط

��قاصد
ً
  .الواقفbن�خاصة�بصيانة��وقاف�وزيادة�ريعها�وفقا

 
ً
تمتاز�ا�ساجد�من�بbن��وقاف��خرى�بقداسٍة�وكرامٍة�أك¥4،�ف
�يجوز�بيعها�   :ثالثا

�أو�انقطع�عنه�أداء�الص
ة،�
ً
أو�نقلها�7ي�أي�حال،�ح�efإذا�أصبح�ا�سجد�خرابا

�ا�سجد� �تحظى�بقداسة �و�ي ،
ً
�ا�سجد�مسجدا �كان�علmªا �fوتبقى��رض�ال

�ا �تبذل �أن �وينب¡ي �وإحيائه�وكرامته، �علmªا �ا�سجد �عمارة �سبيل �7ي لجهود

 {: بشكل�مستمر،�يقول�هللا�تعاSى
ً
ه�ف'�تدعوا�مع�هللا�أحدا

ّ
�ا?َساِجَد�ِلل  }وأنَّ

�الجن( �سبحانه) ١٨:سورة �با]�{: ويقول �آمن �من �هللا �يعمر�مساجد إنما

̂خر   ).١٨: سورة�التوبة( }واليوم�

 
ً
منع�الناس�من�أداء�الص
ة�7ي�ا�ساجد�ظلم�عظيم�ومعصية�كب4bة،�يقول�هللا�    :رابعا

�اسمه�وسcى�aي�{: عز�وجل ومن�أظلم�ممن�منع�مساجد�هللا�أن�يذكر�فDdا

وأي�مسجد�منع�ا�سلمون�فيه�من�أداء�الص
ة�) ١١٤: سورة�البقرة( }خراDEا

�بنايت �أو�هدمت �غ�4bمشروعة �بطرق �احت
له �أو�تم �بعيد �أمد �يبقى�منذ ه

�7ي�الشريعة
ً
  .مسجدا



 

 

 
ً
�من�*ثار�القديمة�ظلم�7ي�الشريعة،�   :خامسا منع�أداء�الص
ة�7ي�ا�ساجد�باعتبارها

ومن�أظلم�ممن�منع�مساجد�هللا�أن�يذكر�فDdا�{: يقول�هللا�سبحانه�وتعاSى

  ).١١٤: سورة�البقرة( }اسمه�وسcى�aي�خراDEا

 
ً
�سلمbن�إSى�باكستان�وخاصة�من�وKيات�ولدى�انقسام�الهند�انتقل�كث�4bمن�ا   :سادسا

�كب4bة� �أوقاف �فmªا �توجد �fال� �الغربية �وأترابراديش �ودل�² �وهريانة بنجاب

�وا�قابر� �والزوايا �وا�دارس �ا�ساجد �صورة �7ي �مختلفة �بأنواع للمسلمbن

�من� �بقي �من �عzى ��وقاف �عzى �الحفاظ �مسؤولية �فتقع �وغ4bها، والخانات

�تلك�ا�ناطق، وهيئة�الوقف�مسؤولة�عن�القيام�بالحفاظ�عzى��ا�سلمbن�7ي

،�وينب¡ي�للسكان�
ً
�وقاف�7ي�منطقة�أصبحت�خالية�من�السكان�ا�سلمbن�كليا

  .ا�سلمbن�ا�قيمbن�قرب�تلك�ا�نطقة�أن�يحاولوا�الحفاظ�عzى�تلك��وقاف

 
ً
mا�أوقاف�غ�4bا�ساجد�ال���fي�واقعة�7ي�مناطق��Kيوجد�السكان�ا�سلمون�فª   :سابعا

�الواقفbن� �أهداف �حسب �واستخدامها �إحياؤها �ويستحيل �بعيد، �حد إSى

ويخ�e�µوقوعها�تحت�]حت
ل،�يجوز�بيع�هذه��وقاف�وإنشاء�أوقاف�مثلها�

  :7ي�أماكن�أخرى�بالشروط�التالية

�وعدم�  )أ�( 
ً
أن�يتم�التأكد�من�عدم�تواجد�السكان�ا�سلمbن�7ي�تلك�ا�ناطق�تماما

  .هناك�7ي�ا�ستقبل�القريبتوقع�إقامة�ا�سلمbن�

أن�يتم�بيع�ممتلكات�الوقف�بثمن�مناسب�ترا·ى�فيه�القيمة�السوقية،�ف
�  )ب(

  .ينب¡ي�بيعها�بقيمة�يعت^4ها�خ^4اء�القيمة�غK�4bئقة�¸mا

أن��Kيبيعها�متوSي�الوقف�أو�ا�سؤول�الحكومي�عنه�ºقربا£mما�أو�ºشخاص�  )ج(

�Kيبيعا�لشخص�يجب�علmªما�دفع��ترتبط�مصالحهما�¸mم،�وكذلك�ينب¡ي�أن

  .الديون�أو�القروض�إليه

�مشكلة�  ) د( �وجدت �وإذا �النقود، �دون �با�متلكات �الوقف �ممتلكات �بيع �يتم أن

قانونية�أو�عملية�7ي�هذا�الوضع�وتم�البيع�بالنقد،�فينب¡ي�التعجيل�7ي�إنشاء�

  .وقف�بديل�بذلك�النقد



 

 

التأكد�من�تحقق�شروط�]ستبدال،�أن�يسمح�باستبدال�الوقف�أو�بيعه�بعد�  ) هـ(

�عzى� �تشتمل �fال� ��وقاف �أو�لجنة �الشريعة �قا��� �طريق �عن �ذلك ويتم

�
العلماء��تقياء�وا�سلمbن�ا�ل5¾مbن�من�أصحاب�]ختصاص�7ي�القانون،�ف

�أو� �بيع �عzى �الوقف �عن �حكومي �مسؤول �أو �الوقف �هيئة �موافقة تكفي

�شريطة�أن�تستطلع�استبدال��وقاف،�وموافقة�محكمة�الوق
ً
ف�تعت^�4شرعا

  .١آراء�ث
ثة�من�ا�فتbن�ا�عتمدين�واستشارmnم�وتقرر�حسب�مشورmnم

 
ً
ينب¡ي�أن�تصرف�موارد��وقاف�الخربة�7ي�ا�صارف�ا�ذكورة�7ي�وثيقة�الوقف�  ) أ�(  :ثامنا

�مصارف� �7ي �فتصرف �ا�صارف �تلك �توجد �لم �وإذا �الواقف، �شرائط وفق

  .صرف�ا�وارد�بدون�مراعاة�غرض�الواقف�مماثلة�لها،�و�Kيجوز 

  .إذا�مست�الحاجة�إSى�بيع��وقاف�الخربة�وجب�إنشاء�وقف�بديل�لها  ) ب(   

 
ً
�7ي�   :تاسعا �إلmªا �]حتياج �يرÀى Kو�

ً
�حاليا �ا�سجد �حاجيات �عن �تزيد �fال� �را���

  :ا�ستقبل،�يجوز�فmªا�إقامة�ا�دارس�للتعليم�الدي7��Áي��حوال�*تية

  .إذا�خرب�ا�سجد�ويتوقع�أن�تعم�4bا�درسة�سيؤدي�إSى�إحياء�ا�سجد  ) أ�( 

�ا�وقوفة�للمسجد��  )ب( �الزائدة �وقوع�]حت
ل�ل�را���
ً
�قويا

ً
Kاحتمل�احتما� إذا

  .ويتوقع�أن�تأسيس�مدرسة�دينية�يسد�باب�الخطر

mªا�ذلك�إذا�لم�توجد�مدرسة�دينية�ل�طفال�ا�سلمbن�7ي�ا�نطقة�ال��fيقع�ف  ) ج(

�هذا� �ففي �هناك، �دينية �مدرسة �Âقامة �مستقل �نظام �يوجد Kو� ا�سجد،

�]ستئذان� �وينب¡ي �الزائدة، ��را��� �7ي �دينية �مدرسة �إنشاء �يمكن الوضع

لذلك�من�متوSي�ا�سجد�أو�لجنته،�و�فضل�أن�تقوم�لجنة�ا�سجد�نفسها�

  .عzى�أمر�هذه�ا�درسة

 
ً
�ا�سا   :عاشرا �عzى �ا�وقوفة �يمكن��را��� �للمساجد، �توف�4bالدخل �هدفها �fال� جد

�ولكن� �مناسبة �بأجرة �Áأو�الف� �العصري �للتعليم �ا�عاهد �Âقامة استخدامها

  .ينب¡ي�أن�يتم�هذا�العقد�بحيث�يبقى�علmªا�ملك�ا�سجد
                                                           

١
و الممتل. 

ٔ
رض ا

ٔ
و ا

ٔ
و المنـزل ا

ٔ
و الممتلكات التي يتم شراؤها بعد بيع الدكان ا

ٔ
رض ا

ٔ
و ا

ٔ
و المنـزل ا

ٔ
ن الدكان ا

ٔ
كات وهنا بد من ا%يضاح با

هداف السابقة
ٔ
 تكون موقوفة ل,

ً
يضا

ٔ
  . الموقوفة، هي ا



 

 

�و�ي��Kتزال�تتضخم�7ي�رأس�   :حادي�عشر �أك¥�4بكث�4bمن�نفقاmnا إن�ا�ساجد�ال��fمواردها

�ير  Kو� ،4bكب� �ا�ستقبل�مال �7ي �الزائدة �ا�وارد �هذه �إSى �ا�ساجد �احتياج Àى

�ا�ساجد� �أو�إعانة �ا�ساجد �بناء �7ي �الزائدة �ا�وارد �ينب¡ي�صرف�هذه القريب،

�مسجد� �من �*ن efتخلو�ح� �الهند �7ي �ا�ناطق �من
ً
�كث4bا �ºن �وذلك ا�حتاجة،

�فينب¡ي � ��ذان، �صوت �إSى �]ستماع �ا�سلمون �يحرم �حيث �دينية �ومدرسة

  .إنشاء�ا�ساجد�7ي�تلك�ا�ناطق�با�وارد�الزائدة�للمساجد�الغنية

�نفقة�   :ثاني�عشر �علmªا �ا�وقوفة �وا�متلكات ��را��� ��وارد �الهامة �ا�ساجد �نفقات من

�7ي�
ً
�جدا �قليلة �تكون �وا�ؤذنbن ��ئمة �رواتب �أن �إSى

ً
�ونظرا �وا�ؤذنbن، �ئمة

ف�K��²تكفي�لسّد�حاجاmnم،�تو����Äأك¥��4حيان�مع�السعة�7ي�موارد�ا�سجد،

�أئمة� �إSى �وأفضل �رواتب�Kئقة �ا�تولون�ومسؤولو�ا�ساجد �يقدم �أن الندوة

�نفقات� �أهم �من �لرواتmÆم
ً
�واعتبارا �لهم

ً
�تكريما �وخدامها �ومؤذنmªا ا�ساجد

  .ا�ساجد

�وK    :ثالث�عشر
ً
��وقاف�حاليا ��Kتحتاج�إلmªا �fل�وقاف��خرى�ال� �الزائدة �يتوقع�ا�وارد

�قد�يصبح�مشكلة�كب4bة� �والحفاظ�علmªا �ا�ستقبل�القريب، �7ي ]حتياج�إلmªا

للمتولbن،�ºنه�يخاف�علmªا�السلب�والmÇب�أو�التدخل�من�قبل�الحكومة�أو�من�

�مصارف� �7ي �الزائدة �ا�وارد �هذه �تنفق �أن �ينب¡ي �خائنbن، �أشخاص قبل

رسة�أخرى�وصرف�موارد��وقاف�ا�ماثلة�لها�مثل�صرف�موارد�ا�درسة�7ي�مد

  .الخانات�7ي�خانات�أخرى�

�ف
�يستحب�بيعه��جرد�الحصول�عzى�دخل�أك¥4،�  :رابع�عشر
ً
إذا�كان�ريع�الوقف�وافيا

�Kو�
ً

�كان�الدخل�للوقف�قلي ºن�7ي�ذلك�خوف�ضياع�الوقف��ول،�إ�Kإذا

�إSى� �إنه�يضطر�القائمون�علmªا efلنفقات�ضرورية��متلكات�الوقف�ح� يكفي

�ففي�أ �ا�متلكات�ا�وقوفة، �موارد �لزيادة �أي�صورة �و�Kتوجد �القروض، خذ

�ا�متلكات�ا�وقوفة� �ببيع
ً
�ا�متلكات��ك¥�4نفعا �شراء ��Kحرج�7ي �الوضع هذا

�بنود �7ي �مذكورة �لشروط �هـ: (مراعاة �د، �من�) ب، �السابعة �ا�ادة ضمن



 

 

 �.٤١:القرار
ً
  .وKبد�أن�ُيستأذن�الواقف�إذا�كان�حيا

�وقاف�ال��fتتعرض�مبانmªا�لوضع�خط4b،�وليس�لدى�هيئة�الوقف�رأس�مال�   :خامس�عشر

لتعم4bها�و�Kيتوقع�حصوله�7ي�ا�ستقبل�القريب،�ففي�هذا�الوضع�يجوز��توSي�

هذه��وقاف�إجراء�عقد�]تفاقية�مع��البّناء�لتعم�4bا�ب�eÁالجديد�بشرط�أن�

�لديه�عzى
ً
أجرة�إSى�مدة�معينة،�وهكذا��يكون�ذلك�ا�ب�eÁأو�جزء�منه�موجودا

يحصل�البّناء�عzى�ربح�]ستثمار،�ولكن��Kيصح�أن�يش45ط�البناء�بأن�يعود�إSى�

  .ملكه�طابق�أو�طابقان�من�مب�eÁذي�طوابق�عديدة

�جاز�أن�   :سادس�عشر �لبناء�حدود�حول�ا�قابر�للحفاظ�علmªا �لم�توجد�وسيلة إذا

� �أن �ينب¡ي �ولكن �أنحا£mا، �7ي �الدكاكbن eÁمن�تب� �الدكاكbن �إSى �السبيل يكون

�،
ً
�مقدما �ا�دفوعة ��جرة �بأموال �الدكاكbن �هذه �بناء �ويجوز �ا�قابر، خارج

�ا�قابر�وحاجياmnا،� �عzى �الحفاظ �7ي �الدكاكbن �من �الحاصل �الدخل ويصرف

�بناء� �عند �ع
ماmnا �توجد �fا�قابر�ال� �عzى �بالحفاظ �القيام �من �Kبد ولكن

  .الدكاكbن

ندوة�تو����Äمbن�العام��جمع�الفقه��س
مي�بالهند�القا����مجاهد�هذه�ال   :سابع�عشر

�الفقه��س
مي� �تمثل�مجمع �بتشكيل�لجنة �القاسم� بصدد�) الهند(�س
م

وضع�مشروع�وتقديمه�Âجراء�تعدي
ت�ضرورية�7ي�قانون�الوقف�ومق45حات�

  .ف�ا�سلمbنمفيدة�أخرى�إSى�اللجنة�ال^�4انية�ال��fألف�mا�حكومة�الهند�ºوقا

*  *  *  

  قضايا�الحج�والعمرة
  

رت�DEذا�الخصوص�ما�ي7يدرست�الندوة�قضايا�7ي�الحج�والعمرة�     :وقرَّ

 
ً
Hمعظم�   :أو� �و7ي �الحياة، �7ي �واحدة �ويجب�مرة �من�أركان��س
م �ركن�هام الحج

�حيان�يتكبد�الحجاج�مشقة�بسبب�طول�السفر�ويتحملون�نفقات�باهظة،�

�عند�هللا�سبحانه�وتعاSى،�وقد�اعت^�4
ً
�عظيما

ً
ف�جل�ذلك�يستحق�الحاج�أجرا



 

 

�مشقات �فينب¡ي�للحجاج�أن�يتحملوا �كالجهاد، �العبادة فريضة���س
م�هذه

�الحج �بأفعال
ً
�بالغا �اعتناًءا �ويعتنوا �لهم �سعادة �بأ�mا �معتقدين وإذا�. الحج

�رأي� �7ي �رأي�وحيطة �7ي �رخصة �بوجود �الفقهاء �بbن �مسائل �7ي
ً
�خ
فا وجدوا

آخر،�فينب¡ي�السËي�إSى�اختيار�صورة�عملية�توافق�بbن�الرأيbن�مع�اجتناب�

  .ال45اÌي�و�همال

 
ً
�ا�قيم   :ثانيا �ا�ناطق �خارجها،�أهل �كانوا �إن �مكة �أو�أهل �ا�يقات �حدود ون�خارج

وأهل�الحّل�إذا�قصدوا�الذهاب�إSى�مكة�من�الخارج�متجاوزين�ا�يقات�فعلmªم�

  .أن�يدخلوا�محرمbن،�سواء�يقصدون�الحج�أو�العمرة�أو��Kيقصدون 

�7ي�أداء�العمرة�كلما�  
ً
ويستث�eÁمن�ذلك�من�يتكرر�دخوله�إSى�مكة�ويجد�حرجا

� �مكة �الذين�دخل ��خرى �الحرف �وأصحاب �السيارات �وسائقي كا�وظفbن

�بدون� �الحرم �حدود �7ي �الدخول �لهم �يجوز �ا�واقيت، �تجاوز �إSى يضطرون

  .إحرام

 
ً
ليس�ºهل�مكة�أو�للمقيمbن�فmªا�التمتع�7ي�الحج،�فليس�لهم�أداء�العمرة�7ي�  :ثالثا

�فع �أداءه، �وهو�يريد �العام �هذا �الحج �عليه �يجب �ومن �أن�أشهر�الحج، ليه

�الخروج� �اضطر�إSى �وإذا �أشهر�الحج، �7ي �ا�يقات �خارج �إSى �الذهاب يتجنب

�7ي� �الدخول �عند �يحرم 
�ف �ا�كاتب، �7ي �أو�عمله �أو�حرفته �تجارته بسبب

�بالقرار�ا�تقدم�7ي
ً

 : ا�يقات�و�Kيعتمر�عم

ً
  .ثانيا

�مكة�قبل�بداية�أشهر�   �مكة�هو�الشخص�الذي�أقام�7ي �من�ا�قيم�7ي وا�راد

  .لحج�إقامة�ثابتة�أو�هو�مقيم�منذ�سنة�عzى��قلا

 
ً
  .*فاÍي�ا�تمتع�يجوز�له�أداء�العمرة�قبل��حرام�بالحج    :رابعا

 
ً
7ي�هذه��يام�جرت�العادة�باÂنابة�7ي�رمي�الجمار�بسبب�بسيط�أو�بدون�أي�   :خامسا

عذر،�وعدم�رمي�الجمار��بنفسه،�وقد�اتفق�جميع�العلماء�عzى�أن�من�فعل�

،�ذل
ً
�لواجب�من�واجبات�الحج،�وهذه�النيابة��Kيعتد�¸mا�شرعا

ً
ك�يكون�تاركا

ويجب�الدم�عzى�فاعلها،�ولكن�يجوز�النيابة�عن�الذي��Kيقدر�عzى�ا����µإSى�



 

 

  .الجمرات�أو�من�هو�مصاب�بمرض�أو�ضعف�شديدين

 
ً
�]زدحام�ليس�بعذر�يحل��نابة�بالرمي،�والحل��فضل��ن�عجز�عن�القيام  :سادسا

برمي�الجمار�7ي�]زدحام�أن�يقوم�به�بعد�الوقت�ا�ستحب�7ي�وقت�الجواز،�

��Kيعت^�4 �وعمله �وقت�مكروه، �7ي �بالرمي �يقوم �أن �ا�شقة �عند �يمكن�له بل

 
ً
�شرعا

ً
  .مكروها

 
ً
�والذبح�والحلق،�   :سابعا �يجب�ال45تيب�بbن�الرمي �الحنفية �عند �للقول�الراجح

ً
طبقا

� �ومعظم �الصاحبbن �عند �7ي�وهو�مستحب �عندهم �الدم �ف
�يجب الفقهاء،

تأدية�هذه�ا�ناسك�عzى�خ
ف�ال45تيب،��ينب¡ي�للحاج�أن�يعت��Áبال45تيب�قدر�

�بسبب� �*خرين �و�ئمة �الصاحبbن �بقول �العمل �يجوز �ولكن ا�ستطاع،

]زدحام�وشدة�حرارة�الطقس�وُبعد�ا�ذبح،�ف
�يجب�الدم�ب45ك�ال45تيب�7ي�

  .أداء�هذه�ا�ناسك

 
ً
�ا�ملكة�  ) أ�(   :ثامنا �وحكومة �الحج، �مناسك �ºداء �الحجاج �من �م
يbن �مكة �إSى يصل

�عبادة� �والحج �الحج، �شؤون �تنظيم �عن �مسؤولة ��ي �السعودية العربية

�الفريضة�مراعbن�بذلك�النظام� جماعية،�فالواجب�أن�يؤدي�ا�سلمون�هذه

��قامة �ترتيب �يمكن K� �ºنه �الحجاج، �وراحة �س
مة �ليؤمن �وضع �الذي

�مراعاة� �بدون �الحجاج �م
يbن �وأموال �وأنفس �صحة �عzى والسفر�والحفاظ

�من�القيود�
ً
�وºجل�ذلك�تفرض�الحكومة�السعودية�عديدا �وال45تيب، النظام

لحصر�الحجاج�7ي�عدد�يمكن�للحكومة�فيه�ترتيب�شؤو�mم�بأسلوب�أحسن،�

�تنفذها �fال� �السعودية �الحكومة �بقيود �]ل5¾ام �الحجاج� �جميع �فيجب�عzى

لتنظيم�شؤون�الحج،�وهذا�أمر�بمعروف�يجب�اتباعه،�فإذا�منعت�الحكومة�

�ضوابطها� �حسب �عام �كل �الحج �أداء �من �فmªا �ا�قيمbن �ا�سلمbن السعودية

 
ً
  .�دارية�وجب�]ل5¾ام�¸mا�شرعا

�القبض�  ) ب(      �تم �ثم �ا�يقات�مع��حرام �وتجاوز �القيود �خالف�شخص�هذه وإذا

�و  �من�قبل��دارة �دم�عليه �أي�يجب�عليه �فهو�كا�حصر�عن�الحج، إرجاعه



 

 

�يؤدى�دم��حصار�عنه�فحينئذ�يخرج�هو�من�قيود� واحد�7ي�الحرم،�وحينما

�حرام،�ثم�إذا�أحرم�بالعمرة�فهو�يق���Òالعمرة�فقط،�وإذا�أحرم�بالحج�فهو�

  .يؤدي�العمرة�ثم�يتحلل،�ثم�يق���Òالحج�7ي�عام�قابل

 
ً
ل�7ي�نوع�الحج��من�أراد�أن�يحج�حجة�بدل  :تاسعا ِ

ّ
عن�غ4bه�فعليه�أن�يستأذن�ا�وك

�من�الحج�
ً
ل�نوعا

ّ
،�فإن�لم�يعbن�له�ا�وِك

ً
�أو�قرانا

ً
�أو�تمتعا

ً
الذي�يريده،�إفرادا

�
ً
�متمتعا �لحج �بنفسه �لو�حج �أنه � ل ِ

ّ
�ا�وك �7ي �الغالب �ºن ؛

ً
�متمتعا �عنه حج

هدي�لسهولة�التمتع،�وºن�غالب�الناس�يحجون�متمتعbن،�وعندئٍذ�يكون�ثمن�

ل ِ
ّ
  .التمتع�من�مال�ا�وك

 
ً
�أن�   :عاشرا �لها �و�Kيمكن �الزيارة �طواف �تطوف �أن �قبل �امرأة �أو�نفست �حاضت إذا

�ا�عbن،�ففي� �إSى�ترتيب�سفرها
ً
تطوف�بعد�الطهر�من�الحيض�أو�النفاس�نظرا

هذه�الصورة�علmªا�أن�تحاول�تأخ�4bموعد�السفر�كي�تطوف�طواف�الزيارة�بعد�

Sى�السفر�الطهر�قبل�الرجوع�إSا�واضطرت�إmnKا،�وإذا�فشلت�7ي�جميع�محاوmى�بي�

�7ي�أن�تطوف�طواف�الزيارة�7ي�تلك�الحالة،�وتتحلل� قبل�الطهر�ف
�حرج�علmªا

،�ولكن�يجب�علmªا�ذبح�بدنة�7ي�حدود�الحرم�كدم�الجناية
ً

�كام

ً

  .بعده�تحل

�  :حادي�عشر �للحج�و�ي�لم�تحرم�بعد، �7ي�سفرها �مات�زوج�امرأة �الرجوع�إSى�إذا ويمكmÇا

�إSى� �أحرمت�أو�صعب�رجوعها �وإذا �بي�mا، �وتعتد�7ي �ترجع�إSى�وطmÇا �ف�² بي�mا

  .بي�mا�جاز�لها�أداء�مناسك�الحج�والعمرة�7ي�أيام�العدة

�هناك�   :ثاني�عشر
ً
�وقبل�أن�يمكث�خمسة�عشر�يوما �مكة، �إSى �وصل�القاصد�للحج إذا

� �فهذا ،eÁم� �إSى �فذهب �الحج، �مناسك �أيام �بدأت
ً
�يعت^�4مسافرا الشخص

  .ويقصر�7ي�الص
ة

�   :ثالث�عشر �العربية �البلدان �الشريفbن(7ي �الحرمbن �بلد �الوتر�) وباºخص�7ي تؤدى�ص
ة

�ص
ة� �7ي ��مام �هذا �بمثل �اقتداء �الحنفية �ويسع �بتسليمتbن، �ركعات ث
ث

�Kأن�� �للحنفي �ث
ث�ركعات�الوتر�بتسليمتbن�فينب¡ي �أدى��مام �وإذا الوتر،

  .يسلم�عzى�ركعتbن�ويقوم�مع��مام�للركعة�الثالثة

*  *  *  



 

 

  

  البيع�بالتقسيط
  

رت�الندوة�ما�ي7ي     :وDEذا�الخصوص�قرَّ

 
ً
Hيصح�مثل�   :أو� �كما ،

ً
�ثمنه�نقدا �البيع�نسيئة�عzى �7ي �ثمن�السلعة �زيادة تجوز

�إنجاز� �عند �معلومbن �وا�دة �الثمن �يكون �أن �بشرط �والشراء �البيع هذا

  .الصفقة

 ثاني
ً
  .يدفع�ثمن�السلعة�دفعة�واحدة�أو�7ي�أقساط،�تجوز�كلتا�الصورتbن    :ا

 
ً
�إنجاز�   :ثالثا �عند

ً
�متعينا �الثمن �يكون �أن �والشراء �البيع �هذا �مثل �لصحة Kبد

�من�الثمن�
ً

الصفقة�سواء�كان�ا�ذكور�7ي�البداية�الثمن�ا�ؤجل�فقط�أوك

  . ا�ؤجل�وا�عجل

 
ً
�  :رابعا �7ي �الثمن �زيادة �الثمن��Kتدخل �يكون �فكما �الربا، �حكم �7ي �نسيئة البيع

�كذلك�يكون�الثمن�ا�عbن�7ي� �مقابل�ا�بيع، �البيع�الحاّل �7ي ا�عbن�لسلعة

  .البيع�نسيئة�مقابل�ا�بيع

 
ً
اش45اط�زيادة���Öء�7ي�صورة�عدم�أداء�الثمن�أو�القسط�7ي�ا�دة�ا�عينة�  :خامسا

� �عند
ً
�مشروطا �ذلك �كان �سواء �الربا، �حكم �تحت �أو�يأتي إنجاز�الصفقة

  .يطالب�به�فيما�بعد

 
ً
  .من�كان�لديه�رهن�فانتفاعه�با�رهون�من�الربا�الذي��Kيجوز�البتة   :سادسا

 
ً
�للدين�ف
�يجب���Öء�عzى�   :سابعا

ً
لو�هلك�الرهن�عند�ا�رmnن�فإن�كان�ثمنه�مساويا

أحد،�أما�إذا�كان�ثمن�الرهن�أقل�من�الدين�فا�بلغ�الباÍي�من�الدين�يكون�

�عzى�ا�دين،�وإن�كان�ثمن�الرهن�أك¥�4من�الدين�وهلك�بسبب�ا�رmnن�
ً
واجبا

  .أو�إهماله�وجب�عليه�أداء�ما�زاد�عzى�الدين�من�القيمة

 
ً
�7ي�صورة�عدم�أدائه،�ووضوح�مماطلة�ا�دين�   :ثامنا

ً
بعد�مطالبة�أداء�الدين�مرارا

  .يجوز�للدائن�أن�يبيع�الرهن�ويأخذ�دينه

 
ً
�الب   :تاسعا يع�بالتقسيط�لو�أمسك�البائع�ا�بيع�عنده�ح�efيحصل�عzى�7ي�صورة



 

 

جميع��قساط�فهذا��Kيصح،�إ�Kإذا�اتفق�الطرفان�عzى�أن�ا�بيع�سيبقى�

  .عند�البائع�ح�efتدفع�إليه�جميع��قساط

 
ً
�عدم�   :عاشرا �صورة �7ي �للبائع ��Kيجوز �ا�عينة �ا�دة �بعض��قساط�7ي �دفع بعد

  .يس45د�السلعة�ا�بتاعة�و�Kيرد��قساط�ا�دفوعةأداء��قساط�ا�تبقية�أن�

�بعد�تسليمها�إSى�ا�ش45ي،�إ�K  :حادي�عشر
ً
�Kيجوز�اعتبار�السلعة�ال��fتم�شراؤها�رهنا

  .أنه�يجوز�للبائع�أن�يأخذها�من�ا�ش45ي�كرهن�ثم�يع4bها�للمش45ي 

ل�إصدار�القرار�بشأن�    :ثاني�عشر ِجّ
ُ
�لل"  خطاب�الضمان"أ

ً
حاجة�إSى�مزيد�وذلك�نظرا

  .من�التفك7�4bي�ا�وضوع

لشخص�ثالث�لكي�) السندات�و�وراق�وغ4bهما(�Kيجوز�بيع�وثائق�الدين�   :ثالث�عشر

يستو7ي�ذلك�الثالث�الدين�ويتملكه�وينفصل�الدائن�أو�من�له�ا�ستحقات�

  .عن�هذه�الصفقة�بعد�أن�حصل�عzى�مبلغ�أقل�من�الواجب

�   :رابع�عشر �الحصول �7ي �الواجب�التعجيل �قدر�الدين �7ي �الحط �مقابل �الدين عzى

� �بكلمة �يع^�4عنه �والذي �وتعجل"أداؤه، �7ي�" ضع �تكن �لم �إذا
ً
�جائزا يكون

العقد�مدة�معلومة�ºداء�الدين،�ºن�هذا�نوع�من�الت^4ع،�وإذا�كانت�ا�دة�

معلومة�ف
�تجوز�مثل�هذه�الصفقة،�ºن�ا�دين�ينتفع�با�دة�مقابل�الحط�

  .لواجب�أداؤه�عليهمن�قدر�الدين�ا

تجوز�مطالبة�أداء�الدين�قبل�ا�دة�ا�عينة�7ي�حالة�عدم�دفع��قساط�7ي�  :خامس�عشر

�يجب� 
�ف �عليه �اتفقا �ما �خالف �قد �الطرفbن �أحد �ºن �ا�حدد، ا�وعد

  .]ل5¾ام�به�عzى�الطرف�*خر

�   :سادس�عشر �ا�دين �مات �إن �حالها �عzى �الصفقة �جميع�) ا�ش45ي (تبقى �دفع قبل

  .�قساط�كما�تبقى�بوفاة�الدائن،�بشرط�رضا�البائع�به

*  *  *  

  $ستنساخ�البشري 
  

�من� ��نسان �إليه �يتوصل �وما �مفتوحة، �والتحقيق �العلم �أبواب ��س
م �ترك لقد



 

 

التحقيق�7ي�مختلف�ا�جاKت�بالعقل�إنما�هو�اكتشاف�وليس�بإيجاد�و�Kمشاركة�7ي�الخلق�

وهو�من�صفات�هللا�الخاصة�به،�بل�هو�كشف�الغطاء�عن�الذي�هو��يجاد�من�العدم،�

حقائق�فطرة�هللا�ال��fفطر�الخلق�علmªا،�وإن��س
م�قد�شجع�عzى�كل�بحث�وتحقيق�يكون�

�ا�قاصد�الكلية�الخمسة� �البشرية�مع�ا�حافظة�عzى �والنسل،�(7ي�صالح �والنفس، الدين،

  ).والعقل،�وا�ال

�التصورات��ساسي �من�هذه
ً
�موضوع�وانط
قا �الندوة �ناقشت�هذه �فقد �لÛس
م ة

�موضوع� �حول �بجدة ��س
مي �الفقه �مجمع ره �قرَّ �ما �إSى
ً
�ونظرا �البشري، ]ستنساخ

�لقراراته�¸mذا�الشأن�من�حيث�ا�بدأ�
ً
رت�ما�ي7ي]ستنساخ،�وتأييدا   :قرَّ

 
ً
Hتيسر�للندوة�من�ا�عل  :أو� �عzى�ما �بناًء ومات�يحرم�]ستنساخ�البشري�بأي�طريق�كان،

قية�و]جتماعية�
ُ
�يخ�e�µمن�ا�فاسد�وا�ضار�الُخل �وما �الخصوص، والتفاصيل�¸mذا

  .من�جراء�ذلك

 
ً
�ا�صالح�  :ثانيا �يحقق �بما �والحيوان �النبات �7ي �]ستنساخ �بتقنيات ��خذ

ً
�شرعا يجوز

قية�والجسدية
ُ
  .البشرية�و�Kيجّر�إلmªا�ا�فاسد�الدينية�والُخل

 
ً
��  :ثالثا �الندوة �أن�تصدر�القوانbن�تناشد�هذه �الهندية �الفقه��س
مي�بالهند�الحكومة جمع

�efبشأن�سد�ا�نافذ�أمام�ا�ؤسسات�البحثية�أو�الشركات�التجارية�ا�حلية�أو��جنبية�ح

mا�7ي�]ستنساخ�البشري  �لتجا̧ر
ً
  .�Kتتخذ�هذه�ا�ؤسسات�والشركات�ب
د�الهند�ميدانا

*  *  *  

  إع'ن�التضامن�)س'مي
  

�الحفاظ�عzى�هوي�mم�7ي� �أهمها هذه�*ونة�تحيط�با�سلمbن�الهنود�مشاكل�متنوعة،

الثقافية�والدينية�7ي�البيئة�الهندية�ا�عاصرة،�ونقل�هذه�الهوية�إSى�الجيل�الجديد،�وهذه�

�ينتفع� �ولكي �الراية، �ومرفرف �الرأس �مرفوع ��س
م �ليكون �الجميع �عzى �تعود ا�سؤولية

  .نون�كذلكبوجودنا�إخواننا�ا�واط

�أن�نعتصم�بحبل�هللا�ونغض�النظر�عن� �الغرض��ساس���وا�هم،�علينا وÂنجاز�هذا



 

 

فوارق��سرة�والقبيلة�وا�ذهب�والطائفية،�ونق���Òعzى�التفرقة�العنصرية،�وفوارق�اللغة�

وا�نطقة،�ونتيقن�جازمbن�أن�الوحدة�والتضامن�هو�الحياة،�والشقاق�والخ
ف�هو�ا�وت،�

ث�عzى��سف�هو�الشعور�القوي�منذ�أيام�بأن�ا�سلمbن�الهنود�قد�انحرفوا�ولكن�ما�يبع

�والشقاق� �ا�وت �طريق �نحو �واندفعوا �والتضامن، �الوحدة �طريق �الحياة، �طريق عن

�إSى�مثل�هذه��حوال�
ً
�لحياتنا��س
مية�والدينية،�ونظرا

ً
�بالغا

ً
والخ
ف،�مما�يشكل�خطرا

�التاب ��س
مي �الفق�² �ا�جمع �جلسته��mض �7ي �ا�كرمة، �بمكة ��س
مي �العالم �لرابطة ع

�جميع�ا�سلمbن�7ي�العالم�كله�ل�خّوة�١٤٠٨صفر��٢٨ - ٢٤ا�نعقدة�7ي�ف45ة�ما�بbن�
ً
هـ�مناشدا

�ا�ذهبية� �خ
فاmnم �7ي �والتوازن �الوسطية �عروة �أيدmàم �من �تنفلت K� �وأن والوحدة،

  .خرينوالفقهية،�وأن��Kتؤدي�تصرفاmnم�إSى�جرح�مشاعر�* 

  :فتعالوا�نقم�بتجديد�درسنا�السابق

�آخر��نبياء،� �وسلم �عليه �هللا �صzى
ً
�محمدا �بأن �نؤمن �الواحد، �هللا �عباد �نحن إننا

ونؤمن�بأن�القرآن�آخر�كتاب�أنزله�هللا،�حينما�نصzي��Kنجعل�قبلتنا�إ�KإSى�الكعبة،�وديننا�

  .ين��س
م�للنجاةالذي�ارتضاه�هللا�إSى�يوم�القيامة،�واتبعنا�د" �س
م"

  :لذا�نتعاهد�عzى��مور�التالية

 
ً
Hفات�]جتماعية�وا�ذهبية�  :أو
�أن�نبقى�أمة�واحدة�بصرف�النظر�عن�الخ

ً
علينا�جميعا

  .والقبلية،�ونكون�أسوة�لغ4bنا�7ي�ا�ساواة�و�خّوة��س
مية�7ي�حياتنا�العملية

 
ً
و]تجاهات�إSى�تشتيت�وتفريق�وحدتنا�بل�يجب�أن��Kيؤدي�اخت
فنا�7ي�ا�ذاهب�  :ثانيا

  .أن�يقتصر�هذا�]خت
ف�7ي�حدود�البحث�والتحقيق�فقط

 
ً
�ال��f   :ثالثا ��قاويل �ونتجنب �التفريق، �بدون

ً
�جميعا �الفقهية �ا�ذاهب �أئمة �نح45م أن

  .تس��ء�إلmªم�أو�تنال�من�عرضهم

 
ً
،�و�Kنس�mزىء�بأحد  :رابعا

ً
من�ا�سلمbن،�و�Kنسخر�من��كما�يجب�أن�يح45م�بعضنا�بعضا

أحد،�ونل5¾م�بتعاليم�الدين�الحنيف�7ي�ذلك،�ونقوم�بحفظ�أموال�الناس�وأنفسهم�

  .وأعراضهم

 
ً
أن�نتعاون�فيما�بيننا�7ي��عمال�الخ4bية�والدينية،�ونح45ز��من�]ف45اء�عzى�أحد،�   :خامسا



 

 

د،�ونثبت�7ي�أو�إدKء�بتصريحات�7ي�الجرائد�وا�ج
ت�أو�إصدار�النشرات�ضد�أح

حياتنا�أننا�متحدون،�وكل�منا�رفيُق�بعٍض��Kفريق�مخالف�له،�ونتعاون�فيما�نتفق�

�فيما�نختلف�فيه
ً
  .عليه،�ويعذر�بعضنا�بعضا

 
ً
أن�نقوم�بحّل�قضايانا�الخ
فية�عن�طريق�الحوار�فيما�بbن�أنفسنا،�وحيث�توجد�  :سادسا

  .دور�القضاء�نرفع�قضايانا�إلmªا

 
ً
�عzى�أسس�التعاون،�أن�تكون�حي  :سابعا �ويكون�تعاملنا �للص^�4والتحمل،

ً
�رائعا

ً
Kمثا� اتنا

�توحيد�صفوف�ا�سلمbن�وجمع�شملهم�وعدم� �7ي �وسعنا �7ي �ما وأن�نبذل�جميع

  .إثارة�النوازع�العرقية�أو�ا�ذهبية�بيmÇم،�ºنه�يؤدي�إSى�هّز�كيان�ا�سلمbن

 
ً
�اخ   :ثامنا �والجزئيات �الفروع �7ي �نعت^�4]خت
ف K� �حياتنا�أن �7ي �ونكون �عقيدة، ت
ف

 
ً
  .الدينية�و]جتماعية�كالبنيان�ا�رصوص،�الذي�يشد�بعضه�بعضا

 
ً
�كلمة�   :تاسعا �بتفريق �تقوم

ً
�سياسيا �ا�ستغلة �والقوى �ا�تطرفة �الطوائف �بعض هناك

�هذه� �قمع �عzى �نصمم �ونحن �منظمة، �مؤامرة �تحت �شملهم �وتشتيت ا�سلمbن

  .راسة��يمانيةالدسائس�واستئصال�ا�ؤامرات�بالف

*  *  *  


