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  :قرارات
  

�٢٨�،٢٩عقد�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ندوته�الثالثة�والعشرين�Gي�الفEFة�ما�بCن�

جامعة�علوم�القرآن،�"م�بـ�٢٠١٤مارس�/ ٣-١ا�وافق�ھ�١٤٣٥جمادى�Rو$ى�/ ١ –ربيع�Mخر�

�غجرات �من�"جمبوسر، �كل �من ̀ج_^اد �و �الفقه �رجال �من �لفيف �عدد �حضرها �وقد ،

أفغانستان،�وبنج
ديش،�و�مارات�العربية�ا�تحدة،�والجزائر،�وأمECكا،�وكندا،�وبريطانيا،�

�يقارب�من�خم �ما �عmى �ع
وة �الب
د �من �وغECها �الفقه�وجنوب�أفريقيا �من�رجال س�مائة

�تم�تقديمه�من� �س
مي�وفقهاء�الشريعة�ممثلCن�من�جميع�أنحاء�الهند،�وبعد�تدارس�ما

�وtي �ا�جمع�حول�خمسة�موضوعات�هامة�وملحة، ،�"تأجR�ECرحام�وإعارz^ا: "البحوث�إ$ى

̀ستصناع"،�و"ا�واطنة"و وبعد��،"قضايا�Gي�الفرائض�والوصايا"،�و"قضايا�Gي�الهبة"و" عقد�

  :̀ستماع�إ$ى�ا�ناقشات�ال���دارت�حولها�قررت�الندوة�ما�يmي�
 

  قضايا�Aي�الهبة
  

 
ً
Dينب�ي�للواهب�أن�يقسم�ا�ال�ا�شاع�الذي�يحتمل�القسمة،�ثم��^به  :أو.  

 
ً
ولو�وهب�ا�ال�ا�شاع�إ$ى�أك��Eمن�واحد،�فتصح�الهبة�إذا�لم�يكن�هناك�نزاع�بCن�  :ثانيا

سمه�
َ
�القيمة�ا�وهوب�لهم�Gي�ق وقبضه�مع�وجود�الفارق�بCن�سهامه�ا�ختلفة�Gي

  .وRهمية

 
ً
  .يشEFط�لتمام�الهبة�قبض�ا�وهوب�له�ال���ء�ا�وهوب  :ثالثا

 
ً
إذا�كان�ا�وهوب�له�غ�ECبالغ�عند�الهبة�فيكفي�قبض�وليه�عنه،�و�1دا�ي�إ$ى�إعادة�  :رابعا

  .قبضه�عmى�ا�وهوب�بعد�بلوغه

*  *  *  

  لوصاياقضايا�Aي�الفرائض�وا
  

 
ً
Dذلك�  :أو� �حسب �الEFكة �وتقسيم �الشريعة، �أحكام �من �مهم �جزء �ا�ECاث �قانون إن



 

 

واجب�محتم�عmى�ا�سلمCن،�فلو�كان�هناك�نظام�لتقسيم��رث�يتناGى�مع��Rحكام�

�بتنفيذ� �الحكومة �يطالبوا �أن �ا�سلمCن �Rقطار�يجب�عmى �قطر�من �Gي الشرعية

 
ً
�النظام��نظام��رث��س
مي�ويبذلوا�جهودا سلمية��جل�ذلك،�وما�لم�ينفذ�هذا

��1بد�لهم�من�مواصلة�جهودهم�لتنفيذه
ً
  .�س
مي�قانونيا

 
ً
إن�البلدان�ال����1يجري�ف¡^ا�نظام��رث��س
مي،�و�1يصل�إ$ى�الورثة�حقوقهم�  :ثانيا

الشرعية�من�دون�الوصية،�يجب�كتابة�وصية�تكون�ذريعة�إ$ى�تقسيم�الEFكة�وفق�

�ا �قانون
ً

�وكي

ً
�أحدا �ا�ورث �يجعل �أن �إ$ى �با¢ضافة �ا�ورث؛ �موت �بعد لشريعة

) 
ً
Gي�حياته�لتنفيذ�وصيته،�ح�§�لو�زاد�عدد�الورثة�أو�قّل�عما�كان�عليه�وقت�) وصيا

  .الوصية�فيحق�لذلك�الو���ªأو�الوكيل�أن�ينقص�أو�يزيد�وفق�الحكم�الشر�ي

 
ً
ا�الورثة��1تتناGى�مع�حديث�رسول�وكتابة�الوصية�للسهام�الشرعية�ال���يستحقه  :ثالثا

�ن�مصداق�هذا�الحديث�وصية�يقصد�" �1وصية�لوارث"هللا�صmى�هللا�عليه�وسلم�

  .^ا�إضرار�وارث�من�الورثة

 
ً
�1ع¯Eة�Gي�حق�الوارث�بوصية�زائدة�عن�سهامه�ا�قررة�Gي�الشرع،�إ�1أن�يجC®ها�  :رابعا

،�و�1يعت¯�Eرضاهم�إ�1بعد�موت�ا�
ً
  .ورثالورثة�جميعا

 
ً
   :خامسا

ً
�شرعا

ً
�و�1كافر�مسلما

ً
  .�1يرث�مسلم�كافرا

 
ً
والبلدان�غ�ECا�سلمة�ال���تقرر�ف¡^ا�السهام�وفق�دستورها�ل±قارب�غ�ECا�سلمCن�  :سادسا

Gي�تركة�أقار^م�من�ا�سلمCن�وعmى�العكس،�يجوز�للمسلمCن�قبولها�من�حيث�أ²^ا�

  .نوع�من�عطايا�الحكومة

 
ً
�  :سابعا �للمورث �Gي�يجوز �مقررة �سهام �وفق �الEFكة �لتقسيم �حياته �Gي �وصية �يكتب أن

�من�وقوع�الخ
ف�Gي�تقسيم�الEFكة�إ�1أنه�لو�زاد�أو�نقص�عدد�الورثة�
ً
الشرع�توقيا

  .قبل�موت�ا�ورث�فتقسم�الEFكة�حسب�هذه�الحالة�الجديدة

 
ً
: هتCنوالزوج�إذا�لم�يكن�له�ولد�و�1وارث�شر�ي�سوى�زوجته�فEFثه�زوجته�من�ج  :ثامنا

،�والثانية�من�حيث�دخولها�Gي�: إحداهما
ً
حسب�مصطلح�علم�" من�يرّد�عل¡^م"فرضا

  .الفرائض،�ولكن�الزوج��1جناح�عليه�أن�يكتب�وصية�لحفظ�حق�أرملته



 

 

 
ً
  .�1حاجة�إ$ى�إجازة�الورثة�Gي�الوصية�لغ�ECالوارث�إ$ى�ثلث�ا�ال  :تاسعا

 
ً
حال���الوصية�لوارث�أو�الوصية�لغ�ECوارث���1تكفي�إجازة�الورثة�Gي�حياة�ا�ورث�Gي  :عاشرا

بأك��Eمن�الثلث،�وإنما�يجب�الحصول�عmى�إجازة�جميع�الورثة�بعد�موت�ا�ورث�

  .لتنفيذ�هذه�الوصية

*  *  *  

  قضايا�Aي�عقد�!ستصناع
  

 
ً
Dأو:  �ECومنقول�وغ�ECوكب�ECي�كل�¸��ء�صغGي�الحقيقة،�ويجوز�G̀ستصناع�بيع� إن�عقد�

  :شروط�تاليةمنقول�توجد�فيه�

�للصناعة  .أ
ً

  .أن�يكون�ذلك�ال���ء�قاب

  .أن�يمكن�تعينه�بالقدر�والوصف�والوزن�والحجم�وما�إ$ى�ذلك  .ب

  .أن�توفر�ا�واد�Rولية�ال
زمة�لصناعة�ذلك�ال���ء�من�الصانع  . ج

̀ستصناع�ورواجه  .د   .أن�يوجد�فيه�تعامل�

�  .هـ �وحجمه �ووزنه �ونوعه �ال���ء �ذلك �جنس �يبCن �من�أن �وغ�ECذلك وتصميمه

  .مواصفاته�ا�طلوبة�وقت�العقد�بوضوح�ح�§��1يبقى�فيه�إ^ام�و�1غموض

 
ً
̀ستصناع�الجانبCن�بعد�وقوعه،�و�1يخ�ECأحدهما�Gي�فسخ�هذا�العقد�  :ثانيا يلزم�عقد�

  .إ�1برضا�Mخر

 
ً
يعه�يجوز�للصانع�أن�يصنع�ال���ء�بنفسه�أو�بوكيله،�و�1يجوز�للمستصنع�أن�يب  :ثالثا

  .Áخر�قبل�تحقق�قبضه�له

 
ً
̀ستصناع�تفادي�خسارته�الحقيقية�بمبلغ�الُعربون   :رابعا   .يجوز�للصانع�Gي�عقد�

 
ً
̀نضباط�با�جل�  :خامسا يلزم�الفريقCن�ما�اتفقا�عليه�من�الشرط�الجزائي�Gي�حالة�عدم�

  .ا�حدد�لتسليم�ا�بيع�لتفادي�الخسارة�الحقيقية�ال���لحقت�ا�ستصنع

*  *  * 



 

 

  

  قضايا�Aي�ا�واطنة
  

 
ً
Dي�  :أوG� �فا�صل �بالوحدة، �ا�سلمCن �يربط �و�س
م �أمة، �دين،وا�سلمCن ��س
م إن

�تباينت� �مهما �الواحدة �أساس�الكلمة �عmى �واحدة �أمة �كافة �ا�سلمCن �أن �س
م

®Cيشجع�أي�عمل�يفرق�شملهم،�و�1يسمح�بسلوك�متح�
  .ديارهم�وأوطا²^م،�ف

 
ً
�س
مية�لم�تستطع�إبعاد�نفسها�عن�التأثر�بنظام�ا�واطنة�السائد�Gي�ولكن�Rمة�  :ثانيا

�أسس� �عmى �ويقسمهم �البشر �أفراد �أمام �وعراقيل
ً
�حدودا �يضع �الذي الغرب

�وقد� �أمم�مختلفة �إ$ى �ا�سلمCن�ا�واطنCن�للبلدان�ا�ختلفة �قسم �ح�§ جغرافية،

� �Gي �وا�عض
ت �للمشاكل �يتعرضون �وبالتا$ي �واحدة، �أمة �و�قامة،�كانوا التنقل

�التضامن� �Gي ��س
م �نظرية �مع ��1ينسجم �النظام �هذا �أن �مع �والEFحال، والحل

�Rوضاع� �البلدان�Gي �Gي
ً
�السائد�حاليا �ا�واطنة �قبول�نظام �ولكن�يسوغ الشامل،

�إ$ى�الظروف�الدولية�ا�عاصرة�وا�صالح�وRسباب�ا�حلية�ا�ختلفة
ً
  .الراهنة�نظرا

 
ً
لم�من�بلد�مسلم�أو�غ�ECمسلم�Gي�التجنس�بجنسية�بلد�مسلم�آخر،�لو�يرغب�مس  :ثالثا

ويتعرض�Gي�بلده��شاكل�خطECة�Gي�دينه�وإيمانه،�ونفسه،�وماله،�وعرضه،�وعقله،�

  .فيجب�عmى�ذلك�البلد�ا�سلم�قبول�طلبه

 
ً
̀ضطرار�فمن�واجب�ذلك�البلد�ا�سلم�  :رابعا لو�يلجأ�مسلمو�بلد�إ$ى�بلد�مسلم�آخر�Gي�

  .مثال�هؤ1ء�ال
جئCن�كافة�حقوق�ا�واطنةإعطاء�أ

 
ً
  :وللمسلم�Gي�التجنس�بجنسية�بلد�غ�ECمسلم�حا1ت�تالية  :خامسا

�والنفس�وا�ال�  .أ �الدين �يتعرض�فيه �غ�ECمسلم �بلد �التجنس�بجنسية �1يجوز

  .والنسل�والعقل�للمخاطر،�ويجوز�Gي�حالة�عدم�وجود�هذه�ا�خاطر

�غ  .ب �بلد �التجنس�بجنسية �يجوز �مع�1 �تتفق 1� �ال�� �بحضارته
ً
�معجبا �ECمسلم

  .�س
م

�رفع�  .ج ��جرد �غ�ECمسلم �بلد �بجنسية �التجنس �مسلم �لبلد �مواطن ��سلم يكره

  .مستوى�ا�عيشة



 

 

يجوز�التجنس�بجنسية�بلد�غ�ECمسلم�بسبب�مشاكل�اقتصادية�أو�لحوائج�طبية�  . د

  .ومقاصد�تعليمية

  .هداف�دعويةيستحب�التجنس�بجنسية�بلد�غ�ECمسلم��   . هـ

*  *  *  

  تأجQ�)Rرحام�و3عارة
  

إن�إبقاء��نسان�نفسه�عmى�الفطرة�ال���فطره�هللا�عل¡^ا��1يضمن�الفوز�والنجاة�Gي�  

Mخرة�فحسب،�وإنما�يEFتب�عليه�الف
ح�Gي�الدنيا�كذلك،�والشريعة��س
مية��ا�أ²^ا�أنزلت�

�البشرية� �الطبيعة �مع �تنسجم �فطرته �وجعل �الكون �وأبدع �Rرض�والسماوات �خلق ممن

�عmى�الثورة�) ٣٠: الروم( "ر�الناس�علYZافطرة�هللا�ال�VWفط"
ً
��نسان�دوما

ّ
والشيطان�يحث

��ن� �الخ�ECوالنجاح، �له �تضمن �ال�� �الطبيعية �القوانCن �عن �إغواءه �ويحاول �الفطرة عmى

  :الشيطان�لËنسان�عدو�مبCن،�وقد�أشار�هللا�تعا$ى�إ$ى�نوايا�الشيطان�Gي�قوله�سبحانه

بتكن�آذان�Rنعام�وÁمر²^م�فليغECن�خلق�هللا�ومن�و�ضلÌ^م�و�منيÌ^م�وÁمر²^م�فلي"

 
ً
�مبينا

ً
�من�دون�هللا�فقد�خسر�خسرانا

ً
  ).١١٩: النساء" (يتخذ�الشيطان�وليا

ومما�يبعث�عmى�القلق�البالغ�أن�الحضارة�الغربية�تعتمد�عmى�تصور�قائل�بأنه�ليس�

�تتخذ�الثورة� �للدين�وRخ
ق�نصيب�Gي�الحياة�البشرية؛�ولذلك�فإ²^ا
ً

عmى�الطبيعة�سبي

�ا�ثmي� �الزواج �وجعل �النكاح، �من
ً
�بد1 �غ�ECقانونية �بع
قة �السماح �فإن �للحياة،

ً
ومنهجا

�به�لدى�القانون،�وإدراج�السفور�و�باحية�Gي�الحقوق�Rساسية،�وا�حاولة�للقضاء�
ً
معEFفا

ارتكاب�هذه�عmى�النسل�وغ�ECذلك�من�قضايا�ش�§�تضاد�فطرة�هللا�ال���فطر�الناس�عل¡^ا،�و 

�الخبيثة� �وRمراض �العضال �الداء �يولد �وإنما �فحسب �الخلقي ̀نح
ل � �يسبب 1� ا�آثم

  .ا�زمنة

�ومن� �النسل، �¢يجاد �عواطف�جنسية �الحيوانات �جميع �Gي �هللا�تعا$ى �جعل ولقد

جمل_^ا��نسان،�ولكنه�أعطي�الشرف�الخاص�Gي�هذا�الباب�وهو�الس�EFوالعفاف،�والغريزة�

�ال� �بميثاق�الجنسية �الوفاء §�Ñهو�مقت� �وهذا �غECهما، �إ$ى ��1تتعدى �الزوجCن �Gي �توجد �



 

 

�البشر�منذ�زمن� �جرى�عل¡^ا �بشرية، �طبيعة �tي �وهذه �النسل، �تتحقق�زيادة �و^ما النكاح،

  :أب¡^م�سيدنا�آدم�عليه�الس
م

"�
ّ
يا�أYgا�الناس�اتقوا�ربكم�الذي�خلقكم�من�نفس�واحدة�وخلق�مYaا�زوجها�وبث

 
ً
Dما�رجاYaونساء�م�

ً
  ).١: النساء( "كثR(ا

�والواجبات� �الحقوق �وتتعCن �وRو1د، �Rبوين �هوية �وتتجmى �Rسر، �تتكون وبذلك

ا�تبادلة،�والحيوانات�Rخرى��1تتمتع�بوجود�Rسرة،�وليست�لها�هوية�جنسية،�و�1توجد�

�شرف�عظيم �الهوية �هذه �أن �و�1شك �البشرية، �ا�جتمعات �شأن �وواجبات �حقوق �بيÌ^ا

̀جتماع،�ولذلك�عدها�هللا�من�نعمه�وآ1ئه�فقال   :لËنسان�من�حيث�

�لتعارفوا" �وقبائل
ً
�شعوبا �وجعلناكم klذكر�وأن� �من �خلقناكم �الناس�إنا �أYgا  "يا

  ).١٣: الحجرات(

�وصهرا"
ً
�فجعله�نسبا

ً
  ).٥٤: الفرقان( "وهو�الذي�خلق�من�ا�اء�بشرا

�الخ �عن �البعيدة �التاÒ^ة �ا�عاصرة �الحضارة �يتحرر�إن �أن �تحاول �وRخ
ق الق

�نسان�عن�قانون�الفطرة�كليا�Gي�قضاياه�الجنسية،�و�1يEFدد�Gي�التخmي�عن�هويته،�ومن�

�مختلفة�Gي�الوقت�الراهن
ً
  :تلك�الحا1ت�حالة�تأجR�ECرحام�أو�إعارz^ا،�ويتخذ�لذلك�طرقا

�ثم�تزرع�أن�تكون�النطفة�للزوج،�والبويضة�1مرأة�أجنبية،�ويتم�التلقيح�  .أ بيÌ^ما،

 
ً
  .هذه�اللقيحة�Gي�رحم�زوجته�حيث�تنمو�لتصبح�جنسيا

أن�تكون�النطفة�للزوج،�والبويضة�لزوجته،�ويتم�تخصيÓ^ما�Gي�رحم�امرأة�أجنبية�  .ب

  .حيث�يتشكل�الجنسان

أن�تكون�النطفة�لرجل�أجن�Ô،�والبويضة�1مرأة�ترغب�Gي�Rو1د�بإذن�زوجها،�ويتم�  .ج

  .رأة�أخرى تخصيÓ^ما�Gي�رحم�ام

أن�تكون�النطفة�لرجل�أجن�Ô،�والبويضة�1مرأة�ترغب�Gي�Rو1د،�ويتم�التخصيب�  .د

  .Gي�رحم�نفس�ا�رأة

�Rو1د� �ترغب�Gي �ال�� �ا�رأة �هو�أّن �كلها �الحا1ت�Rربع �هذه �ا�شEFك�Gي والقاسم

�إّما�نطفة�رجل�أجن�Ô،�أو�بويضة�امرأة�أجنبية،�أو�رحم�امرأة� أجنبية،�تستخدم��و1دها



 

 

وهذه�الصور�كلها�تؤدي�إ$ى�مفاسد�خلقية�وأضرار�نفسية�عديدة،��1حصر�لها،�و�1قدرة�

  :عmى�دفعها،�مÌ^ا

ا�رأة�إذا�أنمت�نطفة�رجل�أجنG��Ôي�رحمها،�فكأ²^ا�ارتكبت�ما�ترتكب�امرأة�غانية� •

�إ$ى�مصECها
ً
  .وزانية�نظرا

ة�أن�يعرض�جسدها�للبيع�هذه�العملية�مغايرة�للكرامة��نسانية،�فعار�عmى�ا�رأ •

 .والشراء�والتعامل�معها�كبضاعة�تجارية

هذه�العملية�تمس�قداسة�Rمومة�وتنال�من�كرام_^ا،�وهكذا�تتحول�ع
قة�نز�^ة� •

 .وطيبة�إ$ى�عملية�تجارية

،�فإن�ا�رأة�ال���عانت�من�متاعب� •
ً
�نفسيا

ً
هذه�العملية�ربما�تؤثر�عmى�ا�رأة�تأثECا

ر�عندما�يؤخذ�مÌ^ا�الوليد�مÌ^ا�يصيÓ^ا�حزن�شديد،�الحمل�تسعة�أو�عشرة�أشه

 .وربما�يسبب�ذلك�إعاق_^ا�الذهنية

وا�
حظ�أن�Rم�تحب�ولدها��²^ا�تمر�بمراحل�صعبة�من�حملها�ووضعها،�أشار� •

�القرآن�الكريم�Gي�قوله�تعا$ى �ووضعته�كرها: "إل¡^ا
ً
: Rحقاف" (حملته�أمه�كرها

�راحل�الشاقة�هل�يحمل�قلÓ^ا�عواطف�ا�واساة�،�وا�رأة�ال���لم�تمر�^ذه�ا)١٥

 تجاه�هذا�الوليد�مثل�ا�رأة�ال���تتو$ى�حارها؟

هل�يرÖى�من�الرجل�الذي�قبل�نطفة�رجل�أجن��Ôلرحم�زوجته�أن�يتعامل�مع� •

�كوالد،�وهل�يثبت�عmى�تلك�الحجب�الطبعية�ال���توجد�
ً
الوليد�حينما�يكون�بنتا

 عmى�العفاف�والعرض؟بCن�بنت�وأب¡^ا�من�ناحية�الحفاظ�

�حضانة� • �حق �Gي �حامل_^ا �وبCن �البويضة �صاحبة �بCن �الØ®اع �إ$ى ��Ñيف� �أنه كما

 .الوليد،�وRحداث�تشهد�بذلك

�إنسان� • �وكل ��نسان، �يفتخر�به �مما �الوراثية �الهوية �أن �ذلك �كل �من وRهم

�وبالتا$ي� �وشقاء،
ً
�ذ1 �يورثه �الهوية �وفقدان�هذه �هذه، �هويته �بقاء يحرص�عmى

�الشريعة��يريد �Gي �الزنا �عن �Ùالن� �جاء �ذلك �أجل �ومن �قيمة، �بأية حفظها

�يكون� �أم�تلك؟ �ا�رأة �أمه�أtي�هذه �والشخص�الذي�يشك�Gي �س
مية�بشدة،



 

 

�Gي�حرج�وضيق،�وكما�يعرف�النسب�با�ب�يتصل�با�م�كذلك�أيما�اتصال،�
ً
دائما

  .بل�بعض�Rسر�تمتد�بواسطة�البنات�Gي�حال�عدم�وجود�البنCن

�إ$ى�هذه�ا�صالح�قررت�هذه�الندوة�ما�يmي
ً
  :ونظرا

 
ً
Dي�رحمها�إجارة�أم�إعارة�حرام�   :أوGأو�بويضة�امرأة�أخرى���Ôإنماء�ا�رأة�نطفة�رجل�أجن

�هللا�ونظامه� �سنة �عmى �وثورة �هويته، �من ��نسان �لحرمان �مؤامرة �هذه ،
ً
قطعا

  .الطبيÚي�الذي�أوجده�من�عنده

 
ً
    :ثانيا

ً
أن�يعطي�نطفته�لتخصيÓ^ا�Gي�رحم�امرأة�أجنبية�أو�لخلطها���1يجوز�لرجل�قطعا

  .ببويض_^ا

 
ً
  .�1يجوز�ل±طباء�أن�يقدموا�يد�العون�Gي�هذه�العملية�ال
أخ
قية   :ثالثا

 
ً
يتوجب�عmى�الحكومة�الهندية�وضع�قانون�يق���Ñعmى�هذه�العملية�ال���تنال�من�   :رابعا

  .اخت
ط�Rنسابكرامة��نسان�وتدوس�حرم_^ا�وتؤدي�إ$ى�

 
ً
�العمل�ا�هCن،�ف
�  :خامسا تناشد�الندوة��خوة�Gي�الوطن�أن�يطالبوا�الحكومة�بردع�هذا

  .تأذن�ديانة�من�الديانات�^ذا�العمل�الخليع�ا�اجن�ا�ناGي�لقانون�الطبيعة

 
ً
وz^يب�هذه�الندوة�ا�مثلة�لعلماء�الهند�الحكومة�الهندية�أن��1تجنح�إ$ى�السماح�  :سادسا

�لدى�كافة�الديانات�والتقاليد�ا لقانوني�بأي�عمل�يضاد�ا�ثل�الخلقية�ا�عEFف�^ا

  .الثقافية�لجهمورية�الهند

*  *  *  


