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  مشك�ت�ا�سلم�ن�6ي�ب�د�غ���إس�مية
  

يعــــيش�عــــدد�كب9ــــ:�مــــن�ا�ســــلم9ن�كأقليــــة�Cــــي�بــــ
د�أغلبيــــة�ســــكا=>ا�غ9ــــ:�ا�ســــلم9ن�الــــذين�

،�فــــــأحوال�
ً
�واقتصــــــاديا

ً
�وحضــــــاريا

ً
هــــــذه�+قليــــــات�ا�ســــــلمة�تختلــــــف�يســـــيطرون�علS>ــــــا�سياســــــيا

�من�أحوال�مسلم[�البلدان��س
مية،�وتزداد�مشك
`>م�Cي�الـب
د�ال^ـ[�يحكمهـا�
ً
�كب9:ا

ً
اخت
فا

غ9ـــ:هم�و�eيســـتطيع�ا�ســــلمون�فS>ـــا�إجـــراء�السياســــة�وفـــق�التعـــاليم��ســــ
مية،�وeعتبـــار�هــــذا�

ال،�وأن�أحكـــام�+حـــوال�الوضـــع�ا�تغ9ـــ:�قـــرر�Cـــي�الشـــريعة�أن�+حكـــام�تختلـــف�بـــاخت
ف�+حـــو 

العاديـة�وnختياريــة�تختلــف�عــن�أحكـام�+حــوال�nضــطرارية،�وقــرر�الفقهـاء�Cــي�ضــوء�الكتــاب�

: �eينكــــر�تغ9ــــ:�+حكــــام�بتغ9ــــ:�الزمــــان،�ويقــــول��مــــام�الشــــافrي: والســــنة�قاعــــدة�شــــرعية�تقــــول 

م9ن�الـــــذين�ومـــــن�البـــــديy[�أن�ا�ســـــل). ٤/١٦٨+م�(يجـــــوز�Cـــــي�الضـــــرورة�مـــــا��eيجـــــوز�Cـــــي�غ9:هـــــا�

يعيشون�مع�غ9:�ا�سـلم9ن�Cـي�بـ
د��eيحكمو=>ـا��eيسـتطيعون�Cـي�سـلوكيا`>م�مثلمـا�يمكـz>م�Cـي�

بلــدان��ســ
م،�Cــي�مثــل�هــذا�الحــرج�والضــيق�يجــب�ع{ــى�العلمــاء�إخــراج�ا�ســلم9ن�مــن�الضــيق�

�)+شـــباه�والنظـــائر(إذا�ضـــاق�+مـــر�اتســـع�: إ(ـــى�الســـهولة�واليســـر،�كمـــا�تقـــول�القاعـــدة�الفقهيـــة

" فقـــه�+قليـــات"وبنـــاًء�ع{ـــى�ذلـــك�يـــرى�بعـــض�العلمـــاء�ضـــرورة�التفك9ـــ:�والنقـــاش�ع{ـــى�موضـــوع�

  .كموضوع�مستقل

وCـــــي�هـــــذه�الخلفيـــــة�تــــــأتي�بعـــــض�ا�شـــــك
ت�والقضـــــايا�للبحــــــث�والتفك9ـــــ:،�ومـــــن�أهمهــــــا�

خوض�ا�سلم9ن�Cي�nنتخابات�السياسية�مع�غ9:�ا�سلم9ن،�وقضية�التعايش�والع
قات�ب9ن�

  .هما�سلم9ن�وغ9: 

أمــــا�القضــــية�+و(ــــى�فقــــد�اســــتجدت�جــــراء�نظــــام�سيا�ــــ�[�جديــــد،�فــــ
�يمكــــن�أن�نجــــد�

�Cـــي�القـــرآن�أو�الســـنة،�كمـــا��eيوجـــد�تصـــريح�بـــذلك�عنـــد�الفقهـــاء�ا�تقـــدم9ن�أو�
ً
حكمـــه�صـــريحا

  .ا�تأخرين،��ن�اج�>ادات�الفقهاء�تكون�Cي�ظروف�ووقائع�عصورهم

  :ي�النظر�إ(ى�أمور�ث
ثةوCي�ثنايا�التفك9:�والنقاش�ع{ى�هذه�القضية�ينب�



 

 

إن�هـــذا�النظـــام�الـــديموقراطي�ا�عاصـــر��eيــــت
ءم�Cـــي�أسســـه�الفكريـــة�مـــع�التصــــورات��  :+ول 

  .السياسية�ل�س
م�بالكامل

  .إن�أحكام�الظروف�nختيارية�تختلف�عن�أحكام�الظروف�nضطرارية�  :الثاني

  .تحمل�أهو=>ماإذا�كانت�مفسدتان�و�eيمكن�التجنب�عن�أي�مz>ما�في�  :الثالث

�£>ــــذه�+مــــور�الــــث
ث�يتضــــح�أن�إدeء�الصــــوت�Cــــي�nنتخــــاب�يتضــــمن�مفســــدة،�
ً
اعتبــــارا

و¦ـــي�أن�ال¥:�ـــان�يقـــ¤ن�Cـــي�بعـــض�+حـــاي9ن�قـــوان9ن�تعـــارض�+حكـــام�الشـــرعية�وتخـــالف�مصـــالح�

ا�ســـــلم9ن�العامـــــة،�وCـــــي�الجانـــــب�الثـــــاني�يعت¥ـــــ:�حـــــق�التصـــــويت�Cـــــي�هـــــذا�النظـــــام�الـــــديموقراطي�

كب9:ة،�وبحسب�مدى�هذه�القوة�تتع9ن�مكانة�+مم�Cي�الحياة�nجتماعية�وتبقـى�ا�عاصر�قوة�

حقوقهــــا�مصــــونة،�فــــإذا�كــــان�ا�ســــلمون�Cــــي�ا�جــــالس�التشــــريعية�أو�يوجــــد�فS>ــــا�أعضــــاء�لعبــــت�

�Cــي�اختيــارهم،�فهــم�يحــافظون�ع{ــى�مصــالح�ا�ســلم9ن�العامــة�بــل�
ً
�مهمــا

ً
أصــوات�ا�ســلم9ن�دورا

إذا�انقطـــع�ا�ســـلمون�Cـــي�مثـــل�هـــذه�البلـــدان�عـــن�nنتخابـــات�ع{ـــى�حقـــوقهم�الدينيـــة�كـــذلك،�و 

�فـــ
�تبقـــى�لهـــم�أيـــة�أهميـــة�و�eوزن�ع{ـــى�ا�ســـتوى��قليمـــ[�والسيا�ـــ�[،�بـــل�ربمـــا�
ً
�كليـــا

ً
انقطاعـــا

  .يحرمون�من�حقوقهم�الدينية

  :فهنا�تأتي�أسئلة�تالية

�باeنت   -١ خابات،�معظم�دول�العالم�اليوم�¦ي�دول�ديموقراطية،�تتشكل�الحكومة�فS>ا

�فS>ا،� �+صوات �إدeء �والنساء �الرجال �من �بلغ �من �كل �يستحق �nنتخابات وCي

�أو�ا�جالس� �ال¥:�ان �يتشكل �حينما �ثم �كطالب9ن، �أنفسهم �يقدمون �فS>ا وا�رشحون

�الب
د،� �بدستور ̄ام �nل° �الحلف�ع{ى �أداء �ال¥:�ان �أعضاء �جميع �فيلزم التشريعية

قوان9ن��eتوافق�الشريعة��س
مية�بل�تعارضها،��ومن�الواضح�أن�ال¥:�ان�ربما�يشرع

  :فالسؤال�أنه

�وا�ساندة�   -أ �فS>ا �وال°:شيح �nنتخابات، �+صوات�Cي �البلدان�إدeء �هذه �Cي هل�يجوز

  nنتخابية��حد�ا�رشح9ن؟

�مصالح�ا�سلم9ن�العامة�والدينية�فهل�يصح�إيجاب�  - ب �أن�nنتخابات�تتعلق�£>ا وبما

�إ(ى�أهمي�>ا؟التصويت�ع{ى�ا
ً
  �سلم9ن�نظرا



 

 

�وا�سلم9ن�  -ج ��س
م �مخالفة �إ(ى �ع
نية �`>دف �السياسية �بعض�+حزاب �كانت إذا

�مقبولة� �بصفات �ذا`>م �Cي �يتصفون �بعض�مرشحS>ا �ولكن �nنتخابات �Cي وتشارك

،�فهل�يجوز�للمسلم9ن�إدeء�أصوا`>م�Cي�حقهم�
ً
ويكون�سلوكهم�مع�ا�سلم9ن�حسنا

م�الشخصية�وبقطع�النظر�عن�انتماءا`>م�السياسية�والحزبية،�وهل�بناًء�ع{ى�أحواله

  يجوز�للمسلم9ن�nنضمام�إ(ى�مثل�هذه�+حزاب�السياسية؟

�غ9:��س
مية�  -د �+حزاب�السياسية �nتفاقيات�مع �ا�سلم9ن�عقد �لصالح �يجوز هل

  لدى�nنتخابات�أو�nش°:اك�فS>ا�أو�مساند`>ا،�ما�حكم�الشرع�Cي�ذلك؟

�العدل�  -هـ �وإقامة ��نسانية �لنفع �الخ9:ات �ا�نكر�وفعل �عن ]yوالن� +مر�با�عروف

�ا�سلمة،� �ا�جتمع�كل�ذلك�فريضة�شرعية�ع{ى�+مة �Cي والنصفة�و+من�والس
م

�كما� �بطوائف�ا�جتمع�+خرى، �nستعانة �إ(ى �يحتاج �+هداف�ربما ولتحصيل�هذه

التعاون�مع�غ9:�ا�سلم9ن،�فهل�يجوز��داء�يمكن�Cي�بعض�+حاي9ن�أداء�تلك�+مور�ب

واجبات�ا�جتمع�ا�ش°:كة�وتعميم�ا�عروف�والنy[�عن�ا�نكرات�العمل�مع�مساعدة�

��داء� �غ9:هم �مع �ا�سلمون �فS>ا �يعمل �ومؤسسات �منظمات �وإنشاء غ9:�ا�سلم9ن

  +هداف�ا�ذكورة؟

Cي�ع
قا`>م�معهم�قضايا�عندما�يعيش�ا�سلمون�مع�غ9:هم�Cي�ا�جتمع�الواحد�تنشأ�  -٢

  :منوعة،�و£>ذا�الشأن�تأتي�أسئلة�تالية�بحاجة�إ(ى�الجواب

هل�يحسن�با�سلم9ن�التعايش�مع�غ9:�ا�سلم9ن�Cي�التجمع�السكاني�ا�ختلط�ليمكن�  -أ

لهم�نشر�+خ
ق��س
مية�بيz>م�أو�يحسن�£>م�إنشاء�تجمعات�سكنية�خاصة�عن�

  .ة�غ9:�ا�سلم9نغ9:هم�ح^�e�¹يتأثروا�بآثار�حضار 

يود�غ9:�ا�سلم9ن�Cي�مناسبات�أفراحهم�وأعيادهم�أن�يذبح�لهم�ا�سلمون�فهل�يجوز�  - ب

  �ي�مسلم�ذبح�الحيوان�Cي�أعياد�غ9:�ا�سلم9ن�أمام�+صنام�أو�بمعزل�عz>ا؟

�وتأتي�  -ج �والحزن، �الفرح �مناسبات �Cي �nش°:اك �ا�جتمع �Cي �التعايش �مقتضيات من

�يقع �ما �عند �للمسلم��ا�شكلة �فهل�يجوز �بيت�جار�أو�صديق�غ9:�مسلم، ا�وت�Cي



 

 

تشييع�جنازة�غ9:�ا�سلم؟�وهل�يجوز�القيام�لدى�ا�يت�غ9:�ا�سلم�عند�أداء�الرسوم�

  +خ9:ة؟

�و+شياء�  -د �الح
وى �بتقديم �ا�ختلفة �ومناسبا`>م �أعيادهم �Cي �غ9:�ا�سلم9ن يقوم

�تكون�ا�ت¥:كة�Cي�زعمهم�إ(ى�أصدقا«>م�ا�سلم9ن،�و  هذه�ا�ناسبات�تكون�دينية�كما

�
ً
غ9:�دينية�كذلك،�مثل�مناسبات�الزواج�ووeدة�الولد،�والهدايا�ال^[�يقدمو=>ا�أيضا

�للمسلم9ن�: تكون�بنوع9ن �فهل�يجوز �ونوع��eيكون�كذلك، �ع{ى�+صنام �يقدم نوع

  قبول�هذه�الهدايا�وأكلها؟

�بيz>م�يطلب�غ9:�ا�سل  -هـ �الع
قات�فيما �إ(ى
ً
م9ن�من�ا�هندس9ن�ا�سلم9ن�القيام�نظرا

بتصميم�ا�عابد�الهندوسية�وإنشاء�مبانS>ا،�فهل�يجوز�للمهندس9ن�والبنائي9ن�وكذلك�

  للعمال�و+جراء�من�ا�سلم9ن�العمل�Cي�التصميم�و�نشاء�للمعابد�الهندوسية؟

¥:عا`>م�Cي�الع
قات�ا�تبادلة�يقدم�غ9:�ا�سلم9ن�مساعدا`>م�Cي�ا�ساجد�ويقدمون�ت  -و

�للمدارس� �ا�الية �ا�ساعدات �يقدمون �وبعضهم �للمسلم9ن، �الدينية �ا�ناسبات Cي

�الدينية� �ومناسبا`>م �تعم9:�معابدهم �Cي �ا�سلم9ن �من �يطلبون �إ=>م �ثم الدينية،

�هذه� �مثل �قبول �للمسلم9ن �يجوز �فهل �فS>ا �ا�ساعدة �تقديم �ا�ختلفة وحف
`>م

م�تعاو=>م�Cي�ا�ناسبات�الهندوسية�وتعم9:�ا�ساعدات�من�غ9:�ا�سلم9ن�وكذلك�تقدي

  ا�عابد�الهندوسية؟

يوجد�Cي�هذه�+يام�اتجاه�متمثل�Cي�أن�يش°:ك�لبعض�+قوام�Cي�مناسبات�دينية�  -ز

�السياسي9ن� �الزعماء �من �عديد �فيش°:ك �فS>ا، �التعاون �وتقديم �¾خر، بعضهم

ا�سلم9ن،�كما�يعقد��وnجتماعي9ن�من�غ9:�ا�سلم9ن�Cي�مناسبات�إفطار�الصوم�مع

�كذلك�يرجون�من� �وهم �ا�سلم9ن، �أعياد �والت¥:يك�Cي غ9:�ا�سلم9ن�حف
ت�ال�>نئة

  :ا�سلم9ن�أن�يشاركو�Cي�حف
ت�أعياد�+قوام�+خرى 

  فهل�يجوز�للمسلم9ن�الحضور�وا�شاركة�Cي�مثل�هذه�ا�ناسبة؟  -أ

  هم؟وهل�يجوز�للمسلم9ن�`>نئة�غ9:�ا�سلم9ن�بمناسبات�أعياد  - ب



 

 

�محضة،�  -٣ �وسياسية �قومية �أمور �كأ=>ا �غ9:�ا�سلم9ن �ينظر�إلS>ا هناك�بعض�+مور

ولكن�+قليات�ا�سلمة�تنظر�إلS>ا�من�وجهة�ا�نظور�الدي¿[،�و£>ذا�الشأن�تأتي�أسئلة�

  :تالية

�لÀع
م�   -أ
ً
يوجد�Cي�معظم�الب
د�اليوم�رواج�التحية��ع
م�الب
د،�وذلك�يعت¥:�اح°:اما

  الحكم�الشرÁي�لذلك؟�فما�هو 

�الهند�  - ب �Cي �كما �ا�فاهيم�الشركية، تروج�Cي�بعض�الب
د�أناشيد�قومية�تشتمل�ع{ى

ال^[�تشتمل�ع{ى�معاني�عبادة�+رض،�فهل�يجوز�" وندي�ماترم"يطلب�إنشاد�أغنية�

  للمسلم9ن�إنشاد�مثل�هذه�+ناشيد؟

�ال  -ج �ب9ن�خصومات�سكان �بالفصل �تقوم �الب
د �Cي �ا�حاكم �قانون�إن �ع{ى �بناًء ب
د

�لحكم�الشرع،�
ً
الشهادة�والقوان9ن�+خرى�الرائجة�Cي�الب
د،�فربما�يأتي�الحكم�مضادا

Cي�مثل�هذه�الصورة�كيف�يكون�سلوك�ا�سلم9ن،�وإذا�جاء�الحكم�Cي�صالح�أحد�

؟
ً
  الخصم9ن�فهل�يجوز�للمسلم�nستفادة�من�الحكم�شرعا

أخرجت�للناس�تدعوهم�إ(ى�الخ9:،�وهذا�يقت�Â[��إن�+مة�ا�سلمة�¦ي�Cي�الواقع�أمة  -٤

̄مة�بأحكام��س
م�Cي�السراء�والضراء� أن�تكون�+مة�متصفة�بالفكر�الصحيح�ومل°

�الناس�ع
قة�ا�حبة�والوداد�و+خوة� �مع �جانب�آخر�تكون�ع
قا`>ا �وCي Cي�جانب،

  :والنصر،�وهنا�تأتي�أسئلة�تالية

ى�الدو(ي�Ãيجاد�الوحدة�الحضارية�والثقافية�ب9ن�تجري�ا�حاوeت�اليوم�ع{ى�ا�ستو   -أ

�بوتقة� �وnنصهار�Cي �nنضمام �هدف �تحقيق �أك¥:�Cي
ً
�عائقا �ويعت¥:�الدين الناس

الوحدة�الثقافية،�وÃزالة�هذا�العائق�حاول�الغرب�Cي�جانب�إبعاد�الدين�عن�الحياة�

�أثر� �إ=>اء �و�زيد �الضيقة، �العبادات �رسوم �حدود �Cي �وحصره �تبذل�العملية الدين

الجهود�لتعميم�الفكرة�القائلة�بأن�السبل�متفرقة�والغاية�واحدة�وأن�هذه�+ديان�

�ا�ثقف9ن� �بعض �وبدأ �واحدة، �غاية �إ(ى �ا�ؤدية �ا�تفرقة �السبل �بمثابة �¦ي إنما

  ا�سلم9ن�يتأثرون�£>ذه�الفكرة،�فما�حكم�هذه�الفكرة�من�ا�نظور��س
مي؟



 

 

بعض�فرق�الناس�ع{ى�البعض�¾خر،�وCي�الهند�كذلك��Cي�بعض�بلدان�العالم�تظلم  - ب

� �تسم¹ �فرقة �الهندوسية�" ا�نبوذين"توجد �الطبقة �وجور �ظلم �قرون �منذ تواجه

�
ً
�سياسيا �التخلف �هاوية �Cي �ا�نبوذين �Ãبقاء �مدروسة �محاوeت �وتجري ا�تعالية،

�والنس �+بيض �النسل �ب9ن �تمي9¯�عنصري �يوجد �وهكذا ،
ً
�واجتماعيا

ً
ل�واقتصاديا

+سود�Cي�بعض�البلدان،�Cي�مثل�هذه�الظروف�كيف�تكون�سلوكيات�ا�سلم9ن�تجاه�

>م� الطبقات�ا�ضطهدة؟�هل�يجب�ع{ى�ا�سلم9ن�من�الوجهة�البشرية�عو=>م�ونص̀ر

كفريضة�دينية؟�أو�هم�غ9:�مسئول9ن�عن�ذلك��=>م��eيتمتعون�بالسلطة�الحكومية�

  Cي�هذه�البلدان؟

خلق�تحتل�أهمية�كب9:ة�Cي��س
م،�وقد�أكد�علS>ا�القرآن�من�الواضح�أن�خدمة�ال  -ج

والسنة�بأساليب�مختلفة،�ولكن�هناك�حقيقة�أخرى،�و¦ي�أن�ع
قة�ا�سلم9ن�مع�

�مع� �ا�سلم9ن �ع
قة �أما �فقط، ��نسانية �+خوة �ع
قة �¦ي �+خرى �+ديان أهل

+خوة��س
مية��ع
قة�+خوة��نسانية،�وع
قة: ا�سلم9ن�فy[�ع
قة�ذات�جهت9ن

�ا�سلمون�مؤسسة�لخدمة�الخلق�مثل�ا�ستشفيات�وغ9:ها،� �أنشأ �فإذا و�يمانية،

�هل�+فضل�إبقاء� �غ9:�ا�سلم9ن�مz>ا، �بشأن�استفادة �أن�يفعلوا �لهم �ينب�ي فماذا

هذه�ا�ؤسسات�Cي�خدمة�ا�سلم9ن�فقط؟�أو�فتح�باب�nستفادة�لجميع��نسانية�

  بغض�النظر�عن�الدين؟

�ا�عدية�  -د �وانتشار�+مراض �والفيضان �الزلزال �مثل �السماوية �الكوارث �تقع عندما

فيتأثر�بذلك�جميع�أناس�ا�جتمع،�ويحتاجون�إ(ى�العون�والدعم،�ومن�سوء�الحظ�

̄�والفرق�ع{ى�أساس�الدين� أنه�يوجد�Cي�الهند�بعض�الطوائف�ا�تطرفة�تقوم�بالتمي9

،
ً
وكث9:�من�منظمات�ا�سلم9ن�تقوم�Cي�مثل�هذه��Cي�مثل�هذه�ا�ناسبات�+ليمة�أيضا

�هذه� �Cي �يفعلوا �أن �للمسلم9ن �ينب�ي �فماذا �والتعاون، ��سعاف �بعملية +حوال

  .+حوال�مع�غ9:هم

*  *  *  
  



 

 

  

  'رهاب�ــــ�ا�وقف�'س�مي
  

�س
م�دين�+من�والسلم،�ودين�الصلح�والس
م،�إنه�اهتم�بشرف�الحياة��نسـانية�

 
ً
،�وإذا�كانــــت�هنــــاك��اهتمامــــا

ً
�ح^ــــ�¹اعت¥ــــ:�أن�مــــن�قتــــل�نفســــا�فكأنمــــا�قتــــل�النــــاس�جميعــــا

ً
زائــــدا

أقليــة�غ9ــ:�مســلمة�تعــيش�Cــي�بلــد�مســلم�فيــوفر�لهــا��ســ
م�كامــل�الرعايــة�والصــيانة�Cــي�الــنفس�

وا�ال�والعرض�والكرامة،�كما�أنه�منحها�حرية�تامة�eتباع�ديان�>ا�فيمـا�يخـص�شـؤون�حيا`>ـا�

�ل�نسـان�أن�يتعـدى�حـد�إنه�لم�يك. الخاصة
ً
تف�بالنy[�عن�الظلم�والتعدي�بل�قـد�كـره�أيضـا

�ع{ـى�الظلـم،�ووضـع�مبـادئ�وقواعـد�عادلـة�
ً
العدل�تجاه�الطرف�الثاني،�ح^�¹ولو�كـان�ذلـك�ردا

  .ومثقفة�للثأر

�مـن�هــدف�بـث�الدعايــة�ضـد��سـ
م�Cــي�أغلـب�+حيــان،�
ً
ولكـن�بسـوء�الحــظ،�وانط
قـا

حيـــان�قـــد�تـــم�ربـــط��ســـ
م�وا�ســـلم9ن�اليـــوم�ع{ـــى�الصـــعيد�وبســـبب�ســـوء�الفهـــم�Cـــي�بعـــض�+ 

�جعــل�فئــة�مــن�النــاس�تعت¥ــ:�
ً
،�وقــد�تــم�تكريــر�هــذا�الكــذب�تكريــرا

ً
�و£>تانــا

ً
العــالم[�باÃرهــاب�زورا

-�ســــ
م�و�رهــــاب�م°ــــ:ادف9ن،�و¦ــــي�ظــــروف�تتطلــــب�مــــن�العلمــــاء�والفقهــــاء�وأصــــحاب��فتــــاء�

رهــاب،�ويقومــوا�ببلــورة�توجS>ــات��ســ
م�أن�يشــرحوا�موقــف��ســ
م�مــن�� �-كمســؤولية�لهــم

Cــــي�+مــــن�والصــــلح�والعــــدل�والتســــامح�الــــدي¿[�وإســــداء�ا�عــــروف�ل�خــــوان�غ9ــــ:�ا�ســــلم9ن،�لكــــي�

  .تتج{ى�للناس�صورة��س
م�الحقيقية�الصادقة

  :Cي�ضوء�هذه�الخلفية�تأتي�أسئلة�تالية

  ما�هو�تعريف��رهاب�وحقيقته�من�وجهة�النظر��س
مية؟   -١

مــــن�الواقــــع�أن�الحكومــــات�Cــــي�بعــــض�+حيــــان��eتعامــــل�مــــع�جميــــع�الفئــــات�ال^ــــ[�تعــــيش�Cــــي�   - ٢

�
ً
بلـــــدا=>ا�معاملـــــة�العـــــدل�وا�ســـــاواة،�بـــــل�قـــــد�يـــــتم�هنـــــاك�ت¥:يـــــر�الظلـــــم�الـــــذي�يمـــــارس�سياســـــيا

�بحـــق�بعـــض�الفئـــات،�وإ(ـــى�أبعـــد�مـــن�ذلـــك�قـــد�يـــتم�التقصـــ9:�ا�تعمـــد�Cـــي�صـــيانة�
ً
واقتصـــاديا

تم�ع{ــى�الصــعيد�الرســم[�اتخــاذ�تــداب9:�تــؤدي�إ(ــى�إصــابة�تلــك�الفئــة�أرواحهــا�وممتلكا`>ــا،�أو�يــ

با�ضــرار�Cــي�+رواح�وا�متلكــات،�والســؤال�أنــه�هــل�يصــدق��رهــاب�ع{ــى�مثــل�هــذه�ا�واقــف�

  للحكومات؟الظا�ة�وغ9:�العادلة�



 

 

إذا�تم�ت¥:ير�الظلم�بحق�مجموعة�أو�فئة�فهل�nحتجاج�أو�إبداء�رد�الفعـل�عليـه�جـائز�   -٣

اجب؟�وهناك�أمر�آخـر�ينب�ـي�أن�يراÁـى�مـع�تسـليط�الضـوء�ع{ـى�هـذا�السـؤال�وهـو�أم�و 

  هل�يندرج�قيام�ا�ظلوم�ضد�الظلم�تحت��رهاب؟: أنه

إذا�كــــان�الظلــــم�وnضــــطهاد�مــــن�فئــــة،�وقــــام�بــــه�بعــــض�أفــــراد�تلــــك�الفئــــة،�فهــــل�يجــــوز�   -٤

  ملية�الظلم؟للمظلوم9ن�أن�يثأروا�من�أبرياء�الفئة�الظا�ة�الذين�لم�يتورطوا�Cي�ع

إ(ـــى�أي�مـــدى�تمــــنح�الحريـــة�لغ9ـــ:�ا�ســــلم9ن�ا�ـــواطن9ن�Cـــي�البلــــدان�ا�ســـلمة�Cـــي�شــــؤو=>م�   -٥

  الدينية�من�العقيدة�والعبادة�و+حوال�الشخصية�وما�إ(ى�ذلك�من�الحقوق؟

�eينبـــع��رهـــاب�Cـــي�موضـــع�إ�eولـــه�دوافـــع�وأســـباب�مثـــل�أن�يوجـــد�الظلـــم�السيا�ـــ�[�أو�   -٦

>ا�ع{ـــــــى�الدولـــــــة�وإمكانيا`>ـــــــا��nقتصـــــــادي�بحـــــــق�فئـــــــة، أو�رغبـــــــة�فئـــــــة�Cـــــــي�فـــــــرض�ســـــــيط̀ر

  nقتصادية�بالقوة�والطاقة،�ما�¦ي�توجS>ات��س
م�بصدد�معالجة�هذه�+سباب؟

إذا�حصـــل�nعتـــداء�ع{ـــى�مجموعـــة�أو�فـــرد�Cـــي�الـــنفس�أو�ا�ـــال�أو�العـــرض�والكرامـــة�فمـــا�¦ـــي�   - ٧

الطاقــة�واحــب�أم�مبــاح�أم�منــدوب؟�الصــفة�الشــرعية�للــدفاع�مــن�قبلهــا؟�هــل�الــدفاع�جهــد�

�فما�¦ي�حدود�حق�الدفاع؟
ً
  وأيضا

*  *  *  



 

 

  

  إنشاء�الوقف�لحل�مشك�ت�ا�جتمع�ا�همة
  

�و¦ي� �و¾خرة، �الدنيا �وتعاليمه�تضمن�ل�نسان�سعادته�Cي إن��س
م�دين�الفطرة

�وا�عام
ت�ويؤدي� �+خ
ق �إ(ى �والعبادة �العقيدة �من �أبواب�الحياة �لجميع ̄ام�شاملة nل°

�الدين�إ(ى�ف
ح�Cي�¾خرة�ويبث�السعادة�و+من�والس
مة�Cي�مجاeت�الحياة� بتعاليم�هذا

�أحد�أن�تعاليم��س
م�بشأن�nقتصاد�ويغطي�تأتي�بغاية�من� �وليس�بخاف�ع{ى الدنيا،

�من� �طبقة �كل �احتياجات �وتغطية �nقتصادي �التوازن �يحقق �بحيث �والشمولية nحتواء

  .نيةطبقات��نسا

�ع{ى� �£>ا ̄ام �وnل° �الضعيفة، �الطبقات �مستوى �لرفع �واضحة �بتعاليم �جاء ��س
م إن

ا�ستوى�الفردي�والجماÁي�يقوي�الطبقات�البائسة،�ويؤهلهم�للقيام�ع{ى�أقدامهم�ويرفع�مستواهم�

  .nقتصادي�والعلم[�والفكري 

أهميته�Cي�الكتاب�إن�الوقف�Cي�نظام��س
م�ا�ا(ي�يأتي�ع{ى�مرتبة�عظيمة،�ووردت�

والسنة،�واعت¥:�صدقة�جارية،�ولم�يزل�لÀوقاف�Cي�تاريخ��س
م�الطويل�دور�مرموق�Cي�تحقيق�

احتياجات�الفقراء�وا�ساك9ن�واستق
لهم�Cي�معيش�>م�وتزويد�ا�سلم9ن�بالعلوم�والفنون�ودعم�

ئون�+وقاف�كب9:ها�البائس9ن�وتكفل�أصحاب�العلم�والدين،�ولم�يزل�+ثرياء�من�ا�سلم9ن�ينش

��ختلف�+هداف�الدينية�والعلمية�وnجتماعية�والرفاهية�ولعبت�هذه�+وقاف�ما� وصغ9:ها

  .تلعبه�¾ن�وزارات�التعليم�والصحة�من�دور�ونشاط�كب9:ين

� �بجانب�الحفاظ�ع{ى�+وقاف�Cي �أوقاف�جديدة �إنشاء �إ(ى �الضرورة �تحتم هذه�¾ونة

�لسنة�الوقف�القديمة،�وحث�ا�سلم9ن�ع{ى� �ا�همة�إحياًء الذي�فيه�فوائد�كث9:ة�(القيام�£>ذه

�العصر�مجاeت�عدة�ع{ى�ا�ستوى��قليم[�) للمسلم9ن�ول�نسانية�جمعاء وقد�ظهرت�Cي�هذا

  .والدو(ي�تحتاج�إ(ى�إنشاء�الوقف�لها�بإدارة�محكمة

�من�هذه�الفكرة�نقدم�Cي�التا(ي�بعض�الجوانب�لدراس�>ا�وتقديم�ا
ً
ق°:احات�وانط
قا

مناسبة�بشأ=>ا�ليمكن�اتخاذ�قرارات�مناسبة�تعرض�ع{ى�الدورة�الرابعة�عشرة��جمع�الفقه�

  .�س
مي�الهند



 

 

  :الوقف�لÀرامل�وا�طلقات�-١

�بائسة� �حالة �Cي �يعشن �ال
تي �وا�طلقات، �+رامل �العصر�مشكلة �قضايا �أهم من

،�وCي�غياب�سيادة�نظام�النفقة��س
مي
ً
Cي�ا�جتمع،��eيقوم�+قارب��وضعيفة�اقتصاديا

وذوي�القربى�ممن�تجب�علS>م�نفق�>ن�بأداء�واجÍ>م�Cي�تكفل�ا�طلقات�و+رامل،�+مر�الذي�

يؤدي�إ(ى�أن�ا�طلقات�و+رامل�من�البيوتات�الفق9:ة�بل�من�البيوتات�الغنية�كذلك�يقعن�

�للمستقبل�
ً
��حوالهن�السيئة�وتغريرا

ً
e
الزاهر�يدفعن�إ(ى�طريق�Cي�بؤس�اقتصادي،�واستغ

�تشويه� �Cي �وتستخدمهن �وتخطفهن �حركات�تحرير�ا�رأة �تأتي �بعض�+حاي9ن �وCي الدعارة،

�+حوال� �مثل�هذه �أو�ليس�من�ا�ناسب�Cي �وا�حاكم، �الصحافة �Cي �تعاليم��س
م صورة

إنشاء�أوقاف�Cي�مختلف�ا�دن�وا�ناطق�بخصوص�تكفل�هذه�+رامل�وا�طلقات�البائسة�

  .فق9:ة�وتحمS>ن�من�الوقوع�Cي�شبكة�الدعارةال

  

  :الوقف�لDهداف�التعليمية�-٢

�من�غ9:�ا�سلم9ن،�وبسبب�الجهالة�و+مية�
ً
نسبة�التعليم�Cي�ا�سلم9ن�أكÏ:�انحطاطا

�Cي� �التعليم �أن �الرأي�العام �ويقول �ا�جتمع، �السيئات�Cي �من �أنواع �ا�سلمون�فريسة يقع

� �من
ً
�جدا �نسبته �تقل �ا�سلم9ن�ا�سلم9ن �Cي �التعليم �مستوى �يوجد �كما �¾خرين، تعليم

�التعليم� �مجال �وCي �الدي¿[ �التعليم �من �ا�سلم9ن �أبنائنا �كث9:�من �يحرم ،
ً
�جدا منخفضا

،�Cي�ح9ن�الكفاءات�الذهنية�وا�ؤه
ت�العلمية�والفكرية�
ً
العصري�ينخفض�مستواهم�كث9:ا

��eتقل�من�أبناء�وشبا ب�الشعوب�+خرى،�ولكن�سوء�حال�>م�ال^[�أكرم�هللا�ا�سلم9ن�£>ا

�Cي� �وnكتشافات �nخ°:اعات �Cي �دورهم �أداء �فرصة �+ذكياء ��بنائنا �يدع e� nقتصادية

�أوقاف��غراض� �لو�كانت�لنا �وآخر�أنه
ً
�الحال�نشعر�حينا �مثل�هذه �Cي مختلف�ا�جاeت،

ل°¯ود�بالتعليم�لسوء�تعليمية�وكانت�لها�إدارة�محكمة�وعالية�لم�يحرم�أحد�من�أبنائنا�من�ا

حالته�nقتصادية،�ولوجد�أذكياء�أبنائنا�من�الوسائل�و+دوات�ما�يستطيعون�به�التفوق�

�إ(ى�هذه�الحاجة�نرجو�منكم�تقديم�اق°:احاتكم�
ً
ع{ى�¾خرين�Cي�عصر�التنافس�هذا،�ونظرا

  .القيمة�بشأن�أهمية�الوقف�للتعليم�وصوره�ا�ختلفة



 

 

٣ -�FGHللمر�الوقف:  

�ال �هذا �وأصبح�Cي �نفقات�الع
ج، �أداء عصر�يذهب�قسط�صالح�من�الدخل�الفردي�Cي

،�وأصبح�يصعب�ع{ى�+ثرياء�أيضا�سداد�نفقات�الع
ج،�وبا�خص�تأتي�
ً
�فيوما

ً
الع
ج�يغ{ى�يوما

،��eيستطيع�أفراد�ا�جتمع�من�الطبقة�
ً
نفقات�+مراض�الخط9:ة�مثل�السرطان�و+يدز�باهظة�جدا

مصاريفها،�وأصبح�يزداد�عدد�للمر�¹�Ñالذين��eيستطيعون�تغطية�نفقات��ا�توسطة�تحمل�أعباء

�وCي� �ومن�أهم�تعاليمه�خدمة��نسانية�وتوف9:�الراحة�لها، �وإن��س
م�دين�الرحمة، ع
جهم،

�اليوم،�
ً
عصور�ا�لوك�ا�سلم9ن�كانت�أوقاف��غراض�ع
جية،�ولكن�مثل�هذه�+وقاف�قليلة�جدا

إنشاء�أوقاف�للمر�¹�Ñالذين��eيستطيعون�تحمل�نفقات�أمراضهم�ا�ردية��فتمس�الحاجة�¾ن�إ(ى

�لهذه�+وقاف�تقام�ا�ستشفيات�وا�راكز�الطبية�وغ9:ها،�حيث�يتم�فS>ا�
ً
مثل�السرطان�وغ9:ه،�وتبعا

��غراض�طبية� �الوقف �إنشاء �بشأن �القيمة �اق°:احاتكم �ف¤:جو�تقديم ،¹�Ñا�ر� �لهؤeء الع
ج

>ا�بإح   .كام،�وذلك�Cي�ضوء�الكتاب�والسنة�والفقه��س
ميوصحية�وإدا̀ر

  

  :الوقف�للدفاع�عن�الدين�-٤

وهناك�أغراض�مختلفة�لم�تذكر�مثل�الدعوة�والتبليغ�والصحافة�و�ع
م�والدفاع�

�+هداف� �ع{ى �الضوء �إلقاء �فÒ:9ى �لها، �+وقاف �إنشاء �إ(ى �الحاجة �تمس �الدين، عن

لها�Cي�ضوء�مقتضيات�العصر،�وع{ى�الطرق�و+ساليب�وا�قاصد�ال^[�ينب�ي�إنشاء�+وقاف�

ال^[�ينب�ي�اتخاذها�لجعل�+وقاف�مفيدة�ومثمرة،�وتقديم�آرائكم�وتحقيقاتكم�القيمة�£>ذا�

  .الشأن

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

� �فقهية�ساخنة�) الهند(شهدت�مدينة�حيدر�آباد ��ناقشة�قضايا ]yقة�مؤتمر�فق
انط

مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ندوته�الفقهية�الرابعة�عشرة�ع{ى�الساحة�الدولية�حيث�عقد�

�الف°:ة �Cي �ا�دينة �نفس ��٣- ١: Cي �+و(ى �١٤٢٥جمادى �ا�وافق م،�٢٠٠٤يونيو��٢٢-٢٠هـ

  :ونوقشت�فS>ا�ا�واضيع�+ربعة�¾تية�الذكر

  .ع�قات�ا�سلم�ن�مع�غ��هم�داخل�دولة�غ���إس�مية  *

  .'س�م�والس�م�العا�ي  *

  .ة�الجي�ت�ن�وانق�ب�ماهية�0شياءماد  *

  .إنشاء�أوقاف�جديدة  *

�والقضاة�وأصحاب��فتاء،�   �أكÏ:�من�مائت9ن�من�العلماء �الندوة وقد�شارك�Cي�هذه

�الكويت� �من�دولة �أيام �دامت�ث
ثة �ال^[ �فقد�حضر�الندوة �الهند، �علماء �جانب�أبرز وإ(ى

� �الشيخ �سماحة �هللا�ا�ذكالحبيبة �عبد �خالد �العليا�الدكتور �nستشارية �رئيس�اللجنة ور

�محمد� �الشيخ�الدكتور �وسماحة �الشريعة��س
مية، �استكمال�تطبيق�أحكام للعمل�ع{ى

� �لÀوقاف، �العامة �لÀمانة �العام �الغفار�الشريف�+م9ن �بدر�الحسن�عبد �الشيخ وفضيلة

Cي�أوراقهم�القاسم[�ممثل�وزارة�+وقاف�بدولة�الكويت،�وتناول�الضيوف�العلماء�بالبحث�

ا�وضوعات�الفقهية�ا�طروحة�مع�مشاركة�فّعالة�Cي�ا�ناقشات�ال^[�دارت�Cي�الندوة،�وقد�

شارك�Cي�الندوة�من�ا�ملكة�العربية�السعودية�سماحة�الشيخ�الدكتور�مسفر�بن�ع{ي�بن�

�للب°:ول� �ا�لك�فهد �بجامعة �الدين �أصول �بكلية ��س
مي �الفقه �أستاذ �القحطاني محمد

  .الشيخ�عبد�القادر�العارCي) إيران(ومن�زاهدان��-بالظهران�وا�عادن

  .ونقدم�Cي�السطور�¾تية�قرارات�الندوة�حول�هذه�ا�واضيع
  

  ع�قات�ا�سلم�ن�مع�غ��هم�داخل�دولة�غ���إ�س�مية
  

رت�الندوة�YZذا�الخصوص�ما�يTي   :قرَّ

 
ً
�الظروف�الدولية�   :أو[ �ظل �Cي �إ�eأنه �خاص�به، �للحكم �نظام �له إن��س
م



 

 

�أنظمة� �ب9ن �ا�ألوف�هو�+فضل �بمعناه �الديمقراطي �النظام �فإن الراهنة

�يجوز� �فإنه �هنا �ومن �ا�سلمة، �لÀقليات �بالنسبة �خاصة �+خرى الحكم

� �ا�سلمون �يشارك �أن
ً
��-شرعا �الديمقراطي �النظام �ظل �العمل��-Cي Cي

�+صوات�ويقودوا�nنتخ �بإدeء �ل
نتخاب�ويقوموا �أنفسهم �ويرشحوا ابي،

  .الحملة�nنتخابية�لصالح�مرشح�من�ا�رشح9ن

 
ً
�ا�سلمون�   :ثانيا �يستخدم �أن �وغ9:ها �الدينية �ا�سلمة �+مة �مصالح تستدÁي

 
ً

�كام

ً
  .حقهم�ا�شروع�Cي�التصويت�استخداما

 
ً
�أحز    :ثالثا �إ(ى �nنضمام �للمسلم9ن �يجوز eعدا«>ا�� �من �اتخذت �سياسية اب

�من� ��رشح �التصويت �لهم �يجوز e� �كما �لها،
ً
�هدفا �وا�سلم9ن ل�س
م

��–مرشÔي�مثل�ذلك�الحزب�ولو�عرف�
ً
  .بحسن�العادة�والسلوك�-شخصيا

 
ً
�مبادىء�   :رابعا �تتب¿¹ �ال^[ �+حزاب�السياسية �مع �اتفاقيات�انتخابية �عقد يجوز

  .علمانية�وديمقراطية

 
ً
التعاون�مع�غ9:�ا�سلم9ن�وا�شاركة�معهم�Cي�إنشاء�منظمات�إذا�أريد�يجوز�   :خامسا

�تعزيز�+من� �خ
لها �من �وقصد �والبشرية، �وخ9:�للوطن �نفع �فيه �ما £>ا

  .والس
م�والعدل�Cي�ا�جتمعات

 
ً
ينب�ي�للمسلم9ن�السكن�Cي�أحياء�ومناطق�حيث�يمكن�لهم�الحفاظ�ع{ى�   :سادسا

�ع{ى�صيانة�تلك��هوي�>م�الدينية،�مع�اتخاذ�أنظمة
ً
تعليم�وتربية�تكون�عونا

  .الهوية��س
مية�والثقافية

 
ً
هناك�حقوق�للجار�غ9:�ا�سلم�يقّرها��س
م،��جل�ذلك�فإن�ا�سلم�يزور�   :سابعا

  .جاره�غ9:�ا�سلم�لعيادته�إذا�مرض�وتعزية�ذويه�إذا�مات

 
ً
أرض�الهند��تضم�كلمات�شرك،�وتقدس" فانداي�ماترام"ثمة�أناشيد�مثل�  :ثامنا

�عليه� �ويجب �£>ا، �يتغ¿¹ �أن �ا�سلم �ع{ى �حرام �فلذلك �¾لهة، تقديس

  .اجتناب�ذلك

 
ً
إذا�صدرت�لصالح�مسلم�أقضية�ع{ى�أسس�شهادات�وقوان9ن�غ9:�إس
مية�  :تاسعا



 

 

و�جل�ذلك�فإن�هذه�.. فإنه��eيجوز�له�nستفادة�من�مثل�تلك�+قضية

�د �إ(ى �قضاياهم �رفع �ا�سلم9ن �تناشد �والعمل�الندوة ��س
مي �القضاء ور

�لÀقضية�الصادرة�مz>ا،�وذلك��ن�هناك�قضايا��eيجوز�أن�يبت�فS>ا�
ً
طبقا

  .إ�eقاٍض�مسلم

 
ً
ص{ى�فكرة�وحدة�+ديان�فكرة�باطلة��eيتبناها��eالقرآن�و�eسنة�نبينا�محمد�  :عاشرا

�وسلم، �محو�الهوية��س
مية،��هللا�عليه �من�ورا«>ا �يقصد �مؤامرة �¦ي وإنما

  .وتضليل�عامة�ا�سلم9ن،�وع{ى�ا�سلم9ن�أن�يبتعدوا�عن�مثل�هذه�الف°ن

�ع{ى�   :حادي�عشر �يجب ��جله �+مر�الذي �البشرية، �تدعو�eح°:ام ��س
مية التعاليم

إذا��ا�سلم�أن�يتعاطف�مع�أخيه�غ9:�ا�سلم�ويسانده�Cي�حدود�ا�ستطاع

 
ً
�ومضطهدا

ً
  .وجده�مظلوما

�–مثل�ا�ستشفيات��–من�الضروري�أن�تفتح�أبواب�ا�ؤسسات�الخ9:ية�   :ثاني�عشر

�إليه� �تدعو �ما �ذلك �فإن �ا�سلم9ن، �لغ9: �ا�سلمون، �يدير�شؤو=>ا ال^[

التعاليم��س
مية�ومعاني�التعاون�ع{ى�+سس��نسانية�مع�مراعاة�عدم�

  .:�ا�سلم9نإنفاق�أموال�الزكاة�ع{ى�غ9

�الخ9:ية�    :ثالث�عشر �ا�نظمات �من
ً
�مطلوبا �يكون �فإنه ��س
مية �التعاليم وبحسب

�س
مية�أن�تحسن�معامل�>ا�مع�غ9:�ا�سلم9ن�وتمد�إلS>م�يد�العون�حال�

  .حدوث�الكوارث�الطبيعية

*  *  *  

  'س�م�والس�م�العا�ي
  

رت�الندوة�YZذا�الخصوص�ما�يTي   :قرَّ

 
ً
�أو�مجموعة�من�+فراد�لحالة�خوف�كل�   :أو[

ً
عمل�من�أعمال�العنف�يعّرِض�فردا

�وكرامته� �ووطنه �ودينه �وعقيدته �وماله �أو�يعّرِض�نفسه �شرÁي، ر �م¥ّ:ِ بدون

  .للخطر�هو�عمل�إرهابي�سواء�قام�به�شخص�أو�جماعة�أو�حكومة



 

 

 
ً
�الحقو    :ثانيا �من �أو�جماعة �فرد �حرمان �إ(ى �يؤدي �بإجراء �أو�دولة �حكومة ق�قيام

  .القانونية�أو�يسبب�إلحاق�ضرر�بالفرد�أو�الجماعة،�هو�عمل�من�أعمال��رهاب

 
ً
  .من�حق�ا�ظلوم�أن�يرفع�صوته�بقوة�وبشكل�مؤثر�ضد�الظلم  ) أ�(   :ثالثا

   ) ب(       
ً
  .دفاع�ا�ظلوم�عن�نفسه�وعن�عرضه�وماله�ووطنه��eيكون�إرهابا

 
ً
  .رياء�الذين�ينتمون�إ(ى�الطائفة�الظا�ة�eيجوز�أخذ�الثأر�ع{ى�ظلم�من�+ب   :رابعا

 
ً
�والعدالة�  :خامسا ��نصاف �تحقيق �طريق �عن ��رهاب �ظاهرة �معالجة ينب�ي

nجتماعية�ب9ن�سائر�الناس،�وتأم9ن�اح°:ام�حقوق��نسان�وصيانة�النفس�

�للجميع� �بالنسبة �وكرامة �بشرف �للعيش �فرص �وإتاحة �و+عراض و+موال

̄�عر×ي�أو    .قب{ي�أو�دي¿[�أو�لغوي �وبدون�أي�تمي9

 
ً
�   :سادسا �الحق �الحق-للمرء �حال��-كل �ووطنه �وعرضه �وماله �نفسه �عن �يدافع أن

  .تعرضه�لخطر

*  *  *  

  مادة�الجي�ت�ن
  

رت�الندوة�YZذا�الخصوص�ما�يTي   :قرَّ

 
ً
يتم�صنعه�بإجراء�تغ9:ات�.. مادة�كيمياوية�عضوية،�ونوع�من�ال¥:وت9ن" الجي
ت9ن"  :أو[

� �Cي �" بروت9ن"كيمياوية �ويدÁى �الحيوانات، �وعظام �جلود �Cي " كوeج9ن"يوجد

(Collagen)  ..�،ج9نeالكو� �عن
ً
�تماما �يختلف �الكيمياوية �وتركيبته �طبيعته �Cي إنه

� ��-ويصبح �الكيمياوي �ا�رور�بالعمل �مادة��-بعد �ال¥:وتينات، �من
ً
�خاصا

ً
نوعا

�وطعمها� �ورائح�>ا �لو=>ا �Cي �الكوeج9ن �عن
ً
�تماما �مختلفة �تكون �هذه الجي
ت9ن

  .وخصوصيا`>ا

 
ً
��    :ثانيا �الشريعة �حرمته �أن�ما �التحريم�معلوم �حكم �عz>ا �يرفع �من�+شياء، س
مية

� �وماهي�>ا �تغ9:�طبيع�>ا �حال �.. السابق �خصائص�ال�ß[ء ��- ذلك��ن ��à[ء �- أي

ولقد�اطلع�ا�جمع�ع{ى�نتائج�.. +ساسية�¦ي�ال^[�تكون�طبيعة�وماهية�ذلك�ال�ß[ء



 

 

�الجي
ت9ن�تخلو�من�أية� �أن�مادة �ت¥:هن�ع{ى �وأ=>ا أبحاث�أصحاب�nختصاص،

طبيعية�من�خصائص�الحيوانات�ال^[�تستخرج�من�جلودها�وعظامها��خصوصية

� �.. تلك�ا�ادة �بالكوeج9ن �لها ��eع
قة �كيمياوية �مادة �إ(ى �تتحول ولهذه�.. وإنما

�: +سباب�يقال
ً
إ�eأنه�بالنظر�إ(ى�خ
ف�Cي�.. إنه�يجوز�استعمال�الجي
ت9ن�شرعا

أحد�ا�شارك9ن�Cي��-القاسم[��آراء�nختصاصي9ن�والخ¥:اء�يرى�الشيخ�بدر�الحسن

أنه�من�+فضل�أن��eتستعمل�هذه�ا�ادة�إذا�كانت�مستخرجة�من�جلود��- الندوة�

  .وعظام�الحيوانات�ال^[�يحرم�أكل�لحومها

 
ً
Cي��- بالنظر�إ(ى�nخت
ف�ب9ن�الفقهاء�وإ(ى�أن�ا�أكوeت�من�+شياء�وا�واد�تتطلب�  :ثالثا

�أ�- nعتبارات�الشرعية�
ً
�تناشد�الصناع�ا�سلم9ن�تدقيقا �فإن�الندوة شد�وأعمق،

  .صنع�مادة�الجي
ت9ن�من�جلود�وعظام�الحيوانات�ال^[�أحل�هللا�لحومها

*  *  *  

  الكحول 
  

رت�الندوة�YZذا�الخصوص�ما�يTي   :قرَّ

 
ً
ا�ستخرجة�" الكاربو�هايدريت"الكحول�مادة�كيمياوية�تصنع�من�السكر�ومن�مادة�  :أو[

� �والحبوب �الفواكه �من �فقط�.. الغذائية �مz>ا �واحد �نوع �يكون �عدة �أنواع ولها

 
ً
  .مسكرا

 
ً
هناك�أدوية�وعقاق9:�تستعمل�فS>ا�مادة�الكحول�ال^[��eتتغ9:�طبيع�>ا�ح^�¹بمزجها�  :ثانيا

� �Cي�.. بالدواء �للمحظورات �إباحة �من ��س
مية �الشريعة �أقرته �بما
ً

�عم إ�eأنه

تناول�العقاق9:�ال^[��-عند�nضطرار��-حاeت�استثنائية�كحالة�ا�رض،�فإنه�يجوز�

  .تتضمن�مادة�كحولية

 
ً
�  :ثالثا ��eتكون �العطور �Cي �ا�ستخدمة �الكحولية �- ا�ادة �الخ¥:اء �يقول مسكرة،��- كما

  .وعليه،�فإ=>ا�ليست�من�ا�واد�النجسة�وغ9:�الطاهرة

*  *  *  



 

 

  

  0وقاف
  

�استخدم�لتحقيق�  
ً

�أهمية�كب9:ة�Cي�تاريخ��س
م،�وإنه�فع إن�الوقف�مؤسسة�لها

�إ(ى�ذلك�فإن�الندوة�.. إنجازات�عظيمة�Cي�مجاeت�الحضارة�وا�دنية�والرفاهية�العامة�
ً
نظرا

  :اتخذت�القرارات�dتية�الذكر

 
ً
نت�أم�حكومية�كا–بذل�مساع�حثيثة�لتخليص�العقارات�ا�وقوفة�من�الجهات�  :أو[

��-غ9:�حكومية �غ9:�مشروعة �بطرق �احتل�>ا �تلك�.. ال^[ �توسيع �ع{ى والعمل

  .العقارات�واستثمار�عوائدها�مع�مراعاة�+حكام�الدينية

 
ً
�وا�طلقات�  :ثانيا �+رامل �من �ا�حتاج9ن �Ãعانة �واستخدامها �جديدة �أوقاف إقامة

¹�Ñو+يتام�وا�ر.  

 
ً
  .الفقراء�من�الط
ب�وتوزيع�ا�نح�الدراسيةÃعانة�" إقامة�صندوق�تعليم["  :ثالثا

 
ً
�  :رابعا �للمراكز�الدينية"إنشاء �وا�راكز�وا�عاهد�" صندوق �الدينية �ا�دارس �ساعدة

  .�س
مية

 
ً
�رحبة  : خامسا �هذه�+عمال�الخ9:ية�بصدور �Cي وسيجزã>م�.. ندعو�أهل�الخ9:�للمساهمة

  .م�تنفعهم�يوم�القيامةهللا�خ9:�الجزاء،�ويكون�عملهم�هذا�صدقة�جارية�له

*  *  *  


