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  2سئلةقائمة�
  

  بطاقات�3ئتمان
  

Aــــي�هــــذا�العصــــر�الــــذي�شــــهد�التطــــورات�الواســــعة�Aــــي�مجــــال�<تصــــا)ت�والــــذي�أصــــبح�

العـــالم�فيـــه�كقريـــة�صـــغQRة�Aـــي�نظـــام�العو�ـــة،�تـــأثرت�الحيـــاة�فيـــه�بجميـــع�شـــعHIا،�وكـــان�مجـــال�

�م]Hــــا،�فقــــد�أصــــبح�بإمكــــان��نســــان�Aــــي�قريــــة�بعيــــدة�أن�يتعامــــل�التجــــارة�
ً
وا�عيشــــة�أك[ــــ�Qتــــأثرا

ا�عام
ت�التجارية�مع�أي�بلـد�Aـي�أي�دولـة�مـن�دول�العـالم،�وشـيوع�التجـارة�Aـي�العـالم�أحـدث�

مشكلة�توصيل�ا�بـالغ�والنقـود�إgـى�أمـاكن�مختلفـة،�ويريـد�التـاجر�ا�عاصـر�تحويـل�مبالغـه�مـن�

  .ن�دولة�إgى�أخرى�Aي�أقرب�وقت�وبحفظ�كاملبلد�إgى�بلد�وم

�
ً
�مـــن�البطاقـــات�الtـــ�sأصـــبح�رواجهـــا�ذائعـــا

ً
�لهـــذا�الغـــرض�أصـــدر�البنـــك�أنواعـــا

ً
وتحقيقـــا

،�وفيما�يyي�أنواعها�ومواصفاHxا
ً
  :وعاما

  

  :(A T M Card)بطاقة�الصرف�78ي��-أ

ماليـة�هذه�البطاقة�يصدرها�البنك��ن�له�حساب�فيه،�ويمكـن�لحاملهـا�سـحب�مبـالغ�

  .بواسط�Hا�من�الشباك��gي�Aي�بلد�البنك�أو�Aي�أي�مكان�آخر

وحامل�هذه�البطاقة�)�يستفيد�إ)�من�مبالغه�ا�ودعـة�Aـي�البنـك�و)�يسـحب�إ)�م]Hـا،�

  .وهو�)�يؤدي�أي�رسم�زائد�عyى�هذه�السهولة

  

  :(Debit Card)بطاقة�السحب�الفوري��-ب

�يصدرها�البنك��صحاب
ً
ودائعه،�و)�يطلب�أي�رسم�عل�Hا،�سـوى��هذه�البطاقة�أيضا

�)�يسـتفيد�حاملهـا�إ)�مـن�
ً
الرسـم�الـذي�يؤخـذ�عyـى�إصـدار�البطاقـة،�ومـن�هـذه�البطاقـة�أيضـا

  :مبالغه�ا�ودعة�Aي�البنك،�إ)�أن�حاملها�يستطيع��Hا�الحصول�عyى�خدمات�تالية



 

 

وصـيل�ثمـن�شراء�السلع�وأداء�ثم]Hا�بالبطاقة،�فإن�صاحب�الدكان�يتمكن�بالبطاقة�ت -١

  .السلع�إgى�حسابه

 .سحب�النقد�ا�اgي�حسب�الضرورة -٢

 .نقل�ا�بالغ�من�حسابه�إgى�حساب�شخص�آخر�بواسطة�<ن�Qنيت -٣

  

  :(Credit Card)بطاقة�3ئتمان��-ج

بطاقــــــة�<ئتمــــــان�مماثلــــــة�لبطاقــــــة�الســــــحب�الفــــــوري�Aــــــي�ا�واصــــــفات�ا�ــــــذكورة،�إ)�أن�

إ)�مــن�رصــيده�Aــي�البنــك،�أمــا�بطاقــة�<ئتمــان��بطاقــة�الســحب�)�يســتطيع�حاملهــا�<ســتفادة

فــــ
�يشــــ�Qط�ل
ســــتفادة�م]Hــــا�تــــوافر�رصــــيده�Aــــي�البنــــك�ا�صــــدر�لهــــا،�بــــل�البنــــك�يصــــدر�بطاقـــــة�

�إgــــى�مكانتــــه�ا�اليــــة�ومــــدى�دخلــــه�الشــــهري�أو�الســــنوي،�ثــــم�يحــــدد�
ً
<ئتمــــان�لشــــخص�مــــا�نظــــرا

،�ويأخذ�البنك�الرسوم�عyـى�إصـدار�البطاقـة
ً
�ماليا

ً
وعyـى�تجديـدها،�وحامـل�هـذه��للبطاقة�حدا

البطاقـــة�يســـتطيع��Hـــا�شـــراء�البضــــائع�وســـحب�ا�بـــالغ�مـــن�الشــــباك��gـــي�Aـــي�حـــدود�البطاقــــة،�

  .والبنك�يرسل�إليه�كشف�الحساب�Aي�آخر�كل�شهر

فلــــو�قــــام�حامــــل�هــــذه�البطاقــــة�بســــحب�النقــــد�أو�بتحويــــل�ا�بــــالغ�إgــــى�حســــاب�شــــخص�

البنـــــك،�يؤديـــــه�عنــــد�رد�ا�بـــــالغ�ا�ســـــتخدمة�إgـــــى�آخــــر،�فإنـــــه�يلزمـــــه�عyــــى�ذلـــــك�دفـــــع�فائـــــدة�إgــــى�

البنــك،�أمــا�إذا�قــام�هــو�بشــراء�الســلع�فيأتيــه�كشــف�الحســاب�Aــي�آخــر�الشــهر،�وعليــه�تســديد�

،�وإ)�فيلزمه�دفع�فائدة�بالنسبة�اليومية
ً
  .الديون�Aي�البنك�خ
ل�خمسة�عشر�يوما

  :وAي�ضوء�هذه�التفاصيل�تأتي�أسئلة

 لصرف��gي؟ما�حكم�<ستفادة�من�بطاقة�ا -١

 ما�حكم�<ستفادة�من�بطاقة�ديبت�وشراء�السلع��Hا؟ -٢

 ما�حكم�أداء�الرسوم�عyى�إصدار�النوعRن�ا�ذكورين�للبطاقة؟ -٣

مـــــا�حكـــــم�أداء�الرســـــوم�عyـــــى�حصـــــول�واســـــتخدام�بطاقـــــة�<ئتمـــــان�مـــــع�العلـــــم�بأ�Hـــــا��-ألـــــف�-٤

�
ً
وســــحب�تســــتخدم�Aــــي�الحصــــول�عyــــى�القــــرض�مــــن�البنــــك،��نــــه�يــــتم��Hــــا�الشــــراء�دينــــا

؟
ً
  النقود�دينا



 

 

  ما�حكم�أداء�الفائدة�Aي�سحب�النقود�من�هذه�البطاقة؟   -ب

مـا�حكــم�أداء�ا�بلــغ�الزائـد�إgــى�البنــك�لـدى�تســديد�ديونــه�ا�رتبـة�Aــي�أداء�البنــك��ثمــان�   -ج

السلع�ا�ش�Qاة،�مع�العلم�بأن�ا�بلغ�الزائد�)�يلـزم�أداؤه�إ)�عنـد�مـا�)�يسـتطيع�حامـل�

  يون�البنك�Aي�ا�دة�ا�حددة؟البطاقة�تسديد�د

*  *  *  



 

 

  

  التأم"ن�الص ي
  

الصحة�نعمة�من�نعم�هللا�الك Qى،�ومن�واجب��نسان�رعاي�Hا�وحفظها،�ومن�الواقـع�

ا�شـــاهد�اليـــوم�أن�¤مـــراض�بـــدأت�تك[ـــ�Qوتتعقـــد�جـــراء�<كتشـــافات�الصـــناعية�وتلـــوث�البيئـــة�

كمـــا�بـــدأ�يـــتم�الكشـــف�عـــن�أحـــدث�وإجـــراء�التجـــارب�الجديـــدة�Aـــي�زراعـــة�الحبـــوب�و¤جنـــاس،�

التقنيــات�لتحديــد�نوعيــة�¤مــراض�وأنجــع�أســاليب�العــ
ج،�ولكــن�العــ
ج�الجديــد�أصــبح�أغyــى�

مـن�مسـتوى�الطبقــة�الوسـطى�مـن�النــاس،�وانقلـب�الطــب�مـن�خدمـة�الخلــق�وشـرف�الوظيفــة�

 
ً
  .إgى�تجارة�تدر�نفعا

»ــي�حكوميــة�وغRــ�QوAــي�هــذه�الظــروف�ظهــر�نظــام�التــأمRن�الصــªي،�وا�ؤسســات�ا�ؤمنــة�

�إgــى�مؤسســة�التــأمRن��ــدة�
ً
�معينــا

ً
حكوميــة�كــذلك،�وAــي�كلي�Hمــا�يلــزم�ا�ــؤمن�لــه�أن�يــدفع�مبلغــا

ســــنة،�وبنــــاًء�عyــــى�ذلــــك�يســــتحق�عــــ
ج�¤مــــراض�لحــــدود�ا�بلــــغ�ا�عــــRن�عنــــد�التعاقــــد،�وإذا�لــــم�

اء�يمــرض�خـــ
ل�الســنة�فـــ
�يــرد�مبلغـــه�و)�أي�جــزء�منـــه،�ويــتم�التجديـــد�للتــأمRن�كـــل�ســنة�لقـــ

  .دفع�ا�بلغ�ا�حدد

التــأمRن�كمــا�يكــون�للفــرد�يكــون�كــذلك�للجماعــة،�ويقــول�الخ ــQاء�أن�مؤسســة�التــأمRن�

الصــــــªي�تــــــزداد�خســــــارHxا�باســــــتمرار،�والحكومــــــة�تريــــــد��Hــــــذه�ا�ؤسســــــة�تــــــوف�QRواجــــــب�الرعايــــــة�

  .الصحة�للعامة،�أما�مؤسسات�التأمRن�غ�QRالحكومية�ف�sترجو�النفع�Aي�ا�ستقبل

�للمـــواطنRن�وللقاصـــدين�إل�Hـــا�مـــن�الخـــارجRن،�وAـــي�بعـــض�الب
ً
لـــدان�يلـــزم�التـــأمRن�قانونـــا

وممـــا�)�شـــك�فيـــه�أن�التـــأمRن�الصـــªي�يـــوفر�التســـهي
ت�للفقـــراء�مـــن�النـــاس،�ولكـــن�ا�ســـلمRن�

مل�±مــون�بأحكــام�الشــريعة��ســ
مية�و)�يســتفيدون�بالتســهي
ت�إ)�أن�تكــون�مســموحة�لــدى�

  .الشريعة��س
مية

  :أتي�أسئلة�تاليةو�Hذا�الصدد�ت

 ما�حكم�التأمRن�الصªي؟ -١

ما�حكم�استفادة�ا�ستأمن�Aي�ع
جه�من�ا�بـالغ�الtـ�sتكـون�أك[ـ�Qممـا�دفعـه�إgـى�ا�ـؤمن� -٢

 ا�ؤسسة؟/ 



 

 

٣- �QــــRن�الحكوميــــة�وا�ؤسســــات�غRـــات�التــــأم بنــــاء�عyــــى�مــــا�يوجــــد�مــــن�الفــــروق�بــــRن�مؤسسـ

�عن�¤خرى؟
ً
 الحكومية�هل�يكون�حكم�التأمRن�من�إحداهما�مختلفا

هـــــل�يصـــــح�اعتبـــــار�ا�بلـــــغ�الزائـــــد�ا�صـــــروف�Aـــــي�العـــــ
ج�مـــــن�جانـــــب�مؤسســـــات�التـــــأمRن� -٤

�م]Hا�إgى�ا�واطن؟
ً
 الحكومية�عونا

�Aــي�نظــر�الشــريعة�فهــل�هنــاك�أي�بــديل�لــه،� -٥
ً
إذا�لــم�يكــن�التــأمRن�الصــªي�ا�ــذكور�جــائزا

�وفق�الشريعة��س
مية
ً
 .يوفر�تسهي
ت�الع
ج�إgى�فقراء�ا�سلمRن�ويكون�جائزا

حكــم�التــأمRن�الصــªي��ــواطن�دولــة�أو�للقاصــدين�إل�Hــا�Aــي�حــا)ت��لــزام�القــانوني؟��مــا -٦

 وهل�يجوز�عندئذ�<ستفادة�من�تسهي
ت�التأمRن�الصªي؟

*  *  *  



 

 

  

  الهندسة�الوراثية
  

إن�هللا�عــزو�جــل�هــو�خــالق�هــذا�الكــون�ور�Hــا،�وإن�نظــام�هــذا�الكــون�ا�خطــط�بدقــة،��

سـفل�قدمــه،�والعـالم�الـذي�ينطـوي��نسـان�عليـه�Aـي�داخلــه�بـل��نسـان�مـن�أعyـى�رأسـه�إgـى�أ

! مـن�قطـرات�الــدم�إgـى�اللحـم�والجلــد،�كـل�ذلـك�يــدل�عyـى�قـدرة�ربوبـــية�هللا�تعـاgى،�ولـذلك�قيــل

مــن�عــرف�نفســه�فقــد�عــرف�ربــه،�فا¸نســان�تنكشــف�أمامــه�آيــات�هللا�وتظهــر�قدراتــه�عyــى�مــر�

دا��ºالعyـــي�القـــدير،�و)�يعـــرف�كـــم�العصـــور�بحيـــث�يبقـــى�حRـــQان�و)�يســـعه�إ)�أن�يخـــر�ســـاج

  .من�قدرات�وآيات�يكشف�ع]Hا�الزمن�القادم

ومـن�تلـك��يــات�أن�هللا�تبـارك�وتعـاgى�كمــا�جعـل�صـورة��نســان�وظـاهره�مختلفـا�عــن�

�خـر�وجعـل�لكـل�فـرد�مـن�لونـه�وشـكله�وهيكـل�جسـمه�وصـوته�هويـة�تمRـ±ه�عـن�غRـQه،�ويعـرف�

�نســان�تمتــاز��Hويــة�عــن�خ
يــا��نســان��خــر،�وتشــتمل��Hــا،�كــذلك�الخ
يــا�الtــ�sي�Qكــب�م]Hــا�

عyـى�خصـائص�ومRـ±ات�و»ـي�تتـوارث،�وهـذا�العلـم�هـو�موضـوع�علـم�الهندسـة�الوراثيـة،�ولـه�Aــي�

�s»ج�بعـض�¤مـراض�ا�ستع¼ــ
هـذه��ونـة�أهميـة�وبـه�عنايـة�خاصـة،��ن��Hـذا�العلـم�أمكـن�عـ

  .ع
جها

والفحــص�الجيÀــ��s(DNA)الوراثيــة�و�Hــذا�الصــدد�هنــاك�بعــض�¤ســئلة�حــول�البصــمة�

  .والخ
يا�الجذعية�للتوصل�إgى�الحكم�الشرÁي�ع]Hا

  البصمة�الوراثية

إذا�كــــان�نـــــزاع�عyــــى�نســــب�طفــــل،�فRــــQى�العلمــــاء�أنــــه�مــــن�ا�مكــــن�تعيــــRن�نســــب�الطفــــل� -١

بـــإجراء�عمــــل�البصــــمة�الوراثيـــة�عyــــى�الطفــــل�وعyـــى�الــــذين�يــــدعون�نســـبه،�فهــــل�بجــــوز�

هــــذا�النـــــزاع،�وهــــل�يكــــون�للبصــــمة�الوراثيــــة�اعتبــــار�Aــــي��إجــــراء�البصــــمة�الوراثيــــة�لحــــل

  الشرع؟

يجـــــري�اليـــــوم�عمـــــل�البصـــــمة�الوراثيـــــة�للكشـــــف�عـــــن�القاتـــــل�Aـــــي�الجنايـــــات�والجـــــرائم،� -٢

وذلك�عن�طريق�أخذ�عينة�مـن�الشـعر�أو�الـدم�للقاتـل�مـن�مسـرح�الجريمـة،�وبـه�تعـRن�



 

 

ي،�ففــــي�هــــذه�هويــــة�القاتــــل،�ولكنــــه�)�يمكــــن�القطــــع�بــــأن�العينــــة�»ــــي�مــــن�نفــــس�الجــــان

 الصورة�هل�يمكن�اعتبار�صاحب�العينة�قات
�عyى�أساس�البصمة�الوراثية؟

يـــــتم�اليـــــوم�تعيـــــRن�مرتكـــــب�الزنـــــا�بالبصـــــمة�الوراثيـــــة،�فـــــإذا�أخـــــذت�عينـــــة�الحيـــــوان�) أ(  -٣

ا�نـــوي�مـــن�جســـم�ا�ـــرأة�ا�زنيـــة�فـــيمكن�تعيـــRن�الزانـــي�بـــإجراء�عمـــل�البصـــمة�الوراثيـــة،�

Aي�ثبوت�الزنا؟فماذا�حكم�البصمة�الوراثية� 

ربمـــا�تكـــون�جريمـــة�الزنـــا�اجتماعيـــة،�وAـــي�هـــذه�الحالـــة�يـــأتي�الكشـــف�عـــن�طريـــق�البصـــمة�) ب(

الوراثيــة�ضـــعيفا،��ن�الع
مــات�ا�تشـــا�Hة�Aــي�هـــذه�الحالـــة�قــد�تشـــ�QRإgــى�شـــخص�ثالـــث�

 خطأ،�فما�حكم�البصمة�الوراثية�Aي�هذه�الحالة؟

Hxــام�أجــري�عمــل�البصــمة�الوراثيــة�إذا�كــان�مرتكــب�الجريمــة�أك[ــ�Qمــن�واحــد،�وعنــد�<  -٤

عyـــى�بعـــض�ا�ـــرتكبRن�ورفـــض�الـــبعض��خـــر�مـــن�إجـــراء�البصـــمة�الوراثيـــة،�فهـــل�يحـــق�

  للقا�s»Äإجبارهم�عyى�ذلك؟

  :الفحص�الجي&%

هــــل�يجــــوز�طلــــب�الفحــــص�الجيÀــــ�sللرجــــل�وا�ــــرأة�قبــــل�الــــزواج،�للتعــــرف�عyــــى�إمكانيــــة� -١

  إصابته�بأي�مرض�وراثي�أو�حرمانه�من�قوة��نجاب؟

ا�ثبت�علميا�أن�الجنRن�ا�وجود�Aي�رحم�ا�رأة�مصاب�بالخلل�الدماÆي�أو�هـو�نـاقص�إذ -٢

�،sــــÀثـــة�أشــــهر�بــــالفحص�الجي
الخلقـــة،�فهــــل�يجــــوز�إســــقاطه؟�وهـــذا�يــــتم�علمــــه�قبــــل�ث

 .بينما�)�يمكن�معرفة�النقص�الخلقي�با�وجات�فوق�الصوتية�قبل�ث
ثة�أشهر

علـــــم�بإمكانيـــــة�الـــــنقص�الخلقـــــي�Aـــــي�يـــــرى�العلمـــــاء�أنـــــه�مـــــن�ا�مكـــــن�بـــــالفحص�الجيÀـــــ�sال -٣

النســـــــل�القـــــــادم،�فهـــــــل�يجـــــــوز�إجـــــــراء�الفحـــــــص�الجيÀـــــــ�sلهـــــــذا�الغـــــــرض�ويجـــــــوز�إيقـــــــاف�

 �نجاب؟

هل�يجوز�إجراء�الفحص�الجي�sÀعyـى�الجنـRن�قبـل�أربعـة�أشـهر�أو�بعـدها�للتعـرف�عyـى� -٤

 النقص�الخلقي�فيه؟

Aي�شـخص�مـا��يرى�العلماء�أنه�يمكن�بالفحص�الجي�sÀالتعرف�عyى�<عتدال�الدماÆي -٥

�sـــــÀــــى�نتـــــائج�الفحـــــص�الجيyأو�إصــــابته�بالخلـــــل�ومـــــدى�درجتــــه،�فهـــــل�يصـــــح�<عتمـــــاد�ع

 بشأن�الجنون�Aي�فسخ�النكاح؟



 

 

  :الخSيا�الجذعية

Aــي�تشــكيل��نســان��-بــإذن�هللا��-بشــأن�الخ
يــا�الجذعيــة�يــرى�العلمــاء�أن�لهــا�القــدرة� -١

فهــل�تعت ـــ�Qهـــذه�الخ
يـــا�الكامــل،�و»ـــي�تحصـــل�عyـــى�¤وكســيجRن�Aـــي�دائرHxـــا�ا�حـــدودة،�

  الجذعية�ذات�روح؟�ويجب�لها�<ح�Qام�كنفس�حية؟

تمكــــن�العلـــــم�الحـــــديث�عyـــــى�تشــــكيل�عضـــــو�كامـــــل�مـــــن�الخ
يــــا�الجذعيـــــة،�فهـــــل�يجـــــوز� -٢

�
ً
تنمية�الخ
يا�الجذعية�ا�أخوذة�من�الجنRن�ا�وجود�Aي�رحم�ا�رأة�أو�الساقط�تلقائيـا

 لتشكيل�أي�عضو�واستخدامه�Aي�ع
ج�¤مراض؟

يمكـــن�تنميـــة�العضـــو�مـــن�الخ
يـــا�الجذعيـــة�لÊنســـان�Aـــي�داخـــل�جســـم�أي�حيـــوان�بعـــد� -٣

إدخالهــــا�فيــــه،�فهــــل�يجــــوز�زراعــــة�مثــــل�هــــذا�العضــــو�Aــــي�جســــم��نســــان؟�وهــــل�يكــــون�

 .الفرق�بRن�حيوان�ح
ل�وحيوان�حرام�بشأن�تنمية�الخ
يا�الجذعية�Aي�جسمه

ة،�فــــــإذا�اســــــتخرجت�الحبــــــل�الســــــري�أو�ا�شــــــيمة�»ــــــي�إحــــــدى�مصــــــادر�الخ
يــــــا�الجذعيــــــ -٤

الخ
يا�الجذعية�من�دم�ا�شيمة�واحتفظت�يمكـن�اسـتخدامها�Aـي�ا�سـتقبل،�وحينمـا�

يقطع�الحبل�السري�فيصب�الدم�ا�وجـود�فيـه�Aـي�داخـل�جسـم�ا�ولـود�ويعقـد�الحبـل�

السري،�فإذا�أريد�استخراج�الخ
يا�الجذعية�فيستخرج�دم�الحبل�السري�فهل�يجوز�

ولـــــود�بـــــأي�مـــــرض�بســـــبب�اســـــتخراج�هـــــذا�الـــــدم�مـــــن�الحبـــــل�ذلـــــك؟�وإمكانيـــــة�إصـــــابة�ا�

السري�يقل�من�واحد�Aي�ا�أة،�ولكن�ا�ولود�يحرم�من�ذلك�الـدم،�مـع�أنـه�يكـون�قليـل�

 .الدم،�وبالنسبة�له�تكون�أهمية�لهذا�الدم

يمكـــــن�اســـــتخراج�الخ
يـــــا�الجذعيـــــة�مـــــن�البـــــالغRن�كـــــذلك،�ولكـــــن�هنـــــاك�مشـــــك
ت�Aـــــي� -٥

لخ
يا�الجذعية�مـن�جنـRن�¤نابيـب�بـإذن�¤بـوين�Aـي�تنمية�خ
ياهم،�فهل�يجوز�أخذ�ا

الصــــورة�ا�ســــتحدثة�لÊنجــــاب،�ثــــم�تنمي�Hــــا�لتشــــكيل�العضــــو��نســــاني؟�ومــــن�الجــــدير�

بالـــذكر�أن�طفـــل�¤نبـــوب�يـــتم�فيـــه�عـــادة�اســـتعمال�الحيـــوان�والبيضـــة�مـــن�الـــزوجRن،�

 .يضةولكنه�ربما�يكون�الحيوان�ا�نوي�لرجل�أجن�sÌغ�QRزوج�ا�رأة�صاحبة�الب

*  *  *  
  



 

 

  :قرارات

عقد�ا�جمع�ندوته�الفقهية�الخامسة�عشرة�Aي�دار�العلوم�الصديقية�بمدينة�ميسور�  

م،�وشارك�Aي�٢٠٠٦مارس��١٣- ١١هـ�ا�وافق�١٤٢٧صفر��١٢- ١٠: من�جنوب�الهند�Aي�الف�Qة

�والذين�كانوا �Aي�<قتصاد�وعلم�الطب، �والفقهاء�وخ Qاء �مائتRن�من�العلماء �الندوة�حواgي

يمثلون�كافة�ا�دارس�الفكرية�للهند�من�أق¼«�Íكشم�QRإgى�و)ية�كQR<،�ومن�شرق�الهند�إgى�

�وأصدروا� �نيبال، �وإيران�وب
د �ا�تحدة �من��مارات�العربية �العلماء �حضرها �كما وسطها،

  :قرارات�بشأن�ا�وضوعات�التالية

  .البطاقات�الصادرة�من�البنوك  *

  .التأم"ن�الص ي  *

  .الجي&%الفحص�  *

  .البصمة�الوراثية  *
  

  .ونقدم�Aي�السطور��تية�قرارات�الندوة�حول�هذه�ا�واضيع
  

  حكم�البطاقات�الصادرة�من�البنوك
  

رت�الندوة�WXذا�الخصوص�ما�يUي   :قرَّ

��ن��س
م� �وعدمه، �الربا �عyى �أنواع�البطاقات�من�حيث�اشتمالها ناقشت�الندوة

  :قرر�ما�يUيحرم�الربا��ا�فيه�من�استغ
ل�وضرر�للفقراء،�وبعد�النقاش�

 
ً
�   :أو] �ايم �تي �إيه �بطاقة �من�استخدام

ً
�يتم�بواسط�Hا�) الصرف��gي()�مانع�شرعا stال

  .صل�Aي�¤شياء��باحةسحب�الرصيد�ا�ودع�Aي�البنك،��ن�¤ 

 
ً
�ونقل�) بطاقة�السحب�الفوري(يجوز�استخدام�بطاقة�الديبت�   :ثانيا �البضائع��Hا وشراء

 .الرصيد��Hا�من�حساب�إgى�حساب�آخر

 
ً
يجوز�دفع�الرسوم�عyى�حصول�واستخدام�بطاقة�ايه�تي�ايم�وبطاقة�الديبت،���Hا�   :ثالثا

 .عوض�البطاقة�وأجر�الخدمة



 

 

 
ً
والبطاقة�مثلها�)شتمال�صورHxا�) بطاقة�<ئتمان(وز�استخدام�بطاقة�كريدت�)�يج   :رابعا

  .السائدة�عyى�الربا

*  *  *  

  التأم"ن�الص ي
  

رت�الندوة�WXذا�الخصوص�ما�يUي   :قرَّ

إن�الشرع�)�يقر�القمار�Aي�أي�صورته،�والتأمRن�الصªي�الرائج�اليوم�يدخل�Aي�القمار�

�من�هذه�
ً
�وانط
قا �رابحة، �تجارة �إgى �وهو�الذي�حول�الع
ج�فيه�من�خدمة باعتبار�مآله،

  : الحقيقة�قرر�ا�جمع�ما�يyي

 
ً
الشرعية،�ف
�إن�التأمRن�الصªي�هو�كأنواع�التأمRن�¤خرى�يحتوي�عyى�ا�حرمات�   :أو]

�QRن�الحكومية�وغRن�مؤسسات�التأمRي�الحكم�بAي�الظروف�العادية،�و)�فرق�Aيجوز�

  .الحكومية

 
ً
�إذا�   :ثانيا �ا�ستطيع �يجب�عyى �ولكنه �الصªي، �التأمRن �يجوز �حا)ت��جبار�القانوني Aي

 .استفاد�Aي�ع
جه�بأك[�Qمن�مبلغه�أن�يتصدق�بقدره�بدون�نية�الثواب

 
ً
�   :ثالثا �مؤسسة�يمكن �إنشاء �للمسلمRن �فينبÐي �الصªي، �للتأمRن ��س
مي توف�QRالبديل

  .كهذه�Hxدف�إgى�ع
ج�ا�حتاجRن�وإعان�Hم

*  *  *  

  الفحص�الجي&%
  

رت�الندوة�WXذا�الخصوص�ما�يUي   :قرَّ

�بعض�السلبيات� �يتضمن �ولكنه �للبشرية، �بإيجابيات�كثQRة �جاء �الجديد �العلم إن

�،sÀي�مثل�هذه�¤مور�تأتي�البصمة�الوراثية�والفحص�الجيAكذلك�من�الوجهة��نسانية،�و

  : وقد�قرر�ا�جمع�عyى�موضوع�الفحص�الجي�sÀما�يyي



 

 

 
ً
�ا   :أو] �رحم �Aي �أن�الجنRن�ا�وجود sÀثبت�من�الفحص�الجي� �الخلقة�إذا �هو�مشوه �رأة

�غ�QRقابل�للع
ج،�وأنه�إذا�بقي�وولد�Aي�موعده�فتكون�حياته�
ً
�خطQRا

ً
والعقل�تشوHÑا

�عليه
ً
�عليه�وعyى�أهله،�فيجوز�للوالدين�إجهاضه�قبل�مرور�مائة�وعشرين�يوما

ً

  .ك

 
ً
�النسل�القادم�   :ثانيا �Aي �الخلقي �التشوه �إمكانية �توجد �أنه sÀثبت�من�الفحص�الجي� إذا

 .شخص�ما�ف
�يجوز�بناء�عليه�إيقاف��نجابل

 
ً
إذا�ظهر�من�الفحص�الجي�sÀلشخص�ما�أنه�يمكن�إصابته�Aي�ا�ستقبل�بمرض�جنون�   :ثالثا

�ف
�يكفي�هذا�الفحص�)عتماده�Aي�فسخ�النكاح
ً
 .أو�آخر�يستوجب�فسخ�النكاح�شرعا

 
ً
ع
جها�وAي�عمليات�يجوز�<ستفادة�من�الفحوصات�الجينية�Aي�تشخيص�¤مراض�ل   :رابعا

 .البحث�والتحقيق

*  *  *  

  البصمة�الوراثية
  

رت�الندوة�WXذا�الخصوص�ما�يUي    :قرَّ

 
ً
    :أو]

ً
  .)�يجوز�<عتماد�عyى�البصمة�الوراثية�Aي�نفي�نسب�الولد�الثابت�نسبه�شرعا

 
ً
�النسب�عند�   :ثانيا �مجهول �عyى �التنازع �حا)ت �Aي �الوراثية �البصمة �عyى �<عتماد يجوز

 .انتفاء�¤دلة�الشرعية�الواضحة

 
ً
�Aي�   :ثالثا

ً
�شرعا �دون�وسائل��ثبات�ا�نصوصة �الوراثية �البصمة �عyى �<عتماد )�يجوز

 .إثبات�الجرائم�ال�stف�Hا�حد�شرÁي�أو�قصاص

 
ً
يجوز�<ستفادة�من�البصمة�الوراثية�Aي�الجرائم�¤خرى�ال�stليس�ف�Hا�حد�شرÁي�   :رابعا

A�s»Äى�البصمة�الوراثيةو)�قصاص،�وللقاyم�عHي�هذه�الجرائم�إجبار�ا��.  

*  *  *  


