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  : قائمة�4سئلة
  

  أوقات�رمي�الجمرات�وFقامة�Eي�حدود�الحرم�خارج�م<=
  

� �ا�تغA@ة �العا�ية �أثرت�6وضاع �كل�قد �6خرى�عLى �الحياتية �والقضايا �ا�تكاثرة �السكانية والكثافة

ميدان�من�ميادين�الحياة،�ولم�يخل�من�هذا�التأثA@�عمل�ح`_�العبادات،�وقد�اضطر�ذلك�العلماء�والباحثAن�

�النوع�من�ا�شك
ت�وا�سائل�ال`�iتتعلق�بالعبادات،�ومghا�ما�يتعلق�بالحج�وقد� إnى�أن�يدرسوا�ويبحثوا�هذا

سبق�للمجمع�أن�عقد�ندوة�حول�بعض�مشك
ت�تتعلق�بالحج�والعمرة�إ*�أن�الضرورة�اقتضت�من�ا�جمع�

  :أن�تناقش�بعض�مشك
ت�الحج�من�جديد،�وuي�هذه�الخلفية�نقدم�إليكم�نوعAن�من�مسائل�هذا�الباب

  :أوقات�رمي�الجمرات�- أ

ات�uي�العاشر�من�شهر�ذي�الحجة�إن�رمي�الجمرات�من�أعمال�الحج�ا�عروفة،�ويبدأ�وقت�رمي�الجمر 

من�الصبح�الصادق�ويبقى�إnى�آخر�الليل،�وقد�اعت}@�وقت�رمي�الجمرات�uي�الحادي�عشر�والثاني�عشر�من�ذي�

�6يام� �هذه �uي �أوقات�الرمي �قد�قسموا �إ*�أن�الفقهاء �القادم، �الصبح �من�وقت�زوال�الشمس�إnى الحجة

  .لزم��قامة�uي�م�_�و*�الرمي�uي�الثالث�عشر�من�ذي�الحجةالث
ثة�إnى�جائزة�ومستحبة�ومكروهة،�و*�ت

وقد�صرحوا�مع�هذا�التفصيل�بأنه�*�يكره�تقديم�الرمي�أو�تأخA@ه�عن�وقته�ا�شروع�إذا�كان�ذلك�

  .لضرورة

�عند�رمي�الجمرات�وذلك�بسبب�ك�@ة�أعدادهم،�ويؤدي�ذلك�إnى�
ً
�غفA@ا

ً
ويزدحم�اليوم�الحجاج�جما

Lى�الرغم�من�أخذ�النظام�بكافة�التدابA@�والوسائل��حتياطية�و6منية،�وقد�حدث�uي�وقوع�حوادث�خطA@ة�ع

6عوام�6خA@ة�عدد�من�حوادث�هذا�النوع�و*�يزال�يزداد�عدد�الضحايا،�وقد�تألم�وقلق�لهذا�الوضع�الحكومة�

لها،�ويثور�هنا�سؤال�uي�السعودية�وعلماء�ا�ملكة�العربية�السعودية�وعLى�الصعيد�الدوnي�6مة��س
مية�ك

�من� �ا�عروفAن �6مة �أئمة �أقوال �uي �ذكره �ورد �الذي �بالتوسع �جواز�6خذ �مدى �وهو�ما �6همية �من غاية

�من�هذه�الحوادث؟
ً
  الصحابة�والتابعAن�و6ئمة�ا�ج�gدين�بخصوص�أوقات�رمي�الجمرات،�وذلك�تفاديا

  :وإليكم�استفسارات�تالية��gذا�الصدد

١. uي�العاشر�من�ذي�الحجة�من�وقت�الصبح�الصادق�قبل�طلوع�الشمس�أو�*؟هل�يجوز�الرمي�  

 هل�هناك�سعة�للرمي�uي�الحادي�عشر�والثاني�عشر�من�ذي�الحجة�من�وقت�طلوع�الصبح�الصادق؟ .٢

 هل�يوجد�كراهة�uي�رمي�الجمرات�uي�الحادي�عشر�والثاني�عشر�من�ذي�الحجة�بعد�غروب�الشمس؟ .٣

عد�غروب�الشمس�للرمي�uي�الثاني�عشر�من�ذي�الحجة�فهل�يلزمه�رمي�إذا�أقام�حاج�uي�م�_�إnى�ما�ب .٤

 الثالث�عشر�من�ذي�الحجة؟



 

 

هل�يجوز�للشيوخ�وا�ر��_�وا�عاقAن�والنساء�ومن�uي�حكمهم�أن�يقوموا�برمي�الجمرات�uي�العاشر� .٥

  من�ذي�الحجة�uي�منتصف�الليل؟

  :Fقامة�Eي�حدود�الحرم�خارج�م<=�- ب

بسبب�ك�@ة�عدد�الحجاج�أنه�تنصب�خيام�عدد�من�الحجاج�uي�مزدلفة،��ومن�ا�شك
ت�ال`�iتحدث

�هناك�uي�الثامن�إnى�الثاني�عشر�من�ذي�الحجة،�ويقيم�بعض�الحجاج�uي� آخر�" ¡ي�العزيزية"وذلك�ليقيموا

�لد£gم�عن�حجهم
ً
  .مساكن�مكة�ا�تصلة�بم�_،�وقد�يثA@�ذلك�شكوكا

  :وتأتي�هنا�أسئلة�تالية

  §قامة�الحجاج�uي�م�_�uي�هذه�6يام؟�ما�¦ي�الصفة�الشرعية .١

 إذا�أقام�حاج�uي�حدود�مكة�ا�كرمة�وذهب�للرمي�من�هناك�فهل�يقدح�ذلك�uي�حجه؟ .٢

هل�يجوز�للحاج�أن�يقيم�uي�أي�مكان�من�حدود�الحرم�سواء�أكان�ذلك�uي�داخل�بلد�مكة�ا�كرمة�أو� .٣

_��uي�uي�ضواحgªا،�وهل�يجوز�له�أن�يقيم�uي�مزدلفة�با§ضافة�إnى�م
ً
،�وذلك�»ن�مزدلفة�تدخل�أيضا

  حدود�الحرم؟

*  *  *  



 

 

  

  موت�الدماغ
  

ي@كب��نسان�من�الروح�والجسم،�وتبدأ�الحياة��نسانية�من�نفخ�الروح،�وإذا�خرجت�تلك�الروح�فيقع�

بعض��بينما�يعدها�-جل�شأنه��-ا�وت�ولكن�ما�¦ي�الروح؟�إن�ذلك�سرمكنون،�واعت}@ها�القرآن�الكريم�من�أمر�الرب�

�يوجد�uي�الجسم�كالغضارة�uي�الغصن�الغض
ً
�لطيفا

ً
�نورانيا

ً
  .الناس�شيئا

وبالرغم�من�أن�للموت�ع
مات�بد£gية�يمكن�للمرء�أن�يعلم�من�خ
لها�عن�شخص�هل�هو�¡ي�أو�ميت؟�إ*�

�الصعوبة�uي�تقرير�ا�وت
ً
�أن�هناك�حا*ت�خاصة�يصعب�فgªا�تحديد�ا�وت،�ويجد�6طباء�6خصائيون�أيضا

ً

،�فمث

هناك�شخص�يصاب�بسكتة�طويلة�بسبب�تناول�السم�أو�بضربة�بالغة�أصيب��gا�uي�حادثة�أو�بسبب�آخر�وتطرأ�عليه�

  .ع
مات�ا�وت�الظاهرة�ولكن�يثبت�بالتحقيق�أنه�¡ي

�عامة�6حوال�يعت}@�توقف�القلب�عن�النبض�والدم�عن�الدوران�والرئتAن�عن�التنفس�ع
مات�عLى� وuي

ن�الطب�الحديث�قد�اخ@ع�أجهزة�ووسائل�تقوم�بصورة�اصطناعية�بوقف�القلب�عن�النبض�والرئتAن�عن�ا�وت�إ*�أ

فقد�أمكن�اليوم�وقف�القلب�عن�النبض��دة�. التنفس��دة،�ومن�هنا�نشأ�مفهوم�موت�الدماغ�uي�الطب�الحديث

  .خاصة،�ويستخدم�القلب�والرئات�ا�صطنعان�كأداة�للدورة�الدموية�والتنفس

�بتوقف�نبض�القلب�والنفس،�وإنما�يقع�: تمخض�عن�هذه�التجربة�تصور�يقول �وقد
ً
إن�ا�وت�*�يقع�أساسا

وهذا�الجزء�من�الدماغ�هو�مركز�التفكA@�والشعور،�وهو�الذي��(Brain Stem)" جذع�ا�خ"بموت�جزء�من�الدماغ�يسم_�

�أو  �للدماغ�»ربع �فلو�توقف�وصول�الدم �وعليه، i¾الجهاز�العص� �uي��يتحكم�uي �بل�سيبدأ
ً
خمس�دقائق�لم�يبق�حيا

�بعد�موت�الدماغ�ولكنه� �ا�صطنعة �بواسطة�6جهزة �نبض�القلب�ودوران�الدم �ومن�ا�مكن��ستمرار�uي الذوبان،

�سوف�*�يبقى�إ*�لساعات�أو�أيام،�و*�يمكن�بعد�ذلك�عودة�الحياة�uي��نسان
ً
�مؤقتا

ً

وعLى�عكس�ذلك�لو�. يكون�عم

 
ً
�حيا �الدماغ �فيبقى��كان �بعمل�خارÀي �للدماغ �الدم �ولكن�يستمر�وصول �محدودة، �النبض��دة وتوقف�القلب�عن

 
ً
  .وهذا�هو�السبب�الذي�جعل�6طباء�ا�عاصرين�يرون�أن�مركز�النفس��نسانية�هو�دماغ��نسان. �نسان�حيا

؟�م: أما�عن�قضية�حياة��نسان�وموته�فإgÁا�تتعلق�بعدة�أبواب�من�الفقه،�فالسؤال
ً
`_�يعت}@��نسان�ميتا

�من�الناحية�الفقهية
ً
  :وأسئلة�هذا�الباب�تنقسم�إnى�ث
ثة�أقسام. مهم�جدا

القسم�6ول�يتناول�أسئلة�وقضايا�تتعلق�با§رث�والعدة�والحقوق�ووقت�نفاذها،�بينما�يتصل�القسم�الثاني�

�لÄبحاث�الطبية�تبقى�الحياة�uي�6عضاء�
ً
فلو�مات�الدماغ�. لف@ة�بعد�موت��نسانبقضية�زراعة�6عضاء،�فوفقا

�uي�6عضاء�الحياة� �تبقى�فgªا �وذلك�لف@ة �نبض�القلب�والنفس�بواسطة�أجهزة�التنفس��صطناعية، فيمكن�إبقاء

�بصورة�يستفاد�مghا �فهو�يبحث�uي�جواز�رفع�. العضوية�ويمكن�إخراجها �النوع�من�القضايا �القسم�الثالث�لهذا وأما

 هذه�6جهزة�عن�ا
ً
فلو�عاد�جهاز�نبض�القلب�للمريض�وتنفسه�. �ريض�ا�عتمد�عLى�ا�نفسة�إذا�كان�هذا�الع
ج�باهظا

إnى�حالته�الطبيعية�ف
�شك�uي�أنه�يتم�رفع�هذه�6جهزة،�وكذلك�إذا�توقف�القلب�عن�النبض�وا�ريض�عLى�ا�نفسة�

ويصة�تحدث�عندما�لم�ييئس�الطبيب�من�حياة�ووقع�موته�ففصل�هذه�6جهزة�عنه�أمر�*�بأس�به،�ولكن�ا�شكلة�الع



 

 

ا�ريض�و*�يمكن�استمرار�تنفس�ا�ريض�ونبض�قلبه�إ*�بواسطة�ا�نفسة،�ويتوقف�كل�من�التنفس�ونبض�القلب�

  بإيقاف�ا�نفسة،�فم`_�يجوز�إيقاف�ا�نفسة�uي�مثل�هذه�الصور؟

دماغ،�وا�طلوب�من�سيادتكم�وعLى�ضوء�مما�تقدم�نقدم�إnى�سعادتكم�استفسارات�مهمة�بخصوص�موت�ال

  :�جابة�عghا�uي�ضوء�ما�انتÆ_�إليه�بحثكم�uي�هذا�ا�وضوع

١. i�هل�: ما�مدى�صحة�مفهوم�6طباء�القائل�بأن�أصل�ا�وت�هو�موت�الدماغ�من�وجهة�النظر�الشرعية؟�يع

�يعت}@� �هل �ا�نفسة، �بمساعدة �ينبض�ويستمر�تنفسه �*�يزال �قلبه �ولكن �دماغه هذا�يعت}@�شخص�مات

؟
ً
�أو�ميتا

ً
  ا�ريض�حيا

وهل�تجري�عليه�أحكام�ا�يت�أو�الÈي�إذا�لم�يمت�دماغه�أي�أن�جذع�مخه�*�يزال�يعمل�ولكن�توقف�نبض� .٢

 القلب�والتنفس؟

�ا�نفسة�لم�ييئس�6طباء�من�حياته�ولكن�يتوقف� .٣ �إيقاف�هذه�6جهزة�عن�مريض�معتمد�عLى �يجوز م`_

إيقاف�6طباء�هذه�6جهزة�عن�ا�ريض�uي�صورة�عدم�تحمل�أوليائه�تنفسه�بإيقاف�ا�نفسة؟�وهل�يعت}@�

�للنفس؟
ً

 التكاليف�الباهظة�لهذا�الع
ج�وبإذن�مghم،�هل�يعت}@�هذا��يقاف�قت

إذا�أيس�6طباء�من�حياة�ا�ريض�ولكن�أمكن��ستمرار�uي�التنفس�إnى�أيام�عن�طريق�استخدام�ا�نفسة�فما� .٤

 نفسة؟�وهل�يجب�عLى�الورثة�أو�يجوز�أو�يحرم��ستفادة�من�ا�نفسة؟هو�حكم�استخدام�هذه�ا�

�وغA@�ذلك؟�هل�من�وقت�موت� .٥ �العدة ��رث�وبداية �وإجراء �الوصية، �تعت}@�أحكام�ا�وت�من�نفاذ �م`_ مذ

  الدماغ�أو�من�وقت�موت�القلب�الطبيÉي�أو�من�وقت�توقف�نبض�القلب�والتنفس�بسبب�إيقاف�ا�نفسة؟

*  *  *  



 

 

 

  شفقة�القتل
  

من�ضمن�ا�سائل�ال`�iتولدت�عن�سيطرة�الحضارة�الغربية�اليوم،�وقد�"القتل�شفقة"تأتي�مشكلة�

اعت}@ت�هذه�القضية�uي�بداية�6مر�من�صميم�قضايا�تواجه�ا�جتمع�الغربي�إ*�أن�العو�ة�¦ي�ال`�iجعلت�هذا�

�نظور�فقد�اتخذ�ا�جمع�هذا�ا�وضوع�النوع�من�ا�سائل�تقرع�أبواب�ب
د�الهند�والدول�الشرقية،�ومن�هذا�ا

وقد�سبق�أن�قام�مؤسس�ا�جمع�الفقيد�الشيخ�مجاهد�. كإحدى�موضوعات�ندوته�الفقهية�السادسة�عشرة

�إnى�عدد�من�العلماء� �وبعث��gا �ا�وضوع، �رحمه�هللا�بإعداد�ورقة��ستفسارات�حول�هذا iم�القاسم
�س

  :وأهل��فتاء،�وإليكم�هذه�الورقة

  ":القتل�شفقة"

إgÁاء�حياة�ا�ريض�الذي�هو�مصاب�بأذى�ومشقة�شديدين�و*�أمل�uي�بقائه�" ا�راد�بالقتل�شفقة"

،�أو�هو�تخليص�6طفال�ا�عاقAن�إعاقة�خطA@ة�من�الحياة�ال`�i¦ي�بمثابة�كل�وثقل�علgªم،�وا�قصود�منه�
ً
حيا

  .بكل�سهولة�أي�يحصل�تخفيف�وطأة�الحياة�وشدgËا�عghم�ويطرأ�علgªم�ا�وت

  :ولهذا�النوع�من�القتل�قسمان

  :(Active)العمLي� .١

  :(Passive)غA@�العمLي� .٢

�ا�ثال� .١ �سبيل �فعLى �ا�وت، �الطبيب�بعمل�إيجابي�§يصال�ا�ريض�إnى �أن�يقوم �النوع �هذا � وصورة

�يعطى�هذا� �حياته، �أنه�*�أمل�uي �ويرى�6طباء ،
ً

�طوي

ً
�إغماءا �عليه يعطى�ا�ريض�الذي�هو�مغم_

�uي�درجته�وبكمية�كبA@ة،�وبواسطة�هذا�الدواء�يتم�
ً

�وفاع

ً
�لÄلم�قويا

ً
�ومخففا

ً
�مسكنا

ً
ا�ريض�دواءا

  .وقف�نفس�ا�ريض

وكذلك�إذا�كان�هناك�مريض�مصاب�بصدمة�شديدة�برأسه�أو�بحم_�دماغية�وهو�مغم_�عليه�ولم�

صطنعة�بحيث�إذا�فصل�هذا�الجهاز�يبق�أمل�uي�برئه�عند�6طباء�أو�استمر�نفسه�بمجرد�واسطة�الوسائل�ا�

عنه�لتوقف�نفسه،�فرفع�هذه�6جهزة�ا�صطنعة�عن�ا�ريض�uي�مثل�هذه�الحال�لكي�يقع�موته�بوجه�كامل�

�من�
ً
  ".القتل��يجابي�العمLي�شفقة" يعد�نوعا

وصورة�ذلك�أنه�*�يتم�فيه�استخدام�تدبA@�عمLي�§gÁاء�حياة�" القتل�السل¾�iأو�غA@�العمLي�شفقة" .٢

�تقت�i�Ñحياته�وب@ك�الع
ج�هذا�يموت�ا�ريض،�
ً
�ضروريا

ً
ا�ريض�بل�*�يتم�فيه�ع
ج�ا�ريض�ع
جا

�إذا�أصيب�مريض�مصاب�بالسرطان�أو��غماء�أو�الصدمة�الدماغية�أو�الحم_�الدماغية،�إذا�
ً

فمث

الجديد،�أصيب�هذا�ا�ريض�بال�gاب�رئوي�أو�بمرض�ممكن�ع
جه�ولكن�الطبيب�لم�يقم�بع
ج�مرضه�

�هناك�
ً

�فمث �النوع�من�6مراض�أطفال�معاقون، �وكذلك�لو�أصيب��gذا ،

ً
�يموت�سريعا وذلك�لكي



 

 

تشوه�uي�صلgÓم�تسبب�uي�شلل�أرجلهم�أو�أسفر�عن�عدم�قدرgËم�عLى�قضاء�حاجاgËم�أو�أصيب�دماغ�

�الشيوخ�ا�صابAن�بأمراض�فتاكة�تتطلب�نف �وكذلك�حال�ا�ر��_ قات�الطفل�بجروح�عند�الو*دة،

باهظة�uي�ع
جها،�ففي�مثل�هذه�الحا*ت�يكون�تخليص�ا�ريض�من�هذه�الحياة�ا�ثقلة�عن�طريق�

�له�من�ا�عاناة�كما�يتصوره�ا�جتمع�الغربي
ً
 .عدم�معالجته�تخفيفا

� �من�وراء �فالقصد �كل�حال، �الطويلة�" القتل�شفقة"عLى �ا�دمرة �من�Ô*م �ا�ريض�وأقاربه إنقاذ

  :فاصيل�ا�ذكورة�أع
ه�تنشأ�أسئلة�تاليةا�دى،�وuي�ضوء�الت

�يؤدي�إnى�إيصال�ا�ريض�إnى�ا�وت،� .١
ً
�متعمدا

ً

هل�يج�ÕAالشرع��س
مي�uي�الحالة�السالفة�الذكر�عم

  وذلك�بقصد�تخليص�ا�ريض�من�شدة�آ*مه؟

�لهدف�تخفيف�معان .٢
ً
اة�هل�يبيح�الشرع��س
مي�uي�هذه�الصورة�التخLي�عن�ا�عالجة�الطبية�تحقيقا

 ا�ريض؟

*  *  *  



 

 

  

  "التسويق�الشبكي"
  

� �تسم_ �للتجارة " التسويق�ا�تعدد�6بعاد"أو�" التسويق�الشبكي"قد�راجت�اليوم�طريقة�مستحدثة

وطريقة�هذا�التسويق�أنه�*تباع�فيه�منتجات�الشركة�uي�السوق�الحرة�بل�توفر�لشخص�يقبل�العضوية�uي�

�عمولة�من�قبل� �ويحصل�ا�ش@ي�عLى �وشراء�الشركة، �الشركة �إقناع�شخص�بقبول�عضوية �عLى الشركة

منتجاgËا�با§ضافة�إnى�ا�نتخبات�ا�ش@اة،�و*�تقتصر�هذه�العمولة�عLى�ا�ش@ين�الذين�يقنعهم�ا�ش@ي�6ول�

�عLى�عمولة�ت@تب�عLى�شراء�مش@ين�جدد�انضموا�للشركة�بإقناع�من�
ً
بمنتجات�الشركة�بل�هو�يحصل�أيضا

  .6ول �أقنعهم�ا�ش@ي 

ويمتد�هذا�العمل�مرحلة�بعد�مرحلة،�فعLى�سبيل�ا�ثال�ت
حظ�الخارطة�التالية�ويبلغ�عدد�6عضاء�

 
ً
،�وإذا�أضيف�إnى�هذا�العدد�أعضاء�ا�راحل�الث
ثة�6وnى�فيبلغ�ا�جموع�إnى�ث
ثAن�عضوا

ً
  :ستة�عشر�عضوا

  أ���������������

    ١        ٢       عضوان: ا�رحلة�6وnى

  ١       ٢           ١    ٢     أعضاء�٤: ا�رحلة�الثانية

  ١    ٢      ٣   ٤      ٥    ٦    ٧  ٨    أعضاء�٨: ا�رحلة�الثالثة

��١٦:ا�رحلة�الرابعة
ً
  ١    ٢   ٣  ٤ ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠  ١١ ١٢  ١٣  ١٤  ١٥ ١٦عضوا

  .6عضاء�الث
ثAن�عLى�عمولة�م@تبة�عLى�شراء) أ(وهكذا�يحصل�

�تعليم� �وبخاصة �التعليم �أجل �من �نفس�الطريقة �تتبع �تجارية �جانب�آخر�هناك�شركات �وuي هذا،

�دي� i�Ûشريط��@Aعن�طريق�توف� �زبائghا �وتش@ط�عLى �بتعليم�6طفال�الفقراء��(.C.D)الكمبيوتر، أن�يقوموا

�أي�أن�هذه�الشركات�تضم�إnى�تجارgËا�أهداف�خدمة�البشرية�و 
ً
  .نشر�العلممجانا

�باهظة،� �نفقات �يكلف�عادة �ا�نتجات �إع
م �أن �التجارة �هذه �سلك �uي �ا�نخرطون �6عضاء ويرى

ْوَن�عمو*ت،�والذي�هو�ملفت�
ُ
وتحاول�الشركات�إعطاء�ا�بالغ�ال`�iتصرف�uي��ع
م�للزبائن،�لذا�فإgÁم�ُيْعط

Aكية�تكون�أك�@�للنظر�أن�أسعار�منتجات�الشركات�مثل�معجون�6سنان�والصابون�وغ
gها�من�ا�واد��س�@

إذا�بيعت�uي�6سواق�الحرة،�فتتوفر�هذه�6شياء�uي�6سواق�الحرة�بضعفي�أو�ث
ثة�أضعاف�القيمة،�وuي�هذا�

والi�äء�. إن�هذه�6شياء�تكون�أحسن�وأنفع�بكثA@�من�السلع�ا�توفرة�uي�6سواق: الصدد�يقول�ممثلو�الشركات

�يحاول�إقناع�شخص�بقبول�عضوية�الشركة،�Ôخر�الذي�هو�جدير�ب
ً
العناية�uي�هذا�الخصوص�هو�أن�شخصا

ويبذل�جهوده�uي�هذا�السبيل،�ولكن�*�ينت�iÆعمله�إnى�هذا�الحد�بل�إنه�مضطر�إnى�أن�يتعاون�مع�العاملAن�uي�



 

 

�حول  �ا�حاضرات �وإلقاء �شgÓاgËم �ورد �السلع �بأهمية �الناس�وإع
مهم �إقناع �مثل �القادمة جوانgÓا��ا�راحل

  .النافعة�وما�إnى�ذلك

�ثبت� �ولكن �عام، �بوجه �ا�سؤولية �هذه �بال@ك�ÕAعLى �التسويق ��gذا �ا�رتبطون �6شخاص ويقوم

�
ً
�تعاونا �يتعاون �لم �إذا �الشركة �عضوية �الناس�بقبول �أقنع �أن �له �الشخص�الذي�سبق �هذا �أن بالتحقيق

�ويب �العمولة �من �فسوف�*�يحرم �القادمة �ا�راحل �uي
ً
�التفاصيل�مطلوبا �هذه �ضوء �وعLى �لها،

ً
�مستحقا قى

  :تتطلب��ستفسارات�التالية�إجاباتكم�الكريمة

  هل��نضمام�إnى�هذا�النوع�من�التجارة�ح
ل�أم�حرام؟ .١

هل�العمولة�ا�@تبة�عLى�إقناع�شخص�بقبول�عضوية�الشركة�مباشرة�أو�العمولة�ا�@تبة�عLى�ضمهم� .٢

 الحكم�أو�هناك�فرق�بAن�النوعAن؟للشركة�كأعضاء�بالوساطة�سواء�uي�

�للعضوية،�فهل�يندرج�هذا� .٣
ً
�للسلعة�وبعضه�رسما

ً
رسم�العضوية�الذي�يدفع�للشركة�يعت}@�بعضه�ثمنا

 تحت�إطار�البيع�بالشرط؟

٤. �
ً

�ذلك�الغرر�قلي هل�يوجد�uي�هذا�النوع�من�ا�عام
ت�الغرر،�إذا�نعم�فمن�أي�جهة�و�اذا؟�وهل�يعدُّ

 
ً
 .أم�كثA@ا

�إnى�الكتاب�والسنة�وآراء�الفقهاءرجاء�موا .٥
ً
  .فاتنا�بآرائكم�القيمة�uي�القضية�استنادا

*  *  *  
  

  
 



 

 

  :قرارات
  

عقد�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ندوته�الفقهية�السادسة�عشرة�uي�رحاب�دار�العلوم�

6ول�ربيع��١٣- u١٠ي�الف@ة�) الهند(التابعة�للجامعة��س
مية�مهذب�فور�بمديرية�أعظم�جراه�

�ا�وافق�١٤٢٨ �مائتAن�من�كبار�علماء�. م٢٠٠٧أبريل�٢- مارس��٣٠هـ وقد�حضر�الندوة�حواnي

وفقهاء�الهند�وأصحاب��فتاء�ا�مثلAن��دارسهم�الفكرية�ومذاهgÓم�الفقهية�من�كافة�الو*يات�

�من�العالم��س
مي� �شارك�فgªا �كما �ا�عاصرين، �الطب�و�قتصاد �جانب�خ}@اء �إnى الهندية

سعادة�الدكتور�عمر�حسن�كاسوnي�6ستاذ�بجامعة�برونائي�وفضيلة�الشيخ�عبد�القادر�العارuي�

وبالرغم�من�أن�سماحة�الشيخ�الدكتور�محمد�). إيران(ا�درس�بدار�العلوم��س
مية�زاهدان�

سيد�الطنطاوي�شيخ�6زهر�الشريف�لم�يتمكن�من�الحضور�للندوة��شاركته�uي�مؤتمر�دوnي�

إ*�أنه�تكرم�برسالة�للمجمع�أشاد�فgªا�بجهود�علماء�الهند�ا�تمثلة�uي�أنشطة�مجمع��بالقاهرة

الفقه��س
مي�الهندي�uي�البحث�عن�الحلول�الشرعية��ا�يواجه�ا�جتمع��س
مي�uي�الهند�

من�مستجدات�العصر�ومتغA@ات�الزمان،�وتم�_�شيخ�6زهر�uي�رسالته�للندوة�التوفيق�والنجاح،�

  .ن�أطيب�تمنياته�وأزكى�تحياته�للمشاركAن�uي�الندوةوأعرب�ع

�ورقة� �بإعداد �قام �أن �للمجمع �سبق �موضوعات �أربعة �الندوة �uي ونوقشت

  :و¦ي. �ستفسارات�بخصوصها،�ووجهها�للمشاركAن،�ووفر�لهم�خ
صات�6بحاث�فgªا

�Eي�العاشر�وال  * حادي�توسيع�أوقات�رمي�الجمرات�و4حكام�ا$تعلقة�با$بيت�Eي�م<=

  .عشر�والثاني�عشر�من�شهر�ذي�الحجة

  .حقيقة�موت�الدماغ�وحكم�الشرع�Eي�فصل�ا$نفسة�عن�ا$ريض�ا$عتمد�عل��ا  *

  ".القتل�شفقة"موقف�الشريعة�من�  *

  .التسويق�الشبكي�أو�ما�يسمى�بالتسويق�ا$تعدد�4بعاد�وحكمه�Eي�الشريعة�FسXمية  *

  .ضوعاتوإليكم�قرارات�الندوة�بخصوص�هذه�ا�و 
  

 نوع�ن�من�مسائل�باب�الحج
  

  :توسيع�أوقات�رمي�الجمرات) أ( 

�ذا�الخصوص�ما�ي^يcقررت�الندوة�:  

 
ً
eى�العبد�ا�سلم�إ*�   :أوLم،�و*�يف@ضه�الشارع�ع
بما�أن�الحج�من�أهم�عبادات��س



 

 

مرة�واحدة�uي�العمر�كله،�فينبèي�عLى�الحجاج�الكرام�أن�يلÕموا�uي�هذه�العبادة�

بأفضل�الطرق�ا�شروعة�ال`�iوردت��gا�السنة�الشريفة،�ويقوموا�بمراعاة�جوانب�

  .�حتياط�uي�أداgéا�ما�أمكن

� �الث
ثة �6يام �uي �الجمرات �رمي �أوقات �أن �العاشر�(ويجدر�بالذكر�هناك اليوم

�الحجة �شهر�ذي �عشر�من �عشر�والثاني �وهناك�) والحادي ،
ً
�كافيا

ً
�اتساعا تتسع

يوم�إnى�طلوع�الصبح�الصادق�لليوم�القادم،�وعليه�فلو�اختار�متسع�للرمي�uي�كل�

الحجاج�الكرام�6وقات�ا�ناسبة�»حوالهم�وظروفهم�فسوف�*�يجدون�الصعوبة�

�ما�تحدث�بسبب�عدم�ا�عرفة�و�ستعجال�uي�
ً
و*�يتعرضون�للحوادث�وال`�iغالبا

  .6مر

 
ً
�العاش   :ثانيا �uي �بالرمي �يقوموا �أن �الناس �لعامة �طلوع�يكره �قبل �الحجة �ذي ر�من

الشمس�وبعد�طلوع�الصبح�الصادق،�غA@�أنه�يجوز�للنساء�وا�عاقAن�والضعفاء�

  .وا�ر��_�ومن�uي�حكمهم�الرمي�uي�هذه�6وقات�بدون�كراهة

 
ً
*�يجوز�»حد�الرمي�من�منتصف�الليل�uي�العاشر�من�ذي�الحجة،�وذلك�»نه�*�   :ثالثا

  .يدخل�وقت�الرمي�حينذاك

 
ً
يبدأ�وقت�الرمي�uي�الحادي�عشر�والثاني�عشر�من�ذي�الحجة�بعد�زوال�الشمس،�   :رابعا

�6وقات،� �هذه �uي �الرمي �فينبèي �لذا �القادم، �للتاريخ �الصادق �الصبح �إnى ويبقى

وعLى�الذين�يقومون�بأداء�الحج�ا�فروض�رعاية�هذا�الجانب�إ*�أنه�لو�رمى�أحد�

�ف
�يجب�عليه� �بقول��مام�أبي�قبل�زوال�الشمس�لضرورة�شديدة
ً

الدم�عم

  .-رحمه�هللا�–حنيفة�

 
ً
*�يكره�الرمي�uي�الحادي�عشر�والثاني�عشر�من�ذي�الحجة�بعد�غروب�الشمس�   :خامسا

�إnى�واقع�الزحام�الحاnي
ً
  .نظرا

 
ً
*�يلزم�الحاج�إذا�أقام�هو�uي�م�_�إnى�ما�بعد�غروب�الشمس�رمي�الثالث�عشر�من�   :سادسا

�اطل �إذا �أما �م�_�ذي�الحجة، �uي �الصبح�الصادق�للثالث�عشر�من�ذي�الحجة ع

  .فيلزمه�رمي�الثالث�عشر�من�ذي�الحجة



 

 

  :حكم�ا$بيت�Eي�م<=) ب(

 
ً
eي�لهم�أن�يتجنبوا�ترك�سنة�   :أوèلذا�فينب�،_�يسن�للحجاج�ا�بيت�uي�م�_�uي�أيام�م

  .عظيمة�من�سëن�الحج

 
ً
�ا�كان   :ثانيا �لضيق _��م �خارج ��قامة �إnى �الحكومة��فلو�اضطر�أحد �لتدبA@�من أو

  .السعودية�ف
�حرج�فيه

*  *  *  

  حقيقة�ا$وت�وفصل�ا$نفسة�عن�ا$ريض�ا$عتمد�عل��ا
  

�ذا�الخصوص�ما�ي^يcقررت�الندوة�:  

 
ً
eتقرير�   :أو� �فيتم �ا�وت �ا�ريض�ع
مات �عLى �وبدت

ً
�تاما

ً
�التنفس�توقفا �توقف إذا

� �ذلك �من �ا�يت �ا�ريض�أحكام �عLى �وتجري �الوصية�ا�وت، �نفاذ �من الوقت

  .وإجراء��رث�وبداية�العدة�وما�إnى�ذلك

 
ً
�عLى�ا�نفسة�ولكن�لم�ييئس�6طباء�من�حياته�وهناك�أمل�   :ثانيا

ً
إذا�كان�ا�ريض�معتمدا

uي�أن�يعود�جهاز�تنفس�ا�ريض�إnى�حالته�الطبيعية�ف
�يجوز�لورثة�ا�ريض�فصل�

ع
ج�من�ملك�ا�ريض،�ولم�يستطع�الورثة�ا�نفسة�إ*�إذا�لم�يمكن��ستمرار�uي�ال

  .تحمل�نفقات�الع
ج،�ولم�يبق�عندهم�خيار�سوى�ذلك

 
ً
�عLى�ا�نفسة�وأيس�6طباء�من�حياته�ومن�عودة�جهاز�   :ثالثا

ً
إذا�كان�ا�ريض�معتمدا

  .تنفسه�إnى�حالته�الطبيعية�فيجوز�للورثة�فصل�هذه�Ôلة

*  *  *  

  "القتل�شفقة"موقف�الشريعة�من�
  

�ذا�الخصوص�ما�ي^يcقررت�الندوة�:  

 
ً
eى�   :أوLى�النفس،�وتفرض�عLي�عناية�خاصة�بالحفاظ�عnمية�تو
بما�أن�الشريعة��س



 

 

�نسان�نفسه�وعLى�Ôخرين�حفظها،�لذا�فيحرم�اللجوء�إnى�عمل�متعمد�يؤدي�

إnى�إيصال�ا�ريض�إnى�ا�وت�ح`_�ولو�كان�ذلك�بقصد�تخليص�ا�ريض�من�شدة�

�ا�ر  �وورثته�من�مشك
ت�الع
ج�والتمريض،�آ*م �تخليص�أوليائه ض�أو�بقصد

�للنفس�البشرية
ً

  .ويعد�هذا�العمل�قت

 
ً
*�يجوز�التخLي�عن�ا�عالجة�الطبية�لهذا�ا�ريض�مع�القدرة�علgªا،�وذلك�بقصد�   :ثانيا

 
ً
�مدمرا

ً
  .تعجيل�موته�ح`_�ولو�لم�يعط�ا�ريض�دواءا

*  *  *  

  التسويق�ا$تعدد�4بعادالتسويق�الشبكي�أو�
  

�ذا�الخصوص�ما�ي^يcقررت�الندوة�:  

 
ً
eتتضمن�صور�التسويق�الشبكي�السائدة�اليوم�مفاسد�شرعية�مختلفة�*شتمالها�   :أو

�وإدخال� �به، �متعلق @Aغ� �i�íء �مع
ً
�مشروطا �البيع �وجعل �والغرر، �الغش عLى

� �القمار، �تشبه �ووجود�صور �بيعة، �والبيعتAن�uي و*�يقصد�الصفقتAن�uي�صفقة

�@Aوغ� �مغرية �عمو*ت �عLى �الحصول �بل �السلع �شراء �التسويق �هذا �uي ا�ش@ي

  .عادية،�وعليه�ف
�يجوز��نضمام��ثل�هذه�التجارات

 
ً
�ضم�Ôخرين�إلgªا�   :ثانيا

ً
�أيضا �النوع�من�التجارة�ف
�يجوز �لم�يجز��نضمام�لهذا وإذا

  .والحصول�عLى�عمو*ت�بوساطة�أعضاء�الدرجات�السفLى

 
ً
�لتجارة�   :ثالثا �وأن�*�ينضموا �النوع�من�التجارات، �مثل�هذا �ا�سلمAن�أن�يتجنبوا عLى

  .تتعارض�مع�مبادىء��س
م�ا�ضبوطة�وا�حددة�uي�ا�عام
ت

*  *  *  


