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  :�سئلةقائمة�
  

  حقوق�السجناء
  

ي�"�تفرق�ب\ن�-صدقاء�و-عداء, إن�تعاليم��س
م�تبت�TUعFى�العدل�و�حسان ,  وب\ن�-قارب�و-جانب, ̂و

يحرمون�العدل�والنصفة�اليوم�ويواجهون�السلوكيات��ومن�الذين, ويؤكد��س
م�عFى�العدل�للجميع�بأسلوب�سوي 

وينقل�نبأ�من�أفظع�و�أبشع�أنواع�الظلم�عFى�السجناء�kي�بلدنا�وعFى�الصعيد�, ال
إنسانية�تأتي�طبقة�السجناء�أيضا

�الجلود �تقشعر�منه �ما
ً
�أيضا �تقديم�تعاليم��س
م�السمحة�بشأن�حقوق�, الدوrي �تتحتم�ضرورة �الخلفية �هذه وkي

  :وkي�هذا�الصدد�تأتي�أسئلة�تالية, جناءالس

  هل�يجوز�حبس�أي�م~{م�بدون�توف\�6شهادة�عFى�جرمه؟�ولو�اتخذ�حبسه�عFى�zحتياط��فهل�تع\ن�له�مدة؟ - ١

 :ما�^ي�حقوق�السجناء�حول�-مور�التالية -٢

ف\�6الغذاء�ا�شروع�تو , دعوة�الدين�ب\ن�السجناء��خرين�, مطالعة�الكتب�الدينية�, العبادة( ور�الدينية�-م�-أ

 )هzح�6از�من�إهانة�الشخصيات�الدينية�و�الكتب�ا�قدسة�وفق�عقيدت, وفق�تعاليم�دينه

الع
قة�مع�, الرياضة�البدنية�لحفظ�الصحة, الع
ج, ا�اء�الصاkي, الغذاء�ا�ناسب( الحاجات�البدنية��-ب

�أو�z , الزوجة� ضطجاع�بمد�-رجل�أو�النظر�إrى�الحبس�kي�موضع�ضيق�"�يمكن�فيه�القيام�مستقيما

 )خارج�أسوار�الحجرة

, التحادث�مع�-قارب�و-صدقاء�بالتلفون , zستماع�إrى�ا�ذياع, قراءة�الجرائد(الحقوق�zجتماعية��-ج�

 )التعليم�و�تعلم�ا�هارات, اللقاء�مع�السجناء��خرين

 )و�كذلك�سجن�-طفال�ع
حدة�,كون�سجن�الرجال�و�سجن�النساء�ع
حدة( -مور�الخلقية��-د

إrى�أي�مدى�يجوز�ترويع�ا�حبوس��كراهه�عFى�التفوه�بالصدق؟�وهل�يجوز�لذلك�الغرض�تعذيبه�بأنواع� -٣

 :تالية�

       تعرية�ا�حبوس�-أ

 ضربه�شديدا�-ب

 كّيه�بال67قية�- ج

 ترك�الك
ب�عليه�-د

 وضع�ا�حبوس�عFى�الثلج�kي�الشتاء�-ه

 الضوء�الشديد�أو�الصوت�الشديد�kي�حجرتهمنعه�من�النوم�بوضع��-و

 هل�يجوز�لف�الس
سل�عFى�ا�حبوس�أو�وضع�-غ
ل�kي�أيديه�أو�أرجله؟ -٤

 هل�يجوز�وضع�ا�حبوس�kي�سجن�وحيدي�لبعض�جرم�خاص؟ -٥

 وإذا�عمل�ا�حبوس�فهل�يستحق�¡جرة�عمله؟, هل�يجوز�إكراه�ا�حبوس�عFى�العمل�kي�السجن -٦



 

 

�الس -٧ �kي �السلوك �kي �يفّرق �لهم�هل T¥¦ق� �الذين �و�خرين �ا�حكمة �kي �أمرهم �الجاري �ا�حبوس\ن �ب\ن جن

 بالحبس؟

 ز�وضع�ا�حبوس�kي�السجن�قبل�القضاء�kي�حقه�إrى�مدة�^ي�مدة�عقوبة�الجرم�لو�ثبت�منه؟هل�يجو - ٨

ي�عنه�kي�ا�حكمة -٩
ّ
Fي�السجن�ثم�خkي��ا�أصابه�من�, إذا�وضع�ا�حبوس�rفهل�يستحق�أن�يطلب�العوض�ا�ا

 الدما¨ي؟�-لم

 ما�^ي�حقوق�السجناء�بشان�zتصال�با�حامي�والدفاع�عن�أنفسهم؟ -١٠

 هل�للنسوة�ا�سجونات�وضع�الرضع�معهن�kي�السجن؟ -١١

*  *  *  



 

 

 

  القروض�التعليمية
  

وهو�ضرورة�مهمة�فرديا��, مما�"�شك�فيه�أن�أي�قوم�"�يستطيع�أن�يعيش�حياة�عز�ووقار�بدون�التعليم�

ومن�سوء�, بل�شجع�عFى�كل�علم�نافع�وحرض�عليه, �س
م�لم�يؤكد�عFى�التعليم�الدي�TUفحسبو�إن�, واجتماعيا�معا

�العصر�أن�التعليم�أصبح�kي�ظل�شيوع�النظام�الرأسماrي�تجارة�بدل�كونه�خدمة والحقيقة�أن�توف\�6, الحظ�kي�هذا

وبدأت�ا�ؤسسات�-هلية�, �سئوليةولك®{ا�تفر�من�هذه�ا, التعليم�لجميع�سكان�الب
د�يأتي��من�مسئوليات�الحكومة

�التعليم�عFى�أساس�تجاري  �ارتفاع�أسعار�التعليم�وامتناع�ذوي�الدخل�, تقدم�بل�تبيع �هو�-مر�الذي�أدى�إrى فهذا

  ,الوسط�من�التوصل�إrى�تلك�ا�ؤسسات�التعليمية�

� �القروض�التعليمية �بنظام �الظروف�جاءت�الحكومة �مثل�هذه �هذه�, ) k)Educational Loanي �فيه وتقدم

�فقط� �اكتمال�التعليم, القروض�للتعليم �بعد �للرد �البنوك�, و�تكون�مستلزمة �توفر�عن�طريق T¼القروض�ال� وهذه

وتقول�الحكومة�أ¾{ا�kي�الواقع�تقدم�ا�ساعدة�إrى�, القومية�تفرض�عل½{ا�فوائد�ربوية�بنسبة�أقل�من�القروض�-خرى 

  ,وض�ال¼�Tتكون�طويلة�-مد�وعFى�نسبة�ضئيلة�من�الفائدةالط
ب�و�"�تريد�النفع�من�هذه�القر 

  :وهنا�تأتي�أسئلة�تالية�حول�هذه�القروض�

ما�هو�موقف�الشريعة��س
مية�تجاه�حصول�التعليم�العاrي�الجديد�وما�ذا�ينبÀي�أن�يكون�عمل�ا�سلم\ن� -١

  Á{ذا�الشان؟

�القروض�التع -٢ �عFى �الفائدة �من �تفرض�نسبة�ضئيلة �البنوك�القومية �-مد, ليمية و�تّدÂي�, و�تكون�طويلة

 فهل�يصح�اعتبار�هذه�الفائدة�الضئيلة�أجرة�الخدمة؟, الحكومة�أ¾{ا�"�تقصد�م®{ا�النفع�

لو�كان�طالب�يتأهل�للدراسات�العليا�kي�أي�قسم�من�أقسام�العلوم�أو�يريد�حصول�التعليم�العاrي�kي�خارج� -٣

 فهل�يجوز�له�zستفادة�من�هذه�القروض�التعليمية؟�,ولكن�ظروفه�ا�الية�"�تسمح�له�ذلك, الب
د

فهل�, ولكن�والده�يستطيع�ذلك, لو�كان�طالب�علم�"�يستطيع�تحقيق�الغرض�ا�ذكور�لضعف�حالته�ا�ادية� -٤

تعت�67حالته�ا�ادية�باعتبار�حالة�أبيه؟�وهل�يب�TUجواز�zستفادة�من�القروض�أو�عدمه�عFى�حالة�نفسه�أو�

 حالة�أبيه؟

ان�طالب�العلم�أو�أبوه�من�أهل�zستطاعة�ولكنه�"�ير�Ä¥Åبصرف�ماله�kي�التعليم��ففي�هذه�الصورة�ولو�ك -٥

 هل�يجوز�له�أخذ�هذه�القروض�؟

*  *  *  



 

 

  

  لغرض�التجميل�و�دفع�العيوب عملية�الجراحة�الب&ستيكية
  

-مراض�ما��ومن, والع
ج�من�الحفظ, وعليه�حفظه�ما�أمكن, إن�جسم�zنسان�أمانة�من�هللا�بيده

ومن�-مراض�كذلك�أن�يبدو�مظهر��نسان�, يعوق�kي�أداء�وظائف�الجسم�أو�يزيل�منفعة�عضو�من�أعضائه

¡ن�الشخص�ا�صاب�بمثل�هذه�, وقد�وجد�اعتناء�الناس�بع
ج�مثل�هذه�-مراض�من�زمان, قبيحا�لسبب�فيه

  ,�Tالذي�"�يقل�من�-ذى�البدنيولكنه�يصيبه�-ذى�الذهU,  -مراض�لو�"�يصيبه�-ذى�البدني

ال¼�Tيستعمل�ف½{ا�جزء�من�بدن��نسان��ص
ح�, ومن�أنواع�الع
ج�اليوم�عملية�الجراحة�الب
ستيكية

  :وÁ{ذا�الشان�تأتي�أسئلة�تالية, جزء�آخر�منه

�العملية�الجراحية��ص
ح�عيب�خلقي�يقبح�صورته�مثل�الشفة�ا�شقوقة�أو� .١ هل�يجوز�إجراء

 -نف�أو�الزيادة�kي�-صابع�وغ\�6ذلك�مما�يؤدي�وجودها�إrى�أذى؟اعوجاج�

 وهل�تجوز�تلك�الجراحة��ص
ح�العيوب�الطارئة�من�آثار�الحوادث�وغ\6ها؟ .٢

وما�حكم�الجراحة��ص
ح�العيوب�ال¼�Tتحدث�فطريا�بسب�ازدياد�العمر�كالتجاعيد�kي�الوجه�أو� .٣

 لتطويل�أنف�غ\�6طويل�خلقيا؟

جزء�بدن��نسان�من�الجلد�أو�اللحم�أو�العظم��ص
ح�عيب�kي�جزء�آخر�ما�حكم�استخدام� .٤

 من�جسمه�أو�لع
ج�مرض�فيه؟

 ما�حكم�الجراحة�الب
ستيكية��زالة�العيوب�و�النقائص�البدنية�أيا�كان�نوع�الجراحة؟ .٥

 هل�يستحسن�مثل�هذه�الجراحات�إذا�كانت�لعمل�ضئيل�من�حذف�أو�إضافة�kي�البدن؟ .٦

�الجراح .٧ �حكم �ما �الب
ستيكية �التجميلية( ة �جميل�) الجراحة �بمظهر �للظهور �الوجه لتغي\6

 والتدليس�kي�العمر�لقصد�الزواج؟

ما�حكم�الجراحة�الب
ستيكية�لتغي\�6شكل�الوجه�لتضليل�العدالة�من�جانب�ا�جرم\ن�أو��خفاء� .٨

 ا�ظلوم�هويته�من�خوف�إضرار�الظالم؟

*  *  *  



 

 

 

  عمل�ا1رأة
  

و�, قائل�بأن��الرجل�يقوم�بأعمال�خارج�البيت�, �س
م�جعل�نظام�-سرة�عFى�أساس�عادلمن�الواضح�أن�

وفيه�بقاء�نظام�-سرة�واستحكامه�, و�فيه�رحمة�للرجل�وا�رأة�جميعا, وذلك�تقسيم�فطري , ا�رأة�تقوم�بأمور�داخله

دود�الشريعة�بإذن�ول½{ا�قبل�الزواج�و�بإذن�و�مما�"ريب�فيه�أيضا�أن�ا�رأة�يجوز�لها�الخروج�للكسب�بال�Íام�ح, كذلك

  -وقد�وجد�عمل�ا�رأة�kي�عهد�الرسول�صFى�هللا�وسلم�وعهد�صحابته�ر�T¥Åهللا�ع®{م, زوجها�بعده

�الغرب�ا�عاصر �ميادين�الكسب�kي �kي �دخول�ا�رأة �اتجاه �التكاثر�ا�ادي�, وقد�شاع�كث\6ا �اتجاه � �ازداد كما

بل�سبقت�البنات�عFى�البن\ن�kي�التعليم�kي�عديد�من�, تعليم�ب\ن�ا�رأة�kي�الهند�أيضاو�قد�ك�6Ðال, العام�kي�هذا�العصر

وكان�ذلك�kي�ا�رأة�غ\�6, فك�6Ðاتجاه�ا�رأة�تجاه�العمل�kي�الهند, وذلك�فتح�لهن�مجا"ت�واسعة�للعمل, الو"يات�الهندية

, ن�-سباب�الداعية�إrى�ذلك�التكاثر�kي�ا�ال�حيناو�م, ولكنه�أصبح�يعم��ن�kي�ا�رأة�ا�سلمة�أيضا, ا�سلمة�من�قبل

أو�, وربما�تضطر�ا�رأة�إrى�العمل�حينما�يموت�زوجها, والتخلف�zقتصادي�للمسلم\ن�وتزايد�الضرورات�لهم�حينا�آخر

  ,فتلجأ�ا�رأة�إrى�العمل�لتعيش�حياÑ{ا�بعز�وحفظ, أو�يكون�زوجها�غ\�6موظف�أو�كس
ن�kي�الكسب, ي�6كها�مطلقة

  :و�kي�ضوء�هذه�-حوال�تنشأ�-سئلة�التالية

 كيف�ترى�الشريعة��س
مية�إrى�عمل�ا�رأة؟ -١

 هل�فرضت�الشريعة�النفقة�عFى�ا�رأة�و�لو�لنفسها�أو�¡و"دها؟ -٢

�حال~{ا�, هل�يجوز�للمرأة�العمل�لرفع�مستوى�العيش�أو�م¦¥�T-وقات�أو�حصول�ا�ال -٣ �"�تج67ها حينما

 .و�تكون�ضرورات�البيت�تتحقق�ولو�بضيق�و�عسر, ا�الية�عFى�العمل�

�بي~{ا -٤ �داخل �بالكسب�و�العمل �تقوم �كانت�ا�رأة �أو�, إذا �ول½{ا ��ستيذان�من �أيضا �عندئذ �لها �يلزم فهل

 .زوجها؟

وهل�يختلف�, ت�ا�رأة�تحتاج�للعمل�إrى�الخروج�من�بي~{ا�فهل�يلزم�لها�zستيذان�من�ول½{ا�أو�زوجهاإذا�كان - ٥

وكون�وقت�الخروج�, ن�باخت
ف�كون�ا�سافة�خارج�البيت�أك�6Ðمن�مسافة�السفر�أو�أقل�م®{احكم�zستيذا

 و�كون�الوrي�يقوم�بكفالة�ا�رأة�أو�"�يقوم�Á{ا؟, وقت�ال®{ار�أو�وقت�الليل

 ما�^ي�الحدود�الشرعية�لعمل�ا�رأة؟ -٦

, كانت�مؤسسات�تعليمية�أو�غ\6هاسواء�, لو�كانت�ا�رأة�تعمل�kي�وسط�النسوة�و"يكون�معهن�رجل�kي�العمل -٧


 ؟فماذا�يكون�حكم�الحجاب�kي�هذه�الصورة, ولكن�ا�سئول�-عFى�يكون�رج

و�إذا�كانت�ا�رأة�kي�وسط�مخلوط�من�الرجال�و�النساء�فماذا�يكون�حكم�الحجاب�عندئذ؟�وهل�يختلف� -٨

 حكم�القواعد�من�النساء�من�النسوة�الشابات؟

مثل�العمل�kي�, خت
ف�نوع�العمل�من�قلة�اخت
طها�مع�الرجال�و�ك6Ðته�و�هل�يختلف�حكم�عمل�ا�رأة�با -٩

 والعمل�kي�ا�كاتب�بجلوس�وسكون؟, البقا"ت�والدكاك\ن�كالبائع

 ما�هو�حكم�بقاء�ا�رأة�للعمل�بعيدة�من�بي~{ا�و�أقارÁ{ا�سواء�داخل�الب
د�أو�خارجها؟ -١٠

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

�ع �الثامنة �الفقهية �ندوته �ا�جمع �نادو�kي�عقد �تاميل �بو"ية �مدورائي �بمدينة شرة

من�الهجرة،��١٤٣٠من�شهر�ربيع�-ول�عام��٤إrى���٢دة�ث
ثة�أيام�من�" جامعة�الريحان"

� ��٢٨ا�وافق �شهر�مارس�عام �من �والثاني �شهر�ف67اير�واليوم\ن�-ول ا�ي
دي،��٢٠٠٩من

داخل�الهند،�وعدد�ملحوظ�من�العلماء�وا�تخصص\ن�kي��فتاء�من��٢٥٠شارك�ف½{ا�حواrي�

�وسري�لنكا �والبحرين، �وقطر، �ا�تحدة، ��مارات�العربية �إrى �ا�نتم\ن �العلماء والذين�. من

�واتخذوا� �ا�عاصرة، �وا�قتضيات �zجتماعية �-وضاع �ضوء �kي �موضوعات �أربعة ناقشوا

  :القرارات�بصورة�جماعية

o حقوق�السجناء  

o قروض�التعليم  

o جراحة�التجميل  

o خارج�بي67ا�عمل�ا1رأة  

  :وإليكم�قرارات�الندوة�بخصوص�هذه�ا�وضوعات
  

  حقوق�السجناء
  

قد�شهد�العالم�kي�العصر�الحديث�أحداثا�كث\6ة�خاصة�بسوء�ا�عاملة�مع�السجناء،�

��نسانية �شخص�يحب �لكل �وzضطراب �القلق �بواعث �من ي �قد�. ̂و �ا�نظور �هذا ففي

�س
مي�بالهند،�القرارات�التالية�موضحة�-حكام�اتخذت�الندوة�ال¼�Tعقدها�مجمع�الفقه�

  :�س
مية�والخلقية�بقضايا�السجناء

 
ً
إن��نسان،�عFى�الرغم�من�ارتكابه�جريمة،�يبقى�إنسانا،�وهوسُيعاقب�حتما�  :أو>

�اح�6ام� Ä¥Åالذي�يتقا� �من�حقه
ً
�"�يكون�محروما �ولكنه �جريمته، �عFى بناء

  .ذاته

 
ً
و"�يجوز�. ص�م~{ٍم�بجريمة�مجرما�إ"�أن�تثبت�جريمتهو"�يمكن�اعتبار�شخ  :ثانيا



 

 

 .السلوك�معه�مثلما�يكون�السلوك�مع�ا�جرم\ن

 
ً
�Ñ{مة�بشرط�أن�توجد�إشارات�قوية�تؤيد�  :ثالثا �عFى �بناء �أن�ُيسجن�أحد ويجوز

تلك�ال~{مة،�وبشرط�أن�ُتوجد�ع
مات�واضحة�للشك�kي�ا�~{م�به،�وkي�هذا�

تقرر�مدة�الحبس�ال¼�Tتراها�مناسبة،�ولكن��الوضع�يتوقف�عFى�ا�حكمة�أن

 .من�الضروري�أ"�تكون�هذه�ا�دة�مثلما�تكون�لجريمة�ثابتة

 
ً
 :ومن�حقوق�السجناء�فيما�يFي  :رابعا

�Á{ذا�     -أ �و"�يتم �ديانته، �حسب �والعمل �العبادة �حرية �عFى �السج\ن ويحصل

�ل. الخصوص�أي�تمي\�Íضده �ذلك�سيتم�توف\�6الغذاء �إrى ه�وفق�وبا�ضافة

�الدينية �والكتب�. تعليماته �الشخصيات �قدسية �إrى ��ساءة �اجتناب ويتم

 .الدينية�له

�ا�ناسب،�   - ب� �نحو�الغذاء �الجسمية �السجناء �بحاجات �بالوفاء �zهتمام ويتم

�تسهي
ت� �إrى �با�ضافة �ا�وسم، �وا�
بس�حسب �للشرب، �الصالحة وا�ياه

�. الع
ج �لرعاية �البدنية �الرياضة �الصواب�. صح~{موممارسة �من �يكون و"

�بمد� �zستلقاء �أو �الوقوف �فيه �يمكن "� �ضيق �مكان �kي �السجناء وضع

 .الِرجل\ن،�أو�"�توجد�تسهي
ت�"زمة�للحياة�من�الهواء�والنور 

�واللقاء�    -ج �التعلم، �فرص �عFى �الحصول �zجتماعية �السجناء �حقوق ومن

�بالنسبة�لÝذاعة�. عاديةبالسجناء��خرين�وzتصال�بأقرباÜ{م�kي�حالة� أما

�توف\6ها �الضروري �من �وليس �التمتع، �وسائل �من TÞف� وأما�. والتلفزيون

 .الجرائد�ف�TÞتتوقف�عFى�الحكومة�ال¼�Tقد�توفرها�إذا�رأÑ{ا�مناسبة

و"�بد�من�اجتناب�وضع�الرجال�والنساء�kي�مكان�يوجد�فيه�zخت
ط�فيما�  - د

�بإ. بي®{م �الرجال �مكان �يكون �يجب�أن �أمر�كما �يكون �وكذلك شراف�رجل،

�مكان�. النساء �داخل �-مور �kي �الجنس\ن �رعاية �تكون �نفس�-سلوب وعFى

 .كما�يجب�وضع�البالغ\ن�وغ\�6البالغ\ن�kي�مكان\ن�مختلف\ن. الحبس

 
ً
وإن�إجراء�فحص�ناركو�عFى�السجناء�لدفعه�إrى�التعب\�6عن�الصدق،�وخلع�  :خامسا



 

 

عل½{م،�وإكراههم�عFى�zستيقاظ�وقت��م
بسهم،�وإجراء�الصدمة�الكهربائية

النوم،�وإط
ق�الك
ب�عل½{م،�وإلقاءهم�عFى�الجليد،�وإضاءة�مكا¾{م�إضاءة�

�بكو¾{ا� �كلها �ف
�تجوز�هذه�-مور �للغاية،
ً
�شديدا �أو�إسماعهم�صوتا مؤ�ة،

وكذلك�من�الحرام�اختيار�طريقة�يتضرر�Á{ا�عضو�. غ\�6خلقية،�وغ\�6إنسانية

 .ن�ا�حتمل�أن�يصاب�بالتلف،أو�تتأثر�Á{ا�صحة�الدماغمن�الجسم،�أو�م

 
ً
و"�يجوز�تكبيل�السجناء�با¡غ
ل،�بما�ف½{ا�أغ
ل�اليدين�أو�القدم\ن،�إ"�أنه�  :سادسا

�عFى�ارتكاب�الجريمة،�أو�ُيخاف�أنه�سيفر�
ً
�أو�مصّرا

ً
إذا�كان�ا�جرم�خط\6ا�جدا

  .لكبحه�أو�يضر�نفسه�أو��خرين،�فيمكن�اتخاذ�تداب\�6مناسبة

 
ً
�ا�دة�  :سابعا �ويجب�أ"�تكون�هذه �الطبيب، �يتفق�عل½{ا ��دة ويمكن�حبس�ا�جرم

TUى�حد�أن�ُيصاب�ف½{ا�با�رض�الذهrطويلة�إ. 

 
ً
�  :ثامنا

ً
�كان�ذلك�العمل�جزءا �إذا �العمل�حسب�قدرته �إجبار�السج\ن�عFى ويجوز

�إ"�أن�ينص�القانون�عل½. من�العقوبة �عمله، {ا،�و"�يستحق�السج\ن�أجرة

�
ً
فحينئذ�تكون�تلك�-جرة�ح
"�له،�ويستحّقها�إذا�لم�يكن�ذلك�العمل�جزءا

  .من�العقوبة

 
ً
�قبل�ا�حاكمة،�و"�يجوز�معاملته�  :تاسعا

ً
وينبÀي�اعتبار�السج\ن�ا�~{م�بجريمة�بريئا

معاملة�ا�جرم،�ف
�ُيج�67عFى�العمل،�بل�الواجب�أن�تكون�معاملته�أحسن�

 . رينمقارنة�مع�السجناء��خ

 
ً
وقبل�ا�حاكمة�"�يكون�من�الصواب�حبس�السجناء��دة�تساوي�مدة�حبس�  :عاشرا

�التحقيق�أو�kي� �kي �و"�يناسب�التأخ\�6إما �لتلك�الجريمة، ا�رتكب�الحقيقي

وإذا�حصل�. كي�"�تتجاوز�مدة�الحبس،�أثناء�ا�حاكمة،�مدة�العقوبة. القضاء

 .هذا�فسيكون�من�ال
زم�إط
ق�سراحه�مباشرة

   :حادي�عشر
ً
 .ويجب�إعطاء�التعويض�ا�اrي�إذا�ثبت�أن�ا�~{م�كان�بريئا

ويحصل�السج\ن�عFى�حق�zتصال�بمحاميه�والتشاور�مع�أقربائه�وأصدقائه�  :ثاني�عشر

 . kي�صدد�ا�حاكمة،�وحق�الدفاع�عنه



 

 

 .وُيسمح�للمرأة�بأن�يكون�رضيعها�معها�kي�السجن  :ثالث�عشر

�ا�شار   :رابع�عشر �أعرب �والضوابط�وقد �القوان\ن �بأن �إحساسهم �عن �الندوة �kي كون

�با¡مور� �الخاصة �-حكام �عFى �توافق�معظمها �والسجون �بالسجناء الخاصة

،�فهذه�الندوة�تطالب�أن�ُيمنح�
ً
ا�ذكورة�أع
ه،�إ"�أ¾{ا�"�يتم�تنفيذها�عمليا

�الحقوق  �كافة �يتم�. السجناء �بأنه �إحساسهم �عن �ا�شاركون وكذلك�أعرب

Fى�ا�واطن\ن�بدون�أدلة�قوية�بصرف�النظر�عن�القوان\ن�وتعليمات�القبض�ع

فقد�وقعت�عديد�من�أحداث�القبض�عFى�الشباب�ا�سلم\ن�. ا�حكمة�العليا

فيد�بأنه�يتم�تعذيà{م�بعد�القبض�عل½{م
ُ
وتسجل�. kي�السنوات�ا�اضية،�وقد�ا

�إrى� �وتقدمها �حراس~{م، �تحت �وضعهم �بعد
ً
�أياما �اعتقالهم �عن الشرطة

�الحكومة�. �حكمةا �القوان\ن�وإهمال �ومؤسسات�تنفيذ وإن�سلوك�الشرطة

�
ً
يؤدي�إrى�بالغ�القلق�وzضطراب،�ويشوه�سمعة�نظامنا�الديمقراطي،�فنظرا

�تجعل� �أن �والحكومات��قليمية �ا�ركزية �الحكومة �الندوة �ذلك�تطالب إrى

�العليا �ا�حكمة �وتعليمات �والضوابط �بالقوان\ن �مقيدة اقب�وتع. الشرطة

،�وتصدر�توج½{ات�قوية�تؤكد�عدم�اعتقال�
ً
�شديدا

ً
القائم\ن�بمخالف~{ا�عقابا

 .أي�شخص�بدون�أدلة�محكمة،�وعدم�تعذيبه

�وبعض�  :خامس�عشر �ا�تحدة �الو"يات �أنشأÑ{ا T¼ال� �السجون �بأن
ً
�أيضا وتشعر�الندوة

�تعذيبا� �تعذيب�السجناء ��رهاب�حيث�يتم �مكافحة �بحجة �-وربية الدول

� �وال¼�T"�وحشيا، غ\�6إنسانية�ومخالفة�صريحة�للقوان\ن�وا�واثيق�الدولية،

�حقوق� �ولجان �-خرى �الدولية �والهيئات �ا�تحدة �-مم �إل½{ا �تلتفت �أن بد

�السجون�. �نسان �هذه �ضد �أصواÑ{ا �ترفع �أن �جميعا �نطالà{ا ونحن

 . وتجعل�هذه�الدول�مقيدة�بالقوان\ن�الدولية. وzعتداءات�ا�رتكبة�ف½{ا

وتعرب�الندوة�عن�القلق�البالغ�¡ّن�بعض�ا�حام\ن�ونقاب~{م�يرفضون�قبول�  :سادس�عشر

�ا�~{م\ن�با�رهاب،�مع�أن�كل�شخص�له�حق�الدفاع�عن�ذاته وهذا�.قضايا

�"� �كما ،
ً
�مجرما �اعتباره �"�يتم �ا�~{م �أن �Á{ا �ا�ع�6ف �الدولية �القوان\ن من



 

 

�،
ً
وذلك�¡ن�هذه�العملية�"�ت
ئم�يسمح�دستور�الهند�بأن�يتم�اعتباره�مجرما

�-خ
قية ��نسانية �إقامة�. ا�قتضيات �إ" �ا�حام\ن �واجبات �من وليس

�واجباÑ{ا،� �أداء �تجتنب �ا�جموعة �هذه �أن �الشديد �-سف �فمن العدل،

�السلوك�الغ\�6شرÂي،� �هذا �مثل �يجتنبوا �أن �ا�حام\ن �الندوة فتطالب�هذه

  .من�سلوكهم�الحاrيكما�تطالب�الحكومة�أن�تمنع�ا�حام\ن�

*  *  *  

  القروض�للحصول�عJى�التعليم
  

�علم� �كل ��س
م �شجع �وقد �-ساسية، �البشرية �الحوائج �من �وال�6بية �التعليم إن

�دورها� �تمثل �أن �وحكومة �ومجتمع �فرد �كل �يجب�عFى �ا�اسة �الحاجة �لهذه �فتلبية نافع،

�إrى�ذلك�تتطلب�الندوة�من�الحكومة. ا�طلوب
ً
  :فنظرا

�إن�
ً
�إrى�حد�أنه�قد�أصبح�من�الصعب�جدا

ً
�قد�أصبح��ن�غاليا التعليم�kي�ب
دنا

�التعليم� �عFى �الحصول
ً
�اقتصاديا �ا�تخلفة �ا�سلم\ن �أغلبية �وخاصة �الفقراء للمواطن\ن

�تظل�. العاrي �أن �الديانات�واللغات�والثقافات�ف
�يحسن �من �للعديد �مهد �ب
دنا �أن وبما

فة،�¡ن�تخلفها�سيعرقل�تنمية�الب
د،�فالحكومة�مسؤولة�مجموعة�كب\6ة�من�سكا¾{ا�متخل

فمن�مصلح~{ا�. عن�القيام�بدورها�الفعال�ا�ؤثر��حو�التخلف�التعليم�Tالسائد�ب\ن�ا�سلم\ن

  .إعطاء�الطلبة�ا�سلم\ن�منحات�دراسية�معقولة�وتسهيل�شروط�الحصول�عل½{ا

  :وتلفت�هذه�الندوة�أنظار�ا�سلم\ن�إrى�-مور�التالية

 
ً
�ذلك�  :أو> �أجل �من �وينفقوا �قصوى، �أولوية �-طفال �تعليم �يعطوا �أن �عل½{م يجب

  .نصيبا�ملحوظا�من�دخلهم

 
ً
�إrى�ضرورات�الجيل�الجديد�kي�مجال�التعليم�ينبÀي�للمسلم\ن�إنشاء�مراكز�  :ثانيا

ً
ونظرا

�لجعل�الجيل� TUوالوط� Tا�ستوى��قليم� �عFى �الب
د، �أرجاء �جميع ا�علومات�kي

مطلعا�عFى�فرص�التعليم�العاrي�وخطط�الحكومة�الخاصة�بالتعاون�ا�اrي��الجديد

 .kي�مجال�التعليم�kي�داخل�الب
د�وخارجها



 

 

 
ً
�توفر�ا�نحات�  :ثالثا T¼ا�ؤسسات�وا�نظمات�ال� �الروابط�ب\ن �إقامة �للمسلم\ن وينبÀي

الدراسية�لغرض�الحصول�عFى�التعليم�العاrي�kي�التخصصات�للعلوم�و�داب،�

تتعاون�فيما�بي®{ا�وتتبادل�ا�علومات�والخ67ات،�ولكي�يتس�ÄUللطلبة�الحصول��لكي

 .عFى�ا�نح�الدراسية

 
ً
وينبÀي�لهم�إنشاء�الصناديق�التعليمية�عFى�مستوى�الو"يات�وا�ناطق�¡ّن�ذلك�  :رابعا

ن�الطلبة�الذين�يحتاجون�إrى�ا�ساعدات�ا�الية�من�الحصول�عFى�
ّ
سيساعد�ويمك

 .rيالتعليم�العا

 
ً
وينبÀي�لكبار�أصحاب�العلم�والفن�وا�هني\ن�وبخاّصة�ا�تقاعدون�م®{م�أن�يقوموا�  :خامسا

 .بتوجيه�الجيل�الجديد�بمواهà{م�وخ67اÑ{م

 
ً
�الت67عات�  :سادسا �من �الطلبة �إعفاء �للمسلم\ن �العصرية �التعليمية �للمؤسسات وينبÀي

�له
ً

�وتسهي

ً
علما�أن�هذه�الت67عات� م،ال
زمة�الغ\�6شرعية�وتقليل�النفقات�تيس\6ا

  .ال
زمة�ليست�غ\�6إس
مية�فقط�kي�طبيع~{ا،�بل�^ي�عملية�تناkي��نسانية

  :وتو�T¥åالندوة�الطلبة�والطالبات�بأن

العلم�ضالة�ا�ؤمن�فينبÀي�لهم�أن�يحصلوا�عFى�العلوم�ا�هنية�بنية�خدمة�  :�ول 

  .البشرية

�  :الثاني �من �والطالبات �الطلبة �عFى �kي�ويجب �ويسابقوا �يج~{دوا �أن ا�سلم\ن

 .دراساÑ{م�متمسك\ن�Á{وي~{م�الدينية�وشعارهم��س
مي

�الدراسية�  :الثالث �ا�نح �عFى �الحصول �يحاولوا �أن �والطالبات �للطلبة وينبÀي

والقروض�ال
ربوية�حسب�ضرورÑ{م�لتحمل�نفقاÑ{م�التعليمية،�وأن�يبذلوا�

 .قصارى�جهودهم��واصلة�دراس~{م

�تعت�67  :الرابع �كما
ً
�حراما �القروض�الربوية �تعت�67أخذ ��س
مية �الشريعة �أن بما

�الربوية� �القروض �عFى �الحصول �يجوز "� �لذا ،
ً
�حراما �الربا �أخذ مجرد

،�و"�يمكن�
ً
للتعليم�بشكل�أساT¥æ،�إ"�أن�الطلبة�الذين�هم�ضعفاء�ماليا

لهم�الحصول�عFى�القروض�ال
ربوية،�ويخشون�أ¾{م�سيكونون�محروم\ن�



 

 

ن�تعليمهم�ا�رغوب�فيه،�فينبÀي�لهم�أن�يتصلوا�بأي�عالم�متخصص�kي�م

 .ويبينوا�له�أحوالهم�ويعملوا�حسب�مشورته. �فتاء

*  *  *  

  جراحة�التجميل
  

  :قررت�الندوة�6Tذا�الخصوص�ما�يJي

 
ً
تجوز�جراحة�التجميل�لدفع�العيب�البدني،�وا�راد�بالعيب،�الصورة�ا�وجودة�kي�  :أو>

� �حدث�ذلك�الجسم، �ا�عروفة�سواء �ا�عتادة �الخلقية �تختلف�من�الكيفية T¼وال

  .خلقة�أو�وقع�فيما�بعد

 
ً
�الطبيب�  :ثانيا T¥åالتجميلية��زالة�-لم�البدني�بشرط�أن�يو� �الطبية �الجراحة وتجوز

 .الثقة�ا�ختّص�بذلك

 
ً
�بدن��نسان�kي  :ثالثا �تحدث�kي T¼العيوب�ال� ��زالة �الطبية �الجراحة هيئته��و"�تجوز

 .الظاهرية�ال¼�Tتتطور�بسبب�تقدم�السن�مثل�التجاعيد�kي�وجه��نسان

 
ً
�-نف�  :رابعا �ا�حض�عFى �والتحس\ن �التجميل �¡جل �الطبية �الجراحة �إجراء و"�يجوز

و-عضاء�-خرى�الغ\�6متناسبة�والغ\�6جميلة�خلقة�ولكن�غ\�6خارجة�عن�خلقته�

 .ا�عتادة

 
ً
لعملية�الجراحية��خفاء�ا�واصفات�الجسمية�إ"�أن�يكون�وكذلك�"�تجوز�هذه�ا  :خامسا

�عFى�نفسه�وهو�يريد�zنف
ت�من�يد�الظالم�وبطشه
ً
  .ا�ظلوم�خائفا

*  *  *  

  عمل�ا1رأة�خارج�البيت
  

  :قررت�الندوة�6Tذا�الخصوص�ما�يJي

 
ً
�إrى�. هذه�حقيقة�ناصعة�أن�النظام�العائFي�له�أهمية�كب\6ة�kي��س
م  :أو>

ً
ونظرا



 

 

هذا�الهدف�قد�قسم��س
م�مسؤوليات�منفردة�ب\ن�الرجال�والنساء،�فجميع�

�السèي�وراء�كسب�ا�عاش،� �ف½{ا مسؤوليات�خارج�ا�نـزل�تتعلق�بالرجال�بما

�وإن �بالنساء، �الداخلية �ا�نـزلية �نيطت�-مور �التقسيم�الجيد�قد��بينما هذا

�عصر� �كل �kي �ا�سلم �ا�جتمع �كب\k�6ي �حد �إrى �ل
ستقرار�العائFي �البقاء أتاح

�"�. ومصر �الرجال �مسؤوليات �من �هما �الفضل �وابتغاء �ا�عاش �كسب وإن

 
ً
وإن�إكراه�النساء�عFى�كسب�ا�عاش�باسم�التطور�والحرية،�. النساء،�أساسيا

�تقوم�kي�حال�عدم�الحاجة�إrى�ذلك،�ظلم�اج �وذلك�¡ن�ا�رأة تماÂي�عل½{ن،

ب�6بية�-و"د�وصيان~{م،�كما�^ي�تعت�TUبا¡مور�ا�نـزلية�وغ\6ها�من�الواجبات،�

�kي�النشاطات�خارج�ا�نـزل 
ً
  .فليس�من��نصاف�أن�تشارك�أيضا

 
ً
وإن�الشريعة��س
مية�لم�تكلف�النساء�كسب�الرزق�kي�ظروف�عادية�ولكن�  :ثانيا

 .لهن�إذا�كان�ذلك�kي�الحدود�الشرعيةzكتساب�مباح�

 
ً
ولكنه�kي�أحوال�خاصة�. وإن�الشريعة�لم�تكلف�النساء�تحمل�نفقات�العائلة  :ثالثا

 .تعود�إل½{ن�مسؤولية�النفقات

 
ً
 .وإن�محاولة�كسب�الرزق�تجوز�لها�بشرط�مراعاة�الحدود�الشرعية  :رابعا

 
ً
  .وق�الزوج�و-طفالويجوز�العمل�ا��Téداخل�البيت�إن�لم�تتأثر�حق  :خامسا

 
ً
�البيت�  . أ���:سادسا �من �ا�رأة �فخروج �النساء، �عFى �با�نفاق �أو�الوrي �الزوج �قام وإذا

ل
كتساب�يتوقف�عFى�إذن�الوrي�أو�الزوج�إذا�كانت�ا�رأة�م�Íوجة،�وسواء�

6Ðلها�ومكان�عملها�مسافة�أقل�من�مسافة�السفر�أو�أكÍêكان�ب\ن�م. 

�  . ب
ً

 ."�بد�أن�يصحà{ا�زوج�أو�محرموللعمل�kي�خارج�البيت�لي

 
ً
  :وإذا�أصبح�العمل�خارج�البيت�"زما�ف
�بد�أن�تراÂي�ا�رأة�الشروط�التالية  :سابعا

�أو�ول½{ا�"�يؤدي�واجباÑ{ا�  . أ "�بد�أن�تستأذن�من�الوrي�أو�الزوج�إ"�أن�زوجها

  .وليس�لها�بد�دون�أن�تكتسب�لنفسها

 .يو"�بد�من�zل�Íام�بالحجاب�الشرÂ  .  ب

   .  ج
ً
 .ويجب�أ"�يكون�اللباس�جاذبا



 

 

 .والواجب�اجتناب�التطيب�والتعطر  . د

 .والواجب�عدم�zخت
ط�مع�الرجال  . هـ

ومن�ال
زم�أ"�تأتي�نوبة�العمل�kي�مكان�تبقى�ا�رأة�منفردة�مع�شخص�وهو�  . و

 .غ\�6محرم

 .ومن�الواجب�zعتناء�بحقوق�الزوج�و-طفال  . ز

 
ً
�  :ثامنا �النساءوينبÀي �تديرها �مؤسسات �kي �يشتغلن �أن �إدارة�. للنساء �ظل وkي

الرجال�"�بد�لهم�اجتناب�التحدث�مع�النساء،�أما�لدى�ضرورة�تبادل��راء�

�واجتناب�الخضوع� �الرجال، �الجلوس�مع �التحّجب�أثناء �من �للنساء ف
�بد

والرجل�ي�أّن�ا�رأة�"�تل\ن�القول،�كذلك�يجب�أ"�يكون�ب\ن�ا�رأة�بالقول�أ

  .-جن�Tëهزل�و"�مزاح

 
ً
 .و"�يجوز�للمرأة�الشابة�zشتغال�kي�مؤسسة�يختلط�معها�الرجال�kي�العمل  :تاسعا

 
ً
�وأقرباÜ{ا،�  :عاشرا �مكان�يبعد�من�مÍêلها �kي �للمرأة��قامة�الدائمة�منفردة و"�يجوز

�بأي�شخص�له�. لغرض�العمل �zتصال �لها �zضطرار�فينبÀي �صورة �kي أما

  . kي��فتاء��يجاد�حل�مناسب��شكل~{ا�اختصاص

�kي�  :حادي�عشر �للنساء �العمFي �الدوام �بفرض�الحظر�عFى �الحكومة �من �الندوة وتطلب

�العمل� �مكان �إrى �الذهاب �kي �وكرام~{ا �للخطر�لنفسها �تتعرض �¡¾{ا الليل،

�يتعارض�مع�القيم�zجتماعية�لب
دنا. وقضاء�الليل�فيه
ً
 .وهذا�أيضا

�ا�ؤسسات�وتطا  :ثاني�عشر �وخاصة �وغ\6ها �التعليمية �وا�ؤسسات �الحكومة �الندوة لب

�أخرى� �وتوف\�6تسهي
ت �ومستشفيات �معاهد �بإنشاء �ا�سلمون �يديرها T¼ال

�بيئة� �kي �-شياء �تستفيد��نسات�والسيدات�من�هذه �لكي �للنساء، منفردة

صالحة�تضمن�عف~{ن�وأخ
قهن،�بجانب�تزايد�فرص�كسب�الرزق�لكل�امرأة�

  .حاجة�إل½{اkي�

*  *  *  


