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  :سئلةورقة�� 
  

  "النظام�الجما�ي�والفردي�ل�سرة"
  

فيما�بيIcم،��نسان�مدني�بطبعه�#يمكن�أن�يعيش�منفردا�دون�أن�يختلط�مع�ب�YZجنسه�ويتآلف�

وتتكون�/سرة�بمعاشرة�مجموعة�صغB<ة�من�/فراد�تشتمل�عkى�ذوي�القربى�وأوfى�/رحام،�وعند�ما�تتسع�

IJا�مجتمع�مستقل،�إن��س
م� هذه�ا�جموعة�وتنتشر�إfى�أن�تستغرق�أصدقاء�وأحباء�وجB<انا�ومعارف�يتكون 

مما�" شعوبا�وقبائل"سبحانه�من�نعم�عkى��نس
ن�يذكر�يوfي�عناية�كبB<ة�باvسرة،�فمن�ضمن�ما�عدده�هللا�

�كما�أنه�يمثل�لبنة�أساسية�من�صرح�ا�جتمع
ً

�مستق

ً
  .يدل�عkى�أن�لكل�انسان�كيانا

يختار��نسان�طرقا�مختلفة�للعيش�إحداها�أن�تعيش�مجموعة�صغB<ة�vي�قبيلة�متكونة�من�/بوين�

مسكن�واحد،�وثاني�Iا�أن�ينفرد�الرجل�بزوجته�وأو#ده�أو�يصحبه��والزوجة�و/و#د�و�خوة�و/خوات�معا��ي

عkى�/قل�أبواه��ي�السكن،�ولكل�من�هاتBن�الطريقتBن�للمعاشرة�محاسن�ومساوئ،�فالنظام�الجما�ي�للعيش�

ن�أفرادها�من�مساعدة�ا�حتاجBن�والضعفاء�ويتم�فيه�كفالة�/رامل�وا�طلقات�واليتامى�بشكل�
ً
مع�/سرة�يمك

ن�هذا�النظام�من�/خذ�بأيدي�/بوين��ي�الك�<،�بينما�يؤدى�هذا�النظام�الجما�ي�إfى�حدوث�ج
ً
يد،�كما�يمك

�جانب�آخر�يتيح� �و�ي �ويصعب��ل?�ام�بالحجاب�بBن�أبناء�/عمام�وبنات�العمات، نزاعات�بBن�أفراد�/سرة

�رغب �فيه �ويثور �أسرته �تجاه �يشعر�بمسئوليته �أن �للمرء �الفردي �#ستكمال�النظام �بالنفس ��ستق
ل ة

�ي?<ك�3باء� �أنه �النظام �لهذا Yالسل�� �الجانب �ولكن �الع
قات، ��ي �والتواؤم ��نسجام �فيه �ويدوم حوائجه،

  .البالغBن�الك�<�وا�حتاجBن�للمساعدة�والعجائز�و/رامل�وا�طلقات�واليتامى�دون�أن�يكفلهم�أحد�ويتعهدهم

�إقبا#�م?�ايدا �اليوم �العالم �الناس��يشهد �وبدأ �والعيش�منفردا، �ا�دن �إfى �القرى �من نحو��نتقال

�نتج�عنه�أن� �مما يفضلون�النظام�الفردي�ل£سرة�بدل�النظام�الجما�ي�بسبب�عدم�توفر�ا�ساكن�الكبB<ة،

بعض�الدول�الغربية�أخذت�تبZ¥�مدينة�مستقلة�للشيوخ�والعجائز،�بل��ي�مدن�الهند�الكبB<ة�أيضا�تم�تنفيذ�

روع،�و#شك�أن�هذه�القضية�تشكل�أهم�قضايا�الساعة�#يمكن�التغا¨§¥�عIcا�بأى�حال�من�/حوال�هذا�ا�ش

  .دون�أن�يقدم�لها�حلول�وتوج¬Iات��ي�ضوء�الشريعة�ومقاصدها

�إfى�أهمية�هذه�القضية�يطرح�ا�جمع�أمام�السادة�/فاضل�عدة�أسئلة�وي�كما�يkي
ً
  :فنظرا

  ا�ي�ا�ش?<ك�للعيش�أم�النظام�الفردي؟هل�يفضل��س
م�نظام�/سرة�الجم -١

إن�كان�نظام�/سرة�جماعيا�مش?<كا،�كلهم�ينفقون�لسّد�حوائج�أفراد�/سرة،�ولكن�لبعض�/سرة� -٢

 .مIcا�عيال�كبB<�ول£خرى�صغB<�فهل�تتساوي�كل�أسرة�مIcا��ي�النفقات�أم�تختلف�حسب�أعداد�/و#د

٣- I²من�و�ي�نفس�الصورة�إن�أودعت�عدة�إخوة�إيرادا�´§µم�ثم�اش?<ى�I²م�أو�أخ�من�إخوI¬م�لدى�أب

 مبلغ�فاضل�عن�نفقات�البيت،�فهل�يكون�الجميع�فيه�شركاء�بالتساوي�أم�حسب�دخل�كل�مIcم؟



 

 

من�روات·Iما�لنفقات��-مث
-إن�اشتملت�/سرة�عkى�ث
ثة�إخوة،�ويدفع�إثنان�مIcم�عشرة�أ#ف�روبية� -٤

ه�أيضا�يدفع�عشرة�آ#ف�روبية��ي�النفقة�ويستبقى�البيت�والثالث�يكسب�عشرين�ألفا�روبية�ولكن

 لديه�النصف�3خر�فهل�يكون�ا�بلغ�ا�تبقى�ملكه�الخاص�أم�يكون�الجميع�فيه�شركاء؟

إن�كان�بعض�أفراد�/سرة�يشتغلون�ويكسبون�والبعض�3خر�يع�YZبأمور�داخل�البيت�وهكذا�تجري� -٥

 .ر�البيت�شركاء��ي�دخل�ا�كتسبBن�عkى�السواءعملية�كفالة�/سرة�كلها�فهل�يكون�القائمون�بأمو 

�والكفالة،� -٦ �للرعاية �الك�<�يحتاجان �يبلغان �وعندما �ويكف
«Iم، �الحياة �طول �أو#دهما �/بوان ير�ى

والسؤال�هل�عkى�/بناء�تجب�الكفالة�فحسب�أم�عkى�البنات�أيضا؟�وماي�مسؤولية�زوجة��بن�

بيت�زوجها�وتحتاج�أمها�للمساعدة�فيما�#يمكن�ل¾بن��IJذا�الشأن�وباvخص�عندما�تسكن�البنت��ي

 القيام�به�فهل�يكون�القيام�بذلك�النوع�من�العمل�واجبا�عkى�زوجة��بن�أم�#؟

�مواجهة�أبناء�/عمام�لبنات�العمات��ي�بيت�واحد�وكذلك� -٧
ً
�النظام�الجما�ي�ل£سرة�يحدث�مرارا �ي

�� �لبعض�ويصعب��حتجاب �القربى �بعض�أوfى �البيت�يواجه �يكون �عندما �وبخاصة �الحالة �تلك ي

 صغB<ا،�فما�حكم�الحجاب��ي�هذا�الوضع؟

*  *  *  



 

 

 

  "الوظائف�ا-تنوعة�وأحكامها�الشرعية"
  

إن�ا�واهب�ا�ودعة��ي��نسان�لها�حدود�وغاية،�ف
�يستطيع�ا�رء�أن�يق�Y§Àكافة�حوائجه�بنفسه،�

أجرة�ذلك،�وهكذا�تتحق�أغراضه�واحتياجاته��ي�حياته،�بل�#بد�له�من�أن�يأخذ�معاونة�3خرين�ويدفع�لهم�

عkى�سبيل�ا�ثال�يع?�م�ا�رء�تشييد�بيته�أو�توسيع�تجارته�أو�تسهيل�سفره�فيصB<�عمله�هذا�وسيلة�#كتساب�

الكثB<�من��الناس،�vجل�هذا�أجمعت�/مة�عkى�جواز��جارة،�والقرآن�الكريم�و/حاديث�النبوية�أيضا�تنص�

أن�#يخرج�عن�نطاق�الشرع�و#يخالف�ما��–أيا�كان�نوعه��–ل�وضوح،�ولكن�يش?<ط��ي�العمل�عkى�ذلك�بك

أمر�به�هللا�ورسوله�و#�أنه�يرتكب�النواي�وا�حرمات،�فحيث�يأمر�القرآن�الكريم�باvعمال�الصالحة�وينÂ¥��ي�

يخلو�عن�التعاون�عkى�نفس�الوقت�عن��ثم�والبÃي�والعدوان،�و#شك�أن�اختيار�عمل�ينÂ¥�عنه�الشرع�# 

��ي��ثم�مباشرة�وأبعد�تلك�ا�راتب�ي�مايتعذر� �مايكون�معاونا �ثم،�ثم�إن�للتعاون�مراتب�ودرجات�أقرIJا

-بBن�عمل�يسبب���-"سد�الذرائع"ضمن�أصول��–للمرء�تجنبه�أو�يستحيل��بتعاد�عنه،�لذا�يفرق�الفقهاء�

  .وجوده�حدوث�µ§´�وعمل�يندر�سبب�–كثB<ا�أو�عkى�/غلب�

�إجاباتكم� �تقديم �/فاضل �السادة �من �راجيا �أسئلة �عدة �ا�جمع �يقدم �الشعور �هذا �من انط
قا

وآرائكم�مشفوعة�بال�<اهBن�من�القرآن�الكريم�والسنة�النبوية�و��ي�ضوء�مقاصد�الشريعة�وأقوال�الفقهاء�وي�

  :كما�يkي

يخطر�عkى�بال�ا�رء�أنه�لو�اختار�هناك�أنواع�من�الوظائف�لها�ع
قة�مباشرة�بالحكومة،�ولكن�قد� -١

هذه�الوظيفة�لوقع��ي�عمل�يخالف�الشريعة،�فهناك�عدة�أحوال�نذكرها��ي�ما�يkي�IJذا�الشأن�وي�

 .تحتاج�منكم�إfى��هتمام�IJا،�وإن�كان�لديكم�أحوال�أخرى�غB<ها�فالرجاء�توضيحها��ي��جابة

�حم�  )الف( �الجيش�مهم�Iا �الدولة�وإقامة�/من�و/مان�عند�توتر�من�أهم�دوائر�الحكومة�دائرة اية�حدود

/وضاع��ي�داخلها،�و#شك�أن�هذه�الغاية�بنفسها�مستحسنة،�ولكن�قد�يضطر�الجيش�للهجوم�عkى�

�يكون�خصم� �وقد �بأوامر�القائد، �يل?�م �الجندي�أن �وعkى �وا�ظلوم �الظالم �بBن �التفريق العدو�دون

#يحدث�هذا�إ#�قلي
�نادرا،�إ#�أنه�من�ا�
حظ�أن�وجود��الجندي�ا�سلم�رج
�مسلما�مثله،�وإن�كان

�قد�يحول�دون� �أن�وجودهم�ف¬Iا ا�سلمBن��ي�الجيش�#يخلو�عن�مصالحهم��جتماعية�أيضا،�مIcا

�عتداء�عkى�العامة�من�ا�سلمBن،�هذا�مع�كون�هذه�الوظيفة�وسيلة�كبB<ة�للمعيشة�أيضا�وإن�تركها�

  سب�للمسلمBن،�فهل�يجوز�للمسلمBن�اختيار�وظيفة�الجيش؟يمثل�تقليل�فرص�وسائل�الك

ويقارب�تلك�الدائرة�دائرة�الشرطة،�مهم�Iا�/ساسية�إقامة�/من�و/مان��ي�داخل�الدولة،�والشرطة�  ) ب(

أيضا�تضطر�Èط
ق�النار�عkى�ا�ظلومBن،�كما�أ«Iا�قد�تضطر�لتعذيب�الجناة�vجل��ع?<اف�بجناي�Iم،�

اس�أن��نسان�الصالح�أيضا�يتغB<�خلقه�ويتعود�عkى�البذاءة�و�عتداء�بمجالسة�ويعتقد�بعض�الن



 

 

��ي� �ا�سلمBن �وجود �عدم �أن �يتوقع �أنه �وي �أيضا �أخرى �هناك�حقيقة �إ#�أن �الشرطة، ��ي قرناءه

  الشرطة�يسبب�التضرر�IJم�والحرمان�من�حقوقهم،�فهل�يجوز�لهم�اختيار�هذه�الوظيفة؟

�  ) ج( �وإقامة�من�دوائر�الحكومة �الدولة �الجنايات��ي ��نع �أساسية �ضرورة �وي �ا�خابرات�السرية، دائرة

/من�والس
م�ف¬Iا،�ولكن�الذين�يشتغلون�IJذه�الوظيفة�#يمكن�لهم�تجنب�التجسس�و�غتياب،�بل�

�يضطرون �الشكوك�-ربما �فهل�يجوز��ي��-بمجرد �العمليات�ضد�ا�واطنBن�الكرماء، Èجراء�مثل�هذه

  للمسلمBن��شتغال�IJذه�الوظيفة؟�هذه�الحالة

�وتسوية�  ) د( �الحقوق�إfى�أصحاIJا �إقامة�العدل�ومنع�الظالم�من�الظلم�ورد �القضاء من�مهمات�دائرة

�القضاء� �وإن�دور �النظام�أمر�#مفر�منه�vي�مجتمع�متحضر، �وإن�هذا ال�Ëاعات�بBن�ا�تخاصمBن،

لقضايا�ا�حتاجة�لحلها،�ومن�ا�علوم�أن�دساتB<�تقوم�أساسيا�بعملية�توضيح�الدساتB<�وتطبيقها��ي�ا

دولتنا�ليست�قائمة�عkى�كتاب�هللا�وسنة�رسوله�صkى�هللا�عليه�وسلم�بل�قد�نجد�الكثB<�من�قوانيIcا�

مخالفة�للشريعة،�ومن�الواقع�أيضا�أن�ما�تتعامل�دوائر�القضاء�لدولتنا�مع�ا�سلمBن�ليس�بعادل،�إ#�

سلمBن��ي�القضاء�أن�يكÍ<�ظلم�ا�سلمBن�و�عتداء�عل¬Iم��ي�تلك�الحالة�أنه�يخÌ§¥�لو�انتÂ¥�تمثيل�ا�

  .فما�حكم�اختيار�الوظائف��ي�دائرة�القضايا�للمسلمBن��ي�هذا�الوضع�؟

#يمكن�vي�حكومة�أن�تقÀ§¥�حوائجها�بدون�تأخذ�الضرائب�من�ا�واطنBن،�ومن�صور�الضرائب�) هـ(

اس�أن�نسبة�ضرائب�الدخل�ا�قررة��ي�دولتنا�تقوم�عkى�التعسف�ويرى�كثB<�من�الن" بضريبة�الدخل"مايسم¥�

�بل�يصرف� �تام �ا�واطنBن�بشكل �تحقيق�مصالح �تلك�الضرائب��ي �الحكومة �#تستخدم �وأيضا و�ستبداد،

الجزء�الكبB<�من�إيرادات�الدولة��ي�مصالح�رؤساءها�الذاتية�وتوفB<�التيسB<ات�ووسائل�ال?<فيه�ا�تاحة�لهم،�

ير�بالعناية�أيضا�أن�ا�شتغل�بوظيفة�دائرة�الضرائب�قد�يضطر�للتدخل��ي�أمور�الناس�الشخصية�هذا�والجد

�للمسلمBن��شتغال�بوظائف� �فهل�يجوز �يتعلق�بأموالهم�وممتلكاI²م، �فيما �شئو«Iم�وبخاصة والتجسس��ي

  دوائر�الضرائب؟

ً◌ هناك�أنواع�من�الوظائف�ليس�لها�أن�تكون�حكومية�ولكIcا�تقوم�أساسيا� -٢
ً

  :عkى�ا�Icيات،�مث

�ينشأ�سؤال�ماهو�حكم��شتغال�بوظائف�البنوك؟��  )الف( �عkى�الربا،�وهنا تقوم�تعام
ت�البنوك�أساسا

يف?<ض�أن�رج
�يشتغل��ي�البنك�ولكنه�#يكتب�التعام
ت�الربوية�والنقدية�بل�يقوم�بأعمال�أخرى�

راسة�البنك�أو�يشتغل�ببناء�البنك�كتصليح�الحاسوب،�وتصليح�وصيانة�تكييف�البنك،�أو�يقوم�بح

عkى�معرفة�منه،�أويدفع�عمارته�أوبيته�للبنك�باvجرة�وما�إل¬Iا،�فهل�تعت�<�هذه�/شكال�أيضا�تعاونا�

  عkى�تعام
ت�البنك�الربوية؟�وهل�يجوز�للمسلمBن��شتغال�بتلك�الوظائف؟

�واضع��  )ب( �إ#�أن�هناك�أشكا#�للتأمBن�#يحصل�ف¬Iا �والقمار، �الربا �أعمال�شركات�التأمBن�عkى تقوم

�أو� �حادث �أو�تأمBن Yالط�� �التأمBن �مثل �حادث، �أي �وقوع �عدم �حالة ��ي �مبلغ �أي �عkى السياسة

فة�التأمينات��جبارية،�vن�بعض�العلماء�يج�Bون�تلك�/شكال،�والسؤال�هل�يجوز��شتغال�بوظي



 

 

شركات�التأمBن�وهل�لجميع�أشكال�التأمBن�حكم�واحد�أم�هناك�فرق�بيIcا؟�وهل�يجوز�أن�يشتغل�

  أحد�عمي
�لشركة�التأمBن؟

يبايع�بعض�الناس�الخمر��ي�مصانع�الخمور�والبعض�3خر�يشتغل�بإعداد�قارورات�الخمر�والثالث��  )ج(

م�ا�صنع�أشياء�يحضر�IJا�الخمر�أيضا،�#يشتغل��ي�أمور�تبادل�الخمر�ولكنه�يدون�الحساب،�أو�يقد

فهل�لجميع�تلك�/عمال�ا�تنوعة�و�شتغال�IJا�حكم�واحد�أم�تختلف�أحكام�كل�مIcا�حسب�نوعية�

  العمل؟

هناك�أنواع�من�/عمال�#يقصد�IJا�التعامل�با�حرمات�أص
،�بل�قد�يدخل�ف¬Iا�بعض�أنواع�ا�Icيات�  -٣

  :مثل

تباع�ف¬Iا�مستلزمات�الحياة�ا�تنوعة�ولكIcا�تخصص�جزءا�لبيع�) Super Market(ة�تقام�حاليا�أسواق�حر �  )الف(

�تفاصيل�حول� �وجود �حالة ��ي �تلك�/سواق�الحرة؟ �بوظيفة �للمسلم��شتغال �يجوز �فهل الخمر،

  .ا�سئلة�نرجو�توضيحها

يغلب�عkى�هذا�وظيفة�مح?<مة��ي�ا�جتمع،�وله�ع
قة�عميقة�ببناء�شخصية��نسان،�و " التدريس"   )ب(

الزمن�ولكن�الناس��ي�هذا�العصر�بدأوا�يفضلون�إقامة�نظام�التعليم�وقد�تفرض�نوعية�الدرس�عkى�

�من� �التدريس�الذكور �بمهمة �وكذلك�يشتغل �أيضا، �طالبات�الفصل �درسه �يخاطب��ي ا�درس�أن

صة�بالبنBن،�فما�ا�درسBن��ي�ا�درسة�الخاصة�بالبنات�كما�تشتغل�ف¬Iا��ناث�أيضا��ي�ا�درسة�الخا

  حكم�هذا�النوع�من�الوظيفة؟

�ودحرالظالم،��  )ج( �ا�ظلوم �حق �#ستنقاذ �جهده �يبذل �أن �ا�حامي �ومهمة �هامة، �وظيفة ا�حاماة

وا�سلمون�يحتاجون��ي�شئو«Iم�الجماعية�والفردية�إfى�ا�حامBن،�و�ي�معظم�الحا#ت�يشعرون�بقلة�

�بل�وبما�محامBن�أخيار�ولكن�من�سوء�حظهم�أن�معظم�ا� حامBن�#يفرقون�بBن�الظالم�وا�ظلوم،

�يدربون� �أغلب�/حايBن ��ي �ا�حامBن �أن �أيضا �الثابتة �الحقيقة �ومن �العدل، �من �ا�ظلوم يحرمون

  موكل¬Iم�عkى�الكذب�والتحايل،�ففي�هذا�الوضع�هل�يجوز��للمسلمBن�أن�يختاروا�هذه�الوظيفة؟

�ا��  )د( �ع
ج ��نسانية �خدمة �وسائل �أهم �هذه�من �دخل �أن �الحظ �سوء �من �ولكن رض�والتطبيب

الوظيفة�أيضا�مفاسد�كثB<ة�مث
�يجب�عkى�الطبيب�أن�يقوم�بعملية�جراحية�كآخر�حيلة�ولكن�إدارة�

�ا�ستشفى� �دخل �مايزيد �الجراحية �العمليات �شهر�من �كل �يجروا �أن �/طباء �تلزم ا�ستشفيات

شفيات�رسمية�أن�أطباء�ذكورا�يج�<ون�ومعامله،�وكذلك�ي
حظ��ي�مستشفيات�خاصة�بجانب�مست

�حكم� �فما �معالجة�مرض�يقتÀ§¥�كشف�العورات، �عkى �تج�<�ذكورا ¥§ �أو�طبيبات�م̈ر �إناثا ¥§ م̈ر

  �شتغال�بالوظائف��ي�مثل�هذه�ا�ستشفيات؟�وما�ي�الحدود�ال�YÝسB<اع¬Iا�ا�وظف�ف¬Iا؟

?�ايدة��ي�السفر�والسياحة�وإنشاء�من�أهم�ضرورات�ا�جتمع�اليوم�تقدم�وسائل�النقل،�والرغبة�ا�  -هـ

الفنادق�ا�تطورة�حسب�ا�قتضيات�وقد�صارت�هذه�/مور�تجارة�رابحة�للعصر�الراهن،�ومن�ا�علوم�



 

 

أن�الهدف�/ساس§�Yللفنادق�هوتوفB<�تيسB<ات�السكن�و/كل�باvجرة�ولكن�الفنادق�الكبB<ة�دخلها�

�الفنادق�الخمر�و  �مث
�توفر�هذه �محرمة�شرعا، �ووسائل�ا�جون�أمور �ا�حرم، لحم�الخ�Ëير�والغذاء

والفحش�وا�نكرات�ا�تنوعة�مثل�الرقص�وا�وسيقي�والسباحات�الخالية�ا�اجنة،�فما�حكم��شتغال�

  .بالوظائف��ي�مثل�هذه�الفنادق؟�سواء�تتعلق�تلك�الوظيفة�بتوفB<�ا�حرمات�مباشرة�أم�#

*  *  *  



 

 

  

  "الشرعية�ال67فيه�ووسائله�ا-شروعة�وضوابطه"
  

�جوارح� �وإن �و�ج�Iاد �للجد �ورغبات�متنوعة �قدرات�هائلة ��نسان ��ي �هللا�سبحانه أودع

�نسان�ا�تنوعة�ي�ا�صادر�والوسائل�/ساسية�لسعيه�وجهده�وباvخص�مIcا�ذهنه�الذي�له�دور�

ا�يحتاج�رئيس§��Yي�تحقيق�جميع�/عمال�والتصرفات،�من�أجل�ذلك�يحتاج�ا�رء�ل?<ويح�أعضاءه�كم

إfى�تنشيط�ذهنه�بشكل�خاص،�وهناك�مسائل�متعددة�ابتكرها��نسان�ل?<ويح�جوارحه�/خرى�ومIcا�

�لذا� �vنه�لو�يتوقف�عن�العمل��ات��نسان، �يعمل�بشكل�مستمر، �إ#�أن�ذهن�ا�رء النوم�أيضا

Zى�ترويح�الذهن�وتنشيطه��ي��بيئة�هادئة�له�خالية�عن�التوتر�الذهfيحتاج�ا�رء�إ�>Bوتوف�Y§والنفس�Y

وسائل�ال?<فيه�والتسلية،�/مر�الذي�جعل��نسان�يشعر�بحاجة�ماسة�إfى�اختيار�ما�يخفف�همومه�

�العصر�الذي�صار�فيه��نسان�كآلة�أوجهاز�#يتوقفان�أبدا� وينفس�عنه�بعض�آ#مه�خاصة��ي�هذا

  .وأخذ�يتعرض�للتوتر�الذه��YZي�كل�خطوة�من�خطوات�حياته

�من�موضوعات�البحث�والدراسة،�وقد�أحرز�مكانة�أصب" ال?<فيه"
ً

�مستق

ً
ح�اليوم�موضوعا

"Y§ج�النفس
�أن�" الع �أيضا �ومن�ا�علوم �الناس�يختارون�لذلك�وسائل�متنوعة، �الزمن�وبدأ �ي�هذا

�س
م�دين�الفطرة�يستجيب�كافة�متطلباته�الفطرية�ال
زمة،�فهو�يسمح�بال?<فيه�والتسلية�فيأمر�

وكان�الن��Yصkى�هللا�عليه�وسلم�أيضا�يمازح�أحيانا،�وهوالذي�سمح�" بالسB<��ي�/رض" القرآن�الكريم

بإقامة�ألعاب�رياضية�تقوى�الجسم�وتنشط�الذهن�بل�شجع�أحيانا�عkى�ذلك،�ولكن��س
م�يحدد�

  .لها�حدودا�كأن�#�يضر�هذا�اللعب�أحدا�أو�أن�يتضرر�هو�بنفسه�أو�يخالف�/خ
ق�الحسنة

�الخ �هذه �عIcا��ي �إÈجابة �فضيلتكم �من �راجيا �أسئلة �عدة �سعادتكم �لدى �أقدم لفية

  .بالتفصيل�والتدليل

من�طرق�ال?<فيه�ا�مازحة�و�طراف،�وا�مازحة�تتضمن�النÍ<�والنظم�كل¬Iما،�و�ي�هذا�العصر�يوجد� -١

  :مطرفون��مح?<فون،�كما�يعقد�للممازحة�مجالس�مساج
ت�شعرية�مزاحية�مستقلة�أيضا�والسؤال

 هل�تجوز�ا�مازحة�شرعا؟�وما�حدود�جوازها؟  ) الف(

 هل�يجوز�عقد�برامج�ا�زاح�ا�تضمن�ساعات�متعددة�أو�عقد�مساج
ت�شعرية�مستقلة؟  ) ب(

 وقراءI²ا�وإصدار�مثل�هذه�الكتب�ومبايع�Iا�شرعا؟) طرف(ما�حكم�كتابة�قصص�مزاحية  ) ج(

 ،�واست
م�تعويضات�مالية�عل¬Iا؟أو�كتابة�ا�مازحة" إطراف"هل�يجوز�اح?<اف�عمل�  ) د(

�الضحك�فهل�يجوز�عقد�مثل�هذه�) مسرحيات(تعقد�برامج�تمثيلية  ) ه( �إثارة لل?<فيه�والتسلية�وهدفها

 .ال�<امج�وكتاب�Iا�ومشاهدI²ا؟



 

 

�فعا#��ي�الحفاظ�عkى�صحة��نسان�وتنشيط�  ) و( �العصر�أن�الضحك�يلعب�دورا يرى�/طباء��ي�هذا

�ولتح �والجسم، �الناس�العقل �ف¬Iا �يصطنع �الضحك، �بإثارة �خاصة �برامج �الغرض�تعقد �هذا قيق

 ضحكات�وقهقهات،�ويحاولون�أن�يضحكوا�لف?<ة�طويلة،�فما�حكم�ذلك�شرعا؟

�بعض�هذه�/لعاب�تستغرق�ساعة�أو�ساعتBن� -٢ هناك�ألعاب�متعددة�أخرى�تقام�vغراض�ترف¬Iية،

�عkى �يصB<�خطرا �ما �ومIcا �ذلك �أكÍ<�من �تستغرق �ومايش·Iها،��وبعضها �ا�
كمة �ال
عب�مثل حياة

� �لعبة �مثل �ويعذIJا �الحيوانات �يؤلم �/خر �الحيوانات"والبعض �أنواعها�"مقاتلة �عkى �و/لعاب ،

ا�ختلفة�أصبحت�فنا�مستق
��ي�هذا�العصر،�ولها�وزارة�مستقلة�عkى�ا�ستوى�الرسمY،�وتخصص�

 :يح�مايأتيلهذا�الغرض�م�Bانية�كبB<ة،�فا�طلوب�من�فضيلتكم�توض

  من�حيث�طريقة�اللعب�ماي�الضوابط�الشرعية�لجواز�اللعب�وعدم�جوازه؟  ) الف(

  بالنسبة�للم
بس�الرياضية�ماي�/مور�ال�YÝيجب�عkى�ال
عب�مراعاI²ا؟�  )ب(

هل�لكل�نوع�من�أنواع�/لعاب�ا�نتشرة�اليوم��ي�العالم�أحكام�متفردة�من�حيث��باحة�والتحريم�  ) ج(

  ة�و�ستحباب��ي�ضوء�أصول�الشريعة؟والكراه

  إن�اش?<ط�عkى�الفوز�أو�الفشل��ي�/لعاب�بالنقود�فما�ي�أشكال�الجواز�وعدمها��ي�تلك�الحالة؟  ) د(

�ومتابع¬Iا��  )ه( �ولكIcا�تضيع�أوقات�#عب¬Iا /لعاب�ال�YÝ#تتضمن�ا�حرمات�من�حيث�طريق�Iا�وم
بسها

  كثB<ا،�فما�حكم�هذه�/لعاب؟

  ماحكم�متابعة�/لعاب�واش?<اء�التذاكر�لذلك؟�هل�هناك�تفاصيل�حول�هذه�القضية؟  ) و(

أصبحت�السياحة�صناعة�مستقلة��ي�هذا�الزمن�بل�ي�وسيلة�أساسية�Èيرادات�بعض�الدول�vجل�   -٣

�أمام�فضيلتكم� �هناك�عدة�أسئلة�نطرحها �vهمي�Iا �ونظرا �اليوم�مكانة�كبB<ة ذلك�كسبت�السياحة

  :يل¾جابة�و

هل�يجوز�السفر�من�مدينة�أو�دولة�إfى�مدينة�أو�دولة�أخرى�لغرض�ال?<فيه�والتسلية�مع�أن�هذا��  )الف(

  النوع�من�السفر�مكلف�جدا؟

�بأن�بعضها�تعرض�حياة�ا�رء�وعرضه��  )ب(
ً
هل�يجوز�للمرء�أن�يرافقه�عياله��ي�مثل�هذه�/سفار�علما

  وأمواله�للخطر؟

لسياحية�يوجد�IJا�من�ا�شاهد�مايخدش�حياء�ا�رء�ويخالف�الشريعة،�فما�من�ا�
حظ�أن�ا�ناطق�ا  ) ج(

حكم�الذهاب�إfى�تلك�ا�ناطق�لغرض�ال?<فيه�أو�إيجار�ا�راكب�للمسافرين�أو�إقامة�مح
ت�لبيع�ا�آكل�

  وا�شروبات��ي�تلك�ا�ناطق؟

هناك�عدة�شركات�تجارية�خاصة�بإقامة�الرح
ت�توفر�تذاكر�الذهاب�والعودة�والسكن،�ومن�ا�علوم�  ) د(

�بحانات� �يستمتعون �و�تراف�وآخرون �للتمتع �مIcم�من�يذهب�إل¬Iا �الناس�لهم�طبقات�متنوعة، أن



 

 

I¬ا�عابد�والكنائس�للتعبد�ف� �والبعض�/خر�هدفهم�زيارة �و3ثام، �أخرى�من�الفجور �حسب�وأنواع ا

  أديا«Iم،�فهل�تجوز�إنشاء�مثل�هذه�الشركات�السياحية؟

من�وسائل�التسلية�وال?<فيه�لدى�الناس��ي�هذا�الزمن�مشاهدة�/ف
م،�والذي�يتبادر�إfى�الذهن�عند�  ) ٤(

مايعرض�اليوم�عkى�شاشات�دور�السينما،�و#شك�أنه�محرم�vنه�يسبب�نشر�" الفيلم"سماع�كلمة�

رغم�أن�حقيقة�الفيلم�ليست�إ#�تصويرا�أو�انعكاسا،�فيمكن�أن�يستخدم�فيما�الفواحش�وا�نكرات،�

هو�مخرب�للخلق،�كما�يمكن�استخدامه��ي�أغراض�حسنة�أيضا�vجل�ذلك�تصنع�أف
م�وثائقية�كما�

تصنع�أف
م�تاريخية�أيضا�وهناك�بعض�/ف
م�Iæدف�إfى�التعليم،�عkى�سبيل�ا�ثال�لو�شاهد�الط
ب�

 /� �الشاشه �ليتمكنوا�عkى �إياها �تفسB<هم �لدى �الكريمة �3يات ��ي �ا�ذكورة �وçثار�التاريخية ماكن

�ل£غراض� �أف
م �إعداد �يجوز �هل �نستوضحكم �ا�نظور �هذا ��ي ��دلولها، �الفهم �إجادة �من بالطبع

�جواز�ذلك�ماي� �حالة �و�ي �لتحقيق�أهداف�تعليمية �وهل�يمكن�استخدام�/ف
م �أع
ه؟ ا�ذكورة

  ?<تبة�عkى�ذلك؟الشروط�ا�

ترسم�كرتونة�تلميحية��ي�هذا�العصر�تقوم�بالتعريض�إfى�شخصيات�معينة�ويمكن��شاهدIæا�أن�يدرك�   -٥

بسهولة�من�يقصده�الرسام��ي�تلك�الكرتونة�ولكن�صورة�الرجل�الكاملة�#يوضح�ف¬Iا،�هذا�ولها�جانب�

  :آخر�وهو�أن�الكرتونة�تتضمن�ال?<فيه�أيضا�والسؤال

  يجوز�رسم�الكرتونة�أم�حكمها�حكم�التصوير؟هل�  ) الف(

رسم�الكرتونة�وسيلة�كبB<ة�للكسب،�فهل�يجوز�اختيار�هذه�الوسيلة�للكسب؟�وهل�يجوز��شتغال�  ) ب(

  IJذه�الوظيفة؟

ا�سرحية�وسيلة�مهمة�لل?<فيه�الذه�YZككتابة�القصص�والروايات��ف?<اضية،�يشارك�ف¬Iا�مجموعة�   -٦

�التثقيفية�من��شخاص�ويؤدون�جم �حف
I²ا ��ي �تقيم �وهناك�كثB<�من�ا�دارس�الدينية 
�معينة،

�I²دف�إfى� �كما �/خ
ق �بناء �ا�سرحيات�I²دف�إfى �إقامة �أن �ا�علوم �ومن �مسرحيات، �تشبه برامج

تدمB<ها�أيضا،�ومن�الواضح�أن�ما�يعرض��ي�ا�سرحية�أو�ع
قات�ممثل¬Iا�تكون�اف?<اضية�عkى�/غلب�

�لل �مسرحيات�تحث�عkى�وغB<�خادعة �إقامة �يجوز �هل �والسؤال �حقيق�Iا، �يعرفون �I»vم مستمعBن

  .الفضائل�وتنتقد�من�رذائل�ا�جتمع

*  *  *  



 

 

  

  ا-وارد�ا-ائية�ا-تنوعة�وأحكامها�الشرعية
  

�والطبخ� �للشرب �ا�رء �يستخدمه �العذب �فا�اء ��نسان، �ضرورات�حياة �من �أساسية �ضرورة ا�اء

ف
�يقل�نفعه�أيضا�من�حيث�أنه�يقوم�بعملية�هضم��–مثل�ماء�البحار��-إل¬Iا،�وا�اء�ا�الح�وغسل�ا�
بس�وما�

  .التلوثات�وتحليل�النفايات�بشكل�هائل

�عkى� �السكان �وتضخم �وا�دنية �الصناعة �تطورات �ب?�ايد �يوم �بعد �يوما �للماء �ا�رء �احتياج ي?�ايد

م�بأسره،�حÝ¥�بدأ�بعضهم�يقولون�أن�الدول�سوف�تتناحر�ا�عمورة،�وإن�قلة�ا�اء��ي�/رض�باتت�تقلق�العال

فيما�بيIcا�vجل�ا�اء،�بل�غدت�بعض�الدول�بل�بعض�الو#يات��ي�دولة�واحدة�تتصارع�فيما�بيIcا�فع
��طالبة�

�وإن��فراط��ي�استخدام�ا�اء�أحدث�اليوم�قضية�جديدة�تسم¥�قضية� �البحار�و/«Iار، ��ي التلوث�"حقها

�الصدد�يطرح�ا�جمع�و3 " ا�ائي ن�تجري�محاو#ت�مكثفة�لجعل�ا�ياه�صالحة�ل
ستخدام�مرة�أخرى،�وIJذا

  :لدى�السادة�/فاضل�عدة�أسئلة�راجيا�منكم�تقديم�إجاباI²ا�مفصلة�ومشفوعة�بالد#ئل؛�وي�كما�يkي

  ماي�أحكام�الشريعة�العامة�#ستخدام�ا�اء؟ -١

 وما�حكم�هذا��سراف�شرعا؟ماي�صور��سراف��ي�استخدام�ا�ياه؟� -٢

ماي�أحكام�الشريعة�لحماية�ا�اء�من�التلوث؟�وهل�هذه�/حكام�للوجوب�أم�مقتصرة�عkى�النوعية� -٣

 الخلقية�فحسب؟

�هذا� - ٤ ��ي �كيمياوية �بطرق �ل
ستخدام �صالحة �مياه �إfى �وا�تلوثة �الفاسدة �ذخائر�ا�ياه �تحويل يمكن

 ،�فهل�تعت�<�هذه�ا�ياه�ا�نقاة�طاهرة؟العصر،�وIJذه�الطريقة�يزول�تعفIcا�وتلوIêا

�لقل�Iا،�فهل�للحكومة�حق�الحظر�عkى�هذه� -٥
ً
قد�تحظر�الحكومات�عkى�بعض�طرق�استعمال�ا�ياه�نظرا

 الطرق؟�وهل�يجب�عkى�ا�سلمBن�اتباعها�شرعا؟

حكومة�هل�تعت�<�ا�ياه�ال�YÝيجدها�ا�رء�تحت�أراض¬Iا�ا�ملوكة�له،�ملكا�له�أم�للحكومة؟�كأن�تمنع�ال -٦

عن�الثقب��ي�/رض�ا�ملوكة�كي�#يزيد�مستوى�ا�اء�انخفاضا،�فهل�تسمح�الشريعة�للحكومة�IJذا�

 ا�نع؟�وهل�يجب�العمل�عkى�منعها�شرعا؟

�ي�بعض�الدول�عkى�ا�واطنBن�أيضا�عبء�كبB<�عkى�حماية�ذخائر�ا�ياه،�وإن�العمل�بمقتضاه�#يحم¥� -٧

�ي�رفع�مستوى�ا�اء�تحت�/رض،�فإن�أوجبت�الحكومة�عkى�ا�ياه�من�/ضرار�فحسب�بل�يزيد�ذلك�

ا�واطنBن�تخصيص�مساحة��ي�مساكIcم�لحماية�ا�ياه�من�التلوث�فهل�للحكومة�حق��ي�إصدار�مثل�

�أم�ا�واطنون� �ا�سئولة�عن�اخ?�ان�ا�اء �شرعا؟�وهل�الحكومة�ي �وهل�يجب�اتباعها هذه�/وامر،

 أيضا�مسئولون�عن�ذلك؟



 

 

مة�أحيانا�إfى�نقل�السكان�من�مواضعه�IJدف�إقامة�السّد�واخ?�ان�ا�ياه�عkى�مستوى�عال�تضطر�الحكو  - ٨

في?<تب�عkى�ذلك�أن�ا�ناطق�الزراعية�والسكان�ك
هما�يتمتعان�بذخائر�مائية�كبB<ة،�فهل�يجوز�للحكومة�

 .عامةإجبار�أي�سكان�للنقل�إfى�مناطق�أخرى�مع�تقديم�تعويضات�أرضية�ف¬Iا�تحقيقا�للمصالح�ال

بالغرق،�ففي�هذه�الحالة�يقطع��–مث
��–يشهد�بعض�ا�ناطق�فيضانات�مدمرة�تؤذن�قرية�من�القرى� - ٩

��ي� �بجان·Iا �الواقعة �القرية�/خرى �فتقع �/مام، �إfى �ا�اء ¥§Àفيم� �ا�اء، ��نع �أقيم �الذي الناس�السّد

�ا�اء��ي�الخطر،�مع�أن�/وfى�نجت�من�الغرق�مؤقتا،�ولكن�إن�تقع�القرية�/خرى� ال�YÝمÀ§¥�نحوها

�القرية��/وfى�قطع� YZفهل�يجوز��واط� �أن�تفدح�بخسائر�أكÍ<�من�/وfى �يمكن�لها �نخفاض�نسبيا

 السّد�وإمضاء�ا�اء�نحو�/مام؟

 إfى�أي�حد�تسمح�الشريعة�ل£فراد�و/شخاص�با#ستفادة�من�/«Iار�و3بار�والينابيع�والغدران�الرسمية؟ - ١٠

�مزارعهم�«Iر�يمر�بمناط -١١ �لسقي �يحتاجون �الناس�وهم � �من �طبقات�متنوعة �مزارع �وأمام �مختلفة ق

 استعمال�مياهه؟�–عkى�اخت
ف�طبقاI²م�-وإكمال�حوائجهم�الشخصية،�فإfى�أي�حد�يجوز�لهم�

 ماي�الصور�ال�YÝيثبت�ف¬Iا�ملك�ا�رء�للماء؟ -١٢

له؟�علما�بأن�مبايعة�ا�ياه��ي�هذا��هل�يجوز�للمرء�بيع�ا�اء�ا�ملوك�له��ي�الصور�ال�YÝيثبت�ف¬Iا�ملكه -١٣

 .الزمن�أصبحت�وسيلة�مهمة�من�وسائل�الكسب�والتجارة�الرابحة

�–من�جوانب�إعمار�السكان��ي�ا�دن�أن�الناس�بدأوا�يبيعون�أرا¨§�Yمنخفضة�كانت�من�قبل�غدرانا� -١٤

جانب،�و�ي�جانب�بعد�فرزها،�وأخذ�يعمر�ف¬Iا�السكان�مما�يؤدى�إfى�انتشار�هذه�ا�ياه��ي�ا�ناطق��ي�

أخر�يتأثر�اخ?�ان�مياه�ا�طر�وبالتاfي�ينخفض�مستوى�ا�اء�تحت�/رض�فيتضرر�بذلك�السكان�كله،�

�منعت� �سواء �أحكام �ذلك�من �ي?<تب�عkى �وماذا �الغدران؟ �عkى ��سكان �بعملية �القيام �يجوز فهل

 الحكومة�عن�ذلك�أم�لم�تمنع؟

�العذب�إfى�كل -١٥ �وإن�الدول�ا�تقدمة�تعمل�بموجب�هذا��من�برامج�الحكومة�أن�يصل�ا�اء مواطن،

�لكل� �ا�ياه �توصيل �توفر�وسائل �أن �الحكومة �عkى �تجب�3ن �فهل �أيضا، �أريافها ��ي ¥Ýح� ال�<نامج

مواطن؟�وهل�له�أن�يطال·Iا�بتوفB<�تلك�الوسائل؟،�وإن�حددت�الحكومة�تعويضا�ماليا�عن�ذلك�فهل�

جرة��هل�يحق�للحكومة�أن�تمنع�ا�ياه�عن�ا�واطنBن�و�ي�حالة�عدم�دفع�/ . يجوز�لها�أخذ�التعويض؟

 شرعا؟

١٦ - � �ا�ياه �تصريف �وسائل �لذلك �الحكومة �وفرت �فقد �ا�ستعملة �ا�ياه �Èخراج �الحالة �نفس  ( وي

Drainage (السكان�كله�من�� �حماية�صحة �فعال��ي �دور �/فراد�فحسب�بل�لها �IJا �#تستفيد YÝال

 .ن�حيث�الشرع�أو�يعت�<�ذلك�حق�مشروع�للمواطBن؟/ضرار�فهل�هذا�مسئولية�الحكومة�م

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

� �الف?<ة �العشرين��ي �بالهند�ندوته �الفقه��س
مي / ١ –ربيع�/ول�/٢٩عقد�مجمع

" جامع�العلوم�الفرقانية��ي�مدينة�رامفور " م�بـ�٢٠١١مارس�/ ٧-٥ا�وافق�� ھ١٤٣٢ربيع�3خر�

� �أترابراديش �الفقه�)الهند(بو#ية Y§òومتخص� ��س
م �علماء �من �عدد �حضرها �وقد ،

�إfى� �إضافة �أفريقيا �وجنوب �وبريطانيا �/مريكية �ا�تحدة �الو#يات �من �كل �من �س
مي

�س
مي�وفقهاء�الشريعة�من�جميع�أنحاء�الهند،�مشاركة�ث
ث�مائة�من�نخبة�رجال�الفقه�

  :وناقشوا�أربعة�موضوعات�هامة

  نظام��سرة�القص:6ة�و�سرة�ا-ش67كة*  

  موارد�ا-ياه�وما�يتعلق�?<ا�من��حكام�الشرعية*  

  فرص�العمل�ا-ختلفة*  

  أحكام�وضوابط�–ال67فيه�والسياحة�*  

�البحوث�إfى �من �تقديمه �تم �تدريس�ما �ا�وضوعات�وبعد��وبعد �هذه �حول ا�جمع

   :�ستماع�إfى�ا�ناقشات�ال�YÝدارت�حولها�قررت�الندوة�ما�يkي
  

  نظام��سرة�القص:6ة�و�سرة�ا-ش67كة
  

 
ً
Jة�وا�ش?<كة�ثابت��ي�العهد�النبوي�: إن�وجود�نظام�/سرة�بنوعيه  :أو>Bى��-القصkع

§�–صاحبه�ألف�ألف�س
م� �Yهللا�عIcم،�فكل�من�و�ي�عهد�الصحابة�الكرام�̈ر

هذين�النوعBن�ل£سرة�مشروع��ي�ذاته�شرًعا،�وينبÃي�أن�يختار�مIcما�ما�يكون�

�حقوق� �وصيانة ��س
مية، �الشريعة �وضوابط �حدود �مراعاة �عkى أكÍ<�عوًنا

/بوين�وغB<هما�من�أفراد�العائلة�ممن�يستحقون�النفقة�وا�عذورين�وما�يكون�

ـزاع،�كما�تناشد�هذه�الندوة�ا�سلمBن�جميًعا�أن�أكÍ<�مظنة�لتفادي�الفتنة�والن

�نصيب� �ويؤتوا �أسرع�وقت�ممكن، �ا�ورث��ي �بتقسيم��رث�بعد�وفاة يقوموا

�و#�يؤدي� �الحقوق، �استخدام �إساءة ��ي �أحد �#�يطمع ¥Ýح� كل�وارث�شر�ي،



 

 

ذلك�إfى�إثارة�ا�نازعات،�والشحناء،�والبغضاء�فيما�بيIcم،�كما�تس?<�ي�انتباه�

Bن�إfى�أداء�حقوق�ا�رأة�كاملة�غB<�منقوصة،�فقد�عّم�ال�Iاون�والتقصB<�ا�سلم

  .�ي�أداء�هذا�الواجب

�و#�  :ثانًيا �والتعاون�ا�تبادل، ��يثار�والتضحية �عkى �يقوم �ا�ش?<كة إن�نظام�/سرة

�النظام�إ#�IJذه�الدعائم�/ساسية،�كما�#بد�من��هتمام�بالوفاء� وجود�لهذا

�فيلزمهم�بمقتضيات�العدل� �أغنياء، �كان�جميع�أفراد�/سرة �فإذا و�نصاف،

�من�
ً

�دخ �أقل �بعضهم �ولو�كان �أعدادهم، �حسب �مصاريف�مكفول¬Iم دفع

�دخله� �نسبة �حسب �ا�صاريف �هذه �مIcم �واحد �كل البعض�3خر�فيتحّمل

�جاهدين��ي�الحصول�, الشهري  ويو�Y§ôا�ؤتمر�جميع�أفراد�/سرة�بأن�يسعوا

�يمكن �أكÍ<�ما �وذلك��عkى �مشروعة، �ع�<�وسائل �ا�الية �ا�كاسب�وا�وارد من

  .لتخفيف�/عباء�عن�الكاسبBن�و/يدي�العاملة

�
ً
إذا�كانت��يرادات�وا�صروفات�مش?<كة،�فيستحق�جميع�أفراد�العائلة�كل�ما�  :ثالثا

  .يتّم�شراؤه�با�بلغ�ا�تبّقي�بعد�النفقات�وا�صاريف�عkى�حد�سواء

�كان�جم  :رابًعا �وجمع�كل�واحد�مIcم�إذا �ثابتة، �مالية�مستقلة �لهم�موارد يع��خوة

�فهو� �الزائد، �حصل�له�من�دخله �ثم�بقي�عند�أحد�مIcم�ما �عkى�حدة، مبلًغا

  .وحده�يملكه،�وليس�لغB<ه�من��خوة��ي�ذلك�حق�مشروع

�ّما�وفق�اتفاقية�فيما�بيIcم،�فيقسم�ب  )أ(:خامًسا
ً

يIcم�إذا�كان�أفراد�العائلة�يمارسون�عم

�يحصل�لهم�من��يرادات�حسب�تلك��تفاقية،�وسواء��ي�ذلك�مIcم�من� ما

  .يعمل��ي�البيت�ومن�يعمل��ي�الخارج

�البيت�  )ب( ��ي �يعمل �من �مIcم �/سرة، �أفراد �بBن �فيما �مش?<كة �كانت�التجارة إذا

  .ومIcم�من�يعمل��ي�الخارج،�فتقسم�جميع��يرادات�فيما�بيIcم�بالسوية

�  )ج( �كانت �فالذين�إذا �تجاري، �تعاقد �أي ��خوة �بBن �يكن �ولم �منفصلة، التجارة

�يكسبه�غB<هم�من�إخوI²م��ي� �مما
ً
يباشرون�أعمال�البيت�#�يستحقون�شيئا

  .الخارج



 

 

إن�خدمة�الوالدين�ونفقاI²ما�كما�تجب�عkى�/بناء،�فكذلك�تجب�عkى�البنات�  :سادًسا

تحتاج�إfى�خدمة�#�يقوم�) الحماة(حسب�ما�يستطعن،�وإذا�كانت�والدة�الزوج�

��بن� �سوى�زوجة �تكن�هناك�امرأة �ولم �إ#�ا�رأة، ّنة(IJا
َ
وكانت�الحماة�) الك

�الكنة�القيام� �فيجب�عkى �لنفسها، �#�تستطيع�أن�تعمل�بنفسها ذات�أعذار،

  .بخدم�Iا��ي�هذه�الحالة

�التحر   :سابًعا �يجب �كما �ا�ش?<كة، �/سرة ��ي �الشر�ي �بالحجاب ��ل?�ام �عن�ينبÃي ز

�لتقاء�بغB<�محرم��ي�الخلوة،�وا�زاح،�وما�#�حاجة�إليه�من�التحدث،�و#�بأس�

  .بما�إذا�كانت�ا�واجهة�مفاجئة�عkى�الرغم�من��حتياط�ومحاولة�وقاية�كل�فتنة

ا
ً
إن�ا�سّنBن�لهم�قيمة�ك�<ى��ي�ا�جتمع�،�وتعود�مسؤولية�خدم�Iم�وتوفB<�أسباب�  :ثامن

�ا�جتم �عkى �لهم �يخدموهم�الراحة �أن �/سرة �وأفراد �/و#د �عkى �سيما �و# ع،

�والرأفة،� �بالحب �ويعايشوهم �والتقدير، �و�ج
ل �والرحمة، ¥Zبالحس� ويعاملوهم

  .ويحسبوا�إسداء�الخدمة�إل¬Iم�من�حسن�حظهم�وسعادة�نصي·Iم

*  *  *  

  موارد�ا-ياه�وما�يتعلق�?<ا�من��حكام�الشرعية
  

 
ً
Jي  :أو�� �من�غB<�حاجة�أو�فوق��إن�استعمال�ا�ياه أمور�مسموح�باستعمالها�شرًعا

�عنه
ً
�مIcيا

ً
  .الحاجة�الفعلية�يعّد�إسرافا

  .�سراف��ي�ا�ياه�ا�وقوفة�حرام،�و�ي�ا�ياه�ا�ملوكة�وا�باحة�مكروه  :ثانًيا

ا
ً
إن�أحكام�الشريعة�عن�ا�اء�ليست�مقصورة�عkى�تطهB<�وتنقية�ا�ياه�فحسب،�  :ثالث

  .يان�Iا�من�التلوث،�ف
�بد�من�رعاية�هذا�الجانب�أيًضابل�وتتعدى�إfى�ص

�حماية�  :رابًعا �ا�ياه �استعمال �بعض�صور �تفرض�الحظر�عkى �أن �للحكومات يجوز

للمصالح�العامة�ا�ش?<كة،�ويجب�العمل�بذلك،�شريطة�أن�#�يقف��متثال�

  .لهذا�/مر�عائًقا��ي�تلبية�حاجات�شرعية�أو�طبيعية

�الج  :خامًسا �vحد؛�ا�ياه �ولو�كانت�/رض�مملوكة ¥Ýح� �تحت�/رض، �ا�وجودة وفية



 

 

�حفر� �أن�تفرض�الحظر�عkى �وللحكومة �وليست�مملوكة�vحد، مباحة�/صل،

  .3بار�السطحية�إذا�اقتضته�ا�صلحة�العامة

�أن�يعهد�  :سادًسا �ولكن�يجوز�شرًعا �من�مسئوليات�الحكومات، صيانة�ا�ياه�وتخزيIcا

�إfى �ا�سئولية �ا�ياه��IJذه �#ستبقاء �#زمة �وسائل �باتخاذ �ويكلفوا /فراد،

  .الجوفية�عkى�ا�ستوى�ا�ناسب،�ويساعدوا��ي�ذلك�الحكومات

يجوز�شرعا�نقل�السكان�إذا�كانت�الحاجة�ماسة�إfى�إنشاء�السدود�وا�نشآت�  :سابًعا

�تفادي� ��ي �يكف¬Iم
ً
�عاد#

ً
�تعويضا �نقلهم �منه �يدفع �أن �بشرط �ولكن ا�ائية،

  .ائر�ا�?<تبة�عkى�النقل�وإعادة��عمارالخس

ا
ً
ويجب�توفB<�الحماية�للسكان�عند�إصاب�Iم�بالفيضانات�سواء�كانوا��ي�العواfي�  :ثامن

�وأهون�ضرًرا
ً
  .أو�ا�نخفضات،�ويتخذ�لذلك�من�التدابB<�ما�يكون�أقل�خسارة

�من�دون�إضرار�با  :تاسًعا
ً
  .çخرينيجوز�ل¾نسان�أن�يفي�بحاجاته�ا�سموح�IJا�شرعا

يجوز��نتفاع�باI»vار�بقدر�الضرورة،�شريطة�أن�#�يعود�بذلك�ضرر�#�عkى�  :عاشًرا

  ./«Iار�و#�عkى�/فراد

تثبت�ا�لكية�بإحراز�ا�اء��ي�الظروف�و/واني�قصًدا،�سواء�كانت�صغB<ة�أم�  :حادي�عشر

  .كبB<ة،�إ#�أن�إحراز�ا�اء�بطريق�يتضرر�به�العامة�#�يجوز 

ذلك�يجوز��تجار��ي�ا�ياه��ي�جميع�الحا#ت�ال�YÝيتم�ف¬Iا�ا�لكية،�إذا�لم�يؤثر�  :رثاني�عش

�الحنفيات�وا�ضخات� �من �يدخر�ا�اء �أن �vحد �ف
�يجوز �العامة، �ا�صالح عkى

  .،�ثم�يتجر�فيهالعامة�والقنوات�ا�ائية�/خرى�أكÍ<�من�حقه�عkى�حساب�3خرين

ال�YÝتخزن�ف¬Iا�ا�ياه�النقية�أو�القذرة�أو�(ا�نخفضات��#�يجوز�قطع�/را¨§��Yي  :ثالث�عشر

وبيعها�وإعمارها،�إذا�لحق�به�ضرر�عام،�سواء�سمحت�به�) تصرف�إل¬Iا�ا�ياه

  ).أو�منعته(الحكومة�أو�لم�تسمح�به�

�تحدد�  :رابع�عشر �أن �ولها �/ساسية، �الحكومة �مسئوليات �من �مواطن �لكل توفB<�ا�ياه

ولها�أن�تمنع�ا�ياه�عن�القادرين�عkى�أداء�الرسوم�الرسوم�عkى�هذه�الخدمة،�

  .عند�عدم�دفعها



 

 

�من�  :خامس�عشر �ا�ستعملة �ا�ياه �Èخراج �مناسب �نظام �تكوين �الدولة �مسؤوليات من

�وعkى� �ل£فراد، �الصحية �الرعاية >Bوتوف� �ا�ائية، �والجداول �ا�جاري خ
ل

  .ددالجماهB<�أن�يح?<موا�النظام�والقانون�ا�تبع��ي�هذا�الص

*  *  *  

  فرص�العمل�ا-ختلفة
  

 
ً
Jل�/من�  )أ(: أو
إن�الغرض�/ساس§�Yمن�الجيش�هو�الحفاظ�عkى�حدود�الدولة�وإح

والس
م��ي�ظروف�حرجة،�وكل�ذلك�مطلوب��ي�مقاصد�الشريعة��س
مية،�

فيجوز�للمسلمBن�ممارسة�الخدمة��ي�الجيش�نظًرا�إfى�ا�صلحة�العامة،�إ#�أنه�

  .التحا�Y§µعن�تصرفات�غB<�شرعية�عkى�قدر�ما�يمكن#بد�من�

�أرواحهم�  )ب( �وتصون �للمواطنBن �العام �/من م ِ
ّ
�تنظ �فإ«Iا �الشرطة �مصلحة أما

��ي� �والظلم �ولكن�يجب�تجنب�الجور �العمل�ف¬Iا، �ولذلك�فيجوز وممتلكاI²م،

  .أداء�هذا�الواجب

�عkى�أمن�الب
د  )ج(
ً
�للس
م�يجوز�العمل��ي�قسم�ا�خابرات�وذلك�حفاظا

ً
،�وتوطيدا

�عkى�الجرائم،��ي�إطار�حدود�الشرع�وحقوق��نسان
ً
  . وتغلبا

إن�ما�Iæدف�إليه�إنشاء�ا�حاكم��ي�الب
د�هو�توفB<�العدل،�وكبح�جماح�الظلم�  )د(

  .وهضم�الحقوق،�ونظًرا�إfى�هذه�الخصائص�يجوز�العمل�ف¬Iا

��صالحهم،�وتنÌ§´�تفرض�الحكومات�عkى�الرعايا�ضرائب�منوعة�وذلك�  )ھ(
ً
تحقيقا

لهذا�الغرض�مؤسسات�ومصالح�مختلفة،�ويجوز�العمل�ف¬Iا�مع�مراعاة�حدود�

  .الشرع

�حيث�  )أ(: ثانًيا �من �/خرى �الربوية �التجارية �وا�ؤسسات �البنوك ��ي �العمل � �يجوز #

  ./صل؛�vن�تعاطي�الربا�هو�ا�حور�/ساس§�Yف¬Iا

�البنوك�الYÝ  )ب( �أقسام �العمل��ي ��يجوز مثل�كتابة�(#�تتصل�با�عام
ت�الربوية

  .،�و�ح?<از�عنه�أوfى)الربا�وأخذه�وإعطائه�وما�إfى�ذلك�من�/مور�ا�حرمة



 

 

  .يكره�إيجار�ا�باني�للبنوك�وا�ؤسسات�الربوية  )ج(

�شركات�  )د( �العمل��ي �ف
�يجوز �والقمار، �بالربا
ً
إن�شركات�التأمBن�تتعامل�عامة

  .ا�ك
هما�أو�أحدهمايجري�ف¬Iا�القمار�والرب

�والقمار؛�  )ھ( �من�الربا ص�وتطّهر�نظامها ِ
ّ
�ُتخل YÝن�الBيجوز�العمل��ي�شركات�التأم

  .فإن�حفظ�/نفس�و/موال�من�ا�قاصد�الشرعية

  .#�يجوز�أي�نوع�من�العمل��ي�عملية�صناعة�الخمور�و#��ي�مصانعها  )و(

�صناع  )ز( ��ي �استخدامها �يحتمل YÝال� �/شياء �بيع �الذين�يجوز �من �الخمور ة

  .يصنعو«Iا؛�ولكن�التوøي�منه�أوfى

 
ً
ال�YÝتغلب�ف¬Iا�تجارة�الح
ل�باÈضافة�" السوبر�ماركت"يجوز�العمل��ي�مح
ت�  )أ(: ثالثا

إfى�بيع�الخمور�وا�شروبات�الكحولية�وغB<ها�من�/شياء�ا�حرمة،�شريطة�أن�

  .#�تكون�هناك�صلة�ذاك�العمل�مباشرة�بY§Ìء�من�الحرام

#�يجوز�التعليم�ا�ختلط�من�منظور�الشرع��س
مي،�إ#�أنه�يجوز��ستفادة�  )ب(

�من� �لكل �ا�نفصل �التعليم �تتوافر�تسهي
ت�نظام �لم �وذلك�إذا ؛
ً
�ضرورة منه

البنBن�والبنات،�ويجوز�العمل�للرجل��ي�مؤسسات�التعليم�ا�ختلط�ومدارس�

  .هالبنات؛�إ#�أن�مراعاة�حدود�الشرع�مما�#�محيد�عن

إن�هذه�الندوة�I²يب�با�سلمBن�أن�ينشئوا�مؤسسات�تعليمية�نزIæة�من�التعليم�  )ج(

�مع�رفع� ا�ختلط،�و�يكون�ف¬Iا��هتمام�البالغ�بمراعاة�حدود�الشرع�وأحكامه،

�¥Ýح� �ا�عاصر�ا�طلوب؛ �ا�ستوى �يناسب �ما �إfى �وال?<بوي Yالتعليم� مستواها

حل�تعليمهم�مع�التحرز�عن�ا�فاسد�يستطيع�أبناء�وبنات�ا�سلمBن�اجتياز�مرا

  . ال�YÝتكاد�تكون�جزًءا�كبBً<ا�من�دور�التعليم�العصرية

��ي�  )د( �ا�هنة �هذه �مزاولة �تجوز #� �أنه �إ# �ذاI²ا؛ ��ي �جائزة �ا�حاماة �مهنة إن

خصومات�مزّورة�أو�زائفة�أو�غB<�شرعية،�كما�#�تجوز�مزاول�Iا��ي�تضييع�حق�

  .الكذب�والخداع��ي�ذلكمن�أهله�و#�اللجوء�إfى�

إن�مهنة�الطب�من�أفضل�الوسائل�ا�شروعة�للخدمات��نسانية�وكسب�ا�ال،�  )ھ(



 

 

�ويعالج� �/جرة، �عkى �وا�راكز�الطبية �ا�ستشفيات ��ي �يعمل �أن �للطبيب ويجوز

�الجراحية� �والعملية ،Yالفحص�الط�� �اق?<اح �للطبيب �#�يجوز �أنه �بيد ،¥§ ا�̈ر

§¥�من�دون�مسيس�الحا جة�إfى�ذلك�ابتغاًء�للمال،�كما�#�يجوز�له�وصف�للم̈ر

�يجوز� �و# �خيانة، �العمل �هذا �ويعد �الدخل، ��ي �الزيادة ��جرد ¥§ �للم̈ر الدواء

  .استعمال�ا�ال�الذي�يكسبه�صاحبه�عن�مثل�هذه�الطرق 

ينبÃي�أن�يعالج�الرجل�الرجل�وا�رأة�ا�رأة،�وتجوز�مداواة�الجنس�ا�خالف��ي�    )و(

  .حالة�الضرورة

�الذي�يندرج�تحت�الس?<�و#�النظر�  )ز( �مس�عضو�من�الجسم��نساني #�يجوز

�الس?<��عالجة� �حدود �ضمن �يدخل �جزء �ينظر�إfى �أن �للمعالج �ويجوز إليه،

  .ا�رض�ا�وجود�فيه،�وأن�يمّسه�بقدر�الضرورة

�ويجوز�لصاحب�الفندق�أن�يأخذ�/جرة�من  : رابًعا �الفندق، �العمل��ي  ال�Ë#ء يجوز
ا؛�عkى�جواز�أخذ�/جرة�فيه،� úمن�الحرام�شخصي�

ً
و#�يؤثر�استعمال�ال�Ëيل�شيئا

 
ً
  .سلبا

توفB<�ا�حرمات�من�قبل�صاحب�الفندق�مباشرة�أو�بواسطة�أحد�موظفيه�يعد�  :خامًسا

�عkى��ثم،�و#�يجوز�أخذ�/جرة�عليه
ً
  .تعاونا

*  *  *  

  أحكام�وضوابط�–ال67فيه�والسياحة�
  

 
ً
Jي،�والكاريكاتورية،�وا-سرحيةالتصوير�:  أوWالفوتوغرا:  

�التاريخية�  )١( �لغB<�ذوات�/رواح�نحو�ا�واقع �الفوتوغرافية �الصور �صناعة تجوز

  .وا�شاهد�الطبيعية�وما�إfى�ذلك

  .#�تجوز�صناعة�الصور�الفوتوغرافية�لذوات�/رواح�ل£غراض�ال?<ف¬Iية  )٢(

التعليمية�و�ص
حية�والدعوية،��تجوز�صناعة�الصور�الفوتوغرافية�ل£هداف  )٣(

  .و�ستفادة�مIcا،�وإن�كانت�لذوات�/رواح�تبًعا



 

 

)٤(  �
أما�تصوير�ا�رأة�أو�تمثيل�/نبياء�والصحابة�أو�ا�نكرات�الشرعية�/خرى،�ف

  .يجوز�صناع�Iا�و#�مشاهدI²ا

�/ع  )٥( �وم
مح �أسارير�الوجه �فيه �تتبBّن �الذي �الكاريكاتورية �رسم ضاء،�#�يجوز

 
ً
  .ويدخل�ذلك�ضمن�حدود�التصوير�ا�منوع�شرعا

#�يجوز�رسم�الكاريكاتورية�الذي�يس�Iدف��س�Iزاء�بY§Ìء�من�الدين�أو�الدعوة�  )٦(

  .أو�/فراد،�وإن�لم�يكن�واضح�ا�
مح

��ي�  )٧( ب
ّ
�ويرغ �وا�جون، �الخ
عة �يتضمن �الذي �الكاريكاتورية �رسم �يجوز #

  . الفحشاء�وا�نكرات

)٨(  � �من�أما �/طفال �تربية �بغية �ا�
مح �ف¬Iا �تتبBن #� YÝال� �الكاريكاتورية صناعة

  .ناحية�نفسية�وخلقية�ولغوية،�وتزويدهم�با�علومات�ا�فيدة،�فإ«Iا�تجوز 

إن�الحا#ت�ال�YÝيجوز�ف¬Iا�رسم�الكاريكاتورية،�يسع�ا�سلم�أن�يتخذها�وسيلة�  )٩(

  .لكسب�ا�ال،�وأن�يعمل�لهذا�الغرض

تقديم�ا�سرحية�ترغيًبا��ي�الخصال�الكريمة�وتنب¬Iًا�عkى�مساوىء�وعيوب�يجوز�  )١٠(

�أو� ا�جتمع،�شريطة�أن�#�تتضمن�ا�وسيقى�أو�النيل�من�الكرامة��نسانية،

التقاء�الجنسBن،�أو�تمثيل�/نبياء�وا�
ئكة�والصحابة�باÈضافة�إfى�خلّوه�من�

  .أعمال�غB<�شرعية،�وسفاسف�/مور 

  :زاحا-:  ثانًيا

  .يجوز�ا�زاح�إذا�لم�يتضمن�الكذب�والفحشاء،�و�س�Iزاء�و�يذاء  )أ(

�عkى�مصالح�دينية�أو�دنيوية،�سواء�  )ب(
ً
#�يجوز�تقديم�برامج�مزاحية،�تؤثر�سلبا

  .أكانت��ي�النÍ<�أو��ي�الشعر

   )ج(
ú
�أو�كتابيا

ú
  .#�يليق�با�سلم�أن�يكسب�ا�ال�بالفكاهات�والطرائف�شفويا

�توافق�ال�<   )د( #� �؛ �والتسلية �وال?<فيه �والقهقهة �ا�مازحة ��جرد �تعقد YÝال� امج

¥§   .طبيعة�الشريعة��س
مية؛�إ#�إذا�كانت�لع
ج�ا�̈ر

 
ً
  :السياحة:  ثالثا

#�بأس��ي�السفر�من�مدينة�إfى�أخرى�ومن�ب
د�إfى�أخرى�vغراض�ترف¬Iية�مع�  )أ(



 

 

  .التحرز�عن��سراف�والتبذير

�  )ب( YÝال� �أن�ا�واقع �#�يجوز �النفس�أو�العرض، �ومخاطر�عkى �أهوال �ف¬Iا توجد

  .يسافر�إل¬Iا�أحد�لوحده�أو�مع�/هل�و/و#د

�غB<�  )ج( �أمور �ف¬Iا ¥§Ìأماكن�تتف� �إfى �النـزهة�و�ستجمام �الذهاب��جرد #�يجوز

شرعية؛�إ#�أنه�يجوز�توفB<�ا�راكب�ووسائل�النقل�وا�واص
ت�عkى�/جرة��ن�

  .إل¬Iا،�ونصب�الحوانيت�هناك�لبيع�ا�طعومات�وا�شروبات�يريد�الذهاب

  .يجوز�إنشاء�شركات�السفر�vغراض�مباحة  )د(

�مآثر�  )ھ( �وإبراز �والثقافية، �الدينية �الع
قات �توطيد �السياحة �أغراض �من إن

السلف،�وتزويد�الناس�با�علومات�وا�عالم�الدينية�والتاريخية،�ولذلك�فإن�هذه�

� �I²يب �يرسموا�الندوة �أن �/عمال �من �الفرع �IJذا �صلة �لهم �الذين با�سلمBن

�¥Ýح� �إطار�3داب�والقيم��س
مية، �/هداف��ي �تحقق�هذه للمسلمBن�خطة

نتمكن�من�وقاية�شبابنا�من�التدهور�الخلقي�و�«Iزام�الفكري�والشعور�بمركب�

  .النقص،�ويقوموا�بتمثيل�صحيح�ل¾س
م�أمام�العالم

  :�لعاب:  رابًعا

#�بأس�باvلعاب�الرياضية�ال�YÝتنفع��نسانية�عkى�أوسع�نطاق،�تقّوي�الجسد�  )أ(

أو�تشحذ�الذهن�أو�تجدد�النشاط�والحيوية،�إذا�سلمت�من�ا�نكرات�الشرعية�

  .أو��لهاء�عن�أداء�الواجب�الدي�YZأو�الدنيوي،�ومن�إيذاء�ذوات�/رواح

�ونساًء�خ
ل�ممارسة�يجب�عkى�ال
عبBن�مراعاة�حدود�ا  )ب(
ً
لعورة�الشرعية�رجا#

  ./لعاب�كما��ي�عامة�/حوال

�غB<ها�  )ج( �ال?<غيب�ف¬Iا�/حاديث،�وأما يستحب��هتمام�باvلعاب�ال�YÝوردت��ي

من�/لعاب�السائدة�فما�يستو�ي�مIcا�الضوابط�ا�ذكورة�أع
ه�يجوز،�وما�#�


  .ف

هزيمة�أو��نتصار�من�أحد�ا�تسابقBن،�أو�يجوز�بذل�العوض��ي�/لعاب�عند�ال  )د(

 
ً
  .من�أجن�Yّ،�و#�يجوز�ذلك�إذا�كان�من�ا�تسابقBن�جميعا



 

 

�أو�  )ھ( �ال
عبBن �أوقات �فيه �تضيع �لعب �فكل �الحياة، �مال �رأس �الوقت إن

ا�شاهدين؛�#�تخلو�عن�الكراهة،�وإن�كانت�تسلم�من�ا�حرمات�الشرعية��ي�

  .الطريقة�واللباس

  .التذاكر��شاهدة�/لعاب�ا�باحة�يجوز�شراء  )و(

يعد�الرهان�و�اش?<اط�ا�ال�ممن�لم�تكن�مIcم�مشاركة��ي�/لعاب�عkى�نجاح�  )ز(

  .فريق�أو�فرد�#عب�من�ا�يسر�والفعل�الحرام

�للحياة�ف
�يجوز   )ح(
ً
وكذلك�. و#�تجوز�/لعاب�إ#�لل?<ويح�ا�ؤقت،�أما�جعلها�غاية

اته�ل£لعاب�وحدها�مبتعًدا�عن�نشاطات�التعليم�#�يليق�با�سلم�أن�يكّرس�حي

  .والكسب�ا�باحة

هذا،�وإن�الندوة�I²يب�بالحكومة�الهندية�أن�تل?�م�مراعاة�جانب��حتياط��ي�  )ط(

�#� ¥Ýح� �قصوى، �أهمية �وإي
ءها �وا�نافسات�الرياضية �/نشطة �عkى ترك�Bها

�يؤدي�ذلك�إfى�ضياع�مواهب�الشباب��بداعية��ي�خضم�هوايا
ً
ت�/لعاب�بد#

�ينبÃي�تجنب�عقد� �إfى�/مام؛�كما ��ي�تطوير�الب
د�ودفع�مسI²>Bا من�توظيفها

�لûثار� �تفادًيا �وذلك �خاصة، �ل
ختبارات �الط
ب �إعداد �ف?<ة �خ
ل ا�باريات

�وق�Iا� �تقليل �ضرورة �إfى �باÈضافة �والطالبات �الطلبة �تصدم YÝال� �نتكاسية

  .ضياع�أوقات�ا�عجبBن�IJاا�حدد؛�حÝ¥�#�يكون�مردها�إfى�

*  *  *  


