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  :قائمة��سئلة
  

  فسخ�النكاح�بسبب�الشقاق�ب�ن�الزوج�ن
  

إن�للنكــــــاح�والــــــزواج�Tــــــي��ســــــ
م�مRSلــــــة�شــــــبه�العبــــــادات،�وممــــــا� �يتنــــــازع�فيــــــه�اثنــــــان�أن�الحيــــــاة�

للمbـــــــRوج�ارتيـــــــاح�قل_ـــــــ^،�الزوجيـــــــة�خ>ـــــــر�مـــــــن�العزوبـــــــة�والعنوســـــــة،�وإن�مـــــــن�أهـــــــداف�النكـــــــاح�أن�يحصـــــــل�

وطمأنينــــة�نفســــية�باnضــــافة�إlــــى�الحفــــاظ�ع7ــــى�العفــــاف�والتحصــــن،�وحفــــظ�النســــل�البشــــري،�وقــــد�أشــــار�

،�و�جل�ذلـك�جعـل�أحـد�الـزوج>ن�)٢١:الروم" (لتسكنوا�إل|}ا: "القرآن�الكريم�إlى�هذه�الحقيقة�حيث�قال

قـد�أف�ـ���بعضـهم�إlـى�بعـض،�ولكـن�لباس�,خر،�ومن�ثم�كره�قطع�صلة�الزواج�القائمـة�بـ>ن�الـزوج>ن�و 

تــدخل�Tــي�هــذه�الع
قــة�الوطيــدة�Tــي�بعــض��حيـــان�مــرارة�وحرقــة،� �يبقــى�معــه�النكــاح،�بــل�ربمــا�يســـبب�

�من�الهدوء�والطمأنينة
ً
  .القلق�النف��^�والتوتر�العص_^�بد 

�لهذه�ا�واقف�الحرجة�Tـي�الحيـاة،�ومـن�صـور�الخـ
ص�عـن�وثـاق�عقـد�
ً
وقد�جعل��س
م�مخرجا

وم�}ـــا�أن�يكـــون�" الطـــ
ق"نكـــاح�أن�يقطـــع�الرجـــل�وصـــلة�النكـــاح�مـــن�قبلـــه�وهـــذا�مـــا�يســـم��Tـــي��صـــط
ح�ال

�عتداء�من�جهة�الزوج،�وذلك�أن� �يؤدي�حقوق�زوجته�و �يطلقها�لكي�تكون�حرة�Tـي�أمرهـا،�فينفسـخ�

لتفريــق�بــ>ن�فســخ�النكــاح�أو�ا"القا�ــ�^�هــذا�النكــاح�ع7ــى�طلــب�مــن�الزوجــة،�وهــذا�مــا�يســم��Tــي��صــط
ح�

�"الزوج>ن
ً
،�وم�}ا�أن�يحدث�أمر�يسـبب�الحرمـة�Tـي�الع
قـة�الزوجيـة،�ثـم�ينفصـل�أحـدهما�عـن�,خـر�حـا 

،�وهذا�ما�يسم��Tي��صط
ح�
ً
  ".ا�تاركة"ومقا 

�مــن�" الخلــع"والصــورة�الرابعــة��ــي�
ً
وذلــك�أن�تر�ــ�^�الزوجــة�زوجهــا�بتطليقــه�إياهــا�ع7ــى�إعطائــه�شــيئا

يجـــب�عليـــه�مـــن�حقوقهـــا،�ولـــو�لـــم�يكـــن�هنـــاك�ســـبب�معقـــول�لـــذلك،�ولـــو�لـــم�يرتكـــب�ا�ـــال،�أو�إبرائـــه�عمـــا�

�من��عتداء�والظلم�ع7ى�زوجته،�ومن��وضاع�السائدة�اليوم�أن�الزوج�ي ـ��لزوجتـه�سـك���
ً
الزوج�نوعا

حيــث� �تســتطيع�أن�تقــوم�بإثبــات�مــا�يعتــدي�عل|}ــا�زوجهــا�مــن�دون�م¢ــرر�عنــد�القا�ــ�^،�أو�يحــدث�بي�}مــا�

ح§ــ��تســتنكف�ا�ــرأة�مــن�العــيش�معــه،�مثلمــا�كــان�الزوجــان�ســواء�Tــي�التعلــيم�عنــد�الــزواج،�ثــم��فــرق�كب>ــر 

�Tـي�مجـال�التعلـيم،�ولــم�
ً
�قــدما ّ̂ تقـدمت�ا�ـرأة�Tـي�الدراســة�والتعلـيم�Tـي�ا�سـتقبل�والــزوج�لـم�يسـتطع�ا��ـ�

رة�بــــا�عروف،��ن�تبــــق�الكفــــاءة�بي�}مــــا�Tــــي�التعلــــيم،�ح§ــــ��تصــــاب�ا�ــــرأة�بتــــذّمر�وقلــــق،�وي�}ــــار�بنيــــان�ا�عاشــــ

الـــزوج� �ير�ـــ���بـــالتطليق�و �الخلـــع،�وأمـــا�أســـباب�الفســـخ�فإمـــا� �تكـــون�متـــوفرة،�وإمـــا� �تســـتطيع�ا�ـــرأة�

إثبا»}ــا�Tــي�حــال�وجودهــا،�Tــي�هــذه�الحالــة�العصــيبة�هــل�كــان�قبــول�الخلــع�يقتصــر�ع7ــى�الــزوج�ورضــائه،�أو�

،�وع7ــــى�هــــذه��كــــان�للَحكــــم�أو�للقا�ــــ�^�دخــــل�Tــــي�هــــذه�القضــــية؟�وهــــذه�مســــألة�مهمــــة
ً
�جــــادا

ً
تتطلــــب�تفك>ــــرا



 

 

الخلفيـــة�نقـــدم�إلـــيكم�أســـئلة�تاليـــة�رجـــاء�أن�تكـــون�إجابـــاتكم�عل|}ـــا�Tـــي�ضـــوء�الكتـــاب�والســـنة�ومج¯}ـــدات�

  :السلف�الصالح

؟ .١
ً
�واصط
حا

ً
  ما�هو�تعريف�الخلع�لغة

يظــن�بعــض�النــاس�أن�ا�ــرأة�تســتحق�الخلــع�كمــا�يســتحق�الرجــل�التطليــق،�هــل�لهــذا�القــول� .٢

 وهل�عليه�بّينة؟�وجه�من�الصحة،

إذا�كانــــت�ا�ــــرأة�كارهــــة�لزوجهــــا�إlــــى�حــــد�بعيــــد؛�ولكــــن�الرجــــل� �ير�ــــ���بتطليقهــــا،�وا�ــــرأة� � .٣

 تتوفر�¶}ا�البّينة�nثبات�ظلم�زوجه�عل|}ا،�فماذا�تفعل�إذن�للتخلص�من�زوجها؟

 ما�ا�راد�من�الشقاق؟ .٤

الحنفيــة�وغ>ــرهم�هــل�يجــوز�للقا�ــ�^�أن�يق�ــ�^�بــالخلع��جــل�الشــقاق،�مــا��ــي�وجهــات�أنظــار� .٥

 Tي�هذه�ا�سألة؟

هـــل�يجـــب�تعيـــ>ن�الَحكمـــ>ن�مـــن�قبـــل�القا�ـــ�^�عنـــد�الفقهـــاء�الـــذين� �يقتصـــر�عنـــدهم�الخلـــع� .٦

ى�
ّ
lـــــي�إرضـــــاء�الـــــزوج>ن،�أو�يتـــــوTع7ـــــى�إذن�الـــــزوج؟�هـــــل�يعت¢ـــــر�الخلـــــع�قبـــــل�محاولـــــة�الحكمـــــ>ن�

 القا��^�القضاء�Tي�هذه�ا�سألة،�وهل�يكفي�تعي>ن�َحكم�واحد؟

لــيس�عنــدهم�مجــال�Tــي�هــذ�القضــية،�فهــل�يجــوز�العــدول�ف|}ــا�إlــى�مــذهب�وإذا�كــان�الحنفيــة� .٧

�إlى�ا�رونة�الشرعية؟
ً
  فق«^�آخر�نظرا

*  *  *  



 

 

  

  ا0خدرات
  

بنضـــج�لّبـــه�(وعقلــه�) بتعب>ـــره�عمــا�Tـــي�ضـــم>ره(إن��نســان�يتم>ـــ�Rعــن�غ>ـــره�مـــن�ا�خلوقــات�بنطقـــه�

ــف�بأحكــام�)وعمقـه�Tــي��حســاس�و�دراك
ّ
الشــرائع،�فإنــه�يســتث���مــن�التكليــف�،�وع7ــى�أســاس�العقــل�يكل

�،
ً
�مجنونـا

ً
الشرÁي�قبـل�كمـال�عقلـه�أو�بدونـه،�وبـذلك�لـم�تكلـف�الشـريعة�بأحكامهـا�غ>ـر�محـتلم�و �محتلمـا

  .كما�استث���النائم�وا�غم��عليه�Tي�الجملة�من�عموم�التكليف

bـرف�بمنفعــة�،�Tـي�أي�شـكل�كـان،�والقـرآن�الكـريم�وإن�اع"الســكر"إن�مـن�أك¢ـر�مـا�يضـّر�العقـل�هـو�

�شـــــياء�ا�ســـــكرة�Tـــــي�الجملـــــة،�ولكنـــــه�أســـــس�أحكامـــــه�ع7ـــــى�أن�ضـــــررها�أشـــــد�وأكÂـــــر�مـــــن�نفعهـــــا،�والضـــــرر�

ه�الطريــق�الســوّي،�وتــذهب�بــه�إlــى�الغوايــة�والهــ
ك،�والخســران�
ّ
العظــيم�أÃ}ــا�تســلب��نســان�عقلــه�وتضــل

  .و�خفاق�Tي�الدنيا�و,خرة

�كـــان�اســـمها�وعنو 
Ä
،�أيـــا

ً
�كـــان�أصـــلها�وعنصـــرها،�و�ـــا�ســـئل�ال�ـــ^�إن�الخمـــر�محرمـــة�شـــرعا

ً
ـــا اÃ}ـــا،�وأّي

�Tـــي�هـــذا�ا�وضـــوع،�قـــال
ً

،�"كـــل�مســـكر�حـــرام: "صـــ7ى�هللا�عليـــه�وســـلم�عـــن�ذلـــك�فأجـــاب�بحـــواب�صـــار�أصـــ

و�رتبــاط�بمســكر�حــرام�مــن�أي�طريــق�كــان�و�ي�غــرض�كــان،�ولــذلك� �نحتــاج�إlــى�ا�ــذاكرة�وا�ناقشــة�Tــي�

  .هذا�الصدد

ن�غ>ر�واحـد�مـن��شـياء�الجامـدة�والسـائلة�للسـكر�والنشـوة�عـ
وة�ع7ـى�ولكن�تعارف�Tي�هذا�الزما

الخمـــر�وأخوا»}ـــا،�تكـــون�قليلـــة�القـــدر�ولك�}ـــا�تفـــوق�Tـــي�التـــأث>ر�أحســـن�أنـــواع�الخمـــر،�وقـــد�انتشـــر�Tـــي�العـــالم�

�مــــــن�الخمــــــر،�نحــــــو��فيــــــون،�
ً
أجمــــــع�صــــــنعها�وتوف>رهــــــا،�واســــــت>رادها�وتصــــــديرها،�وكث>ــــــر�م�}ــــــا�أكÂــــــر�ضــــــررا

�والكوكاي>ن،�
ً
�شـيئا

ً

واله>روي>ن،�والحشيشة�والبنج�وما�إlى�ذلك،�إن�الخمر�يجعل��نسان�ا�ولع�¶}ـا�عـاط

،�ويســــتمّر�ذلــــك�إlــــى�جــــزء�مخصــــوص�مــــن�الوقــــت�بعــــد�اســــتخدامها،�ورّبمــــا�يســــتطيع��نســــان�أن�
ً
فشــــيئا

  .يمارس�عمله�بعد�شر¶}ا�إlى�حّد،�ومع�حضور�العقل�والفهم

 
ً

��ولكـن�ثمـة�أشـياء�تجعـل��نسـان�عـاط

ً
�مشـلو 

ً
�فـور�اسـتخدامه�إّياهـا،�ح§ـ��يبقـى�عضـوا

ً
ضـائعا

�يحــــّب�أن�يكـــون�نشـــوان�Tـــي�ســــكرها،�
ً
مـــن�الجســـم��جتمـــاÁي،�ويعـــّود�اســــتخداُمه�جســـم��نســـان�تعويـــدا

مـا�يضــعف�أثرهـا�Tــي�الجســم�والعقـل،�يتجــّدد�طلÊ}ــا�مـرة�ثانيــة�فثالثــة�إlـى�مــا� �Ã}ايــة�لـه،�ولــذلك�يوجــد�
ّ
وكل

  .مدمن�هذه��شياء�Tي�العالم�كله�نظام�خاص�للعقوبات�ع7ى

وهنـــــاك�بعـــــض�رخـــــص�ومســـــاغ�مـــــن�الحكومـــــات�Tـــــي�شـــــرب�وبيـــــع�الخمـــــر�ا�عروفـــــة،�ولك�}ـــــا�تحـــــّدد�

عقوبـــات�شـــديدة�ع7ـــى�اســـتخدام�هـــذه��شـــياء�ا�ســـكرة�غ>ـــر�الخمـــر،�و �يســـتث���مـــن�ذلـــك�دولـــة�مـــن�دول�

  .الب
د�العربية�أو�غ>رها�من�الدول�الراقية�أو�ا�تحّضرة



 

 

�ع7ــى�وإلــيكم�
ً
،�ولك�}ــا�أكÂــر�ضــررا

ً
بعــض��ســئلة�عــن�مثــل�هــذه��شــياء�ا�ســكرة�ال§ــ^� �تســم��خمــورا

  :الجسم��نساني�والهيكل��جتماÁي�من�ذلك،�بغية�إجابات�فاضلة�Tي�ضوء�هذه�الورقة

إن�الشــريعة�قــررت�الحرمــة�Tــي�الســوائل�وا�ــواد�ال§ــ^�تعــرف�بعنــوان�الخمــر�أو�عرفــت�Tــي�زمــان،� .١

الســكر�ا�تواجــد�ف|}ــا،�أو�عمــت�هــذه�الحرمــة�Tــي�كــل�Ìــ�^ء�يســكر�شــربه�ع7ــى�وذلــك�ع7ــى�أســاس�

�يشـــرب�كا�ـــاء،�أو�يســـتخدم�بخلطـــه�بغ>ـــره،�أو�كـــان�
ً

�ســـائ

ً
علـــة�الســـكر�فيـــه،�ســـواء�كـــان�مشـــروبا

،�ع7ى�شكل�النبات�وغ>ره؟
ً
  استخدامه�Tي�صورة��كل،�بأن�كان�جامدا

،�فمـــا�حكـــم�إدخـــال�هـــذه��شـــياء��تســـتخدم��شـــياء�ا�ســـكرة�اليـــوم�ويســـتفاد�م�}ـــا�بـــاnبرة .٢
ً
أيضـــا

 ا�سكرة�Tي�الجسم�عن�طريق��برة�أو�طريق�غ>ر�عادي�آخر؟

 �ريـــب�أنــــه� �بــــأس�ببيــــع�وشــــراء��شــــياء�ال§ــــ^�تصــــنع�م�}ــــا�الخمــــر�نحــــو�الثمــــار�والحبــــوب،�وكــــذا� .٣

�كــــان�
ً
ــــا حكــــم�زرعهــــا�وتوف>رهــــا�Tــــي�الســــوق،�ولكــــن��شــــياء�ال§ــــ^�تســــتخدم�مباشــــرة�Tــــي�الســــكر�أّي

وصور»}ا،�نحـو��فيـون�والبـنج�ومـا�إlـى�ذلـك،�فمـا�حكـم�بيـع�وشـراء�هـذه��شـياء�وزرعهـا��شكلها

 وتوف>رها�Tي�السوق؟

وما�هو�حكم�تجه>��Rشـياء�ا�سـكرة�ال§ـ^�تصـنع�مـن�البـنج�و�فيـون�كـاله>روي>ن�وغ>ـره،�ومـا�هـو� .٤

 حكم�بيعها�وشراÍ}ا؟

،�إن�الحكومـــات�تعاقـــب�ع7ـــى�تجه>ـــ�Rهـــذه��شـــياء�ا�ســـكرة�الحـــاد .٥
ً
�شـــديدا

ً
ة�وا�تـــاجرة�¶}ـــا�عقابـــا

 ح§��ا�وت،�فما�هو�حكم�الشرع�Tي�هذه�القضية؟

هل�يعاقب�با�وت�من�يسـتخدم�هـذه��شـياء�ا�سـكرة�والخمـر�ويتـاجر�¶}ـا،�ويتسـّبب�Tـي�رواجهـا� .٦

 .وانتشارها�Tي�ا�جتمع،�إ م�ترشد��حاديث�النبوية�Tي�هذا�الصدد

ذه��شـياء�وا�ـولع>ن�¶}ـا�ح§ـ��يbركوهـا�و �يلقـوا�بأيـدÎ}م�ما�هو�حكم�اتخاذ�تداب>ر�للمتعـّودين�¶}ـ .٧

 إlى�ال¯}لكة؟

�أن�يعــالج�مـــدمن�هـــذه��شــياء�ا�ســـكرة�الضـــارة�بــنفس�هـــذه��شـــياء،�وذلـــك� .٨
ً
وهــل�يجـــوز�شـــرعا

؟
ً
،�ح§��يأتي�إlى�التجنب�م�}ا�بتاتا

ً
  لكي�يbركها�تدريجيا

*  *  *  



 

 

  

  التكييف�الشر6ي�للتأم�ن�التكاف2ي�
  

حدق�با�خطار�وا�هالك�من�كل�جانب،�إن�الثـورة�الصـناعية�ال§ـ^�حـدثت�Tـي�القـرن�إن��نسان�م

الســــــابع�عشــــــر�فتحــــــت�بــــــاب�الرÑــــــي��قتصــــــادي�ع7ــــــى�مصــــــراعيه،�وتــــــوفرت�لÐنســــــان�تســــــهي
ت�لــــــم�تكــــــن�

�،
ً
،�وإنمـا�زادت�هـذه�الثـورة�ا�اكينيـة�Tـي��خطـار�أيضـا

ً
بالحسبان�من�ذي�قبل،�ولك�}ا�لم�تعد�نافعة�صـرفا

،�والــذي�يركــب�الســيارة�البطيئــة�يواجــه��خطــار�أكÂــر�مــن��فاnنســان
ً
ا�اÌــ�^� �يتعــرض�للحــوادث�إ �نــادرا

ذلــك،�وكلمـــا�يركـــب�أحـــدث�أنـــواع�الســـيارات�وأســـرعها�يــزداد�الخطـــر�ع7ـــى�الحيـــاة،�ويتوســـع�نطـــاق�الضـــرر،�

  .وهذا�هو�حال�شعب�الحياة�ا�ختلفة

�عــــن�هــــذه��خطــــار،�ولــــو�ت
ً
عــــرض�لحــــادث�يســــتطيع�أن�يتحمــــل�ويريــــد��نســــان�أن�يكــــون�مصــــونا

،�وأك¢ـــــر�مـــــا�يمكــــن�إيجابـــــه�مـــــن�"قـــــانون�الديــــة"ضــــرره�مـــــن�ناحيـــــة�اقتصــــادية،�ومثـــــال�ذلـــــك�Tــــي�الشـــــريعة،�

الغرامة�ا�الية�ع7ى��نسان�هو�ديـة�القتـل،� �يتيسـر�للقاتـل�وحـده�أن�يتحملهـا،�ولـذلك�جعلـت�الشـريعة�

والحقيقـــة�أن�التـــأم>ن�ع7ـــى�الحيـــاة،�أوالتـــأم>ن�،�"العاقلـــة"أقاربــه�شـــركاء�Tـــي�ذلـــك،�وذلـــك�مـــا�يســـم��بنظــام�

�أخــرى�مــن�التــأم>ن�الســائد�اليــوم�بــدأ��جــل�هــذا�الغــرض،�وذلــك�أن�الخســارة�
ً
التجــاري�أو�الط_ــ^،�وأنواعــا

ال§^� �يستطيع�أن�يتحملها�وحده،�تقسم�ع7ى�عدد�من�النـاس؛�ح§ـ��إذا�كـان�الواحـد�مـ�}م�يتعـرض��ثـل�

ب�ع7ى�هذه�ا�شكلةهذا�الوضع� �يبقى�مكتوف�اليدين�ع
ّ
�ع7ى�التغل

ً
  .اجزا

ولكن�مما�يؤسف�له�أن�الغرب�اتخذ�للحصـول�ع7ـى�هـذا�ا�قصـد��سـم��طريقـة�تتضـمن�ا�يسـر�

�إlـى�ذلـك�نحتـاج�إlـى�تقـديم�بـدائل�تخلـو�عـن�هـذه�ا�فاسـد�
ً
والقمار،�والربا�كـذلك�Tـي�بعـض�الصـور،�ونظـرا

م>ن�الشــــرÁي�الـــذي�يســــم��Tــــي�ا�صــــطلح�وتـــوTي�هــــذا�الغــــرض،�فنلـــتمس�مــــنكم�تقــــديم�صــــورة�شـــرعية�للتــــأ

  .القابلة�للتنفيذ�Tي�الهند" التكافل"،�كما�نتوقع�منكم�تحديد�طريقة�"التكافل"�قتصادي��س
مي�بـ�

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

 – T٩ي�الفbرة�ما�ب>ن�عقد�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ندوته�الحادية�و�العشرين�

�ا�وافق�١٤٣٣ربيع�,خر�/ ١١ ،�Tي�مدينة�إندور " الجامعة��س
مية"م�بـ٢٠١٢مارس�/ ٥-٣هـ

�لفيف�من�الشخصيات�العلمية�والدينية�كل�من�مصر�وموريشيوس�وأمريكا� وقد�حضرها

�الفقه��س
مي� �رجال �من�نخبة �ث
ث�مائة �ع7ى �ع
وة �الجنوبية �وأفريقيا �وبريطانيا وكندا

تقديمه�من�البحوث�إlى�ا�جمع��وفقهاء�الشريعة�من�كافة�أنحاء�الهند�،�وبعد�تدارس�ما�تم

  : حول�ث
ثة�موضوعات�هامة�وملحة،�و�ي

  التأم�ن�التكاف2ي*  

  فسخ�النكاح�للشقاق�ب�ن�الزوج�ن*  

  ا0خدرات*  

  :وبعد��ستماع�إlى�ا�ناقشات�ال§^�دارت�حولها�قررت�الندوة�ما�ي7ي�
  

  التأم�ن�التكاف2ي
  

 
ً
�ال§^�   :أو; ��ي �ومقاصدها، �مبادئ�الشريعة �تتفق�وتنسجم�مع �ال§^ �للتكافل �ا�ث7ى الطريقة

  .أن�يربط�به�حصول�الشركاء�ع7ى�ا�نافع�با ستثمار�دون تعتمد�ع7ى�الت¢رع�والتعاون،�

 
ً
�   :ثانيا �لتشكيل ��س
مي"إن �التكاف7ي �أسس" التأم>ن �و�لRbام�: ث
ثة �بالعوض، الهبة

�بال �أو�الوعد �حسب�الظروف�بالت¢رع �م�}ا �واحد �اختيار�أي �ويمكن �والوقف، هبة،

 .و�حوال�القانونية

 
ً
�لجنة�تتمكن�من�استعراض�صور�مختلفة�   :ثالثا �الفقه��س
مي�بإنشاء سيقوم�مجمع

 . سائدة�للتكافل،�وإعداد�تقارير�تفصيلية،�وتوج|}ات�مبسوطة�¶}ذا�الشأن


�وث �ماهرين، �علماء �خمسة �ع7ى �اللجنة �هذه �التأم>ن،�وتشتمل �مجال �Tي �خ¢راء ثة

  .والشؤون�ا�الية،�والقانون 

وتحديد�الصورة�الفعلية�للتكافل��–عامة��–وتقوم�اللجنة�بالتفك>ر�Tي�هذه�القضية�



 

 

 .Tي�ضوء�القوان>ن�الهندية�–خاصة��–

 
ً
�هيئة�شرعية�لÐشراف�ع7ى�شؤون�   :رابعا الذي�يتم�تشكيله�" التكافل" �بد�من�إنشاء

السابقة،�وتكون�هذه�الهيئة�صاحبة�السلطة�Tي�مراقبة�شؤون�ع7ى�إحدى�الصور�

 .التكافل،�ويجب�العمل�ع7ى�الشركة�بقرارا»}ا�وأحكامها

 
ً
»}يب�هذه�الندوة�با�سلم>ن�إlى�تأسيس�ا�ؤسسات�الوقفية�وا�عاهد�ا�الية،�   :خامسا

 .�ساعدة�الفقراء�وا�نكوب>ن

�أ �ا�هن �وأرباب �وا�وظف>ن �الشركات، �صاحب �ال§^�وع7ى �الرابطة �بإنشاء �يقوموا ن

 .تتمكن�من�سد�حاجا»}م،�وتقديم�التعويضات�Tي�حالة�الحوادث�والطوارئ 

 
ً
يطالب�ا�جمع�الحكومة�الهندية�بأن�تقدم�يد�العون�Tي�إنشاء�شركة�التكافل�   :سادسا

  .البعيدة�عن�الربا�والقمار،�وتزيل�العوائق�وا�شك
ت�القانونية�¶}ذا�الصدد

*  *  *  

  النكاح�للشقاق�ب�ن�الزوج�نفسخ�
  

 
ً
�و�  : أو; �مستديمة �القرابة �هذه �تكون �أن �من �و بد ��س
م، �Tي �نزÎ}ة �قرابة �النكاح إن

محكمة�بأق���Øما�يمكن،�ف
�يناسب�للزوج�أن�يطلق�زوجته�و �للمرأة�أن�تخالع�

زوجها�من�دون�سبب�معت¢ر،�فينبÙي�لهما�أن�يحميا�هذه�,صرة�من��نقطاع،�ولو�

�بمبادئ�ضرورية�Tي�وقع� �الكتاب�والسنة�ويتمسكا �أن�يراجعا �فعل|}ما الRSاع�بي�}ما

  .هذه�القضية،�ويأخذا�بمبدأ�العفو�والتحمل�ا�تبادل>ن

 
ً
��ساسية�  : ثانيا �النكاح �مقاصد �تتحقق �ولم �ارتياح، �ذات �الزوج>ن �ع
قة �تبق ولو�لم

 
ق�فينبÙي�له�أن�يطلقها،�كالطمأنينة�و�لفة�ا�تبادلة،�وطالبت�ا�رأة�زوجها�بالط

�ا�رأة� �لم�يرض�الزوج�بالتطليق�وخالعته �فإذا �بغية��ضرار�¶}ا، �معلقة و �يذرها

 .فينبÙي�للزوج�أن�يخلعها،�ويحررها

 
ً
 .الشقاق�يع�^�مرارة�الع
قة�الزوجية�ال§^�يستع�Ø^�التوافق�عل|}ما��جلها  : ثالثا

 
ً
�بالبقاء�مع�زوجها�فع7ى�القا��^��إذا�وقع�الشقاق�ب>ن�الزوج>ن�وا�رأة�     :رابعا

ً
تر����بتاتا



 

 

�أن�يحاول�إيجاد�الصلح�بي�}ما،�فإذا�لم�يتم�الصلح�والتوفيق�بي�}ما�فإنه�يسÚى�
ً
أو 

 .Tي�الخلع

 
ً
كما�يجب�ع7ى�أولياء�الزوج>ن�أن�يحاولوا�إزالة�الخ
ف�الواقع�ب>ن�الزوج>ن�  : خامسا

 .وإقام¯}ما�ع7ى�حدود�هللا

 
ً
اد�حل�لهذه�القضية�بعد�محاولة�جادة�متواصلة�فيسوغ�فسخ�إذا�تعذر�إيج   :سادسا

  .النكاح�وفق�مذهب�أحد��ئمة��ربعة�الفقهية�مع�مراعاة�شروطه�ا�عت¢رة

*  *  *  
  ا0خدرات

  

 
ً
�من�  : أو; �غ>رها �وب>ن �الخمور �ب>ن �تفريق �من �العالم �نظم �Tي �,ن �يجرى �ما إن

�وغ>رمعقول�ومخالف� �خط>ر�للغاية، �فيجب�أن�ا�خدرات، �صلحة��نسان،

�العالم� �نظم �Tي �ا�خدرات �من �غ>رها �مثل �الخمور �إزاء �موقف�صارم يتخذ

  .ا�ختلفة،�و �يسمح�با تجار�بأم�الخبائث�ويفرض�الحظر�ع7ى�بيعها�وشراÍ}ا

 
ً
�منع�  : ثانيا �تحاول �الحكومة �بأن �يوضح �الهندي �الدستور �من �الثاني �البند إن

�سكرة�إ �لغرض�ط_^� زم،�فيطالب�مجمع�استخدام�ا�خدرات�و��دوية�ا

�
ً
الفقه��س
مي�الحكومة�بفرض�الحظر�ع7ى�الخمر�وغ>رها�من�ا�خدرات�نظرا

�
ً

�لهذا�البند�من�الدستور�وعم

ً
إlى�أضرار�الخمور�وغ>رها�من�ا�خدرات�ووفقا

 .به،�وينبÙي�أن�يكون�هناك�تشريع� زم�Tي�هذه�القضية

 
ً
ية�كلها�عامة�وا�سلم>ن�بوجه�خاص�أن�يبتعدوا�عن�يناشد�ا�جمع�البشر    :ثالثا

�مثمرين� �ويكونوا �وجسمية، �عقلية �نشأة �تتأثر�عملية  � �ح§� ا�خدرات،

�ا�جتمعات� �ع7ى
ً
�عبئا �يكونوا �و  �الشاملة �بص
حيا»}م �جمعاء لÐنسانية

 .�نسانية

�هو�أمانة�     �لÐنسان�وإنما
ً
و �يغب�عن�البال�أن�الجسم��نساني�ليس�ملكا

عنده�من�هللا،�وكذا�عقله�ووعيه،�فهو�ملRbم�بالتعامل�مع�هذه��عضاء�وفق�



 

 

�عملية� �ع7ى
Ä
�يؤثر�سلبا

ً
�يرتكب�شيئا �أن �له �و �يجوز �الشرعية، التوج|}ات

 
ً
 .أعضائه�أو�يق��^�عل|}ا�تماما

 
ً
�كانت�ا�ادة�ال§^��إن�حرمة�الخمر    :رابعا

ً
منصوص�عل|}ا،�أيا�ما�كان�اسمه�وعنوانه،�وأّيا

 .يتّم�تصنيعه�م�}ا

 
ً
وأما�حرمة�غ>رها�من�ا�خدرات�ف«^�مقتصرة�ع7ى�إسكارها�سواء�كانت�تلك�   :خامسا

ا�خدرات�مائعة�أم�جامدة�وسواء�كان�تعاط|}ا�عن�طريق�إبرة�دوائية�أو�أي�

 .طريق�آخر،�ويجب�التوÑي�م�}ا

 
ً
إذا�كان�هدف�زراعة�وتجارة��فيون�والبنج�وغ>رهما�التخدير�أو�التعاون�ع7ى�   :سادسا

 .تصنيعها�ف
�يجوز�ذلك�كله

 
ً
�من�   :سابعا �بالنبج�و�فيون�وغ>رهما �تصنع �استعمال�سائر�ا�خدرات�ال§^  �يجوز

 .أمثال�هذه�ا�خدرات،�و �بيعها�و �شراؤها

 
ً
�وغ>ره  : ثامنا �الخمور �ويجب�إن�كل�من�يتعاطى �من�ا�خدرات�جدير�بالعقوبة، ا

 .ع7ى�كل�مسلم�حسب�استطاعته�Ã}يه�عليه�بكل�طريق�ممكن

 
ً
إن�كل�من�يسبب�نشر�هذه�العادة�السيئة�سواء�كان�عن�طريق�الزراعة�أو�   :تاسعا

 .التجارة�أو�غ>رهما�من�الطرق�يستحق�أشد�ما�يمكن�من�العقوبة

 
ً
 .ن�هذه�العادة�فريضة�دينية�وخلقيةإن�اتخاذ�أي�تدب>ر�لوقاية�ا�دمن�م  : عاشرا

�لم�ينجح�تدب>ر�مشروع�Tي�منعه�من�هذه�العادة،�وتكون�حالة��ضطرار�  :حادي�عشر إذا

�وفق�مشورة��طباء�ذوي�الخ¢رة
ً
 .فيسوغ�تداويه�با�خدرات�تدريجيا

إن�الجسم��نساني�نعمة�من�هللا،�فيجب�الحفاظ�ع7ى�الصحة�ا�وهوبة�من�  :ثاني�عشر

طريق�ممكن،�ووقاي¯}ا�من�كل�ما�يضّر�¶}ا�و�يسّبب��مراض�الخط>رة��هللا�بكل

  .مع��جتناب�التاّم�للمخدرات�كالدخان�والتبغ�و�التنباك�وما�إlى�ذلك

*  *  *  


