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  :�سئلةقائمة�
  

  القضايا�الشرعية�ا#رتبطة�با�نتخابات
  

إن��نسان�يحتاج�إ]ى�عدد�كب�VWمن�ب�STجنسه�لسد�حاجاته�وصيانة�نفسه�والدفاع�عNOا،�فالحاجة�تستدIي�

و<نضباط،�وهناك�دائرتان�لهذا�التنظيم�ا�طلوب،�دائرة�محدودة�وhي�دائرة�إ]ى�أن�ينخرط�ا�جتمع�eي�سلك�التنظيم�

ودائــرة�أخــرى�أوســع�مNOــا�وhــي�دائــرة�الحكــم�والدولــة،�و�نســان�$�يســتكمل�مرافــق�حياتــه�بــدون�هــذا�النظــام،�" nســرة"

  .ولذلك�دأب�كل�مجتمع�متحضر�عuى�العيش�eي�ظل�دولة

لتشــــكيل�الحكومــــة،�ولكــــن�العــــالم�ا�عاصــــر�يشــــهد�غلبــــة�نظــــام��هنــــاك�طــــرق�مختلفــــة�توجــــد�مــــن�قــــديم�الزمــــان

�مـــــن�مبـــــادئ�
ً
سيا�ـــــ��Sواحـــــد�مـــــن�الشـــــرق�إ]ـــــى�الغـــــرب�ومـــــن�الشـــــمال�إ]ـــــى�الجنـــــوب�وهـــــو�الديمقراطيـــــة،�و$�ريـــــب�أن�كثWـــــVا

الديمقراطيـــــة�تنســـــجم�مـــــع�نظـــــام�الحكـــــم��ســـــ
مي،�عuـــــى�أن�بعضـــــها�يخـــــالف�التعـــــاليم�والتوج�Nـــــات��ســـــ
مية،�ولكـــــن�

تتنـــوع�أشـــكالها�eـــي�مختلـــف�بلـــدان�العـــالم،�وف�Nـــا�ســـعة�لضـــم�أطـــراف�أنظمـــة�مختلفـــة�للحكـــم�إ]ـــى�حضـــNOا،��الديمقراطيـــة

  .ولذلك�بذل�ا�سلمون�أق����مجهودا�Nم�eي�بعض�البلدان�ا�سلمة�لتنمية�ديمقراطية�تنسجم�مع��س
م

<نتخابـــات��جـــل�إن�مـــن�أهـــم�nعمـــال�الديمقراطيـــة�اختيـــار�الحـــاكم�بـــرأي�الشـــعب،�وقـــد�اختWـــ�Vلـــذلك�طريـــق�

التضــخم�الســكاني�eــي�كــل�بــ
د�وللحصــول�عuــى�رأي�كــل�مــواطن�بــالغ،�والنــاس�يختــارون�ممثلــ�Nم�عuــى�كــل�ا�ســتويات�مــن�

القريـة�والبلـد،�والو$يـة�والقطــر،�وتتكـون�بـآراء�أولئــك�ا�مثلـWن�هيئـة�حاكمــة،�فينتخـب�رئـيس�الدولــة،�ويصـدر�الحكـم�eــي�

�ســواء�كــانوا�مــواط�STالبلــدان�ا�ســلمة�ســائر�القضــايا،�فينب�ــي�للمســلمWن�أن�
ً
�كبWــVا

ً
�Nتمــوا�با$نتخابــات�ويقيمــوا�لهــا�وزنــا

أوكـانوا�يعيشـون�كأقليـات�eـي�دول�غWـ�Vمسـلمة،�و$�شـك�أن�هنــاك�مفاسـد�كبWـVة�مـن�منظـور�شـرIي�eـي�نظـام�<نتخابــات�

�مـــن�مصـــالح�ا�ســـلمWن�الدينيـــة�و<جتماعيـــة�
ً
تتصـــل� Nـــذه�<نتخابـــات،�فلـــو�الســـائد،�ولكـــن�الحقيقـــة�الناصـــعة�أن�كثWـــVا

انقطعـــت�صـــل£Nم�عـــن�<نتخابـــات�يخ¢ـــ���علـــ�Nم�ضـــرر�كبWـــV،�والقضـــاء�عuـــى�مصـــالحهم�غWـــ�Vمـــأمون،�ولـــيس�هـــذا�الوضـــع�

يخص�البلدان�غ�VWا�سلمة�ال¥�S$�يتمتع�ف�Nا�ا�سـلمون�با�غلبيـة،�وإنمـا�هـو�الوضـع�السـائد�eـي�معظـم�البلـدان�ا�سـلمة�

 
ً
  .أيضا

الهنـــد�أ©Nـــا�ك¨ـــVى�ديمقراطيـــات�العـــالم،�وقـــد�أثبتـــت�تجـــارب�ســـتWن�ســـنة�ماضـــية�أن�ومـــن�ســـعادة�نصـــيب�دولـــة�

�لـــم�يحـــظ�بـــه�nقطـــار�
ً
نظامنـــا�الـــديمقراطي�مبTـــ�Sعuـــى�دعـــائم�ثابتـــة،�وأســـس�محكمـــة،�وقـــد�كســـبت�ديمقراطيتنـــا�إحكامـــا

�وثيقـ
ً
�eـي�أصـعب�ظـروف�وأحـرج�ا�جاورة�ال¥�Sنالت�<ستق
ل�معنا�أو�بعـدنا،�وقـد�أثبتنـا�اتصـالنا�بالديمقراطيـة�اتصـا$

ً
ا

ساعات،�وهذه�الديمقراطية�ا�حكمـة�تضـمن�أمـن�الـب
د،�كمـا�أ©Nـا�نعمـة�ك¨ـVى�ل¬قليـات�الدينيـة�واللغويـة�والحضـارية،�

وإن�تغWـ�Vالحكــم�مــرة�بعـد�مــرة�eــي�ب
دنــا�لـيس�إ$�نتيجــة�هــذه�الديمقراطيـة�و<نتخابــات�ال¥ــ�Sتجــري�eـي�ظلهــا،�ولكــن�هــذا�

مــن�دون�تطــرف�أو�تمــرد،�والشــعب�يقــوم�بإطاحــة�حكومــة�غWــ�Vمرضــية�وإتاحــة�فرصــة�الحكــم�التحــول�يــتم�بــأمن�وســ
م�

  .�حزاب�يرضاها�ويطم®ن�إ]ى�برامجها�<نتخابية



 

 

وإلــــيكم�بعــــض�nســــئلة�eــــي�ضــــوء�تفاصــــيل�وخلفيــــة�مــــذكورة،�رجــــاء�إجابــــاتكم�العلميــــة�عNOــــا�eــــي�ضــــوء�الكتــــاب�

  :ا�عاصرين�eي�هذا�الصددوالسنة�ومج£Nدات�السلف�با°ضافة�إ]ى�آراء�العلماء�

  ما�هو�التكييف�الشرIي�ل
نتخابات؟ .١

 إذا�كانت�<نتخابات�eي�حكم�الشهادة،�فما�هو�حكم�هذه�الشهادة؟�هل�hي�مباحة�فحسب�أو�مندوبة�وواجبة؟ .٢

 وما�هو�حكم�ا�شاركة�eي�<نتخابات�كمرشح؟ .٣

�مـــن�مؤسســـات�التشـــريع�والتقنـــWن�يضـــعون�تشـــريعات�مضـــادة�للشـــريع .٤
ً
ة�eـــي�البلـــدان�غWـــ�Vا�ســـلمة�وeـــي�معظـــم�إن�كثWـــVا

�مـــا�إذا�
ً
البلــدان�ا�ســـلمة�كـــذلك،�فهـــل�يجـــوز��ســلم�أن�يقبـــل�عضـــوية�هـــذه�ا�ؤسســـات؟�وبخاصــة�eـــي�الهنـــد،�فـــإن�حزبـــا

 .أصدر�ضوابط��عضائه�فليس�لهم�حق�التصويت�حسب�مرضا�Nم،�ويفقدون�خيارهم�eي�عملية�التصويت

�للقـــــوانWن�الســـــائدة��$�بـــــد�للعضـــــو�ا� .٥
ً
نتخـــــب�eـــــي�ا�ؤسســـــات�التشـــــريعية�مـــــن�أن�يـــــؤدي�قســـــم�الوفـــــاء�بالدســـــتور،�وفقـــــا

 والدستور�يتضمن�بعض�البنود�ا�ضادة�للشريعة��س
مية،�فهل�يصح�هذا�العمل،�وماhي�ضوابطه؟

�كانـــت�ديانتـــه،�فهـــل�يجـــوز�ذلـــك� .٦
ً
وeـــي�بعـــض�البلـــدان�ا�ســـيحية�يتحـــتم�عuـــى�كـــل�عضـــو�أن�يحلـــف�بالكتـــاب�ا�قـــدس،�أيـــا

 .مWنل¬عضاء�ا�سل

�عuى�الرعاية�بمصالح�ا�سلمWن،�فهل�يجوز�الـدخول�eـي�مثـل�هـذه� .٧
ً
بعض�nحزاب�السياسية�العلمانية�تعت¨�Vأك�Vºحرصا

 nحزاب،�وال«Vشح�eي�<نتخابات�من�قبلها،�و�سهام�eي�تشكيل�الحكومة�معها؟

��حــزاب�سياســية�تعمــل�عuــى�طمــس�معــالم��ســ
م�وتشــو  .٨
ً
،�وهــل�يجــوز��ســلم�أن�يكــون�عضــوا

ً
�وجهــارا

ً
يه�حقائقــه�علنــا

�$�يتجــزء�مــن�برامجهــا؟�وهــل�كــان�هنــاك�ســعة�أن�يعمــل�معهــا�وهــو�يعــزم�عuــى�
ً
وتكــون�مخالفــة��ســ
م�وا�ســلمWن�جــزءا

 تغي�VWبرامجها�بعد�أن�يكسب�ثق£Nا؟

مـة�عuـى�هل�يجوز�للمسلمWن�تشكيل�nحزاب�السياسية�ا�ستقلة�eي�البلدان�ذات�nقليـة�ا�سـلمة؟�مـع�أ©Nـا�تكـون�مرغ .٩

العمــل�بــال¨Vامج�العلمانيــة،�$�تســتطيع�الخــروج�عNOــا�eــي�نشــاطا�Nا،�والــذي�شــاع�بــWن�النــاس�eــي�هــذا�الصــدد�أن�تشــكيل�

nحـــزاب�السياســـية�ا�ســـلمة�ا�ســـتقلة�يوّحـــد�أصـــوات�ا�خـــالفWن�ل¾ســـ
م�eـــي�البلـــدان�ال¥ـــ�S$�يكـــون�ف�Nـــا�عـــدد�الســـكان�

 nي�ا�ناطق�eبصفة�خاصة،�و�
ً
 .خرى�بوجه�عام،��وnحزاب�ا�تطرفة�وا�نحازة�تستغّل�هذا�الوضعا�سلمWن�مكثفا

ومن�القضايا�الساخنة�eـي�هـذا�العصـر�مشـاركة�ا�ـرأة�eـي�<نتخابـات،�هـل�يجـدر� Nـا�ا�شـاركة�eـي�التصـويت،�وهـل�يجـوز� .١٠

�للمؤسســـات�التشـــريعية؟�و$�يغــب�عـــن�بـــال�أن�النـــ
ً
اس�بـــدأوا�لهــا�ال«Vشـــح�eـــي�<نتخابـــات؟�وهـــل�يســعها�أن�تكـــون�عضـــوا

يشعرون�بضرورة�مشاركة�ا�رأة�eي�السياسة�بشدة،�ويتصاعد�هذا�<تجـاه�eـي�الهنـد،�وبالتـا]ي�تحجـز�ا�قاعـد�للمـرأة�eـي�

مختلــــف�الو$يــــات�وا�نــــاطق،�ح¥ــــ��حجــــز�خمســــون�eــــي�ا�ائــــة�مــــن�ا�قاعــــد�للمــــرأة�eــــي�بعــــض�و$يــــات�الهنــــد�عuــــى�مســــتوى�

ث
ثـــة�وث
ثـــWن�eـــي�ا�ائـــة�مـــن�ا�قاعـــد�للمـــرأة�eـــي�مجلـــس�الشـــعب�مجـــالس�القـــرى،�وقـــد�تـــم�تقـــديم�مشـــروع�قـــانون�لحجـــز�

  .الهندي،�وا�توقع�أنه�سيصدر�كقرار�رسمe�Sي�أقرب�وقت

*  *  *  



 

 

  

 بيع�الوفاء
  

الحاجــة�أم�<خ«ــVاع،�كثWــ�Vمــن�nشــياء�يــتم�اخ«Vاعهــا�عنــدما�يشــتد�إل�Nــا�الطلــب،�وكــذلك�القضــايا�فإ©Nــا�: يقــال

�للمفاجـــآت�و0$م،�فالنـــاس�يتخـــذون�وســـائل�شـــ¥��للخـــروج�مـــن�تنشـــأ�وربمـــا�ُتنشـــأ،�والحيـــاة�
ً
�نســـانية�متعرضـــة�دائمـــا

ا�ـــآزق�وســـد�<حتياجـــات�بطريـــق�أســـهل�وأفضـــل،�وeـــي�كثWـــ�Vمـــن�nحيـــان�$�ينضـــبطون�eـــي�ذلـــك�با�حكـــام�الشـــرعية،�وeـــي�

�التـــوÅي�مـــن�ا�NOيـــات�بعـــض�nحيـــان�يبحثـــون�عـــن�nحكـــام�الشـــرعية�فيمـــا�يتخذونـــه�مـــن�الوســـائل،�و$يتوخـــون�بـــذلك�إ$ 

  .وا�نكرات

الـذي�آل�إليـه�أمـرهم�للتـوÅي�" بيـع�الوفـاء"من�جملة�تلك�الصور�ال¥ـ�Sيتخـذها�النـاس�لضـرورة�وظـروف�خاصـة�

مـــن�ا�عـــام
ت�الربويـــة�الصـــريحة�وســـد�<حتياجـــات�ال
زمـــة،�وقـــد�كºـــVت�طرقـــه�وتوســـعت�وتنوعـــت�eـــي�مختلـــف�nعصـــار�

�eـــي�بعــــض�منـــاطق�الهنــــد،��وnمصـــار،�و$�يزالـــون�مختلفــــWن�فيـــه،
ً
�كبWـــVا

ً
وقـــد�شــــاع�هـــذا�النـــوع�مــــن�البيـــع�وانتشـــر�انتشــــارا

كأحــد�موضـــوعات�ندوتــه�الفقهيـــة�ا�قبلــة�للبحـــث�والنقــاش�فيـــه،�ليصـــار�) الهنـــد(ولــذلك�اختـــاره�مجمــع�الفقـــه��ســ
مي�

 
ً
�ومفازا

ً
  .بعد�دراسته�إ]ى�اتخاذ�قرار�مناسب�بصدده،�ويجد�ا�سلمون�eي�ديNOم�مخرجا

�غWـ�Vربـوي،�إن�الص
ً
�ّما�يطرأ�له�حاجـة�إ]ـى�<سـتقراض،�فـ
�يجـد�دينـا

ً
ورة�nساسية�لبيع�الوفاء�hي�أن�شخصا

�آخر�من�رجـل�آخـر�
ً
�أم�شيئا

ً
�أم�عقارا

ً
$ÉÊله�م�

ً
أما�الدين�الربوي�فإنه�$�يريد�أن�يستفيد�منه�صيانة�لدينه،�فيبيع�متاعا

�بدفع�هذا�الثمن�إليك�ف
�تبع�هـذا�ا�تـاع�مـن�غWـVي،�وإنمـا�بثمن�معWن�عuى�أنك�عندما�تجدني�مليئا�حيث�أكون�جدير 
ً
ا

�°عادة�الثمن�إليه�وأخذ�متاعه�الذي�باعه�منه�كمش«Vٍله
ً
�معينا

ً

  .أنا�آخذ�منك�عuى�نفس�هذا�الثمن،�وربما�يذكر�أج

Nــا�وnصـل�أن�nعيــان�ا�شـ«Vاة�تخــرج�عــن�ملـك�البــائع،�وا�شــ«Vي�يسـتقّل�بملكهــا،�ويصــبح�صـاحب�التصــرف�ف�

من�كافة�نواح�Nا،�فله�أن�يفعل�ما�يشاء�ف�Nا�سواء�عليه�أن�يبيعها�أو��NÎNا�أو�يؤجرها�وما�إ]ى�ذلك،�وينقطع�ملك�البائع�

،�ولكن�بيع�الوفاء�يختلف�عن�هذا�nصل،�فكيف�يكون�تكييفه�الشرIي؟
ً
  منه�بتاتا

�وي  . ١
ً
صـح�أم�$؟�إذا�كـان�الجـواب�هل�ينعقد�هذا�البيع�الذي�يتم�باسم�البيع�بقيـود�وشـروط�خاصـة�شـرعا

�eي�الحكم�أم�$؟
ً
  نعم�فهل�يعد�هذا�العقد�بيعا

�مـــن�منظــور�شــرIي�فمــاذا�يكـــون�حكــم�اشــ«Vاط�البــائع�nول�أنـــه�$�يبــاع�مــرة�ثانيـــة�إ$�  ) أ(
ً
لــو�نعت¨ــVه�بيعــا

  منه؟

�أن�يطالب�منه�بأك�Vºم  ) ب(
ً
  نه؟ولو�يباع�من�ا�الك�nول�فهل�يلزمه�الثمن�nول�أم�يجوز�شرعا

  ماذا�يكون�حكم�<نتفاع�به�للمش«Vي�زمن�بقائه�بيده؟  ) ج(

ومــاذا�يكــون�حكــم�بيعــه�إذا�باعــه�ا�شــ«Vي�مــن�غWــ�Vمالكــه�nول،�وهــل�يســعه�أن�يبيعــه�بــأك�Vºمــن�الــثمن�  )د(

  nول،�وما�هو�التكييف�الشرIي�لهذا�الثمن�الزائد؟

  :ولو�يجعل�هذا�البيع�رهًنا  . ٢

  رIي�$نتفاع�ا�ش«Vي�با�بيع��ما�لم�يأخذه�البائع�منه؟فكيف�يكون�التكييف�الش  )أ(



 

 

ولـــو�اشــــ«Vى�أحـــد�هــــذا�ا�ÊــــÉل�أو�العقـــار�عuــــى�أنــــه�يـــدفع�أجرتــــه،�ولكــــن�nجـــرة�تكــــون�أقــــل�مـــن�أجــــر�ا�ثــــل�أو�  )ب(

؟
ً
  nجرة�السائدة�إ]ى�حد�الغ¨ن�الفاحش،�فهل�يجوز�ذلك�شرعا

  طريق�الزراعة�أو��جارة�أو�غ�VWذلك؟وهل�يجوز�للمش«Vي�eي�هذه�الف«Vة�أن�ينتفع�به�عن�  )ج(

  هل�يملك�ا�ش«Vي�بيعه�أم�$؟�ولو�باع�فإ]ى�أي�حّد�يجوز�له�أن�يذهب�eي�تعيWن�قيمته؟  )د(

�eي�ا�دن�الك¨Vى،�وذلك�أن�عقد��جارة�  . ٣
ً
وقد�شاع�eي�هذا�الزمان�نوع�جديد�من�عقد��جارة،�وخصوصا

قدار�ضئيل�من�nجرة�بالنسبة��بلغ�الضمان،�وعuى�سبيل�يتم�عuى�أك¨�Vمقدار�من�مبلغ�الضمان�وعuى�م

ا�ثــال�لــو�يؤخــذ�مليــون�روبيــة�كمبلــغ�الضــمان�عuـــى�دكــان�أو�مÊــÉل�فالقيــاس�أن�تكــون�أجــرة�مثلــه��عشـــرة�

�مــــن�ا�ســــتأجر،��نــــه�قــــد�
ً
آ$ف�روبيــــة،�ولكــــن�ا�الــــك�يرÐــــ���بخمــــس�مائــــة�أو�ألــــف�روبيــــة�يأخــــذها�شــــهريا

مبلغ�الضمان�لتجارته�أو�لحاجة�أخرى�طـرأت�عليـه،�فالسـؤال�ا�طـروح�حصل�عuى�مبلغ�ما]ي�كب�VWباسم�

،�وهـل�يجـوز�الحـط�مـن�
ً
�أم�أمانـة�أم�رهنـا

ً
؟�هـل�يعت¨ـ�Vقرضـا

ً
هو�أنه�كيف�يكيف�مبلغ�الضمان�هذا�شـرعا

  nجرة��جله�أم�يعت¨�Vذلك�أخذ�الفائدة�عuى�القرض؟

*  *  *  



 

 

  

 صكوك�2ستثمار�بأنواعها�ا#ختلفة
  

  :تمهيد

� �إنشاء�مما �eي � �متواصلة �حثيثة �و�جهود �مشكورة �محاو$ت �هناك �أن �فيه $شك

�يولون� �باتوا �والخ¨Vاء �العلماء �من VWوكث� �بأسره، �العالم �eي ��س
مي �<قتصاد وتطوير

�بإقامة�نظام�اقتصادي�إس
مي�نزيه�عن�
ً
�واحتسابا

ً
اهتمامهم�الزائد�والعناية�الفائقة�إيمانا

وذلك�عuى�ك
�ا�ستويWن�من�التنظ�VWعuى�nوراق�والتطبيق�عuى�الربا�والغرر�منذ�أمد�بعيد،�

� �والنجاح�حليفهم �بتطلعات�وآمال، �قدما �ويمضون �هذا��-والحمد���Ò–أرض�الواقع، eي

�ومؤسسات� �$ربوية �مصرفية �معالجة �eي �إل�Nا �يسبق �لم �مفيدة �بتجارب �ويمّرون الخضم،

،�و$�يبغون�عنه�إس
مية�مالية،�و�<قتصاديون�$يرون�عن�نظام�<
ً

قتصاد��س
مي�بدي

�بعد�أن�رأوا�ا©Nيار�نظام�<قتصاد�الغربي�ا�تورط�eي�الربا�والقمار�والغرر�رأي�العWن،��
ً
حو$

�جو� �eي �ويتطلب �nمل �عuى �يبعث �فالوضع �العا�ية، �السوق �eي �0ن �الوحيد وهو�البديل

ء�eي�<قتصاد��س
مي�أن�يقدموا��عجاب�والحفاوة�من�علماء�الشريعة��س
مية�والخ¨Vا

�خطط� �عuى �والتجارة �<قتصاد �وتسي�VWدفة �ا�الية �ا�جتمع �حاجيات �لسّد �شرعية بدائل

�و�يأتوا� �وآفاته، �الغربي �<قتصاد �نظام �وي
ت �عن �الشديد �التوّرع �مع �ممهدة، إس
مية

�وا�ؤسسا �ال
ربوية �البنوك �إجراءات �eي �تحدث �عملية ��عض
ت �ناجعة �ا�الية�بحلول ت

  .�س
مية�eي�ضوء�الكتاب�والسنة�والفقه��س
مي

و�من�قضايا�ا�ؤسسات�ا�الية��س
مية�ووسائلها�مما�له�خطورة�بالغة�eي�السوق��

�<ستثمار" �<قتصاد،�" صكوك �eي �نوعية �نقلة �وأحدثت �أوسع، �نطاق �عuى �انتشرت S¥ال

�ومن�ثم� �ع
مات�<ستفهام، �الشNÎات�وتضع�عل�Nا ولكن�الجهات�ا�عنية�بدأت�تث�VWحولها

كأحد�ا�واضيع�ا�طروحة�" صكوك�<سستثمار"موضوع�) الهند(قّرر�مجمع�الفقه��س
مي�

  . للبحث�والنقاش�eي�ندوته�ا�زمع�عقدها�

  :          خلفية�الصكوك

�الحكومات �وا�ؤسسات� إن �الضخمة �والشركات �لها، �التابعة �ا�ختلفة وnقسام

�التن �إصدار�سندات�وذلك��جل�إنجاز�مشاريعها �تتو]ى �العم
قة�ا�الية�غ�VW�س
مية موية



 

 

وسد�حاجيا�Nا�<ستثنائية،�وهذه�السندات�تعت¨�Vقروًضا�ربوية،�وhي�تكون�قابلة�للتداول�eي�

�مائة�مليون� �احتياج�إ]ى �eي �وعuى�سبيل�ا�ثال�لو�كانت�هناك�شركة�تجارية نظر�القانون،

�مائي�أو�×�Sء�يحكم�البنية�التحتية�لدولة� �أو�بناء�سّد �روبية�هندية�لشق�طريق�سريع،
ّ
ما

�وتكون� �ألف، �قيمة �يحمل �سند �وكل �بدين، �سند �ألف �بإصدار�مائة �تقوم SØف� با�قاولة،

�
Ù
�عشرة�أو�ثمانية�eي�ا�ائة(نسبة�الربا�مقررة�عuى�السندات�سنويا

ً

،�يحصل�عل�Nا�حملة�)مث

�نسبة� �و$�فرق�eي �أكانت�شركة��صدار�خسرت�أم�ربحت�eي�مشروعها، �سواء السندات،

�ما��الربا�بنمّو�معدل
Ù
�أيا

ً
الربح،�فحامل�السند�$�يجد�إ$�ما�قرر�له�من�نسبة�الربا�مسبقا

  .كان�معدل�الربح،�وهذه�السندات�تكون�قابلة�للبيع،�يمكن�بيعها�بسهولة

والظاهر�أن�صورة�السندات�السالفة�الذكر�غ�VWجائزة�من�منظور�الشرع،�والسندات�

بيعها�وشراؤها،�ولكن�الحكومات�و�الشركات�hي�قروض�ربوية�eي�الحقيقة،�$�يسوغ�eي��س
م�

  . تحرز�عن�هذا�الطريق�مبالغ�هائلة،�يتيسر�لها�القيام�بإنجاز�مشاريع�تنموية

�ا�عاصرون�eي�<قتصاد��س
مي�من�البدائل�ا�شروعة�عن� �الخ¨Vاء �اق«Vحه ومما

 �� �من ��س
مية �العقود �أساس �عuى �تشكيلها �تم S¥ال� ��س
مية �الصكوك جارة�السندات

  .وا�شاركة�وما�إ]ى�ذلك

أحد�عشر��(AAOIFI)"هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية��س
مية"قررت�

�لها� �ووضعت �تفك�VWطويل، �بعد ��س
مية �العقود �عuى �<ستثمار�ا�بنية �صكوك �من
ً
نوعا

�ا�عيار�السابع�عشر�من� �eي �الصكوك�مندرجة �وهذه �وتفاصيل،
ً
" ا�عاي�VWالشرعية"شروطا

يرسل�إليكم�نصها�eي�ا�لف�ا�رفق�ح¥��يتيسر�لكم�إبداء�آرائكم�eي�ا�وضوع،�إذا�كان�رأيكم�

  .مي�يختلف�عن�أي�قسم�من�أقسام�الصكوك�فالرجاء�إلقاء�الضوء�عuى�ع
�Nا�وأدل£Nاالسا

  : كما�نرجو�با°ضافة�إ]ى�ذلك�إجابتكم�با�دلة�عن�nسئلة�التالية

�nهمية�  - أ �إ]ى
ً
�نظرا �إصدار�الصكوك �eي �مراعا�Nا �يجب S¥ال� �الشرعية �nمور ماhي

�ÉWى�ا�ستوى�الدو]ي،�ح¥��تتمuتحمل�التنموية�للصكوك�ع�S¥ا�من�السندات�الN£ماهي

 eي�ط�Nا�قروضا�ربوية،�وُتحقق�ا�قاصد�التنموية�بيسر�وسهولة؟



 

 

�ا�لكية�  -  ب �حقوق �لحفظ �مراعا�Nا �تجب S¥ال� �والتنظيمية �القانونية �ا�قتضيات �hي ما

ال¥�Sتثبت�لحملة�الصكوك�ولجواز�<ش«Vاك�eي�العائد�مNOا،�وهل�يكفي�تشكيل�اتحاد�

هو�التكييف�الشرIي�للع
قة�ال¥�Sتقوم�بWن�أعضاء�<تحاد��موقت�لهذا�الغرض،�وما

صدرة�للصكوك�ومدراNàا�eي�حالة�تشكيل�<تحاد؟
ُ
 وبWن�الشركة�ا�

�حملة�  - ج �فوائد �تربط �بإصدار�الصكوك �تقوم S¥ال� �أو�ا�ؤسسات �الشركات �بعض إن

 
ً

�مث

Ù
،�الصكوك�بقيمة�الصكوك،�وتقّرر�فوائد�حملة�الصكوك�عشرة�eي�ا�ائة�سنويا

�تلك�الشركة�أو�ا�ؤسسة�ال¥�Sتصدر� ولو�كان�معدل�الربح�أك�Vºمن�هذا�فتستحقها

�
ً
الصكوك،�فهل�يجوز�مثل�هذا�<ش«Vاط�eي�الصكوك�أم�$؟�وهل�يسوغ�ذلك�شرعا

 إذا�كان�حملة�الصكوك�يرضون�بذلك؟

وتش«Vط�بعض�الشركات�أو�ا�ؤسسات�ال¥�Sتصدر�الصكوك�بغية�لفت�انتباه�الناس�  - د

�إل�Nا�أن�
ً

فائدة�الصكوك�ال¥�Sتعود�إ]ى�حاملها�لو�انخفضت�من�سبعة�eي�ا�ائة�مث

�الدين،� �وجه �عuى �أصدر�Nا S¥ال� �أو�ا�ؤسسة �الشركة �ا�ئوية �النسبة �هذه تكمل

وتنقص�من�الفائدة�ا�عينة�لحامل�الصكوك�eي�السنوات�القادمة�لو�ازدادت�نسبة�

 كوك؟الفائدة�ف�Nا،�فهل�يجوز�مثل�هذا�<ش«Vاط�eي�الص

تعهد�بعض�شركات�الصكوك�أ©Nا�hي�ال¥�Sتش«N�Vا�عuى�القيمة�ا�كتوبة�عل�Nا�eي�حالة�  -  ه

هبوط�nسواق�وتعذر�بيعها�عuى�القيمة�ا�كتوبة�عل�Nا،�والظاهر�أن�الغاية�من�هذا�

�تسم�� �فهل �الصكوك، �هذه �إ]ى �الناس �ترغيب �hي �ا�سؤولية �وتحمل �يضاح

�إس
مية�عuى�الرغم�م
ً
 ن�هذا�الوضوح؟الصكوك�صكوكا

�من�الفوائد،�وعuى�سبيل�  - و
ً
إن�بعض�شركات�أو�مؤسسات�الصكوك�تن¢�Sء�احتياطيا

�eي� �أن�العشرة �ف�Nا �الصكوك�يوضح ا�ثال�أن�التعاقد�الذي�يتم�عند�<كتتاب�eي

�يمكن�تدارك�الخسران�أو�النقصان�eي� ا�ائة�من�الفوائد�يدخر�eي�<حتياطي�ح¥�

 ،��فهل�يجوز�إنشاء�مثل�هذا�الصندوق؟nعوام�القابلة�من�<حتياطي

�أكيدة،�  - ز �رغبة �أو�تنموي �إنشائي �مشروع �eي �ثالث �أو�طرف �الحكومة �ترغب وربما

فتقبل�الحكومة�أو�الطرف�الثالث�ا�سؤولية�أنه�لو�وقعت�خسارة�eي�رأس�ا�ال�من�



 

 

هذه�الصكوك�ال¥�Sتم�إصدارها�لهذا�ا�شروع،�أو�تذبذبت�أو�انخفضت�الفائدة�من�

�عن�إكمال�ما�انتقص�هذه�الن
ً
سبة�ا�ئوية�فالحكومة�أو�الطرف�الثالث�يكون�مسؤو$

من�فائدة،�فهل�يجوز�مثل�هذا�<ل«Éام�من�الحكومة�أو�طرف�ثالث؟�وهل�تبقى�تلك�

�إس
مية؟
ً
 الصكوك�مع�هذا�صكوكا

 هل�يجوز�تأمWن�صكوك�<ستثمار�eي�شركات�التأمWن�التكافuي��س
مي؟�  - ح

         *  *  *  



 

 

  :اراتقر 
  

/ ٢٧- ٢٥�س
مي�eي�الف«Vة��عقدت�الندوة�الفقهية�الثانية�والعشرون��جمع�الفقه

�ا�وافق�١٤٣٤ربيع�الثاني� م�بالجامعة��س
مية�العربية،�ا�سجد�٢٠١٣مارس��١١إ]ى��٩هـ

�عدد�لفيف�من�العلماء�وأصحاب� الجامع�بمدينة�أمروهة�بو$ية�أترابراديش،�وشارك�ف�Nا

�ع �جانب �إ]ى �الب
د �أنحاء �مختلف �من �الوافدين �وا�تخصصWن �والخ¨Vاء �من��فتاء دد

  .ا�مثلWن�من�الجزائر،�وأفريقيا�الجنوبية�وجمهورية�تركيا

  :وكانت�الندوة�تضم�ث
ثة�مواضيع

�
ً
  . بقضايا�2نتخاباتأحدها�كان�مرتبطا

�SØي�ا�صطلح�الفقeا�دى،�وهو�الذي�يسم���VWببيع�الوفاءوالثاني�كان�يتصل�بعقد�قص.  

 
الصكوك،�وبيعها�مية،�أ$�وhي�والثالث�حول�قضية�هامة�من�القضايا�ا�الية��س

  .وشراؤها�و2ستثمار�بوساط>;ا

كما�ناقش�ا�شاركون�قضايا�مقدمة�من�قبل�لجنة�النساء�ل¬مم�ا�تحدة�با°ضافة�إ]ى�

  .وقد�تم�إصدار�الب
غ�الرسمe�Sي�هذا�الصدد. تداب�VWحماية�النساء�ومسؤوليات�ا�جتمع�تجاهها

Sغ�الرسم
  :ا�فصل�وإليكم�قرارات�الندوة�والب
 

  2نتخابات
  

 
ً
�النظام�الديمقراطي،�فيتحتم�عuى�   :أو� إن�قضية�<نتخابات�ذات�أهمية�قصوى�eي

�إ]ى�هذه�nهمية�أن�يستخدموا�هذا�الحق�بدقة�واهتمام
ً
  .ا�سلمWن�نظرا

 
ً
  .يجوز�ويحسن�ل¬فراد�ا�ؤهلWن�وnكفاء�أن�يرشحوا�أنفسهم�eي�<نتخابات   :ثانيا

 
ً
من�تمثيل�ا�سلمWن�eي�دوائر�التشريع�وصنع�القرار�رعاية�للمصالح�العامة،�$بد�   :ثالثا

�
ً
إ$�أنه�يجب�عل�Nم�بذل�أق����ما�يمكن�من�الجهود�eي�منع�قانون�يضاّد�قانونا

،�أو�مصلحة�إنسانية�عامة
ً
  .شرعيا

 
ً
كما�يجب�عuى�nعضاء�ا�سلمWن�أن�يبذلوا�أق����مجهودا�Nم�eي�إيجاد�التغي�VW   :رابعا



 

 

�ا �أو�ا�صالح�eي �الشرعية �nحكام �تخالف �كانت �إذا �قبل، �من �السائدة لقوانWن

  .�نسانية

 
ً
  .$�بأس�ل¬عضاء�ا�نتخبWن�بأن�يقسموا�بيمWن�الو$ء�للدستور    :خامسا

 
ً
�من�   :سادسا �الهند�وغVWها �eي �عNOا �$�محيد �<نتخابات�ضرورة �ا�سلمWن�eي إن�مشاركة

ام�إ]ى�أحزاب�سياسية�$�يبت�STمرسومها�عuى�البلدان�الديمقراطية�فيجوز�<نضم

  .الطائفية

 
ً
  .يجوز�للنساء�ا�سلمات�التصويت�مع�مراعاة�nحكام�الشرعية   :سابعا

*  *  *  

  بيع�الوفاء
  

 
ً
�إ]ى�   :أو� �الواردة �والكتابات �البحوث �عuى �<ط
ع �بعد �الندوة �eي يشعر�ا�شاركون

بأن�عاطفة�" بيع�الوفاء"موضوع�ا�جمع،�والنقاش�ا�ستفيض�الذي�دار�حول�

،�وعادة�ا�طل�eي�
ً
�فيوما

ً
التعاون�ا�تبادل�وإقراض�القرض�الحسن�تضعف�يوما

�nمة� �تناشد �الندوة �هذه �فإن �وبالتا]ي �مجتمعنا، �eي �تستسري �الديون تسديد

ي�
ّ
uا�إ]ى�نيل�فضيلة�القرض�الحسن�و<بتعاد�عن�الN£مية�بأن�تصرف�عناي
�س

�ا �تسديد �eي � Nذا�وا�طل ��س
مية �الشريعة �توج�Nات �مع �وتتم¢�� لديون،

�لجنب
ً
  .الخصوص�جنبا

 
ً
�ف
�يجوز�   :ثانيا �منه، �والتأكد �سيار�القرض �هو�تأمWن �الشريعة �eي �الرهن �هدف إن

  .للدائن�<نتفاع�با�ال�ا�رهون،�و�نه�استغ
ل�للفقراء�ووسيلة�للمراباة

 
ً
ا�رهون�فيقتطع�قدر�ما�انتفع�به�منه�من�القرض،�إذا�كان�الدائن�ينتفع�با�ال�   :ثالثا

�إ]ى� �ا�رهون �ا�ال �إعادة �عليه �فيجب �بكامله �القرض �بقدر�مبلغ �لو�انتفع ح¥�

  .ا�دين�دون�أي�مطالبة

 
ً
�القرض�   :رابعا �يجد $� �ولكنه �النقود، �إ]ى �افتقار�شديد �eي �شخص �هناك �كان وإذا

�أعيان �من �فيبيع �بالرهن، �ا�ضمون �الدين �و$ �بغية�الحسن �واحد �إ]ى
ً
�شيئا ه



 

 

،�إ$�أنه�
ً
الحصول�عuى�النقود�وهو�ينوي�أنه�يش«Vيه�منه�ثانية�فيسوغ�ذلك�شرعا

�الثاني�أثناء�الصفقة،�ويجوز�<تفاق�ا�تبادل�بالعقد� �الشراء $�ينب�ي�ذكر�هذا

الجديد�عuى�أن�ا�ش«Vي�يبيعه�إ]ى�البائع�nول�ثانية�عuى�الثمن�nول،�أما�انتفاع�

با�بيع�eي�هذه�الحالة�فاختلف�الفقهاء�eي�جوازه�وعدم�جوازه،�فأجازه��ا�ش«Vي 

  .بعض�الفقهاء،�ولكن�nفضل�هو�<حتياط�eي�<نتفاع

 
ً
�   :خامسا

ً
�أو�بيتا

ً
إن�كل�نقد�يؤخذ�باسم�الضمان�eي�عقود�إجارة�العقار�سواء�كان�حانوتا

�eي�الشرع
ً
  .يعت¨�Vقرضا

 
ً
ة�ا�ثل�ح¥��يدخل�eي�دائرة�الغ¨ن�الفاحش�بسبب�$�يجوز�تÉÊيل�ملحوظ�eي�أجر    :سادسا

�فهو�حرام"القرض�لحكم�
ً
  ".كل�قرض�جّر�نفعا

*  *  *  

  الصكوك
  

�وا�صالح� �البشرية �الحوائج � Nا �تتصل �ا�عاصرة �ا�الية �ا�ؤسسات �أن �شك $

<قتصادية،�زد�إ]ى�ذلك�أ©Nا�$�تتناقض�مع�طبيعة�الشريعة��س
مية�ومحتويا�Nا�من�حيث�

�فمن� ،
ً
�الذي�تس�VWعليه�$�تخلو�من�بعض�ا�فاسد�شرعا �لكن�ا�نهج �nساسية، أغراضها

�ا�نسجمة�مع�روح�الشريعة��س
مية�eي� �بدائلها الواجب�عuى�علماء�ا�سلمWن�أن�يقدموا

��س
مية� �ا�الية �ا�ؤسسات �تبذلها S¥ال� �ا�حاو$ت �من �النوع �هذا �ومن �وطرائقها، صيغها

عن�السندات�ا�الية�ا�بنية�عuى�الربا�والفائدة�ا�حرمة،�وقد�بنيت�عuى�كبديل�" الصكوك"

عقود�شرعية�متباينة،�ومع�ذلك�فإن�صورها�تعددت�وتنوعت،�ويرى�ا�شاركون�eي�الندوة�

أن�هذه�ا�سألة�تحتاج�إ]ى�مزيد�من�التفك�VWوالتدقيق�لتطبيق�الحكم�الشرIي�عuى�ذلك،�

  .وا�سألة�تؤجل�إ]ى�ا�لتقى�القادم�"لجنة�صياغة�القرار"فيسّجل�تقرير�

*  *  *  

  توصيات�حماية�ا#رأة
  

�الراهن،�   �الوقت �eي �البحث �طاولة �عuى �مطروحة �وحماي£Nا �ا�رأة �حقوق �قضية إن



 

 

�حقوق�ا�رأة� �الغربي�بصدد �العالم �إن�تصور �العالم�أجمع، �eي وأصبحت�حديث�الساحة

 
ن�وشقيقان،�وليس�أحدهما�يعت¨�Vرئيس�يبعث�لعمومه�eي�الدنيا�كلها،�وهو�أن�الزوجWن�زمي

�eي� �وحقها �حري£Nا �تمنح �أن �ينب�ي �الزوجة �أن �الغرب �جرى �وبالتا]ي �عل�Nا،
ً
�أو�قواما nسرة

الط
ق�مثل�الزوج،�وأن�يتوقف�أمر�التفريق�بWن�الزوجWن�عuى�ا�حاكم،�ف
�خيار��حدهما�

ب�ي�أن�يفرض�الحظر�eي�استخدام�حق�الط
ق�بنفسه،�وكذلك�مسألة�تعدد�nزواج،�فين

عل�Nا�للرجل�وا�رأة�كل�Nما،�وأن�تقسم�ال«Vكة�eي��رث�بالتساوي�بيNOما،�وأن�يكون�ل¬م�حق�

سنة،�وأن�ينسب��١٨الو$ية�مثل�nب،�وأن�$�يسمح�لشاب�أو�لشابة�بالزواج�قبل�بلوغهما�

� �أو�الفتاة�عند�بلوغهما �والف¥� �الزاني�ا�باشر، �إ]ى �الحرية�eي��سنة�تثبت�١٨ولد�الزنا لهما

أبدا©Nما،�ف
�ينب�ي�أن�ُيحال�بيNOما�وبWن�ا�مارسة�الجنسية،�كما�ينب�ي�أن�تكون�ا�متلكات�

�إيقاع� �حالة �eي �بيNOما �التساوي �أساس �عuى �وتوزع �مش«Vكة، �مNOما �واحد �لكل ا�سجلة

�من�دون�رضاها�يعت¨�Vذلك�جريمة�وزنا،�وينب
ً
�ي�أن�الط
ق،�والرجل�إذا�تمتع�بامرأته�جنسيا

  .يؤذن�للنساء�eي�استخدام�وسائل�منع�الحمل�و�جهاض�وما�إ]ى�ذلك

�ما�   �الف«Vة �ا�ؤتمر�الخامس�والسبعWن�ا�نعقد�eي �للتقديم�eي �التوصيات�جاهزة هذه

القضاء�عuى�جميع�: "م�من�قبل�لجنة�النساء�ل¬مم�ا�تحدة،�عنوا©Nا٢٠١٣مارس��١٥-٤بWن�

ع�عل�Nا�و " طرائق�التطرف�ضد�ا�رأة�والفتاة
ّ
هناك�محاو$ت�حثيثة�من�القوى�الغربية�أن�توق

�ف�Nا� �لو�جرى �عل�Nا �توقيعها �يتم S¥ال� �والبلدان �ا�تحدة، �nمم �eي �nعضاء سائر�البلدان

القانون�ا�خالف�لهذه�التوصيات�فيحق�ل¬مم�ا�تحدة�التدخل�eي�شؤو©Nا�ورفع�قضية�تلك�

  .البلدان�إ]ى�ا�حاكم�الدولية

�القوانWن   �ولكن��هذه �وغ�VWالسماوية، �السماوية �الديانات �جميع �تخالف �كانت وإن

�صل£Nم� �أن ��جل �ا�سلمWن، �سوى � Nا �وعملوا �قبلوها �الديانات �أهل �جميع �أن الحقيقة

�nمة��س
مية� �أما �فالدين�$�يتدخل�eي�شؤو©Nم�الخاصة، بديانا�Nم�صلة�اسمية�فقط،

¥��0ن،�فمن�البدي�SØأن�الصدام�$�يكون�فإ©Nا�تعتقد�بحاكمية�الدين�عuى�الحياة�كلها�ح

إ$�مع�ا�سلمWن،�فيجب�عuى�العالم��س
مي�وnمة��س
مية�أن�يتعاملوا�مع�هذا�الوضع�

  .بالحكمة�والجرأة�و$�يتأثروا�بمثل�هذه�الحم
ت�ال
أخ
قية



 

 

�ا�همة�<تجاه�ا�تصاعد�ل
عتداء�عuى�ا�رأة�وهضم�حقوقها،�وهذه�   ومن�القضايا

�ا�رأة،� �عuى �والتطرف �الجنسية �التحّرشات �حوادث �إ$�وتقع �يوم S�êينق�$� �الهند ب
دنا

وهذا�الوضع�مؤسف�للغاية،�يندى�له�جبWن�الحياء،�فا�طالبات�تشتد�من�جميع�الجهات�

ا�عنية�لتقنWن�العقاب�الصارم�eي�مثل�هذه�الجرائم،�والحكومة�الهندية�قد�أولت�ا�سألة�

  .<هتمام�البالغ

�بWن�الرجال�
ً
�كبVWا

ً
�أن�هناك�فرقا �وhي �تختلف�عن�هذا، �ا�رأة ورؤية��س
م�تجاه

�يتطلب� �نز�Nا �وتكوين�ا�جتمع �نظام�nسرة �إحكام �وبالتا]ي �والطاقات، �ا�واهب �eي والنساء

�ا�ختلفة،� �مواهNÎما �إ]ى
ً
�نظرا �وا�رأة �الرجل �عuى �ألقيت �فا�سؤوليات �$�ا�ساواة، العدل

�والوا ��س
م�والحقوق �ألقى �ولذلك �وا�سؤوليات، �ا�واهب �حسب �تعييNOا �تم جبات

�والنساء� �الرجال، �عuى �ا�الية �وسائر�ا�سؤوليات �عل�Nا �والحفاظ �nسرة �كفالة مسؤولية

�والقّوام� �nسرة، �رئيس �الرجل �جعل �ثم �nغ
ل، �هذه �من �و<نط
ق �بالحرية يتمتعن

  .nحكام�الشرعية�ا�تعلقة�بالحياة�العائلية�وا�شرف�عل�Nا،�وعuى�هذا�ا�بدأ�تقوم�سائر 

�أن�لحقوق�ا�رأة�أهمية�كبVWة�eي��س
م،�والقوامة�ألقيت�عuى�الرجل،�ولكنه� كما

يعت�STكذلك�بتقليل�دائرة�nسباب�والدواIي�ال¥�Sتحرض��نسان�عuى�السيئات،�والقضاء�

�الج �ارتكاب �عuى �الناس �تشجع $� �بيئة �تكوين �إ]ى �ويدعو �عل�Nا،
ً
�حدودا �وضع �ثم رائم،

وعقوبات�شديدة�عل�Nا�ح¥��يعدل�مع�ا�ظلوم�و$�يظلم�ا�جرم،�فوضع�العقوبات�من�دون�

  .منع�دواIي�الجرائم�$�يق�S�êعuى�الجرائم،�كما�أن�ذلك�مخالف�للعدل�و�نصاف

�الفقهية�الثانية�والعشرون��جمع�الفقه��س
مي� �الندوة S�ìالخلفية�تو� عuى�هذه

م�ما�٢٠١٣مارس��١١- ٩هـ�ا�وافق�١٤٣٤ربيع�0خر��٢٨-٢٦قدة�eي�الف«Vة�ما�بWن�بالهند�ا�نع

  :يuي

 
ً
ترتبط�با�ديان،��–بما�ف�Nا�البلدان�الغربية�ا�تغربة��–إن�أغلبية�سكان�العالم�  :أو�

فإقامة�التساوي�بكل�أطرافه�بWن�الرجال�والنساء�eي�الحياة�<جتماعية�والزوجية�

و�ذن�للشباب�والشابات�eي�<ستمتاع�الجنس��Sمن�دون�ع
قة�قانونية�بيNOما�

واجب�هذه�البلدان�وhي�تدIي�الديمقراطية�مخالفة�لتعاليم�الديانات�كلها،�فمن�



 

 

�جميع� �عند �والبغيضة �ا�اجنة �القوانWن �هذه �تتجنب �أن �العام �الرأي واح«Vام

  .nديان�و$�تحاول�فرضها�عuى�0خرين

 
ً
�اصطدم��نسان�  :ثانيا �وكلما �يتناقض�مع�قانون�الفطرة، �للمساواة �التصّور �هذا إّن

�وليس�مع�قانون�الفطرة�وقع�فريسة�لعذاب�هللا ومثله�من�nمراض��-�يدز–،

�لهذه�الحقيقة،�فيجب�عuى�العالم�كله�أن�يدع�
ً
�واضحا

ً
ا�زمنة�الخطVWة�إ$�مثا$

�مÉÊلة� ��©Nا �ويع«Vف�بتفوق�القوانWن��لهية، �قانون�الفطرة �التصادم�مع تصور

  .من�خالق�الفطرة،�وليس�هناك�أحد�يعرف�مصلحة��نسانية�وضررها�مثله

 
ً
�غاي£Nا���Nيب  :ثالثا �فإن �هذه، �الغرب �مؤامرة �فهم �يحاول �أن ��س
م �بالعالم الندوة

�أن� �واجبه �فمن ��س
م، �نظام �هدم �وإ©Nا �ا�رأة، �حقوق �عuى �الحفاظ ليست

���Ðق�و$�ير
يرفض�بشدة�هذه�ا�حاو$ت�وا�ؤامرات�ا�خالفة�ل¾نسانية�وnخ

�عuى�مثل�هذه�ا�سّودة
ً
  .بتوقيعه�أبدا

 
ً
��Nيب  :رابعا �من��كما �وأمثالها ��©Nا �عل�Nا، �توقع $� �أن �الهندية �بالحكومة الندوة

�الهندي،� �الشعب �وطوائف �فئات �جميع �لدى �غ�VWمقبولة �والقوانWن التشريعات

�لتلك�الحرية�الدينية�ال¥�Sأعطيت�لجميع�ا�واطنWن�eي�الدستور 
ً
  .ومغايرة�صريحا

 
ً
الزنا�للقضاء�عuى�الجرائم��وأن�$�تكتفي�الحكومة�الهندية�بتشديد�العقوبة�عuى  :خامسا

الجنسية،�بل�عل�Nا�أن�تفرض�الحظر�عuى�دواع�Nا�وnسباب�ا�حرضة�عل�Nا�مثل�

إغ
ق�شركات�صناعة�الخمور،�وفرض�الحظر�عuى�ا�خدرات�بكل�أنواعها،�كما�

�تشكل� �أن �لها �ينب�ي �كما �الهند، �دستور �من �توج�Nية �ضوابط �eي �بذلك صرح

Wب� �غ�VWمختلط
ً
�تعليميا

ً
�<خت
ط�نطاقا �من Sïجنn� �الرجل �ويمنع �الجنسWن، ن

�استخدام� �والفتيات �الفتيان �عuى �ويحتم �ا�ستطاع، �حسب �nجنبية با�رأة

ا�
بس�ا�حتشمة�وال¥�Sتس«�Vأعضاء�الجسد�الفاتنة،�ويفرض�الحظر�عuى�nف
م�

وال¨Vامج�الخليعة،�وعuى�ممارسة�الوظائف�الليلية�للنساء،�وأن�يل�ي�شرط�زواج�

�ال سنة�وأن��١٨سنة�وشرط�زواج�البنات�بكو©Nن�يبلغن��٢١بنWن�بكو©Nم�يبلغوا

� �الزنا �عuى �التداب�VWالحازمة �هذه �اتخاذ �مع �أو�بالج¨�V-تقرر �كان�بالرضا �- سواء



 

 

  .عقوبات�شديدة

 
ً
والواقع�أن�الجرائم�$�يمكن�القضاء�عل�Nا�بواسطة�القانون�فحسب،�وإنما�يحتاج�  :سادسا

eشامل��VWإ]ى�حوادث�ذلك�إ]ى�تغي�
ً
ي�<تجاهات�وا�يول،�فأصبح�من�الضروري�نظرا

�هذه� �مثل �eي �ا�ثقفWن �كث�VWمن �وتورع �الب
د، �eي �والفساد �الطرق �وقطع القتل

الحوادث�الفتاكة�أن�تقوم�الحكومة�بإدخال�التعاليم�الخلقية�eي�ا�قررات�كجزء�$�

وك�ع¨�Vوسائل��ع
م،�ينفك�عNOا،�وتنشر�ال¨Vامج�ا�بنية�عuى�تربية�nخ
ق�والسل

  .وأن�تقيد�النشرات�و�ع
نات�التجارية�با�ثل�الخلقية

 
ً
إن�ا�سلمWن�طائفة�داعية�أخرجت�لتقديم�دعوة�الخ�VWوال¨�V$�بمجرد�استخدام�  :سابعا

�بأداء� �و�Nتموا �هذا، �بواجNÎم �يقوموا �أن �لهم �فينب�ي ،
ً
�أيضا �بالعمل �بل اللسان

�كل�<بت �eي�حقوق�ا�رأة،�ويبتعدوا �للمرأة�حقها عاد�عن�<عتداء�عل�Nا،�ويعطوا

�
ً
�وتجارة�بد$

ً
�النكاح�مكسبا �استغ
ل�حق�الط
ق،�و$�يتخذوا ا�VWاث،�ويتجنبوا

�ل¬خ
ق�الفاضلة�والسلوكيات�
ً
�فريدا

ً
�يقدم�مثا$

ً
�مجتمعا �وينشئوا من�العبادة،

  .النبيلة�ال¥�Sأمر� Nا�eي��س
م�تجاه�ا�رأة

*  *  *  


