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  :قائمة�*سئلة
  

  بعض�القضايا�ا%تعلقة�بالهيئة
  

بما�أن�كثMNا�من�الناس�'�يعرفون�1حكام�الشرعية�بوجه�عام�ف
�يتمكنون�من�تحقيق�

�الخيارات�خيار�الهبةالتفاصيل� �ومن�هذه و'�بد�. ا�تعلقة�بمنهجية�استخدام�بعض�الخيارات،

ومن�ا�
حظ�أن�. لصحة�الهبة�عند�الحنفية�أن�تكون�مقسوما،�ف
�تجوز�هبة�ا�شاع�عندهم

الوالدين�jي�بعض�1حيان�ghبان�ممتلكة�لهما�لبعض�أو'دهم�من�دون�تقسيم،�ويعرف�الورثة�

�أ ففي�هذا�الضوء�. نه�'�يتواجد�أي�نزاع�jي�هذه�ا�متلكة�بNن�ا�وهوب�لهم7خرون�ذلك،�كما

  :أطرح�إليكم�بعض�1سئلة�ا�تعلقة�gsذه�ا�سئلة

 ما�~ي�مذاهب�الفقهاء�وأدلgyم�وآرا|gم�وحكمهم�حول�كون�الهبة�مقسوما�لصحgyا؟ .١

وقيمة�هل�يتعلق�شرط�عدم�كون�الهبة�مشاعا�با�شياء�وا�متلكات�ال���تختلف�أهمية� .٢

جانب�م�gا�من�أهمية�وقيمة�جان�gا�7خر�فحسب�مثل�قطعة�أرض�أم�يتعلق�هذا�الشرط�

 با�شياء�وا�متلكات�ال���تكون�أهمية�كل�جوان�gا�متساوية�أيضا؟

لو�كانت�الهبة�مشاعا،�ولكن�'�يتواجد�أي�نزاع�بNن�ا�وهوب�لهم�jي�تلك�الهبة،�فهل�'� .٣

 تصح�هذه�الهبة�jي�مثل�هذا�الوضع؟

لصحة�الهبة؟�وما�~ي�مكانة�القبض�jي�" القبض"ا�~ي�آراء�الفقهاء�وأدلgyم�حول�شرط�م .٤

 الهبة؟

ولو�كان�ا�وهوب�له�قاصرا�لم�يبلغ�الحلم�وقت�الهبة،�وكان�الواهب�نفسه�و0ي�أمره،�فهل� .٥

يكفي�القبض�الحا0ي�من�قبل�الواهب��كمال�الهبة؟�ولو�واصل�و0ي�1مر�القبَض�عل�gا�بعد�

ر�سن�الحلم�فهل�يعت��Mقبضه�السابق�من�حيث�و0ي�أمره�كافيا��كمال�الهبة؟�أم�بلوغ�القاص

 '�تكمل�الهبة�إ'�بعد�إعطاء�الهبة�jي�قبض�القاصر�بعد�بلوغه�سن�الحلم؟

*  *  *  



 

 

 

 بعض�القضايا�ا%تعلقة�با%,+اث�والوصية
  

� �بNّن �فقد ��س
مية، �الشريعة �أحكام �من �مهّم �جزء �ا�MNاث �أحكام �الكريم�إن القرآن

وأكد�هللا�سبحانه�. بالصراحة�والقطع�أحكاَم�ا�MNاث�ومسائله�ا�ختلفة�وحصَص�الورثة�الشرعيNن

  ).١١: النساء" (فريضة�من�هللا: "وتعا0ى�ع�ى�أهمية�أحكام�ا�MNاث�وقطعيgyا�بقوله

إن�مسؤولية�تقسيم�ال£Mكة�حسب�الحصص�الشرعية�بعد�وفاة�شخص�تعود�إ0ى�ورثته،�

أن�يقوموا�بتقسيم�ال£Mكة�فيما�بي�gم�حسب�قانون�ا�MNاث��س
مي�ح�¥�'�يحرم�وارث��فعل�gم

ي�ويستوjي�كل�وارث�إرثه�بكامله،�كما�عل�gم�أن�يقوموا�أّو'�بتأدية�الحقوق� ي�من�حقه�الش̈ر ش̈ر

Mكة�ولو�يجهل�الورثة�أحكام�ا�MNاث�وطريقة�تقسيم�ال£. ال���ت£Mتب�ع�ى�ا�توjي�قبل�تقسيم�ا�MNاث

ي�. فعل�gم�أن�يستفتوا�العلماء�وا�فتNن�عن�هذا ولو�َيُحول�وارث�أو�غ�MNوارث�دون�التقسيم�الش̈ر

  .لل£Mكة�فيجب�ع�ى�الحكومة�أن�تقوم�بتقسيم�ال£Mكة�حسب�قانون�ا�MNاث��س
مي

ث�الجدير�بالذكر�أن�عددا�كبMNا�من�ا�سلمNن�يقطنون�jي�الدول�ال���'�ُيتَبع�ف�gا�قانون�ا�MNا

�س
مي،�وjي�الجانب�7خر�'�تتواجد�jي�ا�سلمNن�القاطنNن�jي�تلك�الدول�بوجه�عام�رغبة�العمل�

�بغض�النظر�عن�مصلحة� �وفق�الحصص�الشرعية �ال£Mكة �وتقسيم �ا�MNاث��س
مي �قانون ع�ى

وإذا�يشعر�وارث�أن�مصلحته�تضمن�jي�تقسيم�ال£Mكة�حسب�قانون�الدولة�فيحاول�التجنب�. ذاgم

�وفق�ع �ال£Mكة �تقسيم �يتم '� �هنا �ومن ��س
مية، �الشريعة �وفق �ال£Mكة �تقسيم �ع�ى �العمل ن

�هذه�. الحصص�الشرعية �مثل �jي �لل£Mكة ي �الش̈ر �التقسيم �لتحقيق �الوحيدة �الطريقة �بأن علما

�حسب� �ا�توقعNن �لورثته �ا�توقعة �تركته �jي �بالوصية �وفاته �قبل �ا�توjي �يقوم �أن �~ي الدول

�و1ولوية��.الحصص�الشرعية �1همية �تعطي �الغ�MNا�سلمة �الدول �جيمع �قرابة �أن �ا�علوم ومن

ومن�هنا�يقطع�أن�الورثة�سوف�يحصلون�ع�ى�حصصهم�الشرعية�. لوصية�ا�توjي�وتعمل�وفقها

  .بعد�مثل�هذه�الوصية�jي�مثل�هذه�الدول 

�من�هذه�الخلفية�نطرح�إليكم�بالتا0ي�بعض�1سئلة�ا�تعلقة�gsذه�
ً
  :ا�سئلةفانط
قا

�تركته� .١ �jي �حياته �jي �بالوصية �قانون�ا�MNاث��س
مي �ف�gا �'�ُيتَبع �مواطن�دولة لو�يقوم

�فهل� �الحصص�الشرعية، �وفق �ا�توقعNن �ورثته �بNن �ال£Mكة �تقسيم �إ0ى �سعيا ا�توقعة

 كتابة�هذه�الوصية�واجب�أو�جائز�أو�محظور؟



 

 

٢. � �بالتفصيل �أو �با�جمال �الوصية �هذه �مثل �كتابة �النبوي�هل �الحديث �مع تتعارض

 ؟"'�وصية�لوارث: "الشريف

؟�هل�ُيقصد�منه�حظر�"'�وصية�لوراث: "ما�هو�ا�قصد�الحقيقي�للحديث�النبوي�الشريف .٣

الوصية�ال���gدف�إ0ى�إعطاء�وارث�أك¯�Mمما�يستحقه�فحسب�أو�يشمل�هذا�الحظُر�الوصية�

بNن�الورثة�حسب�الحصص�الشرعية��ال���يقوم�gsا�ا�ورث�jي�حياته�هادفا�إ0ى�تقسيم�تركته

 أيضا؟�

�لتحقيق� .٤ �اتخاذها �يمكن �ال�� �1خرى �والصور �1شكال �إ0ى �با�شارة �التكرم �منكم ير±ى

 .قانون�ا�MNاث��س
مي�jي�الدول�الغ�MNا�سلمة

إ'�أنه�ُيرى�jي�. يتفق�جمهور�الفقهاء�ع�ى�أن�ا�سلم�'�يرث�الكافر�و'�يرث�الكافر�ا�سلم .٥

ان�الغ�MNا�سلمة�أن�ا�ورث�ا�سلم�يكون�له�بعض�1قرباء�من�غ�MNا�سلمNن�بعض�البلد

�تركته،�ونرى�أن�ذلك�الشخص�الغ�MNا�سلم� �مسلمNن�كان�لهم�الحق�jي الذين�لو�كانوا

�ا�سلم�بموجب�قانون�الب
د �غ�MَNمسلم�فهل�: فالسؤال�هو. يرث�مورثه
ُ
لو�كان�ا�ورث

من�تركته�بموجب�قانون�الب
د،��نه�لو�لم�يقبل��يجوز�لوارثه�ا�سلم�أن�يقبل�حصته

فيتم�تقسيم�حصته�بNن�الورثة�7خرين؟�ففي�جانب�ينفع�الوارث�الغ�MNا�سلم�من�تركة�

مورثه�ا�سلم�فهل�يجوز�للوارث�ا�سلم�أن�يستفيد�من�تركة�مورثه�الغ�MNا�سلم�بموجب�

 jي�مثل�هذه�ال£Mكة؟�قانون�الب
د؟�وهل�يصح�له�أن�يبذل�جهده�للحصول�ع�ى�حصته

علما�بأن�هذه�ا�سئلة�لها�أهمية�ك�Mى�نظرا�إ0ى�مهّمة�الدعوة��س
مية�بNن�غ�MNا�سلمNن،��نه�

�ال¯Mي� �إرث�والده �أنه�سوف�يحرم �لو�علم �شخص�من�اعتناق��س
م
ّ
يمكن�أن�يكف

. س
مالغ´�،�وقد�يتعرض�للمشاكل�ا�الية�بسبب�حرمانه�من�إرث�والده�نتيجة�اعتناق�� 

�الذين� �بعض�7خرين
ّ
�يكف �قد �اعتنق��س
م �للذي µ¶الس� �ا�ا0ي �الوضع �هذا �أن كما

�اعتناق��س
م �عن �وتعاليمه ��س
م �jي �الهند�. يرغبون �jي �ا�سلمNن �الدعاة �بأن علما

 .يتعرضون��ثل�هذه�ا�شكلة�jي�الب
د

�حياته .٦ �jي �ا�ورث�بتقسيم�الحصص�بNن�أو'ده �بعض�1حيان�يقوم �أن�'��jي �إ0ى سعيا

�حسب� �ورثته �بNن �تركته �بتقسيم �ويطالب �وفاته، �بعد �أو'ده �بNن ̧خت
ف � يحدث

�تقسيم�ا�MNاث �jي �لكل�ورثته ي �الش̈ر �الحَق
ُ
�ا�ورث �ويرا¨ي �العمل�. تقسيمه، ولكن�هذا

�تقسيم�تركته� �يود �حياته�ولكنه �jي �بNن�ورثته يعت��Mوصية�من�حيث�أنه�'�ghب�أمواله



 

 

� �بعد �إقامة�. وفاتهحسب�رضائه �م�gا �ا�قصود ��ن �الوصية؟ �من �النوع �هذا �يجوز فهل

 .العدل�jي�تقسيم�الحصص�بNن�ورثته�وليس�ا�قصود�م�gا�إضرار�أي�وارث

�7خرون�جائزة .٧ �الورثة �gsا �ير½¼¥ �ال�� �الوصية �إ'�أن �حق�وارث، �jي �الوصية . '�تجوز

�بعد�وفاة�: فالسؤال�هو �الورثة�7خرين�معت�Mا �jي�هل�يكون�رضا ا�ورث�أو�يكون�معت�Mا

� �أو'ده �حق�أحد �سبيل�ا�ثال�لو�أو¾¼¥�شخص�jي �ع�ى �أيضا؟ �—لسبب�ما—حياته

بموافقة�جميع�الورثة�7خرين�الذين�وقعوا�ع�ى�ذلك،�ولم�يجعل�ذلك�هبة�له�ح�¥�لم�

�بعد� �وصيته �لتنفيذ �الرضا �هذا �يكفي �فهل �اختياره، �من �به �ا�و¾¼¥ µ¶ذلك�الش� يخرج

 وفاته؟

�فهل�يجوز�إن�1شخ .٨ �ُيقلقهم�مستقبل�زوجاgم�بعد�وفاgم، اص�ا�حرومNن�من�1و'د

 لهم�أن�يقوموا�بالوصية�jي�حقهن�حال�عدم�وجود�أي�وارث�آخر�لهم؟

لو�أو¾¼¥�ا�توjي�أك¯�Mمن�ثلث�ماله�jي�حق�وارثه�أو�غ�MNوارثه�وكان�الورثة�7خرون�راضNن� .٩

  عن�هذا�فهل�تعت��Mهذه�الوصية؟

*  *  *  



 

 

 

  !ستصناععقد�
  

̧ستصناع�من�أهم�مسائل�ا�عام
ت�ا�الية ونجد�بعض��شارات�إ0ى�عقد�. إن�مسئلة�

أنه��—وفق�الفقهاء—̧ستصناع�jي�النصوص�الشرعية،�إ'�أن�1صل�jي�هذا�النوع�من�العقد�

̧ستصناع�نوع�من�عقود�ا�عاوضات�ولكنه�يمتاز�بكونه�مستث´¥�. مب´��ع�ى�الُعرف كما�أن�عقد�

لمع ومن�مÂNة�هذا�العقد�إمكانية�تأجيل�العوَضNن�فيه،�ومن�هنا�. ن�حظر�بيع�ا�عدوم�كبيع�السَّ

�ا�عام
ت �باب �مسائل �أهم �من ̧ستصناع � ��س
مية�. يعت��Mعقد �ا�الية �ا�ؤسسات �بأن علما

̧ستثمار   .ا�عاصرة�تستخدمه�كأداة�للتمويل�و

�قّد  �ال�� ̧ستصناع � �عقد �أمثلة �من �نجده �ما �با�شياء�وكل �يتعلق �ا�تقدمون �الفقهاء مها

،�)ا�ش£Mي (الصغMNة�والتافهة�ال���كان�يتم�تصنيعها�بعد�تسجيل�طلب�الشراء�من�قبل�ا�ستصنع�

وقد�توّسع�jي�العصر�الحاضر�نطاُق�1شياء�والخدمات�ا�صنوعة�ع�ى�أساس�طلب�الشراء�ا�سبق،�

�من�هذه�الخلفية�نطرح�إليكم�بالتا0ي�بع
ً
  :ض�1سئلة�ا�تعلقة�gsذه�ا�سئلةفانط
قا

̧ستصناع�jي�العصر�الحاضر؟�وما~ي� .١ ما�~ي�أنواع�1شياء�ال���يمكن�ف�gا�استخدام�عقد�

 1صول�والضوابط�لها؟

̧ستصناع�بيع�أو�وعد�بالبيع؟ .٢  هل�

̧ستصناع�يكون�الش¶�µا�صنوع� .٣ معدوما�عند�العقد،�فهل�يمكن�للمستصنع�) ا�بيع(jي�عقد�

من�مش£�Mآخر�قبل�أن�يتم�صنعه؟�وهل�يمكن�للمش£Mي�) ا�بيع(أن�يبيع�ا�صنوع��)ا�ش£Mي (

7خر�أن�يبيعه�من�مش£�Mثالث؟�وهل�تكون�هذه�السلسلة�من�البيع�والشراء�مستث´¥�عن�بيع�

 .ا�عدوم؟�ومن�أمثلة�هذه�ا�شكلة�jي�العصر�الحاضر�هو�بيع�الشقق

�ف .٤ �با�موال�ا�نقولة ̧ستصناع �يتعلق�با�موال�الغ�MNا�نقولة�هل�يتعلق�عقد� حسب�أم

 أيضا�مثل�ا�باني؟

�كأداة� .٥ ̧ستصناع � �عقد �تستخدم �ا�عاصرة ��س
مية �ا�الية �ا�ؤسسات �بأن علما

� ،�وف�gا�"̧ستصناع�ا�وازي "ل
ستثمار�والتمويل،�وذلك�عن�طريق�اتخاذ�طريقة�تسّم¥�بـ

�طر  �ا�الية �ا�ؤسسة �فتكون �للعقد، �أطراف �ث
ثة �طلب�يكون �ع�ى �يحصل �وسيط ف

ويسّجل�هو�نفُسه�طلَب�الشراء�لدى�الشخص�الصانع�) طرف�أول (الشراء�من�شخص�



 

 

�من�)طرف�ثان(7خر� �عليه �يحصل �الذي �الثمن �من �هامش�الربح �ويخّصص�لنفسه ،

ي�jي�مثل�هذا�النوع�من�العقد�وهامش�الربح؟. الطرف�1ول   فهل�هناك�أي�مانع�ش̈ر

�من�الثمن�للصانع�) ا�ش£Mي (تصنع�jي�بعض�1حيان�يعّجل�ا�س .٦
ً
فهل�يجوز�). البائع(قسطا

�منه�إ0ى�ا�ستصنع�jي�حال�رفض�ا�ستصنع�
ً
للصانع�أن�'�يرّد�ذلك�الثمن�كله�أو�بعضا

� ك�ا�صنوع
ّ
�ا�صنوع�طبق�ا�واصفات�) ا�بيع(تمل �بصناعة �قام �قد �والصانع من�عنده،

�بNن�ا�ستصنع�والصانع؟� �النوع�من�العقد�.. .ا�حددة�وا�تفقة�عل�gا �بأن�مثل�هذا علما

يقوم�فيه�ا�ستصنع�بتسجيل�طلب�الشراء��صنوع�معNن�بتصاميم�محددة،�وjي�مثل�هذا�

. بتصنيع�ا�صنوع�بكّمية�هائلة�—jي�غالب�1حيان—العقد�يطلب�ا�ستصنع�الصانع�

� ك�ذلك�ا�صنوع�فيتعرض�الصانع
ّ
�تمل �s) البائع(ولو�يرفض�ا�ستصنع �بيعه gذه��شكلة

�بتلك� �ا�صنوع �ذلك �يكون �أن �الضروري �من �ليس ��نه �السوق، �jي �الهائلة الكمية

 .التصاميم�ا�عينة�مما�يطلبه�ا�ش£Mون�7خرون�jي�السوق 

�عقد� .٧ �العقد �هذا �يكون �فهل �للصانع �ا�صنوع �jي �ا�ستخدمة �ا�واَد �وفر�ا�ستصنُع لو

أن�يقوم�بفسخ�العقد�لو�لم�يجد�̧ستصناع�أو�عقد��جارة؟�وهل�يحق��ثل�هذا�ا�ستصنع�

̧ستصناع�أن�يقوم�بفسخ� ا�صنوع�وفق�ا�واصفات�ا�حددة�كما�يحق�للمستصنع�jي�عقد�

�
ً
�ُملَزما �ا�ستصنع �ولو�كان�مثل�هذا العقد�لو�لم�يجد�ا�صنوع�وفق�ا�واصفات�ا�حددة؟

�تعّرض�ل �بالتعويض�عما �أن�يطالب�الصانع �ا�صنوع�فهل�يحق�له ه�من�بقبول�مثل�هذا

 1ضرار�بسبب�عدم�موافقة�ا�صنوع�للمواصفات�ا�حددة�موافقة�كاملة؟

̧ستصناع،�وفشل�البائع�) ا�صنوع(لو�تم�تحديد�أجل�تسليم�ا�بيع� .٨ jي�) الصانع(jي�عقد�

تسليم�ا�صنوع�ع�ى�1جل�ا�حّدد�فهل�يجوز�للمستصنع�أن�يطالب�الصانع�بالتعويض؟�

� �ا�ستصنع �بأن �مع��قد) ا�ش£Mي (علما �ا�حدد �ذلك�1جل �ضوء �jي �زبائنه �مع يتعامل

ع�ى�1جل�ا�حدد�فيضطر�) ا�بيع(الصانع،�فلو�لم�يتمكن�الصانع�من�تسليمه�ا�صنوع�

�ثمنا� �يكلفه �الشراء �وهذا �فوري، �بشكل �السوق �من �ذلك�ا�صنوع �شراء �إ0ى ا�ستصنع

�فهو�يتعرض�للخسارتNن�¸ثنتNن �ذلك�ا�صنوع: 1ول : باهضا، من�السوق�بتكلفة��شراء

�الثاني �الصعب�: باهضة؛ �من �حيث �الصانع �من �تملكه �بعد �ا�صنوع �ذلك �بيع مشكلة

 .البحث�عن�مش£�Mآخر�لذلك�ا�صنوع

*  *  *  
  



 

 

  

  مسئلة�ا%واطنة
  

كان��نسان�jي�القرون�ا�اضية�'�يحتاج�إ0ى�الحصول�ع�ى�ا�واطنة�القانونية�للعيش�jي�

م�واحد،�واستمر�. دولة�ولÎقامة�الدائمة�ف�gا
َ
وكان�الوضع�هكذا��ا�كان�العالم��س
مي�تحت�َعل

�ا�ختلفة �الدول�ا�سلمة �بعد�ظهور �ح�¥ �الوضع�هكذا �jي�. هذا �أحرارا وكان�غ�MNا�سلمNن�أيضا

�دولة� �يذهب�إ0ى �كان�مواطن�دولة �إذا �إ'�أنه �والعيش�ف�gا، �الدول�ا�سلمة �jي �الدائمة �قامة

�gا�فكان�يحتاج�إ0ى�الحصول�ع�ى�حماية�شخص�jي�تلك�الدولة،�وإذا�أخرى�لحاجة�مؤقتة�له�ف

ولكن�الوضع�قد�تغ�MNكثMNا�. كان�يذهب�إل�gا�بغرض�التجارة�فكان�ا�طلوب�منه�أن�يؤدي�الضريبة

jي�العصر�الحاضر،�فقد�أدت�النظرية�الغربية�لتقسيم��نسان�ع�ى�أساس�العصبية�القومية�

�أن�مواطن �'��وا�نطقة�والوطن�إ0ى �كما �دولة�أخرى�بدون�سبب، دولة�'�يستطيع�الدخول�jي

و1مر�ا�ؤسف�للغاية�أن�الدول�ا�سلمة�~ي�أك¯�Mضيقا�. يستطيع�العيش�و�قامة�الدائمة�ف�gا

  .للقلب�jي�هذه�ا�سئلة�إذا�قورنت�بالدول�الغ�MNا�سلمة

�سباب�عديدة�وjي�جانب�آخر�يستمر�انتقال�السكان�من�دولة�إ0ى�أخرى�jي�هذا�العصر�

وjي�هذا�الضوء�أصبحت�. م�gا�ا�قاصد�¸قتصادية�و1وضاع�السياسية�وأوجه�التشابه�الثقاjي

�دولية�أصدرت�1مم�ا�تحدة�قرارات�
ً
مسئلة�ا�واطنة�ذات�أهمية�قصوى،�كما�أصبحت�مسئلة

  .مهّمة�حولها

يفانط
قا�من�هذه�الخلفية�ت�Mز�هناك�بعض�1سئلة�للنظر�ف�gا�بمنظور�   :ش̈ر

ما�هو�أساس�الحصول�ع�ى�ا�واطنة�jي��س
م؟�هل�1ساس�هو��قامة�الدائمة�jي�دولة� .١

 أو�¸نشغال�jي�1نشطة�¸قتصادية�ف�gا�أو��قامة�ف�gا��دة�معينة�أو�أي�ش¶�µآخر؟

لو�يوّد�مواطن�مسلم�يسكن�jي�دولة�مسلمة�أو�غ�MNمسلمة�الحصوَل�ع�ى�مواطنة�دولة� .٢

�لقبول�طلبه�أم�'؟مسلمة�أخرى�لسب
ً
 ب�ما،�فهل�تكون�تلك�الدولة�ا�سلمة�ُملَزمة�شرعيا

jي�بعض�1حيان��يواجه�ا�سلمون�الظلم�والعدوان�jي�دولgyم�فيلجأون�إ0ى�دولة�مسلمة،� .٣

� �مكانة �تلك�الدولة �" ال
جئNن"وتعط�gم �مكانة �ذلك�"ا�واطنNن"و'�تعط�gم �يجوز �فهل ،

'�توفر��ثل�هؤ'ء�ا�سلمNن�التسهي
ت�ال���توفرها�شرعا؟�وهل�يجوز�لتلك�الدولة�أن�

 �واطن�gا�الحقيقيNن؟



 

 

�ا�ثال .٤ �سبيل �ع�ى �إس
مي؟ �منظور �من �ا�واطنة �حقوق �~ي �وحق�: ما �التصويت حق

̧نتخابات � �jي �jي� ال£Mشيح �التعليم �وحق �الحكومية �ا�ؤسسات �jي �التوظيف وحق

من�مكان�إ0ى�مكان�آخر�بدون�إذن��ا�ؤسسات�التعليمية�الحكومية�وحق�الذهاب�و�ياب

 .مسبق

ما�~ي�حقوق�ال
جئNن�jي�الشريعة��س
مية؟�وما�~ي�الحقوق�ال���يتمتع�gsا�ا�واطنون� .٥

 و'�يتمتع�gsا�ال
جئون؟

هل�يجوز��سلم�أن�يحصل�ع�ى�مواطنة�دولة�غ�MNمسلمة�لحاجة�له�ف�gا�أو�'ضطرار�أو� .٦

 �صلحة�اقتصادية؟

٧. �MNن؟هل�يصّح�إيذان�غNن�مستقلNي�الدول�ا�سلمة�كمواطنjن�با�قامة�الدائمة�Nا�سلم 

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

�٢٨�،٢٩عقد�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ندوته�الثالثة�والعشرين�jي�الف£Mة�ما�بNن�

جامعة�علوم�القرآن،�"م�بـ�٢٠١٤مارس�/ ٣-١ھ�ا�وافق�١٤٣٥جمادى�1و0ى�/ ١ –ربيع�7خر�

�غجرات �"جمبوسر، �من�، �كل �من ̧جgyاد �و �الفقه �رجال �من �لفيف �عدد �حضرها وقد

أفغانستان،�وبنج
ديش،�و�مارات�العربية�ا�تحدة،�والجزائر،�وأمMNكا،�وكندا،�وبريطانيا،�

�الفقه� �من�رجال �يقارب�من�خمس�مائة �ما �ع�ى �ع
وة �الب
د �من �وغMNها وجنوب�أفريقيا

�تم�تقديمه�من��س
مي�وفقهاء�الشريعة�ممثلNن�من�جميع�أنح اء�الهند،�وبعد�تدارس�ما

�و~ي �ا�جمع�حول�خمسة�موضوعات�هامة�وملحة، ،�"تأج1�MNرحام�وإعارgا: "البحوث�إ0ى

̧ستصناع"،�و"ا�واطنة"و ،�وبعد�"قضايا�jي�الفرائض�والوصايا"،�و"قضايا�jي�الهبة"و" عقد�

  : ̧ستماع�إ0ى�ا�ناقشات�ال���دارت�حولها�قررت�الندوة�ما�ي�ي
 

  قضايا��ي�الهبة
  

 
ً
  .ينبÓي�للواهب�أن�يقسم�ا�ال�ا�شاع�الذي�يحتمل�القسمة،�ثم�ghبه  :أو=

 
ً
ولو�وهب�ا�ال�ا�شاع�إ0ى�أك¯�Mمن�واحد،�فتصح�الهبة�إذا�لم�يكن�هناك�نزاع�بNن�  :ثانيا

�القيمة� �الفارق�بNن�سهامه�ا�ختلفة�jي سمه�وقبضه�مع�وجود
َ
ا�وهوب�لهم�jي�ق

  .و1همية

 
ً
  .يش£Mط�لتمام�الهبة�قبض�ا�وهوب�له�الÔ¼�ء�ا�وهوب  :ثالثا

 
ً
إذا�كان�ا�وهوب�له�غ�MNبالغ�عند�الهبة�فيكفي�قبض�وليه�عنه،�و'�دا¨ي�إ0ى�إعادة�  :رابعا

  .قبضه�ع�ى�ا�وهوب�بعد�بلوغه

*  *  *  

  قضايا��ي�الفرائض�والوصايا
  

 
ً
�ذلك�  :أو= �حسب �ال£Mكة �وتقسيم �الشريعة، �أحكام �من �مهم �جزء �ا�MNاث �قانون إن



 

 

واجب�محتم�ع�ى�ا�سلمNن،�فلو�كان�هناك�نظام�لتقسيم��رث�يتناjى�مع��1حكام�

�بتنفيذ� �الحكومة �يطالبوا �أن �ا�سلمNن �1قطار�يجب�ع�ى �قطر�من �jي الشرعية

�سلمية��جل�ذل
ً
�النظام�نظام��رث��س
مي�ويبذلوا�جهودا ك،�وما�لم�ينفذ�هذا

�'�بد�لهم�من�مواصلة�جهودهم�لتنفيذه
ً
  .�س
مي�قانونيا

 
ً
إن�البلدان�ال���'�يجري�ف�gا�نظام��رث��س
مي،�و'�يصل�إ0ى�الورثة�حقوقهم�  :ثانيا

الشرعية�من�دون�الوصية،�يجب�كتابة�وصية�تكون�ذريعة�إ0ى�تقسيم�ال£Mكة�وفق�

� �موت �بعد �الشريعة �قانون
ً

�وكي

ً
�أحدا �ا�ورث �يجعل �أن �إ0ى �با�ضافة ا�ورث؛

) 
ً
jي�حياته�لتنفيذ�وصيته،�ح�¥�لو�زاد�عدد�الورثة�أو�قّل�عما�كان�عليه�وقت�) وصيا

ي   .الوصية�فيحق�لذلك�الو¾¼��أو�الوكيل�أن�ينقص�أو�يزيد�وفق�الحكم�الش̈ر

 
ً
اjى�مع�حديث�رسول�وكتابة�الوصية�للسهام�الشرعية�ال���يستحقها�الورثة�'�تتن  :ثالثا

�ن�مصداق�هذا�الحديث�وصية�يقصد�" '�وصية�لوارث"هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

  .gsا�إضرار�وارث�من�الورثة

 
ً
'�ع�Mة�jي�حق�الوارث�بوصية�زائدة�عن�سهامه�ا�قررة�jي�الشرع،�إ'�أن�يجÂNها�  :رابعا

،�و'�يعت��Mرضاهم�إ'�بعد�موت�ا�ورث
ً
  .الورثة�جميعا

 
ً
 '   :خامسا

ً
�شرعا

ً
�و'�كافر�مسلما

ً
  .�يرث�مسلم�كافرا

 
ً
والبلدان�غ�MNا�سلمة�ال���تقرر�ف�gا�السهام�وفق�دستورها�لÕقارب�غ�MNا�سلمNن�  :سادسا

jي�تركة�أقارgsم�من�ا�سلمNن�وع�ى�العكس،�يجوز�للمسلمNن�قبولها�من�حيث�أgÖا�

  .نوع�من�عطايا�الحكومة

 
ً
�  :سابعا �jي �وصية �يكتب �أن �للمورث �jي�يجوز �مقررة �سهام �وفق �ال£Mكة �لتقسيم حياته

�من�وقوع�الخ
ف�jي�تقسيم�ال£Mكة�إ'�أنه�لو�زاد�أو�نقص�عدد�الورثة�
ً
الشرع�توقيا

  .قبل�موت�ا�ورث�فتقسم�ال£Mكة�حسب�هذه�الحالة�الجديدة

 
ً
ي�سوى�زوجته�ف£Mثه�زوجته�من�جهتNن  :ثامنا : والزوج�إذا�لم�يكن�له�ولد�و'�وارث�ش̈ر

،�والثانية�من�حيث�دخولها�jي�ف: إحداهما
ً
حسب�مصطلح�علم�" من�يرّد�عل�gم"رضا

  .الفرائض،�ولكن�الزوج�'�جناح�عليه�أن�يكتب�وصية�لحفظ�حق�أرملته



 

 

 
ً
  .'�حاجة�إ0ى�إجازة�الورثة�jي�الوصية�لغ�MNالوارث�إ0ى�ثلث�ا�ال  :تاسعا

 
ً
ارث�أو�الوصية�لغ�MNوارث�'�تكفي�إجازة�الورثة�jي�حياة�ا�ورث�jي�حال���الوصية�لو   :عاشرا

بأك¯�Mمن�الثلث،�وإنما�يجب�الحصول�ع�ى�إجازة�جميع�الورثة�بعد�موت�ا�ورث�

  .لتنفيذ�هذه�الوصية

*  *  *  

  قضايا��ي�عقد�!ستصناع
  

 
ً
̧ستصناع�بيع�jي�الحقيقة،�ويجوز�jي�كل�×¼�ء�صغ�MNوكب�MNومنقول�وغ�MN  :أو= إن�عقد�

  :منقول�توجد�فيه�شروط�تالية

�للصناعة�أن  .أ
ً

  .يكون�ذلك�الÔ¼�ء�قاب

  .أن�يمكن�تعينه�بالقدر�والوصف�والوزن�والحجم�وما�إ0ى�ذلك  .ب

  .أن�توفر�ا�واد�1ولية�ال
زمة�لصناعة�ذلك�الÔ¼�ء�من�الصانع  . ج

̧ستصناع�ورواجه  .د   .أن�يوجد�فيه�تعامل�

�من�  .هـ �وغ�MNذلك �وتصميمه �وحجمه �ووزنه �ونوعه �الÔ¼�ء �ذلك �جنس �يبNن أن

  .مواصفاته�ا�طلوبة�وقت�العقد�بوضوح�ح�¥�'�يبقى�فيه�إgsام�و'�غموض

 
ً
̧ستصناع�الجانبNن�بعد�وقوعه،�و'�يخ�MNأحدهما�jي�فسخ�هذا�العقد�  :ثانيا يلزم�عقد�

  .إ'�برضا�7خر

 
ً
يجوز�للصانع�أن�يصنع�الÔ¼�ء�بنفسه�أو�بوكيله،�و'�يجوز�للمستصنع�أن�يبيعه�  :ثالثا

  .ضه�لهÛخر�قبل�تحقق�قب

 
ً
̧ستصناع�تفادي�خسارته�الحقيقية�بمبلغ�الُعربون   :رابعا   .يجوز�للصانع�jي�عقد�

 
ً
̧نضباط�با�جل�  :خامسا يلزم�الفريقNن�ما�اتفقا�عليه�من�الشرط�الجزائي�jي�حالة�عدم�

  .ا�حدد�لتسليم�ا�بيع�لتفادي�الخسارة�الحقيقية�ال���لحقت�ا�ستصنع

*  *  *  



 

 

 

  قضايا��ي�ا%واطنة
  

 
ً
�jي�  :أو= �فا�صل �بالوحدة، �ا�سلمNن �يربط �و�س
م �أمة، �دين،وا�سلمNن ��س
م إن

�تباينت� �مهما �الواحدة �أساس�الكلمة �ع�ى �واحدة �أمة �كافة �ا�سلمNن �أن �س
م

ÂNيشجع�أي�عمل�يفرق�شملهم،�و'�يسمح�بسلوك�متح�
  .ديارهم�وأوطاgÖم،�ف

 
ً
إبعاد�نفسها�عن�التأثر�بنظام�ا�واطنة�السائد�jي�ولكن�1مة��س
مية�لم�تستطع�  :ثانيا

�أسس� �ع�ى �ويقسمهم �البشر �أفراد �أمام �وعراقيل
ً
�حدودا �يضع �الذي الغرب

�وقد� �أمم�مختلفة �إ0ى �ا�سلمNن�ا�واطنNن�للبلدان�ا�ختلفة �قسم �ح�¥ جغرافية،

�و�قامة،� �التنقل �jي �وا�عض
ت �للمشاكل �يتعرضون �وبالتا0ي �واحدة، �أمة كانوا

�التضامن�وا �jي ��س
م �نظرية �مع �'�ينسجم �النظام �هذا �أن �مع �وال£Mحال، لحل

�1وضاع� �البلدان�jي �jي
ً
�السائد�حاليا �ا�واطنة �قبول�نظام �ولكن�يسوغ الشامل،

�إ0ى�الظروف�الدولية�ا�عاصرة�وا�صالح�و1سباب�ا�حلية�ا�ختلفة
ً
  .الراهنة�نظرا

 
ً
�MNمسلم�jي�التجنس�بجنسية�بلد�مسلم�آخر،�لو�يرغب�مسلم�من�بلد�مسلم�أو�غ  :ثالثا

ويتعرض�jي�بلده��شاكل�خطMNة�jي�دينه�وإيمانه،�ونفسه،�وماله،�وعرضه،�وعقله،�

  .فيجب�ع�ى�ذلك�البلد�ا�سلم�قبول�طلبه

 
ً
̧ضطرار�فمن�واجب�ذلك�البلد�ا�سلم�  :رابعا لو�يلجأ�مسلمو�بلد�إ0ى�بلد�مسلم�آخر�jي�

  .كافة�حقوق�ا�واطنة�إعطاء�أمثال�هؤ'ء�ال
جئNن

 
ً
  :وللمسلم�jي�التجنس�بجنسية�بلد�غ�MNمسلم�حا'ت�تالية  :خامسا

�والنفس�وا�ال�  .أ �الدين �يتعرض�فيه �غ�MNمسلم �بلد �التجنس�بجنسية '�يجوز

  .والنسل�والعقل�للمخاطر،�ويجوز�jي�حالة�عدم�وجود�هذه�ا�خاطر

�بحضا  .ب
ً
�معجبا �غ�MNمسلم �بلد �التجنس�بجنسية �يجوز �مع�' �تتفق '� �ال�� رته

  .�س
م

�رفع�  .ج ��جرد �غ�MNمسلم �بلد �بجنسية �التجنس �مسلم �لبلد �مواطن ��سلم يكره

  .مستوى�ا�عيشة



 

 

يجوز�التجنس�بجنسية�بلد�غ�MNمسلم�بسبب�مشاكل�اقتصادية�أو�لحوائج�طبية�  . د

  .ومقاصد�تعليمية

  .يستحب�التجنس�بجنسية�بلد�غ�MNمسلم��هداف�دعوية  . هـ

  *  **  

  تأج,+�*رحام�و'عارة
  

إن�إبقاء��نسان�نفسه�ع�ى�الفطرة�ال���فطره�هللا�عل�gا�'�يضمن�الفوز�والنجاة�jي�  

7خرة�فحسب،�وإنما�ي£Mتب�عليه�الف
ح�jي�الدنيا�كذلك،�والشريعة��س
مية��ا�أgÖا�أنزلت�

�البشرية� �الطبيعة �مع �تنسجم �فطرته �وجعل �الكون �وأبدع �1رض�والسماوات �خلق ممن

�ع�ى�الثورة�) ٣٠: الروم( "ر�الناس�علJKافطرة�هللا�ال�GHفط"
ً
��نسان�دوما

ّ
والشيطان�يحث

��ن� �الخ�MNوالنجاح، �له �تضمن �ال�� �الطبيعية �القوانNن �عن �إغواءه �ويحاول �الفطرة ع�ى

  :الشيطان�لÎنسان�عدو�مبNن،�وقد�أشار�هللا�تعا0ى�إ0ى�نوايا�الشيطان�jي�قوله�سبحانه

بتكن�آذان�1نعام�وÛمرgÖم�فليغMNن�خلق�هللا�ومن�و�ضل�gم�و�مني�gم�وÛمرgÖم�فلي"

 
ً
�مبينا

ً
�من�دون�هللا�فقد�خسر�خسرانا

ً
  ).١١٩: النساء" (يتخذ�الشيطان�وليا

ومما�يبعث�ع�ى�القلق�البالغ�أن�الحضارة�الغربية�تعتمد�ع�ى�تصور�قائل�بأنه�ليس�

�تتخذ�الثورة� �للدين�و1خ
ق�نصيب�jي�الحياة�البشرية؛�ولذلك�فإgÖا
ً

ع�ى�الطبيعة�سبي

�ا�ث�ي� �الزواج �وجعل �النكاح، �من
ً
�بد' �غ�MNقانونية �بع
قة �السماح �فإن �للحياة،

ً
ومنهجا

�به�لدى�القانون،�وإدراج�السفور�و�باحية�jي�الحقوق�1ساسية،�وا�حاولة�للقضاء�
ً
مع£Mفا

ارتكاب�هذه�ع�ى�النسل�وغ�MNذلك�من�قضايا�ش�¥�تضاد�فطرة�هللا�ال���فطر�الناس�عل�gا،�و 

�الخبيثة� �و1مراض �العضال �الداء �يولد �وإنما �فحسب �الخلقي ̧نح
ل � �يسبب '� ا�آثم

  .ا�زمنة

�ومن� �النسل، ��يجاد �عواطف�جنسية �الحيوانات �جميع �jي �هللا�تعا0ى �جعل ولقد

جملgyا��نسان،�ولكنه�أعطي�الشرف�الخاص�jي�هذا�الباب�وهو�الس£�Mوالعفاف،�والغريزة�

�ال� �بميثاق�الجنسية �الوفاء ¥¼ßهو�مقت� �وهذا �غMNهما، �إ0ى �'�تتعدى �الزوجNن �jي �توجد �



 

 

�البشر�منذ�زمن� �جرى�عل�gا �بشرية، �طبيعة �~ي �وهذه �النسل، �تتحقق�زيادة �وgsما النكاح،

  :أب�gم�سيدنا�آدم�عليه�الس
م

"�
ّ
يا�أJXا�الناس�اتقوا�ربكم�الذي�خلقكم�من�نفس�واحدة�وخلق�مJQا�زوجها�وبث

 
ً
�ونساء�مJQما�رجا=

ً
  ).١: النساء( "كث,+ا

�والواجبات� �الحقوق �وتتعNن �و1و'د، �1بوين �هوية �وتتج�ى �1سر، �تتكون وبذلك

ا�تبادلة،�والحيوانات�1خرى�'�تتمتع�بوجود�1سرة،�وليست�لها�هوية�جنسية،�و'�توجد�

�شرف�عظيم �الهوية �هذه �أن �و'�شك �البشرية، �ا�جتمعات �شأن �وواجبات �حقوق �بي�gا

̧جتماع،�ولذلك�عدها�هللا�من�نعمه�وآ'ئه�فقال   :لÎنسان�من�حيث�

�لتعارفوا" �وقبائل
ً
�شعوبا �وجعلناكم �ذكر�وأن^[ �من �خلقناكم �الناس�إنا �أJXا  "يا

  ).١٣: الحجرات(

�وصهرا"
ً
�فجعله�نسبا

ً
  ).٥٤: الفرقان( "وهو�الذي�خلق�من�ا%اء�بشرا

�الخ �عن �البعيدة �التا|gة �ا�عاصرة �الحضارة �يتحرر�إن �أن �تحاول �و1خ
ق الق

�نسان�عن�قانون�الفطرة�كليا�jي�قضاياه�الجنسية،�و'�ي£Mدد�jي�التخ�ي�عن�هويته،�ومن�

�مختلفة�jي�الوقت�الراهن
ً
  :تلك�الحا'ت�حالة�تأج1�MNرحام�أو�إعارgا،�ويتخذ�لذلك�طرقا

�ثم�تزرع�أن�تكون�النطفة�للزوج،�والبويضة�'مرأة�أجنبية،�ويتم�التلقيح�  .أ بي�gما،

 
ً
  .هذه�اللقيحة�jي�رحم�زوجته�حيث�تنمو�لتصبح�جنسيا

أن�تكون�النطفة�للزوج،�والبويضة�لزوجته،�ويتم�تخصي�gما�jي�رحم�امرأة�أجنبية�  .ب

  .حيث�يتشكل�الجنسان

أن�تكون�النطفة�لرجل�أجن�à،�والبويضة�'مرأة�ترغب�jي�1و'د�بإذن�زوجها،�ويتم�  .ج

  .رأة�أخرى تخصي�gما�jي�رحم�ام

أن�تكون�النطفة�لرجل�أجن�à،�والبويضة�'مرأة�ترغب�jي�1و'د،�ويتم�التخصيب�  .د

  .jي�رحم�نفس�ا�رأة

�1و'د� �ترغب�jي �ال�� �ا�رأة �هو�أّن �كلها �الحا'ت�1ربع �هذه �ا�ش£Mك�jي والقاسم

�إّما�نطفة�رجل�أجن�à،�أو�بويضة�امرأة�أجنبية،�أو�رحم�امرأة� أجنبية،�تستخدم��و'دها



 

 

وهذه�الصور�كلها�تؤدي�إ0ى�مفاسد�خلقية�وأضرار�نفسية�عديدة،�'�حصر�لها،�و'�قدرة�

  :ع�ى�دفعها،�م�gا

ا�رأة�إذا�أنمت�نطفة�رجل�أجنj��àي�رحمها،�فكأgÖا�ارتكبت�ما�ترتكب�امرأة�غانية� •

�إ0ى�مصMNها
ً
  .وزانية�نظرا

ة�أن�يعرض�جسدها�للبيع�هذه�العملية�مغايرة�للكرامة��نسانية،�فعار�ع�ى�ا�رأ •

 .والشراء�والتعامل�معها�كبضاعة�تجارية

هذه�العملية�تمس�قداسة�1مومة�وتنال�من�كرامgyا،�وهكذا�تتحول�ع
قة�نزghة� •

 .وطيبة�إ0ى�عملية�تجارية

،�فإن�ا�رأة�ال���عانت�من�متاعب� •
ً
�نفسيا

ً
هذه�العملية�ربما�تؤثر�ع�ى�ا�رأة�تأثMNا

ر�عندما�يؤخذ�م�gا�الوليد�م�gا�يصي�gا�حزن�شديد،�الحمل�تسعة�أو�عشرة�أشه

 .وربما�يسبب�ذلك�إعاقgyا�الذهنية

وا�
حظ�أن�1م�تحب�ولدها��gÖا�تمر�بمراحل�صعبة�من�حملها�ووضعها،�أشار� •

�القرآن�الكريم�jي�قوله�تعا0ى �ووضعته�كرها: "إل�gا
ً
: 1حقاف" (حملته�أمه�كرها

�راحل�الشاقة�هل�يحمل�قل�gا�عواطف�ا�واساة�،�وا�رأة�ال���لم�تمر�gsذه�ا)١٥

 تجاه�هذا�الوليد�مثل�ا�رأة�ال���تتو0ى�حارها؟

هل�ير±ى�من�الرجل�الذي�قبل�نطفة�رجل�أجن��àلرحم�زوجته�أن�يتعامل�مع� •

�كوالد،�وهل�يثبت�ع�ى�تلك�الحجب�الطبعية�ال���توجد�
ً
الوليد�حينما�يكون�بنتا

 ع�ى�العفاف�والعرض؟بNن�بنت�وأب�gا�من�ناحية�الحفاظ�

�حضانة� • �حق �jي �حاملgyا �وبNن �البويضة �صاحبة �بNن �الÂâاع �إ0ى �¼ßيف� �أنه كما

 .الوليد،�و1حداث�تشهد�بذلك

�إنسان� • �وكل ��نسان، �يفتخر�به �مما �الوراثية �الهوية �أن �ذلك �كل �من و1هم

�وبالتا0ي� �وشقاء،
ً
�ذ' �يورثه �الهوية �وفقدان�هذه �هذه، �هويته �بقاء يحرص�ع�ى

�الشريعة��يريد �jي �الزنا �عن �ãالن� �جاء �ذلك �أجل �ومن �قيمة، �بأية حفظها

�يكون� �أم�تلك؟ �ا�رأة �أمه�أ~ي�هذه �والشخص�الذي�يشك�jي �س
مية�بشدة،



 

 

�jي�حرج�وضيق،�وكما�يعرف�النسب�با�ب�يتصل�با�م�كذلك�أيما�اتصال،�
ً
دائما

  .بل�بعض�1سر�تمتد�بواسطة�البنات�jي�حال�عدم�وجود�البنNن

�إ0ى�هذه�ا�صالح�قررت�هذه�الندوة�ما�ي�ي
ً
  :ونظرا

 
ً
إنماء�ا�رأة�نطفة�رجل�أجن��àأو�بويضة�امرأة�أخرى�jي�رحمها�إجارة�أم�إعارة�حرام�   :أو=

�هللا�ونظامه� �سنة �ع�ى �وثورة �هويته، �من ��نسان �لحرمان �مؤامرة �هذه ،
ً
قطعا

  .الطبيäي�الذي�أوجده�من�عنده

 
ً
    :ثانيا

ً
أن�يعطي�نطفته�لتخصي�gا�jي�رحم�امرأة�أجنبية�أو�لخلطها��'�يجوز�لرجل�قطعا

  .ببويضgyا

 
ً
  .'�يجوز�لÕطباء�أن�يقدموا�يد�العون�jي�هذه�العملية�ال
أخ
قية   :ثالثا

 
ً
يتوجب�ع�ى�الحكومة�الهندية�وضع�قانون�يقß¼��ع�ى�هذه�العملية�ال���تنال�من�   :رابعا

  .اخت
ط�1نسابكرامة��نسان�وتدوس�حرمgyا�وتؤدي�إ0ى�

 
ً
�العمل�ا�هNن،�ف
�  :خامسا تناشد�الندوة��خوة�jي�الوطن�أن�يطالبوا�الحكومة�بردع�هذا

  .تأذن�ديانة�من�الديانات�gsذا�العمل�الخليع�ا�اجن�ا�ناjي�لقانون�الطبيعة

 
ً
وgيب�هذه�الندوة�ا�مثلة�لعلماء�الهند�الحكومة�الهندية�أن�'�تجنح�إ0ى�السماح�  :سادسا

�لدى�كافة�الديانات�والتقاليد�ا لقانوني�بأي�عمل�يضاد�ا�ثل�الخلقية�ا�ع£Mف�gsا

  .الثقافية�لجهمورية�الهند

*  *  *  


