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  :قائمة�'سئلة
  

  ترجمة�ا1صحف�ونصوصهالقضايا�ا1تعلقة�بكتابة�ونشر�
.  

القــــــــرآن�كتــــــــاب�هللا�ا�عجــــــــز،�الهــــــــادي�للIــــــــG�Hــــــــي�أقــــــــوم،�ا�هــــــــيمن�عAــــــــى�جميــــــــع�الكتــــــــب�

إنــــا�نحــــن�نزلنــــا�الــــذكر�وإنــــا�لــــه�: "الســــماوية،�وقــــد�تكفــــل�هللا�بحفظــــه�وصــــيانته�فقــــال�عزوجــــل

  ).٩:سورة�الحجر" (لحافظون 

أمــره�عAــى�تقــادم��لقــد�أراد�هللا�أن�*�تضــعف�قــوة�هــذا�الكتــاب�الخالــد�وأن�*�يكــون�dــي

الــزمن�تحريــف�و*�تبــديل،�ســلك�أعــداء��ســ
م�dــي�الــدعوة�إ1ــى�معارضــته�والصــد�عــن�ســـبيله�

�كث"ـــ!ة�متنوعـــة،�وتمـــاروا�dـــي�ب
غتـــه�وفصـــاحته�ولكـــpqم�لـــم�يـــأتوا�
ً
وتغي"ـــ!�ألفاظـــه�ومعانيـــه�طرقـــا

�ب{|Hء�تقر�به�أعيpqم،�لقد�تطرقت�إ1ى�الكتب�السماوية�من�قبله�يد�الزمن�فحرفت�نصوصها

2صــلية،�واكتفــى�أتباعهــا�بالكتــب�ا��!جمــة�لهــا،�حIــ��ت
شــت�نصوصــها�2صــلية�ولــم�يبــق�لهــا�

أثــر�و*�عــ"ن،�وقــد�ســار�2حبــار�والرهبــان�والربيــون�dــي�تراجمهــا�ســ"!هم،�ففعلــوا�معهــا�مــا�فعلــوا�

مـــن�حــــذف�وزيـــادة،�وتغي"ــــ!�وتبـــديل،�ثــــم�إ�pـــم�تركــــوا�مـــا�قــــد�كـــانوا�اعتــــادوا�عليـــه�مــــن�قبـــل�مــــن�

نصــوص�الكتــب�الســماوية�الســابقة،�حIــ��اختفــت�نصــوص�الكتــب�ا���لــة�مــن�عنــد�اســتظهار�

  .هللا،�واّمحت�آثارها،�ولم�يبق�لها�أصل�*�dي�الكتب�و*�dي�الصدور 

وعد�هللا�بحفظ�كتابـه�القـرآن�الكـريم،�فمـن�صـورته�العمليـة�أن�أودع�قلـوب�ا�ـؤمن"ن�

مكن�الناشــئون�مــن�حفظــه�كلــه�حــب�اســتظهاره�وحّبــب�إلــ�pم�ت
وتــه�ويّســر�لهــم�حفظــه�حIــ��يــت

dـــي�صـــدورهم�dـــي�مـــدة�قصـــ"!ة،�وبالفعـــل�يمكننـــا�مشـــاهدة�آ*ف�بـــل�مئـــات��*ف�مـــن�حفظـــة�

�بعد�يوم
ً
  .القرآن�الكريم�dي�كل�عصر�ومصر�و*�يزال�يك�!�عدد�الحفظة�يوما

إن�قضية�ترجمـة�القـرآن�الكـريم�إ1ـى�لغـات�أجنبيـة�كانـت�منـذ�عهـد�قـديم�مـن�القضـايا�

الخ
ف�ب"ن�علمـاء�2مـة،�وحIـ��dـي�أواخـر�القـرن�التاسـع�والعشـرين�كـان�هنـاك�ال�HIك�!�حولها�

،�وقــد�بنــوا�وجهــ�pم�هــذه�
ً
عــدد�كب"ــ!�مــن�العلمــاء�يمنعــون�ترجمــة�القــرآن�الكــريم�ونشــره�م�!جمــا

عAى�أن�القرآن�الكريم�يحمل�من�وجوه��عجاز�و�يجاز�dي�نظمه�وأساليبه�وألفاظه�ومعانيه�



 

 

تعب"ــ!�عنــه�بألفــاظ�أو�لغــات�أخــرى،�ومــن�ناحيــة�أخــرى�خــافوا�عليــه�مــن�مــا�*�يمكــن�نقلــه�أو�ال

إعــــراض�النــــاس�عــــن�آياتــــه�ونصوصــــه�2صــــلية�وإقبــــالهم�عAــــى�تنــــاول�ال�!جمــــة�واكتفــــا�pم��pــــا،�

فيحرمــــــون�مــــــن�بركاتــــــه�وفضــــــائله�وروحــــــه�وريحانــــــه،�وصــــــارت�آياتــــــه�وكلماتــــــه�معرضــــــة��خــــــاطر�

  .الحفظ�dي�العصور��تية

إننــــا�: خصــــون�ل�!جمــــة�القــــرآن�الكــــريم�مــــوقفهم�عAــــى�قــــولهم�هــــذاوقــــد�ب£ــــ��العلمــــاء�ا�ر 

�ترجمــة�القــرآن�الكــريم�إ1ــى�لغــات�أخــرى�ترجمــة�تع¤ــ!�عــن�
ً
�متفقــون�عAــى�أنــه�*�يمكــن�أبــدا

ً
أيضــا

كافــة�مــدلو*ت��يــات�القرآنيــة�ومعان�pــا�وأســرارها�ومقاصــدها،�بــل�يقصــد�مــن�ترجمــة�القــرآن�

إ1ـــى�الـــذهن�إ1ـــى�اللغـــة�ا��ـــ!جم�إل�pـــا،�كـــي�يفهـــم�غ"ـــ!�نقـــل�مـــدلو*ت�ومفـــاهيم��يـــات�الIـــ�Hتتبـــادر�

النـــاطق"ن�باللغـــة�العربيـــة�معـــاني�القـــرآن�ومدلو*تـــه�إ1ـــى�حـــد��مكـــان،�وتتســـع��pـــا�دائـــرة�دعـــوة�

القـــرآن�وتوج�pاتـــه�وإرشـــاداته�إ1ـــى�أقـــوام�وشــــعوب�متعـــددة،�ولكـــن�مـــع�ذلـــك�*�يكـــون�لل�!جمــــة�

p§و
  .ا�و*�تقرأ�dي�الصلوات�وغ"!هاحكم��يات�القرآنية�2صلية،�ف
�يتعبد�بت

وقد�حسم�قضـية�جـواز�ترجمـة�القـرآن�الكـريم�وعـدم�جوازهـا�العـالم�الهنـدي�العبقـري�

الشـــاه�و1ـــي�هللا�ا�حـــدث�الـــدهلوي�بنقـــل�القـــرآن�الكـــريم�إ1ـــى�الفارســـية�وكـــذلك�صـــاحباه�الشـــاه�

الهنديـــــة��عبـــــد�القـــــادر�والشـــــاه�رفيـــــع�الـــــدين�رحمهـــــم�هللا�بنقلـــــه�إ1ـــــى�2رديـــــة�dـــــي�أوســـــاط�القـــــارة

العلميــة،�وقــد�م»ــ|��عAــى�ذلــك�زمــن�طويــل،�ولكــpqم�ألزمــوا�النــاس�أن�*�تنشــر�ال�!جمــة�بــدون�

كتابـــــة�النصـــــوص�القرآنيـــــة،�ودأب�الفقهــــــاء�وأصـــــحاب�الفتيـــــا�عAـــــى�منــــــع�نشـــــر�ترجمـــــة�القــــــرآن�

بمفردها�دون�كتابـة�النصـوص�2صـلية،�ولكـن�لـوحظ�dـي�الـزمن�القريـب�أن�بعـض�ا�شـتغل"ن�

ات�بدأوا�ينشـرون�ترجمـة�القـرآن�بمفردهـا�دون�كتابـة�النصـوص�القرآنيـة،�بال�!جمة�وا�ؤسس

�dي�2وساط�العلمية
ً
�فيوما

ً
�يوما

ً
  .وصار�هذا�+تجاه�سائدا

  :ومما�يعضد�هذا�+تجاه�قولهم�بأن

 .غ"!�مكلفة) دون�النصوص�2صلية(نشر�ال�!جمة�بمفردها� .١

ن�*�يسـتطيعون�قراءتـه؟�ما�فائـدة�إعطـاء�ا�صـحف�ا��ـ!جم�ذي�النصـوص�2صـلية��ـ .٢

عِطــــَي�لهــــم�
ُ
�هنــــاك�كث"ــــ!�مــــن�غ"ــــ!�ا�ســــلم"ن�´pــــدى�لهــــم�ا�صــــحف�ا��ــــ!جم،�فلــــو�أ

ً
وأيضــــا

ا�صحف�ا��!جم�ذي�النصوص�القرآنية�فربما�يتعرض�هذا�ا�صحف�لµساءة،�فمـن�



 

 

2فضــــل�أن�*�ُيعطــــى�لهــــم�إ*�ا�صــــحف�ا��ــــ!جم�ا�جــــرد�عــــن�النصــــوص�القرآنيــــة،�كــــي�

 2�
إبــــ
غ�رســــالة�القــــرآن�الكــــريم�إلــــ�pم،�وحفظــــه�مــــن��ســــاءة�: مــــرينيتحقــــق�بــــذلك�كــــ

  .إليه،�وا�ساس�بحرمته

  :نشر�ا1صحف�اR1;جم�ا1جرد�عن�النصوص�القرآنية

dي�ضوء�ما�قـدمناه�عAـى�العلمـاء�وأصـحاب�الفتيـا�أن�يقـرروا�هـل�يجـوز�نشـر�ا�صـحف�

جـــائز�فمـــا�حكـــم�شـــراء��ا��ـــ!جم�إ1ـــى�لغـــة�أخـــرى�ا�جـــرد�عـــن�النصـــوص�القرآنيـــة؟�وإذا�كـــان�غ"ـــ! 

  هذا�النوع�من�ا�صحف�وتوزيعه�وإهدائه؟�وإن�جاز�نشره�فما�حكم�مسه�بدون�طهارة؟

  :كتابة�ألفاظ�القرآن�#ي�غ>;�الخط�العربي

بالنســـبة�للقـــرآن�الكـــريم�هنـــاك�أمـــور�تتعلـــق�بخـــط�القـــرآن�الكـــريم�وطريقـــة�كتابتـــه�قـــد�

ن�لهـم�قـراءة�القـرآن�الكـريم�أو�*�بعـض�النـاس�*�يمكـ: أث"!�الجدل�حول�البعض�مpqـا،�يقولـون 

�بــــالخط�العربــــي،�فيكتــــب�لهــــم�نصــــوص�القــــرآن�
ً
يحســــنون�قراءتــــه�عAــــى�2قــــل�إن�كــــان�مكتوبــــا

 (الكـــــريم�dـــــي�لغـــــ�pم�
ً

أو�بـــــالخط�الهنـــــدي�أو��نجل"ـــــ�ي�أع£ـــــ�H) الهنديـــــة�أو��نكل"�يـــــة�وغ"!هـــــا�مـــــث

قــراءة�الخــط�العربــي��تكــون�العبــارة�قرآنيــة�وخطهــا�غ"ــ!�الخــط�العربــي،�كــي�يســهل��ــن�*�يعــرف

؟�ولــو�كتــب�القــرآن�الكــريم�بخــط�لغــة�أخــرى�غ"ــ!�
ً
تــ
وة�القــرآن�الكــريم،�فهــل�يجــوز�ذلــك�شــرعا

العربيــة�بإلقــاء�ألفــاظ�القــرآن�بــالخط�العربــي�والرســم�العثمــاني،�ويــتم�نشــره�بخطــ"ن�معــا�فمــا�

  حكم�ذلك؟�ولو�نشر�القرآن�بخط�أجن�Hºبمفرده�دون�عربي�فما�حكم�ذلك؟

  :الكريم�بطريقة�برايل�للمكفوف>ن�كتابة�القرآن

كانـــت�طريقـــة�تـــدريس�ا�كفـــوف"ن�dـــي�الـــزمن�القـــديم�قائمـــة�عAـــى�الشـــفوي،�«نـــه�عمـــاهم�

كانـت�تعجـزهم�عـن�قــراءة�الحـروف�والكلمـات�ا�كتوبــة،�ولكـن�dـي�القــرون�2خ"ـ!ة�بـذلت�جهــود�

لنـاس�مخلصة�وتم�اتخاذ�خطوة�لتدريس�ا�كفوف"ن�أو�شديدي�الضعفاء�dي�البصر،�فأوجد�ا

طريقــــة�برايــــل�أو�طريقــــة�بريــــل�للمكفــــوف"ن،�وتكــــون�بشــــكل�نقــــاط�بــــارزة�موضــــوعة�عAــــى�ورقــــة�

ثخينــــــة،�ويــــــتمكن�العميــــــان�مــــــن�قراء§pــــــا�بمســــــها�بــــــأطراف�البنــــــان،�أي�مــــــا�تــــــؤدي�العــــــ"ن�لــــــذوي�

البصـــــائر�مـــــن�دور�يقـــــوم�ا�كفوفـــــون�بـــــنفس�الوظـــــائف�و2عمـــــال�بواســـــطة�اســـــتخدام�أطـــــراف�



 

 

ــــِتح�البنـــان،�ثــــم�ألفــــت�كتــــب�كث"ــــ!ة�و 
ُ
صــــدرت�مجــــ
ت�تعتمــــد�طريقــــة�برايــــل�للعميــــان،�وهكــــذا�ف

  .عالم�واسع�للقراءة�والكتابة�للمكفوف"ن

إن�هــــــــــذه�ا�بــــــــــادرة�الجديـــــــــــدة�للمكفــــــــــوف"ن�*�يرضـــــــــــاها��ســــــــــ
م�فحســـــــــــب�بــــــــــل�يرغ¾pـــــــــــا�

ويشــجعها،�لـــذلك�يمكننـــا��ن�م
حظـــة�مؤسســـات�علميــة�ومعاهـــد�دراســـية�كب"ـــ!ة�تعتمـــد�عAـــى�

�إعداد�كتب�ومناهج�دراسية�لهمطريقة�برايل�لتعليم�ا�كفو 
ً
  .ف"ن،�ويتم�حاليا

�بـــأن�: dـــي�هـــذه�الخلفيـــة�ينشـــأ�ســـؤال
ً
هـــل�يجـــوز�إعـــداد�ا�صـــحف�بطريقـــة�برايـــل؟�علمـــا

�يجــب�كتابــة�القــرآن�الكــريم��pمــا،�ولكــن�إذا�تــم�
ً
�عثمانيــا

ً
�و*�رســما

ً
�عربيــا

ً
برايــل�كــود�لــيس�خطــا

مليـة�تــدريس�وتعلـيم�ا�كفــوف"ن�إعـداد�ونشـر�القــرآن�الكـريم�عAــى�طريقـة�برايــل�يسـهل�بــذلك�ع

إ1ى�حد�كب"!،�فعندئذ�*�يحتاج�ا�كفوفـون�إ1ـى�مسـاعدة�ذوي�البصـائر،�ويتمكنـون�بـذلك�مـن�

�مـــــن�
ً
حفـــــظ�القـــــرآن�الكـــــريم�بواســـــطة�هـــــذه�الطريقـــــة،�ويمكـــــن�لهـــــم�مراجعتـــــه�إذا�نســـــوا�بعضـــــا

  .أجزائه�كي�يمكن�لهم�دراسة�القرآن�مباشرة

ا�صــــــــــاحف�بطريقــــــــــة�برايــــــــــل�لعجــــــــــز��هــــــــــل�يجــــــــــوز�ويستحســــــــــن�إعــــــــــداد: فالســــــــــؤال�هنــــــــــا

  ا�كفوف"ن،�مع�عدم�تواجد�برايل�كود�بالخط�العربي�والرسم�العثماني؟

ومـــــا�حكـــــم�ا�صـــــحف�ا�كتـــــوب�بطريقـــــة�برايـــــل؟�هـــــل�لـــــه�حكـــــم�2صـــــل،�فيجـــــب�مســـــه�

؟�أم�يجــــوز�مســــه�بــــدون�الطهــــارة؟�وإن�جــــاز�إعــــداد�ا�صــــحف�بطريقــــة�برايــــل�فهــــل�لــــه�
ً
متوضــــأ

  أحكام�وآداب�خاصة�به؟

  :ع^ى�الهاتف�الجوال�ا1صحف

لقــــد�تــــوفرت�اليــــوم�وســــائل�تحميــــل�ا�صــــحف�ونصوصــــه�عAــــى�ا�حمــــول،�فــــيمكن�مــــن�

خ
لــــه�ت
وتـــــه�وحفظـــــه�وحملـــــه�dــــي�ســـــفره�وإقامتـــــه،�فـــــإن�كانــــت�نصـــــوص�القـــــرآن�ظـــــاهرة�عAـــــى�

؟�أو�
ً
شاشـــة�ا�حمـــول،�فهـــل�يجـــب�لحامـــل�الجـــوال�أو��ـــن�يريـــد��ـــس�الشاشـــة�أن�يكـــون�متوضـــأ

جـــوال�محـــل�غـــ
ف�ا�صـــحف�الـــذي�يكـــون�فيـــه�مســـاغ��ســـه�بـــدون�يحـــل�هيكـــل�ا�حمـــول�أو�ال

  طهارة؟

*  *  *  
  



 

 

  

  حقوق�'طفال�#ي�!س�م
  

مـــــن�عقائـــــد�ديننـــــا�الحنيـــــف�أن��ســـــ
م�بتشـــــريعاته�وأحكامـــــه�الخلقيـــــة�ضـــــمن�حقـــــوق�

) 2طفـــــال�والشـــــيوخ،�والنســــــاء�وا�رÆـــــ|��وغ"ــــــ!هم(البشـــــر�وبـــــا«خص�حقــــــوق�ضـــــعفاء�ا�جتمــــــع�

 
ً

�وشــام

ً
�عــاد*

ً
و*�يوجــد�لــه�مثيــل�dــي�أي�ديــن�أو�تشــريع،�ولكــن�مــع�2ســف�الشــديد�إن��ضــمانا

مــــا�ن
حظــــه�اليــــوم�مــــن�هضــــم�حقــــوق�2طفــــال�dــــي�مجتمعاتنــــا،�نــــرى�مــــن�الضــــروري�أن�نحــــدد�

جوانبــــه�ونشــــ"!�إ1ــــى�عللــــه�وأســــبابه،�وبيــــان�موقــــف��ســــ
م�مــــن�تلــــك�الظــــواهر�وتــــم�dــــي�العصــــر�

ان�حقـــوق�2طفـــال�عAـــى�ا�ســـتوى�ا�حAـــي�الـــراهن�وضـــع�العديـــد�مـــن�القـــوان"ن�والدســـات"!�لضـــم

�بوضـع�قـوان"ن�«عضـاءها�الـدول�بخصـوص�حقـوق�
ً
والعالمH،�وح��Iقامت�2مم�ا�تحدة�أيضا

  .الطفل،�وأصدرت�توصيات�عديدة��pذا�الشأن

�با«دلـــة،�كمـــا�
ً
�ومشـــفوعا

ً

و�pـــذا�ا�نطلـــق�نطـــرح�عـــدة�أســـئلة�نرجـــو��جابـــة�عpqـــا�مفصـــ

ي�آخرهـــا،�وإن�بـــدا�لكـــم�dـــي�هـــذه�الورقـــة�لËســـئلة�قـــد�فـــات�نرجـــوكم�كتابـــة�ملخـــص�لµجابـــات�dـــ

  :منا�نقطة�هامة�بخصوص�حقوق�2طفال�يرÌى�كتاب�pا�وضمها�dي��جابات

�dــــي�مراحــــل�ســــن�"حــــق�حضــــانة�الطفــــل"مــــا�Gــــي�التوج�pــــات�وا�بــــادئ�لµســــ
م�بشــــأن�  .أ
ً
؟�وأيضــــا

ل�لحــــوق�الضــــرر�الطفــــل�الIــــ�Hيكــــون�ف�pــــا�2ب�أو�2م�أحــــق�بحضــــانته؟�وإن�خيــــف�عAــــى�الطفــــ

�فمـا�الحكـم�dـي�هـذه�الحالـة�بصـدد�حـق�الحضـانة؟�ومـا�Gــي�
ً
�ونفسـيا

ً
�أو�جسـديا

ً
�وتربويـا

ً
تعليميـا

��صالح�الطفل؟
ً
  الصور�ال�HIيمكن�بكو�pا�أن�يسلب�من�ا�رأ�أو�ا�رأة�حق�الحضانة�تحقيقا

  ما�Gي�ا�بادئ�التوج�pية�لحق�تعليم�وتربية�الطفل�dي��س
م؟) ١(  .ب

لــــــيم�البنــــــات�حــــــدود�وضــــــعت�dــــــي��ســــــ
م؟�وكــــــذلك�هــــــل�ل��ويــــــد�البنــــــات�بــــــالعلوم�هــــــل�لتع) ٢(

  العصرية�حدود�ومستويات�معينة�dي��س
م؟

وإن�ألزمـــت�الحكومـــة�البنـــ"ن�أو�البنـــات�أخـــذ�الدراســـة�إ1ـــى�مســـتوى�معـــ"ن�فهـــل�يجـــب�عAـــى�) ٣(

؟
ً
  ا�سلم"ن�+ل��ام��pا�شرعا

الجنســــ|�Hحســــب�مــــا�ت�ــــ!دد�عAــــى�ألســــنة�هــــل�مــــن�حقــــوق�تعلــــيم�2طفــــال�تلقيــــpqم�التعلــــيم�) ٤(

  الناس؟�وما�موقف��س
م�من�هذه�الظاهرة؟



 

 

ما�Gي�الحقوق�ال�HIيجب�مراعا§pا�dي��س
م�عند�تـزويج�2بنـاء�والبنـات،�وهـذا�أمـر�وقـع�كث"ـ!�  . ج

مــن�أفــراد�مجتمعنــا�dــي��فــراط�والتفــريط،�فمــن�ناحيــة�توجــد�كث"ــ!�مــن�شــرائح�ا�جتمــع�تــزوج�

غهم�سـن�الـزواج�ممـا�*�ي
ئـم�dـي�أي�حـال�مـن�2حـوال�مـع�الظـروف�و2حـوال�أو*دها�قبل�بلو 

القادمـة�بعـد�الــزواج،�ومـن�ناحيــة�أخـرى�توجــد�شـرائح�أخــرى�مـن�ا�جتمــع�تـؤخر�تــزويج�2و*د�

�يـــــؤدي�
ً
إ1ـــــى�نشـــــوء�الفســـــاد�الخلقـــــي،�فمـــــا�Gـــــي�توج�pـــــات��ســـــ
م�ومبادئـــــه��–بـــــالطبع��–تـــــأخ"!ا

  الشرعية��pذا�الصدد؟

�يوجـد�dي�كث  . د
ً
"!�من�الدول�يعت¤!�توظيف�الطفل�جريمة�يعاقب�عل�pا�القانون،�وdي�دولتنا�أيضا

،�´pــدف�هــذا�" 2مــم�ا�تحــدة"مثــل�هــذا�القــانون،�بــل�اعت¤ــ!�ذلــك�الهيئــة�العا�يــة�
ً
�إجراميــا

ً

عمــ

�dــي�ســبيل�الحصــول�عAــى�التعلــيم�
ً
�كب"ــ!ا

ً
القــانون�إ1ــى�منــع�الطفــل�مــن�العمــل�«نــه�يســبب�عائقــا

 *�
ً
�ي�!بــى�هــذا�الطفــل�تربيــة�عقليــة�وجســدية�صــحيحة،�وربمــا�ُيســتخدم�هــذا�الطفــل�أو�وأيضــا

الطفلــة�dــي�أعمــال�*�يطيقهــا�فيصــاب�بــأمراض�خط"ــ!ة�§pــدد�كيانــه�وحياتــه،�وdــي�هــذا�الضـــوء�

  :نطرح�عدة�أسئلة�Gي�كاÑتي

 ما�موقف��س
م�من�توظيف�2طفال؟ .١

لهم�dـــي�شـــؤون�ا��ـــ�ل؟�وهـــل�يجـــوز�لهـــم�إ1ـــى�أي�حـــد�يمكـــن�لÒبـــاء�وأوليـــاء�2مـــور�تشـــغيل�أطفـــا .٢

تشـــــغيل�أطفـــــالهم�لســـــد�حـــــوائجهم�ا�عيشـــــية�أو�تحســـــيpqا؟�وهـــــل�يجـــــوز�لهـــــم�تـــــوظيفهم��pـــــدف�

 تعليم�مهنة�أو�حرفة؟

بعض��باء�يوظفون�أطفالهم�بسبب�إف
سهم�وفقرهم،�«�pم�يكونون�مقعدين�عاجزين�عن� .٣

�*�تكفلهـم،�فهـل�يجـوز�لهـؤ*ء��بـ
ً
اء�أن�يشـّغلوا�أطفـالهم�الـذين�تقـل�العمـل،�والحكومـة�أيضـا

؟�وما�موقف��س
م�من�هذه�الظاهرة؟
ً
  أعمارهم�عن�خمسة�عشر�عاما

القتـــــــــل�أو�الpqــــــــب�أو�الســـــــــرقة�: إذا�ارتكــــــــب�2طفــــــــال�غ"ـــــــــ!�البــــــــالغ"ن�ســــــــّن�الرشـــــــــد�جنايــــــــة�مثــــــــل  . هـ

عل�pـــا��و+غتصــاب�أو�الزنـــا�بالرضــا�والزنـــا�باÓجبــار،�فهـــل�ُيعــاقبون�عAـــى�جنــاي�pم�أو�*�ُيعـــاقبون 

�بـــأن�ظـــاهرة�ارتكـــاب�2طفـــال�الجنايـــات�dـــي�العصـــر�الـــراهن�*�تـــزال�
ً
لكـــو�pم�غ"ـــ!�البـــالغ"ن،�علمـــا

تتفـــاقم�وبـــدأت�تث"ــــ!�القلـــق�dـــي�الحكومــــات،�فمـــا�Gـــي�توج�pــــات��ســـ
م�للحـــد�مــــن�انتشـــار�هــــذه�

  الظاهرة؟



 

 

ل،�وأربـاب�لردع�2طفال�النازع"ن�إ1ى�أعمال�إجرامية�وإص
ح�أحوالهم�أنشأت�سجون�لËطفـا  . و

،�فمـا�أحكـام�مثـل�هـذه�
ً
�م¤!حـا

ً
�شـاقة،�ويضـربو�pم�ضـربا

ً
هذه�السجون�يكلفون�2طفال�أعما*

�غ"ــ!�بــالغ"ن�وهـل�يجــوز�لهــم�توجيـه�عقوبــات�لهــؤ*ء�2طفــال؟�وأي�
ً
السـجون�الIــ�Hتضــم�أطفـا*

  نوع�من�2عمال�يمكن�تكليفهم�إياها؟�وما�Gي�الطرق�ا�تبعة�Óص
حهم؟

ن�ُيحَرمـــون�ممـــن�يكفلهـــم�وينفـــق�علـــ�pم،�ويتعرضـــون�لهـــذه�ا�أســـاة�إمـــا�لوفـــاة�كث"ـــ!�مـــن�الصـــبيا  .ز

آبـــاءهم�أو�لغيـــاب�والـــد´pم�أو�يلقـــو�pم�آبـــاءهم�بعـــد�و*د§pـــم�dـــي�الطـــرق�أو�بأســـباب�أخـــرى،�فمـــا�

توج�pات��س
م�تجاه�هذا�النوع�من�2طفال�وحضان�pم�وتربي�pم�وتجاه�§pيئة�بيئـة�أسـرية�أو�

  لية�الحكومات�نحو�ذلك�وكذلك�ما�واجبات�مجتمعه؟عائلية�لهم،�وما�مسؤو 

،�ويعــاني�مــن�هــذه�  .ح
ً
حســب�اســتط
ع�رأي�جديــد�للهنــد�تقــع�حــوادث�فقــدان�مليــون�طفــل�ســنويا

الظـــــــاهرة�عAـــــــى�2غلـــــــب�دول�متخلفـــــــة�وناميـــــــة،�ويغلـــــــب�الظـــــــن�أن�هـــــــؤ*ء�ا�فتقـــــــدون�ُيبـــــــاعون�

"ن�مـن��نجـاب�والـبعض�«غراض�متنوعة،�فبعض�هؤ*ء�2طفال�يباعون�عAى�أيدي�ا�حروم

�خر�يوظفون�«عمال�وأشغال�مختلفة،�وآخرون�يشتغلون�بمهنة�التسّول،�ومpqم�من�يشـقى�

،�وهــــــذه�الظــــــاهرة�وأمثالهــــــا�مــــــن�
ً
dــــــي�حياتــــــه�فتبــــــاع�أعضــــــاءه�dــــــي�2ســــــواق�أو�ُيســــــتغلون�جنســــــيا

ل�هـــ: الظــواهر�قـــد�أوضـــح��ســـ
م�موقفـــه�مpqـــا،�ولكــن�هنـــاك�أمـــران�يتطلبـــان��يضـــاح،�أولهمـــا

يمكــن�Ñبــاء�ا�فقــودين�أن�ينفضــوا�أيــد´pم�مــن�أطفــالهم�بتســليمهم�لغ"ــ!هم�لتعرضــهم�للبــؤس�

والفقــر�الشــديدين�وعــدم�قــدر§pم�عAــى�كفــال�pم�وحضــان�pم؟�وكــذلك�هــل�يمكــن�لهــم�أن�يقبلــوا�

تعويضـــات�ماليــــة�أو�هـــدايا�مقدمــــة�مـــن�قبــــل�مســــتلم�الطفـــل�ليســــدوا��pـــا�رمقهــــم،�أو�يوفروهــــا�

ماذا�يقدم��سـ
م�مـن�توج�pـات�ومبـادئ�للحـد�مـن�: ،�و2مر�الثانيلنفقات�حضانة�طفل�آخر

  انتشار�هذه�الظاهرة؟

�أو�قـد�يصـ"!ون�معـاق"ن�بعـد�الـو*دة،�ومـن�هنـا�  .ط
ً
�جسـديا

ً
دون�معـاق"ن�عقليـا

َ
بعض�2طفال�ُيول

تقــــع�مشـــــاكل�كث"ـــــ!ة�لحضـــــان�pم،�فمثــــل�هـــــؤ*ء�2طفـــــال�يحتـــــاجون�إ1ــــى�رعايـــــة�مســـــتمرة�وعـــــ
ج�

ذا�كـــــان�آبـــــاءهم�مـــــوظف"ن�dـــــي�إدارات�تتعقـــــد�مشـــــكلة�رعـــــاي�pم،�فربمـــــا�يضـــــطر�دائـــــم،�وخاصـــــة�إ

�مـــــن�مســـــؤوليا§pم�أو�يـــــتم�
ً

�أو�تنصــــ

ً
آبــــاءهم�Óدخـــــالهم�dـــــي�مستشــــفى�2مـــــراض�العقليـــــة�هروبـــــا

إي
جهــــم�dــــي�دور�الحضــــانة�والرعايــــة�2خــــرى�الIــــp§�Hــــتم�بمــــداوا§pم،�فمــــا�حكــــم��ســــ
م�بمثــــل�



 

 

دخلـوا�dـي�مستشـفى�أو�دور�الحضـانة�هؤ*ء�2طفال؟�وإ1ى�أي�حد�يجـب�معـ
ُ
الج�pم؟�وهـل�إذا�أ

�مــــن�التقصــــ"!�مــــن�آبــــا�pم�dــــي�أداء�واجــــ¾pم�أو�
ً
وحرمــــوا�مــــن�حنــــان�2م�عطفهــــا�يعت¤ــــ!�ذلــــك�نوعــــا

  الهروب�من�أداء�مسؤوليا§pم؟

*  *  *  



 

 

  

  ضوابط�الح�ل�والحرام�#ي�!نتاجات�الغذائية
  

وبقــاءه،�ولكــن�مــع�ذلــك�هنــاك��الغــذاء�ضــرورة�أساســية�لµنســان،�وعليــه�تتوقــف�حياتــه

،�والشريعة��س
مية�من�أهدافها�2ساسـية�إنقـاذ�البشـرية�
ً
�وخلقيا

ً
أشياء�تضر��نسان�صحيا

ممـــا�يضـــرها�ويـــؤمن�حيا§pـــا،�«جـــل�ذلـــك�قـــد�بـــ"ن��ســـ
م�الحـــ
ل�والحـــرام�ومـــا�يتعلـــق��pمـــا�مـــن�

  .أحكام�بكل�وضوح�وتفصيل

�إ1ى�نوع"ن2شياء�ال�HIيس�pلكها��نسان�dي�غذائه�ت
ً
) ٢(النباتات،�) ١: (نقسم�أساسيا

�مpqـــا�أو�يضـــر�لصـــحة��نســـان،�
ً
والحيوانـــات،�فالنباتـــات�حـــ
ل�بشـــكل�عـــام�إ*�مـــا�كـــان�مســـكرا

وماعدا�هذين�النوع"ن�مما�ليس�بمسكر�و*�يودي�بحياة��نسان�عAى�الفور�بل�يضـر�بصـحة�

�
ً

ك�هـذا�النـوع�مــن�النباتـات�أيضـاpوإن�كانـت�هــذه��نسـان�أشـد�الضـرر�فاسـ��،

ً
ممنـوع�شـرعا

  .ا�مانعة�أقل�درجة�من�ال{|Hء�ا�سكر�أو�ا�هلك


ك�معظــــــم�أجزا�pــــــا،�أي�2صــــــل�dــــــي�وهــــــذا�pف�الحيوانــــــات،�فالشــــــريعة�تمنــــــع�اســــــ�
بخــــــ

تـــه�dـــي�الكتـــاب�والســـنة،�«جـــل�هـــذا�لـــم�يـــذكر�القـــرآن�الكـــريم�
ّ
الحيوانـــات�الحرمـــة�إ*�إذا�ثبتـــت�ِحل

ما�ذكره�مـن�الحيوانـات�ا�شـروعة،�ثـم�إن�الطيـور�و2نعـام�تفاصيل�أي�حكم�من�2حكام�مثل�

ال�HIأباح�pا�الشريعة�قد�أوجـب��سـ
م�تـذكي�pا�لتكـون�صـالحة�لËكـل�و+سـتعمال�ولـم�ُيسـت�ن�

مpqا�إ*�حيوان�واحـد،�هـذا�باÓضـافة�إ1ـى�أنـه�مـع�كـون�تلـك�الحيوانـات�مذبوحـة�بطريقـة�شـرعية�

القضـــــية�أهميـــــة�dـــــي�العصـــــر�الـــــراهن�أن��نتاجـــــات��يبقـــــى�حرمـــــة�بعـــــض�أجزا�pـــــا،�وممـــــا�زاد�هـــــذه

الغذائيــــــة�ا�تنوعــــــة�ُتصــــــنع�وُتجّهــــــز�بــــــا�واد�النباتيــــــة�و2غذيــــــة�الحيوانيــــــة،�وإن�ا�نتجــــــات�ا�بــــــاح�

�قــد�تضــاف�إل�pــا�بعــض�ا�ــواد�الكيمائيــة�لســرعة�نموهــا�والحفــاظ�عAــى�نضــار§pا�
ً

كها�شــرعاpاســ�

ا�قـــد�يضـــر�بصـــحة��نســـان�أشـــد�الضـــرر�وي�!تـــب�ونكه�pــا�أو�تحســـيpqا�أو�جعلهـــا�شـــهية�لذيـــذة�ممـــ

�من�ذلك�نرى�من�ا�ناسب�طرح�مسائل�عديدة�مpqا
ً
  :عليه�نتائج�*�تحمد�عقباه،�انط
قا

١. ��Iى�كمية�كب"!ة�من�السمية،�حAي�الزراعة�يتم�استخدام�أسمدة�تحتوي�عdلزيادة��نتاجية�

ا�ـوت،�هـذه�السـمية�تم�ـ�ج��لو�أكلها��نسان�dي�حالته�2صلية�فـ
�عجـب�مـن�أن�يوشـك�عAـى

بالنباتــــات�عــــن�طريــــق�2رض�وكــــذلك�يــــتم�رش�أدويــــة�ســــائلة�عAــــى�الثمــــار�لحمايتــــه�مــــن�الــــدود�



 

 

��pذه�2دويـة،�فقـد�
ً
والحشرات،�فهذه�2دوية�تصيب�الدود�فتمي�pا�ولكن�تتأثر�النباتات�أيضا

ة�بعــد�اختبارهــا�حظــرت�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�dــي�ا�اÆــ|�Hالقريــب�اســت"!اد�الف
فــل�الحــار 

بـــا�خت¤!ات�وكـــذلك�منعــــت�+تحـــاد�2وروبــــي�اســـت"!اد�ا�ــــانجو�الهنـــدي،�فهــــل�يجـــوز�اســــتخدام�

�بــــأن�آثارهــــا�الضــــارة�تبلــــغ�إ1ــــى�
ً
هــــذه�ا�ــــواد�الســــامة�للحفــــاظ�عAــــى�2ثمــــار�وزيــــادة��نتــــاج،�علمــــا

�خط"!ة�كالسرطان�وما�إل�pا؟
ً
 ا�س�pلك"ن،�ويسبب�بشكل�بطئ�أمراضا

ســتخدم�Óنضــاج .٢
ُ
الثمــار�مــواد�كيمياويــة�تجعلهــا�ناضــجة�قبــل�2وان�أو�تحســن�شــكلها،�وربمــا��ت

تعطى�لها�حقنات�تساعد�dي�نضجها�بسرعة�فائقة�وقـد�تزيـدها�حـ
وة،�ثـم�إن�هـذا�النـوع�مـن�

2ثمــار�تبــدو�كأ�pــا�نضــجت�بشــكل�طبيÛــي،�يــرى�خ¤ــ!اء�الطــب�أن�2ثمــار�ا�نضــجة�قبــل�2وان�


كها�ضـــــــــارة�جـــــــــدا�لصـــــــــحة��نpنضـــــــــاج�الثمـــــــــار�أو�لزيـــــــــادة�حجـــــــــم�واســـــــــ�Óســـــــــان،�فهـــــــــل�يجـــــــــوز�

 الخضروات�والبقول�أو�إعدادها�بشكل�غ"!�طبيÛي�استخدام�ا�واد�السمية؟

لزيـــادة�كميـــة�الحليـــب�dـــي�الحيوانـــات�ا�باحـــة�أو�اســـت"!اد�الحليـــب�مـــن�الحيوانـــات�الIـــ�Hتوقـــف� .٣

�ُيعطـــى�لهـــا�حقنـــات�خاصـــة��pـــا،�فÝـــ�Hبـــدورها�تجعـــل�الحيوانـــات�تـــ
ً
�حلي¾pـــا�فطريـــا

ً
�كث"ــــ!ا

ً
در�لبنـــا

�مــن�خ¤ـــ!اء�الطــب�يقـــول 
ً
إن�هــذا�النـــوع�مــن�الحليـــب�يضــر�بصـــحة��نســان؛�«نـــه�: ولكــن�بعضـــا

محلوب�بشكل�غ"!�طبيÛي،�وينتج�عنه�ضرر�كب"!�لµنسان�بشكل�عام،�فهل�يجوز�اتخاذ�مثل�

 هذه�التداب"!�لزيادة�كمية�الحليب؟

دام�أغذيــة�خاصــة�بــذلك�لهــذا�يــتم�اســتخدام�أدويــة�لتســم"ن�بعــض�الحيوانــات،�كمــا�يــتم�اســتخ .٤

الغـــرض،�عAـــى�ســـبيل�ا�ثـــال�يقـــوم�أصـــحاب�مـــزارع�الـــدواجن��pـــذه�العمليـــة�لزيـــادة�حجـــم�الفـــراخ�

�و�pـــذا�العمـــل�يحققـــون�فائـــدت"ن
ً
�مطـــردا

ً
أو*همـــا�أن�هـــذه�الزيـــادة�تزيـــد�وزن�اللحـــم،�: ونمـــوه�نمـــوا

وم�أن�الــــدجاج�أ�pــــم�يفرغــــون�مــــن�مســــؤولية�تربيــــة�الــــدواجن�بشــــكل�ســــريع،�ومــــن�ا�علــــ: والثــــاني

يستكمل�حاجته�الغذائية�بالنباتات،�و2سماك�تنمو�بأكل�العشـب�والنباتـات�ا�وجـودة�dـي�ا�ـاء�

أو�ابت
ع�أسماك�صـغ"!ة�فيـه؛�ولكـن�مـن�ا�
حـظ�اليـوم�أن�2غذيـة�الIـ�Hتعـد�لهـم�يـتم�تصـنيعها�

إن�شــحوم��:بمــواد�تضــاف�إل�pــا�أجــزاء�حيوانــات�تســاعد�عAــى�زيــادة�الــوزن�بســرعة�فائقــة،�ويقــال

الخنـزير�Gي�أك�!�فاعلية�«داء�هـذه�الوظيفـة�dـي�الـدواجن�و2سـماك،�وي
حـظ�اليـوم�أن�2غذيـة�

  :ال�HIيتم�است"!ادها�من�الدول�الغربية�تحتوي�عAى�مثل�هذه�ا�واد�الخنـزيرية،�فالسؤال



 

 

  هل�يجوز�لزيادة�وزن�وحجم�اللحوم�dي�الحيوانات�ا�باحة�استخدام�هذه�2غذية؟  . أ

�أو�يحـرم�أو�يكـره�لتغذيتـه�  . ب
ً
*
لو�تمت�تغذية�الحيوان�ا�باح��pذه�2غذية�فهل�يكون�لحمـه�حـ

  بغذاء�محرم؟

لو�تم�استخدام�أشياء�ضارة�بالصحة�dي�ا�نتجات�الغذائية�فما�حكم�هذا�العمل؟�ومـا�مـدى�  . ٥

؟�وكــــــذلك�مــــــا�حكــــــم�شــــــراء�هــــــذه�ا�نتجــــــ
ً
�أو�مكروهــــــا

ً
ات�منــــــع�هــــــذا�العمــــــل؟�هــــــل�يكــــــون�محرمــــــا


كها�لنفسه�وتقديمها�لÒخرين؟pواس�  

*  *  *  



 

 

  

  شروط�ومعاي>;�:صدار�شهادة�الح�ل
  

إن�اســـتخدام�أجـــزاء�الحيوانـــات�لـــم�يقتصـــر�عAـــى�وجبـــات�تقليديـــة�فحســـب،�بـــل�تعـــدى�

ذلــــــــــك�إ1ــــــــــى�خلطهــــــــــا�بالبســــــــــكويت�وا�شــــــــــروبات،�و�يــــــــــس�كــــــــــريم،�والعلكــــــــــة�والكعــــــــــك،�وحIــــــــــ��

،�ومــــــن�ا�علــــــوم�بالضــــــرورة�dــــــي�بمستحضــــــرات�التجميــــــل�ومعجــــــون�2ســــــنان�
ً
والصــــــابون�أيضــــــا

�مـــن�الحيوانـــات�*�يحـــل�اســـتخدام�أجزا�pـــا�dـــي�أي�حـــال�
ً
الشـــريعة��ســـ
مية�أ�pـــا�حرمـــت�كث"ـــ!ا

*�dــي��–مـن�2حـوال�مــا�دامـت�لــم�تتغ"ـ!�ماهي�pــا،�ومـن�فضــل�هللا�سـبحانه�وتعــا1ى�أن�ا�سـلم"ن�

�
ً
لــون�عAــى�+ل�ــ�ام�بأحكــام�الــدين�يقب�–الــدول�الشــرقية�فحســب�بــل�dــي�الــدول�الغربيــة��أيضــا

،�وهــم�حريصــون�عAــى�أن�يقضــوا�حيــا§pم�كلهــا�
ً
�فيومــا

ً
الحنيــف�وتــزداد�نزعــا§pم��ســ
مية�يومــا

  .وفق�الشريعة��س
مية�الغراء

dـــي�هـــذه�الخلفيـــة�مســـت�الحاجـــة�Óنشـــاء�هيئـــات�تعمـــل�عAـــى�إصـــدار�شـــهادات�الحـــ
ل�

جـــــــزاء�الحيوانـــــــات�بعـــــــد�إجـــــــراء�تســـــــمح�للمنتجـــــــ"ن�بإنتـــــــاج�وتصـــــــنيع�منتجـــــــات�مصـــــــنوعة�مـــــــن�أ

�أربعة�وGي
ً
�أمورا

ً
  :تدقيقات�مناسبة،�وقد�تتضمن�شهادة�الح
ل�أساسيا

 .أن�ال{|Hء�ا�نتج�لم�يتم�إعداده�بمواد�أو�أجزاء�الحيوان�ا�حرم  . أ

أن�الحيـــوان�الحـــ
ل�تمـــت�تذكيتـــه�بطريقـــة�شـــرعية،�ولـــم�يـــتم�إضـــافة�أجـــزاء�الحيـــوان�  . ب

�أو�أجزاء
ً
 .ا�يتة�غ"!�ا�ذبوح�شرعا

�ُيمنــــع�أكلــــه�أو�اســــتعماله�  . ج
ً
*�يوجــــد�dــــي�ا�نــــتج�جــــزء�مــــن�أجــــزاء�الحيــــوان�ا�ــــذبوح�شــــرعا

 
ً
  .شرعا

�أو�جـــــزء�  .د
ً
لــــو�تـــــم�اســـــتخدام�جــــزء�مـــــن�الحيـــــوان�ا�حــــرم�أو�الحيـــــوان�غ"ـــــ!�ا�ــــذبوح�شـــــرعا

�dـــــي�عمليــــــة�التصـــــنيع�فهـــــذا�الجــــــزء�لـــــم�يبـــــق�عAــــــى�
ً
محـــــرم�مـــــن�الحيـــــوان�ا�ــــــذبوح�شـــــرعا

�إ1ى�ماهية�أخرى �حقيق�pا�وماهي�pا
ً
  .�ن،�وتحول�كليا


ك�ا�نتجــــــات�الغذائيــــــة�pبشــــــأن�اســــــ��
ً
dــــــي�الهنــــــد�*�تحــــــدث�قضــــــايا�الحــــــل�والحرمــــــة�كث"ــــــ!ا


ك�منتوجــــات�نباتيــــة�بشــــكل�عــــام،�ولكــــن�العو�ــــة�حولــــت�العــــالم�كلــــه�إ1ــــى�pــــا�باســــ�pكتفــــاء�أهال�*

ســوق�تجاريــة،�فنــتج�عــن�ذلــك�منشــآت�تعمــل�عAــى�تجه"ــ��منتجــات�تحتــوي�عAــى�2جــزاء�اللحميــة،�



 

 

تجــــارة�رابحـــة�مـــن�حيــــث�الشـــغل،�أمـــا�dـــي�الــــدول�الغربيـــة�فقـــد�ســــبق�أن��و�ن�أصـــبح�هـــذا�العمـــل

�مــــع�أوضــــاع�تلــــك�
ً
أنشـــأ�ســــكا�pا�ا�ســــلمون�العديـــد�مــــن�الهيئــــات�الIــــ�Hتمـــنح�شــــهادة�الحــــ
ل�تمشـــيا

الــــدول،�وتعت¤!هــــا�الحكومــــات�dــــي�بعــــض�البلــــدان�موثوقــــة�يصــــح�+عتمــــاد�عل�pــــا،�كمــــا�نجــــد�الــــدول�

�تمـــنح�شـــهادة�الحـــ
ل�أو 
ً
شـــهادة�الـــذبح�الحـــ
ل�يصـــح�+عتمـــاد�عل�pـــا�لتصـــدير�تلـــك��ا�ســـلمة�أيضـــا

  .ا�نتجات،�وقامت�بتعي"ن�مندوب�pا�dي�العديد�من�الدول�غ"!�ا�سلمة�«داء�هذه�ا�همة

dي�منظور�الوضع�الخـاص�للهنـد،�لـم�يستشـعروا�الحاجـة�إ1ـى�قيـام�مثـل�هـذه�الهيئـات�ولـم�

شــــعر�بــــأن�الهنـــــد�ســــوف�تتصــــدر�قائمـــــة�يلتفتــــوا�إ1ــــى�هــــذا�الجانـــــب،�ولكــــن��ن�وبــــا«خص�عنـــــدما�ن

�dـــــــي�ا�عمـــــــورة،�
ً
البلـــــــدان�2خـــــــرى�dـــــــي�عـــــــالم�+قتصـــــــاد�والتجـــــــارة�وســـــــتعت¤!�أقـــــــوى�البلـــــــدان�تجاريـــــــا

استشــعرنا�الحاجــة�إ1ــى�إنشــاء�منشــآت�هيئــات�تقــوم�بمــنح�شــهادات�الحــ
ل�بعــد�إجــراء�تحقيقــات�

ت�dـــي�اتخـــاذ�هـــذه�وتـــدقيقات�مبنيـــة�عAـــى�الضـــوابط�الشـــرعية،�و�pـــذا�الصـــدد�ترغـــب�بعـــض�الهيئـــا

  :ا�بادرة،�ولكن�يتحقق�هذا�العمل�عAى�الوجه�ا�طلوب�يقت»|�Hذلك�أمرين

تأهيل�علماء�أكفاء�ذوي�الخ¤ـ!ة�الجيـدة�وأصـحاب�الفتيـا�ا�ـؤهل"ن�ا�ختصـ"ن�dـي�: 2ول 

  .هذا�ا�وضوع

ــائي"ن�dـــي�معامـــل�ومخت¤ـــ!ات�التحليـــل�قـــادرين�عAـــى�تـــوف"!�: الثـــاني توظيـــف�خ¤ـــ!اء�وإخصـ

حة�حـول�ا�ــواد��ضـافية�وا�حتويــة�عAـى�أجــزاء�مثـل�هــذه�ا�نتجـات،�و*�شــك�معلومـات�صــحي

أن�مســؤولية�العمــل�عAــى�وضــع�خطــط�وإعــداد�توج�pــات�وتعليمــات��pــذا�الخصــوص�تقــع�عAــى�

كواهــــل�علمــــاء�الشـــــريعة��ســــ
مية�والخ¤ـــــ!اء�و�خصــــائي"ن�الفنيـــــ"ن�dــــي�هـــــذا�ا�وضــــوع،�و�pـــــذا�

  :ةا�نطلق�نطلب��جابة�عن�أسئلة�تالي

مــــــا�نــــــوع�الهيكــــــل�التشــــــكيAي�للهيئــــــة�الIــــــ�Hســــــتقوم�بمــــــنح�شــــــهادات�الحــــــ
ل�للمنتجــــــات�  . أ

  ا�شروعة؟

ومن�هم�الذين�ُيعتد�بأقوالهم�dي�قضية�تلك�ا�نتجات؟�فهل�*�يوثق��pـذا�الخصـوص�  . ب

إ*�بمــــا�َيــــرُد�مــــن�ِقبــــل�ا�ســــلم"ن�ا�وثــــوق��pــــم�أو�يمكــــن�قبــــول�مــــا�يبلغــــه�غ"ــــ!�ا�ســــلم"ن�

  ا�وثوق"ن��pم؟

وإ1ــــى�أي�مــــدى�تعت¤ــــ!�ا�علومــــات�الحاصــــلة�بواســــطة�ا�اكينــــات�و2جهــــزة��ليــــة؟�وهـــــل�  . ج



 

 

يجـــب��ثـــل�هـــذه�الهيئـــات�أن�تãـــ�âلنفســـها�معامـــل�ومخت¤ـــ!ات�ذاتيـــة�أو�تقـــوم�بالتنســـيق�

  والتعاون�مع�ا�خت¤!ات�2خرى؟

نأمـــــل�إلقــــــاء�الضــــــوء�عAـــــى�هــــــذا�ا�وضــــــوع�بكـــــل�بســــــط�وإيضــــــاح�وخاصـــــة�dــــــي�منظــــــور�2وضــــــاع�

  .راهنةال

*  *  *  



 

 

  

  التE;ع�بأعضاء�!نسان�وأجزائه
  

لقـــد�ُع£ـــ�H�ســــ
م�بضـــمان�حيـــاة��نســــان�عنايـــة�خاصــــة�حIـــ��لقـــد�أبــــاح�أكـــل�2شــــياء�

ا�حرمة�Óنقاذ�حياته�إن�اضطر�لذلك،�ومن�وسائل�الحفاظ�عAى�حياة��نسان�العـ
ج،�وقـد�

  : رغب�الن�HºصAى�هللا�عليه�وسلم�ا�داواة�ومعالجة�ا�رض�فقال

"�
ً
�الهـرمتداووا�يا�عباد�هللا،�فإن�هللا�لم�يضع�داءا

ً
�واحـدا

ً
،�إ*�داءا

ً
" إ*�وضع�له�شـفاءا

  .،�وقد�داوى�الن�HºصAى�هللا�عليه�وسلم�نفسه)أخرجه�أحمد�والبخاري�وصححه�ال�!مذي(

سـتخرج�مـن�
ُ
كان�2طباء�يداوون�ا�رÆ|��بالنباتات�والجمادات،�وكانت�بعض�2دويـة�ت

اتات�ف�HÝكث"ـ!ة�متنوعـة�معادن�2رض�كالجص�والحديد�والذهب�والفضة�وما�إل�pا،�وأما�النب

�dي�مجال�علوم�الطـب�*�تـزال�
ً

�هائ

ً
تستخدم�إ1ى��ن�كأدوية،�ففي�عصرنا�الذي�شهد�تطورا

تصـــنع�كث"ـــ!�مـــن�2دويـــة�بالنباتـــات،�ولكـــن�بجانـــب�ذلـــك�نجـــد�أن�ظـــاهرة�عـــ
ج�ا�رÆـــ|��بـــأجزاء�

�يــــذكر�القـــــرآن�الكــــريم�أن�العســـــ
ً

ـــة�قديمــــة�منـــــذ�عهــــد�طويـــــل،�فمـــــث ل�فيـــــه�الحيوانــــات�ا�ختلفــ

ــا�تــــذكر�كتــــب�الفقهــــاء�عــــ
ج�ا�رÆــــ|��بحليــــب�بعــــض�الحيوانــــات�بــــل�بــــدما�pا� شــــفاء�للنــــاس�كمــ

،�كما�يأتي�dي�حديث�يصرح�باستخدام�بول�الناقة�كع
ج�للمرض،�«جل�هـذا�أجـاز�ذلـك�
ً
أيضا

  .بعض�الفقهاء

قبل�أن�تتقدم�العلوم�لم�يكن�هناك�إ*�صورة�أو�صورتان�*ستخدام�أجزاء��نسان�

 Ëج�ل
مراض،�تذكر�كتب�الفقه�جواز�صب�ل¤ن�ا�رأة�dي�2ذن�ا�صابة�بـالوجع�كعـ
ج�لهـا،�كع

لكــــــن�*�تــــــذكر�اســــــتعمال�أجــــــزاء�أو�أعضــــــاء��نســــــان�للعــــــ
ج،�ومــــــن�أشــــــكال�اســــــتخدام�أجــــــزاء�

�نسان�السماح�بنقل�دم�إنسان�إ1ى�جسم�إنسان�آخر�ولكن�هل�يجوز�ترقيع�عضـو�شـخص�

د�تناولــــــه�مجمــــــع�الفقــــــه��ســــــ
مي�بالهنــــــد�بالبحــــــث�dــــــي�شــــــخص�آخــــــر�أم�*؟�هــــــذا�ا�وضــــــوع�قــــــ

كــل�مــن��–ســوى�مخالفــة�واحــد�مــن�كبــار�العلمــاء�لهــذه�العمليــة��–والنقــاش،�وقــد�أجــاز�ذلــك�

  .شارك�الندوة،�وحذت�ا�جامع�الفقهية�2خرى�حذوها�وبنت�قرارا§pا�عAى�هذا�2ساس

جســده�لشــخص�هــل�يجــوز�للمــرأ�أن�يت¤ــ!ع�بجــزء�أو�عضــو�مــن�: و�ن�ينشــأ�هنــا�ســؤال

معــ"ن�أو�مضــطر�Óنقــاذ�حياتــه�أو�للحصــول�عAــى�ا�صــلحة�الجســدية�الراجحــة؟�هــذه�القضــية�



 

 

داعيـة�إ1ـى�مســاعدة�إنسـانية،�تحـث�الشـريعة��ســ
مية��–dــي�جانـب��–تتطلـب�التفك"ـ!،�«�pـا�

عل�pا�وترغ¾pا،�ولكن�من�ناحية�أخرى�يبدو�dي�الظاهر�أن�إجـراء�هـذه�العمليـة�تعـرض��نسـان�

Óهانتــــه،�مــــع�أن�كيــــان��نســــان�كلــــه�مكــــرم�*��–قــــول�منــــه�جــــزء�أو�عضــــو�مــــن�أعضــــائه�ا�ن�–

  .يجوز�ام�pانه

�إ1ى�هات"ن�الناحيت"ن�نطرح�أسئلة�آتية
ً
  :نظرا

 هل�يجوز�للمسلم�أن�يت¤!ع�بدمه�للمسلم�أو�لغ"!�ا�سلم�ا�ضطر؟ .١

من�الـدم،�«ن��dي�حالة�حدوث�الكوارث�الفظيعة�أو�الفطرية�يحتاج�ا�صابون�إ1ى�كمية�كب"!ة .٢

2طبـــاء�يحـــاولون�إنقـــاذ�حيـــاة�مصـــاب"ن�كث"ـــ!ين،�ولكـــن�مـــع�هـــذا�ربمـــا�يحـــدث�أنـــه�*�تتـــوفر�عAـــى�

الفـور�للمـريض�فئــة�الـدم�ا�طلوبـة،�فــتم�إنشـاء�بنـوك�الــدم�لهـذا�الغـرض،�حيــث�يت¤ـ!ع�النــاس�

،�إ*�أن�هــــذه�
ً
بــــدما�pم،�وهــــذه�البنــــوك�*�تأخــــذ�تعويضــــات�ماليــــة�عــــن�الــــدم�بــــل�تــــوفره�مجانــــا

�عنـه،�كـي�ينتفـع�بـه��خـرون�مـن�ال
ً
�بالـدم�عوضـا

ً
بنوك�ترغب�dي�أن�يت¤!ع�أقرباء�ا�صاب�أيضـا

 ا�رÆ|�،�فهل�يجوز�للمسلم�أن�يت¤!ع�بدمه�dي�مثل�هذه�البنوك؟

تقيم�منظمات��غاثة�مخيمات�للت¤!ع�بالدم�من�ح"ن�Ñخر،�كي�تأخذ�ت¤!عات�الدم�للطوارئ،� .٣

إســـ
مية�عديـــدة�ن�ا�
حـــظ�dــي�عصـــرنا�أن�منظمــات�وتــودع�تلـــك�الت¤!عــات�dـــي�بنــوك�الـــدم،�ومــ

،�وبا«خص�بمناسبة�ا�ولد�النبوي�صAى�هللا�عليـه�وسـلم�§pـتم�
ً
تقيم�مخيمات�الت¤!ع�بالدم�أيضا

،�وخاصـة�dـي�قلـوب�
ً
�إيجابيـا

ً
بإقام�pا�dي�مدن�كب"!ة،�وهذا�العمل�ي�!ك�dي�قلـوب�السـكان�انطباعـا

ا�ســـــلم"ن�*�تمتـــــد�لتأخـــــذ�فحســـــب�بـــــل�تعطـــــى��غ"ـــــ!�ا�ســـــلم"ن�الـــــذين�بـــــدأوا�يعتقـــــدون�أن�أيـــــدي

،�فهل�يجوز�للمسلم"ن�إقامة�بنوك�الدم�بشكل�تطوåي
ً
 ؟وتدفع�أيضا

بخصـــوص�الت¤ـــ!ع�بالـــدم�هنـــاك�أمـــر�يـــدعو�للدراســـة�والبحـــث�وهـــو�أنـــه�لـــو�اضـــطر�مـــريض�للـــدم� .٤

�ولكن�فئة�دمه�تماثل�فئة�يندر�وجودها،�ولكن�وجدت�تلك�الفئة�بعـد�طـول�
ً
�شديدا

ً
اضطرارا

ي�دم�شـــخص،�فمـــاذا�يعت¤ـــ!�إعطـــاءه�دمـــه�لـــذلك�ا�ـــريض�ا�ضـــطر،�هـــل�يجـــب�عليـــه�أم�عنـــاء�dـــ

 يستحب�أم�يجوز�فحسب؟

مـــن�أعضـــاء�جســـم��نســـان�2ساســـية�القلـــب�الـــذي�لـــه�دور�هـــام�dـــي�هضـــم�الغـــذاء،�وحمايتـــه� .٥

�–مــن�الســموم�ا�تســربة�إ1ــى�الجســم�عــن�طريــق�الغــذاء�بــدون�وåــي�مــن��نســان،�كــان�2طبــاء�



 

 

،�ولكـــــن�تطـــــور�علـــــوم�الطـــــب��–ا�تـــــأخرة�حIـــــ��dـــــي�العصـــــور�
ً

يعت¤ـــــ!ون�ترقيـــــع�القلـــــب�مســـــتحي

�عمليـات�الجراحـة�القلبيـة�
ً
،�وقـد�شـهدت�الهنـد�أيضـا

ً
�ممكنـا

ً
ا�عاصرة�جعل�هـذه�العمليـة�أمـرا

ناجحـــة،�وإن�نقــــل�قلــــب�إنســــان�æــــّي�إ1ــــى�إنســـان�آخــــر�أمــــر�مســــتحيل،�«ن��نســــان�*�يســــتطيع�

وا�قلـب�إنسـان�ميـت�إ1ـى�إنسـان�æـي،�«ن�ا�ـوت�يقـع�أو*�الحياة�بدونه،�ولكن�بإمكا�pم�أن�ينقل

dــي�الــدماغ،�وتبقــى�بقيــة�أعضــاءه�وخ
يــاه�مــن�الجســد�حيــة�لعــدة�ســاعات،�فلــو�تــم�اســتخراج�

بعــــض�2عضــــاء�فــــور�وفاتــــه�ينفــــع�ذلــــك�العضــــو�ا�ســــتخرج�لشــــخص�آخــــر،�فهــــل�يجــــوز�الت¤ــــ!ع�

اظ�بـــــذلك�العضـــــو�كـــــي�بالعضـــــو��ـــــريض�معـــــ"ن�Óنقـــــاذ�حياتـــــه�أو��ؤسســـــة�طبيـــــة��pـــــدف�+حتفـــــ

 تستفيد�ا�ؤسسة�منه�dي�ع
ج�مريض�آخر؟

البصـر�نعمــة�عظيمـة�مــن�نعـم�هللا�تعــا1ى،�«جــل�ذلـك�ذكــر�القـرآن�الكــريم�قـوة��بصــار�كفضــل� .٦

مــن�الــرحمن�ومنتــه�عAــى�2حيــاء،�وهنــاك�بعــض�أشــكال�العمــ�Hلــم�يتوصــل�العلــم�الحــديث�إ1ــى�

pــا�عــ
ج�العمــ�،�كــأن�يــتم�زرع�قرنيــة�ع
جـه�حIــ���ن،�ومــع�ذلــك�هنــاك�بعــض�الصــور�يمكــن��

ع"ن�إنسان�dي�قوس�ع"ن�ذلك�الكفيف،�وهكذا�يتمكن�الكفيف�من��بصار،�وكذلك�يمكن�

الحصـول�عAــى�قرنيــة�عـ"ن�مــن�إنســان�æـي�كمــا�يمكــن�الحصـول�عل�pــا�مــن�ميـت�خــ
ل�ســاعات�

 :والسؤال. من�وفاته

�بأنـــه�ت  . أ
ً
كفـــي�لـــه�عـــ"ن�واحـــدة�ســـليمة�لـــو�ت¤ـــ!ع�شـــخص�æـــي�بقرنيـــة�عينـــه�لرجـــل�كفيـــف،�معتقـــدا

 لµبصار�وأنه�لو�ت¤!ع��pا�«خيه�يمكن�لذلك�2خ�الكفيف�أن�ُيبصر،�فهل�يجوز�ذلك؟

عطــــى�تلــــك�. ب
ُ
هــــل�يجــــوز�الحصــــول�عAــــى�قرنيــــة�عــــ"ن�شــــخص�æــــي�بشــــرط�نزعهــــا�بعــــد�وفاتــــه�كــــي�ت

 القرنية�لغ"!ه�من�ا�كفوف"ن؟

ســـــط�pا�الت¤ــــ!ع�بـــــالع"ن�بشـــــكل�ي
حــــظ�أنـــــه�تــــم�إنشـــــاء�بنــــوك�العـــــ"ن�dـــــي�هــــذا�العصـــــر،�يمكــــن�بوا. ج

تطــــوåي،�فتفيــــد�تلــــك�العــــ"ن�ا�حتــــاج�إل�pــــا�dــــي�ا�ســــتقبل،�فهــــل�يجــــوز�أن�ُيعطــــى�لهــــذه�البنــــوك�

 عيوُن�2حياء�أو�ا�وتى؟

لـو�جـاز�الحصـول�عAـى�قلـب�أو�عـ"ن�: يتطلب�السـؤال�الخـامس�والسـادس�إيضـاح�أمـر�آخـر�وهـو .٧

ا؟�أي�هـــل�يكفـــي�إيصـــاء�ا�يـــت�أو�ميـــت�فمـــن�يـــأذن�لـــذلك�ا�يـــت�أو�ورثتـــه�بعـــد�موتـــه�أو�ك
همـــ

 يكفي�إذن�ورثة�ا�يت�أو�ُيش�!ط�فيه�موافقة�الورثة�بجانب�إيصاء�ا�يت؟



 

 

�مـن�2غذيـة�وال¤!وتينـات�الكافيـة�لنمـوه� .٨
ً
لقد�أودع�هللا�سبحانه�dي�ثدي�كل�أم�لوليدها�أنواعـا

�إ1ـــى�إرضـــاع�2مهـــات�«و*دهـــن،�وقـــد�أج
ً
مـــع�كافـــة�بشـــكل�كامـــل،�قـــد�أشـــار�القـــرآن�الكـــريم�أيضـــا

العلماء��خصائي"ن�dي�الطب�أن�لـ¤ن�2م�هـو�أفضـل�وأقـوى�غـذاء�للطفـل،�إ*�أن�تصـاب�2م�

�بصـــحته،�ولكـــن�اعتـــاد�النـــاس�منـــذ�عهـــد�قـــديم�أن�النســـاء�كانـــت�
ً
بمـــرض�يصـــ"!�بـــه�لبpqـــا�ضـــارا

�مقابــل�إرضــاعهن�وdــي�هــذه�الخلفيــة�جعلــت�
ً
ترضــع�أطفــال�غ"ــ!هن�مــن�النســاء،�ويأخــذن�أجــرا

 
�من�أسباب�الحرمـة�ا�ؤبـدة،�وdـي�العصـر�الـراهن�وبـا«خص�الشريعة��س
ً
مية�الرضاعة�سببا

dــي�ا�جتمعــات�الغربيــة�عنــد�مــا�أقبلــت�نســاءها�عAــى�اكتســاب�ا�عيشــة�والجــرى�وراء�الحصــول�

عAـــى�2مـــوال،�وجـــدت�نزعـــة��عـــراض�عـــن�إرضـــاع�النســـاء�«طفـــالهن،�ممـــا�نـــتج�عـــن�ذلـــك�أنـــه�

لدول�الغربية�تدفع�للنساء�تعويضات�مالية�مقابـل�إعطـاء�أقيمت�بنوك�ل¤ن�2م�dي�كث"!�من�ا

�عAــى�ذلــك،�فكأ�pــا�
ً
الحليــب،�ثــم�تــوفر�هــذه�البنــوك�لËطفــال�ا�حتــاج"ن�هــذا�اللــ¤ن�وتأخــذ�أجــرا

�dــــــي�مســــــتوى�حيــــــاة�
ً
�ملموســــــا

ً
�تشــــــهد�تطــــــورا

ً
نــــــوع�مــــــن�أنــــــواع�تجــــــارة�حليــــــب�2م،�والهنــــــد�أيضــــــا

،�ممــا�أدى�إ1ـى�احتمــال�إقامــة�أفرادهـا،�فُتقبــل�النســاء�عAـى�+شــتغال�بالوظــائف�
ً
�شــديدا

ً
إقبـا*

،�فما�حكـم�الحصـول�عAـى�لـ¤ن�امـرأة�بواسـطة�هـذا�
ً
بنوك�ل¤ن�2م�dي�هذه�القارة�الهندية�أيضا

�أو�بــــــدفع�عــــــوض�مــــــا1ي�ثــــــم�بيــــــع�هــــــذا�اللــــــ¤ن�للطفــــــل�ا�ضــــــطر؟�وإن�جــــــازت�هــــــذه�
ً
البنــــــك�مجانــــــا

 عة؟الصورة�فما�الذي�ي�!تب�عAى�ذلك�من�أحكام�بخصوص�الحرمة�بالرضا

بأنه�ليس��–dي�دول�كث"!ة��–لقد�اع�!فت�الحضارة�الغربية�إما�بشكل�عمAي�أو�بشكل�قانوني� .٩

مـــــن�الضـــــروري�الحفـــــاظ�عAـــــى�الهويـــــة�النســـــبية،�ويكفـــــي�+نتســـــاب�إ1ـــــى�2م،�وdـــــي�جانـــــب�آخـــــر�

تتف{|��ظاهرة�تأخ"!�الزواج�عAى�السن�ا�طلوبة�dي�الرجال�والنساء�عAى�السواء،�ولها�أسباب�

�مـن�مختلــف�القيـود�ا�عيشــية�ودواåـي�متن
ً
وعـة�مثــل�الحصـول�عAــى�شـهادة�التعلــيم�العـا1ي�حــرا

�dــي�لـــذات�الغرائـــز�الجنســـية،�
ً
و+جتماعيــة،�وتوظيـــف�ا�ـــرأة،�و+ســتمتاع�بالحيـــاة�الحـــرة�غارقـــا

و+ل�ـــ�ام�بقـــانون�الطـــ
ق�الـــذي�يـــؤدي�إ1ـــى�إلقـــاء�مســـؤوليات�وواجبـــات�كث"ـــ!ة�عAـــى�الرجـــل�ومـــا�

لـــك�يجـــر�بـــدوره�إ1ـــى�خســـائر�أخـــرى�وGـــي�تصـــاعد�ظـــاهرة�العقـــم�وغيـــاب�إل�pـــا�مـــن�أمـــور،�وكـــل�ذ

القــــدرة�عAــــى��نجــــاب�وحرمــــان�الــــزوج"ن�مــــن�2طفــــال،�«جــــل�ذلــــك�تــــم�إقامــــة�بنــــوك�ا�£ــــd�Hــــي�

العصـــــر�الـــــراهن،�كـــــي�تـــــوفر�هـــــذه�البنـــــوك�الجرثومـــــة�ا�نويـــــة��ـــــن�يفقـــــد�dـــــي�منيـــــه�القـــــدرة�عAـــــى�



 

 

ات�الفاعلـــــة،�وكــــــذلك�تــــــوفر�للمــــــرأة��نجـــــاب،�وهكــــــذا�يمكــــــن�للرجـــــل�الحصــــــول�عAــــــى�الجرثومــــــ

بويضـــات�قــــادرة�عAــــى��نجــــاب،�ومثــــل�هــــذه�البنـــوك�تنتشــــر��ن�dــــي�الــــدول�الشــــرقية�والغربيــــة�

�إقامـة�مثـل�هـذه�البنـوك،�والسـؤال
ً
هـل�يجـوز�إقامـة�: بشكل�سريع،�كما�ي
حظ�dي�الهند�أيضا

فــــــع�ا�ــــــرأة�هــــــذه�البنــــــوك؟�وكــــــذلك�هــــــل�يجــــــوز�دفــــــع�الرجــــــل�مــــــواده�ا�نويــــــة�لهــــــذه�البنــــــوك�أو�د

 بويضا§pا�لها�أو�بيعها�أو�الت¤!ع��pا�وإهداءها�بدون�مقابل؟

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

  � ��س
مي �الفقه �مجمع �بدارالعلوم�) الهند(نظم �والعشرين �الرابعة �الفقهية ندوته

ھ ١٤٣٦جمادى�2و1ى�١١- ٩: dي�الف�!ة�ما�ب"ن) الهند(�س
مية،�أوج"!ة،�بمديرية�كولم،�ك"!+

�HIا�+فتتاحية�ثم�الختامية�سماحة�الشيخ�٢٠١٥مارس��٣- ١يوافقها�الpم،�وقد�رأس�جلس�

�ملحوظ�من� �عدد �حضر�جلسات�الندوة �الندوي�حفظه�هللا، H£الحس� �الرابع السيد�محمد

�وك"!+،� �وآسام، �كشم"!، �ف�pا �بما �الهند �و*يات �كافة �من �و�فتاء �الفقه �ورجال العلماء،

عاهد�وا�راكز�العلمية،�كما�شارك�dي�هذه�الندوة�من�خارج�الهند�وا�مثلون�من�الجامعات�وا�

�السعودية،� �العربية �ا�ملكة �من �الشرعية �العلوم �dي �وا�تخصصون �والباحثون، العلماء،

�هذه� �ونوقشت�dي �من�البلدان، �موريشس�وغ"!ها �وجمهورية �الجنوبية، �وأفريقيا وبريطانيا،

،�وGي�عAى�النحو�التا1يالندوة�ال�HIاستغرقت�ث
ثة�أيام�مواضيع�م
ً
  :همة�جدا

 .القضايا�ا1تعلقة�بكتابة�ونشر�ترجمة�ا1صحف�ونصوصه �

 .تعليم�القرآن�الكريم�ع^ى�طريقة�برايل�للمكفوف>ن �

 .حقوق�'طفال�#ي�!س�م �

 .قواعد�الح�ل�والحرام�#ي�ا1نتجات�الغذائية �

 الشروط�وا1عاي>;�:جراء�شهادات�الح�ل �

 .وأجزائه�التE;ع�بأعضاء�!نسان �

�بإجراء� �تقوم HIال� �وبريطانيا �الجنوبية �أفريقيا �مؤسسات �أبرز �عن �ا�مثلون صرح

�قدم� �كما �ا�نتجات�الغذائية، شهادات�الح
ل�عن�طريق�pم�dي�تحديد�الح
ل�والحرام�dي

) بجامعة�همدرد،�دلFood Products )HÝا�سؤول�عن�البحث�والتحقيق�عن�ا�نتجات�الغذائية�

تفاصيل�هذا�ا�وضوع�dي�إطار�بيئة�الهند،�وعرض�ا�تخصصون�dي�الجراحة�بيانات�مفصلة�

عن�فن�زراعة�الكبد،�ووضح�ا�سؤول�عن�معهد�دي£�Hبارز�من�أفريقيا�الجنوبية�للمكفوف"ن�

تدارس��تفاصيل�فنية�لنظام�برايل،�وركز�2ضواء�عAى�منهج�تعليم�ا�كفوف"ن�وتربي�pم،�بعد

ما�قد�تم�تقديمه�من�البحوث�dي�الندوة�وبعد�البحث�والنقاش�حول�هذه�ا�واضيع�اتخذت�



 

 

�dي� �عن�الفروق�ا�وجودة
ً
�أن�ا�جمع�أصدر�بيانا �كما �قرارات�وتوصيات�مفصلة، بصددها

�dي� �ا�طبوعة �الهند�و�ب"ن�نسخها �ب
د �dي �ا�صاحف�ا�طبوعة �ب"ن�نسخ الع
مات�والرموز

�باÓضافة�إ1ى�إصدار��العالم�العربي، �التفاهم�عpqا، �يقوم�به�بعض�الناس�من�إساءة وعما

ب
غ�رسم�Hمن�قبل�ا�جمع�عن�ظاهرة�النظام�التعليمd�Hي�الهند،�ومحاو*ت�صبغه�بصبغة�

  :طائفية
 

 كتابة�ونشر�نص�القرآن�وترجمته
  

  :قررت�الندوة��pذا�الخصوص�ما�يAي

 
ً
�ككتاب�أخ"!   :أو* �الكريم �القرآن �أنزل �إ1ى��لقد ��نس�والجن �يضمن�هداية للهداية،

قيام�الساعة،�و�ا�أن�الناس�dي�مختلف�بقاع�العالم�ينطقون�لغات�منوعة�ينبöي�

�تعاليم� �Óب
غ �العالم �لغات �مختلف �dي ��pا �ا�وثوق �القرآن �تراجم نشر�وترويج

 .القرآن�إ1ى�عامة�الناس

 
ً
عن�النص�القرآني�dي�أي�لغة��*�يجوز�نشر�ترجمة�معاني�القرآن�الكريم�ا�جردة  :ثانيا

  .من�لغات�العالم،�ومن�ثم�*�يصح�شراؤه،�وتوزيعه،�وإهداؤه

 
ً
  .*�يجوز�كتابة�ا�صاحف،�وطباع�pا�إ*�dي�الرسم�العثماني  :ثالثا

 
ً
�كان�أو�امرأة�تعلم�القرآن�الكريم،�وتكوين�2هلية�  :رابعا

ً

�عAى�كل�مسلم�رج

ً
يجب�شرعا

هتمام�عAى�كل�مسلم��بتأهيل�نفسه�وأو*ده�ومن�لت
وته�بالنظر،�لذلك�يجب�+ 

  .يAي�عليه�لتعليم�القرآن،�وإ*�سوف�يسأل�عن�التقص"!�فيه�أمام�هللا

 
ً
2صل�dي�طباعة�القرآن�الكريم�أن�تكون�بالخط�العربي،�ولكن�يجوز�عند�الضرورة�  :خامسا

    : نشر�النص�القرآني�بغ"!�الخط�العربي�مع�مراعاة�شروط�آتية

 .يتغ"!�ترتيب�القرآن�الكريمأن�*�  - أ

 .أن�توجد�مراعاة�مخارج�الحروف�بأقø|��ما�يمكن  -  ب

وأن�توضع�ا�صطلحات�الشاملة�ا�ستوعبة�لكافة�مم"�ات�الرسم�العثماني� -ج

  . والعربي،�وتلحق�باللغة�ا�راد�طباعة�ا�صاحف�ف�pا



 

 

� 
ً
�وأقø|  :سادسا �و+هتمام، �العناية �غاية �يستحقون �وا�عاق"ن �ا�كفوف"ن �التعاطف�إن �

�
ً
�يعت¤!�اخ�!اعا �ا�كفوف"ن �لتعليم �برايل �نظام �واخ�!اع �مجتمعهم، �من وا�واساة

�ا�كفوف"ن� �بالنسبة�لهم،�فيتحتم�عAى�ا�سلم"ن�أن�يزودوا
ً

�هائ

ً
،�وتقدما

ً
عظيما

  .من�بيpqم�بتسهي
ت�وفرص�لتلقي�علوم�الشريعة�عن�طريق�هذه�اللغة�الرمزية

 
ً
¤!اء�من�ا�سلم"ن�dي�نظام�برايل�الرمزي�أن�يحاولوا�تكييف�تناشد�هذه�الندوة�الخ  :سابعا

�هذه� �لتتجاوب �يمكن، �بقدر�ما �العثماني �والرسم �العربي، �الخط �مع �الرموز هذه

  . الرموز�مع�الرسم�2صAي�للقرآن�عAى�وجه��مكان

 
ً
   :ثامنا

ً
�إ1ى�حاجة�ا�كفوف"ن�وتيس"!ا

ً
�يجوز�كتابة�وطباعة�القرآن�الكريم�بنظام�برايل�نظرا

�كان� ��ا �و�لكن �الخط، �حكم �وليس�dي �رمزية، �كلغة �رمز�برايل �«ن �وذلك عل�pم،

يستعمل�كرمز�للقرآن�dي�كتابة�ا�صحف�ف
�بّد�من�تعظيمه�واح�!امه�حينئذ،�فمن�

ال
زم�أن�يتعلم�ا�كفوفون�القرآن�ممن�له�إ�ام�تام�بت
وة�القرآن�عAى�أصح�وأصلح�

  .الطرق 

 
ً
  .القرآن�ال�HIتظهر�عAى�شاشة�الجوال�بدون�طهارة*�ينبöي�مّس�آيات�  :تاسعا

 
ً
إن�هيكل�الجوال�وأمثاله�من�2جهزة�+لك�!ونية�dي�حكم�غ
ف�متجاف�عنه،�  :عاشرا

ومن�ثم�فإذا�كانت�آيات�القرآن�ظاهرة�عAى�الشاشة�*يجب�الوضوء��جرد�حمل�

  .الجهاز

  :ملحوظة

� �البالنبوري �محمد �بن �جنيد HIا�ف� �)مومبائي(يرى ،�Hالقاسم� �شاهد �محمد HIوا�ف

�به،�ويرى�) بروتش(
ً
أنه�*تجوز�كتابة�القرآن�بغ"!�الخط�العربي�وإن�كان�نصه�العربي�ملحقا

�Hار(2ستاذ�محمد�ثوبان�أعظم�القاسمpإ1ى�عدم�جواز�ذلك�ويرى�أيضا�أنه�*�يجوز�نقل�) ب�

  .القرآن�الكريم�إ1ى�رموز�برايل�للمكفوف"ن

  

�القرآن�ا1طبوعة
ُ
َسخ
ُ
 #ي�شبه�القارة�الهندية�ن

  

إن�القرآن�الكريم�هو�آخر�الكتب�ا���لة�من�هللا�تعا1ى�وخاتمها،�وهو�الهداية�2خ"!ة�  



 

 

�هللا� �من �بحفظه pتم ُ́ � �ولم �هللا�بحفظه، �تكفل �وقد �الساعة، �تقوم �أن �إ1ى �كلها للبشرية

�HºصAى�عزوجل�بحفظة�القرآن�الكريم،�ومقرئيه�فحسب،�بل�إن�الطريقة�ال�HIأمAى��pا�الن

�صورة� �dي �محفوظة �مصونة �تزل �لم
ً
�أيضا �Gي �وفقها �واستكتبه �القرآن، �وسلم هللا�عليه

�من� الرسم�العثماني،�ومازالت�كتابة�القرآن�عAى�نفس�الطريقة�dي�2قطار�العربية�وغ"!ها

�وع
مات��عراب�لغرض�تسهيل� �الرموز �أضيف�من �ما �وأما �والغربية، �الشرقية البلدان

ف
�صلة�لها�بألفاظ�القرآن�وكتابة�نفس�النص،�والطريقة��–يpqا�فروق�وتوجد�ب�–ت
وته�

�الشخصية� �تصريحات �وفق �Gي �وباكستان �الهند �dي �القرآن �كتابة �عل�pا �استمرت HIال

� �الداني �أبو�عمرو �وهو�الشيخ �الفن، �لهذا �(-رحمه�هللا–الرئيسية �زالت�)ھ ٤٤٤توdي �وما ،

pم،�ورجال��فتاء�ومهرة�الفن�dي�شبه�القارة�طباعته�ونشره�بتوثيق�من�العلماء�ا�وثوق��

الهندية،�فالتغي"!�فيه�وكتابته�وفق�الرموز�والع
مات�الرائجة�dي�مصاحف�ب
د�العرب�عمل�

�فمن� �و+نشقاق�ب"ن�2مة، �الفرقة �إ1ى H|«ويمكن�أن�يف� �وراءه، �و*�نفع �تحته، *�طائل

�يقوم �بأن �2مة �عل�pا �سارت HIال� �الطريقة �إبقاء �ا�صاحف��الواجب �طبع الناس�بخدمة

�اجتناب�كل� �وينبöي �عندهم، �والع
مات�الشائعة �الرموز �وفق �مناطق�مختلفة �dي ونشرها

  . عمل�يؤدي�إ1ى�الفتنة�و+ضطراب

*  *  *  

  حقوق�'طفال�#ي�!س�م�
  

 :توج�pات�رئيسية�عن�حق�حضانة�2طفال�كما�Gي .١

،�وGي�وظيفة�2م�با«ساس،�  - أ
ً
عل�pا�أن�تقوم��pا،�وإذا�كانت�2م�الحضانة�واجبة�شرعا

�الطفل� �حضانة �عل�pا �فتجب �واحدة �امرأة �الحضانة �واستحقت �موجودة، ليست

�عAى�الكفاية
ً
�عAى�الع"ن،�وأما�إذا�كانت�غ"!�واحدة�فتجب�وجوبا

ً
 .وجوبا

   -  ب
ً
 .ينبöي�dي�الحضانة�مراعاة�الطفل�والحاضن�جميعا

�  - ج �الحا*ت�العادية، �dي �الحضانة �عAى �أحد�*�تج¤!�2م �لم�يكن�سواها ولكن�عندما

 .ويخاف�عAى�ضياع�الولد�أج¤!ت�عل�pا�عندئٍذ 



 

 

�عAى�القيام�بحوائجه�2ساسية�مثل�  - د
ً
يبقى�الصd�Hºي�حضانة�2م�إ1ى�أن�يكون�قادرا

2كل�والشرب�و+ستنجاء�بنفسه،�وقد�تم�تقدير�سن�القدرة�dي�الذكور�سبع�سن"ن،�

  .وdي��ناث�إ1ى�البلوغ�أو�ما�يقرب�منه

�كان� -ھ �وإذا �الحضانة، �عAى
ً
�وقادرا

ً
�وأمينا ،

ً
�وبالغا ،

ً

�عاق �يكون �أن �للحاضن يجب

 .الحاضن�امرأة�فيلزم�أن�*�يكون�زوجها�غ"!�محرم�للطفل�ا�حضون 

�ناحية�  - و �من �الولد �عAى �الضرر �ف�pا �يخ{|� HIال� �الحا*ت �dي �الحضانة �حق يسقط

 .تعليمية،�أو�تربوية،�أو�بدنية،�أو�نفسية

أبوي�البن"ن�والبنات�وعAى�أوليا�pم�أن�يزودوهم�بالتعليم�قدر�ما�يجب�عAى�  - أ

�بالتعليم� �تزويدهم �عل�pم �يجب �كما �الدينية، �واجبا§pم �«داء �به يتأهلون

 .الحديث�حسب�الضرورة�مع�مراعاة�تقييدات�الشريعة

�مستوى�خاص،�  -  ب �البن"ن�والبنات�إ1ى �عAى
ً
�التعليم�محّتما لو�جعلت�الحكومة

�ولم�يكن�فيه�H|üء�يضاد�ولم�يكن�ذلك�التعل �«صول�الشريعة،
ً
يم�معارضا

�يمان�وا�عايـ"!�الخلقية�وليست�فيه�بواعث�الغواية�و+نحراف،�ف
�بد�من�

 .+ل��ام�به�للمسلم"ن

�dي�  -  ج �ف
�سعة �والبنات، �الجنس�للبن"ن �بعض�2وساط�تعليم �قبل ُيطالب�من

اسده�*�يأتي�عليه�العد��س
م�لهذا�النوع�من�التعليم�للنشء�الحديث،�«ن�مف

 .والحصر،�إنما�ينبöي�تزويدهم�بالتعليم�الخلقي�dي�هذه�السن�ا�بكرة

من�تعاليم��س
م�وتوج�pات�الشريعة�عن�النكاح�أن�*يؤخر�dي�زواج�البن"ن�والبنات� .٢

�والروحية،� �البدنية، �2ضرار �يسبب �ذلك �«ن ،
ً
�زائدا

ً
�تأخ"!ا �البلوغ �سن بعد

�الن �وأما �فهو�و+جتماعية، �من�أجل�بعض�ا�صالح �سن�مبكرة �dي �البلوغ كاح�قبل

  .جائز،�ولكن�النكاح�بعد�البلوغ�هو�2فضل�وا�ختار

�س
م�*�ينظر�إ1ى�عمالة�2طفال�بنظر�+ستحسان،�ويرى�أ�pم�يستحقون�الشفقة� .٣

�حسب� �شكل �أجود �عAى �وتربي�pم �بتعليمهم �العناية �ينبöي �ثم �ومن والرفق،

 .ر�لهم�فرص�*ئقة�للنشوء�الجسدي،�والعقAي+ستطاعة،�وأن�توف



 

 

يسوغ�لËبوين�و2ولياء�أن�يستعملوا�2طفال�dي�أعمال�تطاق،�وتعيpqم�dي�ال�!بية،�وتعلم� .٤

 .آداب�الحياة،�وكذلك�*�بأس�بأن�يوظفوهم�dي�أعمال�مهنية�تفيدهم�dي�مستقبلهم

اقتصادي،�وأن�من�مسؤوليات�الحكومة�أن�تتكفل�باÑباء�الذين�يعانون�من�تدهور� .٥

 .تصدر�لهم�ا�نح

من�الحقائق�أنه�إذا�روعيت�أصول�وقواعد�تربوية�وتعليمية�لµس
م�لم�تصدر�أي� .٦

 
ً
�فإذا�. جريمة�من�2طفال�أبدا �للجرائم، �العقوبات�الشرعية ويش�!ط�البلوغ�Óجراء

�
�ف �أو�الزنا �أوالقتل، �كالسرقة، � �جريمة �بعُد �يحتلم �لم �الذي �الطفل صدرت�من

 .ه�الحدود�و*�القصاص،��وإنما�يؤدبتجرى�علي

�2طفال� .٧ �*�يعاقبوا �أن �يلزمهم �ولكن �التأديب، �وا�علم"ن�حق �لËبوين�و2ولياء إن

�للضوابط�الشرعية�dي�العقاب
ً
�للغاية،�وأن�تكون�وفقا

ً
�مضرا

ً
�مؤ�ا

ً
 .عقابا

�تجوز� .٨ *� �كما �بقسوة �معامل�pم �تجوز *� �ولكن �2طفال، �سجون �dي �حبسهم يجوز

pم�البدنية،�وأن�*�معاقب�p§ي�أن�تكون�العقوبة�مناسبة�لقدراöم�أشد�العقاب،�بل�ينب

 .يستخدموا�dي�أعمال�مضنية،�كما�ينبöي�+هتمام�بتعليمهم�وتربي�pم�dي�السجون 

تقع�مسؤولية�حضانة�2طفال�ا�عوزين�وتربي�pم�وتعليمهم�وتعهدهم�عAى�أقربا�pم�� .٩

�ا�جتمع �ثم�عAى �الحكومة، �ثم�عAى ،
ً
�وينبöي��أو* �ا�سلم"ن، �عامة وبتعبيـر�آخر�عAى

 .لكل�طائفة�من�هؤ*ء�أن�تستشعر�مسؤوليا§pا

�وعAى� .١٠ �الغ"!، �إ1ى �تفويضهم �بعد �البـتة �2طفال �مع �الع
قات �تقطع �أن *�يناسب

 .الحكومة�وا�جتمع�أن�يؤديا�دورهما��pذا�الصدد

١١.  
ً

�أو�عق

ً
،�سواء�كانوا�dي�ا���ل�عAى�2بوين�و2ولياء�مراقبة�2طفال�ا�عوق"ن�جسدا

أو�dي�ا�ستشفى�dي�أحوال�طارئة،�وينبöي�معالجة�مثل�هؤ*ء�2طفال�قدر�الوسع�مع�

  .الص¤!�و+ستقامة،�ويرÌى�من�هللا�2جر�والثواب

*  *  *  

  قواعد�الح�ل�والحرام�#ي�ا1نتجات�الغذائية
  

�ومما� .� ��نسانية، �الحياة �وصيانة �الصحة �حفظ ��pا �معقود �الغذائية �ا�نتجات إن



 

 

�*� �ربما �وتوف"!ها �ا�نتجات�الغذائية �اتخاذ �عAى �الشركات�والعامل"ن �أن يؤسف�له

�ا�واد� �بعض �خلط �يتم �أنه �كما �الصحة، �لحفظ �مpqا �*بد HIا�عاي"!�ال� يراعون

�2خ �2شياء �وdي �ف�pا، �2صلية �الغش�بمحتويا§pا �من �نوع �وهذا �ا�ستعملة، رى

�أسس� �مراعاة �إ1ى �وا�وظف"ن �الرجال �هؤ*ء �بأمثال �الندوة �هذه �ف�pيب وال��وير،

�هذا� �dي �الحكومة �وضع�pا HIال� �والقوان"ن �الضوابط �اح�!ام �مع �الصحية، الرعاية

�الشأن�مع� الصدد،�وكذلك�الحكومة�مسؤولة�عن�وضع�وتنفيذ�قوان"ن�فعالة��pذا

 .العامةمراعاة�مصالح�

�أن�تتخذ�تداب"!�للزيادة�dي�كمية�ا�حاصيل�الزراعية،�بل�هو�جائز .�
ً
. ليس�ممنوع�شرعا

�
ً
�بالغا

ً
�استعملت�لذلك�2سمدة�و2دوية�ال�HIتضر�الصحة��نسانية�ضررا �إذا أما

�dي�الزيادة،�فذلك�ما�*يسمح�به�الشرع
ً
 .طمعا

�للصحة .� �ا�ضرة �الكيمياوية �*�يسمح�باستعمال�ا�واد �تنضج��كما HIوال� �نسانية،

 .الثمار�قبل�أوا�pا،�وتجعلها�أنيقة،�وتوسع�ضخام�pا�عAى�طريقة�غ"!�طبيعية

يجوز�اختيار�بعض�التداب"!�ا�صطنعة�للزيادة�dي�قدر�الحليب�الحاصل�من�الحيوان،� .�

�
أما�إذا�كان�ذلك�يؤذي�الحيوان�أو�يجعل�الحليب�الحاصل�منه�يضر�باÓنسان،�ف

 .يجوز 

�من�غ"!�ضرورة،�و*�يجوز� .�
ً
كذلك�تغذية�الحيوانات�ا�أكول�لحمها�بأشياء�نجسة�عمدا

 .ولكن�إذا�غذاها�أحد��pا�ف
�تتحقق�الكراهة�dي�لحومها�ح��Iيبدو�من�بد�pا�أثر�للنجاسة

 .و*�يجوز�استخدام�ا�واد�ا�ضرة�للصحة�dي�ا�نتجات�الغذائية .�

*  *  *  

  الشروط�وا1عاي>;�:جراء�شهادة�الح�ل
  

تتوافر�dي�الشريعة�أحكام�واضحة�بشأن�الح
ل�والحرام،�يجب�العمل��pا�عAى�كل� - ١

�يؤدي�ذلك�dي� �وإنما �ذنب�عظيم�فحسب، �ليست�مجرد ��pا �وقلة�+عتناء مسلم،



 

 

بعض�2حيان�إ1ى�حبوط�الحسنات�2خرى،�كما�وردت�2حاديث�dي�ذلك،�ومن�ثم�

�ا�وضوع�وأن�يكونو  �لهذا �يتحتم�*بد�للمسلم"ن�أن�يحتاطوا �منه�عAى�حذر،�كما ا

عAى�الهيئات�ا�سلمة�ال�HIتقوم�بإصدار�شهادات�الح
ل�أن�تؤدي�مسؤولي�pا�بكل�

 .تثبت،�ووåي�تام

يجوز�استعمال�ا�نتجات�الغذائية�اللحمية،�ولكن�بشرط�التأكد�من�حل�الحيوان،� -٢

 .وذبحه�عAى�الطريقة�الشرعية

�ا�حرم -٣ �ا�واد �ف�pا �تستعمل HIا�نتجات�ال� �الح
ل�أما �بإصدار�شهادة �ف
�يسمح ة،

�أو�كان�من��خصائي"ن� �الشرع�ف�pا، �بأحكام �وإ�ام �إ*��ن�كان�له�معرفة بصددها

ا�ل��م"ن�وا�تدين"ن�ا�وثوق��pم�من�ا�سلم"ن،�و*�ع¤!ة�dي�ذلك�بخ¤!�غ"!�ا�سلم،�أو�

 .من�لم�يطلع�عAى�2حكام�الشرعية�dي�ذلك

شاء�ا�خت¤!ات�للتحّقق�من�صّحة�ا�نتجات�الغذائية،�ينبöي�للمسلم"ن�أن�يقوموا�بإن -٤

ولكن�يمكن�عند�عدمها�+عتبار�بتقرير�إحدى�ا�خت¤!ات�ا�وثوق��pا�ال�HIتعمل�تحت�

�العملية� �يمكن�أن�تكون�هذه �أنه�*بد�من�السÛي�بقدر�ما �مع إدارة�غ"!�ا�سلم"ن،

 .تحت�إشراف�أحد�ا�سلم"ن�ا�وثوق��pم

٥- 
ل�من�أدق�وأخطر�ا�سؤليات،�*تقدر�هيئة�عAى�القيام�به�إ*�إن�إصدار�شهادة�الح

�أحكام� �dي �يتفقهون �الذين ��فتاء �وأصحاب �ا�خلص"ن، �العلماء �من �تكونت إذا

�الح
ل� �شهادة �وأن�*�يصدروا الشرع،�و�خصائي"ن�ا�سلم"ن�الذين�يخافون�هللا،

 .  إ*�بعد�التأكد�والتثبت،�ومتابعة��شراف�عAى�الذبح�بأنفسهم

*  *  *  

  التE;ع�بأعضاء�!نسان�وأجزائه
  

�قدمت�حول�   HIال� �والبحوث �الكتابات �جميع �إ1ى �+ستماع �بعد �الندوة تشعر�هذه

واستعراضها�أن�هذا�ا�وضوع�يرتبط�من�ناحية�" الت¤!ع�بأعضاء��نسان�وأجزائه"موضوع�

�تز  �ولم �مستجدة، �طبية �باكتشافات �يرتبط �أخرى �ناحية �ومن �شرعية، �هذه�بأحكام ل



 

 

�،
ً
�أيضا �الشرع �أحكام �ترافقها �أن �ف
�بد �يوم، �بعد

ً
�يوما �+زدياد �dي +كتشافات�مستمرة

�من�هذا�ا�بدأ�قررت�الندوة�ما�يAي
ً
  :فانط
قا

�الحياة��نسانية�منوط�به،� -١ �وبقاء إن�دم��نسان�من�أهم�وأعظم�أجزاء�جسمه،

�و*� �طبيب�ماهر، �له �ووصفه �اضطر�إليه، �Óنسان �هبته �ذلك�ب"ن�فتجوز �dي فرق

 .مسلم�وغ"!ه،�كما�يسمح�للمسلم�قبولها

،�ويصرفها� -٢
ً
يجوز��سلم�أن�´pب�دمه�لبنك�الدم�الذي�´pب�له�الناس�دماءهم�تطوعا

 
ً
 .فيمن�احتاج�إل�pا�مجانا

�الناس� -٣ �حاجة �إ1ى
ً
�نظرا �بنوكها، �وكذلك�إنشاء ،

ً
�تطوعا �ا�خيمات�للدم �إقامة يجوز

 .إل�pا،�ويعد�ذلك�خدمة�لµنسانية

ن�أهم�واجبات��نسان�أن�´pب�دمه�Óنسان�محتاج�إ1ى�الدم،�إذا�كانت�فصيلة�م -٤

 .دمه�موافقة�لفصيلة�دم�ا�حتاج�إليه

�الكبد�Óنسان� -٥ لقد�أمكن�عن�طريق�أحدث�+كتشافات�الطبية�نقل�بعض�أجزاء

�تستكمل�بقية� �من�كبده
ً
�أثبتت�التجارب�أن�من�´pب�جزءا �وقد آخر�يحتاج�إليه،

،�أجزائه�dي�شهور 
ً
،�فيجوز�للمسلم�نقل�الكبد�إ1ى�صديقه،�أو�قريبه�وزراعته�مت¤!عا

 .وأما�بيعه�وشراؤه�ف
�يجوز�بحال

�دفع� -٦ �ف
�يجوز
ً
�البنك�موجودا �وإن�كان�هذا �بنك�للحليب��نساني، �إنشاء *تجوز

 .الحليب�إليه،�أو�تقديم�أي�نوع�من�التعاون�إليه

ل�أو�امرأة،�كما�يحرم�أن�يبيع�الرجل�أو�يحرم�إنشاء�البنوك�*دخار�ا�ادة�ا�نوية�لرج -٧

�هب�pا�Ñخرين
ً
 .ا�رأة�ماد§pما�ا�نوية��حتاج�إل�pا،�و*يجوز�لهما�أيضا

�مات� -٨ �إذا �أما �إنسان�آخر�عند�الضرورة، �إ1ى �نقل�قرنية�ع"ن��نسان�الýي *يجوز

 .       �نسان�فماذا�يكون�حكم�نقل�قرنية�عينه؟�يؤخر�اتخاذ�قرار��pذا�الشأن

*  *  * 

  



 

 

  

  بيان�عن

 صيانة�من�طائفية�التعليم�وا1ؤسسات�التعليمية
  

�والثقافات،�   �الديانات �2زهار��ختلف �وباقة �ديمقراطية �دولة �الهند �جمهورية إن

و*شك�أن�جمال�هذه�الب
د�منوط��pذا�التنوع�الثقاdي،�و«جل�هذا�ينظر�إل�pا��العالم�بنظرة�

العزة�والكرامة،��وقد�راåى�هذه�الحقيقة�واضع�دستور�هذه�الب
د،�ولكن�مما�يؤسف�له�أن�

�ت �الطائفية �2قليات�القوى �حقوق �عAى �الغارة �شن �وتحاول �الب
د، �صورة �لتشويه سÛى

�ا�ؤسسات�التعليمية�بصبغة� �ا�ؤامرات�محاولة�شنيعة�لصبغ �ومن�سلسلة�هذه الدينية،

� �أج¤!�عAى �الو*يات �بعض �وdي �الشمس"زعفرانية، �أمام �ويرغم�" التحية �عل�pا، ويحرض

والعقائد�الدينية�للهنود�" غيتا"ال�كتاب�2طفال�عAى�عبادة�2صنام،�وتوجد�هنا�جهود�Óدخ

�الب
د،� �علماء �dي �ا�تمثلة �الندوة �هذه �تناشد �الظاهرة �هذه �ففي �الدراسية، �ا�قررات dي

ورجال��فتاء�وا�ثقف"ن�الحكومة�أن�تكف�عن�مثل�هذه�الجهود�غ"!�ال
ئقة،�ويرÌى�مpqا�أن�

�تر  �وأن �التعددية، �dي �وتقاليدها �الب
د �دستور �dي�تحافظ�عAى �الديانات �كافة �اح�!ام اåي

�هذا� �´pيب �وكذلك �سواء، �حد �عAى �التعليم �مجال �dي �وبا«خص �الحياة، �مجا*ت جميع

+جتماع�بالعلماء�و�خواص�2مة�أن�يقوموا�بإنشاء�مدارس�التعليم�العصري�ال�HIتصلح�«ن�

ة�مع�تثقيفهم�تزود�الطلبة�والطالبات�بالتعليم�الدي£2�Hساس|H،�وتحلي�pم�بال�!بية��س
مي

�التعليم� �بحسن ��س
مية �2مة �نشء �تزويد
ً
�مبدئيا �تس�pدف HIوال� �الحديث، بالتعليم

  . وال�!بية،�ومكارم�2خ
ق�*�التجارة�فحسُب 

*  *  *  


