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  :/سئلةقائمة�
  

  أهل�الكتاب�وما�يتعلق�?<م�من�أحكام
  

والعصمة�ووجود�النظام�العائ@ي�كل�إن�بقاء�النسل��نساني�والحفاظ�ع@ى�العفة�

ذلك�منوط�بالنكاح�الشرZي،�وهو�من�أهم�عوامل�السكون�والطمأنينة�بحق�الرجل�وا�رأة�

جميعا،�فlجل�ذلك�ُروZي�jي�أحكام�النكاح�والط
ق�أن�*يرتبط�deذه�الرابطة�أحد�إ*�بعد�

�لتوط �وا�حاو*ت �الجهود pqrأق� �ُيبذل �أن �وكذلك �وتفكu;�دقيق، �تام �الع
قة�وZي �هذه يد

وصيان~dا�من�الضعف�و}نقطاع�قدر�ما�يمكن،�واعتنت�الشريعة�jي�هذه�wحكام�بأن�يوجد�

،�ومن�هذه�الوجهة�للنظر�
ً
�وثقافيا

ً
�واقتصاديا

ً
�واجتماعيا

ً
بuن�الزوجuن�انسجام�كامل�فكريا

uن�وكذلك�بuا�سلم�;uن�امرأة�مسلمة�ورجل�من�غuي�الشريعة�أن�يكون�الزواج�بjن�*يصح�

رجل�مسلم�وامرأة�غu;�مسلمة�إ*�أن�تكون�من�أهل�الكتاب،�ومن�أوضح�wسباب�لذلك�أن�

�
ً
�ب�;بية�أطفالهما�سويا كل�واحد�من�الزوجuن�يؤثر�ع@ى��خر�بعد�النكاح،�ويقوم�كل�م�dما

�من�غu;�ا�سلمuن�بأسرة� �إلحاق�رجل�أو�امرأة �ف
ينب�ي �بجنب�تربية�فكرية�وخلقية،
ً
جنبا

  .أثu;هما�ع@ى�الطابع�الدي���لlسرةمسلمة�يخ��pqت

�با�ساس �غu;�ا�سلمuن �من �الزواج �jي �ضابطتuن ��س
مية �الشريعة �وضعت : لقد

*يمكن�النكاح�بuن�مسلمة�وغu;�مسلم�سواء�كان�من�عامة�ا�شركuن�أو�كان�من�أهل�: أولهما

: ة�غu;�مسلمةجعلت�الشريعة�درجتuن�لغu;�ا�سلمuن�عند�زواج�مسلم�بامرأ: الكتاب،�والثاني

)١(� �الكفار�وا�شركuن �النوع�)٢(عامة �من �بنساء �ي��وج �أن ��سلم �ف
�يجوز �الكتاب، أهل

  .wول،�وأما�النساء�من�النوع�الثاني�ف
�حرج�jي�الزواج�deن

�أحكام�أهل�الكتاب�عن��خوة�غu;�ا�سلمuن� هناك�عديد�من�ا�سائل�تختلف�ف�dا

ار�وا�شركuن�ولكن�تجوز�ذبيحة�أهل�الكتاب�مع�عدة��خرين،�مثل�أنه�*تجوز�ذبيحة�الكف

�مرّ  �وقد ��شروط، �عنوان �تحت �للمجمع �السابعة �الفقهية �الندوة �jي �ا�وضوع الذبح�"هذا

�القرآن�الكريم�أهل�الكتاب�ع@ى�التوافق�jي�القيم�وا�ثل�ا�ش�;كة�مع�"ا�اكي��
ّ

،�وقد�حث

� �و£ي �وقد�أمر�)٦٤:آل�عمران" (كلمة�سواء"ا�سلمuن، ا�سلمون�با¤يمان�إجما*�بالكتب�،



 

 

�deا� �ا�ع�;ف �ا�قدسة �الشخصيات �تلك �بنبوة �القرآن �وصدق �الكتاب، �أهل �deا �يؤمن ال¨�

  .لدdªم،�فlجل�ذلك�من�واجب�ا�سلمuن�أن�يؤمنوا�بنبو©dم

وjي�هذا��طار�تمّس�الحاجة�إ»ى�التفكu;�و�معان�jي�حقيقة�أهل�الكتاب�وما�يتعلق�

ن��نسان�يعيش�اليوم�بuن�ا�جتمعات�التعددية�الدينية�jي�معظم�بقاع�deم�من�أحكام،�� 

�ع@ى� �الروابط �وتكون �الديانات �مختلف �أتباع �بuن �اجتماعية �ع
قات �توجد �حيث العالم،

ى�منكم��جابة�ع�dا�بالتفصيل�با*ستقاء�من�ينابيع� أساس�الود�و�خاء،�فإليكم�أسئلة�ي̄ر

  :ج~dادات�wئمة�ا�تبوعuن�والسلف�الصالحالكتاب�والسنة�وآثار�الصحابة�وبا

 ما�هو�تعريف�أهل�الكتاب؟ ��

جاء�jي�القرآن�ذكر�ال�dود�والنصارى�والصائبuن�كأهل�الكتاب،�أما�ال�dود�والنصارى� ��

فهم�jي�غ��pعن�التعريف،�ولكن�ما�ا�راد�بالصائبuن؟�وهل�توجد�هذه�الطائفة��ن؟�

 .ينب�ي�التصريح�بذلك

من�عهد�رسول�هللا�ص@ى�هللا�عليه�وسلم�كانوا�يؤمنون�بتوحيد�إن�ال�dود�والنصارى� ��

هللا�سبحانه�وتعا»ى�مع�أ¶dم�jي�كثu;�من�الض
*ت�يعمهون،�وإن�كان�يعتقد�النصارى�

�jي� �والعقاب �الجزاء �وثبوت �وا�
ئكة �والنبوة �بالو·ي �يؤمنون �ولك�dم ��له، بتثليث

�محمد�ص@ى�هللا�ع �إ*�أ¶dم�*يقرون�بنبوة �العصر�الحاضر��خرة، �وأما �وسلم، ليه

�عن�كل�ذلك،�وبا�خص�الشعوب�ال¨��تنتم��إ»ى�ال�dودية�أو�
ً
فالوضع�مختلف�تماما

ا�سيحية�jي�الدول�الغربية،�يوجد�ف�dا�عدد�هائل�*يؤمن�بوجود�هللا�أص
،�وإن�كان�

�من�ال�dود� �فهل�يعد�هؤ*ء �والنبوة�و�خرة، أحد�م�dم�يؤمن�با«�ف
يؤمن�بالو·ي

 النصارى�ويعامل�معهم�jي�النكاح�والذبائح�كمعاملة�أهل�الكتاب؟و 

هناك�ديانات�باطلة�أص
�حدثت�بعد�نزول�الشريعة�ا�حمدية�مثل�ال¼dائية�والبابية� ��

وديانة�السيخ�والقاديانية،�فيؤمن�أتباع�بعضها�بالقرآن�كتابا�من�هللا�وبمحمد�ص@ى�

ون�كتاًبا�إلهامًيا�بعد�القرآن�أو�نبوة�هللا�عليه�وسلم�نبيا�ورسو*�منه،�ولك�dم��يزعم

جديدة�بعد�خاتم�النبيuن�محمد�ص@ى�هللا�عليه�وسلم،�فهل�يسوغ�أن�يعد�هؤ*ء�من�

 أهل�الكتاب؟



 

 

الذين�: الذين�ارتدوا�أنفسهم�عن��س
م،�والثاني: wول : إن�القاديانيuن�ع@ى�وجهuن ��

�فهل�يم �عن�جد، �أبا �القاديانية �توارثوا �وهم �آباؤهم، �الفئة�ارتد كن�أن�تعت>;�هذه

 القاديانية�الثانية�من�أهل�الكتاب؟

�jي� �� �أباحوه �دارالكفر، �وبuن �دار�س
م �بuن �النكاح �مسألة �jي �الفقهاء �بعض فرق

 :دار�س
م�وكرهوه�jي�دارالكفر،�ولكن

�تأثu;�الزوجة��  �  � pqفُيخ�� �أو�نصرانية �ب�dودية �الدول�ا�سلمة �jي إن�نكح�مسلم�اليوم

فكرية�للغرب،�وبا�خص�نكاح�الحكام�ا�سلمuن�وقواد�الجيوش��ع@ى�الزوج�لسيطرة

وأصحاب�ا�ناصب�الحكومية�العليا�بنساء�من�ال�dود�أو�النصارى�jي�الدول�العربية�

�والنظام� �والسياسة �}قتصاد �مجال �jي �استثنائيا
ً
�ضررا ��س
مي �بالعالم ألحق

 اب�jي�دار�س
م؟العسكري،�ففي�هذه�wوضاع�ما�حكم�النكاح�بنساء�أهل�الكت


ي��وج�ا�سلمون�jي�الدول�الغربية�عامة�بنساء�أهل�الكتاب�من�ال�dود�أو�النصارى�  �  

�ع@ى� �الحصول �ورغبة �الفكري �التناسق �إنشاء �ضرورة �مثل �مختلفة �دوافع تحت

�بعضهم �ويقول �التأشu;ة، �أن�: تسهي
ت �ويشاهد �دعوية، �ناحية �من �تزوجنا إننا

د�الزواج�من�ا�سلمuن�وينشرن�أضواء��س
م�jي�معظم�النساء�يعتنقن��س
م�بع

مجتمعا©dن،�فهل�تظل�الكراهة�jي�الزواج�بنساء�أهل�الكتاب�jي�هذا�الوضع�باقية�

 ع@ى�قول�من�كرهوا�النكاح�بأهل�الكتاب�jي�دارالكفر؟��������

ورد�jي�القرآن�الكريم�أن�هللا�قد�بعث�رسله�إ»ى�سائر�ا�لل�وwقوام،�وأنزل�كتبه�jي� ��

افة�اللغات�البشرية،�ولكن�يتعذر�أن�يقال�بالتثبت�عن�الكتب�ال¨��لم�يأت�ذكرها�ك

jي�القرآن�أ¶dا�من�هللا،�وعن�الشخصيات�ال¨��لم�ترد�أسماؤهم��jي�القرآن�أ¶dم�كانوا�

أنبياء�jي�عصورهم،�فالكتب�ال¨��يعتقدها�أتباعها�مجموعة�من�التعاليم��لهية�هل�

� �وقد �هللا، �من �سماوية �كتب �و}نجيل،�£ي �كالتوراة �وخلط �بتحريف �ف�dا قاموا

ال¨��تضم�تعاليم�" الفيدات"وكذلك�ينشأ�سؤال�أن�كتب�الديانة�الهندوسية�وخاصة�

التوحيد�و�خرة�ح¨�pتوجد�ف�dا�مبشرات�ببعثة�الن��Æص@ى�هللا�عليه�وسلم�وورد�ف�dا�

�من� �التأكد �يمكن �فهل �ومحمد، �أحمد �اسمه �والوضوح �الصراحة �من ب��qء



 

 

�من�هللا�jي�الش �رس
�وأنبياء �بأ¶dم�كانوا �وأنبياء �يعدهم�الهندود�هداة خصيات�ال¨�

أزما¶dم،�ثم�تجاوز�أتباعهم�ف�dم�الحدود�كالنصارى�jي�عيس�pqبن�مريم�عليه�الس
م؟�

�كثu;�من� �jي �وم�Èلة�من�هللا��وافق~dا �ملهمة �القول�عن�تلك�الكتب�أ¶dا وهل�يصح

 لقرآن؟التعاليم�}عتقادية�وwخ
قية�ل

 :هناك�ملحوظات�عن�الع
قات�}جتماعية�بأهل�الكتاب ��

إن�الهيئات�التبشu;ية�©dتم�بالتعليم�اهتماما�بالغا،�وتنشر�شبكة�ا�دارس�العصرية�jي�  � � 

�ا�دارس�من�الطلبة�والطالبات� �ومن�الحقيقة�أن�من�خريËي�هذه �الب
د، كافة�أنحاء

الفكر�والعقائد،�وت�;سخ�jي�أذها¶dم��عدًدا�غu;�قليل�يصبح�عرضة�لÌلحاد�و}نحراف�jي

�من� �والطالبات �الطلبة �التحاق �حكم �فما ��س
م، �حول �والش¼dات �الظنون أشواك

ا�سلمuن�بمثل�هذه�ا�عاهد�التعليمية؟�وهل�يصح�التشجيع�من�قبل�ا�سلمuن�بإقامة�

هذه�ا�عاهد�jي�مناطقهم�لكي�يتح@ى�أو*دهم�بالتعليم،�ويمك�dم�الحصول�ع@ى�فرص�

�و}عتناء�ا �}ح�;از�ع�dا �لهم �ينب�ي �أم �والتسهي
ت؟ �الرواتب �العالية �ا�متازة لوظائف

 بإقامة�ا�دارس�wخرى�البديلة�ع�dا�ع@ى�ا�ستوى�الرفيع؟

 
لو�ينكح�ا�سلم�امرأة�من�أهل�الكتاب�فما�£ي�الحقوق�ال¨��تجب�عليه�تجاهها؟�هل�  � 

وهل�يجوز�الفرار�من�حقوق�تستحق�نفس�الحقوق�ال¨��تحصل�للزوجات�ا�سلمات؟�

 هؤ*ء�النساء�والهروب�م�dن،�أو�أن�يطلقهن�بغu;�حق��جرد�أ¶dن��من�غu;�ا�سلمuن؟

 هل�يسوغ�القيام�بالطقوس�والتقاليد�الدينية�للزوجات�ال¨��تكون�تحت�ا�سلمuن�jي�  � 

 بيو©dم�وفق�ديانا©dن�أم�*؟

وا�ؤسسات�ال¨��تعuن�jي��الهيئات�التبشu;ية�لدdªا�عناية�زائدة�بإنشاء�ا�ستشفيات  �� 

تصفية�الديون�ع@ى�ا�ستويات�الواسعة،�وتلعب�هذه�الهيئات�مع�الخدمة�البشرية�

،�فكيف�ينب�ي�أن�
ً
�بارزا

ً
jي�تبليغ�النصرانية�وع@ى�wقل�jي�إبعاد�الغu;�عن�دي�dم�دورا

 يكون�موقف�ا�سلمuن�إزاء�العمل�jي�هذه�الهيئات�و}ستفادة�من�خدما©dا؟

*  *  *  



 

 

  

  قوق�ا�عاق'ن�وا�سن'نح
  

�بث
ث�مراحل   �حياته �jي �عامة �ولسانه�: إن��نسان�يمّر�بصفة �مغلقة، يولد�وعينه

عاجز�عن�النطق،�ورجله�غu;�قادرة�ع@ى�ا���q،�ويكون�من�حيث�الجملة�وجودا�ناقصا�من�

�وفق�النظام�التكوي��،�وعندما�يدخل�jي�مرحلة�
ً
�فيوما

ً
جهة�العقل�والشعور،�ثم�ينمو�يوما

الشباب�فجميع�مواهبه�وقواته�jي�شرخ�شبابه�تكون�مليئة�بالنضج�والحيوية،�وتموج�فيه�

�أن�يسu;�ع@ى�دروب�وعرة�ويروقه�أن�يلعب�بعواصف�
ً
�يعجبه�أحيانا p¨مشاعر�ا�غامرة�ح

ا�خاطر،�ثم�بعد�ذلك�تأخذ�جميع�مواهبه�وقواته�تنحدر�إ»ى�الضعف�والوهن�بأمر�من�هللا،�

�للم���qفالرجل�الذي�كان�يستل �انسان�أو�عصا �احتياج�إ»ى �بجري�وقفز�ووثوب�صار�jي ذ

خطوة�أو�خطوتuن،�كأنما�يرجع�مرة�أخرى�إ»ى�مرحلة�الطفولة�والصبا،�وتشبه�¶dايته�بدايته�

  .jي�مستوى�التعامل�بالحياة

هناك�فرق�كبu;�بuن�الوالدين�وwو*د�بأنه�يكون�jي�قلوب�الوالدين�من�ا�ودة�والرأفة�  

ق�نحو�wو*د�مايمك�dم�من�التضحية�بجميع�أفراحهم��فراح�wو*د،�ويشعر�والحب�العمي

�الوالدين� �أصاب �إذا �ولكنه �أو*دهم، �منه �لو�يسلم �wلم �jي � �والطمأنينة �بالراحة wبوان

الك>;�ف
ينالون�من�ا�حبة�والود�والرأفة�قدر�ما�بذلوا�لlو*د�jي�صباهم،�ح¨�pلو�لم�تكن�jي�

�يبدو�لهم�أن�wبوين�أثقال�وأغ
ل،��جل�ذلك�wو*د�خشية�من� هللا�ويحالفهم�التوفيق�

�َتُقْل�"وعظ�القرآن�wو*د�عن�الوالدين�بأنه�
َ



َ
ُهَما�ف

َ

ْو�ِك

َ
َحُدُهَما�أ

َ
ِكَ>َ;�أ

ْ
�ِعْنَدَك�ال نَّ

َ
غ

ُ
�َيْبل ا ِإمَّ

ِريًما
َ
�ك

ً
ْو*

َ
�ق ُهَما

َ
�ل ْل

ُ
�َوق �َتdَ�ْْرُهَما

َ
�َو* ٍ

ّ
ف

ُ
�أ ُهَما

َ
�ا�سنuن�]٢٣:�سراء"[ل �أولئك �عن �الحكم �هذا ،

�فازداد� �ا�جتمع �jي �والشيوخ �ا�سنuن �من �غu;هم �وأما �البيوتات، �داخل �يسكنون الذين

��جل�ذلك� �تزيد�عن�الحاجة، �يتعامل�معهم�كأ¶dم�أشياء �همال�ع�dم�وهضم�حقوقهم،

  .أحاديثهأكد�الن��Æص@ى�هللا�عليه�وسلم�ع@ى�إكرام�ذي�الشيبة�من�ا�سلمuن�jي�كثu;�من�

�و*�    ��نساني، �ا�جتمع �jي �ا�لهوفة �أكÞ;�الطبقات �من �لعلها �الطبقة �هذه �إن
ً
حقا

�وليس�هناك�أحد�من� �الطبقة، ��نسان�عن�حقوق�أحد�نحو�تغاضيه�عن�هذه pqßيتغا



 

 

�بحقوق� �تتصل �أسئلة ��طار�إليكم �هذا �ففي �الطبقة، �هذه �بحقوق �ا�طالبة �jي يرغب

  :سة�إ»ى�التأمل�ف�dاالشيوخ�وا�سنuن،�والحاجة�ما

�كسب� -١ �فيه �*يمكنه �حد �إ»ى �الضعف �من �لم�يصل �ولكنه �هرمه �إ»ى �أحد لو�وصل

ا�عاش،�وهو�يقدر�ع@ى�قضاء�حوائجه�ولو�ب��qء�من�ا�شقة،�فهل�يصح�أن�يرغمه�

 أو*ده�أو�أقرباؤه�ممن�تجب�نفقته�عل�dم�ع@ى�كسب�ا�عاش؟

٢- � �نفقة �ف�dا �تجب �ال¨� �والظروف �الحا*ت �£ي �ع@ى�ما �معالج~dم �ومصاريف ا�سنuن

 الغu;؟

هل�يجوز�لàباء�أو�غu;هم�من�العائلة�طلب�النقود�jي�الك>;�ممن�تجب�نفق~dم�عل�dم� -٣

عند�}حتياج�لغرض�}س��ادة�من�تسهي
ت�الحياة�أو�لÌنفاق�ع@ى�الغu;�أو�*خ��ان�

 ا�بالغ��ضافية�حينما�كانوا�jي�غ��pع�dا�وjي�حالة�الÞ;اء؟

�ا -٤ �أهم �وا�سنuن�من �للوالدين �الجسمانية �الخدمة �قضية �الصدد �هذا �jي لقضايا

�خرين،�وخاصة�إذا�كانوا�jي�احتياج�إ»ى�غu;هم�jي�ا����qوالقيام�والقعود�وح¨j�pي�

�أو�wقطار� �النائية ��خر�أو�الو*ية �البلد �إ»ى �سافر�wو*د �فإن �حوائجهم، جميع

�ال �هذا �jي �wموال �من �ا�زيد �لكسب ��باء�wجنبية �مشاكل �آنذاك �تفاقمت وضع

 :ا�سنuن،�ففي�هذه�الحا*ت

هل�تجوز�ا�غادرة�لlبناء�إ»ى�مكان�بعيد�من�البيت��جل�كسب�رغادة�العيش�بمعزل�  � � 

 عن�والدdªم؟

 
لو�كانت�زوجة�}بن�لم�ترتض�البقاء�مع�والدي�زوجها�أو�كانت�أم�}بن�jي�حاجة�إ»ى�  � 

�تسك �و* �خادم، �يتيسر�هناك �ولم �£ي�الخدمة �فما �تزوجهن، �بعد �معها �بنا©dا ن

مسؤوليات�زوجة�}بن�jي�هذا�الوضع؟�وهل�يصح�أن�ُتج>;�ع@ى�اختيار�السك��pمع�

 والدي�زوجها؟

 ؟�ترغب�البنات�  � 
ً
هل�تجب�خدمة�الوالدين�ع@ى�wبناء�فحسُب�أو�ع@ى�البنات�أيضا

�إ»ى�ضعفهم�وعجزهم�ولكن�*يسمح�لهن�أز 
ً
�الوالدين�نظرا �jي�خدمة

ً
واجهن�أحيانا

 بذلك،�فهل�يحق�لlزواج�منعهن�عن�خدمة�wبوين؟



 

 

�يحتاج��نسان�إ»ى�الزوجة�jي�الشباب�يحتاج�إل�dا�كذلك�jي�الهرم�لكي�يسهل� -٥ كما

�wبناء� �أن �الهندي �ا�جتمع �jي �ا�ألوف �ومن �ومشاقها، �الحياة �مرارة �تحمل عليه

حق�لهم�ذلك�من�جهة�والبنات�يحولون�دون�نكاح�الوالد�الثاني�بعد�وفاة�wم،�فهل�ي

 الشرع؟

�بتقسيم�ا�u;اث�jي�حياة�مورث�dم�بخاصة�إذا�كان�ا�ورث�wب،� -٦
ً
يطالب�wو*د�أحيانا

ويعت>;ون�ذلك�حقا�لهم،�فهل�يسوغ�لlو*د�مثل�هذه�ا�طالبة؟�وبا�خص�عندما�كان�

 �باء�jي�غ��pع�dا�وwو*د�jي�حاجة�إل�dا؟

�للم -٧ �خاص �سكن �الغربية �الدول �jي pالهند�يب�� �أنحاء �مختلف �jي ��ن pوتب�� سنuن،

�ا�سنون�والعجائز؛�توفر�هناك� �منازل�خاصة�للمسنuن�والعجائز،�يدخل�ف�dا
ً
أيضا

مقومات�الحياة�للمسنuن،�ويسكنون�مع�أتراdeم،�هذا�jي�جانب،�ولك�dم�يحرمون�jي�

�ع@ى� �يحب��نسان�مع�تقدم�العمر�أن�يكون�أو*ده جانب�آخر�مودة�ذوي�القربى،

�الرواقات�م �jي�هذه �تصu;�أمنيته�هذه �وتقر�عينه�برؤية�أو*ده�وأحفاده، قربة�منه،

�وهل�يجوز��حد�أن� �الشرع؟ �الرواقات�jي �حكم�هذه �فما �*يتحقق، الخاصة�حلًما

 يكره�كبار�عائلته�ع@ى��قامة�ف�dا؟

�أو� -٨ �ولو�لم�يكن�أو*ده إن�كان��نسان�jي�هرمه�فارغ�اليد�ازداد�عجزه�واضطراره،

رباؤه�بقرب�منه�يحس�عن�نفسه�بأنه�وحيد�منفرد؛�فهل�يجوز�إنفاق�أموال�الزكاة�أق

 ع@ى�مثل�هؤ*ء�لتكافلهم�}جتماZي؟

�ا�جا*ت،� -٩ �مختلف �jي �للمسنuن �مخصوصة �وامتيازات �تخفيضات �الحكومة منحت

مثل�التخفيف�jي�أجرة�القطارات،�وا�ساعدات�الحكومية،�والرخصة�jي�الضريبة؛�

�من�العمر�فهل�يجوز�}ست �معًينا �حًدا فادة�من�هذه�التخفيضات�للذين�لم�يبلغوا

 ل
نتفاع�deا؟

*  *  *  



 

 

  

  اخت!ف�4راء�ووحدة�/مة
  

لقد�أمر�هللا�ا�سلمuن�بالوحدة�والتضامن�فيما�بي�dم�و¶dاهم�عن�ال�Èاعات�والتحزب�  

�مجده �جل �قال �: "والطائفية،
ً
�َجِمْيعا �ِهللا �ِبَحْبِل �ِهللا�َواْعَتِصُموا

َ
�ِنْعَمة ُروا

ُ
ك

ْ
�َواذ وا

ُ
ق َتَفرَّ

َ
َو*

 
ً
أْصَبْحُتْم�ِبِنْعَمِتِه�إْخَوانا

َ
ْوِبِكْم�ف

ُ
ل
ُ
�َبuَْن�ق

َ
ف

َّ
أل

َ
ْنُتْم�أَعَداًء�ف

ُ
�ك

ْ
ْم�إذ

ُ
ْيك

َ
،�وقال�]١٠٣:آل�عمران"[َعل

ْم : "jي�موضع�آخر
ُ
َهَب�ِرْيُحك

ْ
وا�َوَتذ

ُ
ل

َ
َتْفش

َ
�َتَناَزُعوا�ف

َ
  ].٤٦:wنفال"[َو*

بuن�أفراد�wمة�jي�جانب�آخر�اخت
فات�منوعة،�ووجود�}خت
ف�jي�الفكر��هذا،�وتوجد  

�
ً
والرأي�حقيقة�*يمكن�القضاء�عل�dا،�و*�تغض�ع�dا�wبصار،�وهذه�}خت
فات�ترتبط�حينا

�
ً
بالعقائد�كاخت
فات�أهل�السنة�والشيعة�وا�ع��لة�والخوارج�jي�العصر�القديم،�وتتصل�حينا

�العمل �بعض�آخر�با�حكام �وjي �ا�ج~dدين، �wئمة �بuن �الفروع �jي �كالخ
فات �غu;�القطعية ية

�واللون،� �واللغة�والجنسية �أساس�ا�نطقة �هذه�}خت
فات�ع@ى�عصبيات�ع@ى wحيان�تنب��

  .فخالف��س
م�هذا�النوع�wخu;�من�}خت
ف�بشدة�وأمر�بقمعه�من�الجذور 

ر�إ»ى�أشنع�wشكال،�وwمة��س
مية�لقد�تحولت�هذه�}خت
فات�jي�العصر�الحاض  

�وتتمزق� �آخر،
ً
�حينا �وبإحداdèا

ً
�حينا �}خت
فات �هذه �بنشوب �والشقاء �البؤس �من تعاني

وحد©dا،�ويفرح�أعداء��س
م�بدمار�wمة�ا�سلمة�وشقاdéا�بإلهاب�نار�هذه�}خت
فات،�مثل�

ساحات�وسيعة�من�العالم�اخت
فات�أهل�السنة�والشيعة�jي�العصر�الراهن�ال¨��حولت�م

�تلك� �ضحية �ا�سلمuن �من ��*ف �مئات �وذهب �والفوضوية، �القتال �ساحات �إ»ى �س
مي

�النفي� �عيش �م�dم �م
يuن �ويعيش �والشيعة، �السنة �أهل �طبقات �بuن �وقعت �ال¨� الحروب

والج
ء،�وكذلك�اشتدت�}خت
فات�jي�بعض�wقطار�وا�ناطق�بuن�الديوبنديuن�وال>;يلويuن�

�wوساط�و  �وبuن �وثوابته، �با¤س
م �ا�ل��مة �wوساط �وبuن �وغu;�السلفيuن �السلفيuن بuن

  .ا�تحررة�ا�تنورة،�واصطبغت�نزاعا©dم�بصبغة�قبيحة�سيئة

�إ»ى�wوضاع�الراهنة�تقع�ا�سؤولية�ع@ى�كواهل�علماء�wمة�أن�يصرحوا�عن�  
ً
فنظرا

هو�جدير�بالتشجيع�م�dا�وما�هو�مما��صفة�هذه�}خت
فات�من�رؤية�شرعية،�ويوضحوا�بما

�ا�ذاهب� �أهل �سلوكيات �تكون �وكيف �وآدابه؟ �}خت
ف �حدود �£ي �وما �ويستنكر، يشجب



 

 

�wمور� �بعض �jي �}خت
ف �بقاء �تجاه �موقفهم �يكون �وماذا �تعاملهم؟ �jي �ا�ختلفة والفرق

ي�dم؟�وكيف�}عتقادية؟�وما�£ي�الحلول�والصور�لتسوية�هذه�}خت
فات�والتقريب�فيما�ب

يمكن�بقاء�وحدة�wمة�ا�سلمة�مع�وجود�}خت
فات؟�*يخفى�ع@ى�أحد�مدى�تشتت�شمل�

wمة�jي�الظروف�ا�عاصرة،�فما�£ي�الخطط�و�س�;اتيجيات�لدحض�هذه�الظاهرة�ا�ؤسفة�

ى�منكم�أن�تفضلوا�با¤جابة�ع�dا�بتوظيف�علمكم� للغاية؟�فإليكم�أسئلة�jي�هذا��طار�ي̄ر

� �wمة،�وفقهكم �شتات �جمع �jي �ذلك �طريق �عن �تساهموا �وأن �deا، �موثًقا �ناجعة أجوبة

  .وتوحيد�شملها�أتم�ا�ساهمة

�من�خ
فات�ا�ذاهب�الفقهية�تتمثل�فيه�نوعية�الخ
ف�jي�wفضل� )١(
ً
�كبu;ا

ً
إن�قسطا

وغw�;uفضل�والراجح�وا�رجوح،�وا�سائل�ال¨��تكون�حيثية�الخ
ف�ف�dا�ع@ى�أساس�

رام،�أو�الجائز�وغu;�الجائز�تقل�عددها،�ومما�يتفق�عليه�أن�ا�سائل�ال¨��الح
ل�والح

��ëالجائز�ف�;uأو�الجائز�وغ� �والحرام �الح
ل �أساس �ع@ى �الخ
ف �حيثية �ف�dا تكون

أيًضا�*�تحمل�النقد�ال
ذع،�و�ا�أن�ا�سألة�يكون�ف�dا�مساغ�ل
ج~dاد،�ويجوز�للفقيه�

 {� �ا�سائل �jي �ورأيه �مذهبه �ترجيح
ً

�باط �ا�عارض �الرأي �جعل �و*يصح ج~dادية،

�ولكن� �بuن�الحق�والباطل،
ً
�عوانا

ً
�}خت
ف�حربا �اعتبار�هذا �وكذلك�*يصلح البتة،

يشاهد�jي�الزمن�الراهن�أن�بعض�ا�صنفuن�والخطباء�وا�درسuن�يختارون�jي�ترجيح�

�ينم�عن�انتقاص�مذهب�الغu;،�ورأيه�أو�الطعن�عليه�وال
ً
قدح�فيه،�مذاه¼dم�أسلوبا

�ع@ى��ط
ق،�فما�£ي�ا�ناهج�وwساليب�ال¨��ينب�ي�wخذ�
ً
وُيرفض�الرأي��خر�رفضا

deا�jي�ترجيح�مذهب�أو�قول�jي�هذه�ا�باحث�الفقهية؟�وما�£ي�الحدود�و�داب�ال¨��

 يسهل�بمراعا©dا�قيام�وحدة�ا�سلمuن�والس
مة�من�التحزب�والتفرق�والتشرذم؟

عقائد�إ»ى�حد�مثل�خ
فات�الشيعة�وأهل�السنة�أو�خ
فات�هناك�خ
فات�تتصل�بال )٢(

الديوبنديuن�وال>;يلويuن�jي�بعض�ا�سائل�والخ
فات�بuن�السلفيuن�وغu;هم،�فما�£ي�

�التنافر� �لئ
�يزداد �الخ
فية �ا�وضوعات �jي ��راء �وتبادل �للحوار، �و�داب الطرق

 بي�dم�وتتكون�ف�dم�نفسية�التحمل�والص>;�jي�حق��خر�
ً
�فشيئا

ً
 .شيئا

�وجهuن )٣( �ع@ى �وا�عتقدات �أو�: wفكار �wفكار �بعض �ا�سلم ��نسان �يعت>; 
فمث

�أنه� �الثاني�م�dا �والوجه �أساسها، �التكفu;�ع@ى �ولكن�*ي>;ر ا�عتقدات�من�الض
ل،



 

 

�بتكفu;�حاملها،�فهل�هناك�فرق� يعد��بعض�ا�عتقدات�موجبة�للكفر�ويقول��جلها

�الوجه �ع@ى �وإن��بuن�}نتقاد �الثاني�م�dا؟ wول�من�ا�عتقدات�وwفكار�وبuن�النوع

�عن� �و�داب �بالحدود �التصريح �من �*بد �وكذلك �به، �التوضيح �فينب�ي �فرق كان

 .}نتقاد�ع@ى�كل�واحد�من�النوعuن�من�ا�عتقدات

لقد�وصلت�}خت
فات�وال�Èاعات�بuن�أهل�السنة�والشيعة�إ»ى�حا*ت�مهيبة�مفزعة� )٤(

 wو� �jي�للغاية، ��س
م �أعداء �ويبث �والحروب، �ا�جازر �بأبشع �مصابة �ا�سلمة مة

�ال�Èاعات�مع�تخطيط�دقيق،�ويقتل�أفراد� �بإثارة�هذه
ً
�وخرابا

ً
العالم��س
مي�دمارا

طائفة�أفراد�طائفة�أخرى�متخبطuن�خبط�عشواء،�ويعتقدون�ذلك�عم
�ي�;تب�عليه�

;هم�ضالuن�أو�خارجuن�عن��س
م�الثواب،�هل�يسمح�لنا��س
م�بأن�نقتل�من�نعت>

لبعض�معتقدا©dم�من�دون�م>;ر؟�وأن�يغu;�بعضنا�ع@ى�مساجد�البعض�ومعاهدهم�

ومؤسسا©dم�ويغتال�الشخصيات�الدينية�من�بيننا؟�والغاية�ال¨��بلغت�إل�dا�صراعات�

� ��س
مي �أقطار�العالم �مختلف �jي �والجماعة �السنة �والعراق�(أهل �سوريا مثل

ليست�خافية�عن�أبصارنا،�فما�حكم�هذه�الصراعات�من�جهة�) انواليمن�وباكست

الشرع؟�وما�£ي�الواجبات�وا�سؤوليات�الواقعة�ع@ى�كواهل�العلماء�وأصحاب�الفكر�

 والحزم�تجاه�إيقاف�هذه�ا�جازر؟

إن�السنة�والشيعة�jي�مختلف�أنحاء�العالم�يسكنون�مًعا،�وكلتا�الطائفتuن�تستوطن� )٥(

السنuن،�أف
�يمكن�أن�يعيش�أفرادهما�بالتعايش�السلم��تلك�البقاع�منذ�عشرات�

�أو�كافرة( �عن�wخرى�ضالة �إحداهما �يسكن�ا�سلمون�jي�)وإن�كانت�تعتقد �كما ،

مختلف�الدول�الك>;ى�مع�غu;�ا�سلمuن�ع@ى�أصل�التعايش�السلم�،�وdªتمون�بأداء�

 
ً
أن�تسكن�كلتا��حقوق�جu;ا¶dم�من�غu;�ا�سلمuن�كالكرام،�فلو�كان�من�ا�مكن�شرعا

�jي� �و�داب �wصول �£ي �فما �والس
م، �wمن �من �بغاية �ومنطقة �دولة �jي الفرقتuن

�هاتuن� �من �وا�مثلuن �الدين �وقادة �العلماء �مسؤوليات �£ي �وما �ذلك؟ �عن الشرع

�الفرقتان� �لتعيش �بي�dم؟ �والتنافر�من �والقتال �الحرب �من �نحو�الحد � الطائفتuن

�مع�تمام�الرعاية�للحقوق؟��جميعا�مع�}من�والس
م�وتسكنا
ً
 سويا

*  *  *  



 

 

  

  أصول�وآداب- الحوار�ب'ن�/ديان
  

�العهد�القديم�أن�يستوطن�منطقة�واحدة�عدد�ملحوظ�من�السكان�من�   ماكان�jي

،�ولكن�توجد�jي�العصر�الحاضر�jي�معظم�بلدان�
ً
أتباع�مختلف�الديانات�وا�ذاهب�إ*�نادرا

�سائر� �تضم �مش�;كة �مستوطنات �فرص�العالم �عن �البحث �م�dا ��سباب، �الديانات أتباع

�من�wسباب،�ح¨�pيستوطن�نصف�السكان� اقتصادية�وبعض�الشؤون�السياسية�وغu;ها

من�ا�سلمuن�jي�العالم�بأجمعه�jي�الدول�ال¨��غالبية�سكا¶dا�غu;�ا�سلمuن،�مثل�ب
دنا�الهند�

�العا �jي �ا�سلمuن �أك>;�سكان �ف�dا �ا�سلمuن �سكان �يتشكل �كذلك�ال¨� �إندونيسيا، �بعد لم

يسكن�jي�الدول�ا�سلمة�من�ا�واطنuن�وال
جئuن�من�غu;�ا�سلمuن�عدد�ملحوظ،�يبلغ�عدد�

ا�واطنuن�غu;�ا�سلمuن�jي�مال�uيا�أربعuن�jي�ا�ائة،�وكذلك�حال�إندونيسيا،�وأك>;�عدد�من��

يعيشون�jي�مصر��ال�dود�بعد�اسرائيل�يسكنون�jي�إيران،�وأك>;�عدد�من�النصارى�القبطيuن

  .الذين�يمثلون�عشرة�jي�ا�ائة�من�سكا¶dا

ولكن�الحقيقة�أن�الع
قات�الدولية�كانت�محددة�jي�القرون�ا�اضية،�ودائرة�هذه�  

�النائية� �الدول �مع �الع
قات �إقامة �يمكن �ولم �ا�جاورة، �الدول �تتجاوز �تكن �لم الع
قات

�للمواص
ت، �سريعة �ووسائل ��ع
م �أجهزة �وجود �الدول��لعدم �سائر �بuن وتوسعت

�هيئات� �وهناك �والدفاعية، �والسياسية �و}قتصادية �التجارية �الع
قات �دائرة والشعوب

  .عا�ية�عديدة�تعمل�كرابطة�بuن�الدول�من�مختلف�الجهات

ازدادت�الحاجة�إ»ى�الحوارات�بuن�wديان�*خت
ط�الشعوب�واتساع�الع
قات،�وذلك�  

بuن�الناس�والقضاء�ع@ى�سوء�التفاهم�وإقامة�wمة�والس
م�وحل��ن�الحوارات�تسهل�ا�عرفة�

�ع@ى� ��خرين �اح�;ام �مع �وا�عاشرة �والغلو، �التشدد �عن �وا�نع �الصلح �طاولة �ع@ى ال�Èاعات

أساس�التناصح�والتعايش�السلم�؛�ولكن�الحوار�بuن�wديان�إن�كان�عم
�هاما�وأمرا�نافعا�jي�

uي�جانب�آخر�عمل�خطjم�أن�يح�;موا�عواطف�دينية�جانب،�فهو�dن�يمك�uللغاية،��ن�ا�سلم�;

 
ً
  .للغu;�ولك�dم�لن�يصالحوا�ع@ى�التنازل�من�حكم�واحد�من�دي�dم�أبدا



 

 

  � ��س
مي �الفقه �مجمع �الخامسة�) الهند(اختار �الفقهية �لندوته �ا�وضوع هذا

�إ»ى�خطورته�وللحاجة�إليه�وحساسيته�jي�wوضاع�الراهنة�jي
ً
الهند،�وإليكم��والعشرين�نظرا

  :أسئلة�jي�هذا�الصدد

�ث
ثة�أنواع� -١ �الحوار�مع�أتباع�الديانات�ا�ختلفة�تدخل�ف�dا wمور�ال¨��يجري�حولها

القضايا�الدينية�و}جتماعية�والسياسية،�فهل�يمكن�الحوار�حول�هذه�: من�القضايا

 الجهات�كلها؟

�وال -٢ �كثu;�من�التعاليم �اش�;اك�بuن�مختلف�الديانات�jي �فهل�تصح�يوجد توج�dات،

 �حالة�ع@ى�هذه�التعاليم�jي�الحوار�و}ستفادة�من�كتب�الديانات�wخرى؟

هل�يجوز�ا�شاركة�jي�بعض�wعمال�والطقوس�الدينية�لدى�الديانات�wخرى��جل� -٣

 الحوار�بuن�wديان�وإيجاد�الع
قات�الطيبة�من�جهة��خاء�و�نسانية؟

�ا -٤ �}نسجام �تكوين ��جل �يصح �أن�هل �والف�ن �}ضطرابات �ع@ى �والحفاظ لطائفي

يتنازل�ا�سلمون�عن�بعض�wعمال�وwمور�ال¨��ليست�واجبة�jي�الشرع�بل�وليست�

 من�الدين�أص
،�إنما�توارdèا�ا�سلمون�من�جهة�الحضارة�والثقافة؟

الواقع�أنه�*�يسع�jي��س
م�إشراك�أحد�با«،�فمن�هذه�الناحية�*بد�من�}نتقاد� -٥

�كسر� �يسبب�}نتقاد��يجابي�ال�Èيه�أيًضا �ولكن�ربما �الشرك�وآله~dم�الباطلة؛ ع@ى

خواطر��خرين،�وjي�بعض�wحيان�يؤدي�عدم�}حتياط�jي�الك
م�إ»ى�تجريح�القلب،�

�ال¨�� ��داب �£ي �الباطلة؟وما �الديانات �ع@ى �}نتقاد �jي �للمسلمuن �الحدود �£ي فما

 ه�القضايا؟تجب�رعاي~dا�jي�الحوار�حول�هذ

هل�يصح�الحوار�بuن�wديان�حول�القضايا�}جتماعية�ا�ش�;كة�مثل�الفقر�والفساد� -٦

jي�النظام�والفحشاء�و}عتداء�ع@ى�النساء�والعمال�وا�سنuن؟�لكي�يجتمع�الجميع�

 ع@ى�رصيف�واحد�ويسعوا�للحلول�الناجع؟

�ف -٧ �الديمقراطية، �الدول �jي �كبu;ة �أهمية �السياسة �jي �للمساهمة تدعو�الحاجة�إن

��qíإ»ى�اللقاء�والحوار�مع�الشخصيات�ا�مثلة�عن�ديانة�أو�مع�الحزب�السيا�
ً
أحيانا



 

 

ا�مثل�عن�ديانة،�فهل�يجوز�الحوار�بي�dم�وبخاصة�عندما�تتضمن�أهدافه�الرئيسية�

 مضامuن�مضادة�لÌس
م؟

�يأمر�deا� -٨ �ال¨� �النساء �حجاب �عن �العصر�الحاضر�التعاليم �jي �ديانة �jي *توجد

س
م،�فعندما�تنعقد�برامج�أو�جلسات�الحوارات�بuن�wديان�تجلس�النساء�ع@ى�� 

 ا�نصة،�فما�ينب�ي�أن�يكون�موقف�ا�سلمuن�jي�هذه�ا�ناسبات؟����������������������

*  *  *  



 

 

  :قرارات

  

  � ��س
مي �الفقه �مجمع �بالجامعة�) الهند(نظم �والعشرين �الخامسة �الفقهية ندوته

 
: jي�الف�;ة�ما�بuن) الهند(مية�دار�الحديث�بدرفور،�بمديرية�كريم�غنغ،�آسام�العربية��س

م،�شارك�ف�dا�وفود�العلماء�٢٠١٦ف>;اير��٧-٥ال¨��يوافقها�ھ ١٤٣٧ربيع�الثاني�/ ٢٧—٢٥

�أيام� �ث
ثة �استغرقت �ال¨� �الندوة �هذه �jي �ونوقشت �وغu;ها، �أفريقيا �وجنوب �إيران من

،�و£ي�ع@ى�الن
ً
  :حو�التا»يمواضيع�مهمة�جدا

 القضايا�ا�تعلقة�بأهل�الكتاب �

 حقوق�ا�سن'ن�وا�عاق'ن�%ي�#س!م �

 ط!ق�الغضبان �

 وحدة�/مة �

 /صول�و4داب�–الحوار�ب'ن�/ديان� �

  :وبعد�}ستماع�إ»ى�ا�ناقشات�ال¨��دارت�حولها�قررت�الندوة�ما�ي@ي�

 

 القضايا�ا�تعلقة�بأهل�الكتاب

  

  :ي@ي�قررت�الندوة�deذا�الخصوص�ما

�وهو�لقب�  ) ١( �والحديث، �القرآن �عليه �اصطلح �خاص �مصطلح �الكتاب �أهل إن

مختص�بال�dود�والنصارى�من�لدن�عهد�النبوة�والخ
فة�الراشدة،�وقد�رجحه�

 .جمهور�الفقهاء�بما�ف�dم�ا�تأخرون�من�الحنفية

�مختلف  ) ٢( �و*�تزال �تزل �لم �الفقهية ��راء �فإن �الصابئuن �بطائفة �يتعلق �ما ة�أما

 .ف�dم�ولذا�يتعذر�اختيار�رأي�واحد�jي�ذلك

�ماداموا�  ) ٣( �والحديث �القرآن �مصطلح �jي �الكتاب �أهل �هم �والنصارى �ال�dود إن



 

 

يّدعون��يمان�بالتوراة�و�نجيل�وكذا��يمان�برسلهم،�ولكن�هناك�الكثu;ون�

�ويكرهون� �والرسالة، �الو·ي �وينكرون �الباري، �وجود �رأسا �ينكرون �من ف�dم

*�يصدق�عل�dم�هذا�ا�صطلح،�وبالتا»ي�يختلف�حكمهم�jي�باب�الزواج��الدين،

  .والذبح�من�حكم�أهل�الكتاب

*�يدخل�البابيون�وال¼dائيون�و*�السيخ�و*�القاديانيون�jي�أهل�الكتاب،�سواء�  ) ٥- ٤(

  .كانوا�jي�هذه�ا�ذاهب�أبا�عن�جد،�أو�اتخذوها�بأنفسهم

�ذ  )٦( �حد �jي �الكتابية �جواز�نكاح �عن�ومع �بلد �أي �jي �بكتابية اته،*�يخلو�النكاح

  .مفاسد�ومضار�jي�العهد�الحاضر،�ولذا�ينب�ي�للمسلمuن�أن�يتجنبوه

�بباب�  )٧( �يتصل �ورسو* �نبيا �إنسان �أي �وكون �سماويا �كتابا �كتاب �أّي �كون إن

�كون� �و*�دليل�قاطع�ع@ى �د*ئل�قطعية، �ولثبوت�العقائد�يحتاج�إ»ى العقائد،

� �wديان �wمم�كتب �deم �تقتدي �رجال �كون �ع@ى �و* �سماوية، �كتبا wخرى

wخرى،أنبياء�ورس
،�ولذا�*�يقال�إ¶dا�كتب�سماوية�وإ¶dم�أنبياء�ورسل،��جرد�

�يتعلق�با*عتقاد�أو�با�خ
ق�بuن�ما�جاء�به�القرآن� وجود�الشبه�jي�الكثu;�مما

،�وبuن�تعاليم�تلك�الكتب،�كما�*�يعتقد�بكون�الشخصيات�كهؤ*
ً

ء�أنبياء�ورس

  .فإن�الكتاب�والسنة�سكتا�ع�dم

ويجب�ع@ى�قادة�الفكر�وزعماء�ا�لة��س
مية�وع@ى�عامة�ا�سلمuن�كذلك�أن�  ) ٨(

dªتموا�بإقامة�معاهد�تعليمية�عصرية�ع@ى�ا�ستوى�الرفيع�تقوم�بإعطاء�ال�;بية�

�كهذه، �معاهد �توجد �لم �وما �العصري، �التعليم �مع �وwخ
قية يسع��الدينية

�بدرجة� �العلمانية �العصرية �ا�عاهد �jي �أو*دهم �يدخلوا �أن �wمور أولياء

�تتخذ� �أن �ينب�ي �ف�dا �وwخ
ق �العقائد �الخطر�عن �¤زالة �ولكن }ضطرار،

  .خطوات�وتدابu;�احتياطية�لها

�يتعلق�بحقوق�الزوجات�الكتابيات�فإن�لهم�ما�للزوجات�ا�سلمات�من�  )ب( �ما أما

�والنف pالسك�� �}متناع�حقوق �و*�يجوز �العشرة، �وحسن �الزوجية �وحقوق قة

عن�أداء�حقوقهن��حض�كو¶dن�كتابيات،�إ*�أنه�إذا�كان�العيش�معهّن�يؤدي�



 

 

ا�}ف�;اق�ع�dّن 
ً
  .إ»ى��ضرار�بالدين�فيلزم�إذ

�لم�  ) ج( �ما �لها �الزوج �أذن �الدينية �بتعبدا©dا �القيام �الكتابية �الزوجة �أرادت وإذا

  .بذلكيتضرر�هو�وأو*ده�

وينب�ي�للمسلمuن�أن�يأخذوا�بالحذر�والحيطة�jي�تلقي�الخدمات�من�ا�ؤسسات�  ) د(

�تلك� �jي �مسلم �موظف �ع@ى �فرض �فإذا �م�dا، �و}ستفادة �غu;�ا�سلمة الخu;ية

�يؤدي�
ً

�عم �أو�تفرض�عليه�طبيعة�}ستفادة�م�dا ا�ؤسسات�أن�يقوم�بعمل،

عقائد�الباطلة،�يجب�}ستنكار�إ»ى�خدمة�إرسالية�مسيحية�تنصu;ية�وترويج�لل

عليه�و*�يجوز�له�}ستفادة�م�dا،�كما�يجب�ع@ى�ا�نظمات�ا�سلمة�}جتماعية�

  .وا�لية�أن�dªتموا�بإقامة�نظام�بديل�ع�dا

*  *  *  

 حقوق�ا�سن'ن�وا�عاق'ن�%ي�#س!م

  

�و�  �وا�عام
ت �wخ
ق �باب �jي ��س
مية �والتعليمات �الفطرة، �دين داب��س
م

�مكارم� �ليتمم �وسلم �عليه �هللا �ص@ى �رسوله �بعث �نبيلة،فقد �إنسانية �عالية تعليمات

wخ
ق،�ومن�تلك�ا�كارم�الخلقية��س
مية�اح�;امه�وتقديره�للمسنuن�وا�عاقuن�وتأكيده�

ع@ى�أداء�حقوقهم�الواجبة،�فإنه�يفرض�ع@ى�ا�سلمuن�اح�;ام�ا�عاقuن�وا�سنuن�وإكرامهم�

حاجيا©dم،�وjي�هذه�الخلفية�فإن�هذه�الندوة��جمع�الفقه��س
مي�بالهند��وإكمال�كافة

  :تقرر�jي�هذا�الصدد�القرارات�التالية

�ولكن�نفقة�الزوجة�  ) ١( �مال�تجب�نفقته�عليه�بنفسه�مبدئيا، �كان��نسان�ذا إذا

  .واجبة�ع@ى�زوجه�ع@ى�كل�حال

)٢ (   wما�ع@ى�d~و*د�إجبارهما�إذا�كان�الوالدان�مفتقرين�تجب�نفقlو*د،�و*�يجوز�ل

  .ع@ى�كسب�ا�ال�وإن�كانا�قادرين�ع@ى�ذلك

)٣(   
ً
  .وتجب�نفقة�wقرباء�وع
جهم�إذا�كانوا�مفتقرين�وعاجزين�عن�الكسب�معا



 

 

�ينب�ي�  )٤( �ولكن �wو*د �ع@ى �*�تجب�نفق~dما �متكفلuن�بأنفسهما �الوالدان �كان وإن

  .لlو*د�أن�يقضوا�كل�تمنيا©dم�ا�باحة

وخدمة�الوالدين�فريضة�ع@ى�wو*د�وباعثة�ع@ى�تحصيل�سعادة�الدنيا�و�خرة،�  ) ٥(

و*�يجوز��للولد�مغادرة�الوالدين�ا�حتاجuن�إ»ى�الخدمة،�والسفر�إ»ى�بلد�أو�قطر�

�العا»ي� �وا�ستوى �الزائد �ا�ال �ع@ى �الحصول �أجل �من �أجنبية �بلدان آخر�أو�إ»ى

  .ك،�ويكون�هناك�من�يقوم�بأمرهماللحياة،إ*�إذا�ر��qßالوالدان�بذل

�من�  ) ٦( �خدم~dما �ولكن �شرعا، �ووالدته �زوجها �والد �خدمة �الزوجة �ع@ى �تجب *

  .مسؤوليا©dا�wخ
قية�jي�حدود�الشرع

  .تجب�خدمة�الوالدين�ع@ى�}بن�والبنت�كل�dما  ) ٧(

�وإن�كان�الوالدان�محتاجuن�أو�مصابuن�بمرض�يحتاجان�فيه�إ»ى�خدمة�البنت،  ) ٨(

وليس�هناك�من�يخدمهما�سواها،�ففي�هذه�الحالة�تجب�عل�dا�خدم~dما،�وينب�ي�

  .لزوجها�أن�يأذن�لها�بذلك

و*�يجوز�لlو*د�منع�الوالد�من�النكاح�الثاني،�وإذا�كان�wب�*�يقدر�ع@ى�كفالة�  )٩(

  .تجب�نفق~dما�أيضا�ع@ى�wو*د�ا�يسورين) الثانية(هذه�الزوجة�

د�jي�حياة�الوالدين�مطالبة�توزيع��رث،�ولكن�إن�قسم�الوالدان�*�يحق�لlو*   ) ١٠(

  .ضيع~dما�ف�dم�برضاهما�ف
�حرج�فيه

�ف
��  )أ) (١١( �الدار�أو�تعيuن�خادم�لهم�فريضة�شرعية،�ومن�هنا �ا�سنuن�jي وخدمة�wقرباء

يت
ءم�مع�تعاليم��س
م�إيداع��نسان�ا�قتدر�أقاربه�ُدور�ا�سنuن،�ولكن�يباح�شرعا�

  .إقامة�دور�كهذه�للمساكuن�والبائسuن�شريطة�أن�تتم�ف�dا�حوائجهم�الشرعية

�الوالد  )ب( �خدمة �يستطيع �له�والذي �يجوز *� �لهم �توفu;�خادم �أو�بطريق �بنفسه ين

�دار�ا�سنuن�عند� �jي �أدخلهما �وإذا �بيت�ا�سنuن�بغu;�رضاهما، �الوالدين�jي إدخال

  .الضرورة�وبرضاهما�وجب�ع@ى�الولد�أن�يقوم�متواص
�برعاي~dما�وزيار©dما

�للمسنّ   )١٢( �الحكومية �لتوفu;�ا�ساعدة
ً
�معّينا

ً
�عمرا �الحكومات �اش�;طت �*�إذا uن،

  .يجوز��حد�أن�يستفيد�من�تلك�التسهي
ت�قبل�بلوغ�ذلك�العمر

*  *  *  



 

 

 

 ط!ق�الغضبان
  

  :قررت�الندوة�deذا�الخصوص�ما�ي@ي

ب�من�ا�سلم�أن�يص>;�ع@ى�زوجته�إذا�رأى�م�dا�  ) ١( 
ّ
النكاح�ميثاق�غليظ�وع
قة�تتطل

� �ولذا �الح
ل، �أبغض �من �والط
ق �تصّرفها، �من �يعجبه *� �ما ينب�ي�بعض

�نفسه� �يملك �أن �الزوج �ع@ى �يجب �ثم �ومن �الضرورة، �عند �فقط استخدامه

  .وأعصابه�وذهنه�jي�حالة�الغضب،�و*�ينبس�بلفظة�الط
ق

،�إ*�أن�الغضب�إذا�بلغ�حد�الجنون،�وفقد�  ) ٢(
ً
والط
ق�jي�حالة�الغضب�يقع�شرعا

ل�يحكم�الزوج�توازنه�العق@ي،�ولم�يتبصر�بما�يقول�ويفعل،�ففي�مثل�هذه�الحا

  .عليه�حكم�ا�جنون،�و*�يقع�ط
قه

*  *  *  

 وحدة�/مة

  

�وأك>;� �الحق، �للدين �هام �ومطلب �الحاضر، �الوقت �jي �ملحة �ضرورة �wمة �وحدة إن

�كثu;ة� �صور �هناك �wمة، �م�dا �تعاني �ال¨� �الضارة �الخ
فات �هو �للعصر�الراهن مفسدة

�بطبيعة�الحال�*� �ال¨� �تعدت�الحدود�للخ
فات�الطبيعية�وا�حمودة �إذا �ولك�dا تضر�با�مة

�بطيئا�قات
،�والخ
فات�الذميمة�أيا�كان�أساسها�ف��ëغu;�شرعية�ع@ى�
ً
الشرعية�صارت�سما

  .كل�حال

�وغw�;uرجحية،�  ) ١( �wرجحية �سب¼dا �كثu;ة �خ
فات �هناك �الفقهية �القضايا وjي

وwفضلية�وغw�;uفضلية،�ففي�هذه�الحا*ت�}عتقاد�بأن�رأيي�هو�الحق��وحده،�

وكذلك�القضايا�ال¨��تكون�صفة�. *�غu;،�ورأي�غu;ي�هو�الباطل،�ليس�صحيحا

uوغ�
ً
�أو�جائزا

ً
�وحراما

ً
*
�ح �كو¶dا �ف�dا �مسائل�الخ
ف �كو¶dا �إ»ى

ً
;�جائز�فنظرا

مج~dدا�ف�dا�فإّن�تغليط�وتخطئة��خر�فيما�ذهب�إليه�من�رأي�ومسألة�*�يصح،�



 

 

كما�أنه�*�ينب�ي�تعميم�القضايا�الخ
فية�ونشرها�jي�عامة�الناس،�نعم�*�حرج�

�بل�قد�يستحسن�ذلك�jي� �الد*ئل�عليه، �وإيراده �تبيuن�مذهبه�انفراديا �حد�jي

ن،�ولكن�إذا�ذكرت�ا�ذاهب�wخرى�jي�مناسبة�فيجب�ذكر�الد*ئل�بعض�wحيا

�jي� �الوقار�والهدوء �بقيم �}ل��ام �ويجب �والتسامح، ��نصاف �مع �موقف لكل

  .الك
م�واح�;ام�الشخصيات�ا�خالفة�jي�wمر�و}ج~dاد

�ف�dا  ) ٢( �فيصح
ً
�عقائديا

ً
�خ
فا �ف�dا �الخ
ف �صفة �تكون �ال¨� �والقضايا �ا�سائل �أما

إثبات�عقيدة�وإيراد�الد*ئل�عل�dا�مع�اجتناب�الك
م�ا�ؤجج�لنu;ان�الحقد،�ويجب�

�ا�ذاهب� �إ»ى �لÌساءة �الكامل �}جتناب �مع �وتفصيلها، �ا�ذاهب �أدلة النظر�jي

wخرى�والنيل�م�dا،�ح¨�pوإن�كان�الطرف��خر�يأتي�بك
م�غu;�مناسب،�ففي�مثل�

�ينب�ي�ال��ام�الوق
ً
  .ار�والجدية�jي�الك
م�ما�أمكن�ذلكهذه�الحالة�أيضا

�jي�نقد�فكر�ضال�أو�عقيدة�باطلة�غu;�مؤدية�إ»ى�الكفر،�  ) ٣(
ً
وهناك�فرق�كبu;�شرعا

وبuن�نقد�فكر�وعقيدة�موجبة�للكفر،�وتكفu;�حام@ي�تلك�العقيدة،�فهناك�آداب�

  :لنقد�فكر�وعقيدة�موجبة�للكفر�وم�dا

  .دة�ما�أمكن�وwخذ�بالحيطة�jي�ذلكتجّنب�تكفu;�حام@ي�تلك�الفكرة�والعقي  ) أ(

�والضروريات�  ) ب( �و}جتماعية �الدينية �ا�صالح �أساس �ع@ى �معهم �التعاون يجوز

  .السياسية

�wغراض�  ) ج( �تدخله �و* �الباطل �وإبطال �الحق �إحقاق �إ»ى �فقط �dªدف والنقد

  .وا�صالح�الذاتية

  .أن�يحذر�الناقد�إشعال�حمية�وعصبية�الخصم  )د(

  :كر�وعقيدة�غu;�مؤدية�إ»ى�الكفر�كما�يأتيوآداب�نقد�ف

  .إظهار�العدل�و}عتدال�والتسامح  ) أ(

سم�النصح�بالك
م�الناعم،�و*�يخاطب�ا�نصوح�بك
م�شديد�عنيف  )ب(
ّ
  .ينب�ي�أن�يت

  .*�يجوز�الطعن�jي�النيات  )ج(

�كبu;ا،  ) ٤( �تأزما �والشيعة �تأزمت�الخ
فات�بuن�أهل�السنة �الوقت�الحاضر�قد �وjي



 

 

�wعداء� �نجح �وقد �الجماعية، �و�بادة �والف�ن �والتشريد �}قتتال وثار�بسب¼dا

wلداء�jي�إشعال�نu;ان�الحروب�الدامية�jي�العالم��س
مي�اليوم�باستغ
ل�تلك�

�jي� �يباح *� �فهذا �هوادة، �و* �رحمة �بدون �أخرى �فئة �فرقة �فتقتل الخ
فات،

�وهو�جهاد�jي�غu;�جهاد�وفساد
ً
ولذا�من�الضروري�ال
زم�. jي�wرض��س
م�قطعا

أن�تبذل�جهود�سليمة�للقضاء�ع@ى�هذه�الحروب�الدامية�فإن�الحوار�هو�الطريق�

  .الوحيد�لحل�هذه�wزمة

�البلدان�  )٥( �كثu;�من �jي �مش�;ك �عمران �jي �والشيعة �السنة �أهل �يتعايش وحيثما

�ع@ى�أساس�القيم�ا�ش�;كة،�و  �تعايشا�سلميا أن�يتجنبوا�فالواجب�أن�يتعايشوا

سّب�وشتم�الشخصيات�الدينية�ا�قدسة�وا�ح�;مة�لكلتا�الطائفتuن،�وع@ى�علماء�

�للقضاء�ع@ى�التشرذم�
ً

�فاع

ً
الطائفتuن�وأهل�الص
ح�وقادة�الفكر�أن�يؤدوا�دورا

  .ا�شؤوم�والحروب�الدامية

*  *  *  

 /صول�و4داب�–الحوار�ب'ن�/ديان�

  

  :ي@يقررت�الندوة�deذا�الخصوص�ما�

�والسياسية�  ) ١(  �و}جتماعية �wسس�الدينية �ع@ى �wديان �الحوارات�بuن �عقد يجوز

شريطة�أن�*�يمس�ذلك�عقائد��س
م�وتصوراته�الدينية،�بحيث�يتّم�استغ
لها�

�والش¼dات� �الشكوك �وإزالة �الدين، �ودعوة �السلم� �والتعايش �التسامح لغرض

  .ولحل�ا�شاكل�السياسية�و}جتماعية

�من�   )٢( �}ستفادة �يسعنا �ولذا �ا�ختلفة، �وا�ذاهب �wديان �بuن �مش�;ك �القيم بعض

  .كتب�wديان�wخرى�و�حالة�إل�dا�عند�الضرورة�لحصول�wغراض�الطيبة�ا�فيدة

  .*�يجوز�ا�شاركة�jي�wعمال�والتقاليد�الدينية��هل�الديانات�wخرى   )٣(

ة�صارت�جزءا�للحضارة��س
مية�ا�توارثة�jي�و*�يباح�التنازل�عن�أعمال�مباح  ) ٤(



 

 

  .عامة�wحوال�تجنبا�للفتنة�والتوتر�وإبقاًء�ع@ى�}نسجام�الطائفي

�أعمال�  ) ٥( �من �وإظهار�ال>;اءة �العالم، �أمم �أمام �والرسالة �التوحيد وإظهار�عقيدة

ولكن�تبذل�كافة�الجهود�jي�wخذ�بالحيطة�الشرك�وتقاليد�الكفر�واجب�إس
مي،�

  .تختار�طرق�وأساليب�ال>;اءة�تؤدي�إ»ى��ساءة�إ»ى�أهل�الديانات�wخرى ن�*�أ

والحوار�بuن�wديان�حاجة�ماسة�jي�الوقت�الحاضر�لبناء�مجتمع�إنساني�سليم�  ) ٦(

�الفقر،� �نحو �العامة �ا�ش�;كة �}جتماعية �والقضايا �ا�وضوعات �ع@ى وخاصة

و}عتداء�ع@ى�wجراء�والنساء،�و�ساءة�والخيانة،�وwمية،�والخ
عة�وا�جون،�

  .إ»ى�ا�سنuن،�ف
�بد�للمسلمuن�}ش�;اك�ف�dا

�الدينية�  ) ٧( �وا�نظمات �السياسية، �الجماعات �وبuن �ا�سلمuن �بuن �الحوارات إقامة

�*�يجوز� �و}جتماعية �وا�لية �الدينية ��س
مية �ا�صالح �ع@ى �الحفاظ �إ»ى
ً
هدفا

 wي�بعض�jحيانفقط�بل�يستحسن�.  

  :والخطوات�التالية�تكون�أكÞ;�نفعا�لتفعيل�دور�الحوار�بuن�wديان  )٨(

  .أن�يتم�تشكيل�اتحاد�للباحثuن�ا�سلمuن�ا�ؤّهلuن�بشكل�كاف�للحوار  ) أ(

�وأشهر�  )ب( �أبرز �jي �وا�ذاهب �wديان �مقارنة �علم �بدراسة �خاص �اهتمام بذل

  .�جلها�قسم�مختص�deا�الجامعات�وا�دارس�الدينية�jي�كل�و*ية،�ويقام

�jي�  )ج( �ا�تواجدة �ومعاهدها �وا�ذاهب �wديان �مقارنة �بأقسام �الع
قات إقامة

  .الجامعات�ا�ختلفة�للبلد،�وبذل�ا�ساZي�ا�كثفة�ل
ستفادة�م�dا

إقامة�وتشكيل�تجّمع�لقادة�الفكر�لlديان�وا�ذاهب�ا�ختلفة،�والذي�يقوم�بعقد�  )د(

  .ôخر�jي�أهم�أنحاء�البلد�وأرجائه�لقاءات�ومؤتمرات�من�حuن

�الدينية�  )ه( �وا�نظمات �ا�عاهد �مع �مباشرة �الحوار �¤قامة �عملية اتخاذخطوات

  .ا�ختلفة�jي�البلد

بذل�جهود�كبu;ة�لنشر�أهمية�خدمة�الناس�بuن�ا�سلمuن،�ولتحقيق�هذا�الهدف�  )و(

�با*س �وذلك �غu;�الحكومية، �الخu;ية �ا�نظمات �إقامة �تشجيع �من�ينب�ي تفادة

  . تجارب�الهيئات�وا�عاهد�العاملة�jي�هذا�ا�جال

*  *  *  


