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  :�سئلةقائمة�
  

  الط'ق�وما�ينتج�عنه�من�القضايا��جتماعية
  

-ســــــرة�واحـــــــدة�مــــــن�تلـــــــك�ا�eــــــdات�الcـــــــ�bأنعـــــــم�هللا�_^ــــــا�ع[ـــــــى��نســــــان،�فبفضـــــــل�نكـــــــاح�

ومــــن�هــــذه�. الوالــــدين�تحصــــل�لkنســــان�عمومــــة�وخؤولــــة،�وتحصــــل�لــــه�ا�صــــاهرة�مــــن�نكاحــــه�

-سر�الث
ث�تحصل�لkنسان�مجموعة�كبeـ%ة�مـن�-قربـاء،�الـذين�يسـاعدونه�عنـد�الشـدائدو�

شــــــــعر��نســــــــان�ب|ــــــــ}bء�مــــــــن�راحــــــــة�البــــــــال�zــــــــي�الظــــــــروف�النوائــــــــب،�وبمؤانســــــــu^م�و�مؤاســــــــاt^م�ي

الفاجعــــةو�-وضــــاع�ا�ثeــــ%ة�ل�حــــزان،�وبحضــــورهم�يتضــــاعف�لــــه�الفــــرح�والســــرور�با�ناســــبات�

�
ً
الســعيدة،�وإذا�نشــأ�الخــ
ف�بينــه�وبــeن�قريــب�لــه�عــن�وجــه�مــن�الوجــوه،�فيســ�ى�الجميــع�معــا

��–إ�ى�حله�و�إ�^ائه�،�وبفضل�هذه�القرابات�
ً
وبنـاء�. لـزواج�ل�جيـال�القادمـةيسـهل�أمـر�ا�-أيضـا

ع[ــى�ذلــك،�جعــل�القــرآن�-ســرة�نعمــة،�ومــن�نعــم�هللا�الcــ�bتكلــم�ع�^ــا�القــرآن�وأحصــاها�وجــود�

  ). ٥٤:الفرقان�. (-سرة�

و�يحتـــــل�اســـــتقرار�نظـــــام�-ســـــرة�أهميـــــة�بالغـــــة�،�zـــــي�حـــــeن�أن�تفككـــــه�ذو�خســـــارة�فادحـــــة�

ؤيــــة�حريــــة�الفــــرد�بدرجــــة�أن�-ســــرة�و�قــــد�وســــعت�الثقافــــة�الغربيــــة�ا�عاصــــرة�ر . بــــنفس�الدرجــــة

ضـــعفت�ســــيطرtُ^ا�ع[ـــى�أفرادهــــا،�ممــــا�نـــتج�عــــن�ك�ــــ%ة�حـــا#ت�الطــــ
ق�بوجــــه�خـــاص�،�فــــا�ن�بــــدأ�

ا�جتمــــع�الغربــــي�نفســــه�يشــــعر�_^ــــذه�الخســــارة�،�لكــــن�ا�شــــكلة�أن�الغــــرب�قــــد�ذهــــب�zــــي�انحــــ
ل�

،�ح��cصعبت�عودته�إ�ى�ص
حه
ً
  .ا�جتمع�بعيدا

�لهذه�الظاهرة�السيئة،�
ً
  : نقدم�إليكم�بعض�-سئلة�ا�همة�ع�^ا،�و�ي�كما�ي[ي�فنظرا

يفّضــل�الشــباب�والشــاّبات�اليــوم�الــزواج�بمــن�يختارونــه�هــم��نفســهم،�و�^ملــون�تمامــا� -١

��–رضــا�والــد�^م�و�مشــورt^ما�zــي�جانــب،�وzــي�جانــب�آخــر�يختــار�الوالــدان�
ً
مــن��–أحيانــا

م�تمامـا�،�فمـا�ا�وقـف�الفتيان�والفتيات�للزواج�من�أو#دهما،�من�يكون�ضـد�اختيـاره

�ع[ـــــــى�الشـــــــباب�والشــــــاّبات�Rل&ـــــــdام�برضـــــــا�
ً
الســــــديد�_^ـــــــذا�الصــــــدد؟�وهـــــــل�يجـــــــب�شــــــرعا

 الوالدين�zي�أمر�الزواج؟�وهل�يأثمون�إذا�لم�يل&dموا�بذلك�؟



 

 

يــــدخل�أمــــر�الوالــــدين�و�إصــــرارهم�zــــي�وقــــوع�الطــــ
ق�zــــي�كثeــــ%�مــــن�الحــــا#ت،�فهــــل�يجــــوز� -٢

�جــرد�عـــدم�إعجا_^مــا�_^ــا،�وهـــل�يجــب�ع[ـــى�للوالــدين�إجبــار�اب�^مـــا�ع[ــى�تطليــق�زوجتـــه�

 Rبن�Rمتثال�بأمرهما�_^ذا�الشأن�؟�

�ع[ــى��–اليــوم��–تصــدر�ا�حــاكم� -٣
ً
قــة،�zــي�حــeن�تجــب�النفقــة�شــرعا

ّ
حكــم�النفقــة�للمطل

�رفــُع�قضــية�النفقــة�إ�ــى�
ً
الــزوج�الســابق�لف&ــ%ة�العــّدة�فقــط،�فهــل�يجــوز�للمطلقــة�شــرعا

حكـم�النفقـة�zـي�حـق�مطلقـة�مسـلمة،�فهـل�ا�حكمة�بعد�العّدة؟�ولو�أصدرت�محكمـة�

يجــــوز�لهــــا�أن�تســــتلم�ا�بلــــغ�ا�قــــرر�مــــن�ا�حكمــــة،�مــــن�زوجهــــا�الســــابق�كهديــــة،�أو�مــــن�

قــة�بائســة�معــوزة�وبــeن��–zــي�ذلــك��–الحكومــة�كمســاعدة�ماليــة؟�وهــل�ُيفــّرق�
ّ
بــeن�مطل

قة��^تم�أفراد�أسرt^ا�بنفقu^ا؟
ّ
 مطل

ة�تزويجهـــــا�مــــرة�أخــــرى؟��نــــه�مـــــن�لــــو�وقــــع�الطــــ
ق�ع[ــــى�امـــــرأة،�فع[ــــى�مــــن�تقــــع�مســــؤلي -٤

ا�علــــوم�أنــــه�#�حاجــــة�إ�ــــى�مصــــاريف�كبeــــ%ة�للــــزواج�zــــي��ســــ
م،�لكــــن�مــــن�أجــــل�فســــاد�

الـــزواج�حcـــ��للبـــاكرات�بـــدون�التكـــاليف��–¬ن��–ا�جتمـــع�بلـــغ�الوضـــع�إ�ـــى�أنـــه�صـــعب�

�عن�ا�طلقات؟�
ً

 الكبe%ة،�فض

�عيشـــية،�و�أن�تتحمـــل�قـــد�تصـــبح�ا�ـــرأة�بعـــد�الطـــ
ق�مضـــطرة�إ�ـــى�تلبيـــة�احتياجاt^ـــا�ا -٥

أعبــاء�تربيــة�أو#دهــاو�كفالu^ــا،�فينب®ــي�التوضــيح�بــأن�نفقــة�ا�طلقــة�ع[ــى�مــن�تجــب�مــن�

 -قرباء�؟�وكيف�تعيش��ي�إذا�#يؤدي�ا�كلف�_^ا�من�أقربا¯^ا�نفقu^ا؟���

�؟�فإنـه�ينب®ـي�توضـيح� -٦
ً
ما��ي�الظروف�و�الحا#ت�ال�bcيجوز�ف´^ا�تطليق�امرأة�ما�شرعا

،�zــي�ســياق�الظــروف�و�الخلفيــات�الcــ�bيمــر�_^ــا�ا�جتمــع�الهنــدي،�إذ�ذلــك�بوجــه�خــاص�

إن�التخوفـــــات�مـــــن�الوقـــــوع�zـــــي�الفـــــ&ن�جعلـــــت�ظـــــروف�ا�جتمـــــع�الهنـــــدي�مختلفـــــة�عـــــن�

ظروف�ا�جتمع�ا�سلم�القديم،�وظروف�ا�جتمعات�zي�البلدان�العربية�بصفة�كبe%ة؛�

 
مي،�ومشـكلة�الحصـول�وذلك�بسبب�ابتعاد�ا�جتمع�الهندي�عن�التعليم�الدي·�b�س

ع[ــــى�ع
قــــة�زوجيــــة�م&dنــــة�ومتكافئــــة�للبنــــات،�وك�ــــ%ة�تكــــاليف�الــــزواج،�وعــــدم�امــــت
ك�

ا�ؤسســــات�ا�ســــؤولة�عــــن�حــــل�الd¹اعــــات�بطريقــــة�شــــرعية�القــــوة�التنفيذيــــة،�والحيــــاة�

 . البائسة�ال�bcتضطّر�ا�طلقات�لعيشها



 

 

بتصريح�عدد�الث
ث��-و�ى�أن�يقع�التطليق: يمكن�أن�يكون�للط
ق�الث
ث�صورتان� -٧

والثانيــة�أن�يكـــون�. ،�ففــي�هــذه�الحالـــة�ذهــب�الجمهـــور�إ�ــى�أنـــه�يقــع�بـــه�الطــ
ق�الـــث
ث

تكـــرار�لفظـــة�الطـــ
ق�أو�جملـــة�الطـــ
ق،�ففـــي�هـــذه�الحالـــة�إن�أقـــر�الرجـــل�بأنـــه�أراد�بـــه�

،�لكنـه�إذا�قـال�إنـه�نـوى�بـه�واحـدة،�ومـا�أراد�بـا�رة�الثانيـة�
ً
الط
ق�الث
ث�،�فيقـع�ث
ثـا

لثالثــة�إ#تأكيــدا�ل�و�ــى،�أو�يقــول�إنــه�ظــّن�أن�الطــ
ق�#�يقــع�إ#�بتكــرار�الطــ
ق�ثــ
ث�وا

،�فـ
�تعت7ـ%�إ#�نّيتـه�عنـد�بعـض�الفقهـاء
ً
ق�ث
ثا

ّ
أمـا�فقهـاء�. مّرات،�لك·�bما�أردت�أن�أطل

�–zـي�الوقـت�الحاضـر��–الحنفية،�ففرقوا�بـeن�الديانـة�والقضـاء،�وُيفcـ�bبعـض�ا�فتـeن�

�لقــول�الدي
ً
�لقــول�القضــاء،�فــأي�موقــف�أك�ــ%�صـــحة�و�وفقــا

ً
انــة،�وبعضــهم�يفتــون�وفقــا

  سدادا�zي�هذه�ا�سألة؟�

،�فمـــــا�هـــــو�أصـــــله�zـــــي�النصـــــوص�)ا�ـــــرأة�كالقا¼ـــــ}b: (وُيقـــــدم�_^ـــــذا�الشـــــأن�قـــــول�للفقهـــــاء�

الشرعية؟�وهل�هو�قول�لصاحب�مذهب�وأصحابه؟�أم�هو�قول�للمتقدمeن؟�أم�للمتأخرين؟�

  قهية؟��وماذا�ُيراد�_^ذه��الضابطة�الف

ـق�إذا�ُسـئل�عـن�تكـرار�ألفـاظ�الطـ
ق،�بأنـه�مـاذا�أراد�بـا�ّرة�الثانيـة�   -٨
ّ
قد�يحـدث�أن�ا�طل

�للطــ
ق�-ول،�أم�أراد�_^مــا�ط
قــeن�إضــافيeن،�فيقــول�
ً
والثالثــة؟�هــل�نــوى�_^مــا�تأكيــدا

،�فما�الحكم�zي�ذلك،�وكم�يقع�من�الط
ق؟��������
ً
  عندئٍذ�إنه�ما�نوى�شيئا

*  *  *  



 

 

  

  �حكام�الشرعية�عن�ا-دارس�العصرية
  

ممــا�#�شــك�فيــه�أن�القــرآن�والحــديث�و-حكــام�الشــرعية�لهــا�فضــل�ع[ــى�ســائر�العلــوم�

-خـــرى،�ولكـــن�مـــن�الحقـــائق�الcـــ�b#�تجحـــد�أن�العلـــوم�الcـــ�bيحتـــاج�إل´^ـــا��نســـان�zـــي�حياتـــه،�

ينـــدرج�جميعهـــا�ضـــمن�العلـــم�النـــافع،�فيجـــب�ع[ـــى�ا�ســـلمeن�أن�يتقـــدموا�ف´^ـــا�محـــافظeن�ع[ـــى�

يعيشـــوا�zـــي�الـــدنيا�كأمـــة�مح&%مـــة،�ويخـــدموا��نســـانية،�ا�مـــن�أن�صـــلu^م�بالـــدين،�حcـــ��يتمكنـــو 

^م�الحصـــــــول�ع[ـــــــى�ذلـــــــك�التعلـــــــيم�الـــــــذي�ُيـــــــدÃى�اليـــــــوم�التعلـــــــيم�العصـــــــري�أو� ولـــــــذلك�يجـــــــب�علــــــ́ـ

وقـــد�ُجعـــل�. �نجلeـــdي،�ولكـــن�مـــن�-ســـف�أن�هـــذا�النظـــام�التعليمـــ�b#�يمتلكـــه�ا�ســـلمون�اليـــوم

�وسـيلة�تــؤدي��نسـان�إ�ــى�Rبتعـاد�عــن�هللا�تعــا�ىالتعلـيم�zــي�البلـدان�الغربيــة،�وzـي�ب
دنــا�أيضــ
ً
. ا

^م�بــأن�يجعلــوا��–مــن�أجــل�ذلــك��–ويواجــه�ا�ســلمون� ،�حيــث�تقــع�ا�ســؤولية�علـ́ـ
ً
�صــعبا

ً
وضــعا

أو#دهــم�يل&dمــون�بالــدين�مــن�جهــة،�ويســاعدوهم�zــي�الحصــول�ع[ــى�التعلــيم�العصــري�مــن�جهــة�

   .أخرى 

�لهذه�الظروف
ً
  :و�الخلفيات�،�و�ي�كالتا�ي��فإليكم�بعض�-سئلة�ا�همة�نظرا

١-   �bللمســـتوى�التعليمـــ�
ً
مـــا�حكـــم�إنشـــاء�ا�ـــدارس�الcـــ�bُتـــدرس�ف´^ـــا�العلـــوم�العصـــرية�وفقـــا

،�أو�ذلـــك�أمـــر�مبـــاح�
ً
،�أو�اســتحبايا

ً
ا�طلــوب�zـــي�بيئـــة�إســـ
مية،�وهــل�ُيطلـــب�ذلـــك�وجوبـــا

  فحسب،�أو�هو�مكروه؟�

�ــــــي�-مــــــور�الcــــــ�bتجــــــب��إذا�كانــــــت�مثــــــل�هــــــذه�ا�ــــــدارس�تحــــــت�إشــــــراف�ا�ســــــلمeن،�فمــــــا   -٢

مراعاt^ــا�zــي�ا�قــررات�الدراســية؟�فقــد�ُتــدرس�zــي�بعــض�ا�ــدارس�-فكــار�غeــ%��ســ
مية�

�ا�ـــــواّد�غeـــــ%�: مثـــــل�
ً
نظريـــــة�التطـــــور�لـــــداروين،�ونظريـــــة�الجـــــنس�لفرويـــــد،�وُتـــــدرس�أيضـــــا

الـــرقص،�والتعلـــيم�الجنســـ}b،�و-ســـاطe%�غeـــ%�ا�عقولـــة�باســـم�التـــاريخ،�: -خ
قيـــة�مثـــل�

ز�للمســـــــلمeن�تـــــــدريس�تلـــــــك�ا�ـــــــواّد�zـــــــي�ا�ـــــــدارس�الcـــــــ��bـــــــي�تحـــــــت�إشـــــــرافهم،�فهـــــــل�يجـــــــو 

�إذا�كان�تدريس�بعض�ا�واّد�م�^ا�#زما�للمدارس؟
ً
  خصوصا

إن�مفاســـــد�ا�قـــــررات�الدراســـــية�ا�ـــــذكورة�أعـــــ
ه�تكـــــون�أك�ـــــ%�zـــــي�ا�ـــــدارس�الحكوميـــــة،��  -٣

�حيــــث�يكــــون�التعلــــيم�ســــهل�الحصــــول�للطــــ
ب�الــــذين�#�يســــتطيعون�تســــديد�الرســــوم



 

 

وا�شــــكلة�تكمــــن�zــــي�أنــــه�#�توجـــد�zــــي�بعــــض�-مــــاكن�ا�ــــدارس�الcــــ�b. الدراســـية�الباهظــــة�

. تخضـــع�Ìدارة�ا�ســـلمeن،�بـــل�يـــديرها،�إمـــا�التبشـــe%�ا�ســـيËي،�وإمـــا�منظمـــة�آر�ايـــس�ايـــس

و#�توجـــد�zــــي�قر_^ــــا�أي�مدرســـة�تابعــــة�Ìدارة�ا�ســــلمeن،�حcـــ��يســــتطيع�ا�ســــلمون�تعلــــيم�

ســـلمeن�تعلـــيم�أو#دهـــم�zـــي�تلـــك�ا�ـــدارس�zـــي�هـــذه�الحالـــة؟�فهـــل�يجـــوز�للم. أو#دهـــم�ف´^ـــا

وإذا�اضــــــطر�ا�ســــــلمون�Ìرســــــال�أو#دهــــــم�إ�ــــــى�هــــــذه�ا�ــــــدارس�لغــــــرض�التعلــــــيم،�فمــــــا��ــــــي�

  وإيما�^ما؟��الواجبات�ال�bcتقع�ع[ى�الوالدين�للحفاظ�ع[ى�دين�أو#دهما�

أو�ع[ى�-قل�zي��ُيمارس�نظام�التعليم�ا�ختلط�zي�ا�دارس�العصرية�zي�كافة�مراحلها،   -٤

�zـي�الفصـول�الدراسـية،�ويلتقـون�
ً
مراحلها�Rبتدائية،�حيث�يدرس�البنون�والبنات�معا

و�#�يخفـــى�أن�الســـبب�-ول�. فيمـــا�بيـــ�^م�zـــي�ميـــدان�اللعـــب�ومحـــ
ت�الشـــاي�و�ا�قـــا�ي�

وراء�نظــــــام�التعلـــــــيم�ا�خـــــــتلط�هـــــــو�الفكـــــــر�ا�ــــــادي،�وRبتعـــــــاد�عـــــــن�الـــــــدين،�وRنحـــــــ
ل�

الســــبب�الثــــاني،�فهــــو�أن�نظــــام�التعلــــيم�ا�نفصــــل�يتطلــــب�ك�ــــ%ة�ا�علمــــeن�وأمــــا�. الخلقــــي

�تعجـــز�إدارة�ا�درســــة�عـــن�تــــوفe%�. وا�علمـــات،�وا�ـــوظفeن،�والفصــــول�الدراســـية
ً
وأحيانــــا

��ي�مـــــــن�
ً
تلـــــــك�ا�تطلبـــــــات�و�ا�ســـــــتلزمات،�فهـــــــل�يجـــــــوز�نظـــــــام�التعلـــــــيم�ا�خـــــــتلط�وفقـــــــا

،�فمـــن�أي�عمـــر،�أ
ً
و�صـــف،�تجـــب�إقامـــة�الفصـــول�الســـببeن؟�وإذا�لـــم�يكـــن�ذلـــك�جـــائزا

  . الدراسية�للبنeن�والبنات�ع[ى�حدة

  :يمكن�أن�يكون�لنظام�التعليم�ا�نفصل�ث
ث�صور�   -٥

 . إما�أن�يكون�ا�باني�للبنeن�والبنات�ع[ى�حدة �

أو�يكــــون�ا�ب·ــــ��واحــــدا،�لكــــن�الفصــــول�الدراســــية�تكــــون�منفصــــلة�لهــــم،�وكــــذلك�تكــــون� �

 . ه�منفصلةمداخل�الدخول�والخروج،�ودورات�ا�يا

أو�يكــــــون�ا�ب·ــــــ��واحـــــــدا،�والفصــــــل�الدراÑـــــــ}�bواحــــــدا،�ولكـــــــن�توجــــــد�بـــــــeن�مقاعــــــد�البنـــــــeن� � 

والبنـــــات�جـــــدران�مؤقتـــــة�أو�ثابتـــــة؛�بحيـــــث�يمكـــــن�للمعلـــــم�الواحـــــد�تدريســـــهم�جميعـــــا،�أو�

تكـــــون�مقاعـــــد�البنـــــeن�zـــــي�-مـــــام،�ومقاعـــــد�البنـــــات�zـــــي�الخلـــــف،�ولكـــــن�مـــــداخل�الـــــدخول�

 . والخروج��تكون�لهم�ع[ى�حدة

صــورة�مـن�هــذه�الصـور�الــث
ث�لنظـام�التعلــيم�ا�نفصـل�تكــون�واجبـة،�وأيــة�م�^ـا�تكــون��فـأي



 

 

  جائزة؟�

تـــم�تحديـــد�أعمـــار�مخصوصـــة�ل
لتحـــاق�_^ـــذه�ا�ـــدارس،�فع[ـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�#�يمكـــن�   -٦

Rلتحاق�بمدرسة�الحضانة�إ#�للطفـل�الـذي�يكـون�عمـره�أقـل�مـن�أربـع�سـنوات،�لكـن�

العمـــــر،�فُيســــــّجل�الوالــــــدان�عمـــــره�مخّفضــــــeن�ســــــّنه�إذا�تجـــــاوز�طفــــــل�ذلـــــك�الحــــــد�مــــــن�

�فقـط
ً
. الحقيقى،�ويضطّران�لتسليم�شهادة�كاذبة�ع[ى�أن�الطفل�يبلـغ�مـن�عمـره�ث
ثـا

  . ثم�ُيسجل�هذا�التاريخ�ا�زّور�لو#دته�سائر�عمره�zي�الوثائق�كلها

فما�الحكم�الشرÃي�zي�ذلك؟�هل�هذا�التسجيل�الخاطيء�للسّن�#�يجـوز؟�وهـل�يجـوز�

�م�^مـا�أن�شـرط�تحديـد�العمـر�مـن�قبـل�ا�سـؤولeن�عـن�ا�ـدارس�غeـ%�
ً
للوالدين�فعـل�ذلـك،�ظنـا

  واجب؟��

يلــزم�الطــ
ب�والطالبــات�الــذين�يلتحقــون�_^ــذه�ا�ــدارس�ارتــداُء�الــزي�ا�درÑــ}�bا�وحــد،�   -٧

وُتج7%�بعُض�ا�ـدارس�الطـ
ب�ع[ـى�لـبس�ربـاط�العنـق�والسـراويل�القصـe%ة،�والطالبـات�

��حكـــــام�الشـــــرع�. ع[ــــى�التنـــــانe%�القصـــــe%ة
ً
�وفقـــــا

ً
�ســــاترا

ً
وإذا�أراد�طالــــب�أن�يرتـــــدي�ملبســـــا

أن�تلـــــبس�الحجـــــاب،�فيــــتم�طـــــرد�الطالـــــب،�أو�الطالبـــــة�مـــــن���ســــ
مي،�أو�أرادت�طالبـــــة

وُيمنـــع�¬ن�إرتـــداء�غطـــاء�. ا�درســـة�بـــدليل�أن�ذلـــك�مخـــالف�ل
ئحـــة�ا�درســـة�و�نظامهـــا

الـرأس�zـي�بعـض�ا�ـدارس�كـذلك،�سـواء�كانـت�هـذه�ا�ـدارس�تابعـة�Ìدارة�ا�ســلمeن،�أو�

الضـــوابط�لتحديـــد��تحـــت��دارة�غeـــ%��س
مية،فالســـؤال�الـــذي�ينشـــأ�هنـــا،�هـــو�مـــا��ـــي

الــــزي�ا�درÑــــ}�bا�وحــــد�الــــذي�ينب®ــــي�لــــه�أن�يكــــون�وفقــــا�للشــــرع��ســــ
مي�مــــن�جهــــة،�و�

�للنظر�من�جهة�أخرى،�بحيث�#�يقع�طـ
ب�ا�ـدارس��سـ
مية�zـي�الشـعور�
ً
يكون�#فتا

أمــا�إذا�كانــت�. بمركــب�الــنقص،�إذا�رأوا�الــزّي�ا�درÑــ}�bا�وّحــد�لطــ
ب�ا�ــدارس�-خــرى 

ليســت�بأيــدي�ا�ســلمeن،�و#�توجــد�هنــاك�مدرســة�إســ
مية�أخــرى،�فمــا��إدارة�ا�درســة

  الحكم�الشرÃي�للط
ب�والطالبات�وأوليا¯^م؟��

رســـــوم�Rلتحـــــاق،�: تؤخـــــد�مـــــن�طـــــ
ب�هـــــذه�ا�ـــــدارس�أنـــــواع�مختلفـــــة�مـــــن�الرســـــوم�مثـــــل�   - ٨

ورســوم�شــهرية،�ورســوم�فصــلية،�ورســوم�التوصــيل،�ورســوم�ا�طــبخ،�ورســوم�Rختبــار�

،�وذلـــــــك�ُيبـــــــذل�zـــــــي�البنـــــــاء،�وغe%هـــــــا،�وأ
ً
�جـــــــدا

ً
�يكـــــــون�مبلـــــــغ�رســـــــوم�Rلتحـــــــاق�كثeـــــــ%ا

ً
حيانـــــــا



 

 

. و-دوات�ا�كتبيــــة،�والــــديكور،�وشــــراء�¬#ت��لك&%ونيــــة�للمخت7ــــ%�الحاســــوبي،�وغe%هــــا

والطالـــب�الـــذي�يـــدفع�رســـوم�Rلتحـــاق�يســـتفيد�مـــن�هـــذه�الوســـائل�لف&ـــ%ة�محـــدودة،�ثـــم�

غ�ا�&dايد�مـن�الرسـوم،�#�للفقـراء�فحسـب،�لقد�جعل�هذا�ا�بل. يتخرج�من�تلك�ا�درسة

فهــل�يجــوز�جعــل�التعلــيم�تجــارة�تــدر�. بـل�للطبقــة�ا�توســطة،�تعلــيم�أبنــا¯^م�أك�ــ%�صــعوبة

�zــي�مــدة�قليلــة،�بــد#�عــن�جعلــه�خدمــة؟�وتكــون�بعــض�ا�ــدارس�م�^ــا�خاّصــة،�و�
ً
أك�ــ%�ربحــا

تنفـــــق�بعضـــــها�يـــــديرها�بعـــــض�ا�ؤسســـــات�التعليميـــــة�والخe%يـــــة،�ولكـــــن�هـــــذه�ا�ؤسســـــات�

ا�بـــــالغ�الcـــــ�bتســـــتلمها�مـــــن�الطـــــ
ب�عـــــن�طريـــــق�الرســـــوم�ع[ـــــى�توســـــعة�مبـــــاني�مدارســـــها،�

فكيـف�يـرى�. وتزيي�^ا،�بد#�مـن�إنفاقهـا�ع[ـى�تـوفe%�التسـهي
ت�التعليميـة�للطـ
ب�الفقـراء

  �س
م�ذلك؟�

�عـن�ا�درسـة�لسـبٍب�بعـد�   -٩
ً
،�هـو�أن�الطالـب�يغيـب�أحيانـا

ً
وهناك�أمـر�مهـم�zـي�ذلـك�أيضـا

مـــــه�يواصــــل�حضـــــوره�zــــي�فصـــــل�الطالــــب،�فهـــــل��أن�دفــــع
ّ
الرســـــوم�الشــــهرية،�إ#�أن�معل

يجــــوز�أخــــذ�الرســــوم�الشــــهرية،�ورســــوم�النقــــل،�وغe%هــــا�لف&ــــ%ة�غــــاب�ف´^ــــا�الطالــــب�عــــن�

  ا�درسة،�zي�حeن�لم�يستفد�الطالب�من�ذينك�الرسمeن؟�

ون�يكون�كثe%�من�الط
ب�الـذين�يدرسـون�zـي�ا�ـدارس�العصـرية�مسـاكeن،�#�يسـتطيع   -١٠

  تحمل�مصاريفهم�التعليمية،�فهل�يجوز�إنفاق�مال�الزكاة�عل´^م؟�

" ونـدي�مـاترم،�أو�آيـات�: ُيطالب�الط
ُب�بإنشـاد�-ناشـيد�الشـركية�zـي�الصـباح�مثـل�   - ١١

،�وتقــديم�تحيــة�للشــمس،�وممارســة�اليوغــا�الــذي�تــدخل�فيــه�تحيــة�"الÖ^اغافــاد�غيتــا

ُيج7ـــــ%�الطـــــ
ُب�عل´^ـــــا�zـــــي�بعـــــض�و . للشـــــمس،�zـــــي�بعـــــض�ا�ـــــدارس�الحكوميـــــة�والخاصـــــة

�للطــ
ب�حcــ��يقومــوا�
ُ
�النفســية

ُ
بــون�ف´^ــا،�وtُ^يــأ�ف´^ــا�البيئــة

ّ
ا�ــدارس،�وzــي�بعضــها�ُيرغ

��مارســـــــة�هـــــــذه�. _^ـــــــا�بأنفســـــــهم
ً
وأصـــــــدرت�حكومـــــــات�لـــــــبعض�الو#يـــــــات�الهنديـــــــة�قـــــــرارا

��–وُيطالــب�الطــ
ُب�. -فعــال�الشــركية�zــي�ا�ــدارس
ً
أن�يقومــوا�بالــدعاء�أمــام��–أيضــا

،�أو�أمــــام�صــــليبه�و�تمثالــــه�،�وإن��–عليــــه�الســــ
م��–ة�وهميــــة�لعيســــ}��ا�ســــيح�صــــور 

بــــون�فيــــه،�و-مـــــر�#�يقتصــــر�ع[ــــى�ذلـــــك�
ّ
كــــان�الطــــ
ب�#�ُيج7ــــ%ون�عليـــــه،�إ#�أ�^ــــم�ُيرغ

فحســب،�بــل�بعــض�ا�ســلمeن�يطــالبون�الطــ
ب�zــي�مدارســهم�الcــ�bيــديرو�^ا�ممارســة�



 

 

طـ
ب�ل
لتحــاق�بمدارســهم،�أو�هـذه�-فعــال�_^ــدف�الطمـع�zــي�جلــب�عـدد�كبeــ%�مــن�ال

  :فالسؤال�الذي�يطرح�نفسه. إرضاًء�للحكومة

  ماذا�يجب�ع[ى�ا�سلمeن،�إذا�ُيج7%�الط
ُب�ع[ى�فعلها�zي�ا�دارس�الحكومية؟ �

� �#�،
ً
بــــون�ف´^ــــا�zــــي�فعلهــــا�تطّوعــــا

ّ
مـــا�حكــــم�إلحــــاق�الطــــ
ب�با�ــــدارس�الحكوميــــة�الcـــ�bُيرغ

؟
ً
  ج7%ا

ذا�جعلـــــــت�هـــــــذه�-فعـــــــال�إجباريـــــــة�zـــــــي�ا�ـــــــدارس�مـــــــاذا�ينب®ـــــــي�للمســـــــلمeن�أن�يفعلـــــــوه،�إ �

الخاصـــة�الcـــ�bيـــديرها�ا�ســـؤولون�غeـــ%�ا�ســـلمeن،�و#�توجـــد�أيـــة�مدرســـة�أخـــرى�zـــي�تلـــك�

  ا�نطقة؟�

إذا�كانـــــــت�مدرســـــــة�خاصـــــــة�غeـــــــ%�إســـــــ
مية،�وُيطالـــــــب�الطـــــــ
ُب�ممارســـــــة�هـــــــذه�-فعـــــــال� �

،�فما�الحكم�zي�ذلك؟�
ً
�و#�إلزاما

ً
،�#�ج7%ا

ً
  ترغيبا

مـدارس�أخـرى،��–مـع�وجـود�هـذه�الحـا#ت�ا�ـذكورة��-ي�تلـك�ا�نطقـة�إذا�كانت�توجد�zـ �

#�ُتمــارس�ف´^ــا�هــذه�الســيئات،�ويمكــن�إلحــاق�الطــ
ب�_^ــا�بســهولة،�فهــل�يجــوز�إلحــاق�

Ö^م�ف´^ا؟�
ّ
  الط
ب�با�دارس�ال�bcُتج7%هم�ع[ى�فعل�-فعال�الشركية،�أو�ترغ

�وهـــــل�يجـــــوز�للمســـــلمeن�تـــــرويج�هـــــذه�-فعـــــال�الشـــــركية�zـــــي�مدار  �
ً
ســـــهم�الخاصـــــة�هـــــدفا

لتطــــور��مدارســــهم�و�تقــــدمها،�أو�يقومــــوا�بتنســــيقها�للطــــ
ب�غeــــ%�ا�ســــلمeن�،�مــــع�إبعــــاد�

  الط
ب�ا�سلمeن�من�هذه�-فعال�؟�

،�وقـــد�تـــم�إدخـــال�   - ١٢
ً
تتصـــاعد�ع[ـــى�الصـــعيد�العـــالم�bنزعـــة�تطلـــب�تثقيـــف�الطـــ
ب�جنســـيا

ُتجعــل�إجباريــة�zــي�ا�ــدارس�مــاّدة�الجــنس�zــي�ا�قــررات�الدراســية�لب
دنــا،�ومــن�ا�كــن�أن�

 
ً
�لــــذلك،�قــــائلeن�بــــأن�حــــوادث�الزنــــا،�. الخاصــــة�أيضــــا

ً
وُيقــــّدم�أصــــحاب�هــــذه�الd¹عــــة�م7ــــّ%را

والشــــذوز�الجنســــ}�bتــــزداد�بســــرعة�مــــن�أجــــل�Rنحــــ
ل�الخلقــــي�ا�&dايــــد،�وتنشــــأ�-مــــراض�

ا�ختلفـــة�مـــن�أجلهـــا،�ولـــذلك�يجـــب�إخبـــار�الطـــ
ب�بحقيقـــة�الجـــنس،�وتعلـــيمهم�الجـــنس�

ســــــتار�ذلـــــك،�حcــــــ��يتمكنـــــوا�مــــــن�التجنـــــب�عــــــن�-مـــــراض�الناشــــــئة�عـــــن�الزنــــــا،�¬مـــــن�zـــــي�

b{ولكن�مـن�-سـف�أنـه�تـتم��محـاو#ت�إيجـاد�طـرق�آمنـة�للفجـور،�بـد#�. والشذوذ�الجنس

فالســؤال�الــذي�يطــرح�نفســه�. مــن�تعلــيم�الطــ
ب�القــيم�-خ
قيــة،�ومــنعهم�مــن�الفجــور 



 

 

دارس،�فمــــا�حكــــم�تدريســــها�هنــــا،�لــــو�أن�حكومــــة�فرضــــت�إدخــــال�مــــاّدة�الجــــنس�فــــس�ا�ــــ

بنـــا�
ّ


ـــم�ط
ّ
ف´^ـــا،�وإلحـــاق�الطـــ
ب�_^ـــا؟�وهـــل�يناســـب�أن�نقـــول�للحكومـــة�بأننـــا�نريـــد�أن�نعل

و�تقـــــوم�ا�ـــــدارس��ســـــ
مية�بإعـــــداد�. الجـــــنس�zـــــي�مدارســـــنا�zـــــي�ضـــــوء�القـــــيم��ســـــ
مية�

،�الcــــ�bتخــــّص�البنــــeن�والبنــــات،�البــــالغeن�ســــن�
ُ
الكتــــب�الcــــ�bُتبــــeُّن�ف´^ــــا�-حكــــاُم�الشــــرعية

الرشــد�أو�قريØــ�bالبلــوغ،�وُتبــeُّن�لهــم�القــيم�-خ
قيــة،�وأهميــة�العفــة�والطهــارة،�ومخــاطر�

؟�
ً
  الفجور�-خروية�والدنيوية�معا

�مســـابقات�ل�لعـــاب�ا�ختلفـــة�مثـــل�   -١٣
ً
عقـــد�أحيانـــا

ُ
ب،�وســـباق�الـــدّراجات،�: ت

ّ

ســـباق�الطـــ

ّبيـــــة�zـــــي�ا�ـــــدارس�وُترســـــل�الرحلـــــة�إ�ـــــى�ا�ـــــدن�-خـــــرى�باســـــم�النشـــــاطات�ال&%ف´^يـــــة�والط

العصرية،�حيث�يقع�Rخت
ط�بـeن�الطـ
ب�والطالبـات،�فمـا�الحكـم�الشـرÃي�zـي�ذلـك؟�

هــــل�يناســــب��دارة��ســــ
مية�للمــــدارس�عقــــُدها�لكــــل�مــــن�البنــــeن�والبنــــات�مــــع�تأكيــــد�

  التجنب�من�وقوع�Rخت
ط�بي�^م؟

�مثل�   - ١٤ �الثقافية �ال7%امج
ً
�عادة عقد

ُ
�والح: ت �وا�سرحيات، �ا�دارس،�الخطب، وارات�zي

  فُتطالب�الطالباُت�للمشاركة�zي�الخطب،�وا�سرحيات،�فما�الحكم�الشرÃي�zي�ذلك؟�

�جسم�   - ١٥ ��عضاء �وصور �للحيوانات، �صور �ف´^ا �تكون bcال� �الكتب �إدخال �يجوز هل

�الصورة� �استعمال �يجوز �وهل �ا�بتدئeن؟ �للط
ب �الدراسة �ا�قررات �zي �نسان

بدون�الرسم�ع[ى�b{Ùء؟�وكذلك�توضع�اليوم�ا�نحوتات��الرقمية��هداف�الدراسة

،�zي�الفصول�الدراسية�للط
ب�
ً
الب
ستكية�والخشبية،�ال�bcتشمل�الحيوانات�أيضا

ا�بتدئeن،�ح��cيمكن�لهم�رؤية�هياكل�هذه�الحيوانات�باÌضافة�إ�ى�قراءة�أسما¯^ا،�

وضع�هذه�ا�نحوتات�وتعطى�لها�أهمية�كبe%ة�zي�النظام�الجديد�للدراسة،�فهل�يجوز�

  zي�الفصول�الدراسية؟�

ُتدّرس�اليوم�الطالبات�نفس�ا�واد�ال�bcتخص�الط
ب�zي�ا�دارس�العصرية،�و#�ُ�^تم�   - ١٦

�تخص�احتياجاt^ن�مثل� bcال� �والطbÚ،�: بتدريسهن�تلك�ا�واد �والتطريز، الخياطة،

�وغe%ها �-و#د، �تربية �وطريقة �ا�d¹لية، �الشؤون �zي �ا�سلمون�و . وا�هارة يستطيع

فهل�ينب®ي�لهم�Rهتمام�بذلك،�. Rهتمام�بتعليم�هذه�ا�هارات�للبنات�zي�مدارسهم�



 

 

  وإذا�كان�الجواب�نعم،�فهل�يكون�ذلك�ع[ى�نحو�الوجوب�أو�Rستحباب؟��

�وكان�-طفال�ُيلحقون�   - ١٧ من�ا�علوم�أن�كل�مسلم�تجب�عليه�معرفة�أصول�الدين،

� �با�دارس�عندما
ً
�أو�أك�%�من�ذلك،�وكانت�سابقا ،

ً
�أو�ستا ،

ً
�من�عمرهم�خمسا بلغوا

�ل�طفال� �ا�مكن �من �كان �فلذلك �Rبتدائية؛ �ا�راحل �zي �قليلة �الدراسة أعباء

�تعليم�أو#دهما� �وكان�الوالدان�قادرين�ع[ى �للدين، b{Ñالتعليم�-سا� الحصول�ع[ى

اس�غافلeن�عن�هذا�كذلك،�ولكن�هيمنة�ا�ادية�ونظام�التعليم�الغربي�لم�يجع
�الن

�لهم�فقدان�الشعور�بضرورته�وأهميته�zي�قلو_^م . الواجب�ا�هم�فحسب،�بل�سّببا

�بيئة� �خلق �مع �العصرية �ا�دارس �إنشاء �ا�سلمeن �ع[ى �يجب �الظروف �لهذه
ً
ونظرا

  .إس
مية�ف´^ا،�وتدريس�التعليم�الدي·�b�س
مي�الضروري�للط
ب�ف´^ا

�zي�هذه�
ً
فالسؤال�الذي�ينشأ�هو،�إ�ى�أي�مدى�يكون�التعليم�الدي·�b�س
مي�ضروريا

ا�دارس�ح��cيحصل�الط
ب�والطالبات�ع[ى�التعليم�الدي·�b�س
مي�بقدر�الواجب،�بحيث�

  #�يتأثر�تدريس�ا�واد�-خرى؟�

�zي�تعيeن�-ساتذة   - ١٨
ً
الشرÃي�لتعيeن�فما�الحكم�. قضية�ا�علمeن�وا�علمات�مهمة�جدا

-ساتذة�من�الجنس�ا�خالف�للط
ب�البالغeن�والطالبات�البالغات؟�وهذه�القضية�

تزداد�أهميu^ا�حeن�تتوفر�معلمة�zي�راتب�قليل،�و#�يسمح�الوضع�ا�ا�ي�للمدرسة�إ#�

  أن�يستوظفها،�فهل�يجوز�تعيeن�-ستاذ�من�الجنس�ا�خالف�zي�هذه�الحالة؟�

�بع   - ١٩ �يأتي
ً
�لتفتيش�وأحيانا �والتعليم �ال&%بية �وزارة �من �الحكوميeن �ا�وظفeن ض

�ودورات�ا�ياه،� �فيفتشون�اتساع�الفصول�الدراسية، النشاطات�التعليمية�وغe%ها،

وتسهي
ت�-لعاب�للط
ب،�والزي�ا�در�b{Ñا�وحد،�وهيكل�الرسوم،�وا�رافق�-خرى�

��ال�bcتوفرها�ا�درسة،�ثم�يق&%حون�ع[ى�استمرار�ا�وافقة
ً
الحكومية�أو�إلغا¯^ا،�وعلما

� عادة�متبعة�zي�كل�مجال،��–مع�-سف��–بأنه�أصبح�اليوم�دفع�الرشوة�وأخذها

�ا�وافقة��عذار� �إلغاء �فيق&%حون�ع[ى �لم�ُتدفع، �وإذا فإ�^م�يحاولون�طلب�الرشوة،

  عادية،�فهل�يجوز�إنقاذ�ا�درسة�من�هذه�ا�صيبة�بدفع�الرشوة�لهم؟�

*  *  *  



 

 

  

  ا-ستجدة�عن�بيع�وشراء�ا-بانيالقضايا�
  

ص[ى�هللا��–البيت�حاجة�مهمة�من�حاجات��نسان�-ساسية،�ووصف�رسول�هللا�

�و�سلم� �له،��- عليه
ً
�وذلك�أن�الشخص�الذي�#�يمتلك�مسكنا �نعمة، �بأنه البيت�الواسع

�صّرح�القرآن�بأن�مسؤولية� �النفقة، �ولذلك�من�تجب�عليه �مسافر، ُيضطّر�ليعيش�حياة

�الزوجةا�سك �نفقة �zي �داخلة �ا�سكن �كذلك�حاجة �الفقهاء �وجعل �عليه، �قدم�. ن وحeن

ا�دينة�مع�أصحابه�الكرام�العظام�،�فأول�ما�قام��-ص[ى�هللا�تعا�ى�عليه�و�سلم� –رسول�هللا�

�لحكمته،�وحسن�تدبe%ه،�وإيثار�-نصار،�
ً
ا�نادرا

ً
به�هو�إقامة�نظام�ا�ؤاخاة،�الذي�يعت7%�حدث

�. د�له�نظz�%eي�تاربخ��نسانيةو�الذي�#�يوج
ً
ولكن�كما�قّدم�ا�ضيفون�ا�خلصون�نموذجا

�Ìيثارهم�و�تضحيu^م�و�فدا¯^م،�فكذلك�راÃى�رسول�هللا�
ً
أن��- ص[ى�هللا�عليه�و�سلم� –مثاليا

�b{Ùء �عل´^م �. #�يشق �هللا �رسول �فرغ �و�سلم�–فحeن �عليه �هللا �ا�سجد��-ص[ى �بناء من

  . يعا،�ونظم�ا�هاجرون�كذلك�لبيوt^مالنبوي،�اهتم�ببناء�بيته�سر 

اني�للبشر�zي�العالم�يحرم�
ّ
�ملموسا�من�التجمع�السك

ً
�كبe%ا

ً
وبلغ�الوضع�اليوم�أن�عددا

�كوخ�من�القصب،� �#�يتيّسر�لعدد�هائل�من�الناس�العيش�zي �ب
دنا �zي �cح� من�ا�سكن،

�عن�بيت�مشّيد�من�السقف
ً

ذه�العويصة�،�و�لم�تزل�الحكومة�كذلك�تحاول�إ�^اء�ه. فض

� �الخe%ّية �الجمعّيات �تس�ى ��–كما
ً
�ا�شكلة�–أيضا �هذه �حل �. إ�ى

ً
�مجا# �ذلك �أصبح وقد

  .  ل
ستثماركذلك�،�بل�صار�أهم�مصدر�للتجارة�zي�ا�دن�الكبe%ة�وا�توسطة

وهناك�عدد�من�ا�شاكل�ال�bcيسأل�ع�^ا�تّجار�ا�باني�وزبائ�^ا،�فنقدم�إ�ى�حضراتكم�

  :و�ي�كما�ي[ي�بعض�هذه�-سئلة،�

توجد�zي�بعض�ا�دن�الكبe%ة�-حياء�الفقe%ة،�حيث�يعيش�كثe%�من�الناس�zي�أكواخ�   -١

�تحت�
ً
�اقتصاديا �حياt^م �يعيشون �ممن �وهم �الحكومية، b{¼را-� �ع[ى �القصب من

�الفقر �سعيدة،�. خط �طيبة �لحياة �عيش �فرصة �توفر�لهم �أن �الحكومة وتحاول

قدون�مع�هؤ#ء�ع[ى�إعطا¯^م�وحدة�سكنية�من�والطريقة�zي�ذلك�أن�البناءين�يتعا

ثم�تصدر�الحكومة�ا�وافقة�ع[ى�بدء�. مساحة�معينة�مشتملة�ع[ى�قدم�مربع�محدد



 

 

تنفيذ�ذلك�ا�شروع�بعد��جراءات�ا�ختلفة�و�استكمال�ا�راحل�العديدة�،�ويقوم�

خّصصون�البناءون�ببناء�ا�باني�ع[ى�تلك�-را¼}�bبعد�إخ
ء�سكان�-كواخ�م�^ا،�وي

�لقانون�الحكومة،�
ً
لهم�وحداt^م�السكنية،�ويبيعون�بأنفسهم�بعض�الوحدات�وفقا

  : ويكتسبون�ربحه،�وzي�ذلك�تنشأ�بعض�ا�شاكل،�و�ي�كما�ي[ي�

تكون�ملفات�ا�باني�عند�أرباب�الوحدات�السكنية،مادامت��ي�غe%�جاهزة�للسكن،�    -أ

�ا�لّفات�قبل�است
م �أن��وهؤ#ء�-رباب�يبيعون�هذه b·يع� الوحدات�السكنية،�مما

�البناءون� مهم
ّ
�ُيسل �عندما �ا�لّفات ��ش&%ي

ً
�ملكا �تصبح �السكنية �الوحدات هذه

�بنا¯^ا �بعد �السكنية ان�. الوحدات
ّ
�سك �بeن �ا�تبادل �بالتفاهم �الصفقة �هذه وتقع

�الصفة؟�. -كواخ�وا�ش&%ين ان�-كواخ�_^ذه
ّ
�ا�لّفات�من�سك فهل�يجوز�شراء�هذه

  zي�الشرع؟���وما�حكمه

ّقة�بأي�رقم�    - ب
ُ
تكون�ا�باني�جاهزة�للسكن�zي�بعض�-حيان�،�ولكن�#�ُيعلم�أن�أية�ش

�م�^م�؟�إ#�أن�الصفقة�تقع�بالتفاهم�ا�تبادل� ع[ى�أي�دور�سيتم�إعطاءها�شخصا

�أي� �ع[ى �الشّقة �يقبلون �بأ�^م �ا�ش&%ون �وير¼}� بeن�-رباب�الحقيقيeن�وا�ش&%ين،

�بع �يجدو�^ا �ذلكدور فكأن�أي�خطر�للd¹اع�#�. د�القرعة�و�سوف�#�يع&%ضون�ع[ى

  فهل�يجوز�شراء�ا�سكن�_^ذه�الصفة؟�. يكون�هناك

�ولكن�   -ج ��صحا_^ا، �وتسليمها �بناءها �تم �أن �بعد �السكنية �الوحدات �ُتباع �
ً
وأحيانا

الحكومة�#�تسمح�لبيعها��دة�خمس�أو�عشر�سنوات،�فلذلك�تكون�هذه�الصفقة�

�البيت�للمش&%ي�لف&%ة�معّينةمخالفة�لل �و#�ُيسّجل�هذا ومن�. قانون�عند�الحكومة،

ان�هذه�-كواخ�بعد�بيع�البيت�الجديد�يبدأون�العيش�
ّ
أسباب�منع�هذا�البيع�أن�سك

�منه� �تنشأ �وبالتا�ي �عل´^ا، �-كواخ �بناء �بعد �أخرى �حكومية �أراض �ع[ى �جديد من

اولu^ا�Ìعطاء�هؤ#ء�ما�يوفر�ا�شاكل�من�جديد،�و#�يتحقق�هدف�الحكومة�من�مح

فما�حكم�بيع�هذا�البيت�وشرائه�zي�حالة�مخالفة�القانون�. لهم�عيشة�طيبة�سعيدة�

  الحكومي؟�

�ويبيعو�^ا�   -د �-كواخ، �سكان �من �ا�لّفات �هذه �بأنفسهم �البناءون �يش&%ى
ً
وأحيانا



 

 

  فما�حكم�هذه�الصفقة؟�. لßخرين

�للموظفeن�   - ه �الرشوة �دفع �بعد �ا�صطنعة �-كواخ �ملفات �ا�عماريون �يصنع
ً
وأحيانا

�الحقيقة�ع[ى�أرض� �ويع·�bذلك�أن�هذه�-كواخ�#�توجد�zي الحكوميeن�ويبيعو�^ا،

الواقع،�ولكن�يتم�تخطيط�-كواخ�ا�صطنعة�zي�الوثائق�والخرائط،�وُتصنع�ملّفاt^ا�

  . ع[ى�أرض�خالية�ا�زّورة،�وُتباع،�ثم�ُتب·��ا�باني

  فهل�يجوز�للبناء�بيع�ملفات�-كواخ�ا�صطنعة�_^ذه�الصفة،�وهل�يأثم�مش&%وها؟�

�طريق�   -٢ �عن �بأسعار�رخصية ��واطن´^ا �وتبيعها �ا�باني �ببناء �بنفسها �الحكومة تقوم

�القرعة�يجب�عل´^م�استيفاء�بعض�الشروط�ا�عينة،� �والذين�يشاركون�zي القرعة،

�القرع �له �خرجت �للقانون�فمن
ً
�وفقا �معينة �لف&%ة �البيت �بيع �له �ُيسمح #� ة،

  :و�تنشأ�بعض�ا�شاكل�عن�بيع�البيوت�وشرا¯^ا�_^ذه�الصفة،�و�ي�كما�ي[ي�.الحكومي

هل�يجوز�للحائز�ع[ى�البيت�الذي�تبيعه�الحكومة�بأسعار�رخيصة�كمساعدة�له،�بيع�    -أ

�وهل�يجوز�لشخص�آخر�أ �معينة، �ف&%ة �ذلك�البيت�قبل�انu^اء
ً
ن�يش&%يه�منه�علما

  بذلك؟

#�يستوzي�بعض�الناس�شروط�شراء�تلك�البيوت،�إ#�أ�^م�يتمكنون�من�شراء�البيت�   - ب

�هذه� �تجوز �فهل �الحكوميeن، �للموظفeن �الرشوة �ودفع �ا�زّورة، �الوثائق �طريق عن

  العملية�؟�

�بيت�   -ج �شخص �م�^ا �اش&%ى �وإذا �للمعوقeن، �ا�باني �هذه �zي �البيوت �بعض ُتخّصص

�أو�أعطاه� �وثائقه، �#ستعمال �ا�قرر �ا�بلغ �ا�عوق �وأعطى �وثائقه، �ع[ى �بناء معوق

�حكم�شراءه� �للمعوق�أخذ�ذلك�ا�بلغ؟�وما �فهل�يجوز بعض�ا�بالغ�بطيب�نفسه،

  لذلك�ا�سكن�_^ذه�الصفة؟

�تلك�   -د �لشراء �ا�طلوبة �والوثائق �ا�ستندات �إجراءات �zي
ً
�مهما

ً
�دورا �السماسرة يلعب

فهل�يجوز�لهم�أخذ�أجرة�السمسرة�. يصعب�تحقق�هذه�الصفقة�بدو�^مالبيوت،�و 

  لذلك�العمل؟�

�تفاصيل�   -٣ �فيبeّن�جميع ،� �أرضه �ع[ى �ا�ب·� �إقامة �بعد �الشقق �يبيع �أن �البناء ينوي



 

 

ا�ساحة،�وجودة�مواد�البناء،�وا�رافق،�وغe%ها،�ثم�يبيع�الشقق�قبل�: الشقق�مثل�

�التصاميم�ع �ع[ى �بناء �ا�ب·� �بعض�بناء �وتنشأ �الناس�منه، �ويش&%�^ا �القرطاس�، [ى

  :ا�شاكل�zي�هذه�الصفقة،�و�ي�كما�ي[ي�

هل�يدخل�بيع�البناء��بناه�قبل�بنائه�ضمن�عقد�Rستصناع،�فيجوز�له�بيع�b{Ùء�   -أ

  قبل�ظهوره�و�تحققه؟�

إن�جازت�هذه�الصورة،�فهل�يجوز�للمش&%ي�قبل�إنشاء�البيت�بيعه�لشخص�آخر؟�   - ب

ا�ش&%ي�شقة�ع[ى�طابق�عاشر�من�ا�ب·�،�وانu^ت�أعمال�البناء�لدور�ثامن�وقد�حجز�

  فقط،�فهل�يجوز�له�بيع�شقة�الدور�العاشر؟�

الدور�الذي�حجز�عليه�ا�ش&%ي�شقته،�قد�أقيمت�حدودها�وتم�بناء�سقفها،�ولكن�   -ج

  لم�ُت7ن�جدرا�^ا،�ولم�تظهر�هيئu^ا�الكاملة،�فهل�يجوز�له�بيعها؟�

ا�عمار�نسبة�كبe%ة�من�ا�بلغ�من�مش&%ي�البيوت،�وبعد�ف&%ة�طويلة،�يعتذر��قد�يأخذ    -د

إما�بسبب�عذر�حقيقي�بأنه�لم�تتم�ا�تطلبات�القانونية�لبناء�ا�ب·�،�وإما�لسوء�نيته�

�،�فe%يد�أن�يبيعها��شخاص�آخرين�بأسعار�غالية�
ً
�؛�ن�-سعار�ارتفعت�كثe%ا

ً
أحيانا

�من�إعطا¯^ا��ش&%�^ا�ا
ً
للمبتاعeن��–zي�هذه�الحالة��–لحقيقيeن�،�فيعتذر�البناء�بد#

�بأن�ا�ب·��#�يمكن�بناءه�¬ن،�فهل�يجوز�للمش&%ين�أخذ�مبلغ�أك�%�مما�دفعوه�
ً

قائ

�ا�بلغ� �ا�عمار�جعل �إن �إذ �فادحة، �خسارة �تصيÖ^م �ا�ش&%ين �أن �و�ذلك للمعمار؟

�عنده��دة�طويلة،�و�ا�أرجعه�إ�ى�ا�ش&%ين�بع
ً
د�أن�مâ}��عليه�وقت�طويل،�موقوفا

�ُيناسب� bcال� �الطريقة ��ي �فما �ا�بلغ، �بذلك �ا�نطقة �تلك �zي �شقة �شراء #�يمكن

  اختيارها�Ìنقاذ�ا�ش&%ين�من�الخسارة؟�

�#�يقوم�ا�عمار�ببناء�ا�ب·��zي�وقت�محدد،�بل�يؤخر�ذلك�لسنة�أو�سنتeن،�أو��   - ه
ً
أحيانا

�ك ان�ا�ش&%ي�ابتاع�البيت�لغرض�السكن،�أك�%�من�ذلك�zي�حeن�من�-حيان،�فإذا

�وأجرة� ،%eالتأخ� �من�أجل �الطويلة �تلك�الف&%ة �البيت�zي �أجرة �دفع �يضطر�إ�ى فإنه

�فإنه� �Rستثمار، �لغرض �اش&%ى �كان �و�إن �غe%�قليل،
ً
�مبلغا �تكون �ا�دن �zي البيت

��ي� �فما �خسارة، �للمستثمرين �تحصل �وهكذا �ا�دة، �هذه �zي �ربح �أي �من سيحرم



 

 

  تخليصهم�م�^ا؟��الطريقة�ل

قد�يقول�البناء�للذين�يبيع�م�^م�البيوت،�zي�حالة�عدم�تجهdeها�،�وانu^اء�ا�دة�ا�قررة�   -٤

مها�لكم،�أنا�سوف�أكون��:لتسليمها
ّ
أنا�¬ن�آخذها�منكم�ع[ى�-جرة،�وطا�ا�لم�أسل

  :ويمكن�أن�تكون�لذلك�ث
ث�صور�. كمستأجر�لكم،�وأدفع�إليكم�-جرة�ا�قررة

  . إما�أن�بناء�البيوت�لم�يبدأ�لحد�¬ن   -أ

  .أو�بناُءها�ناقص،�أي�إ�^ا�غe%�صالحة�للسكن   - ب

أو�تم�بناءها�إ�ى�حد�ما،�لكن�لم�يتم�حسب�ا�واصفات�ال�bcتقرر�بناء�ا�ساكن�عل´^ا�   -ج

  ،�فهل�يجوز�أخذ�أجرt^ا�zي�مثل�هذه�الحالة�؟�

،�أو�ع   -٥
ً
�عاديا

ً

�يش&%ي�شّقة�من�ا�عمار،�لكّنه�#�وهناك�صورة�أخرى،�و��ي�أن�رج

ً

مي

�الوثائق� �ُيعّد �أن �ويطلب�من�البناء �لزبون�آخر، �الشقة �ويبيع �الوثائق�باسمه، ُيعّد

�الزبون  �ذلك ��. باسم
ً
�مباشرا �الشقة �وتسجيل �باسمه، �الوثائق �إعداد �عدم فبسبب

  باسم�الزبون،�ُيخلص�نفسه�من�دفع�الضريبة�الحكومية،�فهل�يجوز�فعل�ذلك؟���

   *  *  *  



 

 

  

  حقوق�الحيوانات�وأحكامها
  

�ســــ
م�ديــــن�الرحمــــة،�الــــذي�أوصــــانا�شــــفقة�ورحمــــة�بجميــــع�ا�خلوقــــات،�وتــــدخل�zــــي�

وهـــــــذه�الحيوانـــــــات�نعمـــــــة�عظيمـــــــة�لkنســـــــان،�الـــــــذي�يســـــــتخدمها�للحمـــــــل�. ضـــــــم�^ا�الحيوانـــــــات

عـّد�مـن�بعـض�أعضـا¯^ا�أدويـة،�و�
ُ
-مـر�والنقل،�وُتصنع�من�جلودها�مـواد�ضـرورية�مختلفـة،�وت

�للحفـــــاظ�ع[ـــــى�
ً
�مهمـــــا

ً
#�يقتصـــــر�ع[ـــــى�ذلـــــك�فحســـــب،�بـــــل�تلعـــــب�هـــــذه�الحيوانـــــات�كـــــذلك�دورا

ها�هللا�لنا،�وال�bcتسد�احتياجاتنا�الغذائية
ّ
 .البيئة،�ومن�هذه�الحيوانات�ما�أحل

لحمايــــــة�الحيوانــــــات�zــــــي��–zــــــي�الوقــــــت�الحاضــــــر��–و�#�يخفــــــى�أن�جهــــــودا�جبــــــارة�ُتبــــــذل�

،�وتعـــود�آثارهـــا�الســـلبية�
ً
العـــالم�كلـــه؛�وذلـــك��ن�ســـ
#ت��بعـــض�الحيوانـــات�تنقـــرض�تـــدريجيا

�لـــذلك،�ُوضـــع�عديـــد�مـــن�القـــوانeن�للحفـــاظ�ع[ـــى�الحيوانـــات�وحمايu^ـــا�مــــن�. ع[ـــى�البيئـــة
ً
ونظـــرا

. بصــفة�رســمية�–الهنــد��–مســتقل�لــذلك�zــي�ب
دنــا�د�أقــيم�قســم�وقــ. ظلــم��نســان�و�عدوانــه�

حقـــوق��نســـان�ا�ختلفـــة،�لـــم�يـــنس��- صـــ[ى�هللا�تعـــا�ى�عليـــه�و�ســـلم��–وحينمـــا�ذكـــر�رســـول�هللا�

و�قــــــد�بــــــeّن�فقهــــــاُء��ســــــ
م�كــــــذلك�حقــــــوق�الحيــــــوان�zــــــي�ضــــــوء�. �شــــــارة�إ�ــــــى�حقــــــوق�الحيــــــوان�

�مقاصــــــد�الشــــــريعة،�ونصــــــوص�القــــــرآن�والســــــنة�حينــــــا��خــــــر
ً
،�وهــــــذا�مــــــا�يجــــــب�توضــــــيحه�نظــــــرا

  .للظروف�و�-وضاع�الحالية

  : وإليكم�بعض�-سئلة�عن�حقوق�الحيوان،�و�ي�كما�ي[ي�

ُيعّد�اليوم�العلف�للحيوانات،�الذي�يختلط�فيه�مسـحوق�لحـم�وعظـم،�ليسـاعدها�zـي�   -١

لف�سرعة�نمّوها،�ح��cتتم�ك�%ة�Rستفادة�م�^ا�zي�ف&%ة�قليلـة،�و�مـن�البـدي�bÚأنـه�مخـا

  لفطرة�هذه�الحيوانات�ا�عتلفة�،�فهل�يجوز�ذلك�؟�

يــــتم�حقــــن�بعــــض�الحيوانــــات�لقصــــد�إنتــــاج�أك7ــــ%�قــــدر�مــــن�حليÖ^ــــا،�وبعــــض�الحيوانــــات�   -٢

الصــــغe%ة�للزيــــادة�zــــي�لحومهــــا،�وقــــد�ثبــــت�أنــــه�يــــؤدي�إ�ــــى�زيــــادة�كبeــــ%ة�zــــي�إنتــــاج�الحليــــب�

  واللحم،�فما�حكمه؟�

ع�الحيوانـــــات�ا�حـــــرم�أكلهـــــا�Ìحـــــداث�عمليـــــة�تـــــتم�مزاوجـــــة�الحيوانـــــات�ا�حلـــــل�أكلهـــــا�مـــــ   -٣

التلقــــــيح؛�وذلـــــــك�لقصـــــــد�إنتــــــاج�ك�ـــــــ%ة�الحليـــــــب�مـــــــن�الحيوانــــــات،�والزيـــــــادة�zـــــــي�حجمهـــــــا�



 

 

ُتولـــد�بعـــد�ال&ـــdاوج�مـــع�الخd¹يـــر،�" الجÑ%eـــ}�b"الجســـماني،�وبوجـــه�خـــاص�ُيظـــّن�أن�بقـــرة�

�أك�ــــ%�بكثeــــ%�مقارنــــة�مــــع�ســــ
#ت�أخــــرى�مــــن�البقــــر
ً
فهــــل�تجــــوز�. ومــــن�أجلــــه�ُتنــــتج�حليبــــا

ا�زاوجــة�بــeن�حيــوان�مــن�جــنس�وبــeن�جــنس�آخــر�منــه�_^ــذه�الصــفة،�ومــا�الحكــم�ي&%تــب�

�ع[ـــى�العجـــول�ا�ولـــودة�مـــن�هـــذه�-بقـــار�zـــي�حالـــة�كـــون�الواحـــد�حـــ
#�،�و�¬خــــر�
ً
شـــرعا

  حراما�؟�

تحــــــــبس�بعــــــــض�الحيوانــــــــات�كــــــــالغزال،�والطيــــــــور،�وغe%هــــــــا�zــــــــي�القفــــــــص،�#�ل�كــــــــل،�و#�   -٤

  يجوز�حبسها�_^ذه�الصفة؟��للتجارة،�بل�للزينة�فحسب،�فهل

إن�رغبـــات��نســـان�#�حـــد�لهـــا�و�#��^ايـــة�لهـــا،�فمـــن�مظاهرهـــا�أن�بعـــض�النـــاس�ُيرّبـــون�   -٥

الحيوانـــــات�الضـــــاّرة،�كا�ســـــود،�والحّيـــــات،�والكـــــ
ب�الضـــــارية،�محبوســـــة�zـــــي�القفـــــوص�

الحديديـــة،�أو�مشـــدودة،�فـــإن�اهتاجـــت�وتمـــردت�وخرجــــت�مـــن�القفـــوص�zـــي�حـــeن�مــــن�

فهـــل�يجـــوز�. �مكـــن�أن�يتضـــرر�كثeـــ%�مـــن�النفـــوس�البشـــرية�والحيوانيـــة-حيـــان،�فمـــن�ا

؟�
ً
  تحقيق�مثل�هذه�الرغبة�شرعا

عطى�الحقـن،�أو�-دويـة،�حcـ��ُتصـاب�    -٦
ُ
�ت
ً
ُتمارس�التجارب�الطّبية�ع[ى�الحيوانات،�فأو#

بــــا�رض،�ثــــم�يــــتم�إجــــراء�تجــــارب�-دويــــة�ا�حتملــــة�لع
جهــــا،�فهــــل�تجــــوز�ممارســــة�مثــــل�

  ب؟هذه�التجار 

هل�يجوز�قطع�عضو�مـن�أعضـاء�الحيـوان�الËـي�ل�دويـة�بعـد�تخـديره،�أو�وضـع�آلـة�zـي�   -٧

  جسمه�ُتؤ�ه�بعد�عملية�جراحية؟�����

�بالبيئــة،�فمــن�هنــا�فرضــت�   -٨
ً
تنقــرض�ســ
#ت�لــبعض�الحيوانــات،�وذلــك�يتســبب�ضــررا

�ع[ــــى�اصــــطيادها�للحفــــاظ�عل´^ــــا،�وتعلــــن�
ً
��–الحكومــــة�حظــــرا

ً
#يــــة�الدولــــة�أو�و �–أحيانــــا

مــــن�و#ياt^ــــا�بعــــض�الحيوانــــات�كحيــــوان�وط·ــــb،�وتمنــــع�مــــن�صــــيدها�وذبحهــــا،�فــــإ�ى�أي�

؟���
ً
  مدى�يلزم�العمل�_^ذا�ا�نع�شرعا

إذا�كــان�ا�ســلمون�يعيشــون�zــي�مجتمــع�متعــدد�الجنســيات،�حيــث�تتعبــد�طائفــة�دينيــة�   -٩

�بعـــــض�الحيوانـــــات�وُتقّدســـــها،�فلـــــو�ُيـــــذبح�ذلـــــك�الحيـــــوان�ل�كـــــل،�لتتـــــألم�مشـــــاعر�تلـــــك

الطائفـة،�ويختــل�Rنسـجام�الطــائفي�zـي�الــب
د،�أو�قــد�يحظـر�قــانون�الـب
د�ذبحــه،�فمــا�



 

 

  هو�ا�وقف�الذي�ينب®ي�للمسلمeن�أن�يختاروه؟�

تمنع�الحكومة�من�اصطياد�الطيور�zي�الغابات،�وzـي�بعـض�-�^ـار،�والبحeـ%ات؛�وذلـك�   -١٠

،�"طيور�ضـيف"قال�لها��ن�الطيور�تأت´^ا�من�ب
د�ومناطق�بعيدة�حسب�ا�واسيم،�وي

؟�
ً
  فإ�ى�أي�مدى�تجب�مراعاة�هذه�القوانeن�شرعا

��-ُتقتــــــل�الحيوانــــــات�   -١١
ً
�#نتشــــــار�-مــــــراض�الوبائيــــــة�ع[ــــــى�مســــــتوى�كبeــــــ%،��–أحيانــــــا

ً
دفعــــــا

�تتكــرر�حــوادث�قتــل�الــدجاجات؛�فتــارة�ُتــدفن�zــي�الحفــر�لقتلهــا،�وتــارة�ُتلقــى�
ً
وخصوصــا

�مـن�تف|ـ}�b-مـراض؟�وبمـا�أن�،�فهل�يج)مادة�كيميائية(عل´^ا�-كسدة�
ً
وز�قتلها�خوفـا

،�فمـــا��ــــي�الطريقــــة�الcــــ�bتصــــلح�لقتلهــــا،�إن�
ً
�جــــدا

ً
هـــذه�الــــدجاجات�يكــــون�عــــددها�كبeــــ%ا

  دعت�الحاجة�إليه؟�

�لغـــرض�الحصـــول�   -١٢
ً

مـــا��ـــي�ا�صـــالح��نســـانية�الcـــ�bيجـــوز�قتـــل�الحيوانـــات��جلهـــا؟�مـــث

  .-غراض�ع[ى�عاج�الفيل،�وقرن�الغزال�وجلده،�وغe%ها�من�

أما�الحيوانات�الضاّرة�باÌنسـان،�فمـا�حكـم�قتلهـا،�ومـا��ـي�الظـروف�الcـ�bيجـوز�قتلهـا�ف´^ـا�   -١٣

�zـــــي�الحفـــــاظ�ع[ـــــى�البيئـــــة�
ً
�مهمـــــا

ً
�باÌنســـــان،�فكـــــذلك�تلعـــــب�دورا

ً
؟���^ـــــا�كمـــــا�ُتلحـــــق�ضـــــررا

  . ا�ؤاتية�الصالحة�لkنسان�

اجu^ـادات�الفقهـاء�عـن��حســان�مـا��ـي�التوج´^ـات�الcـ�bوردت�zـي�القـرآن�والسـنة،�وzـي�   -١٤

  إ�ى�الحيوانات؟�

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

توصل�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�zي�ضوء�بحوث�مفصلة�مقدمة�إليه�ومناقشات�  

�والعشرين� �السابعة �الفقهية �ندوته �zي �وفقيه �عالم �ث
ثمائة �أك�%�من �شارك�ف´^ا مستفيضة

�بeن) الهند(مهاراش&%او#ية�ا�نعقدة�بمدينة�مومباي،� ھ ١٤٣٩ربيع�-ول�/ ٩- ٧: zي�الف&%ة�ما

� �يوافقها bcأيام�٢٠١٧نوفم7%�/ ٢٧-٢٥ال� �استغرقت�ث
ثة bcال� �الندوة �هذه �ونوقشت�zي م،

،�و�ي�ع[ى�النحو�التا�ي
ً
  :مواضيع�مهمة�جدا

 . حقوق�الحيوانات�وأحكامها �

 .القضايا�الشرعية�ا-تعلقة�با-ؤسسات�التعليمية�ا-عاصرة �

 .قضايا�جديدة�ببيع�وشراء�البيوت�السكنية �

 .الط'ق�وما�ينتج�عنه�من�القضايا��جتماعية �

  :وبعد�Rستماع�إ�ى�ا�ناقشات�ال�bcدارت�حولها�قررت�الندوة�ما�ي[ي
 

 حقوق�الحيوانات�وأحكامها
  

  :لقد�توصلت�لجنة�صياغة�القرارات�إ�ى�ما�ي[ي

�يأمر�الناس� �والرحمة، �الرأفة �دين �التصرف�ف´^ا��س
م �الحيوانات�وحسن �إ�ى باÌحسان

والعطف�عل´^ا�كما�يأمر�بالرحمة�ع[ى�الفقراء�وا�ساكeن،�وا�نكوبeن�والبائسeن�وغe%هم�من�

�منافع�ومشارب،�ولكن�حدود� ب·�bجنسهم،�#شك�أن�هللا�خلقها�لخدمة�البشر،�ولهم�ف´^ا

�ي 
�ف �_^ا، �Rل&dام �يجب �الشريعة، �zي �مقّررة �_^ا �معها�Rنتفاع �يتعامل �أن �Ìنسان جوز

�من�هذا�ا�بدأ�توّصل�ا�جمع�إ�ى�ما�ي[ي
ً
  :بطريقة�تنّم�عن�القسوة�والجفاء،�وانط
قا

�الحيوانات� -١ �تغذية �ويجوز �طبيعته، �يوافق �غذاء �حيوان ر�لكل
ّ
�يوف �أن ينب®ي

 .بمكّونات�تشتمل�ع[ى�أجزاء�لحمية�إذا�لم�تكن�-غذية�نجسة�وضارة�_^ا



 

 

�الحيوانات -٢ �حقن �مضّرة��يجوز �تكن �لم �إذا �واللحم �لتكثe%�الل7ن باÌبر�الطبية

�zي� �وطفله �الحيوان �Rعتبار�صحة �zي �-خذ �مع �والحيوان؛ ��نسان بصحة

 .عملية�الحلب

إذا�حدث�تزاوج�بeن�حيوانeن�أحدهما�مأكول�و¬خر�غe%�مأكول�فالولد�ا�تولد� -٣

 .بي�^ما�يتبع�-م�

د�بeن�كلبة�وتيس�يتبع�وعند��مام�الشاف�ي�يتبع�الو �:ملحوظة
ّ
لد�أخّس�أبويه،�كا�تول

 ).ا�ف�bcعمر�بن�يوسف�الكوك·b،�الجامعة�العربية�شري�وردهن(الكلبة�

يسوغ�حبس�الحيوانات�zي�القفص�وغe%ه�للزينة�مع�توفe%�-كل�والشرب�ع[ى� -٤

 .النحو�ال
ئق�_^ا

 .الهواية#يجوز�اقتناء�الحيوانات�الضارية�وا�ؤذية��جرد�تحقيق�الرغبة�و �� -٥

 .يجوز�إجراء�الفحوص�والتجارب�الطبية�ع[ى�الحيوانات�لصالح��نسان -٦

�الحيوان�أو�وضع�جهاز�zي�جسمه�بعد�إغمائه� -٧ يجوز�إخراج�عضو�من�أعضاء

 .وتنويمه،�شريطة�أن�#تكون�هذه�العملية�مؤّدية�إ�ى�الوجع�و-لم�مدى�الحياة

�كان�هناك�قانون�صدر�من�الحكومة�يحظر�صيد�حيوان -٨ من�أجل�حماية��إذا

�ا�شروعة� �-غراض �من �أو�لغرض �البيئة �ع[ى �الحفاظ �أو �الحيوانات نسل

 .فينب®ي�مراعاة�ذلك�القانون�وRل&dام�به

�تعريض� -٩ �إ�ى �ذبحه �يؤدي �أن �خشية �اللحم �مأكول �حيوان �تحريم �ينب®ي #

Rنسجام�الطائفي�للخطر،�كما�#�يليق�با�جتمع�الهندي�ا�تسامح�وا�تآلف�أن�

قانونا�يفرض�الحظر�ع[ى�ذبحه،�ونو�b{èا�سلمeن�بأن�يأخذوا�حذرهم�يصدر�

 .عند�ذبح�مثل�هذا�الحيوان

�فينب®ي� - ١٠ �الوحشية �أو�الطيور �الحيوانات �يحظر�صيد bرسم� �صدر�قانون إذا

 .مراعاته�وRل&dام�به�تحقيقا�للصالح�العام

عدية،�إ#�أن�إحراقها�أو�دف - ١١
ُ
�^ا�حية�يسوغ�قتل�الحيوانات�ا�صابة�با�مراض�ا�

 
ً
 .#يجوز�شرعا



 

 

 .يجوز�قتل�الحيوانات�ا�ؤذية�بغية�تجّنب�الضرر،�شريطة�أن�يخ|}��ضررها - ١٢

*  *  *  

 القضايا�الشرعية�ا-تعلقة�با-ؤسسات�التعليمية�ا-عاصرة
  

إن�إنشاء�ا�ؤسسات�التعليمية�ا�عاصرة�ذات�الطابع��س
مي�مما�#بّد�منه�   -١

�يمان�و�س
م�لدى�كثe%�من�ا�سلمeن،�ومن�للمسلمeن،��نه�يتوقف�عل´^ا�بقاء�

ثم�يتحّتم�ع[ى�ا�سلمeن�إنشاء�مؤسسات�تعليمية�معاصرة�ذات�طابع�إس
مي�zي�

 .ا�ناطق�ال�bc#�يوجد�ف´^ا�مثل�هذه�ا�ؤسسات

�تكون� ) أ( -٢ �أن �ا�سلمeن �إشراف �تحت �تعمل bcال� �ا�عاصرة �للمؤسسات #بد

�الدراس �ومقرراt^ا �التعليمية �ا�عاصرة�مناهجها �العلوم �كتب �ع[ى �مشتملة ية

النافعة�ال�bcتتحقق�_^ا�-غراض�ا�نشودة�ع[ى�أحسن�وجه،�و#تسبب�انحرافا�

zي�الدين�والخلق،�باÌضافة�إ�ى�إدخال�كتب�تشتمل�ع[ى�ا�بادئ��س
مية�zي�كل�

�ا�قتضيات�-ساسية� �الوقوف�ع[ى �يمك�^م �cح� صف�حسب�مستوى�الطلبة،

م�وا�سائل�الضرورية�للتوحيد�و�يمان�واليوم�¬خر�والشرك�للدين�مثل�-حكا

 .والكفر�والح
ل�والحرام�والطهارة�والنجاسة�والعبادة�والِعشرة�والسe%ة�النبوية

�إدخال�مواد�تفسد�-خ
ق�كالتعليم�الجنس}�bوأساطe%�  ) ب(
ً
#يسوغ�للمسلمeن�شرعا

  .التعليمية�-ولeن�وا�وسيقى�والرقص�وما�إ�ى�ذلك�zي�ا�ؤسسات

وإذا�كان�هناك�عذر�قانوني�Ìدخال�مواد�مخالفة�للشرع�zي�ا�قررات�الدراسية�أو�  ) ج(

�قدر� �ا�فاهيم �الشÖ^ات�وتصحيح �إزالة �من �ف
بّد �ا�سلمون�مكرهeن�عل´^ا، كان

�الدينية� �ا�واد �وإدخال �-كفاء، �وا�علمeن �-ساتذة �بتعيeن �وذلك ا�ستطاع

  .والخلقية�الهادفة

�من�إلحاق�-طفال�ا�سلمeن�بمدارس�تشتمل�مقرراt^ا�و    -٣ �لم�يكن�هناك�بّد إذا

الدراسية�ع[ى�مواد�غe%�شرعية�وغe%�خلقية،�وذلك�بسبب�قلة�ا�وارد�ا�الية�أو�

عدم�وجود�ا�دارس�والكليات�التابعة�Ìشراف��دارة�ا�سلمة،�فيسوغ�للمسلمeن�



 

 

�كرهٍ  �ع[ى �ا�دارس �هذه �مثل �إ�ى �أطفالهم �من�إرسال �للمسلمeن � �#بد �ولكن ،

  :ا�حافظة�ع[ى�دي�^م�وإيما�^م�باتباع�ما�ي[ي

 .إبراز�أهمية�التوحيد�و�يمان�zي�نفوسهم ) أ(

�أذهان� ) ب( �zي �-صنام �وعبادة �والشرك �الكفر �كراهية �ب&%سيخ �البالغ Rعتناء

 .الناشئة

  . إلحاق�-طفال�با�راكز�الدينية  ) ج(

سر�لجميع�أفرادها،�وتوفe%�الجرائد�وا�ج
ت�إيجاد�بيئة�صالحة�zي�البيوت�و-   ) د(

��س
مية� �والتعاليم �التوج´^ات �ع[ى �ا�شتملة �الحديثة �والوسائل والكتب

ا�ناسبة��ستوى�-طفال�ومستوى�ا�ؤسسات�التعليمية�ا�عاصرة�ذات�الطابع�

 .�س
مي

�يحظر�R   ) أ(-٤ �وا�نكر�ولذلك �الفحشاء �أبواب �جميع �سّد ��س
م �غe%�يتوëى خت
ط

ا�نضبط�بeن�الرجال�والنساء�-جانب،�سواء�كان�ذلك�zي�ا�عابد�أو�ا�دارس�أو�

�مستقّل� bتعليم� �نظام �إنشاء �من �ف
بّد �البدنية، �الرياضة �مراكز �أو ا�
عب

��ي�مسلم�القيام�ب&%ويج�التعليم�ا�ختلط�
ً
للمراهقeن�وا�راهقات،�و#يجوز�شرعا

  .zي�الكليات�وا�ؤسسات

�التوج´^ات��  )ب( �ع[ى
ً
�وأك�%�صيانة�وحفاظا �ا�ستقّل bالنظام�التعليم� إن�أمثل�صور

�س
مية�أن�تكون�ا�باني�والفصول�الدراسية�وا�داخل�وا�خارج�ودورات�ا�ياه�

للط
ب�والطالبات�ع[ى�حدة،�وإذا�لم�يتيسر�ذلك�فإنه�يسوغ�وضع�حائل�دائم�

  .فصل�درا�b{Ñواحدبeن�مقاعد�الط
ب�والطالبات�zي�مب·��واحد�و 

�لقلة�ا�وارد�ا�الية�أو�-عذار�القانونية�فيسوغ��  )ج(
ً
وإذا�لم�يمكن�توفe%�الصور�ا�ذكورة�آنفا

  : وضع�مقاعد�للط
ب�والطالبات�ع[ى�حدة�zي�مكان�واحد�دون�حائل،�شريطة

�ت
صق��-١ �#يحدث �cح� �مناسبة، �والبنات �البنeن �مقاعد �بeن �ا�سافة �تكون أن

  .بي�^ما

  .     تكون�الفتيات�كاسيات�م
بس�ساترة�ومتحّجبات�بحجاب�إس
مي�أن-٢



 

 

إن�الشريعة��س
مية�حرمت�الكذب�والدجل،�سواء�أكان�هذا�الكذب�zي�صورة�   -٥

�قرارات�الكتابية�ا�شفوعة�باليمeن�ا�خالفة�للحقيقة،�أو�الشهادات�ا�زّورة،�أو�

،�ولذلك�#�يجوز�إعداد�zي�أي�صورة�أخرى،�فجميع�تلك�الصور�ممنوعة�شرع
ً
ا

  .إقرار�كتابي�كاذب�عن�العمر

  :أّما�ما�يخّص�البذلة�ا�درسية�ف
�بّد�من�مراعاة�-مور�التالية  ) أ( -٦

 .أن�تكون�ساترة )١(

 .أن�#�تكون�رقيقة�وشفافة )٢(

  .أن�#�تكون�م
بس�الط
ب�والطالبات�متشا_^ة�بعضها�مع�بعض) ٣(

)٤ (�
ً
��صحاب�ا�لل�-خرى أن�#�يكون�ذلك�اللباس�شعارا

ً
 .دينيا

�غe%�  ) ب( �بذلة �ارتداء �ع[ى �طلبu^ا �أج7%ت �قد �الكلية �أو �ا�درسة �إدارة �كانت وإذا

�بديلة� �أو�كلية �مدرسة �و#�توجد �تغيe%ها، �إ�ى �سبيل �هناك �يكن �ولم إس
مية،

�إ#�أن� �كره، �ا�دارس�أو�الكليات�ع[ى �فيسوغ�حينئذ�Rلتحاق�بمثل�هذه ع�^ا،

،�ف
�يجوز�إلحاق�البنات�بمثل�البذلة�إذا�كا
ً
نت�غe%�ساترة�ونظام�التعليم�مختلطا

  .هذه�ا�دارس�والكليات

�أن�تكون�   -٧ �فينب®ي �غاية�-همية، �zي �بشرية �حاجة إن�التعليم�يشكل�zي�عصرنا

رسومه�zي�حدود�Rعتدال�ومن�غe%�مغا#ة�و#�تجاوز،�فاتخاذ�التعليم�ذريعة�إ�ى�

  .مستنكرة�وغe%�مرضية�من�منظور�شرÃيRتجار�وRستغ
ل�عملية�

�ا�ؤسسات�   -٨ �الغياب�zي �ا�درسة�عن�أيام �احتساب�الرسوم�من�قبل�إدارة يجوز

�_^ا
ً
  .التعليمية�مادام�Rلتحاق�ثابتا

يصح�دفع�الزكاة�إ�ى�طلبة�ا�ؤسسات�التعليمية�ا�عاصرة�لو�كانوا�يستحقون�الزكاة�   -٩

  .يحرم�معه�غe%هم�من�ا�ستحقeن�وفق�-صول�الشرعية،�وذلك�بمقدار�# 

�أو�   - ١٠ �لقول �فيه �ف
�مساغ �و�يمان، �التوحيد �باب �zي �الحس �مرهف ��س
م إن

�الشركية� �ل�ناشيد �فيه �ف
�مجال �تقدير، �أدنى �zي �كفر�أو�شرك �يشوبه عمل

،�كما�#�مساغ�فيه�لفعل�مشوب�)وندي�ماترم،�وأبيات�الÖ^اغافاد�غيتا�وغe%�ذلك(



 

 

كان�هناك�عذر�من�الناحية�القانونية�فيجب�ع[ى�ا�سلمeن�إيجاد�بالشرك،�وإذا�

البدائل�عن�ذلك،�واتخاذ��جراءات�القانونية�ضّده،�و#�يجوز�للمسلمeن�إلحاق�

�-قوال� �ع[ى �ترغمهم �إدارt^ا �كانت �إذا �ا�دارس �هذه �بمثل �وبناt^م أبنا¯^م

  .و-عمال�الشركية

�أن�التعليم�السائد�للجنس�يسبب�   - ١١ الفحشاء�وفساد�-خ
ق�فإنه�#�يجوز؛�بما

�تقوم� �أن �ا�سلمة �لkدارة �فينب®ي �الحكومة �قبل �من
ً
�#زما �لو�كان �تعليمه لكن

بإعداد�كتب�لهذه�ا�ادة�توافق�أحكام��س
م�وا�ثل�العليا،�وإدخالها�zي�مقرراt^ا�

  .الدراسية

�با   - ١٢ �والطالبات �الط
ب �بeن �Rخت
ط �أنواع �من �نوع �يجوزأي �-نشطة�# سم

�ال&%ويحية�والطبية�للط
ب�والطالبات�. ال&%ويحية�والطبية �تنظيم�-نشطة أّما

ع[ى�حدة�فإنه�جائز،�ويجوز�كذلك�عقد�جلسات�للنقاش�الهادئ�الهادف�لكل�

  .جنس�ع[ى�حدة

ينب®ي�Rح&%ازمن�التماثيل�والصور،�ويسوغ�استخدامها�لو�كان�ثمة�ضرورة�لهدف�   - ١٣

  .تعليم�bمثمر

ينب®ي�Rعتناء�بإعداد�مقررات�دراسية�شرعية�zي�مجال�ال&%بية�الجنسية�للط
ب�   - ١٤

  .والطالبات�وبكل�ما�يحتاج�إليه�الذكور�و�ناث�مستقب
�zي�هذا�ا�جال

#بّد�من�تعيeن�معلمeن�للذكور�ومعلمات�لkناث�ما��أمكن�ذلك،�و#�سّيما�عند�   - ١٥

b{ي�الجنسÃم�سّن�البلوغ�وظهور�الو^tلد�^م،�وإذا�كانت�هناك�ضرورة�وعذر��مناهز

  .فيسوغ�تعيeن�معلم�من�جنس�مخالف�مع�مراعاة�الحدود�الشرعية

�جريمة�ومعصية�ك7%ى�من�الناحية�الشرعية�والخلقية،�   - ١٦ �يعّد �الرشوة إن�إعطاء

وسبب�يقي·��bفاسد�اجتماعية�عديدة،�ف
�يجوز�تعاط´^ا�zي�جميع�-حوال،�وإذا�

�ملّحة �ضرورة �هناك �فينب®ي��كان �الحقوق �من �حق �لتخليص �الرشوة لدفع

  .مراجعة�عالم�شرÃي�يوثق�بعلمه�وعرض�ا�سألة�عليه

*  *  *  



 

 

  

 قضايا�جديدة�ببيع�وشراء�البيوت�السكنية
  

�أو�من�الرجل�   )١( يجوز�لسكان�-كواخ�Rعتياض�عن�ملفات�ا�باني�من�البّناء

�للقانون�الحكومي
ً
 .¬خر�بشرط�أن�#�يكون�ذلك�مخالفا

�وقبل�أن�تحّدد�   )٢( �بناؤها �مبان´^م�بعد�أن�تّم يجوز�لساك·�b-كواخ�أن�يبيعوا

 .أرقامها�شريطة�أن�#�يف�b{âذلك�إ�ى�الd¹اع

�التصرف�   )٣( �ف
�يجوز �من�قبل�ا�ستحق�له، �وتّمت�حيازته �ا�ب·� �بناء لو�تّم

فيه�بيعا�أو�شراء�بما�يخالف�القانون�الحكومي،�لكن�لو�وقع�ذلك�التصرف�فإن�

 .نفذالعقد�ي

�مع�   )٤( �شراؤها �#�يجوز �كما �ا�صطنعة، �ملفات�-كواخ �يبيع �أن �للبّناء #�يجوز

 .العلم�_^ا

)٥(   � �بأسعار�رخيصة �الحكومة �قبل �من �لهم �بيعت bcال� �ا�باني ك
ّ


�� �-ينب®ي

�لهم�الحكومة �قدمu^ا �لكن�لو��-كمساعدة �ذلك، �القانون�الحكومي�zي أن�يراعوا

 .باعوها�من�آخر�انعقد�البيع

ف�الحكومي،أوتقديم�الشهادات�#�   )٦(
ّ
يجوز�شراء�ا�باني�بدفع�الرشوة�إ�ى�ا�وظ

 .ا�صطنعة�إ�ى�الحكومة�إذا�لم�يكن�عنده�ما�يوافق�الشروط�ال
زمة

�ا�باني�ع[ى�أساس�وثائق�ا�عاقeن�ا�زّورة،�   )٧( #�يجوز�لغe%�ا�عاقeن�أن�يش&%وا

 .و#�يجوز��عاق�أن�يتنازل�عن�حقه�بعوض

�أجرة   )٨( �أخذ �بواسطته��يجوز �تتم �الذي �للوسيط �شرعية �حدود �وفق معينة

 .�جراءات�الحكومية�للبيع�والشراء

يجوزRستصناع�zي�ا�باني،�فيصح�للبّناء�أن�يبيع�الشقة�بناًء�ع[ى�التصاميم،�   )٩(

 .وأن�يش&%�^ا�الناس�منه

 .أن�يش&%ي�مب·��من�آخر�قبل�حيازته�لهشخص�#�يجوز�ل )١٠(



 

 

م�الدار�خ
ل�مدة�محددة�إ�ى�لو�شرط�عند�عقد�الصفقة�أن�البنّ  )١١(
ّ
اء�إذا�لم�يسل

ا�ش&%ي�وجب�خفض�السعر�ع[ى�قدر��ما�سببه�من�خسارة�للمش&%ي،�صّح�ذلك،�

�للضرر�عن�ا�ش&%ي 
ً
 .دفعا

�التأخر�عن� )١٢( �فيه �يجري �يوم �كّل �عن �معeّن �مبلغ �تحديد �ع[ى �التعاقد �من #بّد

�للحرج�عن�
ً
 .ا�ستثمرينتسليم�الدار�بدون�عذر�مقبول،�وذلك�دفعا

zي�حالة�عدم�استكمال�ا�باني�حسب�-وصاف�ا�تفق�عل´^ا�#�يصح�للبّناء�أن� )١٣(

�قدر� �ع[ى �العوض �أخذ �العقد �عند �يش&%ط �أن �يصح �لكن �كام
؛ �أجره يأخذ

الخسارة�الحقيقية؛�وإذا�لم�يش&%ط�عند�العقد�ثّم�حصل�اتفاق�بعد�ذلك�ع[ى�

 .عوض�محّدد�عن�تراض،�فإنه�يسوغ�أخذه

لوسيط�أو�الرجل�¬خر�الشقة�ال�bcتّم�بناؤها�من�ا�ش&%ي�¬خر�بعد�أن�لو�باع�ا )١٤(

اش&%اها�من�البّناء�أو�من�الرجل�¬خر،�وقام�بتسجيلها�باسمه�بسبب�ّما،�فيصح�

  .هذا�العقد

  :ملحوظة�حول�اخت'ف�الرأي

�zي�مكانه،�فيجوز�بيع�ا�لف�وشراؤه،�وإذا�كان�ال) ١(قرار�رقم�
ً
بّناء�قد�إذا�كان�الكوخ�موجودا

 
ّ
  ).ا�ف�bcجنيد�محمد�البالنفوري. (هدمه�ف
�يجوز�شراء�ا�لف

�عليه) ١٠(قرار�رقم� �أو�يضع�يده �من�¬خر�ولو�لم�يحزه الشيخ�محمد�رجيب،�. (يجوز�شراؤه

R%eك.(  

*  *  *  

 الط'ق�وما�ينتج�عنه�من�القضايا��جتماعية
  

�zي�الزواج�إذا�كانا�بالغeن�عاقلeن�رشيدين،�و#�ينعقد� )١(
ً
�شرعيا

ً
إن�للبنeن�والبنات�خيارا

��ا�يحبه�أبواهما�وانعقد�النكاح�بي�^ما�
ً
النكاح�بدون�تراض´^ما،�ولو�اختارا�الخطبة�خ
فا

�b{¼ب&%ا� �للحكم�الشرÃي
ً
�النكاح�وفقا �أن�يتم�عقد �لكن�-و�ى ،

ً
فيعت7%�النكاح�منعقدا

والدين�و-و#د�الراشدين،�ف
�يليق�با�و#د�أن��^ملوا�تجارب�أبو�^م�zي�هذا�واختيار�ال



 

 

�
ً
�بتاتا �يرفضوا �أن �للوالدين �ينب®ي #� �كما �استشارt^م، �عن �بجانÖ^م �وينأوا الصدد،

 - اختيارات�أو#دهم،�إ#�أنه�#�يصح�نكاح�ا�رأة�
ً
�كانت�أو�ثيبا

ً
عند��مام�الشاف�ي��- بكرا

 .ول´^ارحمه�هللا�دون�إذن�من�

�من�تجّنبه�ما�أمكن،�وليس��حد�أن� )٢( الشريعة�جعلت�الط
ق�أبغض�الح
ل،�ف
بدَّ

�أن� �Rبن�ع[ى �للوالدين�أن�يج7%ا �#�يصّح �كما �من�غe%�عذر�شرÃي، يطلق�امرأته

يطلق�امرأته��جرد�عدم�رضاهما�ع�^ا،�و#�يلزم�Rبن�أن�يطيع�أمر�الوالدين�zي�هذه�

 .الحالة

�بع )٣( �ا�طلقة �نفقة �ترفع�إن �أن �لها �و#�يحل �-ول �زوجها �#�تلزم �العدة �انقضاء د

قضيu^ا�إ�ى�ا�حكمة�zي�هذا�-مر،�و#�يحل�لها�ما�يعط´^ا�زوجها�-ول�تحت�ضغط�

 .ا�حكمة

�كانت� )٤( �وإذا �ب&dويجها، ��^تموا �أن �أوليا¯^ا �فع[ى �ا�طلقة، �نكاح �ع[ى �حّرض �س
م

�تلزمه �فتكاليف�نكاحها �لم�تكن�مكتفية�بذاt^ا�ا�طلقة�مكتفية�بذاt^ا �إذا �أما ��ي، ا

 .فإن�تكاليف�ذلك�تلزم�أولياءها

إذا�كانت�ا�طلقة�مكتفية�بذاt^ا�ف�bÚمسئولة�عن�نفقاt^ا�بعد�انقضاء�عدt^ا،�أّما� )٥(

�-إذا�لم�تكن�مكتفية�بذاt^ا�فأولياؤها�مسؤولون�عن�نفقاt^ا،�وzي�حال�رفضهم�ذلك

�لم�تكن�لد�^م�. ن�عند�هللا�تعا�ىفإ�^م�يعّدون�آثم�e- رغم�قدرt^م�ع[ى��نفاق وإذا

�وإ�ى� �أسرt^ا �أثرياء �إ�ى �تعود �ا�طلقة �نفقة �فمسؤولية �عل´^ا، ��نفاق �ع[ى القدرة

ر�ذلك�فإن�مسؤولية�نفقu^ا�تعود�إ�ى�هيئة�-وقاف�
ّ
أغنياء�مجتمعها،�وzي�حال�تعذ

 .لتلك�ا�نطقة

الفراق�بي�^ما،�فع[ى�الزوج� إذا�تعذر�بقاء�أواصر�ا�حّبة�وا�وّدة�بeن�الزوجeن�وتعeّن )٦(

�واحدة �النكاح�بطلقة bÚين� �ما�. أن �وقال �الط
ق�ث
ث�مرات، �كلمة �إن�كّرر لكنه

�ففي� �عل´^ا، �إ#�التأكيد �أردت�بتكرار�لفظ�الط
ق �وما �واحدة، قصدت�إ#�طلقة

 
ً
�رجعيا

ً
 .هذه�الحالة�يستحلفه�القا¼}b،�ويق�b{âبأنه�طلق�ط
قا



 

 

�محمد�عثمان�البستوي  bcلكن�ا�ف��#� �أقّرت�يرى�أنه �الشرط�إ#�إذا يعت7%�هذا

 .ا�رأة�بما�حلف�به�زوجها

ويقول�ا�ف�bcنعمة�هللا�القاسم�bوالشيخ�أخ&%�إمام�عادل�القاسم�bوا�ف�bcعبد�  

� bالقاسم� �) أمروهه(الرزاق �ع[ي �يوسف bcأحمد�) آسام(وا�ف� �جنيد bcوا�ف

قع�ث
ث�طلقات�zي�هذه�ت: والشيخ�محبوب�فروغ�أحمد�القاسمb) إندور (الف
ðي�

�،
ً
�ديانة �واحدة �طلقة �تقع �البالنفوري�أنه �بن�محمد �جنيد bcويرى�ا�ف� الحالة،

لكن�#�يحل�للمرأة�أن�تمكنه�من�نفسها،�وعل´^ا�أن�تبذل�أقñ}��جهدها�zي�أن�

  .تختلع�من�زوجها

*  *  *  



 

 

  

  تقرير�الندوة�الفقهية�السابعة�والعشرين
 

الفقهية�السابعة�والعشرين�zي�الساعة�العاشرة��اسu^لت�الجلسة�Rفتتاحية�للندوة

�بيت�الحجاج�الجديد� �بآيات�من�الذكر�الحكيم�ت
ها�-خ�ا�قري�محمد�عرفان�zي
ً
صباحا

� �zي �ممبائي �/٥بمدينة �-ول �١٤٣٩ربيع �ا�وافق �رئيس�٢٠١٧نوفم7%�/٢٥ه �رئاسة �تحت م

�bمي�الهند�الشيخ�نعمت�هللا�-عظم
�ورعاه،�بعد�ت
وة�آيات�حفظه�هللا/ مجمع�الفقه��س

من�الذكر�الحكيم�قدم�-خ�محمد�فاروق�ا�ديح�النبوي�باللغة�-ردوية�الحلية،�أما�الجلسة�

حفظه�هللا�ورعاه�باللغة�-ردوية�/ فقد�أدارها�-ستاذ�الجليل�الفقيه�عيبد�هللا�-سعدي�

�الش �-ستاذ �بحضورهم �ا�نصة �شرفوا �الذين �ا�رموقeن �العلماء �الدين�ومن �برهان يخ

السنÖ^[ي�أستاذ�دار�العلوم�ندوة�العلماء�ونائب�رئيس�ا�جمع�والشيخ�الفقيه�-ستاذ�خالد�

�مختلف� �zي �للجامعات��س
مية �ا�ديرين �ذلك�من�الشيوخ �إ�ى �وما سيف�هللا�الرحماني،

�ثم�قدم�-خ�جسيم�الدين�كلمة�Rستقبال�نيابة�عن�الشيخ�ا�ف �الب
د�الهندية، �bcأنحاء

�ب|}bء�
ً
عزيز�الرحمن�الفتح�فوري،�ألقى�-خ�جسيم�الدين�ع[ى�تاريخ�مدينة�ممبائي�ضوءا

نسمة�) م
يeن�١٤( ١٤٢٠٠٠٠٠إن�عدد�السكان��دينة�ممبائي�بلغ�إ�ى�: من�التفصيل�وقال

ا�سيحية،�من�أبرز�الشخصيات��س
مية�الذين�خدموا��س
م�وا�سلمeن��z٢٠١٧ي�سنة�

�أطهر�ا�با �الشيخ �/ ركفوري �الغازي �/ والشيخ �البخاري �الدين �ضياء �عزيز�/ الشيخ الشيخ

�ممباي� �zي الشيخ�ظل�الرحمن�الصديقي�/ الدين�الب´^اري�الذي�أسس�ا�درسة��مدادية

� �سات�راستا �zي�/ الذي�أم�ا�سجد�zي �الشيخ�شوكت�نذير�كان�خطيبا الطبيب�-جمe%ي،

�بديو  �دار�العلوم �من �ا�تخرج �الجامع �با�درسة�ا�سجد �ا�درس �ع[ي �عباس �الشيخ بند،

�مدادية،�الشيخ�عبد�الستار�-عظم�bا�حدث�الكبe%�دّرس�zي�ا�درسة��مدادية�ثم�انتقل�

  .إ�ى�لكناؤ�بدار�العلوم�التابعة�لندوة�العلماء

  :ا�وضوعات�ا�طروحة�للمناقشة�zي�هذه�الندوة

 ا�دارس�العصرية،�مشاكلها�وحلولها )١(

 ت�ا�ثارة�حولهالط
ق�والشÖ^ا )٢(



 

 

 القضايا�ا�ستجدة�ببيع�الشقق�وا�باني )٣(

  حقوق�الحيوان�و-حكام�ال�bcتتعلق�_^ا )٤(

��bcستقبال�نيابة�عن�الشيخ�ا�فRثم�قدم�-خ�محمد�شاهد�ناصري�الحنفي�خطبة�

صابو�(إن�بيت�الحجاج�القديم�: سعيد�الرحمن�الفاروòي�القاسم�bب|}bء�من��يجاز�وقال

م،�وأنفق�ع[ى�بنائه�الشيخ�صابو�١٩١٢م�وتم�بناءه�zي�١٩٠٩أسس�zي��)صديق�مسافر�خانه

صديق�نصف�مليون�روبية�هندية�من�نفقته�الخاصة،�وكذلك�كشف�الستار�عن�عديد�من�

الحقائق�ال�bcيطول�ذكرها�zي�هذه�العجالة،�وكذلك�نّوه�-خ�الناصري�بخدمات�الشيخ�أمeن�

  . العثماني�zي�سبيل�توسعة�نطاق�ا�جمع

�ق �كلمة�ثم �العلماء �ندوة �العلوم �بدار �أستاذ �البستوي �أحمد �عتيق �-ستاذ دم

�السعودية� �العربية �وا�وضوعات�ورّحب�بالضيوف�القادمeن�من�ا�ملكة التعريف�با�جمع

�
ً
ومن�مملكة�البحرين�ومن�بنج
ديش�وأفغانستان�وبريطانيا�وتركيا�وأفريقا�الجنوبية�ترحيبا

� �تجشمهم �ع[ى �وشكر�الضيوف
ً
�الكريمة،�حارا �الندوة �هذه �zي �السفر�للمساهمة أعباء

حفظه�هللا�سيشرف�هذه�/ وأضاف�قائ
�بأن�فضيلة�الشيخ�محمد�الرابع�الحس·�bالندوي�

  .الندوة�إن�شاء�هللا�بقدومه�وسنستفيد�من�توج´^ات�الشيخ�وآرائه

حفظه�هللا�-مeن�العام�للمجمع�خطابه�/ ثم�قدم�الشيخ�خالد�سيف�هللا�الرحماني�

ساz�b{Ñي�الساعة�الحادية�عشر�والربع�ووزع�هذا�الخطاب�ا�طبوع�ع[ى�ا�ساهمeن�وهذا�- 

� �ع[ى �يحتوي �وهذا��٢٤الخطاب �ويتبع، �ويدرس �يقرأ �جدير�بأن �الخطاب �وهذا صفحة

�العصر�الراهن� �مكايد �_^ا �نقاوم �أن �يمكن bcال� �الوسائل �تلك �اتخاذ �إ�ى ��^دي الخطاب

م�١٩٨٩اية�الخطاب�أشار�إ�ى�أن�هذا�ا�جمع�أسس�zي�ا�ضادة�لkس
م�وا�سلمeن،�وzي��^

�سماحة� �ويشرف�عليه �رحمه�هللا، bالقاسم� �مجاهد��س
م �الشيخ �الفقيه �العالم أسسه

�سالم� �محمد �الشيخ �وسماحة �العلماء �ندوة �رئيس �الندوي b·الحس� �الرابع �محمد الشيخ

شرفون�ع[ى�جامعات�وعديد�من�العلماء�الكبار�الذين�ي) وقف(القاسم�bرئيس�دار�العلوم�

ومدارس�zي�مختلف�أنحاء�الهند،�وكذلك�شكر�ا�شرفeن�ع[ى�هذه�الندوة�م�^م�الشيخ�عزيز�

  .الرحمن�الفتح�فوري�والشيخ�سعيد�الرحمن�القاسم�bوالشيخ�الناصري 



 

 

ثم�ألقى�سماحة�الشيخ�محمد�الرابع�الحس·�bالندوي�كلمته�مع�انحراف�صحته�أمام�

�أنظارهم �ولفت �العلماء �من �بجهود��حشد �وأشاد �ونحو�-مة �نحو�الدين �مسؤوليu^م إ�ى

�القرآن�والسنة�وكذلك� �سبيل�الحفاظ�ع[ى �ع[ى�مختلف�أعصارهم�وأمصارهم�zي العلماء

�bcال� �ا�ستجدة �القضايا �zي �الحلول �تقديم �سبيل �zي bÚالفق� bالعلم� �ا�جمع �بخدمات نّوه

  .يواجهها�-مة�ع[ى�اخت
ف�مه�^م�ووظائفهم

� �كلمته �ألقى �ألقى�ثم �ثم �السعودية، �العربية �ا�ملكة �من �عامر�بهجت �الدكتور الشيخ

�ع[ى�فضل�العلم�والعلماء�
ً
الشيخ�حبيب�الناملي�bcمن�مملكة�البحرين�كلمته�التوج´^ية�أضواءا

وzي�ال�^اية�شكر�القائمeن�ع[ى�هذه�الندوة�وخاصة�الشيخ�. مستشيدا�إ�ى�أقوال�الصحابة�والعلماء

حفظه�هللا،�ثم�ألقى�الطبيب�باتنكر�كلمته�وسأل�الحفل�الكريم�عن�/  خالد�سيف�هللا�الرحماني

  .....أسباب�خ
ف�-مة�zي�مسالكهم�ومشار_^م�وب|}bء�من�الحماس�

�ع[ى�كلمة�الطبيب�باتنكر�ووضح� ثم�قال�الشيخ�خالد�سيف�هللا�الرحماني�متعقبا


ف�أنظارهم�منذ�بأن�رصيف�ا�جمع�العلم�bالفق�bÚيوفر�الفرصة�لجميع�العلماء�ع[ى�اخت

�اتخاذ� �ع[ى �العلماء �ونادى �ا�جمع �بخدمات �وأشاد �ا�دني �محمود �-ستاذ �ألقى �ثم مدة،

  .سبيل�Rتحاد�وRعتدال

ثم�ألقى�Rستاذ�عبد�الخالق�السنÖ^[ي�نائب�مدير�دار�العلوم�بديوبند�ونّوه�بنشاطات�

�وقال �: ا�جمع �أن �#بد �وقال �بالتجدد #� �التجديد �إ�ى �بحاجة �القضايا�نحن �بeن نفرق

�نتائج� �إ�ى �الوصول �إ�ى �يوفقنا �أن �وتعا�ى �سبحانه �أدعو�هللا �والغe%�منصوصة، ا�نصوصة

�٢٧مسائل�وقضايا�خ
ل�السنeن�ا�اضية�zي��١١٣نافعة�للمسلمeن�وقد�درس�هذا�ا�جمع�

  . هناك�قضايا�الط
ق�وبيع�-رض�وا�باني: ندوة�وقال

�أستاذ bõالج� �حمد �الدكتور �ألقى �ا�نورة��ثم �با�دينة الحديث�بالجامعة��س
مية

  . ونّوه�بنشاطات�ا�جمع�الهندي�وخاصة�zي�ميدان�فقه�النوازل 

�٢٠٠عدد�الكليات�الشرعية�: ثم�قدم�الدكتور�عمر�الفاروق�من�تركيا�خطبته�وقال

كلية�وقال�نحن�#�نساهم�zي�تطوير��١٠٠٠ومدرسة�القرآن�ث
ثون�ألف�والكليات��س
مية�

علوم��س
مية�#بد�أن�تطوروا�zي�مناهج�الدراسة�zي�مدارسكم�وجامعاتكم،�وأخe%ا�شكر�ال



 

 

  .القائمeن�ع[ى�هذه�الندوة

�
وكذلك�ألقى�-ستاذ�صبغة�هللا�من�أفغانستان�كلمته�وأشار�إ�ى�حقيقة�العلم�قائ

�أشرف�ع[ي� �الشيخ �قال �هو�التقوى�وليس�هو�حفظ�ا�سائل�والصحائف�كما �العلم بأن

uال 
ً

�وح

ً
  .^انوي،�ونّوه�بنشاطات�ا�جمع�zي�القضايا�ا�ستجدة�بحثا

ثم�ألقى�Rستاذ�عبد�ا�الك�من�بنج
ديش�وأشار�إ�ى�الفقه�ا�توارث�وفقه�النوازل�

ثم�ألقى�الشيخ�بركة�. ونّوه�بخدمات�ا�جمع�بأنه�يربي�الجيل�الجديد�ع[ى�البحث�والكتابة

�كلمته�ورّحب �ا�جمع�والذين��هللا�القاسم�bمن�بريطانيا بالعلماء�الذين�يشرفون�ع[ى�هذا

يساهمون�zي�مثل�هذه�الندوات�وذكر�أن�Rجu^اد�الجماÃي�هو�حاجة�هذا�العصر�zي�ميدان�

�و-مريكية� �البلدان�-وروبية �zي �صارت�غريبة ��س
مية �الشريعة �وذكر�أن �النوازل، فقه

�ي �الذي �العنيف �الصراع �فهذا ��س
مية �البلدان �zي �cأن�ح� �#بد ��س
مية �-مة واجهها

�الناجع �الحلول �له �ونقدم �سبيل�. ندرسها �مدير�مدرسة �الرحمن �حفيظ �-ستاذ �ألقى ثم

�وقال �النوازل، �فقه �zي �وخدماته �ونشاطاته ��س
مي �با�جمع �وأشاد �كلمته هذا�: الس
م

ثم�. بة�الصدرا�جمع�هو�نعمة�من�نعم��س
م�ف
�بد�أن�نقدر�هذه�النعمة�ونفعu^ا�بكل�رحا

�ا�سابقة� �zي �الناجحeن �الجوائز�بعض �توزيع �تم �ثم �الفقهية، �الكتب �بعض �تدشeن تم

bÚمي�بدل
  .الكتابية�حول�ا�واضيع�ا�ختلفة�من�ا�جمع�الفق�bÚ�س

وzي�-خe%�و�^اية�ا�طاف�ألقى�فضيلة�الشيخ�نعمة�هللا�-عظم�bكلمة�الرئاسة�وأشاد�

العلماء�إ�ى�تطوير�طرحه�الدراسة�والبحث�وتقديم�الحلول�zي�بنشاطات�ا�جمع�وكذلك�أصاب�ب

�bسعيد�الرحمن�القاسم�bcي�ضوء�الكتاب�والسنة،�وقدم�-خ�ا�فzالنوازل�إ�ى�الشعب�ا�سلم�

�إ�ى� �الساعة �وصلت�عقربا ��ا �وانu^ت�الجلسة�Rفتتاحية �التفصيل �من كلمات�الشكر�ب|}bء

 / ن�السنÖ^[ي�بعد�ما�دعا�فضيلة�الشيخ�برهان�الدي�١:٤٥
ً
  .حفظه�هللا�ورعاه�دعاء�موجزا

� �Rجتماعية �القضايا �حول �للمناقشة �-و�ى �الحفلة �ص
ة�) الط
ق(وابتدأت بعد

� �بيت�الحجاج�القديم �الطابق�) صابو�صديق�مسافر�خانه(ا�غرب�zي �zي �الكبe%ة �قاعu^ا zي

�الدكتور  الثالث �قام �ا�ظفرفوري، �قاسم �محمد b{¼القا� �الشيخ �فهيم��تحت�رئاسة bcا�ف

ع[ى�الحفل�الكريم�وتمت�بعض�) ٤-١(أخ&%�الندوي�بتقديم�القضايا�وعرضها�من�سؤال�رقم�



 

 

� �سؤال �من �Rجتماعية �القضايا �عرض �ثم �بدر�أحمد�)٨- ٥(ا�داخ
ت �الشيخ �عرضها ،

�وقام�بإدارة�الحفلة�فضيلة�الشيخ� �ع[ى�-سئلة�كلها �محتويا ا�جي�bØوكان�العرض�واضحا

حفظه�هللا�ورعاه،�بعد�ما�تم�العرض�أعلن�ببدء�ا�داخ
ت�/ حمد�البستوي�ا�ف�bcعتيق�أ

: حول�قضايا�الط
ق�وما�يتعلق�_^ا�وكذلك�جرت�ا�داخ
ت�حول�مفهوم�القاعدة�الفقهية

ا�رأة�كالقا¼}b،�فقام�ا�فتون�من�العلماء�بالبحث�والدراسة�عن�أصل�هذا�القول،�فنسب�

�القول�إ�ى�بعض�أئمة�الف �إ�ى�ذلك�من�-قوال،�وكذلك�جرت�بعضهم�هذا قه�الحنفي�وما

ا�داخ
ت�حول�نفقة�ا�طلقة�واستشهد�الدكتور�ال7%وفيسور�سعود�عالم�القاسم�bبعبارة�

بعض�-ئمة�أن�نفقة�ا�طلقة�ث
ثا�تفرض�ع[ى�الزوج�إ�ى�أن�تنكح�ا�رأة�زوجا�آخر�واستدل�

� �قول �حول �ا�داخ
ت �تكررت �وكذلك �الكندي، b{¼القا� �كالقا¼}b"بقول فنسب�" ا�رأة

�فاختلف� �تعا�ى، �هللا �رحمهما �نجيم �ابن �إ�ى �وبعضهم b{السرخس� �إ�ى �القول �هذا بعضهم

� �قول �مفهوم �zي �كالقا¼}b"العلماء �" ا�رأة �أن�قاعدة �عادل �أخ&%�إمام ا�رأة�"وقال�-ستاذ

b{¼أن�مستفادة�من�قول��مام�محمد�رحمه�هللا�ووضح�الدكتور�فهيم�أخ&%�الندوي�ب" كالقا

قاعدة�ا�رأة�كالقا¼}�bليست�نصا�شرعيا�ف
�حاجة�إ�ى�البحث�عن�قائل�هذا�القول�أو�هذه�

  .القاعدة�وهذا�البحث�#�يعود�علينا�بأي�فائدة�zي�القضايا�الشرعية

اسu^لت�الحفلة�الثانية�zي�الساعة�التاسعة�صباحا�zي�قاعة�بيت�الحجاج�القديم�zي�

م�يوم�-حد�وقدم�العرض�حول�قضايا�٢٠١٧نوفم7%��٢٦ا�وافق�zي�/  ١٤٣٩ربيع�-ول�/  ٦

�bالقاسم� �إقبال�أحمد bcا�ف� �عثمان�البستوي�و-ستاذ bcمن�قبل�ا�ف� ا�دارس�العصرية

�الندوي�حول� �حسeن �راشد bcا�ف� �العرض�-خe%�من�قبل �العرضان�مختلفeن�وقدم وكان

دارة�الجلسة�-ستاذ�ا�ف�bcقضايا�ا�دارس�العصرية�وموقف�الشريعة��س
مية�م�^ا�وقام�بإ

حفظه�هللا�ورعاه،�ثم�جرت�ا�داخ
ت�بeن�عرض�جميع�القضايا�ال�bc/ عبيد�هللا�-سعدي�

�bcال� تتعلق�با�دارس�العصرية�فحدث�-خ�ا�ف�bcنذير�أحمد�الكشمe%ي�بأن�هذه�القضايا

�هذه ��ن �م�^ا �نتغافل �أن �يمكن #� �كبe%ة �أهمية �لها �العصرية �با�دارس ا�دارس��تتعلق

العصرية��ي�ال�bcتوفر�-مة�أساتذة�أكفاء�مؤهلeن�zي�ميادين�العلوم�العصرية�ف
�بد�لنا�أن�

نقوم�بتسجيل�أسماء�أو#دنا�وبناتنا�zي�ا�دارس�العصرية�ونقدم�الحلول�الناجع�zي�القضايا�



 

 

� �والنماذج �-مثلة �بتقديم bcا�ف� �-ستاذ �قام �وكذلك �العصرية �با�دارس �تتعلق bcلتلك�ال

ا�دارس�العصرية�التجارية�وقال�بأ�^ا�ليست�مدرسة�بل��ي�مؤسسة�تجارية�هدفها�التجارة�

�الط
ب� �وتزويد �الدراسة �إ�ى �هادفا �ا�سلم �يؤسسها bcال� �العصرية �ا�دارس �أما فقط،

ا�سلمeن�والبنات�ا�سلمات�بالعلوم�العصرية�مع�ا�حافظة�ع[ى�¬داب��س
مية�والعقائد�

zمية�
ي�ضوء�الكتاب�والسنة�وبعض�ا�فتeن�أقاموا�د#ئل�ع[ى�ضرورة�تدريس�العلوم��س

العصرية�وأ�^ا�فرض�كفاية،�ثم�تحدث�الدكتور�شاه�جهان�الندوي�والدكتور�سعود�عالم�

القاسم�bحول�الرسوم�الدراسية�ال�bcيستجلÖ^ا�مسؤولو�ا�دراس�العصرية،�باسم�الدراسة�

�وأثار�بعض� �ا�باني�الشامخة�والتسهي
ت�التعليمية، �وقضية�إنشاء �الرشاء العلماء�قضية

  .للمدارس�العصرية

وzي��^اية�الجلسة�تحدث�رئيس�الجلسة�كاكا�سعيد�العمري�عن�خدمات�ا�جمع�ونّوه�

�ا�دارس� �إنشاء �ع[ى �وكذلك�عرض�ا�سلمeن �ا�جمع �هذا �به �الذي�يقوم �الجماÃي با#جتماع

القرن�الحادي�والعشرين،�ف
�بد�لنا�أن�نبذل��-  العصرية��ن�هذه�ا�دارس�ضرورة�هذا�العصر

�رسالة��س
م� �نبلغ �أن �لنا �والصناعات�وكذلك�#بد �والتكنولوجيا �العلم �zي �الدؤوبة جهودنا

  .ورسالة�القرآن�إ�ى�إخواننا�الذين�يعيشون�معنا�منذ�قرون،�#�نستطيع�أن�نتغافل�ع�^ا

�عشرة �الحادية �الساعة �zي �الثالثة �ابتدأت�الجلسة �الكبe%��ثم �-ستاذ تحت�رئاسة

الشيخ�ا�ف�bcأحمد�ديولوي�رئيس�مدرسة�دار�القرآن�بقرية�جمبوسر�بو#ية�غجرات�وقدم�

�وأحكام� �ا�دن�الكبe%ة �zي �ا�باني �جهان�الندوي�حول�قضايا �شاه �الدكتور العرض�-ستاذ

zي�الهند�خاصة�zة�%eي�ا�دن�الكبzي�مومبائي�وما�بيعها�وشرا¯^ا،��ن�هذه�الطريقة��ي�رائجة�

وقدم�العارض�آراء�العلماء�وا�فتeن�وا�شايخ�حول�هذه�القضية�. إ�ى�ذلك�من�ا�دن�الكبe%ة

zي�ضود�القرآن�والسنة�إيجابا�ونفيا�ثم�ابتدأت�مرحلة�ا�داخ
ت�وجرى�النقاش�حول�هذه�

zو� �الد#ئل�ا�ستنبطة�من�القرآن�والسنة �إ�ى �رأيه �وأحال�كل�واحد�من�العلماء ي�القضية

-خe%�ألقى�رئيس�الحفلة�خطابه�الكريم�وأشار�إ�ى�قضايا�t^م�ا�سألة�zي�ا�دن�الكبe%ة�وقال�

  .#بد�أن�نفى�_^ا��ن�#�تقع�-مة�ا�سلمية�zي�-مور�ا�حرقة

�ا�غرب�مباشرة�حول�حقوق�الحيوان�تحت� �الرابعة�بعد�ص
ة ثم�ابتدأت�الجلسة



 

 

�الدين�وقا �صادق�مËي bcا�ف� �فضيلة �خالد�سيف�هللا�الرحماني،�رئاسة �الشيخ �بإدارt^ا م

ولوحظ�أن�بعض�-ساتذة�ا�تخصصeن�الدكتور�خالد�هارون�رشيد�ا�ح&%م�ألقى�محاضرة�

�تلك�القوانeن� �ع[ى خاصة�حول�حقوق�الحيوان�ع[ى�مستوى�العالم�وكذلك�ألقى�الضوء

با�وكذلك�وضح�-ستاذ�ال�bcقننت�zي�ال7%�انات�zي�البلدان�العا�ية�شرقا�وغربا�وشما#�وجنو 

�باتا�حسب�القوانeن�الدولية�و#� ا�تخصص�بأنه�حبس�الحيوان�zي�ا�حبس�محظور�حظرا

. يجوز�اقتناء�الحيوان�من�الدواب�والطيور�و-فاÃي�للزينة�حسب�قوانeن�يونيسكو�العا�ية

�zي� �تلك�الدواب�والطيور�مقيدة �الدواب��هداف�معينة�وأسماء وكذلك�#�يجوز�اصطياد

الجداول�ال�bcقامت�الحكومات�بتدوي�^ا�حسب�القوانeن،�ثم�ألقى�ال7%وفيسور�شكيل�أحمد�

�الهندي� �ال7%�ان �zي �وشرعت �دونت bcال� �والقوانeن �الدولية �الحيوان �حقوق �ع[ى أضواء

م�وzي�١٩٦٠وأعطت�الحكومة�الهندية�عنايu^ا�نحو�الحيوان،�وهذه�القوانeن�دونت�zي�سنة�

� �وقد١٩٧٢سنة �الهند �zي �القوانeن�حسب�الظروف�و-حوال��م �هذه �التعدي
ت�zي جرت

�و-شجار� �الغابات �ع[ى �للحفاظ �القوانeن �شرعت �وكذلك �والخاصة، �العامة والتجارب

�الغابات �القوانeن�الهندية�zي�سنة�. و-وراق�و-عشاب�النابتة�zي وقد�جرت�التعدي
ت�zي

�للح١٩٩١ �ا�دونة �القوانeن �zي �مستقل �باب �إضافة �وتم �الحيوانم �ع[ى والحيوان�. فاظ

  :ينقسم�إ�ى�ث
ثة�أقسام

 الحيوان�الذي�ُيعقل�zي�الرشاء�والسلسة�أو�يقيد�zي�ا�حبس )١(

 )سدهانا(الحيوان�الذي�ُيصار�أو�يؤلف� )٢(

  ).٢(و�) ١(الحيوان�الذي�#�يدخل�zي� )٣(

م�وجرت�التعدي
ت�zي�سنة�١٩١٧وكذلك�سنت�الحكومة�الهندية�بعض�القوانeن�zي�

م�١٨٧٦م�وكذلك�سنت�الحكومة��نجلdeية�zي�الهند�zي�١٩٩١،�و١٩٧٦�،١٩٨٢،�و�١٩٧٢

 Blueوا�نظمات�ال�bcتعمل�zي�هذا�ا�يدان�من�أهمها�. القوانeن�ال�bcتتعلق�بحقوق�الحيوان

Crossو�Peta و�� Animals aid و�Group of Animal lovers .وهذه�ا�نظمات�ا�ذكورة�تعمل�

�مdeانية�خاصة �الحيوان�وتخصص�لها �ميدان�الحفاظ�ع[ى �كلهم�غz .�%eي وا�شرفون�عل´^ا

  .مسلمeن�وليست�هناك�أية�منظمة�مسلمة�وهذا�-مر�مضت�ع[ى�الحزن 



 

 

�ا�لخص �العرض �ا�ح&%م �ظفر��س
م �-ستاذ �قدم �ا�حاضرتeن �هاتeن حول��بعد

�zي� �وا�فتeن �العلماء �آراء �فيه �ووضح �للنقاش، �ا�طروحة �-سئلة �حسب �الحيوان قضايا

�أذن� �العرض �أثناء �وzي �والسنة، �الكتاب �من �وRستيناس �-دلة �حسب �الحيوان مسائل

ا�ؤذن�للص
ة�فتوجه�العلماء�وا�فتون�وا�شايخ�إ�ى�ا�سجد��داء�ص
ة�العشاء�zي�ا�وعد�

�٨:٤٥نقاش�حول�القضايا�ا�طروحة�بعد�أداء�ص
ة�العشاء�مباشرة�zي�،�ثم�جرت�ال٨:١٥

�للنقاش� �ا�طروحة �ل�سئلة �ا�تبقية �ملخص�-جوبة bتنظيم�عالم�القاسم� bcا�ف� ثم�قدم

  .حول�حقوق�الحيوان�وانu^ت�الجلسة�بخطاب�رئيس�الجلسة

� �zي
ً
�صباحا �التاسعة �الساعة �من٢٧/١١/٢٠١٧وzي �ل
ستفادة �جلسة �ابتدأت �م

كلمات�وآراء�الضيوف�ا�بجلeن�-جانب،�فألقى�الدكتور�حبيب�الناملي�bcباحث�شرÃي�أول�

� �السنية �-وقاف �البحرين(بإدارة �) مملكة �موضوع �حول �zي�"كلمته �الفقهية أثر�القواعد

�-وقاف �بدار�العلوم�"مسائل �و�فتاء �الحديث �أستاذ �زاده �مولوي �هللا �صبغة �والشيخ ،

� �_^راة �) نستانأفغا(العالية �موضوع �حول �الهجوم�"كلمته �ضد �-فغان �العلماء تقابل

كلمته�) أفغانستان(،�و-ستاذ�السيد�محمد�يونس�أستاذ�دار�العلوم�نعمانية�كابول�"الثقاzي

� �تعليمها"حول �ومناهج �وطرق �أفغانستان �zي �ا�دارس �حفلة�" تعريف �انعقدت �ذلك وبعد

�منe%�أح �الشيخ �فضيلة �رئاسة �تحت ��^ائية �أخe%ة �القرارات�) ممبائ(مد �وتقديم لقراءة

�العلماء� �عند �ترجحت bcال� �و-مور �يومeن �خ
ل �نوقشت bcال� �القضايا �حول والتوصيات

وا�فتeن�zي�ضوء�النقاش�والد#ئل�من�القرآن�والسنة�والنقاش�الذي�دار�بeن�العلماء�كان�

�العل �كفاءات�أهل �وظهرت�منه �أسلوب�رشيق�وممتع، �zي �وجّديا �علميا �ومؤه
ت�نقاشا م

�الهند� �zي �ا�سلمeن �ترشيد �zي �ا�جمع �هذا �يلعب �الذي �والدور �ا�جمع �هذا �ع[ى ا�شرفeن

خاصة�وا�سلمeن�zي�العالم�عامة�zي�القضايا�ا�ستجدة�وال�bc#�يمكن�أن�يس7%�غورها�إ#�

بعد�الدراسة�العميقة�والبحث�العلم�bالرصeن�وكل�هذا�من�فضل�هللا�وقد�صدق�الرسول�

�يفقهه�zي�الدين: "عليه�وسلمص[ى�هللا�
ً
وص[ى�هللا�ع[ى�خe%�خلقه�محمد�" من�يرد�هللا�به�خe%ا

  .وع[ى�آله�وصحبه�أجمعeن

*  *  *  


