
١ 
 

 

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

'ي�الف��ة�ما�) الهند(و"ية�مهاراش��االندوة�الفقهية�السابعة�والعشرين�ا�نعقدة�بمدينة�مومباي،�

 م٢٠١٧نوفم>��/ ٢٧-٢٥ال�89يوافقها�ھ ١٤٣٩ربيع�0ول�/ ٩-٧: ب(ن

  

�للمسلم(ن،� -١ �منه �"بّد �مما �ذات�الطابع�FسDمي �ا�عاصرة �ا�ؤسسات�التعليمية �إنشاء إن

�عQى� �يتحّتم �ثم �ومن �ا�سلم(ن، �كث(��من �لدى �وFسDم �Fيمان �بقاء �علYZا �يتوقف [نه

د�فYZا�ا�سلم(ن�إنشاء�مؤسسات�تعليمية�معاصرة�ذات�طابع�إسDمي�'ي�ا�ناطق�ال�89"�يوج

 .مثل�هذه�ا�ؤسسات

�مناهجها�  ) أ( -٢ �تكون �أن �ا�سلم(ن �إشراف �تحت �تعمل �ال89 �ا�عاصرة �للمؤسسات "بد

التعليمية�ومقرراYpا�الدراسية�مشتملة�عQى�كتب�العلوم�ا�عاصرة�النافعة�ال�89تتحقق�Ynا�

qإ� �باsضافة �والخلق، �الدين �'ي �انحرافا �و"تسبب �وجه، �أحسن �عQى ى�0غراض�ا�نشودة

�ح9|� �الطلبة، �مستوى �صف�حسب �كل �'ي �FسDمية �ا�بادئ �عQى �تشتمل �كتب إدخال

يمك�Yم�الوقوف�عQى�ا�قتضيات�0ساسية�للدين�مثل�0حكام�وا�سائل�الضرورية�للتوحيد�

�والعبادة� �والنجاسة �والطهارة �والحرام �والحDل �والكفر �والشرك ��خر �واليوم وFيمان

 .والِعشرة�والس(�ة�النبوية

�وأساط(��  ) ب( �الجن��8 �كالتعليم �0خDق �تفسد �مواد �إدخال
ً
�شرعا �للمسلم(ن "يسوغ

  .0ول(ن�وا�وسيقى�والرقص�وما�إqى�ذلك�'ي�ا�ؤسسات�التعليمية

وإذا�كان�هناك�عذر�قانوني�sدخال�مواد�مخالفة�للشرع�'ي�ا�قررات�الدراسية�أو�  ) ج(

� �من �فDبّد �علYZا، �مكره(ن �ا�سلمون �قدر�كان �ا�فاهيم �وتصحيح �الش�Yات إزالة

ا�ستطاع�وذلك�بتعي(ن�0ساتذة�وا�علم(ن�0كفاء،�وإدخال�ا�واد�الدينية�والخلقية�

  .الهادفة

وإذا�لم�يكن�هناك�بّد�من�إلحاق�0طفال�ا�سلم(ن�بمدارس�تشتمل�مقرراYpا�الدراسية�عQى�   -٣

�ا�وار  �قلة �بسبب �وذلك �وغ(��خلقية، �غ(��شرعية �ا�دارس�مواد �وجود �أو�عدم �ا�الية د

والكليات�التابعة�sشراف�Fدارة�ا�سلمة،�فيسوغ�للمسلم(ن�إرسال�أطفالهم�إqى�مثل�هذه�

  :ا�دارس�عQى�كرٍه،�ولكن�"بد��للمسلم(ن�من�ا�حافظة�عQى�دي�Yم�وإيما�Yم�باتباع�ما�يQي
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 .إبراز�أهمية�التوحيد�وFيمان�'ي�نفوسهم  ) أ(

 .ب��سيخ�كراهية�الكفر�والشرك�وعبادة�0صنام�'ي�أذهان�الناشئة عتناء�البالغ�  ) ب(

  . إلحاق�0طفال�با�راكز�الدينية  ) ج(

�وا�جDت�  ) د( �وتوف(��الجرائد �أفرادها، �و0سر�لجميع �البيوت �'ي �صالحة �بيئة إيجاد

�التوجYZات�والتعاليم�FسDمية�ا�ناسبة� والكتب�والوسائل�الحديثة�ا�شتملة�عQى

 .وى�0طفال�ومستوى�ا�ؤسسات�التعليمية�ا�عاصرة�ذات�الطابع�FسDمي�ست

يتو¦ى�FسDم�سّد�جميع�أبواب�الفحشاء�وا�نكر�ولذلك�يحظر� ختDط�غ(��ا�نضبط�ب(ن�  ) أ(-٤

الرجال�والنساء�0جانب،�سواء�كان�ذلك�'ي�ا�عابد�أو�ا�دارس�أو�ا�Dعب�أو�مراكز�الرياضة�

�[ي��البدنية،�فDبّد 
ً
من�إنشاء�نظام�تعليم�8مستقّل�للمراهق(ن�وا�راهقات،�و"يجوز�شرعا

  .مسلم�القيام�ب��ويج�التعليم�ا�ختلط�'ي�الكليات�وا�ؤسسات

�التوجYZات��  )ب( �عQى
ً
�وحفاظا ��صيانةªوأك� �ا�ستقّل �التعليم8 �النظام �صور �أمثل إن

�و  �وا�داخل �الدراسية �والفصول �ا�باني �تكون �أن �ا�ياه�FسDمية �ودورات ا�خارج

للطDب�والطالبات�عQى�حدة،�وإذا�لم�يتيسر�ذلك�فإنه�يسوغ�وضع�حائل�دائم�ب(ن�

  .مقاعد�الطDب�والطالبات�'ي�مب®|�واحد�وفصل�درا��8واحد

�لقلة�ا�وارد�ا�الية�أو�0عذار�القانونية�فيسوغ��  )ج(
ً
وإذا�لم�يمكن�توف(��الصور�ا�ذكورة�آنفا

  : والطالبات�عQى�حدة�'ي�مكان�واحد�دون�حائل،�شريطة�وضع�مقاعد�للطDب

  .أن�تكون�ا�سافة�ب(ن�مقاعد�البن(ن�والبنات�مناسبة،�ح9|�"يحدث�تDصق�بي�Yما -١

  .     أن�تكون�الفتيات�كاسيات�مDبس�ساترة�ومتحّجبات�بحجاب�إسDمي -٢

الكذب�'ي�صورة�Fقرارات�إن�الشريعة�FسDمية�حرمت�الكذب�والدجل،�سواء�أكان�هذا�   -٥

الكتابية�ا�شفوعة�باليم(ن�ا�خالفة�للحقيقة،�أو�الشهادات�ا�زّورة،�أو�'ي�أي�صورة�أخرى،�

،�ولذلك�"�يجوز�إعداد�إقرار�كتابي�كاذب�عن�العمر
ً
  .فجميع�تلك�الصور�ممنوعة�شرعا

  :أّما�ما�يخّص�البذلة�ا�درسية�ف�Dبّد�من�مراعاة�0مور�التالية  ) أ( -٦

 .أن�تكون�ساترة )١(

 .أن�"�تكون�رقيقة�وشفافة )٢(

  .أن�"�تكون�مDبس�الطDب�والطالبات�متشاYnة�بعضها�مع�بعض ) ٣(
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�[صحاب�ا�لل�0خرى  ) ٤(
ً
�دينيا

ً
 .أن�"�يكون�ذلك�اللباس�شعارا

وإذا�كانت�إدارة�ا�درسة�أو�الكلية�قد�أج>�ت�طلبYºا�عQى�ارتداء�بذلة�غ(��إسDمية،�  ) ب(

�فيسوغ��ولم�يكن �بديلة�ع�Yا، �أو�كلية �و"�توجد�مدرسة �تغي(�ها، هناك�سبيل�إqى

��حينئذ� لتحاق�بمثل�هذه�ا�دارس�أو�الكليات�عQى�كره،�إ"�أن�البذلة�إذا�كانت�غ(

�ا�دارس� �هذه �بمثل �البنات �إلحاق �يجوز Dف� ،
ً
�مختلطا �التعليم �ونظام ساترة

  .والكليات

٧-   � �حاجة �'ي�إن�التعليم�يشكل�'ي�عصرنا �أن�تكون�رسومه �فينب¼ي �غاية�0همية، �'ي بشرية

�التعليم�ذريعة�إqى� تجار�و ستغDل� �فاتخاذ حدود� عتدال�ومن�غ(��مغا"ة�و"�تجاوز،

  .عملية�مستنكرة�وغ(��مرضية�من�منظور�شر½ي

�ا�ؤسسات�التعليمية�   -٨ �الغياب�'ي �أيام �ا�درسة�عن �احتساب�الرسوم�من�قبل�إدارة يجوز

�Ynامادا
ً
  .م� لتحاق�ثابتا

�وفق�   -٩ �الزكاة �يستحقون �لو�كانوا �ا�عاصرة �التعليمية �ا�ؤسسات �طلبة �إqى �الزكاة �دفع يصح

  .0صول�الشرعية،�وذلك�بمقدار�"�يحرم�معه�غ(�هم�من�ا�ستحق(ن

إن�FسDم�مرهف�الحس�'ي�باب�التوحيد�وFيمان،�ف�Dمساغ�فيه�لقول�أو�عمل�يشوبه�   - ١٠

�كفر�أو� �الشركية �لÀناشيد �فيه �مجال Dف� �تقدير، �أدنى �'ي �وأبيات�(شرك �ماترم، وندي

،�كما�"�مساغ�فيه�لفعل�مشوب�بالشرك،�وإذا�كان�هناك�عذر�)ال�Yاغافاد�غيتا�وغ(��ذلك

�Fجراءات� �واتخاذ �ذلك، �عن �البدائل �إيجاد �ا�سلم(ن �عQى �فيجب �القانونية �الناحية من

�للمسل �و"�يجوز �كانت�القانونية�ضّده، �ا�دارس�إذا م(ن�إلحاق�أبناYÁم�وبناYpم�بمثل�هذه

  .إدارYpا�ترغمهم�عQى�0قوال�و0عمال�الشركية

بما�أن�التعليم�السائد�للجنس�يسبب�الفحشاء�وفساد�0خDق�فإنه�"�يجوز؛�لكن�تعليمه�   - ١١

�أن�تقوم�بإعداد�كتب�لهذ �ا�سلمة �لÃدارة �من�قبل�الحكومة�فينب¼ي
ً
�ا�ادة�لو�كان�"زما ه

  .توافق�أحكام�FسDم�وا�ثل�العليا،�وإدخالها�'ي�مقرراYpا�الدراسية

�ال��ويحية�   - ١٢ �0نشطة �باسم �والطالبات �الطDب �ب(ن � ختDط �أنواع �من �نوع �يجوزأي "

أّما�تنظيم�0نشطة�ال��ويحية�والطبية�للطDب�والطالبات�عQى�حدة�فإنه�جائز،�. والطبية

  .ات�للنقاش�الهادئ�الهادف�لكل�جنس�عQى�حدةويجوز�كذلك�عقد�جلس
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�لو�كان�ثمة�ضرورة�لهدف�تعليم�8   - ١٣ ينب¼ي� ح��ازمن�التماثيل�والصور،�ويسوغ�استخدامها

  .مثمر

ينب¼ي� عتناء�بإعداد�مقررات�دراسية�شرعية�'ي�مجال�ال��بية�الجنسية�للطDب�والطالبات�   - ١٤

  .قب�D'ي�هذا�ا�جالوبكل�ما�يحتاج�إليه�الذكور�وFناث�مست

�عند�مناهزYpم�   - ١٥ �أمكن�ذلك،�و"�سّيما � �من�تعي(ن�معلم(ن�للذكور�ومعلمات�لÃناث�ما "بّد

سّن�البلوغ�وظهور�الو½ي�الجن���8لدYÅم،�وإذا�كانت�هناك�ضرورة�وعذر�فيسوغ�تعي(ن�معلم�

  .من�جنس�مخالف�مع�مراعاة�الحدود�الشرعية

ومعصية�ك>�ى�من�الناحية�الشرعية�والخلقية،�وسبب�يقي®��8إن�إعطاء�الرشوة�يعّد�جريمة   - ١٦

�فاسد�اجتماعية�عديدة،�ف�Dيجوز�تعاطYZا�'ي�جميع�0حوال،�وإذا�كان�هناك�ضرورة�ملّحة�

لدفع�الرشوة�لتخليص�حق�من�الحقوق�فينب¼ي�مراجعة�عالم�شر½ي�يوثق�بعلمه�وعرض�

  .ا�سألة�عليه

��� 


