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אאאאא 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

مِ , وجزيـل عطائـه, احلمد هللا عىل جليل نعامئه سَ , ومـسبغ الـنِّعم, بـاري النـَّ
 .ال يبلغ العبد من محده مبلغ رضاه إال بفضله وعونه, ومبدي اخللق من عدم

مبـرشاً , محة للعـاملنياملرسل ر, وصىل اهللا وسلم وبارك عىل حممد بن عبد اهللا
وعـىل اآلل الطيبـني والـصحب الغـر . وداعياً إىل اهللا بإذنه ورساجاً منرياً , ونذيراً 
 .ومن استن بسنته واهتد هبديه إىل يوم الدين, امليامني

 :أما بعد
, فهذا إصدار جديد جلملة ما انتهى إليه املجمع الفقهي اإلسـالمي بالرابطـة

, وقـد كـان اإلصـدار الـسالف. دورة املوفية عرشينمن قرارات منذ نشأته إىل ال
يف مخـسة وعـرشين , انتظمتها ست عـرشة دورة, يشتمل عىل مخسة وتسعني قراراً 

; أما هذا فقد لَه بعرشين قراراً عاماً  . فضَ
يف تنـاول , إسـهام مـن هـذا املجمـع العتيـد, وإن هذه احلزمة من القرارات

تناوالً يتجىل فيه االجتهاد اجلامعـي , لمنيالنوازل والقضايا املستجدة يف حياة املس
ـعب , الذي متس إليه احلاجة وتدعو إليه الظروف املعـارصة بتقاسـم البحـوث شُ

ويُعـني عـىل , تلك النوازل ومالبساهتا املتصلة هبا اتصاالً جييل أحواهلـا وأشـكاهلا
, عييناط هبا حكمها واملقتضيات التي يبني عليها تكييفها الرشإدراك العلل التي 

إىل , ثم تناوهلا بالنقد وتداوهلا بالنقاش, ثم يُفيض عرضُ ملخصات تلك البحوث
ومعاضـدة اخلـربة بـالواقع مـع العلـم , حترير فتو مجاعية أثمرهـا عمـق النظـر

ومراعاة احلاجات والظروف التي هلا اعتبار , بني اآلراء املختلفةواملوازنة , بالرشع



 املجمع الفقهي اإلسالمي  قرارات                                                                                       ]كلمة األمني العام[ ٨

مـن , انـاً بـام يكملهـا وحيـث عـىل العمـل هبـاوتُعزز هذه الفتو أحي. يف الرشع
 .توصيات وتوجيهات وتنبيهات

برتمجـة القـرارات إىل , وقد أحسن املجمع إذ وىف بوعده يف إصداره الـسابق
وإبالغاً ,  تعميامً لفائدهتا, فرتمجها إىل اإلنجليزية والفرنسية واألردية, لغات أخر

 . الشعوب املسلمة التي تتحدث هذه اللغاتهلا إىل
يف جهوده وأعضائه والقائمني عليه يف أمانـة , فبارك اهللا يف هذا املجمع املوقر

, وحيقق هلا من آماهلا ما حقق, وما كان هلذا الرصح أن يقدم لألمة ما قدم. املجمع
 الـرشيفني ثم ما تلقاه الرابطة من خادم احلـرمني, لوال فضل اهللا بالعون والتوفيق

ومن حكومة ,  ومن سمو ويل عهده األمني, امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود
مـن الـدعم املتواصـل ألعامهلـا والرعايـة , الرشـيدة, اململكة العربيـة الـسعودية

ثوبة وأثقل هبـا فأجزل اهللا هلم امل, ومناسبات اهليئات التابعة هلا, الكريمة ملناسباهتا
, وحفظ هذه اململكة العزيـزة شـاخمة يف عليـاء املجـد, دينهم ونرص هب, موازينهم

سلّمة من كل سوء ومكروه والـذب , قائمة عىل حراسة دينه, عاملة برشيعة اهللا, مُ
 .راعية للحرمني الرشيفني, عن كتابه وسنة نبيه

وعىل آلـه وأصـحابه , وصىل اهللا وسلم عىل عبده ورسوله نبينا وحبيبنا حممد
 .أمجعني

 املحسن الرتكي  بن عبداهللا عبد. د
 األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي

   



  ٩       ] كلمة األمني العام للمجمع الفقهي اإلسالمي[                                 الفقهي اإلسالمياملجمع  ت اقرار
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم عىل رسول اهللا; نبينا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه , احلمد هللا
 :أما بعد. ومن وااله

فهذه قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكـة املكرمـة وتوصـياته وبياناتـه 
هـ إىل دورته ١٣٩٨التي صدرت يف عرشين دورة; منذ دورته األوىل املنعقدة عام 

وهي متثـل ثمـرة يانعـة للبحـوث والدراسـات , هـ١٤٣٢لعرشين املنعقدة عام ا
 − بعــد اهللا −مــستعينني , واالجتامعــات واملناقــشات التــي دارت بــني أعــضائه

وغـري , بالباحثني واخلرباء من فقهاء وأطباء واقتصاديني وفلكيني ومراكز أبحاث
 .كل يف ختصصه, ذلك

 ,عية للموضـوعات التـي تناولتهـاوقد بينت هذه القرارات األحكـام الـرش
 سـواء مـن داخـل ,جميبة عىل االستفسارات التي طلب من املجمع اإلجابة عنهـا

أو مـن اجلاليـات , أو من البلدان اإلسـالمية األخـر, اململكة العربية السعودية
ــدان غــري اإلســالمية ــز , اإلســالمية يف البل ــات واملراك ــنظامت واهليئ ــن امل أو م

وتذييلها بفهـارس , وترتيبها, أت األمانة العامة للمجمع مجعهاوقد ر. اإلسالمية
, وطـالب العلـم, لتكون بني يدي املفتني والقضاة وأسـاتذة اجلامعـات, متنوعة

, واثقـني بـإذن اهللا بأهنـا سـتنري فكـراً . واملختصني يف الفنون املختلفة, والباحثني
 .وتفتح إىل اخلري آفاقاً 

يـتجىل فيهـا جانـب مـن جوانـب , مع املبـاركذا املجـرآة هلـاً مـي أيضـوه
واجتهادهم فيهـا اجتهـاداً مجاعيـاً عـىل , اهتاممات علامء املسلمني يف قضايا أمتهم

 .وفق الكتاب والسنة
ومجع األقوال فيها , وهذه القرارات مل تتخذ إال بعد استكامل التصور للنازلة

ثـم , الصورة الصحيحة هلـاثم املداولة املوسعة بشأهنا حتى تتضح , قديامً وحديثاً 
 .بيان احلكم الرشعي هلا
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وإدراكاً من املجمع الفقهي اإلسالمي لآلثار الوخيمة املرتتبة عىل ترك بعض 

 فقد بادر منذ , والتحاكم إىل القوانني الوضعية,الدول اإلسالمية احلكم برشع اهللا
ــاريخ  ــة بت ــه الثالث ــرارٍ يف دورت ــدار ق ــنة بإص ــني س ــالث وثالث ــن ث ــر م أكث

وبعـث بـذلك , هـ بوجوب التحاكم إىل رشع اهللا وترك ما سـواه٢٦/٤/١٣٩٩
بِّـكَ الَ : قـال تعـاىل. خطاباً إىل ملوك ورؤساء وأمراء الدول اإلسالمية رَ ـالَ وَ ﴿فَ

مْ حَ  هِ سِ فُ وا يفِ أَنْ ِدُ مَّ الَ جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ يْتَ يُ ـضَ ا قَ ـَّ ـا ممِ جً رَ
﴾ لِيامً وا تَسْ لِّمُ سَ يُ  ).٦٥: النساء (وَ

وما هذه املشكالت الكرب التي حلـت بـبعض الـدول اإلسـالمية يف هـذه 
إال بـسبب , التـي أدت إىل اضـطراهبا وإىل االقتتـال فيهـا واهتـزاز كياهنـا, األيام

كـم اهللا ورسـوله وتطبيقها للقوانني الوضعية املخالفـة حل, إعراضها عن رشع اهللا
مَ : قال تعاىل, ملسو هيلع هللا ىلص ـوْ هُ يَ ُ ـرشُ نَحْ ا وَ ـنْكً ةً ضَ عِيـشَ ـإِنَّ لَـهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ ﴿وَ

ى  مَ ةِ أَعْ يَامَ ا ) ١٢٤(الْقِ ريً تُ بَـصِ نـْ ـدْ كُ قَ ى وَ مَ نِي أَعْ تَ ْ رشَ َ حَ بِّ ملِ الَ رَ ـالَ ) ١٢٥(قَ قَ
ـذَ  كَ ا وَ يتَهَ سِ نـَ نَا فَ اتُ تْكَ آَيَ لِكَ أَتَ ذَ ى كَ سَ نـْ مَ تُ وإن وسـيلة ). طـه (﴾)١٢٦(لِكَ الْيَـوْ

ـلَ : كـام قـال تعـاىل, النجاة هلا هو احلكم برشع اهللا يف مجيع شـؤوهنا لَـوْ أَنَّ أَهْ ﴿وَ
بُوا  ـذَّ نْ كَ لَكـِ ضِ وَ َرْ األْ ءِ وَ امَ ـنَ الـسَّ ـاتٍ مِ كَ رَ مْ بَ ـيْهِ لَ ا عَ نـَ تَحْ ا لَفَ ـوْ قَ اتَّ نُوا وَ  آَمَ رَ الْقُ

مْ بِ  اهُ نَ ذْ أَخَ ﴾فَ بُونَ سِ كْ انُوا يَ وا : وقال تعاىل). ٩٦: األعراف (امَ كَ امُ ـتَقَ أَنْ لَـوِ اسْ ﴿وَ
ا﴾ قً دَ اءً غَ مْ مَ يْنَاهُ قَ َسْ ةِ ألَ يقَ ىلَ الطَّرِ  ).١٦: اجلن (عَ

وأن يمدنا , وأن يلهمنا رشدنا, نسأل اهللا أن ينفع هبذا العمل عموم املسلمني
 .إنه جواد كريمبعونه وتوفيقه لإلسهام يف خدمة دينه وأمته 
 

 األمني العام للمجمع الفقهي اإلسالمي
 صالح بن زابن املرزوقي البقمي. د.أ
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

אא 
  هيئـة علميـة إسـالمية ذات شخـصية اعتباريـة:املجمع الفقهي اإلسـالمي

مكونة من جمموعـة خمتـارة مـن فقهـاء ,  منبثقة عن رابطة العامل اإلسالميمستقلة
 .األمة اإلسالمية وعلامئها

 : املجمع الفقهيتأسيس
 إىل عقد املؤمتر اإلسالمي الثاين مانة العامة للرابطة األهـ دعت١٣٨٤يف عام 

, عـام من ذلك المن شهر ذي احلجة) ٢٢−١٥(فعقد يف املدة من , يف مكة املكرمة
 تأسيس جممع فقهي إسالمي يضم نخبة مـن كبـار علـامء األمـة اإلسـالمية قررو

سـالمية وفقهائها املحققني من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي; لدراسة الشؤون اإل
 .وحل املشكالت التي يواجهها املسلمون يف حياهتم, الطارئة

هـ قرر املجلس التأسييس للرابطة تكـوين هيئـة علميـة مـن ١٣٨٥ويف عام 
 :فتكونت اهليئة من,  املجمع الفقهيلوضع نظام ئهأعضا
املفتي العـام للـديار الـسعودية ,  سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ−
أبـو , أبـو احلـسن النـدوي: حاب السامحة والفضيلةوية كل من أصوعض, رئيساً 

حممـد , عبد العزيز بن عبـد اهللا بـن بـاز, حممد بن عيل احلركان, األعىل املودودي
 .رمحهم اهللا مجيعاً . حممد الفاضل بن عاشور, حممود الصواف

هـ اختذ املجلس التأسييس قراراً بتأليف جملـس املجمـع مـن ١٣٩٣ويف عام 
, أبـو بكـر جـومي, أبو األعىل املـودودي: وهم أصحاب الفضيلة, عضاءعرشة أ
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منـصور , عـالل الفـايس, عبـد اهللا بـن حممـد بـن محيـد, حسنني حممـد خملـوف
, حممـد حممـود الـصواف, حممد الشاذيل النيفر, حممد بن عيل احلركان, املحجوب

 .رمحهم اهللا مجيعاً . حممد رشيدي
 .يس للرابطة نظام املجمع الفقهيهـ أقر املجلس التأسي١٣٩٧ويف عام 

 :بداية دورات املجمع
هـ بعقد أول دورة ١٣٩٨بارش جملس املجمع أول أعامله يف شهر شعبان عام 

  ثم توالت دوراته باالنعقاد.له
 نـاقش ,هـ عـرشين دورة١٤٣٢هـ وحتى ١٣٩٨جلس منذ عام املوقد عقد 

 .  مـن مائـة وثالثـني قـراراً وأصدر بشأهنا أكثر, فيها الكثري من القضايا والنوازل
ويف نـدوات ال وعدداً من ,مؤمترين عامليني عقد إذ ;إضافة إىل أنشطة علمية أخر

 دورتـه إضـافة إىل عقـد,  املؤمترات والندواتمنخطة املجمع القادمة عقد عدد 
 مــؤمترين  بمــشيئة اهللا ســيعقد خطــة املجمــع القادمــةويف, نيالواحــدة والعــرش

 .وندوتني
ومـن أبـرز مالمـح , هـ جر تعديل جـذري لنظـام املجمـع١٤٢٢يف عام 

 وزيد عدد أعضائه, التعديل أن أصبح املجمع هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة
كـام تـم , ويتوقع أن يصل العدد إىل مخسني عـضواً ,  إىل أربعني عضواً من عرشين

 .تعديله من إدارة إىل أمانة عامة
 :أهداف املجمع

 :لفقهي اإلسالمي يف اآليتتتمثل أهداف املجمع ا
 بيان األحكام الرشعية فيام يواجـه املـسلمني يف أنحـاء العـامل مـن مـشكالت −١

 .ونوازل وقضايا مستجدة من مصادر الترشيع اإلسالمي املعتربة
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  إبراز تفوق الفقه اإلسالمي عىل القوانني الوضعية وإثبـات شـمول الـرشيعة−٢

واستجابتها حلل كل القـضايا التـي تواجـه األمـة اإلسـالمية يف كـل زمـان 
 .ومكان

وتوضــيح مــصطلحاته ,  نــرش الــرتاث الفقهــي اإلســالمي وإعــادة صــياغته−٣
 .وتقديمه بلغة العرص ومفاهيمه

 . تشجيع البحث العلمي يف جماالت الفقه اإلسالمي−٤
واملجـامع الفقهيـة , ء املحققـنيمجع الفتاو واآلراء الفقهيـة املعتـربة للعلـام −٥

 .ونرشها بني عامة املسلمني, املوثوقة يف القضايا املستجدة
 التصدي ملا يثار من شبهات ومـا يـرد مـن إشـكاالت عـىل أحكـام الـرشيعة −٦

 .اإلسالمية
 :وسائل املجمع

يستخدم املجمع الفقهي اإلسالمي مجيع الوسائل املرشوعة املتاحـة املناسـبة 
 :منها, هلتحقيق أهداف

عقد الدورات التي جيتمع فيها أعـضاء املجلـس ملناقـشة أهـم القـضايا التـي  −١
 .وعقد هذه الدورات حسب احلاجة, تشغل بال املسلمني

 إنشاء مركز للمعلومات لتتبع ما يواجه العامل اإلسالمي من قـضايا تـستدعي −٢
 .الدراسة

ونقل أهم بحـوث ,  وضع معاجم للفقه وعلومه توضح املصطلحات الفقهية−٣
 .ها إىل عدة لغاتترمجوت, أو موجزاً منها, ته وقراراتهاملجمع ومناقشا

 التعاون بني املجمع واهليئات واملراكز العلمية املشاهبة القائمة يف أنحاء العـامل −٥
 .والتبادل العلمي والفكري معها, اإلسالمي
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اب املتخصصني واستكت,  عقد الندوات العلمية عن قضايا العرص ومستجداته−٦
 .عنها

ونـرشها بجميـع ,  العمل عـىل ترمجـة قـرارات املجمـع وتوصـياته وبحوثـه−٧
 .والصحف, والقنوات الفضائية, بام فيها شبكة االنرتنت, الوسائل املمكنة

 :رؤساء املجمع منذ تأسيسه حتى اآلن
 ديار السعودية سابقاً ـي الـيخ مفتـد بن إبراهيم آل الشـيخ حممـة الشـامحـس

 − رمحه اهللا −
سامحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بـن محيـد رئـيس جملـس القـضاء األعـىل يف 

 .− رمحه اهللا −كة العربية السعودية سابقاً اململ
للمملكـة العربيـة سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز املفتـي العـام 

 .− رمحه اهللا −السعودية سابقاً 
 املفتي العام للمملكة العربيـة خل الشيآ اهللا سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد

 .− حفظه اهللا −السعودية 
 وردت أسامؤهم يف كتاب أما بالنسبة ألصحاب الفضيلة أعضاء املجمع فقد

 بورود أسامئهم عقب كل قـرار;  هنايكتفوا ,التعريف باملجمع الفقهي اإلسالمي
 .تالفياً للتكرار
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אאא 
אא 

والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وأصحابه ومن اهتـد , احلمد هللا
 .هبداه

   : أما بعد
يف قـضية املاسـونية واملنتـسبني إليهـا , فقد نظر املجمـع الفقهـي اإلسـالمي

 .وحكم الرشيعة اإلسالمية يف ذلك
 وطـالع مـا, أعضاء املجمع بدراسة وافية عن هذه املنظمـة اخلطـريةوقد قام 

نرش عن وثائقها نفسها فيام كتبه ونرشه أعضاؤها  وما, كتب عنها من قديم وجديد
 .ومن مقاالت يف املجالت التي تنطق باسمها, وبعض أقطاهبا من مؤلفات

ن اطلع عليـه مـ من جمموع ما, تقبل الريب  بصورة التبني للمجمعوقد 
  :يلي ماكتابات ونصوص 

بحـسب , ختفـي تنظيمهـا تـارة وتعلنـه تـارة, منظمة رسيـة أن املاسونية −١
هـي رسيـة يف , ولكن مبادئها احلقيقية التي تقـوم عليهـا, ظروف الزمان واملكان

الـذين , مجيع األحوال حمجوب علمها حتى عىل أعـضائها إال خـواص اخلـواص
 .ليا فيهايصلون بالتجارب العديدة إىل مراتب ع

 أهنا تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض يف مجيع بقاع األرض عىل أساس −٢
وهو اإلخاء اإلنساين املزعوم بني مجيـع الـداخلني , للتمويه عىل املغفلني, يظاهر

 .دون متييز بني خمتلف العقائد والنحل واملذاهب, يف تنظيمها
بطريـق ظيمهـا ممـن هيمهـا ضـمهم إىل تن,  أهنا جتتذب األشخاص إليهـا−٣
عىل أساس أن كل أخ ماسـوين جمنـد يف عـون كـل أخ ,  باملنفعة الشخصيةاإلغراء
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, يعينه يف حاجاته وأهدافه ومشكالته: يف أي بقعة من بقاع األرض, ماسوين آخر
ويعينه إذا وقع يف مـأزق , ويؤيده يف األهداف إذا كان من ذوي الطموح السيايس

اً كان وإن ,  أو مظلومـاً ظاملـاً , عاونته يف احلق والباطـلعىل أساس م, من املآزق أيّ
وهذا أعظم إغراء تصطاد ,  بأهنا تعينه عىل احلق ال الباطلكانت تسرت ذلك ظاهرياً 

 .وتأخذ منهم اشرتاكات مالية ذات بال, به الناس من خمتلف املراكز االجتامعية
 حتـت,  أن الدخول فيها يقوم عىل أساس احتفال بانتساب عـضو جديـد−٤

إلرهاب العضو إذا خالف تعليامهتا واألوامر التي , مراسم وأشكال رمزية إرهابية
 .تصدر إليه بطريق التسلسل يف الرتبة

, يرتكــون أحــراراً يف ممارســة عبــاداهتم الدينيــة,  أن األعــضاء املغفلــني−٥
ويبقون يف مراتب , وتستفيد من توجيههم  وتكليفهم يف احلدود التي يصلحون هلا

يف ضـوء , فرتتقـي مـراتبهم تـدرجيياً , مـا املالحـدة أو املـستعدون لإلحلـادأ, دنيا
عىل حسب استعدادهم خلدمة خمططاهتا , التجارب واالمتحانات املتكررة للعضو

 .ومبادئها اخلطرية
ــا −٦ ــية أهن ــداف سياس ــسياسية , ذات أه ــات ال ــم االنقالب ــا يف معظ وهل

 .ة أو خفيةوالعسكرية والتغيريات اخلطرية ضلع وأصابع ظاهر
وهيوديـة اإلدارة العليـا , هيوديـة اجلـذور أهنا يف أصلها وأساس تنظيمها −٧

 .وصهيونية النشاط, العاملية الرسية
لتهـديمها بـصورة ,  أهنا يف أهدافها احلقيقية الرسية ضـد األديـان مجيعـاً −٨
 .وهتديم اإلسالم يف نفوس أبنائه بصورة خاصة, عامة

 أو ,ذوي املكانــة املاليــةملنتــسبني إليهــا مــن  أهنــا حتــرص عــىل اختيــار ا−٩
أو أيــة مكانــة يمكــن أن تــستغل نفــوذاً , أو العلميــة, عيــةامأو االجت, الــسياسية

, هيمها انتساب من ليس هلم مكانة يمكن اسـتغالهلا وال, ألصحاهبا يف جمتمعاهتم
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ولذلك حترص كل احلرص عىل ضم امللوك والرؤساء والـوزراء وكبـار مـوظفي 

 . ونحوهمالدولة
١٠−لكـي , متوهيـا وحتـويال لألنظـار,  أهنا ذات فروع تأخـذ أسـامء أخـر

إذا لقيت مقاومة السم املاسونية يف , تستطيع ممارسة نشاطاهتا حتت خمتلف األسامء
) الليونز(وتلك الفروع املستورة بأسامء خمتلفة من أبرزها منظمة األسود , حميط ما

التي تتنـاىف كليـاً مـع , اديء والنشاطات اخلبيثة إىل غري ذلك من املب−والروتاري 
 .قواعد اإلسالم وتناقضه مناقضة كلية

العالقـة الوثيقـة للامسـونية باليهوديـة , وقد تبني للمجمع بصورة واضـحة
وبذلك استطاعت أن تسيطر عىل نشاطات كثري  من املسئولني , الصهيونية العاملية

وحتول بينهم وبني كثري مـن , ة فلسطنييف موضوع قضي, يف البالد العربية وغريها
 .ملصلحة اليهود والصهيونية العاملية, واجباهتم  يف هذه القضية املصريية العظمى

لــذلك ولكثــري مــن املعلومــات األخــر التفــصيلية عــن نــشاط املاســونية 
 .وأهدافها املاكرة, وتلبيساهتا اخلبيثة, وخطورهتا العظمى

  :يقرر اجملمع الفقهي
وأن مـن , اسونية من أخطر املنظامت اهلدامة عىل اإلسالم واملـسلمنياعتبار امل

 .ينتسب إليها عىل علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر باإلسالم جمانب ألهله
فيام بني مجلة )  جواز ذلكمعتقداً (لكن األستاذ الزرقاء أرص عىل إضافة مجلة 

لك كيام ينسجم الكالم وذ..) فهو كافر(وبني مجلة ) عىل علم بحقيقتها وأهدافها(
وبـني ,  مستبيحاً هلامع حكم الرشع يف التمييز بني من يرتكب الكبرية من املعايص

 . فاسق عاصٍ والثاين, فاألول كافر: من يرتكبها غري مستبيح
 ....واهللا ويل التوفيق
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 :وبعد. والصالة والسالم عىل من النبي بعده, هاحلمد هللا وحد
موضـوع (درس فـيام درسـه مـن أمـور خطـرية , فإن جملس املجمع الفقهي

يتعرض له العـامل اإلسـالمي مـن مـشكالت الغـزو  وما) الشيوعية واالشرتاكية
 ومـا, نـشأة األفـراد وعقائـدهموعـىل صـعيد , عىل صعيد كيان الدول, الفكري

 من أخطار ترتتب عىل عدم التنبه إىل خماطر تتعرض له تلك الدول والشعوب معاً 
 .هذا الغزو اخلطري

تعـاين , أن كثرياً من الـدول يف العـامل اإلسـالمي, ولقد رأ املجمع الفقهي
دت قـد أعـ, خاصة أن هذه األفكـار والعقائـد املـستوردة, فراغاً فكرياً وعقائدياً 

, وأحــدثت فيهــا خلــالً يف العقائــد, بطريقــة نفــذت إىل املجتمعــات اإلســالمية
وزعزعة لكـل مقومـات , وحتطيامً للقيم اإلنسانية,  يف التفكري والسلوكوانحالالً 

 أن الدول الكرب عىل اختالف نظمهـا  جلياً وأنه ليبدو واضحاً , اخلري يف املجتمع
عـداوة لـه ,  دولة تنتسب لإلسـالمقد حاولت جاهدة متزيق شمل كل, واجتاهها

لذا ركزت مجيـع الـدول املعاديـة لإلسـالم عـىل .  من امتداده ويقظة أهلهوخوفاً 
 .أمرين مهمني مها العقائد واألخالق

املعرب عنه مبـدئياً ,  شجعت كل من يعتنق املبدأ الشيوعي:ففي ميدان العقائد
, والـدعايات الرباقـة, فجندت له اإلذاعات والصحف, عند كثريين باالشرتاكية

,  بالديمقراطيةوحيناً ,  بالتقدميةوحيناً ,  باحلريةوسمته حيناً , والكتاب املأجورين
يضاد ذلك من إصالحات وحمافظـة عـىل  وسمت كل ما, وغري ذلك  من األلفاظ

 وانتهازية  ونحـو ذلـك رجعية وتأخراً , القيم واملثل السامية والتعاليم اإلسالمية
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دعت إىل اإلباحية واختالط اجلنـسني وسـمت ذلـك أيـضاً , ويف ميدان األخالق
فقـد , فهي تعرف متام املعرفة أهنا متى قضت عىل الدين واألخالق, تقدماً وحرية

متكنـت  مـن , وإذا تـم ذلـك هلـا, متكنت من السيطرة الفكرية واملادية والسياسية
 . اءورصفتها كام تش, السيطرة التامة عىل مجيع مقومات اخلري واإلصالح

وقامـت بتقويـة , فانبثق عن ذلك الـرصاع الفكـري والعقائـدي والـسيايس
حتـى يتمركـز يف جمتمعـه , وأمدته باملـال والـسالح والدعايـة, اجلانب املوايل هلا

من تقتيل وتـرشيد وكبـت : تسأل عام حيدث بعد ذلك ثم ال, ويسيطر عىل احلكم
 .أو خلق قويم, وسجن لكل ذي دين, للحريات

مل تتحصن بمقوماهتـا ,  إسالميةكان الغزو الشيوعي قد اجتاح دوالً وهلذا ملا 
وكان عىل املجمع الفقهي يف حدود اختصاصه العلمـي , الدينية واألخالقية جتاهه

 ي والعقائـديأن ينبه إىل املخاطر التي ترتتـب عـىل هـذا الغـزو الفكـر, والديني
 −لعـسكرية وغريهـا  اخلطري الذي يتم بمختلف الوسائل اإلعالمية واوالسيايس

 :يلي يقرر مافإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة 
إىل أنـه مـن , ير جملس املجمع لفت نظـر دول وشـعوب العـامل اإلسـالمي

وأن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه , املسلَّم به يقيناً أن الشيوعية منافية لإلسالم
 .اهللا لعباده

وانحــالل للمجتمعــات , والقــيم األخالقيــة,  اإلنــسانيةوهــي هــدم للمثــل
 .البرشية

وقـد أنزلـت مـن , والرشيعة اإلسالمية املحمدية هي خامتة األديان الـساموية
: وهي نظام كامل للدولـة, إلخراج الناس من الظلامت إىل النور, لدن حكيم محيد

 − بـإذن اهللا −هـا وسـتظل هـي املعـول علي,  واقتـصادياً  وثقافياً  واجتامعياً سياسياً 
وفرقـت , وفتـت وحـدهتم, التـي مزقـت املـسلمني, للتخلص من مجيع الـرشور

 .ثم جعلته وراءها ظهرياً , سيام يف املجتمعات التي عرفت اإلسالم, شملهم
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هلذا وغريه كان اإلسالم بالذات هو حمل هجوم عنيف مـن الغـزو الـشيوعي  

 .له ودولهبقصد القضاء عىل مبادئه ومث, االشرتاكي اخلطري
 الـدول والـشعوب اإلسـالمية أن تتنبـه إىل وجـوب لذا فإن املجلس يويص

 :ومنها األمور اآلتية, مكافحة هذا اخلطر الداهم بالوسائل املختلفة
 إعادة النظر بأقىص الرسعة  يف مجيع بـرامج ومنـاهج التعلـيم املطبقـة حاليـاً  ) أ (

ربامج واملنـاهج أفكـار بعد أن ثبت أنه قـد تـرسب إىل بعـض هـذه الـ, فيها
حتـارب الـدول اإلسـالمية يف عقـر , إحلادية وشيوعية مسمومة ومدسوسـة

 .وعىل يد نفر من أبنائها من معلمني ومؤلفني وغريهم, دارها
,  إعــادة النظــر وبأقــىص الــرسعة يف مجيــع األجهــزة يف الــدول اإلســالمية)ب(

, واخلارجيــةوبخاصــة يف دوائــر اإلعــالم واالقتــصاد والتجــارة الداخليــة 
ووضـع أسـسها عـىل , من أجل تنقيتها وتقويمها, وأجهزة اإلدارات املحلية

, التي تعمل عىل حفظ كيان الدول والشعوب, القواعد اإلسالمية الصحيحة
وتنرش بينهم روح األخوة والتعـاون , وإنقاذ املجتمعات من احلقد والبغضاء

 .والصفاء
ــدول والــشعوب اإلســالمية)ج( ــة بال أن تعمــل عــىل إعــداد مــدارس ,  اإلهاب

, من أجـل االسـتعداد ملحاربـة هـذا الغـزو, وتكوين دعاة أمناء, متخصصة
لكل راغب بـاالطالع عـىل , ومقابلته بدراسات عميقة ميرسة, بشتى صوره

وعىل حقائق اإلسالم وكنـوزه مـن , حقيقة الغزو األجنبي وخماطره من جهة
 الدعاة كلام تكاثروا يف أي بلد وأولئك, ومن ثم فإن هذه املدارس, جهة ثانية

وبـذلك يقـوم , إسالمي يرجى أن يقضوا عىل هذه األفكار املنحرفة الغريبـة
من أجل التحصن ضد مجيع التيارات التـي , صف علمي عميل منظم واقعي

 .تستهدف هذه البقية الباقية من مقومات اإلسالم يف نفوس الناس
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وبـاملنظامت واهليئـات , كـانكام هييـب املجلـس بعلـامء املـسلمني يف كـل م
التـي , أن يقوموا بمحاربة هـذه األفكـار اإلحلاديـة اخلطـرية, اإلسالمية يف العامل

وأن , وتريد القضاء عليهم وعىل أوطاهنم, تستهدف دينهم وعقائدهم ورشيعتهم
 .يوضحوا للناس حقيقة االشرتاكية والشيوعية وأهنام حرب عىل اإلسالم

ي السبيل واحلمـد هللا رب العـاملني وصـىل اهللا عـىل هيد واهللا يقول احلق وهو
 .سيدنا حممد و عىل آله وأصحابه أمجعني
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אאא 
אא 

وعـىل آلـه وصـحبه ومـن , الم عـىل رسـول اهللاـالة والسـالصو, د هللاـاحلم
 .اهتد هبداه
 :وبعد

التـي ظهـرت , فقد استعرض جملس املجمع الفقهي موضوع الفئة القاديانية
) األمحديـة(والتي تـسمى أيـضاً ) التاسع عرش امليالدي (يف اهلند يف القرن املايض

مـريزا غـالم , هذه النحلةودرس املجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس 
وأن النبـوة , وأنه املسيح املوعود,  أنه نبي يوحى إليهم مدعياً ١٨٧٦ أمحد القادياين

كـام هـي عليـه عقيـدة  −  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اإلسـالم اهللا مل ختتم بسيدنا حممـد بـن عبـد
وأوحـى إليـه , وزعم أنه قد نزل عليه, − املسلمني برصيح القرآن العظيم والسنة

وأن املسلمني جيب عليهم احلج إىل , وأن من يكذبه كافر, ف آيةأكثر من عرشة آال
وأهنا هي املـسامة يف القـرآن باملـسجد , ألهنا البلدة املقدسة كمكة واملدينة, قاديان
ويف ) بـراهني أمحديـة(كل ذلك مرصح به يف كتابه الـذي نـرشه بعنـوان , األقىص

 ).التبليغ(رسالته التي نرشها بعنوان 
أقوال وترصحيات مـريزا بـشري الـدين بـن ,  املجمع أيضاً واستعرض  جملس

مـن ) آينـة صـداقت(جاء يف كتابه املسمى  ومنها ما,  وخليفتهغالم أمحد القادياين
) أي والده مريزا غـالم أمحـد(إن كل مسلم مل يدخل يف بيعة املسيح املوعود «قوله 
الكتـاب (هـو كـافر وخـارج عـن اإلسـالم , معـمه أو مل يـسـمع باسـواء سـس

فـيام حيكيـه ) الفـضل(وقوله أيضاً يف صحيفتهم القاديانية ) ٣٥ة ـور صفحـاملذك
, يف اهللا: إننا نخالف املسلمني يف كل يشء«: هو عن والده غالم أمحد نفسه أنه قال
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, اةـزكــيف ال, جـيف احلـ, ومــيف الـص, الةــيف الـص, رآنـــيف الق, ولـرسـيف ال
 مـن متـوز ٣٠يف ) الفـضل(صحيفة » يف كل ذلكا وبينهم خالف جوهري ـوبينن

 .م١٩٣١) يوليو(
إن مريزا هـو النبـي «نصه  ما) املجلد الثالث(وجاء أيضاً يف الصحيفة نفسها 

 أنه هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدنا عيسى عليه السالم زاعامً » ملسو هيلع هللا ىلص حممد
. »١٢كتـاب إنـذار اخلالفـة ص«) ومبرشاً برسول يأيت مـن بعـدي اسـمه أمحـد(

كتبه ونرشه العلامء والكتـاب اإلسـالميون الثقـات  ما, واستعرض املجلس أيضاً 
 .عن هذه الفئة القاديانية األمحدية لبيان خروجهم عن اإلسالم خروجاً كلياً 

 املجلس النيايب اإلقليمي ملقاطعة احلدود الشاملية يف دولة ذوبناء عىل ذلك اخت
يعتـرب فيـه الفئـة القاديانيـة بـني , عـضائهم بإمجـاع أ١٩٧٤ يف عام باكستان قراراً 

جملس األمة الباكستاين (ثم يف اجلمعية الوطنية , مواطني باكستان أقلية غري مسلمة
وافق أعضاؤها باإلمجاع أيضاً عىل اعتبـار فئـة القاديانيـة ) العام جلميع املقاطعات

 .أقلية غري مسلمة
 كتب مـريزا غـالم ثبت بالنصوص الرصحية من ما, يضاف إىل عقيدهتم هذه

, التي يـستدرها, ومن رسائله املوجهة إىل احلكومة اإلنكليزية يف اهلند, أمحد نفسه
, وأنـه ينفـي فكـرة اجلهـاد, ويستديم تأييدها وعطفها من إعالنـه حتـريم اجلهـاد

, ليرصف قلوب املسلمني إىل اإلخالص للحكومة اإلنجليزية املستعمرة يف اهلنـد
متـنعهم مـن اإلخـالص ,  املـسلمنيجهـالدين هبا بعض ألن فكرة اجلهاد التي ي

الطبعـة الـسادسة ) شهادة القرآن (هويقول يف هذا الصدد يف ملحق كتاب. لإلنكليز
قـل املؤمنـون , أنا مؤمن بأنـه كلـام ازداد أتبـاعي وكثـر عـددهم(نصه   ما١٧ص

ر رسـالة تنظـ) أو املهدي إنكار اجلهـاد, ألنه يلزم من اإليامن بأين املسيح, باجلهاد
  .٢٥األستاذ الندوي نرش الرابطة ص
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وبعد أن تداول جملس املجمع الفقهي يف هذه املستندات وسواها من الوثائق 

وأسسها وأهـدافها اخلطـرية يف , املفصحة عن عقيدة القاديانيني ومنشئها, الكثرية
 .وحتويل املسلمني عنها حتويالً وتضليالً , هتديم العقيدة اإلسالمية الصحيحة

  :رر اجمللس باإلمجاعق
عقيدة خارجة عـن اإلسـالم , اعتبار العقيدة القاديانية املسامة أيضاً باألمحدية

 .وأن معتنقيها كفار مرتدون عن اإلسالم, خروجاً كامالً 
 .وأن تظاهر أهلها باإلسالم إنام هو للتضليل واخلداع

 ,ويعلن جملس املجمع الفقهي أنـه جيـب عـىل املـسلمني حكومـات وعلـامء
ودعاة وغريهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها يف كل مكان ,  ومفكرينوكتاباً 

 ...من العامل
 .وباهللا التوفيق
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 :وبعد.  من النبي بعدهاحلمد هللا والصالة والسالم عىل
التـي ظهـرت يف بـالد , فقد استعرض جملس املجمع الفقهي نِحلـة البهائيـة

, ويَـدين هبـا فئـة مـن النـاس,  من القرن املايضيف النصف الثاين) إيران(فارس  
 .منترشون يف البالد اإلسالمية واألجنبية إىل اليوم

تاب وغريهم من املطلعني ونظر املجلس فيام كتبه ونرشه كثري من العلامء والك
حلة ونشأهتا ودعوهتا وكتبهـا وسـرية مؤسـسها املـدعو مـريزا عىل حقيقة هذه النِّ 

ــود يف  ــدراين املول ــرشين ١٢−١٢٣٣ مــن املحــرم ٢٠حــسني عــيل املازن  مــن ت
ثـم خليفتـه ابنـه عبـاس أفنـدي املـسمى ,  وسلوك أتباعهم١٨١٧نوفمرب /الثاين

 .ي تنظم أعامل هذه الفئة ونشاطهاعبدالبهاء وتشكيالهتم الدينية الت
والتي يعرضها , وبعد املداولة واطالع املجلس عىل الكثري من املصادر الثابتة

 :ييل ع مامتبني ملجلس املجبعض كتب البهائيني أنفسهم 
التي هي أيضاً ديـن , قام عىل أساس البابية,  أن البهائية دين جديد خمرتع−١

.. هــ١٢٣٥املولود يف أول املحرم ) عيل حممد (ابتدعه املسمى باسم, جديد خمرتع
 وقـد اجتـه يف أول أمـره اجتاهـاً , م يف مدينـة شـرياز١٨١٩أكتوبر /ترشين األول

التي ابتدعها شـيخه الـضال كـاظم الرشـتي ,  عىل  طريقة الشيخية فلسفياً صوفياً 
الـذي زعـم أن , زعيم طريقة الـشيخية, خليفة املدعو أمحد زين الدين األحسائي

 .وانتحل سفسطات وخرافات أخر باطلة, مه كجسم املالئكة نوراينجس
وبعد فرتة ظهـر للنـاس , ثم انقطع عنه, بقولة شيخه هذه وقد قال عيل حممد

 أنه قـال ملسو هيلع هللا ىلص الذي يرو فيه عن الرسول, بمظهر جديد أنه هو عيل بن أيب طالب
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أنـه البـاب ثـم ادعـى » البـاب«ومن ثم سمى نفـسه ) أنا مدينة العلم وعيل باهبا(
, ثم يف أخريات أيامـه ادعـى األلوهيـة, ثم قال أنه املهدي نفسه, للمهدي املنتظر

) املـسمى بالبهـاء(فلام نـشأ مـريزا حـسني عـيل املازنـدراين , وسمى نفسه األعىل
وبعد أن حوكم وقتل لكفره ,  اتبع الباب يف دعوته− وهو معارص للباب−املذكور 
وهكـذا , نه موىص له من الباب برئاسـة البـابينيأعلن مريزا حسني عيل أ, وفتنته

 ).هباء الدين( عليهم وسمى نفسه صار رئيساً 
أن مجيع الديانات جاءت مقدمات لظهـوره (ثم تطورت به احلال حتى أعلن 

وهو مصدر أفعـال , وأنه هو املتصف بصفات اهللا, يكملها إال دينه وأهنا ناقصة ال
وكـام نـسخ , وأنه هو املعني بـرب العـاملني, هوأن اسم اهللا األعظم هو اسم ل, اهللا

 ).اإلسالم األديان التي سبقته تنسخ البهائية اإلسالم
غايـة يف الغرابـة ,  العظـيمالقـرآنوقد قام الباب وأتباعه بتـأويالت آليـات 

وأن لـه الـسلطة يف تغيـري أحكـام , يوافق دعوته اخلبيثـة والباطنية بتنزيلها عىل ما
 . ى بعبادات مبتدعة يعبده هبا أتباعهوأت, الرشائع اإلهلية

وقد تبني للمجمع الفقهي بشهادة النـصوص الثابتـة عـن عقيـدة البهـائيني 
يف دعو ألوهيـة , وال سيام قيامها عىل أساس الوثنية البرشية, التهديمية لإلسالم

 . وسلطته يف تغيري رشيعة اإلسالمءالبها
  : يقرر اجملمع الفقهي بإمجاع اآلراءلذا

وكفـر ,  حربـا عليـهواعتبارهـاً , اإلسالموالبابية عن رشيعة ,  البهائيةخروج
 . بواحاً سافراً ال تأويل فيهأتباعهام كفراً 

وإن املجمع ليحذر املسلمني يف مجيع بقـاع األرض مـن هـذه الفئـة املجرمـة 
السـيام أهنـا قـد ثبـت , ويأخذوا حذرهم منهـا, وهييب هبم أن يقاوموها, الكافرة

 ...ل االستعامرية هلا لتمزيق اإلسالم واملسلمنيمساندة الدو
 ..واهللا  املوفق
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آله وأصحابه ومن اهتد وعىل , والصالة والسالم عىل رسول اهللا, احلمد هللا
 :أما بعد ....هبداه

, فإن املجمع الفقهي اإلسالمي قد نظر يف موضوع التأمني بأنواعـه املختلفـة
قـرره  اطلع أيـضاً عـىل مـا وبعد ما, اطلع عىل كثري مما كتبه العلامء يف ذلك بعد ما

املنعقـدة يف دورتـه العـارشة , جملس هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية
 .من التحريم للتأمني بأنواعه . هـ٤/٤/١٣٩٨بمدينة الرياض بتاريخ 

 .وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلك
  :قرر اجمللس باألكثرية

أو , أو البضائع التجارية, سواء كان عىل النفس, حتريم التأمني بجميع أنواعه
 .غري ذلك من األموال

  :كما قرر جملس اجملمع باإلمجاع
بدالً مـن  ,املوافقة عىل قرار جملس هيئة كبار العلامء من جواز التأمني التعاوين

 .التأمني التجاري املحرم واملنوه عنه آنفا,ً وعهد بصياغة القرار إىل جلنة خاصة
  :تقرير اللجنة املكلفة بإعداد قرار جملس اجملمع حول التأمني

 هــ١٣٩٨ شـعبان ١٤بناء عىل قرار جملس املجمع املتخذ بجلـسة األربعـاء 
والـشيخ , العزيـز بـن بـاز املتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد

اهللا الـسبيل بـصياغة قـرار جملـس  والشيخ حممد بـن عبـد, حممد حممود الصواف
 .املجمع حول التأمني بشتى أنواعه وأشكاله
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  :يلي أقرت مانة املشار إليها وبعد املداولة وعليه فقد حرضت اللج
وعىل آله وأصحابه ومن اهتد , والصالة والسالم عىل رسول اهللا, احلمد هللا

 ...هبداه
 :أما بعد

 شــعبان ١٠ املنعقــدة يف يف دورتــه األوىل, فــإن املجمــع الفقهــي اإلســالمي
التـأمني نظـر يف موضـوع ,  بمكة املكرمة بمقر رابطة العـامل اإلسـالميـه١٣٩٨
 اطلع أيضاً عىل ما وبعد ما, اطلع عىل كثري مما كتبه العلامء يف ذلك بعد ما, بأنواعه

قرره جملس هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف دورته العارشة بمدينة 
من التحـريم للتـأمني التجـاري ) ٥٥(بقراره رقم . هـ٤/٤/٩٧الرياض بتاريخ 

 .بأنواعه
قرر جملـس املجمـع الفقهـي , وتداول الرأي يف ذلك, ة الوافيةوبعد الدراس

 حتريم التـأمني التجـاري بجميـع − الزرقا ى عدا فضيلة الشيخ مصطف−باإلمجاع 
 :أو غري ذلك لألدلة اآلتية, أو البضائع التجارية, سواء كان عىل النفس, أنواعه

, حتامليــة عقــد التــأمني التجــاري مــن عقــود املعاوضــات املاليــة اال:األول
, يـستطيع أن يعـرف وقـت العقـد املشتملة عىل الغرر الفـاحش ألن املـستأمن ال

فيـستحق , ثم تقع الكارثـة, فقد يدفع قسطاً أو قسطني, أو يأخذ, مقدار ما يعطي
وال يأخـذ , فيـدفع مجيـع األقـساط, تقع الكارثة أصالً  وقد ال, التزم به املؤمّن ما

بالنسبة لكل عقـد , يأخذما و, يعطي أن حيدد مايستطيع  ال, وكذلك املؤمن, شيئاً 
 .النهي عن بيع الغرر  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد يف احلديث الصحيح عن النبي, بمفرده

ملــا فيــه مــن , رضب مــن رضوب املقــامرة:  عقــد التــأمني التجــاري:الثــاين
رم بال جناية أو تسبب فيها, املخاطرة يف معاوضات مالية ومن الغنم بال , ومن الغُ

ن املستأمن قد يـدفع قـسطاً مـن التـأمني ثـم يقـع فإ, ابل غري مكايفءمقابل أو مق
ال يقع اخلطر ومع ذلك يغـنم املـؤمن  وقد, احلادث فيغرم املؤمن كل مبلغ التأمني
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كان قامراً ودخل يف عموم  , وإذا استحكمت فيه اجلهالة, أقساط التأمني بال مقابل

ا  :النهي عن امليرس يف قوله تعاىل َ ا أَهيُّ ابُ ﴿يَ َنْـصَ األْ ُ وَ املَْيْرسِ رُ وَ مْ امَ اخلَْ نُوا إِنَّ ينَ آمَ الَّذِ
ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ يْطَانِ فَ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ المُ رِ َزْ األْ واآلية )  ٩٠: املائدة (﴾وَ

 .بعدها
فـإن الـرشكة : يشتمل عىل ربا الفضل والنسأ:  عقد التأمني التجاري:الثالث

فهـو ربـا , للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلاإذا دفعت 
وإذا دفعت الـرشكة , فضل واملؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ

 .دفعه هلا يكون ربا نسأ فقط  وكالمها حمرم بالنص واإلمجاع للمستأمن مثل ما
 مـنهام فيـه جهالـة ألن كالً  ,من الرهان املحرم:  عقد التأمني التجاري:الرابع

وظهـور , فيـه نـرصة لإلسـالم إال ما, ومل يبح الرشع من الرهان, وغرر ومقامرة
رخصة الرهـان بعـوض يف ثالثـة   ملسو هيلع هللا ىلصوقد حرص النبي, ألعالمه باحلجة والسنان

ولـيس التـأمني مـن ذلـك وال ) ال سبق إال يف خف أو حافر أو نـصل(  ملسو هيلع هللا ىلصبقوله
 .شبيهاً به فكان حمرماً 

وأخـذ املـال , فيه أخذ مال الغري بال مقابـل:   عقد التأمني التجاري:ساخلام
 يف قولـه يلدخوله يف عمـوم النهـ, بال مقابل يف عقود املعاوضات التجارية حمرم

ـارَ : تعاىل  َ ـونَ جتِ لِ إِالَّ أَنْ تَكُ مْ بِالْبَاطـِ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا ال تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ةً ﴿يَ
﴾ مْ نْكُ اضٍ مِ نْ تَرَ  .)٢٩:النساء (عَ

فـإن املـؤمِّن مل , يلزم رشعاً  ال اإللزام بام :  يف عقد التأمني التجاري:السادس
وإنام كان منه جمرد التعاقد مـع املـستأمن , ومل يتسبب يف حدوثه, حيدث اخلطر منه

من مل يبذل واملؤ, عىل ضامن اخلطر عىل تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه املستأمن له
 .عمالً للمستأمن فكان حراماً 

أو يف بعـض أنواعـه , وأما ما استدل به املبيحـون للتـأمني التجـاري مطلقـاً 
 :ييل فاجلواب عنه ما
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ن املصالح  يف الـرشيعة اإلسـالمية فإ, االستدالل باالستصالح غري صحيح)  أ (
لـرشع وقسم سكت عنه ا, قسم شهد الرشع باعتباره فهو حجة: ثالثة أقسام

وهـذا حمـل اجتهـاد , فلم يشهد له بإلغاء وال اعتبـار فهـو مـصلحة مرسـلة
لغلبة جانب املفسدة فيه , شهد الرشع بإلغائه ما: والقسم الثالث, املجتهدين

 .عىل جانب املصلحة
ألن عقـود التـأمني التجـاري قامـت , تصلح دليالً هنا ال: اإلباحة األصلية) ب(

والعمـل باإلباحـة األصـلية . كتـاب والـسنةاألدلة عىل مناقـضتها ألدلـة ال
 .وقد وجد فبطل االستدالل هبا, مرشوط بعدم الناقل عنها

أباحـه اهللا  ن مـافإ, يصح االستدالل به هنا الرضورات تبيح املحظورات ال)  ج (
فليس هناك , من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم

 .حرمته الرشيعة من التأمني مارضورة معتربة رشعاً تلجيء إىل 
, فإن العرف ليس مـن أدلـة تـرشيع األحكـام, يصح االستدالل بالعرف ال)  د (

ومـن , وفهم املراد من ألفـاظ النـصوص, وإنام يبنى عليه يف تطبيق األحكام
حيتـاج إىل حتديـد  عبارات الناس يف أيامهنم وتداعيهم وأخبارهم وسـائر مـا

وتعني املقصود , فال تأثري له فيام تبني أمره, ألقوالاملقصود منه من األفعال وا
 .وقد دلت األدلة داللة واضحة عىل منع التأمني فال اعتبار به معها, منه

أو يف معنـاه غـري , االستدالل بأن عقود التأمني التجاري من عقود املضاربة) ـه(
 يدفعـه ومـا, فإن رأس املال يف املضاربة مل خيرج عن ملـك صـاحبه, صحيح

حسبام يقيض به نظام , التأمني من ملكه إىل ملك الرشكة املستأمن خيرج بعقد
ويف التـأمني , وأن رأس مال املضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته, التأمني

,  واحـداً  مبلغ التأمني ولو مل يدفع مورثهم إال قـسطاً يستحق الورثة نظاماً  قد
وأن الربح , املستأمن وورثتهإذا جعل املستفيد سو , وقد اليستحقون شيئاً 

بخـالف التـأمني فـربح , نسباً مئويـة مـثالً , يف املضاربة يكون بني الرشيكني
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 مبلغاً غري وليس للمستأمن إال مبلغ التأمني أو, رأس املال وخسارته للرشكة

 .حمدد
فإنـه , قياس عقود التأمني عىل والء املواالة عند من يقول بـه غـري صـحيح)  و (

أن عقود التأمني هـدفها الـربح املـادي : ارق ومن الفروق بينهامقياس مع الف
فالقصد , بخالف عقد والء املواالة, املشوب بالغرر والقامر وفاحش اجلهالة

 والتعاون يف الشدة والرخاء وسـائر والتنارص, األول منه التآخي يف اإلسالم
 .بالتبعوما يكون من كسب مادي فالقصد إليه , األحوال

ألنه , اليصح, س عقد التأمني التجاري عىل الوعد امللزم عند من يقول بهقيا)  ز (
ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو حتمـل خـسارة , قياس مع الفارق

أو مـن مكـارم , فكـان الوفـاء بـه واجبـاً , من باب املعـروف املحـض, مثالً 
, ي املـادباعثها الربح, بخالف عقود التأمني فإهنا معاوضة جتارية, األخالق

 .يغتفر يف التربعات من اجلهالة والغرر فال يغتفر فيها ما
قياس , وضامن ما مل جيب, قياس عقود التأمني التجاري عىل ضامن املجهول)  ح (

أن الضامن نوع مـن : ومن الفروق, ألنه قياس مع الفارق أيضاً , غري صحيح
معاوضـة فإنـه عقـد , بخـالف التـأمني, التربع يقصد به اإلحسان املحـض

فإن ترتب عليه معـروف فهـو تـابع , يقصد منها أوالً الكسب املادي, جتارية
مـادام تابعـاً غـري , واألحكام يراعى فيها األصل ال التـابع, غري مقصود إليه

 .مقصود إليه
فإنه قياس مع , قياس عقود التأمني التجاري عىل ضامن خطر الطريق اليصح) ط(

 .الفارق كام سبق يف الدليل قبله
) (فإنه قيـاس مـع , قياس عقود التأمني التجاري عىل نظام التقاعد غري صحيح

باعتبـاره , حـق التـزم بـه ويل األمـر, يعطى من التقاعد الفارق أيضاً ألن ما
, قام بـه املوظـف مـن خدمـة األمـة وراعى يف رصفه ما, مسئوالً عن رعيته
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ونظر إىل مظنـة  ,ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إىل املوظف
فليس نظام التقاعد من بـاب املعاوضـات املاليـة بـني الدولـة , احلاجة فيهم
الـذي هـو مـن عقـود , وعـىل هـذا ال شـبه بينـه وبـني التـأمني, وموظفيها

التي يقصد هبا استغالل الـرشكات للمـستأمنني , املعاوضات املالية التجارية
,  يف حالـة التقاعـدألن مـايعطى, والكسب من ورائهم بطرق غري مـرشوعة

وتـرصفها ملـن قـام , يعترب حقاً التزم به من حكومات مـسئولة عـن رعيتهـا
, وتعاوناً معه جـزاء تعاونـه معهـا ببدنـه وفكـره, األمة كفاء ملعروفه بخدمة

 .وقطع الكثري من فراغه يف سبيل النهوض معها باألمة
فإنـه قيـاس , يصح قياس نظام التأمني التجاري وعقوده عىل نظام العاقلة ال) ك(

ومن الفروق أن األصل يف حتمل العاقلة لدية اخلطأ وشبه العمد , مع الفارق
التي تـدعو ,  من الرحم والقرابة− خطأ أو شبه العمد −ما بينها وبني القاتل 

وعقود , ولو دون مقابل, وإسداء املعروف, إىل النرصة  والتواصل والتعاون
متـت إىل  ال, عـىل معاوضـات ماليـة حمـضةلتأمني التجارية استغاللية تقوم ا

 .عاطفة اإلحسان وبواعث املعروف بصلة
ألنه قياس مـع , قياس عقود التأمني التجاري عىل عقود احلراسة غري صحيح) ل(

وإنام حمله , ومن الفروق أن األمان ليس حمالً للعقد يف املسألتني, الفارق أيضاً 
أمـا , راسة األجرة وعمل احلارسويف احل, يف التأمني األقساط ومبلغ التأمني

 .وإال ملا استحق احلارس األجرة عند ضياع املحروس, األمان فغاية ونتيجة
فإن األجرة , ألنه قياس مع الفارق أيضاً , يصح قياس التأمني عىل اإليداع ال)  م (

بخـالف , يف اإليداع عوض عن قيام األمني بحفـظ يشء يف حوزتـه حيوطـه
ويعود إىل املـستأمن , يقابله عمل من املؤمن ال أمنتس املالتأمني فإن ما يدفعه

 ورشط العـوض عـن الـضامن ال, إنام هو ضامن األمـن والطمأنينـة, بمنفعة
وإن جعل مبلغ التأمني فيه مقابلة األقساط كـان , بل هو مفسد للعقد, يصح
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معاوضة جتارية جهل فيها مبلغ التأمني أو زمنه فاختلف عـن  عقـد اإليـداع 

 .بأجر
والفرق بينهام , يصح عرف بقضية جتار البز مع احلاكة ال قياس التأمني عىل ما) ن(

واملقـيس تـأمني , وهـو تعـاون حمـض, أن املقيس عليه من التأمني التعـاوين
 .فال يصح القياس, جتاري وهو معاوضات جتارية

  :كما قرر جملس اجملمع باإلمجاع
 اململكـة العربيـة الـسعودية رقـم املوافقة عىل قرار جملس هيئة كبار العلامء يف

 مـن جـواز التـأمني التعـاوين بـدالً عـن التـأمني هــ٤/٤/١٣٩٧وتاريخ ) ١٥(
 :التجاري املحرم واملنوه عنه آنفاً لألدلة اآلتية

 أن التأمني التعاوين من عقود التربع التي يقصد هبا أصالة التعاون عىل :األول
وذلك عـن , عند نزول الكوارث, وليةواالشرتاك يف حتمل املسئ, تفتيت األخطار

, ختـصص لتعـويض مـن يـصيبه الـرضر, طريق إسهام أشخاص بمبـالغ نقديـة
وإنـام , وال ربحاً من أموال غـريهم, يستهدفون جتارة ال, فجامعة التأمني التعاوين

 .والتعاون عىل حتمل الرضر, يقصدون توزيع األخطار بينهم
فليست , با بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ خلو  التأمني التعاوين من الر:الثانى

 .مجع من األقساط يف معامالت ربوية وال يستغلون ما, عقود املسامهني ربوية
يعـود  يرض جهل املـسامهني يف التـأمني التعـاوين بتحديـد مـا  أنه ال:الثالث

بخـالف , فـال خمـاطرة وال غـرر وال مقـامرة, ألهنم متربعـون, عليهم من النفع
 .اري فإنه عقد معاوضة مالية جتاريةالتأمني التج
 مجع من األقساط أو من يمثلهم باستثامر ما,  قيام مجاعة من املسامهني:الرابع

سواء كان القيام بذلك تربعاً ,  هذا التعاونىءلتحقيق الغرض الذي من أجله أنش
ورأ املجلس أن يكون التأمني التعاوين عـىل شـكل رشكـة , أو مقابل أجر معني

 :عاونية خمتلطة لألمور اآلتيةتأمني ت
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الذي يـرتك لألفـراد مـسئولية ,  االلتزام بالفكر االقتصادي اإلسالمي:أوالً 
 دور الدولة إال كعنرص مكمل ملا وال يأيت, القيام بمختلف املرشوعات االقتصادية

لضامن نجاح هـذه املـرشوعات , عجز األفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب
 .وسالمة عملياهتا

 االلتزام بالفكر التعاوين التـأميني الـذي بمقتـضاه يـستقل املتعـاونون :ثانياً 
ومـن حيـث اجلهـاز التنفيـذي ومـسئولية إدارة , باملرشوع كله من حيث تـشغيله

 .املرشوع
, وإجياد املبادرات الفرديـة,  تدريب األهايل عىل مبارشة التأمني التعاوين:ثالثاً 

, فـال شـك أن مـشاركة األهـايل يف اإلدارة, واالستفادة من البواعث الشخـصية
عىل جتنب وقوع املخاطر التي يدفعون جمتمعني تكلفة , جتعلهم أكثر حرصاً ويقظة

مما حيقق بالتايل مصلحة هلـم يف إنجـاح التـأمني التعـاوين إذ إن جتنـب , تعويضها
طا كام أن وقوعها قد حيملهم أقـسا, املخاطر يعود عليهم بأقساط أقل يف املستقبل

 .أكرب يف املستقبل
جيعل التأمني كام لو كان هبـة أو منحـة  ال, إن صورة الرشكة املختلطة: رابعاً 

, حلاميتهم ومـساندهتم, بل بمشاركة منها معهم فقط, دين منهيمن الدولة للمستف
ليـشعر معـه , وهذا موقف أكثر إجيابيـة, باعتبارهم هم أصحاب املصلحة الفعلية

 .وال يعفيهم يف نفس الوقت من املسئولية, ةاملتعاونون بدور الدول
  ويرى اجمللس أن يراعى يف وضع املواد التفصيلية

  :األسس اآلتيةللعمل بالتأمني التعاوني 
وأن ,  أن يكون ملنظمة التأمني التعاوين مركز له فـروع يف كافـة املـدن:األول

خمتلـف وبحـسب , يكون باملنظمة أقسام تتوزع بحسب األخطار املـراد تغطيتهـا
وثان للتأمني ضد , كأن يكون هناك قسم للتأمني الصحي, فئات ومهن املتعاونني
 .الخ... العجز والشيخوخة
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, وثالـث للطلبـة, وآخر للتجار, أو يكون هناك قسم لتأمني الباعة املتجولني

 .الخ.... ورابع ألصحاب املهن احلرة كاملهندسني واألطباء واملحامني
التأمني التعاوين عىل درجة كبرية من املرونـة والبعـد  أن تكون منظمة :الثاين

 .عن األساليب املعقدة
يلزمها  ويقرتح ما,  أن يكون للمنظمة جملس أعىل يقرر خطط العمل:الثالث

 .تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الرشيعة, من لوائح وقرارات
ل ويمثـ, يمثل احلكومة يف هـذا املجلـس مـن ختتـاره مـن األعـضاء: الرابع

ليكونوا أعـضاء يف املجلـس ليـساعد ذلـك عـىل إرشاف , املسامهني من خيتارونه
 .وحفظها من التالعب والفشل, واطمئناهنا عىل سالمة سريها, احلكومة عليها
, إذا جتاوزت املخاطر موارد الصندوق بام قد يستلزم زيادة األقساط: اخلامس

 .فتقوم  الدولة واملشرتكون بتحمل هذه الزيادة
اقرتحه جملـس هيئـة كبـار العلـامء يف قـراره  يد جملس املجمع الفقهي ماويؤ

املذكور بأن يتوىل وضع املواد التفصيلية هلذه الرشكة التعاونية مجاعة مـن اخلـرباء 
 .املختصني يف هذا الشأن
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه. واهللا ويل التوفيق
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אאא 
 ....إخواين األساتذة الفضالء أعضاء املجمع الفقهي

ذهبتم إليه من اعتبار التأمني الذي أسميتموه جتارياً بمختلـف   أخالف ماإين
ر أن التـأمني وأ, أسميتموه تعاونيـاً  وميزتم بينه وبني ما, أنواعه وصوره حراماً 

من حيث إنه طريق تعاوين منظم لرتميم األرضار التي تقع عىل رؤوس أصـحاهبا 
هو يف ذاته جـائز رشعـاً بجميـع صـوره الـثالث , من املخاطر التي يتعرضون هلا

, )تـأمني ضـد الغـري(والتأمني من املـسئولية املـسمى , التأمني عىل األشياء: وهي
 .ني عىل احلياة جائز رشعاً   بالتأم− خطأ −والتأمني املسمى 

وقواعـد الـرشيعة , وإن أدلتي الرشعية من الكتـاب العزيـز والـسنة النبويـة
ودفـع تـوهم أنـه , بالقياس السليم عليهـا, والشواهد الفقهية, ومقاصدها العامة

كل ذلـك موضـح , ودفع شبهة أنه ربا, يدخل يف نطاق القامر أو الرهان املحرمني
وموقف الـرشيعة اإلسـالمية , عقد التأمني(املنشور بعنوان متام اإليضاح يف كتايب 

 .مع بيان حاجة الناس يف العامل كله إليه, وأنتم مطلعون عليه) منه
أن التمييز بـني تـأمني تعـاوين وجتـاري , وقد بينت لكم يف هذه اجللسة أيضاً 

, السند له فكل التأمني قائم عىل فكـرة التعـاون عـىل تفتيـت األرضار وترميمهـا
بـني عـدد قليـل مـن , وتوزيعها عىل أكرب عـدد ممكـن, ونقلها عن رأس املصاب

ويتعرضـون لنـوع مـن ,  أو سـوق−األشخاص الـذين جتمعهـم حرفـة صـغرية 
حتى إذا أصـاب أحـدهم اخلطـر , األخطار فيسامهون يف تكوين صندوق مشرتك

ي هذا النوع الـذ, عوضوه عنه من الصندوق الذي هو أيضاً مساهم فيه, والرضر
, حتتاج إدارته إىل متفرغني هلا ال) تعاونياً (يسمى يف االصطالح تبادلياً وسميتموه 
 ..وال إىل نفقات إدارة وتنظيم وحساب الخ
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عـرشاهتا أو  − وأصبح يـدخل فيـه األلـوف, فإذا كثرت الرغبات يف التأمني
طـار وأصبح يتناول عـدداً كبـرياً مـن أنـواع األخ,  من الراغبني− مئاهتا أو آالفها

مـن أجـور , وتنظيم ونفقات كبـرية, فإنه عندئذ حيتاج إىل إدارة متفرغة, املختلفة
وعندئـذ البـد ملـن يتفرغـون ... حمالت وموظفني ووسائل آلية وغـري آليـة الـخ

كـام يعـيش أي , إلدارته وتنظيمه من أن يعيشوا عىل حساب هذه اإلدارة الواسعة
 .ملهتاجر أو صانع أو حمرتف أو موظف عىل حساب ع

وبـني , وعندئذ البد من أن يوجد فرق بني األقساط التي جتبى من املستأمنني
لرتبح اإلدارة املتفرغـة , مايؤد من نفقات وتعويضات للمصابني عن أرضارهم

 .يشرتي ويبيع كام يعيش التاجر من فرق السعر بني ما, وتعيش منه, هذا الفرق
وه جتارياً عىل حساب إحـصاء ولتحقيق هذا الربح يبنى التأمني الذي أسميتم

هـذا , لتحديد القسط الذي جيب أن يدفعه املستأمن يف أنواع من األخطـار, دقيق
أما املعنى التعاوين فال فرق فيه بيـنهام أصـالً مـن .  بني النوعنييهو الفرق احلقيق
 .حيث املوضوع

 أن هذه الدورة األوىل هلذا املجمع الفقهـي: كام إين أحب أن أضيف إىل ذلك
والباقون ختلفوا أو اعتـذروا , الذي مل جيتمع فيها إال نصف أعضائه فقط, امليمون

بتحريم , ينبغى أن يتخذ فيها قرار هبذه الرسعة ال, عن احلضور لظروفهم اخلاصة
الرتبـاط , موضوع كالتأمني من أكرب املوضـوعات املهمـة اليـوم خطـورة وشـأناً 

والـدول كلهـا تفرضـه إلزاميـاً يف , ورةمصالح مجيع الناس به يف مجيع أنحاء املعم
صـيانة لـدماء املـصابني يف حـوادث , كالتأمني عىل السيارات ضد الغري, حاالت

 .السيارات من أفئدة تذهب هدراً إذا كان قائد السيارة أو مالكها مفلساً 
ويف موضوع اختلفت فيه آراء علامء العـرص , فإذا أريد اختاذ قرار خطري كهذا

جيـب يف نظـري أن يكـون يف دورة جيتمـع فيهـا ,  يف حله أو حرمتـهاختالفاً كبرياً 
وعىل أن يكتب لغري أعضاء املجمـع مـن , أعضاء املجمع كلهم أو إال قليالً منهم
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ثم يبت يف مثـل هـذا املوضـوع , الذين هلم وزهنم العلمي, علامء العامل اإلسالمي

 النـاس عنـد اخـتالف عىل أساس امليل إىل التيسري عىل, اخلطري يف ضوء أجوبتهم
 .ال إىل التعسري عليهم, آراء العلامء

بأنه إذا كانت رشكات التأمني تفرض يف عقودهـا : وال بد يل ختاماً من القول
أو تفـرض أسـعاراً لألقـساط يف أنـواع , يقرهـا الـرشع مع املستأمنني رشوطـاً ال

 املـسئولة فهذا جيب أن تتدخل فيه الـسلطات, األخطار غالية بغية الربح الفاحش
كـام توجـب املـذاهب الفقهيـة وجـوب , لفرض رقابة وتسعري ملنـع االسـتغالل

وليس عالجه , التسعري والرضب عىل أيدي املحتكرين حلاجات الناس الرضورية
 .لذلك أرجو تسجيل خمالفتي هذه مع مزيد االحرتام آلرائكم, حتريم التأمني

  الزرقاءىدكتور مصطف
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אאא 
אא 

 :وبعد, والصالة والسالم عىل رسوله األمني, احلمد هللا رب العاملني
البحث الذي قدمه الدكتور حممد رشـيدي , فقد درس جملس املجمع الفقهي

جـاء فيـه مـن  مـاو). كيف يفهم املسلم فكرة الوجودية(بعنوان ) الوجودية(عن 
التي تطور فيها هذا املذهب األجنبـي إىل ثالثـة , رشح لفكرهتا وملراحلها الثالث

يبقى بني كل فرع   حتى يكاد ال, متيز كل منها عن اآلخر متيزاً أساسياً جذرياً , فروع
 .أو جذور مشرتكة, منها واآلخر صلة

 املاديـة سكانـت تطـوراً للفكـرة مـن أسـا, وتبني أن املرحلة الوسطى منها
يقبلـه   إىل قفزة نحو اإليامن بـام ال −قوم عىل اإلحلاد وإنكار اخلالقالتي ت −املحض
 .العقل

, رجعت بفكرة الوجوديـة إىل إحلـاد انحـاليل, وتبني أيضاً أن املرحلة الثالثة
 .ينكره اإلسالم والعقول السليمة  كل ما−حتت شعار احلرية −يستباح فيه 

يتبني أنه حتى فيام يتعلق باملرحلة الثانية املتوسطة من , تقدم بيانه ويف ضوء ما
, وهي التي يتسم أصحاهبا باإليامن بوجود اخلالق والغيبيات الدينيـة, هذه الفكرة

 .وإن كان يقال إهنا رد فعل للامدية والتكنولوجيا والعقالنية املطلقة
رحلـة هـو أن هـذه امل: يمكن أن يقوله املسلم عنها يف ضوء اإلسالم وكل ما
رأي أصـحاهبا يف الـدين عـىل , أو عقيدة الفرع الثاين مـن الوجوديـة, الثانية منها

, يتفق مع األسس اإلسالمية يف العقيدة الصحيحة ال, أساس العاطفة دون العقل
وما لـه مـن , يف إثبات وجود اهللا تعاىل, املبنية عىل النقل الصحيح والعقل السليم

 اهللا تعـاىل وسـنة  كتـابجـاء يف رساالت عىل ماويف إثبات ال, األسامء والصفات
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوله حممد
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  :وبناء على ذلك يقرر جملس اجملمع باإلمجاع
تتفــق مــع  ال, أن فكــرة الوجوديــة يف مجيــع مراحلهــا وتطوراهتــا وفروعهــا

يف وقـت , والعقل السليم معاً , ألن اإلسالم إيامن يعتمد النقل الصحيح, اإلسالم
 .واحد

أن ينتمي إىل هذا املـذهب متومهـاً , سلم بحال من األحوالجيوز للم فلذا ال
أو , إليـه أن يـدعو − بطريـق األولويـة −وز جي كام أنه ال,  مع اإلسالميتناىف أنه ال

 .ينرش أفكاره الضالة
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אא 
אא 
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אאא 
אאא 

אא 
 وما, لقد تدارس جملس املجمع الفقهي واقع الدول العربية واإلسالمية املؤمل

, ابتليت به من نـأي عـن األخـذ بأسـباب العـز والـسعادة وما, تعانيه من تفكك
وانـصياع إىل تطبيـق , وزهد يف تعاليمها, الميةوإعراض عن تطبيق الرشيعة اإلس

 .قوانني مستوردة ما أنزل اهللا هبا من سلطان
أن يكتـب إىل ملـوك ورؤسـاء ,  أن من أهم واجباته:وقرر جملس اجملمع

يـدعوهم ويناشـدهم فيهـا إىل أن يبـادروا إىل , الدول العربية واإلسالمية رسـائل
,  بالتزامها عـز الـدنيا وسـعادة اآلخـرةالتي تكفل هلم, تطبيق الرشيعة اإلسالمية

, والظفـر بـاألمن والطمأنينـة, وحيصل هلم باالستمساك هبا النرص عـىل األعـداء
نتيجة إلعراضهم عـن حتكيمهـا ويـتم , واخلالص من املصائب التي يعانون منها
 .إرسال هذه الرسائل وفقاً للصيغة املرفقة
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אאא 
אא 
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 وفقه اهللا            ........ حرضة صاحب
 : وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا  وبركاته

أن املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمـة عقـد دورتـه ...  فإنا نود إحاطة 
أن يكتـب لـوالة األمـر يف ,  وكان من مجلـة مقرراتـههـ٢٦/٤/١٣٩٩الثانية يف 
يذكرهم فيها بأن عز الدنيا وسعادة اآلخـرة , ة مذكرةـالميـة واإلسـربيـالبالد الع

وسار , لكاملة الكفيلة ملن استمسك هباحيصالن إال بتطبيق رشيعة اهللا اخلالدة ا ال
 .عىل هنجها بالفوز والفالح يف العاجل واآلجل

وأوجب , ملسو هيلع هللا ىلص من املعلوم أن الرشيعة اإلسالمية أنزهلا اهللا تعاىل عىل نبيه حممد
ووعـدهم عـىل , والقيـام بتطبيقهـا, عىل املسلمني حاكمني وحمكومني االلتزام هبا

, وحذرهم من مغبـة اإلعـراض عنهـا, اآلخرةذلك النرص يف الدنيا والسعادة يف 
وتوعد عىل ذلك بالعقوبات الدنيوية واألخرويـة قـال عـز , والتخيل عن تطبيقها

بْ : وجل لِيَّـةِ يَ اهِ ـمَ اجلَْ كْ ـنَ اهللاِ﴿أَفَحُ نُ مِ ـسَ ـنْ أَحْ مَ ـونَ وَ ﴾غُ ونَ وقِنـُ مٍ يُ ـوْ ـامً لِقَ كْ   حُ
 ) ٥٠:املائدة(

نُونَ : وقال مِ ؤْ بِّكَ ال يُ رَ وا يفِ ﴿فَال وَ دُ ـِ ـمَّ ال جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ  حَ
لِيامً﴾ وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ َـا الَّـذِ : وقال) ٦٥:النساء (أَنْ ـا أَهيُّ ينَ ﴿يَ

وا اهللاَ ُ نْرصُ نُوا إِنْ تَ ﴾آمَ مْ كُ امَ دَ ثَبِّتْ أَقْ يُ مْ وَ كُ ْ نْرصُ نَّ اهللاُ﴿: وقال) ٧:حممد ( يَ َ رصُ لَيَنـْ  وَ
هُ  ُ نْرصُ نْ يَ يزٌ مَ زِ يٌّ عَ وِ ةَ ) ٤٠( إِنَّ اهللاَ لَقَ الَ وا الـصَّ ـامُ ضِ أَقَ َرْ مْ يفِ األْ اهُ نـَّ كَّ ينَ إِنْ مَ الَّذِ

رِ  نِ املُْنْكَ ا عَ َوْ هنَ وفِ وَ رُ وا بِاملَْعْ رُ أَمَ اةَ وَ كَ ا الزَّ وُ آَتَ ـورِ وَ ُمُ اقِبَةُ األْ هللاِِ عَ ) احلـج (﴾)٤١( وَ
قَى : قالو الَ يَشْ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ  فَ دً نِّي هُ مْ مِ أْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ نْ ) ١٢٣(﴿فَ مَ وَ

ـى  مَ ـةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ ـالَ ) ١٢٤(أَعْ قَ
نْ  دْ كُ قَ ى وَ مَ نِي أَعْ تَ ْ رشَ َ حَ بِّ ملِ ا رَ ريً ا ) ١٢٥(تُ بَصِ يتَهَ سِ نـَ ا فَ نـَ اتُ تْـكَ آَيَ لِكَ أَتَ ذَ الَ كَ قَ
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ى  نْسَ مَ تُ لِكَ الْيَوْ ذَ كَ وإن من الواضح أن الفـرق بـني رشيعـة اهللا ) طه (﴾)١٢٦(وَ

وال يـستوي , وبني القوانني الوضعية التي وضعها البرش كالفرق بـني اهللا وخلقـه
 عىل حممد, وأرحم الرامحني, احلاكمنيتنظيم وضعه البرش مع رشيعة أنزهلا أحكم 

 .لتكون هداية ورمحة للعاملني, ملسو هيلع هللا ىلص
وعـىل , ن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي املنعقد يف رحاب مكة املكرمـةوإ

, الذي يؤيت امللك من يـشاء, ليناشدكم اهللا مالك امللك, مقربة من الكعبة املرشفة
وهو عـىل كـل , بيده اخلري, ويذل من يشاء, ويعز من يشاء, وينزع امللك ممن يشاء

لتنعمـوا وتـنعم رعيـتكم بـاألمن ,  أن تبادروا إىل تطبيـق رشيعـة اهللا−يشء قدير 
الـذين , يف ظل الرشيعة اإلسالمية كام حصل ذلك لسلف هذه األمـة, والطمأنينة

يف , فجمع هلم بني النرص عىل األعـداء والـذكر احلـسن, وفقهم اهللا لتطبيق رشعه
والشـك أن , أعده اهللا هلم من األجر والثواب خـري وأبقـى وما, هذه احلياة الدنيا

احلالة التي وصل إليها العرب واملسلمون من ذلة أمام األعداء نتيجة حتمية لعدم 
 .تطبيق الرشيعة اإلسالمية

ليهيب بكم أن تكونـوا مـن الـسباقني , وإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
تتمتعـون بـه مـن عقـل  وأن مـا, سباب السعادةواملبادرين إىل األخذ بأ, إىل اخلري
جيعل األمـل كبـرياً بتوفيـق اهللا أن ينـال هـذا النـداء وهـذه , وفكر ثاقب, راجح

ا : كام قال اهللا عز وجل, املناشدة االستجابة واملبادرة نِنيَ إِذَ مِ لَ املُْـؤْ ـوْ ـانَ قَ ـامَ كَ ﴿إِنَّ
ــنَهُ  يْ مَ بَ كُ ــيَحْ ــولِهِ لِ سُ رَ ــوا إِىلَ اهللاَِّ وَ عُ ــمُ دُ أُولَئِــكَ هُ ــا وَ نَ عْ أَطَ نَا وَ عْ ــمِ ــوا سَ ولُ قُ مْ أَنْ يَ

﴾ ــونَ لِحُ ــور (املُْفْ ــاكمني ) ٥١:الن ــاً ح ــسلمني مجيع ــق امل ــسؤول أن يوف واهللا امل
 .إىل مافيه عزهم وفالحهم ونرصهم عىل أعدائهم إنه سميع جميب, وحمكومني

 .والسالم عليكم ورمحة ا هللا وبركاته
 

 اءرئيس املجلس األعىل للقض
 يف اململكة العربية السعودية

 ورئيس جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
 اهللا بن حممد بن محيد عبد
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אאא 
אאא 

.. وعىل آله وصحبه, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :وبعد

 أو مـا, فقد نظر جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف موضـوع حتديـد النـسل
 ).تنظيم النسل(ـيسمى تضليالً ب

 :ييل بادل اآلراء يف ذلك قرر املجلس باإلمجاع ماوبعد املناقشة وت
, نظراً إىل أن الرشيعة اإلسالمية حتض عىل تكثـري نـسل املـسلمني وانتـشاره

وقد تضافرت بذلك , ومنّة عظيمة مَن اهللا هبا عىل عباده, وتعترب النسل نعمة كرب
ودلـت عـىل أن , ملسو هيلع هللا ىلصه  من كتاب اهللا عز وجـل وسـنة رسـول;النصوص الرشعية

مـصادم للفطـرة اإلنـسانية التـي فطـر اهللا , أو منع احلمـل, ول بتحديد النسلالق
ونظـراً إىل أن , وللرشيعة اإلسالمية التي ارتضاها اهللا تعـاىل لعبـاده, الناس عليها

فئــة هتــدف بــدعوهتا إىل الكيــد , أو منــع احلمــل, دعــاة القــول بتحديــد النــسل
ربيـة املـسلمة والـشعوب ولألمـة الع, لتقليـل عـددهم بـصفة عامـة, للمسلمني

حتى تكون هلم القـدرة عـىل اسـتعامر الـبالد واسـتعباد , املستضعفة بصفة خاصة
وحيث إن يف األخذ بـذلك رضبـاً مـن , والتمتع بثروات البالد اإلسالمية, أهلها

وإضعافاً للكيـان اإلسـالمي املتكـون مـن , وسوء ظن باهللا  تعاىل, أعامل اجلاهلية
 .وترابطهاكثرة اللبنات البرشية 

  :لذلك كله فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يقرر باإلمجاع
وال جيوز منع احلمل إذا كان القصد من ذلك , جيوز حتديد النسل مطلقاً  أنه ال

ةٍ , ألن اهللا تعاىل هو الرزاق ذو القوة املتني, خشية اإلمالق ابَّ نْ دَ ا مِ مَ ضِ ﴿وَ َرْ يفِ األْ
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ىلَ اهللاِ ا﴾إِالَّ عَ هَ قُ زْ  أما . أو كان ذلك ألسباب أخر غري معتربة رشعاً , )٦: هود(  رِ
لرضر حمقق ككون املـرأة , أو تأخريه يف حاالت فردية, تعاطي أسباب منع احلمل

 فإنه −وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية إلخراج اجلنني , ال تلد والدة عادية
ه ألسباب أخر رشعية أو صـحية  وهكذا إذا كان تأخري.مانع من ذلك رشعاً  ال

بل قد يتعني منع احلمل يف حالة ثبوت الرضر املحقق عىل . يقرها طبيب مسلم ثقة
 .إذا كان خيشى عىل حياهتا منه بتقرير من يوثق به من األطباء املسلمني, أمه

 ,فـال جتـوز رشعـاً : أو منع احلمل بـصفة عامـة, أما الدعوة إىل حتديد النسل
,  ذكرها وأشد من ذلك يف اإلثـم واملنـع إلـزام الـشعوب بـذلكلألسباب املتقدم
يف الوقت الذي تنفق فيه األمـوال الـضخمة عـىل سـباق التـسلح , وفرضه عليها

 مــن إنفاقــه يف التنميــة االقتــصادية والتعمــري بــدالً , العــاملي للــسيطرة والتــدمري
 .وحاجات الشعوب
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אאא 
אא 

א 
 :أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

املنعقـدة , قد اطلـع يف دورتـه الرابعـة, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
يف الفرتة مـابني الـسابع , مل اإلسالمي بمكة املكرمةبمقر األمانة العامة لرابطة العا

  مجعيـة عـىل صـورة خطـابـهـ١٤٠١والسابع عرش من شهر ربيع اآلخر سـنة 
ــدعوة اإلســالمية يف ســنغافورة ــؤرخ يف , ال  ٨ املوافــق ـهــ١٣٩٩ شــوال ١٦امل

املوجه لسعادة القائم بأعامل  سفارة اململكة العربية الـسعودية , م١٩٧٩أغسطس 
لذي يتضمن أنه حصل خالف بني هذه اجلمعية وبني املجلس اإلسالمي وا, هناك

م حيـث ١٩٧٩ املوافـق ـه١٣٩٩يف سنغافورة يف بداية شهر رمضان وهنايته سنة 
وفقـاً , يـة الـرشعيةؤرأت اجلمعية ابتداء شهر رمضان وانتهـاءه عـىل أسـاس الر

  ابتـداء وهنايـة بينام رأ املجلس اإلسالمي يف سـنغافورة, لعموم األدلة الرشعية
بالنسبة لدول منطقـة آسـيا ( ذلك بقوله معلالً , رمضان املذكور باحلساب الفلكي

فاألمـاكن , وعىل وجه اخلصوص سنغافورة, حيث كانت سامؤها حمجوبة بالغامم
, وهذا يعترب من األعذار التي البـد منهـا, لرؤية اهلالل أكثرها حمجوبة عن الرؤية

 ).حلسابلذا جيب التقدير عن طريق ا
وبعد أن قام أعضاء جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي بدراسـة وافيـة هلـذا 

 .املوضوع عىل ضوء النصوص الرشعية
تأييــده جلمعيــة الــدعوة  :قــرر جملــس اجملمــع الفقهــي اإلســالمي

 .لوضوح األدلة الرشعية يف ذلك, اإلسالمية فيام ذهبت إليه
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 أماكن مثل سنغافورة وبعض كام يقرر أنه بالنسبة هلذا الوضع الذي يوجد يف
فإن للمـسلمني , حيث تكون سامؤها حمجوبة بام يمنع الرؤية, مناطق آسيا وغريها
شاهبها أن يأخذوا بمن يثقون به مـن الـبالد اإلسـالمية التـي  يف تلك املناطق وما

عمـالً , دون احلساب بأي شكل من األشـكال,تعتمد عىل الرؤية البرصية للهالل
). لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثنيصوموا (  ملسو هيلع هللا ىلصبقوله
تصوموا حتى تروا اهلالل أو تكملوا العدة وال تفطروا حتـى تـروا  ال(  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله

 .جاء يف معنامها من األحاديث وما). اهلالل أو تكملوا العدة
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אאא 
א 

א 
إن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي بعد أن اطلع عـىل اعـرتاض اجلمعيـات 

 :اإلسالمية يف سنغافورة وهي
 .رةمجعية البعثات اإلسالمية يف سنغافو)  أ (
 .برياينز) ب(
 .املحمدية) ج(
 .بريتاس)  د (
 .بريتابيس) ـه(

من السامح للمسلم واملسلمة بالتزوج ممن , جاء يف ميثاق حقوق املرأة عىل ما
 .وما دار يف ذلك, ليس عىل الدين اإلسالمي

  :يلي فإن اجمللس يقرر باإلمجاع ما
وال شـك  ,هل العلـمباتفاق أ, جيوز إن تزوج الكافر للمسلمة حرام ال: أوالً 

تَّـى : قال تعـاىل. يف ذلك ملا تقتضيه نصوص الرشيعة  كِنيَ حَ ِ ـوا املُْـرشْ نْكِحُ ال تُ ﴿وَ
نُوا﴾ مِ ؤْ نَّ : وقال تعاىل)  ٢٢١: البقرة(  يُ ـوهُ عُ جِ نَاتٍ فَال تَرْ مِ ؤْ نَّ مُ وهُ تُمُ لِمْ إِنْ عَ ﴿فَ

ِلُّونَ  مْ حيَ ال هُ مْ وَ لٌّ هلَُ نَّ حِ ارِ ال هُ فَّ قُوا﴾إِىلَ الْكُ فَ ا أَنْ مْ مَ آتُوهُ نَّ وَ  , )١٠ :املمتحنـة(  هلَُ
﴾: والتكرير يف قوله تعاىل ـنَّ ِلُّـونَ هلَُ مْ حيَ ال هُ مْ وَ لٌّ هلَُ نَّ حِ ) ١٠: املمتحنـة ( ﴿ال هُ

 :وقولـه تعـاىل, وقطـع العالقـة بـني املؤمنـة واملـرشك, بالتأكيد واملبالغة باحلرمة
قُوا﴾ فَ ا أَنْ مْ مَ آتُوهُ أنفـق عـىل  أمر أن يعطى الزوج الكافر مـا) ١٠: حنة املمت( ﴿وَ
فـإذا كانـت املـرأة , فال جيمع عليه خرسان الزوجيـة واملاليـة, زوجته إذا أسلمت
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فكيـف ... املرشكة حتت الزوج الكافر حترم عليه بإسالمها وال حتل له بعـد ذلـك
 املرأة املرشكة  بل أباح اهللا نكاح,بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر عىل املسلمة: يقال
فحينئـذ جيـوز ,  لعدم إباحتها له بإسـالمها−وهي حتت رجل كافر −تسلم  بعد ما

مْ : كام نص عليه قوله تعاىل , للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدهتا يْكُ لَ نَاحَ عَ ال جُ ﴿وَ
﴾ نَّ هُ ورَ نَّ أُجُ وهُ يْتُمُ ا آتَ نَّ إِذَ وهُ نْكِحُ  )١٠: املمتحنة (أَنْ تَ

وا  :ة لقوله تعاىلـركـاح مشـل له نكـحي لم الـسوكذلك امل: ثانياً  نْكِحُ ال تَ ﴿وَ
﴾ نَّ مِ ؤْ تَّى يُ اتِ حَ كَ ِ مِ : ىـالـه تعـولـولق)  ٢٢١:رةـالبق (املُْرشْ وا بِعِـصَ كُ ْسِ ال متُ ﴿وَ

﴾ افِرِ وَ  امـرأتني لـه كانتـا − −وقـد طلـق  عمـر )   ١٠من اآلية: املمتحنة (الْكَ
خـالف يف حتـريم  أنـه ال: كى ابن قدامة احلنبيلملا نزلت هذه اآلية وح, مرشكتني

, أما النساء املحصنات من أهل الكتاب. نساء الكفار غري أهل الكتاب عىل املسلم
اإلماميـة قـالوا إال أن , مل خيتلـف العلـامء يف ذلـك, فيجوز للمسلم أن يـنكحهن

قال ,  للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود احلرة املسلمةواألوىل. بالتحريم
يكـره تـزوجهن مـع وجـود احلرائـر املـسلامت قـال يف : شيخ اإلسالم ابن تيمية

 للذين تزوجـوا مـن − −لقول عمر , وقاله القايض وأكثر العلامء: االختيارات
فطلقوهن إال حذيفة امتنع عـن طالقهـا ثـم طلقهـا , نساء أهل الكتاب طلقوهن

وربام كان بينهام ولـد , ا قلبه ففتنتهربام مال إليه, ألن املسلم متى تزوج كتابية, بعد
 .فيميل إليها واهللا أعلم
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حث القـيم الـذي قدمـه إليـه قد اطلع عىل الب, إن املجمع الفقهي اإلسالمي
معايل اللواء الركن حممود شيت خطـاب , عضو جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

فوجـده بحثـاً )  الـداء والـدواء−انتـشار أم اخلبائـث يف الـبالد العربيـة (بعنوان 
, والتبـغ, واملخدرات, اخلمور: أحاط بمفاسد اخلبائث الثالثة اخلطرية, مستقصياً 

ملا تـضمنه مـن معلومـات ,  التي يعطيها هذا البحث النفيسوإن الصورة املروعة
والتي تنذر بأسوأ مصري , وإحصاءات صحية واجتامعية واقتصادية, خطرة موثقة

يف ,  هلي صورة كافية ألن تنبه املـسؤولني يف األمـة−يف جيل املستقبل من الشباب 
للحيلولـة دون , لعظيم اخلطري يف هذا الشأنف ميادين املسئولية إىل واجبهم اخمتل

بسبب تفيش هذه اخلبائث الثالث التـي سـامها . أوخم مصري ينتظر جيل املستقبل
وفقـه  −وقد حرص كاتـب البحـث . يف أوساط الناشئة ذكوراً وإناثاً ) أم اخلبائث(
البيت : هي, وطرق تفيش أم اخلبائث يف ثالثة,  ببصريته النافذة مصادر الداء−اهللا

ثـم مؤسـسات , هليهم املـربني يعـاقرون هـذه اخلبائـثالذي ير فيه الناشئون أ
ويستجرهم إىل إحد , التعليم التي يؤثر فيها التلميذ والطالب اجلامعي يف رفقائه

التي تبـث , ثم وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية, هذه اخلبائث أو كلها
ألفـالم ومـا هذه السموم يف الناشئة عن طريق الـصور واإلعالنـات الرتغيبيـة وا

 أن الـدواء الوحيـد الـذي − بعـد بيـان مـصادر الـداء −وقد بني الباحـث , إليها
ووقاية شباهبا , يستطيع القضاء عىل هذه اخلبائث وإقصاءها عن طريق حياة األمة

التي يراد هلا بجد واهـتامم , إنام هو الرتبية اإلسالمية احلقة, منها إىل أبعد حد ممكن
وتسيطر عىل مشاعرهم وسلوكهم وقـد أوضـح , شبابأن تدخل أعامق نفوس ال
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أن كل الوسائل املختلفة التي جلأ إليهـا املعـاجلون يف ظـل حيـاة , الباحث وأثبت
ويقلـدهم املـسؤولون املتغربـون يف , مادية تعيشها اليوم دول الغـرب وعلامؤهـا

 يف فزادت, وأدت إىل عكس النتائج املنشودة, قد خابت, البالد العربية اإلسالمية
ال يكون , ألن العالج الصحيح الوحيد, انتشار أم اخلبائث زيادة متصاعدة مرعبة

وقد أوضح من خمـاطر التـدخني الفظيعـة إىل . إال بالرتبية اإلسالمية اجلدية احلقة
يوجب عىل كـل مـسؤول يف البيـت واملدرسـة  ما, جانب املسكرات واملخدرات

والتنبيه إىل املسئولية اخلطـرية يف , يقوجهاز احلكم التفكري العم, وأجهزة اإلعالم
تـضمنه  واملجمع الفقهي يشكر الباحث عىل هذا البحث النفيس ومـا. هذا الشأن

ويقرر طبـع هـذا البحـث ونـرشه  وترمجتـه , من معلومات وآراء يف غاية األمهية
ويـسرتعي إليـه انتبـاه املـسؤولني مـن آبـاء وأمهـات , وتعميمه عىل أوسع نطاق

ويناشدهم أن يتقوا اهللا يف أجيال , تذة وأجهزة إعالم وأجهزة حكمومعلمني وأسا
وأن يعملـوا . فال يدفع هبا إىل اهلاوية التـي تقـود إليهـا هـذه اخلبائـث, هذه األمة

وينـبههم إىل  ,جاهدين عىل حتصني هذه األجيال بالرتبية اإلسالمية اجلدية احلقـة
واهللا هو اهلادي إىل . ن تفشيهاوجوب التحذير من مجيع هذه اخلبائث واحليلولة دو

 .سواء السبيل
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 :أما بعد.. م عىل من ال نبي بعده والصالة والسال, احلمد هللا وحده

فقد اطلع جملس املجمع الفقهي اإلسالمي عىل الرسالة املوجهـة إىل العلـامء 
, والتي كتبها رئيس املحـاكم بدولـة قطـر, واحلكام والقضاة يف شأن رؤية اهلالل

تبني أهنا قد اشتملت عـىل , وبعد االطالع عليها. زيد بن حممود بن اهللا الشيخ عبد
 :عظيمة  وأخطاء واضحةأغالط 

 قد وقع يف −. ـه١٤٠٠ يعني سنة −ن عيد الفطر من هذه السنة  قوله إ:أوالً 
حيث مل , ثننيإلة  الكاذبة برؤية اهلالل ليلة ابناء عىل الشهاد, غري موقعه الصحيح

ثنــني وال يف ليلــة إلال يف ليلــة ا, ة الــصحيحةـرؤيـــن النــاس الـد مـــره أحـــيــ
 .الخ... الثالثاء
, جانـب فيـه الـصواب, ذا الكالم الذي قاله مؤلف الرسالة خترصـاً منـهفه

ـط علـامً , وكيف حيكم عىل مجيع الناس أهنم مل يـروه. وخالف فيه احلق وهـو مل حيُ
ومن أثبت شيئاً حجة , بذلك والقاعدة الرشعية أن من علم حجة عىل من مل يعلم

واملثبتة , دة الثقات املعدلنيثنني بشهاإلوكيف وقد ثبتت رؤيته ليلة ا, عىل من نفاه
وبذلك يعلم . شهاداهتم لد القضاة املعتمدين يف بلدان خمتلفة يف اململكة وغريها

 عـىل أسـاس مبنيـاً , ثننيإلثبت ثبوتاً رشعياً ليلة ا, ـه١٤٠٠أن دخول شوال عام 
فقـد رو أبـو داود يف سـننه بإسـناد . املبلغ عن سيد البرش, تعاليم الرشع املطهر

فـأخربت , تـراء النـاس اهلـالل( قال −ريض اهللا عنهام −عن ابن عمر , صحيح
: قـال احلـافظ يف التلخـيص) وأمـر النـاس بالـصيام, فـصام,  أين رأيتهملسو هيلع هللا ىلص النبي
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والبيهقي وصـححه ابـن , واحلاكم, وابن حبان, والدار قطني, وأخرجه الدارمي
 قـال بيـاً  أن أعرا−ريض اهللا عـنهام −ورو أهـل الـسنن عـن ابـن عبـاس , حزم

أتـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأين (  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبـي) يارسول اهللا إين رأيت اهلالل(
وأخرجـه ) قال فأذن يف الناس يـابالل أن يـصوموا غـداً . (نعم:  قال,)رسول اهللا

ورو اإلمـام , والبيهقـي, والدار قطني واحلـاكم, وابن حبان,  ابن خزيمةأيضاً 
جالست أصحاب رسول : ن زيد بن اخلطاب قالأمحد والنسائي عن عبدالرمحن ب

صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا « قـال ملسو هيلع هللا ىلصي وسألتهم وأهنـم حـدثوين أن النبـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا
مّ عليكم فأمتوا ثالثني. وانسكوا هلا, لرؤيته فإن شـهد شـاهدان فـصوموا . فإن غُ

 .»وأفطروا
 عهد إلينا رسـول اهللا: ( قال− أمري مكة −وعن احلارث بن حاطب اجلمحي 

رواه أبو ). نسكنا  بشهاداهتام, وشهد شاهدا عدل, فإن مل نر. ننسك للرؤيةأن  ملسو هيلع هللا ىلص
عـن ,  وعن أيب عمـري بـن أنـس.إسناده متصل صحيح: وقال, داود والدارقطني

فجـاء , فأصـبحنا صـياماً , غم علينا هـالل شـوال: (قال, عمومة له من األنصار
فأمر النـاس , مسأهنم رأوه باأل  ملسو هيلع هللا ىلصركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اهللا

رواه اإلمـام  أمحـد وأبـو ). وأن خيرجوا لعيدهم من الغـد, أن يفطروا من يومهم
صححه ابـن املنـذر وابـن : قال احلافظ يف التلخيص. والنسائي وابن ماجة, داود

:  قالملسو هيلع هللا ىلص عن رجل من أصحاب النبي, وعن ربعي بن حراش. السكن وابن حزم
 فشهدا عنـد النبـي, فقدم أعرابيان, ناختلف الناس يف آخر يوم  من شهر رمضا(

رواه ).  النـاس أن يفطـرواملسو هيلع هللا ىلص فأمر النبـي,  باهللا أهنام أهال اهلالل  أمس عشيةملسو هيلع هللا ىلص
ــو داود ــة . أمحــد وأب ــو داود يف رواي ــدوا إىل مــصالهم(وزاد أب وهــذه ). وأن يف

وأنـه , األحاديث تدل عىل وجوب األخذ بشهادة الشهود الثقات واالعتامد عليها
ويكفي العـدل الواحـد يف إثبـات , يكفي الشاهدان العدالن يف الصوم واإلفطار

ديث ابن عمر وحديث ابن عبـاس ـىل ذلك حـكام دل ع, انـهر رمضـول شـدخ
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أو يراه , يلزم من ذلك أن يراه الناس كلهم  كام تدل عىل أنه ال− ريض اهللا عنهام −

, ط صحة شهادة الشاهدين العـدلني عىل أنه ليس من رشاجلم منهم كام تدل أيضاً 
ألن منازلـه , أن يراه الناس يف الليلـة الثانيـة, أو شهادة العدل الواحد يف الدخول

 وألنه قد يوجد يف األفـق مـا, وهكذا أبصار الناس ليست عىل حد سواء, ختتلف
ولو كانت رؤيتـه يف الليلـة الثانيـة رشطـاً يف صـحة . يمنع الرؤية يف الليلة الثانية

واملوضـح ألحكامـه عليـه الـصالة , ألنه املبلـغ عـن اهللا, ملسو هيلع هللا ىلص شهادة لبينه النبيال
إمجاع العلـامء عـىل قبـول شـهادة العـدلني يف إثبـات : وحكى الرتمذي, والسالم
 بعـد ١٨٦ص٢٥ يف الفتاو ج−رمحه اهللا−وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية , الرؤية

ألنه لـو رآه اثنـان : نصه ماذكر اختالف أبصار الناس يف الرؤية وأسباب ذلك  ما
ولعل مـراده بحكايـة , ن كان اجلمهور مل يروهق الشارع احلكم هبام باإلمجاع وإعل

 يف عـدم إثبـات دخـول −رمحـه اهللا −ألن خالف أيب حنيفة , اإلمجاع وقت الغيم
 رمحـه −خيفى عىل مثله  الشهر يف وقت الصحو بأقل من االستفاضة أمر معلوم ال

فإنـه يرتفـع اخلـالف ويلـزم العمـل بالـشهادة , ذا مل حيكم بذلك وهذا كله إ−اهللا
كام ذكر  ذلك العالمة أبو زكريا حييـى النـووي يف رشح املهـذب , املذكورة إمجاعاً 

وهـذا نـص ,  بعدما ذكر أسباب اختالف أبصار الناس يف الرؤيـة٣١٣ ص٦/ج
, ض باإلمجـاعمل ينق, وحكم به حاكم, وهلذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد: كالمه

ثم قال .  مل ينفذ حكمه ووجب نقضهولو كان مستحيالً , ووجب الصوم باإلمجاع
ويامعـرش قـضاة رشع , معرش العلامء الكرام يا: نصه ابن حممود بعد كالم سبق ما

يف  خيفى ما وال. ـلقد وقعنا يف صومنا وفطرنا يف اخلطأ املنكر كل عام  اه, اإلسالم
فـأين لـه تكـرار , واجلرأة عىل القول بخالف احلق, يمهذا الكالم من اخلطأ العظ

والقضاة حيكمون يف ذلـك بـام دلـت عليـه , اخلطأ يف كل عام يف الصوم واإلفطار
ثم قـال ابـن حممـود . وأمجع عليه أهل العلم كام سبق بيانه, األحاديث الصحيحة

 , قبل طلوع الشمس من جهة املـرشق−يعني اهلالل −فمتى طلع : بعد كالم سبق
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يراه أحد   أو طلع مع الشمس فإنه يغيب معها وال, فال يراه أحد, فإنه يغيب قبلها
فقد ثبت بشهادة العـدول أنـه قـد يـر , وهذا خطأ بني. ـلشدة ضوء الشمس اه

ا ثم يـر بعـد غروهبـ, قبل الشمس يف صبيحة يوم التاسع والعرشين من املرشق
فكـل واحـد يـسبح يف , لـشمسألن سري القمر غري سري ا. من املغرب ذلك اليوم

ذكره من  وأما اآلية التي استدل هبا عىل ما. كام يشاء اهللا عز وجل, فلكه اخلاص به
عدم إمكان رؤيته بعد الغروب إذا كان قد رؤي صـباح ذلـك اليـوم قبـل طلـوع 

ـرَ : وهي قوله تعاىل يف سورة يس, الشمس مَ كَ الْقَ رِ ـا أَنْ تُـدْ نْبَغِي هلََ سُ يَ مْ ﴿ال الشَّ
﴾وَ  ونَ بَحُ سْ لَكٍ يَ لٌّ يفِ فَ كُ ارِ وَ ابِقُ النَّهَ يْلُ سَ , فال حجة له يف ذلـك) ٤٠:يّس (ال اللَّ

سـلطان للـشمس يف  وأنـه ال, ألن علامء التفسري أوضحوا معنى اإلدراك املذكور
قال احلافظ ابن , وال سلطان للقمر يف وقت سلطان الشمس, وقت سلطان القمر

 لكـل مـنهام حـد ال: قـال جماهـد: نـصه  هذه  اآلية ما يف تفسري−رمحه اهللا − كثري
وإذا ذهـب سـلطان هـذا , إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا, يقرص دونه يعدوه وال

:  صـالحن إسامعيل بن خالد عـن  أيبـع: يورـال الثـوق: الـذا إىل أن قـاء هـج
:  وقال عكرمة يف قولـه عـز وجـل,هذا ضوء هذا ذا والـوء هـذا ضـدرك هـي ال
﴿﴾ رَ مَ كَ الْقَ رِ ا أَنْ تُدْ نْبَغِي هلََ سُ يَ مْ  فـال ينبغـي يعني أن لكل مـنهام سـلطاناً  ال الشَّ

 .املقصود. ـللشمس أن تطلع بالليل اه
ذكر كالم فقهاء األحناف يف اشرتاط االستفاضـة   بعد ما−ثم قال ابن حممود
قيـة يكتفى يف رؤيته بشخص أو شخـصني دون ب وأنه ال, يف الرؤية وقت الصحو

الم ابن تيمية ـوهذا اختيار شيخ اإلس: إىل أن قال, وهم منهامـالحتامل الت, الناس
يعتد برؤية الواحد واالثنـني  إنه ال: فقال,   يف رسائله املتعلقة باهلالل−رمحه اهللا −

ولـو كانـت الرؤيـة , الحـتامل التـوهم مـنهام يف الرؤيـة, للهالل والناس مل يـروه
وهذا الكالم الذي نقله عن شـيخ اإلسـالم ابـن . ـاه. صحيحة لرآه أكثر الناس 

 عن عدم االكتفاء بشهادة الواحـد واالثنـني بـاهلالل إذا مل يـره −رمحه اهللا −تيمية 
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 الـذي نقلـه عنـه −رمحـه اهللا−وقد سبق كالمه , ال أساس له من الصحة, غريهم

اع عىل وفيه نقل اإلمج, ١٨٦ص٢٥وهو املوجود يف الفتاو ج, العارفون بكالمه
, تـراء النـاس هـالل رمـضان( ثـم قـال , تعلق حكم الـرشع بـشهادة االثنـني

رواه  )وأمـر النـاس بـصيامه  ملسو هيلع هللا ىلصفـصام رسـول اهللا,  أين رأيتهملسو هيلع هللا ىلص فأخربت النبي
 جاء إىل ومثله حديث ابن عباس أن أعرابياً , داود وصححه احلاكم وابن حبانأبو

قال . نعم: قال» , ال إله إال اهللاأتشهد أن«: قال).  رأيت اهلاللإين( فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي
بالل أن يـصوموا  فأذن يف الناس يا«قال . نعم:  قال,»أتشهد أن حممداً رسول اهللا«

, وصحح النـسائي إرسـاله, رواه اخلمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. »غداً 
إذ , يدل عىل حرص الرؤية عىل هذين الشخـصني جلواب أنه ليس يف احلديثني مافا

 .املقصود. ـل أن يكونا أول من رأيا اهلالل ثم رآه غريمها اهمن املحتم
واألصـل عـدم , لعدم الـدليل عليـه, خيفى بطالن هذا اجلواب وتعسفه وال

هلـذا , علم عدم وقوعـه, فلام مل ينقل ذلك, إذ لو شهد غريمها لنقل, وجود غريمها
 رمـضان احتج العلامء هبذين احلديثني عىل قبول شهادة الواحـد يف دخـول شـهر

 وقد تقـدم أيـضاً , وهو أصح قويل العلامء كام تقدم بيان ذلك, ووجوب العمل هبا
 كام سبق نقل ذلـك عـن ,وجب العمل هبا إمجاعاً , أنه متى حكم هبا حاكم رشعي

 .فنعوذ باهللا من القول عليهم بغري علم,  يف رشح املهذب− رمحه اهللا −النووي 
ولقد تقدم منـي القـول برسـالتي : نصه ثم قال ابن حممود يف ختام رسالته ما

الجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام فدعوت فيها احلكومـة حرسـها اهللا 
, من العـدول الـذين هلـم حـظ مـن قـوة البـرص, إىل تعيني جلنة عدلية استهاللية

وحتى إذا حـصل غـيم أو , فرياقبون اهلالل وقت التحري بطلوعه خاصة لشعبان
, ثم يراقبـون عنـد مـستهل ذي احلجـة, ثم صاموا رمضان, نيقرت حسبوا له ثالث
ينبغـي أن تقـل عـن عـرشة أشـخاص مـن  وهذه اللجنـة ال, ملعرفة ميقات احلج

 .املقصود. ـاه.  وهلم رئيس يرجعون إليه يف مل شملهم, العدول الثقات
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الذي مل ينزل اهللا به , يف هذا الكالم من التكلف والترشيع اجلديد خيفى ما وال
, وااللتفات إليه, جيوز التعويل عليه ال, بل هو اقرتاح يف غاية الفساد,  سلطانمن

وأجـاز احلكـم بـشهادة عـدلني اثنـني يف مجيـع , ألن اهللا سبحانه قد يرس وسـهل
فال جيوز ألحد أن حيـدث يف رشع اهللا مـامل , الشهور وعدل واحد يف شهر رمضان

ـاءُ : قال اهللا عز وجلوقد . ملسو هيلع هللا ىلص ومل تأت به سنة نبيه, يأذن به سبحانه كَ َ مْ رشُ ﴿أَمْ هلَُ
نَ الدِّ  مْ مِ وا هلَُ عُ َ نْ بِهِ اهللاُرشَ أْذَ ْ يَ ا ملَ   ملسو هيلع هللا ىلصوثبت عن رسـول اهللا) ٢١:الشور (﴾ينِ مَ

أخرجه البخاري ومـسلم يف » ردمن أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو «أنه قال 
 لم عنها أن النبـي ويف رواية مس−ريض اهللا عنهام −هام من حديث عائشة يصحيح

أردنا التنبيه عليه مـن  وهذا ما). من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: ( قالملسو هيلع هللا ىلص
ونـسأل اهللا أن . بـن حممـوداهللا  األخطاء الكثرية التي وقعت يف رسالة الشيخ عبد

وأن يعيذنا وإياه وسائر املـسلمني مـن القـول عـىل اهللا , هيدينا وإياه سواء السبيل
 . اهللابهمل يأذن  ومن اإلحداث يف دين اهللا ما,  علموعىل رسوله بغري

, وصىل اهللا وسلم عىل عبده ورسـوله سـيدنا حممـد, واحلمد هللا رب العاملني
 .ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين, وعىل آله وصحبه
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אאא 
א 

 :أما بعد.. نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
لقد درس املجمع الفقهي اإلسالمي مسألة اختالف املطـالع يف بنـاء الرؤيـة 

, تقبلـه الفطـرة الـسليمة, دين يرس وسـامحةفرأ أن اإلسالم بني عىل أنه , عليها
ذهـب إىل إثباهتـا , ففـي مـسألة األهلـة, ملوافقتـه للمـصالح, والعقول املستقيمة

كـام تـشهد بـه األدلـة الـرشعية , بالرؤية البرصية ال عىل اعتامدهـا عـىل احلـساب
ملـا يف ذلـك مـن التخفيـف عـىل , كام ذهب إىل اعتبار اخـتالف املطـالع, القاطعة
فـام يدعيـه القـائلون مـن , مع كونه هو الذي يقتـضيه النظـر الـصحيح, نياملكلف

أمـا رشعـاً , وجوب االحتاد يف يومي الصوم واإلفطار خمالف ملا جاء رشعاً وعقالً 
وهو أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل , حديث كريب, فقد أورد  أئمة احلديث

ستهل عيل شهر رمـضان فا, فقضيت حاجتها, فقدمت الشام: معاوية بالشام قال
ثم قدمت املدينة يف آخر الـشهر فـسألني , فرأيت اهلالل ليلة  اجلمعة, وأنا بالشام

 ,متـى رأيـتم اهلـالل:  ثم ذكـر اهلـالل فقـال−ريض اهللا عنهام−عبداهللا بن عباس 
وصـاموا ,  فقلـت نعـم ورآه النـاس,أنـت رأيتـه: رأيناه ليلة اجلمعة فقال: فقلت

فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثـني , رأيناه ليلة السبت كنال: فقال, وصام معاوية
هكذا أمرنا رسول , ال:  فقال,?أوال نكتفي برؤية معاوية وصيامه: فقلت, أو نراه

 ).رواه مسلم يف صحيحه(  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا
بـاب (وقد ترجم اإلمام النووي عىل هذا احلديث يف رشحه عىل مسلم بقوله 

دَ عنهم ال, رأوا اهلالل ببلدوأهنم إذا , بيان أن لكل بلد رؤيتهم عُ ) يثبت حكمه ملا بَ
 ومل خيرج عن هذا املنهج من أخرج هذا احلديث من أصـحاب الكتـب الـستة أيب

 .داود والرتمذي والنسائي يف ترامجهم له
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ملـا جـاء يف , وناط اإلسالم الصوم واإلفطـار بالرؤيـة البـرصية دون غريهـا
التصوموا حتى تروا (  ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا قال قا−ريض اهللا عنهام −حديث ابن عمر 

رواه البخـاري ). فـإن غـم علـيكم فاقـدروا لـه, تفطروا حتى تـروه وال, اهلالل
وقـد , الذي هو الرؤية, فهذا احلديث علق احلكم بالسبب. ومسلم يف صحيحيهام

فقد يكون زماهنـا هنـاراً عنـد , وال توجد يف بلد آخر, توجد يف بلد كمكة واملدينة
 أفاده يف بيان األدلة يف إثبات األهلـة , يؤمرون بالصيام أو اإلفطارفكيف, آخرين

فقـد , أن اختالف املطالع هو املعترب عند كثري:  وقد قرر العلامء من كل املذاهب−
كخراسان : الرب اإلمجاع عىل أال تراعى الرؤية فيام تباعد من البلدان رو ابن عبد
ن كتـب أهـل املـذاهب األربعـة  وكثري مـ−ولكل بلد حكم خيصه, من األندلس

وتطالعك , لألدلة القائمة من الرشيعة بذلك, طافحة بذكر اعتبار اختالف املطالع
 .الكتب الفقهية بام يشفي الغليل

ألنـه مـن , فاختالف املطالع ال اختالف ألحـد مـن العلـامء فيـه: وأما عقالً 
فهـام , قل عىل ذلكفقد توافق الرشع والع, التي حيكم هبا العقل, األمور املشاهدة

ومراجعـة  −متفقان عىل بناء كثري من األحكام عىل ذلك التي منها أوقات الصالة 
 . وعىل ضوء ذلك−الواقع تطالعنا بأن اختالف املطالع من األمور الواقعية

  : قرر جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي
مي; ألن أنه ال حاجة إىل الدعوة إىل توحيد األهلة واألعيـاد يف العـامل اإلسـال

كـام يتومهـه كثـري مـن املقرتحـني لتوحيـد األهلـة , يكفـل وحـدهتم توحيدها ال
 .واألعياد

, وأن ترتك قضية إثبات اهلالل إىل دور اإلفتاء والقضاء يف الـدول اإلسـالمية
وأن الذي يكفل توحيـد األمـة .  وأجدر باملصلحة اإلسالمية العامةألن ذلك أوىل
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يف مجيـع ملسو هيلع هللا ىلص    العمـل بكتـاب اهللا وسـنة رسـولههو اتفـاقهم عـىل, ومجع كلمتها

 .شؤوهنم
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.واهللا ويل التوفيق
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אאאא 

אאא 
 .سيدنا ونبينا حممد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
ول حكم اطلع عىل السؤال الوارد ح فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد

, أداء اليمـني القـضائية عنـد, أو كليهام, ة أو اإلنجيلاروضع املسلم يده عىل التو
إذا كان النظام القضائي فيها يوجـب ذلـك , أمام املحاكم يف البالد غري اإلسالمية

 .عىل احلالف
جيوز  وما ال, جيوز احللف به واستعرض املجلس آراء فقهاء املذاهب حول ما

وانتهـى املجلـس إىل , ويف اليمـني القـضائية أمـام القـايض ,يف القسم بوجه عـام
  :القرار التايل

مـن « ملسو هيلع هللا ىلص لقـول الرسـول, جيوز احللف إال باهللا تعاىل دون يشء آخر  ال– ١
 .» فليحلف باهللا أو ليصمتكان حالفاً 
نجيـل أو إلة أو اارقسم عـىل املـصحف أو التـو وضع احلالف يده عند ال−٢

لكن جيوز إذا رآه احلاكم لتغليظ اليمني ليتهيـب , مغريها ليس بالزم لصحة القس
 .احلالف من الكذب

ألن , نجيـلإلة أو ااريده عنـد احللـف عـىل التـوجيوز ملسلم أن يضع   ال−٣
وليـست األصـل املنـزل عـىل موسـى وعيـسى , النسخ املتداولة منهام اآلن حمرفة

  قد نسخت مـاملسو هيلع هللا ىلص حممدوألن الرشيعة التي بعث اهللا تعاىل هبا نبيه , عليهام السالم
 .قبلها من الرشائع
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هـت يوجب عىل من توج,  إذا كان القضاء يف بلد ما حكمه غري إسالمي−٤
أو كليهام فعىل املـسلم أن يطلـب , أو اإلنجيل, ةارعليه اليمني وضع يده عىل التو

وال بـأس , فإن مل يستجب لطلبه يعترب مكرهاً , من املحكمة وضع يده عىل القرآن
 . يضع يده عليهام أو عىل أحدمها دون أن ينوي بذلك تعظيامً عليه يف أن

يدنا حممـد وعـىل آلـه ـسـ, هـري خلقــوصىل اهللا عـىل خـ, وفيقـواهللا ويل الت
 .وصحبه وسلم
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אאא 
אא 

א 
, وسـيد املرسـلني, والصالة والسالم عىل إمام املتقني, احلمد هللا رب العاملني

 : وبعد.نبينا حممد
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد ناقش يف جلسته الثالثة صـباح يـوم 

حكـم ( موضـوع م٤/٢/١٩٨٢واملصادف . هـ١٠/٤/١٤٠٢املوافق اخلميس 
مـة للحـج ريتعرض إليه الكثري من الوافـدين إىل مكـة املك وما, اإلحرام من جدة

جلهلهم عـن حمـاذاة املواقيـت التـي وقتهـا , )و والبحرـريق اجلـن طـرة عـوالعم
 يريـد ممـن, ومن مر عليها من غريهم, وأوجب اإلحرام منها عىل أهلهاملسو هيلع هللا ىلص النبي

 .احلج أو العمرة
قــرر وبعــد التــدارس واســتعراض النــصوص الــرشعية الــواردة يف ذلــك 

  :يأتي اجمللس ما
, وأوجـب اإلحـرام منهـا عـىل أهلهـاملسو هيلع هللا ىلص  أن املواقيت التي وقتها النبي: أوالً 

 ألهـل ذو احلليفـة: ممن يريد احلـج والعمـرة  هـي, وعىل من مر عليها من غريهم
 وهي ألهل واجلحفة). أبيار عيل(وتسمى حالياً , غريهماملدينة ومن مر عليها من 
وقـرن ). رابـغ(ومن مر عليها من غريهم وتـسمى حاليـاً , الشام ومرص واملغرب

) وادي حمـرم(وتسمى حالياً , ومن مر عليها من غريهم, وهي ألهل نجد ,املنازل
ن ومن مر عليها م, وخراسان, ألهل العراق, وذات عرق). السيل(وتسمى أيضاً 

 .ألهل اليمن ومن مر عليها من غريهم, ويلملم). الرضيبة(غريهم وتسمى 
 أن الواجب عليهم أن حيرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هـذه :وقرر

فـإن اشـتبه علـيهم ذلـك ومل جيـدوا معهـم مـن ,  أو بحـراً املواقيت اخلمسة جواً 
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بـل ذلـك بوقـت وجب علـيهم أن حيتـاطوا وأن حيرمـوا ق, يرشدهم إىل املحاذاة

يعتقدون أو يغلب عىل ظنهم أهنم أحرموا قبل املحاذاة; ألن اإلحرام قبل امليقات 
خوفاً من جتاوز امليقات بغري , ومع التحري واالحتياط, ومنعقد جائز مع الكراهة

وقد نص أهل العلم يف مجيع , إحرام تزول الكراهة ألنه ال كراهة يف أداء الواجب
واحتجوا عىل ذلك باألحاديث الـصحيحة الثابتـة , ذكرنا ااملذاهب األربعة عىل م

واحتجوا أيضاً بـام ثبـت . يف توقيت املواقيت للحجاج والعامر  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا
ملا قال له أهل العـراق إن قرنـا جـور  : −  −عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

هللا سبحانه وألن ا: قالوا.  انظروا حذوها من طريقكم− −قال هلم , عن طريقنا
وهذا هو املستطاع يف حق من مل يمر عىل , استطاعوا أوجب عىل عباده أن يتقوه ما

إذا علم هذا فليس للحجـاج والعـامر الوافـدين مـن طريـق اجلـو , نفس امليقات
ألن جدة ليست من , والبحر وال غريهم أن يؤخروا اإلحرام إىل وصوهلم إىل جدة

فإنـه , هكذا من مل حيمل معه مالبس اإلحرامو  ملسو هيلع هللا ىلصاملواقيت التي وقتها رسول اهللا
بل الواجب عليه أن حيرم يف الرساويل إذا كـان , ليس له أن يؤخر إحرامه إىل جدة

مـن مل جيـد نعلـني فليلـبس « يف احلديث الصحيح ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي, ليس معه إزار
 ملا  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي, وعليه كشف رأسه»  فليلبس الرساويلومن مل جيد إزاراً , اخلفني

يلبس القمـيص وال العامئـم وال الـرساويالت وال  ال: سئل عام يلبس املحرم قال
 .احلديث متفق عليه. »الربانس وال اخلفاف إال ملن مل جيد النعلني

فال جيوز أن يكون عىل رأس املحرم عاممة وال قلنسوة وال غريمها ممـا يلـبس 
ومل جيز لـه , إزاراً اتزر هباوإذا كان لديه عاممة ساترة يمكنه أن جيعلها . عىل الرأس

فإذا وصل إىل جدة  وجب عليـه أن خيلـع الـرساويل ويـستبدهلا . لبس الرساويل
وليس لديـه عاممـة تـصلح أن , فإن مل يكن عليه رساويل, بإزار إذا قدر عىل ذلك

جـاز لـه أن ,  حني حماذاته للميقات يف الطائرة أو البـاخرة أو الـسفينةتكون إزاراً 
 فـإذا وصـل إىل جـدة اشـرت إزاراً ,  الذي عليه مع كشف رأسـهحيرم يف قميصه
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لكل , وهي إطعام ستة مساكني, وعليه عن لبسه القميص كفارة, وخلع القميص

, أو صيام ثالثة أيـام, مسكني نصف صاع من متر أو أرز أو غريمها من قوت البلد
ة ملا أذن له  كعب بن عجرملسو هيلع هللا ىلص كام خري النبي, هو خمري بني هذه الثالثة, أو ذبح شاة

 .يف حلق رأسه وهو حمرم للمرض الذي أصابه
بالكتابـة إىل رشكـات الطـريان   يكلف املجلس األمانة العامـة للرابطـة:ثانيا

بأهنم سيمرون عىل امليقـات قبـل , والبواخر لتنبيه الركاب قبل القرب من امليقات
 .مسافة ممكنة

 ىيل الـشيخ مـصطف خالف عضو جملس املجمع الفقهي اإلسالمي معا:ثالثاً 
كام خالف فـضيلة الـشيخ أبـو بكـر حممـود جـومي عـضو , أمحد الزرقاء يف ذلك

واهللا ,  وعىل هذا جر التوقيع. املجلس بالنسبة للقادمني من سواكن إىل جدة فقط
 .ويل التوفيق

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مع التحفظ  يف وجوب الفدية عىل لبس القميص يف هذه احلالة حيث إنه مضطر لعدم وجود مالبس اإلحرام حني ) ١(

 قميص ونحـوه خلعـه ومل يـشقه وال فإن أحرم يف: عقده وخلعه حني وجود املالبس ملا ذكره يف الفروع حيث قال
وأليب داود فخلعهـا مـن رأسـه ومل يـأمره .  بخلعها متفق عليهملسو هيلع هللا ىلصفدية ألن يعيل بن أمية أحرم يف جبة فأمره النبي 

 .بشق وال فدية أهـ
 :نائب الرئيس

 حممد عيل احلركان
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אאא 
אאא 

אאאאא 
. سيدنا ونبينا حممـد, والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد اطلع يف جلسته الثالثـة صـباح يـوم 

عـىل قـرار نـدوة . م٤/٢/١٩٨٢املـصادف . هـ١٠/٤/١٤٠٢اخلميس املوافق 
ة كبـار العلـامء باململكـة وقـرار هيئـ. م١٩٨٠./هـ١٤٠٠ املنعقدة عام بروكسل

فيام يتعلق بمواقيـت الـصالة . هـ٢١/٤/١٣٨٩يف ) ١٦(العربية السعودية رقم 
ويقـرص النهـار , يف األقطار التي يقرص فيها الليل جداً يف فرتة من السنة, والصوم

 .أو التي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر وغياهبا ستة أشهر, جداً يف فرتة
  :يلي قرر مابه الفقهاء قديامً وحديثاً يف املوضوع كت وبعد مدارسة ما

تنقسم اجلهات التي تقع عـىل خطـوط العـرض ذات الـدرجات العاليـة إىل 
 :ثالث

 وعـرشين سـاعة فـأكثر  تلك  التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعـاً :األوىل
 .بحسب اختالف فصول السنة

, مهـا يف تلـك اجلهـات مواقيت الصالة والصيام وغريتقدر, ففي هذه احلال
مما يكون فيها ليل وهنار متاميزان يف ظـرف أربـع , أقرب اجلهات إليهاعىل حسب 

 .وعرشين ساعة
 يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجـر بحيـث ال  البالد التي ال:الثانية

 وقـت العـشاء يقـدرففي هـذه اجلهـات , يتميز شفق الرشوق من شفق الغروب
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آخر فـرتة يتاميـز فيهـا  بحسب, ووقت صالة الفجر, صوماآلخرة واإلمساك يف ال
 .الشفقان

,  تلك التي يظهر فيهـا الليـل والنهـار خـالل أربـع وعـرشين سـاعة:الثالثة
وتتاميز فيها األوقات إال أن الليل يطـول فيهـا يف فـرتة مـن الـسنة طـوالً مفرطـاً 

 .ويطول النهار يف فرتة أخر طوالً مفرطاً 
 يتاميز فيهـا الليـل مـن النهـار بطلـوع فجـر وغـروب ومن كان يقيم يف بالد

وجـب عليـه أن , ويقرص يف الـشتاء, إال أن هنارها يطول جداً يف الصيف, شمس
مِ : لعمـوم قولـه تعـاىل,  رشعـاً يف أوقاهتا املعروفـةيصيل الصلوات اخلمس  ﴿أَقـِ

ــرِ  جْ آنَ الْفَ ــرْ قُ يْــلِ وَ قِ اللَّ ــسَ سِ إِىلَ غَ مْ لُوكِ الــشَّ الةَ لِــدُ ــانَ الــصَّ ــرِ كَ جْ آنَ الْفَ ــرْ  إِنَّ قُ
وداً  هُ شْ نِنيَ كِتَابـاً : وقوله تعاىل ) ٧٨:رساءإلا (﴾مَ مِ ـىلَ املُْـؤْ انَـتْ عَ الةَ كَ ﴿إِنَّ الـصَّ
وتاً﴾ قُ وْ  ).١٠٣: النساء( مَ

» أن رجالً سأله عن وقت الصالة «ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي−  −وملا ثبت عن بريدة 
ثـم , فأذن, لام زالت الشمس أمر بالالً ف, صل معنا هذين يعني اليومني«: فقال له

ثـم أمـره , ثم أمره فأقام العرص والشمس مرتفعة بيـضاء نقيـة, أمره فأقام  الظهر
ثـم , ثم أمره فأقام العشاء حـني غـاب الـشفق, فأقام املغرب حني غابت الشمس
أمـره فـأبرد بـالظهر , فلام أن كان اليوم الثـاين, أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر

خرهـا فـوق الـذي أوصىل العرص والشمس مرتفعة , فأنعم أن يربد هبا, رد هبافأب
, ذهب ثلث الليل وصىل العشاء بعد ما, وصىل املغرب قبل أن يغيب الشفق, كان

أنـا : أين السائل عن وقت الصالة فقال الرجل«: ثم قال, وصىل الفجر فأسفر هبا
 .مسلمراوه »رأيتم وقت صالتكم بني ما: قال. يارسول اهللا

وقت الظهـر إذا «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا, اهللا بن عمرو بن العاص وعن عبد
مل  ووقت العـرص مـا, مل حيرض العرص وكان ظل الرجل كطوله ما, زالت الشمس
ووقت صالة العشاء إىل , مل يغب الشفق ووقت صالة املغرب  ما, تصفر الشمس
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, مامل تطلع الشمسووقت صالة الصبح  من طلوع الفجر , نصف الليل األوسط

أخرجـه » فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإهنا تطلع بـني قـرين شـيطان
 .مسلم يف صحيحه

, إىل غري ذلك من األحاديث التي وردت يف حتديد أوقات الصلوات اخلمس
مادامـت , وطـول الليـل وقـرصه, قوالً وفعالً ومل تفرق بني طول النهار وقـرصه

 .ملسو هيلع هللا ىلص  المات التي بينها رسول اهللاأوقات الصلوات متاميزة بالع
وأما بالنسبة لتحديد أوقـات صـيامهم , هذا بالنسبة لتحديد أوقات صالهتم

وسائر , فعىل املكلفني أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والرشاب, شهر رمضان
مادام النهـار يتاميـز يف , املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يف بالدهم

وحيـل هلـم الطعـام , وكان جمموع زماهنام أربعاً وعرشين ساعة ,بالدهم من الليل
وإن كان قصرياً فـإن رشيعـة اإلسـالم , والرشاب واجلامع ونحوها يف ليلهم فقط

َ : وقد قال اهللا تعاىل, اس يف مجيع البالدـنـة للـامـع تَبَـنيَّ تَّـى يَ بُوا حَ َ ارشْ لُوا وَ كُ ﴿وَ
نَ اخلَْ  يَضُ مِ َبْ يْطُ األْ مُ اخلَْ ﴾لَكُ يْـلِ يَامَ إِىلَ اللَّ وا الـصِّ ـُّ ـمَّ أَمتِ ـرِ ثُ جْ ـنَ الْفَ دِ مِ وَ َسْ  يْطِ األْ

 ).١٨٧ :البقرة(
أو , أو علـم باألمـارات أو التجربـة, ومن عجز عن إمتام صوم يـوم لطولـه

أن الصوم يفـيض إىل مرضـه مرضـاً , أو غلب عىل ظنه, إخبار طبيب أمني حاذق
ويقيض األيام التي أفطرهـا , أفطر, و بطء برئهأ, أو يفىض إىل زيادة مرضه, شديداً 

هُ : قال اهللا تعاىل. يف أي شهر متكن فيه من القضاء مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ ﴿فَ
﴾ رَ امٍ أُخَ نْ أَيَّ ةٌ مِ عِدَّ رٍ فَ فَ ىلَ سَ يضاً أَوْ عَ رِ انَ مَ نْ كَ مَ : وقال اهللا تعاىل ) ١٨٥: البقرة( وَ

لِّفُ اهللاُ كَ ا﴾﴿ال يُ هَ عَ سْ ساً إِالَّ وُ فْ مْ يفِ : وقال)  ٢٨٦: البقرة(  نَ ـيْكُ لَ ـلَ عَ عَ ـا جَ مَ ﴿وَ
﴾ جٍ رَ نْ حَ ينِ مِ  ).٧٨: احلج( الدِّ

ر خلقـه سـيدنا حممـد وعـىل آلـه ـىل خيــىل اهللا عــوص... واهللا ويل التوفيق
 .وصحبه وسلم
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א 
. سيدنا ونبينا حممـد, والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
ــيح  ــر يف موضــوع التلق ــد نظ ــي اإلســالمي ق ــع الفقه ــس املجم ــإن جمل ف

ــياالصــطناع ــال األنابي ــدورة وأطف ــه هلــذه ال , ب املوجــود عــىل جــدول أعامل
واستعرض البحث األصيل املفصل الذي أعـده وقدمـه بعـض أعـضاء املجلـس 

ونظر أيضاً فيام استقصاه أعضاء آخـرون مـن , حول هذا املوضوع يف دورة سابقة
 يف ضوء  مجيع املعلومات التي جتمعت −وتدارس املجلس , كتابات جديدة حوله

 .من مجيع جوانبه وأبعادههذا املوضوع −لديه
أن هذا املوضوع شديد احلـساسية مـن الناحيـة : وبعد املداولة رأ املجلس

 عىل حياة األرسة  سلبيةوانعكاسات, وله نتائج خطرية, وذو أبعاد كثرية, الرشعية
التي قيل إهنا جتـر , واألوضاع االجتامعية واألخالقية يف خمتلف صوره وطرائقه

 بأحكام −ييف النظر الرشع −كام أن له ارتباطات متشعبة , جنبيةاليوم يف البالد األ
وقواعـد , وقواعد االضطرار واحلاجة, من أبواب شتى فيام يتعلق باحلل واحلرمة

وبأحكـام العـدة , ووطء احلامـل مـن الغـري, وفراش الزوجيـة, النسب والشبهة
من حـد أو : مثم بأحكام العقوبات يف اإلسال, وحرمة املصاهرة, واسترباء الرحم

أو التلقـيح , جيوز رشعاً من صور التلقيح الداخيل يف املرأة ال تعزير ارتكب فيه ما
إىل غــري ذلــك مــن , اخلــارجي يف األنبــوب االختبــاري ثــم الــزرع يف األرحــام

التي جتعل هـذا املوضـوع اخلطـري يف حاجـة إىل مزيـد مـن الـدرس , االعتبارات
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, جلديدة التي نرشها حولـه أطبـاء متتبعـونبعد الكتابات ا, والسيام, والتمحيص
 . من الشك عىل بعض وقائعهفتحوا هبا أبواباً 

  :يلذلك قرر جملس اجملمع الفقه
ومتحـيص , ليتمكن من استيعاب أوسـع, إرجاء البت فيه إىل الدورة القادمة

وليأيت الـرأي الفقهـي فيـه أبعـد عـن , واحتامالته وأبعاده, أكثر يف خمتلف جوانبه
, وأقرب إىل الصواب يف معرفة حكم الرشيعة اإلسالمية بإذن اهللا تعـاىل, راالبتسا

 .واهللا هو املوفق
 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٧      ] الدورة اخلامسة[                                                                             املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
אא 

א 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                               ]الدورة اخلامسة[   ١٠٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٩      ] الدورة اخلامسة[                                                                             املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אאא

אאאאא 
. سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
حـول , فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد نظر يف السؤال املحـال إليـه

بـشأن جـواز خطبـة اجلمعـة باللغـة , لمني يف اهلنـداخلالف القائم بني بعض املس
ألن هناك من ير عـدم اجلـواز بحجـة أن , أو عدم جوازها, العربية املحلية غري

هـل : ويـسأل الـسائل أيـضاً . خطبة اجلمعة تقوم مقام ركعتني من صالة الفرض
,  وأن بعض طلبـة العلـم,جيوز جيوز استخدام مكرب الصوت يف أداء اخلطبة أو ال

 .بمزاعم وحجج واهية, ن عدم جواز استخدامهيعل
  :وقد قرر جملس اجملمع بعد اطالعه على آراء فقهاء املذاهب

هو أن اللغة العربية يف أداء خطبة اجلمعة , أن الرأي األعدل الذي نختاره −١
ولكـن األحـسن , والعيدين يف غري البالد الناطقة بالعربية ليست رشطـاً لـصحتها

 لتعويد غري العرب تتضمنه من آيات قرآنية باللغة العربية  وماأداء مقدمات اخلطبة
مما يسهل عليهم تعلمها وقراءة القرآن باللغة التي نزل , عىل سامع العربية والقرآن

 .يعظهم وينورهم به بلغتهم التي يفهموهنا ثم يتابع اخلطيب ما, هبا
كذا القراءة و, أن استخدام مكرب الصوت يف أداء خطبة اجلمعة والعيدين −٢

 اسـتعامله يف يبـل إنـه ينبغـ, مـانع منـه رشعـاً  ال, وتكبريات االنتقال, يف الصالة
 .ملا يرتتب عليه من املصالح الرشعية, املساجد الكبرية املتباعدة األطراف
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بام علمه اهللا وسخر له من وسـائل إذا , وصل إليها اإلنسان, فكل أداة حديثة
وحتقق فيه النجـاح مـا ,  من واجبات اإلسالمأو واجباً ,  رشعياً كانت ختدم غرضاً 

تصبح مطلوبة بقـدر درجـة األمـر الـذي ختدمـه وحتققـه مـن , يتحقق بدوهنا ال
يتوقـف عليـه  وهـي أن مـا, وفقاً للقاعدة األصـولية املعروفـة, املطالب الرشعية

 .واهللا سبحانه هو املوفق. حتقيق الواجب فهو واجب
 .د وعىل آله وصحبه وسلموصىل اهللا عىل سيدنا حمم
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אאא 
אא 

. سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعدهوالصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد

فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد اطلـع عـىل البحـث املقـدم إليـه يف 
وبعد املناقشة واملداولـة , وأحكامها من الناحية الرشعية, موضوع العملة الورقية

  :يلي قرر مابني أعضائه 
وبناء عىل أن علـة  , أنه  بناء عىل أن األصل يف النقد هو الذهب والفضة:أوالً 

 .جريان الربا فيهام هي مطلق الثمنية يف أصح األقوال عند فقهاء الرشيعة
وإن كان معـدهنام , تقترص عند الفقهاء عىل الذهب والفضة وبام أن الثمنية ال

 .هو األصل
وقامت مقـام الـذهب والفـضة يف , وبام أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً 

وَّ , التعامل هبا قَ , الختفاء التعامل بالذهب والفضة, مُ األشياء يف هذا العرصوهبا تُ
رغـم أن , وحيصل الوفاء واإلبراء العـام هبـا, وتطمئن النفوس بتموهلا وادخارها

كوسيط يف , وهو حصول الثقة هبا, وإنام يف أمر خارج عنها, قيمتها ليست يف ذاهتا
 .وذلك هو رس مناطها بالثمنية, التداول والتبادل

, إن التحقيق يف علة جريان الربا يف الذهب والفضة هو مطلق الثمنيةوحيث 
 .لذلك كله, وهي متحققة يف العملة الورقية

  :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يقرر
, له حكـم النقـدين مـن الـذهب والفـضة, أن العملة الورقية نقد قائم بذاته

كـام جيـري ذلـك يف ,  ونسيئاً فضالً , وجيري الربا عليها بنوعيه, فتجب الزكاة فيها
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,  علـيهامباعتبار الثمنية يف العملة الورقية قياساً , النقدين من الذهب والفضة متاماً 
وبذلك تأخذ العملة الورقيـة أحكـام النقـود يف كـل االلتزامـات التـي تفرضـها 

 .الرشيعة فيها
هب والفـضة كقيام النقدية يف الـذ,  يعترب الورق النقدي نقداً قائامً بذاته:ثانياً 

تتعدد بتعدد جهـات , كام يعترب الورق النقدي أجناساً خمتلفة, وغريمها من األثامن
وأن , بمعنـى أن الـورق النقـدي الـسعودي جـنس, اإلصدار يف البلدان املختلفة

, وهكذا كل عملة ورقيـة جـنس مـستقل بذاتـه.  جنسيالورق النقدي األمريك
كام جيـري الربـا بنوعيـه يف النقـدين , يئاً وبذلك جيري فيها الربا بنوعيه فضالً ونس
 .الذهب والفضة ويف غريمها من األثامن

  :يلي وهذا كله يقتضي ما
أو بغـريه مـن األجنـاس النقديـة , جيوز بيع الورق النقدي بعضه بـبعض ال)  أ (

فال جيوز مثالً بيع ريـال . نسيئة مطلقاً , من ذهب أو فضة أو غريمها, األخر
 متفاضالً نسيئة بدون تقابضسعودي بعملة أخر. 

سواء , جيوز بيع اجلنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضالً  ال) ب(
, فال جيوز مثالً بيع عرشة رياالت سـعودية ورقـاً , كان ذلك نسيئة أو يداً بيد

 .نسيئة أو يداً بيد,  سعودية ورقاً بأحد عرش رياالً 
فيجـوز , إذا كان ذلك يـداً بيـد, طلقاً جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه م) ج(

أو أقل مـن ,  ورقاً كان أو فضةيبريال سعود, بيع اللرية السورية أو اللبنانية
أو أقـل مـن , وبيع الدوالر األمريكي بثالثة رياالت سعودية. أو أكثر, ذلك
ومثـل ذلـك يف اجلـواز بيـع الريـال ,  بيـدإذا كان ذلـك يـداً , أو أكثر, ذلك

 أو أقل من ذلك أو أكثـر يـداً , بثالثة رياالت سعودية ورقالسعودي الفضة 
ال أثر ملجرد االشـرتاك يف االسـم , بيد; ألن ذلك يعترب بيع جنس بغري جنسه

 .مع االختالف يف احلقيقة



 ١١٥      ] الدورة اخلامسة[                                                                             املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
إذا بلغـت قيمتهـا أدنـى النـصابني مـن ,  وجوب زكاة األوراق النقدية:ثالثاً 

ن األثامن والعـروض املعـدة أو كانت تكمل النصاب مع غريها م, ذهب أو فضة
 .للتجارة

. والـرشكات,  جواز جعل األوراق النقدية رأس مـال يف بيـع الـسلم:رابعاً 
 .واهللا أعلم

 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم, وباهللا التوفيق
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אאא 
אא 

אאאא 
. سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
رِض عىل جملس املجمع الفقهي اإلسالمي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام  فقد عُ

, يف خمتلف املوضـوعات, ملرتاخيذات التنفيذ ا, عقود التعهد ونحوها من العقود
, يف ميزان التعـادل, يف الظروف واألحوال ذات التأثري الكبري, يءمن تبدل مفاج

 مـنهام مـن فـيام يعطيـه العقـد كـالً , الذي بنى عليه الطرفان املتعاقدان حساباهتام
مما يسمى اليوم يف العرف التعاميل بالظروف , حيمله إياه من التزامات وما, حقوق
 .رئةالطا

, مـن واقـع أحـوال التعامـل وأشـكاله, وقد عرضت مع املشكلة أمثلـة هلـا
يقيض عىل املـشكلة يف تلـك األمثلـة , توجب التفكري يف حل فقهي مناسب عادل

 :فمن صور هذه املشكلة األمثلة التالية, ونظائرها الكثرية
, ويلـةحيتاج إنشاؤها إىل مـدة ط,  لو أن عقد مقاولة عىل إنشاء بناية كبرية−١

بمبلغ مائـة دينـار , وحدد فيه سعر املرت املكعب من البناء وكسوته, تم بني طرفني
وأجـور , وكانت كلفة املواد األولية من حديد وإسمنت وأخشاب وسواها, مثالً 
, فوقعت حرب غري متوقعـة,  ثامنني ديناراً −للمرت الواحد−تبلغ عند العقد , عامل

وارتفعـت هبـا , التـصاالت واالسـتريادقطعـت ا, أو حادث آخر خالل التنفيـذ
 .األسعار ارتفاعاً كبرياً جيعل تنفيذ االلتزام مرهقاً جداً 

مـن حلـم وجـبن ولـبن , يف عقد توريد أرزاق عينية يومياً ,  لو أن متعهداً −٢
فيهـا أقـسام , أو إىل جامعـة, وبيض وخرضوات وفواكه ونحوهـا إىل مستـشفى
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, أسعار اتفق عليها يف كـل صـنف ملـدة عـامب, أو إىل دار ضيافة حكومية, داخلية

أو جـاء جـراد جـرد , أو زلـزال, أو فيضان, أو طوفان, فحدثت جائحة يف البالد
عـام كانـت عليـه عنـد , فارتفعت األسعار إىل أضعاف كثرية, املحاصيل الزراعية

 .إىل غري ذلك من األمثلة املتصورة يف هذا املجال, عقد التوريد
التـي , ي يوجبه فقه الـرشيعة يف مثـل هـذه األحـوالفام احلكم الرشعي الذ

الـذي متيـز بـالعقود الـضخمة بقيمـة , أصبحت كثرية الوقوع يف العرص احلـارض
, وفتح األنفاق يف اجلبـال, كالتعهد مع احلكومات يف شق الطرق الكبرية, املاليني

ت واملستـشفيا, واملجمعات لدوائر احلكومة أو للسكنى, وإنشاء اجلسور العظيمة
أو رشكـات , التي تعقـد مـع مؤسـسات, وكذا املقاوالت, العظيمة أو اجلامعات

ونحو ذلك مما مل يكن له وجود يف املايض البعيد, لبناء مصانع ضخمة, كرب?,. 
قبـل تبـدل الظـروف , فهل يبقى املتعاقد امللتزم عىل حدود عقـده وأسـعاره

 ذلك مـن خـسائر ماحقـة أو مهام تكبد يف, وطروء التغيريات الكبرية املشار إليها
أو لـه خمـرج , متسكاً بمقتـىض العقـد وحـدوده يف األسـعار والكميـات, ساحقة
, يعيد كفتي امليزان إىل التعادل, من فقه الرشيعة احلكيمة السمحة العادلة, وعالج

 ?وحيقق اإلنصاف بقدر اإلمكان بني الطرفني
, ذا املوضـوع يف النظائر الفقهية ذات الـصلة هبـوقد نظر جملس اجملمع

, بـهممـا يـستأنس , واسـتعرض قواعـد الـرشيعة ذات العالقـة, من فقه املذاهب
كـام , يف هذا الـشأن, واالجتهاد الواجب فقهاً , ويمكن أن يوىص باحلكم القيايس

  :يلي فوجد مارجع إىل آراء فقهاء املذاهب 
ا التـي يتعـذر فيهـ,  أن اإلجارة جيوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة−١

 − رمحهـم اهللا −بـل احلنفيـة , كـاحلرب والطوفـان ونحـو ذلـك, استيفاء املنفعـة
مما يـدل عـىل أن جـواز ,  باألعذار اخلاصة باملستأجرأيضاً يسوغون فسخ اإلجارة 

إنـه : فيمكن القـول, فسخها بالطوارئ العامة مقبول لدهيم أيضاً بطريق األولوية
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 مـن طبعـة اخلـانجي ١٩٢/ص٢ج (وذكر ابن رشد يف بداية املجتهد, حمل اتفاق

عنـد مالـك : (أنه) أحكام الطوارئ: (حتت عنوان)  باملطبعة اجلاملية بمرصاألوىل
إذا أكريـت فمنـع ) أ البعلية التي ترشب مـن مـاء الـسامء فقـط(أن أرض املطر 

أي (أو إذا زرعها املكرتي فلم ينبـت الـزرع ملكـان القحـط , القحط من زراعتها
حتـى انقـىض زمـن , وكـذلك إذا اسـتعذرت بـاملطر, نفـسخأن الكـراء ي) بسببه

 .انتهى كالم ابن رشد) فلم يتمكن املكرتي من زرعها, الزراعة
املطبوع مع الرشح ( وذكر ابن قدامة املقديس يف كتاب اإلجارة من املغني −٢
, يمنع من سكنى ذلـك املكـان, إذا حدث خوف عام:(أنه ) ٣٠/ج ص٦الكبري 

فامتنع اخلـروج إىل األرض املـستأجرة  , أو حترصَّ البلد, تأجرةالذي فيه العني املس
ألنه أمـر غالـب يمنـع , فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ: أو نحو ذلك, للزرع

مثل أن خيـاف , فأما إذا كان اخلوف خاصاً باملستأجر, أجر من استيفاء املنفعةتسامل
يمنع استيفاء املنفعة  ال ,ألنه عذر خيتص به, لقرب  أعدائه مل يملك الفسخ, وحده
 .فأشبه مرضه, بالكلية
ــووي −٣ ــام الن ــص اإلم ــد ن ــه اهللا − وق ــالبني −رمح ــة الط ج ٥( يف روض
, سـواء أكانـت إجـارة عـني أم ذمـة, أنه ال تنفسخ اإلجارة باألعذار, ٢٣٩/ص

أو هلكت , أو حانوتاً حلرفة فندم, وذلك كام إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض
وكـذا لـو كـان : قال النـووي,  فتعذر الوقودأو استأجر محاماً , رفةآالت تلك احل
أو أكـر داره وكـان , وعجز عن اخلروج مع الدابـة, بأن مرض, العذر للمؤجر

, فال فسخ يف يشء من ذلـك: أهله مسافرين فعادوا واحتاج إىل الدار أو تأهل قال
 .ـاه. إذ  ال خلل يف املعقود عليه

التي جتتاح الثامر املبيعـة عـىل ,  يف اجلوائح−رمحهم اهللا −يذكره العلامء   ما−٤
كالربد واجلراد وشدة احلر واألمطار والريـاح ونحـو , األشجار باألسباب العامة

, يقابـل اهلالـك بـاجلوائح مـن الـثمن حيث يقررون سقوط ما, مما هو عام, ذلك
 .وهي قضية اجلوائح املشهورة يف السنة والفقه
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 ٣٧٦/ يف خمترص الفتاو ص−رمحه اهللا−  ابن تيمية  وذكر شيخ اإلسالم−٥
مثـل احلـامم والفنـدق , تكـون منفعـة إجارتـه لعامـة النـاس أن من اسـتأجر مـا

أو حتول , أو حرب, أو خلوف, لقلة الزبون, فنقصت املنفعة املعروفة, والقيسارية
 .نقص من املنفعة سلطان ونحوه  فإنه حيط عن املستأجر من األجرة بقدر ما

من اجلزء الـسابق الـذكر نفـسه ) ٩٢( يف الصفحة أيضاً  وقال ابن قدامة −٦
فانقطعـت الطريـق , أو حيمل عليها إىل مكـان معـني, و استأجر دابة لريكبهاـول(

فلم حيـج النـاس ذلـك العـام مـن تلـك , أو اكرت إىل مكة, خلوف حادث, إليه
 حـني إمكـان وإن أحـب إبقاءهـا إىل فلكل واحد مـنهام فـسخ اإلجـارة, الطريق

 ).استيفاء املنفعة جاز
وقال الكاساين مـن فقهـاء احلنفيـة يف اإلجـارة مـن كتـاب بـدائع الـصنائع 

وأن إنكــار , إن الفــسخ يف احلقيقــة امتنــاع مــن التــزام الــرضر) (١٩٧/ص٤ج(
ألنه يقتـيض أن مـن اشـتكى , خروج عن العقل والرشع, الفسخ عند حتقق العذر

وهذا قبـيح عقـالً , فسكن الوجع جيرب عىل القلع, فاستأجر رجالً لقلعها, رضسه
 ).ورشعاً 

يف حكم األعذار الطارئة يف املزارعة واملـساقاة , هذا وقد ذكر فقهاء املذاهب
 .ذكروا يف اإلجارة واملغارسة شبيه ما

وقرر كثري من فقهاء املذاهب يف , وأصحابه من بعده  ملسو هيلع هللا ىلص قىض رسول اهللا−٧
ونحـو ذلـك مـن , أو دودة, أو جـراد, د أو صـقيعاجلوائح التي جتتاح الثامر بـرب

 يعـادل قيمـة مـا مـا, أهنا تسقط من ثمن الثامر التي بيعت عىل أشجارها, اآلفات
 .وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله, أتلفته اجلائحة

وقـد اختـذ فقهـاء ) رضر وال رضار ال(فيام ثبت عنـه   ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا−٨
, اعتربوها من دعائم الفقه الكرب األساسـية, قهيةاملذاهب من قوله هذا قاعدة ف

 .يف دفع الرضر وإزالته يف خمتلف األبواب, حتىص وفرعوا عليها أحكاماً ال
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 يكـون ملزمـاً ,  ومما الشك فيه أن العقد الذي يعقد وفقـاً لنظامـه الـرشعي

ينَ آ بقوله تعـاىل يف كتابـه العزيـز عمالً , لعاقديه قضاء َـا الَّـذِ ـا أَهيُّ ـوا ﴿يَ فُ وا أَوْ نـُ مَ
ودِ﴾ قُ  ).١من اآلية: املائدة( بِالْعُ

 امللـزم للمخـاطبني يولكن قوة العقد امللزمة ليست أقو من النص ا لرشع
ومعـايري حكمـة , يف مقـاييس التكـاليف الـرشعية, وقد وجـد املجمـع, به كافة
كمـشقة , أن املشقة التي ال ينفك عنها التكليـف عـادة بحـسب طبيعتـه, الترشيع

 وال, تـسقط التكليـف ال, ومشقة اجلـوع والعطـش يف الـصيام, يام يف الصالةالق
ولكنها إذا جاوزت احلدود الطبيعية للمشقة املعتادة يف كل , توجب فيه التخفيف

ومـشقته , كمشقة املريض يف قيامه يف الـصالة, أسقطته أو خففته, تكليف بحسبه
 املـشقة املرهقـة عندئـذ فـإن, وكمشقة األعمـى واألعـرج يف اجلهـاد, يف الصيام

وقـد .  يدفع احلد املرهق منهاتوجب تدبرياً استثنائياً ,  االستثنائيئبالسبب الطار
وأتى عليه بكثري من األمثلة يف أحكـام الـرشيعة  , نص عىل ذلك وأسهب يف بيانه

 ).املوافقات يف أصول الرشيعة( يف كتابه −رمحه اهللا −اإلمام أبو إسحاق الشاطبي 
ال تـأثري هلـا عـىل , ذلك أن اخلسارة املعتادة يف تقلبـات التجـارةفيتضح من 

ولكنها إذا جاوزت , تنفك عنها إلهنا من طبيعة التجارة وتقلباهتا التي ال, العقود
بمثل تلك األسباب الطارئـة اآلنفـة الـذكر توجـب عندئـذ , املعتاد املألوف كثرياً 

 .تدبرياً استثنائياً 
 ):إعالم املوقعني( يف كتابه −رمحه اهللا−ويقول ابن القيم 

بالعــدل الــذي قامــت بــه الــسموات , وأنــزل كتبــه, إن اهللا أرســل رســله(
فليس , ومن املصلحة إىل عكسها, وكل أمر أخرج من العدل إىل اجلور, واألرض

وحيثام ظهرت دالئـل العـدل وأسـفر وجهـه فـثم رشع اهللا , من رشع اهللا يف يشء
إنام تكشف عنه وحتـدده ظـروف , قصد العاقدين و.)إعالم املوقعني (ـاه) وأمره
, مهام كانـت النتـائج, يمكن جتاهله واألخذ بحرفية العقد وهذا القصد ال, العقد



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                               ]الدورة اخلامسة[   ١٢٢

أن العـربة يف العقـود للمقاصـد واملعـاين ال (فمن القواعد املقررة يف فقه الرشيعة 
 ).لأللفاظ واملباين

وضـة آنفـاً يف العقـود خيفى أن طريق التدخل يف مثل تلك األحوال املعر وال
ألجـل إجيـاد احلـل العـادل الـذي يزيـل اجلـور إنـام هـو مـن , ة التنفيذـاملرتاخي

التـي تنـري , ففي ضوء هذه القواعـد والنـصوص املعروضـة, اختصاص القضاء
 .يف هذه القضية املستجدة األمهية, طريق احلل الفقهي السديد

  :يلي  اإلسالمي ماي الفقهمعاجمل يقرر
إذا ) كعقود التوريد والتعهدات واملقـاوالت(ود  املرتاخية التنفيذ  يف العق−١

َ األوضاع والتكـاليف واألسـعار ريَّ , تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدالً غَ
فأصبح هبا تنفيـذ , مل تكن متوقعة  حني التعاقد, بأسباب طارئة عامة, تغيرياً كبرياً 

من تقلبات األسـعار , جسيمة غري معتادةيلحق بامللتزم خسائر , االلتزام العقدي
ومل يكـن ذلـك نتيجـة تقـصري أو إمهـال مـن امللتـزم يف تنفيـذ , يف طرق التجـارة

تعـديل , وبناء عىل الطلـب, فإنه حيق للقايض يف هذه احلالة عند التنازع, التزاماته
بصورة توزع القدر املتجاوز للمتعاقد من اخلـسارة , احلقوق وااللتزامات العقدية

إذا , فـيام مل يـتم تنفيـذه منـه, كام جيوز له أن يفسخ العقد, عىل الطرفني املتعاقدين
وذلك مع تعويض عادل , رأ أن فسخه أصلح وأسهل يف القضية املعروضة عليه

التـي ,  معقـوالً مـن اخلـسارةجيرب له جانبـاً , صاحب احلق يف التنفيذ, للملتزم له
ويعتمـد , دون إرهاق للملتـزم, ينهامبحيث يتحقق عدل ب, تلحقه من فسخ العقد

 .القايض يف هذه املوازنات مجيعاً رأي أهل اخلربة الثقات
 قابـل ئ وحيق للقايض أيضاً أن يمهل امللتزم إذا وجد أن الـسبب الطـار−٢

 .وال يترضر امللتزم له كثرياً هبذا اإلمهال, للزوال يف وقت قصري
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ل املستمد من أصول الرشيعة هذا وإن جملس املجمع الفقهي ير يف هذا احل

, ومنعاً  للـرضر املرهـق ألحـد العاقـدين, حتقيقاً للعدل الواجب بني طريف العقد
وأقرب إىل قواعد , وأن هذا احلل أشبه بالفقه الرشعي احلكيم, بسبب ال يد له فيه

 .واهللا ويل التوفيق. الرشيعة ومقاصدها العامة وعدهلا
 .آله وصحبهوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد و
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אאא 
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 .سيدنا حممد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 : أما بعد

لع يف جلسته الثانية صـباح يـوم قد اط, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
اسة الكويتيـة يف عـددها ذي نرشته جريدة السي  عىل ماهـ١٠/٤/١٤٠٣ثنني إلا

. هـــــ١٤٠١ ذي احلجــــة ١٧الــــصادر يــــوم اخلمــــيس ) ٤٧٧٦(الــــرقم 
: حتت عنوان بارز خـادع جـاء فيـه,  من كالم غريب مستنكر.م١٥/١٠/١٩٨١

موقـع ) تفسري منطوق لـسورة اإلخـالص وترمجتـه اإلنجليزيـة: معنى التوحيد(
عب بمعـاين القـرآن  فيه عىل التالئجيرت, حممد أمحد الشاميل: باسم شخص سمي

ويأيت فيه بلون عجيب من اخللط والوهم واجلهل والتـصورات اخلياليـة , العظيم
ويعلن عىل املـسلمني , ال تدل عىل يشء سو االختالط العقيل, املتفككة امللتبكة

 !!أنه تفسري لسورة اإلخالص
: قـل, وقد استهل هذا املفرس اجلديد تفسريه هذا لـسورة اإلخـالص بقولـه

 !!رجل قل: مقدم بمعنى فرد ال أحد له فيقال مثالً خرب 
 يف مقام مفعـول بـه للجملـة وهو أيضاً , )قل(ضمري مبتدأ مؤخر خربه : هو

أو بمعنـى , بمعنـى جعلـه واحـداً , أي أن اهللا أحـده: اهللا أحد!! الفعلية التي تليه
 !!أو بمعنى جعله حاداً , جعله حداً 

ري بقية آيات سـورة اإلخـالص إىل يف تفس, وهكذا يسري هذا الرجل املختلط
ولكن هذا , كان هلذا الشخص أكفاء يف املايض ما:  أحدومل يكن له كفواً : أن يقول

ة عـىل وجـه وإال لتعذر عليـه ذاتـه الظهـور ثانيـ, يمنع ظهور أكفاء له فيام بعد ال
 !!وانقطعت رسله, األرض بعد املرة األوىل
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 من  أن يوجد يف املختلني عقلياً باً أنه ليس مستغر: وير املجمع الفقهي, هذا
,  مـرض مـن األمـراضفهذا,  مدققاً أو فيلسوفاً ,  متعمقاً  حمققاً عاملاً يتصور نفسه 

يف بلـد عـريب , أن تنـرش صـحيفة عربيـة مـشهورة, ولكن الغريب كـل الغريـب
بأن , حتت عنوان بارز, يبلغه هذيان املحمومني مثل هذا اهلذيان الذي ال, إسالمي

تلـك الـسورة القـصرية , نى التوحيد املستفاد مـن سـورة اإلخـالصهذا هو مع
كانـت وسـتبقى , بكلامت قليلة حمكمة, التي عربت عن حقيقة التوحيد, العظيمة

 لعواصـف وحتـدياً , عىل مد احلياة أعظم  من اجلبال الشاخمات بالغة ورسـوخاً 
انحطـاط يف والرشك واإلحلاد اللـذين مهـا ضـالل و, والتيارات الزائفة, األفكار

 .بعض العقول البرشية بعوامل خمتلفة
فـامذا تـرك ,  لسورة اإلخالص العظمية منطوقاً فإذا كان ذلك اهلذيان تفسرياً 

كـام , التي تتالعب بآيات اهللا يف كتابه العريب املبني, صاحبه للفرق الباطنية اهلدامة
  ً؟ وتضليالتشاء هلا غاياهتا اخلبيثة ضالالً 

 .وردة عن اإلسالم, إجرام وعبث بآيات اهللاهو , فمثل هذا العمل
فكيف يسوغ لصحيفة عربية صاحبها ينتسب لإلسـالم يف بلـد إسـالمي أن 

 زئوالكاتـب املـسته,  وكيـف تنجـو هـي, ألمثال ذلكجتعل من صفحاهتا منرباً 
وقـوانني , بآيات القرآن العظيم من املـسئولية التـي تقتـضيها نـصوص الدسـاتري

 ,وسائر البالد العربية,  يف بلدهاواملطبوعات, العقوبات
يف الصحافة والنرش فيام جيرتأ بـه , لذلك وخلطورة هذا السلوك غري املسؤول

 .عىل العقائد واملقدسات اإلسالمية
 :قرر جملس اجملمع الفقهي

الـذين تقـع عـىل عـاتق سـلطاهتم محايـة مجيـع تلـك , لفت أنظار املسؤولني
القـرار إىل األمانـة العامـة لرابطـة العـامل وإحالـة هـذا , املقدسات من العبث هبا

ليقومـوا , لتقـوم بإرسـاله إىل املـسؤولني يف دولـة الكويـت وسـواها, اإلسالمي
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, وحقوق شـعوهبم علـيهم نحـو كتـاب رهبـم, بواجبهم فيام يوجبه عليهم دينهم

ومحايتهـا مـن أن , مـن صـيانة حرماتـه, وسنة رسوهلم صىل اهللا عليه وآله وسلم
وتزييغ الناشئة بسوء استعامل حريـة , يف يد من يشاء تضليل األفكارتكون ألعوبة 

 .النرش
سـيدنا حممـد وعـىل آلـه , ري خلقـهـوصىل اهللا عـىل خـ, وفيقـي التـول واهللا

 .وصحبه وسلم
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. سيدنا ونبينا حممـد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
قد اطلع يف جلسته اخلامـسة املنعقـدة , فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

عمليـة (جاء يف موضـوع ظـاهرة  عىل ما. هـ١٣/٤/١٤٠٣صباح يوم اخلميس 
 كـام اسـتعرض مـا. وغريها) تلبيس احلق بالباطل وعملية التشكيك يف إندونيسيا

كـام اسـتعرض أيـضاً , جاء بشأن ذلك من تقارير وبحـوث ودراسـات وفتـاو 
 .ذيني وغريهمموضوع حضور حفالت وأعياد البو

 .وبعد املناقشة وتبادل اآلراء بشأن ذلك كله
  :رر اجمللســق

, أن حضور املسلم يف مثل هذه األعياد واالحتفاالت التـي ليـست إسـالمية
أو تقـديم , فال حيل للمسلم حـضور تلـك األعيـاد, أمر حمظور وممنوع منه رشعاً 

ملا جيري فيهـا , م يف مراسيمهمأو جماراهت, أو زيارة حمالهتم, اهلدايا للقائمني عليها
 .من األمور املخالفة للرشيعة اإلسالمية

سـيدنا ونبينـا حممـد وعـىل آلـه , وصىل اهللا عىل خري خلقه, واهللا ويل التوفيق
 .وصحبه وسلم
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אאא 
אאא 

. سيدنا ونبينا حممـد, ة والسالم عىل من النبي بعدهوالصال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد

قد اطلع يف جلـسته الـسابعة املنعقـدة , فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
, تـرويج أرشطـة يف الكويـت« عىل موضوع هـ١٦/٤/١٤٠٣صباح يوم األحد 

تتـضمن حتريفـاً ملعـاين , »رسـالة إىل الـشيخ الـشعراوي: هتاجم اإلسالم بعنوان
اسـتنكر املجلـس هـذا , وبعد مناقشة املوضوع وتبادل اآلراء فيـه. القرآن الكريم

وأنه , وسخرية بالشعائر الدينية,  اإلسالميةئ عىل املبادوقرر أنه يعترب طعناً , األمر
 .إن وقع ممن ينتسب إىل اإلسالم, وردة عن اإلسالم, يعترب كفراً رصحياً 

تنكار للجهات املسئولة يف الدول تعميم هذا االس, كما قرر اجمللس أيضاً 
وجمازاة من تسول له نفسه االستهزاء  بالـدين , اإلسالمية لتقوم بمراقبة املوضوع

 .أو النيل من مبادئه وشعائره
سـيدنا ونبينـا حممـد وعـىل آلـه , وصىل اهللا عىل خري خلقه, واهللا ويل التوفيق

 .وصحبه وسلم
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אאאא 
אאא 

. سيدنا ونبينا حممـد ,والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده
 :أما بعد

صـباح , قد اطلع يف جلـسته الـسابعة, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
, عىل خطاب معايل اللـواء حممـود شـيت خطـاب. هـ١٦/٤/١٤٠٣يوم األحد 

بشأن توزيع نسخ من القـرآن الكـريم يف , عضو جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
 .خشية امتهان املصحف,  مناسباً وأن معاليه ال ير ذلك, غرف الفنادق

  :قرر اجمللس, وع وتبادل اآلراء فيهـد مناقشة املوضـوبع
ولعلـه , لـتعم منـه الفائـدة, ادقـرف الفنـأن املصلحة ظاهرة يف جعله يف غ
 .ينتفع به من مل يكن قرأ القرآن أو رآه

يت كام أوىص األمانة العامة للرابطة بإرسال خطاب إىل معايل اللواء حممود ش
وختـربه بـرأي , نحو كتـاب اهللا عـز وجـل, تشكره فيه عىل غريته الدينية, خطاب
 .املجلس

سـيدنا ونبينـا حممـد وعـىل آلـه , وصىل اهللا عىل خري خلقه, واهللا ويل التوفيق
 .وصحبه وسلم
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אאא 
אא 

אאאאFאE 
. سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :وبعد
نظـر يف موضـوع سـوق األوراق  قـد, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

 عـىل العمـالت  ورشاءً بيعاً : يعقد فيها من عقود وما, )البورصة( والبضائع املالية
, والبـضائع, وسندات القروض التجارية واحلكوميـة, الورقية وأسهم الرشكات

 .كان منها عىل مؤجل وما, كان من هذه العقود عىل معجل وما
 نظـر عىل اجلوانب اإلجيابية املفيـدة هلـذه الـسوق يف, كام اطلع جملس املجمع
 .وعىل اجلوانب السلبية الضارة فيها, االقتصاديني واملتعاملني فيها

 :فأما اجلوانب اإلجيابية املفيدة فهي)  أ (
وتعقـد فيهـا , تسهل تالقي البـائعني واملـشرتين,  دائمة  أهنا تقيم سوقاً :أوالً 

 .عىل األسهم والسندات والبضائع, العقود العاجلة واآلجلة
, واحلكوميـة, والتجارية, عملية متويل املؤسسات الصناعية أهنا تسهل :ثانياً 

 .عن طريق طرح األسهم وسندات القروض للبيع
, واالنتفـاع بقيمتهـا, وسندات القروض للغري,  أهنا تسهل بيع األسهم:ثالثاً 

 .ال تصفي قيمتها ألصحاهبا, ألن الرشكات املصدرة هلا
ندات ـوســ, همــــر األسعاــــزان أسـة ميـــرفـــل معــا تــسهـ أهنــ:اً ـرابعــ

عـن طريـق حركـة , لـامــدان التعـي ميـا فـاهتـوجـومت, عـائـروض والبضـالق
 .العرض والطلب
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 :وأما اجلوانب السلبية الضارة يف هذه السوق فهي) ب(

 ليـست يف معظمهـا بيعـاً ,  أن العقود اآلجلة التي جتري يف هذه السوق:أوالً 
جيري فيها التقابض بني طريف العقد فيام يشرتط  ألهنا ال,  حقيقياً وال رشاءً , حقيقياً 

 .له التقابض يف العوضني أو يف أحدمها رشعاً 
أو , أو أسـهم, مـن عمـالت,  يملـكال  يبيـع مـاغالبـاً ,  أن البائع فيها:ثانياً 

دون , وتسليمه يف املوعد, عىل أمل رشائه من السوق, أو بضائع, سندات قروض
 .هو الرشط يف السلمكام , أن يقبض الثمن عند العقد

واآلخـر يبيعـه , اشرتاه آلخر قبل قبـضه يبيع ما,  أن املشرتي فيها غالباً :ثالثاً 
, قبـل قبـضه, وهكذا يتكرر البيع والرشاء عىل اليشء ذاته,  آلخر قبل قبضهأيضاً 

إىل أن تنتهي الصفقة إىل املشرت األخري الذي قد يريد أن يتسلم املبيع مـن البـائع 
أو أن حياسبه عىل فـرق الـسعر يف موعـد , يملك ال  يكون قد باع ماالذي, األول
بيــنام يقتــرص دور املــشرتين والبــائعني غــري األول , وهــو يــوم التــصفية, التنفيــذ
يف , أو دفعـه يف حالـة اخلـسارة, عىل قبض فرق السعر يف حالـة الـربح, واألخري

 .كام جيري بني املقامرين متاماً , املوعد املذكور
من احتكـار األسـهم والـسندات والبـضائع يف , يقوم به املتمولون ما :رابعاً 
عـىل أمـل الـرشاء قبـل , يملكـون ال للتحكم يف البائعني الذين باعوا ما, السوق

 .وإيقاعهم يف احلرج, والتسليم يف حينه, موعد تنفيذ العقد بسعر أقل
ثري يف  أن خطورة السوق املالية هـذه تـأيت مـن اختاذهـا وسـيلة للتـأ:خامساً 

 عـىل العـرض  والطلـب تعتمـد كليـاً  ألن األسعار فيها ال, األسواق بصفة عامة 
وإنام تتأثر بأشياء كثرية بعضها , الفعليني من قبل املحتاجني إىل البيع أو إىل الرشاء

, أو األوراق املالية فيها, أو من املحتكرين للسلع, مفتعل من املهيمنني عىل السوق
ألن ذلـك يـؤدي , وهنا تكمن اخلطورة املحظورة رشعاً , هاكإشاعة كاذبة أو نحو

 وعىل مما يؤثر عىل احلياة االقتصادية تأثرياً سيئاً , إىل تقلبات غري طبيعية يف األسعار
 :سبيل املثال ال احلرص
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يعمد كبار املمولني إىل طرح جمموعة من األوراق املالية من أسهم أو سندات 

فيسارع صغار محلة هذه األوراق إىل بيعها , ضفيهبط سعرها لكثرة العر, قروض
فيهـبط سـعرها , خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خـسارهتم, بسعر أقل

بغيـة رفـع , فيعود الكبار إىل رشاء هذه األوراق بسعر أقل, جمدداً بزيادة عرضهم
وإحلـاق خـسائر , وينتهي األمر بتحقيـق مكاسـب للكبـار, سعرها بكثرة الطلب

نتيجة خداعهم بطرح غري , وهم صغار محلة األوراق املالية, كثرة الغالبةفادحة بال
 . يف سوق البضائعوجيري مثل ذلك أيضاً , حقيقي ألوراق مماثلة

والـسبب يف ,  بني االقتصاديني كبرياً ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدالً 
ات ضـياع ثـرو, من تـاريخ العـامل االقتـصادي, ذلك أهنا سببت يف فرتات معينة

حتـى إهنـم يف , بينام سـببت غنـى لآلخـرين دون جهـد, يف وقت قصري, ضخمة
إذ تذهب بسببها , طالب الكثريون بإلغائها, األزمات الكبرية التي اجتاحت العامل

كام حيصل يف الـزالزل , وبوقت رسيع, وتنهار أوضاع اقتصادية يف هاوية, ثروات
 .واالنخسافات األرضية

بعد اطالعه عـىل حقيقـة , جمع الفقهي اإلسالميفإن جملس امل, ولذلك كله
جيري فيها من عقود عاجلة وآجلة  وما) البورصة(سوق األوراق املالية والبضائع 
ومناقـشتها يف , والبـضائع والعمـالت الورقيـة, عىل األسهم وسندات القروض
 :يلي يقرر ماضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية 

, هـي إجيـاد سـوق مـستمرة ودائمـة) رصةالبو( أن غاية السوق املالية :أوالً 
 وهـذا أمـر جيـد ,  ورشاءً واملتعـاملون بيعـاً , رض والطلـبـا العــى فيهـالقـيت

الذين حيتاجون إىل بيـع , ويمنع استغالل املحرتفني للغافلني واملسرتسلني, ومفيد
ومـن هـو , يعرفون املحتـاج إىل البيـع وال, وال يعرفون حقيقة األسعار, أو رشاء

 .إىل الرشاءحمتاج 
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, )البورصـة(يواكبها يف األسـواق املـذكورة , ولكن هذه املصلحة الواضحة
وأكل أموال الناس , واالستغالل, واملقامرة, أنواع من الصفقات املحظورة رشعاً 

بل جيـب بيـان حكـم , يمكن إعطاء حكم رشعي عام بشأهنا ولذلك ال, بالباطل
 .عىل حدةكل واحدة منها , املعامالت التي جتر فيها

التـي ,  أن العقود العاجلة عىل السلع احلارضة املوجودة يف ملك البـائع:ثانياً 
, هي عقود جـائزة, جيري فيها القبض فيام يشرتط له القبض يف جملس العقد رشعاً 

فيجـب أن ,  أما إذا مل يكن املبيع يف ملـك البـائع.مل تكن عقوداً عىل حمرم رشعاً  ما
 .للمشرتي بعد ذلك بيعه قبل قبضه جيوز ثم ال, متتوافر فيه رشوط بيع السل

حني تكون تلـك ,  أن العقود العاجلة عىل أسهم الرشكات واملؤسسات:ثالثاً 
مل تكـن تلـك الـرشكات أو املؤسـسات  مـا, األسهم يف ملك البائع جائزة رشعـاً 

فحينئذ , ورشكات اخلمور, كرشكات البنوك الربوية, موضوع تعاملها حمرم رشعاً 
 . ورشاءً التعاقد يف أسهمها بيعاً حيرم 

بمختلـف , عىل سندات القروض بفائدة,  أن العقود العاجلة واآلجلة:رابعاً 
 .ألهنا معامالت جتري بالربا املحرم, أنواعها غري جائزة رشعاً 

أي عـىل , التـي جتـري عـىل املكـشوف,  أن العقود اآلجلة بأنواعهـا:خامساً 
بالكيفية التي جتري يف الـسوق املاليـة , بائعاألسهم والسلع التي ليست يف ملك ال

; ألهنا تشتمل عىل بيع الشخص ما) البورصة( يملـك اعـتامداً  ال غري جائزة رشعاً
 ملا صـح عـن وهذا منهي عنه رشعاً . ويسلمه يف املوعد, عىل أنه سيشرتيه فيام بعد

 وأبـو وكذلك ما رواه اإلمام أمحد. »ليس عندك التبع ما«: أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
هنى أن تباع الـسلع  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : − −عن زيد بن ثابت , داود بإسناد صحيح

 .»حتى حيوزها التجار إىل رحاهلم, حيث تبتاع
مـن قبيـل بيـع ) البورصـة( ليست العقود اآلجلة يف الـسوق املاليـة :سادساً 

 :وذلك للفرق بينهام من وجهني, السلم اجلائز يف الرشيعة اإلسالمية
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, يدفع الثمن يف العقود اآلجلة يف جملس العقد ال) البورصة(لسوق املالية يف ا)  أ (

بينام الثمن يف بيع الـسلم جيـب أن , وإنام يؤجل دفع الثمن إىل موعد التصفية
 .يدفع يف جملس العقد

 وهي يف ذمة البـائع −تباع السلعة املتعاقد عليها ) البورصة(يف السوق املالية ) ب(
وليس الغـرض مـن , وزها املشرتي األول عدة بيوعات وقبل أن حي−األول 

, ذلك إال قبض أو دفع فروق األسعار بني البائعني واملشرتين غـري الفعليـني
جيـوز بيـع  بيـنام ال, كاملقامرة سواء بسواء, خماطرة منهم عىل الكسب والربح

 .املبيع يف عقد السلم قبل قبضه
 :مييرى اجملمع الفقهي اإلسال, تقدم وبناء عىل ما

يرتكوا أسواق البورصـة يف  أن ال, أنه جيب عىل املسؤولني يف البالد اإلسالمية
سـواء أكانـت جـائزة أو , تتعامل كيف تشاء من عقـود وصـفقات, بالدهم حرة

بـل , يـشاؤون يرتكـوا للمتالعبـني باألسـعار فيهـا  أن يفعلـوا مـا وأن ال, حمرمة
ويمنعـون , ت التـي تعقـد فيهـايوجبون فيها مراعاة الطرق املـرشوعة يف الـصفقا

, ليحولوا دون التالعب الذي جيـر إىل الكـوارث املاليـة, العقود غري اجلائزة رشعاً 
ألن اخلري كل اخلري يف التـزام , ويلحق النكبات بالكثريين, وخيرب االقتصاد العام

ـسْ  :قال اهللا تعاىل, طريق الرشيعة اإلسالمية يف كل يشء اطِي مُ َ ا رصِ ذَ أَنَّ هَ يامً ﴿وَ تَقِ
﴾ ـونَ تَّقُ ـمْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ ال تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ  فَ

 ).١٥٣:األنعام(
وصـىل اهللا عـىل , واهلـادي إىل سـواء الـسبيل, واهللا سبحانه هو ويل التوفيـق

 .سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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אאא 
אא 

سيدنا ونبينا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, هاحلمد هللا  وحد
 :أما بعد, وآله وصحبه أمجعني

قد اطلع عـىل خطـاب الـشيخ هاشـم , فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
ين امثتغيري رسم املـصحف العـ(الذي ذكر فيه موضوع , وهبة عبد العال من جدة

واسـتعراض , ضوع من قبل املجلـسوبعد مناقشة هذا املو). إىل الرسم اإلمالئي
الصادر . هـ٢١/١٠/١٣٩٩ريخ اوت) ٧١(رقم , قرار هيئة كبار العلامء بالرياض

جاء فيه من ذكر األسباب املقتضية بقاء كتابة املصحف بالرسم  وما, يف هذا الشأن
 :العثامين وهي

 −  −كانـت يف عهـد عـثامن ,  ثبت أن كتابة املصحف بالرسم العثامين−١
وتـابعهم , ووافقـه الـصحابة, مر كتبة املصحف أن يكتبوه عىل رسم معـنيوأنه أ

علـيكم بـسنتي : ( قالملسو هيلع هللا ىلص وثبت أن النبي, ومن بعدهم إىل عرصنا هذا, التابعون
فاملحافظة عىل كتابة املـصحف هبـذا , )وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي

 . بإمجاعهموعمالً  ,اقتداء بعثامن وعيل وسائر الصحابة, الرسم هو املتعني
بقصد ,  إن العدول عن الرسم العثامين إىل الرسم اإلمالئي املوجود حالياً −٢

ألن الرسـم , تسهيل القراءة يفيض إىل تغيري آخر إذا تغـري االصـطالح يف الكتابـة
وقـد يـؤدي ذلـك إىل . اإلمالئي نوع من االصطالح قابل للتغيري باصطالح آخر

فيقع االختالف بني , أو نقصها, أو زيادهتا, حلروفبتبديل بعض ا, حتريف القرآن
,  للطعـن يف القـرآن الكـريماملصاحف عىل مر السنني وجيد أعداء اإلسالم جمـاالً 

 .ومنع أسباب الفتن, ذرائع الرش وقد جاء اإلسالم بسد
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أن يـصري , إذا مل يلتزم الرسم العـثامين يف كتابـة القـرآن, خيشى من أنه  ما−٣
, اقرتح تطبيقهـا, كلام عنت إلنسان فكرة يف كتابته, ة بأيدي الناسكتاب اهللا ألعوب

ودرء املفاسد , فيه من اخلطر ويف هذا ما, فيقرتح بعضهم كتابته بالالتينية أو غريها
 . من جلب املصالحأوىل

قرر ، جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي على ذلك كلهوبعد اطالع 
ئـة كبـار العلـامء يف اململكـة العربيـة جـاء يف قـرار جملـس هي  تأييد مـا:باإلمجاع
ووجـوب بقـاء رسـم , عدم جواز تغيري رسـم املـصحف العـثامينمن , السعودية

 تغيـري ي ليكون حجة خالدة عىل عدم ترسب أهو عليه; املصحف العثامين عىل ما
−وأئمـة الـسلف ,  ملـا كـان عليـه الـصحابةواتباعاً , أو حتريف يف النص القرآين

وتـسهيل قراءتـه عـىل ,  أما احلاجة إىل تعلـيم القـرآن−أمجعنيرضوان اهللا عليهم 
فإهنـا تتحقـق عـن طريـق تلقـني , الناشئة التي اعتادت الرسم اإلمالئي الـدارج

فهو يتوىل تعلـيم , يستغني تعليم القرآن يف مجيع األحوال عن معلم املعلمني; إذ ال
عن رسـمها يف , امينقراءة الكلامت التي خيتلف رسمها يف املصحف العث, الناشئني

, وال سـيام إذا لـوحظ أن تلـك الكلـامت عـددها قليـل, قواعد اإلمالء الدارجـة
فمتى , ونحومها) السموات(و ) ةالصلوٰ (ككلمة , وتكرار ورودها يف القرآن كثري

سـهل عليـه قراءهتـا كلـام تكـررت يف , تعلم النـايشء الكلمـة  بالرسـم العـثامين
يف قواعـد ) ذلـك(و ) هـذا( يف رسـم كلمـة اً كام جيري مثل ذلك متامـ, املصحف

 .اإلمالء الدارجة أيضاً 
وعىل آلـه وصـحبه   وصىل اهللا عىل سيدنا حممد النبي األمي,واهللا ويل التوفيق

 . كثرياً امً يوسلم تسل
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אאא 
אאאאא 

אא 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد.  كثرياً امً يوآله وصحبه وسلم تسل
 الـوارد إىل األمانـة قد نظر يف الكتاب, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

من معايل وزير األوقاف والـشؤون اإلسـالمية يف , العامة لرابطة العامل اإلسالمي
والبحـث املقـدم مـن معاليـه إىل جملـس الـوزراء , األردن األستاذ كامل الرشيف

واملتضمن أن هناك نظريـة , »األرقام العربية من الناحية التارخيية«األردين بعنوان 
−٣−٢−١(مفادها أن األرقام العربية يف رسمها الراهن , ثقفنيتشيع بني بعض امل

هــي ). ..etc,1,2,3,4(وأن األرقــام األوروبيــة , هــي أرقــام هنديــة) الــخ −٤
هـي الـدعوة , ويقودهم هذا االستنتاج إىل خطوة أخر, األرقام العربية األصلية

بـأن ,  هذا املطلبداعمني, إىل اعتامد األرقام يف رسمها األورويب يف البالد العربية
أصبحت وسـيلة للتعامـل احلـسايب مـع الـدول واملؤسـسات , األرقام األوروبية

التي باتت متلك نفوذاً واسعاً يف املجاالت االقتـصادية واالجتامعيـة  يف , األجنبية
التــي ال , )الكمبيــوتر(وأن ظهــور أنــواع اآلالت احلــسابية و , البلــدان العربيــة

جيعل اعتامد رسم األرقام األوروبية يف البالد العربية أمراً تستخدم إال هذه األرقام 
 .إن مل يكن شيئاً حمتوماً اليمكن تفاديه, مرغوباً فيه

من بيـان للجـذور التارخييـة لرسـم ,  فيام تضمنه البحث املذكورونظر أيضاً 
 .األرقام العربية واألوروبية

علـامء يف اململكـة ىل قـرار جملـس هيئـة كبـار الـع, اً ـلس أيضـع املجـلـواط
املنعقدة يف مدينـة الريـاض مـابني , يف دورته احلادية والعرشين, السعودية العربية
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  يف هـذا املوضـوع واملتـضمن أنـه الـه١٤٠٣عام   من شهر ربيع اآلخر٢٨−١٧

 إىل رسـم األرقـام املـستعملة  يف جيوز تغيري رسم األرقام العربية املستعملة حاليـاً 
 :اب التاليةالعامل الغريب لألسب

من أن األرقـام املـستعملة يف الغـرب , ذكره دعاة التغيري  أنه مل يثبت ما:أوالً 
كـام أن مـيض . والواقع يـشهد لـه, بل إن املعروف غري ذلك, هي األرقام العربية

, عىل استعامل األرقـام احلاليـة يف خمتلـف األحـوال واملجـاالت, القرون الطويلة
, ردت يف اللغة العربية كلامت مل تكن يف أصوهلا عربيـةوقد و,  عربيةجيعلها أرقاماً 

حتى إنه وجد يشء منها يف كلامت القـرآن , وباستعامهلا أصحبت من اللغة العربية
 ).وهي التي توصف بأهنا كلامت معربة(الكريم 

فهـي خطـوة مـن خطـوات ,  أن الفكرة هلـا نتـائج سـيئة وآثـار ضـارة:ثانياً 
ورد يف الفقرة الرابعة من  يدل عىل ذلك ما, رجيياً ع اإلسالمي تدمالتغريب للمجت

 اإلعالم يف الكويت تفيد ةراصدرت وثيقة من وز(التقرير املرفق باملعاملة ونصها 
ألسباب أساسـها وجـوب الرتكيـز , برضورة تعميم األرقام املستخدمة يف أوروبا

 ).امليوحتى السياحية عىل الصعيد الع, عىل دواعي الوحدة الثقافية والعلمية
واستعامل , ستكون ممهدة لتغيري احلروف العربية, )أي هذه الفكرة( أهنا :ثالثاً 

 .ولو عىل املد البعيد, بدل العربية, احلروف الالتينية
 .مظهر من مظاهر التقليد للغرب واستحسان طرائقه) أيضاً (أهنا : رابعاً 

ؤلفـة كلهـا  والكتـب امل, واملعـاجم,   أن مجيع املصاحف والتفاسـري:خامساً 
وهي ثروة عظيمـة , أو يف اإلشارة إىل املراجع, تستعمل األرقام احلالية يف ترقيمها

جيعـل األجيـال  مـا)  عنهـاعوضـاً (ويف استعامل األرقام اإلفرنجية احلالية , هائلة
 .تستفيد من ذلك الرتاث بسهولة ويرس ال, القادمة

التـي درجـت عـىل ,  ليس من الرضوري متابعة بعض البالد العربية:سادساً 
هو أعظم  فإن كثرياً من تلك البالد قد عطلت ما, استعامل رسم األرقام األوروبية
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والـسعادة يف , مصدر العـز والـسيادة, وهو حتكيم رشيعة اهللا كلها, من هذا وأهم
 .فليس عملها حجة, الدنيا واآلخرة
  :يلي تقدم يقرر جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ما ويف ضوء ما

 التأكيد عىل مضمون القرار الصادر عـن جملـس هيئـة كبـار العلـامء يف :والً أً 
واملتـضمن عـدم جـواز , اململكة العربية السعودية يف هذا املوضوع واملذكور آنفا

برسم األرقام األوروبية املـستعملة يف , تغيري رسم األرقام العربية املستعملة حالياً 
 .ر املذكورالعامل الغريب لألسباب املبينة يف القرا

 عدم جواز قبول الـرأي القائـل بتعمـيم رسـم األرقـام املـستخدمة يف :ثانياً 
ينبغي أن تدع ما  وذلك  أن األمة ال, أوروبا باحلجة التي استند إليها من قال ذلك

 . لغريهاملصلحة ظاهرة وتتخىل عنه تبعاً ,  طويلةاصطلحت عليه قروناً 
واحليلولـة , إىل خطورة هـذا األمـر,  تنبيه والة األمور يف البالد العربية:ثالثاً 

ــريب  ــرتاث الع ــىل ال ــب ع ــرية العواق ــرة اخلط ــذه الفك ــوع يف رشك ه دون الوق
 .واإلسالمي
ه ـوصىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد النبـي األمـي وعـىل آلـ, وفيقـي التـواهللا ول

 .وصحبه وسلم
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אאאא 
אאא 

 .نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :وبعد

األخ قد اطلع عىل ترمجـة خطـاب , الميـي اإلسـع الفقهـإن جملس املجمـف
وهـو املبلـغ الـذي , )الدوطـة(قيامه يف حماربة : الذي جاء فيه, القادر اهلندي عبد

وأن يكتفـي املـسلمون , مقابل الـزواج, تدفعه العروس يف جمتمع اهلند اإلسالمي
, دون أن يـدفعوه إىل الزوجـة فعـالً , بتدوين املهر يف سـجل الـزواج, اهلنود فقط

ثـم , اإلسـالمية) التاميـل(كثري من صـحف ولقد كتبت الكثري يف هذا الصدد يف 
كام أن , ومن ثم فإن هذا الزواج حرام«: القادر يف خطابه فيقول يستطرد األخ عبد

 ). للكتاب والسنةطبقاً , املواليد الناشئني عن هذا الزواج غري رشعيني
 لشيخ أيب احلـسن النـدوي املوجـه إىلكام اطلع املجلس عىل خطاب فضيلة ا

إن قـضية : ( والذي جاء فيـههـ١٦/٣/١٤٠٤لعام للرابطة بتاريخ معايل األمني ا
, وهـي قـضية اهلنـدوس بالدرجـة األوىل,  قضية متفشية يف سكان اهلنـديالدور

وحيارب قـادة املـسلمني , دخلت عىل املسلمني بسبب احتكاك بناهتم ببنات اهلنود
وأر أن .. اً وبدأت احلكومة اهلندية كذلك تستبعد هذه العادة أخـري, هذه العادة

ينهى املسلمني عـن , يكفي ملجلسنا الفقهي إصدار فتو وبيان حول هذه القضية
وأرجو أن قادة , ترسبت إليهم من غريهم, يمثل الدور, اتباع عادة جاهلية ظاملة

 يف إزالـة  كبـرياً لكـان نجاحـاً , املسلمني يف اهلند مجيعاً إذا بذلوا جهودهم يف ذلك
 . كالمهـاه .)لتوفيقهذه العادة واهللا ويل ا
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  :يلي ذكره قرر ما وبعد أن اطلع اجمللس على ما
 القادر عىل ما وشكر األخ عبد,  شكر فضيلة الشيخ أيب احلسن الندوي:أوالً 

وقيامهام بمحاربة هذه البدعـة , وعىل غريهتام الدينية, أبدياه نحو عرض املوضوع
 حماربة هذه العادة وغريها واملجلس يرجو منهام مواصلة العمل يف, والعادة السيئة

وأن يثيبهام عىل , من العادات السيئة ويسأل اهللا هلام وللمسلمني التوفيق والتسديد
 .جدمها واجتهادمها

وإن كان خمالفاً  −بأن هذا الزواج , القادر وغريه  ينبه املجلس األخ عبد:ثانياً 
 عنـد مجهـور معترب رشعاً ,  إال أنه زواج صحيح−للزواج الرشعي من هذا الوجه

. ومل خيالف يف صحته إال بعض العلامء يف حالة اشرتاط عدم املهر, علامء املسلمني
منـسوبون آلبـائهم , فهـم أوالد رشعيـون, أما األوالد الناشئون عن هذا الزواج

يـرون  حتى عند الـذين ال, وهذا بإمجاع العلامء, نسبة رشعية صحيحة, وأمهاهتم
فقد رصحوا يف كتبهم بإحلـاق األوالد ,  عدم املهراملرشوط فيه, صحة هذا النكاح

 .بآبائهم وأمهاهتم هبذا الزواج املذكور
خمالفـة , وبدعـة قبيحـة, أن هـذه العـادة سـيئة منكـرة: رر املجلسـ يق:ثالثاً 

وخمالفـة لعمـل املـسلمني يف , وإمجـاع العلـامء, ملسو هيلع هللا ىلص لكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله
 .مجيع أزماهنم

ـةً : ل تعاىل فقد قا:أما الكتاب لَ ِنَّ نِحْ اهتِ قَ ـدُ اءَ صَ سَ آتُوا النـِّ ) ٤: النـساء( ﴾﴿وَ
ــاىل ــال تع ﴾: وق نَّ هُ ــورَ نَّ أُجُ ــوهُ يْتُمُ ا آتَ نَّ إِذَ ــوهُ نْكِحُ مْ أَنْ تَ ــيْكُ لَ ــاحَ عَ نَ ال جُ  ﴿وَ

يـضَ : وقال تعاىل) ١٠: املمتحنة( رِ نَّ فَ هُ ـورَ نَّ أُجُ آتُوهُ نَّ فَ نْهُ تُمْ بِهِ مِ تَعْ تَمْ امَ اسْ ﴾﴿فَ  ةً
 .وغري ذلك من اآليات) ٢٤: النساء(

فقد جـاء . وفعله وتقريره  ملسو هيلع هللا ىلص فقد جاءت مرشوعية املهر يف قوله:وأما السنة
لـو أن «:  قـالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبـي− −يف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود عن جابر 

. فهـذا مـن أقوالـه. »كانت له حـالالً ,  أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً رجالً 
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:  فقد جاء يف صحيح مسلم وغريه من كتب السنن عـن عائـشة قالـت,لهوأما فع

 .فهذا فعله» كان صداقه ألزواجه اثنتي عرشة أوقية ونصف أوقية«
رأ عـىل   ملسو هيلع هللا ىلص أن النبـي, د جاء يف الصحيحني وغريمهـاـ فق:رهـريـا تقـوأم

تزوجـت امـرأة عـىل وزن : قـال» ,هذا ما«فقال . الرمحن بن عوف أثر صفرة عبد
, فهذا من تقريره وهو إمجاع املسلمني وعملهم. »بارك اهللا لك« من ذهب قال نواة

 . وهللا احلمد, يف كل زمان ومكان
  :وبناء عليه فإن اجمللس يقرر

أو ,  سـواء كـان الـصداق معجـالً أنه جيب أن  يدفع الزوج لزوجتـه صـداقاً 
راد دفعـه ي,  حقيقياً عىل أن يكون تأجيالً . أو بعضه معجل وبعضه مؤجل, مؤجالً 

 .وأنه حيرم أن جير الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته, عند تيرسه
وتيـسري أمـر , هـو ختفيـف الـصداق وتـسهيله:  بأن الـسنةويويص املجلس

, وحيذر مـن اإلرساف والتبـذير, وذلك برتك التكاليف والنفقات الزائدة, النكاح
 . ملا يف ذلك من الفوائد الكبرية

حماربـة , س العلامء واألعيان واملسؤولني يف اهلند وغريهم  يناشد املجل:رابعاً 
وإزالتهـا مـن , وأن جيـدوا وجيتهـدوا يف إبطاهلـا, )الدوطـة(هذه العـادة الـسيئة 

, وخمالفة للعقـول الـسليمة, فإهنا خمالفة للرشائع الساموية, وعن ديارهم, بالدهم
 .والنظر املستقيم

هـي ,  خمالفتها للـرشع اإلسـالميعالوة عىل,  أن هذه العادة السيئة:خامساً 
يتزوجـون عندئـذ إال الفتـاة التـي يقـدم  فالشباب ال.  حيوياً مرضة بالنساء رضراً 

وتقعد , فتحظى بنات األغنياء بالزواج, أهلها هلم مبلغا من املال يرغبهم ويغرهيم
كام أن الـزواج . يف ذلك من حماذير ومفاسد  ماىخيف وال, بنات الفقراء دون زواج

ال عـىل أسـاس اختيـار الفتـاة ,  عىل األغراض واملطامع املاليـةذ يصبح مبنياً عندئ
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واملشاهد اليوم يف العامل الغـريب أن الفتـاة غـري الغنيـة  . األفضل والشاب األفضل
حتى جتمع املبلغ الذي يمكن , يف العمل واالكتساب, حتتاج أن تقيض ربيع شباهبا

حـني أوجـب , الم قد كرم املرأة تكـريامً فاإلس. به ترغيب الرجال يف الزواج منها
عىل الرجل الراغب يف زواجها أن يقدم هو إليهـا مهـراً تُـصلح بـه شـأهنا وهتيـئ 

فيسهل عىل , ألهنن يكفيهن املهر القليل, وبذلك فتح باباً لزواج الفقريات, نفسها
 .الرجال غري األغنياء الزواج هبن

 .واهللا ويل التوفيق
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אאא 
אאא 

 :وبعد. والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد, احلمد هللا وحده
التي قدمها عـضو , قد نظر يف الدراسة ,فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

حول التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب األمر ,  أمحد الزرقاءىمصطفاملجلس 
 واستعرض  املجلس ما. وكان من أبرز قضايا الساعة يف العامل, الذي شغل الناس

ـل إليهـا العلـم والتقنيـة  يف العـرص , حتقق يف هذا املجال من انجازات طبية توصَّ
والتغلب عىل أسباب العقم املختلفة , إلنجاب األطفال من بني اإلنسان, رضاحلا

 .املانعة من االستيالد
أن التلقـيح , وقد تبـني للمجلـس مـن تلـك الدراسـة الوافيـة املـشار إليهـا

 املبـارش بغري الطريق الطبيعي وهو االتصال اجلنـيس(االصطناعي بغية االستيالد 
 :ريقني أساسينييتم بأحد ط) بني الرجل واملرأة

وذلك بحقن نطفة الرجل يف املوقع املناسـب مـن ,  طريق التلقيح الداخيل−
 .باطن املرأة

وبويـضة املـرأة يف أنبـوب ,  وطريق التلقيح اخلـارجي بـني نطفـة الرجـل−
 .يف رحم املرأة) اللقيحة(ثم زرع البويضة امللقحة , يف املختربات الطبية, اختبار

 .انكشاف املرأة عىل من يقوم بتنفيذ العمليةوالبد يف الطريقني  من 
وممـا , وقد تبني ملجلس املجمع من تلك الدراسـة املقدمـة إليـه يف املوضـوع

ألســاليب والوســائل التــي جيــري هبــا التلقــيح أن ا, أظهرتــه املــذاكرة واملناقــشة
ألجل االسـتيالد هـي سـبعة أسـاليب , االصطناعي بطريقيه الداخيل واخلارجي

وللخارجي مخسة مـن , للتلقيح الداخيل فيها أسلوبان. ل املختلفةبحسب األحوا
 :وهي األساليب التالية, بقطع النظر عن حلها أو حرمتها رشعاً , الناحية الواقعية
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 يف التلقيح االصطناعي الداخيل

 :األسلوب األول
وحتقن يف املوقع املناسب داخـل , من رجل متزوج, أن تؤخذ النطفة الذكرية

التـي يفرزهـا ,  بالبويضةحتى تلتقي النطفة التقاء طبيعياً , أو رمحها, مهبل زوجته
كـام يف , ثم العلوق يف جدار الـرحم بـإذن اهللا, ويقع التلقيح بينهام, مبيض زوجته
لـسبب مـا عـن , وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا كان يف الزوج قـصور. حالة اجلامع

 .إيصال مائه يف املواقعة إىل املوضع املناسب
 :سلوب الثايناأل

, وحتقن يف املوقع املناسب مـن زوجـة رجـل آخـر, أن تؤخذ نطفة من رجل
ويلجأ إىل .  كام يف األسلوب األول, ثم العلوق يف الرحم, حتى يقع التلقيح داخلياً 

فيأخـذون النطفـة , ال بـذرة يف مائـه, حـني يكـون الـزوج عقـيامً , هذا األسلوب
 .الذكرية من غريه

 ارجييف طريق التلقيح اخل
 :األسلوب الثالث

فتوضـعا يف أنبـوب , وبويضة مـن مبـيض زوجتـه, أن تؤخذ نطفة من زوج
حتى تلقح نطفـة الـزوج بويـضة زوجتـه يف , برشوط فيزيائية معينة, اختبار طبي

تنقـل يف الوقـت , اللقيحـة باالنقـسام والتكـاثر ثم بعد أن تأخذ, وعاء االختبار
لتعلـق يف ,  الزوجة نفسها صاحبة البويضةمن أنبوب االختبار إىل رحم, املناسب
تلده الزوجة , ثم يف هناية مدة احلمل الطبيعية, وتنمو وتتخلق ككل جنني, جداره

الذي يـرسه , وهذا هو طفل األنبوب الذي حققه اإلنجاز العلمي.  أو طفلةطفالً 
رهـا تناقلـت أخبا,  وتـوائموولد به إىل اليوم عدد من األوالد ذكـوراً وإناثـاً , اهللا

 .ووسائل اإلعالم املختلفة, الصحف العاملية
بسبب انـسداد , عندما تكون الزوجة عقيامً , ويلجأ إىل هذا األسلوب الثالث
 ).قناة فالوب(القناة التي تصل بني مبيضها ورمحها 
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 :األسلوب الرابع

, بـني نطفـة مـأخوذة مـن زوج, أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب االختبار
ثـم تـزرع ) يـسموهنا متربعـة(ليست زوجتـه ,  مبيض امرأةوبويضة مأخوذة من

 .اللقيحة يف رحم زوجته
 أو عنـدما يكـون مبـيض الزوجـة مـستأصالً , ويلجأون إىل هذا األسـلوب

 .ولكن رمحها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه, معطالً 
 :األسلوب اخلامس

بـني نطفـة رجـل وبويـضة مـن , يف أنبوب اختبار, أن جيري تلقيح خارجي
ثـم تـزرع اللقيحـة يف رحـم امـرأة , )يسموهنام متربعـني(ليست زوجة له , امرأة

 .أخر متزوجة
 − التي زرعت اللقيحة فيها −حينام تكون املرأة املتزوجة , ويلجأون إىل ذلك

 عقـيم وزوجهـا أيـضاً , ليمـا ســن رمحهــلكـ, اـل مبيـضهـبب تعطــبس, عقيامً 
 .ويريدان ولداً 

 :األسلوب السادس
ثـم تـزرع , بني بـذريت زوجـني, يف وعاء االختبار, ي تلقيح خارجيأن جير

 .ة تتطوع بحملهاأللقيحة يف رحم امرا
لـسبب يف , ويلجأون إىل ذلك حني تكون الزوجـة غـري قـادرة عـىل احلمـل

فتتطـوع , أو تكون غري راغبة يف احلمـل ترفهـاً , ولكن مبيضها سليم منتج, رمحها
 .امرأة أخر باحلمل عنها

 :(*)ب السابعاألسلو
هـي زوجـة ثانيـة للـزوج , هو السادس نفـسه إذا كانـت املتطوعـة باحلمـل

 .فتتطوع هلا رضهتا حلمل اللقيحة عنها, صاحب النطفة
                                                            

مما جيب التنبيه عليه أن جملس املجمع الفقهي أصدر يف قراره الثاين من الدورة الثامنة سحب حالة اجلواز : تنبيه(*) 
 .١٦١−١٥٩ص, ٢/ق, ٨/د: انظر, هذه
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التــي يمنــع نظامهــا تعــدد , وهــذا األســلوب ال جيــري يف الــبالد األجنبيــة

 .بل يف البالد التي تبيح هذا التعدد, الزوجات
ملعاجلـة أسـباب , الذي حققه العلـم, طناعيهذه هي أساليب التلقيح االص

 .عدم احلمل
 تطبيقـه يف أوروبـا أنـه يـتم فعـالً  −فيام نرش وأذيـع , وقد نظر جملس املجمع

 ومنها مـا, منها جتاري: ألغراض خمتلفة,  من استخدام هذه اإلنجازات−وأمريكا
األمومـة يتم لتلبية الرغبـة يف  ومنها ما, )حتسني النوع البرشي(جيري حتت عنوان 

أو , حيملـن لـسبب فـيهن ال, أو نـساء متزوجـات, لد نـساء غـري متزوجـات
, أنيشء لتلك األغراض املختلفة من مـصارف النطـف اإلنـسانية وما, أزواجهن

جتعلهـا قابلـة للتلقـيح هبـا إىل مـدة , بصورة تقانية, التي حتفظ فيها نطف الرجال
 إىل آخر ما, أو لقاء عوض, عاً أو غري معينني ترب, طويلة  وتؤخذ من رجال معينني

 .يقال  إنه واقع اليوم يف بعض بالد العامل املتمدن
 : بمنظار الرشيعة اإلسالميةيالنظر الرشع
بعد النظر فـيام جتمـع لديـه مـن , وإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي, هذا

 وتطبيق قواعد الرشيعة اإلسالمية, مما كتب ونرش يف هذا الشأن, معلومات موثقة
قـد انتهـى إىل ,  تـستلزمهملعرفة حكم هذه األساليب املعروضة ومـا, ومقاصدها

 :القرار التفصييل التايل
 :أحكام عامة: أوالً 

 بينهـا وبينـه االتـصال عىل غـري مـن حيـل رشعـاً , إن انكشاف املرأة املسلمة)  أ (
 إال لغرض مرشوع يعتربه الرشع مبيحاً , جيوز بحال من األحوال ال, اجلنيس

 .ذا االنكشافهل
أو مـن حالـة غـري طبيعيـة يف , ن احتياج املرأة إىل العالج من مرض يؤذهياإ) ب(

, يبيح هلا االنكشاف,  مرشوعاً يعترب ذلك غرضاً , تسبب هلا إزعاجاً , جسمها
 .وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف بقدر الرضورة, عىل غري زوجها هلذا العالج
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  من حيل بينها وبينه االتصال اجلنيس مباحـاً كلام كان انكشاف املرأة عىل غري)  ج (

 وإال − إن أمكن ذلك −جيب أن يكون املعالج امرأة مسلمة , لغرض مرشوع
 .وإال فغري مسلم هبذا الرتتيب, وإال فطبيب مسلم ثقة, فامرأة غري مسلمة

إال بحـضور زوجهـا أو , وة بني املعالج واملرأة التي يعاجلهـاـوز اخللـوال جت
 .امرأة أخر
 :حكم التلقيح االصطناعي: ثانياً 
تعتـرب , وحاجة زوجها إىل الولد, حتمل التي ال,  إن حاجة املرأة املتزوجة−١
 .يمن طرق التلقيح االصطناع, يبيح معاجلتها بالطريقة املباحة,  مرشوعاً غرضاً 
, من رجل متـزوج, الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية( إن األسلوب األول −٢

هـو أسـلوب جـائز ) يف طريقة التلقـيح الـداخيل, م زوجته نفسهاثم حتقن يف رح
أن تثبـت حاجـة املـرأة إىل هـذه  وذلك بعد, بالرشوط العامة اآلنفة الذكر, رشعاً 

 .العملية ألجل احلمل
الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكريـة واألنثويـة مـن (ن األسلوب الثالث  إ−٣

ثم ,  يف أنبوب اختبارام خارجياً ويتم تلقيحه, رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر
 هو أسلوب مقبول مبـدئياً ) تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة

, فيام يـستلزمه,  من موجبات الشكلكنه غري سليم متاماً , بالنظر الرشعي, يف ذاته
, يلجأ إليه إال يف حاالت الرضورة القصو فينبغي أن ال, وحييط به من مالبسات

 .ن تتوفر الرشائط العامة اآلنفة الذكروبعد أ
الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجني وبعد ( إن األسلوب السابع −٤

, تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة األخر للزوج نفسه, تلقيحهام يف وعاء االختبار
يظهـر ) حيث تتطوع بمحض اختيارها هبذا احلمل عـن رضهتـا املنزوعـة الـرحم

 .وبالرشوط العامة املذكورة, نه جائز عند احلاجةأ, ملجلس املجمع
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أن نـسب املولـود يثبـت مـن :  ويف حاالت اجلواز الثالث يقرر املجمـع−٥
, ثبـوت النـسب, واحلقـوق األخـر, ويتبع املـرياث, الزوجني مصدر البذرتني

, يثبت اإلرث وغريه مـن األحكـام, فحني يثبت نسب املولود من الرجل أو املرأة
 .ومن التحق نسبه بهبني الولد 

) يف األسـلوب الـسابع املـذكور(أما الزوجة املتطوعة باحلمـل عـن رضهتـا 
ألنه اكتـسب مـن جـسمها وعـضويتها , فتكون يف حكم األم الرضاعية للمولود
حيـرم  يف نصاب الرضاع الذي حيرم بـه مـا, أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته

 .من النسب
 مـن أسـاليب التلقـيح االصـطناعي يف  أما األساليب األربعـة األخـر−٦

 فجميعهــا حمرمــة يف الــرشع − ممــا ســبق بيانــه−الطــريقني الــداخيل واخلــارجي 
ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيهـا ليـستا , جمال إلباحة يشء منها ال, اإلسالمي
 .أو ألن املتطوعة باحلمل هي أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني, من زوجني
 ملا يف التلقيح االصـطناعي بوجـه عـام مـن مالبـسات حتـى يف ونظراً , هذا

, أو اللقائح يف أوعية االختبار, ومن احتامل اختالط النطف, الصور اجلائزة رشعاً 
ينـصح احلريـصني عـىل :فإن جملس املجمع, وشاعت, والسيام إذا كثرت ممارسته

ــنهم أن ال ــصو دي ــرضورة الق ــة ال ــى و, يلجــأوا إىل ممارســته إال يف حال بمنته
 .من اختالط النطف أو اللقائح, االحتياط واحلذر

من , ظهر ملجلس املجمع يف هذه القضية ذات احلساسية الدينية القوية هذا ما
 .قضايا الساعة ويرجو من اهللا أن يكون صواباً 

 .ىل سواء السبيل وويل التوفيقإواهللا سبحانه أعلم وهو اهلادي 
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אאא 
אא 

 .سيدنا ونبينا حممد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد

يف دورته الثامنة املنعقدة بمبنى رابطـة , فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
 ربيـع اآلخـر ٢٨فـرتة مـن يـوم الـسبت يف مكـة املكرمـة يف ال, العامل اإلسالمي

ــاير ٢٨−١٩ املوافــق ـهــ١٤٠٥  مجــاد األوىل٧ثنــني إل إىل يــوم اـهــ١٤٠٥  ين
, وزرعها يف إنسان آخـر, م قد نظر يف موضوع أخذ بعض أعضاء اإلنسان١٩٨٥

ممـا توصـل إليـه الطـب , لتعويضه عن مثيله املعطل فيـه, مضطر إىل ذلك العضو
وذلك بناء عىل . ت عظيمة األمهية بالوسائل احلديثةوأنجزت فيه إنجازا, احلديث

يف الواليات , من مكتب رابطة العامل اإلسالمي, الطلب املقدم إىل املجمع الفقهي
 .املتحدة األمريكية

اهللا بـن  التي قدمها فضيلة األستاذ الشيخ عبـد, واستعرض املجمع الدراسة
 مــن اخــتالف الفقهــاء جــاء فيهــا ومــا, الــرمحن البــسام  يف هــذا املوضــوع عبــد

واستدالل كل فريق منهم عـىل رأيـه , يف جواز نقل األعضاء وزرعها, املعارصين
 .باألدلة الرشعية التي رآها

رأ املجلــس أن , وبعــد املناقــشة املستفيــضة بــني أعــضاء جملــس املجمــع
ولـذلك انتهـى اجمللـس إىل  ,استدالالت القائلني  بـاجلواز هـي الراجحـة

  :القرار التايل
, وزرعـه يف جـسم إنـسان آخـر, إن أخذ عضو من جسم إنـسان حـي: والً أ

هـو , أو الستعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساسـية, مضطر إليه إلنقاذ حياته
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كـام أن فيـه , بالنـسبة للمـأخوذ منـه, يتناىف مع الكرامة اإلنـسانية ال ,عمل جائز
إذا توافرت , ومحيدوهو عمل مرشوع , للمزروع فيه, وإعانة خرية, مصلحة كبرية

 :الرشائط التاليةفيه 
ألن , يرض أخذ العضو من املتـربع بـه رضراً خيـل بحياتـه العاديـة  أن ال−١

وألن التـربع ). أن الرضر اليزال بـرضر مثلـه وال بأشـد منـه(, القاعدة الرشعية
 .وهو أمر غري جائز رشعاً , يكون من قبيل اإللقاء بالنفس إىل التهلكة, حينئذ
 .كون إعطاء العضو طوعاً من املتربع دون إكراه أن ي−٢
 أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املريض −٣
 .املضطر
 . أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع حمققاً يف العادة أو غالباً −٤

 :  تعترب جائزة رشعاً بطريق األولوية احلاالت التالية:ثانياً 
بـرشط أن . ذ العضو من إنسان ميت إلنقاذ إنسان آخـر مـضطر إليـه أخ−١

 .وقد أذن بذلك حالة حياته, يكون املأخوذ منه مكلفاً 
أو غـريه عنـد , خذ العضو مـن حيـوان مـأكول ومـذكى مطلقـاً ؤ وأن ي−٢

 .لزرعه يف إنسان مضطر إليه, الرضورة
كأخذ , نفسهلزرعه أو الرتقيع به يف جسمه ,  أخذ جزء من جسم اإلنسان−٣

لرتقيع ناحية أخر من جـسمه هبـا عنـد احلاجـة إىل . أو عظمه, قطعة من جلده
 .ذلك

لعالج ,  من معادن أو مواد أخر يف جسم اإلنسان,  وضع قطعة صناعية−٤
فكل هذه احلاالت األربـع . وغريمها, وصامم القلب, كاملفاصل, حالة مرضية فيه

 .قةير املجلس جوازها رشعاً بالرشوط الساب
 :وقد شارك يف هذه اجللسة فريق من األطباء ملناقشة هذا املوضوع وهم
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 . الدكتور السيد حممد عيل البار−١
 .اهللا باسالمة  الدكتور عبد−٢
 . الدكتور خالد أمني حممد حسن−٣
 .املعبود عامرة السيد  الدكتور عبد−٤
 .اهللا مجعة  الدكتور عبد−٥
 . الدكتور غازي احلاجم−٦
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אאא 
אאא 

 :وبعد.  الصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد, احلمد هللا وحده
طـة يف دورته الثامنة املنعقدة بمقـر راب, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

 ربيـع اآلخـر ٢٨العامل اإلسـالمي يف مكـة املكرمـة يف الفـرتة مـن يـوم الـسبت 
 ينــاير ٢٨ −١٩ املوافــق ـهــ١٤٠٥  مجــاد األوىل٧ثنــني إل إىل يــوم اـهــ١٤٠٥
أجـازه  حـول مـا, التي أبـداها بعـض أعـضائه, قد نظر يف املالحظات, م١٩٨٥

املتعلـق بـالتلقيح , امسمن البند الثاين مـن القـرار اخلـ, املجمع يف الفقرة الرابعة
املنعقـدة يف الفـرتة مـابني , وطفل األنابيب الصادر يف الدورة الـسابعة, الصناعي

 :ونصها. ـه١٤٠٤ ربيع اآلخر ١٦−١١
وبعـد , الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجـني, إن األسلوب السابع«

, لزوج نفسهتزرع اللقيحة يف رحم الزوجة األخر ل, تلقيحهام يف وعاء االختبار
 .»عن رضهتا املنزوعة الرحم, حيث تتطوع بمحض اختيارها هبذا احلمل

. يظهر ملجلس املجمع أنه جـائز عنـد احلاجـة وبالـرشوط العامـة املـذكورة
 :وملخص املالحظات عليها

 قـد ت فيهـا لقيحـة بويـضة الزوجـة األوىلالتي زرع, ن الزوجة األخرإ«
يف فـرتة , من معارشة الـزوج هلـا, محل اللقيحةعىل , حتمل ثانية قبل انسداد رمحها

وال يعلم ولد اللقيحة من ولـد معـارشة , ثم تلد توأمني, متقاربة مع زرع اللقيحة
تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معـارشة  كام ال, الزوج
 احلمل وال تسقط إال مع والدة, كام قد متوت علقة أو مضغة أحد احلملني, الزوج
, أم محـل معـارشة ولـد الـزوج, يعلم أيـضاً أهـو ولـد اللقيحـة الذي ال, اآلخر

, ويوجب ذلك مـن اخـتالط األنـساب جلهـة األم احلقيقيـة لكـل مـن احلملـني
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وإن ذلك كله يوجب توقف املجمع عن , يرتتب عىل ذلك من أحكام والتباس ما

 .»احلكم يف احلالة املذكورة
التي أدىل هبا أطباء احلمل والوالدة احلـارضين , راءكام استمع املجلس إىل اآل

واملؤيدة الحـتامل وقـوع احلمـل الثـاين مـن معـارشة الزوج,حلاملـة  , يف املجلس
 .واختالط األنساب عىل النحو املذكور يف املالحظات املشار إليها, اللقيحة

 .وتبادل اآلراء فيه, وبعد مناقشة املوضوع
  :رر اجمللســق

املشار إليها من قرار , از الثالثة املذكورة يف األسلوب السابعسحب حالة اجلو
 بحيث يصبح قرار ـه١٤٠٤الصادر يف هذا الشأن يف الدورة السابعة عام , املجمع

املجلس املشار إليه يف موضوع التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب عـىل النحـو 
 :التايل

  صـىل اهللا عليـهبينـا حممـدوالصالة والسالم عىل سـيدنا ون, احلمد هللا وحده
 :وعىل آله وصحبه وسلم وبعد

راسة التي قـدمها عـضو قد نظر يف الد, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
, وأطفـال األنابيـب,  أمحد الزرقاء حـول التلقـيح االصـطناعيىاملجلس مصطف

واسـتعرض , وكان مـن أبـرز قـضايا الـساعة يف العـامل, األمر الذي شغل الناس
توصل إليها العلم والتقنيـة يف , حتقق يف هذا املجال من إنجازات طبية مااملجلس 

والتغلب عىل أسـباب العقـم , إلنجاب األطفال من بني اإلنسان, العرص احلارض
 .املختلفة املانعة من االستيالد

املــشار إليهــا أن التلقــيح  وقــد تبــني للمجلــس مــن تلــك الدراســة الوافيــة
بغري الطريق الطبيعي وهو االتصال اجلنـيس املبـارش (االصطناعي بغية االستيالد 

 :يتم بأحد طريقتني أساسيتني) بني الرجل واملرأة
يف املوضع املناسب من , وذلك بحقن نطفة الرجل,  طريق التلقيح الداخيل−

 .باطن املرأة
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يف أنبـوب , بـني نطفـة الرجـل وبويـضة املـرأة,  وطريق التلقيح اخلارجي−

 .يف رحم املرأة) اللقيحة(ثم زرع البويضة امللقحة , ت الطبيةاختبار يف املختربا
 .والبد يف الطريقتني من انكشاف املرأة عىل من يقوم بتنفيذ العملية

, من تلك الدراسة املقدمة إليه يف املوضوع, وقد تبني ملجلس املجمع الفقهي
هبـا التلقـيح والوسائل التي جيـري , أن األساليب, ومما أظهرته املذاكرة واملناقشة

, هي سبعة أسـاليب, ألجل االستيالد, بطريقيه الداخيل واخلارجي, االصطناعي
وللخارجي مخسة مـن , للتلقيح الداخىل فيها أسلوبان, بحسب األحوال املختلفة

 :وهي األساليب التالية, بقطع النظر عن حلها أو حرمتها رشعاً , الناحية الواقعية
 :يف التلقيح االصطناعي الداخيل

 :األسلوب األول
وحتقن يف املوضع املناسب داخل , أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج

حتى تلتقي التقاء طبيعياً بالبويضة التـي يفرزهـا مبـيض , أو رمحها, مهبل زوجته
 كام يف حالة −بإذن اهللا −يف جدار الرحم , ثم العلوق, ويقع التلقيح بينهام, زوجته
عن إيـصال , لسبب ما, جأ إليه إذا كان يف الزوج قصوروهذا األسلوب يل, اجلامع

 .مائه يف املواقعة إىل املوضع املناسب
 :األسلوب الثاين

وحتقن يف املوضع املناسب من زوجـة رجـل آخـر , أن تؤخذ نطفة من رجل
ويلجأ إىل ,  كام يف األسلوب األول, ثم العلوق يف الرحم, حتى يقع التلقيح داخليا
فيأخذون النطفـة الذكريـة , كون الزوج عقيامً البذرة يف مائههذا األسلوب حني ي

 .من غريه
 يف طريق التلقيح اخلارجي

 :األسلوب الثالث
فتوضـعا يف أنبـوب , وبويضة مـن مبـيض زوجتـه, أن تؤخذ نطفة من زوج

يف , حتى تلقح نطفة الـزوج بويـضة زوجتـه, برشوط فيزيائية معينة, اختبار طبي
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تنقـل يف الوقـت , أن تأخذ اللقيحـة باالنقـسام والتكـاثرثم بعد , وعاء االختبار

 لتعلق −صاحبة البويضة −إىل رحم الزوجة نفسها , من أنبوب االختبار, املناسب
تلـده , ثـم يف هنايـة مـدة احلمـل الطبيعيـة. وتنمو وتتخلق ككل جنني, يف جداره

لمـي الـذي حققـه اإلنجـاز الع, وهذا هو طفل األنبـوب. الزوجة طفالً أو طفلة
تناقلـت , ذكوراً وإناثاً وتوائم, وولد به إىل اليوم عدد من األوالد, الذي يرسه اهللا

 .ووسائل اإلعالم املختلفة, أخبارها الصحف العاملية
بسبب انـسداد , عندما تكون الزوجة عقيامً , ويلجأ إىل هذا األسلوب الثالث
 ).قناة فالوب(القناة التي تصل بني مبيضها ورمحها 

 : الرابعاألسلوب
, بـني نطفـة مـأخوذة مـن زوج, أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب االختبار

ثـم تـزرع , )يسموهنا متربعـة(ليست زوجته , وبويضة  مأخوذة من مبيض امرأة
 .اللقيحة يف رحم زوجته

عنـدما يكـون مبـيض الزوجـة مـستأصالً أو , ويلجأون إىل هذا األسـلوب
 . اللقيحة فيهقابل لعلوق, ولكن رمحها سليم, معطالً 

 :األسلوب اخلامس
, بني نطفة رجل وبويضة من امرأة, أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب اختبار

ثـم تـزرع اللقيحـة يف رحـم امـرأة أخـر , )يسموهنام متربعني(ليست زوجة له 
 .متزوجة

, التي زرعـت اللقيحـة فيهـا, حينام تكون املرأة املتزوجة, ويلجأون إىل ذلك
 .وزوجها عقيم ويريدان ولداً , لكن رمحها سليم, ل مبيضهاعقيامً بسبب تعط

 :األسلوب السادس
ثـم تـزرع , يف وعاء االختبـار بـني بـذريت زوجـني, أن جيري تلقيح خارجي

 .اللقيحة يف رحم امرأة تتطوع بحملها
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لـسبب يف . حني تكون الزوجة غـري قـادرة عـىل احلمـل, ويلجأون إىل ذلك

فتتطـوع , أو تكون غري راغبة يف احلمل; ترفهـا, جولكن مبيضها سليم منت, رمحها
 .امرأة أخر باحلمل عنها

 هذه هي أساليب التلقيح االصطناعي الذي حققه العلـم ملعاجلـة أسـباب −
 .عدم احلمل

فيام نرش وأذيع أنه يتم فعالً تطبيقه يف أوروبا , وقد نظر جملس املجمع الفقهي
 منها جتـاري ومنهـا مـا, اض خمتلفةألغر, وأمريكا من استخدام هذه اإلنجازات

, يتم  لتلبية الرغبة يف األمومة ومنها ما, )حتسني النوع البرش(جيري حتت عنوان 
أو يف , حيملـن بـسبب فـيهن ال, أو نـساء متزوجـات, لد نساء غري متزوجـات

من مـصارف النطـف اإلنـسانية ,  لتلك األغراض املختلفةيشءأن وما, أزواجهن
يح هبـا  إىل مـدة قـلجتعلها قابلـة للت, بصورة تقانية, طف الرجالالتي حتفظ فيها ن

 إىل آخر ما, تربعاً أو لقاء عوض, وتؤخذ من رجال معينني أو غري معينني, طويلة
 .يقال إنه واقع اليوم يف بعض بالد العامل

 :النظر الرشعي بمنظار الرشيعة اإلسالمية
ظـر فـيام جتمـع لديـه مـن بعد الن, هذا وإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

وتطبيق قواعد الرشيعة اإلسالمية , مما كتب ونرش يف هذا الشأن, معلومات موثقة
قـد انتهـى إىل , وماتـستلزمه, ملعرفة حكم هذه األساليب املعروضـة, ومقاصدها

 :القرار التفصييل التايل
 :أحكام عامة: أوالً 

 ال, ها وبينه االتـصال اجلنـيسعىل غري من حيل بين, إن انكشاف املرأة املسلمة)  أ (
يعتـربه الـرشع مبيحـاً هلـذا , إال لغـرض مـرشوع, جيوز بحال من األحوال

 .االنكشاف
أو مـن حالـة غـري طبيعيـة يف , إن احتياج املرأة إىل العالج من مرض يؤذهيا) ب(

يبيح هلا االنكشاف , يعترب ذلك غرضاً مرشوعاً −تسبب هلا إزعاجاً , جسمها
 .وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف بقدر الرضورة, ذا العالجعىل غري زوجها هل
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عىل غري من حيل بينها وبينه االتصال اجلنيس مباحـاً , كلام كان انكشاف املرأة) ج(

 وإال − إن أمكن ذلك−امرأة مسلمة , جيب أن يكون املعالج, لغرض مرشوع
 .تيبوإال فغري مسلم هبذا الرت, وإال فطبيب مسلم ثقة, فامرأة غري مسلمة

أو , إال بحـضور زوجهـا, جتوز اخللوة بني املعالج واملرأة التـي يعاجلهـا وال
امرأة أخر. 

 :حكم التلقيح االصطناعي: ثانياً 
تعتـرب , وحاجة زوجها إىل الولـد, حتمل  إن حاجة املرأة املتزوجة التي ال−١

 .عييبيح معاجلتها بالطريق املباحة من طرق التلقيح االصطنا, غرضاً مرشوعاً 
الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم ( إن األسلوب األول −٢

هو أسلوب جائز رشعـاً ) يف طريقة التلقيح الداخيل, حتقن يف رحم زوجته نفسها
 وذلـك بعـد أن تثبـت حاجـة املـرأة إىل هـذه − بالرشوط العامة اآلنفـة الـذكر−

 .ألجل احلمل, العملية
مـن ,  تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثويـةالذي(ن األسلوب الثالث  إ−٣

ثم ,  يف أنبوب اختبار, ويتم تلقيحهام خارجياً , رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر
هـو أسـلوب مقبـول ) صـاحبة البويـضة, تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفـسها

فـيام , من موجبـات الـشك, لكنه غري سليم متاماً , يبالنظر الرشع, يف ذاته, مبدئياً 
 أن ال يلجأ إليه إال يف حاالت الرضورة يفينبغ, وحييط به من مالبسات, ستلزمهي

وبعد أن تتوافر الرشائط العامة اآلنفة الذكر, القصو. 
يثبـت مـن , أن نـسب املولـود: يقرر املجمـع,  ويف حالتي جواز االثنتني−٤

, ويتبع املـرياث واحلقـوق األخـر ثبـوت النـسب, الزوجني مصدري البذرتني
, يثبت اإلرث وغريه مـن األحكـام, من الرجل واملرأة, حني يثبت نسب املولودف

 .بني الولد ومن التحق نسبه به
٥− يف الطـريقني , من أساليب التلقيح االصطناعي, وأما األساليب األخر

جمـال  ال, فجميعها حمرمة يف الرشع اإلسـالمي, مما سبق بيانه, الداخيل واخلارجي
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أو ألن , ليستا من زوجني, ن البذرتني الذكرية واألنثوية فيهاأل, إلباحة يشء منها

 .املتطوعة باحلمل هي أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني
حتى يف ,  من مالبسات− بوجه عام −ونظراً ملا يف التلقيح االصطناعي , هذا

أو اللقـائح يف أوعيـة , ومن احتامل اخـتالط النطـف, الصورتني اجلائزتني رشعاً 
ينصح : فإن جملس املجمع الفقهي, والسيام إذا كثرت ممارسته وشاعت, باراالخت

, إال يف حالة الرضورة القـصو,  إىل ممارسته أن ال يلجأوا, احلريصني عىل دينهم
 .أو اللقائح, وبمنتهى االحتياط واحلذر من اختالط النطف

دينيـة ذات احلساسية ال, يف هذه القضية, ظهر ملجلس املجمع الفقهي هذا ما
وهـو , واهللا سبحانه أعلم, ويرجو اهللا أن يكون صواباً , من قضايا الساعة, القوية

 .وويل التوفيق, اهلادي إىل سواء السبيل
واحلمـد هللا , عىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثـرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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, معـايل الـدكتور حممـد رشـيدي, فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي: وقد ختلف عن احلضور  يف هذه الدورة كالً من
, خملـوففـضيلة الـشيخ حـسنني حممـد , معايل اللواء ركن حممود شيت خطاب, فضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي
 . الندويفضيلة الشيخ أبو احلسن عيل احلسني
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אאא 
א 

. سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد

 ىنـبيف دورتـه الثامنـة املنعقـدة بم, ي اإلسـالميـع الفقهــفإن جملس املجم
 ـهـ١٤٠٥ ربيـع اآلخـر ٢٧ة املكرمة يف الفرتة مابني بمك, رابطة العامل اإلسالمي

 قـد نظـر يف موضـوع م١٩٨٥ يناير ٢٩−١٨ املوافق ـه١٤٠٥  مجاد األوىل٨و
بطريـق , بيشء من األحكـام الـرشعية, وهو بذل اجلهد يف طلب العلم, االجتهاد

 .االستنباط من أدلة الرشيعة
فـال , سـتجامع الـرشوطبا, يتطلب متام املعرفـة, فاهليكل األسايس لالجتهاد

ـرَ : كام قال تعاىل, حتصيالً هلذا الفرض الكفائي, جمال لالجتهاد إال هبا فَ ال نَ لَـوْ ﴿فَ
﴾ ينِ وا يفِ الدِّ هُ قَّ ةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ نْهُ ةٍ مِ قَ لِّ فِرْ نْ كُ أن , فقد أفادت اآليـة) ١٢٢:التوبة (مِ

,  من أخـذ احليطـة الكاملـةفال بد يف االجتهاد, يتطلب التفرغ له, التفقه يف الدين
 .للوصول إىل الفهم  الفقهي الصحيح

وذلـك  , وأنه مل ينقطـع, فرضية االجتهاد, وأوضح السيوطي إيضاحاً كامالً 
) وجهل أن االجتهاد يف كل عرص فرض, الرد عىل من أخلد إىل األرض(يف كتابه 

حـني بحثـوا  −والسيام أن علامء األصـول , وال يملك أحد إغالقه, فبابه مل يغلق
اتفقوا عىل أن بـاب االجتهـاد −أو عدم خلوه, مسألة جواز خلو الزمن عن جمتهد
وإنـام تقـارصت اهلمـم عـن حتـصيل درجـة , مفتوح أمام من تتوافر فيه رشوطـه

وأحوال , وأصول الفقه, والسنة املطهرة, وهي التضلع يف علوم القرآن, االجتهاد
مـع عدالـة , عنـد تعـارض األدلـة ,وقواعد الرتجـيح, ومقاصد الرشيعة, الزمن
 .والثقة بدينه, وتقواه, املجتهد



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                                  ]الدورة الثامنة[   ١٨٢
 :وينقسم االجتهاد أربعة أقسام

 .كاألئمة املقتد هبم. املجتهد املطلق: القسم األول
 .وله أربع أحوال ذكرها األصوليون, املجتهد يف املذهب: القسم الثاين
 .جمتهد الرتجيح: القسم الثالث
 بناء عـىل −وهو جائز, أو مسائل, أو يف مسألة,  فناملجتهد يف: القسم الرابع

 . وهو املختار−أن االجتهاد يتجزأ 
  :لذلك كله قرر اجمللس باإلمجاع

مل , ملـا يعـرض مـن قـضايا,  أن حاجة العرص إىل االجتهاد  حاجة أكيـدة−١
 فقد . جديدة يف املستقبلسيحدث من قضايا وكذلك ما. تعرض ملن تقدم عرصنا

, جيد نصاً من كتاب اهللا تعـاىل حني ال, عىل االجتهاد, عاذ بن جبل مملسو هيلع هللا ىلصي أقر النب
وحينئذ حتفـظ ) وال آلو, أجتهد رأيي(وذلك حني قال معاذ . ملسو هيلع هللا ىلصه وال سنة رسول

ونظـم , إذ حتل املشكالت يف املعامالت, لإلسالم جدته وصالحيته للعصور كلها
 .وسواها من املشكالت االجتامعية, االستثامرات احلديثة

, والنـدوات, واملـؤمترات, يصدر عن املجـامع ذا لو أقيم مركز جيمع ماوحب
وبـذلك , والدراسات العليـا اإلسـالمية, وتزود به كليات الرشيعة, لينتفع بذلك
 .ويف ذلك ضامن حلياة مستقيمة صاحلة, يشع اإلسالم

يمثَّـل فيـه علـامء , بصدوره عن جممع فقهـي,  أن يكون االجتهاد مجاعياً −٢
كان عليه األمر يف عـصور اخللفـاء  وأن االجتهاد اجلامعي هو ما, إلسالميالعامل ا

وعامة خيـار , من أن عمر بن اخلطاب, الراشدين كام أفاده الشاطبي يف املوافقات
وكانوا جيمعون أهل احلل , وهم خري قرن, قد كانت ترد عليهم املسائل, الصحابة

 .ويتباحثون ثم يفتون, والعقد من الصحابة
, وكان املرجع يف الفتاو إىل الفقهاء الـسبعة, التابعون عىل غرار ذلكوسار 

دخلـوا فيهـا , ذكر أهنم إذا جاءهتم املسألة, كام أفاده احلافظ ابن حجر يف التهذيب
 .وينظروا فيها, حتى يرفع إليهم, يقيض القايض وال, مجيعاً 
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ى اجتهاد بدون يتأت ألنه ال,  توافر رشوط االجتهاد املطلوبة يف املجتهدين−٣
يمكن فهم مقاصـد  إذ ال, وحتيد عن أمر اهللا تعاىل, تتعثر األفكار حتى ال, وسائله
 .يف الكتاب الكريم وسنة الرسول عليه الصالة والسالم إال هبا, الرشع
فـال , حتى يقع االجتهاد عـىل الوجـه الـصحيح,  االسرتشاد بام للسلف−٤

واالسـتعانة بـام , يف كـل شـأن, للـسلفسبق   إال بعد معرفة مايسلك إليه حديثاً 
وإال اختلطت السبل فإن كتب الفقه اإلسالمي املستنبط , قدمه األئمة املقتد هبم

 .إحلاقاً هلا بنظائرها, يعرض من املشكالت أكرب عون عىل ما, من الكتاب والسنة
وذلـك حيـث يكـون , )ال اجتهاد يف مورد الـنص( أن تراعى قاعدة أنه −٥

 .وإال اهندمت أسس الرشيعة, ثبوت والداللةالنص قطعي ال
واحلمد هللا ,  كثرياً امً يوعىل آله وصحبه وسلم تسل, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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, معـايل الـدكتور حممـد رشـيدي, فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي:  الدورة كالً منوقد ختلف عن احلضور  يف هذه
, فـضيلة الـشيخ حـسنني حممـد خملـوف, معايل اللواء ركن حممود شيت خطاب, فضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي
 . الندويفضيلة الشيخ أبو احلسن عيل احلسني
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אאאא 
אאFאE 

وعىل آلـه وصـحبه , والصالة والسالم عىل نبينا حممد, احلمد هللا رب العاملني
 :وبعد. أمجعني

يف دورته الثامنة املنعقدة بمكة املكرمة , فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
بناء عىل اخلطـاب . ـه١٤٠٥  مجاد األوىل٨ و ـه١٤٠٥ ربيع اآلخر ٢٧فيام بني 

من سـفارة , اهللا بن باز العزيز بن عبد ئيس املجلس الشيخ عبداملوجه إىل سامحة ر
 ة ومـشفوعم١٩٨٣ يونيو ٢٧ وتاريخ ٣٦/٣٨سياسية/٤رقم , اكستان بجدةبال

واملحـال مـن قبـل , )مجع وتقسيم الزكـاة والعـرش يف باكـستان: (استفتاء بعنوان
 ذي ١٦ وتـاريخ ٢٦٠١/٢بخطابـه رقـم , إىل جملـس املجمـع الفقهـي, سامحته

 .ـه١٤٠٣قعدة ال
هل أحد , عىل ترمجة االستفتاء الذي يطلب فيه اإلفادة, وبعد اطالع املجلس
يفِ ﴿وهو , املذكورة يف اآلية الكريمة, مصارف الزكاة الثامنية ـبِيلِ  وَ  يقـرص ﴾اهللاِ سَ

مـن , سبيل اهللا عام لكل وجه من وجوه الـربأم أن , معناه عىل الغزاة يف سبيل اهللا
, وتعلـيم العلـم, والقنـاطر, والـربط, من بناء املساجد,  العامةواملصالح, املرافق

 .الخ....وبث الدعاة
ظهـر أن للعلـامء يف , وتـداول الـرأي فيـه, ومناقشته, وبعد دراسة املوضوع

يفِ  ﴿−قرص معنى : أحدمها: املسألة قولني بِيلِ  وَ  يف اآليـة الكريمـة عـىل −﴾ اهللاِ سَ
وأصحاب هذا القول يريدون قـرص , ر العلامءوهذا رأي مجهو, الغزاة يف سبيل اهللا

يفِ ﴿نصيب  بِيلِ  وَ  .عىل املجاهدين الغزاة يف سبيل اهللا تعاىل,  من الزكاة﴾اهللاِ سَ
واملرافـق العامـة , عـام لكـل طـرق اخلـري, أن سبيل اهللا شامل: القول الثاين

 ,وفـتح الطـرق, والـربط, وبناء املدارس, من بناء املساجد وصيانتها: للمسلمني
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, وغري ذلك من املرافق العامـة, وبث الدعاة, وإعداد املؤن احلربية, وبناء اجلسور
وقد ارتضاه واختاره , وهذا قول قلة من املتقدمني, وينفع املسلمني, مما ينفع الدين

 .كثري من املتأخرين
ومناقشة أدلة الفريقني قرر اجمللـس باألكثريـة ، وبعد تداول الرأي

  :يلي ما
وأن لـه , قد قال به طائفة مـن علـامء املـسلمني,  أن القول الثاين  نظراً إىل−١

ونَ  :يف بعض اآليات الكريمة مثل قوله تعاىل, من النظر حظاً  قُ نْفِ ينَ يُ مْ ﴿الَّذِ اهلَُ وَ  أَمْ
بِيلِ اهللاِ ﴾يفِ سَ ًال أَذ نّاً وَ وا مَ قُ فَ ا أَنْ ونَ مَ تْبِعُ مَّ ال يُ ومن األحاديـث ) ٢٦٢:البقرة ( ثُ

أن رجالً جعل ناقة يف سـبيل اهللا فـأرادت : جاء يف سنن أيب داود مثل ما, الرشيفة
 .»اركبيها فإن احلج يف سبيل اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصي فقال هلا النب, امرأته احلج

, هو إعـالء كلمـة اهللا تعـاىل, د من اجلهاد بالسالحـراً إىل أن القصـ  ونظ−٢
وة إىل ـ بالدعـ−اً ـأيـض − ال يكـونـون بالقتـكام يك, اىلـة اهللا تعـالء كلمـوأن إع
دهتم عـىل أداء ـومـساع, ودعمهـم, اةـداد الدعــبإعـ: هـر دينـــونـش, اهللا تعاىل
ملا رو اإلمام أمحد والنـسائي وصـححه , رين جهاداً ـال األمـفيكون ك, مهمتهم
جاهــدوا املــرشكني بــأموالكم «:  قــال ملسو هيلع هللا ىلصي  أن النبــ− −عــن أنــس , احلــاكم

 .»وأنفسكم وألسنتكم
مـن املالحـدة ,  إىل أن اإلسالم حمارب بالغزو الفكـري والعقـدي ونظراً −٣

وأن هلؤالء من يدعمهم الـدعم املـادي , وسائر أعداء الدين, واليهود والنصار
أن يقابلوهم بمثل الـسالح الـذي يغـزون بـه , واملعنوي فإنه يتعني عىل املسلمني

 .وبام هو أنكى منه, اإلسالم
, أصبح هلا وزارات خاصة هبا, لبالد اإلسالمية ونظراً إىل أن احلروب يف ا−٤

يوجـد لـه يف  فإنـه ال, بخالف اجلهاد بالدعوة, وهلا بنود مالية يف ميزانية كل دولة
 .ميزانيات غالب الدول مساعدة وال عون
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 دخـول الـدعوة إىل اهللا −باألكثريـة املطلقـة −فإن املجلـس يقـرر كله  لذلك

 . يف اآلية الكريمة−ويف سبيل اهللا −يف معنى , هلاويدعم أعام, يعني عليها وما, تعاىل
 .هذا وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                                  ]الدورة الثامنة[   ١٨٨

 
אא 
אאFאE 
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אאא 
א 

. سيدنا ونبينا حممـد, والصالة والسالم عىل من النبي بعده, د هللا وحدهاحلم
 :أما بعد
مـن , يف موضـوع الـسؤال الـوارد  نظر جملس املجمع الفقهي اإلسالميفإن

يف واليـة , ورئـيس وفـد اجلمعيـة اإلسـالمية, املرشف العام للشباب اإلسـالمي
عـىل , ندوق خـشبييف صـ, عن حكم دفن أمـوات املـسلمني, فكتوريا بأسرتاليا

يزالــون  ال, قــائالً إن بعــض املــسلمني هنــاك, الطريقــة املتبعــة لــد املــسيحيني
سـمحت , رغم أن حكومة الواليـة املـذكورة, يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة

 .دون صندوق, أي يف كفن رشعي, للمسلمني بالدفن عىل الطريقة اإلسالمية
  :يلي قرر ما، وبعد التداول واملناقشة

بقصد التـشبه والتقليـد لغـري , أو سلوك يصدر عن مسلم, أن كل عمل −١
 .ومنهي عنه برصيح األحاديث النبوية, هو حمظور رشعاً , املسلمني
وإن , كان حرامـاً ,  أن الدفن يف صندوق إذا قصد به التشبه بغري املسلمني−٢

 .س بهبأ مل تدع إليه حاجة فحينئذ ال ما, مل يقصد به التشبه هبم كان مكروهاً 
واحلمد هللا , وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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אא 
א 
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אאא 
אملسو هيلع هللا ىلصא

אאאאא 
. سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
املنعقـدة يف الفـرتة , يف دورتـه الثامنـة, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي

 قد اطلع عىل اخلطاب ـه١٤٠٥  مجاد األوىل٨ وـه١٤٠٥ ربيع اآلخر ٢٧مابني 
ام إلدارات البحـوث العلميـة  واإلفتـاء والـدعوة املوجه  إىل سامحة الرئيس العـ

اهللا  بن  باز من مكتب الرئاسة  يف قطر بـرقم  العزيز بن عبد واإلرشاد الشيخ عبد
سومة  ومرفق به كتيب فيه صورة مرهـ١٤٠٥ ربيع األول ٢٥ وتاريخ ١٢٠٥/٥

 وصورة أخر يزعم صاحبها أهنـا − ملسو هيلع هللا ىلص − حممد ييزعم صاحبها أهنا صورة للنب
 ٨١٣/٢ فأحاهلا سامحته بموجب خطابه رقـم − −   لعيل بن أبى طالبصورة

إلصـدار ,  إىل جملس املجمع الفقهي اإلسالميـه١٤٠٥ ربيع اآلخر ٣٠وتاريخ 
 .جيب حيال ذلك ما

املنعقـدة , يف دورته الثامنة, وبعد أن اطلع املجلس عىل الصورتني املذكورتني
  :يلي قرر مايف مكة املكرمة بمقر الرابطة 

وأن مكانتـه , وعنـد املـسلمني, مقام عظيم عند اهللا تعـاىل  ملسو هيلع هللا ىلصأن مقام النبي
فقد بعثه اهللا تعـاىل رمحـة , معلومة من الدين بالرضورة, ومنزلته الرفيعة, السامية
وقـد , وداعياً إىل اهللا بإذنه ورساجاً منرياً , وأرسله إىل خلقه بشرياً ونذيراً , للعاملني

وأمر املـؤمنني بالـصالة والـسالم , ىل عليه ومالئكتهوص, وأعىل قدره, رفع ذكره
 .ملسو هيلع هللا ىلصد وصاحب املقام املحمو, فهو سيد ولد آدم, عليه
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وتعظيمـه التعظـيم الالئـق , وتقـديره, احرتامه: وأن الواجب عىل املسلمني
 .بمقامه ومنزلته عليه الصالة والسالم

, سـالموردة عـن اإل, يعتـرب كفـراً , أو تنقص مـن قـدره, فإن أي امتهان له
 .والعياذ باهللا تعاىل

, أو ثابتة,  سواء كانت مرسومة متحركة, وأنّ ختييل شخصه الرشيف بالصور
, حيـل ال, كل ذلـك حـرام, أو ليس هلا ظل وجرم, وسواء كانت ذات جرم وظل

أو مقصد من , فال جيوز عمله وإقراره ألي غرض من األغراض, جيوز رشعاً  وال
ألن يف ذلـك مـن  .ن قصد به االمتهان كان كفـراً إأو غاية من الغايات و, املقاصد

, وأنه جيب عىل والة األمور, واملحاذير اخلطرية شيئاً كثرياً وكبرياً , املفاسد الكبرية
, ملسو هيلع هللا ىلصي منـع تـصوير النبـ, واملسئولني ووزارات اإلعالم وأصحاب وسائل النرش

وكتـب , واملـرسحيات, والروايـات يف القـصص: وغـري جمـسمة, صوراً جمـسمة
وجيـب , وغـري ذلـك مـن وسـائل النـرش, والسينام, والتلفاز, واألفالم, ألطفالا

 .يوجد من ذلك إنكاره وإتالف ما
 فإن هلـم مـن رشف − اهللا عنهمريض −وكذلك يمنع ذلك  يف حق الصحابة 

والنـصح هللا ورسـوله , والدفاع عن الـدين, ملسو هيلع هللا ىلص واجلهاد مع رسول اهللا, الصحبة
يوجـب تعظـيم قـدرهم واحـرتامهم  مـا,  إلينـاومحل هذا الـدين والعلـم, ودينه

 .وإجالهلم
 فيحرم  يف −عليهم الصالة والسالم − سائر الرسل واألنبياء ملسو هيلع هللا ىلصي ومثل النب

 .ملسو هيلع هللا ىلص حيرم يف حق النبي حقهم ما
جيـوز  وال, بأن تـصوير أي واحـد مـن هـؤالء حـرام: لذا فإن املجلس يقرر

 .وجيب منعه, رشعاً 
 .ب العاملنيوسالم عىل املرسلني واحلمد هللا ر
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אא 
אملسو هيلع هللا ىلصאאא 

אאא 
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אאא 
אאאא 

אAא@ 
 :أما بعد. احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه

 اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي املنعقد بدورتـه يفإن جملس املجمع الفقه
 إىل يـوم الـسبت ـهـ١٢/٧/١٤٠٦ مكـة املكرمـة مـن يـوم الـسبت التاسعة يف

 قد نظر يف االستفتاء الوارد من وزيـر األوقـاف بـسوريا بـرقم ـه١٩/٧/١٤٠٦
ــ٢١/٩/١٤٠٥ يف ٢٤١٢/٤/١ ــق ـه ــن طري ــة األذان ع ــم إذاع ــشأن حك  ب

صل من فارق قد حي لتحقيق تاليف ما, يف املساجد» الكاسيت«مسجالت الصوت 
 . البلد الواحد حني أداء األذان للصالة املكتوبةد يفالوقت بني املساج

وعليه فقد اطلع املجلس عـىل البحـوث املعـدة يف هـذا مـن بعـض أعـضاء 
 باململكـة العربيـة وعىل الفتاو الصادرة يف ذلك من سامحة املفتي سابقاً , املجمع

  يف٣٥بـرقم  − رمحـه اهللا تعـاىل −يخ السعودية الشيخ حممد بـن إبـراهيم آل الـش
 دورهتـا الثانيـة عـرشة وما قررته هيئة كبار العلـامء باململكـة يف, ـه٣/١/١٣٧٨

 وفتو اهليئة الدائمة بالرئاسـة العامـة ـه١٣٩٨ شهر ربيع اآلخر عام املنعقدة يف
  يف٥٧٧٩ اململكة بـرقم واإلرشاد يفإلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

عـة الث عدم األخـذ بـذلك وأن إذاوتتضمن هذه الفتاو الث, ـه٤/٧/١٤٠٣
جتزئ    املساجد بواسطة آلة التسجيل ونحوها الوقت الصالة يفاألذان عند دخول 

 تقـدم مـن بحـوث وفتـاو واملداولـة يف وبعد استعراض ما , أداء هذه العبادةيف
 :يلي فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي تبني  له ما, ذلك

املعلومـة مـن الـدين , التعبديـة الظـاهرة أن  األذان من شعائر اإلسـالم −١
وهلذا فاألذان من العالمات الفارقة بني بـالد , بالرضورة بالنص وإمجاع املسلمني
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وقد حكي االتفاق عىل أنه لـو اتفـق أهـل بلـد عـىل تركـه , اإلسالم وبالد الكفر

 .لقوتلوا
وإىل  السنة األوىل من اهلجـرة  بني املسلمني من تاريخ ترشيعه يف التوارث−٢
 كـل ذان لكـل صـالة مـن الـصلوات اخلمـس يفينقل العمل املستمر بـاأل, اآلن

 . البلد الواحدوإن تعددت املساجد يف, مسجد
إذا حـرضت « :قـال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي−  − يف حديث مالك بن احلويرث −٣

 . متفق عليه»الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم
يصح من املجنون وال من السكران  ال وهلذا ,  أن النية من رشوط األذان−٤

 .لعدم وجود النية يف أدائه فكذلك يف التسجيل املذكور, ونحومها
 ي املغنـ يف− رمحـه اهللا تعـاىل − هقـال ابـن قدامـ,  أن األذان عبادة بدنيـة−٥

وليس للرجل أن يبني عىل أذان غريه ألنه; عبادة بدنية فال يـصح مـن « :١/٤٢٥
 .ـه.ا»شخصني كالصالة

 توحيد األذان للمـساجد بواسـطة مـسجل الـصوت عـىل الوجـه أن يف −٦
 :ييلا املذكور عدة حماذير وخماطر منها م

,  كل مـسجد سـنناً وآدابـاً الة يفـة األذان لكل صـروعيـط بمشـرتبـه يـ أن )أ    ( 
ففي األذان عن طريق التسجيل تفويت هلا وإماتة لنرشها مع فـوات رشط 

 .النية فيه
ودخول البدع عىل املـسلمني , يفتح عىل املسلمني باب التالعب بالدين أنه )ب   (

ملا يفيض إليه من تـرك األذان بالكليـة واالكتفـاء ,  عباداهتم وشعائرهميف
 .»بالتسجيل
  :يلي  جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يقرر ماتقدم فإن   وبناء على ما

لـصالة بواسـطة آلـة  املساجد عند دخول وقت اأن االكتفاء بإذاعة األذان يف
حيـصل بـه األذان  وال , أداء هـذه العبـادةجيوز يف جيزئ وال التسجيل ونحوها ال
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ذان لكل وقت من أوقات الـصلوات وأنه جيب عىل املسلمني مبارشة األ, املرشوع

 . إىل اآلنملسو هيلع هللا ىلص توارثه املسلمون من عهد نبينا ورسولنا حممد  كل مسجد عىل مايف
 . سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيواهللا املوفق وصىل اهللا عىل
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אאא 
אא 

אא 
EאFאא 

. سيدنا ونبينا حممـد, بعدهوالصالة والسالم عىل من النبي , احلمد هللا وحده
 :أما بعد

سالمي املنعقد بدورتـه فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإل
 يـوم الـسبت  إىلـهـ١٢/٧/١٤٠٦ مكـة املكرمـة مـن يـوم الـسبت التاسعة يف

 موضوع برجمة القرآن الكـريم واملعلومـات املتعلقـة  قد نظر يفـه١٩/٧/١٤٠٦
ــه  ــا يفب ــاز وختزينه ــذإلاحلاســب ا« اآليل اجله ــدماغ يلكــرتوين ال ــسمونه بال  ي

 دوهنا علامء اإلسالم الـسابقون وذلك حلفظ العلوم القرآنية التي قد, »االلكرتوين
يمكن أن يضاف إليها من  وإضافة كل ما,  هذا املجال يف كتب ألفوها خصيصاً يف

 إىل معرفتـه  هذا العرصحثون يفمما قد حيتاج البا, معلومات تتعلق بالقرآن العظيم
 . العاملجلامعات وسائر املراكز العلمية يف ايف

وكان هذا املوضوع قد طلب من جملس املجمع أن يبدي فيه رأيه من الناحيـة 
, وأجل النظر النهائي فيه حتى يـستكمل املعلومـات عـن هـذا اجلهـاز, الرشعية

ي واللغـة التـ,  يتيحهـايواإلمكانـات والنتـائج التـ, وطريقة عمله وخصائـصه
 حكـم هـذه الربجمـة العلميـة ا إىل ذلك مما يتوقف عليه البـت يفوم, تستخدم فيه
وكتب املجمع إىل عدد من اجلامعات واملجامع والشخصيات العلمية , القرآنية فيه

 . هذا الشأنوجاءت تقاريرهم يف, أن يوافوه بإيضاح هذه النواحي
وجة عـضو جملـس بن اخلضيلة الدكتور الشيخ حممد احلبيب  فوقد قدم أيضاً 

 التقـارير الـواردة مـن  ضـوء يف وافيـاً  إضـافياً  اإلسـالمي تقريـراً املجمع الفقهي
 . طلب املجمع منها ذلك اإليضاحياجلهات الت
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وقد تبني أن هذا اجلهاز الذي هو من مبتكرات هذا العـرص يمكـن أن خيـزن 
وص يـراد مـن معلومـات ونـص  كل ما− تسمى الربجمة −فيه بطريقة فنية خاصة 
كـام متكـن إضـافة , وتنوعت أنواعهـا, مهام عظمت كميتها, حيتاج إليها الباحثون

يـراد   منه مـايثم يستدع,  بتصنيفهازقوم اجلهايو, معلومات جديدة للتخزين فيه
فيعرضه اجلهـاز عـىل لوحـة , الرجوع إليه من تلك املعلومات برسعة مذهلة آنية

 يء من املعلومات أو النـصوص التـيشا فري فيه الطالب ما, فيه» شاشة«ضوئية 
 .استدعاها

,  هذا اجلهاز قد أصبحت ممكنة باللغة العربيـة ألن مثل هذه الربجمة يفونظراً 
 علوم احلديث النبوي والسنة املطهرة قد سبق لبعض األساتذة املختصني يفكام أنه 

  هذامات يفأن طبقوها عىل بعض كتب السنة فآتت أحسن النتائج من حفظ املعلو
ولذلك وبعد املناقـشة املستفيـضة بـني , ليها عند احلاجةإاجلهاز وتسهيل الرجوع 

 . هذا املرشوع واملحاذير املحتملة فيهاء املجلس حول الفوائد املحققة يفأعض
 شأن برجمة علوم القرآن وباألكثرية يف شـأن برجمـة الـنص يف تقرر باإلمجاع

 احلاســب آن الكــريم وعلومــه يفالقــرآين نفــسه جــواز القيــام هبــذه الربجمــة للقــر
 لعلـوم بل استحسان ذلك بالنظر الـرشعي ملـا فيـه مـن خدمـة جـىل, لكرتوينإلا

 :وذلك بالرشوط التالية, وتسهيل عظيم عىل الدارسني والباحثني, القرآن
 الناحيــة الفنيــة إىل املختــصني ليكــون اســتعامل اجلهــاز وع يفـرجـــ  ال:والً أ
ن معها من كل خلل يـؤدي إىل تغـريات بـسبب ـؤمـة يـليمـة وسـة دقيقـريقـبط

 .سوء االستعامل
  أن تكون الربجمة باللغة العربية وأن تضبط بالـشكل الكامـل نـصوص :ثانياً 

القرآن واحلديث والكلامت املحتاج  إليها مـن غريهـا وأن يكـون الـنص القـرآين 
 .بالرسم العثامين
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 ملـسلمني املتخصـصني يفن مـع علـامء ا أن يشرتك الفنيون املتخصـصو:ثالثاً 

أي يف إدخال املعلومـات يف احلاسـب ,  بمهمة الربجمةالقرآن وعلومه فيقوموا معاً 
 .االلكرتوين وختزينها فيه

 أن يتوىل بعد ذلك علامء ثقات مسئولون عن الناحية العلمية  مراجعـة :رابعاً 
 .النتائج للوثوق من دقتها وسالمتها

 . التوفيق سواء السبيل وويل إىليهلاد سبحانه وتعاىل أعلم وهو ا واهللا
هللا   واحلمـد كثـرياً وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً 

 .رب العاملني
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אאא 
 

 .سيدنا ونبينا حممد, والصالة والسالم عىل من النبي بعده,  وحدهاحلمد هللا
 :أما بعد

 دورته التاسعة املنعقدة بمقـر رابطـة ن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يففإ
  إىلـهـ١٢/٧/١٤٠٦ الفرتة من يـوم الـسبت  مكة املكرمة يفلعامل اإلسالمي يفا

 إليه من املجلس األعىل  املوضوع املحال قد نظر يفـه١٩/٧/١٤٠٦يوم السبت 
 كل حي من األحياء التي يسكنها  مسجد يفالعاملي للمساجد بشأن وجوب إقامة

 .املسلمون
نقلوه  وما,  هذا الشأنمه بعض أعضائه من تقارير وآراء يفقد واستعرض ما

وكوهنـا ,  املساجد صالة اجلامعة بصورة ظاهرة يفمن نصوص املذاهب الفقهية يف
 جيـب يألهنا من الشعائر الت, أو أهنا سنة مؤكدة أشد التأكيد, فاية أو كواجبة عيناً 
 اجلمعـة أمـا يف,  غري صـالة اجلمعـةوذلك يف,  املجتمعات اإلسالميةإظهارها يف

 .تسقط إال باألعذار الرشعية لألفراد فاإلمجاع عىل أهنا فريضة عىل األعيان ال
يمكـن  صالة اجلامعـة الوقد رأ املجلس بعد املناقشة بني أعضائه أن إقامة 

 املدن والقر يف خمتلف فصول السنة دون إنشاء مساجد يتجمـع فيهـا حتقيقها يف
ومن املقـرر , املصلون يف األوقات اخلمسة; ألن املكان الصالح أساس لكل عمل

 . األصول والقواعد الفقهية أن ماال يتم الواجب إال به فهو واجبيف
 صـىل اهللا −اإلسالم منذ عهد الرسول  ومن جهة أخر يلحظ أن املسجد يف

بل هـو ,  فيه للصلوات اخلمس فقطة ليست غايته إقامة اجلامع−عليه وآله وسلم 
ولكـل , مأو لكل مصل وقارئ للقرآن ومتعلم ملا جيب أن يعرفه مـن أمـر دينـه
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  كـل مـا لـشور املـسلمني يفوهو مقر أيضاً ,  من العلوم الرشعيةيئ شمذاكر يف
وكل هذا من الواجبات ,  جمتمعهم ومصاحلهم اإلسالمية العامةهيمهم من شؤون

 .الكفائية عىل املجموع
 وجوب إقامة املساجد بحـسب احلاجـة قرر جملس اجملمع الفقهيلذا 

 ذلـك بـني الـبالد وال فـرق يف,  يقطنهـا املـسلموني األحيـاء التـواالستطاعة يف
 .ة يتألف منها اجلامعةاإلسالمية وغريها من البالد التي فيها أقليات إسالمي

 املجتمعـات ويويص املجمع أن تتعـاون الـبالد اإلسـالمية وحكوماهتـا مـع
 . سبيل إقامة هذا الواجب العاماإلسالمية املحتاجة يف

 امً يوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تـسل,  التوفيقواهللا ويل
 . واحلمد هللا رب العاملنيكثرياً 
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אאאא 
א 

 .والصالة والسالم عىل من النبي بعده سيدنا ونبينا حممد, احلمد هللا وحده
 :أما بعد

 دورته التاسعة املنعقدة بمبنى رابطـة  الفقهي اإلسالمي يففإن جملس املجمع
  إىلـهـ١٤٠٦رجـب١٢ الفرتة من يوم السبت كرمة يف مكة امللعامل اإلسالمي يفا

 موضـوع حقـوق التـأليف ملـؤلفي قـد نظـر يف. ـهـ١٤٠٦رجب١٩يوم السبت 
, هل هـي حقـوق ثابتـة مملوكـة ألصـحاهبا: الكتب والبحوث والرسائل العلمية

وهل جيـوز ألحـد ,  االعتياض عنها والتعاقد مع النارشين عليهاوهل جيوز رشعاً 
أو , رش كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه عىل أهنا مباحة لكـل أحـدغري املؤلف أن ين

 .جيوز ال
 هـذا الـشأن بعـض  هيأها يفيلتقارير والدراسات التس الجوعرض عىل امل

 رأي بعـض البـاحثني املعـارصين مـن أن أعضاء املجلس وناقش املجلس أيـضاً 
 بحجـة أن املؤلف ليس له حق مايل مرشوع فيام يؤلفه أو ينرشه مـن كتـب علميـة

 ومن كـتم علـامً , بل جيب عىل العلامء بذله,  حجره عن الناسجيوز رشعاً  العلم ال
فلكل من وصل إىل يده بطريق مـرشوع , أجلمه اهللا تعاىل يوم القيامة بلجام من نار

وأن ينرشه ويتاجر بتمويل نرشه , أن ينسخه كتابة, نسخة من كتاب ألحد املؤلفني
 . منعهلمؤلف حق يف نسخه كام يشاء وليس لوبيع

يسمى  وما, نرش فيه عن حقوق االبتكار وما,  الرأي املقابلونظر املجلس يف
من أن كل مؤلف لكتاب أو بحث أو عمل فني , امللكية األدبية وامللكية الصناعية

  وإنتاجـاً  اسـتثامر مؤلفـه أو اخرتاعـه نـرشاً أو خمرتع آللة نافعة له احلق وحـده يف
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, نه ملن يشاء بعوض أو غريه وبالـرشوط التـي يوافـق عليهـاوأن يتنازل ع, وبيعاً 
وال , وليس ألحد أن ينرش الكتاب املؤلف أو البحث املكتوب بدون إذن صـاحبه

 . خمرتعهأن يقلد االخرتاع ويتاجر به دون رىض
  :وانتهى اجمللس بعد املناقشة املستفيضة إىل القرار التايل

 النرش باملطـابع التـي ختـرج منهـ أن الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق ا−١
 املــايض وســيلة لنــرش الكتــاب إال حــني مل يكــن يف, اآلالف املؤلفــة مــن النــسخ

 استنساخ كتاب كبري ليخرج منـه وقد يقيض الناسخ سنوات يف, االستنساخ باليد
نسخة واحدة كان الناسخ إذ ذاك خيدم العامل املؤلف حينام ينسخ بقلمـه نـسخة أو 

 للـضياع بقي الكتـاب عـىل نـسخة املؤلـف األصـلية معرضـاً عدة نسخ لوالها ل
 عـىل املؤلـف األبدي إذا تلفت النسخة األصلية فلم يكن نـسخ الكتـاب عـدواناً 

بـل بـالعكس كـان خدمـة لـه وشـهرة ,  من الناسخ جلهود غريه وعلمهواستثامراً 
 .لعلمه وجهوده

قـد يقـيض ف,  متامـاً فقـد أصـبح األمـر معكوسـاً ,  أما بعد ظهور املطابع−٢
وينـرشه ليبيعـه فيأخـذ شـخص آخـر ,  تأليف كتاب نافعاملؤلف معظم عمره يف

 مؤلفـه ويبيعـه مزامحـاً ,  أو تـصويراً نسخة منه فينرشها بالوسـائل احلديثـة طبعـاً 
,  ليكسب بتوزيعه شهرة فيضيع تعب املؤلف وجهـودهأو يوزعه جماناً ,  لهومنافساً 

 . املخرتعومثل ذلك يقال يف
بط مهم ذوي العلم والذكاء يف التأليف واالخرتاع حيث يرون أن وهذا مما يث

 هلم مـن ويتاجر هبا منافساً , جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت امليدان
 . مما بذلوه هم يف التأليف أو االبتكارمل يبذل شيئاً 

سايس ألمما له التأثري ا, فقد تغري الوضع بتغري الزمن وظهور املستجدات  فيه
 . حيفظ لكل ذي جهد جهده وحقه جديداً مما يوجب نظراً , كان وما صار مابني 
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وهـذا احلـق هـو , فيجب أن يعترب للمؤلف واملخرتع حق فيام ألف أو ابتكـر

وذلـك بـرشط أن يكـون  ,جيوز ألحد أن يسطو عليـه دون إذنـه  الملك له رشعاً 
ضـاللة تنـايف أو بدعـة أو أي ,  دعوة إىل منكر رشعـاً فيهالكتاب أو البحث ليس 

 .جيوز نرشه وإال فإنه حينئذ جيب إتالفه وال, رشيعة اإلسالم
  يشء يفوكذلك ليس للنـارش الـذي يتفـق معـه املؤلـف وال لغـريه تعـديل

وهـذا احلـق يـورث عـن ,  دون موافقـة املؤلـفءمضمون الكتاب أو تغيـري يش
ختـالف  ي الصاحبه ويتقيد بام تقيده به املعاهدات الدولية والنظم واألعـراف التـ

 بـني حقـه  ومجعـاً والتي تنظم هذا احلق وحتدده بعد وفاة صاحبه تنظـيامً , الرشيعة
ألن كل مؤلف أو خمرتع يستعني بأفكار ونتـاج مـن سـبقوه , اخلاص واحلق العام

 .والوسائل القائمة قبله, ولو يف املعلومات العامة
لنرش ليؤلف هلـا  من إحد دور او املخرتع الذي يكون مستأجراً أأما املؤلف 

ينتجه يكـون مـن  فإن ما,  لغاية ماأو من إحد املؤسسات ليخرتع هلا شيئاً , كتاباً 
 حقه الرشوط املتفق عليها بينهام مما تقبله قواعـد ويتبع يف, أجرة لهتحق اجلهة املس

 .واهللا ويل التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه. التعاقد
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 .لعواديوفضيلة الشيخ مربوك مسعود ا, وفضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف, شيت خطاب
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אאא 
 

Aאאאאאא 
אא@ 

 .سيدنا ونبينا حممد , والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده
 :أما بعد

ة بمبنى رابطـة تاسعة املنعقد دورته الاإلسالمي يففإن جملس املجمع الفقهي 
  إىلـهـ١٤٠٦رجـب١٢ مكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت العامل اإلسالمي يف

, ية جممع البحث الفقهي األورويب توص قد نظر يفـه١٤٠٦رجب١٩يوم السبت 
واملحال إليه من معايل الدكتور األمـني , التابع للمجلس األعىل العاملي للمساجد

واملتعلـق بإمكـان االسـتفادة بـأموال الزكـاة لبنـاء , ملجلـسنائب رئيس ا, العام
 .املدارس واملستشفيات يف البالد األوروبية

 وبعد النظر واالستامع إىل كلامت األعضاء ومناقشاهتم قرر املجلس تأكيد مـا
, يعـني عليهـا ومـا,  الدورة الثامنة مـن دخـول الـدعوة إىل اهللا تعـاىلذهب إليه يف

ـبِيلِ  يفِ رصف ﴿ ويدعم أعامهلا يف م وهـو أحـد املـصارف  )١٥٤:البقـرة( ﴾اهللاِ سَ
اعتامداً عـىل )  من سورة التوبة٦٠اآلية(الثامنية املنصوص عليها يف كتاب اهللا تعاىل 

بـل يـشمل اجلهـاد بالـدعوة , يقترص عىل القتال بالـسيف  اإلسالم الأن اجلهاد يف
 . والصرب عىل مشاقها, وتبليغ الرسالة

عِ  فَـال﴿يف شـأن القـرآن   ملسو هيلع هللا ىلص رسـولهخماطبـاً وقد قـال تعـاىل  ينَ  تُطـِ ـافِرِ  الْكَ
مْ  هُ دْ اهِ جَ اداً  بِهِ  وَ هَ بِرياً  جِ جاهـدوا «: احلديث الـرشيفوجاء يف )٥٢:الفرقان (﴾كَ
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رواه أمحـد وأبـو داود والنـسائي وابـن » املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألـسنتكم
 .حبان واحلاكم وصححه
فاملـسلمون  ,أكثر مـن أي وقـت آخـر, حلارض عرصنا اويتأكد هذا املعنى يف

وبالفكر والثقافة , يغزون فيه يف عقر دارهم من امللل والنحل والفلسفات الباطلة
ــدفع ــسيف وامل ــة, ال بال ــة واالجتامعي ــسات التعليمي ــسات , وباملؤس ال باملؤس

فالبد أن تقاوم الـدعوة إىل الطـاغوت , وال يفل احلديد إال حديد مثله. العسكرية
والفكـر املـشحون بـالكفر , ويقاوم تعليم الباطـل بتعلـيم احلـق, عوة إىل اهللابالد

حارهبم بمثـل  «− − كام قال أبو بكر الصديق خلالد.بالفكر املشحون باإلسالم
 .»..والرمح بالرمح, السيف بالسيف: حياربونك به ما

فلـم تعـد  , عـرصنا تنوعـاً بالغـاً وقد تنوعت وسـائل الـدعوة وأسـاليبها يف
وإن كـان هـذا كلـه  −أو كتـاب يؤلـف , أو نرشة توزع, ورة عىل كلمة تقالمقص
املدرسـة التـي تـصوغ :  بل أصبح من أعظم وسائلها أثـراً وأشـدها خطـراً −مهامً 

, ديتر وتغرس فيها من األفكار والقيم ما, عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميوهلم
ثري فيهم باسم اخلـدمات وحياول التأ, ومثل ذلك املستشفى الذي يستقبل املرىض

 .اإلنسانية
لغـزو , وقد استغل هذه الوسائل أعداء اإلسالم من دعاة التنـصري وغـريهم

, وإضـالهلم عـن عقيـدهتم, وسـلخهم مـن شخـصيتهم, أبناء األمة اإلسـالمية
فقـوا عليهـا وأن, واملستشفيات وغريهـا هلـذا الغـرض اخلبيـث, فأنشأوا املدارس

يتعرض املسلمون وشـباهبم خاصـة هلـذا  وأكثر ما, العرشات واملئات من املاليني
 .اخلطر حينام يكونون خارج ديار اإلسالم

وهلــذا يقــرر املجلــس أن املؤســسات التعليميــة واالجتامعيــة مــن املــدارس 
, تعترب اليـوم مـن لـوازم الـدعوة, إذا كانت يف بالد الكفر, تشفيات ونحوهاسوامل

 بـل هـي ,دعم الدعوة ويعني عـىل أعامهلـاوهي مما ي ,وأدوات اجلهاد يف سبيل اهللا
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يف مواجهـة التخريـب , الزمة للمحافظة عىل عقائد املـسلمني وهـويتهم الدينيـة

 .ة والالدينيةيريالعقائدي والفكري الذي تقوم به املدارس واملنشئات التنص
ممحـضة ألغـراض الـدعوة , عىل أن تكون هذه املؤسسات إسالمية خالصة

 املسلمني وليست ألغراض جتارية ختص أفراداً أو فئة مـن والرسالة والنفع لعموم
 .الناس

ورصفهـا يف , جلمعها من املكلفني هبـا, يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة أما ما
وراءه مـن ملـا , فهو أمر حممود رشعـاً , ذكرناه أعالهما  ومنها , مصارفها الرشعية

ملأمونون العارفون برشط أن يقوم عليه الثقات ا, حتقيق مصالح مؤكدة للمسلمني
 .بأحكام الرشع يف حتصيل الزكاة وتوزيعها واهللا أعلم

 امً يواهللا ويل التوفيق وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسـلم تـسل
 . واحلمد هللا رب العاملنيكثرياً 
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אאא 
אאא 

אאאא 
 .سيدنا ونبيا حممد, والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
ة بمبنى رابطـة فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقد

 إىل ـهـ١٤٠٦رجـب١٢ الفرتة من يوم السبت  مكة املكرمة يفالعامل اإلسالمي يف
أوقـات الـصالة والـصيام « موضـوع نظـر يف  قدـه١٤٠٦رجب١٩يوم السبت 

 .»لسكان املناطق ذات الدرجات العالية
أفادت به  ومراعاة لروح الرشيعة املبنية عىل التيسري ورفع احلرج وبناء عىل ما

 :ييل  هذا املوضوع ما يفقرر املجلس, جلنة اخلرباء الفلكيني
حيدد ,   لالضطرابات واالختالفات الناجتة عن تعدد طرق احلساب دفعاً :أوالً 

أشارت الرشيعة  لكل وقت من أوقات الصالة العالمات الفلكية التي تتفق مع ما
 رشعيون يف حتويـل هـذه العالمـات إىلأوضـحه علـامء امليقـات الـ ومع مـا, إليه

 :ييل  السامء فوق األفق أو حتته كام الشمس يفحسابات فلكية متصلة بموقع
 يف ويوافق بزوغ أول خيط من النور األبـيض وانتـشاره عرضـاً  :الفجر) ١(
 .درجة حتت األفق الرشقي)١٨(ويوافق الزاوية , الفجر الصادق«األفق 
ظهور احلافة العليا  لقرص الـشمس مـن حتـت  ويوافق ابتداء :الرشوق) ٢(

 .دقيقة زاوية حتت األفق) ٥٠(زاوية تبلغ األفق الرشقي ويقدر ب
ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الـزوال ويمثـل أعـىل  :الظهر) ٣(

 .ارتفاع يومي للشمس يقابله أقرص ظل لألجسام الرأسية
 ويوافق موقع الشمس الذي يـصبح معـه ظـل الـيشء مـساوياً : العرص) ٤(

 .وقع متغرية بتغري الزمان واملكانوزاوية هذا امل,  الزوالفيىءلطوله مضافاً إليه 
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وتقدر , ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس حتت األفق الغريب :املغرب) ٥(
 .دقيقة زاوية حتت األفق) ٥٠(ـزاويته ب

ويوافق غياب الشفق األمحـر حيـث تقـع الـشمس عـىل زاويـة  :العشاء) ٦(
 .حتت األفق الغريب) ١٧(قدرها 

 بإضافة دقيقتـني زمنيتـني عـىل كـل مـن ىتفعند التمكني لألوقات يك :ثانياً 
أوقات الظهر والعرص واملغرب والعشاء وإنقاص دقيقتني زمنيتـني مـن كـل مـن 

 .وقتي الفجر والرشوق
 :تقسم املناطق ذات الدرجات العالية إىل ثالثة أقسام :ثالثاً 

 :املنطقة األوىل
 درجـة شـامالً  )٤٨(درجـة و  )٤٥(بـني خطـي العـرض  وهي التي تقع مـا

وتتميز فيها العالمات الظاهرية لألوقات يف أربع وعرشين ساعة طالت , وجنوباً 
 .األوقات أو قرصت
 :املنطقة الثانية

وتنعـدم ,  وجنوبـاً درجة شامالً )٦٦(درجة و )٤٨(وتقع مابني خطي عرض 
يغيـب  كـأن ال, فيها بعض العالمات الفلكية لألوقات يف عـدد مـن أيـام الـسنة

 .  العشاء ومتتد هناية وقت املغرب حتى يتداخل مع الفجرئالشفق الذي به يبتد
 :املنطقة الثالثة

وتنعـدم فيهـا ,  إىل القطبني وجنوباً درجة شامالً )٦٦(وتقع فوق خط عرض 
 .العالمات الظاهرية لألوقات يف فرتة طويلة من السنة هناراً أو ليالً 

, بأوقاهتـا الـرشعيةة  أن يلتزم أهلها يف الصالاملنطقة األوىل واحلكم يف :رابعاً 
 وب الـشمس عمـالً ويف الصوم بوقته الرشعي من تبـني الفجـر الـصادق إىل غـر

ومن عجز عن صيام يوم أو إمتامه ,  أوقات الصالة بالصومبالنصوص الرشعية يف
 .لطول الوقت أفطر وقىض يف األيام املناسبة



 ٢١٩      ] الدورة التاسعة[                                                                            املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
الفجـر  أن يعـني وقـت صـالة العـشاء واملنطقـة الثانيـةواحلكم يف  :خامساً 

 ليل أقرب مكان تتميز فيه عالمات وقتي العشاء يف, بالقياس النسبي عىل نظريهيام
 يباعتباره أقـرب األمـاكن التـ, درجة)٤٥(ويقرتح جملس املجمع خط , والفجر

 بعـد ثلـث الليـل يف  العشاء يبدأ مثالً  وقتفإذا كان, تتيرس فيها العبادة أو التمييز
لك بالنسبة إىل ليل خط عرض املكان املـراد  يبدأ كذ فإنهدرجة )٤٥(خط عرض 

 .ومثل هذا يقال يف الفجر, تعيني الوقت فيه
بالقياس الزمني عىل  أن تقدر مجيع األوقات املنطقة الثالثة واحلكم يف :سادساً 

 وذلك بأن تقسم األربع والعرشون ساعة يف, درجة )٤٥(نظائرها يف خط عرض 
كام تقسم األوقات املوجودة يف خـط عـرض , درجة إىل القطبني )٦٦(املنطقة من 

) ٨( يـساوي درجـة) ٤٥( فـإذا كـان طـول الليـل يف خـط عـرض درجة )٤٥(
وكـان العـشاء يف الـساعة ,  الـساعة الثامنـةوكانت الـشمس تغـرب يف, ساعات

وإذا كـان وقـت , احلادية عرشة جعل نظري ذلك يف البلد املراد تعيني الوقـت فيـه
 كان الفجـر كـذلك يف ة يف الساعة الثانية صباحاً درج )٤٥(الفجر يف خط عرض 

 .البلد  املراد تعيني الوقت فيه وبدئ الصوم منه حتى وقت املغرب املقدر
قلنـا « حـديث الـدجال الـذي جـاء فيـه  عىل التقدير الـوارد يفوذلك قياساً 

يـوم كـسنة , أربعـون يومـاً :  قـال −أي الدجال −يارسول اهللا ومالبثه ىف األرض 
هذا اليوم كسنة أتكفينا : قلنا يارسول اهللا: إىل أن قال.. ويوم كجمعة, هرويوم كش

 . أخرجه مسلم وأبو داود»اقدروا له قدره, ال:  قال?فيه صالة يوم وليلة
 .واهللا ويل التوفيق

 .والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبة أمجعني
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אא 
אאא 

אאאא 
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ومعـايل اللـواء الـركن حممـود , فضيلة الشيخ عبد القـدوس اهلاشـمي: وقد ختلف عن احلضور يف هذه الدورة كل من
 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, وفضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف, شيت خطاب



 ٢٢١      ] الدورة التاسعة[                                                                            املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار


אאא 
Aאא 

אאא@ 
 .سيدنا ونبينا حممد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة بمبنى رابطـة 

  إىلـهـ١٤٠٦رجـب١٢سالمي يف مكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت العامل اإل
 موضوع السؤال املقدم من رئيس جلنة قد نظر يف. ـه١٤٠٦رجب١٩يوم السبت 

الدعوة اإلسالمية يف مجعية اإلصالح االجتامعي بالكويت واخلاص بجواز رصف 
ذ املـشاريع لتنفيـ, أموال الدعوة اإلسـالمية التـي جتمـع للمجاهـدين األفغـانيني

والذي طلب سامحة رئيس املجلس عرضـه عليـه , الصحية والرتبوية واإلعالمية
 .يف هذه الدورة

صـدر  وبعد أن راجـع مـا, وبعد أن نظر املجلس يف إجابات بعض األعضاء
واسـتمع إىل ,  اململكـةصدر عن هيئة كبار العلـامء يف وما, عنه من قرارات سابقة

ن الرصف يف اجلهات التي تضمنها السؤال جـائز قرر أ, املناقشات حول املوضوع
 :من أكثر من جهة

 فقـراء أو −جماهدين ومهـاجرين −فهم , من جهة االستحقاق باحلاجة :أوالً 
فإن من كـان مـن ذوي األرض والعقـار يف بلـده أصـبح , مساكني أو أبناء سبيل

ء واملحتاجني واإلنفاق عىل الفقرا, باهلجرة والترشيد من أبناء السبيل بعد انقطاعه
 بـهتـتم  بل يشمل كل ما, يقترص عىل إطعامهم وكسوهتم فقط من أموال الزكاة ال

ومنها املشاريع الصحية واملدارس التعليمية ونحوهـا , كفايتهم وتنتظم به حياهتم
 .مما يعترب من رضورات احلياة املعارصة
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: كفايـةأن املعتـرب يف ال: وقد نقل اإلمام النووي عن أصـحابه مـن الـشافعية
لـنفس , يليـق بحالـه عـىل مـا, وسائر ماالبـد لـه منـه, املطعم وامللبس واملسكن
 ).٦/١٩٠املجموع  (.الشخص وملن هو يف نفقته

كلمـة عامـة مرنـة تتـسع للحاجـات املتجـددة » سائر ماالبد له منه«: وقوله
املنـشآت : ومـن ذلـك يف عـرصنا, ان واحلـالـان واملكــزمــري الـرية بتغــواملتغ
ن ـامت املحافظة عىل النفس والعقل ومها مي تعترب من تتـة التـة والتعليميـيالصح
وكتـب , زواج مـن متـام الكفايـةـاء الـرب الفقهـد اعتـوق, سـروريات اخلمـالض

أنـه جيـوز للفقـري األخـذ مـن ):نـصافإلا(نقل يف , العلم ألهله من متام الكفاية
 . البد منها ملـصلحة دينـه ودنيـاهيزكاة لرشاء كتب حيتاجها من كتب العلم التـال
)٢١٨، ٣/١٦٥ .( 

 يف من جهة أخر يعترب اإلنفاق عىل املشاريع املـسؤول عنهـا داخـالً  :وثانياً 
حتى مع التطبيق يف مدلوله وقـرصه عـىل اجلهـاد بـاملعنى , »يف سبيل اهللا«مرصف 

, فإن اجلهاد اليوم مل يعد مقصوراً عىل أشخاص املجاهـدين وحـدهم, العسكري
االسـرتاتيجية (يتجزأ مما يـسمونه  هة الداخلية وقوهتا جزء الببل أصبح تأمني اجل

 ).العسكرية
واملهـاجرون بكـل معانــاهتم ومآسـيهم هــم بعـض ثــامر احلـرب وإفرازهــا 

وتعليم أبنائهم , يلزم حلياهتم احلياة املناسبة فال بد من رعايتهم وتوفري ما, ونتاجها
, ىل أن أهلــيهم وراءهــم غــري مــضيعنيوعالجهــم حتــى يطمــئن املجاهــدون إ
هـة يعـود بوأي خلل أو ضعف يف هذه اجل, فيستمروا يف جهادهم أقوياء صامدين

 .عىل اجلهاد بالرضر
مـن «: ملسو هيلع هللا ىلصقولـه جـاء يف الـصحيح مـن  ومما يؤيدنا يف هذا من النصوص ما

 فاعترب رعايـة أرسة الغـازي املجاهـد غـزواً , » يف أهله بخري فقد غزاخلف غازياً 
 . سبيل اهللايف اإلنفاق فيه من باب اجلهاد فال غرو أن يكون, اداً وجه
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» يف سـبيل اهللا«أن الغـازي يعطـى مـن سـهم : وعىل هذا نص بعض الفقهاء

 ).٦/٢٢٧:املجموع (. ورجوعاً  ومقاماً نفقته ونفقة عياله ذهاباً 
فقد غدا مـن لـوازم احلـرب الناجحـة يف , يتعلق بالنشاط اإلعالمي وأما ما
فهو الزم لتقوية الروح املعنويـة , ام يقرر ذلك املختصون من العسكرينيعرصنا ك

وهو الزم لزرع الثقـة واألمـل يف نفـس مـن , للمجاهدين وحتريضهم عىل القتال
وقـد , وهو الزم لبث الرعب يف قلوب أعدائهم, وراءهم من املدنيني واملساعدين

ملي للوقـوف بجـانبهم وهو الزم لتجنيد الرأي العـام العـا, يكون النرص بالرعب
 .ونرصة قضيتهم

 .يتم الواجب إال به فهو واجب ال أن ما: والقاعدة الرشعية
ملسو هيلع هللا ىلص  الـداخل يف عمـوم قولـه, ثم هو بعد ذلـك مـن أنـواع اجلهـاد باللـسان

 .»كني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكمجاهدوا املرش«
 ؤالير املجلس جواز رصف أموال الزكاة فـيام جـاء يف الـسوبناء عىل هذا 

وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسـلم , واهللا ويل التوفيق. واهللا أعلم
 . واحلمد هللا رب العاملني كثرياً امً يتسل
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אא 

Aאא 
אאא@ 
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ومعـايل اللـواء الـركن حممـود , فضيلة الشيخ عبد القـدوس اهلاشـمي: وقد ختلف عن احلضور يف هذه الدورة كل من

 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, وفضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف, شيت خطاب
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אאא 
 

א 
سيدنا حممـد وعـىل , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 .آله وصحبه وسلم

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 ـهـ١٤٠٨صـفر ٢٤ الفرتة مـن يـوم الـسبت يف, العارشة املنعقدة يف مكة املكرمة

 املوافـق ـهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم األربعـم  إىل ي١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧ق ـوافـامل
, وبعـد مناقـشته). ترشيح جثث املـوتى(م قد نظر يف موضوع ١٩٨٧ أكتوبر ٢١

 :أصدر القرار اآليت, وتداول الرأي فيه
والتـي يـصري هبـا , بناء عىل الرضورات  التي دعت إىل ترشيح جثث املـوتى

 .تربو عىل مفسدة انتهاك كرامة اإلنسان امليت, الترشيح مصلحة
  :يأتي قرر جملس اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ما

 :ألحد األغراض اآلتية, جيوز ترشيح جثث املوتى: أوالً 
, رتكبـةأو اجلريمـة امل, ملعرفـة أسـباب املـوت, التحقيق يف دعو جنائيـة)  أ (    

كل عىل القايض معرفة أسباب الوفاة ويتبني أن الترشيح , وذلك عندما يُشْ
 .هو السبيل ملعرفة هذه األسباب

ليتخــذ عــىل ضــوئه , التحقــق مــن األمــراض  التــي تــستدعي التــرشيح) ب(   
 .والعالجات املناسبة  لتلك األمراض, االحتياطات الواقية

 .ال يف كليات الطبكام هو احل, تعليم الطب وتعلمه)  ج ( 
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 :يف الترشيح لغرض التعليم تراعى القيود التالية: ثانياً 
يشرتط أن يكون قـد أذن هـو قبـل موتـه , إذا كانت اجلثة لشخص معلوم)  أ (    

وال ينبغي تـرشيح جثـة , أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته, بترشيح جثته
 .معصوم الدم إال عند الرضورة

 .كيال يعبث بجثث املوتى, يف الترشيح عىل قدر الرضورةجيب أن يقترص )  ب(   
 .إال إذا مل يوجدن, جيوز أن يتوىل ترشحيها غري الطبيبات جثث النساء ال)  ج (  

 .جيب يف مجيع األحوال دفن مجيع أجزاء اجلثة املرشحة: ثالثاً 
 واحلمد هللا, وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
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אא 
 

א 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
, وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمني, الدكتور يوسف القرضاويفضيلة : وقد ختلف عن احلضور يف هذه الدورة كل من

وفـضيلة الـشيخ حـسنني حممـد , ومعايل اللواء الـركن حممـود شـيت خطـاب, شميفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاو
 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, خملوف
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אאא 
 

Fא 
אאE 

سيدنا ونبينـا حممـد , ن النبي بعدهوالصالة والسالم عىل م, احلمد هللا وحده
 :أما بعد .وعىل آله وصحبه وسلم

املنعقـدة بمكـة , يف دورتـه العـارشة, فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي
م ١٩٨٧ أكتـوبر ١٧ املوافق ـه١٤٠٨ صفر  ٤٢املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 

م قد نظر يف ١٩٨٧ أكتوبر ٢١املوافق هـ ١٤٠٨ صفر ٢٨إىل يوم األربعاء املوافق 
ويف جواز رفع أجهـزة , بالعالمات الطبية القاطعة, موضوع تقرير حصول الوفاة

واسـتعرض , يف حالـة العنايـة املركـزة, عن املـريض املوضـوعة عليـه, اإلنعاش
مـن وزارة الـصحة يف , املقدمة شـفهياً وخطيـاً , والبيانات الطبية, املجلس اآلراء

, واطلع املجلـس كـذلك. ألطباء االختصاصينيومن ا, اململكة العربية السعودية
املنعقـد يف مدينـة , التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي, عىل قرار جممع الفقه اإلسالمي

 .م٣/٧/٦٨٩١) ٥(عامن العاصمة األردنية رقم 
انتهـى املجلـس , من مجيع جوانبه ومالبساته, لة يف هذا املوضوعواوبعد املد

 :إىل القرار التايل
إذا تعطلـت , جيوز رفعهـا, ذي ركبت عىل جسمه أجهزة اإلنعاشاملريض ال

وقـررت جلنـة مـن ثالثـة أطبـاء اختـصاصيني ,  هنائيـاً مجيع وظائف دماغه تعطالً 
, وإن كان القلب والتنفس اليزاالن يعمـالن آليـاً , رجعة فيه أن التعطل ال, خرباء

,  ف التنفس والقلـبإال إذا توق, حيكم بموته رشعاً  لكن ال. بفعل األجهزة املركبة
 .توقفاً تاماً بعد رفع هذه األجهزة
واحلمد هللا ,  كثرياً امً يوعىل آله وصبحه وسلم تسل, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                               ]الدورة العارشة[   ٢٣٢

 
אא 

 
FאאאE 
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, وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمني, الدكتور يوسف القرضاويفضيلة : وقد ختلف عن احلضور يف هذه الدورة كل من

وفـضيلة الـشيخ حـسنني حممـد , ومعايل اللواء الـركن حممـود شـيت خطـاب, فضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشميو
 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, خملوف
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אאא 
 

FאאאאאE 
سيدنا ونبينا حممد صىل , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا 

 :أما بعد  .اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم
فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 

 هــ١٤٠٨ صـفر ٢٤ الفـرتة مـن يـوم الـسبت كرمـة يفالعارشة املنعقدة بمكة امل
ق ـوافــمل اهــ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم األربعـ إىل يم١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـامل

 موضوع املالكمة واملصارعة احلرة من حيث عدمها  قد نظر يفم١٩٨٧ أكتوبر ٢١
,  بعـض الـبالد األجنبيـةان املعتادة يف مصارعة الثريوكذا يف, رياضة بدنية جائزة

 . حكم اإلسالم أو ال جتوزهل جتوز يف
 تسفر عنها هذه يوالنتائج الت,  هذا الشأن من خمتلف جوانبهوبعد املداولة يف

  يفالتلفـازيحت تعرضـها بـرامج البـث  نسبت إىل الرياضة وأصـبياألنواع الت
 .البالد اإلسالمية وغريها

 من جملـس ا الشأن بتكليف هذ قدمت يفيراسات التوبعد االطالع عىل الد
وبعد االطـالع عـىل ,  دورته السابقة من قبل األطباء ذوي االختصاصاملجمع يف

 بـالد العـامل نتيجـة ملامرسـة  يف قدمها بعضهم عام حدث فعـالً يحصائيات التإلا
 . التلفزة من بعض مآيس املصارعة احلرةوما يشاهد يف, املالكمة

  :يلي قرر جملس اجملمع ما
 .املالكمة: أوالً 

 أصبحت متارس فعـالً يلس املجمع باإلمجاع أن املالكمة املذكورة التير جم
 الــرشيعة  بالدنــا اليــوم هــي ممارســة حمرمــة يف حلبــات الرياضــة واملــسابقة يفيف



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                               ]الدورة العارشة[   ٢٣٤
ألهنا تقوم عىل أساس استباحة إيذاء كل مـن املتغـالبني لآلخـر إيـذاء  ,اإلسالمية

 املـخ أو إىل اد أو املـزمن يفأو التلـف احلـ, قد يصل به إىل العمى,  جسمه يفبالغاً 
مـع فـرح اجلمهـور , دون مسئولية عـىل الـضارب, أو إىل املوت, الكسور البليغة
 عمل حمرم مرفـوض وهو, واالبتهاج بام حصل لآلخر من األذ, املؤيد للمنترص
ـةِ : لقوله تعـاىل,  حكم اإلسالمكلياً وجزئياً يف لُكَ مْ إِىلَ التَّهْ يكُ ـدِ ـوا بِأَيْ قُ لْ ال تُ  ﴾﴿وَ

قْ  :وقولــه تعــاىل) ١٩٥:البقــرة( ال تَ مْ إِنَّ اهللاَ﴿وَ كُ ــسَ فُ ــوا أَنْ ــيامً﴾تُلُ حِ ــمْ رَ ــانَ بِكُ   كَ
 ).رضر وال رضار ال(  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله, )٢٩:النساء(

: عىل ذلك فقد نص فقهاء الرشيعة عـىل أن مـن أبـاح دمـه آلخـر فقـال  لـه
 . للعقاب ومستحقاً والً ؤولو فعل كان مس, أنه ال جيوز له قتله» اقتلني«

,  أن هذه املالكمة ال جيوز أن تسمى رياضة بدنيةيقرر املجمعوبناء عىل ذلك 
ألن مفهوم الرياضة يقوم عىل أسـاس التمـرين دون إيـذاء أو , وال جتوز ممارستها

 هـا يفوجيب أن حتـذف مـن بـرامج الرياضـة املحليـة ومـن املـشاركات في, رضر
ال كـي,  الربامج التلفازية جواز عرضها يفام يقرر املجلس عدمك, املباريات العاملية

 . وحتاول تقليدهئتتعلم الناشئة هذا العمل السي
 :املصارعة احلرة: ثانياً 

ل مـن املتـصارعني إيـذاء ـا كــح فيهــي يـستبيـرة التـة احلـارعـا املصـوأم
 مشاهباً متـام املـشاهبة للمالكمـة فإن املجلس ير فيها عمالً , اآلخر واإلرضار به

 أشـري إليهـا يرعية التـاذير الشـع املحـألن مجي, ورةـورة وإن اختلفت الصـكاملذ
ىل طريقـة املبـارزة وتأخـذ  املصارعة احلرة التـي جتـري عـ املالكمة موجودة يفيف

 متـارس ملحـض ي األنواع األخـر مـن املـصارعة التـوأما.  التحريمحكمها يف
 جـائزة رشعـاً وال يـر املجلـس يذاء فإهناإلاح فيها اة البدنية وال يستبـرياضـال

 .مانعاً منها
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 :مصارعة الثريان: ثالثاً 

إىل قتل الثـور والتي تؤدي ,  بعض بالد العاملوأما مصارعة الثريان املعتادة يف
 حكـم  للـسالح فهـي أيـضاً حمرمـة رشعـاً يفنـسان املـدربإلبرباعة استخدام ا

وكثرياً ,  جسمه من سهامس يف بام يغرألهنا تؤدي إىل قتل احليوان تعذيباً , اإلسالم
ل وحـيش وهذه املصارعة عم, ما تؤدي هذه املصارعة إىل أن يقتل الثور مصارعه

ديث الـصحيح  احلـيف  ملسو هيلع هللا ىلص يقـول رسـوله املـصطفىييأباه الرشع اإلسالمي الذ
وال , وسـقتها إذ حبـستها, فال هي أطعمتهـا,  هرة حبستهادخلت امرأة النار يف(

 ).ألرضهي تركتها تأكل من خشاش ا
فإذا كان هذا احلبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحـال مـن 

 .يعذب الثور بالسالح حتى املوت
 :التحريش بني احليوانات: رابعاً 

 بعض البالد من التحريش بني احليوانات يقع يف  حتريم ماويقرر املجمع أيضاً 
 .بعضها بعضاً حتى يقتل أو يؤذي , وغريها, والديكة, كاجلامل والكباش

وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثـرياً واحلمـد هللا 
 .رب العاملني

الواحـد  اهللا عبـد وقد حرض مناقشة هذا املوضوع سعادة الدكتور حممد عبـد
 .من الكويت

 
 
 

 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                               ]الدورة العارشة[   ٢٣٦

 
אא 

 
FאאאאאE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
, وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمني, الدكتور يوسف القرضاويفضيلة : وقد ختلف عن احلضور يف هذه الدورة كل من

وفـضيلة الـشيخ حـسنني حممـد , ومعايل اللواء الـركن حممـود شـيت خطـاب, فضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشميو
 .ديمربوك مسعود العواوفضيلة الشيخ , خملوف
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אאאא 
 

אאאא 
سيدنا حممد  وعـىل ,  بعدهيوالصالة والسالم عىل من ال نب, احلمد هللا وحده
 .آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي ىف دورتـه 

 هــ١٤٠٨ صـفر ٢٤ الفـرتة مـن يـوم الـسبت ة املنعقدة بمكة املكرمـة يفالعارش
وافق ـملـ اهــ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم األربعـإىل ي, م١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـامل

ذبح احليـوان املـأكول بواسـطة الـصعق ( موضوع  قد نظر يفم١٩٨٧ أكتوبر ٢١
 وتداول الرأي فيه,  وبعد مناقشة املوضوع.)الكهربائي
  :يلي مع ماقرر اجمل
ذلك تـم ذبحـه أو  ثم بعد,  إذا صعق احليوان املأكول بالتيار الكهربائي:أوالً 

ـتْ  :وحل أكله لعموم قولـه تعـاىل, نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة رشعية مَ رِّ ﴿حُ
نْزِ  ِ مُ اخلْ حلَْ مُ وَ الدَّ مُ املَْيْتَةُ وَ يْكُ لَ ِ اهللاِعَ ريْ لَّ لِغَ ا أُهِ مَ املُْنْخَ يرِ وَ ـةُ  بِهِ وَ يَ دِّ َ املُْرتَ ةُ وَ ـوذَ قُ املَْوْ ةُ وَ نِقَ

﴾ يْتُمْ كَّ ا ذَ بُعُ إِالَّ مَ لَ السَّ ا أَكَ مَ ةُ وَ النَّطِيحَ  .) ٣:املائدة (وَ
 إذا زهقت روح احليوان املصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره :ثانياً 

مُ املَْيْ  :لعموم قوله تعاىل, فإنه ميتة حيرم أكله يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ ﴾﴿حُ  .تَةُ
 هـو تعـذيب − الـضغط  عـايل− يربائـوان بالتيـار الكهــ صعق احليـ:ثالثاً 

, واإلسالم ينهى عن هذا ويأمر بالرمحـة والرأفـة بـه, للحيوان قبل ذبحه أو نحره
 فـإذا قتلـتم ءإن اهللا كتب اإلحسان عىل كـل يش «:لأنه قا  ملسو هيلع هللا ىلصفقد صح عن النبي
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ـ بْحَ كم شـفرته ولـريح فأحسنوا القتلـة وإذا ذبحـتم فأحـسنوا الذِ ـدَّ أحـدُ ةَ وليُحِ

 .رواه مسلم»ذبيحته
 وخفيف املس بحيـث − منخفض الضغط − إذا كان التيار الكهربائي :رابعاً 

كتخفيف أمل الذبح عنـه وهتدئـة عنفـه ,  ذلك مصلحةيفوكان , ال يعذب احليوان
 .ومقاومته فال بأس بذلك رشعاً مراعاة للمصلحة واهللا أعلم

دنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثـرياً واحلمـد هللا وصىل اهللا عىل سي
 .رب العاملني
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 ــــــــــــــــــــــــ
وفضيلة الشيخ صالح بن , رضاويلة الدكتور يوسف القفضي: ذه الدورة كل منـور يف هـن احلضـد ختلف عـوق
وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, العزيز العثيمنيعبد

 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, حممد حسنني خملوف
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אאא 
 

אאאאא 
אFאאאE 

, سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 .وعىل آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

 ـهـ١٤٠٨صـفر ٢٤يف الفرتة من يوم الـسبت , املنعقدة يف مكة املكرمة, رشةالعا
وافق ـ املــهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم األربعـ إىل يم ١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـامل

سسة ؤبم, م قد اطلع عىل البحث  الذي نرشه املستشار القانوين١٩٨٧ أكتوبر ٢١
موقف الـرشيعة اإلسـالمية  (بعنوان, اهللا النارص النقد السعودي إبراهيم بن عبد

 .الذي يدعي فيه إباحة القرض بفائدة واملضاربة بالرسم املحدود, )من املصارف
 :واملجمع يستنكر بشدة هذا البحث

حيـث ,  خلروجه عىل الكتاب والسنة واإلمجاع بإباحته القـرض بفائـدة:أوالً 
 .الذي نزل بسببه القرآن, اعتربه الباحث  مغايراً لربا اجلاهلية

حيـث , وقلبه للحقـائق, بام علم من الدين بالرضورة, جلهله أو جتاهله: ثانياً 
 .ومضاربة مرشوعة, جتارة مباحة, اعترب معاملة املقرتض بفائدة مع املرصف

متمـسكاً , بإباحتـه املـضاربة بـالربح املحـدود, ملخالفته اتفاق الفقهاء: ثالثاً 
 .ال دليل عليه, بكالم لبعض املعارصين

ولن تكـون قـوة   , أنه لن تكون بنوك بال فوائد, لدعواه اجلريئة الظاملة :رابعاً 
مـصلحة اليـتم العـيش إال , وأن املصارف التي تقرض بفائدة, إسالمية بال بنوك
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والـذي ,  عاشـت قويـة بغـري مـصارف−منذ نـشأت −فإن األمة اإلسالمية . هبا

كثـري مـن بـالد يف , قيـام املـصارف االسـتثامرية, يدحض دعواه يف هـذا العـرص
 .اإلسالم

التي تقرض بفائدة مـصلحة حيتـاج النـاس إليهـا , ودعواه أن هذه املصارف
باألدلـة , ولو صـح أنـه مـصلحة فهـي مـصلحة ملغـاة, بل الربا مفسدة, مردود

 .املحرمة للربا
ملخالفتـه النـصوص , مع أنـه اجتهـاد باطـل,  تسميته لبحثه اجتهاداً :خامساً 
بنقلـه عـن , واحلجـج الزائفـة, وترويج للـشبه, اطعةمجاعات القإلوا, الواضحة

, أن الربا تعويض عن حرمان املقرض بامله مـدة القـرض: اجلهلة ملقاصد الرشيعة
 .وهي من شبه اليهود يف إحالهلم الربا

فال , أن يتقوا اهللا, واملجمع يناشد الذين يريدون الكتابة  عن رشيعة اإلسالم
وال , وال يفتحـوا أبـواب الـشبه, إال عـىل بـصريةوال يبحثوا , يكتبوا إال عن بينة

, ويلبسوا عـىل املـسلمني ديـنهم, ينرشوا اجلهاالت  لئال يرصفوا الناس عن احلق
 .واهللا يقول احلق وهو هيدي السبيل

 كثـرياً امً يوعـىل آلـه وصـبحه وسـلم تـسل, وصىل اهللا عىل نبينا وسيدنا حممد
 .واحلمد هللا رب العاملني
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وفضيلة الشيخ صالح بن , رضاويفضيلة الدكتور يوسف الق: ذه الدورة كل منـور يف هـن احلضـد ختلف عـوق
وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, عثيمنيالعزيز العبد

 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, حممد حسنني خملوف
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אאא 
אאא

אא 
سيدنا ونبينـا حممـد , والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده

 :أما بعد .وعىل آله وصحبه وسلم
يف دورتـه , برابطة العامل اإلسالمي, يـالمـي اإلسـع الفقهـفإن جملس املجم

 ـهـ١٤٠٨ صـفر ٢٤يف الفرتة من يـوم الـسبت , العارشة املنعقدة يف مكة املكرمة
  وافق ـ املــهـ١٤٠٨ صـفر ٢٨اء ـربعـألوم اـ يـم إىل١٩٨٧ر ـوبـكتأ ١٧وافق ـامل

م قد اطلع عىل السؤالني املقـدمني  مـن جلنـة اإلغاثـة الدوليـة ١٩٨٧كتوبر  أ٢١
 :اإلسالمية بأمريكا الشاملية ومها

 .?هل جيوز أخذ التربعات من غري املسلمني: السؤال األول
تزيـد عـن  ال, ائمون بالعمل نسبة مـن الـدخلهل يعطى الق: السؤال الثاين

 .?ومتابعة العمل, لغرض املعيشة, %١٥
 .ل الرأي حيال ذلكواوبعد تد

  :يلي بالنسبة للسؤال األول قرر اجمللس ما
ومل يكن يف أخذها , وكان جانبهم مأموناً , أنه إذا كانت اإلعانة باألموال فقط

أو ,  يف غـري صـالح املـسلمنيبـأن ينفـذوا هلـم أغراضـاً , رضر يلحق باملـسلمني
وإنـام هـي جمـرد مـساعدة , وكانت خالية من ذلك كلـه, يستذلوهم هبذه اإلعانة

 بنـي خـرج إىل ملسو هيلع هللا ىلص فقـد صـح أن النبـي,  من قبوهلاوإعانة فال ير املجلس مانعاً 
 .خرج إليهم يستعينهم يف دية ابن احلرضمي, وهم هيود معاهدون, النضري
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  :يلي ال الثاني ماكما قرر اجمللس بالنسبة للسؤ
وإنـام , حتـدد تلـك النـسبة إال أنه ير أن ال, مانع من أخذ نسبة معينة أنه ال

ألن هـذا املـال , وتدفع هلم بقدر عملهم, أو أقل من أجرة املثل, تكون أجرة املثل
, فال جيوز رصفه إال ملن بذل من أجلـه, وإغاثة امللهوفني, إنام هو إلعانة املنكوبني

وأما العامـل عليـه ,  الذي بذل هذا املال من أجل االتصاف بهواتصف بالوصف
كام جاز ذلك يف األخذ مـن الزكـاة ا ملفروضـة للعـاملني , فإنه يعطى مقدار عمله

يمكـن أن يقومـوا هبـذا −يوجـد أشـخاص  وذلك بعد التأكد  من أنـه ال. عليها
 ٠ متربعني−العمل

,  القائمون عىل أمر اجلمعيـاتفإنه البد من أن يقدر, تقدم كام أنه بناء عىل ما
يوكل ذلـك  وال, حاجة أولئك العاملني إىل املال املذكور, واملؤسسات اإلسالمية

 .إليهم أنفسهم
وحيدد ذلك من قبل جمالس اإلدارة يف اجلمعيات واملؤسسات اإلسـالمية أو 

 .اتيعحسب نظام تلك اجلم, من قبل اجلمعيات العمومية هلا
 كثرياً واحلمـد هللا امً يوعىل آله وصبحه وسلم تسل, مدوصىل اهللا عىل سيدنا حم

 .رب العاملني
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 ــــــــــــــــــــــــ
وفضيلة الشيخ صالح بن , فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي: دورة كل منوقـد ختلف عـن احلضـور يف هـذه ال

وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, عبدالعزيز العثيمني
 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, حممد حسنني خملوف
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אאא 
אאא
א
אא 

سيدنا ونبينـا حممـد  , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 .وعىل آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
العـامل اإلسـالمي يف دورتـه برابطـة , فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي

 ـهـ١٤٠٨ صـفر ٢٤ الـسبت يف الفرتة مـن يـوم, املنعقدة بمكة املكرمة, العارشة
ق ـوافــ املـهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـربعألوم اـم إىل ي١٩٨٧ر ـوبـكتأ ١٧وافق ـامل

املقدمة مـن معـايل األمـني العـام , م قد نظر يف األسئلة األربعة١٩٨٧ أكتوبر ٢١
إىل سـامحة الـرئيس العـام , اهللا عمر نصيف الدكتور عبد, الميلرابطة العامل اإلس

العزيـز بـن  الشيخ عبـد, واإلفتاء والدعوة  واإلرشاد, إلدارات البحوث العلمية
 :يأيت التي خالصتها واإلجابة عنها ما, اهللا بن باز عبد

هل يمكن للرابطة أن ترصف من التربعات التـي خيصـصها أصـحاهبا : أوالً 
وتــسليمها , ىل أجــور العــاملني يف مجــع وتنظــيم هــذه التربعــاتجلهــة معينــة عــ

ــا, ألصــحاهبا ــك م ــذه التربعــات  وذل ــساعد عــىل توصــيل ه ــأنه أن ي ــن ش م
 .?الخ ..للمستفيدين

 :واجلواب
  :يقرر اجملمع الفقهي

إليـصال , النفقات التـي تلـزم, بأنه جيوز للرابطة أن تدفع من هذه التربعات
سـواء مـن , واجلهات املعنية لـرصفها فيهـا, مهذه التربعات إىل من خصصت هل
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أو تـذاكر املـسافرين , أو نفقات الـشحن, أو أجور العامل, ذلك رواتب املوظفني

يمكن بدونه وصول هـذه التربعـات إىل أصـحاهبا  مما ال, أو غري ذلك, ملصلحتها
فهؤالء يعتربون , وهذه النفقات وإن كانت من أموال دفعت زكاة, املخصصة هلم

فمقيـسة عليهـا مـن , وهبـات, وإن كانت من صدقات مطلقة, من جباهتا وعامهلا
 :ولكن جيب أن يالحظ يف هذه النفقات أمران. باب أوىل
وبقـدر ,  أن تكون بقدر العمل الذي يقوم بـه املوظـف أو العامـل: األول−

 .النفقات الرضورية لصالح أعامل هذه التربعات
فـال , من أموال التربعات, مؤقتة, ن هذه األجور والنفقات أن تكو: الثاين−

أو العامل يتقاىض رواتبه ومكافآتـه , وال يستمر املوظف, يرصد منها لعمل غريه
 .واهللا املوفق. بعد انتهاء أعامله, منها

التي خصـصها أصـحاهبا , هل يمكن للرابطة أن ترصف من التربعات: ثانياً 
التي حتـل ,  عىل بعض احلاالت الطارئة−أو غريها سواء كانت زكاة −جلهة معينة 

وارث يف وقت يكون املنكوبون فيه أشـد حاجـة مـن أولئـك ـالكـك: لمنيـباملس
  م?املتربع هل

  :اجلواب
وأن , أو فرد من األفراد, عني جلهة من اجلهات عدم جواز رصف ما: األصل

وملا فيه ,  ومقصده, نفقوامل, ملا يف ذلك من خمالفة لنص املتربع, يعدل به إىل غريه ال
مراعـاة   , فيجـب رصفـه فـيام عينـه املنفـق, من الظلم للمقصود باهلبة أو الصدقة

 .وإيصاالً للحق إىل صاحبه,  ألمرهوتنفيذاً 
وبـاب ,  يف بـاب الوقـف−رمحهـم اهللا−وهذا شـبيه بـام نـص عليـه العلـامء 

 .التي توقف أو يوىص هبا جلهة معينة, الوصايا
ال , ما إذا حدث يف بعض املـسلمني رضورة قـصو: ذلكولكن يستثنى من 

فقد أبـاح , بدون ذلك فحينئذ ال مانع رشعاً من جواز رصف ذلك, يمكن تالفيها
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ولكـن ,  االنتفاع بامل الغري بغري إذنه لهكام أباح, اهللا تعاىل للمضطر أكل حلم امليتة

 رابطـة العـامل هـي, والتي حتدد الرضورة هنا, يعترب هذا الترصف بحال الرضورة
 .اإلسالمي واهللا املوفق

, ة  لرعاية أيتـام املـسلمني يف العـاملـرابطـدم إىل الـات التي تقـرعـالتب: ثالثاً 
, وليس بالرابطة بنـد لإلنفـاق عـىل مـصاحلها, اـام هبـن يتربع بالقيـد مـوال يوج

ج لرعاية برنام, فهل يمكن أن تقوم الرابطة بتوظيف أشخاص من هذه التربعات
 املتنـاثرة يف ئصـول هـذه التربعـات إىل املالجـومتابعة و, إدارياً , هذه التربعات
 ?أنحاء العامل

  : اجلواب
والقيام , وترتيبها, عىل مجع هذه التربعات, مانع رشعاً من أن تنفق الرابطة ال

ألن , يف العـامل, لصالح أيتام املسلمني, بأعامهلا اإلدارية من هذه األموال املتربع هبا
, واسـتمراره, وهو وسيلة إىل بقائه, ومصلحته, هذا من خدمة هذا العمل اجلليل

ولكن جيب أن يالحظ أن تكـون الرواتـب , وإيصال النفع إىل هؤالء املستضعفني
يوجـد  وأن ال, أو العامـل, أو املكافآت بقدر حاجة العمل الذي يقوم به املوظف

وجيب , يوجد من يتربع بالقيام به كام أنه ال, بالرابطة موظفون يقومون هبذا العمل
 بقدر األعامل −التي يرتتب عليها إيصال هذه التربعات إليهم−أن تكون النفقات 
فأما زيادة اإلنفاق من هذه التربعات عـىل األعـامل التـي يف , التي تقدم لصاحلهم

ال﴿ :فقــد قــال تعــاىل, صــاحلهم ــوا وَ بُ رَ قْ ــالَ  تَ ــ بِــالَّتِي إِالَّ  الْيَتِــيمِ  مَ نُ  يَ هِ ــسَ  ﴾أَحْ
 .وغريها من اآليات )١٥٢:األنعام(

فقد يـشمله , من التربعات املخصصة هلم, وأما جواز اإلنفاق عىل مصاحلهم
﴾: قوله تعاىل وفِ رُ املَْعْ ـلْ بـِ يَأْكُ لْ ـرياً فَ قِ ـانَ فَ ـنْ كَ مَ فْ وَ فِ تَعْ يَـسْ لْ نِيّـاً فَ انَ غَ نْ كَ مَ  ﴿وَ

 .)٦:النساء(
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ال يـصلح أن تعطـى ألي جهـة مـن ,  عينيـةيرد إىل الرابطة تربعـات: رابعاً 
أو لعـدم انتفـاعهم , وإما ألهنا عرضة للعطب الرسيع, إما لعدم فائدهتا, اجلهات

 ?واستبداهلا بأشياء أخر تنفعهم, فهل يمكن للرابطة بيع هذه األشياء. هبا
  :اجلواب

من مـأكوالت أو مـرشوبات أو :  من بيع هذه العروضير املجمع مانعاً  ال
وأن , أو أهنا غري صاحلة ملن يتربع هلـم, تتحمل البقاء مادام أهنا ال, غريهاعروض 

رمحهـم اهللا  −مادام ذلك حيقق املصلحة للمتربع هلم والفقهـاء , يستبدل هبا غريها
أو الدابة امللتقطـة , التي خيشى فسادها,  خريوا امللتقط أن يترصف باللقطة−تعاىل

من إنفاقهـا عـىل : فيه األصلح لصاحبها لتقط ماأن يعمل امل, التي  حتتاج إىل نفقة
يرجـع إىل  أو إبقائها وهذا التخيـري ال, أو بيعها, نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها
لـصاحب , وإنـام يرجـع إىل مراعـاة املـصلحة, رغبة املتويل هلذه األمور ومـشيئته

 .واهللا أعلم, اليشء
 واحلمـد هللا  كثرياً ليامً وعىل آله وصحبه وسلم تس, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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 ــــــــــــــــــــــــ
وفضيلة الشيخ صالح بن , رضاويفضيلة الدكتور يوسف الق: رة كل منذه الدوـور يف هـن احلضـد ختلف عـوق
وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, العزيز العثيمنيعبد

 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, حممد حسنني خملوف
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אאא 
אא 

, سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 .وعىل آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, ن جملس املجمع الفقهي اإلسـالميفإ

 ـهـ١٤٠٨صـفر ٢٤سبت يف الفـرتة مـن يـوم الـ, العارشة املنعقدة بمكة املكرمة
وافق ـ املــهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم األربعــإىل يم ١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـامل

بـشأن تـسجيل القـرآن , م قد نظر يف رسالة الشيخ حممود خمتار١٩٨٧ أكتوبر ٢١
 :وأصدر القرار اآلتي, عىل رشيط الكاسيت

 ئقارمتلواً بصوت ال, هو القرآن نفسه, يسجل عىل أرشطة الكاسيت اـأن م
 منهـا :ال خمالفة فيـه للـرشع وفوائـده كثـرية, زـائـه جـجيلـوأن تس, رأهـذي قـال

وحفظـه ملـن أراد أن , وتعليم الناس تالوته حـق الـتالوة, وتدبره, استامع القرآن
 . منهحيفظ شيئاً 

 إذا استمعه كام حيصل له, وحيصل الثواب ملن استمع القرآن من هذا الرشيط
ملـا فيـه مـن , من نعـم اهللا تعـاىل, يل القرآن عىل الرشيطوتسج,  نفسهئمن القار

وغـري , ليـذكرهم بأحكـام اإلسـالم وآدابـه, إذاعة القرآن الكريم بـني املـسلمني
 .لعلهم هيتدون به, املسلمني

 مـن تـسجيل القـرآن أو وليس تسجيل األغاين عىل مثل هذا الـرشيط مانعـاً 
 الـورق الـذي قـد تكتـب عليـه كام ال يغض من شأنه كتابته عىل,  من شأنهغاضاً 
 .واهللا أعلم, األغاين

واحلمد هللا ,  كثرياً وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 .رب العاملني
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وفضيلة الشيخ صالح بن , رضاويفضيلة الدكتور يوسف الق: ذه الدورة كل منـ هور يفـن احلضـد ختلف عـوق
وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, العزيز العثيمنيعبد

 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, حممد حسنني خملوف
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אאא 
אאא 

אא 
سيدنا ونبينـا حممـد  , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 .وعىل آله وصحبه وسلم
 :أما بعد

فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 
 ـهـ١٤٠٨ صـفر ٢٤يف الفـرتة مـن يـوم الـسبت , العارشة املنعقدة بمكة املكرمة

وافق ـ املــهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ــربعألوم اـم إىل ي١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـامل
ويف , م قد نظر يف موضوع اخلالف الفقهي بني املذاهب املتبعـة١٩٨٧ أكتوبر ٢١

 خيـرج عـن حـدود تعـصباً , التعصب املمقوت من بعض أتباع املذاهب ملـذهبهم
اسـتعرض , خر وعلامئهـاويصل بأصحابه إىل الطعن يف املذاهب األ, االعتدال

حـول , وتـصوراهتم, العـرصيةاملجلس املشكالت التـي تقـع يف عقـول الناشـئة 
بأنـه , فيوحي إلـيهم املـضللون, يعرفون مبناه ومعناه الذي ال, اختالف املذاهب

, والسنة النبوية الثابتة, وأصوله من القرآن العظيم, مادام الرشع اإلسالمي واحداً 
 حتى يصبح املـسلمون أمـام , ومل ال توحد, اختالف املذاهبفلامذا: متحدة أيضاً 
 أمـر كام اسـتعرض املجلـس أيـضاً ,  وفهم واحد ألحكام الرشيعة,مذهب واحد

وال ســيام بــني أتبــاع بعــض ,  تنــشأ عنهــايواملــشكالت التــ, العــصبية املذهبيــة
حيث يدعو أصحاهبا إىل خط اجتهـادي , يف عرصنا هذا, االجتاهات احلديثة اليوم

ويطعنون يف املذاهب القائمة التي تلقتها األمة بالقبول من أقـدم العـصور , جديد
 .ويوقعون الفتنة بني الناس, أو بعضهم ضالالً , ويطعنون يف أئمتها, اإلسالمية
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ونتائجـه يف التـضليل , ومالبـساته, ووقائعه, وبعد املداولة يف هذا املوضوع

 .والفتنة
  :قرر اجملمع الفقهي

 : وتبصرياً تنبيهاً , واملتعصبني, إىل كال الفريقني املضللني,  التايلتوجيه البيان
 :اختالف املذاهب: أوالً 

 :القائم يف البالد اإلسالمية نوعان, إن اختالف املذاهب الفكرية
 .اختالف يف املذاهب االعتقادية)  أ (
 .واختالف يف املذاهب الفقهية) ب(
ت إىل رَّ جـ, صيبةو يف الواقـع مـفهـ, وهو االختالف االعتقادي, ما األولفأ

وهي مما , وفرقت كلمتهم, وشقت صفوف املسلمني, كوارث يف البالد اإلسالمية
, وأن جتتمع األمة عىل مذهب أهل السنة واجلامعة, وجيب أن ال يكون, يؤسف له

وعهـد اخلالفـة  ملسو هيلع هللا ىلص النقي السليم يف عهد الرسـول, الذي يمثل الفكر اإلسالمي
وسنة اخللفاء , عليكم بسنتي«: لرسول أهنا امتداد لسنته بقولهالراشدة التي أعلن ا
 .»وعضوا عليها بالنواجذ, متسكوا هبا, الراشدين من بعدي

فلـه أسـباب , يف بعـض املـسائل, وهو اختالف املذاهب الفقهية ,وأما الثاين
,  بعبـادهالرمحـةمنهـا :  يف ذلـك حكمـة بالغـة− سـبحانه − وهللا, اقتضته, علمية

وثـروة , ثم هي بعـد ذلـك نعمـة, ال استنباط األحكام من النصوص جموتوسيع
فـال , جتعل األمة اإلسـالمية يف سـعة مـن أمـر دينهـا ورشيعتهـا, فقهية ترشيعية

بـل إذا ضـاق ,  ال مناص هلـا منـه إىل غـريهتنحرص يف تطبيق رشعي واحد حرصاً 
يف املـذهب وجـدت , أو يف أمر مـا, باألمة مذهب أحد األئمة الفقهاء يف وقت ما

, أم يف املعـامالت, سواء أكان ذلـك يف شـئون العبـادة,  ويرساً اآلخر سعة ورفقاً 
 .عىل ضوء األدلة الرشعية, والقضاء واجلنايات, وشئون األرسة

لـيس , وهـو االخـتالف الفقهـي, فهذا النوع الثاين مـن اخـتالف املـذاهب
يوجـد أمـة فيهـا نظـام فـال , يكـون يمكن أن ال وال, وال تناقضاً يف ديننا, نقيصة

 .ترشيعي كامل  بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا االختالف الفقهي االجتهادي
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, ألن النـصوص األصـلية, يمكن أن ال يكون ال, فالواقع أن هذا االختالف

يمكـن أن يـستوعب مجيـع  كام أن الـنص ال,  ما حتتمل أكثر من معنى واحدكثرياً 
كـام قـال , والوقـائع غـري حمـدودة, حمدودةوص ـألن النص, ةـع املحتملـائـوقـال

والنظـر إىل ,  فال بد من اللجـوء إىل القيـاس−رمحهم اهللا تعاىل−مجاعة من العلامء 
وحتكيمهــا يف , واملقاصــد العامــة للــرشيعة, وغــرض الــشارع, امـعلــل األحكــ

وترجيحـاهتم بـني , ويف هذا ختتلـف فهـوم العلـامء. والنوازل املستجدة, الوقائع
, وكـل مـنهم يقـصد احلـق, فتختلف أحكامهم يف املوضوع الواحد, تاالحتامال

ومن هنـا تنـشأ , ومن أخطأ فله أجر واحد, فمن أصاب فله أجران, ويبحث عنه
 .السعة ويزول احلرج

فيـه مـن  الذي أوضـحنا مـا, فأين النقيصة يف وجود هذا االختالف املذهبي
وهو يف الوقـت ,  بعباده املؤمننيورمحة من اهللا, وأنه يف الواقع نعمة, اخلري والرمحة

ولكـن . ومزية جديرة بأن تتباهى هبا األمة اإلسالمية, ثروة ترشيعية عظمى, ذاته
الذين يستغلون ضـعف الثقافـة اإلسـالمية لـد بعـض , املضللني من األجانب

فيـصورون هلـم , وال سـيام الـذين يدرسـون لـدهيم يف اخلـارج, الشباب املـسلم
 ليوحـوا إلـيهم ظلـامً ,  اعتقاديـاً قهية هذا كام لو كان اختالفـاً اختالف املذاهب الف

دون أن ينتبهـوا إىل الفـرق بـني النـوعني , وزوراً  بأنه يدل عىل تنـاقض الـرشيعة
 .بينهام وشتان ما
وتريـد أن حتمـل , التي تدعو إىل نبذ املذاهب,  وأما تلك الفئة األخر:ثانياً 

ويف , ن يف املـذاهب الفقهيـة القائمـةوتطعـ, الناس عىل خط اجتهادي جديد هلـا
ومزايا وجودها وأئمتها , ففي بياننا اآلنف عن املذاهب الفقهية, أئمتها أو بعضهم

ويضللون , ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا األسلوب البغيض الذي ينتهجونه
نكون إىل  ويفرقون كلمتهم يف وقت نحن أحوج ما, ويشقون صفوفهم, به الناس

 مـن هـذه بـدالً ,  يف مواجهة التحديات اخلطرية مـن أعـداء اإلسـالممجع الكلمة
قة التي ال رّ  .حاجة إليها الدعوة املفِ

واحلمد هللا ,  كثرياً امً يوعىل آله وصحبه وسلم تسل, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 .رب العاملني
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 ــــــــــــــــــــــــ
وفضيلة الشيخ صالح بن , رضاويفضيلة الدكتور يوسف الق: ذه الدورة كل منـور يف هـن احلضـد ختلف عـوق
وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, العزيز العثيمنيعبد

 .يخ مربوك مسعود العواديوفضيلة الش, حممد حسنني خملوف
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אאא 
אאא

 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 .وعىل آله وصحبه وسلم
 :أما بعد

رتـه يف دو, برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 ـهـ١٤٠٨صـفر ٢٤يف الفرتة مـن يـوم الـسبت , املنعقدة بمكة املكرمة, العارشة

وافق ـ املــهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـربعألوم اـم إىل ي١٩٨٧ر ـوبـ  أكت١٧افق وـامل
 .م١٩٨٧ أكتوبر ٢١

, وشــجاعتهم, حييــي جهــاد األفغــان اإلســالمي املبــارك وحييــي بطــوالهتم
السائرين , أو األفغانيني املرتدين, املعتدينوصمودهم أمام الغزاة الظاملني الروس 

 .ومبادئها الضالة, يف ركاب الشيوعية الكافرة
وإرصارهم عىل قيام حكم , يف جهادهم املوفق, وحييي احتاد كلمة املجاهدين

و يف نفس الوقت الذي يتوجه فيه املجلس , اإلسالم يف أفغانستان املسلمة العريقة
والدعوة الصادقة إىل اهللا العيل الكبـري أن ,  األفغانبالتحية اإلسالمية للمجاهدين

 .ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه وهبذه املناسبة, يكتب هلم النرص املؤزر
  :يقرر اجمللس باإلمجاع

بوجوب القيام بدعم اجلهاد , حكومات وشعوباً , التوجه إىل العامل اإلسالمي
 ,واالقتصادية, سيةوالسيا, واملعنوية, املادية: بكل وسائل الدعم, ألفغاينا
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 :كما يقرر اجمللس
وهو واجب عىل كل مـن يـستطيع , إنام هو جهاد اإلسالم, أن جهاد األفغان

 .باملال أو بالنفس من املسلمني
  :كما يقرر اجمللس

ورجال هذا اجلهاد , هلذا اجلهاد اإلسالمي, جواز رصف بعض أموال الزكاة
 .العظيم

,  وثقـاالً أن يبادر املسلمون خفافـاً , لسواملهم يف هذا النداء العاجل من املج
التي هـي معركـة اإلسـالم يف هـذا , يف هذه املعركة, لتأييد هذا اجلهاد, لالستنفار
مْ  :قــال اهللا تبــارك وتعــاىل, العــرص الِكُ وَ وا بِــأَمْ ــدُ اهِ جَ ــاالً وَ ثِقَ افــاً وَ فَ وا خِ ــرُ فِ ﴿انْ

بِي مْ يفِ سَ كُ سِ فُ أَنْ مْ لِ اهللاِوَ ٌ لَكُ ريْ مْ خَ لِكُ ﴾ ذَ ونَ لَمُ عْ نْتُمْ تَ واهللا يقـول ) ٤١:التوبة ( إِنْ كُ
سـيدنا حممـد , وصىل اهللا وسلم عىل إمام املجاهدين, وهو هيدي إىل السبيل, احلق

 .وعىل آله وصحبه أمجعني
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 ــــــــــــــــــــــــ
وفضيلة الشيخ صالح بن , رضاويفضيلة الدكتور يوسف الق: ذه الدورة كل منـور يف هـن احلضـد ختلف عـوق
وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, العزيز العثيمنيعبد

 .عود العواديوفضيلة الشيخ مربوك مس, حممد حسنني خملوف
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אאא 
 

אאא 
, سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 .وعىل آله وصبحه وسلم
 :أما بعد

يف دورتـه , سـالميبرابطـة العـامل اإل, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 املوافق ـه١٤٠٨صفر٢٤يف الفرتة من يوم السبت, العارشة املنعقدة بمكة املكرمة

م ١٩٨٧ أكتـوبر ٢١ املوافـق ـه١٤٠٨ صفر ٢٨ربعاء ألم إىل ا١٩٨٧ أكتوبر ١٧
رئيس مجعية الـدعوة , من املكرم أيب بكر حميي الدين, قد اطلع عىل السؤال الوارد

 .ول رصف ريع الوقف يف املصالح العامةح, اإلسالمية يف سنغافورة
  -:يلي قرر اجمللس ماوبعد تداول الرأي فيه 

فال مانع حينئذ من رصف الريـع , إن مل يكن الوقف مرشوطاً ريعه جلهة معينة
 .عىل املصالح العامة 

عـدم جـواز رصفـه يف : فـإن املجمـع يقـرر, أما إن كان مرشوطا جلهة معينة
 . التوفيقواهللا  ويل. املصالح العامة

,  كثـرياً وعىل آلـه وصـحبه وسـلم تـسليامً , وصىل اهللا عىل سيدنا ونبينا حممد
 .واحلمد هللا رب العاملني
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 ــــــــــــــــــــــــ
وفضيلة الشيخ صالح بن , رضاويدكتور يوسف القفضيلة ال: ذه الدورة كل منـور يف هـن احلضـد ختلف عـوق
وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, العزيز العثيمنيعبد

 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, حممد حسنني خملوف
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אאא 
 

אא 
 

.. وعـىل آلـه وصـحبه أمجعـني, والصالة والسالم عىل رسول اهللا, احلمد هللا
 :وبعد

املنعقـد يف مكـة املكرمـة يف دورتـه , فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي
ــارشة يف  ــفر ٢٤الع ــ١٤٠٨ ص ــق ـه ــشعب م١٧/١٠/١٩٨٧ املواف ــي ال  حيي
, وصموده ضد املحتلني, عتدينيف جهاده املتواصل ضد الغاصبني امل, الفلسطيني

ويف نفس الوقت الذي يتوجه فيـه املجلـس . وحييي شجاعة هذا الشعب وبطولته
والـدعوة الـصادقة إىل اهللا العـيل , بالتحية اإلسـالمية للمجاهـدين الفلـسطينيني

 .ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه, الكبري أن يكتب هلم النرص املؤزر
,  التوجه إىل العـامل اإلسـالمي:وبهذه املناسبة قرر اجمللس باإلمجاع

بكل وسائل الـدعم , بوجوب القيام بدعم اجلهاد الفلسطيني, حكومات وشعوباً 
 .والسياسية واالقتصادية, واملعنوية, املادية

جواز رصف بعض أموال الزكـاة هلـذا اجلهـاد اإلسـالمي : كام يقرر املجلس
لالسـتنفار ,  وثقـاالً فافـاً خ, واملهم يف هذا النداء من املجلس أن يبـادر املـسلمون

قال ,  التي هي معركة اإلسالم يف هذا العرص, يف هذه املعركة, لتأييدهم هذا اجلهاد
مْ : اهللا تبارك وتعاىل الِكُ وَ وا بِأَمْ دُ اهِ جَ االً وَ ثِقَ افاً وَ فَ وا خِ رُ فِ بِيلِ اهللاِ﴿انْ مْ يفِ سَ كُ سِ فُ أَنْ   وَ

لَ  عْ نْتُمْ تَ مْ إِنْ كُ ٌ لَكُ ريْ مْ خَ لِكُ ﴾ذَ ونَ  .)٤١:التوبة (مُ
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أن يتمسكوا بحبـل اهللا : ووصية املجلس للشعب الفلسطيني املؤمن املجاهد
ومحايـة املـسجد , ويواصلوا جهادهم اإلسالمي املبارك إلعـالء كلمـة اهللا, املتني

واحلمـد هللا . هو موالهم نعم املوىل ونعم النصري, ويعتصموا باهللا, األقىص املبارك
وعىل آله وصـبحه ,  وسلم عىل إمام املجاهدين سيدنا حممدرب العاملني وصىل اهللا

 .أمجعني
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אא 
 

אא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
وفضيلة الشيخ صالح بن , دكتور يوسف القرضاويفضيلة ال: وقـد ختلف عـن احلضـور يف هـذه الدورة كل من

وفضيلة الشيخ , ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي, عبدالعزيز العثيمني
 .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي, حممد حسنني خملوف
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 أبيض
 



 ٢٧١      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار

 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                      ]ية عرشةالدورة احلاد[   ٢٧٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضأبي  
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אאא 
א 

سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 .وعىل آله وصبحه وسلم

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 ـه١٤٠٩  رجب١٣يف الفرتة من يوم األحد , ةاملنعقدة بمكة املكرم, احلادية عرشة

 فربايـر ٢٦ املوافق ـه١٤٠٩ رجب ٢٠م إىل يوم األحد ١٩٨٩ فرباير ١٩املوافق 
 .وتداول الرأي, وبعد املناقشة, م قد نظر يف موضوع زكاة أجور العقار١٩٨٩

  :يلي قرر باألكثرية ما
, فيه الزكاة إطالقاً فال جتب , هو من أموال القنية, العقار املعد للسكنى :أوالً 

 .ال يف رقبته وال يف قدر أجرته
, فتجب الزكاة يف رقبتـه, هو من عروض التجارة, العقار املعد للتجارة :ثانياً 

 .وتقدر قيمته عند ميض احلول عليه
 .دون رقبته, جتب الزكاة يف أجرته فقط, العقار املعد لإلجيار :ثالثاً 

مـن حـني عقـد , مـة املـستأجر للمـؤجر إىل أن األجرة جتب يف ذ نظراً :رابعاً 
من حـني عقـد اإلجـارة , عند انتهاء احلول, فيجب إخراج زكاة األجرة, اإلجارة

 .بعد قبضها
إن كـان , غلتـهوقـدر زكـاة , إن كان للتجارة, رقبة العقار قدر زكاة :خامساً 

 . له بالنقدينإحلاقاً , هو ربع العرش, لإلجارة
واحلمد هللا , آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً وعىل , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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אא 

א 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
مربوك مسعود العوادي الشيخ و, العزيز العثيمني الشيخ صالح بن عبد فضيلة ور كل منـن احلضـد ختلف عـوق

 ..حلسن عيل احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطابوالشيخ أبو ا
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אאא 
אאאאא 

אאאא
אאאא

 
سيدنا حممـد وعـىل , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, حدهاحلمد هللا و

 :آله وصحبه وسلم
 :أما بعد

,  وقد آملها كام آمل سـائر املـسلمني−فإن األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي
, من التشويه املتعمد للدين اإلسالمي, اشتمل عليه كتاب املدعو سلامن رشدي ما

قـرره جملـس املجمـع  مـا:  تعلـن−ت اإلسـالمية واإلساءات الشنيعة للشخصيا
املنعقدة بمكة , يف دورته احلادية عرشة, الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي

م ١٩٨٩ فربايـر ١٩ املوافق ـه١٤٠٩ رجب ١٣يف الفرتة من يوم األحد , املكرمة
م حـول الروايـة ١٩٨٩ فربايـر ٢٦ املوافـق ـهـ١٤٠٩ رجـب ٢٠إىل يوم األحد 

 إن الرواية التـي كتبهـا وأصـدرها  املـدعو :يلي يف القرار ما وجاء, ورةاملذك
تلـك , والربيطـاين اجلنـسية, اهلنـدي األصـل  مـن أرسة مـسلمة, سلامن رشدي

نقلـت , )آيـات شـيطانية(الرواية التي نرشت باللغة اإلنجليزية يف كتاب بعنـوان 
وقد نـرشت الكتـاب , الصحف العاملية العربية اإلسالمية واألجنبية فقرات منها

وأعقبت , وفايكنج يف الواليات املتحدة األمريكية, دار بنجوين للنرش يف بريطانيا
جـاء  بسبب مـا, ضجة استنكار يف األوساط اإلسالمية وغريها, الرواية املذكورة

 .وافرتاءات عىل اإلسالم ومقدساته, فيها من ألفاظ نابية
 التـي تـضمنتها الروايـة والفـصول, وقد نظر املجلـس يف بعـض الفقـرات

, فرأ جملس املجمـع الفقهـي فيهـا أبـشع وأقـذر صـورة لالفـرتاءات, املذكورة
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 سيدنا حممداً رسـول اهللا, واألوصاف التي  يصف فيها ذلك الكاتب نبي اإلسالم

حتى إنه يتهجم عـىل , وغري ذلك من املستنكرات, وزوجاته أمهات املؤمنني, ملسو هيلع هللا ىلص
ويصف أمهات املؤمنني , تليق بحرمة األنبياء لامت الخليل اهللا سيدنا إبراهيم  بك

الـذي خيـرج عـن نطـاق ,  بكلامت من سافل الكـالم− ملسو هيلع هللا ىلصزوجات رسول اهللا −
ويدخل يف نطاق  التعدي عىل املقدسـات , أو األديب, أو العلمي, الكالم التارخيي

, تمدنـةبصورة جترمها  وتعاقب عليها قوانني مجيع البالد امل, االعتقادية اإلسالمية
جـاء يف  ألن ما, حتفظ احلقوق والكرامات, وقوانني, ودستور, التي حيكمها نظام

واإليـذاء , ويـدخل يف نطـاق العـدوان, يتجاوز نطاق حرية اآلراء, تلك الرواية
 .الذي يمس الكرامات املحرتمة املصونة, بالكالم السافل

جيب سلوكه  اوم, يف هذا املوضوع اخلطري, وقد تداول جملس املجمع الفقهي
وانتهـى املجلـس إىل , عىل احلرمات اإلسالمية املقدسة, جتاه هذا العدوان السافل

 :القرار التايل
ــس−١ ــر املجل ــا:  ي ــاب أن م ــذا الكت ــسمى, ورد يف ه ــات  (−امل باآلي

ألنـه , ال يستحق أن يواجه بـردود علميـة,  من املفرتيات املشار إليها−)الشيطانية
أو تارخييـة تـستوجب , وليس آراء علميـة, اف البذيئةواألوص, من قبيل الشتائم

 .الرد العلمي
ويعلـن , الـصادر عـن هـذا املجـرم, استنكار هذا العمل:  يقرر املجلس−٢
, الذي نشأ يف ظله, يعترب مرتداً عن اإلسالم, بعمله هذا, أن هذا الرجل: املجلس

 .تنص عليه الرشيعة اإلسالمية وأنه يستحق أن يطبق عليه ما
, بدعو قضائية جزائيـة, أنه جيب مالحقة هذا الشخص: يعلن املجلس −٣

يف املحـاكم املختـصة يف , وعىل دار النرش التي نرشت له هـذه الروايـة, تقام عليه
وأن تتوىل رفع هذه الدعو عليه منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي التـي متثـل , بريطانيا

يف , مني املتمرسـنيالدول اإلسـالمية وأن توكـل يف هـذه الـدعو أقـو املحـا
 .ممن يوثق بأمانتهم املسلكية, أمام حماكم اجلزاء الربيطانية, القضايا اجلنائية

 عىل هذا الكاتـب الـسافل دعـو أنه جيب أن تقام أيضاً :   يعلن املجلس−٤
وحيكم عليـه , حياكم فيها غيابياً , من قبل النيابة العامة فيه, جزائية يف بلد إسالمي
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 حتى ولو مل يكن هذا احلكم جمـال تنفيـذ −ة اإلسالمية يف أمثاله بام توجبه الرشيع

عـىل , وذلك للتعبري عن سخط املسلمني يف العـامل. ويعلن ذلك إعالمياً , −فوري
 .هذا األسلوب من العدوان السافل

إىل املراجــع , أن االعتــذار الــذي قدمــه هــذا الكاتــب:  يقــرر املجلــس−٥
ألنـه أسـاء إىل مـشاعر , إنـه يأسـف: يـهوقـال ف, ونـرشته الـصحف, الربيطانية
ألن , من افرتاءاته الشنيعة, وال يغري شيئاً , حمصل له ال, هو اعتذار فارغ: املسلمني

ذكـره يف  عرتاف بأن مـاالجيب أن يتضمن اإلقرار وا, االعتذار يف مثل هذه احلال
وأن ينـرش ذلـك يف وسـائل , وأنه غري صحيح, كتابه  إنام هو حمض كذب وافرتاء

 .اإلعالم املوازية لتلك التي نرش فيها أكاذيبه
يف البلـدان اإلسـالمية ,  يدعو املجلس احلكومات والـشعوب واألفـراد−٦

) آيات شـيطانية(املسمى , وغريها إىل مقاطعة دور النرش التي نرشت هذا الكتاب
مقاطعة تامـة , أو قدمت جائزة له, أو دفعت مكافأة ملؤلفه, أو ساعدت عىل نرشه

 .وأال تتعامل معها بأية صورة,  كانت صفتهالكتب التي تنرشها تلك الدور أياً يف ا
إذ تنـرش قـرار املجمـع الفقهـي , ن األمانة العامة لرابطة العامل اإلسـالميوإ

ورضورة , بعـد أن حـذرت العـامل اإلسـالمي مـن خطـورة الكتـاب, اإلسالمي
 بكل مسلم عىل وجـه هتيب: مقاطعة دار النرش الذي تولت متويل الكتاب ونرشه 

أن يكـشف زيـف ,  حيث نرش الكتاب− وبخاصة يف بريطانيا وأمريكا −األرض 
ــ ــذا الكت ــسلمنياه ــه امل ــصدق , ب  وأن حيــث إخوان ــني لل واألشــخاص املحب
والدور األخر املتعاونة معهـا , عىل مقاطعة دار النرش التي أصدرته, واإلنصاف

 .عىل توزيعه وتسويقه
 ,,,قواهللا املوف

 
 مني العام لرابطة العامل اإلسالمياأل

 اهللا عمر نصيف عبد. د
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אא 

אאאאא 
אאאאא

אאא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
مربوك مسعود العوادي الشيخ و, العزيز العثيمني الشيخ صالح بن عبد فضيلة ور كل منـن احلضـد ختلف عـوق

 ..والشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب



 ٢٧٩      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אאא

אאא؟ 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 .وعىل آله وصحبه وسلم
 : أما بعد

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
  رجـب١٣فـرتة مـن يـوم األحـد يف ال, املنعقـدة بمكـة املكرمـة, احلادية عـرشة

 املوافـق ـه١٤٠٩ رجب  ٢٠م إىل يوم األحد ١٩٨٩ فرباير ١٩ املوافق ـه١٤٠٩
مـن امـرأة إىل طفـل , قد نظر يف املوضوع اخلاص بنقل الـدم: م١٩٨٩ فرباير ٢٦

 وهـل جيـوز أخـذ ?أو ال, هل يأخـذ حكـم الرضـاع املحـرم, دون سن احلولني
 .?أو ال, العوض عن هذا الدم

 إىل أن نقل الـدم ال: انتهى بإمجاع اآلراء,  مناقشات من أعضاء املجلسوبعد
 .وأن التحريم خاص بالرضاع, حيصل به التحريم

املجلس, بيع الدم: أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخر فقد رأ :
مع امليتة وحلم , ألنه من املحرمات املنصوص عليها يف القرآن الكريم ,جيوز أنه ال
إن اهللا تعـاىل إذا : (وقد صح يف احلديث, فال جيوز بيعه وأخذ عوض عنه, يراخلنز

ويـستثنى مـن ذلـك , هنى عـن بيـع الـدم  ملسو هيلع هللا ىلصكام صح أنه, ) حرم ثمنهحرم شيئاً 
فـإن , لألغراض الطبية وال يوجد من يتربع به إال بعـوض, حاالت الرضورة إليه
ئـذ حيـل للمـشرتي وعند, ترفع الـرضورة بقدر ما, وراتظالرضورات تبيح املح

, عىل سبيل اهلبة, وال مانع من إعطاء املال, ويكون اإلثم عىل اآلخذ, دفع العوض



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                      ]ية عرشةالدورة احلاد[   ٢٨٠

ألنه يكون مـن بـاب ,  عىل القيام هبذا العمل اإلنساين اخلرييتشجيعاً , أو املكافأة
 .ال من باب املعاوضات, التربعات

واحلمد هللا , اً  كثريامً يوعىل آله وصحبه وسلم تسل, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 .رب العاملني
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אא 

אאא؟א 
אא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
والشيخ مربوك مسعود العوادي , لعثيمنيوقـد ختلف عـن احلضـور كل من فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز ا

 ..والشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب
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 أبيض
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אאאא 
 

ونبينا حممـد سيدنا , نبي بعده م عىل من الالالصالة والسو, احلمد  هللا وحده
 .وعىل آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه , فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي

 ـه١٤٠٩رجب ١٣يف الفرتة من يوم األحد , احلادية عرشة املنعقدة بمكة املكرمة
 فربايـر ٢٦ املوافق ـه١٤٠٩ رجب ٢٠م إىل يوم األحد ١٩٨٩ فرباير ١٩املوافق 
 يف موضـوع امللـف −عـرض عليـه يف جـدول أعاملـه   يف ما−قد نظر  : م١٩٨٩

وفيه خطابه املوجه إىل , إمام مسجد توسان يف أمريكا, املتعلق باملدعو رشاد خليفة
ومــا إىل ذلــك مــن نــرشات ودعــوات , األمــني العــام لرابطــة العــامل اإلســالمي

زاعم باطلـة أتـى بمـ,  هـذاوبعد التحقق ثبت للمجمع أن رشاداً , وترصفات منه
 :ييل منها ما

 . إنكاره بعض اآليات من القرآن الكريم:أوالً 
 . إنكاره السنة النبوية املرشفة:ثانياً 
 . ادعاؤه أن صالة املسلمني هي صالة املرشكني:ثالثاً 

 . دعواه الرسالة:رابعاً 
واخلـروج ,  وحيث إن كل واحدة من هذه الدعاو الباطلة توجـب الكفـر

 –وهذا مما علم من اإلسالم بالرضورة  −عن ملة اإلسالم 
  :فإن اجملمع يقرر باإلمجاع

خـارج , فهو كافر مرتـد, أقدم عليه رشاد خليفة املذكور موجب لردته أن ما
وعليهم عـدم , وحيذروا خبثه ورشه, أن يتيقظوا: فعىل املسلمني ,عن دين اإلسالم
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ليعلمـوا   أن هـذه و, جتـوز وإن الصالة خلف هذا الكافر باطلـة ال, التعاون معه

, من هذا املرتد هي امتداد لدعاو أمثال له يف الردة عن اإلسـالم, املزاعم اآلثمة
والتي أمجع املسلمون , كالقاديانية والبهائية وغريمها من الدعوات املكفرة املضللة

وأن الردود الـصادرة مـن , وأهنا ليست من اإلسالم يف يشء, عىل إنكارها وردها
هي يف مجلتها رد عىل هذا املجرم األثـيم ,    عىل هذه الفرق الكافرةعلامء املسلمني

وقـد قـال اهللا , يعمل عىل دك رصح اإلسـالم مـن الـداخل, من كل أفاك, وغريه
يدُ : تعاىل يف حمكم التنزيل  رِ ئُوا نُورَ اهللاِ﴿يُ طْفِ أْبَى اهللاُونَ أَنْ يُ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ تِمَّ  بِأَفْ  إِالَّ أَنْ يُ

﴾ ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هُ وَ  ليويص بطبع ما: وإن املجمع إذ يقرر ذلك) ٣٢:التوبة (نُورَ
 .أعد من بحوث يف كشف زيف هذا األفاك

 .وقانا اهللا ومجيع املسلمني من رشور الفتن وأعاذنا وإياهم من مضالهتا
واحلمد هللا ,  كثرياً امً يم تسلوعىل آله وصحبه وسل, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 ٢٨٥      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
والشيخ مربوك مسعود العوادي , وقـد ختلف عـن احلضـور كل من فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز العثيمني

 .. احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطابوالشيخ أبو احلسن عيل
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 ٢٨٧      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אא 

سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 .وعىل آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, اإلسالمي, إن جملس املجمع الفقهيف

 ـه١٤٠٩رجب١٣يف الفرتة من يوم األحد , املنعقدة بمكة املكرمة, احلادية عرشة
 فربايـر ٢٦ املوافق ـه١٤٠٩ رجب ٢٠م إىل يوم األحد ١٩٨٩ فرباير ١٩املوافق 
هـل جيـوز رفـع : تنقيتـهبعد , قد نظر يف السؤال عن حكم ماء املجاري: م١٩٨٩

 ? وهل جتوز إزالة  النجاسة به?احلدث بالوضوء والغسل به
قرروه من أن التنقيـة  وما, وبعد مراجعة املختصني بالتنقية بالطرق الكياموية

وقتـل , والتهويـة, وهـي الرتسـيب: تتم بإزالة النجاسة منه عـىل مراحـل أربعـة
, ورحيه,  ولونه,  يف طعمه: جاسة أثريبقى للن بحيث ال, وتعقيمه بالكلور, اجلراثيم

 .موثوق بصدقهم وأمانتهم, وهم مسلمون عدول
ومل ,  يامثلها أن ماء املجاري إذا نقي بالطرق املذكورة أو ما: يأيت قرر املجمع ما

 جيوز رفع احلدث صار طهوراً : واليف رحيه, يف لونه وال, يبق للنجاسة أثر يف طعمه
الـذي , أن املـاء الكثـري: لقاعدة الفقهيـة التـي تقـرربناء عىل ا ,وإزالة النجاسة به
 .واهللا أعلم,  إذا مل يبق هلا أثر فيه,  يطهر بزوال هذه النجاسة منه, وقعت فيه نجاسة

واحلمد هللا ,  كثرياً وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 .رب العاملني
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אא 

אא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
قد ختلف عن احلضور كل من فضيلة الشيخ صالح بن عبـد العزيـز بـن عثيمـني والـشيخ مـربوك مـسعود العـوادي و

 .ت خطابد شيووالشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حمم



 ٢٨٩      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

 
אאא 

אא 
 ...احلمد هللا وبعد

, يف الـدين والبـدن, يـرض النـاس لرصف مـا, فإن املجاري معدة يف األصل
 . لتلوث البيئة للطهارة ودفعاً طلباً 

لتحويلـه إىل ميـاه , وبحكم الوسائل احلديثة الستصالح ومعاجلـة مـشموهلا
ورشهبـا , التطهـر هبـا: واملباحة مثل, صاحلة لالستعامالت املرشوعة, منقاة, ةعذب

, واألوصاف القاضية بـاملنع, صار السرب للعلل, بحكم ذلك, وسقي احلرث منها
 :فتحصل أن مياه املجاري قبل التنقية معلة بأمور, يف كل أو بعض االستعامالت

 .الفضالت النجسة بالطعم واللون والرائحة: األول
 ).البكرتيا(وكثافة األدواء واجلراثيم ,  فضالت األمراض املعدية:الثاين
وملـا , ملا تتحول إليـه باعتبـار أصـلها,  علة االستخباث واالستقذار:الثالث

 . ورشعاً من الدواب واحلرشات املستقذرة طبعاً , يتولد عنها يف ذات املجاري
 :لل وعليهولذا صار النظر بعد التنقية يف مد زوال تلكم الع

يعنـي ذلـك   ال−  بزوال طعمها ولوهنا ورحيها−اسة فإن استحالتها من النج
 .فيها من العلل واجلراثيم الضارة زوال ما

, يؤكـل نتاجـه مـن اخلـضار واجلهات الزراعية توايل اإلعالم  بعدم سقي ما
املحافظــة عــىل :  ومــن مقاصــد اإلســالم,فكيــف بــرشهبا مبــارشة, بــدون طــبخ

, واملنـع الستـصالح األبـدان واجـب, يورد ممرض عىل مصح ذا الول, األجسام
 .كاملنع الستصالح األديان
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, باعتبار األصل, لبقيت علة االستخباث واالستقذار, ولو زالت هذه العلل
فيـستعمل يف الـرشعيات والعـادات عـىل قـدم , املاء يعترص من البـول والغـائط

 .التساوي
, أن االسـتحالة هنـا, د لد احلنبليـةواملعتم, وقد علم من مذهب الشافعية

رواه , مستدلني بحديث النهي عن ركـوب اجلاللـة وحليبهـا, التئول إىل الطهارة
 .ولعلل أخر, أصحاب السنن وغريهم

يف التحول من نجـس إىل , أن اخلالف اجلاري بني متقدمي العلامء: مع العلم
هو  حكم التحول عىل ما يعرفوامل , وعىل سبيل القطع, هو يف قضايا أعيان, طاهر

, والقـاذورات, من ذلك الزخم اهلائل من النجاسـات,  يف املجاريموجود حالياً 
وحال املسلمني مل تصل هبم إىل هذا احلد من , واملستشفيات, وفضالت املصحات

وال عـربة بتـسويغه يف الـبالد , ورشبـه, للتطهـر بـه, لتنقيـة الرجيـع, االضطرار
وتغطيـة أكـرب , بتنقية مياه البحار, وهناك البديل, لكفرلفساد طبائعهم با, الكافرة

, بـام ال رضر فيـه, وذلك بزيادة سعر االسـتهالك للـامء, قدر ممكن من التكاليف
 .وينتج إعامل قاعدة الرشيعة يف النهي عن اإلرساف يف املاء واهللا أعلم

 
 

 عضو املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة
 بكر أبو زيد

 
 
 
 
 



 ٢٩١      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار


אאא 
אא 

, سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد .وعىل آله وصحبه وسلم

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 رجـب ١٣ن يـوم األحـد يف الفـرتة مـ, املنعقـدة بمكـة املكرمـة, احلادية عـرشة

 املوافـق ـهـ١٤٠٩ رجب ٢٠م إىل يوم األحد ١٩٨٩ فرباير ١٩ املوافق ـه١٤٠٩
وبعـد . وبـالعكس, م قد نظر يف موضوع  حتويل الذكر إىل أنثى١٩٨٩ فرباير ٢٦

 .البحث واملناقشة بني أعضائه
  :يلي قرر ما

واألنثـى التـي كملـت أعـضاء , الذكر الذي كملـت أعـضاء ذكورتـه: أوالً 
وحماولة التحويل جريمة يـستحق ,  النوع اآلخرحيل حتويل أحدمها إىل ال, أنوثتها

, بقولـه تعـاىل, وقد حرم سبحانه هذا التغيري, فاعلها العقوبة  ألنه تغيري خللق اهللا
يُ :  عن قول الشيطان خمرباً  لَ ُمْ فَ هنَّ رَ مُ آلَ لْقَ اهللاِ﴿وَ نَّ خَ ُ ريِّ فقد جاء ) ١١٩:النساء (﴾غَ

,  الواشامت واملستوشامتاهللاُن ـلع: (الـعود أنه قـعن ابن مس, لمـسيف صحيح م
ثـم , املغريات خلق اهللا عز وجل, واملتفلجات للحسن, والنامصات واملتنمصات

 يعني قولـه −عز وجل −وهو يف كتاب اهللا , ملسو هيلع هللا ىلص أال ألعن من لعن رسول اهللا: قال
مْ  َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ وا﴾﴿وَ تَهُ انْ نْهُ فَ  .)٧:احلرش ( عَ

فينظـر فيـه إىل ,  أما من اجتمع يف أعـضائه عالمـات النـساء والرجـال:ثانياً 
فإن غلبت عليه الذكورة جاز عالجه طبياً بام يزيـل االشـتباه يف , الغالب من حاله

بـام يزيـل االشـتباه , جاز عالجه طبياً , ومن غلبت عليه عالمات األنوثة, ذكورته
والعالج , ألن هذا مرض, أم باهلرمونات, سواء أكان العالج باجلراحة, هيف أنوثت

 . خللق اهللا عز وجلوليس تغيرياً , يقصد به الشفاء منه
 واحلمـد هللا  كثرياً امً يوعىل آله وصحبه وسلم تسل, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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אא 

אא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
قد ختلف عن احلضور كل من فضيلة الشيخ صالح بن عبـد العزيـز بـن عثيمـني والـشيخ مـربوك مـسعود العـوادي و

 .د شيت خطابووالشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حمم
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אאא 
 

١ Jאא،א
אK 

٢ Jאא
א،אא

אK 
سيدنا ونبينـا حممـد , والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده

 .وعىل آله وصحبه وسلم
 :دأما بع

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس ا ملجمع الفقهي اإلسالمي
 ـه١٤٠٩رجب ١٣يف الفرتة من يوم األحد , احلادية عرشة املنعقدة بمكة املكرمة

 فربايـر ٢٦ املوافق ـه١٤٠٩ رجب ٢٠م إىل  يوم األحد ١٩٨٩ فرباير ١٩املوافق 
 :م قد نظر يف موضوع١٩٨٩
الـذي , هل يستغنى فيه عن القبض بالـشيك, صارف رصف النقود يف امل−١

 ?يتسلمه مريد التحويل
ملن يريد استبدال عملة , عن القبض,  بالقيد يف دفاتر املرصفى هل يكتف−٢

 ?بعملة أخر مودعة يف املرصف
  :يلي  ماباإلمجاعوبعد البحث والدراسة قرر اجمللس 

طـه يف مـسألة رصف عند توفر رشو, يقوم استالم الشيك مقام القبض :أوالً 
 .النقود بالتحويل يف املصارف
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 ملن يريد اسـتبدال عملـة يف حكم القبض, يعترب القيد يف دفاتر املرصف :ثانياً 
سواء كان الرصف بعملـة يعطيهـا الـشخص للمـرصف أو بعملـة , بعملة أخر
 .مودعة فيه

 هللا  , كثرياً واحلمـدامً يوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسل
 .رب العاملني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ٢٩٥      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
 

١ Jאא،אאK 
٢ Jאאא،אא

אK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
قد ختلف عن احلضور كل من فضيلة الشيخ صالح بن عبـد العزيـز بـن عثيمـني والـشيخ مـربوك مـسعود العـوادي و

 .د شيت خطابووالشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حمم
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩٧      ] الدورة احلادية عرشة[                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אא 
אאא 

אא؟ 
سيدنا ونبينا حممد وعىل آله , والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا
 .وصحبه وسلم
 :أما بعد

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 ـه١٤٠٩رجب ١٣يف الفرتة من يوم األحد , دة بمكة املكرمةاملنعق, احلادية عرشة

 فرباير ٢٦ املوافق ـه١٤٠٩ رجب   ٢٠م إىل يوم األحد ١٩٨٩ فرباير ١٩املوافق 
م قد نظر يف موضوع السؤال املطروح من فضيلة الشيخ يوسف الربقـاوي ١٩٨٩

ذا تـأخر إ: ( وصورته كام يىل− رئيس قسم الدعوة واإلرشاد يف الزرقاء باألردن−
 احلـق بـأن يفـرض −أي البنك−فهل له , يف املدة املحددة, املدين عن سداد الدين

بسبب التأخري عن الـسداد يف املوعـد , عىل املدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة
 ).?املحدد بينهام

  :يلي وبعد البحث والدراسة قرر جملس اجملمع الفقهي باإلمجاع ما
,  مـن املـالأن يدفع له مبلغـاً , أو فرض عليه, ملدينأن الدائن إذا رشط عىل ا

إذا تأخر عن السداد يف املوعـد املحـدد , أو بنسبة معينة, غرامة مالية جزائية حمددة
سـواء كـان , بـل وال حيـل, وال جيب الوفاء بـه, باطل فهو رشط أو فرض, بينهام

نـزل القـرآن ألن هذا بعينه هو ربا اجلاهليـة الـذي , الشارط هو املرصف أو غريه
 .بتحريمه

واحلمد هللا ,  كثرياً وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 . رب العاملني



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                      ]ية عرشةالدورة احلاد[   ٢٩٨

 
אא 

אא 
אאא 

אא؟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــ

قد ختلف عن احلضور كل من فضيلة الشيخ صالح بن عبـد العزيـز بـن عثيمـني والـشيخ مـربوك مـسعود العـوادي و
 .د شيت خطابووالشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي والشيخ حسنني خملوف ومعايل اللواء الركن حمم

  



 ٢٩٩      ] الدورة الثانية عرشة[                                                                     املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار

 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثانية عرشة[   ٣٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضأبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ٣٠١      ] الدورة الثانية عرشة[                                                                     املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
אאא 

אא 
 

سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 .وعىل آله وصبحه وسلم

 :أما بعد
مي يف دورته الثانية فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسال

هــ ١٤١٠ رجـب ١٥يف الفـرتة مـن يـوم الـسبت , املنعقدة بمكة املكرمة, عرشة
 فرباير ١٧هـ املوافق ١٤١٠ رجب ٢٢م إىل يوم السبت ١٩٩٠ فرباير ١٠املوافق 
, م قد نظر يف موضوع كتابة آية أو آيات القرآن الكـريم عـىل صـورة طـائر١٩٩٠

واالسـتخفاف , ملا يف ذلـك مـن العبـث, مل عدم جواز هذا الع:وقرر باإلمجاع
 .بكالم اهللا سبحانه وتعاىل واالستهانة به

 ....واهللا ويل التوفيق
واحلمد هللا , وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
 
 
 

 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثانية عرشة[   ٣٠٢
אא 

אא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
وفـضيلة , وفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز العثيمـني, وقد ختلف عن احلضور فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف

, يوفضيلة الشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندو, ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, الشيخ حممد الشاذيل النيفر
 .وفضيلة الشيخ حممد سامل عبد الودود

 



 ٣٠٣      ] الدورة الثانية عرشة[                                                                     املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
אאא 
א 

א 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد.  اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلمصىل
يف دورتـه ,  اإلسـالميلرابطـة العـامل, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

 رجــب ١٥يف الفـرتة مـن يـوم الـسبت , املنعقـدة بمكـة املكرمـة, الثانيـة عـرشة
 هـــ  ١٤١٠ رجــب ٢٢م  إىل يــوم الــسبت ١٩٩٠ فربايــر ١٠هـــ املوافــق ١٤١٠
قد نظر يف موضـوع منـع الـزوج زوجتـه مـن تنـاول : م١٩٩٠ فرباير ١٧املوافق 

وأن , ا بزوجته هو مس من اجلـنبحجة أن م, العالج املوصوف هلا ملرض الرصع
وبعد مناقشة هذا املوضوع من قبل هيئة . يف األدوية املوصوفة هلا نوعاً من املخدر

 .وتداول الرأي فيه, املجلس والسادة األطباء
  :باألكثريةرأى اجمللس 

, املبـاح رشعـاً , أنه ليس للـزوج منـع زوجتـه مـن تنـاول العـالج املناسـب
,  ألن يف منعها من العالج إحلاقاً للرضر هبا,ثقة املؤمتناملوصوف هلا من الطبيب ال

وهـذا احلكـم , )ال رضر وال رضار: (عـن الـرضر فقـالملسو هيلع هللا ىلص وقد هنى رسول اهللا 
 .فال جيوز له منع املوىل عليه من العالج املباح له رشعاً , ينطبق أيضاً عىل كل ويل

واحلمد هللا , اً وعىل آله وصبحه وسلم تسليامً كثري, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 .رب العاملني

 
 

 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثانية عرشة[   ٣٠٤
אא 

אא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
وفـضيلة , وفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز العثيمـني, وقد ختلف عن احلضور فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف

, وفضيلة الشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندوي, ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, لشيخ حممد الشاذيل النيفرا
 .وفضيلة الشيخ حممد سامل عبد الودود

 



 ٣٠٥      ] الدورة الثانية عرشة[                                                                     املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
אאא 

אאא 
 سيدنا ونبينـا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد. وعىل آله وصحبه وسلم
يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

هــ ١٤١٠رجب ١٥املنعقدة بمكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت , الثانية عرشة
 فربايـر ٧هـ املوافـق ١٤١٠ رجب ٢٢م إىل يوم السبت ١٩٩٠ فرباير ١٠املوافق 
 .م قد نظر يف موضوع التلقيح الصناعي بني الزوجني١٩٩٠
  :باألكثريةوقرر 

 .هـ١٤٠٥االكتفاء بالقرار الثاين الصادر يف دورته الثامنة املنعقدة عام 
 ....واهللا ويل التوفيق

واحلمد هللا , وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 .....رب العاملني

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثانية عرشة[   ٣٠٦
אא 

אאא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
وفـضيلة , وفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز العثيمـني, وقد ختلف عن احلضور فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف

, وفضيلة الشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندوي, ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, الشيخ حممد الشاذيل النيفر
 .ة الشيخ حممد سامل عبد الودودوفضيل

 



 ٣٠٧      ] الدورة الثانية عرشة[                                                                     املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
אאאא 

אא 
سيدنا ونبينـا حممـد , والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده

 .وعىل آله وصحبه وسلم
 : أما بعد

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
  رجـب ١٥يف الفـرتة مـن يـوم الـسبت , املنعقـدة بمكـة املكرمـة,  عـرشةالثانية
هـ املوافـق ١٤١٠ رجب ٢٢م إىل يوم السبت ١٩٩٠ فرباير ١٠هـ املوافق ١٤١٠

وبعد مناقشته من قبل هيئة املجلـس , م قد نظر يف هذا املوضوع١٩٩٠ فرباير ١٧
وا هلـذا الـذين حـرض, ومن قبل أصـحاب الـسعادة األطبـاء املختـصني, املوقرة
 :قرر باألكثرية ما يلي, الغرض
 ولـو كـان ,ال جيـوز إسـقاطه, إذا كان احلمل قد بلغ مائة وعـرشين يومـاً  −

من األطباء ,  إال إذا ثبت بتقرير جلنة طبية;التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه اخللقة
فعندئـذ جيـوز , فيه خطر مؤكد عىل حيـاة األم, أن بقاء احلمل, الثقات املختصني

 .دفعاً ألعظم الرضرين, سواء كان مشوهاً أم ال, اطهإسق
إذا ثبت وتأكد بتقرير جلنة طبيـة , قبل مرور مائة وعرشين يوماً عىل احلمل −

بـاألجهزة والوسـائل ,  وبناء عىل الفحوص الفنية−من األطباء املختصني الثقات
إذا بقي وولـد وأنه , غري قابل للعالج,  أن اجلنني مشوه تشوهياً خطرياً −املختربية 
فعندئذ جيوز إسقاطه بناء , وآالماً عليه وعىل أهله, ستكون حياته سيئة, يف موعده

بتقـو , يويص األطبـاء والوالـدين:  واملجلس إذ يقرر ذلك,عىل طلب الوالدين
 .والتثبت يف هذا األمر, اهللا

 ....واهللا ويل التوفيق
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثانية عرشة[   ٣٠٨
אא 

אא 
 
@ @
@ @
@ @
@ @

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
وفـضيلة , وفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز العثيمـني, وقد ختلف عن احلضور فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف

, حلسني الندويوفضيلة الشيخ أيب احلسن عيل ا, ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب, الشيخ حممد الشاذيل النيفر
 .وفضيلة الشيخ حممد سامل عبد الودود



 ٣٠٩      ] لثالثة عرشةالدورة ا[                                                                      املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار

 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثالثة عرشة[   ٣١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضأبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ٣١١      ] لثالثة عرشةالدورة ا[                                                                      املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
א 

אא 
 سيدنا ونبينا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد. وعىل آله وصحبه وسلمصىل اهللا عليه 
يف دورتـه , عـامل اإلسـالميلرابطـة ال, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

 ـه١٤١٢ شعبان ٥والتي بدأت يوم السبت , املنعقدة بمكة املكرمة, الثالثة عرشة
, بيـع العمـالت بعـضها بـبعض: قـد نظـر يف موضـوع. م٨/٢/٢٩٩١املوافق 

 :وتوصل إىل النتائج التالية
 . أن بيع عملة بعملة أخر يعترب رصفاً :أوالً 
وخاصـة التقـابض يف جملـس , طه الـرشعية إذا تم عقد الرصف بـرشو:ثانياً 
 .فالعقد جائز رشعاً , العقد

مع االتفاق عىل تأجيل قبض البـدلني أو أحـدمها ,  إذا تم عقد الرصف:ثالثاً 
يف , بحيث يتم تبادل العملتني معاً يف وقـت واحـد, إىل تاريخ معلوم  يف املستقبل

ومل , حة متـام العقـدألن التقـابض رشط لـص, فالعقد غري جـائز, التاريخ املعلوم
 .حيصل

واحلمـد هللا , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً 
 .رب العاملني

 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثالثة عرشة[   ٣١٢

 
אא 

א 
אא 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٣١٣      ] لثالثة عرشةالدورة ا[                                                                      املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אא 

אאא 
 سيدنا ونبينـا حممـد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد. وعىل آله وصحبه وسلمصىل اهللا عليه 
يف دورتـه , لرابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

  ـه١٤١٢ شعبان ٥ت والتي بدأت يوم السب, املنعقدة بمكة املكرمة, الثالثة عرشة
مـانع مـن  أنـه ال :وقـرر) املـشيمة(قد نظر يف موضـوع : م٨/٢/٢٩٩١املوافق 

وتؤخذ عن , أما األدوية التي تستخرج من املشيمة. االنتفاع هبا يف األغراض الطبية
 .فال جتوز إال للرضورة, أو احلقن, طريق الفم

 ...واهللا ويل التوفيق
وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً واحلمـد هللا , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 ...رب العاملني
 
 
 
 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثالثة عرشة[   ٣١٤

 
אא 

אא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٣١٥      ] لثالثة عرشةالدورة ا[                                                                      املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
 

א 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده الوالصالة والسالم عىل من , احلمد هللا وحده

 :أما بعد. وعىل آله وصحبه وسلم
يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

 ـه١٤١٢ شعبان ٥والتي بدأت يوم السبت , املنعقدة بمكة املكرمة, الثالثة عرشة
هـذا البـاب أن الواجـب سـد : قد نظر يف املوضوع وقرر: م٨/٢/٢٩٩١املوافق 
 .ألن ذلك يفيض إىل رشور وحمظورات, ومنعه

وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً واحلمـد هللا , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 ...رب العاملني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                        ]الدورة الثالثة عرشة[   ٣١٦
 

אא 
 

א 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٣١٧      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار

 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                       ]الدورة الرابعة عرشة[   ٣١٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضأبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ٣١٩      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אא 

א 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :وعىل آله وصحبه وسلم أما بعد
, ستقبلوجيـل املـ, فنظراً لألمهية الواضحة يف رضورة إعداد النشء الصالح

مـن دور , وملـا لألوليـاء واألوصـياء, ومسئولياهتا املتعـددة, لتحمل أعباء احلياة
, وصونه عن عوامل الضياع واخلطأ, وبناء شخصية الولد, حيوي يف هذا اإلعداد

ومحلـة األعـداء عـىل , وملا نشاهده يف الكثري من املجتمعات من تدهور األخـالق
 .وإضعاف قوهتم, موأخالقه, إفساد املسلمني يف عقائدهم

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
ــوم الــسبت , املنعقــدة بمكــة املكرمــة, الرابعــة عــرشة مــن ٢٠والتــي بــدأت ي

مــسئولية األوليــاء «نظــر يف موضــوع , م٢١/١/١٩٩٥ ـهــ١٤١٥شــعبان
واليـتهم وعن تـرصفات مـن حتـت , عمن حتت واليتهم ورعايتهم, واألوصياء
 :واختذ القرار التايل, ورعايتهم

 :تنقسم هذه املسئولية  قسمني
ـرصّ   مسئولية الويل أو:القسم األول فـيام يتعلـق برتبيـتهم , الـويص نحـو القُ

أن , فيجب عىل األوليـاء واألوصـياء, وهذا اجلانب الديني مهم جداً . وتوجيههم
نحـو إعـداد , من واجبات, رسولهعمالً بام ألزمهم به اهللا و, يولوه العناية الكاملة

عـىل املـنهج , ورقابـة تـرصفاهتم, وسـلوكهم, وخلقهـم, يف دينهم, التابعني هلم
ليكونـوا ناشـئة , ومحايتهم مـن التيـارات الفكريـة املعاديـة, اإلسالمي الصحيح
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, وهذا الواجب اإلسالمي العـام. وجيالً مؤمناً حق اإليامن, صاحلة وقدوة حسنة
, امللقـى عـىل عـاتق الـويل والـويص, جب أمانة التكليف اإلهلـيإنام هو تنفيذ لوا

, من أجل حتقيق واقع االستقامة والصالح, وواجب الراعي املؤمن يف قيادة رعيته
وكــل وســائل , واجتنــاب الفــواحش واملنكــرات, واالعتــصام بــالقرآن والــسنة

 .االنحراف
 :وهذا الواجب هو املعرب عنه فقهاً بالوالية بنوعيها

وتعلـم , وتـزويج, وتطبيـب, وتأديـب, من تعليم:  الوالية عىل النفس) أ (
 .ونحو ذلك, أو صنعة, حرفة

وتنميتهـا , باحلفـاظ عـىل أمـوال القـرصّ واأليتـام: والوالية عىل املـال) ب(
 ويظل الويل مطالباً , أو بأيد أمينة, واحلرص عىل تثمريها بنفسه, بالطرق املرشوعة

فـإن مل يكـن لـه , حتى يؤنس منه الرشد, رص من مالهباإلنفاق باملعروف عىل القا
عمالً بقول ,  حتى يبلغ ويثبت رشده, يسلم له ماله وال, فعىل من تلزمه نفقته, مال

وا ﴿: اهللا تعاىل عُ فَ ـادْ ا فَ ـدً شْ مْ رُ نْهُ تُمْ مِ إِنْ آَنَسْ احَ فَ وا النِّكَ غُ لَ ا بَ تَّى إِذَ ى حَ تَلُوا الْيَتَامَ ابْ وَ
وَ  مْ أَمْ مْ ـالَ إِلَيْهِ , من متكني دعاة الـسوء, وحيذر األولياء واألوصياء) ٦:النساء (﴾هُ

مـن تربيـة مـن حتـت , املنتـسبة لإلسـالم وغـريهم, من الفئات املبتدعة الـضالة
 .واليتهم

ينـشأ عنهـا  ومـا, ول عن أفعال القارصين ونحوهمؤ وهو املس:القسم الثاين
 . اختصاص القضاءتدخل يف, ولية ماليةؤوهذه مس, من أرضار لآلخرين

بــالتعويض عــن رضر يــصيب , تعنــي التــزام الــويل أو الــويص: واملــسئولية
بـسبب فعـل , يمس املال أو النفس أو األعضاء, اآلخرين رضراً مالياً واقعاً فعالً 
 .الذين حتت الوالية أو الوصاية

 .هو اخلطأ الفعيل: وليةؤوأساس هذه املس



 ٣٢١      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
ن األرضار الواقعـة مـن الـصغار عـ, وال يسأل األولياء واألوصـياء رشعـاً 

أو التسليط , أو بسبب اإلغراء, إال يف حال التقصري يف احلفظ, واملجانني ونحوهم
, وصـىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد, أو األمر ملن كان دون البلـوغ, عىل مال اآلخرين

 .واحلمد هللا رب العاملني, وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً 
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אא 
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 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم
 .وهبه مصطفى الزحييل. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 .قادر حممد العامري الشيخ عبد ال−٤
 . الشيخ حممد الشيباين حممد أمحد−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
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אאא 
אאאא 

א 
سيدنا حممـد وعـىل , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
 :أما بعد.. آله وصحبه وسلم

, املتطـورة) التقنيـة(عرص اآللة والتقانة , فنظراً ملا نشاهده يف عرصنا احلارض
وتقصري بعـض الفنيـني يف القيـام , حتدثه من أرضار وإصابات بني فئة العامل وما

 ..وعدم املباالة بحقوق اآلخرين, بواجب أمانة العمل وإتقانه
لعـامل اإلسـالمي يف دورتـه برابطـة ا, فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي

 مـن شـعبان ٢٠والتي بـدأت يـوم الـسبت , الرابعة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة
املسئولية عن أرضار األشـياء مـن : نظر يف موضوع, م٢١/١/١٩٩٥/ـه١٤١٥

 .تتطلب حراسته عناية خاصة حيوان وبناء وكل ما
  :يلي وقرر ما
 احليوان والرضر الذي ينـشأ األصل الرشعي يف جناية,  أرضار احليوان:أوالً 

مل يكـن احليـوان اململـوك أو  مـا ,»العجامء جبـار«للحديث الثابت , منه أهنا هدر
أو فـرط املالـك يف حفظـه , الذي حتت احليازة معروفاً باإليذاء من عقـر أو غـريه

, بـت والـرضر الفعـيلويكون سبب املسئولية هو اخلطأ الثا, بالتعدي أو التقصري
كالغاصب والـسارق واملـستأجر , ضامن هو املالك ومن يف حكمهواملسئول عن ال

ويسأل هؤالء عن إتالف الـزرع والـشجر .. واملستعري والراكب والسائق والقائد
وحفظ , لوجوب حفظ احليوان عىل صاحبه يف الليل, إن وقع الرضر ليالً , ونحوه

: −  − كام ورد يف حديث الرباء بـن عـازب, أصحاب الزروع ونحوها هلا هناراً 
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أفسدت  وأن ما, حفظها بالنهار) البساتني(أن عىل أهل احلوائط  ملسو هيلع هللا ىلصقىض نبي اهللا «
 . أي مضمون»املوايش بالليل ضامن عىل أهلها

, وويل اليتـيم, ونـاظر عقـار الوقـف, يكون مالك البنـاء..  اهنيار البناء:ثانياً 
, اً باخللـلوالقيم عىل ناقص األهلية مسؤوالً إذا شيد البنـاء مـن أصـله مـصحوب

.. وللاملك الرجوع عىل من تسبب يف ذلك, أو الغش, التقصري أو, بسبب اإلمهال
 . عليهئوكذلك عىل هؤالء ضامن التلف باهنيار البناء بسبب اخللل الطار

واحلمـد هللا .  وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً 
 .  رب العاملني
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 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم

 .وهبه مصطفى الزحييل. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 . الشيخ عبد القادر حممد العامري−٤
 . الشيخ حممد الشيباين حممد أمحد−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
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 أبيض
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אאא 
אאא

אא 
א 

سيدنا ونبينـا حممـد وعـىل , نبي بعده السالم عىل من الوالصالة و, احلمد هللا
 :أما بعد.. آله وصحبه وسلم

ي يف دورته ـالمـة العامل اإلسـالمي برابطـي اإلسـع الفقهـإن جملس املجمـف
مـن شـعبان ٢٠الرابعة عرشة املنعقـدة بمكـة املكرمـة التـي بـدأت يـوم الـسبت

 .م قد نظر يف هذا املوضوع٢١/١/١٩٩٥− ـه١٤١٥
  :رر باألغلبيةفق

 وال يأخذ حكـم املـسجد أن املسعى بعد دخوله ضمن مبنى املسجد احلرام ال
ا وَ ألنه مشعر مستقل يقول اهللا عـز وجـل , تشمله أحكامه فَ ـنْ ﴿إِنَّ الـصَّ ةَ مِ وَ املَْـرْ

ائِرِ اهللاِ عَ ِ شَ فَ هبِ طَّوَّ يْهِ أَنْ يَ لَ نَاحَ عَ رَ فَال جُ تَمَ جَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْ نْ حَ مَ ﴾ فَ ) ١٥٨: البقرة (امَ
وجتوز الصالة فيـه متابعـة , ومنهم األئمة األربعة, وقد قال  بذلك مجهور الفقهاء

وجيوز املكـث فيـه والـسعي , كغريه من البقاع الطاهرة, لإلمام يف املسجد احلرام 
 .وإن كان املستحب يف السعي الطهارة واهللا أعلم, للحائض واجلنب

وسلم تسليامً كثرياً واحلمـد هللا , ىل آله وصحبهوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وع
 .رب العاملني
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 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم
 .صطفى الزحييلوهبه م. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 . الشيخ عبد القادر حممد العامري−٤
 . الشيخ حممد الشيباين حممد أمحد−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
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אאאא 
אא 

אא 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد.. وعىل آله وصحبه وسلم
فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 

 مـن شـعبان ٢٠والتي بـدأت يـوم الـسبت , الرابعة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة
 :ييل قد نظر يف هذا املوضوع وقرر مام ٢١/١/١٩٩٥−ـه١٤١٥
 بام أن األصل يف املعامالت احلل واإلباحة فـإن تأسـيس رشكـة مـسامهة −١

 .ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز رشعاً 
ــة اإلســهام يف رشكــات غرضــها األســايس حمــرم−٢ ,  ال خــالف يف حرم

 .كالتعامل بالربا أو تصنيع املحرمات أو املتاجرة فيها
ز ملــسلم رشاء أســهم الــرشكات واملــصارف إذا كــان يف بعــض جيــو  ال−٣

 .وكان املشرتي عاملاً بذلك, معامالهتا ربا
ثـم علـم , يعلـم أن الـرشكة تتعامـل بالربـا  إذا اشرت شخص وهـو ال−٤

 .فالواجب عليه اخلروج منها
, لعموم األدلة من الكتاب والسنة يف حتريم الربـا, والتحريم يف ذلك واضح

يعنـي , أسهم الرشكات التي تتعامل بالربا مـع علـم املـشرتي بـذلكوألن رشاء 
ألن السهم يمثل جزءاً شـائعاً مـن  رأس , اشرتاك املشرتي نفسه يف التعامل بالربا

فكـل مـال , واملساهم يملك حـصة شـائعة يف موجـودات الـرشكة, مال الرشكة
ن الـذين أل, فللمـساهم نـصيب منـه, أو تقرتضه بفائـدة, تقرضه الرشكة بفائدة

والتوكيـل , يبارشون اإلقراض واالقرتاض بالفائدة يقومون هبذا العمل نيابة عنه
 .جيوز بعمل املحرم ال

وسلم تسليامً كثرياً واحلمـد هللا , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
 . رب العاملني
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 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم

 .وهبه مصطفى الزحييل. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 . الشيخ عبد القادر حممد العامري−٤
 . الشيخ حممد الشيباين حممد أمحد−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
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אאא 
א 

אאא؟ 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده

 :أما بعد.. وعىل آله وصحبه وسلم
يف دورتـه , طـة العـامل اإلسـالميبراب, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

ــوم الــسبت , املنعقــدة بمكــة املكرمــة, الرابعــة عــرشة مــن ٢٠والتــي بــدأت ي
 .قد نظر يف هذا املوضوع: م٢١/١/١٩٩٥ − ـه١٤١٥شعبان

  :ررــوق
 ,جيوز يف املضاربة أن حيدد املضارب لرب املال مقداراً معينـاً مـن املـال أنه ال

 وألن الربح قـد ال, وألنه جيعلها قرضاً بفائدة, ألن هذا يتناىف مع حقيقة املضاربة
أو يكـون الـربح , وقد خترس املضاربة, جعل لرب املال فيستأثر به كله يزيد عىل ما

 .فيغرم املضارب, أقل مما جعل لرب املال
 الذي متارسه − الذي يفصل بني املضاربة والقرض بفائدة, والفرق اجلوهري

يـضمنه إالّ إذا تعـد أو  ال,  يـد املـضارب أمانـة هو أن املال يف−البنوك الربوية 
وقـد . بـني املـضارب ورب املـال, متفق عليها, والربح يقسم بنسبة شائعة, قرص

أن يكون الـربح مـشاعاً , عىل أن من رشوط صحة املضاربة: أمجع األئمة األعالم
 .واهللا أعلم, دون حتديد قدر معني ألحد منهام, بني رب املال واملضارب

واحلمـد , وسلم تسليامً كثـرياً , وعىل آله وصحبه,  اهللا عىل سيدنا حممدوصىل
 .هللا رب العاملني
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אא 
א 

אאא؟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم

 .وهبه مصطفى الزحييل. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 . الشيخ عبد القادر حممد العامري−٤
 . الشيخ حممد الشيباين حممد أمحد−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
 

 
 
 
 



 ٣٣٣      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
א 
אאא 

سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد.. وعىل آله وصحبه وسلم

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
والتـــي بـــدأت يـــوم الـــسبت , املنعقـــدة بمكـــة املكرمـــة, الرابعـــة عـــرشة

وأصدر القرار قد نظر يف هذا املوضوع : م٢١/١/١٩٩٥−ـه١٤١٥شعبان٢٠
  :التايل

إالّ , يسأل عنها املضارب وال, اخلسارة يف  مال املضاربة عىل رب املال يف ماله
, ألن مــال املــضاربة مملــوك لــصاحبه, أو قــرص يف حفظــه, إذا تعــد عــىل املــال

  الوالوكيـل واألمـني, ووكيل يف الترصف فيه, واملضارب أمني عليه مادام يف يده
 .أو التقصري, إالّ يف حالة التعدي, يضمنان

ــوك ــام حيــدث يف البن ــسئول ع ــة, وامل ــسات املالي ذات الشخــصية , واملؤس
, ألنه هو الوكيـل عـن املـسامهني يف إدارة الـرشكة, هو جملس اإلدارة, االعتبارية

واحلـاالت التـي يـسأل فيهـا جملـس اإلدارة عـن , واملمثل للشخصية االعتباريـة
هي نفس احلاالت التي يسأل فيها املضارب , لتي حتدث يف مال املضاربةاخلسارة ا

 فيكون جملس اإلدارة مسئوالً أمام أرباب املال عـن كـل مـا, )الشخص الطبيعي(
, أو من موظفي املؤسـسة, من خسارة بتعد أو تقصري منه, حيدث يف مال املضاربة

كان التعـدي أو التقـصري ثم إذا , وضامن جملس اإلدارة يكون من أموال املسامهني
أما إذا كان التعدي أو القصري من , فعىل جملس اإلدارة حماسبته, من أحد املوظفني
 .فمن حق املسامهني أن حياسبوه, جملس اإلدارة نفسه

وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً واحلمـد هللا , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 .رب العاملني
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אא 

א 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم

 .وهبه مصطفى الزحييل. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 . الشيخ عبد القادر حممد العامري−٤
 . الشيخ حممد الشيباين حممد أمحد−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
 

 
 
 



 ٣٣٥      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
א 

سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد... وعىل آله وصحبه وسلم

يف دورتـه , إلسـالميبرابطـة العـامل ا, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
ــة ــدة بمكــة املكرم ــة عــرشة املنعق ــسبت , الرابع ــوم ال ــدأت ي ــي ب ــن ٢٠والت م

وهــو عمليــة , قــد نظــر يف هــذا املوضــوع: م٢١/١/١٩٩٥−ـهــ١٤١٥شــعبان
فة يف القانون بأهنا , اليانصيب بـأن , لعبة يسهم فيها عـدد مـن النـاس«وهي املعرَّ

أو , وهو عبارة عن مبلغ كبري, بابتغاء كسب النصي, يدفع كل منهم مبلغاً صغرياً 
ثم توضـع أرقـام , ويكون لكل مساهم رقم, يوضع حتت السحب, أي يشء آخر

فمـن خـرج , أو أرقـام, ويسحب منها عن طريق احلـظ رقـم, املسامهني يف مكان
 .»كان هو الفائز بالنصيب, رقمه

ألن كـل , تـدخل يف القـامر, فإن عملية اليانـصيب, وبناء عىل هذا التعريف
وهـذا هـو , دفعـه أو يغرم ما, إما أن يغنم النصيب كله, احد من املسامهني فيهاو

 .ضابط القامر املحرم
إذا كـان بعـضُ , والتربير الذي تذكره بعض القوانني جلواز لعبـة اليانـصيب

لها يذهب لألغراض اخلريية خْ ألن القـامر حـرام أيـاً , يرفضه الفقه اإلسـالمي, دَ
 كان الفائز فيه يفرق ماكـسبه − وهو قامر أهل اجلاهلية − فامليرس, كان الدافع إليه

ألن , ومـع ذلـك حرمـه, وهذا هو نفع امليرس الذي أشار إليه القرآن, عىل الفقراء
نَافِعُ لِلنَّاسِ , إثمه أكرب من نفعه مَ بِريٌ وَ مٌ كَ امَ إِثْ لْ فِيهِ ِ قُ املَْيْرسِ رِ وَ مْ نِ اخلَْ أَلونَكَ عَ سْ ﴿يَ

امَ أَ  هُ مُ إِثْ ﴾وَ امَ عِهِ فْ نْ نَ ُ مِ ربَ َـا : ثم أنزل سبحانه قولـه تعـاىل) ٢١٩:البقرة (كْ ـا أَهيُّ ﴿يَ
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يْطَانِ  ـلِ الـشَّ مَ ـنْ عَ ـسٌ مِ جْ المُ رِ َزْ األْ ابُ وَ َنْـصَ األْ ُ وَ املَْيْـرسِ رُ وَ مْ امَ اخلَْ نُوا إِنَّ ينَ آمَ الَّذِ
﴾ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ بـأن تقـوم إدارة : لـسثـم يـويص املج) ٩٠:املائـدة (فَ

والتخفيـضات , واملـسابقات, ألنـواع اجلـوائز, بإجراء دراسـة ميدانيـة, املجمع
ثم اسـتكتاب عـدد مـن الفقهـاء , املنترشة يف وسائل اإلعالم واألسواق التجارية

 .وعرض املوضوع عىل املجلس يف دورته القادمة إن شاء اهللا, والباحثني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٣٧      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم

 .وهبه مصطفى الزحييل. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 . الشيخ عبد القادر حممد العامري−٤
 . حممد أمحد الشيخ حممد الشيباين−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٣٩      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אאא 

سيدنا ونبينـا حممـد , والصالة  والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده
 :وعىل آله وصحبه وسلم أما بعد

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 مـن شـعبان ٢٠والتي بدأت يـوم الـسبت , املنعقدة بمكة املكرمة, الرابعة عرشة

  :وأصدر القرار التايلقد نظر يف هذا املوضوع : م٢١/١/١٩٩٥−ـه١٤١٥
, وال العكـس, جيوز كشف عورة املـرأة للرجـل أنه ال:  األصل الرشعي−١

 .وال عورة الرجل للرجل, وال كشف عورة املرأة للمرأة
التـابع ملنظمـة , صدر من جممـع الفقـه اإلسـالمي   يؤكد املجمع عىل ما−٢

:  وهذا نـصهـه٧/١/١٤١٤−١يف . ٨د/٨٥/١٢بقراره رقم , املؤمتر اإلسالمي
جيب أن تقـوم بالكـشف عـىل , متخصصة, األصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة«

, فإن مل يتـوافر ذلـك, ك طبيبة غري مسلمةفتقوم بذل, وإذا مل يتوافر ذلك, املريضة
يمكن أن يقوم مقامه طبيب غري , وإن مل يتوافر طبيب مسلم, يقوم به طبيب مسلم

يف تـشخيص املـرض , عىل أن يطلع مـن جـسم املـرأة عـىل قـدر احلاجـة. مسلم
وأن تتم معاجلة , وأن يغض الطرف قدر استطاعته, وأال يزيد عن ذلك, ومداواته

 . انتهى»خشية اخللوة, أو امرأة ثقة, أو زوج, حمرم بحضور, ة هذهالطبيب للمرأ
إال مـن , جيـوز أن يـشرتك مـع الطبيـب ال,   ويف مجيع األحوال املذكورة−٣

 .وجيب عليه كتامن األرسار إن وجدت, دعت احلاجة الطبية امللحة ملشاركته
 حفـظ عـورات املـسلمني:   جيب عىل املسئولني يف الصحة واملستشفيات−٤

وتعاقـب , حتقق هـذا اهلـدف, من خالل وضع لوائح وأنظمة خاصة, واملسلامت
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وعـدم كـشفها , يلزم لـسرت العـورة وترتيب ما, حيرتم أخالق املسلمني كل من ال
 .إال بقدر احلاجة من خالل اللباس املناسب رشعاً , أثناء العمليات

  : ويوصي اجملمع مبا يلي-٥
, فكــراً , عــديل الــسياسة الــصحية أن يقــوم املــسئولون عــن الــصحة بت−١

وقواعـده األخالقيـة , وتطبيقاً بـام يتفـق مـع ديننـا اإلسـالمي احلنيـف, ومنهجاً 
, وحفظ كرامتهم, لدفع احلرج عن املسلمني, وأن يولوه عنايتهم الكاملة, السامية

 .وصيانة أعراضهم
لإلرشـاد والتوجيـه , يف كل مستـشفى,  العمل عىل وجود موجه رشعي−٢

 .للمرىض
واحلمد هللا , وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤١      ] عرشةالدورة الرابعة [                                                                    املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :وقد شارك يف مناقشة هذا املوضوع فريق من العلامء واخلرباء وهم

 .يلوهبه مصطفى الزحي. د. أ−١
 .الصديق حممد األمني الرضير. د. أ−٢
 .عيل حميي الدين القره داغي.  د−٣
 . الشيخ عبد القادر حممد العامري−٤
 . الشيخ حممد الشيباين حممد أمحد−٥
 .عيل أمحد السالوس.   د−٦
 . الدكتور الطبيب حممد عابد باخطمة−٧
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ٣٤٣      ] الدورة اخلامسة عرشة[                                                                  املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
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ضأبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ٣٤٥      ] الدورة اخلامسة عرشة[                                                                  املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אאאאא 

د نبينـا حممـسيدنا و, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد,  وعىل آله وصحبهصىل اهللا عليه

 دورتـه يف, لرابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي
 رجـب ١١ الـسبت التـي بـدأت يـوم, اخلامسة عرشة املنعقـدة يف مكـة املكرمـة

م قد نظر يف موضوع اسـتفادة املـسلمني مـن ١٩٩٨كتوبر أ ٣١ املوافق ـه١٤١٩
وتثـار حـول , التي حتتل اليوم مكانة مهمة يف جمال العلـوم, علم اهلندسة الوراثية

 حمور علـم اهلندسـة الوراثيـة هـو أن: استخدامها أسئلة كثرية وقد تبني للمجلس
والتحكم فيها من خـالل حـذف , وعىل تركيبها) املورثات(التعرف عىل اجلينات 

أو دجمها بعضها مع بعض لتغيري الـصفات ,  أو إضافتها−ملرض أو غريه−بعضها 
 .الوراثية اخللقية

ويف بعـض القـرارات , وبعد النظر والتـدارس واملناقـشة فـيام كتـب حوهلـا
 :ات التي متخضت عنها املؤمترات والندوات العلميةوالتوصي

  :يلي يقرر اجمللس ما
التـابع ملنظمـة املـؤمتر , تأكيد القرار الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي :أوال
 يف الدورة العـارشة املنعقـدة ١٠/د/١٠٠/٢بشأن االستنساخ برقم , اإلسالمي

 .ـه١٤١٨صفر ٢٨−٢٣بجدة يف الفرتة من 
أو , ادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض أو عالجهاالستف :ثانياً 

 .يرتتب عىل ذلك رضر أكرب برشط أن ال, ختفيف رضره
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ال جيوز استخدام أي مـن أدوات علـم اهلندسـة الوراثيـة ووسـائله يف  :ثالثاً 
 .حيرم رشعاً  ويف كل ما, األغراض الرشيرة والعدوانية

, أدوات علـم اهلندسـة الوراثيـة ووسـائلهجيوز اسـتخدام أي مـن  ال :رابعاً 
أو للتـدخل يف بنيـة املورثـات , ومـسئوليته الفرديـة, للعبث بشخـصية اإلنـسان

 .بدعو حتسني الساللة البرشية) اجلينات(
أو تـشخيص يتعلـق , أو القيام بأية معاجلة, جيوز إجراء أي بحث ال :خامساً 

يم دقيـق وسـابق لألخطـار وبعد إجـراء تقـو, إال للرضورة, بمورثات إنسان ما
وبعـد احلـصول عـىل املوافقـة املقبولـة , والفوائد املحتملة املرتبطة هبذه األنـشطة

ورعاية أحكام الرشيعة اإلسالمية , مع احلفاظ عىل الرسية الكاملة للنتائج, رشعاً 
 .القاضية باحرتام اإلنسان وكرامته, الغراء

يف حقـل , راثيـة ووسـائلهجيوز استخدام أدوات علـم اهلندسـة الو :سادساً 
ث أي رشيطة األخـذ بكـل االحتياطـات ملنـع حـدو, ة احليوانـربيـة وتـزراعـال

 .البيئة أو, أو احليوان,  باإلنسان −  ولو عىل املد البعيد−رضر 
ة والطبيـة يدعو املجلس الرشكات واملصانع املنتجـة للمـواد الغذائيـ :سابعاً 

إىل البيان عن تركيـب هـذه ,  اهلندسة الوراثيةفادة من علمتسوغريمها من املواد امل
 .ليتم التعامل واالستعامل عن بينة حذراً مما يرض أو حيرم رشعاً , املواد

بتقـو اهللا , واملختـربات, يويص املجلس األطباء وأصـحاب املعامـل :ثامناً 
 .والبعد عن اإلرضار بالفرد واملجتمع والبيئة, واستشعار رقابته, تعاىل

عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثـرياً واحلمـد هللا وصىل اهللا 
 .رب العاملني
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אא 
אאאאא 
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 أبيض
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אאא 
אאאא 
د سيدنا ونبينـا حممـ, والصالة والسالم عىل من النبي بعده ,احلمد هللا وحده

 :أما بعد, وعىل آله وصحبهصىل اهللا عليه 
يف دورتـه , لرابطـة العـامل اإلسـالمي, فإن جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي

 رجـب ١١التـي بـدأت يـوم الـسبت , املنعقـدة بمكـة املكرمـة, اخلامسة عـرشة
, ر يف موضــوع البــصمة الوراثيــةم قــد نظــ٣١/١٠/١٩٩٨  املوافــق ـهــ١٤١٩

) أي املورثات, نسبة إىل اجلينات(باعتبارها البنية اجلينية , وجماالت االستفادة منها
وأفـادت البحـوث والدراسـات أهنـا مـن , التي تدل عىل هوية كل إنـسان بعينـه
ويمكن أخذها , لتسهيل مهمة الطب الرشعي, الناحية العلمية  وسيلة متتاز بالدقة

 .أو البول أو غريه, أو املني, أو اللعاب, لية من الدممن أي خ
  :يلي وبعد التدارس واملناقشة قرر اجمللس ما

 :تشكيل جلنة من كل من
 . الدين القره داغييفضيلة الدكتور عيل حمي) ١(
 .الواحد اهللا عبد سعادة الدكتور نجم عبد) ٢(
 .سعادة الدكتور حممد عابد باخطمة) ٣(
 . حممد عيل البارسعادة الدكتور) ٤(

وذلــك الســتكامل دراســة األبحــاث والدراســات واملــستجدات املتعلقــة 
يف دورة املجلـس القادمـة إن , وتقديم النتيجة والتوصيات املناسـبة, وعـوضـبامل

 .شاء اهللا
واحلمد هللا , وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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אא 

אאאא 
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אאא 
אא 

אאא 
سيدنا ونبينـا حممـد , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد, وعىل آله وصحبه

يف دورتـه ,  الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالميفإن جملس املجمع
 رجـب ١١التـي بـدأت يـوم الـسبت , املنعقـدة بمكـة املكرمـة, اخلامسة عـرشة

وبعد املناقشة , م قد نظر يف موضوع اجليالتني٣١/١٠/١٩٩٨ املوافق ـه١٤١٩
أن اجليالتـني مـادة تـستخدم يف صـناعة احللويـات : ظهر للمجلـس, والتدارس
وبنـاء , وهي تستخلص من جلـود احليوانـات وعظامهـا, وية الطبيةوبعض األد

  :يلي قرر اجمللس ماعليه 
ومـن احليوانـات , جيوز استعامل اجليالتني املستخرج من املواد املباحـة :أوالً 
كجلـد اخلنزيـر : جيـوز اسـتخراجه مـن حمـرم وال, املذكاة تذكية رشعيـة, املباحة

 .املحرمةوعظامه وغريه من احليوانات واملواد 
وغريمها أن , والرشكات العاملة فيها, يويص املجلس الدول اإلسالمية :ثانياً 

 .وأن توفر للمسلمني احلالل الطيب, تتجنب استرياد كل املحرمات رشعاً 
واحلمـد هللا , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً 

 . رب العاملني
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אא 

אא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٥٣      ] الدورة اخلامسة عرشة[                                                                  املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאאא 
א 

سيدنا حممد  وعـىل , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :أما بعد, آله وصحبه وسلم

برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه , فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي
 ـه١٤١٩ رجب ١١التي بدأت يوم السبت , اخلامسة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة

مـن خـالل البحـوث , م قد نظر يف موضوع بيع الـدين٣١/١٠/١٩٩٨املوافق 
رأ املجلـس , وبعد املناقـشة والتـداول, حول هذا املوضوع, املقدمة من اخلرباء
ورضورة البحث يف إجياد ,  لتعدد صوره القديمة واملعارصةنظراً , تأجيل البت فيه

كـان قـد صـدر مـن  وكذلك لالطالع عىل مـا, البدائل الرشعية يف حالة التحريم
 .قرارات وتوصيات هبذا الصدد عن املجامع والندوات الفقهية

  :وقد قرر اجمللس
لدراسـة هـذا املوضـوع دراسـة , وخربائه, تكليف جلنة من أعضاء املجلس

وذلك مـن , يف دورته القادمة, وتقديم نتائج هذه الدراسة إىل املجلس, ستفيضةم
 :أصحاب الفضيلة التالية أسامؤهم

 رئيس جممع الفقه اإلسالمي − اهللا أبو زيد  فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد−١
 ).رئيساً  (− بمنظمة املؤمتر اإلسالمي

 العلـامء ورئـيس هيئـة التمييـز اهللا البسام عضو هيئة كبـار  فضيلة الشيخ عبد−٢
 ).عضواً (سابقاً 

عميد املكتبات يف جامعة  −اهللا آل الشيخ  املحسن بن عبد  فضيلة الدكتور عبد−٣
عضواً  (− أم القر.( 
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 عضو هيئـة التـدريس يف كليـة االقتـصاد − ي فضيلة الدكتور حممد عيل القر−٤
 ).عضواً  (− العزيز بجامعة امللك عبد

 رئيـس قـسم الفقـه اإلسـالمي − ر وهبـة مـصطفى الـزحييل فضيلة الـدكتو−٥
 ).عضواً  (− ومذاهبه يف كلية الرشيعة بجامعة دمشق

 أستاذ الفقه واألصول بجامعـة −  الدين القره داغييي فضيلة الدكتور عيل حم−٦
 ).عضواً  (− قطر

واحلمد هللا , وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد
 . العاملنيرب
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אא 
א 
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 أبيض
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אאא 
א 

سيدنا ونبينـا حممـد , والصالة والسالم عىل من النبي بعده, احلمد هللا وحده
 :أما بعد, وعىل آله وصحبه

يف دورتـه , برابطـة العـامل اإلسـالمي,  الفقهي اإلسـالميفإن جملس املجمع
 ـهـ١٤١٩رجب١١التي بدأت يوم السبت , اخلامسة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة

ق٣١/١٠/١٩٩٨املوافق   .م قد نظر يف موضوع حكم بيع التورُّ
وكـالم , والقواعـد الـرشعية, والرجوع إىل األدلـة, وبعد التداول واملناقشة

 .املسألةالعلامء يف هذه 
  :يأتي قرر اجمللس ما

ق :أوالً  , بـثمن مؤجـل, هو رشاء سلعة يف حوزة البائع وملكه: أن بيع التورُّ
 ).الورق(للحصول عىل النقد , ثم يبيعها املشرتي بنقد لغري البائع

ألن األصـل يف , وبه قال مجهور العلامء, أن بيع التورق هذا جائز رشعاً  :ثانياً 
لَّ اهللاُ﴿اهللا تعاىل لقول , البيوع اإلباحة أَحَ با﴾وَ مَ الرِّ رَّ حَ ومل ) ٢٧٥: البقرة(  الْبَيْعَ وَ

وألن احلاجة داعيـة إىل ذلـك لقـضاء , قصداً وال صورة يظهر يف هذا البيع رباً ال
 .أو زواج أو غريمها, دين

يبيع املـشرتي الـسلعة بـثمن أقـل ممـا  بأن ال, جواز هذا البيع مرشوط :ثالثاً 
فإن فعل فقد وقعا يف بيـع , ة وال بالواسطةرشال مبا,  بائعها األولاشرتاها به عىل

 .الشتامله عىل حيلة الربا فصار عقداً حمرماً , املحرم رشعاً , العينة
 يويص املسلمني بالعمل بام رشعه اهللا − وهو يقرر ذلك −: إن املجلس :رابعاً 
ابتغـاء , سـهمطيبـة بـه نفو, لعباده من القرض احلسن من طيب أمـواهلم سبحانه
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, يتبعه منّ وال أذ وهو من أجل أنواع اإلنفاق يف سبيل اهللا تعـاىل ال, مرضاة اهللا
وسـد , وتفـريج كربـاهتم, والرتاحم بني املـسلمني, ملا فيه من التعاون والتعاطف

وأن , والوقـوع يف املعـامالت املحرمـة, وإنقاذهم من اإلثقال بالديون, حاجاهتم
ختفـى كـام  واحلث عليـه كثـرية ال,  اإلقراض احلسنالنصوص الرشعية يف ثواب

 .وحسن القضاء وعدم املامطلة, يتعني عىل املستقرض التحيل بالوفاء
واحلمـد هللا , وعىل آله وصحبه سلم تسليامً كثـرياً , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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אא 
א 
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 أبيض
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אאא 
אאא 

سيدنا حممـد وعـىل , نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
 :آله وصحبه أما بعد

يف دورتـه , فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي
 ـهـ١٤١٩رجب١١التي بدأت يوم السبت , ة بمكة املكرمةاخلامسة عرشة املنعقد

 .م قد نظر يف موضوع استثامر أموال الزكاة٣١/١٠/٩٩٨املوافق 
 .والتأمل يف أحكام إخراج الزكاة ومصارفها, وبعد التداول واملناقشة

  :يأتي قرر اجمللس ما 
ن وذلك بتمليكها ملستحقيها املوجـودي, جيب إخراج زكاة األموال عىل الفور

فقـال ,   تعيينهم بنص كتابه− سبحانه −الذين توىل اهللا , اـٍوب إخراجهـوقت وج
﴾ − عز شأنه − اكِنيِ املَْسَ اءِ وَ رَ قَ فُ اتُ لِلْ قَ دَ امَ الصَّ  .)٦٠: التوبة( ﴿إنَّ

ملـا , كالفقراء, هلذا فال جيوز استثامر أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها
,  منها اإلخالل بواجـب فوريـة إخراجهـا:ددةينطوي عليه من حماذير رشعية متع

 .واملضارة هبم, وتفويت متلكيها ملستحقيها وقت وجوب إخراجها
 كثرياً واحلمـد هللا امً يوعىل آله وصحبه وسلم تسل, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد

 .رب العاملني
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אא 
אאא 
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ضأبي  
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אאא 
א 

 : أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
ي يف دورتـه الـسادسة عـرشة ـالمــي اإلسـع الفقهــإن جملـس املجمــف  
:  الـذي يوافقـهـهـ٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١يف املدة من , ةـرمـة املكـدة بمكـاملنعق
 وبعــد اســتعراض , )بيــع الــدين: (قــد نظــر يف موضــوع , م١٠/١/٢٠٠٢−٥

ومـا تقـرر يف فقـه , واملناقشات املستفيضة حول املوضـوع, البحوث التي قدمت
مَ  :لقولـه تعـاىل, املعامالت من أن البيع يف أصله حالل ـرَّ حَ ـلَّ اهللاُ الْبَيْـعَ وَ أَحَ ﴿وَ

با﴾ , رشوط البـد مـن حتقـق وجودهـاولكن البيع له أركان و)  ٢٧٥: البقرة( الرِّ
وقد اتضح من , فإذا حتققت األركان والرشوط وانتفت املوانع كان البيع صحيحاً 
ومنهـا مـا هـو , البحوث املقدمة أن بيع الدين له صور عديدة;  منها ما هو جـائز

ساء, ربا الفضل: وجيمع الصور املمنوعة وجود أحد نوعي الربا, ممنوع , وربـا النـّ
ا أو وجود الغرر الذي يفسد البيع; كام , مثل بيع الدين الربوي بجنسه ,يف صورة مّ

 عـن بيـع ملسو هيلع هللا ىلصإذا ترتب عىل بيع الدين عدم القـدرة عـىل التـسليم ونحـوه; لنهيـه 
  .الكالئ بالكالئ 

وهنــاك تطبيقــات معــارصة يف جمــال الــديون تتعامــل هبــا بعــض املــصارف 
لـضوابط  ملخالفته للـرشوط وابعض منها ال جيوز التعامل به;, واملؤسسات املالية

 .عالرشعية الواجبة يف البيو
  :وبناء على ذلك قرر اجملمع ما يأتي

 :من صور بيع الدين اجلائزة : أوالً 
;  ألن رشط التسليم متحقق; حيث إن ما  الّ  بيع الدين للمدين نفسه بثمن حَ

ة عـىل الذي هـو عـدم القـدر, فانتفى املانع من بيع الدين, يف ذمته مقبوض حكامً 
 .التسليم 
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 :من صور بيع الدين غري اجلائزة: ثانياً 
  بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين;  ألنه صورة من صور )أ ( 

  .)جدولة الدين(وهو ما يطلق عليه , وهو ممنوع رشعاً  الربا,
أو من غري جنسه; ألهنـا مـن ,  بيع الدين لغري املدين بثمن مؤجل من جنسه)ب( 

  .املمنوع رشعاً ) أي الدين بالدين(ور بيع الكالئ بالكالئ ص
 بعض التطبيقات املعارصة يف الترصف يف الديون: ثالثاً 

ـــة  )أ(  ـــوز حـــسم األوراق التجاري ـــا( ال جي ـــة, شيكاتل ـــسندات اإلذني , ال
  .; ملا فيه من بيع الدين لغري املدين عىل وجه يشتمل عىل الربا)الكمبياالت

; الشتامهلا عىل , أو تداوالً , عامل بالسندات الربوية إصداراً  ال جيوز الت)ب( أو بيعاً
  .الفوائد الربوية

الديون بحيـث تكـون قابلـة للتـداول يف سـوق ) تصكيك( ال جيوز توريق )ج ( 
  .) أ ( ثانوية; ألنه يف معنى حسم األوراق التجارية املشار حلكمه يف الفقرة

وبيـع , عي حلـسم األوراق التجاريـة يـر املجمـع أن البـديل الـرش:رابعاً 
ولو , رشيطة تسلم البائع إياها عند العقد) السلع(هو بيعها بالعروض , السندات

كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقـة التجاريـة; ألنـه ال مـانع رشعـاً مـن رشاء 
  .الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها احلايل

طبيعة موجودات املؤسسات املالية  يويص املجمع بإعداد دراسة عن :خامساً 
وما يرتتب عىل ذلك من جواز التداول أو , من حيث نسبة الديون فيها, اإلسالمية

 .  عدمه
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, واهللا ويل التوفيق
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אא 
א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 أبيض

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦٩      ] الدورة السادسة عرشة[                                                                 املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אאא

אא
א 

 : أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
ة عـرشة ـادسـه الـسـي يف دورتــالمــي اإلسـع الفقهــإن جملـس املجمــف
:  الـذي يوافقـه ـهـ٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١يف املدة من , ةـرمـة املكـة بمكدـاملنعق
ــر يف موضــوع , م١٠/١/٢٠٠٢−٥ ــد نظ ــز : (ق ــام املراك ــرشوعية قي ــد م م

وما يف حكمها بتطليق زوجات املسلمني الاليت حصلن عـىل الطـالق , اإلسالمية
واملناقـشات , وبعد اسـتعراض البحـوث التـي قـدمت, )من حماكم غري إسالمية

 .ستفيضة حول املوضوعامل
  : قرر ما يأتي

والتعـرف عـىل آراء , نظراً ألمهية املوضوع وحاجتـه إىل مزيـد مـن البحـث
 وإن املجلـس بنـاء عـىل . تأجيل البت فيهرؤ, املختصني وأصحاب العالقة فيه

عن األقليات اإلسالمية ذلك يويص رابطة العامل اإلسالمي بعقد ندوة متخصصة 
واملهتمون هبذا املوضوع من , أقرب فرصة يدعى هلا العلامءك يف وذل, ومشكالهتا

, وأن تـوفر هلـذه النـدوة املعلومـات, أصحاب العالقة يف البالد غـري اإلسـالمية
وبخاصـة , اع األقليات اإلسالمية ومـشكالهتاواإلمكانات الالزمة لدراسة أوض
وهـي  −وأن تـضطلع رابطـة العـامل اإلسـالمي , ما يتعلـق منهـا بـشؤون األرسة

 بمهمـة االتـصال والتنـسيق مـع −املؤسسة التي متثل الشعوب اإلسالمية مجيعها 
, حكومات الدول التي توجد فيها أقليات مسلمة عرب الوسائل املـرشوعة املتاحـة
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وذلك من أجل أن يكون للمسلمني املوجودين فيهـا احلـق يف التقـايض يف جمـال 

,  بام تتمتع به األقليات األخـرأسوة, األحوال الشخصية إىل الرشيعة اإلسالمية
للنظر يف , عىل أن تعرض نتائج وتوصيات الندوة عىل املجمع يف أول دورة تالية له

 .هذه التوصيات 
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, واهللا ويل التوفيق  
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אא 
אאא

אאא 
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٧٣      ] الدورة السادسة عرشة[                                                                 املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אאא 
אא 

אא 
 : أما بعد, صالة والسالم عىل من ال نبي بعدهوال, احلمد هللا وحده

ي يف دورتـه الـسادسة عـرشة ـالمــي اإلسـع الفقهــمـإن جملـس املجـف  
:  الذي يوافقه منـه٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١يف املدة من , ةـرمـة املكـدة بمكـاملنعق
قد نظر يف موضوع محاية احلسابات االستثامرية يف املصارف , م١٠/١/٢٠٠٢−٥

واملناقشات املستفيـضة حـول , وبعد استعراض البحوث التي قدمت, اإلسالمية
 .وعاملوض

  : قرر ما يأتي
ــا :أوالً  ــة احلــسابات االســتثامرية يف املــصارف اإلســالمية بوجهيه  إن محاي

إذا اسـتخدمت لتحقيقـه الوسـائل , الوقائي والعالجي أمـر مطلـوب ومـرشوع
  .املرشوعة; ألنه حيقق مقصد الرشيعة يف حفظ املال

ــاً  مــوال  جيــب عــىل املــصارف اإلســالمية أن تتبــع يف أثنــاء إدارهتــا أل:ثاني
, املستثمرين اإلجراءات والوسائل الوقائية املرشوعة واملعروفة يف العرف املرصيف

  .وتقليل املخاطر, حلامية احلسابات االستثامرية
فــإن املجمــع يؤكــد القــرار ,  إذا وقــع املــرصف املــضارب يف خــسارة:ثالثــاً 

, ـهــ٢٠/٨/١٤١٥: املنعقــدة بتــاريخ , الــسادس لــه يف دورتــه الرابعــة عــرشة
وال يـسأل عنهـا , اخلسارة يف مال املضاربة عىل رب املال يف مالـه: ( القايض بأنو

وبذل العناية املطلوبة عرفـاً يف , املضارب إال إذا تعد عىل املال أو قرص يف حفظه
 .)التعامل به
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عـىل العمـل عـىل , والرقابيـة, واملالية, حيث املجمع اجلهات العلمية : رابعاً 
س املحاسبية الرشعية التي يمكن مـن خالهلـا التحقـق مـن تطوير املعايري واألس

كام حيث احلكومات عىل إصـدار األنظمـة والتعلـيامت , وقوع التعدي أو التفريط
  .الالزمة لذلك

 جيوز ألرباب األموال أصحاب احلسابات االستثامرية التـأمني عـىل :خامساً 
مـع ة يف القرار اخلامس للمجبالصيغة الوارد, حساباهتم االستثامرية تأميناً تعاونياً 

 .ـه١٣٩٨يف دورته األوىل من عام 
 .واهللا ويل التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد   
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אא 
אא 

אא 
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 أبيض
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אאאא 
אא 

 :  أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عرشة املنعقدة بمكة 

, م١٠/١/٢٠٠٢−٥ الذي يوافقه ـه٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١يف املدة من , املكرمة
نـضيض احلكمـي تقـويم واملـراد بالت, قد نظـر يف موضـوع التنـضيض احلكمـي

كام لو تـم فعـالً بيـع العـروض , بقيمتها النقدية, وديون, املوجودات من عروض
الـذي يتطلـب التـصفية , وهو بـديل عـن التنـضيض احلقيقـي, وحتصيل الديون

ونحوهـا , كالصناديق االسـتثامرية, للمنشآت وأوعية االستثامر املشرتكة, النهائية
وبعـد اسـتعراض البحـوث التـي ,  الـديونوحتصيل مجيع, وبيع كل املوجودات

 .واملناقشات املستفيضة حول املوضوع, قدمت
  : قرر اجمللس ما يأتي

مـن أجـل ) التقـويم( ال مانع رشعاً من العمل بالتنضيض احلكمـي:أوالً   
أو الـرشكات , أو الصناديق االسـتثامرية, حتديد أو توزيع أرباح املضاربة املشرتكة

مع حتقق املبارأة بـني الـرشكاء رصاحـة أو , توزيع هنائياً ويكون هذا ال, بوجه عام
تقطع اليـد يف ربـع «: ملسو هيلع هللا ىلصومستند ذلك النصوص الواردة يف التقويم كقوله  ضمناً 

وقولـه عليـه ,  رواه البخـاري»أو فيام قيمتـه ربـع دينـار فـصاعداً , دينار فصاعداً 
فإن ,  كان له مالله يف عبد فخالصه يف ماله إن  صاً قمن أعتق ش«: الصالة والسالم 

مَ عليه العبد قيمة عدل وِّ ثم يستسعى يف نصيب الذي مل يعتق غـري , مل يكن له مال قُ
 . رواه مسلم»مشقوق عليه

ملوتـه أو (, ويستأنس لذلك بام ذكره صاحب املغني يف حالة تغـري املـضارب
فيجوز تقويمها الستمرار املضاربة بني , مع عدم نضوض البضائع, )لزوال أهليته
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, فضالً عن التطبيقات الرشعية العديدة للتقـويم, ب املال ومن خيلف املضاربر

 .وقسم األموال املشرتكة وغري ذلك, مثل تقويم عروض التجارة للزكاة
وينبغي ,  جيب إجراء التنضيض احلكمي من قبل أهل اخلربة يف كل جمال :ثانياً 

يراهتم يـصار إىل ويف حالـة تبـاين تقـد, تعددهم بحيث ال يقل العـدد عـن ثالثـة
  . اعتبار القيمة السوقية العادلةواألصل يف التقويم, املتوسط منها

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, واهللا ويل التوفيق
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אא 
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אאא 
אא 

א 
 : أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

ة عـرشة ـادسـه الـسـي يف دورتــالمــي اإلسـع الفقهــإن جملـس املجمــف
:  الذي يوافقه مـنـه٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١يف املدة من , رمةـة املكـدة بمكـاملنعق
االنتخابات مـع غـري قد نظر يف موضوع مشاركة املسلم يف , م١٠/١/٢٠٠٢−٥

وقـد عرضـت ملخـصات هـذه , وقدم يف هذا املوضوع مخسة أبحـاث, املسلمني
 أبانـت عـن , وجـرت حوهلـا مناقـشات مستفيـضة, األبحاث من قبل مقـدميها

وشـدة حاجـة املـسلمني القـاطنني بـبالد غـري , األمهية البالغة هلذه املسالة النازلة
اً أو منعـاً ; لكـون مـواطنتهم يف هـذه املسلمني إىل معرفة حكم الرشع فيها جـواز

وملا يرجى يف مزاولة هذا احلق من حتـصيل , البلدان تتيح هلم  هذا احلق االنتخايب
أو تقليله أفـراداً ومجاعـات; حيـث يـشاركون يف , ودفع الرضر عنهم, مصاحلهم

ويسهمون يف مناقشة ما قـد يـسن مـن أنظمـة , مناشط املجتمع الذي يعيشون فيه
وقـد تتـاح هلـم مـع , أو ختفيف أرضارهـا , وربام متكنوا من تعديل فيها, وقوانني

تنامي أعدادهم يف جمالس البلـديات والواليـات واملجـالس النيابيـة املـشاركة يف 
والتـأثري عليهـا بـام حيقـق , توجيه السياسات الداخلية واخلارجيـة هلـذه البلـدان

 .عنهم أو يقلله ويدفع الرضر , ومصالح إخواهنم من املسلمني, مصاحلهم
ومتييز ما هو حقيقـي , وقد تبني من خالل املناقشات بأن تقدير هذه املصالح

مما هو موهوم أو مرجوح حيتاج إىل مزيد من الدراسة عن أحوال املسلمني , راجح
مـع أمهيـة أخـذ , ومد توفر أسباب حتقيق هذه املصالح لـدهيم, يف تلك البلدان
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دماجهم يف هذه املجتمعات غري املسلمة; انـدماجاً احليطة بأن ال يؤدي ذلك إىل ان
 يزيـد , وهذا خطـر عظـيم, وانطامس شخصيتهم الدينية, يفيض إىل ذوباهنم فيها

  .عىل ما يتوقع يف مقابلته من املصالح الدنيوية عىل فرض وقوعها
وإحالتـه إىل نـدوة , لذا رأ جملس املجمع تأجيـل البـت يف هـذا املوضـوع

ية التي أوىص املجلس رابطة العامل اإلسالمي بعقـدها يف وقـت األقليات اإلسالم
ثم يـصدر , ومن ثم يعاد إىل املجمع ليتدارس ما يتوفر لديه من معلومات, الحق

 .بشأنه القرار املناسب
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, واهللا ويل التوفيق
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אא 
אא 
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 أبيض
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אאא 
אאאאא 

 : أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
ة عـرشة ـادسـه الـسـي يف دورتــالمــي اإلسـع الفقهــإن جملـس املجمــف
:  الذي يوافقه منـه٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١يف املدة من , ةـرمـة املكـدة بمكـعقاملن
وبعد النظر يف األبحاث املقدمة عن األدوية املـشتملة عـىل , م١٠/١/٢٠٠٢−٥

وبناء عىل ما اشتملت عليه , واملداوالت التي جرت حوهلا, الكحول  واملخدرات
وأن الرضورات تبـيح , هودفع الرضر بقدر, ودفع املشقة, الرشيعة من رفع احلرج

 .وارتكاب أخف الرضرين لدرء أعالمها, املحظورات
  : قرر ما يلي

بحال مـن األحـوال; لقـول ال جيوز استعامل اخلمرة الرصفة دواء ) ١ (:أوالً 
 رواه البخـاري يف »إن اهللا مل جيعـل شـفاءكم فـيام حـرم علـيكم« : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
وال تتـداووا , عل لكل داءٍ دواءً فتداوواإن اهللا أنزل الداء وج«: ولقوله , الصحيح
ني وأبو نعيم,  رواه أبو داود يف السنن»بحرام وقال لطارق بن سويد ملا , وابن السُّ

 رواه ابن ماجه »ولكنه داء, إن ذلك ليس بشفاء«: سأله عن اخلمر جيعل يف الدواء 
 .يف سننه وأبو نعيم 

    بنسب مستهلكة تقتضيها جيوز استعامل األدوية املشتملة عىل الكحول) ٢(
كـام  جيـوز , برشط أن يـصفها طبيـب عـدل, بديل عنها الصناعة الدوائية التي ال

ويف الكـريامت , وقـاتالً للجـراثيم, استعامل الكحول مطهـراً خارجيـاً للجـروح
 .والدهون اخلارجية
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, والـصيادلة, يويص املجمع الفقهي اإلسالمي رشكات تصنيع األدوية) ٣( 
بــأن يعملــوا جهــدهم يف اســتبعاد , ومــستوردي األدويــة,  اإلســالميةالــدول يف

 . واستخدام غريها من البدائل, الكحول من األدوية
كام يويص املجمع الفقهـي اإلسـالمي األطبـاء باالبتعـاد عـن وصـف ) ٤(

  .األدوية املشتملة عىل الكحول ما أمكن
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, واهللا ويل التوفيق
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אאא 
אאאא 

 : أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
ة عـرشة ـادسـه الـسـي يف دورتــالمــي اإلسـع الفقهــمـإن جملـس املجـف
 الذي يوافقه مـن ـه٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١يف املدة من , ةـرمـة املكـدة بمكـاملنعق
وبعد النظر إىل التعريف الـذي سـبق للمجمـع اعـتامده يف , م١٠/١/٢٠٠٢−٥

نـسبة إىل (البـصمة الوراثيـة هـي البُنيـة اجلينيـة «: ونـصه , دورته اخلامسة عرشة
وأفـادت البحـوث . التي تدل عىل هوية كل إنسان بعينـه, )أي املورثات, جليناتا

لتـسهيل مهمـة , والدراسات العلمية أهنا من الناحية العلمية وسيلة متتـاز بالدقـة
أو , أو اللعـاب,  مـن الـدم)  برشية( ويمكن أخذها من أي خلية .الطب الرشعي

  .»أو غريه, أو البول, املني
ىل ما اشتمل عليـه تقريـر اللجنـة التـي كلفهـا املجمـع يف د االطالع عـوبع

ميدانيـة مستفيـضة امسة عرشة بإعـداده مـن خـالل إجـراء دراسـة ـدورة اخلـال
, واالطالع عىل البحوث التي قدمت يف املوضـوع مـن الفقهـاء, للبصمة الوراثية

ذلـك تبـني مـن , واالستامع إىل املناقشات التي دارت حوله, واخلرباء, اءـواألطب
كله أن نتـائج البـصمة الوراثيـة تكـاد تكـون قطعيـة يف إثبـات نـسبة األوالد إىل 

التـي ) من الـدم أو املنـي أو اللعـاب(ويف إسناد العينة , أو نفيهم عنهام, الوالدين
التـي (فهي أقو بكثري من القيافة العاديـة , توجد يف مرسح احلادث إىل صاحبها

وأن اخلطـأ يف , )ين بـني األصـل والفـرعهي إثبات النسب بوجود الـشبه اجلـسام
وإنام اخلطأ يف اجلهد البرشي أو عوامل , البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي

 .التلوث ونحو ذلك
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  :  وبناء على ما سبق قرر ما يأتي 
,  ال مانع رشعاً من االعتامد عىل البصمة الوراثيـة يف التحقيـق اجلنـائي:أوالً 

يف اجلرائم التي ليس فيها حد رشعي وال قـصاص; خلـرب واعتبارها وسيلة إثبات 
ويـؤدي إىل , وذلك حيقق العدالة واألمن للمجتمـع, )ادرؤوا احلدود بالشبهات(

 .وهذا مقصد مهم من مقاصد الرشيعة, نيل املجرم عقابه وتربئة املتهم
 إن استعامل البصمة الوراثيـة يف جمـال النـسب البـد أن حيـاط بمنتهـى :ثانياً 
ولذلك البد أن تقدم النصوص والقواعد الـرشعية عـىل ,  واحليطة والرسيةاحلذر

 .البصمة الوراثية
وال جيـوز ,  ال جيوز رشعاً االعتامد عىل البصمة الوراثية يف نفي النـسب:ثالثاً 

 . تقديمها عىل اللعان
 ال جيوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد مـن صـحة األنـساب :رابعاً 

وجيب عىل اجلهات املختصة منعه وفرض العقوبـات الزاجـرة; ألن , الثابتة رشعاً 
     . يف ذلك املنع محاية ألعراض الناس وصوناً ألنساهبم

 جيوز االعتامد عىل البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب يف احلاالت :خامساً 
 : اآلتية 

كرهـا  صـور التنـازع التـي ذ حاالت التنازع عىل جمهـول النـسب بمختلـف )أ( 
سواء أكـان التنـازع عـىل جمهـول النـسب بـسبب انتفـاء األدلـة أو , الفقهاء
 .  أم كان بسبب االشرتاك يف وطء الشبهة  ونحوه, تساوهيا

ــشفيات)ب( ــد يف املست ــال ,  حــاالت االشــتباه يف املوالي ــة األطف ــز رعاي ومراك
 .وكذا االشتباه  يف أطفال األنابيب, ونحوها

بـسبب احلـوادث أو الكـوارث أو , ل واخـتالطهم حاالت ضـياع األطفـا )ج( 
أو وجـود جثـث مل يمكـن التعـرف عـىل , وتعذر معرفـة  أهلهـم, احلروب
  .احلروب واملفقودين أو بقصد التحقق من هويات أرس, هويتها
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ألي , أو لفـرد, أو لـشعب,  ال جيـوز بيـع اجلينـوم البـرشي جلـنس:سادساً 

 .رتتب عىل بيعها أو هبتها من مفاسدملا ي, كام ال جتوز هبتها ألي جهة, غرض
  :يوصي اجملمع مبا يأتي  :سابعاً 

 أن متنع الدولة إجـراء الفحـص اخلـاص بالبـصمة الوراثيـة إال بطلـب مـن  )أ( 
وأن متنع القطاع اخلـاص , القضاء; وأن يكون يف خمتربات للجهات املختصة

ملخـاطر ملا يرتتـب عـىل ذلـك مـن ا, اهلادف للربح من مزاولة هذا الفحص
الكرب. 

يشرتك فيها املتخصـصون ,  تكوين جلنة خاصة بالبصمة الوراثية يف كل دولة)ب(
وتكـون مهمتهـا اإلرشاف عـىل نتـائج , واإلداريـون, واألطباء, الرشعيون

 .واعتامد نتائجها , البصمة الوراثية
ومنع التلـوث وكـل مـا يتعلـق  ,  أن توضع آلية دقيقة ملنع االنتحال والغش )ج( 

حتى تكون النتائج مطابقة , اجلهد البرشي يف حقل خمتربات البصمة الوراثيةب
وأن يكـون عـدد املورثـات , وأن يـتم التأكـد مـن دقـة املختـربات, للواقع

بالقدر الذي يـراه املختـصون رضوريـاً دفعـاً ) اجلينات املستعملة للفحص(
  .للشك

 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد, واهللا ويل التوفيق
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אאא 
אא 

 : أما بعد, نبي بعده والصالة والسالم عىل من ال, احلمد هللا وحده
ة عـرشة ـادسـه الـسـي يف دورتــالمــي اإلسـع الفقهـإن جملس املجمـف  
 الـذي يوافقـه ـهـ٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١ن ـدة مـيف امل, ةـرمـة املكـ بمكدةـاملنعق
يف الندوة , بعد االستامع للبحوث التي قدمها الفريق الطبي, م١٠/١/٢٠٠٢−٥

بمستـشفى , التي متت بني املجمع ومركز أخالقيات الطب والعلـوم البيولوجيـة
 .يف موضوع التشخيص اجليني, امللك فيصل التخصيص بالرياض

  :  يأتيقرر ما
 يطلب من مركز أخالقيات الطب والعلوم البيولوجيـة إعـداد عـرض :أوالً 
, عن األمور التي يرغب املركز من املجمع دراستها من الناحيـة الـرشعية, مفصل

  .وإصدار قرارات بشأهنا
 تقوم األمانة العامة للمجمـع باسـتكتاب ذوي االهـتامم والـصلة مـن :ثانياً 

وتعرض مـا يـتم ,  الفقهاء واملختصني يف هذا املجالمن, أعضاء املجمع وخربائه
  .من ذلك عىل املجلس يف دورة الحقة

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, واهللا ويل التوفيق
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  حتت رعاية
  خادم احلرمني الشريفني

  امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود
  
  

 يف الفرتة
 هـ٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١من 

 م١٠/١/٢٠٠٢−٥املوافق 
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وعـىل آلـه , نبينـا حممـد ,والصالة والسالم عىل أفـضل خلـق اهللا, احلمد هللا

 ومن وااله, وصحبه
 : أما بعد

اختتم املجمـع الفقهـي اإلسـالمي يف رابطـة العـامل , فبعون من اهللا وتوفيقه
التـي عقـدت حتـت رعايـة خـادم , اإلسالمي اجتامعات دورته الـسادسة عـرشة

 يف مكة املكرمـة يف الفـرتة , العزيز آل سعود احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد
م وقد افتتحها ١٠/١/٢٠٠٢−٥الذي يوافقه من , ـه٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١من 

أمـري , نيابة عنه صاحب السمو امللكي األمري عبد املجيد بن عبد العزيز آل سـعود
 .وألقى كلمته التوجيهية الكريمة, منطقة مكة املكرمة

 : وقد أصدر املجمع البيان التايل
 رمةكة املكبيان م

 : وبعد, الم عىل رسول اهللاوالصالة والس, احلمد هللا
الـذين جيتمعـون يف , فإن أعضاء املجمع الفقهي يف رابطة العـامل اإلسـالمي

قـد هـاهلم , بجـوار بيـت اهللا احلـرام, يف مكـة املكرمـة, أقدس مكان يف األرض
احتشدت هلـا احلمـالت , وأمههم ما يطلق عىل اإلسالم يف هذه األيام من أباطيل

وضد عدد , توجه سهاماً مسمومة ضد اإلسالم واملسلمنيالتي , اإلعالمية الظاملة
حيـث تطبـق رشيعـة , وبخاصة اململكة العربية السعودية, من البلدان اإلسالمية

, وتقدم العون للمـسلمني يف كـل مكـان, ملسو هيلع هللا ىلصوحتتكم إىل كتابه وسنة رسوله , اهللا
 . وتدعم قضاياهم وتسعى إىل وحدهتم

وهي تنطـوي عـىل , إلعالمية مدبرةأن احلمالت ا, وقد حلظ أعضاء املجمع
تـسهم يف توجيهـه مؤسـسات , تنطلق من إعالم موتـور معـادٍ , أباطيل وترهات

, لتثري الضغائن والكراهية والتمييز ضد اإلسـالم واملـسلمني, اإلعالم الصهيوين
 .  ويف مقدمتها هتمة اإلرهاب, وتلصق بدين اهللا اخلاتم التهم الباطلة
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 لـصق هتمـة اإلرهـاب باإلسـالم عـرب محـالت واتضح ألعضاء املجمع أن

حيث يقبلون عليـه ويـدخلون , إنام هو حماولة لتنفري الناس من اإلسالم, إعالمية
ودعا أعـضاء املجمـع رابطـة العـامل اإلسـالمي وغريهـا مـن , يف دين اهللا أفواجاً 
مـع مراعـاة , وكذلك عامة املسلمني إىل الدفاع عن اإلسالم, املنظامت اإلسالمية

 . ف الوسيلة التي تتناسب ورشف هذه املهمة رش
أن : وبينوا يف سياق ردهم عىل االفرتاء عىل اإلسالم ولصق هتمة اإلرهاب به

وهـو سـلوك نـاتج عـن , ال ينسب لدين وال خيتص بقوم, اإلرهاب ظاهرة عاملية
وأوضحوا أن , و منه جمتمع من املجتمعات املعارصةـاد خيلـذي ال يكـرف الـالتط
وال يقتـرص , وتطـرف دينـي, وتطرف فكـري, ف يتنوع بني تطرف سيايسالتطر

وقـد ذكـر اهللا سـبحانه , التطرف الناتج عن الغلو يف الدين عىل أتباع ديـن معـني
ـا : فقال يف كتابه الكـريم, يف دينهم وهناهم عنه, وتعاىل غلو أهل الكتاب ـلْ يَ ﴿قُ

 َ ريْ مْ غَ لُوا يفِ دِينِكُ غْ لَ الْكِتَابِ ال تَ بْـلُ أَهْ ـنْ قَ ـلُّوا مِ دْ ضَ مٍ قَ وْ اءَ قَ وَ وا أَهْ تَّبِعُ ال تَ قِّ وَ  احلَْ
﴾ بِيلِ اءِ الــسَّ ــوَ ــنْ سَ ــلُّوا عَ ضَ ثِــرياً وَ ــلُّوا كَ أَضَ ورداً عــىل محــالت  )٧٧:املائــدة (وَ

أيلول من / بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب, التشكيك التي بدأ نطاقها يتسع
فإن أعـضاء املجمـع يقـررون أن عـىل العلـامء والفقهـاء , م٢٠٠١العام امليالدي 

وتبـصري , وروابطهم وجمامعهم واجب أداء األمانة يف الدفاع عن اإلسالم وأهلـه
 . املسلمني وغريهم بحقائق األمور

د درس ـفقـ, التـة تلـك احلمــبه يف مواجهــع بواجــن املجمـاً مـامـوقي
وذلـك عـىل , يعة اإلسالمية منهاوبني موقف الرش, عدداً من القضايا ذات الصلة

 :النحو التايل
 :والثقافية عىل اإلسالم واملسلمني خطورة احلمالت اإلعالمية: أوالً 

تابع املجمع الفقهي اإلسالمي تصاعد احلمـالت اإلعالميـة والثقافيـة عـىل 
وعـىل أمـن , وحذر من خطورهتا عىل املجتمعات اإلنـسانية, اإلسالم واملسلمني

 : ا تسعى بشكل حثيث إىلحيث إهن, الناس
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 دفع املجتمعات الغربية بخاصة الختـاذ اإلسـالم عـدواً جديـداً مكـان  −١

  ٠وشن احلرب الثقافية عىل أصوله وترشيعاته وأحكامه اإلهلية , الشيوعية
واحلث عـىل مـا أسـموه ,  إثارة النعرات الصليبية لد الشعوب الغربية−٢

 . وجوب انتصار الغرب عىل اإلسالم 
,  إثـارة أنـواع الكراهيـة والتمييــز العنـرصي ضـد اإلسـالم واملــسلمني−٣

 . والعمل عىل مضايقة األقليات واجلاليات اإلسالمية
 . الرتويج لنظرية صموئيل هنتنجتون يف رصاع احلضارات−٤

إيقاع األذ بفئـات مـن املـسلمني يف , وقد نتج عن هذه احلمالت املسعورة
واإلرضار بمـساجدهم ومراكـزهم , ديـد مـنهموسـجن الع, املجتمعات الغربية

 . مما جعلهم يعانون معاناة قاسية, الثقافية
ويـدين املغالطـات واالفـرتاءات , واملجمع إذ يدين هذه احلمالت املغرضـة

فإنه يستنكر إيذاء املسلمني وإيقاع الرضر بمؤسساهتم بـال , املتعمدة عىل اإلسالم
 .سبب

ر املجمع  دث للمسلمني يف الغـرب بـسبب انـتامئهم   وهو يتابع ما حي−ويذكّ
 بأن اإلسالم يشجع عىل التواصل والتعارف والتعـاون بـني املـسلمني −لإلسالم 

ـا : قال تعاىل يف كتابه الكـريم , وغريهم يف مصاحلهم املتبادلة اسُ إِنَّ َـا النـَّ ـا أَهيُّ ﴿يَ
وباً وَ  عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ واخَ فُ ـارَ بَائِلَ لِتَعَ دَ اهللاِ قَ نـْ مْ عِ كُ مَ ـرَ  إِنَّ أَكْ

مْ  ــاكُ قَ أن : ويعلــن املجمــع لكافــة املجتمعــات اإلنــسانية ) ١٣ :احلجــرات (﴾أَتْ
نَاكَ كام قال سبحانه , اإلسالم رسالة اهللا سبحانه وتعاىل جلميع الناس ـلْ سَ ا أَرْ مَ ﴿وَ

يراً﴾ نَذِ رياً وَ ةً لِلنَّاسِ بَشِ افَّ وهو يف ذلك يعرتف بالرساالت اإلهلية ) ٢٨:سبأ( إِالَّ كَ
ـنَ قـال تعـاىل  , ويعترب اإليامن باألنبياء مجيعاً من أركان اإليامن, السابقة عليه ﴿آمَ

املُْ  هِ وَ بِّ نْ رَ لَ إِلَيْهِ مِ زِ ولُ بِامَ أُنْ سُ اهللاِالرَّ نَ بـِ لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ ـلِهِ ال ؤْ سُ رُ هِ وَ تُبـِ كُ هِ وَ تـِ الئِكَ مَ  وَ
رِّ  فَ ﴾نُ ريُ إِلَيْـكَ املَْـصِ ا وَ نـَ بَّ انَـكَ رَ رَ فْ ا غُ نـَ عْ أَطَ نَا وَ عْ ـمِ الُوا سَ قَ لِهِ وَ سُ نْ رُ دٍ مِ َ أَحَ  قُ بَنيْ
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وقد متيزت رسالة اإلسالم بالربط بني الدين واحليـاة وفـق قواعـد ) ٢٨٥:البقرة(
 .شاملة ومرنة

 :تكريم اإلسالم لإلنسان: ثانياً 
ـدْ ح مـن قـول اهللا تعـاىل يف كتابـه  إن تكريم اإلنسان يف اإلسالم واض لَقَ ﴿وَ

ـىلَ  مْ عَ نَاهُ لْ ـضَّ فَ ـنَ الطَّيِّبَـاتِ وَ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ يفِ الْربَ نَاهُ لْ َ محَ مَ وَ نِي آدَ نَا بَ مْ رَّ كَ
يالً﴾ ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ ثِريٍ ممِ وما رشعه اهللا له من واجبات وحقـوق ) ٧٠ : رساءإلا (كَ

  .حياة كريمة يف الدنيا واآلخرة تكفل له 
وفـق مـا , ويؤكد املجمع جلميع الناس يف العامل أن تكريم اإلنسان دون متييز

وأن سمو اإلنـسانية , هو مقرر يف اإلسالم ينتج عنه التعايش بني األمم والشعوب
يكون بـسيادة منظومـة , وتقدمها ورقيها وتعايش شعوهبا يف أمن وسالم وتعاون

وبـاحرتام الـشعوب للـشعوب وفـق , ويف مقدمتها قيمة العدالـة, يماملبادئ والق
, وبعـث هبـا الرسـل علـيهم الـسالم, التوجيهات التي نزلت هبا الكتـب اإلهليـة

ا : قال سبحانه, الذي بعث رمحة جلميع األمم والشعوب, ملسو هيلع هللا ىلصوخامتهم حممد  مَ ﴿وَ
﴾ ِنيَ املَ عَ ةً لِلْ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ  ويعلن املجمـع أن تكـريم اإلسـالم )١٠٧ :نبياءألا (أَرْ

واعتـرب , والعـرض, واملـال, حيث جعلـه معـصوم الـدم, لإلنسان اقتىض محايته
 وفـق الـنص »له ما لنا وعليه ما علينا«: اإلسالم غري املسلم يف البلد املسلم حممياً 

 .النبوي الذي تتقيد به األمة املسلمة
 :اإلسالم واإلرهاب: ثالثاً 

لـيس مـن , ي اإلسالمي أن التطرف والعنف واإلرهـابيؤكد املجمع الفقه
 وفيها اعتداء عـىل اإلنـسان , وأهنا أعامل خطرية هلا آثار فاحشة, اإلسالم يف يشء

ومن تأمل مصدري الرشيعة اإلسالمية كتـاب اهللا الكـريم وسـنة نبيـه , وظلم له
  الـذي يعنـي, فلن جيد فيهام شيئاً من معـاين التطـرف والعنـف واإلرهـاب, ملسو هيلع هللا ىلص

 . االعتداء عىل اآلخرين دون وجه حق
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وحرصاً من أعضاء املجمع عىل وضع تعريـف إسـالمي لإلرهـاب تتوحـد 

وإبـراز خطـورة الـربط بـني , ولبيان هذه احلقيقة, عليه رؤ املسلمني ومواقفهم
يقـدم املجمـع الفقهـي للمـسلمني وللعـامل أمجـع , اإلسالم والتطرف واإلرهاب

 . سالم منهوموقف اإل, تعريفاً لإلرهاب
 : تعريف اإلرهاب

مجاعـات أو دول بغيـاً عـىل  هو العدوان الـذي يامرسـه أفـراد أو: اإلرهاب 
ويـشمل صـنوف التخويـف , )وعرضـه, ومالـه, وعقله, ودمه, دينه: (اإلنسان 

ومـا يتـصل بـصور احلرابـة وإخافـة الـسبيل , واألذ والتهديد والقتل بغري حق
يقـع تنفيـذاً ملـرشوع , العنـف أو التهديـدوكل فعـل مـن أفعـال , وقطع الطريق

أو تـرويعهم , وهيـدف إىل إلقـاء الرعـب بـني النـاس, إجرامي فردي أو مجـاعي
ومـن , أو تعريض حيـاهتم أو حـريتهم أو أمـنهم أو أحـواهلم للخطـر, بإيذائهم

أو , صنوفه إحلاق الرضر بالبيئـة أو بأحـد املرافـق واألمـالك العامـة أو اخلاصـة
فكل هذا من صـور الفـساد يف , أو الطبيعية للخطر, ارد الوطنيةتعريض أحد املو

ـ: األرض التي هنى اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني عنها يف قوله بْـغِ الْفَ ال تَ ادَ يفِ ﴿وَ سَ
ضِ إِنَّ اهللاَ َرْ ﴾األْ ينَ دِ سِ ِبُّ املُْفْ  )٧٧: القصص(  ال حيُ

واعتربه حماربـة هللا  , وقد رشع اهللا اجلزاء الرادع لإلرهاب والعدوان والفساد
ـزَ ورسوله يف قوله الكـريم  ـامَ جَ بُونَ اهللاَ﴿إِنَّ َـارِ ينَ حيُ نَ يفِ اءُ الَّـذِ وْ عَ ـسْ يَ ـولَهُ وَ سُ رَ  وَ

ا  ـوْ نْفَ الفٍ أَوْ يُ نْ خِ مْ مِ هُ لُ جُ أَرْ هيِمْ وَ دِ طَّعَ أَيْ قَ بُوا أَوْ تُ لَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ اداً أَنْ يُ سَ ضِ فَ َرْ األْ
ضِ ذَ  َرْ نَ األْ ﴾مِ ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ خِ مْ يفِ اآلْ هلَُ يَا وَ نْ يٌ يفِ الدُّ زْ مْ خِ ) ٣٣ :املائـدة (لِكَ هلَُ

, نظـراً خلطـورة هـذا االعتـداء, وال توجد يف أي قانون برشي عقوبة هبذه الشدة
 . وضد خلقه, الذي يعترب يف الرشيعة اإلسالمية حرباً ضد حدود اهللا

ومن أوضـح صـوره , إرهاب الدولة : ويؤكد املجمع أن من أنواع اإلرهاب
وما مارسه الـرصب يف , وأشدها شناعةً اإلرهابُ الذي يامرسه اليهود يف فلسطني
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واعترب املجمع أن هذا النوع مـن اإلرهـاب , كل من البوسنة واهلرسك وكوسوفا

 واعتـرب مواجهتـه مـن قبيـل , من أشد أنواعه خطراً عىل األمن والسالم يف العامل
 .واجلهاد يف سبيل اهللا , لنفسالدفاع عن ا

 :العالج اإلسالمي للتطرف والعنف واإلرهاب: رابعاً 
ومحاية املجتمعات من , لقد سبق اإلسالم مجيع القوانني يف مكافحة اإلرهاب

ومحايـة حياتـه وعرضـه ومالـه ودينـه , ويف مقدمة ذلك حفـظ اإلنـسان, رشوره
ـنْ ﴿قال سبحانه , وزهامن خالل حدود واضحة منع اإلسالم من جتا, وعقله مَ وَ

ودَ اهللاِ دُ دَّ حُ تَعَ ﴾يَ مُ الظَّاملُِونَ أُولَئِكَ هُ  .وهذا توجيه لعموم البرش) ٢٢٩: البقرة ( فَ
وحـرم , اً هلذا التكريم منع اإلسالم بغي اإلنسان عىل أخيه اإلنـسانـوحتقيق

َ فقد قال تعاىل , كل عمل يلحق الظلم به يبِّ مَ رَ رَّ امَ حَ لْ إِنَّ ا ﴿قُ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ الْفَ
﴾ قِّ ِ احلَْ ريْ يَ بِغَ الْبَغْ مَ وَ ثْ ِ األْ ا بَطَنَ وَ مَ وشـنع عـىل الـذين يـؤذون ) ٣٣:األعراف (وَ

ا كام يف قوله تعاىل , ومل حيدد ذلك يف ديار املسلمني, الناس يف أرجاء األرض إِذَ ﴿وَ
لِ  ْ هيُ ا وَ دَ فِيهَ سِ ضِ لِيُفْ َرْ عَى يفِ األْ ىلَّ سَ اهللاُتَوَ لَ وَ سْ النـَّ ثَ وَ رْ ادَ كَ احلَْ ـسَ بُّ الْفَ ـِ *  ال حيُ

ــادُ﴾ ِهَ ــئْسَ املْ لَبِ ــنَّمُ وَ هَ بُهُ جَ ــسْ مِ فَحَ ثْ ِ ــاألْ ةُ بِ ــزَّ ــهُ الْعِ تْ ذَ ــقِ اهللاَ أَخَ ــهُ اتَّ ــلَ لَ ا قِي إِذَ  وَ
وحذر مـن , وأمر باالبتعاد عن كل ما يثري الفتن بني الناس) ٢٠٦−٢٠٥:البقرة(

ـةً انه قال سبح,خماطر ذلك اصَّ مْ خَ ـنْكُ ـوا مِ لَمُ ينَ ظَ يبَنَّ الَّـذِ ةً ال تُـصِ ـوا فِتْنـَ قُ اتَّ ﴿وَ
﴾ يدُ الْعِقَابِ دِ وا أَنَّ اهللاَ شَ لَمُ اعْ ويف ديـن اإلسـالم توجيـه للفـرد ) ٢٥:ألنفالا (وَ

وما يؤدي إليهام من غلـو , واجتثاث نوازع اجلنوح والتطرف, واجلامعة لالعتدال
فإنام أهلك من كان , إياكم والغلو يف الدين«, لكة أكيدةيف الدين; ألن يف ذلك مه

  . رواه أمحد والنسائي»قبلكم الغلو يف الدين
وعالج اإلسالم نوازع الرشّ املؤدية إىل التخويف واإلرهاب والرتويع والقتل 

ع مـسلامً « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا , بغري حق ,  رواه أبـو داود»ال حيـل ملـسلم أن يـروّ
من أشار إىل أخيه بحديدة فإن املالئكة تلعنـه حتـى «:  والسالموقال عليه الصالة

 . رواه مسلم »وإن كان أخاه ألبيه وأمه, ينتهي
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, فجعـل هلـم حقوقـاً , وقد أوىص اهللا بمعاملة أهل الذمـة بالقـسط والعـدل

وأوجـب الديـة , ومـنحهم األمـان يف ديـار املـسلمني, ووضع علـيهم واجبـات
مْ فقال يف كتابه  ,والكفارة عىل قتل أحدهم خطأ يْـنَهُ بَ مْ وَ يْـنَكُ مٍ بَ وْ نْ قَ انَ مِ إِنْ كَ ﴿وَ

نَةٍ﴾ مِ ؤْ بَةٍ مُ قَ يرُ رَ رِ ْ حتَ لِهِ وَ ةٌ إِىلَ أَهْ مَ لَّ سَ ةٌ مُ يَ دِ يثَاقٌ فَ  )٩٢: النساء( مِ
مـن قتـل معاهـداً مل يـرح «: وحرم قتل الذمي الذي يعيش يف ديار املسلمني 

 .ابن ماجة  رواه البخاري وأمحد و»رائحة اجلنة
ــرهم ــريهم وب ــسان لغ ــن اإلح ــسلمني ع ــه اهللا امل ــاتلوهم , ومل ين إذا مل يق

مُ اهللاُ﴿وذلك كام قال  , وخيرجوهم من ديارهم اكُ نْهَ مْ يفِ ال يَ ـاتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ  عَ
تُ  مْ وَ وهُ ُّ ــربَ مْ أَنْ تَ كُ ــارِ ــنْ دِيَ مْ مِ ــوكُ جُ ْرِ ْ خيُ ملَ ينِ وَ ــدِّ مْ ال ــيْهِ طُوا إِلَ ــسِ ــبُّ  إِنَّ اهللاَقْ ِ  حيُ

﴾ طِنيَ  ) ٨:املمتحنة (املُْقْسِ
وأوجب سبحانه وتعـاىل العـدل يف التعامـل مـع أهـل الذمـة  واملـستأمنني 

لُوا فقال , وغريهم من غري املسلمني ـدِ لُوا اعْ دِ عْ ىلَ أَالَّ تَ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ ال جيَ ﴿وَ
رَ  وَ أَقْ وا اهللاَهُ قُ اتَّ  وَ ﴾ إِنَّ اهللاَبُ لِلتَّقْوَ لُونَ مَ عْ بِريٌ بِامَ تَ لذا يعلن املجمع ) ٨:املائدة ( خَ

للعامل أن جريمة قتل النفس الواحدة بغري حق تعادل يف اإلسالم يف بشاعتها قتـل 
وفق ما هـو واضـح يف , سواء كان القتل للمسلم أو لغريه بغري احلق, مجيع الناس
تَبْنَا ﴿قوله تعاىل  لِكَ كَ لِ ذَ نْ أَجْ ـسٍ أَوْ مِ فْ ِ نَ ـريْ ساً بِغَ فْ تَلَ نَ نْ قَ هُ مَ نَّ ائيلَ أَ نِي إِرسْ ىلَ بَ عَ

أَنَّ  كَ ا فَ يَاهَ نْ أَحْ مَ ِيعاً وَ تَلَ النَّاسَ مجَ امَ قَ أَنَّ كَ ضِ فَ َرْ ادٍ يفِ األْ سَ ِيعـاً فَ اسَ مجَ يَـا النـَّ  ﴾امَ أَحْ
يس ولـ, من خصائص ويل أمر األمة, وأن تنفيذ احلدود والقصاص, )٣٢:املائدة(

  .لألفراد أو املجموعات
 :اجلهاد ليس إرهاباً : خامساً 

وإقـراراً للعـدل , ودفعـاً للظلـم, إن اجلهاد يف اإلسـالم رشع نـرصة للحـق
ليخرجهم مـن ,  هبا للعاملنيملسو هيلع هللا ىلصومتكيناً للرمحة التي أرسل حممد , والسالم واألمن
 لـذلك فاجلهـاد رشع.  مما يقيض عىل اإلرهـاب بكـل صـوره, الظلامت إىل النور
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وضـد االسـتعامر , وللدفاع عن الـوطن ضـد احـتالل األرض وهنـب الثـروات

وضد الذين يظاهرون ويساعدون عىل , االستيطاين الذي خيرج الناس من ديارهم
ولـدفع فتنـة املـسلمني يف , وضد الذين ينقـضون عهـودهم, اإلخراج من الديار

مُ ﴿ال تعـاىل ق, أو سلب حريتهم يف الدعوة السلمية إىل اإلسالم, دينهم ـاكُ نْهَ ال يَ
تُ اهللاُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَربَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ ْرِ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ طُوا  عَ ـسِ قْ

مْ إِنَّ اهللاَ طِ إِلَــيْهِ ــسِ ِــبُّ املُْقْ مُ اهللاُ* نيَ  حيُ ــاكُ نْهَ ــامَ يَ مْ يفِ اإِنَّ لُوكُ ــاتَ ينَ قَ ــنِ الَّــذِ ينِ  عَ لــدِّ
كَ  أُولَئـِ مْ فَ هلَُّ تَوَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ وَ مْ أَنْ تَ كُ اجِ رَ ىلَ إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ وَ

﴾ مُ الظَّاملُِونَ وإن لإلسالم آداباً وأحكامـاً واضـحة يف اجلهـاد ) ٩−٨:املمتحنة (هُ
اء مـن الـشيوخ والنـساء كـام حتـرم قتـل األبريـ, حترم قتل غري املقاتلني, املرشوع

أو التمثيل , أو إيذاء األرس, أو قتل املستسلمني, وحترم تتبع الفارين, واألطفال
 .أو تدمري املنشآت واملواقع واملباين التي ال عالقة هلا بالقتال, بجثث القتىل

, الـذين يغتـصبون األوطـان, وال متكن التسوية بني إرهاب الطغاة وعنفهم
وبني ممارسـة حـق , وينهبون الثروات, ويدنسون املقدسات, وهيدرون الكرامات

الذي جياهد به املستضعفون الستخالص حقوقهم املـرشوعة يف , الدفاع املرشوع
 . تقرير املصري

لذلك كله فإن املجمع يدعو األمم والشعوب واملنظامت الدوليـة إىل رضورة 
وبني , امة احلق والعدلوإق, ورفع الظلم, التمييز بني اجلهاد املرشوع لرد العدوان

 أو ينتقص مـن سـيادة احلكومـات , الذي حيتل أرض اآلخرين, العنف العدواين
 .وحيوهلم إىل الجئني,  أو يروع املدنيني املساملني, الوطنية عىل أرضها

ومنع إرهاب , واملجمع إذ يدعو العامل ومؤسساته إىل معاجلة العنف العدواين
فإنه يدين مجيـع ممارسـات , االستيطاين يف فلسطنيالدولة الذي يامرسه االستعامر 

ويدعو مجيع , إرسائيل العدوانية ضد فلسطني وشعبها واملقدسات اإلسالمية فيها
وتأييده يف إعالن دولة فلسطني , الدول املحبة للسالم إىل مساعدة شعب فلسطني

 .املستقلة وعاصمتها مدينة القدس
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وانتهـاج ,  حـل املـشكالت اإلنـسانيةوينبه املجمع إىل أن جتاهل العدالـة يف

أسلوب القوة واالستعالء يف العالقات الدولية هو من أسباب كثريٍ من الـويالت 
وأن عدم حل قضية الشعب الفلسطيني عىل أسس عادلة أوجد بـؤرة , واحلروب

, والبد من العمل عىل رد احلقوق هلذا الشعب ودفع املظامل عنـه, للرصاع والعنف
 .شعوب واألقليات اإلسالمية يف العاملوعن غريه من ال

ويؤكـد عـىل معـاين , وحيث إن دين اإلسالم حيرم اإلرهاب ويمنع العدوان
 فـإن املجمـع يـدعو , العدالة والتسامح وسـمو احلـوار والتواصـل بـني النـاس

الشعوب اإلنسانية واملـنظامت الدوليـة إىل التعـرف عـىل اإلسـالم مـن مـصادره 
وأنه دين السالم للنـاس , ه من حلول للمشكالت البرشيةاألساسية; ملعرفة ما في

وا إِنَّ اهللاَ﴿: قـال تعـاىل , وأنه يمنع العدوان, مجيعاً  تَـدُ عْ ال تَ ﴾وَ ينَ تَـدِ بُّ املُْعْ ـِ   ال حيُ
 ) ١٩٠:البقرة(

 :توصيات املجمع للمسلمني
وقد حلظ املجمع الفقهي اإلسالمي اختالف تصورات كثـري مـن املـسلمني 

وإسهاماً منه يف دعوة املسلمني إىل مـا ينبغـي أن يكونـوا , ث اجلاريةبشأن األحدا
 .عليه

  :يوصيهم مبا يلي
والرجـوع إىل , والتحـاكم إلـيهام,   وجوب االعتصام بالكتـاب والـسنة−١

ـامَ ﴿: قال سـبحانه , ألهنم أهل املعرفة واخلشية والورع, الثقات من أهل العلم إِنَّ
ى اهللاَ ْشَ نْ عِ خيَ ءُ إِنَّ اهللاَبَادِهِ  مِ امَ لَ ـورٌ الْعُ فُ يزٌ غَ زِ وهـم األقـدر عـىل ) ٢٨:فـاطر (﴾ عَ

 .إرشاد الناس وتوعيتهم وكسب ثقتهم
يف معاجلـة ,   وجوب التعاون بني احلكام والعلامء واملؤسسات اإلسالمية−٢

وذلك بالرجوع إىل الرشيعة اإلسالمية ومصدرهيا , املشكالت التي حتل باملسلمني
نُوا : فقـال, وقد أمر اهللا تعاىل بالتعاون, ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه , مكتاب اهللا الكري ـاوَ عَ تَ ﴿وَ
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اتَّ  انِ وَ وَ ــدْ الْعُ ــمِ وَ ثْ ِ ــىلَ األْ نُوا عَ ــاوَ عَ ال تَ  وَ ــوَ التَّقْ ِّ وَ ــىلَ الْــربِ ــوا اهللاَ إِنَّ اهللاَعَ يدُ قُ ــدِ  شَ
ابِ   )٢: املائدة( ﴾الْعِقَ
والتقيـد , المومعاجلة الغلـو الـذي ذمـه اإلسـ,   تأصيل منهاج الوسطية−٣

وفـق مـا وصـف بـه اهللا أمـة , بوسطية هذا الـدين يف القـول والعمـل والـسلوك
اسِ : فقال , اإلسالم ـىلَ النـَّ اءَ عَ دَ ـهَ ونُـوا شُ ـطاً لِتَكُ سَ ـةً وَ مْ أُمَّ اكُ نـَ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ ﴿وَ

يداً﴾ هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ  .)١٤٣:البقرة (وَ
وتـسعى طاقتهـا مـن , سلمة أن تبذل جهدها هييب املجمع باألقليات امل−٤

ويؤكد عىل أن الواجب الرشعي عىل هـذه , أجل حفاظها عىل دينها ومحاية هويتها
ورشط اإلقامة واملواطنة يف الـديار التـي , األقليات أن تلتزم بمقتىض عهد األمان

ومراعـاة للنظـام , صـيانة ألرواح اآلخـرين وأمـواهلم, أو تعيش فيها, تستوطنها
 − وبكل ما أوتوا من قدرة وإمكانـات −وعليهم أن يعملوا , ام يف تلك الديارالع

وتكـوين املحاضـن لـذلك مـن مـدارس , عىل تنشئة اجليل اجلديد عىل اإلسـالم
وأن يتحـاوروا , وأن يعتصموا بحبل اهللا مجيعاً يف إطـار أخـوة اإلسـالم, ومراكز

وأن يعملوا بجـد مـن أجـل , هبدوء عند معاجلة القضايا التي يقع فيها االختالف
باعتبـارهم أقليـة دينيـة هلـا أن , اعرتاف الدول التي يقيمون فيها هبم وبحقـوقهم

كام هو احلاصل لألقليات الدينية , وخاصة األمور األرسية, تتمتع بكامل حقوقها
ويأمل املجمع من رابطة العـامل اإلسـالمي أن تبـذل جهـدها يف حتقيـق , األخر

 . ظمة اإلسالمية الشعبية الكرب يف العاملباعتبارها املن, ذلك
وكـان ,  يؤكد املجمع عىل أن الفتـو يف اإلسـالم أمرهـا كبـري وعظـيم−٥

ومن بعدهم من ذوي العلم واالستقامة; خشية القول , يتهيبها كبار علامء السلف
لْ : قال تعاىل, الذي قرنه اهللا عز وجل بالرشك باهللا, عىل اهللا ورسوله بغري علم ﴿قُ

أَنْ إِ  ـقِّ وَ ِ احلَْ ـريْ ـيَ بِغَ الْبَغْ ـمَ وَ ثْ ِ األْ ـا بَطَـنَ وَ مَ ـا وَ نْهَ ـرَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ يبِّ مَ رَ رَّ امَ حَ نَّ
وا كُ ِ ــرشْ ــاهللاِتُ ــلْطَا بِ ــهِ سُ لْ بِ ــزِّ نَ ْ يُ ــا ملَ ــىلَ اهللاِ مَ ــوا عَ ولُ قُ أَنْ تَ ﴾ناً وَ ــونَ لَمُ عْ ــا ال تَ   مَ
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ويوجه نظر املسلمني حكاماً وحمكومني  ,وحيذر من التساهل فيها) ٣٣:ألعرافا(

وحيـذر املجمـع , بحيث ال يرتادها من ليس أهـالً هلـا. إىل العناية بالفتو وأهلها
املسلمني مـن االنـسياق وراء اآلراء والفتـاو التـي ال تـصدر عـن أهـل العلـم 

 .املعتربين
ابر ومنـ,  تابع املجمع احلملة املسعورة عىل املدارس والكليات اإلسالمية−٦

والـدعوات املغرضـة التـي تطالـب بتغيـري , اخلطابة والدعوة يف البالد اإلسالمية
وعــدم , وينبــه املــسلمني إىل خطــورة ذلــك, أو تقليــصها, منــاهج التعلــيم فيهــا

وجهـل املـسلمني , مما يـؤدي إىل ذوبـان الشخـصية اإلسـالمية, االنسياق وراءه
ومتاسـك , ء شخـصية املـسلمويؤكد عىل أمهية التعلـيم الـرشعي يف بنـا, بدينهم
وهييـب املجمـع , ملسو هيلع هللا ىلصوسـنة رسـوله , وذلك وفق ما جـاء يف كتـاب اهللا, املجتمع

برابطـة العــامل اإلســالمي أن تتـابع هــذا املوضــوع اخلطـري مــع وزارات التعلــيم 
 .ومؤسساته يف البلدان اإلسالمية

  :توصيات اجملمع لرابطة العامل اإلسالمي
يـويص املجمـع الفقهـي , حيـد صـفوفهمومن أجل مجع كلمة املسلمني وتو

 : اإلسالمي رابطة العامل اإلسالمي بام ييل 
 تكوين هيئة أو احتاد عـاملي لعلـامء املـسلمني حتـت مظلـة رابطـة العـامل  −١

للنظـر يف القـضايا واملـشكالت التـي تـصادف حيـاة , اإلسالمي يف مكة املكرمة
  .الشعوب واألقليات اإلسالمية

 احتاد عاملي للمنظامت اإلسـالمية حتـت مظلـة الرابطـة;  السعي إىل إجياد−٢
مـن , عىل ما أمر اهللا به سبحانه وتعاىل, وحتقيق التعاون فيام بينها, لتنسيق جهودها

قـال , والتعاون يف املجـاالت التـي فيهـا خدمـة اإلسـالم واملـسلمني, بر وتقو
رَّ : سبحانه  فَ ال تَ ِيعـاً وَ بْلِ اهللاِ مجَ وا بِحَ مُ تَصِ اعْ ـوا﴾﴿وَ وقـال )  ١٠٣: آل عمـران( قُ

وا اهللاَ﴿ أَطِيعُ ﴾وَ مْ حيُكُ بَ رِ هَ تَذْ لُوا وَ شَ تَفْ وا فَ عُ نَازَ ال تَ ولَهُ وَ سُ رَ  .)٤٦:األنفال ( وَ
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, وضع ميثاق جتتمع عليه مؤسسات العمل اخلريي اإلسـالمي يف العـامل −٣

اطلـة التـي ويوحد فيام بينها; لدفع الـتهم الب, ويعينها عىل مهامها, ينسق جهودها
 .توجه ضدها

 بذل اجلهد ملساعدة األقليات املسلمة يف احلصول عىل احلقـوق القانونيـة −٤
واعرتاف الدول التي توجد فيها أقليـة مـسلمة , التي تتمتع هبا األقليات األخر

متثـل املـسلمني أمـام , مع السعي لتكوين هيئات إسالمية يف كـل بلـد, باإلسالم
والتمتـع هبـا , مما يسهل عىل املسلمني نيل حقـوقهم, يةاجلهات احلكومية واإلدار

 .مثل غريهم
للتعاون مـن أجـل إجيـاد ,  السعي لد احلكومات واملنظامت اإلسالمية−٥

وتربز حماسن اإلسالم وحاجة , تبث بلغات خمتلفة, قنوات إسالمية فضائية عاملية
الظاملة عىل اإلسـالم وتسهم يف معاجلة احلمالت اإلعالمية والثقافية , البرشية إليه
 . واملسلمني
للتواصل مـع املؤسـسات والربملانـات , تكوين فريق من علامء املسلمني −٦

ومقاومة التمييز والكراهيـة ,  وجلان حقوق اإلنسان, واحلكومات الغربية املؤثرة
لتعـريفهم بـام يقدمـه , مـن خـالل اللقـاء بمـسؤوليها أو مراسـلتهم, بني الناس

وبيان موقف اإلسالم الصحيح مـن كـل , الم وأمن للبرشيةاإلسالم من خري وس
 .ما يثار ضد اإلسالم واملسلمني

وأن ,   فإن عىل الشعوب اإلسالمية أن تتحد يف مواجهـة األخطـار:وأخريًا 
ومنّة توجب , وأن اإلسالم نعمة ينبغي أن تصان, تعلم أن بقاءها رهن ببقاء دينها

نُّونَ عَ : قال سبحانه , الشكر مُ َّ إِسْ ﴿يَ يلَ ُنُّوا عَ لْ ال متَ وا قُ لَمُ يْكَ أَنْ أَسْ لِ اهللاُلَ مْ بَ كُ  المَ
﴾ ـادِقِنيَ نْتُمْ صَ نِ إِنْ كُ ِيامَ مْ لِإلْ اكُ دَ مْ أَنْ هَ يْكُ لَ نُّ عَ مُ وإن العلـامء ) ١٧:احلجـرات (يَ

املجتمعني يف رحاب مكة املكرمة يف رابطة العامل اإلسالمي يتقدمون هبـذا البيـان 
ن جيتثوا به األخطـار أويدعون العامل ومنظامته إىل النظر فيام ينبغي , كافةإىل الناس 

 .التي حتيط بالبرشية 
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 :ويف ختام أعمال اجملمع الفقهي اإلسالمي

, لتطبيقهــا اإلســالم, ســجل شــكره وتقــديره للمملكــة العربيــة الــسعودية
ديم وتقـ, ودعم املؤسـسات اإلسـالمية ونـرصة املـسلمني, والدفاع عن دين اهللا

امللـك , وخص املجمع بالشكر خادم احلرمني الـرشيفني, العون هلم يف كل مكان
 اهللا بـن عبـد وصاحب السمو امللكـي األمـري عبـد, العزيز آل سعود فهد بن عبد

,  ويل العهــد ونائــب رئــيس جملــس الــوزراء ورئــيس احلــرس الــوطني, العزيــز
ئب الثاين لرئيس جملس النا, وصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز

ملا يقدمونـه مـن خدمـة لإلسـالم , طريان واملفتش العاموزير الدفاع وال, الوزراء
وشكر املجمع صاحب السمو امللكي األمري عبد املجيد , ورعاية مصالح املسلمني

عىل تـرشيفه حفـل افتتـاح هـذه الـدورة , العزيز أمري منطقة مكة املكرمة بن عبد
رابطة العامل اإلسالمي رفع برقيات شكر وتقـدير خلـادم والتمسوا من , للمجمع

وسـمو أمـري , وسمو النائـب الثـاين, وسمو ويل عهده األمني, احلرمني الرشيفني
ويوفـق مجيـع , سائلني اهللا أن ينرص هبـم دينـه ويعـيل كلمتـه, منطقة مكة املكرمة

 .املسلمني حكاماً وحمكومني للعمل بكتابه وسنة نبيه 
  .وعىل آله وصحبه أمجعني,  وبارك عىل نبينا حممدوصىل اهللا وسلم

 صدر يف مكة املكرمة 
 .م١٠/١/٢٠٠٢ املوافق− ـه٢٦/١٠/١٤٢٢اخلميس 
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وعىل آله , نبينا حممد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
 : أما بعد. وصحبه 

المـي برابطة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه فإن جملـس املجمـع الفقهـي اإلس
هــ ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩يف الفرتة مـن , السابعة عرشة املنعقـدة بمكـة املكرمـة

ــه ــذي يوافق ــر يف موضــوع , م١٧/١٢/٢٠٠٣−١٣: ال ــد نظ التفجــريات (: ق
 وسـائل الوقايـة – حكمهـا الـرشعي – آثارها –أسباهبا : والتهديدات اإلرهابية

شخصت هذا الداء الوبيل وحذرت مما يـنجم . اث قيمة وقد قدمت فيه أبح)منها
عنه من الفساد العريض والرش املستطري وأوضحت حكمه يف رشع اهللا بـالقواطع 

, ووصفت العـالج النـاجع لقطـع دابـره, من الكتاب والسنة واحلكمة والتعليل
 . وقلع نبتته اخلبيثة من جمتمعات املسلمني

وجـرت حوهلـا , بـل مقـدميهاوقد عرضت ملخصات هلذه األبحاث مـن ق
مناقشات مستفيـضة أكـدت احلاجـة إىل بيـان حكـم الـرشع املطهـر فيـه لعمـوم 

ولغري املسلمني من مفكرين ومـنظامت , املسلمني أفراداً ومجاعات ودوالً وشعوباً 
 . وهيئات ودول

 خطورة آثار األعامل اإلرهابية − بأمل بالغ وحزن عميق  −واملجلس إذ يدرك 
ويف أقطار العامل وأممه بعامة, , التدمريية يف البلدان اإلسالمية بخاصةوالتفجريات 

وإتالف لألموال التـي , ومآس إنسانية خطرية, وما خلفته من ضحايا برشية بريئة
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وتلويث للبيئة التي ينتفـع هبـا , هبا قوام حياة اإلنسان, ودمار يف املرافق واملنشآت
 . اإلنسان واحليوان والطري

ه ـادر عنـــاب الـصـأن اإلرهـة بشـرمـة املكـان مكـاملجلس ببير ـكـذوإذ ي
ن ـــرتة مـة يف الفــرمــة املكـدت يف مكــي عقــرة التـة عشـادسـيف دورته الس

 . م١٠/١/٢٠٠٢−٥هـ الذي يوافقه ٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١
, وما اشتمل عليه من بيـان لتحريمـه وجتـريم مرتكبيـه يف رشيعـة اإلسـالم

بس به املغرضون واحلاقـدون مـن ربطـه بـدين اإلسـالم وشجب واستنكار ملا يل
, فإنه يقرر إصدار هـذا البيـان باسـم  بيـان مكـة املكرمـة «واهتامه به زوراً وهبتاناً

 .»بشأن التفجريات والتهديدات اإلرهابية
 : وذلك وفق ما ييل

يـضبط , مل يتفـق دوليـاً عـىل تعريـف حمـدد لـه, إن اإلرهاب مصطلح: أوالً 
 .  مدلولهمضمونه وحيدد

لذا فإن جملس املجمع يدعو رجـال الفقـه والقـانون والـسياسة يف العـامل إىل 
ليتحقـق , االتفاق عىل تعريف حمدد لإلرهاب تنـزل عليـه األحكـام والعقوبـات

وينبـه , وتصـان احلريـات املرشوعة للنـاس مجيعـاً , األمن وتقام موازين العـدالة
ـنْ : املجلس إىل أن ما ورد يف قول اهللا تعاىل مِ ةٍ وَ ـوَّ ـنْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ مْ مَ وا هلَُ دُّ أَعِ ﴿وَ

يْلِ  بَاطِ اخلَْ وَّ اهللاِرِ دُ بُونَ بِهِ عَ هِ رْ ﴾ تُ مْ كُ وَّ دُ عَ يعني إعداد العدة مـن ). ٦٠:األنفال(  وَ
, ويمتنع عن االعتداء عليهم  وانتهـاك حرمـاهتم, قبل املسلمني ليخافهم عدوهم

 .  الشائع يف الوقت احلارضوذلك خيتلف عن معنى اإلرهاب
ويشري املجمع يف هذا الصدد إىل ما ورد يف بيان مكة الصادر عن املجمع بـأن 

مجاعات أو دول بغياً عـىل اإلنـسان   هو العدوان الذي يامرسه أفراد أو: اإلرهاب 
ويـشمل صـنوف التخويـف واألذ , وعرضـه, ومالـه, وعقلـه, يف دينه,  ودمه

ومـا يتـصل بـصور احلرابـة وإخافـة الـسبيل وقطـع , قوالتهديد والقتل بغري ح
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يقع تنفيذاً ملرشوع إجرامي فردي , وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد, الطريق

أو تعـريض , أو ترويعهم بإيذائهم, وهيدف إىل إلقاء الرعب بني الناس, أو مجاعي
رضر ومـن صـنوفه إحلـــاق الـ, حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر 

أو تعـريض أحـد املـوارد , بالبيئة أو بأحد املرافـق واألمـالك العامـة أو اخلاصـة
أو الطبيعية للخطر   فكل هذا من صور الفساد يف األرض التـي هنـى اهللا , الوطنية

ضِ إِنَّ اهللاَ ال : قال تعاىل, سبحانه وتعاىل املسلمني عنهـا ـسـَادَ يفِ األَرْ بْغِ الْفَ ال تَ ﴿وَ
بُّ املُْ  ين﴾حيُ دِ سِ   .)٧٧:القصص( فْ

إن عدم االتفاق عىل تعريف حمدد لإلرهاب اختـذ ذريعـة إىل الطعـن يف : ثانياً 
كمـرشوعية اجلهـاد والعقوبـات , أحكام قطعية من أحكـام الـرشيعة اإلسـالمية

كام اختذ ذريعة لتجريم من يدافع عن دينه , البدنية من حدود وتعزيرات وقصاص
وهو حق مرشوع يف , بني واملحتلني والطامعنيوعرضه وأرضه ووطنه ضد الغاص

 . والقوانني الدولية, الرشائع اإلهلية
 دين الرمحة –استنكار إلصاق هتمة اإلرهاب بالدين اإلسالمي احلنيف : ثالثاً 

فهـذا افـرتاء ظـامل تـشهد ,  ووصم معتنقيه بالتطرف والعنـف–واملحبة والسالم 
وتـاريخ املـسلمني , نيفيـة الـسمحةبذلك تعاليم هذا الدين وأحكام رشيعتـه احل

﴿ومـا أرســلناك إال رمحــة : ملسو هيلع هللا ىلصقـال تعــاىل خماطبــاً نبيـه حممــداً ُ . الـصادق النزيــه
جَ :   وقال عز من قائل )١٠٧األنبياء ( للعاملني﴾ ـرِ اهُ إِلَيْـكَ لِتُخْ لْنـَ زَ ﴿الر كِتَابٌ أَنْ

ِمْ إِ  هبِّ نِ رَ تِ إِىلَ النُّورِ بِإِذْ نَ الظُّلُامَ يدِ النَّاسَ مِ مِ يزِ احلَْ زِ اطِ الْعَ َ ـا * ىلَ رصِ ي لَهُ مَ اهللاِ الَّذِ
﴾ ضِ َرْ ا يفِ األْ مَ اتِ وَ وَ امَ ـنَ اهللاِ: وقـال) ٢−١:ابراهيم( يفِ السَّ ـةٍ مِ َ محْ ـبِامَ رَ تَ ﴿فَ  لِنـْ

ـمْ  ـنِ : وقال, )١٥٩:آل عمران( ﴾..هلَُ ضْ عَ ـرِ أَعْ فِ وَ رْ الْعُ ـرْ بـِ أْمُ ـوَ وَ فْ ـذِ الْعَ ﴿خُ
﴾ لِنيَ اهِ يـزٌ : وقال, )١٩٩:األعـراف (اجلَْ زِ مْ عَ كُ ـسِ فُ ـنْ أَنْ ـولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ ﴿لَقَ

﴾ يمٌ حِ وفٌ رَ ؤُ نِنيَ رَ مِ مْ بِاملُْؤْ يْكُ لَ يصٌ عَ رِ نِتُّمْ حَ ا عَ يْهِ مَ لَ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال ). ١٢٨:التوبة( عَ
إنمــا بعثـتم ميـرسين ومل تبعثـوا «: وقـال ألصحابــه »بعثت باحلنيفية السمحة«
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يـرسوا وال تعـرسوا وبـرشوا وال «: بخاري يف صـحيحه, وقـالرواه ال »معرسين
ويعطـي عـىل الرفـق مـا ال , إن اهللا رفيق حيـب الرفـق«: وقال,  متفق عليه»تنفروا

إن «: وقال ,  رواه مسلم يف صحيحه»يعطي عىل العنف وما ال يعطي عىل ما سواه
من حيرم الرفق «: وقال »وال نزع من يشء إال شانه, الرفق ال يكون يف يشء إال زانه

 .  روامها مسلم »حيرم اخلري كله
لوجود الغلـو واإلرهـاب يف بعـض املجتمعـات اإلسـالمية أسـباب : رابعاً 

وقـد ختتلـف , قد توجـد مجيعهـا يف بيئـة معينـة أو زمـن معـني, عديدة ومتنوعة
كالتأويـل واتبـاع , منها ما يعـود إىل املـنهج العلمـي, باختالف البيئات واألزمان

, وحتديـد األسـباب ومعاجلتهـا, كالتعصب ونحوه, أو إىل النهج العميل, هاملتشاب
فـال تكـون , عمل علمي جيب أن يتوافر عليه خمتصون,  يدرسون الواقع عن علم

وقـد حلـظ املجلـس كثـرة اخللـط يف الكتابـات عـن , األقوال ملقاة عىل عواهنها
 الـسبل ممـا يـستدعي دراسـتها بعلـم ورشـد ووضـع, أسباب الغلو واإلرهـاب

 :وير املجلس يف مقدمة هذه األسباب , ملعاجلتها
وأخـذ الفتـاو , اتباع الفتـاو الـشاذة واألقـوال الـضعيفة والواهيـة −١

ممـا يـؤدي إىل اإلخـالل . والتعصب هلـا, والتوجيهات ممن ال يوثق بعلمه أو دينه
ح الذي به قوام أمر النـاس وصـال, باألمن وشيوع الفوىض وتوهني أمر السلطان

 . أمور معاشهم وحفظ دينهم
التطــرف يف حماربــة الــدين وتناولــه بــالتجريح والــسخرية واالســتهزاء  −٢

والتغايض عن هتجم امللحـدين واملنحـرفني , والترصيح بإبعاده عن شؤون احلياة
 .عليه وتنقصهم لعلامئه أو كتبه ومراجعه وتزهيدهم يف تعلمه وتعليمه

تمعـات اإلسـالمية يف وجـه الـدعوة العوائق التـي تقـام يف بعـض املج −٣
الصادقة إىل الدين الصحيح النقي املـستند إىل الكتـاب والـسنة وأصـول الـرشع 

 . املعتربة عىل وفق فهم سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني واألئمة املعتربين 
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فمتـى حرمـوا مـن , وال غنى هلم عنه, فإن التدين فطرة فطر اهللا عباده عليها

ن الصحيح والعمل به تفرقت هبم السبل وتلقفوا كـل خرافـة وتبعـوا العلم بالدي
 . كل هو مطاع وشح متبع 

الظلــم االجتامعــي يف بعــض املجتمعــات ; وعــدم التمتــع باخلــدمات  −٤
أو , أو انتشار البطالة وشح فرص العمـل, كالتعليم والعالج, والعمل, األساسية

, لك من أسباب التـذمر واملعانـاةفكل ذ, تدهور االقتصاد وتدين مداخيل األفراد
 . مما قد يفيض إىل ما ال حتمد عقباه من أعامل إجرامية

عدم حتكيم الرشيعة اإلسالمية يف بـالد غالبيـة سـكاهنا مـن املـسلمني,  −٥
وإحالل قوانني وضعية حملها مع وفاء الرشيعة بمصالح العبـاد وكامهلـا يف حتقيـق 

كيـف ال وهـي , ويتمتع برعايتهـا, ظلهاالعدالة للمسلمني وغريهم ممن يستظل ب
﴾رشع اهللا الذي  ِيدٍ كِيمٍ محَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ ال مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَنيْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ  ﴿ال يَ

 ). ٤٢:فصلت(
نزعة التسلط وشهوة التصدر التي قد تـدفع بـبعض املغـامرين إىل نـرش  −٦

تحقيق مآرهبم غري آهبني برشع وال نظام وال متهيداً ل, الفوىض وزعزعة أمن البالد
 . بيعة

 : آثار اإلرهاب: خامساً 
, إن أعامل اإلرهاب عدوان عىل النفس واملال وقطع للطريق وترويع لآلمنني

حيث تصور الدين بأنه يستبيح حرمة الـدماء واألمـوال, , بل وعدوان عىل الدين
,  خمالفيه بالطرق السلميةويرفض احلوار, وال يقبل حل املشكالت والنزاعات مع

كام يصور املسلمني بأهنم دمويون ويشكلون خطراً عىل األمن والـسلم الـدوليني, 
وعىل القيم احلضارية وحقوق اإلنسان, وهذا يؤدي إىل أرضار ومفاسد تـنعكس 
عىل مصالح األمة اإلسالمية األساسـية, وتعـوق دورهـا الرائـد يف نـرش الـسالم 

وتـرض يف نفـس , سالم للناس, ومحاية حقـوق اإلنـسانواألمن وتبليغ رسالة اإل
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الوقت بعالقات املسلمني السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية واالجتامعية 
مع غريهم من الشعوب, وتضيق عىل األقليات اإلسالمية التي تقيم يف دول غـري 

 هـؤالء سـواء أكـان, إسالمية وتعزهلم سياسياً واجتامعيـاً وتـرض هبـم اقتـصادياً 
أم وافدين إليها لدراسة أو جتارة أو سـياحة أو سـفارة أو , مواطنني يف هذه الدول

 . مشاركة يف املؤمترات واملحافل الدولية
 :احلكم الرشعي يف األعامل اإلرهابية من ختريب وهتديد وتفجريات : سادساً 

لـة األعامل اإلرهابية التخريبية من تفجري للمنشآت واجلسور واملساكن اآله
بسكاهنا اآلمنني معصومي النفس واملال من مسلمني وغريهم ممن أعطـوا العهـد 

وخطـف الطـائرات , واألمان من ويل األمر بموجب مواثيق ومعاهـدات دوليـة
والقطارات وسائر وسائل النقـل وهتديـد حيـاة مـستخدميها وتـرويعهم وقطـع 

عدد من اجلرائم تشتمل عىل , هذه املامرسات, الطرق عليهم وإخافتهم وإفزاعهم
وقـد , املحرمة التي تعترب يف رشع اإلسالم من كبائر الـذنوب وموبقـات األعـامل

رتب الشارع احلكيم عىل مرتكبيها املبارشين هلا واملـشاركني فيهـا ختطيطـاً ودعـامً 
مالياً وإمداداً بالسالح والعتاد وتروجياً إعالمياً يزينها ويعتربها من أعـامل اجلهـاد 

كل ذلك قد رتب الشارع عليه عقوبات رادعـة كفيلـة بـدفع , ادوصور االستشه
وردع مـن تـسول لـه نفـسه , واالقتصاص العـادل مـنهم, رشهم ودرء خطرهم

زَ : سلوك مسلكهم, قال تعاىل امَ جَ بُونَ اهللاَ﴿إِنَّ َـارِ ينَ حيُ نَ يفِ اءُ الَّذِ وْ عَ ـسْ يَ ـولَهُ وَ سُ رَ  وَ
تَّلُوا أَوْ  قَ اداً أَنْ يُ سَ ضِ فَ َرْ ا األْ ـوْ نْفَ الفٍ أَوْ يُ نْ خِ مْ مِ هُ لُ جُ أَرْ هيِمْ وَ دِ طَّعَ أَيْ قَ بُوا أَوْ تُ لَّ يُصَ

﴾ ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ خِ مْ يفِ اآلْ هلَُ يَا وَ نْ يٌ يفِ الدُّ زْ مْ خِ لِكَ هلَُ ضِ ذَ َرْ نَ األْ  ). ٣٣:املائدة( مِ
 يبوسائل الوقاية من التطرف وما ينجم عنه من أعامل اإلرهاب والتخر: سابعاً 
والعمـل عـىل إحقـاق احلـق , املبادرة إىل إزالة األسباب املؤدية للجريمة −١

, واالحتكام إىل رشع اهللا تعاىل  وتطبيقه يف خمتلف شـؤون احليـاة, وإبطال الباطل
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وال , فال رشع أو يف وال أكمل منه يف جلب مصالح العباد ودفـع املفاسـد عنهــم

نْ وَ ﴿أرفق منه وال أقـوم بالعدل وال أرحـم  نُ  مَ سَ نَ  أَحْ امً  اهللاِ مِ كْ مٍ  حُ وْ وقِنُونَ  لِقَ  ﴾يُ
 .)٥٠:املائدة(

بيان فداحة الرضر العام واخلاص الذي يصيب الدولة واألمة واملجتمـع  −٢
 . واألفراد من جراء أعامل العنف والتخريب والتدمري

الرتبية الواعية اهلادفة املخطط هلا مـن أهـل العلـم والـصالح واخلـربة,  −٣
 .  منهاج عميل واضح سهل ميرس لتحقيق ذلكووضع
ــضوابط واضــحة −٤ ــرشعية وضــبطها ب ــصطلحات ال ــر امل ــك , حتري وذل

: والعهود , ما جيب له وما جيب عليه, وويل األمر, كمصطلح اجلهاد, ودار احلرب
 . عقدها ونقضها
 . أن حيمي بالد املسلمني وأجياهلم من كل سوء− عز وجل −نسأل اهللا 
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אאא 
אא 

نبينـا , نيوالصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسل, احلمد هللا رب العاملني
 : أما بعد, وعىل آله وصحبه أمجعني, حممد

تـدارس يف دورتـه , فإن املجمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي
هــ الـذي يوافقـه ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩رة املنعقدة يف الفرتة مـن ـة عشـابعـالس
م ما ورد فـي اخلطـاب القيم املوجـه مـن خـادم احلـرمني ١٧/١٢/٢٠٠٣−١٣

 امللك فهد بن عبـد العزيـز آل سـعود  إىل العلـامء املجتمعـني يف دورة ,الرشيفيـن
التـي حـدثت بـسبب اجلهـل , حيث أشار إىل خماطر االنحراف الفكري, املجمع

توصل وبعد البحث واملناقشة يف ذلك , بأحكام اإلسالم لد بعض شباب األمة
  :اجملمع إىل ما يلي

ورفـع ,  وثيقة من وثـائق الـدورةاعتبار كلمة خادم احلرمني الرشيفني :أوالً 
 .شكرهم وتقديرهم له حفظه اهللا عىل اهتاممه بأعامل املجمع وبشؤون املسلمني

أن االنحراف ووقوع حوادث إرهابية مـن بعـض املـسلمني راجـع يف  :ثانياً 
 :معظمه إىل

واستغالل ذلك يف جتنيد عدد من شـباب , اجلهل بأحكام الرشيعة اإلسالمية  )أ( 
انطالقـاً مـن , ن عصابات البغي واإلجرام واإلفساد يف األرضضم, األمة

 .مفاهيم استحلت تكفري املسلمني واستباحت دماءهم
الذين مل جيـدوا الرعايـة , ضعف العالقة بني العلامء الثقات وبعض الشباب )ب(

فانساقوا مع الغالة من الناس واختذوا من الفكـر , والعناية الرتبوية الكافية
 .جاً املنحرف منها
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مما , وخاصة يف بعض وسائل اإلعالم, تعدد مظاهر االنحراف عن دين اهللا  )ج ( 
وجينحـون , جعلتهم يغالون يف التفكـري, أحدث يف نفوس البعض ردة فعل

ام تضمنه من احلث عىل الود واملحبة والتواصـل والتعـاون  عن اإلسالم وعّ
 .والتسامح والرأفة والرمحة بني املسلمني

ومـا قامـت بـه مـن أعـامل , مع أن سلوك هذه الفئة من الناسوقد حلظ املج
وقـد , أسهم يف تشويه صورة اإلسـالم يف املجتمعـات األخـر وجرائم إرهابية

زادت يف انتشار الصورة املغلوطة عن اإلسـالم جهـود حثيثـة بـذلتها مؤسـسات 
مستفيدة مـن ضـعف جهـود املـسلمني يف نـرش , معادية للنيل من اإلسالم وأهله

 . سالم والدفاع عنه اإل
واسـتجابة مـن أعـضائه لـدعوة , ورغبة من املجمع يف معاجلة هذا التحدي

, هتـللبحث عن وسائل عمليـة ملواجه, معايل األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي
  :فإن اجملمع يقرر 

حث رابطة العامل اإلسالمي يف اإلرساع يف تكوين ملتقى العلامء الـذي  :أوالً 
وحـسب قـرار املـؤمتر , دم احلـرمني الـرشيفني يف خطابـه للمجمـعوجه بـه خـا

وإعـداد برنـامج مناسـب ألعاملـه , اإلسالمي العام الرابع الذي عقدتـه الرابطـة
 .وأهدافه يف معاجلة القضايا والنوازل التي حتل باملسلمني

 حث الرابطة عىل اإلرساع يف تأسيس اهليئة العاملية للتنسيق بني املنظامت :ثانياً 
ووضع النظم اخلاصة هبـا وفـق مـا قـرره املـؤمتر اإلسـالمي , اإلسالمية الكرب

 . كذلك
تشارك فيه جمامع الفقه , إقامة لقاء عاجل تنظمه رابطة العامل اإلسالمي :ثالثاً 

لتدارس ما جد , اإلسالمي وجمامع البحوث اإلسالمية واملتخصصون يف الرشيعة
 : هيتم خالل, من قضايا يف حياة املسلمني

 . ومعاجلة الفتاو الفردية يف قضايا األمة,  االتفاق عىل ميثاق بشأن اإلفتاء−١      
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 حتديد املصطلحات والتعريفات الرشعية ودالالهتا إلزالة اللبس احلاصـل −٢     

 − الطائفـة املنـصورة −مجاعة املسلمني : (يف مثل, بشأهنا لد بعض الناس
 حقوق ويل − احلوار − اجلهاد −ء والرباء  الوال− دار احلرب −دار اإلسالم 

 ). األمر وواجباته
 . وطباعة ذلك يف كتاب وتعميمه بني املسلمني   

 تكوين جلنة حتضريية هلذا اللقاء يف الرابطة بالتشاور مـع املجـامع واهليئـات −٣   
 .املختصة يف ذلك

ه األمـة عقد جمموعة من الندوات املتخصصة يف التحديات التي تواج :رابعاً 
اإلسالمية يف املناطق التي تزداد احلاجة إليها يف العامل اإلسالمي وأماكن األقليات 

 .مما يسهم يف معاجلة التحديات الداخلية واخلارجية, املسلمة
 دعوة احلكومات اإلسالمية إىل االهتامم بتطبيق أحكـام اإلسـالم يف :خامساً 
 . حياة شعوهبم

سالمية عىل التقيد بالسمت اإلسالمي فـيام  حث وسائل اإلعالم اإل:سادساً 
والبعد عن عرض مـا خيـدش حيـاء املـسلم, ويثـري الفـتن بـني  تعرضه أو تنرشه

ومطالبتها باإلسهام يف , أو يكون سبباً يف الغلو ورد الفعل لد الشباب, املسلمني
 . معاجلة التحديات التي تواجه األمة

ع الـشباب والناشـئة مـن أبنـاء دعوة علـامء األمـة لتقويـة الـصلة مـ :سابعاً 
 . دونام إفراط أو تفريط, وتفقيههم بام يلزمهم من أمور الدين, املسلمني

دعوة وزارات التعليم يف خمتلف البلدان اإلسـالمية لتـضمني منـاهج  :ثامناً 
والتي تنبـذ الفكـر املنحـرف , التعليم ما يربط الطلبة بأحكام اإلسالم الصحيحة

 .دينوالتطرف والغلو يف ال
 دعوة جمامع الفقه والكليات الرشعية للتعاون يف تيسري ما حيتاج إليـه :تاسعاً 

أبنــاء املــسلمني مــن الفقــه اإلســالمي  بغيــة حتــصينهم مــن الــشذوذ الفكــري 
 . واالنحراف السلوكي والثقايف
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 مطالبة علامء األمة بإعداد البحوث والدراسات التـي تعـالج الفكـر :عارشاً 
ودعوة األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي لإلسـهام ,  الديناملنحرف والغلو يف

 . يف تكليف عدد من الباحثني املتخصصني إلنجاز البحوث املطلوبة
 دعوة املثقفني املسلمني إىل املشاركة يف الربامج اإلعالميـة التـي :حادي عرش

 بـرامج والسيام, تسهم يف معاجلة مشكالت الشباب يف الثقافة والفكر وغري ذلك
  .احلوار التي هتدف إىل إبعاد فكر الغلو واالنحراف عن املجتمع

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه, واهللا ويل التوفيق
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אאא 
אא 

אא 
 .وعىل آله وصحبه, والصالة والسالم عىل رسول اهللا, احلمد هللا وحده

 : أما بعد
فإن جملـس املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 

هــ ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩يف الفرتة مـن , السابعة عرشة املنعقـدة بمكـة املكرمـة
التـورق كـام جتريـه : (قد نظر يف موضوع , م١٧/١٢/٢٠٠٣−١٣ :الذي يوافقه

 ) .بعض املصارف يف الوقت احلارض
واملناقشات التـي دارت , وبعد االستامع إىل األبحاث املقدمة حول املوضوع

حوله, تبني للمجلس أن التورق الذي جتريه بعض املـصارف يف الوقـت احلـارض 
ليست مـن الـذهب أو (رتيب بيع سلعة قيـام املرصف بعمل نمطي يتم فيه ت: هو 

عـىل أن , عىل املـستورق بـثمن آجـل, من أسواق السلع العاملية أو غريها) الفضة
 بأن ينوب عنـه يف − إما برشط يف العقد أو بحكم العرف والعادة −يلتزم املرصف 

 . وتسليم ثمنها للمستورق, بيعها عىل مشرت آخر بثمن حارض
 .وبعد النظر والدراسة

  : جملس اجملمع ما يلي قرر 
 : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه يف التمهيد لألمور اآلتية :  أوالً 
ام البائع يف عقد التـورق بالوكالـة يف بيـع الـسلعة ملـشرت آخـر أو أن التز −١

سـواء أكـان االلتـزام , ترتيب من يشرتهيا جيعلها شبيهة بالعينـة املمنوعـة رشعـاً 
 . مرشوطاً رصاحة أم بحكم العرف والعادة املتبعة
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أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل برشوط القـبض  −٢

 . زم لصحة املعاملةالرشعي الال
أن واقع هذه املعاملـة يقـوم عـىل مـنح متويـل نقـدي بزيـادة ملـا سـمي  −٣

باملستورق فيها من املرصف يف معامالت البيع والرشاء التي جتري منه والتي هـي 
هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيـادة عـىل مـا , صورية يف معظم أحواهلا

والـذي , غري التورق احلقيقي املعروف عند الفقهاءوهذه املعاملة . قدم من متويل 
سبق للمجمـع يف دورتـه اخلامـسة عـرشة أن قـال بجـوازه بمعـامالت حقيقيـة 

وذلك ملا بينهام من فروق عديدة فصلت القـول فيهـا .. ورشوط حمددة بينها قراره
فالتورق احلقيقي يقوم عـىل رشاء حقيقـي لـسلعة بـثمن آجـل . البحوث املقدمة

ثم يقوم ببيعها هو , ملك املشرتي ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع يف ضامنهتدخل يف 
والفرق بـني , قد يتمكن من احلصول عليه وقد ال يتمكن, بثمن حال حلاجته إليه

الثمنني اآلجل واحلال ال يدخل يف ملك املرصف الذي طرأ عىل املعاملـة لغـرض 
خص بمعـامالت صـورية يف تسويغ احلصول عىل زيادة ملا قدم من متويل هلذا الش

 .وهذا ال يتوافر يف املعاملة املبينة التي جترهيا بعض املصارف, معظم أحواهلا
 ,ي جملس املجمع مجيع املـصارف بتجنـب املعـامالت املحرمـةـوصـي: اً ـثاني

كام أن املجلس إذ يقدر جهود املصارف اإلسالمية يف إنقاذ . امتثاالً ألمر اهللا تعاىل 
فإنـه يـويص بـأن تـستخدم لـذلك املعـامالت , ة من بلـو الربـااألمة اإلسالمي

احلقيقية املرشوعة دون اللجوء إىل معامالت صورية تؤول إىل كوهنا متويالً حمـضاً 
 .بزيادة ترجع إىل املمول
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه, واهللا ويل التوفيق
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אאא 
אא 

وعىل آله , نبينا حممد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
 : أما بعد. وصحبه 
فإن جملـس املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته   
هــ ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩يف الفرتة مـن , عة عرشة املنعقـدة بمكـة املكرمـةالساب

) اخلاليـا اجلذعيـة: (قد نظر يف موضـوع , م١٧/١٢/٢٠٠٣−١٣: الذي يوافقه
 يف تـشكل − بـإذن اهللا −وهلـا القـدرة , وهي خاليا املنشأ التي خيلق منهـا اجلنـني

 من التعرف عىل هـذه وقد متكن العلامء حديثاً , خمتلف أنواع خاليا جسم اإلنسان
وذلك هبدف العالج وإجراء التجارب العلمية املختلفـة , اخلاليا وعزهلا وتنميتها

ويتوقـع أن يكـون هلـا , ومن ثم يمكن استخدامها يف عالج بعـض األمـراض.. 
ومـن ذلـك , مستقبل وأثر كبري يف عالج كثري من األمراض والتشوهات اخللقيـة

 . وغريها, والفشل الكلوي والكبدي, ريوالبول السك, بعض أنواع الرسطان
 : ويمكن احلصول عىل هذه اخلاليا من مصادر عديدة منها

وهي الكرة اخللوية ) البالستوال(اجلنني الباكر يف مرحلة الكرة اجلرثومية  −١
وتعترب اللقائح الفائضة من مشاريع , الصانعة التي تنشأ منها خمتلف خاليا اجلسم

كام يمكن أن يتم تلقيح متعمـد لبييـضة مـن , صدر الرئيسأطفال األنابيب هي امل
متربعة وحيوان منـوي مـن متـربع للحـصول عـىل لقيحـة وتنميتهـا إىل مرحلـة 

 . ثم استخراج اخلاليا اجلذعية منها, البالستوال
 . األجنة السقط يف أي مرحلة من مراحل احلمل −٢
 . املشيمة أو احلبل الرسي −٣
 . األطفال والبالغون −٤
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واسـتخراج , االستنساخ العالجي, بأخذ خلية جسدية من إنـسان بـالغ −٥
, هبدف الوصول إىل مرحلـة البالسـتوال, نواهتا ودجمها يف بييضة مفرغة من نواهتا
 . ثم احلصول منها عىل اخلاليا اجلذعية

وبعد االستامع إىل البحـوث املقدمـة يف املوضـوع وآراء األعـضاء واخلـرباء 
 .رف عىل هذا النوع من اخلاليا ومصادرها وطرق االنتفاع منهاواملختصني  والتع

  :اختذ اجمللس القرار التايل
 وتنميتها واستخدامها هبدف العالج جيوز احلصول عىل اخلاليا اجلذعية :أوالً 

 عـىل −ومن ذلك , إذا كان مصدرها مباحاً , أو إلجراء األبحاث العلميـة املباحـة
 : ية  املصادر اآلت−سبيل املثال 

 . ومل يكن يف ذلك رضر عليهم, البالغون إذا أذنوا −١
 . وبدون رضر عليهم , ملصلحة رشعية, األطفال إذا أذن أولياؤهم −٢
 . وبإذن الوالدين , املشيمة أو احلبل الرسي −٣
 . وبإذن الوالدين , اجلنني السقط تلقائياً أو لسبب عالجي جييزه الرشع −٤

بـشأن , لقرار السابع من دورة املجمـع الثانيـة عـرشةمع التذكري بام ورد يف ا
 . احلاالت التي جيوز فيها إسقاط احلمل

اللقائح الفائضة من مـشاريع أطفـال األنابيـب إذا وجـدت وتـربع هبـا  −٥
 .الوالدن مع التأكيد عىل أنه ال جيوز استخدامها يف محل غري مرشوع 

سـتخدامها إذا كـان مـصدرها ال جيوز احلصول عىل اخلاليا اجلذعية وا :ثانياً 
 :  ومن ذلك عىل سبيل املثال,حمرماً 
 .اجلنني املسقط تعمداً بدون سبب طبي جييزه الرشع −١
 . التلقيح املتعمد بني بييضة من متربعة وحيوان منوي من متربع  −٢
 .االستنساخ العالجي −٣

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه, واهللا ويل التوفيق
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אאאא 
אאאא

אא
א 

وعـىل آلـه , نبينـا حممـدوالصالة والسالم عىل رسـول اهللا; , احلمد هللا وحده
 : وبعد. وصحابته ومن وااله 

فإن جملـس املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 
هــ ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩يف الفرتة مـن , السابعة عرشة املنعقـدة بمكـة املكرمـة

حكـم اسـتعامل : ( قد نظـر يف موضـوع , م١٧/١٢/٢٠٠٣−١٣: الذي يوافقه
كاخلنـزير وله بـديل أقـل منـه فائـدة ; , تمل عىل يشء من نجس العنيالدواء املش

, وقدمت فيـه بحـوث قيمـة) كاهليبارين اجلديد ذي الـوزن اجلزيئـي املنخفـض 
 : وكان مما اشتملت عليه هذه البحوث ما ييل

وتـستخلص عـادة ,  مادة تنتجها خاليا معينة يف اجلـسم:يراد باهليبارين  −١
 . ومنها البقر واخلنـزير, معاء احليواناتمن أكباد ورئات وأ

 فيهيأ من اهليبارين العـادي بـالطرق أما اهليبارين ذو الوزن اجلزيئي املنخفض
 . الكيميائية املختلفة 

كــأمراض القلــب والذبحــة , ومهــا يــستخدمان يف عــالج أمــراض خمتلفــة
 . وغريها, وإزالة اخلثرات الدموية, الصدرية
ــة اســتخالص اهل −٢ ــوزن اجلزيئــي املــنخفض مــن أن عملي ــارين ذي ال يب

اهليبارين العادي تتم بطرق كيميائية ينتج عنها مركبات جديدة خمتلفة يف خواصها 
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وهو ما يعرب عنـه الفقهـاء , وصفاهتا الفيزيائية والكيميائية عن اهليبارينات العادية
 . باالستحالة

اهتا وخواصـها أن استحالة النجاسة إىل مادة أخر خمتلفة عنهـا يف صـف −٣
أو اســتهالك املــادة بالتــصنيع وتغــري , كتحــول الزيــت إىل صــابون ونحــو ذلــك

تعد وسيلة مقبولة يف الفقه اإلسالمي للحكم بالطهارة وإباحة , الصفات والذات
 . االنتفاع هبا رشعاً 

ومـا تقـرر عنـد أهـل , وبعد املناقشات املستفيضة مـن املجلـس للموضـوع
ودفـع الـرضر , د الرشعية من رفع احلرج ودفع املـشقةوما تقتضيه القواع, العلم
وارتكـاب أخـف الـرضرين لـدرء , وأن الـرضورات تبـيح املحظـورات, بقدره

 .أعالمها مرشوع
  : قرر اجمللس ما يأتي

يباح التداوي باهليبارين اجلديد ذي الوزن اجلزيئي املنخفض عنـد عـدم  −١
و إذا كـان البـديل يطيـل أمـد أ, وجود البديل املباح الذي يغنـي عنـه يف العـالج

 . العالج
فـإذا وجـد البـديل , عدم التوسع يف استعامله إال بالقدر الذي حيتاج إليه −٢

 . ومراعاة للخالف ,  يصار إليه عمالً باألصلالطاهر يقيناً 
 يويص املجلس وزراء الصحة يف الدول اإلسالمية بالتنسيق مع رشكات −٣

يبارين اجلديد ذي الوزن اجلزيئـي املـنخفض عـىل واهل, األدوية املصنعة للهيبارين
 .تصنيعه من مصدر بقري سليم

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه, واهللا ويل التوفيق
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אאא 
אאאא 

 والصالة والسالم عىل, احلمد هللا وحده
 : أما بعد. وعىل آله وصحبه , نبينا حممد,  من ال نبي بعده

فإن جملـس املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 
هــ ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩يف الفرتة مـن , عرشة املنعقـدة بمكـة املكرمـةالسابعة 

أمـراض الـدم : ( قـد نظـر يف موضـوع , م١٧/١٢/٢٠٠٣−١٣: الذي يوافقـه
, ومــد مــرشوعية اإللــزام بــالفحوص الطبيــة للــراغبني يف الــزواج) الوراثيــة 

 . واستمع إىل البحوث املقدمة يف املوضوع من بعض أعضاء املجلس واملختصني 
وبعد العـرض واملناقـشة املستفيـضة مـن قبـل أعـضاء املجلـس والبـاحثني 

 .واملختصني

  : اختذ اجمللس القرار التايل 
, إن عقد النكاح من العقود التي توىل الشارع احلكيم وضـع رشوطهـا: أوالً 

 . ورتب عليها آثارها الرشعية 
 الطبيـة قبـل وفتحُ الباب للزيادة عىل ما جاء به الرشع ; كاإللزام بالفحوص

 . الزواج وربط توثيق العقد هبا أمر غري جائز 
يويص املجلس احلكومات واملؤسسات اإلسالمية بنرش الـوعي بأمهيـة : ثانياً 

وتيسري تلك الفحوصـات , والتشجيع عىل إجرائها, الفحوص الطبية قبل الزواج
 .وجعلها رسية ال تفشى إال ألصحاهبا املبارشين , للراغبني فيها

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه,  ويل التوفيقواهللا
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي    قرارات                                                                     ]الدورة السابعة عرشة[   ٤٣٨

 
אא 

אאאא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٣٩      ] الدورة السابعة عرشة[                                                                   سالمياملجمع الفقهي اإل ت اقرار
 

אאא 
 

אאא 
  :أما بعد, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

المــي فــي دورتـه الـسابعة عـرشة ــي اإلســع الفقهـإن جملـس املجمــف
هــ التـي توافقهـا ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩يف الفرتة مـن , املنعقـدة بمكـة املكرمـة

صــيات اطلـــع عــىل البيــان اخلتــامي والتو, م١٧/١٢/٢٠٠٣−١٣الفــرتة مــن 
عقـدهتا التـي ) مشكلة الزحام يف احلـج وحلوهلـا الـرشعية: ندوة (الصادرة عن 

هــ التـي توافقهـا ٢٧/١١/١٤٢٣−٢٥األمانة العامة للمجمع, يف الفـرتة مـن 
م حيث اسـتعرض املـشاركون يف النـدوة جهـود ٣٠/١/٢٠٠٣−٢٨الفرتة من 

وأشـادوا برعايـة , اململكة العربية السعودية املتواصلة للتخفيف من آثار الزحـام
وحرصـها عـىل , وهنمومتابعتهـا لـشؤ, وعنايتهـا هبـم, اململكة ملواكب احلجـيج

وحـل املـشكالت التـي تـواجههم يف , ومحـايتهم, وتـوفري األمـن هلـم, راحتهم
ممـا يعيـنهم عـىل أداء حجهـم يف يـرس وسـهولة, , وتقديم اخلدمات هلم, حجهم

  : احملاور التي متت مناقشة املشكلة من خالهلاوكانت 
 .بيان أسباب الزحام يف احلج :أوالً 
يـة والفنيـة ملعاجلـة مـشكالت الزحـام يف احلـج عرض احللـول العمل :ثانياً 

 .والتخفيف من آثارها
العناية بإرشاد وفود احلجيج وتثقيفهم وتوجيههم بالتوجيـه الـصحيح  :ثالثاً 

 .الذي يساعدهم عىل أداء مناسكهم عىل الوجه الرشعي الصحيح
اركة يف ـالت الداخليـة واخلارجيـة املـشـات واحلمـؤسسـاون املـتع :رابعاً 

 .ج يف ذلكاحل
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تعاون وسائل اإلعالم مع اجلهـات املـسؤولة عـن احلـج يف إرشـاد   :خامساً 
 .احلجاج

 ّ فـإهنم ,  ممـا انبثـق عـن هـذه املحـاور مـن توصـياتأعضاء املجمعوإذ رسُ
وللبـاحثني , يسجلون الشكر والتقدير لألمانة العامة للمجمع الفقهي اإلسالمي

ويعربون عن تأييـدهم للتوصـيات , دوةوالفنيني واملهندسني الذين شاركوا يف الن
 ملا فيها من قيمة نافعـة تعـني عـىل ,التي تضمنها البيان اخلتامي الصادر عن الندوة
ويرون أن فيها نفعـاً عظـيامً حلجـاج , تيسري أمور احلج لقاصدي هذا البلد احلرام

اء بيت اهللا احلرام, وفيـها حلول موفقة ملعاجلة املشكالت التي تعـرض هلـم يف أثنـ
 . أداء نسكهم 

وتقديراً من أعضاء املجمع للجهود العظيمة التي بـذلتها اململكـة يف تـذليل 
, فإن املجمع يسجل الشكر والتقدير ملا بذلتـه اململكـة من جهود, مصاعب احلج

إلــى عهـد , − رمحـه اهللا −منذ عهد امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سـعود  
, يف − حفظـه اهللا −ك فهد بن عبـد العزيـز آل سـعود خادم احلرمني الرشيفني املل
, وتوسعة احلرمني الـرشيفني, وهتيئة األسباب لذلك, سبيل راحة ضيوف الرمحن

والتحـسن الكبـري يف , وهتـذيب اجلبـال, وإنشاء الطرق وشق األنفاق واجلـسور
وغـري ذلـك مـن , اإلسكان واخلـدمات  والتقـدم يف املواصـالت واالتـصاالت

نـسأل اهللا أن , إلنـجازات الرائدة النافعـة حلجـاج بيـت اهللا احلـراماخلدمـات وا
 .وأن يسدد اخلطى إنه سميع جميب, يبارك يف اجلهود

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه, واهللا ويل التوفيق
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אאא 
אאא 

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينـا , احلمد هللا رب العاملني
 : حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, أما بعد

ئـيس فبناء عىل ما ورد إىل سامحة املفتي العام للمملكـة العربيـة الـسعودية ر
هيئة كبـار العلـامء وإدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء ورئـيس املجمـع الفقهـي 
ــرقم  ــسعودية ب ــة ال ــة العربي ــالم باململك ــر اإلع ــايل وزي ــن مع ــالمي م اإلس

هــ واملحـال إىل معـايل األمـني العـام ١٤/١١/١٤٢٢ وتاريخ ٤٨٤٤/٨/و/م
 بيـان هــ بـشـأن٩/٣/١٤٢٣ وتـاريخ ٢٨٠٩/٢لرابطة العامل اإلسالمي  برقم 

ملؤلفه سـعد عبـد ) اهلريوغليفية تفرس القرآن الكريم ( املوقف الرشعي من كتاب 
 .وطلب سامحته عرض الكتاب عىل جملس املجمع, املطلب العدل

لع جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي يف دورتـه الـسابعة عـرشة املنعقـدة ـاط
ي يوافقـه هــ الـذ١٤٢٤ام ـوال عــ شـ٢٣−١٩ن ـرة مـة يف الفتـرمـة املكـبمك
الـذي زعـم فيـه مؤلفـه أن , م عىل الكتاب املذكور٢٠٠٣ ديسمبـر عام ١٧−١٣

, فواتح السور املبتدأة بحروف مقطعة وبعض األلفـاظ يف القـرآن ليـست عربيـة
, )اهلريوغليفيـة ( وإنام هي كلامت أعجمية مستمدة من اللغة املـرصية القديمـة ; 

يها باحلدس من خـالل تلـك اللغـة, كـام وأنه سعى يف كتابه املذكور إىل بيان معان
اطلع عىل التقرير املقدم عنه من عضو جملس املجمع فضيلة الشيخ الـدكتور عبـد 

 . الستار فتح اهللا سعيد
واملجلس إذ يستنكر هذه اجلرأة عىل كتاب اهللا عز وجل بالقول فيه بغري علم 

ن ينتسب ويعجب أشد العجب من صدور مثل هذا القول مم, وال هد وال اتباع
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يؤكد أن مـا , لإلسالم, ويقرأ القرآن بلسانه العريب املبني الذي نزل به من عند اهللا

اشتمل عليه هذا الكتاب إنام هو حمض خترصات وفرضيات ال تـستند إىل أسـاس 
ومل يسلك الكاتب يف حماولة إثباهتا منهجاً علمياً قويامً وإنام اكتفى , علمي صحيح

هتا عىل احلدس والتخمني يف موضع ال يـصح القـول فيـه ثم عول يف إثبا, بتومهها
ـدْ : إال ببينة وبرهان, قال تعـاىل لَقَ ـسُ وَ فُ  األَنْ ْـوَ ـا هتَ مَ ـونَ إِال الظَّــنَّ وَ تَّبِعُ ﴿إِنْ يَ
﴾ دَ ِمُ اهلُْ هبِّ نْ رَ مْ مِ هُ اءَ ـمٍ إِنْ : وقال تعاىل ) ٢٣:النجم( جَ لْ ـنْ عِ هِ مِ ـمْ بـِ ـا هلَُ مَ ﴿وَ

ونَ إِالَّ  تَّبِعُ يْئاً﴾يَ قِّ شَ نَ احلَْ نِي مِ غْ إِنَّ الظَّنَّ ال يُ  ).٢٨:النجم ( الظَّنَّ وَ
وما جاء به الكاتب واشتمل عليـه كتابـه قـول عـىل اهللا بغـري علـم, خمـالف 

: ئمة التفسري واألثر, قـال تعـاىلأكتاب والسنة وأقــوال الصحابـة ولنصوص ال
جَ  ونَ إِلَيْهِ أَعْ دُ لْحِ ي يُ انُ الَّذِ ﴾﴿لِسَ بِنيٌ ٌّ مُ يبِ رَ انٌ عَ ا لِسَ ذَ هَ يٌّ وَ وقال ) ١٠٣:النحل (مِ

نيُ :سبحانه وحُ األَمِ لَ بِهِ الرُّ زَ ينَ * ﴿نَ رِ نَ املُْنْذِ ونَ مِ بِكَ لِتَكُ لْ ىلَ قَ بلـسان عربــي * عَ
يمِ * ﴿حم  :وقال تعاىل). ١٩٥−١٩٣الشعراء ( مبني﴾ حِ َنِ الرَّ محْ نَ الرَّ يلٌ مِ نْزِ * تَ

لَتْ  ﴾كِتَابٌ فُصِّ ـونَ لَمُ عْ مٍ يَ ـوْ بِيّاً لِقَ رَ آناً عَ رْ هُ قُ اتُ  :وقـال تعـاىل ,)٣−١:فـصلت(  آيَ
﴾ ٌّ يبِ ــرَ عَ ــيٌّ وَ مِ جَ ــهُ أَأَعْ اتُ لَتْ آيَ ــصِّ ال فُ ــوْ ــالُوا لَ ــاً لَقَ يّ مِ جَ ــاً أَعْ آن رْ ــاهُ قُ نَ لْ عَ ــوْ جَ لَ  ﴿وَ

امَ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصويقول خماطباً املصطفى ) ٤٤:فصلت( إِنَّ اهُ  فَ نَ ْ انِكَ  يَرسَّ  .)٩٧مريم  (﴾بِلِسَ
فهذه النصوص وغريها رصحية يف الداللة عـىل أن القـرآن إنمــا نـزل بلغـة 

انِ :  قال تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصوهي لغة املصطفى , العرب سَ ـولٍ إِال بِلـِ سُ ـنْ رَ نَا مِ ـلْ سَ ا أَرْ مَ ﴿وَ
﴾ مْ َ هلَُ هِ لِيُبَنيِّ مِ وْ  ) . ٤ :براهيمإ( قَ

بلغـة ال يفهمهـا وإن مما يرتتب عىل قول الكاتب أن يكون بعض القرآن نزل 
بل مل هيتد إىل معنـاها إال بعد أربعة عرش قرناً مـن الزمـان ,  وال صحابتهملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

﴾ ظِيمٌ تَانٌ عَ ْ ا هبُ ذَ انَكَ هَ بْحَ  ). ١٦:النور (﴿سُ
ولقد أمجع املفرسون منذ عرص الصحابة رضوان اهللا عليهم عىل عربيـة هـذه 

وإنـام , لفـاظ ليـست عربيـة أن هذه األ− ومل يرد ولو عىل قول ضعيف −األلفاظ 
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هل هي من املكنون الـذي اسـتأثر اهللا بعلمـه, وذلـك مـن : اختلف القول عنهم 
حيث العلم الكيل بحقيقة معناها; أم أهنا من املعلوم الذي يمكن فهمـه, وذكـروا 

كـام يـزعم , وجوهاً كثرية لبيان املراد منها,وليس فيها أن هذه كلامت ليست عربية
الـشافعي  كـام قـال اإلمـام −وإذا كان مـن املتـشابه فإنـه . ف هذا الكاتب املجاز

 أو خرب من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصال حيل تفسري املتشابه إال بسنة عن رسول اهللا « : −وغريه
ال﴿: قال تعاىل »أو إمجاع العلامء قْفُ  وَ ـا تَ هِ  لَـكَ  لَـيْسَ  مَ ـمٌ  بـِ لْ , )٣٦اإلرساء ( ﴾عِ

 : −عـنهام فـيام رواه الرتمـذي  يف حديث ابن عباس ريض اهللا − ملسو هيلع هللا ىلصويقول النبي 
وقـد أمجـع العلـامء عـىل أنـه  »من قال يف القرآن بغري علم فيلتبوأ مقعده من النار«
وقــال أبـو . جيوز تفسري القرآن بمجرد الرأي أو االجتهاد فيه مـن غـري أصـل ال

أي أرض تقلنــي وأي : ملا سئل عن معنى آيـة ال يعلمهـا  − − بكـر الصديق 
وهذا الذي قال به الكاتب وهو . إذا قلت فـي كتاب اهللا ما ال أعلمسمـاء تظلنـي 

وال يف اللغة املرصية القديمة قول , ليس من املتخصصني  ال يف الرشيعة اإلسالمية
ليتوافـق مـع , حتى إنه جلأ إىل تغيري نصوص القرآن بتبـديل النطـق هبـا, ال يصح

وليثبت عجمـة اللفـظ , ريدهوحتديد املعنى الذي ي, دعواه يف عجمة هذه األلفاظ
 . واملعنى لنصوص من الكتاب املحكم

إنه جتـرأ ووظـف : وقالوا , وقد خطأه املتخصصون يف اللغة املرصية القديمة
 .ألفاظاً خاطئة خلدمة فكرته

 أن يمـس − يف سياق املعاين املبتدعة التـي أتـى هبـا −ثم إن الكاتب مل يتورع 
فه بالشاك املرتاب الذي يميـل هبـواه أو حني وص, ملسو هيلع هللا ىلصجناب املصطفى نبينا حممد 

يميل به اهلو, وغري ذلك من األلفاظ الفاسدة التـي وردت يف مواضـع متكـررة 
 . ملسو هيلع هللا ىلصوفيها استهانة بشخص النبي الكريم , من الكتاب

 . وإن املجلس ليدعو الكاتب إىل التوبة النصوح والرباءة مما كتبه وجادل به
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ألحـد مـن املـسلمني أفـراداً أو مجاعـات أو كام ينبه املجلس إىل أنه ال جيـوز 

مؤسسات أن يتبنى هذا الكتاب وأمثاله ال بالنرش وال بالتقريظ والتأييـد حتـى ال 
 ,,,يغرت به عوام املسلمني واهللا ويل التوفيق

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه, واهللا ويل التوفيق
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אאא 
א 

سيدنا ونبينا حممـد, , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
 : أما بعد. وعىل آله وصحبه 

فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسالمـي, برابطـة العامل اإلسـالمي, يف دورتـه 
, هــ١٤/٣/١٤٢٧−١٠فـي الفـرتة مـن ,  املكرمةالثامنة عرشة املنعقـدة بمكـة

 ,)املتـاجرة باهلـامش: (قد نظر يف موضـوع , م٢٠٠٦إبريل ١٢−٨الـذي يوافقه 
 جزءاً يـسرياً مـن قيمـة مـا يرغـب رشاءه ] العميل [دفع املشرتي : (والتي تعني 

ى بـدفع البـاقي عـىل سـبيل , ]مـرصفاً أو غـريه[ويقـوم الوسـيط , ]هامشاً [يسمّ
 ). رهناً بمبلغ القرض,  أن تبقى العقـود املشرتاة لد الوسيطالقرض, عىل

واملناقـشات املستفيـضة حــول , وبعـد االسـتامع إىل البحـوث التـي قـدمت
 .عاملوضو

  : رأى اجمللس أن هذه املعاملة تشتمل على اآلتي
وهـذه املتـاجرة تـتم غالبـاً يف , )البيـع والـرشاء هبـدف الـربح( املتاجرة −١

أو بعــض أنــواع , )األســهم والــسندات(سة, أو األوراق املاليــة العمــالت الرئيــ
والتجـارة يف مـؤرشات , وعقود املستقبليات, وقد تشمل عقود اخليارات, السلع

 . األسواق الرئيسة
وهو املبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مبارشة إن كان الوسيط ,  القرض−٢
 . فاً أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مرص, مرصفاً 
وهـي الفائـدة , )رسـوم التبييـت(ويقع يف هذه املعاملة من طريق ,  الربا−٣

والتـي قـد تكـون , املرشوطة عىل املستثمر إذا مل يترصف يف الصفقة يف اليوم نفسه
 . أو مبلغاً مقطوعاً , نسبة مئوية من القرض
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وهي املبلغ الذي حيصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة املـستثمر ,  السمرسة−٤
 . وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الرشاء, عن طريقه) العميل(

وهو االلتزام الذي وقعـه العميـل بإبقـاء عقـود املتـاجرة لـد ,  الرهن−٥
وإعطائه احلق يف بيع هذه العقود واسـتيفاء القـرض , الوسيط رهناً بمبلغ القرض

 مل يقـم العميـل مـا, إذا وصلت خسارة العميل إىل نسبة حمددة من مبلـغ اهلـامش
 . بزيادة الرهن بام يقابل انخفاض سعر السلعة 

 : وير املجلس أن هذه املعاملة ال جتوز رشعاً لألسباب اآلتية
ح, املتمثـل يف الزيـادة عـىل مبلـغ ـا الـرصيبـ ما اشتملت عليه مـن الر:أوالً 

ا أَ  :قال تعاىل, فهي من الربا املحرم, )رسوم التبييت(القرض, املسامة  ا ا﴿يَ َ ينَ هيُّ لَّذِ
وا اهللاَ قُ نُوا اتَّ نِنيَ آَمَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ ا إِنْ كُ بَ نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ نُوا ) ٢٧٨( وَ ـأْذَ لُوا فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ ملَ فَ

بٍ مـبِحَ  سُ نَ اهللاِـِرْ رَ ــ وَ لَكُ بْـتُمْ فَ إِنْ تُ وسُ أَمْ ـولِهِ وَ ءُ ــمْ رُ الِكُ ـمْ الَ ـوَ الَ ـ تَظْلِمُ ونَ وَ
مُ   ).البقرة (﴾)٢٧٩(ونَ تُظْلَ

يـؤدي إىل ,  أن اشرتاط الوسيط عىل العميل أن تكون جتارته عن طريقه:ثانياً 
وهو يف معنى اجلمـع بـني سـلف وبيـع , )السمرسة(اجلمع بني سلف ومعاوضة 

احلديث رواه أبو » …ال حيل سلف وبيع «: ملسو هيلع هللا ىلص املنهي عنه رشعاً يف قول الرسول 
وهو هبـذا . حديث حسن صحيح : وقال ) ٣/٥٢٦(والرتمذي ) ٣/٣٨٤(داود 

 أن كل قرض جر نفعاً فهـو مـن وقد اتفق الفقهاء عىل, يكون قد انتفع من قرضه
 . الربا املحرم

 أن املتاجرة التي تتم يف هذه املعاملة يف األسواق العاملية غالباً ما تشتمل :ثالثاً 
 : ومن ذلك , عىل كثري من العقود املحرمة رشعاً 

وقد نص عىل هذا قـرار جممـع , وهي من الربا املحرم, رة يف السندات املتاج−١    
 . يف دورته السادسة) ٦٠(الفقه اإلسالمي بجدة رقم 
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وقد نـص القـرار الرابـع للمجمـع ,  املتاجرة يف أسهم الرشكات دون متييز−٢    

الفقهي اإلسالمي برابطة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه الرابعـة عـرشة سـنة 
حرمة املتاجرة يف أسهم الـرشكات التـي غرضـها األسـايس هـ عىل ١٤١٥
 . أو بعض معامالهتا ربا, حمرم

 .  بيع ورشاء العمالت يتم غالباً دون قبض رشعي جيُيز الترصف −٣    
وقد نص قرار جممع الفقـه ,  التجارة يف عقود اخليارات وعقود املستقبليات−٤    

أن عقـود اخليـارات غـري , يف دورتـه الـسادسة) ٦٣(اإلسالمي بجدة رقم 
ألن املعقود عليه ليس مـاالً وال منفعـة وال حقـاً ماليـاً جيـوز , جائزة رشعاً 

 . ومثلها عقود املستقبليات والعقد عىل املؤرش.. االعتياض عنه
يملـك ممنـوع  ال وبيـع مـا, يملك ال ن الوسيط يف بعض احلاالت يبيع ما أ−٥    

 .رشعاً 
ه املعاملـة مـن أرضار اقتـصادية عـىل األطـراف ملا تشتمل عليـه هـذ: رابعاً 

ألهنـا . وعىل اقتصاد املجتمع بصفة عامـة) املستثمر(املتعاملة, وخصوصاً العميل 
وما تشتمل عليـه غالبـاً مـن خـداع , وعىل املجازفة, تقوم عىل التوسع يف الديون

هبـدف , وتضليل وشائعات, واحتكار ونجش وتقلبات قوية ورسيعـة لألسـعار
ممـا جيعلهـا ,  الرسيع واحلصول عىل مدخرات اآلخرين بطرق غري مرشوعةالثراء

من قبيل أكل املال بالباطل, إضافة إىل حتـول األمـوال يف املجتمـع مـن األنـشطة 
وقـد تـؤدي , االقتصادية احلقيقية املثمرة إىل هذه املجازفات غري املثمرة اقتـصادياً 

 . وأرضاراً فادحةإىل هزات اقتصادية عنيفة تلحق باملجتمع خسائر
 املؤسسات املالية باتباع طرق التمويل املـرشوعة التـي ال ويوصي اجملمع
وال حتدث آثاراً اقتصادية ضـارة بعمالئهـا أو باالقتـصاد , تتضمن الربا أو شبهته

 . العام كاملشاركات الرشعية ونحوها, واهللا ويل التوفيق
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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אא 
א 
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אאא 
אא 

אא 
وعىل آلـه وصـحبه , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

 :وبعد
طة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي براب

هـ التـي يوافقهـا ١٤/٣/١٤٢٧−١٠ة املكرمة يف املدة من ـدة بمكـرة املنعقـعش
م اطلع عىل كتـاب رئـيس اجلمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن ١٢/٤/٢٠٠٦−٨

الكريم بمحافظة جدة واملتضمن رغبـة اجلمعيـة إصـدار بطاقـات مـن اجلمعيـة 
ويق وتقوم بتسويقها وبيعها مقابـل مبلـغ تتقاسـمه تنتجها إحد مؤسسات التس

اجلمعية مع مؤسسة التـسويق بعـد االتفـاق بـني اجلمعيـة وعـدد مـن املحـالت 
التجارية عىل منح حامـل البطاقـة ختفيـضا يف أسـعار الـسلع التـي متلكهـا هـذه 

 .املحالت
 .واملناقشات املستفيضة, وضوعوبعد االستامع إىل األبحاث املقدمة يف امل

  : ررــق
 عدم جواز إصدار بطاقات التخفـيض املـذكورة أو رشائهـا إذا كانـت :أوالً 

مقابل ثمن مقطوع أو اشرتاك سنوي ; ملا فيها من الغـرر ; فـإن مـشرتي البطاقـة 
يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك; فـالغرم فيهـا متحقـق يقابلـه  يدفع ماالً وال
 كام يف احلـديث الـذي أخرجـه عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى رسول اهللا , غنم حمتمل

 .مسلم يف صحيحه 
 إذا كانت بطاقـات التخفـيض تـصدر باملجـان مـن غـري مقابـل, فـإن :ثانياً 

, ألنه من باب الوعد بالتربع أو اهلبة   . إصدارها وقبوهلا جائز رشعاً
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 
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אא 
אא 
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אאא 
אא 

وعىل آلـه وصـحبه , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
 :وبعد

عامل اإلسالمي يف دورته الثامنة فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة ال
هــ الـذي يوافقـه ١٤/٣/١٤٢٧−١٠عرشة املنعقدة بمكة املكرمة يف الفرتة من 

 ) .فسخ الدين يف الدين: (م قد نظر يف موضوع ١٢/٤/٢٠٠٦−٨
وبعد االطالع عىل قرار املجمع بشأن موضوع بيع الدين يف دورته الـسادسة 

هـ الذي يوافقـه ٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١ من عرشة املنعقدة يف مكة املكرمة يف املدة
 .م والذي جاء فيه ما نصه١٠/١/٢٠٠٢−٥

 :من صور بيع الدين غري اجلائزة: ثانياً 
  بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقـدار الـدين ; ألنـه صـورة مـن

 ) .جدولة الدين(وهو ما يطلق عليه , وهو ممنوع رشعاً , صور الربا
واملناقشات املستفيضة والتأمل والنظر يف , ملقدمةوبعد االستامع إىل البحوث ا

) فسخ الدين يف الـدين: (الصور التي ذكرت يف البحوث واملناقشات يف موضوع 
 .)قلب الدين(يسميه بعض أهل العلم  أو ما

  : قرر اجملمع ما يأتي
 كل ما يفيض إىل زيادة الدين عـىل فسخ الدين يف الدين املمنوع رشعاً يعد من 

  :الصور اآلتية ابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل يف ذلك املدين مق
فسخ الدين يف الدين عن طريق معاملة بني الدائن واملدين تنشأ بموجبها  −١

ومـن , مديونية جديدة عىل املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعـضها
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 ثم بيعها بثمن حال مـن أجـل رشاء املدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل: أمثلتها

 .سداد الدين األول كله أو بعضه 
فال جيوز ذلك ما دامت املديونيـة اجلديـدة مـن أجـل وفـاء املديونيـة األوىل 
برشط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم;  وسواء يف ذلك أكان املدين مـورساً أم 

داده من املديونيـة معرساً وسواء أكان الدين األول حاالً أم مؤجالً يراد تعجيل س
اجلديدة, وسواء اتفق الدائن واملدين عـىل ذلـك يف عقـد املديونيـة األول أم كـان 

 . وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من املدين, اتفاقاً بعد ذلك
ويدخل يف املنع ما لو كان إجراء تلك املعاملة بني املـدين وطـرف آخـر غـري 

منـه للمـدين مـن أجـل وفـاء ن نفـسه أو ضـامن الدائن إذا كان برتتيب من الدائ
 . مديونيته
 بيع املدين للدائن سلعة موصوفة يف الذمة من غري جنس الدين إىل أجـل −٢

 .فإن كانت السلعة من جنس الدين فاملنع من باب أوىل, مقابل الدين الذي عليه
إن أمـا .  بيع الدائن دينه احلال أو املؤجل بمنافع عني موصوفة يف الذمـة −٣

 .كانت بمنافع عني معينة فيجوز
 بيع الدائن دين السلم عند حلول األجل أو قبله للمـدين بـدين مؤجـل −٤

ضاً  ويدخل يف املنـع . فإن قبض البدل يف جملس العقد جاز, سواءٌ أكان نقداً أم عرْ
 .جعل دين السلم رأس مال سلم جديد 

 مثـل سـلعته − إليه  املسلم−  أن يبيع الدائن يف عقد السلم سلعة للمدين−٥
مـع رشط أن , املسلم فيها مرابحة إىل أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة املسلم فيهـا

 .يعطيه السلعة التي باعها له سداداً لدين السلم
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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אאאא 
א 

א 
وعىل آلـه وصـحبه , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

 : وبعد
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة 

هــ الـذي ١٤/٣/١٤٢٧−١٠ـة املكرمــة فـي الفتـرة مـن عرشة املنعقدة بمكـ
مد حق املـرأة يف إهنـاء عقـد (: م قد نظر يف موضوع ١٢/٤/٢٠٠٦−٨يوافقه 

  . )النكاح باخللع
وبعــد االســتامع إىل البحــوث التــي قــدمت واملناقــشات املستفيــضة حــول 

 .املوضوع
  :قرر ما يلي

ومنـدوب يف , وهو مباح, اخللع طلب املرأة فسخ عقد زواجها بعوض :أوالً 
حق الزوج االستجابة لطلب الزوجة إذا وجد ما يدعو إليه مـن ظلـم الـزوج, أو 

وخشيتها , أو كراهية املرأة البقاء معه, تقصريه يف أداء الواجبات الزوجية الرشعية
 . من عدم قدرهتا عىل الوفاء بحقوقه 

 عـىل العالقـة الواجـب عـىل الـزوجني العـرشة بـاملعروف واملحافظـة: ثانياً 
كْ  :الزوجية; قال تعاىل ى أَنْ تَ عَـسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ إِنْ كَ وفِ فَ رُ نَّ بِاملَْعْ وهُ ُ ارشِ عَ ـوا ﴿وَ هُ رَ

لَ اهللاُ ْعَ جيَ يْئاً وَ ثِرياً﴾شَ اً كَ ريْ   . فِيهِ خَ
أيـام امـرأة سـألت  :(ملسو هيلع هللا ىلصقال , وال جيوز للمرأة أن تطلب الطالق بغري سبب

 .رواه أبو داود وابن ماجة)فحرام عليها رائحة اجلنةزوجها طالقاً يف غري ما بأس 
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ال : حيرم عىل الـزوج عـضل زوجتـه لتفتـدي نفـسها لقولـه تعـاىل :ثالثاً  ﴿وَ
ةٍ﴾ بَيِّنـَ ةٍ مُ ـشَ احِ ـأْتِنيَ بِفَ نَّ إِالَّ أَنْ يَ وهُ يْتُمُ ا آتَ بُوا بِبَعْضِ مَ هَ نَّ لِتَذْ لُوهُ ويف هـذه . تَعْضُ

 .منهاحلالة يباح للمرأة طلب اخللع 
 عىل املرأة أن تطلب اخللع من رجل مل يعد صاحلاً أن يكـون زوجـاً هلـا :رابعاً 

بحكم الرشع ; كام لو طلقها ثالثاً وأنكر الزوج ذلك وال شهود عـىل الطـالق ومل 
 .وكام لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت املرأة عن إثباته عند القايض, يقر به

 الفـراق وقبـول العـوض بمجـرد طلـب  ال جيرب القايض الزوج عىل:خامساً 
فـإن مل يتفـق احلكـامن , ويبعث حكمـني لـذلك, بل حياول اإلصالح بينهام, املرأة

رَ الزوج باملفارقة, وتعذر اإلصالح فـإن , وثبت للقايض وجود موجب للخلع أَمَ
 .أو بدون عوض بحسب ما يظهر له, أبى فرق بينهام بعوض

ئنة ال حيق معها للـزوج مراجعـة الزوجـة  إذا وقع اخللع فهو فرقة با:سادساً 
ة  .بمقتىض العقد األول, وعليها العدّ

 .واهللا ويل التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
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אאא 

אא 
وعىل آلـه وصـحبه , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده

 : أمجعني وبعد
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة 

هــ الـذي ١٤/٣/١٤٢٧−١٠عشــرة املنعقــدة بمكـة املكرمـة يف الفـرتة مـن 
 ). عقود النكاح املستحدثة: (م قد نظر يف موضوع ١٢/٤/٢٠٠٦−٨فقه يــوا

 .واملناقشات املستفيضة, وبعد االستامع إىل البحوث املقدمة
  :قرر ما يأتي

, وأوصافها, يؤكد املجمع أن عقود الزواج املستحدثة وإن اختلفت أسامؤها
, افر األركـانمن تو, البد أن ختضع لقواعد الرشيعة املقررة وضوابطها, وصورها
 . وانتفاء املوانع, والرشوط

وقد أحدث الناس يف عرصنا احلارض بعض تلك العقود املبينة أحكامها فـيام 
 : يأيت

م أو بعـض  −١ ـسْ إبرام عقد زواج تتنازل فيه املرأة عن السكن والنفقـة والقَ
 . وترىض بأن يأيت الرجل إىل دارها يف أي وقت شاء من ليل أو هنار, منها

ثـم , إبرام عقد زواج عىل أن تظل الفتاة يف بيـت أهلهـا: ول ذلك أيضاً ويتنا
حيث ال يتوافر سكن هلام وال , يلتقيان متى رغبا يف بيت أهلها أو يف أي مكان آخر

 . نفقة
 إذا توافرت فيهام أركان الـزواج ورشوطـه هذان العقدان وأمثاهلام صحيحان

  .ولكن ذلك خالف األوىل, وخلوه من املوانع
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عقد مكتمل األركان والـرشوط إال أن : الزواج املؤقت باإلنجاب وهو  −٢

 . أو أن يطلقها, أحد العاقدين يشرتط يف العقد أنه إذا أنجبت املرأة فال نكاح بينهام
 لوجود معنى املتعة فيه ; ألن التوقيت بمدة معلومة كشهر وهذا الزواج فاسد

 .تعة جممع عىل حتريمهونكاح امل, أو جمهولة كاإلنجاب يصريه متعة
 زواج توافرت فيـه أركـان النكـاح ورشوطـه :الزواج بنية الطالق وهو  −٣

أو جمهولـة ; , وأضمر الزوج يف نفسه طالق املرأة بعد مـدة معلومـة كعـرشة أيـام
 . كتعليق الزواج عىل إمتام دراسته أو حتقيق الغرض الذي قدم من أجله 

أن إال , أن مجاعة مـن العلـامء أجـازوهوهذا النوع من النكاح عىل الرغم من 
إذ لو علمـت املـرأة أو وليهـا .  ; الشتامله عىل الغش والتدليس املجمع ير منعه

 . بذلك مل يقبال هذا العقد
 . وألنه يؤدي إىل مفاسد عظيمة وأرضار جسيمة تيسء إىل سمعة املسلمني

 .بهواهللا ويل التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصح
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אא 
אא 
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אאא 
אא

وعىل آلـه وصـحبه , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا وحده
 : وبعد

امل اإلسالمي يف دورته الثامنة فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة الع
هــ الـذي يوافقـه ١٤/٣/١٤٢٧−١٠عرشة املنعقدة بمكة املكرمة يف الفرتة من 

 كام يقرر − وهو) اختيار جنس اجلنني: (موضوع م قد نظر يف ١٢/٤/٢٠٠٦−٨
عـىل ) الكروموسـوم( عملية تعود إىل التقاء زوج من الـصبغيات  − علامء الوراثة

 . وترتيب آخر ينتج عنه املولود أنثى, نه املولود ذكراً وفق ترتيب معني ينتج ع
وبعــد االســتامع إىل البحــوث التــي قــدمت واملناقــشات املستفيــضة حــول 

 .املوضوع
  :قرر  اجمللس

 . )١(تأجيل البت يف املوضوع للمزيد من دراسته وعرضه يف دورة قادمة
 .هواهللا ويل التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحب

 
 
 
 
 

 
                                                              .٦٩انظر القرار السادس من الدورة التاسعة عرشة ص ) ١(
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אא 
אא
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ملسو هيلع هللا ىلصא 
אאא 

. نبينا حممد وعىل آله وأصـحابه, احلمد هللا, والصالة والسالم عىل رسول اهللا
 :وبعد

املنعقـدة يف , يف دورتـه الثامنـة عـرشة, فقد استعرض جملس املجمع الفقهي
 أبريل ١٢−٨هـ املوافق ١٤٢٧ ربيع األول ١٤−١٠يف الفرتة مابني , مكة املكرمة

) يوالنـدس بوسـتن(ببالغ االستياء واألسى ما جتـرأت عليـه صـحيفة . م٢٠٠٦
وتناقلته عنها بعض الصحف األوربية والعاملية األخـر ; متجنيـة يف , الدنامركية

) كاريكاتوريـة(ورسم هيئات , رية ومهينةبصورة مز ملسو هيلع هللا ىلصتصوير رسول اهللا حممد 
ساخرة, وتعليقات مسيئة قاصدة مـن وراء ذلـك النيـل مـن قـدر نبـي اإلسـالم 

والنعمة املسداة, املبعـوث للبـرشية مجعـاء, خـاتم , ورسول اهلد, الرمحة املهداة
يدفعهم إىل ذلك , األنبياء واملرسلني عليهم وعىل نبينا أفضل الصالة وأتم التسليم

وأن , قد الدفني عىل هذا الـدين العظـيم ; حمـاولني أن ينقـصوا مـن قـدر نبيـهاحل
وجرح مـشاعرهم , مما أد إىل إثارة غضب املسلمني, يشوهوا من سامي تعاليمه
واإلسـاءة البالغـة هلـم يف االعتـداء عـىل مـن يفدونـه , يف خمتلف أنحاء املعمورة

ومتجـاهلني املواثيـق , يـةبأنفسهم وأمواهلم, معتدين بذلك عـىل احلرمـات الدين
واألعراف اإلنسانية التي حترم مثـل هـذا العمـل املـشني وترفـضه أشـد , الدولية

 .الرفض 
الذي قـصد بـه , واملجلس إذ يستنكر هذا التجاوز املمقوت والتجني املسف

وإىل دينـه القـويم, فإنـه يـدين , اإلساءة إىل رسول البرشية عليه الصالة والسالم
وتـضامنوا مـع , وسـاعدوا عـىل نـرشه,  ويطالب من قاموا بـه,ذلك أشد اإلدانة
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روا بذلك أزمـة كبـرية بـني بالدهـم والعـامل اإلسـالمي, فاعليه أن يعلنـوا , وفجَّ
, ويعتـذروا لألمـة اإلسـالمية عـن قبـيح صـنيعهم, تراجعهم عام أقـدموا عليـه

ــات ــراد واجلامع ــف األف ــب خمتل ــسات, ويطال ــشعوب واملؤس ــل , وال واملحاف
واحلكومات أن يقفوا صفاً واحداً لتحمل مـسؤولياهتم كـل بحـسب , ياتواملنتد

 .قدرته وموقعه لردع هذا التطاول وأمثاله واألخذ عىل يد فاعله 
إن هذا النوع من اإلساءة للنبي الكريم عليه الصالة والسالم هـو جـزء مـن 

ا األمة وأن احلملة الرشسة املنظمة التي يشنها األعداء عىل ديننا فينبغي أن تتيقظ هل
فعـىل الـدعاة والعلـامء , تتخذ كل سبل الوقاية منها, وأن تتضافر يف ذلك اجلهود

وأن تـستنفر , بذل قصار جهدهم لتبصري املؤمنني بمخاطر هذه اهلجمة الرشسة
وتـستخدم وسـائل الـضغط املمكنـة مـن قبـل احلكومـات , األمة مجيع طاقاهتـا

 كـل مـن تـسول لـه نفـسه املـساس وردع, لزجر املسيئني, والشعوب كل بحسبه
ويف هذا اإلطار البد من العمل عىل استصدار ميثاق دويل . بمقدساهتا والنيل منها 

جيرم اإلساءة إىل رسل اهللا وأنبيائـه سـبحانه ويـضع مـن اإلجـراءات مـا يـصون 
حرماهتم, ويعاقب كل من يتجنى ويتطاول عليهم, وإن حرية التعبري جيـب أن ال 

 .آلخرين واالعتداء عليهم تسمح باإلساءة ل
وال يفوت املجلس وهو يدعو إىل هذا أن يؤكد عىل أن أساليب الضغط التي 
ينشدها والطرق التي يرغب سلوكها ينبغـي أن تكـون مـضبوطة كلهـا بـضوابط 

ـنَآَنُ : قيات هذا الدين القويم قال تعـاىلالرشع احلنيف وبأخال مْ شَ نَّكُ مَ ْـرِ الَ جيَ ﴿وَ
ىلَ أَالَّ  مٍ عَ وْ ﴾قَ وَ بُ لِلتَّقْ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ لُوا اعْ دِ عْ  . تَ

ــاً  ــاألفراد واجلامعــات واهليئــات واملحافــل : وختام ــشيد ب ــإن املجلــس ي ف
واملنتديات والشعوب واحلكومات عىل ما أظهروه من غرية يف بياناهتم وجهودهم 

ر ويثني عىل جهود رابطة العـامل اإلسـالمي فـيام صـد, املختلفة نرصة هللا ورسوله
, عنها من بيانات ومن أعامل جتـاه هـذا احلـادث اجللـل ويؤكـد عـىل ذلـك كلـه
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وإجـراء االتـصاالت الالزمـة مـع , ويدعوها لتنسيق اجلهود اإلسالمية يف ذلـك

ويشيد بالدول واحلكومات واملنظامت واملؤسسات مـن خمتلـف . خمتلف اجلهات
ية واسـتنكروا هـذا يف هـذه القـض, دول العامل الذين وقفوا مع األمـة اإلسـالمية

 .العمل املشني 
وأن ينـرصها عـىل , نسأل اهللا العيل القدير أن يكشف الغمة عن هـذه األمـة

وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه . أعدائها, وهييئ هلا من أمرها رشداً 
 .وسلم 
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אא 

ملسو هيلع هللا ىلصא 
אאא 
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א 
אאFאE

والصالة والـسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني ; , احلمد هللا رب العاملني
 : أما بعد , نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني

نة عـرشة املنعقـدة بمكـة فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثام
 ١٢−٨هــ الـذي يوافقـه ١٤٢٧ ربيـع األول عـام ١٤−١٠املكرمة يف الفرتة من 

م قد اطّلع عىل ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من قيـام جمموعـة يف ٢٠٠٦إبريل 
; ) الفرقان احلق (− زوراً وهبتانا −والية تكساس األمريكية بتأليف كتاب أسموه 

وسعت هذه املجموعة من خـالل هـذا , الً للقرآن الكريميريدون به أن يكون بدي
العمل الشنيع إىل اإلساءة لإلسالم; عـن طريـق تـشويه القـرآن الكـريم بكتابتـه 

, وحـوروا, وبـدلوا, وزادوا, وحـذفوا, بطريقة قدموا وأخروا يف السور واآليات
والـذي هـو وعبثوا بكالم اهللا املنزل عىل خاتم رسله بخامتة رسـاالته إىل العـاملني 

أصل دين املسلمني, وعمدة ملتهم, والكتاب املعظم لـد خاصـتهم وعـامتهم, 
رجاهلم ونسائهم, ومل يردع هؤالء احلاقدين عـن هـذا العمـل الـرشير وازع مـن 

وال احرتام للقوانني واملواثيق الدولية التـي تـنص عـىل احـرتام األديـان, , ضمري
 .وحترم املساس بمقدسات األمم والشعوب

لـيس بـأول افـرتاء ,  العمل الذي حترمـه وجترمـه الـرشائع والقـواننيوهذا
وحتريف وتزوير يامرسه أعداء اهللا ضد كتب اهللا املقدسة ويف املقدمة منهـا القـرآن 

 . الكريم
وافرتاء عـىل اهللا عـز , وجرم عظيم, إن هذا العبث بكتاب اهللا عمل باطل  
لَ  واستهزاء بآياته, وهو من أشد أنواع الظلم;, وجل نْ أَظْ مَ ـىلَ ﴿وَ َ عَ ـرتَ نِ افْ ـَّ مُ ممِ
﴾اهللاِ بَ ذِ  ) .٧:الصف ( الْكَ
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وإن هذا االعتداء عىل كتـاب اهللا بـالتحريف والتزويـر إنـام هـو رغبـة يف أن 

وحماولـة  تفريـق , يتوافق مع األهواء يف رصف املسلمني عن ديـنهم ومعتقـداهتم
وإحـداث الـشحناء صفوفهم, وتفكيك جمتمعاهتم, واستغالل ثروات بالدهـم, 

وهو عمل هيدف إىل حتطيم األمة اإلسالمية يف أهـم , واخلالفات واحلروب بينهم
وا لَـوْ : مقومات وجودها; وهو دينها الذي هـو عـصمة أمرهـا قـال تعـاىل  دُّ ﴿وَ

اءً﴾ وَ ونُونَ سَ تَكُ وا فَ رُ فَ امَ كَ ونَ كَ رُ فُ ـنْ  :وقـال تعـاىل)  ٨٩:النساء (تَكْ ريٌ مِ ثـِ دَّ كَ ﴿وَ
لِ  ا أَهْ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ هِ سِ فُ نْدِ أَنْ نْ عِ داً مِ سَ اراً حَ فَّ مْ كُ نِكُ دِ إِيامَ عْ نْ بَ مْ مِ ونَكُ دُّ رُ  الْكِتَابِ لَوْ يَ

﴾ قُّ مُ احلَْ َ هلَُ بَنيَّ  ). ١٠٩:البقرة (تَ
وجملس املجمع الفقهي اإلسالمي يطمئن املـسلمني بـأن اهللا تعـاىل راد كيـد 

 يف نحورهم; فـالقرآن الكـريم هـو معجـزة اهللا هؤالء األعداء احلاقدين املعتدين
نْسُ (﴿اخلالدة التي أقام هبا احلجة عىل العاملني; اإلنس واجلن  ِ عَتِ األْ تَمَ لْ لَئِنِ اجْ قُ

بَعْضٍ  مْ لـِ هُ ـانَ بَعْـضُ لَـوْ كَ هِ وَ ثْلـِ ـأْتُونَ بِمِ آنِ ال يَ ـرْ ا الْقُ ذَ ثْلِ هَ أْتُوا بِمِ ىلَ أَنْ يَ نُّ عَ ِ اجلْ وَ
رياً﴾  ) .٨٨:االرساء (ظَهِ

رَ : وقد تكفل اهللا بحفظه, وقوله احلق, ووعده الصدق كْ ا الـذِّ لْنـَ زَّ نُ نَ ا نَحْ ﴿إِنَّ
﴾ افِظُونَ ا لَهُ حلََ إِنَّ وكل حماولـة , فال يطفىء نوره املتوقد نفخة من فم) ٩:احلجر (وَ

عابثة سينكشف عوارها, ويفتضح أمرها بإذن اهللا, كام ذهبت حماوالت كثرية مـن 
ونَ لِيُطْ :  أدراج الرياح, قال تعاىلقبلهم يدُ رِ اهللاُ﴿يُ مْ وَ هِ اهِ وَ ئُوا نُورَ اهللاِ بِأَفْ هِ فِ تِمُّ نُورِ  مُ

﴾ ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ , فأين كالم البرش يف مبناه ومعناه مـن كـالم اهللا )٨:الصف (وَ
 . فشتان ما بني األمرين 

ظن أنـه سـيحل حملـه مـن وإن املسلمني ألدر وأعرف بالقرآن الكريم مما ي
إِنَّ : كالم البرش كام حكى اهللا ذلك عن املفسدين يف األرض حيـث قـال تعـاىل ﴿وَ

ـنَ الْكِتَـابِ  ـوَ مِ ـا هُ مَ نَ الْكِتَابِ وَ بُوهُ مِ سَ مْ بِالْكِتَابِ لِتَحْ نَتَهُ ونَ أَلْسِ لْوُ يقاً يَ رِ مْ لَفَ نْهُ مِ
يَ  ـوَ ـوَ مِ ا هُ مَ نْدِ اهللاِ وَ نْ عِ وَ مِ ولُونَ هُ دِ اهللاِقُ نـْ ـىلَ نْ عِ ولُـونَ عَ قُ يَ ـمْ اهللاِ وَ هُ بَ وَ ـذِ  الْكَ

﴾ ونَ لَمُ عْ  ). ٧٨:آل عمران (يَ
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ومن وسائل حفظ القرآن أن اهللا يرس تالوتـه باأللـسن وحفظـه يف الـصدور 

﴾: قال تعاىل كِرٍ دَّ نْ مُ لْ مِ هَ رِ فَ كْ آنَ لِلذِّ رْ ا الْقُ نَ ْ دْ يَرسَّ لَقَ فهو حمفـوظ ) ١٧:القمر (﴿وَ
ر املسلمني, فاملحاوالت السابقة لتحريف القرآن كانـت يف تغيـري بعـض يف صدو
, أو الكلامت ومع هذا رسعـان مـا يـدركها املـسلمون وينتبهـون إليهـا, احلروف

اهللاُ﴿فكيف بتحريف كامل للقرآن الكريم  رُ اهللاُ وَ كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ ينَ وَ ُ املَْـاكِرِ ريْ )  خَ
ُ ( وقال تعاىل )٣٠:ألنفالا( يْداً﴾إِهنَّ أَكِيدُ كَ يْداً وَ ونَ كَ كِيدُ  ).١٦:الطارق (مْ يَ

وإن هؤالء الذين جترؤا عىل كتاب ربنا سبحانه وتعـاىل سـيالقون اخلـزي يف 
ينَ ﴿الدنيا والعذاب يف اآلخرة فمن حارب اهللا ورسوله مهـزوم ال حمالـة  إِنَّ الَّـذِ

ونَ اهللاَ َادُّ ولَهُ أُولَئِ حيُ سُ رَ لِّنيَ  وَ َذَ تَـبَ اهللاُكَ يفِ األْ بَنَّ  كَ لـِ َغْ ـيلِ إِنَّ اهللاَ ألَ سُ رُ ـا وَ يٌّ  أَنَ ـوِ  قَ
﴾ يزٌ زِ ـونَ وإن مآل سـعيهم إىل خـسار , )٢١:املجادلة (عَ قُ نْفِ وا يُ ـرُ فَ ينَ كَ ﴿إِنَّ الَّـذِ
مْ  اهلَُ وَ بِيلِ اهللاِأَمْ نْ سَ وا عَ دُّ غْ  لِيَصُ ـمَّ يُ ةً ثُ َ ـرسْ مْ حَ ـيْهِ لَ ـونُ عَ ـمَّ تَكُ َا ثُ قُوهنَ يُنْفِ ـسَ بُـونَ  فَ لَ

﴾ ونَ ُ ْرشَ نَّمَ حيُ هَ وا إِىلَ جَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ  ). ٣٦:األنفال (وَ
وإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي الذي ينعقد هذه األيام يف أطهـر بقـاع 
األرض ; مكة املكرمة ليستنكر أشد االستنكار اهلجمة الرشسة عىل هذه األمـة يف 

تلك اهلجمة التي مل يسبق هلا مثيل من معتقداهتا وثقافتها وقرآهنا ونبيها ووجودها 
والتي جيـب أن جتابـه مـن مجيـع املـسلمني , حيث حجمها وعمقها وما تستهدفه

, باالستنكار واإلدانة والقيام بعمـل إجيـايب يقطـع ,  حكاماً وعلامء أفراداً وشعوباً
 . ويمحق باطل املبطلني , أطامع الطامعني

ن احلقيقة وتتصف باملوضوعية وحيث املجلس وسائل اإلعالم التي تبحث ع
أن تسهم يف التحذير من الكتـاب املـذكور وعـدم تداولـه, وحيـث املـسؤولني يف 
الدول اإلسالمية عىل منع دخوله أراضيها, ومنع عرضـه يف معـارض الكتـاب ; 

 . لكونه مسيئاً للمسلمني كافة
غرت ويدعو إىل نرش كتاب اهللا وتيسري احلصول عليه للمسلمني كافة حتى ال ي

أحد بالكتاب املزعوم, ويدعو إىل نرش الرتمجـات الـصحيحة املوثـوق هبـا ملعـاين 
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القرآن الكريم بلغات العامل املختلفة ; فإن غياب احلـق مـن أكـرب أسـباب انتـشار 

 .الباطل
 . وأن يرد كيد األعداء يف نحورهم,  كلمتهنسأل اهللا أن حيفظ دينه ويعيل

 .ىل آله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وع
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אאא 
אאא 

אא 
احلمد هللا وحده , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ; نبينا حممد ,  وعىل 

 : آله وصحبه أما بعد
نعقـدة بمقـر فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عرشة امل

هــ التـي يوافقهـا  ١٤٢٨ شـوال ٢٧−٢٢رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة يف 
م قد نظر يف االستفتاء الوارد ألمانة املجمع من رشكة سـابك ٢٠٠٧  نوفمرب٨−٣

 . حول حكم بيع آيات قرآنية عىل شكل ديكور 
ه, وبعد أن استمع املجلس إىل األبحـاث املقدمـة يف املوضـوع املـسؤول عنـ

واملناقشات املستفيضة يف ذلك حوله يؤكد عىل وجوب تعظـيم كتـاب اهللا واتبـاع 
عظـة أنزل اهللا  سبحانه وتعاىل القرآن ليكـون موهديه , وااللتزام بمقاصده ; فقد 
, وليهتـدي بـه النـاس يف عبـاداهتم ومعـامالهتم , وعربة, و شفاء ملا يف الـصدور

ق تالوته تدبراً وتذكراً ويسرتشدوا به يف ويطبقوه يف مجيع أمور حياهتم, ويتلوه ح
َـا : مجيع شؤوهنم ويأخذوا أنفسهم بالعمل به يف كل أحواهلم, قال تعـاىل ـا أَهيُّ ﴿ يَ

ـةٌ  َ محْ رَ ـدً وَ هُ ورِ وَ دُ اءٌ ملَِـا يفِ الـصُّ ـفَ شِ ـمْ وَ بِّكُ ـنْ رَ ظَـةٌ مِ عِ وْ مْ مَ تْكُ ـاءَ ـدْ جَ النَّاسُ قَ
﴾ نِنيَ مِ ؤْ نَ :  وقال سبحانهلِلْمُ نُ ال ﴿وَ نِنيَ وَ مِ ـؤْ ـةٌ لِلْمُ َ محْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ نَ الْقُ لُ مِ زِّ

اراً﴾ سَ يدُ الظَّاملِِنيَ إِالَّ خَ زِ ينَ ال :  وقال  يَ الَّـذِ اءٌ وَ ـفَ شِ ـدً وَ نُوا هُ ينَ آمَ ذِ وَ لِلَّ لْ هُ ﴿قُ
وْ  نَادَ مىً أُولَئِكَ يُ مْ عَ يْهِ لَ وَ عَ هُ رٌ وَ قْ ِمْ وَ اهنِ نُونَ يفِ آذَ مِ ؤْ ﴾يُ عِيـدٍ انٍ بَ كَ نْ مَ ﴿كِتَـابٌ  نَ مِ

َلْبَاب﴾ رَ أُولُو األْ كَّ لِيَتَذَ اتِهِ وَ وا آيَ رُ بَّ كٌ لِيَدَّ بَارَ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُ زَ ويؤكد املجلـس أن عـىل  أَنْ
املسلمني أن يعرفوا لكتاب رهبم منزلته, ويقدروه قدره, وجيعلوا مقاصده نـصب 
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ناراً هيتدون هبام واملجلس إذ يذكر هبذا م ملسو هيلع هللا ىلصأعينهم, ويتخذوا منه ومن سنة النبي 
ليهيب باملسلمني القيام بام جيـب علـيهم جتـاه  اآليـات القرآنيـة مـن احرتامهـا و 

 .ثاملحافظة عليها من االمتهان والعب
  :ويقرر ما يلي

جواز كتابة اآليات القرآنية وزخرفتها , واستخدامها  ملقـصد مـرشوع  :أوالً 
 القرآن وتعليمـه,وللقراءة والتـذكري واالتعـاظ, كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم

 :وفق الضوابط اآلتية
.. أن تعامل اللوحات املكتوب فيهـا القـرآن مـن حيـث الـصناعة والنقـل −١    

معاملة طباعة املصحف , وهـذا يوجـب اختـاذ اإلجـراءات التـي تـضمن 
 .احرتام اآليات املكتوبة , وصيانتها عن االمتهان

بألفاظ القرآن  ومعانيه فال ترصف عن مدلوهلا الرشعي , وال عدم التهاون  −٢    
 .تبرت عن سياقها

 .أن ال تصنع بمواد نجسة أو حيرم استعامهلا  −٣    
أن ال تدخل يف باب العبث كتقطيع احلـروف وإدخـال بعـض الكلـامت يف  −٤    

 .بعض, وأن ال يبالغ يف زخرفتها بحيث تصعب قراءهتا
 صورة  ذوات األرواح كام لو جعلت اللوحة القرآنيـة عـىل أن ال جتعل عىل −٥    

شكل إنسان , أو عىل شكل طائر أو حيوان; ونحو ذلك من األشكال التـي 
 .ال يليق وضعها قالباً آليات القرآن الكريم

أن ال تصنع للتعاويذ املبتدعة  وسائر املعتقـدات الباطلـة, وال للـصناعات −٦    
 .ائع وإغراء الناس بالرشاءاملبتذلة وال لرتويج البض

ال حرج يف بيعها ورشائها بالضوابط السابق ذكرها وفـق الـراجح مـن  :ثانياً 
 .أقوال العلامء يف بيع املصحف ورشائه
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ال جيوز استخدام آيات القرآن الكـريم للتنبيـه واالنتظـار يف اهلواتـف  :ثالثاً 

يض القـرآن لالبتـذال اجلوالة وما يف حكمها; وذلك ملا يف هذا االستعامل من تعر
 .واالمتهان بقطع التالوة وإمهاهلا, وألنه قد تتىل اآليات يف مواطن ال تليق هبا

وأما تسجيل القرآن الكريم يف اهلاتف للتالوة منه أو االستامع إليه فال حـرج 
فيه بل هو عون عىل نرش القرآن واستامعه وتدبره, وحيصل الثواب باالستامع إليه; 

 .ليم, وإذاعة له بني املسلمنيففيه تذكري وتع
 اجلهات املسؤولة يف الدول اإلسـالمية بـرضورة مراقبـة ويوصي اجملمع

صناعة اللوحات القرآنية بام يكفلُ عدم حدوث جتـاوزات فيهـا, ومنـع اسـترياد 
اللوحات القرآنية وما شاهبها من اجلهات والدول التي ال حترتم مـا يف اللوحـات 

 .من آيات كريمة
 . التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبهواهللا ويل
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אאא 
אאאאאא 

٤٨٦٦ 
احلمد هللا وحده , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ; نبينا حممد ,  وعىل 

 : آله وصحبه أما بعد
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عرشة املنعقـدة بمقـر 

هـ التـي ١٤٢٨ شوال ٢٧−٢٢رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة يف الفرتة من 
قد نظر يف اخلطاب املوجه من مدير املركز اإلسالمي م ٢٠٠٧ نوفمرب٨−٣ يوافقها

والثقايف ببلجيكا الذي طلب فيـه توضـيحاً لـبعض النقـاط حـول قـرار املجمـع 
مواقيـت الـصالة والـصيام يف الـبالد ذات : ( السادس يف دورته التاسـعة بـشأن

 ) .خطوط العرض العالية 
 أهـل اخلـربة, وبعد االطالع عـىل األبحـاث املقدمـة , واالسـتامع إليـضاح

 : واملناقشات املستفيضة واالطالع عىل قراري املجمع املتعلقني باملوضوع ومها
هــ ١٤٠٢القرار الثالث يف دورته اخلامسة املنعقدة يف ربيع اآلخـر مـن عـام 

هــ , حيـث ١٤٠٦والقرار السادس يف دورته التاسعة املنعقدة يف رجب من عـام 
إىل ثالث منـاطق وذكـرا أحكامهـا; لعالية قسم القراران املناطق ذات الدرجات ا

درجة شامالً وجنوبـاً وتتميـز ) ٤٨(و) ٤٥(فالبالد الواقعة ما بني خطي العرض (
 ساعة جيب عىل أهلها االلتـزام بالـصالة ٢٤فيها العالمات الظاهرة لألوقات يف 

يف مواقيتها الرشعية, ويف الـصوم بوقتـه الـرشعي مـن تبـني الفجـر الـصادق إىل 
لشمس عمالً بالنصوص الرشعية يف أوقات الصالة والصوم, ومن عجز غروب ا

 . عن صيام يوم أو إمتامه لطول الوقت أفطر وقىض يف األيام املناسبة
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درجة شامالً وجنوباً وتنعدم فيهـا ) ٦٦(وأما البالد الواقعة فوق خط عرض 
ة فيهـا العالمات الظاهرة لألوقات يف فرتة طويلة من السنة فتقدر مواقيت الصال

 ). درجة  )٤٥(بالقياس الزمني عىل نظائرها يف خط عرض 
  : قرر اجمللس ما يلي

التأكيد عىل قراره السابق فيام يتعلق بالبلدان الواقعة بني خطي عـرض  :أوالً 
 . درجة شامالً وجنوباً ٦٦ وما فوق خط  عرض ٤٨ و٤٥

شـامالً درجـة ) ٦٦ − ٤٨(أما البلدان الواقعة مـا بـني خطـي عـرض  :ثانياً 
وجنوباً ـ وهي التي ورد السؤال عنها ـ فإن املجلس يؤكد عـىل مـا أقـره بـشأهنا, 

وأما البالد الواقعة مـا بـني : (حيث جاء يف قرار املجمع يف دورته التاسعة ما نصه 
درجة شامالً وجنوباً فيعني وقت صالة العـشاء والفجـر ) ٦٦−٤٨(خطي عرض 

 أقرب مكان تتميز فيه عالمات وقتي العـشاء بالقياس النسبي عىل نظريهيام يف ليل
درجة باعتباره أقرب األمـاكن ) ٤٥(والفجر, ويقرتح جملس املجمع خط عرض 

التي تتيرس فيها العبادة أو التمييز, فإذا كان العشاء يبدأ مـثالً بعـد ثلـث الليـل يف 
درجة يبدأ كذلك بالنسبة إىل ليل خط عرض املكان املراد تعيني ) ٤٥(خط عرض 

 ).الوقت فيه, ومثل هذا يقال يف الفجر
 − إلزالة اإلشكال الوارد يف السؤال املوجه للمجمـع −وإيضاحاً هلذا القرار 

فإن جملس املجمع ير أن ما ذكر يف القرار السابق من العمل بالقياس النـسبي يف 
درجـة شـامالً وجنوبـا ًإنـام هـو يف ) ٦٦−٤٨(البالد الواقعة ما بني خطي عرض 

التي تنعدم فيها العالمة الفلكية للوقت, أما إذا كانت تظهر عالمات أوقات احلال 
الصالة , لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل بـه وقـت صـالة العـشاء كثـرياً , 
, لكن من كان يشق  فري املجمع وجوب أداء صالة العشاء يف وقتها املحدد رشعاً

 فلـه −ظفني والعامل أيام أعامهلم  كالطالب واملو−عليه االنتظار وأداؤها يف وقتها 
اجلمع عمالً بالنصوص الواردة يف رفع احلرج عن هذه األمة; ومن ذلك مـا جـاء 
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 ملسو هيلع هللا ىلصمجـع رسـول اهللا : يف صحيح مسلم وغريه عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال 

بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطـر فـسئل ابـن 
عـىل أال يكـون اجلمـع أصـالً جلميـع : أراد أال حيرج أمتـه: عباس عن ذلك فقال

الناس يف تلك البالد, طيلة هذه الفرتة ; ألن ذلك من شأنه حتويل رخصة اجلمـع 
إىل عزيمة, وير املجمع أنه جيوز األخذ بالتقدير النسبي يف هذه احلال مـن بـاب 

 . أوىل
تلـف بـاختالف وأما الضابط هلـذه املـشقة فمـرده إىل العـرف, وهـو ممـا خي

 . األشخاص واألماكن واألحوال
 رابطة العـامل اإلسـالمي بإنـشاء مركـز يف مكـة ويوصي جملس اجملمع

املكرمة للعناية بالعلوم الرشعية الفلكيـة ليكـون مرجعـاً للمـسلمني يف مواقيـت 
الصالة يف مجيع مدن العـامل وخاصـة الـبالد غـري اإلسـالمية , وإلصـدار تقـويم 

 املسلمني , والتعاون مع املراصد الفلكية يف سبيل حتقيق هذا هجري موحد جلميع
ويتطلع جملس املجمــع إلــى أن يدعم خادم احلرمني الرشيفني, امللـك . الغرض

 إقامة هذا املركز وهـو احلـريص  −حفظه اهللا  −عبد اهللا بن  عبد العزيز آل سعود 
 . عىل كل ما من شأنه نفع اإلسالم واملسلمني

لس القائمني عىل املراكز , واهليئات اإلسالمية , بالـسعي جلمـع ويويص املج
 .كلمة املسلمني , واالتفاق عىل توحيد تقاويمهم , ومواقيت عباداهتم

وير املجلس تكليف األمانة العامة للمجمع بتكـوين جلنـة رشعيـة فلكيـة 
إلعداد تقويم للصلوات يف البالد ذات خطوط العـرض العاليـة عـىل مـا ورد يف 

 .لقرارا
 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم واحلمد هللا رب العاملني
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אאא 
אאא 

אאא 
אא 

 
احلمد هللا وحده , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ; نبينا حممد ,  وعىل 

 : آله وصحبه أما بعد
فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 

هــ ١٤٢٨/شـوال/٢٧−٢٢ة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة يف الفـرتة مـن التاسع
مـد مـرشوعية قيـام : م قد نظر يف موضـوع٢٠٠٧/نوفمرب/٨−٣ي يوافقها تال

املراكز اإلسالمية , وما يف حكمها بتطليق زوجات املسلمني الاليت تـرافعن إليهـا 
  .أو النظر يف ذلك ممن حصلن عىل الطالق من حماكم غري إسالمية

وقد ناقش املجلس ما يواجهه املسلمون خارج ديـار اإلسـالم مـن حتـديات 
ونوازل, وقدر حرصهم عىل معرفة األحكام الرشعية, وتطبيقها  يف أمور حياهتم, 
وبعد استعراض البحوث التي قدمت واالستامع إىل املناقشات املستفيـضة حـول 

 .املوضوع
  :قرر ما يأتي 

 غــري اإلســالمية عــىل اللجــوء إىل اهليئــات حــث املــسلمني يف الــبالد :أوالً 
واملؤسسات واملراكز اإلسالمية املعتمدة للقيـام بـإجراءات الـزواج أو الطـالق, 
وسائر أنواع التفريق, مع مراعاة القوانني املنظمة للعقود يف تلـك الـبالد; لـضامن 

 .استيفاء احلقوق
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ج رشط التحكـيم التأكيد عىل أن املصلحة تستدعي تضمني عقود الزوا :ثانياً 
 .عند النزاع وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية

عند حصول إهناء الزواج لد املحـاكم املدنيـة يف تلـك الـبالد, فعـىل  :ثالثا
الزوجني مراجعة املراكز اإلسـالمية املعتمـدة; الختـاذ الـالزم حـسب األصـول 

 .الرشعية
ح بتحويـل إذا كانت إجـراءات التفريـق بـني الـزوجني املدنيـة تـسم :رابعاً 

ـم يفـصل يف النـزاع فـإن  القضية إىل املركـز اإلسـالمي, أو حمـام مـسلم, أو حمكّ
 . الواجب قبول هذا التحويل, واحلرص عليه

  : ويوصي اجمللس تلك اهليئات واملؤسسات املمثلة للمسلمني مبا يلي
بــأن تقــيم هيئــات لإلصــالح والتحكــيم يف قــضايا األرسة مــن ذوي  :أوالً 

ة, واملعرفة القانونية, واخلربة العملية, وتأهيل أعضائها, بام يعينهم الكفاية الرشعي
 .عىل أداء مهامهتم عىل وجه صحيح معترب رشعاً وقانوناً 

السعي لتحصيل مكتسباهتم الدينية, وفق ما تكفلـه هلـم قـوانني تلـك  :ثانياً 
اكم البالد من اعتامد جلان التحكيم وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها لد املح

والسعي للحصول عىل اخلصوصية القضائية يف أحواهلم الشخصية مما يعزز حتقيق 
 . املواءمة بني االلتزام بأحكام رشيعتهم ومراعاة قوانني البالد التي يعيشون فيها

عىل املراكز اإلسالمية العمل عىل تنسيق جهودها ونـرش الـوعي لـد  :ثالثاً 
 . ية وأحكامها الرشعية واإلجرائيةاملسلمني بأمور األرسة واألحوال الشخص

 .واهللا ويل التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
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אאאא 
אאא 

احلمد هللا وحده , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ; نبينا حممد ,  وعىل 
 : آله وصحبه أما بعد

فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 
هــ ١٤٢٨/شـوال/٢٧−٢٢سعة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة يف الفـرتة مـن التا

املنـتج البـديل عـن (: م قـد نظـر يف موضـوع٢٠٠٧/نوفمرب/٨−٣الذي يوافقه 
, والذي جتريه بعـض املـصارف يف الوقـت احلـارض حتـت أسـامء )الوديعة ألجل
ــا ــدة , منه ــورق, : عدي ــورق العكــيس أو مقلــوب الت املرابحــة العكــسية , والت

واالستثامر املبارش , واالستثامر باملرابحة , ونحوها من األسـامء املحدثـة أو التـي 
 . يمكن إحداثها 

 : والصورة الشائعة هلذا املنتج تقوم عىل ما ييل
املرصف يف رشاء سلعة حمددة, وتـسليم العميـل ) املودع(توكيل العميل  −١

 . للمرصف الثمن حارضاً 
العميل بثمن مؤجل, وهبامش ربح جيـري ثم رشاء املرصف للسلعة من  −٢

 . االتفاق عليه
 .وبعد االستامع إىل البحوث واملناقشات املستفيضة حول هذا املوضوع

  : عدم جواز هذه املعاملة؛ ملا يلي:قرر اجمللس
أن هذه املعاملة مماثلة ملسألة العينة املحرمة رشعاً , من جهة كون الـسلعة  −١

 , فتأخـذ حكمهـا , خـصوصاً أن املـرصف يلتـزم املبيعة ليست مقـصودة لـذاهتا
 . للعميل برشاء هذه السلعة منه
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 وقد سبق للمجمـع أن »التورق املنظم«أن هذه املعاملة تدخل يف مفهوم  −٢
قرر حتريم التورق املنظم بقراره الثاين يف دورته السابعة عرشة , وما علل بـه منـع 

 . التورق املرصيف من علل يوجد يف هذه املعاملة
أن هذه املعاملة تنايف اهلدف من التمويل اإلسـالمي , القـائم عـىل ربـط  −٣

 .التمويل بالنشاط احلقيقي, بام يعزز النمو والرخاء االقتصادي
واملجلس إذ يقدر جهود املصارف اإلسالمية يف رفع بلو الربـا عـن األمـة 

 واالبتعـاد اإلسالمية, ويؤكد عىل أمهية التطبيق الصحيح للمعـامالت املـرشوعة
 : فإنه يويص بام ييلعن املعامالت املشبوهة أو الصورية التي تؤدي إىل الربا املحرم 

أن حترص املصارف واملؤسسات املالية علــى جتنب الربا بكافـة صـوره  −١
ا وأشكاله; امتثاالً لقوله سبحانه  َ ا أَهيُّ ـوا اهللاَ﴿يَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ـالَّذِ ـيَ مِ قِ ـا بَ وا مَ رُ ذَ نَ  وَ

﴾ نِنيَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ با إِنْ كُ  . الرِّ
تأكيد دور املجامع الفقهية, واهليئات العلمية املستقلة , يف ترشيد وتوجيه  −٢

 . مسرية املصارف اإلسالمية; لتحقيق مقاصد وأهداف االقتصادي اإلسالمي
إجياد هيئة عليا يف البنك املركزي يف كـل دولـة إسـالمية , مـستقلة عـن  −٣

املصارف التجارية , تتكون من العلامء الرشعيني واخلرباء املاليني ; لتكون مرجعـاً 
 . للمصارف اإلسالمية , والتأكد من أعامهلا وفق الرشيعة اإلسالمية

 .ه وصحبهواهللا ويل التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآل
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אאא 
אאא 

احلمد هللا وحده , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ; نبينا حممد ,  وعىل 
 : أما بعدآله وصحبه 

فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عرشة املنعقـدة بمقـر 
هـ التـي ١٤٢٨ شوال ٢٧−٢٢رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة يف الفرتة من 

مشاركة املسلم يف االنتخابات «: م قد نظر يف موضوع ٢٠٠٧ نوفمرب٨−٣يوافقها
 وهـو مـن املوضـوعات التـي جـر »ميةمع غري املسلمني  يف البالد غريّ اإلسـال

 شـوال ٢٦−٢١تأجيل البت فيها يف الدورة السادسة عرشة املنعقدة يف الفرتة من 
 . هـ الستكامل النظر فيها١٤٢٢

وبعد االستامع إىل ما عرض من أبحاث, وما جـر حوهلـا مـن مناقـشات, 
 .ومداوالت

  : قرر اجمللس ما يلي
ع غري املسلمني يف البالد غري اإلسـالمية مشاركة املسلم يف االنتخابات م −١

من مسائل السياسة الرشعية التي يتقرر احلكم فيها يف ضوء املوازنة بـني املـصالح 
 . واملفاسد, والفتو فيها ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال

جيوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق املواطنة يف بلد غري مسلم املـشاركة يف  −٢
ات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من املصالح الراجحة مثـل االنتخاب

تقديم الصورة الصحيحة عن اإلسالم, والدفاع عـن قـضايا املـسلمني يف بلـده, 
وحتصيل مكتسبات األقليات الدينية والدنيوية, وتعزيز دورهم يف مواقع التـأثري, 

ن القائم عىل احلق والعدل, والتعاون مع أهل االعتدال واإلنصاف لتحقيق التعاو
 :وذلك وفق الضوابط اآلتية
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أن يقصد املشارك من املسلمني بمشاركتهم اإلسهام يف حتصيل مصالح  :أوالً 
 .املسلمني, ودرء املفاسد واألرضار عنهم

أن يغلب عىل ظن املشاركني من املسلمني أن مـشاركته تفـيض إىل آثـار  :ثانياً 
سلمني يف هذه البالد; من تعزيـز مركـزهم, وإيـصال إجيابية, تعود بالفائدة عىل امل

مطالبهم إىل أصحاب القرار, ومديري دفة احلكم, واحلفاظ عىل مصاحلهم الدينية 
 .والدنيوية
أال يرتتب عىل مشاركة املسلم يف هذه االنتخابات ما يؤدي إىل تفريطـه  :ثالثاً 
 .يف دينه

 .مد وآله وصحبهواهللا ويل التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حم
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אאא 
אא 

احلمد هللا وحده , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ; نبينا حممد ,  وعىل 
 : ه أما بعدآله وصحب

فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه 
هــ ١٤٢٨/شـوال/٢٧−٢٢التاسعة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة يف الفـرتة مـن 

, )اختيار جنس اجلنني(: م قد نظر يف موضوع٢٠٠٧/نوفمرب/٨−٣التي يوافقها 
ص, واملناقــشات وبعــد االســتامع للبحــوث املقدمــة, وعــرض أهــل االختــصا

 .املستفيضة
فإن املجمع يؤكـد عـىل أن األصـل يف املـسلم التـسليم بقـضاء اهللا وقـدره, 
والرىض بام يرزقه اهللا; من ولد , ذكراً كان أو أنثى, وحيمـد اهللا تعـاىل عـىل ذلـك, 
فاخلرية فيام خيتاره الباري جل وعال, ولقد جاء يف القـرآن الكـريم ذم فعـل أهـل 

َ : التسليم والرىض باملولود إذا كان أنثى قـال تعـاىل اجلاهلية من عدم  ا بُـرشِّ إِذَ ﴿وَ
ظِيمٌ  وَ كَ هُ اً وَ دّ وَ سْ هُ مُ هُ جْ لَّ وَ ثَى ظَ ُنْ مْ بِاألْ هُ دُ َ * أَحَ ا بُرشِّ وءِ مَ نْ سُ مِ مِ وْ نَ الْقَ  مِ ارَ تَوَ يَ

ا اءَ مَ ابِ أَال سَ َ هُ يفِ الرتُّ سُّ دُ ونٍ أَمْ يَ ىلَ هُ هُ عَ كُ سِ مْ ﴾بِهِ أَيُ ونَ مُ ْكُ , وال بأس أن يرغب  حيَ
املرء يف الولد ذكراً كان أو أنثى, بدليل أن القـرآن الكـريم أشـار إىل دعـاء بعـض 

 .األنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر, وعىل ضوء ذلك
  :قرر اجملمع ما يلي

ار جــنس اجلنــني بــالطرق الطبعيــة; كالنظــام الغــذائي, ـوز اختيـــجيــ :أوالً 
وتوقيت اجلامع بتحري وقت اإلباضة; لكوهنا أسباباً مباحة والغسول الكيميائي, 

 . ال حمذور فيها
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ال جيوز  أي تدخل طبي الختيار جنس اجلنـني, إال يف حـال الـرضورة  :ثانياً 

العالجية يف األمراض الوراثية, التي تصيب الذكور دون اإلنـاث, أو بـالعكس, 
ىل أن يكون ذلك بقـرار مـن فيجوز حينئذٍ التدخل, بالضوابط الرشعية املقررة, ع

جلنة طبية خمتصة, ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة من األطباء العدول, تقدم تقريراً 
طبياً باإلمجاع يؤكد أن حالة املريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتـى ال 
يصاب اجلنني باملرض الوراثي ومن ثم يعـرض هـذا التقريـر عـىل جهـة اإلفتـاء 

 . ا تراه يف ذلكاملختصة إلصدار م
رضورة إجياد جهات للرقابة املبارشة والدقيقة عىل املستشفيات واملراكز  :ثالثاً 

الطبية; التي متارس مثل هذه العمليات يف الـدول اإلسـالمية, لتمنـع أي خمالفـة 
وعىل اجلهات املختصة يف الدول اإلسالمية إصدار األنظمـة . ملضمون هذا القرار
 . والتعليامت يف ذلك

 .صىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبهو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٠٥      ] الدورة التاسعة عرشة[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
אא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مع الفقهي اإلسالمياملج    قرارات                                                                     ]الدورة التاسعة عرشة[   ٥٠٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٥٠٧      ] الدورة التاسعة عرشة[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
אאא 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  
مِ : احلمد هللا القائل  انَ املُْؤْ ا كَ مَ ـةٍ ﴿وَ قَ ـلِّ فِرْ ـنْ كُ ـرَ مِ فَ ال نَ لَوْ ةً فَ افَّ وا كَ رُ نُونَ لِيَنْفِ

﴾ ونَ رُ ْـذَ مْ حيَ هُ لَّ مْ لَعَ وا إِلَيْهِ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ لِيُنْذِ ينِ وَ وا يفِ الدِّ هُ قَّ ةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ نْهُ  مِ
مـد , والـصالة والـسالم عـىل خـاتم األنبيـاء واملرسـلني, نبينـا حم)١٢٢:التوبة(

, وعىل آلـه »من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين«: املبعوث رمحة للعاملني الذي قال 
 . وصحبه أمجعني
 :أما بعد

فبعون وتوفيق من اهللا سبحانه وتعاىل, أهنى جملس املجمع الفقهي اإلسالمي 
يف رابطة العامل اإلسالمي أعامل دورته التاسعة عرشة, التي عقدت يف مقر الرابطة 

كة املكرمة, برعاية كريمـة مـن خـادم احلرميـن الرشيفيـن, امللك عبـد اهللا بـن بم
هــ ١٤٢٨ من شوال ٢٧ − ٢٢يف الفرتة من  − حفظه اهللا −عبد العزيز آل سعود 

 .م٢٠٠٧ترشين الثاين /  نوفمرب ٨ − ٣التي توافقها الفرتة من 
 الفيـصل ابـن وقد افتتح أعامل الدورة صاحب السمو امللكي, األمري خالـد

عبد العزيز آل سعود, يوم السبت, الثاين والعرشين من شوال, وألقى كلمة خادم 
احلرمني الرشيفني, التي تضمنت رؤية دقيقة وثاقبة حلال األمة, وهي تواجه محلـة 
رشسة عىل دينها وأخالقها وثقافتها وحضارهتا, وأشادت بجهود العلامء والفقهاء 

 بحث القضايا التي جدت يف حياة املسلمني, وتقـديم يف الدفاع عن اإلسالم, ويف
 عزم الرابطة عىل عقد مؤمتر − حفظه اهللا −احللول الرشعية هلا, كام تضمنت تأييده 

للفتو ملعاجلة اخللل املرتتب عىل عدم ضبط الفتو, واجلـرأة يف القـول عـىل اهللا 
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 واملفكـرين املـسلمني, بغري علم, واستحسانه إقامة الرابطة امللتقى العاملي للعلامء
ودعم اململكة هلذا امللتقى, حتقيقـاً لنهجهـا يف تأييـد العلـامء والتعـاون معهـم يف 

 . مهامهتم
وها  وقد أشاد أعضاء املجمع بام تضمنته كلمة خادم احلرمني الرشيفني, وعدّ
وثيقة من وثائق الدورة, ودعوا الرابطة إىل متابعة عقد مؤمتر الفتو, مؤكدين أن 

ة هذا املؤمتر, رضورة ملواجهة االضطراب واخللل الـذي أحدثـه املتـصدرون إقام
للفتو من أهل األهواء , واألهداف املشبوهة, واألغراض اخلاصة, وما أحدثته 
 ,بعض قنوات التلفاز الفضائية وبعض مواقع اإلنرتنت من عبث وارجتال للفتو

هبا للـرشع دون وما تتضمنه من أحكـام وأقـوال غـري صـحيحة, ينـسبها أصـحا
متحيص ومعرفة, وحذروا مـن خطـورة مـا يفعلـه بعـض الـدخالء وأصـحاب 
األغراض املشبوهة من اخللط بني الرأي الرشعي, والرأي العادي, مما قـد يلـبّس 

 .عىل الناس دينهم, ويفتح جماالً للتنصل من أحكام الرشيعة
ؤمتر, ودعــا أعــضاء املجمــع علــامء األمــة وفقهاءهــا للمــشاركة يف هــذا املــ

والتعاون مع الرابطة وجممعها الفقهي يف بحث املشكالت والقضايا التـي جـدت 
يف حياة املسلمني, وتوجيه شباب األمة ونصحهم بـالرجوع إىل املجـامع الفقهيـة 
وإىل دور الفتو املعتمدة يف البلدان اإلسالمية, وإىل العلامء الثقـات يف كـل أمـر 

 .حيتاج إىل بيان أو فتو رشعية
دد أعضاء املجمع عىل أمهية تعزيز املعاجلة اجلامعية للقضايا الفقهية, مـن وش

خالل اهليئات الرشعية وجمامع الفقه ودور الفتو, ملا يتميز به العمل اجلامعي من 
استقصاء يف البحث وشمولية يف النظر, كام أنه يسهم يف تقليـل اخلـالف, حفاظـاً 

الختالف بني أبنائها, بالرجوع إىل كتاب عىل تآلف األمة ومجع كلمتها, ومعاجلة ا
 . اهللا العظيم, وسنة رسوله صلوات اهللا وسالمه عليه

وناقش أعضاء املجمع احلمـالت العدائيـة التـي تـشنها بعـض املؤسـسات 
الثقافية اإلعالمية والسياسية عـىل اإلسـالم واملـسلمني, وإعـدادها املـرشوعات 
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م, وإقامـة جهـات أخـر معاديـة املغرضة التي تعرض فيها بـدائل عـن اإلسـال

مناسبات للكراهية والتحريض ضـد اإلسـالم, باإلضـافة إىل تـرصحيات بعـض 
 . السياسيني التي تنتقد اإلسالم وتدعو إىل حماربة ثقافته

وقد أعرب أعـضاء املجمـع عـن االسـتنكار الـشديد هلـذا العـداء لرسـالة 
ن هذه احلمـالت تـشيع اإلسالم وللمبعوث هبا عليه الصالة والسالم, مؤكدين أ

الكراهية بني الشعوب, وتيسء إىل العالقـات القائمـة عـىل التواصـل والتعـاون 
والتعايش بني أتباع الثقافات واألديان املختلفة, ممـا حيـدث تـوتراً وصـداماً بـني 

 . الناس يعيق تطلع البرشية إىل حتقيق األمن والسالم يف العامل
ملـسلمة واملـنظامت اإلسـالمية وطالب أعضاء املجمـع حكومـات الـدول ا

وعلامء األمة ومفكرهيا بالتنـسيق والتعـاون ملعاجلـة أسـباب احلمـالت العدائيـة 
وآثارها من خالل عمل إسالمي مشرتك, وبرامج علميـة موضـوعية بعيـدة عـن 

برنـامج نـرصة «ردود الفعل االنفعالية, وأثنوا عىل إنشاء رابطة العامل اإلسـالمي 
ما أنجزه من مهام, وعىل خطابـه املوضـوعي يف الـرد عـىل  وعىل ملسو هيلع هللا ىلص»نبي الرمحة 

احلمالت العدائية, ودحض الشبه التي تثريها ضد اإلسالم, وخاتم األنبياء عليـه 
الصالة والسالم, وجهود الربنامج يف عرض الـصورة الـصحيحة لإلسـالم عـىل 

 . غري املسلمني
إلعالمي املـدروس وبني أعضاء املجمع أن احلوار مع غري املسلمني واألداء ا

يف خماطبة عقوهلم, واإلحسان يف عـرض حماسـن اإلسـالم ومبادئـه يف التـسامح 
والتعاون والعدل واألمن والسالم, من الوسائل املفيـدة يف التـصدي للحمـالت 
العدائية, وبيان زيفها وخطرها عىل العالقات بني األمم , وعـىل األمـن والـسالم 

 . يف العامل
 مبادرة رابطة العامل اإلسالمي يف عقد ندوات احلـوار وقد أثنى األعضاء عىل

املوضوعي املتكافئ مع القيادات الثقافية والدينية والسياسية واألكاديمية ومراكز 
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البحوث يف عدد من دول العامل , ودعوا الرابطـة إىل االسـتمرار يف عقـد نـدوات 
صورة الـصحيحة احلوار ومؤمتراته مؤكدين أن احلوار نافذة واسعة للتعريـف بالـ
 .لإلسالم, مع الرد عىل الشبهات واالفرتاءات التي تثار ضده

وعرب أعضاء املجمع عن األسـف لتـصاعد النـزاع واخلـالف يف باكـستان , 
وطالبوا القيادات الرسمية والشعبية واملنظامت اإلسـالمية يف هـذا البلـد املـسلم 

أنه مجـع الكلمـة ووحـدة النظر إىل املصالح العليا لبلدهم, والتعاون فـيام مـن شـ
 . الصف

وتطرق أعضاء املجمع إىل أوضاع شعب فلسطني, ومعاناته القاسـية بـسبب 
احلصار االقتصادي الذي تفرضه السلطات اإلرسائيلية عليه, وأهابوا بحكومات 
الدول اإلسالمية وباملنظامت اإلنسانية لبذل اجلهود املشرتكة من أجـل فـك هـذا 

فلسطني وقياداته ومسؤويل املنظامت املختلفة بالعمـل احلصار, كام ناشدوا شعب 
عىل إهناء االختالف وفض املنازعات عن طريق احلـوار الـصادق, والعمـل عـىل 
حتقيق الوحدة الوطنية للـشعب الفلـسطيني, كـام تطرقـوا إىل مـا جيـري يف بـالد 
إسالمية أخر كالعراق والصومال وأفغانستان وغريها, وأكدوا عىل أمهية وحدة 
الصف اإلسالمي ودعوة املسلمني قيادات وشعوباً إىل العودة إىل الكتاب والـسنة 

 . واالحتكام إليهام, ومراقبة اهللا يف كل ترصف, ومجع الكلمة ووحدة الصف
وقد ناقش أعضاء املجمع عدداً من املسائل واملوضوعات التي يتعلق بعضها 

  .باألقليات املسلمة وما حتتاج إليه من فقه وإفتاء 
ونظراً حلاجة األقليات املسلمة إىل مزيد من العنايـة والرعايـة, دعـا أعـضاء 
املجمع رابطة العامل اإلسالمي إىل وضع ترتيـب للتنـسيق مـع املجـامع الفقهيـة, 
وجهات الفتو التي هتتم بشؤون األقليات املسلمة, والتعاون يف حل املشكالت 

ال يف عقد مؤمتر األقليـات املـسلمة التي تواجهها, كام حثوا الرابطة عىل االستعج
الذي سبق أن خططت إلقامته, وقد أثنى أعضاء املجلس عىل جهـود الرابطـة يف 
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خدمة األقليات املسلمة ورعاية شؤوهنا والسعي حلل مشكالهتا, ودعوها إلجيـاد 

 .هيئة خمتصة بمشكالت األقليات املسلمة واإلسهام يف عالجها
فـضيلة واملعـايل أعـضاء املجلـس مناقـشة وبعد إكامل أصحاب السامحة وال

املوضوعات املدرجة يف برنامج الدورة, أصدروا قـرارات يف املوضـوعات التـي 
 : عرضت عىل املجلس وهي

 . وبيعها, استعامل اآليات القرآنية للزينة ويف وسائل االتصال احلديثة −١
امالً  درجـة شـ٦٦ و٨٤ البلدان الواقعة بني خطي عـرض مواقيت الصالة يف −٢

 . وجنوباً 
  بتطليـق زوجـات املـسلمني وما يف حكمهـاقيام املراكز اإلسالمية مرشوعية −٣

 من حمكمـة غـري الاليت ترافعن إليها أو النظر يف ذلك ممن حصلن عىل الطالق
 . إسالمية

 . املنتج البديل عن الوديعة ألجل−٤
 . مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني −٥
 .  جنس اجلننياختيار −٦

ويف ختام أعامل الدورة طلب أعضاء املجمع من رابطة العامل اإلسالمي رفـع 
امللك عبد اهللا بن عبـد العزيـز رمني الرشيفني, ـادم احلـم خلـديرهـم وتقـرهـشك
سعود, وإىل سمو  ويل العهد, األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود عـىل مـا  آل

عربية السعودية من دعم للعلامء والفقهـاء واملجـامع يقدمانه وما تقدمه اململكة ال
الفقهية, وعىل جهودمها يف خدمة اإلسالم والدفاع عنه ورعاية شؤون املـسلمني, 
كام أثنوا عىل منجزات رابطة العامل اإلسالمي واملجمع الفقهي فيها, معـربني عـن 

ق مـصلحة رغبتهم يف استمرار التواصل والتعاون مع الرابطة واملجمـع فـيام حيقـ
 .اإلسالم واملسلمني
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وشكروا سامحة رئيس املجمع الشيخ عبد العزيـز بـن عبـد اهللا آل الـشيــخ 
, ر عبد اهللا بن عبد املحـسن الرتكـيونائبه األميـن العام للرابطـة معالـي الدكتـو

 . وأمني املجمع الفقهي الدكتور صالح بن زابن املرزوقي البقمي
 . نا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبي

 
 صدر يف مكة املكرمة
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אאא 
אאאא

א 
 نبينا حممد وعىل آلـه ; والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده,احلمد هللا وحده

 :وصحبه أما بعد 
ه ـ دورتـي يفـالمــة العـامل اإلسـابطرـ ب,الميـي اإلسـع الفقهـإن املجمـف

هــ التـي ١٤٣٢ حمـرم ٢٣−١٩املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفرتة مـن ) العرشين(
اشـرتاط التحكـيم أو (م قـد نظـر يف موضـوع ٢٠١٠ ديـسمرب ٢٩−٢٥يوافقها 

وهـو أن يتفـق العاقـدان ) التحاكم إىل قانون وضعي خمالف للرشيعة اإلسـالمية 
 إىل −  إن حصل نزاع− نازع بينهامعند حترير العقد بينهام عىل أن يرجعا يف فض الت

 .قانون وضعي خمالف للرشيعة اإلسالمية قضاءً أو حتكيامً 
 واسـتامعه إىل ,وبعد اطالع املجمع عىل البحـوث املقدمـة يف هـذا املوضـوع

 :املناقشات قرر ما ييل 
 أنه من املعلوم من الدين بالرضورة أن حتاكم املسلمني إنام يكون لرشع :أوالً 

وا ﴿: ل تعاىل قا,اهللا دُ ـِ مَّ ال جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ ال يُ رَ فَال وَ
لِيامً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ  .)٦٥:النساء (﴾يفِ أَنْ

  إال إىل رشع اهللا سـبحانه وبناء عىل ذلك فإن اشرتاط التحكيم ال جيوز:ثانياً 
 اإليامن والتسليم واالنقيـاد ; ألنه عالمة ما ألزم اهللا به عباده املؤمنني, وهذاوتعاىل

, وما جيري يف هذا الزمان من بعض املسلمني من اشرتاط التحاكم إىل القـوانني هللا
,  األدلة الرشعية الـرصحية الـصحيحةالوضعية املخالفة للرشيعة أمر يتعارض مع

مْ ﴿:  قال تعاىل,القبول به وال ,وال جيوز للمسلم فعله ـُ ونَ أَهنَّ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِىلَ الَّذِ ْ تَ أَملَ
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ـدْ  قَ وتِ وَ وا إِىلَ الطَّـاغُ مُ ـاكَ تَحَ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ بْلِكَ يُ نْ قَ لَ مِ زِ ا أُنْ مَ لَ إِلَيْكَ وَ زِ نُوا بِامَ أُنْ آمَ
هُ  لَّ يْطَانُ أَنْ يُضِ يدُ الشَّ رِ يُ وا بِهِ وَ رُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ عِيداً أُمِ الالً بَ  )٦٠:النساء (﴾مْ ضَ

 ملا كان من حق كل طرف من أطراف النزاع اختيار حمكمه فإنه ال جيوز :ثالثاً 
 ألن رشط املحكـم أن يكـون مـن أهـل ;للمسلم القبول باختيار حمكم غري مسلم
 .القضاء وقت التحكيم ووقت احلكم

إسالمية جيـوز هلـم  املسلمون الذين يقيمون يف جمتمعات أو دول غري :رابعاً 
عند الرضورة أو احلاجة املنزلة منزلتها التحاكم إىل املحـاكم القانونيـة يف بلـداهنم 

 وذلـك مـا مل تكـن لـدهيم هيئـة حتكـيم ,حفظاً حلقوقهم ودفعاً لـألرضار عـنهم
 .إسالمية يمكن التحاكم إليها

ىل إقامة  يدعو املجمع الفقهي قادة العامل اإلسالمي واملسؤولني فيه إ:خامساً 
 لتكون مرجعاً ; وتقوية القائم منها,مراكز حتكيم إسالمية بالرشوط املعتربة رشعاً 

 مع بذل اجلهد يف أن تكـون تلـك املراكـز عـىل ,للتحاكم عند اخلصومة يف العقود
 وتعتمد آليات عالية املـستو بحيـث , واحلياد والتخصص,قدر عال من الكفاية

 .قتاً طويالً راءات القضايا فيها وال تأخذ إج
 يؤكد املجمع عىل أمهيـة اإلرساع يف إنـشاء حمكمـة العـدل الدوليـة :سادساً 

 .زاعات عىل وفق الرشيعة اإلسالميةاإلسالمية للفصل يف الن
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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אאא 
אאא< <

احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده;  نبينا حممد وعىل آله 
 : وصحبه, أما بعد

فإن املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العـرشين 
: هــ التـي يوافقهـا١٤٣٢ حمـرم ٢٣−١٩املنعقـدة بمكـة املكرمـة , يف املدة مـن 

 ).أحكام التوائم امللتصقة : ( م نظر يف موضوع٢٠١٠ ديسمرب ٢٩−٢٥
وبعد أن استمع املجمع إىل عرض جتربة اململكة العربية السعودية يف املـسألة 

الفــضيلة البــاحثني يف هــذا مــن قبــل متخــصص فيهــا, واســتامعه إىل أصــحاب 
 .ومداولة الرأي فيها, وبعد مناقشة هذه النازلة املوضوع

  :قرر اجملمع ما يأتي
كل جسمني من البرش ارتبطا ببعـضهام يف جـزء أو «التوأم امللتصق هو  :أوالً 

 .»أجزاء منهام خلقة
الضابط يف اعتبار التوائم امللتصقة شخصني ال شخصاً واحـداً وجـود  :ثانياً 

 أو تعـدد تعدد للحياة املستقلة أو للجـسم الكامـل امللتـصق بجـسم آخـر كامـل
للرأس الكامل الواعي سواء أكان فصل اجلسمني ممكناً أم غري ممكن , مع مراعـاة 

 . قول أهل اخلربة الطبية
 كل حالة للتوائم امللتصقة تعد شخـصاً واحـداً وفـق الـضابط الـسابق :ثالثاً 

جيوز فيها استئصال األعضاء الزائدة إذا مل يرتتب عـىل اجلراحـة رضر ال تـرتجح 
 . ة املقصودة من االستئصالمعه املصلح

 كل حالة للتوائم امللتصقة اعتربت شخصني جتر فيها عمليـة فـصل :رابعاً 
 : اجلسمني متى أمكن ذلك وفق الرشوط اآلتية
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  أن يقرر فريق من األطباء املختصني املـشهود هلـم بـاخلربة والكفايـة يف هـذا −١
فاة أحدمها, ودون أن املجال إمكان فصل التوأم دون أن يتسبب بوفاهتام أو و

يرتتــب عــىل الفــصل إصــابتهام أو أحــدمها بــرضر أكــرب مــن رضر بقــائهام 
 . ملتصقني

  أن جيري عملية الفصل فريق من األطباء املتخصصني يف هذا املجال, مشهود −٢
 . هلم باخلربة والكفاية والتمرس يف هذا النوع من العمليات

, بأن كانا بـالغني   أن يأذن التوأم يف إجراء عملية الفصل−٣ , إن كان إذهنام معترباً
عاقلني خمتارين, عاملني بحقيقة ما جير هلام ومد خطورته عىل حياهتام, وأن 

 . يكون إذهنام يف إجرائها رصحياً أو ما جيري جمر الرصيح من الصيغ
, بأن كانا صغريين, أو كان هبام جنون أو عته,  فإن كان إذهنام غري معترب رشعاً

 يدركان لقصور فهمهام حقيقة ما جير هلام, فإن وليهام يكون لـه حـق اإلذن أو ال
 . إن كان هلام ويل. يف إجرائها يف هذه احلالة

وإن مل يكن هلام ويل انتقلت الوالية إىل الويل العام أو نائبه يف البلد الذي يوجد 
هام من مـصالح وذلك ملا يرتتب عىل فصل. فيه التوأم, باعتبار أنه ويل من ال ويل له

 : معتربة أمهها
 . حفظ النفس من اهلالك أو الرضر املرتتب عىل بقائهام ملتصقني  −١
استقالل كل منهام بأداء التكـاليف الـرشعية دون قيـد عليـه, مـن موافقـة أو  −٢

 .معارضة توأمه يف ذلك
استقالل كل فرد من التوأم املتالصق باحلياة عن اآلخر, ليامرس حياته بحرية  −٣

 . تامة, وليتخذ السلوك أو الترصف املناسب دون أن يقيده يف ذلك توأمه
 . حفظ العورات وسرتها املأمور به رشعاً  −٤
 . حتديد املسؤولية عام يرتكبه كل توأم من أعامل وترصفات  −٥
 .التخفيف من عناء األرسة يف رعاية هؤالء والقيام بشؤوهنم −٦



 ٥٢١      ] الدورة العرشين[                                                                           املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 تـوأم ملتـصق فيطبـق بـشأنه القـرار إذا ثبت أن احلمل عبـارة عـن :خامساً 

م املتعلـق ١٩٩٠/هــ١٤١٠الصادر عن املجمـع يف دورتـه الثانيـة عـرشة سـنة 
 : بإجهاض اجلنني املشوه, وذلك وفق ما ييل

حتريم إجهاض احلمل إذا بلغ مائة وعرشين يوماً إال إذا كان بقاء احلمـل فيـه  −١
 .  ثقاتخطر عىل األم وفق تقرير جلنة طبية مكونة من أطباء

جواز اإلجهاض إذا كان االلتصاق تشوهاً خطرياً غري قابل للعالج وسيؤدي  −٢
إىل التسبب يف آالم ومعاناة جسيمة عىل اجلنني وأهله ومل يكن احلمل قد بلـغ 

 .مائة وعرشين يوماً ووفق تقرير جلنة طبية مكونة من أطباء ثقات
ة بـأن يكـون هنـاك يويص املجمـع املـسؤولني يف الـدول اإلسـالمي :سادساً 

 .تواصل بني اجلهات الطبية وجهات اإلفتاء يف احلاالت التي تتطلب ذلك
يف حالة وجود توائم ملتصقة ومل يكن باإلمكـان فـصلها فتنظـر مـن  :سابعاً 

قبل املفتي املختص لبيان األحكام الرشعية املتعلقة بالعبادات واألرسة وغريها مما 
 .خيتلف باختالف كل حالة

يسجـــلُ املجمـــعً بمزيـــد مــن التقديــر واالعتزاز مـا وصـلت   :ثامناً 
إليه اململكة العربية السعودية من تقدم يف علم جراحة فصل التوائم امللتصقة ومـا 
يقدمه خادم احلرمني الرشيفني من رعاية ودعم يف ذلك ومساعدة ملن ابـتيل هبـذه 

 .احلاالت
 . آله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل
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אאא 
אאאא 

احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده;  نبينا حممد وعىل آله 
 : وصحبه, أما بعد

 العامل اإلسالمي يف دورته العـرشين فإن املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة
: هــ التـي توافقهـا١٤٣٢ حمـرم ٢٣−١٩املنعقـدة بمكـة املكرمـة , يف الفرتة من 

حكم التالعب يف سوق األوراق : (م قد نظر يف موضوع٢٠١٠ ديسمرب ٢٩−٢٥
 : وهو ) املالية

كل ترصف متعمد هيدف إىل خداع املتعاملني عىل ورقة مالية, بإجيـاد صـورة 
فة عنها; مثل نرش معلومات كاذبة أو مضللة, أو إخفـاء املعلومـات الواجـب زائ

نرشها, أو التحكم يف وقت نـرشها, أو تزويـر العـروض أو الطلبـات; ممـن هلـم 
القدرة عىل ذلـك; كاملـديرين التنفيـذيني, أو املحاسـبني واملـدققني, أو املحللـني 

ستثامر, أو كبار مالك األسهم, املاليني, أو خرباء االقتصاد, أو مديري صناديق اال
 . أو غريهم

وبعد استامع املجمع إىل عدد من البحوث التي ألقيت من متخصصني, وبعد 
املناقشات , يؤكد املجمـع عـىل أن التالعـب يف سـوق األوراق املاليـة يـؤدي إىل 
أرضار اقتصادية كبرية, ويضعف قدرة الـسوق, ويـضعف ثقـة املتـداولني فيهـا, 

النرصاف عنها, وينقـل املتـاجرة يف األسـواق املاليـة مـن خمـاطرة ويدعوهم إىل ا
مرشوعة إىل مقامرة ممنوعة, ويدعو إىل اجلشع بني املتعـاملني, والطمـع يف الـربح 
الرسيع غري املرشوع, ويؤدي إىل أن يكون املال دولة بني األغنياء, وقد ينقل ثـروة 

 .  التالعب يف أسواق املال البالد إىل السامرسة العامليني الذين هلم عراقة يف
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وألن التالعب يف سوق األوراق املالية غش وخداع وتغريـر, وظلـم وأكـل 
ألموال الناس بالباطل, وفيه إرضار باملتعاملني, وتـدخل فيـه املعـامالت املنهـي 
عنها; كالنجش والغبن وغريمها, فهو حمرم يف الرشيعة اإلسالمية بالكتاب والسنة 

لُوا : ـوز للمســـلم اإلقـــدام عليــه; لقولـه تعـاىلواإلمجاع;  وال جيـ ـأْكُ ال تَ ﴿وَ
مِ  ثْ ِ الِ النَّاسِ بِاألْ وَ نْ أَمْ يقاً مِ رِ لُوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ ا إِىلَ احلُْ َ لُوا هبِ دْ تُ مْ بِالْبَاطِلِ وَ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ أَمْ

﴾ ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ  .)١٨٨:البقرة (وَ
بْ :  وقوله تعاىل ال تَ ـدَ ﴿وَ عْ ضِ بَ َرْ وا يفِ األْ دُ ـسِ فْ ال تُ مْ وَ هُ ـيَاءَ اسَ أَشْ وا النـَّ ـسُ خَ

﴾ نِنيَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ مْ إِنْ كُ ٌ لَكُ ريْ مْ خَ لِكُ ا ذَ هَ الحِ  )٨٥:ألعراف (إِصْ
 . »من غش فليس منا«:   فيام رواه مسلم ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

:  يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا : , قال − ريض اهللا عنه −ورو عقبة بن عامر 
رواه . ( »سلم أخو املسلم, وال حيل ملسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إال بينه لهامل«

 )أمحد وأبو داود واحلاكم 
 عنـدواملجمع إذ يويص املسلمني بتقو اهللا, والعمل برشعه القـويم, والوقـوف 

ـب املسلم ألخيـه ما حيب لنفسه, فإنه يذكر بقـراره الـصـادر يف حـدوده, وأن حي
هـ بـشأن سـوق األوراق ١٤٠٤ربيع اآلخر, سنة ) ١٦−١١(ابعة يف الـدورة الس

 . , وما جيري فيها من عقود مرشوعة أو حمرمة)البورصة(املالية والبضائع 
 :ملالية فإن املجمع يويص بام ييلوللحد من التالعب يف سوق األوراق ا

أن تقوم اجلهـات املـسؤولة عـن الـسوق يف كـل دولـة بتوعيـة املـستثمرين,  −١
تعريفهم بأسـاليب التالعـب; وأن حتـد مـن املـضاربات غـري املـرشوعة, و

 تنـرش الـشائعات وتراقب املواقـع االلكرتونيـة والوسـائل اإلعالميـة التـي
 .وتغري املضاربني

أن تشمل أنظمة السوق املالية ولوائحها حاالت التالعب املتوقعة, وتعريفهـا  −٢
بني فيها, ووضع عقوبـات كافيـة تعريفاً يسهل معه اكتشافها وحماكمة املتالع

 . لردعهم , وتطوير وسائل فعالة لكشف أساليب التالعب وصوره
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أن تشمل أنظمة السوق أساليب ممكنة وعادلة لتعويض املترضرين, مثل إلغاء  −٣

 . الصفقات التي ثبت فيها التالعب وعودة األسهم ملحافظ مالكها
 ال يعرفـون قواعـد العمـل فيهـا, أن يستعني املتعاملون يف هذه السوق الذين −٤

بأهل اخلربة واملعرفة يف هذا الشأن ; ألن التعامل يف أي سوق يتطلب املعرفة 
 . بام جيري فيه

أن ترسع اجلهات املسؤولة واملعنية يف إقامـة سـوق ماليـة إسـالمية لـألوراق  −٥
 .املالية وللسلع وللعمالت, تقوم عىل العقود والضوابط الرشعية

 رابطة العامل اإلسالمي إىل دراسة مرشوع برنامج اقتصادي إسالمي أن تسعى −٦
 . متكامل يف جوانبه النظرية التأصيلية, وجوانبه العملية التطبيقية

وذلك بالتعـاون مـع املختـصني مـن رشعيـني واقتـصاديني يف اجلامعـات , 
ومعاهــد البحــوث ومراكــزه, واملجــامع الفقهيــة والبنــوك اإلســالمية, وإجــراء 

وث والدراســات الالزمــة, وعقــد املــؤمترات والنــدوات وورش العمــل ; البحــ
 .للوصول إىل صياغة واضحة هلذا الربنامج

 .وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبهوصىل اهللا 
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احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعـده وعـىل آلـه وصـحبه 

 :وبعد
) العـرشين(ابطة العامل اإلسالمي يف دورته , برفإن املجمع الفقهي اإلسالمي

هــ التـي يوافقهـا ١٤٣٢ حمرم ٢٣−١٩ن ـة يف الفرتة مـرمـة املكـدة يف مكـاملنعق
ــسمرب ٢٩−٢٥ ــد نظــر يف م٢٠١٠ دي ــسيولة يف املــصارف ( وضــوع م ق إدارة ال

 ) .املعايري واألدوات  − اإلسالمية
وبعد استامعه إىل البحوث املقدمة يف املوضوع ومناقشته هلا رأ أن املوضوع 

, ملعرفـة حجـم اسـة وتواصـل مـع املـصارف اإلسـالميةحيتاج إىل مزيد من الدر
اجـه يف جـدول أعـامل املشكلة وأسباهبا واملقرتحات املناسبة حللها ومـن ثـم إدر

 .الدورة القادمة 
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
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אאא 
אאא 

  نبينا حممد وعىل آله احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده;
 : وصحبه, أما بعد

فإن املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العـرشين 
: هــ التـي توافقهـا١٤٣٢ حمـرم ٢٣−١٩املنعقـدة بمكـة املكرمـة , يف الفرتة من 

 ). استلحاق ولد الزنا يف النسب(: م نظر يف موضوع٢٠١٠ ديسمرب ٢٩−٢٥
ع إىل األبحاث املقدمة, وبعـد املـداوالت واملناقـشات, ونظـراً وبعد االستام

حلاجة املوضوع إىل مزيد من البحث والدراسة, وارتباطه بـأمور تتـصل بـاألرسة 
املسلمة والتحديات التي تواجهها يف العرص احلارض, فإن املجمـع يـر أن تعقـد 

 : الرابطة ندوة تنظر فيام ييل
 .فتهامكانة األرسة املسلمة ووظي −١
 .األرسة املسلمة ومقاصد الرشيعة −٢
 :التحديات املعارصة لألرسة املسلمة, وفيه العنارص التالية −٣

 . هدم نظام العائلة) أ ( 
 .  العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج وآثارها السيئة)ب(

 . هتوين الفواحش واالستهانة هبا ) ج( 
 . ظاهرة العزوف عن الزواج ) د( 

 . وطرق مواجهة هذه التحدياتاحللول −٤
 . وما يصدر عن هذه الندوة يعرض عىل املجمع يف دورة قادمة

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
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אملسو هيلع هللا ىلص

אאאאאא
א 

احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده;  نبينا حممـد, وعـىل 
 : آله وصحبه, أما بعد

فإن املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العـرشين 
:  التـي يوافقهـاهــ١٤٣٢ حمـرم ٢٣−١٩املنعقـدة بمكـة املكرمـة , يف الفرتة من 

م الحظ استمرار بعـض رشكـات اإلنتـاج الـسينامئي يف ٢٠١٠ ديسمرب ٢٩−٢٥
إعداد أفالم ومسلسالت فيها متثيل أشخاص األنبياء والـصحابة فأصـدر البيـان 

 : التايل
هـ الـصادر يف هـذا ١٤٠٥تأكيداً لقرار املجمع يف دورته الثامنة املنعقدة عام 

 وسـائر الرسـل واألنبيـاء علـيهم ملسو هيلع هللا ىلصلنبي حممـد الشأن, املتضمن حتريم تصوير ا
 . السالم والصحابة ريض اهللا عنهم, ووجوب منع ذلك

ــالم  ــسينامئي يف إخــراج أف ــاج ال ــات اإلنت ــتمرار بعــض رشك ــراً الس ونظ
ومسلسالت متثل أشخاص األنبياء والـصحابة, فـإن املجمـع يؤكـد عـىل قـراره 

ت, وتروجيهـا والدعايـة هلـا اج هـذه األفـالم واملسلـسالـابق يف حتـريم إنتــالس
واقتنائها ومشاهدهتا واإلسهام فيها وعرضها يف القنوات , ألن ذلـك قـد يكـون 
مدعاة إىل انتقاصهم واحلط من قدرهم وكرامتهم, وذريعـة إىل الـسخرية مـنهم, 

 . واالستهزاء هبم
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وال مربر ملن يـدعي أن يف تلـك املسلـسالت التمثيليـة واألفـالم الـسينامئية 
 :عليهم وعىل سريهتم; ألن كتاب اهللا قد كفى وشفى يف ذلـك قـال تعـاىلالتعرف 

﴾ آنَ ـرْ ا الْقُ ذَ يْنَا إِلَيْكَ هَ حَ صِ بِامَ أَوْ نَ الْقَصَ سَ يْكَ أَحْ لَ نُ نَقُصُّ عَ  )٣:يوسـف (﴿نَحْ
َ : وقال تعاىل ـرتَ فْ يثاً يُ ـدِ ـانَ حَ ـا كَ َلْبَـابِ مَ ُويلِ األْ ةٌ ألِ َ ـربْ مْ عِ هِ صِ انَ يفِ قَصَ دْ كَ ﴿لَقَ

﴾ ونَ نـُ مِ ؤْ مٍ يُ ـوْ ـةً لِقَ َ محْ رَ ـدً وَ هُ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ يلَ كُ صِ فْ تَ هِ وَ يْ دَ َ يَ ي بَنيْ يقَ الَّذِ دِ لَكِنْ تَصْ  وَ
 .)١١١:يوسف(

لجنـة الدائمـة للبحـوث ويذكر املجمع بقرار هيئة كبـار العلـامء, وفتـو ال
العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية, وفتو جممع البحوث اإلسالمية يف 
القاهرة, وغريها من اهليئات واملجامع اإلسالمية يف أقطار العامل التي أمجعت عـىل 
حتريم متثيل أشخاص األنبياء والرسل عليهم السالم مما ال يدع جماالً لالجتهادات 

 . هـ ١٦/١١/١٤٣١ة, كام يذكر بام صدر عن الرابطة يف الفردي
ومن املعلوم مـن الـدين بالـرضورة أن اهللا تعـاىل فـضل األنبيـاء والرســـل 
علــــى غيــــرهم مــــن العــاملني, كمــــا قــــال تعالــــى يف حمكــــم كتابــــــه 

هِ : الكريـــم مِ وْ ىلَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ تُنَا آتَ جَّ تِلْكَ حُ اءُ إِنَّ ﴿وَ ـنْ نَـشَ ـاتٍ مَ جَ رَ عُ دَ فَ رْ  نَ
لِيمٌ  كِيمٌ عَ بَّكَ حَ ـنْ  )٨٣ (رَ نَا مِ يْ ـدَ نُوحاً هَ نَا وَ يْ دَ قُوبَ كُال هَ عْ يَ اقَ وَ حَ بْنَا لَهُ إِسْ هَ وَ وَ

ي ـزِ لِكَ نَجْ ـذَ كَ ونَ وَ ارُ هَ ى وَ وسَ مُ فَ وَ يُوسُ أَيُّوبَ وَ نَ وَ يْامَ لَ سُ دَ وَ اوُ تِهِ دَ يَّ رِّ نْ ذُ مِ بْلُ وَ  قَ
نِنيَ  ــسِ نيَ  )٨٤(املُْحْ احلِِ ــصَّ ــنَ ال ــلٌّ مِ ــاسَ كُ إِلْيَ ى وَ ــسَ ي عِ ــى وَ يَ ْ حيَ ــا وَ يَّ رِ كَ زَ  )٨٥(وَ

ِنيَ  املَ ىلَ الْعَ نَا عَ لْ كُال فَضَّ لُوطاً وَ ونُسَ وَ يُ عَ وَ الْيَسَ يلَ وَ عِ امَ إِسْ  ).األنعام (﴾)٨٦(وَ
ر اخللق, وحممد تفضيل األنبياء عىل سائ) وكالً فضلنا عىل العاملني(ففي قوله 

,  وال فخـرأنـا سـيد ولـد آدم«:  هو خري األنبياء وأفضلهم, كام قال عن نفسه ملسو هيلع هللا ىلص
 . رواه مسلم»وأول من ينشق عنه القرب, وأول شافع, وأول مشفع

 − ملسو هيلع هللا ىلص ويف مقـدمتهم نبينـا حممـد −وهذا التفـضيل اإلهلـي لألنبيـاء الكـرام 
 أنـواع األذ فقـد بـاء يقتيض توقريهم واحرتامهم, فمن أحلق هبـم أيّ نـوع مـن
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﴿إِنَّ  : − ملسو هيلع هللا ىلص يف حق نبيـه حممـد −باخليبة واخلرسان يف الدنيا واآلخرة , قال تعاىل 

مُ اهللاُ نَهُ ولَهُ لَعَ سُ رَ ونَ اهللاَ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ ينـاً﴾الَّذِ هِ اباً مُ ـذَ ـمْ عَ ـدَّ هلَُ أَعَ ةِ وَ ـرَ خِ اآلْ يَا وَ نْ   يفِ الدُّ
 .)٥٧:األحزاب(

 اهللا تعــاىل, وحكـم عــىل مؤذيــه بــالطرد  مــن أذملسو هيلع هللا ىلصفجعـل أذ الرســول 
 . واإلبعاد عن رمحته, والعذاب املهني له

ر أهل العلم أن أذية الرسول   حتصل بكل ما يؤذيـه مـن األقـوال ملسو هيلع هللا ىلصوقد قرّ
 . واألفعال

ومتثيل أنبياء اهللا يفتح أبواب التشكيك يف أحـواهلم والكـذب علـيهم, إذ ال 
اء يف أحواهلم وترصفاهتم وما كانوا عليـه يمكن أن يطابق حال املمثلني حال األنبي

 من سمت وهيئة وهدي, وقد يـؤدي هـؤالء املمثلـون أدواراً − عليهم السالم −
 ينطبع يف ذهن املتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات −  سابقاً أو الحقاً −غري مناسبة 

 . تلك الشخصيات التي مثلها ذلك املمثل
الذبّ عـن األنبيـاء واملحافظـة عـىل فعىل األمة أن تقوم بواجبها الرشعي يف 

مكانتهم , والوقوف ضد من يتعرض هلم بيشء من األذ . 
ــي  ــصحبة النب ــيهم رشفهــم اهللا ب ــصحابة الكــرام رضــوان اهللا عل  , ملسو هيلع هللا ىلصوال

: واختصهم هبا دون غريهم من الناس, ولكرامتهم عند اهللا اثنى اهللا عليهم بقولـه
ولُ اهللاِ﴿ سُ دٌ رَ َمَّ عَ حمُ ينَ مَ الَّذِ داً  وَ ـجَّ عاً سُ كَّ مْ رُ اهُ رَ مْ تَ يْنَهُ اءُ بَ َ محَ ارِ رُ فَّ ىلَ الْكُ اءُ عَ دَّ  هُ أَشِ

نَ اهللاِ الً مِ ونَ فَضْ بْتَغُ مْ يَ هُ ـثَلُ كَ مَ لـِ ودِ ذَ جُ رِ السُّ نْ أَثَ مْ مِ هِ وهِ جُ مْ يفِ وُ هُ يامَ اناً سِ وَ ضْ رِ  وَ
رَ  عٍ أَخْ رْ زَ يلِ كَ نْجِ ِ مْ يفِ األْ هُ ثَلُ مَ اةِ وَ رَ ـىلَ يفِ التَّوْ  عَ ـتَوَ اسْ لَظَ فَ ـتَغْ اسْ هُ فَ رَ ـآزَ طْأَهُ فَ جَ شَ

اعَ لِيَغِيظَ  رَّ بُ الزُّ عْجِ وقِهِ يُ دَ اهللاُسُ عَ ارَ وَ فَّ ِمُ الْكُ اتِ  هبِ احلَِ لُـوا الـصَّ مِ عَ وا وَ نـُ ينَ آمَ  الَّذِ
ظِيامً﴾  راً عَ أَجْ ةً وَ رَ فِ غْ مْ مَ نْهُ  .)٢٩:الفتح(مِ

 − رضـوان اهللا علـيهم −الـصحابة وال يمكن للممثلني مطابقة ما كان عليه 
 . من سمت وهدي
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 − رضـوان اهللا علـيهم −والذين يقومون بإعداد السيناريو يف متثيل الصحابة 
ينقلون الغث والسمني, وحيرصون عىل نقل ما يساعدهم عىل متابعة املسلـسل أو 
ا, الفيلم وإثارة املشاهد, وربام زادوا عليها أشياء يتخيلوهنـا وأحـداثاً يـستنتجوهن

 . والواقع بخالف ذلك
وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض املمثلني دور الكفار ممن حـارب الـصحابة 
أو عذب ضعفاءهم, ويتكلمـــون بكلامت كفرية كاحللف بـالالت والعـز, أو 

 . وما جاء به, مما ال جيوز التلفظ به وال إقرارهملسو هيلع هللا ىلصذم النبي 
صحابة الكرام فيـه مـصلحة وما يقال من أن متثيل األنبياء عليهم السالم وال

 . للدعوة إىل اإلسالم, وإظهار ملكارم األخالق, وحماسن اآلداب غري صحيح 
, ألنه يعارضها مفـسدة أعظـم  ولو فرض أن فيه مصلحة فإهنا ال تعترب أيضاً
منها, وهي ما سبق ذكره مما قد يكون ذريعة النتقاص األنبياء والـصحابة واحلـط 

 . من قدرهم
قررة يف الرشيعة اإلسـالمية أن املـصلحة املتومهـة ال تعتـرب , ومن القواعد امل
أن املصلحة إذا عارضتها مفسدة مـساوية هلـا ال تعتـرب; ألن : ومن قواعدها أيضاً 

درء املفاسد مقدم عـىل جلـب املـصالح , فكيـف إذا كانـت املفـسدة أعظـم مـن 
 . املصلحة وأرجح, كام هو الشأن يف متثيل األنبياء والصحابة

إن الدعوة إىل اإلسالم وإظهار مكارم األخالق تكون بالوسائل املرشوعة ثم 
 . التي أثبتت نجاحها عىل مدار تاريخ األمة اإلسالمية

ووسائل اإلعالم مدعوة إىل اإلسهام يف نرش سـري األنبيـاء والرسـل علـيهم 
السالم والصحابة الكرام ريض اهللا عنهم دون متثيل شخصياهتم, وهي مدعوة إىل 

تثال التوجيهات اإلهلية والنبوية يف القيام باملسؤوليات املتضمنة توعية اجلامهري ; ام
 . لكي تتمسك بدينها وحترتم سلفها

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني
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احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعـده;  نبينـا حممـد وعـىل آلـه 
 : وصحبه, أما بعد

فإن املجمـع الفقهـي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العـرشين 
: هــ التـي يوافقهـا١٤٣٢ حمـرم ٢٣−١٩ـة , يف الفرتة من املنعقـدة بمكـة املكرم

م قد ناقش ما أثري يف بعض البالد اإلسالمية مـن توجـه ٢٠١٠ ديسمرب ٢٩−٢٥
 . إلصدار أنظمة يف مرياث املرأة تتعارض مع ما قررته الرشيعة اإلسالمية

وإظهاراً للحق, وأداءً للواجب رأ املجمع إصـدار بيـان يف هـذا املوضـوع 
 .  يبني فيه حكم الرشيعة اإلسالميةاملهم

واملجمع يذكر مجيع املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا أن علـيهم العمـل 
ا  :بأوامر اهللا وأن جيتنبوا نواهيه, وأن يتحاكموا إىل رشعــه, قــال تعاىل وْ رَ ْ يَ ملَ ﴿أَوَ

ـ ْكُ اهللاُ حيَ ـا وَ افِهَ رَ ـنْ أَطْ ا مِ هَ نْقُصُ ضَ نَ َرْ أْيتِ األْ ا نَ يـعُ أَنَّ ِ ـوَ رسَ هُ ـهِ وَ مِ كْ ـبَ حلُِ قِّ عَ مُ ال مُ
﴾ ابِ سَ ِ ْ  :وقال تعاىل, )٤١:الرعد (احلْ نْ ملَ مَ لَ اهللاُ﴿وَ ـزَ امَ أَنْ ـمْ بـِ ْكُ ـمُ  حيَ كَ هُ أُولَئـِ  فَ
﴾ ونَ افِرُ سِ : وقــال تعاىل, )٤٤:املائدة (الْكَ النَّفْ سَ بـِ ا أَنَّ الـنَّفْ مْ فِيهَ يْهِ لَ تَبْنَا عَ كَ ﴿وَ
َ بِا الْعَنيْ اصٌ وَ صَ وحَ قـِ ـرُ اجلُْ نِّ وَ نَّ بِالـسِّ الـسِّ نِ وَ ُذُ نَ بِاألْ ُذُ األْ َنْفِ وَ َنْفَ بِاألْ األْ ِ وَ لْعَنيْ

﴾ ـمُ الظَّـاملُِونَ كَ هُ أُولَئـِ لَ اهللاَُّ فَ ـزَ امَ أَنْ ـمْ بـِ ْكُ ْ حيَ نْ ملَ مَ ةٌ لَهُ وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ قَ بِهِ فَ دَّ نْ تَصَ مَ  فَ
لْيَحْ  :وقال تعاىل, )٤٥:املائدة( لُ ا﴿وَ مْ أَهْ لَ اهللاُكُ زَ يلِ بِامَ أَنْ نْجِ ِ ْ ألْ ـنْ ملَ مَ ـمْ  فِيهِ وَ ْكُ  حيَ

لَ اهللاُ زَ ﴾بِامَ أَنْ قُونَ اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ  .)٤٧:املائدة ( فَ
وأن عليهم أن يعلمـوا أن احلـالل مـا أحلـه اهللا, واحلـرام مـا حرمــــه اهللا, 

ُ ﴿إِنِ احلُْ :  تعاىلوالديـــن ما رشعـــه اهللا, قال ـريْ ـوَ خَ هُ ـقَّ وَ قُـصُّ احلَْ مُ إِالَّ هللاِِ يَ كْ
﴾ لِنيَ اصِ  )٥٧:األنعام (الْفَ



 ٥٣٧      ] الدورة العرشين[                                                                           املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
وأنه ال يوجد يف الدنيا نظام ينرش الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل مـا رشعـه 

ـوَ  :قال تعاىل. اهللا خللقه; ألنه أعلم منهم بام يصلح حاهلم  هُ لَقَ وَ نْ خَ مُ مَ لَ عْ ﴿أَال يَ
﴾اللَّطِيفُ اخلَْ   .)١٤:امللك (بِريُ

فإصدار أنظمة وقوانني يف مرياث املرأة تتعارض مع أحكـام الـرشيعة حـرام 
, وخمالفة رصحية لرشع اهللا القويم, ـنْ :  قال تعاىلرشعاً مْ مِ لَ إِلَـيْكُ ـزِ ـا أُنْ وا مَ بِعُ ﴿اتَّ

﴾ ونَ رُ كَّ ا تَذَ لِيالً مَ لِيَاءَ قَ ونِهِ أَوْ نْ دُ وا مِ تَّبِعُ ال تَ مْ وَ بِّكُ  .)٣:ألعراف (رَ
فالذين يأخذون بالقوانني الوضعية املخالفـة ملـا أنـزل اهللا قـد ضـلوا سـواء 

, ب طاعته يف أحكامه وحترم خمالفتـهالسبيل; فكام أنه جيب إفراده يف عبادته فإنه جت
داً﴾: قال تعاىل  هِ أَحَ بِّ ةِ رَ بَادَ كْ بِعِ ِ ال يُرشْ  .)١١٠:الكهف (﴿وَ

ل من يدعو إىل احلكم بغـري رشع اهللا, أو وإن املجمع إذ يبني ذلك يوضح لك
معارضة ما رشع اهللا يف املرياث وغريه, أو يسعى إىل ذلك من أفراد أو مجاعات أو 

ـامَ  :حكومات يدعوه أن يرجع عن قوله أو فعله هذا ويتوب إىل اهللا, قال تعاىل ﴿إِنَّ
لَ املُْؤْ  وْ انَ قَ وا إِىلَ اهللاِكَ عُ ا دُ نِنيَ إِذَ ولِهِ مِ سُ رَ ا  وَ نـَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا سَ قُ مْ أَنْ يَ يْنَهُ مَ بَ كُ لِيَحْ

﴾ ونَ لِحُ مُ املُْفْ أُولَئِكَ هُ  .)٥١:النور (وَ
وأن يعلم أن التقدم والرقي إنام هو يف اتباع رشع اهللا وحتكيمـه يف كـل كبـرية 
وصغرية, وأن عىل املسلمني أال يصغوا إىل الـدعاو الباطلـة واألهـواء املـضلة, 

ونَ : هم التسليم الكامل حلكم اهللا, كام قال تعاىلوجيب علي نـُ مِ ؤْ بِّـكَ ال يُ رَ ﴿فَـال وَ
وا  لِّمُ ـسَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا يفِ أَنْ ِدُ مَّ ال جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ حَ

لِيامً﴾ نٍ وَ  :وقال تعـاىل, )٦٥:النساء( تَسْ مِ ـانَ ملُِـؤْ ـا كَ مَ ا قَـىضَ اهللاُ﴿وَ ةٍ إِذَ نـَ مِ ؤْ  ال مُ
نْ  ةُ مِ َ ريَ ِ مُ اخلْ ونَ هلَُ كُ راً أَنْ يَ ولُهُ أَمْ سُ رَ عْـصِ اهللاَوَ ـنْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ ـلَّ  أَمْ ـدْ ضَ قَ ـولَهُ فَ سُ رَ  وَ

بِيناً﴾ الالً مُ  .)٣٦:األحزاب (ضَ
ومن املعلوم من الدين بالرضورة أن الرشيعة اإلسـالمية بنيـت عـىل جلـب 

 .  واجلامعات وتكميلها, ودرء املفاسد عنهم وتقليلهااملصالح لألفراد
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ومن عرف أدلة الرشيعة املطهرة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أنه ما من 
حكم من أحكامها إال وهو يتضمن جلب مصلحة أو مـصالح أو درء مفـسدة أو 
مفاسد, وهذا مقتىض كوهنا رمحة للعاملني, ونوراً وهد وموعظة للمـؤمنني, كـام 

﴾: ل عـز وجـلقـا ِنيَ ـاملَ عَ ـةً لِلْ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ ـلْ سَ ـا أَرْ مَ :  وقـال,)١٠٧:االنبيـاء (﴿وَ
﴾ نِنيَ مِ ؤْ  لِلْمُ رَ ذِكْ ظَةٌ وَ عِ وْ مَ قُّ وَ هِ احلَْ ذِ كَ يفِ هَ اءَ جَ  .)١٢٠:هود (﴿وَ

, وما شهدت لـه  وما شهدت له الرشيعة بالصالح والنفع فهو املصلحة قطعاً
 . اً بالفساد فهو املفسدة قطع

واخلروج عن هذا امليزان يعني اتباع اهلو, واهلو ال يصلح معيـاراً لتمييـز 
مْ : الصالح عن الفساد, كام قال تعاىل كُ احْ ضِ فَ َرْ ةً يفِ األْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ دُ إِنَّ اوُ ا دَ ﴿يَ

بِيلِ اهللاِ نْ سَ لَّكَ عَ يُضِ  فَ وَ تَّبِعِ اهلَْ ال تَ قِّ وَ َ النَّاسِ بِاحلَْ  .)٢٦:صّ  (﴾بَنيْ
احليـاة وهذا امليزان ال يقترص عىل احلياة الدنيا مـن غـري التفـات إىل مـصالح 

حمكومة بسالمة مصالح اآلخـرة,  − يف نظر الرشيعة − اآلخرة, فإن مصالح الدنيا
خالفاً ملا عليه القوانني والنظم البرشية التي يراعي واضعوها ما يظنونـه مـصلحة 

يَا :  اآلخرة, قال تعاىلاعتبار ملصالحدنيوية من غري  نْ يَاةِ الدُّ نَ احلَْ راً مِ اهِ ونَ ظَ لَمُ عْ ﴿يَ
﴾ افِلُونَ مْ غَ ةِ هُ رَ خِ نِ اآلْ مْ عَ هُ  .)٧:الروم (وَ

والرشيعة اإلسالمية عنيت بكل ما يتعلق بتحقيق مصالح املرأة, بـل أولتهـا 
 . اهتامماً كبرياً , ورفعت مكانتها

ت التي تتعلق بحياة املرأة, وحتفـظ هلـا وقد بني القرآن والسنة أدق التفصيال
حقوقها, يف أحكام النكـاح والعـرشة والطـالق واخللـع واملـرياث وغـري ذلـك, 
وجعلت خمالفة هذه األحكام من الظلم, ومن تعدي حدود اهللا املوجب للعـذاب 

ودُ اهللاِ﴿: −األليم, قال اهللا تعاىل بعد أن بني بعض أحكام الطالق  دُ تِلْكَ حُ نْ وَ مَ  وَ
هُ﴾ سَ فْ مَ نَ لَ دْ ظَ قَ ودَ اهللاَِّ فَ دُ دَّ حُ تَعَ  .)١:الطالق (يَ

ودُ اهللاِ﴿ :وقال تعاىل دُ وهَ تِلْكَ حُ تَدُ عْ ودَ اهللاِ فَال تَ دُ دَّ حُ تَعَ نْ يَ مَ ـمُ ا وَ كَ هُ أُولَئـِ  فَ
﴾  .)٢٢٩:البقرة (الظَّاملُِونَ
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 . جاالتوكفلت الرشيعة للمرأة احلياة الكريمة التي تليق بمكانتها يف مجيع امل

وإذا كان هناك تفاوت يف نصيب الرجل عن املرأة يف بعض حـاالت املـرياث 
فإن اهللا تعاىل قد أوجب عىل الرجل من احلقـوق املاليـة مـا مل يوجبـه عـىل املـرأة, 

﴾ :كالصداق املفروض عىل الرجال يف قوله تعاىل لَـةً ِنَّ نِحْ اهتِ قَ ـدُ اءَ صَ آتُوا النِّسَ  ﴿وَ
 .)٤:النساء(

نَّ :  والكسوة يف قولـه تعـاىلوكالنفقة ُ هتُ وَ سْ كـِ ـنَّ وَ هُ قُ زْ لُـودِ لَـهُ رِ ـىلَ املَْوْ عَ ﴿وَ
﴾ وفِ رُ  .)٢٣٣:البقرة (بِاملَْعْ

فالرجـل مكلــف باإلنفاق عىل األرسة, واملرأة تأخذ نـصيبها وال تكلـــف 
 :باإلنفاق عىل أحد, وكالسكنى الواجبة عىل الرجـال كمــــا يف قولـــــه تعـاىل

كِنُ  ﴾﴿أَسْ نَّ ـيْهِ لَ وا عَ يِّقُ نَّ لِتُـضَ وهُ ارُّ ال تُـضَ مْ وَ كُ ـدِ جْ ـنْ وُ نْتُمْ مِ كَ يْثُ سَ نْ حَ نَّ مِ  وهُ
﴾:  وكاملتـاع للمطلقـة قـال تعـاىل،)٦:الطالق( وفِ رُ املَْعْ تَـاعٌ بـِ ـاتِ مَ قَ طَلَّ لِلْمُ  ﴿وَ
 .)٢٤١:البقرة(

كانـا فاحلكمة واضحة يف عدالة تفاوت الرجــل عــن املـرأة يف املـرياث إذا 
﴾ :يدليان بجهة واحدة, قال تعاىل ِ ثَيَنيْ ُنْ ظِّ األْ ثْلُ حَ رِ مِ كَ وقال , )١١:النساء (﴿لِلذَّ

﴾ : تعاىل هِ الثُّلُثُ ُمِّ ألِ اهُ فَ وَ هُ أَبَ ثَ رِ وَ لَدٌ وَ نْ لَهُ وَ كُ ْ يَ إِنْ ملَ  .)١١:النساء(﴿فَ
ام احلقوا الفـرائض بأهلهـا فـ( ملسو هيلع هللا ىلصوالثلثان الباقيان لألب بالتعصيب, لقوله 

 ).بقي فألوىل رجل ذكر
, ففـي بعـض األحـوال  عىل أن تفاوت مرياث الذكر عن األنثى ليس مطرداً
يكون نصيب األنثى مثل نصيب الذكر, كام يف حال مرياث األبوين من أوالدمهـا 

﴾:  قال تعاىلممن له ولد, كام سُ دُ امَ الـسُّ ـنْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ هِ لِكُ يْ وَ َبَ ألِ  )١١:النـساء (﴿وَ
 . ة ألموكاإلخو

 . وهذا التساوي يوجد يف حاالت يف املرياث معروفة لد أهل االختصاص
واملستقرئ لعلم املواريث يف اإلسالم جيد أن هناك حاالت كثرية تأخذ فيهـا 
املرأة مثل الرجل أو أكثر منه, أو ترث هي وال يرث نظريها من الرجال, يف مقابلة 
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الرجـل, كـام هـو مفـصل يف علـم حاالت حمدودة ترث فيها املرأة نصف مرياث 

 . املواريث
 :  األمور التالية −ومما تقدم يتبني , بكل وضوح 

إنصاف الرشيعة للمرأة, وإعطاؤها كامل حقوقها, عىل وجه مل تنله عـىل مـر 
 .العصور

والذين يسعون إلصدار القوانني والنظم يف مرياث املرأة مما خيالف ما رشعـه 
للمـرأة, مـصادمون ملحكـامت الـرشيعة وقواعـدها اهللا, ويزعمون أن هذا تنمية 

الثابتة التي ال تقبل التبديل والتغيري, ومعتدون عىل حدود اهللا الذي حذر اهللا منـه 
ـنْ ﴿: يف هناية آيات مرياث األصول والفروع والزوجيـن بقوله مَ ودُ اهللاِ وَ دُ تِلْكَ حُ

طِعِ اهللاَ ي مِ يُ رِ ْ نَّاتٍ جتَ هُ جَ لْ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ زُ  وَ ـوْ كَ الْفَ لـِ ذَ ا وَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َهنْ ا األْ تِهَ ْ نْ حتَ
ظِ  عْصِ اهللاَ) ١٣(يمُ الْعَ نْ يَ مَ لَـهُ وَ ـا وَ داً فِيهَ الـِ اراً خَ هُ نَ لْ خِ دْ هُ يُ ودَ دُ دَّ حُ تَعَ يَ ولَهُ وَ سُ رَ  وَ

نيٌ  هِ ابٌ مُ ذَ  .)النساء (﴾)١٤(عَ
عاه اهللا شيئاً مـن وإن املجمع ليدعو حكام املسلمني وعلامءهم وكل من اسرت

ـــي  ــة التـ ــع لألنظم ــق واملرج ــو املطب ــر ه ــرشع املطه ــون ال ــورهم أن يك أم
ـا  :يصــــدروهنا, امتثـــاالً لقوله تعاىل هَ بِعْ اتَّ رِ فَ َمْ نَ األْ ةٍ مِ يعَ ِ ىلَ رشَ نَاكَ عَ لْ عَ مَّ جَ ﴿ثُ
﴾ ونَ لَمُ عْ ينَ ال يَ اءَ الَّذِ وَ تَّبِعْ أَهْ ال تَ  .)١٨:اجلاثـية( وَ

 أن يوفق املسلمني ملا حيـب ويـرىض, وأن جينـبهم مـضالت الفـتن نسأل اهللا
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأسباب الزيغ واملحن, وأن يوفقهم للعمل برشيعته واتباع سنة نبيه حممد 
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אאאW 
אאאא 
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 أبيض
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 املجمع الفقهي اإلسالمي قرارات                                                                    ]فهرس املصطلحات[       ٥٤٤

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٥٤٥      ] فهرس املصطلحات[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 
 
 
 
 
 

 الفهارس
 .الفهرس املوضوعي للدورات: أوالً 
 فهرس تاريخ انعقاد الدورات: ثانياً 
 .فهرس القرارات حسب الدورات: ثالثاً 

 
 
 
 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي قرارات                                                                    ]فهرس املصطلحات[       ٥٤٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٥٤٧      ] فهرس املصطلحات[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

אא 
אאאאא 

 أوالً 
 العقدية والفكريةقرارات ال

 مالحظات الصفحة القرار الدورة وعـــــــوضــــــــامل
  ١٧ ١ ١ حكم املاسونية واالنتامء إليها
  ٢١ ٢ ١ حكم الشيوعية واالنتامء إليها
  ٢٧ ٣ ١ حكم القاديانية واالنتامء إليها
  ٣١ ٤ ١ حكم البهائية واالنتامء إليها

  ٥١ ١ ٢ و االنتامء إليها) الوجودية(حكم 
ىل التـوراة أو اإلنجيـل أو حكم وضع اليد عـ

 كليهام حني أداء اليمني أمام القضاء
٩٣ ١ ٥  

  ١٢٧ ٢ ٦ تفسري خاطئ لسورة اإلخالص
  ١٣١ ٢ ٦ حكم حضور أعياد غري املسلمني

  ٢٨٣ ٤ ١١   كفر رشاد خليفة
ــري  ــع غ ــات م ــسلم يف االنتخاب ــشاركة امل م

 املسلمني
١٦ 
١٩ 

٥ 
٥ 

٣٨١ 
٥٠١ 

 مؤجل
 

التحـــاكم إىل قـــانون اشـــرتاط التحكـــيم أو 
 وضعي خمالف للرشيعة اإلسالمية

٢٠ 
 

١ 
 

٥١٧  

 



 املجمع الفقهي اإلسالمي قرارات                                                                    ]فهرس املصطلحات[       ٥٤٨

 
 ثانياً 

 املتعلقة بالعباداتقرارات ال
 مالحظات الصفحة القرار الدورة   وعـــــــوضــــــــامل  

  ٩٧   ٢ ٥ حكم اإلحرام من جدة للواردين إليها من غريها
خطبة اجلمعة والعيدين بغري العربية واستخدام 

  صوت فيهامكرب ال

٥ 
 

٥ 
 

١٠٩  

  ١٨٥ ٤ ٨ )يف سبيل اهللا(دخول الدعوة إىل اهللا يف مرصف 
  ١٨٩ ٥ ٨ دفن املسلمني يف صندوق خشبي

ــساجد عــن  ــصلوات يف امل حكــم األذان لل
 )اتتيالكاس(طريق مسجالت الصوت 

٩ 
 

١ 
 

١٩٧  

حكــم برجمــة القــرآن الكــريم واملعلومــات 
 )كمبيوترال(املتعلقة به يف احلاسب الكرتوين 

٩ 
 

٢ 
 

٢٠١  

  ٢٠٥ ٣ ٩ وجوب إقامة مسجد يف كل حي
ــدارس  ــاء امل ــأموال الزكــاة لبن االســتفادة ب
واملستشفيات يف البالد األوروبية وتأسـيس 

 صندوق للزكاة فيها

٢١٣ ٥ ٩  

حكم رصف سـهم املجاهـدين مـن الزكـاة يف 
 تنفيذ مشاريعهم الصحية والرتبوية واإلعالمية

٩ 
 

٧ 
 

٢٢١  

ف اجلمعيات اإلسـالمية مـن التربعـات حكم رص
فيهـا وحكـم قبوهلـا التربعـات مـن غـري للعاملني 
 املسلمني

١٠ 
 

٦ 
 

٢٤٥  

حكم رصف اجلمعيات اإلسـالمية مـن التربعـات 
ــا ــاملني فيه ــا مــن التربعــات , للع وحكــم رصفه

 املخصصة

٢٤٩ ٧ ١٠  



  ٥٤٩      ] فهرس املصطلحات[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
  ٢٦٥ ١١ ١٠  يف املصالح العامةحول رصف ريع الوقف

  ٢٧٣ ١ ١١ ارزكاة أجور العق
  ٢٨٧ ٥ ١١ حكم التطهر بمياه املجاري بعد تنقيتها

حكم املسعى بعد التوسعة السعودية أتبقـى 
السابقة أم يدخل حكمه ضـمن  له األحكام

   حكم املسجد?

٣٢٧ ٣ ١٤  

توصــيات نــدوة مــشكلة الزحــام يف احلــج 
 وحلوهلا الرشعية

٤٣٩ ٦ ١٧  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي قرارات                                                                    ]فهرس املصطلحات[       ٥٥٠

 
 ثالثاً 

 علقة بالفلكاملتقرارات ال
 مالحظات الصفحة القرار الدورة وعـــــــوضــــــــامل

العمل بالرؤية يف إثبات األهلة ال باحلـساب 
 الفلكي

٦٧ ١ ٤  

الرد عىل رسالة الشيخ عبـد اهللا بـن زيـد آل 
حممود املوجهة إىل العلامء واحلكام والقـضاة 

 يف شأن رؤية اهلالل

٤ 
 

٤ 
 

٧٩  

  ٨٧ ٥ ٤ حكم توحيد األهلة 
حول أوقات الصلوات والـصيام يف الـبالد 

 ذات خطوط العرض العالية الدرجات
٥ 

 
٣ 

 
١٠١  

بشأن مواقيـت الـصالة والـصيام يف الـبالد 
 ذات خطوط العرض العالية

٩ 
 

٦ 
 

٢١٧  

مواقيــت الــصالة يف البلــدان الواقعــة بــني 
 درجـــة شـــامالً ٦٦ و٤٨خطـــي عـــرض 

 وجنوباً 

٤٨٩ ٢ ١٩  

 
 
 
 



  ٥٥١      ] فهرس املصطلحات[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
 

 رابعاً 
 رات االقتصادية واملاليةالقرا

 مالحظات الصفحة القرار الدورة وعـــــــوضــــــــامل
  ٣٥ ٥ ١ التأمني بشتى صوره وأشكاله

  ١١٣ ٦ ٥   حول العملة الورقية
الظــروف الطارئــة وتأثريهــا يف احلقــوق 

 وااللتزامات العقدية
١١٧ ٧ ٥  

ــي جتــري يف ســوق ــامالت الت  أحكــام املع
 )البورصة(والبضائع األوراق املالية 

١٣٩ ١ ٧  

  ٢٠٩ ٤ ٩ حقوق التأليف للمؤلفني
  ٢٤١ ٥ ١٠ موقف الرشيعة اإلسالمية من املصارف

  ٢٤٥ ٦ ١٠ أخذ التربعات من غري املسلمني
أخذ القائمني يف املؤسسات اخلريية نسبة من 

 )الدخل(
٢٤٩ ٦ ١٠  

ــام الــشيك مقــام القــبض يف رصف النقــود  قي
 صارفبالتحويل يف امل

٢٩٣ ٧ ١١  

االكتفاء بالقيد يف دفاتر املرصف عن القبض 
ملن يريد استبدال عملة بعملة أخر مودعة 

 يف املرصف

٢٩٣ ٧ ١١  

هل جيوز للمرصف أن يفرض غرامة جزائية 
عىل املدين بسبب تأخره عن سداد الـدين يف 

 املدة املحددة بينهم?

٢٩٧ ٨ ١١  

تفـاق بيع العمالت بعضها بـبعض وحكـم اال
 عىل تأجيل القبض

٣١٨ ١ ١٣  



 املجمع الفقهي اإلسالمي قرارات                                                                    ]فهرس املصطلحات[       ٥٥٢
حكم رشاء أسهم الرشكات واملـصارف إذا 

 كان يف بعض معامالهتا ربا
٣٢٩ ٤ ١٤  

هل جيـوز حتديـد ربـح رب املـال يف رشكـة 
 املضاربة بمقدار معني من املال

٣٣١ ٥ ١٤  

مد مـسؤولية املـضارب وجمـالس اإلدارة 
 عام حيدث من اخلسارة

٣٣٣ ٦ ١٤  

  ٣٣٥ ٧ ١٤ صيبعملية اليان
 مؤجل ٣٥٣ ٤ ١٥ بيع الدين

  ٣٥٧ ٥ ١٥ حكم بيع التورق
  ٣٦٥ ١ ١٦ بيع الدين

التورق كام جتريه بعض املصارف يف الوقـت 
 احلارض

٤٢٦ ٢ ١٧  

  ٤٦١ ٦ ١٥ استثامر أموال الزكاة
محايــة احلــسابات االســتثامرية يف املــصارف 

 اإلسالمية
٣٧٣ ٣ ١٦  

  ٣٧٧ ٤ ١٦ التنضيض احلكمي
  ٤٤٩ ١ ١٨   املتاجرة باهلامش

بيع البطاقة التي متنح مشرتهيا ختفيـضات يف 
 أسعار السلع واخلدمات من غري مصدرها

٤٥٣ ٢ ١٨  

  ٤٥٧ ٣ ١٨ فسخ الدين يف الدين
  ٤٩٧ ٤ ١٩ املنتج البديل عن الوديعة ألجل
  ٥٢٥ ٣ ٢٠ حكم التالعب يف األسواق املالية

 مؤجل ٥٢٩ ٤ ٢٠ ف اإلسالميةإدارة السيولة يف املصار
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 خامساً 
 املتعلقة باألرسةقرارات ال    

 مالحظات الصفحة القرار الدورة وعـــــــوضــــــــامل
حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج املـسلم 

 للكافرة
٧١ ٢   ٤  

  ١٥٣ ٤ ٧ بعض البلدانتفيش عادة الدوطة يف 
 بنقل الـدم مـن امـرأة إىل  املحرميههل تثبت

ــ ــذ طف ــم أخ ــولني? وحك ــن احل ل دون س
 العوض عىل نقل الدم

١١ 
 
 

٣ 
 
 

٢٧٩  

مرشوعية قيام املراكز اإلسالمية وما يف حكمها 
بتطليق زوجات املسلمني الالئي حـصلن عـىل 

 الطالق من حمكمة غري إسالمية

١٦ 
 

٢ 
 

 مؤجل ٢٦٩

  ٤٦١ ٤ ١٨ مد حق املرأة يف إهناء عقد النكاح باخللع
  ٤٦٥ ٥ ١٨ تحدثةعقود النكاح املس

مــرشوعية قيــام املراكــز اإلســالمية ومــا يف 
حكمها بتطليـق زوجـات املـسلمني الـاليت 
ترافعن إليها أو النظر يف ذلك ممـن حـصلن 

 عىل الطالق من حماكم غري إسالمية

١٩ 
 
 

٣ 
 
 

٤٩٣ 
 

 

 مؤجل ٥٣١ ٥ ٢٠ استلحاق ولد الزنا يف النسب
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي قرارات                                                                    ]فهرس املصطلحات[       ٥٥٤

 
 سادساً 

 الطبيةالقرارات 
 مالحظات الصفحة القرار الدورة وعـــــــوضــــــــامل

  ٦١ ١ ٣ احلكم الرشعي يف حتديد النسل
 مؤجل ١٠٥ ٤ ٥ التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب
 تعديلجر عليه  ١٥٩ ٥ ٧ التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب
 معدل ١٧٣ ٢ ٨ التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب

  ٣٠٥ ٣ ١٢ نيالتلقيح الصناعي بني الزوج
  ١٦٩ ١ ٨ زراعة األعضاء

  ٢٢٧ ١ ١٠ ترشيح جثث املوتى
تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة اإلنعـاش 

 من جسم اإلنسان
٢٣١ ٢ ١٠  

  ٢٩١ ٦ ١١ تغيري جنس الذكر أو األنثى أو تصحيحه
حكم منع الـزوج زوجتـه مـن تنـاول دواء 

 معني
٣٠٣ ٢ ١٢  

  ٣٠٥ ٤ ١٢ إسقاط اجلنني املشوه خلقياً 
 مـن املـشيمة يف األغـراض حكم االستفادة

 الطبية
٣١٣ ٢ ١٣  

  ٣٣٩ ٨ ١٤ ضوابط كشف العورة أثناء عالج املريض
  ٣٤٥ ١ ١٥ استفادة املسلمني من علم اهلندسة الوراثية



  ٥٥٥      ] فهرس املصطلحات[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
  ٣٤٩ ٢ ١٥ االستفادة من البصمة الوراثية

ــات  اســتفادة املــسلمني مــن عظــام احليوان
 التنيوجلودها يف صناعة اجلي

٣٥١ ٣ ١٥  

  ٣٨٥ ٦ ١٦ األدوية املشتملة عىل الكحول واملخدرات
  ٣٨٩ ٧ ١٦ البصمة الوراثية وجمال االستفادة منها

  ٣٩٣ ٨ ١٦ التشخيص اجليني
  ٤٢٩ ٣ ١٧ موضوع اخلاليا اجلذعية

حكم استعامل الدواء املشتمل عىل يشء مـن 
نجس العني كـاخلنزير ولـه بـديل أقـل منـه 

 هليبارين اجلديدكا, فائدة

٤٣٣ ٤ ١٧  

  ٤٣٧ ٥ ١٧ أمراض الدم الوراثية
 مؤجل ٤٦٩ ٦ ١٨ اختيار جنس اجلنني
  ٥٠٥ ٦ ١٩ اختيار جنس اجلنني

  ٥٢١ ٢ ٢٠ حكم التوائم امللتصقة
 
 
 
 
 
 
 



 املجمع الفقهي اإلسالمي قرارات                                                                    ]فهرس املصطلحات[       ٥٥٦

 
 سابعاً 

 عامة  يف موضوعاتقرارات
 مالحظات الصفحة القرار الدورة وعـــــــوضــــــــامل

  ١٣٥ ٦ ٦ رآن الكريم يف غرف الفنادقتوزيع نسخ الق
  ١٤٥ ٢ ٧ حكم تغيري رسم املصحف العثامين

عدم جواز استبدال رسـم األرقـام العربيـة 
 برسم األرقام املستعملة يف أوروبا

٧ 
 

٣ 
 

١٤٩ 
 

 

  ١٨١ ٣ ٨ االجتهاد يف العرص احلارض
  ٢٣٣ ٣ ١٠ املالكمة واملصارعة احلرة ومصارعة الثريان

ــوا ــح احلي ــصعق ذب ــطة ال ــأكول بواس ن امل
 الكهربائي

٢٣٧ ٤ ١٠  

  ٢٥٥ ٨ ١٠ تسجيل القرآن عىل رشيط كاسيت
اخلالف الفقهـي بـني املـذاهب والتعـصب 

 املذهبي من بعض أتباعها
١٠ 
 

٩ 
 

٢٥٧ 
 

 

ــات مــن القــرآن  ــة أو آي ــة آي موضــوع كتاب
 الكريم عىل صورة طائر أو غريه

١٢ 
 

١ 
 

٣٠١  

  ٣١٥ ٣ ١٣ ملرشفةتصنيع وتسويق جمسم للكعبة ا
عن القارصين مسؤولية األولياء واألوصياء 

 وترصفاهتم
٣١٩ ١ ١٤  

استعامل اآليات القرآنية للزينـة ويف وسـائل 
 االتصال احلديثة

٤٨٥ ١ ١٩  
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 ثامناً 
 مناشدات وبيانات ونداءات

 مالحظات الصفحة القرار الدورة وعـــــــوضــــــــامل
 واإلسـالمية مناشدة حكام الـدول العربيـة

 بتطبيق الرشيعة اإلسالمية
١ 
 

٢ 
 

٥٥  

خطاب جملس املجمع الفقهي اإلسالمي إىل 
امللوك والرؤساء واألمـراء املـسلمني حـول 

 وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية

١ 
 

٢ 
 

٥٧  

  ١٣٣ ٣ ٦ حول ترويج األرشطة التي هتاجم اإلسالم
 وسـائر ملسو هيلع هللا ىلصاستنكار املجلس تـصوير النبـي 

 يهم الصالة والسالماألنبياء عل
١٩١ ٦ ٨  

نداء إىل العامل اإلسالمي حكومات وشـعوباً 
 حول أفغانستان

٢٦١ ١٠ ١٠  

نداء للعـامل اإلسـالمي حكومـات وشـعوباً 
 حول فلسطني

٢٦٧ ١٢ ١٠  

بيان األمانة العامة لرابطة العـامل اإلسـالمي 
بــشأن الروايــة التــي كتبهــا املــدعو ســلامن 

ءات واعتداءات رشدي وما تضمنته من إسا
 عىل عقائد وشخصيات إسالمية معظمة

١١ 
 
 

٢ 
 
 

٢٧٥  

بيــان مكــة املكرمــة بــشأن التفجــريات 
 والتهديدات اإلرهابية

٤١٣ ١ ١٧  

  ٤٤٢ ٧ ١٧ بشأن كتاب اهلريوغليفية تفرس القرآن الكريم
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 الـصادرة يف ملسو هيلع هللا ىلصبيان بشأن اإلسـاءة للنبـي 
 بعض الصحف األوربية

١٨ 
 

١ 
 

٤٧١  

الكتاب املسمى تلبيـساً بالفرقـان بيان حول 
 احلق

٤٧٥ ٢ ١٨  

البيان اخلتامي للدورة التاسعة عرشة حـول 
 عدد من القضايا اإلسالمية

١٩ 
 

١ 
 

٥٠٩  

 ملسو هيلع هللا ىلصبيان حول متثيـل شـخص النبـي حممـد 
ــسالم  ــيهم الــصالة وال ــاء عل ــع األنبي ومجي

 والصحابة الكرام ريض اهللا عنهم

٢٠ 
 

 

١ 
 

 

٥٣٣  

أة يف الـــرشيعة بيـــان حـــول مـــرياث املـــر
 اإلسالمية

٢٠ 
 

٢ 
 

٥٣٨  
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  الدورات انعقادفهرس تاريخ

 الصفحة تاريخ انعقادها رقم الدورة
 ١٣ م١٩٧٨ يوليو ٢٣ – ١٦هـ املوافق ١٣٩٨ شعبان ١٧−١٠ الدورة األوىل
 ٤٩ م١٩٧٩ إبريل ١− مارس٢٥هـ املوافق ١٣٩٩ األوىل  مجاد٤ – اآلخر ربيع ٢٦ الدورة الثانية
 ٥٩ م١٩٨٠ مارس ١٧−١١هـ املوافق ١٤٠٠ ربيع اآلخر ٣٠−٢٣ الدورة الثالثة
 ٦٥ م١٩٨١ فرباير ٢٢−١٢هـ املوافق ١٤٠١ ربيع اآلخر ١٧−٧ الدورة الرابعة
 ٩١ م١٩٨٢ فرباير ١١−٣هـ املوافق ١٤٠٢ ربيع اآلخر ١٦−٨ الدورة اخلامسة
 ١٢٥ م١٩٨٣ يناير ٣١−٢٤هـ املوافق ١٤٠٣ ربيع اآلخر ١٦−٩ الدورة السادسة
 ١٣٧ م١٩٨٤ يناير ٢٠−١٥هـ املوافق ١٤٠٤ ربيع اآلخر ١٦−١١ الدورة السابعة
 ١٦٧ م١٩٨٥ يناير ٢٩−١٨هـ املوافق ١٤٠٥ األوىل مجاد٨ − ربيع اآلخر  ٢٧ الدورة الثامنة
 ١٩٥ م١٩٨٦ مارس ٣٠−٢٣هـ املوافق ١٤٠٦ رجب ١٩−١٢ الدورة التاسعة
 ٢٢٥ م١٩٨٧ أكتوبر ٢١−١٧هـ املوافق ١٤٠٨ صفر ٢٨−٢٤ الدورة العارشة

 ٢٧١ م١٩٨٩ فرباير ٢٦−١٩هـ املوافق ١٤٠٩ رجب ٢٠−١٣ الدورة احلادية عرشة
 ٢٩٩ م١٩٩٠ فرباير ١٧−١٠هـ املوافق ١٤١٠ رجب ٢٢−١٥ الثانية عرشةالدورة 
 ٣٠٩ م١٩٩٢ فرباير ٨هـ املوافق ١٤١٢ شعبان ٥ الثالثة عرشةالدورة 
 ٣١٩ م١٩٩٥ يناير ٢١هـ املوافق ١٤١٥ شعبان ٢٠ بعة عرشةالراالدورة 
 ٣٣٣ م١٩٩٨ نوفمرب ٥− أكتوبر٣١هـ املوافق ١٤١٩ رجب ١٥−١١ اخلامسة عرشةالدورة 
 ٣٦٣ م٢٠٠٢ يناير ١٠−٥هـ املوافق ١٤٢٢ شوال ٢٦−٢١ السادسة عرشةالدورة 
 ٤١١ م٢٠٠٣ ديسمرب ١٧−١٣هـ املوافق ١٤٢٤ شوال ٢٣−١٩ السابعة عرشةالدورة 
 ٤٤٧ م٢٠٠٦ إبريل ١٢−٨هـ املوافق ١٤٢٧ ربيع األول ١٤−١٠ الثامنة عرشةالدورة 
 ٤٨١ م٢٠٠٨ فرباير ٧−٣هـ املوافق ١٤٢٨ شوال ٢٦−٢٢ التاسعة عرشةالدورة 
 ٥١٣ م٢٠١٠ ديسمرب ٢٩−٢٥هـ املوافق ١٤٣٢ حمرم ٢٣−١٩ العرشونالدورة 
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אאאאא 
 

 املـــــوضــــــــــوع                                                                                الصفحــة
   كلمة معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي−

  ٧ ........................................................................................... األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي
  صالح بن زابن املرزوقي البقميالدكتور كلمة −

  ٩ ....................................................................................األمني العام للمجمع الفقهي اإلسالمي
  ٩ ........................................................................................... تعريف باملجمع الفقهي اإلسالمي −

אאאא 
١٣٩٨ J١٩٧٨ 

 ١٧ ..............................................................................  حكم املاسونية واالنتامء إليها:القرار األول
  ٢١ ..............................................................................  حكم الشيوعية واالنتامء إليها:رار الثاينالق

 ٢٧ ............................................................................ حكم القاديانية واالنتامء إليها: القرار الثالث
 ٣١ .................................................................................  حكم البهائية واالنتامء إليها:الرابعالقرار 

 ٣٥ ..........................................................................  التأمني بشتى صوره وأشكاله:القرار اخلامس
 ٣٥ ...................... كلفة بإعداد قرار جملس املجمع حول التأمنيتقرير اللجنة امل

 ٤٥ .......................................................  األستاذ الدكتور مصطفى الزرقاءموقف
אאאא 

٩١٣٩ J٩١٩٧ 
 ٥١ .............................................................. وحكم االنتامء إليها) الوجودية( حول :القرار األول
 ٥٥ ............. مناشدة حكام الدول العربية واإلسالمية بتطبيق الرشيعة اإلسالمية: القرار الثاين

 خطاب جملس املجمع الفقهي اإلسالمي إىل امللوك والرؤساء واألمراء
 ٥٧ ........................................... املسلمني حول وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية
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אאאא 
٤٠٠١ J٨٠١٩ 

 ٦١ ......................................  يف احلكم الرشعي يف حتديد النسل:قرار املجمع الفقهي اإلسالمي
אאאאא 

١٤٠١ J٨١١٩ 
 ٦٧ ........................................  األهلة ال باحلساب الفلكيالعمل بالرؤية يف إثبات: القرار األول

 ٧١ ......................................... حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج املسلم للكافرة: الثاينالقرار 
 ٧٥ ....................................................................  الداء والدواء− انتشار أم اخلبائث: الثالثالقرار 
  حول رسالة الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود املوجهة إىل العلامء واحلكام:الرابعالقرار 

 ٧٩ ........................................................................ والقضاة يف شأن رؤية اهلالل
 ٧٨ ....................................................................... األهلة من عدمهيف بيان توحيد : اخلامسالقرار 

אאאא 
١٤٠٢ J٨٢١٩ 

  حكم وضع اليد عىل التوراة أو اإلنجيل أو كليهام:القرار األول
 ٩٣ ...............................................................................حني أداء اليمني أمام القضاء

 ٩٧ ..............................................  حكم اإلحرام من جدة للواردين إليها من غريها:القرار الثاين
  حول أوقات الصلوات والصيام يف البالد:القرار الثالث

 ١٠١ ......................................................... ذات خطوط العرض العالية الدرجات
 ١٠٥ ..................................  حول موضوع التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب:القرار الرابع
 ١٠٩ .................. لصوت فيهاا خطبة اجلمعة والعيدين بغري العربية واستخدام مكرب :القرار اخلامس
 ١١٣ .....................................................................................  الورقية حول العملة:القرار السادس

 ١١٧ ............. ةها يف احلقوق وااللتزامات العقديبشأن الظروف الطارئة وتأثري: ار السابعالقر



  ٥٦٣      ] فهرس املصطلحات[                                                                   املجمع الفقهي اإلسالمي ت اقرار
אאאא 

١٤٠٣ J٨٣١٩ 
 ١٢٧ ............................................................ لسورة اإلخالصحول تفسري خاطئ : األول القرار
 ١٣١ .................................... حكم حضور املسلم احتفاالت وأعياد غري املسلمني :الثاينالقرار 
 ١٣٣ ..................................................  ترويج األرشطة التي هتاجم اإلسالمحكم :الثالثالقرار 
 ١٣٥ ........................................  حول توزيع نسخ القرآن الكريم يف غرف الفنادق:الرابعالقرار 

אאאא 
١٤٠٤ J٨٤١٩ 

  سوق األوراق املاليةأحكام املعامالت التي جتري يف : القرار األول
 ١٣٩ ........................................................................................ )البورصة(والبضائع                         
 ١٤٥ .................................................................. حكم تغيري رسم املصحف العثامين: القرار الثاين
 ١٤٩ .............  استبدال رسم األرقام العربية برسم األرقام املستعملة يف أوروبا جوازيف عدم: القرار الثالث
 ١٥٣ ..................................................... بعض البلدان حول تفيش عادة الدوطة يف :القرار الرابع

 ١٥٩ ..............................................  حول التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب:القرار اخلامس

אאאא 
١٤٠٥ J٨٥١٩ 

 ١٦٩ ........................................................................  بشأن موضوع زراعة األعضاء:القرار األول
 ١٧٣ ...................................................  بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب:القرار الثاين
 ١٨١ ..................................................................................  بشأن موضوع االجتهاد:القرار الثالث
 ١٨٥ ............................................ )يف سبيل اهللا(دخول الدعوة إىل اهللا يف مرصف  :القرار الرابع

 ١٨٩ .......................................................  بشأن دفن املسلمني يف صندوق خشبي:القرار اخلامس
 ملسو هيلع هللا ىلص بشأن موضوع استنكار املجلس تصوير النبي :القرار السادس

 ١٩١ ........  والصحابة رضوان اهللا عليهموسائر األنبياء عليهم الصالة والسالم
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אאאא 
١٤٠٦ J٨٦١٩ 

  بشأن حكم األذان للصلوات يف املساجد عن طريق:القرار األول
 ١٩٧ ................................................................... )الكاسيتات(مسجالت الصوت 

 ن الكريم واملعلومات املتعلقة بهبشأن حكم برجمة القرآ: القرار الثاين
 ٢٠١ .............................................................. )الكمبيوتر(كرتوين  احلاسب اإلليف
 ٢٠٥ .......................................................... بشأن وجوب إقامة مسجد يف كل حي :القرار الثالث
 ٢٠٩ .......................................................................  بشأن حقوق التأليف للمؤلفني:القرار الرابع

 االستفادة بأموال الزكاة لبناء املدارس واملستشفيات( بشأن موضوعي :القرار اخلامس
 ٢١٣ ..................................... )يف البالد األوروبية وتأسيس صندوق للزكاة فيها

 ٢١٧ ............ واقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية بشأن م:القرار السادس
 هدين من الزكاة يف تنفيذا بشأن حكم رصف سهم املج:القرار السابع

 ٢٢١ ...................................................... مشاريعهم الصحية والرتبوية واإلعالمية

אאאא 
١٤٠٨ J٨٧١٩ 

 ٢٢٧ ............................................................. )ترشيح جثث املوتى( بشأن موضوع :القرار األول
 ٢٣١ ............. )تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة اإلنعاش من جسم اإلنسان( بشأن موضوع :القرار الثاين

 ٢٣٣ .................... )صارعة احلرة ومصارعة الثرياناملالكمة وامل( بشأن موضوع :القرار الثالث
 ٢٣٧ .............. )ذبح احليوان املأكول بواسطة الصعق الكهربائي( بشأن موضوع :القرار الرابع

 ٢٤١ ............................ )موقف الرشيعة اإلسالمية من املصارف( بشأن بحث :القرار اخلامس
 رصف اجلمعيات اإلسالمية من التربعات للعاملني فيهاحكم : القرار السادس

 ٢٤٥ ................................................................ وحكم قبوهلا التربعات من غري املسلمني
 حكم رصف اجلمعيات اإلسالمية من التربعات للعاملني فيها :القرار السابع

 ٢٤٩ ............ هة معينة عىل غري تلك اجلهةوحكم رصفها من التربعات املخصصة جل
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 ٢٥٥ ....................................................  بشأن تسجيل القرآن عىل رشيط الكاسيت:القرار الثامن
 ٢٥٧ ..... )اخلالف الفقهي بني املذاهب والتعصب املذهبي من بعض أتباعها(بشأن موضوع : القرار التاسع
 ٢٦١ .....................  نداء إىل العامل اإلسالمي حكومات وشعوباً حول أفغانستان:ارشالقرار الع

 ٢٦٥ .............  حكم رصف ريع الوقف يف املصالح العامة بشأن موضوع :القرار احلادي عرش
 ٢٦٧ .............  بشأن نداء العامل اإلسالمي حكومات وشعوباً حول فلسطني:القرار الثاين عرش

אאאא 
١٤٠٩ J٨٩١٩ 

 ٢٧٣ ....................................................................................  بشأن زكاة أجور العقار:القرار األول
 دعو سلامن رشدي بيان من األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي بشأن الرواية التي كتبها امل:القرار الثاين

 ٢٧٥ ................. وما تضمنته من إساءات واعتداءات عىل عقائد وشخصيات إسالمية معظمة
 هل تثبت املحرمية بنقل الدم من امرأة إىل طفل دون سن احلولني? :القرار الثالث

 ٢٧٩ ................................................................. وحكم أخذ العوض عىل نقل الدم
 ٢٨٣ ......................................................................................  بشأن كفر رشاد خليفة:القرار الرابع

 ٢٨٧ ...........................................  بشأن حكم التطهري بمياه املجاري بعد تنقيتها:القرار اخلامس
 ٢٨٩ ............... ظر يف االستعامالت الرشعية واملباحة ملياه املجاري املنقاةوجهة ن

 ٢٩١ ........................................ تغيري جنس الذكر أو األنثى أو تصحيحه بشأن :القرار السادس
  بشأن:القرار السابع

 ٢٩٣ .......  قيام الشيك مقام القبض يف رصف النقود بالتحويل يف املصارف−١
 قبض ملن يريد استبدال عملة االكتفاء بالقيد يف دفاتر املرصف عن ال−٢

 ٢٩٣  ...............................................................  أخر مودعة يف املرصفبعملة 
  بشأن هل جيوز للمرصف أن يفرض غرامة جزائية عىل املدين بسبب:القرار الثامن

 ٢٩٧ .............................................. داد الدين يف املدة املحددة بينهام?تأخره عن س
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אאאא 
١٤١٠ J٩٠١٩ 

 ٣٠١ ....... ه بشأن موضوع كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم عىل صورة طائر أو غري:القرار األول
 ٣٠٣ ...................................... دواء معنيل وجته من تناو منع الزوج زحكم بشأن :القرار الثاين
 ٣٠٥ .............................................................  بشأن التلقيح الصناعي بني الزوجني:القرار الثالث
 ٣٠٧ ..................................................... بشأن موضوع إسقاط اجلنني املشوه خلقياً : القرار الرابع

אאאא 
١٢١٤ J٩٢١٩ 

 ٣١١ ................. بشأن بيع العمالت بعضها ببعض وحكم االتفاق عىل تأجيل القبض :القرار األول
 ٣١٣ .................................. حكم االستفادة من املشيمة يف األغراض الطبية بشأن :القرار الثاين
 ٣١٥ ................................ سم للكعبة املرشفة بشأن موضوع تصنيع وتسويق جم:القرار الثالث

אאאאא 
١٤١٥ J٩٥١٩ 

 ٣١٩ ................... عن القارصين وترصفاهتمبشأن مسؤولية األولياء واألوصياء  :القرار األول
  املسؤولية عن أرضار األشياء من حيوان وبناءول ح:ينالقرار الثا

 ٣٢٣ ............................................................. وكل ما تتطلب حراسته عناية خاصة
 تبقى له األحكام السابقةكم املسعى بعد التوسعة السعودية هل  بشأن ح:القرار الثالث

 ٣٢٧ .......................................................... سجد?أم يدخل حكمه ضمن حكم امل
  ٣٢٩ ...... بشأن حكم رشاء أسهم الرشكات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا ربا: القرار الرابع

 هل جيوز حتديد ربح رب املال يف رشكة املضاربة:  بشأن موضوع:القرار اخلامس
 ٣٣١ ....................................................................................... بمقدار معني من املال

 ٣٣٣ ........... سؤولية املضارب وجمالس اإلدارة عام حيدث من اخلسارةبشأن مد م: القرار السادس
 ٣٣٥ .....................................................................  بشان موضوع عملية اليانصيب:القرار السابع
 ٣٣٩ ........................................... بشأن ضوابط كشف العورة أثناء عالج املريض: القرار الثامن
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אאאא 

١٤١٩ J٩٨١٩ 
 ٣٤٥ ..........................................  بشأن استفادة املسلمني من علم اهلندسة الوراثية:القرار األول
 ٣٤٩ ................................................................  بشأن االستفادة من البصمة الوراثية:القرار الثاين
 ٣٥١ .... .... بشأن استفادة املسلمني من عظام احليوانات وجلودها يف صناعة اجليالتني:القرار الثالث
 ٣٥٣ .................................................................................................. أن بيع الدين بش:القرار الرابع

 ٣٥٧ .................................................................................. بشان حكم بيع التورق: القرار اخلامس
 ٣٦١ ........................................................................... ن استثامر أموال الزكاة بشأ:القرار السادس

אאאא 
١٤٢٢ J٢٠٠٢ 

 ٣٦٥ ................................................................................... بشأن موضوع بيع الدين: القرار األول
 بشأن مرشوعية قيام املراكز اإلسالمية وما يف حكمها بتطليق زوجات املسلمني: القرار الثاين

 ٣٦٩ ......................................  حصلن عىل الطالق يف حمكمة غري إسالميةيتالال
 ٣٧٣ ...........................  بشأن محاية احلسابات االستثامرية يف املصارف اإلسالمية:القرار الثالث
 ٣٧٧ ..................................................................................  بشأن التنضيض احلكمي:القرار الرابع

 ٣٨١ ..............................  بشأن مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني:القرار اخلامس
 ٣٨٥ ......................................  بشأن األدوية املشتملة عىل الكحول واملخدرات:السادسالقرار 

 ٣٨٩ ...........................................  بشأن البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها:القرار السابع
 ٣٩٣ ................................................................................... بشأن التشخيص اجليني: القرار الثامن

 ٣٩٥ .............. بيان مكة املكرمة الصادر عن املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي
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אא 
١٤٢٤ J٢٠٠٣ 

 ٤١٣ ................................................... بيان مكة املكرمة بشأن التفجريات والتهديدات اإلرهابية
 ٤٢١ ...............................................................  بشأن وسائل معاجلة الفكر املنحرف:القرار األول
 ٤٢٦ .............  بشأن موضوع التورق كام جتريه بعض املصارف يف الوقت احلارض:القرار الثاين

 ٤٢٩ ........................................................................ عيةبشأن موضوع اخلاليا اجلذ: ر الثالثالقرا
  املشتملة عىل يشء من نجس العنياألدويةبشأن حكم استعامل : القرار الرابع

 ٤٣٣ .................................... كاهليبارين اجلديد, كاخلنزير وله بديل أقل منه فائدة
 ٤٣٧ ...........................................................  بشأن موضوع أمراض الدم الوراثية:القرار اخلامس
 ٤٣٩ ..............  بشأن توصيات ندوة مشكلة الزحام يف احلج وحلوهلا الرشعية:القرار السادس
 ٤٤٢ .............................................. تفرس القرآن الكريمبشأن كتاب اهلريوغليفية : القرار السابع

אא 
١٤٢٧ J٢٠٠٦ 

 ٤٤٩ ................................................................................................  املتاجرة باهلامش:القرار األول
 لبطاقة التي متنح مشرتهيا ختفيضات يف أسعار السلع بيع ا:القرار الثاين

 ٤٥٣ ........................................................................... واخلدمات من غري مصدرها
 ٤٥٧ ........................................................................................  فسخ الدين يف الدين:القرار الثالث
 ٤٦١ ..........................................  حول مد حق املرأة يف إهناء عقد النكاح باخللع:القرار الرابع

 ٤٦٥ ................................................................................  عقود النكاح املستحدثة:القرار اخلامس
 ٤٦٩ ......................................................................................  اختيار جنس اجلنني:ر السادسالقرا

 ٤٧١ .........  الصادرة يف بعض الصحف األوروبيةملسو هيلع هللا ىلصبيان بشأن اإلساءة للنبي 
 ٤٧٥ ........................................... بيان حول الكتاب املسمى تلبيساً بالفرقان احلق
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אאאא 

١٤٢٨ J٢٠٠٨ 
 ٤٨٣ .......................  استعامل اآليات القرآنية للزينة ويف وسائل االتصال احلديثة:القرار األول
 ٤٨٧ .........  درجة شامالً وجنوباً ٦٦ و٤٨ مواقيت الصالة يف البلدان الواقعة بني خطي عرض :القرار الثاين
  يف حكمها بتطليق زوجات املسلمني مرشوعية قيام املراكز اإلسالمية وما:القرار الثالث

 ٤٩١ ..... الاليت ترافعن إليها أو النظر يف ذلك ممن حصلن عىل الطالق من حماكم غري إسالمية
 ٤٩٥ .......................................................................  املنتج البديل عن الوديعة ألجل:القرار الرابع

 ٤٩٩ ........................................ مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني: القرار اخلامس
 ٥٠٣ ......................................................................................  اختيار جنس اجلنني:القرار السادس
 ٥٠٧ .................................................................. الصادر عن الدورة التاسعة عرشةالبيان اخلتامي 

אאאא 
٣٢١٤ J١٠٢٠ 

  ٥١٥ .................... اشرتاط التحكيم أو التحاكم إىل قانون وضعي خمالف للرشيعة اإلسالمية: القرار األول
 ٥١٩ ........................................................................................ حكم التوائم امللتصقة: القرار الثاين
 ٥٢٣ ......................................................... حكم التالعب يف سوق األوراق املالية: القرار الثالث
 ٥٢٧ ................................................... حول إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية: القرار الرابع

 ٥٢٩ ...................................................................... استلحاق ولد الزنا يف النسب: القرار اخلامس
  ومجيع األنبياء عليهم الصالة والسالمملسو هيلع هللا ىلصمد بيان حول متثيل شخص النبي حم
 ٥٣١ ................................................................... والصحابة الكرام ريض اهللا عنهم

 ٥٣٦ ............................................... بيان حول مرياث املرأة يف الرشيعة اإلسالمية
אא 

 ٥٤٧ ................................................................................................. املوضوعي للدوراتفهرس ال
 ٥٥٩ ................................................................................................. الدورات  انعقادفهرس تاريخ

 ٥٦١ .......................................................................................... فهرس القرارات حسب الدورات
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