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 األَني ايعاّ ملٓع١ُ ايتعإٚ اإلغالَٞ َعايٞ
 ايسنتٛض

 ٜٛغـ بٔ أمحس ايعجُٝني
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د الؿرسؾقـ كبقـا محؿد، الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك سق

 .وآلف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد:

  فنن  
 
  مجؿع الػؼف اإلسالمل

 
ؿة ؿـظ  لة قإجفزة الػرط أحد أهؿ   يعد   الدولل

الؿرجعقة الػؼفقة إولك لؾدول إطضاء بالؿـظ ؿة التعاون اإلسالمل، كؿا يعترب 

، فضاًل 
 
ة الذراع الشرطق  أك ف يعد  طـ  ولؾؿجتؿعات الؿسؾؿة خارج العالؿ اإلسالمل

 ؿة.لؾؿـظ  

بؼراراتف الػؼفقة الـاصعة الؿتػؼ الؿجؿع ا أسفؿ وطؾك مدار أربعة طؼقد تؼريبً 

طؾقفا بقـ الؿذاهب اإلسالمقة الؿعتربة يف بقان إحؽام الشرطقة لؼضايا العصر 

 وكقازلف، كؿا استطاع أن يقاكب تطقرات وتغقرات الحقاة الؿعاصرة ،بؿشؽالتف

 بالخرباء يف مختؾػ مجآت الؿعرفة - بعد اهلل - باجتفاد جؿاطل تؿقز باستعاكتف

إلك ما تضؿـتف الشريعة  ا، اسرتشاًدا بؿبادئ العؼقدة السؿحة، واستـادً اإلكساكقة

كسان يف الخقر والسعادة لإلاإلسالمقة الغراء مـ تعالقؿ خالدة قادرة طؾك تحؼقؼ 

 كؾ طصر ويف كؾ مصر.

اإلشااارة إلقااف٦ أن الؿجؿااع تبـااك مـااذ إكشااا ف اإلكطااال  مااـ قااقؿ ومؿااا يجاادر 

 .القسطقة وآطتدال، وقبقل أخر، وكبذ التعصب والغؾق والتطرف
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ؿ مـ الؼرارات والتقصقات الؿتؿقزة ػر الؼق  نن  ما يحؿؾف هذا الس  وبـاء طؾقف، ف

ةفؼفاء وخرباء خقرة ؾ خالصة ما تقصؾ إلقف تؿث   والؿتؽامؾة مـ اإلسالمق ة  إم 

 ل الثاكقة إلك الدورة الرابعة والعشريـة دورال
 
  ؿجؿع الػؼف اإلسالمل

 
 الدولل

، كؿا تؿث ؾ ثؿرة التعاون والتؽامؾ بقـ م(٩٤٦٥ -٦٥٤١ / ها٦٠٠٦ -٦٠٤٢)

قـ يف مجآت الؿعرفة اإلكساكق ة   .فؼفاء الشريعة اإلسالمق ة والؿختص 

م هذه  الؿجؿع، فنكف يطقب  لؼرارات وتقصقاتلؿباركة االطبعة وإكـل إذ أقد 

بجزيؾ  - كقابة طـ أطضاء الؿجؿع وخربا ف، وأصالة طـ كػسل -أتؼدم لل أن 

خادم الحرمقـ الشريػقـ الؿؾؽ سؾؿان بـ مقٓي الشؽر وطظقؿ آمتـان لؿؼام 

ولقلل طفده إمقـ صاحب السؿق الؿؾؽل  -أي ده اهلل  - العزيز آل سعقد طبد

قنطؾك ما ي -حػظف اهلل  - العزيز آل سعقد ر محؿد بـ سؾؿان بـ طبدإمق  خص 

  ،بف الؿجؿع مـ رطاية كريؿةٍ 
 
مـذ إكشا ف إلك يقمـا، طسك اهلل أن  ودطؿ سخل

والؿجتؿعات  ،ةوجؿقع الدول اإلسالمق   ،يجزل لفؿ الثقاب، ويديؿ طؾك الؿؿؾؽة

 وآزدهار. الؿسؾؿة كعؿة إمـ وإمان والرخاء

الشاق  الادكتقر  أخال العزياز أن أجزل الشؽر وآمتـان لؿعاللكؿا يطقب لل 

صااالب بااـ طبااداهلل بااـ حؿقااد، ر ااقس مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل، 

الؿستشااار بالااديقان الؿؾؽاال، طضااق هقاااة كبااار العؾؿاااء، إمااام وخطقااب الؿسااجد 

 ٕطؿال الؿجؿع. ٍب ة دؤوورطاية طؾؿق   ،مف مـ جفقد مباركةالحرام، طؾك ما يؼد  

والػضاقؾة والساعادة  ،قافر الشؽر وطظقؿ التؼدير ٕصحاب الؿعااللبؼدم تكؿا أ

دطؿفاؿ الؿساتؿر وخربا اف الؽارام طؾاك  ،ةأطضاء الؿجؿاع مؿثؾال الادول اإلساالمق  

 .  لؾؿجؿع
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 معالل الؽريؿ ؾؿجؿع أخلل إمقـ العامأهـئ أن  ٓ يسعـل إٓ ،ويف الختام

يف فرتة ققاسقة مـ الطق ب ب مصطػك ساكق طؾك هذا اإلكجاز الدكتقر قط إستاذ

د اهلل خطاهالعامة لماكة إتقلقف   .، ووف ؼف يف أداء مفامفؾؿجؿع، سد 

  واهلل الؿقف ؼ.

 

 

 الدكتقر/ يقسػ بـ أحؿد العثقؿقـ   

 إمقـ العام لؿـظؿة التعاون اإلسالمل 
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 اإلغالَٞ ايسٚيٞ َعايٞ ض٥ٝؼ دلُع ايؿك٘
 ايؿٝذ ايسنتٛض

 اهلل بٔ محٝس قاحل بٔ عبس
 املػتؿاض بايسٜٛإ املًهٞ
 عهٛ ١٦ٖٝ نباض ايعًُا٤

 إَاّ ٚخطٝب املػذس احلطاّ
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اًة  الحؿد هلل الذي رَفع أقدار أهؾ العؾؿ، ومـاازل أهاؾ اإليؿاان، وجَعؾُفاؿ أ ؿ 

وطؾااك آلااف وصااحبف ، ملسو هيلع هللا ىلص كااامى الؼاارآن، وَهاادي كبقااف خقاار إَيفااُدون طباااَده  ُااد

 .أجؿعقـ

 وبعد:

بعؾؿف،  فؿؿا يـبغل أن يعؾؿ أّن مـ سعادة الؿرء أْن يؽقن فؼقًفا يف ديـف، طاماًِل 

يـ، والعؿاؾ باف طاـ إخاالٍص  اف يف الاد  بؾ ومـ آيات َكْقاِؾ الحساـك، والخقار الَتَػؼ 

فــف : )ملسو هيلع هللا ىلصلاارب  العااالؿقـ، ولااذا قااال  ــًااه ُيَػؼ  ــاِد ا  بــف خق ـــ ُي يـَم ــد  (. ]رواه يف ال

يـ صرياؼ لؿعرفاة إحؽاام والؿؼاصاد،  البخاري ومسؾؿ[٦ ذلؽ ٕن الػؼف يف الد 

والتؿققااز بااقـ الحااالل والحاارام، والؼقااام بالقاجبااات وأداء الحؼااق  طؾااك وجااٍف 

بؿاا خّصاف ماـ َففاؿ  صحقب، ولذا قال سابحاكف مؿتـًاا طؾاك كبقاف ساؾقؿان 

 .[٣٥]إكبقاء:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿حصقػ 

لتااقالل التطااقرات، وتسااارع التغقاارات، وتتااابع التحااقٓت، وتااداخؾ  اوكظاارً 

ااة إلااك بقااان إحؽااام الشاارطق ة يف  االتخصصااات، واكطالًقاا مااـ الحاجااة الؿاس 

 يتؽامااؾ فقااف  االـااقازل، والؿسااتجدات، واطتاادادً 
 
بلهؿقااة الؾااقاذ باجتفاااد جؿاااطل

اب التجاارب٦ لاذلؽ، فانن الػؼفاء مع الخارباء، ويتحااور فقاف العؾؿااء ماع أصاح

 يسااعك 
 
 الاادولل

 
إلااك تحؼقااؼ التالقاال  -مـااذ تلسقسااف -مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل
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اقـ ماـ  والتؽامؾ بقـ فؼفاء الؿذاهب مـ جفة، وبقـ الػؼفاء والخارباء والؿختص 

 الؿباارد بنصادار ماا تقـ 
 
جفة أخرى. وهلل الحؿد، فؼد أثؿار هاذا الجفاد العؾؿال

إزاء مختؾػ قضايا العصر، وكقازلف، ومساتجداتف،  اقرارً ( ٩8٤وثؿاكقة وثالثقـ )

ااة، والضاابط، واإلحؽااام، حقااث درج  وتتؿقااز هااذه الؼاارارات والتقصااقات بالدق 

الؿجؿااع طـااد تـاولااف مختؾااػ الؿقلااقطات والؿسااا ؾ طؾااك السااقر وفااؼ جااادة 

الػؼفاء يف كظرهؿ واجتفادهؿ يف الـقازل والؿساتجدات. ومعؾاقم أن ذلاؽ الـظار 

ـ التصاااقر ثاااؿ التؽققاااػ والتقصاااقػ لؾقاقعاااة، ثاااؿ إطؿاااال أصاااقل يـطؾاااؼ مااا

آسااتدٓل، والؼقاطااد مااـ أجااؾ البـاااء طؾقفااا، وآسااتـباط مـفااا، ثااؿ ياال  تـزيااؾ 

 .الحؽؿ طؾك القاقعة وفؼ مـفجقة طؾؿقة مـضبطة

كؿا تختص  قرارات وتقصقات الؿجؿع بلهنا محؾ  اتػا  وقبقل لدى فؼفااء  

اًة لؾؿساؾؿقـ داخاؾ إمصار وإقطار اإلس المقة مؿا يجعؾفا مرجعقة فؼفق اًة مفؿ 

 وخارجااف. فضااال طااـ أن طااددا مااـ أصااحاب الػضااقؾة شااققخ 
 
العااالؿ اإلسااالمل

وطؾؿاااء الشااريعة والدراسااات اإلسااالمقة يف الجامعااات والؿعاهااد والؽؾقااات 

والؿراكااز يف الاادول اإلسااالمقة وخارجفااا ياارون أهؿقااة العـايااة  ااذه الؼاارارات 

تقصقات والبقاكات لتؽقن مـ جؿؾة ما يعـك صال ؿ بدراستف، وآصالع طؾقاف وال

لقجؿعااقا بااقـ الػؼااف الؿعااريف الـظااري، والػؼااف التطبقؼاال العؿؾاال، والدربااة طؾااك 

 .صرا ؼ تـزيؾ إحؽام مـ خالل مخرجات هذا آجتفاد الجؿاطل

اطاد كؿا أن ماـ تؿاام التلصاقؾ العـاياة بالـصاقص الشارطقة وإصاقل والؼق

الػؼفقة القاردة يف هذه الؼرارات والتقصقات، يضاؿ إلقفاا مادوكات الحاقار التال 

 تصدر يف مجؾة الؿجؿع. 
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هذا، ويسر الؿجؿع أن يؼّدم هذه الطبعاة الجديادة الؿـؼحاة لجؿقاع قارارات 

مجؾسف وتقصقاتف وبقاكاتف ابتداء مـ الدورة الثاكقة إلاك الادورة الرابعاة والعشاريـ 

م(، وذلااؽ بعااد ماارور طؼااد مااـ ٩٤٦٥ -٦٥٤١هااا/ ٦٠٠٦ -٦٠٤٢إخقاارة )

 م.٩٤٦٦ها الؿقافؼ ٦٠8٦الزمـ طؾك صدور آخر صبعة لؼراراتف وتقصقاتف طام 

وإكـل أكتفز هذه الساكحة الؿباركة ٕشقد بالدطؿ والؿمازرة الؾاذيـ يتؾؼاهؿاا 

 ماـ لادن قاادة 
 
 الادولل

 
ا ق االادول اإلساالمق ة الؿقاامقـ مالمجؿع الػؼاف اإلساالمل

مـ أجاؾ تؿؽقـاف ماـ الؼقاام برساالتف، وتحؼقاؼ أهدافاف، وإكجااز برامجاف  اومعـقي  

 خدمة لإلسالم والؿسؾؿقـ يف أرجاء الؿعؿقرة.

ـ غالقً  تؾؽ الرطاية الؽريؿة التل ما فتئ الؿجؿع يحظك  ا مـ دولة  اكؿا أثؿ 

العزياز  دلؿؾؽ سؾؿان بـ طبالؿؼر الؿباركة بتقجقفات خادم الحرمقـ الشريػقـ ا

وولل طفده إمقـ صااحب الساؿق الؿؾؽال إمقار  -وفؼف اهلل تعالك - آل سعقد

كؿاا ٓ يساعـل إٓ أن  -رطااه اهلل  -محؿد باـ ساؾؿان باـ طباد العزياز آل ساعقد 

 أخاال 
 
أزجاال الشااؽر الجزيااؾ لؿعااالل إمااقـ العااام لؿـظؿااة التعاااون اإلسااالمل

دطؿااف الؿتقاصااؾ لؾؿجؿااع  العزيااز الاادكتقر يقسااػ بااـ أحؿااد العثقؿااقـ طؾااك

 ولجؿقع كشاصاتف وبرامجف.

كؿااا أذكاار بالشااؽر والعرفااان والاادطاء بااالؿغػرة والرحؿااة لؿااـ ساابؼـا مااـ 

الػؼفاء والعؾؿاء معاالل الشاق  الادكتقر بؽار أباق زياد، ر اقس الؿجؿاع الساابؼ، 

ومعالل الدكتقر محؿد الحبقب بالخقجف إمقـ العام إسبؼ لؾؿجؿع، ومعالل 

الاادكتقر طبااد السااالم العبااادي، إمااقـ السااابؼ لؾؿجؿااع، رحؿفااؿ اهلل  إسااتاذ

ا، وجعااؾ كااؾ مااا قاادمقه لؾؿجؿااع مااـ طؾااؿ، وطؿااؾ، وإدارة يف مقاازان جؿقًعاا
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حسـاهتؿ، وأٓ يحرمـا أجرهؿ، وٓ يػتـا بعدهؿ، ويصاؾب لفاؿ ذريااهتؿ، ويجعاؾ 

ر أحؿاد العؾؿ يف طؼبفؿ٦ وشؽركا وتؼديركا مقصقل أيضاا لؿعاالل الشاق  الادكتق

 .سؾؿف اهلل -خالد بابؽر إمقـ إسبؼ لؾؿجؿع 

ا، ٓ يػااقتـل إٓ أن أطاارب طااـ طظااقؿ شااؽري، وفااا ؼ تؼااديري ل مااقـ وختاًماا

العام لؾؿجؿع معالل إستاذ الدكتقر قطب مصطػك ساكق وجؿقع معاوكقاف طؾاك 

هذا الجفاد الؿباارد، واإلكجااز الؿشافقد لفاذا العؿاؾ يف فارتة قصاقرة ماـ تقلقاف 

 ٕماكة العامة لؾؿجؿع قبؾ شفريـ.ا

واهلل أساالل أن يـػااع  ااذه الطبعااة، وأن يفااديـا إلااك الصااراط الؿسااتؼقؿ، وأن 

ؼ لـا الـجاح والػالح يف الداريـ   .يؿدكا بعقكف وتقفقؼف بؿا يحؼ 

 .وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 

 الدكتقر/ صالح بـ طبدا  بـ حؿقد

 الدولل اإلسالمل الػؼف مجؿع رئقس 
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الحؿد هلل الاذي هاداكا لفاذا وماا كـاا لـفتادي لاقٓ أن هاداكا اهلل، والحؿاد هلل 

ادي البشارية، والرحؿاة الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، والصاالة والساالم طؾاك ها

الؿفداة، والسراج الؿـقر، محؿد إثقار، وطؾاك آلاف إصفاار وأصاحابف إخقاار، 

 والسا ريـ طؾك دربف إلك يقم الؼرار.

 وبعد:

فؿـ كافؾة الؼقل أن  رسالة اإلسالم هل خاتؿة الرسآت السؿاوي ة، وتتجؾاك 

فاا، وصاالحقة تعالقؿفاا هذه الخاتؿقة الخالدة يف مروكاة تشاريعاهتا وساعة أحؽام

طااـ قاادرة أصااقلفا العامااة، ومؼاصاادها السااامقة،  لؽااؾ زمااان ومؽااان، فضاااًل 

وققاطدها الؽربى طؾك تقجقف متغقارات إولااع، وتساديد مساتجدات الحقااة، 

وإرشاااد تحااقٓت إيااام وفااؼ مـفجقااة طؾؿقااة راسااخة ترتؽااز طؾااك إصااقل، 

 .الؿآٓت وتعتصؿ بالؿؼاصد، وتحتؿل بالؼقاطد، وتؾتػت إلك

كؿا تتجؾاك تؾاؽ الخاتؿقاة يف اكبـااء أحؽامفاا طؾاك رطاياة مصاالب العبااد يف 

الؿعاااش والؿعاااد، وإقامااة العاادل، وكشاار الرحؿااة، وحؿايااة الحؼااق ، ولاابط 

 .الحريات، وطؿارة الؽقن، وإسعاد اإلكسان

وكظًرا لؾتطقرات الؿتسارطة والؿتصاطدة يف كافة مجآت الحقااة يف زماكـاا، 

ا مااـ تشااابؽ العالقااات، وتااراكؿ إحااداث، واطتااداًدا بحتؿق ااة التؽامااؾ واكطالًقاا
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وأهؿقة التعاون بقـ فؼفاء الؿذاهب ماـ جفاة، وباقـ الػؼفااء والخارباء ماـ جفاة 

أخرى مـ أجؾ بقاان إحؽاام الشارطقة يف ساا ر الؼضاايا التال هتاؿ  الؿساؾؿقـ يف 

ل العؼااقد إربعااة خااال -ع جؿقااع أكحاااء البسااقطة، لااذلؽ كؾااف فؼااد كّظااؿ الؿجؿاا

أربًعا وطشريـ دورة طؾؿق ة تؿؽـ خاللفا ماـ إصادار ثؿاكقاة وثالثاقـ  - الؿالقة

( يف مسا ؾ الؿال وإطؿاال، وشامون الؿارأة وإسارة ٩8٤وما تل قرار طؾؿل )

 قة والثؼافة وآجتؿاع والسقاسة.والطػؾ، وقضايا الػؽر والرتب

ة اإلساالمق ةورغ ساات، وأفاراًدا  - بة يف تؿؽقـ إم  ، وممس  ًٓ ماـ تؾؽاؿ  -دو

ا ها أن لؾؿجؿاع يسار   ةَ الؼرارات الـاصعة، والتقصقات الؿتؼـاة، فانن إماكاة العام 

هاذه  الؿعاؽاريـ والؿثؼػاقـ يف جؿقاع أكحااء التؼّدم إلاك الػؼفااء والعؾؿااء والؿػ

الطبعااة الجدياادة الؿـؼحااة التاال تـااتظؿ جؿقااع قاارارات الؿجؿااع، وتقصااقاتف مااـ 

 -٦٥٤١هااا/ ٦٠٠٦ -٦٠٤٢رة الثاكقااة إلااك الاادورة الرابعااة والعشااريـ )الاادو

م(، طؾؿا بلن تاري  آخر صبعة لفذه الؼارارات والتقصاقات يعاقد إلاك طاام ٩٤٦٥

لؾؿقالد، كؿا أن تؾؽ الطبعة كاكات تتضاؿـ  ٩٤٦٦لؾفجرة الؿقافؼ لعام  ٦٠8٩

ديادة، فنهناا ٦ وأماا هاذه الطبعاة الج(٦٤١) ا وتقصاقةثؿااكقـ قارارً خؿسة وما ة و

 ( قرارا وتقصقة.٩8٤ما تقـ وثؿاكقة وثالثقـ ) -بتقفقؼ اهلل  -تضؿ 

ولؼد تؿت مراجعة هاذه الطبعاة مراجعاة دققؼاة ومركازة ماـ لجـاة طؾؿقاة قاديرة 

الؼاااهر محؿااد أحؿااد قؿاار، ماادير إدارة البحااقث والػتاااوى  بر اسااة الاادكتقر طبااد

باااجل، ر ااقس قسااؿ والؿقسااقطات والؿعاااجؿ، وطضااقية الاادكتقر إسااؿاطقؾ جق

شااعقب، ر ااقس قسااؿ  أحؿااد البحااقث والؿقسااقطات، والاادكتقر محؿااد مصااطػك

الدراسات ومرصاد الػتاقى، وإساتاذ خالاد حساقـ جاربقـ، ر اقس قساؿ الطباطاة٦ 
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 .وطـ الؿجؿع خقر الجزاء جزاهؿ اهلل طـا

وإكـاال أغتااـؿ هااذه الؿـاساابة الطقبااة ٕزف  إلااك السااادة العؾؿاااء والػؼفاااء 

شاارى آكتفاااء مااـ ترجؿااة هااذه الؼاارارات والتقصااقات إلااك الؾغتااقـ والخاارباء ب

اإلكجؾقزية والػركسقة تؿؽقـا لؾـااصؼقـ بغقار العربقاة ماـ آساتػادة مـفاا، كؿاا أن 

مـ أجؾ ترجؿتفا إلاك أهاؿ الؾغاات التال يتحادث  اا  -بػضؾ اهلل  -العؿؾ جار 

ات متاحااة يف الؿسااؾؿقن يف أفريؼقااا، وآسااقا، وأوروبااا، وسااتؽقن تؾااؽ الرتجؿاا

 لؾػا دة. االعاجؾ الؼريب بنذن اهلل تعؿقؿً 

ء وخارباء الؿجؿاع، وأصاالة طاـ كقاباة طاـ أطضاا -ا، فنكف يطقاب لال وختامً 

ا ، وطرفاًكاا كبقارً أن أرفعفا شؽًرا طظقًؿا، وتؼاديًرا طؿقًؼاا، وامتـاًكاا جؾاقاًل  - كػسل

ساؾ ؿف  -ساعقد لؿؼام خادم الحرمقـ الشريػقـ الؿؾؽ سؾؿان بـ طباد العزياز آل 

باـ ساؾؿان باـ  ولقلل طفده إمقـ صاحب السؿق الؿؾؽال إمقار محؿاد -اهلل 

 -بدولاة الؿؼاار  طؾاك ماا يحظاك بااف الؿجؿاع -حػظااف اهلل  - طباد العزياز آل ساعقد

مااـ رطايااة طظقؿااة، وطـايااة مباركااة، واهتؿااام فااا ؼ، فعسااك اهلل أن  -حرساافا اهلل 

 -الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  -دولة الؿؼر  يجزيفؿ جؿقًعا خقر الجزاء، ويديؿ طؾك

 .وطؾك جؿقع الدول إطضاء بالؿجؿع كعؿة إمـ، وآستؼرار، والتؼدم

كؿا يطقب لل أن أطرب طاـ جؾقاؾ الشاؽر وطظاقؿ العرفاان لؿعاالل إماقـ 

العااام لؿـظؿااة التعاااون اإلسااالمل أخاال الػالااؾ الاادكتقر يقسااػ بااـ أحؿااد 

جؿع ماـ مؽاكاة خاصاة، ودطاؿ متقاصاؾ ٕكشاطتف العثقؿقـ طؾك ما يخص بف الؿ

 وبرامجف.
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كؿا يسعدين أن أكتفز هذه الساكحة الطقبة ُٕجزل الشؽر القافر، وُأطظؿ الثـااء 

الصاد  لؿعالل الشق  الادكتقر صاالب باـ طباداهلل باـ حؿقاد، ر اقس الؿجؿاع، 

الؿستشار بالديقان الؿؾؽال، طضاق هقااة كباار العؾؿااء، إماام وخطقاب الؿساجد 

لحارام طؾااك ماا يتحااػ باف الؿجؿااع ماـ تقجقااف رصاقـ، وتسااديد رشاقد، ودطااؿ ا

 .لإلسالم والؿسؾؿقـ اجؾقؾ، فعسك اهلل أن يجزيف طـا خقر الجزاء، ويحػظف ذخرً 

أكااّػ الضااراطة وآبتفااال إلااك  -جؿقًعااا -ا ولااقس آخااًرا، إكـااا كرفااع وأخقاارً 

الؿجؿاع وطاـ أن يجازي طـاا وطاـ  -جاؾ يف طااله -الؿقلك الؽريؿ سا ؾقـ إيااه

إمااة خقاار الجاازاء فؼفاااء طظاًمااا، وطؾؿاااء كراًمااا قضااقا كحااَبفؿ بعااد أن خاادمقا 

الؿجؿع أجّؾ خدمة، وأسفؿقا يف الـفقض بف، وطؾك رأسافؿ أصاحاب الؿعاالل 

والػضقؾة والسعادة الؿغػقر لفؿ٦ الشق  الادكتقر بؽار أباق زياد، الار قس الساابؼ 

الخقجاة، إماقـ العاام إسابؼ  لؾؿجؿع، والشق  الادكتقر محؿاد الحبقاب اباـ

لؾؿجؿع، وإستاذ الدكتقر طبد السالم العبادي، إمقـ العام الساابؼ لؾؿجؿاع، 

 والشق  محؿد طؾال التساخقري، طضاق الؿجؿاع، والشاق  الادكتقر طباد الساتار

غاادة، طضااق الؿجؿااع، والشااق  أكااس طبااد الـااقر كالقسااا، طضااق الؿجؿااع،  أبااق

طضااق الؿجؿااع، وإسااتاذ الاادكتقر جعػاار  والشااق  الاادكتقر وهبااة الزحقؾاال،

 السالم، إمقـ العام لرابطة الجامعاات اإلساالمقة ساابؼا، وخبقار الؿجؿاع، طبد

وإستاذ الدكتقر محؿد طبد الحؾقؿ طؿر، خبقر الؿجؿع٦ وغقرهؿ ماـ إطضااء 

والخااارباء، طساااك اهلل أن يتؼااابؾفؿ جؿقعاااا يف الـبقاااقـ، والصاااديؼقـ، والشااافداء، 

 .وحسـ أولاؽ رفقًؼاوالصالحقـ، 
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وشؽركا القافر وتؼديركا الجؾقؾ لؿعالل إستاذ الدكتقر أحؿد خالاد باابؽر، 

إمقـ العام إسبؼ لؾؿجؿع، ولجؿقع مـسقبل الؿجؿاع ماـ ماديريـ، ورؤسااء 

 .أقسام، وإداريقـ طؾك إخالصفؿ وتػاكقفؿ يف خدمة إمة طامة والؿجؿع خاصة

 محؿد وطؾك آلف وصحبف. وصؾك اهلل وسؾؿ وبارد طؾك سقدكا

 

 

 إستاذ الدكتقر قطب مصطػك ساكق       

  إمقـ العام لؿجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل
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 ايسٚيٞ اإلغالَٞ ايؿك٘ مبذُع تعطٜؿ١ٝ َكس١َ
  الػؼف مجؿع

ّ
  اإلسالمل

ّ
  جفاز الدولل

ّ
  طؾؿل

ّ
 التعاون مـّظؿة طـ مـبثؼ طالؿل

،
ّ
  الؼّؿة ممتؿر لؼرار اتـػقذً  ةالؿؽّرم بؿّؽة أكشئ اإلسالمل

ّ
 الثالث اإلسالمل

 إول ربقع ٩٩ -٦٥ بقـ ما القاقعة الػرتة يف  ) .أ( ث - 8/٤ )رقؿ: لؾؿـّظؿة

 مديـة يف الر قس ومؼّره م،٦٥٤٦ لؾعام يـاير ٩٤ -٩١ الؿقافؼ ها٦٠٤٦ لؾعام

 مـ ضاؤهأط ويتؽقن آطتبارّية، شخصّقتف لف السعقدّية، العربّقة بالؿؿؾؽة جّدة

 والرتبقّية والثؼافّقة الػؼفّقة الؿعرفة مجآت شتك يف والؿػّؽريـ والعؾؿاء الػؼفاء

، العالؿ أكحاء مختؾػ مـ وآجتؿاطقّة وآقتصادّية والعؾؿّقة
ّ
 ويتقلك اإلسالمل

 الشرطّقة إحؽام بقان الـبقّية، والسـّة الؽريؿ الؼرآن مـ ااكطالقً  تاّم، استؼالل يف

 مشؽالت بدراسة ُيعـك كؿا الؿعؿقرة، أكحاء يف الؿسؾؿقـ هتؿّ  التل ياالؼضا يف

 الحؾقل تؼديؿ  دف فاطاًل  أصقاًل  ااجتفادً  فقفا وآجتفاد الؿعاصرة، الحقاة

  الرتاث مـ الـابعة
ّ
. الػؽر تطقر طؾك والؿـػتحة اإلسالمل

ّ
   اإلسالمل

 مـ -وفضؾف هللا بتقفقؼ- الؿجؿع تؿؽـ الزمـ، مـ طؼقد أربعة مدار وطؾك

 اقرارً  (٩8٤) وثالثقـ وثؿاكقة ما تقـ خاللفا أصدر دورة وطشريـ أربع تـظقؿ

   ومستجداتف. وكقازلف، العصر قضايا مختؾػ إزاء

 ١ـــايطؤٜ
 دول إلقفا تؾجل التل إولك الػؼفّقة الؿرجعّقة يصبب أن إلك الؿجؿع يطؿب

  العالؿ
ّ
  ؿالعال خارج الؿسؾؿة والؿجتؿعات اإلسالمل

ّ
 بقان أجؾ مـ اإلسالمل

 الؿـاسبة الحؾقل تؼديؿ و دف الؿسؾؿقـ، هتؿّ  التل الؼضايا يف الشرطقّة إحؽام

 الشريػة الـبقّية والسـّة الؽريؿ الؼرآن مـ اكطالًقا الؿعاصرة الحقاة لؿشؽالت

  والرتاث
ّ
 الزاخر. اإلسالمل
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 اي١ـــايطغ
ًٓ  اصحقحً  اطرًل  اإلسالمقّة الشريعة طرض يف الؿجؿع رسالة تتؾخص  ،معتد

 السعادة تحؼقؼ وطؾك الحقاة، مشؽالت معالجة طؾك التامة وقدرهتا مزاياها، وإبراز

 شامؾ تصّقر وفؼ وذلؽ وأخرة، الدكقا يف لإلكسان وإمان وإمـ وآستؼرار

  لؾديـ ومتؽامؾ
ّ
 وأحؽامف. وققاطده، ومؼاصده، ومصادره، بلصقلف، اإلسالمل

 ِـــايكٝ
 والتؽامؾ. التعاون *      ّقة.القسط *

 وآبتؽار. اإلبداع *      آكضباط. *

 ة.قّ اإلكتاج *      الشػافّقة. *

 اإلتؼان. *           العدل. *

 اإلكجاز. *      .اإلكصاف *

 سافـــاألٖ

 اإلسالمقّة الؿذاهب فؼفاء بقـ الؿعريف والتؽامؾ الػؽرّي  التالقل تحؼقؼ (٦

 الؿققػ بقان بغقة اإلكساكقّة والعؾقم الؿعرفة مجآت يف والؿختّصقـ الؿعتربة

 
ّ
 الؿعاصرة. الحقاة مشؽالت مـ الشرطل

  الرأي إبداء (٩
ّ
 يقسر بؿا بالقاقع تتصؾ التل الؿقلقطات يف وترجؿتف الشرطل

 أحؽام مع متقافؼة لتؽقن وإكظؿة والؼقاكقـ، التشريعات، تطقير يف مـف اإلفادة

 اإلسالمّقة. الشريعة

  آجتفاد عتشجق (8
ّ
 واختقار ومشؽالهتا، الؿعاصرة الحقاة قضايا يف الجؿاطل

ًٓ  ومجتؿعات اأفرادً  الؿسؾؿقـ مصؾحة تحؼؼ التل الػؼفقّة أراء  مع يتػؼ بؿا ودو

 الشرطقّة. الؿؼاصد ويحّؼؼ إدلة
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، التعصب كبذ (٠
ّ
 روح بـشر وأتباطفا الؿذاهب وتؽػقر الديـ، يف والغؾق الؿذهبل

 اإلسالمّقة والػر  الؿذاهب أتباع بقـ والتسامب وآكػتاح قسطقّةوال آطتدال

 الؿختؾػة.

 وما الؿعتربة، آجتفاد وققاطد الديـ، ثقابت تخالػ التل الػتاوى طؾك الردّ  (١

  دلقؾ بغقر العؾؿاء مذاهب مـ استؼرّ 
ّ
 معترب. شرطل

  العالؿ دول خارج الؿسؾؿة الؿجتؿعات إفتاء (٢
ّ
 سالماإل ققؿ يحػظ بؿا اإلسالمل

 الؿقاصـة بؿؼتضقات آلتزام مع اإلسالمقّة هقّيتفؿ طؾك احػاضً  وتؼالقده، وثؼافتف،

 الؿسؾؿة. غقر الؿجتؿعات تؾؽ يف واإلقامة

 الؿتعددة اإلسالمقّة الؿذاهب فؼفاء بقـ والؿؼاربة والتؽامؾ التعاون تشجقع (٣

 اوالتزامً  ػرو ،لؾ اواحرتامً  لؾجقامع، اتعظقؿً  بالضرورة الديـ مـ معؾقم هق فقؿا

 الؿجؿع إصدار طـد الؿذاهب بآراء آستاـاس وأهؿقة آختالف، فؼف بآداب

 وقراراتف. فتاواه

  العالؿ يف الػؼفقّة والفقاات الػتقى جفات بقـ التـسقؼ (٤
ّ
 مـ وخارجف اإلسالمل

 الؿسا ؾ وخاصة القاحدة الؿسللة إزاء أراء يف والتضادّ  التـاقض تجـب أجؾ

 البؾقى.  ا تعؿّ  التل العاّمة

  الػؼف تجديد طؾك العؿؾ (٥
ّ
 خالل مـ وتطقيره داخؾف، مـ بتـؿقتف اإلسالمل

   والؿؼاصد. وإدلة والؼقاطد آستـباط، لقابط

 يحؼؼ فقؿا التعاون  دف إخرى والثؼافات إديان أتباع مع البـّاء الحقار (٦٤

  اإلكساين. الؿجتؿع خقر

 ا٥ٌـــايٛغ
 لغات إلك وترجؿتفا الؿسؾؿقـ هتؿ التل العاّمة ضاياالؼ يف الػتاوى إصدار (٦
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 اإلسالمقّة القسطقّة مـفج تبـل لتشجقع مؿؽـ كطا  أوسع طؾك كشرها ثؿ مختؾػة،

 أراء اتباع أو التػريط، أو اإلفراط، أو الغؾق، وبقـ الؿسؾؿقـ بقـ يحقل الذي

 الشاّذة.

 مقلاقطات أو قـفاا،بع قضايا لؿـاقشة تخّصصةم طؾؿقّة وكدوات ممتؿرات طؼد (٩

 الؿجؿع. مجؾس يتقحف مؿا أوسع فؼفقّة ومداولة بحثًا تؼتضل مشؽؾة

  الرأي إبداء (8
ّ
  التعاون مـظؿة مـ تصدر التل القثا ؼ يف الشرطل

ّ
 اإلسالمل

 ذلؽ. مـف صؾب كؾؿا اإلسالمّقة وغقر اإلسالمّقة الدولّقة الؿـّظؿات سا ر ومـ

 يف الؼا ؿة الػؼفّقة الؿجامعو والؿمّسسات اإلفتاء، وهقاات جفات حصر (٠

  العالؿ
ّ
 وبقـ بقـفا والتـسقؼ التعاون يتؿّ  التل الجفات لتحديد وخارجف اإلسالمل

 الؿجؿع.

 العالؿ خارج الؿركزّية الؿـاصؼ بعض يف اإلسالمّقة لؾدراسات مراكز إقامة (١

،
ّ
 يـشر ما ورصد الؿجؿع، أهداف لخدمة الؼا ؿة الؿراكز مع والتعاون اإلسالمل

 شبفات. مـ يثار ما ودفع طؿؾفا، يشؿؾفا التل الؿـاصؼ يف اإلسالم طـ

 مختؾاػ يف العصر بؼضايا هتتؿ الؾغة( )ثالثّقة مقّسرة فؼفقة مقسقطات إصدار (٢

 قريباة بؾغاة وتؽتاب الػؼاف، كتاب يف الؿتداولاة بالؿساا ؾ وتعـك الحقاة، مجآت

 بالثؼافااة قـالؿشااتغؾ جؿفااقر إلااك الػؼفّقااة الؿعؾقمااات تؼااّرب بحقااث مقّساارة

 واإلطالم.

  البحث تشجقع (٣
ّ
 كطا  ويف ولجاكف الؿجؿع شعب خالل مـ الجاد الػؼفل

 ومستجدات العصر بتحّديات يتصؾ فقؿا إخرى العؾؿقّة والؿمّسسات الجامعات

 قضاياه.
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 التل الؿجآت مختؾػ يف الؾغة( )ثالثقة كؿقذجّقة ققاكقـ مشروطات إطداد (٤

 الؿذهبل، آختالف فقفا يراطك فقفا، رطقّةالش إحؽام تؼـقـ إلك تحتاج

  العالؿ يف وكشرها وترجؿتفا،
ّ
 التشريعات تعديؾ يف إلقفا الرجقع لتقسقر اإلسالمل

 الؼا ؿة. والـظؿ والؼقاكقـ

  الرتاث إحقاء (٥
ّ
  الػؼفل

ّ
 الػؼف، أصقل بؽتب خاّص  بقجف العـاية مع اإلسالمل

 تـشر لؿ التل الؿملػات وكشر ؿؼارن،ال والػؼف والػؼف، اإلسالمقّة، الشريعة ومؼاصد

 الؿفّؿة الؾغات إلك الرتاث هذا طققن وترجؿة تحؼقؼفا، بعد الؿجآت هذه يف

 وطالؿقّا. إسالمقّا

  شامؾ معجؿ ولع (٦٤
ّ
 يتقّخك وإصقلقّة الػؼفقّة لؾؿصطؾحات الؾغة( )ثالثل

 طـف. التعبقر وسفقلة ولبطف مصطؾب بؽؾ التعريػ دّقة

 يف إلقف الؿؼدمة البحقث وأهؿ وفتاواه، وقراراتف، ؿجؿع،ال أطؿال جؿقع كشر (٦٦

 الؾغات إلك وترجؿتفا مـفا، واإلفادة اإلكرتكت، يف مققعف وطؾك الؿجؿع، مجؾة

 وطالؿًقا. إسالمقًا الؿفؿة

 والعؿؾقة العؾؿقة، الؿجآت مختؾػ يف الؿتخصصقـ بالخرباء آستعاكة (٦٩

 ع.الؿجؿ طؾك الؿعرولة الؿقلقطات وبحث لدراسة

 ٚاألقػاّ اإلزاضات
 التالقة: وإقسام اإلدارات مـ ؾؿجؿعل العامة ماكةإ تتؽقن

 قسؿ وهل: ثالثة، أقسام تحتفا ويـدرج والؿراسؿ، الديقان شمون إدارة (٦

   الرتجؿة. وقسؿ والؿسـقـ، والطػؾ والؿرأة إسرة شمون وقسؿ الؿراسؿ،

 قسؿ وهل: ثالثة، سامأق تحتفا ويـدرج الدولل، والتعاون التخطقط إدارة (٩
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 إرشقػ وقسؿ الخارجقة، والعالقات الدولل التعاون وقسؿ والتطقير، التخطقط

   والتؼقيؿ. والؿتابعة

 قسااؿ وهاال: ثالثااة، أقسااام تحتفااا ويـاادرج والؿالق ااة، اإلداريااة الشاامون إدارة (8

 وقسااااؿ والؿحاساااابة، الؿالقااااة الشاااامون وقسااااؿ والتاااادريب، اإلداريااااة الشاااامون

   الؿؽتبة.و الؿستقدطات

 ويـاادرج  وآتصااال، الؿعؾقمااات وتؼـقااة العامااة والعالقااات اإلطااالم إدارة (٠

اة، العالقاات وقساؿ اإلطاالم، قساؿ وهال: ثالثة، أقسام تحتفا  تؼـقاة وقساؿ العام 

   وآتصال. الؿعؾقمات

 وهل: ثالثة، أقسام تحتفا ويـدرج والؿشاريع، وآستثؿار التؿقيؾ شمون إدارة (١

  الؿشاريع. وقسؿ وآستثؿار، التؿقيؾ وقسؿ الققػ، شمون قسؿ

 ويـدرج والطباطة، والؿقسقطات والػتاوى والدراسات البحقث إدارة (٢

 الػتاوى مرصد وقسؿ والؿقسقطات، البحقث قسؿ وهل: ثالثة، أقسام تحتفا

  والـشر. الطباطة وقسؿ والدراسات،

 قسؿ وهل: ثة،ثال أقسام تحتفا ويـدرج والـدوات، والؿمتؿرات الدورات إدارة (٣

 والؿحالرات. القرشات وقسؿ والـدوات، الؿمتؿرات وقسؿ الدورات،
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 ايكطاضات ٚايتٛقٝات
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 قطاضات ٚتٛقٝات
(*)ايسٚض٠ ايجا١ْٝ

 

 ايسٚيًٞؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ جمل
 

 ( املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ) دس٠
 ٖـ0416ضبٝع اآلخط  06 - 01

 0985ّ( زٜػُرب) نإْٛ األٍٚ 28 - 22

                                                 
 الدورة إولك: قراراهتا إجرا قة تـظقؿقة.  (*)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/2) 0 قطاض ضقِ:
 ظنا٠ ايسٜٕٛ بؿإٔ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

 هاا٦٠٤٢ أخر ربقع ٦٢ - ٦٤ره الثاين بجدة مـ اإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿ

 م،٦٥٤١( ديسؿرب)كاكقن إول  ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

بعااد أن كظاار يف الدراسااات الؿعرولااة حااقل زكاااة الااديقن، وبعااد الؿـاقشااة 

الؿستػقضة التل تـاولت الؿقلقع مـ جقاكبف الؿختؾػة
(2)

 وتبقـ مـفا: 

 ًٓ  ُيػصؾ زكاة الديقن. ملسو هيلع هللا ىلصو سـة رسقلف أكف لؿ يرد كص مـ كتاب اهلل تعالك أ :أو

ــ أكااف قااد تعاادد مااا أثاار طااـ الصااحابة والتااابعقـ رلااقان اهلل طؾااقفؿ مااـ  :اثاكًق

 وجفات كظر يف صريؼة إخراج زكاة الديقن.

                                                 
ولعـا أرقاًما متسؾسؾة لجؿقع الؼرارات التل صدرت خالل جؿقع الدورات، كؿا ولعـا  (٦)

 أرقاًما خاصة لؽؾ دورة لؿـ ققسقـ. ويشقر الرقؿ إول لؾؼرار، والرقؿ الثاين لؾدورة.

 (.٢٦اكظر الدراسات والؿـاقشات، يف مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين: الجزء إول/ (٩)
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 .اإلسالمقة بـاًء طؾك ذلؽ اختالًفا بّقـًاأكف قد اختؾػت الؿذاهب  :ثالًثا

دة هؾ يعطاك الؿاال الاذي أن الخالف قد اكبـك طؾك آختالف يف قاط :ارابعً 

 ؟يؿؽـ الحصقل طؾقف صػة الحاصؾ

 قار ما يؾل:

 ًٓ ًٓ تجب زكاة الديـ طؾك رب الديـ طـ كؾ سـة إذا كان الؿديـ مؾقاً : أو  .ا باذ

يقم الؼبض إذا كاان تجب الزكاة طؾك رب الديـ بعد دوران الحقل مـ  :اثاكقً 

 .أو مؿاصاًل الؿديـ معسًرا 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/2) 2 قطاض ضقِ:
(1)ظنا٠ ايعكاضات ٚاألضانٞ املأدٛض٠ غري ايعضاع١ٝ بؿإٔ

 

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

 هاا٦٠٤٢ أخر ربقع ٦٢ - ٦٤الثاين بجدة مـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر

 م،٦٥٤١( ديسؿرب)كاكقن إول  ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

بعد أن استؿع لؿا أطد مـ دراسات يف مقلقع زكاة العؼارات وإرالل 

  الؿلجقرة غقر الزراطقة،

وبعد أن كاقش الؿقلقع مـاقشة وافقة ومعؿؼة
(2)

 تبقـ مـفا: ،

 ًٓ  يقجب الزكاة يف العؼارات وإرالل الؿلجقرة.أكف لؿ يمثر كص والب  :أو

ــ أكااف لااؿ ياامثر كااص كااذلؽ يقجااب الزكاااة الػقريااة يف غؾااة العؼااارات  :اثاكًق

 .  وإرالل الؿلجقرة غقر الزراطقة

                                                 
 (. ٩/٦8) ٥٦لل الزراطقة )زكاة الزراطة( الؼرار رقؿ صدر بشلن إرا (٦)

 (.٦٦١/ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٩)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ  أن الزكاة غقر واجبة يف أصقل العؼارات وإرالل الؿلجقرة. :أو

عشر بعاد دوران الحاقل ماع اطتباار أن الزكاة تجب يف الغؾة وهل ربع ال :ثاكًقا

 تقافر شروط الزكاة، واكتػاء الؿقاكع.

 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/2) 3 قطاض ضقِ:
 ٞ بٛاؾٓطٔيًؿهط اإلغالَ أدٛب١ اغتؿػاضات املعٗس ايعاملٞ بؿإٔ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

أخااار  ربقاااع ٦٢ - ٦٤الثااااين بجااادة ماااـ  هاإلساااالمل يف دورة اكعؼااااد مااامتؿر

 ،م٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٤٢

إذ ألااػ لجـااة مااـ أطضاااء الؿجؿااع لؾـظاار يف إساااؾة الااقاردة مااـ الؿعفااد 

 ل لؾػؽر اإلسالمل بقاشـطـ،العالؿ

 وبعد التلمؾ فقؿا قدم يف إمر مـ إجابات، تبقـ مـفا:

 ًٓ اأن اإل: أو يحصؾ معفا آقتـااع  ٓ جابات قد صقغت بطريؼة مختصرة جد 

 وقطع دابر الخالف أو الرفض.

ــ أكااف ٓبااد مااـ ققااام الؿجؿااع بنزاحااة اإلشااؽآت الحاصااؾة إلخقاكـااا : اثاكًق

 ب.الؿسؾؿقـ يف الغر
                                                 

 (.٦٤٤٣ص  ٩والعدد الثالث ج ٦٥٥ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ سااؾة طؾاك ماـ تاراه ماـ إطضااء تؽؾقػ إماكة العامة بنحالة هاذه إ: أو

الخاارباء إلطااداد إجابااات معؾؾااة طااـ تؾؽااؿ إساااؾة، مسااتـدة طؾااك إدلااة  أو

 وإبرازها يف صقرة مؼـعة بقـة.، وأققال مـ تؼدم مـ فؼفاء الؿسؾؿقـ، الشرطقة

ؾ طؾقف إلك الدورة الثالثةاما تتحص تؽؾقػ إماكة العامة برفع :اثاكقً 
(1)

. 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 

 

                                                 
 (. ٦٦/8) ٩8اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/2) 4 قطاض ضقِ:
 ايكازٜا١ْٝ بؿإٔ

الؿـبثاااؼ طاااـ مـظؿاااة الؿااامتؿر  مجؾاااس مجؿاااع الػؼاااف اإلساااالمل الااادوللإن 

 ،هاا٦٠٤٢ أخار ربقاع ٦٢ - ٦٤الثاين بجادة ماـ  هإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿرا

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩ الؿقافؼ

بعااد أن كظاار يف آسااتػتاء الؿعااروض طؾقااف مااـ مجؾااس الػؼااف اإلسااالمل يف 

كقبتاون بجـقب إفريؼقا بشلن الحؽؿ يف كؾ ماـ الؼادياكقاة والػااة الؿتػرطاة طـفاا 

مـ حقث اطتبارهؿا يف طاداد الؿساؾؿقـ أو طدماف، وبشالن  ،يةرل تدطل الالهقالت

 صالحقة غقر الؿسؾؿ لؾـظر يف مثؾ هذه الؼضقة،

ويف لقء ما قدم ٕطضاء الؿجؿع مـ أبحاث ومساتـدات يف هاذا الؿقلاقع 

طـ مقرزا غالم أحؿد الؼادياين الذي ضفر يف الفـد يف الؼرن الؿالل وإلقف تـساب 

                                                 
 (.٩٤٥، ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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 ية،رياكقة والالهقكحؾة الؼاد

لتلكاد ماـ أن وبعد ا ،وبعد التلمؾ فقؿا ذكر مـ معؾقمات طـ هاتقـ الـحؾتقـ

دطك الـبقة بلكف كبال مرساؾ ياقحك إلقاف، وثبات طـاف هاذا يف مقرزا غالم أحؿد قد ا

دطااك أن بعضاافا وحاال أكاازل طؾقااف، وضااؾ صقؾااة حقاتااف يـشاار هااذه امملػاتااف التاال 

وأققالف آطتؼاد بـبقتف ورسالتف، كؿا ثبات طـاف الدطقة ويطؾب إلك الـاس يف كتبف 

 إكؽار كثقر مؿا طؾؿ مـ الديـ بالضرورة كالجفاد،

ا طؾااك مااا صاادر طااـ الؿجؿااع الػؼفاال بؿؽااة وبعااد أن اصؾااع الؿجؿااع أيًضاا

 ،الؿؽرمة يف الؿقلقع كػسف

  قار ما يؾل:

 ًٓ ؾقاف الـبقة والرسالة وكازول الاقحل ط :غالم أحؿد مـ أن ما ادطاه مقرزا :أو

ماـ خاتؿ الرساالة  ـ بالضارورة ثبقًتاا قطعق اا يؼقـق ااإكؽار صريب لؿا ثبت ماـ الادي

وهاذه الادطقى ماـ . يـزل وحل طؾك أحد بعده وأكف ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلصوالـبقة بسقدكا محؿد 

مقاارزا غااالم أحؿااد تجعؾااف وسااا ر مااـ يقافؼقكااف طؾقفااا مرتااديـ خااارجقـ طااـ 

الحؽاؿ طؾاقفؿ باالردة، باالرغؿ ماـ  ية فنهنؿ كالؼادياكقاة يفروأما الالهق. اإلسالم

 .ملسو هيلع هللا ىلصوصػفؿ مقرزا غالم أحؿد بلكف ضؾ وبروز لـبقـا محؿد 

أن يصادر الحؽاؿ  ،لاقس لؿحؽؿاة غقار إساالمقة، أو قااض غقار مساؾؿ :اثاكقً 

سقؿا فقؿا يخالػ ماا أجؿعات طؾقاف إماة اإلساالمقة ماـ  وٓ ،باإلسالم أو الردة

يؼباؾ إٓ إذا  اإلساالم أو الاردة، ٓوذلؽ ٕن الحؽاؿ ب ،خالل مجامعفا وطؾؿا فا

صدر طـ مسؾؿ طاالؿ بؽاؾ ماا يتحؼاؼ باف الادخقل يف اإلساالم، أو الخاروج مـاف 
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ومحاقط بؿاا ثبات يف الؽتااب والساـة  ،اإلساالم أو الؽػار، ومدرد لحؼقؼة بالردة

   .فحؽؿ مثؾ هذه الؿحؽؿة باصؾ: واإلجؿاع

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/2) 5 قطاض ضقِ:
 أطؿاٍ األْابٝب بؿإٔ

الؿـبثاااؼ طاااـ مـظؿاااة الؿااامتؿر  مجؾاااس مجؿاااع الػؼاااف اإلساااالمل الااادوللإن 

 ،هاا٦٠٤٢ أخار ربقاع ٦٢ - ٦٤ممتؿر الثاين بجادة ماـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

بعااد أن اسااتعرض البحااقث الؿؼدمااة مااـ السااادة الػؼفاااء وإصباااء الااذيـ 

م  ،طرلقا مقلقع أصػال إكابقب مـ جاكبقف الػؼفل والػـل الطبل وكاقش ما ُقاد 

 مـ دراسات وافقة، وما أثقر مـ جقاكب مختؾػة ٓستقضاح الؿقلقع،

ا، وفؼفق ا حتااج إلاك مزياد ماـ الدراساة صبق ااي وبعد أن تباقـ لاف أن الؿقلاقع

 وإلك مراجعة الدراسات والبحقث السابؼة، واستقػاء التصقر مـ جؿقع جقاكبف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ تلجقؾ البت يف هذا الؿقلقع إلك الدورة الؼادمة لؾؿجؿع :أو
(2)

. 

                                                 
 (.٩88ص  ٦الثاين، جمجؾة الؿجؿع )العدد  (٦)

 (.٠/8)٦٢اكظر الؼرار رقؿ  (٩)
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 بنطاداد - الؿجؿاع ر اقس -زياد  يعفد لػضقؾة الشق  الدكتقر بؽار أباق ا:ثاكقً 

 الػؼفقة والطبقة. الؿعطقات بؽؾ تؾؿ الؿقلقع يف وافقة دراسة

تقجقاف إماكاة العاماة ماا يصاؾ إلقفاا إلاك جؿقاع إطضااء قباؾ اكعؼااد  ا:ثالثً 

 الدورة الؼادمة بثالثة أشفر طؾك إقؾ.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،بققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/2) 6 قطاض ضقِ:
 بٓٛى احلًٝب بؿإٔ

الؿـبثاؼ طاـ مـظؿاة الؿامتؿر  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن  

 هاا٦٠٤٢ أخر ربقع ٦٢ - ٦٤الثاين بجدة مـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩ الؿقافؼ

 طؾك الؿجؿع دراسة فؼفقة، ودراسة صبقة حقل بـقد الحؾقب،بعد أن طرض 

وبعد التلماؾ فقؿاا جااء يف الدراساتقـ ومـاقشاة كاؾ مـفؿاا مـاقشاة مستػقضاة 

 شؿؾت مختؾػ جقاكب الؿقلقع وتبقـ مـفا:

 ًٓ أن بـااقد الحؾقااب تجربااة قاماات  ااا إمااؿ الغربقااة، ثااؿ ضفاارت مااع  :أو

 فقفا فاكؽؿشت وقؾ آهتؿام  ا.التجربة بعض السؾبقات الػـقة والعؾؿقة 

أن اإلسالم يعترب الرلاع لحؿة كؾحؿة الـساب يحارم باف ماا يحارم ماـ  ا:ثاكقً 

الـسب بنجؿاع الؿسؾؿقـ. ومـ مؼاصد الشريعة الؽؾقة الؿحافظاة طؾاك الـساب، 
                                                 

 (.8٤8ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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 وبـقد الحؾقب ممدية إلك آختالط أو الريبة.

لخاداج مل تاقفر لؾؿقلاقد اأن العالقاات آجتؿاطقاة يف العاالؿ اإلساال :اثالثً 

يف الحآت الخاصاة ماا يحتااج  ،أو الؿحتاج إلك الؾبـ البشري ،كاقص القزن أو

 إلقف مـ آسرتلاع الطبقعل، إمر الذي يغـل طـ بـقد الحؾقب.

 قار ما يؾل:

 ًٓ  مـع إكشاء بـقد حؾقب إمفات يف العالؿ اإلسالمل. :أو

 حرمة الرلاع مـفا. :اثاكقً 

 ٦٦ ؿواهلل أطؾ

 

 

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 5٢

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(7/2) 7 قطاض ضقِ:
 أدٗع٠ اإلْعاف بؿإٔ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

 ،هاا٦٠٤٢ع أخار ربق ٦٢ - ٦٤الثاين بجدة مـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

 بعد أن كظر فقؿا قدم مـ دراسات فؼفقة وصبقة يف مقلقع أجفزة اإلكعاش، 

ة، وخاصاة حاقل الحقااة وبعد الؿـاقشات الؿستػقضة، وإثاارة متـاقع إسااؾ

لعادم  وكظاًرا ،ُؿاـَعشاكتفااء حقااة الٓرتباط فؽ أجفازة اإلكعااش ب والؿقت كظًرا

 ولقح كثقر مـ الجقاكب،

ا لؿا قامت بف الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقاة يف الؽقيات ماـ دراساة وكظرً 

 وافقة لفذا الؿقلقع، يؽقن مـ الضروري الرجقع إلقفا،

                                                 
 (.8٤8ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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 يؾل: اقار م

 ًٓ تلخقر البت يف هذا الؿقلقع إلك الدورة الؼادمة لؾؿجؿع :أو
(1)

. 

كة العامة بجؿع دراسات وقرارات الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم تؽؾقػ إما :اثاكقً 

 الطبقة يف الؽقيت ومقافاة إطضاء بخالصة محددة والحة لفا.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

 

                                                 
 (.١/8)٦٣اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(8/2) 8 قطاض ضقِ:
 اغتؿػاضات ايبٓو اإلغالَٞ يًت١ُٝٓ إٔبؿ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

 ،هاا٦٠٤٢ أخار ربقع ٦٢ - ٦٤الثاين بجدة مـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

لجؿؾااة مااـ إساااؾة بعااد اسااتؿاطف إلااك طاارض البـااؽ اإلسااالمل لؾتـؿقااة 

 وآستػسارات بؼصد اإلفتاء بشلهنا،

وبعااد اسااتؿاطف إلااك تؼرياار الؾجـااة الػرطقااة التاال تللػاات أثـاااء الاادورة مااـ 

أصحاب الػضقؾة إطضااء الاذيـ تؼادمقا باردود طاـ الؿساا ؾ الؿستػسار طـفاا 

 ومـ اكضؿ إلقفؿ،

بـاؽ ولؽقن الؿقلقع يحتاج إلك دراسة أوسع وأكؿاؾ تؼتضال آتصاال بال

 وتداول الـظر معف يف مختؾػ جز قاتف يف لجـة مؽقكة مـ صرفف،
                                                 

 (.8٤8ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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 قار ما يؾل:

  ًٓ إرجاء هذا الؿقلقع لؾدورة الؼادمة :أو
(1)

. 

 مطالبة البـؽ بتؼديؿ تؼرير مـ هقاتف الشرطقة. :اثاكقً  

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

 

                                                 
 (.٦/8) ٦8اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ،تؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خا ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(9/2) 9 قطاض ضقِ:
 ايتأَني ٚإعاز٠ ايتأَني بؿإٔ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

 ،هاا٦٠٤٢ أخر ربقع ٦٢ - ٦٤اإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر الثاين بجدة مـ 

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

بعااد أن تااابع العااروض الؿؼدمااة مااـ العؾؿاااء الؿشاااركقـ يف الاادورة حااقل 

 مقلقع التلمقـ وإطادة التلمقـ،

 وبعد أن كاقش الدراسات الؿؼدمة،

وبعااد تعؿااؼ البحااث يف سااا ر صااقره وأكقاطااف والؿبااادئ التاال يؼااقم طؾقفااا 

 والغايات التل يفدف إلقفا،

 الفقاات العؾؿقة  ذا الشلن،وبعد الـظر فقؿا صدر طـ الؿجامع الػؼفقة و

                                                 
 (.١٠١ص ٩الثاين، جمجؾة الؿجؿع )العدد  (٦)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ أن طؼد التلمقـ التجاري ذي الؼسط الثابت الذي تتعامؾ بف شركات  :أو

 .االتلمقـ التجاري طؼد فقف غرر كبقر مػسد لؾعؼد. ولذا ففق حرام شرطً 

أن العؼد البديؾ الذي يحرتم أصقل التعامؾ اإلسالمل هق طؼد التالمقـ  :اثاكقً 

ؼااا ؿ طؾااك أساااس التااربع والتعاااون، وكااذلؽ الحااال بالـساابة إلطااادة التعاااوين ال

 التلمقـ الؼا ؿ طؾك أساس التلمقـ التعاوين.

 ،دطقة الدول اإلسالمقة لؾعؿؾ طؾك إقاماة ممسساات التالمقـ التعااوين :اثالثً 

وكذلؽ ممسسات تعاوكقة إلطادة التلمقـ، حتك يتحارر آقتصااد اإلساالمل ماـ 

 ػة الـظام الذي يرلاه اهلل لفذه إمة.آستغالل ومـ مخال

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 56

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(01/2) 01 قطاض ضقِ:
 املكاضف اإلغال١ََٝع ايتعاٌَ املكطيف بايؿٛا٥س ٚسهِ ايتعاٌَ  بؿإٔ
الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  الػؼااف اإلسااالمل الاادولل مجؾااس مجؿااعإن 

 ،هاا٦٠٤٢ أخار ربقع ٦٢ - ٦٤الثاين بجدة مـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

 بعد أن طرلت طؾقف بحقث مختؾػة يف التعامؾ الؿصريف الؿعاصر،

شااة مركاازة أباارزت أثااار السااقاة لفااذا وبعااد التلمااؾ فقؿااا قاادم ومـاقشااتف مـاق

التعامؾ طؾك الـظام آقتصادي العالؿل، وطؾاك اساتؼراره خاصاة يف دول العاالؿ 

 الثالث،

ه هاذا الـظاام ماـ خاراب كتقجاة إطرالاف طؿاا جااء يف  وبعاد التلماؾ فقؿاا جار 

 بدطقتاف إلاك التقباة مـاف، لاًحاوا تحريًؿاا اكتاب اهلل مـ تحريؿ الربا جز ق اا وكؾًقا

وإلك آقتصار طؾك استعادة رؤوس أماقال الؼاروض دون زياادة وٓ كؼصاان قاّؾ 
                                                 

 (.٤٦8و ٣8١ص  ٩( مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج(٦)
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 أو كثر، وما جاء مـ هتديد بحرب مدمرة مـ اهلل ورسقلف لؾؿرابقـ،

 قار ما يؾل:

 ًٓ أن كؾ زيادة أو فا دة طؾك الاديـ الاذي حاؾ  أجؾاف وطجاز الؿاديـ طاـ  :أو

د. دة طؾك الؼارض مـاذ بداياة العؼاالقفاء بف مؼابؾ تلجقؾف، وكذلؽ الزيادة أو الػا 

 .هاتان الصقرتان ربا محرم شرًطا

ــ أن البااديؾ الااذي يضااؿـ السااققلة الؿالقااة والؿساااطدة طؾااك الـشاااط  :اثاكًق

ل حؽاام  يرتضاقفا اإلساالم هاق التعاماؾ وفًؼااآقتصادي حساب الصاقرة التال 

 الشرطقة.

إلاك تشاجقع  قارر الؿجؿاع التلكقاد طؾاك دطاقة الحؽقماات اإلساالمقة :اثالثً 

الؿصارف التل تعؿؾ بؿؼتضك الشريعة اإلسالمقة، والتؿؽقـ إلقامتفا يف كؾ بؾاد 

إسااالمل لتغطاال حاجااة الؿسااؾؿقـ كاال ٓ يعااقش الؿسااؾؿ يف تـاااقض بااقـ واقعااف 

 ومؼتضقات طؼقدتف.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،ـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبقق ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(00/2) 00 قطاض ضقِ:
 تٛسٝس بساٜات ايؿٗٛض ايكُط١ٜ بؿإٔ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

 ،هاا٦٠٤٢بقع أخار ر ٦٢ - ٦٤الثاين بجدة مـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

بعد استعراض البحاقث الؿؼدماة إلقاف ماـ إطضااء والخارباء حاقل تقحقاد 

 بدايات الشفقر الؼؿرية،

وبعد مـاقشة العروض الؿؼدماة يف الؿقلاقع مـاقشاة مستػقضاة وآساتؿاع 

 لعديد مـ أراء حقل اطتؿاد الحساب يف إثبات دخقل الشفقر الؼؿرية،

 قار ما يؾل:

 ًٓ لؿجؿااع الػؼااف اإلسااالمل بتااقفقر الدراسااات تؽؾقااػ إماكااة العامااة  :أو

 العؾؿقة الؿقثؼة مـ خرباء أمـاء يف الحساب الػؾؽل وإرصاد الجقية.
                                                 

 (.٤8٥ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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ــ تسااجقؾ مقلااقع تقحقااد باادايات الشاافقر الؼؿريااة يف جاادول أطؿااال  :اثاكًق

الجؾسة الؼادمة ٓستقػاء البحث فقف مـ الـاحقتقـ الػـقة والػؼفقة الشرطقة
(1)

. 

ــ اكااة العامااة باسااتؼدام طاادد كاااف مااـ الخاارباء الؿااذكقريـ تؽؾقااػ إم:اثالًث

يؿؽـ   تصقير جقاكب الؿقلقع كؾفا تصقيًرا والًحاوذلؽ لؿشاركة الػؼفاء يف

 اطتؿاده لبقان الحؽؿ الشرطل.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

 

                                                 
 (. ٢/8) ٦٤اكظر الؼرار رقؿ  (٦)



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 6٢

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .ف أجؿعقـوطؾك آلف وصحب

 

 (1)(02/2) 02 قطاض ضقِ:
 خطاب ايهُإ بؿإٔ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللإن 

 ،هاا٦٠٤٢ أخار ربقع ٦٢ - ٦٤الثاين بجدة مـ  هاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿر

 م،٦٥٤١ ديسؿرب(كاكقن إول ) ٩٤ - ٩٩الؿقافؼ 

الضااؿان مااـ بحااقث ودراسااات، وبعااد  ا ُأطااد يف خطااابؿااوبعااد الـظاار فق

 الؿداوٓت والؿـاقشات الؿستػقضة التل تبقـ مـفا:

 ًٓ يخؾاق إماا أن يؽاقن  أن خطاب الضؿان بلكقاطف آبتدا ل وآكتفا ل ٓ :أو

بغطاء أو بدوكف، فنن كان بدون غطاء، ففق: لؿ ذمة الضامـ إلاك ذماة غقاره فقؿاا 

 ًٓ ًٓ  يؾزم حا الضاؿان : يف الػؼاف اإلساالمل باساؿ ـاكا يع، وهذه هل حؼقؼة مأو مآ

 الؽػالة. أو

وإن كان خطاب الضؿان بغطاء فالعالقاة باقـ صالاب خطااب الضاؿان وباقـ 
                                                 

 (.٦٤8١ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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مصاادره هاال: القكالااة، والقكالااة تصااب باالجر أو بدوكااف مااع بؼاااء طالقااة الؽػالااة 

 لصالب الؿستػقد )الؿؽػقل لف(.

اإلحسان. وقد قرر الػؼفااء إن الؽػالة هل طؼد تربع يؼصد بف اإلرفا  و :اثاكقً 

ض طؾاك الؽػالاة، ٕكاف يف حالاة أداء الؽػقاؾ مبؾاغ الضاؿان قَ طدم جقاز أخذ الِعا

 .ا طؾك الؿؼرض، وذلؽ مؿـقع شرًطايشبف الؼرض الذي جر كػعً 

 قار ما يؾل:

 ًٓ  والتال - أخذ إجر طؾقف لؼاء طؿؾقة الضؿان ٓ يجقز اناإن خطاب الضؿ :أو

 .بدوكف أم بغطاء أكان سقاء - ومدتف الضؿان مبؾغ طادة فقفا يراطك

، اإن الؿصاريػ اإلدارية إلصدار خطاب الضاؿان بـقطقاف جاا زة شارطً  ا:ثاكقً 

مع مراطاة طدم الزيادة طؾاك أجار الؿثاؾ، ويف حالاة تؼاديؿ غطااء كؾال أو جز ال، 

يجااقز أن يراطااك يف تؼاادير الؿصاااريػ إلصاادار خطاااب الضااؿان مااا قااد تتطؾبااف 

 ة ٕداء ذلؽ الغطاء.الؿفؿة الػعؾق

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 قطاضات ٚتٛقٝات
 ايسٚض٠ ايجايج١

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
 

 (املًُه١ األضز١ْٝ اهلامش١ٝ) عُإ
 املٛاؾل  ،ٖـ0417قؿط  03 - 8

 0986ّتؿطٜٔ األٍٚ )أنتٛبط(  06 - 00
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 ،والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/3) 03 قطاض ضقِ:
 اغتؿػاضات ايبٓو اإلغالَٞ يًت١ُٝٓ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

بعد دراسة مستػقضة ومـاقشات واسعة لجؿقع آستػسارات التال تؼادم  اا 

 البـؽ إلك الؿجؿع،

 قار ما يؾل:

 بخصقص أجقر خدمات الؼاوض يف البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة: (أ)

 ًٓ يجقز أخذ أجقر طـ خدمات الؼروض طؾاك أن يؽاقن ذلاؽ يف حادود  :أو

 .الـػؼات الػعؾقة

 .حرمة ٕهنا مـ الربا الؿحرم شرًطاكؾ زيادة طؾك الخدمات الػعؾقة م :ثاكًقا
                                                 

 (.٣٣ص  ٦والعدد الثالث ج ١٩٣ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين، ج (٦)
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 بخصقص طؿؾقات اإليجار: (ب)

 ًٓ إن القطد مـ البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة بنيجار الؿعدات إلك العؿقؾ بعاد  :أو

 .اتؿؾؽ البـؽ لفا أمر مؼبقل شرطً 

ماا يحتاجاف ذلاؽ  إن تقكقؾ البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة أحد طؿال ف بشراء :اثاكقً 

العؿقؾ مـ معدات وآلقات وكحقها مؿاا هاق محادد إوصااف والاثؿـ لحسااب 

البـؽ بغقة أن يمجره البـؽ تؾؽ إشقاء بعد حقازة القكقؾ لفا، هق تقكقؾ مؼباقل 

 قر العؿقؾ الؿذكقر إذا تقسر ذلؽ.غ، وإفضؾ أن يؽقن القكقؾ بالشراء اشرطً 

ؿ بعد التؿؾؽ الحؼقؼل لؾؿعادات وأن ياربم إن طؼد اإليجار يجب أن يت :ثالًثا

 بعؼد مـػصؾ طـ طؼد القكالة والقطد.

 إن القطد  بة الؿعدات طـد اكتفاء أمد اإلجارة جا ز بعؼد مـػصؾ. ا:رابعً 

لؾؿعدات ماا  بصػتف مالًؽاإن تبعة الفالد والتعقب تؽقن طؾك البـؽ  :اخامًس 

 لتبعة طـد ذ طؾقف.لؿ يؽـ ذلؽ بتعد أو تؼصقر مـ الؿستلجر فتؽقن ا

إن كػؼااات التاالمقـ لاادى الشااركات اإلسااالمقة، كؾؿااا أمؽااـ ذلااؽ،  :سادًســا

 يتحؿؾفا البـؽ.

 بخصقص طؿؾقات البقع بإجؾ مع تؼسقط الثؿـ: (ج)

 ًٓ إن القطد مـ البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقاة ببقاع الؿعادات إلاك العؿقاؾ بعاد  :أو

 .اتؿؾؽ البـؽ لفا أمر مؼبقل شرطً 

البـؽ أحد طؿال ف بشراء ما يحتاجف ذلؽ العؿقؾ مـ معادات  إن تقكقؾ :ثاكًقا

وآلقات وكحقها مؿا هق محدد إوصاف والثؿـ لحسااب البـاؽ، بغقاة أن يبقعاف 

البـااؽ تؾااؽ إشااقاء بعااد وصااقلفا وحصااقلفا يف يااد القكقااؾ، هااق تقكقااؾ مؼبااقل 



67 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 ؽ.، وإفضؾ أن يؽقن القكقؾ بالشراء غقر العؿقؾ الؿذكقر إذا تقسر ذلاشرطً 

إن طؼد البقاع يجاب أن ياتؿ بعاد التؿؾاؽ الحؼقؼال لؾؿعادات والؼابض  :اثالثً 

 لفا، وأن يربم بعؼد مـػصؾ.

 بخصقص طؿؾقات تؿقيؾ التجارة الخارجقة: (د)

يـطبؼ طؾك هذه العؿؾقات الؿبادئ الؿطبؼة طؾك طؿؾقات البقع بإجؾ مع  

 تؼسقط الثؿـ.

ؽ اإلسالمل لؾتـؿقة بخصقص التصاف يف فقائد القدائع التل يضطا البـ (ه)

 إليداطفا يف الؿصارف إجـبقة:

يحرم طؾك البـؽ أن يحؿل الؼقؿة الحؼقؼقة ٕمقالف مـ آثار تذبذب العؿالت 

بقاسطة الػقا د الؿـجرة مـ إيداطاتف. ولذا يجب أن تصرف تؾؽ الػقا د يف أغراض 

اطدات وتقفقر وسا ؾ اإلغاثة، وتقفقر الؿس ،والبحقث ،الـػع العام كالتدريب

وتؼديؿ الؿساطدة الػـقة لفا، وكذلؽ لؾؿمسسات العؾؿقة  ،الؿالقة لؾدول إطضاء

 وما يتصؾ بـشر الؿعرفة اإلسالمقة. ،والؿعاهد والؿدارس

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/3) 04 قِ:قطاض ض
 ظنا٠ األغِٗ يف ايؿطنات بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

ـ جؿقع جقاكبف وآصاالع بعد مـاقشتف لؿقلقع زكاة إسفؿ يف الشركات م

 طؾك البحقث الؿؼدمة بخصقصف،

 قار بؿا يؾل:

تلجقؾ إصدار الؼرار الخاص بف إلك الدورة الرابعة لؾؿجؾس
(2)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

                                                 
 (.٣٤١ص  8لؿجؿع )العدد الرابع، ج مجؾة ا (٦)

 (. 8/٠) ٩٤اكظر الؼرار رقؿ  (٩)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/3) 05 قطاض ضقِ:
 تٛظٝـ ايعنا٠ يف َؿاضٜع شات ضٜع بال متًٝو ؾطزٟ يًُػتشل بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

ماة يف مقلاقع تقضقاػ الزكااة يف مشااريع ذات بعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼد

 ريع بال تؿؾقؽ فردي لؾؿستحؼ، وبعد استؿاطف ٔراء إطضاء والخرباء فقف،

 قار ما يؾل:

يجاقز ماـ حقاث الؿبادأ تقضقاػ أماقال الزكااة يف مشااريع اساتثؿارية تـتفاال 

أو تؽاقن تابعاة لؾجفاة الشارطقة الؿسامولة  ،بتؿؾقؽ أصحاب آستحؼا  لؾزكاة

طؾااك أن يؽااقن بعااد تؾبقااة الحاجااة الؿاسااة الػقريااة  ،ؿااع الزكاااة وتقزيعفاااطااـ ج

 وتقافر الضؿاكات الؽافقة لؾبعد طـ الخسا ر. ،لؾؿستحؼقـ

 ٦٦واهلل أطؾؿ

                                                 
 (.8٤٥ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث، ج (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/3) 06 قطاض ضقِ:
 طؿاٍ األْابٝبأ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 الؿقافاؼ ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8- ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة ماـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

بعااد استعرالااف البحااقث الؿؼدمااة يف مقلااقع التؾؼااقب الصااـاطل )أصػااال 

 ستؿاع لشرح الخرباء وإصباء،وآ ،إكابقب(

وبعد التداول الذي تبقـ مـف لؾؿجؾس أن صار  التؾؼاقب الصاـاطل الؿعروفاة 

 إيام هل سبعة، هيف هذ

 قار ما يؾل:

 ًٓ ـ اه ومؿـقطـة مـًعـاالطاق الخؿس التالقة محامة شاطً  :أو ا لـااتفا أو لؿـا بات 

ا ذلـؽ مــ الؿحـاذيا وغقـ هوضـقا  إمقمـة هاختالط إكساب :يتاتب طؾقفا مـ

 :الشاطقة

                                                 
 (.٠٩8ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث، ج (٦)
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وبققضاة مالخقذة ماـ  ،كطػة ملخقذة مـ زوج :أن يجري التؾؼقب بقـ إولك:

 ثؿ تزرع تؾؽ الؾؼقحة يف رحؿ زوجتف. ،امرأة لقست زوجتف

ثاؿ  ،وبققضاة الزوجاة ،كطػة رجاؾ غقار الازوج :أن يجري التؾؼقب بقـ الثاكقة:

 تزرع تؾؽ الؾؼقحة يف رحؿ الزوجة.

ثاؿ تازرع الؾؼقحاة يف  ،باذر  زوجاقـ :يجري تؾؼاقب خاارجل باقـ أن الثالثة:

 رحؿ امرأة متطقطة بحؿؾفا.

وبققضاة امارأة  ،باذر  رجاؾ أجـبال :أن يجاري تؾؼاقب خاارجل باقـ الاابعة:

 وتزرع الؾؼقحة يف رحؿ الزوجة. ،أجـبقة

ثاؿ تازرع الؾؼقحاة يف  ،بذر  زوجقـ :أن يجري تؾؼقب خارجل بقـ الخامسة:

 ة إخرى.رحؿ الزوج

 هحاج مـ الؾجـق  إلقفؿـا طــد الحاجـة الطايؼتان السادسة والسابعة ٓ: اثاكقً 

 مع التلكقد طؾك ضاورة أخا كؾ آحتقاصات الالزمة وهؿا:

ــة: ويااتؿ التؾؼااقب  ،وبققضااة مااـ زوجتااف ،أن تمخااذ كطػااة مااـ زوج السادس

 ثؿ تزرع الؾؼقحة يف رحؿ الزوجة. ،اخارجق  

وتحؼااـ يف الؿقلااع الؿـاسااب مااـ مفبااؾ  ،الاازوج أن تمخااذ بااذرة الســابعة:

 .اداخؾق   ازوجتف أو رحؿفا تؾؼقحً 

 ٦٦واهلل أطؾؿ

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 72

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/3) 07 قطاض ضقِ:
 أدٗع٠ اإلْعاف بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث  ل الادوللمجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمإن 

 الؿقافاؼ ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 -٤ بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة ماـ

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ -٦٦

 ،مقلاقع أجفازة اإلكعااش :بعد تداولف يف سا ر الـاقاحل التال أثقارت حاقل

 واستؿاطف إلك شرح مستػقض مـ إصباء الؿختصقـ،

 يؾل: قار ما

 اام الؿؼاررة شارطً وترتتاب جؿقاع إحؽا ،أن الشخص قاد ماات ايعترب شرطً 

 إذا تبقـت فقف إحدى العالمتقـ التالقتقـ:لؾقفاة طـد ذلؽ، 

ا اإذا تققػ قؾباف وتـػساف تققًػا -٦  وحؽاؿ إصبااء بالن هاذا التققاػ ٓ ،اتام 

 رجعة فقف.
                                                 

 (.١٩8ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث، ج (٦)
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إصبااااء  وحؽاااؿا،  هنا ق اااإذا تعطؾااات جؿقاااع وضاااا ػ دماغاااف تعطااااًل  -٩

 رجعة فقف، وأخذ دماغف يف التحؾؾ. آختصاصققن الخرباء بلن هذا التعطؾ ٓ

وإن كاان  ،ويف هذه الحالة يسقغ رفع أجفزة اإلكعاش الؿركبة طؾك الشاخص

 بػعؾ إجفزة الؿركبة. يزال يعؿؾ آلق ا ، ٓكالؼؾب مثاًل  ،بعض إطضاء

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 74

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الؿقـالحؿد هلل رب الع

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/3) 08 قطاض ضقِ:
 تٛسٝس بساٜات ايؿٗٛض ايكُط١ٜ بؿإٔ

إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث 

لؿقافاؼ ا ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8- ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة ماـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

 بعد استعرالف يف قضقة تقحقد بدايات الشفقر الؼؿرية مسللتقـ:

 مدى تلثقر اختالف الؿطالع طؾك تقحقد بداية الشفقر. إولك:

 حؽؿ إثبات أوا ؾ الشفقر الؼؿرية بالحساب الػؾؽل. :الثاكقة

اء والخارباء حاقل هااذه وبعاد اساتؿاطف إلاك الدراساات الؿؼدماة ماـ إطضا

 ،الؿسللة

 قار ما يؾل:

 ًٓ طاربة  وٓ ،إذا ثبتت الرؤياة يف بؾاد وجاب طؾاك الؿساؾؿقـ آلتازام  اا :أو

                                                 
 (.٤٦٦ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث، ج (٦)
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 لعؿقم الخطاب بإمر بالصقم واإلفطار. ،ٓختالف الؿطالع

يجب آطتؿاد طؾك الرؤياة، ويساتعان بالحسااب الػؾؽال والؿراصاد،  :ثاكًقا

 والحؼا ؼ العؾؿقة.مراطاة ل حاديث الـبقية، 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 76

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(7/3) 09 قطاض ضقِ:
 اإلسطاّ يًكازّ يًشر ٚايعُط٠ بايطا٥ط٠ ٚايباخط٠ بؿإٔ

ورة مامتؿره الثالاث إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف د

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة بخصااقص مقلااقع اإلحاارام لؾؼااادم 

 لؾحج والعؿرة بالطا رة والباخرة،

 قار ما يؾل:

السـة الـبقياة يجاب اإلحارام مـفاا لؿرياد أن الؿقاققت الؿؽاكقة التل حددهتا 

لعؿاقم إمار  اا أو بحارً ا أو جق  الحج أو العؿرة لؾؿار طؾقفا أو لؾؿحاذي لفا أرًل 

 باإلحرام مـفا يف إحاديث الـبقية الشريػة.

٦٦ واهلل أطؾؿ

                                                 
 (.٦٠٦٥ص  8لثالث جمجؾة الؿجؿع )العدد ا (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .حبف أجؿعقـوطؾك آلف وص

 

 (8/3) 21 قطاض ضقِ:
 قطف ايعنا٠ يكاحل قٓسٚم ايتهأَ اإلغالَٞ بؿإٔ

إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث 

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

 :ف لبقان إمقـ العام الؿساطد لؿـظؿة الؿامتؿر اإلساالمل حاقلبعد استؿاط

الؿااادي،  وحاجتااف الؿاسااة إلااك الاادطؿ ،أكشااطة صااـدو  التضااامـ اإلسااالمل

 مـ مصارف الزكاة، واقرتاحف أن يؽقن مصرًفا

 قار ما يؾل:

تؽؾقػ إماكة العامة بالتعاون مع صـدو  التضامـ اإلسالمل بنطداد الدراسات 

وطرلف طؾك مجؾس الؿجؿع يف دورتف الؼادمة ،ث الؿقلقعالالزمة لبح
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

                                                 
 (. ٩/٠)٩٣اكظر الؼرار رقؿ  (٦)

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 78

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(9/3) 20 قطاض ضقِ:
ُّٝطأسهاّ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ  بؿإٔ  ق١ُٝ ايع١ًُ ٚتػ

إلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث إن مجؾس مجؿع الػؼف ا

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع أحؽاام 

 ر ققؿة العؿؾة،الـؼقد القرققة وتغق  

 قار ما يؾل:

 ًٓ بخصااقص أحؽااام العؿااالت القرققااة: أهنااا كؼااقد اطتباريااة فقفااا صااػة  :أو

 :ولفا إحؽام الشرطقة الؿؼررة لؾذهب والػضة مـ حقاث أحؽاام ،الثؿـقة كامؾة

 وسا ر أحؽامفا. ،والسؾؿ ،والزكاة ،الربا

                                                 
 (.٦٢٤٥ص  8والعدد الخامس ج ٦٢١٤ص  8مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث ج (٦)
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ر ققؿة العؿؾة: تلجقؾ الـظر يف هذه الؿسللة حتك تساتقيف بخصقص تغق   :اثاكقً 

قاكبفا لتـظر يف الدورة الرابعة لؾؿجؾسدراسة كؾ ج
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

                                                 
 (.٠/١)٠٩اكظر الؼرار رقؿ  (٦)



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 8٢

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(01/3) 22 قطاض ضقِ:
 غٓسات املكاضن١ ٚغٓسات ايت١ُٝٓ ٚاالغتجُاض بؿإٔ

مل الادولل الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلساال

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 -٤ بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة ماـ

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

، وساـدات ساـدات الؿؼارلاة :بعد اصالطف طؾك البحث الؿؼدم يف مقلاقع

 ف،واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلالتـؿقة وآستثؿار، 

ا طؾك خطة الؿجؿع يف وجقب إطداد طدد مـ الدراسات يف الؿقلقع وجريً 

 القاحد،

 ،ولاارورة بحااث اسااتؽؿال جؿقااع جقاكبااف ،ٕهؿقااة هااذا الؿقلااقع اوكظاارً 

 والتعرف طؾك جؿقع أراء فقف، ،وتغطقة كؾ تػصقالتف

                                                 
 (.٦٤٤٥ص  8مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع ج  (٦)
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 قار ما يؾل:

حاقث أن تؼقم إماكة العامة لؾؿجؿع بتؽؾقػ ماـ تاراه إلطاداد طادد ماـ الب

لقتؿؽـ الؿجؿع مـ اتخاذ الؼرار الؿـاسب يف دورتف الرابعة ،فقف
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

                                                 
 (. ١/٠) 8٤اكظر الؼرار  (٦)



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 82

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(00/3) 23 قطاض ضقِ:
 بٛاؾٓطٔاغتؿػاضات املعٗس ايعاملٞ يًؿهط اإلغالَٞ  بؿإٔ

إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث 

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

بعااد اصالطااف طؾااك آستػسااارات التاال طرلاافا الؿعفااد العااالؿل لؾػؽاار  

 ما أطد مـ إجابات طؾقفا مـ بعض إطضاء والخرباء،و، اإلسالمل بقاشـطـ

 قار ما يؾل:

تؽؾقػ إماكة العامة لؾؿجؿع تبؾقغ الؿعفد الؿذكقر بؿا أقاره الؿجؾاس ماـ 

 إجابات.

وطؾاك آلاف  ،وصاؾك اهلل طؾاك ساقدكا وكبقـاا محؿاد ،بسؿ اهلل الرحؿـ الارحقؿ

 وسؾؿ. وصحبف أجؿعقـ
                                                 

 (.٦٥٥ص  ٦العدد الثاين ج، و٦٤٤٣ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث، ج (٦)
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 (*)اضاتَا أقطٙ اجملُع َٔ أدٛب١ ع٢ً االغتؿػ
 ايػؤاٍ ايجايح:

مااا حؽااؿ زواج الؿسااؾؿة بغقاار الؿسااؾؿ خاصااة إذا صؿعاات يف إسااالمف بعااد 

يتقافر لفـ إكػاء مـ الؿسؾؿقـ يف  حقث تدطل مسؾؿات كثقرات أكف ٓ ،الزواج

 ؟يف ولع شديد الحرج العقشغالب إحقان، وأهنـ مفددات بآكحراف أو 

 اجلٛاب:
بالؽتااب والساـة واإلجؿااع. وإذا  اقع شارطً زواج الؿسؾؿة بغقر الؿسؾؿ مؿـ

ترتتب طؾقف أثاار الشارطقة الؿرتتباة طؾاك الـؽااح، وإوٓد  وقع ففق باصؾ، وٓ

يغقار  الؿقلقدون طـ هذا الازواج أوٓد غقار شارطققـ. ورجااء إساالم إزواج ٓ

 .مـ هذا الحؽؿ شقًاا

 ايػؤاٍ ايطابع:
وجااة دخؾاات اإلسااالم وبؼاال مااا حؽااؿ اسااتؿرار الزوجقااة والؿعاشاارة بااقـ ز

زوجفا طؾك الؽػر ولفا مـف أوٓد يخشك طؾقفؿ الضقاع وآكحاراف، ولفاا صؿاع 

 ؟يف أن يفتدي زوجفا إلك اإلسالم لق استؿرت العالقة الزوجقة بقـفا وبقـف

وما الحؽؿ فقؿا إذا لؿ يؽـ هـاد صؿاع يف إساالمف، ولؽـاف يحساـ معاشارهتا 

 ج مسؾؿ.وتخشك لق تركتف أٓ تعثر طؾك زو

 اجلٛاب:
بؿجاارد إسااالم الؿاارأة وإباااء الاازوج اإلسااالم يـػساا  كؽاحفؿااا، فااال تحااؾ 

معاشرتف لفا، ولؽـفاا تـتظار مادة العادة فانن أساؾؿ خاللفاا طاادت إلقاف بعؼادهؿا 

                                                 
 .٩٩، ٦١، ٣، ٩، ٦( أرجكء اتخاذ الؼرار بالـسبة ل ساؾة *)



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 84

 بعاد - بقـفؿاا. فانن أساؾؿ أما إذا اكؼضت طدهتا ولؿ يسؾؿ فؼد اكؼطاع ماا. السابؼ

ادا بعؼااد جديااد. وٓ تالثقر لؿااا يسااؿك ا طازواجفؿاا إلااك العاقدة يف ورغبااا - ذلاؽ

 بحسـ الؿعاشرة يف إباحة استؿرار الزوجقة.

 ايػؤاٍ اخلاَؼ:
يسؿب بالادفـ خاارج  ما حؽؿ دفـ الؿسؾؿ يف مؼابر غقر الؿسؾؿقـ، حقث ٓ

ؾؿقـ يف معظاؿ القٓياات ساتقجاد مؼاابر خاصاة بالؿ وٓ ،الؿؼابر الؿعادة لاذلؽ

 إمريؽقة وإقطار إوروبقة؟

 اب:اجلٛ
 إن دفـ الؿسؾؿ يف مؼابر غقر الؿسؾؿقـ يف بالد غقر إسالمقة جا ز لؾضرورة.

 السمال السادس:

ما حؽؿ بقع الؿسجد إذا اكتؼؾ الؿسؾؿقن طاـ الؿـطؼاة التال هاق فقفاا وخقاػ 

ًٓ  اتؾػف أو آستقالء طؾقف؟ فؽثقرً  فانذا  ا ويحقلقكاف مساجدً ما يشرتي الؿسؾؿقن مـاز

مـ الؿـطؼة لظروف العؿؾ هجر الؿسجد أو أهؿاؾ، وقاد اكتؼؾت غالبقة الؿسؾؿقـ 

يستقلل طؾقف آخرون. ومـ الؿؿؽـ بقعاف وأن يساتبدل باف مساجد يمساس يف مؽاان 

فقف مساؾؿقن. فؿاا حؽاؿ هاذا البقاع أو آساتبدال؟ وإذا لاؿ تتقسار فرصاة اساتبدال 

 ؟مسجد آخر بف فؿا أقرب القجقه التل يجقز صرف ثؿـ الؿسجد فقفا

 اجلٛاب:
بقع الؿسجد الذي تعطؾ آكتػاع بف، أو هجر الؿسؾؿقن الؿؽان الذي  يجقز

أو خقػ اساتقالء الؽػاار طؾقاف، طؾاك أن ُيشارتى بثؿـاف مؽاان آخار يتخاذ  ،هق فقف

 .امسجدً 
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 ايػؤاٍ ايجأَ:
بعض الـسااء أو الػتقاات تضاطرهـ ضاروف العؿاؾ أو الدراساة إلاك اإلقاماة 

 ؟ؽؿ هذه اإلقامةبؿػردهـ، أو مع كسقة غقر مسؾؿات، فؿا ح

 اجلٛاب:
 لؾؿرأة الؿسؾؿة أن تؼقؿ وحدها يف بالد الغربة. اشرطً  يجقز ٓ

 يػؤاٍ ايتاغع:ا
كثقرات مـ الـساء هـا، يذكرن أن أقصك ما بنمؽاهنـ سرته مـ أجسادهـ هاق 

ـّ جفات العؿاؾ ماـ سارت رؤوسافـ فؿاا  ما طدا القجف والؽػقـ، وبعضفـ تؿـعف

مـ أجزاء جسؿ الؿرأة بقـ إجاكاب يف محاالت  أقصك ما يؿؽـ السؿاح بؽشػف

 ؟العؿؾ أو الدراسة

 اجلٛاب:
 طادا بادهنا جؿقاع سارت - العؾؿااء جؿفاقر طـد -إن حجاب الؿرأة الؿسؾؿة 

 .اأيًض  سرتهؿا يجب فتـة خقػت فنن فتـة، تخش لؿ إذا والؽػقـ القجف

 ايػؤاٍ ايعاؾط ٚايػؤاٍ احلازٟ عؿط:
ؿقـ إلااك العؿااؾ يف هااذه الاابالد لتغطقااة يضااطر الؽثقاار مااـ الطااالب الؿسااؾ -

مؿاا يجعاؾ  ،يؽػقف ما يرده مـ ذوياف مـفؿ ٓ ٕن كثقًرا ،كػؼات الدراسة والؿعقشة

إٓ يف مطااطؿ  ما ٓ يجد طؿااًل  وكثقًرا ،ش بدوكفعقيؿؽـ أن ي العؿؾ لرورة لف ٓ

فؿا حؽاؿ  ،تبقع الخؿقر أو تؼدم وجبات فقفا لحؿ الخـزير وغقره مـ الؿحرمات

 ؟ؿؾف يف هذه الؿحالتط

وما حؽؿ بقع الؿسؾؿ لؾخؿقر والخـازير، أو صـاطة الخؿقر وبقعفاا لغقار  -
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بؾدان قد اتخذوا ماـ ذلاؽ حرفاة بلن بعض الؿسؾؿقـ يف هذه ال االؿسؾؿقـ؟ طؾؿً 

 لفؿ.

 اجلٛاب:
أن ٓ  :، العؿؾ يف مطاطؿ الؽػار بشرطاشرطً  امباًح  لؾؿسؾؿ إذا لؿ يجد طؿاًل 

أو آتجار  ا، وكذلؽ الحاال  ،أو صـاطتفا ،أو حؿؾفا ،الخؿريباشر بـػسف سؼل 

 بالـسبة لتؼديؿ لحقم الخـازير وكحقها مـ الؿحرمات.

 ايػؤاٍ ايجاْٞ عؿط:
 :هـاااد كثقاار مااـ إدويااة تحااقي كؿقااات مختؾػااة مااـ الؽحااقل تاارتاوح بااقـ

 ،واحتؼااان الحـجاارة ،الزكااام :% ومعظااؿ هااذه إدويااة مااـ أدويااة٩١% و٤.٤٦

وغقرها مـ إمراض السا دة. وتؿثؾ هاذه إدوياة الحاوياة لؾؽحاقل  ،لوالسعا

% مـ إدوياة يف هاذا الؿجاال مؿاا يجعاؾ الحصاقل طؾاك إدوياة ٥١ما يؼارب 

 ؟الخالقة مـ الؽحقل طؿؾقة صعبة أو متعذرة، فؿا حؽؿ تـاول هذه إدوية

 اجلٛاب:
حاقل إذا لاؿ يتقسار لؾؿريض الؿسؾؿ تـاول إدوية الؿشتؿؾة طؾك كسابة ماـ الؽ

 دواء خال مـفا، ووصػ ذلؽ الدواء صبقب ثؼة أمقـ يف مفـتف.

 ايػؤاٍ ايجايح عؿط:
هـاد الخؿا ر والجالتقـ تقجد فقفا طـاصار مستخؾصاة ماـ الخـزيار بـساب 

 ؟ففؾ يجقز استعؿال هذه الخؿا ر والجالتقـ ،الاقؾة جدً 

 اجلٛاب:
ؿاالخقذة مااـ الخـااازير يف يحااؾ لؾؿسااؾؿ اسااتعؿال الخؿااا ر والجالتااقـ ال ٓ
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كاة ذويف الخؿاا ر والجالتاقـ الؿتخاذة ماـ الـباتاات أو الحققاكاات الؿا ،إغذية

 غـقة طـ ذلؽ. اشرطً 

 ايػؤاٍ ايطابع عؿط:
الطر معظاؿ الؿساؾؿقـ إلاك إقاماة حػاالت الزفااف لبـااهتؿ يف مسااجدهؿ، 

أماكـ تتسع  لفؿتتقفر  ما يتخؾؾ هذه الحػالت رقص وإكشاد أو غـاء، وٓ اوكثقرً 

 ؟فؿا حؽؿ إقامة هذه الحػالت يف الؿساجد.لؿثؾ هذه الحػالت، 

 اجلٛاب:
تجاقز إقاماة الحػاالت فقفاا إذا اقرتكات  يـدب طؼد الـؽاح يف الؿساجد، وٓ

 بؿحظقر شرطل كاختالط الرجال بالـساء وتربجفـ والرقص والغـاء.

 ايػؤاٍ ايػازؽ عؿط:
باؾ الـقاة  ،يـقي استدامتف ا ٓؾؿة زواًج ما حؽؿ زواج الطالب أو الطالبة الؿس

لاك مؽاان إؾاك العاقدة طمـعؼدة طـده طؾك إهنا اف بؿجارد اكتفااء الدراساة والعازم 

وبـػس الصقغة التل يعؼاد  اطادي   اطؼدً  - طادة -اإلقامة الدا ؿ، ولؽـ العؼد يؽقن 

 ؟ ا الزواج الؿمبد، فؿا حؽؿ هذا الزواج

 اجلٛاب:
رار والتلبقد وإقامة أسرة مستؼرة ما لؿ يطرأ طؾقاف ماا إصؾ يف الزواج آستؿ

 يـفقف.

 ايػؤاٍ ايػابع عؿط:
ما حؽؿ ضفقر الؿرأة يف محالت العؿاؾ أو الدراساة بعاد أن تلخاذ ماـ شاعر 

 ؟حاجبقفا وتؽتحؾ
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 اجلٛاب:
يجاقز  . أما كتػ بعاض الحااجبقـ فاالاوالـساء جا ز شرطً  لآكتحال لؾرجا

 لخؾؼة الؿرأة. اإٓ إذا كان الشعر مشقهً 

 ايػؤاٍ ايجأَ عؿط:
يف طدم مصافحتفـ ل جاكب الذيـ يرتاادون  ابعض الؿسؾؿات يجدن حرًج 

لؾحرج، فؿا حؽاؿ  اإماكـ التل يعؿؾـ أو يدرسـ فقفا، فقصافحـ إجاكب دفعً 

 ؟هذه الؿصافحة

وكذلؽ الحال بالـسبة لؽثقر مـ الؿسؾؿقـ الذيـ تتؼدم إلقفؿ كسااء أجـبقاات 

، وامتـاطفؿ طـ مصافحتفـ يققعفؿ يف شلء مـ الحرج طؾاك حاد ماا مصافحات

 ؟يذكرون ويذكرن

 اجلٛاب:
 وكذلؽ العؽس. ،امصافحة الرجؾ الؿرأة إجـبقة البالغة مؿـقطة شرطً 

 ايػؤاٍ ايتاغع عؿط:
ما حؽؿ استاجار الؽـا س أماكـ إلقامة الصؾقات الخؿاس أو صاالة الجؿعاة 

 يف - بالن الؽـاا س اما تحتقيف الؽـا س طادة.. طؾًؿاوالعقديـ، مع وجقد التؿاثقؾ و

 تؼدماف وبعضافا الـصاارى ماـ اساتاجارها يؿؽاـ التال إمااكـ أرخص - الغالب

 ؟مؼابؾ دون الؿـاسبات هذه يف مـف لالستػادة الخقرية الفقاات أو الجامعات

 اجلٛاب:
ة طـاد الحاجاة، وتجتـاب الصاال ااستاجار الؽـا س لؾصالة ٓ ماكع مـف شرطً 

 وتسرت بحا ؾ إذا كاكت باتجاه الؼبؾة. ،إلك التؿاثقؾ والصقر
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 ايػؤاٍ ايعؿطٕٚ:
وما يؼدمقكاف ماـ صعاام يف  ،ما حؽؿ ذبا ب أهؾ الؽتاب مـ القفقد والـصارى

   مطاطؿفؿ مع طدم العؾؿ بالتسؿقة طؾقفا؟

 جلٛاب:ا
ؿ ياذكر ا، ولق لإذا ذكقت بالطريؼة الؿؼبقلة شرطً  اذبا ب الؽتابققـ جا زة شرطً 

ويقصل الؿجؿع بدراسة متعؿؼة لؾؿقلقع يف دورتف الؼادمة. اسؿ اهلل طؾقفا
(1)

. 

 ايػؤاٍ احلازٟ ٚايعؿطٕٚ:
كثقاار مااـ الؿـاساابات العامااة التاال ياادطك الؿسااؾؿقن لحضااقرها تؼاادم فقفااا 

الخؿقر ويختؾط فقفا الـساء والرجال، واطتزال الؿسؾؿقـ لبعض هاذه الؿـاسابات 

 بؼقة أبـاء الؿجتؿع، وفؼداهنؿ لبعض الػقا د. قد يمدي إلك طزلفؿ طـ

غقاار مشاااركة لفااؿ يف شاارب الخؿاار  فؿااا حؽااؿ حضااقر هااذه الحػااالت مااـ

 ؟الرقص أو تـاول الخـزير أو

 اجلٛاب:
لؾؿساؾؿ أو الؿساؾؿة حضاقر  ٓ يجاقز يف حضقر حػالت تؼدم فقفا الخؿقر

 مجالس الؿعاصل والؿـؽرات.

 ايػؤاٍ ايجايح ٚايعؿطٕٚ:
وكذلؽ إقطار إوروبقة تصعب أو تتعاذر  ،القٓيات إمريؽقة يف كثقر مـ

رؤية هالل رمضان أو شقال، والتؼدم العؾؿل الؿقجقد يف كثقار ماـ هاذه البؾادان 

يؿؽـ مـ معرفة وٓدة الفالل بشؽؾ دققؼ بطريؼ الحسااب، ففاؾ يجاقز اطتؿااد 

 ؟الحساب يف هذه البؾدان

                                                 
 ( البـد سادًسا فؿا بعده.8/٦٤) ٥١اكظر الؼرار  (٦)
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أن  ال الؽػار الؿشرفقـ طؾقفا طؾًؿاوهؾ تجقز آستعاكة بالؿراصد وقبقل قق

 ؟الغالب طؾك الظـ صد  ققلفؿ يف هذه إمقر

ومؿا يجدر بالؿالحظة أن اتباع الؿسؾؿقـ يف أمريؽا وأوروبا لابعض البؾادان 

 ااإلسالمقة الؿشرققة يف صقامفا أو إفطارها قد أثاار بقاـفؿ اختالفاات كثقارة، غالًبا

ؽالت شابف دا ؿاة، ويف إخاذ بالحسااب ما تذهب بلهؿ فقا د إطقاد، وتثقر مش

 ما قد يؼضل طؾك هذا يف كظر البعض أو يؽاد.

 اجلٛاب:
يجب آطتؿاد طؾك الرؤية، ويستعان بالحسااب الػؾؽال والؿراصاد مراطااة 

 ل حاديث الـبقية والحؼا ؼ العؾؿقة.

وإذا ثبتااات الرؤياااة يف بؾاااد وجاااب طؾاااك الؿساااؾؿقـ آلتااازام  اااا وٓ طاااربة 

طالع لعؿقم الخطاب بإمر بالصقم واإلفطارٓختالف الؿ
(1)

. 

 ايػؤاٍ ايطابع ٚايعؿطٕٚ:
ما حؽؿ طؿؾ الؿسؾؿ يف دوا ر ووزارات الحؽقماة إمريؽقاة أو غقرهاا ماـ 

خاصة يف مجآت هاماة كالصاـاطات الذرياة أو  ،غقر اإلسالمقةحؽقمات البالد 

 ؟الدراسات آسرتاتقجقة وكحقها

 اجلٛاب:
غقار باالد يف دوا ر وممسسات حؽقماات  اؿؾ الؿباح شرطً يجقز لؾؿسؾؿ الع

 إسالمقة إذا لؿ يمد طؿؾف ذلؽ إلك إلحا  لرر بالؿسؾؿقـ.

                                                 
 (.٢/8)٦٤اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ايػؤاٍ اخلاَؼ ٚايعؿطٕٚ ٚايػؤاٍ ايػازؽ ٚايعؿطٕٚ:
 اما حؽؿ تصؿقؿ الؿفـدس الؿسؾؿ لؿباين الـصارى كالؽـا س وغقرهاا طؾًؿا

لاف، ويف حالاة امتـاطاف قاد يتعارض بلن هذا هق جزء مـ طؿؾف يف الشركة الؿقضػة 

 لؾػصؾ مـ العؿؾ.

ة لؿمسسااات تعؾقؿقااة أو تـصااقرية كااان أو هقااا امااا حؽااؿ تااربع الؿسااؾؿ فااردً و

 ؟ةقسكـَ  أو

 اجلٛاب:
 ايجااقز لؾؿسااؾؿ تصااؿقؿ أو بـاااء معابااد الؽػااار أو اإلساافام يف ذلااؽ مالق اا ٓ

 ا.فعؾق   أو

 ايػؤاٍ ايػابع ٚايعؿطٕٚ:
ؿة يعؿؾ رجالفا يف بقع الخؿقر والخـزير وماا شاابف كثقر مـ العا الت الؿسؾ

بالهنؿ يعقشاقن بؿاال الرجاؾ،  اذلؽ، وزوجاهتؿ وأوٓدهاؿ كاارهقن لاذلؽ طؾًؿا

 ؟ففؾ طؾقفؿ مـ حرج يف ذلؽ

 اجلٛاب:
لؾزوجة وإوٓد غقر الؼادريـ طؾك الؽسب الحالل أن يلكؾقا لؾضرورة ماـ 

وغقرهؿااا مااـ الؿؽاسااب  ا، كبقااع الخؿاار والخـزيااركسااب الاازوج الؿحاارم شاارطً 

 الحرام بعد بذل الجفد يف إقـاطف بالؽسب الحالل والبحث طـ طؿؾ آخر.

 ايػؤاٍ ايجأَ ٚايعؿطٕٚ:
وأثااث الؿـازل ، وسقارة آستعؿال الشخصال ،ما حؽؿ شراء مـزل السؽـك

طؾاك تؾاؽ  امحادودً  ابقاسطة قروض مـ البـقد والؿمسسات التال تػارض ربًحا
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بلكاف يف حالاة البقااقت والساقارات وإثاااث  ال، طؾًؿااالؼاروض لؼااء رهااـ إصاق

، يعترب الباديؾ طاـ البقاع هاق اإليجاار بؼساط شافري يزياد يف الغالاب طاـ اطؿقمً 

 ؟قسط الشراء الذي تستقفقف البـقد

 :اجلٛاب
 .يجقز شرًطا ٓ

 ٦٦ واهلل أطؾؿ 
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 ،الـبققـ والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (02/3) 24 قطاض ضقِ:
 املؿاضٜع ايع١ًُٝ يًُذُع بؿإٔ

إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث 

الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤بعؿان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ 

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ - ٦٦

 ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٥و  ٤دراسة تؼرير شعبة التخطقط طـ اجتؿاطفا يقمل بعد 

ماـ  اطاددً  فقاف بحثت والذي م،٦٥٤٢( أكتقبر) إول تشريـ ٦٩ - ٦٦الؿقافؼ 

 إمقر الؿدرجة طؾك جدول أطؿالفا،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  الؿقافؼة طؾك الؿشاريع التالقة بعد أن أدخؾ طؾقفا بعض التعديالت: :أو

 .آقتصاديةلػؼفقة الؿقسقطة ا -٦

 معجؿ الؿصطؾحات الػؼفقة. -٩

 معؾؿة الؼقاطد الػؼفقة. -8
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 مدوكة أدلة إحؽام الػؼفقة. -٠

 إحقاء الرتاث الػؼفل. -١

 .آقتصادية الال حة الؿالقة لؾؿقسقطة الػؼفقة -٢

 الال حة الؿالقة لؿعجؿ الؿصطؾحات الػؼفقة. -٣

 فل.الال حة الؿالقة إلحقاء الرتاث الػؼ -٤

 مـفج سقر طؿؾ ومـاقشات وإدارة جؾسات الؿجؾس. -٥

معؾؿاة  :تاللقػ لجـاة طؾؿقاة رباطقاة لقلاع ماـفج لؽاؾ ماـ مشاروطل :اثاكقً 

 ،ر اقس الؿجؾاس :بالتشااور باقـ ،ومدوكة أدلة إحؽام الػؼفقةالػؼفقة،  الؼقاطد

 وإمقـ العام.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،الة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالص ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (03/3) 25 قطاض ضقِ:
 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل تٛقٝات ايسٚض٠ ايجايج١ بؿإٔ

إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثالاث 

 الؿقافاؼ ،هاا٦٠٤٣صاػر  ٦8 - ٤ان طاصؿة الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مـ بعؿ  

 م،٦٥٤٢ أكتقبر(تشريـ إول ) ٦٢ -٦٦

بعد استؿاطف إلك بقان سؿق ولل طفد الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة إمقار الحساـ 

بـ صالل، حقل الؿشؽالت الؿؾحة التل يعااين مـفاا الؿساؾؿقن يف مجاآت التـؿقاة 

الؿؾحاة لؾؿساؾؿقـ يف آقتصادية وآجتؿاطقاة، ولارورة التقجاف لتؾبقاة الحاجاات 

 مقاجفة آثار الػؼر والؿرض والجفؾ، وتحؼقؼ الحقاة الؽريؿة لإلكسان،

وبعد اصالطف طؾك كداء سؿق ولل طفاد الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقة الؿقجاف 

 إلك العالؿ العربل واإلسالمل إلغاثة السقدان،

رورة وبعد استشعاره، وهق يـعؼد طؾك مؼربة مـ الؿسجد إقصك الؿبارد، بضا

 مضاطػة الجفد مـ أجؾ استـؼاذ أولك الؼبؾتقـ وثالث الحرمقـ الشريػقـ،
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ويف لااقء قـاطتااف بضاارورة آهتؿااام بالدرجااة إولااك بالؼضااايا التاال تتصااؾ 

بحقاة الؿسؾؿقـ آجتؿاطقة وآقتصادية والتضامـقة، وبضرورة تعؿقاؼ الدراساة 

 الدراسقة وكحقها، والبحث فقفا بالرتكقز طؾك الـدوات العؾؿقة وإيام

 يقصل بؿا يؾل:

 ًٓ لرورة تبـل بركاامج إساالمل واساع لإلغاثاة يـػاؼ طؾقاف ماـ صاـدو   :أو

مسااتؼؾ يـشاال لفااذا الغاارض ويؿااقل مااـ أمااقال الزكاااة والتربطااات وإوقاااف 

 الخقرية.

ا وحؽقماات أن تعؿاؾ جفادها ٓساتـؼاذ مـاشدة إمة اإلسالمقة شعقبً  :اثاكقً 

بحشااد  وتحرياار إرض الؿحتؾااة ،ث الحاارمقـ الشااريػقـوثالاا ،أولااك الؼبؾتااقـ

والتساامل طؾاك كاؾ أساباب آخاتالف  ،وتقحقاد صاػقففا ،وبـااء ذاهتاا ،صاقاهتا

 وتحؽقؿ شريعة اهلل سبحاكف يف حقاهتا الخاصة والعامة. ،بقـفا

والػتاقى  ،اهتؿام أطؿال الؿجؿاع، يف مجاآت الدراساات والبحاقث :اثالثً 

 ،آجتؿاطقااة :والتاال تتصااؾ بحقاااهتؿ ،الفامااة لؾؿسااؾؿقـ والؿشاااريع، بالؼضااايا

وتحؼقااؼ أسااباب التؽافااؾ  ،وجؿااع كؾؿااتفؿ ،وتقحقااد صااػقففؿ ،وآقتصااادية

ومـ إقاماة حقااهتؿ طؾاك  ،وتؿؽقـفؿ مـ مقاجفة كؾ التحديات ،والتضامـ بقـفؿ

 هدي مـ شريعة اهلل سبحاكف.

وذلاؽ  ،طات الػتقىومقلق ،التؿققز بقـ قضايا الدراسات والبحقث :ارابعً 

بااالرتكقز يف البحااقث والدراسااات بصااػة خاصااة طؾااك الـاادوات العؾؿقااة وإيااام 

 الدراسقة وفؼ خطة تعدها شعبة التخطقط يف الؿجؿع لتعرض طؾك الؿجؾس.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 قطاضات ٚتٛقٝات
 ايسٚض٠ ايطابع١

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
 

 ١ ايػعٛز١ٜ(املًُه١ ايعطبٝ) دس٠
 ٖـ0418مجاز٣ اآلخط٠  23 - 08 
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/4) 26 قطاض ضقِ:
ِّ بؿإٔ  انإ أٚ ًَٝت ااْتؿاع اإلْػإ بأعها٤ دػِ إْػإ آخط س

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  جؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللمإن 

الؿقافاؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8-٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ (شباط )فرباير ٦٦ - ٢

بعد اصالطف طؾك إبحاث الػؼفقة والطبقة الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص 

 ا،أو مقتً  ان آخر حق اإلكسان بلطضاء جسؿ إكسمقلقع اكتػاع ا

ويف لقء الؿـاقشات التل وجفت إكظار إلاك أن هاذا الؿقلاقع أمار واقاع 

والؿشاقبة يف  ،وضفارت كتا جاف اإليجابقاة الؿػقادة ،فرلف التؼدم العؾؿل والطبل

كثقر مـ إحقان بإلرار الـػسقة وآجتؿاطقاة الـاجؿاة طاـ مؿارساتف ماـ دون 

ل تصااان  ااا كرامااة اإلكسااان، مااع إطؿااال مؼاصااد الضااقابط والؼقااقد الشاارطقة التاا

الشااريعة اإلسااالمقة الؽػقؾااة بتحؼقااؼ كااؾ مااا هااق خقاار ومصااؾحة غالبااة لؾػاارد 
                                                 

 (.٤٥ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع، ج (٦)
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 والجؿاطة، والداطقة إلك التعاون والرتاحؿ واإليثار،

وبعااد حصاار هااذا الؿقلااقع يف الـؼاااط التاال يتحاارر فقفااا محااؾ البحااث  

 لفا، الحؽؿ تبعً وتـضبط تؼسقؿاتف وصقره وحآتف التل يختؾػ ا

 قار ما يؾل:

 مـ حقث التعايػ والتؼسقؿ:

 ًٓ يؼصاد هـااا بالعضااق أي جاازء مااـ اإلكساان، مااـ أكسااجة وخاليااا ودماااء  :أو

 بف، أم اكػصؾ طـف. وكحقها، كؼركقة العقـ. سقاء أكان متصاًل 

ــ آكتػاااع الااذي هااق محااؾ البحااث، هااق اسااتػادة دطاات إلقفااا لاارورة  :اثاكًق

صؾ الحقاة، أو الؿحافظاة طؾاك وضقػاة أساساقة ماـ وضاا ػ الؿستػقد ٓستبؼاء أ

 .االجسؿ كالبصر وكحقه. طؾك أن يؽقن الؿستػقد يتؿتع بحقاة محرتمة شرطً 

 ثالثا: تـؼسؿ صقرة آكتػا  هاه إلك إقسام التالقة:

 كؼؾ العضق مـ حل. -٦

 .كؼؾ العضق مـ مقت -٩

 الـؼؾ مـ إجـة. -8

 ق مـ حله تشؿؾ الحآت التالقة:الصقرة إولك: وهل كؼؾ العض

كؼؾ العضق مـ مؽان مـ الجسد إلك مؽان آخر ماـ الجساد كػساف، كـؼاؾ  -أ

 والدم وكحقها. ،وإوردة ،والعظام ،والغضاريػ ،الجؾد

 العضاق ويـؼساؿ. آخر إكسان جسؿ إلك حل إكسان جسؿ مـ العضق كؼؾ -ب

 قػ طؾقف.وما ٓ تتق ،الحقاة طؾقف تتققػ ما إلك الحالة هذه يف

فاإول  ،رديفاوقاد يؽاقن غقار  ا،أما ما تتققػ طؾقف الحقاة، فؼد يؽقن فردي ا
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وأما مآ تتققػ طؾقف الحقاة، فؿـاف ماا  ،والثاين كالؽؾقة والر تقـ بد،كالؼؾب والؽ

ومـف ما يتجدد تؾؼا قا كالدم، . ومـف ما ٓ يؼقم  ا ،يؼقم بقضقػة أساسقة يف الجسؿ

ـااف مااا لااف تاالثقر طؾااك إكساااب والؿقرثااات، والشخصااقة ومـااف مااا ٓ يتجاادد، وم

كالخصقة والؿباقض وخالياا الجفااز العصابل، ومـاف ماا ٓ تالثقر لاف طؾاك  ،العامة

 شلء مـ ذلؽ.

 وهل كؼؾ العضق مـ مقت:: الصقرة الثاكقة

 ويالحظ أن الؿقت يشؿؾ حالتقـ:

فقاف  رجعاة ٓ هنا ق اا مقت الدماغ بتعطؾ جؿقع وضا ػف تعطااًل  الحالة إولك:

 ا.صبق  

ا. فؼد روطل فقف صبق  ٓ رجعة ا ا تام  تققػ الؼؾب والتـػس تققػً  الحالة الثاكقة:

يف كؾتا الحالتقـ قرار الؿجؿع يف دورتف الثالثة
(1)

. 

 الصقرة الثالثة: وهل الـؼؾ مـ إجـةه وتتؿ آستػادة مـفا يف ثالث حآت:

 حالة إجـة التل تسؼط تؾؼا قا.

 إجـة التل تسؼط لعامؾ صبل أو جـا ل.حالة 

 .(الؾؼا ب الؿستـبتة خارج الرحؿ)حالة 

 مـ حقث إحؽام الشاطقة:

 ًٓ يجاقز كؼاؾ العضاق ماـ مؽاان ماـ جساؿ اإلكساان إلاك مؽاان آخار مااـ  :أو

جسؿف، مع مراطاة التلكد مـ أن الـػع الؿتققع مـ هذه العؿؾقة أرجب ماـ الضارر 

 ،أو إلطاادة شاؽؾف ،إليجاد طضاق مػؼاقد :ؽقن ذلؽالؿرتتب طؾقفا، وبشرط أن ي

                                                 
 (.١/8) ٦٣اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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أو إزالاة دماماة تسابب لؾشاخص أذى  ،أو وضقػتف الؿعفقدة لف، أو إلصالح طقب

 ا.أو طضقي   اكػسق  

إن كاان هاذا  يجقز كؼؾ العضق مـ جسؿ إكسان إلك جساؿ إكساان آخار، :اثاكقً 

قن البااذل كاماؾ ، كالدم والجؾد، ويراطك يف ذلؽ اشرتاط كاالعضق يتجدد تؾؼا ق ا

 إهؾقة، وتحؼؼ الشروط الشرطقة الؿعتربة.

تجقز آستػادة مـ جزء مـ العضق الاذي استمصاؾ ماـ الجساؿ لعؾاة  :اثالثً 

مرلقة لشخص آخار، كلخاذ قركقاة العاقـ إلكساان ماا طـاد استاصاال العاقـ لعؾاة 

 مرلقة.

كساان يحرم كؼؾ طضق تتققػ طؾقف الحقاة كالؼؾب مـ إكسان حل إلك إ :ارابعً 

 آخر.

يحرم كؼؾ طضق مـ إكسان حل يعطؾ زوالف وضقػة أساساقة يف حقاتاف  :اخامًس 

كـؼؾ قركقة العقـقـ كؾتقفؿا، أما إن كاان  ،وإن لؿ تتققػ سالمة أصؾ الحقاة طؾقفا

ففق محاؾ بحاث وكظار كؿاا يال  يف الػؼارة  ،مـ وضقػة أساسقة االـؼؾ يعطؾ جزءً 

 الثامـة.

قت إلك حل تتققػ حقاتف طؾاك ذلاؽ العضاق، يجقز كؼؾ طضق مـ م :اسادًس 

أو تتققػ سالمة وضقػة أساسقة فقف طؾك ذلؽ. بشرط أن يالذن الؿقات قباؾ مقتاف 

 أمر الؿسؾؿقـ إن كاان الؿتاق
ّ
مجفاقل  ىفأو ورثتف بعد مقتف، أو بشرط مقافؼة ولل

 الفقية أو ٓ ورثة لف.

الحآت التال  ويـبغل مالحظة: أن آتػا  طؾك جقاز كؼؾ العضق يف :اسابعً 

إخضاااع  ٓ يجااقز تااؿ بقاهنااا، مشااروط باالن ٓ يااتؿ ذلااؽ بقساااصة بقااع العضااق. إذ

 أطضاء اإلكسان لؾبقع بحال ما.
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ب طـاد أما بذل الؿاال ماـ الؿساتػقد، ابتغااء الحصاقل طؾاك العضاق الؿطؾاق

 ، فؿحؾ اجتفاد وكظر.الضرورة أو مؽافلة وتؽريًؿا

كقرة، مؿااا ياادخؾ يف أصااؾ كااؾ مااا طاادا الحااآت والصااقر الؿااذ :اثامـًــ

الؿقلااقع، ففااق محااؾ بحااث وكظاار، ويجااب صرحااف لؾدراسااة والبحااث يف دورة 

 قادمة طؾك لقء الؿعطقات الطبقة وإحؽام الشرطقة.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/4) 27 :قطاض ضقِ
 قطف ايعنا٠ يكاحل قٓسٚم ايتهأَ اإلغالَٞ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ (شباط )فرباير ٦٦ - ٢

لن صااـدو  التضااامـ اإلسااالمل بعااد اصالطااف طؾااك الؿااذكرة التػسااقرية بشاا

ووقػقتااف الؿؼدمااة إلااك الاادورة الثالثااة لؾؿجؿااع، وطؾااك إبحاااث الااقاردة إلااك 

الؿجؿااع يف دورتااف الحالقااة بخصااقص مقلااقع صاارف الزكاااة لصااالب صااـدو  

 التضامـ اإلسالمل،

 قار ما يؾل:

 ًٓ يجقز صرف أمقال الزكاة لدطؿ وقػقة صـدو  التضامـ اإلسالمل،  ٓ :أو

 لؾزكاة طـ مصارففا الشرطقة الؿحددة يف الؽتاب الؽريؿ. اذلؽ حبًس  ٕن يف
                                                 

 (.١٦٣ص  ٦ع جمجؾة الؿجؿع )العدد الراب (٦)
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 طـ إشخاص والفقاات لصـدو  التضامـ اإلسالمل أن يؽقن وكقاًل  :اثاكقً 

 يف صرف الزكاة يف وجقهفا بالشروط التالقة:

 أن تتقافر شروط القكالة الشرطقة بالـسبة لؾؿقكؾ والقكقؾ. (أ )

اساال، وأهدافااف، التعااديالت أن ياادخؾ الصااـدو  طؾااك كظامااف إس (ب )

 الؿـاسبة التل تؿؽـف مـ الؼقام  ذا الـقع مـ التصرفات.

اا صااص صااـدو  التضااامـ اإلسااالمل حساااًباأن يخ (ج ) ا بااإمقال خاص 

تختؾط بالؿقارد إخرى التل تـػؼ يف غقار مصاارف  بحقث ٓ ،القاردة مـ الزكاة

 الزكاة الشرطقة، كالؿرافؼ العامة وكحقها.

و  صاارف شاالء مااـ هااذه إمااقال الااقاردة لؾزكاااة يف يحااؼ لؾصااـد ٓ (د )

تـدرج تحات  وغقرها مـ الـػؼات التل ٓ ،ومرتبات الؿقضػقـ ،الـػؼات اإلدارية

 مصارف الزكاة الشرطقة.

لاادافع الزكاااة أن يشاارتط طؾااك الصااـدو  دفااع زكاتااف فقؿااا يحاادده مااـ  (ه )

 .بذلؽ قديتؼ أن - الحالة هذه يف -مصارف الزكاة الثؿاكقة، وطؾك الصـدو  

يؾتاازم الصااـدو  بصاارف هااذه إمااقال إلااك مسااتحؼقفا يف أقاارب وقاات  (و )

 مؿؽـ حتك يتقسر لؿستحؼقفا آكتػاع  ا، ويف مدة أقصاها سـة.

 ويقصل بؿا يؾل:

     طؾك تؿؽاقـ صاـدو  التضاامـ اإلساالمل ماـ تحؼقاؼ أهدافاف الخقارةطؿاًل 

بؼرار ممتؿر الؼؿة  التزاًماو ،مـ أجؾفا ئكشوالتل أُ  - الؿبقـة يف كظامف إساسل -

اإلسالمل الثاين الذي كاص طؾاك إكشااء هاذا الصاـدو  وتؿقيؾاف ماـ مسااهؿات 

لعدم اكتظاام بعاض الادول يف تؼاديؿ مسااطداهتا الطقطقاة  االدول إطضاء، وكظرً 
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لف، يـاشد الؿجؿع الدول والحؽقمات والفقااات والؿقساريـ الؿساؾؿقـ الؼقاام 

دو  بؿا يؿؽـف مـ تحؼقؼ مؼاصاده الـبقؾاة يف خدماة بقاجبفؿ يف دطؿ مقارد الصـ

 إمة اإلسالمقة.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/4) 28 قطاض ضقِ:
 ظنا٠ األغِٗ يف ايؿطنات بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مل الادوللمجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

بعد اصالطاف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع زكااة 

 أسفؿ الشركات،

 قار ما يؾل:

 ًٓ وتخرجفا إدارة الشاركة كقاباة طاـفؿ  تجب زكاة إسفؿ طؾك أصحا ا، :أو

إذا كص يف كظامفا إساسل طؾك ذلؽ، أو صدر بف قارار ماـ الجؿعقاة العؿقمقاة، 

أو كااان قاااكقن الدولااة يؾاازم الشااركات باانخراج الزكاااة، أو حصااؾ تػااقيض مااـ 

 صاحب إسفؿ إلخراج إدارة الشركة زكاة أسفؿف.
                                                 

 (.٣٤١ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع، ج (٦)
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ج الشاخص الطبقعال زكااة تخرج إدارة الشركة زكاة إسافؿ كؿاا يخار :اثاكقً 

بؿعـااك أن تعتاارب جؿقااع أمااقال الؿساااهؿقـ بؿثابااة أمااقال شااخص واحااد  ،فأمقالاا

كقع الؿال الاذي تجاب فقاف الزكااة،  :وتػرض طؾقفا الزكاة  ذا آطتبار مـ حقث

 ومـ حقث الـصاب، ومـ حقث الؿؼدار الذي يمخذ، وغقار ذلاؽ مؿاا يراطاك يف

ؿبدأ الخؾطة طـد مـ طؿؿاف ماـ الػؼفااء يف ب زكاة الشخص الطبقعل، وذلؽ أخًذا

 جؿقع إمقال.

ؿ الخزاكااة فأساا :تجااب فقفااا الزكاااة، ومـفااا ويطاارح كصااقب إساافؿ التاال ٓ

وكاذلؽ أسافؿ غقار  ،وأسافؿ الجفاات الخقرياة ،العامة، وأسفؿ الققػ الخقاري

 الؿسؾؿقـ.

طؾاك فالقاجاب  ،باباالشاركة أمقالفاا ٕي سابب ماـ إسا دّ زَ إذا لؿ تُ : ثالًثا

فنذا استطاع الؿساهؿ أن يعرف مـ حساابات الشاركة  ،الؿساهؿقـ زكاة أسفؿفؿ

ما يخص أسفؿف مـ الزكاة، لاق زكات الشاركة أمقالفاا طؾاك الـحاق الؿشاار إلقاف، 

 زكك أسفؿف طؾك هذا آطتبار، ٕكف إصؾ يف كقػقة زكاة إسفؿ.

 وإن لؿ يستطع الؿساهؿ معرفة ذلؽ:

بؼصد آستػادة مـ رياع إسافؿ الساـقي، ولاقس  فنن كان ساهؿ يف الشركة

ماع ماا قارره مجؿاع الػؼاف  ابؼصد التجارة فنكف يزكقفاا زكااة الؿساتغالت، وتؿشاقً 

اإلسالمل يف دورتف الثاكقة
(1)

بالـسابة لزكااة العؼاارات وإرالال الؿالجقرة غقار  

زكااة طؾقاف يف أصاؾ السافؿ، وإكؿاا تجاب  الزراطقة، فنن صاحب هاذه إسافؿ ٓ

وهل ربع العشر بعد دوران الحقل مـ يقم قبض الريع مع اطتباار  ،لزكاة يف الريعا

                                                 
 (.٩/٩) ٩اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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تقافر شروط الزكاة واكتػاء الؿقاكع
(1)

. 

وإن كااان الؿساااهؿ قااد اقتـااك إساافؿ بؼصااد التجااارة، زكاهااا زكاااة طااروض 

وإذا لاؿ يؽاـ  ،التجارة، فنذا جاء حقل زكاتف وهل يف مؾؽف، زكك ققؿتفاا الساقققة

% ماـ تؾاؽ ٩.١ك ققؿتفاا بتؼاقيؿ أهاؾ الخاربة، فقخارج رباع العشار زك لفا سق 

 .  الؼقؿة ومـ الربب، إذا كان ل سفؿ ربب

إذا باع الؿساهؿ أسفؿف يف أثـاء الحقل لؿ ثؿـفا إلك مالاف وزكااه معاف  :ارابعً 

طـدما يجلء حقل زكاتف. أما الؿشرتي فقزكل إسفؿ التال اشارتاها طؾاك الـحاق 

 السابؼ.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 

                                                 
 ( لتقلقب وتعديؾ زكاة إسفؿ الؿؼصقد ريعفا. 8/٦8) ٦٩٤صدر قرار رقؿ  (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/4) 29 قطاض ضقِ:
 اْتعاع املًه١ٝ يًُكًش١ ايعا١َ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٦٠٤٤جؿاااادى أخااارة  ٩8 - ٦٤ماااـ  ساااعقديةالبجااادة يف الؿؿؾؽاااة العربقاااة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢ الؿقافؼ

بعد آصالع طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع اكتازاع 

 الؿؾؽ لؾؿصؾحة العامة،

ويف لقء ما هق مساّؾؿ باف يف أصاقل الشاريعة، ماـ احارتام الؿؾؽقاة الػردياة، 

ؾقمة ماـ الاديـ بالضارورة، وأن حػاظ حتك أصبب ذلؽ مـ ققاصع إحؽام الؿع

الؿااال أحااد الضااروريات الخؿااس التاال طاارف مااـ مؼاصااد الشااريعة رطايتفااا، 

وتقاردت الـصقص الشرطقة مـ الؽتاب والسـة طؾك صاقهنا، ماع استحضاار ماا 

فؿاـ بعادهؿ ماـ كازع مؾؽقاة  ثبت بدٓلة الساـة الـبقياة وطؿاؾ الصاحابة 

طد الشريعة العامة يف رطاية الؿصالب وتـزيؾ لؼقا االعؼار لؾؿصؾحة العامة، تطبقؼً 

                                                 
 (.٤٥٣ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع، ج (٦)
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 وتحؿؾ الضرر الخاص لتػادي الضرر العام، ،الحاجة العامة مـزلة الضرورة

 قار ما يؾل:

 ًٓ يجاقز  يجب رطاية الؿؾؽقة الػردية وصقاكتفا مـ أي اطتداء طؾقفاا، وٓ :أو

ؿشاروع تضققؼ كطاقفا أو الحد مـفا، والؿالؽ مسؾط طؾك مؾؽف، ولف يف حادود ال

 التصرف فقف بجؿقع وجقهف وجؿقع آكتػاطات الشرطقة.

ــ كاازع مؾؽقااة العؼااار لؾؿصااؾحة العامااة إٓ بؿراطاااة الضااقابط  ٓ يجااقز :اثاكًق

 والشروط الشرطقة التالقة:

أن يؽقن كزع العؼار مؼابؾ تعقيض فقري طادل يؼادره أهاؾ الخاربة بؿاا  (٦)

 ٓ يؼؾ طـ ثؿـ الؿثؾ.

 و كا بف يف ذلؽ الؿجال.أن يؽقن كازطف ولل إمر أ (٩)

أن يؽقن الـزع لؾؿصؾحة العامة التل تدطق إلقفا لرورة طامة أو حاجاة  (8)

 طامة تـزل مـزلتفا كالؿساجد والطر  والجسقر.

لااك تقضقػاف يف آسااتثؿار العااام إيامول العؼااار الؿـتازع مااـ مالؽاف  أن ٓ (٠)

 الخاص، وأٓ يعجؾ كزع مؾؽقتف قبؾ إوان. أو

وط أو بعضاافا كااان كاازع مؾؽقااة العؼااار مااـ الظؾااؿ يف فاانن اختؾاات هااذه الشاار

 .ملسو هيلع هللا ىلص إرض، ومـ الغصقب التل هنك اهلل تعالك طـفا ورسقلف

طؾااك أكااف إذا صاارف الـظاار طااـ اسااتخدام العؼااار الؿـزوطااة مؾؽقتااف يف  

الؿصااؾحة الؿشااار إلقفااا تؽااقن أولقيااة اساارتداده لؿالؽااف إصااؾل، أو لقرثتااف 

   بالتعقيض العادل.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/4) 31 قطاض ضقِ:
 غٓسات املكاضن١ ٚغٓسات االغتجُاض بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

بعد اصالطف طؾك إبحاث الؿؼدمة يف مقلقع سـدات الؿؼارلاة وساـدات 

آستثؿار، والتل كاكت حصقؾة الـدوة التل أقامفا الؿجؿع بالتعااون ماع الؿعفاد 

محاارم  ٥ -٢اإلسااالمل لؾبحااقث والتاادريب بالبـااؽ اإلسااالمل لؾتـؿقااة بتاااري  

( الؿتخاذ ٦٤/8) ٩٩لؾؼرار رقاؿ  م تـػقًذا٦٥٤٣أيؾقل  ٤ - ٩لؿقافؼ ها ا٦٠٤٤

 ،يف الاادورة الثالثااة لؾؿجؿااع وشااارد فقفااا طاادد مااـ أطضاااء الؿجؿااع وخربا ااف

وباحثل الؿعفد وغقره مـ الؿراكز العؾؿقة وآقتصاادية، وذلاؽ ل هؿقاة البالغاة 

لؾدور الػعاال لفاذه الصاقغة يف  لفذا الؿقلقع ولرورة استؽؿال جؿقع جقاكبف،

                                                 
 (.٦٤٤٥ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع، ج (٦)
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 زيادة الؼدرات طؾك تـؿقة الؿقارد العامة طـ صريؼ اجتؿاع الؿال والعؿؾ،

وبعااد اسااتعراض التقصااقات العشاار التاال اكتفاات إلقفااا الـاادوة ومـاقشااتفا يف 

 لقء إبحاث الؿؼدمة يف الـدوة وغقرها،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  ؿؼارضة:لصؽقك ال : مـ حقث الصقغة الؿؼبقلة شاًطاأو

سااـدات الؿؼارلااة هاال أداة اسااتثؿارية تؼااقم طؾااك تجز ااة رأس مااال  -٦

الؼراض )الؿضاربة( بنصدار صاؽقد مؾؽقاة بارأس ماال الؿضااربة طؾاك أسااس 

ا وحدات متساوية الؼقؿة ومسجؾة بلساؿاء أصاحا ا باطتباارهؿ يؿؾؽاقن حصًصا

 .  ؿ فقفشا عة يف رأس مال الؿضاربة وما يتحقل إلقف، بـسبة مؾؽقة كؾ مـف

 ويػضؾ تسؿقة هذه إداة آستثؿارية صؽقد الؿؼارلة.

لسـدات الؿؼارلة بقجف طام ٓبد أن تتقافر فقفاا  االصقرة الؿؼبقلة شرطً   -٩

 العـاصر التالقة:

 العـصا إول:

أن يؿثؾ الصؽ مؾؽقاة حصاة شاا عة يف الؿشاروع الاذي أصادرت الصاؽقد 

 صقؾة الؿشروع مـ بدايتف إلك هنايتف.إلكشا ف أو تؿقيؾف، وتستؿر هذه الؿؾؽقة 

لؾؿالؽ يف مؾؽف مـ  لؿؼررة شرًطاوترتب طؾقفا جؿقع الحؼق  والتصرفات ا

بقااع وهبااة ورهااـ وإرث وغقرهااا، مااع مالحظااة أن الصااؽقد تؿثااؾ رأس مااال 

 الؿضاربة.

 العـصا الثاين:

أن شاروط التعاقاد تحاددها  :طؾاك أسااس يؼقم العؼد يف صاؽقد الؿؼارلاة
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آكتتااب يف هاذه الصاؽقد، وأن الؼباقل  فدار وأن اإليجااب يعارب طـاكشرة اإلص

 تعرب طـف مقافؼة الجفة الؿصدرة.

ا يف طؼاد وٓبد أن تشتؿؾ كشرة اإلصدار طؾك جؿقع البقاكات الؿطؾقبة شارطً 

وتقزيع الربب مع بقاان  ،بقان معؾقمقة رأس الؿال :الؼراض )الؿضاربة( مـ حقث

طؾاك أن تتػاؼ جؿقاع الشاروط ماع إحؽااام  ،الشاروط الخاصاة باذلؽ اإلصادار

 الشرطقة.

 العـصا الثالث:

أن تؽااقن صااؽقد الؿؼارلااة قابؾااة لؾتااداول بعااد اكتفاااء الػاارتة الؿحااددة 

ا فقف مـ الؿضارب طـد كشقء الساـدات ماع مراطااة باطتبار ذلؽ ملذوكً  ،لالكتتاب

 الضقابط التالقة:

ة يف العؿاؾ قباؾ الؿباشارإذا كان ماال الؼاراض الؿتجؿاع بعاد آكتتااب و -أ

وتطباؼ  ،فنن تداول صؽقد الؿؼارلة يعترب مبادلة كؼد بـؼد ،بالؿال ما يزال كؼقًدا

 طؾقف أحؽام الصرف.

تطبااؼ طؾااك تااداول صااؽقد الؿؼارلااة  ،اإذا أصاابب مااال الؼااراض ديقًكاا -ب

 أحؽام التعامؾ بالديقن.

ٕطقاان إذا صار مال الؼراض مقجقدات مختؾطة مـ الـؼاقد والاديقن وا -ج

لؾسعر الؿرتالك طؾقف، طؾاك  ف يجقز تداول صؽقد الؿؼارلة وفًؼافنك ،والؿـافع

 ،اأو ديقًكا اا ومـافع. أما إذا كان الغالب كؼاقدً أن يؽقن الغالب يف هذه الحالة أطقاكً 

فرتاطك يف التداول إحؽام الشرطقة التل ستبقـفا ٓ حة تػسقرية تقلع وتعارض 

 ادمة.طؾك الؿجؿع يف الدورة الؼ
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يف سااجالت الجفااة  حااقال يتعااقـ تسااجقؾ التااداول أصااقلق اويف جؿقااع إ

 الؿصدرة.

 العـصا الاابع:

أن مـ يتؾؼك حصقؾة آكتتاب يف الصؽقد ٓستثؿارها وإقاماة الؿشاروع  اا 

يؿؾاؽ ماـ الؿشاروع إٓ بؿؼادار ماا قاد  وٓ ،أي طامؾ الؿضااربة ،هق الؿضارب

ب ماال بؿاا أسافؿ باف، باإللاافة إلاك أن يسفؿ بف بشاراء بعاض الصاؽقد، ففاق ر

الؿضااارب شااريؽ يف الااربب بعااد تحؼؼااف بـساابة الحصااة الؿحااددة لااف يف كشاارة 

 اإلصدار، وتؽقن مؾؽقتف يف الؿشروع طؾك هذا إساس.

وطؾااك مقجااقدات  ،وأن ياد الؿضااارب طؾااك حصااقؾة آكتتااب يف الصااؽقد

 ان الشرطقة.ٓ يضؿـ إٓ بسبب مـ أسباب الضؿ ،روع هل يد أماكةؿشال

مع مراطاة الضقابط السابؼة يف التداول: يجقز تداول صؽقد الؿؼارلاة  -8

لظاروف  اوفًؼا يف أسقا  إورا  الؿالقة، إن وجدت، بالضقابط الشرطقة، وذلؽ

كؿااا يجااقز أن يااتؿ التااداول بؼقااام . العاارض والطؾااب ويخضااع إلرادة العاقااديـ

لاك الجؿفاقر إأو إيجااب يقجاف الجفة الؿصدرة يف فارتات دورياة معقـاة بانطالن 

تؾتزم بؿؼتضاه خالل مدة محددة بشاراء هاذه الصاؽقد ماـ رباب ماال الؿضااربة 

لظاروف  ابسعر معقـ، ويحساـ أن تساتعقـ يف تحدياد الساعر بلهاؾ الخاربة، وفًؼا

السق  والؿركز الؿالل لؾؿشروع. كؿا يجقز اإلطاالن طاـ آلتازام بالشاراء ماـ 

 الخاص، طؾك الـحق الؿشار إلقف.غقر الجفة الؿصدرة مـ مالفا 

يجااقز أن تشااتؿؾ كشاارة اإلصاادار أو صااؽقد الؿؼارلااة طؾااك كااص  ٓ -٠

أو لؿان ربب مؼطقع أو مـسقب إلك رأس  ،بضؿان طامؾ الؿضاربة رأس الؿال



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 116

َبَطَؾ شارط الضاؿان واساتحؼ  االؿال، فنن وقع الـص طؾك ذلؽ صراحة أو لؿـً 

 الؿضارب ربب مضاربة الؿثؾ.

ز أن تشااتؿؾ كشاارة اإلصاادار وٓ صااؽ الؿؼارلااة الصااادر بـاااء يجااق ٓ -١

يجاقز أن  لؾؿساتؼبؾ. وإكؿاا بالبقع ولق كان معؾًؼاا أو مضااًفا طؾقفا طؾك كص يؾزم

يتؿ البقع إٓ بعؼاد بالؼقؿاة  ويف هذه الحالة ٓ بالبقع يتضؿـ صؽ الؿؼارلة وطًدا

 رلك الطرفقـ.بالؿؼدرة مـ الخرباء و

كشرة اإلصدار وٓ الصؽقد الؿصدرة طؾك أساسافا يجقز أن تتضؿـ  ٓ -٢

 .فنن وقع كان العؼد باصاًل  ،ا يمدي إلك احتؿال قطع الشركة يف الرببكص  

 ويتاتب طؾك ذلؽ:

 يف الؿشاروع صااحب أو الصاؽقد لحؿؾة محدد مبؾغ اشرتاط جقاز طدم -أ

 .طؾقفا بـاء الصادرة الؿؼارلة وصؽقد اإلصدار كشرة

الربب بؿعـاه الشرطل، وهق الزا د طؾك رأس الؿال  أن محؾ الؼسؿة هق -ب

ولااقس اإليااراد أو الغؾااة. ويعاارف مؼاادار الااربب، إمااا بالتـضااقض أو باااالتؼقيؿ 

لؾؿشروع بالـؼد، وما زاد طؾك رأس الؿال طـد التـضاقض أو التؼاقيؿ ففاق الاربب 

 لشروط العؼد. االذي يقزع بقـ حؿؾة الصؽقد وطامؾ الؿضاربة، وفؼً 

ا وتحاات وأن يؽااقن معؾـًاا ،اب أرباااح وخسااا ر لؾؿشااروعحساا يعااد أن -ج

 تصرف حؿؾة الصؽقد.

وٓ يؾاازم إٓ  ،يسااتحؼ الااربب بااالظفقر، ويؿؾااؽ بالتـضااقض أو التؼااقيؿ -٣

ا أو غؾاة فنكاف يجاقز أن تاقزع غؾتاف، بالؼسؿة. وبالـسبة لؾؿشروع الذي يادر إيارادً 

مباالغ مدفقطاة تحات وما يقزع طؾك صريف العؼد قبؾ التـضقض )التصاػقة( يعتارب 

 الحساب.
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مـ الـص يف كشارة اإلصادار طؾاك اقتطااع كسابة  القس هـاد ما يؿـع شرطً  -٤

معقـة يف هناية كؾ دورة، إما مـ حصة حؿؾة الصاؽقد يف إربااح يف حالاة وجاقد 

تـضقض دوري، وإما مـ حصصفؿ يف اإليراد أو الغؾة الؿقزطاة تحات الحسااب 

 مخاصر خسارة رأس الؿال. وولعفا يف احتقاصل خاص لؿقاجفة

مااـ الااـص يف كشاارة اإلصاادار أو صااؽقد  الااقس هـاااد مااا يؿـااع شاارطً  -٥

الؿؼارلة طؾك وطد صرف ثالاث مـػصاؾ يف شخصاقتف وذمتاف الؿالقاة طاـ صاريف 

العؼد بالتربع بدون مؼابؾ بؿبؾغ مخصص لجرب الخسران يف مشروع معقـ، طؾاك 

بؿعـك أن ققامف بالقفاء بالتزاماف لاقس   طـ طؼد الؿضاربة،ا مستؼال  أن يؽقن التزامً 

يف كػااذ العؼاد وترتاب أحؽاماف طؾقااف باقـ أصرافاف، وماـ ثاؿ فؾاقس لحؿؾااة  اشارصً 

الصااؽقد أو طامااؾ الؿضاااربة الاادفع باابطالن الؿضاااربة أو آمتـاااع طااـ القفاااء 

بحجة أن هاذا آلتازام  ،بالتزاماهتؿ  ا بسبب طدم ققام الؿتربع بالقفاء بؿا تربع بف

 محؾ اطتبار يف العؼد. كان

استعرض مجؾس الؿجؿع أربع صقغ أخرى اشاتؿؾت طؾقفاا تقصاقات : اثاكقً 

الـدوة التل أقامفا الؿجؿع، وهل مؼرتحة لالستػادة مـفاا يف إصاار تعؿقار الققاػ 

 دون اإلخالل بالشروط التل يحافظ فقفا طؾك تلبقد الققػ وهل: ،واستثؿاره

ة أطقاكف وبقـ أرباب الؿاال بؿاا يقضػقكاف إقامة شركة بقـ جفة الققػ بؼقؿ -أ

 لتعؿقر الققػ.

 ماـ بتعؿقرهاا فقفاا يعؿاؾ مـ إلك - ثابت كلصؾ - تؼديؿ أطقان الققػ -ب

 .الريع مـ بـسبة مالف

تعؿقر الققػ بعؼد آستصـاع مع الؿصاارف اإلساالمقة، لؼااء بادل ماـ  -ج

 الريع.
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 أو مع أجرة يسقرة.إيجار الققػ بلجرة طقـقة هل البـاء طؾقف وحده،  -د

وقد اتػؼ رأي مجؾس الؿجؿع مع تقصقة الـدوة بشلن هذه الصقغ مـ حقاث 

حاجتفا إلك مزيد مـ البحث والـظر، وطفد إلك إماكة العاماة آساتؽتاب فقفاا، 

مع البحث طـ صقغ شرطقة أخرى لالستثؿار، وطؼاد كادوة لفاذه الصاقغ لعارض 

 كتا جفا طؾك الؿجؿع يف دورتف الؼادمة.

 ٦٦ اهلل أطؾؿو
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/4) 30 قطاض ضقِ:
 بسٍ اخلًٛ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الػؼفقااة الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص باادل 

 الخؾق وبـاء طؾقف،

 قار ما يؾل: 

 ًٓ  تـؼسؿ صقر آتػا  طؾك بدل الخؾق إلك أربع صقر هل: :أو

 طـد بدء العؼد.أن يؽقن آتػا  بقـ مالؽ العؼار وبقـ الؿستلجر  -٦

وذلاؽ يف أثـااء مادة طؼاد  ،أن يؽقن آتػا  بقـ الؿستلجر وبقـ الؿالاؽ -٩

 اإلجارة أو بعد اكتفا فا.
                                                 

 (.٩٦٣٦ص  8لعدد الرابع، ج مجؾة الؿجؿع )ا (٦)
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وبقـ مستلجر جديد، يف أثـااء مادة طؼاد  ،أن يؽقن آتػا  بقـ الؿستلجر -8

 اإلجارة أو بعد اكتفا فا.

ؽ وباااقـ كاااؾ ماااـ الؿالااا ،أن يؽاااقن آتػاااا  باااقـ الؿساااتلجر الجدياااد -٠

 والؿستلجر إول، قبؾ اكتفاء الؿدة، أو بعد اكتفا فا.

ــا  اإذا اتػااؼ الؿالااؽ والؿسااتلجر طؾااك أن ياادفع الؿسااتلجر لؾؿالااؽ مبؾًغاا :ثاكًق

فاال  - اخؾاقً  الابالد بعاض يف يساؿك ماا وهاق - طـ إجارة الدورياة زا ًدا امؼطقطً 

رة الؿادة الؿتػاؼ مـ أج امـ دفاع هذا الؿبؾغ الؿؼطقع طؾك أن يعد جزءً  اماكع شرطً 

 ويف حالة الػس  تطبؼ طؾك هذا الؿبؾغ أحؽام إجرة. ،طؾقفا

ن إذا تؿ آتػا  بقـ الؿالؽ وباقـ الؿساتلجر أثـااء مادة اإلجاارة طؾاك أ ا:ثالثً 

مؼابؾ تخؾقاف طاـ حؼاف الثابات بالعؼاد يف مؾاؽ  يدفع الؿالؽ إلك الؿستلجر مبؾًغا

، ٕكااف تعااقيض طااـ تـااازل ز شاارًطادة، فاانن باادل الخؾااق هااذا جااا مـػعااة بؼقااة الؿاا

 الؿستلجر برلاه طـ حؼف يف الؿـػعة التل باطفا لؾؿالؽ.

ا، طاـ صرياؼ أما إذا اكؼضت مدة اإلجارة، ولؿ يتجدد العؼد، صراحة أو لؿـً 

التجديد التؾؼا ل حسب الصقغة الؿػقدة لاف، فاال يحاؾ بادل الخؾاق، ٕن الؿالاؽ 

 أحؼ بؿؾؽف بعد اكؼضاء حؼ الؿستلجر.

إذا تؿ آتػا  بقـ الؿستلجر إول وباقـ الؿساتلجر الجدياد، يف أثـااء  ا:عً راب

ماادة اإلجااارة، طؾااك التـااازل طااـ بؼقااة ماادة العؼااد، لؼاااء مبؾااغ زا ااد طااـ إجاارة 

، مع مراطاة مؼتضك طؼد اإلجارة الؿاربم االدورية، فنن بدل الخؾق هذا جا ز شرطً 

باف الؼاقاكقـ الـافاذة الؿقافؼاة  بقـ الؿالؽ والؿساتلجر إول، ومراطااة ماا تؼضال

 ل حؽام الشرطقة.
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لؿاا  دة، خالًفاا لاـص طؼاد اإلجاارة صبًؼااطؾك أكاف يف اإلجاارات الطقيؾاة الؿا

 أخاذ لؾؿستلجر إيجار العقـ لؿستلجر آخار، وٓ ٓ يجقز تسقغف بعض الؼقاكقـ،

 الؽ.الؿ بؿقافؼة إٓ فقفا الخؾق بدل

ل وبقـ الؿساتلجر الجدياد بعاد اكؼضااء أما إذا تؿ آتػا  بقـ الؿستلجر إو

 الؿدة فال يحؾ بدل الخؾق، ٓكؼضاء حؼ الؿستلجر إول يف مـػعة العقـ.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/4) 32 قطاض ضقِ:
 ذاضٟ ٚايرتخٝلبٝع االغِ ايت بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

بعاد اصالطااف طؾااك إبحااث الااقاردة إلااك الؿجؿاع بخصااقص مقلااقع بقااع 

، والتاال تػاوتاات يف تـاولفااا لؾؿقلااقع، واختؾػاات آسااؿ التجاااري والرتخااقص

ا ل صاقل الؾغقياة التال ترجؿات طـفاا تؾاؽ الؿصطؾحات الؿستخدمة فقفا، تبعً 

الصااقغ العصاارية، بحقااث لااؿ تتااقارد إبحاااث طؾااك مقلااقع واحااد، وتبايـاات 

 وجفات الـظر،

 قار ما يؾل:

 ًٓ تلجقؾ الـظر يف هذا الؿقلقع إلك الدورة الخامساة لؾؿجؾاس :أو
(1)

حتاك  
                                                 

 (. ١/١) ٠8الؼرار رقؿ  :اكظر (٦)
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 تستقىف دراستف مـ كؾ جقاكبف مع مراطاة إمقر التالقة:

اتبااع مـفجقاة متؼارباة يف البحاث تبادأ مااـ مؼدماتاف التال ياتؿ فقفاا تحرياار  -أ

الؿسااللة وتحديااد كطااا  البحااث مااع تـاااول جؿقااع الؿصااطؾحات الؿتداولااة يف 

 إبحاث الحؼقققة مع مرادفاهتا.

لؾؿقلااقع ومااا صاارح فقااف مااـ أكظااار  اإلشااارة إلااك السااقابؼ التاريخقااة -ب

 شرطقة أو حؼقققة لفا أثر يف إيضاح التصقر وأحؽام التؼسقؿ.

محاولة إدراج مقلقع بقع آسؿ التجاري والرتخقص تحت مقلاقع  :ثاكًقا

ـاقان الحؼاق  طام لتؽقن الدراسة أحؽؿ والػا دة أطاؿ وأوساع، وذلاؽ تحات ط

ثؾ: حؼ التاللقػ، حاؼ آخارتاع الؿػردات إخرى مـ م الؿعـقية، لؽل تستقىف

أو آبتؽااار، حااؼ الرسااالة، حااؼ الرسااقم والـؿاااذج الصااـاطقة والتجاريااة مااـ 

 إل ... طالمات وبقاكات

يؿؽـ لؾباحثقـ أن يركزوا طؾك مػردة معقـة مـ الحؼق  الؿشاار إلقفاا،  :اثالثً 

كؿااا يؿؽااـفؿ تقسااقع كطااا  أبحاااثفؿ لتشااؿؾ الؿػااردات الؿتؼاربااة يف هقؽااؾ 

 قع العام.الؿقل

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/4) 33 قطاض ضقِ:
 ايتأدري املٓتٗٞ بايتًُٝو، بؿإٔ

ُّ ٚاملطاحب١  ط ق١ُٝ ايع١ًُيآلَط بايؿطا٤، ٚتػ
الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  وللمجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

 قار ما يؾل:

 ًٓ تلجقؾ الـظر يف كؾ مـ مقلقع التلجقر الؿـتفل بالتؿؾقؽ :أو
(1)

ومقلاقع  

الؿرابحة لممر بالشراء
(2)

يف مقلاقع تغقار ققؿاة الـؼاد، وكذلؽ تلجقؾ البت 
(3)

 ،

                                                 
( الذي أورد الصقر الؿؿـقطة ٠/٦٩) ٦٦٤(، وكذلؽ الؼرار رقؿ ٢/١) ٠٠اكظر الؼرار رقؿ  (٦)

 والصقر الؿشروطة مـ التلجقر الؿـتفل بالتؿؾقؽ.

 (.8/١ و ٩/١) ٠٦ - ٠٤اكظر الؼرار رقؿ  (٩)

( الذي أورد صر  الققاية مـ ٥/٦٩) ٦٦١وكذلؽ الؼرار رقؿ  (،٠/١) ٠٩اكظر الؼرار رقؿ  (8)

 التضخؿ.
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 لؾحاجة ٓستقػاء جقاكبف، إلك الدورة الؼادمة.

تؽؾقػ إماكة العامة استقػاء دراسة الؿقلقطقـ، واستحضاار ماا قادم  ا:ثاكقً 

مـ أبحاث يف مقلقع التلجقر الؿـتفل بالتؿؾقؽ، وما صدر فقف ماـ قارارات طاـ 

 ،هااا٦٠٤٣التاال طؼاادت طااام الـاادوة الػؼفقااة إولااك لبقاات التؿقيااؾ الؽااقيتل، 

م. وما قادم ماـ أبحااث يف مقلاقع الؿرابحاة لممار بالشاراء، يف ٦٥٤٣ الؿقافؼ

كدوة اسرتاتقجقة آستثؿار يف الؿصاارف اإلساالمقة، التال أققؿات يف طؿاان طاام 

م بالتعاون بقـ الؿعفد اإلسالمل لؾبحاقث والتادريب ٦٥٤٣الؿقافؼ  ،ها٦٠٤٣

 جؿع الؿؾؽل لؾحضارة اإلسالمقة.لؾبـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة، والؿ

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(9/4) 34 قطاض ضقِ:
١ِّ بؿإٔ  ايبٗا٥

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةيف الؿؿؾؽة العربقة بجدة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ -٢

مـ قرار ممتؿر الؼؿة اإلسالمل الخامس الؿـعؼاد بدولاة الؽقيات  ااكطالقً  -

( يـااير) الثااين كاكقن ٩٥ - ٩٢الؿقافؼ  ،ها٦٠٤٣ إولك جؿادى ٩٥ - ٩٢مـ 

رأيااف يف الؿااذاهب الاادولل  اإلسااالمل ؼاافالػ مجؿااع بنصاادار والؼالاال م،٦٥٤٣

 الفدامة التل تتعارض مع تعالقؿ الؼرآن الؽريؿ والسـة الؿطفرة.

ا لؿا تشؽؾف البفا قة مـ أخطار طؾك السااحة اإلساالمقة، وماا تؾؼااه واطتبارً  -

 مـ قبؾ الجفات الؿعادية لإلسالم. مـ دطؿ

ن البفااء، ممساس هذه الػاة والتلكد ماـ أ توبعد التدبر العؿقؼ يف معتؼدا -
                                                 

 (.٩٦٤٥، ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع، ج (٦)
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وياازطؿ أن مملػاتااف وحاال مـاازل، وياادطق الـاااس  ،ياادطل الرسااالة ،هااذه الػرقااة

هااق خاااتؿ الؿرسااؾقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصأجؿعااقـ إلااك اإليؿااان برسااالتف، ويـؽاار أن رسااقل اهلل 

 الؽريؿ، كؿا يؼقل بتـاس  إرواح.ويؼقل إن الؽتب الؿـزلة طؾقف كاسخة لؾؼرآن 

 ،ساؼاطإلماـ فاروع الػؼاف باالتغققر وا يف كثقر ،ويف لقء ما طؿد إلقف البفاء -

تامدي طؾاك  اومـ ذلؽ تغققره لعدد الصؾقات الؿؽتقبة وأوقاهتاا، إذ جعؾفاا تساعً 

 ،وغقار التاقؿؿ ،رات، يف البؽقرة مرة، ويف أصاال مارة، ويف الازوال مارةمثالث 

فجعؾااف يتؿثااؾ يف أن يؼااقل البفااا ل: )بسااؿ اهلل إصفاار إصفاار(، وجعااؾ الصااقام 

ا، تـتفل يف طقد الـقروز، يف القاحد والعشريـ مـ آذار )ماارس( يف يقمً تسعة طشر 

كؾ طام، وحّقل الؼبؾة إلك بقت البفاء يف طؽا بػؾساطقـ الؿحتؾاة، وحارم الجفااد 

 وأسؼط الحدود، وسقى بقـ الرجؾ والؿرأة يف الؿقراث، وأحؾ الربا.

مجاااآت القحااادة )وبعاااد آصاااالع طؾاااك البحاااقث الؿؼدماااة يف مقلاااقع 

ٕمااة، وهتااز   االؿتضااؿـة التحااذير مااـ الحركااات الفدامااة التاال تػاارّ  (إلسااالمقةا

 مدي إلك الردة والبعد طـ اإلسالم.وت ،اوأحزابً  وحدهتا، وتجعؾفا شقًعا

 قار ما يؾل:

دطاه البفاء مـ الرسالة، وكزول القحل طؾقف، وكس  الؽتاب التال ااطترب أن ما 

قارات طؾاك فاروع شارطقة ثابتاة باالتقاتر، أكزلت طؾقف لؾؼرآن الؽريؿ، وإدخالف تغق

هق إكؽار لؿا هق معؾاقم ماـ الاديـ بالضارورة، ومـؽار ذلاؽ تـطباؼ طؾقاف أحؽاام 

 الؽػار بنجؿاع الؿسؾؿقـ.

 ويقصل بؿا يؾل:

وجااقب تصاادي الفقاااات اإلسااالمقة، يف كافااة أكحاااء العااالؿ، بؿااا لااديفا مااـ 
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ـقؾ مـ اإلساالم، طؼقادة إمؽاكات، لؿخاصر هذه الـزطة الؿؾحدة التل تستفدف ال

   وشريعة ومـفاج حقاة.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (01/4) 35 قطاض ضقِ:
 َؿطٚع تٝػري ايؿك٘ بؿإٔ

متؿره الراباع الؿـعؼاد يف دورة ما مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ -٢

بعد دراسة التؼرير الؿعاّد طاـ مشاروع تقساقر الػؼاف والؿشاتؿؾ طؾاك الخطاة 

 الؿؼرتحة لؾؿشروع كؿا وردت مـ الؾجـة الؿؽؾػة باإلشراف طؾقف،

لؾجـة الػرطقة الؿؽقكة يف أثـااء اكعؼااد هاذه الادورة وبعد اصالطف طؾك تؼرير ا

لدراسة مشروع تقسقر الػؼاف، وتقصاقتفا باطتؿااد الخطاة الؿشاار إلقفاا، وتؽؾقاػ 

 إماكة العامة لؾؿجؿع متابعة تـػقذه،

 قار ما يؾل:

اطتؿاد الخطة الاقاردة يف تؼريار الؾجـاة الؿشارفة طؾاك مشاروع تقساقر الػؼاف، 

 مـفا، وتؽؾقػ إماكة العامة لؾؿجؿع متابعة تـػقذه.وفؼ التعديؾ الؿؼرتح 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (00/4) 36 قطاض ضقِ:
 االقتكاز١ٜ َؿطٚع املٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  لمجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادولإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

بعد دراسة التؼرير الؿعّد مـ الؾجـة الؿؽؾػة بنطداد الخطة التـػقذية لؿشروع 

رتحااة لؾتـػقااذ، والؿشااتؿؾ طؾااك الخطااقات الؿؼ ،آقتصااادية الؿقسااقطة الػؼفقااة

 وخطط مؼرراهتا، (زمرة الؿشاركات)وهقؽؾ الزمرة الؿرشحة لؾبدء  ا 

ة وبعد اصالطف طؾك تؼرير الؾجـة الػرطقة الؿؽقكة يف أثـااء اكعؼااد هاذه الادور

وتقصااقتفا باطتؿاااد الخطااة  ،آقتصاااديةلدراسااة مشااروع الؿقسااقطة الػؼفقااة 

، والجقاكب الؿؼرتح إدخالفا طؾاك التـػقذية لؾؿشروع وفؼ التعديؾ الؿؼرتح مـفا

 خطط الؿقلقطات والؿراجع الؿضافة إلك قا ؿة الؿراجع،
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 قار ما يؾل:

الاقاردة يف  لؿشاروع الؿقساقطة الػؼفقاة آقتصاادية اطتؿاد الخطاة التـػقذياة

تؼرير الؾجـة الؿؽؾػة بنطدادها، وفؼ آقرتاحات الؿؼرتحة ماـ الؾجـاة الػرطقاة، 

 ة لؾؿجؿع متابعة تـػقذه.وتؽؾقػ إماكة العام

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (02/4) 37 قطاض ضقِ:
 ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ َع١ًُع َٚؿط بؿإٔ

لراباع الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره ا مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8 -٦٤مـ  السعقديةبجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

وبعد دراسة التؼرير الؿعّد طـ مشروع معؾؿة الؼقاطد الػؼفقة واصالطاف طؾاك 

الؼقاطد  معؾؿةتؼرير الؾجـة الؿؽقكة، يف أثـاء اكعؼاد هذه الدورة، لدراسة مشروع 

ومراحااؾ السااقر فقااف، والؿشااتؿؾ طؾااك الصااقاغة الـفا قااة لؾؿشااروع، ثااؿ  الػؼفقااة

وما يف الؿرحؾة إولك والخامسة مـ  ،الؿعؾؿةالؿراحؾ السبع الؿؼرتحة إلطداد 

 تعدد الرأي،

 قار ما يؾل:

 ًٓ الؼقاطااد الػؼفقاة والؿراحااؾ  معؾؿاةاطتؿااد الصااقاغة الـفا قاة لؿشااروع  :أو

 لؿشروع.الؿتػؼ طؾك اقرتاحفا مـ لجـة ا
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 اختقاار ماا تاراه مـاساًباو ،تـػقاذالتؽؾقػ إماكة العامة لؾؿجؿع متابعاة  :اثاكقً 

مـ الرأيقـ الؿطروحقـ مـ لجـة الؿشاروع بالـسابة لؾؿرحؾاة إولاك والخامساة 

 مـ مراحؾ إطداده.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،الـبققـ والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(03/4) 38 قطاض ضقِ:
 نٝؿ١ٝ َهاؾش١ املؿاغس األخالق١ٝ بؿإٔ

 ٚدلاالت ايٛسس٠ اإلغال١َٝ ُٚغبٌ االغتؿاز٠ َٓٗا
 ٚإغال١َٝ ايتعًِٝ يف ايسٜاض اإلغال١َٝ ايّٝٛ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الراباع  مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

الؿقافاؼ  ٦٠٤٤جؿادى أخرة  ٩8-٦٤مـ  السعقديةلؿؿؾؽة العربقة بجدة يف ا

 م،٦٥٤٤ )فرباير(شباط  ٦٦ - ٢

 ًٓ  : أو

بعااد آصااالع طؾااك البحااقث الااقاردة لؾؿجؿااع يف مقلااقع كقػقااة مؽافحااة 

والتاال أولااحت مااا يعاكقااف العااالؿ بلسااره مااـ الؿػاسااد  ،الؿػاسااد إخالققااة

اإلساالمل بصاقرة ٓ ترلال اهلل تعاالك  التل أخاذت تـتشار يف طالؿـاا ،إخالققة

                                                 
 (.٩٠٤٣و ٩8١٠ص  8مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع، ج (٦)
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وٓ تتقافاؼ ماع الاادور الؼقاادي الؿـاقط  ااذه إماة يف ققاادة البشاارية كحاق الطفاار 

 العؼدي وإخالقل والسؾقكل.

مع خصا ص اإلساالم الؿتؽامؾاة، وكاقن الجاكاب إخالقال ماـ  اواكسجامً 

الم إٓ بتطبقاؼ تتحؼؼ الثؿاار الؽامؾاة لالكتؿااء إلاك اإلسا أهؿ جقاكب الديـ، وٓ

 ويف شتك مرافؼ الحقاة، ،الشريعة اإلسالمقة بجؿقع مباد فا وأحؽامفا

 يقصل بؿا يؾل:

 ،طارب الؼقاام بتقطقاة شاامؾة ،العؿؾ طؾك تصحقب وتؼقياة الاقازع العؼادي -أ

 بآثار العؼقدة الصحقحة يف الـػقس.والتحسقس 

اإلطالكاات السعل إلك تطفقر اإلطالم، الؿؼروء والؿر ل والؿساؿقع، و -ب

 االتجارية، يف طالؿـا اإلسالمل، مـ كؾ ما يشؽؾ معصقة هلل تعاالك، وتـؼقتاف تؿاًما

 مـ كؾ ما يثقر الشفقة، أو يسبب آكحراف، ويققع يف الؿػاسد إخالققة.

ولااع الخطااط العؿؾقااة لؾؿحافظااة طؾااك إصااالة اإلسااالمقة والاارتاث  -ج

التشابف واساتالب الشخصاقة اإلسالمل، والؼضاء طؾك كؾ محاوٓت التغرياب و

اإلسالمقة، والقققف أمام كؾ أشؽال الغزو الػؽري والثؼايف الاذي يتعاارض ماع 

 وإخال  اإلسالمقة. ئالؿباد

عاااث إلااك ٓبتوأن تقجااد رقابااة إسااالمقة صااارمة طؾااك إكشااطة السااقاحقة وا

 حتك ٓ تتسبب يف هدم مؼقمات الشخصقة اإلسالمقة وأخالقفا.الخارج، 

التعؾقؿ وجفة إسالمقة وتدريس كاؾ العؾاقم ماـ مـطؾاؼ إساالمل،  تقجقف -د

وجعؾ الؿقاد الديـقاة ماقاد  أساساقة، يف كاؾ الؿراحاؾ والتخصصاات، مؿاايؼقي 

العؼقاادة اإلسااالمقة ويمصااؾ إخااال  اإلسااالمقة يف الـػااقس، كؿااا يجااب أن 
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 تحرص إمة أن تؽقن را دة يف مجآت العؾؿ الؿتعددة.

، وتقسااقر الاازواج والحااث طؾقااف، إلسااالمقة، بـاااء صااحقًحااء إساارة ابـاا -هااا

وحث أباء وإمفات طؾك تـشاة البـقـ والبـاات تـشااة صاحقحة، حتاك يؽقكاقا 

يعبد اهلل طؾك حؼ، ويتقلك الؿفؿة الدا ؿة لـشر اإلسالم والدطقة إلقاف،  ي ا ققجقاًل 

ااو بااف الشااريعة ا وربااة بقاات، حسااب مااا تؼضاال أن هتقاال الؿاارأة لتؼااقم باادورها ُأم 

اإلسالمقة، والؼضاء طؾك ضاهرة اكتشاار اساتخدام الؿربقاات إجـبقاات، خاصاة 

 غقر الؿسؾؿات.

هتقاااة جؿقااع القسااا ؾ التاال تحؼااؼ تربقااة الااـشء، تربقااة إسااالمقة، بحقااث  -و

يؾتزم بلركان اإلسالم وسؾقكقاتف، ويدرد واجباتف تجاه ربف وأمتف، وياتخؾص ماـ 

يف تعاااصل الؿخاادرات والؿسااؽرات، والتػساا  الخااقاء الروحاال الااذي يتساابب 

إخالقاال بلشااؽالف الؿتعااددة، وإشااغال الشااباب بؿفؿااات إمااقر، وإططاااؤه 

الؿسمولقات، كؾ حسب قدرتف وكػاءتف، وإشغال أوقاات الػاراغ لاديفؿ بؿاا هاق 

مػقد، وإيجاد وسا ؾ الرتفقف والريالات والؿسابؼات الربياة الطاهرة، وأن تقجف 

 امؾة.وجفة إسالمقة ك

  ا:ثاكقً 

مجاآت القحادة  :بعد آصالع طؾك البحقث الاقاردة لؾؿجؿاع يف مقلاقع

مـ أولقية رابطة اإلسالم باقـ شاعقب  ااإلسالمقة وسبؾ آستػادة مـفا، واكطالقً 

إمة اإلسالمقة، وهل رابطاة ٓ اكػصاام لفاا، وأسااس متاقـ لؾتضاامـ الؿـشاقد، 

ك تقحقاد صاػقففا وإلاك التاللقػ باقـ وقاطدة ثابتاة لؽاؾ بـااء حضااري يرمال إلا

 الجفقد الؿبذولة يف مجا ة التحديات الؿعاصرة وتحؼقؼ العزة والتؼدم،
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ولتـساقؼ  ،ٕحؽام التقجف ،ا باققً وطاماًل  اققيً  اوبؿا أن يف رابطة اإلسالم حافزً 

سقاسات الدول اإلسالمقة يف مختؾاػ مقااديـ التـؿقاة آقتصاادية وآجتؿاطقاة، 

قات التـاصر والتعاون والؿرحؿة بقـ شعقب إمة يف رفع ماا يعاق  ولتقثقؼ طال

ويف بؾاقغ ماا تساعك  ،سقرها مـ ألقان التبعقة ويجا فا ماـ التحاديات الؿعاصارة

 لتحؼقؼ مـ رقل ومـعة وازدهار.

 بؿا يؾل: ايقصل أيًض 

الاذود طااـ العؼقادة اإلسااالمقة، وتؿؽقـفاا بصااقرهتا الـؼقاة مااـ الشااقا ب،  -أ

لاك هادمفا أو التشاؽقؽ يف أصاقلفا، ويؼساؿ وحادة إمـ كؾ ماا يامدي  والتحذير

 .  الؿسؾؿقـ ويجعؾفؿ مختؾػقـ متـابذيـ

بإبحاااث والدراسااات  الاادولل تلكقااد طـايااة مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل -ب

الـاشاااة طااـ مؼتضااقات  ،التاال ترماال إلااك مجا ااة التحااديات الػؽريااة ،الػؼفقااة

ؿشااؽالت الؿجتؿااع، واطتؿاااده كعـصاار الؿعاصاارة، واهتؿااام الػؼااف اإلسااالمل ب

أساساال يف الـفضااة الػؽريااة ل مااة، وتقسااقع دا اارة اطتؿاااده فقؿااا تسااـف الاادول 

 اإلسالمقة مـ تشريعات وققاكقـ، يف طامة شمون الؿجتؿع.

 ،مقاادان الرتبقااة والتعؾااقؿ، مضااؿقكًا ومـفاًجااا يف ،وجااقب التـاسااؼ القثقااؼ -ج

بغقاة تؽاقيـ أجقاال ماـ  ،تل بـاها اإلساالمطؾك السبؾ الؼقيؿة لؾحضارة الػؽرية ال

متؼاربقـ يف التقجاف الػؽاري، متشااركقـ  ،الؿسؾؿقـ متقحديـ يف الؿرجع التعبدي

 يف آطتزاز بآكتساب الحضاري.

إططاااء درجااة طالقااة مااـ إولقيااة لؾبحااث العؾؿاال، يف مختؾااػ مقاااديـ  -د

ربامج البحثقااة % مااـ الـاااتج اإلجؿااالل، لتؿقيااؾ الاا٦الؿعرفااة، وتخصااقص كساابة 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 138

وإكشاء الؿخابر العؾؿقة طؾك أساس وثقؼ ماـ التؽاماؾ والتعااون باقـ الجامعاات 

 اإلسالمقة.

العؿؾ مع الجامعات اإلسالمقة طؾاك لابط بركاامج دراسال يتاللػ ماـ  -ها

لؾبحث الػؼفال، وإكشااء لجـاة طؾقاا ماـ  اطدد مـ الؿحاور الؽربى، تؽقن غرًل 

ٕبحااث وإجازهتاا، وتخصاقص جاا زة تػاّق  الؿػؽريـ الؿسؾؿقـ لؿتابعة هذه ا

 لؿؽافلة أحسـفا.

طالم، يف بالد الؿسؾؿقـ، بؽؾ أكقاطاف، الؿساؿقطة والؿؼاروءة اإل يؽقن أن -و

إلك تحؼقؼ العبقدية هلل يف أرلف، وبث الخقر وكشر الػضاقؾة  اهادفً  اوالؿر قة، إطالمً 

ـ اهلل، والؿـحرفاة الفداماة لؾػؽار والخؾاؼ، والؿؾحادة يف ديا ئوالتحرر مـ الؿبااد

 طـ الصراط الؿستؼقؿ. ودطؿ جفقد تقحقده.

اقتصاد إسالمل، ٓ شرقل وٓ غربل، بؾ اقتصاد إساالمل خاالص،  إقامة -ز

مع إقامة سق  إسالمقة مشرتكة، يتعاون فقفا الؿساؾؿقن طؾاك اإلكتااج وتساقيؼف، 

ات، دون الحاجة إلك غقرهؿ، ٕن آقتصاد ركـ مفاؿ ماـ أركاان ققاام الؿجتؿعا

 وتؽامؾف سبقؾ لؾقحدة بقـ شعقب إمة اإلسالمقة.

  ا:ثالثً 

ا مـ أن إسالمقة التعؾقؿ، يف الديار اإلسالمقة الققم، لارورة ٓ مـااص اكطالقً 

يف الػؽار والتصاقر والساؾقد ، متؽااماًل  امـفا، لبـاء إجقال اإلسالمقة، بـاء ساقيً 

 والعؿؾ.

 بؿا يؾل: ايقصل أيًض 

ن قمة باإلسالم يف الؿـطؾؼات وإهداف، وأن يؽاقجعؾ جؿقع العؾقم محؽ
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وأن تؽااقن العؼقاادة اإلسااالمقة  ،ملفااذه العؾااق اإلسااالم، بـظؿااف ولااقابطف، إصاااًرا

ص أهاؿ معاالؿ الؿاـفج ؾخ يف بـاء الؿـفج الرتبقي والتعؾقؿال. وتاتقاطدة وأصاًل 

 الؿـشقد يف إسالمقة التعؾقؿ فقؿا يؾل:

لتصااقر اإلسااالمل الؽبقاار الااذي يعطاال جعااؾ العؼقاادة اإلسااالمقة قاطاادة ا -أ

كظرة كؾقة شامؾة لؾؽاقن واإلكساان والحقااة، كؿاا تعارف اإلكساان بخاالؼ الحقااة 

 وطالقتف بالؽقن، وطالقة اإلكسان بخالؼف، وبؿجتؿعف.

ا لؾعؾااقم آجتؿاطقااة واإلكساااكقة وآقتصااادية اتخاااذ اإلسااالم محااقرً  -ب

ؼفاا بخاالؼ الؽاقن واإلكساان والحقااة، والسقاسقة، وإبراز كظرياتف اإلكسااكقة وتعؾ

بالتـسقؼ مع الؿـظؿات اإلسالمقة العامؾة يف هاذا الؿجاال، كالؿـظؿاة اإلساالمقة 

 لؾعؾقم الطبقة، والؿـظؿة اإلسالمقة لؾرتبقة والعؾقم والثؼافة.

العؿؾ طؾك إضفار فساد ما يخالػ العؼقادة اإلساالمقة، ماـ طؾاقم مادياة  -ج

ؽفاكة والسحر والتـجقؿ، والتحذير مـ العؾاقم التال ومؾحدة وأخرى مضؾؾة، كال

 العؾقم التل تؼقم طؾك الػسؼ والػجقر. ذمفا وحرمفا اإلسالم، وكذلؽ

طاااادة كتاباااة تااااري  العؾاااقم والؿعاااارف، وبقاااان تطقرهاااا وإسااافامات إ -د

الؿسؾؿقـ يف كؾ مـفا، وتـؼقتفاا مؿاا دس فقفاا ماـ كظرياات استشاراققة وتغريبقاة 

اريخل الحؼ، وإطادة الـظر يف تصـقػ العؾقم ومـاهج البحاث، تحرف الؿسار الت

وفؼ الـظرة اإلسالمقة، مـ خالل أكشطة مراكز ومعاهاد البحاث العؾؿال ومراكاز 

 آقتصاد اإلسالمل، يف شتك البالد اإلسالمقة.

إطادة القشا ج بقـ العؾقم التل تبحث يف الؽقن واإلكسان والحقااة وباقـ  -ها

الباحث يف هذه الؿجآت يجب أن يـظر فقفا طؾك أهناا تؿثاؾ  خالؼفا، فنن العالؿ
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 اإلبداع اإللفل، والصـعة الرباكقة الؿحؽؿة.

ولع الضقابط والؼقاطد الؿستخؾصة ماـ الاديـ اإلساالمل أو الؿتساؼة  -و

مع أهدافف وغاياتاف، لتؽاقن مباادىء لجؿقاع العؾاقم أو لعؾاؿ واحاد مـفاا، وإباراز 

لعؾاؿ، أو بـات باقـ الاديـ وا أقامات فصااًما مقهقًماا لؿـاهج الغربقة التالطققب ا

 ، كعؾؿ التاري  وآقتصاد وآجتؿاع.العؾقم بـاًء خاصًاا

إلسااالمقة  ايشااؽؾ ضفقاارً  يمخااذ يف آطتبااار أن هـاااد مشااروًطاويـبغاال أن 

التعؾقؿ، بؾ ربؿا كان مـ القسا ؾ الضرورية لف، وهق مشاروع إساالمقة الؿعرفاة، 

ؿل لؾػؽر اإلسالمل بؿتطؾباتف، مـ حقاث التخطاقط ورساؿ ويـفض الؿعفد العال

 سبؾ التـػقذ مـ خالل مؼآت ومملػات وكدوات.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/5) 39 قطاض ضقِ:
 تٓعِٝ ايٓػٌ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 إول كقنكاااا ٦١ -٦٤الؿقافاااؼ  ٦٠٤٥جؿاااادى إولاااك  ٢-٦بالؽقيااات ماااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

بعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة مـ إطضاء والخارباء يف مقلاقع تـظاقؿ 

 الـسؾ، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

وبـاء طؾك أن مـ مؼاصد الازواج يف الشاريعة اإلساالمقة اإلكجااب والحػااظ 

داره يتـااىف ماع إهادار هاذا الؿؼصاد، ٕن إها ٓ يجاقز طؾك الـاقع اإلكسااين، وأكاف

كصقص الشريعة وتقجقفاهتا الداطقة إلك تؽثقر الـسؾ والحػاظ طؾقف والعـاية باف، 

 باطتبار حػظ الـسؾ أحد الؽؾقات الخؿس التل جاءت الشرا ع برطايتفا،

                                                 
 (.٣8ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الرابع، ج (٦)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ  ٓ يجقز إصدار قاكقن طام يحد مـ حرية الزوجقـ يف اإلكجاب. :أو

طؾااك اإلكجااب يف الرجاؾ أو الؿاارأة، وهاق مااا يحارم استاصااال الؼادرة  :اثاكًقـ

 يعرف باإلطؼام أو التعؼقؿ، ما لؿ تدع إلك ذلؽ الضرورة بؿعايقرها الشرطقة.

ــ يجااقز الااتحؽؿ الؿمقاات يف اإلكجاااب بؼصااد الؿباطاادة بااقـ فاارتات  :اثالًث

ا، الحؿااؾ، أو إيؼافااف لؿاادة معقـااة مااـ الزمااان، إذا دطاات إلقااف حاجااة معتااربة شاارطً 

زوجقـ طـ تشاور بقـفؿا وتراض، بشرط أن ٓ يرتتب طؾك ذلاؽ بحسب تؼدير ال

 لرر، وأن تؽقن القسقؾة مشروطة، وأن ٓ يؽقن فقفا طدوان طؾك حؿؾ قا ؿ.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 



145 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/5ٚ  2/5) 40 - 41 قطاض ضقِ:
 ايٛؾا٤ بايٛعس، ٚاملطاحب١ يآلَط بايؿطا٤ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢ -٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

مقلاقطل القفااء بعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة ماـ إطضااء والخارباء يف 

 بالقطد، والؿرابحة لممر بالشراء، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلفؿا،

 قار ما يؾل:

 ًٓ أن بقع الؿرابحة لممر بالشراء إذا وقع طؾك سؾعة بعد دخقلفا يف مؾاؽ  :أو

ا، هق بقع جا ز، صالؿا كاكت تؼاع طؾاك الؿلمقر، وحصقل الؼبض الؿطؾقب شرطً 

ػ قبااؾ التسااؾقؿ، وتبعااة الاارد بالعقااب الخػاال وكحااقه مااـ الؿاالمقر مساامولقة التؾاا

                                                 
 (.٥٢١و  ٣١٠ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الخامس، ج (٦)
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 مقجبات الرد بعد التسؾقؿ، وتقافرت شروط البقع واكتػت مقاكعف.

 - ر طؾااك وجااف آكػاارادالؿاالمق أو أماار مااـ يصاادر الااذي وهااق - القطااد :ثاكًقــا

طؾك سابب ودخاؾ  ذر، وهق مؾزم قضاء إذا كان معؾًؼالؾقاطد دياكة إٓ لع امؾزمً  يؽقن

قطقد يف كؾػة كتقجة القطد. ويتحدد أثر اإللازام يف هاذه الحالاة إماا بتـػقاذ القطاد، الؿ

  بسبب طدم القفاء بالقطد بال طذر.وإما بالتعقيض طـ الضرر القاقع فعاًل 

 الؿرابحاة بقاع يف تجاقز - الطارفقـ ماـ تصادر التال وهال - الؿقاطادة :اثالثً 

ٓ  فنهناا خقاار هـااد يؽاـ لاؿ ذافن أحدهؿا، أو كؾقفؿا لؾؿتقاطديـ، الخقار بشرط

تجقز، ٕن الؿقاطادة الؿؾزماة يف بقاع الؿرابحاة تشابف البقاع كػساف، حقاث يشارتط 

 ملسو هيلع هللا ىلص لؾؿبقاع حتاك ٓ تؽاقن هـااد مخالػاة لـفال الـبال اطـد ذ أن يؽقن البا ع مالؽً 

 طـ بقع اإلكسان ما لقس طـده.

 ويقصل بؿا يؾل:

ة اتجاف يف أغؾاب كشااصاتف يف لقء ما لقحظ مـ أن أكثر الؿصارف اإلساالمق

 إلك التؿقيؾ طـ صريؼ الؿرابحة لممر بالشراء.

 ًٓ أن يتقسااع كشاااط جؿقااع الؿصااارف اإلسااالمقة يف شااتك أسااالقب تـؿقااة  :أو

آقتصاد وٓسقؿا إكشاء الؿشاريع الصـاطقة أو التجارية، بجفاقد خاصاة، أو طاـ 

 صريؼ الؿشاركة والؿضاربة، مع أصراف أخرى.

ــ رس الحااآت العؿؾقااة لتطبقااؼ الؿرابحااة لمماار بالشااراء لاادى أن تااد :اثاكًق

الؿصارف اإلسالمقة، لقلع أصقل تعصؿ مـ وقاقع الخؾاؾ يف التطبقاؼ، وتعاقـ 

 طؾك مراطاة إحؽام الشرطقة العامة أو الخاصة ببقع الؿرابحة لممر بالشراء.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،قدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك س ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/5) 42 قطاض ضقِ:
ُّ بؿإٔ  ط ق١ُٝ ايع١ًُتػ

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

ر ث الؿؼدمة ماـ إطضااء والخارباء يف مقلاقع تغق ابعد اصالطف طؾك البحق

 ققؿة العؿؾة، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

( يف الادورة الثالثاة، بالن ٥/8)٩٦وبعد آصالع طؾك قرار الؿجؿع رقاؿ  

العؿالت القرققة كؼقد اطتبارية فقفا صػة الثؿـقاة كامؾاة، ولفاا إحؽاام الشارطقة 

وسااا ر  ،والسااؾؿ ،والزكاااة ،أحؽااام الربااا :ـ حقااثالؿؼااررة لؾااذهب والػضااة ماا

 أحؽامفؿا،

                                                 
 (.٦٢٤٥ص 8جؿع )العدد الخامس، جمجؾة الؿ (٦)
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 قار ما يؾل:

العاربة يف وفااء الاديقن الثابتاة بعؿؾاف ماا، هال بالؿثاؾ ولاقس بالؼقؿاة، ٕن  -

كاان مصادرها،  االديقن تؼضك بلمثالفا، فال يجقز ربط الديقن الثابتة يف الذمة، أًيا

 بؿستقى إسعار.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،د هلل رب العالؿقـالحؿ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/5) 43 قطاض ضقِ:
 احلكٛم املع١ٜٛٓ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤)ديسؿرب( 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة مااـ إطضاااء والخاارباء يف مقلااقع 

 الحؼق  الؿعـقية، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ آسااؿ التجاااري، والعـااقان التجاااري، والعالمااة التجاريااة، والتااللقػ  :أو

بب لفااا يف العاارف وآخاارتاع أو آبتؽااار، هاال حؼااق  خاصااة ٕصااحا ا، أصاا

ا، فاال الؿعاصر ققؿة مالقة معتربة لتؿقل الـاس لفا. وهذه الحؼق  يعتاد  اا شارطً 

 يجقز آطتداء طؾقفا.
                                                 

 (.٩٩٢٣ص  8مجؾة الؿجؿع )العدد الخامس، ج (٦)
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ــ يجااقز التصاارف يف آسااؿ التجاااري أو العـااقان التجاااري أو العالمااة  :اثاكًق

وكؼؾ أي مـفا بعقض مالل، إذا اكتػك الغرر والتدلقس والغش، باطتباار  ،التجارية

ا مالق ا أصببذلؽ أن   .حؼ 

، وٕصاحا ا حاؼ احؼق  التللقػ وآخرتاع أو آبتؽار مصقكة شارطً  :اثالثً 

 يجقز آطتداء طؾقفا.التصرف فقفا، وٓ 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/5) 44 ِ:قطاض ضق
 اإلجياض املٓتٗٞ بايتًُٝو بؿإٔ

 

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

 :بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة مااـ إطضاااء والخاارباء يف مقلااقع

 الؿـتفل بالتؿؾقؽ، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،اإليجار 

( يف الادورة الثالثاة، بشالن ٦/8) ٦8وبعد آصالع طؾك قارار الؿجؿاع رقاؿ 

اإلجابة طـ استػسارات البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة، فؼرة )ب( بخصقص طؿؾقاات 

 اإليجار،

                                                 
 (.٩١٥8ص  ٠مجؾة الؿجؿع )العدد الخامس، ج (٦)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ تؿؾقاؽ ببادا ؾ أخارى، إولك آكتػاء طاـ صاقر اإليجاار الؿـتفال بال :أو

 مـفا البديالن التالقان:

 البقع باإلقساط مع الحصقل طؾك الضؿاكات الؽافقة. :ول(إ)

طؼد إجارة مع إططاء الؿالؽ الخقاار لؾؿساتلجر بعاد آكتفااء ماـ وفااء  :)الثاين(

 الؿستحؼة خالل الؿدة يف واحد مـ إمقر التالقة: اإليجازيةجؿقع إقساط 

 .مد مدة اإلجارة -

 إهناء طؼد اإلجارة ورد العقـ الؿلجقرة إلك صاحبفا. -

 شراء العقـ الؿلجقرة بسعر السق  طـد اكتفاء مدة اإلجارة. -

ة لإليجار الؿـتفل بالتؿؾقاؽ تؼارر تلجقاؾ الـظار فقفاا ػتؾمخهـاد صقر  :ثاكًقا

وبقاان ماا يحاقط  اا ماـ مالبساات  ،إلك دورة قادمة، بعد تؼاديؿ كؿااذج لعؼقدهاا

 لتعاون مع الؿصارف اإلسالمقة، لدراستفا وإصدار الؼرار يف شلهنا.وقققد، با

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/5) 45 قطاض ضقِ:
 ايتٌُٜٛ ايعكاضٟ يبٓا٤ املػانٔ ٚؾطا٥ٗا بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  لػؼف اإلسالمل الدوللمجؾس مجؿع اإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

 بعد طرض مقلقع التؿقيؾ العؼاري لبـاء الؿساكـ وشرا فا،

 قار ما يؾل:

دار تلجقؾ الـظر يف مقلقع التؿقيؾ العؼاري لبـااء الؿسااكـ وشارا فا، إلصا

الؼرار الخاص بف إلك الدورة السادسة، مـ أجؾ مزيد مـ الدراسة والبحث
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

                                                 
 (.٤٦ص  ٦والعدد السادس ج ٩٣٣8ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد الخامس ج (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/5) 46 قطاض ضقِ:
 ذبسٜس أضباح ايتذاض بؿإٔ

 

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  مل الدوللمجؾس مجؿع الػؼف اإلسالإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

بعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة مـ إطضاء والخرباء يف مقلقع تحدياد 

 أرباح التجار، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  االذي تؼرره الـصقص والؼقاطد الشرطقة ترد الـاس أحرارً  إصؾ :أو

يف إصار أحؽام الشريعة  ،بقعفؿ وشرا فؿ وتصرففؿ يف مؿتؾؽاهتؿ وأمقالفؿ يف

 ڤ ٹ﴿بؿطؾؼ ققل اهلل تعالك:  اإلسالمقة الغراء ولقابطفا، طؿاًل 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 . [٩٥]الـساء: ﴾ڃ
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ر يف معامالتاف، باؾ جقـة لؾربب يتؼقاد  اا التاالقس هـاد تحديد لـسبة مع :ثاكًقا

ذلؽ مرتود لظروف التجارة طامة وضروف التاجر والسؾع، مع مراطاة ماا تؼضال 

 بف أداب الشرطقة مـ الرفؼ والؼـاطة والسؿاحة والتقسقر.

تضافرت كصقص الشريعة اإلسالمقة طؾك وجقب سالمة التعاماؾ ماـ  :اثالثً 

غش، والخديعة، والتدلقس، وآساتغػال، وتزيقاػ أسباب الحرام ومالبساتف كال

 حؼقؼة الربب، وآحتؽار الذي يعقد بالضرر طؾك العامة والخاصة.

يف الساق   التسعقر إٓ حقث يجد خؾااًل والاًحآ يتدخؾ ولل إمر ب :رابًعا

مـ طقامؾ مصطـعة، فنن لاقلل إمار حقـااذ التادخؾ بالقساا ؾ  اوإسعار، كاشاً 

ؽـة التل تؼضل طؾك تؾؽ العقامؾ وأساباب الخؾاؾ والغاالء والغابـ العادلة الؿؿ

 الػاحش.

 ٦٦ أطؾؿواهلل 
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(9/5) 47 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ ايعطف

عؼد يف دورة ممتؿره الخاامس الؿـ مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

ول إ كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤)ديسؿرب( 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة مااـ إطضاااء والخاارباء يف مقلااقع 

 العرف، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ ا طؾقاف ماـ قاقل أو فعاؾ أو تارد، يراد بالعرف ما اطتااده الـااس وساارو :أو

 .  أو غقر معترب اا شرطً وقد يؽقن معتربً

ا العرف، :اثاكقً  اإن كان خاص  ا، ففاق معتارب ، ففق معترب طـد أهؾف، وإن كان طام 

 يف حؼ الجؿقع.

                                                 
 (.٩٥٩٦ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد الخامس، ج (٦)
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 هق ما استجؿع الشروط أتقة: االعرف الؿعترب شرطً  :اثالثً 

ا أو قاطدة مـ ققاطد شرطق   اأن ٓ يخالػ الشريعة، فنن خالػ العرف كص   -أ

 الشريعة فنكف طرف فاسد.

 ا.ا( أو غالبً )مستؿر   اأن يؽقن العرف مطردً  -ب

 طـد إكشاء التصرف. اأن يؽقن العرف قا ؿً  -ج

 يصرح الؿتعاقدان بخالفف، فنن صرحا بخالفف فال يعتد بف. أن ٓ -د

 كتاب يف الؿـؼاقل طؾاك الجؿاقد -ا كاان أو قالاقً  امػتًقا -لقس لؾػؼقاف  :ارابعً 

 .إطراف تبدل مراطاة غقر مـ الػؼفاء

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(01/5) 48 قطاض ضقِ:
 تطبٝل أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الخاامس  لدوللمجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل اإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

بعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة مـ إطضاء والخرباء يف مقلاقع تطبقاؼ 

 أحؽام الشريعة اإلسالمقة، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

الاذي اكبثاؼ طاـ إرادة خّقارة ماـ الدولل لػؼف اإلسالمل وبؿراطاة أن مجؿع ا

ممتؿر الؼؿة اإلسالمقة الثالث بؿؽة الؿؽرمة،  دف البحاث طاـ حؾاقل شارطقة 

لؿشااؽالت إمااة اإلسااالمقة ولاابط قضااايا حقاااة الؿسااؾؿقـ بضااقابط الشااريعة 

 اإلسالمقة، وإزالة سا ر العقا ؼ التل تحقل دون تطبقؼ شاريعة اهلل، وهتقااة جؿقاع

لسااقادة شااريعتف،  ابحاكؿقااة اهلل تعااالك، وتحؼقًؼاا االساابؾ الالزمااة لتطبقؼفااا، إقاارارً 
                                                 

 (.8٠٣٦ ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد الخامس، ج (٦)
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وإزالة لؾتـاقض الؼاا ؿ باقـ بعاض حؽاام الؿساؾؿقـ وشاعق ؿ، وإزالاة ٕساباب 

 ل مـ يف بالد الؿسؾؿقـ، االتقتر والتـاقض والصراع يف ديارهؿ، وتقفقرً 

 قار ما يؾل:

 ؾؿقـ تطبقؼ شريعة اهلل فقفؿ.إن أول واجب طؾك مـ يؾل أمقر الؿس

ويـاشد جؿقع الحؽقماات يف باالد الؿساؾؿقـ الؿباادرة إلاك تطبقاؼ الشاريعة 

اا ااإلسااالمقة وتحؽقؿفااا تحؽقًؿاا ا كاااماًل  اتام  ، يف جؿقااع مجااآت الحقاااة، مسااتؼر 

ًٓ  اا وشاعقبً ودطقة الؿجتؿعات اإلسالمقة، أفرادً  ، لاللتازام باديـ اهلل تعاالك، ودو

 وكظام حقاة. اف، باطتبار هذا الديـ طؼقدة وشريعة وسؾقكً وتطبقؼ شريعت

 ويقصل بؿا يؾل:

مقاصؾة الؿجؿع إبحاث والدراسات الؿتعؿؼة يف الجقاكب الؿختؾػة  -أ

لؿقلقع تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة، ومتابعة ما يتؿ تـػقذه  ذا الشلن يف البالد 

 اإلسالمقة.

لعؾؿقااة إخاارى التاال هتااتؿ التـسااقؼ بااقـ الؿجؿااع وبااقـ الؿمسسااات ا -ب

بؿقلااقع تطبقااؼ الشااريعة اإلسااالمقة، وتعااد الخطااط والقسااا ؾ والدراسااات 

 الؽػقؾة بنزالة العؼبات والشبفات التل تعقؼ تطبقؼ الشريعة يف البالد اإلسالمقة.

تجؿقااع مشااروطات الؼااقاكقـ اإلسااالمقة التاال تااؿ إطاادادها يف مختؾااػ  -ج

 ادة مـفا.البالد اإلسالمقة ودراستفا لالستػ

الدطقة إلك إصالح مـاهج الرتبقاة والتعؾاقؿ ووساا ؾ اإلطاالم الؿختؾػاة،  -د

وتقضقػفا لؾعؿؾ طؾك تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة، وإطداد جقؾ مسؾؿ يحاتؽؿ إلاك 

 شرع اهلل تعالك.
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التقسع يف تلهقؾ الدارسقـ والخريجقـ مـ قضاة ووكالء كقابة ومحامقـ  -ها

 تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة.إلطداد الطاقات الالزمة ل

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (00/5) 49 قطاض ضقِ:
 ايًذ١ٓ اإلغال١َٝ ايسٚي١ٝ يًكإْٛ بؿإٔ

تؿره الخاامس الؿـعؼد يف دورة مم مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 إول كاااكقن ٦١ - ٦٤الؿقافااؼ  ٦٠٤٥جؿااادى إولااك  ٢-٦بالؽقياات مااـ 

 ،م٦٥٤٤( ديسؿرب)

بعد اصالطف طؾك الؿذكرة الؿتعؾؼة بؿشروع الـظاام إساسال لؾجـاة اإلساالمقة 

 ،الملاالدولقة لؾؼاكقن، الؿحال إلقف مـ الؿمتؿر السابع طشر لقزراء الخارجقاة اإلسا

 ،(س - ٠١/٦٣ؿقة بالؼرار رقؿ )االفاش إردكقة ؿؿؾؽةبال -الؿـعؼد بعؿان 

 قار ما يؾل:

الؿقافؼة طؾك دراسة مشروع الـظام إساسل لؾجـة اإلسالمقة الدولقة لؾؼااكقن، 

 وتسؾؿ الؿفام الؿقكؾة إلك الؾجـة، لتؽقن مـ لؿـ كشاصات الؿجؿع.

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 قطاضات ٚتٛقٝات
 ايسٚض٠ ايػازغ١

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ() دس٠
 ٖـ0401ؾعبإ  23 - 07 
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/6) 51 قطاض ضقِ:
 يبٓا٤ املػانٔ ٚؾطا٥ٗاايتٌُٜٛ ايعكاضٟ  بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع التؿقياؾ 

 ـ وشرا فا،العؼاري لبـاء الؿساك

 واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ ويـبغل أن ياقفر باالطر   ،إن الؿسؽـ مـ الحاجات إساسقة لإلكسان :أو

الؿشروطة بؿال حاالل، وإن الطريؼاة التال تساؾؽفا البـاقد العؼارياة واإلساؽاكقة 

لؿاا فقفاا  اوكحقها، مـ اإلقراض بػا دة قّؾت أو كثرت، هل صريؼة محّرماة شارطً 

 مـ التعامؾ بالربا.
                                                 

 (.٤٦ص ٦والعدد السادس ج ٩٣٣8ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد الخامس، ج (٦)
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هـاد صر  مشروطة يستغـك  ا طـ الطريؼة الؿحرمة، لتاقفقر الؿساؽـ : اثاكقً 

 طـ إمؽاكقة تقفقره باإليجار(، مـفا: فضاًل ) بالتؿؾؽ

مخصصااة إلكشاااء  اأن تؼاادم الدولااة لؾااراغبقـ يف تؿؾااؽ مساااكـ، قروًلاا  -أ

أم  ،سقاء أكاكت الػا دة صاريحة تستقفقفا بلقساط مال ؿة بدون فا دة، ،الؿساكـ

تحاات سااتار اطتبارهااا )رسااؿ خدمااة(، طؾااك أكااف إذا دطاات الحاجااة إلااك تحصااقؾ 

وجب أن يؼتصر فقفا طؾك التؽالقػ  ،ات الؼروض ومتابعتفااكػؼات لتؼديؿ طؿؾق

 (٦/8)٦8الػعؾقة لعؿؾقة الؼرض طؾك الـحق الؿبقـ يف الػؼرة )أ( مـ الؼرار رقؿ 

 الؿجؿع. لؾدورة الثالثة لفذا

أن تتقلك الدول الؼادرة إكشاء الؿساكـ وتبقعفا لؾاراغبقـ يف تؿؾاؽ مسااكـ  -ب

 ( لفذه الدورة.٩/٢)١٦بإجؾ وإقساط بالضقابط الشرطقة الؿبقـة يف الؼرار 

 أن يتقلك الؿستثؿرون مـ إفراد أو الشركات بـاء مساكـ تباع بإجؾ. -ج

 اطتباااره أساااس طؾااك -ستصااـاع أن تؿّؾااؽ الؿساااكـ طااـ صريااؼ طؼااد آ -د

 الؿزياؾ الادققؼ القصاػ بحساب بـا اف، قباؾ الؿساؽـ شاراء يتؿ وبذلؽ - آزمً 

دون وجاقب تعجقااؾ جؿقاع الاثؿـ، باؾ يجاقز تلجقؾااف  ،لؾـازاع الؿمدياة لؾجفالاة

بلقساط يتػاؼ طؾقفاا، ماع مراطااة الشاروط وإحاقال الؿؼاررة لعؼاد آستصاـاع 

 طؼد السؾؿ.لدى الػؼفاء الذيـ مق زوه طـ 

 ويقصل بؿا يؾل:

مقاصؾة الـظر إليجاد صر  أخرى مشروطة تاقفر تؿّؾاؽ الؿسااكـ لؾاراغبقـ 

 يف ذلؽ.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/6) 50 قطاض ضقِ:
 ايبٝع بايتكػٝط بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل إن

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤ شاعبان ٩8 -٦٣بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعد اصالطف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع البقاع 

 بالتؼسقط، واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ كؿا يجاقز ذكار ثؿاـ  ،تجقز الزيادة يف الثؿـ الؿمجؾ طـ الثؿـ الحال :أو

وٓ يصب البقع إٓ إذا جازم العاقادان  ،وثؿـف بإقساط لؿدد معؾقمة ،االؿبقع كؼدً 

فنن وقع البقع ماع الارتدد باقـ الـؼاد والتلجقاؾ بالن لاؿ يحصاؾ . بالـؼد أو التلجقؾ

 .  احد محدد ففق غقر جا ز شرًطاثؿـ وآتػا  الجازم طؾك 

 ،التـصقص يف العؼد طؾك فقا د التؼسقط ،يف بقع إجؾ ،اشرطً  ٓ يجقز: اثاكقً 
                                                 

 (.٥ص ٩والعدد السابع ج ٦٥8ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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طؾاك كسابة  سقاء اتػؼ العاقدان ،بحقث ترتبط بإجؾ ،مػصقلة طـ الثؿـ الحال

 .  الػا دة أم ربطاها بالػا دة السا دة

فاال  ،طاـ الؿقطاد الؿحادد إذا تلخر الؿشرتي الؿديـ يف دفع إقسااط: اثالثً 

ٕن ذلااؽ ربااا  ،يجاقز إلزامااف أي زيااادة طؾاك الااديـ بشاارط سااابؼ أو بادون شاارط

 .  محرم

 ،يحارم طؾاك الؿاديـ الؿؾالء أن يؿاصاؾ يف أداء ماا حاؾ ماـ إقسااط :ارابعً 

 .  اشرتاط التعقيض يف حالة التلخر طـ إداء اشرطً  ٓ يجقز ومع ذلؽ

باااا ع بإجاااؾ حؾاااقل إقسااااط قباااؾ أن يشااارتط ال ايجاااقز شااارطً  :اخامًســـ

مااا دام الؿااديـ قااد رلاال  ااذا  ،طـااد تاالخر الؿااديـ طااـ أداء بعضاافا ،مقاطقاادها

 .  الشرط طـد التعاقد

ولؽااـ يجااقز  ،ٓ يحااؼ لؾبااا ع آحتػاااظ بؿؾؽقااة الؿبقااع بعااد البقااع: اسادًســ

لؾبااا ع أن يشاارتط طؾااك الؿشاارتي رهااـ الؿبقااع طـااده لضااؿان حؼااف يف اسااتقػاء 

 .  لؿمجؾةإقساط ا

 : ويقصل بؿا يؾل 

دراسة بعض الؿسا ؾ الؿتصؾة ببقاع التؼساقط لؾباّت فقفاا إلاك ماا بعاد تلجقؾ 

 :  ومـفا ،إطداد دراسات وأبحاث كافقة فقفا

 .  البـقد لدى الؿمجؾة إقساط كؿبقآت البا ع حسؿ -أ 

 .(لع وتعجؾ)ـ مؼابؾ إسؼاط بعضف وهل مسللة الدي تعجقؾ -ب 

 .الؿمجؾة إقساط حؾقل يف الؿقت أثر -ج 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/6) 52 قطاض ضقِ:
 سهِ إدطا٤ ايعكٛز بآالت االتكاٍ احلسٜج١ بؿإٔ

متؿره الساادس الؿـعؼد يف دورة ما مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع إجاراء 

 العؼقد بآٓت آتصال الحديثة، 

ا إلك التطقر الؽبقر الذي حصؾ يف وسا ؾ آتصال وجريان العؿاؾ  ا وكظًرا

   ،يف إبرام العؼقد لسرطة إكجاز الؿعامالت الؿالقة والتصرفات

وباستحضار ما تعاّرض لاف الػؼفااء بشالن إبارام العؼاقد بالخطااب وبالؽتاباة  

وما تؼرر مـ أن التعاقاد باقـ الحالاريـ يشارتط لاف اتحااد  ،وباإلشارة وبالرسقل

وطادم  ،الؼباقلو اإليجاب وتطابؼ - والقكالة واإليصاء القصقاة طدا - الؿجؾس
                                                 

 (.٣٤١ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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والؿاقآة باقـ اإليجااب  ،صدور ما يدل طؾك إطراض أحد العاقديـ طـ التعاقاد

 . والؼبقل بحسب العرف

 : قار ما يؾل

  ًٓ وٓ يارى أحادهؿا  ،إذا تؿ التعاقد بقـ غا بقـ ٓ يجؿعفؿا مؽان واحاد: أو

لرساالة وكاكت وسقؾة آتصال بقـفؿا الؽتابة أو ا ،وٓ يسؿع كالمف ،أخر معايـة

و يـطبؼ ذلؽ طؾاك الارب  والاتؾؽس والػااكس وشاشاات  ،(الرسقل) أو السػارة

الحاسب ألل )الحاسقب(، فػل هذه الحالة يـعؼد العؼد طـد وصقل اإليجااب 

ف إلقف وقبقلف.  إلك الؿقج 

مؽااكقـ متباطاديـ، يف إذا تؿ التعاقد باقـ صارفقـ يف وقات واحاد وهؿاا  :اثاكقً 

بااقـ  اتػ والالسااؾؽل، فاانن التعاقااد بقـفؿااا يعتاارب تعاقاادً ويـطبااؼ هااذا طؾااك الفااا

حالااريـ، وتطبااؼ طؾااك هااذه الحالااة إحؽااام إصااؾقة الؿؼااررة لاادى الػؼفاااء 

 الؿشار إلقفا يف الديباجة.

 امحاّدد الؿادة يؽاقن مؾزًما در العاارض،  اذه القساا ؾ، إيجاًبااإذا أص :اثالثً 

 الرجقع طـف.بالبؼاء طؾك إيجابف خالل تؾؽ الؿدة، ولقس لف 

ــ تشااؿؾ الـؽاااح ٓشاارتاط اإلشاافاد فقااف، وٓ  إن الؼقاطااد السااابؼة ٓ: ارابًع

 الصرف ٓشرتاط التؼابض، وٓ السؾؿ ٓشرتاط تعجقؾ رأس الؿال.

ــ مااا يتعؾااؼ باحتؿااال التزيقااػ أو التزوياار أو الغؾااط يرجااع فقااف إلااك : اخامًس

 الؼقاطد العامة لإلثبات.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،رب العالؿقـ الحؿد هلل

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/6) 53 قطاض ضقِ:
 ٚأسهاَٗا - ٚخباق١ املػتذس٠ َٓٗا - ٙايكبض: قٛض بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤ شاعبان ٩8 -٦٣ بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

: بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع

   ،(وأحؽامفا ،وبخاصة الؿستجدة مـفا ،هصقر: الؼبض)

 واستؿاطف لؾؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ لقد، أو الؽقؾ أو الاقزن يف حالة إخذ با اق  قبض إمقال كؿا يؽقن حس   :أو

 اوحؽًؿاا اأو الـؼااؾ والتحقيااؾ إلااك حااقزة الؼااابض، يتحؼااؼ اطتبااارً  ،يف الطعااام

ا ا. وتختؾاػ كقػقاة بالتخؾقة مع التؿؽقـ مـ التصرف ولاق لاؿ يقجاد الؼابض حس 
                                                 

 (.٠١8ص  ٦مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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 ا لفا.قبض إشقاء بحسب حالفا واختالف إطراف فقؿا يؽقن قبًض 

 :ارفً وطُ  اربة شرطً إن مـ صقرة الؼبض الحؽؿل الؿعت :اثاكقً 

 :الؼقد الؿصريف لؿبؾغ مـ الؿال يف حساب العؿقؾ يف الحآت التالقة -٦

 إذا أودع يف حساب العؿقؾ مبؾغ مـ الؿال مباشرة أو بحقالة مصرفقة. -أ

إذا طؼاد العؿقااؾ طؼااد صارف كاااجز بقـااف وباقـ الؿصاارف يف حااال شااراء  -ب

 طؿؾة بعؿؾة أخرى لحساب العؿقؾ.

 حسااب إلاك لاف حسااب ماـ مبؾغاا - العؿقؾ بلمر - لؿصرفإذا اقتطع ا -ج

 آخار، لؿساتػقد أو العؿقاؾ لصاالب غقره، أو كػسف الؿصرف يف أخرى، بعؿؾة آخر

 ف يف الشريعة اإلسالمقة.الصر طؼد ققاطد مراطاة الؿصارف وطؾك

ويغتػر تلخقر الؼقد الؿصريف بالصقرة التل ياتؿؽـ الؿساتػقد  اا ماـ التساؾؿ 

لؾؿساتػقد  ٓ يجاقز د الؿتعارف طؾقفا يف أسقا  التعاماؾ، طؾاك أكافالػعؾل، لؾؿد

ّٓ بعد أن يحصؾ أثر الؼقد الؿصاريف  أن يتصرف يف العؿؾة خالل الؿدة الؿغتػرة إ

 بنمؽان التسؾؿ الػعؾل.

تسّؾؿ الشقؽ إذا كان لف رصقد قابؾ لؾسحب بالعؿؾاة الؿؽتاقب  اا طـاد  -٩

 الؿصرف. استقػا ف وحجزه

 ٦ ٦واهلل أطؾؿ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/6) 54 قطاض ضقِ:
 ظضاع١ خالٜا املذ ٚاجلٗاظ ايعكيب بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣لساعقدية ماـ بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة ا

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعد اصالطف طؾك إبحاث والتقصقات الؿتعؾؼاة  اذا الؿقلاقع الاذي كاان 

 - ٩8أحد مقلقطات الـدوة الػؼفقة الطبقاة السادساة الؿـعؼادة يف الؽقيات ماـ 

 ذاهاا بااقـ بالتعاااون م،٩٢/٦٤/٦٥٥٤ -٩8 الؿقافااؼ هااا٦٠٦٤ إول ربقااع ٩٢

 الطبقة، لؾعؾقم اإلسالمقة الؿـظؿة وبقـ الؿجؿع

يؼصد مـ ذلؽ كؼؾ ما   ويف لقء ما اكتفت إلقف الـدوة الؿشار إلقفا مـ أكف ٓ

إكسان إلك إكسان آخر، وإكؿا الغرض مـ هذه الزراطة طاالج قصاقر خالياا معّقـاة 

ع يف مقاصـفاا يف الؿ  طـ إفراز مادهتا الؽقؿقا قة أو الفرمقكقة بالؼدر السقّي فتاقد
                                                 

 (.٦٣8٥ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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خاليااا مثقؾااة مااـ مصاادر آخاار، أو طااالج فجااقة يف الجفاااز العصاابل كتقجااة بعااض 

 اإلصابات،

 قار ما يؾل:

 ًٓ إذا كان الؿصدر لؾحصقل طؾك إكسجة هق الغادة الؽظرياة لؾؿاريض  :أو

الجساؿ كػساف، فاال بالس ماـ كػسف، وفقف مقزة الؼباقل الؿـااطل، ٕن الخالياا ماـ 

 .ذلؽ شرًطا

ا كان الؿصدر هق أخذها مـ جـقـ حققاين، فال ماكع مـ هذه الطريؼة إذ :اثاكقً 

إن أمؽـ كجاحفا ولؿ يرتتب طؾك ذلؽ محاذير شرطقة. وقد ذكر إصباء أن هاذه 

 لإلكسان الطريؼة كجحت بقـ فصا ؾ مختؾػة مـ الحققان، ومـ الؿلمقل كجاحفا

 باتخاذ آحتقاصات الطبقة الالزمة لتػادي الرفض الؿـاطل.

إذا كان الؿصدر لؾحصقل طؾك إكسجة هق خاليا حقة ماـ ما  جـاقـ  ا:ثالثً 

 ؾك الـحق التالل:ط الحؽؿ فقختؾػ - طشر الحادي أو العاشر إسبقع يف - باكر

الطريؼة إولك: أخاذها مباشارة ماـ الجـاقـ اإلكسااين يف بطاـ أماف، بػاتب  -أ

الخاليا مـ مخاف،  ؿجرد أخذا، وتستتبع هذه الطريؼة إماتة الجـقـ بالرحؿ جراحق  

ّٓ إذا كااان بعااد إجفاااض صبعاال غقاار متعؿااد أو إجفاااض  ويحاارم ذلااؽ شاارًطا إ

مشروع إلكؼاذ حقاة إم وتحؼؼ مقت الجـقـ، مع مراطاة الشروط التال سارتد يف 

 ( لفذه الدورة.٤/٢)١٥مقلقع آستػادة مـ إجـّة يف الؼرار رقؿ 

ؿؾفااا الؿسااتؼبؾ الؼريااب يف صقاتااف الطريؼااة الثاكقااة: وهاال صريؼااة قااد يح -ب

ا إذا كااان وٓ باالس يف ذلااؽ شاارطً  ،باسااتزراع خاليااا الؿاا  يف ماازارع لإلفااادة مـفااا

 ا، وتؿ الحصقل طؾقفا طؾك القجف الؿشروع.الؿصدر لؾخاليا الؿستزرطة مشروطً 
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التعرض لاف بلخاذ شالء  ٓ يجقز ،اصالؿا ولد حق  : الؿقلقد الالدماغل: ارابعً 

أن يتحؼؼ مقتف بؿقت جذع دماغف، وٓ فر  بقـاف وباقـ غقاره ماـ  مـ أطضا ف إلك

إسقياء يف هذا الؿقلقع، فنذا مات فنن إخذ مـ أطضا ف تراطك فقاف إحؽاام 

والشااروط الؿعتااربة يف كؼااؾ أطضاااء الؿااقتك مااـ اإلذن الؿعتاارب، وطاادم وجااقد 

قرارات ( مـ ٦/٠)٩٢وتحؼؼ الضرورة وغقرها، مؿا تضؿـف الؼرار رقؿ  ،البديؾ

ماـ إبؼااء هاذا الؿقلاقد الالدمااغل  اوٓ ماكع شارطً . الدورة الرابعة لفذا الؿجؿع

 - والاذي يؿؽاـ تشخقصاف -كعاش إلك ما بعد ماقت جاذع الؿا  طؾك أجفزة اإل

تقصاة لالستػادة مـفا بـؼؾفا إلاك  ،لؾـؼؾ الصالحة إطضاء حققية طؾك لؾؿحافظة

 روط الؿشار إلقفا.اغقره بالش

 ٦٦ ؿواهلل أطؾ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/6) 55 قطاض ضقِ:
 ايبٝٝهات املًكش١ ايعا٥س٠ عٔ احلاد١ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بقاة الساعقدية ماـ بجدة يف الؿؿؾؽاة العر

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعد اصالطف طؾك إبحاث والتقصقات الؿتعؾؼاة  اذا الؿقلاقع الاذي كاان 

 - ٩8أحد مقلقطات الـدوة الػؼفقة الطبقاة السادساة الؿـعؼادة يف الؽقيات ماـ 

 هااذا بااقـ بالتعاااون م،٩٢/٦٤/٦٥٥٤ -٩8 الؿقافااؼ هااا٦٠٦٤ إول ربقااع ٩٢

 الطبقة، لؾعؾقم اإلسالمقة الؿـظؿة وبقـ الؿجؿع

وبعد آصاالع طؾاك التقصاقتقـ الثالثاة طشارة والرابعاة طشارة الؿتخاذتقـ يف 

 ٩8-٩٤الـدوة الثالثة التل طؼدهتا الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾاقم الطبقاة يف الؽقيات 

                                                 
 (.٦٣٥٦ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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م بشااالن مصاااقر البققضاااات ٩٦/٠/٦٥٤٣-٦٤الؿقافاااؼ  ،هاااا٦٠٤٣شاااعبان 

ة، والتقصقة الخامسة لؾـادوة إولاك لؾؿـظؿاة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة الؿؾؼح

م ٩٣/١/٦٥٤٩ -٩٠هاا الؿقافاؼ ٦٠٤8شعبان  ٦٠ -٦٦الؿـعؼدة يف الؽقيت 

 يف الؿقلقع كػسف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ مااـ إمؽااان حػااظ البققضااات غقاار الؿؾؼحااة  ايف لااقء مااا تحؼااؼ طؾؿًقاا :أو

ٓقتصار طؾك العدد الؿطؾقب لؾازرع لؾسحب مـفا، يجب طـد تؾؼقب البققضات ا

 لقجقد فا ض مـ البققضات الؿؾؼحة. ايف كؾ مرة، تػاديً 

إذا حصؾ فا ض ماـ البققضاات الؿؾؼحاة بالي وجاف ماـ القجاقه تارتد  :ثاكًقا

 دون طـاية صبقة إلك أن تـتفل حقاة ذلؽ الػا ض طؾك القجف الطبقعل.

ــ أخاارى، ويجااب اتخاااذ يحاارم اسااتخدام البققضااة الؿؾؼحااة يف اماارأة  :اثالًث

آحتقاصااات الؽػقؾااة بالحقؾقلااة دون اسااتعؿال البققضااة الؿؾؼحااة يف حؿااؾ غقاار 

 مشروع.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(7/6) 56 قطاض ضقِ:
 يعضاع١ األعها٤ اكسًض١ ََّاغتدساّ األِد بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

- ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعد اصالطف طؾك إبحاث والتقصقات الؿتعؾؼاة  اذا الؿقلاقع الاذي كاان 

 - ٩8الػؼفقة الطبقاة السادساة الؿـعؼادة يف الؽقيات ماـ أحد مقلقطات الـدوة 

م، بالتعاااون بااقـ هااذا ٩٢/٦٤/٦٥٥٤-٩8 الؿقافااؼ هااا٦٠٦٤ إول ربقااع ٩٢

 الؿجؿع وبقـ الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة،

 قار ما يؾل:

 ًٓ ل طضاء الؿطؾقب زرطفاا يف إكساان  ايجقز استخدام إجـة مصدرً  ٓ :أو

 قابط ٓبد مـ تقافرها:آخر إٓ يف حآت بض
                                                 

 (.٦٣٥٦ص  8مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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ٓ يجاقز إحااداث إجفااض مااـ أجاؾ اسااتخدام الجـاقـ لاازرع أطضااا ف يف  -أ

إكسااان آخاار، بااؾ يؼتصاار اإلجفاااض طؾااك اإلجفاااض الطبعاال غقاار الؿتعؿااد 

واإلجفاااض لؾعااذر الشاارطل، وٓ يؾجاال إلجااراء العؿؾقااة الجراحقااة ٓسااتخراج 

 الجـقـ إٓ إذا تعقـت إلكؼاذ حقاة إم.

ٓستؿرار الحقاة فقجب أن يتجف العالج الطبل إلك  الجـقـ قاباًل إذا كان  -ب

استبؼاء حقاتف و الؿحافظة طؾقفا، ٓ إلك استثؿاره لزراطة إطضاء، وإذا كان غقار 

قابؾ ٓستؿرار الحقاة فال يجقز آستػادة مـف إٓ بعاد مقتاف بالشاروط الاقاردة يف 

 ( لفذا الؿجؿع.٦/٠)٩٢الؼرار رقؿ 

أن تخضاع طؿؾقاات زرع إطضااء ل غاراض التجارياة طؾاك  يجقزٓ  ا:ثاكقً 

 اإلصال .

ــ ٓبااد أن يسااـد اإلشااراف طؾااك طؿؾقااات زراطااة إطضاااء إلااك هقاااة  :اثالًث

 متخصصة مقثققة.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 18٢

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(8/6) 57 قطاض ضقِ:
 ظضاع١ األعها٤ ايتٓاغ١ًٝ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

قلاقع الاذي كاان بعد اصالطف طؾك إبحاث والتقصقات الؿتعؾؼاة  اذا الؿ

 - ٩8أحد مقلقطات الـدوة الػؼفقة الطبقاة السادساة الؿـعؼادة يف الؽقيات ماـ 

 هااذا بااقـ بالتعاااون م،٩٢/٦٤/٦٥٥٤-٩8 الؿقافااؼ هااا٦٠٦٤ إول ربقااع ٩٢

 الطبقة، لؾعؾقم اإلسالمقة الؿـظؿة وبقـ الؿجؿع

 قار ما يؾل:

 ًٓ ران يف حؿااؾ زرع الغاادد التـاسااؾقة: بؿااا أن الخصااقة والؿبااقض يسااتؿ :أو

وإفراز الصاػات القراثقاة )الشاػرة القراثقاة( لؾؿـؼاقل مـاف حتاك بعاد زرطفؿاا يف 
                                                 

 (.٦٥٣١ص  8مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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 .جديد، فنن زرطفؿا محرم شرًطا ؾؼ  تَ مُ 

زرع أطضاء الجفاز التـاسؾل: زرع بعض أطضاء الجفاز التـاسؾل التال  :ثاكًقا

 وطةمشار لضارورة جاا ز - الؿغؾظاة العقرات طدا ما - ٓ تـؼؾ الصػات القراثقة

( لفاااذا ٦/٠)٩٢ رقاااؿ الؼااارار يف الؿبقـاااة الشااارطقة والؿعاااايقر الضاااقابط ووفاااؼ

 الؿجؿع.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(9/6) 58 قطاض ضقِ:
 ظضاع١ عهٛ اغتؤقٌ يف سّس أٚ قكام بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللن إ

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع زراطاة 

 طضق استمصؾ يف حد أو قصاص،

 ،التل دارت حقلفلؾؿـاقشات  فواستؿاط

وإبؼااء  ،وبؿراطاة مؼاصد الشريعة مـ تطبقؼ الحّد يف الزجر والاردع والـؽاال

إلاك أن  الؾؿراد مـ العؼقبة بدوام أثرها لؾعربة والعظة وقطع دابر الجريؿة، وكظارً 

إطادة العضق الؿؼطقع تتطؾب الػقرية يف طرف الطب الحديث، فاال يؽاقن ذلاؽ 

ّٓ بتقاصم وإطداد صبل خاص  طـ التفاون يف جّدية إقامة الحد وفاطؾقتف، يـبئ إ
                                                 

 (.٩٦٢٦ص  8مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ لؾحد ٕن يف بؼاء أثر الحد  إطادة العضق الؿؼطقع تـػقًذا ايجقز شرطً  ٓ: أو

 ؾتفاااون يف اسااتقػا فا، وتػادًيااال ، ومـًعاااا لؾعؼقبااة الؿؼااررة شاارطً ا كاااماًل تحؼقًؼاا

 لؿصادمة حؽؿ الشرع يف الظاهر.

ؼصاص قد شرع إلقامة العدل وإكصاف الؿجـل طؾقف، وصاقن بؿا أن ال: اثاكقً 

إطااادة طضااق  ٓ يجااقز حااؼ الحقاااة لؾؿجتؿااع، وتااقفقر إمااـ وآسااتؼرار، فنكااف

 لؾؼصاص، إٓ يف الحآت التالقة: استمصؾ تـػقًذا

أن يلذن الؿجـل طؾقاف بعاد تـػقاذ الؼصااص بنطاادة العضاق الؿؼطاقع ماـ  -أ

 الجاين.

 قف قد تؿؽـ مـ إطادة طضقه الؿؼطقع مـف.أن يؽقن الؿجـل طؾ -ب

أو قصااص بسابب خطال يف  يجقز إطادة العضق الاذي استمصاؾ يف حاد   :اثالثً 

 الحؽؿ أو يف التـػقذ.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(01/6) 59 قطاض ضقِ:
 األغٛام املاي١ٝ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

- ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

إساقا  )بعد اصالطف طؾك إبحاث والتقصقات والـتا ج الؿؼدمة يف كادوة 

 ٩٠ - ٩٤هااا الؿقافااؼ ٦٠٦٤ربقااع الثاااين  ٩٠-٩٤الؿـعؼاادة يف الرباااط  (الؿالقااة

م بالتعاااون بااقـ هااذا الؿجؿااع والؿعفااد اإلسااالمل ٦٥٤٥( أكتااقبر) أول تشااريـ

لؾبحااقث والتاادريب بالبـااؽ اإلسااالمل لؾتـؿقااة، وباستضااافة وزارة إوقاااف 

 والشمون اإلسالمقة بالؿؿؾؽة الؿغربقة.

يعة اإلسالمقة مـ الحث طؾك الؽساب الحاالل ويف لقء ما هق مؼرر يف الشر

واستثؿار الؿال وتـؿقة الؿدخرات طؾك أسس آساتثؿار اإلساالمل الؼاا ؿ طؾاك 
                                                 

 (.٣8ص ٦والعدد السابع ج ٦٩٣8ص  ٩مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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 الؿشاركة يف إطباء وتحؿؾ الؿخاصر، ومـفا مخاصر الؿديقكقة،

ولؿا ل سقا  الؿالقة مـ دور يف تداول إمقال وتـشقط استثؿارها، ولؽاقن 

ـ أحؽامفا يؾبل حاجة ماساة لتعرياػ الـااس بػؼاف دياـفؿ آهتؿام  ا والبحث ط

يف الؿستجدات العصارية ويتالقاك ماع الجفاقد إصاقؾة لؾػؼفااء يف بقاان أحؽاام 

الؿعااامالت الؿالقااة وبخاصااة أحؽااام السااق  وكظااام الحساابة طؾااك إسااقا ، 

وتشااؿؾ إهؿقااة إسااقا  الثاكقيااة التاال تتااقب لؾؿسااتثؿريـ أن يعاااودوا دخااقل 

ٕولقااة وتشااؽؾ فرصااة لؾحصااقل طؾااك السااققلة وتشااجع طؾااك تقضقااػ السااق  ا

 الؿال ثؼة بنمؽان الخروج مـ السق  طـد الحاجة،

وبعد آصالع طؾك ما تـاولتف البحقث الؿؼدمة بشلن كظؿ وقاقاكقـ إساقا  

 الؿالقة الؼا ؿة وآلقاهتا وأدواهتا،

 قار ما يؾل:

 ًٓ ؿااام إقامااة القاجااب يف حػااظ إن آهتؿااام بإسااقا  الؿالقااة هااق مااـ ت :أو

الؿال وتـؿقتف باطتبار ما يستتبعف هذا مـ التعاون لساد الحاجاات العاماة وأداء ماا 

 يف الؿال مـ حؼق  ديـقة أو دكققية.

ــا  يف هاال - فؽرهتااا أصااؾ إلااك الحاجااة مااع -إن هااذه إسااقا  الؿالقااة  :ثاكًق

 مااـ سااتثؿارهوا الؿااال تـؿقااة ٕهااداف الؿحؼااؼ الـؿااقذج لقساات الراهـااة حالتفااا

ة اإلسالمقة. وهذا القلع يتطؾب بذل جفاقد طؾؿقاة مشارتكة ماـ الػؼفااء القجف

وآقتصاديقـ لؿراجعة ما تؼقم طؾقف مـ أكظؿة، وما تعتؿده ماـ آلقاات وأدوات، 

 وتعديؾ ما يـبغل تعديؾف يف لقء مؼررات الشريعة اإلسالمقة.

ارية وإجرا قة، ولاذا يساتـد إن فؽرة إسقا  الؿالقة تؼقم طؾك أكظؿة إد ا:ثالثً 
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آلتزام  ا طؾك تطبقؼ قاطدة الؿصالب الؿرسؾة فقؿا يـدرج تحات أصاؾ شارطل 

ا أو قاطدة شرطقة، وهل لذلؽ ماـ قبقاؾ التـظاقؿ الاذي يؼاقم طام وٓ يخالػ كص  

بف ولل إمر يف الحرف والؿرافؼ إخرى، ولقس ٕحاد مخالػاة تـظقؿاات ولال 

 ما دامت مستقفقة الضقابط وإصقل الشرطقة. إمر أو التحايؾ طؾقفا

 ويقصل بؿا يؾل:

استؽؿال الـظر يف إدوات والصقغ الؿساتخدمة يف إساقا  الؿالقاة بؽتاباة 

الدراسات وإبحاث الػؼفقة وآقتصادية الؽافقة
(1)

. 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 

                                                 
 (.٦/٣) ٢8قؿ اكظر الؼرار ر (٦)
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 ،اتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(00/6) 61 قطاض ضقِ:
 ايػٓسات بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

 إساقا )ات والـتا ج الؿؼدمة يف كادوة بعد اصالطف طؾك إبحاث والتقصق

 ٩٠ - ٩٤ الؿقافااؼ هااا٦٠٦٤ الثاااين ربقااع ٩٠-٩٤ الرباااط يف الؿـعؼاادة (الؿالقااة

م بالتعاااون بااقـ هااذا الؿجؿااع والؿعفااد اإلسااالمل ٦٥٤٥ )أكتااقبر( أول تشااريـ

لؾبحااقث والتاادريب بالبـااؽ اإلسااالمل لؾتـؿقااة، وباستضااافة وزارة إوقاااف 

 الؿؿؾؽة الؿغربقة،والشمون اإلسالمقة ب

وبعااد آصااالع طؾااك أن السااـد شاافادة يؾتاازم الؿصاادر بؿقجبفااا أن ياادفع 

دفااع فا اادة متػااؼ طؾقفااا مـسااقبة لحامؾفااا الؼقؿااة آسااؿقة طـااد آسااتحؼا ، مااع 

الؼقؿااة آسااؿقة لؾسااـد، أو ترتقااب كػااع مشااروط سااقاء أكااان جااقا ز تااقزع  إلااك

                                                 
 (.٣8ص ٦والعدد السابع ج ٦٩٣8ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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 ،ا مؼطقًطا أم حسًؿابالؼرطة أم مبؾغً 

 يؾل: قار ما

 ًٓ بدفع مبؾغفا مع فا دة مـسقبة إلقف أو كػاع  التل تؿثؾ التزاًما إن السـدات: أو

ماـ حقاث اإلصادار أو الشاراء أو التاداول، ٕهناا قاروض  امشروط محرمة شارطً 

ربقية سقاء أكاكت الجفة الؿصادرة لفاا خاصاة أو طاماة تارتبط بالدولاة. وٓ أثار 

أو ادخاريااة أو تسااؿقة الػا اادة الربقيااة ا اسااتثؿارية لتسااؿقتفا شاافادات أو صااؽقكً 

 ا.ا أو طؿقلة أو طا دً ا أو ريعً الؿؾتزم  ا ربحً 

يجاري  ابقن الصػري باطتبارهاا قروًلاقالسـدات ذات الؽ اتحرم أيًض : اثاكقً 

ا بقعفا بلقؾ مـ ققؿتفا آسؿقة، ويساتػقد أصاحا ا ماـ الػارو  باطتبارهاا حساؿً 

 لفذه السـدات.

اشارتط فقفاا   ز باطتبارهاا قروًلااالسـدات ذات الجاقا ًضاكؿا تحرم أي :ثالًثا

طاـ  أو لبعضفؿ ٓ طؾك التعققـ، فضاًل  كػع أو زيادة بالـسبة لؿجؿقع الؿؼرلقـ،

 شبفة الؼؿار.

ًٓ  اإصدارً  - لبدا ؾ لؾسـدات الؿحرمةمـ ا: رابًعا  الساـدات - أو شراًء أو تداو

أو كشااط اساتثؿاري معاقـ،  لؿشاروع الؿضااربة أسااس طؾاك الؼا ؿاة الصؽقد أو

يؽقن لؿالؽقفا فا دة أو كػع مؼطقع، وإكؿا تؽقن لفؿ كسابة ماـ رباب هاذا  بحقث ٓ

ّٓ إالؿشروع بؼدر ما يؿؾؽقن مـ هذه السـدات أو الصؽقد وٓ يـالقن هاذا الاربب 

. ويؿؽـ آستػادة يف هذا مـ الصقغة التل تؿ اطتؿادها باالؼرار رقاؿ إذا تحؼؼ فعاًل 

لفذا الؿجؿع بشلن سـدات الؿؼارلة (١/٠) 8٤
(1)

. 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
                                                 

 (.١/٠) 8٤اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (02/6) 60 قطاض ضقِ:
 املٛنٛعات ٚايٓسٚات املكرتس١ َٔ ؾعب١ ايتدطٝط بؿإٔ

عؼد يف دورة مامتؿره الساادس الؿـ مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

بعااد اصالطااف طؾااك تؼرياار شااعبة التخطااقط الؿؼاادم ل ماكااة العامااة لؾؿجؿااع 

والؿقزع طؾك أطضاء مجؾس الؿجؿع، والؿشتؿؾ طؾاك الؿقلاقطات الؿؼارتح 

والؿجدولاة بحساب إولقياة، والتال لاؿت مقلاقطات درسفا مـ الؿجؾس، 

 متـقطة اكدرجت يف الزمر التالقة:

 الحؼق  الدولقة يف الػؼف اإلسالمل الؿعاصر. -

 إكؽحة والؿقاريث يف الػؼف اإلسالمل الؿعاصر. -

 الػؽر اإلسالمل الؿعاصر. -

 العبادات يف الػؼف اإلسالمل الؿعاصر. -
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 مل الؿعاصر.الؿعامالت وآقتصاد يف الػؼف اإلسال -

 أصقل الػؼف طؾك لقء العصر الحديث. -

 الطب والعؾقم. -

 الـقازل والقاقعات فقؿا طدا ما ذكر. -

 كؿا اشتؿؾ التؼايا طؾك اقتااح طؼد الـدوات يف الؿقضقطات التالقة: 

 حؼق  الؿرأة يف اإلسالم وواجباهتا. -

 الحؼق  الدولقة يف اإلسالم. -

 الؿمتؿر اإلسالمل.حؼق  اإلكسان والتـسقؼ مع جفقد مـظؿة  -

 حؼق  الطػؾ يف اإلسالم مع مالحظة آتػاققة الدولقة لحؼق  الطػؾ. -

 غقر الؿسؾؿقـ يف ضؾ اإلسالم: حؼققفؿ وواجباهتؿ. -

 الؿسؾؿقن بقـ إصالة والتبعقة يف هذا العصر. -

 دراسة كؿاذج لؾدستقر اإلسالمل. -

 ، التؿثقؾ(.مققػ اإلسالم مـ الػـقن الحديثة )الرسؿ، الغـاء، الؿقسقؼك -

كظااام الحؽااؿ اإلسااالمل: أسسااف وققاطااده وقضاااياه الؽااربى يف العصاار  -

 الراهـ.

 اإلطالم ووسا ؾف الؿعاصرة مـ القجفة اإلسالمقة. -

 أحؽام تغقر العؿؾة متذبذبة الؼقؿة يف الػؼف اإلسالمل. -

 التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم يف لقء التطبقؼات الؿعاصرة. -

 ستثؿار.سـدات الخزاكة وسـدات آ -

 آختقارات والؿستؼبؾقات الؿستخدمة يف إسقا  الؿالقة. -
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 قار ما يؾل:

 ًٓ مراطاااة هااذه الؿؼرتحااات، مااع تػااقيض إماكااة العامااة لالختقااار مـفااا  :أو

بحسب ما تؼدره مـ مؼتضاقات الؿصاؾحة، وبخاصاة ماا اقارتح درساف يف الادورة 

 السابؼة.

الـدوات الؿؼرتحة مع إططاء إولقية  ققام إماكة العامة باإلطداد لعؼد :اثاكقً 

 لؾؿقلقطات التل صرحت يف الدورات حسب الظروف واإلمؽاكات الؿتاحة.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (03/6) 62 قطاض ضقِ:
 ايػازغ١ تٛقٝات ايسٚض٠ بؿإٔ

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٦٠الؿقافاؼ  ٦٠٦٤شاعبان  ٩8-٦٣بجدة يف الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٤( مارس) آذار ٩٤

 يقصل بؿا يؾل:

 ًٓ حااد الؽؾؿاة وآلتازام دطقة الؿسؾؿقـ يف كاؾ مؽاان إلاك التضاامـ وات :أو

بااالحؾقل اإلسااالمقة لؿشااؽالهتؿ، وققااامفؿ بااقاجبفؿ يف تؼااديؿ اإلسااالم لؾعااالؿ 

 ًٓ الؿادياة الؿـحرفاة التال  ئ ماـ الؾجاقء إلاك الؿباادكحؾ جذري لؿعضالتف، بد

لؾعـايااة بؼضااقة إخااقاهنؿ يف الاادول  فالساافا، كؿااا ياادطق الؿسااؾؿقـ جؿقًعاااضفاار إ

روطة يف آحتػاظ بشخصاقتفؿ الديـقاة والتؿتاع الشرققة، ومساكدة حؼققفؿ الؿش

 بحؼققفؿ اإلكساكقة.
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ــا يـاادد الؿجؿااع  جاارة القفااقد السااقفققت إلااك إرض الؿباركااة، أرض  :ثاكًق

ا يفدد إماة اإلساالمقة يف جؿقاع أقطارهاا، بالغً  إلسراء والؿعراج، ويرى فقفا خطًراا

ققاقف يف وجاف هاذا الخطار ويـاشد الادول العربقاة واإلساالمقة لتقحقاد كؾؿتفاا، وال

الداهؿ، واتخاذ كؾ وسقؾة مؿؽـة ٓستـؼاذ إرالل الؿحتؾة، وتحريار الؿؼدساات، 

ماـ أيادي مغتصابقف، ودطاؿ آكتػالاة التال تقاجاف  ملسو هيلع هللا ىلصوتخؾقص مسرى رساقل اهلل 

 العدو الصفققين الؿغتصب بؿا يحؼؼ أهداففا ويحؿل مسقرهتا.

ــا لاادول اإلسااالمقة، والعؿااؾ طؾااك آهتؿااام بؽااؾ وسااا ؾ اإلطااالم يف ا :ثالًث

ترشااقدها وتقجقففااا بحقااث تاامدي إلااك اإلصااالح والرشاااد وخدمااة اإلسااالم 

ومقاجفااة التحااديات العصاارية الفدامااة، وأن تعؼااد إماكااة العامااة كاادوة خاصااة 

 بقسا ؾ اإلطالم.

طؼااد كاادوة لؾػـااقن الشااا عة يف العصاار الحالاار، مااـ التؿثقااؾ والغـاااء  :ارابًعــ

 وغقرها، مؿا ٓ تخؾق مـف وسقؾة إطالمقة. والؿقسقؼك والرقص

تؼديؿ دراسات وبحقث وافقة يف مقلقع تعدد كػارة الؼتؾ لؾبّت يف  :اخامًس 

 اتخاذ قرار بشلكف.

تلجقؾ مقلقع إسفؿ إلطداد مزيد مـ البحقث والدراسات فقف: سادًسا
(1)

. 

 طؼد كدوة لؿقلقع آختقارات والؿستؼبؾقات.: اسابعً 

لجـة، بؿعرفة إماكاة العاماة، ماـ الػؼفااء وآقتصااديقـ، لإلجاباة تؽقيـ : اثامـً 

 طـ استػسارات البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة، بشلن الؿشاركة يف الشركات الؿساهؿة.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

                                                 
 (. ٠/٥) ٤٣(، والؼرار رقؿ ٤/٤) ٣٣(، والؼرار رقؿ ٦/٣) ٢8( اكظر الؼرار رقؿ ٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/7) 63 قطاض ضقِ:
 األغٛام املاي١ٝ بؿإٔ

الساابع الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٦٩ ذي الؼعادة ٦٩-٣بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٩( مايق) أيار ٦٠

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع: 

 إسفؿ، آختقارات، السؾع، بطاقة آ تؿان،  (إسقا  الؿالقة)

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  إسفؿ: :أو

 اإلسفام يف الشاكات: -1

بؿااا أن إصااؾ يف الؿعااامالت الحااؾ فاانن تلسااقس شااركة مساااهؿة ذات  -أ

                                                 
 ٩ج والعدد التاسع ٣8ص  ٦والعدد السابع ج ٦٩٣8ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)

 (.١ص
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 أغراض وأكشطة مشروطة أمر جا ز.

ٓ خااالف يف حرمااة اإلساافام يف شااركات غرلاافا إساساال محاارم،  -ب

 كالتعامؾ بالربا أو إكتاج الؿحرمات أو الؿتاجرة  ا.

بالؿحرماات، كالربااا  احرمااة اإلسافام يف شااركات تتعاماؾ أحقاًكااإصاؾ  -ج

وكحقه، بالرغؿ مـ أن أكشطتفا إساسقة مشروطة
(1)

. 

 :(UNDERWRITING) ضؿان اإلصدار -2

لؿان اإلصدار: هق آتػا  طـد تلسقس شركة مع مـ يؾتازم بضاؿان جؿقاع 

تاازم اإلصاادار مااـ إساافؿ، أو جاازء مااـ ذلااؽ اإلصاادار، وهااق تعفااد مااـ الؿؾ

، إذا ابآكتتاب يف كؾ ما تبؼك مؿا لاؿ يؽتتاب فقاف غقاره، وهاذا ٓ مااكع مـاف شارطً 

كان تعفد الؿؾتزم بآكتتاب بالؼقؿة آسؿقة بدون مؼابؾ لؼاء التعفد، ويجاقز أن 

 إطااداد مثااؾ - الضااؿان غقاار -يحصااؾ الؿؾتاازم طؾااك مؼابااؾ طااـ طؿااؾ يمديااف 

 .إسفؿ تسقيؼ أو الدراسات

 :ققؿة السفؿ طـد آكتتابتؼسقط سداد  -3

مـ أداء قسط مـ ققؿة السفؿ الؿؽتتب فقف، وتلجقؾ سداد بؼقاة  ٓ ماكع شرًطا

إقساط، ٕن ذلاؽ يعتارب ماـ آشارتاد بؿاا طجاؾ دفعاف، والتقاطاد طؾاك زياادة 

وٓ يرتتب طؾك ذلؽ محذور ٕن هذا يشؿؾ جؿقع إسفؿ، وتظاؾ  ،س الؿالأر

لفا الؿعؾـ بالـسابة لؾغقار، ٕكاف هاق الؼادر الاذي مسمولقة الشركة بؽامؾ رأس ما

 .  حصؾ العؾؿ والرلا بف مـ الؿتعامؾقـ مع الشركة

 السفؿ لحامؾف: -4

 ،بؿا أن الؿبقاع يف )السافؿ لحامؾاف( هاق حصاة شاا عة يف مقجاقدات الشاركة

                                                 
 (. ٠/٥) ٤٣(، والؼرار رقؿ ٤/٤) ٣٣اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 فاال مااكع شارًطا ،وأن شفادة السفؿ هل وثقؼة إلثبات هذا آستحؼا  يف الحصاة

 وتداولفا. ،يف الشركة  ذه الطريؼة مـ إصدار أسفؿ

 محؾ العؼد يف بقع السفؿ: -5

إن الؿحااؾ الؿتعاقااد طؾقااف يف بقااع الساافؿ هااق الحصااة الشااا عة مااـ أصااقل 

 وشفادة السفؿ طبارة طـ وثقؼة لؾحؼ يف تؾؽ الحصة. ،الشركة

 إسفؿ الؿؿتازة: -6

أس يجقز إصدار أسفؿ مؿتازة، لفاا خصاا ص مالقاة تامدي إلاك لاؿان ر ٓ

 الؿال أو لؿان قدر مـ الربب أو تؼديؿفا طـد التصػقة، أو طـد تقزيع إرباح.

 ويجقز إططاء بعض إسفؿ خصا ص تتعؾؼ بإمقر اإلجرا قة أو اإلدارية.

 التعامؾ يف إسفؿ بطاق ربقية: -7

يجقز شراء السافؿ بؼارض رباقي يؼدماف السؿساار أو غقاره لؾؿشارتى  ٓ -أ

وهؿاا ماـ إطؿاال  ،يف ذلؽ مـ الؿرابااة وتقثقؼفاا باالرهـ لؼاء رهـ السفؿ، لؿا

 الؿحرمة بالـص طؾك لعـ آكؾ الربا ومقكؾف وكاتبف وشاهديف.

ماـ السؿساار  وطاًدا بقع سفؿ ٓ يؿؾؽف البا ع وإكؿا يتؾؼك اأيًض  ٓ يجقز -ب

الؿـاع  ىبنقرالف السفؿ يف مقطد التسؾقؿ، ٕكف مـ بقع ماا ٓ يؿؾاؽ الباا ع، ويؼاق

الثؿـ لؾسؿسار لقـتػع بف بنيداطف بػا دة لؾحصاقل طؾاك مؼاباؾ  قباضإاشرتط إذا 

 اإلقراض.

 بقع السفؿ أو رهـف: -8

ق تضاؿـ يجقز بقع السفؿ أو رهـف مع مراطاة ما يؼضل بف كظام الشركة، كؿا ل

بؿراطاااة أولقيااة الؿساااهؿقـ الؼاادامك يف  الـظااام تسااقيغ البقااع مطؾًؼااا أو مشااروًصا
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عتاارب الااـص يف الـظااام طؾااك إمؽااان الاارهـ مااـ الشااركاء باارهـ الشااراء، وكااذلؽ ي

 الحصة الؿشاطة.

 إصدار أسفؿ مع رسقم إصدار: -9

ٓ مااكع  إن إلافة كسبة معقـاة ماع ققؿاة السافؿ، لتغطقاة مصااريػ اإلصادار،

 .هذه الـسبة مؼدرة تؼديًرا مـاسًباما دامت  مـفا شرًطا

 إصدار:إصدار أسفؿ بعالوة إصدار أو حسؿ )خصؿ(  -11

يجااقز إصاادار أساافؿ جدياادة لزيااادة رأس مااال الشااركة إذا أصاادرت بالؼقؿااة 

أو بالؼقؿااة  ،لاارة ل ساافؿ الؼديؿااة حسااب تؼااقيؿ الخاارباء ٕصااقل الشااركةاالح

 .  السقققة

 ضؿان الشاكة شاا  إسفؿ: -11

يرى الؿجؾس تلجقؾ إصدار قرار يف هذا الؿقلقع لادورة قادماة لؿزياد ماـ 

 .  البحث والدراسة

 تحديد مسمولقة الشاكة الؿساهؿة الؿحدودة: -12

مـ إكشاء شركة مساهؿة ذات مسمولقة محادودة بارأس مالفاا،  ٓ ماكع شرًطا

ٕن ذلااؽ معؾااقم لؾؿتعااامؾقـ مااع الشااركة وبحصااقل العؾااؿ يـتػاال الغاارر طؿااـ 

 يتعامؾ مع الشركة.

ا ماـ أن تؽاقن مسامولقة بعاض الؿسااهؿقـ غقار محادودة كؿا ٓ ماكع شارطً 

ـسبة لؾدا ـقـ بدون مؼابؾ لؼاء هذا آلتزام. وهل الشاركات التال فقفاا شاركاء بال

 متضامـقن وشركاء محدودو الؿسمولقة.

حصا تداول إسفؿ بسؿاساة ماخصقـه واشـتااط رسـقم لؾتعامـؾ يف  -13

 أسقاقفا:
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يجقز لؾجفات الرسؿقة الؿختصة أن تـظؿ تداول بعض إسفؿ بلن ٓ ياتؿ إٓ 

ومرخصاقـ باذلؽ العؿاؾ ٕن هاذا ماـ التصارفات ة مخصقصاقـ سؿاسربقاسطة 

 الرسؿقة الؿحؼؼة لؿصالب مشروطة.

وكذلؽ يجقز اشرتاط رسقم لعضقية الؿتعامؾ يف إسقا  الؿالقاة ٕن هاذا 

 مـ إمقر التـظقؿقة الؿـقصة بتحؼقؼ الؿصالب الؿشروطة.

 حؼ إولقية: -14

دورة قادمااة لؿزيااد مااـ  ياارى الؿجؾااس تلجقااؾ الباات يف هااذا الؿقلااقع إلااك

 البحث والدراسة.

 شفادة حؼ التؿؾؽ: -15

ياارى الؿجؾااس تلجقااؾ الباات يف هااذا الؿقلااقع إلااك دورة قادمااة لؿزيااد مااـ 

 البحث والدراسة.

 آختقارات: :اثاكقً 

 صقرة طؼقد آختقارات: -أ

إن الؿؼصااقد بعؼااقد آختقااارات آطتقاااض طااـ آلتاازام ببقااع شاالء محاادد 

ف بسااعر محاادد خااالل فاارتة زمـقااة معقـااة أويف وقاات معااقـ إمااا مقصااقف أو شاارا 

 مباشرة أو مـ خالل هقاة لامـة لحؼق  الطرفقـ.

 حؽؿفا الشاطل: -ب

 هال -ؿا تجري الققم يف إساقا  الؿالقاة العالؿقاة ك -إن طؼقد آختقارات 

 .الؿسؿاة الشرطقة العؼقد مـ طؼد أي تحت تـضقي ٓ مستحدثة طؼقد

ًٓ وبؿا أن الؿعؼق اا مالق اا د طؾقف لاقس ماا يجاقز آطتقااض  وٓ مـػعاة وٓ حؼ 

 ا.طـف فنكف طؼد غقر جا ز شرطً 
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 وبؿا أن هذه العؼقد ٓ تجقز ابتداًء فال يجقز تداولفا.

 التعامؾ بالسؾع والعؿالت والؿمشاات يف إسقاق الؿـظؿة: :اثالثً 

 السؾع: -1

 أربع صر  هل التالقة: يتؿ التعامؾ بالسؾع يف إسقا  الؿـظؿة بنحدى

 الطايؼة إولك:

أن يتضؿـ العؼد حؼ تسؾؿ الؿبقع وتسؾؿ الثؿـ يف الحاال ماع وجاقد الساؾع 

 أو إيصآت مؿثؾة لفا يف مؾؽ البا ع وقبضف.

 ا بشروط البقع الؿعروفة.وهذا العؼد جا ز شرطً 

 الطايؼة الثاكقة:

مع إمؽاهنؿا بضاؿان  أن يتضؿـ العؼد حؼ تسؾؿ الؿبقع وتسؾؿ الثؿـ يف الحال

 هقاة السق .

 بشروط البقع الؿعروفة. اوهذا العؼد جا ز شرطً 

 الطايؼة الثالثة:

أن يؽاقن العؼااد طؾاك تسااؾقؿ سااؾعة مقصاقفة يف الذمااة يف مقطاد آجااؾ ودفااع 

  بالتسؾقؿ والتسؾؿ.ا يؼتضل أن يـتفل فعاًل الثؿـ طـد التسؾقؿ وأن يتضؿـ شرصً 

باادلقـ، ويؿؽااـ أن يعاادل لقسااتقيف شااروط وهااذا العؼااد غقاار جااا ز لتلجقااؾ ال

 السؾؿ الؿعروفة، فنذا استقىف شروط السؾؿ جاز.

 قبؾ قبضفا. بقع السؾعة الؿشرتاة سؾًؿا ٓ يجقز وكذلؽ

 الطايؼة الاابعة:

أن يؽاقن العؼااد طؾاك تسااؾقؿ سااؾعة مقصاقفة يف الذمااة يف مقطاد آجااؾ ودفااع 
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أن يـتفاال بالتسااؾقؿ  ا يؼتضاالالااثؿـ طـااد التسااؾقؿ دون أن يتضااؿـ العؼااد شاارصً 

 والتسؾؿ الػعؾققـ، بؾ يؿؽـ تصػقتف بعؼد معاكس.

 .ا يف أسقا  السؾع، وهذا العؼد غقر جا ز أصاًل وهذا هق الـقع إكثر شققطً 

 التعامؾ بالعؿالت: -2

حدى الطر  إرباع الؿاذكقرة نيتؿ التعامؾ بالعؿالت يف إسقا  الؿـظؿة ب

 .  يف التعامؾ بالسؾع

 ء العؿالت وبقعفا بالطريؼتقـ الثالثة والرابعة.وٓ يجقز شرا

أما الطريؼتاان إولاك والثاكقاة فقجاقز فقفؿاا شاراء العؿاالت وبقعفاا بشارط 

 استقػاء شروط الصرف الؿعروفة.

 التعامؾ بالؿمشا: -3

الؿمشر هق رقؿ حسابل يحسب بطريؼاة إحصاا قة خاصاة يؼصاد مـاف معرفاة 

 ف مبايعات يف بعض إسقا  الؿالقة.حجؿ التغقر يف سق  معقـة، وتجري طؾق

يجقز بقع وشراء الؿمشر ٕكف مؼامرة بحتاة وهاق بقاع شالء خقاالل ٓ  وٓ 

 يؿؽـ وجقده.

 البديؾ الشاطل لؾؿعامالت الؿحامة يف السؾع والعؿالت: -4

يـبغاال تـظااقؿ سااق  إسااالمقة لؾسااؾع والعؿااالت طؾااك أساااس الؿعااامالت 

والقطاااد باااالبقع يف وقااات آجاااؾ،  الشااارطقة وبخاصاااة بقاااع الساااؾؿ، والصااارف،

 وآستصـاع، وغقرها.

ويرى الؿجؿع لارورة الؼقاام بدراساة وافقاة لشاروط هاذه البادا ؾ وصرا اؼ 

 تطبقؼفا يف سق  إسالمقة مـظؿة.



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 2٢4

 : بطاقة آئتؿان:ارابعً 

 :تعايػفا -أ

بـااء  -اري باتـد يعطقف مصدره لشخص صبقعال أو اطتابطاقة آ تؿان هل مس

 دون الؿساتـد يعتؿاد مؿـ الخدمات أو السؾع شراء مـ يؿؽـف - طؾك طؼد بقـفؿا

ًٓ  الثؿـ دفع ومـ أكقاع هذا الؿستـد ما يؿؽاـ . لتضؿـف التزام الؿصدر بالدفع حا

 مـ سحب كؼقد مـ الؿصارف. ولبطاقات آ تؿان صقر:

مـفا ما يؽقن السحب أو الدفع بؿقجبفا مـ حساب حامؾفاا يف الؿصارف  -

ومـفااا مااا يؽااقن الاادفع مااـ . صاادر فتؽااقن بااذلؽ مغطاااةاب الؿاولااقس مااـ حساا

 .  اب الؿصدر ثؿ يعقد طؾك حامؾفا يف مقاطقد دوريةاحس

ومـفا ما يػرض فقا د ربقياة طؾاك مجؿاقع الرصاقد غقار الؿادفقع خاالل  -

 ٓ يػرض فقا د. افرتة محددة مـ تاري  الؿطالبة. ومـفا م

ٓ يػرض فقاف الؿصادر ا طؾك حامؾفا ومـفا ما ا سـقي  وأكثرها يػرض رسؿً  -

 ا.رسؿق  

 التؽققػ الشاطل لبطاقات آئتؿان: -ب 

بعد التداول قرر الؿجؾس تلجقؾ البت يف التؽققػ الشرطل لبطاقات آ تؿاان 

وحؽؿفا إلك دورة قادمة لؿزيد مـ البحث والدراسة
(1)

. 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

                                                 
 (. ٠/٦٤) ٥٢اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،ا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدك ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/7) 64 قطاض ضقِ:
 ايبٝع بايتكػٝط بؿإٔ

 بعالؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الساا مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٦٩ذي الؼعادة  ٦٩-٣بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٩( مايق) أيار ٦٠

البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع البقاع  بعد اصالطف طؾاك

 ًٓ  ( بشلكف،٩/٢)١٦ لؾؼرار بالتؼسقط، واستؽؿا

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 ما يؾل: قار

 ًٓ  ا، ولق زاد فقف الثؿـ الؿمجؾ طؾك الؿعجؾ.البقع بالتؼسقط جا ز شرطً  :أو

 ماـ( السحب سـدات - ٕمر تالسـدا -إورا  التجارية )الشقؽات  :ثاكًقا

 .بالؽتابة لؾديـ الؿشروع التقثقؼ أكقاع
                                                 

 (.٥ص ٩والعدد السابع ج ٦٥8ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد السادس، ج (٦)
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ا، ٕكف يمول إلك ربا إن حسؿ )خصؿ( إورا  التجارية غقر جا ز شرطً  :اثالثً 

 الـسقاة الؿحرم.

الحطقطة مـ الديـ الؿمجؾ، ٕجؾ تعجقؾف، سقاء أكاكت بطؾب الادا ـ  :رابًعا

تدخؾ يف الرباا الؿحارم إذا لاؿ تؽاـ بـااء  ا، ٓأو الؿديـ )لع وتعجؾ( جا زة شرطً 

طؾك اتػا  مسبؼ، وما دامت العالقة بقـ الدا ـ والؿاديـ ثـا قاة. فانذا دخاؾ بقـفؿاا 

 صرف ثالث لؿ تجز، ٕهنا تلخذ طـد ذ حؽؿ حسؿ إورا  التجارية.

يجقز اتػا  الؿتدايـقـ طؾك حؾقل سا ر إقساط طـد امتـاع الؿديـ : خامًسا

 .اسط مـ إقساط الؿستحؼة طؾقف ما لؿ يؽـ معسرً طـ وفاء أي ق

ًٓ  :سادًسا لؿقت الؿديـ أو إفالسف أو مؿاصؾتف، فقجقز يف  إذا اطترب الديـ حا

 جؿقع هذه الحآت الحط مـف لؾتعجقؾ بالرتالل.

أٓ يؽقن لؾؿديـ مال زا د طاـ : كظارإللابط اإلطسار الذي يقجب ا :اسابعً 

 ا.ا أو طقـً كؼدً حقا جف إصؾقة يػل بديـف 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/7) 65 قطاض ضقِ:
 عكس االغتكٓاع بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٦٩ذي الؼعادة  ٦٩-٣العربقاة الساعقدية ماـ بجدة يف الؿؿؾؽة 

 ،م٦٥٥٩( مايق) أيار ٦٠

بعد اصالطاف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع طؼاد 

 ،آستصـاع

وبعد استؿاطف لؾؿـاقشات التال دارت حقلاف، ومراطااة لؿؼاصاد الشاريعة يف 

ٕن طؼاااد  ، وكظاااًراؼفقاااة يف العؼاااقد والتصااارفاتمصاااالب العبااااد والؼقاطاااد الػ

آستصـاع لف دور كبقار يف تـشاقط الصاـاطة، ويف فاتب مجاآت واساعة لؾتؿقياؾ 

 والـفقض بآقتصاد اإلسالمل،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  - الذماة يف والعاقـ العؿاؾ طؾاك وارد طؼاد وهاق - إن طؼد آستصـاع: أو

                                                 
 (.٩٩8ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد السابع، ج (٦)
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 .والشروط إركان فقف تقافرت إذا لؾطرفقـ مؾزم

 ؼد آستصـاع ما يؾل:يشرتط يف ط :ثاكًقا

 بقان جـس الؿستصـع وكقطف وقدره وأوصافف الؿطؾقبة. -أ

 أن يحدد فقف إجؾ. -ب

يجاقز يف طؼاد آستصاـاع تلجقاؾ الاثؿـ كؾاف، أو تؼساقطف إلاك أقسااط  :اثالثً 

 معؾقمة ٔجال محددة.

ا بؿؼتضك ما اتػاؼ طؾقاف جزا ق   جقز أن يتضؿـ طؼد آستصـاع شرًصاي :ارابعً 

 قدان ما لؿ تؽـ هـاد ضروف قاهرة.العا

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 



2٢9 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/7) 66 قطاض ضقِ:
 بٝع ايٛؾا٤ بؿإٔ

 الساابعالؿـعؼاد يف دورة مامتؿره  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٦٩ذي الؼعادة  ٦٩-٣ة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ بجد

 ،م٦٥٥٩( مايق) أيار ٦٠

 ،قص مقلقع بقع القفاءابعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخص

بقاع )وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حاقل بقاع القفااء، وحؼقؼتاف: 

 ،(د الؿشرتي إلقف الؿبقعالؿال بشرط أن البا ع متك رد الثؿـ ير

 قار ما يؾل:

 ًٓ (، ففاق تحاياؾ طؾاك الرباا، وبعادم إن حؼقؼة هذا البقع )قرض َجار  كػًعاا :أو

 صحتف قال جؿفقر العؾؿاء.

 ا.إن هذا العؼد غقر جا ز شرطً  :اثاكقً 

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
                                                 

 (.٥ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد السابع ج (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/7) 67 قطاض ضقِ:
 ايعالز ايطيب بؿإٔ

 بعالؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الساا مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٦٩ ذي الؼعادة ٦٩-٣بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٩( مايق) أيار ٦٠

ؿجؿاع بخصاقص مقلاقع العاالج بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك ال

 الطبل،

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  : التداوي:أو

إصااؾ يف حؽااؿ التااداوي أكااف مشااروع، لؿااا ورد يف شاالكف يف الؼاارآن الؽااريؿ 

الاذي هاق أحاد الؿؼاصاد  (حػاظ الاـػس)والسـة الؼقلقة والػعؾقة، ولؿاا فقاف ماـ 

 الؽؾقة مـ التشريع.

                                                 
 (.١٢8ص 8السابع ج مجؾة الؿجؿع )العدد (٦)
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 تختؾػ أحؽام التداوي باختالف إحقال وإشخاص:و

ا طؾك الشخص إذا كان تركاف يػضال إلاك تؾاػ كػساف أو أحاد فقؽقن واجبً  -

 أطضا ف أو طجزه، أو كان الؿرض يـتؼؾ لرره إلك غقره، كإمراض الؿعدية.

ا إذا كان تركف يامدي إلاك لاعػ البادن وٓ يرتتاب طؾقاف ماا ويؽقن مـدوبً  -

 ولك.سبؼ يف الحالة إ

 إذا لؿ يـدرج يف الحالتقـ السابؼتقـ. اويؽقن مباًح  -

إذا كاان بػعااؾ يخااف مـاف حاادوث مضااطػات أشاد مااـ  ويؽاقن مؽروًهاا -

 العؾة الؿراد إزالتفا.

 : طالج الحآت الؿقموس مـفا:اثاكقً 

، وأن التداوي مؿا تؼتضقف طؼقدة الؿسؾؿ أن الؿرض والشػاء بقد اهلل  -أ

القلس مـ  ٓ يجقز التل أودطفا اهلل تعالك يف الؽقن وأكفوالعالج أخذ بإسباب 

 روح اهلل أو الؼـقط مـ رحؿتف، بؾ يـبغل بؼاء إمؾ يف الشػاء بنذن اهلل.

والادأب يف رطايتاف  وطؾك إصباء وذوي الؿرلك تؼقية معـقيات الؿاريض،

 وتخػقػ آٓمف الـػسقة والبدكقة بصرف الـظر طـ تققع الشػاء أو طدمف.

مااـ طالجفااا هااق بحسااب تؼاادير إصباااء  يعتاارب حالااة مقموًسااا إن مااا -ب

 ا لظروف الؿرلك.وإمؽاكات الطب الؿتاحة يف كؾ زمان ومؽان وتبعً 

 : إذن الؿايض:اثالثً 

يشرتط إذن الؿريض لؾعالج إذا كان تام إهؾقة، فانذا كاان طاديؿ إهؾقاة  -أ

ٕحؽامفاا التال  اة ووفًؼاأو كاقصفا اطترب إذن ولقف حسب ترتقاب القٓياة الشارطق

 ْقلؿَ اتحصر تصرف القلل فقؿا فقف مـػعة ال
ّ
 طؾقف ومصؾحتف ورفع إذى طـف. ل

 طدم اإلذن إذا كاان والاب الضارر ال طؾك أن ٓ ُيعتّد بتصرف القلل يف
ّ
َؿاْقلل
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 طؾقف، ويـتؼؾ الحؼ إلك غقره مـ إولقاء ثؿ إلك ولل إمر.

بعاض إحاقال، كاإمراض الؿعدياة لقلل إمار اإللازام بالتاداوي يف  -ب

 والتحصقـات الققا قة.

يف حآت اإلسعاف التل تتعرض فقفا حقاة الؿصاب لؾخطار ٓ يتققاػ  -ج

 العالج طؾك اإلذن.

ٓبد يف إجراء إبحاث الطبقة مـ مقافؼة الشاخص التاام إهؾقاة بصاقرة  -د

. - كالؿسااكقـ - الؿاادي ضأو اإلغارا - كالؿساجقـ - خالقة مـ شا بة اإلكراه

 ويجب أن ٓ يرتتب طؾك إجراء تؾؽ إبحاث لرر.

وٓ يجااقز إجااراء إبحاااث الطبقااة طؾااك طااديؿل إهؾقااة أو كاقصااقفا ولااق 

 .  بؿقافؼة إولقاء

 ويقصل بؿا يؾل:

أن تؼقم إماكة العامة لؾؿجؿع بآساتؽتاب يف الؿقلاقطات الطبقاة التالقاة  

 .لطرحفا طؾك دورات الؿجؿع الؼادمة

 العالج بالؿحرمات وبالـجس، ولقابط استعؿال إدوية. -

 العالج التجؿقؾل. -

 لؿان الطبقب -

 معالجة الرجؾ لؾؿرأة، وطؽسف، ومعالجة غقر الؿسؾؿقـ لؾؿسؾؿقـ. -

 العالج بالرقك )العالج الروحل(. -

 .  ن اقتضك إمرإ دورة مـ أكثر طؾك تقزيعفا مع -أخالققات الطبقب  -

 قب إولقية فقف.التزاحؿ يف العالج وترت -
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ا بعجز إصبااء أو تارددهؿ يف العاالج، بحث أكقاع مـ الؿرض تـتفل غالبً  -

 وأمثؾة ذلؽ:

  شااخص قااد استشاارى الساارصان يف جسااؿف ففااؾ تااتؿ معالجتااف أو يؽتػاال

 بالؿسؽـات والؿفد ات فؼط؟

 )مصاحقب بالكقاع  صػؾ مصاب باستسؼاء كبقار يف الادماغ )ماقت الادماغ

ففااؾ  - تاازال مـاااصؼ مااـ الاادماغ تعؿااؾ ٓأي  - ؿرمااـ الشااؾؾ، والاادماغ قااد لاا

تجرى لؿثؾ هذا الطػؾ العؿؾقة؟ وهؾ إذا أصقب هاذا الطػاؾ بالتفااب يف الزا ادة 

   أو التفاب ر قي يتؿ طالجف أم يرتد؟

  شق  هرم قد أصقب بجؾطة يف الؼؾب ومصاب بـقع مـ الشؾؾ ثاؿ أصاقب

اإلكؼاذ(؟ وهاؾ إذا تققاػ بػشؾ كؾقي ففؾ تتؿ معالجة الػشؾ الؽؾقي بالديؾزة )

قؾبااف فجاالًة تااتؿ محاولااة إسااعافف أم ياارتد؟ وهااؾ إذا أصااقب بالتفاااب ر ااقي يااتؿ 

 طالجف أم يرتد؟

  الشخص الذي أصقب دماغاف بنصاابات بالغاة وماع هاذا ٓ تازال بؼقاة ماـ

 يف أماؾ وٓ لؾاقطل فاقد وهق - الدماغ مقت تعريػ يف يدخؾ لؿ - الدماغ تعؿؾ

أصقب مثاؾ هاذا الشاخص بتققاػ يف قؾباف ياتؿ إساعافف أم تحسـ حالتف، ففؾ إذا 

يرتد؟ وهؾ إذا أصقب بالتفاب ر قي يعالج؟ وماـ هاق الاذي يؼارر التققاػ طاـ 

العالج يف مثؾ هذه الحآت أهل لجـاة ماـ إصبااء أم لجـاة أخالققاة أم إصبااء 

 ؟مع إهؾ

 بقان مققػ الشريعة والسـّة مـ هذه إحقال وإكقاع. -

 ٦٦ قفؼواهلل الؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/7)68 قطاض ضقِ:
 احلكٛم ايسٚي١ٝ يف ْعط اإلغالّ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٦٩ذي الؼعادة  ٦٩-٣ية ماـ بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقد

 ،م٦٥٥٩( مايق) أيار ٦٠

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع الحؼاق  

 ،الدولقة يف كظر اإلسالم

وبعااد ثـا ااف طؾااك الجفااقد الؿشااؽقرة التاال بااذلت يف البحااقث التاال قاادمت 

الؿقلااقع مااـ  وقااد رأى أن ،وكققشاات يف دورتااف السااابعة حااقل هااذا الؿقلااقع

إهؿقااة والسااعة بحقااث ياادطق إلااك مزيااد مااـ البحااث والدراسااة يف الجقاكااب 

   ،الؿتعددة التل ما زال الؿقلقع يف حاجة إلقفا

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقل الؿقلقع
                                                 

 (.٥ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد السابع ج (٦)
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 : قار ما يؾل

 ًٓ تشااؽقؾ لجـااة تحضااقرية إلطااداد ورقااة طؿااؾ لـاادوة متخصصااة تعؼااد : أو

قؾ هذا الؿقلقع والخروج بؿشاروع ٓ حاة لؾحؼاق  الدولقاة يف لؿعالجة تػاص

 .  اإلسالم تعرض طؾك الؿجؾس يف دورتف الؼادمة

 :  أن يؽقن مـ محاور ورقة العؿؾ ما يؾل: اثاكقً 

الؼاارآن : مصااادر الؼاااكقن الاادولل اإلسااالمل والعالقااات الدولقااة وهاال -٦ 

كؿاا  ،طـاد الخؾػااء الراشاديـالؽريؿ والسـّة الـبقية الشريػة والتطبقؼات العؿؾقاة 

 .  يستػاد مـ اجتفادات الػؼفاء يف هذا

الؿؼاصااد والخصااا ص العامااة لؾشااريعة اإلسااالمقة، والتاال تاارتد أثرهااا  -٩

 :  العؿؾل طؾك الؿقاقػ كؾفا

 .  الشرطقة الؿؼاصد -أ

 .  العامة الخصا ص -ب

 .  وحدهتا يف اإلسالمو إمة مػفقم -8

 .  ديارال أقسام يف الػؼفاء مذاهب -٠

 .  اإلسالمل العالؿ يف الؼا ؿة لؾحالة التاريخقة الجذور -١

 .(الشعقب وإقؾقات) داخؾفا يف اإلسالمقة الدولة طالقات -٢

 .  إخرى بالدول اإلسالمقة الدولة طالقات -٣

 .  المقة مـ الؿقاثقؼ والؿعاهدات والؿـظؿات الدولقةااإلس الدولة مققػ -٤

لتحضقرية بقلع أورا  شارحة يسرتشد  اا البااحثقن أن تؼقم الؾجـة ا: اثالثً 

 .  يف تػصقؾ هذه الؿحاور وأن يؽقن ذلؽ يف خالل إشفر الؼادمة

 ٦٦ اهلل الؿقفؼ



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 216

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(7/7) 69 قطاض ضقِ:
 ض٠ ايػابع١ايسٚ ٝاتتٛق بؿإٔ

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
 ايػعٚ ايؿهطٟ بؿإٔ

الؿـعؼد يف دورة مامتؿره الساادس  مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدوللإن 

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٦٩ذي الؼعادة  ٦٩-٣بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ،م٦٥٥٩( مايق) أيار ٦٠

ع بخصاقص مقلاقع الغازو بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿا

الػؽري، والتل بقـت بداية هذا الغزو وخطقرتاف وأبعااده وماا حؼؼاف ماـ كتاا ج يف 

مؿاا أثاار ماـ شابف ومطااطـ، وكػاذ  ابالد العرب والؿسؾؿقـ، واستعرلت صقرً 

مااـ خطااط ومؿارسااات، اسااتفدفت زطزطااة الؿجتؿااع الؿسااؾؿ ووقااػ اكتشااار 

دور الاذي قاام باف اإلساالم يف حػاظ الدطقة اإلسالمقة، كؿا بقـت هذه البحقث ال

                                                 
 (.8٦٦ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد السابع ج (٦)
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وقاد  ،ماـ خططاف وممامراتاف  وجف هذا الغازو وكقاػ أحابط كثقاًراإمة وثباهتا يف

اهتؿت هذه البحقث ببقان سبؾ مقاجفة هذا الغزو وحؿاية إمة مـ كؾ آثااره يف 

 جؿقع الؿجآت وطؾك كؾ إصعدة،

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقل هذه البحقث

 يقصل بؿا يؾل:

 ًٓ يف رسااؿ  لشااريعة اإلسااالمقة واتخاذهااا مـفًجاااالعؿااؾ طؾااك تطبقااؼ ا :أو

 طالقاتـا السقاسقة الؿحؾقة مـفا والعالؿقة.

الحرص طؾك تـؼقاة مـااهج الرتبقاة والتعؾاقؿ والـفاقض  اا  ادف بـااء : ثاكًقا

ب إجقال طؾك أسس تربقية إسالمقة معاصارة وبشاؽؾ يعاّدهؿ اإلطاداد الؿـاسا

 الذي يبصرهؿ بديـفؿ ويحصـفؿ مـ كؾ مظاهر الغزو الثؼايف.

تطقير مـاهج إطداد الدطاة مـ أجاؾ إدراكفاؿ لاروح اإلساالم ومـفجاف  :اثالثً 

يف بـاء الحقاة اإلكساكقة باإللافة إلك اصالطفؿ طؾك ثؼافة العصر لقؽاقن تعاامؾفؿ 

 مع الؿجتؿعات الؿعاصرة طـ وطل وبصقرة.

د دوره الرتبقي الؿتؽاماؾ يف حقااة الؿساؾؿقـ لؿقاجفاة إططاء الؿسج :رابًعا

كااؾ مظاااهر الغاازو الثؼااايف وآثاااره وتعريااػ الؿسااؾؿقـ بااديـفؿ التعريااػ السااؾقؿ 

 الؽامؾ.

رد الشابفات التال أثارهاا أطاداء اإلساالم بطار  طؾؿقاة ساؾقؿة بثؼاة  ا:خامًس 

 عقػ.الؿممـ بؽؿال هذا الديـ دون الؾجقء إلك أسالقب الدفاع التربيري الض

آهتؿام بدراسة إفؽار القافادة والؿباادىء الؿساتقردة والتعرياػ : اسادًس 

 بؿظاهر قصقرها وكؼصفا بلماكة ومقلقطقة.



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 218

آهتؿام بالصحقة اإلسالمقة ودطؿ الؿمسسات العامؾاة يف مجاآت  :سابًعا

الدطقة والعؿؾ اإلسالمل لبـاء الشخصقة اإلسالمقة السقية التل تؼادم لؾؿجتؿاع 

اين صقرة مشرقة لؾتطبقؼ اإلسالمل طؾك الؿستقى الػردي والجؿااطل ويف اإلكس

 كؾ مجآت الحقاة السقاسقة وآجتؿاطقة والثؼافقة وآقتصادية.

والعؿاؾ طؾاك كشارها ودطاؿ تعؾقؿفاا يف جؿقاع  آهتؿام بالؾغة العربقة :اثامـً 

يف الؿاادارس  أكحاااء العااالؿ باطتبارهااا لغااة الؼاارآن الؽااريؿ واتخاذهااا لغااة التعؾااقؿ

 والؿعاهد والجامعات يف البالد العربقة واإلسالمقة.

الحرص طؾك بقان سؿاحة اإلسالم وأكف جاء لخقر اإلكساان وساعادتف  :اتاسعً 

يف الدكقا وأخرة. وبحقث يؽقن ذلؽ طؾك الؿساتقى العاالؿل وبالؾغاات الحقاة 

 جؿقعفا.

عاصارة يف اإلطاالم آستػادة الػاطؾة والؿدروساة ماـ إساالقب الؿ: اطاشاً 

مؿا يؿؽـ مـ إيصال كؾؿة الحاؼ والخقار إلاك جؿقاع أكحااء الادكقا ودون إهؿاال 

 لؽؾ وسقؾة متاحة.

آهتؿام بؿقاجفة الؼضايا الؿعاصرة بحؾاقل إساالمقة والعؿاؾ  حادي طشا:

طؾك كؼؾ حؾقل اإلسالم لفاذه الؿشاؽالت إلاك التـػقاذ والؿؿارساة ٕن التطبقاؼ 

 لدطقة والبقان.الـاجب هق أفعؾ صر  ا

العؿؾ طؾاك تلكقاد مظااهر وحادة الؿساؾؿقـ وتؽاامؾفؿ طؾاك كاؾ  ثاين طشا:

إصعدة وحؾ خالفااهتؿ ومـازطااهتؿ فقؿاا بقاـفؿ باالطر  الساؾؿقة وفاؼ أحؽاام 

لؿخططات الغازو الثؼاايف يف تػتقات وحادة الؿساؾؿقـ  االشريعة الؿعروفة، إفسادً 

 وزرع الخالفات والؿـازطات بقـفؿ.
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 االعؿااؾ طؾااك بـاااء قااقة الؿسااؾؿقـ واكتػااا فؿ الااذا  اقتصااادي   :ثالــث طشــا

 .وطسؽري ا

مـاشاادة الاادول العربقااة واإلسااالمقة مـاصاارة الؿسااؾؿقـ الااذيـ  رابــع طشــا:

يتعرلقن لاللطفاد يف شتك بؼاع إرض ودطؿ قضااياهؿ ودرء العادوان طاـفؿ 

 بشتك القسا ؾ الؿتاحة.

 بؿا يؾل: ويقصل أيًضا

ة العامة لؾؿجؿع بآهتؿام بطرح أهاؿ قضاايا هاذا الؿقلاقع استؿرار إماك

ٕهؿقااة مقلااقع الغاازو الػؽااري  ايف لؼاااءات الؿجؿااع وكدواتااف الؼادمااة كظاارً 

ولرورة ولع اسرتاتقجقة متؽامؾة لؿجا اة مظااهره ومساتجداتف ويؿؽاـ البادء 

 يف الدورة الؼادمة.  بؼضقتل التـصقر وآستشرا

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ٖـ0404ذلطّ  7 - 0 
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .ـوطؾك آلف وصحبف أجؿعق

 

 (1)(0/8) 71 قطاض ضقِ:
 األخص بايطخك١ ٚسهُ٘ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ها الؿقافاؼ ٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

قص مقلاقع إخاذ بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصا

 بالرخصة وحؽؿف،

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

ا طـ الؿؽؾػاقـ، الرخصة الشرطقة هل ما شرع مـ إحؽام لعذر، تخػقػً  -٦

 مع ققام السبب الؿقجب لؾحؽؿ إصؾل.

 ،رطقة إذا وجاادت أساابا ااخااالف يف مشااروطقة إخااذ بااالرخص الشاا وٓ
                                                 

 (.٠٦ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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ؼ مااـ دواطقفااا، وآقتصااار طؾااك مقالااعفا، مااع مراطاااة الضااقابط بشاارط التحؼاا

 الشرطقة الؿؼررة ل خذ  ا.

ا ٕمار يف الؿراد بالرخص الػؼفقة ما جاء مـ آجتفادات الؿذهبقة مبقًحا -٩

 مؼابؾة اجتفادات أخرى تحظره.

ا وإخذ برخص الػؼفاء بؿعـك اتباع ما هق أخاػ ماـ أقاقالفؿ، جاا ز شارطً  

 (.٠ٔتقة يف البـد )بالضقابط ا

الرخص يف الؼضاايا العاماة تعاماؾ معامؾاة الؿساا ؾ الػؼفقاة إصاؾقة إذا  -8

وصادرة طاـ اجتفااد جؿااطل مؿاـ تتاقافر  ،اكاكت محؼؼة لؿصؾحة معتربة شرطً 

 فقفؿ أهؾقة آختقار ويتصػقن بالتؼقى وإماكة العؾؿقة.

ى، ٕن ذلؽ يمدي ٓ يجقز إخذ برخص الؿذاهب الػؼفقة لؿجرد الفق -٠

 إلك التحؾؾ مـ التؽؾقػ، وإكؿا يجقز إخذ بالرخص بؿراطاة الضقابط التالقة:

ا ولاؿ تقصاػ بلهناا أن تؽقن أققال الػؼفاء التل يرتخص  ا معتربة شارطً  -أ

 مـ شقاذ إققال.

لؾؿشؼة سقاء أكاكات حاجاة  الحاجة إلك إخذ بالرخصة، دفًعا أن تؼقم -ب

 اصة أم فردية.طامة لؾؿجتؿع أم خ

أن يؽقن أخذ بالرخص ذا قدرة طؾك آختقاار، أو أن يعتؿاد طؾاك ماـ  -ج

 هق أهؾ لذلؽ.

أٓ يرتتب طؾك إخذ بالرخص القققع يف التؾػقؼ الؿؿـقع أ  بقاكاف يف   -د

 .(٢)البـد 

 أٓ يؽقن إخذ بذلؽ الؼقل ذريعة لؾقصقل إلك غرض غقر مشروع. -ها
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 رتخص ل خذ بالرخصة.أن تطؿاـ كػس الؿ -و

واحادة ذات  حؼقؼة التؾػقؼ يف تؼؾقد الؿذاهب هل أن يل  الؿؼؾد يف مساللة -١

 فرطقـ مرتابطقـ فلكثر بؽقػقة ٓ يؼقل  ا مجتفد مؿـ قؾدهؿ يف تؾؽ الؿسللة.

 يف إحقال التالقة: يؽقن التؾػقؼ مؿـقًطا -٢

ل بلخاذ الضاقابط إذا أدى إلك إخذ بالرخص لؿجرد الفقى، أو اإلخاال -أ

 الؿبقـة يف مسللة إخذ بالرخص.

 إذا أدى إلك كؼض حؽؿ الؼضاء. -ب

 يف واقعة واحدة. اإذا أدى إلك كؼض ما طؿؾ بف تؼؾقدً  -ج

 إذا أدى إلك مخالػة اإلجؿاع أو ما يستؾزمف. -د

 إذا أدى إلك حالة مركبة ٓ يؼرها أحد مـ الؿجتفديـ. -اه

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/8) 70 قطاض ضقِ:
 سٛازخ ايػري بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ ؿقافاؼال ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع حاقادث 

 ،السقر

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

وزياااادة أخطارهاااا طؾاااك أرواح الـااااس  وباااالـظر إلاااك تػااااقؿ حاااقادث الساااقر

خاقص الؿركباات بؿاا واقتضاء الؿصاؾحة ساـ إكظؿاة الؿتعؾؼاة برت ،ومؿتؾؽاهتؿ

وققاطااد كؼااؾ الؿؾؽقااة ورخااص الؼقااادة  ،يحؼااؼ شااروط إمااـ كسااالمة إجفاازة

وآحتقاط الؽايف بؿـب رخاص الؼقاادة بالشاروط الخاصاة بالـسابة لؾساـ والؼادرة 
                                                 

 (.٦٣٦ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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 والرؤية والدراية بؼقاطد الؿرور والتؼقد  ا وتحديد السرطة الؿعؼقلة والحؿقلة،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  :أو

ؽااام الشااريعة اإلسااالمقة لتاازام بتؾااؽ إكظؿااة التاال ٓ تخااالػ أحإن آ -أ

، ٕكف مـ صاطة ولل إمر فقؿا يـظؿف مـ إجاراءات بـااًء طؾاك دلقاؾ واجب شرًطا

الؿصالب الؿرسؾة، ويـبغل أن تشتؿؾ تؾؽ إكظؿة طؾك إحؽاام الشارطقة التال 

 لؿ تطبؼ يف هذا الؿجال.

كظؿااة الزاجاارة بلكقاطفااا، ومـفااا ا سااـ إمؿااا تؼتضااقف الؿصااؾحة أيًضاا -ب

التعزير الؿالل، لؿـ يخالػ تؾؽ التعؾقؿات الؿـظؿاة لؾؿارور لاردع ماـ يعارض 

أمـ الـاس لؾخطر يف الطرقات وإسقا  مـ أصحاب الؿركبات ووسا ؾ الـؼاؾ 

 ا بلحؽام الحسبة الؿؼررة.إخرى أخذً 

حؽاام الجـاياات الحقادث التل تـتج طـ تسققر الؿركبات تطبؼ طؾقفا أ: اثاكقً 

الؿؼررة يف الشريعة اإلسالمقة، وإن كاكات يف الغالاب ماـ قبقاؾ الخطال، والساا ؼ 

مساامول طؿااا يحدثااف بااالغقر مااـ ألاارار، سااقاء يف الباادن أم الؿااال إذا تحؼؼاات 

 طـاصرها مـ خطل ولرر وٓ يعػل مـ هذه الؿسمولقة إٓ يف الحآت أتقة:

 آحارتاز طؾقاف وتعذر دفعفا يستطقع ٓ قاهرة لؼقة كتقجة الحادث كان إذا -أ

 .اإلكسان تدخؾ طـ خارج طارض أمر كؾ وهل مـفا،

 يف إحداث الـتقجة. ا ققي اقرً تلث الؿمثر الؿتضرر فعؾ بسبب كان إذا -ب

 إذا كااان الحاااادث بسااابب خطااال الغقااار أو تعدياااف فقتحؿاااؾ ذلاااؽ الغقااارُ  -ج

 .الؿسمولقةَ 
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سقر يف الطرقات يضؿـ أربا اا إلارار ما تسببف البفا ؿ مـ حقادث ال: ثالًثا

 التل تـجؿ طـ فعؾفا إن كاكقا مؼصريـ يف لبطفا، والػصؾ يف ذلؽ إلك الؼضاء.

إذا اشرتد السا ؼ والؿتضارر يف إحاداث الضارر كاان طؾاك كاؾ واحاد : ارابعً 

 مـفؿا تبعة ما تؾػ مـ أخر مـ كػس أو مال.

 :اخامًس 

ن إصاؾ أن الؿباشار لاامـ ولاق لاؿ مع مراطاة ما سقل  مـ تػصاقؾ، فان -أ

 ا.أو مػرصً  سبب فال يضؿـ إٓ إذا كان متعدًياوأما الؿت ،ايؽـ متعديً 

إذا اجتؿع الؿباشر ماع الؿتسابب كاكات الؿسامولقة طؾاك الؿباشار دون  -ب

 والؿباشر غقر متعد. تسبب إٓ إذا كان الؿتسبب متعدًياالؿ

مامثر يف الضارر، فعؾاك كاؾ إذا اجتؿع سببان مختؾػان كاؾ واحاد مـفؿاا  -ج

واحد مـ الؿتسببقـ الؿسمولقة بحسب كسبة تلثقره يف الضارر، وإذا اساتقيا أو لاؿ 

 .  تعرف كسبة اثر كؾ واحد مـفؿا فالتبعة طؾقفؿا طؾك السقاء

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .صحبف أجؿعقـوطؾك آلف و

 

 (1)(3/8) 72 قطاض ضقِ:
 بٝع ايعطبٕٛ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

خصااقص مقلااقع بقااع بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع ب

 ،العربقن

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

ا مـ الؿال إلاك الباا ع طؾاك أكاف الؿراد ببقع السؾعة مع دفع الؿشرتي مبؾغً  -٦

 إن أخذ السؾعة احتسب الؿبؾغ مـ الثؿـ وإن تركفا فالؿبؾغ لؾبا ع.

ع. ويستثـك مـ البقاقع كاؾ ماا ويجري مجرى البقع اإلجارة، ٕهنا بقع الؿـاف 
                                                 

 (. ٢٠٦ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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لقـ س العؼاد )الساؾؿ( أو قابض البادلصحتف قابض أحاد البادلقـ يف مجؾا طيشرت

)مبادلااة إمااقال الربقيااة والصاارف( وٓ يجااري يف الؿرابحااة لمماار بالشااراء يف 

 .  مرحؾة الؿقاطدة ولؽـ يجري يف مرحؾة البقع التالقة لؾؿقاطدة

ٓكتظااار باازمـ محاادود. ويحتسااب يجااقز بقااع العربااقن إذا ققاادت فاارتة ا -٩

ا مـ الثؿـ إذا تؿ الشراء، ويؽقن مـ حاؼ الباا ع إذا طادل الؿشارتي العربقن جزءً 

 .  طـ الشراء

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/8) 73 قطاض ضقِ:
 عكس املعاٜس٠ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعد اصالطاف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع طؼاد 

 الؿزايدة،

 لك الؿـاقشات التل دارت حقلف،وبعد استؿاطف إ

ن طؼد الؿزايدة مـ العؼقد الشا عة يف الققت الحالر، وقد صاحب إوحقث 

يحػظ  اتـػقذه يف بعض الحآت تجاوزات دطت لضبط صريؼة التعامؾ بف لبطً 

ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة، كؿا اطتؿدتف الؿمسسات  احؼق  الؿتعاقديـ صبؼً 

 إدارية، ومـ أجؾ بقان إحؽام الشرطقة لفذا العؼد،والحؽقمات، ولبطتف برتاتقب 
                                                 

 (.٩١ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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 قار ما يؾل:

طؼاااد الؿزايااادة: طؼاااد معاولاااة يعتؿاااد دطاااقة الاااراغبقـ كاااداء أو كتاباااة  -٦

 لؾؿشاركة يف الؿزاد ويتؿ طـد رلا البا ع.

يتـااقع طؼااد الؿزاياادة بحسااب مقلااقطف إلااك بقااع وإجااارة وغقاار ذلااؽ،   -٩

ت العادياة بااقـ إفااراد، وإلااك إجباااري وبحساب صبقعتااف إلااك اختقاااري كااالؿزادا

كااالؿزادات التاال يقجبفااا الؼضاااء، وتحتاااج إلقااف الؿمسسااات العامااة والخاصااة، 

 والفقاات الحؽقمقة وإفراد.

إن اإلجراءات الؿتبعاة يف طؼاقد الؿزايادات ماـ تحريار كتاابل، وتـظاقؿ،   -8

لشاريعة ولقابط وشاروط إدارياة أو قاكقكقاة، يجاب أن ٓ تتعاارض ماع أحؽاام ا

 اإلسالمقة.

، ويجب أن يرد اصؾب الضؿان مؿـ يريد الدخقل يف الؿزايدة جا ز شرطً   -٠

لؽؾ مشارد لؿ يرس طؾقف العطاء، ويحتسب الضؿان الؿالل مـ الاثؿـ لؿاـ فااز 

 بالصػؼة.

بؿاا ٓ  - الشاروط دفارت ققؿاة -ا مـ استقػاء رساؿ الادخقل ٓ ماكع شرطً   -١

 ا لف.كف ثؿـً لؽق يزيد طـ الؼقؿة الػعؾقة

يجااقز أن يعاارض الؿصاارف اإلسااالمل، أو غقااره، مشاااريع اسااتثؿارية   -٢

 يف طؼاد مضااربة لقحؼؼ لـػسف كسبة أطؾك مـ الربب، سقاء أكان الؿساتثؿر طااماًل 

 مع الؿصرف أم ٓ.

 ومـ صقره: ،الـجش حرام  -٣

 أن يزيد ثؿـ السؾعة مـ ٓ يريد شراءها لقغري الؿشرتي بالزيادة، -أ 
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أن يتظاهر مـ ٓ يرياد الشاراء بنطجاباف بالساؾعة وخربتاف  اا، ويؿادحفا  -ب

 لقغر الؿشرتي فقرفع ثؿـفا.

أكاف دفاع  اأن يدطل صاحب السؾعة، أو القكقؾ، أو السؿسار، ادطاء كاذًبا -ج

 فقفا ثؿـ معقـ لقدلس طؾك مـ يسقم.

 ا اطتؿاد القسا ؾ الساؿعقة،ومـ الصقر الحديثة لؾـجش الؿحظقرة شرطً  -د

رفقعة ٓ تؿثاؾ الحؼقؼاة، أو ترفاع الاثؿـ  قة، والؿؼروءة، التل تذكر أوصاًفاوالؿر 

 لتغر الؿشرتي، وتحؿؾف طؾك التعاقد.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/8) 74 قطاض ضقِ:
 تطبٝكات ؾطع١ٝ إلقا١َ ايػٛم اإلغال١َٝ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع: 

ًٓ  (قؼات شرطقة إلقامة السق  اإلساالمقةتطب) لؿقلاقطات  التال كاكات اساتؽؿا

إسااقا  الؿالقااة، وإورا  الؿالقااة اإلسااالمقة التاال ساابؼ بحثفااا يف الاادورات 

السااابؼة، وٓ سااقؿا يف دورة ماامتؿره السااابع بجاادة
(2)

، ويف الـاادوات التاال أقامفااا 

ؿشااروطة لسااق  لفااذا الغاارض لؾقصااقل طؾااك مجؿقطااة مـاساابة مااـ إدوات ال

الؿال، حقث إهنا القطاء الذي يساتقطب الساققلة الؿتاقافرة يف الابالد اإلساالمقة، 

                                                 
 (.8٣8ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)

 (. ٦/٣) ٢8اكظر الؼرار رقؿ  (٩)
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 ويحؼؼ إهداف التـؿقية، والتؽافؾ والتقازن، والتؽامؾ لؾدول اإلسالمقة،

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقل كقػقة اإلفادة مـ الصقغ التال 

ٕسفؿ، والصؽقد والعؼاقد الخاصاة إلقاماة  ا تؽتؿؾ السق  اإلسالمقة، وهل ا

 السق  اإلسالمقة طؾك أسس شرطقة،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  : إسفؿ:أو

(، بشلن إسقا  الؿالقاة: ٦/٣)٢8أصدر مجؿع الػؼف اإلسالمل قراره رقؿ 

إسفؿ، وآختقارات، والسؾع، والعؿالت، وباقـ أحؽامفاا مؿاا يؿؽاـ اإلفاادة 

 المقة.مـفا إلقامة سق  الؿال اإلس

 ا: الصؽقك )السـدات(:ثاكقً 

 :سـدات الؿؼارلة وسـدات آستثؿار -أ

( بشااالن صاااؽقد ١/٠)8٤أصااادر مجؿاااع الػؼاااف اإلساااالمل قاااراره رقاااؿ  

 الؿؼارلة.

صؽقد التلجقر، أو اإليجار الؿـتفل بالتؿؾقؽ. وقاد صادر بخصقصافا  -ب

ساق  ا يف صقًبا ( وباذلؽ تامدي هاذه الصاؽقد دوًرا٢/١)٠٠قرار الؿجؿع رقاؿ 

 الؿال اإلسالمقة يف كطا  الؿـافع.

 : طؼد السؾؿ:ثالًثا

 يف مـاف يساتػقد الؿشرتي إن إذ الؿجال واسع - بشروصف -بؿا أن طؼد السؾؿ 

 ماع الـتااج، يف الاثؿـ ماـ يساتػقد والباا ع الاربب، لتحؼقاؼ أمقالاف فاا ض استثؿار

 قباؾ فقاف الؿساؾؿ بقاع جقاز طدم بشلن( ٦/٣)٢8 رقؿ الؿجؿع قرار طؾك التلكقد
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 .(قبؾ قبضفا  يجقز بقع السؾعة الؿشرتاة سؾًؿآ): وكصف قبضف

 طؼد آستصـا : ا:رابعً 

 ( بشلن طؼد آستصـاع.8/٣)٢١أصدر الؿجؿع قراره رقؿ 

 ا: البقع أجؾ:خامًس 

البقع أجؾ صقغة تطبقؼقة أخرى مـ صقغ آستثؿار، تقسر طؿؾقات الشراء، 

ًٓ  حقث يستػقد الؿشرتي مـ تقافر ، ودفاع الاثؿـ بعاد الحصاقل طؾاك الساؾع حاا

أجؾ، كؿا يساتػقد الباا ع ماـ زياادة الاثؿـ، وتؽاقن الـتقجاة اتسااع تقزياع الساؾع 

ورواجفا يف الؿجتؿع
(1)

. 

 القطد والؿقاطدة: ا:سادًس 

بشلن القطد، والؿقاطدة يف  (8/١و ٩) ٠٦ و ٠٤أصدر الؿجؿع قراريف رقؿ 

 الؿرابحة لممر بالشراء.

 ا يؾل:ويقصل بؿ

دطااقة الباااحثقـ مااـ الػؼفاااء وآقتصاااديقـ إلطااداد بحااقث ودراسااات يف 

الؿقلقطات التال لاؿ ياتؿ بحثفاا بصاقرة معؿؼاة، لبقاان مادى إمؽاكقاة تـػقاذها، 

 يف سق  الؿال اإلسالمقة وهل: اوآستػادة مـفا شرطً 

 صؽقد الؿشاركة بؽؾ أكقاطفا. -أ

 تفل بالتؿؾقؽ.صقاغة صؽقد مـ اإليجار أو التلجقر الؿـ -ب

 ،آطتقاااض طااـ ديااـ السااؾؿ، والتقلقااة والشااركة فقااف، والحطقطااة طـااف -ج

 .  وكحق ذلؽ ،والؿصالحة طؾقف

                                                 
 ( بشلن بقع التؼسقط.٩/٣) ٢٠(، والؼرار ٩/٢) ١٦اكظر: الؼرار  (٦)
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 الؿقاطدة يف غقر بقع الؿرابحة، وبإخص الؿقاطدة يف الصرف. -د 

 بقع الديقن. -اه 

 الصؾب يف سق  الؿال )معاولة أو كحقها(. -و 

 الؿؼاصة. -ز 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/8) 75 قطاض ضقِ:
 قهاٜا ايع١ًُ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع  

 قضايا العؿؾة،

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ يجقز أن تتضاؿـ أكظؿاة العؿاؾ والؾاقا ب والرتتقباات الخاصاة بعؼاقد  :أو

ل جاقر، طؾاك أٓ  لإجقر باالـؼقد شارط الاربط الؼقاساالعؿؾ التل تتحدد فقفا 

 يـشل طـ ذلؽ لرر لالقتصاد العام.
                                                 

 (.٦٢٤٥ص 8والعدد الخامس ج ٦٢١٤ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث ج (٦)
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 اوالؿؼصقد هـا بالربط الؼقاسال ل جاقر تعاديؾ إجاقر بصاقرة دورياة تبًعا

لؿا تؼدره جفاة الخاربة وآختصااص، والغارض  الؾتغقر يف مستقى إسعار وفؼً 

قـ ماـ اكخػااض الؼادرة الشارا قة مـ هذا التعاديؾ حؿاياة إجار الـؼادي لؾعاامؾ

لؿؼاادار إجاار بػعااؾ التضااخؿ الـؼاادي ومااا يـااتج طـااف مااـ آرتػاااع الؿتزايااد يف 

 الؿستقى العام ٕسعار السؾع والخدمات.

أو يحارم  اوذلؽ ٕن إصؾ يف الشروط الجقاز إٓ الشرط الذي يحؾ حراًما

 ًٓ  .حال

ا أحؽاام الاديقن الؿبقـاة ا تطبؼ طؾقفطؾك أكف إذا تراكؿت إجرة وصارت ديـً 

 (.٠/١)٠٩يف قرار الؿجؿع رقؿ 

 الاديـ أداء طؾاك - قبؾاف ٓ -يجقز أن يتػؼ الدا ـ والؿديـ يقم السداد  :ثاكًقا

 يجاقز وكاذلؽ. الساداد يقم صرففا بسعر ذلؽ كان إذا الديـ لعؿؾة مغايرة بعؿؾة

 كااماًل  أدا اف طؾاك قساط أي ساداد يقم آتػا  معقـة، بعؿؾة أقساط طؾك الديـ يف

 بعؿؾة مغايرة بسعر صرففا يف ذلؽ الققم.

ويشرتط يف جؿقع إحقال أن ٓ يبؼك يف ذماة الؿاديـ شالء مؿاا تؿات طؾقاف 

( بشلن ٦/٢)١٤الؿصارفة يف الذمة، مع مراطاة الؼرار الصادر طـ الؿجؿع برقؿ 

 الؼبض.

ــا ؾ أو يجااقز أن يتػااؼ الؿتعاقاادان طـااد العؼااد طؾااك تعقااقـ الااثؿـ أجاا :ثالًث

إجارة الؿمجؾااة بعؿؾااة تاادفع ماارة واحادة أو طؾااك أقساااط محااددة مااـ طؿااالت 

متعددة أو بؽؿقة مـ الذهب وأن يتؿ الساداد حساب آتػاا . كؿاا يجاقز أن ياتؿ 

 حسب ما جاء يف البـد السابؼ.
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آتػاا  طؾاك تساجقؾف يف ذماة  ٓ يجاقز الاديـ الحاصاؾ بعؿؾاة معقـاة ا:رابعً 

ؾؽ العؿؾة مـ الاذهب أو ماـ طؿؾاة أخارى، طؾاك معـاك الؿديـ بؿا يعادل ققؿة ت

 أن يؾتزم الؿديـ بلداء الديـ بالذهب أو العؿؾة إخرى الؿتػؼ طؾك إداء  ا.

ر ققؿاة ( الصاادر طاـ الؿجؿاع بشالن تغق ا٠/١)٠٩تلكقد الؼرار رقؿ  ا:خامًس 

 .ؾةالعؿ

 ويقصل بؿا يؾل:

حثقـ الشاااارطققـ ققااااام إماكااااة العامااااة بتؽؾقااااػ ذوي الؽػاااااءة مااااـ البااااا

وآقتصاااديقـ مااـ الؿؾتاازمقـ بااالػؽر اإلسااالمل بنطااداد الدراسااات الؿعؿؼااة 

لؾؿقلااقطات إخاارى الؿتعؾؼااة بؼضااايا العؿؾااة، لتـاااقش يف دورات الؿجؿااع 

 الؼادمة إن شاء اهلل، ومـ هذه الؿقلقطات ما يؾل:

مالت إمؽان استعؿال طؿؾة اطتبارية مثؾ الديـار اإلساالمل وبخاصاة يف معاا -أ

البـؽ اإلساالمل لؾتـؿقاة لقاتؿ طؾاك أساسافا تؼاديؿ الؼاروض واساتقػاؤها، وكاذلؽ 

تثبقات الااديقن أجؾااة لقااتؿ ساادادها بحسااب سااعر التعااادل الؼااا ؿ بااقـ تؾااؽ العؿؾااة 

آطتبارياااة بحساااب ققؿتفاااا، وباااقـ العؿؾاااة إجـبقاااة الؿختاااارة لؾقفااااء كالااادوٓر 

 إمريؽل.

ربط لؾاديقن أجؾاة بؿساتقى الؿتقساط السبؾ الشارطقة البديؾاة طاـ الا -ب

 الؼقاسل ل سعار.

 مػفقم كساد الـؼقد القرققة وأثره يف تعققـ الحؼق  وآلتزامات أجؾة. -ج

 كاسدة. احدود التضخؿ التل يؿؽـ أن تعترب معف الـؼقد القرققة كؼقدً  -د

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة والسالم طؾك سقدكا ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/8) 76 قطاض ضقِ:
 ايبٓٛى اإلغال١َٝ َؿهالت بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8ق( يقكق) حزيران ٩٣ -

اصالطااف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿجؿااع بخصااقص مقلاااقع  بعااد

 ،البـقد اإلسالمقة مشؽالت

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

وبعاااد اساااتعراض مجؾاااس الؿجؿاااع ماااا جااااء يف إورا  الؿؼدماااة بشااالن 

 ؿشااؽالتالبـااقد اإلسااالمقة، والؿتضااؿـة مؼرتحااات معالجااة تؾااؽ ال مشااؽالت

طالقاهتا بإصراف الؿختؾػاة وبعاد  مشؽالتفـقة وإدارية وبلكقاطفا مـ شرطقة و

 آستؿاع إلك الؿـاقشات التل دارت حقل تؾؽ الؿشؽالت،

 قار ما يؾل:

طاارض الؼا ؿااة التالقااة الؿصااـػة طؾااك أربعااة محاااور طؾااك إماكااة العامااة 
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لؾؿجؿااع ٓسااتؽتاب الؿختصااقـ فقفااا وطرلاافا يف دورات الؿجؿااع الؼادمااة 

 تل تراها لجـة التخطقط:بحسب إولقية ال

 الؿحقر إول: القدائع وما يتعؾؼ بفا:

 لؿان ودا ع آستثؿار بطر  تتالءم مع أحؽام الؿضاربة الشرطقة. -أ

 تبادل القدا ع بقـ البـقد طؾك غقر أساس الػا دة. -ب

 التؽققػ الشرطل لؾقدا ع والؿعالجة الؿحاسبقة لفا. -ج

ا أويف كشاااط باف مااع البـاؽ طؿقًمااإقاراض مبؾااغ لشاخص بشاارط التعامااؾ  -د

 محدد.

 مصاريػ الؿضاربة ومـ يتحؿؾفا )الؿضارب أو وطاء الؿضاربة(. -ها

 تحديد العالقة بقـ الؿقدطقـ والؿساهؿقـ. -و

 القساصة يف الؿضاربة واإلجارة والضؿان. -ز

أو مجؾاس اإلدارة،  ،الؿساهؿقن) تحديد الؿضارب يف البـؽ اإلسالمل -ح

 .  (ـػقذيةأو اإلدارة الت

 البديؾ اإلسالمل لؾحسابات الؿؽشقفة. -ط

 الزكاة يف البـقد اإلسالمقة ٕمقالفا وودا عفا. -ي

 الؿحقر الثاين: الؿاابحة:

 الؿرابحة يف إسفؿ. -أ

يف  الؿرابحاة لبؼااء حاؼ البـاؽ مضاؿقًكا تلجقؾ تسجقؾ الؿؾؽقة يف بقاقع -ب

 السداد.

 .ٔمر بالشراء واطتباره كػقاًل قؾ االؿرابحة الؿمجؾة السداد مع تقك -ج
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 الؿؿاصؾة يف تسديد الديقن الـاشاة طـ الؿرابحة أو الؿعامالت أجؾة. -د

 التلمقـ طؾك الديقن. -ها

 بقع الديقن. -و

 الؿحقر الثالث: التلجقا:

 إطادة التلجقر لؿالؽ العقـ الؿلجقرة أو لغقره. -أ

 استاجار خدمات إشخاص وإطادة تلجقرها. -ب

 ارة إسفؿ أو إقرالفا أو رهـفا.إج -ج

 صقاكة العقـ الؿلجقرة. -د

 شراء طقـ مـ شخص بشرط استاجاره لفا. -ها

 الجؿع بقـ اإلجارة والؿضاربة. -و

 الؿحقر الاابع: العؼقد:

الشرط آتػاقل طؾاك حاؼ البـاؽ يف الػسا  يف حاال التخؾاػ طاـ ساداد  -أ

 إقساط.

ماـ صاقغة إلاك صاقغة أخارى طـاد الشرط آتػاقل طؾك تحقياؾ العؼاد  -ب

 التخؾػ طـ سداد إقساط.

 ويقصل بؿا يؾل:

 ًٓ مقاصااؾة البـااقد اإلسااالمقة الحااقار مااع البـااقد الؿركزيااة يف الاادول : أو

اإلساااالمقة لتؿؽاااقـ البـاااقد اإلساااالمقة ماااـ أداء وضا ػفاااا يف اساااتثؿار أماااقال 

بـاقد وتال اؿ الؿتعامؾقـ معفا يف لاقء الؿباادىء الشارطقة التال تحؽاؿ أكشاطة ال

صبقعتفااا الخاصااة. وطؾااك البـااقد الؿركزيااة أن تراطاال متطؾبااات كجاااح البـااقد 
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اإلسالمقة لؾؼقام بدورها الػعال يف التـؿقة القصـقة لؿـ ققاطد الرقابة بؿاا يال اؿ 

خصقصقة العؿؾ الؿصريف اإلسالمل ودطقة مـظؿة الؿامتؿر اإلساالمل والبـاؽ 

البـقد الؿركزياة لؾادول اإلساالمقة، مؿاا  اإلسالمل لؾتـؿقة ٓستاـاف اجتؿاطات

 يتقب الػرصة لتـػقذ متطؾبات هذه التقصقة.

اهتؿاام البـاقد اإلساالمقة بتلهقاؾ الؼقاادات والعاامؾقـ فقفاا باالخربات  :اثاكقً 

القضقػقة القاطقاة لطبقعاة العؿاؾ الؿصاريف اإلساالمل، وتاقفقر الاربامج التدريبقاة 

مل لؾبحااقث والتاادريب وسااا ر الجفااات الؿـاساابة بالتعاااون مااع الؿعفااد اإلسااال

 الؿعـقة بالتدريب الؿصريف اإلسالمل.

لؿا يؼدماكف مـ بديؾ شارطل لصاقغ  ،العـاية بعؼدي السؾؿ وآستصـاع :ثالًثا

 التؿقيؾ اإلكتاجل التؼؾقدية.

ــ التؼؾقااؾ مااا أمؽااـ مااـ اسااتخدام أسااؾقب الؿرابحااة لمماار بالشااراء : ارابًع

تؼااع تحاات رقابااة الؿصاارف ويااممـ فقفااا وقااقع وقصاارها طؾااك التطبقؼااات التاال 

الؿخالػاااة لؾؼقاطاااد الشااارطقة التااال تحؽؿفاااا. والتقساااع يف مختؾاااػ الصاااقغ 

آستثؿارية إخرى مـ الؿضاربة والؿشاركات والتلجقر مع آهتؿام بالؿتابعاة 

والتؼقيؿ الدوري ويـبغل آستػادة مـ مختؾػ الحاآت الؿؼبقلاة يف الؿضااربة 

 ؿؾ الؿضاربة ودقة الؿحاسبة لـتا جفا.مؿا يتقب لبط ط

طاـ  إيجاد السق  التجارية لتبادل السؾع بقـ البالد اإلساالمقة بادياًل : اخامًس 

 سق  السؾع الدولقة التل ٓ تخؾق مـ الؿخالػات الشرطقة.

تقجقف فاا ض الساققلة لخدماة أهاداف التـؿقاة يف العاالؿ اإلساالمل، : اسادًس 

سالمقة لدطؿ صـاديؼ آستثؿار الؿشارتكة وإكشااء وذلؽ بالتعاون بقـ البـقد اإل
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 الؿشاريع الؿشرتكة.

طااـ  الااذي يؽااقن باادياًل  ع بنيجاااد الؿمشاار الؿؼبااقل إسااالمق ااإلساارا :اســابعً 

 مراطاة سعر الػا دة الربقية يف تحديد هامش الربب يف الؿعامالت.

ــا ققااام  تقسااقع الؼاطاادة الفقؽؾقااة لؾسااق  الؿالقااة اإلسااالمقة طااـ صريااؼ: ثامـً

البـقد اإلسالمقة فقؿا بقـفا، وبالتعاون ماع البـاؽ اإلساالمل لؾتـؿقاة، لؾتقساع يف 

 ابتؽار وتداول إدوات الؿالقة اإلسالمقة يف مختؾػ الدول اإلسالمقة.

ـّ إكظؿااة إلرساااء ققاطااد التعامااؾ  :اتاســعً  دطااقة الجفااات الؿـااقط  ااا ساا

الؿشااااركة والؿزارطاااة الخاصاااة بصاااقغ آساااتثؿار اإلساااالمقة، كالؿضااااربة و

 والؿساقاة والسؾؿ وآستصـاع واإليجار.

دطقة البـقد اإلسالمقة إلقامة قاطدة معؾقماات تتاقافر فقفاا البقاكاات : اطاشاً 

الؽافقاة طااـ الؿتعاامؾقـ مااع البـاقد اإلسااالمقة ورجاال إطؿااال، وذلاؽ لتؽااقن 

الثؼااات  لؾبـااقد اإلسااالمقة ولالسااتػادة مـفااا يف تشااجقع التعامااؾ مااع امرجًعاا

 الؿمتؿـقـ وآبتعاد طـ سقاهؿ.

لااك تـسااقؼ كشاااط هقاااات الرقابااة إدطااقة البـااقد اإلسااالمقة  حــادي طشــا:

الشاارطقة لااديفا، سااقاء بتجديااد طؿااؾ الفقاااة العؾقااا لؾرقابااة الشاارطقة لؾبـااقد 

اإلسالمقة أم طـ صريؼ إيجاد هقاة جديدة بؿا يؽػؾ القصقل إلك معاايقر مقحادة 

 قة يف البـقد اإلسالمقة.لعؿؾ الفقاات الشرط

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(8/8) 77 قطاض ضقِ:
 املؿاضن١ يف أغِٗ ايؿطنات املػا١ُٖ املتعا١ًَ بايطبا بؿإٔ

ؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ الؿـع مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعااد اصالطااف طؾااك تقصااقات الـاادوة آقتصااادية التاال طؼاادهتا إماكااة العامااة 

لؾؿجؿااع يف جاادة بالتعاااون مااع الؿعفااد اإلسااالمل لؾبحااقث والتاادريب بالبـااؽ 

سالمل لؾتـؿقة حقل حؽؿ الؿشاركة يف أسفؿ الشاركات الؿسااهؿة الؿتعامؾاة اإل

 بالربا، وإبحاث الؿعدة يف تؾؽ الـدوة،

ا ٕهؿقة هذا الؿقلقع ولرورة اساتؽؿال جؿقاع جقاكباف وتغطقاة كاؾ وكظرً 

 ،ؾك جؿقع أراء فقفطتػصقالتف والتعرف 

                                                 
 ٩والعدد التاسع ج ٣8ص ٦والعدد السابع ج ٦٩٣8ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد السادس ج (٦)

 (.١ص
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 قار ما يؾل:

الؿزياد ماـ البحاقث فقاف لقاتؿؽـ  أن تؼقم إماكة العامة لؾؿجؿع باستؽتاب

الؿجؿع مـ اتخاذ الؼرار الؿـاسب يف دورة قادمة
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

                                                 
 (. ٠/٥) ٤٣( والؼرار رقؿ ٦/٣) ٢8اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(9/8) 78 قطاض ضقِ:
 بطاقات اال٥تُإ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  ػؼاف اإلساالمل الادوللمجؾس مجؿع الإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع بطاقاات 

 آ تؿان،

 ف،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقل

ٕهؿقة هذا الؿقلقع ولرورة اساتؽؿال جؿقاع جقاكباف وتغطقاة كاؾ  اوكظرً 

 ؾك جؿقع أراء فقف،طتػصقالتف والتعرف 

 قار ما يؾل:

أن تؼقم إماكة العامة لؾؿجؿع باستؽتاب الؿزياد ماـ البحاقث فقاف لقاتؿؽـ 
                                                 

 (.١٣٦ص ٩٥٤مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ  (٦)

 



249 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

مجؾس الؿجؿع مـ اتخاذ الؼرار الؿـاسب يف دورة قادمة
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

                                                 
 (. ٠/٥) ٤٣( والؼرار رقؿ ٦/٣) ٢8اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(01/8) 79 قطاض ضقِ:
 ايػط يف املٗٔ ايطب١ٝ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

ر يف ااابعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلقع الس

 ،الؿفـ الطبقة

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ بعاد،  ا إيااه ماـ قباؾ أو ماـالسر هق ما يػضل بف اإلكسان إلك آخر مساتؽتؿً  :أو

ويشؿؾ ما حػت بف قرا ـ دالة طؾك صؾاب الؽتؿاان إذا كاان العارف يؼضال بؽتؿاكاف، 

 التل يؽره أن يطؾع طؾقفا الـاس. فكؿا يشؿؾ خصقصقات اإلكسان وطققب
                                                 

 (.٦١ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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بؿااا جاااءت بااف الشااريعة  ظااف، التزاًماااالساار أماكااة لاادى مااـ اسااتقدع حػ :ثاكًقــا

 ءة وآداب التعامؾ.واإلسالمقة وهق ما تؼضل بف الؿر

ــ وإفشاااؤه باادون مؼااتِض معتاارب مقجااب . إصااؾ حظاار إفشاااء الساار ا:ثالًث

 ا.لؾؿماخذة شرطً 

يتلكد واجب حػظ السر طؾك مـ يعؿاؾ يف الؿفاـ التال يعاقد اإلفشااء  ا:رابعً 

فقفا طؾك أصؾ الؿفـة بالخؾؾ، كالؿفـ الطبقة، إذ يركـ إلاك هامٓء ذوو الحاجاة 

ؽؾ ما يسااطد طؾاك حساـ أداء إلك محض الـصب وتؼديؿ العقن فقػضقن إلقفؿ ب

 هذه الؿفام الحققية، ومـفا أسرار ٓ يؽشػفا الؿرء لغقرهؿ حتك إقربقـ إلقف.

تستثـك مـ وجقب كتؿان السر حآت يمدي فقفا كتؿاكف إلاك لارر  ا:خامًس 

أو يؽااقن يف إفشااا ف مصااؾحة تاارجب طؾااك  ،صاااحبفليػااق  لاارر إفشااا ف بالـساابة 

 ؾك لربقـ:مضرة كتؿاكف، وهذه الحآت ط

حآت يجب فقفا إفشاء السر بـاء طؾاك قاطادة ارتؽااب أهاقن الضارريـ  -أ 

أشاادهؿا، وقاطاادة تحؼقااؼ الؿصااؾحة العامااة التاال تؼضاال بتحؿااؾ الضاارر  لاادفع

 الخاص لدرء الضرر العام إذا تعقـ ذلؽ لدر ف.

 وهذه الحآت كقطان: 

o .ما فقف درء مػسدة طـ الؿجتؿع 

o د.وما فقف درء مػسدة طـ الػر 

 حآت يجقز فقفا إفشاء السر لؿا فقف: -ب 

o .جؾب مصؾحة لؾؿجتؿع 

o .أو درء مػسدة طامة 
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وهذه الحآت يجب آلتازام فقفاا بؿؼاصاد الشاريعة وأولقياهتاا ماـ حقاث 

 حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال.

آستثـاءات بشلن مقاصـ وجقب اإلفشاء أو جقازه يـبغال أن ياـص  ا:سادًس 

إلقفاا  ايف كظام مزاولة الؿفـ الطبقة وغقره مـ إكظؿة، مقلحة ومـصقًصاطؾقفا 

يف ساابقؾ الحصاار، مااع تػصااقؾ كقػقااة اإلفشاااء، ولؿااـ يؽااقن، وتؼااقم الجفااات 

 الؿسمولة بتقطقة الؽافة  ذه الؿقاصـ.

 ويقصل بؿا يؾل:

دطقة كؼابات الؿفـ الطبقة ووزارات الصحة وكؾقات العؾقم الصحقة بندراج 

قلااقع لااؿـ باارامج الؽؾقااات وآهتؿااام بااف وتقطقااة العااامؾقـ يف هااذا هااذا الؿ

مااع آسااتػادة مااـ  ،الؿجااال  ااذا الؿقلااقع. وولااع الؿؼااررات الؿتعؾؼااة بااف

 إبحاث الؿؼدمة يف هذا الؿقلقع.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 



253 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .آلف وصحبف أجؿعقـوطؾك 

 

 (1)(00/8) 81 قطاض ضقِ:
 أخالقٝات ايطبٝب: َػؤٚيٝت٘ ٚنُاْ٘ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

 البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع بعااد اصالطااف طؾااك 

 ،(أخالققات الطبقب: مسمولقتف ولؿاكف)

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

تلجقااؾ إصاادار قاارار يف مقلااقع أخالققااات الطبقااب: مساامولقتف ولااؿاكف، 

لؿـظؿاة ومقلقع التداوي بالؿحرمات، والـظر يف دستقر الؿفـة الطبقة الؿعد مـ ا

                                                 
 (.١ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة بالؽقيت، والطؾب إلك إماكاة العاماة ٓساتؽتاب الؿزياد 

 مـ إبحاث يف تؾؽ الؿقلقطات لعرلفا يف دورة قادمة لؾؿجؿع.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(02/8) 80 قطاض ضقِ:
 َساٚا٠ ايطدٌ يًُطأ٠ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

قص مقلاقع ماداواة ااابعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخص

 ،الرجؾ لؾؿرأة

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

ة متخصصااة يجااب أن تؼااقم بالؽشااػ طؾااك بااإصااؾ أكااف إذا تااقافرت صبق

وإذا لؿ يتقافر ذلؽ فتؼقم بذلؽ صبقبة غقر مساؾؿة ثؼاة، فانن لاؿ يتاقافر  ،الؿريضة

بقاب مساؾؿ يؿؽاـ أن يؼاقم مؼاماف ذلؽ يؼاقم باف صبقاب مساؾؿ، وإن لاؿ يتاقافر ص
                                                 

 (.٥ص 8جؿع )العدد الثامـ جمجؾة الؿ (٦)
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صبقب غقر مسؾؿ. طؾك أن يطؾع مـ جسؿ الؿرأة طؾاك قادر الحاجاة يف تشاخقص 

 وأٓ يزيد طـ ذلؽ وأن يغض الطرف قدر استطاطتف، وأن تاتؿ ،الؿرض ومداواتف

قة اأو اماارأة ثؼااة خشاا ،أو زوج ،محاارممعالجااة الطبقااب لؾؿاارأة هااذه بحضااقر: 

 الخؾقة.

 ويقصل بؿا يؾل:

ل السؾطات الصحقة جاؾ جفادها لتشاجقع الـسااء طؾاك آكخاراط يف أن تقل

مجااال العؾااقم الطبقااة والتخصااص يف كااؾ فروطفااا، وخاصااة أمااراض الـساااء 

لـاادرة الـساااء يف هااذه التخصصااات الطبقااة، حتااك ٓ كضااطر إلااك  اوالتقلقااد، كظاارً 

 قاطدة آستثـاء.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،صالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوال ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(03/8) 82 قطاض ضقِ:
 َطض ْكل املٓاع١ املهتػب )اإلٜسظ( بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ ؼالؿقافا ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦ببـدر سقري بقجقان، بروكاي دار السالم مـ 

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع مارض 

 ،كؼص الؿـاطة الؿؽتساب )اإليدز(

وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات التاال دارت حقلااف، وتبااقـ مـفااا أن ارتؽاااب 

ياادز ل مااراض الجـسااقة التاال أخطرهااا اإل فاحشااتل الزكااا والؾااقاط أهااؿ ساابب

العااقز الؿـاااطل الؿؽتسااب(، وأن محاربااة الرذيؾااة وتقجقااف اإلطااالم  )متالزمااة

شاؽ أن آلتازام  والسقاحة وجفة صالحة تعترب طقامؾ هامة يف الققاياة مـفاا، وٓ

ومـااع  ،وإصااالح أجفاازة اإلطااالم ،بتعااالقؿ اإلسااالم الحـقااػ ومحاربااة الرذيؾااة
                                                 

 (.٥ص ١مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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قاماؾ إساساقة تعتارب ماـ الع ،ومراقباة الساقاحة ،إفالم والؿسؾسالت الخؾقعة

 لؾققاية مـ هذه إمراض.

 ار ما يؾل:ق

يف حالة إصاابة أحاد الازوجقـ  اذا الؿارض، فانن طؾقاف أن يخارب أخار وأن 

 يتعاون معف يف إجراءات الققاية كافة.

 ويقصل بؿا يؾل:

 ًٓ دطااقة الجفااات الؿختصااة يف الاادول اإلسااالمقة ٓتخاااذ كافااة التاادابقر  :أو

. كؿاا يقصال اقبة مـ يؼقم بـؼؾ اإليادز إلاك غقاره متعؿادً ومعا ،لؾققاية مـ اإليدز

حؽقمااة الؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية بؿقاصااؾة تؽثقااػ الجفااقد لحؿايااة لااققف 

الرحؿـ واتخاذ ما تراه مـ إجراءات كػقؾة بققايتفؿ مـ احتؿال اإلصابة بؿارض 

 اإليدز.

حاماؾ تقفقر الرطاية لؾؿصابقـ  ذا الؿرض. ويجب طؾك الؿصااب أو  ا:ثاكقً 

الػقروس أن يتجـب كؾ وسقؾة يعدي  ا غقره، كؿا يـبغل تقفقر التعؾقؿ ل صػاال 

 الذيـ يحؿؾقن فقروس اإليدز بالطر  الؿـاسبة.

أن تؼااقم إماكااة العامااة باسااتؽتاب إصباااء والػؼفاااء يف الؿقلااقطات  ا:ثالًثــ

التالقة، ٓستؽؿال البحث فقفا وطرلفا يف دورات قادمة
(1)

: 

 ؾ فقروس اإليدز ومريضف.طزل حام -أ

 مققػ جفات العؿؾ مـ الؿصابقـ باإليدز. -ب

 إجفاض الؿرأة الحامؾ الؿصابة بػقروس اإليدز. -ج

                                                 
 (. ٣/٥) ٥٤اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 .  إططاء حؼ الػس  ٓمرأة الؿصاب بػقروس اإليدز -د

هاؾ تعتارب اإلصاابة بؿارض اإليادز ماـ قبقاؾ مارض الؿاقت ماـ حقاث  -هاا

 تصرفات الؿصاب.

 طؾك حؼفا يف الحضاكة.أثر إصابة إم باإليدز  -و

 ما الحؽؿ الشرطل فقؿـ تعؿد كؼؾ مرض اإليدز إلك غقره. -ز

ؾ الادم أو محتقياتاف أو ؼاتعقيض الؿصابقـ بػقروس اإليدز طاـ صرياؼ ك -ح

 كؼؾ إطضاء.

إجراء الػحقصات الطبقة قبؾ الزواج لتجـب مخاصر إمراض الؿعدياة  -ط

 وأهؿفا اإليدز.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (04/8) 83 قطاض ضقِ:
 تٓعِٝ اغتهتاب األحباخ َٚٓاقؿتٗا يف زٚضات اجملُع بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره الثاامـ  مجؾس مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادوللإن 

 ٩٦ الؿقافاؼ ها٦٠٦٠ محرم ٣ - ٦دار السالم مـ  ببـدر سقري بقجقان، بروكاي

 م،٦٥٥8( يقكقق) حزيران ٩٣ -

بعااد اصالطااف طؾااك ققاطااد الـشاار ٕبحاااث الؿجؿااع، والشااروط الؿطؾااقب 

 تقافرها يف البحقث،

وبعد استؿاطف إلك الؿالبساات التال تحصاؾ يف طؿؾقاة آساتؽتاب وتحدياد 

امااة لؾؿجؿااع مااـ تؼااقيؿ أجااؾ معااقـ لتسااؾؿ إبحاااث بحقااث تااتؿؽـ إماكااة الع

 البحقث يف لقء ققاطد الـشر الؿشار إلقفا،

 قار ما يؾل:

 ًٓ يحااؼ ل ماكااة العامااة  ،يف حالااة اكتفاااء إجااؾ الؿحاادد لتؾؼاال البحااقث :أو

 آقتصار طؾك إبحاث القاردة خالل إجؾ دون أي التزام تجاه ما تلخر طـف.
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حقث يتطقع أصحا ا بنطادادها ٓ تستؼبؾ إماكة العامة لؾؿجؿع أي ب: اثاكقً 

 دون استؽتاب مـ إماكة العامة.

ــ تؼتصاار الؿـاقشااة يف الاادورة طؾااك مااـ تؿاات استضااافتفؿ مااـ أطضاااء  :اثالًث

 الؿجؿع وخربا ف وباحثقف.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 قطاضات ٚتٛقٝات
 ايسٚض٠ ايتاغع١

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
 

 اضات ايعطب١ٝ املتشس٠(اإلَ) بٛ ظيبأ
 ٖـ0405شٟ ايكعس٠  6 - 0 

 0995ّْٝػإ )إبطٌٜ(  6 - 0
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/9) 84 قطاض ضقِ:
 دباض٠ ايصٖب، احلًٍٛ ايؿطع١ٝ الدتُاع ايكطف ٚاحلٛاي١ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

تجاارة )بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

 ،(صرف والحقالةالذهب، الحؾقل الشرطقة ٓجتؿاع ال

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  بشلن تجارة الاهب: :أو

يجقز شراء الذهب والػضة بالشاقؽات الؿصادقة، طؾاك أن ياتؿ التؼاابض  -أ

 بالؿجؾس.
                                                 

 (.٢١مجؾة الؿجؿع )العدد التاسع ج (٦)
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تلكقد ما ذهب إلقف طامة الػؼفاء مـ طدم جقاز مبادلاة الاذهب الؿصاقغ  -ب

ا مـااف، ٕكااف ٓ طااربة يف مبادلااة الااذهب بالااذهب رً مصااقغ أكثاار مؼااداغقاار بااذهب 

بالجقدة أو الصقاغة، لذا يرى الؿجؿع طدم الحاجة لؾـظر يف هذه الؿسللة مراطاة 

لؽقن هذه الؿسللة لؿ يبؼ لفا مجال يف التطبقؼ العؿؾل، لعدم التعامؾ باالعؿالت 

تاارب الذهبقااة بعااد حؾااقل العؿااالت القرققااة محؾفااا، وهاال إذا ققبؾاات بالااذهب تع

 ا آخر.جـًس 

تجقز الؿبادلة بقـ مؼدار مـ الذهب ومؼدار آخر أقاؾ مـاف مضاؿقم إلقاف  -ج

جـس آخر، وذلؽ طؾك اطتبار أن الزيادة يف أحد العقلقـ مؼابؾة بالجـس أخار 

 يف العقض الثاين.

بؿا أن الؿسا ؾ التالقة تحتاج إلك مزياد ماـ التصاقرات والبحاقث الػـقاة  -د

اتخاذ قرارات فقفا، بعاد إثباات البقاكاات التال يؼاع  اا  ئرجوالشرطقة طـفا فؼد أ

 التؿققز بقـفا وهل:

 شراء أسفؿ شركة تعؿؾ يف استخراج الذهب أو الػضة. -

تؿؾؽ وتؿؾقؽ الاذهب ماـ خاالل تساؾقؿ وتساؾؿ شافادات تؿثاؾ مؼاادير  -

صادر الشافادات بحقاث ياتؿؽـ  اا ماـ الحصاقل مُ معقـة مـف مقجقدة يف خزا ـ 

 التصرف فقف متك شاء. طؾك الذهب أو

 بشلن الحؾقل الشاطقة ٓجتؿا  الصاف والحقالة: :ثاكًقا

الحاقآت التال تؼادم مبالغفاا بعؿؾااة ماا ويرغاب صالبفاا تحقيؾفاا بااـػس  -أ

ا، سقاء أكان بدون مؼابؾ أم بؿؼاباؾ يف حادود إجار الػعؾال، العؿؾة جا زة شرطً 

ؾؼة طـد مـ لؿ يشرتط مديقكقاة فنذا كاكت بدون مؼابؾ ففل مـ قبقؾ الحقالة الؿط
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 ًٓ  الؿحال إلقف، وهؿ الحـػقة، وهل طـد غقرهؿ سػتجة، وهال إططااء شاخص ماا

ٔخاار لتقفقتااف لؾؿعطاال أو لقكقؾااف يف بؾااد آخاار. وإذا كاكاات بؿؼابااؾ، ففاال وكالااة 

بلجر، وإذا كان الؼا ؿقن بتـػقذ الحقآت يعؿؾقن لعؿقم الـاس، فنهنؿ لاامـقن 

 تضؿقـ إجقر الؿشرتد. طؾك الؾؿبالغ، جريً 

إذا كان الؿطؾقب يف الحقالة دفعفا بعؿؾاة مغاايرة لؾؿباالغ الؿؼدماة ماـ  -ب

 ،صالبفا، فنن العؿؾقة تتؽقن مـ صرف وحقالة بالؿعـك الؿشار إلقاف يف الػؼارة )أ(

وتجري طؿؾقة الصرف قبؾ التحقيؾ، وذلؽ بتسؾقؿ العؿقؾ الؿبؾغ لؾبـؽ وتؼققاد 

عاد آتػاا  طؾاك ساعر الصارف الؿثبات يف الؿساتـد الؿساؾؿ البـؽ لف يف دفاتره ب

 لؾعؿقؾ، ثؿ تجري الحقالة بالؿعـك الؿشار إلقف.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/9) 85 قطاض ضقِ:
 ات٘ املعاقط٠ٚتطبٝك ًَِِايػَّ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع الساؾؿ 

 ة،وتطبقؼاتف الؿعاصر

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  : بشلن )السؾؿ(:أو

السؾع التل يجري فقفا طؼد السؾؿ تشؿؾ كؾ ما يجقز بقعف ويؿؽـ لبط صػاتف  -أ

 يف الذمة، سقاء أكاكت مـ الؿقاد الخام أم الؿزروطات أم الؿصـقطات. اويثبت ديـً 
                                                 

 (.8٣٦ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد التاسع ج (٦)
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معؾاقم، إماا بتااري  معاقـ، أو باالربط يجب أن يحدد لعؼد الساؾؿ أجاؾ  -ب

ٓ يامدي لؾتـاازع  ق كان مقعاد وققطف يختؾػ اختالًفا يسقًرابلمر ممكد القققع، ول

 كؿقسؿ الحصاد.

إصؾ تعجقؾ قبض رأس مال السؾؿ يف مجؾس العؼد، ويجقز تلخقره  -ج

 لققمقـ أو ثالثة ولق بشرط، طؾك أن ٓ تؽقن مدة التلخقر مساوية أو زا دة طـ

 إجؾ الؿحدد لؾسؾؿ.

ؿ ؾَ سؿُ اماـ الا أو كػاقاًل  اُؿْسؾِؿ )الؿشارتي( رهـًاامـ أخاذ الا ٓ ماكع شرطا -د

 إلقف )البا ع(.

 -غقار الـؼاد  -مبادلة الؿسؾؿ فقف بشلء آخر ( الؿشرتي) ؾِؿايجقز لؾؿس -ها

 يارد لاؿ إكاف حقاث. جـساف بغقر أم بجـسف آستبدال كان سقاء إجؾ، حؾقل بعد

ٕن  دل صاالًحابشارط أن يؽاقن البا وذلاؽ إجؿااع، وٓ ثابات كاص لاؽذ مـع يف

 ا فقف برأس مال السؾؿ.يجعؾ مسؾؿً 

إذا طجااز الؿسااؾؿ إلقااف طااـ تسااؾقؿ الؿسااؾؿ فقااف طـااد حؾااقل إجااؾ فاانن  -و

الؿسؾؿ )الؿشرتي( يخقر باقـ آكتظاار إلاك أن يقجاد الؿساؾؿ فقاف وفسا  العؼاد 

 ر فـظرة إلك مقسرة.وإذا كان طجزه طـ إطسا س مالف،أوأخذ ر

الشرط الجزا ل طـ التالخقر يف تساؾقؿ الؿساؾؿ فقاف، ٕكاف طباارة  ٓ يجقز -ز

 طـ ديـ، وٓ يجقز اشرتاط الزيادة يف الديقن طـد التلخقر.

 الديـ بالديـ. عجعؾ الديـ رأس مال لؾسؾؿ ٕكف مـ بق ٓ يجقز -ح

 ا: بشلن )التطبقؼات الؿعاصاة لؾسؾؿ(:ثاكقً 

أن السااؾؿ يف طصااركا الحالاار أداة تؿقيااؾ ذات كػاااءة طالقااة يف ا مااـ اكطالًقاا

آقتصاااد اإلسااالمل ويف كشاااصات الؿصااارف اإلسااالمقة، مااـ حقااث مروكتفااا 
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قصااقر إجااؾ أم  سااقاء أكااان تؿااقياًل  ،واسااتجابتفا لحاجااات التؿقيااؾ الؿختؾػااة

واستجابتفا لحاجات شارا ب مختؾػاة ومتعاددة ماـ العؿاالء،  ،فأم صقيؾ فمتقسط

اء أكاكقا ماـ الؿـتجاقـ الازراطققـ أم الصاـاطققـ أم الؿؼااولقـ أم ماـ التجاار، سق

 واستجابتفا لتؿقيؾ كػؼات التشغقؾ والـػؼات الرأسؿالقة إخرى.

 ولفاا تعددت مجآت تطبقؼ طؼد السؾؿه ومـفا ما يؾل:

يصااؾب طؼااد السااؾؿ لتؿقيااؾ طؿؾقااات زراطقااة مختؾػااة، حقااث يتعامااؾ  -أ

مااع الؿاازارطقـ الااذيـ يتققااع أن تقجااد لااديفؿ السااؾعة يف الؿصاارف اإلسااالمل 

الؿقسؿ مـ محاصقؾفؿ أو محاصقؾ غقرهؿ التال يؿؽاـ أن يشارتوها ويساَؾؿقها 

ويادفع  ابالًغا اُم لفؿ  ذا التؿقياؾ كػًعاد  إذا أخػؼقا يف التسؾقؿ مـ محاصقؾفؿ، َفُقؼَ 

 طـفؿ مشؼة العجز الؿالل طـ تحؼؼ إكتاجفؿ.

د السؾؿ يف تؿقيؾ الـشااط الزراطال والصاـاطل، وٓ يؿؽـ استخدام طؼ -ب

سقؿا تؿقيؾ الؿراحؾ السابؼة إلكتاج وتصدير السؾع والؿـتجات الرا جة، وذلاؽ 

 وإطادة تسقيؼفا بلسعار مجزية. ابشرا فا َسؾؿً 

يؿؽـ تطبقؼ طؼد الساؾؿ يف تؿقياؾ الحارفققـ وصاغار الؿـتجاقـ الازراطققـ  -ج

 اإلكتااج يف صاقرة معاادات وآٓت أو ؿساتؾزماتوالصاـاطققـ طاـ صرياؼ إماادادهؿ ب

 مقاد أولقة كرأس مال سؾؿ مؼابؾ الحصقل طؾك بعض مـتجاهتؿ وإطادة تسقيؼفا.

 يقصل الؿجؾس بؿا يؾل:

استؽؿال صقر التطبقؼات الؿعاصرة لؾسؾؿ بعد إطداد البحقث الؿتخصصة
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

                                                 
 ث.( البـد الثال١/٤) ٣٠( الطريؼة الثالثة، والؼرار ٦/٣) ٢8اكظر طـ السؾؿ أيًضا الؼرار  (٦)
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 ،م طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسال ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/9) 86 قطاض ضقِ:
 ايٛزا٥ع املكطؾ١ٝ )سػابات املكاضف( بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦ الؿقافؼ

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع القدا اع 

 الؿصرفقة )حسابات الؿصارف(،

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ القدا ع تحت الطؾب )الحسابات الجارياة( ساقاء أكاكات لادى البـاقد  :أو

الربقية هال قاروض باالؿـظقر الػؼفال، حقاث إن الؿصارف  اإلسالمقة أو البـقد

باالرد طـاد الطؾاب.  وهاق مؾازم شارًطا ،الؿتسؾؿ لفذه القدا ع ياده ياد لاؿان لفاا
                                                 

 (.٢٢٣ص ٢١مجؾة الؿجؿع )العدد التاسع ج (٦)
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 .الؼرض كقن البـؽ )الؿؼرتض( مؾقًاايمثر طؾك حؽؿ  وٓ

إن القدا اااع الؿصااارفقة تـؼساااؿ إلاااك كاااقطقـ بحساااب واقاااع التعاماااؾ  ا:ثاكًقـــ

 الؿصريف:

تدفع لفا فقا د، كؿا هق الحال يف البـقد الربقية، هل قروض القدا ع التل  -أ

ربقية محرمة سقاء أكاكت مـ كقع القدا ع تحات الطؾاب )الحساابات الجارياة(، 

 أم القدا ع ٕجؾ، أم القدا ع بنشعار، أم حسابات التقفقر.

بلحؽاام الشاريعة اإلساالمقة  االقدا ع التال تساؾؿ لؾبـاقد الؿؾتزماة فعؾق ا -ب

تثؿار طؾك حصة مـ الربب هل رأس مال مضاربة، وتـطبؼ طؾقفاا أحؽاام بعؼد اس

الؿضاربة )الؼراض( يف الػؼف اإلسالمل التل مـفا طادم جاقاز لاؿان الؿضاارب 

 لرأس مال الؿضاربة. )البـؽ(

إن الضاؿان يف القدا اع تحات الطؾاب )الحساابات الجارياة( هاق طؾاك  ا:ثالثً 

ما دامقا يـػاردون بإربااح الؿتقلادة ماـ  الؿؼرتلقـ لفا )الؿساهؿقـ يف البـقد(

استثؿارها، وٓ يشرتد يف لؿان تؾؽ الحسابات الجارية الؿقدطقن يف حساابات 

 آستثؿار، ٕهنؿ لؿ يشاركقا يف اقرتالفا وٓ استحؼا  أرباحفا.

ــ إن رهااـ القدا ااع جااا ز، سااقاء أكاكاات مااـ القدا ااع تحاات الطؾااب : ارابًع

ا ااع آسااتثؿارية، وٓ يااتؿ الاارهـ طؾااك مبالغفااا إٓ )الحسااابات الجاريااة( أم القد

بنجراء يؿـع صاحب الحساب مـ التصرف فقف صقؾة مدة الرهـ. وإذا كان البـاؽ 

الذي لديف الحساب الجاري هق الؿرهتـ لزم كؼؾ الؿبالغ إلك حساب استثؿاري، 

بحقث يـتػل الضؿان لؾتحاقل ماـ الؼارض إلاك الؼاراض )الؿضااربة( ويساتحؼ 

 ٓكتػاع الؿرهتـ )الدا ـ( بـؿاء الرهـ. الحساب صاحبف تجـبً أرباح ا
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 ا طؾقف بقـ البـؽ والعؿقؾ.يجقز الحجز مـ الحسابات إذا كان متػؼً  :اخامًس 

إصااؾ يف مشااروطقة التعامااؾ إماكااة والصااد  باإلفصاااح طااـ  :اسادًســ

ر وتـساجؿ ماع الؿـظاق ،وتطاابؼ القاقاع ،البقاكات بصقرة تدفع الؾابس أو اإليفاام

الشرطل، ويتلكد ذلؽ بالـسبة لؾبـقد تجاه ما لديفا مـ حساابات ٓتصاال طؿؾفاا 

 لؾتغرير بذوي العالقة. اودفعً  ،بإماكة الؿػرتلة

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/9) 87 قطاض ضقِ:
 االغتجُاض يف األغِٗ ٚايٛسسات االغتجُاض١ٜ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

ؿااع بخصااقص مقلاااقع بعااد اصالطااف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿج

آسااتثؿار يف إساافؿ والقحاادات آسااتثؿارية، التاال تبااقـ مـفااا أن الؿقلااقع 

تضااؿـ بااقـ طـاصااره مسااللة شااراء أساافؿ الشااركات، التاال غرلاافا وأكشااطتفا 

إساسقة مشروطة لؽـفا تؼرتض أو تقدع أمقالفا بالػا دة وهال لاؿ يؼاع البات يف 

ر قارار مباد ل فقفاا لؾؿجؿاع يف أمرها، بالرغؿ ماـ طؼاد كادوتقـ لبحثفاا، وصادو

دورتااف السااابعة، ثااؿ قاارار ٓحااؼ يف دورتااف الثامـااة
(2)

باالن تؼااقم إماكااة العامااة  
                                                 

 ٦والعدد السابع ج ٩٣8ص ٩والعدد السادس ج ١ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد التاسع ج (٦)

 (.٣8ص

 (. ٤/٤) ٣٣(، والؼرار رقؿ ٦/٣) ٢8اكظر الؼرار رقؿ  (٩)
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باسااتؽتاب الؿزيااد مااـ البحااقث يف هااذا الؿقلااقع لقااتؿؽـ مااـ اتخاااذ الؼاارار 

 الؿـاسب يف دورة قادمة،

وبعد الشروع يف الؿـاقشات التل دارت حقلف، تبقـ أن الؿقلقع يحتاج إلاك 

دراسات الؿتعددة الؿعؿؼة، لقلع الضقابط الؿتعؾؼة  ذا الـقع ماـ الشاركات ال

 ،داخؾ البالد اإلسالمقة وخارجفا االذي هق إكثر وققطً 

 قار ما يؾل: 

 ًٓ تلجقؾ الـظر يف هذا الؿقلاقع، طؾاك أن يعاد فقاف مزياد ماـ الدراساات : أو

ذلاؽ لقاتؿؽـ وإبحاث بخصقصف وتستقطب فقف الجقاكب الػـقاة والشارطقة. و

 الؿجؿع مـ اتخاذ الؼرار الؿـاسب فقف حسب تقصقة الدورة الثامـة.

آستػادة مؿاا تضاؿـتف إبحااث الثالثاة طاـ الصاـاديؼ واإلصادارات : اثاكقً 

(١/٠) 8٤آستثؿارية إلطداد الال حة الؿقصك بقلعفا يف الؼرار 
(1)

. 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

 

 

 

                                                 
 (. ١/٠) 8٤اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 ،الصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـو ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/9) 88 قطاض ضقِ:
 املٓاقكات بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

بعااد اصالطااف طؾااك البحثااقـ الااقارديـ إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

 الؿـاقصات،

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

طؾااك خطااة الؿجؿااع يف وجااقب إطااداد طاادد مااـ الدراسااات يف كااؾ  اوجرًياا

 مقلقع ٓستؼصاء التصقرات الػـقة لف، واستقعاب آتجاهات الػؼفقة فقف،

 يؾل: قار ما

 ًٓ التال درسات يف هاذا الؿقلاقع،  تلجقؾ إصدار الؼرار الخاص بالـؼاط :أو
                                                 

 (.٦٣٥ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد التاسع ج (٦)
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ٕهؿقتف، ولارورة اساتؽؿال بحاث جؿقاع جقاكباف وتغطقاة كاؾ تػصاقالتف،  كظًرا

والتعرف طؾك جؿقع أراء فقف، واستقػاء الؿجآت التل تجري الؿـاقصات ماـ 

 الربقية وسـدات الخزاكة. أجؾفا، وٓ سقؿا ما هق حرام مـفا كإورا  الؿالقة

 اكتفااء قباؾ -أن يؼقم أطضاء الؿجؿع وخارباؤه بؿقافااة إماكاة العاماة  :اثاكقً 

 شارطقة أو فـقاة كؼااط ماـ لديفؿ بؿا - بعدها قريبة فرتة خالل أو أمؽـ إن الدورة

باإلجراءات أم بالصقغ والعؼقد التل  تعؾؼت سقاء( الؿـاقصات) بؿقلقع تتعؾؼ

 إلبرامفا.تؼام الؿـاقصة 

اسااتؽتاب أبحاااث أخاارى يف مقلاقع )الؿـاقصااات( يساافؿ فقفااا أهااؾ : اثالًثـ

 الخربات الػـقة والػؼفقة والعؿؾقة يف هذا الؿقلقع.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/9) 89 قطاض ضقِ:
 قهاٜا ايع١ًُ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١ (إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع قضاايا 

 ة،العؿؾ

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشااات التال دلات طؾااك أن هـااد اتجاهاات طدياادة 

بشلن معالجة حاآت التضاخؿ الجاامب الاذي يامدي إلاك آهنقاار الؽبقار لؾؼاقة 

 الشرا قة لبعض العؿالت مـفا:

ا بتطبقاؼ قارار الؿجؿاع أن تؽقن هذه الحاآت آساتثـا قة مشاؿقلة أيًضا -أ

                                                 
والعدد الخامس  ٦٢١٤ص 8والعدد الثالث ج 8١٦ص ٦ة الؿجؿع )العدد التاسع جمجؾ (٦)

 (.٦٢٤٥ص  8ج
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الصادر يف الدورة الخامسة
(1)

وكصف: العربة يف وفاء الديقن الثابتة بعؿؾاة ماا هال  ،

بلمثالفا، فال يجاقز رباط الاديقن الثابتاة  ٕن الديقن تؼضك ،بالؿثؾ ولقس بالؼقؿة

 ا كان مصدرها بؿستقى إسعار.يف الذمة أي  

أن يطبااؼ يف تؾااؽ إحااقال آسااتثـا قة مباادأ الااربط بؿمشاار تؽااالقػ  -ب

 قة لؾـؼقد(.الؿعقشة )مراطاة الؼقة الشرا 

أن يطبااؼ مباادأ ربااط الـؼااقد القرققااة بالااذهب )مراطاااة ققؿااة هااذه الـؼااقد  -ج

 بالذهب طـد كشقء آلتزام(.

أن يمخذ يف مثؾ هذه الحآت بؿبدأ الصؾب القاجب، بعاد تؼريار ألارار  -د

 الطرفقـ )الدا ـ والؿديـ(.

السق ، التػرقة بقـ اكخػاض ققؿة العؿؾة طـ صريؼ العرض والطؾب يف  -ها

وبقـ تخػقض الدولة طؿؾتفا بنصدار قرار صريب يف ذلؽ بؿا قد يامدي إلاك تغقار 

 اطتبار ققؿة العؿالت القرققة التل أخذت ققهتا بآطتبار وآصطالح.

ا طااـ التػرقااة بااقـ اكخػاااض الؼااقة الشاارا قة لؾـؼااقد الااذي يؽااقن كاتًجاا -و

 عقامؾ خارجقة.وبقـ آكخػاض الذي يؽقن ب ،سقاسات تتبـاها الحؽقمات

إخذ يف هذه إحقال آستثـا قة بؿبدأ )ولع الحاقا ج( الاذي هاق ماـ  -ز

 قبقؾ مراطاة الظروف الطار ة.

 ويف لقء هذه آتجاهات الؿتبايـة الؿحتاجة لؾبحث والتؿحقص.

 قار ما يؾل:

 ًٓ  الؿمسسااات إحاادى مااع بالتعاااون -أن تعؼااد إماكااة العامااة لؾؿجؿااع  :أو

                                                 
 (. ٠/١) ٠٩اكظر الؼرار رقؿ  (٦)
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 يف آختصااص ذوي ماـ طادد فقفاا يشاارد متخصصاة كدوة - مقةاإلسال الؿالقة

 الطرياؼ يف لؾـظار وذلاؽ الؿجؿع، وخرباء أطضاء بعض وتضؿ والػؼف، آقتصاد

ـ الااديقن ماا الذمااة يف بؿااا لؾقفاااء طؾقااف آتػااا  يؼااع الااذي وإصااؾب إقااقم

 وآلتزامات يف إحقال آستثـا قة الؿشار إلقفا أطاله.

 تؿؾ جدول الـدوة طؾك:أن يش ا:ثاكقً 

 دراسة ماهقة التضخؿ وأكقاطف وجؿقع التصقرات الػـقة الؿتعؾؼة بف. -أ

 ا.دراسة آثار التضخؿ آقتصادية وآجتؿاطقة وكقػقة معالجتفا اقتصادي   -ب

صرح الحؾقل الػؼفقة لؿعالجة التضخؿ مـ مثؾ ما سابؼت اإلشاارة إلقاف  -ج

 يف ديباجة الؼرار.

 يف الؿجؿاع مجؾاس إلاك - ومـاقشااهتا أوراقفا مع -ا ج الـدوة ترفع كت :اثالثً 

 .الؼادمة الدورة

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(7/9) 91 قطاض ضقِ:
 سهاّ ايؿك١ٝٗ املتعًك١ ب٘ب )اإلٜسظ( ٚاألػَطض ْكل املٓاع١ املهت بؿإٔ
الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع مارض 

 ٤٩ـاطااة الؿؽتسااب )اإلياادز( وإحؽااام الؿتعؾؼااة بااف، والؼاارار رقااؿ كؼااص الؿ

(٦8/٤،) 

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  طزل الؿايض: :أو

ا تمكد أن العدوى بػقاروس العاقز ن الؿعؾقمات الطبقة الؿتقافرة حالق  إحقث 
                                                 

 (.٥ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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ز( ٓ تحادث طاـ صرياؼ الؿـاطل البشري مرض كؼص الؿـاطة الؿؽتساب )اإلياد

الؿعايشة أو الؿالمسة أو التـػس أو الحشرات أو آشارتاد يف إكاؾ أو الشارب 

أو حؿاماااات الساااباحة أو الؿؼاطاااد أو أدوات الطعاااام وكحاااق ذلاااؽ ماااـ أوجاااف 

الؿعايشة يف الحقاة الققمقة العادية، وإكؿا تؽاقن العادوى بصاقرة ر قساقة بنحادى 

 الطر  التالقة:

 سل بلي شؽؾ كان.آتصال الجـ -٦

 كؼؾ الدم الؿؾقث أو مشتؼاتف. -٩

اسااتعؿال اإلباار الؿؾقثااة، وٓ سااقؿا بااقـ متعاااصل الؿخاادرات، وكااذلؽ  -8

 أمقاس الحالقة.

 آكتؼال مـ إم الؿصابة إلك صػؾفا يف أثـاء الحؿؾ والقٓدة. -٠

َش مـااف العاادوى، طااـ وبـاااء طؾااك مااا تؼاادم فاانن طاازل الؿصااابقـ إذا لااؿ ُتْخاا

ويااتؿ التصاارف مااع الؿرلااك وفااؼ  ،افااؿ إصااحاء، غقاار واجااب شاارطً زمال 

 اإلجراءات الطبقة الؿعتؿدة.

 د كؼؾ العدوى:ثاكًقا: تعؿ

تعؿد كؼؾ العدوى بؿرض كؼص الؿـاطة الؿؽتسب )اإليدز( إلك السؾقؿ مـاف 

بلية صقرة مـ صقر التعؿد طؿؾ محرم، ويعد مـ كبا ر الذكقب وأثام، كؿا أكاف 

ة الدكققية وتتػاوت هذه العؼقبة بؼدر جسامة الػعاؾ وأثاره طؾاك يستقجب العؼقب

 إفراد وتلثقره طؾك الؿجتؿع.

يف الؿجتؿع، فعؿؾف  فنن كان قصد الؿتعؿد إشاطة هذا الؿرض الخبقث

مـ الحرابة واإلفساد يف إرض، ويستقجب إحدى العؼقبات  يعد كقًطا هذا
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿الؿـصقص طؾقفا يف آية الحرابة. 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[88ؿا دة: ال] ﴾ں

د كؼؾ العدوى إطداء شخص بعقـف، وتؿات العادوى،  وإن كان قصده مـ تعؿ 

ولؿ يؿت الؿـؼقل إلقف بعد، طققاب الؿتعؿاد بالعؼقباة التعزيرياة الؿـاسابة وطـاد 

 حدوث القفاة يـظر يف تطبقؼ طؼقبة الؼتؾ طؾقف.

وأما إذا كان قصاده ماـ تعؿاد كؼاؾ العادوى إطاداء شاخص بعقـاف ولؽاـ لاؿ 

 تـتؼؾ إلقف العدوى فنكف يعاقب طؼقبة تعزيرية.

إجفااااض إم الؿصاااابة بعااادوى مااارض كؼاااص الؿـاطاااة الؿؽتساااب  :ثالًثـــا

 الجـاقـ يف الروح كػ  -ا إٓ بعد تؼدم الحؿؾ )اإليدز( إلك جـقـفا ٓ تحدث غالبً 

 ا.شرطً  الجـقـ إجفاض يجقز فال ة،القٓد أثـاء أو -

ــ حضاااكة إم الؿصااابة بؿاارض كؼااص الؿـاطااة الؿؽتسااب )اإلياادز(  :ارابًع

 لقلقدها السؾقؿ وإرلاطف:

لؿا كاكت الؿعؾقمات الطبقة الحالرة تدل طؾك أكف لقس هـااد خطار ممكاد ماـ  

حضاااكة إم الؿصااابة بعاادوى ماارض كؼااص الؿـاطااة الؿؽتسااب )اإلياادز( لقلقاادها 

ؿ، وإرلاطفا لف، شلهنا يف ذلؽ شلن الؿخالطة والؿعايشة العادية، فنكاف ٓ مااكع السؾق

 مـ أن تؼقم إم بحضاكتف ورلاطتف ما لؿ يؿـع مـ ذلؽ تؼرير صبل. اشرطً 

ــ حااؼ السااؾقؿ مااـ الاازوجقـ يف صؾااب الػرقااة مااـ الاازوج الؿصاااب : اخامًس

 بعدوى مرض كؼص الؿـاطة الؿؽتسب )اإليدز(:
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قة ماـ الازوج الؿصااب باطتباار أن مارض كؼاص الؿـاطاة لؾزوجة صؾب الػر 

 تـتؼؾ طدواه بصقرة ر قسقة بآتصال الجـسل. الؿؽتسب )اإليدز( مرض معدٍ 

ا، ب )اإليدز( مرض ماقت شارطً ساطتبار مرض كؼص الؿـاطة الؿؽت :اسادًس 

إذا اكتؿؾاات أطرالااف، وأقعااد الؿااريض طااـ مؿارسااة الحقاااة العاديااة، واتصااؾ بااف 

 الؿقت.

 ل بؿا يؾل:ويقص 

 ًٓ تلجقؾ مقلقع حؼ الؿعاشرة الزوجقة مع اإلصابة باإليادز ٓساتؽؿال  :أو

 بحثف.

جااج ماـ لرورة آستؿرار طؾك التلكد يف مقساؿ الحاج ماـ خؾاق الح :ثاكًقا

 مرض كؼص الؿـاطة الؿؽتسب )اإليدز(.إمراض القبا قة، وبخاصة 

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،ـالحؿد هلل رب العالؿق

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(8/9) 90 قطاض ضقِ:
 َبسأ ايتشهِٝ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

بعد اصالطاف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع مبادأ 

 التحؽقؿ يف الػؼف اإلسالمل،

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

 ًٓ التحؽقؿ اتػا  صريف خصقمة معقـة، طؾاك تقلقاة ماـ يػصاؾ يف مـازطاة  :أو

 بحؽؿ مؾزم، يطبؼ الشريعة اإلسالمقة.بقـفؿا، 

 وهق مشروع سقاء أكان بقـ إفراد أم يف مجال الؿـازطات الدولقة.
                                                 

 (.١ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد التاسع ج (٦)
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التحؽقؿ طؼد غقر ٓزم لؽؾ مـ الطرفقـ الؿحتؽؿقـ والحؽؿ، فقجاقز  :اثاكقً 

لؽؾ مـ الطرفقـ الرجقع فقف ما لؿ يشرع الحؽؿ يف التحؽقؿ، ويجقز لؾحؽاؿ أن 

 يساتخؾػ أن لف يجقز وٓ حؽؿف، يصدر لؿ دام ما - بقلفق بعد ولق -يعزل كػسف 

 .بشخصف مرتبط الرلا ٕن الطرفقـ إذن دون غقره

الاقس ٓ يجقز التحؽاقؿ يف كاؾ ماا هاق  ا:ثالثً  كالحادود، وٓ فقؿاا  لؾعباد احؼ 

استؾزم الحؽُؿ فقف إثبات حؽاؿ أو كػقاف بالـسابة لغقار الؿتحااكؿقـ مؿاـ ٓ وٓياة 

ـػارد الؼضااء دون غقاره ان، لتعؾاؼ حاؼ القلاد باف، وٓ فقؿاا يلؾَحَؽؿ طؾقف، كالؾعا

 .  فحؽؿف باصؾ وٓ يـػذالتحؽقؿ،  فقف ٓ يجقز فنذا قضك الحؽؿ فقؿابالـظر فقف، 

 .الؼالليشرتط يف الحؽؿ بحسب إصؾ تقافر شروط : ارابعً 

ُؿحّؽؿ صقاطقة، فنن أبك أحد الؿحتؽؿاقـ، اإصؾ أن يتؿ تـػقذ حؽؿ ال ا:خامًس 

، اـًااا بقّ ض إماار طؾااك الؼضاااء لتـػقااذه، ولااقس لؾؼضاااء كؼضااف، مااا لااؿ يؽااـ جااقرً طاار

 لحؽؿ الشرع. مخالًػا أو

ــ  ة إسااالمقة، يجااقز احتؽااام الاادول أوإذا لااؿ تؽااـ هـاااد محاااكؿ دولقاا ا:سادًس

 ا. لؿا هق جا ز شرطً الؿمسسات اإلسالمقة إلك محاكؿ دولقة غقر إسالمقة، تقصاًل 

 ويقصل بؿا يؾل:

ول إطضاء يف مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل إلاك اساتؽؿال اإلجاراءات دطقة الد

الالزمااة إلقامااة محؽؿااة العاادل اإلسااالمقة الدولقااة، وتؿؽقـفااا مااـ أداء مفامفااا 

   .االؿـصقص طؾقفا يف كظامف

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .حبف أجؿعقـوطؾك آلف وص

 

 (1)(9/9) 92 قطاض ضقِ:
 غس ايصضا٥ع بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره التاساع  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 ،هااا٦٠٦١ الؼعاادة ذي ٢ - ٦باالبق ضباال بدولااة اإلمااارات العربقااة الؿتحاادة مااـ 

 م،٦٥٥١( إبريؾ) كقسان ٢ - ٦الؿقافؼ 

ؿااع بخصااقص مقلااقع سااد بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿج

 الذرا ع،

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 قار ما يؾل:

سّد الذرا ع أصؾ مـ أصقل الشريعة اإلسالمقة، وحؼقؼتف: مـع الؿباحاات  -٦

 التل يتقصؾ  ا إلك مػاسد أو محظقرات.

سّد الذرا ع ٓ يؼتصر طؾك مقالع آشتباه وآحتقاط، وإكؿا يشؿؾ كاؾ  -٩
                                                 

 (.١ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد التاسع ج (٦)
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 ا مـ شلكف التقصؾ بف إلك الحرام.م

سّد الذرا ع يؼتضل مـاع الحقاؾ إلاك اتقاان الؿحظاقرات أو إبطاال شالء  -8

مااـ الؿطؾقبااات الشاارطقة، غقاار أن الحقؾااة تػاارت  طااـ الذريعااة باشاارتاط وجااقد 

 الؼصد يف إولك دون الثاكقة.

 :أكقاع والذرا ع -٠

لؼرآن الؽاريؿ والساـة وهل الؿـصقص طؾقفا يف ا: مجؿع طؾك مـعفا: إولك

ا، سااقاء أكاكاات غالًباا أو كثقااًرا امديااة إلااك الؿػساادة قطًعااأو الؿ ،الـبقيااة الشااريػة

القسقؾة مباحة أم مـدوبة أم واجبة. ومـ هذا الـقع العؼقد التل يظفر مـفا الؼصاد 

 إلك القققع يف الحرام بالـص طؾقف يف العؼد.

 الؿصؾحة طؾك الؿػسدة. وهل التل ترجب فقفا: مجؿع طؾك فتحفا:والثاكقة

وهل التصرفات التال ضاهرهاا الصاحة، لؽاـ تؽتـػفاا : مختؾػ فقفا:والثالثة

 هتؿة التقصؾ  ا إلك باصـ محظقر، لؽثرة قصد ذلؽ مـفا.

ا، أو أن أن يؽااقن إفضاااؤها إلااك الؿػساادة كااادرً : ولااابط إباحااة الذريعااة -١

 تؽقن مصؾحة الػعؾ أرجب مـ مػسدتف.

 -ضااء إلاك الؿػسادة ٓ محالاة أن تؽقن مـ شلهنا اإلف :ولابط مـع الذريعة

أو أن تؽقن مػسدة الػعؾ أرجب مؿا قد يرتتب طؾك القساقؾة ماـ  اكثقرً  أو -ا قطعً 

 الؿصؾحة.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/01) 93 قطاض ضقِ:
 املؿططات يف دلاٍ ايتساٟٚ بؿإٔ

ؼاد يف دورة مامتؿره العاشار الؿـع مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 هااا٦٠٦٤ صااػر ٩٤ - ٩8بجاادة بالؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية خااالل الػاارتة مااـ 

 م،٦٥٥٣( يقلقق) تؿقز 8 -يران )يقكقق( حز ٩٤ الؿقافؼ

بعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة يف مقلقع الؿػطرات يف مجال التداوي، 

قاة الطبقاة التاساعة والدراسات والبحقث والتقصقات الصاادرة طاـ الـادوة الػؼف

التل طؼدهتا الؿـظؿاة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة، بالتعااون ماع الؿجؿاع وجفاات 

 هاا٦٠٦٤ صاػر ٦٩ - ٥أخرى، يف الدار البقضاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة يف الػرتة مـ 

 دارت التال لؾؿـاقشاات واساتؿاطف م،٦٥٥٣( يقكقاق) حزياران ٦٣-٦٠ الؿقافؼ

 والساـة، الؽتاب مـ إدلة يف والـظر صباء،وإ الػؼفاء بؿشاركة الؿقلقع حقل

 الػؼفاء، كالم ويف
                                                 

 (.٣ص ٩ مجؾة الؿجؿع )العدد العاشر ج (٦)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ  تعترب مـ الؿػطرات: إمقر أتقة ٓ: أو

قطرة العقـ، أو قطرة إذن، أو غسقل إذن، أو قطارة إكاػ، أو بخااخ  -٦

 .لحؾؼاإكػ، إذا اجتـب ابتالع ما كػذ إلك 

حات الؾساان لعاالج الذبحاة الصادرية إقراص العالجقة التال تقلاع ت -٩

 وغقرها إذا اجتـب ابتالع ما كػذ إلك الحؾؼ.

س(، أو غسااقل، أو مـظااار مفبؾاال، مااا ياادخؾ الؿفبااؾ مااـ تحامقااؾ )لبااق -8

 إصبع لؾػحص الطبل. أو

 إدخال الؿـظار أو الؾقلب وكحقهؿا إلك الرحؿ. -٠

ماـ قثطارة ما يدخؾ اإلحؾقؾ أي مجارى الباقل الظااهر لؾاذكر وإكثاك،  -١

)أكبقب دققؼ( أو مـظار، أو مادة ضؾقؾة طؾاك إشاعة، أو دواء، أو محؾاقل لغساؾ 

 الؿثاكة.

حػاار السااـ، أو قؾااع الضاارس، أو تـظقااػ إسااـان، أو السااقاد وفرشاااة  -٢

 إسـان، إذا اجتـب ابتالع ما كػذ إلك الحؾؼ.

الع الؿضؿضة، والغرغرة، وبخاخ العالج الؿقلعل لؾػؿ إذ اجتـاب ابات -٣

 ما كػذ إلك الحؾؼ.

الحؼااـ العالجقااة الجؾديااة أو العضااؾقة أو القريديااة، باسااتثـاء السااقا ؾ  -٤

 والحؼـ الؿغذية.

 غاز إكسجقـ. -٥

 غازات التخدير )البـج( ما لؿ يعط الؿريض سقا ؾ )محالقؾ( مغذية. -٦٤
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ماااـ الجؾاااد كالااادهقكات والؿاااراهؿ  ماااا يااادخؾ الجساااؿ امتصاًصاااا -٦٦

 جقة الجؾدية الؿحؿؾة بالؿقاد الدوا قة أو الؽقؿقا قة.والؾصؼات العال

طاارة )أكبااقب دققااؼ( يف الشاارايقـ لتصااقير أو طااالج أوطقااة ثإدخااال ق -٦٩

 الؼؾب أو غقره مـ إطضاء.

إدخال مـظار مـ خالل جدار البطـ لػحص إحشاء أو إجاراء طؿؾقاة  -٦8

 جراحقة طؾقفا.

مااا لااؿ تؽااـ  إطضاااءمااـ أخاذ طقـااات )خزطااات( مااـ الؽبااد أو غقااره  -٦٠

 مصحقبة بنططاء محالقؾ.

 مـظار الؿعدة إذا لؿ يصاحبف إدخال سقا ؾ )محالقؾ( أو مقاد أخرى. -٦١

 دخقل أي أداة أو مقاد طالجقة إلك الدماغ أو الـخاع الشقكل. -٦٢

 الؼلء غقر الؿتعؿد بخالف الؿتعؿد )آستؼاءة(. -٦٣

لؿريض بتلجقؾ ما ٓ يضر تلجقؾاف إلاك يـبغل طؾك الطبقب الؿسؾؿ كصب ا :اثاكقً 

 ما بعد اإلفطار مـ صقر الؿعالجات الؿذكقر فقؿا سبؼ.

تلجقؾ إصادار قارار يف الصاقر التالقاة، لؾحاجاة إلاك مزياد ماـ البحاث  :اثالثً 

مع الرتكقز طؾك ماا ورد يف حؽؿفاا ماـ أحادياث  ،والدراسة يف أثرها طؾك الصقم

 كبقية وآثار طـ الصحابة:

 ربق، واستـشا  أبخرة الؿقاد.بخاخ ال -أ

 والحجامة. ،الػصد -ب

تؾؼال  حص، أو كؼؾ دم مـ الؿتربع باف، أوأخذ طقـة مـ الدم الؿخربي لؾػ -ج

 الدم الؿـؼقل.
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يف الصاػا  )البااريتقن(  االحؼـ الؿستعؿؾة يف طالج الػشؾ الؽؾقي حؼـًا -د

 أو يف الؽؾقة آصطـاطقة.

و تحامقؾ )لبقس( أو مـظار أو إصبع ما يدخؾ الشرج مـ حؼـة شرجقة أ -ها

 لؾػحص الطبل.

الجراحقة بالتخدير العام إذا كان الؿريض قد بقات الصاقام ماـ  العؿؾقات -و

 مـ السقا ؾ )الؿحالقؾ( الؿغذية. االؾقؾ، ولؿ يعط شقاً 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،قـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبق ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/01) 94 قطاض ضقِ:
 االغتٓػار ايبؿطٟ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره العاشار  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 هااا٦٠٦٤ صااػر ٩٤ - ٩8بجاادة بالؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية خااالل الػاارتة مااـ 

 م،٦٥٥٣( يقلقق) تؿقز 8 - (يقكقق) حزيران ٩٤ الؿقافؼ

الطاااف طؾاااك البحاااقث الؿؼدماااة يف مقلاااقع آستـسااااخ البشاااري، بعاااد اص

والدراسات والبحقث والتقصقات الصاادرة طاـ الـادوة الػؼفقاة الطبقاة التاساعة 

التل طؼدهتا الؿـظؿاة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة، بالتعااون ماع الؿجؿاع وجفاات 

 هاا٦٠٦٤ صػر ٦٩ - ٥يف الدار البقضااء بالؿؿؾؽة الؿغربقة يف الػرتة مـ  ،أخرى

ات التال دارت اواساتؿاطف لؾؿـاقشا م،٦٥٥٣( يقكقق) حزيران ٦٣ -٦٠ الؿقافؼ

 حقل الؿقلقع بؿشاركة الػؼفاء وإصباء، اكتفك إلك ما يؾل:

 مؼدمة:

: لؼد خؾؼ اهلل اإلكسان يف أحسـ تؼقيؿ، وكرمف غاية التؽريؿ فؼال طز مـ قا ؾ

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 296

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿

وشرفف بالتؽؾقػ وجعؾف  ،زيـف بالعؼؾ [٣٤:]اإلسراء ﴾ں ں ڱ ڱ

جؿ مع فطرتف بؾ اخؾقػة يف إرض واستعؿره فقفا، وأكرمف بحؿؾ رسالتف التل تـس

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿: هل الػطرة بعقـفا لؼقلف سبحاكف

وقد حرص  ،[8٤:الروم] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

فظة طؾك اإلسالم طؾك الحػاظ طؾك فطرة اإلكسان سقية مـ خالل الؿحا

وصقهنا مـ كؾ  ،الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال: الؿؼاصد الؽؾقة الخؿسة

يدل طؾك ذلؽ الحديث الؼدسل  ،سقاء مـ حقث السبب أم الـتقجة ،تغققر يػسدها

إين خؾؼت طبادي حـػاء » :الذي أورده الؼرصبل مـ رواية الؼالل إسؿاطقؾ

وأمرهتؿ أن يغقروا : فاإلك ققل ...فؿوإن الشقاصقـ أتتفؿ فاجتالتفؿ طـ ديـ ،كؾفؿ

 . [١/8٤٥: تػسقر الؼرصبل] «خؾؼل

وقد طؾؿ اهلل اإلكسان ما لؿ يؽـ يعؾؿ، وأمره بالبحث والـظر والتػؽر والتدبر 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ ،[٤٥]صف: ﴾ٺ ٺ﴿إياه يف آيات طديدة:  امخاصبً 

 ۇ ڭ ڭ﴿ ،[8]الرطد: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ ،[٣٣]يس: ﴾ک

 ﴾مخ حخ جخ مح جح مج﴿ ،[8]الرطد: ﴾ۆ ۆ ۇ

 .[٦]العؾؼ: ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿ ،[٩٦]الزمر:

ا طؾك حرية البحث العؾؿل، إذ هق ماـ بااب ا وٓ ققدً واإلسالم ٓ يضع حجرً 

 الباااب ُياارتد اسااتؽـاه سااـة اهلل يف خؾؼااف. ولؽااـ اإلسااالم يؼضاال كااذلؽ باالن ٓ

بدون لقابط أماام دخاقل تطبقؼاات كتاا ج البحاث العؾؿال إلاك السااحة  امػتقًح 

امااة بغقاار أن تؿاار طؾااك مصااػاة الشااريعة، لتؿاارر الؿباااح وتحجااز الحاارام، فااال الع
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 اجالًبا اكافًعا اباد أن يؽاقن طؾًؿا يسؿب بتـػقذ شلء لؿجرد أكف قابؾ لؾتـػقذ، باؾ ٓ

لؿصااالب العباااد ودار ااا لؿػاساادهؿ. وٓ بااد أن يحااافظ هااذا العؾااؿ طؾااك كرامااة 

لؾتجرياب، وٓ  ا، فال يتخذ حؼاًل اإلكسان ومؽاكتف والغاية التل خؾؼف اهلل مـ أجؾف

يعتاادي طؾااك ذاتقااة الػاارد وخصقصااقتف وتؿقاازه، وٓ ياامدي إلااك خؾخؾااة الفقؽااؾ 

آجتؿاطل الؿساتؼر أو يعصاػ بلساس الؼراباات وإكسااب وصاالت إرحاام 

والفقاكؾ إسرية الؿتعارف طؾقفا طؾك مدى التاري  اإلكساين يف ضاالل شارع اهلل 

 ف.وطؾك أساس وصقد مـ أحؽام

وقااد كااان مؿااا اسااتجد لؾـاااس مااـ طؾااؿ يف هااذا العصاار، مااا لااجت بااف وسااا ؾ 

بد ماـ بقاان حؽاؿ الشارع فقاف، بعاد  اإلطالم يف العالؿ كؾف باسؿ آستـساخ. وكان ٓ

 طرض تػاصقؾف مـ قبؾ كخبة مـ خرباء الؿسؾؿقـ وطؾؿا فؿ يف هذا الؿجال.

 تعايػ آستـساخ:

ن يـشاال الؿخؾااق  البشااري مااـ اجتؿاااع مااـ الؿعؾااقم أن سااـة اهلل يف الخؾااؼ أ

كطػتقـ اثـتقـ تشتؿؾ كقاة كؾ مـفؿا طؾاك طادد ماـ الصابغقات )الؽرومقساقمات( 

يبؾغ كصػ طدد الصبغقات التل يف الخاليا الجسادية لإلكساان. فانذا اتحادت كطػاة 

إب )الاازوج( التاال تسااؿك الحقااقان الؿـااقي بـطػااة إم )الزوجااة( التاال تسااؿك 

إلك كطػة أمشاج أو لؼقحة، تشاتؿؾ طؾاك حؼقباة وراثقاة كامؾاة،  امعً البققضة، تحقلتا 

رساات يف رحااؿ إم تـاماات وتؽامؾاات وولاادت غكاوتؿتؾااؽ صاقااة التؽاااثر. فاانذا 

بنذن اهلل. وهل يف مسقرهتا تؾؽ تتضاطػ فتصقر خؾقتقـ متؿااثؾتقـ  مؽتؿاًل  امخؾققً 

طـاادها بالتؿااايز  ا.. ثااؿ تقاصااؾ تضاااطػفا حتااك تبؾااغ مرحؾااة تباادأا فثؿاكًقاافلربًعاا

فانذا اكشاطرت إحادى خالياا الؾؼقحاة يف مرحؾاة ماا قباؾ التؿاايز إلاك . والتخصص
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وقد أمؽـ يف الحققان إجاراء فصاؾ . شطريـ متؿاثؾقـ تقلد مـفؿا تقأمان متؿاثالن

ولاؿ يبؾاغ بعاد طاـ . ؾاةثفتقلادت مـفاا تاقا ؿ متؿا ،ال هاذه الؾؼاا بااصطـاطل ٕمث

التـساقؾ، ٕكاف  مـ آستـسااخ أو اد طد ذلؽ كقطً حدوث مثؾ ذلؽ يف اإلكسان. وق

 أو كسا ؾ متؿاثؾة، وأصؾؼ طؾقف اسؿ آستـساخ بالتشطقر. ايقلد كسخً 

وثَؿااة صريؼااة أخاارى ٓستـساااخ مخؾااق  كامااؾ، تؼااقم طؾااك أخااذ الحؼقبااة 

وإيداطفا يف خؾقة  ،القراثقة الؽامؾة طؾك شؽؾ كقاة مـ خؾقة مـ الخاليا الجسدية

ة وراثقة كامؾة، وهال بفتتللػ بذلؽ لؼقحة تشتؿؾ طؾك حؼق ،الـقاةبققضة مـزوطة 

يف الققت كػسف تؿتؾؽ صاقة التؽاثر. فنذا غرست يف رحاؿ إم تـامات وتؽامؾات 

بنذن اهلل. وهذا الـؿط مـ آستـساخ الذي يعارف باساؿ  مؽتؿاًل  اوولدت مخؾققً 

الذي يػفؿ مـ كؾؿاة  وهق (اإلحالل الـقوي لؾخؾقة البققضقة)أو  (الـؼؾ الـقوي)

، طؾااك أن هااذا (دولؾاال)آستـساااخ إذا أصؾؼاات وهااق الااذي حاادث يف الـعجااة 

ن بققضة إم الؿـزوطة الـاقاة تظاؾ الؿخؾق  الجديد لقس كسخة صبؼ إصؾ، ٕ

مشتؿؾة طؾك بؼايا كقوية يف الجزء الذي يحقط بالـقاة الؿـزوطة. ولفذه البؼاياا أثار 

طاـ  اورثت مـ الخؾقة الجسدية، ولؿ يبؾاغ أيًضا مؾحقظ يف تحقير الصػات التل

 حصقل ذلؽ يف اإلكسان.

تقلقد كا ـ حل أو أكثر إما بـؼؾ الـقاة مـ خؾقة جسادية  فآستـساخ إذن هق:

إلااك بققضااة مـزوطااة الـااقاة، وإمااا بتشااطقر بققضااة مخصاابة يف مرحؾااة تساابؼ تؿااايز 

 إكسجة وإطضاء.

أو بعض خؾؼ، قال اهلل  آ تؿثؾ خؾؼً وٓ يخػك أن هذه العؿؾقات وأمثالفا 

 :﴿ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ 
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وقال تعالك:  ،[٦٢:الرطد] ﴾ھ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 . [٢٩ - ١٤: ]القاقعة ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿: فكوقال سبحا

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴

               

 .[٤٩-٣٣]يس:  ﴾

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿: وقال تعالك

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ

 ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[٦٠ - ٦٩: الؿممـقن]

الشاارطقة التاال  ئلؿبااادات وااوبـاااء طؾااك مااا ساابؼ مااـ البحااقث والؿـاقشاا

 ،صرحت طؾك مجؾس الؿجؿع

 قار ما يؾل:

 ًٓ تحريؿ آستـساخ البشري بطريؼتقف الؿذكقرتقـ أو بلي صريؼة أخرى  :أو

 تمدي إلك التؽاثر البشري.

ًٓ  ا:ثاكقً  ( فنن آثار تؾؽ إذا حصؾ تجاوز لؾحؽؿ الشرطل الؿبقـ يف الػؼرة )أو

 الحآت تعرض لبقان أحؽامفا الشرطقة.
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تحريؿ كؾ الحآت التل يؼحؿ فقفا صرف ثالث طؾك العالقاة الزوجقاة  ا:ثالثً 

 ا أم خؾقة جسدية لالستـساخ.مـقي   أم بققضة أم حققاًكا اسقاء أكان رحؿً 

إخذ بتؼـقات آستـساخ والفـدسة القراثقة يف مجاآت  ايجقز شرطً  ا:رابعً 

يف حادود الضاقابط الشارطقة  الجراثقؿ وسا ر إحقاء الدققؼة والـبات والحقاقان

 بؿا يحؼؼ الؿصالب ويدرأ الؿػاسد.

مـاشاادة الاادول اإلسااالمقة إصاادار الؼااقاكقـ وإكظؿااة الالزمااة لغؾااؼ  ا:خامًســ

إبقاب الؿباشرة وغقر الؿباشرة أمام الجفات الؿحؾقاة أو إجـبقاة والؿمسساات 

لتجاارب  قة مقاداكًان اتخااذ الابالد اإلساالمالبحثقة والخرباء إجاكب لؾحقؾقلاة دو

 آستـساخ البشري والرتويج لفا.

الادولل الؿتابعة الؿشرتكة مـ قبؾ كاؾ ماـ مجؿاع الػؼاف اإلساالمل  :سادًسا

والؿـظؿة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة لؿقلاقع آستـسااخ ومساتجداتف العؾؿقاة، 

ولبط مصطؾحاتف، وطؼد الـدوات والؾؼااءات الالزماة لبقاان إحؽاام الشارطقة 

 عؾؼة بف.الؿت

الدطقة إلك تشؽقؾ لجان متخصصاة تضاؿ الخارباء وطؾؿااء الشاريعة  :سابًعا

حقااء )البققلقجقاا( ٓطتؿادهاا لقلع الضقابط الخؾؼقة يف مجال بحقث طؾقم إ

 يف الدول اإلسالمقة.

الاادطقة إلااك إكشاااء ودطااؿ الؿعاهااد والؿمسسااات العؾؿقااة التاال تؼااقم  :ثامـًــا

إحقااء )البققلقجقاا( والفـدساة القراثقاة يف غقار بنجراء البحقث يف مجال طؾقم 

مجااال آستـسااااخ البشااري، وفاااؼ الضااقابط الشااارطقة، حتااك ٓ يظاااؾ العاااالؿ 

 ا يف هذا الؿجال.اإلسالمل طالة طؾك غقره، وتبعً 



3٢1 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

تلصقؾ التعامؾ مع الؿستجدات العؾؿقة بـظرة إسالمقة، ودطقة أجفزة  :اتاسعً 

يف التعامؾ مع هذه الؼضايا، وتجـب تقضقػفا بؿا  اإلطالم ٓطتؿاد الـظرة اإليؿاكقة

تجابة لؼقل ايـاقض اإلسالم، وتقطقة الرأي العام لؾتثبت قبؾ اتخاذ أي مققػ، اس

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ اهلل تعالك:

 .[٤8:]الـساء ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة والسالم ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/01) 95 قطاض ضقِ:
 ايصبا٥ح بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره العاشار  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 هااا٦٠٦٤ صااػر ٩٤ - ٩8بجاادة بالؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية خااالل الػاارتة مااـ 

 م،٦٥٥٣قلقق( ي) تؿقز 8 -( يقكقق) حزيران ٩٤ الؿقافؼ

بعاااد اصالطاااف طؾاااك البحاااقث الؿؼدماااة يف مقلاااقع الاااذبا ب، واساااتؿاطف 

لؾؿـاقشااات التاال دارت حااقل الؿقلااقع بؿشاااركة الػؼفاااء وإصباااء وخاارباء 

إغذية، واستحضاره أن التذكقة مـ إماقر التال تخضاع ٕحؽاام شارطقة ثبتات 

الم وطالماتف التال تؿقاز بالؽتاب والسـة، ويف مراطاة أحؽامفا التزام بشعا ر اإلس

مـ صؾك صالتـاه واستؼبؾ قبؾتــاه وأكـؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص الؿسؾؿ مـ غقره، حقث قال الـبل

 .«ذبقحتـاه فالؽ الؿسؾؿ الاي لف ذمة ا  ورسقلف

                                                 
 (.١8ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد العاشر ج (٦)
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 قار ما يؾل:

 ًٓ  التذكقة الشرطقة تتؿ بنحدى الطر  التالقة: :أو

يؼااة لطرويتحؼااؼ بؼطااع الحؾؼااقم والؿااريء والااقدجقـ. وهاال ا الااذبب، -٦

 يف تذكقة الغـؿ والبؼر والطققر وكحقها، وتجقز يف غقرها. الؿػضؾة شرًطا

الـحر، ويتحؼؼ بالطعـ يف الؾباة، وهال القهادة )الحػارة( التال يف أساػؾ  -٩

 ا يف تذكقة اإلبؾ وأمثالفا، وتجقز يف البؼر.العـؼ، وهل الطريؼة الؿػضؾة شرطً 

ؾقاف يف أي جازء ماـ بدكاف، ؿؼدور طال غقر الحققان بجرح ويتحؼؼ العؼر، -8

سقاء القحشل الؿباح صقده، والؿتقحش مـ الحققاكات الؿستلكساة. فانن أدركاف 

 ا وجب طؾقف ذبحف أو كحره.الصا د حق  

 يشرتط لصحة التذكقة ما يؾل: :اثاكقً 

اا أو كتابق ا، مساؾؿً اأو مؿقازً  اأن يؽقن الؿذكل بالًغا -٦ ا(، ا أو كصاراكق  ا )يفقدي 

الاقثـققـ، والالديـقاقـ، والؿؾحاديـ، والؿجاقس، والؿرتاديـ،  فال تمكاؾ ذباا ب

 وسا ر الؽػار مـ غقر الؽتابققـ.

أن يؽقن الذبب بآلة حادة تؼطع وتػري بحدها، سقاء كاكات ماـ الحدياد  -٩

 أم مـ غقره مؿا يـفر الدم، ما طدا السـ والظػر.

تال أزهؼات وهال ال: فال تحؾ الؿـخـؼة بػعؾفا أو بػعؾ غقرها، وٓ الؿقققذة

وهاال التاال : روحفااا بضاار ا بؿثااؾ )حجاار أو هااراوة أو كحقهؿااا(، وٓ الؿرتديااة

وهال التال : تؿقت بسؼقصفا مـ مؽان طاال، أو بقققطفاا يف حػارة، وٓ الـطقحاة

تؿقت بالـطب، وٓ ما أكاؾ السابع: وهاق ماا افرتساف شالء ماـ الساباع أو الطقاقر 

 الجارحة غقر الؿعؾؿة الؿرسؾة طؾك الصقد.
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 حقاة مستؼرة فذكك جاز أكؾف. امؿا سبؼ حقً  أكف إذا أدرد شلءطؾك 

لاة آوٓ يؽتػال باساتعؿال . أن يذكر الؿذكل اسؿ اهلل تعاالك طـاد التذكقاة -8

 .  إٓ أن مـ ترد التسؿقة كاسقا فذبقحتف حالل ،تسجقؾ لذكر التسؿقة

لحققان ريعة اإلسالمقة لؾرفؼ والرحؿة بااالؾتذكقة آداب كبفت إلقفا الش: اثالثً 

 :وبعد ذبحف ،ويف أثـاء ذبحف ،قبؾ ذبحف

وٓ يااذبب حقااقان بؿشاافد  ،فااال تحااد آلااة الااذبب أمااام الحقااقان الؿااراد ذبحااف

وٓ يؼطع أي جزء ماـ  ،وٓ تعذب الذبقحة ،وٓ يذكك بآلة غقر حادة ،حققان آخر

ٓ بعد التلكاد ماـ إأجزا فا وٓ تسؾ  وٓ تغطس يف الؿاء الحار وٓ يـتػ الريش 

 . هق  الروحز

 ،يـبغل أن يؽقن الحققان الؿاراد تذكقتاف خالقاا ماـ إماراض الؿعدياة: ارابعً 

 ،ويتلكد هذا الؿطؾب فقؿا يطارح يف إساقا  ،ومؿا يغقر الؾحؿ تغققرا يضر بآكؾف

 .  أو يستقرد

 :اخامًس 

ٕن صريؼاة  ،ؽقن بادون تادوي  لؾحقاقانتإصؾ يف التذكقة الشرطقة أن  (أ )

رحؿة باالحققان وإحسااكا لذبحتاف  ،شروصفا وآدا ا هل إمثؾالذبب اإلسالمقة ب

وُيطؾب مـ الجفات الؼا ؿة بالذبب أن تطاقر وساا ؾ ذبحفاا  ،وتؼؾقال مـ معاكاتف

بحقااث تحؼااؼ هااذا إصااؾ يف الااذبب طؾااك  ،بالـسابة لؾحققاكااات الؽبقاارة الحجااؿ

 .  القجف إكؿؾ

فانن الحققاكاات التال  ،مع مراطاة ما هاق مباقـ يف البـاد )أ( ماـ هاذه الػؼارة (ب )

تذكك بعد التدوي  ذكاة شرطقة يحؾ أكؾفا إذا تقافرت الشروط الػـقاة التال يتلكاد  اا 
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 وقد حددها الخرباء يف الققت الحالل بؿا يؾل: ،طدم مقت الذبقحة قبؾ تذكقتفا

دغقـ أو يف آتجاه الجبفال ااالص طؾك الؽفربا ققـ الؼطبقـ تطبقؼ يتؿ أن -٦

 .  (قيالؼػ) الؼذالل -

 . (فقلت ٠٤٤ - ٦٤٤)قلطاج ما بقـ ػح الاويرت أن -٩

 وماا لؾغاـؿ، بالـسابة( أمبقار ٦.٤ إلك ٤.٣١) بقـ ما التقار شدة ترتاوح أن -8

 .لؾبؼر بالـسبة( أمبقر ٩.١ إلك ٩) بقـ

 .  (ثقان ٢إلك  8أن يجري تطبقؼ التقار الؽفربا ل يف مدة ترتاوح ما بقـ ) -٠

الؿراد تذكقتاف باساتعؿال الؿسادس ذي اإلبارة ٓ يجقز تدوي  الحققان  (ج )

 القاقذة أو بالبؾطة أو بالؿطرقة، وٓ بالـػ  طؾك الطريؼة اإلكجؾقزية.

لؿاا ثبات بالتجرباة ماـ  ،ٓ يجقز تدوي  الادواجـ بالصادمة الؽفربا قاة (د )

 .  إفضاء ذلؽ إلك مقت كسبة غقر قؾقؾة مـفا قبؾ التذكقة

يخف باستعؿال مزيب ثاين أكساقد ٓ يحرم ما ذكل مـ الحققاكات بعد تدو (ه )

الؽربااقن مااع الفااقاء أو إكسااجقـ أو باسااتعؿال الؿساادس ذي الاارأس الؽااروي 

 بصقرة ٓ تمدي إلك مقتف قبؾ تذكقتف.

طؾك الؿسؾؿقـ الؿؼقؿقـ يف البالد غقر اإلسالمقة أن يساعقا باالطر   ا:سادًس 

 قة بدون تدوي .الؼاكقكقة لؾحصقل طؾك اإلذن لفؿ بالذبب طؾك الطريؼة اإلسالم

يـ لابالد غقار إساالمقة أو الؿؼقؿاقـ فقفاا، أن ريجقز لؾؿساؾؿقـ الزا ا :سابًعا

، بعاد التلكاد ماـ خؾقهاا مؿاا ايلكؾقا ماـ ذباا ب أهاؾ الؽتااب ماا هاق مبااح شارطً 

 .شرطقةً  تذكقةً  د  ذَ يخالطفا مـ الؿحرمات، إٓ إذا ثبت لديفؿ أهنا لؿ تُ 

ــا الاادواجـ وغقرهااا بقااد الؿااذكل، وٓ باالس إصااؾ أن تااتؿ التذكقااة يف  :ثامـً
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باسااتخدام أٓت الؿقؽاكقؽقااة يف تذكقااة الاادواجـ مااا داماات شااروط التذكقااة 

( قااد تااقافرت، وتجاازيء التسااؿقة طؾااك كااؾ شاارطقة الؿااذكقرة يف الػؼاارة )ثاكًقاااال

 مجؿقطة يتقاصؾ ذبحفا، فنن اكؼطعت أطقدت التسؿقة.

 :تاسًعا

بالد غالبقة سؽاهنا مـ أهؾ الؽتاب وتذبب إذا كان استقراد الؾحقم مـ  )أ( 

لشرطقة الؿبقـة يف الػؼرة حققاكاهتا يف الؿجازر الحديثة بؿراطاة شروط التذكقة ا

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿( ففل لحقم حالل لؼقلف تعالك: )ثاكًقا

 .[١]الؿا دة:

الؾحااقم الؿسااتقردة مااـ بااالد غالبقااة سااؽاهنا مااـ غقاار أهااؾ الؽتاااب  )ب(

 بلن إزها  روحفا وقع مؿـ ٓ تحؾ تذكقتف. محرمة، لغؾبة الظـ

الؾحقم الؿستقردة مـ البالد الؿشار إلقفا يف البـد )ب( ماـ هاذه الػؼارة  )ج(

سالمقة معتؿدة وكاان الؿاذكل إذا تؿت تذكقتفا تذكقة شرطقة تحت إشراف هقاة إ

 ففل حالل. اأو كتابق   مسؾًؿا

 ويقصل الؿجؿع بؿا يؾل:

 ًٓ لحؽقمااات اإلسااالمقة لاادى السااؾطات غقاار السااعل طؾااك مسااتقى ا :أو

اإلسالمقة التل يعقش يف بالدها مسؾؿقن، لؽل تقفر لفاؿ فارص الاذبب بالطريؼاة 

 الشرطقة بدون تدوي .

ا مـ الؿشؽالت الـاجؿة طـ استقراد الؾحقم مـ لتحؼقؼ التخؾص هنا ق   ا:ثاكقً 

 البالد غقر اإلسالمقة يـبغل مراطاة ما يؾل:

 ثروة الحققاكقة يف البالد اإلسالمقة لتحؼقؼ آكتػاء الذا .العؿؾ طؾك تـؿقة ال (أ )
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 آقتصار ما أمؽـ طؾك البالد اإلسالمقة يف استقراد الؾحقم. (ب )

استقراد الؿقاشل حقاة وذبحفاا يف الابالد اإلساالمقة لؾتلكاد ماـ مراطااة  (ج )

 شروط التذكقة الشرطقة.

حادة تتاقلك الطؾب إلك مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل اختقار جفة إسالمقة مق (د )

مفؿة الؿراقباة لؾحاقم الؿساتقردة، بنيجااد ممسساة تتاقلك العؿاؾ الؿباشار يف هاذا 

الؿجال، مع التػرغ التام لشموكف، وولع لقا ب مػصؾة طـ كؾ مـ شروط التذكقاة 

الشرطقة، وتـظقؿ الؿراقبة واإلشراف طؾك هذه الؿفؿاة. وذلاؽ بآساتعاكة بخارباء 

حااقم الؿؼبقلااة مااـ اإلدارة طالمااة تجاريااة شاارطققـ وفـقااقـ، وأن تقلااع طؾااك الؾ

 .امسجؾة طالؿقة يف سجؾ العالمات التجارية الؿحؿقة قاكقكقً 

العؿؾ طؾك حصر طؿؾقة الؿراقبة بالجفاة الؿشاار إلقفاا يف البـاد )د( ماـ  (ه )

 هذه الػؼرة والسعل إلك اطرتاف جؿقع الدول اإلسالمقة بحصر الؿراقبة فقفا.

يف البـاد )د( ماـ هاذه الػؼارة ُيطؾاب ماـ  إلك أن تتحؼؼ التقصاقة الؿبقـاة ( و)

مصاادري الؾحااقم ومسااتقرديفا لااؿان آلتاازام بشااروط التذكقااة الشاارطقة فقؿااا 

يصادر إلاك الاابالد اإلساالمقة حتاك ٓ يققعااقا الؿساؾؿقـ يف الحارام بالتساااهؾ يف 

 استقراد الؾحقم دون التثبت مـ شرطقة تذكقتفا.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،ب العالؿقـالحؿد هلل ر

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/01) 96 قطاض ضقِ:
 بطاق١ اال٥تُإ بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره العاشار  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 هااا٦٠٦٤ صااػر ٩٤ - ٩8بجاادة بالؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية خااالل الػاارتة مااـ 

 م،٦٥٥٣( يقلقق) تؿقز 8 -( يقكقق) حزيران ٩٤ ؿقافؼال

بعد اصالطف طؾاك البحاقث الؿؼدماة يف مقلاقع بطاقاة آ تؿاان، واساتؿاطف 

 لؾؿـاقشات التل دارت حقل الؿقلقع مـ الػؼفاء وآقتصاديقـ،

 قار ما يؾل:

تؽؾقااػ إماكااة العامااة إجااراء مسااب مقااداين لجؿقااع كؿاااذج الشااروط  -أ

 .  طاقات التل تصدرها البـقدوآتػاققات لؾب

تشؽقؾ لجـة تؼقم بدراسة صقغ البطاقات لتحدياد خصا صافا وفروقفاا  -ب

ولبط التؽققػات الشرطقة لفا، وذلؽ بعد تقفقر الؿصادر العربقاة وإجـبقاة طاـ 

 أكقاع البطاقات.

                                                 
 (.٠٢٣ص ٩والعدد العاشر ج ١٣٦ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثامـ ج (٦)
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طؼااد حؾؼااة بحااث لؿـاقشااة الؿقلااقع يف لااقء التحضااقرات السااابؼة  -ج

 ـف لعرلفا طؾك الدورة الؼادمة.وإطداد كتا ج متؽامؾة ط

 ويقصل بؿا يؾل:

لاارورة إطااادة صااقاغة الؿصااطؾحات آقتصااادية ذات العالقااة وإبعاااد  -أ

الشاارطقة فقؿااا يتعؾااؼ بالؿعااامالت الجااا زة والؿحرمااة بؿااا يـاسااب حؼقؼتفااا، 

 ويؽشػ طـ ماهقتفا.

وإيثار ما لف وجاقد يف الؿصاطؾب الشارطل طؾاك غقاره، بحقاث يرتسا  لػظاف 

ا ما تؽقن لف آثار حؽؿقة شارطقة، لتؼاقيؿ صاقاغة الؿصاطؾحات عـاه، خصقًص وم

آقتصادية، واكسجامفا مع الؿصطؾحات الػؼفقة، واستخراجفا مـ تاراث إماة 

 ومػاهقؿفا الشرطقة.

مـاشاادة الجفااات الؿعـقااة يف الاابالد اإلسااالمقة مـااع البـااقد مااـ إصاادار  -ب

ـ الققااقع يف مسااتـؼع الربااا الؿحاارم، بطاقااات آ تؿااان الربقيااة، صااقاكة ل مااة ماا

 لالقتصاد القصـل وأمقال إفراد. اوحػظً 

إيجاد هقاة شرطقة ومالقة واقتصادية تؽاقن مسامولقتفا حؿاياة إفاراد ماـ  -ج

والسقاساة  ،استغالل البـقد والؿحافظة طؾك حؼققفؿ، يف حدود إحؽام الشارطقة

حؽؿة لحؿاية الؿجتؿع وإفاراد الؿالقة لحؿاية آقتصاد القصـل، وولع لقا ب م

 مـ استغالل البـقد لتػادي الـتا ج القخقؿة الؿرتتبة طؾك ذلؽ.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/01) 97 قطاض ضقِ:
 ايت١ُٝٓ زٚض املطأ٠ املػ١ًُ يف بؿإٔ

الؿـعؼاد يف دورة مامتؿره العاشار  مجؾس مجؿع الػؼف اإلساالمل الادوللإن 

 هااا٦٠٦٤ صااػر ٩٤ - ٩8بجاادة بالؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية خااالل الػاارتة مااـ 

 م،٦٥٥٣( يقلقق) تؿقز 8 -حزيران )يقكقق(  ٩٤قافؼ الؿ

بعد اصالطف طؾاك التقصاقات الؿعادة بشالن دور الؿارأة الؿساؾؿة يف التـؿقاة، 

 وبعد الؿداولة التل دارت حقل الؿقلقع،

 قار ما يؾل:

تؽؾقػ لجـة لؾـظر يف مقلقع التقصقات الؿعدة بشلن دور الؿارأة الؿساؾؿة 

يف التـؿقااة، تشااؽؾفا إماكااة العامااة لؾؿجؿااع، وتعاارض كتااا ج أطؿالفااا يف دورة 

 ٓحؼة إن شاء اهلل تعالك.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

                                                 
 (.٠8١ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد العاشر ج (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/00) 98 قطاض ضقِ:
 ايٛسس٠ اإلغال١َٝ ٕبؿأ

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  الاادوللمجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل إن 

، ماـ مؿؾؽاة البحاريـاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـامة يف 

 م،٦٥٥٤ (كقفؿرب)الثاين تشريـ  ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

خصقص مقلقع القحدة بعد اصالطف طؾك إبحاث الؿؼدمة إلك الؿجؿع ب

ويف لقء الؿـاقشات التل وجفت إكظار إلك أن هذا الؿقلاقع ماـ . اإلسالمقة

أهؿ الؿقالقع التل تحتاج إمة اإلسالمقة الققم إلك بحثفا مـ الـاحقتقـ الـظرياة 

، اوسقاسااقً  اوتشااريعقً  اوإن العؿااؾ طؾااك تقحقااد إمااة اإلسااالمقة فؽرًياا ٦والعؿؾقااة

  مـ أهؿ أهداف هذا الؿجؿع الدولل، قحقد الخالص،وشدها إلك طؼقدة الت

 قار ما يؾل:

 ًٓ لفذه  االمقة واجب أمر اهلل تعالك بف وجعؾف وصػا ٓزمً اإن القحدة اإلس :أو

                                                 
 (. ١، ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الحادي طشر ج  (٦)
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 ،[٦٤8:آل طؿران] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: إمة بؼقلف تعالك

وأكدت ذلؽ السـة ، [٥٩:إكبقاء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: وققلف 

 ًٓ الؿسؾؿقن تتؽافم دماؤهؿ وهؿ يد طؾك ) :ملسو هيلع هللا ىلص قث قال الـبل، حوطؿاًل  الـبقية قق

 هذه القحدة فعاًل  وحؼؼ  ،(مـ سقاهؿ ويسعك بامتفؿ أدكاهؿ

 بالؿماخاة بقـ الؿفاجريـ وإكصار وقرر ذلؽ يف أول وثقؼة إلقامة الدولة اإلسالمقة

 .(أمة واحدة مـ دون الـاس)بالؿديـة الؿـقرة التل فقفا وصػ الؿسؾؿقـ بلهنؿ 

 ،معـاهاا يف إن هذه الـصقص مـ أيات الؽريؿاة وإحادياث الشاريػة وماا

تؼتضل أن يجتؿع الؿممـقن تحت لقاء اإلساالم، مستؿساؽقـ بالؽتااب والساـة، 

وأن يـبذوا إحؼاد التاريخقة والـازاطات الؼبؾقاة وإصؿااع الشخصاقة والراياات 

سالم يف طفاد الـباقة ثاؿ يف العـصرية. وحقـؿا قامقا بذلؽ تحؼؼت الؼقة لدولة اإل

الرطقااؾ إول، واكتشاار ديااـ اإلسااالم ودولتااف يف الشاار  والغاارب وقااادت إمااة 

الحضااارة اإلكساااكقة بحضااارة اإلسااالم التاال كاكاات أطظااؿ حضااارة قاماات طؾااك 

 العدل والحرية والؿساواة. العبقدية هلل وحده، فحؼؼت

ًٓ  هلل سبحاكف اطتؼااًدا ؼقؼ العبقديةإن القحدة اإلسالمقة تؽؿـ يف تح ا:ثاكقً   وقاق

، والحػااظ طؾاك هاذا الاديـ ملسو هيلع هللا ىلص، طؾك هدي كتااب اهلل تعاالك وساـة رساقلف وطؿاًل 

الااذي يجؿااع الؿسااؾؿقـ طؾااك كؾؿااة سااقاء يف شااتك مـاااحل الحقاااة مااـ فؽريااة 

واقتصااادية واجتؿاطقااة وسقاسااقة. ومااا أن ابتعاادت إمااة اإلسااالمقة طااـ مؼقمااات 

التال تعؿؼات فقؿاا بعاد بلساباب كثقارة مـفاا وحدهتا حتاك كجؿات أساباب التػار  

جفااقد آسااتعؿار الااذي شااعاره )فاار  تسااد(، فؼسااؿ إمااة اإلسااالمقة إلااك أجاازاء 

ربطفا بلسس ققمقة وطرققة وفصؾ بقـ العرب والؿسؾؿقـ، واكصبت معظؿ جفاقد 

 الؿستشرققـ إلك تلصقؾ التػر  يف دراساهتؿ التل روجقها بقـ الؿسؾؿقـ.
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فاات الػؼفقاة التال مبـاهاا طؾاك آجتفااد يف ففاؿ الـصاقص إن آختال ا:ثالثً 

الشرطقة ودٓٓهتا، أمر صبعل يف حد ذاتف، وقد أسفؿت يف إغـاء الثروة التشاريعقة 

 التل تحؼؼ مؼاصد الشريعة وخصا صفا مـ التقسقر ورفع الحرج. 

، ودطقة العؾؿاء وجقب آلتزام بحػظ مؽاكة جؿقع الصحابة  ا:رابعً 

قيف بؿـزلتفؿ وفضؾفؿ يف كؼؾ الشريعة إلك إمة والتعريػ بحؼفؿ طؾقفا، إلك التـ

ودطقة الحؽقمات إلك إصدار إكظؿة التل تعاقب مـ يـاتؼص ماـ شالهنؿ يف أي 

لؿااا لااذلؽ مااـ رطايااة حرمااة الصااحابة رلااك اهلل طااـفؿ  ،صااقرة مااـ الصااقر

 واستاصال سبب مـ أسباب التػر .

السـة، وهدي سؾػ إمة ماـ الصاحابة، وجقب آلتزام بالؽتاب و :اخامًس 

رلل اهلل طـفؿ أجؿعقـ، ومـ تبعفؿ بنحسان، وكبذ الضالٓت، وتجـب ماا يثقار 

الػااتـ يف أوساااط الؿسااؾؿقـ، وياامدي إلااك الػرقااة بقااـفؿ، والعؿااؾ طؾااك تقضقااػ 

 الجفقد لؾدطقة إلك اإلسالم وكشر مباد ف يف أوساط غقر الؿسؾؿقـ.

 التقصقات:

هااق طصاار التؽااتالت التاال لفااا تطبقؼاهتااا الػؽريااة  أن طصااركا يخػااك ٓ -

وآجتؿاطقة وآقتصادية تحت شعارات العقلؿة والعؾؿاكقاة والحداثاة وبسابب 

آكػتاااح اإلطالماال دون أي ققااقد أو لااقابط، مؿااا يجعااؾ العااالؿ اإلسااالمل 

مساااتفدفا إلزالاااة خصقصاااقاتف وتاااذويب مؼقماتاااف ومعاااالؿ حضاااارتف الروحقاااة 

 أسااباب وإزالااة باتحادهااا إٓ إخطااار هااذه مااـ أمتـااا حؿايااة تااتؿ والػؽريااة، وٓ

 القحادة تشاؿؾ التال القحادة مؼقماات مـ العديد تؿؾؽ أمتـا أن سقؿا ٓ التػر 

 .والثؼافقة والتشريعقة وآقتصادية وآجتؿاطقة آطتؼادية
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 وطؾقف يقصل الؿجؿع بؿا يؾل:

 ًٓ ؼ أحؽاام الشااريعة ( بشالن تطبقاا٦٤/١)٠٤تلكقاد قاارار الؿجؿاع رقااؿ:  :أو

 ٢٥ رقااؿ الؿجؿااع وقاارار ذاتااف، الؿقلااقع يف تقصااقات مااـ تبعااف اإلساالمقة ومااا

 .إولك التقصقة يف الػؽري الغزو بشلن( ٣/٣)

التلكقد طؾك حؽقماات الابالد اإلساالمقة بادطؿ جفاقد كاؾ ماـ مـظؿاة  :اثاكقً 

قحادة لالؿمتؿر اإلسالمل ومجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل باطتبارهؿا مـ صقر ا

 ا.وفؽري   بقـ الؿسؾؿقـ سقاسق ا

 بنذكااء إٓ إماة طؾاك تعاقد فنن إثارهتاا ٓ ،تجاوز الـازاطات التاريخقة :اثالثً 

 .الػرقة وتعؿقؼ الضغا ـ

التزام حسـ الظـ وتبادل الثؼاة باقـ الؿساؾؿقـ دوٓ وشاعقبا، بتقجقاف  :ارابعً 

الحااقار واحتؿااال  وسااا ؾ اإلطااالم إلااك تـؿقااة روح التااآلػ وإشاااطة أخالققااات

 أراء آجتفادية.

آستػادة مـ الؼضايا الؿصقرية التل تقحد إمة اإلسالمقة ويف  :اخامًس 

 ملسو هيلع هللا ىلصمؼدمتفا قضقة الؼدس والؿسجد إقصك أولك الؼبؾتقـ ومسرى رسقل اهلل 

 لدرء إخطار التل هتدد إسالمقتفا، والتلكقد طؾك أهنا قضقة الؿسؾؿقـ جؿقعا. 

كقن يف الؿااامتؿر حؽقماااات الااابالد اإلساااالمقة مضااااطػة ويـاشاااد الؿشاااار

 اهتؿامفا  ذه الؼضقة وأمثالفا، والؿبادرة إلك اإلجراءات الؿـاسبة، ومـفا:

التـديااد بؿااا تتعاارض لااف إرالاال الػؾسااطقـقة وأهؾقهااا مااـ سقاسااات  (أ )

اإلكسان الػؾسطقـل ماـ احاتالل وضؾاؿ  قفالتفجقر وآستقطان والتفقيد، وما يعاك

 رمان وقتؾ وتشريد وامتفان لؽرامة اإلكسان وحؼققف إساسقة.وقؿع وح
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الاادطؿ الؿطؾااؼ لػؾساااطقـ الؿجاهاادة وأرلاافا الؿباركااة ومسااجدها  (ب )

يف معركتفااا آسااتؼاللقة والققااقف بجاكبفااا وجاكااب  ،إقصااك أولااك الؼبؾتااقـ

 الشعب الػؾسطقـل يف صؿقده.

قم باف ماـ ألاقان إداكة الحركة الصفققكقة وآحتالل اإلسرا قؾل فقؿا يؼا (ج )

التـؽقؾ وصقر العدوان البشع طؾك الشعب الػؾسطقـل الؿـالؾ يف سابقؾ حريتاف 

 وتحرير مؼدساتف.

آهتؿام بألقات الؿطروحة التل لفا أولقية يف تحؼقؼ القحدة  :اسادًس 

 اإلسالمقة مرحؾقا مثؾ: 

 .إطداد الؿـاهج التعؾقؿقة طؾك أسس إسالمقة (٦

 طالمقة اإلسالمقة الؿشرتكة.ولع آسرتاتقجقة اإل (٩

 إكشاء السق  اإلسالمقة الؿشرتكة. (8

 إقامة محؽؿة العدل اإلسالمقة. (٠

ققام إماكة العامة لؿجؿع الػؼف اإلسالمل بتؽاقيـ لجـاة ماـ أطضااء  :اسابعً 

الؿجؿااع وخربا ااف لقلااع دراسااات طؿؾقااة قابؾااة لؾتطبقااؼ تراطاال واقااع إمااة 

ثؼافقاة وآجتؿاطقاة وآقتصاادية، وتضاع آلقاات اإلسالمقة، وتشؿؾ الجقاكب ال

تحؼقؼ القحدة يف هذه الؿجآت مع آستػادة مـ الجفقد الؼا ؿة حالقا يف إصاار 

 الؿـظؿات العربقة واإلسالمقة، وآستعاكة بالؿختصقـ يف الؿجآت الؿختؾػة.

ولضاؿان جديااة كشاااط هااذه الؾجـااة وتـػقااذ كتااا ج دراسااتفا، كقصاال باطتؿاااد 

 ؾفا ومفامفا مـ مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل.تشؽق

 ٦٦ واهلل الؿقافؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/00) 99 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ ايعًُا١ْٝ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

المل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـامة يف مؿؾؽاة البحاريـ، ماـ اإلس

 م،٦٥٥٤)كقفؿرب(  الثاينتشريـ  ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

 بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع

هااذا ، ويف لااقء الؿـاقشااات التاال وجفاات إكظااار إلااك خطااقرة (العؾؿاكقااة)

 ؾك إمة اإلسالمقة،الؿقلقع ط

 قار ما يؾل: 

 ًٓ إن العؾؿاكقة )وهل الػصؾ بقـ الديـ والحقاة( كشالت بصاػتفا رد فعاؾ  :أو

 لؾتصرفات التعسػقة التل ارتؽبتفا الؽـقسة.

اكتشرت العؾؿاكقة يف الديار اإلسالمقة بؼقة آساتعؿار وأطقاكاف، وتالثقر  :اثاكقً 
                                                 

 (. ٩١٥، ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الحادي طشر ج  (٦)
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ساااالمقة، وتشاااؽقؽ يف العؼقااادة آستشااارا ، فااالدت إلاااك تػؽاااؽ يف إماااة اإل

الصااحقحة، وتشااقيف تاااري  أمتـااا الـاصااع، وإيفااام الجقااؾ باالن هـاااد تـاقضااا بااقـ 

العؼؾ والـصقص الشرطقة، وطؿؾت طؾك إحالل الـظؿ القلاعقة محاؾ الشاريعة 

 الغراء، والرتويج لإلباحقة، والتحؾؾ الخؾؼل، واهنقار الؼقؿ السامقة.

ظاؿ إفؽاار الفداماة التال غازت بالدكاا تحات اكبثؼت طـ العؾؿاكقة مع: اثالثً 

مسؿقات مختؾػة كالعـصرية، والشاققطقة والصافققكقة والؿاساقكقة وغقرهاا، مؿاا 

أدى إلااك لااقاع ثااروات إمااة، وتااردي إولاااع آقتصااادية، وساااطدت طؾااك 

احتالل بعض دياركا مثؾ فؾسطقـ والؼدس، مؿاا يادل طؾاك فشاؾفا يف تحؼقاؼ أي 

 خقر لفذه إمة.

ــرا إن العؾؿاكقااة كظااام ولااعل يؼااقم طؾااك أساااس مااـ اإللحاااد يـاااقض  :ابًع

اإلسالم يف جؿؾتف وتػصقؾف، وتؾتؼل مع الصفققكقة العالؿقاة والادطقات اإلباحقاة 

 والفدامة، لفذا ففل مذهب إلحادي يلباه اهلل ورسقلف والؿممـقن.

ؽاؾ إن اإلسالم هق ديـ ودولة ومـفج حقاة متؽامؾ، وهاق الصاالب ل :اخامًس 

 جؿقاع تصادر أن يقجاب وإكؿاا الحقااة، طاـ الاديـ فصاؾ يؼار زمان ومؽان، وٓ

 السقاساة يف ساقاء اإلساالم، بصابغة الػعؾقاة العؿؾقاة الحقااة وصابغ مـف، إحؽام

 .وغقرها اإلطالم أو الرتبقة، أو آجتؿاع، أو آقتصاد، أو

 :لتقصقاتا

 يقصل الؿجؿع بؿا يؾل:

أسااالقب العؾؿاكقااة طااـ الؿسااؾؿقـ وطااـ طؾااك وٓة أماار الؿسااؾؿقـ صااد  -أ

 بالدهؿ، وأخذ التدابقر الالزمة لققايتفؿ مـفا.
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 طؾك العؾؿاء كشر جفقدهؿ الدطقية بؽشػ العؾؿاكقة، والتحذير مـفا.  -ب

ولااع خطااة تربقيااة إسااالمقة شااامؾة يف الؿاادارس والجامعااات، ومراكااز  -ج

رباقي واحاد، البحقث وشبؽات الؿعؾقمات مـ أجاؾ صاقاغة واحادة، وخطااب ت

ولرورة آهتؿام بنحقاء رسالة الؿساجد، والعـاياة بالخطاباة والاقطظ واإلرشااد، 

 يستجقب لؿؼتضقات العصر، والارد طؾاك الشابفات، وتلهقؾ الؼا ؿقـ طؾقفا تلهقاًل 

 والحػاظ طؾك مؼاصد الشريعة الغراء.

 ٦٦ واهلل الؿقافؼ
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 ،طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة والسالم ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/00)011 قطاض ضقِ:
 اإٍلغالّ يف َٛاد١ٗ احلساث١ ايؿا١ًَ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

، ماـ مؿؾؽاة البحاريـاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـامة يف 

 م،٦٥٥٤)كقفؿرب(  الثاينتشريـ  ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥جب ر 8٤-٩١

 بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع

، ويف لقء الؿـاقشات التل وجفات إكظاار (اإلسالم يف مقاجفة الحداثة الشامؾة)

إلااك خطااقرة هااذا الؿقلااقع، وكشااػت وأولااحت حؼقؼااة الحداثااة بلهنااا مااذهب 

قم طؾك تللقف العؼاؾ، ورفاض الغقاب، وإكؽاار الاقحل، وهادم كاؾ فؽري جديد، يؼ

 تعؾؼ بالؿعتؼدات والؼقؿ وإخال ،مقروث ي

 وأن أهؿ خصائصفا طـد أصحابفا:

 طؾاك معطقاات العؾاؿ التجريبال  آطتؿاد الؿطؾاؼ طؾاك العؼاؾ، وآقتصاار
                                                 

 (.٠٢٣، ص 8ؿع )العدد الحادي طشر جمجؾة الؿج (٦)
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 طـ العؼقدة اإلسالمقة الصحقحة. بعقًدا

  سسات الثؼافقة وآجتؿاطقة وآقتصاادية الػصؾ التام بقـ الديـ وسا ر الؿم

 والسقاسقة، والخقرية. وبذلؽ تؾتؼل مع العؾؿاكقة.

 قار ما يؾل: 

 ًٓ لحاااادي يلبااااه اهلل ورساااقلف إالحداثاااة باااالؿػفقم الؿـاااقه باااف ماااذهب  :أو

والؿممـاقن لؿـاقضاتف اإلسااالم يف أصاقلف ومباد ااف، مفؿاا تؾبساات بؿظفار الغقاارة 

 طؾك اإلسالم ودطقى تجديده.

إن يف ققاطد اإلسالم وخصا ص شريعتف ما يػل بحاجة البشارية يف كاؾ  :اثاكقً 

ّٓ  اإلكسااكقة الحقااة تساتؼقؿ طؾك ثقابات يؼقـقاة ٓ اف زمان ومؽان مـ حقث ابتـا  إ

وتساتقطب كاؾ جدياد صاالب  والتطاقر، التؼدم تؽػؾ ومتغقرات وجقدها، بدوام

 تشريع الؿتـقطة.مـ خالل آجتفاد الؿـضبط الؿعتؿد طؾك مصادر ال

 التقصقات:

 يقصل الؿجؿع بؿا يؾل:و

أن هتتؿ مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل بتؽقيـ لجـة مـ الؿػؽريـ الؿساؾؿقـ  -أ

لرصد ضاهرة الحداثة، وكتا جفا، ودراستفا دراسة طؾؿقة مقلاقطقة شاامؾة لتـباف 

ـ إماة اإلساالمقة ما بـااءإلك ما قد تشتؿؾ طؾقف مـ زياػ، لحؿاياة الـاشااة ماـ أ

 أثار الخطرة.

طؾك وٓة أمر الؿسؾؿقـ صد أسالقب الحداثة طـ الؿسؾؿقـ وبالدهاؿ،  -ب

 وأخذ التدابقر الالزمة لققايتفؿ مـفا.

 ٦٦ واهلل الؿقافؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/00)010 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ بٝع ايسٜٔ ٚغٓسات ايكطض ٚبسا٥ًٗا ايؿطع١ٝ

 يف دلاٍ ايكطاع ايعاّ ٚاخلام
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

، ماـ مؿؾؽاة البحاريـاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـامة يف 

 م،٦٥٥٤رب( )كقفؿ الثاينتشريـ  ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

بقاع ) بعد اصالطف طؾك إبحاث الؿؼدماة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع

، ويف (الديـ وسـدات الؼرض وبدا ؾفا الشرطقاة يف مجال الؼطاع العام والخاص

لااقء الؿـاقشااات التاال وجفاات إكظااار إلااك أن هااذا الؿقلااقع مااـ الؿقالااقع 

 ساحة الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة،الؿفؿة الؿطروحة يف 

 قار ما يؾل:

 ًٓ بقع الديـ الؿمجؾ مـ غقر الؿديـ بـؼاد معجاؾ ماـ جـساف  ٓ يجقز أكف :أو

                                                 
 (. ١8، ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الحادي طشر ج (٦)
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بقعاف بـؼاد ممجاؾ ماـ جـساف  ٓ يجاقز أو مـ غقر جـسف إلفضاا ف إلاك الرباا، كؿاا

 ذلاؽ يف فار  ا. وٓغقر جـسف ٕكف مـ بقع الؽالكء بالؽالكء الؿـفل طـف شرطً  أو

 ع آجؾ.طـ قرض أو بق اكاشاً  الديـ كقن بقـ

بشالن الساـدات يف دورة  (٦٦/٢)٢٤التلكقد طؾاك قارار الؿجؿاع رقاؿ  :اثاكقً 

هاا ٦٠٦٤شاعبان  ٩8 - ٦٣ممتؿره السادس بالؿؿؾؽة العربقة الساعقدية بتااري  

ا( مـ قارار الؿجؿاع م. وطؾك الػؼرة )ثالثً ٦٥٥٤(مارسآذار ) ٩٤ - ٦٠الؿقافؼ 

 دورة مامتؿره الساابع بشلن حسؿ )خصاؿ( إورا  التجارياة، يف ٢٠/٩/٣رقؿ 

 ٦٠ - ٥هاا الؿقافاؼ ٦٠٦٩ذي الؼعدة  ٦٩-٣بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية بتاري  

 م.٦٥٥٩مايق 

ا أخارى لبقاع الاديـ ورأى تلجقاؾ البات فقفاا استعرض الؿجؿاع صاقرً : اثالثً 

لؿزيد مـ البحث، والطؾب مـ إماكة العامة تشؽقؾ لجـاة لدراساة هاذه الصاقر 

شروطة لبقع الديـ لقعرض الؿقلاقع ثاكقاة طؾاك الؿجؿاع يف واقرتاح البدا ؾ الؿ

 دورة ٓحؼة.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/00)012 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ االدباض يف ايعُالت

الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل 

، ماـ مؿؾؽاة البحاريـاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـامة يف 

 م،٦٥٥٤)كقفؿرب(  الثاين تشريـ ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

 لؿـاقشات التل دارت حقلف،طف إلك ا، واستؿا(آتجار يف العؿالت)

 قار ما يؾل:

 ًٓ ر ( بشالن الـؼاقد القرققاة وتغق ا٥/8)٩٦التلكقد طؾك قرارات الؿجؿع رقؿ  :أو

( بشالن إساقا  الؿالقاة الػؼارة ثالثاا: التعاماؾ بالساؾع ٦/٣)٢8ققؿة العؿؾة، ورقؿ 

( التعاماؾ باالعؿالت، ورقاؿ ٩والعؿالت والؿمشارات يف إساقا  الؿـظؿاة رقاؿ )

 ج(.-٦( بشلن الؼبض، الػؼرة ثاكقا: )٠/٢)١8
                                                 

 (. ٠8٦، ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الحادي طشر ج (٦)
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ــ  طؾااك الؿقاطاادة تجااقز ا البقااع أجااؾ لؾعؿااالت، وٓشاارطً  يجااقز ٓ :اثاكًق

 ة.إم وإجؿاع والسـة الؽتاب بدٓلة وهذا. فقفا الصرف

بلحؽاام الشاريعة  دون التازامإن الربا وآتجاار يف العؿاالت والصارف  :اثالثً 

ات والتؼؾبااات آقتصااادية التاال طصااػت اإلسااالمقة، مااـ أهااؿ أسااباب إزماا

 باقتصاديات بعض الدول.

 :التقصقات

 يقصل الؿجؿع بؿا يؾل:و

وجقب الرقابة الشرطقة طؾك إسقا  الؿالقة، وإلزامفا بؿا ياـظؿ أطؿالفاا  -

وفااؼ أحؽااام الشااريعة اإلسااالمقة يف العؿااالت وغقرهااا، ٕن هااذه إحؽااام هاال 

 صؿام إمان مـ الؽقارث آقتصادية.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/00)013 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ عكس ايكٝا١ْ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

، ماـ مؿؾؽاة البحاريـدي طشر بالؿـامة يف اإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحا

 م،٦٥٥٤)كقفؿرب(  الثاينتشريـ  ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

طؼاد ) بعد اصالطف طؾك إبحاث الؿؼدمة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع

 ، واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف، (الصقاكة

 قار ما يؾل:

 ًٓ ؼؾ تـطباؼ طؾقاف إحؽاام العاماة طؼد الصقاكة هق طؼاد مساتحدث مسات :أو

لؾعؼقد. ويختؾػ تؽققػف وحؽؿف باختالف صقره، وهق يف حؼقؼتف طؼد معاولاة 

يرتتب طؾقف التازام صرف بػحص وإصاالح ماا تحتاجاف آلاة أو أي شالء آخار ماـ 

إصالحات دورية أو صار ة لؿدة معؾقمة يف مؼابؾ طقض معؾاقم. وقاد يؾتازم فقاف 
                                                 

 (. ١، ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الحادي طشر ج (٦)
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 عؿؾ والؿقاد.الصا ـ بالعؿؾ وحده أو بال

 :وهل حؽؿف، تبقـ طؼد الصقاكة لف صقر كثقرة، مـفا ما :اثاكقً 

طؼد صقاكة غقر مؼرتن بعؼد آخر يؾتازم فقف الصا ـ بتؼديؿ العؿؾ فؼط،  -٦

 يف العادة.  احسابً  لفا العاقدان يعترب قرة ٓأو مع تؼديؿ مقاد يس

از شارطا، هذا العؼد يؽقػ طؾك أكاف طؼاد إجاارة طؾاك طؿاؾ، وهاق طؼاد جا ا

 بشرط أن يؽقن العؿؾ معؾقما وإجر معؾقما.

تؼااديؿ العؿااؾ، بطؼااد صااقاكة غقاار مؼاارتن بعؼااد آخاار يؾتااازم فقااف الصااا ـ  -٩

 ويؾتازم الؿالؽ بتؼديؿ الؿقاد.

 تؽققػ هذه الصقرة وحؽؿفا كالصقرة إولك.

 الصقاكة الؿشروصة يف طؼد البقع طؾك البا ع لؿدة معؾقمة. -8

قاف بقاع وشارط، وهاق جاا ز ساقاء أكاكات الصاقاكة ماـ غقار هذا طؼد اجتؿع ف

 تؼديؿ الؿقاد أم مع تؼديؿفا.

 الصقاكة الؿشروصة يف طؼد اإلجارة طؾك الؿمجر أو الؿستلجر. -٠

هذا طؼد اجتؿع فقف إجارة وشرط، وحؽؿ هذه الصقرة أن الصاقاكة إذا كاكات 

لؽ العاقـ الؿامجرة ماـ مـ الـقع الذي يتققػ طؾقف استقػاء الؿـػعة فنهنا تؾازم ما

 طؾقفا يتققػ ٓ التل الصقاكة أما الؿستلجر، طؾك اشرتاصفا يجقز غقر شرط، وٓ

ي ماـ الؿامجر أو الؿساتلجر إذا طقـات أ طؾاك اشارتاصفا فقجقز الؿـػعة، استقػاء

 تعقـا كافقا لؾجفالة.

 وهـاد صقر أخرى يرى الؿجؿع إرجاءها لؿزيد مـ البحث والدراسة.

ا لؾجفالاة الؿمدياة ا كافًقايف جؿقع الصقر أن تعاقـ الصاقاكة تعققـًا يشرتط :اثالثً 
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إلك الـاازاع، وكاذلؽ تبقاقـ الؿاقاد إذا كاكات طؾاك الصاا ـ، كؿاا يشارتط تحدياد 

 إجرة يف جؿقع الحآت.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .لف وصحبف أجؿعقـوطؾك آ

 

 (1)(7/00) 014 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ غبٌ االغتؿاز٠ َٔ ايٓٛاظٍ )ايؿتا٣ٚ(

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

ماـ  ،مؿؾؽاة البحاريـاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـامة يف 

 م،٦٥٥٤)كقفؿرب(  اينالث تشريـ ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

سابؾ ) بعد اصالطف طؾك إبحاث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع

 ، واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،(آستػادة مـ الـقازل

 قار ما يؾل: 

بؿختؾػ أكقاطفا إليجاد ( آستػادة مـ تراث الػتاوى الػؼفقة )الـقازل (٦)

عؾؼ بؿـاهج الػتقى يف لاقء لاقابط حؾقل لؾؿستجدات الؿعاصرة سقاء فقؿا يت

أو فقؿا يتعؾؼ بالػروع الػؼفقاة  ،آجتفاد وآستـباط والتخريج والؼقاطد الػؼفقة

 التل سبؼ لؾػؼفاء أن طالجقا كظا ر لفا يف التطبقؼات العؿؾقة يف طصقرهؿ.
                                                 

 (. ٩٤٦، ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الحادي طشر ج  (٦)
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وإحقاء الؽتب الػؼفقة الؿساطدة مثاؾ كتااب  ،تحؼقؼ أهؿ كتب الػتاوى (٩)

وفتاااوى  ،وبركااامج الشااق  طظااقم، ؿدوكااة( لؾؼالاال طقاااض)التـبقفااات طؾااك ال

وكتاب العؿاؾ يف الؿاذهب الؿاالؽل  ،وتؼقيؿ الـظر ٓبـ الادهان ،اإلمام الغزالل

وطقاصؿف العؾؿقة كػاس والؼقاروان وقرصباة ومعرولاات أبال الساعقد وغقرهاا 

 مـ الؽتب التل تؽقن صريؼا إلبراز حققية الػؼف.

فتااء ومـااهج الؿػتاقـ ومصاطؾحات إطداد كتاب مػصؾ يبقـ أصقل اإل (8)

 ،وصر  الرتجقب والتخاريج الؿؼاررة يف كاؾ ماذهب ،الؿذاهب الػؼفقة الؿختؾػة

بؿا يف ذلؽ جؿاع ماا جارى باف العؿاؾ يف الؿاذهب الؿاالؽل وغقاره وكشار كتااب 

 لر قس الؿجؿع. (الؿدخؾ إلك فؼف الـقازل)

قصاقل إلاك إدراج بؼقة كتب الػتاوى يف خطة معؾؿة الؼقاطاد الػؼفقاة لؾ (٠)

 الؼقاطد التل بـقت طؾقفا الػتاوى ولؿ تشتؿؾ طؾقفا الؿدوكات الػؼفقة.

 بؿا يؾل:الؿجؿع  ويقصل

الحذر مـ الػتاوى التل ٓ تستـد إلك أصؾ شرطل وٓ تعتؿد طؾاك أدلاة  (٦)

ا، وإكؿا تستـد طؾك مصؾحة مقهقماة مؾغااة شارطا كابعاة ماـ إهاقاء معتربة شرطً 

وإطااراف الؿخالػااة لؿبااادئ وأحؽااام الشااريعة والتاالثر بااالظروف وإحااقال 

 ومؼاصدها.

دطقة الؼاا ؿقـ باإلفتااء ماـ طؾؿااء وهقااات ولجاان إلاك أخاذ قارارات   (٩)

بط الػتااوى وتـساقؼفا ا إلاك لاوتقصقات الؿجامع الػؼفقاة بعاقـ آطتباار، ساعقً 

 العالؿ اإلسالمل. وتقحقدها يف

 .رع ومراقبة اهلل آقتصار يف آستػتاء طؾك الؿتصػقـ بالعؾؿ والق (8)
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وبخاصاة  ،مراطاة الؿتصدريـ لؾػتقا لضقابط اإلفتاء التال بقـفاا العؾؿااء (٠)

 ما يؾل:

آلتزام بإدلة الشرطقة مـ الؽتاب والساـة واإلجؿااع والؼقااس وغقرهاا  -أ

 والتازام ققاطد آستدٓل وآستـباط. ،مـ إدلة الشرطقة

 ؿصالب ودرء الؿػاسد.آهتؿام برتتقب إولقيات يف جؾب ال -ب

مراطاة فؼف القاقع وإطراف ومتغقرات البقاات والظروف الزماكقاة التال  -ج

 ا. شرطق  ٓ تصادم أصاًل 

مقاكباة أحاقال التطاقر الحضااري الاذي يجؿاع باقـ الؿصاؾحة الؿعتااربة  -د

 الشرطقة. وآلتزام بإحؽام

 ٦٦ واهلل الؿقافؼ
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 ،الصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـو ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(8/00) 015 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ ايٛضاث١ ٚاهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ ٚاجلّٝٓٛ ايبؿطٟ اجلٝين 

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

، ماـ مؿؾؽاة البحاريـة يف اإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـام

 م،٦٥٥٤)كقفؿرب(  الثاينتشريـ  ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

 بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص الؿقلااقع

الؿذكقر أطاله وآصالع طؾك قرارات وتقصقات الـادوة الطبقاة الػؼفقاة الحادياة 

والؿـظؿة اإلساالمقة لؾعؾاقم  طشرة التل طؼدت بقـ مجؿع الػؼف اإلسالمل بجدة

ساؽـدرية إلالطبقة يف الؽقيت والؿؽتاب اإلقؾقؿال لؿـظؿاة الصاحة العالؿقاة يف ا

جؿااادى  ٩١-٩8والؿـظؿااة اإلسااالمقة لؾرتبقااة والعؾااقم والثؼافااة يف الػاارتة مااـ 

  بدولة الؽقيت، ٦٥٥٤أكتقبر  ٦١ -٦8الؿقافؼ ها ٦٠٦٥أخرة 

                                                 
 (. ١88ص  ،8مجؾة الؿجؿع )العدد الحادي طشر ج (٦)

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 334

 قار الؿجؿع ما يؾل:

ر يف مقلقع القراثة والفـدساة القراثقاة والجقـاقم البشاري تلجقؾ إصدار قرا

 الجقـل لؿزيد مـ البحث والدراسة.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/00) 016 قطاض ضقِ:
 أ٠ يف ت١ُٝٓ اجملتُع اإلغالَْٞس٠ٚ اخلربا٤ سٍٛ زٚض املط بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

، ماـ مؿؾؽاة البحاريـاإلسالمل يف دورة اكعؼاد ممتؿره الحادي طشر بالؿـامة يف 

 م،٦٥٥٤)كقفؿرب(  الثاين تشريـ ٦٥ -٦٠الؿقافؼ  ،ها٦٠٦٥رجب  8٤-٩١

 فقف، تداول يف الؿقلقع وأخذ الرأيبعد ال

 :قار ما يؾل

حاقل دور الؿارأة يف كادوة الخارباء )دار قرار يف مقلاقع ااصإلتلجقؾ الـظر  

لؿزيد مـ الدراسة وشؽؾ لفذا الغرض لجـة ماـ فضاقؾة الشاق   (تـؿقة الؿجتؿع

 طؾاك الشاق  وفضاقؾة الؿجؿاع، مجؾاس ر اقس زياد أبق اهلل الدكتقر بؽر بـ طبد

ؿااين طؾاك أن يرفاع تؼريرهاا لؾعارض عثالتؼال محؿاد  الشق  وفضقؾة التسخقري

 طؾك الدورة الؼادمة لؾؿجؿع.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 قطاضات ٚتٛقٝات
 ايسٚض٠ ايجا١ْٝ عؿط٠

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
 

  (املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ) ايطٜاض
 ٖـ0420ضدب  0-ٖـ 0420مجاز٣ اآلخط٠  25

 2111ّ( غبتُرب)أًٍٜٛ  28 - 23
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(0/02) 017 قطاض ضقِ:
 عكٛز ايتٛضٜس ٚاملٓاقكات بؿإٔ َٛنٛع

الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  الاادوللمجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل إن 

 ٩١ماـ  ،قديةرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعاإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة بال

 أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦ هااا إلااك٦٠٩٦جؿااادى أخاارة 

 م،٩٤٤٤سبتؿرب()

بعد اصالطف طؾك إبحاث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع )طؼاقد 

التقرياااد والؿـاقصاااات(. وبعاااد اساااتؿاطف إلاااك الؿـاقشاااات التااال دارت حاااقل 

 الؿجؿع وخربا ف وطدد مـ الػؼفاء، ءبؿشاركة أطضا الؿقلقع

 قار ما يؾل:

  طؼد التقريد: -1

 ًٓ طؼد يتعفد بؿؼتضاه صرف أول بلن يسؾؿ سااؾعا معؾقماة، : طؼد التقريد :أو
                                                 

 (. 8٥٦، ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج (٦)
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ممجؾة، بصػة دورية، خالل فرتة معقـاة، لطارف آخار، مؼاباؾ مبؾاغ معاقـ ممجاؾ 

 كؾف أو بعضف.

فالعؼااد استصااـاع  ،ـاطةإذا كااان محااؾ طؼااد التقريااد سااؾعة تتطؾااب صاا :اثاكًقــ

 .(8/٣) ٢١ستصـاع قرار الؿجؿع رقؿ تـطبؼ طؾقف أحؽامف. وقد صدر بشلن آ

إذا كان محؾ طؼد التقريد ساؾعة ٓ تتطؾاب صاـاطة، وهال مقصاقفة يف  :اثالثً 

 الذمة يؾتزم بتسؾقؿفا طـد إجؾ، ففذا يتؿ بنحدى صريؼتقـ:

ففذا طؼد يلخذ حؽؿ الساؾؿ أن يعجؾ الؿستقرد الثؿـ بؽامؾف طـد العؼد،  -أ

 (.٩/٥)٤١فقجقز بشروصف الؿعتربة شرطا الؿبقـة يف قرار الؿجؿع رقؿ 

ٕكاف  ٓ يجاقز إن لؿ يعجؾ الؿستقرد الثؿـ بؽامؾف طـد العؼد، فنن هاذا -ب

 ٠٦و ٠٤مبـل طؾك الؿقاطدة الؿؾزمة بقـ الطرفقـ. وقد صدر قرار الؿجؿع رقاؿ 

ف العؼد كػسف فقؽقن البقع هـا مـ بقع الؽاالكء الؿتضؿـ أن الؿقاطدة الؿؾزمة تشب

بالؽالكء. أما إذا كاكت الؿقاطادة غقار مؾزماة ٕحاد الطارفقـ أو لؽؾقفؿاا فتؽاقن 

 جا زة طؾك أن يتؿ البقع بعؼد جديد أو بالتسؾقؿ.

 طؼد الؿـاقصات: -2

 ًٓ  ،لشاراء ساؾعة أو خدماة ،: الؿـاقصة: صؾب القصقل إلك أرخاص ططااءأو

وفاؼ شاروط  ،دطقة الاراغبقـ إلاك تؼاديؿ ططااءاهتؿبافة الطالبة لفا تؼقم فقفا الج

 ومقاصػات محددة.

الؿـاقصة جا زة شارطا، وهل كالؿزايدة، فتطبؼ طؾقفاا أحؽامفاا، ساقاء  :اثاكقً 

أكاكت مـاقصة طامة، أم محددة، داخؾقة، أم خارجقة، طؾـقة، أم سرية. وقاد صادر 

 يف دورتف الثامـة. (٠/٤) ٣8بشلن الؿزايدة قرار الؿجؿع رقؿ 



341 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

أو الؿارخص  ،ايجقز قصر آشرتاد يف الؿـاقصة طؾك الؿصاـ ػقـ رساؿق   :اثالثً 

أو الرتخااقص قا ؿااا طؾااك أسااس  ،ا، ويجااب أن يؽااقن هااذا التصااـقػلفااؿ حؽقمق اا

 مقلقطقة طادلة.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،الـبققـ والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(2/02) 018 قطاض ضقِ:
 بطاقات اال٥تُإ غري املػطا٠ بؿإٔ َٛنٛع

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،اإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقدية

ساابتؿرب( ) أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

يف مقلااقع إسااقا  الؿالقاااة  (٦/٣)٢8بـاااء طؾااك قاارار الؿجؾاااس رقااؿ 

بخصااقص بطاقااة آ تؿااان حقااث قاارر الباات يف التؽققااػ الشاارطل لفااذه البطاقااة 

 وحؽؿفا إلك دورة قادمة.

بعااد و ،(٠/٦٤)٥٢وإشااارة إلااك قاارار الؿجؾااس يف دورتااف العاشاارة رقااؿ 

ؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع )بطاقااات اصالطااف ط

الؿـاقشااات التاال دارت حقلااف مااـ وبعااد اسااتؿاطف إلااك . آ تؿااان غقاار الؿغطاااة(
                                                 

 (. ٠١٥، ص 8مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج  (٦)
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ورجقطااف إلااك تعريااػ بطاقااة آ تؿااان يف قااراره رقااؿ  ،الػؼفاااء وآقتصاااديقـ

 الذي يستػاد مـف تعريػ بطاقة آ تؿان غقر الؿغطاة بلكف: (٦/٣)٢8

حاماؾ )لشخص صبقعل أو اطتبااري ( البـؽ الؿصدر) طقف مصدرهمستـد يع)

بـاء طؾك طؼد بقـفؿا يؿؽـف مـ شراء الساؾع، أو الخادمات، مؿاـ يعتؿاد ( البطاقة

ًٓ ( التاجر)الؿستـد  ويؽاقن  ، لتضاؿـف التازام الؿصادر بالادفعدون دفع الثؿـ حا

بعضافا و ،الدفع مـ حسااب الؿصادر، ثاؿ يعاقد طؾاك حامؾفاا يف مقاطقاد دورياة

يػارض فقا اد ربقياة طؾاك مجؿاقع الرصاقد غقار الؿادفقع بعاد فارتة محاددة مااـ 

 .(وبعضفا ٓ يػرض فقا د ،تاري  الؿطالبة

 قار ما يؾل:

 ًٓ ٓ يجقز إصدار بطاقة آ تؿان غقر الؿغطاة، وٓ التعامؾ  ا، إذا كاكات : أو

ؾاك الساداد ط حتاك ولاق كاان صالاب البطاقاة طازًماا مشروصة بزيادة فا ادة ربقياة،

 لؿـ فرتة السؿاح الؿجاين.

يجقز إصدار البطاقة غقر الؿغطاة إذا لؿ تتضؿـ شرط زيادة ربقية طؾك  :اثاكقً 

 أصؾ الديـ.

 ويتػرع طؾك ذلؽ:

ا مؼطقطاة طـاد اإلصادار أو التجدياد جقاز أخذ مصدرها مـ العؿقؾ رساقمً  ( أ)

 ا طؾك قدر الخدمات الؿؼدمة مـف.فعؾق   ابصػتفا أجرً 

البـؽ الؿصدر ماـ التااجر طؿقلاة طؾاك مشاارتيات العؿقاؾ جقاز أخذ  ( ب)

 التاجر بالبطاقة بؿثؾ السعر الذي يبقع بف بالـؼد. مـف شريطة أن يؽقن بقع

وٓ  ،: السااحب الـؼاادي مااـ قبااؾ حامااؾ البطاقااة اقاارتاض مااـ مصاادرهااثالًثــ
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قم اوٓ يعااد مااـ قبقؾفااا الرساا ،حاارج فقااف شاارطا إذا لااؿ يرتتااب طؾقااف زيااادة ربقيااة

وكاؾ زياادة . طقطة التل ٓ ترتبط بؿبؾغ الؼرض أو مدتف مؼاباؾ هاذه الخدماةالؿؼ

طؾك الخدمات الػعؾقة محرمة ٕهنا مـ الربا الؿحرم شرطا كؿاا كاص طؾاك ذلاؽ 

 (.٦/8)٦8و ،(٦٤/٩)٦٤ف رقؿ يالؿجؿع يف قرار

ٓ يجقز شراء الاذهب والػضاة وكاذا العؿاالت الـؼدياة بالبطاقاة غقار  :ارابعً 

 الؿغطاة.

 ٦٦  أطؾؿواهلل
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(3/02) 019 قطاض ضقِ:
 ايؿطط اجلعا٥ٞ بؿإٔ َٛنٛع

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقديةاإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة 

ساابتؿرب( ) أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع )الشارط 

بؿشااركة  الجزا ل(. وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التال دارت حاقل الؿقلاقع

  ف وطدد مـ الػؼفاء،الؿجؿع وخربا أطضاء

 قار ما يؾل:

 ًٓ الشاارط الجزا اال يف الؼاااكقن هااق اتػااا  بااقـ الؿتعاقااديـ طؾااك تؼاادير  :أو

اذ الطارف  التعقيض الذي يستحؼف مـ ُشِرط لف طـ الضرر الذي يؾحؼف إذا لاؿ ُيـَػ 
                                                 

 (. ٥٦، ص ٩مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج  (٦)
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 أخر ما التزم بف، أو تلّخر يف تـػقذه.

ــ ؾشاارط الجزا اال الااقاردة يف يمكااد الؿجؾااس قراراتااف السااابؼة بالـساابة ل :اثاكًق

َؾؿ رقؿ  يجقز الشارط الجزا ال طاـ التالخقر  ٓ)(، وكصف: ٩/٥) ٤١قراره يف الس 

يجاقز اشارتاط الزياادة يف الاديقن  يف تسؾقؿ الؿسؾؿ فقف٦ ٕكف طبارة طاـ دياـ، وٓ

يجاقز أن يتضاؿـ ): وكصف. (8/٣) ٢١، وقراره يف آستصـاع رقؿ (طـد التلخقر

تػاؼ طؾقاف العاقادان ماا لاؿ تؽاـ هـااد اا بؿؼتضك ما ا جزا ق  طؼد آستصـاع شرصً 

إذا تاالخر )( وكصااف: ٩/٢) ١٦ؿ ، وقااراره يف البقااع بالتؼسااقط رقاا(ضااروف قاااهرة

يجقز إلزامف أي زياادة  الؿشرتي الؿديـ يف دفع إقساط بعد الؿقطد الؿحدد فال

 .(طؾك الديـ بشرط سابؼ أو بدون شرط، ٕن ذلؽ ربا محرم

بالعؼاد إصاؾل، كؿاا يجاقز أن  قز أن يؽقن الشرط الجزا ل مؼرتًكايج :اثالثً 

 يؽقن يف اتػا  ٓحٍؼ قبؾ حدوث الضرر.

يجااقز أن يشاارتط الشاارط الجزا اال يف جؿقااع العؼااقد الؿالقااة مااا طاادا  :ارابًعــ

 ٦ فنن هذا مـ الربا الصريب.يؽقن آلتزام إصؾل فقفا دْيـًا العؼقد التل

 بالـسابة الؿؼااوٓت طؼاقد يف - ماثاًل  -هاذا الشارط وبـاء طؾك هاذا، فقجاقز 

 لاؿ إذا لؾصاكع بالـسبة آستصـاع وطؼد لؾؿقرد، بالـسبة التقريد وطؼد لؾؿؼاول،

 .تـػقذه يف تلّخر أو بف التزم ما يـّػذ

 سااداد طااـ الؿااديـ تاالخر بساابب بالتؼسااقط البقااع يف - مااثال -يجااقز  وٓ

يجاقز يف طؼاد  لؿؿاصؾاة، وٓا أو ساار،اإلط بسابب كاان ساقاء، الؿتبؼقاة إقساط

 آستصـاع بالـسبة لؾؿستصـع إذا تلخر يف أداء ما طؾقف.

الضرر الذي يجقز التعقيض طـف يشؿؾ الضرر الؿالل الػعؾال، وماا  :اخامًس 
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يشاؿؾ الضارر  َلِحؼ الؿضرور مـ خسارة حؼقؼقة، وما فاتف مـ كسب ممكاد، وٓ

 إدبل أو الؿعـقي.

طؾقف أن إخاللاف بالعؼاد  بالشرط الجزا ل إذا أثبت مـ ُشِرط ُيعؿؾ ٓ :اسادًس 

خارج طـ إرادتاف، أو أثبات أن ماـ شارط لاف لاؿ يؾحؼاف أي لارر ماـ  كان بسبٍب 

 اإلخالل بالعؼد.

ل يف مؼاادار : اســابعً  يجااقز لؾؿحؽؿااة بـاااء طؾااك صؾااب أحااد الطاارفقـ أن ُتعااد 

 فقف. ا لذلؽ، أو كان مبالًغاالتعقيض إذا وجدت مربرً 

 :قصل الؿجؿع بؿا يؾلوي

بعؼد كدوة متخصصاة لبحاث الشاروط والتادابقر التال تؼارتح لؾؿصاارف  -

 اإلسالمقة لضؿان حصقلفا طؾك الديقن الؿستحؼة لفا.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(4/02) 001 قطاض ضقِ:
 جياض املٓتٗٞ بايتًُٝو، ٚقهٛى ايتأدريإلا بؿإٔ َٛنٛع

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،اإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقدية

( رببتؿساا) أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

)اإليجار الؿـتفل بالتؿؾقؽ، وصؽقد التلجقر(. وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات 

 الؿجؿع وخربا ف وطدد مـ الػؼفاء، بؿشاركة أطضاء التل دارت حقل الؿقلقع

 قار ما يؾل:

 اإليجار الؿـتفل بالتؿؾقؽ: -

 ًٓ  قر الجا زة والؿؿـقطة ما يؾل:لابط الص :أو
                                                 

 (. 8٦8، ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج  (٦)
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أن يرد طؼدان مختؾػان، يف وقت واحد، طؾك طاقـ واحادة، : لابط الؿـع -أ

 يف زمـ واحد.

 لابط الجقاز: -ب

ا بحقاث يؽاقن جقد طؼديـ مـػصؾقـ يستؼؾ كؾ مـفؿا طـ أخر، زماكً و -٦

جاارة. إبرام طؼد البقع بعد طؼد اإلجارة، أو وجقد وطد بالتؿؾقؽ يف هناياة مادة اإل

 والخقار يقازي القطد يف إحؽام.

 أن تؽقن اإلجارة فعؾقة ولقست ساترة لؾبقع. -٩

أن يؽقن لؿان العقـ الؿمجرة طؾك الؿالؽ ٓ طؾاك الؿساتلجر وباذلؽ  -ج

الؿسااتلجر  يكاشاائ مااـ تعاادتؾااػ يتحؿااؾ الؿاامجر مااا يؾحااؼ العااقـ مااـ غقاار 

 .يؾزم الؿستلجر بشلء إذا فاتت الؿـػعة وٓ ،تػريطف أو

إذا اشااتؿؾ العؼااد طؾااك تاالمقـ العااقـ الؿاامجرة فقجااب أن يؽااقن التاالمقـ  -د

 تعاوكقا إسالمقا ٓ تجاريا ويتحؿؾف الؿالؽ الؿمجر ولقس الؿستلجر.

يجاب أن تطبااؼ طؾاك طؼااد اإلجاارة الؿـتفقاة بالتؿؾقااؽ أحؽاام اإلجااارة  -هاا

 صقال مدة اإلجارة وأحؽام البقع طـد تؿؾؽ العقـ.

قاكة غقاار التشااغقؾقة طؾااك الؿاامجر ٓ طؾااك الؿسااتلجر تؽااقن كػؼااات الصاا -و

 صقال مدة اإلجارة.

 مـ صقر العؼد الؿؿـقطة: :اثاكقً 

طؼد إجارة يـتفل بتؿؾؽ العقـ الؿمجرة مؼابؾ ما دفعف الؿستلجر مـ  -أ

ارة يف أجرة خالل الؿدة الؿحددة، دون إبرام طؼد جديد، بحقث تـؼؾب اإلج

 .هناية الؿدة بقعا تؾؼا ق ا
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إجارة طقـ لشخص بلجرة معؾقمة، ولؿدة معؾقمة، مع طؼد بقع لف  -ب

معؾؼ طؾك سداد جؿقع إجرة الؿتػؼ طؾقفا خالل الؿدة الؿعؾقمة، أو مضاف 

 إلك وقت يف الؿستؼبؾ.

طؼد إجارة حؼقؼل واقرتن بف بقع بخقار الشرط لصالب الؿمجر، ويؽقن  -ج

  يجار(.ؾ محدد )هق آخر مدة طؼد اإلممجال إلك أجؾ صقي

ومـفا هقاة  ،وهذا ما تضؿـتف الػتاوى والؼرارات الصادرة مـ هقاات طؾؿقة

 كبار العؾؿاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

 مـ صقر العؼد الجا زة: :اثالثً 

ـ الؿستلجر ماـ آكتػااع باالعقـ الؿامجرة، مؼاباؾ أجارة  -أ طؼد إجارة ُيؿؽ 

لعاقـ لؾؿساتلجر، معؾؼاا طؾاك ساداد معؾقمة يف مدة معؾقمة، واقرتن بف طؼد هباة ا

وذلاؽ  ،كامؾ إجرة وذلؽ بعؼد مستؼؾ، أو وطد بالفبة بعد سداد كاماؾ إجارة

 .(٦/8) ٦8وفؼ ما جاء يف قرار الؿجؿع بالـسبة لؾفبة رقؿ 

ططاء الؿالاؽ الخقاار لؾؿساتلجر بعاد آكتفااء ماـ وفااء إطؼد إجارة مع  -ب

الؿدة يف شراء العقـ الؿالجقرة بساعر  جؿقع إقساط اإليجارية الؿستحؼة خالل

 .(٢/١) ٠٠وذلؽ وفؼ قرار الؿجؿع رقؿ  ،السق  طـد اكتفاء مدة اإلجارة

ـ الؿستلجر مـ آكتػااع باالعقـ الؿامجرة، مؼاباؾ أجارة  -ج طؼد إجارة يؿؽ 

معؾقمة يف مدة معؾقمة، واقرتن بف وطد ببقع العقـ الؿمجرة لؾؿستلجر بعاد ساداد 

 ـ يتػؼ طؾقف الطرفان.كامؾ إجرة بثؿ

ـ الؿستلجر ماـ آكتػااع باالعقـ الؿامج   -د رة، مؼاباؾ أجارة طؼد إجارة يؿؽ 

ؽ العاقـ معؾقمة، يف مدة معؾقمة، ويعطل الؿمجر لؾؿستلجر حاؼ الخقاار يف تؿؾ ا
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 ،الؿمجرة يف أي وقت يشاء، طؾك أن يتؿ البقع يف وقتف بعؼاد جدياد بساعر الساق 

 أو حسب آتػا  يف وقتف.  ،(٢/١) ٠٠سابؼ رقؿ وذلؽ وفؼ قرار الؿجؿع ال

هـاد صقر مـ طؼقد التلجقر الؿـتفل بالتؿؾقؽ محؾ خاالف وتحتااج  :ارابعً 

 إلك دراسة تعرض يف دورة قادمة إن شاء اهلل تعالك.

 صؽقك التلجقا: -

تلجقؾ مقلقع صؽقد التلجقر لؿزيد ماـ البحاث والدراساة قرر الؿجؿع  -

 لقطرح يف دورة ٓحؼة.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(5/02) 000 قطاض ضقِ:
 اغتجُاض َٛاضز األٚقاف )األسباؽ( بؿإٔ َٛنٛع

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،مل يف دورتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقديةاإلسال

( ساابتؿرب) أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

 وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات التاال ،((إحباااس))اسااتثؿار مااقارد إوقاااف 

 الؿجؿع وخربا ف وطدد مـ الػؼفاء، بؿشاركة أطضاء دارت حقل الؿقلقع

 قار ما يؾل:

لؿزياد ( إحبااس) تلجقؾ إصدار قرار يف مقلاقع اساتثؿار ماقارد إوقااف

 مـ البحث والدراسة وبخاصة الػؼرات التالقة:
                                                 

 (. 8٥، ص ٦مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج  (٦)
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 استثؿار الققػ. -٦

 وقػ الـؼقد. -٩

 .اإلبدال وآستبدال -8

 خؾط إوقاف. -٠

 .(Trust)التػرقة بقـ الققػ واإلرصاد  -١

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(6/02) 002 قطاض ضقِ:
 اإلثبات بايكطا٥ٔ أٚ األَاضات بؿإٔ َٛنٛع

ل الؿـبثاااؼ طاااـ مـظؿاااة الؿااامتؿر إن مجؾاااس مجؿاااع الػؼاااف اإلساااالمل الااادول

 ٩١مااـ  ،اإلساالمل يف دورتااف الثاكقااة طشاارة بالريااض يف الؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية

 م،٩٤٤٤( سبتؿرب) أيؾقل ٩٤ - ٩8ها الؿقافؼ ٦٠٩٦ رجب ٦جؿادى أخرة إلك 

بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

   أو إمارات(،)اإلثبات بالؼرا ـ 

 ما يؾل:قار 

لؼصار بحثاف  ،(اإلثبات باالؼرا ـ وإماارات)تلجقؾ إصدار قرار يف مقلقع 

 طؾك الؿستجدات وحصرها وبقان حؽؿفا.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ

                                                 
 (. ١، ص 8الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج مجؾة  (٦)
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(7/02) 003 قطاض ضقِ:
 سكٛم األطؿاٍ ٚاملػٓني ٛنٛعبؿإٔ َ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،اإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقدية

( ساابتؿرب) أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

مقلااقع بخصااقص دمااة إلااك الؿجؿااع بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼ

وطؾااك التقصااقات الصااادرة طااـ الـاادوة الطبقااة  ،)حؼااق  إصػااال والؿسااـقـ(

الػؼفقااة التاال طؼاادت يف دولااة الؽقياات بالتعاااون بااقـ مجؿااع الػؼاااف اإلسااالمل 

 رجاااب ٦٩ - ٥الاادولل والؿـظؿاااة اإلسالمقاااة لؾعؾااااقم الطبقاااة يف الػتااارة ماااـ 

بخصقص مقلاقع م ٦٥٥٥ (أكتقبرول )تشريـ إ ٩٦ - ٦٤ الؿقافؼ ها٦٠٩٤

واسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات التاال دارت حااقل الؿقلااقع . )حؼااق  الؿسااـقـ(
                                                 

 (. ٩٥8، ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج  (٦)
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 الؿجؿع وخربا ف وطدد مـ الػؼفاء، بؿشاركة أطضاء

 ًٓ  حؼقق إصػال يف اإلسالم:: أو

ا الطػقلااة الؽريؿااة أساااس الؿجتؿااع السااقي، وقااد أططاهااا اإلسااالم اهتؿاًماا

لؿاا يف وطؾاك حساـ اختقاار كاؾ ماـ الازوجقـ لمخار  ، فحض طؾك الزواجابالغً 

 مـ أثر يف حسـ العشرة والـشلة الؽريؿة ل صػال. ذلؽ 

 وطؾقف قار الؿجؿع ما يؾل:

ا بف أو بلماف حؿاية الجـقـ يف رحؿ أمف مـ كؾ الؿمثرات التل تؾحؼ لررً  -٦

 كالؿسؽرات والؿخدرات واجب يف الشريعة اإلسالمقة.

يعتدى طؾقاف باإلجفااض أو بالي تؽقكف فال اة مـ بدء لؾجـقـ حؼ يف الحق -٩

 وجف مـ وجقه اإلساءة التل تحدث التشقهات الخؾؼقة أو العاهات.

ة حاؼ الؿؾؽقاة يالؽؾ صػؾ بعد القٓدة حؼق  مادية ومعـقية، وماـ الؿاد -8

والؿقااراث والقصااقة والفبااة والققااػ، ومااـ الؿعـقيااة آسااؿ الحسااـ والـسااب 

 ـف.والديـ وآكتؿاء لقص

إصػال القتامك والؾؼطاء والؿشردون ولحايا الحروب وغقارهؿ مؿاـ  -٠

 طا ؾ لفؿ جؿقع حؼق  الطػؾ ويؼقم  ا الؿجتؿع والدولة. ؿلقس لف

 يف الرلاطة الطبقعقة إلك حقلقـ كامؾقـ. حؼ الطػؾتلمقـ  -١

لؾطػااؾ حااؼ يف الحضاااكة والرطايااة يف جااق كظقااػ كااريؿ، وإم الؿمهؾااة  -٢

 ا.الحؼ مـ غقرها، ثؿ بؼقة أقربا ف طؾك الرتتقب الؿعروف شرطً أولك  ذا 

حاؼ  -يف كػسف ومالف لحػظفؿاا  ،مـ أهؾف أو الؼضاء -القٓية طؾك الطػؾ  -٣

 التػريط فقفا، وبعد بؾقغف رشده تؽقن القٓية لف. ٓ يجقز مـ حؼققف



357 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

تسااب الرتبقة الؼقيؿة والتـشاة إخالققة الحسـة والتعؾؿ والتادريب واك -٤

الخربات والؿفارات والحرف الجا زة شرطا الؿمهؾاة لؾطػاؾ لالساتؼالل بـػساف 

واكتسابف رزقف بعد بؾقغف مـ أهؿ الحؼق  التل يـبغال العـاياة  اا، ماع تخصاقص 

الؿقهااقبقـ مااـفؿ برطايااة خاصااة لتـؿقااة صاقاااهتؿ، وكااؾ ذلااؽ يف إصااار الشااريعة 

 اإلسالمقة.

خشاقة  ،ا إهؿاال العـاياة بإصػااليحظر اإلسالم طؾاك إباقيـ وغقرهؿا -٥

كؿااا يحظاار اسااتغاللفؿ وتؽؾااقػفؿ بإطؿااال التاال تاامثر طؾااك  ،التشاارد والضااقاع

 صاقاهتؿ الجسدية والعؼؾقة والـػسقة.

آطتداء طؾك إصػال يف طؼقدهتؿ أو أكػسفؿ أو أطرالافؿ أو أماقالفؿ  -٦٤

 أو طؼقلفؿ جريؿة كبقرة.

 حؼقق الؿسـقـ:: اثاكقً 

م باإلكسان يف جؿقع مراحؾ حقاتف مـ مـطؾؼ الؽرامة التل قررها اهتؿ اإلسال

 ﴾گ ک ک ک﴿اإلسالم لؽؾ فرد مـ بـل آدم، حقث يؼقل اهلل تعالك: 

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: ويؼقل  ،[٣٤ٍٍ:اإلسراء]

ا لسـ ف إٓ قّقض ا  لف مـ ما أكام شاب شقًخ ): ملسو هيلع هللا ىلص قل اهللا. وقال رس[٩8:اإلسراء]

لقس مـا مـ لؿ ياحؿ صغقاكا ): )أخرجف الرتمذي(، وقال أيضا (ـفـيؽامف طـد س

 )رواه الرتمذي وأحؿد يف مسـده(. (ويعاف شاف كبقاكا

 وطؾقف قار الؿجؿع ما يؾل:

تقطقااة الؿسااـ بؿااا يحػااظ صااحتف الجساادية والروحقااة وآجتؿاطقااة،  -٦

حقالاف، ومقاصؾة تعريػف بإحؽام الديـقة التال يحتاجفاا يف طبادتاف ومعامالتاف وأ

 وتؼقية صؾتف بربف وحسـ ضـف بعػق ربف ومغػرتف.
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التلكقد طؾك أهؿقة طضقية الؿسـقـ يف الؿجتؿع وتؿتعفؿ بجؿقع حؼاق   -٩

 اإلكسان.

فقاف لقساتؿتعقا بالحقااة  أن تؽقن أسرهؿ هل الؿؽان إساس الذي يعقشقن -8

 فؿ ، ولقاااربهؿ أوٓدهاااؿ وأحػاااادهؿ ويـعؿاااقا بصاااؾة أقرباااا فؿ وأصااادقاالعا ؾقاااة

 وجقراهنؿ، فنن لؿ تؽـ لفؿ أسر فقـبغل أن يقفر لفؿ الجق العا ؾل يف دور الؿسـقـ.

تقطقاة الؿجتؿااع بؿؽاكااة الؿساـقـ وحؼااققفؿ مااـ خاالل مـاااهج التعؾااقؿ  -٠

 والربامج اإلطالمقة مع الرتكقز طؾك بر القالديـ.

إكشااء دور الرطايااة لؾؿسااـقـ الاذيـ ٓ طا ااؾ لفااؿ أو تعجاز طااا ؾتفؿ طااـ  -١

 الؼقام  ؿ.

آهتؿام بطب الشقخقخة يف كؾقات الطب والؿعاهاد الصاحقة وتادريب  -٢

بعااض إصباااء طؾااك اكتشاااف وطااالج أمااراض الؿسااـقـ، مااع تخصااقص أقسااام 

 ٕمراض الشقخقخة يف الؿستشػقات.

تخصقص مؼاطاد لؾؿساـقـ يف وساا ؾ الـؼاؾ وإمااكـ العاماة ومقاقاػ  -٣

 السقارات وغقرها لرطايتفؿ.

 .تؿاد إطالن الؽقيت حقل حؼق  الؿسـقـاط -٤

 ٦٦ واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/02) 004 قطاض ضقِ:
 اإلعالٕ اإلغالَٞ بؿإٔ َٛنٛع

 يسٚض املطأ٠ يف ت١ُٝٓ اجملتُع املػًِ
ف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼاا

 ٩١ماـ  ،اإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقدية

ساابتؿرب( ) أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

بعد اصالطف طؾك تقصقات كدوة الخرباء حقل دور الؿارأة يف تـؿقاة الؿجتؿاع 

 - ٦٣المل التل طؼدت بطفاران بالجؿفقرياة اإلساالمقة اإليراكقاة يف الػارتة اإلس

بؿقجاب  ٦٥٥١ (ابرياؾكقساان )٦٥ -٦٣ الؿقافاؼ هاا٦٠٦١ الؼعدة ذي مـ ٦٥

تؾاؽ  الساابع، اإلسالمل الؼؿة ممتؿر طـ الصادر( أ. ) ث - ٦٤/٣الؼرار رقؿ 

ؿااع التاسااعة  دور  الؿجالتاال تااؿ تعااديؾفا مااـ قبااؾ شااعبة الػتااقى يفالتقصااقات 

 والعاشرة،
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وتلكقدا لؾؼاقؿ التال أحااط اإلساالم الؿارأة  اا، وكاقضاتفا مامتؿرات الؿارأة 

العالؿقة وبخاصة ممتؿري الؼاهرة وبؽقـ، وماا تالهؿاا، ويف لاقء ماا صادر ماـ 

 مقة لؿقاجفة تؾؽ الحؿالت الؿـؽرة،بقاكات إسال

 قار ما يؾل:

 ًٓ فقف لؽاؾ ماـ الرجاؾ والؿارأة إن مـ أهداف اإلسالم بـاء مجتؿع يؽقن  :أو

دور متؽامؾ يف طؿؾقة البـاء والتـؿقة، وقد أططاك اإلساالم الؿارأة حؼققفاا كامؾاة 

طؾااك أساااس يـسااجؿ مااع شخصااقتفا، وقاادراهتا وكػايتفااا، وتطؾعاهتااا ودورهااا 

الر قس يف الحقااة. ويف التصاقر اإلساالمل يشاؽؾ الؿجتؿاع وحادة متؽامؾاة ياتؿ 

رأة بصاقرة شاامؾة، ويمكاد الؼارآن الؽاريؿ، والساـة فقفا التعامؾ مع الرجاؾ والؿا

الـبقية طؾك وحدة إمة اإلسالمقة بعـاصرها الحققية، فؾؽؾ مـ الؿارأة والرجاؾ 

 شخصقتف، ومؽاكتف يف الؿجتؿع اإلسالمل.

إسرة الؿبـقة طؾك الزواج الشرطل حجر الزاوياة يف البـااء آجتؿااطل  :اثاكقً 

ياة صاقرة مزطقماة أخارى ل سارة، وأياة طالقاة السؾقؿ، ولذا فاإلساالم يارفض أ

ولؾؿاارأة بؿؼتضااك أمقمتفااا وخصا صاافا . بديؾااة خااارج هااذا اإلصااار الشاارطل

 إخرى الدور إساس يف استؼرار ورفاه هذا البـاء العا ؾل.

إن إمقمة هل إحدى وضا ػ الؿرأة الطبقعقة يف حقاهتاا، ولاـ تساتطقع  :اثالثً 

ك أحسااـ وجااف وتؽااقيـ إجقااال الؼادمااة إٓ إذا أداء هااذه الرسااالة الـبقؾااة طؾاا

حصااؾت طؾااك جؿقااع حؼققفااا اإلسااالمقة لتؼااقم بؿفؿتفااا يف مجااآت الحقاااة 

 الخاصة  ا.

الؿاارأة والرجااؾ متساااويان يف الؽرامااة اإلكساااكقة، كؿااا أن لؾؿاارأة مااـ  :ارابًعــ
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ؿتاع الحؼق  وطؾقفا مـ القاجبات ما يال ؿ فطرهتا وقادراهتا وتؽقيـفاا، وبقـؿاا يت

ولقات مكؾ مـ الرجؾ والؿرأة بصػات صبقعقاة متػاوتاة ففؿاا متؽاامالن يف الؿسا

 الؿـقصة بؽؾ مـفؿا يف الشريعة اإلسالمقة.

الدطقة إلك احرتام الؿرأة يف جؿقع الؿجآت، ورفض العـػ الذي  :اخامًس 

زالت تعاين مـف يف بعض البقاات، ومـف العـػ الؿـزلل، وآستغالل الجـسال،  ما

 والؿضااايؼات الجـسااقة مؿااا هااق ، اااتصااقير اإلباااحل، والاادطارة، وآتجااار وال

وكرامتفاا، وتتـؽار لحؼققفاا  الؿارأة، مالحظ يف كثقر مـ الؿجتؿعات التل تؿتفـ

 الشرطقة، وهل أمقر مـؽرة دخقؾة ٓ طالقة لإلسالم  ا.

ع ققام القسا ؾ اإلطالمقة بتعزيز الدور اإليجابل لؾؿرأة ورفض جؿقا :اسادًس 

أشؽال اساتغالل الؿارأة يف وساا ؾ اإلطاالم واإلطاالن، والدطاياة الؿساقاة لؾؼاقؿ 

 ا لؽرامتفا.ا لشخصقتفا وامتفاكً والػضا ؾ مؿا يشؽؾ تحؼقرً 

يـبغاال بااذل جؿقااع الجفااقد لتخػقااػ آٓم الـساااء والؿجؿقطااات  :اســابعً 

الضااعقػة وبصااػة خاصااة الـساااء الؿسااؾؿات الال اال مااا زلااـ لااحايا الـزاطااات 

 ؾحة وآحتالل إجـبل والػؼر ولحايا الضغقط آقتصادية إجـبقة.الؿس

يؿؽاـ تحؼقؼفاا إٓ طؾاك أسااس ماـ  إن التـؿقاة الشاامؾة الؿتقاصاؾة ٓ :اثامـً 

الؼقؿ الديـقة وإخالققة، وهاذا يؼتضال رفاض محااوٓت فارض مػااهقؿ ثؼافقاة 

د الؿػااهقؿ واجتؿاطقة دخقؾة وإداكة الفجؿات الؿتقاصؾة مـ بعض الجفاات لا

 وإحؽام اإلسالمقة الؿتعؾؼة بالؿرأة.

اإلكؽار الشديد ٕسالقب بعاض الحؽقماات يف مـاع الؿارأة الؿساؾؿة  :اتاسعً 

 مـ آلتزام بديـفا وإقامة شعا ره وما افرتلف اهلل طؾقفا كالحشؿة والحجاب.
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العؿؾ طؾك جعؾ ممسسات التعؾقؿ الـسقي بجؿقع مراحؾف مـػصاال  :اطاشاً 

 قؿ الذكقر وفاء بحؼق  الؿرأة الؿشروطة وققاما بؿؼتضقات الشريعة.طـ تعؾ

إن الشااريعة اإلسااالمقة يف مصااادرها إساسااقة هاال الؿرجااع  :طشــا حــادي

 القحقد لتػسقر أو تقلقب أي مادة مـ مقاد هذا اإلطالن.

 ٦٦ واهلل أطؾؿ

 

 

 

 



363 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (1)(9/02) 005 قطاض ضقِ:
ُّ بؿإٔ َٛنٛع  ط ق١ُٝ ايع١ًُايتهدِ ٚتػ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،اإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقدية

ساابتؿرب( ) أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

بعد اصالطف طؾك البقاان الختاامل لؾـادوة الػؼفقاة آقتصاادية لدراساة قضاايا 

التضاااخؿ )بحؾؼاهتاااا الاااثالث بجااادة، وكقآلؿباااقر، والؿـاماااة( وتقصاااقاهتا، 

بؿشااركة  ومؼرتحاهتا، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقل الؿقلقع

 ؿجؿع وخربا ف وطدد مـ الػؼفاء،ال أطضاء

 قار ما يؾل:

 ًٓ  ( وكصف:٠/١)٠٩تلكقد العؿؾ بالؼرار السابؼ رقؿ : أو
                                                 

 (.٦٢٤٥، ص 8، والعدد الخامس ج ٦٤، ص ٠مجؾة الؿجؿع )العدد الثاين طشر ج  (٦)
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ثااؾ ولااقس بالؼقؿااة، ٕن العااربة يف وفاااء الااديقن الثابتااة بعؿؾااة مااا، هاال بالؿ)

يجقز ربط الديقن الثابتاة يف الذماة، أياا كاان مصادرها  بلمثالفا، فال الديقن تؼضك

 .(بؿستقى إسعار

يؿؽـ يف حالة تققع التضخؿ التحاقط طـاد التعاقاد بانجراء الاديـ بغقار  :ااكقً ث

 العؿؾة الؿتققع هبقصفا وذلؽ بلن يعؼد الديـ بؿا يؾل:

 الذهب أو الػضة. أ(

 سؾعة مثؾقة. ب(

 سؾة مـ السؾع الؿثؾقة. ج(

 .طؿؾة أخرى أكثر ثباتا د(

 سؾة طؿالت. ها(

 ؼة بؿثؾ ما وقاع باف الاديـ ٕكاف ٓويجب أن يؽقن بدل الديـ يف الصقر الساب

 يثبت يف ذمة الؿؼرتض إٓ ما قبضف فعال.

وتختؾػ هذه الحآت طـ الحالة الؿؿـقطة التل يحدد فقفا العاقدان الاديـ 

أجؾ بعؿؾة ما مع اشرتاط القفااء بعؿؾاة أخارى )الاربط بتؾاؽ العؿؾاة( أو بساؾة 

 ا.( رابعً ٢/٤) ٣١ؿ طؿالت، وقد صدر يف مـع هذه الصقرة قرار الؿجؿع رق

ا آتػا  طـد إبرام العؼد طؾك ربط الديقن أجؾاة بشالء يجقز شرطً  ٓ :اثالثً 

 مؿا يؾل:

 الربط بعؿؾة حسابقة. -أ

 الربط بؿمشر تؽالقػ الؿعقشة أو غقره مـ الؿمشرات. -ب

 الربط بالذهب أو الػضة. -ج
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 الربط بسعر سؾعة معقـة. -د

 ؼقمل.الربط بؿعدل كؿق الـاتج ال -ها

 الربط بعؿؾة أخرى. -و

 الربط بسعر الػا دة. -ز

 الربط بؿعدل أسعار سؾة مـ السؾع. -ح

وذلؽ لؿا يرتتب طؾاك هاذا الاربط ماـ غارر كثقار وجفالاة فاحشاة بحقاث ٓ 

يعرف كؾ صرف ما لف وما طؾقف فقختؾ شرط الؿعؾقمقة الؿطؾقب لصحة العؼقد. 

حك التصاطد فنكف يرتتاب طؾاك ذلاؽ وإذا كاكت هذه إشقاء الؿربقط  ا تـحق مـ

 طدم التؿاثؾ بقـ ما يف الذمة وما يطؾب أداؤه، ومشروط يف العؼد ففق ربا.

 الربط الؼقاسل ل جقر واإلجارات: :ارابعً 

ًٓ ٢/٤) ٣١تلكقد العؿؾ بؼرار مجؾس الؿجؿع رقاؿ  -أ بجاقاز  ( الػؼارة: أو

 ا لؾتغقر يف مستقى إسعار.الربط الؼقاسل ل جقر تبعً 

يجقز يف اإلجارات الطقيؾاة ل طقاان تحدياد مؼادار إجارة طاـ الػارتة  -ب

إولك وآتػا  يف طؼد اإلجارة طؾك ربط أجرة الػرتات الالحؼاة بؿمشار معاقـ 

 شريطة أن تصقر إجرة معؾقمة الؿؼدار طـد بدء كؾ فرتة.

 يقصل الؿجؿع بؿا يؾل:و

ة الـؼااقد التال تصاادرها بؿاا أن أهااؿ أساباب التضااخؿ هاق الزيااادة يف كؿقا -٦

الجفات الـؼدية الؿختصة ٕسباب متعددة معروفة، كادطق تؾاؽ الجفاات العؿاؾ 

الجاد طؾك إزالة هاذا السابب ماـ أساباب التضاخؿ الاذي يضار الؿجتؿاع لاررا 

كبقرا، وتجـب التؿقيؾ بالتضخؿ سقاء أكان ذلؽ لعجز الؿقزاكقة أم لؿشاروطات 
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ب اإلسااالمقة بااآلتزام الؽامااؾ بااالؼقؿ التـؿقااة. ويف الققاات كػسااف كـصااب الشااعق

اإلسالمقة يف آستفالد، لتبتعد مجتؿعاتـا اإلسالمقة طـ أشؽال التبذير والارتف 

 واإلسراف التل هل مـ الـؿاذج السؾقكقة الؿقلدة لؾتضخؿ.

زيااادة التعاااون آقتصااادي بااقـ البؾاادان اإلسااالمقة وبخاصااة يف مقاادان  -٩

ك إحالل مصـقطات تؾؽ البالد محؾ مساتقرداهتا التجارة الخارجقة، والعؿؾ طؾ

مـ البؾادان الصاـاطقة. والعؿاؾ طؾاك تؼقياة مركزهاا التػاولال والتـافسال تجااه 

 البؾدان الصـاطقة.

إجراء دراساات طؾاك مساتقى البـاقد اإلساالمقة لتحدياد آثاار التضاخؿ  -8

طؾاااك مقجقداهتاااا واقااارتاح القساااا ؾ الؿـاسااابة لحؿايتفاااا وحؿاياااة الؿاااقدطقـ 

الؿسااتثؿريـ لااديفا مااـ آثااار التضااخؿ. وكااذلؽ دراسااة واسااتحداث الؿعااايقر و

 الؿحاسبقة لظاهرة التضخؿ طؾك مستقى الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة.

إجااراء دراسااة حااقل التقسااع يف اسااتعؿال أدوات التؿقيااؾ وآسااتثؿار  -٠

 اإلسالمل طؾك التضخؿ، وما لف مـ تلثقرات مؿؽـة طؾك الحؽؿ الشرطل.

سااة ماادى جاادوى العااقدة إلااك شااؽؾ مااـ أشااؽال ارتباااط العؿؾااة درا -١

 بالذهب، كلسؾقب لتجـب التضخؿ.

لؽقن تـؿقة اإلكتاج وزيادة الطاقاة اإلكتاجقاة الؿساتعؿؾة فعاال ماـ  اإدراكً  -٢

أهؿ العقامؾ التل تمدي إلك محاربة التضخؿ يف إجؾ الؿتقسط والطقياؾ، فنكاف 

يف البالد اإلساالمقة، وذلاؽ طاـ صرياؼ  قـفوتحسيـبغل العؿؾ طؾك زيادة اإلكتاج 

ولع الخطط واتخاذ اإلجاراءات التال تشاجع طؾاك آرتػااع بؿساتقى كاؾ ماـ 

 آدخار وآستثؿار، حتك يؿؽـ تحؼقؼ تـؿقة مستؿرة.
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دطقة حؽقماات الادول اإلساالمقة لؾعؿاؾ طؾاك تاقازن مقزاكقاهتاا العاماة  -٣

 قة والؿستؼؾة التل تعتؿد طؾك الؿقارد )بؿا فقفا جؿقع الؿقزاكقات العادية واإلكؿا

الؿالقااة العامااة يف تؿقيؾفااا(، وذلااؽ بااآلتزام بتؼؾقااؾ الـػؼااات وترشااقدها وفااؼ 

 اإلصار اإلسالمل.

هق آلتازام بالدوات  وإذا احتاجت الؿقزاكقات إلك التؿقيؾ فالحؾ الؿشروع

يجاب التؿقيؾ اإلساالمقة الؼا ؿاة طؾاك الؿشااركات والؿبايعاات واإلجاارات. و

آمتـاع طـ آقارتاض الرباقي، ساقاء ماـ الؿصاارف والؿمسساات الؿالقاة، أم 

 طـ صريؼ إصدار سـدات الديـ.

مراطاة الضقابط الشارطقة طـاد اساتخدام أدوات السقاساة الؿالقاة، ساقاء  -٤

مـفا ما يتعؾؼ باالتغققر يف اإليارادات العاماة، أم باالتغققر يف اإلكػاا  العاام، وذلاؽ 

سقاسااات طؾااك مبااادىء العدالااة والؿصااؾحة العامااة لؾؿجتؿااع، بتلسااقس تؾااؽ ال

ورطايااة الػؼااراء، وتحؿقااؾ طاابء اإليااراد العااام ل فااراد حسااب قاادراهتؿ الؿالقااة 

 الؿتؿثؾة يف الدخؾ والثروة معا.

لؾسقاسااتقـ الؿالقااة  الاارورة اسااتخدام جؿقااع إدوات الؿؼبقلااة شاارطً  -٥

ية واإلداريااة إخاارى، لؾعؿااؾ والـؼديااة ووسااا ؾ اإلقـاااع والسقاسااات آقتصاااد

طؾك تخؾقص الؿجتؿعات اإلساالمقة ماـ ألارار التضاخؿ، بحقاث هتادف تؾاؽ 

 السقاسات لتخػقض معدل التضخؿ إلك أدكك حد مؿؽـ.

ولع الضؿاكات الالزمة ٓساتؼالل قارار الؿصارف الؿركازي يف إدارة  -٦٤

ة التضاخؿ، الشمون الـؼدية، والتزامف بتحؼقاؼ هادف آساتؼرار الـؼادي ومحاربا

ومراطاااة التـسااقؼ الؿسااتؿر بااقـ الؿصاارف الؿركاازي والسااؾطات آقتصااادية 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 368

والؿالقااة، مااـ أجااؾ تحؼقااؼ أهااداف التـؿقااة آقتصااادية وآسااتؼرار آقتصااادي 

 والـؼدي، والؼضاء طؾك البطالة.

دراسااة وتؿحااقص الؿشااروطات والؿمسسااات العامااة إذا لااؿ تتحؼااؼ  -٦٦

مـفااا، والـظاار يف إمؽاكقااة تحقيؾفااا إلااك الؼطاااع  الجاادوى آقتصااادية الؿسااتفدفة

الخاص، وإخضاطفا لعقامؾ السق  وفؼ الؿـفج اإلسالمل، لؿاا لاذلؽ ماـ أثار 

يف تحسقـ الؽػاءة اإلكتاجقة وتؼؾقؾ إطبااء الؿالقاة طاـ الؿقزاكقاة، مؿاا يسافؿ يف 

 تخػقػ التضخؿ.

اإلساالمل، وحؽقمات إلك التازام كظاام الشارع  ادطقة الؿسؾؿقـ أفرادً  -٦٩

 ومباد ف آقتصادية والرتبقية وإخالققة وآجتؿاطقة.

 :بشلن حؾقل التضخؿتقصقة 

الحؾقل الؿؼرتحة لؾتضخؿ تلجقؾفا وطرلفا لدورة رأى الؿجؿع بشلن 

 قادمة.

 ٦٦ واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .آلف وصحبف أجؿعقـوطؾك 

 

 (01/02) 006 قطاض ضقِ:
 تطمج١ ايكطإٓ ايهطِٜ بؿإٔ َٛنٛع

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،اإلسالمل يف دورتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقدية

ساابتؿرب( ) لأيؾااق ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦رجااب  ٦جؿااادى أخاارة إلااك 

 م،٩٤٤٤

بعااد اصالطااف طؾااك ورقااة العؿااؾ الؿتضااؿـة )ترجؿااة معاااين الؼاارآن الؽااريؿ(، 

الؿحالة مـ إماكة العامة لؿمتؿر وزراء إوقاف والشامون اإلساالمقة والؿعادة 

مـ قبؾ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ حاقل الؿعاايقر والشاروط 

   الؽريؿ، اءات لرتجؿة معاين الؼرآنالخاصة واإلجر

 وبعد دراسة مستػقضة واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقل الؿقلقع

 الؿجؿع وخربا ف وطدد مـ الػؼفاء، بؿشاركة أطضاء
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 قار ما يؾل:

 إقرار جؿقع بـقد ورقة العؿؾ الؿؼدمة بشلن ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ.

 ويقصل:

رتبط بؿجؿاع الؿؾاؽ تا ،بنكشاء هقاة ُتعـك بتػسقر الؼارآن الؽاريؿ وطؾقماف -

 ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ.

 ٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 
 (00/02) 007 قطاض ضقِ:

 إْؿا٤ ١٦ٖٝ إغال١َٝ يًكطإٓ ايهطِٜ بؿإٔ َٛنٛع
لدولل الؿـبثؼ طـ مـظؿاة الؿامتؿر اإلساالمل إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل ا

جؿااادى  ٩١مااـ  ،يف دورتااف الثاكقااة طشاارة بالرياااض يف الؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية

 م،٩٤٤٤سبتؿرب( ) أيؾقل ٩٤ - ٩8ها الؿقافؼ ٦٠٩٦ رجب ٦ ها إلك٦٠٩٦ أخرة

إكشااء هقااة إساالمقة )بعد أن درس بـقد ومحتقيات ورقاة العؿاؾ الؿتضاؿـة 

الؿؼدماة ماـ وزارة إوقااف والشامون اإلساالمقة بدولاة  (آن الؽريؿطالؿقة لؾؼر

 ،وبعد الؿـاقشة. (قطر

 يؾل: قار ما

أن يتؿ التـسقؼ بقـ وزارة إوقااف والشامون اإلساالمقة بدولاة قطار ووزارة 

إوقاف والشمون اإلسالمقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ومجؿاع الؿؾاؽ ففاد 

 ديـة الؿـقرة، يف هذا الشلن.لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿ

  ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (02/02) 008 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ ايكسؽ ايؿطٜـ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩١ماـ  ،رتف الثاكقة طشرة بالرياض يف الؿؿؾؽة العربقة الساعقديةاإلسالمل يف دو

 أيؾااقل ٩٤ - ٩8هااا الؿقافااؼ ٦٠٩٦ رجااب ٦ هااا إلااك٦٠٩٦جؿااادى أخاارة 

 م،٩٤٤٤سبتؿرب( )

بعد اصالطف طؾك ما صدر مـ تصريحات طدواكقة ومـ مؼرتحات ضالؿاة ماـ 

   ،قبؾ الؿسمولقـ القفقد بحؼ مديـة الؼدس

 قار ما يؾل:

مااـ طؼقاادة جؿقااع الؿسااؾؿقـ يف أرجاااء  ايـااة الؼاادس تؿثااؾ جاازءً إن مد -٦

معجاازة اإلسااراء والؿعااراج الااقاردة يف حاادثت الؿديـااة  هااذهيف ٕن  ،الؿعؿااقرة

 الؼرآن الؽريؿ.

إن إسالمقة هذه الؿديـة ومسجدها الؿبارد ثابتة بـص قارآين وغقار قاباؾ  -٩
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 بشلهنا. وٓ مجال لؾحؾقل القسط ،لؾـؼض وٓ لؾتغققر وٓ لؾتعديؾ

إن الؿسجد إقصك الؿبارد هق لؾؿساؾؿقـ وحادهؿ وٓ طالقاة لؾقفاقد  -8

وتحؿقاؾ ساؾطات  ،بف، ويجب الحاذر ماـ مخااصر الؿاّس بحرماة هاذا الؿساجد

يجااقز أن يخضااع  آحااتالل القفااقدي مساامولقة أي اطتااداء طؾااك إقصااك. وٓ

 إقصك لؾؿػاولات وٓ لؾؿباحثات ففق أسؿك وأرفع مـ ذلؽ كؾف.

يؿؽـ أن يتحؼؼ سالم طادل وٓ استؼرار يف الؿـطؼاة إٓ بنهنااء آحاتالل  ٓ -٠

 القفقدي طـ مديـة الؼدس ومسجدها الؿبارد، وطقدة فؾسطقـ إلك أهؾفا.

 ويقصل الؿجؿع بؿا يؾل:

دطقة الؿشاركقـ الحؽاام والشاعقب يف دكقاا العروباة واإلساالم لؾادفاع طاـ 

ها الؿباارد والققاقف إلاك جاكاب أهؾفاا هذه الؿديـاة إساقرة الؿحتؾاة ومساجد

 ماـ التفقياد الؿرابطقـ وذلؽ لؾحقؾقلة دون هتقيد الؿديـاة، أو تادويؾفا فانن كاال  

 .إحقال مـ حال بلي بف يؼبؾ والتدويؾ مرفقض ٓ

  ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 قطاضات ٚتٛقٝات
 ١ عؿط٠يجايسٚض٠ ايجا

 ًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞجمل
 
  ايهٜٛت

 ٖـ 0422ؾٛاٍ  02 - 7
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 
 (1)(0/03) 009 قطاض ضقِ:

 بؿإٔ اغتجُاض األٚقاف َٚٛاضزٖا
ؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر ال الاادوللمجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل إن 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

 ،م٩٤٤٦ (ديسؿربكاكقن إول ) ٩٣ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٩

 قص مقلااقعاة إلااك الؿجؿااع بخصاااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااابعااد اصالطاا

ف الثاكقاة طشارة ويف الاقاردة إلاك الؿجؿاع يف دورتا( إوقاف ومقاردهاا استثؿار)

وبعااد آصااالع طؾااك قاارار الؿجؿااع بخصااقص الققااػ يف دورتااف  ،هااذه الاادورة

وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات التاال دارت حااقل الؿقلااقع بؿشاااركة  ،الرابعااة

   ،أطضاء الؿجؿع وخربا ف

                                                 
 مجؾة الؿجؿع )العدد الثالث طشر(.  (٦)
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 :يؾلقار ما 

إلصاادار الؼاارار ( اسااتثؿار إوقاااف ومقاردهااا) تلجقااؾ الـظاار يف مقلااقع

 .  دورة قادمة مـ أجؾ مزيد مـ الدراسة والبحث الخاص بف إلك

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/03) 021 قطاض ضقِ:
 ظنا٠ ايعضاع١  بؿإٔ

لؿاامتؿر اطااـ مـظؿااة  الؿـبثااؼإن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

 ،م٩٤٤٦كاكقن إول )ديسؿرب(  ٩٣ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٩

زكااة ) صالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقعابعد 

وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشااات التال دارت حاقل الؿقلاقع بؿشااركة ( الزراطة

 ،ضاء الؿجؿع وخربا فأط

 ل:يؾ قار ما

 ًٓ ٕن كػؼاات  ٦ٓ ُيحسؿ مـ وطاء الزكاة الـػؼاات الؿتعؾؼاة بساؼل الازرع: أو

 .  يف الؿؼدار القاجب ،السؼل ملخقذة يف الشريعة بآطتبار

ٓ ُتحسؿ مـ وطاء الزكاة كػؼات إصالح إرض وشاؼ الؼـاقات وكؼاؾ : اثاكقً 

 .  الرتبة
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ة بشراء البذور والساؿاد والؿبقادات لققاياة الازرع ماـ الـػؼات الؿتعؾؼ: اثالثً 

إذا أكػؼفا الؿزكل ماـ مالاف ٓ  ،أفات الزراطقة وكحقها مؿا يتعؾؼ بؿقسؿ الزرع

أما إذا الطر لالساتداكة لفاا لعادم تاقافر ماال طـاده فنهناا  ،تحسؿ مـ وطاء الزكاة

حابة وماـفؿ ومستـد ذلؽ أثار الاقاردة طاـ بعاض الصا. ُتحسؿ مـ وطاء الزكاة

وهق أن الؿزارع يخرج ماا اساتدان طؾاك ثؿرتاف ثاؿ . ابـ طؿر وابـ طباس 

 .  يزكل ما بؼل

ُيحسؿ مـ مؼدار الزكااة القاجباة يف الازروع والثؿاار الـػؼاات الالزماة : ارابعً 

 .  إليصالفا لؿستحؼقفا

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/03) 020 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ ظنا٠ األغِٗ املكتٓا٠ بػطض االغتؿاز٠ َٔ ضٜعٗا

الؿاامتؿر طااـ مـظؿااة  الؿـبثااؼإن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

 ،م٩٤٤٦كاكقن إول )ديسؿرب(  ٩٣ - ٩٩فؼ الؿقا ،ها٦٠٩٩

زكااة ) بعد اصالطف طؾك إبحاث الؿؼدمة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التال ( إسفؿ الؿؼتـاة بغرض آستػادة مـ ريعفا

 ،دارت حقل الؿقلقع بؿشاركة أطضاء الؿجؿع وخربا ف

يف ( بشالن زكااة إساافؿ 8/٠) ٩٤وبعاد آصاالع طؾااك قارار الؿجؿاع رقااؿ 

إذا لاؿ تازد الشاركة أمقالفاا ): مـاف ماا كصاف( اثالًثاالشركات الذي جاء يف الػؼرة )

فانذا اساتطاع  ،فالقاجب طؾك الؿساهؿقـ زكاة أمقالفؿ ،ٕي سبب مـ إساباب

لاق زكات  ،الؿساهؿ أن يعرف مـ حسابات الشركة ماا يخاص أسافؿف ماـ الزكااة

ٕكاف  ،زكاك أسافؿف طؾاك هاذا آطتباار ،ار إلقافاق الؿشاالشركة أمقالفا طؾك الـحا
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 .  إصؾ يف كقػقة زكاة إسفؿ

سااهؿ يف الشاركة بؼصاد قاد فانن كاان  ،وإن لؿ يستطع الؿساهؿ معرفة ذلاؽ

فنكااف يزكقفااا زكاااة  ،ولااقس بؼصااد التجااارة ،آسااتػادة مااـ ريااع الساافؿ السااـقي

وإكؿا تجاب  ،صؾ السفؿفنن صاحب هذه إسفؿ ٓ زكاة طؾقف يف أ. الؿستغالت

ماع  ،ر بعاد دوران الحاقل ماـ ياقم قابض الرياعاوهال رباع الُعشا ،الزكاة يف الريع

 .  (اطتبار تقافر شروط الزكاة واكتػاء الؿقاكع

 ل:ؾقار الؿجؿع ما ي

إذا كاكت الشركات لاديفا أماقال تجاب فقفاا الزكااة كـؼاقد وطاروض تجاارة 

زد أمقالفا ولؿ يساتطع الؿسااهؿ أن وديقن مستحؼة طؾك الؿديـقـ إمؾقاء ولؿ ت

يعرف مـ حسابات الشركة ما يخّص أسفؿف مـ الؿقجقدات الزكقية فنكف يجاب 

ويزكاال مااا يؼابااؾ أصااؾ أساافؿف مااـ الؿقجااقدات  ،مااا أمؽـااف ،طؾقااف أن يتحاارى

وهااذا مااا لااؿ تؽااـ الشااركة يف حالااة طجااز كبقاار بحقااث تسااتغر  ديقهنااا . الزكقيااة

 .  مقجقداهتا

فنكف يـطباؼ طؾقفاا  ،ركات لقس لديفا أمقال تجب فقفا الزكاةأما إذا كاكت الش

 .  ( مـ أكف يزكل الريع فؼط وٓ يزكل أصؾ السفؿ8/٠) ٩٤ما جاء يف الؼرار رقؿ 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/03) 022 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ املؿاضن١ املتٓاقك١ يف ن٤ٛ ايعكٛز املػتذس٠

الؿاامتؿر طااـ مـظؿااة  الؿـبثااؼإن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

 ،م٩٤٤٦كاكقن إول )ديسؿرب(  ٩٣ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٩

 بحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقعبعااد اصالطااف طؾااك إ

وبعد استؿاطف إلاك الؿـاقشاات ( الؿشاركة الؿتـاقصة يف لقء العؼقد الؿستجدة)

 ،التل دارت حقل الؿقلقع بؿشاركة أطضاء الؿجؿع وخربا ف

 ل:ؾي قار ما

( اركة الؿتـاقصاة يف لاقء العؼاقد الؿساتجدةاالؿش) تلجقؾ الـظر يف مقلقع

 . بف إلك دورة قادمة مـ أجؾ مزيد مـ الدراسة والبحث إلصدار الؼرار الخاص

  ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/03) 023 قطاض ضقِ:
 بؿإٔ ايكطاض أٚ املهاضب١ املؿرتن١ يف املؤغػات املاي١ٝ

 (ضسػابات االغتجُا) 
 طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر الؿـبثااؼإن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

 ،م٩٤٤٦كاكقن إول )ديسؿرب(  ٩٣ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٩

 بعااد اصالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع

( حسااابات آسااتثؿار)سسااات الؿالقااة الؿشاارتكة يف الؿم الؼااراض أو الؿضاااربة

وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات التاال دارت حااقل الؿقلااقع بؿشاااركة أطضاااء 

   ،الؿجؿع وخربا ف

 ما يؾل:قار 

 ًٓ   تعايػ الؿضاربة الؿشتاكة:: أو

 مًعاا -يعفد فقفا مستثؿرون طديدون الؿضاربة الؿشرتكة هل الؿضاربة التل 
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 اغالًباويطؾؼ لاف . باستثؿار أمقالفؿ ،إلك شخص صبقعل أو معـقي -أو بالتعاقب 

ماع  ،وقاد يؼقاد بـاقع خااص ماـ آساتثؿار ،لؾؿصؾحة آستثؿار بؿا يراه محؼًؼا

ومقافؼتااف  ،أو بؿالااف ،بخؾااط أمااقالفؿ بعضاافا باابعض اإلذن لااف صااراحة أو لااؿـًا

 .  عقـةا طـد الحاجة بشروط مأو جز ق   أحقاًكا طؾك سحب أمقالفؿ كؾق ا

 مشاوطقة الؿضاربة الؿشتاكة:: ثاكًقا

هااذه الؿضاااربة الؿشاارتكة مبـقااة طؾااك مااا قاارره الػؼفاااء مااـ جااقاز تعاادد أرباااب 

وإهناا ٓ تخارج طاـ صاقر  ،وجقاز اشرتاد الؿضارب معفؿ يف رأس الؿال ،إمقال

ماع  ،الؿضاربة الؿشروطة يف حال آلتزام فقفا بالضقابط الشرطقة الؿؼررة لؾؿضاربة

 .  مراطاة ما تتطؾبف صبقعة آشرتاد فقفا بؿا ٓ يخرجفا طـ الؿؼتضك الشرطل

  :أصااف الؿضاربة: اثالثً 

والعالقااة بقااـفؿ ا بؿااا فااقفؿ  ،الؿسااتثؿرون بؿجؿااقطفؿ هااؿ أرباااب الؿااال

والؿتعفاد باساتثؿار أماقالفؿ هاق . الؿضارب إذا خؾط مالف بؿالفؿ ا هال الؿشااركة

اابقعق ااا صسااقاء أكااان شخًصاا ،الؿضااارب ا مثااؾ الؿصااارف والؿمسسااات ا أم معـقي 

ٕكاف هاق الؿـاقط باف اتخااذ  ،الؿالقة. والعالقة بقـف وبقـفؿ هل الؿضاربة )الؼاراض(

وإذا طفااد الؿضااارب إلااك صاارف ثالااث . قاارارات آسااتثؿار واإلدارة والتـظااقؿ

 ،تثؿاربآستثؿار فنهنا مضاربة ثاكقة بقـ الؿضارب إول وبقـ َمـ ُطفاد إلقاف بآسا

 .  (أصحاب الحسابات آستثؿارية) اصة بقـف وبقـ أرباب إمقالاااااولقست وس

 خؾط إمقال يف الؿضاربة الؿشتاكة:: رابًعا

ٕن  ،ٓ ماكع مـ خؾط أمقال أرباب الؿاال بعضافا بابعض أو بؿاال الؿضاارب

كؿااا أكااف يف حالااة ققااام الشااخص الؿعـااقي  ،اذلااؽ يااتؿ برلاااهؿ صااراحة أو لااؿـً 

ضاربة وتـظقؿ آستثؿار ٓ يخشك اإللرار ببعضفؿ لتعقـ كسابة كاؾ واحاد يف بالؿ
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 .  وهذا الخؾط يزيد الطاقة الؿالقة لؾتقسع يف الـشاط وزيادة إرباح ،رأس الؿال

 لزوم الؿضاربة إلك مدة معقـة:: اخامًس 

وهـالاؽ . إصؾ أن الؿضاربة طؼد غقر ٓزم ويحؼ ٕي مـ الطرفقـ فساخف

( إذا شرع الؿضارب يف العؿؾ حقاث ٦وهؿا ) ،ثبت فقفؿا حؼ الػس حالتان ٓ ي

( إذا تعفاد ٩) ،تصبب الؿضاربة ٓزمة إلك حقـ التـضاقض الحؼقؼال أو الحؽؿال

لؿااا يف  ،رب الؿااال أو الؿضااارب بعاادم الػساا  خااالل ماادة معقـااة فقـبغاال القفاااء

 .  اإلخالل مـ طرقؾة مسقرة آستثؿار خالل تؾؽ الؿدة

 ت الؿضاربة:تققق: اسادًس 

بحقاث تـتفال باكتفااء  ،ا ماـ تقققات الؿضااربة باتػاا  الطارفقـٓ ماكع شارطً 

ويؼتصار أثار التقققات طؾاك  ،مدهتا دون الؾجاقء إلاك صؾاب الػسا  ماـ أحادهؿا

الؿـع مـ الدخقل يف طؿؾقات جديدة بعد الققات الؿحادد وٓ يحاقل ذلاؽ دون 

 .  تصػقة العؿؾقات الؼا ؿة

 يف الؿضاربة الؿشتاكة:( الـؿا) طايؼةتقزيع الابح ب: اسابعً 

ا حقـ تقزياع إربااح ماـ اساتخدام صريؼاة الـؿار الؼا ؿاة طؾاك ٓ ماكع شرطً 

ٕن أمااقال الؿسااتثؿريـ  ،مراطاااة مبؾااغ كااؾ مسااتثؿر وماادة بؼا ااف يف آسااتثؿار

ساهؿت كؾفا يف تحؼقؼ العا اد حساب مؼادارها ومادة بؼا فاا فاساتحؼاقفا حصاة 

 وإن ،الاازمـ هااق أطاادل الطاار  إليصااال مسااتحؼاهتؿ إلااقفؿمتـاساابة مااع الؿبؾااغ و

طؾاك  ادخقل الؿستثؿريـ يف الؿضااربة الؿشارتكة بحساب صبقعتفاا مقافؼاة لاؿـً 

كؿاا أن ماـ صبقعاة الؿشااركة اساتػادة الشاريؽ  ،الؿبارأة طؿا يتعذر القصقل إلقف

وهال  ،ولقس يف هذه الطريؼاة ماا يؼطاع الؿشااركة يف الاربب ،مـ ربب مال شريؽف

 .  ب الشا عة الـاتجة طـفااؿقلة بالرلا بالـسامش
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 :(لجـة الؿشاركقـ) تللقػ لجـة متطقطة لحؿاية حؼقق أرباب الؿال: ثامـًا

ا طؾااك الؿضااارب تتؿثااؾ يف حؼقًقاا( أرباااب إمااقال)حقااث إن لؾؿسااتثؿريـ 

شااروط آسااتثؿار الؿعؾـااة مـااف والؿقافااؼ طؾقفااا مااـفؿ بالاادخقل يف الؿضاااربة 

ا مـ تللقػ لجـة متطقطاة تختاار ماـفؿ لحؿاياة تؾاؽ ف ٓ ماكع شرطً فنك ،الؿشرتكة

ومراقبة تـػقذ شروط الؿضاربة الؿتػؼ طؾقفا دون أن تتدخؾ يف قراراتاف  ،الحؼق 

 . آستثؿارية إٓ طـ صريؼ الؿشقرة غقر الؿؾزمة لؾؿضارب

 أمقـ آستثؿار: :اتاسعً 

ذات درجااة طالقااة يف ار أي مصاارف أو ممسسااة مالقااة ثؿالؿااراد باالمقـ آساات

الؿؿثؾااة  التصااـقػ وخااربة ومااالءة مالقااة يعفااد إلقااف تسااؾؿ إمااقال والؿسااتـدات

ولؿـااع الؿضااارب مااـ التصاارف فقفااا بؿااا  ،طؾقفااا لؾؿقجااقدات لقؽااقن ممتؿـًااا

ا بشرط أن يؽقن ذلؽ مصرًح  وٓ ماكع مـ ذلؽ شرًطا. يخالػ شروط الؿضاربة

وبشارط أن ٓ  ،الؿساهؿقن طؾاك بقـاة لقؽقن( الؿمسسة والؿضاربة) بف يف الـظام

طؿؾف طؾك الحػظ والتثبات ماـ  يتدخؾ أمقـ آستثؿار يف الؼرارات ولؽـ يؼتصر

 .  مراطاة قققد آستثؿار الشرطقة والػـقة

 :وضع معدل لابح الؿضاربة وحقافز لؾؿضارب: اطاشاً 

مـ ولع معادل متققاع لؾاربب والاـص طؾاك أكاف إذا زاد الاربب  آ ماكع شرطً 

وهاذا بعاد أن . ا مـ تؾؽ الزيادةالؿتحؼؼ طـ تؾؽ الـسبة يستحؼ الؿضارب جزءً 

 .  يتؿ تحديد كسبة ربب كؾ مـ الطرفقـ مفؿا كان مؼدار الربب

خص ة مــ قبـؾ الشـتحديـد الؿضـارب يف حـال إدارة الؿضـارب: حادي طشـا

 :(الؿمسسة الؿالقة الؿصاف أو)الؿعـقي 

كالؿصاارف والؿمسساات  ،عـاقييف حال إدارة الؿضاربة مـ قبؾ شخص م
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بصرف الـظار طاـ أي تغقارات يف  ،فنن الؿضارب هق الشخص الؿعـقي ،الؿالقة

وٓ أثاار طؾااك طالقااة  ،الجؿعقااة العؿقمقااة أو مجؾااس اإلدارة أو اإلدارة التـػقذيااة

أرباااب الؿااال بالؿضااارب إذا حصااؾ تغقاار يف أي مـفااا مااا دام متػؼااا مااع الـظااام 

كؿااا ٓ تتاالثر الؿضاااربة  ،يف الؿضاااربة الؿشاارتكةالؿعؾااـ والؿؼبااقل بالاادخقل 

وإذا . بآكاادماج بااقـ الشااخص الؿعـااقي الؿاادير لفااا مااع شااخص معـااقي آخاار

استؼؾ أحد فروع الشاخص الؿعـاقي وصاارت لاف شخصاقة معـقياة مغاايرة فنكاف 

 .  يحؼ ٕرباب الؿال الخروج مـ الؿضاربة ولق لؿ تـتف مدهتا

اربة ماـ خاالل مقضػقاف وطؿالاف فنكاف وبؿا أن الشخص الؿعـقي يادير الؿضا

كؿا يتحؿؾ جؿقع الـػؼات غقر الؿباشرة ٕهناا ُتغطاك بجازء ماـ  ،يتحؿؾ كػؼاهتؿ

 ،وٓ تتحؿااؾ الؿضاااربة إٓ الـػؼااات الؿباشاارة التاال تخصاافا. حصااتف مااـ الااربب

مثؾ َمـ يستعقـ  ؿ مـ خاارج  ،وكذلؽ كػؼات ما ٓ يجب طؾك الؿضارب طؿؾف

 .  جفازه القضقػل

 وحؽؿ ضؿان الؿضارب: هالضؿان يف الؿضاربة:  طشاثاين

الؿضارب أمقـ وٓ يضؿـ ما يؼع مـ خسارة أو تؾػ إٓ بالتعادي أو التؼصاقر 

بؿا يشؿؾ مخالػة الشروط الشارطقة أو قققد آساتثؿار الؿحددة التال تاؿ الادخقل 

قار وٓ يتغ. ويساتقي يف هاذا الحؽاؿ الؿضااربة الػردياة والؿشارتكة. اسفااطؾك أسا

وٓ ماااكع مااـ . أو بآشاارتاط وآلتاازام ،باادطقى ققاساافا طؾااك اإلجااارة الؿشاارتكة

  .٥( فؼرة ١/٠) 8٤لؿا ورد يف قرار الؿجؿع رقؿ  الؿان الطرف الثالث صبؼً 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/03) 024 طاض ضقِ:ق
 ايتأَني ايكشٞ ٚاغتدساّ ايبطاقات ايكش١ٝ بؿإٔ َٛنٛع

 طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر الؿـبثااؼإن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

 ،م٩٤٤٦كاكقن إول )ديسؿرب(  ٩٣ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٩

 صالطااف طؾااك إبحاااث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقعبعااد ا

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات ( التلمقـ الصحل واستخدام البطاقات الصحقة)

 الؿجؿع وخربا ف وطدد مـ الػؼفاء، التل دارت حقل الؿقلقع بؿشاركة أطضاء

 ما يؾل:قار 

( ةالتاالمقـ الصااحل واساتخدام البطاقااات الصااحق) تلجقاؾ الـظاار يف مقلاقع

. إلصدار الؼرار الخاص بف إلك دورة قادمة مـ أجؾ مزياد ماـ الدراساة والبحاث

 .  وبخاصة لبط الصقغ والشروط

  ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/03) 025قطاض ضقِ: 
 ٖابؿإٔ أسساخ ؾًػطني ٚغري
الؿاامتؿر طااـ مـظؿااة  الؿـبثااؼإن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

تابع واقاع إماة ي ،م٩٤٤٦كاكقن إول )ديسؿرب(  ٩٣ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٩

جفااقد العااداء ويرصااد  ،اإلسااالمقة وأحقالفااا العامااة وواقااع العااالؿ الؿعاصاار

 مريـ:ٕفادفة الوآطتداء الؿقجفة لد اإلسالم والؿسؾؿقـ 

 والتشاؽقؽ يف أحؽاام  ،تشقيف حؼقؼة اإلسالم بالطعـ يف طؼقدة الؿساؾؿقـ

 .  شريعتف

 تقالء اوآسا ،وسػؽ دماا فؿ ،واحتالل أرالقفؿ ،ؾؿقـااكتفاد حرمات الؿس

 .  وتخريب اقتصادهؿ ،طؾك ثروات بالدهؿ

ولقة الدولل مسمرطل يحؿؾ فؼفاء مجؿع الػؼف اإلسالمل وإن القاجب الش

ّٓ يؽتؿ طؾؿاؤه الشفادة  ،بقان إحؽام الشرطقة الؿتعؾؼة بلحقال الؿسؾؿقـ وأ
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ففذا ما أخذ اهلل بف العفد والؿقثا  طؾك أهؾ العؾؿ  ،بؿا طؾؿقا مؿا يجب إضفاره

ك ذلؽ وتقطد طؾ ،يف وجقب بقان الحؼا ؼ والحؽؿ الشرطل وتحريؿ كتؿاكف

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿: فؼال تعالك

ولؼد اساتحؼ طؾؿاء بـل إسرا قؾ الؾعـة والطرد مـ . [٦٠٤:البؼرة] ﴾ېئ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: قال تعالك ،لؽتؿاهنؿ العؾؿ رحؿة اهلل

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

وجب  لقشؿؾ كؾ مـ يؽتؿ طؾًؿا اوقد جاء حؽؿ هذه أية طام  . [٦١٥:البؼرة]

يقم الؼقامة مؾجؿا تك بف إٓ أُ  ها فؽتؿفما مـ رجؾ يحػظ طؾؿً ): ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،إضفاره

 . بسـد صحقب فرواه ابـ ماج (بؾجام مـ كار

فاانن مااـ  ،تاالخقر البقااان طااـ وقتااف إذا آن أوان الحاجااة إلقااف ٓ يجااقز كؿااا أكااف

قضايا إمة الؿؾحة التال تحتااج إلاك بقاان وتقلاقب قضاقة فؾساطقـ وماا يجاري 

 .  جرى ذلؽ يف بعض البؾدان اإلسالمقةم

 قار ما يؾل:

 ًٓ أولااك الؼبؾتااقـ وثالااث  ،إن أرض فؾسااطقـ أرض الؿسااجد إقصااك :أو

وأرض إكبقااء ، ملسو هيلع هللا ىلص وهاق معاراج الـبال ،الؿساجد التل ٓ تشاد الرحاال إٓ إلقفاا

بؽااؾ صااقرها وفااؼ  ،وهااذا الحااؼ يؼابؾااف واجااب الـصاارة .هاال حااؼ لؾؿسااؾؿقـ

فالحجة  ٦اذل الؿرجػقن واستسؾؿ دون الحؼ الؿستسؾؿقنمفؿا تخ ،آستطاطة

 .  وطؾك الظؾؿ وأهؾف ،تبؼك مع الحؼ وأهؾف

ولؼد اكعؼد إجؿاع فؼفااء إماة طؾاك حرماة إقارار العادو الغاصاب طؾاك أي 

لؿاا فقاف ماـ إقارار الغاصاب الؿعتادي طؾاك  ٦جزء اغتصابف ماـ أرض الؿساؾؿقـ
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وأوجاب اإلساالم طؾاك  ،واكافغصبف وضؾؿاف وتؿؽاقـ العادو ماـ البؼااء طؾاك طد

 ًٓ    .الؿعتدى طؾقفؿ مؼاومة ومحاربة الغاصب الؿحتؾ حتك يخرج مخذو

ــ واجااب الحؽقمااات والشااعقب اإلسااالمقة العؿااؾ طؾااك أن يعقاادوا  :اثاكًق

ويصااقكقا الؿسااجد إقصااك مااـ تاادكقس القفااقد  ،إرض اإلسااالمقة إلااك أهؾفااا

ومااا  ،فجاار دطااقة اإلسااالم الؿحتؾااقـ الااذيـ كصاابقا العااداء لإلسااالم وأهؾااف مـااذ

 .  ولفؿ الققم ققة وشقكة ،يزالقن يؽقدون لفؿ كقًدا

أن يسااكدوا الشاعب  ،كاؾ حساب اساتطاطتف ،جؿقاع الؿساؾؿقـ واجب :اثالثً 

الػسااطقـل بلكػساافؿ وأمااقالفؿ لؾاادفاع طااـ أرلااف وحرماتااف ومؼاومااة الجااربوت 

وهادم  ،والـسااءوقتؾ إبرياء مـ إصػال  ،الصفققين الذي استباح سػؽ الدماء

 ،الصااااقاري  والاااادبابات أساااؾحة الحاااارب الػتاكااااة ماااـ االؿـاااازل مسااااتخدمً 

إلك جاكاب الحارب آقتصاادية ماـ تخرياب  ،والؿروحقات والطا رات الؿؼاتؾة

ومـاع دخاقل الؿامن إلاك إرالال  ،وقؾع ما فقفا مـ أشاجار ،إرالل الزراطقة

 .  الػؾسطقـقة الؿحاصرة

فالؿساؾؿقن  ،اإلسالمقة كؾفا شعق ا وحؽقماهتا اكدة واجب إمةاوهذه الؿس

والؿاممـ لؾؿاممـ  ،وهاؿ ياد طؾاك ماـ ساقاهؿ ،بذمتفؿ أدكاهؿ ويسعك ،يد واحدة

 .  كالبـقان يشد بعضف بعضا

الحؽقمااات يف البؾاادان اإلسااالمقة بااذل كااؾ جفااد مااـ خااالل  واجااب :ارابًعــ

ققااػ الاادطؿ ل ،والعالقااات السقاسااقة وآقتصااادية وغقرهااا ،الؿـظؿااات الدولقااة

 .  اا وطسؽري  الخارجل الذي يتؾؼاه العدو سقاسق  

وإن مـ حاؼ الشاعب الػؾساطقـل إقاماة دولتاف الؿساتؼؾة طؾاك كاماؾ : اخامًس 
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وأن ياادافع طااـ كػسااف ويؼاااوم العاادو بؽااؾ القسااا ؾ  ،أرلااف وطاصااؿتفا الؼاادس

 .  يف سبقؾ اهلل االؿشروطة وشرف لؾؿسؾؿ وغـقؿة لف أن يؿقت شفقدً 

 بأتل: اوشعقبً  اإمة اإلسالمقة حؽامً ؿع الؿجيقصل و

 ًٓ  آلتزام باإلسالم طؼقدة وشايعة:: أو

وحاروب  ،وأزماات ،ا ماـ مصااطبإن ما حؾ بإمة اإلسالمقة داخؾقا وخارجق  

 ۈئ ۆئ﴿: قاال تعاالك ،سببف آبتعاد طـ العؼقدة والشريعة وهل هادي اهلل وذكاره

اسااتبعاد الشااريعة . وإن صااقل إمااد ب[٦٩٠:صااف] ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

ويزيااد مااـ آجتفااادات  ،اإلسااالمقة يزيااد مااـ الػجااقة بااقـ الحؽقمااات وشااعق ا

 .  وآكحرافات الػردية والجؿاطقة يف الػؽر والسؾقد ،الخاصاة

ويمكااد الؿجؿااع تقصااقتف يف الاادورة السااابعة باادطقة الحؽقمااات يف الاابالد 

ا الـؼقاة ماـ الشاقا ب وتؿؽقـفا بصاقرهت ،اإلسالمقة لؾذود طـ العؼقدة اإلسالمقة

ويؼساؿ وحادة  ،والتشاؽقؽ يف أصاقلفا ،والتحذير مـ كاؾ ماا يامدي إلاك هادمفا

 .  الؿسؾؿقـ ويجعؾفؿ مختؾػقـ متـابذيـ

كؿاا يمكاد الؿجؿاع مااا جااء يف هاذه التقصااقة بادطقة الحؽقماات يف البؾاادان 

رساؿ يف  اواتخاذها مـفجً  ،العؿؾ طؾك تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة): المقة إلكساإل

 .  (الؿحؾقة والعالؿقة: طالقاهتا السقاسقة

 كصاة الؿسؾؿقـ:: اثاكقً 

وربطتفؿ الشريعة  ،الؿسؾؿقن حقثؿا كاكقا أمة واحدة جؿعتفؿ طؼقدة التقحقد

وهؿ كالجسد القاحد إذا اشتؽك بعضف اشتؽك كؾف كؿا ثبت طـ  ،والؼبؾة القاحدة

اكتفؽت  أو ،ي طؾقفؿلذا فنن الـصرة واجبة يف كؾ مؽان إذا اطتد ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
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 ڳ گ گ گ گ ک﴿: قال تعالك ،أو كزلت  ؿ كازلة ،أرلفؿ

الؿسؾؿ أخق ): ملسو هيلع هللا ىلص وقال. [٣٦:التقبة] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ومـ فاج  هومـ كان يف حاجة أخقف كان ا  يف حاجتف هالؿسؾؿ ٓ يظؾؿف وٓ يسؾؿف

  .(٦٤8٤: مسؾؿ) (بفا كابة مـ كاب يقم الؼقامةطـ مسؾؿ كابف فاج ا  طـف 

بؿاا  ،والـصرة إكؿا تؽقن بالـػس والؿال والتليقد الؿعـقي والسقاسل وكحقه

 .  يتـاسب واإلمؽاكات وإحقال والظروف الؿتغقرة

ويمكااد الؿجؿااع تقصااقتف يف دورتااف السااابعة التاال كاشااد فقفااا الاادول العربقااة 

ؾؿقـ الاااذيـ يتعرلاااقن لاللاااطفاد يف شاااتك بؼااااع اواإلساااالمقة مـاصااارة الؿسااا

 .  ودرء العدوان طـفؿ بشتك القسا ؾ الؿتاحة ،ؿ قضاياهؿودط ،إرض

 تحايؿ العدوان يف اإلسالم:: اثالثً 

ومااـ ذلااؽ ترويااع قؾااقب إبرياااء  ،إن اإلسااالم يحاارم آطتااداء بغقاار حااؼ

 .  فلي طدوان مـ هذا الـقع هق إرهاب محرم ،أمـقـ مؿـ طصؿت دماؤهؿ

وهق الذي ورد فقف  ،ارطً اب العدو مطؾقب شاوإن إطداد العدة والؼقة إلره

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: ققل اهلل تعالك

 . [٢٤:إكػال] ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

وٓ ريب أن َمـ يدافع الؿغتصب ٕرلف الؿحتؾ لقصـاف بؽاؾ ماا يؿؽـاف ماـ 

وهاذا هاق حاال مؼاوماة الشاعب الػؾساطقـل  ،إطداد وققة طؿؾ مشروع وواجاب

 . الحؼق  لؾصفايـة الؿحتؾقـ الؿـتفؽقـ لؽؾ

وإن مـ الظؾؿ والؿمسػ أن بعض الدول الؽربى تؽقؾ بؿؽقالقـ يف الؼضاقة 

الػؾسطقـقة، وتعترب صاحب الحؼ يف إرض الؿدافع طـ كػساف وطرلاف وأرلاف 
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ا، والؿعتادي الظاالؿ الؿـتفاؽ لؽاؾ الؼاقؿ اإلكسااكقة ماع ماا يساتخدمف ماـ إرهابق  

الحااا ط كااؾ إطااراف  أسااؾحة دمااار، ومااا يسااتبقحف مااـ دماااء الضااارب بعاارض

 .  والؼقاكقـ الدولقة هق الؿدافع طـ كػسف الؿغؾقب طؾك أمره

كؿا أن مـ الظؾؿ وأبشع اإلرهاب إلباس اإلسالم اسؿ اإلرهاب بؾ هاق دياـ 

محاربااة طاادد مااـ الجؿعقااات الدطقيااة  اومااـ الظؾااؿ أيًضاا. آطتاادال والقسااطقة

دون أن يؼقم دلقؾ طؾاك  والخقرية والؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة باسؿ اإلرهاب

 .  ذلؽ

 إخالق اإلسالمقة:: رابًعا

إن العالؿ الققم يف أمس الحاجة إلك أخال  اإلسالم يف السؾؿ والحرب لقسقد 

ولـبذ ما يسقد العالؿ الققم مـ  ،مقزان العدالة الذي قامت طؾقف السؿاوات وإرض

العالؿ إلك صبؼات  الظؾؿ وآستؽبار واإلفساد، فنن سبب الثروات والػتـ تؼسقؿ

واستاثار الدول الغـقة بالؼقة والثروة والعؾؿ الذي أوجبف اهلل تعالك وأرسؾ بف الرسؾ 

 ٻ ٻ ٱ﴿: وأكزل بف كتبف لقؼقم الـاس بالحؼ والؼسط، قال اهلل تعالك

 .[٩١:الحديد] ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

   :اخامًس 

لؿـظؿااة يؼاادر لؿعااالل إمااقـ العااام الاادولل إن مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل 

الؿمتؿر اإلساالمل كؾؿتاف الضاافقة الؿفؿاة التال ألؼاهاا كقاباة طـاف معاالل إماقـ 

إن ): العااام الؿساااطد لؾشاامون السقاسااقة وإقؾقااات اإلسااالمقة التاال جاااء فقفااا

تػااقؿ فقفاا التحادي  ،دورتؽؿ الؿققرة تـعؼد يف ضاروف بالغاة الدقاة والحساساقة

ان القاقاع طؾقـاا القاقم يفادد أساس ٕن العادو ،لقجقدكا أكثر مـ أي وقت مضاك
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 امرتاًصا اواحادً  امؿاا يحاتؿ طؾقـاا الققاقف صاػً  ،ويضعـا يف واقاع كاالب ،مصقركا

ًٓ  طاقديـ العزم طؾك  .  اوشعقبً  الذود طـ مؼدساتـا وتراثـا دو

إكؽؿ ترون مدى الصؾػ والغرور لادى العادو الصافققين واساتػحال غريازة 

الاذي يضاع الؿـطؼاة كؾفاا طؾاك شاػقر اكػجاار هذا العدو  ،العدوان الجـقكقة لديف

 امدمر مستؿر يف حرب اإلبادة التل يشـفا طؾاك الشاعب الػؾساطقـل الباساؾ ضؾًؿا

يف غروره وطربدتاف إلاك ماا يتؿتاع باف ماـ دطاؿ أجـبال أطؿاك غقار  امستـدً  اوجقرً 

 .  اوسقاسقً  اواقتصاديً  امشروط طسؽريً 

إهاداف طؾاك أرض وإلك جاكب فؾسطقـ دار قتاال شارس وحارب لابابقة 

اكتاقى بـارهاا ماـ ٓ كاقاة لاف فقفاا وٓ جؿاؾ ماـ  ،أفغاكستان اإلسالمقة الؿـؽقبة

 .  شققخ وكساء وأصػال

وطؾقااف فاانن تحصااقـ الااذات اإلسااالمقة أمااام العقامااؾ الخارجقااة التاال أفرزهتااا 

لؿا لاف ماـ  ،تطقرات السقاسة الدولقة يدخؾ يف صؿقؿ طؿؾؽؿ العؾؿل الؿتخصص

وتلصقؾ الػؽر وتعؿقؼ ققة آكتؿاء إلاك الحضاارة  ،شؽقؾ الرأي العامدور هام يف ت

اإلسالمقة إصقؾة التل ٓ سبقؾ إلك اقتالع جاذورها مفؿاا طظاؿ طـاػ الضاربات 

قضقة محقرية تعؾق فاق  كاؾ  اا وطؾؿق  ذلؽ أن إرشاد اإلكسان طؼدي   ،الؿقجفة إلقفا

وهل  ذا آطتبار تعاد قضاقة جاديرة  ،اوثقؼً  االؼضايا ٓرتباصفا بؿصقر إمة ارتباصً 

 يعتارب إكجااًزا ،بلن تعطك ما تستحؼف مـ طـاية وإبرازها يف صقرة طؿؾ جدي ومـتج

 .  (ا لؿـ إسس التل تؼقم طؾقفا هنضة الؿسؾؿقـا هام  ااا حضاري

  ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،قـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبق ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/03) 026قطاض ضقِ: 
 سكٛم اإلْػإ يف اإلغالّ بؿإٔ

الؿاامتؿر طااـ مـظؿااة  الؿـبثااؼإن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل 

شاقال  ٦٩إلاك  ٣الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة طشارة بدولاة الؽقيات ماـ  اإلسالمل

 ،م٩٤٤٦كاكقن إول )ديسؿرب(  ٩٣ - ٩٩الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٩

هق الذي وهب لإلكسان الؽرامة التل هل أسااس  مـف بلن الباري  إيؿاًكا

لـػساف وحؼقًقاا  الرباف وحؼقًقا لقاجبات وأوجب طؾك اإلكسان حؼقًقااالحؼق  وا

وإن كظاارة متعؿؼااة وشااؿقلقة  ،لؿؽقكااات البقاااة مااـ حقلااف ٕبـاااء جـسااف وحؼقًقااا

لؾؿجتؿاع البشاري  ومحايدة لؾتشاريع اإلساالمل تجعاؾ الؿارء يجازم بصاالحقتف

وهااذا مااا جعااؾ اإلسااالم يسااؿك بااديـ  ،واكسااجامف مااع صبقعااة اإلكسااان والؽااقن

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :كؿااا يشاافد لااذلؽ قااقل اهلل . الػطاارة

وحؼااق  اإلكسااان يف اإلسااالم هاال طبااارة . [8٤:الااروم] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ساان وألازم الجؿقاعطـ الؿزايا الـاشاة طاـ التؽاريؿ اإللفال الاذي وهباف اهلل لإلك
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 ،لؾضقابط والشروط الشرطقة باحرتامفا صبًؼا

بؿا أجؿعت طؾقف أمة اإلسالم مـ أن الشاريعة اإلساالمقة صاالحة لؽاؾ  وإيؿاكًا

يف آحتػاااظ بخصا صاافا الثؼافقااة والديـقااة  بحااؼ الشااعقب اوإيؿاًكاا ،زمااان ومؽااان

وحاؼ كاؾ مجتؿاع وكاؾ أماة يف أن تحؽاؿ باالـظؿ والتشاريعات التال  ،الؿؿقزة لفاا

فانن الؿجؿاع يمكاد طؾاك ماا تضاؿـف  ،ماـ كاؾ ماا تؼادم اواكطالًقا ،فا لـػسفاترتضق

إطااالن الؼاااهرة حااقل حؼااق  اإلكسااان يف اإلسااالم والصااادر طااـ وزراء خارجقااة 

 ،م٦٥٥٤ (أغساطسآب ) ١ها الؿقافاؼ ٦٠٦٦محرم  ٦٠الدول اإلسالمقة بتاري  

الادولل يف  وما صدر طـ كدوة حؼق  اإلكسان التل طؼدها مجؿع الػؼاف اإلساالمل

  ،م٦٥٥٢ (مايقيار )أ ٩٣ - ٩١ها الؿقافؼ ٦٠٦٣محرم  ٦٤ - ٤ جدة بتاري 

 وحقث إن الشعقب الؿسؾؿة التزمت كظؿ اإلسالم وتشريعاتف برغباة ذاتقاة ٓ

ون الؿارأة والاروابط إسارية وغقرهاا ماـ لبس فقفا يف إحقال الشخصاقة وشام

فا يف كثقر مـ جقاكبفا اإلطاالن وقد اتػؼ مع. الؿجآت آجتؿاطقة وآقتصادية

م طااـ الجؿعقااة العامااة ل مااؿ ٦٥٠٤العااالؿل لحؼااق  اإلكسااان الصااادر سااـة 

يف بعااض  واختؾااػ معفااايف مضااؿقكف وأهدافااف يف بعااض اتػااؼ معفااا  ،الؿتحاادة

إلاك مساللة إخاال  وكظاام الؿجتؿاع الؿساتـد إلاك  االجقاكب التل تعاقد أساًسا

 .  الديـ اإلسالمل

ة اإلسالمقة قررت إحؽام التال تضاؿـ حػاظ مؼاصادها يف الشريع وبؿا أن

وباذلؽ لاؿـ الحؼاق   ،والتل مـ أهؿفا ماا يعارف بالؽؾقاات الخؿاس ،الخؾؼ

الشاااريعة  كؿاااا أن. إسااااس لإلكساااان يف كػساااف وديـاااف ومالاااف وطرلاااف وطؼؾاااف

وزجرياة  ،أكقاع آكحراف الؿختؾػة باتخااذ إجاراءات وقا قاة طالجت اإلسالمقة
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باالن اإلجااراءات الردطقااة  اطؾًؿاا ،الؿجتؿااع وإصااالح آكحااراف بؼصااد حؿايااة

ماـ  اوأن كثقارً . الزجرية مقجاقدة ومعتؿادة يف كاؾ تشاريع ويف كاؾ زماان ومؽاان

الفقاااات والؿاامتؿرات العالؿقااة قااد أقاارت صااالحقة التشااريع اإلسااالمل لحااؾ 

مشاؽالت البشاارية مؿااا يحاتؿ طؾااك طؼااالء البشار أن يلخااذوه بعااقـ آطتبااار وأن 

 .  قدوا مؿا فقفيػ

يف  مقثا  إمؿ الؿتحدة ياـص طؾاك حاؼ كاؾ دولاة يف بساط ساقادهتا وبؿا أن

وأن التشااريعات . وهنا الداخؾقااةمإصااار رقعتفااا الجغرافقااة ومـااع التاادخؾ يف شاا

 الخاصة يف الدول ذات السقادة ٓ تخضع لؾـظؿ والؿقاثقؼ إجـبقة طـفا.

 قار ما يؾل:

 ًٓ الؿفتؿااة بحؼااق  اإلكسااان طؾااك اخااتالف طؾااك الؿـظؿااات العالؿقااة  :أو

مقاثقؼفااا وكظؿفااا أن تؿتـااع طااـ التاادخؾ يف الؿجااآت التاال تحؽؿفااا الشااريعة 

اإلسالمقة يف حقاة الؿساؾؿقـ ولاقس ماـ حؼفاا إلازام الؿساؾؿقـ بـظؿفاا وققؿفاا 

التل تخالػ شرا عفؿ وققؿفؿ وٓ يجقز أن تحاسبفؿ طؾك مخالػتفؿ لؼاقاكقـ ٓ 

 . قن  ايرتضقهنا وٓ يحؽؿ

ة إلكشاا ف وتتخذ الرتتقبات الالزما ،اء مركز لحؼق  اإلكسان تابع لفاإكش :ًقاثاك

 . وولع الـظام الخاص بف

 ويقصل الؿجؿع بؿا يؾل:

 ًٓ عؿؾ طؾك احارتام لؾيدطق الؿجؿع الدول والفقاات العالؿقة واإلكساكقة  :أو

يف هاذا الققات  حؼق  إقؾقات الؿسؾؿة يف مختؾػ بالد العالؿ وإكصاففا خاصة

 ا لؿبدأ العدالة وإططاء كؾ ذي حؼ حؼف.العصقب تحؼقؼً 
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يعرب الؿجؿع طـ استعداده لؾتقاصؾ مع رجال الؼاكقن والفقاات  :اثاكقً 

والؿمسسات العؾؿقة والعالؿقة الرسؿقة والشعبقة مـ كؾ أفا  وآتجاهات 

إمـ والعدل لدراسة سبؾ التػاهؿ والتعاون يف مجال حؼق  اإلكسان بؿا يؽػؾ 

ل سس  اوالرخاء والحقاة الؽريؿة ويدرأ الػساد ويؼقؿ التعايش بقـ الـاس وفؼً 

 ڇ چ چ چ﴿: ولقؽـ شعاركا يف ذلؽ ققل اهلل . التل سبؼ ذكرها

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

فقؿا أطؾـف يف حجة  ملسو هيلع هللا ىلص وققل الرسقل. [٥٤:الـحؾ] ﴾ژ ژ

طؾقؽؿ كحامة يقمؽؿ هاا يف  إّن دما كؿ وأمقالؽؿ وأطااضؽؿ حاام): القداع

 . (شفاكؿ هاا يف بؾدكؿ هاا

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،صالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوال ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/04) 027قطاض ضقِ: 
 بطاقات املػابكات بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

ذو  ٦8إلاك  ٤مـ ( دولة قطر) الرابعة طشرة بالدوحةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦الؿقافؼ  ،ها٦٠٩8 الؼعدة

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع بطاقاات 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الؿسابؼات

 قار ما يؾل:

 ًٓ  تعايػ الؿسابؼة:: أو

 يفالؿسااابؼة هاال الؿعامؾااة التاال تؼااقم طؾااك الؿـافسااة بااقـ شخصااقـ فاالكثر 

 .  (جا زة)أو بغقر طقض  ،جا زة(تحؼقؼ أمر أو الؼقام بف بعقض )

 مشاوطقة الؿسابؼة:: ثاكًقا

يف كّؾ أمٍر لؿ يرد يف تحريؿف كص   مشروطة( جا زة)الؿسابؼة بال طقض  (٦)
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 .  ولؿ يرتتب طؾقف ترُد واجٍب أو فعُؾ محّرم

 الؿسابؼة بعقض جا زة إذا تقافرت فقفا الضقابط أتقة: (٩)

 .  أهداف الؿسابؼة ووسا ؾفا ومجآهتا مشروطةأن تؽقن  (أ )

 .  فقفا مـ جؿقع الؿتسابؼقـ( الجا زة)أن ٓ يؽقن العقض  (ب )

 .  امـ الؿؼاصد الؿعتربة شرطً  أن تحّؼؼ الؿسابؼة مؼصًدا (ج )

 . أن ٓ يرتتب طؾقفا ترُد واجٍب أو فعؾ محّرم (د )

 ا يفالؿسااابؼات التاال تاادخؾ ققؿتفااا أو جاازٌء مـفاا( كقبقكااات)بطاقااات  ا:ثالًثــ

 .  ٕهنا لرٌب مـ لروب الؿقسر ٦مجؿقع الجقا ز ٓ تجقز شرًطا

ة فعااٍؾ لغقاارهؿ يف أمااقٍر ماديااة الؿراهـااة بااقـ صاارفقـ فاالكثر طؾااك كتقجاا :ارابًعــ

 .  لعؿقم أيات وإحاديث القاردة يف تحريؿ الؿقسر ٦معـقية حرام أو

غقر جا ز  دفع مبؾغ طؾك الؿؽالؿات الفاتػقة لؾدخقل يف الؿسابؼات: اخامًس 

ا ٕكاؾ أماقال ا إذا كان ذلؽ الؿبؾغ أو جزء مـف يادخؾ يف ققؿاة الجاقا ز مـًعاشرطً 

 .  الـاس بالباصؾ

 دون -ٓ ماكع مـ استػادة مؼدمل الجقا ز ماـ تارويج ساؾعفؿ فؼاط  ا:سادًس 

ؼات الؿشاروطة شاريطة أن ٓ تؽاقن ققؿاة الؿسااب صرياؼ طاـ - الؿالقة آستػادة

ؽااقن يف الاارتويج غااشد أو خااداٌع وأن ٓ ي ،ـ الؿتسااابؼقـالجااقا ز أو جاازء مـفااا ماا

 .  خقاكٌة لؾؿستفؾؽقـ أو

تصاطد مؼدار الجا زة واكخػالفا بالخسارة الالحؼة لؾػقز غقر جاا ٍز  ا:سابعً 

 .  اشرطً 

ا بطاقااات الػـاااد  وشااركات الطقااران والؿمسسااات التاال تؿااـب كؼاًصاا :ثامـًــا
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وأمااا إذا كاكاات  ،بغقاار طااقض()كقااة جااا زة إذا كاكاات مّجا ،تجؾااُب مـااافع مباحااة

 .  بعقٍض فنهنا غقُر جا زة لؿا فقفا مـ الغرر

 تقصقات:

الؿجؿع طؿاقَم الؿساؾؿقـ تحاّري الحاالل يف معاامالهتؿ وكشااصاهتؿ  يقصل

 .  الػؽرية والرتويحقة وآبتعاد طـ اإلسراف والتبذير

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/04) 028قطاض ضقِ: 
 سكٛم اإلْػإ ٚايعٓـ ايسٚيٞ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٦8إلاك  ٤ماـ ( دولاة قطار) الرابعاة طشارة بالدوحاةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦الؿقافؼ  ،ها٦٠٩8 الؼعدة ذو

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع حؼاق  

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،اإلكسان والعـػ الدولل

 قار ما يؾل:

 ،وُيعـااك بتؼرياار حؼققااف ،اإلسااالم يؽاارم اإلكسااان مااـ حقااث هااق إكسااان (٦)

 اوالػؼااف اإلسااالمل هااق أول فؼااف يف العااالؿ يؼاادم تشااريعا داخؾًقاا. ماتاافورطايااة حر

 . لؾعالقات البشرية يف السؾؿ والحرب اودولقً 

ا: اإلرهاب (٩) ا الصاادر ا أو معـقي اهق العدوان أو التخقيػ أو التفدياد مادي 

ديـف أو كػسف أو طرلف أو طؼؾاف  ،مـ الدول أو الجؿاطات أو إفراد طؾك اإلكسان

 .  بغقر حؼ بشتك صـقفف وصقر اإلفساد يف إرض أو مالف
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يمكد الؿجؿع أن الجفاد وآستشفاد لـشر العؼقادة اإلساالمقة والادفاع  (8)

 ،وإكؿااا هااق دفاااع طااـ حؼااق  أساسااقة ،اطـفااا وطااـ حرمااة إوصااان لااقس إرهاًباا

ولااذلؽ كااان مااـ حااؼ الشااعقب الؿغؾقبااة طؾااك أمرهااا والخالااعة لالحااتالل أن 

 .  فا بؽؾ القسا ؾ التل تتاح لفاتسعك لؾحصقل طؾك حريت

إن تحديااد مػاااهقؿ الؿصااطؾحات الخاصااة مثااؾ الجفاااد واإلرهاااب  (٠)

 ،والعـػ التل شاع استخدامفا يف وساا ؾ اإلطاالم الؿختؾػاة مصاطؾحات طؾؿقاة

 .  استغالل أي مصطؾب مـفا يف غقر ما يدل طؾقف أو يراد بف ٓ يجقز

 - آستشافادية ؾقااتالعؿ -وأما حؽؿ ماا يتعؾاؼ بآكغؿااس يف العادو  (١)

 .  فقف مستؼؾة بحقث إلطداد ٓحؼة دورة إلك تلجقؾف الؿجؾس رأى فؼد

 تقصقات:

يقصاال الؿجؿااع بقجااقب تااادويـ مدوكااة إسااالمقة يف الؼاااكقن الااادولل  (٦)

ثااؿ تاارتجؿ هااذه الؿدوكااة إلااك  ،اإلكساااين طؾااك غاارار الؿاادوكات الؼاكقكقااة الؿعفااقدة

ة يف مؽتباات الجامعاات وممسساات وتقلع هذه الؿدوكا ،مختؾػ الؾغات العالؿقة

 ،فذلؽ أجدى بؽثقر مـ تردادكاا الؼاقل بالن اإلساالم ٓ يعارف اإلرهااب ،هقاة إمؿ

 .  ولؽل يؼػ غقر الؿسؾؿقـ طؾك مققػ اإلسالم يف ولقح ٓ غؿقض فقف

يقصل الؿجؿع بتشؽقؾ لجـة مـ أهؾ الذكر لقلع مقثا  إسالمل يبقـ  (٩)

وترجؿة هذا الؿقثاا  إلاك  ،مع غقر الؿسؾؿقـيف جالء التصقر اإلسالمل لؾعالقة 

ففااذا ساابقؾ  ،الؾغااات العالؿقااة مااع كشااره بؿختؾااػ وسااا ؾ اإلطااالم الؿعاصاارة

 .  وتقلقب الحؼا ؼ اإلسالمقة لغقر الؿسؾؿقـ ،لدحض كثقر مـ الؿػرتيات

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 4٢8

 

 
 

 ،ـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ ال ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/04) 029قطاض ضقِ: 
 قٛضٙ ،تهٝٝؿ٘ ،سكٝكت٘: عكس املكاٚي١ ٚايتعُري بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٦8إلاك  ٤ماـ ( دولاة قطار) الرابعاة طشارة بالدوحاةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦ؼ الؿقاف ،ها٦٠٩8 الؼعدة ذو

طؼاد بعد اصالطاف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال  ،صقره ،تؽققػف ،حؼقؼتف: الؿؼاولة والتعؿقر

لؾؿصاالب العاماة  ورطاية ،ومراطاة ٕدلة الشرع وققاطده ومؼاصده ،دارت حقلف

   ،تيف العؼقد والتصرفا

وفااتب  ،ا لؿااا ٕهؿقااة طؼااد الؿؼاولااة ودوره الؽبقاار يف تـشاااقط الصااـاطةوكظاارً 

 ،مجآت واساعة لؾتؿقيؾ والـفقض بآقتصاد اإلساالمل

 قار ما يؾل:

يامدي  أو أحد صرفقف بؿؼتضااه بالن يصاـع شاقاًاطؼد يتعفد  -طؼد الؿؼاولة  (٦)

ء قدم الؿؼااول العؿاؾ وهق طؼد جا ز سقا - مؼابؾ بدل يتعفد بف الطرف أخر طؿاًل 
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أو قاادم الؿؼاااول العؿااؾ وهااق  ،والؿااادة وهااق الؿسااؿك طـااد الػؼفاااء بآستصااـاع

 .  الؿسؿك طـد الػؼفاء باإلجارة طؾك العؿؾ

 ٢١إذا قدم الؿؼاول الؿادة والعؿؾ فقـطبؼ طؾاك العؼاد قارار الؿجؿاع رقاؿ  (٩)

 .  ( بشلن مقلقع آستصـاع٣/8)

 .  ايؽقن إجر معؾقمً  إذا قدم الؿؼاول العؿؾ فؼط فقجب أن (8)

 يجقز آتػا  طؾك تحديد الثؿـ بالطر  أتقة: (٠)

آتػاااا  طؾاااك ثؿاااـ بؿبؾاااغ إجؿاااالل طؾاااك أسااااس وثاااا ؼ العطااااءات  (أ )

 .  والؿخططات والؿقاصػات الؿحددة بدقة

آتػا  طؾك تحدياد الاثؿـ طؾاك أسااس وحادة ققاساقة يحادد فقفاا ثؿاـ  (ب )

 .  الؿتػؼ طؾقفالؾرسقمات والتصؿقؿات  االقحدة والؽؿقة وصبؼً 

وكسابة  ،آتػا  طؾك تحدياد الاثؿـ طؾاك أسااس ساعر التؽؾػاة الحؼقؼقاة (ج )

ويؾازم يف هاذه الحاال أن يؼادم الؿؼااول بقاكاات وقاقا ؿ مالقاة دققؼاة . ربب ماقياة

ومػصااؾة وبؿقاصااػات محااددة بالتؽااالقػ يرفعفااا لؾجفااة الؿحااددة يف العؼااد 

 .  ؾقفاويستحؼ حقـاذ التؽؾػة باإللافة لؾـسبة الؿتػؼ ط

بؿؼتضاك ماا اتػاؼ طؾقاف  ،اجزا ًقا ايجقز أن يتضؿـ طؼاد الؿؼاولاة شارصً  (١)

. وتطباؼ يف هاذه الحاال قارار الؿجؿاع يف اقدان ما لؿ يؽـ هـاد ضروف قاهرةالع

 . (8/٦٩) ٦٤٥الشرط الجزا ل رقؿ 

يجقز يف طؼد الؿؼاولة تلجقؾ الثؿـ كؾف أو تؼساقطف إلاك أقسااط ٔجاال  (٢)

 .  از العؿؾ الؿتػؼ طؾقفامعؾقمة أو حسب مراحؾ إكج

 .  يجقز آتػا  طؾك التعديالت واإللافات (٣)

إذا أجرى الؿؼاول تعديالت أو إلافات بنذن رب العؿاؾ دون آتػاا   (٤)

 .  فؾؾؿؼاول طقض مثؾف ،طؾك أجرة



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 41٢

دون اتػاا  طؾقفاا فاال يساتحؼ إذا أجرى الؿؼاول تعديالت أو إلافات  (٥)

 .  طـ التعديالت أو اإللافات اوٓ يستحؼ طقًل  ،طؾك الؿسؿك ازا دً  اطقًل 

كؿااا  ،يضااؿـ الؿؼاااول إذا تعاادى أو فاارط أو خااالػ شااروط العؼااد (٦٤)

. وٓ يضاؿـ ماا كاان بسابب ماـ رب العققب وإخطاء التل يتسبب فقفاايضؿـ 

 .  أو بؼقة قاهرة ،العؿؾ

 إذا شرط رب العؿؾ طؾك الؿؼاول أن يؼقم بالعؿؾ بـػسف فال يجقز لف (٦٦)

 .باصـأن يتػؼ مع مؼاول آخر مـ ال

إذا لؿ يشرط رب العؿؾ طؾك الؿؼاول أن يؼقم بالعؿؾ بـػساف جااز لاف  (٦٩)

أداؤه مـ الؿؼااول  ما لؿ يؽـ العؿؾ بعقـف مؼصقًدا ،أن يتػؼ مع مؼاول مـ الباصـ

 .  كػسف لقصػ مؿقز فقف مؿا يختؾػ باختالف إجراء

وتظااؾ مساامولقة  ،الؿؼاااول مساامول طااـ طؿااؾ مؼاولقااف مااـ الباااصـ (٦8)

 .  تجاه رب العؿؾ قا ؿة وفؼ العؼد الؿؼاول إصؾل

 .  ٓ يؼبؾ يف طؼد الؿؼاولة اشرتاط كػل الضؿان طـ الؿؼاول (٦٠)

 .  يجقز اشرتاط الضؿان لػرتة محددة (٦١)

ٓ يؼبااؾ يف طؼااد الؿؼاولااة اشاارتاط الاارباءة مااـ العقااقب صقؾااة فاارتة  (٦٢)

 .  الضؿان الؿـصقص طؾقفا يف العؼد

 تقصقات:

 اوٓت ماـ مثاؾ ماا يساؿكيقصل الؿجؿاع بدراساة بعاض صاقغ طؼاقد الؿؼا

(B.O.T) .أي بـاء وتؿؾؽ وإدارة وكؼؾ مؾؽقة 

  ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/04) 031قطاض ضقِ: 
 ايؿطع١ٝايؿطنات ايكابه١ ٚغريٖا ٚأسهاَٗا : ايؿطنات احلسٜج١ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٦8إلاك  ٤ماـ ( دولاة قطار) الرابعاة طشارة بالدوحاةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦الؿقافؼ  ،ها٦٠٩8 الؼعدة ذو

بعااد اصالطااف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿجؿااع بخصااقص مقلاااقع 

وبعاااد  ،الشاااركات الؼابضاااة وغقرهاااا وأحؽامفاااا الشااارطقة: ركات الحديثاااةالشاا

   ،استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف

 ما يؾل: قار

 ًٓ  التعايػ بالشاكات الحديثة:: أو

هل الشركات التل تعتؿد يف تؽقيـفاا وتشاؽقؾفا طؾاك : شركات إمقال (٦)

وتؽقن  ،ؾ مساهؿرؤوس أمقال الشركاء بغض الـظر طـ الشخصقة الؿستؼؾة لؽ

 :  وتـؼسؿ إلك. أسفؿفا قابؾة لؾتداول
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إلااك أساافؿ  اهاال الشااركة التاال يؽااقن رأسااؿالفا مؼسااؿً : شااركة الؿساااهؿة (أ )

ًٓ  ،متسااوية قابؾة لؾتداول بؿؼادار حصاتف يف رأس  ويؽقن كؾ شاريؽ فقفا مسامو

 .  الؿال

هال الشاركة التال يتؽاقن رأس مالفاا ماـ أسافؿ : شركة التقصقة بإسفؿ (ب )

شااركاء متضااامـقـ ومساامولقـ : ويؽااقن الشااركاء فقفااا قسااؿقـ ،لؾتااداولقابؾااة 

وشركاء مقصقـ مسمولقتفؿ محادودة  ،مسمولقة تضامـقة كامؾة طـ ديقن الشركة

 .  بؿؼدار حصصفؿ

هاال الشااركة التاال يؽااقن رأسااؿالفا : الشااركة ذات الؿساامولقة الؿحاادودة (ج )

ؾػ ذلؽ بااختالف يخت) لعدد محدود مـ الشركاء ٓ يزيد طـ طدد معقـ امؿؾقكً 

وتتحدد مسمولقة الشركاء فقفا بؿؼدار حصة كاؾ واحاد ماـفؿ يف رأس  ،(الؼقاكقـ

 .  وٓ تؽقن أسفؿفا قابؾة لؾتداول ،الؿال

هال الشاركات التال يؼاقم كقاهناا طؾاك أشااخاص : شاركات إشاخاص (٩)

ويثاؼ كاؾ  ،اويعرف بعضفؿ بعًضا ،حقث يؽقن ٕشخاصفؿ اطتبار ،الشركاء فقفا

 وتـؼسؿ إلك:. أخر واحد مـفؿ يف

هاال الشااركة التاال تعؼااد بااقـ شخصااقـ أو أكثاار بؼصااد : شااركة التضااامـ (أ )

ويؽقكااقن مساامولقـ مساامولقة  ،طؾااك أن يؼتسااؿقا رأس الؿااال بقااـفؿ ،آتجااار

وهال تؼاقم بصاػة . شخصقة وتضامـقة يف جؿقاع أماقالفؿ الخاصاة أماام الادا ـقـ

 .  أساسقة طؾك الؿعرفة الشخصقة بقـ الشركاء

 ،هاال الشااركة التاال تعؼااد بااقـ شااريؽ أو أكثاار: لتقصااقة البسااقطةشااركة ا (ب )

يؽقكاقن أصاحاب  ،وباقـ شاريؽ واحاد أو أكثار ،يؽقكقن مسمولقـ ومتضاامـقـ
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ومسامولقتفؿ محادودة  ،حصص خارجقـ طـ اإلدارة ويساؿقن شاركاء مقصاقـ

 . بؿؼدار حصصفؿ يف رأس الؿال

ـعؼااد بااقـ وت ،شااركة مسااترتة لااقس لفااا شخصااقة قاكقكقااة: شااركة الؿحاصااة (ج )

ويتػؼاقن طؾاك  ،شخصقـ أو أكثر يؽاقن لؽاؾ ماـفؿ حصاة معؾقماة يف رأس الؿاال

اقتسام إرباح والخسا ر الـاشاة طـ طؿؾ تجاري واحد أو أكثار يؼاقم باف الشاركاء 

 .  وتؽقن الؿسمولقة محدودة يف حؼ مباشر العؿؾ فقفا ،أو أحدهؿ باسؿف الخاص

ا يف رأساؿال أو حصًصا افؿً هل الشركة التل تؿؾؽ أسا: الشركة الؼابضة (8)

ماـ الساقطرة طؾاك  بـسابة تؿؽـفاا قاكقًكاا ،شركة أو شاركات أخارى مساتؼؾة طـفاا

 .  ورسؿ خططفا العامة ،إدارهتا

هاال شااركة تتؽااقن مااـ مجؿقطااة مااـ : الشااركة متعااددة الجـسااقات (٠)

بقـؿاا تؼاع الشاركات  ،لفا مركاز أصاؾل يؼاع يف إحادى الادول ،الشركات الػرطقة

ويارتبط الؿركاز . وتؽتسب يف الغالاب جـساقتفا ،ل أخرى مختؾػةالتابعة لف يف دو

مع الشركات الػرطقة مـ خالل اسرتاتقجقة اقتصادية متؽامؾة هتادف إلاك تحؼقاؼ 

 .  أهداف استثؿارية معقـة

إصااؾ يف الشااركات الجااقاز إذا خؾاات مااـ الؿحرمااات والؿقاكااع  :اثاكًقــ

كاالبـقد الربقياة أو الشاركات  افنن كان أصؾ كشاصفا حرامً  ،الشرطقة يف كشاصاهتا

التل تتعامؾ بالؿحرمات كالؿتاجرة يف الؿخدرات وإطراض والخـاازير يف كاؾ 

تؿؾاؽ أسافؿفا وٓ الؿتااجرة  ٓ يجاقز أو بعض معامالهتا، ففل شركات محرماة

وأي ماـ إساباب  ،كؿا يتعقـ أن تخؾق مـ الغرر والجفالاة الؿػضاقة لؾـازاع.  ا

 .  بطالن الشاركة أو فسادها يف الشريعة إخرى التل تمدي إلك
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يحرم طؾاك الشاركة أن تصادر أسافؿ تؿتاع أو أسافؿ امتقااز أو ساـدات  :اثالثً 

 .  قرض

يف حالة وققع خسارة لرأس الؿاال فنكاف يجاب أن يتحؿاؾ كاؾ  شاريٍؽ  :ارابعً 

تف مـ الخسارة بـسبة مساهؿتف يف رأس الؿال  .  حص 

ًة شا عًة مـ مقجقداهتا بؿؼادار ماا إن الؿساهؿ يف الشركة يؿؾ :اخامًس  ؽ حص 

وتبؼك مؾؽقة الرقباة لاف إلاك أن تـتؼاؾ إلاك غقاره ٕي سابب ماـ . يؿؾؽف مـ أسفؿٍ 

 .  مـ تخارج أو غقره ،إسباب

فقؿا يتعؾؼ بطريؼة تحصقؾ زكااة إسافؿ ماـ الشاركاء يف الشاركات  :اسادًس 

 ٩٤: الؿجؿاع رقاؿ يراجع يف ذلاؽ قارارا ،الؼابضة والشركات متعددة الجـسقات

 .  ( يف دورتف الثالثة طشرة8/٦8) ٦٩٦: ورقؿ ،( يف دورتف الرابعة٠/8)

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/04) 030قطاض ضقِ: 
 اجلُاع١ٝ يف ايكتٌ اخلطأ ٚتعسز ايهؿاض٠َػؤٚي١ٝ غا٥ل ٚغا٥ٌ ايٓكٌ  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٦8إلاك  ٤ماـ ( دولاة قطار) الرابعاة طشارة بالدوحاةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦الؿقافؼ  ،ها٦٠٩8 الؼعدة ذو

ردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلقع مسامولقة بعد اصالطف طؾك البحقث القا

وبعاد اساتؿاطف إلاك  ،سا ؼ وسا ؾ الـؼؾ الجؿاطقة يف الؼتؾ الخطل وتعدد الؽػارة

   ،الؿـاقشات التل دارت حقلف

 قار ما يؾل:

 وإطداد بحاقث مساتؼؾة  ،تلجقؾ الؿقلقع لدراسة الؿسا ؾ الشرطقة التالقة

 :  يف كؾ مسللة

 .  تعدد الؽػارة بتعدد الؼتؾ (٦)

 .  دا ؾ طـد فؼد العاقؾة أو تعذر تحؿؾفاالب (٩)

 .  حرمان الؼاتؾ خطل مـ اإلرث (8)

  ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/04) 032قطاض ضقِ: 
 عكٛز اإلشعإ بؿإٔ

لؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل ا

 ٦8إلاك  ٤ماـ ( دولاة قطار) الرابعاة طشارة بالدوحاةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦الؿقافؼ  ،ها٦٠٩8 الؼعدة ذو

طؼاقد بعد اصالطف طؾك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

   ،ارت حقلفوبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل د ،اإلذطان

 قار ما يؾل:

طؼااقد اإلذطااان مصااطؾب قاااكقين غرباال حااديث ٓتػاققااات تحؽؿفااا  (٦)

 الخصا ص والشروط أتقة:

 ،تعؾ ؼ العؼد بساؾع أو مـاافع يحتااج إلقفاا الـااس كافاة وٓ غـاك لفاؿ طـفاا (أ )

 . ال ... كالؿاء والؽفرباء والغاز والفاتػ والربيد والـؼؾ العام

 الؿرافااؼ أو الؿـااافع أو السااؾع لتؾااؽ بالؿقجاا - سااقطرة أي -احتؽاااُر  (ب )
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أو طؾك إقؾ سقطرتف طؾقفا بشؽؾ يجعؾ الؿـافسة فقفاا  ،اأو فعؾقً  اقاكقكقً  ااحتؽارً 

 .  محدودة الـطا 

دون أن يؽاقن  ،اكػراُد الطرف الؿقجاب بقلاع تػاصاقؾ العؼاد وشاروصف (ج )

 .  يف مـاقشتفا أو إلغاء شلء مـفا أو تعديؾف لؾطرف أخر حؼد 

ا يف تػاصااقؾف مقحاادً  ،إلااك الجؿفااقر امقجًفاا( الَعااْرض)يجاااب صاادور اإل (د )

 .  وطؾك كحق مستؿر ،وشروصف

قـ قااُيااربم طؼااد اإلذطااان بتالقاال وارتباااط اإليجاااب والؼبااقل الُحْؽؿ (٩)

ا طؾاك ترالال صرفقاف وتقافاؼ إرادتقفؿاا طؾاك وهؿا كؾ  ما يدل  طرفً ( التؼديريقـ)

ماـ غقار اشارتاط لػاظ  ،الؿقجبلؾشروط والتػاصقؾ التل يعرلفا  اوفؼً  ،إكشا ف

 .  أو كتابة أو شؽؾ محّدد

ٓحتؿااال تحّؽااؿ الطاارف الؿسااقطر يف إسااعار والشااروط التاال  اكظاارً  (8)

ػف الذي ُيػضل إلاك اإللارار بعؿاقم الـااس ،ُيؿؾقفا يف طؼقد اإلذطان فنكاف  ،وتعس 

أي قباؾ صرحفاا )خضقع جؿقع طؼقد اإلذطان لرقاباة الدولاة ابتاداًء  ايجب شرطً 

وتعاديؾ أو إلغااء ماا فقاف  ،مـ أجؾ إقرار ما هق طادُل مـفاا( امؾ  ا مع الـاسلؾتع

 ا.لؿا تؼضل بف العدالُة شرطً  اضؾُؿ بالطرف الؿذطـ وفؼً 

 :قسؿقـ إلك - الػؼفل الـظر يف -تـؼسؿ طؼقد اإلذطان  (٠)

ًٓ  :أحــدهؿا ـُ فقااف طاااد ا بااالطرف ولااؿ تتضااؿـ شااروصف ضؾًؿاا ،مااا كااان الااثؿ

ولقس لؾدولة أو لؾؼضاء حُؼ التادخؾ  ،مؾزم لطرفقف ،ارطً ففق صحقب ش ،الؿذطـ

 إذ الطاارف ،ٓكتػاااء الؿقجااب الشاارطل لااذلؽ ،يف شاالكف باالي إلغاااء أو تعااديؾ

غقاار مؿتـااع طااـ بقعفااا لطالبفااا بااالثؿـ  ،لفااا الؿسااقطر لؾسااؾعة أو الؿـػعااة باااذٌل 

طـاف ا باطتبااره معػاق   ،أو ماع غابـ يساقر)وهق طقُض الؿثاؾ  ،االقاجب طؾقف شرطً 
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وتعاارف الـااس طؾااك  ،لعسار التحاّرز طـاف يف طؼااقد الؿعاولاات الؿالقاة ،اشارطً 

 .  وٕن مبايعة الؿضطر ببدل طادل صحقحُة باتػا  أهؾ العؾؿ ،التسامب فقف(

أي )ٕن الثؿـ فقف غقر طاادل  ،ما اكطاقى طؾك ضؾؿ بالطرف الؿذطـ :والثاين

ففذا يجب تادخؾ الدولاة يف . تعسػقة لارًة بف اأو تضؿـ شروصً ( فقف غبـ فاحش

الاذي يادفع  ،وذلؽ بالتسعقر الجربي العاادل( قبؾ صرحف لؾتعامؾ بف)شلكف ابتداًء 

بتخػاقض  ،الظؾؿ والضارر طاـ الـااس الؿضاطريـ إلاك تؾاؽ الساؾعة أو الؿـػعاة

أو بنلغااء أو تعاديؾ الشاروط الجاا رة بؿااا  ،الساعر الؿتغاالك فقاف إلاك ثؿاـ الؿثااؾ

 إلك: استـاًدا ،يحؼؼ العدل بقـ صرفقف

ا دفاع لارر احتؽاار فارد أو شاركة شرطً ( ولل إمر)أكف يجب طؾك الدولة  (أ )

طـد امتـاطف طاـ بقعفاا لفاؿ باالثؿـ العاادل  ،سؾعًة أو مـػعة لرورية لعامة الـاس

: حاؼ الـااس الذي يؽػؾ رطاية الحؼقـ ،العادلبالتسعقر الجربي ( الؿثؾ ِطقَض )

وحاّؼ  ،لؿحتؽار يف إساعار أو الشاروطبدفع الضرر طاـفؿ الـاشائ طاـ تعادي ا

 . الؿحتؽر بنططا ف البدل العادل

صاااؾحة الـااااس م وهااال -ا لؾؿصاااؾحة العاماااة أن يف هاااذا التساااعقر تؼاااديؿً  (ب )

 الؿصاؾحة طؾاك -الؿضطريـ إلك السؾع أو الؿـافع يف أن يشارتوها باالثؿـ العاادل 

ربب فااحش ف طاـ بقعفاا لفاؿ إٓ باوهل مصؾحة الؿحتؽر الظاالؿ بامتـاطا ،الخاصة

الؿصاؾحة العاماة )الؿؼارر يف الؼقاطاد الػؼفقاة أن  إذ ماـ الثابات ،شروط جاا رة أو

 .(ؿؾ الضرر الخاص لؿـع الضرر العامُيتح)وأكف  (مؼدمُة طؾك الؿصؾحة الخاصة

 يػّر  يف القكآت الحصرية لالستقراد بقـ ثالث حآت: (١)

صاٌة بػااة ماـ الـااس أن ٓ يؽقن هـاد لرورٌة أو حاجاٌة طاماٌة أو خا :إولك
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لؽقكاف ماـ الساؾع أو الؿـاافع  اكظارً  ،إلك الُؿـَْتج الذي تتعؾؼ بف القكالاة الحصارية

أو كان هـاد لارورٌة أو حاجاٌة غقار متعق ـاة  ،التل يؿؽـ آستغـاء طـفا ،الرتفقفقة

فانن ماـ حاؼ القكقاؾ  ،لقجقد مثقؾ أو بديؾ لف متقفر يف السق  بساعر طاادل ،إلقف

ولااقس لؾدولااة  ،يبقعااف بااالثؿـ الااذي يرتالااك مااع الؿشاارتي طؾقاافالؿسااتقرد أن 

 ،إذ إصؾ يف صاحة العؼاقد الرتالال ،لؾؼضاء حؼ  التدخؾ بالتسعقر طؾقف فقف أو

وٕن اختصااص صااحب القكالاة  ،ومقجبفا ما أوجبف العاقدان طؾك أكػسفؿا باف

حقاث إن ماـ  ،اشارطً  جاا زٌ ( ك الؾغاقي لالحتؽاارباالؿعـ)ُؿـَْتج واحتؽااره لاف ابال

بعاماة  اأو إلارارً  اإذا لاؿ يتضاؿـ ضؾًؿا ،حؼف بقع ما يؿؾؽ بالثؿـ الذي يرلك باف

 .  وٓ يجقز التسعقر طؾقف فقف ،الـاس

ااؼ  :والثاكقــة أن يؽااقن هـاااد لاارورٌة أو حاجااٌة طامااٌة أو خاصااٌة متعق ـااة بؿتعؾ 

ًٓ  ،القكالة الحصرية ا ا فاحًشاـًآ يتضاؿـ غب ،لف بثؿـ طادل وأن يؽقن القكقؾ باذ

ٕن اختصاصاف  ،وطـد ذ فال يجقز تدخُؾ الدولة بالتسعقر طؾقف ،اؿً اا ضالأو تحؽؿً 

وٓ إلرار بالـااس  ،ٓ ضؾؿ فقف ٕحد ،ُؿـَْتج تصرف مشروع يف مؾؽفاواحتؽاره ال

 .  فال ُيتعرض لف فقف ،الؿحتاجقـ إلقف

ـااة بؿتعّؾااؼ أن يؽااقن هـاااد لاارورٌة أو حاجااٌة طامااٌة أو خاصااٌة متعق   :والثالثــة

. والقكقُؾ مؿتـاُع طاـ بقعاف إٓ بغابـ فااحش أو بشاروط جاا رة ،القكالة الحصرية

فػل هذه الحال يجب طؾك الدولاة أن تتادخؾ لرفاع الظؾاؿ طاـ الؿحتااجقـ إلقاف 

 .  بطريؼ التسعقر الجربي طؾك القكقؾ

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة والسالم طؾك سقدكا ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/04) 033قطاض ضقِ: 
 َؿه١ً املتأخطات يف املؤغػات املاي١ٝ اإلغال١َٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٦8إلاك  ٤ماـ ( دولاة قطار) الرابعاة طشارة بالدوحاةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦الؿقافؼ  ،ها٦٠٩8 الؼعدة ذو

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع مشاؽؾة 

وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات  ،الؿتاالخرات يف الؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة

   ،التل دارت حقلف

 قار ما يؾل:

 ًٓ جففااا الؿمسسااات إن أسااؾقب معالجااة مشااؽؾة الؿتاالخرات التاال تقا: أو

حقاث  ،الؿالقة اإلسالمقة تختؾػ طـ إسؾقب الذي تستخدمف البـاقد التؼؾقدياة

لذا فنن ماـ الؿـاساب التلكقاد طؾاك  ،إن البـقد التؼؾقدية تتعامؾ بالػا دة الؿحرمة

 تحريؿ الػقا د البـؽقة يف لقء ما يل :
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 وضائػ البـقك التؼؾقدية: (أ)

ـعفا مـ العؿؾ يف مجال آساتثؿار الؼاا ؿ الؼقاكقـ الؿـظؿة لعؿؾ البـقد تؿإن 

وتحصار  ،اففل تتؾؼك القدا ع مـ الجؿفقر بصاػتفا قروًلا. طؾك الربب والخسارة

 ،يف اإلقراض وآقارتاض بػا ادة -كؿا يؼقل الؼاكقكققن وآقتصاديقن  -وضا ػفا 

 .  بػا دةً  تؾؽ القدا ع بنقراضوخؾؼ آ تؿان 

 الؿقدطقـ:العالقة بقـ البـقك التؼؾقدية و (ب)

طالقااة د هااق قإن التؽققااػ الشاارطل والؼاااكقين لؾعالقااة بااقـ الؿااقدطقـ والبـاا

ن القكالاة وذلاؽ ٕ ،هق ما تؼرره الؼقاكقـ وأكظؿة البـقدهذا و ،ٓ وكالة إقرتاض

طؼااد يػااقض بؿؼتضاااه شااخص آخاار يف اسااتثؿار مبؾااغ مااـ الؿااال يف آسااتثؿار 

طااقع أو كساابة مااـ الؿااال لؿقكااؾ مؼابااؾ أجاار محاادد بؿبؾااغ مؼصااالب امؿؾااقد ل

ولف ُغـؿاف  ،وقد اكعؼد اإلجؿاع طؾك أن الؿقكؾ يؿؾؽ الؿال الؿستثؿر ،الؿستثؿر

ولؾقكقااؾ إجاارة الؿحااددة يف طؼااد القكالااة إذا ( خسااارتف)وطؾقااف غرمااف ( ربحااف)

وطؾااك ذلااؽ فااال تؽااقن البـااقد وكقؾااة طااـ الؿااقدطقـ يف . كاكاات القكالااة باالجر

لفااا  بتؼااديؿفا إلاك البـااؽ التؼؾقادي ولااؿاكف ا ااعاساتثؿار ودا عفااؿ ٕن هاذه القد

رّد بؿثؾاف دون أي والؼرض ُيا ،يؿؾؽ التصرف فقفا مع التزامف بردها اتؽقن قروًل 

 .  زيادة مشرتصة

 ا:فقائد البـقك التؼؾقدية مـ الابا الؿحام شاطً  (ج)

يف الؽتااب والُساـة وهاق  اإن فقا د البـقد طؾك القدا ع مـ الربا الؿحرم شرطً 

رت طؾقااف الؼاارارات والػتاااوى مـااذ الؿاامتؿر اإلسااالمل الثاااين لؿجؿااع مااا تضاااف

 ،م٦٥٢١هاا/ ماايق ٦8٤١ البحقث اإلسالمقة الؿـعؼد بالؼااهرة يف الؿحارم ساـة
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ولااؿ مؿثؾااقـ لخؿااس  ،مااـ كبااار طؾؿاااء إمااةا فؼقًفااوحضااره خؿسااة وثؿاااكقن 

ع الؼاروض الػا دة طؾك أكقا: وكّص يف بـده إول طؾك أن ،وثالثقـ دولة إسالمقة

 :  وتعاقبت بعد ذلؽ قرارات وتقصقات ممتؿرات طدة مـفا. كؾفا ربا محرم

  الؿمتؿر العالؿل إول لالقتصاد اإلسالمل الؿـعؼد يف مؽة الؿؽرمة طاام

م والذي حضره أكثر مـ ثالثؿا ة مـ طؾؿاء وفؼفااء وخارباء يف ٦٥٣٢ها/٦8٥٢

   .فقا د البـقدوقد أكد طؾك حرمة  ،آقتصاد والبـقد

  هااا٦٠٤8الؿاامتؿر الثاااين لؾؿصااارف اإلسااالمقة الؿـعؼااد يف الؽقياات/ 

 .  فأكد طؾك الؿعـك كػس وقدم ٦٥٤8

  مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل الؿـبثؼ طاـ مـظؿاة الؿامتؿر اإلساالمل يف

يف قراره رقاؿ م ٦٥٤١ها/ديسؿرب ٦٠٤٢دورة ممتؿره الثاين بجدة يف ربقع أخر 

كاؾ زياادة أو فا ادة طؾاك الاديـ الاذي حاؾ : والذي كاص طؾاك أن ،(٦٤/٩) ٦٤

الػا ادة طؾاك  وأوكاذلؽ الزياادة  ،أجؾف وطجز الؿديـ طـ القفاء بف مؼابؾ تلجقؾاف

 .  اهاتان الصقرتان ربا محرم شرطً  ،الؼرض مـذ بداية العؼد

 يف مؽة الؿؽرمة التابع لرابطة العالؿ اإلسالمل اإلسالمل  لؿجؿع الػؼفال

طؾاك أن كاؾ ماا : م٦٥٤٢هاا/ ٦٠٤٢ة الؿـعؼادة طاام الذي أكد يف دورتف التاساع

 .  اجاء طـ صريؼ الػقا د الربقية هق مال حرام شرطً 

  إزهر التاك أكادت طؾاك حرماة طقا اد شافادات آساتثؿار بلجـة آفتاء

 . والربا حرام ،والؼرض بػا دة ربا ،ب( ٕكف مـ باب الؼرض بػا دة ،أ)

  دكتقر محؿاد ساقد صـطااوي يف الشاق  الا - آكاذاد -فتقى فضقؾة الؿػتل

إيااداع إمااقال يف البـااقد : تااـص طؾااك أن ،م٦٥٤٥فرباياار /هااا٦٠٤٥رجااب 
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 اإقرالفا أو آقرتاض مـفا بلي صقرة مـ الصقر مؼاباؾ فا ادة محاددة مؼادمً  أو

 . حرام

كالؿجاامع : يضاف إلك كؾ ما سبؼ ذكره فتاوى العديد ماـ الفقااات العؾؿقاة

 ،والـادوات والؿامتؿرات العؾؿقاة ،ولجان الػتاقى ،قةالػؼفقة يف البؾدان اإلسالم

العاالؿ  يف وفتاوى أهاؾ العؾاؿ والؿختصاقـ يف شامون آقتصااد وأطؿاال البـاقد

ا اإلسااالمل كؾفااا أكاادت طؾااك هااذا الؿعـااك بحقااث تشااؽؾ يف مجؿقطفااا إجؿاًطاا

 .  طؾك تحريؿ فقا د البـقدٓ تجقز مخالػتف ا رً معاِص 

 ا:ؼطق  أو بـسبة مـ رأس الؿال مؼدمً تحديد طائد آستثؿار بؿبؾغ م (د)

مـ الؿؼرر أن طؼد الؼرض بػا دة يختؾػ طـ طؼد الؿضاربة الشارطقة حقاث 

أماا الؿضااربة ففال مشااركة يف  ،إن الربب لؾؿؼرتض والخساارة طؾقاف يف الؼارض

رواه أحؿاد ] (الخـااج بالضـؿان): ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلاف ،الربب وتحؿؾ لؾخسارة إن وقعات

إكؿاا  ،أي ما يتحصؾ مـ طقا د وكؿاء وزيادات. ] وأصحاب الُســ بسـد صحقب

وقد استخؾص الػؼفااء ماـ هاذا  ،يحؾ  لؿـ يتحؿؾ تبعة التؾػ والفالد والتعّقب

كفك طـ )قد  ملسو هيلع هللا ىلص كؿا أن الـبل. (الُغـؿ بالُغام)حديث الؼاطدة الػؼفقة الؿشفقرة ال

 .]رواه أصحاب الُســ] (ربح ما لؿ ُيضؿـ

 طؾاك مادى الؼارون ويف جؿقاع الؿاذاهب بلكاف وقد وقع اإلجؿاع مـ الػؼفاء

تحديااد ربااب آسااتثؿار يف الؿضاااربة وسااا ر الشااركات بؿبؾااغ مؼطااقع  يجااقز ٓ

ا ل صاؾ وهاق ٕن يف ذلاؽ لاؿاكً  ،بـسبة مـ الؿبؾاغ الؿساتثؿر )رأس الؿاال( أو

وياامدي إلااك قطااع الؿشاااركة يف الااربب  ،مخااالػ ل دلااة الشاارطقة الصااحقحة

وهذا اإلجؿاع ثابت مؼارر إذ لاؿ . ك الشركة والؿضاربةوالخسارة التل هل مؼتض
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أجؿاع ماـ : (8/8٠ويف ذلاؽ يؼاقل اباـ قداماة يف الؿغـال ) ،ُتـؼؾ أي مخالػة لف

اض )الؿضااربة( إذا شارط أحادهؿا ُيحػظ طـف ماـ أهاؾ العؾاؿ طؾاك إبطاال الؼار

 .  واإلجؿاع دلقؾ قا ؿ بـػسف. (كالهؿا لـػسف دراهؿ معؾقمة أو

يؼرر ذلؽ باإلجؿاع يقصال الؿساؾؿقـ بالؽساب الحاالل  وإن الؿجؿع وهق

 .  ملسو هيلع هللا ىلص وأن يجتـبقا الؽسب الحرام صاطة هلل تعالك ولرسقلف

 الديقن الؿتلخا سدادها:: ثاكًقا

يمكااد الؿجؾااس قراراتااف السااابؼة  :بخصااقص الشاارط الجزا اال يف العؼااقد (أ )

ٓ ): ( وكصاف٩/٥) ٤١بالـسبة لؾشرط الجزا ال الاقاردة يف قاراره يف الساؾؿ رقاؿ 

وٓ  ،ٕكف طبارة طـ دياـ ٦الشرط الجزا ل طـ التلخقر يف تسؾقؿ الؿسؾؿ فقف يجقز

وقاراره يف الشارط الجزا ال رقاؿ  ،(يجقز اشرتاط الزيادة يف الاديقن طـاد التالخقر

يجقز أن يؽقن الشرط الجزا ل يف جؿقع العؼاقد الؿالقاة ): ( وكصف٦٩/8) ٦٤٥

 ،فانن هاذا ماـ الرباا الصاريب ،اـً ل فقفا ديْ ما طدا العؼقد التل يؽقن آلتزام إصؾ

بقع بالتؼساقط بسابب تالخر ال يف - مثاًل  - الشرط الجزا ل ٓ يجقز وبـاء طؾك هذا

وٓ  ،أو الؿؿاصؾاة ،الؿديـ طـ سداد إقساط الؿتبؼقة سقاء كان بسبب اإلطساار

 .  (يجقز يف طؼد آستصـاع بالـسبة لؾؿستصـع إذا تلخر يف أداء ما طؾقف

 ١٦د الؿجؿااع طؾااك قااراره السااابؼ يف مقلااقع البقااع بالتؼسااقط رقااؿ يمكاا (ب )

 ( يف فؼراتف أتقة:٩/٢)

إذا تاالخر الؿشاارتي الؿااديـ يف دفااع إقساااط طااـ الؿقطااد الؿحاادد فااال  :اثالًثــ) 

 .  ٕن ذلؽ ربا محرم ،أو بدون شرط ،يجقز إلزامف أي زيادة طؾك الديـ بشرط سابؼ

 ،أن يؿاصاؾ يف أداء ماا حاؾ ماـ إقسااط لءيحرم طؾاك الؿاديـ الؿؾا :ارابعً  
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 .  شرطا اشرتاط التعقيض يف حالة التلخر طـ إداء ٓ يجقز ومع ذلؽ

ا أن يشرتط الباا ع بإجاؾ حؾاقل إقسااط قباؾ مقاطقادها يجقز شرطً  :اخامًس  

 .   ذا الشرط طـد التعاقد أداء بعضفا ما دام الؿديـ قد رلل طـد تلخر الؿديـ طـ

ولؽااـ يجااقز  ،يحااؼ لؾبااا ع آحتػاااظ بؿؾؽقااة الؿبقااع بعااد البقااعٓ  :اسادًســ 

لؾبااا ع أن يشاارتط طؾااك الؿشاارتي رهااـ الؿبقااع طـااده لضااؿان حؼااف يف اسااتقػاء 

 .  (إقساط الؿمجؾة

لرورة اطتـاء الؿصارف اإلسالمقة بؿعالجة أسباب تالخقر ساداد الاديقن  (ج )

قسااا ؾ الػـقااة ومااـ طاادم إخااذ بال ،كآهتؿااام بالؿرابحااات والعؼااقد أجؾااة

 .  وطدم إخذ بالضؿاكات الؽافقة( كدراسة الجدوى)لؾتؿقيؾ 

 يقصل الؿجؾس بؿا يلتل:: ثالًثا

أن تؾتزم الؿصارف اإلسالمقة يف مساقرهتا باالؿـفج آقتصاادي اإلساالمل  (أ )

وأن تؼقم باإلصالحات الػـقة واإلدارياة الالزماة لتحؼقاؼ الؿزياد ماـ  ،ولقابطف

ارات الؿباشااارة والؿشااااركات لتحؼقاااؼ التـؿقاااة التؼااادم ماااـ خاااالل آساااتثؿ

آقتصادية وآجتؿاطقة وهل مـ أهؿ غايات وأهداف الؿصاارف والؿمسساات 

 .  الؿالقة اإلسالمقة

أن يااتؿ البحااث طااـ آلقااات بديؾااة لؿشااؽؾة الؿتاالخرات يف الؿمسسااات  (ب )

 .  الؿالقة اإلسالمقة وتؼديؿ دراسة فقفا لعرلفا طؾك الؿجؾس يف دورة ٓحؼة

 ٦٦ تعالك أطؾؿواهلل
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/04) 034قطاض ضقِ: 
 ايٓعاّ ايعاملٞ اجلسٜس ٚايعٛمل١ ٚايتهتالت اإلق١ًُٝٝ ٚأثطٖا بؿإٔ

ؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامت

 ٦8إلاك  ٤ماـ ( دولاة قطار) الرابعاة طشارة بالدوحاةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤8( يـاير) الثاينكاكقن  ٦٢ - ٦٦الؿقافؼ  ،ها٦٠٩8 الؼعدة ذو

بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع الـظاام 

اطف إلااك وبعااد اسااتؿ ،العااالؿل الجديااد والعقلؿااة والتؽااتالت اإلقؾقؿقااة وأثرهااا

 ،الؿـاقشات التل دارت حقلف

 اكتفك إلك ما يؾل:

 ًٓ  : الؿؼصقد بالعقلؿة والـظام العالؿل الجديد: أو

ع رفاالعقلؿة تعـل يف شؽؾفا ومظاهرها سفقلف آكتؼال يف السؾع وإفؽاار و

كقكقاة صبب العاالؿ أشابف ماا يؽاقن بؼرياة أبحقث  ،الحقاجز بقـ الشعقب وإمؿ

ومااا تااؿ ابتؽاااره مااـ صااقغ  ،التؼاادم التؽـقلااقجل الؿعاصاارصااغقرة وذلااؽ كتقجااة 
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 ،مـظؿاة التجاارة العالؿقاةو ،الدولقاة اإلقؾقؿقاةالتؽاتالت : لؾتعامؾ الادولل مـفاا

وقد رافؼ ذلؽ اساتغالل الؼاقى الؽاربى ومامثرات . ؾؼاراتل العابرة والشركات

فاا ماـ مؿاا مؽـ ،مؽاكات الؿتاحة لؿصالحفاإلالحضارة الغربقة الؿعاصرة لفذه ا

بؾ أخذت هذه الؼاقى  ،الفقؿـة طؾك كثقر مـ مجآت الحقاة اإلكساكقةالسقطرة و

تعؿؾ طؾك ققادة طؿؾقات التؼدم التؽـقلقجل إليجاد الؿزيد مـ ألقات والصقغ 

وزياادة ساقطرهتا وهقؿـتفاا طؾاك آفاا   ،التل تؿؽـفا مـ زياادة قادراهتا ماـ كاحقاة

 . الحقاة اإلكساكقة مـ كاحقة أخرى

الااذي يؼااقم طؾااك  الجديااد لبااذلؽ مااا يسااؿك بالـظااام العااالؿ ارتاابطقااد و

لؿختؾاػ الؼضاايا  تتصدىالؿـظؿات الدولقة والؿمتؿرات العالؿقة التل أخذت 

بـظار يحارص طؾاك مصاالب  والبقاة السؽاكقةالرتبقية وآقتصادية وآجتؿاطقة و

 .  لؿعاصرةالؼقى الؽربى ويدفع لتعؿقؿ مػاهقؿ الحضارة الؿادية الغربقة ا

ل مة اإلساالمقة بؿاا تحؿؾاف ماـ  اصارًخ  اوالعقلؿة  ذه الصقرة تؿثؾ تحديً 

حؼؼاات خقاار اإلكسااان  ،ومااا أقامتااف مااـ حضااارة إكساااكقة راشاادة ،لفقااةرسااالة إ

مؿااا يحؿااؾ طؾؿاااء إمااة وساساااهتا ومػؽريفااا . وسااعادتف يف كااؾ آفااا  الحقاااة

الرتبقياة وآقتصاادية واإلطالمقاة يف مقاديـ الحقاة السقاساقة والثؼافقاة و ،وقادهتا

مسمولقات كبقارة لتحؼقاؼ هنضاة إساالمقة شاامؾة تادفع إماة إلاك آفاا   ،وغقرها

 .  آزدهار والتؼدم

 :  ويتجؾك ذلؽ يف مجالقـ

يف وجااف التحااديات التاال  اأبـا فااتحصااقـ أجقااال إمااة ومختؾااػ : إول

مؿاا يتطؾاب  ،الغربالتػرلفا مؿارسات العقلؿة الؿعاصرة القاقعة تحت التالثقر 
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ة طؾاااك مقاجفاااة درالشخصاااقة اإلساااالمقة الؿعاصااارة الؼاااا لبـااااء كبقااارة اجفاااقدً 

ماـ الػفاؿ العؿقاؼ لإلساالم بقساطقة وبصقرة وطؾاك أسااس  التحديات طـ وطل

 ،وباقـ إصاالة والؿعاصارة ،بحقث تجؿع بقـ العؾؿ واإليؿان ،واطتدال وتقازن

وهاذا يقجاب العـاياة . زات العصاركجااإوبقـ التؿسؽ بالثقابت وآكػتااح طؾاك 

، ورفاض أي تادخؾ وبخاصة تؼقية الؿقاد الديـقاةالبالغة بؿـاهج الرتبقة والتعؾقؿ 

 .  فقفا مـ الؼقى الخارجقة

اإلمساد بزمام الؿباادرة يف التعاماؾ ماع أدوات العقلؿاة وآلقاهتاا وفاؼ : الثاين

طريؼاة التال بال ،خطط شؿقلقة واطقة تخاصاب الؿجتؿعاات اإلكسااكقة الؿعاصارة

ظقاار الؿحاادود ـالت وأ ،طاـ آرتجااال والسااطحقة ابعقاادً  تاادردتػفاؿ والؾغااة التاال 

ويفاادف إلااك تحؼقااؼ  ،بؿااا يشااؿؾ مجااآت الػؽاار والثؼافااة واإلطااالم ،الؼاصاار

التـؿقيااة التاال تااممـ آقتصااادية والؿؿارسااات اإلبداطقااة واإلكجااازات العؾؿقااة 

 .  الحقاة الؽريؿة لؽؾ إكسان يف الؿجتؿع

وماـ مـطؾاؼ أن  ،يف إصاار الخطاط الشاؿقلقة الؿشاار إلقفاا قصل الؿجؿـعوي

اإلسالم ديـ طالؿل جاء لخقر الـااس وساعادهتؿ يف الادكقا وأخارة وهاق خاتؿاة 

 :  إديان الذي ٓ يؼبؾ مـ أحد ديـ سقاه بؿا يل 

التعريػ بعالؿقة اإلسالم وما يؼدمف مـ حؾقل لؿشؽالت البشرية وفاؼ  (٦)

 .  ل يستخدم كؾ القسا ؾ الؿتاحة لتحؼقؼ ذلؽمـفج طؾؿل مقلقط

تؼقيااة مـظؿااة الؿاامتؿر اإلسااالمل والؿمسسااات التابعااة لفااا وسااا ر  (٩)

وتػعقااؾ دورهااا  اادف تعؿقااؼ التؽتااؾ الاادولل  ،الؿمسسااات اإلسااالمقة الدولقااة

 .  اإلسالمل وبخاصة يف الؿجال آقتصادي
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وتشاجقع  لرورة العؿؾ الجاد طؾك إقامة آسقا  اإلسالمقة الؿشرتكة (8)

الؿشااااروطات وآسااااتثؿارات آقتصااااادية الؿشاااارتكة بااااقـ الاااادول العربقااااة 

 .  واإلسالمقة

العؿؾ طؾك إطادة صقاغة العالقة بقـ العالؿ اإلسالمل والـظاام الادولل  (٠)

الجديد بؿا يمكاد اساتؼاللقة الادول اإلساالمقة واحارتام ساقادهتا وخصقصاقاهتا، 

 .   ا دف الؿحافظة طؾك الفقية اإلسالمقة لشعق

 ،العؿؾ طؾك الرقل بالؼدرات العؾؿقة والتؽـقلقجقة يف البالد اإلسالمقة (١)

 .  والسعل الجاد لتقصقـ التؽـقلقجقا الؿعاصرة فقفا

وتحؼقاؼ وحادة  ،العؿؾ طؾك تؼقية العالقاات باقـ الشاعقب اإلساالمقة (٢)

 .  الصػ اإلسالمل يف مقاجفة سا ر التحديات

 ،يف الخطاااب اإلسااالملالتلكقااد طؾااك طـصااري إصااالة والؿعاصاارة  (٣)

ويؼاادم الؿقاقااػ  ،وتطااقير أدواتااف بؿااا يحؼااؼ تقطقااة راشاادة ٕبـاااء الؿسااؾؿقـ

اإلسالمقة إلك الؿجتؿع اإلكساين طؾاك أسااس رساالة هاذا الاديـ يف تحؼقاؼ خقار 

والتػاريط والتحؾاؾ ماـ  ،طـ الغؾق والتطرف ماـ كاحقاة ابعقدً  ،اإلكساكقة وتؼدمفا

 .  كاحقة أخرى

مػااهقؿ آجتفااد يف ممسساات التعؾاقؿ الشارطل يف  العؿؾ طؾك ترسق  (٤)

لتؽاقن  ،ويف مجالس اإلفتاء والؿجاامع الػؼفقاة ،الجامعات والؽؾقات والؿعاهد

  بـظارٍ  ،إمة قادرة طؾك مقاجفة الؼضايا الحادثاة والؿشاؽالت الؿساتجدة
 
 فؼفال

 .  يؼدم الحؾقل الؼادرة والؿعالجات الـاجعة وشامؾٍ  طؿقٍؼ 

تقحااف وسااا ؾ آتصااال الؿعاصاارة وآلقاهتااا يف تؼااديؿ آسااتػادة مؿااا ت (٥)
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خاصاة ماـ وب ،وإبراز الصاقرة الؿشارقة لفاذا الاديـ ،الؿعرفة اإلسالمقة الراشدة

 .  كرتكتخالل الػضا قات وشبؽة اإل

لرورة التـسقؼ بقـ الدول اإلسالمقة والؿـظؿات التطقطقة فقفاا طـاد  (٦٤)

إلباااراز الؿقاقاااػ  ،ؿقاااةالؿشااااركة يف الؿـظؿاااات الدولقاااة والؿااامتؿرات العال

 .  لصقاكة مسقرة البشرية مؿا تتعرض لف مـ أخطار وشرور ،اإلسالمقة الؿتؿقزة

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 بٝإ َٔ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ إىل األ١َ اإلغال١َٝ
 ؾًػطني ٚايعطام بؿإٔ

وطؾااك آلااف  ،والصااالة والسااالم طؾااك كبقـااا محؿااد ،الحؿااد هلل رب العااالؿقـ

 .  أجؿعقـوصحبف 

بعد أن استعرض الؿجؿع إولاع الخطقرة التل تتعرض لفا إقطاار العربقاة 

بؿااا تؿارسااف السااؾطات اإلساارا قؾقة : واإلسااالمقة ويف صؾقعتفااا فؾسااطقـ والعاارا 

الؿحتؾااة يف فؾسااطقـ مااـ إرهاااب دولااة حقااث الؼتااؾ ل صػااال والـساااء والشااققخ 

وآغتقااآت والؿااداهؿات وحقااث آطتؼااآت العشااقا قة  ،والؿاادكققـ العاازل

وتجرياااػ إرالااال الزراطقاااة والحصاااارات  ،وتااادمقر البقاااقت طؾاااك أصاااحا ا

 ،ويف صؾقعتفااا مديـااة الؼاادس ،العسااؽرية الؿسااتؿرة لؾؿاادن والؼاارى والؿخقؿااات

وحرماان  ،ا ماـ طؼقادة وإيؿاان الؿساؾؿقـمديـة اإلسراء والؿعراج التل تؿثؾ جازءً 

 .  قصك الؿباردسجد إمـ أداء الصؾقات يف الؿ أهؾ فؾسطقـ

وأن . ومع هذا اإلرهاب كؾاف تادطل إسارا قؾ الساالم وأن مجرمفاا رجاؾ ساالم

 .  آستشفاديقـ الؿدافعقـ طـ ديـفؿ وأكػسفؿ وأرلفؿ وأطرالفؿ هؿ اإلرهابققن

وٓ شااؽ أن هااذه الؿؿارسااات العدواكقااة مااـ آحااتالل اإلساارا قؾل هااق 

كاؾ ذلاؽ . كسان والؿقاثقؼ الدولقاةاإلرهاب بعقـف وهق اكتفاد صارخ لحؼق  اإل
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وبخاصاة أماام الادول التال تادطل حؿاياة  ،يجري أمام مرأى ومسؿع العالؿ كؾاف

 .  الحرية والديؿؼراصقة والؿساواة وحؿاية حؼق  اإلكسان

وأن مااا يفاادد العاارا  الشااؼقؼ مااـ طاادوان أمريؽاال وبريطاااين إكؿااا يسااتفدف 

ػااات إلااك كااداءات الؿسااؾؿقـ شااعبف الؿسااؾؿ وأرلااف الطقبااة وخقراتااف دون آلت

وتجاهاؾ الؼارارات الصاادرة طاـ الؿـظؿاات  ،بالؽػ طـ هذا العدوان الصاارخ

وتجاهؾ الادطقات التال تـطؾاؼ ماـ  ،الرسؿقة مـفا والشعبقة: العربقة واإلسالمقة

فاانن هااذا الؿققااػ هااق إكؽااار لجؿقااع الؼااقؿ  ،الاادول والشااعقب الؿحبااة لؾسااالم

 .  مة الدول وأرالقفا وشعق اوالؿقاثقؼ الدولقة يف اكتفاد حر

الؼقام  اوإزاء ذلؽ فنن الؿجؿع يدطق إمة اإلسالمقة حؽقمات وشعقبً 

لؾدماء والـػقس  اوذلؽ حػظً  ،ملسو هيلع هللا ىلص بالـصرة التل أوجبفا وفرلفا اهلل تعالك ورسقلف

 ،[٦٤:الحجرات] ﴾ۋ ٴۇ ۈ﴿: بؼقلف  التل طصؿفا اهلل وحرمفا طؿاًل 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :وققلف

 «ايشد بعضف بعًض  هلؾؿممـ كالبـقان الؿممـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ولؼقلف ،[٣٦:التقبة] ﴾ڱ

 «وٓ يسؾؿف هوٓ يخالف هالؿسؾؿ أخق الؿسؾؿ ٓ يظؾؿف»: وققلف أيضا ،طؾقف متػؼ

 . متػؼ طؾقف

وبـاء طؾك هذه أيات وإحاديث فنن الؿجؿع باإللافة إلك ماا سابؼ ذكاره 

 :  يمكد طؾك ما يل 

 ًٓ ماااقآة الؿعتاااديـ وٓ إطااااكتفؿ يف تـػقاااذ أهاااداففؿ  اشااارطً  ٓ يجاااقز: أو

 .العدواكقة وإهدار دماء إبرياء الؿعصقمة

طؾاك إماة  إن آطتداء طؾك أي قطر مـ إقطار اإلسالمقة هاق اطتاداء: اثاكقً 

 .  اإلسالمقة جؿعاء
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ــ ا بتحؿااؾ مساامولقاهتؿ يف ا مطااالبقن شاارطً إن حؽااام الؿسااؾؿقـ جؿقًعاا: اثالًث

 .  ام بقاجبفؿ تجاه ديـفؿ وأمتفؿ وأوصاهنؿالـصرة والؼق

 ٦٦والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 ،ؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم ط ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/05) 035قطاض ضقِ: 
 اخلطاب اإلغالَٞ ٚممٝعات٘ ٚايتشسٜات اييت تٛادٗ٘ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)الخامسة طشرة بؿسؼط اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢الؿقافؼ  ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلقع الخطاب 

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات  ،اإلسالمل ومؿقزاتاف والتحاديات التال تقاجفاف

ساؾقد سابقؾ  واستحضار ما جاء يف الذكر الحؽقؿ مـ وجقب ،التل دارت حقلف

اا ،ؿقطظااة الحسااـة يف الاادطقة إلااك اهلل تعااالكالِحؽؿااة وال ـة ومااا حػؾاات بااف الس 

 ،والسقرة الـبقية مـ كصقص ققلقة وكؿاذج طؿؾقاة يف مراطااة أحاقال الؿخااصبقـ

وكاقن الخطااب اإلساالمل  ،واختقار إساؾقب الؿـاساب الاذي يؼتضاقف الؿؼاام

 ،وبالـقع بحسب مـ يقجف إلقف ،يتسؿ بآطتدال والتقازن

 ل:قار ما يلت

الؿؼصقد بالخطااب اإلساالمل صريؼاة التعبقار التال ُتباقـ حؼاا ؼ اإلساالم  (أ )

 .  وشرا عف يف شتك مجآت الحقاة العامة والخاصة
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إن مااا يثااار حااقل هااذا الؿقلااقع يف الظااروف الراهـااة يقجااب تجؾقاااة  (ب )

لصاّد الفجؿاة الجاا رة طؾاك  ،خصا ص الخطاب اإلسالمل ودفع الشابفات طـاف

 .  ت اإلطالمقة التل تعؿؾ طؾك تشقيف حؼا ؼفومؼاومة الحؿال ،اإلسالم

بدطقى مقاكباة الؿتطؾباات  ،ٓ يجقز أن يمدي تجديد الخطاب اإلسالمل (ج )

إلااك تغققاار الثقاباات أو التخؾاال طااـ أي مباادأ مااـ مبااادئ  ،والؿعطقااات العصاارية

 .  اإلسالم أو إحؽام الشرطقة الؿؼررة

 ويقصل بؿا يلتل:

ؽاااريـ الؿعـقاااقـ بالخطااااب العؿاااؾ طؾاااك تؽاماااؾ جفاااقد الااادطاة والؿػ (أ )

 ،ساااقاء يف الؿجتؿعاااات اإلساااالمقة أو يف أوسااااط غقااار الؿساااؾؿقـ ،اإلساااالمل

ا ـة ماـ إيصاال الادطقة بالحؽؿاة والؿقطظاة لؿراطاة ما يؼتضقف مـفج الؼرآن والس 

 . وتجـب ما يـػر مـ قبقل دطقة الحؼ ،الحسـة

لتقساقر لرورة آستػادة مـ جؿقع وساا ؾ آتصاال والتؼـقاات الحديثاة  (ب )

 .  إيصال الخطاب اإلسالمل إلك الـاس طؾك اختالف مستقياهتؿ

إلك بذل الؿال والجفد يف إيصاال  ،دطقة الحؽقمات اإلسالمقة والؼادريـ (ج )

وبخاصااة الػضااا قات وشاابؽة  ،الخطاااب اإلسااالمل مااـ خااالل وسااا ؾ اإلطااالم

ثااار وتػـقااد الااتفؿ التاال ت ،وإزالااة الشاابفات ،إليضاااح حؼااا ؼ اإلسااالم ،اإلكرتكاات

 .  والعؿؾ طؾك تـؼقة هذه القسا ؾ مـ كؾ ما يـايف اإلسالم ،حقلف

العؿؾ طؾك آجتفاد البـّاء والتجديد يف أسؾقب الخطااب بؿاا يجؿاع باقـ  (د )

مراطااااة الثقابااات والؿتغقااارات يف رطاياااة الؿصاااالب : أي ،إصاااالة والؿعاصااارة

 .  الطار ة وإطراف التل ٓ تصادم أصقل الشريعة

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/05) 036قطاض ضقِ: 
 املؿاضن١ املتٓاقك١ ٚنٛابطٗا ايؿطع١ٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)رة بؿسؼط الخامسة طشاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢الؿقافؼ  ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

بعااد اصالطااف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿجؿااع بخصااقص مقلاااقع 

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال  ،الؿشاركة الؿتـاقصة ولاقابطفا الشارطقة

 ،دارت حقلف

 قار ما يلتل:

ة جدياادة تتضااؿـ شااركة بااقـ صاارفقـ يف معامؾاا: الؿشاااركة الؿتـاقصااة (٦)

ساقاء  ،امشروع ذي دخؾ يتعفد فقفا أحدهؿا بشراء حصة الطرف أخار تادريجً 

 .  كان الشراء مـ حصة الطرف الؿشرتي يف الدخؾ أم مـ مقارد أخرى

هق العؼد الذي يربمف الطرفان ويسافؿ : أساس ققام الؿشاركة الؿتـاقصة (٩)
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سقاء أكان إسفامف بالـؼقد أم بإطقان  ،ركةفقف كؾ مـفؿا بحصة يف رأس مال الشا

طؾااك أن يتحؿااؾ كااؾ مـفؿااا  ،مااع بقااان كقػقااة تقزيااع الااربب ،بعااد أن يااتؿ تؼقيؿفااا

 .  ف يف الشركةحصت بؼدر - وجدت إن -الخسارة 

 ،تختص الؿشاركة الؿتـاقصة بقجقد وطد مؾزم مـ أحاد الطارفقـ فؼاط (8)

وذلاؽ  ،أخار الخقاار طؾاك أن يؽاقن لؾطارف ،بلن يتؿؾؽ حصة الطارف أخار

ولق بتباادل إشاعاريـ باإليجااب  ،بنبرام طؼقد بقع طـد تؿؾؽ كؾ جزء مـ الحصة

 .  والؼبقل

يجقز ٕحاد أصاراف الؿشااركة اساتاجار حصاة شاريؽف بالجرة معؾقماة  (٠)

ًٓ مويظؾ كؾ مـ الشريؽقـ مسا ،ولؿدة محددة طاـ الصاقاكة إساساقة بؿؼادار  و

 .  حصتف

 ،إذا الُتزم فقفا بإحؽام العامة لؾشاركات الؿشاركة الؿتـاقصة مشروطة (١)

 وروطقت فقفا الضقابط أتقة:

طدم التعفد بشراء أحد الطرفقـ حصة الطرف أخار بؿثاؾ ققؿاة الحصاة  -أ

باؾ يـبغال أن  ،لؿا يف ذلؽ مـ لاؿان الشاريؽ حصاة شاريؽف ،طـد إكشاء الشركة

ؿاا ياتؿ آتػاا  طؾقاف أو ب، يتؿ تحديد ثؿـ بقع الحصة بالؼقؿة الساقققة ياقم البقاع

 .  طـد البقع

طدم اشرتاط تحّؿؾ أحد الطرفقـ مصروفات التلمقـ أو الصاقاكة وساا ر  -ب

 .  بؾ تحّؿؾ طؾك وطاء الؿشاركة بؼدر الحصص ،الؿصروفات

وٓ يجاقز اشارتاط مبؾاغ  ،تحديد أرباح أصراف الؿشاركة بـساب شاا عة -ج

 .  مؼطقع مـ إرباح أو كسبة مـ مبؾغ الؿساهؿة
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 .  الػصؾ بقـ العؼقد وآلتزامات الؿتعؾؼة بالؿشاركة -د

 مـااع الااـص طؾااك حااؼ أحااد الطاارفقـ يف اساارتداد مااا قدمااف مااـ مساااهؿة -هااا

 .  (تؿقيؾ)

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/05) 037قطاض ضقِ: 
 قهٛى اإلداض٠ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)الخامسة طشرة بؿسؼط اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢الؿقافؼ  ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

ع صاؽقد بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاق

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،اإلجارة

 قار ما يلتل:

( أو التساـقد أو التقرياؼ)تؼقم فؽرة صؽقد اإلجارة طؾك مبدأ التصاؽقؽ  (٦)

مبـقة طؾك مشروع استثؿاري يادّر  ،الذي يؼصد بف إصدار أورا  مالقة قابؾة لؾتداول

والؿـافع التل يتعؾاؼ  اا طؼاد  والغرض مـ صؽقد اإلجارة تحقيؾ إطقان. دخاًل 

يؿؽااـ أن تجااري طؾقفااا طؿؾقااات التبااادل يف ( صااؽقد)اإلجااارة إلااك أورا  مالقااة 

ا تؿثاؾ حصًصا ،سـدات ذات ققؿاة متسااوية)وطؾك ذلؽ ُطّرفت بلهنا . سق  ثاكقية
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 .  (شا عًة يف مؾؽقة أطقان أو مـافع ذات دخؾ

هاق دياـ طؾاك جفاة  وٓ ،ماـ الـؼاقد امحاددً  آ يؿثؾ صؽ اإلجارة مبؾًغا (٩)

ا جازءً  تؿثاؾ مالقة ورقة هق وإكؿا -أكاكت شخصقة صبقعقة أم اطتبارية  سقاء -معـقة 

أو مجؿقطاة  ،كعؼاار أو صاا رة أو بااخرة ،( مـ مؾؽقاة طاقـ اساتعؿالقةاسفؿً )ا شا عً 

 اتاادر  طا اادً  ،ماامجرة كاكاات إذا - الؿتبايـااة أو الؿتؿاثؾااة -مااـ إطقااان آسااتعؿالقة 

 .  د اإلجارةبعؼ امحددً 

بؿعـك أهنا تحؿاؾ اساؿ حاماؾ  ،يؿؽـ لصؽقد اإلجارة أن تؽقن اسؿقة (8)

بؽتابة اسؿ حامؾفا الجدياد  أو ،ويتؿ اكتؼال مؾؽقتفا بالؼقد يف سجؾ معقـ ،الصؽ

بحقاث تـتؼاؾ  ،كؿا يؿؽـ أن تؽقن سـدات لحامؾفا ،، كؾؿا تغقرت مؾؽقتفاطؾقفا

 .  الؿؾؽقة فقفا بالتسؾقؿ

 إذا -ؿثااؾ مؾؽقااة إطقااان الؿاامجرة وتااداولفا يجااقز إصاادار صااؽقد تُ  (٠)

 كعؼاار -لعؼاد اإلجاارة  محااًل  تؽاقن أن يصاب التل إطقان شروط فقفا تقافرت

ماـ  ،ما دام الصؽ يؿثؾ مؾؽقة أطقان حؼقؼقة مامجرة ،وكحق ذلؽ وباخرة وصا رة

 .  امعؾقمً  اشلهنا أن تدر  طا دً 

 ،مشارت ٕي الثاكقياة  الساق يف بقعفا - الصؽقد أو -يجقز لؿالؽ الصؽ  (١)

ا أم أقاؾ أم أكثار ماـ الاثؿـ الاذي اشارتى سقاء كان مساويً  ،بالثؿـ الذي يتػؼان طؾقف

 .  (العرض والطؾب)ا لخضقع أثؿان إطقان لعقامؾ السق  وذلؽ كظرً  ،بف

 أجااال يف - إجاارة وهااق -يسااتحؼ مالااُؽ الصااؽ حصااتف مااـ العا ااد  (٢)

 ،ما يرتتب طؾك الؿمجر ماـ كػؼاة وممكاة مـفا الؿحددة يف شروط اإلصدار مـؼقًصا

 .  طؾك وفؼ أحؽام طؼد اإلجارة
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يجقز لؾؿستلجر الاذي لاف حاؼ اإلجاارة ماـ البااصـ أن يصادر صاؽقد  (٣)

ا شا عًة يف الؿـافع التل مؾؽفا بآستاجار بؼصاد إجارهتاا ماـ إجارة تؿثؾ حصًص 

ع ويشاارتط لجااقاز ذلااؽ أن يااتؿ إصاادار الصااؽقد قبااؾ إباارام العؼااقد ماا ،الباااصـ

. سقاء تؿ اإليجار بؿثؾ أجرة اإلجارة إولاك أو أقاؾ مـفاا أو أكثار ،الؿستلجريـ

ٕهناا تؿث اؾ  ،فاال يجاقز إصادار الصاؽقد ،أما إذا ُأبرمت العؼقد مع الؿستلجريـ

 .  لؾُؿصدر طؾك الؿستلجريـ اديقكً 

صااؽقد أو مااديرها أصااؾ ققؿااة الصااؽ ٓ يجااقز أن يضااؿـ مصاادر ال (٤)

فانن غرمفااا طؾاك حؿؾااة  اأو جز ًقا اطقااان الؿامجرة كؾًقااوإذا هؾؽات إ ،طا اده أو

 .  الصؽقد

 : ويقصل بؿا يلتل

  طؼد كادوة متخصصاة لدراساة الحؽاؿ يف الصاقر التطبقؼقاة التال اشاتؿؾت

وذلاؽ بالتـساقؼ ماع  ،ا لفااولؿ يتضاؿـ هاذا الؼارار حؽًؿا ،طؾقفا بعض البحقث

ء كتااا ج تؾااؽ لقصاادر الؿجؿااع قااراره فقفااا يف لااق ،الؿمسسااات الؿالقااة الؿعـقااة

 ومـ أبرز تؾؽ الصقر:. الـدوة

الحؽااؿ يف إصاادار صااؽقد بؿؾؽقااة إطقااان الؿاامجرة إجااارة مـتفقااة  (٦)

 .  بالتؿؾقؽ طؾك مـ اشرتيت مـف تؾؽ إطقان

 .  حؽؿ إصدار الصؽقد وتداولفا يف إجارة الؿقصقف يف الذمة (٩)

  واهلل الؿقفؼ٦٦
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 ،طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة والسالم ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ
 

 (4/05) 038قطاض ضقِ: 
 إغال١َٝ َٓاٖر ايتعًِٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)الخامسة طشرة بؿسؼط اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢ الؿقافؼ ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع إساالمقة 

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،مـاهج التعؾقؿ

 يقصل بؿا يلتل:

أن تركااز طؿؾقااة أسااؾؿة الؿـاااهج طؾااك صااقاغة مـاااهج التعؾااقؿ والرتبقااة  (٦)

التؼااقيؿ يف إصااار التصااقر اإلسااالمل الؽؾاال  بلهااداففا ومحتقاهااا وأسااالقبفا وصرا ااؼ

 ،وذلؽ  دف إطداد إكسان صالب مؾتزم بؼاقؿ ديـاف ،الشامؾ لإلكسان والؽقن والحقاة

 .  وقادر طؾك الؼقام بؿفؿة الخالفة يف إرض وطؿارهتا طؾك وفؼ الؿـفج اإلسالمل

أن هتااادف العؿؾقاااة التعؾقؿقاااة والرتبقياااة إلاااك غااارس وتعؿقاااؼ الؼاااقؿ  (٩)
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 .  وتؿؽقـفؿ مـ تؿث ؾفا والعؿؾ  ا يف حقاهتؿ العؿؾقة ،يف كػقس الـاشاةاإلسالمقة 

 ،صقاغة الؿقلقطات والؿؼررات التعؾقؿقة يف إصار التصاقر اإلساالمل (8)

يف ( طؼقاادة وشااريعة ومـفاااج حقاااة) مااع العؿااؾ طؾااك إبااراز الرؤيااة اإلسااالمقة

 .  مشؿقٓت الؿحتقى

ماع  ،ب التعؾقؿ والرتبقاةاستشراف الؿـفجقة اإلسالمقة يف صرا ؼ وأسالق (٠)

وتـػقاذ  ،آستػادة مـ مستجدات القسا ؾ التعؾقؿقة وتؼـقاات التعؾاقؿ الؿعاصارة

كتخصقص الجقا ز لؾؿبادطقـ  ،برامج تحؼؼ الغرض اإلسالمل يف إصار مطؾقب

 .  والؿبتؽريـ

آلتااازام باااالؼقؿ اإلساااالمقة طـاااد تؼاااقيؿ إداء يف العؿؾقاااة التعؾقؿقاااة  (١)

وتحؼقاؼ التـساقؼ الؿطؾاقب  ،ادة مـ صرا ؼ التؼقيؿ الحديثاةوالرتبقية مع آستػ

 وتبادل الؿعؾقمات بقـ إقطار اإلسالمقة.

تـؼاااقب الؿـااااهج التعؾقؿقاااة والرتبقياااة الساااا دة يف العاااالؿ اإلساااالمل  (٢)

وذلاؽ بصاقرة ذاتقاة  ،وتطقيرها بؿا يجؿاع باقـ إصاالة اإلساالمقة والؿعاصارة

 .  دون تدخؾ خارجل

العربقاة يف جؿقاع مراحاؾ التعؾاقؿ الؿختؾػاة لقصابب  تعؿقؿ تعؾقؿ الؾغاة (٣)

وذلؽ لؾحػاظ طؾك الشخصقة اإلسالمقة ولؾاربط باالؿقراث  ،ـةبُؾغة الؼرآن والس  

 .  العؾؿل الؿدون بالعربقة

تـؼقة العؾقم يف مختؾػ الؿجآت مـ الؿػاهقؿ الدخقؾة طؾاك الؿباادئ  (٤)

 .  اإلسالمقة

بـااااء والحاااقار والقساااطقة يف تؼقياااة روح اإلباااداع وآبتؽاااار والـؼاااد ال (٥)

 .  العؿؾقة التعؾقؿقة والرتبقية
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طاداد إوكاذا  ،اا وتربقي اومعرفق ا ية بنطاداد الؿعؾاؿ إطاداًدا ساؾقكق االعـا (٦٤)

 .  الُؽتب الؿـسجؿة مع إصقل والؼقؿ اإلسالمقة

إلزامقاااة ومجاكقاااة التعؾاااقؿ إساسااال يف جؿقاااع الااادول اإلساااالمقة  (٦٦)

 .  ؿبادئ اإلسالم والثؼافة الؿعاصرةلؿؽافحة إمقة وتزويد الـشء ب

العؿااؾ طؾااك إزالااة آزدواج يف الااـظؿ التعؾقؿقااة الحالقااة بؿااا يجعااؾ  (٦٩)

اكطالقة التعؾقؿ والرتبقة مـ الؿعطقات اإلسالمقة دون إخاالل بؿتطؾباات العصار 

وتؿؽاااقـ الؿتعؾؿاااقـ ماااـ مجا اااة التحاااديات الحالقاااة  ،وحاجاااات التخصاااص

 .  والؿستؼبؾقة

ف الر قسال لتؽاقن الؿقّجا ،لرتبقاة اإلساالمقة وُأسسافاالعـاية بؿباادئ ا (٦8)

، وإيالء الرتبقة إخالققة العـاية الالزماة بحقاث يؽاقن الؿاتعؾؿ لؾعؿؾقة التعؾقؿقة

 .  بالسؾقكقات والؼقؿ اإلسالمقة امزودً 

ز القحدة اإلسالمقة (٦٠) وثؼافة التعاايش  ،تضؿقـ الؿـاهج التعؾقؿقة ما يعز 

 .  اإليجابل مع شعقب العالؿ

 الؿـظؿااة مااع بالتـسااقؼ -الطؾااب مااـ إماكااة العامااة لؿجؿااع الػؼااف  (٦١)

ت إخارى ذات الصاؾة والجفا( يسقسؽقاإل) والثؼافة والعؾقم لؾرتبقة اإلسالمقة

 الجفاقد ماـ اإلفاادة ماع( التعؾاقؿ مـااهج أساؾؿة) بؿقلاقع خاصاة كدوة طؼد -

سااؾؿة لقلااع تصااقر شااامؾ )اساارتاتقجقة( لتطااقير وأ ،الؿجااال هااذا يف السااابؼة

، ورفع كتا جفا إلك مـظؿة الؿامتؿر اإلساالمل ـاهج التعؾقؿ يف العالؿ اإلسالملم

 .  لقلعفا تحت أكظار وزراء الرتبقة والتعؾقؿ يف البالد اإلسالمقة

  ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/05) 039قطاض ضقِ: 
 بطاقات اال٥تُإ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)الخامسة طشرة بؿسؼط اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢الؿقافؼ  ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

الؿجؿع بخصقص مقلاقع بطاقاات  بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،آ تؿان

ؿجؿع مـ قرارات بشلن هذا وبعد استحضاره ما سبؼ إصداره طـ مجؾس ال

 ،( الؿشااتؿؾ طؾااك تعريااػ بطاقااات آ تؿااان٦/٣)٢8، وهاال الؼاارار الؿقلااقع

ر البطاقاة غقار ( الؿشتؿؾ طؾك بقاان حؽاؿ إصادا٩/٦٩)٦٤٤والؼرار  ،وصقرها

طؾاك التجاار ( العؿقلاة)والحساؿ  ،والرساقم الؿرتبطاة  اا ،الؿغطاة والتعامؾ  ا

وشراء الذهب أو الػضاة  ،والسحب الـؼدي ،لؾبطاقة ـومؼدمل الخدمات الؼابؾق

 . أو العؿالت  ا
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 قار ما يلتل:

إذا لااؿ تتضااؿـ  ،والتعامااؾ  ااا ،يجااقز إصاادار بطاقااات آ تؿااان الؿغطاااة (أ )

 .  فع الػا دة طـد التلخر يف السدادشروصفا د

( بشااالن ٩/٦٩)٦٤٤يـطبااؼ طؾاااك البطاقاااة الؿغطااااة ماااا جااااء يف الؼااارار  (ب )

والسحب الـؼادي بالضاقابط  ،والحسؿ طؾك التجار ومؼدمل الخدمات ،الرسقم

 . الؿذكقرة يف الؼرار

 . يجقز شراء الذهب أو الػضة أو العؿالت بالبطاقة الؿغطاة (ج )

كالتاالمقـ  ،مااؾ البطاقااة امتقااازات محرمااةٓ يجااقز مااـب الؿمسسااات حا (د )

متقاازات غقار محرماة اأماا مـحاف . االتجاري أو دخقل إمااكـ الؿحظاقرة شارطً 

فال ماكع مـ ذلاؽ  ،مثؾ أولقية الحصقل طؾك الخدمات أو التخػقض يف إسعار

 .  اشرطً 

طؾااك الؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة التاال تؼاادم باادا ؾ لؾبطاقااة غقاار )هااا( 

وأن تتجـاااب  ،تؾتااازم يف إصااادارها وشاااروصفا بالضاااقابط الشااارطقةالؿغطااااة أن 

   .كػس  الديـ بالديـ ،شبفات الربا أو الذرا ع التل تمدي إلقف

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/05) 041قطاض ضقِ: 
 الغتجُاض يف ايٛقـ ٚيف غالت٘ ٚضٜع٘ا بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)الخامسة طشرة بؿسؼط اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢الؿقافؼ  ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

بخصااقص مقلاااقع بعااد اصالطااف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿجؿااع 

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التال دارت  ،آستثؿار يف الققػ ويف غالتف وريعف

وباالرجقع إلاك قارارات وتقصاقات الـادوات والؿامتؿرات التال طؼادت  ،حقلف

 ،لفذا الغرض

 قار ما يلتل:

 ًٓ  استثؿار أمقال الققػ:: أو

ًٓ باستثؿار أمقال الققػ تـؿقة إمقال الققػقة سقاء أكيؼصد  (٦)  اكت أصاق

 .  اا بقسا ؾ استثؿارية مباحة شرطً أم ريعً 
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 .  يتعّقـ الؿحافظة طؾك الؿقققف بؿا يحؼؼ بؼاء طقـف ودوام كػعف (٩)

يجب استثؿار إصقل الققػقة سقاء أكاكت طؼارات أم مـؼقٓت ما لاؿ  (8)

 .قققفة لالكتػاع الؿباشر بلطقاهناتؽـ م

وٓ  ،زء ماـ ريعافيعؿؾ بشرط القاقػ إذا اشرتط تـؿقة أصؾ الققػ بج (٠)

ويعؿؾ بشرصف كذلؽ إذا اشرتط صارف جؿقاع  ،ا لؿؼتضك الققػيعّد ذلؽ مـافقً 

   .فال يمخذ مـف شلء لتـؿقة إصؾ ،الريع يف مصارفف

إصؾ طدم جقاز استثؿار جزء مـ الريع إذا َأصؾؼ القاقػ ولؿ يشارتط  (١)

ري الخقري فقجقز  أما يف الققػ. استثؿاره إٓ بؿقافؼة الؿستحؼقـ يف الققػ الذ 

استثؿار جزء مـ ريعف يف تـؿقة إصؾ لؾؿصؾحة الراجحة بالضقابط الؿـصقص 

 .  اطؾقفا ٓحؼً 

 ،يجااقز اسااتثؿار الػااا ض مااـ الريااع يف تـؿقااة إصااؾ أو يف تـؿقااة الريااع (٢)

كؿاا  ،وذلؽ بعد تقزيع الريع طؾك الؿساتحؼقـ وحساؿ الـػؼاات والؿخصصاات

 .  الريع التل تلخر صرففايجقز استثؿار إمقال الؿتجؿعة مـ 

يجااقز اسااتثؿار الؿخصصااات الؿتجؿعااة مااـ الريااع لؾصااقاكة وإطااادة  (٣)

 .  اإلطؿار ولغقرها مـ إغراض الؿشروطة إخرى

ا مـ استثؿار أمقال إوقاف الؿختؾػة يف وطااء اساتثؿاري ٓ ماكع شرطً  (٤)

طؾااك أن يحااافظ طؾااك الااذمؿ الؿسااتحؼة  ،واحااد بؿااا ٓ يخااالػ شاارط القاقااػ

 .  اف طؾقفال وق

 يجب طـد استثؿار أمقال الققػ مراطاة الضقابط أتقة: (٥)

 .  أن تؽقن صقغ آستثؿار مشروطة ويف مجال مشروع -أ
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مراطاااة تـااقع مجااآت آسااتثؿار لتؼؾقااؾ الؿخاااصر وأخااذ الضااؿاكات  -ب

والؼقااام بدراسااات الجاادوى آقتصااادية الالزمااة  ،وتقثقااؼ العؼااقد ،والؽػااآت

 .  ؿاريةلؾؿشروطات آستث

ا وتجـاااب آساااتثؿارات ذات اختقاااار وساااا ؾ آساااتثؿار إكثااار أماًكااا -ج

 .  الؿخاصر العالقة بؿا يؼتضقف العرف التجاري وآستثؿاري

يـبغاال اسااتثؿار أمااقال الققااػ بالصااقغ الؿشااروطة الؿال ؿااة لـااقع الؿااال  -د

الؿققااقف بؿااا يحؼااؼ مصااؾحة الققااػ وبؿااا يحااافظ طؾااك إصااؾ الؿققااقف 

فانن  افنذا كاكت إصاقل الؿقققفاة أطقاًكا ،وطؾك هذا. لؿقققف طؾقفؿومصالب ا

فااقؿؽـ  اوإن كاكاات كؼااقدً  ،اسااتثؿارها يؽااقن بؿااا ٓ ياامدي إلااك زوال مؾؽقتفااا

تساااتثؿر بجؿقاااع وساااا ؾ آساااتثؿار الؿشاااروطة كالؿضااااربة والؿرابحاااة  أن

 .  ال .. وآستصـاع

اا -هاا ؿعؾقماات واإلطااالن طاـ طؿؾقاات آسااتثؿار وكشار ال ااإلفصااح دوري 

 .  طـفا حسب إطراف الجارية يف هذا الشلن

 : وقػ الـؼقد: اثاكقً 

ٕن الؿؼصد الشرطل مـ الققاػ وهاق حابس  ،اوقػ الـؼقد جا ز شرطً  (٦)

وٕن الـؼاقد ٓ تتعاقـ باالتعققـ وإكؿاا تؼاقم  ٦إصؾ وتسبقؾ الؿـػعة متحؼؼ فقفا

 .  أبدالفا مؼامفا

 ،ولالسااتثؿار إمااا بطريااؼ مباشاار ،يجااقز وقااػ الـؼااقد لؾؼاارض الحسااـ (٩)

أو طاـ صريااؼ إصادار أساافؿ  ،بؿشااركة طادد مااـ الاقاقػقـ يف صااـدو  واحاد أو

 .  ا لؾؿشاركة الجؿاطقة فقفوتحؼقؼً  ،ا طؾك الققػكؼدية وقػقة تشجقعً 



453 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 اإذا استثؿر الؿال الـؼدي الؿققاقف يف أطقاان كالن يشارتي الـااضر باف طؼاارً  (8)

ا بعقـفااا مؽااان صااقل وإطقااان ٓ تؽااقن وقًػاافاانن تؾااؽ إ ،ايستصااـع بااف مصااـقطً  أو

 .  ويؽقن الققػ هق أصؾ الؿبؾغ الـؼدي ،بؾ يجقز بقعفا ٓستؿرار آستثؿار ،الـؼد

 ويقصل بؿا يلتل:

والؿجتؿعااات  ،دطااقة الاادول إطضاااء بؿـظؿااة الؿاامتؿر اإلسااالمل (٦)

اياة اإلسالمقة يف الدول غقر اإلسالمقة إلك الؿحافظة طؾاك الققاػ ورطايتاف والعـ

ري الاذي  ،وإحقاء بعض أكاقاع الققاػ ،وطدم آطتداء طؾقف ،بف مثاؾ الققاػ الاذ 

 .  قامت بنلغا ف بعض التشريعات العربقة واإلسالمقة

دطقة الدول العربقة واإلسالمقة والفقاات والؿمسسات الؿعـقة بشامون  (٩)

وكذلؽ الؿـظؿات العالؿقة الؿتخصصاة إلاك تحؿاؾ مسامولقتفا كحاق  ،إوقاف

 ،ويف الؼااادس الشاااريػ بصاااقرة خاصاااة ،اف يف فؾساااطقـ بصاااقرة طاماااةإوقااا

والدطقة إلك تـؿقتفا لتاتؿؽـ ماـ  ،وحؿايتفا وبذل الجفقد لؾحػاظ طؾك معالؿفا

 .  تحؼقؼ أهداففا وأداء رسالتفا

دطقة الحؽقمات اإلسالمقة لتحّؿؾ بعاض مصاروفات إدارة الققاػ ماا  (8)

مولة طـ رطاياة مصاالب العبااد وٕهنا الؿس ،أمؽـ ذلؽ مـ باب الؿصؾحة العامة

 .  والبالد

دطااقة الفقاااات الؿتخصصااة لقلااع معااايقر شاارطقة ومحاساابقة لؾتاادققؼ  (٠)

ا أم جؿاطااًة أم سااقاء أكااان فااردً  ،الشاارطل والؿااالل واإلداري يف أطؿااال الـاااضر

ويـبغااال أن تخضاااع إدارة الققاااػ لؼقاطاااد الرقاباااة الشااارطقة . ممسساااًة أم وزارة

 .  سبقةواإلدارية والؿالقة والؿحا
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ؼاات الققاػ ساقاء أكاكات تساقيؼقة لرورة ولاع لاقابط معقارياة لـػ (١)

ا طـاد الرقاباة والتػتاقش ا أم مؽافاآت لتؽاقن مرجًعاإطالمقة أم إدارياة أم أجاقرً  أم

 .  وتؼقيؿ إداء

الدطقة إلحقاء كظام الققػ بجؿقاع أكقاطاف التال كاان لفاا دور طظاقؿ يف  (٢)

 .  العؾؿقة وآجتؿاطقة وآقتصاديةالحضارة اإلسالمقة ويف التـؿقة البشرية و

آسااتػادة مااـ التجااارب الرا اادة يف إدارة الققااػ وحؿايتااف وتـؿقتااف يف  (٣)

 .  بعض الدول العربقة واإلسالمقة

 .  لرورة إططاء إولقية يف استثؿارات إوقاف لؾبالد اإلسالمقة (٤)

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،ؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم ط ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ
 

 (7/05) 040قطاض ضقِ: 
 املكاحل املطغ١ً ٚتطبٝكاتٗا املعاقط٠ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)الخامسة طشرة بؿسؼط اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢الؿقافؼ  ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع الؿصاالب 

وإجؿااع الؿساؾؿقـ طؾاك  ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الؿرسؾة

   ،أن إحؽام الشرطقة مبـقة طؾك أساس جؾب الؿصالب ودرء الؿػاسد

 قار ما يلتل:

ؿصؾحة الؿحافظاة طؾاك مؼصاقد الشاارع وهاق الحػااظ طؾاك الؿراد بال (٦)

 .  والؿال ،والـسؾ ،والعؼؾ ،والـػس ،الديـ

هاال التاال لااؿ يااـص الشااارع طؾقفااا بعقـفااا أو كقطفااا : والؿصااؾحة الؿرسااؾة

 .  وهل داخؾة تحت الؿؼاصد الؽؾقة ،بآطتبار أو اإللغاء
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 يجب أن يتلكد الػؼقف وجقد لقابط الؿصؾحة وهل: (٩)

 وهؿقة ،قؼقةأن تؽقن حؼ ٓ  . 

 جز قة ،كؾقة ٓ  . 

 خاصة ،طامة ٓ  . 

 تعارلفا مصؾحة أخرى أولك مـفا أو مساوية لفا ٓ  . 

 مال ؿة لؿؼاصد الشريعة  . 

والرتجاقب بقـفاا  ،وقد ولع العؾؿاء معايقر دققؼة لؾتؿققز بقـ أكقاع الؿصاالب

اة الـااس فؼساؿقها مـ حقث تعؾ ؼفاا بحقا. طؾك أساس بقان متعؾ ؼ هذه الؿصالب

 وهذه إقسام هل:. ورتبقها حسب درجة اطتبارها ،إلك ثالثة أقسام

 الضروريات  . 

 الحاجقات  . 

 التحسقـقات  . 

 إمااار الحاااكؿ طؾاااك الرطقاااة مـاااقط  امااـ الؿؼااارر فؼًفااا (8)
ّ
أن تصااّرف ولااال

 .  وطؾك إمة صاطتف يف ذلؽ. فعؾقف مراطاة ذلؽ يف ققامف بندارة شموهنا. بالؿصؾحة

ويف الؿجاآت  ،ة تطبقؼات واسعة يف شمون الؿجتؿاعلؾؿصؾحة الؿرسؾ (٠)

 .  آقتصادية وآجتؿاطقة والرتبقية واإلدارية والؼضا قة وغقرها

و ذا يظفر خؾقد الشاريعة ومقاكبتفاا لحاجاات الؿجتؿعاات اإلكسااكقة مؿاا 

 .  تـاولتف البحقث الؿؼدمة يف هذه الدورة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،لصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوا ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/05) 042قطاض ضقِ: 
 نُإ ايطبٝب بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

إلاك  ٦٠ماـ ( سؾطـة ُطؿاان)الخامسة طشرة بؿسؼط اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٠( مارس) آذار ٦٦ - ٢قافؼ الؿ ،ها٦٠٩١ الؿحرم ٦٥

ضـؿان بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الطبقب

 قار ما يلتل:

 ًٓ  ضؿان الطبقب:: أو

وطؾك الطبقاب أن يستشاعر مراقباة  ،وفـ متطقر لـػع البشريةالطب طؾؿ  (٦)

وأن ياامدي واجبااف باانخالص حسااب إصااقل الػـقااة  ،ؾاافاهلل تعااالك يف أداء طؿ

 .  والعؾؿقة

 إذا ترتب لرر بالؿريض يف الحآت أتقة: يؽقن الطبقب لامـًا (٩)
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 . إذا تعؿد إحداث الضرر -أ

 .  أو بالػرع الذي أقدم طؾك العؿؾ الطبل فقف ، بالطبإذا كان جاهاًل  -ب

 .  تصةإذا كان غقر ملذون لف مـ قبؾ الجفة الرسؿقة الؿخ -ج

كؿاا ورد يف )إذن الؿاريض أو َماـ يؼاقم مؼاماف  إذا أقدم طؾك العؿاؾ دون -د

 . ((١/٣)٢٣قرار الؿجؿع رقؿ 

 .  إذا غرر بالؿريض -اه

أو وقاع مـااف  ،ه أصاقل الؿفـاةإذا ارتؽاب خطال ٓ يؼاع فقاف أمثالااف وٓ تؼارّ  -و

 .  إهؿال أو تؼصقر

الؿجؿاع رقاؿ  حساب قارار)شك سر الؿريض بدون مؼتضاك معتارب إذا أف -ز

(٦٤/٤) ٣٥) . 

ٓت اإلساااعافقة )حاااآت إذا امتـااع طاااـ أداء القاجااب الطبااال يف الحااا -ح

 .  الضرورة(

ًٓ  -وَمـ يف حؽؿف  -يؽقن الطبقب  (8) ا يف الحاآت الساابؼ  جزا ق امسامو

فاال ( فؼرة و)ذكرها إذا تقافرت شروط الؿسمولقة الجزا قة فقؿا طدا حالة الخطل 

 .  اذا كان الخطل جسقؿً ا إٓ إُيسلل جزا ق  

ماـفؿ  فُقسلل كؾ واحد ،إذا قام بالعؿؾ الطبل القاحد فريؼ صبل متؽامؾ (٠)

إذا اجتؿعت مباشرة الضرر مع التسبب فقف فالؿسامول )لؾؼاطدة  اطـ خطاف تطبقؼً 

ويؽاقن ر اقس الػرياؼ . (ما لؿ يؽـ الؿتسبب أولك بالؿسامولقة مـاف ،هق الؿباشر

 ًٓ فعااؾ معاوكقااف إذا أخطال يف تااقجقففؿ أو قصاار يف مساامولقة تضااامـقة طاـ  مسامو

 .  الرقابة طؾقفؿ
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تؽاقن الؿمسسااة الصااحقة )طامااة أو خاصاة( مساامولة طااـ إلاارار إذا  (١)

أو صدرت طـفا تعؾقؿات ترتب طؾقفا لرر بالؿرلاك دون  ،قّصرت يف التزاماهتا

 .  مسقغ

 ويقصل بؿا يلتل:

عاقؾة واقارتاح إجراء دراسة خاصة بؿشؽالت التطبقؼ الؿعاصر لـظام ال (٦)

 .  االبدا ؾ الؿؼبقلة شرطً 

إجراء دراسة خاصة بؿسا ؾ الضرر الؿعـقي والتعاقيض طـاف يف قضاايا  (٩)

 .  الضؿان بقجف طام

الطؾب مـ الحؽقماات اإلساالمقة تقحقاد التشاريعات الخاصاة بتـظاقؿ  (8)

   ....والتشريب ،ومقت الدماغ ،إطؿال الطبقة مثؾ قضايا اإلجفاض

الااادول اإلساااالمقة إيجااااد مؼااارر خااااص  الطؾاااب ماااـ الجامعاااات يف (٠)

 .  بلخالققات وفؼف الطبقب لطؾبة الؽؾقات الطبقة والتؿريض

الطؾااب مااـ الحؽقمااات يف الاادول اإلسااالمقة تـظااقؿ مؿارسااات الطااب  (١)

البديؾ والطب الشعبل واإلشراف طؾقفا وولع الضقابط التال تحؿال الؿجتؿاع 

 .  مـ إلرار

إلطالمقة يف الؿجاال الصاحل حّث وسا ؾ اإلطالم طؾك لبط الرسالة ا (٢)

 .  والطبل

تشااجقع إصباااء الؿسااؾؿقـ طؾااك إجااراء البحااقث والتجااارب العؾؿقااة  (٣)

 .  والشرطقة

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 بٝإ بؿإٔ ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ
اإلسالمل وهاق يتاابع ماا يحادث يف أرض فؾساطقـ الؿحتؾاة  إن مجؿع الػؼف

طؾك أيدي الصافايـة الغاصابقـ لقادطق العاالؿ أجؿاع إلاك وقاػ اإلرهااب الاذي 

تؼقم بف السؾطات الؿحتؾة الؿتؿثؾ بؼتؾ إبرياء ماـ إصػاال والـسااء والرجاال 

وارتؽاااب مجااازر جؿاطقااة متؽااررة باإللااافة إلااك هاادم البقااقت  ،بشااؽؾ يااقمل

يد أهؾفا واغتصاب إرالل وإتالف الؿزروطات وقؾع إشاجار الؿثؿارة وتشر

يؼتطاع  فاصااًل  ابؾ لؿ تؽتػ بذلؽ بؾ أقامت جدارً  ،التل تسبب اهلل القاحد الؼفار

% مـ مساحتفا بعد أن هتدم بققت إهالل لتؼاقؿ ٩١إرالل الػؾسطقـقة ويؾتفؿ 

السااؿاوية وإطااراف هااذا الجاادار العـصااري مخالػااة بااذلؽ أحؽااام الاادياكات 

 .  اإلكساكقة والؼقاكقـ الدولقة

وتضقػ السؾطات الؿحتؾة إلك ذلؽ كؾف استخدام العصابات وقطاع الطر  

 . لتسر  الؿدخرات الؿالقة ل هالل( البـقد) فتسطق بالسالح طؾك الؿصارف

حتاك وٓ يف  ،إن هذه الجرا ؿ مجتؿعة لؿ يسبؼ لفا مثقاؾ يف تااري  اإلكسااكقة
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كااؾ ذلااؽ تػعؾااف السااؾطات اإلساارا قؾقة  ،اا وضالًمااوففااا وأشاادها ضؾًؿااأحؾااؽ ضر

وبحجاة أن الؿـظؿاات الػؾساطقـقة هال  ،الؿحتؾة تحت ستار الادفاع طاـ الاـػس

! وكقػ تؽقن إرهابقة وهال تادافع طاـ أرلافا وطرلافا وأمقالفاا أماام !إرهابقة

ؽاكات ل ا؟ ولاق كاان هاذا الازطؿ صاحقحً ؟امحتؾ غاصب ٓ يؼاقؿ لإلكسااكقة وزًكا

 حركات التحرر يف العالؿ إرهابقة!!

إن طؾؿاء مجؿع الػؼف اإلسالمل لقبادون أشاد اساتغرا ؿ ماـ مققاػ العاالؿ 

يف الققات كػساف فنكاف لقادطق  ،االؿتػرج أمام هذا اإلرهااب الاذي يشااهدوكف يقمق ا

الؿمسسات الدولقة إلك تحؿؾ مسمولقاهتا يف رفع الظؾؿ وتحؼقؼ مباادئ الحرياة 

 . ؿساواة التل يـادي  اوالعدل وال

كؿا يدطق مجؿع الػؼف اإلسالمل الدول العربقة بؿـاسبة اكعؼااد مامتؿر الؼؿاة 

العربقة بتقكس يف أواخر الشفر الجاري إلك بحاث مساللة الحػرياات اإلسارا قؾقة 

ويدطق الادول اإلساالمقة طاماة إلاك تحؿاؾ . أسػؾ الؿسجد إقصك ويف محقطف

مااام شااعق ا وأمااام التاااري  فااال يؽػاال آسااتـؽار وأ مساامولقاهتا أمااام اهلل 

بؾ ٓ بد مـ طؿاؾ كاؾ ماا تساتطقع هاذه الادول طؿؾاف، وهال تساتطقع  ،والشجب

طؿؾ الؽثقار ماـ أجاؾ فؾساطقـ الؿباركاة وأهؾفاا الؿارابطقـ بؿاا يف ذلاؽ الادطؿ 

الؿااادي والؿساااطدات اإلكساااكقة والعؿااؾ الجاااد إلهناااء آحااتالل اإلساارا قؾل 

 .  ك والؿؼدساتوتحرير إقص

تحؿااؾ مساامولقاتف التاريخقااة  اوطؾااك العااالؿ اإلسااالمل حؽقمااات وشااعقبً 

وماامازرة الشااعب الػؾسااطقـل يف صااؿقده  ،لققااػ هااذه آكتفاكااات الصااارخة

 .  ومؼاومتف يف هذه الؿلسااة الخطقرة
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ولااقس ذلااؽ طؾااك اهلل بعزيااز واهلل غالااب طؾااك أمااره ولؽااـ أكثاار الـاااس ٓ 

 .  يعؾؿقن

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 ايعطامبؿإٔ بٝإ 
إن مجؿع الػؼف اإلسالمل يف دورة ممتؿره الخامسة طشرة إذ يتابع ماا يجارى 

 ،تافوما يخطط لف مـ ممامرات خطقارة تؿاس وحد ،يف العرا  مـ أحداث جسام

صا ػقااة تؼضاال طؾااك كقااان شااعبف فااتـ صا ػقااة وطرققااة ومااا يااراد أن يثااار فقااف مااـ 

وتشاِعؾ  ،وما يرتتب طؾقفا ماـ مػاساد وفاتـ تلكاؾ إخضار والقاابس ،وتؿاسؽف

 .   طداء الؿرتبصقـ  ذه إمةلبقاب إوتػتب  ،الؿـطؼة بـقران الػرقة والتدمقر

مققعف اإلسالمل وماـ إحساساف مـ  ااكطالقً ومجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل 

بقاجااب العؾؿاااء الـاصااحقـ ُيااديـ بؼااقة كااؾ هااذه الؿاامامرات التاال ُتحاااد لااد 

 .  العرا 

 وٓ -وققفاف ماع الشاعب العراقال وشاّد أزر كاؾ قاقاه التال ٓ زالات وُيعؾـ 

 ،تقحقاد الشاعب العراقالوالعؿاؾ طؾاك  ،الػاتـ لؿـاع جفقدهاا كاؾ تبذل - تزال

وإطاادة ساقادتف الؽامؾاة بالقرب فرصاة  ،الغاشاؿالل والخروج بف ماـ آثاار آحات

 .  طؾك أساس العدل وإخقة مؿؽـف مع الحػاظ طؾك حؼق  الجؿقع
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وجؿقاع  ،ُسـتف وشاقعتف ،وتركؿاكفطربف وأكراده : الؿجؿع لقـاشد العرا  إنو

الؿخااصر الؿحقطاة ا لدرء ا واحدً صقا ػف وققاه السقاسقة والعشا رية لؾقققف صػ  

إلااك أحضااان أمتااف اإلسااالمقة وأداء دوره الؿـااقط بااف طؾااك كافااة وطقدتااف  ،بااف

 . الؿستقيات اإلقؾقؿقة والدولقة

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ٚتٛقٝات قطاضات
 ايسٚض٠ ايػازغ١ عؿط٠

 جملًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ
 

 زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠() زبٞ
 ٖـ0426ضبٝع األٍٚ  5 -قؿط  31
 2115ّ( إبطٌٜ) ْٕٝػا 04 - 9
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/06) 043قطاض ضقِ: 
 ظنا٠ احلػابات املكٝس٠  بؿإٔ

 ٚؾطنات ايتأَني اإلغال١َٝ ٚايتأَٝٓات ايٓكس١ٜ َٚهاؾآت ْٗا١ٜ اخلس١َ
مل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااال

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

زكااة بعد اصالطاف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

وشااركات التاالمقـ اإلسااالمقة والتلمقـااات ومؽافااآت هنايااة  الحسااابات الؿؼقاادة

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الخدمة

 قار ما يلتل:

 ًٓ  زكاة الحسابات آستثؿارية:: أو

طؾك أصاحاب  ،ويف أرباحفا ،تجب الزكاة يف أرصدة الحسابات آستثؿارية (أ )
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سااقاء أكاكاات صقيؾااة إجااؾ إذا تحؼؼاات فقفااا شااروط الزكاااة  ،هااذه الحسااابات

 ،قصقرة إجؾ ولاق لاؿ يؼاع الساحب ماـ أرصادهتا بتؼققاد ماـ جفاة آساتثؿار مأ

 .  بتؼققد مـ صاحب الحساب أو

وٓ أثر لؽاقن إماقال مرصادة . تجب الزكاة يف مبالغ الحسابات الجارية (ب )

ماا لاؿ تؽاـ لحاجاة ساداد الاديقن  ،لحاجة مالؽفا أو يف تـػقذ مشاريع اساتثؿارية

 .  ؿرتتبة طؾقفال

 زكاة الحسابات الؿحتجزة لتقثقؼ التعامؾ:: اثاكقً 

لؾقطاد الؿؾازم لتغطقااة  اوهق الؿبؾغ الؿؼادم تلكقادً )مبالغ هامش الجدية  (أ )

والتلمقـااات آبتدا قااة  ،إذا لااؿ يااقدع يف حساااب اسااتثؿاري( لاارر الـؽااقل طـااف

الؿقدطاة تحسؿ مـ الؿقجقدات الزكقية بالـسبة لؾجفة  ،لؾدخقل يف الؿـاقصات

وإذا مرت طؾقفا ساـقات فنهناا ُتزكاك لسااـة  ،ويزكقفا مالؽفا مع مقجقداتف ،لديفا

أماا إذا كاكات هاذه الؿباالغ يف حسااب اساتثؿاري . واحدة إذا أطقادت ٕصاحا ا

 ًٓ  .  /أ(فقطبؼ طؾقفا البـد )أو

والتلمقـاات الـؼدياة التال تمخاذ  ،مبالغ التلمقـات التـػقذية لؾؿـاقصات (ب )

مثااؾ الفاااتػ  ،والؿمسسااات مؼابااؾ الحصااقل طؾااك خاادمات معقـااة مااـ إفااراد

يزكقفااا مااـ يؼاادمفا لسااـة  ،والؽفرباااء وتلمقـااات اسااتاجار إماااكـ أو الؿعاادات

 .  واحدة إذا قبضفا

مبؾغ العربقن ٓ يحسؿف البا ع مـ مقجقداتف الزكقياة باؾ تجاب تزكقتاف  (ج )

 .  ٕكف يؿؾؽف سقاء فس  الؿشرتي العؼد أو أمضاه ،طؾقف
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 القديعة الؼاكقكقة:: اثً ثال

 ،هل ما تشرتط الجفات الؿختصة إيداطف لدى بـؽ لؿـب الرتخقص لؾشاركة

وأماا إذا كاكات  ،فنذا كاكت محتجزة بصاػة ممقتاة تزكقفاا الشاركة ماع مقجقداهتاا

 .  محتجزة بصػة مستؿرة فنهنا تزكك لسـة واحدة إذا ُأطقدت إلك الشركة

 :(الؿستبؼاة أو الؿدورة)ؾة آحتقاصقات وإرباح الؿاح: ارابعً 

( إصاقل) يف حال تطبقؼ صريؼة الؿقجقدات ،تزكقفا الشركة مع مقجقداهتا

 .  الؿتداولة طـد حساب زكاة الشركات

 زكاة شاكات التلمقـ اإلسالمقة:: اخامًس 

وإرصاادة الدا ـااة لؿعقاادي التاالمقـ والؿطالبااات  الؿخصصااات الػـقااة (أ )

التساقية ٓ تزكقفاا الشاركة باؾ تحساؿ ماـ والؿطالبات تحت  ،الؿستحؼة السداد

 .  ٕهنا ديقن طؾقفا ،مقجقداهتا الزكقية

 ،والؿخصاص اإللاايف ،آحتقاصقات ومخصصات إخطار الساارية (ب )

والؿبالغ الؿحتجازة طاـ إطاادة التالمقـ ٓ تحساؿ  ،واحتقاصل التلمقـ طؾك الحقاة

 .  مؾؽفا ٕهنا لؿ تخرج مـ ،بؾ تزكقفا الشركة ،مـ الؿقجقدات الزكقية

 مستحؼات كفاية الخدمة:: سادًسا

 :زكاة مستحؼات كفاية الخدمة بالـسبة لؾؿقضػ والعامؾ 

لؾعاماؾ أو  هال حاؼ ماالل يقجباف الؼااكقن أو العؼاد: مؽافلة كفايـة الخدمـة (أ )

ويؼادر بحساب مادة الخدماة وسابب اكتفا فاا وراتاب العاماؾ  ،الؿقضػ بشروط

وٓ . أو لؾؿقضااػ أو لعا ؾتفؿاااوالؿقضااػ وياادفع طـااد اكتفاااء الخدمااة لؾعامااؾ 

لعادم تحؼاؼ الؿؾاؽ  ،تجب زكاهتا طؾك الؿقضػ أو العاماؾ صاقال مادة الخدماة
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لؾؿقضااػ أو العامااؾ دفعااة واحاادة  وإذا صاادر قاارار بتحدياادها وتسااؾقؿفا ،التااام

 .  فقضؿفا إلك مقجقداتف الزكقية اطؾك فرتات دورية أصبب مؾؽف لفا تامً  أو

طؾاك  الل يستحؼف الؿقضػ أو العامؾ شفريً هق مبؾغ ما: الااتب التؼاطدي (ب)

الدولااة أو الؿمسسااة الؿختصااة بعااد اكتفاااء خدمتااف بؿؼتضااك الؼااقاكقـ وإكظؿااة 

البـاد )ويزكك طؾك الـحق الؿشار إلقف بشالن مؽافالة هناياة الخدماة  ،وطؼقد العؿؾ

 .  (/أاسادًس 

هااال مبؾااغ مااالل مؼطاااقع تمديااف الدولااة أو الؿمسساااة : مؽافــلة التؼاطــد (ج)

ة إلك الؿقضػ أو العامؾ الؿشؿقل بؼاكقن التلمقـات آجتؿاطقاة إذا لاؿ الؿختص

 .(/أاسادًس لؾبـد ) اوتزكك صبؼً  ،تتقافر فقف شروط استحؼا  الراتب التؼاطدي

هال كسابة محاددة تساتؼطع ماـ الراتاب أو إجار يضااف : مؽافلة آدخار (د)

العاماؾ  وهال تساتثؿر ويساتحؼفا الؿقضاػ أو ،إلقفا كسبة محاددة ماـ الؿمسساة

 .  دفعة واحدة يف هناية خدمتف أو حسب الـُظؿ السا دة

فانن كاكات يف  ،ويختؾػ حؽؿ زكاهتا بحسب كقع الحساب الاذي تاقدع فقاف 

حساب خاص لصالب الؿقضػ أو العامؾ ولاف الحاؼ يف اختقاار اساتثؿارها فنهناا 

. أما إذا لؿ يؽاـ لاف طؾاك تف الزكقية مـ حقث الحقل والـصابتضؿ إلك مقجقدا

ٓ بعد قبضاف فقزكقاف طاـ إ ،لعدم مؾؽف التام لف ،هذا الحساب سؾطة فال زكاة طؾقف

 .سـة واحدة

 بالـسبة لؾؿمسسات والشاكات هزكاة مستحؼات كفاية الخدمة  : 

ومؽافلة التؼاطد والراتاب التؼاطادي لادى الؿمسساات  ،مؽافلة هناية الخدمة

ابات الؿمسسااات ؾ يف حسااظااومؽافاالة آدخااار التاال ت ،الخاصااة أو الشااركات
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باؾ  ،الخاصة أو الشركات ٓ تخرج مـ مؾؽفا فال تحسؿ مـ مقجقداهتاا الزكقياة

 .  تزكك معفا

، فنهناا ٓ تزكاك( لحؽقمقاةا)وإذا كاكت هذه الؿبالغ لدى الؿمسسات العامة 

 .  ٕهنا مـ الؿال العام

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،قدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك س ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/06) 044قطاض ضقِ: 
 اختالؾات ايعٚز ٚايعٚد١ املٛظؿ١ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

بعااد اصالطااف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿجؿااع بخصااقص مقلاااقع 

وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال دارت  ،اختالفات الزوج والزوجة الؿقضػة

   ،حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ  اكػصال الامة الؿالقة بقـ الزوجقـ:: أو

ولفاا الحاؼ الؿطؾاؼ  ،ؽامؾة والذمة الؿالقة الؿستؼؾة التاماةلؾزوجة إهؾقة ال

ولفاا حاؼ  ،ولفاا ثرواهتاا الخاصاة ،يف إصار أحؽام الشارع بؿاا تؽسابف ماـ طؿؾفاا
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وٓ تحتاج إلذن  ،التؿؾؽ وحؼ التصرف بؿا تؿؾؽ وٓ سؾطان لؾزوج طؾك مالفا

 .  الزوج يف التؿؾؽ والتصرف بؿالفا

 الـػؼة الزوجقة:: اثاكقً 

وبحساب ساعة الازوج  ،الزوجاة الـػؼاة الؽامؾاة الؿؼاررة باالؿعروفتستحؼ 

وٓ  ،اوبؿا يتـاسب مع إطراف الصحقحة والتؼالقاد آجتؿاطقاة الؿؼبقلاة شارطً 

 .  تسؼط هذه الـػؼة إٓ بالـشقز

 طؿؾ الزوجة خارج البقت:: ثالًثا

مااـ الؿسااامولقات إساسااقة لؾزوجاااة رطايااة إسااارة وتربقااة الاااـشء  (٦)

ويحااؼ لفااا طـااد الحاجااة أن تؿااارس خااارج البقاات  ،قااؾ الؿسااتؼبؾوالعـايااة بج

إطؿااال التاال تتـاسااب مااع صبقعتفااا واختصاصاافا بؿؼتضااك إطااراف الؿؼبقلااة 

وأداب  ،واختصاصاافا بشاارط آلتاازام بإحؽااام الديـقااة ا مااع صبقعتفاااشاارطً 

 .  ومراطاة مسمولقتفا إساسقة ،الشرطقة

فا القاجبة طؾاك الازوج الؿؼاررة إن خروج الزوجة لؾعؿؾ ٓ يسؼط كػؼت (٩)

مااا لااؿ يتحؼااؼ يف ذلااؽ الخااروج معـااك الـشااقز  ،وفااؼ الضااقابط الشاارطقة ،اشاارطً 

 . الُؿسؼط لؾـػؼة

 مشاركة الزوجة يف كػؼات إساة:: ارابعً 

ا الؿشاركة يف الـػؼات القاجباة طؾاك الازوج ٓ يجب طؾك الزوجة شرطً  (٦)

 .  وٓ يجقز إلزامفا بذلؽ ،ابتداء

ا لؿاا بالؿشاركة يف كػؼات إسرة أمار مـادوب إلقاف شارطً  تطقع الزوجة (٩)

 .  يرتتب طؾقف مـ تحؼقؼ معـك التعاون والتآزر والتآلػ بقـ الزوجقـ
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قفؿاا الرلاا ل طؾاك مصاقر الراتاب يجقز أن يتؿ تػااهؿ الازوجقـ واتػا (8)

 .  إجر الذي تؽسبف الزوجة أو

هنااا إذا ترتااب طؾااك خااروج الزوجااة لؾعؿااؾ كػؼااات إلااافقة تخصاافا فن (٠)

 .  تتحؿؾ تؾؽ الـػؼات

 اشتااط العؿؾ:: اخامًس 

يجااقز لؾزوجااة أن تشاارتط يف طؼااد الاازواج أن تعؿااؾ خااارج البقاات فاانن  (٦)

   .ويؽقن آشرتاط طـد العؼد صراحة ،رلك الزوج بذلؽ ألزم بف

يجقز لؾزوج أن يطؾب مـ الزوجة ترد العؿؾ بعد إذكف بف إذا كان الارتد  (٩)

 .  يف مصؾحة إسرة وإوٓد

لؾزوجة بالعؿؾ خاارج البقات ( أو آشرتاط) ا ربط اإلذنيجقز شرطً ٓ  (8)

ا ماـ راتبفاا مؼابؾ آشرتاد يف الـػؼات القاجبة طؾك الزوج ابتداء أو إططا ف جازءً 

 .  وكسبفا

 .  لقس لؾزوج أن ُيجرب الزوجة طؾك العؿؾ خارج البقت (٠)

 اشتااك الزوجة يف التؿّؾؽ:: سادًسا

مالفا أو كسب طؿؾفا يف تؿؾؽ مسؽـ أو طؼاار  ا مـإذا أسفؿت الزوجة فعؾق  

آشااارتاد يف مؾؽقاااة ذلاااؽ الؿساااؽـ أو مشاااروع تجااااري فااانن لفاااا الحاااؼ يف 

 .  الؿشروع بـسبة الؿال الذي أسفؿت بف أو

 إسا ة استعؿال الحؼ يف مجال العؿؾ:: اسابعً 

ا وهاال محاددة شاارطً  ،لؾازواج حؼاق  وواجبااات متبادلاة بااقـ الازوجقـ (٦)

 ،عالقة بقـ الزوجقـ طؾك العدل والتؽافاؾ والتـاصار والارتاحؿويـبغل أن تؼقم ال
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 .  اوالخروج طؾقفا تعٍد محرم شرطً 

ٓ يجقز لؾزوج أن يسالء اساتعؿال الحاؼ بؿـاع الزوجاة ماـ العؿاؾ أو  (٩)

إٓ إذا ترتاب طؾاك ذلاؽ مػسادة ولارر  ،مطالبتفا برتكف إذا كاان بؼصاد اإللارار

 .  يربق طؾك الؿصؾحة الؿرتجاة مـف

ا طؾك الزوجة إذا قصدت مـ البؼاء يف طؿؾفا اإللرار بالزوج يـطبؼ هذ (8)

 .  أو إسرة أو ترتب طؾك طؿؾفا لرر يربق طؾك الؿصؾحة الؿرتجاة مـف

 التقصقات:

  يقصل الؿجؿع بنجراء دراسات اجتؿاطقة واقتصادية وصبقاة ٔثاار طؿاؾ

ماـ الزوجة خارج البقت طؾك إسرة وطؾك الزوجة كػسافا لؿاا لفاذه الدراساات 

 .  وتؽقن طّقـات الدراسة مـ مجتؿعات مختؾػة ،أثر يف تجؾقة حؼا ؼ الؿقلقع

  يمكد الؿجؿع طؾك وجقب غرس مػفقم التؽامؾ بقـ الزوجقـ وحارص

 . اإلسالم طؾك أن تؽقن العالقة بقـفؿا قا ؿة طؾك الؿقدة والرحؿة

 ودورهاا يف  ،طؼد كادوة متخصصاة تتـااول شامون الؿارأة الؿساؾؿة بعاماة

وفاؼ  ،بؿاا يقاكاب مساقرة التطاقر الحضااري ،الؿجتؿع اإلسالمل بخاصاةتـؿقة 

لادى جؿقاع  ،لقصاار إلاك اطتؿااد قارارات الؿجؿاع وتقصاقاتف ،الؿعايقر الشرطقة

 .  الحؽقمات والفقاات اإلسالمقة أمام الؿمتؿرات الدولقة بشلن الؿرأة والسؽان

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/06) 045قطاض ضقِ: 
 ايعاق١ً ٚتطبٝكاتٗا املعاقط٠ يف ذبٌُ ايس١ٜ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااةاإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع العاقؾاة 

وبعد استؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال دارت  ،وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف تحؿؾ الدية

   ،حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ  تعايػ العاقؾة:: أو

هل الجفة التال تتحؿاؾ دفاع الدياة طاـ الجااين يف غقار الؼتاؾ العؿاد دون أن 

 ،وهال العصابة يف أصاؾ تشاريعفا. يؽقن لفا حؼ الرجاقع طؾاك الجااين بؿاا أدتاف
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 .  وأهؾ ديقاكف الذيـ بقـفؿ الـصرة والتضامـ

 ما ٓ تتحؿؾف العاقؾة:: اثاكقً 

 .  ااوٓ اطرتافً  ااا وٓ صؾحً العاقؾة ٓ تتحؿؾ ما وجب مـ الديات طؿدً 

 التطبقؼات الؿعاصاة:: ثالًثا

فنكاف يجاقز أن يـاقب  ،طـد طدم وجقد العشقرة أو العصبة التل تتحؿؾ الديااة

 :  ما يؾل ،بـاء طؾك أن إساس لؾعاقؾة هق التـاصر والتضامـ ،طـفا طـد الحاجة

الذي يـص كظامف طؾاك تحؿاؾ ( التعاوين أو التؽافؾل)التلمقـ اإلسالمل   (أ )

   .ت بقـ الؿستلمـقـالديا

وذلاؽ  ،الـؼابات وآتحادات التل تؼام بقـ أصاحاب الؿفـاة القاحادة (ب )

 .  إذا تضؿـ كظامفا إساسل تحؼقؼ التعاون يف تحؿؾ الؿغارم

الصـاديؼ الخاصة التل يؽقهناا العاامؾقن بالجفاات الحؽقمقاة والعاماة  (ج )

   .والخاصة لتحؼقؼ التؽافؾ والتعاون بقـفؿ

 التقصقات:: ارابعً 

  يقصل مجؿع الػؼف اإلسالمل مختؾػ الحؽقمات والدول اإلسالمقة بلن

دم ( ٓ ُيفادر)ٕكف ٓ ُيَطاؾ   ،تضؿـ طدم لقاع الديات اتضع يف تشريعاهتا كصقًص 

 .  يف اإلسالم

  طؾك الجفات ذات العالقة العؿؾ طؾاك إشااطة روح التعااون والتؽافاؾ يف

. ل أطضاا فا رابطاة اجتؿاطقاةمختؾػ أفراد الجؿاطة والتجؿعات التال تاربط بقـا

 :  ويتحؼؼ ذلؽ بأ 

 .  تضؿقـ الؾقا ب والتـظقؿات الؿختؾػة مبدأ تحؿؾ الديات (أ )
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ققام شركات التلمقـ اإلساالمقة يف مختؾاػ دول العاالؿ اإلساالمل بعؿاؾ  (ب )

 .  وثا ؼ تشؿؾ تغطقة الحقادث ودفع الديات بشروط مقسرة وأقساط مـاسبة

مفؿاة ( الخزاكاة العاماة)ؿقـ بقات الؿاال مبادرة الدول اإلسالمقة إلاك تضا (ج )

وذلؽ لتحؼقاؼ إغاراض آجتؿاطقاة التال تـااط  ،تغطقة الديات طـد فؼد العاقؾة

 .  آقتصادي دوره إلك باإللافة - الديات تحؿؾ ومـفا -ببقت الؿال 

دطقة إقؾقاات اإلساالمقة يف مختؾاػ مـااصؼ العاالؿ إلاك إقاماة تـظقؿاات  (د )

والااـص صااراحة طؾااك تغطقااة  ،آجتؿاااطل فقؿااا بقااـفؿتحؼااؼ التعاااون والتؽافااؾ 

 .  لؾـظام الشرطل اتعقيضات حقادث الؼتؾ وفؼً 

تقجقااف رسااا ؾ إلااك الحؽقمااات والفقاااات والجؿعقااات والؿمسسااات  )هااا(

ومـفااا الزكاااة والققااػ والقصااايا  ،آجتؿاطقااة لتػعقااؾ أطؿااال الاارب واإلحسااان

 .  الؼتؾ الخطل والتربطات كل تسفؿ يف تحؿؾ الديات الـاتجة طـ

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/06) 046قطاض ضقِ: 
 ايكطا٠٤ اجلسٜس٠ يًكطإٓ ٚيًٓكٛم ايس١ٜٝٓ بؿإٔ

ر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿ

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

الؼاراءة بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

لاك الؿـاقشاات التال دارت وبعاد اساتؿاطف إ ،الجديدة لؾؼرآن ولؾـصقص الديـقة

   ،حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ إن مااا يسااؿك بااالؼراءة الجدياادة لؾـصااقص الديـقااة إذا أدت لتحريااػ : أو

معاااين الـصااقص ولااق بآسااتـاد إلااك أقااقال شاااذة بحقااث تخاارج الـصااقص طااـ 

ا جساقؿً  اوتتـاقض مع الحؼا ؼ الشارطقة ُيعاد بدطاة مـؽارة وخطارً  ،الُؿجؿع طؾقف
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ماع مالحظاة أن بعاض حؿؾاة هاذا  ،إلسالمقة وثؼافتفا وققؿفااطؾك الؿجتؿعات ا

آتجاه وقعقا فقف بسبب الجفؾ بالؿعايقر الضابطة لؾتػساقر أو الفاقس بالتجدياد 

   .غقر الؿـضبط بالضقابط الشرطقة

وتتجؾااك بااقادر اسااتػحال الخطاار يف تبـاال بعااض الجامعااات مااـفج هااذه  

والتشااجقع طؾااك تـاااول  ،قااغوكشاار مؼقٓهتااا بؿختؾااػ وسااا ؾ التبؾ ،الؼااراءات

ودطااقة رمقزهااا إلااك الؿحالاارة واإلساافام يف  ،مقلااقطاهتا يف رسااا ؾ جامعقااة

 ،واإلقباال طؾااك ترجؿاة مااا كتاب مااـ آرا فاا بؾغااات أجـبقااة ،الـادوات الؿشاابقهة

 .  وكشر بعض الؿمسسات لؽتبفؿ الؿسؿقمة

ؾ وماـ وساا  ،أصبب التصدي لتقار هذه الؼراءات ماـ فاروض الؽػاياة: اثاكقً 

 :  التصدي لفذا التقار وحسؿ خطره ما يؾل

  دطااقة الحؽقمااات اإلسااالمقة إلااك مقاجفااة هااذا الخطاار الااداهؿ وتجؾقااة

بت وبقـ الحرية الؿـػؾتة الػر  بقـ حرية الرأي الؿسمولة الفادفة الؿحرتمة لؾثقا

، لؽااال تؼاااقم هاااذه الحؽقماااات باتخااااذ اإلجاااراءات الالزماااة لؿراقباااة الفداماااة

وممسسااات اإلطااالم والعؿااؾ طؾااك تعؿقااؼ  ،كااز الثؼافااةممسسااات الـشاار ومرا

والتعريػ بؿعاايقر  ،التقطقة اإلسالمقة العامة يف كػقس الـشء والشباب الجامعل

 .  وشرح الحديث الـبقي ،والتػسقر الصحقب ،آجتفاد الشرطل

  لإلرشااد إلاك التعؿاؼ يف ( مثؾ طؼاد كادوات مـاقشاة)اتخاذ وسا ؾ مـاسبة

وتشااجقع آجتفاااد الؿـضاابط بالضااقابط  ،ومصااطؾحاهتادراسااة طؾااقم الشااريعة 

 .  الشرطقة وأصقل الؾغة العربقة ومعفقداهتا

 تقسقع مجال الحقار الؿـفجل اإليجابل مع حؿؾة هذا آتجاه  . 
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  تشااجقع الؿختصااقـ يف الدراسااات اإلسااالمقة لتؽثقااػ الااردود العؿؾقااة

   .ج التعؾقؿالجادة و مـاقشة مؼقٓهتؿ يف مختؾػ الؿجآت وبخاصة مـاه

  تقجقف بعض صؾبة الدراساات العؾقاا يف العؼقادة والحاديث والشاريعة إلاك

اختقار مقلقطات رسا ؾفؿ الجامعقة يف كشر الحؼاا ؼ والارد الجااد طؾاك آرا فاؿ 

 ومزاطؿفؿ.

 ماع إكشااء مؽتباة  ،تؽقيـ فر  طؿاؾ تاابع لؿجؿاع الػؼاف اإلساالمل بجادة

تؿفقاادا  ،ر فقااف والااردود طؾقاافشااامؾة لؾؿملػااات يف هااذا الؿقلااقع ترصااد مااا كشاا

لؿـ مختؾاػ ممسسااات  ،ولؾتـسقؼ بقـ الدارسقـ فقف ،لؽتابة البحااقث الجادة

 .  البحث يف العالؿ اإلسالمل وخارجف

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/06) 047: قطاض ضقِ
 ايػًع ايسٚي١ٝ ٚنٛابط ايتعاٌَ ؾٝٗا بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

الساؾع بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الدولقة ولقابط التعامؾ فقفا

 قار ما يلتل:

 ًٓ بشاالن إساااقا  ( ٦/٣) ٢8التلكقااد طؾااك قاارار الؿجؿااع ذي الاارقؿ : أو

لدولقااة يف إسااقا  الؿـظؿااة يااتؿ التعامااؾ بالسااؾع ا): الؿالقااة والااذي وورد فقااف

 بنحدى أربع صر  هل التالقة:
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  : الطايؼة إولك

أن يتضؿـ العؼد حؼ تسؾؿ الؿبقع وتسؾؿ الثؿـ يف الحاال ماع وجاقد الساؾع 

 أو إيصآت مؿثؾة لفا يف مؾؽ البا ع وقبضف.

 بشروط البقع الؿعروفة. اوهذا العؼد جا ز شرطً 

 : الثاكقة الطايؼة

ؼ تسااؾؿ الؿبقااع وتسااؾؿ الااثؿـ يف الحااال مااع إمؽاهنؿااا أن يتضااؿـ العؼااد حاا

 بضؿان هقاة السق .

 بشروط البقع الؿعروفة. اوهذا العؼد جا ز شرطً  

 : الثالثة الطايؼة

أن يؽاقن العؼااد طؾاك تسااؾقؿ سااؾعة مقصاقفة يف الذمااة يف مقطاد آجااؾ ودفااع 

 .  لتسؾؿبالتسؾقؿ وا يؼتضل أن يـتفل فعاًل  االثؿـ طـد التسؾقؿ وأن يتضؿـ شرصً 

وهااذا العؼااد غقاار جااا ز لتلجقااؾ الباادلقـ، ويؿؽااـ أن يعاادل لقسااتقيف شااروط 

 السؾؿ الؿعروفة، فنذا استقىف شروط السؾؿ جاز.

 قبؾ قبضفا. ابقع السؾعة الؿشرتاة سؾؿً  ٓ يجقز وكذلؽ

  :الاابعة الطايؼة

أن يؽاقن العؼااد طؾاك تسااؾقؿ سااؾعة مقصاقفة يف الذمااة يف مقطاد آجااؾ ودفااع 

يؼتضاال أن يـتفاال بالتسااؾقؿ  االتسااؾقؿ دون أن يتضااؿـ العؼااد شاارصً الااثؿـ طـااد 

 .  والتسؾؿ الػعؾققـ، بؾ يؿؽـ تصػقتف بعؼد معاكس

 .  يف أسقا  السؾع، وهذا العؼد غقر جا ز أصاًل  اوهذا هق الـقع إكثر شققطً 

مااـ الصااقر  جؾااس يف لااقء البحااقث الؿعرولااة طاادًداكاااقش الؿ :اثاكًقــ
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لؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة وضفاار مااـ خاللفااا أن لؾؿعااامالت التاال تجريفااا ا

 ًٓ وجقاكاب متعاددة وتػصاقالت ُيحتااج إلاك بقاهناا  ، كثقارةلؾتطبقؼات فقفاا أشاؽا

لذا يقصل  ،لؾتقصؾ إلك الحؽؿ الشرطل يف السؾع الدولقة ولقابط التعامؾ فقفا

 مجؾس الؿجؿع إماكة العامة بعؼد كدوة متخصصة تعـك بؿا يؾل:

ت الؿقداكقة لؾؿعامالت التل تجريفا الؿمسسات الؿالقة طرض التطبقؼا (٦)

 .  اإلسالمقة يف أسقا  السؾع الدولقة

استقػاء الضاقابط التال يـبغال تقافرهاا ومراطاهتاا ماـ قباؾ الؿمسساات  (٩)

 .  الؿالقة اإلسالمقة يف معامالت إسقا  الؿالقة

إطاااداد بحاااقث إلاااافقة يف الجقاكاااب الؿختؾػاااة لفاااذه الؿعاااامالت  (8)

 .  الـظر يف مسا ؾ السؾع الدولقةٓستؽؿال 

يؼدر الؿجؾس لحؽقمة دبل طزمفاا طؾاك إيجااد ساق  لؾساؾع الدولقاة : اثالثً 

وترجق أن يؿّؽـ هذا الؿشروع الؿمسسات الؿالقة اإلساالمقة ماـ  ،مؼرها يف دبل

 ،تجـااب محاااذير إسااقا  العالؿقااة التاال أشااارت إلقفااا البحااقث الؿعرولااة

بالعـاية بالجقاكب الشرطقة طـاد إطاداد الؼاقاكقـ  وتقصل الؼا ؿقـ طؾك الؿشروع

والحارص طؾاك إيجااد ألقاات التال تحؼاؼ مقافؼاة  ،واإلجراءات لعؿؾ السق 

 .  الؿؿارسات يف السق  ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة ومباد فا

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/06) 048قطاض ضقِ: 
 ايهؿاي١ ايتذاض١ٜ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

الؽػالاة بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،التجارية

 قار ما يلتل:

 ًٓ  الؿؼصقد بالؽػالة التجارية:: أو

ؿاديـ يف الؿطالباة باديـ أو طاقـ هل لؿ ذمة الؽػقاؾ إلاك ذماة ال: الؽػالة شرًطا

وهل غقر الؽػالة التجارية التل يؼصد  ا آتػا  الذي يؿّؽـ فقاف الؿاقاصـ  ،كػس أو

 .  غقر الؿقاصـ مـ استخدام الرتخقص بؿزاولة الؿفـ أو إقامة الؿشروطات
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 أهؿ صقر الؽػالة التجارية:: اثاكقً 

مقافؼة الؿقاصـ الحاصؾ طؾاك تارخقص بعؿاؾ تجااري طؾاك ققاام غقار  (٦)

دون أي  ،الؿااقاصـ باسااتخدام الرتخااقص لـشاااط خاااص بااف وبتؿقيااؾ كامااؾ مـااف

باسااتثـاء ققامااف باااإلجراءات التاال  ،إساافام مااالل لؾؿااقاصـ أو التاازام مـااف بالعؿااؾ

تتطؾبفا مزاولة العؿؾ بؿقجب الرتخاقص حقاث يظفار الؿاقاصـ بؿظفار الؿالاؽ 

 . لؾؿشروع

مشاااركة الؿااقاصـ مااع غقاار الؿااقاصـ يف الحااآت التاال تسااؿب فقفااا  (٩)

يتػاؼ طؾقاف كظقار اساتخدام  ،اأو دورًيا امؼطقطً  اويتؼالك الؿقاصـ مبؾغً  ،الؼقاكقـ

 .  الرتخقص يف الـشاط أو الؿشروع الؿشرتد

 حؽؿ الؽػالة التجارية:: ثالًثا

رة مساتحدثة صاق( استخدام غقار الؿاقاصـ لؾرتخاقص)الصقرة إولك  (٦)

وإكؿا هل  ،وٓ هل مـ باب شركة القجقه ،القست مـ باب الؽػالة الؿعروفة فؼفً 

أو بعاقض  ،حؼ معـقي يؿؾؽف الؿقاصـ بحؽؿ الؼاكقن ثؿ يـؼؾف لغقره بغقر طقض

إذا اكتػااك الغاارر  اوهااذا التعامااؾ ٓ ماااكع مـاف شاارطً . طؾاك ساابقؾ البقااع أو اإلجاارة

 .  والتدلقس ومخالػة ولل إمر

تااتؿ مااـ خااالل ( الؿشاااركة يف اسااتخدام الرتخااقص)لصااقرة الثاكقااة ا (٩)

أو ماـ خاالل تؼاديؿ الرخصاة  ،مساهؿة مالقاة ماـ الؿاقاصـ ماع تؼاديؿ الرخصاة

ًٓ  اوحدها بعد تؼقيؿفا تؼقيؿً  بؿاا يؿثاؾ الؿصاروفات والجفاقد الؿبذولاة يف  طاد

وتؽااقن حصااة الطاارف . ا لتحديااد حصااة مؼاادم الرتخااقصالحصااقل طؾقفااا طرًفاا

مساهؿة مالقة يـضؿ إلقفا طؿؾف الذي يمخاذ بآطتباار طـاد ( غقر الؿقاصـ)خر أ
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وهذا التعامؾ بالؽػالة التجارية جا ز بؿا يتؿ آتػاا  طؾقاف يف . تحديد كسبة الربب

 .  تحديد كسب الربب مع تحؿؾ الخسارة بحسب الحصص

 التقصقات:

 يقصاال مجؾااس الؿجؿااع باادطقة مـظؿااة الؿاامتؿر اإلسااالمل مااـ خااالل

ممسساااهتا آقتصااادية إلااك إقامااة السااق  اإلسااالمقة الؿشاارتكة وحريااة حركااة 

إمقال وتـؼؾ إشخاص والتجارة بقـ الدول اإلسالمقة لؿا يف ذلؽ مـ تحؼقاؼ 

القحدة اإلسالمقة الؿـشقدة والـػع الؿتبادل بقـ الؿسؾؿقـ طؾاك غارار إساقا  

 .  العالؿقة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،رب العالؿقـالحؿد هلل 

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/06) 049قطاض ضقِ: 
 ايتأَني ايكشٞ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤ة( مااـ الؿتحااد

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

التالمقـ بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الصحل

 قار ما يلتل:

 حل:الص التلمقـ تعايػ -1

قجبف شخص أو ممسسة تتعفاد برطايتاف اتػا  يؾتزم بؿ: طؼد التلمقـ الصحل

بدفع مبؾغ محادد أو طادد ماـ إقسااط لجفاة معقـاة طؾاك أن تؾتازم تؾاؽ الجفاة 

 .  بتغطقة العالج أو تغطقة تؽالقػف خالل مدة معقـة
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 :الصحل التلمقـ أسالقب -2

أو طاـ صرياؼ شاركة  ،التلمقـ الصحل إما أن يتؿ طـ صريؼ ممسساة طالجقاة

 .  ط بقـ الؿستلمـ وبقـ الؿمسسة العالجقةتلمقـ تؼقم بدور القسق

 :الصحل التلمقـ حؽؿ -3

ا ماع الؿمسساة العالجقاة فنكاف جاا ز شارطً  اإذا كان التلمقـ الصاحل مباشارً  (أ )

مااع تااقافر الحاجااة التاال ُتـاازل مـزلااة  اا مغتػاارً بالضاقابط التاال تجعااؾ الغاارر يسااقرً 

يات التال الضرورة لتعؾؼ ذلؽ بحػظ الـػس والعؼؾ والـساؾ وهال ماـ الضارور

 .  جاءت الشريعة بصقاكتفا

 ومـ الضقابط الؿشار إلقفا:

 ولع مقاصػات دققؼة تحدد التزامات كؾ مـ الطرفقـ  . 

 دراسة الحالة الصحقة لؾؿستلمـ وآحتؿآت التل يؿؽـ التعرض لفا  . 

  أن تؽاقن الؿطالباات الؿالقااة ماـ الؿمسساة العالجقااة إلاك الجفاة مرتبطااة

فا ولاقس بؿباالغ افرتالاقة كؿاا يؼاع يف شاركات التالمقـ بإطؿال التل تؿ تؼاديؿ

 .  التجارية

( تعااوين أو تؽاافؾل)تلمقـ إساالمل إذا كان التلمقـ الصحل طـ صريؼ شركة  (ب )

( ٥/٩) ٥تزاول كشاصفا وفؼ الضقابط الشارطقة التال أقرهاا الؿجؿاع يف قاراره رقاؿ 

 .  ففق جا ز ،بشلن التلمقـ وإطادة التلمقـ

كؿا  ،لصحل طـ صريؼ شركة تلمقـ تجاري ففق غقر جا زإذا كان التلمقـ ا (ج )

 .  كص طؾك ذلؽ قرار الؿجؿع الؿشار إلقف أطاله

 :والاقابة اإلشااف -4

طؾااك الجفااات الؿختصااة الؼقااام باإلشااراف والرقابااة طؾااك طؿؾقااات التاالمقـ 
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 .  الصحل بؿا يحؼؼ العدالة ويرفع الغبـ وآستغالل وحؿاية الؿستلمـقـ

 التقصقات:

 مجؾس الؿجؿع بؿا يؾل:يقصل 

دطقة الحؽقمات اإلسالمقة والجؿعقات الخقرية وممسسات إوقااف  (٦)

أو بؿؼابؾ مـاسب لغقر الؼادريـ طؾك الحصاقل  ااإلك تقفقر التلمقـ الصحل مجاكً 

 .  طؾك التلمقـ مـ الؼطاع الخاص

طاادم اسااتخدام البطاقااات الصااحقة إٓ مااـ أصااحا ا لؿااا يف ذلااؽ مااـ  (٩)

 .  وما تتضؿـف مـ غش وتدلقس ،لعؼقدمخالػة لؿؼتضقات ا

التحذير مـ إساءة استخدام التلمقـ الصحل كادطااء الؿارض أو كتؿاكاف  (8)

 .  أو تؼديؿ بقاكات مخالػة لؾقاقع

يف دورات ( اإلسااالمل أو التؽااافؾل)إدراج مقلااقع التاالمقـ التعاااوين  (٠)

الؿجؿااع الؼادمااة يف لااقء مااا تقصااؾت إلقااف الؿاامتؿرات والـاادوات إخقاارة 

 .  بقؼات الؿتـقطة التل ضفرت بعد إصدار الؿجؿع قراره السابؼوالتط

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/06) 051قطاض ضقِ: 
 حنٔ ٚاآلخط بؿإٔ

ـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طاا

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

كحاـ بعد اصالطف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

   ،لتل دارت حقلفوبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات ا ،وأخر

 قار ما يلتل:

(٦)  ًٓ ا  وشاعقبً اتخاذ القسا ؾ التل تحؼؼ وحادة الصاػ باقـ الؿساؾؿقـ دو

ويؼتضاال ذلااؽ اتخاااذ  ،حتااك يؿؽااـ الحااديث طااـ أمااة واحاادة يف هااذا العصاار

وتػعقاؾ التعااون آقتصاادي  ،خطقات طؾك هاذا الادرب ماـ تصاػقة الخالفاات

وتـػقااذ قاارارات  ،اإلسااالمقةوالثؼااايف والعؾؿاال والسقاساال بااقـ مختؾااػ الاادول 
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 .  مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل العديدة يف هذا اإلصار

لاارورة التـسااقؼ بااقـ الاادول والؿـظؿااات اإلسااالمقة يف تؽااقيـ رسااالة  (٩)

ماع لارورة إطاداد  ،ا لؾحقار مع أخرإطالمقة والحة طـ اإلسالم تؽقن أساًس 

يجقادون التعبقار و ،أجقال مـ اإلطالمققـ الؿسؾؿقـ الذيـ يػفؿقن هاذه الرساالة

وذلؽ لؿقاجفة الحؿالت اإلطالمقة الؿؽثػاة لاد  ،طـفا بؿختؾػ الؾغات الحقة

 .  اإلسالم والؿسؾؿقـ يف الققت الحالر

يجب أن يؼقم ذلؽ طؾك إقامة مشروطات مشرتكة ٓ تعتؿد طؾك الؿاـب  (8)

وذلاؽ  ،وتؼقم طؾاك التؽاافم وتـؿقاة الؿصاالب الؿشارتكة باقـ الجؿقاع ،والعطايا

لتعاون باقـ الادول اإلساالمقة والادول إخارى يف مختؾاػ الؿجاآت لرتشقد ا

 .  آقتصادية وآجتؿاطقة والثؼافقة والسقاسقة

 التقصقات:

ياادطق الؿجؿااع الاادول إطضاااء والؿـظؿااات والجامعااات والؿراكااز  (٦)

 ،اإلسالمقة الؿختصة إلك إطداد خطط إلصدار مملػات وكشر دراسات وبحاقث

 مختؾااػ الؿقلااقطات الؿتصااؾة بااالحقار إلضفااار يف ،بؿختؾااػ الؾغااات الحقااة

والتلكقاد طؾاك قاقؿ ، وطادم الؽراهقاة لمخار ،حؼا ؼ اإلسالم ديـ الؽقن والحقاة

وتـؿقاة ماقارد  ،والؿارض ،والجاقع ،اإلسالم وإمـ والتعاون يف محارباة الػؼار

. الثروة وآستثؿارات والؿشروطات الؿشرتكة التل تعاقد باالـػع طؾاك اإلكسااكقة

 .  لتـسقؼ مع الؿجؿع يف كشرهاوا

الدولقااة طؾااك الؿسااتقى الحؽااقمل  دطااقة الجفااات الؿعـقااة بالعالقااات (٩)

الشعبل لتزويد الؿجتؿع الدولل بؿا يؼدمف اإلسالم لؾبشارية ماـ قاقؿ ومباادئ  أو
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لؾتعاون وإقامة صروح السالم وإماـ يف العاالؿ ماـ خاالل الحضاقر الػعاال يف 

ـظؿاة الدولقاة لؾرتبقاة مـظؿة إمؿ الؿتحدة والؿ الؿـظؿات الدولقة العالؿقة مثؾ

ويتطؾاب ذلاؽ . والؿـظؿات آقتصادية والصـاطقة الدولقاة (الققكسؽق)والثؼافة 

 أمريـ:

إشراد أهؾ آختصاص مـ الجامعات والؿمسسات اإلسالمقة أو غقرهؿ  (أ )

مااع إطااداد أجقااال أطاار  ففؿااا  ،يف القفااقد التاال تؿثااؾ الاادول يف هااذه الؿـظؿااات

 .بادئ التل يؼقم طؾقف بطريؼة جقدةسالم وبسؾؿف والؿباإل

الرتكقااز طؾااك حااؾ الؿشااؽالت الدولقااة مااـ خااالل الؿـظؿااات الدولقااة  (ب )

والتعاون الذي أمرت بف الشاريعة  ،بطريؼة طادلة ورفض إخراجفا مـ هذه الدا رة

مع مختؾاػ الؽتاؾ الدولقاة إلطاالء كؾؿاة الحاؼ ومباادئ الساالم والتعااون التال 

ريعاتـا اإلسالمقة ويف مباادئ العدالاة والؼااكقن الطبقعال التال تعؾـفاا تقجد يف تش

 .  الدول الغربقة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/06) 050قطاض ضقِ: 
 ضعا١ٜ األقًٝات املػ١ًُ بؿإٔ

مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس 

السادسااة طشاارة باادبل )دولااة اإلمااارات العربقااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف 

 كقسااان ٦٠ - ٥الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٢ربقااع إول  ١صااػر إلااك  8٤الؿتحاادة( مااـ 

 ،م٩٤٤١( إبريؾ)

ة رطايابعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،إقؾقات الؿسؾؿة

 قار ما يلتل:

( إقؾقاات)يـبغال اساتبعاد تساؿقة القجاقد خاارج العاالؿ اإلساالمل باا  (٦)

ٕن تؾااؽ التسااؿقات مصااطؾحات قاكقكقااة ٓ تعاارب طااـ حؼقؼااة ٦ (الجالقااات) أو

رار والتعاايش ماع القجقد اإلسالمل الذي يتصػ بالشاؿقلقة وإصاالة وآساتؼ

الؿساااؾؿقن يف ): وأن التساااؿقات الؿـاسااابة هااال مثاااؾ. الؿجتؿعاااات إخااارى

 .  (الؿسؾؿقن خارج العالؿ اإلسالمل)أو  ،(الغرب
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يجب اتخاذ شتك القسا ؾ لؾحػاظ طؾك القجقد اإلساالمل لؾؿساؾؿقـ  (٩)

 .  خارج البالد اإلسالمقة والدفاع طـ خصقصقاتف الديـقة والحضارية والثؼافقة

ؼتضااقات الؿقاصـااة يف الغاارب ٓ تتـاااىف مااع الؿحافظااة طؾااك الفقيااة إن م (8)

 .  اإلسالمقة وآلتزام بالؼقؿ اإلسالمقة

 التقصقات:

إكشاااء مركااز طؾؿاال بحثاال ُيعـااك بلولاااع الؿسااؾؿقن خااارج العااالؿ  (٦)

 .  ويصحب الصقرة اإلسالمقة لدى غقر الؿسؾؿقـ ،اإلسالمل

حؾاقل لؾـاقازل الػؼفقاة تؽقيـ لجـة شرطقة يف الؿجؿاع ُتعـاك بنيجااد ال (٩)

 .  التل يقاجففا الؿسؾؿقن خارج العالؿ اإلسالمل

أن يعؼاااد الؿجؿاااع بالتعااااون ماااع الجفاااات ذات العالقاااة يف الااادول  (8)

اإلسالمقة وخارجفا دورات تدريبقة متخصصة ل  ؿة والدطاة وماديري الؿراكاز 

 .  اإلسالمقة يف البالد غقر اإلسالمقة

المقة لؾؿحافظااة طؾااك ثااقابتفؿ دطااقة الؿسااؾؿقـ خااارج الاابالد اإلساا (٠)

 .  وكبذ الخالفات الؿذهبقة والتؿسؽ بالقحدة يف الشعا ر الديـقة ،اإلسالمقة

ن الؿسااؾؿقن خااارج الاابالد اإلسااالمقة كؿاااذج حضااارية ُتؿثااؾ أن يؽااقّ  (١)

 اإلسالم بسؾقكقاهتؿ وتعامؾفؿ مع أخريـ.

دطااقة مـظؿااة الؿاامتؿر اإلسااالمل لاادطؿ اإلدارة التاال ُتعـااك بشاامون  (٢)

وتػعقاؾ الؼارارات الصاادرة طاـ  ،لؿسؾؿقـ يف الدول غقار إطضااء يف الؿـظؿاةا

 .  الؿـظؿة  ذا الشلن

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 إٔ ايكسؽ ٚاألقك٢بؿ بٝإ
الحؿااد هلل رب العااالؿقـ والصااالة طؾااك سااقدكا محؿااد إمااقـ وطؾااك آلااف 

ك ياقم الطاهريـ وصحابتف الغر الؿقاامقـ وماـ تابعفؿ واقتػاك أثارهؿ بنحساان إلا

 ،الديـ وبعد

فاانن الجؿاطااات الصاافققكقة الؿتطرفااة يف فؾسااطقـ والتاال يزيااد طااددها طااـ 

ثالثقـ جؿعقة قد شعرت بلهنا ذات ققة وتقهؿت بلهناا تساتطقع تـػقاذ مخططاهتاا 

العدواكقة تجاه الؿسجد إقصاك الؿباارد أولاك الؼبؾتاقـ وثالاث الؿسااجد التال 

وبـاااء هقؽااؾ سااؾقؿان الؿزطااقم طؾااك ُتشااد إلقفااا الرحااال وذلااؽ بؿحاولااة هدمااف 

أكؼالف فلخذت هذه الجؿاطات تبحاث طاـ ماربرات وذرا اع لالكؼضااض طؾاك 

هاذا الؿسااجد الؿباارد والؿحاااوٓت الؿتؽااررة ٓقتحاام باحااات إقصااك وأداء 

 شعا رهؿ الديـقة فقفا، لتـػقذ أصؿاطفؿ العدواكقة. 

اده يف دولااة وبعااد فاانن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل وهااق يف دورة اكعؼاا

 - ٥الؿقافاؼ  ٦٠٩٢ربقاع إول  ١صاػر إلاك  8٤اإلمارات العربقة الؿتحدة مـ 

بعاد اصالطاف طؾاك ماا صادر ماـ تصاريحات طدواكقاة  ٩٤٤١( إبرياؾ) كقسان ٦٠

ومااـ مخططااات ضالؿااة مااـ قبااؾ الؿتطاارفقـ والؿساامولقـ القفااقد بحااؼ مديـااة 

 الؼدس بعامة والؿسجد إقصك بخاصة فؼد قرر ما يل :
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إن مديـاااة الؼااادس والؿساااجد إقصاااك هؿاااا ماااـ الؿؼدساااات لااادى  (٦)

الؿسؾؿقـ، يف أرجاء العالؿ، ٓرتباصفؿا بؿعجزة اإلسراء والؿعاراج الؿـصاقص 

 طؾقفا يف الؼرآن الؽريؿ.

إن إسالمقة هذه الؿديـة ومسجدها الؿباارد ثابتاة باـص الؼارآن الؽاريؿ  (٩)

لؾاـؼض وٓ لؾتغققار وٓ وأن هاذا الؿقلاقع غقار قاباؾ . والساـة الـبقياة الؿطفارة

لؾؿساومة، وٓ مجال لؾحؾ القسط بشلهنا. وقد اكعؼاد إجؿااع فؼفااء إماة طؾاك 

حرمة إقرار العدو الغاصب طؾك أي جزء اغتصبف مـ أرض الؿسؾؿقـ، وبخاصاة 

 إرالل الؿؼدسة.

إن الؿسجد إقصك الؿبارد هق لؾؿسؾؿقـ وحدهؿ، وٓ طالقة لؾقفقد  (8)

اصر الؿساس بحرمة هاذا الؿساجد، وتحؿقاؾ ساؾطات بف، ويجب الحذر مـ مخ

آحتالل القفقدي والدول الداطؿة لفاا مسامولقة أي اطتاداء طؾاك إقصاك، وٓ 

يجقز أن يخضاع إقصاك لؾؿػاولاات وٓ لؾتـاازٓت وٓ يؿؾاؽ أحاد إقادام 

 طؾك ذلؽ ففق أسؿك وأرفع مـ ذلؽ كؾف.

إٓ بنهناااء  ؿـطؼااةٓ يؿؽااـ أن يتحؼااؼ سااالم طااادل وٓ اسااتؼرار يف ال (٠)

آحتالل القفقدي طـ مديـة الؼادس ومساجدها الؿباارد، وطاقدة فؾساطقـ إلاك 

 أهؾفا.

مااـ حااؼ الشااعب الػؾسااطقـل إقامااة دولتااف الؿسااتؼؾة طؾااك كااؾ أرلااف  (١)

ا أن يادافع طاـ كػساف وأن يؼااوم العادو بؽاؾ وطاصؿتفا الؼادس وماـ حؼاف أيًضا

 ف إلك وصـفؿ.القسا ؾ الؿتاحة الؿشروطة وأن يعقد الالجاقن مـ

ويدطق الؿجؿع الحؽام والشعقب يف العالؿ العربل واإلسالمل إلاك تحؿاؾ 
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ولقتفؿ الديـقة والقصـقة والتاريخقة لؾدفاع طـ هذه الؿديـة إسقرة الؿحتؾاة ممس

ومسجدها الؿبارد، والقققف إلك جاكب أهؾفا الؿرابطقـ وتثبقت وجقدهؿ فقفا 

ٓجتؿاطقة وغقرهاا وذلاؽ لؾحقؾقلاة دون ودطؿ ممسساهتا الصحقة والتعؾقؿقة وا

مـ التفقيد والتدويؾ أمر مرفقض ٓ يؼباؾ بالي  هتقيد الؿديـة أو تدويؾفا فنن كال  

حال مـ إحقال. وكاذلؽ العؿاؾ الجااد طؾاك إهنااء آحاتالل اإلسارا قؾل طاـ 

 أرض اإلسراء والؿعراج.

 ٦٦واهلل ولل التقفقؼ
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 إٔ ايعطام بؿ إبٝ
هلل رب العالؿقـ والصالة والساالم طؾاك ساقدكا محؿاد خااتؿ الـبقاقـ  الحؿد

 وبعد ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

فانن مجؿاع الػؼاف . (مـ لؿ يفتؿ بلما الؿسؾؿقـ فؾقس مــفؿ) :ملسو هيلع هللا ىلص بؼقلف فعؿاًل 

ماـ اإلسالمل يف دورة اكعؼاده يف دولاة اإلماارات العربقاة الؿتحادة يف دبال بتااري  

 ،م٩٤٤١( إبرياؾ) كقساان ٦٠ - ٥الؿقافاؼ  ،هاا٦٠٩٢ ربقع إول ١صػر إلك  8٤

. يجري يف العرا  الؿحتؾ مـ مآٍس صار الشعب العراقل كؾاف لاحقتفايتابعقن ما 

فنذا باف يااـ تحات . وهق الشعب الذي طاكك وحارب الظؾؿ والطغقان والدكتاتقرية

 وقد تباقـ أن الاذرا ع لؾحارب طؾاك العارا  هتااوت واحادة. وصلة الظؾؿ والطغقان

 .  ولؿ يتحؼؼ الشعار الؿعؾـ لفا بلكف إكؼاذ الشعب العراقل ،تؾق إخرى

وقد مرت سـتان مـذ الحارب طؾاك العارا  واحتاللاف لاؿ يشافد شاعب  ،هذا

العاارا  خاللفااا إٓ اسااتؿرار الاادمار وإهاادار الطاقااات وقتااؾ العؾؿاااء وتـػقااذ 

وإن . القاحاد الؿمامرات لتحريؽ الخالفات الؿذهبقة والعرققة بقـ أبـاء الشاعب

طؾك ممامراتاف ٕن هاذا آطتصاام بالقحادة لاـ يحؼاؼ  اهذا لقزيد الؿحتؾ إصرارً 

 .  إهداف الؿغرلة لتؿزيؼ هذا التالحؿ وتحطقؿ تؾؽ القحدة

 ،إكـااا العؾؿاااء الؿجتؿعااقـ يف دباال يف دورة مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل
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بحباؾ اهلل وأن يؼػاقا هنقب بؽؾ اإلخقة يف العارا  الجاريب الؿحتاؾ أن يعتصاؿقا 

وأن يسؾؽقا كؾ مسؾؽ يـفال آحاتالل  ،بقجف مخططات التآمر اواحدً  ابؼقة صػً 

آماـ وقاقي ٓ مؽاان فقاف  ،ويحؼؼ سقادة العرا  كامؾة وبـاء طرا  متحد ومستؼؾ

بعقادا طاـ آختالفاات  ،لالستبداد يـعؿ بإمان يف ضؾ وسطقة اإلسالم وطدالتاف

 .  الطا ػقة الؿؼقتة

وكسااتـؽره وكااربأ إلااك اهلل مااـ كااؾ طاادوان  ،إذ كااديـ الػساااد يف إرض وإكـااا

وكؾ الؿحبقـ  ،هنقب بالؿـظؿات اإلقؾقؿقة ومـظؿة إمؿ الؿتحدة ،وضؾؿ وفساد

أن يجعؾقا حدا وبدون تردد لؽؾ  ،لؾسالم وإمـ والحرية والعدل يف هذا العالؿ

 تشاقع الػسااد وهتاددالؿآسل التل يعقشفا العارا  والتال أصابحت إولااع فقاف 

 .  الؿـطؼة وما حقلفا

والعازم طؾاك . كتابع التحقٓت الجارية يف العرا  الحبقاب ،ويف كػس الققت

طؾك ثؼة مـ أكف ماا ماـ طراقال إٓ وساقؽقن  وكحـ. إقامة الؿمسسات الدستقرية

راجااقـ أن يجعااؾ اهلل .. طؾااك وحاادة واسااتؼالل العاارا  وسااقادتف كامؾااة احريًصاا

شااعب العراقاال كااؾ خقاار وتقفقااؼ لؽاال يااتخؾص مااـ تبعااات تعااالك يف ذلااؽ لؾ

آحتالل ويختاار مصاقره ودساتقره الادا ؿ وممسسااتف الدساتقرية كلمؾاف ويؼاقم 

ببـاااء اقتصاااده الؿـفااار وتؼقيااة طالقاتااف مااع الاادول الؿجاااورة ويااـفض باادوره 

الر قسل يف مجال التضامـ اإلسالمل والدولل لتحؼقؼ أهاداف إماة اإلساالمقة 

 .  يف السالم لؾعالؿ كؾف الؽربى

 ٦٦واهلل ولل التقفقؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/07) 052قطاض ضقِ: 
 ٚاملصاٖب ايعكس١ٜ ٚايؿك١ٝٗ ٚايرتب١ٜٛ ،اإلغالّ ٚاأل١َ ايٛاسس٠ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقة السابعة طشرةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

اإلسااااالم بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع 

وبعااد اسااتؿاطف إلااك  ،والرتبقيااة والؿااذاهب العؼديااة والػؼفقااة ،وإمااة القاحاادة

واسااتعراض قاارارات الؿاامتؿر اإلسااالمل الاادولل  ،ـاقشااات التاال دارت حقلاافالؿ

والذي دطا لدراسة وتبـل الؿبادئ التل حقهتاا  ،م٩٤٤١ها /٦٠٩١الذي طؼد طام 

والتل تبـاهاا مـتادى العؾؿااء والؿػؽاريـ الاذي طؼاد بؿؽاة الؿؽرماة  ،رسالة طّؿان

   ،لؿمتؿر الؼؿة اإلسالمل آستثـا ل الثالث اتؿفقدً 
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 ار ما يلتل:ق

 ًٓ إن البحااقث التاال ُأطاادت يف هااذا الؿقلااقع تتػااؼ كؾفااا طؾااك الؼقاطااد : أو

وتعتااارب الؿاااذاهب العؼدياااة والػؼفقاااة والرتبقياااة  ،إساساااقة العاماااة لإلساااالم

وهل تتجف كؾفا إلاك بـااء وحادة  ،اجتفادات لعؾؿاء اإلسالم قصد تقسقر العؿؾ بف

وتتالقااك بحااقث هااذا  ،سااالم الخالاادةا لرسااالة اإلوتحؼقًؼاا اإمااة وإثرا فااا فؽاارً 

الؿشتؿؾة طؾك بقان ( رسالة طّؿان)الؿقلقع مع الدراسات التل قدمت مضامقـ 

وهاال تسااتحؼ التؼاادير  ،وتقلااقب حؼقؼااة اإلسااالم ودوره يف الؿجتؿااع الؿعاصاار

مؾااؽ  ،حػظااف اهلل ،واإلشااادة بجفااقد جاللااة الؿؾااؽ طبااد اهلل الثاااين ابااـ الحسااقـ

 .  يف تبـقفا والتعريػ  ا طؾك كطا  طالؿل واسع ،شؿقةالؿؿؾؽة إردكقة الفا

االمل الادولل الاذي طؼاد يف ارات الصادرة طـ الؿمتؿر اإلستلكقد الؼر :اثاكقً 

حؼقؼااة اإلسااالم ودوره يف ) تحاات طـااقان( الؿؿؾؽااة إردكقااة الفاشااؿقة)طّؿااان 

شاات لؾتقافؼ بقـفا وبقـ ما اشاتؿؾت طؾقاف إبحااث والؿـاق( الؿجتؿع الؿعاصر

وقااد أشااارت ديباجااة هااذه الؼاارارات إلااك الػتاااوى والؼاارارات . يف الؿقلااقع

الصااادرة مااـ هقاااات الػتااقى وكبااار العؾؿاااء يف الؿااذاهب الؿتعااددة بتليقااد تؾااؽ 

 وهل: ،الؼرارات

ـة والجؿاطااة إّن كااّؾ مااـ يتبااع أحااد الؿااذاهب إربعااة مااـ أهااؾ الُساا (٦)

والؿاذهب  ،ب الجعػاريوالؿاذه( والحـبؾال ،، والشاافعلوالؿاالؽل ،الحـػل)

وٓ يجااقز  ،هااق مسااؾؿ ،والؿااذهب الظاااهري ،والؿااذهب اإلبالاال ،الزياادي

 ،ا لؿا جاء يف فتقى شق  إزهرووفؼً  ،اوأيًض . . ويحرم دمف وطرلف ومالفتؽػقره

. وماـ يؿاارس التصاّقف الحؼقؼاال ،تؽػقار أصاحاب العؼقادة إشااعرية ٓ يجاقز
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   .الصحقب تؽػقر أصحاب الػؽر السؾػل ٓ يجقز وكذلؽ

 ملسو هيلع هللا ىلصوبرسقلف  كؿا ٓ يحقز تؽػقر أي فاة مـ الؿسؾؿقـ تممـ باهلل  

 . مـ الديـ بالضرورة اوٓ تـؽر معؾقمً  ،وأركان اإلسالم ،وأركان اإليؿان

فلصحاب . إّن ما يجؿع بقـ الؿذاهب أكثر بؽثقر مؿا بقـفا مـ آختالف (٩)

فؽّؾفؿ يممـقن باهلل . مالؿذاهب الثؿاكقة متػؼقن طؾك الؿبادئ إساسقة لإلسال

،  ًل الؿحػقظ مـ  ،اا أحدً واحد وبلّن الؼرآن الؽريؿ كالم اهلل الؿـز 

ًٓ كبق   وبسقدكا محؿد  ،سبحاكف والؿصقن طـ التحريػ اهلل  ا ورسق

 ،والصالة ،الشفادتقـ: وكّؾفؿ متػؼقن طؾك أركان اإلسالم الخؿسة. لؾبشرية كاّفة

 ،ومال ؽتف ،اإليؿان باهلل: وطؾك أركان اإليؿان ،توحج البق ،وصقم رمضان ،والزكاة

واختالف العؾؿاء مـ أتباع . وبالؼدر خقّره وشّره ،والققم أخر ،وُرسؾف ،وُكتبف

إّن : ققؾ اوقديؿً . وهق رحؿة ،الؿذاهب هق اختالف يف الػروع وبعض إصقل

 . الف العؾؿاء يف الرأي رحؿة واسعةاخت

سالم يعـل آلتزام بؿـفجقة معقـة يف إّن آطرتاف بالؿذاهب يف اإل (8)

وٓ  ،فال يجقز ٕحد أن يتصّدى لإلفتاء دون ممهالت طؾؿقة معقـة: الػتاوى

وٓ يجقز ٕحد أن يّدطل آجتفاد  ،يجقز اإلفتاء دون التؼقد بؿـفجقة الؿذاهب

أو يؼّدم فتاوى مرفقلة ُتخرج الؿسؾؿقـ طـ ققاطد  اجديدً  اويستحدث رأيً 

 . قابتفا وما استؼر  مـ مذاهبفاالشريعة وث

إّن ُلّب مقلقع رسالة طّؿان التل صدرت يف لقؾة السابع والعشريـ ماـ  (٠)

هاق  ،لؾفجرة وُقر ت يف مساجد الفاشاؿققـ ٦٠٩١شفر رمضان الؿبارد مـ طام 

فااآطرتاف بالؿااذاهب والتلكقااد طؾااك الحااقار  ٦آلتاازام بالؿااذاهب وبؿـفجقتفااا
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 ،والتسااامب والرحؿااة ،ضااؿـ آطتاادال والقسااطقةوآلتؼاااء بقـفااا هااق الااذي ي

 .  ومحاورة أخريـ

 ،إكـااا كاادطق إلااك كبااذ الخااالف بااقـ الؿسااؾؿقـ وإلااك تقحقااد كؾؿااتفؿ (١)

وإلاك تعزياز التضاامـ باقـ  ،وإلك التلكقد طؾك احرتام بعضفؿ لابعض ،ومقاقػفؿ

 ،وإلك تؼقية روابط إخقة التل تجؿعفاؿ طؾاك التحااّب يف اهلل ،شعق ؿ ودولفؿ

 ًٓ ّٓ يرتكقا مجا  .  لؾػتـة ولؾتدّخؾ بقـفؿ وأ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: فاااهلل ساابحاكف يؼااقل 

 .  [٦٤:الحجرات] ﴾ې

وهااؿ يجتؿعااقن يف  ،يمكااد الؿشاااركقن يف الؿاامتؿر اإلسااالمل الاادولل (٢)

طؾااك مؼربااة مااـ الؿسااجد إقصااك  ،طّؿااان طاصااؿة الؿؿؾؽااة إردكقااة الفاشااؿقة

طؾك لارورة باذل كاّؾ الجفاقد لحؿاياة  ،الؿحتؾةالؿبارد وإرالل الػؾسطقـقة 

يف وجاف ماا يتعارض  ،أولك الؼبؾتقـ وثالث الحرمقـ الشريػقـ ،الؿسجد إقصك

وكاذلؽ . وذلؽ بنهنااء آحاتالل وتحريار الؿؼدساات ،لف مـ أخطار واطتداءات

 .  لرورة الؿحافظة طؾك العتبات الؿؼدسة يف العرا  وغقره

عؿقااؼ معاااين الحريااة واحاارتام الاارأي يمكااد الؿشاااركقن طؾااك لاارورة ت (٣)

 .  والحؿد هلل وحده. والرأي أخر يف رحاب طالؿـا اإلسالمل

( بشاالن القحاادة اإلسااالمقة ٦/٦٦) ٥٤تلكقااد قاارار الؿجؿااع رقااؿ : اثالًثــ

والتقصااقات الؿؾحؼااة بااف وتػعقااؾ ألقاااات الؿطروحااة فقااف لتحؼقااؼ القحااادة 

لتؽاقيـ لجـاة ماـ أطضاا ف  اإلسالمقة والتل ختؿات بالطؾاب ماـ أماكاة الؿجؿاع

لقلاع دراساة  ،وخربا ف يعتؿد تشؽقؾفا ومفامفا ماـ مـظؿاة الؿامتؿر اإلساالمل
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طؿؾقااة قابؾااة لؾتطبقاااؼ وولااع آلقاااات تحؼقااؼ القحااادة يف الؿجااآت الثؼافقاااة 

 .  وآجتؿاطقة وآقتصادية

وحصاار قضااايا  ،ولااع ققاطااد طامااة لؾؼضااايا الؿتػااؼ طؾقفااا وإبرازهااا :ارابًعـ

وطاارض الؿااذاهب  ،ورّدهااا إلاك إصااقل الشاارطقة التال تسااتـد إلقفااآخاتالف 

وطـااد الرتجااقب . يف إصااار تعظااقؿ الجقامااع واحاارتام الػاارو  ،بلماكااة دون تحقااز

دون تؼاديؿ الؿاذهب  ،لؾؿؼاصاد الشارطقة اوأكثر تحؼقؼً  يراطك ما هق أققى دلقاًل 

 .  الذي يـتؿل إلقف الباحث أو يسقد يف بعض البالد أو الؿجتؿعات

تعؾااقؿ الدارسااقـ يف الجامعااات والثاكقياات فؼااف القحاادة اإلسااالمقة  :اخامًسـ

وأدب الخالف والؿـاضرة الفادفة وأهؿفا طدم آكتؼاص مـ أراء إخرى طـد 

 .  اختقار رأي ما

باطتبارها  ،إحقاء الؿذاهب الرتبقية الؿؾتزمة بؿؼتضك الؽتاب والُسـة: اسادًس 

مـ آغرتار  ولؾحؿاية ،الغالبة يف هذه العصقروسا ؾ لتخػقػ الـزطة الؿادية 

 المقة.لطار ة الؿتجاهؾة لؾؿبادئ اإلسؾقكقة ابالؿـاهج الس

ققام طؾؿااء الؿاذاهب بلكقاطفاا بالتقطقاة بؿاـفج آطتادال والقساطقة  :اسابعً 

ومامتؿرات  ،وكدوات طؾؿقاة متخصصاة ،بشتك القسا ؾ العؿؾقة مـ لؼاءات بقـقة

بغارض  ،ـ الؿمسساات الؿعـقاة بالتؼرياب باقـ الؿاذاهبماع آساتػادة ما ،طامة

باطتبارهااا مـاااهج  ،تصااحقب الـظاارة إلااك الؿااذاهب العؼديااة والػؼفقااة والرتبقيااة

وّٕن آخاتالف بقـفاا اخاتالف تـاقع  ،متـقطة لتطبقاؼ مباادئ اإلساالم وأحؽاماف

ولاارورة تعؿااقؿ الؿعرفااة  ااا وبخصا صاافا  ،وتؽامااؾ ولااقس اخااتالف تضاااد

 .  ٓهتؿام بلدبقاهتاومزاياها وا
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إّن احرتام الؿذاهب ٓ يحقل دون الـؼد الفادف الاذي ياراد باف تقساقع  :اثامـً 

وٓ باد ماـ إتاحاة فارص الحاقار البـااء . وتضققؼ كؼاط آخاتالف ،كؼاط آلتؼاء

وذلؽ لتعزيز وحادة  ،ملسو هيلع هللا ىلصبقـ الؿذاهب اإلسالمقة يف لقء كتاب اهلل وُسـة رسقلف 

 .  الؿسؾؿقـ

التصاادي لؾؿااذاهب وآتجاهااات الػؽريااة الؿعاصاارة التاال يجااب  :اتاســعً 

التػاريط  ٓ يجاقز فؽؿا ٓ يسقغ اإلفراط ،تتعارض مع مؼتضقات الؽتاب والُسـة

وٓ بااد مااـ إبااراز الضااقابط لؾحػاااظ طؾااك  ،بؼبااقل كااّؾ دطااقة ولااق كاكاات مريبااة

 .  استحؼا  اسؿ اإلسالم

الػؼفقة والرتبقياة طاـ التلكقد طؾك طدم مسمولقة الؿذاهب العؼدية و :اطاشاً 

أي مؿارسات خاصاة ُترتؽب باسؿفا مـ قتؾ ل برياء وهتؽ ل طاراض وإتاالف 

 .  ل مقال والؿؿتؾؽات

 التقصقات:

يقصل الؿجؾس أماكة الؿجؿع بعؼد كدوات ولؼاءات هتدف إلك معالجاة  (٦)

 الؿـتؿاقـ باقـ التـاافر إلاك - بلكقاطفا -إسباب التل تؽؿـ وراء تحقل الؿذاهب 

وذلاؽ بنطاادة بحاث  ،بحقث يخشك مِـ أن تتحقل إلك طقاماؾ تػرياؼ ل ماة ،فاإلق

 مؼقٓت أو مستـدات ُأسلء ففؿفا أو تطبقؼفا أو الدطقة إلقفا، ومـ ذلؽ:

 . مسللة القٓء والرباء (أ )

 . وما ُبـل طؾقف مـ كتا ج ،حديث الػرقة الـاجقة (ب )

 . دون غؾّق أو تػريط ،والتبديع ،والتػسقؼ ،لقابط التؽػقر (ج )

 . وشروط تطبقؼ حّدها ،الحؽؿ بالردة (د )
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 . وما يرتتب طؾك القصػ بارتؽا ا ،التقسع يف الؽبا ر (ه )

 . التؽػقر لعدم التطبقؼ الشامؾ ٕحؽام الشريعة دون تػصقؾ بقـ إحقال (و )

يقصل الؿجؾس الجفات الؿعـقة يف البالد اإلسالمقة باتخااذ اإلجاراءات  (٩)

أو تصااػ بعااض  ،تعّؿااؼ الُػرقااة لؿـااع صبااع أو كشاار أو تااداول الؿطبقطااات التاال

 .  الؿسؾؿقـ بالؽػر أو الضالل دون مسقغ شرطل متػؼ طؾقف

يقصل الؿجؾس الجفات الؿعـقة بآستؿرار يف تحؼقؼ الؿرجعقة الشامؾة  (8)

كؿا بقـ الؿجؿع يف قرارات  ،لؾشريعة اإلسالمقة يف جؿقع الؼقاكقـ والؿؿارسات

 .وتقصقات دوراتف السابؼة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/07) 053قطاض ضقِ: 
 ؾطٚط٘ ٚآزاب٘: اإلؾتا٤ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( لؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةالسابعة طشرة بعؿاان )ااإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

: اإلفتااءبعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،شروصف وآدابف

 قار ما يلتل:

 ًٓ  اإلفتا  والؿػتل وأهؿقة اإلفتا :تعايػ : أو

وقاد يؽاقن بغقار سامال ببقاان  ،اإلفتاء بقان الحؽؿ الشرطل طـد السامال طـاف

 .  حؽؿ الـازلة لتصحقب أولاع الـاس وتصرفاهتؿ

والاذي رز   ،والُؿػتل هق العالِؿ بإحؽاام الشارطقة وبالؼضاايا والحاقادث

 



511 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

لشارطقة ماـ أدلتفاا وتـزيؾفاا مـ العؾؿ والؼدرة ما يساتطقع باف اساتـباط إحؽاام ا

 .  طؾك الققا ع والؼضايا الحادثة

ُؿػتل يقّقاع طاـ اهلل اوالا ،والػتقى أمر طظقؿ ٕهناا بقاان لشارع رب العاالؿقـ

 .  يف بقان أحؽام الشريعة ملسو هيلع هللا ىلص ويؼتدي برسقل اهلل ،تعالك يف ُحؽؿف

 ُؿػتل:ـشاوط ال: اثاكقً 

 ،شروط الؿؼررة يف مقاصـفآ يجقز أن يؾل أمر اإلفتاء إٓ مـ تتحؼؼ فقف ال

 وأهؿفا:

 .  وما يتعؾؼ  ؿا مـ طؾقم ،ملسو هيلع هللا ىلص العؾؿ بؽتاب اهلل تعالك وُسـة رسقلف (أ )

 .  العؾؿ بؿقاصـ اإلجؿاع والخالف والؿذاهب وأراء الػؼفقة (ب )

والعؾاقم  ،الؿعرفة التامة بلصقل الػؼف ومباد ف وققاطده ومؼاصاد الشاريعة (ج )

 .  الؾغة والؿـطؼ وغقرهاالـحق والصرف والبالغة و: اطدة مثؾالؿس

ومراطااة  ،وأولاع العصار ومساتجداتف ،الؿعرفة بلحقال الـاس وأطراففؿ (د )

 .  تغقرها فقؿا بـل طؾك العرف الؿعترب الذي ٓ يصادم الـص

 .  الؼدرة طؾك استـباط إحؽام الشرطقة مـ الـصقص (ه )

الرجقع إلك أهؾ الخربة يف التخصصات الؿختؾػة لتصقر الؿسللة الؿسمول  (و )

 . كالؿسا ؾ الطبقة وآقتصادية وكحقها ،اطـف

 الػتقى الجؿاطقة:: اثالثً 

ماـ الؼضااايا الؿعاصاارة هال معؼاادة ومركبااة فانّن القصااقل إلااك  بؿاا أّن كثقااًرا

وٓ يتحؼاؼ ذلاؽ إٓ  ،معرفتفا وإدراد حؽؿفا يؼتضل أن تؽاقن الػتاقى جؿاطقاة

 .  بالرجقع إلك هقاات الػتقى ومجالسفا والؿجامع الػؼفقة
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 واإللزام بالػتقى: هآلتزام: اعً راب

إٓ أهنا مؾزمة دياكة فال يساع الؿساؾؿ  ،إصؾ يف الػتقى أهنا غقر مؾزمة قضاء

ويجااب طؾااك الؿمسسااات  ،مخالػتفااا إذا قاماات إدلااة القالااحة طؾااك صااحتفا

الؿالقااة اإلسااالمقة التؼّقااد بػتاااوى هقااهتااا الشاارطقة يف إصااار قاارارات الؿجااامع 

 .  الػؼفقة

 َمـ ٓ تمخا طـف الػتقى:: اخامًس 

ٓ تمخذ الػتقى مـ غقر الؿتخصصاقـ الؿساتقفقـ لؾشاروط الؿاذكقرة  (٦)

 .  اآكػً 

ا ماا ٓ تصاؾب لغقار الػتقى التل ُتـشر يف وسا ؾ اإلطاالم الؿختؾػاة كثقارً  (٩)

 .  وضرفف كظرفف ،إٓ إذا كان حال الؿطّؾع طؾقفا كحال الؿستػتل ،السا ؾ طـفا

وماااا وقاااع  ،لؿخالػاااة لؾـصاااقص الؼطعقاااةٓ طاااربة بالػتااااوى الشااااذة ا (8)

 .اإلجؿاع طؾقف مـ الػتاوى

 ِمـ آداب اإلفتا :: اسادًس 

ا بؿاا طارًفا ،وساؽقـة ،ذا وقاار ،هلل تعاالك يف فتاقاه اطؾك الؿػتل أن يؽاقن مخؾًصا

طاـ  بعقاًدا ،ا بؿا يػتل بف مـ فعؾ وتردمؾتزمً  ،ا يف كػسفا ورطً متعػػً  ،حقلف مـ أولاع

غقاره  مشااوًرا ،ا يف جقابف طـاد الؿتشاا ات والؿساا ؾ الؿشاؽؾةمتلكقً  ،مقاصـ الريب

اهلل  اداطًقا ،طؾاك أسارار الـااس اأمقـًا ،ا طؾاك الؼاراءة وآصاالعماداومً  ،مـ أهؾ العؾؿ

 .  أو فقؿا يحتاج لؾؿراجعة والتثبت ،فقؿا ٓ يعؾؿ امتققػً  ،بحاكف أن يقفؼف يف فتقاهس

 التقصقات:

التـسقؼ بقـ هقااات الػتاقى يف العاالؿ يقصل الؿجؿع بدوام التقاصؾ و (٦)
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 .  وحادثات الـقازل ،اإلسالمل لالصالع طؾك مستجدات الؿسا ؾ

ُياادرس يف الؽؾقااات والؿعاهااد  ،ا بـػساافا قا ًؿااأن يؽااقن اإلفتاااء طؾًؿاا (٩)

 .  ومعاهد إطداد الؼضاة وإ ؿة والخطباء ،الشرطقة

وحاجاة  أن تؼام كدوات بقـ الحاقـ وأخار لؾتعرياػ بلهؿقااااة الػتاقى (8)

 .  لؿعالجة مستجداهتا ،الـاس إلقفا

( الخااص ٣/٦٦) ٦٤٠يقصل الؿجؿع بآستػادة مـ قرار الؿجؿع رقاؿ  (٠)

 وبخاصة ما اشتؿؾ طؾقف مـ التقصقات التالقة: ،بُسبؾ آستػادة مـ الػتاوى

الحذر مـ الػتاوى التل ٓ تستـد إلك أصؾ شرطل وٓ تعتؿد طؾك أدلة معتاربة  (أ )

كابعااة مااـ إهااقاء والتاالثر  اد إلااك مصااؾحة مقهقمااة مؾغاااة شاارطً وإكؿااا تسااتـ ،اشاارطً 

 الشريعة ومؼاصدها. لؿبادئ وأحؽام الؿخالػة بالظروف وإحقال وإطراف

دطااقة الؼااا ؿقـ باإلفتاااء مااـ طؾؿاااء وهقاااات ولجااان إلااك أخااذ قاارارات   (ب )

إلاك لابط الػتااوى وتـساقؼفا  اوتقصقات الؿجامع الػؼفقاة بعاقـ آطتباار، ساعقً 

 .  قحقدها يف العالؿ اإلسالملوت

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/07) 054قطاض ضقِ: 
 َٛقـ اإلغالّ َٔ ايػًٛ ٚايتططف ٚاإلضٖاب بؿإٔ

مـظؿااة الؿاامتؿر  إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ

( السابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

بعد اصالطف طؾك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع مققاػ 

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التال دارت  ،اإلرهاباإلسالم مـ الغؾق والتطرف و

حؼااق  )( بشاالن ٩/٦٠)٦٩٤وبعااد اصالطااف طؾااك الؼاارار الصااادر باارقؿ  ،حقلااف

هق العادوان أو التخقياػ ): ، والذي طرف اإلرهاب بلكف(اإلكسان والعـػ الدولل

اا الصااادر مااـ الاادول أو الجؿاطااات أو إفااراد طؾااك  اا أو معـقًيااأو التفديااد مادي 

يف ديـف أو كػسف أو طرلف أو طؼؾف أو مالف بغقر حؼ بشتك صـقف العادوان  ،ساناإلك

 .(وصقر اإلفساد يف إرض
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الرساؿقة  ،وبعاد آصاالع طؾاك ماا أصادرتف الؿامتؿرات العربقاة واإلساالمقة

بؿعالجاة أسابابف وقطاع السابؾ طؾاك  ،يف مجال مؽافحة اإلرهااب ،مـفا والشعبقة

سااؽ بسقاسااة حااؼ الشااعقب الؿحتؾااة يف الؽػاااح مااع اسااتؿرار التؿ ،اإلرهااابققـ

هااا، الؿقافااؼ ٩٢/٥/٦٠٩١الصااادرة يف  (رسااالة طّؿااان)وبؿااا ورد يف . الؿسااؾب

٥/٦٦/٩٤٤٠ . 

 : قار ما يؾل

ًٓ  ،تحريؿ جؿقع أطؿال اإلرهاب وأشؽالف ومؿارسااتف (٦)  واطتبارهاا أطؿاا

د ويعا .أيـؿاا وقعات وأياا كاان مرتؽبقهاا ،إجرامقة تدخؾ لاؿـ جريؿاة الحراباة

 ،إرهابقا كؾ مـ شارد يف إطؿال اإلرهابقاة مباشارة أو تساببا أو تؿاقيال أو دطؿاا

وقاد يؽاقن اإلرهااب ماـ دولاة أو دول طؾاك  ،أم جؿاطاة أم دولاة اسقاء كان فردً 

 .  دول أخرى

الحااتالل التؿققااز بااقـ جاارا ؿ اإلرهاااب وبااقـ الؿؼاومااة الؿشااروطة ل (٩)

وهاق  ،ؾاؿ واسارتداد الحؼاق  الؿساؾقبة، ٕكف إلزالاة الظُ ابالقسا ؾ الؿؼبقلة شرطً 

 .   وأقرتف الؿقاثقؼ الدولقةا وطؼاًل حؼ معرتف بف شرطً 

وجااقب معالجااة إسااباب الؿمديااة إلااك اإلرهاااب ويف مؼاادمتفا الغؾااق  (8)

وإهاادار حؼااق   ،والتطاارف والتعصااب والجفااؾ بلحؽااام الشااريعة اإلسااالمقة

إحاقال آقتصاادية  واختالل ،والحرمان ،وحرياتف السقاسقة والػؽرية ،اإلكسان

 .  وآجتؿاطقة والسقاسقة

تلكقااد مااا جاااء يف الؼاارار الؿشااار إلقااف أطاااله مااـ أن الجفاااد لؾاادفاع طااـ  (٠)

العؼقدة اإلسالمقة وحؿاية إوصان أو تحريرها مـ آحتالل إجـبال لاقس ماـ 
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 .  فقف بلحؽام الشريعة اإلسالمقة ما دام الجفاد مؾتزًما ،اإلرهاب يف شلء

 بأتل:  كؿا يقصل

تعزياااز دور العؾؿااااء والػؼفااااء والااادطاة والفقااااات العؾؿقاااة العاماااة  (٦)

 والؿتخصصة يف كشر القطل لؿؽافحة اإلرهاب، ومعالجة أسبابف. 

دطقة جؿقع وسا ؾ اإلطالم إلك تحري الدقة يف طرض تؼاريرها وكؼؾفاا  (٩)

وتجـااب ربااط اإلرهاااب  ،ل خبااار، وخصقصااا يف الؼضااايا الؿتعؾؼااة باإلرهاااب

ات الاادياك أصاحاب بعاض ماـ - يؼااع يازال وٓ -ٕن اإلرهااب وقاع  ،ساالمباإل

 .  والثؼافات إخرى

دطقة الؿمسسات العؾؿقة والتعؾقؿقة إلبراز اإلساالم بصاقرتف الُؿشارقة  (8)

 التل تدطق إلك ققؿ التسامب والؿحبة والتقاصؾ مع أخر والتعاون طؾك الخقر.

ة الػا ؼاة لفاذا الؿقلاقع، دطقة أماكة الؿجؿع إلاك مقاصاؾة باذل العـايا (٠)

بعؼد الـدوات الؿتخصصة والؿحالرات الؿؽثػة والؾؼاءات العؾؿقاة الؿػصاؾة، 

لبقااان كطااا  إحؽااام الشاارطقة بشاالن مـااع اإلرهاااب وقؿعااف والؼضاااء طؾقااف، 

   واإلسراع يف إيجاد إصار شرطل شامؾ يغطل جؿقع جقاكب هذه الؿسللة.

جفااقد يف مـااع اإلرهاااب دطااقة مـظؿااة إمااؿ الؿتحاادة إلااك تؽثقااػ ال (١)

 ،والعؿااؾ طؾااك إرساااء معااايقر دولقااة ثابتااة ،وتعزيااز التعاااون الاادولل يف مؽافحتااف

 لؾحؽؿ طؾك صقر اإلرهاب بؿقزان ومعقار واحد.

دطقة دول العالؿ وحؽقماتف إلك أن تضع يف أولقياهتا التعايش السؾؿل،  (٢)

وإلك  ،روأن تتخؾك طـ احتالل الدول، وكؽران حؼ الشعقب يف تؼرير الؿصق

 . إقامة العالقات فقؿا بقـفا طؾك ُأسس مـ التؽافم والسالم والعدل
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وماا تضاؿـتف  ،دطقة الدول الغربقة إلك إطادة الـظر يف مـاهجفا التعؾقؿقة (٣)

ومـااع مااا يصاادر مااـ مؿارسااات ُتساالء إلااك  ،مااـ كظاارة مسااقاة لؾااديـ اإلسااالمل

ومـعاا  ،ؾؿل والحاقارتلكقادا لؾتعاايش السا ،اإلسالم يف وسا ؾ اإلطالم الؿتعددة

   .لثؼافة العداء والؽراهقة

٦٦واهلل أطؾؿ 
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/07) 055قطاض ضقِ: 
 ايتٛؾٝل بني ايتكٝس بايجٛابت  بؿإٔ

 يسٍٚ اإلغال١َٝٚبني َكتهٝات املٛاط١ٓ يًُػًُني خاضز ا
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( السابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

التقفقاؼ قاردة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع بعد اصالطف طؾك البحقث ال

باااقـ التؼقاااد بالثقابااات وباااقـ مؼتضاااقات الؿقاصـاااة لؾؿساااؾؿقـ خاااارج الااادول 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،اإلسالمقة

 قار ما يلتل:

 ًٓ وَحؿااؾ  ،اوواقًعاا ايؼصااد بالؿقاصـااة آكتؿاااء إلااك دولااة معقـااة أرًلاا: أو

المقة إحؽااام الشاارطقة آطتؼاديااة والعؿؾقااة ت اإلسااويؼصااد بالثقاباا. جـسااقتفا
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وإخالققة التل جاءت  ا الـصاقص الشارطقة الؼطعقاة أو أجؿعات طؾقفاا إماة 

حػااظ : ويشااؿؾ ذلااؽ مااا يتعؾااؼ بحػااظ الضااروريات الخؿااس وهاال. اإلسااالمقة

 .ديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿالال

يف غقار الادول اإلساالمقة  لقس هـاد ماكع شرطل مـ إسفام الؿساؾؿقـ ًقا:ثاك

أو آقتصادية التل ٓ تتعارض مع الثقابات  ،أو السقاسقة ،يف إكشطة آجتؿاطقة

شاااريطة أٓ هتااادد هاااقيتفؿ  ،الؿتؼدماااة وٓ ساااقؿا إذا اقتضااات الؿقاصـاااة ذلاااؽ

 .  وشخصقتفؿ اإلسالمقة

ٓ ماكع مـ تحاكؿ الؿساؾؿقـ يف الغارب أماام الؼضااء القلاعل طـادما : اثالثً 

 .   ٓستخالص حؼ أو دفع مظؾؿةقـ سبقاًل يتع

طاـ صرياؼ  ،ويف قضايا إحقال الشخصقة ٓ بد مـ آلتزام بلحؽام الشريعة

 .  أو الػتقى الشرطقة مع آلتزام  ا ،التحؽقؿ اإلسالمل

ٓ يصار يف الػتاوى إلك مبدأ آستثـاء بشلن الؿساؾؿقـ يف غقار الادول : ارابعً 

قجبااات الضاارورة أو الحاجااة العامااة الؿمديااة إلااك اإلسااالمقة إٓ طـااد تحؼااؼ م

الؿشؼة أو الحرج بالشروط الشرطقة لؽاؾ ماـ الضارورة أو الحاجاة ماع آلتازام 

 .  بالتؼدير بؼدرهؿا

 التقصقات:

يمكااد الؿجؿااع طؾااك أهؿقااة التقاصااؾ بااقـ الؿسااؾؿقـ يف غقاار الاادول  (٦)

 .  والدول والؿجتؿعات اإلسالمقة ،اإلسالمقة

اإلسااالمقة بنمااداد الؿسااؾؿقـ خااارج الاادول يقصاال الؿجؿااع الاادول  (٩)

اإلسالمقة بؿا يعقـفؿ طؾك تؼقية وجقدهؿ يف إمااكـ التال يعقشاقن فقفاا وذلاؽ 
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ماـ خااالل مسااطدهتؿ يف إكشاااء الؿاادارس والؿعاهاد التاال تعـاك بتاادريس الااديـ 

اإلسالمل والؾغة العربقاة وإقاماة الؽؾقاات التال ُتخاّرج الادطاة وإ ؿاة لؾحػااظ 

 .  الؿسؾؿقـ خارج الدول اإلسالمقةطؾك هقية 

تلساقس مركااز معؾقمااات شاامؾ طااـ أولاااع الؿساؾؿقـ يف الاادول غقاار  (8)

إطضاء بؿـظؿاة الؿامتؿر اإلساالمل يغطال تاركقبتفؿ الديؿقغرافقاة وتااريخفؿ 

وطـ أكشطة الؿـظؿات اإلسالمقة العامؾة يف كطاقفا يف إصاار  ،ومؽاكتفؿ يف دولفؿ

 .  رج الدول اإلسالمقةمسب شامؾ ٕولاع الؿسؾؿقـ خا

آهتؿااام بنطااداد الاادطاة الؿاامهؾقـ الؼااادريـ طؾااك التعامااؾ مااع واقااع  (٠)

الؿسؾؿقـ خارج الادول اإلساالمقة والؿجتؿعاات التال يعقشاقن فقفاا ماـ حقاث 

الؾغة والؿعرفاة بالعاادات والتؼالقاد والظاروف السقاساقة والػؽرياة وآقتصاادية 

 .  وآجتؿاطقة يف تؾؽ الؿجتؿعات

لؿراكاز اإلساالمقة التال ُتعـاك بشامون الؿساؾؿقـ خاارج الادول دطاقة ا (١)

اإلسالمقة إلك التعاون مع الؿجامع والؿجالس الػؼفقة يف مـاصؼفؿ والتل تتؽاقن 

وذلؽ لتؽثقػ الجفاقد يف  ،مـ أطضاء يعقشقن يف محقطفؿ أو يعايشقن قضاياهؿ

 .  فؿتحصقؾ الحؼق  الديـقة لفؿ وإيجاد الحؾقل الشرطقة الؿال ؿة لظروف

دطااقة الؿجااامع والؿجااالس الػؼفقااة خااارج الاادول اإلسااالمقة لؾتعاااون  (٢)

والتـسقؼ مع مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل باطتباره مرجعقة طؾؿقة وفؼفقة ل مة 

 .  اإلسالمقة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .قـوطؾك آلف وصحبف أجؿع

 

 (5/07) 056قطاض ضقِ: 
 َهْٛات َٛدٛزاتٗا: اغتهُاٍ قهٛى املؿاضن١ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( السابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠فااؼ الؿقا ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

صاقص اساتؽؿال الـظار بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخ

وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال  ،مؽقكات مقجقداهتا: اركةصؽقد الؿش يف

   ،دارت حقلف

 ،( بشالن ساـدات الؿؼارلاة١/٠)8٤وبعد آصالع طؾك قرار الؿجؿع رقؿ 

ماع مراطااة ماا  ،العامة التل تساري طؾاك جؿقاع الصاؽقدالؿشتؿؾ طؾك الؿبادئ 

( بشاالن صااؽقد 8/٦١)٦8٣وقاارار الؿجؿااع رقااؿ  ،بااقـ الصااؽقد مااـ فاارو 

 الؿشااار إلقااف ،( بؿـااع سااـدات الااديـ٦٦/٢)٢٤وقاارار الؿجؿااع رقااؿ  ،اإلجااارة
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( ًٓ   ،العـصر الثالث( ،الػؼرة أو

ـفااا كاادوة وم ،بػتاااوى طاادد مااـ الـاادوات والؿؾتؼقااات اوبعااد اإلحاصااة طؾًؿاا

وحؾؼاة العؿاؾ التال طؼادهتا  ،والؿؾتؼك إول لشركة الراجحال ،ـيالربكة العشر

والؿعقااار الشاارطل  ،هقاااة الؿحاساابة والؿراجعااة لؾؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة

والؿعقار الشرطل بشلن صؽقد آستثؿار الصاادريـ طاـ  ،بشلن إورا  الؿالقة

 ،الؿجؾس الشرطل بالفقاة

ؿ يصدر الال حة التل ُأشقر إلقفا يف قراره بشالن ساـدات وحقث إن الؿجؿع ل

الؿؼارلااة إذا كاكاات الصااؽقد تؿثااؾ مقجااقدات مختؾطااة مااا بااقـ أطقااان ومـااافع 

وبؿا أن مقجقدات معظؿ الؿمسااسات الؿالقاة اإلساالمقة تشاتؿؾ  ،وكؼقد وديقن

 ،طؾك أطقان ومـافع تؼؾ طـ الديقن والـؼقد

 قار ما يلتل:

ويقصل بعؼد كادوة  ، هذا الؿقلقع لؿزيد مـ الدراساةإرجاء إصدار قرار يف

 . (١/٠) 8٤متخصصة إلطداد الال حة التل وطد بنصدارها يف قراره رقؿ 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/07) 057قطاض ضقِ: 
 املٛاعس٠ ٚاملٛاطأ٠ يف ايعكٛز بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( السابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

ف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿجؿااع بخصااقص مقلاااقع بعااد اصالطاا

 و ٩/١)٠٦ - ٠٤وآصااالع طؾااك الؼاارار رقااؿ  ،والؿقاصاالة يف العؼااقد الؿقاطاادة

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،(١/8

 قار ما يؾل:

 ًٓ  . ت مؾزمة قضاءً ولقس ،إصؾ يف الؿقاطدة مـ الطرفقـ أهنا مؾزمة دياكة :أو

مثاؾ الؿقاصالة طؾاك  ، طؾك الرباالؿقاطدة مـ الطرفقـ طؾك طؼد تحاياًل  :اثاكقً 

 .  االعقـة أو الؿقاطدة طؾك بقع وسؾػ مؿـقطة شرطً 
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يف الحآت التل ٓ يؿؽـ فقفا إكجاز طؼد البقاع لعادم وجاقد الؿبقاع يف  :اثالثً 

مؾااؽ البااا ع مااع وجااقد حاجااة طامااة إللاازام كااؾ مااـ الطاارفقـ بنكجاااز طؼااد يف 

كؿاا يف  ،أو بحؽاؿ إطاراف التجارياة الدولقاة ،بحؽؿ الؼاكقن أو غقاره الؿستؼبؾ

فنكااف يجااقز أن تجعااؾ الؿقاطاادة  ،فااتب آطتؿاااد الؿسااتـدي ٓسااتقراد البضاااطات

وإمااا باتػااا  الطاارفقـ طؾااك كااّص يف  ،مؾزمااة لؾطاارفقـ إمااا بتؼـااقـ مااـ الحؽقمااة

 . آتػاققة يجعؾ الؿقاطدة مؾزمة لؾطرفقـ

ٓ تلخاذ حؽاؿ  اطدة الؿؾزمة يف الحالة الؿاذكقرة يف البـاد ثالًثاإن الؿقا :ارابعً 

وٓ يصاقر  ،فال يـتؼؾ  ا مؾؽ الؿبقع إلك الؿشرتي ،البقع الؿضاف إلك الؿستؼبؾ

 .  وٓ يـعؼد البقع إٓ يف الؿقطد الؿتػؼ طؾقف بنيجاب وقبقًل  ،طؾقف االثؿـ ديـً 

 ،االؿذكقرة يف البـد ثالثً  يف الحآت ،إذا تخّؾػ أحد صريف الؿقاطدة :اخامًس 

 أو تحّؿؾ الضرر الػعؾل الحؼقؼل ،فنكف ُيجرب قضاًء طؾك إكجااااااز العؼد ،طؿا وطَد بف

 . (دون الػرصة الضا عة) الذي لحؼ الطرف أخر بسبب تخؾػف طـ وطده

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/07) 058قطاض ضقِ: 
 بٝع ايسٜٔ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( السابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠ الؿقافااؼ ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

بقااع بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الديـ

بقاع الاديـ : ( بشلن مقلاقع٠/٦٦) ٦٤٦: واصالطف طؾك قرار الؿجؿع رقؿ

ؾ ماـ غقار بقاع الاديـ الؿمجا ٓ يجاقز)والذي كص طؾاك أكاف  ،الؼرضوسـدات 

 ،(ال ... الؿديـ بـؼد معجؾ مـ جـسف أو مـ غقر جـسف

( بشالن مقلاقع ١/٦١)٦8٥: طؾك قارار الؿجؿاع رقاؿ وبعد آصالع أيًضا

أن طؾاك الؿمسساات الؿالقاة اإلساالمقة تجـاب )والاذي ذكار  ،بطاقات آ تؿاان
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 ،(شبفات الربا أو الذرا ع التل تمدي إلقف كػس  الديـ بالديـ

 قار ما يلتل:

 ًٓ كاؾ ماا ُيػضال إلاك زياادة  ايعّد مـ فسا  الاديـ بالاديـ الؿؿـاقع شارطً : أو

وماـ ذلاؽ فسا   ،الديـ طؾك الؿديـ مؼابؾ الزيادة يف إجؾ أو يؽقن ذريعة إلقف

الااديـ بالااديـ طااـ صريااؼ معامؾااة بااقـ الاادا ـ والؿااديـ تـشاال بؿقجبفااا مديقكقااة 

ساقاء أكاان  ،ؾفا أو بعضفاجديدة طؾك الؿديـ مـ أجؾ سداد الؿديقكقة إولك ك

وذلؽ كشراء الؿديـ سؾعة مـ الدا ـ باثؿـ ممجاؾ ثاؿ  ،اأم معسرً  االؿديـ مقسرً 

 .  بقعفا بثؿـ حال مـ أجؾ سداد الديـ إول كؾف أو بعضف

 :مـ صقر بقع الديـ الجا زة :اثاكقً 

 ديـ يف إحدى الصقر التالقة:ؿبقع الدا ـ ديـف لغقر ال (٦)

 ،تختؾاػ طاـ طؿؾاة الاديـ ،بعؿؾاة أخارى حالاة بقع الاديـ الاذي يف الذماة (أ )

 .  بسعر يقمفا

 .  بقع الديـ بسؾعة معقـة (ب )

 .  بقع الديـ بؿـػعة طقـ معقـة (ج )

 .  بقع الديـ لؿـ خؾطة أغؾبفا أطقان ومـافع هل الؿؼصقدة مـ البقع (٩)

كؿا يقصل بنطداد دراساات معؿؼاة ٓساتؽؿال بؼقاة الؿساا ؾ الؿتعؾؼاة  اذا 

 .  رةالؿقلقع وتطبقؼاتف الؿعاص

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/07) 059قطاض ضقِ: 
 أٚناع املطأ٠ ٚزٚضٖا االدتُاعٞ َٔ َٓعٛض إغالَٞ  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( السابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف ا

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

أولااع بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

وبعاد اساااتؿاطف إلاك الؿـاقشاات  ،الؿرأة ودورها آجتؿاطل مـ مـظقر إسالمل

   ،التل دارت حقلف

اإلطااالن )( بشاالن مقلااقع ٤/٦٩) ٦٦٠رقااؿ وبعااد آصااالع طؾااك الؼاارار 

، الاذي باقـ الادور الؿتؽاماؾ (اإلسالمل لدور الؿرأة يف تـؿقة الؿجتؿاع الؿساؾؿ

يؽااقن لؽااؾ مااـ  ،لؽااؾ مااـ الرجااؾ والؿاارأة يف تؽااقيـ مجتؿااع إسااالمل متااقازن

 ،واطتاارب أن إساارة هاال حجاار الزاويااة يف هااذا البـاااء ،فقااف الرجااؾ والؿاارأة دور
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كؿاا كاص طؾاك أن إمقماة هال أهاؿ  ،ورفض أية صقرة أخرى مزطقماة ل سارة

القضااا ػ الطبقعقااة لؾؿاارأة يف حقاهتااا، وأن الرجااؾ والؿاارأة متساااويان يف الؽرامااة 

اإلكساااكقة، وأن لؾؿاارأة مااـ الحؼااق  وطؾقفااا مااـ القاجبااات مااا يال ااؿ فطرهتااا 

ورفاض ماا  ،وقدراهتا وتؽقيـفا، وشدد طؾك احارتام الؿارأة يف جؿقاع الؿجاآت

يثار لدها مـ تحؼقر لشخصقتفا وامتفان لؽرامتفا، وأكؽر بؼقة ما يؼع مـ بعاض 

 .  الحؽقمات لؿـع الؿرأة الؿسؾؿة مـ آلتزام بديـفا

 قار الؿجؿع ما يؾل:

 ًٓ ق  الؿاارأة السقاسااقة إن الؿاامتؿرات الدولقااة التاال تعؼااد يف مجااال حؼاا: أو

تـطؾؼ ( ممتؿرات التـؿقة والسؽان) وآقتصادية وآجتؿاطقة والؿدكقة والثؼافقة

تعتارب بعاض مباادئ  بؾ ،طـ الديـ -بجقاكبفا الؿختؾػة-مـ مػفقم فصؾ الحقاة 

 .  اإلسالم وأحؽامف شؽال مـ أشؽال التؿققز لد الؿرأة

ـ الرجؾ والؿرأة مربرا ٕماقر يجب الحذر مـ اتخاذ شعار الؿساواة بق ًقا:ثاك

 .  ومؿارسات مخالػة لإلسالم

لرورة حؿاياة الؿارأة الؿساؾؿة ماـ الؿؿارساات والعاادات والتؼالقاد  :اثالثً 

وتـتفااؽ حؼفااا يف الحػاااظ طؾااك ديـفااا وطرلاافا وشاارففا  ،ؾااؿالتاال تعرلاافا لؾظ  

طاـ وغقرها مـ الحؼق  التل تؼرها مبادئ حؼق  اإلكسان الدولقة فضال  ،ومالفا

 مبادئ الشريعة اإلسالمقة.

ــ إن ماامتؿرات التـؿقااة والسااؽان وآتػاققااات الصااادرة طـفااا اهتؿاات  :ارابًع

بالـقاحل الؿادياة دون اطتاداد بإهاداف الروحقاة، وتجاهؾات القضقػاة الػطرياة 

وإساسقة لؾؿرأة وهل أن تؽقن ربة أسرة ومسمولة طاـ تـشااة إصػاال التـشااة 
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وٓ يعـال هاذا التؼؾقاؾ مؿاا اشاتؿؾت طؾقاف تؾاؽ  ،ٓكحاللودطتفا إلك ا ،السؾقؿة

 .  آتػاققات مـ جقاكب إيجابقة

إن هاااذه الؿااامتؿرات أهؿؾااات دور إسااارة يف البـااااء آجتؿااااطل  :اخامًســـ

 .  وأباحت العالقات الشاذة بشتك صقرها ،وهؿشتف

لؾؿستجدات الدولقة الؿتالحؼة يرى الؿجؿاع لارورة مقاكباة  اكظرً  :اسادًس 

ومتابعة أطؿال الؿمتؿرات ، الؿستجدات وطرلفا طؾك إحؽام اإلسالمقةتؾؽ 

وتقحقاد جفاقد الادول والؿـظؿاات اإلساالمقة لتصادر  ،الؿتعؾؼة بؼضاايا الؿارأة

 .  قراراهتا بؿا ٓ يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمقة وأحؽامفا

 ويقصل الؿجؿع بؿا يلتل:

تل تعؼد بشلن الؿرأة، وصارح الؿشاركة الػاطؾة يف الؿمتؿرات الدولقة ال (٦)

 البديؾ اإلسالمل يف الؿسا ؾ آجتؿاطقة. 

لرورة التعريػ بؿققػ اإلسالم مـ قضايا الؿارأة وبخاصاة ماا يتعؾاؼ  (٩)

وكشر ذلؽ بالؾغاات الحقاة يف جؿقاع  ،بحؼققفا وواجباهتا مـ الؿـظقر اإلسالمل

 .  أكحاء العالؿ

 دراسة:ققام أماكة الؿجؿع بتـظقؿ حؾؼات طؿؾ أو كدوات ل (8)

آتػاققات والؿقاثقؼ الدولقاة الخاصاة بالتـؿقاة والساؽان وشامون الؿارأة  (أ )

 .   دف القصقل إلك الؿققػ اإلسالمل الؿقحد مـ جؿقع ما ورد فقفا

مقلااقع الؿشاااركة السقاسااقة وحاادودها ولااقابطفا يف لااقء الؿبااادئ  (ب )

 .  وإحؽام الشرطقة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،ة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصال ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/07) 061قطاض ضقِ: 
 عالقات ايسٚي١ اإلغال١َٝ بػريٖا ٚباملٛاثٝل ايسٚي١ٝ  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( إردكقاة الفاشاؿقةالسابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع طالقاات 

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشاات التال  ،الدولة اإلسالمقة بغقرها وبالؿقاثقؼ الدولقة

   ،دارت حقلف

 ا يلتل:قار م

 ًٓ إن العالقة بقـ الدول اإلساالمقة والادول إخارى الؿؽقكاة لؾؿجتؿاع  :أو

والتعااون بؿاا  ،وآحارتام الؿتباادل ،تؼقم طؾاك الساالم وكباذ الحاروب ،الدولل

 .  يف إصار الؿبادئ وإحؽام الشرطقة ،يحؼؼ الؿصالب الؿشرتكة لإلكساكقة
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ــ ولااة أخاارى لؿجاارد الخااالف يف د ةإن الدولااة اإلسااالمقة ٓ تعااادي أياا :اثاكًق

 ٦أو ُيسلء إلاك رمقزهاا ومؼدسااهتا ،وإكؿا تعادي فؼط مـ يبتدرها بعدوان ،الديـ

الم هال وساقؾة أخقارة ياتّؿ الؾجاقء إلقفاا لؾادفاع طاـ وذلؽ ٕن الحرب يف اإلسا

 .  ولرد أي طدوان ،الـػس

 ،تلرورة التعاون والتؽامؾ بقـ الدول اإلساالمقة يف جؿقاع الؿجاآ :ًثاثال

وإباارام  ،والؿـاااصؼ آقتصااادية الحاارة ،مثااؾ إقامااة السااق  اإلسااالمقة الؿشاارتكة

 .  اتػاققات التعاون يف مختؾػ الؿجآت الدولقة

لقس هـاد ماكع شرطل مـ إبرام آتػاققاات الدولقاة التال ٓ تتعاارض  :ارابعً 

وٓ تامدي إلاك هقؿـاة أي قاقة دولقاة طؾاك الادول  ،مع مبادئ اإلساالم وأحؽاماف

الؿتعاقدة أو طؾك الدول إخرى وذلؽ يف جؿقع الؿجآت التل تحؼؼ مصؾحة 

 .  الؿسؾؿقـ

 التقصقات:

يقصل الؿجؿع الجامعاات ومراكاز البحاقث يف مختؾاػ أكحااء العاالؿ  (٦)

العرباال واإلسااالمل بآهتؿااام بالدراسااات التاال ُتعـااك ببقااان مبااادئ اإلسااالم يف 

   .ؾؿقـ يف الؿجتؿعات اإلسالمقةواحرتام حؼق  غقر الؿس ،العالقات الدولقة

يفقااب الؿجؿااع بالاادول اإلسااالمقة أن تضااؿ وُفقُدهااا إلااك الؿاامتؿرات  (2)

الدولقة الػؽرية والثؼافقة مختصقـ يف الثؼافة اإلسالمقة فقؿاا يتعؾاؼ بؿقلاقطات 

 .هذه الؿمتؿرات

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (01/07) 060قطاض ضقِ: 
 ايهٛابط ايؿطع١ٝ يًبشٛخ ايطب١ٝ ايبٝٛيٛد١ٝ ع٢ً اإلْػإ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( السابعة طشرة بعؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩دى إولااك إلااك جؿااا ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

: بعد آصالع طؾك إبحاث القاردة إلك الؿجؿع مـ الباحثقـ يف مقلقع

والقثقؼة الصادرة طـ  ،الضقابط الشرطقة لؾبحقث الطبقة البققلقجقة طؾك اإلكسان

 ٩ -شاقال  ٩٥قم الطبقة يف الػرتة ما بقـ دوة التل أقامتفا الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾالـ

الؼقاطد )م بالؼاهرة طـ ٩٤٤٠ديساؿرب  ٦٠ - ٦٦ الؿقافؼ ها٦٠٩١ الؼعدة ذو

اإلرشادية إخالققة العالؿقة ٕبحاث الطب الحققي الؿتعؾؼة بالجقاكب اإلكساكقة 

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف (رؤية إسالمقة
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 قار ما يؾل:

 ًٓ  اطتؿاد الؿبادئ العامة لؾقثقؼة:: أو

يمكد الؿجؿع طؾك اطتؿاد الؿبادئ العامة وإسس التل ُبـقت طؾقفا الضقابط 

 لم : اوفؼً ( البققلقجقة) الؿـظؿة ٕخالققات إبحاث الطبقة إحقا قة

احاارتام إشااخاص وتؽااريؿ اإلكسااان أصااؾ ثاباات مؼاارر يف الشااريعة  (٦)

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿: لؼقلف تعاالك اإلسالمقة

 .  [٣٤اإلسراء:] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

وطؾقااف يؾاازم احاارتام اسااتؼاللقة الشااخص الؽامااؾ إهؾقااة الؿتطااقع إلجااراء 

واتخاااذ الؼاارار الؿـاسااب لااف  ،وتؿؽقـااف مااـ آختقااار الشخصاال البحااقث الطبقااة

لؿاا هاق مؼارر  ،برلاه التام وإرادتف الحرة دون شا بة إكراه أو خديعة أو اساتغالل

 . (لغقاه التصاف فقف بغقا إذكف ٓ يجقز حؼ أدمل): اشرطً 

كؿا أن لؾشخص فاقد إهؾقة أو كاقصفا حؿايتف مـ التجااوز طؾقاف حتاك ماـ 

مـــ ٓ يصــح ): وطؾااك ذلااؽ جاااء يف الؼقاطااد الػؼفقااة العامااة. الااقلل أو القصاال

ه ورطاياة ا يؾل تادبقر أماقرا أو وصق  وقد أقامت لف الشريعة ولق   ،(تصافف ٓ ققل لف

 ،دون أي تصاارف لااار ،شااموكف طؾااك الـحااق الااذي يحؼااؼ مصااؾحتف الخالصااة

 . محتؿؾ الضرر أو

جؾـب )تحؼقؼ الؿصؾحة وهاق أصاؾ يف الشاريعة اإلساالمقة ماـ خاالل  (٩)

أمااا يف الحااآت التاال ٓ مـاااص فقفااا مااـ  ،(الؿصــالح ودر  الؿػاســد طـــ العبــاد

ؿػسدتقـ بارتؽااب إخاػ الؿػسدة فنكف يصار إلك دفع أطظؿ الضرريـ وأشد ال

 .  وإدكك
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لؿاا هاق  اتحؼقؼ العدل وهق آلتزام إخالقل بؿعامؾة كؾ شخص وفؼً  (8)

وإططااء كاؾ ذي حاؼ حؼاف ساقاء أكاان  ،صقاب وصحقب مـ الـاحقاة إخالققاة

وهاق أحاد الصاقر التـػقذياة  ،وهق أصؾ مؼرر يف الشريعة اإلسالمقة ،أم أكثك اذكرً 

ف الااذي أرسااك اإلسااالم ققاطااده وجعؾااف محااقر إقامااة العاادل واإلكصااا لؿباادأ

 .  الصالح والـجاح يف الحقاة

وقد وردت بشالكف أجؿاع آياة يف الؼارآن الؽاريؿ لؾحاث طؾاك : اإلحسان (٠)

 چ چ چ﴿: وهال ققلاف تعاالك ،الؿصالب كؾفا ولؾزجار طاـ الؿػاساد بلسارها

 .  [٥٤:الـحؾ] ﴾ڇ ڇ

 طؾك اإلكسان:( البققلقجقة)ضقابط إبحاث الطبقة إحقائقة : اثاكقً 

يمكد الؿجؿع طؾك اطتؿاد لاقابط البحاقث الطبقاة إحقا قاة طؾاك اإلكساان 

التل اشتؿؾت طؾقفا القثقؼة الؿشار إلقفا يف ديباجاة الؼارار باطتبارهاا ُتاـظؿ طؿؾقاة 

ماع . إجراء البحقث الطبقة إحقا قة يف إصار مباادئ وأحؽاام الشاريعة اإلساالمقة

قم الطبقااة إلااك طؼااد لؼاااء مقسااع يضااؿ إصباااء دطااقة الؿـظؿااة اإلسااالمقة لؾعؾاا

 . والػؼفاء لتعؿقؼ الؿعرفة  ذه الضقابط

 التقصقات:

لقـ يف الدول اإلسالمقة بآهتؿام بادطؿ البحاث مويقصل الؿجؿع الؿس (٦)

 ،وهتقااة إجاقاء الؿـاسابة لؾبااحثقـ ،والباحثقـ وذلؽ بتخصاقص مقزاكقاات كافقاة

 .تػرغقا ٕداء واجبفؿ كحق بؾداهنؿة لقوتقفقر احتقاجاهتؿ العؾؿقة والؿادي

يقصاال الؿجؿااع الاادول اإلسااالمقة بآسااتػادة مااـ طؾؿاااء أبـاااء إمااة  (٩)

وفااتب قـااقات التعامااؾ معفااؿ  -ففااؿ رصااقد كبقاار ل مااة  -اإلسااالمقة يف الؿفجاار 
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 .  وتشجقعفؿ طؾك التعاون مع أبـاء أمتفؿ إلرساء ققاطد البحث يف الدول اإلسالمقة

ـظؿة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة بالؽقيات ووزارات يقصل الؿجؿع الؿ (8)

الصحة يف الدول اإلسالمقة بتـظقؿ دورات لتدريب العامؾقـ يف الؿجال الصاحل 

والطباال حااقل الػؼااف الطباال والصااحل وأخالققااات الؿفـااة وخاصااة أخالققااات 

 . وما يتعؾؼ بالضقابط الؿشار إلقفا يف هذا الؼرار ،البحث العؾؿل

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (00/07) 062قطاض ضقِ: 
 َطض ايػهطٟ ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

( ؿاان )الؿؿؾؽاة إردكقاة الفاشاؿقةالسابعة طشرة بعاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩جؿااادى إولااك إلااك  ٩٤مااـ 

 ،م٩٤٤٢( يقكقق) حزيران

مارض  بعد آصالع طؾاك البحاث الاقارد إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،السؽري وصقام شفر رمضان

 :ما يؾل قار

 ،إصدار قرار يف الؿقلقع لؾحاجة إلاك مزياد ماـ الدراساات وإبحااث إرجاء

ويقصاال الؿـظؿااة اإلسااالمقة لؾعؾااقم الطبقااة بالؽقياات بتشااؽقؾ لجـااة مااـ إصباااء 

 .  والػؼفاء لدراسة مرض السؽري وطالقتف بصقام شفر رمضان

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 بٝإ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 ٚايكَٛاٍ ،ٚايعطام ،ألقك٢سٍٛ ؾًػطني ٚاملػذس ا

الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والساالم طؾاك ساقدكا محؿاد خااتؿ الـبقاقـ 

   ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

إن مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادولل الؿـبثاؼ طاـ مـظؿاة الؿامتؿر اإلساالمل 

 ٩٤مااـ ( السااابعة طشاارة بعؿااان )الؿؿؾؽااة إردكقااة الفاشااؿقةالؿـعؼااد يف دورتااف 

 حزيااران ٩٤ - ٩٠الؿقافااؼ  ،هااا٦٠٩٣جؿااادى أخاارة  ٩ٕولااك إلااك جؿااادى ا

 ،م٩٤٤٢( يقكقق)

واهتؿاماااف بؼضاااايا  ،ماااـ مققاااع تؿثقؾاااف لؽاااؾ الااادول اإلساااالمقة وشاااعق ا

 ،والعاارا  ،الؿسااؾؿقـ يصاادر هااذا البقااان بشاالن فؾسااطقـ والؿسااجد إقصااك

 والصقمال:

 فؾسطقـ والؿسجد إقصك:

وهاق يرصاد القاقاع إلاقؿ الاذي يعقشاف  فنن مجؿع الػؼف اإلسالمل الادولل

هاذا الحصاار الاذي . وحصاار شاديد ،أهؾ فؾساطقـ الؿحتؾاة ماـ احاتالل قااس

ا طؼقبااة طؾااك مؿارسااة الشااعب الػؾسااطقـل لحؼااف الطبقعاال يف اختقااار ًػااازداد طـْ 

وإن مجؿااع الػؼاف اإلساالمل الادولل لقاادطق دول . حؽقمتاف ومجؾساف التشاريعل
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جؿع أن يؼقمقا بقاجبفؿ الحضاري واإلكسااين يف رفاع العالؿ اإلسالمل والعالؿ أ

 .  أكقاع الظؾؿ والؿعاكاة طـ أهؾ فؾسطقـ الؿحتؾة

ن مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل وهااق يتااابع مااا يحاادث يف أرض إكؿااا 

فؾسطقـ الؿحتؾة لقدطق العالؿ أجؿع إلك وقػ اإلرهاب الذي تؼقم بف السؾطات 

وارتؽااب  ،إصػاال والـساااء والرجاال يقمًقاالؿحتؾة الؿتؿثؾ بؼتؾ إبرياء ماـ ا

باإللاافة إلاك هادم البقاقت وتشاريد أهؾفاا واغتصااب  ،مجازر جؿاطقة متؽاررة

وهل لؿ تؽتػ بذلؽ باؾ  ،إرالل وإتالف الؿزروطات وقؾع إشجار الؿثؿرة

% ماـ مسااحتفا بعاد ٩١يؼتطع إرالل الػؾسطقـقة ويؾتفؿ  فاصاًل  اأقامت جدارً 

إهااالل لتؼااقؿ هااذا الجاادار العـصااري مخالػااة بااذلؽ أحؽااام  أن هتاادم بقااقت

وقاارارات محؽؿااة  ،الاادياكات السااؿاوية وإطااراف اإلكساااكقة والؼااقاكقـ الدولقااة

 .  العدل الدولقة

ويشقر مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل إلك أن ذلاؽ الحصاار وتؾاؽ الجارا ؿ 

كاؾ  ،اا وأشادها ضؾًؿاوٓ يف أحؾاؽ ضروففا ،لؿ يسبؼ لفا مثقؾ يف تاري  اإلكساكقة

ذلااؽ تػعؾااف السااؾطات اإلساارا قؾقة الؿحتؾااة تحاات سااتار الاادفاع طااـ الااـػس، 

 .  اوطدواكً  اوبقصػ الؿؼاومة ٓحتاللفا وطدواهنا إرهابً 

 ،كؿا يمكد مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل طؾك بقاكاتف الساابؼة بشالن الؼادس

طدواكقاة وماـ  ويمكد يف هذه الدورة بعد اصالطاف طؾاك ماا صادر ماـ تصاريحات

القفاقد بحاؼ مديـاة الؼادس  ولقـممخططات ضالؿاة ماـ قباؾ الؿتطارفقـ والؿسا

 طؾك ما يل : ،بعامة والؿسجد إقصك بخاصة

إن مديـة الؼدس والؿسجد إقصك هؿاا ماـ الؿؼدساات لادى الؿساؾؿقـ  (٦)
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ٓرتباصفؿا بؿعجزة اإلسراء والؿعراج الؿـصقص طؾقفاا يف الؼارآن  ،يف أرجاء العالؿ

 .  وٕن الؿسجد إقصك هق الؼبؾة إولك لؾؿسؾؿقـ ،ريؿالؽ

وٓ طالقة لؾقفقد  ،إن الؿسجد إقصك الؿبارد هق لؾؿسؾؿقـ وحدهؿ (٩)

وتحؿقاؾ ساؾطات  ،ويجب الحذر مـ مخاصر الؿساس بحرمة هاذا الؿساجد ،بف

آحتالل القفقدي والدول الداطؿة لفاا مسامولقة أي اطتاداء طؾاك إقصاك، وٓ 

ع إقصاك لؾؿػاولاات وٓ لؾتـاازٓت وٓ يؿؾاؽ أحاد اإلقادام يجقز أن يخضا

 .  ففق أسؿك وأرفع مـ ذلؽ كؾف ،طؾك ذلؽ

ٓ يؿؽااـ أن يتحؼااؼ سااالم طااادل وٓ اسااتؼرار يف الؿـطؼااة إٓ بنهناااء  (8)

وطااقدة إرالاال  ،آحااتالل القفااقدي طااـ مديـااة الؼاادس ومسااجدها الؿبااارد

 .  الػؾسطقـقة الؿحتؾة إلك أهؾفا

 ،ب الػؾسطقـل إقاماة دولتاف الؿساتؼؾة وطاصاؿتفا الؼادسمـ حؼ الشع (٠)

أن ياادافع طااـ كػسااف وأن يؼاااوم العاادو بؽااؾ القسااا ؾ الؿتاحااة  ومااـ حؼااف أيًضااا

 .  وأن يعقد الالجاقن مـف إلك وصـفؿ ،الؿشروطة

اإلشااادة بااالجفقد الؽبقاارة التاال تبااذلفا الؿؿؾؽااة إردكقااة الفاشااؿقة يف  (١)

ؾااك الفقيااة العربقااة اإلسااالمقة لؾؿديـااة رطايااة الؿسااجد إقصااك والؿحافظااة ط

التابعااة  ،وبخاصااة مااا تؼااقم بااف دا اارة إوقاااف والؿؼدسااات إردكقااة ،الؿؼدسااة

وكاذلؽ ماا تؼاقم باف  ،لقزارة إوقاف والشمون والؿؼدسات اإلسالمقة إردكقاة

وكالااة بقاات مااال الؼاادس التابعااة لؾجـااة الؼاادس الؿـبثؼااة طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

فقد العديااادة التااال تؼاااقم  اااا الااادول والؿـظؿاااات العربقاااة وباااالج ،اإلساااالمل

 .  واإلسالمقة إخرى
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ويدطق الؿجؿع الحؽام والشعقب يف العالؿ العربل واإلسالمل إلاك تحؿاؾ 

مساامولقتفؿ الديـقااة والقصـقااة والتاريخقااة لاادطؿ الشااعب الػؾسااطقـل الشااؼقؼ 

إلاك جاكاب والدفاع طـ مديـاة الؼادس الؿحتؾاة ومساجدها الؿباارد، والققاقف 

أهؾفااا الؿاارابطقـ وتثبقاات وجااقدهؿ فقفااا ودطااؿ ممسساااهتا الصااحقة والتعؾقؿقااة 

قياد الؿديـاة ، وذلاؽ لؾحقؾقلاة دون هتة وآجتؿاطقة واإلكساكقة وغقرهااوالرتبقي

ٓ يؼباؾ بالي حاال ماـ  مرفاقٌض  ماـ التفقياد والتادويؾ أمارٌ  تدويؾفا فنن كاال   أو

 .  إحقال

 العااق الشؼقؼ: 

 ،را  الجاريب القاقم أزماات خطقارة ُتفادد كقاكاف ووجاقده ووحدتافيعاين العا

حقااث إكااف إلااافة إلااك آحااتالل ومااا يسااببف مااـ معاكاااة فاانن جؿاطااات  ،وسااقادتف

 ،ماـ الـسااء والشاققخ وإصػاال ،العـػ واإلرهاب قاد أوغؾات يف قتاؾ إبريااء

 والػساد يف إرض. ،وإسقا  ،ويف تػجقر الؿساجد ودور العبادة

كب هذه الػجقعة ضفرت الطا ػقة التل تؼتؾ طؾك الفقية، وتـشر الرطاب وبجا

دار  ،بغاداد الرشااقد وإماقـ ،بغاداد الحضاارة ،فتحقلت بغداد ،بقـ أهؾ العرا 

وأصبحت دجؾاة تطػاب  ،وقطع الرؤوس ،تحقلت إلك الخراب والػساد ،السالم

 ،وإجسااااد دون رؤوسااافا ،يف كاااؾ صاااباح بعشااارات الااارؤوس دون أجساااادها

ع الـاس يف الؿساجد والعتباات قباإللافة إلك التػجقرات العشقا  ة يف أماكـ َتجؿ 

كاهقاؽ طاـ أهاقال الساجقن  ،والؿمسساات ،والحاافالت ،إسقا و ،الؿؼدسة

 والؼصػ والتدمقر.
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مااـ إماااؾ مااـ خاااالل  ع يف مؼاباااؾ هااذه الؿآسااال ياارى بصقًصااااوالؿجؿاا

ات الرسؿقة ماـ برلؿاان وحؽقماة آكتخابات إخقرة التل اكبثؼت مـفا الؿمسس

 . ور اسة لؾدولة

ويـاادد  ،ومااـ هـااا فاانن مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل ياادطق إلااك إهناااء آحااتالل

ويطالااب  ،ومحاولااة إثااارة الـاازاع الطااا ػل والتااقتر الااديـل ،بااالعـػ واإلرهاااب

الؿرجعقااات الشااقعقة والسااـقة بالتاادخؾ وبااذل كااؾ مااا يف وسااعفا إليؼاااف هااذا 

بؾ تعؿ الػتـة الجؿقع فتلكاؾ  ،الخطقر الذي ٓ يخرج مـف غالبالؿسؾسؾ الدامل 

فنزالااة التااقتر الااديـل والـاازاع الطااا ػل هااق إساااس لـجاااح . إخضاار والقااابس

 .  الحؾ السقاسل واستؼراره وتؼدمف

إلاك الؿشااركة  اويف هذه الؿـاساااابة فانن الؿجؿاع يادطق أهاؾ العارا  جؿقًعا

د والدخقل يف ممسساات الدولاة وباإخص يف والعؿؾ السقاسل الجا ،السقاسّقة

وزار  الدفاع والداخؾقة لتحؼقؼ التاقازن باقـ جؿقاع مؽقكاات الشااعب العراقال 

وتحؼقاااؼ  ،وإلكجااااح خطاااة الحؽقماااة يف حاااؾ الؿقؾقشاااقات الحزبقاااة ،وأصقافاااف

كاؾ ذلاؽ  ،الؿصالحة القصـقة طؾاك أسااس التساامب والحؼاق  العادلاة لؾجؿقاع

وٓ يجاد آحاتالل أي ماربر  ،قادتف كامؾة وتتلكد وحدتفحتك تعقد إلك العرا  س

ويعاااقد العااارا  إلاااك أداء دوره يف صاااّػ أمتاااف العربقاااة  ،لقجاااقده واساااتؿراره

 .  واإلسالمقة

ويـاشد الؿجؿع الدول اإلسالمقة والادول الصاديؼة لؿسااطدة العارا  طؾاك 

ؾؿـااصؼ وتؼديؿ مساطدات طاجؾة ل ،الخروج مـ أزمتف لؾعقدة إلك دوره الؿـشقد

 ٦كؿا يشقد بؽؾ جفقد الؿصالحة التل تؼقم  اا تؾاؽ الادول. الؿـؽقبة يف العرا 
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إلهناااء إولاااع الصااعبة التاال يعقشاافا العاارا  وبخاصااة الجفااقد التاال تبااذلفا 

الؿؿؾؽة إردكقة الفاشاؿقة يف مجاال جؿاع الؼقاادات الديـقاة العراققاة طؾاك حاؾ 

 .  ديـل شامؾ يؿثؾ إساس لؾحؾ السقاسل

 صقمال الشؼقؼ:ال

يف الصااقمال فاانن مجؾااس مجؿااع الػؼااف  أمااا بخصااقص مااا يجااري حالق ااا

خاقة ؿمتؿر اإلسالمل يقجاف كاداء إلاك اإلاإلسالمل الدولل الؿـبثؼ طـ مـظؿة ال

ا إيااهؿ إلاك داطًقا ،اوحؽقمة ومحاكؿ إسالمقة وشاعبً  ار قًس  ،العؼالء يف الصقمال

وإلاك تغؾقاب الؿصاؾحة  ،وآقتتاال وإلك كبذ العـاػ ،الؿصالحة الجادة والػعالة

ويـاشدهؿ بلن ٓ يػقتقا هاذه  ،العؾقا لؾشعب الصقمالل طؾك الؿصالب الشخصقة

الػرصة الساكحة لؾؿصاالحة وتقحقاد الجفاقد ٓساتعادة إماـ وآساتؼرار إلاك 

 . وإلطادة إطؿار القصـ الذي دمرتف الحرب ،البالد

التال تباذلفا الجامعاة العربقاة كؿا أن مجؾس الؿجؿع يميد الجفقد الؿباركاة 

 ،ويمكااد طؾااك دور مـظؿااة الؿاامتؿر اإلسااالمل يف هااذا الؿجااال ،كحااق الصااقمال

بدطؿ مـ معاالل إماقـ العاام لؾجامعاة ومعاالل إماقـ العاام لؿـظؿاة الؿامتؿر 

وأمؾـاا كبقار يف مضااطػة هاذه  ،ومـ لجـاة متابعاة الشامون الصاقمالقة ،اإلسالمل

جؿقع الؿجآت التل تخدم الصقمال مـ اقتصاادية  الجفقد واستؿرارها لتشؿؾ

إلاك إسارة الدولقاة وإلاك مؽاكتاف يف  اكل يعقد الصقمال مقحدً  ،وسقاسقة وأمـقة

 .  الؿـظؿات العربقة واإلسالمقة والدولقة

 اويف الققت كػسف يـاشد مجؾس الؿجؿع إمة اإلسالمقة حؽقماات وشاعقبً 

ف يف جؿقاااع الؿجاااآت وخاصاااة مـاصااارة الصاااقمال وتؼاااديؿ الؿسااااطدات إلقااا
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وكاااذلؽ مسااااطدة الؿـؽاااقبقـ بسااابب  ،الؿسااااطدات العاجؾاااة بسااابب الحااارب

واهلل يف طاقن  ،ساؾؿفؿساؾؿ ٓ َيظؾؿاف وٓ َيخذلاف وٓ يُ فالُؿساؾؿ أخاق ال. الجػاف

 .  العبد ما كان العبد يف طقن أخقف

٦٦واهلل الؿقّفؼ 

 

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 544

 



545 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 
 
 
 
 
 

 ٚتٛقٝات قطاضات
 ط٠ايسٚض٠ ايجا١َٓ عؿ

 جملًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 

 ( َايٝعٜا) بٛتطاداٜا
 ،ٖـ0428مجاز٣ اآلخط٠  29 - 24

 2117ّ( ٜٛيٝٛ) متٛظ 04 - 9املٛاؾل  
 

  

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 546

 

 



547 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/08) 063قطاض ضقِ: 
 مل ايعٛز٠ إىل املٓٗر احلهاضٟ يف اإلغالَّعا بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

اردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع معاالؿ بعد اصالطف طؾك البحقث الاق

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال  ،العقدة إلك الؿـفج الحضاري يف اإلساالم

   ،دارت حقلف

وولاع رساقلف  ،وبعد استحضار سبؼ اإلسالم إلك تلساقس الدولاة الرشاقدة

إطظؿ وثقؼة الؿديـة الؿـقرة التل اشتؿؾت طؾاك تحدياد العالقاات يف الؿجتؿاع 

   ،ل إول واإلطالن العالؿل لحؼق  اإلكسان يف خطبة القداعاإلسالم

مـ مثؾ ققلف  ،قر اإلسالملويف لقء كصقص الؽتاب والسـة التل هل الدست

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :تعالك
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿: وققلف تعالك، [٥٤الـحؾ:] ﴾ڎ ڎ

 .[١٥: الـساء] ﴾ی ی ی ىئ

 قار ما يلتل:

 ًٓ إسااالمل يتااقب الػرصااة لؾؿسااؾؿقـ ٓسااتعادة  إن اتباااع مااـفج حضاااري :أو

دورهؿ وتؼديؿ رسالتفؿ اإلكساكقة لإلسافام يف إكؼااذ العاالؿ ماـ ضؾؿاات الؿادياة 

 .  الطاغقة

إن السبقؾ لعالج التخؾػ الذي تعااين مـاف إماة ياتؿ باالعقدة الصاادقة  ًقا:ثاك

بب ٕن إولااع الؿلساااوية التال يعااقش فقفاا الؿسااؾؿقن هال بساا ٦لؾاديـ الؼااقؿ

 .التخؾل طـ تعالقؿ اإلسالم وتؼؾقد الؿـاهج القلعقة

ــ ر حاار  ي ،سااالمل الؼااا ؿ طؾااك خطااة محؽؿااةإن الؿااـفج الحضاااري اإل ا:ثالًث

 .  الؿجتؿعات والبؾدان اإلسالمقة مـ الفقؿـة والتبعقة والتخؾػ

ياة آلتازام بلحؽاماف وتطبقؼاف يف تؽاماؾ  ،إن ُحسـ ففاؿ اإلساالم :ارابعً  َوجد 

 .  الؾقازم الضرورية لـجاح مشروع الـفضة اإلسالمقة وتقازن مـ

ًٓ امتث اوطؿؾق   اقرى كظري  ترساق  مبدأ الش :اخامًس   ڤ﴿ لؼقلف تعالك: ا

 [8٤:الشقرى] ﴾ڻ ں ں﴿: ف تعالكلوقق ،[٦١٥آل طؿران:] ﴾ڦ ڦ

 . مـ أن الشقرى أساس متقـ مـ أسس تؽقيـ دولة اإلسالم ااكطالقً 

ــ التـػقذيااة والتشااريعقة : (تقزيعفااا)ـ السااؾطات مشااروطقة الػصااؾ بااق :اسادًس

ماـ الؿؿارساة العؿؾقاة  اوذلؽ اساتؿدادً  ،حسبؿا استؼر بعد طفد التشريع ،والؼضا قة

 .  يف تـقع تصرفاتف بقـ الرسالة واإلمامة والؼضاء ،ملسو هيلع هللا ىلص لصاحب الرسالة

لؾضااقابط  اوفًؼاا ،غقاار الؿسااؾؿقـإقاارار حااؼ الؿقاصـااة بؿااا يشااؿؾ  :اســابعً 
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 .  ؼابؾة الحؼق  بالقاجباتالشرطقة يف م

راد الؿرأة يف إكشطة العامة بؿا ٓ يخؾ بإحؽام الشرطقة الخاصة شإ: اثامـً 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ ا 

 . [٣٦:التقبة] ﴾ڱ

وجقب الؿبادرة إلك التخؾص مـ السؾبقات التال يعقشافا الؿساؾؿقن  :اتاسعً 

 مثؾ: ،لؾتغؾب طؾك التحديات التل يقاجفقهنا

 .  لؿذهبل الذي يشاااؽؾ طؼبة أمام تقار التجديد الؿـضبطالتعصب ا (أ )

التطرف الػؽري والسؾقكل الذي يثقر الؿشؽالت يف الؿجتؿع وتتؿخض  (ب )

 طـف الحركات الؿتطرفة.

 .  اإللحاد أو الالديـقااة التل تؼقم طؾك رفض ارتباط الديـ بالحقاة (ج )

ؼقؼقاة التال تحجاب صااحبفا طاـ إبعااد الح( الجز قاة): أحادية الؿعرفاة (د )

 .  لؾؼضايا

 .  طدم إدراد ققؿة الققت وأثره يف فشؾ الؿسؾؿقـ وتخؾػفؿ (ه )

 ويقصل بؿا يؾل:

تؼقيااة اإليؿااان والعؿااؾ الصااالب باطتبارهؿااا الخطااقة إولااك يف الجفااقد  (أ )

الرتبقية الفادفة إلك إيجاد الشخصقة الؿسؾؿة ٓستعادة دور الحضارة اإلساالمقة 

 .  وإسفامفا يف الحضارة اإلكساكقة

لكقد طؾك أن الؿـفج الحضاري اإلسالمل يؼقم طؾك ترسق  الؼقؿ الت (ب )

 . إخالققة اإلسالمقة يف الؿجتؿع

 - مااـفج اإلسااالم الحضاااري :مشااروطفا لتبـاال - اإلشااادة بتقجااف مالقزيااا (ج )
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 ومضاامقـ الحضاارية اإلسالم حؼا ؼ لبقان دولل طؾؿل ممتؿر طؼد إلك ودطقهتا

متؿر العؾؿاال تحاات كظاار الؿػؽااريـ لتؽااقن كتااا ج هااذا الؿاا ،الخالاادة رسااالتف

 .  ـ يف البالد اإلسالمقةقوالؼقادي

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/08) 064قطاض ضقِ: 
 ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايعامل اإلغالَٞ بؿإٔ

جؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس م

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق) تؿقز ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

تـؿقاة بعد اصالطف طؾك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال دارت  ،يف العالؿ اإلسالمل الؿقارد البشرية

   ،حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ صاقات اإلكسان وخرباتف باطتباره محقر طؿؾقة  (بالؿقارد البشرية)يؼصد : أو

آستخالف اإللفل لإلكسان يف )التـؿقة والؼا ؿ بؿفامفا والؿؽؾػ بؿسمولقة 

وققلف  ،[٢٦:هقد] ﴾جئ ی ی ی ی ىئ﴿: لؼقلف سبحاكف( إرض

 :﴿[8٤:البؼرة] ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ . 
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يـطؾاؼ الؿػفاقم اإلساالمل لتـؿقاة الؿاقارد البشارية ماـ قضاقة مسااؾؿة : اثاكًقـ

أن طؿااارة إرض والؼقااام بؿفااام آسااتخالف فقفااا ٓ يااتؿ إٓ بنطااداد : مػادهااا

ـفااقض وبتلهقؾااف وال ،اإلكسااان الؼااادر طؾااك أداء هااذه القاجبااات بؽػايااة واقتاادار

مااـ مختؾااػ الجقاكااب الجسااؿقة والعؼؾقااة  ،بؼدراتااف وإصااال  صاقاتااف وإمؽاكاتااف

 .  والـػسقة والروحقة

مـ أجؾ تحؼقاؼ أهاداف التـؿقاة الشاامؾة يف  (العـصر البشري)إن تـؿقة  :اثالثً 

الؿػفقم اإلسالمل ٓ تتؿ إٓ طـ صريؼ الرتبقاة والتعؾاقؿ والتلهقاؾ ويف هاذا يارى 

بشالن إساالمقة مـااهج التعؾاقؿ والاذي ( ٠/٦١) ٦8٤رقاؿ تلكقد قاراره الؿجؿع 

 جاء فقف التقصقة بلمقر مـ أهؿفا:

 صقاغة الؿقلاقطات والؿؼاررات التعؾقؿقاة يف إصاار التصاقر اإلساالمل، 

 .  (طؼقدة وشريعة ومـفاج حقاة) مع العؿؾ طؾك إبراز الرؤية اإلسالمقة

 ؿ اإلساالمل وتطقيرهاا تـؼقب الؿـاهج التعؾقؿقة والرتبقية السا دة يف العاال

وذلاؽ بصاقرة ذاتقاة دون تادخؾ  ،بؿا يجؿع بقـ إصالة اإلساالمقة والؿعاصارة

 .  خارجل

  تـؼقة العؾقم يف مختؾاػ الؿجاآت ماـ الؿػااهقؿ الدخقؾاة طؾاك الؿباادئ

 .  اإلسالمقة

  إلزامقااة ومجاكقااة التعؾااقؿ إساااس يف جؿقااع الاادول اإلسااالمقة لؿؽافحااة

 .  بادئ اإلسالم والثؼافة الؿعاصرةإمقة وتزويد الـشء بؿ

  العؿؾ طؾك إزالة آزدواج يف الـظؿ التعؾقؿقة الحالقاة بؿاا يجعاؾ اكطالقاة

التعؾاااقؿ والرتبقاااة ماااـ الؿعطقاااات اإلساااالمقة دون إخاااالل بؿتطؾباااات العصااار 
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وتؿؽاااقـ الؿتعؾؿاااقـ ماااـ مجا اااة التحاااديات الحالقاااة  ،وحاجاااات التخصاااص

 .  والؿستؼبؾقة

  اإلساالمقة الؿـظؿاة مع بالتـسقؼ -العامة لؿجؿع الػؼف الطؾب مـ إماكة 

 طؼااد - الصااؾة ذات إخاارى والجفااات( يسقسااؽقاإل) والثؼافااة والعؾااقم لؾرتبقااة

ماع اإلفاادة  ،اإلساالمقة الادول يف والرتبقاة التعؾاقؿ بؿـاهج لؾـفقض خاصة كدوة

ير لتطاق( اسارتاتقجقة)لقلاع تصاقر شاامؾ  ،مـ الجفقد السابؼة يف هذا الؿجاال

ورفع كتا جفا إلك مـظؿة الؿامتؿر اإلساالمل  ،مـاهج التعؾقؿ يف العالؿ اإلسالمل

 .  لقلعفا تحت أكظار وزراء الرتبقة والتعؾقؿ يف البالد اإلسالمقة

طدم اقتصار مػفقم العؾقم الـافعة طؾك العؾاقم الديـقاة وحساب وإكؿاا  :ارابعً 

وأهناا واجباة طؾاك  ،مة ولإلكسانيشؿؾ العؾقم الديـقة والعؾقم الدكققية الـافعة ل 

 . سبقؾ فرض الؽػاية بؼدر ما تحؼؼ مـ الـػع ل مة

أن تتضؿـ مـاهج التعؾاقؿ الؿقجفاة لتلهقاؾ الطاقاات البشارية الؼاقؿ  :اخامًس 

والؿـطؾؼات الحضارية الـابعة ماـ طؼقادة إماة وثقابتفاا التال ُتـؿال يف اإلكساان 

وطؾاااك رأس هاااذه  ،إماااؾوتبعاااث فقاااف  ،الؿساااؾؿ الحااارص لؾعؿاااؾ الصاااالب

 ،واإلحساااس بالؿساامولقة ،الؿـطؾؼااات الؼااقؿ اإلسااالمقة التاال مـفااا طؾااق الفؿااة

 ،واحارتام الققات ،والعؿاؾ الجؿااطل ،والرتبقة طؾك الشقرى ،والؿبادرة بالعؿؾ

واحارتام  ،والـؼاد الفاادف ،واحرتام الرأي أخار ،والحقار البـاء ،والثؼة بالـػس

 ،وتشااجقع آجتفاااد وإصااال  الطاقااات اإلبداطقااة ،وتؼاادير الؿعرفااة ،التخصااص

 ،واسااتشراف الؿساتؼبؾ ،ومقاكبة العصر ،وإماكة ،والعدل ،والحرية الؿسمولة

 .  واحرتام ققؿ العؿؾ



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 554

أن تعـك الؿمسسات الؼا ؿة طؾك التعؾقؿ بالتخطقط لؾعؿؾقة التعؾقؿة  :اسادًس 

تشارافقة لؾؿساتؼبؾ وربط الؿـاهج بحاجات الؿجتؿعات اإلسالمقة وفؼ رؤية اس

ياتؿ ماـ خاللفاا القصاقل إلاك تـؿقااة متقازكاة متؽامؾاة لؾعـصار البشاري لتحؼقااؼ 

 .  أهداف التـؿقة الشامؾة وفؼ الؿـظقر اإلسالمل

لرورة العـاية بتلهقؾ ققادات فاطؾة قادرة طؾك الـفقض بؿمسسات  :اسابعً 

ؽ طؾك التعؾقؿ والتدريب يف مختؾػ الؿجآت الؿطؾقبة ل مة ممسسقـ ذل

 ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ ،(الؼقة وإماكة): ركـل القٓية وهؿا

 ،[١١:يقسػ] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ وققلف تعالك: ،[٩٢:الؼصص]

إكؽ ضعقػ وإكفا أماكة وإكفا يقم الؼقامة خزي وكدامة إٓ مـ ): ٕبل ذر ملسو هيلع هللا ىلص وققلف

  .أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف (أخاها بحؼفا وأدى الاي طؾقف فقفا

العـاية بالبحث العؾؿل وتشجقع اإلكػا  لدطؿ هذا الؿجال الضروري  :اثامـً 

لؾـفااقض بالعـصاار البشااري الػاطااؾ الـااافع ل مااة ولتؾبقااة جؿقااع حاجااات إمااة 

 .  وآفا  العؿؾ فقفا

لتػشل إمقاة يف جاكاب الؿارأة يف مـااصؼ ماـ العاالؿ اإلساالمل  اكظرً  :اتاسعً 

تعؾقؿ الؿارأة وتثؼقػفاا وتلهقؾفاا يمكد الؿجؿع بقجف خاص طؾك وجقب العـاية ب

ويف هااذا الصاادد يمكااد الؿجؿااع طؾااك  ،ٕداء دورهااا يف تـؿقااة الؿجتؿااع الؿسااؾؿ

بشااالن اإلطاااالن اإلساااالمل لااادور الؿااارأة يف تـؿقاااة ( ٤/٦٩) ٦٦٠قاااراره رقاااؿ 

 .  الؿجتؿع الؿسؾؿ وسا ر الؼرارات الؿتعؾؼة  ذا الؿقلقع

لتقسااقر تحؼقااؼ  -البشااري إن مااـ أكجااب وسااا ؾ الـفااقض بالعـصاار  :اطاشــاً 

الحاارص طؾااك تؽامااؾ  -أهاداف باارامج التعؾااقؿ والقصاقل إلااك التـؿقااة الشاامؾة 
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 :  الـفقض  ذا العـصر مع غقره مـ العـاصر إساسقة ومـ أهؿفا

ويف هاذا يمكاد الؿجؿاع  ،تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة يف مختؾػ الؿجاآت (أ )

 .  عة اإلسالمقةبشلن تطبقؼ أحؽام الشري( ٦٤/١) ٠٤طؾك قراره رقؿ 

وكبااذ  ،وإمااـ بؿػفقمااف الشااامؾ ،والعاادل ،إشاااطة الحريااة الؿساامولة (ب )

ماااـ مؼاصاااد الشاااريعة  ااكطالًقااا ،وتطبقاااؼ مباااادئ حؼاااق  اإلكساااان ،آساااتبداد

ل ان التااالمقة لحؼق  اإلكساااااااإلسالمقة وكؾقاهتا التل اكبثؼت طـفا الال حة اإلس

 . أقرها الؿجؿع

ــا حــادي الـفااقض الحضاااري وحااآت تحؼقااؼ تشااجقع محاااوٓت  :طش

الـجاااح يف مساااتقيات تـؿقااة الؿااقارد البشاارية وتثؿقـفااا يف العديااد مااـ الاادول 

 .  وبعض الدول اإلسالمقة كؿا هق الحال يف مالقزيا ،اإلسالمقة

 التقصقات:

إجراء دراسات متخصصة وطؼد كدوات لبحث ضاهرة هجرة الؽػاءات  (٦)

 ،قة إلك غقرها مـ حقث أسباب هذه الظاهرةالؿسؾؿة واكتؼالفا مـ البالد اإلسالم

 .  واقرتاح ُسااابؾ مقاجفتفا وطالجفا والتدابقر التل تخػػ مـ آثارها

وجقب التـسقؼ والتعاون والتؽامؾ بقـ الدول اإلسالمقة يف مجآت  (٩)

 ،الرتبقة والتعؾقؿ والثؼافة والتدريب واكتساب الخربات الؿػقدة والتجارب الـافعة

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿: لف تعالكمـ قق ااكطالقً 

 ٥٤الؿجؿع رقؿ  لؼرار اوذلؽ تلكقدً  ،[٩:الؿا دة] ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 . بشلن القحدة اإلسالمقة( ٦/٦٦)

ُتعـاك بالعـصار  ،ومراكز أبحاث طؾؿقة ،تشجقع إيجاد معاهد متخصصة (8)
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 .  والعـاية بالؿقهقبقـ والؿبدطقـ ،البشري وتـؿقتف

وتقصقـفاا ( التؽـقلقجقا)قع كؼؾ التؼـقة طؼد كدوة متخصصة حقل مقل (٠)

 .  والعـاية بالتعؾقؿ آلؽرتوين ،واستـباهتا يف البالد اإلسالمقة

اإلفادة مـ خربات بعاض الادول اإلساالمقة وغقرهاا يف مجاال مؽافحاة  (١)

 .  إمقة والتعؾقؿ الؿفـل والتؼـل

بـاء جسقر التعاون والتقاصؾ بقـ العالؿ اإلسالمل وطؾؿااء الؿساؾؿقـ  (٢)

 .  يف الؿفجر

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/08) 065قطاض ضقِ: 
 تؿعٌٝ زٚض ايعنا٠ يف َهاؾش١ ايؿكط بؿإٔ

 ٚتٓعِٝ مجعٗا ٚقطؾٗا باالغتؿاز٠ َٔ االدتٗازات ايؿك١ٝٗ
لػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع ا

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الثامـة طشرة يف بقتراجايا 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع تػعقاؾ 

الػؼر وتـظقؿ جؿعفا وصرففا بآستػادة ماـ آجتفاادات  دور الزكاة يف مؽافحة

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،الػؼفقة

 قار ما يلتل:

 ًٓ إذا  ،إمقال غقر الؿـصقص طؾقفا محؾ اجتفاد بشالن زكاهتاا أو طدماف :أو

 .  تقافرت يف آجتفاد الشروط والضقابط الشرطقة

 ،ؿاكقااة طـاد تقزياع أماقال الزكااةعؿقؿ إصـاف الثلقس طؾك الؿزكل ت ا:ثاكقً 
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تقزيع أماقال الزكااة فقـبغال مراطااة تعؿاقؿ  ،أو مـ يـقب طـف ،أما إذا تقلك اإلمام

 .  إصـاف طـد تقافر الؿال وققام الحاجة وإمؽان القصقل لتؾؽ إصـاف

ر ويجاقز تالخق ،إصؾ أن ُتصرف الزكاة فاقر اساتحؼاقفا أو تحصاقؾفا :اثالثً 

ا ،لؼرياب فؼقار أو اكتظااًرا ،ا لؾؿصؾحةتحؼقؼً  ٦الصرف ا لؿقاجفاة أو لادفعفا دوري 

 . الحاجات الؿعقشقة الؿتؽررة لؾػؼراء ذوي العجز

 مصرف الػؼراء والؿساكقـ: ا:رابعً 

  يصرف لؾػؼراء والؿساكقـ ماا يساد حااجتفؿ ويحؼاؼ لفاؿ الؽػاياة ولؿاـ

 .  ؿسمولة طـ الزكاةوذلؽ وفؼ ما تراه الجفات ال ،يعقلقن ما أمؽـ

  حرفتاف أدوات باف يشرتي ما -إذا كان طادتف آحرتاف  -ويصرف لؾػؼقر، 

ـ الزراطاة يحسا اوإن كاان فؼقارً  ،ما يتجار بافا يحسـ التجارة أططل وإن كان فؼقرً 

باذلؽ يؿؽاـ تقضقاػ أماقال  واستاـاًساا. أططل مزرطة تؽػقف غؾتفا طؾاك الادوام

الـسااقج والخقاصااة الؿـزلقااة والااقرش الزكاااة يف مشااروطات صااغقرة كقحاادات 

 .  وتؽقن مؿؾقكة لؾػؼراء والؿساكقـ ،الؿفـقاة الصغقرة

 لؼاارار  اويجااقز إقامااة مشااروطات إكتاجقااة أو خدمقااة مااـ مااال الزكاااة وفًؼاا

 . (8/8) ٦١الؿجؿع 

 مصارف الزكاة إخرى: :اخامًس 

 العامؾقن طؾقفا: (أ)

ر الؿمسسااات يف التطبقااؼ الؿعاصاا( العااامؾقـ طؾااك الزكاااة)ياادخؾ يف  (٦)

واإلدارات ومرافؼفا الؿـتدبة لتحصقؾ الزكاة مـ إغـقاء وتقزيعفا طؾاك الػؼاراء 

 وفؼ الضقابط الشرطقة.
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لرورة أن تتؿتع ممسسة الزكاة باستؼالل مالل وإداري طـ بؼقة أجفازة  (٩)

ا لؾشااػافقة ولتـػقااذ الدولااة إخاارى، مااع خضااقطفا لإلشااراف والرقابااة لااؿاكً 

 ي.لقابط اإلرشاد اإلدار

بجؿااع الزكاااة وتقزيعفااا ياادها يااد أماكااة ٓ  االؿمسسااات الؿخقلااة كظاًماا (8)

تضؿـ هالد الؿاال الاذي يف يادها إٓ يف حاالتل التعادي أو التؼصاقر، وتاربأ ذماة 

 .  الؿزكل بتسؾقؿ الزكاة إلك تؾؽ الؿمسسات

 الؿملػة قؾقبفؿ: (ب)

سفؿ الؿملػة قؾق ؿ با  ما بؼقت الحقاة لؿ يساؼط ولاؿ يـسا ، ويؽاقن  (٦)

ب الحاجة والؿصؾحة فحقثؿا وجدت الؿصؾحة أو دطت إلقف الحاجة ُطؿاَؾ حس

  ذا السفؿ.

ا ا إليؿاكاف وتعقيًضاا تثبقًتايجقز إططاء الزكاة لتللقػ قؾقب مـ أساؾؿ حاديثً  (٩)

 .  ا لشره طـ الؿسؾؿقـلف طؿا فؼده، وكذلؽ إططاء الؽافر إذا رجل إسالمف، أو دفعً 

ؿـؽاقبقـ ماـ غقار الؿساؾؿقـ يف يجقز تؼديؿ الدطؿ مـ أمقال الزكااة لؾ (8)

 لؼؾق ؿ. امـاصؼ الؽقارث والزٓزل والػقضاكات والؿجاطات تللقػً 

 يف الاقاب: (ج)

 يشؿؾ سفؿ يف الرقاب افتداء إسرى الؿسؾؿقـ. (٦)

يجقز دفع الزكاة لتحرير الؿختطػاقـ الؿساؾؿقـ وتحريار أسارهؿ مؿاـ  (٩)

 .  اختطػقهؿ

 الغارمقن: (د)

فؿ دياقن لؿصاؾحة أكػسافؿ، وماـ يشؿؾ سافؿ الغاارمقـ َماـ ترتبات يف ذمات

ويؾحاؼ باذلؽ تساديد الاديات  ،استدان إلصالح ذات الباقـ بالضاقابط الشارطقة
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ودياقن الؿقات إن لاؿ يؽاـ لاف  ،مؿـ لقس لفؿ طاقؾة ،الؿرتتبة طؾك الؼاتؾقـ خطل

 .  (الخزاكة العامة)وهذا إذا لؿ يتؿ دفعفا مـ بقت الؿال . تركة يقىف مـفا ديـف

 يف سبقؾ ا : (ه)

ؾ الؿجاهديـ يف سابقؾ اهلل والؿادافعقـ طاـ بالدهاؿ ومصاالب الحارب يشؿ

 .  الؿختؾػة الؿشروطة

 ابـ السبقؾ: (و)

 ،معصقة ولقس بقده ما يرجع بف إلاك بؾاده ابـ السبقؾ هق الؿسافر يف غقر (٦)

 .  ا يف بؾدهولق كان غـق  

تؼااديؿ العااقن الؿااالل مااـ خااالل إكشاااء صااـدو  يخصااص لؿساااطدة  (٩)

بساااابب الحااااروب أو الػقضاااااكات  ،أو خارجفااااا ،الـااااازحقـ داخااااؾ أوصاااااهنؿ

 أو غقر ذلؽ. ،الؿجاطات أو الزٓزل أو

وفؼ  ،مساطدة الطؾبة الػؼراء الذيـ لقس لفؿ مـب دراسقة خارج بالدهؿ (8)

 الؿعايقر الؿعؿقل  ا يف هذا الخصقص.

واكؼطعات  اؿ  ،الؿفاجرون الؿؼقؿقن إقامة غقر كظامقة يف غقار بؾاداهنؿ (٠)

 لقعقدوا إلك بؾداهنؿ. ٦زكاةفقعطقن مـ ال ،السبؾ

ـ ٓ يجادون ماا سد حاجة الؿـؼطعقـ مـ صؾباة العؾاؿ والؿساافريـ مؿا (١)

 .يـػؼقن طؾك أكػسفؿ

 التقصقات:

ا لحاجة إمة اإلساالمقة إلاك تـظاقؿ الزكااة طؾاك قاطادة ممسساقة جؿًعا اكظرً 

فنن مجؾس الؿجؿاع يادطق  ٦ بشؽؾ معاصر مـضبط بإحؽام الشرطقةوتحصقاًل 

والعؿاؾ طؾاك  ،لؿعـقاة بالزكااة يف العاالؿ اإلساالمل إلاك التـساقؼ بقـفااالجفاات ا
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 .إقامة مشروطات مشرتكة لؿساطدة الػؼراء والؿساكقـ

 كؿا يقصل بؿا يلتل:

حاث إفاراد طؾااك دفاع زكااقاهتؿ إلاك الفقاااات التال تـشاال برتخاقص مااـ  (٦

ا واجتؿاطق   اا وتـؿقي  لدورها ديـق   ا لقصقلفا إلك مستحؼقفا، وتػعقاًل الدول، لؿاكً 

 ا.واقتصادي  

آهتؿااام بالجاكااب اإلطالماال لؾزكاااة باسااتخدام كافااة وسااا ؾ اإلطااالم  (٩

الؿر ل والؿسؿقع وغقرها لتقطقة الؿجتؿع بؿؽاكتفا وأهؿقتفاا ودورهاا البـااء يف 

 .إصالح الجقاكب آقتصادية وآجتؿاطقة

   .ولع معايقر شرطقة ومحاسبقة ٕوطقة الزكاة (8

 سابقة زكقياة تؿثاؾ إرشاادات لحسااب وطااء كاؾ زكااةولع كؿاذج محا (٠

 تساطد يف التطبقؼ العؿؾل يف لقء الؿعايقر الزكقية الشرطقة.

آستػادة مـ تؼـقة صـاطة الؿعؾقمات وشابؽات آتصاآت والؼـاقات  (١

الػضا قة يف تبصقر الؿسؾؿقـ بؼضايا الزكاة الؿعاصرة ودورهاا يف تحؼقاؼ التـؿقاة 

 ية طؾك مستقى إمة اإلسالمقة.آجتؿاطقة و آقتصاد

حااث الاادول طؾااك تخػقااػ الضاارا ب طااـ الؿاازّكقـ بحقااث يخصااؿ مااا  (٢

ل غـقااء الؿساؾؿقـ  اوذلاؽ تشاجقعً  ،يزكقن بف مـ الضارا ب الؿػرولاة طؾاقفؿ

 طؾك دفع زكقات أمقالفؿ.

تاادريس فؼااف ومحاساابة الزكاااة باطتبارهااا الػريضااة الثالثااة يف اإلسااالم يف  (٣

 .  الجامعات والؿعاهد

٦٦واهلل أطؾؿ 
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/08) 066قطاض ضقِ: 
 ذبسٜات َٚٛادٗات: ظاٖط٠ ايتدٜٛـ َٔ اإلغالّ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا ؼد يف دورتف اإلسالمل الؿـع

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع ضااهرة 

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات  ،تحاديات ومقاجفاات: التخقيػ ماـ اإلساالم

   ،التل دارت حقلف

( اإلساالم فقبقاا)اإلسالم  التخقيػ مـوبعد استحضار أثار السقاة لظاهرة 

والتاال أدت إلااك إشاااطة مقجااات مااـ الـػااقر مااـ اإلسااالم والضااغقط طؾااك 

 ،مؿاا يرجاع ساببف إلاك تراكؿاات تاريخقاة ،الؿسؾؿقـ يف العدياد ماـ دول العاالؿ

 ،عالؿقةوتؼصقر يف التعريػ باإلسالم يف إوساط ال ،وتشقيفات إطالمقة

 ،وإذ يدرد الؿجؿع أثار السقاة التل كتجت طـ هذه الظاهرة
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 يؼار ما يلتل:

 ًٓ لرورة التصدي لفذه الظاهرة يف إصاار اسارتاتقجقة تخطاط لفاا الادول  :أو

والؿـظؿات الدولقة اإلساالمقة والؿـظؿاات الؿؿثؾاة لؾقجاقد اإلساالمل خاارج 

ؿؾ الـاااقاحل اإلطالمقاااة الاااديار اإلساااالمقة تتضاااؿـ آلقاااات وتااادابقر ققياااة تشااا

وتؽقيـ رسالة إطالمقة والاحة لؾتعرياػ  ،والسقاسقة وآقتصادية وآجتؿاطقة

ماع  ،وبقان الحؼا ؼ والؿبادئ والؼقؿ السامقة التل يؼاقم طؾقفاا ،بالديـ اإلسالمل

كشاارها بؿختؾااػ وسااا ؾ اإلطااالم والشاابؽة الدولقااة لؾؿعؾقمااات وتشااارد فقفااا 

 .  الدولل أجفزة اإلطالم ذات التلثقر

لاارورة التشاااور والتـسااقؼ بااقـ مختؾااػ الاادول والؿـظؿااات الدولقااة  :اثاكًقــ

ٓتخاااذ الؼاارارات والؼقااام بإطؿااال التاال تراهااا مـاساابة لؾاارد طؾااك  ،اإلسااالمقة

 .  حؿالت التشؽقؽ واإلهاكات التل تقجف إلك إمة اإلسالمقة ورمقزها

ر ماع الادول والؿـظؿاات دطاقة الؿجتؿاع الادولل إلاك التعااون والتاآز :اثالثً 

 ،والشعقب اإلسالمقة يف مؼاومة هذه الفجؿة الشرسة طؾك اإلساالم والؿساؾؿقـ

 ،وكبااذ الؽراهقااة والعـااػ ،وإلااك إشاااطة ثؼافااة الؿحبااة والتعاااون بااقـ الشااعقب

 .  والتعاون طؾك ما يحؼؼ خقر اإلكساكقة

إلاك أن  دطقة التجؿعات اإلسالمقة الؿقجقدة خارج الديار اإلساالمقة :ارابعً 

لؾسالم وإمـ وحؿؾ رساالة اإلساالم الـؼقاة إلاك مختؾاػ إقطاار  تؽقن ُرساًل 

والشعقب وآبتعاد طـ الؿؿارسات والتصرفات الؿساقاة إلاك اإلساالم يف تؾاؽ 

 .  مع التؿسؽ بؼقؿ ومبادئ اإلسالم ،البالد

ويفقب الؿجؿع بالادول اإلساالمقة أن تؿاد هاذه التجؿعاات بؽاؾ ماا يعقـفاا 
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وبالؿعؾقمات التال تجعؾفاا طؾاك طؾاؿ بؿاا يجاري  ،ؿ وتعؾؿ أصقل ديـفاطؾك فف

مااع إكشاااء هقاااات تعؿااؾ طؾااك تؼقيااة طالقاهتااا مااع إمااة  ،يف العااالؿ اإلسااالمل

 .اإلسالمقة

ــ وحااّث  ،حصاار الؽتابااات والؿملػااات التاال تـاولاات هااذه الظاااهرة :اخامًس

ٔخر والحاقار الؿػؽريـ الؿسؾؿقـ الذيـ يجقدون الؾغات إخرى لالتصاال باا

 . معفؿ والعؿؾ طؾك تصحقب صقرة اإلسالم والؿسؾؿقـ يف الداخؾ والخارج

إلتؼاان لغاات  ،تلهقؾ الدطاة الذيـ يػدون إلك البالد غقار اإلساالمقة :اسادًس 

أو تؽقيـفاا إن  ،تؾؽ البالد وتشجقع الؿمسسات الؼا ؿة التل ُتعـك بتلهقؾ الادطاة

 .  ومعامؾة اا وطؾؿً إلساااااالم سؾقكً لقؽقكقا قدوة يف طرلفؿ ا ،لؿ تقجد

بـاء العالقة مع أخر طؾاك أسااس آحارتام الؿتباادل وتبؾقاغ رساالة  :اسابعً 

 .  مـ أجؾ تػاهؿ متبادل والتقطقة لذلؽ يف الؿـاهج التعؾقؿقة ،اإلسالم الـؼقة

 التقصقات:

مااـ الـظااام إسااااسل  ٢فؼاارة  ،تػعقااؾ مااا كصاات طؾقااف الؿااادة الرابعااة (٦)

إقاماة مراكاز لؾدراساات اإلساالمقة يف بعاض الؿـااصؼ الؿركزياة )بشلن لؾؿجؿع 

 ،والتعاون مع الؿراكز الؼا ؿة لخدمة أهاداف الؿجؿاع ،خارج العالؿ اإلسااالمل

فا طؿؾفاا ودفاع ماا ُيثاار ماـ ورصد ما يـشر طاـ اإلساالم يف الؿـااصؼ التال يشاؿؾ

لغارب وتحدياد بحقث تؼقم تؾؽ الؿراكاز بنطاداد دراساة طؿقؼاة طاـ ا ،(شبفات

الخطة الؿـاسبة التل يجب أن تسقر طؾقفا دولـا وشعقبـا يف التعاماؾ ماع مختؾاػ 

وكااذلؽ الؼااقى إخاارى الؿاامثرة طؾااك الحؽقمااات والشااعقب  ،الاادول الغربقااة

 .  الغربقة
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لرورة التـسقؼ ماع الؿرصاد الاذي أكشالتف مـظؿاة الؿامتؿر اإلساالمل  (٩)

والعؿؾ طؾك تصحقب صقرة اإلساالم  ،لؿتابعة قضايا اإلسالم يف اإلطالم الغربل

والاارد طؾااك الشاابفات وتصااحقب الصااقرة طااـ  ،يف الؿـاااهج الدراسااقة الغربقااة

 . اإلسالم الحؼقؼل بالتـسقؼ مع الؿجؿع

طؼد كدوات طؾؿقة وفؽرية بقـ العؾؿاء الؿسؾؿقـ وغقار الؿساؾؿقـ ماـ  (8)

 .  أجؾ لؼاء الؿصارحة وبـاء جسقر التػاهؿ والتقاصؾ

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 
 (5/08) 067قطاض ضقِ: 

 املكاقس ايؿطع١ٝ ٚزٚضٖا يف اغتٓباط األسهاّ بؿإٔ
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا ف اإلسالمل الؿـعؼد يف دورت

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

الؿؼاصد بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلقع 

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التال دارت  ،الشرطقة ودورها يف استـباط إحؽام

   ،حقلف

 تل:قار ما يل

 ًٓ هاال الؿعاااين والحؽااؿ العامااة والغايااات التاال قصااد  مؼاصااد الشااريعة :أو

 .  لؿصالب العباد يف الدكقا وأخرة االشارع إلك تحؼقؼفا مـ تشريع إحؽام جؾبً 

 مـفا: ،وضا ػ طدة ،يمدي اطتبار الؿؼاصد يف آجتفاد :اثاكقً 

 .  الـظر الشؿقلل لـصقص الشريعة وأحؽامفا (٦)
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شريعة مـ الؿرجحات التل يـبغل مراطاهتاا يف اخاتالف اطتبار مؼاصد ال (٩)

 .  الػؼفاء

 .  التبصر بؿآٓت أفعال الؿؽؾػقـ وتطبقؼ إحؽام الشرطقة طؾقفا (8)

ـــ اطتباااار الؿؼاصاااد الشااارطقة بؿراتبفاااا الؿختؾػاااة اإلصاااار إساسااال  :اثالًث

 .  والؿـاسب لحؼق  اإلكسان

 .  فادأهؿقة استحضار الؿؼاصد الشااارطقة يف آجت :ارابعً 

ــ اإلطؿااال الصااحقب لؾؿؼاصااد ٓ يعطااؾ دٓلااة الـصااقص الشاارطقة  :اخامًس

 .  واإلجؿاطات الصحقحة

أهؿقاااة دراساااة إبعااااد الؿختؾػاااة لؿؼاصاااد الشاااريعة يف الـاااقاحل  :اسادًســـ

 .  آجتؿاطقة وآقتصادية والرتبقية والسقاسقة وغقرها

 .  خطاب الشارطلرطقة يف الػفؿ السديد لؾأثر اساتحضار الؿؼاصد ال :اسابعً 

أهؿقااة إطؿااال مؼاصااد الشااريعة يف تـزيااؾ إحؽااام الشاارطقة طؾااك  :اثامـًــ

القاقعااات والـااقازل لؾؿعااامالت الؿالقااة الؿعاصاارة وغقرهااا لتحؼقااؼ التؿقااز يف 

 .  الصقغ والؿـتجات اإلسالمقة واستؼاللفا طـ الصقغ التؼؾقدية

 :ويقصل

حاااث مااـ أجااؾ دطااقة أماكااة الؿجؿااع إلااك اسااتؽتاب الؿزيااد مااـ إب (٦)

 .  التعريػ بؿؼاصد الشريعة وجفقد العؾؿاء والباحثقـ فقفا

دطااقة الؿمسسااات والؿراكااز العؾؿقااة إلااك تاادريس مؼاصااد الشااريعة يف  (٩)

 .  مـاهجفا التعؾقؿقة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/08) 068طاض ضقِ: ق
 ذبسٜس غٔ ايبًٛؽ ٚأثطٙ يف ايتهًٝـ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

تحدياد طف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع بعد اصال

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف ،سـ البؾقغ وأثره يف التؽؾقػ

إٓ  اوأن الصاغقر ٓ يؽؾاػ شارطً  ،وبعد استحضار أن العؼاؾ مـااط التؽؾقاػ

كقة تادل وأن هـاد أمارات بد ،إذا بؾغ مرحؾة تدل طؾك تقافر العؼؾ وتؿام اإلدراد

ـّ معقـة يف حالة طدم معرفة البؾقغ الطبقعال  ،طؾك ذلؽ وأن الؾجقء إلك تحديد س

وأن  ،بإمااارات البدكقااة الدالااة طؾقااف متقافااؼ مااع ققاطااد الشااريعة ومؼاصاادها

 ،الشريعة جاءت بآحتقاط يف الحدود بدر فا بالشبفات
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 قار ما يؾل:

 ًٓ قات وتعترب تصرفات مـ لؿ سـ التؿققز السابؼ لؿرحؾة البؾقغ سبع سـ :أو

 اتصارفات كافعاة كػًعا: أما الؿؿقاز فانن تصارفاتف الؿالقاة تـؼساؿ إلاك ،يبؾغفا باصؾة

وتصارفات دا ارة باقـ الـػاع والضارر فتؼاع مقققفاة  ،فتؼع صاحقحة كافاذة امحًض 

 . فال يعتد  ا امحًض  اوتصرفات لارة لررً  ،طؾك اإلجازة مؿـ يؿؾؽفا

بـؿق الجسؿ ووصقلف إلاك مرحؾاة معقـاة يحصاؾ  امرتبطً لؽقن البؾقغ  اكظرً  :اثاكقً 

أو باالبؾقغ بالساـ  ، ا تؿام اإلدراد فنكف يعترب البؾقغ الطبقعل بإماارات الدالاة طؾقاف

أماا يف التصارفات الؿالقاة . يف مسا ؾ التؽاالقػ بالعباادات( خؿس طشرة سـة)بتؿام 

 اؼتضاقف الؿصاؾحة صبًؼاوالجـا قة فؾاقلل إمار تحدياد ساـ مـاسابة لؾبؾاقغ حسابؿا ت

 .  لؾظروف الؿؽاكقة والبقاقة

ٓ يجااقز إيؼاااع العؼقبااة بالحااد أو الؼصاااص طؾااك غقاار البااالغ وتؽااقن  :اثالًثــ

بؿااا يتـاسااب والؿرحؾااة  ،طؼقبتااف بااالتعزير والتلديااب الؿػااقض إلااك ولاال إماار

 .  العؿرية التل وصؾ إلقفا غقر البالغ

لؿالقة مـ لاؿان الؿتؾػاات وتحؿاؾ ٓ تسؼط طـ غقر البالغ التبعات ا :ارابعً 

 .  االديات حسب ما هق مؼرر شرطً 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/08) 069قطاض ضقِ: 
 سكٛم ٚٚادبات املطأ٠ املػ١ًُ بؿإٔ

مل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااال

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

حؼاق  بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

   ،تؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلفوبعد اس ،وواجبات الؿرأة الؿسؾؿة

 اأن اإلسااالم ولااع الؿاارأة مقلااعفا الصااحقب وجعؾفااا أساًساا واستحضاااره

وأتااح لفاا  ،وهقل لفا الؿؽاان لؾعطااء ،وفسب لفا الؿجال لؾعؿؾ ،لتؽقيـ إسرة

رطاياة وُطـل  ا طـاية خاصاة وشاؿؾفا يف تقجقفاتاف ب ،الػرصة لؾؿشاركة واإلبداع

ا، وأوصاك  اا أُ ؼققفا كامؾةحاكقة ووفاها ح وساقى باقـ  ،وزوجاةً  اوبـًتا اوأخًتا ام 

ويف شاامون العؼقاادة وفاارا ض  ،الرجااؾ والؿاارأة يف اسااتحؼا  التؽااريؿ اإللفاال

ويف  ،ويف العؿااؾ الصااالب ،وإماار بااالؿعروف والـفاال طااـ الؿـؽاار ،العبااادات
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وولااع لااذلؽ  ،ويف التصاارفات الؿالقااة ،وحااؼ التعؾااقؿ ،الؿساامولقة والجاازاء

وأن إصااؾ العااام أن خطاااب التؽؾقااػ شااامؾ لؾرجااال  ،لااقابط شاارطقة معتااربة

 ،إٓ ما خص بف أحدهؿا ،والـساء

 قار ما يؾل:

 ًٓ لؾؿاارأة أن تؿؾااؽ مااا شاااءت مااـ العؼااارات والؿـؼااقٓت طؾااك أساااس  :أو

 .  لقابط الؿؾؽقة الشرطقة

وُتشاااجع طؾاااك العؿاااؾ يف  ،طؿاااؾ الؿااارأة يخضاااع لضاااقابط شااارطقة :اثاكًقـــ

 ،لطبقعتفاا الخاصاة حقاث تؼادم إكتاجقاة طالقاة ات التال تتػاق  فقفاا كظارً الؿجآ

 .  والعؿؾ آجتؿاطل ،وإصػال ،وصب الـساء ،والتعؾقؿ ،الرتبقة: مثؾ

لؾؿارأة الؿساؾؿة اإلسافام يف إكشاطة آجتؿاطقاة والثؼافقاة والرتبقياة  :اثالثً 

 .  ا الؿؼررةلضقابطف اوفؼً  ،التل ٓ تتعارض مع أحؽام ومبادئ الشريعة

 ،(٤/٦٩) ٦٦٠يمكد الؿجؿع طؾك قراراتف السابؼة بشالن الؿارأة رقاؿ  :ارابعً 

(٤/٦٣) ٦١٥ . 

 ويقصل الؿجؿع بؿا يلتل:

ويؽااقن مااـ  ،إكشاااء هقاااة إسااالمقة طالؿقااة متخصصااة لشاامون الؿاارأة (٦)

ورصااد الؿاامتؿرات الؿتعؾؼااة بشاامون الؿاارأة  ،اختصاصاافا متابعااة قضااايا الؿاارأة

 .  والؿشاركة فقفا

التعاون ماع الؿمسساات الدولقاة لحؿاياة إسارة والؿارأة والطػاؾ ماـ  (٩)

 .  إخطار والتقارات التل هتددها

دطقة جؿقع الدول إطضاء لؾتحػظ طؾك بـقد آتػاققات الدولقة التال  (8)
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 .تشتؿؾ طؾك مخالػات شرطقة

يقصل الؿجؿع بنجراء الؿزيد ماـ البحاث والدراساة يف شالن الحؼاق   (٠)

 .  والقٓيات العامة لؾؿرأةالسقاسقة والؼضاء 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/08) 071قطاض ضقِ: 
 (TIME SHARING) عكس ايتًُو ايعَين بؿإٔ

لؿاامتؿر إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة ا

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

طؼاد بعد اصالطاف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

تال وبعاد اساااتؿاطف إلاك الؿـاقشاات ال ،(TIME SHARING) التؿؾؽ الزمـال

   ،دارت حقلف

 قار ما يؾل:

 ًٓ  تعايػ التؿؾؽ الزمـل الؿشتاك: :أو

إماا طؾاك سابقؾ الشاراء لعاقـ معؾقماة طؾاك  ،هق طؼد طؾك تؿؾؽ حصص شا عة

أو آساتاجار  ،أو طؾك سبقؾ آستاجار لؿـاافع طاقـ معؾقماة لؿادد متعاقباة ،الشققع

ؿؾقكااة أو الؿـػعااة لؿـااافع طااقـ معؾقمااة لػاارتة مااا بحقااث يااتؿ آكتػاااع بااالعقـ الؿ
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ماع تطبقاؼ خقاار التعقاقـ يف بعاض  ،ة الؿؽاكقةلأو الؿفاي ،الؿستلجرة بالؿفايلة الزماكقة

 .  الحآت ٓختصاص كؾ مـفؿ بػرتة زمـقة محددة

 أكقا  التؿؾؽ الزمـل الؿشتاك:: اثاكقً 

 يـؼسؿ التؿؾؽ الزمـل الؿشرتد إلك:

ؼااد البقااع لالكتػاااع بشااراء حصااة شااا عة بع( لؾعااقـ والؿـػعااة)تؿؾااؽ تااام  (أ )

 .  الؿشرتد يف مدد متعاقبة

باساتاجار حصاة شاا عة ماـ الؿـػعاة بعؼاد ( لؾؿـػعاة فؼاط) تؿؾؽ كااقص (ب )

 .  اإلجارة لالكتػاع الؿشرتد يف مدد متعاقبة

 :(التؿؾؽ الزمـل الؿشتاك) الحؽؿ الشاطل لؿبدأ: اثالثً 

ة ا شراء حصة مشاطة يف طقـ و اساتاجار حصاة مشااطة يف مـػعايجقز شرطً  (أ )

ؾاك اساتخدامفؿا بطريؼاة محددة لؿدة مع آتػا  بقـ الؿالد لؾعقـ أو الؿـػعة ط

ا ساقاء اتػاؼ طؾاك الؿفايالة باقـ الؿاالد ا أو مؽاكق ا( زمـق االؿفايلة )قساؿة الؿـاافع

وٓ باالس  ،مباشاارة أو مااـ خااالل الجفااة الؿقكااقل إلقفااا إدارة الؿؾؽقااة الؿشاارتكة

وغقر ذلؽ مـ التصارفات  ،اا ورهـً وإرثً  وهبةً  ا وشراءً بتداول الحصة الؿشاطة بقعً 

 .  الشرطقة فقؿا يؿؾؽف الؿتصرف ٓكتػاء الؿاكع الشرطل

 ،ُيشرتط لتطبقؼ الؿبدأ الؿشاااار إلقف اساااتقػاء الؿتطؾباات الشارطقة لؾعؼاد (ب )

 .  بقعا كان أو إجارة

يجب يف حالة اإلجارة أن يؾتزم الؿمجر بتؽاالقػ الصاقاكة إساساقة التال  (ج )

أماا الصاقاكة التشاغقؾقة والدورياة فقجاقز اشارتاصفا طؾاك  ،طؾقفاا آكتػااعيتققػ 

أو ما يتػؼ  ،وإذا قام  ا الؿمجر فال يتحؿؾ الؿستلجر إٓ تؽؾػة الؿثؾ ،الؿستلجر

 .  طؾقف الطرفان
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وذلاؽ بـسابة  ،أما يف حالة البقع فقتحؿؾفا الؿالؽ باطتبارها مـ أطباء الؿؾؽقة

 .   الؿؾؽقة الؿشرتكةحصتف الزماكقة والؿؽاكقة يف

ٓ ماكع مـ التبادل لؾحصص يف التؿؾؽ الزمـل الؿشرتد بقـ مالؽل العقـ  (د )

أو طااـ صريااؼ  ،سااقاء تااؿ التبااادل مباشاارة بااقـ الؿااالد ،أو الؿـػعااة طؾااك الشااققع

 .  الشركات الؿتخصصة بالتبادل

 ،واهلل أطؾؿ
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 ،محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة والسالم طؾك سقدكا ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/08) 070قطاض ضقِ: 
 سكٛم االضتؿام ٚتطبٝكات٘ املعاقط٠ يف األَالى املؿرتن١ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

حؼاق  بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

وبعاااد اساااتؿاطف إلاااك  ،آرتػاااا  وتطبقؼاتاااف الؿعاصااارة يف إماااالد الؿشااارتكة

 ، الؿـاقشات التل دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ  تعايػ حؼقق آرتػاق: :أو

 ،كؾ ما ثبت لعؼار ما طؾك طؼار آخر مـ إمقر الؿـتػاع  اا :آرتػا حؼق  

 .  مؿا يؼبؾ آشرتاد

 أكقا  حؼقق آرتػاق:: ثاكًقا

 ا:ومؿا ذكره الػؼفاء قديؿً  ،ومتجددة ،آرتػاقات متعددة
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 ،هااق كقبااة آكتػاااع بالؿاااء لسااؼقا الاازرع والحققاكااات: حااؼ الشاارب (٦)

 .  رإلجراء الؿاء مـ طؼار إلك آخ أو

ماـ  ،أو غقر الصاالب ،هق إسالة الؿاء الػا ض طـ الحاجة: حؼ الؿسقؾ (٩)

 .   ا إلك مصرف طام اأو مرورً  ،إرض الؿرتػعة إلك إرض الؿرتػؼ  ا

هق ماا يثبات ٕرض ماـ حاؼ يف الؿارور إلقفاا طؾاك أرض : حؼ الؿرور (8)

 . أخرى مجاورة لفا

الاذي يتؽاقن ماـ  هق حؼ الجزء إطؾك مـ البـااء: حؼ التعؾل أو العؾق (٠)

يف أن يعؾاق ويساتؼر طؾاك البـااء  ،أو مـ أبـقة متعددة مرتادفاة فاق  بعضافا ،بـاءيـ

 .  والؿؿؾقد لغقره ،إسػؾ مـف

 تـشل حؼقق آرتػاق بإسباب التالقة:: ثالًثا

 .  أو التربع ،إما بطريؼ الؿعاولة ،إذن الؿالؽ يف إمقال الخاصة (٦)

 .  الضرورة (٩)

 .  إحقاء الؿقات (8)

 .  ر وإمالد الؿشرتكةالجقا (٠)

تؽااقن معتااربة  ،يؿؽااـ أن تحاادث أسااباُب تـشاائ حؼااق  ارتػااا  حديثااة (١)

مثاؾ تؿدياد أسااالد  ،ماا لاؿ تخاالػ كصاقص الشاريعة وققاطادها العاماة ،اشارطً 

 . الؽفرباء وأقـقة وأكابقب الصرف الصحل

 إحؽام:: ارابعً 

 ويف ،الؼاطاادة الؽؾقااة لحؼااق  آرتػااا  أن إصااؾ يف الؿـااافع الحااؾ (٦)

 .  الؿضار التحريؿ
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 .  وبثؿـ الؿثؾ ،فال تستحؼ إٓ طـد الضرورة ،أما الؿقاه الخاصة الؿحرزة

حؼ آرتػا  بالشارب أو بااإلجراء وبالؿساقؾ ثابات لؾعؼاار والؿازارع  (٩)

 .  بؿا يؼتضقف جريان العرف والعادة ،وكحقها

بغارض تشاغقؾ الؿصااكع والؿعاماؾ  آرتػاا  بانجراء إكابقاب: ومـ ذلاؽ

 .  ذلؽ كؾف بعدم اإللرار امؼقدً  ،صرف الصحلال أو

حؼ التعؾل ثابت لصاحبف ولف التصرف فقاف بعاقض وبدوكاف بحساب ماا  (8)

 . تؼتضقف إحؽام الؿـظؿة لف

 آرتػاقات الؿعاصاة:: اخامًس 

إمارار وساا ؾ  مؿا استؼر العرف الؿعاصار طؾاك جعؾاف ماـ حؼاق  آرتػاا 

والصاارف  ،والغاااز ،والؿاااء ،اءوالؽفرباا ،كقسااا ؾ آتصااال ،الخاادمات العامااة

 . والتؽققػ الؿركزي ،الصحل

 أحؽام آرتػاقات الؿعاصاة:: اسادًس 

مقاقػ السقارات إذا كاكات مقاقاػ خاصاة كالبـاياات وإساقا  والؿحاال 

 .  التجارية تتبع العقـ التل ُأبقب القققف مـ أجؾفا

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،السالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة و ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (01/08) 072قطاض ضقِ: 
 اإلشٕ يف ايعًُٝات اجلطاس١ٝ املػتعذ١ً بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥ إلاك ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

حاآت : بعد آصالع طؾك البحث القارد إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع

وبعد استؿاطف إلاك الؿـاقشاات  ،سؼقط اإلذن يف العؿؾقات الجراحقة الؿستعجؾة

 ،التل دارت حقلف الؿستػقضة

 قار ما يلتل:

 ًٓ عافقة لطبقة الالزمة يف الحآت اإلسااإلجراءات ايجقز اتخاذ التدابقر و: أو

دون حاجااة إلااك أخااذ مقافؼااة الؿااريض أو ولقااف يف الحااآت ( صااب الطااقارئ)

 التالقة:

وصقل الؿاريض يف حالاة إغؿااء شاديد أو يف حالاة يتعاذر الحصاقل معفاا  (أ )
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 .  طؾك الؿقافؼة قبؾ التدخؾ

لتادخؾ الؿريض يف حالة صحقة خطرة تعرلف لؾؿاقت تتطؾاب ايؽقن أن  (ب )

 .  السريع قبؾ الحصقل طؾك الؿقافؼة

مـ أقاربف الذيـ لفؿ حاؼ الؿقافؼاة ماع لاقؼ  أن ٓ يقجد مع الؿريض أيد  (ج )

 .  الققت

 :لؾتدخؾ الطبل يف مثؾ تؾؽ الحآت يشرتط: اثاكقً 

 .  بف امـ الجفات الصحقة الؿختصة ومعرتفً  اأن يؽقن العالج مؼرً  (٦)

ؾ طااـ ثالثااة أصباااء لاارورة وجااقد صبقااب اختصاصاال يف فريااؼ ٓ يؼاا (٩)

مع إطداد محضر باذلؽ مققاع طؾقاف  ،لؾؿقافؼة طؾك التشخقص والعالج الؿؼرتح

 .  مـ الػريؼ

لرورة أن تؽقن الػقا د الؿتققعة مـ العالج تػاق  ألاراره ماع تؼؾقاؾ  (8)

 .  الؿخاصر قدر اإلمؽان

 .  بعد إفاقة الؿريض طؾك الطبقب شرح التػاصقؾ الؽامؾة لف (٠)

وإذا كاكاات لفااا تؽااالقػ فتحاادد مااـ جفااة  ،ةأن تؽااقن الؿعالجااة مجاكقاا (١)

 .  متخصصة محايدة

 تلجقؾ البت يف الحآت التالقة إلك دورة قادمة لؾؿجؿع:: اثالثً 

العؿؾقات الؿستعجؾة مثاؾ الزا ادة الؿؾتفباة إذا رفاض الؿاريض إططااء  (٦)

 .  اإلذن

الجـقـ الذي التػ الحباؾ الساري حاقل رقبتاف ولاؿ تاتؿ الؿقافؼاة طؾاك  (٩)

 .  الؼقصرية الالزمة إلكؼاذ الطػؾ جراء العؿؾقةإ
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إذا احتاج الطػؾ الؿريض إلك إجراء صبل تدخؾل مثؾ طؿؾقاات الزا ادة  (8)

 .  أو غسقؾ الؽؾك وكؼؾ الدم ورفض القلل اتخاذ ذلؽ اإلجراء

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .حبف أجؿعقـوطؾك آلف وص

 
 (00/08) 073قطاض ضقِ: 

 اجلطاس١ ايتذ١ًُٝٝ ٚأسهاَٗا بؿإٔ
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)الثامـة طشرة يف بقتراجايا اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

: بعااد آصااالع طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع

وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات الؿستػقضاة التال  ،الجراحة التجؿقؾقة وأحؽامفا

 ،دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ  تعايػ جااحة التجؿقؾ:: أو

جزء ( وتعديؾ شؽؾ)قـ ل تؾؽ الجراحة التل تعـك بتحسؾ هجراحة التجؿق

 .  أو إطادة وضقػتف إذا صرأ طؾقف خؾؾ ممثر ،لجسؿ البشري الظاهرةأو أجزاء مـ ا
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 الضقابط والشاوط العامة إلجاا  طؿؾقات جااحة التجؿقؾ:: ثاكًقا

كنطااادة القضقػااة وإصااالح  ،اأن تحؼااؼ الجراحااة مصااؾحة معتااربة شاارطً  (٦)

 .  العقب وإطادة الخؾؼة إلك أصؾفا

الؿرتجاااة مااـ أن ٓ يرتتااب طؾااك الجراحااة لاارر يربااق طؾااك الؿصااؾحة  (٩)

 .  ويؼرر هذا إمر أهؾ آختصاص الثؼات ،الجراحة

وإٓ ترتبت مسااااامولقتف  ٦صبقبة( مختص ممهؾأن يؼقم بالعؿؾ صبقب ) (8)

 .(٤/٦١) ٦٠٩حسب قرار الؿجؿع رقؿ ، طؾقف

 .  صالب الجراحة(ؽقن العؿؾ الجراحل بنذن الؿريض )أن ي (٠)

ساقجري العؿؾقاة(  الؿختص( بالتبصقر القاطل )لؿاـأن يؾتزم الطبقب ) (١)

 .  بإخطار والؿضاطػات الؿتققعة والؿحتؿؾة مـ جراء تؾؽ العؿؾقة

بالجساؿ ماـ  اومساًسا اأن ٓ يؽقن هـاد صرياؼ آخار لؾعاالج أقاؾ تالثقرً  (٢)

 .  الجراحة

يف  ملسو هيلع هللا ىلص فتب طؾقفا مخالػة لؾـصقص الشرطقة وذلؽ مثؾ ققليرت أن ٓ (٣)

 ؿستقشؿات والـامصاتلعـ ا  القاشؿات وال): حديث طبد اهلل بـ مسعقد 

وحديث  ،رواه البخاري .(ـ الؿغقاات خؾؼ ا ـوالؿتـؿصات والؿتػؾجات لؾحس

لعـت القاصؾة والؿستقصؾة والـامصة والؿتـؿصة والقاشؿة ): ابـ طباس 

طـ تشبف الـساء بالرجال  ملسو هيلع هللا ىلص ولـفقف، رواه أبق داود .(والؿستقشؿة مـ غقا دا 

أو أهؾ  ،ل طـ التشبف بإققام إخرىوكذلؽ كصقص الـف. والرجال بالـساء

 . الػجقر والؿعاصل

أن تراطك فقفا ققاطد التداوي مـ حقث آلتازام بعادم الخؾاقة وأحؽاام  (٤)
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 .  إٓ لضرورة أو حاجة داطقة ،كشػ العقرات وغقرها

 إحؽام الشاطقة:: ثالًثا

الجراحة التجؿقؾقة الضرورية والحاجقة التال يؼصاد  إجراء ايجقز شرطً  (٦)

 :مـفا

لؼقلاف  ،إطادة شؽؾ أطضاء الجساؿ إلاك الحالاة التال خؾاؼ اإلكساان طؾقفاا (أ )

 .  ]٠: التقـ] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿: سبحاكف

 .القضقػة الؿعفقدة ٕطضاء الجسؿ إطادة (ب )

واطقجاااج ( إركبقااة)الشااػة الؿشااؼققة : إصااالح العقااقب الخؾؼقااة مثااؾ (ج )

  إصاابع والتصاا ،والزا اد ماـ إصاابع وإساـان ،إكػ الشديد والقحؿات

 .  إذا أدى وجقدها إلك أذى مادي أو معـقي ممثر

ماااـ آثاااار الحااارو  والحاااقادث ( الؿؽتسااابة)إصاااالح العقاااقب الطار اااة  (د )

حالاة  اوإطادة تشؽقؾ الثدي كؾقً  ،زراطة الجؾد وترققعف: مثؾ ،وإمراض وغقرها

إذا كان حجؿف ماـ الؽارب أو الصاغر بحقاث يامدي إلاك حالاة  اأو جز قً  ،استاصالف

   .وزراطة الشعر حالة سؼقصف خاصة لؾؿرأة ،قةمرل

 .  (٦/٠) ٩٢قرار الؿجؿع ). اأو طضقي   اإزالة دمامة تسبب لؾشخص أذى كػسق   (ه )

ٓ يجااقز إجااراء جراحااة التجؿقااؾ التحسااقـقة التاال ٓ تاادخؾ يف العااالج  (٩)

لؾفاقى والرغباات بالتؼؾقاد  االطبل ويؼصد مـفا تغققر خؾؼاة اإلكساان الساقية تبًعا

أو بؼصااد  ،مثااؾ طؿؾقااات تغققاار شااؽؾ القجااف لؾظفااقر بؿظفاار معااقـ ،لمخااريـ

التدلقس وتضؾقؾ العدالة وتغققار شاؽؾ إكاػ وتؽبقار أو تصاغقر الشاػاه وتغققار 

 .  شؽؾ العقـقـ وتؽبقر القجـات
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بالقسااا ؾ العؾؿقااة الؿعتؿاادة ومـفااا ( التـحقااػ)يجااقز تؼؾقااؾ الااقزن  (8)

ة مرلاقة ولاؿ تؽاـ هـااد إذا كاان الاقزن يشاؽؾ حالا ،(شػط الادهقن)الجراحة 

 . وسقؾة غقر الجراحة بشرط أمـ الضرر

ٓ يجقز إزالة التجاطقد بالجراحاة أو الحؼاـ ماا لاؿ تؽاـ حالاة مرلاقة  (٠)

 . شريطة أمـ الضرر

 ،يجقز رتؼ غشاء البؽارة الذي تؿز  بسابب حاادث أو اغتصااب أو إكاراه (١)

لذريعاة الػسااد  اسادً  ،رتؼ الغشاء الؿتؿز  بسبب ارتؽاب الػاحشاة اوٓ يجقز شرطً 

 .  وإولك أن يتقلك ذلؽ الطبقبات. والتدلقس

 ،طؾاك الطبقاب الؿخاتص أن يؾتازم بالؼقاطاد الشارطقة يف أطؿالاف الطبقااة (٢)

 .  (فالديـ الـصقحة)وأن يـصب لطالبل جراحة التجؿقؾ 

 ويقصل بؿا يلتل:

طؾااك الؿستشااػقات والعقااادات الخاصااة وإصباااء آلتاازام بتؼااقى اهلل  (٦)

 .  م إجراء ما يحرم مـ هذه الجراحاتوطد ،تعالك

طؾك إصباء والجاراحقـ التػؼاف يف أحؽاام الؿؿارساة الطبقاة خاصاة ماا  (٩)

دون  ،وأٓ يـسااققا إلجرا فاا لؿجارد الؽساب الؿاادي ،يتعؾؼ بجراحاة التجؿقاؾ

إلاك شالء ماـ الادطايات التساقيؼقة  يؾجالواوأن ٓ  ،التحؼؼ مـ حؽؿفا الشرطل

 .  الؿخالػة لؾحؼا ؼ

 ٦٦أطؾؿ واهلل
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (02/08) 074قطاض ضقِ: 
 اغتهُاٍ ايٓعط يف املؿططات بؿإٔ 

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 ٩٥إلاك  ٩٠ماـ ( مالقزياا)شرة يف بقتراجايا الثامـة طاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف 

 ،م٩٤٤٣( يقلقق)تؿقز  ٦٠ - ٥الؿقافؼ  ،ها٦٠٩٤جؿادى أخرة 

: بعااد آصااالع طؾااك البحثااقـ الااقارديـ إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات الؿستػقضاة التال  ،استؽؿال الـظر يف الؿػطرات

 ،دارت حقلف

 ،( بشلن الؿػطرات يف مجال التداوي٦/٦٤) ٥8بالؼرار رقؿ  اوإلحاقً 

 :ما يؾل قار

 . لؿزيد مـ الدراسة والبحث٦ تلجقؾ الـظر يف هذا الؿقلقع إلك دورة قادمة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ٚتٛقٝات قطاضات
 ايسٚض٠ ايتاغع١ عؿط٠

 جملًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 

 زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠() إَاض٠ ايؿاضق١
 ٖـ0431مجاز٣ األٚىل  5 - 0
 ّ 2119( إبطٌٜ) ْٝػإ 31 - 26
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/09) 075قطاض ضقِ: 
 ٚنٛابطٗا ،أبعازٖا: احلط١ٜ ايس١ٜٝٓ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ بؿإٔ

اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر  إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف

دولااة اإلمااارات )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة 

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

ياة بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع الحر

   ،ولقابطفا ،أبعادها: الديـقة يف الشريعة اإلسالمقة

واستشعاره أهؿقة مـاقشة مقلاقع الحرياات الديـقاة ماـ قباؾ الؿجؿاع لساّد 

الحاجااة الؿاسااة داخااؾ دول العااالؿ اإلسااالمل وخارجااف لؾتعاارف إلااك مققااػ 

 .  الؿجؿع مـف باطتباره مرجعقة إسالمقة فؼفقة طامة

دة يف الؿقلاقع والؿـاقشاات التال دارت وبعد استؿاطف إلك إبحااث الؿعا

   ،حقلف
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 قار ما يلتل:

 ًٓ الحريااة الديـقااة مباادأ مؼاارر يف الشااريعة اإلسااالمقة يـطؾااؼ مااـ الػطاارة  :أو

وغايتفااا تحؼقااؼ  ،ولفااا لااقابط يف الشااريعة ،ويؼاارتن بالؿساامولقة يف اإلسااالم

 .  الؽرامة اإلكساكقة

ــ ب صااقاكتفا مااـ الؿخاااصر وتجاا ،الحريااة الديـقااة مؽػقلااة يف الؿجتؿااع ا:ثاكًق

التال تساتفدف  ،الديـقاة أو غقار الديـقاة ،ومـ كؾ أشؽال الغزو ،وإفؽار القافدة

 . تذويب الفقية اإلسالمقة ل مة

 ،[٩١٢]البؼارة: ﴾ی جئ حئ مئ﴿ :إن الؿساؾؿقـ يؾتزماقن بالؿبادأ الؼارآين :ثالثًا

ضااؾ الدولااة وقبااقل أخااريـ الااذيـ طاشااقا يف  ،امبالتاااري  التساا وقااد مارسااقا طاارب

وأن  ،ومـ الضاروري احارتام غقار الؿساؾؿقـ الخصقصاقات اإلساالمقة ،اإلسالمقة

 .  والؿؼدسات اإلسالمقة ملسو هيلع هللا ىلص تققػ حآت التطاول طؾك رسقل اإلسالم

ــ وتعاااون الؿسااؾؿقـ طؾااك  ،تـااقع الؿااذهبل والػؼفاال حالااة َصَبعقااةال ا:رابًع

سالم يدطق إلاك واإل ،كص طؾقف الؽتاب والُسـة ،اختالف مذاهبفؿ واجب شرطل

وأن  ،طؼقدة التقحقد وتقحقاد الؽؾؿاة طؾاك أسااس التعااون فقؿاا هاق متػاؼ طؾقاف

 .  فقؿا ُاختؾػ فقف ايعذر بعضفؿ بعًض 

ولع حّد إلثارة البؾبؾة حقل الؿسؾؿات والثقابت اإلساالمقة وزرع  :اخامًس 

ٕن ٦ الشؽقد فقؿا هق معؾقم مـ الديـ بالضرورة مـ داخؾ الؿجتؿع اإلساالمل

ويتلكااد الااردع طااـ هااذه إسااالقب . طؾااك الااديـ والؿجتؿااع الااؽ يشااؽؾ خطاارً ذ

وذلاؽ حؿاياة لؾؿجتؿاع وأمـاف  ،الؿرفقلة التل يتذرع أصحا ا بالحرياة الديـقاة

 .  ٓستغالل ذلؽ مـ غقر الؿسؾؿقـ اومـعً  ،الديـل والػؽري
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ع ما ،إن الػتقى باالردة أو التؽػقار مرّدهاا إلاك أهاؾ العؾاؿ الؿعتاربيـ ا:سادًس 

تقلل الؼضاء ما اشرتصف الػؼفاء مـ آستتابة وإزالة الشبفات خالل مدد اإلمفال 

 .  لؾؿصؾحة الشرطقة الؿعتربة االؽافقة تحؼقؼً 

ا طؾك وحادة الؿجتؿاع اإلساالمل وطؾاك الؿجاهرة بالردة تشؽؾ خطرً  :سابًعا

 ،ٓستخدامفا يف التشاؽقؽ ،أو الؿـافؼقـ ،طؼقدة الؿسؾؿقـ وتشجع غقر الؿسؾؿقـ

لخطااره،  ادرءً  ،ويسااتحؼ صاااحبفا إكاازال العؼقبااة بااف مااـ قبااؾ الؼضاااء دون غقااره

وهااذا الحؽااؿ ٓ يتـاااىف مااع الحريااة الديـقااة التاال كػؾفااا  ،وحؿايااة لؾؿجتؿااع وأمـااف

 .  اإلسالم لؿـ يحرتم الؿشاطر الديـقة وققؿ الؿجتؿع والـظام العام

 ويقصل بؿا يؾل:

  ة ومـفاا اأبـااء الؿجتؿاع الر قسامطالبة الحؽام الؿسؾؿقـ بتاقفقر حاجاات

 ،وفارص العؿاؾ ،والتعؾقؿ ،والعالج ،والسؽـ ،وتقفقر الغذاء ،الحرية الؿسمولة

 ،وسا ر الحاجات التل تحصاـ الجقاؾ ماـ الؿامثرات اإلغرا قاة الؿادياة وغقرهاا

 .  مؿا يستخدم لرتويج إفؽار الؿـاهضة لؼقؿ اإلسالم

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،العالؿقـالحؿد هلل رب 

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/09) 076قطاض ضقِ: 
 ٚأسهاَٗا ،نٛابطٗا: سط١ٜ ايتعبري عٔ ايطأٟ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )لشااارقة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة ا

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

بعد اصالطف طؾك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع حرياة 

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال  ،وأحؽامفاا ،لاقابطفا: التعبقر طاـ الارأي

   ،دارت حقلف

 تل:قار ما يل

 ًٓ إرادتااف يف  تؿتااع اإلكسااان بؽامااؾ: الؿؼصااقد بحريااة التعبقاار طااـ الاارأي :أو

سااقاء تعؾااؼ بالشاامون  ،ا الـػااع لااف ولؾؿجتؿااعومحؼًؼاا ،الجفاار بؿااا يااراه صااقاًبا

 .  الخاصة أو الؼضايا العامة
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ــا حريااة التعبقاار طااـ الاارأي حااؼ مصااقن يف اإلسااالم يف إصااار الضااقابط  :ثاكًق

 .  الشرطقة

 الضقابط الشرطقة لؿؿارسة حرية التعبقر طـ الرأي: مـ أهؿ ا:ثالثً 

طاادم اإلساااءة لؾغقاار بؿااا يؿااس حقاتااف أو طرلااف أو سااؿعتف أو مؽاكتااف  (أ )

 .  وكشر ذلؽ بلي وسقؾة كاكت ،آكتؼاص وآزدراء والسخرية: مثؾ ،إدبقة

 .  الؿقلقطقة ولزوم الصد  والـزاهة والتجرد طـ الفقى (ب )

 .  طؾك مصالب الؿجتؿع وققؿفآلتزام بالؿسمولقة والؿحافظة  (ج )

التعبقر طاـ الارأي  فال يجقز ،أن تؽقن وسقؾة التعبقر طـ الرأي مشروطة (د )

أو تـطاقي طؾاك خادش الحقااء أو الؿسااس  ،بقسقؾة فقفا مػسادة اولق كان صقابً 

 .  فالغاية الؿشروطة ٓ تربر القسقؾة غقر الؿشروطة ،بالؼقؿ

اهلل تعاالك وخدماة مصاؾحة أن تؽقن الغاية مـ التعبقر طـ الرأي مرلااة  (ه )

 .  مـ مصالب الؿسؾؿقـ الخاصة أو العامة

أن تمخااذ بآطتبااار الؿااآٓت وأثااار التاال قااد تااـجؿ طااـ التعبقاار طااـ  (و )

وماا يغؾاب مـفاا  ،وذلؽ مراطاة لؼاطدة التاقازن باقـ الؿصاالب والؿػاساد ،الرأي

 .  طؾك أخر

أن يتجـب ترويج و ،إلك مصادر مقثققة اأن يؽقن الرأي الؿعّبر طـف مستـدً  (ز )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :بؼقلف تعالك االتزامً  ،اإلشاطات

 . [٢:الحجرات] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

أي هتجاؿ طؾاك الاديـ أو شاعا ره  أن ٓ تتضؿـ حرية التعبقر طـ الارأي (ح )

 .  شرا عف أو مؼدساتف أو
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أن ٓ تمدي حرية التعبقر طـ الارأي إلاك اإلخاالل بالـظاام العاام ل ماة  (ط )

 .  ػرقة بقـ الؿسؾؿقـوإحداث ال

 ويقصل بؿا يؾل:

تاالمقـ الضااؿاكات الؽافقااة لحؿايااة حريااة التعبقاار طااـ الاارأي الؿـضاابطة  (أ )

ـّ الؼااقاكقـ الحامقااة لااذلؽ  ،والتشااريعات ،بالشااريعة والؿراطقااة لؾؿساامولقة بَِساا

 وبالؼضاء العادل.

اتخااذ القسااا ؾ الؿتاحاة لؿـااع اساتخدام حريااة التعبقار طااـ الاارأي أداة  (ب )

 .  أو بث الػتـة بقـ الؿسؾؿقـ ،ك الثقابت والؿؼدسات اإلسالمقةلإلساءة إل

العؿؾ طؾك تطبقاؼ ماا اشاتؿؾت طؾقاف الؿقاثقاؼ الدولقاة ماـ ققاقد لؿـاع  (ج )

مااع اسااتبعاد آزدواجقااة يف تعامااؾ الؿجتؿااع  ،اإلساااءة إلااك إديااان ورمقزهااا

 .  الدولل مع الؼضايا اإلسالمقة والؼضايا إخرى

ك إصاادار تشااريع دولاال يحؿاال الؿشاااطر طؿااؾ الاادول اإلسااالمقة إلاا (د )

 ،والتشاقيف لفاا ،والساخرية  اا ،والؿؼدسات الديـقة بقجف طام مـ التطاول طؾقفا

 .  تحت ستار الػـ أو حرية التعبقر طـ الرأي أو غقرها

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وصحبف أجؿعقـ وطؾك آلف

 

 (3/09) 077قطاض ضقِ: 
 زٚض ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف نبط أعُاٍ ايبٓٛى اإلغال١َٝ  بؿإٔ

 ططٜك١ عًُٗا ،ؾطٚطٗا ،أُٖٝتٗا
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة 

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( عربقااة الؿتحاادةال

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع دور 

صريؼااة  ،شااروصفا ،أهؿقتفااا: الرقاباة الشاارطقة يف لاابط أطؿااال البـااقد اإلسااالمقة

   ،قلفوبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت ح ،طؿؾفا

 قار ما يلتل:

 ًٓ يؼصد بالرقابة الشارطقة إصادار الػتااوى وإحؽاام الشارطقة الؿتعؾؼاة  :أو

 .  والتلكد مـ سالمة تطبقؼفا ،بـشاط الؿمسسة الؿالقة ومتابعة تـػقذها

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 596

 تتؽقن الرقابة الشرطقة مـ ثالثة مؽقكات ر قسة هل: ا:ثاكقً 

 : هقئة الاقابة الشاطقة (1)

لؿتخصصاقـ يف الػؼاف اإلساالمل وبخاصاة فؼاف وهل مجؿقطة مـ العؾؿااء ا

مؿـ تتحؼؼ فقفؿ إهؾقة العؾؿقاة والدراياة  ،الؿعامالت ٓ يؼؾ طددهؿ طـ ثالثة

تؼقم بنصدار الػتاوى والؿراجعة لؾتلكد مـ أن جؿقع معاامالت  ،بالقاقع العؿؾل

وتؼاديؿ تؼريار باذلؽ  ،الؿمسسة متقافؼة مع أحؽاام ومباادئ الشاريعة اإلساالمقة

 وتؽقن قراراهتا مؾزمة. ،عقة العامةلؾجؿ

ولتحؼقؼ ذلؽ يراطك  ،يجب أن تؽقن هقئة الاقابة الشاطقة مستؼؾة ٦/٦

 يل : ما

يؽقن تعققـ أطضاء الفقاات الشارطقة وإطػااؤهؿ وتحدياد مؽافاآهتؿ ماـ  (أ )

وتاتؿ الؿصاادقة طؾاك ذلاؽ ماـ الرقاباة الشارطقة  ،قبؾ الجؿعقة العامة لؾؿمسساة

 .  مؼامفا أو ما يؼقم ،الؿركزية

أو يؼادم  ،فقفاا اأو مقضػً  ،يف الؿمسسة اتـػقذيً  اأن ٓ يؽقن العضق مديرً  (ب )

 ًٓ  .  لعؿؾف يف الفقاة اخالفً  إلقفا أطؿا

 .  يف البـؽ أو الؿمسسة الؿعـقة اأٓ يؽقن مساهؿً  (ج )

 :ضقابط آجتفاد والػتقى يف الفقئات الشاطقة ٦/٩

ماع مراطااة قارارات  ،آلتزام بؼارارات مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادولل (أ )

بؿااا ٓ يتعااارض مااع قاارارات  ،الؿجااامع وهقاااات آجتفاااد الجؿاااطل إخاارى

 .  مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل

وفاؼ ماا  ،وتتباع الارخص أو التؾػقاؼ الؿؿـاقع ،تجـب إقاقال الشااذة (ب )
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 . (٦/٤) ٣٤ صدر يف قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل رقؿ

 .  فعال طـد بقان الحؽؿ الشرطلمراطاة مؼاصد الشريعة ومآٓت إ (ج )

مراطاااة مااا صاادر طااـ مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل بشاالن لااقابط  (د )

 . (٩/٦٣) ٦١8الػتقى يف قراره رقؿ 

 إدارة الاقابة الشاطقة الداخؾقة: (2)

وهل اإلدارة التل تطبؼ اإلجاراءات الالزماة لضاؿان ساالمة تطبقاؼ قارارات 

وتشااتؿؾ طؾااك  ،ها الؿمسسااةالفقاااة الشاارطقة يف جؿقااع الؿعااامالت التاال تـػااذ

 العـاصر أتقة:

مراجعة إدلة واإلجراءات لؾتلكد مـ تـػقذ العؿؾقات وفاؼ فتااوى هقااة  (أ )

 .  الرقابة الشرطقة

تلهقااؾ العااامؾقـ يف الؿمسسااة بؿااا يؿّؽااـفؿ مااـ أداء أطؿااالفؿ بشااؽؾ  (ب )

 صحقب مـ الـاحقة الشرطقة والؿفـقة.

التلهقؾ العؾؿل والعؿؾل تؽقيـ فريؼ لؾتدققؼ الشرطل الداخؾل يتؿتع ب (ج )

لجـاة : مثاؾ ،ويتبع جفة طؾقا داخؾ الفقؽاؾ التـظقؿال لؾؿمسساة ،ويؽقن مستؼاًل 

ويؽااقن تعققـاف وإطػاااؤه بالتـساقؼ مااع هقااة الرقابااة  ،الؿراجعاة أو مجؾاس اإلدارة

 .  الشرطقة

 الاقابة الشاطقة الؿاكزية: (3)

 ،الدولااة وهاال هقاااة لؾرقابااة الشاارطقة طؾااك مسااتقى السااؾطات اإلشاارافقة يف

 :وتضطؾع بؿفؿتقـ ر قستقـ هؿا

 .  اإلشراف طؾك طؿؾقات السؾطة اإلشرافقة التابعة لفا (أ )
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وذلؽ ماـ  ،التلكد مـ فاطؾقة الرقابة الشرطقة طؾك مستقى الؿمسسات (ب )

ماع  ،خالل التدققؼ طؾك أطؿال هقاات الرقابة الشرطقة والرقابة الشرطقة الداخؾقة

ابة الشرطقة بؿا يف ذلؽ آلقة تعققـ إطضااء ولع لقا ب ومعايقر تـظؿ أطؿال الرق

 .  وإطػا فؿ وأهؾقتفؿ وطددهؿ وطؿؾفؿ يف الؿمسسة التل هؿ أطضاء يف هقاتفا

 ويقصل بؿا يؾل:

تبـل السؾطات اإلشرافقة يف كؾ دولة إصادار تشاريعات وقاقاكقـ لتـظاقؿ  (أ )

 .  ستؼؾةواتخاذ ما يؾزم مـ إجراءات لتحقيؾفا إلك جفة م ،أطؿال الرقابة الشرطقة

يقصاال وكااآت التصااـقػ اإلسااالمقة بعاادم تصااـقػ الؿـتجااات التاال  (ب )

 .  كص الؿجؿع طؾك مـعفا

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/09) 078قطاض ضقِ: 
 ٚتطبٝكاتٗا املعاقط٠ ٚتساٚهلا( ايتٛضٜل) ايكهٛى اإلغال١َٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة 

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلقع الصؽقد  بعد اصالطف

وبعاااد اساااتؿاطف إلاااك  ،وتطبقؼاهتاااا الؿعاصااارة وتاااداولفا( التقرياااؼ) اإلساااالمقة

   ،الؿـاقشات التل دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ  والتصؽقؽ: هالؿؼصقد بالتقريؼ: أو

تحقيااؾ الااديقن إلااك أورا  مالقااة )سااـدات( متساااوية  :التقريااؼ التؼؾقاادي 

 ،بػا دة لحامؾفاا يف ذماة مصادرها اوهذه السـدات تؿثؾ ديـً  ،الؼقؿة قابؾة لؾتداول
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 .  اوٓ يجقز إصدار هذه السـدات وٓ تداولفا شرطً 

أمااا التصااؽقؽ )التقريااؼ اإلسااالمل( ففااق إصاادار وثااا ؼ أو شاافادات مالقااة 

ا شااا عة يف مؾؽقااة مقجااقدات )أطقااان أو مـااافع أو متساااوية الؼقؿااة تؿثااؾ حصًصاا

أو سااقتؿ  ق  أو خؾااقط مااـ إطقااان والؿـااافع والـؼااقد والااديقن( قا ؿااة فعاااًل حؼاا

 وتصدر وفؼ طؼد شرطل وتلخذ أحؽامف. ،إكشاؤها مـ حصقؾة آكتتاب

 خصائص الصؽقك:: اثاكقً 

 .  يؿثؾ الصؽ حصة شا عة يف مؾؽقة حؼقؼقة (٦)

 .  ويلخذ أحؽامف ،يصدر الصؽ طؾك أساس طؼد شرطل (٩)

 . (ارب أو القكقؾ أو الشريؽ الؿديراكتػاء لؿان الؿدير )الؿض (8)

أن تشااارتد الصاااؽقد يف اساااتحؼا  الاااربب بالـسااابة الؿحاااددة وتحّؿاااؾ  (٠)

ويؿـاع حصاقل صااحبف طؾاك كسابة  ،الخسارة بؼادر الحصاة التال يؿثؾفاا الصاؽ

   .مـ ققؿتف آسؿقة أو طؾك مبؾغ مؼطقع امحددة مسبؼً 

 .  تحؿؾ مخاصر آستثؿار كامؾة (١)

ؿرتتباة طؾاك مؾؽقاة الؿقجاقدات الؿؿثؾاة يف تحؿؾ إطبااء والتبعاات ال (٢)

يف الؼقؿاااة، أو  اساااقاء كاكااات إطبااااء مصااااريػ اساااتثؿارية أو هبقًصااا ،الصاااؽ

 .  مصروفات الصقاكة، أو اشرتاكات التلمقـ

 أحؽام الصؽقك:: اثالثً 

أو باالتربع  ،ٓ يجقز أن يتعفد مادير الصاؽقد بانقراض حؿؾاة الصاؽقد (٦)

 - آساتثؿار كتقجاة ضفقر بعد -ولف  ،ؿتققعطـد كؼص الربب الػعؾل طـ الربب ال

 .  يعترب كالتعفد اطرفً  وما يصقر ،أو أن يؼرلف ،بالػر  يتربع أن
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مدير الصؽقد أماقـ ٓ يضاؿـ ققؿاة الصاؽ إٓ بالتعادي أو التؼصاقر أو  (٩)

 مخالػة شروط الؿضاربة أو الؿشاركة أو القكالة يف آستثؿار. 

ة بااؾ يؽااقن آصػاااء بؼقؿتفااا ٓ يجااقز إصػاااء الصااؽقد بؼقؿتفااا آسااؿق (8)

 أو بالؼقؿة التل يتػؼ طؾقفا طـد اإلصػاء.  ،السقققة

يراطااك يف الصااؽقد مااـ حقااث قابؾقتفااا لؾتااداول آلتاازام بالضااقابط  (٠)

( ١/٠) 8٤: الؿـصااقص طؾقفااا يف قاارار مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل رقااؿ

 :  التالقة

 الصرف.  فتطبؼ أحؽام اإذا كاكت مؽقكات الصؽقد ٓ تزال كؼقدً  (أ )

كؿاا هاق الحاال يف بقاع الؿرابحاة  اإذا اكؼؾبت الؿقجقدات لتصبب ديقكً  (ب )

مـ حقث الؿـع إٓ بالؿثؾ طؾك سابقؾ  ،فقطبؼ طؾك تداول الصؽقد أحؽام الديـ

 .  الحقالة

إذا صار مال الؼراض مقجقدات مختؾطة مـ الـؼقد والاديقن وإطقاان  (ج )

لؾسعر الؿرتالاك طؾقاف، طؾاك  اوالؿـافع فنكف يجقز تداول صؽقد الؿؼارلة وفؼً 

 اأو ديقًكا اومـافع. أما إذا كاان الغالاب كؼاقدً  اأن يؽقن الغالب يف هذه الحالة أطقاكً 

فرتاطك يف التداول إحؽام الشرطقة التل ستبقـفا ٓ حة تػسقرية تقلع وتعارض 

ويف جؿقااع إحااقال يتعااقـ تسااجقؾ التااداول  طؾااك الؿجؿااع يف الاادورة الؼادمااة.

 سجالت الجفة الؿصدرة. يف اأصقلقً 

ٓ يجااقز أن يتخااذ الؼااقل بااالجقاز ذريعااة أو حقؾااة لتصااؽقؽ الااديقن : ارابًعــ

الصاـدو  إلاك الؿتااجرة بالاديقن التال كشالت طاـ  وتداولفا كالن يتحاقل كشااط

 .  ويجعؾ شلء مـ السؾع يف الصـدو  حقؾة لؾتداول ،السؾع
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 التطبقؼات الؿعاصاة لؾصؽقك:: اخامًس 

ومـفاا  ،الشريعة اإلسالمقة قادرة طؾاك اساتقعاب الؿساتجداتمـ أن  ااكطالقً 

مااـ أن الصااؽقد  اواكطالًقاا ،الحااؾ لؽااؾ مااا يطاارأ والحؽااؿ طؾااك كااؾ مااا يسااتجد

ٕداة تؿقيؾقااة شاارطقة تسااتقطب الؼاادرات آقتصااادية  ااإلسااالمقة تعتاارب ابتؽااارً 

 فؼد تعددت مجآت تطبقؼ الصاؽقد ومـفاا اساتخدامفا أداة فاطؾاة ماـ ،الؽبقرة

أو يف تؿقيؾ مقارد البـاقد اإلساالمقة أو اساتثؿار فاا ض  ،أدوات السقاسة الـؼدية

 ،وتؿقيااؾ الؿشااروطات الحؽقمقااة ،ويف إطؿااار الؿؿتؾؽااات الققػقااة ،سااققلتفا

وإمؽاكقة استخدام هذه الصؽقد يف الخصخصاة الؿمقتاة شاريطة أن يؽاقن طا اد 

 . طـ مقجقدات دارة لؾدخؾ اهذه الصؽقد جؿقعفا كاشاً 

  :قصل الؿجؿع بؿا يؾلي

لرورة التزام الؿصارف اإلسالمقة بالبحث طـ حؾقل تؾبل الحاجاات  (٦)

 آقتصادية وتؾتزم بإحؽام الشرطقة. 

حقاااث إن اإلصاااار الؼااااكقين لعؿؾقاااة التصاااؽقؽ هاااق أحاااد الؿؼقماااات  (٩)

يف كجااح طؿؾقاات التصاؽقؽ فانن مؿاا يحؼاؼ  احققًيا اإساسقة التال تامدي دورً 

سؾطات التشاريعقة يف الادول إطضااء بنيجااد اإلصاار الؼااكقين ذلؽ الدور ققام ال

الؿـاسب والبقاة الؼاكقكقة الؿال ؿة والحاكؿة لعؿؾقة التصؽقؽ مـ خالل إصدار 

تشريعات قاكقكقة ترطاك طؿؾقاات التصاؽقؽ بؿختؾاػ جقاكبفاا وتحؼاؼ الؽػااءة 

   .آقتصادية والؿصداققة الشرطقة بشؽؾ طؿؾل

  ٦٦واهلل أطؾؿ



6٢3 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/09) 079قطاض ضقِ: 
 (ايؿكٗٞ املعطٚف ٚاملكطيف املٓعِ) أْٛاع٘ ،سكٝكت٘: ايتٛضم بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )ورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف د

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

: بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع التاقر 

طف إلااك وبعااد اسااتؿا ،(الػؼفاال الؿعااروف والؿصااريف الؿااـظؿ) أكقاطااف ،حؼقؼتااف

 الؿـاقشات التل دارت حقلف، 

وبعد آصالع طؾك قرارات الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل التاابع لرابطاة العاالؿ 

 اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة  ذا الخصقص،

 قار ما يؾل:

 ًٓ  أكقا  التقرق وأحؽامفا:: أو

هق شراء شخص )الؿستقر ( ساؾعة باثؿـ : التقر  يف اصطالح الػؼفاء (٦)
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إلاك غقار ماـ اشاُتريت مـاف بؼصاد  ابثؿـ أقاؾ غالًبا اعفا كؼدً ممجؾ مـ أجؾ أن يبق

لشاروط  اشرط أن يؽقن مساتقفقً  ،االحصقل طؾك الـؼد. وهذا التقر  جا ز شرطً 

 .االبقع الؿؼررة شرطً 

التقر  الؿـظؿ يف آصطالح الؿعاصر: هق شراء الؿساتقر  ساؾعة ماـ  (٩)

قلك الباا ع )الؿؿاّقل( إسقا  الؿحؾقة أو الدولقة أو ماا شاا فا باثؿـ ممجاؾ يتا

ترتقااب بقعفااا، إمااا بـػسااف أو بتقكقااؾ غقااره أو بتقاصاام الؿسااتقر  مااع البااا ع طؾااك 

 .  اوذلؽ بثؿـ حال أقؾ غالبً  ،ذلؽ

التقر  العؽسل: هق صقرة التقر  الؿاـظؿ كػسافا ماع كاقن الؿساتقر   (8)

 .  هق الؿمسسة والؿؿقل هق العؿقؾ

باقـ  اؿاا تقاصامً وذلاؽ ٕن فقف (الؿاـظؿ و العؽسال)ٓ يجقز التقرقان  :اثاكقً 

لتحصاقؾ الـؼاد الحالار  تحاياًل  ،اأو طرفً  ا، صراحة أو لؿـً الؿؿقل والؿستقر 

 .  وهق ربا ،بلكثر مـف يف الذمة

 ويقصل بؿا يؾل:

التلكقد طؾك الؿصارف والؿمسسات الؿالقة اإلساالمقة باساتخدام صاقغ  (أ )

الصااقغ الؿحرمااة وتجـااب  ،آسااتثؿار والتؿقيااؾ الؿشااروطة يف جؿقااع أطؿالفااا

بؿا يحؼؼ مؼاصد الشريعة الغراء، ويجؾل  ،بالضقابط الشرطقة اوالؿشبقهة التزامً 

فضاااقؾة آقتصااااد اإلساااالمل لؾعاااالؿ الاااذي يعااااين ماااـ التؼؾباااات والؽاااقارث 

 آقتصادية الؿرة تؾق إخرى.

وإكشااء . تشجقع الؼرض الحسـ لتجـقاب الؿحتااجقـ لؾجاقء لؾتاقر  (ب )

 .  سالمقة صـاديؼ لؾؼرض الحسـالؿمسسات الؿالقة اإل

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/09) 081قطاض ضقِ: 
 ايعٓـ يف ْطام األغط٠  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة  اإلسااالمل

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع العـاػ 

   ،دارت حقلفوبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل  ،يف كطا  إسرة

وبعد استحضار ما طؾؿ مـ الديـ بالضرورة ماـ إرسااء ققاطاد إسارة طؾاك 

وتشااريع إحؽااام التاال تحؼااؼ آسااتؼرار  ،ُأسااس طظقؿااة مااـ الؿااقدة والؿحبااة

 ،وأن الحقدة طـ هذا الؿـفج تـشر العـػ يف محقط إسرة ،والطؿلكقـة

 قار ما يلتل:

 ًٓ  مػفقم العـػ يف إساة:: أو

بالعـػ أفعال أو أققال تؼع مـ أحاد أفاراد إسارة طؾاك أحاد أفرادهاا الؿؼصقد 
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 ،تتصػ بالشدة والؼسقة تؾحؼ إذى الؿادي أو الؿعـقي بإسارة أو بلحاد أفرادهاا

طؾاك الـؼاقض  ،وهق سؾقد محرم لؿجافاتف لؿؼاصد الشريعة يف حػظ الـػس والعؼؾ

 رب.مـ الؿـفج الرباين الؼا ؿ طؾك الؿعاشرة بالؿعروف وال

 يف الؿـظقر اإلسالمل: اأو تؿققزً  آ يعد طـػً : اثاكقً 

وحظار صاقر  ،آلتزام بإحؽاام الشارطقة الؿـظؿاة لؾؿعاشارة الزوجقاة (أ )

 .  آقرتان غقر الشرطل

 طدم إتاحة وسا ؾ مـع الحؿؾ لغقر الؿتزوجقـ الشرطققـ. (ب )

 .  امـع اإلجفاض إٓ يف الحآت الطبقة آستثـا قة الؿؼررة شرطً  (ج )

 .  يؿ الشذوذ الجـسلتجر (د )

 .  مـع الزوج زوجتف مـ السػر وحدها إٓ بنذكف وبالضقابط الشرطقة (ه )

الحؼ الشرطل بقـ الزوجقـ يف اإلطػاف واإلحصان حتك يف حاال طادم  (و )

 .  تقافر الرغبة لدى أحدهؿا

ققاام الؿاارأة باادورها إساسال يف إمقمااة ورطايااة بقات الزوجقااة وققااام  (ز )

 .  الرجؾ بؿسمولقات الؼقامة

 . ية القلل طؾك البـت البؽر يف الزواجوٓ (ح )

 .  ما قررتف الشريعة مـ أكصبة الؿقراث والقصايا (ط )

 .  الطال  لؿـ لقابطف الشرطقة الؿحددة (ي )

 .  تعدد الزوجات الؿبـل طؾك العدل (د )

 مـفج اإلسالم يف حؾ الخالفات الزوجقة:: اثالثً 

جاة يراطك طـد معالجاة الخالفاات الزوجقاة وبخاصاة ماا يتعؾاؼ بـشاقز الزو
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 لؾضقابط الشرطقة أتقة: اوخروجفا طؾك صاطة زوجفا أن تؽقن وفؼً 

 .  تجـب الشتؿ والسب والتحؼقر (٦)

 ،آلتزام طـد الؿعالجة الؿباشرة مع الزوجة باالؿـفج الشارطل الؿعتؿاد (٩)

واكتفااًء بالضارب غقار الؿاربح الاذي يؽااد أن يؽاقن  ،ثؿ الفجار ،مـ القطظ ابدءً 

ولــ ): ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلاف  ،والؾجاقء إلقاف خاالف إولاك ،أقرب إلك التؾقيب بف دون فعؾف

 .  الذي لؿ يضرب امرأة قط ملسو هيلع هللا ىلصواقتداًء بػعؾف  ،(يضاب خقاركؿ

 .  الؾجقء إلك الحؽؿقـ طـد استػحال الخالف (8)

الؾجقء إلاك كظاام الطاال  وفاؼ الؼقاطاد التال قررهتاا الشاريعة يف لابط  (٠)

واطتبااره ماـ  ،(وأوقات إيؼاطاف ،البا ـ بقـقكة كربى أو صغرى ،درجاتف )الرجعل

 .  أبغض الحالل طـد اهلل تعالك

 يمكد الؿجؿع طؾك ما يؾل:: ارابعً 

 طؾك الصعقد إساي: (1)

 .  لؾـشلة آجتؿاطقة الرتكقز طؾك الرتبقة اإليؿاكقة سبقاًل  (أ )

التلكقااد طؾااك الثقاباات الشاارطقة الؿتعؾؼااة بالبـاااء إسااري مااـ التعاااون  (ب )

والؿعاشاارة بااالؿعروف فقؿااا بااقـ  والؿااقدة والرحؿااة والسااؽـ والاارب واإلحسااان

 .  الزوجقـ

 .  لحؾ الؼضايا إسرية الداخؾقة ااطتؿاد الحقار مـفجً  (ج )

 ( طؾك صعقد الؿمسسات والدوائا الاسؿقة:2) 

وتلصااقؾ  ،طؼااد دورات وورش طؿااؾ لتقطقااة إساار لؿخاااصر العـااػ (أ )

 .  الؿـفج الحقاري
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ٕساري مطالبة الؿمسسات الرتبقية بتدريس ماا يعاالج قضاايا العـاػ ا (ب )

 .  بؿختؾػ صقره وأشؽالف

التـساقؼ بااقـ الاقزارات واإلدارات الؿختصااة ماـ أجااؾ اطتؿااد سقاسااة  (ج )

مقحدة ٓ تعارض فقفا لؾحػاظ طؾك ثقابت إماة يف مقاجفاة التقاارات التغريبقاة 

 .  الؿتعؾؼة بإسرة

تقجقف أجفازة اإلطاالم لتحؿاؾ مسامولقاهتا يف إصاار التـشااة آجتؿاطقاة  (د )

 الراشدة.

 طؾك صعقد الدول اإلسالمقة:( 3) 

 ،لاارورة طاارض كافااة آتػاققااات الدولقااة الخاصااة بااالؿرأة والطػااؾ (أ )

 الشاااريعة طؾؿااااء ماااـ آختصااااص أهاااؾ وكاااذلؽ مشاااروطات الؼاااقاكقـ طؾاااك

ورفااض مااا  ،لضاابطفا بؿقاازان الشاارع٦ قبااؾ إصاادارها والتقققااع طؾقفااا ،والؼاااكقن

ودطااقة الحؽقمااات . يتعااارض مـفااا مااع أحؽااام الشااريعة اإلسااالمقة ومؼاصاادها

اإلسالمقة إلك مراجعاة آتػاققاات التال تاؿ التقققاع طؾقفاا لؾققاقف طؾاك البـاقد 

دون اإلخااالل بؿااا  ،البـااقد التاال تتعااارض مااع إحؽااام الشاارطقة، ورفااض تؾااؽ

 .  اشتؿؾت طؾقف مـ جقاكب إيجابقة متقافؼة مع الشريعة اإلسالمقة

ػاققات والؿقاثقؼ رفض ما يخاالػ كصقص الشريعة اإلسالمقة يف آت (ب )

والتاال تاادطق إلااك إلغاااء الػااقار  الػطريااة بااقـ دور الرجااؾ والؿاارأة يف  ،الدولقااة

والاادطقة إلااك الؿساااواة التامااة بااقـ الااذكر وإكثااك يف كااؾ درجااات  ،الؿجتؿااع

وتادطق إلاك إلغااء  ،واإلساءة إلاك كظاام الطاال  يف الشاريعة اإلساالمقة ،الؿقراث

 .  لؽ مؿا هق ثابت يف الشريعة اإلسالمقةوغقر ذ ،ققامة الرجؾ يف إسرة
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رفااض كافااة البـااقد التاال اشااتؿؾت طؾقفااا آتػاققااات التاال تبااقب مااا فقااف  (ج )

والعالقااات الجـسااقة  ،كنباحاة الاازواج الؿثؾاك: مخالػاة لؼااقاكقـ الشارع والػطاارة

وغقار ذلاؽ  ،اوآختالط بالصقرة الؿؿـقطة شارطً  ،الشرطل خارج كطا  الزواج

 .اإلسالمقة أحؽام الشريعةمـ بـقد تتصادم مع 

الطؾب مـ الجفات التشريعقة سـ قاقاكقـ تجارم كاؾ صاقر العـاػ باقـ  (د )

 .  أفراد إسرة باطتبار أن الشريعة قد حرمت ذلؽ

 .  حصر سؾطة التـػقذ يف الجفات الؼضا قة الؿختصة (ه )

 ،وإحؽاام الشارطقة ،التلكقد طؾاك التازام خصقصاقة الثؼافاة اإلساالمقة (و )

لتال تباديفا الحؽقماات اإلساالمقة ومؿثؾقهاا حقاال بعاض واحرتام التحػظاات ا

البـااقد الؿتعارلااة مااع الشااريعة اإلسااالمقة يف الؿقاثقااؼ وآتػاققااات الؿتعؾؼااة 

 .  بإسرة

 ،تشؽقؾ لجـة إلطداد مدوكة تضبط فقفا حؼق  أفراد إسارة وواجبااهتؿ (ز )

 .يـبثؼ طـف ولع مشروع لؼاكقن إسرة متقافؼ مع الشريعة اإلسالمقة

 ٦٦اهلل أطؾؿو
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/09) 080قطاض ضقِ: 
 ٚقـ األغِٗ ٚايكهٛى ٚاحلكٛم املع١ٜٛٓ ٚاملٓاؾع  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )ل الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة اإلسااالم

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

بعد اصالطف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص وقاػ إسافؿ 

إلااك الؿـاقشااات التاال وبعااد اسااتؿاطف  ،والصاؽقد والحؼااق  الؿعـقيااة والؿـااافع

   ،دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ الققػ مـ أوسع أبقاب الػؼف التال تؼاقم طؾاك آجتفااد وهاق تصارف  :أو

مبتغااه تحؼقاؼ مصاالب الققاػ لؾقاقاػ  ،معؼقل الؿعـك مارتبط بؿؼاصاد الشارع

 .  والؿقققف طؾقفؿ
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ــ وقااػ إساافؿ والصااؽقد والحؼااق  الؿعـقيااة والؿـااافع ووحاادات  :اثاكًق

 :  ديؼ آستثؿاريةالصـا

إن الـصااقص الشاارطقة الااقاردة يف الققااػ مطؾؼااة يـاادرج فقفااا الؿمبااد  (٦)

 ٦والعؼاار والؿـؼاقل ،وإطقاان والؿـاافع والـؼاقد ،والؿػرز والؿشااع ،والؿمقت

 ٕكف مـ قبقؾ التربع وهق مقسع ومرغب فقف. 

 ،والصاااؽقد ،ايجاااقز وقاااػ أسااافؿ الشاااركات الؿبااااح تؿؾؽفاااا شااارطً  (٩)

ٕهنااا أمااقال معتااربة  ،والقحاادات آسااتثؿارية ،والؿـااافع ،ةوالحؼااق  الؿعـقياا

   .اشرطً 

ترتتااب طؾااك وقااػ إساافؿ والصااؽقد والحؼااق  والؿـااافع وغقرهااا  (8)

 أحؽام مـ أهؿفا: 

إصؾ يف إسفؿ الققػقة بؼاؤها واستعؿال طقا دها يف أغاراض الققاػ  (أ )

 لؿصاؾحة ولقس الؿتاجرة  ا يف الساق  الؿالقاة فؾاقس لؾـااضر التصارف فقفاا إٓ

 راجحة أو بشرط القاقػ ففل تخضع ل حؽام الشرطقة الؿعروفة لالستبدال.

لق صػقت الشركة أو سددت ققؿة الصؽقد فقجاقز اساتبدالفا بلصاقل  (ب )

أخرى كعؼارات أو أسفؿ وصؽقد أخرى بشرط القاقػ أو بالؿصؾحة الراجحاة 

 لؾققػ. 

 بنرادة القاقػ ُيصػك حسب شرصف.  اقتً مإذا كان الققػ م (ج )

إذا اسُتثؿر الؿال الـؼدي الؿقققف يف شاراء أسافٍؿ أو صاؽقد أو غقرهاا  (د )

بعقـفا مؽان الـؼد، ما لؿ يـص القاقػ  افنن تؾؽ إسفؿ والصؽقد ٓ تؽقن وقػً 

طؾك ذلؽ، ويجقز بقعفا لالستثؿار إكثر فا دة لؿصؾحة الققاػ، ويؽاقن أصاؾ 

 .  الؿبؾغ الـؼدي هق الؿقققف الؿحب س
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ع والخاادمات والـؼااقد كحااق خاادمات الؿستشااػقات يجااقز وقااػ الؿـاااف (ه )

والجامعااات والؿعاهااد العؾؿقااة وخاادمات الفاااتػ والؽفرباااء ومـااافع الاادور 

  والجسقر والطر .

ة طؾاك تصارف مالاؽ العاقـ بؿؾؽاف، ٓ يمثر وقػ الؿـػعاة لؿادة محادد (و )

 .  لف كؾ التصرفات الؿباحة شريطة الؿحافظة طؾك حؼ الققػ يف الؿـػعة إذ

 الحؼق  الؿعـقية باكتفاء إجؾ الؼاكقين الؿؼرر لفا. يـؼضل وقػ  (ز )

يؼصااد بالتقققاات أن تؽاااقن لؾققااػ ماادة يـتفااال باكؼضااا فا. ويجاااقز  (ح )

 التقققت بنرادة الققػ يف كؾ أكقاع الؿقققفات. 

ًٓ  (ط ) ماة ٓ يعارف أصاحا ا أن ياربئ  يؿؽـ لؿـ حاز أمقا مشبقهة أو محر 

تف ويتخؾ ص مـ خبثفا بققػفا طؾك أوجف   ،الرب  العامة يف غقر ما يؼصد باف التعب ادذم 

مااع مراطاااة حرمااة تؿؾااؽ أساافؿ  ،مااـ كحااق بـاااء الؿساااجد أو صباطااة الؿصاااحػ

 .  البـقد التؼؾقدية )الربقية( وشركات التلمقـ التؼؾقدية

ًٓ  (ي ) لفا طا د محرم أن يؼاػ رأس مالاف مـفاا والعا اد  يجقز لؿـ حاز أمقا

ّٕن مصرف هذه العقا د وإماقال إلاك  ٦يةلف حؽؿ إوقاف الخقر ايؽقن أرصادً 

الػؼراء والؿساكقـ ووجاقه الاربّ العاماة طـاد طادم الاتؿؽـ ماـ رّدهاا ٕصاحا ا. 

وطؾك متقلل الققػ أن يعؿؾ بلسرع وقت طؾك أن يساتبدل  اذه إماقال ماا هاق 

ولااق خااالػ بااذلؽ شاارط القاقااػ إذ ٓ طااربة بشاارط القاقااػ إذا  احااالل شاارطً 

 ارع.تعارض مع كص الش

 : ويقصل بؿا يؾل

دطقة الحؽقمات والؿجالس التشريعقة يف البؾدان اإلسالمقة إلك تعاديؾ  (٦)
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   .ققاكقـ وكظؿ إوقاف فقفا بؿا يتػؼ مع قرارات مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل

دطقة وزارات التعؾقؿ والجامعات يف البؾادان اإلساالمقة إلاك تخصاقص  (٩)

 سة طؾؿّقة مقلقطّقة. مؼّررات دراسّقة تعـك بدراسة الققػ درا

دراسااة الؿجؿااع مقلااقع إدارة الققااػ وُأسساافا وتـظقؿفااا ولااقابطفا  (8)

هااذا  كقليااوأن  ،ومعااايقر اختقااار واسااتؿرار اإلدارة يف مققعفااا يف دورات قادمااة

 الؿقلقع طـاية خاصة باطتباره أساس كجاح وهنضة إوقاف واستثؿاراهتا. 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،عالؿقـالحؿد هلل رب ال

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/09) 082قطاض ضقِ: 
  (B.O.T) تطبٝل ْعاّ ايبٓا٤ ٚايتؿػٌٝ ٚاإلعاز٠ بؿإٔ

 يف تعُري األٚقاف ٚاملطاؾل ايعا١َ
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة ؼااد يف دورتااف اإلسااالمل الؿـع

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

تطبقاؼ بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع 

 ،والؿرافااؼ العامااة ( يف تعؿقاار إوقااافB.O.Tكظااام البـاااء والتشااغقؾ واإلطااادة )

   ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف

 قار ما يلتل:

اتػااا  مالااؽ أو مااـ يؿثؾااف مااع : يؼصااد بعؼااد البـاااء والتشااغقؾ واإلطااادة (٦)

 وقابض العا اد مـفاا، كااماًل  ،مؿقل )شركة الؿشروع( طؾك إقاماة مـشالة وإدارهتاا
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د رأس الؿاال الؿساتثؿر حسب آتػا ، خالل فرتة متػؼ طؾقفا بؼصاد اسارتدا أو

 .  ثؿ تسؾقؿ الؿـشلة صالحة ل داء الؿرجق مـفا ،مع تحؼقؼ طا د معؼقل

ففاق وإن شاابف يف بعاض  ،طؼد البـاء والتشغقؾ واإلطادة طؼاد مساتحدث (٩)

فنكاف قاد ٓ يتطاابؼ ماع أي  ،صقره التعاقدات وأدوات آساتثؿار الؿعفاقدة فؼفاا

 .  مـفا

واإلطادة يف تعؿقر إوقاف والؿرافاؼ  يجقز إخذ بعؼد البـاء والتشغقؾ (8)

 .  العامة

 ويقصل بؿا يؾل:

تؽثقػ البحث الػؼفال حاقل جؿقاع صاقر طؼاقد البـااء والتشاغقؾ واإلطاادة 

بغاارض لاابط أحؽامفااا الؿختؾػااة وصااقاغتفا يف كصااقص يساافؾ طـااد التػاااوض 

 .  والتحاكؿ الرجقع إلقفا والبـاء طؾقفا

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،ب العالؿقـالحؿد هلل ر

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/09) 083قطاض ضقِ: 
 َطض ايػهطٟ ٚايكّٛ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

 دولااة اإلمااارات)اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة 

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥كقسان )إبريؾ( 

بـاء طؾك وثقؼة التعاون الؼا ؿ بقـ الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقاة ومجؿاع 

وبعاد  ،مـ آتػاققة الؿققعة بقـ الجفتقـ اوذلؽ اكطالقً  ،الػؼف اإلسالمل الدولل

 ،(مرض السؽري وصقام رمضان)بالؼقام بدراسة الؿجؿع لؾؿـظؿة تؽؾقػ 

ربقاع أخار  ٩وبـاء طؾك معطقات الـدوتقـ الؾتقـ طؼدهتؿا الؿـظؿاة بتااري  

 ،م٩٤٤٤إبريؾ  ٤وتاري   ،م٩٤٤٣كقفؿرب  8ها الؿقافؼ ٦٠٩٥

وبعد اصالطف طؾك البحاقث الاقاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص اساتؽؿال بحاث 

 ،ؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلفوبعد است ،مقلقع مرض السؽري والصقم

 



617 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 ،وبعد طرض الجقاكب الطبقة والػؼفقة ٕثر الصقم طؾك مرلك السؽري

 قار ما يؾل:

 ًٓ  تعايػ مقجز لؿاض السؽاي:: أو

  ًٓ وطؾاااك وجاااف  ،امرلاااقً  هاااق اخاااتالل يف كسااابة الساااؽر يف الااادم اخاااتال

طاـ  ويـاتب مارض الساؽري ،ارتػااع الـسابة فاق  الؿعادل الطبقعال :الخصقص

فؼدان هرمقن اإلكسقلقـ الذي تػرزه خاليا خاصاة خالياا )ب( يف البـؽريااس أو 

 .  طـ قؾة كؿقتف أو قؾة استجابة خاليا الجسؿ لف يف بعض الحآت

 أكقا  ماض السؽاي:: اثاكقً 

 ايـدرج تحت ما يسؿك بؿرض السؽري طدة أكقاع تختؾػ طـ بعضافا بعًضا

وهل كؿا هاق متػاؼ طؾقاف ماـ تساؿقات  ،عالجيف إسباب وُصر  ال اكبقرً  ااختالفً 

 وتصـقػات لدى الؿمسسة الطبقة العالؿقة الؿتخصصة يف مرض السؽري:

الؿعتؿد طؾاك ( Diabetes Mellitus type I)السؽري مـ الـقع إول  (٦)

 .  اإلكسقلقـ ولجرطات متعددة يف الققم

غقاار الؿعتؿااد طؾااك ( Diabetes Type II) السااؽري مااـ الـااقع الثاااين (٩)

 .  كسقلقـاإل

 . (Gestational Diabetes) سؽري الحؿؾ (8)

 أكقاع أخرى مـفا: (٠)

 .  (البـؽرياس) السؽري الـاتج طـ بعض أمراض (أ )

وخصقصا يف الغادد الـخامقاة  ،السؽري الـاتج طـ اختالٓت هرمقكقة (ب )

 .  والؽظرية وخاليا يف البـؽرياس
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 .  السؽري الـاتج طـ بعض إدوية (ج )

  :اتصـقػ ماضك السؽاي صبقً  :اثالثً 

 إلك أربع فاات طؾك الـحق أ : اتؿ تصـقػ مرلك السؽري صبقً 

 : الػئة إولك

لؾؿضاااطػات الخطقاارة بصااقرة  االؿرلااك ذوو آحتؿااآت الؽبقاارة جاادً 

 وتتؿقز أولاطفؿ الؿرلقة بحالة أو أكثر مؿا يل : اممكدة صبقً 

  حاادوث هبااقط السااؽر الشااديد خااالل إشاافر الثالثااة التاال تساابؼ شاافر

 .رمضان

 الؿرلك الذيـ يتؽرر لديفؿ هبقط وارتػاع السؽر بالدم . 

  وهال حالاة  ،فؼدان اإلحساس  باقط الساؽر()الؿرلك الؿصابقن بحالة

ماـ الـاقع إول الاذيـ تتؽارر لاديفؿ  اوخصقًص  ،تصقب بعض مرلك السؽري

 .  حآت هبقط السؽر الشديد ولػرتات صقيؾة

 ؽري لػرتات صقيؾةالؿرلك الؿعروفقن بصعقبة السقطرة طؾك الس  . 

  الغقبقبااة )أو مضاااطػة ( الحؿاااض السااؽرى الؽقتااقين)حاادوث مضاااطػة

 .  خالل الشفقر الثالثة التل تسبؼ شفر رمضان( السؽرية

 السؽري مـ الـقع إول  . 

 إمراض الحادة إخرى الؿرافؼة لؾسؽري . 

  ًٓ  .  بدكقة شاقة مرلك السؽري الذيـ يؿارسقن مضطريـ أطؿا

 الذيـ يجرى لفؿ غسقؾ كؾك مرلك السؽري  . 

 الؿرأة الؿصابة بالسؽري أثـاء الحؿؾ  . 
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 الػئة الثاكقة:

الؿرلااك ذوو آحتؿااآت الؽبقاارة كساابقا لؾؿضاااطػات كتقجااة الصااقام والتاال 

 يغؾب طؾك ضـ إصباء وققطفا وتتؿثؾ أولاطفؿ الؿرلقة بحالة أو أكثر مؿا يل :

 8٤٤ - ٦٤٤)لن يؽاقن الؿعادل الذيـ يعاكقن مـ ارتػاع السؽر يف الدم ك 

وكسابة الفقؿقغؾاقبقـ الؿارتاكؿ )الؿتساؽر( ( مؾؿ ٦٢.١- مؾؿ٦٤) ،مغؿ/ دسؾ

 %.٦٤التل تجاوز 

 الؿصابقن بؼصقر كؾقي  . 

  (كلمراض الؼؾب والشرايقـ)الؿصابقن باطتالل الشرايقـ الؽبقرة  . 

  الذيـ يسؽـقن بؿػردهؿ ويعالجقن بقاسطة حؼـ اإلكسقلقـ أو العؼاارات

 خافضة لؾسؽر طـ صريؼ تحػقز الخاليا الؿـتجة لإلكسقلقـ يف البـؽرياس.ال

 الذيـ يعاكقن مـ أمراض أخرى تضقػ أخطارا إلافقة طؾقفؿ  . 

 كبار السـ الؿصابقن بلمراض أخرى . 

 الؿرلك الذيـ يتؾؼقن طالجات تمثر طؾك العؼؾ . 

 حؽؿ الػئتقـ إولك والثاكقة:

التلكد مـ حصاقل الضارر الباالغ أو غؾباة الظاـ حآت هاتقـ الػاتقـ مبـقة طؾك 

فقتعاقـ شارطا طؾاك الؿااريض  ،بحصاقلف بحساب ماا يؼادره الطبقاب الثؼااة الؿخاتص

درًءا  ،وٓ يجاقز لاف الصاقام الذي تـطبؼ طؾقف إحدى الحآت القاردة فقفؿا أن يػطار

 وققلااف، [٦٥١]البؼاارة: ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿ لؼقلااف تعااالك: ،لؾضاارر طااـ كػسااف

كؿااا يتعااقـ طؾااك ، [٩٥]الـساااء: ﴾چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڃ چ ﴿ :تعااالك

الؿعاااالج أن يباااقـ لفااؿ خطاااقرة الصاااقام طؾااقفؿ، وآحتؿاااآت الؽبقااارة  الطبقااب
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حتفؿ صااا طؾاااك خطقااارة - الظاااـ غالاااب يف-إلصاااابتفؿ بؿضااااطػات قاااد تؽاااقن 

 .  حقاهتؿ أو

وطؾك الطبقب أن يستـػد اإلجاراءات الطبقاة الؿـاسابة التال تؿؽاـ الؿاريض 

 . تعرلف لؾضررمـ الصقم دون 

تطبؼ أحؽام الػطر يف رمضان لعذر الؿارض طؾاك أصاحاب الػاتاقـ إولاك 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ﴿ بؼقلف تعالك: والثاكقة طؿاًل 

 .[٦٤٠]البؼرة: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 .  ومـ صام مع تضرره بالصقام فنكف يلثؿ مع صحة صقمف

 الػئة الثالثة:

لؾؿضااطػات كتقجاة الصاقام  الؿرلك ذوو آحتؿآت الؿتقسطة لؾتعارض

ويشااؿؾ ذلاااؽ مرلاااك الساااؽري ذوي الحااآت الؿساااتؼرة والؿساااقطر طؾقفاااا 

بالعالجااات الؿـاساابة الخافضااة لؾسااؽر التاال تحػااز خاليااا البـؽرياااس الؿـتجااة 

 لإلكسقلقـ.

 الػئة الاابعة:

الؿرلك ذوو آحتؿآت الؿـخػضة لؾتعرض لؾؿضااطػات كتقجاة الصاقام 

ي ذوي الحآت الؿستؼرة والؿسقطر طؾقفاا بؿجارد ويشؿؾ ذلؽ مرلك السؽر

الحؿقة أو بتـااول العالجاات الخافضاة لؾساؽر التال ٓ تحػاز خالياا البـؽريااس 

 .  ل كسقلقـ بؾ تزيد فاطؾقة اإلكسقلقـ الؿقجقد لديفؿ

 : حؽؿ الػئتقـ الثالثة والاابعة

شاقر إلاك ٕن الؿعطقاات الطبقاة ٓ ت ،ٓ يجقز لؿرلك هاتقـ الػاتقـ اإلفطار
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احتؿال مضاطػات لارة بصحتفؿ وحقااهتؿ باؾ إن الؽثقار ماـفؿ قاد يساتػقد ماـ 

 .  الصقام

وطؾك الطبقب آلتزام  اذا الحؽاؿ وأن يؼادر العاالج الؿـاساب لؽاؾ حالاة 

 .  طؾك حدة

 بؿا يلتل:ويقصل 

إصباااء مطااالبقن باإلحاصااة بؼاادر مؼبااقل مااـ معرفااة إحؽااام الشاارطقة  (٦)

وهذا يؼتضل إطداد هذه الؿعؾقماات ماـ الجفاات ذات  ،الؿتعؾؼة  ذا الؿقلقع

 . الصؾة وتعؿقؿفا طؾك الؿعـققـ  ا

الػؼفاء والدطاة مطالبقن بنرشاد الؿرلك الذيـ يتقجفقن إلقفؿ صاالبقـ  (٩)

بضارورة استشاارة أصباا فؿ الؿعاالجقـ الاذيـ يتػفؿاقن الصاقام  ،الرأي الشارطل

صادار الـصاب الخااص لؽاؾ حالاة بؿاا ويتؼقن اهلل لادى إ ،بلبعاده الطبقة والديـقة

 يـاسبفا.

ل خطار الحؼقؼقة الؽبقرة الـاتجة طـ مضااطػات مارض الساؽري  اكظرً  (8)

فنكف يجب اتباع جؿقع القسا ؾ الؿؿؽـاة لإلرشااد  ،طؾك صحة الؿرلك وحقاهتؿ

لتقطقة الؿرلاك  ،بؿا فقفا خطب الؿساجد ووسا ؾ اإلطالم الؿختؾػة ،والتثؼقػ

ذلؽ أن زيادة مستقى القطل باالؿرض وأصاقل التعاماؾ معاف  ،بإحؽام السابؼة

ويسفؾ طؿؾقاة تؼباؾ إحؽاام الشارطقة والـصاا ب الطبقاة  ،مـ آثاره ايخػػ كثقرً 

 .  لؿعالجتف

أن تتقلك الؿـظؿاة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة بالتعااون ماع مجؿاع الػؼاف  (٠)

ربقااة اإلسااالمل الاادولل إصاادار كتقااب إرشااادي حااقل هااذا الؿقلااقع بالؾغااة الع
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وطارض مادتاف العؾؿقاة طؾاك  ،وغقرها والعؿؾ طؾاك كشاره باقـ إصبااء والػؼفااء

 .  صػحة اإلكرتكت لقطؾع طؾقف الؿرلك لالستػادة مـف

مطالبة وزارات الصحة يف الادول اإلساالمقة بتػعقاؾ الاربامج القصـقاة يف  (١)

 .  مجال الققاية والؿعالجة والتقطقة بؿرض السؽري وأحؽامف الشرطقة

 ٦٦ؾؿواهلل أط
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (01/09) 084قطاض ضقِ: 
 اإلشٕ يف ايعًُٝات ايطب١ٝ املػتعذ١ً بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )ف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتاا

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥( إبريؾ) كقسان

( يف دورتاف الساابعة الؿـعؼادة ١/٣) ٢٣حقث سبؼ لؾؿجؿع اتخاذ قرار رقؿ 

 - ٥ؿقافاؼ ال ٦٠٦٩ ذي الؼعادة ٦٩-٣بجدة يف الؿؿؾؽة العربقاة الساعقدية ماـ 

 ٦٣٩بشااالن أحؽاااام التاااداوي واتخااااذ قااارار رقاااؿ  ،م٦٥٥٩( ماااايق) أياااار ٦٠

جايااا بؿالقزيااا بشاالن اتخاااذ ارقتيف دورتااف الثامـااة طشاارة الؿـعؼاادة بب( ٦٤/٦٤)

ًٓ  ،صاب الطاقارئ()التدابقر الطبقة الالزمة يف الحآت اإلساعافقة  لؿاا  واساتؽؿا

   ،تعجؾةرآه مـ تلجقؾ البت يف الحآت الؿرلقة الؿس

وبعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع اإلذن 
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وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات التاال دارت  ،يف العؿؾقااات الطبقااة الؿسااتعجؾة

   ،حقلف

 قار ما يلتل:

الحاآت الؿرلاقة التال تساتدطل إجاراء : يؼصد بالحآت الؿستعجؾة (٦)

قرة القلاع الصاحل الاذي لخطا اكظارً  ،طؿؾ طالجل أو جراحال دون أي تالخقر

 :  لتؾػ طضق مـ أطضا ف مـ مثؾ الحقاتف أو مـعً  ايعاين مـف الؿريض إكؼاذً 

لحقااة إم أو الجـاقـ  االحآت التل تتطؾب إجاراء وٓدة ققصارية إكؼااذً  (أ )

وحالة التؿز  الرحؿال طـاد إم  ،كؿا يف حالة التػاف الحبؾ السري ،اأو هؿا معً 

 أثـاء القٓدة. 

لتاال تتطؾااب إجااراء جراحااة لاارورية كؿااا يف حالااة الزا اادة الحااآت ا (ب )

 الؿؾتفبة. 

مـ مثؾ غساقؾ الؽؾاك وكؼاؾ  امعقـً  االحآت التل تتطؾب إجراء طالجقً  (ج )

 . الدم

إذا كان الؿريض كامؾ إهؾقة وتام القطل ولديف قدرة طؾاك آساتقعاب  (٩)

ف إلجاراء واتخاذ الؼرار دون إكاراه وقارر إصبااء أن حالتاف مساتعجؾة وأن حاجتا

فاانن إططاااء اإلذن بعالجااف واجااب . الااروريً  اطالجاال أو جراحاال أصاابحت أماارً 

 .  يلثؿ الؿريض برتكف اشرطً 

 الحقاة الؿريض اساتـادً  اويجقز لؾطبقب إجراء التدخؾ العالجل الالزم إكؼاذً 

   .ٕحؽام الضرورة يف الشريعة

الجاف إذا كان الؿريض كاقص إهؾقة ورفض ولقف إططاء اإلذن الطبل لع (8)
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يف الحآت الؿستعجؾة فال يعتد برفضف ويـتؼؾ الحؼ يف اإلذن إلك ولل إمار أو 

 .  مـ يـقبف مـ الجفات الؿختصة يف الدولة

إذا كاكت الجراحة الؼقصرية لرورية إلكؼاذ حقاة الجـقـ أو إم أو هؿاا  (٠)

فااال يعتااد  ااذا الاارفض ويـتؼااؾ  ،ورفااض الزوجااان أو أحاادهؿا اإلذن بااذلؽ امًعاا

 .  بذلؽ إلك ولل إمر أو مـ يـقبف يف إجراء هذه الجراحة الحؼ

 :  يشرتط لؾتدخؾ الطبل يف الحآت الؿستعجؾة ما يل  (١)

أن يشرح الطبقب لؾؿريض أو ولقف أهؿقة العالج الطبل وخطقرة الحالاة  (أ )

الؿرلااقة وأثااار الؿرتتبااة طؾااك رفضااف ويف حالااة اإلصاارار طؾااك الاارفض يؼااقم 

 .  الطبقب بتقثقؼ ذلؽ

يؼقم الطبقب ببذل جفد كبقار إلقـااع الؿاريض وأهؾاف لؾرجاقع طاـ  أن (ب )

 .  لرتدي حالتف ارفضف لإلذن تػاديً 

طؾاك أٓ يؽاقن  ،يتقلك فرياؼ صبال ٓ يؼاؾ طاـ ثالثاة أصبااء استشااريقـ (ج )

التلكد مـ تشخقص الؿرض والعالج الؿؼرتح لاف ماع  ،الطبقب الؿعالج مـ بقـفؿ

 .وإطالم إدارة الؿستشػك بذلؽ ،إطداد محضر بذلؽ مققع طؾقف مـ الػريؼ

أو تؼاقم أحادى الجفاات الؿحايادة بتؼادير  ،أن تؽقن الؿعالجاة مجاكقاة (د )

 .  التؽؾػة

 :  ويقصل الؿجؿع

  حؽقمات الدول اإلسالمقة بقلع تشريع ياـظؿ مؿارساة العؿاؾ الطبال يف

بحقااث يااتؿ تطبقااؼ قاارارات  ،كافااة الحااآت الؿرلااقة اإلسااعافقة والؿسااتعجؾة

 .  ر الطبقةالؿجؿع يف إمق
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  العؿااؾ طؾااك تقطقااة الؿااريض تقطقااة صااحقة لتػااادي مثااؾ هااذه الؿقاقااػ

 .  حرصا طؾك حقاتف

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (00/09) 085قطاض ضقِ: 
 عٛض إغالَٞايب١٦ٝ ٚاحلؿاظ عًٝٗا َٔ َٓ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة الؿاامتؿر 

دولااة اإلمااارات )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورتااف التاسااعة طشاارة يف إمااارة الشااارقة 

 8٤ - ٩٢الؿقافااؼ  ،هااا٦٠8٤جؿااادى إولااك  ١إلااك  ٦مااـ ( العربقااة الؿتحاادة

 ،م٩٤٤٥كقسان )إبريؾ( 

ة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع البقااة بعد اصالطف طؾاك البحاقث الاقارد

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال دارت  ،والحػاظ طؾقفا مـ مـظقر إسالمل

   ،حقلف

 قار ما يلتل:

تحريؿ إلؼاء أية كػايات لارة طؾاك أي بؼعاة ماـ بؼااع العاالؿ وإلازام الادول  (٦)

ماع التازام  ،الؿـتجة لفذه الـػايات بالتصرف  ا يف بالدها وطؾك كحاق ٓ يضار بالبقااة

 .  لتؾؼل أو دفـ هذه الـػايات االدول اإلسالمقة بآمتـاع طـ جعؾ بالدها مؽاكً 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 628

تحريؿ كافة إفعال والتصرفات التل تحؿؾ أية ألارار بالبقااة أو إسااءة  (٩)

أو  ،إلقفااا مثااؾ إفعااال والتصاارفات التاال تاامدي إلااك اخااتالل التااقازن البقااال

ٓ يراطاال مصااالب إجقااال  اجااا رً  اتسااتفدف الؿااقارد أو تسااتخدمفا اسااتخدامً 

 . بالؼقاطد الشرطقة الخاصة بضرورة إزالة الضرر طؿاًل  ،الؿستؼبؾقة

وحظار  ،وجقب كزع أسؾحة الدمار الشامؾ طؾاك مساتقى جؿقاع الادول (8)

تسااطد يف تقساقع ثؼاب صبؼاة إوزون وتؾقياث  كؾ ما يمدي إلك تسرب غاازات

 .  اصة بؿـع الضررإلك الؼقاطد القؼقـقة الخ ااستـادً  ،البقاة

 ويقصل بؿا يؾل:

تشجقع الققػ طؾك حؿاية البقاة بؿختؾاػ طـاصارها إرلاقة والؿا قاة  (٦)

 .  والػضا قة

إكشاء لجـة لدراساات البقااة ماـ مـظاقر إساالمل بؿجؿاع الػؼاف اإلساالمل  (٩)

 .  الدولل تختص برصد كافة الدراسات وآتػاققات والؿشؽالت الؿتصؾة بالبقاة

ع الاادولل بؿختؾااػ الصااقر يف ساابقؾ حؿايااة البقاااة التعاااون مااع الؿجتؿاا (8)

ومـع تؾقيثفا، وآكضؿام إلاك آتػاققاات والعفاقد الدولقاة التال تعؼادها الادول 

شاااريطة أٓ تتعاااارض ماااع أحؽاااام الشاااريعة  ،لؿـاااع التؾاااقث واإللااارار بالبقااااة

 .  بالدول اإلسالمقة ااإلسالمقة أو تحؿؾ ألرارً 

ؿـظؿااات البقاقااة التاال أوجاادهتا حااث الاادول اإلسااالمقة طؾااك تػعقااؾ ال (٠)

ماع لارورة التعااون القثقاؼ ماع  ،مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل والفقاات التابعة لفاا

وكااذلؽ مجؾااس التعاااون الخؾقجاال  ،مجؾااس التعاااون العرباال الخاااص بالبقاااة

 .  الؿفتؿ  ا
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 .  ودطؿفا بؽافة الطر  الؿؿؽـة (صديؼة البقاة)اإلكثار مـ الصـاطات  (١)

ظؿة الؿمتؿر اإلسالمل طؾك آستؿرار يف إصادار حث الدول أطضاء مـ (٢)

ماع آساتعاكة بساؾطة  ،التشريعات والؼقاكقـ الؿـظؿة لؾبقاة والؿاكعة ماـ تؾقيثفاا

وتشاديد أجفازة الرقاباة  ،الؼاكقن الجـا ل بتقققع العؼقبات طؾاك اإللارار بالبقااة

اصر طؾك مختؾػ التصرفات وإفعال التل قد تحؿؾ اإللرار بلي طـصر مـ طـ

 .  الؿقاه أو الفقاء أو الرتبة: البقاة

مطالبة الؿمسسات الؿعـقة بالشمون الديـقة يف الادول اإلساالمقة بتزوياد  (٣)

وكشر إبحااث والدراساات الؿتعؾؼاة بالبقااة  ،إ ؿة والدطاة بالؿعؾقمات البقاقة

 .  ووسا ؾ الحػاظ طؾقفا

فااة البقاااة كشاار الثؼافااة البقاقااة بؿختؾااػ القسااا ؾ التاال تاامدي إلااك كظا (٤)

 وحؿايتفا مـ كافة الؿخاصر طـ صريؼ:

 .  البث الؿـظؿ لؿخاصر البقاة يف وسا ؾ اإلطالم (أ )

سااقاء داخاؾ الؿـاازل أو يف مـاااهج الدراساة بؿختؾااػ  ،الرتبقاة الساقية (ب )

 مراحؾفا.

آهتؿااام بػؼااف البقاااة مااـ دراسااات الػؼااف اإلسااالمل بؽؾقااات الشااريعة  (ج )

 .  والدراسات اإلسالمقة

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 بٝإ َٔ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
سٍٛ األٚناع يف ؾًػطني ٚخباق١ االعتسا٤ات ع٢ً املػذس األقك٢ املباضى، 

 ٚاألٚناع يف ايعطام، ٚايكَٛاٍ، ٚايػٛزإ
 ايكازض مبٓاغب١ اْعكاز ايسٚض٠ ايتاغع١ عؿط٠ ملؤمتط دلًػ٘

  4/2119ّ/ 31 - 26يف ايؿاضق١ يف ايؿرت٠ َٔ  
 رب العالؿقـ والصالة والساالم طؾاك ساقدكا محؿاد خااتؿ الـبقاقـ الحؿد هلل

 .  وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

إن مجؿع الػؼاف اإلساالمل الادولل الؿـبثاؼ طاـ مـظؿاة الؿامتؿر اإلساالمل 

الؿـعؼاااد يف دورتاااف التاساااعة طشااارة بنماااارة الشاااارقة )دولاااة اإلماااارات العربقاااة 

 إبرياؾ 8٤ - ٩٢ها، الؿقافاؼ ٦٠8٤( جؿادى إولك ١-٦يف الػرتة ). الؿتحدة(

 لؿسامولقاتف، مـاف واستشاعارا اإلساالمقة، ل ماة فؼفقة مرجعقة باطتباره م،٩٤٤٥

 وبخاصاة وأخطاار، تحديات مـ يقاجففا ما تجاه إمة، كحق واجبف مـ واكطالقا

 ، يمكد طؾك ما يؾل:والسقدان والصقمال والعرا  بػؾسطقـ يتعؾؼ فقؿا

 ًٓ  ٕقصك:: فؾسطقـ والؿسجد اأو

إن مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يرصد بنداكاة وشاجب كاؾ ماا يتعارض لاف 

 
ّ
وهااق يخااقض الصااراع الؿرياار مااع العاادو الصاافققين  الشااعب الػؾسااطقـل إباال
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الغاشؿ الؿتغطرس الذي ٓ يلبف باحرتام أدكك حؼق  اإلكسان٦ وبخاصة ما جارى 

تجقياع وفؼادان أماـ، وما تؿ فقف مـ تشاريد و ،يف العدوان إخقر طؾك قطاع غزة

وحصار وقتاؾ، ٓ يػار  باقـ شاق  وصػاؾ وامارأة ومعاا ، ماع قطاع اإلمادادات 

 والؿاامن إساسااقة التاال تؾباال أدكااك آحتقاجااات اإلكساااكقة مااـ غااذاء ودواء.

والؿجؿع أمام هذه الجرا ؿ البشعة لقدطق دول العالؿ اإلسالمل خاصة، والعاالؿ 

ي واإلكساااين يف رفااع مااا يتعاارض لااف أجؿااع أن يؼقمااقا بااقاجبفؿ الشاارطل إخااق

 الشعب الػؾسطقـل مـ معاكاة وإمداده بإساسقات التل يحتاجفا. 

كؿااا أن مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل يتقجااف إلااك كااؾ فصااا ؾ الشااعب 

الػؾسطقـل ومؽقكات مجتؿعف الؿدين بدطقهتؿ إلك وحدة الصػ وجؿع الؽؾؿاة 

وإهنااء آحاتالل، بؽاؾ السابؾ طؾك أمار ساقاء لادرء إخطاار وصاقاكة الحؼاق  

الؿؿؽـااة، كؿااا يـاشااد الؿجتؿااع الاادولل إلااك لاارورة العؿااؾ بحاازم وقااقة لااردع 

 آحتالل طـ مؿارساتف الغاشؿة ووقػ اإلرهاب الذي يؼقم بف. 

كؿا يعرب الؿجؿع طـ قؾؼف البالغ وحذره الشديد جاراء ماا تتعارض لاف مديـاة 

فااا العربقااة واإلسااالمقة، )الؼاادس الشااريػ( مااـ طؿؾقااات هتقيااد لؿحااق هقيت

ومحاوٓت هتديؿ الؿسجد إقصك الؿبارد، ومضايؼة سؽان الؼدس إصاؾققـ 

مـ مسؾؿقـ ومسقحققـ، ويمكد طؾك أن مديـاة الؼادس والؿساجد إقصاك هؿاا 

وٕن الؿسااجد إقصااك هااق  مااـ الؿؼدسااات لاادى الؿسااؾؿقـ يف أرجاااء العااالؿ،

ومعراجاف إلاك الساؿاوات العؾاك.  ملسو هيلع هللا ىلص الؼبؾة إولك لؾؿسؾؿقـ، ومسرى الرسقل

 وأن الؿسجد إقصاك الؿباارد هاق لؾؿساؾؿقـ وحادهؿ، وٓ طالقاة لؾقفاقد باف.

وإكف يجب الحذر مـ مخاصر الؿسااس بحرماة هاذا الؿساجد، وتحؿاؾ ساؾطات 
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آحتالل والدول الداطؿة لفا مسمولقة أي اطتداء طؾك إقصاك ومديـاة الؼادس 

ولااات وٓ لؾتـااازٓت وٓ يؿؾااؽ أحااد الشااريػ، وٓ يجااقز أن يخضااعا لؾؿػا

   ففق أسؿك وأرفع مـ ذلؽ كؾف. ،اإلقدام طؾك ذلؽ

ويدطق الؿجؿع جؿقع الؼادة والشاعقب يف العاالؿقـ العربال واإلساالمل إلاك 

مساااكدة الشااعب الػؾسااطقـل الؿضااطفد، وتحؿااؾ مساامولقتفؿ الديـقااة والقصـقااة 

الؿباارد، والققاقف إلاك  والتاريخقة لؾدفاع طـ مديـة الؼدس الؿحتؾاة ومساجدها

تادويؾفا،  فقفا٦ مـعا مـ هتقياد الؿديـاة أو جاكب أهؾفا الؿرابطقـ وتثبقت وجقدهؿ

 إذ كالهؿا أمر مرفقض ٓ يؼبؾ بلي حال مـ إحقال. 

 : الجؿفقرية العااققة:اثاكقً 

إلك الؿشااركة يف  اإن مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يدطق أهؾ العرا  جؿقعً 

الؿخؾص لؾؿحافظة طؾك وحدة العرا  واساتؼاللف وساقادتف طؾاك العؿؾ الجاد و

أرالقف، وطؾك تحؼقاؼ التاقازن الحؼقؼال باقـ جؿقاع مؽقكاات الشااعب العراقال 

وأصقافااف، وتحؼقااؼ الؿصااالحة القصـقااة طؾااك أساااس التسااامب والحؼااق  العادلااة 

لؾجؿقع، وإلهناء وجقد الؼقات إجـبقاة، وطاقدة العارا  وبشاؽؾ فاطاؾ ومامثر 

 ك أداء دوره يف صّػ أمتف العربقة واإلسالمقة.إل

 : الصقمال:اثالثً 

يف الصااقمال فاانن الؿجؿااع يقجااف كااداء إلااك  اأمااا بخصااقص مااا يجااري حالق اا

 ،إياهؿ إلك الؿصالحة الصاادقة ا، داطقً اوحؽقمة وشعبً  اإخقة يف الصقمال ر قًس 

لؾشااعب  وإلااك التخؾاال طااـ آقتتااال والػرقااة، وإلااك تغؾقااب الؿصااؾحة العؾقااا

الصااقمالل طؾااك الؿصااالب الشخصااقة، ويـاشاادهؿ باالن ٓ يػقتااقا هااذه الػرصااة 
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وطاادم آسااتجابة لؾـااداءات التاال  ،الساااكحة لؾؿصااالحة يف ضااؾ حؽقمااة شاارطقة

تؿز  الصػ وتشتت الجفقد الؿخؾصة التل تحتاجفا الصقمال يف هذه الؿرحؾة 

كؾؿاة ساقاء تبـال الحاسؿة مـ تاريخف، ويدطق الصاقمالققـ إلاك آجتؿااع طؾاك 

وصااقٓ إلااك اسااتعادة إمااـ  ،تااـفض وٓ تؼعااد ،تجؿااع وٓ تػاار  ،وٓ هتاادم

 وآستؼرار يف البالد، وإلطادة إطؿار ما دمرتف الحروب.

ويف هذا الصدد يستـؽر الؿجؿع بشادة ماا يؼاقم باف الؼراصاـة أماام الشاقاصئ 

لؿالحااة الصااقمالقة وغقرهااا مااـ طؿؾقااات الؼرصااـة البحريااة وهتديااد لسااالمة ا

البحريااة، ويعاارض أمااـ البحاار إحؿاار لؾخطاار، ويمكااد الؿجؿااع باالن أطؿااال 

 الؼرصـة هذه تعترب كقطا مـ أكقاع الحرابة الؿجّرمة يف الػؼف اإلسالمل.

 جؿفقرية السقدان:: ارابعً 

إن الؿجؿاااع لقساااتـؽر جؿؾاااة آهتاماااات التااال وجفااات لااار قس جؿفقرياااة 

لجـايات الدولقة يف الققت الاذي يباذل السقدان الػريؼ طؿر البشقر، مـ محؽؿة ا

جفااده ٓسااتتباب إمااـ وكشاار آسااتؼرار يف ربااقع السااقدان يف حااقـ أن العااالؿ 

يغض الطارف طاـ الجارا ؿ لاد اإلكسااكقة التال ترتؽاب يف غازة والضاػة وبؼااع 

أخرى مـ العالؿ، مؿا يعؽس ازدواجقة الؿعايقر واكتؼا قتفا يف الؿجتؿع الادولل، 

 حد لفذه آزدواجقة. كؿا يطالب بقلع

ويمكااد الؿجؿااع طؾااك لاارورة معالجااة مشااؽؾة دار فااقر طؾااك أساااس مااـ 

   التؿسؽ بقحدة السقدان وسقادتف الؽامؾة طؾك أرالقف.

ويعؾـ الؿجؿع تليقده الجفقد الؿباركة التل تبذلفا مـظؿة الؿامتؿر اإلساالمل 

سااقر الاادكتقر باادطؿ مااـ معااالل إمااقـ العااام لؿـظؿااة الؿاامتؿر اإلسااالمل الربوفق
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ويف غقرهااا مااـ الؿجااآت  أكؿااؾ الااديـ إحسااان أوغؾااك، يف كااؾ هااذه الؼضااايا،

آقتصادية والسقاسقة وإمـقة وكذلؽ يميد الؿجؿاع الجفاقد التال تباذلفا الادول 

 اإلسالمقة جؿقعفا يف هذه الؿجآت ويحدوكا إمؾ إلك مضاطػتفا وتقسقعفا.

إكف ولال  أن يفقئ لفا مـ أمرها رشدا.و ،كسلل اهلل أن يحػظ أمتـا مـ كؾ سقء

 التقفقؼ.
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،ـالحؿد هلل رب العالؿق

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/21) 086قطاض ضقِ: 
 أسهاّ اإلعػاض ٚاإلؾالؽ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

قريااة الجزا ريااااة الجؿف)اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢خالل الػرتة مـ ( الديؿؼراصقة الشعبقة

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك أماكااة الؿجؿااع يف مقلااقع أحؽااام 

اإلطسار واإلفالس يف الشاريعة اإلساالمقة وإكظؿاة الؿعاصارة، واساتؿاطف إلاك 

 الؿـاقشات التل دارت حقلف، 

 قار ما يلتل:

 ًٓ  تعايػ اإلطسار والؿديـ الؿعسا: :أو

 ٢٠ماـ قارار الؿجؿاع ذي الارقؿ: ( اساابعً )مع مراطاة ماا ورد يف الػؼارة  (٦)

( بشلن لابط اإلطسار الاذي يقجاب اإلكظاار، فانن اإلطساار هاق: وصاػ ٩/٣)
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لقاجباة وسااداد طاـ الؼقاام بـػؼاتااف ا اطاارض يؾحاؼ بالشااخص يؽاقن معاف طاااجزً 

 ديقكف. والؿعسر هق مـ لحؼ بف هذا القصػ.

لابط اإلفالس: هق طدم كػاية أمقال الؿديـ لسداد ما طؾقاف ماـ دياقن.  (٩)

 والؿػؾس هق مـ اتصػ  ذا القصػ.

 : أباز الػاوق بقـ اإلطسار واإلفالس طـد الػؼفا :اثاكقً 

 ااا،  ابحالااة القسااار وقااد ٓ يؽااقن مساابققً  ااإلطسااار قااد يؽااقن مساابققً  (٦)

 بحالة القسار. ابخالف اإلفالس فنكف ٓ يتحؼؼ إٓ إذا كان مسبققً 

ُيحجر طؾك الؿػؾاس بعاد الحؽاؿ بنفالساف، أماا الؿعسار فنكاف ُيـظار إلاك  (٩)

 ى ى ې﴿، لؼقلاف تعاالك: احقـ مقسرة، إذا أثبت إطساره بطر  معتاربة شارطً 

 .[٩٤٤]البؼرة: ﴾ەئ ەئ ائ ائ

إطساره، أماا الؿػؾاس فنكاف  ٓ يحؽؿ الؼالل بحبس الؿعسر طـدما يثبت (8)

 يف حالة آحتقال أو التدلقس أو اإلهؿال والتؼصقر. اُيحبس تعزيرً 

ـٍ أو حاؼ شارطل كالـػؼاة، بخاالف اإلفاالس فاال  (٠) اإلطسار قد يؽقن بَِدْي

 يؽقن إٓ بَِدْيـ.

 : أحؽام اإلفالس يف الػؼف اإلسالمل:اثالثً 

بالي كاقع ماـ أكاقاع  ـ،مـع الؿػؾس مـ التصرف يف أمقالف بؿاا يضار الادا ـق (٦)

 ويؽقن مـع الؿػؾس مـ التصرف وإهناؤه بحؽؿ الؼالل. التصرفات الضارة  ؿ.

جاقاز مـاع الؿػؾاس مااـ الساػر، إذا كاان الساػر ياامدي إلاك لارر ضاااهر  (٩)

 بحؼق  الدا ـقـ.

 سؼقط آجال الديقن الؿمجؾة التل طؾك الؿػؾس. (8)
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وأكػااع  ققااام الؼالاال الؿخااتص ببقااااع أمااقال الؿػؾااس، بؿااا هااق أصااؾب (٠)

لؾدا ااـ والؿدياااـ وقسااؿة ثؿـفااا، وإذا ضفار لؾؿػؾااس ماال جديااد جااز لؾاادا ـقـ 

 مطالبتف بالقفاء بؿا هق با  مـ ديقهنؿ.

حؼ الدا ـ يف اسااارتداد طقـ مالف الذي يجده لؿـ أماقال الؿػؾاس، إذا  (١)

 كان باققا طؾك حالف، ولؿ يستقف ثؿـف.

 تغايؿ الؿديـ الؿقسا الؿؿاصؾ: :ارابعً 

البـاديـ: ( ٩/٢) ١٦ذي الارقؿ الؿجؿع طؾك ماا ورد يف قاراره الساابؼ  يمكد

البقع بالتؼسقط مـ تحاريؿ فارض غراماة أو اشارتاط التعاقيض ورابًعا، بشلن  اثالثً 

 طؾك الؿديـ الؿقسر الؿؿاصؾ، مع جقاز تحؿقؾف الؿصروفات الؼضا قة.

  :اخامًس 

ع اإلطسار واإلفاالس يرى الؿجؿع تلجقؾ الـظر يف الؼضايا التالقة، يف مقلق

 لدورة قادمة:

الؿسا ؾ الػؼفقة الؿتعؾؼة بحؿاية الؿمسسات الؿالقاة اإلساالمقة، ومـفاا  (٦)

 مسللة التلمقـ طؾك الديقن، وآلتزام بالتربع.

 أحؽام تصرفات الؿػؾس والؿعسر يف فرتة الريبة. (٩)

 أحؽام إفالس الشركات والؿمسسات الؿالقة يف لقء إكظؿة الؿعاصرة. (8)

حقاث يؾحاظ أن مصاطؾب اإلطساار قاد يارد يف ( الؿادين)اإلطساار مقلقع  (٠)

 لؿصطؾحل اإلفالس واإلطسار يف الػؼف اإلسالمل. بعض الؼقاكقـ القلعقة شاماًل 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/21) 087قطاض 
 ايتأَني ايتعاْٚٞ: األسهاّ ٚايهٛابط ايؿطع١ٝ ٕبؿأ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الجؿفقريااة الجزا ريااااة )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢خالل الػرتة مـ ( الديؿؼراصقة الشعبقة

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

بعاد اصالطاف طؾااك البحاقث الااقاردة إلاك أماكاة الؿجؿااع يف مقلاقع التاالمقـ 

 التعاوين: إحؽام والضقابط الشرطقة، يف هذه الدورة والدورات السابؼة،

التـلمقـ التعـاوين: »مـمتؿا طؾك التقصاقات الصاادرة طاـ  اوبعد اصالطف أيًض 

الااذي طؼااده مجؿااع الػؼااف  «ســالمقة مـفــاأبعــاده وآفاقــف ومققــػ الشــايعة اإل

بالتعاااون مااع الجامعااة ( الؿؿؾؽااة إردكقااة الفاشااؿقة)اإلسااالمل الاادولل بعؿااان 

إردكقة، والؿـظؿة اإلسالمقة لؾرتبقة والعؾاقم والثؼافاة )اإليسقساؽق(، والؿعفاد 

اإلسااالمل لؾبحااقث والتاادريب )طضااق مجؿقطااة البـااؽ اإلسااالمل لؾتـؿقااة(، 
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م، ٩٤٦٤إبرياااؾ  ٦8-٦٦هاااا، الؿقافاااؼ ٦٠8٦ربقاااع الثااااين  ٩٤-٩٢الػااارتة  يف

 ، واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ ( بشالن التالمقـ وإطاادة ٥/٩) ٥التلكقد طؾك ما ورد يف قراره ذي الرقؿ : أو

التلمقـ مـ أن طؼد التلمقـ التجاري ذي الؼسط الثابت الاذي تتعاماؾ باف شاركات 

لؾعؼد، ولذا ففاق محارم  امػسدً  اكبقرً  ااري طؼد معاولة يتضؿـ غررً التلمقـ التج

وأن البااديؾ الااذي يتػااؼ مااع أصااقل التعامااؾ اإلسااالمل هااق طؼااد التاالمقـ  .اشاارطً 

 ع والتعاون.ربالتعاوين الؼا ؿ طؾك أساس الت

كظرا إلك اإلشاؽآت التال ضفارت ماـ خاالل التطبقؼاات الؿتعاددة يف  :اثاكقً 

سالمقة، والعؼبات الؼاكقكقة الـظامقاة والرقابقاة التال واجفتفاا شركات التلمقـ اإل

 فنن ذلؽ يتطؾب الخروج بتصقر متؽامؾ طـ التلمقـ التعاوين.

 ومـ ثؿ ففق يقصل بؿا يلتل:

 ًٓ تؽؾقااػ أماكااة الؿجؿااع بتؽااقيـ لجـااة مااـ الػؼفاااء والخاارباء بالتعاااون مااع  :أو

يـظؿ إحؽاام والضاقابط  مراكز البحقث ذات الصؾة لؾقصقل إلك مشروع متؽامؾ

الشاارطقة الؿبقـااة ٕسااس التاالمقـ التعاااوين، طؾااك أن يتضااؿـ ذلااؽ الصااقغ الؿؼبقلااة 

 :، مؿا يؿـب مروكة يف التطبقؼ العؿؾل، ومـ هذه إحؽام والضقابطاشرطً 

 مػفقم التلمقـ التعاوين وحؼقؼتف مـ مـظقر الشريعة اإلسالمقة. (٦)

 قـ التجاري:الؿؼاركة بقـ التلمقـ التعاوين والتلم (٩)

وبااقـ الؿبااادئ الدولقااة  االؿؼاركااة بااقـ التاالمقـ التعاااوين الؿؼبااقل شاارطً  (أ )

 لؾتعاون.
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وبااقـ مبااادئ التاالمقـ  االؿؼاركااة بااقـ التاالمقـ التعاااوين الؿؼبااقل شاارطً  (ب )

 التجاري.

العالقاااات باااقـ أصاااراف التااالمقـ التعااااوين وتقصاااقػفا، وطؾاااك وجاااف  (8)

ء، والعالقة بقـ القطاء وماـ الخصقص تقصقػ العالقة بقـ الؿشرتكقـ يف القطا

 تـاط بف إدارتف.

 أحؽام العقض الؿستحؼ لؿدير القطاء ومعايقر تؼديره. (٠)

 أحؽام الػا ض التلمقـل والعجز حال وجقدهؿا. (١)

 آشرتاد وآكسحاب مـ وطاء التلمقـ التعاوين ولقابطفؿا الشرطقة. (٢)

 إحؽام الشرطقة لتصػقة وطاء التلمقـ التعاوين. (٣)

 لتلمقـ ولقابطف الشرطقة.أحؽام إطادة ا (٤)

 مبدأ الؿشاركة يف الربب والخسارة. (٥)

 مبدأ الحؾقل وما يتعؾؼ بف. (٦٤)

 مبدأ التحؿؾ وما يتعؾؼ بف. (٦٦)

ُيؼادم مؼارتح الؿشاروع الاذي تتقصاؾ إلقاف الؾجـاة إلاك دورة الؿجؿاع : اثاكقً 

 أطاله. االؼادمة، لصقاغة مشروع قرار يف لقء ما ذكر يف الػؼرة ثاكقً 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/21) 088قطاض 
 اغتهُاٍ َٛنٛع ايكهٛى اإلغال١َٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

قهران )الجؿفقريااة الجزا ريااااة اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ باا

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢الديؿؼراصقة الشعبقة( خالل الػرتة مـ 

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

بعد اصالطف طؾك البحقث الاقاردة إلاك أماكاة الؿجؿاع يف مقلاقع الصاؽقد 

 واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،  اإلسالمقة،

الصـؽقك اإلسـالمقة: طؾك التقصقات الصادرة طـ كدوة:  اصالطف أيًض وبعد ا

يف رحاااب بجاادة  ، التاال طؼاادها مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادوللطــاض وتؼــقيؿ

بالتعاون معاف وماع ( جامعة الؿؾؽ طبد العزيز)معفد أبحاث آقتصاد اإلسالمل 

ـؿقة( الؿعفد اإلسالمل لؾبحقث والتدريب )طضق مجؿقطة البـؽ اإلسالمل لؾت

 م،٩٤٦٤مايق ٩١-٩٠ها، الؿقافؼ ٦٠8٦جؿادى أخرة  ٦٦-٦٤الػرتة  خالل
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( بشالن الصاؽقد ٠/٦٥) ٦٣٤مع إخذ يف آطتبار ما أصدره الؿجؿع يف الؼارار 

 اإلسااالمقة )التقريااؼ( وتطبقؼاهتااا الؿعاصاارة وتااداولفا يف دورتااف التاسااعة طشاارة،

 ،تل دارت حقلفوغقره مـ الؼرارات، واستؿاطف إلك الؿـاقشات ال

 قار ما يلتل:

 ًٓ  : ضقابط طامة:أو

يجب أن تحؼؼ الصؽقد اإلسالمقة مؼاصد التشاريع ماـ حقاث: تعزياز  (٦)

 التـؿقة ودطؿ الـشاصات الحؼقؼقة وإقامة العدالة بقـ الطرفقـ.

يجب أن تحؼؼ العؼاقد الخاصاة بالصاؽقد مؼتضااها ماـ حقاث ثباقت  (٩)

مااـ الؼاادرة طؾااك التصاارف وتحؿااؾ ، ومااا يرتتااب طؾقفااا اوقاكقًكاا االؿؾؽقااة شاارطً 

الضؿان. كؿا يجب خؾاق العؼاقد ماـ الحقاؾ والصاقرية، والتلكاد ماـ ساالمة ماا 

 تمول إلقف مـ الـاحقة الشرطقة.

يجب أن تتضؿـ وثا ؼ الصؽقد ألقات الالزماة لضابط التطبقاؼ والتلكاد  (8)

مااـ خؾااقه مااـ الحقااؾ والصااقرية ومعالجااة الخؾااؾ الؿحتؿااؾ. كؿااا يجااب الؼقااام 

جعة الدورية لؾتلكد مـ سالمة استخدام حصقؾة الصؽقد يف الغارض الؿحادد بالؿرا

 .اإلصدارها، ومـ تطبقؼ جؿقع مؼتضقات العؼقد طؾك القجف الؿؼصقد شرطً 

يجااب أن تسااتقيف الصااؽقد اإلسااالمقة الػاارو  الجقهريااة بقـفااا وبااقـ  (٠)

السـدات الربقية مـ حقث الفقؽؾة والتصؿقؿ والرتكقب، وأن يـعؽس ذلؽ طؾاك 

 آلقات تسقيؼ الصؽقد وتسعقرها.

 : التعفدات:اثاكقً 

 ٓ يجقز لؾؿضارب أو الشريؽ أو القكقؾ أن يتعفد بلي مؿا يل : (٦)
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شااراء الصااؽقد أو أصااقل الصااؽقد بؼقؿتفااا آسااؿقة أو بؼقؿااة محااددة  (أ )

بؿا يمدي إلك لاؿان رأس الؿاال أو إلاك كؼاد حاال بـؼاد ممجاؾ أكثار مـاف.  اسؾػً 

تعدي والتػريط التل تستقجب لؿان حؼاق  حؿؾاة ويستثـك مـ ذلؽ حآت ال

 الصؽقد.

إقراض حؿؾة الصؽقد طـد كؼاص العا اد الػعؾال طؾاك الصاؽقد طاـ  (ب )

الؿتققع بؿا يمدي إلك سؾػ وبقع أو قرض بػا دة. ويجقز تؽاقيـ احتقااصل ماـ 

 إرباح لجرب الـؼص الؿحتؿؾ.

يجقز التحقط مـ مخاصر رأس الؿال يف الصؽقد وغقرهاا، ماـ خاالل  (٩)

 التلمقـ التعاوين أو التؽافؾل الؿـضبط بؼقاطد الشريعة الؿطفرة.

 : إجارة إصؾ طؾك بائعف:اثالثً 

ٓ يجقز بقع أصؾ بثؿـ كؼادي بشارط أن يساتلجر الباا ع هاذا إصاؾ إجاارة 

بالتؿؾقؽ بؿا مجؿقطف مـ أجرة وثؿـ يتجاوز الثؿـ الـؼدي، ساقاء بقطد مؼروكة 

، ولاذا ٓ ا، ٕن هاذا ماـ العقـاة الؿحرماة شارطً اأو لؿـقً  اكان هذا الشرط صريحً 

 يجقز إصدار صؽقد مبـقة طؾك هذه الصقغة.

 : إجارة الؿقصقف يف الامة:ارابعً 

يجقز إجارة إطقان الؿقصقفة يف الذمة بؿا ٓ يخاالػ ققاطاد الؿعاامالت  (٦)

 الشرطقة، ويجقز إصدار صؽقد مبـقة طؾك ذلؽ.

 يرتكز إشؽال هذه الصقغة يف أمريـ: (٩)

 حؽؿ تلجقؾ إجرة طـ مجؾس العؼد. أ() 

 )ب( حؽؿ تداول صؽقد إجارة الؿقصقف يف الذمة قبؾ تعقـ محؾ اإلجارة. 
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ويقصل الؿجؿع أن تؼقم أماكة الؿجؿع بتشؽقؾ فريؼ مـ العؾؿااء والخارباء 

لدراسة هذه الصقغة يف لقء ما سبؼ وتؼديؿ دراسة مػصاؾة قباؾ اكعؼااد الؿجؿاع 

 يف دورتف الؼادمة.

 : تداول إوراق الؿالقةه مـ صؽقك أو أسفؿ أو وحدات:اًس خام

إذا تؿحضاات مقجااقدات القرقااة الؿالقااة لؾـؼااقد أو الااديقن، فقخضااع  (٦)

 تداولفا ٕحؽام الصرف أو بقع الديـ.

إذا تؿحضت مقجقدات القرقة الؿالقة ل طقان أو الؿـاافع أو الحؼاق ،  (٩)

 فقجقز التداول بالسعر الؿتػؼ طؾقف.

مـ الـؼقد والاديقن وإطقاان  ادات القرقة الؿالقة خؾقطً إذا كاكت مقجق (8)

 والؿـافع والحؼق ، فؾفا حآن:

، وتؽاقن القرقاة اأن تؽقن الـؼقد والديقن تابعًة لؿا يصب أن يؽقن متبقطً )أ( 

الؿالقة متضؿـة لؿؾؽقة الؿتبقع، فقجقز حقـاذ تاداول القرقاة الؿالقاة دون مراطااة 

 ؿقجقدات.كسبة الـؼقد والديقن إلك ال

الؿالقااة لؿؾؽقااة اكتػاااء تبعقااة الـؼااقد والااديقن أو طاادُم تضااؿـ القرقااة  )ب(

 فقخضع التداول حقـاذ ٕحؽام الغؾبة. الؿتبقع،

إذا كاكت الشركة أو الؿشروع الذي تؿثؾف القرقة الؿالقة لاؿ يبادأ العؿاؾ  (٠)

 الػعؾل أو كان تحت التصػقة، فقخضع التداول ٕحؽام الغؾبة.

لبحقث الؿؼدمة أن التبعقاة قاد تثبات ماـ خاالل مؾؽقاة ضفر مـ خالل ا (١)

لؾحاجاة  االؿشّغؾ، أو العؿاؾ، أو الـشااط. كؿاا ضفار اتسااع معقاار الغؾباة. وكظارً 

لتحديد معايقر التبعقة وتحرير حآهتا، وتحدياد معاايقر الغؾباة وتحريار حآهتاا، 
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اساة هاذه يقصل الؿجؿع أن تؼقم أماكتف بتشؽقؾ فريؼ ماـ العؾؿااء والخارباء لدر

الؿعااايقر يف لااقء مااا ساابؼ وتؼااديؿ دراسااة مػصااؾة قبااؾ اكعؼاااد الؿجؿااع يف دورة 

 قادمة.

 أثا الؼاارات طؾك العؼقد السابؼة: :اسادًس 

وٓ تامثر  ،الؼرارات التل تصدر طـ الؿجؿع تسري مـ حاقـ صادورها (٦)

طؾك ما سبؼفا مـ العؼقد ومـ جؿؾتفا الصؽقد التال صادرت باجتفااد أو فتاقى 

 .اشرطً معتربة 

القاجب طؾك الؿسؾؿقـ إتباع الشريعة الؿطفرة يف جؿقع شموهنؿ  (٩)

، [٦٢التغابـ:] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿وأطؿالفؿ بحسب الُقسع والطاقة لؼقلف تعالك: 

، وما طدا ذلؽ فنن [٩٤٢البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿وققلف جؾ شلكف: 

ؿر ويجب طؾك الؿسؾؿقـ السعل الؿست اهلل تعالك يعػق طؿا طجز طـف الؿؽؾػقن.

لرفع العجز والتخؾص مـ أحؽام الضرورة لتؽتؿؾ حؽؿة الشريعة وتستؼقؿ حقاة 

 الؿجتؿع الؿسؾؿ طؾك ما شرع اهلل تعالك.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/21) 089قطاض ضقِ: 
 تهُاٍ َٛنٛع عكٛز ايكٝا١ْاغ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الجؿفقريااة الجزا ريااااة )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢خالل الػرتة مـ ( الديؿؼراصقة الشعبقة

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك أماكااة الؿجؿااع يف مقلااقع طؼااقد 

الصقاكة، واستؿاطف إلك الؿـاقشات التال دارت حقلاف، ماع إخاذ يف آطتباار ماا 

( بخصاقص طؼاد الصاقاكة يف ٢/٦٦)٦٤8أصدره الؿجؿاع يف الؼارار ذي الارقؿ 

 دورتف الحادية طشرة،

 قار ما يلتل:

 ًٓ ( ساالػ الاذكر ٢/٦٦)٦٤8ورد يف الؼارار ذي الارقؿ  التلكقد طؾاك ماا :أو

مـ أّن طؼد الصقاكة يرتتب طؾقف التزام صارف بػحاص وإصاالح ماا تحتاجاف ألاة 
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أي شلء آخر مـ إصالحات دورياة أو صار اة لؿادة معؾقماة يف مؼاباؾ طاقض  أو

 معؾقم، وقد يؾتزم فقف الصا ـ بالعؿؾ وحده أو بالعؿؾ والؿقاد.

قر طؼقد الصقاكة التال أرجال الؿجؿاع إصادار حؽاؿ فقفاا يف بالـسبة لص :اثاكقً 

قااراره سااالػ الااذكر رأى الؿجؿااع تلجقؾفااا لتحرياار الصااقر وتحديااد أحؽامفااا، 

 ولؿزيد مـ البحث والدراسة يف دورة قادمة.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .ف وصحبف أجؿعقـوطؾك آل

 

 (5/21) 091قطاض ضقِ: 
 زٚض اجملاَع ايؿك١ٝٗ بؿإٔ

 يف تطؾٝس َػري٠ املؤغػات املاي١ٝ اإلغال١َٝ: آيٝات ٚقٝؼ
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الجؿفقريااة الجزا ريااااة )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢خالل الػرتة مـ ( صقة الشعبقةالديؿؼرا

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك أماكااة الؿجؿااع يف مقلااقع دور 

الؿجامع الػؼفقة يف ترشقد مسقرة الؿمسسات الؿالقاة اإلساالمقة: آلقاات وصاقغ، 

 ل دارت حقلف، واستؿاطف إلك الؿـاقشات الت

فنكف يمكد أن الؿجامع الػؼفقاة والؿمسساات الؿالقاة والؿصاارف اإلساالمقة 

هل إحدى الؿـجزات العظقؿة يف العصر الحالر. كؿا يثؿـ الؿجؿع ما تؼاقم باف 

هقاااات الرقابااة الشاارطقة والؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة القااقم مااـ دور بااارز يف 
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 ة وتعزيز الثؼة  ا. إحقاء كظام الؿالقة اإلسالمقة الؿعاصر

 وياى: 

لاارورة التعاااون بااقـ هقاااات الرقابااة يف الؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة  (٦)

 والؿجامع الػؼفقة لؾتـسقؼ والتعاون وتبادل أراء.

لرورة التـسقؼ فقؿا بقـ هقاات الرقاباة الشارطقة يف الؿمسساات الؿالقاة  (٩)

 اإلسالمقة. 

ور الؿمسساات الؿالقاة أن يفقئ الؿجؿاع الدراساات الؿػقادة لرتساق  د (8)

 اإلسالمقة يف تطبقؼ الشريعة وإيجاد الحؾقل الؿـاسبة لؾؿشؽالت وإزمات. 

يف الؿعاامالت الؿالقاة اإلساالمقة لقؽاقن  شااماًل  اأن يعد الؿجؿاع قاكقًكا (٠)

 ُيفتدى بف يف هذه الؿعامالت.  اكرباًس 

ؼ ماـ الؼارار السااب ا( الػؼارة سادًسا٦يذكر الؿجؿع بؿاا ورد يف الـؼطاة ) (١)

( بشلن استؽؿال مقلقع الصؽقد اإلسالمقة، ماـ 8/٩٤) ٦٤٤ذكره ذي الرقؿ 

ماا  أن الؼرارات التل تصدر طـ الؿجؿع تسري مـ حقـ صدورها، وٓ تمثر طؾك

   .اسبؼفا مـ العؼقد التل صدرت باجتفاد أو فتقى معتربة شرطً 

 ويقصل بؿا يلتل: 

فقة يف الاادول مقاصااؾة الحااقار مااع البـااقد الؿركزيااة والجفااات اإلشاارا (٦)

اإلسااالمقة لتؿؽااقـ الؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة مااـ أداء دورهااا يف الحقاااة 

آقتصادية والتـؿقاة القصـقاة لاؿـ ققاطاد الرقاباة بؿاا يال اؿ خصقصاقة العؿاؾ 

 الؿالل اإلسالمل. 

إبااالغ قاارارات الؿجؿااع إلااك جؿقااع الؿمسسااات الؿالقااة والؿصااارف  (٩)
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ؾقؿقة ومراكز البحث والدراساات الؿحؾقاة اإلسالمقة والؿمسسات العؾؿقة والتع

 والعالؿقة، وتعؿقؿفا بقسا ؾ اإلطالم ومقاقع التقاصؾ آجتؿاطل.

دطااقة الؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة إلااك إخااذ بؼاارارات الؿجااامع  (8)

 الػؼفقة. 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،قـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبق ،هلل رب العالؿقـالحؿد 

  .أجؿعقـ وطؾك آلف وصحبف

 

 (6/21) 090قطاض ضقِ: 
 سكٛم املػذٕٛ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ بؿإٔ

مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن 

الجؿفقريااة الجزا ريااااة )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩قال إلك ش ٩٢خالل الػرتة مـ ( الديؿؼراصقة الشعبقة

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك أماكااة الؿجؿااع يف مقلااقع حؼااق  

 واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،  اإلسالمل، الؿسجقن يف الػؼف

 يقصل مجؾس الؿجؿع بؿا يلتل:

قؼاة لحؼاق  الساجـاء بالتعااون أن تؼقم أماكة الؿجؿع بقلع مشروع وث (٦)

   مع الخرباء مـ الدول إطضاء.

أن يتااقلك اإلشااراف طؾااك السااجقن يف كااؾ دولااة جفااة مسااتؼؾة ترطااك  (٩)

الحثقث لؿراقباة الساجقن وطؼااب ماـ يعتادي طؾاك  حؼق  السجـاء، مع السعل

 تؾؽ الحؼق .
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ٕكظؿة تراطل حؼق   اققام مختؾػ الدول اإلسالمقة ببـاء السجقن وفؼً  (8)

سااان وكرامتااف، وأن يتضااؿـ تصااؿقؿفا كافااة القسااا ؾ التاال تضااؿـ سااالمة اإلك

 السجـاء وتؽػؾ حؼققفؿ. 

طاادم تؼققااد حريااة إشااخاص إٓ بؿقجااب حؽااؿ قضااا ل يصاادر وفااؼ  (٠)

 الضؿاكات الؼضا قة التل تحؼؼ العدالة وتجـّب الظؾؿ والتعسػ.

العـاية بالجقاكب آقتصادية لؾسجـاء وتلهقؾفؿ وتادريبفؿ طؾاك حارف  (١)

ماع كػالاة أجار طاادل قضاء مدة العؼقبة وبعد اكتفا فا،  ػقدة يستػقدون مـفا أثـاءم

 مؼابؾ ما يؼقمقن بف مـ أطؿال.

كػالاااة حاااؼ الؿساااجقن يف الؾؼااااء آجتؿااااطل ماااع أسااارتف وأصااادقا ف  (٢)

ف، مااع تااالؿعااروفقـ بآسااتؼامة، والسااؿاح بتـظااقؿ لؼاااءات بااقـ الاازوج وزوج

 الؿحافظة طؾك خصقصقتفؿا.

قع الحؼق  التل قررهتا الشريعة لؾسجـاء، ومـ ذلؽ حؼفؿ يف كػالة جؿ (٣)

ودورات الؿقاه الـظقػة، مع تؿؽقـ الساجـاء  ،والؿؾبس الال ؼ ،الؿلكؾ الؿـاسب

 مـ الطفارة.

تؿؽااقـ السااجـاء مااـ مؿارسااة شااعا رهؿ الديـقااة بحريااة مااع آهتؿااام  (٤)

ؾفؿ يف داخاؾ بتعؾقؿفؿ بشؽؾ طام، والرتكقز طؾك التعؾاقؿ الاديـل، وتقساقر تقاصا

 السجقن مع القطاظ والؿرشديـ.

الحد مـ العؼقبات السالبة والؿؼقدة لؾحرية ما أمؽـ ذلاؽ، بآساتعاكة  (٥)

بالعؼقبااات البدكقااة والعؼقبااات البديؾااة لؾسااجـ٦ لتجـااب الـتااا ج السااؾبقة لتؼققااد 

   الحرية.
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طاادم التقسااع يف الحاابس آحتقاااصل وآطتؼااال وغقااره مااـ صااقر  (٦٤)

ماع ساـ التشاريعات الؽافقاة  ،إلقفا الدول دون حؽاؿ قضاا ل التقققػ التل تؾجل

التاال تضااؿـ حؼااق  إشااخاص الؿطؾااقب الؼاابض طؾااقفؿ، وولااع حااد زمـاال 

 أقصك لؾحبس آحتقاصل.

سـ تشريعات يف مختؾػ الدول اإلساالمقة لتعاقيض الساجـاء الاذيـ  (٦٦)

ُتثبااات باااراءهتؿ، وكاااذلؽ تعاااقيض الساااجـاء الؿعتااادى طؾاااقفؿ، ماااع محاسااابة 

 ـ طـ اإلساءات.الؿسمولق

تـظقؿ دورات لؾسجـاء والؿسمولقـ طاـ الساجقن لؾتعرياػ بحؼاق   (٦٩)

والتـبقف لؽؾ مؼصر أو مخالػ طؾك ما يؿؽـ أن يؾحؼ بف مـ  ،كؾ مـفؿ وواجباتف

   طؼقبات جراء تؼصقره طـ أداء مسمولقاتف.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،ؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا مح ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/21) 092قطاض ضقِ: 
 عكٛب١ اإلعساّ يف ايٓعط اإلغالَٞ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الجؿفقريااة الجزا ريااااة )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢الػرتة مـ خالل ( الديؿؼراصقة الشعبقة

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك أماكااة الؿجؿااع يف مقلااقع طؼقبااة 

 اإلطدام يف الـظر اإلسالمل، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف، 

خالققااة الحامقااة لحؼااق  وبعااد التلكقااد باالن اإلسااالم مااـ مـطؾااؼ أصااقلف إ

 ،اإلكساان، قااام باادور تاااريخل فاطااؾ ومامثر يف تؼؾقااؾ وتؼؾااقص حااآت اإلطاادام

وسقؿا يف الظروف الؼاسقة التل كاكت تتسع دا رهتا طـد الؽثقر ماـ إماؿ، وذلاؽ 

وقاطدة درء الحادود بالشابفات،  ،طرب تلصقؾ وتلسقس ققاطد كؼاطدة حرمة الدم

 ، وقاطدة آحتقاط يف الدماء
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 قار ما يلتل:

طؼقبااة اإلطاادام ُتؿثااؾ أحااد طـاصاار الـظااام العؼااابل الااالزم لحؿايااة  (٦)

الؿصاالب العؾقاا يف الؿجتؿعااات اإلكسااكقة، وتتـاساب مااع الجارا ؿ التال يؼرتففااا 

 االجاين حسب الؼقاطد الشرطقة، ولفذا كاكات الشابفات الؿطالباة بنلغا فاا مطؾًؼا

 .وٓ طؼاًل  القس لفا ما يربرها شرطً 

 طدام هق سؾب الجاين حؼ الحقاة بحؽؿ قضا ل طادل.اإل (٩)

ٓ ُيحؽؿ بعؼقبة اإلطادام إٓ إذا ثبات أن الجااين قاد ارتؽاب ماا يقجبفاا  (8)

 .  اوفؼ ققاطد اإلثبات الؿؼررة شرطً 

يجااب أن يسااتـد حؽااؿ الجريؿااة الؿقجبااة لإلطاادام إلااك كااص تشااريعل  (٠)

 صريب مستؿد مـ الشريعة اإلسالمقة.

تؿـااع اإلسااراف يف تطبقؼفااا أو الخطاال يف  يجااب تااقافر الضااؿاكات التاال (١)

 الحؽؿ  ا.

يجب اتخاذ كافة التدابقر القاققة مـ ارتؽااب الجارا ؿ الؿقجباة لعؼقباة  (٢)

 اإلطدام، كل ٓ يؽقن لؾجاين طذر طـد تطبقؼ العؼقبة بحؼف.

ُيرتد اختقار وسقؾة تـػقذ طؼقبة اإلطدام لتشريعات الادول اإلساالمقة يف  (٣)

 ؾشريعة اإلسالمقة ومؼاصدها.إصار الؼقاطد العامة ل

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/21) 093قطاض ضقِ: 
 اهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ ٚاجلّٝٓٛ ايبؿطٟ اجلٝين َٔ املٓعٛض اإلغالَٞ بؿإٔ

ل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالم

الجؿفقريااة الجزا ريااااة )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢خالل الػرتة مـ ( الديؿؼراصقة الشعبقة

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

ع يف مقلاقع الفـدساة بعد اصالطف طؾك البحاقث الاقاردة إلاك أماكاة الؿجؿا

القراثقة والجقـقم البشري الجقـل، وطؾك التقصقات الصاادرة طاـ الـادوة الطبقاة 

التل اكعؼدت بالتعاون بقـ مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل  ،الػؼفقة الحادية طشرة

الفـدسـة القراثقـة  حاقل مقلاقع ،والؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾاقم الطبقاة بالؽقيات

وبعاد ، ٦٥٥٤هاا الؿقافاؼ  ٦٠٦٥طاام  ظـقر اإلسـالملوالعالج الجقــل مــ الؿـ

 ، استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف
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 قار ما يلتل:

 ًٓ  تلجقؾ البت يف هذا الؿقلقع إلك دورة قادمة لؾؿجؿع. :أو

إلطاداد لدراساة الؿقلاقع ليعفد ٕماكة الؿجؿع بعؼاد كادوة متخصصاة  :اثاكقً 

   ت إلك مجؾس الؿجؿع يف دورة قادمة.ورفع ما تخرج بف مـ تقصقا ،دراسة وافقة

 ٦٦واهلل أطؾؿ

 

 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 66٢

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 
 (9/21) 094قطاض ضقِ: 

 املػتذسات()اإلثبات بايكطا٥ٔ ٚاألَاضات  بؿإٔ
بثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـ

الجؿفقريااة الجزا ريااااة )اإلسااالمل الؿـعؼااد يف دورة ماامتؿره العشااريـ بااقهران 

ها، ٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك  ٩٢خالل الػرتة مـ ( الديؿؼراصقة الشعبقة

 م،٩٤٦٩سبتؿرب )أيؾقل(  ٦٤-٦8الؿقافؼ 

ثباات اإلبعد اصالطف طؾاك البحاقث الاقاردة إلاك أماكاة الؿجؿاع يف مقلاقع 

وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات التال دارت  بالؼرا ـ وإمارات )الؿستجدات(،

 ،حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ   : تعايػ الؼايـة:أو

 أمر ضاهر ُيستػاد مـف يف معرفة أمر مجفقل.

 : أكقا  الؼاائـ: اثاكقً 

متعاددة باطتباارات مختؾػاة، وقاد  ايساتقطب أكقاًطا اواسعً  اإن لؾؼريـة مػفقمً 
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لتطاقر الحقااة العؾؿقاة كالبصاؿة بلكقاطفاا الؿختؾػاة،  ادت قرا ـ كثقارة تبًعااستج

والتصااقير، والتسااجقؾ الصااق ، والتقققااع اإللؽاارتوين، والرسااا ؾ اإللؽرتوكقااة 

 وكحقها.

 : العؿؾ بالؼاائـ: اثالثً 

أو شاافادة، إصااؾ أن ٓ ُيؼضااك إٓ بحجااة شاارطقة تبااقـ الحااؼ مااـ إقاارار، 

كصاقة كاكات  ٦لء مـ ذلؽ جاز العؿؾ بالؼرا ـ الؼطعقاةيؿقـ، فنن لؿ يقجد ش أو

 أو قضا قة، وطؾك ذلؽ:

يجااقز آطتؿاااد طؾااك الؼاارا ـ الؼطعقااة الؿسااتجدة يف إثبااات الحؼااق   (٦)

 الؿالقة والجرا ؿ الؿختؾػة ما طدا الحدود والؼصاص.

 يجقز آطتؿاد طؾك الؼرا ـ يف إثبات العؼقد ما لؿ يرد طؾقفا ما يبطؾفا.  (٩)

لؼرا ـ غقاار الؼطعقااة إلثبااات الحؼااق  وكحقهااا إذا وجاادت يسااتلكس بااا (8)

 .دٓ ؾ أخرى يطؿاـ إلقفا الؼضاء

  البصؿة القراثقة: رابًعا:

البصؿة القراثقاة ماـ الـاحقاة العؾؿقاة وساقؾة ٓ تؽااد تخطائ يف التحؼاؼ ماـ 

القالدية البققلقجقة، والتحؼؼ مـ الشخصقة وٓ سقؿا يف مجال الطاب الشارطل، 

مستقى الؼرا ـ الؼقية التال يلخاذ  اا أكثار الػؼفااء يف غقار قضاايا وهل ترقك إلك 

يف مجاال الؼقافاة الاذي تعتاد باف  الاخؿً  اطصاريً  االحدود الشرطقة، وتؿثؾ تطاقرً 

طؾااك أن تمخااذ هااذه  ،جؿفاارة الؿااذاهب الػؼفقااة يف إثبااات الـسااب الؿتـااازع فقااف

 الؼريـة مـ طدة مختربات.

يف مجال إثبات الـسب، فقؿاا يمخاذ فقاف ويؿؽـ آستاـاس بالبصؿة القراثقة 

 بالؼافة مـ باب أولك، يف الحآت التالقة:
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حآت التـازع طؾك مجفقل الـسب بؿختؾػ صقر التـازع التل ذكرهاا  (٦)

 الػؼفاء.

حااآت آشااتباه يف الؿقالقااد يف الؿستشااػقات ومراكااز رطايااة الؿقالقااد  (٩)

 .وإصػال وكحقها، وكذا آشتباه يف أصػال إكابقب

حآت لقاع إصػال واختالصفؿ بسبب الحقادث والؽقراث وتعاذر  (8)

معرفااة أهؾااقفؿ، وكااذا طـااد وجااقد جثااث لااؿ يااتؿؽـ مااـ معرفااة هقيتفااا بساابب 

 الحروب أو غقرها.

وٓ تؼادم  ،ٓ يجقز آطتؿااد طؾاك البصاؿة القراثقاة يف كػال الـساب :اخامًس 

 طؾك الؾعان.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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َُع ََذ  ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ بٝإ دلًؼ 
 ملسو هيلع هللا ىلص إْتاز ؾًِ ٜػ٤ٞ إىل َكاّ ايٓيب األععِ بؿإٔ

 يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ
والصالة والسالم طؾك رساقل اهلل ساقدكا  ،بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل

 محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، وبعد،

دورة العشاريـ إن مجؾس َمجَؿع الػؼف اإلسالمل الدولل وهق يعؼد ممتؿر ال

بؿديـة وهران الباهقة، بالجؿفقرية الجزا رية الديؿؼراصقة الشاعبقة، يف الػارتة ماـ 

ساابتؿرب  ٦٤إلااك  ٦8هااا، الؿقافااؼ مااـ ٦٠88شااقال إلااك غاارة ذي الؼعاادة  ٩٢

م، يـظر بؼؾؼ بالغ إلك ما تقجف إلقاف ساعل بعاض الحاقاديـ طؾاك اإلساالم ٩٤٦٩

يف القٓيااات  ملسو هيلع هللا ىلص الـباال إطظااؿ محؿاادمااـ إكتاااج فؾااؿ أراد مـااف الـقااؾ مااـ مؼااام 

   الؿتحدة إمريؽقة.

إن هذا العؿؾ الذي يتـااىف ماع الشارا ع الساؿاوية والؿقاثقاؼ الدولقاة والؼاقؿ 

اإلكساكقة يستػز إمة اإلسالمقة جؿعاء يف أخص مؼدسااهتا، وهاق الـبال الرساقل 

ؿا ر ، الؿبعقث رحؿة اهلل لؾعالؿقـ، كؿاا يساتػز غقارهؿ ماـ ذوي الضاملسو هيلع هللا ىلص محؿد

الحقااة، وٓ يخاادم السااالم وٓ التعااايش، ويػضاال إلااك حاادوث تطاارف مؼابااؾ، 

   ويمدي إلك ما ٓ تحؿد طؼباه.

وإن مجؾس مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادولل إذ يساتـؽر هاذا الػعاؾ الشاا ـ 

   والتصرف الؿـؽر وغقره مؿا يصدر طـ ذوي آتجاهات السقاة يقلب ما يؾل:

 ًٓ طؾؼاة، وإكؿاا تارتبط بالؿسامولقة، وشارصفا أٓ إن الحرية لقست ققؿة م :أو
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تؿااس أخااريـ يف حؼااققفؿ الؿعـقيااة والؿاديااة فؽقااػ إذا تجاساارت طؾااك مؼااام 

!، لؼد أكدت الجؿعقة العامة ل مؿ الؿتحادة ذلاؽ ؟الؿؼدسات ل ديان وأتباطفا

يف أكثر مـ مـاسبة. فػل الدورة التاساعة والخؿساقـ يف الجؾساة العاماة الؿـعؼادة 

صاادر قاارار بتشااجقع الحااقار بااقـ إديااان، وهااق ياادطق إلااك  ٦٦/٦٦/٩٤٤٠

مـاهضة تشقيف صقرة إديان. ويمكد أن التـاصب الؿتبادل والحقار باقـ إدياان 

 يشؽالن ُبعديـ مفؿقـ لؾحقار فقؿا بقـ الحضارات وثؼافة السالم.

تؿات اإلشاارة إلاك ماا ( الدورة الحادياة والساتقن)ويف لجـة حؼق  اإلكسان 

ؼ إقؾقااات والطقا ااػ الؿسااؾؿة يف بعااض البؾاادان غقاار اإلسااالمقة، وإلااك يؾحاا

ـ تؿققاز التصقير السؾبل لإلسالم يف وساا ؾ اإلطاالم، وإلاك اطتؿااد وإكػااذ قاقاكق

وقررت الؾجـة اطتؿاد الؼرارات الؿتعؾؼة بؿـاهضاة لد الؿسؾؿقـ واستفداففؿ. 

إجراءات حازمة لحظار  تشقيف صقرة إديان. كؿا دطت الؾجـة الدول إلك اتخاذ

الؼقام بـشر إفؽار والؿقاد الؼا ؿة طؾك العـصرية وكراهقة إجاكاب والؿقجفاة 

طؾاك التؿققاز أو العاداوة  الد أي ديـ مـ إديان أو أتباطف والتل تشؽؾ تحريًضا

 أو العـػ.

ومـ أهؿ ما تـاولف هذا الؼرار التلكقد طؾك أن تشقيف صقرة إديان سبب ماـ 

ـااافر آجتؿاااطل، ويػضاال إلااك حاادوث اكتفاكااات لحؼااق  اإلكسااان. أسااباب الت

   ويمثر سؾبا طؾك التعايش السؾؿل وآحرتام الؿتبادل بقـ أتباع الدياكات.

ــ ياارفض مجؾااس الؿجؿااع آكتؼا قااة يف التعامااؾ مااع قضااايا اإلسااالم  :اثاكًق

والؿسؾؿقـ ويطالب قادة تؾاؽ الادول التال صادرت فقفاا هاذه إطؿاال الشااكاة 

بؿـع صدورها وكشرها وطدم آكتػاء باإلداكة التل ٓ يرتتب طؾقفا طؿاؾ حؼقؼال 
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   يققػفا طـد حدها، ويحاسب مرتؽبقفا.

يدطق مجؾس الؿجؿع قادة الدول اإلسالمقة إلك اتخاذ مقاقاػ حازماة  :اثالثً 

تجاه هذه التصرفات وتحذير قادة هذه الدول مـ مغبة آثارها طؾاك مصاالب تؾاؽ 

   ؾ العالقات بقـ الشعقب والحضارات.الدول ومستؼب

يفقب مجؾاس الؿجؿاع بؿـظؿاات الؿجتؿاع الؿادين الغربقاة وشارفاء  :ارابعً 

العالؿ وأصحاب الضؿقر الحر أن يستـؽروا هذا السؾقد الشاذ وآحتشاد خؾػ 

الؼااقؿ الحضااارية التاال تصااقن طؼا ااد أهااؾ إديااان واحاارتام رمااقزهؿ، وياادطق 

استصاادار قاارارات مؾزمااة تجااّرم أي طؿااؾ يثقاار الؿجؾااس إمااؿ الؿتحاادة إلااك 

   الؽراهقة لد اإلسالم ورمقزه ومؼدساتف.

يدطق مجؾس الؿجؿع الؿسؾؿقـ يف مختؾػ هقااهتؿ إلك تػـقاد هاذه  :اخامًس 

هنجاا ساؾؿقا مـضابطا  ملسو هيلع هللا ىلص الؿقاقػ الؿشبقهة وأن يؽقن تعبقرهؿ طـ كصرة كبقفؿ

لبعثاات الدبؾقماساقة صاقكا بؼقاطد الشرع دون تعّد طؾك إكػس والؿؿتؾؽات وا

   لؾعفقد والؿقاثقؼ والتزاما بتعالقؿ اإلسالم وققؿف.

يحاااث مجؾاااس الؿجؿاااع الؿساااؾؿقـ طؾاااك التااازام التلسااال باااـفج  :اسادًســـ

وتجسقد قدوتف طؾك أرض القاقع، والعؿؾ طؾك كشر رساالتف التال  ملسو هيلع هللا ىلص الؿصطػك

تصااحقب جاااءت رحؿااة لؾعااالؿقـ بلبعادهااا اإلكساااكقة الؿختؾػااة لؾتعريااػ  ااا و

الصقرة الخاصااة التال يحااول تبـّقفاا أطاداُء اإلساالم وخصاقمف، والؿساؾؿقن ٓ 

يتطر  إلاك قؾاق ؿ شاؽ بالن دياـ اهلل محػاقظ، وأن اإلساالم هاق الظااهر، وأكاف 

 ومظفر دطقتاف طؾاك العاالؿقـ، وداحاٌر شااكاقف، ملسو هيلع هللا ىلص ُمعٍؾ كؾؿتف وكاصٌر كبقف ،

 ک﴿كف: ، وقااال ساابحا[٥١:الحجار] ﴾ٹ ٹ ٿ﴿قاال طااز شالكف: 
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  .[8:]الؽقثر ﴾ک ک ک

وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد  

 وآلف وصحبف أجؿعقـ.
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  بٝإ دلًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 بؿإ َس١ٜٓ ايكسؽ ٚاملػذس األقك٢ املباضى
رحؿاة لؾعاالؿقـ  الحؿد هلل رب العالؿقـ والصاالة والساالم طؾاك الؿبعاقث

 سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، وبعد: 

فاانن مجؾااس َمجَؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل وهااق يعؼااد ماامتؿر الاادورة 

العشريـ بؿديـة وهران الباهقة، بالجؿفقرياة الجزا رياة الشاعبقة الديؿؼراصقاة، يف 

 ٦٤إلااك  ٦8هااا، الؿقافااؼ مااـ ٦٠88شااقال إلااك غاارة ذي الؼعاادة  ٩٢الػاارتة مااـ 

 م، ٩٤٦٩سبتؿرب 

إذ يتابع ما تؼقم بف سؾطات آحتالل اإلسرا قؾل مـ محاوٓت مستؿرة بغقاة 

هتقيد مديـة الؼدس والعؿاؾ طؾاك هادم مساجدها إقصاك الؿباارد، ماـ خاالل 

مصااادراهتا الؿساااتؿرة لؿسااااحات واساااعة ماااـ إرالااال الؿحقطاااة بالؿساااجد 

قان طااـ الؿسااجد إقصااك الؿبااارد، إلقامااة مبااان لااخؿة لتػصااؾ  ااا حاال سااؾ

إقصااك مااـ الجفااة الجـقبقااة، ولتػصااؾ البؾاادة الؼديؿااة طااـ الؿسااجد إقصااك 

بحػر قبقر وهؿقة يف مـاصؼ طدة  االؿبارد مـ الجفة الغربقة، وكذلؽ ققامف ممخرً 

مااـ إرالاال الؿشاارفة طؾااك الؿسااجد إقصااك الؿبااارد مااـ الجفااة الجـقبقااة، 

ٕقصاك وأسااػؾ الؿبـااك الر قساال واساتؿراره يف الحػريااات يف محااقط الؿساااجد ا
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 إمامل لف مؿا يعرلف لالهنقار، 

وإن الؿجؾااس إذ يتااابع هااذه إمااقر بؼؾااؼ بااالغ يسااتـؽر بشاادة هااذه إطؿااال 

اإلجرامقااة، كؿااا يسااتـؽر مااا تؼااقم بااف سااؾطات آحااتالل مااـ اقتحامااات متؽااررة 

لباحاااات الؿساااجد ساااقاء ماااـ قباااؾ الؿسااامولقـ يف حؽقماااة آحاااتالل أو ماااـ 

 اقطات القفقدية الؿتطرفة لػرض واقع جدياد يف الؿساجد وتؼساقؿف زماكًقاالؿجؿ

 .  اومؽاكقً 

وإذ يسااتـؽر الؿجؾااس كااؾ هااذا لقمكااد يف دورتااف العشااريـ الؿـعؼاادة بؿديـااة 

 وهران بالجؿفقرية الجزا رية الديؿؼراصقة الشعبقة طؾك: 

أن الؿساااجد إقصاااك الؿباااارد بجؿقاااع مرافؼاااف وسااااحاتف ومسااااصبف هاااق 

ـ وحدهؿ وٓ يحؼ ٕي أحاد أن يتصارف يف أي جازء مـاف، كؿاا يحؿاؾ لؾؿسؾؿق

سؾطات آحتالل مسمولقة الؿساس بحرمة الؿسجد إقصك الؿباارد، ويـاشاد 

أن يتحؿؾااااقا  االؿسااااؾؿقـ يف مشااااار  إرض ومغار ااااا حؽقمااااات وشااااعقبً 

 مسمولقاهتؿ الديـقة تجاه مديـة الؼدس ومسجدها الؿبارد. 

 قدكا وكبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.هذا، وصؾك اهلل طؾك س
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 بٝإ دلًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 األسساخ اجلاض١ٜ يف اجلُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ بؿإٔ

الحؿد هلل رب العالؿقـ والصاالة والساالم طؾاك الؿبعاقث رحؿاة لؾعاالؿقـ 

 سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ وبعد: 

لػؼاف اإلساالمل الادولل الؿـعؼاد يف دورتاف العشاريـ يف فنن مجؾس مجؿاع ا

شااقال  ٩٢مديـااة وهااران بالجؿفقريااة الجزا ريااة الديؿؼراصقااة الشااعبقة بتاااري : 

 م، ٦8/٥/٩٤٦٩ها الؿقافؼ ٦٠88

إذ يتابع إحداث الجارية يف الجؿفقرية العربقاة الساقرية مـاذ ماا يزياد طؾاك 

الؽرامااة ودفااع الظؾاؿ، والااذي باادأ ومطالبااة شااعبفا بالحرياة و اثؿاكقاة طشاار شافرً 

بؿظاااهرات ساااؾؿقة، قابؾفاااا الـظاااام الحاااكؿ بالؼتاااؾ وآطتاااداء طؾاااك إماااقال 

 وإطراض وتدمقر الؿـازل، لقستـؽر هذه إطؿال القحشقة، يعؾـ: 

 ًٓ  تليقده لؾشعب السقري يف مطالبف بالحرية والؽرامة والعزة.  :أو

 مقحادة، ويساتـؽر كاؾ دطاقة لؾتػرقاة يمكد طؾاك بؼااء الدولاة الساقرية :اثاكقً 

 والطا ػقة والتؼسقؿ. 

يستـؽر العدوان القحشل طؾك الؿتظاهريـ السؾؿققـ وقتؾفؿ والتؿثقاؾ  :اثالثً 

  ؿ بصقر وحشقة، كؿا يستـؽر تدمقر الؿدن والؼرى وإهالد الحرث والـسؾ.

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 67٢

ــ بااالؽػ طااـ أطؿااال العاادوان والؼتااؾ  ايطالااب الـظااام السااقري فااقرً  :ارابًع

 ػؽ الدماء، ورفع جؿقع الؿظاهر الؿسؾحة. وس

 يطالب بنصال  سراح الؿعتؼؾقـ بلسرع وقت.  :اخامًس 

يطالااب الـظااام السااقري بالسااؿاح لجؿقااع هقاااات اإلغاثااة بؿااداواة  :اسادًســ

الجرحك والؿصاابقـ وإيصاال الؿعقكاات ماـ الغاذاء والادواء إلاك الؿجاروحقـ 

 والؿحرومقـ. 

ماع  اواحدً  ال وجؿقع دول العالؿ بالقققف صػً يـاشد الؿجتؿع الدول: اسابعً 

 الشعب السقري، كؿا يطالب جؿقع الدول بلن تؽقن مع الشعب ومصالحف. 

يطالب جؿقع دول العالؿ وشاعقبف بالؿساارطة بنماداد الشاعب الساقري  :اثامـً 

 بالؿعقكات اإلكساكقة وحؿاية الؿقاصـقـ، وإغاثة الالجاقـ والؿشرديـ والجرحك. 

ا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآخر دطقاك

 .وآلف وصحبف أجؿعقـ
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 ٜٔايسٚض٠ احلاز١ٜ ٚايعؿط

 جملًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ() ايطٜاض
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/20) 095 قطاض ضقِ:
 ايتشٛط يف املعاَالت املاي١ٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة ) بؿديـة الرياضاإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ 

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع التحاقط يف 

 ، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات والؿداوٓت التل دارت حقلف، الؿعامالت الؿالقة

 يلتل: قار ما

تلجقؾ إصدار قرار يف الؿقلقع لؿزيد مـ البحث والدرس، طؾك أن تتـااول 

وكاذلؽ ، البحقث والدراسات الؼادمة تحقصات الؿمسساات الؿالقاة اإلساالمقة

 البدا ؾ الشرطقة لؾتحقصات التؼؾقدية.

  ٦٦واهلل الؿقفؼ

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 674

 

 
 

 ،لـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ ا ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/20) 096 قطاض ضقِ:
 اغتهُاٍ َٛنٛع ايكهٛى اإلغال١َٝ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة )اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض 

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الااقاردة إلااك الؿجؿااع بخصااقص اسااتؽؿال 

وبخاصااة يف مقلااقع حؽااؿ تلجقااؾ إجاارة يف ، مقلااقع الصااؽقد اإلسااالمقة

اإلجارة الؿقصقفة يف الذمة، وحؽؿ تداول صؽقد اإلجارة الؿقصاقفة يف الذماة 

 معايقر التبعقة والغؾبة وحآهتؿا.قبؾ تعققـ محؾ العؼد، و

 وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات والؿداوٓت التل دارت حقلف، 

  قار ما يلتل:

 ًٓ  :: حؽؿ تلجقؾ إجاة يف اإلجارة الؿقصقفة يف الامةأو
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

جارة الؿـافع الؿقصاقفة يف الذماة تعجقاؾ إجارة وتؼساقطفا إيجقز يف  (٦)

 وتلجقؾفا.

ؿـااافع الؿقصااقفة يف الذمااة إٓ بتؿؽااقـ ٓ تسااتحؼ إجاارة يف إجااارة ال (٩)

اـ الؿساتلجر ماـ اساتقػاء الؿـػعاة يف إجاؾ  ،الؿستلجر مـ الؿـػعة فنذا لاؿ ُيؿؽ 

 .  الؿتػؼ طؾقف ٓ تستحؼ إجرة

يجقز يف إجارة الخدمات )التل فقفاا طؿاؾ( تعجقاؾ إجارة وتؼساقطفا  (8)

 وتلجقؾفا.

ك ربااب مااا لااؿ أو إلاا، يجااب أٓ ياامدي مااا ساابؼ إلااك بقااع الااديـ بالااديـ (٠)

 .  اأو إلك بقع ما لقس طـد البا ع الؿـفل طـفا شرطً ، يضؿـ

 :: حؽؿ تداول صؽقك إجارة الؿقصقف يف الامة قبؾ تعققـ محؾ العؼداثاكقً 

 . (8/٩٤) ٦٤٤: يمكد الؿجؿع قراره رقؿ (٦)

ٓ يجقز تداول صؽقد مؾؽقاة مـاافع إطقاان الؿقصاقفة يف الذماة قباؾ  (٩)

 .  ـفا الؿـػعةتعققـ العقـ التل تستقىف م

ٓ يجااقز تااداول صااؽقد مؾؽقااة الخاادمات التاال تسااتقىف مااـ صاارف  (8)

مقصااقف يف الذمااة قبااؾ تعقااقـ الطاارف الااذي تسااتقىف مـااف الخدمااة إٓ بؿراطاااة 

 فنذا تعقـ الطرف جاز تداول الصؽقد. ،لقابط التصرف يف الديقن

ٓ يجقز تداول الصؽقد التل تؿثؾ أطقاكا تستصاـع ماع تلجقرهاا إجاارة  (٠)

 .  فة يف الذمة قبؾ البدء الحؼقؼل لؾشلء الؿستصـعمقصق

 :: مـ حآت إصدار الصؽقكاثالثً 

 (.8/٩٤) ٦٤٤يمكد الؿجؿع قراره ذا الرقؿ  .٦



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 676

، إذا كاكت الصؽقد تؿثؾ مقجقدات مشاروع أو كشااط اساتثؿاري معاقـ .٩

أ ماـ البـاد  8تطباؼ طؾقفاا الػؼارة ، تختؾط فقفا الـؼقد والديقن وإطقان والؿـافع

 لؿا يؾل: اوفؼً . ٦٤٤مـ الؼرار  اخامًس 

إذا كاكت الديقن والـؼقد مساتؼؾة طاـ إطقاان والؿـاافع والجفااز اإلداري  - أ

فااال يجااقز إصاادار هااذه الصااؽقد أو القحاادات ، والـشاااط آقتصااادي الؿتبااقع

 وتداولفا إٓ إذا كان الغالب طؾقفا هق إطقان والؿـافع.

الجفاااز اإلداري الؼااا ؿ إذا شااؿؾت مؾؽقااة حؿؾااة الصااؽقد أو القحاادات  - ب

بالـشاط آقتصاادي الؿقلاد لؾـؼاقد والاديقن، وصاار لفاا كقاان شارطل وقااكقين 

مستؼؾ، فقجقز طـد ذ إصدار هذه الصؽقد أو القحدات وتداولفا بـاء طؾك مبادأ 

 التبعقة. 

الـشاااط آقتصااادي الؿؼصااقد بااالػؼرة السااابؼة هااق العؿااؾ الااذي يقلااد  - ج

 وع.الديقن والـؼقد طؾك كحق مشر

: وهل ،يمكد الؿجؿع طؾك ما ورد يف الػؼرة سادسا مـ الؼرار الؿشار إلقف .8

وٓ تامثر طؾاك ماا  ،الؼرارات التل تصدر طـ الؿجؿع تسري مـ حقـ صادورها)

سبؼفا مـ العؼقد ومـ جؿؾتفا الصاؽقد التال صادرت باجتفااد أو فتاقى معتاربة 

 .  (اشرطً 

، تلجقؾ إصادار قارار فقفؿاابالـسبة لؿعقاري الغؾبة والتبعقة رأى الؿجؿع  .٠

 .  ويقصل باستؽتاب أبحاث فقفؿا

  ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/20) 097 قطاض ضقِ:
 املػؤٚي١ٝ اجلٓا١ٝ٥ يكا٥سٟ املطنبات بػبب ايػطع١ ٚعسّ املباال٠ بؿإٔ

مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن 

الؿؿؾؽة العربقاة ) اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

صااقص مقلاااقع بعااد اصالطااف طؾاااك البحااقث الااقاردة إلاااك الؿجؿااع بخ

 ، الؿسمولقة الجـا قة لؼا دي الؿركبات بسبب السرطة وطدم الؿبآة

واستشاعاره ، لؿـاقشاات والؿاداوٓت التال دارت حقلافاوبعد استؿاطف إلك 

أهؿقة العـاية  ذا الؿقلقع خاصة مع تػاقؿ حاقادث الؿركباات وآثارهاا الساقاة 

 طؾك إفراد والؿجتؿعات، 

 قار ما يلتل:

 ًٓ ( ٣٦): لكقااد طؾااك قاارار مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل ذي الاارقؿالت :أو

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 678

( يف دورتف الثامـة الؿـعؼدة يف بـدر سقري باجقان بربوكاي دار السالم ماـ: ٩/٤)

 م بشلن حقادث السقر. ٦٥٥8يقكقق ٩٣ -٩٦الؿقافؼ: ، ها٦٠٦٠محرم  ٣ -٦

 . ةيجب آلتزام بلكظؿة الؿرور التل قصد  ا الؿصؾحة العام :اثاكقً 

يحرم أن يتصرف قا د الؿركبة تصرفا يػضل غالبا إلاك اإللارار بـػساف  :اثالثً 

 ومـ ذلؽ:، ترتب طؾك تصرفف مـ ألرار ويضؿـ ما، أو بغقره

 .قطع اإلشارة الحؿراء (أ )

 السرطة الزا دة الؿػرصة. (ب )

 . التػحقط( والؿطاردات غقر الؿشروطة)آستعراض بالسقارة  (ج )

 ركبة إهؿآ يـشل بسببف الضرر.اإلهؿال يف صقاكة أو ققادة الؿ (د )

التصرفات جـاية طؾاك الاـػس أو ماا دوهناا فقتحؿاؾ  هفنذا ترتب طؾك هذ  

ولااقلل إماار ، أو شاابف طؿااد أو خطاال بحسااب الحالااة االؿساامولقة الجـا قااة طؿاادً 

 .  تعزيره بؿا يراه مـ طؼقبة مـاسبة

ــ ث يقصاال الؿجؿااع الجفااات ذات العالقااة يف الاادول اإلسااالمقة بباا: ارابًع

القطل بلهؿقة آلتزام بؼقاطاد الساقر وأثاار الساقاة طؾاك إفاراد والؿجتؿعاات 

 .  الؿرتتبة طؾك مخالػة تؾؽ الؼقاطد

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/20) 098 قطاض ضقِ:
 يف ايػصا٤ ٚايسٚا٤ غتشاي١ ٚاالغتٗالى ٚاملٛاز اإلناؾ١ٝاال بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة )اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض 

 تشاريـ الثااين ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( فؿربكق)

بعااد اصالطااف طؾااك تقصااقات الـاادوة الػؼفقااة الطبقااة التاال طؼاادهتا الؿـظؿااة 

، اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة بالؽقيات بالتعااون ماع مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادولل

والؿـظؿاة ، وبؿشاركة ممسسة الحسـ الثاين ل بحاث العؾؿقة والطبقة طـ رمضان

والؿؽتااب اإلقؾقؿاال لؿـظؿااة ، سااؽق(قيساإلاإلسااالمقة لؾرتبقااة والعؾااقم والثؼافااة )

وذلاؽ يف الػارتة ، رؤية إساالمقة لابعض الؿشااكؾ الصاحقة: الصحة العالؿقة حقل

، يف مديـة الادار البقضااء ٦٥٥٣يقكقق  ٦٣ - ٦٠الؿقافؼ  ٦٠٦٤صػر  ٦٦ - ٤مـ 

 ، بالؿؿؾؽة الؿغربقة

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 68٢

وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات والؿااداوٓت التاال دارت حااقل الؿقلااقع 

 ، بخاصة آستحالة وآستفالد والؿقاد اإللافقة يف الغذاء والدواءو

 قار ما يلتل:

 ًٓ يف  اخصقًصا، يجب طؾك كؾ مسؾؿ آلتزام بلحؽام الشريعة اإلسالمقة :أو

وإن رحؿاة ، وذلؽ لتحؼقؼ صقب مطعؿف ومشربف وطالجف، مجال الغذاء والدواء

حااال الضاارورة والحاجااة التاال  اهلل بعباااده وتقسااقر ساابقؾ آتباااع لشاارطف مراطاااة

وأن ، قراتظااتضااؿـتفا مبااادئ شاارطقة مؼااررة مـفااا: أن الضاارورات ُتبااقب الؿح

طامااة كاكاات أو خاصااة، وأن إصااؾ يف الؿـااافع  ،الحاجااة تـاازل مـزلااة الضاارورة

 ،، كؿاا أن إصاؾ يف إشاقاء الطفاارةؿ دلقؾ معترب طؾك الحرمةؼلؿ ي ما ،اإلباحة

 اوٓ يعترب تحريؿ أكؾ الشلء أو شاربف حؽًؿا. ك الـجاسةما لؿ يؼؿ دلقؾ معترب طؾ

 .ابـجاستف شرطً 

إن الؿااقاد الؿحرمااة أو الـجسااة بااذاهتا أو بنلااافتفا يف الغااذاء والاادواء  :اثاكًقــ

 بنحدى صريؼتقـ: اتـؼؾب إلك مقاد مباحة شرطً 

 آستحالة: (أ)

 تغقاار حؼقؼااة الؿااادة الـجسااة أو الؿحاارم)آسااتحالة يف آصااطالح الػؼفاال 

تـاولفااا واكؼااالب طقـفااا إلااك مااادة أخاارى مختؾػااة طـفااا يف آسااؿ والخصااا ص 

وُيعّبر طـفا يف الؿصاطؾب العؾؿال الشاا ع بلهناا كاؾ تػاطاؾ كقؿقاا ل ، (والصػات

، تحقيااؾ الزيااقت والشاااحقم طؾااك اخااتالف مصااادرها إلااك صااابقن: كامااؾ مثااؾ

إلاك أحؿااض  وتحؾؾ الؿادة إلك مؽقكاهتا الؿختؾػة كتػؽقاؽ الزياقت والادهقن

وكؿا يحصؾ التػاطؾ الؽقؿقا ل بالؼصد إلقف بالقسا ؾ العؾؿقة ، دسؿة وغؾقسريـ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

يف الصقر التال أوردهاا الػؼفااء طؾاك  -بصقرة غقر مـظقرة  - االػـقة يحصؾ أيًض 

 اأما إذا كان التػاطؾ الؽقؿقا ل جز ًقا، كالتخؾؾ والدباغة واإلحرا : سبقؾ الؿثال

وإن كاكات الؿاادة كجساة فتبؼاك طؾاك حالفاا وٓ يجاقز ، فال ُيعترب ذلاؽ اساتحالة

 استخدامفا. 

 وبـاء طؾك ذلؽ:

ات إصااؾ الحقااقاين الؿحاارم أو الااـجس التاال الؿركبااات اإللااافقة ذ (٦)

ُتعتاارب صاااهرة ، حسااب الؿصااطؾب السااابؼ اإلشااارة إلقااف، تتحؼااؼ فقفااا آسااتحالة

 .  وتـاولفا حالل يف الغذاء والدواء

ساتخرجة ماـ أصاقل كجساة أو محرماة كالادم الؿركبات الؽقؿقا قاة الؿ (٩)

، الؿسػقح أو مقاه الؿجاري والتل لؿ تتحؼؼ فقفا آستحالة بالؿصاطؾب الساابؼ

إغذيااة التاال يضاااف إلقفااا الاادم : ٓ يجااقز اسااتخدامفا يف الغااذاء والاادواء مثااؾ

، (البقديـااغ آسااقد) والعصااا د الؿاادماة، الؿسااػقح كالـؼاااكؼ الؿحشااقة بالاادم

، وطجااا ـ الاادم، وأغذيااة إصػااال الؿحتقيااة طؾااك الاادم، لؿاادمكوالفااامربجر ا

محارم إكاؾ ٓحتقا فاا طؾاك الادم  اكجًسا اوالحساء بالادم وكحقهاا تعتارب صعاًما

 .  الؿسػقح الذي لؿ تتحؼؼ فقف آستحالة

وقاد تساتخدم يف  -لازٓل الباقض  ارخقًصا التل تعترب بدياًل  -أما بالزما الدم 

ؼ والفااااامربجر وصااااـقف الؿعجـااااات كالؽعااااؽ الػطااااا ر والحساااااء والـؼاااااك

والخبااز ومشااتؼات إلبااان وأدويااة إصػااال ( البقديـااغ) والبسااؽقيت والعصااا د

والتل قد تضاف إلك الدققؼ فنهناا حاالل مختؾػاة طاـ الادم يف آساؿ ، وأغذيتفؿ

 . والخصا ص والصػات فؾقس لفا حؽؿ الدم
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 . رأى الؿجؿع تلجقؾف لؿزيد مـ البحثقد وآستفالد  (ب)

 ويقصل الؿجؿع يؿا يؾل:

لرورة آستػادة مـ جؾقد وطظام الحققاكات الؿذكاة ٓساتخراج ماادة  (٦

طؾاك الثاروة القصـقاة  اوذلاؽ حػاًضا، الجقالتقـ التل تساتخدم يف الغاذاء والادواء

 .الشبفات استعؿال مقاد مـ مصادر غقر مؼبقلة شرطً  اوتجـبً 

طاقا يف الصاـاطة الدوا قاة دطقة الؿسامولقـ يف الابالد اإلساالمقة لؽال يرا (٩

ماـ حقاث الؿاقاد الخاام وصار   اوالغذا قة الشروط والؿقاصػات الؿؼبقلة شرطً 

 .  التحضقر

إلاازام الؿساامولقـ يف الاابالد اإلسااالمقة الشااركات الؿـتجااة والؿسااتقردة  (8

لؾؿقاد الغذا قة الؿحػقضة ببقاان الرتكقاب التػصاقؾل لجؿقاع مؼقماات كاؾ طباقة 

 .  ـقةبشؽؾ والب وبالؾغة القص

ؿتابعة الجديد يف بالطؾب مـ الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة بالؽقيت  (٠

لدراسااة تؾااؽ  -بالتعاااون مااع الؿجؿااع  -وطؼااد كاادوة ، مجااال الغااذاء والاادواء

 .الؿستجدات وبقان حؽؿفا الشرطل

 ٦٦واهلل أطؾؿ 
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 ،بققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/20) 099 قطاض ضقِ:
 دبػٝس األْبٝا٤ ٚايكشاب١ يف األعُاٍ ايؿ١ٝٓ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة ) اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ  هاا،٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8 كقفؿرب()

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع تجساقد 

لؿـاقشات والؿداوٓت اإكبقاء والصحابة يف إطؿال الػـقة، وبعد استؿاطف إلك 

 التل دارت حقلف، 

 قار ما يلتل:

 مة لؿزيد مـ البحث والدراسة.يرى الؿجؿع تلجقؾ الؿقلقع لدورة قاد

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/20) 211 قطاض ضقِ:
 األسهاّ ٚايهٛابط ايؿطع١ٝ أُلغؼ ايتأَني ايتعاْٚٞ بؿإٔ

ثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـب

الؿؿؾؽة العربقاة ) اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ  هاا،٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: السعقدية( مـ

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

بعااد اصالطااف طؾااك تقصااقات الـاادوة العؾؿقااة ل حؽااام والضااقابط الشاارطقة 

جؿاادى  ٩٦إلاك  ٩٤اوين التل طؼدها الؿجؿع يف الػارتة ماـ: ُٕسس التلمقـ التع

م، بؿديـاة جادة، والتال جااء ٩٤٦8ماايق  ٦ -أبريؾ  8٤ه، الؿقافؼ ٦٠8٠الثاكقة 

( الصاادر طاـ الادورة ٩/٩٤) ٦٤٣: لؼرار مجؾس الؿجؿاع رقاؿ ااكعؼادها تـػقذً 

 العشااريـ التاال اكعؼاادت بؿديـااة وهااران )الجؿفقريااة الجزا ريااة الديؿؼراصقااة

 ٦٤-٦8الؿقافاؼ ، هاا٦٠88ذي الؼعادة  ٩شقال إلك  ٩٢: الشعبقة( يف الػرتة مـ

 م،٩٤٦٩سبتؿرب 
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 ا، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات والؿداوٓت التل دارت حقلف

 قار ما يؾل:

التلمقـ التعاوين طؼد جديد أساسف مبدأ التعاون الؿـضبط بضاقابطف الشارطقة 

 .  ـبقيةالؿستؿدة مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة ال

 إلك قسؿقـ:  فويـؼسؿ التلمقـ مـ حقث إكشا 

تلمقـ تجاري يفدف إلك تحؼقؼ الربب يف صاقغتف التلمقـقاة ماـ خاالل : إول

أما مـ حقث إدارتاف ماـ شاركة فانن الشاركة تساتفدف ، الؿعاولة طؾك الؿخاصر

  .الربب

وإكؿااا يفاادف إلااك  ٦تاالمقـ غقاار تجاااري ٓ يفاادف إلااك تحؼقااؼ الااربب: الثــاين

   .ؼقؼ مصؾحة الؿشرتكقـ فقف باشرتاكفؿ يف تحؿؾ وجرب الضرر طـفؿتح

مـفااا: التاالمقـ  ،ويطؾااؼ طؾااك الـااقع الثاااين مااـ التاالمقـ مصااطؾحات متعااددة

 والتلمقـ التبادلل، والتلمقـ اإلسالمل.  التعاوين، والتلمقـ التؽافؾل،

 ا:مـ أهؿف ،وهـاد فرو  جقهرية بقـ التلمقـ التعاوين والتلمقـ التجاري

أن التلمقـ التعاوين اإلسالمل تعاون باقـ مجؿقطاة أو طادة مجؿقطاات  (٦)

، مـ أفراد الؿجتؿع مـ خالل آشرتاد يف تحؿؾ الؿخاصر وٓ يفدف إلك الاربب

أماا التالمقـ التجااري ففاق . والغرر فقف مغتػر، لذلؽ فال يعد مـ طؼقد الؿعاولة

صر ماـ الؿاممـ إلاك طؼد معاولة يستفدف الربب مـ الؿعاولة طؾك كؼؾ الؿخا

   .وتـطبؼ طؾقف أحؽام الؿعاولات الؿالقة التل يمثر فقفا الغرر، شركة التلمقـ

مجؿقع الؿشرتكقـ يف صاـدو  : أصراف العالقة يف التلمقـ التعاوين هؿ (٩)

أماا يف التالمقـ التجااري ففاؿ الشاركة وحؿؾاة  ،والجفة اإلدارية، التلمقـ التعاوين

 القثا ؼ.
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اشاارتاكات حؿؾاة القثااا ؼ  قداتاف مااـ مجؿاقعوتتؽااقن مقج، الصاـدو  (8)

وأرباح استثؿاراهتا وآحتقاصات الؿعتؿدة. وأما يف التالمقـ التجااري فاال يقجاد 

   .مثؾ هذا الصـدو 

مااـ حقااث إدارة التغطقااة ، وهاال التاال تاادير التاالمقـ، الشااركة الؿااديرة (٠)

كة هال وأطؿال التلمقـ واستثؿار أمقال الصـدو . أما يف التلمقـ التجاري فالشار

 ولفا أرباحف وفا ضف. ،وتؿؾؽ أقساط التلمقـ، الؿممـة

لؽااـ ، ـ يف التالمقـ التعااوين يف حؼقؼتفؿاا واحادحاماؾ القثقؼاة والؿامم   (١)

فالؿشارتد هااق ، اوهؿاا يف التالمقـ التجااري مختؾػاان تؿاًما، باطتبااريـ مختؾػاقـ

 ـ هق شركة التلمقـ.ـ لف والؿمم  الؿمم  

ين سقاء كاكت هقاة مـتخبة ماـ باقـ الؿشارتكقـ اإلدارة يف التلمقـ التعاو (٢)

يف التعاقاد طاـ صاـدو  الؿشارتكقـ أو شركة متخصصة أو ممسساة طاماة وكقؾاة 

ولفا الحؼ يف الحصقل طؾك أجر مؼابؾ ذلؽ يف حقـ أهنا صارف ، حؿؾة القثا ؼ()

 أصؾل يف التلمقـ التجاري وتتعاقد باسؿفا. 

ٕن ٦ ساط التالمقـ )آشارتاكات(اإلدارة يف التلمقـ التعاوين ٓ تؿؾؽ أق (٣)

إقساط مؿؾقكة لصـدو  الؿشارتكقـ )حؿؾاة القثاا ؼ(، أماا الشاركة يف التالمقـ 

 التجاري فنهنا تؿؾؽ إقساط يف مؼابؾ التزامفا بؿبؾغ التعقيض.

 -بعد حسؿ الؿصروفات والتعقيضاات-الباقل مـ إقساط وطقا دها  (٤)

لاذي تؼارر لاقا ب الصاـدو  كقػقاة وهق الػاا ض ا، لحساب الصـدو  ايبؼك مؾؽً 

 االتصاارف فقااف، وٓ يتصااقر هااذا يف التاالمقـ التجاااري٦ ٕن إقساااط تصاابب مؾًؽاا

 يف التلمقـ التجاري. اوربحً  الؾشركة بالعؼد والؼبض، ففق يعترب إيرادً 
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طقا ااد اسااتثؿار أصااقل إقساااط بعااد حسااؿ تؽؾػااة اإلدارة لؾشااركة  (٥)

التاالمقـ التعاااوين، وتعااقد لؾشااركة يف  الؿااديرة تعااقد لصااـدو  حؿؾااة القثااا ؼ يف

 .  التلمقـ التجاري

مقجاقدات الصاـدو  طـاد تصاػقف صاـدو  التالمقـ التعااوين تصاارف يف  (٦٤)

، (الثالثاة طشارة وجقه الخقر أو تعطك لؾؿشرتكقـ يف حقـف )كؿا هق مػصاؾ يف الؿاادة

 .  يف حقـ أهنا تعقد لؾؿساهؿقـ يف التلمقـ التجاري

وين مؾتزمة بلحؽام الشريعة اإلسالمقة وفتااوى الشركة يف التلمقـ التعا (٦٦)

 .  أما التلمقـ التجاري ففق طؾك خالف ذلؽ، هقااهتا الشرطقة

يشاارتد التاالمقـ التعاااوين مااع التاالمقـ التجاااري يف اطتبااار الؿبااادئ  (٦٩)

   وهل:، إساسقة لؾتلمقـ

هااق الحااؼ الؼاااكقين يف التاالمقـ والااذي يـشاال مااـ : مباادأ الؿصااؾحة التلمقـقااة (أ )

 ـ لف والشلِء مقلقِع التلمقـ.بقـ الؿمم   االقة معتربة قاكقكقً طالقة م

يجااابل يف الؽشااػ الاادققؼ هااق القاجااب الطااقطل اإل: مباادأ حسااـ الـقااة (ب )

، والؽامااؾ لؽااؾ الحؼااا ؼ الجقهريااة الؿتعؾؼااِة بااالخطر الؿطؾااقب التاالمقـ طؾقااف

 .  صؾبت أم لؿ تطؾب

يف إلحاداث مبدأ السبب الؼرياب الؿباشار: هاق ذلاؽ السابب الػعاال الؽاا (ج )

سؾسؾة مـ الحاقادث تؽاقن السابب يف الـتقجاة الحاصاؾة طـفاا بادون تادخؾ أي 

   طامؾ آخر كاشئ طـ مصدر جديد مستؼؾ يؼطع ترابط تؾؽ السؾسؾة.

   مبدأ التعقيض. (د )

   مبدأ الؿشاركة. (ه )

 مبدأ الحؾقل والحؼق . (و )
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 ويـػرد التلمقـ التعاوين بؿبادئ خاصة مـفا:

   مقة يف كافة الؿعامالت والعؼقد.آلتزام بلحؽام الشريعة اإلسال (أ )

 طدم التلمقـ طؾك الؿحرمات. (ب )

   وإططاء. اطدم الدخقل يف أي معامالت ربقية أخذً  (ج )

 وفقؿا يل  طرض ٕبرز إُسس والؿبادئ لؾتلمقـ التعاوين اإلسالمل:

 :الؿادة إولك: التعايػ 

 هق اشرتاد مجؿقطة أشخاص يتعرلاقن لخطار أو أخطاار: التلمقـ التعاوين

معّقـا طؾك سبقؾ التعاون لصـدو  غقار هاادف  امعقـة طؾك أن يدفع كؾ مـفؿ مبؾغً 

لتعقيض إلرار التل قد تصقب أي ا مـفؿ إذا تحؼؼ الخطر الؿعقـ، وفًؼاا  ٦لؾربب

   .لؾعؼقد الؿربمة والتشريعات الؿـّظؿة

 الؿادة الثاكقة: أشؽال إدارة صـدوق التلمقـ التعاوين:

ويعؿاؾ وفاؼ أحؽاام الشاريعة ، وين كقاٌن مستؼؾ مرّخص لفيدير التلمقـ التعا

ًٓ ، اإلسالمقة  :أبرزها مـ، ويؿؽـ لفذا الؽقان أن يلخذ أشؽا

   هقاة مختارة مـ حؿؾة وثا ؼ التلمقـ. (أ )

   شركة متخصصة يف إدارة التلمقـ. (ب )

   ممسسة طامة تـشافا الدولة أو مجؿقطة مـ الدول وتؽقن تابعة لفا. (ج )

 قة بقـ الصـدوق واإلدارة:العال الؿادة الثالثة:

 تؽقن العالقة بقـ صـدو  التلمقـ والجفة الؿديرة كؿا يل :

، فنن العالقة تؽقن وفؼ طؼاد القكالاة بالجر ٦يف حال إدارة أطؿال التلمقـ (أ )

   أو بغقر أجر.
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 ،يف حال آستثؿار٦ فنن العالقة تؽقن وفؼ طؼادي القكالاة أو الؿضااربة (ب )

بلجر أو بدون أجار، ويف حاال الؿضااربة فانن الجفاة فػل حال القكالة إما أن تؽقن 

الؿديرة تساتحؼ كسابة ماـ الاربب حساب آتػاا ، أماا الخساارة فتؽاقن طؾاك رب 

   الؿال، ما لؿ يؽـ هـاد تعد أو تؼصقر أو مخالػة لؾشروط أو إكظؿة.

 الؿادة الاابعة: إجا طؾك اإلدارة:

 إجر طؾك اإلدارة يؽقن طؾك حالقـ:

ٕحؽااام طؼااد القكالااة فنكااف  اة أطؿااال التاالمقـ التعاااوين وفًؼاايف حااال إدار (أ )

، أو امؼطقًطا ايجقز أن يؽقن الؿؼابؾ أو إجر الذي تلخاذه الجفاة الؿاديرة مبؾًغا

   كسبة ماقية معؾقمة مـ آشرتاكات.

يف حااال إدارة اسااتثؿار مقجااقدات صااـدو  الؿشاارتكقـ وفؼااا لعؼااد  (ب )

كسابة ماقياة ماـ إربااح، وإذا كاان الؿضاربة تلخذ الجفة الؿاديرة )الؿضاارب( 

آستثؿار وفؼا ٕحؽاام طؼاد القكالاة فاقؿؽـ أن يؽاقن إجار أو العاقض مبؾغاا 

 مؼطقطا أو كسبة مـ إمقال الؿستثؿرة.

 الؿادة الخامسة: مؾؽقة آشتااكات وطقائد استثؿاراتفا:

عاوين. لصـدو  التلمقـ الت اتعّد آشرتاكات وصايف طقا د استثؿاراهتا حؼققً 

وتحّدد حؼق  حؿؾة القثا ؼ فقف بحساب كظاام التالمقـ، وشاروط آساتحؼا  يف 

   التعقيض، أو الػا ض التلمقـل.

 الؿادة السادسة: الؿاجعقة يف تؼديا أجا الجفة الؿدياة ٕطؿال التلمقـ: 

لؿعاايقر طادلاة  اتؼدير العقض أو إجر لؿـ يدير طؿؾقاة التالمقـ يؽاقن وفًؼا

أو ماـ . ؾة طاـ إدارة التالمقـ، مثاؾ: هقااة الرقاباة طؾاك التالمقـتضعفا جفة مساتؼ
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 ،أو أياة هقااة يختاروهناا لؾـظار يف مصاالحفؿ ،خالل التػاوض بقـ مؿثؾل الصاـدو 

 وبقـ الجفة الؿديرة.

 الؿادة السابعة: مسمولقة الصـدوق:

يتحؿؾ الصـدو  التعاوين أي خسا ر مالقة سقاء يف آستثؿار أم يف إكشاطة 

إٓ إذا كاكت تؾؽ الخسا ر كاشاة طـ تعد أو تؼصقر أو مخالػة لؾشاروط  ،لمقـقةالت

   أو إكظؿة مـ الجفة الؿديرة فنهنا تتحؿؾفا.

 الؿادة الثامـة: الػائض التلمقـل لؾصـدوق:

الػااا ض التاالمقـل هااق الرصااقد الؿااالل الؿتبؼااك مااـ مجؿااقع آشاارتاكات 

، ات أخاارى بعااد سااداد التعقيضاااتالؿحصااؾة، وطقا ااد اسااتثؿاراهتا، وأي إيااراد

وحسؿ جؿقاع الؿصاروفات ، واقتطاع رصقد الؿخصصات وآحتقاصقات الالزمة

   وآلتزامات الؿستحؼة طؾك الصـدو .

أو تقزيعاف كؾاف أو بعضاف ، ويؿؽـ آحتػاظ بالػا ض التلمقـل كؾف لؾصـدو 

   .وحسب لقا ب الصـدو ، طؾك حؿؾة القثا ؼ طؾك كحق يحؼؼ العدالة

 وحآتف:ه ؿادة التاسعة: العجز يف صـدوق التلمقـ التعاوينال

يف حااال طجااز صااـدو  التاالمقـ التعاااوين طااـ سااداد آلتزامااات الؿسااتحؼة  

 يجقز لؾشركة الؿديرة مـ غقر التزام أن تؾجل إلك العؿؾ بقاحد أو أكثر مؿا يل :

  آستداكة مـ صرف ثالث.  . أ

 إلك الصـدو . مـ الجفة الؿديرة احسـً  ااإلقراض قرًل  . ب

   الؿشاركقن. إذا رلل رفع مبؾغ آشرتاكات . ج

 آتػا  مع مستحؼل التعقيض طؾك تخػقض مبالغ التعقيضات أو تؼسقطفا. . د



691 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

كؿا يؿؽـ الؾجقء إلك خقارات أخرى تراها مـاسبة بعد مقافؼاة هقااة الرقاباة  

   .الشرطقة

 :الؿادة العاشاة: إطادة التلمقـ

أن تربم طؼاقد إطاادة التالمقـ، وتؾتازم بالن  يجقز لشركة التلمقـ التعاوين (٦)

تؽااقن أطؿااال إطااادة التاالمقـ التعاااوين الصااادرة طـفااا أو الااقاردة إلقفااا متػؼااة مااع 

ومع الؿبادئ إساسقة لؾتلمقـ التعاوين وفؼ ما تؼرره ، أحؽام الشريعة اإلسالمقة

 هقاة الرقابة الشرطقة.

مااع شااركات إطااادة تؾتاازم شااركات التاالمقـ باالن تؽااقن إطادهتااا لؾتاالمقـ  (٩)

ويف حال تعاذر ذلاؽ وٕساباب ماربرة، فانن لفاا أن تعقاد التالمقـ ، تلمقـ إسالمقة

لؾضاقابط التال تضاعفا  اووفؼً ، لدى شركات إطادة التلمقـ التؼؾقدية بؼدر الحاجة

   هقاة الرقابة الشرطقة. وأي لقابط أخرى تراها مـاسبة، ومـفا:

التلمقـ التؼؾقدي إلك أدكاك حاد أن تؼؾؾ الـسبة التل تسـد لشركات إطادة  (أ )

   مؿؽـ.

أٓ تقجف الجفة الؿديرة لؾتلمقـ التعاوين استثؿار أقساط إطاادة التالمقـ  (ب )

كؿاا ٓ يجاقز لفاا  الؿدفقطة إلقفا إٓ فقؿا يتقافؼ مع أحؽاام الشاريعة اإلساالمقة،

الؿطالباة بـصاقب ماـ طا اد اسااتثؿار تؾاؽ الشاركات إذا كاكات مخالػاة لؾشااريعة 

كؿا ٓ تؽقن مسمولة طـ الخسارة التل تتعرض لفا اساتثؿارات تؾاؽ  اإلسالمقة،

   الشركات.

أٓ تدفع شركة التلمقـ التعاوين أية فقا د ربقية طـ الؿبالغ الؿحتػظ  ا  (ج )

وٓ تلخاذ فقا اد ربقياة طاـ الؿباالغ التال ، لدى شركات إطاادة التالمقـ التؼؾقادي
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ات التالمقـ التعااوين ولاقس طؾك أن يؽقن آحتػاظ لدى شارك، تحتػظ  ا لديفا

   .شركات اإلطادة

أن يؽااقن آتػااا  مااع شااركات إطااادة التاالمقـ التؼؾقاادي ٕقصاار ماادة  (د )

   مؿؽـة.

 :آلتزام بلحؽام الشايعة اإلسالمقة: الؿادة الحادية طشاة

يجب طؾك إدارة التلمقـ أن تؾتزم بلحؽام الشريعة اإلسالمقة يف جؿقع أطؿال 

   اراتف.التلمقـ وكشاصاتف واستثؿ

 :الؿادة الثاكقة طشاة: الاقابة الشاطقة

يجب طؾك مـشلة التلمقـ التعااوين تعقاقـ هقااة رقاباة شارطقة، وجفااز تادققؼ 

 ٦٣٣شرطل وفؼاا لؿاا ورد يف قارار مجؿاع الػؼاف اإلساالمل الادولل ذي الارقؿ: 

دور الرقابة الشرطقة يف لبط أطؿال البـقد اإلساالمقة أهؿقتفاا، )( بشلن ٦٥/8)

، وتخضااع هااذه الفقاااة يف تعققـفااا وأطؿالفااا الرقابقااة (فا، صريؼااة طؿؾفاااشااروص

 لؿقافؼة الرقابة الشرطقة الؿركزية إن وجدت. 

 :الؿادة الثالثة طشاة: تصػقة الصـدوق

يف حال تصػقة صـدو  التلمقـ التعاوين تقزع مقجقداتف طؾاك جفاات الخقار 

تاف الػـقاة والؼاكقكقاة حساب أو الؿشرتكقـ وفاؼ ُأساس طادلاة بعاد اإليػااء بالتزاما

لقا ب الصـدو  وبنشراف الفقاة العامة لؾرقابة الشرطقة، و ٓ يجاقز أن يعاقد أي 

  شلء مـفا إلك الجفة الؿديرة لؾصـدو .

 :الؿادة الاابعة طشاة: فض الؿـازطات

تحسؿ الخالفات الـاشااة باقـ شاركة التالمقـ التعااوين وحؿؾاة القثاا ؼ وفاؼ 
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ويف حال حادوث كازاع يؾجال إلاك الصاؾب ثاؿ التحؽاقؿ  ارية،الـظؿ والؼقاكقـ الس

   فنن تعذر ذلؽ يحال الـزاع إلك الجفات الؼضا قة الؿختصة.

  :الؿادة الخامسة طشاة: العالقة بقـ الؿشتاكقـ يف صـدوق التلمقـ التعاوين

العالقااة بااقـ الؿشاارتكقـ يف الصااـدو  هاال طالقااة تعاااون مجؿقطااة مااـ 

ع مبالغ محددة لجارب الضارر أو جؾاب الـػاع الاذي قاد إشخاص فقؿا بقـفؿ بدف

يصقب أحدا مـفؿ، وهق تعاون مبـل طؾاك الؿساامحة والؿقاسااة وإباحاة حؼاق  

ويف مثاؾ  ،بعضفؿ بعضا، ولقس مبـقا طؾاك الؿعاولاة والؿشااحة وقصاد الارتبب

 ولفذا شقاهد يف الشرع مـفا: ذلؽ يغتػر الغرر الؽثقر وٓ يجري الربا.

 ەئ﴿: ويف هذا يؼاقل اهلل تعاالكه بالتعاون طؾك البا والتؼقىإما : أوٓ

 .[٩الؿا دة:] ﴾ۇئ وئ وئ

ــ قااال: قااال  فعااـ أباال مقسااك إشااعري  حــديث إشــعايقـ:: اثاكًق

إن إشعايقـ إذا أرمؾـقا يف الغـزو أو قـؾ صعـام طقـالفؿ بالؿديــة : )ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

إكا  واحد بالسـقية ففـؿ جؿعقا ما كان طـدهؿ يف ثقب واحد ثؿ اقتسؿقه بقـفؿ يف 

 .متػؼ طؾقف ،(مـل وأكا مـفؿ

ويف هااذا الحااديث فضااقؾة ) :تعؾقؼااا طؾااك هااذا الحااديث قااال الـااقوي 

إشعريقـ، وفضقؾة اإليثار والؿقاساة، وفضقؾة خؾط إزواد يف السػر، وفضاقؾة 

جؿعفااا يف شاالء طـااد قؾتفااا يف الحضاار، ثااؿ تؼسااؿ. ولااقس الؿااراد  ااذه الؼسااؿة 

 كتااب الػؼااف بشااروصفا، ومـعفااا يف الربقيااات، واشاارتاط الؿقاساااة الؿعروفااة يف

)شارح . (وغقرها، وإكؿا الؿراد هـاا إباحاة بعضافؿ بعضاا ومقاسااهتؿ باالؿقجقد

 . (٦٢/٢٩: الـقوي طؾك صحقب مسؾؿ
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، )كَِتاب الشاركة: لذلؽ بؼقلف طـقن البخاري  أو الؿـاهدة: الـَّْفدِ : اثالثً 

ِم َوالـ ْفااِد َواْلُعااُروِض َوَكْقااَػ قِْسااَؿُة َمااا ُيَؽاااُل َوُيااقَزُن فِاال الط َعااا، باااب: الشااركة

ا َلْؿ َياَر اْلُؿْساؾُِؿقَن فِال الـ ْفاِد َبْلًساا َأْن َيْلُكاَؾ َهاَذا َبْعًضاا  ُمَجاَزَفًة َأْو َقْبَضًة َقْبَضًة َلؿ 

اِة َواْلِؼارَ  َهِب َواْلِػض  اُن فِال الت ْؿار(، والؿؼصاقد َوَهاَذا َبْعًضاا َوَكاَذلَِؽ ُمَجاَزَفاُة الاذ 

مـفا: اشرتاد مجؿقطة مـ الؿسافريـ يف جؿقع كػؼاات الساػر ثاؿ تؼساقؿفا طؾاك 

الـفد بؽسر الـقن وبػتحفا إخاراج : الجؿقع. قال ابـ حجر العسؼالين ما مؾخصف

ماا  االؼقم كػؼاهتؿ طؾك قدر طدد الرفؼة، يؼال تـاهدوا وكاهد بعضفؿ بعضا. وغالبً 

بالعروض والطعام ويدخؾ فقف الربقيات، ولؽـاف اغتػار يف الـفاد  تؽقن الؿشاركة

 . (١/٦٩٤: لثبقت الدلقؾ طؾك جقازه )فتب الباري

 :الؿادة السادسة طشاة: استؼاللقة الصـدوق

مااـ تربطااات الؿشاارتكقـ  امؽقًكاا يؽااقن صااـدو  التاالمقـ التعاااوين مسااتؼاًل 

أو مـ خالل فصاؾ ، قنمـ خالل مـحف شخصقة اطتبارية يؼررها الؼاك، غقرهؿ أو

كؿا يؿؽـ تؽقيـ وقػ كؼادي خقاري ، حسابف طـ حسابات الجفة الؿديرة تؿاما

   .طؾك أساس وقػ الـؼقد

 :آكسحاب مـ الصـدوق: الؿادة السابعة طشاة

تااـظؿ وثقؼااة التاالمقـ التعاااوين حااآت آكسااحاب وفؼااا لؾـظااام والشااروط 

   يرتتب طؾقف إلرار بأخريـ.والضقابط الؿجازة مـ الفقاة الشرطقة، وبؿا ٓ 

 الؿادة الثامـة طشاة: آشتااك يف التلمقـ:

يؿؽـ تحديد آشرتاد حسب الؿبادئ آكتقارية الؿبـقة طؾاك إساس  (٦)

الػـقة لإلحصاء، مع مراطاة كقن الخطر ثابتا أو متغقارا، ومبادأ تـاساب آشارتاد 
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   مع الخطر كػسف، وكقطف، ومدتف، ومبؾغ التلمقـ.

ـ مـف أن يؽقن محتؿؾ القققع، ٓ متعؾؼا يف الخطر الؿمم  يشرتط  (٩)

  بؿحض إرادة الؿشرتد، وأٓ يؽقن متعؾؼا بؿحرم.

 : الحؾقل:الؿادة التاسعة طشاة

، طؿا لحؼف ماـ لارر ،تحؾ إدارة الصـدو  محؾ الؿشرتد فقف الذي طقلتف

صاقؾف يف جؿقع الدطاوى والحؼق  يف مطالبة الؿتسبب بالضرر، ويعقد ما ياتؿ تح

  .لؾصـدو 

 :الؿادة العشاون: التحؿؾ

يجقز أن يشرتط يف وثقؼة التالمقـ أن يتحؿاؾ الؿاممـ لاف مبؾغاا مؼطقطاا أو كسابة 

   أو وقعت مـف.، مـ التعقيض طـ إلرار التل وقعت طؾقف مـ الغقر

 :الؿادة الحادية والعشاون: مؾؽقة إقساط

تـتفال مؾؽقاة حؿؾاة  وحقـااذ، يجقز أن تؽقن مؾؽقة آشارتاكات لؾصاـدو 

وبـاء طؾك هذا يؽقن كؾ واحد ماـ حؿؾاة القثاا ؼ  القثا ؼ بؿجرد دفع آشرتاد.

   .ويـص يف كظام التلمقـ طؾك أحد الخقاريـ، يف آشرتاد قد تـازل طـ مؾؽقتف

 :ثاكقا: التقصقات

الجفااات الؿعـقااة يف العااالؿ اإلسااالمل  ااذه إحؽااام وإُسااس  إبااالغ (٦)

جفات الؿسمولة طـ إصادار الؾاقا ب وإكظؿاة وشاركات والشروط وبخاصة ال

 .  التلمقـ التعاوين والؿفتؿقـ  ذا إمر

( بخصااقص دطااقة الاادول 8/٦٥)٦٣٣تػعقااؾ قاارار الؿجؿااع رقااؿ:  (٩)

اإلسالمقة إلكشاء هقاات رقابة شرطقة طؾقا مركزية تتقلك اإلشراف طؾاك الفقااات 
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 التعاوين.  الشرطقة يف الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة والتلمقـ

إكشاااء مجؾااس شاارطل دولاال تحاات إشااراف مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل  (8)

الدولل، تسفؿ يف تلسقسف ممسساات البـقاة التحتقاة لؾصاـاطة الؿالقاة اإلساالمقة، 

 :ومـ أبرزها

  هقااااة الؿحاسااابة والؿراجعاااة لؾؿمسساااات الؿالقاااة اإلساااالمقة بؿؿؾؽاااة

 البحريـ.

 .البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة بجدة 

  الؿالقة اإلسالمقة بؿالقزيا.مجؾس الخدمات 

 .الؿجؾس العام لؾبـقد والؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة بؿؿؾؽة البحريـ 

ومـ الؿفام الر قسة لؾؿجؾاس إصادار الؿعاايقر الشارطقة التال تاـظؿ أطؿاال  

التلمقـ التعاوين، والعؿؾ الؿصاريف اإلساالمل، واطتؿااد تؾاؽ الؿعاايقر ماـ قباؾ 

إلشارافقة والرقابقاة بحقاث تؽاقن بؿثاباة الؼاقاكقـ الؿجؿع، وتبـقفا مـ الجفات ا

   الحاكؿة لعؿؾ الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة.

يـسااؼ بااقـ البـااؽ اإلسااالمل لؾتـؿقااة وأماكااة الؿجؿااع يف ولااع الصااقرة 

 .  التػصقؾقة لعؿؾ هذا الؿجؾس

أن تؼقم إماكة العامة لؾؿجؿاع بؿزياد ماـ الدراساات يف بعاض قضاايا  (٠)

 فا: التلمقـ التعاوين ومـ

  طااارض التجاااارب الدولقاااة يف التااالمقـ التعااااوين ومعرفاااة مااادى التزامفاااا

 بإسس الؿعتؿدة يف هذا الؼرار.

  دراسة جعؾ العقض الاذي يعطاك لؾجفاة الؿاديرة طؾاك إدارهتاا لعؿؾقاات
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ا أو كسبة مـ الػاا ض التالمقـل، ويؽاقن ذلاؽ مؼاباؾ جؿقاع أطؿالفاا التلمقـ جزءً 

 آشرتاكات.دون اقتطاع أي مصروفات لفا مـ 

 وكساابة مااـ الػااا ض يف ، دراسااة الجؿااع بااقـ كساابة مااـ مبؾااغ آشاارتاكات

إجر الذي تحصؾ طؾقف الجفة الؿديرة لؾتلمقـ مؼاباؾ إدارهتاا لعؿؾقاات التالمقـ 

 والذي يؽقن حافزا لفا طؾك تحسقـ إداء.

  .دراسة إساس الققػل لؾتلمقـ اإلسالمل مـ جؿقع جقاكبف 

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/20) 210 قطاض ضقِ:
 يف ن٤ٛ املػتذسات ايصنا٠ بعس ايتسٜٚذ بايكس١َ ايهٗطبا١ٝ٥ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة ) ـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياضاإلسالمل الؿ

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع الاذكاة 

اساااتؿاطف د وبعااا، بعاااد التااادوي  بالصااادمة الؽفربا قاااة يف لاااقء الؿساااتجدات

 ، لؾؿـاقشات والؿداوٓت التل دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 ًٓ : التلكقد طؾك ما ورد يف قرار مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل ذي الارقؿ: أو

 .  ( بشلن الذبا ب٦٤/8) ٥١

بشلن الؿستجدات يؽؾػ الؿجؾاس أماكاة الؿجؿاع بتشاؽقؾ لجـاة ماـ : اثاكقً 
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بزيارات مقداكقة لؾدول التل تساتقرد لؾؼقام  بعض أطضاء الؿجؿع وبعض خربا ف

 ويؽقن مـ مفام الؾجـة:، مـفا الؾحقم

 ولع معايقر إجرا قة تضؿـ تحؼؼ الذكاة بالضقابط الشرطقة. (٦)

التثبت مـ مطابؼاة الاذكاة التال تؼاع يف مصااكع إكتااج الؾحاقم ل حؽاام  (٩)

 .  لؾؼرار الؿشار إلقف أطاله اصبؼً ، الشرطقة لؾذكاة

سااقؿقؽ( والؿقاصااػات لؾاادول اإلسااالمقة )قس مطالبااة معفااد الؿؼاااي (8)

 .  بالتلكد مـ مصداققة الشفادات التل تصدرها الجفات الؿعـقة  ذا إمر

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/20) 212 قطاض ضقِ:
 بني أتباع املصاٖب اإلغال١َٝاحلٛاض  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة ) اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

ؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع: الحاقار بعد اصالطف ط

بقـ أتباع الؿذاهب اإلسالمقة، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشاات والؿاداوٓت التال 

 ، دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 ٥٤: وخصقصااا الؼاارار رقااؿ، التلكقااد طؾااك قاارارات الؿجؿااع السااابؼة (٦)

( بشااالن ٦/٦٣) ٦١٩: ( بشااالن )القحااادة اإلساااالمقة(، والؼااارار رقاااؿ٦/٦٦)

 والؿذاهب العؼدية والػؼفقة والرتبقية(.، )اإلسالم وإمة القاحدة
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تباادل أراء حاقل مقلاقع : الحقار بقـ أتباع الؿذاهب اإلساالمقة هاق (٩)

معقـ بقـ أتباع الؿذاهب اإلسالمقة الؿختؾػة بعقادا طاـ التعصاب لؾقصاقل إلاك 

 .  مػاهقؿ مشرتكة أو متؼاربة أو متعايشة

وهاق باقـ أتبااع ، ؿاطقة ٓستؿرار الحقاة واساتؼامتفاالحقار لرورة اجت (8)

 الؿؾة القاحدة أكثر لرورة وإلحاحا يف طالؿ تؽثر فقف التؽتالت وإحالف.

احارتام الؿخاالػ، واإلخالص، : لؾحقار آداب يـبغل التحؾل  ا وأهؿفا (٠)

والبعد طـ قصد الظفقر والغؾبة، واختقار أفضاؾ أساالقب اإلقـااع،  ،وكبذ التعصب

 دال بالحسـك.والج

 لؾحقار أصقل تضبط مساره وتضؿـ كجاحف، وأهؿفا: (١)

آتػا  طؾك مرجعقة والحة وهل أصقل آستدٓل الؿتػؼ طؾقفاا باقـ  (أ )

 . والتلكقد طؾك آلتزام  ا، طؾؿاء إمة

وجعااؾ الؿتػااؼ طؾقااف أساسااا ، تحديااد محااؾ القفااا  ومحااؾ الخااالف (ب )

ام كااؾ مااـ إصااراف رأي واحاارت، لبحااث الؿختؾااػ فقااف، لااؿاكا لبؼاااء التعااايش

 .  لصريب الؽتاب والسـة وما أجؿع طؾقف طؾؿاء إمة اما لؿ يؽـ مصادمً ، أخر

وأماا الؿساا ؾ الؼطعقاة ، محؾ الحاقار هاق الؿساا ؾ آجتفادياة الظـقاة (ج )

 .  فؾقست محال لؾحقار إٓ مـ جفة التقاصل طؾقفا وكقػقة تطبقؼفا

 اتـػقاذً ، ف اإلساالمل الادوللاطتؿاد الخطة التل أطدهتا أماكة مجؿع الػؼا (٢)

والذي صدر بؼرار مـ مامتؿر ، لؿا ورد يف الربكامج العشري حقل هذا الؿقلقع

الؼؿة آستثـا ل الثالث الذي ُطؼاد يف مؽاة الؿؽرماة بادطقة ماـ خاادم الحارمقـ 

. م٩٤٤١ديسااؿرب  ٤و ٣: الؿقافااؼ، هااا٦٠٩٢ذو الؼعاادة  ٢و ١الشااريػقـ يااقمل: 
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ل ُرفعت لؿـظؿة التعاون اإلسالمل كباار طؾؿااء الؿاذاهب ة التوقد اطتؿد هذه الخط

 م، بادطقة ماـ أماقـ طاام الؿـظؿاة،٩٤٤٤يقلقاق  ٩٤الذيـ دطاقا إلاك ذلاؽ بتااري : 

 .  عفا طؾك الجفات الؿعـقة القاردة يف الخطةوتقزيُ 

 ويقصل الؿجؿع بؿا يؾل:

التلكقد طؾاك وجاقب احارتام أمفاات الؿاممـقـ والصاحابة وآل البقات ماـ  (٦)

 وطدم اإلساءة لفؿ واكتؼاصفؿ بطعـ أو تجريب.، أتباع الؿذاهب اإلسالمقة جؿقع

وتااممـ ، ملسو هيلع هللا ىلصتحااريؿ تؽػقاار أي فاااة مااـ الؿسااؾؿقـ تااممـ باااهلل ورسااقلف  (٩)

 .  وٓ تـؽر معؾقما مـ الديـ بالضرورة، وأركان اإليؿان، بلركان اإلسالم

 .  اوتحريؿ آقتتال بقـفؿ مطؾؼ، حرمة دماء الؿسؾؿقـ باختالف صقا ػفؿ (8)

مـع الدطقة الؿـظؿة لؾؿذهب الؿخالػ بقـ أتبااع الؿاذاهب إخارى لؿاا  (٠)

 .  يمدي إلقف ذلؽ مـ الػتـة وتػريؼ الصػ وإثارة الضغا ـ وإحؼاد

تعؿقؿ التقصقات الساابؼة طؾاك الادول إطضااء ماـ أجاؾ تضاؿقـفا يف  (١)

   .وتبـقفا يف الؿقاقػ السقاسقة الؿختؾػة، ووسا ؾ اإلطالم، مـاهج التعؾقؿ

طؼااد الؿجؿااع كاادوات ومؾتؼقااات هتاادف إلااك تعؿقااؼ الحااقار بااقـ أتباااع  (٢)

والتلكقاد طؾاك الثقابات والؼاقؿ ، وإزالة العقا ؼ التل تؿـع ذلاؽ، الؿذاهب اإلسالمقة

 .  الؿشرتكة، وكشر ثؼافة التسامب والقسطقة وآطتدال

 ٦٦واهلل الؿقفؼ
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 ،سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/20) 213 قطاض ضقِ:
 اجملني()ايٛضاث١ ٚاهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ ٚاجلّٝٓٛ ايبؿطٟ  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

ربقاة الؿؿؾؽة الع) اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

بعد اصالطف طؾك تقصاقات الـادوة الػؼفقاة الطبقاة التال طؼادها مجؿاع الػؼاف 

اإلسالمل الدولل بالتعاون مع الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة بالؽقيات حاقل 

والجقـقم البشري )الؿجقـ(، وذلاؽ يف مديـاة  مقلقع القراثة والفـدسة القراثقة

، هااا٦٠8٠ربقااع أخاار  ٦١-٦8يف الػاارتة ( الؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية)جاادة 

والتاال جاااء اكعؼادهااا تـػقااذا لؼاارار مجؾااس ، م٩٤٦8فرباياار ٩١-٩8الؿقافااؼ 

( الصادر طـ الدورة العشريـ التال اكعؼادت بؿديـاة ٤/٩٤) ٦٥8: الؿجؿع رقؿ

ماـ شاقال إلاك  ٩٢لجزا رية الديؿؼراصقة الشعبقة( يف الػرتة الجؿفقرية ا)وهران 
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وبعاد اساتؿاطف ، م٩٤٦٩سابتؿرب  ٦٤-٦8الؿقافاؼ ، هاا٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩

 ، إلك الؿـاقشات والؿداوٓت التل دارت حقلفا

 :قار ما يلتل

 ًٓ  :)الؿجقـ( الجقـقم البشاى :أو

لؽامؾاة لإلكسااااان( رسؿ خريطاة الجقـاات ا: )إن قراءة الجقـقم البشري وهق

واساتؽـاه ُسااــ اهلل يف خؾؼاف والؿشاار إلقفاا ، جزء مـ تعرف اإلكسااان طؾك كػسف

، وكظا رها [١8]فصاؾت: ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ :يف ققلف تعالك

مااـ أيااات. ولؿااا كاكاات قااراءة الجقـااقم وسااقؾة لؾتعاارف طؾااك بعااض إمااراض 

إلك العؾاقم الصاحقة والطبقاة يف القراثقة أو احتؿال اإلصابة  ا ، ففل إلافة ققؿة 

مسعاها لؾققاية مـ إمراض أو طالجفا ، مؿا يادخؾ يف بااب الػاروض الؽػا قاة 

 مع مراطاة إحؽام أتقة:، يف الؿجتؿع

يجقز استخدام الجقـقم البشري أو جزء مـف يف الؿجاآت الـافعاة٦ لؿاا  (٦)

والتاداوي ماـ يحؼؼف مـ مصالب جاءت الشريعة بالحث طؾك تحصقؾفا كالققاية 

 إمراض.

أو باالي شااؽؾ يخااالػ  الااارً  آ يجااقز اسااتخدام الجقـااقم اسااتخدامً  (٩)

 الشريعة اإلسالمقة.

 آ يجقز إجاراء أي بحاث أو الؼقاام بالي معالجاة أو تشاخقص يتعؾاؼ با (8)

)جقـااقم( شااخص مااا إٓ بعااد إجااراء تؼقااقؿ سااابؼ ودققااؼ ل خطااار والػقا ااد 

لتزام بلحؽاام الشاريعة اإلساالمقة يف هاذا الؿحتؿؾة الؿرتبطة  ذه إكشطة مع آ

 الشلن.
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، ماـ الشاخص كػساف الرورة الحصقل طؾك إذن صاحقب معتارب شارطً   (٠)

ولقااف الشاارطل لتحؾقااؾ خريطتااف الجقـقااة مااع وجااقب الحاارص طؾااك مصااؾحة  أو

 الشخص الؿعـل.

لؽؾ شخص الحؼ يف أن يؼرر ما إذا كاان يرغاب أو ٓ يرغاب أن يحااط  (١)

 .  ثل أو بعقاقبفطؾؿا بـتا ج أي فحص ورا

يجب أن تحاط بالسرية الؽامؾة كافاة التشخقصاات الجقـقاة الؿحػقضاة  (٢)

أو الؿعاادة ٕغااراض البحااث أو ٕي غاارض آخاار، وٓ تػشااك إٓ يف الحااآت 

، ( بشالن الساار يف الؿفاـ الطبقااة٦٤/٤) ٣٥الؿبقـاة يف قارار الؿجؿااع ذي الارقؿ: 

طؾااك الطبقااب أخااذ و. ( حااقل لااؿان الطبقااب٤/٦١) ٦٠٩: والؼاارار ذي الاارقؿ

بؿارض خطقار، فانذا لاؿ  امقافؼة الؿريض بنفشاء ساره إلاك أسارتف إذا كاان مصاابً 

طؾاك  ايقافؼ الؿريض طؾك ذلؽ فعؾاك الطبقاب محاولاة إقـاطاف بالؿقافؼاة حرًصا

 حقاة أخريـ مـ أسرتف.

 يف القاردة -البشري بالجقـقم الخاصة -التلكقد طؾك الضقابط الشرطقة  (٣)

البشري والعالج الجقـل( التال  والجقـقم القراثقة والفـدسة ثةالقرا كدوة) تقصقة

طؼدهتا الؿـظؿة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة بالتعااون ماع مجؿاع الػؼاف اإلساالمل 

 . ها٦٠٦٥الدولل طام 

َض أي شاخص ٕي شاؽؾ ماـ أشاؽال التؿققاز بسابب  (٤) ٓ يجقز أن ُيعار 

ف إساساقة والؿسااس صػاتف القراثقة إذا كان الغرض الـقاؾ ماـ حؼققاف وحرياتا

 .  بؽرامتف

تتعؾااؼ بااالجقـقم البشااري ( إكؾقـقؽقااة) ٓ يجااقز إجااراء أبحاااث سااريرية (٥)
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باالي مااـ تطبقؼاهتااا ، وٓسااقؿا يف مجااآت طؾااؿ إحقاااء )البققلقجقااا( وطؾااؿ  أو

القراثة والطب تخالػ أحؽاام الشاريعة اإلساالمقة أو ٓ تحارتم حؼاق  اإلكساان 

 .  التل يؼرها اإلسالم

 : الجقـل العالج

أو إحاالل جاقـ ، أو كؼؾ جقـ ساؾقؿ، يؼصد بف كؼؾ جزء مـ الحؿض الـقوي

سؾقؿ محؾ جقـ مريض إلك الخؾقة الؿريضة إلطادة القضقػاة التال يؼاقم  اا هاذا 

 .  الجقـ إلك طؿؾفا الؿطؾقب مـفا

 ويـؼسؿ العالج الجقـل بحسب الخؾقة الؿعالجة إلك كقطقـ:

، : وهل جؿقع خاليا الجساؿؾخاليا الجســديةالعالج الجقـل ل: الـق  إول 

فانن كاان الغارض العاالج فقجاقز بشاروط ، وحؽؿف يختؾػ بحسب الغرض مـف

 أهؿفا:

أٓ يمدي هذا الـقع ماـ العاالج إلاك لارر أطظاؿ ماـ الضارر الؿقجاقد  (1)

 .  أصاًل 

أن يغؾب طؾك الظـ أن هاذا العاالج يحؼاؼ مصاؾحة الشاػاء أو تخػقاػ  (2)

 .  أٓم

 .  البديؾ أن يتعذر وجقد  (3)

 اأن تراطك شروط كؼؾ إطضااء يف الؿتاربع والؿتاربع لاف الؿعتاربة شارطً  (4)

وأن يجري طؿؾقة كؼؾ الجقـ ، (٤/٢) ١٣التل أشار إلقفا الؿجؿع يف قراره رقؿ: 

 .  متخصصقن ذوو خربة طالقة وإتؼان وأماكة

الشااؽؾ فااال : أمااا اسااتخدام العااالج الجقـاال يف اكتساااب صااػات معقـااة مثااؾ
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وامتفاان ، ولؿا فقاف ماـ العباث، افقف مـ تغققر الخؾؼة الؿـفل طـف شرطً  لؿا، يجقز

 .  اطـ طدم وجقد الضرورة أو الحاجة الؿعتربة شرطً  فضاًل ، كرامة اإلكسان

: وهاق العاالج الجقـال لؾخالياا الـق  الثاين: العالج الجقـل لؾخاليا الجـسـقة

ؾخاليااا الجـسااقة الجـسااقة )التـاسااؾقة( وحؽؿااف جااقاز إجااراء الػحااص الجقـاال ل

 .   ا مرض جقـل أو ٓلؿعرفة ما إذا كان 

أمااا العااالج الجقـاال لؾخاليااا الجـسااقة يف صااقرتف الراهـااة التاال ٓ تراطاال 

لؿا لفاذا الـاقع ، إحؽام الشرطقة وبخاصة طدم اختالط إكساب فحؽؿف الؿـع

 . مـ الخطقرة والضرر

 :الفـدسة القراثقة: اثاكقً 

سااة القراثقااة بؼصااد تبااديؾ البـقااة الجقـقااة فقؿااا ٓ يجااقز اسااتخدام الفـد (٦)

يسااؿك بتحسااقـ الساااللة البشاارية ، وإن أي محاولااة لؾعبااث الجقـاال بشخصااقة 

 اإلكسان أو التدخؾ يف أهؾقتف لؾؿسمولقة الػردية أمر محظقر شرطا.

اإلباحاة : إصؾ يف آستػادة مـ الفـدسة القراثقة يف الـبات والحقاقان (٩)

 :  مؼقد بضقابط أهؿفا وهذا الجقاز، والجقاز

 .  أٓ يمدي هذا آستعؿال إلك لرر طاجؾ أو آجؾ (أ )

 .  دون طبث أو إسراف، أن يؽقن هذا آستعؿال لغرض صحقب مباح (ب )

 .  أن يتقٓه أصحاب الخربة والثؼة (ج )

 .  ٓ يجقز استعؿال الفـدسة القراثقة يف إغراض الضارة (8)

 :اإلرشاد القراثل )اإلرشاد الجقـل(: اثالثً 

يتااقخك تزويااد صالبقااف بالؿعرفااة ( genetic counseling) د الجقـاالاإلرشااا
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ويؽقن اتخاذ الؼرار لاذوي ، والتققعات الؿحتؿؾة وكسبفا اإلحصا قة، الصحقحة

العالقااة فقؿااا بقااـفؿ وبااقـ الطبقااب الؿعااالج ، دون أي محاولااة لؾتاالثقر يف اتجاااه 

 وأهؿفا:، معقـ

قـ طؾاك الازواج طؾاك كطاا  هتقاة خدمات اإلرشاد الجقـل ل سر أو الؿؼبؾ (أ )

وتزوياادها بإكػاااء مااـ الؿختصااقـ مااع كشاار الااقطل وتثؼقااػ الجؿفااقر  ،واسااع

 بشتك القسا ؾ لتعؿ الػا دة.

أن يتؿ اإلرشاد الجقـال حسابؿا جااء يف الػؼارة الخاصاة بالؿساب الاقراثل  (ب )

 وٓ يـبغل أن تػضل كتا جف إلك إجراء إجباري. الجقـل الققا ل،

 إلرشاد الجقـل بالسرية التامة.يجب أن تحاط كتا ج ا (ج )

تقسااقع مساااحة الؿعرفااة باإلرشاااد الجقـاال يف الؿعاهااد الطبقااة والصااحقة  (د )

والؿدارس ويف وساا ؾ اإلطاالم ودور العباادة بعاد التلهقاؾ الؽاايف لؿاـ يؼقماقن 

 .  بذلؽ

يف إسر التل تشؽق مـ ضفقر مرض وراثال يف بعاض أفرادهاا، يـبغال لفاا  (ه )

 دى إمؽاكقة اكتؼال الؿرض.استشارة إصباء لؿعرفة م

 أحؽام العالج القراثل:

 تختؾػ أحؽام العالج القراثل طؾك الـحق أ :

 حؽؿ الؿسح القراثل الققائل: (أ)

يجااقز إجااراء هااذا الـااقع مااـ الؿسااب بشاارط أن تؽااقن القسااا ؾ الؿسااتعؿؾة 

ويجقز لاقلل إمار اإلجباار طؾاك هاذه الطريؼاة إذا ، مباحة آمـة ٓ تضر باإلكسان

ر القباء يف بؾد معاقـ أو تعرلات الدولاة إلاك ماقاد مشاعة أو ساامة ولفاا أثار اكتش
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ماع وجاقب الؿحافظاة طؾاك ، لؿصؾحة دفع الضارر العاام اتحؼقؼً ، طؾك الجقـات

طؾاك ساؿعتف  اوحػاًضا، سرية كتا ج هذا الؿسب حؿاياة ٕسارار اإلكساان الخاصاة

ة اإلساالمقة ومباد فاا لؿؼاصاد الشاريع اتحؼقؼً ، التل أمر الشارع بالؿحافظة طؾقفا

 .  العامة

 حؽؿ الػحص الجقـل قبؾ الزواج: (ب)

مااع اشاارتاط القسااقؾة الؿباحااة ، يجااقز إجااراء الػحااص الجقـاال قبااؾ الاازواج

أمـااة لؿااا فقااف مااـ تحؼقااؼ مؼاصااد الشااريعة اإلسااالمقة وحؿايااة إساارة مااـ 

 .  ولقلل إمر اإللزام بف لؿصؾحة معتربة طامة، إمراض القراثقة

 خقص قبؾ زر  الـطػة:حؽؿ التش (ج)

صػاؾ ) يجقز إجراء التشخقص قبؾ زرع الـطػة بعد اإلخصاب خارج الارحؿ

شااريطة اتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة التاال تضااؿـ طاادم خؾااط العقـااات ( إكابقااب

 .  وصقاكتفا

 حؽؿ الػحص يف أثـا  الحؿؾ: (د)

ويؿؽاـ إجراؤهاا يف مراحاؾ مختؾػاة ماـ ، لفذه الطريؼة وسا ؾ صبقة متـقطاة

 وآخره.، ووسطف، يف أولف ،الحؿؾ

حسابؿا ، فنذا ثبت وجقد مرض وراثل جاز إجراء اإلجفاض لؾؿرأة الحاماؾ

 ( بشلن اإلجفاض.٣/٢) ١٢: كص طؾقف قرار الؿجؿع ذو الرقؿ

 حؽؿ الػحص طؼب القٓدة: (ه)

يجب إجراء الػحص الجقـل ل صػال الحديثل القٓدة لؾتدخؾ الؿبؽر يف 

 . الحآت التل ضفر إمؽان طالجفا
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 :ويقصل الؿجؿع

 التقطقة بإمراض القراثقة والعؿؾ طؾك تؼؾقؾ اكتشارها. (٦)

وذلااؽ مااـ  ،العؿااؾ طؾااك تشااجقع إجااراء آختبااار الااقراثل قبااؾ الاازواج (٩)

ودور  ،والـاادوات ،خااالل كشاار الااقطل طااـ صريااؼ وسااا ؾ اإلطااالم الؿختؾػااة

 .  العبادة

لتاقفقر  ٦مـاشدة الجفات الصحقة لزيادة أطداد وحادات القراثاة البشارية (8)

وتعؿقؿ كطا  الخدمات الصاحقة ، الطبقب الؿتخصص يف تؼديؿ اإلرشاد الجقـل

 ااادف تحساااقـ الصاااحة  ،الؿؼدماااة يف مجاااال القراثاااة التشخقصاااقة والعالجقاااة

 .  اإلكجابقة

طؾااك الؿـظؿااة اإلسااالمقة لؾعؾااقم الطبقااة والفقاااات الؿختصااة متابعااة  (٠)

 .  الؿستجدات يف مجال الفـدسة القراثقة

دول اإلسالمقة آهتؿام بالفـدسة القراثقة بؿختؾاػ مجآهتاا مـاشدة ال (١)

وذلؽ بنكشاء مراكز ل بحاث يف هذا الؿجال ، تتطابؼ ، اوتطبقؼاهتا الؿعتربة شرطً 

مـطؾؼاهتاا مااع أحؽاام الشااريعة اإلساالمقة ، وتتؽامااؾ فقؿاا بقـفااا بؼادر اإلمؽااان ، 

يف باارامج التعؾااقؿ  وإدخالفااا، وتلهقااؾ إصاار البشاارية لؾعؿااؾ يف هااذا الؿجااال

 .  وتبسقط حؼا ؼفا لعامة الـاس يف وسا ؾ اإلطالم الؿختؾػة، الؿختؾػة

أن تتاااقلك الااادول اإلساااالمقة تاااقفقر مثاااؾ هاااذه الخااادمات لرطاياهاااا  (٢)

 .  الؿحتاجقـ إلقفا مـ غقر الؼادريـ كظرا ٓرتػاع تؽالقػ الحصقل طؾقفا

لؿصااادر طؾاااك الشاااركات والؿصااااكع الؿـتجاااة لؾؿاااقاد الغذا قاااة ذات ا (٣)

الحققاين أو الـبا  أن ُتبّقـ لؾجؿفقر فقؿاا يعارض لؾبقاع ماا هاق ُمصاـّع بالفـدساة 
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 القراثقة مؿا هق صبقعل محض لقتؿ استعؿال الؿستفؾؽقـ لفا طـ معرفةا 

مـاشدة الدول اإلساالمقة ساـ التشاريعات وإصادار الؼاقاكقـ وإكظؿاة  (٤)

 .  ربلؾتجا االالزمة لحؿاية مقاصـقفا مـ اتخاذهؿ مقداكً 

 .  تػعقؾ دور ممسسات حؿاية الؿستفؾؽ وتقطقتف يف الدول اإلسالمقة (٥)

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (01/20) 214 قطاض ضقِ:
 ايتكاتٌ بني املػًُني باغِ اجلٗاز بؿإٔ
الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون  إن مجؾااس مجؿااع

الؿؿؾؽة العربقاة ) اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

 م،٩٤٦8( كقفؿرب)

التؼاتاؾ  بعد اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع

وبعاد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات والؿاداوٓت التال ، بقـ الؿسؾؿقـ باسؿ الجفاد

 ، دارت حقلف

 قار ما يلتل:

 تلجقؾ إصدار قرار يف هذا الؿقلقع لؿزيد مـ البحث والدرس.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 بٝإ َٔ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 إلغال١َٝبؿإٔ َا حيسخ يف ايبالز ايعطب١ٝ ٚبعض ايبالز ا

والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿاد خااتؿ إكبقااء ، الحؿد هلل رب العالؿقـ

 :وبعد، وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ، والؿرسؾقـ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة ) اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية والعشريـ بؿديـة الرياض

تشاريـ الثااين  ٩٩ -٦٤: الؿقافاؼ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: عقدية( مـالس

م، باطتباااره مرجعقااة فؼفقااة ل مااة اإلسااالمقة، واستشااعارا مـااف ٩٤٦8 كااقفؿرب()

تجاااه مااا يقاجففااا مااـ تحااديات ، واكطالقااا مااـ واجبااف كحااق إمااة، لؿساامولقاتف

 سالمقة،وبخاصة فقؿا يحدث يف البالد العربقة وبعض البالد اإل، وأخطار

وإذ يتااابع الؿجؿااع ويرصااد مااا يجااري طؾااك الساااحة العربقااة واإلسااالمقة يف 

العديد مـ الادول اإلساالمقة ماـ تؼاتاؾ وصاراع وفاتـ وتحاديات تؽااد تعصاػ 

بإمة، وهتدد كقاهنا ووحدهتا وأمـفا واقتصاادها ومؼقماهتاا بؿاا يجعاؾ الشاعقب 

وتققااػ ، لسااؾطةتاااـ تحاات وصاالة الظؾااؿ والجااقع والخااقف والػرقااة ولااعػ ا

 يف الـظام وإمـ. االحقاة، وُتحدث الطرابً 

وبـاء طؾك ماا صادر طاـ ، مـ واجب الؿجؿع تجاه إمة اإلسالمقة اواكطالقً 

الؿجؿع يف دوراتف السابؼة وبالخصقص ما ورد يف دورتف العشريـ التل اكعؼادت 
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ماـ  ٩٢ماـ  يف الػرتة( الجؿفقرية الجزا رية الديؿؼراصقة الشعبقة) بؿديـة وهران

م بشالن ٩٤٦٩سابتؿرب  ٦٤-٦8الؿقافاؼ ، هاا٦٠88مـ ذي الؼعدة  ٩شقال إلك 

فنكـا كقجف كداءكا التالل ٕبـاء إماة وقادهتاا وطؾؿا فاا وأولال إمار فقفاا ، سقريا

 خاصة يف تؾؽ الدول والؿجتؿعات التل تعاين مـ هذه الػتـ والصراطات:

 ًٓ وطدم الجرأة ، طؾك حرمة الؿسؾؿ والحػاظ، التلكقد طؾك حرمة الدماء: أو

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ مـ ققلف تعالك: اطؾك التعدي طؾك الـاس اكطالقً 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ك الؿسؾؿ حاام دمف ومالف كؾ الؿسؾؿ طؾ): ملسو هيلع هللا ىلص ، وققلف[8٩]الؿا دة: ﴾ڤ ڤ

 .(وطاضف

التلكقد طؾك وحدة إمة اإلسالمقة وسالمة أرالقفا، وطادم الؿسااطدة  :اثاكقً 

واإلساافام يف تػتقاات وحاادة هااذه الاادول والؿجتؿعااات والتلكقااد طؾااك القحاادة 

 القصـقة التل تضؿـ تؿاسؽ البالد وققهتا وتؿـع الصراع الداخؾل فقفا.

لارورة آرتؼااء باالقطل لادى جؿقاع الػااات يف الؿجتؿعاات العربقاة  :اثالثً 

بااااط واإلسااالمقة، لتػقيااات الػرصاااة طؾااك أطاااداء إماااة والؿرتبصااقـ  اااا وإح

 .الداخؾقة طـ قضايا إمة الؽربى مخططاهتؿ لتػتقت إمة وشغؾفا بالؼضايا

 ٦١٩: التلكقد طؾك أساؾقب الحاقار حسابؿا جااء يف الؼارار ذي الارقؿ :ارابعً 

( وسقؾة لػض الخالفات والـزاطات السقاسقة ويف العالقة باقـ الؼقاادات ٦/٦٣)

ء إلااك العـااػ والؼااقة الحاكؿااة والرطقااة وإحاازاب الؿختؾػااة، وطاادم الؾجااق

والسااالح بااقـ أبـاااء إمااة والبؾااد القاحااد، وآبتعاااد طااـ التعصااب والطا ػقااة 

 والحزبقة الضقؼة.
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التلكقد طؾك أحؼقة الشعقب يف العدل والؼساط والشاقرى والتعااون  :اخامًس 

 . وتلمقـ الحقاة الؽريؿة بقـ جؿقع فااهتا لتحؼقؼ الؿؼاصد العؾقا ل مة

 اقف إلك جاكب الشعقب الؿستضاعػة التال تعااين ألقاًكاوجقب القق: اسادًس 

لؼقلاف سابحاكف:  ٦خاقةإفاالؿممـقن  ٦مـ الظؾؿ والتؼاتاؾ والعـاػ واكعادام إماـ

 .[٦٤الحجرات:] ﴾ۋ ٴۇ ۈ﴿

التلكقااد طؾااك حااؼ الشااعقب يف الحريااة وتغققاار الؿـؽاارات وإماار  :اســابعً 

 .  بالؿعروف بالقسا ؾ السؾؿقة الؿـضبطة بالضقابط الشرطقة

وقااقى سقاسااقة وطؾؿاااء  اوإن الؿجؿااع لقـاشااد أبـاااء إمااة ققاااداٍت وشااعقبً 

لتعقد بالدهؿ إلاك ، لدرء الؿخاصر التل تحقط  ؿ اواحدً  اومػؽريـ لؾقققف صػً 

 .  أداء دورها الؿـقط  ا تجاه إمة

والؿجؿع باطتباره ممسسة دولقة مـبثؼة طـ مـظؿة التعاون اإلساالمل يـاشاد 

اون وتؽثقػ جفاقدهؿ لارأب الصادع والعؿاؾ طؾاك رفاع الظؾاؿ قادة الدول لؾتع

 .  وإحالل إمـ يف تؾؽ الؿجتؿعات التل فؼدت إمـ وإمان

. وأن يفقئ لفا مـ أمرها رشدا ،كسلل اهلل تعالك أن يحػظ أمتـا مـ كؾ سقء

 .إكف ولل التقفقؼ
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 بٝإ َٔ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 َس١ٜٓ ايكسؽَا تتعطض ي٘  بؿإٔ

 ٚاملػذس األقك٢ املباضى َٔ عسٚإ إغطا٥ًٝٞ
والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿاد خااتؿ إكبقااء ، الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ، والؿرسؾقـ

 :وبعد

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿؿؾؽة العربقاة ) والعشريـ بؿديـة الرياض اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف الحادية

تشاريـ الثااين  ٩٩ - ٦٤الؿقافاؼ ، هاا٦٠8١محارم  ٦٥إلاك  ٦١: مـ( السعقدية

واستشااعارا مـااف ، باطتباااره مرجعقااة فؼفقااة ل مااة اإلسااالمقة، م٩٤٦8( كااقفؿرب)

تجاااه مااا يقاجففااا مااـ تحااديات ، واكطالقااا مااـ واجبااف كحااق إمااة، لؿساامولقاتف

ة فقؿا تتعرض لف مديـة الؼدس والؿسجد إقصك الؿباارد ماـ وبخاص، وأخطار

 :يمكد طؾك ما يل ، طدوان إسرا قؾل

  الؿسجد إقصك الؿبارد مفقى أفادة الؿسؾؿقـ ودرة الجبقـ مـ الؼدس

وثالث الؿساجد التل تشد إلقفا الرحال مع الحرمقـ ، أولك الؼبؾتقـ. وفؾسطقـ

جف إلك السؿاء جاء ذكره يف محؽؿ التـزيؾ ومعرا ملسو هيلع هللا ىلص ومسرى كبقـا محؿد. الشريػقـ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يف ققلف تعالك: 
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ووالب ، [٦سراء:اإل] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

يف هذه أية الربط الخالد بقـ الؿسجد الحرام والؿسجد إقصك الذي سجؾف 

الؼرآن الؽريؿ بقـ الؿسجديـ مؿا يقجب اهتؿام الؿسؾؿقـ والصؾة بؿسجدهؿ 

 لؿبارد. ا

  هذا الؿسجد الؿبارد ومديـتف الؿؼدسة يتعرلان لعدوان آثؿ ومستؿر ماـ

لتفقياد الؿديـاة الؿؼدساة وبساط  اقبؾ آحتالل اإلسارا قؾل الاذي يساعك جاهادً 

سقطرتف الؽامؾة طؾك مسجدها إقصك مـ خاالل مؿارسااتف العدواكقاة الؿتؿثؾاة 

سااققـ والحػريااات التاال لاال، وهاادم بقااقت الؿؼدايف آسااتقطان ومصااادرة إر

، والعبااث يف أثااار اإلسااالمقة، صالاات أساسااات الؿسااجد وباتاات هتاادد باهنقاااره

واستحداث الؿعابد القفقدية يف الؿديـاة الؿؼدساة التال يـطؾاؼ مـفاا وماـ غقرهاا 

، وآطتداء طؾك الؿاقاصـقـ الؿؼدساققـ، الؿستقصـقن ٓقتحام الؿسجد إقصك

الؿسجد إقصك بنطاداد مخططاات لتؼساقؿف  وقد واصؾ آحتالل طدواكف طؾك

بقـ الؿسؾؿقـ والقفقد ماـ خاالل التصاريحات الرساؿقة ومـاقشاة  اومؽاكقً  ازماكقً 

مشروع قاكقن يؼضل بذلؽ مـ قبؾ إحادى الؾجاان التابعاة لؾربلؿاان اإلسارا قؾل 

 إلقامة هقؽؾفؿ الؿزطقم.  اوذلؽ تؿفقدً 

 حدقة بالؼدس ومساجدها إن مجؾس الؿجؿع وهق يستشعر هذه إخطار الؿ

إقصك وكؾ مؼدس فقفا يادطق إماة اإلساالمقة بؽاؾ دولفاا وحؽقماهتاا وشاعق ا 

لؿقاجفة هذه إخطار والعؿؾ طؾك در فا ماـ خاالل العؿاؾ السقاسال والؼااكقين يف 

وكذلؽ بتؼديؿ الدطؿ الؿعـاقي والؿاادي ٕبـااء ، جؿقع الؿحافؾ اإلقؾقؿقة والدولقة

ورباااصفؿ يف مجااآت الحقاااة كافااة مااـ صااحقة وتعؾقؿقااة  الؼادس لتعزيااز صااؿقدهؿ

واجتؿاطقااة واقتصااادية وبخاصااة يف قطاااع اإلسااؽان ومطالبااة الاادول العربقااة بالقفاااء 
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بالتزاماهتا الؿالقة التل أقرهتا الؼؿؿ العربقة طؾك وجف السارطة لؾتخػقاػ ماـ الضاا ؼة 

 التل يعاكقفا أهؾ الؼدس. 

 لتال يؼاقم  اا الؿرابطاقن يف رحااب إن مجؾس الؿجؿع لقشاقد باالجفقد ا

الؿسجد إقصك لصد وإحباط جؿقاع آطتاداءات التال تؿاس قدساقة الؿساجد 

 إقصك الؿبارد. 

ويتقجااف بالشااؽر لاادول مـظؿااة التعاااون اإلسااالمل وجامعااة الاادول العربقااة 

 ولجـة الؼدس لؿا تبذلف مـ جفد لؾؿحافظة طؾك الؿؼدسات يف الؼدس. 

لؾؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية طؾاك جفقدهاا ودطؿفاا  ويتؼدم الؿجؿع بالشؽر

ولؿديـة الؼدس والؿسجد إقصك الؿباارد ، الؿؾؿقس لؾؼضقة الػؾسطقـقة طامة

ويااثؿـ مققػفااا الؿتؿثااؾ يف امتـاطفااا طااـ قبااقل مؼعااد مجؾااس إمااـ . بخاصااة

الدولل، والذي كان مـ أهاؿ أسابابف التخااذل الادولل حاقل الؼضاقة الػؾساطقـقة 

ويعتارب ذلاؽ خطاقة مفؿاة يف سابقؾ ، ديـة الؼادس ومساجدها الؿبااردالعادلة وم

 . إصالح مجؾس إمـ الدولل

إلشاراففا طؾاك  اوحؽقماة وشاعبً  اكؿا يشؽر الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة مؾؽً 

 الؿؼدسات اإلسالمقة يف الؼدس الشريػ ورطايتفا ودطؿ جفقدها يف ذلؽ. 

والؿـظؿااات والؾجااان  كؿااا يتؼاادم مجؾااس الؿجؿااع بالشااؽر لؽااؾ الفقاااات

والجؿعقات والػعالقات التل تعؿؾ طؾاك دطاؿ الؿديـاة الؿؼدساة وصاؿقد أهؾفاا 

 ڇ چ چ چ چ﴿: حتك يازول آحاتالل طاـ هاذه إرض الؿؼدساة

   .[٠٤الحج:] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ
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 ٚتٛقٝات قطاضات
 ٜٔايسٚض٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿط

 جملًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 

 زٚي١ ايهٜٛت

 ٖـ0436 ٠مجاز٣ اآلخط 15 - 12
 2105َّاضؽ  25 - 22
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/22) 215 قطاض ضقِ: 
 ايؿٛض٣ ٚايسميكطاط١ٝ َٔ َٓعٛض إغالَٞ بؿإٔ 

ـظؿااة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ م

: الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ اإلسالمل،

  ،م٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١-٩

صالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع ابعااد 

ت التال الشقرى والديؿؼراصقة مـ مـظقر إسالمل، وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاا

 ،دارت حقلف

 قار ما يلتل:

الشقرى قاطدة ماـ ققاطاد الحقااة اإلساالمقة، وأسااس ماـ أساس كظاام  -٦

 ﴾ڻ ں ں﴿: ، قاااال اهلل تعاااالكامااالمقر  اااا شااارطً ، الحؽاااؿ يف اإلساااالم

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال لـبقاف الؿعصاقم الؿمياد باالقحل[8٤]الشاقرى:

 ٕمار خقار تـػقاذ،هاذا ا ملسو هيلع هللا ىلص وكّػذ رساقل اهلل، [٦١٥]آل طؿران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ
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أكثار مشاقرًة ٕصاحابف  اماا رأيات أحادً ): حتك قال طـف صاحبف أبق هريرة 

 .  (ملسو هيلع هللا ىلص مـ رسقل اهلل

مـ آستػادة مـ آلقات الديؿؼراصقة فقؿاا يحؼاؼ مصاؾحة  آ ماكع شرطً  -٩

الذي يؼقم طؾك حؽاؿ الشاعب  الػرد والؿجتؿع بعد فصؾفا طـ أصؾفا الػؾسػل،

الااذي قاماات طؾقااف يف الؿجتؿعااات غقاار إلسااالمقة، ن تؼقااد بلحؽااام الشااريعة ادو

اإلسالمقة، ماع مراطااة الضاقابط الشارطقة، وخصقصاقات كاؾ دولاة ماـ الادول 

مراطاة لؾؿصاؾحة التال تعتارب ماـ أساس اساتـباط الحؽاؿ الشارطل يف ،اإلسالمقة

 الػؼف اإلسالمل.

 ويقصل الؿجؾس بؿا يلتل:

طارب الؿحالارات  اوتطبقؼً  آهتؿام بـشر ثؼافة الشقرى يف اإلسالم تلصقاًل  -٦

 والـدوات ومـاهج الرتبقة والتعؾقؿ ووسا ؾ اإلطالم وآتصال الؿعاصرة.

اهتؿام أهؾ آختصاص بالبحث طـ صاقغ وتطبقؼاات جديادة مساتؿدة  -٩

 مـ مبدأ الشقرى، مع مراطاة الضقابط الشرطقة يف ذلؽ. 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،صالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوال ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/22) 216 قطاض ضقِ:
  اقؿات ٚاملكاٜٝؼ يًسٍٚ اإلغال١َٝبؿإٔ أغ١ً٦ َعٗس املٛ 

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

يت، خالل الػارتة ماـ: الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽق اإلسالمل،

 م،٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١ - ٩

بعااد اصالطااف طؾااك أساااؾة معفااد الؿقاصااػات والؿؼااايقس لؾاادول اإلسااالمقة 

 وأجقبة الـدوة الؿـعؼدة لإلجابة طؾقفا مـ قبؾ أماكة الؿجؿع، ومـاقشتف لفا، 

 يلتل: اكتفك فقفا إلك ما

ولؿاا أباداه  ػؼفقة وكثرة الؿسا ؾ واختالف الارأي الػؼفال،لتعدد إققال ال اكظرً 

أطضاااء الؿجؾااس مااـ مالحظااات، فؼااد قاارر الؿجؿااع إحالااة الؿقلااقع إلااك أماكااة 

 الؿجؿع لتعد أجقبتفا طؾك إساؾة طؾك لقء ذلؽ لقعاد طرلفا طؾك الؿجؿع. 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،دكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سق ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  

 (3/22) 217 قطاض ضقِ:
 دٗاز ايطًب ٚدٗاز ايسؾع  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

: الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ اإلسالمل،

  ،م٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ الؿقافؼ: ،اه٦٠8٢جؿادى أخرة  ١-٩

جفاااد  الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع صالطااف طؾااك البحااقثابعااد 

، الطؾاااب وجفااااد الااادفع، وبعاااد اساااتؿاطف إلاااك الؿـاقشاااات التااال دارت حقلاااف

واستحضاره لؿػاهقؿ الجفاد ورسالتف، وأن إصؾ يف طالقة إماة الؿساؾؿة بغقرهاا 

اا ل يف اإلسااالم العاادوان ٓ الؿخالػااة يف الااديـ، ، وأن ساابب الؼتاااؾؿُ مااـ إمااؿ الس 

ومراطاة لؿا استجّد ماـ تغقارات يف ضاروف الادطقة، وتطاقر أساالقب آتصاال باقـ 

 البشرية طؾك اختالف بؾداهنؿ، 

 يلتل: فؼد قار الؿجؿع ما

باذل كاؾ جفاد مشاروع إلطاالء كؾؿاة اهلل وتبؾقاغ : الجفاد يف معـااه العاام .٦
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ؾ الؿادية والؿعـقياة وكشار العادل وإماـ والرحؿاة رسالة اإلسالم بؽافة القسا 

 .  يف الؿجتؿعات البشرية

   الجفاد كقطان: .٩

جفاد الطؾب: هق الذي يفدف إلك حؿاية حرية كشار الادطقة وإزالاة العقا اؼ 

أمامفا كؿاا يفادف إلاك الادفاع طاـ الؿستضاعػقـ والؿضاطفديـ باإرض وفاؼ 

 لؾؿػسدة. ادرءً لؾؿصؾحة و القابط وشروط حددها الػؼفاء تحؼقؼً 

 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: قال تعالك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: ، وقال سبحاكف[٦٥8البؼرة:]

 .[٣١الـساء:] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

وغاية جفاد الطؾب ومؼصده تبؾقغ رسالة اإلسالم، دون إكراه لؾـاس طؾك 

: وققلف سبحاكف ،[٩١٢]البؼرة: ﴾مئ حئ جئ ی﴿الدخقل فقف، لؼقلف تعالك: 

 ڻ ڻ ں﴿: ، وققلف سبحاكف[١٠]الـقر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

، ويف هذا الـقع مـ الجفاد، ويف ضؾ الظروف الؿعاصرة [٠٤]الشقرى: ﴾ڻ

فعؾك الدطاة الققم اإلفادة مـ آتػاققات والؿعاهدات الدولقة التل جعؾت العالؿ 

 دامدارطفٍد، تسؿب فقف الدول بالتـؼؾ وإصال  الحرية يف تبؾقغ الدطقة واستخ

مختؾػ القسا ؾ الحديثة، ووسا ؾ آتصال الؿعاصرة لؾدطقة، وتبؾقغ رسالة 

 اإلسالم بؿختؾػ الؾغات ويف مختؾػ الؿجتؿعات.

ويمكد الؿجؿع يف هذا السقا  طؾك الثقابت الشرطقة التل سابؼ وأن أصادر فقفاا 

قرارات وتقصقات، مـ وجقب إطاداد الُعاّدة وتؼقياة الجقاقش يف العاالؿ اإلساالمل 

   ل مة. اوإمدادها بالعتاد وأسباب الؼقة التل يجب السعل ٓمتالكفا حػظً 

جفاد الدفع: وهق ما يػرلف واجب الدفاع الشرطل الؿؼرر إذا حدث اطتداء 
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وهذا الجفاد يزول حؽؿف  ،طؾك إمة أو الؿجتؿع أوالديـ أو القصـ أو إفراد

 ۇئ وئ﴿اهلل تعالك:  بزوال آطتداء وخروج العدو مـ بالد الؿسؾؿقـ. يؼقل

 . [٦٥٤]البؼرة: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ويقصل الؿجؿع بؿا يلتل: 

تػعقااؾ إكشاااء محؽؿااة العاادل اإلسااالمقة لػااض الـزاطااات بااقـ الاادول  .٦

ؾ ماـ مختؾاػ بؾادان العاالؿ  والؿجتؿعات الؿسؾؿة وتعزيزها بؼقة مشرتكة ُتشؽ 

 اإلسالمل.

(، ٢/٣) ٢٤ف الساابعة، رقاؿ: التلكقد طؾك تػعقاؾ قارار الؿجؿاع يف دورتا .٩

 ٦٩٤الؿتضؿـ إطداد مشروع ٓ حة الحؼق  الدولقة يف اإلساالم، وقاراره رقاؿ: 

 (، الؿتضؿـ التقصقة بنطداد مدوكة إسالمقة يف الؼاكقن الدولل اإلكساين.٩/٦٠)

تؽؾقػ لجـة مـ العؾؿاء والؿختصقـ إلطداد مـاهج ومؼاررات دراساقة،  .8

يف مجاال العالقاات الدولقاة يف الساؾؿ والحارب،  هتدف إلك بقان حؼا ؼ اإلسالم

 وتراطل الؿستجدات وتتؿسؽ بالثقابت وإصقل.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  

 (4/22) 218 قطاض ضقِ:
 ، ٚآثاضٙ، ٚعالد٘املػًِ: أغباب٘ تهؿري بؿإٔ 

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

: الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ اإلسالمل،

  ،م٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١-٩

قع وبعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلاا

التؽػقر وأسبابف وآثاره وطالجاف، وبعاد اساتؿاطف إلاك الحاقار والؿـاقشاات التال 

دارت حااقل هااذا الؿقلااقع، وبااالـظر إلااك تػاااقؿ ضاااهرة الجاارأة طؾااك تؽػقاار 

الؿسؾؿقـ والتسارع يف إصاال  حؽاؿ الاردة طؾاك إفاراد والؿجتؿعاات والادول 

 والحؽقمات دون مراطاة ٕصقل الشريعة ومؼاصدها وققاطدها.

 لخطقرة أثار الؿرتتبة طؾك هذه الجرأة مـ الؼتؾ والتدمقر والتشريد. اوكظرً 

وبعد استعراض ماا ورد يف الشاريعة ماـ تادابقر، تحػاظ كقاان إماة وتحؿال 

 الؿجتؿعات اإلسالمقة وإفراد مـ أخطار التؽػقر، 
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 قار ما يلتل:

 ًٓ الاادورة يف  ( الصااادر٦/٦٣) ٦١٩التلكقااد طؾااك قاارار الؿجؿااع رقااؿ:  :أو

السااابعة طشاارة، بشاالن اإلسااالم وإمااة القاحاادة والؿااذاهب العؼديااة والػؼفقااة 

والرتبقيااة، والؿتضااؿـ طاادم جااقاز تؽػقاار أي فاااة مااـ الؿسااؾؿقـ تااممـ باااهلل 

 ماـ  ايؿان وأركان اإلسالم، وٓ تـؽار معؾقًما، وأركان اإلملسو هيلع هللا ىلص وبرسقلف

 الديـ بالضرورة.

( بشلن الحرية الديـقة يف ٦/٦٥) ٦٣١ التلكقد طؾك قرار الؿجؿع رقؿ: :اثاكقً 

تضؿـ الحؽؿ بلن الػتقى بالردة الشريعة اإلسالمقة: أبعادها ولقابطفا، والؿ

التؽػقر مردها إلك أهؾ العؾؿ الؿعتربيـ مع تقلل الؼضاء ما اشرتصف الػؼفاء  أو

ويحذر مـ خطقرة الؿحاوٓت التل تتجف إلك كسبة التؽػقر ، وإزالة الشبفات...

طـ تؽػقر الصحابة وأمفات   ػة مـ صقا ػ الؿسؾؿقـ وإلصاقف  ا، فضاًل إلك صا

 رلل اهلل طـفؿ أجؿعقـ أو التؼؾقؾ مـ مؽاكتفؿ وتؼديرهؿ. الؿممـقـ

 ويقصل بؿا يلتل:

أن تسااتؽؿؾ أماكااة الؿجؿااع تـػقااذ التقصااقات السااابؼة التاال دطااا إلقفااا  -٦

 أتقة: الؿجؿع، الؿتضؿـة طؼد كدوات ولؼاءات تبحث يف الؿقلقطات

 .  مسللة القٓء والرباء . أ

 .  حديث الػرقة الـاجقة، وما ُبـل طؾقف مـ كتا ج . ب

 التؽػقر لعدم التطبقؼ الشامؾ ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة. . ج

 ويقصل الؿجؿع:

شباب إمة ويحذرهؿ ماـ ادطااءات أصاحاب الػؽار الؿـحارف وأهاؾ  -٦
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بؿاا جااء  يدويؼتا ،الغؾق، ويقجففؿ لؾعؾؿ الصحقب الـاافع، وفاؼ ماـفج وساطل

 طـ سؾػ هذه إمة مـ الصحابة والتابعقـ وتابعقفؿ بنحسان.

طؾؿاء إمة ودطاهتاا لؾتقاصاؾ ماع الشاباب والؼقاام بؿسامولقة الادطقة،  -٩

 وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر وفؼ الؿـفج القسطل.

الحؽقمااات والاادول بتااقفقر القسااا ؾ وتااذلقؾ العؼبااات لؾتقاصااؾ مااع  -8

قجفة الصحقحة مـ قبؾ طؾؿاء إماة وقاادة الػؽار والارأي الشباب وتقجقففؿ ال

 فقفا.

اإلفااادة مااـ التجااارب الـاجحااة يف بعااض الاادول يف محاااورة أصااحاب  -٠

 يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. (الؿـاصحة)الػؽر الضال، ومـ ذلؽ تجربة: 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ والصالة والسالم طؾك ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  

 (5/22) 219 قطاض ضقِ:
 ،سكٛم ٚٚادبات املٛاطٓني غري املػًُني يف ايسٍٚ اإلغال١َٝ بؿإٔ 

 َٚس٣ تطبٝل أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ عًِٝٗ 
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

: دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ الؿـعؼد يف اإلسالمل،

 م،٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١-٩

صالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع حؼاق  ابعد 

وواجبات الؿقاصـقـ غقر الؿسؾؿقـ يف الادول اإلساالمقة، ومادى تطبقاؼ أحؽاام 

 ، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف، الشريعة اإلسالمقة طؾقفؿ

 يلتل: قار ما

 ًٓ أن الشاااريعة اإلساااالمقة تؽػاااؾ لغقااار الؿساااؾؿقـ الؿؼقؿاااقـ يف الدولاااة  :أو

 اإلسالمقة حؼققفؿ العامة والخاصة، التل تؽػؾفا لؾؿسؾؿقـ، فؾفؿ ما لؾؿسؾؿقـ

 الؿقاصـقـ وطؾقفؿ ما طؾقفؿ، ففؿ متساوون يف الحؼق  والقاجبات.
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لفؿ حؼ تحؽاقؿ شاريعتفؿ يف طبااداهتؿ وأحاقالفؿ الشخصاقة، ويجاقز  :اثاكقً 

وفقؿاا طادا ذلاؽ ، تعققـ قاض ماـفؿ لؾحؽاؿ فقؿاا بقاـفؿ، وتـػاذ الدولاة أحؽاماف

 يطبؼ قاكقن الدولة.

يجب طؾك غقر الؿسؾؿقـ الؿؼقؿقـ يف البالد اإلسالمقة، ما يجب طؾاك  :اثالثً 

أداب العاماة يف الدولاة، وطادم ارتؽااب ماا الؿسؾؿقـ مـ مراطاة الـظام العام و

 يخالػف، وأن يؽقن وٓؤهؿ لؾدولة التل يؼقؿقن  ا، ويـتسبقن إلقفا. 

طؾك وسا ؾ اإلطالم بلكقاطفا، آهتؿاام ببقاان حؼاق  غقار الؿساؾؿقـ  :ارابعً 

لؾثؼافة اإلسالمقة  ايف الدولة اإلسالمقة، التل تؽػؾفا الشريعة اإلسالمقة لفؿ، كشرً 

 ضفار سؿاحة اإلسالم وطدلف،وإبراز ذلؽ يف الؿـاهج الدراسقة.وإ

طؾك وسا ؾ اإلطاالم بلكقاطفاا طادم إثاارة الػاتـ والـعارات الطا ػقاة  :اخامًس 

 طؾك أمـ البالد. ابقـ الػاات الؿختؾػة يف الؿجتؿع حػاضً 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،دكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم طؾك سق ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  
 (6/22) 201 قطاض ضقِ:

 بؿإٔ االغتشاي١ ٚاالغتٗالى يف املٛاز اإلناؾ١ٝ يف ايػصا٤ ٚايسٚا٤  
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

: الػارتة ماـ الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل اإلسالمل،

  ،م٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١-٩

بعااد تؽؾقااػ الـاادوة الؿشااؽؾة مااـ قبااؾ أماكااة الؿجؿااع لؾـظاار يف مسااا ؾ 

 ، آستحالة وآستفالد

 قار مايلتل:

 ًٓ بخصقص تعريػ آستحالة أكد اطتؿاد التعريػ الاقارد يف قاراره ذي  :أو

بحقث يؽقن كأ : آستحالة يف آصاطالح ( مع إلافة، ٠/٩٦) ٦٥٤الرقؿ: 

م تـاولفا، واكؼاالب طقـفاا إلاك ماادة ر  قر حؼقؼة الؿادة الـجسة أو الؿحالػؼفل: تغ

أخرى مختؾػة طـفا يف آسؿ والخصا ص والصػات، ويعارب طـفاا يف الؿصاطؾب 

العؾؿل الشا ع بشلهنا كؾ تػاطؾ كقؿقا ل كامؾ. مثاؾ تحقياؾ الزياقت والشاحقم 
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اخااتالف مصااادرها إلااك صااابقن، وتحؾااؾ الؿااادة إلااك مؽقكاهتااا الؿختؾػااة، طؾااك 

وكؿا يحصاؾ التػاطاؾ الؽقؿقاا ل بالؼصاد إلقاف بالقساا ؾ العؾؿقاة الػـقاة يحصاؾ 

بصااقرة غقاار مـظااقرة يف الصااقر التاال أوردهااا الػؼفاااء طؾااك ساابقؾ الؿثااال:  اأيًضاا

فااال يعتاارب ذلااؽ  اكالتخؾقااؾ واإلحاارا ، أمااا إذا كااان التػاطااؾ الؽقؿقااا ل جز ًقاا

 استحالة، وإن كاكت الؿادة كجسة فتبؼك طؾك حالفا وٓ يجقز استخدامفا.

أما آستفالد: ففق اكغؿار طقـ يف طقـ تزول معف صػات وخصاا ص العاقـ 

 الؿغؿقرة، وٓ يؿؽـ تؿققزها بقجف مـ القجقه الؿختؾػة. 

يف كاؾ ماا مع مراطاة الؼقاطد والؿعايقر الؿتػؼ طؾقفا بقـ أهاؾ آختصااص، 

 سبؼ.

، فانن االتل ورد كصافا يف الؼارار الؿاذكقر آكًػا: وبخصقص بالزما الدم :اثاكقً 

الؿجؿع يارى إطاادة الـظار يف الؿقلاقع لقجاقد معطقاات جديادة، وتؼاقم أماكاة 

 الؿجؿع بتشؽقؾ لجـة مـ الؿختصقـ يف ذلؽ.

فقاف: بـاء طؾك قرار الؿجؿع الؿشار إلقف بشالن آساتفالد والاذي جااء  :اثالثً 

 أما آستفالد فرأى الؿجؿع تلجقؾف لؿزيد مـ البحث. 

 أما الؽحقل والجقالتقـ واستحالتفؿا:  :ارابعً 

فؼد اتػؼ الؿشاركقن طؾك ما ورد يف الػتقى والتقصقة الصادرة ماـ الؿـظؿاة 

يف الغذاء والدواء التل  اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة يف كدوة الؿقاد الؿحرمة والـجسة

 - ٩٩هاا، الاذي يقافؼاف ٦٠٦١مـ ذي الحجة  ٩٠ - ٩٩لؽقيت يف: اكعؼدت يف ا

 م، بالؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة بالؽقيت، وكصفا كأ : ٦٥٥١مايق  ٩٠

 الؿبادئ العامة:

يجب طؾك كاؾ مساؾؿ آلتازام بلحؽاام الشاريعة اإلساالمقة، وخاصاة يف  .٦
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جاف، وإن ماـ مجال الغذاء والدواء، وذلاؽ محؼاؼ لطقاب مطعؿاف ومشاربف وطال

رحؿة اهلل بعبااده وتقساقر سابقؾ اإلتبااع لشارطف مراطااة حاال الضارورة والحاجاة 

التل تضؿـتفا مبادئ شرطقة مؼررة، مـفا: أن الضرورات تبقب الؿحظاقرات، وأن 

الحاجة تـزل مـزلة الضرورة ما دامت متعقـة، وأن إصاؾ يف إشاقاء اإلباحاة ماا 

ؿا أن إصؾ يف إشاقاء كؾفاا الطفاارة، ماا لاؿ لؿ يؼؿ دلقؾ معترب طؾك الحرمة، ك

يؼااؿ دلقااؾ معتاارب طؾااك الـجاسااة. وٓ يعتاارب تحااريؿ أكااؾ الشاالء أو شااربف حؽؿااا 

 بـجاستف شرطا.

، بـاء طؾك ماا سابؼ تؼرياره ماـ أن إصاؾ امادة الؽحقل غقر كجسة شرطً  .٩

 بالؿاء. اأم مخػػً  ايف إشقاء الطفارة، سقاء أكان الؽحقل صرفً 

-الجاروح  -ال حرج شرطا مـ استخدام الؽحقل صبقا كؿطفر لؾجؾاد وطؾقف، ف

وإدوات، وقاتااؾ لؾجااراثقؿ، أو اسااتعؿال الااروا ب العطريااة )ماااء الؽقلقكقااا( التاال 

يستخدم الؽحقل فقفا باطتباره مذيبا لؾؿقاد العطرية الطقارة، أو اساتخدام الؽريؿاات 

 لحرمة آكتػاع بف.التل يدخؾ الؽحقل فقفا. وٓ يـطبؼ ذلؽ طؾك الخؿر 

بؿا أن الؽحقل مادة مساؽرة ويحارم تـاولفاا، وريثؿاا يتحؼاؼ ماا يتطؾاع إلقاف  .8

الؿسؾؿقن مـ تصـقع أدوية ٓ يادخؾ الؽحاقل يف تركقبفاا وٓ ساقؿا أدوياة إصػاال 

والحقامؾ، فال ماكع شرطا ماـ تـااول إدوياة التال تصاـع حالقاا ويادخؾ يف تركقبفاا 

ابااة بعااض الؿااقاد الدوا قااة التاال غاارض الحػااظ، أو إذكساابة لاااقؾة مااـ الؽحااقل، ل

تذوب يف الؿاء مع طدم استعؿال الؽحقل فقفا مفد ا، وهذا حقث ٓ يتاقافر باديؾ  ٓ

طـ تؾؽ إدوية، وتقصل الـدوة الجفات الصاحقة الؿختصاة بتحدياد هاذه الـساب 

 حسب إصقل العؾؿقة ودساتقر إدوية.
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تل تحتقي طؾك كسابة ماـ الخؿاقر مفؿاا ٓ يجقز تـاول الؿقاد الغذا قة ال .٠

وبعاض  كاكت لآلتفا، وٓ سقؿا الشاا عة يف الابالد الغربقاة، كابعض الشاقكقٓتة

أكقاع الؿثؾجات )أيس كريؿ، الجقال ، البقضة(، وبعض الؿشروبات الغااازية، 

فؼؾقؾاف حارام، ولعادم ققاام مقجاب  كثقارهاطتبارا ل صؾ الشرطل يف أن ما أساؽر 

  ل لؾرتخقص  ا.شرطل استثـا

الؿقاد الغذا قة التل يستعؿؾ يف تصـقعفا كسبة لاقؾة مـ الؽحاقل إلذاباة  .١

بعض الؿقاد التل ٓ تذوب بالؿاء مـ مؾقكات وحافظاات وماا إلاك ذلاؽ، يجاقز 

تـاولفا لعؿقم البؾقى ولتبخر وتالشل معظؿ الؽحاقل الؿضااف يف أثـااء تصاـقع 

ة وإغذيااة مااع الحاارص طؾااك الغااذاء، حسااب دساااتقر وتعااالقؿ هقاااات الصااح

 .ااستعؿال البدا ؾ الخالقة مـ الؽحقل تؿامً 

الؿقاد الغذا قة التل يدخؾ شحؿ الخـزير يف تركقبفا مثاؾ بعاض إجباان  .٢

وبعاااض أكاااقاع الزيااات والااادهـ والساااؿـ والزباااد وبعاااض أكاااقاع البساااؽقيت 

ع والشؽقٓتة وأيس كريؿ، هل محرماة وٓ يحاؾ أكؾفاا مطؾؼاا، اطتباارا إلجؿاا

أهؾ العؾؿ طؾك كجاسة الخـزير وطدم حؾ أكؾاف، وٓكتػااء آلاطرار إلاك تـااول 

 هذه الؿقاد.

الجقالتااقـ: ياارى الؿجؿااع تؽؾقااػ أماكااة الؿجؿااع بؿزيااد مااـ البحااث  .٣

 والدراسة لؾؿقلقع. 

 الفامقكات واإلكزيؿات: 

الفرمقن: مادة كقؿقا قة تػرز يف الدم بقاسطة الغدد الصاؿاء ويؼاقم بتـظاقؿ  -

 طام طؾك الجسؿ.  مـ العؿؾقات الحققية مـ استؼالبقة وبـا قة وتلثقرهكثقر 
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اإلكزيؿ: جزيء بروتقـل يػرز مـ خاليا الجسؿ ولاف تالثقر مقلاعل يسارع  -

 معدل التػاطؾ الؽقؿقا ل يف الؽا ـات الحقة دون أن يستفؾؽ. 

الفقبااااريـ الؿساااتخرج ماااـ الخـزيااار: ٓ يجاااقز اساااتخدامف إٓ يف حالاااة  -

ا تؿ تعديؾف لؾحصقل طؾك هقباريـ ذي وزن جزياال ماـخػض، فانن الضرورة وإذ

هذه العؿؾقة ٓ تعترب استحالة كقؿقا قة يـبـل طؾقفا حؽاؿ مساتؼؾ، وأماا الفقبااريـ 

الؿحضر طـ صريؼ الفـدسة القراثقة مـ دون استخدام أجزاء الخـزيار فاال حارج 

 يف استخدامف. 

دامف آ لضاارورة اإلكسااقلقـ الؿسااتخؾص مااـ الخـزياار ٓ يجااقز اسااتخ -

 . لقجقد،البديؾ الحالل

أما اإلكساقلقـ البشاري وكظاا ره الؿحضار طاـ صرياؼ الفـدساة القراثقاة فانن 

 استخدامف جا ز. 

صااؿامات الؼؾااب: الصااؿامات البديؾااة إمااا أن تؽااقن معدكقااة أو حققيااة  -

)بشاارية أو حققاكقااة( يجااقز اسااتخدامفا، أمااا الصااؿام الؿاالخقذ مااـ الخـزياار فااال 

 دامف إٓ يف حال الضرورة. يجقز استخ

 وقار مجؾس الؿجؿع أتل:

  :الجبـ الؿصـع مـ اإلكػحة 

 حرمة إكػحة الخـزير وكجاستفا.  .٦

٩.  ًٓ  .  إذا كاكت اإلكػحة مـ حققان ملكقل الؾحؿ مذكك فتعد صاهرة حال

إذا كاكاات اإلكػحااة مااـ حقااقان غقاار مااذكك أو مااـ مقتااة، فقاارى أغؾااب  .8

 يرى بعض الؿشاركقـ صفارهتا. الؿشاركقـ طدم صفارهتا وحؾفا، و
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كػحااة الؿحضاارة بقاسااطة الفـدسااة القراثقااة لؾجااقـ يجااقز اسااتخدام اإل .٠

 الذي يـتج إكػحة. 

 :مقاه الصرف الصحل الؿعالجة 

هل الؿقاه التل استخدمفا اإلكسان يف متطؾباتف الحقاتقة: الؿـزلقة، والخدمقاة، 

 صـاطقة.والصـاطقة، الحامؾة لجؿؾة مـ الؿخؾػات البشرية وال

 استخدامات مقاه الصاف الصحل الؿعالجة:

قاارر مجؾااس الؿجؿااع جااقاز اسااتخدام مقاااه الصاارف الصااحل الؿعالجااة يف 

العادات، مثؾ: غسؾ الؿـاازل والؿالباس والزراطاات غقار الؿلكقلاة ماا لاؿ تؽاـ 

 لضررها.  الارة، فنذا كاكت لارة فال يجقز استخدامفا درءً 

وٓ يجاااقز  ،لاااؿ تؽاااـ لاااارةإذا ب يجاااقز اساااتخدامفا يف إكاااؾ والشااارو

 استخدامفا يف العبادات إٓ بعد التحؼؼ مـ صفارهتا. 

 التقصقات العامة: 

العؿؾ طؾك معالجة مقاه الصرف الصحل، حتك ولق لاؿ ياتؿ اساتخدامفا،  .٦

واجب شرطل، درءا لؿػاسد وألارار تراكؿفاا طؾاك اإلكساان والبقااة، وإن ذلاؽ 

صادية التل تعقد مـ معالجتفاا، حتاك ولاق تاؿ واجب دون الـظر إلك الػقا د آقت

صرففا يف البحار أو إودية بعد الؿعالجة. لؼاطدة درء الؿػاسد مؼدم طؾك جؾب 

 الؿصالب.

التقطقااة بالرتشاااقد يف اساااتخدام الؿقااااه، يف جؿقاااع إغاااراض، الؿـزلقاااة  .٩

 والخدمقة والزراطقة، لحث الشرع الحؽقؿ طؾك ذلؽ. 

سب الطر  لؿعالجة مقاه الصارف الصاحل، متابعة البحث العؾؿل طـ أك .8

 لؿا قد يحدث مـ ألرار جراء ذلؽ. اوأقؾفا تؽؾػة، واستفالكا لؾطاقة، درءً 
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اسااتؿرار التجااارب وإبحااااث العؾؿقااة التاال تضاااؿـ صااالحقة الؿااااء  .٠

 الؿعالج لالستخدام يف إوجف الجا زة.

 .الرقابة الؿشددة طؾك إجفزة والؼا ؿقـ طؾك معالجة مقاه الصرف .١

الؿحاصاقؾ وإغذياة التال ياتؿ ريفاا بالؿقااه  التلكد الؿساتؿر ماـ ساالمة .٢

 الؿعالجة.

التعريػ بالؿـتجات الؿعتؿدة طؾك الري بالؿقااه الؿعالجاة، حتاك يؽاقن  .٣

 الؿشرتي طؾك معرفة  ا.

آسااتػادة مااـ الؿخؾػااات الؿقجااقدة يف مقاااه الصاارف الصااحل يف إكتاااج  .٤

 الطاقة ولؾحد مـ التؾقث البقال. 

 ٕماااـ حقاااث ، ؽقكاااات محرماااةطاااالف: إطاااالف الؿشاااتؿؾة طؾاااك ما

 ا وأثرها.استخداماهت

قاارر مجؾااس الؿجؿااع طاادم جااقاز اسااتخدام إطااالف الؿحتقيااة طؾااك: 

مخؾػااات الؿقتااة والاادم ولحااؿ الخـزياار والفرمقكااات والؿضااادات الحققيااة، 

 بالغة طؾك صحة اإلكسان. اباطتبارها مقاد تسبب ألرارً 

الاادول اإلسااالمقة بضاارورة التحااري طـااد صؾااب ويقصاال مجؾااس الؿجؿااع 

   .اإطالف مـ الدول إجـبقة بعدم اشتؿالفا طؾك الؿقاد الؿذكقرة سابؼً 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/22) 200 قطاض ضقِ:
 املطأ٠ ٚايٛالٜات ايعا١َ  بؿإٔ 

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ:  اإلسالمل،

  ،م٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١ - ٩

بخصاقص مقلاقع الؿارأة  صالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلك الؿجؿاعابعد 

 ،وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف والقٓيات العامة،

 يلتل: قار ما 

 ًٓ يمكد الؿجؿع طؾك أن اإلسالم قد كػؾ لؾؿارأة حؼققفاا كامؾاة وأكزلفاا  :أو

وزوجاة  اوبـًتا امؽاكتفا آجتؿاطقة وفطرهتا، ومفؿتفا أمً  االؿـزلة الال ؼة  ا مراطقً 

 ومسمولة.

جؿفقر الػؼفااء يف أن الؿارأة ٓ تتاقلك القٓياة العظؿاك  يرى الؿجؿع رأي :ااكقً ث

 )ر اسة الدولة(.
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أن ر اسة الؿارأة لؾقٓياات العاماة مثاؾ الؼضااء والاقزارة وكحقهاا فقاف  :اثالثً 

خالف بقـ فؼفاء الؿذاهب، وهق خالف معترب. ولػؼفاء كؾ بؾد ترجقب ما يروكاف 

 مـ أققال الػؼفاء.

حاال تاقلل الؿارأة وٓياة مؿاا سابؼ فقجاب طؾقفاا آلتازام بالضاقابط  :ارابعً 

وطؾاك الخصاقص يف أحؽاام الؾبااس التل حددهتا الشريعة اإلساالمقة،  وأداب

وغقااره، وأٓ تخااؾ مشاااركتفا يف تؾااؽ القٓيااات أو القضااا ػ العامااة بقضقػتفااا 

 إساسقة الرتبقية تجاه أسرهتا. 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/22) 202 قطاض ضقِ:
 عٔ نُإ ايبٓو يًُداطط ايٓاؾ١٦ بؿإٔ

 غ٤ٛ اغتجُاض أَٛاٍ ايعُال٤ ٚتعٜٛهِٗ عٔ األنطاض ايٓامج١
ة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ مااـ مـظؿاا

ماـ: الػارتة الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيات خاالل  ،اإلسالمل

 م،٩٤٦١مارس  ٩١ - ٩٩ها، الؿقافؼ: ٦٠8٢جؿادى أخرة  ١ - ٩

صالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع لاؿان ابعد 

طااـ  البـااؽ لؾؿخاااصر الـاشاااة طااـ سااقء اسااتثؿار أمااقال العؿااالء وتعقيضاافؿ

 إلرار الـاجؿة، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 يؾل: قار ما 

 ًٓ )الخسااارة( البـااؽ هااق تحؿااؾ البـااؽ تبعااة الفااالد  الؿؼصااقد بضااؿان :أو

 الؽؾل أو الجز ل ٕمقال الؿقدطقـ وأصحاب الحسابات آستثؿارية.

 يد البـؽ بقـ: تدور: صػة ولع يد البـؽ طؾك إمقال الؿقدطة لديف :اثاكقً 

 



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 742

يد الضاؿان: وهال حقاازة الؿاال لؾتؿؾاؽ أو لؿصاؾحة الحاا ز، مثاؾ: ياد  .٦

 الؿشرتي والؼابض طؾك سقم الشراء والؿرهتـ والغاصب والؿالؽ والؿؼرتض. 

ويـاادرج تحاات يااد الضااؿان مااـ حسااابات البـااؽ القدا ااع تحاات الطؾااب 

 ٤٢: رقاؿ قاراره -الخصاقص هاذا يف -)الحسابات الجارياة(، ويمكاد الؿجؿاع 

( بشااالن ماااا ورد يف القدا اااع، فؼااارة أوٓ، ماااـ أن القدا اااع تحااات الطؾاااب ٥/8)

)الحسابات الجارية(، سقاء أكاكت لدى البـقد اإلسالمقة هل قاروض باالؿـظقر 

الػؼفل، حقث إن الؿصرف الؿتسؾؿ لفذه القدا ع ياده ياد لاؿان لفاا وهاق مؾازم 

 بالرد طـد الطؾب.  اشرطً 

، بانذن ماـ رب الؿاال، كقاد اال كقاباة ٓ تؿؾًؽايد إماكة: وهل حقازة الؿا .٩

الؿاااقَدع، والؿساااتعقر، والؿساااتلجر، والشاااريؽ، والؿضاااارب وكااااضر الققاااػ، 

 والقصل، وكحقهؿ.

ويـدرج تحت أكقاع ياد إماكاة ماـ حساابات البـاؽ اإلساالمل: الحساابات 

ماا ورد يف  - اذا الخصاقص -ويمكد الؿجؿع  ،آستثؿارية يف البـؽ اإلسالمل

القدا ااع التاال تسااؾؿ لؾبـااقد الؿؾتزمااة )ب مااـ أن:  - اه السااابؼ فؼاارة ثاكًقااقاارار

هال رأس  الاربب ماـ حصاة طؾاك اساتثؿار بعؼد اإلسالمقة الشريعة بلحؽام افعؾقً 

مال مضاربة، وتـطبؼ طؾقفا أحؽام الؿضاربة )الؼراض( يف الػؼف اإلساالمل التال 

 .(اربةمـفا طدم جقاز لؿان الؿضارب )البـؽ( لرأس مال الؿض

ٓ يجقز لؾبـؽ الؿضارب أن يضؿـ الفالد )الخسارة( الؽؾال أو الجز ال  :اثالثً 

يف حسااابات آسااتثؿار، إٓ إذا تعاادى أو قصاار أو خااالػ الشااروط وفااؼ مااا تؼتضااقف 

 ومـ حآت التعدي: ،ؾشريعةلالؼقاطد العامة 
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قاات آتػاق لشرطقة التل تـص طؾقفاا العؼاقد أوطدم التزام البـؽ بالضقابط ا .٦

 الخاصة بػتب حسابات آستثؿار بلكقاطفا الؿختؾػة.

مخالػااة إكظؿااة والؼااقاكقـ وإطااراف الؿصاارفقة والتجاريااة الصااادرة مااـ  .٩

الفقاات اإلشرافقة الؿسمولة طـ تـظقؿ شمون العؿؾ الؿصريف ما لاؿ تؽاـ متعارلاة 

 مع أحؽام الشريعة اإلسالمقة.

 قة لؾؿتعامؾقـ.طدم إجراء دراسات الجدوى التؿقيؾقة الؽاف .8

 اختقار الصقغ وألقات غقر الؿـاسبة لؾعؿؾقات.   .٠

 تباع التعؾقؿات واإلجراءات الؿـصقص طؾقفا يف البـؽ.اطدم  .١

طدم أخذ الضؿاكات الؽافقاة وفاؼ ماا تؼتضاقف إطاراف الؿعؿاقل  اا يف  .٢

 هذا الخصقص.

طؼاد  لؿخالػتف لؿؼتضك ٦بالشرط آ يجقز تضؿقـ البـؽ بصػتف مضاربً  :ارابعً 

وكاذلؽ ماا جااء يف  ٤٢الؿضاربة، و ذا يمكد الؿجؿع طؾك ماا ورد يف قاراره رقاؿ 

ٓ يجااقز أن تشااتؿؾ كشاارة )( يف صااؽقد الؿؼارلااة مااـ أكااف ١/٠) 8٤قااراره رقااؿ 

ضااؿان طامااؾ الؿضاااربة رأس الؿااال اإلصاادار أو صااؽقد الؿؼارلااة طؾااك كااص ب

ـص طؾاك ذلاؽ لؿان رباب مؼطاقع أو مـساقب إلاك رأس الؿاال، فانن وقاع الا أو

 َبَطَؾ شرط الضؿان واستحؼ الؿضارب ربب مضاربة الؿثؾ. اصراحًة أو لؿـً 

ل صاؾ،  ايـتؼؾ طبء اإلثبات يف دطقى الخساارة إلاك البـاؽ خالًفا :اخامًس 

ومؿاا يؼاقي العؿاؾ  اذا  ،بشرط وجقد قرا ـ تخالػ أصؾ دطقاه بعادم التعادي

 إصؾ:

 يؼاقؿ حتاك )البـاؽ( إذا جرى طارف الـااس بعادم قباقل قاقل الؿضاارب - أ
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 .  التؼصقر أو التعدي بعدم ادطا ف صد  طؾك البقـة

والؿااراد  ااا رجحااان الظااـ بعاادم صاادقف : ثبااقت التفؿااة طؾااك إمااقـ - ب

)الؿضارب( يف ادطا ف طدم التعدي أو التؼصقر. إذ إن مـ الؿتققع مـ الؿضاارب 

 حػظ رؤوس إمقال الؿستثؿرة مـ الخسارة، وتحؼقؼ إرباح والؿؽاسب.

ثبقت الؿصؾحة لـؼؾ طابء اإلثباات إلاك الؿضاارب )البـاؽ(، حؿاياة  - ت

ٕماااقال الؿساااتثؿريـ ماااـ الخساااارة طـاااد ادطااااء الؿضاااارب أو هاااالد أماااقال 

 .  الؿستثؿريـ

: جقاز تربع البـؽ الؿضارب بجازء ماـ حصاتف باالربب دون شارط يف اسادًس 

 طؼد الؿضاربة.

 اساتثؿار أماقال لبـاؽ يف: الجفات الؿـقط  ا تحديد مسامولقة إسااءة ااسابعً 

 ستثؿار هل جفات متعددة، مـفا:أصحاب حسابات آ

الجفااات اإلشاارافقة مثااؾ البـااقد الؿركزيااة، سااقاء أكاكاات ممسسااة مالقااة  .٦

 إسالمقة أو ممسسة تؼؾقدية لديفا لجان متخصصة يف العؿؾ الؿصريف اإلسالمل.

 مثاؾ الؿركاز اإلساالمل ،مراكز الؿصالحة والتحؽقؿ وفاض الؿـازطاات .٩

 الدولل لؾؿصالحة والتحؽقؿ بدبل.

مراقبق الحسابات وفؼ ما هق مستؼر يف مفـة الؿراجعة، وقد اطتربت هاذه  .8

مااـ معااايقر  ١الؿساامولقة مااـ مساامولقة الؿراجااع الخااارجل يف الؿعقااار رقااؿ: 

الؿحاسبة الصادر طـ هقاة الؿحاسبة والؿراجعة لؾؿمسساات الؿالقاة اإلساالمقة 

 يسـد إمر إلك هقاات الرقابة الشرطقة. بؿؿؾؽة البحريـ، ويؿؽـ أن

: يؼتصر التعقيض طـ الخسا ر يف الحساابات آساتثؿارية طؾاك الضارر اثامـً 
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سقاء أكاكت الخسارة كؾقة أو جز قة دون لؿان الربب الػا ات )الػرصاة -الػعؾل

 .ٕكف مجرد تققع غقر قا ؿ ٦البديؾة(

 يقصل الؿجؿع بأتل:

باذل العـاياة يف اساتثؿار أماقال الؿاقدطقـ حرص البـقد اإلسالمقة طؾاك  .٦

واتباااع كافااة إسااالقب وألقااات لحؿايااة أمااقالفؿ ودرء الؿخاااصر طـفااا وإكشاااء 

 الصـاديؼ وتؽقيـ آحتقاصقات والؿخصصات الالزمة لذلؽ.

دطااقة الاادول اإلسااالمقة إلااك إصاادار قااقاكقـ تعـااك بنكشاااء ممسسااات   .٩

طؾك الؼقاكقـ الجارياة طؾاك أسااس  إجراء تعديالت لضؿان أمقال الؿقدطقـ، أو

التلمقـ التؽافؾل تشرتد فقف الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة، وتدار هاذه الصاـاديؼ 

( بشالن ٢/٩٦) ٩٤٤وفؼ ما تـاولف مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يف قراره رقؿ: 

 إحؽام والضقابط الشرطقة ٕسس التلمقـ التعاوين.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/22) 203 قطاض ضقِ:
 سكٛم املعٛقني يف ايؿك٘ اإلغالَٞ  بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ: الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ  اإلسالمل،

 م،٩٤٦١مارس  ٩١ - ٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١ - ٩

صالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصاقص مقلاقع حؼاق  بعد ا

لؾعـاياة البالغاة التال أولتفاا الشاريعة، وبعاد  االؿعقققـ يف الػؼف اإلسالمل، وكظارً 

 ف، استؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقل

 يؾل: قار ما

( طـ الؼقاام اأو جسديً  اأو حسقً  اطؼؾقً الشخص العاجز )يؼصد بالؿعق :  -٦

 بإطؿال التل يحتاج إلقفا مؼاركة بالشخص السؾقؿ.

، اأو كظاًما ايؼصد بحؼق  الؿعقققـ: آختصاصات الؿؼاررة لفاؿ شارطً  -٩

 .لقعقشقا حقاة كريؿة
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ٓ يتجازأ  اؿ جازءً مقة بحؼق  الؿعقققـ، وجعؾتفاهتؿت الشريعة اإلسال -8

مـ الؿجتؿع لفؿ ما لغقرهؿ مـ الحؼق  وطؾاقفؿ ماا طؾاك غقارهؿ إٓ ماا اساتثـل 

 مـفا بـص شرطل.

لؾؿعااق  حؼااق  طؾااك أساارتف تتؿثااؾ يف اتخاااذ التاادابقر التاال تحااد مااـ  -٠

حصقل اإلطاقة ابتداء، وققام إسرة بالـػؼة القاجبة لؾؿعق ، والرتبقة الصاحقحة 

وآحرتام، والساعل يف تؾبقاة حاجاتاف إساساقة كاالزواج لف الؼا ؿة طؾك الؿحبة 

 والسؽـك وكحقها.

لؾؿعااق  حؼااق  طؾااك مجتؿعااف مااـ أهؿفااا: دمجااف مااع غقااره مااـ أفااراد  -١

الؿجتؿع، وتقفقر الصحبة الصالحة لف، واحرتامف وطدم اكتؼاصاف بالي شاؽؾ ماـ 

 إشااؽال، واسااتثؿار صاقاتااف وقدراتااف فقؿااا يعااقد طؾقااف وطؾااك مجتؿعااف بااالخقر

 والـػع.

 :  لؾؿعق  حؼق  طؾك الدولة تتؿثؾ يف -٢

الرطايااة الصااحقة لااف مااـ خااالل إكشاااء الؿمسسااات الطبقااة الؿتخصصااة  -

 وتدريب الؿباشريـ لرطايتف طؾك كقػقة العـاية بف. لعالجف وتلهقؾف،

التعؾقؿ الؿـاسب لف، ويشؿؾ ذلؽ تقفقر أحدث صر  التعؾقؿ ووسا ؾف لاف،  -

 ـ يف تربقتف وتعؾقؿف.وإطداد الؿعؾؿقـ الؿتخصصق

العؿااؾ الااذي يااتالءم مااع قدراتااف وإمؽاكاتااف، ويشااؿؾ ذلااؽ تدريبااف لقؽااقن  -

 لدخقل سق  العؿؾ. ممهاًل 

 مـ خالل الزكقات وإوقاف وبقت الؿال. االؿحتاج مالقً  الؿعق كػاية  -

التـؼؾ بالقسا ؾ التل تـاسبف، ويشؿؾ ذلؽ هتقاة وسا ؾ الـؼؾ الؿـاسبة لاف،  -
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 حركتف وتـؼؾف. تسفؾيقر لؾؿباين والؿرافؼ العامة وولع معا

 سـ الؼقاكقـ وإكظؿة التل تحػظ حؼققف ومتابعة تـػقذها. -

 ويقصل الؿجؾس بؿا يلتل: 

العؿؾ طؾك تقطقة إسارة والؿجتؿاع بحؼاق  الؿعاقققـ بؽاؾ القساا ؾ  -٦

 الؿؿؽـة، مـ خالل الربامج اإلطالمقة والتعؾقؿقة والثؼافقة وآجتؿاطقة.

طاااؿ الجفاااات والؿمسساااات الحؽقمقاااة وإهؾقاااة الؿعـقاااة بشااامون د -٩

 الؿعقققـ، وتعزيز البقاات الؿساكدة لتؾؽ الجفات.

 طؼد الؿمتؿرات والـدوات وورش العؿؾ الؿتعؾؼة بشمون اإلطاقة. -8

إكشاء مراكز دراسات وبحقث تعـاك بشامون اإلطاقاة، وآساتػادة مـفاا  -٠

 الربامج الؿقجفة كحق الؿعقققـ.  مـ خالل

تقسقع كقافذ التقاصؾ الؿتبادل بقـ الؿجتؿع والؿعقققـ، وإقاماة ودطاؿ  -١

وتتبـااك قضاااياهؿ طؾااك الؿسااتقى الؿحؾاال  الجؿعقااات التاال تعـااك بحؼااققفؿ

 والدولل.

يمكد الؿجؿع طؾك لرورة الؼقاام بؽاؾ ماايمدي إلاك الحاد ماـ أساباب  -٢

ال اإلطاقة، ويشؿؾ ذلؽ الػحص الطبل قبؾ الازواج والتطعاقؿ لاد شاؾؾ إصػا

 وغقره.

التلكقد طؾك الؿقاثقؼ الدولقة الخاصة بحؼق  الؿعقققـ فقؿا ٓ يخاالػ  -٣

 أحؽام الشريعة اإلسالمقة.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (01/22) 204 قطاض ضقِ:
 يتبع١ٝ يف املعاَالت املاي١ٝ:ٚا ايػًب١ بؿإٔ 

 ساالتُٗا، ٚنٛابطُٗا، ٚؾطٚط ذبككُٗا 
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

: الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ الؿـعؼد يف دورتف اإلسالمل،

 م،٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١ -٩

صالطااف طؾااك التقصااقات الصااادرة طااـ الـاادوة العؾؿقااة حااقل مقلااقع ا بعااد

الغؾباااة والتبعقاااة يف الؿعاااامالت الؿالقاااة، حآهتؿاااا، ولاااقابطفؿا، وشاااروط 

ه، الؿقافااؼ ٦٠8٢صااػر  ٩٢-٩١تحؼؼفؿااا، الؿـعؼاادة بجاادة خااالل الػاارتة مااـ: 

م، وبعاااد دراساااة ماااا ورد بالتقصاااقات والرجاااقع إلاااك ٩٤٦٠ديساااؿرب  ٦٤-٦٣

(، ٦٤٤(، والؼارار رقاؿ: )8٤جؿع ذات الصاؾة، وهال الؼارار رقاؿ: )قرارات الؿ

(، تبقـ لؾؿجؿع أن هذا الؿقلاقع بحاجاة إلاك التـساقؼ باقـ ٦٥٢والؼرار رقؿ: )

 لصؾة إلطادة صقاغة تقصقات الـدوة،قرارات الؿجؿع ذات ا
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وطرض ما  ،ويرى تؽؾقػ أماكة الؿجؿع بتشؽقؾ لجـة طؾؿقة مـ الؿختصقـ

 ـة طؾك الؿجؾس يف الدورة الؼادمة.تتقصؾ إلقف الؾج

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ

 

 

 



751 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  

 (00/22) 205 قطاض ضقِ:
 اغتهُاٍ حبح قهاٜا ايتأَني ايتعاْٚٞ ٚزضاغتٗا بؿإٔ 

 ٩٤٤ع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل رقااؿ: لؼاارار مجؾااس مجؿاا اوذلااؽ تـػقااذً 

( بشلن: إحؽام والضقابط الشارطقة ُٕساس التالمقـ التعااوين، الصاادر ٢/٩٦)

سااعقد  طاـ الادورة الحادياة والعشاريـ التال اكعؼاادت بجامعاة اإلماام محؿاد باـ

 ٦٥- ٦١ماـ: الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية( يف الػارتة اإلسالمقة، مديـة الرياض )

م، بطؾاب طؼاد كادوة خاصاة ٩٤٦8كاقفؿرب  ٩٩ - ٦٤قافاؼ ها، الؿ٦٠8١محرم 

ٓتخاااذ الؼاارارات  اببحااث طاادد مااـ الؼضااايا الؿتعؾؼااة بالتاالمقـ التعاااوين تؿفقاادً 

 والتقصقات الؿـاسبة الخاصة  ا مـ مجؾس الؿجؿع.

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

ة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ: الثاكق الؿـعؼد يف دورتف اإلسالمل،

 م،٩٤٦١مارس  ٩١-٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١-٩

بعااد اصالطااف طؾااك تقصااقات الـاادوة التاال طؼاادت يف جاادة بالؿؿؾؽااة العربقااة 
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 - ٦٤هاا، الؿقافاؼ: ٦٠8١محرم  ٦٥-٦١يف الػرتة مـ:  ،السعقدية  ذا العـقان

 ـاقشة الؼضايا والؿسا ؾ أتقة: م، والتل تصدت لؿ٩٤٦8كقفؿرب  ٩٩

  تلصقؾ الشروط والضقابط الشرطقة والؼاكقكقة لعؿؾ الشخصقة آطتبارياة

 التل تعؿؾ لحساب حؿؾة القثا ؼ.

 :تحديد العالقات التعاقدية الؿـظؿة لعؼد التلمقـ التعاوين مـ حقث 

ء تؽققػ العالقة التل تجؿع بقـ حؿؾة القثا ؼ وبقـ الصـدو  لتحدياد باد - 

  الػا ض. لشبفة العقدة يف الفبة طـد تقزيع اتجـبً  ٦طالقة آلتزام بالتربع

تؽققااػ العالقااة بااقـ الؿساااهؿقـ وحؿؾااة القثااا ؼ يف حااال طجااز حساااب  -

 آشرتاد طـ أداء مسمولقاتف )الؼرض الحسـ(. 

  :دراسة الػا ض التلمقـل مـ حقث 

حؼاؼ لؿقاجفاة مخااصر مدى إمؽاكقة اقتطاع جزء مـ الػا ض التلمقـل الؿت -

 العجز يف صـدو  التامقـ التعاوين.

مدى إمؽاكقة اقتطاع كسبة محددة مـ الػا ض التالمقـل الؿتحؼاؼ لؿقاجفاة  -

 مخاصر الؽقارث الطبقعقة.

ماادى إمؽاكقااة جعااؾ العااقض الااذي يعطااك لؾجفااة الؿااديرة طؾااك إدارهتااا  -

ذلاؽ مؼاباؾ جؿقاع  ويؽاقن، لعؿؾقات التلمقـ جزءا أو كسبة مـ الػا ض التالمقـل

 أطؿالفا دون اقتطاع أي مصروفات لفا مـ آشرتاكات.

مدى إمؽاكقة الجؿع بقـ كسبة مـ مبؾغ آشرتاكات، وكسبة مـ الػاا ض يف  -

إجر الذي تحصؾ طؾقف الجفة الؿديرة لؾتلمقـ، مؼابؾ إدارهتا لعؿؾقاات التالمقـ 

 والذي يؽقن حافزا لفا طؾك تحسقـ إداء.
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 اس الققػل لؾتلمقـ اإلسالمل مـ جؿقع جقاكبف، مع بقان دافع دراسة إس

التجربة الؿطبؼة يف الشركات ذات العالقة، ومدى استقػاء هذه الطريؼة لؾشاروط 

 والضقابط الشرطقة.

  طاارض التجااارب الدولقااة يف التاالمقـ التعاااوين، ومعرفااة ماادى التزامفااا

لن إحؽاااام بشااا (٢/٩٦) ٩٤٤رقاااؿ: بإساااس الؿعتؿااادة يف قااارار الؿجؿاااع 

 والضقابط الشرطقة ٕسس التلمقـ التعاوين. 

وبعااد دراسااتفا والؿـاقشااة حقلفااا، اكتفااك الؿجؾااس فقفااا إلااك الؼاارارات 

 والتقصقات التالقة: 

 ًٓ  : الؼاارات وهل تتؿثؾ بثالثة محاور:أو

 :الؿحقر إول: الػا ض التلمقـل

لؿقاجفة مخااصر  مدى إمؽاكقة اقتطاع جزء مـ الػا ض التلمقـل الؿتحؼؼ، -

 العجز يف صـدو  التامقـ التعاوين.

مدى إمؽاكقة اقتطاع كسبة محددة مـ الػا ض التلمقـل الؿتحؼؼ، لؿقاجفاة  -

 .  مخاصر الؽقارث الطبقعقة

ماادى إمؽاكقااة جعااؾ العااقض الااذي يعطااك لؾجفااة الؿااديرة طؾااك إدارهتااا  -

ذلاؽ مؼاباؾ جؿقاع  ويؽاقن، لعؿؾقات التلمقـ جزءا أو كسبة مـ الػا ض التالمقـل

 أطؿالفا دون اقتطاع أي مصروفات لفا مـ آشرتاكات.

مدى إمؽاكقة الجؿع بقـ كسبة مـ مبؾغ آشرتاكات، وكسبة مـ الػاا ض يف  -

إجر الذي تحصؾ طؾقف الجفة الؿديرة لؾتلمقـ مؼاباؾ إدارهتاا لعؿؾقاات التالمقـ 

 والذي يؽقن حافزا لفا طؾك تحسقـ إداء.
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طؾك تقصقات الـدوة يمكد مجؾس الؿجؿع طؾك آكتػااء بؿاا  وبعد آصالع

( ورأت ٢/٩٦) ٩٤٤ورد يف الؿادتقـ الرابعة والسادسة مـ قرار الؿجؿاع رقاؿ: 

ؾجفااة ل اأن جعااؾ العااقض كساابة مااـ الػااا ض أو جعااؾ كساابة مااـ الػااا ض حااافزً 

   الؿديرة ٓ يؾجل إلقف لؿا يثقر مـ مشؽالت فؼفقة أو تطبقؼقة.

: دراسة إساس الققػل لؾتلمقـ اإلسالمل مـ جؿقع جقاكباف، الؿحقر الثاين

 اكتفت الـدوة فقف إلك ما يل :

 ٩٤٤: ماـ قارار الؿجؿاع رقاؿ ةإلك ماا ورد يف الؿاادة السادساة طشار ااستـادً 

( بشلن إحؽام الشرطقة ٕسس التلمقـ التعاوين، والتل تـص طؾاك: أكاف ٢/٩٦)

وقاػ الـؼاقد٦ يارى الؿجؾاس أكاف  يؿؽـ تؽقيـ وقػ كؼدي خقاري طؾاك أسااس

 يؿؽـ آستػادة مـ الققػ يف تطبقؼ الؼرار السابؼ مـ خالل ما يل :

يجقز إكشاء صـاديؼ وقػقة تؽافؾقة تؼقم بتغطقة بعاض إخطاار ماـ رياع  .٦

مااا يققااػ فقفااا مااـ أمااقال، ويجااقز لفااذه الصااـاديؼ قبااقل إقساااط الؿحااددة 

مااـ  اقل التربطااات، وٓ ماااكع شاارطً لؿختؾااػ أكااقاع التاالمقـ، كؿااا يجااقز لفااا قباا

اإلكػا  مـ أرباح ما وقػ، ومـ إقساط الؿؼررة، والتربطاات الؿؼدماة٦ لتغطقاة 

 ،هااذه إخطااار، وتتااقلك الجفااات الؿشاارفة طؾااك إوقاااف يف الاادول الؿتعااددة

وبالتـساقؼ مااع الجفاات الؿعـقااة بصااـاطة التالمقـ التعاااوين تـظااقؿ هاذا الـااقع مااـ 

 بؿبادئ العدالة. الؾؿصؾحة ومؾتزمً  اراه محؼؼً وفؼ ما ت ،الـشاط

ودطاؿ ماالءة  اكؼاديً  القؽاقن وقًػا ٦يجقز اقتطاع جزء مـ الػا ض التلمقـل .٩

 الصـدو  وقدرتف طؾك مقاجفة الؿخاصر التل تؿ التلمقـ طؾقفا. 
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يجااقز لشااركات التاالمقـ اإلسااالمقة إكشاااء صااـدو  وقػاال بؿساااهؿات  .8

لقساتخدم ريعاف يف حاآت العجاز أو التعثار  ةكؼدية تؼتطاع ماـ الػاقا ض التلمقـقا

 لفذه الشركات الؿشاركة يف الصـدو .

وبـاااًء طؾااك هااذا فااقؿؽـ آسااتػادة مااـ الققااػ يف مجااال التاالمقـ التعاااوين، 

   طـ الصقغ التل بّقـفا الؿجؿع يف قراره. ولؽـف لقس بدياًل 

ة مادى الؿحقر الثالث: طرض التجارب الدولقة يف التلمقـ التعااوين، ومعرفا

( بشالن إحؽاام ٢/٩٦) ٩٤٤التزامفا بإسس الؿعتؿدة يف قرار الؿجؿع رقؿ: 

 والضقابط الشرطقة ٕسس التلمقـ التعاوين.

ٓحظ الؿجؾس يف لقء الدراساات الؿتعؾؼاة بالتجاارب الدولقاة، أن معظاؿ 

تتقافاؼ ماع قارار الؿجؿاع رقاؿ: ، التجارب الدولقة يف تطبقؼاات التالمقـ التعااوين

( يف كثقر مـ مؿارساهتا، غقر أكاف تباقـ أن هـااد بعاض الؿخالػاات ٢/٩٦) ٩٤٤

 فقؿا يل :  االؿتؿثؾة أساًس 

 ًٓ غقاااب هقاااات الرقابااة الشاارطقة الداخؾقااة يف بعااض شااركات التاالمقـ  :أو

 التؽافؾل.

ــ  اإلاازام الشااركة الؿااديرة بااالؼرض الحسااـ، أو التزامفااا بااذلؽ مساابؼً  :اثاكًق

 ع يف دورتف القاحدة والعشريـ يف الؿادة التاسعة.لؿخالػتف لؼرار مجؾس الؿجؿ

طدم اإلفصاح طـ آلقات وإجراءات التلمقـ التعااوين لؾؿشارتكقـ أثـااء  :اثالثً 

 التعاقد.

وذلاؽ ٕن ، تؼاسؿ الػا ض التلمقـل بقـ الشركة الؿديرة والؿشارتكقـ :ارابعً 

تاؿ اطتؿااده  الشركة قد أخذت حؼفا يف إجرة أو كسبة مـ إرباح طؾك لاقء ماا
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 مـ طؼد القكالة أو الؿضاربة.

تـازل حامؾ وثقؼة التلمقـ طـ ربب الؿضاربة إذا قّؾ الربب طاـ مبؾاغ  :اخامًس 

 معقـ. 

 : : التقصقاتاثاكقً 

 ًٓ  العؿؾ طؾك كشر ما ورد يف قرار مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الادولل :أو

مرجعقااة شااامؾة  ( وقااراره يف هااذه الاادورة، الؾااذيـ يشااؽالن٢/٩٦) ٩٤٤رقااؿ: 

لؾؿبادئ وإسس التل تحؽؿ أطؿال التلمقـ التعاوين ماـ الـاحقاة الشارطقة طؾاك 

كطااا  واسااع، وترجؿتااف إلااك العديااد مااـ الؾغااات وياادخؾ يف ذلااؽ تقزيعااف طؾااك 

 شركات التلمقـ التعاوين العامؾة وهقااهتا الشرطقة.

التعااوين يف الادول التقصقة لؾفقاات التشريعقة العامؾة يف مجال التلمقـ  :اثاكقً 

العربقة واإلسالمقة، لتضؿقـ ماا ورد يف قاراري مجؾاس الؿجؿاع ساالػل الاذكر، 

 .امعتؿدً  اشرطقً  ايف تشريعاهتا واإلحالة طؾك الؿجؿع باطتباره مرجعً 

اوين الـص طؾك ماـب التقصقة بتضؿقـ التشريعات الؿـظؿة لؾتلمقـ التع :اثالثً 

سااتؼؾ طااـ الؿ التاالمقـ حساااب …)صااـدو  حؿؾااة القثااا ؼ -وطاااء التاالمقـ 

شخصااقة حؽؿقااة تضااؿ جؿقااع الؿشاارتكقـ يف حسااابات  - حسااابات الشااركة(

 ٩٤٤التلمقـ التعاوين، مع مالحظة ما ورد  ذا الخصقص يف قرار الؿجؿع رقؿ: 

(، وبحقث تـص تؾاؽ التشاريعات طؾاك ماـ يؿثاؾ هاذه الشخصاقة طؾاك ٢/٩٦)

 . كحق ٓ يمدي إلك تضارب الؿصالب

بؿاا  صدار معايقر لحقكؿاة ممسساات وشاركات التالمقـ اإلساالمقة،إ :ارابعً 

(، وهاذا الؼارار يحػاظ ٢/٩٦) ٩٤٤ قرار الؿجؿع رقاؿ:يحؼؼ أهداف ومؼاصد 
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ماا يتصاؾ بالعالقاة باقـ الجفاة الؿاديرة  احؼق  إصراف ذات العالقاة خصقًصا

 وصـدو  التلمقـ، بؿا يضؿـ درء تضارب الؿصالب، ويحؼؼ العدالة لؾطرفقـ.

 ٦٦هلل تعالك أطؾؿوا
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (02/22) 206 قطاض ضقِ:
 ظٜاض٠ ايكسؽ: األٖساف ٚاألسهاّ ايؿطع١ٝ بؿإٔ 

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

: الؿـعؼد يف دورتف الثاكقة والعشريـ بدولة الؽقيت، خالل الػارتة ماـ اإلسالمل،

 ،م٩٤٦١مارس  ٩١ -٩٩ ها، الؿقافؼ:٦٠8٢جؿادى أخرة  ١-٩

صالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع زياارة ابعد 

الؼدس: إهداف وإحؽام الشرطقة، وبعد اساتؿاطف إلاك الؿـاقشاات الؿقساعة 

 قلف، التل دارت ح

اكتفك إلك أن الحؽؿ الشرطل لؾزياارة مـادوب ومرّغاب فقاف، ولؽاـ الـؼااش 

 دار حقل تحؼؼ الؿصالب والؿػاسد يف ذلؽ.

ويرى الؿجؿع أن تؼدير هذه الؿصالب يعقد إلك الؿختصقـ ماـ أولال إمار 

 والسقاسة يف بالد الؿسؾؿقـ. 

قضاقة  (الؼدس الشاريػ)تذكقر جؿقع الؿسؾؿقـ بلن: قضقة ومـ الضروري 
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 إمة بلجؿعفا، وأكف مـ القاجب كصرهتا وتليقد أهؾفا وأهؾ فؾسطقـ ودطؿفؿ. 

والؼاادس الشااريػ، لقساات ٕهااؾ فؾسااطقـ وحاادهؿ وإكؿااا هاال لؾؿسااؾؿقـ 

، وأن الحػاظ طؾك الؿسجد إقصك الؿبارد مـ جؿؾاة إيؿاان الؿساؾؿقـ اجؿقعً 

 ومسمولقاهتؿ.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ت ٚتٛقٝاتقطاضا
 ايسٚض٠ ايجايج١ ٚايعؿطٜٔ

 جملًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 

 (املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ) املس١ٜٓ املٓٛض٠
 ٖـ 0441قؿط  09-23

 2108ّ ْٛؾُرب 10 -نتٛبط أ 28
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/23) 207 قطاض ضقِ:
 َٚكًش١ ايؿتا٠ظٚاز ايكػريات بني سل ايٛيٞ  بؿإٔ 

 َٚس٣ غًط١ ٚيٞ األَط يف َٓع٘ أٚ تكٝٝسٙ َٔ املٓعٛض ايؿطعٞ
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

رتة اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػا

 م،٩٤٦٤كقفؿرب  ٦ -أكتقبر ٩٤ؿقافؼ: ها، ال٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

بعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع زواج 

تؼققاده  ومدى سؾطة ولل إمر يف مـعاف أو الصغقرات بقـ حؼ القلل ومصؾحة الػتاة

 رت حقلف، مـ الؿـظقر الشرطل، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات الؿقسعة التل دا

  قار ما يؾل:

الصغقرة هل مـ لؿ تبؾغ الحؾؿ، والؿعقل طؾقف يف تحديد سـ الزواج هاق  .٦

 ٓكضباصف، كؿا قرر الػؼفاء. ٦البؾقغ

ا إلباارام طؼااد الاازواج، أمااا سااـ الاادخقل ـ  شااريعة اإلسااالم لااؿ تحاادد ِساا .٩
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بالزوجة، ففق مـ إمقر التل تتحدد بحسب أحقال الزماان والؿؽاان، وبحساب 

 ة صريف العؼد لؾزواج وتؽقيـ إسرة.صالحق

ل ِب بؿا يحؿؾف مـ شػؼة ورحؿة تجاه ابـتف وبؿا يجب طؾقاف ماـ رطاياة  .8

الؿصؾحة، الحؼ  يف تزويج ابـتف بعاد أخاذ إذن الؼالال، وإذا ثبات أن يف التازويج 

 لفا مـع إب مـ تزويجفا، أما غقر إِب فال يجقز لف تزويج الصغقرة. الررً 

يقكؾ أمره إلك ولل إمر يف و ويج الصغقرات بنذن الؼاللتحديد سـ تز .٠

 كؾ دولة بحسب ضروف الزمان والؿؽان والسـ بؿا يحؼؼ الؿصؾحة لؾجؿقع.

 يجب مراطاة مصؾحة الػتاة طـد التزويج. .١

 وٓية إب أو غقره مـ إولقاء طؾك الػتاة مؼقدة بتحؼقؼ مصؾحتفا. .٢

تزويجفاا بغقار إذهناا ورلااها،  إذُن الػتاة طـاد تزويجفاا ٓزم، وٓ يجاقز .٣

والبؽـا تسـتلما الثقب أحؼ بـػسفا مــ ولقفـاه ): ال بؼقلف وذلؽ طؿ

وإذا حدث تزويجفا بغقر رلاها كان لفاا الحاؼ يف  رواه مسؾؿ، ،(تفاسؽقوإذكفا 

 صؾب الػس .

لؽؾ بؾد الحؼ يف تحديد السـ الؿـاسبة لؾازواج، حساب ماا ياراه محؼؼاا  .٤

الؿجتؿع، ولف الحؼ يف تؼرير طؼقبة مـاسبة لؿـ يازوُج لؿصؾحة الػتاة وإسرة و

 الػتاة الصغقرة بغقر إذن الؼالل.

يتعقـ ولع لقابط صحقة لتزويج الصاغقرات، وٓ يجاقز تازويج الػتااة  .٥

 بدون هذه الضقابط، ويؽقن تؼدير هذه الضقابط مـ إصباء الثؼات.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،ة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصال ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/23) 208 قطاض ضقِ:
 ض ٚاإلؾالؽ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝأسهاّ اإلعػا بؿإٔ 

 ٚاألْع١ُ املعاقط٠ )اغتهُاٍ َا غبل(
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة  اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف

 م،٩٤٦٤كقفؿرب  ٦ -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

وبعد اصالطف طؾك التقصقات الصاادرة طاـ الـادوة العؾؿقاة أحؽاام اإلطساار 

التال طؼادها مجؿاع الػؼاف  ،واإلفالس يف الشريعة اإلسالمقة وإكظؿة الؿعاصرة

لل بجاادة بالتعاااون مااع الؿعفااد اإلسااالمل لؾبحااقث والتاادريب اإلسااالمل الاادو

ديساؿرب ٦ - كاقفؿرب 8٦ الػارتة )طضق مجؿقطة البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة( خاالل

 م، واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،٩٤٦٣

 قار ما يؾل:

  ًٓ ( ٦( فؼارة )٦/٩٤) ٦٤٢التلكقد طؾاك ماا ورد يف قارار الؿجؿاع رقاؿ:  :أو
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طسااار والؿااديـ الؿعساار، ويراطاال العاارف يف تحديااد تطبقؼااات مااـ تعريااػ اإل

 اإلطسار. 

( مـ الؼارار الساابؼ بخصاقص لاابط ٩التلكقد طؾك ما ورد يف الػؼرة ) :اثاكقً 

 اإلفالس، مع مراطاة مايؾل: 

 ٓ يؽقن اإلفالس إٓ بحؽؿ قضا ل.  (٦)

 أحؽام اإلفالس تجرى طؾك الشخص الطبقعل وآطتباري طؾك السقاء.  (٩)

ــ ( مااـ الؼاارار ا، ورابًعااا، وثالًثاااالتلكقااد طؾااك مااا ورد يف الػؼاارات: )ثاكًقاا :اثالًث

 السابؼ اإلشارة إلقف. 

 مـ مسا ؾ اإلطسار واإلفالس يف الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة ما يؾل:  :ارابعً 

ماـ الـاحقاة الشارطقة إذا  االتعثر طـ السداد هق إطسار، و ٓ يعترب إفالًس  (٦)

ؽفا الؿمسسة أو الشاركة تػال باديقهنا، ولؾادا ـ الؾجاقء كاكت إصقل التل تؿؾ

إلااك الؼضاااء إلصاادار حؽااؿ بااالتػؾقس، وكااذلؽ لؾشااركة أو الؿمسسااة الؿديـااة 

 الؾجقء إلك الؼضاء إللزام الدا ـقـ باإلكظار. 

مـ الحؾقل الؿؼرتحة لؿعالجة اإلطسار )تعثر( الشركات والؿمسساات  (٩)

 الؿالقة اإلسالمقة: 

   .، أو مـػعة طقـ معقـة لسداد الديـ الؿستحؼبذل أصؾ مالل معقـ  -أ 

رسؿؾة( طـ صريؼ زيادة رأس ماال الشاركة )تحقيؾ الديقن إلك أسفؿ   -ب 

الؿديـة مـ خالل إصدار أسفؿ طادياة يسااهؿ فقفاا الادا ـ بديـاف الؿساتحؼ طؾاك 

الشركة، فقصبب مالؽا لحصة يف الشركة ومقجقداهتا بؿؼدار ماا كاان لاف ماـ دياـ 

 الؿديـة. 



767 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

ـاة ماع الادا ـ طؾاك اإلكظاار حساب ماا يالشركة أو الؿمسسة الؿد اتػا  (8)

تااراه جفااة خبقاارة معتؿاادة بتؼاادير أولاااع الشااركة أو الؿمسسااة وتحديااد شااروط 

  اإلكظار إن لزم إمر.

 تقصقات طامة:

تػقضة لؾحؾقل العؿؾقة لؿعالجاة يقصل الؿجؾس بدراسات مقسعة مس (٦)

 ظ حؼق  جؿقع إصراف. طسار )تعثر( يف الؿمسسات الؿالقة بؿا يحػاإل

يقصاال الؿجؾااس بلهؿقااة سااـ أكظؿااة وقااقاكقـ تحؿاال الؿتعااامؾقـ مااع  (٩)

الشااركة مااـ دا ـااقـ ومااديـقـ مااع مراطاااة حػااظ حؼااق  إصااراف ذات العالقااة 

 لتصحقب أولاطفا الؿالقة.

يقصااال الؿجؾاااس الجفاااات ذات العالقاااة وطؾاااك وجاااف الخصاااقص  (8)

لؿقاكباة لؾتطاقرات الؿعاصارة يف الجفات الؼضا قة بالعـاية بالؿباادئ الؼضاا قة ا

   مجال اإلطسار واإلفالس.

يقصل الؿجؾس أماكة الؿجؿع باستؽؿال دراسة مقلاقع أثار اإلطساار  (٠)

واإلفالس طؾك الشركات ذات الؿسمولقة الؿحدودة، بؿاا يف ذلاؽ حالاة إطساار 

 .اأو إفالس الشركة الؿحدودة الؿسمولقة مع كقن مالؽفا الر قس ما زال مقسرً 

 ٦٦عالك أطؾؿواهلل ت
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (23/ 3) 209 قطاض ضقِ:
 املؿططات يف دلاٍ ايتساٟٚ )اغتهُاٍ َا غبل( بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

ؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة اإلسالمل، ال

 ،م٩٤٦٤ا كااااقفؿرب  -أكتااااقبر٩٤هااااا، الؿقافااااؼ: ٦٠٠٤صااااػر  ٩8-٦٥مااااـ: 

ًٓ و ( بشلن ٦/٦٤) ٥8مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل رقؿ مجؾس  لؼرار استؽؿا

الؿػطاارات يف مجااال التااداوي، والااذي حاادد الؿسااا ؾ الؿطؾااقب بحثفااا يف هااذه 

 رة، وهل:الدو

 بخاخ الربق. .٦

 الػصد والحجامة. .٩

أخذ طقـة مـ الدم لؾػحص الؿخربي، وكؼؾ الدم مـ الؿتربع بف، أو تؾؼل  .8

 الدم الؿـؼقل.

 الغسقؾ الؽؾقي الدمقي، والغسقؾ الؽؾقي الربيتقاين. .٠
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 ما يدخؾ الشرج مـ حؼـة شرجقة أو تحامقؾ أو مـظار. .١

 العؿؾقات الجراحقة بالتخدير العام. .٢

ع الؿجؾااس طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص وبعااد اصااال

 الؿقلقع، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات الؿقسعة التل دارت حقلف،

 يلتل:قار ما 

 والؼلء. -وما يف معـاه-الؿػطرات هل تعؿُد إكؾ والشرب والجؿاع -

الجقف الذي يػسد الصقم بؿا يصؾ إلقف هق ما تجاوز الحؾؼ إلاك الجفااز  -

كاان أم غقار مغاٍذ، ماـ صرياٍؼ معتااد أو غقار  اإلك الؿعادة مغاذيً الفضؿل، ووصؾ 

 معتاد. 

 :ما ٓ يػسد معف الصقام . أ

بخاخ الربق ٓ يمثر طؾك صحة الصاقم، ففاق يساتفدف ُالجفااَز التـػسال،  .٦

وما يصؾ إلك الؿعدة مـف جزء يسقر مغتػر غقر مؼصقد، أقؾ مؿا يصؾ الؿعدَة ماـ 

 بؼايا الؿضؿضة والسقاد.

 لؾتحالقؾ الؿخربية أو التربع بف.سحب الدم   .٩

كؾ ما يدخؾ طـ صريؼ الشرج ماـ حؼاـ وتحامقاؾ ومـظاار وماراهؿ، ماا  .8

 طدا الحؼـ الؿغذية.

 لصؼة إزالة الشعقر بالجقع. .٠

 طؿؾقة شػط الدهقن مالؿ ترتافؼ باستخدام السقا ؾ الؿغذية. .١

 الؿـظار الشرجل وإصبع الػحص الطبل. .٢

 الحجامة والػصد. .٣
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اء( بسبب التخدير العام لجزء ماـ الـفاار، ولاق اساتؿر غؿفؼد القطل )اإل .٤

فؼدان القطل بؼقاة يقماف٦ إن كاان قاد وقاع التخادير أثـااء الصاقم، ماالؿ يصااحب 

 ذلؽ إططاء السقا ؾ.

 ما يػسد الصقم: . ب

الػاؿ والبؾعاقم، و مؿاا هاق  اكؾ ما يدخؾ إلاك الجفااز الفضاؿل متجااوزً  .٦

 دققؼة.لؾطعام، وهق الؿريء وإمعاء ال -هالؿ -محقؾ

كااؾ مااا يتغااذى بااف جسااؿ الصااا ؿ، ومااـ أي مـػااذ صبقعاال، ٕكااف يف معـااك  .٩

 إكؾ، ولؿـافاتف لؿؼصد الصقم كالحؼـة الؿغذية.

جفاز التبخقر الر قي )البـققلقزر( الؿستخدم يف طاالج الرباق مػطار، ٕن  .8

 الؽؿقة الداخؾة مـف إلك الؿعدة أكرب بؽثقر مـ الؼدر الؿعػق طـف.

 ف طؾك كؿقة كبقرة مـ الؿاء.كؼؾ الدم ٓحتقا  .٠

الغسقؾ الؽؾقي الربيتقاين والدمقي، لؿا فقف ماـ إدخاال كؿقاة كبقارة ماـ  .١

 الؿاء وإمالح والسؽر.

الؽبسقٓت الؿستخدمة يف بخاخ الرباق الؿحتقياة طؾاك الباقدرة الجافاة،  .٢

 لخروج جزء مـفا وهق جرم يصؾ إلك الؿعدة.

 التقصقات:

 تحديد الضرورة أو الحاجة إلاك إجاراء يف ادور الطبقب الؿعالج مفؿ جدً  .1

مااداخالت طالجقااة أو تشخقصااقة يؿؽااـ أن تػسااد الصااقم. فاانذا لااؿ تؽااـ هـاااد 

لرورة لذلؽ اإلجراء، وأمؽـ تلجقؾف لققت الػطر، فعؾقف أن يشاقر طؾاك مريضاف 

 بذلؽ.
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العؿااؾ طؾااك تقطقااة الؿرلااك بؽااؾ مااا يتعؾااؼ باالداء طبااادهتؿ طؾااك القجااف  .2

الدطقة إلك الرجقع إلاك أهاؾ العؾاؿ الثؼاات فقؿاا قاد ، واالصحقب الؿجزئ شرطً 

 يشؽؾ طؾقفؿ مـ مسا ؾ الصقم.

إطااالم الؿااريض بالػشااؾ الؽؾااقي الااذي ٓ يرجااك باارؤه٦ بعاادم الصااقم  .3

 ففق معذور، وطؾقف فدية صعام مسؽقـ طـ كؾ يقم.، طؾك حقاتف احػاضً 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة والسالم  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (23/ 4) 221 قطاض ضقِ:
 خؿاض اإلْاخ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة 

 م،٩٤٦٤ا كقفؿرب  -أكتقبر ٩٤ؿقافؼ: ها، ال٦٠٠٤ر صػ ٩8-٦٥مـ: 

وبعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات الؿقسعة التال  خػاض اإلكاث يف الػؼف اإلسالمل،

 دارت حقلف، 

 يؾل: قار ما

ر ماع البظفق   الجؾدة الؿستعؾقةخػاض اإلكاث يؼصد بف قطع قدر يسقر مـ  .٦

، أو طؿؾق اة ة تساؿك طؿؾقاة خػااض غطااء البظاروهذه العؿؾق  . اترد البظر كػسف سؾقؿً 

 تخػقض ُقؾػة البظر. 

إلااك  ملسو هيلع هللا ىلصطااادة اجتؿاطقااة قديؿااة وجااف الرسااقل يعتاارب الخػاااض إن هااذا  .٩
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 هتذيبفا طؾك الشؽؾ الذي يحؿل إكثك مـ تجاوز الحد الؿعتاد. 

محؾ خالف باقـ أهاؾ العؾاؿ، وٓ ( ٦خػاض اإلكاث الؿشار إلقف يف الػؼرة ) .8

يؿارس يف أكثر بؾدان العالؿ اإلسالمل، وقد أباحف طدد مـ الػؼفااء لاؿـ الضاقابط 

 والشروط التل يـبغل أن تتقفر طـد إجرا ف ومـفا أن يؽقن تحت إشراف صبل. 

٦ لؿاا فقاف أجزاء الجفاز التـاسؾل إكثاقي ٓ يجقز الؿساس بلي جزء مـ .٠

حقاهتـ الزوجقة، وهذا الػعاؾ تحرماف الشاريعة اإلساالمقة مـ اإللرار باإلكاث و

، ويمياد الؿجؿااع اإلجااراءات الؿتخاذة مااـ قبااؾ حؽقمااات اوُيجاّرم فاطؾااف شاارطً 

   الدول اإلسالمقة لؾؼضاء طؾك هذه التجاوزات.

ٓ ياادخؾ خػاااض اإلكاااث الؿؼاارر هـااا لااؿـ مصااطؾب تشااقيف إطضاااء  .١

مـعفا، والتحذير مـفاا لادى الؿـظؿاات ، الؿـصقص طؾك ؾقة إكثقية أو قطعفاالتـاس

 الصحقة الدولقة، وخصقصا مـظؿة الصحة العالؿقة.

 تقصقة:

تشقيف  يطالب مجؾُس الؿجؿع مـظؿَة الصحة العالؿقة بنطادة صرح مقلقع

لؾدراسة بنشراد الؼقادات الديـقة والؿجتؿعقة والطبقة،  إطضاء التـاسؾقة لإلكاث

ديث معؾقماهتا الديـقة، وآستعاكة بالؿؿارسقـ لتحسقـ ففؿفا ومعرفة حؽؿفا وتح

الطبققـ الؿعاصريـ يف الؿستشػقات٦ طـد حاجة الـساء إلك الخػاض، وتقلقب 

 الػر  بقـف وبقـ غقره مـ إكقاع الؿتػؼ طؾك تجريؿفا. 

 ٦٦واهلل أطؾؿ  
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 ،قـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبق ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/23) 220 قطاض ضقِ:
 ٚايع١ًُٝ ملٛاد١ٗ ايػًٛ ٚايتططف اإلدطا٤ات ايؿهط١ٜ بؿإٔ 

 َٚا ٜػ٢ُ باإلضٖاب يف ٖصٙ األٜاّ يف ؾت٢ املٝازٜٔ ٚاجملاالت
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة  اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة

 م،٩٤٦٤ا كقفؿرب  -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8-٦٥مـ: 

وبعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

اإلجراءات الػؽرية والعؿؾقة لؿقاجفة الغؾق والتطارف وماا يساؿك باإلرهااب يف 

ت، وبعااد اسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات هااذه إيااام يف شااتك الؿقاااديـ والؿجااآ

 الؿقسعة التل دارت حقلف، 

 قار ما يؾل:  

شؽالف وأكقاطف حراٌم بـصقص الؽتاب والسـة، وتزداد الحرمة أالتطرف بجؿقع 

 .كػس وإطراض وإمقال والعؼقل وإديانطؾك إ إذا أدى بصاحبف إلك آطتداء
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 التقصقات:

 ًٓ ، وذلؽ بربطف اوأسؾقبً  االؿساجد مضؿقكً الـفقض بالخطاب الديـل يف  :أو

 بلحداث الؿجتؿع وبالقاقع الؿعاش.

الـفقض بقضقػة اإلمام والؿمذن يف الؿسجد مـ خاالل رفاع الؿساتقى  :اثاكقً 

الؿعقشاال والااقضقػل لفؿااا، ومااـ خااالل طؼااد دورات وباارامج تلهقؾقااة يف مجااال 

 القطظ واإلرشاد لؽؾ العامؾقـ يف الؿساجد.

راكز لؾؼرآن الؽريؿ يف كؾ دولة، يشرف طؾقفا مجؿقطاة متؿقازة إكشاء م :اثالثً 

طؾقم الؼرآن الؽريؿ، وتزوياد هاذه الؿراكاز ومـ الؿختصقـ يف الؼراءات الؼرآكقة 

 بلحدث القسا ؾ التعؾقؿقة لؿقاجفة الػؽر الؿتطرف.

اختقار الؿػتاقـ إكػااء مؿاـ تتاقفر فاقفؿ شاروط اإلفتااء وتعققاـفؿ يف  :ارابعً 

وأقالقؿ كاؾ دولاة، ودطاقة الادول إلاك اطتؿااد اإلفتااء الجؿااطل يف  مختؾػ مدن

الؿسا ؾ والـقازل العامة إحقاًء لػؼف آجتفاد الجؿااطل، وإلاك ولاع تشاريعات 

 تؿـع غقر الؿمهؾقـ لؾتصدي لإلفتاء وولع طؼقبات رادطة لفؿ.

تحااديث الؿساااقات الدراسااقة وتطقيرهااا يف الؿمسسااات التعؾقؿقااة  :اخامًســ

فتب مضامقـفا طؾك ثؼافة احرتام حؼاق  آكساان، وكباذ العـاػ والتطارف  باتجاه

 وآطرتاف بحؼ أخر يف التـقع وآختالف.  واإلرهاب واإللحاد،

بـاء الؿـاهج التعؾقؿقة بؿا يتقافؼ مع طؼقدة إماة وثقابتفاا، وبشاؽؾ  :اسادًس 

مغؾقصاة  يجؿع بقـ إصالة والؿعاصرة، ومراجعاة ماا قاد تتضاؿـف ماـ مضاامقـ

 طـ اإلسالم والعؿؾ طؾك تصحقحفا.

دطقة الؿمسساات اإلطالمقاة إلاك تبـال خطااب القساطقة وآطتادال  :اسابعً 

 شاطات.طتؿاد طؾك الحؼا ؼ والبعد طـ اإلفقؿا تؼدمف مـ برامج، وإلك آ
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العؿاااؾ طؾاااك تصاااحقب الؿػااااهقؿ الؿغؾقصاااة لؿصاااطؾحات شااارطقة  :اثامـًـــ

والحاكؿقاة وغقرهاا ماـ الؿقلاقطات التال ، اءكالجفاد والخالفة والقٓء والارب

 يستغؾ  ا الشباب لؾصراطات.

إدراج مسااقات وماقاد دراساقة يف الؿادارس والجامعاات تركاز طؾاك  :اتاسعً 

كبذ العـػ والجريؿة والتعصب، وتعؿؾ طؾك تعزيز القطل بحرمة آطتاداء طؾاك 

 الدماء وإمقال وإطراض.

ل شااامؾ يف الؿجتؿااع تؼااقم طؾااك رطايتااف إصااال  بركااامج ثؼااايف كااقط :اطاشــاً 

ممسسااات الدولااة ذات العالقااة  اادف تصااحقب الـظاارة إلااك اإلسااالم وتعالقؿااف، 

 وترسق  الثقابت الشرطقة التل غػؾ طـفا الـاس وأهؿؾفا الدطاة والؿػؽرون.

إقرار سقاساة تعؾقؿقاة تؼاقم طؾاك تعزياز قاقؿ التساامب والؿقاصـاة أحد طشا: 

 ام الرأي أخر.والتػؽقر الـاقد واحرت

دطقة الدول والؿجتؿعات إلك آساتػادة ماـ التجاارب الـاجحاة  ثاين طشا:

 يف ُسُبؾ مقاجفة التطرف واإلرهاب.

فتب آفا  الحاقار ماع ذوي الػؽار الؿتطارف لادحض شابفاهتؿ،  ثالث طشا:

وإطااادهتؿ إلااك جااادة الصااقاب والحقاااة آجتؿاطقااة القسااطقة، والتعااايش مااع 

 بؿا يحؼؼ إمـ واستؼرار الؿجتؿع وتطقره.الؿجتؿع والـظام 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/23) 222 قطاض ضقِ:
 املعاٜا اييت ميٓشٗا املكطف يعُال٤ احلػاب اجلاضٟ َٔ املٓعٛض ايؿطعٞ بؿإٔ 

مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون  إن مجؾااس

اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة 

 م،٩٤٦٤ا كقفؿرب  -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

وبعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصقص مقلقع الؿزايا 

حفا الؿصارف لعؿاالء الحسااب الجااري ماـ الؿـظاقر الشارطل، وبعاد التل يؿـ

 استؿاطف إلك الؿـاقشات الؿقسعة التل دارت حقلف، 

 قار ما يؾل:

 ًٓ  : : تعايػ الحساب الجاريأو

 -التؼؾقاادي أو اإلسااالمل -هااق سااجؾ لؾؿبااالغ التاال يؼاادمفا العؿقااؾ لؾبـااؽ 

ـفااا كتابااة الشااقؽات الحااؼ بسااحبفا يف أي وقاات، وبقسااا ؾ معروفااة م بااف ويتااقب

والحاقآت، إلااافة لؾسااحب الـؼاادي الؿباشاار، وتؽااقن تؾااؽ الؿبااالغ الؿقدطااة 
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 مضؿقكة يف ذمة الؿصرف يستعؿؾفا لػا دتف كؿا يشاء حسبؿا تـظؿف الؼقاكقـ.

 :: تؽققػف الشاطلاثاكقً 

بعد أن كظر الؿجؿع يف مجؿقطة مـ التؽققػات الشرطقة لؾقدا ع يف الحساب 

تؽققػفا طؾك أهنا وديعة حؼقؼقة مضؿقكة بآستعؿال، أو أكاف طؼاد الجاري ومـفا: 

جديد مستؼؾ، او مـظقماة تعاقدياة تـاتظؿ طاددا ماـ العؼاقد، خؾاص إلاك التلكقاد 

( بشاالن القدا ااع الؿصاارفقة يف )الحساااب الجاااري( 8/٥) ٤٢طؾااك قااراره رقااؿ 

اكات والذي كص فقف طؾك أن القدا ع تحت الطؾب )الحسابات الجارية( ساقاء أك

 أو البـقد الربقية هل قروض بالؿـظقر الػؼفل. ،لدى البـقد اإلسالمقة

: الحؽــؿ الشــاطل لؾؿزايــا الؿصـافقة لعؿــال  الحســاب الجــاري تحــت اثالًثـ

 الطؾب:

 تعريػ الؿزايا الؿصرفقة:

الؿراد بالؿزايا الؿصرفقة هـا: الحؼق  اإللافقة التال يؿـحفاا البـاؽ ٕصاحاب 

لطؾب، مـ أجؾ جذ ؿ وتشجقعفؿ طؾك فاتب الحساابات الحسابات الجارية تحت ا

 أو آستؿرار فقفا.

 :وهل بحسب صبقعة كػعفا والغرض الؿؼصقد مـفا كقطان

   وحده.أحدهؿا: ما كان لـػع العؿقؾ 

                                       . (الؿصرف والعؿقؾ)الثاين: ما كان لـػع الطرفقـ 

 :وحده العؿقؾ لـػع تؽقن لالت الؿزايا -الـقع إول  . أ

تـؼسؿ الؿزايا التل تؽقن لـػع العؿقؾ وحده إلك قسؿقـ: مزايا معـقية ومزايا 

 مادية.
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( الؿزايا الؿعـقية، هل الؿـافع والخادمات التال يؿـحفاا البـاؽ لؾعؿقاؾ، ٦)

ولؿ يربز فقفا ما يشبف العالوة الؿالقة طؾك مؼادار القديعاة، مثاؾ: أفضاؾقة الخدماة 

البـااؽ، وكااذا تزويااد العؿقااؾ بـشاارة إرشااادية دوريااة، وبؽشااػ حساااب يف فااروع 

 دوري، وبشفادة مالءة، وببطاقة الؿزايا الدولقة لؾصراف ألل وكحقها.

٦ ٕهناا ٓ تعتارب ماـ قبقاؾ الزياادة اوحؽؿ هذا الـقع مـ الؿزاياا الجاقاز شارطً 

الؼارض، وإكؿاا زياادة طؾاك مبؾاغ قاؾ ؿعبدفعفا لؾالبـؽ الؿالقة الربقية التل يؾتزم 

ٓساتقػاء حؼاف  )العؿقؾ( ؼرضؿإلك ال)البـؽ( ض رتتؼديؿ مساطدة مـ الؿؼ له

 الؿالل، فقستصحب فقفا حؽؿ اإلباحة إصؾقة ٓكتػاء الدلقؾ الؿاكع.

( الؿزايااا الؿاديااة، وهاال إطقااان والؿـااافع والـؼااقد الزا اادة طؾااك الؿبؾااغ ٩)

العاالوة الؿادياة مؼاباؾ اإلقاراض، الؿثبت يف الحساب الجاري يربز فقفا ما يشبف 

 كتؼديؿ أجفزة كفربا قة وأجفزة إلؽرتوكقة وتذاكر الطقران وكحقها.

هاق الؿـاع  وحؽؿ هذا الـقع مـ الؿزايا سقاء أكاكت مشاروصة أم غقار مشاروصة٦

، إذا كاكاات بساابب اإلقااراض، وبااالـظر لحجؿااف ومدتااف باطتبارهااا مااـ جااـس اشاارطً 

 لؿؼرتض بدفعفا إلك الؿؼرض زيادة طؾك مبؾغ الؼرض.الزيادة الربقية التل يؾتزم ا

 الحسااب يف أكاان سقاء-أما إذا كاكت تعطك لؽؾ طؿقؾ جديد يؽسبف البـؽ 

ففال ماـ كػؼاات اإلطاالن  -وغقاره التؿقياؾ يف أو الؿضااربة حسااب أو الجاري

لإلباحاة إصاؾقة،  اوالتسقيؼ، وكساب الزباا ـ والعؿاالء، وتؽاقن مباحاة تطبقًؼا

 ا ٓ ترتبط بخصقص اإلقراض بحجؿف ومدتف.صالؿا أهن

  (البـاؽ والعؿقاؾ ) لؾطارفقـ فقفاا الـػاع يؽقن التل الؿزايا -الـقع الثاين  -ب

                                       وهل قسؿان:
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ماا ٓ طالقاة لاف  والثـاين:مالاف طالقاة بعؿؾقاات الساحب واإلياداع.  أحدهؿا:

 بذلؽ.

البـااؽ لؾعؿقااؾ مؿااا لااف طالقااة بعؿؾقااات اإليااداع  الؿزايااا التاال يؿـحفااا -٦

والسحب مـ الحساب الجاري تحت الطؾب والـػُع فقفا لؾطرفقـ، مثاؾ: خدماة 

تؼااديؿ  إهناا ٦ادفاارت الشااقؽات وبطاقااة الصاارف ألاال٦ فحؽؿفااا الجااقاز شاارطً 

ٓستقػاء حؼاف الؿاالل، طؾاك أن )البـؽ( لؾؿؼرض )العؿقؾ(٦ ض رتمساطدة الؿؼ

البـااؽ يجّرهااا الؼاارض لؾؿؼاارض ٓ تخااتص بااف وحااده، بااؾ تعااؿ الؿـػعااة التاال 

، وٕن فقفااا مصااؾحة لؾطاارفقـ مااـ غقاار لاارر والعؿقااؾ )الؿؼاارتض والؿؼاارض(

لقاحد مـفؿا، و الشرع ٓ يِرد بتحريؿ الؿصالب التل ٓ مضارة فقفاا، كؿاا أن هاذا 

الـقع ماـ الؿزاياا لاقس بؿـصاقص طؾاك تحريؿاف، وٓ هاق يف معـاك الؿـصاقص 

 ؼاؤه طؾك اإلباحة إصؾقة.فقجب إب

الؿزاياااا التااال يؽاااقن فقفاااا الـػاااع لؾطااارفقـ، وٓ طالقاااة لفاااا بعؿؾقاااات  -٩

 بعااض تؼااديؿ: مثااؾ الطؾااب، تحاات الجاااري الحساااب مااـ والسااحب اإليااداع

، مؿاا يتعؾاؼ لغقارهؿ تعطاك التال ماـ أدكاك أي تػالاؾقة بلسعار الؿصرفقة الخدمات

صاـاديؼ حػاظ إماكاات ورساقم بسعر صرف العؿالت ورسقم الحقآت وأجاقر 

فتب آطتؿادات وإصادار بطاقاات آ تؿاان وخطاباات الضاؿان وكحاق ذلاؽ، ففال 

 محرمة ٕهنا داخؾة يف قرض جر كػعا. 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/23) 223 قطاض ضقِ:َؿطٚع 
 َػؤٚي١ٝ ايطبٝب عٔ األخطا٤ ايطب١ٝ غري ايعُس١ٜ َٔ َٓعٛض إغالَٞ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة 

 ،م٩٤٦٤ا كقفؿرب  -كتقبرأ ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8-٦٥مـ: 

وبعااد اصالطااف طؾااك قاارارات الؿاامتؿر العؾؿاال بشاالن مساامولقة الطبقااب طااـ 

الذي صادر طاـ الؿامتؿر الاذي  ،إخطاء الطبقة غقر العؿدية مـ مـظقر إسالمل

جؿاادى  ٣ -١طؼدتف الؿـظؿة اإلساالمقة لؾعؾاقم الطبقاة بالؽقيات يف الػارتة ماـ 

م، وبعاااد اساااتؿاطف إلاااك ٩٤٦١ ماااارس ٩٤ -٩٢هاااا الؿقافاااؼ ٦٠8٢أخااارة 

 الؿـاقشات الؿقسعة التل دارت حقلف، 

 قار ما يؾل:

 ًٓ  :  إخطاء الطبقة غقر العؿدية :أو

اطتؿاُد تعريػ الخطل الطبل بلكف )اإلخػا  يف إتؿام فعاؾ مخطاط لاف كؿاا  (٦
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 اسُتفدف بسبب إهؿال أو تؼصقر وكحقهؿا(.

طاـ تادخؾ صبال، وٓ إصاابٌة تـشال )اطتؿاُد تعريػ الحاادث الطبال بلكاف  (٩

  .(ُتعزى إلك الظروف الصحقة إساسقة لؾؿريض

ما يـشال ماـ تازامـ وقاقع طادة ) ااطتؿاُد تعريػ الحقادث الؿمسسقة بلهن (8

لؾخطال، يف مساتقيات مختؾػاة، باإللاافة إلاك الؿساببات الداخؾقاة  ؾ مسببةمطقا

سؾساؾٍة ماـ بالـظام الصحل، وهق ما يجعؾ الػرصَة سااكحًة لؾؿخااصر لتؼاَع َطْباَر 

 .(كِؼاط الضعػ

إصااقُل الثابتااة والؼقاطااُد )اطتؿاااُد تعريااػ أصااقل الؿفـااة الصااحقة بلكااف (٠

 .(الؿتعارُف طؾقفا طؾؿق ا وطؿؾق ا

ولع برامج طؾؿقٍة كاتجٍة طـ دراساٍت وأبحاٍث مستػقضٍة، حقل أسباب  (١

 ومسببات إخطاء، لقلع الحؾقل الؿـاسبة لإلقالل مـفا قدر اإلمؽان.

هتقاااة إجااقاِء والظااروِف الؿـاساابة الداخؾقااة والخارجقااة التاال  لاارورةُ  (٢

 تتصؾ بالرطاية الصحقة لتقفقر لؿاكات تحؼقؼفا.

لرورُة أن تؽقن سالمة الؿرلك الؿحاقر الار قس يف جؿقاع السقاساات  (٣

 الصحقة.

لرورة طؼد ورش طؿاؾ لجؿقاع العاامؾقـ بالرطاياة الصاحقة، لؾتادريب  (٤

 ماـ أجاؾ التغؾاب طؾاك إخطااء طـاد مقاجفتفاا، والتقطقة وتـؿقة القازع الديـل

  باطتبار القرش جزًءا مـ الؿفام الر قسة لؾعؿؾ الصحل.

تقفقُر اإلمؽاكات الالزمة، مـ أجفازة ومختاربات ومعؾقماات، وآلتازام  (٥

باااـظؿ العؿاااؾ )الربوتقكاااقٓت( العالؿقاااة، لؾؿسااااهؿة يف تلكقاااد التشاااخقص 

  والتقصقػ الصحقب لؾؿرض.
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دئ وققاكقـ العؿؾ العالؿقاة الخاصاة بعادم زياادة سااطات آلتزام بؿبا (٦٤

طؿؾ الفقاة الطبقة طؾك أكثر مـ ثؿاين ساطات يف الققم، خاصة يف أياام الخػاارات 

 )الؿـاوبات(، حػاًضا طؾك تركقز الطبقب لحػظ صحة الؿريض.

بنقالِل طدِد الؿرلك لؽؾ صبقاب ماا أمؽاـ، إلططااء الؿاريض  آلتزام (٦٦

  شرح مشؽؾتف الصحقة.الػرصة الؽافقة ل

لااارورُة الؿراجعاااة الدورياااة لجؿقاااع الؼاااقاكقـ والؼااارارات الؿتعؾؼاااة  (٦٩

  بضؿاكات السالمة وحؿاية الؿريض مـ إخطاء الطبقة.

التلكقُد طؾك آهتؿاام بلطؿاال الصاقاكة الدورياة ل جفازة الصاحقة ماـ  (٦8

 سالمتفا وكػايتفا. زة، لضؿانفقبؾ الخرباء بتؾؽ إج

جفة طؾقا ل خطااء الطبقاة، تضاؿ أصاحاب تخصصاات  العؿؾ طؾك إكشاء (٦٠

مختؾػة ماـ ذوي الخاربة الؿشافقد لفاؿ بإماكاة والصاد ، تتباع الاقزير الؿخاتص، 

ويؽقن مـ بقـ مفامفاا إجاراء التحؼقؼاات يف أي حاادث صبال يؼاع، ساقاء تسابب يف 

ساة لرر أم ٓ، بالسرطة الؿؿؽـة، قبؾ أن تضقع معالؿف أو آثاره، طؾك أن تؽاقن الدرا

شااامؾة لتحديااد الساابب وإثاار لحاادوث الخطاال، إذا حاادث لاارر، وترفااع تؼاريرهااا 

 .لؾجفات الؿسمولة مشػقطًة بتقصقاهتا، لتػادي القققع يف الخطل مستؼباًل 

تشااجقع إصباااء الؿخطاااقـ طؾااك اإلفصاااح طااـ إخطاااء، إلضفااار  (٦١

ة الشػافقة والؿصاارحة، خدماة لؿساتؼبؾ العؿاؾ الطبال وكجاحاف، وإيجااد وساقؾ

 قاكقكقة لؾتخػقػ طـفؿ.

تشجقع الؿطؾعقـ طؾك إخطاء طؾك التبؾقغ طـفا، ماع تاقفقر حؿاايتفؿ  (٦٢

 مـ أي مضايؼات أو ألرار.
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لاارورة إكشاااء بـااؽ لؾؿعؾقمااات طااـ إخطاااء الطبقااة مااـ قِبااؾ لجـااة  (٦٣

متخصصااة مااـ إصباااء والػؼفاااء والؼاااكقكققـ، وإصاادار قاااكقن باانلزام جؿقااع 

لصاااحة بااااإلبالغ طاااـ إخطااااء، وتزوياااِد البـاااؽ الجفاااات العامؾاااة باااقزارات ا

 بالؿعؾقمات لؾتعرف طؾك أسبا ا ومسبباهتا.

تؼقااقؿ الجفااة الؿختصااة لعضااق الفقاااة الطبقااة، إذا وقعاات مـااف أخطاااء  (٦٤

 جسقؿة كتج طـفا لرر، لؾتعرف طؾك ضروف طؿؾف ومدى كػايتف.

 دطقة الجفات الؿسمولة إلك تسجقؾ ومراقبة إدوية لؾتلكد ماـ كػاياة (٦٥

ذا الخصااقص، ومتابعااة مسااار إدويااة، خاصااة الخطقاار مـفااا، بعااد ا  ااإجراءاهتاا

آستعؿال، وتسجقؾ أي مالحظات ماـ تػااطالت جاكبقاة أو دوا قاة ماع إدوياة 

 إخرى، أو كسبة إلرار، إن وجدت، واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

التقطقااُة لتغققاار الؿػفااقم الؿجتؿعاال لتؼبااؾ احتؿااال وقااقع أخطاااء يف  (٩٤

  الؿؿارسة الطبقة.

لؽاؾ إكساان يف « البااركقد»العؿُؾ طؾاك إدخاال بطاقاة إلؽرتوكقاة بـظاام  (٩٦

الدولة، تستخدم يف كاؾ الؿعاامالت الصاحقة، ماع التلكقاد طؾاك لارورة فحاص 

  مـ فرتة ٕخرى لؾتلكد مـ صالحقتف.« الباركقد»جفاز 

العؿُؾ ماـ أجاؾ إصادار أبحااث وأكظؿاة )بروتقكاقٓت( وأدلاة طؿاؾ  (٩٩

 ز قاطدة بقاكات معرفقة حقل الؿرلك وضروففؿ وتاريخفؿ الصحل.لتعزي

لرورُة آلتزام بتجؿقع وتصـقػ أخطاء الؿؿارسة الطبقة، ٓستخدامفا  (٩8

  يف تطقير التؼارير العؾؿقة، واستعؿالفا يف تحؾقؾ كؾ كقع مـ أكقاع هذه إخطاء.

إخطااء  التؿققُز بقـ إخطاء الطبقاة الـاتجاة طاـ تؼصاقر إصبااء، وباقـ (٩٠
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الـابعة مـ تؼصقر الؿمسسات الطبقاة بسابب تخؾاػ أكظؿتفاا وأجفزهتاا الضارورية 

 لؾعالج.

التؿققااُز بااقـ إخطاااء الطبقااة، وبااقـ الحااقادث السااؾبقة غقاار الؿرغااقب  (٩١

فقفا، مؿا ٓ يد لؾطبقب فقف، وكاذلؽ التؿققاز باقـ إخطااء الطبقاة والؿضااطػات 

 .الؿتققعة الـاتجة طـ الؿؿارسات الطبقة

اطتباُر الطبقاب لاامـًا يف حاآت التؼصاقر والتعادي (٩٢
(1)

الؿخاالػ لؼقاطاد  

العالج الؿتػؼ طؾقفا بقـ خرباء مفـة الطب، وكاذلؽ إذا أقادم طؾاك طاالج الؿاريض 

دون أن يؽقن ملذوكًا لاف ماـ الؿاريض أو ولقاف، أو ماـ ولال إمار يف الحاآت التال 

   يشرتط فقفا اإلذن.

طؾك مـ يؾزم بف شرًطا أو قاكقًكا يف حآت تحؿقُؾ الضؿان )التعقيض(  (٩٣

 التعدي أو التؼصقر.

 العؿااُؾ طؾااك إطااداد مؼاارر دراساال يعـااك بإخالققااات يف مفـااة الطااب، (٩٤

ومعرفة إخطاء الطبقة يف كؾ التخصصات، وكقػقة الققاياة مـفاا، وتادريس هاذا 

 الؿؼرر بصقرة إلزامقة لطؾبة الطب.

بحؼقؼاة مرلاف، وماا ساقرتتب طؾك الطبقاب أن يباذل طـايتاف باالؿريض  (٩٥

طؾاك العاالج مااـ آثاار، وذلاؽ يف حاادود الحارص طؾاك مصااؾحة الؿاريض وفًؼااا 

 لظروف البقاة وصبقعة الثؼافة السا دة.

 طؾك الطبقب أن يبذل يف طـايتف بالؿريض طـاية الشخص الحريص.  (8٤

حظُر إفشااء الطبقاب سار الؿاريض، ويتحؿاؾ الطبقاب ماا يرتتاب طؾاك  (8٦

                                                 
 فعؾ ما ٓ يجقز. والتعدي:ترد ما يجب.  التؼصقا: (1)
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( وتقصااقة ٦٤/٤) ٣٥أو ماديااة، ويـظاار قارار الؿجؿااع  ذلاؽ مااـ ألاارار معـقياة

 كدوة الؿـظؿة اإلسالمقة لؾعؾقم الطبقة الؿـعؼدة بالؽقيت بتااري  كقساان )أبرياؾ(

 م. ٦٥٤٣

 ذن الطبل: : )أ( اإلاثاكقً 

إصُؾ اشرتاط اإلذن الطبل، وٓ يستثـك مـ ذلؽ إٓ بعض الحآت، وهال 

 ما يؾل: 

تتضااؿـ خطااًرا طؾااك حقاااة الشااخص أو بعااض  أ( الحااآُت اإلسااعافقة التاال

 أطضا ف الؿفؿة طـد تعذر أخذ إذن مـ الؿريض أو ولقف.

ب( الحااآت التاال تؼتضاال الؿصااؾحة العامااة معالجتفااا أو الققايااة مـفااا 

 كإمراض السارية الؿعدية التل تشؽؾ خطًرا طؾك صحة أفراد الؿجتؿع.

يفاادد حقاتااف أو حقاااة ج( إذا كااان الؿااريض مصاااًبا بؿاارض كػساال أو طؼؾاال 

 أخريـ، فقتؿ إدخالف محؾ العالج جربًا بعد اتخاذ اإلجراءات الؿطؾقبة.

 ذن. )ب( سؼقط اإل

 ذن تـتؼؾ وٓيتف إلك مـ يؾقف أو إلك القٓية العامة.إذا امتـع القلل طـ اإلأ(  

ب( يف الحاآت الحرجاة التاال يؿتـاع فقفااا الؿاريض الباالغ العاقااؾ طاـ إططاااء  

التداوي، ٓ بد مـ تقلقب مخاصر آمتـاع طـ إططااء اإلذن، ويقثاؼ الطبقاب اإلذن ب

 هذا التقلقب بشؽؾ رسؿل، وٓ يسؼط اإلذن يف هذه الحالة ما دام وطقف حالًرا.

ج( الحاجُة إلك مزيد مـ البحث والدراسة لؾحآت التال تتطؾاب إجاراء وٓدة 

كحالاة التػااف الحباؾ الساري طؾاك  ققصرية إكؼاًذا لحقااة إم أو الجـاقـ أو هؿاا مًعاا

 طـؼ الجـقـ، إذا امتـعت إم طـ إططاء اإلذن بالعؿؾقة الؼقصرية.
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 : التقصقات العامة

باانجراِء دراسااات مؼاركااٍة بااقـ  (الؿـظؿااة اإلسااالمقة لؾعؾااقم الطبقااة)ققاااُم  (٦

والؿسامولقة طاـ إخطااء  مبادِئ الشريعِة اإلسالمقة يف مجال الؿؿارسة الطبقاة،

الؿؿارسة، وبقـ أحؽاِم التشريعاِت الـافاذِة، والؿباادئ الؼضاا قة الؿؼاررة  يف هذه

يف هاذا الـطااا ، وذلااؽ طؾااك الؿسااتقَيْقـ العربال و اإلسااالمل، واقاارتاُح مااا يؾاازم 

 إلحداث الؿالءمِة الؽامؾة بقـ تؾؽ الؿبادئ وهذه إحؽام.

قارة طؾاك التـسقُؼ بقـ الؿـظؿاِة وجامعاِة الادول العربقاة والؿـظؿااِت الـظ (٩

مستقى العالؿ اإلسالمل، لدراسة ولِع مشروِع قاكقٍن اسرتشاادي مقحاد بشالن 

أحؽااام الؿؿارسااة الطبقااة والؿساامولقة الـاشاااة طااـ إخطاااء الؿتعؾؼااة، وذلااؽ 

لتسااتعقـ بااف الاادول العربقااة واإلسااالمقة يف سااـ تشااريعاهتا الؿتصااؾة بشاامون 

 الؿؿارسة الطبقة وإخطاء الؿرتتبة طؾقفا.

كقان متخصاٍص يف كاؾ دولاة طربقاة وإساالمقة يتؿتاع بآساتؼالل،  إكشاءُ  (8

ويخااتص، دون غقااره، بنطااداد تؼااارير الخااربة يف الاادطاوى الؼضااا قة الخاصااة 

والؿدكقااة، ويف الؿـازطااات الؿـظااقرة أمااام لجااان تسااقيِة الؿـازطااات وهقاااات 

 التحؽقؿ، وذلؽ بالـسبة ل خطاِء الـاشاِة طـ الؿؿارسة الطبقة.

ـظام الصؾب يف الدطاوى الجـا قاة الؿتعؾؼاة بلخطااء الؿؿارساات إخذ ب (٠

الطبقاة، وذلاؽ يف أي  مرحؾاة ماـ مراحاؾ الادطقى، بحقاث يرتتاب طؾاك الصااؾب 

 اكؼضاء الدطقى الجـا قة، ووقػ تـػقذ العؼقبات إذا صارت إحؽام باتة.

التقسع يف اتخاِذ سبؾ تسقيِة الؿـازطات، والؾجقُء إلك التحؽاقؿ يف شالن  (١

 الؿسمولقة الؿدكقة الـاتجة طـ أخطاء الؿؿارسات الطبقة.
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تشؽقُؾ دوا َر متخصصٍة لـظر الادطاوى غقار الجـا قاة والؿدكقاة الخاصاة  (٢

بلخطاء إصباء ومساطديفؿ، طؾك أن يؽقن لفا آختصاُص دون غقرها بالػصاؾ 

   يف هذه الدطاوى.

جرا قة الؿتصاؾة يتعقـ تـؿقة القطل الؿعريف يف كؾ الؿسا ؾ الؿقلقطقة واإل (٣

بالؿؽقكات إساسقة لؾعؿؾ الجؿااطل، وتعزيزهاا يف الاربامج التدريبقاة بالجامعاات 

 والؿعاهد الطبقة يف وقت مبؽر. 

وجااقُب تؾؼاال إصباااء التاادريَب طؾااك الؿؿارسااِة وردودِ إفعااال الخاصااِة  (٤

بتـؿقة الؿفارات والؿعرفة يف العؿؾ الجؿاطل ماـ أجاؾ صاؼؾ الؽػااءات الؿؽتسابة 

 يف الجامعات والؿعاهد إكاديؿقة.

استفداُف التدريب أثـاَء فرتِة آمتقاز ل صباء لتعزيز أهؿقة العؿاِؾ الجؿااطل  (٥

 يف الرطاية الصحقة والؿساطد يف تسفقؾ التحقل كحق ثؼافة السالمة.

يـبغل لؾرطاية الصحقة تؽثقُػ الادروِس الؿساتػادة ماـ بارامِج التلهقاؾ  (٦٤

 الؿتؼدم.

تعظقُؿ كػاءِة إصبااء ذات العالقاة بالعؿاؾ الجؿااطل ماـ يـبغل أن يتؿ  (٦٦

 خالل إجراءات مـب شفاداِت ترخقِص مزاولة الؿفـة.

يجب أن تتضؿـ امتحاكاُت الرتخقص مـ الؿجالس الؿتخصصة تؼققَؿ  (٦٩

 معرفة إصباِء الُجْدِد بؿؽقكاِت العؿِؾ الجؿاطل وتققعاِت الؿفـِة الؿشرتكة.

طؾااك إخطااار الـاتجااة طااـ الؿؿارسااات دراسااة ولااع ُكُظااؿ التاالمقـ  (٦8

 الطبقة، تشجقًعا لؾطبقب طؾك بذل الجفد لؾؿعالجة. 

بذل العـاية مـ وسا ؾ اإلطالم وغقرها ماـ وساا ؾ تقطقاة الارأي العاام  (٦٠
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بالؿعؾقمات الؿتصؾة بآلطرابات الـػسقة حتك يتؿ التعامؾ معفاا بشاؽؾ كااجز 

 سل.ومبؽر، وكذلؽ زيادة القطل بحؼق  الؿريض الـػ

التعاااوُن بااقـ الاادول العربقااة واإلسااالمقة إلصاادار قاااكقن اسرتشااادي  (٦١

ٍد لؾصحة الـػسقة، يساتؾفؿ الؿباادَئ العاماة لؾشاريعة اإلساالمقة، والؿباادئ  مقح 

 والؿقاثقؼ الدولقَة ذاَت الصؾة.

ققاُم الؿـظؿة، بالتعاون مع الادول العربقاة واإلساالمقة، بنصادار قااكقٍن  (٦٢

ٍد لؾصحة العؼؾق ة، يستؾفؿ ققاطَد الشريعة اإلسالمقة والؿقاثقؼ الدولقة ذات مقح 

 العالقة.

طؼاُد كادوٍة متخصصاة طاـ الصاحة الـػساقة والعؼؾقاة لؿـاقشاة الؼضااايا  (٦٣

إخالققة والشرطقة الؿتعؾؼة بالصاحة الـػساقة، والخاروُج بتقصاقات محاددة يف 

 هذا الخصقص.

قـ إصباااء أو طؾااك الؿمسسااات الطبقااة التفقاااُة لعؼااد لؼاااءات دوريااة باا (٦٤

مسااطديفؿ لدراساِة كاؾ الؿساتجدات يف مجاال الؿؿارسااِت الطبقاة، وتباادِل الارأي 

وتادارُس إخطااء الطبقاة  حقَل الؿشاكؾ والعؼبات التل تعرتض تؾؽ الؿؿارسات،

 واقرتاُح سبؾ تػاديفا أو الحد مـفا.

تـؿقُة مفارات إصباء الخاصة بالتقاصؾ مع الؿرلك وذويفؿ، بؿا فقاف  (٦٥

صااؾحة الققااقف طؾااك تطااقرات الحالااِة الصااحقة لؾؿااريض، ومااا قااد يطاارأ مااـ م

 مشؽالٍت خالَل مؿارسة اإلجراءات الطبقة.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/23) 224 قطاض ضقِ:
 عاَالت املاي١ٝ: ايهٛابط ٚاألسهاّايتشٛط يف امل بؿإٔ 

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة 

 م،٩٤٦٤ا كقفؿرب  -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

درة طااـ الـاادوة العؾؿقااة التحااقط يف وبعااد اصالطااف طؾااك التقصااقات الصااا

الؿعامالت الؿالقة: الضقابط وإحؽام، التل طؼدها الؿجؿع بنمارة دبال خاالل 

بالتعاون مع دا ارة الشامون اإلساالمقة والعؿاؾ  ٩٤٦٢بريؾ أ ٩٣ -٩٢الػرتة مـ 

الخقري مـ خالل مـتادى فؼاف آقتصااد اإلساالمل يف دورتاف الثاكقاة، واساتؿاطف 

 ،التل دارت حقلف إلك الؿـاقشات

 قار ما يؾل:

 ًٓ  : الؿؼصقد بالؿصطؾحات إساسقة )الؿػاهقؿ(:أو

 مػفقم التحقط: .٦
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مػفقم التحقط يف معـاه العام، يعـل التغطقة وآتؼاء، أو الققاياة، وبؿعـاك  .أ 

 الحؿاية كؿا ورد طـد الػؼفاء.

مػفااقم التحااقط يف آصااطالح الؿااالل: يعـاال إجااراءات مـظؿااة إلدارة  .ب 

 بتحققدها أو الحد مـفا أو إلغا فا، مـ خالل كؼؾفا إلك صرف آخر. الؿخاصر

الحؿايااة مااـ  :يعـاال ففااق ،أمااا مػفااقم التحااقط يف الؿعـااك آصااطالحل .ج 

الؿخاصر وتخػقػ آثارها، دون حصار مػفقماف فقؿاا هاق شاا ع ماـ العؿؾقاات يف 

إسااقا  الؿالقااة، التاال يؼااقم أغؾبفااا طؾااك الربااا والؿعاولااة طؾااك الؿخاااصر. 

والتاال تشااتؿؾ طؾااك:  (DERIVATIVES)تضااؿـ هااذه الصااقغ الؿشااتؼات وت

، وطؿؾقات الؿبادلاة الؿمقتاة (Options)( وآختقارات Futures)الؿستؼبؾقات 

(Swaps ،) وبعااض هااذه الصااقغ ساابؼ لؾؿجؿااع أن قاارر طاادم مشااروطقتفا بااـص

الؼارار، مثااؾ آختقااارات، ومعظااؿ الؿسااتؼبؾقات والؿبااادٓت الؿمجؾااة بؿػفااقم 

 رار الخاص بإسقا  الؿالقة.الؼ

 مػفقم الخطر: .٩

 ومعـاه يف الؾغة: احتؿال الفالد.

أو فاقات  ،أو وقاقع الخساارة ،ويف آصطالح الؿالل: احتؿال هاالد الؿاال

 دون مستقى الؿتققع. فأو كقك ،الربب

والخطاار الؿسااتفدف  ااذا الؿعـااك ٓ يـػااؽ طااـ الـشاااط آقتصااادي، وقااد  

 (الضاؿان)مقة طؼاقد التقثقؼاات مثاؾ الارهـ والؽػالاة وردت يف الشريعة اإلساال

ًٓ إوغقرهؿاا لحؿايااة صاريف العؼااد ماـ مخاااصر الؿعاولاة، والؿخاااصر  غقاار  جؿاا

 ٕن فقفا تعريض الؿال لؾفالد. ٦مرغقب فقفا
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وأمااا الحؿايااة فتعاارف بلهنااا: اسااتخدام القسااا ؾ الؿتاحااة لؾققايااة مااـ  .8

 الخسران أو الـؼصان أو التؾػ.

ا الؿعـك أطؿ مـ لؿان رأس الؿال، مـ حقث إن الضاؿان هاق والحؿاية  ذ

ؼ باارأس الؿااال مااـ خسااارة أو تؾااػ آلتاازام مااـ جفااة معقـااف بتحؿااؾ مااا يؾحاا

كؼصان٦ أما الحؿاياة ففال وقاياة رأس الؿاال فقشاؿؾ الضاؿان الؿباشار وغقار  أو

 الؿباشر.

 : مققػ الشايعة اإلسالمقة مـ التحقط مـ الؿخاصا:اثاكقً 

اه العام، يؼصاد باف الققاياة والحؿاياة لؾؿاال ماـ الؿخااصر، التحقط بؿعـ .٦

 وهق  ذا الؿعـك يتػؼ مع مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف حػظ الؿال.

الحؽؿ الشرطل يف التطبقؼاات العؿؾقاة، يتققاػ طؾاك مادى التازام صاقغ   .٩

وآلقات التحقط بشتك صقرها بالضقابط الشرطقة، ويحتاج ذلؽ إلك تػصقؾ كاؾ 

 والتدققؼ يف مدى التزامفا بالضقابط الشرطقة.صقغة بالبحث، 

 : الضقابط الشاطقة لصقغ التحقط وأسالقبف:اثالثً 

أن ٓ تـطقي صقغ التحقط طؾك الرباا أو تؽاقن ذريعاة إلقاف، وأٓ تشاتؿؾ  .٦

 طؾك الغرر الػاحش، لؿا يف ذلؽ مـ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ.

 أن تؽقن الصقغة يف حد ذاهتا مشروطة. .٩

صقغة التحقط إلك بقع الديقن بغقار ققؿتفاا آساؿقة، وتباادل أن ٓ تمدي  .8

 ، كؿا هق مشاهد يف إسقا  الؿالقة التؼؾقدية.االؿؿـقع شرطً 

أن ٓ تااامدي صاااقغ التحاااقط إلاااك بقاااع الحؼاااق  الؿجاااردة، مثاااؾ بقاااقع  .٠

)ب(،  ٩( فؼارة ٦/٣) ٢8آختقارات التل أكد الؿجؿاع طؾاك مـعفاا بؼارار رقاؿ 
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لؿعاولة طؾاك آلتازام مثاؾ إجار طؾاك الضاؿان الاذي وكذلؽ أٓ تمدي إلك ا

 (.٦٩/٩) ٦٩مـعف الؿجؿع بؼراره رقؿ 

مراطاة مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، طـد صاقاغة طؼاقد التحاقط، وكاذلؽ  .١

مراطاة مآٓت تؾؽ العؼقد وآثارها يف الجقاكاب الؿختؾػاة، ٕن مراطااة الؿاآٓت 

 .اأصؾ معترب شرطً 

ك لااؿان رأس الؿااال أو الااربب الؿتققااع، أن ٓ تاامدي طؼااقد التحااقط إلاا .٢

سقاء أكان الضؿان مـ الؿادير أم الؿضاارب أم القكقاؾ، وذلاؽ يف حاآت طادم 

 التعدي أو التؼصقر أو مخالػة الشروط.

 لؾؿعاولة. ٓ يجقز أن يؽقن الخطر يف حد ذاتف محاًل  .٣

أن يؽااقن الؿؼصااد مااـ أدوات التحااقط الؿحافظااة طؾااك سااالمة الؿااال،  .٤

 (.Speculation)ؿؼامرة طؾك فروقات إسعار ولقس ٕجؾ ال

 يقصل الؿجؾس بؿا يؾل:

لتعاادد صااقغ التحااقط وأسااالقبف وآلقاتااف يف التطبقؼااات العؿؾقااة يف  اكظاارً  .٦

التال تتساع لفاا  الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة، ولؽقهنا ماـ الؿساا ؾ الؿساتجدة

أن تعؼاد ققاطد آجتفااد يف الشاريعة اإلساالمقة الساؿحة، فانن الؿجؿاع يقصال 

كاادوات طؾؿقاااة بالتعااااون ماااع الؿمسسااات الؿالقاااة اإلساااالمقة لدراساااة أدوات 

ومعااامالت التحااقط التاال تؿارساافا الؿمسسااات الؿالقااة اإلسااالمقة أو أقرهتااا 

هقااهتا، وذلؽ مـ أجاؾ تحؼقاؼ مادى التزامفاا بالضاقابط والشاروط التال أقرهاا 

 الؿجؿع يف قراراتف وتقصقاتف.

يف الؿمسسات الؿالقة اإلساالمقة طؾاك آساتػادة حث الؼا ؿقـ والعامؾقـ  .٩



 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو قرارات وتوصيات 794

مـ الصقغ والعؼقد التل أقرها مجؿع الػؼف اإلساالمل الادولل، والؿجؿاع الػؼفال 

التابع لرابطة العالؿ اإلسالمل، وغقرهؿا مـ الؿجاامع الؿعتؿادة، يف صاقاغة طؼاقد 

راء، التحقط والؿعامالت، مثؾ: السؾؿ، والسؾؿ الؿاقازي، والؿرابحاة لممار بالشا

وآستصـاع، وآستصاـاع الؿاقازي، وخقاار الشارط، وذلاؽ بالضاقابط الشارطقة 

 القاردة يف تؾؽ الؼرارات.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/23) 225 قطاض ضقِ:
 ٚاملكاٜٝؼ داب١ ع٢ً اغتؿػاضات َعٗس املٛاقؿاتيإل احلالٍ، بؿإٔ

 و(ٝغُٝسٍٚ اإلغال١َٝ )يً
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة 

 م،٩٤٦٤ا كقفؿرب  -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

وبعد اصالطاف طؾاك الصاقاغة الـفا قاة لؾـادوة العؾؿقاة الحاالل لإلجاباة طؾاك 

ؽ( التاال قاستػسااارات معفااد الؿقاصااػات والؿؼااايقس لؾاادول اإلسااالمقة )سااقؿ

ها الؿقافؼ ٦٠8٢ربقع الثاين ٩8 -٩٩طؼدها الؿجؿع يف مديـة جدة يف الػرتة مـ 

طؾك قرار الؿجؿاع رقاؿ:  وقد تؿت إطادة الصقاغة بـاء ،م٩٤٦١فرباير  ٦٩ -٦٦

( بشاالن أساااؾة معفااد الؿقاصااػات والؿؼااايقس لؾاادول اإلسااالمقة ٩/٩٩) ٩٤٢

الصادر يف دورة ممتؿر الؿجؿع الثاكقة والعشريـ التال اكعؼادت بالؽقيات خاالل 

 ،م٩٤٦١ماااارس  ٩١ -٩٩هاااا الؿقافاااؼ ٦٠8٢جؿاااادى أخااارة  ١ -٩الػااارتة 
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 واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

 ما يؾل: قار

وإباالغ  اإحالة الؿقلقع إلك أماكة الؿجؿع لؾدراسة والتعديؾ بؿا تراه مـاسبً 

 ؽ( بذلؽ.قالجفة السا ؾة )سقؿ

 ٦٦تعالك أطؾؿ واهلل
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (01/23) 226 قطاض ضقِ:
 ١ ٚايتبع١ٝ يف املعاَالت املاي١ٝايػًب إٔبؿ

 ساالتُٗا ٚنٛابطُٗا ٚؾطٚط ذبككُٗا
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة 

 م،٩٤٦٤رب ا كقفؿ -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

وبعد اصالطف طؾك الصقاغة الـفا قة لتقصقات الـدوة العؾؿقاة الغؾباة والتبعقاة 

يف الؿعااامالت الؿالقااة حآهتؿااا ولااقابطفؿا وشااروط تحؼؼفؿااا، التاال كظؿفااا 

مجؿع الػؼف اإلسالمل الادولل ماع مجؿقطاة البـاؽ اإلساالمل لؾتـؿقاة بجادة يف 

م، وقاد تؿات ٩٤٦٠ديسؿرب ٦٤-٦٣ها الؿقافؼ ٦٠8٢صػر ٩٢-٩١الػرتة مـ 

بشاالن الغؾبااة  (٦٤/٩٩) ٩٦٠إطااادة الصااقاغة بـاااء طؾااك قاارار الؿجؿااع رقااؿ: 

هتؿا ولاقابطفؿا وشاروط تحؼؼفؿاا الصاادر والتبعقة يف الؿعامالت الؿالقة حآ

يف دورة مامتؿر الؿجؿاع الثاكقاة والعشاريـ التال اكعؼادت بدولاة الؽقيات خاالل 
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 م،٩٤٦١ ماارس ٩١ -٩٩ا الؿقافاؼ ها٦٠8٢جؿاادى أخارة  ٩ -١الػرتة ماـ 

 واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف،

بـاااء طؾااك مااا ورد يف قاارارات مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل بخصااقص و

 ، 8٤( وبخاصة الؼرار رقؿ ٦٥٢، ٦٤٤، 8٤مقلقع الغؾبة والتبعقة )ذوات إرقام 

 قار ما يؾل: 

 ًٓ و )ب( مـ العـصر الثالث يف الؼرار : التلكقد طؾك ما ورد يف الػؼرتقـ )أ( أو

الؿشاار إلقاف أطااله بخصاقص إماقال الؿتجؿعاة بعاد آكتتااب وقباؾ  8٤رقؿ 

مباشرة العؿؾ، فنن تداول القرقة الؿالقة )إسافؿ أو الصاؽقد أو القحادات( يف 

هااذه الحالااة يعتاارب مبادلااة كؼااد بـؼااد فتطبااؼ طؾقفااا أحؽااام الصاارف. وكااذلؽ إذا 

 لك ديقن فتطبؼ يف التداول أحؽام التصرف يف الديقن.تحقلت الؿقجقدات إ

وهال تاـص طؾاك  ،ا: إن قاطدة التبعقة )تبعقة التابع لؾؿتبقع( مؼررة شارطً اثاكقً 

أن التااابع تااابع، أو مااا يتبااع الشاالء يلخااذ حؽؿااف، فقجااقز العؿااؾ  ااا يف تااداول 

 إورا  الؿالقة، بشرط تحؼؼ الؿتبقع.

لـشاااط والعؿااؾ والؽقااان الؿساامول ولااابط تحؼااؼ الؿتبااقع هااق: وجااقد ا

)الؿمسساة أو الشاركة( طاـ تؼؾقاب الؿاال. فقجاقز حقـااذ تاداول القرقاة الؿالقااة 

بدون اطتبار لـسبة الـؼاقد والاديقن لاؿـ مقجقداهتاا٦ إذ هال تعاد تابعاة يف هاذه 

 االحالة ل صؾ الؿتبقع ولقست مستؼؾة، مع مراطاة أن يظؾ إصؾ الؿتبقع قا ًؿا

   التداول.يف جؿقع مراحؾ 

تؼؾاب فقاف إماقال،  اتجارًيا ا: إذا كاكات إورا  الؿالقاة ٓ تؿثاؾ كشااصً اثالثً 

وإكؿااا هاال طبااارة طااـ الؿؾؽقااة الشااا عة يف بعااض التؿااقيالت الؿؼدمااة مااـ قبااؾ 



799 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

ممسسة مالقة٦ فنن الؿجؿع يمكد طؾاك ماا ورد يف مطؾاع الػؼارة )ج( ماـ العـصار 

إذا كاكات مقجاقدات القرقاة الؿالقاة ماـ أكاف  8٤ :الثالث مـ قارار الؿجؿاع رقاؿ

مختؾطة مـ الـؼقد والديقن وإطقان والؿـافع وكؼاقد ودياقن كاشااة فقفاا فقجاقز 

تااداولفا بالسااعر الؿتػااؼ طؾقااف طؾااك أن تؽااقن الغؾبااة يف هااذه الحالااة ل طقااان 

 والؿـافع.

 .%(١٤ولابط ذلؽ أن تزيد إطقان والؿـافع طـ الـصػ )

بـاااء طؾااك  -الؼااقل بجااقاز تااداول إورا  الؿالقااة  ٓ يجااقز أن يتخااذ :ارابًعــ

كالن تؽاقن مؽقكاات ٦ لتصاؽقؽ الاديقن وتاداولفا، ذريعة أو حقؾة-قاطدة التبعقة

لؾتؿؽـ مـ  ٦القرقة الؿالقة ديقكا وكؼقدا ألقػت إلقفا أطقان ومـافع لجعؾفا غالبة

 تقريؼفا.

 :ةتطبقؼات لؼاطدتل الغؾبة والتبعقة يف تداول إوراق الؿالق

 ًٓ  : الصؽقد والقحدات آستثؿارية :أو

يف إصار تطبقؼ قاطد  الغؾبة والتبعقة يف تداول الصؽقد يجب مراطااة أن  .٦

يؽااقن العؼااد الااذي تصاادر الصااؽقد طؾااك أساسااف مسااتقفقا ٕركاكااف وشااروصف 

 يـايف مؼتضاه أو يخالػ أحؽامف.  االشرطقة، وأٓ يتضؿـ شرصً 

بخصاقص صاؽقد اإلجاارة يف قارار  التلكقد طؾك ماا ورد ماـ التطبقؼاات .٩

( وبـاد ٩بشالن اساتؽؿال مقلاقع الصاؽقد اإلساالمقة بـاد ) ٦٥٢الؿجؿع رقؿ 

 (.٠( وبـد )8)

الغالاااب طؾاااك مقجقداهتاااا إطقاااان يجاااقز تاااداول الصاااؽقد إذا كاااان  .8

الؿـااافع أو الخاادمات، بعااد قػااؾ باااب آكتتاااب وباادء الـشاااط، أمااا قبااؾ باادء  أو
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طقة لعؼاد الصارف إذا كاكات الؿقجاقدات كؼاقدا، الـشاط فرتاطك الضاقابط الشار

 وتطبقؼ أحؽام التصرف يف الديقن إذا كاكت الؿقجقدات ديقًكا.

يجقز تداول صاؽقد مؾؽقاة مـاافع إطقاان )الؿقجاقدات( الؿعقـاة قباؾ  .٠

ل جارة، وهال  إطادة إجارة تؾؽ إطقان، فنذا أطقدت اإلجارة كان الصؽ مؿاثاًل 

الثااين، فقخضاع التاداول حقـااذ ٕحؽاام ولاقابط حقـاذ ديـ يف ذماة الؿساتلجر 

 التصرف يف الديقن. 

ٓ يجقز تاداول صاؽقد مؾؽقاة مـاافع إطقاان الؿقصاقفة يف الذماة قباؾ  .١

تعقااقـ العااقـ التاال تسااتقىف مـفااا الؿـػعااة. وقبااؾ تسااؾقؿفا إٓ بؿراطاااة لااقابط 

 التصرف يف الديقن. فنذا تعقـت جاز تداول الصؽقد. 

ؾؽقة الخدمات التل تستقىف ماـ صارف معاقـ قباؾ يجقز تداول صؽقد م .٢

ل جارة،  إطادة إجارة تؾاؽ الخادمات، فانذا أطقادت اإلجاارة كاان الصاؽ مؿاثاًل 

وهل حقـاذ تصبب ديـا يف ذمة الؿستلجر الثاين، فقخضاع التاداول حقـااذ ٕحؽاام 

 ولقابط التصرف يف الديقن.

 ٓ يجااقز تااداول صااؽقد مؾؽقااة الخااادمات التاال تسااتقىف مااـ صااارف .٣

مقصااقف يف الذمااة قبااؾ تعقااقـ الطاارف الااذي تسااتقىف مـااف الخدمااة إٓ بؿراطاااة 

 لقابط التصرف يف الديقن. فنذا تعقـ الطرف جاز تداول الصؽقد.

أو تحقلاات  ،يجاقز تااداول صااؽقد آستصااـاع إذا صادرت مااـ الصاااكع .٤

الـؼااقد إلااك أطقااان مؿؾقكااة لحؿؾااة الصااؽقد يف ماادة آستصااـاع، أمااا إذا دفعاات 

يف استصـاع مقاز أو تؿ تسؾقؿ العاقـ الؿصاـعة لؾؿستصاـع  اصؽقد ثؿـً حصقؾة ال

يف ذمتااف فاانن تااداولفا يخضااع ٕحؽااام  ابؿعـااك أن ثؿااـ آستصااـاع أصاابب ديـًاا

 التصرفات يف الديقن. 
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ٕهنااا مااـ قبقااؾ بقااع الااديقن فتخضااع  ٦ٓ يجااقز تااداول صااؽقد السااؾؿ .٥

 ٕحؽام التصرف يف الديقن.

حة بعاد بقاع بضااطة الؿرابحاة لؾؿشارتي ٓ يجقز تداول صؽقد الؿراب .٦٤

 وتسؾقؿفا لف٦ ٕكف مـ قبقؾ بقع الديقن.

يجقز تداول صؽقد الؿشااركة وصاؽقد الؿضااربة وصاؽقد القكالاة  .٦٦

بآستثؿار بعد قػؾ باب آكتتاب واستقػاء لقابط إصؾ الؿتبقع وفاؼ ماا ورد 

 أطاله. ايف ثالثً 

ة الؿـتفقاة بالتؿؾقاؽ يجقز تاداول صاؽقد اإلجاارة التشاغقؾقة واإلجاار .٦٩

 بعد تؿؾؽ الؿمجر لؾعقـ الؿراد تلجقرها. 

 : : إسفؿاثاكقً 

 ٢8مع مالحظة ما ورد يف الؼرارات الؿشار إلقفا أطاله، وقرار الؿجؿاع رقاؿ 

(. فنكاف مؿاا ٦8(، )٤(، )٣(، )١(، )٠بشلن إسقا  الؿالقة وبخاصة الػؼارات )

 يـبغل مراطاتف يف إصدار إسفؿ ما يؾل:

يجااقز تااداول أساافؿ الشااركات إذا كاكاات مقجقداهتااا ديقكااا فؼااط إٓ  ٓ .٦

 بؿراطاة أحؽام التصرف يف الديقن.

ٓ يجقز تداول أسفؿ الشركات إذا كاكت مقجقداهتا كؼقدا فؼط، سقاء يف  .٩

فرتة آكتتاب أو بعد ذلؽ قباؾ أن يتحاقل جازء ماـ رأس الؿاال إلاك مقجاقدات 

 %.٦٤ثابتة بـسبة 

السفؿ مؽقكة مـ أطقان ومـافع وكؼاقد ودياقن، ولاؿ إذا كاكت مقجقدات  .8

تتحؼؼ الغؾبة ل طقان والؿـافع طؾك الديقن والـؼقد بلن كاكتا متسااويتقـ، أو كاان 
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الغالب الـؼقد والديقن، أو تعذر العؾؿ  ا فقعؿؾ بؼاطدة التبعقة. ولابطفا تحؼؼ 

( طاـ تؼؾقاب الؿتبقع وهق: الـشاط والعؿؾ والؽقان الؿسامول )الجفااز اإلداري

الؿاال. فقجاقز حقـااذ تاداول السافؿ بادون اطتباار لـسابة الـؼاقد والاديقن لااؿـ 

مقجقداهتا٦ إذ هل تعد تابعة يف هذه الحالة ل صؾ الؿتبقع ولقسات مساتؼؾة، ماع 

 يف جؿقع مراحؾ التداول. امراطاة أن يظؾ إصؾ الؿتبقع قا ؿً 

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الؿقـالحؿد هلل رب الع

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (00/23) 227 قطاض ضقِ:
 أثط عكس ايعٚد١ٝ ع٢ً ًَه١ٝ ايعٚدني بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

ة، خاالل الػارتة اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقر

 م،٩٤٦٤ا كقفؿرب  -كتقبرأ ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

وبعد اصالطف طؾك البحاقث الؿؼدماة إلاك الؿجؿاع بخصاقص مقلاقع أثار 

طؼد الزوجقة طؾك مؾؽقة الزوجقـ، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات الؿقسعة التال 

 دارت حقلف، 

 قار ما يؾل:

 ًٓ ؿالقاة الؿساتؼؾة، ولفؿاا بؿؼتضاك ذلاؽ حاؼ لؽؾ مـ الازوجقـ ذمتاف ال :أو

 .امعاولة أو تربطً  ،مـ إمقال والحؼق  كؾ مـفؿا التصرف فقؿا يؿؾؽف

: ما يؿؾؽف كاؾ واحاد ماـ الازوجقـ بسابب طؼاد الازواج أو بدوكاف يعتارب اثاكقً 

 لصاحبف، ويـتؼؾ مـ بعده إلك ورثتف. اخاًص  امؾؽً 
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مقالفؿاا طاـ صقاب كػاس أاقتساام : إذا ترالك الزوجان فقؿا بقـفؿا طؾك اثالثً 

وٓ يجااقز فاارض ذلااؽ طؾقفؿااا  ،مااـ ذلااؽ امـفؿااا واختقااار، فنكااف ٓ ماااكع شاارطً 

 بالتعققـ الؿؾزم.

ــ ذا اكتفاات العالقااة الزوجقااة بااالطال  أو التطؾقااؼ أو الخؾااع إ: لؾزوجااة ارابًع

، فنكف مـ حؼفاا أن تؾجال لؾؼضااء مطالباة باالتعقيض طاـ اوأحدث لفا ذلؽ لررً 

لؿاا قارره الشاارع الحؽاقؿ لؾؿطؾؼاة ماـ  التل لحؼت  ا تػعقال معاصارً إلرار ا

 حؼ الؿتعة بعد الطال .

لرطاياة الؿطؾؼاات  ٦كشااء ممسساات حؽقمقاة أو أهؾقاةإ: الدطقة إلاك اخامًس 

 لسد حاجتفـ.

 ٦٦واهلل تعالك أطؾؿ
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 ،قـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبق ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (02/23) 228 قطاض ضقِ:
 اقرتاسات ايًذ١ٓ اييت ؾهًتٗا أَا١ْ اجملُع يبشح بعض قهاٜا ايكهٛى بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة 

 م،٩٤٦٤كقفؿرب  ا -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

ربقاع  ٥طرض ما ورد بؿحضر اجتؿاع الؾجـاة العؾؿقاة لؾؿجؿاع بتااري   بعد

الؿشؽؾة لبحث الؿالحظاات الاقاردة  ٩٤٦٢ديسؿرب  ٤ها الؿقافؼ ٦٠8٤إول 

 طؾك بعض قرارات الصؽقد طؾك مجؾس الؿجؿع، 

 قار ما يؾل: 

ؽتب فقفااا طاادد مااـ الؿختصااقـ لؾبحااث ودراسااة طؼااد كاادوة طؾؿقااة يساات

الؿسللتقـ التالقتقـ طؾك أن تخرج الـدوة بتقصقات طؾؿقاة تعارض طؾاك مجؾاس 

 الؿجؿع يف الدورة الؼادمة والؿسللتان هؿا:

: هؾ إجارة إصؾ طؾك با عف يعاد ماـ بقاقع العقـاة الؿحرماة الؿسللة إولك
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 (.8/٩٤)٦٤٤كؿا ورد يف قرار الؿجؿع رقؿ:  اشرطً 

مادى إمؽاكقاة التعفاد بنصػااء الصاؽقد يف اإلجاارة الؿـتفقاة الؿسللة الثاكقـة: 

بالتؿؾقؽ بؼقؿتفا آسؿقة، ولؿاذا ٓ تؽقن بؼقؿتفا آسؿقة بـاء طؾك أن الؿصادر 

لؾصؽقد والؿساتػقد قاد ترالاقا طؾاك ذلاؽ طـاد إصادار الصاؽقد، كؿاا ورد يف 

 (.٠/٦٥)٦٣٤قرار الؿجؿع رقؿ: 

 ٦٦ؿواهلل تعالك أطؾ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (03/23) 229 قطاض ضقِ:
 إعالٕ ايتعاٜـ ايهطِٜ يف ظٌ اإلغالّ بؿإٔ

مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون  مجؾااسإن 

الثالثاة والعشاريـ بالؿديـاة الؿـاقرة، خاالل الػارتة  اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف

 م.٩٤٦٤ا كقفؿرب  -أكتقبر ٩٤ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٤صػر  ٩8 -٦٥مـ: 

لؿا تؿر بف إمة مـ مشؽالت مـ الاداخؾ، وماا تقاجاف ماـ تحاديات ماـ  اكظرً و

 بعـقان: اأصدر مجؾس الؿجؿع إطالكً ، الخارج

 (التعايش الؽايؿ يف ضؾ اإلسالم)

 

 
 

هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك الؿبعاقث رحؿاة لؾعاالؿقـ،  الحؿد
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 .قـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـكب

 :وبعد

ديـ اإلسالم هق الديـ الخاتؿ، وشريعتف خاتؿة الشرا ع السؿاوية، دطقة 

، غايتفا وهدففا إساس كؿا هل غاية الرسآت السؿاوية، إلك تقحقد اهلل 

 گ گ ک ک﴿ا يف الدكقا وأخرة، قال تعالك: خقر البشرية وسعادهت

﴾گ
(1)

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿، 

﴾ڃ
(2)

. 

ا مـااا كحااـ أطضاااء مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل، التااابع وإيؿاًكاا

، لؿـظؿة التعاون اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتف الثالثة والعشريـ بالؿديـة الؿـاقرة

 كااقفؿرب٦ - كتااقبرأ ٩٤: ؼالؿقافاا، هااا٦٠٠٤صااػر  ٩8 - ٦٥خااالل الػاارتة مااـ: 

 هاذا يف مـفاا جؿؾاة هاذه اإلساالم،  اا جاء التل والؼقؿ الؿبادئ بلهؿقة م،٩٤٦٤

ما أحقج البشرية لفا، وماا أشاد حاجاات الؿجتؿعاات اإلكسااكقة إلقفاا، ، اإلطالن

طـدما هاجر إلك الؿديـة الؿـقرة )يثارب(، وكتاب باقـ  ملسو هيلع هللا ىلصاقتداء بػعؾ رسقل اهلل 

فقاف جؿؾاة ماـ  ملسو هيلع هللا ىلصا ياـظؿ العالقاات فقؿاا بقـفاا، وذكار عددة كتابً أهؾفا وفااهتا الؿت

 :الؿبادئ اإلسالمقة الؽربى، وفقؿا يؾل استعراض ٕهؿ هذه الؿبادئ

، مرسؾ إلك الـاس كافة، قال ملسو هيلع هللا ىلصإن دطقة اإلسالم دطقة طامة، ورسقلف  .٦

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿: تعالك

﴾ۓ
(3)

ة إلك اإلسالم مـ ، ولعؿقمقة الرسالة اإلسالمقة، كاكت الدطق

                                                 
 مـ سقرة إكبقاء.  ٦٤٣( أية: ٦)

 مـ سقرة الـحؾ. ٤٥( أية: ٩)

 سقرة سبل. ٩٤( أية 8)
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القاجبات، وكان صريؼ إبالغفا الحؽؿة والؿقطظة الحسـة، والؿجادلة بالتل 

 ھ ہ ہ ہ ہ﴿هل أحسـ، بعقدا طـ الغؾظة والجػاء، قال تعالك: 

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

﴾﮾ ﮼﮽ 
(1)

 . 

واإلكسان يف الـظر اإلسالمل، هق الؿستخؾػ يف أرض اهلل، كرمف اهلل  .٩

  ا، ا أو مقتً اره أو إهاكتف، حق  ا، ٓ يجقز إيذاؤه أو احتؼا وجسدً روًح

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿تعالك:  قال

﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
(2)

كسا طظؿ الؿقت ): ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،

(اكؽساه حق  
(3)

، وكؾ الؿخؾققات مسخرة لخدمة اإلكسان بتسخقر اهلل تعالك، 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال سبحاكف: 

﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
(4)

 ،

 ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿ وقال سبحاكف:

﴾يث
(5)

، حتك يتؿؽـ اوروًح  وطؼاًل  اوقد اهتؿ اإلسالم باإلكسان جسدً ، 

 .مـ تحؼقؼ واجبات آستخالف طؾك هذه إرض

                                                 
 سقرة الـحؾ. ٦٩١( أية ٦)

 سقرة اإلسراء.  ٣٤( أية ٩)

 ذلؽ يتـؽب هؾ العظؿ، يجد الحػار يف باب ( الحديث أخرجف أبق داود يف ســف، كتاب الجـا ز،8)

، وأخرجف ابـ ١٠8ص  8حفا، جوشرو لستةا الؽتب مقسقع داود، أبل ســ أكظر الؿؽان،

  .، باب الـفل طـ كسر طظؿ الؿقت٦٢٦٢ماجف يف ســف يف كتاب الجـا ز، حديث رقؿ 

 سقرة الحج. ٤( آية ٠)

 سقرة الجاثقة. ٦8( أية ١)
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وقد كؾػ اهلل تعالك اإلكسان باتباع شرا عف التل حؿؾفا إكبقاء والرسؾ،  .8

مققػف مـفا يتؼرر مصقره يف الحقاة الدكقا والققم أخر، قال تعالك:  وبحسب

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۇئۆئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ

﴾ی ی ی ىئ
(1)

. 

ومـ هـا اهاتؿ العؾؿااء بتؼساقؿ أحؽاام الشاريعة لبقاان شاؿقلفا وتغطقتفاا  .٠

اطتؼااادي،  :ولإكسااان وطالقاتااف الؿختؾػااة إلااك ثالثااة أقسااام: لؽااؾ أحااقال اإل

 .ويتضؿـ العبادات والؿعامالت، طؿؾل :والثالث: أخالقل، والثاين

الؾسان،  إلكسان بسبب الؾقن، أو الجـس، أووٓ فر  يف اإلسالم بقـ بـل ا .١

: ففؿ جؿقعا مـ أصؾ واحد، أب واحد وأم واحدة، )آدم وحقاء(، قال تعالك

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
(2)

 إِنَّ ا َ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، 

 :ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ َيُؼقُل 

﴾ڌ ڌ ڍ ڍ
(3)

َٓ لَِعَجِؿلٍّ َطَؾك   َفَؾْقَس لَِعَابِلٍّ َطَؾك َطَجِؿلٍّ َفْضٌؾه َو

َّٓ بِا َبَْقَض َطَؾك َأْسَقَد َفْضٌؾ إِ ِٕ  َٓ َْسَقَد َطَؾك َأْبَقٍض َو ِٕ  َٓ «لتَّْؼَقىَطَابِلٍّ َفْضٌؾه َو
(4)

. 

كؿا أكف ٓ فر  بقـ الذكر وإكثك يف الؽرامة اإلكساكقة وأصؾ التؽالقػ  .٢

 ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ﴿: الشرطقة، قال تعالك

                                                 
   مـ سقرة صف.  ٦٩٠-٦٩8( أيتان: ٦)

 سقرة الـساء. ٦( أية ٩)

 مـ سقرة الحجرات.  ٦8( أية: 8)

 . ٦٩ص  ٦٤رجف الطرباين يف الؽبقر، باب: مـ اسؿف طداء، ج ( أخ٠)
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 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ

﴾ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ
(1)

(الـسا  شؼائؼ الاجال): ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، 
(2)

 ،

 .والخطاب بليفا الـاس، وأيفا الؿممـقن، تشؿؾ الذكر وإكثك

أركان إيؿان الؿسؾؿ إيؿاكف بسا ر إكبقاء والرسؾ، وبالؽتب  إن مـ .٣

الؿـزلة طؾقفؿ، واحرتامفؿ وتعظقؿفؿ، وإيؿاكف بلهنؿ جؿقعا مرسؾقن مـ طـد اهلل 

كف ٓ يجقز لؾؿسؾؿ التػرقة بقـ أحد مـ ألؾدطقة إلك تقحقده سبحاكف وطبادتف، و

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿أكبقاء اهلل ورسؾف، قال تعالك: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے
(3)

أهؾ الؽتاب  ، وقد دطا اإلسالم إلك حقار

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿قال تعالك: ، ومجادلتفؿ بالتل هل أحسـ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
(4)

. 

امة، دون إكراه مادي أو معـقي إن الدخقل يف اإلسالم يتؿ بحرية ت .٤

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ل لحاجات مـ تقجف إلقفؿ الدطقة، قال تعالك: استغال أو

 جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

﴾جخ مح جح مج حج يث ىث مث
(5)

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: ، وقال تعالك

                                                 
  مـ سقرة التقبة.  ٣٦( أية: ٦)

 . ٦٣8 ص ٦، ج ٦٦8( أخرجف الرتمذي يف ســف، باب فقؿـ يستقؼظ ويرى بؾال وٓ يذكر، برقؿ: ٩)

 مـ سقرة البؼرة.  ٩٤١( أية: 8)

 مـ سقرة آل طؿران.  ٢٠( أية: ٠)

  سقرة البؼرة.مـ  ٩٢١( أية: ١)
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﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
(1)

. 

إن كػس اإلكسان يف اإلسالم مصقكة معصقمة، وإن قتؾ كػس واحدة يف  .٥

ء الـاس جؿقعا وهق ما كان طؾقف اإلسالم كؼتؾ الـاس جؿقعا، وإحقاء كػس كنحقا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: إمر يف الدياكات اإللفقة جؿقعفا، قال تعالك

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
(2)

. 

وقد حرم اإلسالم البغل وكدد بف أيؿا تـديد، كؿا حرم العدوان طؾك  .٦٤

ٕرض وهق مـ أطظؿ الجرا ؿ يف اإلسالم، قال أخريـ واطتربه مـ اإلفساد يف ا

﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: تعالك
(3)

 ڍ ڇ ڇ﴿: ، وقال تعالك

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
(4)

ولعظؿ جرم اإلفساد، كان العؼاب طؾقف  ،

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ا معف، قال تعالك: متـاسبً 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
(5)

، وقد 

 .وقد تجؾك ذلؽ يف حدي الحرابة والبغل

                                                 
  .مـ سقرة يقكس ٥٥( أية: ٦)

 مـ سقرة الؿا دة. 8٩( أية: ٩)

 مـ سقرة إطراف. ١٢( مـ أية: 8)

 .إطراف سقرة مـ 88 ( أية:٠)

 مـ سقرة الؿا دة. 88( أية: ١)
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ؿجتؿع ٓ يجقز آطتداء طؾقفا وإسرة يف اإلسالم هل أساس بـاء ال .٦٦

: قال تعالك، اإلساءة إلقفا، تؼقم بالزواج الؿبـل طؾك السؽـ والؿقدة والرحؿة أو

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
(1)

.  

هق شعار بارز مـ شعارات اإلسالم، وهق أساس العالقة مع والسالم  .٦٩

 چ ڃ﴿: أخريـ، وإن الرب مع أخريـ الؿسالؿقـ مـ خصا صف، قال تعالك

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک

﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
(2)

 ۇئ ۇئ وئ﴿: وقال تعالك، 

﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
(3)

ا جاء لذ، 

التشريع اإلسالمل لؾجفاد وسقؾة لرد العدوان والدفاع طـ البالد وإلزالة كؾ 

وكذلؽ ،الحقاجز التل تؼػ يف وجف الـاس واإليؿان باهلل تعالل وديـف الخاتؿ

 ٻ ٻ ٱ﴿لـصرة الؿظؾقمقـ الذيـ يؿـعقن مـ اإليؿان باهلل تعالل قال سبحاكف 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
(4)

 ،

 ڭ ڭ﴿: قال تعالك، وإزالة الحقاجز حتل ٓ تؽقن فتـة ويؽقن الديـ هلل

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                 
  سقرة الروم. ٩٦( أية ٦)

 مـ سقرة الؿؿتحـة. ٥ -٤ ( أية:٩)

 ؼرة. مـ سقرة الب ٦٥٤( أية: 8)

 سقرة الـساء. ٣١( أية ٠)
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﴾ې
(1)

فالجفاد يف اإلسالم ٓ يؽقن إٓ لرد العدوان وإزالة الحقاجز التل ، 

 .تعقؼ الـاس طـ الدخقل يف ديـ اهلل وحؿاية الؿستضعػقـ يف إرض

اء طؾك الغقر، كػسا ومآ وطرلا، ٓ يباح بغقر حؼ، وإن رد وإن آطتد .٦8

آطتداء لؾدفاع طـ الديـ والـػس والعرض والؿال، ٓ يؽقن إٓ بالؿثؾ، قال 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿تعالك: 

﴾ں ڱ
(2)

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿وقال تعالك: ، 

﴾ەئ ەئ ائ ائ
(3)

 . 

ظ الحؼق  مع إطداء مطؾب وإن الجـقح إلك السالم العادل الذي يحػ .٦٠

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿مفؿ يف اإلسالم: قال تعالك: 

﴾مب
(4)

 ں ں ڱ﴿وإن الغدر والخقاكة مـ الؿحرمات فقف، قال تعالك: ، 

﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
(5)

. 

ومـ إمقر القالحة يف هذا الديـ العظقؿ تـديده بؽؾ صقر ماا يساؿك  .٦١

قتؾ ل برياء واطتداء طؾك إسار، واساتباحة لؾؼارى باإلرهاب يف هذه إيام، مـ 

والؿدن، وإمقال وإطراض بصقر بشاعة يـادى لفاا جباقـ اإلكسااكقة، وكاذلؽ 

وكاذا التػجقارات التال تحادث داخاؾ ، آطتداء طؾك الؿسجد إقصك الؿباارد

الؿساجد، وإذا كان اإلسالم لاد كاؾ هاذه الجارا ؿ وإطؿاال، فقصاػف  اا ماـ 

                                                 
 سقرة إكػال. 8٥( أية ٦)

 مـ سقرة البؼرة. ٦٥٠( مـ أية: ٩)

 مـ سقرة الـحؾ. ٦٩٢( أية: 8)

 مـ سقرة إكػال ٢٦( أية: ٠)

 مـ سقرة إكػال.  ١٤( أية: ١)
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عدوان، ومـ هـا يجب الؼقام بحؿؾاة إطالمقاة واساعة تباقـ حؼاا ؼ هاذا الظؾؿ وال

الااديـ وريادتااف الؽااربى التاال فقفااا خقاار اإلكساااكقة يف الاادكقا وأخاارة، ويجااب أن 

 .  يـعؽس ذلؽ طؾك مـاهج الرتبقة والتعؾقؿ

مـ ، والرحؿة والحؾؿ والعػق والصػب والتسامب والرفؼ والصد  .٦٢

، وبالتخؾؼ ملسو هيلع هللا ىلصلؿسؾؿقن مطالبقن بآقتداء بف ، واملسو هيلع هللا ىلصصػات رسقل اإلسالم محؿد 

، بؿا كان طؾقف مـ كريؿ الصػات يف تعامؾفؿ، سقاء فقؿا بقـفؿ أو مع أخريـ

﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿تعالك:  قال
(1)

 ڀ ڀ ڀ پ﴿: ، وقال تعالك

﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
(2)

 ۇئ ۇئ وئ﴿: وقال تعالك ،

﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
(3)

. 

لتقازن، هق الؿسؾؽ القاجب طؾك الؿسؾؿقـ يف التقسط وآطتدال وا .٦٣

 ٻ ٱ﴿: كؾ أمقرهؿ، وإن التطرف والغؾق جريؿة محرمة، قال تعالك

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
(4)

، ( 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصوَما ُخق َر َرُسقُل اهلل

ـْ إِْثًؿا، َفنِنْ  ٓ  َأَخَذ َأْيَسَرُهَؿا، َما َلْؿ َيُؽ ـِ إِ ـَ َأْمَرْي َكاَن إِْثًؿا َكاَن َأْبَعَد الـ اِس  َبْق

(مِـْف
(5)

، وتتجؾك هذه الؼقؿ )التقسط وآطتدال والتقازن(، يف طدد مـ الؿظاهر 

                                                 
 سقرة البؼرة. ٦٠8( أية ٦)

 مـ سقرة آل طؿران.  ٦١٥( مـ أية: ٩)

 مـ سقرة إحزاب. ٩٦ية: ( ا8ٔ)

  مـ سقرة الؿا دة. ٣٣( أية: ٠)

 ٠ج صحقحف، يف ومسؾؿ وأخرجف ،8١٢٤: رقؿ ٦٤٥ ص ٠ج ( أخرجف البخاري يف صحقحف،١)

 .٩8٩٣ ورقؿ٦٤٦8 ص ٠ج
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 ا شرع اهلل، فغايتف ضاهرة يف جؿعف بقـ الؿادة والروح، قال  يالؿظاهر التل يـاد

﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿تعالك: 
(1)

وبقـ الؿصؾحة  

ـَ َبِشقٍر فدكققي وإخروي، العامة والخاصة، وبقـ الجزاء ال عـ الـ ْعَؿاَن ْب

 
 
ـِ الـ بِل  َوالَقاِقِع فِقَفاه َكَؿَثِؾ َقْقٍم )َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

ِ
َمَثُؾ الَؼائِِؿ َطَؾك ُحُدوِد ا 

ـَ فِ  ل اْسَتَفُؿقا َطَؾك َسِػقـٍَةه َفَلَصاَب َبْعُضُفْؿ َأْطالََها َوَبْعُضُفْؿ َأْسَػَؾَفاه َفَؽاَن الَِّاي

ا َخَاْقـَا فِل َكِصقبِـَا  ـْ َفْقَقُفْؿه َفَؼاُلقا: َلْق َأكَّ وا َطَؾك َم ـَ الَؿاِ  َماُّ َأْسَػِؾَفا إَِذا اْسَتَؼْقا ِم

ـْ َفْقَقـَاه َفنِْن َيْتُاُكقُهْؿ َوَما َأَراُدوا َهَؾُؽقا َجِؿقًعاه َوإِْن َأَخُاوا َطَؾك  َخْاًقا َوَلْؿ ُكْمِذ َم

(ْقاه َوَكَجْقا َجِؿقًعاَأْيِديِفْؿ َكَج 
(2)

. 

والتعاااون بااقـ بـاال اإلكسااان هااق الصااؾة العؿؾقااة لؾعالقااة بااقـ أتباطااف  .٦٤

وأخريـ، والتعاون هدفف خقر البشارية، وإن اخاتالف الاديـ والؾاقن والجاـس، 

 ۅ﴿يؿـااع مااـ الاادطقة إلااك التعاااون، وٓ يضااعػ مااـ شاالهنا، قااال تعااالك:  ٓ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
(3)

. 

وإن لغقر الؿسؾؿقـ يف بالد الؿسؾؿقـ الحؼق  التل لؾؿسؾؿقـ، ولفؿ  .٦٥

 چ چ ڃ﴿حرية البؼاء طؾك أدياهنؿ وطؼا دهؿ، وأداء شعا رهؿ، قال تعالك: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

                                                 
  مـ سقرة ص. ٣٩( أية: ٦)

، وباب ٩٠٥8يف الؼسؿة وآستفام، برقؿ: ( أخرجف البخاري يف صحقحف، باب: هؾ يؼرع ٩)

 .٦٤٦ص  8، ج ٦8٥ص  8. اكظر صحقب البخاري، ج ٩٢٤٢طة يف الؿشؽالت، برقؿ: الؼر

 مـ سقرة الؿا دة. ٩( أية: 8)
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﴾ک
(1)

﴾مئ حئ جئ ی﴿وقال تعالك: ، 
(2)

والعفد الـبقي أو وثقؼة  ،

 ا، لؿجتؿع الؿديـة الؿـقرة، أساًس ملسو هيلع هللا ىلصـة الؿـقرة، الذي قرره رسقل اهلل الؿدي

لتـظقؿ العالقات بقـ مؽقكات الؿديـة بعد الفجرة إلقفا وإقامة مجتؿع اإلسالم 

ودولتف فقفا، هق تلكقد لفذا الؿبدأ السامل، وغقره مـ الؿبادئ التل جاء  ا 

بالتل هل أحسـ لبـاء اجتؿاطل اإلسالم، ومـ هـا تل  أهؿقة الحقار والؿجادلة 

وقد تؽرر يف التطبقؼ العؿؾل يف الػتقحات اإلسالمقة إولك، الؼقل: ، سؾقؿ

، وأن الجزية كاكت مؼابؾ الحؿاية، فؼد رد أبق طبقدة (لـا وطؾقفؿ ما طؾقـا لفؿ ما)

طامر بـ الجراح الجزية التل أخذها مـ أهؾ حؿص بعد فتحفا إلك حقـ يتؿؽـ 

كؿا اكسحب جقش الؿسؾؿقـ مـ سؿرقـد بعد أن دخؾقها بحؽؿ مـ حؿايتفؿ، 

ا لؼقاطد الؼضاء، لؿا تبقـ أكف لؿ يعرض طؾقفؿ اإلسالم ويخقرهؿ ويؿفؾفؿ، تطبقؼً 

 الجفاد يف اإلسالم، ومـ هـا اهتؿ اإلسالم بحؼق  إقؾقات غقر اإلسالمقة يف

ؾك كـا سفؿ ودطا إلل تركفؿ وما يممـقن وحرم آطتداء ط، الؿجتؿع الؿسؾؿ

كؿا اهتؿ بؿقاصـة ، وأماكـ طبادهتؿ وإططا فؿ حرية آطتؼاد والبؼاء طؾك أدياهنؿ

 .إقؾقات الؿسؾؿة يف بالد الغقر إسالمقة شريطة الؿحافظة طؾك هقيتفؿ الخاصة

واإلدارة اإلسالمقة يف الؿديـة الؿـقرة مثاال طؾاك ذلاؽ، ويتجؾاك ذلاؽ  .٩٤

مؼدمف إلك الؿديـاة، والاذي أططاك لؾقفاقد طـد  ملسو هيلع هللا ىلصيف الؽتاب الذي كتبف الرسقل 

(وأن لؾقفقد ديـفؿ): ملسو هيلع هللا ىلصفقف إمان طؾك ديـفؿ وأمقالفؿ، فؼال 
(3)

 . 

                                                 
 ، سقرة الؿؿتحـة.٤( أية ٦)

 .البؼرة سقرة مـ٩٢١ ( مـ أية:٩)

 ، الؿسؿك بقثقؼة الؿديـة.ملسو هيلع هللا ىلص( كتاب رسقل اهلل 8)
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حؼق  أخريـ، دوكؿا كظر لديـ وهق دطقة إلك العدل، واحرتام  .٩٦

 ۅ﴿جـس أو لقن أو لسان، فالظؾؿ محرم حتك مع إطداء، قال تعالك:  أو

﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
(1)

، وقال 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿تعالك: 

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

﴾
(2)

يا طبادي إين حامت الظؾؿ طؾك كػسل )يف الحديث الؼدسل: و، 

(فال تظالؿقا اوجعؾتف بقـؽؿ محامً 
(3)

. 

وإن آطتصام باهلل والقحدة والتعاون بقـ الؿسؾؿقـ، هل حصـ  .٩٩

ر سعادهتؿ وإسعادهؿ يف الدكقا وأخرة، وإن الؿسؾؿقـ الحصقـ، وهل مصد

 ۆئ﴿البعد طـ اهلل وفرقتفؿ، هل صريؼ بال فؿ، وسبب شؼا فؿ، قال تعالك: 

﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
(4)

وقال ، 

﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: تعالك
(5)

 ڀ ڀ﴿: ، وقال تعالك

﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
(6)

إن التعاون والتضامـ فقؿا بقـ الؿسؾؿقـ، ، 

سؽريا، هق لؿاكة ققهتؿ، ووسقؾة إغـا فؿ ورخاء شعق ؿ، طؾؿقا واقتصاديا وط

                                                 
  مـ سقرة الـساء.  ١٤( مـ أية: ٦)

 سقرة الؿا دة. مـ  ٤( أية: ٩)

( أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل ذرالغػاري، باب تحريؿ الظؾؿ، اكظر: صحقب مسؾؿ 8)

 . ٦٥٥٠ص  ٠،ج ٩١٣٣برقؿ: 

 مـ سقرة صف. ٦٩٠( أية: ٠)

 مـ سقرة آل طؿران. ٦٤8( مـ أية: ١)

 مـ سقرة آل طؿران.٦٤٦( مـ أية: ٢)
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 وئ وئ ەئ﴿ومصدر استؼراراهؿ وازدهارهؿ وأمان بالدهؿ، قال تعالك: 

﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
(1)

وقد اهتؿ ، 

اإلسالم بحؼق  الجار، مفؿا كان معتؼده، فحث طؾك إكرامف ودطا إلك ذلؽ قال 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: تعالك

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
(2)

 ): ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 
ِ
وا 

ـُ   َٓ ُيْمِم
ِ
ه َوا  ـُ  َٓ ُيْمِم

ِ
ه َوا  ـُ ؟ َقاَل:  (َٓ ُيْمِم

ِ
ـْ َيا َرُسقَل اهلل الَِّاي َٓ )قِقَؾ: َوَم

ـُ َجاُرُه َبَقايَِؼفُ  (َيْلَم
(3)

.  

 ۅ ۋ ۋ﴿: قال تعالك ،م طؾك العؾؿ ودطا إلقفوقد حث اإلسال .٩8

﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
(4)

أول ما كزل مـ الؼرآن ققلف  وقد كان، 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿: ققلف تعالك
﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

(5)
. 

قال اهلل ، والعؿؾ والسعل يف إرض لتلمقـ الرز ، واجب يف اإلسالم .٩٠

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿تعالك: 

﴾ڃ ڄ ڄ
(6)

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿، وقال تعالك: 

                                                 
 مـ سقرة الؿا دة. ٩( أية: ٦)

 مـ سقرة الـساء. 8٢أية ( مـ ٩)

 . ٢٤٦٢رقؿ  ٦٤ص  ٤( أخرجف البخاري يف صحقحف، باب إثؿ مـ ٓ يلمـ جاره بقا ؼف،ج8)

 مـ سقرة فاصر. ٩٤( مـ أية: ٠)

  مـ سقرة العؾؼ.  ١-٦( أيات: مـ ١)

 مـ سقرة الجؿعة. ٦٤( أية: ٢)
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﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
(1)

، وإن سبقؾ هنضة الؿسؾؿقـ وازدهار أوصاهنؿ 

ورفاه شعق ؿ ٓ يتؿ إٓ بالعؿؾ الجاد القاطل، وإن أكبقاء اهلل تعالك كاكقا يعؿؾقن، 

خقا مـ  اما أكؾ أحد صعامً )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيؽرب، أن رسقل اهلل  روى الؿؼدام بـ معد

(داود كان يلكؾ مـ طؿؾ يدهأن يلكؾ مـ طؿؾ يدهه وإن كبل ا  
(2)

والدٓ ؾ طؾك ، 

 هذا كثقرة يف آيات الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية الؿطفرة.

الصااـاطات والزراطااات  فاانن)يف اإلحقاااء:   وقااد قااال اإلمااام الغزالاال

تركت بطؾت الؿعايش، وهؾؽ أكثر الخؾؼ، فاكتظام أمار الؽاؾ بتعااون الؽاؾ،  لق

، ؾ كؾفااؿ طؾااك صااـعة واحاادة لتعطااؾ البااقاقلوتؽػااؾ كااؾ فريااؼ بعؿااؾ، ولااق أقباا

(وهؾؽقا
(3)

. 

ـِ َبِشقٍر، َقاَل:  ـِ الـ ْعَؿاِن ْب فالؿجتؿع اإلسالمل مجتؿع متؽافؾ متضامـ، َط

 
ِ
ِهْؿه َوَتَااُحِؿِفْؿه َوَتَعاُصِػِفْؿ َمَثُؾ اْلَجَسِد ): ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ل َتَقاد 

ـَ فِ َمثَُؾ اْلُؿْمِمـِق

كإَِذا اْشَتَؽك  َفاِ َواْلُحؿَّ (ِمـُْف ُطْضٌق َتَداَطك َلُف َسائُِا اْلَجَسِد بِالسَّ
(4)

. 

َِخقِف َما ُيِحبُّ لِـَْػِسف): ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِٕ ـُ َأَحُدُكْؿه َحتَّك ُيِحبَّ  (َٓ ُيْمِم
(5)

وهذا ، 

                                                 
 مـ سقرة الؿؾؽ. ٦١( أية: ٦)

 . ١٣ ص 8 ،ج٩٤٣٩: برقؿ بقده، وطؿؾف الرجؾ كسب باب ( أخرجف البخاري يف صحقحف،٩)

 . ٢ص  ٩( إحقاء طؾقم الديـ لإلمام الغزالل، أبق حامد، ج 8)

، اكظر: صحقب البخاري، ٢٤٦٦( أخرجف البخاري يف صحقحف، باب: رحؿة الـاس والبفا ؿ، برقؿ: ٠)

، وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف، باب: تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ ٦٩ص  ٦البخاري، ج 

 .٦٥٥٥ص  ٠، اكظر: صحقب مسؾؿ، ج ٩١٤٢الدهؿ، برقؿ: وتع

، ٦8ف، باب مـ اإليؿان أن يحب ٕخقف ما يحب لـػسف، برقؿ: ( أخرجف البخاري يف صحقح١)

=    أن طؾك الدلقؾ: باب صحقحف، يف ، وأخرجف مسؾؿ٦٩، ص ٦اكظر: صحقب البخاري، ج 
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أن يبذلقا كؾ جفد يف سبقؾ الـفقض ببالدهؿ يف سا ر يحتؿ طؾك الؿسؾؿقـ 

اطقة والعسؽرية، والطبقة، وأخذها لؿؽاكتفا بقـ سا ر الؿجآت، الزراطقة والصـ

تقصقـ العؾقم والتؼـقة، والتؽامؾ يف سا ر الؿجآت،  إمؿ، وإن سبقؾ ذلؽ هق

﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿مـ ققلف تعالك:  ااكطالقً 
(1)

: وقال تعالك، 

﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿
(2)

. 

ال إن الصؾب بقـ الؿسؾؿقـ وكػ الباغل مـفؿ، مطؾب شرطل، ق .٩١

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿تعالك: 

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

﴾﮹ ﮸ ﮷
(3)

، وإن التؼاطس يف ذلؽ يقرث الػتـ والؼالقؾ واكتشار 

الـزاطات يف بالد الؿسؾؿقـ، والػتـ باب شرور يجب تقققف وتجـبف بشتك القسا ؾ، 

، قال يرتبص  ؿففق سبقؾ تػر  الؿسؾؿقـ وكسر شقكتفؿ، وتؿؽـ طدوهؿ الذي 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿تعالك: 

﴾ی ی
(4)

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿، وقال تعالك: 

﴾ٺ ٺ ڀ
(5)

. 

                                                 
 ٦اكظر: صحقب مسؾؿ: ج  ،الخقر مـ لـػسف يحب ما ٕخقف يحب أن خصال اإليؿان مـ= 

 .٠١رقؿ  ٢٣ ص

 مـ سقرة إكػال. ٢٤( مـ أية: ٦)

 مـ سقرة إكبقاء. ٤٤( أية: ٩)

 مـ سقرة الحجرات.  ٥( أية: 8)

 .إكػال مـ سقرة ٩١( أية: ٠)

 مـ سقرة إكػال. ٠٢( مـ أية: ١)
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والتؽافؾ آجتؿاطل بقـ الؿسؾؿقـ مطؾب أساس مـ متطؾبات هذا  .٩٢

الديـ فؼقام الؼريب الغـل بالؼريب الػؼقر وإططاء الػؼراء حؼفؿ يف أمقال إغـقاء، 

شرطل، والتؽافؾ بالصدقات، والفبات وإوقاف،  مـ أمقال الزكقات، واجب

ؿجتؿعات وغقر ذلؽ، مطؾقب مرغب فقف شرطا، فالتؽافؾ مـ وسا ؾ أمان ال

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ :وسر استؼرارها، قال تعالك

﴾ېئ
(1)

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :وقال سبحاكف، 

﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
(2)

. 

، القؿـ إلك  امعاذً  عثلؿا ب ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أ:  ابـ طباس وروى

 هلالؽ أصاطقا هؿ فننهدطفؿ إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ ا  وأين رسقل ا الف: ) قال

فنن هؿ أصاطقا  هفلطؾؿفؿ أن ا  قد افتاض طؾقفؿ خؿس صؾقات يف كؾ يقم ولقؾة

أن ا  افتاض طؾقفؿ صدقة يف أمقالفؿ تمخا مـ أغـقائفؿ وتاد فلطؾؿفؿ  هلالؽ

(طؾك فؼاائفؿ
(3)

مفؿا كان ، فضؿان الحقاة الؽريؿة لؽؾ إكسان يف الؿجتؿع، 

 .أصقؾ مـ مبادئ هذا الديـ العظقؿمعتؼده، مبدأ 

، قال مالؽ، َفَؼاَل: َلْقَس لِل َماٌل اشقخً  ولؿا أبصر طؿر بـ الخطاب 

َما َأْكَصْػـَاَد إِْن َأَكْؾـَا )مِـ ل اْلِجْزَيُة، َقاَل: َوُهَق َشْقٌ  َكبِقٌر، َفَؼاَل ُطَؿُر:  َوَأَكا ُتْمَخذُ 

ـْ َشْقٍ  
ٓ  َيْلُخُذوا اْلِجْزَيَة مِ الِِف َأ َشبِقَبَتَؽ، ُثؿ  َكْلُخُذ مِـَْؽ اْلِجْزَيَة، ُثؿ  َكَتَب إَِلك ُطؿ 

                                                 
 سقرة اإلسراء. ٩٢( أية ٦)

 سقرة التقبة. ٦٤8( أية ٩)

: برقؿ القداع، حجة قبؾ القؿـ طؾك ومعاذ أخرجف البخاري يف صحقحف، باب: بعث أبل مقسك( 8)

 .٦٢٩ ص ١ ج ،٠8٠٣

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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(فلؿسؾؿقـ ما يصؾحَكبِقٍر، ثؿ أجرى طؾقف مـ بقت مال ا
(1)

. 

كظر مـ قبؾؽ او) وقد كتب طؿر بـ طبد العزيز إلك طامؾف طؾك البصرة قا ال:

جر طؾقف وولت طـف الؿؽاسب، فل، ولعػت ققتفمـ أهؾ الذمة مـ كربت سـف 

(مـ بقت مال الؿسؾؿقـ ما يصؾحف
(2)

.  

والتـؿقة الشامؾة بؽؾ أبعادها، ماـ اهتؿاماات هاذا الاديـ العظاقؿ، مؿاا  .٩٣

 .تطؾب ولع الخطط والربامج التل تحؼؼ هذا الؿبدأي

وطؾك لقء الحؼا ؼ التل ذكركاها طـ هذا الديـ العظقؿ، والتل كاكت  .٩٤

أساسا لؼرارات الؿجؿع يف الؼضايا التل بحثفا وكاقشفا، وأصدر فقفا قراراتف، يف 

 ت، والجـايات،الجقاكب الشرطقة، الؿختؾػة، مـ العؼا د، والعبادات، والؿعامال

خال ، وكؾ ما يتعؾؼ بالؿجتؿع اإلكساين، والتل ٓ بد أن يفتؿ  ا الخطاب وإ

اإلسالمل الؿعاصر، والذي يقجب أن تؽقن الدطقة إلك اهلل طؾك بصقرة، طـد 

 حديثف طـ الؼضايا: آقتصادية، والطبقة، وإسرية، والػؽرية، والػؾؽقة، وغقرها،

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قال تعالك: 

﴾گ ک ک
(3)

وهذا يتطؾب إطداد الدطاة والعؾؿاء لقؽقكقا طؾك مستقى ، 

حؼا ؼ هذا الديـ وواقع الؿجتؿع الؿعاصر،  قايعرفوالتحديات يف هذا العصر، 

طـ هذا الديـ بالتل هل  قاويجادل اهلل بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة، إلك اويدطق

                                                 
 .٦٢٩ص  ٦ج  ،٦٢١( أورده ابـ زكجقيف يف كتاب إمقال، باب فرض الجزية ومبؾغفا برقؿ: ٦)

مـ الرفؼ باهؾفا ( أورده ابـ زكجقيف يف كتاب آمقال، باب اجتباء الجزية والخراج وما يممر بف ٩)

 .٦٢٥رقؿ  ٦٢٩ص  ٦،ج ٦٣٥ويـفك طـف مـ العـػ، برقؿ: 

 مـ سقرة يقسػ.  ٦٤٤( أية: 8)
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 ھ ہ ہ ہ ہ﴿أحسـ، وهق ما جاء يف أية الؽريؿة، قال تعالك: 

﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
(1)

 . 

 . هذا وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ

 

 

 مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل  

 هـ1441ػا ص 23   

 م2118كقفؿبا  11/ الؿقافؼ   

 

 

 

 

                                                 
 مـ سقرة الـحؾ. ٦٩١( مـ أية: ٦)
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 قطاضات ٚتٛقٝات
 ايسٚض٠ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ 

 جملًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
  

  (اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠)زٚي١  زبٞ
 ٖـ0440ٍٚ األضبٝع  19 - 17

 2109ّْٛؾُرب  16 - 14
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (0/24) 231 قطاض ضقِ:
 عًٝٗا ٚاإلقاي١ َٓٗاٚنٝؿ١ٝ تؿ (SMART CONTRACTS) ايعكٛز ايصن١ٝ بؿإٔ

 ()زضاغ١ ايعكٛز ايصن١ٝ َٚس٣ اضتباطٗا مبٛنٛع ايع١ًُ ايطق١ُٝ
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

 -٤٣اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: الؿقافؼ، ها٦٠٠٦ول إربقع  ٤٥

وبعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصقص مقلقع العؼقد 

وكقػقة تػعقؾفا واإلقالة مـفا )دراسة العؼقد ( SMART CONTRACTS) الذكقة

وبعد استؿاطف إلك الؿـاقشات  ارتباصفا بؿقلقع العؿؾة الرقؿقة(،الذكقة ومدى 

 الؿقسعة التل دارت حقلف، 

 يؾل: قار ما

 ًٓ ( 8/٢) ١٩د طؾااك قاارار مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل رقااؿ التلكقاا :أو

بشالن حؽااؿ إجااراء العؼااقد بااآٓت آتصااال الحديثااة، يف دورة ماامتؿره السااادس 
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م بجؿقااع فؼراتااف، وهااذا الؼاارار يـطبااؼ طؾااك العؼااقد ٦٥٥٤هااا/ ٦٠٦٤بجاادة 

 اإللؽرتوكقة التل هل مستؼؾة طـ العؼقد الذكقة.

يؼاقم طؾاك فؽارة الـاد  اد باقـ صارفقـ يـػاذ تؾؼا ًقا: مػفقم العؼقد الذكقة: طؼااثاكقً 

)بدون وسقط( مـ خالل شبؽة تقزيع ٓ مركزياة )سؾساة الؽتاؾ  Peer to peer ؾـدل

Block chain ).ويتؿ بالعؿالت الؿرمزة )الؿشػرة( مثؾ البقتؽقيـ وغقرها 

ــ : تـػااذ العؼااقد الذكقااة مااـ خااالل مـصااات خاصااة مركزيااة، أو طامااة ٓ اثالًث

 .ا)الؿشػرة( غالبً  الؿرمزة َتْستَخِدم العؿالتمركزية و

: قرر الؿجؿع تلجقؾ البت يف الؿقلقع إلك حقـ طؼد كادوة متخصصاة ابًعار

الباّت يف مقلاقع العؿاالت الؿرمازة )الؿشاػرة( وذلاؽ بعاد يف العؼقد الذكقة، و

، الدراسااة كافااة جقاكااب العؼااقد الذكقااة مااع الرتكقااز طؾااك مااا ورد يف الػؼاارة ثاكًقاا

ساااـ دطاااقة متخصصاااقـ تؼـقاااقـ يف البؾاااقد شاااقـ والعؿاااالت الؿرمااازة ويستح

 )الؿشػرة(، وغقرها.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (2/24) 230 قطاض ضقِ:
ُّط ق١ُٝ ايع١ًُ بؿإٔ  ايتهدِ ٚتػ

الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع 

ربقاع  ٤٥ -٤٣اإلسالمل، يف دورتف الرابعة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: الؿقافؼ، ها٦٠٠٦ول إ

وبعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

إلك الؿـاقشات الؿقساعة التال دارت  التضخؿ وتغق ر ققؿة العؿؾة، وبعد استؿاطف

 حقلف،

 قار مايؾل:

 ًٓ الصادر يف دورتف الخامسة،  (٠/١) ٠٩: يمكد الؿجؿع طؾك قراره رقؿ :أو

 والذي يرى الؿجؿع أكف يطبؼ يف حالة طدم التضخؿ ويف حالة التضخؿ القسقر.

م اكعادا دوطـا ،أما التضخؿ الػاحش فنكف يرجع يف تؼديره إلاك الرتالال :اثاكقً 

 .  إما إلك الؼضاء أو التحؽقؿ حسب إحقالالرتالل يرجع 
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طـااد حصااقل التضااخؿ الػاااحش بعااد كشااقء الااديـ ٓ ماااكع مااـ اتػااا   :اثالًثــ

الدا ـ والؿديـ طـد السداد طؾك رد الديـ بالؼقؿة أو تقزيع الضارر باقـ الطارفقـ 

د ، وٓ يجااقز آتػااا  طؾااك ذلااؽ طـااا، ويجااقز إمضاااؤه قضاااء أو تحؽقًؿاااصااؾحً 

 التعاقد.

يمكد الؿجؿع طؾاك تقصاقتف لؾحؽقماات اإلساالمقة الاقاردة يف قاراره  :ارابعً 

 (.٥/٦٩) ٦٦١: رقؿ

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (3/24) 232 قطاض ضقِ:
 عكٛز ايؿٝسٜو بؿإٔ

جؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن م

 -٤٣اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: ه، الؿقافؼ٦٠٠٦ول إربقع  ٤٥

وبعد اصالطف طؾك البحقث الؿؼدمة إلك الؿجؿع بخصقص مقلاقع طؼاقد 

 طف إلك الؿـاقشات الؿقسعة التل دارت حقلف، الػقديؽ، وبعد استؿا

 يؾل: قار ما

طؼقد الػقديؽ: هل مجؿقطة كؿاذج لعؼقد إكشا قة هـدسقة هتدف إلاك لابط 

العالقة بقـ صاحب طؿاؾ أو ماـ يؼاقم مؼاماف، وماـ يؼقماقن بتـػقاذ هاذا العؼاد، 

لالساتعؿال  اإلكجاز مشروع تتعدد طـاصر اإلكشاء فقاف بحقاث ياتؿ تساؾقؿف جااهزً 

 فقؿا ُأطد لف.

آلتاازام بإحؽااام  ا، إذا تااؿ فقفاااياارى الؿجؿااع أن هااذه العؼااقد جااا زة شاارطً 
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لف طؾك طؼقد آستصاـاع واإلجاارة والؿؼاولاة،  اوالضقابط الشرطقة وذلؽ ققاًس 

وما قد يؼع فقف مـ كزاع ومشااحـة فنكاف يحاؾ باالؾجقء إلاك التحؽاقؿ، صبؼاا لؼارار 

حاال تالخقر التـػقاذ طاـ الؿقطاد الؿحادد ( ويجاقز يف ٥/ ٤) ٥٦ :الؿجؿع رقؿ

 (. 8/٦٩) ٦٤٥ :تطبقؼ الشرط الجزا ل صبؼا لؼرار الؿجؿع

وأما ما يزاد يف الثؿـ بسبب تغقر ضاروف التـػقاذ أو تعاديؾ محاؾ العؼاد ففاق 

 تعقيض طـ الضرر. 

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،الـبققـوالصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (4/24) 233 قطاض ضقِ:
 ايتػاَح يف اإلغالّ ٚنطٚضت٘ اجملتُع١ٝ ٚايسٚي١ٝ ٚآثاضٙ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

 -٤٣اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: ها، الؿقافؼ٦٠٠٦ول إربقع  ٤٥

وبعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

التسامب يف اإلسالم ولرورتف الؿجتؿعقاة والدولقاة وآثااره، وبعاد اساتؿاطف إلاك 

 الؿـاقشات الؿقسعة التل دارت حقلف، 

 يؾل: قار ما

 ًٓ رارات وتقصااقات التلكقااد طؾااك مااا صاادر طااـ مجؾااس الؿجؿااع مااـ قاا :أو

 وبقاكات وإطالكات تدطق إلك التعايش السؾؿل.

التسامب مبدأ أصقؾ، وردت أدلتف يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية  :اثاكقً 

، والتاري  الؿطفرة، ولف تطبقؼات كثقرة يف السقرة الـبقية وأفعال الصحابة 
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ما  ملسو هيلع هللا ىلص مـ أبرز صقر السؿاحة مع الؿخالػقـ يف طفد رسقل اهلل، واإلسالمل

 اقتضتف وثقؼة الؿديـة الؿـقرة.

بااقـ الؿسااؾؿقـ بااف بااقـ الؿسااؾؿقـ بعضاافؿ الاابعض والتسااامب ماالمقر  :اثالًثــ

 وغقرهؿ.

ــ  الحاجااة ماسااة إلااك العؿااؾ بؿباادأ التسااامب يف السااؾقد وإقااقال يف  :ارابًع

جؿقااع الؿجااآت، وإن التسااامب مااـ أهااؿ آثااار التعااايش السااؾؿل والتؿاسااؽ 

ظ طؾااك العالقااات آجتؿاطقااة ووحاادة الؿجتؿااع بجؿقااع الؿجتؿعاال، والحػااا

 مؽقكاتف، ووحدتف القصـقة.

 يشقد مجؾس الؿجؿع بؿا يؾل: :اخامًس 

 طالكات الدولقة والجفقد التل تبذلفا الدول.بجؿقع الؿبادرات واإل .٦

بؿا قامت بف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة مـ فعالقات متعددة لتحؼقاؼ  .٩

لـااس مؿاا يعطال صاقرة جؾقاة طاـ ساؿاحة اإلساالم يف التسامب والتعايش باقـ ا

 التعايش.

 يقصل الؿجؾس بؿا يؾل:

 إدراج ققؿة التسامب يف الؿـاهج الرتبقية والتعؾقؿقة. -

 تضؿقـ الخطاب الديـل ققؿ التسامب يف جؿقع الؿجآت. -

إبااراز ققؿااة التسااامب يف وسااا ؾ اإلطااالم ووسااا ؾ التقاصااؾ آجتؿاااطل  -

 الؿختؾػة.

قـ والؿػؽااريـ طؾااك آهتؿااام بالؽتابااة والرتجؿااة لؼااقؿ حااث الؿتخصصاا -

 التسامب يف وسا ؾ اإلطالم وكشرها.
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دطااقة إماااؿ الؿتحااادة والاادول إطضااااء إلاااك سااـ تشاااريعات وإبااارام  -

معاهاادات دولقااة تجاارم العـصاارية واإلقصاااء والعصاابقة والتؿققااز العـصااري، 

 وإدراجفا يف تشريعات الدول إطضاء.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (5/24) 234 قطاض ضقِ:
ذبكٝل األَٔ ايػصا٥ٞ ٚاملا٥ٞ ٚأِٖ املؿهالت اييت تٛادٗٗا ايسٍٚ  بؿإٔ

 اإلغال١َٝ ٚآثاضٙ ع٢ً ايتشسٜات املػتكب١ًٝ يأل١َ اإلغال١َٝ 
الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع 

 -٤٣اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: ، الؿقافؼها٦٠٠٦ول إربقع  ٤٥

وبعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼدمااة إلااك الؿجؿااع بخصااقص مقلااقع 

الؿشؽالت التل تقاجففا الادول اإلساالمقة  تحؼقؼ إمـ الغذا ل والؿا ل وأهؿ

وآثااااره طؾاااك التحاااديات الؿساااتؼبؾقة ل ماااة اإلساااالمقة، وبعاااد اساااتؿاطف إلاااك 

 الؿـاقشات الؿقسعة التل دارت حقلف، 

 يؾل: قار ما

 ًٓ إمـ الؿاا ل، يعـال تاقفقر الؿقااه الصاالحة لالساتخدام البشاري، بؿاا  :أو

 والـقع، واستؿرار ذلؽ دون تلثر.يؽػل لتؾبقة متطؾبات البالد، يف الؽؿ 
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إمـ الغذا ل يعـل تاقفقر الغاذاء الصاحل الساؾقؿ ل فاراد ماع لاؿان  :اثاكقً 

 الحد إدين مـ الحاجات الغذا قة لجؿقع أفراد الؿجتؿع.

 التقصقات:

وحقث إن اإلسالم يدطق إلك الؿحافظاة وآقتصااد يف الؿااء والغاذاء ويـفاك 

يؾحااؼ الضاارر بااإفراد  شاالء وطااـ كااؾ ماااطااـ آسااراف والتبااذير يف كااؾ 

 يؾل: والؿجتؿعات يقصل الؿجؾس بؿا

الغاذا ل يف سالمقة، ولع قضقة إمـ الؿاا ل وطؾك حؽقمات الدول اإل .٦

مؼدمة اهتؿاماهتاا وولاع سقاساات وبارامج لرتشاقد آساتفالد يف مجاال الؿااء 

 والغذاء.

ء، وطاادم آقتصاااد يف اسااتفالد الؿاااء والغااذا ،اطؾااك الؿسااؾؿقـ شاارطً  .٩

 إهدارهؿا.

طؾااك العؾؿاااء الؿختصااقـ يف طؾااقم الؿاااء والزراطااة والبقاااة، آجتفاااد  .8

الغاذا ل، تسااطد طؾاك تحؼقاؼ إماـ الؿاا ل و إليجاد الحؾاقل والقساا ؾ، التال

وآساااتػادة ماااـ تؼـقاااات الثاااقرة الصاااـاطقة الرابعاااة يف مجاااآت تااادوير الؿقااااه 

 اإلسالمقة. وآستػادة مـفا لؿـ لقابط وأحؽام الشريعة

طؾااك الاادول اإلسااالمقة، الؿسااارطة إلااك التعاااون فقؿااا بقـفااا لؿقاجفااة  .٠

مشؽؾتل كؼص الؿااء والغاذاء بقلاع السقاساات والخطاط الؿـاسابة بؿاا يضاؿـ 

ل، وكاذلؽ التعااون ماع الؿـظؿاات تـؿقة الؿقارد الؿا قاة وتحؼقاؼ إماـ الغاذا 

 .قؾقؿقة والدولقة الؿتخصصة يف مجال الؿاء والغذاءاإل

اسااتخدام التؼـقااات الحديثااة يف إكتاااج البااذور وتحسااقـ وسااا ؾ التـؿقااة  .١
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 مـ الغذا ل.ان رفع معدٓت اإلكتاج وتحؼقؼ إالزراطقة لضؿ

العؿااؾ طؾااك آسااتػادة مؿااا جاااءت بااف الشااريعة  طؾااك الاادول اإلسااالمقة .٢

اإلسااالمقة لتـؿقااة الؿااقارد الزراطقااة مااـ خااالل العؿااؾ بؿباادأ إحقاااء الؿااقات 

 لشرطقة، وإزالة العؼبات التل تحقل دون تحؼقؼ ذلؽ.بضقابطف ا

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (6/24) 235 قطاض ضقِ:
 ١ٜٛ املػتكب١ًّٝٛ ايبؿطٟ ٚاهلٓسغ١ احلٝٓٝاجل بؿإٔ

 ، ٚبٝإ َطزٚزٖا ايؿاعٌ ٚاملػتذسات ٚايتشسٜات( )اغتعطاض قطاضات اجملُع
إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

 -٤٣اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: ها، الؿقافؼ٦٠٠٦ول إربقع  ٤٥

قص مقلااقع دمااة إلااك الؿجؿااع بخصااوبعااد اصالطااف طؾااك البحااقث الؿؼ

قم البشااري والفـدسااة الحققيااة الؿسااتؼبؾقة، اسااتعراض قاارارات الؿجؿااع، ـااقالج

وبقاااان مردودهاااا الػاطاااؾ والؿساااتجدات والتحاااديات، وبعاااد اساااتؿاطف إلاااك 

 الؿـاقشات الؿقسعة التل دارت حقلف، 

 قار ما يؾل:

 ًٓ  ٩٤8لادولل رقاؿ التلكقد طؾك ما جاء يف قرار مجؿع الػؼاف اإلساالمل ا :أو

( بشلن القراثة والفـدسة القراثقة والجقـقم البشري )الؿجقـ( والؿـعؼاد ٥/٩٦)
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والعشااريـ بؿديـاة الرياااض )الؿؿؾؽااة العربقاة السااعقدية( مااـ  ةيف دورتاف الحادياا

 م.٩٩/٦٦/٩٤٦8-٦٤ها الؿقافؼ ٦/٦٠8١/ ٦٥-٦١

ات حديثاة ( وغقرهاا: تؼـقا٥تؼـقات التحرير الجقـل مثؾ )كريسرب كاس :اثاكقً 

لؾتعديؾ الجقـل وتحرير الجقـات بقضقػة آستبدال أو التصاحقب التال ُتساتخدم 

 ًٓ ماـ تحريار الؽؾؿاات تعقاد  يف معالجة إخطاء اإلمال قة طؾك الحاسقب، وباد

تؼـقات تحرير الجقـ كتابة الحؿض الـاقوي، وهاذه التؼـقاات أكثار دقاة وسافقلة 

تساتفدف طاالج العدياد ماـ إماراض مـ التؼـقاات الساابؼة لؾعاالج الاقراثل. و

الؿستعصااقة، وٓ تاازال هااذه التؼـقااات بحاجااة لؿزيااد مااـ إبحاااث لؾتلكااد مااـ 

إذا تحؼؼاات  اسااالمتفا وفعالقتفااا، ويؽااقن التحرياار الجقـاال  ااذه التؼـقااات مباًحاا

 الشروط التالقة:

 أن تصاد  طؾك سالمتفا وفعالقتفا الؿرجعقات الطبقة ذات العالقة. .٦

غراض صبقة يف الققاية مـ حدوث إمراض القراثقة أن تستخدم ٕ .٩

 استخدامفا يف إمقر التجؿقؾقة )التحسقـقة(. اوطالجفا، ويؿـع مطؾؼً 

أن تؽقن هـاد إجراءات تـظقؿقة صارمة لؾتلكد مـ احرتام إشخاص  .8

 الؿشؿقلقـ بالؿعالجة وتؿـع أي إساءة يف استخدام هذه التؼـقات.

قكدريا )الؿتؼدرات( وهل: مقلد الطاقة يف الخؾقة ماـ تؼـقة كؼؾ الؿقتقك :اثالثً 

بقيضة امرأة سؾقؿة مع الحامض الـقوي إلك امرأة تعاين ماـ ططاب يف الحاامض 

الـقوي لؾؿقتقكقكدريا )يسبب مرلا مستعصقا طؾك العاالج(، ماـ أجاؾ إكجااب 

 ٓختالط إكساب. اففذا ٓ يجقز شرطً ، صػؾ سؾقؿ

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

 

 
 

 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ، رب العالؿقـالحؿد هلل

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (7/24) 236 قطاض ضقِ:
 زٚض ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ يف تععٜع ايػالّ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

 -٤٣خاالل الػارتة ماـ: اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: ، الؿقافؼها٦٠٠٦ ولإربقع  ٤٥

وبعد اصالطف طؾك التقصقات الصادرة طـ الـدوة العؾؿقة الدولقة دور الرتبقة 

 ٦٤ -٦٣الديـقة يف تعزيز السالم، التل طؼدها الؿجؿع بالرباط خالل الػارتة ماـ 

بالتعاون الؿـظؿاة اإلساالمقة  ،م٩٤٦٥أبريؾ  ٩٠ -٩8ها الؿقافؼ ٦٠٠٤ شعبان

، واسااتؿاطف إلااك الؿـاقشااات التاال دارت -يسقسااؽقإ- لؾرتبقااة والعؾااقم والثؼافااة

 ،حقلف

 يؾل: قار ما

ياة مـازٌل ماـ لادن حؽاقؿ طؾاقؿ، هداؿام بالؼرآن الؽريؿ، ففق كتاب هتآ .1

 الرتبقي الؿستؿد مـفؿا.ؿـفج وبالسـة الـبقية الشريػة، وتعزيز آستػادة مـ ال
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قاصااؾة تـظااقؿ ماامتؿرات وكاادوات وحؾؼااات دراسااقة إقؾقؿقااة وشاابف م .2

إقؾقؿقة داخؾ العالؿ اإلسالمل وخارجف حقل تعزيز دور الرتبقة الديـقاة والتعؾاقؿ 

وطؼد مؾتؼقاات دولقاة لؾحاقار، بؿشااركة كخباة ماـ الؿػؽاريـ والخارباء ، الديـل

 لؾتعريػ بالثؼافة القسطقة اإلسالمقة. 

ك تشؽقؾ لجان متخصصاة تؼاقم بدراساة طؾؿقاة دطقة الدول إطضاء إل .3

 ققؿ السالم والحقار والتعايش. ، وتضؿقـفافقفاالتعؾقؿ الديـل لؿـاهج  تػصقؾقة

الرتبقية الؿختصاة يف الادول إطضااء إلاك تضاؿقـ ماادة الجفات دطقة  .4

 .التعؾقؿقةمـاهجفا الرتبقة الديـقة طؾك السالم يف 

مااـ ، ك تؽااريؿ اهلل تعااالك لإلكسااانالتعؾااقؿ الااديـل طؾاامـاااهج الرتكقااز يف  .5

ا مااـ هااإكسااان، لااف الحااؼ يف الحقاااة الؽريؿااة والتعؾااقؿ والصااحة وغقر قهااحقااث 

 متطؾبات الحقاة.

التاال تعازز الؼااقؿ الديـقااة السااؿحة والقصـقااة  هقؿوالؿػاااالؿفااارات إباراز  .6

هج الرتبقاة يف مـااػفاا اإليجابقة لدى الؿجتؿاع، والعؿاؾ طؾاك تقضق اتهوآتجا

 التعؾقؿ الديـل.القطظ وو

كشر برامج متطقرة لتعؾقؿ الؾغة العربقة لؾـاصؼقـ بغقرها، مـ أجاؾ تعزياز  .7

 .ؿفابالثؼافة اإلسالمقة وققتفؿ معرف

طؾاك أوساع كطاا ،  راالرتبقاة بالقساا ط الحديثاة، حتاك تـتشاهج كشر مـا .8

 يف تصحقب الصقرة طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ.فؿ وتس

ء الديـ والؿختصقـ يف التعؾقؿ وطؾاقم ة الشراكة والتعاون بقـ طؾؿاهؿقأ .9

التعؾقؿ الديـل، وفاؼ مؼارباة تربقياة تعؾال ماـ شالن الؼاقؿ  هجالرتبقة يف إطداد مـا
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 يف سؾقد الـاشاة.فا وتعؿؾ طؾك ترسقخ

التـسقؼ والتعاون بقـ وسا ؾ اإلطالم والؿمسسات الرتبقياة والدطقياة  .11

وترسااق  آكتؿاااء فااا فقااة وتـؿقتيااة الديـقااة الثؼافقوالثؼافقااة والشاابابقة، لتعزيااز ال

 القصـل واحرتام الرأي أخر.

تطقير آلقات تؽقيـ الؿرشديـ الديـققـ والعامؾقـ الؿشاتغؾقـ بالحؼاؾ  .11

 الديـل. 

لؿااادرس الرتبقاااة الديـقاااة يف الااادول  اوتربقًيااا ااإلطاااداد الجقاااد طؾؿًقااا .12

 ف أثـاء الخدمة مـ خالل التدريب الؿستؿر.هقؾإطضاء، وتل

التدريس ووسا ؾف، بحقث تـاسب جقؾ مجتؿع القساا ط  تطقير صرا ؼ .13

الؿعرفقة٦ وترسق  قاقؿ الحاقار والؿـااضرة، والتقساع يف اطتؿااد صريؼاة إكشاطة 

ل وتؽاقيـ الؿققاػ الشخصال فجاؿقة التل ترّبل الؿتعؾؿ طؾك التػؽقر الؿـقالتعؾ

 طؾك الحقار مع غقره.

قااة طؾااك إطااداد وكشاار دراسااات وأبحاااث تلصااقؾقة حااقل تعزيااز الرتب .14

 إلك الؾغات الحقة.فا القسطقة وآطتدال وترجؿت

والرّد طؾك أصاحاب ، إكشاء مراكز بحثقة تتقلك التقجقف وإرشاد الؿسؾؿقـ .15

 .فؿوحججفؿ دطقات الغؾق والتؽػقر واإللحاد، والدحض الشرطل ٔرا 

تـظقؿ كدوات دولقة يف مقلقع اساتثؿار وساا ؾ التقاصاؾ آجتؿااطل  .16

 والقسطقة وآطتدال. يف تعزيز ققؿ السؾؿ

والؼاقؿ والؿقاقاػ التال الؿفاارات تعزيز مضامقـ ثؼافاة الساالم وبـااء  .17

 طـ التػاطؾ والتؽامؾ آجتؿاطل يف برامج التعؾقؿ الديـل. تعرب
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بتدريس الػؼاف الؿؼاارن ومؼاركاة إدياان يف جامعاات الادول آهتؿام  .18

آخاتالف والتـاقع  مبادإالشاريعة و يؼاقم طؾاك إباراز مروكاةفج إطضاء وفؼ ماـ

 ومروكة إحؽام.فؿ ودوره يف التعددية وقبقل أخر وسعة الػ

 ف.هجالتلكقد طؾك التعؾقؿ الديـل وتطقير مـا .19

ؿ الصحقحة بشلن الؿرأة يف اإلسالم، وإدراجفا يف مـااهج هقإبراز الؿػا .21

 الرتبقة الديـقة.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،السالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـوالصالة و ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (8/24) 237 قطاض ضقِ:
 ايعُالت اإليهرت١ْٝٚ بؿإٔ

إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ طااـ مـظؿااة التعاااون 

 -٤٣اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 ،م٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠: ، الؿقافؼها٦٠٠٦ول إربقع  ٤٥

وبعااد اصالطااف طؾااك التقصااقات الصااادرة طااـ الـاادوة العؾؿقااة لؾعؿااالت 

محاارم  ٦٦-٦٤اإللؽرتوكقااة، التاال طؼاادها الؿجؿااع بجاادة خااالل الػاارتة مااـ 

واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت ، م٩٤٦٥سبتؿرب  ٦٤-٥ها الؿقافؼ ٦٠٠٦

 ،حقلف

 يؾل: قار ما

 ًٓ  لقات التعامؾ والؿخاصر: الؿػفقم وآ :أو

حقااث إن مػفااقم العؿااالت اإللؽرتوكقااة طااام يشااؿؾ بطاقااات آ تؿااان،  .٦

وبطاقات مسبؼة الدفع، والشقؽات اإللؽرتوكقة وغقرها، وبـاء طؾاك ذلاؽ اكتفات 
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الؿـاقشات إلك استعؿال مصاطؾب العؿاالت الرقؿقاة الؿرمازة )الؿشاػرة(، وماـ 

قر يقم، والريبؾ رغؿ ما بقـفا مـ فرو ، مؿا أشفر هذه العؿالت: البتؽقيـ، واإلث

يؿقز هذه العؿالت أهنا أرقام مشػرة، ولقس لفاا كقاان ماادي مؾؿاقس، أو وجاقد 

فقزيااا ل، ويااتؿ تااداولفا بااقـ أصااراف التعامااؾ باادون وسااقط. ويطؾااؼ طؾااك هااذا 

وتصااـػ حسااب إبحاااث الؿؼدمااة إلااك ثالثااة أكااقاع:  التعامااؾ كظااام الـااد لؾـااد.

: بااادا ؾ العؿاااالت الثـــاين( وتصاااد  طؾاااك البتؽاااقيـ، coins): طؿاااالت إول

(altcoins ،مثؾ الاليت كاقيـ، والبتؽاقيـ كااش، اإلثقار ياقم والريباؾ )الثالـث :

( وهاال أصااقل قابؾااة لالسااتبدال والتااداول بالسااؾع والعؿااالت tokens)الؼسااا ؿ 

الؿشػرة. وماـ أبارز ساؿات الـاقع إول الالمركزياة، وتعـال طادم وجاقد جفاة 

قمقااة أو خاصااة تشاارف طؾااك إصاادارها خالًفااا ل كااقاع إخاارى. وأغؾااب حؽ

(، وهاذه block chainالعؿالت الرقؿقة الؿشػرة تستـد إلك تؼـقة سؾسؾة الؽتؾ )

وماـ  التؼـقة هل التل تـتج العؿؾة وتحتػظ بالسجؾ الؽاماؾ لؾتعاامالت بالعؿؾاة.

 سؿات البتؽقيـ وجقد جدل حقل شخصقة الُؿصدر. 

عامؾ بالعؿالت الرقؿقة الؿشػرة مـ خالل الؿـصاات اإللؽرتوكقاة يتؿ الت .٩

و مـ خالل سؿاسارة. وهـااد رساقم تادفع أالؿتاحة طؾك اإلكرتكت بشؽؾ مباشر 

لتؾؽ الؿـصات، ويجب أن يؽاقن لؽاؾ متعاماؾ محػظاة إلؽرتوكقاة خاصاة طؾاك 

جفاااز الحاسااقب الخاااص بااف، تقثااؼ مؾؽقتااف لؾعؿااالت الرقؿقااة الؿشااػرة التاال 

ومااـ أباارز مااا يؿقااز التعامااؾ مااـ الؿـصااات  فااا وإمؽاكقااة التصاارف فقفااا.يؿؾؽ

والؿحافظ اإللؽرتوكقة هق إمؽاكقة التعامؾ  ا بلسؿاء مستعارة وهق ما يطؾؼ طؾقف 

 (.  anonymityالغػؾقة )
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قامت بعض الدول مثؾ مالقزيا بنلزام الحصقل طؾاك الرتاخاقص الالزماة  .8

اإللؽرتوكقة وولعت لاقابط لؾؿتعاامؾقـ  مـ الجفات الؿعـقة إلكشاء الؿـصات

 يف تؾؽ الؿـصات وأبرزها التسجقؾ بنبراز الفقية لؾؿتعامؾ. 

ورغااؿ اكتشااار هااذه العؿااالت يف العديااد مااـ الاابالد يف آٓف الؿحااال  .٠

طـ استبدال العؿاالت القصـقاة  اا، وقبقلفاا ماـ بعاض الجفاات  التجارية فضاًل 

تشااقر إلااك مخاااصر تؽتـااػ التعامااؾ الحؽقمقااة، فاانن العديااد مااـ الدراسااات 

 بالعؿالت الرقؿقة الؿعؿاه )الؿشػرة( بصػة طامة ومـ أبرزها التؼؾبات السعرية. 

 :الحؽؿ الشرطلثاكًقا: 

مااـ خااالل إبحاااث الؿعرولااة والؿـاقشااات التاال دارت تبااقـ أن ثؿااة  .٦

 قضايا ممثرة يف الحؽؿ الشرطل ٓ تزال محؾ كظر مـفا: 

)الؿشاػرة( الؿرمازة هاؾ هال ساؾعة أم مـػعاة أم  ةالؿعّؿااماهقة العؿؾة  .٦.٦

 هل أصؾ مالل استثؿاري أم أصؾ رقؿل؟ 

   ؟هؾ العؿؾة الؿشػرة متؼقمة ومتؿقلة شرًطا .٦.٩

كظًرا لؿا سبؼ ولؿاا يؽتـاػ هاذه العؿاالت ماـ مخااصر طظقؿاة وطادم  :اثالثً 

لؾؼضاايا  استؼرار التعامؾ  ا٦ فنن الؿجؾس يقصل بؿزياد ماـ البحاث والدراساة

 الؿمثرة يف الحؽؿ.

 ٦٦واهلل أطؾؿ
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 ،والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـبققـ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 (9/24) 238 قطاض ضقِ:
 عًُٝات ايتشٛط يف املؤغػات املاي١ٝ اإلغال١َٝ بؿإٔ

طااـ مـظؿااة التعاااون إن مجؾااس مجؿااع الػؼااف اإلسااالمل الاادولل الؿـبثااؼ 

 -٤٣اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورتاف الرابعاة والعشاريـ بادبل، خاالل الػارتة ماـ: 

 م،٩٤٦٥ كقفؿرب ٤٢ - ٤٠ها، الؿقافؼ: ٦٠٠٦ول إربقع  ٤٥

وبعد اصالطف طؾك التقصقات الصادرة طـ الـدوة العؾؿقاة طؿؾقاات التحاقط 

دة بالتعااون ماع وقاػ يف الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة، التل طؼدها الؿجؿع بج

 8٦هاا الؿقافاؼ ٦٠٠٤رجاب  ٩١-٩٠اقرأ لإلكؿاء والتشاغقؾ خاالل الػارتة ماـ 

 ،واستؿاطف إلك الؿـاقشات التل دارت حقلف م،٩٤٦٥أبريؾ  ٤٦ -مارس

 يؾل: قار ما

 ًٓ التلكقد طؾك الؼرارات التال أصادرها الؿجؿاع التاابع لؿـظؿاة التعااون  :أو

مالت الؿالقااة. وطؾااك وجااف الخصااقص اإلسااالمل بخصااقص التحااقط يف الؿعااا

( بشااالن التحاااقط يف الؿعاااامالت الؿالقاااة: ٤/٩8) ٩٩٠قااارار الؿجؿاااع رقاااؿ: 
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الضااقابط وإحؽااام، الصااادر يف الاادورة الثالثااة والعشااريـ بالؿديـااة الؿـااقرة، 

 -أكتااقبر٩٤هااا، الؿقافااؼ: ٦٠٠٤صااػر  ٩8-٦٥الؿـعؼاادة خااالل الػاارتة مااـ: 

 ر وهل:م. بجؿقع فؼرات الؼرا٩٤٦٤كقفؿرب ٦

 .( مػفقم التحقط٦)

 .( مػفقم الخطر٩)

 .( مػفقم الحؿاية8)

 .( مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ التحقط مـ الؿخاصر٠)

 ( الضقابط الشرطقة لصقغ التحقط وأسالقبف.١)

 :معامالت التحقط )الحؿاية( بالؿعـك العام :اثاكقً 

لحؿاياة هـاد جؿؾة مـ الؿعامالت يؿؽـ أن تؽقن أساسا لصاقغ التحاقط وا

الؿالقااة، وحؽؿفااا أهنااا جااا زة بؿعـاااه العااام. وهاال محااؾ العؿااؾ يف الؿمسسااات 

 ومـفا: ،اشرطً 

. التحااقط آقتصااادي: الااذي يؼااقم طؾااك التـااقع يف إصااقل ومحااافظ ٦

 مـ أجؾ حسـ إدارة الؿقارد.  اآستثؿار وتـقع الصقغ. والؼقام بف مطؾقب شرطً 

لتؽافؾ ماـ خاالل الادخقل يف طؼاقد . التحقط التعاوين: الؼا ؿ طؾك صقغ ا٩

تلمقـ تؽافؾل بغقة التعقيض طـ إلرار والخساا ر التال قاد تعارتض الؿمسساة 

الؿالقة اإلسالمقة. وهاذه الصاقغة ٓ إشاؽال فقفاا شارطا لجاقاز التالمقـ التعااوين 

(، ٥/٩) ٥طؾااك الؿشااروطات و إصااقل العقـقااة والؿالقااة، وقااد أكااد الؼااراران 

 از التلمقـ التعاوين وصقره.( طؾك جق٢/٩٦) ٩٤٤و

. التحقط التعاقدي الؿقازي: وهق إجراء طؼد مقاز لؾعؼاد إصاؾل باـػس 8
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الشااروط والؿقاصااػات تحتاااط لااف الؿمسسااة طااـ مخاااصر العؼااد إصااؾل. مثااؾ 

السااؾؿ والسااؾؿ الؿااقازي، وآستصااـاع وآستصااـاع الؿااقازي. كؿااا جاااءت 

لتحاقط. وماـ أهاؿ الضاقابط ( بشالن ا٤/٩8) ٩٩٠تقصقات قرار الؿجؿع رقؿ 

الشرطقة لجقاز العؼقد الؿقازية طدم ربط العؼاد إول بالعؼاد أخار، باؾ يجاب 

 طـ أخر يف جؿقع حؼققف والتزاماتف. أن يؽقن كؾ واحد مـفؿا مستؼاًل 

. العؼقد الؿركبة: مـ خالل الجؿع بقـ العؼقد بغارض التحاقط لؾؿخااصر ٠

الشارط، وٓ طؾاك سابقؾ طؼاد يف طؼاد. طؾك سابقؾ آقارتان، ولاقس طؾاك سابقؾ 

مثااؾ: الجؿااع بااقـ البقااع والقطااد الؿؾاازم، والقكالااة والؿرابحااة، ومااـ أهااؿ تؾااؽ 

 الصقغ ما يؾل:

الجؿع بقـ الؿرابحة والؿشاركة: مـ خالل تؼسقؿ الؿحػظة آساتثؿارية  -أ

إلك جازأيـ: الجازء إول يخصاص لؿرابحاات ماع جفاات ذات ماالءة ا تؿاكقاة 

والجزء الثاين يستثؿر يف طؼد مشاركة، كالؿتااجرة يف إسافؿ، أو يف بربب محدد، 

حصص طؼارية، وكحقها، و ذا يتحؼؼ التحقط لرأس الؿال بعؼد الؿرابحة، مع 

 احتؿال الخسارة يف الجزء الثاين.

الجؿع بقـ اإلجارة والؿشاركة: وصريؼاة التحاقط يف هاذه إداة كساابؼتفا،  -ب

جااارة باادل الؿرابحااة، مثااؾ اسااتثؿار جاازء مااـ الؿحػظااة لؽااـ يااتؿ التحااقط بعؼااد اإل

آستثؿارية يف شراء صؽقد إجارة ذات طا د يغطل رأس الؿال، والبااقل يساتثؿر يف 

 طؼقد مشاركة.

الجؿع بقـ الؿرابحة وبقع العرباقن: ماـ خاالل تؼساقؿ رأس الؿاال إلاك  -ج

قاة وباربب جزأيـ: الجزء إول يؽقن يف مرابحاات ماع جفاات ذات ماالءة ا تؿاك



851 

 

 ليمجمع الفقه اإلسالمي الدو وتوصيات قرارات

يف شاراء أسافؿ، فانذا ارتػعات ققؿاة إسافؿ  امعقـ، والجزء الثاين يجعؾاف طربقًكا

أمضااك طؼااد الشااراء وقاابض إساافؿ ثااؿ باطفااا فاادفع الااثؿـ إلااك البااا ع وتحؼااؼ 

لؾصـدو  ربب، وإذا لؿ يحصؾ آرتػااع الؿتققاع فقعادل طاـ الؿضال يف العؼاد 

لؿرابحااة. ويجااب يف هااذه ويخساار العربااقن، ويبؼااك رأس الؿااال محؿقااا بعؼااد ا

الطريؼة مراطاة الضقابط الشرطقة لبقع العربقن، ومـفا: آحتػاظ بؿحؾ العربقن 

 مـذ إبرام العؼد إلك التسقية، وطدم تداول العربقن.

. التحقط باستعؿال خقار الشرط حؿاية مـ كؽقل العؿقؾ: مثؾ الؿرابحاة، ١

ؿجؿاع يف مقلاقع الؿقاطادة فؼد أكدت قارارات ال واإلجارة الؿـتفقة بالتؿؾقؽ.

بلهنا تجقز بشارط الخقاار لؾؿتقاطاديـ، كؾقفؿاا أو أحادهؿا، فانذا لاؿ يؽاـ هـااد 

خقار فنهنا ٓ تجقز. ويـبغل التـبقف طؾك أن الؿجؿع يف قرارتف التل أشاار فقفاا إلاك 

جقاز القطد الؿؾزم مـ أحد صريف العؼد باطتباره تحقصا لـؽقل العؿقاؾ، وحؿاياة 

 ، فنكف يعطل الخقار لؾطرف أخر.لتضرر الؿمسسة

 . التحقط باستعؿال الضؿان لققاية رأس الؿال يف آستثؿار٢

هـاااد آلقااات متـقطااة تـاادرج لااؿـ صااقغ الضااؿان لؾتحااقط مااـ مخاااصر 

الخسااارة أو طاادم الااربب يف الؿشااروطات آسااتثؿارية، وقااد أكااد الؿجؿااع يف 

 قراراتف طؾك جقازها. ومـ تؾؽ الصقغ:

و آطتبااااري أطااارف الثالاااث: وهاااق الشاااخص الطبقعااال لاااؿان ال -(٦) 

الؿـػصؾ طـ صريف العؼد إذا ألزم كػسف باالتربع بالضاؿان يف مشاروع معاقـ. وقاد 

( طؾااك جااقاز هااذا الضااؿان بشاارط أن يؽااقن ١/٠) 8٤أكااد قاارار الؿجؿااع رقااؿ 

الضامـ مـػصال يف شخصقتف وذمتف الؿالقة طـ صريف العؼاد باالتربع بادون مؼاباؾ 
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 .  مستؼاًل  اارة يف مشروع معقـ، طؾك أن يؽقن التزامً لجرب الخس

تحؿقؾ الؿضارب طبء إثبات دطقى الخسارة: وقاد أقار الؿجؿاع يف  -(٩)

( كؼااؾ طاابء اإلثبااات يف دطااقى الخسااارة إلااك البـااؽ ٤/٩٩) ٩٦٩قااراره رقااؿ 

ل صااؾ، بشاارط وجااقد قاارا ـ تخااالػ أصااؾ دطااقاه بعاادم  ا)الؿضااارب( خالًفاا

 التعدي.

 ت التحقط )الحؿاية( بالؿعـك العام الؿؿـقطة شرطا، ومـفا:معامال :اثالثً 

 :. التحقط بالؼروض الؿتبادلة بعؿؾتقـ مختؾػتقـ بالشرط٦

تستخدم هذه الصقغة لؾتحقط مـ تغقر أساعار الصارف واكؽشااف حساابات 

الؿراسؾقـ. فنذا كاان لادى ممسساة مالقاة فاا ض ماـ طؿؾاة معقـاة تؼاقم بؼرلافا 

تؼقم تؾاؽ الؿمسساة إخارى بنقرالافا طؿؾاة أخارى  لؿمسسة أخرى مؼابؾ أن

بحاجة إلقفا بشرط صاريب أو لاؿـل أو طاريف. وهاق ماـ قبقاؾ اإلقاراض بشارط 

اإلقراض، وهق ٓ يجقز شرطا ويعاّد محاؾ اتػاا  باقـ الؿاذاهب الػؼفقاة بسابب 

 الربط بقـ الؼرلقـ )أسؾػـل وأسؾػؽ( اتػؼت آجال الؼرلقـ أو اختؾػت.

 أس الؿال يف إسفؿ والصؽقد:. تحقصات لضؿان ر٩

هـااااد جؿؾاااة ماااـ التحقصاااات وآشااارتاصات والتعفااادات التااال تتضاااؿـفا 

إصدارات الصؽقد تخالػ الضقابط الشرطقة وما أكد طؾقف قرارا الؿجؿع رقاؿ: 

 ٦٤٤م، بشلن سـدات الؿؼارلة وسـدات آساتثؿار، ورقاؿ ٦٥٤٤( ١/٠) 8٤

 قة. ومـفا:( بشلن استؽؿال مقلقع الصؽقد اإلسالم٩٤/8)

 ا، وكاقاًل ا ماديرً ا، شاريؽً ( لؿان الؼقؿة آسؿقة مـ قبؾ الُؿصدر )مضاربً ٦)

 بآستثؿار(.
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( تعفد الؿضارب بنقراض محػظة الصؽقد لضؿان حد معقـ مـ تقزياع ٩)

 إرباح.

( اشرتاط طدم تؿؽـ حؿؾة الصؽقد مـ التصرف مثاؾ طادم التصارف يف 8)

 اد إقساط.العقـ الؿمجرة يف حال العجز طـ سد

( طدم كؼؾ مؾؽقاة أصاقل الصاؽقد لؾؿساتثؿريـ أو حؿؾاة الصاؽقد مؿاا ٠)

يعـل طدم دخقلفا يف لؿاهنؿ وطدم استحؼا  العا اد، ٕهناؿ لاؿ يتحؿؾاقا الغارم 

 مؼابؾ الغـؿ، ومؿا يدل طؾك ذلؽ بؼاء تؾؽ إصقل يف مقزاكقة الُؿصدر غالبا.

دير حؿؾاة الصاؽقد يف ( اشارتاط أن تتضاؿـ كشارة اإلصادار إقاراض الؿا١)

حال كؼص الربب الػعؾل طـ كسبة معقـة، وغالبا ماا ياربط هاذا الشارط بالن الاربب 

 إذا تجاوز تؾؽ الـسبة فقعقد الزا د كؾف لؾؿدير يف شؽؾ حافز.

 :أدوات التحقط البديؾة لؾؿشتؼات الؿالقة وحؽؿفا الشرطل :ارابعً 

 يؿؽـ تؼسقؿ هذه إدوات إلك أكقاع ر قسة وهل:

 :قع إول: التحقط مـ خطر تؼؾب أسعار الصرف الؿستؼبؾقةالـ

 ومـ أهؿ معامالتف: 

 . الؿقاطدة الؿؾزمة بقـ صرفقـ طؾك إجراء طؼد صرف يف الؿستؼبؾ٦

صااقرتف: أن يتقاطااد صرفااان وطاادا مؾزمااا )مقاطاادة مؾزمااة( طؾااك إجااراء طؼااد 

 صرف يف يقم مستؼبؾل محدد، بسعر صرف محدد.

 الحؽؿ الشاطل:

يجقز استعؿال الؿقاطادة الؿؾزماة صاقغة لؾتحاقط يف طؼاقد الصارف، ٓ  )أ(

( بشاالن آتجااار يف العؿااالت، بلكااف ١/٦٦) ٦٤٩وقااد كااص قاارار الؿجؿااع رقااؿ 
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يجقز شرطا البقع أجؾ لؾعؿالت، وٓ تجاقز الؿقاطادة طؾاك الصارف فقفاا.  ٓ

ع رقاؿ وهذا راجع إلك أن الؿقاطدة الؿؾزمة تشبف العؼد، كؿا ورد يف قارار الؿجؿا

( بشلن القفاء بالقطد، والؿرابحة لممر بالشراء، أن الؿقاطدة الؿؾزماة ٩/١) ٠٤

 يف البقع تشبف البقع كػسف.

ٓ تتقافر يف هذه الصقرة الحآت آستثـا قة التل ذكرها قرار الؿجؿع  )ب(

( بشاالن الؿقاطاادة والؿقاصاالة يف العؼااقد، وأجاااز الؿقاطاادة ٢/٦٣) ٦١٣رقااؿ 

ت اسااتثـا قة، مااع تلكقااد الؼاارار طؾااك أن ٓ تشااتؿؾ الؿقاطاادة الؿؾزمااة يف حااآ

 طؾك الربا. -يف هذه الحآت آستثـا قة-الؿؾزمة 

. القطاادان الؿتؼااابالن )القطااد الؿؾاازم بشااروط محااددة يؼابؾااف وطااد مؾاازم ٩

 بشروط مختؾػة طؾك إجراء طؼد صرف يف الؿستؼبؾ(.

مؾزما ببقع مبؾاغ ماـ طؿؾاة صقرتف: أن يعد الطرف إول الطرف الثاين وطدا 

ما بسعر محدد يف وقت محدد يف حال كان اتجاه سعر الصرف يف غقار مصاؾحتف، 

أما إذا كان يف مصؾحتف فال يعد بشلء. كؿا يؼقم الطرف الثاين بنصدار وطاد مؾازم 

بلن يشرتي العؿؾة كػسفا بالسعر الؿحدد كػساف يف الققات الؿحادد كػساف يف حاال 

خالػا لؿصؾحتف، أما إذا كاان متقافؼاا ماع مصاؾحتف فاال كان اتجاه سعر الصرف م

 يعد بشلء.

 الحؽؿ الشاطل:

ٓ تجااقز القطااقد الؿتؼابؾااة تحقصااا لؾتغقاار يف أسااعار الصاارف، ٕن حؼقؼتفااا 

تشبف الؿقاطدة الؿؾزماة طؾاك الصارف الؿؿـقطاة شارطا وفاؼ ماا جااء يف قارارات 

 الؿجؿع أطاله. 
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 لؾؿقجب بنجراء طؼد صرف. . اإليجاب الؿؿتد لؿدة محددة الؿؾزم8

صقرتف: أن يصدر الطرف إول إيجابا مؿتدا إلك يقم محدد يجري فقف طؼاد 

الصرف، ببقاع طؿؾاة، بساعر محادد، وبؿبؾاغ محادد. ويعاد الطارف أخار وطادا 

 مؾزما أو غقر مؾزم بنصدار الؼبقل يف حقـ إجؾ الؿتػؼ طؾقف.

 الحؽؿ الشاطل:

الؿؿتااد طؾااك طؼااد الصاارف٦ ٓشاارتاط  ٓ يجااقز تطبقااؼ مباادأ اإليجاااب )أ(

التؼابض يف مجؾس العؼد، سقاء قابؾف وطد مؾزم مـ الطرف أخر أم ٓ، وهق ماا 

( بشالن حؽاؿ إجاراء العؼاقد باآٓت 8/٢) ١٩كص طؾقف قرار مجؿاع الػؼاف رقاؿ 

 آتصال الحديثة البـد )رابعا(.

مـ الطارف إذا كان آيجاب الؿؿتد الؿؾزم لؾؿقجب يؼابؾف وطد مؾزم  )ب(

أخر ففق بؿثابة الؿقاطدة الؿؾزمة، بؾ هاق أشاد لقجاقد أحاد ركـال العؼاد وهاق 

 اإليجاب.

 . إجراء طؿؾقتل تقر  متؼابؾ:٠

صااقرتف: إجااراء معامؾااة تااقر  مااـظؿ يؽااقن كتقجتفااا إثبااات مديقكقااة بؿبؾااغ 

العؿؾااة إولااك الؿطؾااقب دفعفااا، ثااؿ يااتؿ إجااراء معامؾااة تااقر  طؽساال يؽااقن 

ت مديقكقة بؿبؾغ العؿؾاة الثاكقاة الؿطؾاقب تساؾؿفا. فقـاتج طاـ ذلاؽ كتقجتفا إثبا

 كشقء مديقكقتقـ متؼابؾتقـ طؾك صريف الؿعامؾة، كؾ واحدة مـفؿا بعؿؾة أخرى.

 الحؽؿ الشاطل:

حقااث إن هااذه الؿعامؾااة تسااتـد يف هقؽؾتفااا طؾااك طؿؾقااات التااقر  الؿؿـااقع 

اطاف قارار الؿجؿاع رقاؿ ا فتؽقن مؿـقطة. وقد صادر يف حؼقؼاة التاقر  وأكقشرطً 
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كف ٓ يجقز التقرقان )الؿـظؿ والعؽسال( وذلاؽ أ( حقث أكد طؾك ١/٦٥) ٦٣٥

 ، تحااياًل اأو طرًفا اباقـ الؿؿاقل والؿساتقر ، صاراحة أو لاؿـً  إن فقفؿا تقاصمً 

 لتحصقؾ الـؼد الحالر بلكثر مـف يف الذمة وهق ربا. 

ا تؼبال يؽاقن ربحفا. الؿقاطدة الؿؾزمة طؾاك إجاراء مرابحاة أو ولاقعة مسا١

 خسارهتا وفؼا لؿمشر متػؼ طؾقف. أو

صقرهتا: تتؿ هذه العؿؾقة مـ خالل الؿقاطدة الؿؾزمة مـ صرفقـ طؾك إجراء 

ولقعة مـ الطرف إول لؾطرف الثاين، أو مـ الطارف الثااين أو  معامؾة، مرابحة

اباا / خسارهتا بؿؼدار الػر  إيجقن ربحفا أو لؾطرف إول يف يقم مستؼبؾل ويؽ

 سؾبا يف الققم الؿستؼبؾل الؿتػؼ طؾك احتساب الؿمشر فقف.

 الحؽؿ الشاطل:

إصؾ طدم جاقاز الؿقاطادة الؿؾزماة ماـ صارفقـ، وفؼاا لؼارار الؿجؿاع  )أ(

 (.٩/١) ٠٤رقؿ 

)ب( ٓ تتقافر يف هذه الصقرة الحاآت الؿساتثـاة التال أجازهاا الؿجؿاع يف 

 /أ.٦/٦ة رابعا، البـد كؿا سبؼ بقاكف يف الػؼر ٦١٣قراره رقؿ 

القطدان الؿتؼابالن )وطد مؾزم بشروط محددة يؼابؾف وطد مؾزم بشاروط  .٢

 ولقعة يف الؿستؼبؾ(.أو  مختؾػة طؾك إجراء طؿؾقة مرابحة

صااقرتف: أن يعااد الطاارف إول الطاارف الثاااين وطاادا مؾزمااا باانجراء طؿؾقااة 

الصارف يف غقار مرابحة/ ولقعة يف وقت محادد يف حاال كاان اتجااه ممشار ساعر 

ؿصؾحتف فال يعاد بشالء. ن اتجاه ممشر سعر الصرف مقافؼا لمصؾحتف، وأما إذا كا

ولاقعة يف  أو كؿا يؼاقم الطارف الثااين بنصادار وطاد مؾازم بانجراء طؿؾقاة مرابحاة
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الققت الؿحدد كػسف يف حال كاان اتجااه ممشار ساعر الصارف مخالػاا لؿصاؾحتف، 

ؿصؾحتف فال يعاد بشالء. ويحتساب رباب إذا كان ممشر سعر الصرف مقافؼا لوأما 

 الؿرابحة أو خسارة القلقعة وفؼا لؾؿمشر الؿتػؼ طؾقف. 

 الحؽؿ الشاطل:

ٓ يجاااقز القطااادان الؿتؼاااابالن، ٕن حؼقؼتفؿاااا تشااابف الؿقاطااادة الؿؾزماااة  

 . ١الؿؿـقطة شرطا وفؼ ما جاء يف الػؼرة رابعا، البـد 

ػا دة الؿرتبطة بتحدياد كساب التحقط مـ تغقر ممشرات سعر ال الـق  الثاين:

 إرباح يف الصقغ اإلسالمقة.

. الؿقاطدة الؿؾزمة ماـ الطارفقـ بانجراء طؼاد مرابحاة أو ولاقعة مساتؼبال ٦

 يؽقن ربحفا أو خسارهتا وفؼا لؿمشر متػؼ طؾقف. 

صقرهتا: تتؿ هذه العؿؾقة مـ خالل الؿقاطدة الؿؾزمة مـ صرفقـ طؾك إجراء 

ولااقعة مااـ الطاارف إول لؾطاارف الثاااين، أو مااـ أو  سؾسااؾة طؿؾقااات مرابحااة

مساتؼبؾقة، ويؽاقن رباب كاؾ طؿؾقاة الطرف الثااين لؾطارف إول يف سؾساؾة أياام 

كااؾ يااقم مسااتؼبؾل. متػااؼ طؾااك  سااؾبا يفأو خسااارهتا بؿؼاادار الػاار  إيجابااا  أو

 احتساب الؿمشر فقف. 

 الحؽؿ الشاطل:

قط لؿبادلااة أسااعار ٓ يجااقز اسااتعؿال الؿقاطاادة الؿؾزمااة صااقغة لؾتحاا )أ(

 الػا دة الثابتة والؿتغقرة. 

وهذا راجع إلك أن الؿقاطدة الؿؾزمة تشبف العؼد، كؿاا ورد يف قارار الؿجؿاع 

( بشاالن القفاااء بالقطااد، والؿرابحااة لمماار بالشااراء، أن الؿقاطاادة ١/٩) ٠٤رقااؿ 
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 الؿؾزمة يف البقع تشبف البقع كػسف.

ؿساتثـاة التال أجازهاا الؿجؿاع يف ٓ تتقافر يف هذه الصقرة الحاآت ال )ب(

 /أ.٦/٦كؿا سبؼ بقاكف يف الػؼرة رابعا، البـد  ٦١٣قراره رقؿ 

. القطدان الؿتؼابالن )القطد الؿؾزم بشروط محددة الذي يؼابؾف وطد مؾزم ٩

 ولقعة يف الؿستؼبؾ( أو  بشروط مختؾػة طؾك إجراء طؿؾقة مرابحة

طاادا مؾزمااا باانجراء سؾسااؾة صااقرتف: أن يعااد الطاارف إول الطاارف الثاااين و

يف حااال كااان اتجاااه ممشاار سااعر  ةولااقعة يف أوقااات محااددأو  طؿؾقااات مرابحااة

الػا دة مخالػا لؿصؾحتف، وأما إذا كان اتجاه ممشر سعر الػا دة مقافؼا لؿصؾحتف 

فال يعد بشلء. كؿا يؼقم الطرف الثاين بنصدار وطد مؾزم بنجراء سؾسؾة طؿؾقات 

وقاات الؿحاددة كػسافا يف حاال كاان اتجااه ممشار ساعر ولقعة يف إأو  مرابحة

الػا دة مخالػا لؿصؾحتف، وأما إذا كان اتجاه ممشر سعر الػا دة مقافؼا لؿصؾحتف 

فال يعد بشلء. ويحتسب ربب الؿرابحة أو خسارة القلقعة وفؼا لؾؿمشر الؿتػؼ 

 طؾقف.

 الحؽؿ الشاطل:

الؿقاطااادة الؿؾزماااة ٓ يجاااقز القطااادان الؿتؼاااابالن، ٕن حؼقؼتفؿاااا تشااابف 

 .  ٢ :الؿؿـقطة شرطا وفؼ ما جاء يف الػؼرة رقؿ

 . إجراء طؿؾقات تقر  متؼابؾ:8

صااقرتف: إجااراء معامؾااة تااقر  مااـظؿ يؽااقن كتقجتفااا إثبااات مديقكقااة بسااعر 

الػا دة الثابتاة الؿطؾقباة، ثاؿ إجاراء معامؾاة تاقر  طؽسال يؽاقن كتقجتفاا إثباات 

قث تتؿ الؿؼاصاة باقـ الؿاديقكقتقـ يف كاؾ ياقم مديقكقة بسعر الػا دة الؿتغقرة. بح
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ويااتؿ  مااـ أيااام آجالفؿااا. وتؽااقن الؿؼاصااة يف ذلااؽ الحااقـ باادفع الػاار  فؼااط.

 التقصؾ إلك سعر الػا دة الؿتغقرة يف معامؾة التقر  بنحدى صر  ثالث:

 التعاقد طؾك التقر  بسعر متغقر. (٦)

ماا زاد طاـ ممشار التعاقد طؾك التقر  بسعر ثابت مع القطد بحسؿ كاؾ  (٩)

 قسط مستؼبؾل. سعر الػا دة يف كؾ يقم

التقر  الدوار بنجراء سؾساؾة تقرقاات قصاقرة إجاؾ٦ كاؾ واحاد مـفاا  (8)

 بسعر ثابت لتشؽؾ يف الـفاية مديقكقة بسعر متغقر.

 الحؽؿ الشاطل:

طدم الجقاز٦ ٕن الؿعامؾاة تؼاقم طؾاك صاقغة مؿـقطاة شارطا )التاقر ( كؿاا 

 .٠ابعة البـد ورد يف الػؼرة الر

 :القطد الؿؾزم مـ صرف واحد بديال طـ معامؾة الخقارات الـق  الثالث:

صااقرتف: إصاادار وطااد مؾاازم مااـ صاارف واحااد طؾااك إجااراء معامؾااة مرابحااة 

مادة متػاؼ  لؾطرف الثااين بؿؼادار الػار  اإليجاابل يف ياقم متػاؼ طؾقاف، أو خاالل

 طؾقفا متك ما صؾب الطرف الثاين.

 يباع بؼقؿة محددة تدفع ابتداء.وهذا القطد الؿؾزم 

والطاارف إول الااذي يصاادر وطاادا مؾزمااا يساااوي الطاارف البااا ع لؾخقااار، 

والطاارف الثاااين الااذي يؿؾااؽ اإللاازام بتـػقااذ القطااد يساااوي الطاارف الؿشاارتي 

 لؾخقار.

 :الحؽؿ الشاطل

 ٓ يجقز آطتقاض طـ القطد الؿؾزم.
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إساقا  الؿالقاة ومؿاا  بشلن ٢8وقد صدر قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل رقؿ 

 كص طؾقف الؼرار:

 آختقارات:  :اثاكقً )

صقرة طؼقد آختقارات: إن الؿؼصقد بعؼقد آختقارات آطتقااض طاـ  -أ

آلتزام ببقع شلء محدد مقصقف أو شرا ف بسعر محدد خالل فارتة زمـقاة معقـاة 

 أويف وقت معقـ إما مباشرة أو مـ خالل هقاة لامـة لحؼق  الطرفقـ.

 إساقا  يف القاقم تجري كؿا -حؽؿفا الشرطل: إن طؼقد آختقارات  -ب

 العؼااقد مااـ طؼااد أي تحاات تـضااقي ٓ مسااتحدثة طؼااقد هاال - العالؿقااة الؿالقااة

ًٓ  لقس طؾقف الؿعؼقد أن وبؿا. الؿسؿاة الشرطقة يجاقز  امالقً  اوٓ مـػعة وٓ حؼً  ما

جاقز ابتاداًء فاال ذه العؼقد ٓ توبؿا أن ه .اآطتقاض طـف فنكف طؼد غقر جا ز شرطً 

 .(يجقز تداولفا

بشلن التحقط وفقف لاقابط  ٩٩٠كؿا صدر قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل رقؿ 

أن ٓ تاامدي صااقغ التحااقط إلااك بقااع الحؼااق  )التحااقط الجااا ز يف الشااريعة: 

 ٢8الؿجردة، مثاؾ بقاقع آختقاارات التال أكاد الؿجؿاع طؾاك مـعفاا بؼارار رقاؿ 

(، وكذلؽ أٓ تمدي إلك الؿعاولة طؾك آلتازام مثاؾ إجار )ب ٩( فؼرة ٦/٣)

 .((٦٩/٩) ٦٩طؾك الضؿان الذي مـعف الؿجؿع بؼراره رقؿ 

 : التقصقات

. يقصل الؿجالس الشرطقة، وهقاات الػتقى والرقاباة الشارطقة، والعؾؿااء ٦

الجؿع بقـ مراطااة مؼاصاد الشاريعة اإلساالمقة، والضاقابط الشارطقة بوالباحثقـ 

 قة لؾعؼقد طـد آجتفاد يف هقؽؾة الؿـتجات الؿالقة اإلسالمقة بصاػة طاماة، الجز
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وصقاغة طؼقد التحقط طؾاك وجاف الخصاقص، ماع مراطااة ماآٓت تؾاؽ العؼاقد 

 .اوآثارها، ٕن مراطاة الؿآٓت أصؾ معترب شرطً 

. يقصل الؿجؾس إدارات آساتثؿار والخزيـاة طؾاك مساتقى الؿمسساات ٩

وكااذلؽ الجفااات التاال تتااقلك إطااداد السقاسااات الـؼديااة )الؿسااتقى الجز اال(، 

والؿالقة يف الادول )طؾاك الؿساتقى الؽؾال( الحارص طؾاك تحؼقاؼ التاقازن باقـ 

آلتزامات والديقن مـ جفة، وبقـ الثاروة والـشااط الحؼقؼال ماـ جفاة أخارى، 

 وطدم اإلغرا  يف آستداكة التل تمثر طؾك الـشاط آقتصادي بقجف طام.

 ٦٦ؾؿواهلل أط
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 ؾٗطؽ ايكطاضات
 

 ١ .................................................................. الؿؼااادمات

 ٣ ...................... مؼدمة معالل إستاذ الدكتقر يقسػ بـ أحؿد العثؿقـ 

 ٦8 .................... صالب بـ طبد اهلل بـ حؿقد الشق  الدكتقر معاللمؼدمة 

 ٦٥ .......................... قطب مصطػك ساكق إستاذ الدكتقر معاللمؼدمة 

 ٩٣ ......................................تعريػقة بؿجؿع الػؼف اإلسالملمؼدمة 

 88 ...................................................... الؼرارات والتقصقات

 8١ ........................................ دس٠ - ايسٚض٠ ايجا١ْٝ قطاضات ٚتٛقٝات

 8٣ ..................................... بشلن زكاة الديقن (٦/٩) ٦قرار رقؿ: 

 8٥ ...... بشلن زكاة العؼارات وإرالل الؿلجقرة غقر الزراطقة (٩/٩) ٩قرار رقؿ: 

بشاالن أجقبااة استػسااارات الؿعفااد العااالؿل لؾػؽاار  (8/٩) 8قاارار رقااؿ: 

 ٠٦ .................................................. اإلسالمل بقاشـطـ

 ٠8 ........................................ دياكقةبشلن الؼا (٠/٩) ٠قرار رقؿ: 

 ٠٢ .................................. بشلن أصػال إكابقب (١/٩) ١قرار رقؿ: 

 ٠٤ .................................... بشلن بـقد الحؾقب (٢/٩) ٢قرار رقؿ: 

 ١٤ .................................. بشلن أجفزة اإلكعاش (٣/٩) ٣قرار رقؿ: 

 ١٩ ............. بشلن استػسارات البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة (٤/٩) ٤قرار رقؿ: 

 ١٠ ........................... بشلن التلمقـ وإطادة التلمقـ (٥/٩) ٥قرار رقؿ: 
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بشلن التعامؾ الؿصريف بالػقا د وحؽؿ التعامؾ  (٦٤/٩) ٦٤قرار رقؿ: 

 ١٢ ............................................. لؿصارف اإلسالمقةمع ا

 ١٤ ............... بشلن تقحقد بدايات الشفقر الؼؿرية (٦٦/٩) ٦٦قرار رقؿ: 

 ٢٤ .............................. بشلن خطاب الضؿان (٦٩/٩) ٦٩قرار رقؿ: 

 ٢8 ............ )املًُه١ األضز١ْٝ اهلامش١ٝ( إََّع - ايسٚض٠ ايجايج١ قطاضات ٚتٛقٝات

 ٢١ ........... لن استػسارات البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقةبش (٦/8) ٦8قرار رقؿ: 

 ٢٤ ...................... بشلن زكاة إسفؿ يف الشركات (٩/8) ٦٠قرار رقؿ: 

بشلن تقضقػ الزكاة يف مشاريع ذات ريع بال تؿؾقؽ  (8/8) ٦١قرار رقؿ: 

 ٢٥ ...................................................... فردي لؾؿستحؼ

 ٣٤ ................................ بشلن أصػال إكابقب (٠/8) ٦٢قرار رقؿ: 

 ٣٩ ................................ بشلن أجفزة اإلكعاش (١/8) ٦٣قرار رقؿ: 

 ٣٠ ................. بشلن تقحقد بدايات الشفقر الؼؿرية (٢/8) ٦٤ر رقؿ: قرا

 ٣٢ ..... بشلن اإلحرام لؾؼادم لؾحج والعؿرة بالطا رة والباخرة (٣/8) ٦٥قرار رقؿ: 

 ٣٣ .... بشلن صرف الزكاة لصالب صـدو  التضامـ اإلسالمل (٤/8) ٩٤قرار رقؿ: 

 ٣٤ .............. ر ققؿة العؿؾةبشلن أحؽام الـؼقد القرققة وتغق   (٥/8) ٩٦قرار رقؿ: 

 ٢٤ .... بشلن سـدات الؿؼارلة وسـدات التـؿقة وآستثؿار (٦٤/8) ٩٩قرار رقؿ: 

بشلن استػسارات الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل  (٦٦/8) ٩8قرار رقؿ: 

 ٤٩ .................................................................  بقاشـطـ

 ٥8 ................... بشلن الؿشاريع العؾؿقة لؾؿجؿع (٦٩/8) ٩٠قرار رقؿ: 

جؿع بشلن تقصقات الدورة الثالثة لؿجؾس م (٦8/8) ٩١قرار رقؿ: 

 ٥١ .............................................. الػؼف اإلسالمل الدولل
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 ٥٣ ........................................ دس٠ - ايسٚض٠ ايطابع١ قطاضات ٚتٛقٝات

بشلن اكتػاع اإلكسان بلطضاء جساؿ إكساان آخار حق اا  (٦/٠) ٩٢قرار رقؿ: 

 ٥٥ ........................................................... كان أو مقًتا

بشاالن صاارف الزكاااة لصااالب صااـدو  التضااامـ  (٩/٠) ٩٣قاارار رقااؿ: 

 ٦٤٠ .......................................................... اإلسالمل

 ٦٤٣ .................... الشركات بشلن زكاة إسفؿ يف (8/٠) ٩٤قرار رقؿ: 

 ٦٦٤ .............. بشلن اكتزاع الؿؾؽقة لؾؿصؾحة العامة (٠/٠) ٩٥قرار رقؿ: 

 ٦٦٩ ....... بشلن سـدات الؿؼارلة وسـدات آستثؿار (١/٠) 8٤قرار رقؿ: 

 ٦٦٥ ................................... بشلن بدل الخؾق (٢/٠) 8٦قرار رقؿ: 

 ٦٩٩ .............. بشلن بقع آسؿ التجاري والرتخقص (٣/٠) 8٩قرار رقؿ: 

والؿرابحة لممر  الؿـتفل بالتؿؾقؽ،بشلن التلجقر  (٤/٠) 88قرار رقؿ: 

 ٦٩٠ ......................................... ر ققؿة العؿؾةبالشراء، وتغق  

 ٦٩٢ .......................................بشلن البفا ق ة (٥/٠) 8٠قرار رقؿ: 

 ٦٩٥ ......................... بشلن مشروع تقسقر الػؼف (٦٤/٠) 8١قرار رقؿ: 

 ٦8٤ ...... بشلن مشروع الؿقسقطة الػؼفقة آقتصادية (٦٦/٠) 8٢قرار رقؿ: 

 ٦8٩ ............. قاطد الػؼفقةبشلن مشروع معؾؿة الؼ (٦٩/٠) 8٣قرار رقؿ: 

 بشااالن كقػقاااة مؽافحاااة الؿػاساااد إخالققاااة (٦8/٠) 8٤قااارار رقاااؿ: 

وإساااالمقة  ومجااآت القحااادة اإلسااالمقة وُسااابؾ آسااتػادة مـفاااا

 ٦8٠ .................................... التعؾقؿ يف الديار اإلسالمقة الققم
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 ٦٠٦ .................................. ايهٜٛت - ايسٚض٠ اخلاَػ١ قطاضات ٚتٛقٝات

 ٦٠8 ................................. بشلن تـظقؿ الـسؾ (٦/١) 8٥قرار رقؿ: 

بشلن القفاء بالقطد، والؿرابحة لممر  (8/١و  ٩/١) ٠٦ - ٠٤ؿ: قرار رق

 ٦٠١ ............................................................. بالشراء

 ٦٠٣ ............................. ر ققؿة العؿؾةبشلن تغق   (٠/١) ٠٩قرار رقؿ: 

 ٦٠٥ ............................ بشلن الحؼق  الؿعـقية (١/١) ٠8قرار رقؿ: 

 ٦١٦ .................... بشلن اإليجار الؿـتفل بالتؿؾقؽ (٢/١) ٠٠قرار رقؿ: 

 ٦١8 ..... بـاء الؿساكـ وشرا فابشلن التؿقيؾ العؼاري ل (٣/١) ٠١قرار رقؿ: 

 ٦١٠ ..........................بشلن تحديد أرباح التجار (٤/١) ٠٢قرار رقؿ: 

 ٦١٢ ....................................... بشلن العرف (٥/١) ٠٣قرار رقؿ: 

 ٦١٤ ........... بشلن تطبقؼ أحؽام الشريعة اإلسالمقة (٦٤/١) ٠٤قرار رقؿ: 

 ٦٢٦ ........... بشلن الؾجـة اإلسالمقة الدولقة لؾؼاكقن (٦٦/١) ٠٥قرار رقؿ: 

 ٦٢8 ..................................... دس٠ - ايسٚض٠ ايػازغ١ قطاضات ٚتٛقٝات

 ٦٢١ ..... بشلن التؿقيؾ العؼاري لبـاء الؿساكـ وشرا فا (٦/٢) ١٤قرار رقؿ: 

 ٦٢٣ ............................... بشلن البقع بالتؼسقط (٩/٢) ١٦قرار رقؿ: 

 ٦٢٥ .. بشلن حؽؿ إجراء العؼقد بآٓت آتصال الحديثة (8/٢) ١٩قرار رقؿ: 

 - وبخاصة الؿساتجدة مـفاا - هبشلن الؼبض: صقر (٠/٢) ١8قرار رقؿ: 

 ٦٣٦ .......................................................... وأحؽامفا

 ٦٣8 .......... بشلن زراطة خاليا الؿ  والجفاز العصبل (١/٢) ١٠قرار رقؿ: 

 ٦٣٢ ....... بشلن البققضات الؿؾؼحة الزا دة طـ الحاجة (٢/٢) ١١قرار رقؿ: 
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 ٦٣٤ ..... بشلن استخدام إِجـ ة مصدًرا لزراطة إطضاء (٣/٢) ١٢قرار رقؿ: 

 ٦٤٤ ..................... بشلن زراطة إطضاء التـاسؾقة (٤/٢) ١٣قرار رقؿ: 

 ٦٤٩ ..... بشلن زراطة طضق استمصؾ يف حّد أو قصاص (٥/٢) ١٤: قرار رقؿ

 ٦٤٠ ............................ بشلن إسقا  الؿالقة (٦٤/٢) ١٥قرار رقؿ: 

 ٦٤٣ ................................... بشلن السـدات (٦٦/٢) ٢٤قرار رقؿ: 

بشاالن الؿقلااقطات والـاادوات الؿؼرتحااة مااـ  (٦٩/٢) ٢٦قاارار رقااؿ: 

 ٦٤٥ ..................................................... شعبة التخطقط

 ٦٥٩ .................. بشلن تقصقات الدورة السادسة (٦8/٢) ٢٩قرار رقؿ: 

 ٦٥١ ..................................... دس٠ - ايسٚض٠ ايػابع١ قطاضات ٚتٛقٝات

 ٦٥٣ .............................. بشلن إسقا  الؿالقة (٦/٣) ٢8قرار رقؿ: 

 ٩٤١ ............................... بشلن البقع بالتؼسقط (٩/٣) ٢٠قرار رقؿ: 

 ٩٤٣ .............................. بشلن طؼد آستصـاع (8/٣) ٢١قرار رقؿ: 

 ٩٤٥ .................................... بشلن بقع القفاء (٠/٣) ٢٢قرار رقؿ: 

 ٩٦٤ ................................ بشلن العالج الطبل (١/٣) ٢٣قرار رقؿ: 

 ٩٦٠ .............. بشلن الحؼق  الدولقة يف كظر اإلسالم (٢/٣)٢٤رقؿ: قرار 

 ٩٦٢ .... بشلن الغزو الػؽري بشلن تقصقات الدورة السابعة (٣/٣) ٢٥قرار رقؿ: 

 ٩٩٦ ..... بٓسض غريٟ بٝذٛإ )بطْٚاٟ زاض ايػالّ( - ايسٚض٠ ايجا١َٓ قطاضات ٚتٛقٝات

 ٩٩8 ..................... بشلن إخذ بالرخصة وحؽؿف (٦/٤) ٣٤قرار رقؿ: 

 ٩٩٢ ............................... بشلن حقادث السقر (٩/٤) ٣٦قرار رقؿ: 

 ٩٩٥ .................................. بشلن بقع العربقن (8/٤) ٣٩قرار رقؿ: 
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 ٩8٦ ................................ بشلن طؼد الؿزايدة (٠/٤) ٣8قرار رقؿ: 

 ٩8٠ .... بشلن تطبقؼات شرطقة إلقامة السق  اإلسالمقة (١/٤) ٣٠قرار رقؿ: 

 ٩8٤ ................................. بشلن قضايا العؿؾة (٢/٤) ٣١قرار رقؿ: 

 ٩٠٦ .................. مقةبشلن مشؽالت البـقد اإلسال (٣/٤) ٣٢قرار رقؿ: 

بشاالن الؿشاااركة يف أساافؿ الشااركات الؿساااهؿة  (٤/٤) ٣٣قاارار رقااؿ: 

 ٩٠٢ ..................................................... الؿتعامؾة بالربا

 ٩٠٤ ............................. بشلن بطاقات آ تؿان (٥/٤) ٣٤قرار رقؿ: 

 ٩١٤ ....................... بشلن السر يف الؿفـ الطبقة (٦٤/٤) ٣٥قرار رقؿ: 

 ٩١8 ..... بشلن أخالققات الطبقب: مسمولقتف ولؿاكف (٦٦/٤) ٤٤قرار رقؿ: 

 ٩١١ ....................... بشلن مداواة الرجؾ لؾؿرأة (٦٩/٤) ٤٦قرار رقؿ: 

 ٩١٣ ... بشلن مرض كؼص الؿـاطة الؿؽتسب )اإليدز( (٦8/٤) ٤٩قرار رقؿ: 

بشاالن تـظااقؿ اسااتؽتاب إبحاااث ومـاقشااتفا يف  (٦٠/٤) ٤8قاارار رقااؿ: 

 ٩٢٤ .................................................... دورات الؿجؿع

 ٩٢8 .................................. أبٛ ظيب - ايسٚض٠ ايتاغع١ قطاضات ٚتٛقٝات

الحؾااقل الشاارطقة ٓجتؿاااع بشاالن تجااارة الااذهب،  (٦/٥) ٤٠قاارار رقااؿ: 

 ٩٢١ .................................................. الصرف والحقالة

ؾَ  (٩/٥) ٤١قرار رقؿ:   ٩٢٤ ................... وتطبقؼاتف الؿعاصرة ؿِ بشلن الس 

 ٩٣٦ ..... بشلن القدا ع الؿصرفقة )حسابات الؿصارف( (8/٥) ٤٢قرار رقؿ: 

 ٩٣٠ .... بشلن آستثؿار يف إسفؿ والقحدات آستثؿارية (٠/٥) ٤٣قرار رقؿ: 

 ٩٣٢ .................................. ؿـاقصاتبشلن ال (١/٥) ٤٤قرار رقؿ: 
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 ٩٣٤ ................................. بشلن قضايا العؿؾة (٢/٥) ٤٥قرار رقؿ: 

بشاالن ماارض كؼااص الؿـاطااة الؿؽتسااب )اإلياادز(  (٣/٥) ٥٤قاارار رقااؿ: 

 ٩٤٦ ....................................... وإحؽام الػؼفقة الؿتعؾؼة بف

 ٩٤١ ............. بشلن مبدأ التحؽقؿ يف الػؼف اإلسالمل (٤/٥) ٥٦قرار رقؿ: 

 ٩٤٣ .................................. بشلن سد الذرا ع (٥/٥) ٥٩قرار رقؿ: 

 ٩٤٥ ...................................... دس٠ - ايسٚض٠ ايعاؾط٠ قطاضات ٚتٛقٝات

 ٩٥٦ ............... بشلن الؿػطرات يف مجال التداوي (٦/٦٤) ٥8قرار رقؿ: 

 ٩٥١ ......................... بشلن آستـساخ البشري (٩/٦٤) ٥٠قرار رقؿ: 

 8٤٩ .................................... بشلن الذبا ب (8/٦٤) ٥١قرار رقؿ: 

 8٤٤ ............................. بشلن بطاقة آ تؿان (٠/٦٤) ٥٢قرار رقؿ: 

 8٦٤ .............. ـؿقةبشلن دور الؿرأة الؿسؾؿة يف الت (١/٦٤) ٥٣قرار رقؿ: 

 8٦٦ ............................. املٓا١َ - ايسٚض٠ احلاز١ٜ عؿط٠ قطاضات ٚتٛقٝات

 8٦8 .......................... بشلن القحدة اإلسالمقة (٦/٦٦) ٥٤قرار رقؿ: 

 8٦٤ ................................... بشلن العؾؿاكقة (٩/٦٦) ٥٥قرار رقؿ: 

 8٩٦ ....... بشلن اإٍلسالم يف مقاجفة الحداثة الشامؾة (8/٦٦)٦٤٤قرار رقؿ: 

باادا ؾفا بشاالن بقااع الااديـ وسااـدات الؼاارض و (٠/٦٦)٦٤٦قاارار رقااؿ: 

 8٩8 ........................... يف مجال الؼطاع العام والخاص الشرطقة

 8٩١ ...................... بشلن آتجار يف العؿالت (١/٦٦)٦٤٩قرار رقؿ: 

 8٩٣ .............................. بشلن طؼد الصقاكة (٢/٦٦)٦٤8قرار رقؿ: 

 88٤ ..... بشلن سبؾ آستػادة مـ الـقازل )الػتاوى( (٣/٦٦)٦٤٠قرار رقؿ: 
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جقـااقم بشاالن القراثااة والفـدسااة القراثقااة وال (٤/٦٦) ٦٤١قاارار رقااؿ: 

 888 .................................................... البشري الجقـل

بشالن كادوة الخارباء حاقل دور الؿارأة يف تـؿقااة  (٥/٦٦) ٦٤٢قارار رقاؿ: 

 88١ ................................................ الؿجتؿع اإلسالمل

 88٣ ............................. ايطٜاض - ايسٚض٠ ايجا١ْٝ عؿط٠ قطاضات ٚتٛقٝات

 88٥ ...... بشلن مقلقع طؼقد التقريد والؿـاقصات (٦/٦٩) ٦٤٣قرار رقؿ: 

 8٠٩ .... ٓ تؿان غقر الؿغطاةبشلن مقلقع بطاقات ا (٩/٦٩) ٦٤٤قرار رقؿ: 

 8٠١ ................. بشلن مقلقع الشرط الجزا ل (8/٦٩) ٦٤٥قرار رقؿ: 

بشاالن مقلااقع اإليجااار الؿـتفاال بالتؿؾقااؽ،  (٠/٦٩) ٦٦٤قاارار رقااؿ: 

 8٠٤ ................................................... وصؽقد التلجقر

بشااالن مقلاااقع اساااتثؿار ماااقارد إوقااااف  (١/٦٩) ٦٦٦قااارار رقاااؿ: 

 8١٩ ........................................................ )إحباس(

 8١٠ .... ت بالؼرا ـ أو إماراتبشلن مقلقع اإلثبا (٢/٦٩) ٦٦٩قرار رقؿ: 

 8١١ ....... بشلن مقلقع حؼق  إصػال والؿسـقـ (٣/٦٩) ٦٦8قرار رقؿ: 

لادور الؿارأة  بشلن مقلقع اإلطاالن اإلساالمل (٤/٦٩) ٦٦٠قرار رقؿ: 

 8١٥ .......................................... يف تـؿقة الؿجتؿع الؿسؾؿ

 8٢8 ...... ر ققؿة العؿؾةبشلن مقلقع التضخؿ وتغق   (٥/٦٩) ٦٦١قرار رقؿ: 

 8٢٥ .......... بشلن مقلقع ترجؿة الؼرآن الؽريؿ (٦٤/٦٩) ٦٦٢قرار رقؿ: 

بشاالن مقلااقع إكشاااء هقاااة إسااالمقة لؾؼاارآن  (٦٦/٦٩) ٦٦٣قاارار رقااؿ: 

 8٣٦ ............................................................. الؽريؿ
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 8٣٩ ........................ بشلن الؼدس الشريػ (٦٩/٦٩) ٦٦٤ :قرار رقؿ

 8٣١ .............................. ايهٜٛت - ايسٚض٠ ايجايج١ عؿط٠ قطاضات ٚتٛقٝات

 8٣٣ ............... بشلن استثؿار إوقاف ومقاردها (٦/٦8) ٦٦٥قرار رقؿ: 

 8٣٥ .............................. زكاة الزراطة بشلن (٩/٦8) ٦٩٤رار رقؿ: ق

بشالن زكااة إسافؿ الؿؼتـااة بغارض آساتػادة  (8/٦8) ٦٩٦قرار رقاؿ: 

 8٤٦ ........................................................... مـ ريعفا

بشاالن الؿشاااركة الؿتـاقصااة يف لااقء العؼااقد  (٠/٦8) ٦٩٩قاارار رقااؿ: 

 8٤8 .......................................................... الؿستجدة

بشااالن الؼاااراض أو الؿضااااربة الؿشااارتكة يف  (١/٦8) ٦٩8قااارار رقاااؿ: 

 8٤٠ .......................... )حسابات آستثؿار( لؿالقةالؿمسسات ا

بشاالن مقلااقع التاالمقـ الصااحل واسااتخدام  (٢/٦8) ٦٩٠قاارار رقااؿ: 

 8٤٥ .................................................. البطاقات الصحقة

 8٥٤ ................. بشلن أحداث فؾسطقـ وغقرها (٣/٦8) ٦٩١ :قرار رقؿ

 8٥٣ ............... بشلن حؼق  اإلكسان يف اإلسالم (٤/٦8) ٦٩٢ :قرار رقؿ

 ٠٤٦ ............................. ايسٚس١ - ايسٚض٠ ايطابع١ عؿط٠ قطاضات ٚتٛقٝات

 ٠٤8 ...................... بشلن بطاقات الؿسابؼات (٦/٦٠) ٦٩٣ :قرار رقؿ

 ٠٤٢ .......... بشلن حؼق  اإلكسان والعـػ الدولل (٩/٦٠) ٦٩٤ :قرار رقؿ

بشلن طؼد الؿؼاولة والتعؿقر: حؼقؼتف، تؽققػف،  (8/٦٠) ٦٩٥ :قرار رقؿ

 ٠٤٤ .............................................................. صقره

بشاالن الشااركات الحديثااة: الشااركات الؼابضااة  (٠/٦٠) ٦8٤ :قاارار رقااؿ

 ٠٦٦ ......................................... شرطقةوغقرها وأحؽامفا ال
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بشلن مسمولقة سا ؼ وسا ؾ الـؼاؾ الجؿاطقاة يف  (١/٦٠) ٦8٦ :قرار رقؿ

 ٠٦١ ......................................... الؼتؾ الخطل وتعدد الؽػارة

 ٠٦٢ ............................ بشلن طؼقد اإلذطان (٢/٦٠) ٦8٩ :قرار رقؿ

بشلن مشؽؾة الؿتلخرات يف الؿمسساات الؿالقاة  (٣/٦٠) ٦88 :قرار رقؿ

 ٠٩٤ .......................................................... اإلسالمقة

لعاااالؿل الجدياااد والعقلؿاااة بشااالن الـظاااام ا (٤/٦٠) ٦8٠ :قااارار رقاااؿ

 ٠٩٢ ........................................ والتؽتالت اإلقؾقؿقة وأثرها

 ٠8٦ .......... بؿإٔ ؾًػطني ٚايعطام بٝإ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ إىل األ١َ اإلغال١َٝ

 ٠8١ ............................ َػكط - ايسٚض٠ اخلاَػ١ عؿط٠ ٚتٛقٝات قطاضات

بشلن الخطاب اإلسالمل ومؿقزاتاف والتحاديات  (٦/٦١) ٦8١ :قرار رقؿ

 ٠8٣ ........................................................ التل تقاجفف

 ٠8٥ .. بشلن الؿشاركة الؿتـاقصة ولقابطفا الشرطقة (٩/٦١) ٦8٢ :قرار رقؿ

 ٠٠٩ .......................... بشلن صؽقد اإلجارة (8/٦١) ٦8٣ :قرار رقؿ

 ٠٠١ ................... بشلن إسالمقة مـاهج التعؾقؿ (٠/٦١) ٦8٤ :قرار رقؿ

 ٠٠٤ ......................... بشلن بطاقات آ تؿان (١/٦١) ٦8٥ :قرار رقؿ

 ٠١٤ ..... فبشلن آستثؿار يف الققػ ويف غالتف وريع (٢/٦١) ٦٠٤ :قرار رقؿ

 ٠١١ ...بشلن الؿصالب الؿرسؾة وتطبقؼاهتا الؿعاصرة (٣/٦١) ٦٠٦ :قرار رقؿ

 ٠١٣ ........................... بشلن لؿان الطبقب (٤/٦١) ٦٠٩ :قرار رقؿ

 ٠٢٤ ............................................. بٝإ بؿإٔ ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ

 ٠٢8 .......................................................... ايعطامبؿإٔ بٝإ 
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 ٠٢١ ............................... زبٞ - ايسٚض٠ ايػازغ١ عؿط٠ ٚتٛقٝات قطاضات

وشاركات التالمقـ  قدةبشلن زكاة الحسابات الؿؼ (٦/٦٢) ٦٠8 :قرار رقؿ

 ٠٢٣ ............... اإلسالمقة والتلمقـات الـؼدية ومؽافآت هناية الخدمة

 ٠٣٩ ...... بشلن اختالفات الزوج والزوجة الؿقضػة (٩/٦٢) ٦٠٠ :قرار رقؿ

 ٠٣٢ .... بشلن العاقؾة وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف تحؿؾ الدية (8/٦٢) ٦٠١ :قرار رقؿ

 ٠٣٥ ..... لؾـصقص الديـقةبشلن الؼراءة الجديدة لؾؼرآن و (٠/٦٢) ٦٠٢ :قرار رقؿ

 ٠٤٩ ...... بشلن السؾع الدولقة ولقابط التعامؾ فقفا (١/٦٢) ٦٠٣ :قرار رقؿ

 ٠٤١ .......................... بشلن الؽػالة التجارية (٢/٦٢) ٦٠٤ :قرار رقؿ

 ٠٤٤ .......................... بشلن التلمقـ الصحل (٣/٦٢) ٦٠٥ :قرار رقؿ

 ٠٥٦ ............................. بشلن كحـ وأخر (٤/٦٢) ٦١٤ :قرار رقؿ

 ٠٥٠ .................. الؿسؾؿةبشلن رطاية إقؾقات  (٥/٦٢) ٦١٦ :قرار رقؿ

 ٠٥٢ ................................................. بٝإ بؿإٔ ايكسؽ ٚاألقك٢

 ٠٥٥ .......................................................... بٝإ بؿإٔ ايعطام

ُّإ - ايسٚض٠ ايػابع١ عؿط٠ ٚتٛقٝات قطاضات  ١٤٦ ... )املًُه١ األضز١ْٝ اهلامش١ٝ( ع

بشاالن اإلسااالم وإمااة القاحاادة، والؿااذاهب  (٦/٦٣) ٦١٩ :قاارار رقااؿ

 ١٤8 .......................................... العؼدية والػؼفقة والرتبقية

 ١٦٤ .................... تاء: شروصف وآدابفاإلف بشلن (٩/٦٣) ٦١8 :قرار رقؿ

مققااػ اإلسااالم مااـ الغؾااق والتطاارف  بشاالن (8/٦٣) ٦١٠ :قاارار رقااؿ

 ١٦٠ ......................................................... واإلرهاب

وباااقـ  بشااالن التقفقاااؼ باااقـ التؼقاااد بالثقابااات (٠/٦٣) ٦١١ :قااارار رقاااؿ

 ١٦٤ ............. مؼتضقات الؿقاصـة لؾؿسؾؿقـ خارج الدول اإلسالمقة
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 بشاالن اسااتؽؿال صااؽقد الؿشاااركة: مؽقكااات (١/٦٣) ٦١٢ :قاارار رقااؿ

 ١٩٦ ......................................................... مقجقداهتا

 ١٩8 ............ الؿقاطدة والؿقاصلة يف العؼقد بشلن (٢/٦٣) ٦١٣ :قرار رقؿ

 ١٩١ ................................. بقع الديـ بشلن (٣/٦٣) ٦١٤ :قرار رقؿ

بشاالن أولاااع الؿاارأة ودورهااا آجتؿاااطل مااـ  (٤/٦٣) ٦١٥ :قاارار رقااؿ

 ١٩٣ ..................................................... مـظقر إسالمل

بشااالن طالقاااات الدولاااة اإلساااالمقة بغقرهاااا  (٥/٦٣) ٦٢٤قااارار رقاااؿ 

 ١8٤ ................................................. الدولقة وبالؿقاثقؼ

بشاالن الضااقابط الشاارطقة لؾبحااقث الطبقااة  (٦٤/٦٣) ٦٢٦ :قاارار رقااؿ

 ١8٩ ............................................ البققلقجقة طؾك اإلكسان

 ١8٢ .... مرض السؽري وصقام شفر رمضان بشلن (٦٦/٦٣) ٦٢٩ :قرار رقؿ

   ٞ سـٍٛ ؾًػـطني ٚاملػـذس األقكـ٢، ٚايعـطام،       بٝإ دلُع ايؿكـ٘ اإلغـالَٞ ايـسٚي
 ١8٣ ........................................................... ٚايكَٛاٍ

 ١٠١ ................ بٛتطاداٜا )َايٝعٜا( - ٠ ايجا١َٓ عؿط٠ايسٚض ٚتٛقٝات قطاضات

بشالن معاالؿ العاقدة إلاك الؿاـفج الحضااري يف  (٦/٦٤) ٦٢8 :قرار رقاؿ

 ١٠٣ ............................................................ اإلسالم

 ١١٦ .... بشلن تـؿقة الؿقارد البشرية يف العالؿ اإلسالمل (٩/٦٤) ٦٢٠ :قرار رقؿ

وتـظاقؿ  بشلن تػعقؾ دور الزكاة يف مؽافحة الػؼر (8/٦٤) ٦٢١ :قرار رقؿ

 ١١٣ ................ وصرففا بآستػادة مـ آجتفادات الػؼفقة جؿعفا

بشلن ضااهرة التخقياػ ماـ اإلساالم: تحاديات  (٠/٦٤) ٦٢٢ :قرار رقؿ

 ١٢٩ ........................................................ ومقاجفات
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الؿؼاصااد الشاارطقة ودورهااا يف اسااتـباط  بشاالن (١/٦٤) ٦٢٣ :قاارار رقااؿ

 ١٢٢ ........................................................... إحؽام

 ١٢٤ ...... بشلن تحديد سـ البؾقغ وأثره يف التؽؾقػ (٢/٦٤) ٦٢٤ :قرار رقؿ

 ١٣٤ ......... حؼق  وواجبات الؿرأة الؿسؾؿة بشلن (٣/٦٤) ٦٢٥ :رقؿ قرار

 ١٣8 ..... (TIME SHARINGبشلن طؼد التؿؾؽ الزمـل ) (٤/٦٤) ٦٣٤ :قرار رقؿ

بشالن حؼاق  آرتػاا  وتطبقؼاتاف الؿعاصارة يف  (٥/٦٤) ٦٣٦ :قرار رقؿ

 ١٣٢ .................................................. إمالد الؿشرتكة

 ١٣٥ ......... ؿستعجؾةبشلن اإلذن يف العؿؾقات الجراحقة ال (٦٤/٦٤) ٦٣٩ :قرار رقؿ

 ١٤٩ ........... الجراحة التجؿقؾقة وأحؽامفا بشلن (٦٦/٦٤) ٦٣8 :قرار رقؿ

 ١٤٢ ........... استؽؿال الـظر يف الؿػطرات بشلن (٦٩/٦٤) ٦٣٠ :قرار رقؿ

 ١٤٣ ...................... إَاض٠ ايؿاضق١ - ايسٚض٠ ايتاغع١ عؿط٠ ٚتٛقٝات قطاضات

بشاالن الحريااة الديـقااة يف الشااريعة اإلسااالمقة:  (٦/٦٥) ٦٣١ :قاارار رقااؿ

 ١٤٥ ................................................ قابطفاأبعادها، ول

بشاالن حريااة التعبقاار طااـ الاارأي: لااقابطفا،  (٩/٦٥) ٦٣٢ :قاارار رقااؿ

 ١٥٩ .......................................................... وأحؽامفا

بشاالن دور الرقابااة الشاارطقة يف لاابط أطؿااال  (8/٦٥) ٦٣٣ :قاارار رقااؿ

 ١٥١ .................. أهؿقتفا، شروصفا، صريؼة طؿؾفا البـقد اإلسالمقة

بشلن الصؽقد اإلساالمقة )التقرياؼ( وتطبقؼاهتاا  (٠/٦٥) ٦٣٤ :قرار رقؿ

 ١٥٥ ................................................ لؿعاصرة وتداولفاا

التاااقر : حؼقؼتاااف، أكقاطاااف )الػؼفااال  بشااالن (١/٦٥) ٦٣٥ :قااارار رقاااؿ

 ٢٤8 ...................................... الؿعروف والؿصريف الؿـظؿ(
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 ٢٤١ ................... بشلن العـػ يف كطا  إسرة (٢/٦٥) ٦٤٤ :قرار رقؿ

وقااػ إساافؿ والصااؽقد والحؼااق   بشاالن (٣/٦٥) ٦٤٦ :قاارار رقااؿ

 ٢٦٤ .................................................. الؿعـقية والؿـافع

لن تطبقااؼ كظااام البـاااء والتشااغقؾ واإلطااادة بشاا (٤/٦٥) ٦٤٩ :قاارار رقااؿ

(B.O.T) ٢٦٠ ......................   يف تعؿقر إوقاف والؿرافؼ العامة 

 ٢٦٢ .................. بشلن مرض السؽري والصقم (٥/٦٥) ٦٤8 :قرار رقؿ

 ٢٩8 ..... بشلن اإلذن يف العؿؾقات الطبقة الؿستعجؾة (٦٤/٦٥) ٦٤٠ :قرار رقؿ

 ٢٩٣ .. إسالملبشلن البقاة والحػاظ طؾقفا مـ مـظقر  (٦٦/٦٥) ٦٤١ :قرار رقؿ

 ٞ ســـٍٛ األٚنـــاع يف ؾًػـــطني ٚخباقـــ١  بٝـــإ دلُـــع ايؿكـــ٘ اإلغـــالَٞ ايـــسٚي
االعتسا٤ات ع٢ً املػذس األقك٢ املباضى، ٚاألٚناع يف ايعطام، ٚايكـَٛاٍ،  

 ٢8٤ .... ايكازض مبٓاغب١ اْعكاز ايسٚض٠ ايتاغع١ عؿط٠ ملؤمتط دلًػ٘ ٚايػٛزإ

 ٢8١ ................................... ٖٚطإ - ٜٔايسٚض٠ ايعؿط ٚتٛقٝات قطاضات

بشاالن أحؽااام اإلطسااار واإلفااالس يف الشااريعة  (٦/٩٤) ٦٤٢قااؿ قاارار ر

 ٢8٣ .......................................................... اإلسالمقة

 ٢٠٤ .... التلمقـ التعاوين: إحؽام والضقابط الشرطقة بشلن (٩/٩٤) ٦٤٣ :قرار

 ٢٠8 ........ بشلن استؽؿال مقلقع الصؽقد اإلسالمقة (8/٩٤) ٦٤٤ :قرار

 ٢٠٤ .......... بشلن استؽؿال مقلقع طؼقد الصقاكة (٠/٩٤) ٦٤٥ :قرار رقؿ

يف ترشااقد مسااقرة  بشاالن دور الؿجااامع الػؼفقااة (١/٩٤) ٦٥٤ :قااؿقاارار ر

 ٢١٤ ........................ الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة: آلقات وصقغ

 ٢١8 ...... بشلن حؼق  الؿسجقن يف الػؼف اإلسالمل (٢/٩٤) ٦٥٦ :قرار رقؿ
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 ٢١٢ ........ بشلن طؼقبة اإلطدام يف الـظر اإلسالمل (٣/٩٤) ٦٥٩ :قرار رقؿ

لقراثقاااة والجقـاااقم البشاااري بشااالن الفـدساااة ا (٤/٩٤) ٦٥8 :قااارار رقاااؿ

 ٢١٤ ......................................الجقـل مـ الؿـظقر اإلسالمل

 ٢٢٤ .... بشلن اإلثبات بالؼرا ـ وإمارات )الؿستجدات( (٥/٩٤) ٦٥٠ :قرار رقؿ

َُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ ََذ بؿإٔ إْتاز ؾًِ ٜػ٤ٞ إىل َكاّ ايٓيب  بٝإ دلًؼ 
 ٢٢8 ............................ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ملسو هيلع هللا ىلص األععِ

بؿإ َس١ٜٓ ايكسؽ ٚاملػذس األقك٢  ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞبٝإ دلًؼ دلُع 
 ٢٢٣ ............................................................. املباضى

بؿإٔ األسساخ اجلاض١ٜ يف اجلُٗٛض١ٜ  بٝإ دلًؼ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 ٢٢٥ ..................................................... ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ

 ٢٣٦ ......................... ايطٜاض - ٜٔايسٚض٠ احلاز١ٜ ٚايعؿط ٚتٛقٝات قطاضات

 ٢٣8 ............ لؿالقةبشلن التحقط يف الؿعامالت ا (٦/٩٦) ٦٥١قرار رقؿ: 

 ٢٣٠ .... استؽؿال مقلقع الصؽقد اإلسالمقة بشلن (٩/٩٦) ٦٥٢قرار رقؿ: 

بشاالن الؿساامولقة الجـا قااة لؼا اادي الؿركبااات  (8/٩٦) ٦٥٣قاارار رقااؿ: 

 ٢٣٣ ....................................... بسبب السرطة وطدم الؿبآة

بشلن آستحالة وآستفالد والؿقاد اإللاافقة يف  (٠/٩٦) ٦٥٤قرار رقؿ: 

 ٢٣٥ ........................................................ الغذاء والدواء

 ٢٤8 ..... بشلن تجسقد إكبقاء والصحابة يف إطؿال الػـقة (١/٩٦) ٦٥٥ؿ: قرار رق

بشاالن إحؽااام والضااقابط الشاارطقة ُٕسااس  (٢/٩٦) ٩٤٤قاارار رقااؿ: 

 ٢٤٠ .................................................... التلمقـ التعاوين
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 الاذكاة بعاد التادوي  بالصادمة الؽفربا قاة بشالن (٣/٩٦) ٩٤٦قرار رقؿ: 

 ٢٤٥ ............................................... يف لقء الؿستجدات

 ٣٤٤ ..... حقار بقـ أتباع الؿذاهب اإلسالمقةبشلن ال (٤/٩٦) ٩٤٩قرار رقؿ: 

بشاالن القراثااة والفـدسااة القراثقااة والجقـااقم  (٥/٩٦) ٩٤8قاارار رقااؿ: 

 ٣٤8 ................................................. البشري )الؿجقـ(

 ٣٦٩ ..... بشلن التؼاتؾ بقـ الؿسؾؿقـ باسؿ الجفاد (٦٤/٩٦) ٩٤٠قرار رقؿ: 

 بؿإٔ َا حيسخ يف ايبالز ايعطب١ٝ ٚبعض ايبالز بٝإ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 ٣٦8 ........................................................... اإلغال١َٝ

ٚاملػـذس   َا تتعـطض يـ٘ َسٜٓـ١ ايكـسؽ     بؿإٔ بٝإ دلُع ايؿك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ
 ٣٦٢ ................................... األقك٢ املباضى َٔ عسٚإ إغطا٥ًٝٞ

 ٣٦٥ .......................... ايهٜٛت - ٜٔايسٚض٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿط ٚتٛقٝات قطاضات

 ٣٩٦ ... بشلن الشقرى والديؿؼراصقة مـ مـظقر إسالمل (٦/٩٩) ٩٤١قرار رقؿ: 

بشاالن أساااؾة معفااد الؿقاصااػات والؿؼااايقس  (٩/٩٩) ٩٤٢قاارار رقااؿ: 

 ٣٩8 ................................................... لؾدول اإلسالمقة

 ٣٩٠ ............... بشلن جفاد الطؾب وجفاد الدفع (8/٩٩) ٩٤٣قرار رقؿ: 

 ٣٩٣ ... تؽػقر الؿسؾؿ: أسبابف، وآثاره، وطالجف بشلن (٠/٩٩) ٩٤٤قرار رقؿ: 

بشااالن حؼاااق  وواجباااات الؿاااقاصـقـ غقااار  (١/٩٩) ٩٤٥قااارار رقاااؿ: 

ومااادى تطبقااؼ أحؽاااام الشاااريعة  مقة،الؿسااؾؿقـ يف الااادول اإلسااال

 ٣8٤ ................................................... اإلسالمقة طؾقفؿ

بشااالن آساااتحالة وآساااتفالد يف الؿاااقاد  (٢/٩٩) ٩٦٤قااارار رقاااؿ: 

 ٣8٩ ......................................... اإللافقة يف الغذاء والدواء
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 ٣8٥ .................. الؿرأة والقٓيات العامة بشلن (٣/٩٩) ٩٦٦قرار رقؿ: 

ساقء  بشلن لؿان البـاؽ لؾؿخااصر الـاشااة طاـ (٤/٩٩) ٩٦٩قرار رقؿ: 

 ٣٠٦ ............ ثؿار أمقال العؿالء وتعقيضفؿ طـ إلرار الـاجؿةاست

 ٣٠٢ ...... بشلن حؼق  الؿعقققـ يف الػؼف اإلسالمل (٥/٩٩) ٩٦8قرار رقؿ: 

 بشاالن الغؾبااة والتبعقااة يف الؿعااامالت الؿالقااة: (٦٤/٩٩) ٩٦٠قارار رقااؿ: 

 ٣٠٥ ......................... حآهتؿا، ولقابطفؿا، وشروط تحؼؼفؿا

قضاايا التالمقـ التعااوين بشلن استؽؿال بحاث  (٦٦/٩٩) ٩٦١قرار رقؿ: 

 ٣١٦ .......................................................... ودراستفا

زيااارة الؼاادس: إهااداف وإحؽااام  بشاالن (٦٩/٩٩) ٩٦٢قاارار رقااؿ: 

 ٣١٤ ............................................................ الشرطقة

 ٣٢٦ .................... املس١ٜٓ املٓٛض٠ - ايسٚض٠ ايجايج١ ٚايعؿطٜٔ قطاضات ٚتٛقٝات

زواج الصاغقرات باقـ حاؼ الاقلل ومصاؾحة  بشلن (٦/٩8) ٩٦٣قرار رقؿ: 

 ٣٢8 ... مـعف أو تؼققده مـ الؿـظقر الشرطلومدى سؾطة ولل إمر يف  الػتاة

أحؽااام اإلطسااار واإلفااالس يف الشااريعة  بشاالن (٩/٩8) ٩٦٤ قاارار رقااؿ:

 ٣٢١ ................. وإكظؿة الؿعاصرة )استؽؿال ما سبؼ( اإلسالمقة

الؿػطارات يف مجاال التاداوي )اساتؽؿال  بشلن (٩8/ 8) ٩٦٥قرار رقؿ: 

 ٣٢٤ ............................................................ ما سبؼ(

 ٣٣٩ ....... ث يف الػؼف اإلسالملخػاض اإلكا بشلن (٩8/ ٠) ٩٩٤قرار رقؿ: 

بشاالن اإلجااراءات الػؽريااة والعؿؾقااة لؿقاجفااة  (١/٩8) ٩٩٦قاارار رقااؿ: 

وما يسؿك باإلرهاب يف هذه إيام يف شتك الؿقااديـ  الغؾق والتطرف

 ٣٣٠ ........................................................ والؿجآت
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الؿزايااا التاال يؿـحفااا الؿصاارف لعؿااالء  بشاالن (٢/٩8) ٩٩٩قاارار رقااؿ: 

 ٣٣٣ ............................. الحساب الجاري مـ الؿـظقر الشرطل

مسامولقة الطبقاب طاـ إخطااء  بشالن (٣/٩8) ٩٩8مشاروع قارار رقاؿ: 

 ٣٤٦ .............................. الطبقة غقر العؿدية مـ مـظقر إسالمل

التحقط يف الؿعاامالت الؿالقاة: الضاقابط  بشلن (٤/٩8) ٩٩٠قرار رقؿ: 

 ٣٥٤ .......................................................... وإحؽام

الحالل، لإلجابة طؾاك استػساارات معفاد  بشلن (٥/٩8) ٩٩١ قرار رقؿ:

 ٣٥١ ............... ؾدول اإلسالمقة )سقؿقؽ(ل الؿقاصػات والؿؼايقس

 الغؾبااة والتبعقااة يف الؿعااامالت الؿالقااة بشاالن (٦٤/٩8) ٩٩٢قاارار رقااؿ: 

 ٣٥٣ ............................حآهتؿا ولقابطفؿا وشروط تحؼؼفؿا

 ٤٤8 ...... أثر طؼد الزوجقة طؾك مؾؽقة الزوجقـ بشلن (٦٦/٩8) ٩٩٣قرار رقؿ: 

اقرتاحااات الؾجـااة التاال شااؽؾتفا أماكااة  بشاالن (٦٩/٩8) ٩٩٤قاارار رقااؿ: 

 ٤٤١ .............................. ؿجؿع لبحث بعض قضايا الصؽقدال

 ٤٤٣ ..... بشلن إطالن التعايش الؽريؿ يف ضؾ اإلسالم (٦8/٩8) ٩٩٥قرار رقؿ: 

 ٤٩١ ............................. زبٞ - ايسٚض٠ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ قطاضات ٚتٛقٝات

( SMART CONTRACTSبشلن العؼقد الذكقاة ) (٦/٩٠) ٩8٤قرار رقؿ: 

دى ارتباصفاا )دراسة العؼاقد الذكقاة وما وكقػقة تػعقؾفا واإلقالة مـفا

 ٤٩٣ ........................................... بؿقلقع العؿؾة الرقؿقة(

 ٤٩٥ ............... بشلن التضخؿ وتغق ر ققؿة العؿؾة (٩/٩٠) ٩8٦قرار رقؿ: 

 ٤8٦ ............................ بشلن طؼقد الػقديؽ (8/٩٠) ٩8٩قرار رقؿ: 
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بشلن التسامب يف اإلسالم ولرورتف الؿجتؿعقاة  (٠/٩٠) ٩88قرار رقؿ: 

 ٤88 ..................................................... والدولقة وآثاره

مااـ الغااذا ل والؿااا ل وأهااؿ بشاالن تحؼقااؼ إ (١/٩٠) ٩8٠قاارار رقااؿ: 

الؿشؽالت التل تقاجففا الادول اإلساالمقة وآثااره طؾاك التحاديات 

 ٤8٢ ......................................... الؿستؼبؾقة ل مة اإلسالمقة

قم البشااري والفـدسااة الحققياااة ـاااقالجبشاالن  (٢/٩٠) ٩8١قاارار رقااؿ: 

)اسااتعراض قاارارات الؿجؿااع، وبقااان مردودهااا الػاطااؾ  الؿسااتؼبؾقة

 ٤8٥ ........................................ والؿستجدات والتحديات(

 ٤٠٦ ........ بشلن دور الرتبقة الديـقة يف تعزيز السالم (٣/٩٠) ٩8٢ار رقؿ: قر

 ٤٠١ ..................... بشلن العؿالت اإللؽرتوكقة (٤/٩٠) ٩8٣قرار رقؿ: 

بشالن طؿؾقاات التحاقط يف الؿمسساات الؿالقاة  (٥/٩٠) ٩8٤قرار رقؿ: 

 ٤٠٤ .......................................................... اإلسالمقة

 ٤٢8 .......................................................... ففرس الؼرارات

 

 

 




