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אאאאא 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 املجمع الفقهي اإلسالمي  قرارات                                                                                       ]كلمة األمني العام[ ٨

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

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

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

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

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

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

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

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

 املحسن الرتكي  بن عبداهللا عبد. د
 األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم عىل رسول اهللا; نبينا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه , احلمد هللا
 :أما بعد. ومن وااله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אא 
  هيئـة علميـة إسـالمية ذات شخـصية اعتباريـة:املجمع الفقهي اإلسـالمي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .تعديله من إدارة إىل أمانة عامة
 :أهداف املجمع

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

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

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

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

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

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

 .اإلسالمية
 :وسائل املجمع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بورود أسامئهم عقب كل قـرار;  هنايكتفوا ,التعريف باملجمع الفقهي اإلسالمي
 .تالفياً للتكرار
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وعىل آلـه وصـحبه , والصالة والسالم عىل نبينا حممد, احلمد هللا رب العاملني
 :وبعد. أمجعني

يف دورته الثامنة املنعقدة بمكة املكرمة , فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
بناء عىل اخلطـاب . ـه١٤٠٥  مجاد األوىل٨ و ـه١٤٠٥ ربيع اآلخر ٢٧فيام بني 

من سـفارة , اهللا بن باز العزيز بن عبد ئيس املجلس الشيخ عبداملوجه إىل سامحة ر
 ة ومـشفوعم١٩٨٣ يونيو ٢٧ وتاريخ ٣٦/٣٨سياسية/٤رقم , اكستان بجدةبال

واملحـال مـن قبـل , )مجع وتقسيم الزكـاة والعـرش يف باكـستان: (استفتاء بعنوان
 ذي ١٦ وتـاريخ ٢٦٠١/٢بخطابـه رقـم , إىل جملـس املجمـع الفقهـي, سامحته

 .ـه١٤٠٣قعدة ال
هل أحد , عىل ترمجة االستفتاء الذي يطلب فيه اإلفادة, وبعد اطالع املجلس
يفِ ﴿وهو , املذكورة يف اآلية الكريمة, مصارف الزكاة الثامنية ـبِيلِ  وَ  يقـرص ﴾اهللاِ سَ

مـن , سبيل اهللا عام لكل وجه من وجوه الـربأم أن , معناه عىل الغزاة يف سبيل اهللا
, وتعلـيم العلـم, والقنـاطر, والـربط, من بناء املساجد,  العامةواملصالح, املرافق

 .الخ....وبث الدعاة
ظهـر أن للعلـامء يف , وتـداول الـرأي فيـه, ومناقشته, وبعد دراسة املوضوع

يفِ  ﴿−قرص معنى : أحدمها: املسألة قولني بِيلِ  وَ  يف اآليـة الكريمـة عـىل −﴾ اهللاِ سَ
وأصحاب هذا القول يريدون قـرص , ر العلامءوهذا رأي مجهو, الغزاة يف سبيل اهللا

يفِ ﴿نصيب  بِيلِ  وَ  .عىل املجاهدين الغزاة يف سبيل اهللا تعاىل,  من الزكاة﴾اهللاِ سَ
واملرافـق العامـة , عـام لكـل طـرق اخلـري, أن سبيل اهللا شامل: القول الثاين

 ,وفـتح الطـرق, والـربط, وبناء املدارس, من بناء املساجد وصيانتها: للمسلمني
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, وغري ذلك من املرافق العامـة, وبث الدعاة, وإعداد املؤن احلربية, وبناء اجلسور
وقد ارتضاه واختاره , وهذا قول قلة من املتقدمني, وينفع املسلمني, مما ينفع الدين

 .كثري من املتأخرين
ومناقشة أدلة الفريقني قرر اجمللـس باألكثريـة ، وبعد تداول الرأي

  :يلي ما
وأن لـه , قد قال به طائفة مـن علـامء املـسلمني,  أن القول الثاين  نظراً إىل−١

ونَ  :يف بعض اآليات الكريمة مثل قوله تعاىل, من النظر حظاً  قُ نْفِ ينَ يُ مْ ﴿الَّذِ اهلَُ وَ  أَمْ
بِيلِ اهللاِ ﴾يفِ سَ ًال أَذ نّاً وَ وا مَ قُ فَ ا أَنْ ونَ مَ تْبِعُ مَّ ال يُ ومن األحاديـث ) ٢٦٢:البقرة ( ثُ

أن رجالً جعل ناقة يف سـبيل اهللا فـأرادت : جاء يف سنن أيب داود مثل ما, الرشيفة
 .»اركبيها فإن احلج يف سبيل اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصي فقال هلا النب, امرأته احلج

, هو إعـالء كلمـة اهللا تعـاىل, د من اجلهاد بالسالحـراً إىل أن القصـ  ونظ−٢
وة إىل ـ بالدعـ−اً ـأيـض − ال يكـونـون بالقتـكام يك, اىلـة اهللا تعـالء كلمـوأن إع
دهتم عـىل أداء ـومـساع, ودعمهـم, اةـداد الدعــبإعـ: هـر دينـــونـش, اهللا تعاىل
ملا رو اإلمام أمحد والنـسائي وصـححه , رين جهاداً ـال األمـفيكون ك, مهمتهم
جاهــدوا املــرشكني بــأموالكم «:  قــال ملسو هيلع هللا ىلصي  أن النبــ− −عــن أنــس , احلــاكم

 .»وأنفسكم وألسنتكم
مـن املالحـدة ,  إىل أن اإلسالم حمارب بالغزو الفكـري والعقـدي ونظراً −٣

وأن هلؤالء من يدعمهم الـدعم املـادي , وسائر أعداء الدين, واليهود والنصار
أن يقابلوهم بمثل الـسالح الـذي يغـزون بـه , واملعنوي فإنه يتعني عىل املسلمني

 .وبام هو أنكى منه, اإلسالم
, أصبح هلا وزارات خاصة هبا, لبالد اإلسالمية ونظراً إىل أن احلروب يف ا−٤

يوجـد لـه يف  فإنـه ال, بخالف اجلهاد بالدعوة, وهلا بنود مالية يف ميزانية كل دولة
 .ميزانيات غالب الدول مساعدة وال عون
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 دخـول الـدعوة إىل اهللا −باألكثريـة املطلقـة −فإن املجلـس يقـرر كله  لذلك

 . يف اآلية الكريمة−ويف سبيل اهللا −يف معنى , هلاويدعم أعام, يعني عليها وما, تعاىل
 .هذا وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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