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 نوازل دعوية خارج ديار اإلسالم قرارات

 حول جتديد اخلطاب الدعوي

  جتديد اخلطاب الدعوي يراد به جتريد مضمونه مما علق به من شوائب الغلو

 وجتديد ، وجتديد كيفية أدائه بام يالئم الزمان واملكان واملخاطبني،والتفريط

 التحريف املذموم ومتييزه عن املناطات، تغري عند االجتهاد

  ،من أولويات جتديد اخلطاب الدعوي التناهي عن الفرقة واالختالف

تعلة يف املف اخلصوماتوالتداعي إىل اجلامعة واالئتالف، وجتنب الدخول يف 

ثقافة إنصاف املخالف، فقه االختالف، واملسائل االجتهادية، وإشاعة 

ء يف التعامل معه، فإن استحيا ءوالرفق يف اإلنكار عليه، وجتنب االستعال

عناد استباحتها بحملها عىل الالتوبة أحب إىل اهلل من تألفها عىل النفوس ب

 .واملشاقة

 عند التعامل مع املخالف املوازنة بني فريضة االتباع ورضورة االجتامع، 

والبناء يقتيض احلرص عىل صحة املعتقد وسالمة املنهج،  التعليمفمقام 
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لعمل العام يقتيض احلرص عىل االئتالف واالجتامع، والتعاون عىل ومقام ا

 ية.رياملشرتكات الدعوية مواجهة للتحديات املص

 إحياء الربانيةو الثوابت الرشعية، الرتكيز يف اخلطاب الدعوي عىل، 

امم واالهت وتأصيل فقه اخلالف، ،وتفنيد الشبهات وتصحيح املفاهيم

 اإلسالمية، واستفاضة البالغ بينها بام ال يسع لألقلياتبالقضايا املحلية 

، وتوجيه وقيام وأخالقا املسلم جهله من حقائق اإلسالم عقائد ورشائع

  .ذلك ىلع تعني التي والوسائل اآلليات وهتيئة العامة إىل طلب العلم النافع،

  فإن العامة اإلجتهادية اىل املنابر اخلصومات الدعوية يف القضاياعدم نقل ،

هذا أعون عىل احتواء النزاع، وتقبل أطرافه للحق، واألصل أن حتل مثل 

 داخليا، ومن خالل اآلليات والوسائط اإلسالمية. اخلصوماتهذه 

 حول االصولية واألصوليني

  االصولية مصطلح الهويت مستحدث يراد به العودة إىل أصول العقيدة املسيحية

ويغلب اقرتان استخدامه يف واقعنا املعارص مع رفض التجديد والنقد، 

 بالتعصب والعنف وعدم القبول باآلخر
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 ألصويل يف اومصطلح األصولية هبذا املعنى غري مستعمل يف الثقافة اإلسالمية، ف

الثقافة اإلسالمية هو العامل بأصول الفقه، وهو العلم الذي يعرف به كيفية 

ى لة التفصيلية، واألصولية يف هذه الثقافة تعناستنباط االحكام العملية من األد

أي إرجاع األحكام العملية اجلزئية إىل القواعد الكلية، خاصة فيام « التأصيل»

 يتعلق بالنوازل واملستجدات.

  دون غريها من األصوليات « األصولية اإلسالمية»تركيز اخلطاب االهتامي عىل

تطفيف ال ألصولية النرصانية وغريها مناملعارصة مثل األصولية الصهيونية وا

املفارقات الظاملة التي ال تفيد يف حل مشكلة الغلو يف الدين، والتطرف املذموم و

 يف تفسري نصوصه.

 حول الرق

  الرق إرث تارخيي قديم، وقد تدرج اإلسالم يف تصفيته، فقلص مصادره ووسع

مصارفه، وقّدم للعامل نموذجاً ال مثال َلُه يف استئصاله من القلوب، فأعاد للرقيق 

إنسانيته، ورد إليه كرامته، ومهد الطريق اللغاء الرق بالكلية عند اإلمكان، وقد 

عىل إلغاء  النص حرج يف وال مل عىل إلغائه،اصبح اليوم تارخيا بعد أن تواضع العا
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ع إىل فإن تشوف الشار التعامل به إسالميا بعد اتفاق املجتمع الدويل عىل ذلك

 العتق مما علم بالرضورة من الدين

 حول التعدد 

  احلاالت، ال سيامإرث ديني قديم، وهو حاجة إنسانية يف بعض الزوجات تعدد 

 نيب الرشعية غري العالقات يف ظل زيادة عدد النساء وحتريم املخادنة، وسائر

وينبغي العدل، و بالقدرة وقيده سقفا، له اإلسالم جعل وقد واملرأة، الرجل

 .فعا للرضر العام واخلاصدللمسلم جتنب خمالفة القوانني املحلية 

 حول املوسيقى

 ات أو من املشتبهات عىل أدنى تقدير، األصل يف املعازف املنع لكوهنا من املحرم

ويتأكد هذا فيام كان منها مثريا للغرائز وداعيا إىل الفحش أو مفضيا إىل الرضر، 

 .ويستثنى من ذلك الدف يف األعراس ونحوها

  يرخص يف االنتفاع بام أعده اآلخرون من الربامج العلمية والوثائقية أو التارخيية

اهلادفة أو األفالم الكرتونية النافعة بالنسبة لألطفال، وإن شاهبا يشء من املعازف 

التي ال حترك الشهوات وال تثري الغرائز، نظرا لعموم البلوى، وندرة البدائل 
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واالستامع، عندما ال تكون هذه املوسيقى املصاحبة  املتاحة، وتفريقا بني السامع

مقصودة يف ذاهتا، وال يصيخ إليها املشاهد بسمعه، وال يلقي هلا باال، فهي أشبه 

بالفواصل املوسيقية يف نرشات األخبار التي اتفق السواد األعظم عىل الرتخص 

  .كنيف سامعها ومشاهدهتا، مع التنبيه عىل حكم املعازف وتقليلها ما أم

 عن الرشف دفاعبدعوى الحول القتل 

  دفاع عن الرشف هو قتل املتهمة بالزنا من قبل أهلها محية، بدعوى الالقتل

العقوبة  ، والزنا وإن كان من الكبائر إال انعن الرشف والعرض خاطئاودفاعا 

 وال ،العادلة القضائية الضامنات توفري عىل القدرة ذات الدولة مردها إىل يهعل

 واالفتيات بالشبهات، تدرأ واحلدود جلامعاهتم، وال الناس آلحاد فيها مدخل

 تستوجب ةرشعي جريمة الطائشة احلمية تأثري وحتت والقتل بالظنة ،الدولة عىل

  .اجلنائية العقوبات

 حول مفهوم اجلهاد

  ني، ونرصة للمستضعفومنعا للفتنة يف الدين، ، نرشا للدعوةاجلهاد بذل اجلهد

وقد يكون باللسان: بالغا عن اهلل ورساالته، وقياما بحجته عىل عباده باحلكمة 
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واملوعظة احلسنة، وقد يكون باليد: درءا احلرابة، وكفا للعدوان الواقع أو املتوقع 

، واجلهاد من األمور العظام التي نيللمستضعف ونرصة عىل مجاعة املسلمني،

تناط بالسلطان، وال مدخل فيها آلحاد الناس إال ما تعلق بدفع الصائل، 

 .واليصلح إال عند حتقق القدرة وغلبة املصلحة

  ويف عامل الفضاءات املفتوحة، واحرتام اخلصوصيات الدينية، وشيوع ثقافة محاية

الديني ما أغني عن جهاد الطلب الذي ما حقوق اإلنسان، وجتريم االضطهاد 

 رشع إال حلامية الدعوة ومنع الفتنة يف الدين، ونرصة املستضعفني

  وتدمر مقدرات تنتهك احلرماتليس من اجلهاد املرشوع أعامل العنف التي ،

سواء أكانت من االفراد  من املسلمني أو من غريهم، تطال األبرياءوالشعوب، 

 .، بل هو من املحرمات القطعية يف اإلسالمكانت من احلكومات واجلامعات، أم

 واقعنا املعارصيف ظاهرة اإلرهاب 

 شئتن األوطان يف املجاورة التأكيد عىل أن اإلسالم دين العدل والتسامح، وأن 

 مهام الواحد، الوطن أبناء بني املشرتك للتعايش رابطة وتعد اجتامعية حلمة

ويرتتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وجتعل أصل حرمة  عقائدهم، تباينت
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الدماء واألموال واألعراض واملرافق العامة مشرتكا بني اجلميع، وال مساس 

 بيشء من ذلك إال وفق ما حتدده القوانني والنظم السارية

 هو العدوان الذي يامرسه أفراد أو مجاعات أو  من املنظور اإلسالمي اإلرهاب

ذا هبأو عقله، أو ماله، أو عرضه، وهو أو نفسه يا عىل اإلنسان يف دينه، دول بغ

أقرب جلرائم احلرابة التي رصدت املعنى حمرم قطعا يف اإلسالم، ومنه ما يكون 

 يعرف جممل، مصطلح املعارص واقعنا يف وهو هلا الرشيعة أغلظ العقوبات،

 .التعريف صاحب رغبة حسب خمتلفة بتعريفات

 ،وعدم تسويغه بأي حال من  وإعالن الرباءة منه، إدانة اإلرهاب بكل صوره

والدعوة إىل التكاتف ملقاومته حيثام وقع، ومن أي  ،األحوال أيا كان املتلبس به

وهذا ال يعني إقرار غريه من املظامل، كاحلروب  ،جهة صدر، وإىل أي ملة انتسب

اجلائرة والقمع واالستبداد، ولكن ينبغي التأكيد عىل أن هذه املظامل ال يسوغ 

 والتفريق بينه وبني حق الدفاع املرشوع، ،بعضها بعًضا

  ةظاهر لشيوع – وما تزال -التاكيد عىل رضورة معاجلة األسباب التي أدت 

ا، من استبداد الدولة، وجتفيف منابع التدين، واضطهاد رقعته واتساع اإلرهاب

العلامء املخلصني، واألعامل اإلجرامية التي متارسها اجلامعات الطائفية 
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ها ، ومنومقدراهتا الشعوب لثروات املنظم والنهب اجلائرة، واحلروب احلاقدة،

 .اخلطاب املنتج للكراهية باملبالغة يف تربئة الذات ونقد اآلخر وشيطنته

  استفاضة البالغ بالوسطية اإلسالمية، وإدانة مفاهيم الغلو، والنصح

التنبيه عىل خطر الغلو يف التكفري، والرد عىل شبهات دعاته، وألصحاهبا، 

يناط تنفيذها بالوالة  -ومنها احلدود  -التأكيد عىل أن العقوبات الرشعية و

 واالشتغال، تجمعاتالرشعيني، وال مدخل فيها آلحاد الناس أو اهليئات أو ال

ل ألن هذا من أقوى السب ،بالدعوة والبيان بدال من االشتغال بتصنيف الناس

 .،العملية للوقاية من الغلو يف الدين

 حول العدوان عىل البيئة

 بكل مكوناهتا، ومواجهة كل عدوان واقع أو  لتناهي عن مظاهر العدوان عىل البيئةا

 القادمة يف العيش يف بيئة نقية من التلوثمتوقع عليها، حمافظة عىل حق األجيال 

بأنواعه املختلفة، وترشيد التقدم الصناعي والتقني، لتاليف املخاطر والكوارث التي 

 تعم اجلنس البشـري بشعوبه كافة.
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 حول احلياد يف العالقات الدولية

 احلياد يعني اعتزال احلرب طواعية، وعدم منارصة طرف من األطراف يف خصومة 

دولية قائمة، فهو خيار من اخليارات التي حيق للدول اللجوء إليها يف حال قيام نزاع 

مسلح ال يعنيها، أو ال يتعلق هبا بصورة مبارشة، وقد نشأ بتأثري اجلو العام الذي كان 

يسود العالقات الدولية بسبب احلرب الباردة، وهتدف الدولة املحايدة إىل جتنيب 

 حتامالت النامجة عن الرصاعات املسلحة.شعبها وأرضها خمتلف اال

 قديرت عىل الناس أقدر فهم املسلمني، مجاعة يف االمر أويل إىل احلياد يف االمر مرد 

 نيب القائم النزاع وطبيعة واملكان، الزمان خصوصية ضوء يف املالئم املوقف

 .املتحاربني

  نرصة املظلوم، واالخذ عىل يدا الباغي احلياد واعتزال احلرب ال يعني التخلف عن

عىل الصعيد السيايس، وممارسة االحتساب من خالل املحافل الدولية التي تواثق 

 وإعداد التسلح ترك يعني وال فيها األعضاء عىل احلل السلمي للمنازعات،

 .املحايدة الدولة عىل االعتداء نفسه له تسول من لردع اجليوش

 حول عقوبة الردة

http://www.twitter.com/amjaonline
http://www.fb.com/amjaonline
http://www.amjaonline.org/


 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

The Assembly of Muslim Jurists Of America 
 

 

   Assembly of Muslim Jurists of America | 9175 Elk Grove Florin Rd. #5, Elk Grove, CA 95624 

twitter.com/amjaonline | fb.com/amjaonline | amjaonline.orgOffice +1 (916) 290.7601  

 ع الفتنة يفناألصل أنه ال إكراه يف الدين، وأن اجلهاد ما رشع إال حلامية هذا احلق وم 

 قديرهات أمر يوكل التي العقوبات التعزيريةأدخل يف باب الدين، وأن عقوبة الردة 

ها من كغريوأهنا  حمتمل، قول املحارب باملرتد بتخصيصها والقول القضاء، إىل

 ائيةالقض الضامنات توفري عىل القدرة ذات الدولة إىل مردهاالرشعية العقوبات 

 لدحض الّدعاة وإعداد وأسباهبا، الرّدة دراسة يف اجلهد بذل واألوىل العادلة،

 .النّاشئة وحتصني الشبهات

 حول رصاع احلضارات

 نزعةال إنسانية فهي املعارصة، املادية احلضارات أزمة من خمرج احلضارة اإلسالمية 

واهلدف، عاملية األفق والرسالة، تؤمن بالعلم يف أصدق أصوله، وترتكز عىل 

العقيدة يف أصفى مبادئها، ختاطَب العقل والقلب، وتؤلف بني العاطفة والِفكر، 

وجتمع بني الدين والدينا، يف تسامح ديني عجيب، مل تعرفه حضارة مثلها قامت عىل 

ين  الدِّ

 لغتب وقد وتعاون، حلضارات أهنا عالقة تعارف وحوارا بني العالقة األصل يف 

 الفعيل بولوالق اإلنسانية، الكرامة احرتام ظل يف كله وذلك والتدافع، التنافس مبلغ
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 وقيمهم راثهمت عىل احلفاظ يف احلضارات مجيع إىل املنتمني وحق الثقايف، بالتنوع

رمات ية وانتهاك احلوالثقاف والدينية األخالقية القيم تدنيس ورفض الثقافية،

واملقدسات، واالعرتاف بتنوع مصادر املعرفة يف كل زمان ومكان، والتصدي 

للمذاهب واملامرسات الرامية خللق الرصاع والصدام بني احلضارات، والسعي 

إلجياد أرضية مشرتكة بني خمتلف احلضارات، وداخلها، والتمسك بمبادىء العدالة 

اللتزام بمشاركة مجيع الشعوب واألمم دون أي واإلنصاف والسالم والتضامن، وا

 .متييز يف عمليات صنع القرار وتوزيع املنافع عىل املستوى املحيل والعاملي

 اإلسالمية غري الدول مع العالقة حول

 عهد، رديا أهنا املعارص واقعنا يف املسلمة غري األغلبية ذات العامل دول يف األصل 

 اإلقامة ووثائق الدخول تأشريات تنشئها التي العهود عىل فيها املحافظة يتعني

 ىلع والعدوان،والتعاون الظلم منع عىل املشرتك العمل ووجوب اهلوية، وبطاقات

 خالل من دولية سالم عهود يف الدويل املجتمع دخول مع سيام ال ،البرشية خري فيه ما

 لسلميا واحلل تناصفال عىل أعضاؤها فيها تواثق التي الدولية املنظامت عضوية

  للمنازعات
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 مةاملسل الدول وبعض الدول هذه بعض بني فكان يغريه، ما األصل هذا عىل طرأ إن 

 قامةإ مقيام أو كان، مواطنا هبا: املقيم للمسلم حاكمة األمان مواثيق فتبقى حرب،

  مستأمنا. زائرا أو دائمة،

 والبيانحول تتبع النوازل العامة املعارصة بالفتيا 

  اإلفتاء يف النوازل من فروض الكفايات، وهو يلزم يف املقام األول أهل العلم يف

 عند هلم مددا العلم أهل من غريهم ويكون املحلة التي وقعت فيها هذه النازلة،

 .االقتضاء

  النوازل ليست سواء، فام كان منها من قضايا الرأي العام التي تتناوهلا أجهزة

 أهل بعض اإلعالم، كمشتهرات األقوال، أو أعامل العنف التي تنسب إىل

فيلزم جهات الفتوى بيان حكم اإلسالم فيها وتربئة اإلسالم منها، ويأمتر  اإلسالم،

بعد ذلك أهل الفتوى بينهم بمعروف، حول التواصل مع اإلعالم بشأهنا، أو 

متثبت من أي جهة ومل يكف  مستفهم أو سؤال جتاهلها، ويف مجيع األحوال إذا ورد

ذلك كله  ويستشار أهل اخلربة يف ،املفتي غريه لزمه اجلواب وتعني عليه البيان

 .الذي تقتضيه خصوصية الزمان واملكان والنازلة داد البيان املناسبعإل
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 :املعارصة النوازل يف الفتيا يف الرشعية السياسة معامل من 

  حملة ألهلها إن حصلت بقيامهم هبا الكفاية، فهم أعرف ترك اإلفتاء يف نوازل كل

باحلال وأبرص باملآل، فإن من البصائر يف زمن الفتن أال تنقل حرائق منطقة إىل 

 أخرى!

  ة التي غربية من مسائل السياسة الرشعياملرشقية وامل القضاياختري ما يتم تناوله من

واملفاسد، ويتقرر حكمها يف ضوء ما ينظر فيها يف ضوء املوازنة بني املصالح 

 .الكفايات فروض إطار يف يزال ال االمر دام ما! منهام غلب

  بيان احلكم الرشعي للنازلة ينبغي أن يكون يف إطاره العلمي، بعيدا عن الشحنات

العاطفية السلبية التي قد تسبب بعض احلرج القانوين أو اإلعالمي، وتدخل يف 

 ، فالعواطف كام يقولون عواصف!هبامواجهات مع أصحا

 نالدي من معلوما ختالف التي الرتكيز عىل بيان كيفية التعاطي مع النوازل 

 حكمها فإن حلكمها، املجرد البيان عىل وليس وسياسيا، وإعالميا دعويا بالرضورة

، مع التاكيد عىل نسبية املعلوم من الدين أحد عىل خيفى ال األغلب األعم يف

 لرضورة، والذي قد يتفاوت باختالف الزمان واملكان واالحوال. با
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  ،إيراد ووربطه بمقاصد الرشيعة، الرتكيز يف اخلطاب عىل إبراز حكمة الترشيع

احلجج العقلية واملنطقية هلذه االحكام، ليجتمع اإلقناع العقيل مع اإللزام الرشعي، 

ال يف خطاب أهل اإلسالم الذين وليس جمرد السوق املجرد للنصوص كام هو احل

 .صىل اهلل عليه وسلم اجتمعوا عىل أصل اإلقرار بعصمة الرسالة والرسول

 حول االستعانة باملشاهري يف الدعوة عىل ما فيهم من فسوق أو بدعة

 املشاهري يف الدعوة إىل اهلل عز بعض يرخص عند ظهور املصلحة يف االستعانة ب

وجل، وإن كان فيهم شوب من فسوق أو بدعة، إال إذا غلب عىل الظن أنه 

ما  سدها عىلامف تفوق التي بدعهمفسوقهم أو الرتويج لسيكون ذريعة لنرش 

 لح دعوية.ايرجى من مص

 لدعوة أهلها املعصيةحول الدخول إىل اماكن 

  لدعوة أهلها إذا مل تتيرس  املعصيةاكن أمبعض يرخص عند االقتضاء يف دخول

دعوهتم خارجها، وذلك إذا غلب عىل الظن استجابتهم، وكان لدى الداعي من 

صيانة العلم والسن ما يعصمه من االفتتان، وكان معه من يشهد له بأنه مل يدخل 
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النهي عن عن مؤاكلة العصاة لريبة، وكان بقاؤه فيها بقدر احلاجة، وما ورد من 

 وجمالستهم حمله إذا مل يكن ذلك هبدف دعوهتم واالحتساب عليهم.

 حول حضور املناشط التي يرشب فيها اخلمر

 جيوز اجللوس يف جمالس الرشاب التي يدار عليها اخلمر، ملا ورد من األصل أنه ال 

النصوص يف النهي عن ذلك، ولو استطاع املسلم استبعادها من املناشط املشرتكة 

ى دون التسبب يف تنفري املخالفني، تعني عليه ذلك، فإن مل يتيرس أنكر بقلبه فيام ال غن

هد يف املباعدة بينه وبني اخلمر ما عن حضوره من هذه املناشط املشرتكة، واجت

ونحوه، فال حرج والتربج واالختالط استطاع. أما املناكر االخرى كأكل اخلنزير 

صالح مهنية أو حياتية راجحة، أو لغلبة الظن بقبوهلم للدعوة يف جمالسة أصحاهبا مل

 ،ماجازعىل هذه املحرمات مع بقاء اإلنكار بالقلب  ،وتألفهم عىل االستجابة هلا

 مشاركتهم فيها بطبيعة احلال وعدم

 حول تنظيم املناشط املشرتكة مع املخالفني يف الدين، واملجاهرين بالفجور

 ما مل حيمل ذلك عىل انتهاك حرمة أو األصل يف خمالطة املسلمني لغريهم احلل ،

، ومن أعظم صورها املصاهرة، وهي جتعل لغري املسلم عىل املسلم تضييع واجب
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أمومة وخؤولة، وهذه صالت وثيقة وأرحام تبل بباِلهلا، وال يمنع من ذلك اختالف 

 الدين

 :وهلذه املخالطة ضوابط، منها 

ا ال غنى مملكونه أو  ،استحضار النية احلسنة من الدعوة أو صلة الرحم .1

 ونحوهعنه من رضورات العمل 

املسلم بعض خلطائه وذوي رمحه من غري  خاصةال حرج يف أن يكون يف  .2

ام كان من أيب طالب مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ك املسلمني،

 ننياملؤم صاحلي من يكونوا أن وخاصته املسلم بطانه يف ولكن األصل 

 بني ففرق التفريق يف الفساد بني ما كان ابتداء أو استقالال وما كان تبعا، .3

زواج املثليني، وهو ال يرشع قطعا، وآخر لدعم  لدعم مؤمتر حضور

احلقوق السياسية واملدنية للجميع، بام فيهم املثليون، وهو يف موضع 

 الرخصة عند االقتضاء.

تى ح ال حيل للمسلم أن يبقى يف جملس يستهزأ فيه بآيات اهلل ويسخر منها .4

 يتسن له، فإن كانت املنكرات دون ذلك ومل خيوضوا يف حديث غريه
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اإلنكار عليها فال يبقى يف هذا املجلس إال حلاجة ظاهرة أو مصلحة 

 راجحة، مع بقاء اإلنكار بالقلب جازما

 شاركةامل يف له يؤذن املسلم فإن اجلملة، يف معروف عىل االجتامع كان إن .5

، وإن شابه بعض املخالفات، متى بقي اخلري غالًبا، عند االقتضاء فيه

 حًلا، ومصلحة البقاء أربى من مفسدتهوالقصد صا

 الزوجة أحكام ويف املساحمة، من قدرا تقتيض قد املخالطة املرشوعة  .6

 أو اخلمر رشب من منعها املسلم لزوجها فليس لذلك، مثال الكتابية

 ، أو صالهتا يف بيته إىلإال الشرتاط مسبق منزله إىل الصليب إدخال

تقدر  عىل أناملنكرات حلاجة التعايش،  قبلتها. وقد يسوغ جتاهل بعض

ومتى خيش اإلنسان إلف املعصية، فليدع الرضورة أو احلاجة بقدرها، 

، ويبقى أن للزواج بالكتابيات خماطره البالغة عىل حارض خمالطة أهلها

يام يف حالة ، ال ساستطاع األرسة ومستقبلها، فينبغي عىل العاقل جتنبه ما

 . ر هبا االمة يف هذه األيامالوهن واالنكسار التي مت

 األجنبية املرأة حول مصافحة
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  ا ورد ملبني اجلنسني الذين ال تربطها زوجية أو حمرمية،  صافحةاملاألصل هو جتنب

من النهي عن ذلك، وملا كان املنع من ذلك من باب الوسائل وسد الذرائع، فإنه 

حة عىل الظن أن يف ترك املصافكام لو غلب  يرخص من ذلك فيام تقتضيه احلاجات،

مفسدة: كالصد عن سبيل اهلل، أو تفويت حق له، أو حلوق مفسدة به، مع بذل اجلهد 

يف تفادي هذه املصافحة ما استطاع، كأن يشري برأسه ويده من بعيد ونحوه، ويف 

 مصافحة الطاعنني يف السن من الشيوخ والعجائز فسحة عند أمن الفتنة.

 ترصف يف مقتنياهتم املحرمةاملسلمون اجلدد وال

  ملوسيقى آالت ا مثل ،ما ترجح حتريمهأو بيع استبقاء يرخص للمسلمني اجلدد يف

متى ظهرت مصلحٌة راجحٌة  ،املحرمةواللوحات املرسومة  املجسمة،والتامثيل 

 -كتثبيتهم عىل الّدين ومنع رّدهتم، حتى وإن كان يف ذلك أخذًا بمذهب مرجوٍح 

وهو إباحة املعازف مُجلًة ، فمصلحة الثبات عىل املّلة أعظم من مفسدة  -عندنا

ومن أراد منهم بيع يشٍء من هذه امُلقتنيات حلاجته  الفقه.األخذ بمذهٍب مرجوٍح يف 

، لتوبةتشجيعا هلم عىل ا التخلصيشرتهيا املسلمون منهم بغرض ع أن يرشللامل ف

 .وال حرج أن يكون ذلك من سهم املؤلفة قلوهبم
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 حول قبول اإلسالم مع الرشط الفاسد

 كقبوله ،الذي ال مساس له بأصل الدين الفاسد الرشط مع اإلسالم قبول يف يرخص 

 مع ،ونحوه احلجاب ترتدي ال أن أو املسلم، غري زوجها مع تبقى أن عىل تسلم ممن

 يف هداجل وبذل أعظم، مفسدة إىل اليؤدي بام الرشط هذا بطالن بيان يف الرتفق

 حيملهم أن واملرجو واملخارج، احللول لبعض وإرشادهم وتزكيتهم، تعليمهم

 النقص هذا تدارك عىل إسالمهم

 املسلمونحول صالة اجلنازة عىل املرتد إذا جاء به أهله 

  كام  ،هه عنبردت، ما مل يقطع اإلسالماألصل أن تقام صالة اجلنازة عىل كل منتسب إىل

يصىل عليه إنه ، أما من كان غري مقطوع بردته فأعلن انتامءه إىل ملة أخرىلو 

خلطأ االيقني ال يزول بالشك، وإن استصحابا ألصل اإلسالم وحسابه عىل اهلل، فإن 

 ، غري مسلم أهون من اخلطأ يف ترك الصالة عىل مسلم يف الصالة عىل

  من مات عىل فسق ظاهر متفق عليه فال حرج يف اجتناب الصالة عليه من قبل أئمة

اجلالية ومقدميها زجرا ألمثاله عن هذه املناكر، ويصيل عليه من سواهم من سائر 

 .املسلمني
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 حول مشاركة غري املسلمني يف أعيادهم

         األصل هو الرب والقسط يف التعامل مع غري املسلمني، ومن ذلك الدخول عليهم

يف مناسباهتم االجتامعية املشرتكة كالزواج أو قدوم املولود ونحوه وهتنئتهم هبا 

 ةالبحترجاء حسن اجلوار وتألف قلوهبم عىل اإلسالم، أما املناسبات الدينية 

فتبقى خمتصة بأهلها، فال جتوز فاألصل أهنا من خصوصيات امللل والنحل، 

املشاركة فيها، وال بأس عند ظهور املصلحة من هتنئتهم بكلامت عامة ال تتضمن 

 happy    مثل .عىل باطل إقرارا انتهاكا هلذه اخلصوصيات، وال تتضمن

holidaysأو weekend happy  ببعض هذه املناسبات وقد تفرتق التهنئة

بعض االحوال، أو تفقد املناسبة الدينية بعدها الديني يف عىل باطلها عن اإلقرار 

  .فيكون األمر يف ذلك أوسع

 الصالة اجلامعية مع املخالفني يف الدين أثناء االنرتفيث

  إن قصد بالصالة الدعاء فال حرج يف االشرتاك يف دعاء مجاعي مع غري املسلمني إذا

باهلداية أو السالم االجتامعي ودفع مل يتضمن رشكا أو خمالفة رشعية، كالدعاء 

، وإن قصد هبا الصالة أم غريه البالء ونحوه، سواء أكان الداعي هو املسلم
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بمفهومها االصطالحي فال جيوز االشرتاك يف صالة بدعية أو رشكية مع أي أحد، 

 مسلام كان أو غري مسلم

 حول دخول غرياملسلم إىل املسجد

 إشغال أو املسجد املسلم إىل املسجد رشيطة عدم امتهان يرخص يف دخول غري 

  املصلني،

 الة، قام خارج قاعة الصتن األوىل يف املناشط الدعوية التي تقام مع غري املسلمني أ

مكنوا من ليتأو قبله س بالقيام بجولة عابرة هلم عىل قاعة الصالة بعد اللقاء أال بو

 التعرف عىل مكان عبادة املسلمني( 

 ترتيب ن وحيسإن شاء، الصالة مع املسلمني املشاركة يف يف  غري املسلمل ويرخص

أغطية رشعية مناسبة باعتبارها من متطلبات هذه املشاركة تقدم هدية هلم، مع 

عدم قطع اتصال الصف بأن يكون يف طرف الصف أو يف صف  احلرص عىل

 .، ما مل ترتتب عىل ذلك مفسدة راجحةمستقل

 من الرجال بلباس خاص العلم أهل متيز حول
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  األصل يف باب الثياب هو احلل، إال إذ تضمن منهيا عنه، ككشف عورة، أو تشبه

 ، أو تشبه أحدالدينية بأهل الفجور، أو بأهل ملة أخرى فيام هو من خصوصياهتم

 اجلنسني باآلخر.

  العادة، وال ال حرج يف متيز أهل العلم من الرجال بلباس خاص عىل ما جتري به

 ونحوه. حرج يف لبس الدعاة املالبس الرياضية أو ربطة العنق

 حول وسائل الدعوة 

  تصفري الرقص والاختاذ يف الرشع منعه، ك ثبتوسائل الدعوة ليست سواء: فمنها ما

يف الرشع إباحته، كرسم اخلطوط  ثبت، ومنها ما وسائل جذب دعوية فيقوالتص

ه وهذا هو الذي يدق في ،البيانية لتوضيح قضية من القضايا، ومنها ما ترك عفوا

النظر، واألصل أهنا من األمور االجتهادية ومن مسائل السياسة الرشعية، وال ينبغي 

أن يؤدي االختالف يف بعض هذه الوسائل إىل تبديع أو تفسيق، ملا متهد من أنه ال 

 نكار يف مسائل االجتهاد.إ

  ،اإلعالم وسيلة أساسية لنقل املعارف واألفكار والسلوكيات بني األجيال املتعاقبة

ب عىل التي جيللتاثري يف الرأي العام، وهو أحد وسائل الدعوة اإلسالمية األساسية 
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ظة باحلكمة واملوع املسلمني عامة والدعاة خاصة العناية هبا يف كل زمان ومكان

 .احلسنة واملحاورة بالتي هي أحسن

  حكم اإلعالم يف األصل وباعتبار مفهومه املجرد اإلباحة، وتعرتيه األحكام

، والندب، واإلباحة، والكراهة، والتحريم، وذلك بحسب اإلجياباخلمسة: 

ل حماملعلومة املقدمة، والوسيلة املستخدمة، واآلثار املرتتبة عليها، ومآالت األفعال 

 املامرسة.

 اآليل التصوير حكم حول 

  عىل أصل احلل لكونه تصويرا لصنع اهلل وخلقه، وليسأنه التصوير اآليل األصل يف 

مضاهاة خللقه تعاىل، إال إذا أدى إىل مفسدة عقدية أو أخالقية. كمن يصور صورًا 

 املحرمات. من ونحوه للعورات كشف لتعبد من دون اهلل تعاىل، أو صورا فيها

  م  املذكورالتصوير تعرتيه األحكام اخلمسة بحسب القصد: فإذا ُقصد به يشٌء حُمَرَّ

 د بهيقصفهو حرام ، وإن ُقصد به يشٌء واجب كان واجبًا، كالتصوير اجلنائي الذي 

 احلقوق وضبط املجرمني وحتقيق العدالة، وهكذا يف بقية األحكام إثبات

 الدرامية االعامل حول 
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  وحماولة حماكتها عىل أرض الواقع ،هو تقمص الشخصيات الدراميةالتمثيل، 

حية وأبعادها املتباينة يف الرواية أو املرسا وجتسيد مالمح تلك الشخصيات وصفاهت

 .، قصدا للرتفيه أو التامسا للعربةاملكتوبة

  ف فيها واملفاسد، وختتلالتمثيل من مسائل االجتهاد، التي تتزاحم فيها املصالح

 فيه خمتلف هو ما ومنها عليه متفق هو ما مسائله ومن اجتهادات الناظرين،

  ،فكل ما خطر بذهن البرش اتفق أهل العلم عىل حتريم متثيل ذات الرب جل وعال

النبيني، ومتثيل املالئكة وعنه من متثيل فاهلل سواه، وهو جل جالله ليس كمثله يشء، 

 اجتهاد حمل غريهم ومتثيل أمهات املؤمنني،ومتثيل 

 أمر املشاهدة اوسع من أمر التمثيل

  وسع من باب التمثيل، وليس كل ما منع متثيله منعت مشاهدته، بل أباب املشاهدة

اهدة ما ،فريخص يف مشيدور األمر يف ذلك يف فلك املوازنة بني املصالح واملفاسد

رشك أو بدعة مغلظة أو فجور ظاهر، وقد ومل يتضمن حتريضا عىل غلبت مصاحله، 

  تغتفر املفسدة املرجوحة فيام يغمرها من املصالح الراجحة

 

 حول الرتدد عىل دور العرض الفنية
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  األصل هو املنع من الذهاب إىل دور العرض املوجودة يف واقعنا املعارص من مرسح

ها من ذلك، وكان ما يعرض أو سينام ونحوه، ملا يكتنفها من املناكر، فإن خال بعض

كان يف ذلك فسحة، واألوىل التنزه عن ذلك،  -وقل أن يتحقق ذلك  - مرشوعافيها 

 .الشبكة العنكبوتيةعرب ال سيام مع توافر البدائل 

 حول زيارة القدس يف ظل األوضاع الراهنة

  املعارصين يففضيلة زيارة املسجد األقىص موضع إمجاع أهل القبلة، واختالف 

حكم زيارته يف األوضاع الراهنة مرده إىل ما قد يرتتب عىل ذلك من التطبيع مع 

 املحتل

  من قبل رعايا الدول اإلسالمية وإن يف ظل االوضاع الراهنة زيارة املسجد األقىص

إال أهنا ترد إىل أهل العلم يف الرشق لدراسة ما يكتنفها كان األصل فيها املرشوعية، 

 قد باتتفوالفتوى يف ضوء ما تسفر عنه نتيجة هذه املوازنة،  ،من املصالح واملفاسد

 يل االمرومن مسائل األحكام السلطانية، التي ترد إىل أ يف ظل التعقيدات املعارصة

 يف مجاعة املسلمني يف الرشق
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 ى منها يرج ال حرج يف زيارة املسجد األقىص من قبل رعايا الدول غري اإلسالمية، ملا

من نرصة املرابطني يف األرض املقدسة، والشد عىل أيدهيم، وإغاثتهم دون وقوع 

 اآلثار السلبية للتطبيع.

 حول الرتويج لكتب ومقاالت أو أرشطة فيديو تشوهبا بعض املخالفات

  ما يسهل التحرز من رضره كاملوسيقى التصويرية التي تكون يف بعض األفالم

الربامج التعليمية خطبه يسري، فيستفاد من اخلري الراجح، وينبه عىل  الوثائقية أو

 الرش املرجوح

  ما يصعب التحرز منه كالكتب التي خيتلط فيها احلق بالباطل اختالًطا يتعذر معه

اجتناب الباطل، فإن رجح جانب اخلري وتعذرت البدائل الصافية فإنه يفرق فيه 

سط واملنتهي، فيدل األول عىل ما كان صفًوا، واملتو املبتدي القارئ بني

 هللا بفضل يعصمه ما العلم من فمعه الثالث ويرتك يميزه، ما للثاين ويعرض

 .الكاملة احلمية من أرجح الوقائي التلقيح يكون وقد ،ومنته

 حول نازلة إباحة زواج املثليني، وكيفية التعامل معها عىل خمتلف االصعدة
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 تيان حتريم إرجل وامرأة، و بني املثليني، وكون الزواج ال يكون إال بني منع الزواج

 بل مما اتفقت عىلمما علم من دين اإلسالم بالرضورة  ،الرجل للرجل واملرأة للمرأة

 ذلك فال ينبغي أن خيتلف يفالقوانني املعارصة، بعض وإن أباحته امللل كلها  حرمته

 .وال أن خيتلف عليه

  أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة:يراعي 

ني بوينبغي التقديم وأنه مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، أواًل: وجوب البيان، 

 بام ييل:يدي ذلك 

 تسعى لب اآلخرين، عىل دينها رشائع لفرض تسعى ال املسلمة األقليات  .1

 مجاعاهتم أو الناس آحاد افتئات عن ينهى واإلسالم هلم، والنصح لدعوهتم

 عىل السلطات القانونية فيام هو من خصائصها

 هتكو العورات وتتبع والتجسس التحسس عن أتباعه ينهى اإلسالم  .2

 األستار

 نهم االنفكاك اإلنسان يستطيع ال الذي الشعور جمرد حيرم ال اإلسالم  .3

 بصاح عىل ينكر وال. بالغة بمشقة لكن رفعه يمكن أو نفسه، عن ودفعه
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عينة أو مشية أو طريقة يف الكالم إذا مل يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا م هيئة

 بالنساء، حتى يظهر سوًءا من قول أو عمل.

. جتنب االعتداء عىل املعاهدين أو ظلمهم، سواء أكانوا من املثليني أو من 4

 غريهم، فإن الظلم قبيح يف امللل كلها. 

والقانوين والسيايس، إال أن ثانًيا: عدم التورط يف الرصاع اإلعالمي 

نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، وأن نرصف جهدنا إىل 

 رعاية شبابنا وحتصينهم من تلك املزالق

 حول محل املرأة املسلمة اسم زوجها أو عائلته بعد الزواج

 لتعريف، نسبة لال كانت إن أما األب، غري إىل معناها أو البنّوة بلفظ االنتساب حيل ال

وصارت عرفاً عامًا، وتضّمنت ما ينفي اختالط األنساب فال حرج. ومثال ذلك أن 

تضع املرأة املتزّوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها، لكنّ  األوىل ترُكه لعدم 

 احلاجة إليه ولصعوبة اجلزم بانتفاء اإلهيام
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