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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
باالحتكام إلى كتابه دعانا إلى التعاون على البر والتقوى ، وأمرنا الحمد هللا 

البشير النذير  النبي الكريم  ، والصالة والسالم علىفي السر والنجوى 
الداعي إلى عبادة اهللا في الصالة والصيام ، كما هو الحال في اللباس 

  .آله وصحبه أجمعينوعلى والشراب والطعام ، 
  ...عد أما ب

 E!رآ��ا �Jة أ�9Hب ا�,E� ��!F ا�����ء وا��/<::!E ا��
 
�3� )(Kا ا��


امLر ا��F9ا� . 
 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته .
فـــــــــإن مـــــــــن نعـــــــــم اهللا تعـــــــــالى علـــــــــى أمتنـــــــــا اإلســـــــــالمية أن جعـــــــــل 

ـــــــل بحفظـــــــه  ـــــــا كريمـــــــا تكف ـــــــالى لهـــــــا كتاب ـــــــث فيهـــــــا نبيـــــــاً ، اهللا تع وبع
ـــــــى  ـــــــغ عنهـــــــا اال المحجـــــــةتركهـــــــا عل  البيضـــــــاء ليلهـــــــا كنهارهـــــــا ال يزي

بعــــــــد ذلــــــــك بســــــــلف صــــــــالح وأئمــــــــة مجتهــــــــدين  ، وأكرمنــــــــا هالــــــــك
ــــــــ ــــــــق للوصــــــــول إل ى وضــــــــعوا لنــــــــا قواعــــــــد اســــــــتنباط لألحكــــــــام وطرائ

دار الســـــــــــالم. ، فلـــــــــــه ســـــــــــبحانه الحمـــــــــــد علـــــــــــى نعمـــــــــــه الســـــــــــابغة 
  الدائمة . وأفضاله

وفـــــــــــــي الحقيقـــــــــــــة فـــــــــــــإن العـــــــــــــالم اإلســـــــــــــالمي اليـــــــــــــوم يواجـــــــــــــه 
تحـــــــــديات عـــــــــدة، منهـــــــــا مـــــــــا يتعلـــــــــق بطعامـــــــــه وشـــــــــرابه ومنتوجاتـــــــــه 
الغذائيـــــــــــــة واإلســـــــــــــتهالكية .. ففـــــــــــــي هـــــــــــــذا المضـــــــــــــمار يخـــــــــــــتلط 

بيـــــــــــث الحـــــــــــالل بـــــــــــالحرام ، والمبـــــــــــاح بـــــــــــالممنوع ، والطيـــــــــــب بالخ
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ألســـــــــــباب كثيـــــــــــرة منهـــــــــــا الجهـــــــــــل بـــــــــــالحكم الشـــــــــــرعي، أو تـــــــــــاثير 
الـــــــــــــدعايات االعالميـــــــــــــة ، أو مصـــــــــــــالح الشـــــــــــــركات الكبيـــــــــــــرة ، أو 

  تنوع األصناف وتداخلها وتعدد وجوه استخدامها.
ـــــــــــه(إن مشـــــــــــاركتنا فـــــــــــي مـــــــــــؤتمر  ) الحـــــــــــالل وصـــــــــــناعته ومجاالت

ــــــــــوزارة األوقــــــــــاف والشــــــــــئون اإلســــــــــالمية  قيــــــــــامٌ  ــــــــــدور المنــــــــــوط ب بال
وتوضــــــــــيح ســــــــــبل المعرفــــــــــة  بيــــــــــان معــــــــــالم الشــــــــــريعة الغــــــــــراء فــــــــــي 

ــــــــــا  ــــــــــى م ــــــــــي شــــــــــئون اإلســــــــــالمية ، والحــــــــــرص عل ــــــــــاس ف ــــــــــع الن ينف
والغشــــــــــاوة إلــــــــــى إزالــــــــــة الشــــــــــبهات والســــــــــعي ، دنيــــــــــاهم وآخــــــــــرتهم

.. وهـــــــذا مـــــــا يـــــــدفعنا إلـــــــى تبنـــــــي هحرمـــــــ وأاهللا تعـــــــالى  هأحلـــــــعمـــــــا 
ـــــــــه ـــــــــه ورعايت ـــــــــا ومشـــــــــاركتنا معكـــــــــم .هـــــــــذا المـــــــــؤتمر ومؤازرت  إن عملن

شــــــــــــك شــــــــــــرف عظــــــــــــيم ومســــــــــــئولية كبيــــــــــــرة ، وخدمــــــــــــة جليلــــــــــــة ال
  لكافة البلدان والمجتمعات اإلسالمية للكويت و 

موضـــــــــوع الـــــــــذي ُعقـــــــــد مـــــــــؤتمركم مـــــــــن أهميـــــــــة الأيضـــــــــاً وال يخفـــــــــى   
 لمســـــــــلمة فـــــــــي البلـــــــــدان غيـــــــــر اإلســـــــــالميةجاليـــــــــات ابالنســـــــــبة لل، أجلـــــــــه

 اآلمـــــــــال الكبيـــــــــرة والتوقعـــــــــات الواســـــــــعة تتعلـــــــــق بكـــــــــم فـــــــــيلهـــــــــذا فـــــــــإن 
ــــــــــــــاب والســــــــــــــنة  ــــــــــــــن الكت ــــــــــــــة م اســــــــــــــتنباط األحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية النابع

ومعالجــــــــة وقواعــــــــد الشــــــــريعة وفهــــــــم الواقــــــــع واجتهــــــــادات علمــــــــاء األمــــــــة 
    مشكالته.

  
 ا �Jة أ�9Hب ا�,F!�� وا�����ء ..
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ام ...Lر ا��F9ا� 

ـــــــن أعظـــــــم  ـــــــن اهللا : م ـــــــزات دي ـــــــذي هـــــــو مي ـــــــراد الشـــــــريعة التيســـــــير ال م
ــــــــراء ( ــــــــُد اللــــــــهُ اإلســــــــالمية الغ ــــــــرَ  يُرِي ــــــــُم اْلُعْس ــــــــُد ِبُك ــــــــَر َوال يُرِي ــــــــُم اْلُيْس ) ِبُك

إســــــــتبعاد اآلراء الشخصــــــــية فيمــــــــا يتطلــــــــب وهــــــــذا التيســــــــير يتطلــــــــب منــــــــا 
أو الفتــــــــــــــــــاوى الفرديــــــــــــــــــة المتســــــــــــــــــرعة ، أو األحكــــــــــــــــــام  ، المتشــــــــــــــــــددة

ن وزارة األوقــــــــــــــاف ن قلنــــــــــــــا: إال نكــــــــــــــتم ســــــــــــــراً إو ،  المبتســــــــــــــرةالقاصـــــــــــــرة 
ثمراتـــــــــــــــه اجتمـــــــــــــــاعكم يـــــــــــــــؤتي والشــــــــــــــؤون اإلســـــــــــــــالمية تتطلـــــــــــــــع إلـــــــــــــــى أن 

ن ، فـــــــــنحن بحاجـــــــــة أعلـــــــــى الواقـــــــــع العملـــــــــيالمباركuـــــــــة وتوصـــــــــياته المبنيـــــــــة 
ظيـــــــر إلــــــــى العمـــــــل والتطــــــــوير ، وأن تنتفــــــــع التنالكــــــــالم و نخـــــــرج أنفســــــــنا مـــــــن 

ـــــــــــبمـــــــــــا تقررو العاملـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذا المضـــــــــــمار الشـــــــــــركات  ـــــــــــادئ ن ه مـــــــــــن مب
بهــــــــــذه المناســــــــــبة المســــــــــتثمرين ورجــــــــــال األعمــــــــــال  اكمــــــــــا نــــــــــدعو  ،وأســــــــــس

، وأن يــــــــــــدلوا بــــــــــــدلوهم فــــــــــــي المجــــــــــــالللــــــــــــدخول فــــــــــــي هــــــــــــذا المســــــــــــلمين 
، وتســــــــــويقه ودفعـــــــــــه للمنافســـــــــــة والتفـــــــــــوق . إن لحـــــــــــالل االمنـــــــــــتج صــــــــــناعة 

ومطـــــــــــرد ، وتجتـــــــــــذب أمـــــــــــواًال  متزايـــــــــــدتتطـــــــــــور بشـــــــــــكل صـــــــــــناعة الحـــــــــــالل 
، وإنمـــــــــــا فـــــــــــي فحســـــــــــب، ال أقـــــــــــول فـــــــــــي الـــــــــــبالد اإلســـــــــــالمية ومســـــــــــتثمرين

أن نكــــــــــــــون نحــــــــــــــن معشــــــــــــــر المســــــــــــــلمين ، وعلينــــــــــــــا جميــــــــــــــع دول العــــــــــــــالم
ــــــــــادة ركــــــــــب هــــــــــذه الصــــــــــناعة ، مســــــــــتفيدين مــــــــــن تطورهــــــــــا ســــــــــباقين فــــــــــي قي

، شـــــــــــــــــريطة أن ال تخـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدائرة  وانعكاســـــــــــــــــاتهاومصـــــــــــــــــالحها 
  اإلسالمية والمسلك الصحيح.

  
 

 ا �Jة أ�9Hب ا�,F!�� وا�����ء ..

ام ...Lر ا��F9ا� 
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ـــــــه البشـــــــرية مـــــــن  ـــــــا مـــــــا تعاني ـــــــا وتابعن ـــــــد رأين ـــــــرة ومـــــــدمرة وق ـــــــار خطي آث
إذا ملبســــــــــــها أو مســــــــــــكنها أو أدويتهــــــــــــا فــــــــــــي مطعمهــــــــــــا أو مشــــــــــــربها أو 

ــــــــــب الطــــــــــاهر خالفــــــــــت الحــــــــــالل  ــــــــــه الشــــــــــريعة الطي ــــــــــت مــــــــــا حرمت وتناول
، ومــــــــا يصــــــــيبها مــــــــن أو محظــــــــور فــــــــاحش مــــــــن خبيــــــــث منــــــــتن اإلســــــــالمية

 للبيئــــــــــــة وكائناتهـــــــــــــا،  ومــــــــــــا يحــــــــــــدث مــــــــــــن مضــــــــــــار أمــــــــــــراض وأوبئــــــــــــة
  . ومواردها

، اإلســـــــــــــالمية شـــــــــــــريعة لاهللا عـــــــــــــز  وجـــــــــــــل أن تعـــــــــــــود لإنـــــــــــــي ألســـــــــــــأل 
لخيـــــــــــــر البشـــــــــــــرية  الســـــــــــــاعيةالناصـــــــــــــعة البيـــــــــــــاض  ، الواســـــــــــــعة الفهـــــــــــــم 

ــــــــــي كــــــــــل  نشــــــــــاطكلمتهــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل وســــــــــعادتها   مجــــــــــال وصــــــــــناعة، وف
، حتـــــــى نـــــــنعم بمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن توفيـــــــق اهللا علـــــــم وفـــــــن ، وفـــــــي كـــــــل وميـــــــدان

َأَفَمــــــــِن (تعــــــــالى لمــــــــن اتبــــــــع هــــــــداه وســــــــار علــــــــى درب شــــــــريعته الســــــــمحة. 
َبـــــــَع ِرْضـــــــَواَن اللـــــــِه َكَمـــــــْن بَـــــــاَء ِبَســـــــَخٍط ِمـــــــَن اللـــــــِه َوَمـــــــْأَواُه َجَهـــــــنُم َوبِـــــــْئَس  اتـ

  .) اْلَمِصيرُ 
ـــــــــــــي تصـــــــــــــديتم لهـــــــــــــا ، أعـــــــــــــانكم اهللا  علـــــــــــــى المهمـــــــــــــة الجليلـــــــــــــة الت
ــــــــى  ــــــــةووفقكــــــــم إل توضــــــــيح مقاصــــــــد الشــــــــريعة اإلســــــــالمية ل ةالخالصــــــــ الني

فـــــــــــي الوقـــــــــــت و ،دائمـــــــــــاً فـــــــــــي موضـــــــــــوع مـــــــــــؤتمركم الهـــــــــــام وأحكامهـــــــــــا 
   .على وجه الخصوص الراهن
 
 
7 ا�</�م و.. 

ـــــــــى اهللا عـــــــــز وجـــــــــلن ـــــــــا  ضـــــــــرع إل ـــــــــل من وأن  ،هـــــــــذه األعمـــــــــالأن يتقب
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القيـــــــادة فـــــــي ظـــــــل  ،يكتـــــــب لهـــــــذا المـــــــؤتمر المبـــــــارك التوفيـــــــق والنجـــــــاح

حضـــــــــرة صــــــــــاحب الســـــــــمو أميـــــــــر الــــــــــبالد الشـــــــــيخ صــــــــــباح ل الحكيمـــــــــة 

/ نـــــــــــواف  األحمـــــــــــد الجـــــــــــابر الصـــــــــــباح وســـــــــــمو ولـــــــــــي العهـــــــــــد الشـــــــــــيخ

  األحمد الجابر الصباح حفظهما اهللا ورعاهما.

ــــــــي إقامــــــــة هــــــــذا المــــــــؤتمر وإنجاحــــــــه مــــــــا أشــــــــكر كــــــــل مــــــــن ســــــــاهمك  ،ف

خاصــــــــــة الشــــــــــريك العلمــــــــــي لــــــــــوزارة األوقــــــــــاف وهــــــــــو معهــــــــــد الكويــــــــــت 

ــــــــل  ــــــــاملين واللجــــــــان جزي ــــــــع الع ــــــــه ولكــــــــم ولجمي ــــــــة ، فل لألبحــــــــاث العلمي

  . الشكر ووافر التحية

 وبركاته .والسالم عليكم ورحمة اهللا 


