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البیان الختامي 
للدورة العادیة السابعة عشرة 

للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث المنعقدة بمدینة سراییفو بدولة البوسنة
والھرسك 

في الفترة من: 28 ربیع اآلخر – 2 جمادى األولى 1428ھـ الموافق لـ 15-19 أیار

(مایو) 2007م 

الحمد � رّب العالمین، والصالة والسالم على سّیدنا محّمد، وعلى آلھ وصحبھ ومن

اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین. 
أّما بعد. فقد انعقدت بتیسیر هللا وتوفیقھ الّدورة العادیة السابعة عشرة للمجلس

األوروبي لإلفتاء والبحوث في مدینة سراییفو – دولة البوسنة والھرسك، في الفترة

من الثامن والعشرین من شھر ربیع اآلخر حتى الثاني من جمادى األولى سنة
1428ھـ، الموافق للخامس عشر حتى التاسع عشر من شھر أیار (مایو) سنة

2007م، برئاسة سماحة الشیخ الدكتور العّالمة یوسف القرضاوي رئیس المجلس

وبحضور أغلبیة أعضائھ وعدد من الضیوف والمراقبین.

 

وحیث إن ھذه الدورة وافقت مرور عشر سنوات على تأسیس المجلس األوربي

لإلفتاء والبحوث، فقد جرى افتتاح أعمالھا بحفل كبیر عقد في (مركز الملك فھد
اإلسالمي) وشارك فیھ إضافة إلى أعضاء المجلس عدد كبیر من الضیوف من

علماء البوسنة والمشیخة اإلسالمیة، وعدد من العلماء من بالد شتى، كما مثل

الحكومة البوسنیة معالي وزیر حقوق اإلنسان وشؤون الالجئین السید صفوت

خلیلوفیتش، وحضره ممثلون عن المجموعات الدینیة في البوسنة، الیھودیة
والمسیحیة الكاثولیكیة واألرثوذكسیة، وعدد من ممثلي بعض البعثات الدبلوماسیة

للدول اإلسالمیة، وضیوف آخرون من الشعب البوسني.

 

واشتمل الحفل على عدد من الكلمات لبعض الضیوف والحضور رحبت بالمجلس

األوربي لإلفتاء والبحوث وأشادت بدوره المھم وإنجازاتھ للمسلمین خالل السنوات
العشر المنصرمة من عمره، من جملتھا كلمة لسعادة ممثل الحكومة البوسنیة

الوزیر صفوت خلیلوفیتش، وكلمة ترحیبیة لسعادة الدكتور عبدالعزیز العقیلي مدیر

مركز الملك فھد، وكلمة المجامع الفقھیة لفضیلة األمین العام المساعد لمجمع
البحوث باألزھر الدكتور علي عبدالباقي، وكلمة لسعادة رئیس اتحاد المنظمات

اإلسالمیة في أوروبا األستاذ شكیب بن مخلوف، وكلمة الضیوف لفضیلة الدكتور

أحمد العسال، ثم كلمة معبرة لفضیلة مفتي البوسنة والھرسك الدكتور مصطفى
تسیریتش، كما اشتمل الحفل على بعض الفعالیات المعبرة عن االبتھاج بھذه

المناسبة.

 

وختم بكلمة رئیس المجلس سماحة اإلمام العالمة الدكتور یوسف القرضاوي، بین
فیھ ما للمجلس من دور كبیر في تبصیر المسلمین في أوروبا بدینھم، وما قدمھ

خالل السنوات العشر من أعمال لتحقیق ھذا الغرض. كما تعرض في كلمتھ إلى
عموم رسالة اإلسالم، وما للحوار مع غیر المسلمین من األثر في بناء عالقات تقوم

على التعایش السلمي بین المسلمین وغیرھم، خصوصاً أھل الكتاب، الذین یلتقون
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على التعایش السلمي بین المسلمین وغیرھم، خصوصاً أھل الكتاب، الذین یلتقون
مع المسلمین في أصل اإلیمان با�، ومبادئ األخالق، والعدل. بل دعاھم إلى العمل

مع المسلمین في إطار ھذه الكلیات المشتركة.

 

ثم توالت أعمال المجلس لھذه الدورة، حیث بدأت بندوة علمیة حول موضوع
(المسلمون في أوروبا: المواطنة واالندماج)، ُعرض فیھا ثمانیة عشر بحثاً في ھذا

الموضوع، وتخللت العروض مناقشات وتعقیبات واسعة، وقد توزعت البحوث
على خمسة محاور:

 

 

 

المحور األول: اإلطار الشرعي للمواطنة واالندماج.

 

واستعرض فیھ البحثان التالیان:

 

1 – اإلطار العقدي والمقاصدي للمواطنة واالندماج. للدكتور یوسف القرضاوي.

 

2 – الوالء بین الدین والمواطنة. للشیخ عبدهللا بن بیة.

 

وانتھت خالصة البحثین إلى أن مواطنة المسلمین في المجتمع األوروبي واندماَجھم

فیھ أمر مشروع من حیث المبدأ، تسعھ مقاصد ھذا الدین، إذ ھذه المواطنة تمثل

جسرًا بین العالم األوروبي والعالم اإلسالمي مما یعود على العالقة بین الطرفین
بالخیر. وال یتعارض اندماج المسلمین مع مبدأ الوالء والبراء، فھذا إذا ما أعید إلى

معناه األصلي الذي دلت علیھ نصوص الكتاب والسنة فإنھ ال یكون معاِرضًا

لمواطنة المسلمین وتفاعلھم مع المجتمع األوروبي.

 

المحور الثاني: الواقع األوروبي مسرحاً للمواطنة.

 

واستعرضت فیھ البحوث التالیة:

 

1 – حقوق األقلیات غیر المسلمة في الدولة العثمانیة. للشیخ مصطفى مال أوغلو.

 

2 – التجربة التاریخیة لالندماج من خالل مدرسة الغازي ُخْسَرو بك. للدكتور
مصطفى تسیریتش.

 

3 – واقع الوجود اإلسالمي بأوروبا. للدكتور محمد الھواري.
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شرحت ھذه البحوث واقع المسلمین في أوروبا من حیث العدد والنمو واألوضاع

العامة، وأن وجودھم یتطور في كیفھ نحو الثبات واالستقرار، وأورد البحث األخیر

دراسة إحصائیة عن عدد المسلمین في أوروبا الذي یبلغ ما یزید عن 37 ملیوناً،

وأكد أن اإلسالم أصبح حقیقة واقعیة أحد مكونات المجتمع الغربي.

 

وطالب المناقشون بإنجاز المزید من البحوث العلمیة المیدانیة اإلحصائیة للواقع

األوروبي بصفة عامة، ولواقع المسلمین بصفة خاصة، وذلك لیتم تحقیق االندماج
على بینة من معرفة الواقع المراد معالجتھ، كما ُقدِّم في ھذا المحور تجربة تاریخیة

الندماج غیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي كما تم في الدولة العثمانیة، وكما

قامت بھ المدارس اإلسالمیة في بالد البلقان، واستخرجت من ھذه التجربة ما یمكن
أن ُیستھدى بھ في االندماج المستقبلي.

 

 

 

المحور الثالث: األھداف المستقبلیة لالندماج والمواطنة.

 

واستعرضت فیھ البحوث التالیة:

 

1 – أثر اندماج المسلمین في أمریكا الشمالیة. للدكتور جمال بدوي.

 

2 – المواطنة في دیار غیر إسالمیة بین النافین والمثبتین. للدكتور صالح سلطان.

 

3 – الشراكة الحضاریة مدخًال لالندماج. للدكتور عبدالمجید النجار.

 

ورأت البحوث الُمدرجة في ھذا المحور أن االندماج المعني ھو االندماج اإلیجابي.

وانتھى بعضھا إلى أن ھدف المشاركة الحضاریة على معنى االنخراط في التنمیة
الحضاریة أخذًا وإعطاًء من شأنھ حین ُیصبح ثقافة للمسلمین، أن ُییسر االندماج

اإلیجابي والمواطنة الصالحة.

 

وقد أكدت المناقشات والتعقیبات على أن اندماج المسلمین ینبغي أن یكون اندماجًا
فاعًال، یقدمون لمجتمعھم الخیر المادي والمعنوي، ولكن ُسجلت مداخالٌت كثیرة

ُتظھر قصور المسلمین إلى حد اآلن في ھذا الشأن، وغفلتھم عن ھذا الھدف الذي ھو
أحد المداخل المھمة لالندماج.

 

 

 

المحور الرابع: قواعد وضوابط االندماج.
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واستعرضت فیھ البحوث التالیة:

 

1 – السیاسات األوربیة ودورھا في اندماج المسلمین (باإلنجلیزیة). للدكتور
َمْوریتس ِبیرَخر.

 

2 – قواعد االندماج اإلیجابي. للشیخ حسین حالوة.

 

3 – المسلم مواطناً في أوروبا. للشیخ فیصل مولوي.

 

والحظت البحوث المقدمة في ھذا الشأن أن االندماج موضوع البحث محفوف
بالمزالق، وأنھ ُمعرض إلى أن ینتھي بالذوبان كما حدث في تجارب سابقة

للمسلمین؛ لذلك ینبغي أن ُتحدَّد لالندماج ضوابط وقواعد تسیر بھ في مساره الوسط
الُمنتج، وتعصمھ من االنعزال أو الذوبان، وقد عرضت البحوث في ھذا المحور

عددًا من الضوابط والقواعد في ضبط االندماج، ومنھا:

 

أ – تحدید معنى االندماج المطلوب، وتحدید محتواه، بحیث یتمیز عما ُیراد منھ من
قبل بعض الجھات حیث تعني بھ الذوبان. وقد دعا في ھذا الصدد بعض المشاركین

إلى أن یسعى المجلس إلى التحاور مع المؤسسات األوروبیة لالتفاق على مفھوم
مشترك لالندماج.

 

ب – أن یكون ُمقّیدًا بالمحافظة على خصوصیة المسلم الممثلة في العقیدة والشعائر

واألخالق واألحكام الشرعیة خصوصاً ما كان منھا قطعیاً، وأن تكون المرونة فیھ
في سیاق ما ھو قابل لالجتھاد من أحكام الدین.

 

ج – أن یتم من خالل احترام القوانین التي ُتنظم المجتمعات األوروبیة. وُأشیر في
ھذا الصدد إلى أن ھذه القوانین فیھا سعة لالندماج اإلیجابي ولكنھا غیر مستثمرة

من قبل المسلمین.

 

د – أن یكون مبنیاً على أساس من البحث العلمي للواقع األوروبي.

 

ھـ – أن یقوم على استثمار الفرص واإلمكانات الكثیرة الُمتاحة في المجتمع
األوروبي.

 

و – أن یكون قائماً على أساس من الحوار المستمر مع ُمكونات الُمجتمع األوروبي
الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة.
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المحور الخامس: ُسُبل االندماج وآلیاتھ.

 

واستعرضت فیھ البحوث التالیة:

 

1 – المسلمون بأوروبا بین واجب المواطنة وحفظ الھویة. للدكتور أحمد جابا�.

 

2 – حكم مشاركة المسلمین في مجتمعات األقلیات اجتماعیاً وسیاسیاً. للدكتور
حمزة بن حسین الشریف.

 

3 – الدور الدعوي في تحقیق المواطنة. للشیخ متولي موسى.

 

4 – دور الحوار في المواطنة واالندماج. للشیخ راشد الغنوشي.

 

5 – دور األسرة المسلمة في االندماج. للشیخ سالم الشیخي.

 

6 – المواطنة من خالل مبدأ تزكیة وإصالح الجماعة. للدكتور أحمد علي اإلمام.

 

7 – دور المنظمات اإلسالمیة في االندماج. لألستاذ شكیب بن مخلوف.

 

وانتھت البحوث في ھذا المحور إلى أھمیة القیام بوظیفة الدعوة في تحقیق االندماج
اإلیجابي، وَنّبھت إلى أن تكون مراعیة لمقتضیات الواقع األوروبي، مشیرة إلى

األخطاء الكثیرة الحاصلة الیوم في ھذا الشأن، وُموجِّھة إلى وجوب تالفیھا.

 

كما نبھت البحوث إلى وجوب تأكید االھتمام بالتعریف بدین اإلسالم وأسسھ وقیمھ

لدى أھل الغرب؛ توطئة لقبولھم اندماج المسلمین بصفة إیجابیة. وأن من أھم آلیات
االندماج وأسبابھ: تزكیَة الفرد والجماعة المسلمة؛ وذلك لالرتقاء بھ وبھا إلى

مستوى المثالیة والقدوة في المجتمع األوربي.

 

ومن ُسُبل االندماج اإلیجابي االعتناء بالدور المھم لمؤسسة األسرة، إذ ھي
المحضن الذي یتربى فیھ الفرد على ھویتھ اإلسالمیة، وعلى العالقة بمجتمعھ الذي

یعیش فیھ بالتفاعل المثمر. كذلك ھي المحضن األول لتمكین صفة المواطنة

الصحیحة المقتضیة احترام الُمجتمع والسعي في تحقیق مصلحتھ، مع بذل الجھد في
تأھیل األسرة المسلمة لتقوم بدورھا الفاعل في القیام بدور االندماج اإلیجابي.
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تأھیل األسرة المسلمة لتقوم بدورھا الفاعل في القیام بدور االندماج اإلیجابي.

 

وتأتي سائر المحاضن المؤثرة في تكوین شخصیة المسلم، كالمدرسة اإلسالمیة،

والمركز، والمسجد، والنادي، جمیعھا في سیاق التأھیل الندماج إیجابي في المجتمع
األوروبي.

 

كذلك أوردت البحوث وكثیر من المناقشات أھمیة المنظمات اإلسالمیة في أوروبا
في االندماج اإلیجابي، وذلك بدًءا بالتوعیة بالمفھوم الصحیح لالندماج، والتمكین

لثقافة "المؤسسة" في المسلم األوروبي، إذ ھذا المجتمع الذي یعیش فیھ مجتمع
مؤسسي، وال یمكن االندماج فیھ إال من خالل ھذه الثقافة التي تمكِّن المسلم من

التعامل مع المجتمع تعامل المشاركة المنتجة التي ھي باب مھم من أبواب المجتمع.

ف وال یخفى ما للمؤسسات من دور مھم في االنفتاح على المجتمع األوروبي فیعرَّ
من خاللھا باإلسالم وقیمھ، وتكون جسرًا بینھ وبین المسلمین في أوروبا، وھذا

سبب لتحقیق االندماج الفاعل.

 

لقد تناولت البحوث السابقة المقدمة في ھذه الندوة، وما تخللھا من المناقشات
والتعقیبات، أغلب جوانب موضوع االندماج والمواطنة، ومع ذلك فقد بقیت بعض

المسائل في ھذا الموضوع لم تحظ بما یكفي من البیان، من ذلك مسألة البعد القانوني

والفلسفي لالندماج والمواطنة، فلم یزل قابًال للبحث لتكتمل جمیع جوانبھ.

 

ثم تتابعت أعمال ھذه الدورة، لتتناول بعض ما ورد المجلس من استفتاءات،
وصدرت عنھ الفتاوى بخصوصھا.

 

وأعطى المجلس فقرة خاصة لالعتناء بموضوع (األِھلَّة)، وذلك من أجل إصدار
صیغة مناسبة تدفع عن المسلمین في أوروبا العنت وتحد من االختالف الذي یتكرر
وروده كل عام، خصوصاً في بدء شھري رمضان وشوال، وتم تناول ذلك بأبحاث

خاصة في الموضوع، وھي حسب ما یلي:

 

1 – تعیین أوائل الشھور القمریة بین الرؤیة والحساب. للدكتور محمد الھواري.

 

2 – ثالث مسائل حول الھالل. للشیخ عبدهللا الجدیع.

 

3 – السبب الشرعي لوجوب صیام رمضان: ھل ھو دخول الشھر أم رؤیة الھالل؟
للشیخ فیصل مولوي.

 

4 – رؤیة علمیة وتربویة حول رؤیة األھلة. للدكتور صالح سلطان.

 

وبناء على ما جرى استعراضھ ومناقشتھ في ھذه الدورة، فإن المجلس یصدر ما

یلي:
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أوالً: القرارات

 

قرار 1/17

 

المواطنة ومقتضیاتھا

 

تم استعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمیة في قضیة المواطنة، وحیث إن
المجلس قد أصدر قرارًا سابقاً (قرار 3/16)، فإنھ خلص إلى توكیده، مع إضافة ما

یلي:

 

الصواب صحة المواطنة في غیر دیار اإلسالم سواٌء للمسلم األصلي أم المتجنس،
وأدلة المانعین إما صحیحة ال تدل على المنع أو أحادیث غیر صحیحة ال یعتد بھا

في االستدالل الفقھي.

 

ورأى أن المواطنة ال تخالف الوالء الشرعي، إذ ال یلزم من وجود المسلم في غیر
دیار اإلسالم االلتزام بما یخالف دینھ من مقتضیات المواطنة، كالدفاع عنھا إذا

اعتدي علیھا، واألصل أن یكون المسلمون في مقدمة من یدفع الضرر عن بلده، كما
ال یحل لھ أن یشارك في أي اعتداء تقوم بھ بلده على أي بلد آخر سواء كان إسالمیًا

أم ال.

 

ومن واجبات المواطنة التعایش واحترام اآلخر، والتزام القیم األخالقیة كالعدالة
والتعاون على الخیر، والنصح من خالل القوانین السائدة إلصالح ما یضر البالد

أو العباد.

 

قرار 2/17

 

تحدید مفھوم االندماج ومقتضیاتھ

 

مما تحصَّل من األبحاث والمناقشات التي تناولت موضوعات الدورة، قرر المجلس
ما یلي:

 

إن سیاسات "االندماج" المتبعة في الدول األوروبیة تتراوح بین اتجاھین:
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اتجاه یغّلب جانب االنصھار في المجتمع ولو أّدى ذلك إلى التخلي عن
الخصوصیات الدینیة والثقافیة للفئات المندمجة.

 

واتجاه آخر یرى ضرورة الموازنة بین مقتضیات االندماج ومقتضیات الحفاظ
على الخصوصیات الثقافیة والدینیة.

 

ویرى المجلس أن االتجاه الثاني ھو الذي یعّبر عن االندماج اإلیجابي، الذي یجب
أن تحدد مقتضیاتھ بوضوح: أن مقتضیات اندماج المسلمین في المجتمعات

األوروبیة مسؤولیة مشتركة بین المسلمین أفرادًا ومؤسسات من جانب، وبقیة
المجتمع األوروبي أفرادًا ومؤسسات من جانب آخر. وإن من أھم مقتضیات

االندماج التي ُتطلب من المسلمین، التي ال حرج فیھا علیھم، بل إن اإلسالم یحث
علیھا، ما یلي:

 

أ - ضرورة معرفة لغة المجتمع األوروبي وأعرافھ ونظمھ، وااللتزام تبعاً لذلك
بالقوانین العامة، في ضوء قولھ تعالى: )یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود( [المائدة:

.[1

 

ب - المشاركة في شؤون المجتمع والحرص على خدمة الصالح العام، عمال
بالتوجیھ القرآني: )وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون( [الحج: 77].

 

ج - العمل على الخروج من وضع البطالة؛ لیكون المسلم فاعًال منتجاً یكفي نفسھ

وینفع غیره، عمًال بالھدي النبوي الشریف: "الید العلیا خیر من الید السفلى، فالید
العلیا ھي المنفقة، والید السفلى ھي السائلة" (متفق علیھ من حدیث عبدهللا بن عمر

رضي هللا عنھما).

 

وإن من أھم مقتضیات االندماج التي نرجو أن یحققھا المجتمع:

 

أ - العمل على إقامة العدل وتحقیق المساواة بین جمیع المواطنین في سائر الحقوق
والواجبات، وبالخصوص حمایة حریة التعبیر والممارسة الدینیة، وكفالة الحقوق

االجتماعیة وعلى رأسھا حق العمل وضمان تكافؤ الفرص.

 

ب - مقاومة مظاھر العنصریة والحّد من العوامل المغذیة لمعاداة اإلسالم،
وخصوصاً في مجال اإلعالم.

 

ج - تشجیع مبادرات التعارف الدیني والثقافي بین المسلمین وغیرھم بما یحقق
التفاعل بین أبناء المجتمع الواحد.

 

ولتحقیق االندماج اإلیجابي المتوازن:
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ـ یدعو المجلس المسلمین إلى العمل على حفظ شخصیتھم اإلسالمیة دون انغالق
وانعزال أو تحلل وذوبان في المجتمع، وإلى إقامة المؤسسات الدعویة والتربویة

واالجتماعیة الالزمة لذلك.

 

ـ ویدعو المجتمعات األوروبیة، وخصوصاً الھیئات المعنیة بقضیة االندماج، إلى
االنفتاح على المسلمین والتواصل مع المؤسسات اإلسالمیة، كالمجلس األوروبي
لإلفتاء والبحوث، لدراسة مقتضیات االندماج وتیسیر السبل المحققة لھ، بما یفید
المجتمع ویدعم استقراره وازدھاره، وبما یمّكن المسلمین من الحفاظ على ھویتھم

اإلسالمیة األوروبیة.

 

قرار 3/17

 

تشكیل لجنة لمتابعة ملف االندماج

 

قرر المجلس تشكیل لجنة من أعضائھ لمتابعة ملف االندماج سواء للمسلمین أم
للجھات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

قرار 4/17

 

إثبات دخول الشھور القمریة

 

استعرض المجلس مجموعة من األبحاث بخصوص ھذا الموضوع، وقرر بعد
المناقشات المستفیضة ما یلي:

 

1.               أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى
درجة عالیة من الدقة بكل ما یتعلق بحركة الكواكب السیارة وبخاصة حركة القمر

واألرض ومعرفة مواضعھا بالنسبة للقبة السماویة، وحساب مواضعھا بالنسبة
لبعضھا البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعیة ال تقبل الشك.

 

2.               أن لحظة اجتماع الشمس واألرض والقمر أو ما یعبر عنھا
باالقتران أو االستسرار أو المحاق لحظة كونیة تحصل في لحظة واحدة، ویستطیع

علم الفلك أن یحسب وقتھا بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعھا لعدد من السنین،
وھي تعني انتھاء الشھر المنصرم وابتداء الشھر الجدید فلكیاً. واالقتران یمكن أن

یحدث في أي لحظة من لحظات اللیل والنھار.

 

3.               یثبت دخول الشھر الجدید شرعیاً إذا توافر ما یلي:
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أوًال)      أن یكون االقتران قد حدث فعًال.

 

ثانیاً)     أن یتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظة واحدة مما یعني

دخول الشھر الجدید، وھو قول قال بھ علماء معتبرون ویتوافق مع الظواھر الفلكیة
المعتبرة.

 

ثالثاً)      اختیار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساساً للشرطین المذكورین.

 

4.               على البالد األوروبیة أن تأخذ بھذه القاعدة في دخول الشھور القمریة
والخروج منھا وبخاصة شھرا رمضان وشوال وتحدید مواعید ھذه الشھور

بصورة مسبقة، مما یساعد على تأدیة المسلمین عباداتھم وما یتعلق بھا من أعیاد
ومناسبات وتنظیم ذلك مع ارتباطاتھا في المجتمع الذي تعیش فیھ.

 

5.               یوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشریعة في
المجتمعات اإلسالمیة وغیرھا بالعمل على ترسیخ ثقافة احترام ما انتھى إلیھ

القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما یقرر عدم إمكانیة الرؤیة، بسبب عدم حدوث
االقتران، أن ال ُیدعى إلى ترائي الھالل، وال یقبل ادعاء رؤیتھ.

 

6.               سیصدر المجلس – إن شاء هللا – تقویماً سنویاً یحدد بدایة الشھور
القمریة ونھایتھا استنادًا إلى ھذا القرار.

 

ثانیاً: الفتاوى

 

فتوى 1/17

 

المطلوب لبناء مجتمع إسالمي في بالد الغرب

 

السؤال: ما ھي الطریقة السلیمة للمحافظة على المجموعة المسلمة ھنا في قریتنا في
الغرب حیث یوجد 3 أشخاص من طلبة العلم لكّنھم غیر حریصین على واجبھم

بینما األقلیة اإلسالمیة بما فیھا أنا لیس لدیھا العلم الكافي.

 

الجواب
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