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  :Eسئلةقائمة�
  

  مفطرات�الصوم�وبعض�القضايا�الهامة�ا*عاصرة
  

وهـــو�عبـــارة�عـــن�Mجتنـــاب�مـــن�5كـــل�والشـــرب�والجمـــاع�مـــن��–�ســـ
م�الخمســـة�الصـــوم�ركـــن�هـــام�مـــن�أركـــان�

و5كــل�والشــرب�مصـطلح�معــروف�والكــل�يعــرف�مــراده�ا�تبــادر�ومفهومــه�العــام،��–الصـبح�الصــادق�إSــى�غــروب�الشــمس�

��بطريـــق�حلقـــه
ً
�إSـــى�هـــذه�ال. وeـــي�5كـــل�والشـــرب�5شـــياء�ا�أكولـــة�تصـــل�إSـــى�معـــدة��نســـان�أساســـيا

ً
عـــادة�قـــد�وســـع�ونظـــرا

الفقهــاء�ا�جqrــدون�دائــرة�5كــل�والشــرب�وقــالوا�عــن�الoــmnء�الــذي�يتصــل�إSــى�جــوف�ا�عــدة�أو�جــوف�الــدماغ�عــن�طريــق�

  .ا�نافذ�الفطرية�بأنه�ناقض�للصوم�مفطر�له

وeــي�هــذه�الخلفيــة�نفســها�قــد�ذكــر�الفقهــاء�انتقــاض�الصــوم�أو�عــدم�انتقاضــه�بطريــق�5شــياء�الwــ�mتــدخل�الجســـم�

�بــ{ن�ا�نفــذ�الفطــري�ع|ــ}�5نــ
ً
ف�والعــ{ن�والســبيل{ن،�ففــي�بعــض�هــذه�الصــور�هنــاك�خــ
ف�بــ{ن�الفقهــاء،�ففرقــوا�عمومــا

�أن�الmnoء�الداخل�يسـتقر�eـي�جـوف��أو�(�يسـتقر؟�ومـا��ـي�5عضـاء�الwـ�mيـراد�
ً
وا�نفذ�الغ{}�العاري�كما�أ�qم�راعوا�أيضا

�يقــول�5طبــاء�5قــدمون�أن�الــدماغ���qــا�با�عضــاء�ا�جوفــة؟�ويتعلــق�ا�وضــوع�إSــى�حــد�بعلــم�الطــب
ً

وعلــم�التشــريح�فمــث

هــو�الجــوف�وع�ــى�هــذا�ب�ــ��الفقهــاء�رأ�qــم�eــي�وجــود�جــوف�الــدماغ�وجــوف�الــبطن�ولكــن�الطــب�الجديــد�والعلــم�الطبي�ــي�

وذلـك�. يقو(ن�بعدم�وجود��ـmnء�يقـال�لـه�جـوف�الـدماغ�فلـيس�هنـاك�جـزء�مجـوف�eـي�الـدماغ�يـدخل�فيـه��ـmnء�ويسـتقر

ر�ــي�eــي�العلــم�الط�ــ�mوMخ�}اعــات�الحديثــة�الع
جيــة�قــد�جــاءت�بمشــاكل�وقضــايا�تحتــاج�إSــى�التأمــل�وال�ــ}وي�يع�ــ�mأن�ال

  :ف qا�eي�ضوء�نصوص�القرآن�والسنة�واجqrادات�السلف�الصالح�فنقدم�إليكم�بعض�5سئلة�كهذه�فيما�ي�ي

اللســـان�مضـــغوطة�فـــإذا�هنـــاك�بعـــض�5دويـــة�ا�تصـــلة�بـــا�مراض�القلبيـــة�والwـــ�m(�تبلـــع�بـــل�توضـــع�تحـــت� .١

استخدم�الدواء�ا�ذكور�ع�ى�الطريقـة�نفسـها�ويح�ـ}ز�مـن�ابـت
ع�الـدواء�أو�أجـزاءه�الwـ�mاختلطـت�باللعـاب�

  فماذا�يكون�حكمه�وهل�يفسد�الصوم�أم�(؟

�إSــــى�اســـتخدام�آلـــة�التـــنفس�و�qـــا�يــــدخل�الهـــواء� .٢
ً
ومعـــه�جـــزء�أصـــغر�مــــن��–يحتـــاج�مـــريض�التـــنفس�أحيانـــا

eـى�الرئـة�وإنـه�وإن�يـتم�إيصـاله�بطريـق�الحلـق�لكـن�(��–ي�أك¨}�5وقـات�الدواء�بصورة�مسحوق�Sويوصـل�إ

�فهل�يصح�استعماله�eي�حالة�الصوم؟
ً
 يدخل�ا�عدة�ويذهب�إSى�الرئة�مباشرا

وبعــض�5دويـــة�تؤخــذ�بطريـــق�البخــار،�وطريقتـــه�الســـاذجة�القديمــة�أن�يلقـــي�الــدواء�eـــي�ا�ــاء�ا�غ�ـــي�الحـــار� .٣

يسـعط�بـا�نف،�وقـد�تـم�اكتشـاف�بعـض�طـرق�حديثـه�علميـة�فهـل�يصـح�ان�ــ¬اع��ويـ¬ع�بخـاره�مـن�الفـم��أو 

 البخار�كهذا؟

eـــي�العصـــر�الحاضـــر�إعطـــاء�الحقنـــة�الدوائيـــة�صـــورة�مـــن�صـــور�إيصـــال�الـــدواء�إSـــى�داخـــل�الجســـم�وتعطـــي� .٤

�حwـ��
ً
الحقن�eي�5عضـاء�ا�ختلفـة�للبـدن،�ويوصـل�الـدواء�إSـى�أي�جـزء�مخصـوص�منـه�وإSـى�العـروق�أيضـا

الجسم�كله�مع�دوران�الدم،�وبعض�الحقن�تفي�بحاجة�الدواء�فقط�ع�ى�ح{ن�أن�بعضها�تفـي��يسري�eي



 

 

�الضــرورة�الغذائيــة�للجســم�وهنــا�يثــور�ســؤال�أن�إعطــاء��بــرة�وإيصــال�الــدواء�أو�الغــذاء��qــا�يفســد�
ً
أيضــا

 الصوم�أو�(�يفسد؟�وهل�هناك�تفصيل�eي�هذا�ا�ضمار؟

يــة�قلــة�ا�
حــة�eــي�البــدن�ولتــوف{}�الطاقــة�ا�نشــودة�مــن�الغــذاء�وeــي�الطــب�ا�عاصــر�يصــعد�الغلوكــوز�لتوف .٥

وبما�أن�الغلوكوز�بديل�متناسب�للغذاء�إSى�حـد�يقـل�بـه�إحسـاس�الجـوع�ويستعصـم��qـا�ا�ـرء�مـن�الـوهن�

فهـــل�يصـــح�اســـتعمال�الغلوكـــوز�كهـــذا�eـــي�حـــ{ن�أنـــه�(�يعطـــي�بطريـــق�ا�نفـــذ�. والضـــعف�النـــاتج�مـــن�الجـــوع

 .ب�آخر�(�يتحقق�eي��نسان�الكيفية�الناتجة�من�ترك�5كل�والشربالفطري�eي�جانب،�ومن�جان

بطريـــــق�ا�نفـــــذ�الخلفـــــي�كمـــــا�أنـــــه�توضـــــع�ا�ـــــراهم�ع�ـــــى���-ســـــيالة�أو�غ{ـــــ}�ســـــيالة��-ويوصـــــل�بعـــــض�5دويـــــة� .٦

�تدخل�بعض�µ(ت�للفحص�عـن�أمـراض�ا�عـدة�فهـل�تكـون�
ً
الدمامل�الداخلة�eي�مرض�البواس{}�وأحيانا

 صوم�أم�(؟هذه�الصور�مفسدة�لل

�يـــدخل�5بنـــوب�إSـــى�مثانـــة�ا�ـــرء�أو�ا�ـــرأة،�وeـــي� .٧
ً

وكـــذلك�يوصـــل�بعـــض�5شـــياء�بطريـــق�ا�نفـــذ�5مـــامي�مـــث

بعــض�5مــراض�يحتــاج�إSــى�وضــع�الــدواء�الجامــد�أو�الســائل�eــي�عــورات�النســاء�أو�توصــل�بعــض�µ(ت�إSــى�

  ؟أرحامهن�للفحص�عن�5مراض،�فهل�تعتد�هذه�الصور�ناقضة�للصوم�أو�(

*  *  *  



 

 

  

  هل�تعد�مكة�ا*كرمة�وا*�PQمدينة�واحدة�,ي�قضية�القصر�و"تمام؟
  

قــــد�ســــبق��جمــــع�الفقــــه��ســــ
مي�الهنــــدي�أن�تــــم��بــــرام�eــــي�نــــدوا¶qا�الفقهيــــة�ع�ــــى�بعــــض�القضــــايا�وا�ســــائل�

�بـــالحج�وهـــا�نحـــن�نقـــدم�إلـــيكم�قضـــية�معاصـــرة�هامـــة�شـــرعية�متصـــلة��-ا�تعلقـــة��بـــالحج�بعـــد�البحـــث�والتحقيـــق�
ً
أيضـــا

�إSــى�دقــة�ا�ســألة�وخطور¶qــا�-للدراســة�والتحقيــق�
ً
ودراســتكم�. والرجــاء�مــنكم�أن�تحــرروا�إجابــات�شــافية�تحقيقيــة�نظــرا

�eي�التوصل�إSى�نتيجة�حاسمة�eي�هذه�القضية
ً
�كب{}ا

ً
  .الفاحصة�ورياضتكم�العلمية�ستكون�عونا

�mصـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم�ومـا�بعـده�مـن�أدوار�مدينـة�(�يخفى�ع�ى�أهل�العلم�والنظر�أن�م���كانت�ع�ى�عهد�الن�ـ

�لخمسـة�عشــر�
ً
مسـتقلة�مـن�مكـة�ا�كرمــة�واقعـة�ع�ـى�بعـد�م¾qــا�غ{ـ}�قريـب،�فـإذا�نــوى�شـخص��قامـة�بمكـة�وم�ــ��جميعـا

�ولــم�يقتــد�بــا�قيم
ً
�جــرى�عليــه�أحكــام�ا�ســافر�وقصــر�الصــ
ة�إذا�صــ�ى�منفــردا

ً
و(�يخفــى�ع�ــى�أهــل�العلــم�كــذلك�أن�. يومــا

�فاتســعت�. الصـ
ة�عزيمـة�للمســافر�(�رخصـة�عنـد�الحنفيـة�القصـر�eـي
ً
ولكنــه�eـي�العقـد�5خ{ـ}�قــد�تطـورت�5وضـاع�كث{ـ}ا

�
ً
Mـي�بلديـة�مكـة�ا�كرمـة،�وقـد�ولـد�هـذا�الوضـع�الـراهن�سـؤe�

ً
رقعة�مكة�وشملت�م���بل�تعد¶qا�وحwـ��دخلـت�م�ـ��رسـميا

�أنه�هـل�يجـري�الفتـوى�السـابق�ع�ـى�ا�نطقـة�بتسـلي
ً
�هاما

ً
م�مكـة�وم�ـ��مـدينتان�مسـتقلتان�ع�ـى�حـدة�أن�الشـخص�فقهيا

�ويلزمـه�القصـر�كمـا�كـان�eـي�العهـد�النبـوي�
ً
�شـرعيا

ً
�عد�مسـافرا

ً
�أو�زائدا

ً
�لخمسة�عشر�يوما

ً
الذي�نوى��قامة��qما�جميعا

�إSــــى�التطــــورات�الراهنـــة�وأن�م�ــــ��جــــاءت�eــــي�ح{ـــ¬�بلديــــة�مكــــة�ا�كر 
ً
�نظــــرا

ً
مــــة�والقـــرون�الســــالفة�أو�يتصــــور�ك
همــــا�واحـــدا

�وجرى�عليه�حكم�ا�قيم؟
ً
�عد�مقيما

ً
�أو�زايدا

ً
،�وعليه�فإذا�نوى�شخص��قامة��qما�لخمسة�عشر�يوما

ً
�وواقعيا

ً
  رسميا

و5غلـب�أنكـم�تعلمـون�أن�هنـاك�آراء�مختلفـة�eـي�القضـية�نفسـها�عنـد�علمـاء�شـبه�القـارة�الهنديـة،�5مـر�الــذي�

لــــذا�فالحاجــــة�ملحــــة�أن�يب�ــــ��رأي�مــــرجح�بدراســــة�تلــــك�µراء�يجعــــل�الحجــــاج�الكــــرام�يتضــــايقون�eــــي�اختيــــار�رأي�م¾qــــا،�و 

�حwـــ��يتيســـر�للمجمـــع�التوصـــل�إSـــى�رأي�
ً

وأدلqrـــا�دراســـة�واعيـــة�متقنـــة�دقيقـــة،�وأن�تكتـــب�د(ئـــل�ووجـــوه�ال�ـــ}جيح�مفصـــ

  .حاسم

*  *  *  



 

 

  

  من�أين�تعت�TUمسافة�السفر؟
  

�-زالـــت�ا�ـــدن�والقصـــبات�تتســـع�وتتســـع�بســـبب�الكثافـــة�الســـكانية�وانتقـــال�ســـكان�القـــرى�والريـــف�إSـــى�ا�ـــدن�(�

والشرع��س
مي�يعطي��–ح��wأن�بعض�ا�دن�اتسعت�دائر¶qا�إSى�درجة�أن�تجاوز�مدى�ما�ب{ن�جانب qا�إSى�مائة�كلو�م�}�

�ع�ى�السـفر�ويتصـل�بعـض�م¾qـا�إSـى�مطلـق�السـفر�والـبعض�يتعلـق�بمسـافة�متعينـة�للسـفر�
ً
ومـن��-بعض�التسهي
ت�بناءا

�ع�ــــى�القــــول�ا�شــــهور��٤٨وهــــذه�ا�ســــافة�تبلــــغ�إSــــى��–لقصــــر�eــــي�الصــــ
ة�وأن�(�يصــــوم�eــــي�الســــفر�هــــذه�التســــهي
ت�ا
ً

مــــي

�ع�ــــى�أن�Mســــتفادة�مــــن�تلكــــم�التســــهي
ت�(�تحصــــل�إ(�بعــــد�
ً
ا�تــــداول�بــــ{ن�علمــــاء�الهنــــد،�كمــــا�أن�هنــــاك�إجمــــاع�تقريبــــا

eا،�وهنا�يقوم�سؤال�q من�مسكونات�البلدة�وا�دينة�وضواح�
ً

  :ي�مثل�هذه�الحالة�أنهالخروج�عم

�مـــن�بيتـــه�لكنـــه�لـــم�يخـــرج�بعـــد�مـــن�حـــدود�وضـــواÂي�البلـــدة�و(��٤٨إذا�خـــرج�شـــخص�وطـــوى�مســـافة�  . أ
ً

مـــي

�فهل�يجري�عليه�أحكام�السفر�فيقصر�eي�الص
ة؟
ً
�أيضا

ً
  ينوي�ا��mnÃقدما

�لكنه�يبعـد�٤٨إذا�كان�eي�سفر�إSى�مكان�(�يبعد�من�ثغور�البلدة�ال¾qائية�بـ�  . ب
ً

�أو�أك¨ـ}�مـن�عنـد��٤٨ مي

ً

مـي

  بيته�فهل�يقصر�eي�الص
ة�أو�يتم؟

وهذه�5سئلة�تحمل�أهمية�خاصة��ـا�علـم�مـن�مـذهب�الحنفيـة�ومـن�وMهـم�مـن�الفقهـاء�أن�القصـر�للمسـافر�

  .عزيمة�(�رخصة�وأنه�واجب�(�جائز�فقط

*  *  *  



 

 

  

�TWي�ا*وطن�الغ,�
ً
�مستق9

ً
حكم�القصر�و"تمام�إذا�أقام�قياما

  �ي�مع�بقاء�الع9قة�معهأص
  

�للســـــكن�يســـــكن�فيـــــه�مـــــع�أهلـــــه�
ً
الســـــكن�كا�كـــــل�والشـــــرب�حاجـــــة�رئيســـــة�لÅنســـــان،�فيب�ـــــ���نســـــان�عـــــادة�دارا

،�ومـــن�الناحيـــة�5خـــرى�مهمـــا�
ً
�طبعيـــا

ً
وعيالـــه،�ثـــم�ا�كـــان�الـــذي�يســـكنه��نســـان�ويعت|ـــ}ه�موطنـــه�يســـتأنس�بـــه�استيناســـا

�بقـــدر�ذلـــك�إSـــى�الســـفر�والتنقـــل�وMرتحـــال،�فـــإن�الكث{ـــ}�مـــن�يحتـــاج��نســـان�إSـــى�الـــوطن�والســـكن�ا�ســـتقل�
ً
يحتـــاج�أيضـــا

�إSـــى�هـــذه�الخلفيـــة�جـــاء�الشـــرع��ســـ
مي�الســـمح�بأحكـــام�
ً
ضـــرورياته�وحاجاتـــه�تتعلـــق�با�واضـــع�و5مكنـــة�5خـــرى،�فنظـــرا


ثة�أقساموقام�الفقهاء�eي�ضوء�القرآن�والسنة�بتوزيع�مقر��نسان�وداره�إSى�ث. �قامة�والسفر�ع�ى�حدة:  

 
ً
  .وهو�مسكنه�5صيل�وeي�تفصيله�خ
ف�كث{}�:الوطن�Eص�ي: أو_

 
ً
�ع�ــــى�أقــــوال�الحنفيــــة،�: وطــــن�"قامــــة: ثانيــــا

ً
�فصــــاعدا

ً
ا�وضــــع�الــــذي�يقــــيم�فيــــه��نســــان�لخمســــة�عشــــر�يومــــا

�eي�صدد�هذه�ا�دة
ً
  .وهناك�خ
ف�فقهية�أيضا

 
ً
وهـــذه��قامـــة�حكمهـــا�حكـــم�الســـفر،�ومـــع�أن�هنـــاك�خـــ
ف�eـــي���:"قامـــة�*ـــدة�أقـــل�مـــن�وطـــن�"قامـــة: ثالثـــا

بعض�5حكام�بالنسبة�للموطن�5صيل��ووطن��قامة،�إ(�أن�حكمهما�eي�قصر�الص
ة�وإتمامها�واحـد�ويع�ـ�mأن�يلـزم�

 
ً
  .�تمام�eي�الوطن�5ص�ي�ووطن��قامة�جميعا

وكســب�الــرزق�فــالكث{}�مــن�النــاس�يقيمــون�eــي��وeــي�العصــر�الحاضــر�تطــورت�5وضــاع�بســبب�توســع�وســائل�ا�عيشــة

5مكنــــة�غ{ــــ}�مــــوط¾qم�5صــــ�ي�مــــع�بقــــاء�الع
قــــة�مــــع�الــــوطن�5صــــ�ي�وذلــــك��جــــل�الوظــــائف�وMشــــتغا(ت�ويقضــــون�أك¨ــــ}�

أوقات�السنة�ف qا�ويرجعون�إSى�بيو¶qم�ووط¾qم�فقط�eي�عط
ت�عيد�الفطر�وعيد�5ضÈى�أو�العطـ
ت�5خـرى�الطويلـة�

�eي�ذلك�ا�كان�بل�تتـوفر�هنـاك�eـي�بعـض�5وقـات��ثم�يرجعون�إSى
ً
مكان�عملهم،�ويتحصل�لهم�أسباب�الرفاهية�تدريجيا

�مســـتقلة�ومـــ¾qم�مــن�يكتفـــي�بــدار�ع�ـــى�Mك�ـــ}اء�
ً
التســهي
ت�الســـكنية�أك¨ــ}�مـــن�الــوطن�5صـــ�ي�ومـــ¾qم�مــن�يبنـــون�هنــا�دورا

ففـي�مثـل�هـذه�5حـوال�هنـاك�سـؤMت�عـدة�. لوالبعض�يقيم�ف qا�وحـده�ع�ـى�حـ{ن�أن�الـبعض�يسـك¾qا�مـع�5هـل�والعيـا

  :نوجهما�إليكم

�مســتقلة�فهــل�يعــد�كــوطن�أصــ�ي�أو�(�وهــل�يمكــن�التعــدد�eــي� .١
ً
eــي�ا�ســتقر�ا�ــذكور�أعــ
ه�إذا�عمــر�فيــه�دارا

  الوطن�5ص�ي؟

أمــا�مــن�لــم�يــ|ن�الــدار�ومســكنه�متــوفر�ع�ــى�Mك�ــ}اء�أو�وفرتــه�الشــركة�وا�ؤسســة�ومعــه�أهلــه�وعيالــه�فهــل� .٢

مسكنه�كوطن�أصـيل�eـي�حقـه؟�والشـخص�كهـذا�إذا�سـافر�ثـم�أقـام�هنـا�عـدة�أيـام�وينـوي�السـفر�مـن�يعد�

 جديد�يقصر�eي�الص
ة�أو�يتم؟

٣. �
ً
�خاصــا

ً
وإذا�كــان�شــخص�يقــيم�وحــده�eــي�مثــل�هــذا�ا�كــان�ولــيس�معــه�5هــل�والولــد�و(�يكــون�مقامــه�ذاتيــا

  فما�حكم�الرجل�كهذا؟

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

- ٢٨السابعة�عشرة��جمع�الفقه��س
مي�بالهند�eي�الف�}ة��عقدت�الندوة�الفقهية

٣٠�� �5ول �ا�وافق�١٤٢٩ربيع �/ ٧-٥هـ �٢٠٠٨أبريل �بـ �معروفة �دينية �بمدرسة دارالعلوم�"م

بمدينة�برهانفور�التاريخية�eي�و(ية�مدهيا�براديش�الواقعة�eي�وسط�ب
د�" الشيخ�ع�ي�ا�تقي

العلماء�وأصحاب��فتاء�وخ|}اء�العلوم�الحديثة�من�الهند،�شارك�ف qا�حواSي�أربعمائة�من�

�ومراكز� �علمية �ومعاهد �فكرية �ومدارس �إس
مية �مذاهب �ممثل{ن �الب
د �مناطق مختلف

  .قطر�وإيران: بحثية�مختلفة،�كما�قد�شاركت�ف qا�وفود�دولت{ن�إس
ميت{ن�خليجيت{ن

  :وناقشت�الندوة�ال�mwتضمنت�ثماني�جلسات�علمية�مواضيع�تالية

o الحفاظ�ع�ى�البيئة .  

o إدخال�مادة�الجنس�,ي�ا*قررات�الدراسية�للمدارس�"بتدائية�والثانوية.  

o الصفة�الشرعية�_ستخدام�وسائل�الع9ج�الحديثة�للصائم.  

o حكم�بداية�مسافة�السفر .  

o حكم�مكان�الوظيفة�أو�العمل.  

بإجماع�eي�ختام�الندوة�أصدر�الفقهاء�ا�شاركون�قرارات�بخصوص�هذه�ا�وضوعات�

  :ماعدا�مسألة�واحدة،�وإليكم�هذه�القرارات
  

  الحفاظ�ع�ى�البيئة
  

� �العالم �هذا �وفر�لÅنسان�eي �وتعاSى ��-إن�هللا�سبحانه �أن�خلقه كل�أسباب��-منذ

الراحة�والسعادة،�وبالرغم�من�أنه�توجد�eي�هذا�الكون�بجانب�وسائل�الخ{}ات�هذه�أشياء�

لق�أيضا�وسائل�تزيل�هذا�التلوث،�وتحم�m�نسان�تسبب�تلوث�البيئة،�إ(�أنه�تعاSى�قد�خ

�الطبي�ي �الكون �لنظام
ً
�مفيدا �وتجعله �وتقلب�ماهيته، �أضراره، �كانت�. من �إن �أنه والحق

�من�وسائل�مفيدة�ومسعدة�لحياة�البشر�eي�جانب،�الثورة� �كث{}ا رت�لنا
ّ
الصناعية�قد�وف

 �ففي�جانب�آخر�إ�qا�قد�أدت�إSى�زيادة�التلوث�الجوي�وا�ائي
ً
5مر�الذي�قد�. والصوتي�أيضا



 

 

�العديد�من�5مراض�الجديدة �تولد �وتسبب�eي �توازن�الطقس�سلبيا، �يرى�. أثر�ع�ى ولذا

علماء�الطبيعة�أنه�لو�لم�يتم�التغلب�ع�ى�التلوث�فستتعرض��نسانية�لعواقب�وخيمة�

�التلو  �أنواع �بإزالة �تقوم mwالوسائل�ال� �ولقد�اهتدى�العلم�الحديث�إSى �ولكن�وفتاكة، ث،

�ا�نتوجات�وبأقل�التكاليف� �لهم�إ(�زيادة ��نه�(هّم أصحاب�الصناعات�(�يستخدمو�qا؛

�و�qذا� ��نسانية، �و(�تقبله ��س
م �(�يرضاه �وهو�سلوك �البيئية، �أضرارها �كانت مهما

  :ي�يقررت�الندوة�ما�الخصوص�

�  :Eول  �فيجب �التلوث �تسبب �صناعات �بإنشاء �الصناعات �أصحاب �قام �أن�إذا عل qم

�خ
لها� �ومن �البيئة، �(�تتضرر �wالتلوث�ح� �هذا �بإزالة �تقوم �وسائل يستخدموا

 .الحياة�البشرية

�حيث�أ�qا�   :الثاني
ً
�إيجابيا

ً
تشكل�ظاهرة�اختيار�الشركات�الدولية�للهند�كسوق�عالم�mبعدا

�العالية� �الجودة �ذات �تتوفر�ا�نتوجات �وبفضلها �البناءة، �للمنافسة
ً
�جوا تخلق

qrالشركات�الصناعية�تأتي�للمس� �ولكن�5مر�الذي�يلفت�النظر�هو�أن�هذه لك{ن،

�وعليه�فإن�الندوة� ،mÒبركامات�هائلة�من�النفايات�الصناعية�وأنواع�التلوث�البي

�أضرار� �من �البيئة �حماية �تضمن �قوان{ن �بسِنّ �تقوم �بأن �الهند �حكومة تطالب

 . لية�كانت�أو�دوليةالتلوث�بأنواعه،�وتقوم�بتطبيقها�ع�ى�كافة�الشركات�مح

�إ(�   :الثالث �من�مصدر�لها �ما mÒالتلوث�البي� �جّرها mwت�ال
�العالم�من�الوي �يواجه إن�ما

�وذلك�بغية� �البيئة، �مع �الصناعة �ت
ؤم �تراع �لم �الدول �هذه ��ن �الراقية؛ الدول

�أرخص �منتوجات �أك¨}�بتصنيع �أرباح �ع�ى �تستخدم�. الحصول �لم �الدول فهذه

وث،�وبعد�أن�أصبح�التلوث�مشكلة�غاية�eي�الخطورة�بدأت�وسائل�مكافحة�التل

وتطالب�الندوة�هذه�الشركات�بأن�تغ{}�موقفها�. تماطل�eي�تحمل�مسؤوليا¶qا�نحوه

�كإحدى�ك|}يات�دول� �بدورها �تقوم �أن �الهند �حكومة �تناشد �كما من��نسانية،

 .صددالعالم�الديموقراطية�eي�إقناع�الدول�الراقية�بمسؤوليا¶qا�eي�هذا�ال

�يسبب�   :الرابع �ما �وتجنب�كافة �البيئة، �بنظافة �با(هتمام �الب
د mمواط�� �الندوة mnÖوتو

التلوث�و�ضرار�با×خرين�مثل�بناء�ا�جاري�ا�فتوحة،�وإلقاء�ا�هم
ت�والقاذورات�



 

 

�تفادي�خطر� �لكي�يمكن� �وتلويث�ا�ياه �الطرقات�والشوارع�و5ماكن�العامة، ع�ى

mÒا�أنواع�التلوث�البيqØتسب�mw5مراض�الفتاكة�و5ضرار�5خرى�ال . 

*  *  *  

  إدخال�مادة�الجنس�,ي�ا*قررات�الدراسية�للمدارس�"بتدائية�والثانوية
  

تع�}ض�الحياة�البشرية�مراحل�عديدة،�ومن�بي¾qا�سن�ا�راهقة�ح��wالبلوغ،�و�ي�

�الحياة� �تتطلبه �وما �أعمارهم، �والبنات�eي �5بناء �يجتازها mwمن�أخطر�وأحرج�ا�راحل�ال

البشرية�بعد�الوصول�إSى�مرحلة�البلوغ�طبي�ي،�وeي�Mستجابة��تطلباته�هذه�(�يحتاج�

م،�وإط
ع��نسان�ع�ى�متغ{}ات�مرحلة�البلوغ�وما�إSى�التخطيط�ا�دروس�وال
ّ
تلق{ن�ا�نظ

�الغواية� �إSى
ً
�حتما �سيقوده �الجنس �مادة �ع|}�تدريس �5وان �قبل �أحوال �من تتبعها

�الهند� �حكومة �تختط�له �ما �ع�ى �قلقها �شديد �تعرب�عن �الندوة �فإن �وعليه الجنسية،

س�مادة�الجنس�با*دارس�وتعتقد�الندوة�أن�تدريبشأن�تدريس�مادة�الجنس�با�دارس�

TUة،�كما�تعتTWخطوة�خط:    

أن�تدريس�مادة�الجنس�للبن{ن�والبنات�با�راحل�Mبتدائية�والثانوية�وتزويدهم�   :Eول 

�اعتنقqrا� �غربية �خطة �إ( �ليس �الجنسية �5عضاء �وظائف �عن بمعلومات

بل��الحكومة�الهندية�بدون�رؤية�مع�أ�qا�ليست�معادية�لتعاليم��س
م�فحسب

�الحكومة�� �وع�ى �سواء، �حد �ع�ى �الشرقية �والقيم �الهندوسية �التقاليد �ضد �ي

،��ن�ما�ستسفر�هذه�الخطة�عن�آثار�خلقية�
ً
أن�تتجنب�مثل�هذه�الخطوات�كليا

 . سوف�(�تحمد�عقباه

�يحتاج�إليه�ا�جتمع�بشدة�هو�التعليم�وال�}بية�الخلقية�ال�mwتقي�الشباب�   :الثاني إن�ما

�جنس �ع
قات �ا�جتمع�من �لوقاية �µمن �السبيل �وإن �وشاذة، �غ{}�مشروعة ية

البشري�من��يدز�و5مراض�الخط{}ة�5خرى�هو�تعميم�التعليم�الخلقي�وتجنيب�

�الع
قات� �هذه �وليس�ممارسة �غ{}�مشروعة، �جنسية �ع
قات �والنساء الرجال

� �e" آمنة" بطرق مة �محرَّ �و�ي �والفحشاء، ��ثم �إSى �الدعوة �بمثابة �الشرع���qا ي



 

 

 .الخلقية�والصحية: �س
مي،�كما�أ�qا�مدمرة�للمجتمع�من�الناحيت{ن

تطالب�الندوة�حكومة�الهند�بأن�تسحب�مشروع�تدريس�مادة�الجنس�با�دارس�   :الثالث

�الخلقية� �القيم �عن �ا�نبثق �الخلقي �التعليم �مادة �بإدخال �وتقوم �الفور، ع�ى

ا�قررات�الدراسية�صبغة�ديانة��ا�ش�}كة�ب{ن�مختلف�الديانات�بحيث�(�تحمل

  .خاصة

*  *  *  

  استخدام�وسائل�الع9ج�الحديثة�للصائم
  

  :قررت�الندوة�lmذا�الخصوص�ما�ي�ي

��رض�القلب�تحت�لسانه�ف
�يفسد�صومه�  :Eول 
ً
�موصوفا

ً
�الصائم�دواءا �وضع إذا

  .شريطة�أن�يتجنب�ابت
ع�أجزاء�ذلك�الدواء�أو�الريق�ا�مزوج�به

�بمرض�التنفس�   :الثاني �ا�صاب �الصائم �استخدم �ا�رض��- إذا �هذا �يشابه اِ�نشاق��- أو�ما

 .فيفسد�صومه

�بالَنَفس�eي�فمه�أو�أنفه�eي�صورة�البخار�فيفسد�صومه�  :الثالث
ً
إذا�تنشق�الصائم�دواءا

 .سواء�أكان�التنشق�بواسطة�جهاز�أو�أي�طريق�آخر

�العروق�أو�العض  :الرابع �كانت�الحقنة�تشمل�(�يفسد�الصوم�بالحقن�eي �أ 
ت�سواء

�ضرورة� �بدون �للصائم �والقوة �التغذية �حقن �يكره �أنه �إ( �أو�التغذية، الدواء

 .شرعية

(�يفسد�الصوم�باستعمال�الغلوكوز�بأداة�الحقن�إ(�أنه�بالنظر�إSى�أ�qا�تشمل�  :الخامس

 .عناصر�التغذية،�يكره�استعماله�بدون�ضرورة�شرعية

الجزء�5خ{}��نبوبة�إخراج�(ذا�وصل�الدواء�إSى�موضع�الحقنة�يفسد�الصوم�إ) أ(  :السادس

�أو�غ{}�سائل) فض
ت�الجسم�حيث�يبتدئ�ا��ى�الكب{}
ً

  .سواء�أ�كان�الدواء�سائ

(�يفسد�الصوم�بوضع�الدواء�ع�ى�ا�وضع�ا�صاب�eي�مرض�البواس{}�غ{}�) ب( 

  .أنه�(�ينبÜي�اللجوء�إSى�هذا�حال�الصوم�إ(�عند�الضرورة�الشديدة



 

 

�إ(�إذا�) ج(  �الشرج�لفحص�أمراض�ا�عدة (�يفسد�الصوم�بإدخال�µ(ت�eي

  .د�الصوماشتملت�µ(ت�ع�ى�دواء�أو�مادة�سائلة،�ففي�هذه�الصورة�يفس

(�يفسد�الصوم�بوضع�الدواء��eي�الجزء�الخارÝي�من�فرج�ا�رأة،�وإذا�وضع�)  أ(   :السابع

  .الدواء�داخل�فرجها�فيفسد�الصوم

  .(�يفسد�الصوم�بإقطار�الدواء�أو�5نبوب�eي�إحليل�الرجل) ب( 

�اشتملت�ع�ى��دواء�أو�) ج(  يفسد�الصوم�بإدخال�آ(ت�الفحص�eي�الرحم�إذا

  .رى مادة�أخ

*  *  *  

  حكم�بداية�مسافة�السفر
  

  :قررت�الندوة�lmذا�الخصوص�ما�ي�ي

�إحدى�مناطق�مدينته�وهو�(�ينوي�الخروج�من�  :Eول 
ً
إذا�خرج��نسان�من�بيته�قاصدا

،�مهما�طالت�ا�سافة
ً
�شرعا

ً
و(�يستحق�الرخص�. حدود�ا�دينة�فإنه�(�يعّد�مسافرا

 .الشرعية�الخاصة�بالسفر

�إ(�إذا�أراد�(�  :الثاني
ً
يجوز�للمرء�القصر�eي�الص
ة�و�فطار�eي�رمضان�بصفته�مسافرا

 .السفر�خارج�منطقته�ومدينته

�ا�دينة،�  :الثالث �حدود mÞحيث�تنت� �من �الصغ{}ة �ا�دن �السفر�eي �مسافة تحسب�بداية

�إذا�بلغت�مسافة�سفره�
ً
��شرعا

ً
 �٤٨ويعّد�ا�رء�مسافرا

ً

 .مي

سافة�السفر�من�ا�دن�الكب{}ة�ال�mwتوسعت�حدودها�إSى�أميال�وبالنسبة�لبداية�م  :الرابع

كث{}ة�اختلفت�وجهات�نظر�ا�شارك{ن�eي�الندوة�إSى�رأي{ن،�ف�}ى�5غلبية�أن�بداية�

�من�حيث�تنت�mÞحدود�ا�دينة�٤٨مسافة�السفر�تحسب�
ً

بينما�يرى�أصحاب�. مي

�من �يبدأ �الذي �الÈي �من �تحسب �ا�سافة �بداية �µخر�أن �سفره،�الرأي �ا�رء ه

واتفقت�كلمة�ا�شارك{ن�ع�ى�أن�ا�سافر�(�يبدأ�بالقصر�eي�الص
ة�إ(�إذا�خرج�من�

 .ا�دينة،�وكذلك�ينت�mÞحكم�القصر�بمجرد�عودته�إSى�حدود�ا�دينة

*  *  *  



 

 

  حكم�مكان�الوظيفة�أو�العمل
  

  :قررت�الندوة�lmذا�الخصوص�ما�ي�ي

�  :Eول  �بمكان mnßالشخ� �البيت �فيه�يعت|}�بناء �الطويلة ��قامة �مع �أو�العمل الوظيفة

�ا�كان �ذلك �eي �الدائمة ��قامة �نية �. بم¬لة
ً
�موطنا �الوظيفة �يعت|}�مكان ولذلك

�للمرء�باàضافة�إSى�موطنه�الحقيقي؛��نه�يمكن�تعدد�ا�وطن�الحقيقي،�
ً
حقيقيا

  .وبناء�ع�ى�ذلك��(�يجوز�له�القصر�بمدينة�مقر�الوظيفة�والعمل

�أهله�إذ  :الثاني �وعاش�هناك�مع �والعمل، �الوظيفة �مكان �بمدينة
ً
�بيتا �يمتلك�ا�رء �لم ا

بمنـزل�استأجره�أو�وفرته�له�الشركة�أو�الدائرة�ال�mwيعمل��qا�بنية��قامة�الدائمة�

 .فإن�تلك�ا�دينة�تعت|}�موطنه�الحقيقي،�و(�يجوز�له�القصر��qا

*  *  *  


