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  :ورقة��سئلة

  بيع�الثمار� ي�البسات�ن
 

الثمار�من�أهم�الحاجات�الغذائية�لIنسان،�جعل�هللا�طعما�مختلفا�.ي�ثمار�مختلفة،�

�عRى� �واحد �يشتمل �البشري، �الجسم �حاجات �حسب �متنوعة �طاقات �فYZا �أدوع وكذلك

̀�ا�زج�الحديد�والثاني�عRى� ̀ها،�والثمار�تؤكل�عامة�بغ* الكلسيوم�والثالث�عRى�جلوكوز�وغ*

̀�فائدة�بالنسبة�إ�ى� kى�نفس�حال�كما�أنتجها�هللا،�من�أجل�ذلك�أكلها�يكون�أكRء�آخر�عqrsب

?غذية�ال�qzتؤكل�بعد�طبخها�بالزيت�والتوابل،�ومن�خصائص�معظم�الثمار�أYuا�تستعمل�

�وقت�ط �إ�ى �|تبقى�صالحة �ولو�طاذجة، �مدة، �إ�ى �ليست�أن�تخزن �والثمار�بطبيع~Yا ويل،

�qzى�وقت�طويل،�ولكن�اللذة�والفائدة�ال�تبذل�الجهود�اليوم��بقاء�الثمار�بالتخزين�البارد�إ

  .توجد�.ي�الثمار�الطاذجة�|تبقى�تلك�الكيفية�.ي�الثمار�ا�خزنة�بالتكلف

̀ك�عRى�?شجار�إ�ى�مدة�طويلة�و|� يمكن�أن�تخزن�بعد�الج��qمن�وبما�أن�الثمار�|ت�

الشجر�إ�ى�مدة�طويلة،�لذلك�يبيعها�أصحاب�البسات*ن�قبل�بدوها�أو�بعد�بدوها،�و.ي�جانب�

هذا�العرف�شائع�.ي�العالم�كله،�و.ي�جانب�آخر�يوجد�أمر�شر�ي�واضح�أن�شيئا�|يباع�قبل�

لظاهر�|�.ي�وجوده،�ويستث���منه�السلم�و�ستصناع�فقط،�ولكن�هذه�الصورة�|تأتي�.ي�ا

م�فيه�وأجل�
َ
دائرة�السلم�و|�.ي�دائرة��ستصناع،�|بد�.ي�السلم�من�تعي*ن�مقدار�الـُمسل

التسليم،�ويكون��ستصناع�.ي�أشياء�فYZا�صنعة��نسان،�وا�بيع�يكون�معينا�كليا،�وهذه�

�إ�ى�عدم�جواز  �الشروط�|توجد�.ي�بيع�البسات*ن،�وكذلك�توجد�.ي�الحديث�النبوي�إشارة

  .بيع�الثمار�عRى�هذا�الطريق

  :.ي�هذه�الخلفية�تعرض�أمامكم�هذه�?سئلة

  ما�مصداق�بيع�ا�عاومة�ال�qzورد�ا�نع�ع¡Yا�.ي�الحديث؟  -١

  ما�¤ي�تفاصيل�مذاهب�?ئمة�?ربعة�.ي�جواز�بيع�الثمار�عRى�?شجار�وعدم�جوازه؟  -٢



 

 

�هللا�  -٣ �رسول �بدو ملسو هيلع هللا ىلص منع �?شجار�قبل �الثمار�عRى �بيع �ماا�راد��عن �ولكن ص
حها،

  .؟�وإن�كان�فيه�اخت
ف�©راء�ب*ن�الفقهاء�بّينوه"بدو�الص
ح"بــــ

  :وحسب�مختلف�كيفية�الثمار�ا�وجودة�عRى�?شجار�تكون�لها�صور�عRى�ما�يRي  -٤

  .تباع�الثمار�قبل�بدوها�عRى�?شجار،�سواء�كانت�لهذا�العام�أو�»عوام�قادمة  :أ

  .عض�أشجار�البستان�ولم�تبد�عRى�بعضهابدت�الثمار�عRى�ب  :ب

  .بدت�الثمار�ولم�تصبح�صالحة�ل
ستعمال  :ج

  :ثم�إذا�لم�تنضج�الثمار�فث
ث�صور�لبيعها  -٥

̀ي�يج��qالثمار�عRى�حالها  :أ     .اتفق�الفريقان�عRى�أن�ا�ش�

  .اتفقا�عRى�أن�الثمار�تبقى�عRى�الشجر�ح��zالنضج  :ب  

̀اء�و|�إبقاءها�عRى�الشجرلم�يتم��تفاق�عRى�ج��qالثم  :ج     .ار�فورا�بعد��ش�

  ما�يكون�حكم�بيع�الثمار�ا�وجودة�عRى�?شجار�.ي�هذه�الصور�ا�ختلفة؟

̀ي�الثمار�ويستأجر�الشجر�إ�ى�وقت�الج�q؟  -٦ ̀ي�ا�ش�   هل�يسع�أن�يش�

  .وعدا�جميع�هذه�الصور�لو�ترى�صورة�أخرى�ألحقها�بجوا´Yا  -٧

اخت
ف�ب*ن�?ئمة�الفقهاء،�هل�نستفيد�منه�.ي�صور�يوجد�.ي�شروط�بيع�السلم�  -٨

�.ي� �ذكر�رخصة �عندنا �البعض�من�كبار�أصحاب��فتاء �أن �ولُيعلم �عندنا؟ شائعة

  .الشروط�ا�ختلف�فYZا�لعدة�صور�شائعة�لبيع�السلم

�ا�يعاد� �ضرورة �مواقع �أجاز�.ي �هللا�قد �رحمه �ال~Yانوي �أشرف�عRي �الشيخ مث
�أن

،�وذكر�الشيخ�ا�ف�qzرشيد�)،�م�زكريا٣/١٠٦: إمداد�الفتاوى . (السكرا�ع*ن�.ي�بيع�قصب�

أحمد�رحمه�هللا�حكم�الجواز�عRى�مذهب��مام�مالك�عند��بت
ء�العام�.ي�البيع�قبل�ظهور�

  )٤٨٩- ٦/٤٨٧: أحسن�الفتاوى . (?ثمار�و?زهار

*  *  *  



 

 

  سفر�ا*رأة�بدون�محرم
 

� �العفة �أن �بيان �إ�ى �|يحتاج �هللا�´Yا�ومما �أكرم qzالخصائص�ال� �أهم �من والعصمة

�qzى�النكاح،�وأمر��نسان�عن�البعد�عن�جميع�ا�واضع�الRنسان،�لذلك�تشجع�الشريعة�ع�

يخ��rsفYZا�عRى�الفتنة�لIنسان�ويحرم��نسان�بسبYÀا�من�جوهر�العفة�وال¿¾اهة،�وهذا�?مر�

  .من�حيث�الجسم،�فروعيت�صيان~Yا�أكk`�للرجال�والنساء�سواء،�ولكن�ا�رأة��ا�أYuا�ضعيفة

�qÁبدون�زوج�أو�رجل�محرم،�والن�
̀�أن�ا�رأة�|تسافر�سفرا�طوي ��ملسو هيلع هللا ىلصومن�تلك�التداب*

أمر�بذلك،�والسفر�الطويل�بالطائرة�.ي�زمننا��|يأخذ�ساعت*ن�أو�أربع�ساعات،�ويتوفر�فيه�

̀ان،�ول و�يرÅى�من�شركة�اهتمام�خاص�لÃمان�والحفظ�من�قبل�الحكومات�وشركات�الط*

�ا�سافر�إ�ى� �الحفظ�و?مان�ويسلم �مع �ما �وت¿¾ل�بمكان �مث
�هنا �أن�تركب�إمرأة ̀ان الط*

أقربائه�الذين�يردون�|ستقباله�فتقوم�الشركة�بعناية�خاصة�لذلك،�ومن�قبُل�كان�التقييد�

�إ|�مع�مح �كانت�تسافر�لحج�أو�عمرة �ما رم،�من�ِقبل�ا�ملكة�العربية�السعودية�أن�ا�رأة

»جل�ذلك�كانت�حكومة�الهند�معنية�بذلك،�ولكن�ا�ملكة�السعودية�قد�ألغت�هذا�القيد،�

 :ففي�هذه�الظروف�يرÅى�منكم��جابة�عن�هذه�?سئلة

ما�هو�?ساس�.ي�مسألة�شرط�ا�حرم�مع�ا�رأة؟�مسافة�السفر�الشر�ي�أو�مدة�ث
ثة�  -١

  أيام�وليالYZن؟

�شرط�  -٢ �.ي �مذاهب�الفقهاء �¤ي �يكن�ا�حرم�ما �لم �وإذا �السفر؟ �.ي �ا�رأة �مع ا�حرم

  معها،�ولك¡Yا�مع�رفقة�مجموعة�من�النساء�الثقات�،�فهل�يكفي�لها�ذلك؟

�يريد�  -٣ �وهو �الرياض �.ي �يسكن �أحدا �أن �مثل �ا�صون، �السفر �نظام �يمكن وإذا

�عRى� �يركبوYuا �ا�حرم*ن �ا�رأة �أقرباء �أن �يمكن �فهل �الهند، �من استحضار�زوجته

  رة�.ي�دل�qÉويتلقاها�زوجها�عRى�مطار�الرياض؟الطائ



 

 

̀ا�ومات�زوجها،�ولم�يرض�أحد�من�أقربائه�  -٤ إذا�اشتاقت�ا�رأة�إ�ى�العمرة�اشتياقا�كب*

�تسافر� �أن �لها �يؤذن �فهل �مصاريفهم، �تحمل �أو�|تستطيع �بالسفر�معها ا�حرم*ن

  للعمرة�مع�مجموعة�من�النساء�ا�سافرات�للعمرة؟

  شرط�ا�حرم�.ي�سفر�الحج؟�وما�اخت
ف�?ئمة�.ي�ذلك؟ما�¤ي�مكانة�  -٥

إذا�كان�الحج�فرض�عRى�ا�رأة�ماليا،�ولك¡Yا�|تجد�محرما�تسافر�معه،�أو�|تستطيع�  -٦

�الحال�أن�تسافر�بدون�محرم�مع� �هذا �.ي �لها �فهل�تجوز ̀ها، أن�تتحمل�نفقات�غ*

      موكب�لجنة�الحج�أو�مع�موكب�زيارة�الحج؟����

�ا�  -٧ �الفتنة�وشرط �من �ا�رأة �عRى �هو�لغرض�الحفاظ �إنما �ا�رأة �مع �أو�الزوج حرم

�النساء� �بحق �يتقلص �الفتنة �من �الخوف �ولكن �الحاجة، �عند �ا�عونة وحصول

ا�سنات،�فهل�يساغ�.ي�هذا�الوضع�أن�يؤخذ�بجانب�الرفق�بحقهن؟�ولو�يمكن�فهل�

      يساغ�أن�يع*ن�حد�خاص�للعمر�لذلك؟

*  *  *  



 

 

  قضايا�معاصرةرؤية�اله-ل؛�
 

إن��س
م�ربط�عديدا�من�العبادات�و?حكام�الشرعية�بالشهر�القمري،�وجعل�رؤية�

�العبادات��س
مية� �أهم �وبا»خص�جعل�بدء �الشهر�القمري، �لبدء �بالبصر�أساسا الـه
ل

هما�أص
�(وYuايته�كالصوم،�وكذلك�أداء�ك
�العيدين��س
مي*ن�عيد�الفطر�وعيد�?ضÌى�

بالتاريخ�والشهر�القمري،�»جل�ذلك�تقديـم�الـحلول�»سئلة�قديـمة�وحديثة�عن�رؤية�) العبادة

�وأصحاب� �العلماء �من �الدقيقة �والنظرة ̀ة �البص* �ذوي �عRى �يعود �إس
مي، �واجب الـه
ل

�عن� �الـمبدئية �الـمهمة �الـمسائل �.ي �العلماء �ب*ن �الـمتفق�عليه �الرأي �وبسبب�عدم �فتاء،


�الـه �الـمهمة�رؤية �العبادة �عRى �يؤثر�ذلك �الـمسلم*ن، �ب*ن �ومشاحنات �يبدو�عداء �قد ل

�القضايا� �هذه �مثل �من �كث*` �الزمان �ويظهر�هذا �للعيدين، �مفرحة �ومناسبات كالصوم

�لوسائل��ع
م�وبسبب�عدم�وجود� ̀عات�حديثة �بسبب�مـخ� �ا�عاصرة والنوازل�ا�عاصرة

ذه�الظاهرة�الـمعقدة�يعرض�إ�ى�أصحاب�العلم�نظام�القضاء�.ي�بعض�الـمناطق،�نظرا�إ�ى�ه

والتحقيق�والفقهاء�استفسارات�أصولية�رجاء�أن�تشرفونا�بكتابات�وأجوبة�واضحة�مؤيدة�

  .بالد|ئل�عRى�هذه��ستفسارات

وينبÍي�الـعلم�بأن�موضوع�رؤية�الـه
ل�سبق�أن�كان�من�موضوعات�الندوة�الفقهية�

�يناير�عام�الـمنعقد�بدارالعل(السابعة�للمجمع� ،�)م١٩٩٥وم�ماتRي�و��باروش،�غجرات�.ي

�إ�ى� �نظرا �جديد �من �النظر�فيه �وإمعان �الـموضوع �نفس �دراسة �إ�ى �دعت �الـحاجة ولكن

الظروف�الـحالية،�فهناك�هذا�الـموضوع�من�موضوعات�الندوة�الفقهية�التاسعة�والعشرين�

  .للمجمع�الفقه��س
مي�بالـهند

١-  

بّ*ن�مفهومه�أصط
حا،�و.ي�ضمن�ذلك�ألق�ضوءا�عRى�حدود�ما�هو�تعريف�ا�طلع؟�  :أ


  .ا�طلع،�وخ
ل�الك
م�عRى�التحقيقات�الحديثة�أكتب�مقا|�شام



 

 

واتفق�العلماء�ا�ـحققون�من�الهند�وباكستان�عRى�أن�ا�طلع�متحد�للهند�وباكستان�  :ب

�سطح� �.ي �كب*` �اخت
ف �ا�ناطق �بعض �.ي �يوجد �ح*ن �و.ي �جميعا، وبانغ
ديش

�.ي�
ً
�رتفاع،�وبعض�ا�ناطق�عامرة�عRى�سواحل�البحر�إ�ى�بعيد،�وتثبت�الرؤية�أحيانا

�معظم� �.ي �ثبوYÒا �قبل �لباكستان �الغربية �ك*`��وا�ناطق �مثل �الساحلية ا�ناطق

�مختلفا� �ويعد�مطلعها �ا�ناطق�يختلف�حكمها �فهل�هذه �وباكستان، ا�ناطق�للهند

  ما؟عن�ا�طلع�العام�للهند�وباكستان�حك

�تعمل�  :ج �ا�ناطق؟ �هذه �.ي �ح*ن�ثبوت�الرؤية �ا�ناطق�?خرى�للب
د �.ي �يكون�الحكم ما

بالرؤية�حسب�مطلعهم؟�أو�يساغ�لها��عتبار�با�ناطق�ا�خصوصة�مثل�ك*`�؟�لكوYuا�

  .جزءا�من�الب
د�نفسها

�  :د �ثبتت�الرؤية�بـ ع¡Yا،�فهل�.ي�بعض�ا�ناطق�ال�qzمطلعها�متحد�وتم�?ع
ن��٢٩إذا

�ينتظروا� �أو�أن ��ع
ن �هذا �وفق �يعملوا �أن �أخرى �منطقة �.ي �ا�سلم*ن �عRى يلزم

̀ائي�حيث�|�يكون�نظام�القضاء؟�وهل�كان�العمل� للقا�qrÓا�ـحRي�وإع
ن�لجنة�ال�

̀ائي�.ي�ا�ناطق�?خرى؟   وفق�هذا��ع
ن�|زم�للقا�qrÓأو�للجنات�ال�

�مختلف�مناطق�الهن -٢ �ويكون�الفرق�.ي�يوجد�اخت
ف�جوي�.ي د�.ي�معظم�?حيان،

̀ا� Õجل�ذلك�|يكون�ا�طلع�مغÃالفضاء�بسبب�الغيوم�أو�الغبار�أو�الكثافة�?خرى،�ف

  .بالشهر�القمري �٢٩أو�ب
�غبار�عRى�حد�سواء�.ي�

�رؤية�  :أ �اليوم �يمكن �هل �بأنه �العلم �لحصول �بالحساب�الفلكي؟ �للرؤية هل�يستعان

  |؟اله
ل�بالبصر�عRى�?فق�أم�

للشهر�القمري،��٢٩.ي�منطقة�|يمكن�´Yا�الرؤية�البصرية�وفق�الحساب�الفلكي�.ي�  :ب

مع�ذلك�تحصل�من�تلك�ا�نطقة�شهادة�شرعية�لرؤية�اله
ل�فهل�تقبل�الشهادة،�أو�

  ترد�احتما|�بشY~YÀم،�كما�يرى�بعض�العلماء�قديما�وحديثا؟�

�  :ج لحصول�العلم�عن�إمكان�رؤية�هل�يستعان�لرؤية�اله
ل�بقسم�?رصاد�الجوية؟

̀�أو�ب
غبار�أو�كثيف؟ Õل�وعدمه�وعن�أن�ا�طلع�مغ
  اله



 

 

̀�ا�طلع�متاثرا�بمجرد�الغيم�أو�تكون�له�أسباب�  :د Õ̀ا؟�هل�يعت Õما�ا�راد�بكون�ا�طلع�مغ

  أخرى،�لو�كانت�له�أسباب�أخرى�فما�¤ي؟

�.ي��  :ه ̀ا Õى�ب�٢٩إذا�كان�ا�طلع�مغRع�qrÓناء�شهادة�رجل�ببدء�من�شعبان�وأعلن�القا

� �ثم�يتم�شهر�رمضان�بــ ̀ائي�»حد�مع�بذل�قصارى��٣٠رمضان، يوما،�ولم�يمكن�ال�

� �مساء �.ي �والجو�نقي �يوم��٣٠جهود �الغد �يعد �هل �يكون�هناك؟ �فما من�رمضان،

العيد؟�أو�يحكم�بأن�رج
�ق×�qrعRى�شهادته�ببدء�رمضان�كان�مغالطا�أو�كان�كاذبا�

  من�رمضان؟�٣٠حكم�باستمرار�الصوم�غدا�عRى�كونه�.ي�شهادته،�فمن�أجل�ذلك�ي

٣-  

�فكم�من�أفراد�تكفي�شهادYÒم�لثبوت�رمضان�والعيدين؟�وهل�  :أ �كان�ا�طلع�نقيا إذا

�الفقهاء�عامة؟�أو�يكفي�بأن� يلزم�معيار�تلك�العدالة��ن�يروون�اله
ل�ال�qzذكرها

̀�شهادة�الرائي�|�يعد�كاذبا�.ي�ا�جتمع�وهو�محافظ�عRى�الص
ة� Õوالصوم؟�وهل�تعت

  مستور�الحال؟

هل�يجب�إقرار�الشهادة�عند�القا��qrÓن�رأوا�اله
ل؟�أو�عند�علماء�البلدة�أو�عند�  :ب

̀ائي�حيث�|�يكون�نظام�القضاء؟�وبياYuم�شهادة�أو�خÕ`؟ وإن�كانت� مسؤو�ي�لجنة�ال�

  شهادة�فهل�يلزم�له�وجود�شهادة�ومجلس�القضاء�وشروط�أخرى�للشهادة؟

�الفور؟�وهل�تقبل�شهادYÒم�إن�أقروا�  :ج �اله
ل�إقرار�الشهادة�عRى وهل�يلزم��ن�رأوا

�عند�رمضان� ̀�أو�ترد؟�خصوصا kل�بساعات�أو�بيوم�أو�أك
بالشهادة�بعد�رؤية�اله

̀�.ي��ع
ن�فو��rÓوانح
ل�ب*ن�ا�سلم*ن   .وعيدالفطر�حينما�يظهر�بالتأخ*

٤-  

�  :أ �بعد �اله
ل �برؤية qrÓالقا� �أعلن �نظام�إذا �فYZا �يوجد qzال� �و|يات�الهند �.ي ثبوYÒا

̀ها�فهل�يلزم�العمل�بإع
نه�جميع�ا�سلم*ن�.ي�دائرة� القضاء�مثل�بYZار�وأديشة�وغ*

  قضائه؟



 

 

إذا�نشر��ع
ن�من�قبل�القا�qrÓعRى�التلفزيون�أو�الراديو�بألفاظ�معينة،�فهل�يكون�  :ب

  إع
نه�بم¿¾لة�إع
ن�السلطان�أم�|؟

̀ائي�بالرؤية�.ي�الهند�وأمثالها�من�البلدان�إذا�أعلن�ق  :ج اض�الو|ية�أو�مسؤول�لجنة�ال�

�أو� �فحسب �الو|ية �تلك qسلم�� �به �العمل �يجب �فهل �الشرعية، �?صول �ضوء .ي

̀�بحق�جميع�ا�سلم*ن�أو�هو� Õالهند؟�ومع���ذلك�هل�هو�مجرد�الخ� qلجميع�مسلم

  بم¿¾لة�إع
ن�السلطان�بحقهم؟

�كون�ا�علن  :د �يكن��هل�يلزم �أو�مهما �اله
ل�من�الراديو؟ �|عتبار�إع
ن�رؤية مسلما

�أو� qrÓالقا� �إ�ى �صحيحا ̀ا Õا�علن�ينسب�خ� ا�علن�ولكن�التجارب�تصدق�بأن�هذا

̀ائي،�فهل�يكفي�ذلك�ل
عتماد�عليه؟   لجنة�ال�

٥-  

̀ا�.ي�بعض�ا�ناطق�عامة،�وقلي
�ما�يمكن�رؤية�اله
ل�´Yا�بـــ�  :أ Õمن��٢٩يكون�ا�طلع�مغ

̀ها،�و|�يبدو�اله
ل�بــــ� من�الشهر�.ي�عدة�شهور�أو�أكk`،��٢٩الشهر�مثل�بريطانيا�وغ*

  يوما�دائما؟�٣٠فهل�يصح�أن�يحكم�.ي�هذه�ا�ناطق�برمضان�والعيدين�بحساب�

�  :ب �السنة��٣٠ولو�يحسب�الشهر�بــــ �أيام �.ي �أيام �أو�عشرة �فيظهر�الفرق�بأسبوع يوما

̀�أربع�سنوات،��بالنسبة�إ�ى�الب
د��س
مية Õى�شهر�كامل�ع�?خرى،�ويصل�الفرق�إ

�البلدان� �.ي �اله
ل �بإع
ن�رؤية �أو�يعمل �الفلك؟ �بعلم �ا�ختص*ن �يوثق�بقول فهل

  ?خرى؟

�الحكم���  :ج �بعد ̀ائي �ال� �لجنة �مسؤو�ي �قبل �من ��ذاعة �محطات �من ينشر��ع
ن

�الب
د، �أو�بعض�الو|يات�داخل �بعض�ا�دن �.ي �الرؤية �يثق��بثبوت �أن �مدى فما

مسؤولو�ا�ناطق�?خرى�بتلك��ع
نات؟�هل�لهم�أن�يعلنوا�بناء�عRى�تلك��ع
نات�

  اعتبارا�بثبوت�الرؤية؟�وهل�يلزمهم�لذلك��ع
نات�من�ا�واضع�الث
ث�عRى�?قل؟



 

 

̀�الرؤية�من�الو|ية�ا�جاورة�لها�أو�من�  :د Õوإذا�لم�يقع�ثبوت�الرؤية�.ي�و|ية،�ثم�يرد�خ

̀�ا�صادر�ا�وثوق�´Yا،�فهل�يصح�اعتبار�الرؤية�.ي�هذه� Õد�ع
مختلف�الو|يات�.ي�الب

̀�مستفيضا؟ Õذا�الخY´الو|ية�اعتبارا�  

٦-  

�أو�  :أ �منطقة �.ي �العامة �الرؤية �تكن �لم �إذا �ولكن �العامة، �الرؤية �عند �واضح الحكم

� �.ي �الرؤية �وتكون ،
ً
�مطلقا �الرؤية �تكن �أو�لم ̀ها �وغ* �أو�بلدة �القربية�و|ية ?ماكن

  ?خرى�فلمن�يحصل�حينئذ�حق��ع
ن�وعRى�من�تكون�ا�سؤولية�لذلك؟

�الوضع؟�أم�  :ب �بخيار�أي�عالم�أو�مفت�.ي�هذا وهل�يكون�إع
ن�الرؤية�أو�الحكم�´Yا

بخيار�مسؤو�ي�اللجنات�فرادى�أو�جماعيا�الذين�يرجع�إلYZم�عامة�ا�سلم*ن�.ي�هذه�

  ا�سألة؟

يه�نظام��ع
ن�الرؤية�والحكم�´Yا،�ثم�يتم��ع
ن�عن�الرؤية�أكان�موضع�|�يكون�ف  :ج

�الصيام�أو� �يكون�حكم�ذلك؟�وهل�يصح�بدء �أم�من�لجنة�أو�منظمة�فما من�فرد

  احتفال�العيدين�بناء�عRى�ذلك؟

�أو�  :د �الصائم*ن �حكم �يكون �فما �ذلك، �أهل �من �ليسوا �الذين �قبل �من �أعلن إذا

 
؟ا�فطرين�بناء�عRى�ذلك��ع
ً
  ن؟�يجب�علYZم�القضاء�فقط�أم�الكفارة�أيضا

٧-  

�واحدة؟�  :أ �أو�و|ية �واحدة �بلدة �.ي �النظم �هذه �مثل �من �غ*`�واحد �وجود �حكم وما

�ا�نظمات� �هذه �حكم �فما �و�نح
ل، �rÓالفو� �إ�ى �ذلك qr×يف� �قد �أنه والحال

  واللجنات�وما�علYZا�من�واجب�ومسؤولية�لئ
�يظهر�الفو��rÓو�نح
ل؟

.ي�سائر�مناطق�الهند�متحد،�وليست�هنا�أي�منظمة�أو�لجنة�موثوق�´Yا�عRى��ا�طلع  :ب

�ا�نظمات� �مختلف �ب*ن �والتضامن �الوحدة �إ�ى �هو�السبيل �فما ،qالوط�� ا�ستوى



 

 

�ا�ستوى� �عRى �متفق�عليه �ليصدر�إع
ن�وحكم�متحد �الظاهرة؟ �هذه واللجنات�.ي

̀از�عن�وضع�الفو��rÓو�نح
ل   .الوط��qوليمكن��ح�

والظاهر�أن�لعلم�الفلك�أهمية�استثنائية�.ي�العثور�عRى�أوقات�طلوع�القمر�وغروبه،�ففي� -٨

  :هذه�الخلفية�يرÅى��جابة�عن�هذه�?سئلة

̀ة�عموما�ويمكن�الرؤية�بالبصر،�فإذا�  :أ Õا�مغYZيكون�السماء�ف�|�qzالبلدان�و?قطار�ال

هل�تقبل�الرؤية�عRى�رأي��|يكون�ا�طلع�واضحا�و|�يمكن�الرؤية�بالبصر�الظاهري 

̀اء�علم�الفلك؟ Õخ  

̀�من�البلدان�?وروبية،�  :ب ̀ا�عامة�مثل�كث* Õا�مغYZيكون�ا�طلع�ف�qzالبلدان�و?قطار�ال

̀اء�علم�الفلك؟ Õفهل�يسع�العمل�هناك�برأي�خ  

̀اء�علم�الفلك�عن�يوم�ما�أن�اله
ل�|�يكون�فيه�قاب
�للرؤية�عRى�?فق،�  :ج Õإذا�رأي�خ

�هل�ترد� �ذلك�اليوم �بالرؤية �فلو�ُيشهد �الفلك�مطلقا، و|يمكن�الرؤية�حسب�علم

�̀ Õخ� �لو�كانت�.ي�صورة �الشهادة �حكم�هذه �ما �خ
ف�للواقع؟ �باعتبار�أYuا الشهادة

̀�ا�ستفيض؟���الواحد؟�وما�يكون�الحكم�حينما�تكو  Õن�.ي�صورة�خ  

*  *  *  



 

 

  من��صول�ا*همة�-سد�الذرائع�
 

هذا�مما�دأب�عليه�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�أنه�يأتي�ب*ن�الح*ن�والح*ن�ببعض�

�ويرتب�ورقة��ستفسارات�ثم�يناشد�العلماء�وأصحاب� ا�واضيع�?صولية�تحت�النقاش،

� �ويصدر �حولها، �والتحقيق �للبحث �ا�واضيع��فتاء �هذه �دراسة �»ن �أصولية، قرارات

�ا�عاصرة� �النوازل �مختلف �عRى �وتطبيقها �القضايا، �كث*`�من �حل �.ي �تساعد ?صولية

  .ا�عاصرة�يوسع�مجال�الفقه��س
مي،�ويع*ن�عRى�تكوين�الرأي�الصواب

ومن�ا�واضيع�?صولية�ال�qzجرى�النقاش�حولها�من�قبل�.ي�ندوات�ا�جمع�الفقه���


مي�بالهند،�وأصدرت�فYZا�قرارات�¤ي�حسب�©تي�س:  

  .مكانة��خت
ف�الفق�qÉ.ي�الشريعة  -١

  .أحكام�الحديث�الضعيف  -٢

  .مراعاة�الضرورة�والحاجة�.ي�الشريعة�وحدودها  -٣

̀ة�العرف�والعادة�.ي�الشريعة�وأصولها�وقواعدها  -٤ Õع.  

  .أثر�الجهالة�عRى�?حكام�الشرعية  -٥

ال�qzستنعقد�.ي�(ال�qzتقررت�للندوة�الفقهية�التاسعة�والعشرين��ومن�ب*ن�ا�واضيع

،�يعرض�.ي�"سد�الذرائع"موضوع�أصو�ي،�هو�موضوع�) دارالعلوم�وقف�بديوبند�بمشية�هللا

صددها�هذه�الورقة�إليكم،�يرÅى�منك�أن�تدرس�هذه�الورقة�بكل�إمعان�وتلقي�أضواء�عRى�

� �وبا»خص �والتفصيل، �التحقيق �بتمام �ا�عاصرة�?سئلة �النوازل �بتلك �التصريح نرجو

  ؟"سد�الذرائع"ا�عاصرة�ال�qzيفيد�وينفع�.ي�حلها�أصل�

  :التمهيد

�ا�نصوص� �من�?حكام ̀ا �كث* �أن �ا�عرفة �حق �وأصحاب��فتاء �يعرف�العلماء كما

�.ي�الشريعة�تب��qعRى�أصل� �لو�"سد�الذرائع"علYZا ،�أشياء�تجوز�.ي�الشريعة�أص
،�ولك¡Yا



 

 

�عRى �لذلك�أن�سب��تدفع �الواضح �وا�ثال �علYZا، �الكب*`�تحظر�الشريعة �والضرر ا�فسدة

�مخاوف�أن�عبادها� �ليس�محظور�.ي�الشرع�أص
،�ولكن�فس�سYÀا �إلYZا ?صنام�و�ساءة

يمكن�أن�يسبوا�هللا�با�صابة�بنفسية�رد�الفعل،�»جل�ذلك�منع�القرآن�الكريم�عن�سب�

  :?وثان�وما�يعبدون�من�دون�هللا

ّلِ "
ُ
ا�ِلك نَّ ِلَك�َزيَّ

َ
ذ
َ
ٍم�ك

ْ
�ِعل ِ̀ *ْ

َ
َه�َعْدًوا�ِبغ

َّ
وا�الل َيُسبُّ

َ
ِه�ف

َّ
ِذيَن�َيْدُعوَن�ِمْن�ُدوِن�الل

َّ
وا�ال ُسبُّ

َ
�ت
َ
�َو|

وَن 
ُ
اُنوا�َيْعَمل

َ
Yُàُْم�ِبَما�ك ّبِ

َ
ُين
َ
Yِْم�َمْرِجُعُهْم�ف ِ

ى�َرّ́
َ
��ِإ مَّ

ُ
ُهْم�ث

َ
ٍة�َعَمل مَّ

ُ
  ) ١٠٨: سورة�?نعام" (أ

�ويحتمل�أن�ي �لـــ �الذرائع"كون�ا�ثال�الثاني �استأذن�/ أن�عمر�بن�الخطاب�" سد �ا

�
�"لقتل�ا�نافق*ن�عRى�تصرفاYÒم�الخبيثة،�فمنعه�رسول�هللا�عن�القتل�قائ
ُ
ث �َيَتَحدَّ

َ
َدْعُه،�|

ْصَحاَبهُ 
َ
ًدا�َيْقُتُل�أ �ُمَحمَّ نَّ

َ
اُس�أ اكرة�،�منع�رسول�هللا�تجنبا�من�ذلك،�وإن�كانت�أعمالهم�ا�"النَّ

  .الخبيثة�جعل~Yم�مستحق*ن�للقتل

̀ة�أن�قريشا�إذا�بنت�الكعبة�.ي�زمن� ويمكن�تقديم�ا�ثال�الثالث�من�الحديث�والس*

رسول�هللا�فلم�يقدروا�عRى�ضم�جزء�م¡Yا�فYZا�بسبب�الضيق�ا�ا�ي،�وهو�يعرف�بالحطيم،�

�»مرت : "قال�رسول�هللا�لعائشة� ُهِدَم،��لو|�أن�قوَمك�حديث�َعْهُدهم�بجاهلية،
َ
بالبيت�ف

�باب*ن �وجعلت�له �با»رض، ُتُه
ْ
َزق
ْ
�وأل �منه، خرَج

ُ
�أ �ما �فيه لُت

َ
�غربيا،�: فأْدخ

ً
�وبابا �شرقّيا،

ً
بابا

�إبراهيم �أساَس �به �ليس�أن�يجوز�"فبلغُت �أساس�إبراهيم �عRى �الكعبة �والظاهر�أن�بناء ،

� �مخافة �العمل �´Yذا �يقم �ولكن�رسول�هللا�لم �يستحسن، �هو�مما �يظن�فحسب�وإنما أن

Yم�ويؤثر�ذلك�عRى�إيماYuم   .الناس�أن�بناء�آباءنا�Yáدم،�ح��zتنفر�قل́و

̀ا�من�?حكام�ا�نصوص�علYZا�يب��qعRى� هنا�،�وٰه "سد�الذرائع"وخ
صة�القول�أن�كث*

̀�ا�نصوص� �غ* ينبÍي�النظر�.ي�مدى�استعمال�الفقهاء�سد�الذرائع�.ي�?حكام�ا�ج~Yد�فYZا

�مص �من �اعتÕ`وه �وهل �?صل�علYZا، �حيث �من �عندهم �أهميته �وما �|؟ �أم ادر�الشريعة

والقاعدة،�وإ�ى�مدى�نستفيد�من�ذلك�.ي�حل�النوازل�ا�عاصرة�ا�عاصرة�ا�عاصرة،�.ي�هذه�

  :  الخلفية�إليكم�هذه�?سئلة



 

 

  ما�¤ي�حقيقة�الذريعة�وسد�الذريعة�لغة�وشرعا؟  -١

  ما�الفرق�ب*ن�الذريعة�والسبب؟  -٢

٣-  �  .ى�مذاهب�?ئمة�القهاء�وأدل~Yم�عن�حجية�سد�الذرائعيرÅى��شارة�إ

يرÅى�ألقاء�?ضواء�عRى�مختلف�الدرجات�وا�راتب�ال�qzقررها�الفقهاء�وأئمة�?صول�  -٤

  .للذرائع،�وكذلك�اشرح�ميولهم�وآراءهم�ا�نوعة

وإذا�كان�سد�الذريعة�حجة�إ�ى�حد�عند�كل�من�?ئمة�?ربعة�فأت�بأمثلة�له�من�كل�  -٥

�وخاصة�ألق�ال �ليتضح�أن�بأي�نوع�من�ا�سائل�يمكن�استعمال�هذا�?صل، فقه،

  .أضواء�بالتفصيل�عRى�استعمال�سد�الذريعة�.ي�الفقه�الحنفي

،�خاصة��مام�القرا.ي�ا�الكي،�قدم�"فتح�الذرائع"تكلم�بعض�?صولي*ن�عن�موضوع�  -٦

  .تحقيقا�وخ
صة�بحثك�عن�ذلك

كن�أن�يؤدي�فYZا�سد�الذريعة�دورا�مؤثرا�حاسما؟�يرÅى�ما�¤ي�تلك�ا�سائل�ال�qzيم  -٧

  .�شارة�إ�ى�بعض�ا�سائل�ال�qzيمكن�فYZا�استعمال�قاعدة�سد�الذريعة

يرى�بعض�الفقهاء�ا�عاصرين�أنه�كما�|يصح��عراض�عن�سد�الذريعة�تماما�وعدم�  -٨

ذريعة،�استعماله�.ي�حل�ا�سائل�الشرعية،�كذلك�|يصح�الغلو�.ي�استعمال�سد�ال

̀ة،�يرÅى�كتابة�بحث�وإبداء�راي�عن�ذلك   .   وقد�نشأت�من�ذلك�مفاسد�كث*

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

̀ة�ما�) الهند(�جمع�الفقه��س
مي��٣٠و�الـ��٢٩عقدت�الندوتان�الفقهيتان�الـ� .ي�الف�

م�.ي�رحاب�ا�عهد�العا�ي��س
مي�حيدرآباد،�وكان�من�ا�ف�`ض�أن�٢٠٢١ أكتوبر/٤-١ب*ن�

م،�ولكن�٢٠١٩تقام�الندوة�الفقهية�التاسعة�والعشرون��جمع�الفقه��س
مي�.ي�Yuاية�عام�

ن�ا�جمع�من�
ّ
لم�يتّم�عقدها�جّراء�بعض�?سباب�القاهرة�والظروف�الطارئة،�كما�لم�يتمك

�كان�عام�٢٠٢٠عقد�ندوة�فقهية�.ي�عام� �و�ا �بسبب�جائحة�كورونا،
ً
م�عRى�٢٠٢١م�أيضا

أينا�إقامة�الندوت*ن�للعام*ن�ا�اضي*ن�مًعا،�وقد�تو�ى�هذه�ا�سؤلية�ا�عهد�وشك�ال¡Yاية،�ارت

العا�ي��س
مي�حيدرآباد�إثر�تشاور�وتفاوض�مع�الجهات�ا�عنية�´Yا،�وأبدى�ا�سؤلون�عن�

�|�شك�فيه�أن�ا�عهد� �ومما �تحت�رعايته�و.ي�رحابه، ا�عهد�رغب~Yم�.ي�عقد�الندوت*ن�مًعا

�لهذا�الغرض�من�الناحيت*ن�الصورية�وا�عنوية،�العا�ي��س
مي�حيد
ً
�مناسبا

ً
رآباد�كان�موقعا

 
ً
�وآخرا

ً
  .فجاءت�الندوة�.ي�أواYuا�ومكاYuا،�و�äالحمد�أو|

عقدت�،�و تضمنت�الندوتان�ثماني�جلسات،�بما�.ي�ذلك�جلستان�افتتاحية�وختامية

�̀ kأك� ̀�.ي�من�مائة�باحث�الجلسة��فتتاحية�للندوة�.ي�الثاني�من�أكتوبر،�شارك�فYZا وخب*

��س
مية �ودارالعلوم��العلوم �ديوبند، �نحو�دارالعلوم �ا�عروفة �الهند �مختلف�معاهد من

�بYZار�وأوديشا� �لو|يات �الشرعية �و�مارة �لكناؤ، �العلماء �لندوة �ودارالعلوم �ديوبند، وقف

�ومن�مختلف� �وأندر و وجارخند، �وتلنغانه، ̀ا، �ومهاراش� , ابراديش|يات�الهند�من�غوجارات،

وجارخند،�وأترابراديش،�وبYZار،�وك*`�،�ونخص�بالذكر�بعض��الشخصيات�ا�رموقة�ممن�

̀ا�qrÓ(تفضلوا�.ي�هذه�الندوة�من�فضيلة�الشيخ�محمد�الرابع�الحس��qالندوي� بخطابه��ف�

�مباشرة �الهواء �الرحماني،�)عRى �هللا �سيف �خالد �والشيخ ،qالقاسم� �هللا �نعمة �والشيخ ،

أحمد�البستوي،�والشيخ�عبيد�هللا�?سعدي،�والشيخ�ا�ف�qzأحمد�الديولوي،�والشيخ�عتيق�

والشيخ�أنيس�الرحمن�القاسمq،�والشيخ�صادق�مÌي�الدين�النظامي،�والشيخ�ا�ف�qzحبيب�



 

 

̀�الدين�القاسم�qمن�ا�ملكة�ا�تحدة� هللا�القاسمq،�والدكتور�عبد�هللا�جولم،�والشيخ�ثم*

̀نت( ̀��ن� Õ̀هم) جامعة�مو|نا�آزاد�الوطنية�?ردية(جم�الحسن�،�و?ستاذ�ن)ع  .وغ*

� �الندوة �.ي �موضوعات �أربعة �بنقاش�مستفيض�حول �العلماء �شارك �وقد �،٢٩الـ

  :وتوصلت�الندوة�إ�ى�توصيات�وقرارات�تالية،�٣٠الـ�وموضوع*ن�.ي�الندوة�

  قرارات�و�توصيات�بشأن�سفر�ا*رأة�بدون�محرم
  

� �موضوع �أهم �أحد �الفقه��من�مواضيعكان �والعشرين��جمع �التاسعة �الفقهية الندوة

� �من ̀ة �الف� �خ
ل �انعقدت qzال� �/۲۴-۲۳�س
مي �ا�ظفر �۱۴۴۳صفر �ا�وافق -۱ه

،�وقد�توصل�ا�شاركون�.ي�الندوة�بعد�تصفح�"سفر�ا�رأة�بدون�محرم"م��۲۰۲۱أكتوبر/۲

�عرض�ا�سئلة �إ�ى �و�ستماع �ا�وضوع، �حول�هذا �وا�ناقشات�القضية/ البحوث�الواردة ،

  :ا�ستفيضة�ال�qzدارت�.ي�الندوة�إ�ى�ما�يRي

̀اط�ا�حرم�لسفر�ا�رأة� -١ ،�سواء�كانت�ا�سافة�مسافة�القصر�"الفتنة"إن�مدار�اش�

�أن�تقطع� �للمرأة �ف
�يجوز �الفتنة، �كانت�هناك�مخاوف�من �فإذا �م¡Yا، أو�أقّل

�غ �محرم؛ �مرافقة �دون �سفر�شر�ي �مسافة �من �أقّل �ولو�كانت *`�أن�مسافة،

مسألة�قصر�الص
ة�أو�إتمامها�منوطة�بالسفر�الشر�ي�ا�حدد�با�سافة�الشرعية�

 .ا�عروفة

�ولو� -٢ �الرحلة�الشرعية، �قدر�مسافة �وحدها �|�تسافر�ا�رأة �الظروف�العادية� .ي

�كانت�هناك�حاجة� �إذا �غ*`�أنه �مناسب، �ووضع �آمٍن �تنسيق �السفر�وفق كان

̀ه� من�ا�حارم،�ُيسمح�لها�بالسفر�تحت�تنسيق�ملحة،�وتعذر�مرافقة�الزوج�أو�غ*

 .آمن�للسفر

�إ�ى� -٣ �تحتاج �ا�رأة �وأن �أيام، �وتستمّر�عدة �طويلة، �والحج �العمرة �رحلة �أن وبما

̀ة،�و|�يمكن�استيفاء�كافة�حوائجها�بدون�زوج� مساعدة�الرجل�طوال�هذه�الف�



 

 

�أن�تسافر�»د �للمرأة �ف
�يجوز �و�يتعذر�تجنب�محظورات�شرعية، اء�أو�محرم،

̀�زوج�أو�محرم �--- العمرة�والحج�بمجرد�رفقة�مأمونة�من�جماعة�نسوة�ثقات�بغ*

̀هن��إ�ى�مساعدة�الرجال،�ومن�ثم�ف
�يسمح�لهن� أما�العجائز�ف�qÉبأحوج�من�غ*

�بالذهاب�مع�النساء�ا�ؤتمنات�دون�محرم
ً
 .أيضا

�قوافل�من�إحدى� -٤ �برفقة �بدون�محرم �والعمرة �أن�تسافر�للحج �للمرأة |�يجوز

�إن�لم�يكن�ل �الشخصية، �والعمرة �أو�شركات�رح
ت�الحج �الرسمية جان�الحج

 .ا�حرم�موجوًدا�أو�كان�موجوًدا�و|�يستطيع�تحّمل�مصاريفها�للحج

�يتعلق�بمنع�سفر�الحج�ا�ذكور�.ي�البندين�الثالث�والرابع،�فيكون�»تباع� -٥ وفيما

�للحج�بدون�محرم�أو�ز  �يجوز�السفر�فYZا qzوج�برفقة�نساء�ا�ذاهب�الفقهية�ال

 .موثوق�´Yن،�أن�يعملوا�وفق�ما�جاء�من�تصريحات�.ي�مذاهYÀم�الفقهية

 

  قرارات�و�توصيات�بشأن�سّد�الذرائع
  

�ا�بدئية�ي �الحديثة�با�ضافة�إ�ى�القضايا ناقش�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�القضايا

� �القضايا �تطبيق�?صول�عRى ̀ها Õيمكن�ع� �بطريقة �ا�ستجدة�بحيث�يمكن�تنقيحها الناشئة

�مع�هذا�ا�نهج�ا�تبع�.ي�ا�جمع،�فقد�أدرج�مجمع�الفقه��س
مي�أيًضا�
ً
بطريقة�مثRى،�وتمشيا

- ۱هـ��ا�وافق�۱۴۴۳صفر�/۲۴- ۲۳ال�qzعقدت�.ي��۲۹.ي�ندوYÒا�الفقهية�الـ�" سّد�الذرائع"موضوع�

�۲۰۲۱أكتوبر/۲ �بإ�ام �وا�شارك*ن �الكّتاب �ومناقشات �آراء �صدور �وبعد �توّصلت�م، واهتمام،

  :الندوة�إ�ى�توصيات�تالية

سّد�"مور�ال�qzتجوز�.ي�حد�ذاYÒا،�لك¡Yا�تؤدي�إ�ى�مفسدة،�يسّم��حظرها�بـ�إن�?  -۱

 ".الذرائع



 

 

۲- � ̀�من�أحكام�الشريعة�" سّد�الذرائع"إن�مبدأ ̀�.ي�الشريعة،�وينب��qعليه�كث* Õمعت

 .�س
مية

�الحظر� -۳ �وهذا �غ*`�جائزة، �ظن �أو�غلبة �بيق*ن �ا�عصية �إ�ى qr×تف� qzال� الذرائع

 . متفق�عليه

۴- ��qr×ا�تفY¡ى�الحرام�.ي�درجة�الظن�الغالب،�ولك�الذرائع�ال�qz|�يكون�إفضاؤها�إ

 .إليه�بصورة�عامة،�فيجب�تجنYÀا�أيًضا

 .الذرائع��ال�qzيندر�أن�تؤدي�إ�ى�ا�عصية،�فإYuا�مباحة�شرًعا� -۵

ا�.ي�العديد�من�القضايا�ا�عاصرة،�يجب�" سّد�الذرائع"ن�مبدأ��ا�أ -٦ ðيمثل�دوًرا�هام

 :عRى�الباحث*ن�وأصحاب�الفتاوى�استخدامه�.ي�قضايا�العالم�ا�عاصر،�مثل

  .عدم�جواز�التورق�ا�نظم�  - أ

عدم�جواز�استخدام�الهواتف�الذكية،�وأقراص�الفيديوهات�الرقمية،�ومسج
ت�  :ب

̀ة�الفيديوهات،�وشاشات� العرض�وما�إ�ى�ذلك�بغية�مشاهدة�مشاهد�إباحية�مث*

  .للشهوة

 

  قرارات�و�توصيات�بشأن�بعض�القضايا�ا*همة�ا*تعلقة�برؤية�اله-ل
 

۱- �� �شهر�قمري �كل �غّرة �?فق �.ي �اله
ل �منه �يطلع �الذي �ا�وضع �له ،�"مطلع"يقال

�الناحية� �من �متحًدا �يعتÕ`�مطلعها �واحٍد، �يوم �.ي �اله
ل �فYZا �يطلع qzال� ا�واضع

� ̀�الشرعية، Õيعت� �مختلف*ن، �يوم*ن �.ي �عادة �اله
ل �فYZما �يطلع �اللذان وا�وضعان

 . مطلعهما�مختلًفا�من�الناحية�الشرعية

̀�مطلعها�واحًدا،� -۲ Õيعت�qzى�ا�ناطق�الRا�فيتحتم�عY¡ل�.ي�أي�جزء�م
لو�ثبتت�رؤية�اله

�رؤية� �أو�لجنة �ا�حRي qrÓالقا� �انتظار�إع
ن �الب
د �من �أخرى �أجزاء �.ي ا�سلم*ن



 

 

ا�.ي� ðائيYuل�أن�|�يتخذوا�قراًرا�
̀�أنه�يجب�عRى�القا�qrÓوأعضاء�لجنة�اله اله
ل؛�غ*

ضوابط�الشريعة�وفق��الشأن�إ|�بعد�التثبت�والتأكد�من�طلوع�اله
ل�أو�عدمههذا�

 .�س
مية

۳- �� �.ي �الجوية�|�حرج �?رصاد ̀اء Õوخ� �الفلكية �الفلك�وا�راصد �علماء �من �ستفادة

�أو�عدمه، �ا�جّردة �بالع*ن �اله
ل �رؤية �إمكان �سيكون���عرفة �اله
ل �مطلع أو�أن

̀�أن�ثبوت�رؤية� ى�اله
ل�يعتمد�عRى�الرؤية�البصرية�فقط،�|�عRصافًيا�أم�غائًما،�غ*

 .الحسابات�الفلكية

̀�ممكنة�.ي�اليوم�التاسع�والعشرين�حسب�الحسابات� -۴ إذا�كانت�الرؤية�البصرية�غ*

 .الفلكية،�فيجب�توòي�الحيطة�والحذر�للغاية�.ي�قبول�الشهادة

�من�عدم�كون�� -۵ �اله
ل�من�وا�راد �بأن�يحول�حائل�دون�رؤية مطلع�الھ
ل�صافًيا

̀�ذلك?رض،�سواء�كان�غباًرا�أو�غيًما�أو�  .كثافة�بيئية�أو�غ*

̀�من�الناس�رؤية�اله
ل�سواء�  -٦ و.ي�حال�كون�مطلع�اله
ل�صافًيا�يجب�عRى�عدد�كب*

 .كان�اله
ل�لشهر�رمضان�أو�للعيدين

̀�من�رأى�اله
ل�� -۷ Õل�.ي�العصر�الراهن�أن�|�يعت
ويكفي�لقبول�شهادة�شاهد�رأى�اله

 .الفسق�والفجور �كاذًبا�.ي�ا�جتمع،�و|�يكون�مشهوًرا�مجاهًرا�.ي

�هو� -۸ qrÓالقا� �كان �إذا �رآه، �أنه qrÓالقا� �عند �أن�يشهد �من�أبصر�اله
ل يجب�عRى

�حيث� �اله
ل �رؤية �لجنة �عند �ويشهد �ا�نطقة، �تلك �.ي �اله
ل �برؤية �يحكم الذي

�عRى� �والشهادة �اله
ل �برؤية ��هتمام �»ن �الخصوص؛ �بھذا �قرارها تصدر�اللجنة

 .رؤيته�من�أعمال�يثاب�علYZا

̀�فيه�بدون�عذر��يجب -۹ عRى�من�رأى�اله
ل��د|ء�بشهادة�عRى�التّو،�و|�یصح�التأخ*

 ..ي�حالة�عدم�وصول�الشهادة�إ�ى�القا�qrÓأو�لجنة�رؤية�اله
ل



 

 

اله
ل�يتولون�مسؤلية�ثبوت�رؤية�اله
ل�أو��ؤيةلو�كان�القا�qrÓأو�أعضاء�لجنة�ر  - ۱۰

طن*ن�بتلك�ا�نطقة،�و|�عدمه،�فمن�الضروري�أن�يتبع�قرارهم�جميع�ا�سلم*ن�القا

يكون�ذلك��ع
ن�حجة��سلم�qمناطق�أخرى�أو�.ي�جميع�أنحاء�الب
د،�إ|�أن�يتّم�

 .�ع
ن�من�قبل�مسؤو�ي�تلك�ا�ناطق�?خرى 

�الصدد�إذا�تّم��ع
ن - ۱۱ من�قبل�القا�qrÓأو�لجنة�رؤية�اله
ل�بعبارة�معينة��.ي�هذا

̀�هذا��ع
ن�صحيًحا�و�ن�طريق�ا�ذياع�أو�التلفاز�أو�وسائل�� ع Õم�?خرى�فيعت
ع

ا�كان�ا�علن�أو�ا�ذيع ðإلزامًيا،�أي. 

ُيعتمد�.ي�البلدان�ذات�الكثافة�الدائمة�عRى�رؤية�البلدان�ا�جاورة�ال�qzيكون�مطلع� - ۱۲

�من��عتماد�عRى�حسابات�علماء�الفلك
ً
 .اله
ل�فYZا�كا�عتاد�بشكل�عام�بد|

̀�إ�ى�الو|يات�?خرى�لو�ثبتت�رؤية�اله
ل�.ي�مختل - ۱۳ Õد،�ووصل�هذا�الخ
ف�و|يات�الب

�الكذب �التواطؤ�عRى �تحيل �بصورة �´Yا �ا�وثوق �الوسائل �طريق �فيسوغ��عن ،
ً

عق

�بع*ن��عتبار�.ي� �أن�يأخذوه �لجان�اله
ل�أيًضا �الو|يات�?خرى�أو�أعضاء لقضاة

̀�ا�ستفيض،�ويحكموا�بطلوع�اله
ل Õدرجة�الخ. 

ؤية�.ي�أماكن�قريبة،�ولم�توجد�شهادة�عRى�الرؤية�العامة�أو�مطلق�وعندما�ثبتت�الر  - ۱۴

�عن� �يعلنوا �أن �اله
ل �لجنة �أو�أعضاء qrÓللقا� �يحق �أو�مدينة، �و|ية �.ي الرؤية

�إليه� �يلجأ �شر�ي، �أو�مفٍت �عالم �إ�ى �الحق�عند�عدم�وجودهم �هذا �ويعود الرؤية،

̀�م ̀�بهالناس�.ي�?مور�الدينية،�و�ع
ن�الصادر�عن�شخص�غ* Õصّرح�به�|�يعت. 

�´Yم - ۱۵ �حالة��ع
ن�من�قبل�أشخاص�غ*`�مصرح يجب�علYZم��،ولو�أفطر�الناس�.ي

 .القضاء�فقط



 

 

ينبÍي�أن�تكون�هناك�لجنة�اله
ل�ا�وحدة�.ي�مدينة�أو�و|ية،�و.ي�حالة�تعّدد�وجود� - ۱٦

لجان�اله
ل،�يجب��نسجام�والتناغم�بي¡Yا�قدر��مكان؛�ح��zتكون�?مة�مصونة�

 .التفكك�و�نح
ل�من

۱۷ - � �هذه �عن�تناشد �ا�سؤولة �والشخصيات ة
ّ
�وا�ل �الدين �ومنظمات �العلماء الندوة

قضايا�?مة��س
مية�تشكيل�لجنة�حول�رؤية�اله
ل،�تحصل�عRى�ا�علومات�عن�

طريق��تصال�بلجان�رؤية�اله
ل�ومؤسسات�رؤية�اله
ل�القائمة�.ي�جميع�و|يات�

� �.ي �البحث �وبعد �رؤية�الب
د، �بإع
ن �تقوم �أن �علYZا �يجب �الشريعة �مبادئ ضوء

�الو|يات� �ومؤسسات �لجان �.ي �الثقة �بإيجاد qالوط�� �ا�ستوى �عRى �ا�وّحد اله
ل

ا�ختلفة،�ويجب��هتمام�بالوحدة�والتضامن�ح��zيشارك�.ي�هذه�اللجنة�ممثلون�

 .عن�كافة�الجماعات�و�ا�ذاهب،�و|�ينشب�بي¡Yا�خ
ف

�الندو  - ۱۸ �إلزامية�.ي�مناهجها�تناشد�هذه �ا�عاهد��س
مية�إدراج�علم�الهيئة�كمادة ة

�مخيمات� �تنظم �ويجب�أن ،qrÓا�ا� �.ي �ا�ؤسسات�التعليمية �أدرج~Yا �كما الدراسية

�عRى� �والط
ب �ا�علم*ن �تدريب �بغية �ا�جال �هذا �.ي ̀اء Õللخ� �ومحاضرات وورشات

 .بعض�جوانبه

 

EFا�� ي�البسات�نقرارات�و�توصيات�بشأن�بيع��ثمار��وشرا  
  

۱- �̀ kى�بيع�أثمار�البسات*ن�مسبًقا��دة�عام�وعام*ن�أو�أكRبيع�"،�و"بيع�ا�عاومة"ُيطلق�ع

،�ن��Éالرسول�صRى�هللا�عليه�وسلم�عن�بيع�ا�عاومة�وبيع�السن*ن؛�وبالتا�ي،�"السن*ن

 .فإن�هذا�البيع�|�يجوز 

ا -۲
ً
 .|�يجوز�البيع�إذا�لم�تظهر�ثمرة�عRى�الشجرة�إط
ق

 .إذا�كانت�الثمرة�قد�ظهرت�بالفعل�عRى�الشجرة،�فإن�بيعها�صحيح� -۳

 .إذا�ظهرت�أزهار�الثمار�عRى�الشجرة�فبيعها�صحيح�أيًضا� -۴



 

 

�?شجار�يكون� -۵ �ثمار�جميع �بيع �فإن �أثمرت، �قد �البستان �أكk`�?شجار�.ي �كان إذا

 .صحيًحا

�البنود�الث
ثة� -٦ ��۳: .ي ،۴�� �الطرف*ن�ح�۵، qrÓ̀ا �ب� �فإYuا��لو�ُتركت�الثمرة �تنضج، �z

̀ي   .تحل�للمش�

 .|�تجوز�إجارة�?شجار�وحدها�بدون�?رض� -۷

̀�أّنه�إذا�تم�استئجار�أرض�الحديقة�مع�أشجارها،�فهذا�صحيح -۸  .غ*

  .?فضل�.ي�شراء�البسات*ن�وبيعها�أن�|�تباع�الثمار،�ح��zتصبح�صالحة�لÃكل -۹

*  *  * 



 

 

 تقرير�الندوة
  

 ندوة�فقهية�سنوية�*جمع�الفقه�Jس-مي� ي�الهند��
  :مجمع�الفقه�Jس-مي�يعقد�ندوت�ن�فقهيت�ن�بالتعاون�مع�ا*عهد�العاOي�Jس-مي

  ُعقدت�الندوة�الفقهية�التاسعة�والعشرون�و�خ�Uة�الندوة�الفقهية�الث-ث�ن�الحالية� ي�حيدر�أباد�
  

�جمع�الفقه��س
مي��٣٠والـ��٢٩قهية�الـ�عقدت�الندوة�الف) بيان�صحفي(حيدر�أباد�

�تي
نجانا� �من�عاصمة �و?دبية �والعلمية �والثقافية �التاريخية �حيدرأباد �مدينة �.ي �الهند .ي

� �من ̀ة �الف� �خ
ل ��س
مي �العا�ي �رحاب�ا�عهد ��١وذلك�.ي �من�. ٢٠٢١أكتوبر�٤إ�ى وكان

عقد�الندوة�التاسعة�والعشرون��جمع�الفقه�
ُ
ولكن��٢٠٢٠�س
مي�.ي�أواخر�عام�ا�قرر�أن�ت

،�فنظًرا�٢٠٢١بسبب�بعض�?سباب�والعقبات�لم�يتم�عقدها�.ي�التاريخ�ا�قرر�وجاء�عام�

�مًعا �الندوت*ن �ا�ناسب�عقد �من �كان �الطويلة �الفجوة وتم�سحب�اليانصيب�باسم��.لهذه

� �الفقه ��جمع �الفقهية �للندوة
ً
�مناسبا �كان �والذي ��س
مي، �العا�ي �من�ا�عهد �س
مي

  .الناحيت*ن�الرسمية�والروحية

�مجموعه�ثماني�جلسا �.ي�ذلك�جلس��qzفتتاح�والختام،�  وعقدت�الندوتان�ما بما

� �يوم �صباح ��فتتاûي ��جتماع �عقد �حضرة�. أكتوبر�٢حيث ��فتتاûي وترأس��جتماع

̀�.ي�دار�العلوم�ديوبند�،�ورئيس�مجمع� �ستاذ�نعمت�هللا��عظم�q،�أستاذ�الحديث�والتفس*

qrüالرئا� �خطابه �.ي �فقال � ��س
مي، �الفق: الفقه �مجمع ýrsن
ُ
�أ �كان�عندما ��س
مي ه

� �بأنه يفكرالجميع �العلماء �من �قلة �إذاما�  باستثناء ̀أنكم �غ* �ا�جمع؟ كيف�سيحدث�هذا

Yم�وكان�أثرلتفوق�مجمع� �العديد�من�الندوات�اطمئنت�قل́و قمتم�با�ساهمة�وا�شاركة�.ي

�و.ي� �سياق�العصر�الحا�ي �.ي �الضوء �ألقى �ثم �مدارس�الفكر�?خرى، �عRى الفقه��س
مي

مثال�ا�ختلفة�،عRى��فائدة�وفعالية�الفقه��س
مي�بكل�ثقة�وجدية،�مضيفا�بأن�ضوء�? 

�ا�شكلة��ساسية�، �س
م�قدم�الحل�لهذه�ا�شكلة�بطريقة�جيدة�لكن�القمار�والربا�هما

  .للغاية



 

 

̀�من�الجهود�لتشويه�سمعتنا�،� وتعليًقا�عRى�الوضع�الحا�ي�،�قال�إنه�يتم�بذل�الكث*

  .بمزيد،�ولكن�بعد�ذلك�هناك�وعد�با|نفتاح�الذي�سوف�يتحقق�وسوف�يتم�بذلها

ا�،�شجع�حضرة� ً̀ ا�شارك*ن�.ي�الندوة�عRى��عتقاد�بأن�الوضع�سيكون���ستاذأخ*

،�فإننا�)الحركة�القومية�الهندوسية�ا�تطرفة(جيًدا�،�و|�تثبط�همتكم�وعزمكم��بالهندوتوا�

�غ*`�أنه�يجب�أن�تنقشع ̀اضات�عRى��س
م�¤ي�الغيوم��نواجه�الصعوبات�حقا، �و�ع� ،

̀�أنه� ̀اضاتمجرد�دعاية،�غ* وانت���Éجتماع�. يجب�علينا�ان�نحاول�الدفاع�عن�تلك��ع�

  ).استاذ�ا�عهد(صباحا�بتقديم�كلمة�الشكر�من�قبل�ا�ف�qzشاهد�عRي�القاسم۱۱�qالساعة�


مي�فضلة�?ستاذ�.ي�هذه�الجلسة��فتتاحية�رحب�نائب�رئيس�ا�عهد�الحا�ي��سو

̀حيبية�شكر�جميع��.عمر�عابدين�القاسم�qا�دني�بالضيوف�وألقى�كلمة�ترحيب و.ي�كلمته�ال�

�فيه� �سلط ،� �وخدماته ��س
مي �ا�عهد �عن �وشاملة �مختصرة �نبذة �قدم ا�ندوب*ن،كما

  .الضوء�عRى�اقسام�ا�عهد�وأدائه

الد�سيف�هللا�الرحماني�خ��ستاذو.ي�كلمته�الرئيسية��لهذه�الجلسة،�أعرب�حضرة�

عن�أسفه�لتأجيل��جتماع�ا�قرر�) أم*ن�عام�مجمع�الفقه��س
مي،�مؤسس�ا�عهد�العا�ي(

��غ
ق �بسبب �وذلك ��ستعدادات �من �الرغم �عRى �ديوبند �وقف �دار�العلوم �.ي �.عقده

�وأوضح��ستاذ�الحكمة�من�عدم��ع
ن�عن��جتماع�الحا�ي�بسبب�?وضاع�السائدة�.ي

�وال��qz.الب
د �طابق*ن �من �ا�كونة ̀بية �تأسيس�دار�ال� �عن �ا�ناسبة �´Yذه وتحدث��ستاذ

�العلوي، �الطابق �.ي �وا�كتبة qrÓر?� �الطابق �.ي �تدريبية �برامج �ا�كتبة� ستشمل �مب�� »ن

`kي�يشكو�من�عدم�اتساعه�»ك�  .الحا

̀امج�ا�ختلفة��عهد�العا�ي��س
مي�،�كماوأعلن� Õأعلن�عن�إقامة��عن�الخطط�وال

مخيم�متعدد�?غراض�،عRى�وجه�الخصوص�إنشاء�قسم�للدراسات�الهندية�.ي�ا�كتبة،�كما�

̀ة��غ
ق   .تحدث�بالتفصيل�عن�خدمات�مجمع�الفقه��س
مي�خ
ل�ف�

�و  qي�كلمته�) عميد�دار�العلوم�وقف�ديوبند(أعرب�حضرة��ستاذ�سفيان�القاسم.

�الف �مجمع �اجتماع ��لغاء �أسفه �?وضاع��عن �وأشار�إ�ى �وقف �بدار�العلوم ��س
مي قه

واضاف�ان�كورونا�كان�له�اثر�سل�qÁعRى�ط
ب�الدراسات�الدينية�فعRى��.السائدة�.ي�الب
د



 

 

�إنه�عند�ظهور�
ً

صعبة��اوضاعالعلماء�انعاش�عقولهم�|كتساب�ا�عرفة،�وتابع�حديثه�قائ

فس�قدر�ا�ستطاع�والثاني�هو��نتظار�.ي�?ول�هو�التنا�:يتصرف�كبارنا�واس
فنا�بطريقت*ن

صمت�ح��zيمر�الوضع،�الوقت�الذي�نحن�فيه،�حان�الوقت��راجعة�ا�وقف�´Yدوء�وانتظار�

  .مروره،�عليكم�أن�|�تثبطوا�عزيمتكم�بد|�من�ذلك،�ابقوا�عاليا

كما�قدم�حضرة��ستاذ�محمد�الرابع�الحس��qالندوي،�رئيس�مجلس�قانون�?حوال�

̀نت�فهنأ��الشخصية ̀��ن� Õللمسلم*ن�.ي�الهند،�و?م*ن�العام�لندوة�العلماء�خطاًبا��موجزا�ع

من�خ
له�منظم�qمجمع�الفقه��س
مي�عRى�عقد�الندوة،�دعيا�هللا�سبحانه�وتعا�ى�لنجاح�

�وقال �ا�نشودة �غايته �.ي ��س
مي �الفقه �: مجمع �القيامة، �ليوم �الدين سيستمر�غ*`�أنه

̀ات�ا �وتم�عقد�هذا�حدوث�التغي* ̀ات، �حل�تلك�التغ* �من�مسؤليات�العلماء �فهذا �ؤقتة،

وبصرف�النظر�عن�هؤ|ء�السادة�. اللقاء�لهذا�الغرض�فوفق�هللا�سبحانه�وتعا�ى�.ي�مقاصده

،�فقد�حضر�الندوة�كل�من�حضرة��ستاذ�عتيق�أحمد�البستوي�وحضرة��ستاذ�عبيد�هللا�

أستاذ�الفقه�.ي�(حية�السيد�محمد�اعظم�الندوي�وأدار�الجلسة��فتتا, �سعدي�وآخرون

  . ،�وألقى�كلمة�الشكر�ا�ف�qzشاهد�عRي�القاسمq) ا�عهد�?عRى��س
مي

  :.ي�نفس�الجلسة�تم�إصدار�الكتب�التاليةو

�هللا�: ا�ؤلف�  صRى�هللا�عليه�وسلمن�qÁالعا�*ن� -۱ �سيف �خالد ��ستاذ حضرة

 الرحماني

 حضرة��ستاذ�خالد�سيف�هللا�الرحماني�:ا�ؤلف  محاضرات�أصول�الفقه�� -۲

�هللا�: ا�ؤلف    علم�ال
هوت�بلغة�سهلة -۳ �سيف �خالد ��ستاذ حضرة

 الرحماني

ا�ف�qz: من�إعداد�السابقةمجموعة�مقا|ت�من�الندوات�(أثر���ام�بأحكام�الشريعة� -۴

qاحمد�نادرالقاسم 

�السابقةمن�الندوات�مجموعة�مقا|ت�(الغرامات�ا�الية�.ي�ضوء�الشريعة��س
مية� -۵

 ا�ف�qzاحمد�نادرالقاسمq: من�إعداد



 

 

٦- � �ا�جوهرات�ا�اسية : من�إعداد�السابقةمجموعة�مقا|ت�من�الندوات�(بيع�وشراء

qامتيازاحمد�القاسم�qzا�ف 

من��السابقةمجموعة�مقا|ت�من�الندوات�(القواعد�وا�شك
ت��- تقنية�ا�علومات� -۷

̀�الندوي : إعداد  �ستاذ�صفدٍرزب*

 �ستاذ�صابر�حس*ن�الندوي : القواعد�والقضايا�ا�ؤلف: الرشوة -۸

�الجلسة� �موضوع �وكان ،� �أيام �ث
ثة �ست�جلسات�.ي ��فتتاحية وأعقبت�الجلسة

� �ب
�محرم"?و�ى �ا�رأة �" رحلة �برئاسة �البستوي�وبإدارة�حضرة��ستاذ �عتيق�أحمد qzا�ف

qجنيد�عالم�القاسم�qzمن�منطقة�كانبور�وعرض�القضية��ستاذ�ظ�.ا�ف�q̀�أحمد�القاسم ه*

و�ستاذ�نور�الحق�الرحماني،�وبعد�ذلك�ناقش�ا�شاركون�.ي�الندوة�كل�جانب�من�جوانب�

و.ي�Yuاية�الجلسة�قدم�رئيس�ا�جلس�حضرة��ستاذ�عتيق�البستوي�خلفية�هذا�. ا�وضوع

وقف�الحنفية�ا�وضوع،�وأوضح�أيضا�أن�الناس�يطلقون�عRى�الحنفية�بأهل�الرائي،�لكن�م

�هذه� �.ي �الكّتاب ��ستاذ �نصح �كما ،� �وجRي �با»ثار�واضح �التمسك �حول �ا�سألة �هذه .ي

�̀ �يث* �أي��qrء � �عند�انتقاد�ا�ذاهب�ا�ختلفة،�و|�تقولوا ̀ام� ا�ناسبة�مراعاة�?دب�و�ح�

  .?دبسوء�الريبة�.ي�

خالد�سيف�هللا�الرحماني�تعازيه�.ي�وفاة�من��رة��ستاذو.ي�الجلسة�ذاYÒا�قدم�حض

�،qrÓم�العام�ا�اYÒمي��صدمة�وفا
كانوا�مرتبط*ن�بمجمع�الفقه�وتحمل�مجمع�الفقه��س

  :أسما�Yم�كما�يRي

 حضرة��ستاذ�محمد�برهان�الدين�السنRYÀي -۱

 حضرة��ستاذ�محمد�قاسم�ا�ظفر�بوري� -۲

 حضرة��ستاذ�عبد�الجليل� -۳

 العثمانيحضرة��ستاذ�أم*ن� -۴

� �و" ذريعة�السد" وأعقبت�ذلك�جلسة�أخرى�كان�موضوعها �هام، ترأس� وهو�مبدأ

�،qي�هللا�مجيد�القاسم�الجلسة�حضرة��ستاذ�أنيس�الرحمن�القاسمq،�وأدارها��ستاذ�و

�الندوي  �جهان �شاه �محمد �والدكتور qالقاسم� �أمانت�عRي � وعن�حضرة�. وعرض�القضية



 

 

� �خطابه �.ي �الرحمن �أنيس �ومصدر�الرئيس �السد �مصدر �عن �الحاضرين �أمام qrüالرئا

وانتشار�العيوب�ال�qzتسربت�نتيجة�الهواتف�ا�حمولة،�مشددا�عRى�التغلب�علYZا،� �نتصار

�الدين� qمحمد�صادق�مح�� qzا�ف� �ألقى �السابق(كما �النظامية �الجامعة qzأمام�) مف� كلمة

ستاذ�خالد�سيف�هللا�قدر�خدمات�مجمع�الفقه��س
مي�وجهود�حضرة�� ،�حيث�الحضور 

  .الرحماني�،�واختتمت�الجلسة�بدعائه

بعض�القضايا�ا�همة�"وعقدت�الجلسة�الثالثة�بعد�غروب�الشمس�وكان�موضوعها�

،��وترأس�الجلسة�حضرة��ستاذ�عبيد�هللا��سعدي�وأدارها��ستاذ�"ا�تعلقة�برؤية�اله
ل

̀�إمام�عادل�القاسمq،�وعرض�القضية�حول�ا�وضوع ا�ف�qzأنور�عRي��عظم�qو�ستاذ��اخ�

qظفر�عالم�الندوي�و�ستاذ�محبوب�فروغ�أحمد�القاسم.  

� �الحسن �نجم �الÕ`وفيسور �الفلك qعالم� �هو�أن �الجلسة �.ي �ما �أبرز ) مانو(وكان

�̀ ̀�الدين�القاسم�qمن�مانشس� تحدثوا�أيًضا�إ�ى�ا�شارك*ن،�) ا�ملكة�ا�تحدة(و�ستاذ�سم*

فلكية�،�قال�هذان�السادة�بأن�القمر�كيف�يولد�،�وكم�من�الوقت�يجب�و.ي�ضوء�ا�عرفة�ال

̀�الدين�القاسم�qالعلماء� أن�ُينظر�إليه�من�خ
ل�ا�نظار�أو�بالع*ن�ا�جردة؟�وحث�ا�ف�qzسم*

: عRى�تعلم�ا�
حة�القمرية�أيًضا�من�أجل�معرفة�ليس�فقط�منازل�ومراحل�القمر�ا�ختلفة

  .هادة�شهود�الزورولكن�أيًضا�ل
ستي
ء�عRى�ش

�بعض�?مور�و  �إ�ى �خطابه �أثناء �البستوي �احمد �عتيق qzا�ف� ��ستاذ أشار�حضرة

حيث�أن�قضية�القمر�¤ي�قضية�إدارية�والعلماء�ليس�لدYáم�ص
حيات�إدارية�فعلYZم�: ا�همة

إب
غ�الناس�ولكن�|�يمك¡Yم�إلزامهم�،�وقال�إن�هناك�نقطة�أخرى�مهمة�¤ي�أنه�يتم�تدريس�

ة�كتب�عن�علم�الهيئة�.ي�وفاق�ا�دارس�الدينية�.ي�باكستان�،�بينما�تم�طرد�علم�الهيئة�ث
ث

�الهند �.ي �ا�دارس�الدينية �بأوقات��.من �يتعلق �الذي �الهيئة، �علم �إدراج �إ�ى وهناك�حاجة

qrüي�ا�نهج�الدرا.� وتابع�أنه�حسب�. الص
ة�وعبادات�أخرى�مثل�الصوم�والحج�ونحوهما،

 |� �الفلكية �تقبل�ا�عرفة 
�للقمر�ف �أحد �شهد �وإذا ،� �ا�جردة �القمر�بالع*ن �رؤية �يمكن

  .شهادته



 

 

.ي�خطابه�الرئا�qrü،�دحض�حضرة��ستاذ�عبيد�هللا��سعدي�حجة�بعض�الكتاب�و

�كانت�هناك�لجنتان� �ف
�مشكلة�إذا �ا�دينة، �يمكن�أن�يكون�هناك�قاضيان�.ي بأنه�مثلما

̀�من�قاضي*ن�ف
�يجوز�عرض�أمر�أمام��ح��zلو : لرؤية�اله
ل�.ي�ا�دينة،�قال kكان�هناك�أك

با�ضافة�إ�ى�ذلك�،�تكون��.محكمة�من�قاضي*ن�.ي�آن�واحد�وموضوع�لجنة�الرؤية�واحد

�ل
حتفال�بالعيد�.ي�نفس�اليوم�»Yuم�|�يقبلون� هناك�ضغوط�من�قبل�الشرطة�و�دارة

ا��ا�سؤولية�عن�عيدين،�كما�أن�وجود�لجنت*ن�أو�ث
ث�.ي�مدينة ً̀ واحدة�يشكل�YÒديًدا�كب*

�rÓللفو.  

شراء�وبيع�"أكتوبر�تحت�عنوان��۳صفر�ا�وافق��٢٥بتاريخ�وعقدت�الجلسة�الرابعة�

برئاسة�حضرة��ستاذ�عبيد�هللا��سعدي�وأدارالجلسة��ستاذ�راشد�" الفاكهة�.ي�الحدائق

موي�وا�ف�qzو�أدى�مسولية�عرض�القضية�كل�من��ستاذ�خالد�حس*ن�الني. حس*ن�الندوي 

  .عبد�الرشيد�كانبوري

�الرئاqrüو  �خطابه �.ي ��سعدي �هللا �عبيد ��ستاذ �حضرة �وعدم�: قال الشرعية

�يرتبكون�ويقلقون�من� الشرعية�.ي�أي�موضوع �ما يقال�بعد�البحث�وإ|�فإن�الناس�غالًبا

�عند��ما �التوسع �فيوجد �العرفية �يتعلق�با»مور �وفيما �البحث، ̀ير�بعد Õالت� م�فتوى�عدم

�ا�عام
ت�لدى� �.ي �التوسع �هذا �يوجد �كما �أكk`�بكث*`�من�?ئمة��ربعة، �بن�حنبل أحمد

�هناك� �كان �إذا �الكنكو¤ي �رشيد ��ستاذ �حضرة �قال �حيث ،� �ديوبند �دار�العلوم اس
ف

التوسع�.ي�ا�عام
ت�،�فيجب�أن�ُيعطى�الناس�ذلك�التوسع،�وهناك�فتاوى�عديدة�أصدرها�

̀�?مور�أو�اعطاء��حضرة��ستاذ�اشرف�عRى ال~Yانوي�.ي�أراء�ا�ذاهب�?خرى�من�أجل�تيس*

  .مجا|�للعمل�،�وقد�تم�نشر�مجموعة�من�هذه�الفتاوى 

� �بعنوان �خامسة �جلسة �ذلك �بكورونا،�"وأعقبت �ا�تعلقة �ا�همة �القضايا بعض

�ا�ف�qzأحمد�ديولوي� �ا�ف�qzإ) ام*ن�الصندوق��جمع�الفقه��س
مي(وترأسها قبال�وأدارها

�qى�القاسمRمحمد�شاهد�ع�qzوعرض�القضية�ا�ف�،qا�عهدذ�استا(أحمد�القاسم.(  

�هللا� �عبيد ��ستاذ �سؤال��سعديأجاب�حضرة �الناس��:عRى �من ا ً̀ �كب* �عدًدا أن

،�و|�ع
قة�لهم�بالدين�إ|�بص
ة�الجمعة�فإذا�قلنا�.غافلون�عن�الصلوات�الخمس�اليومية



 

 

�ألغيت �قد �الجمعة �إن�ص
ة �الظهر�و|��لهم �فإYuم�سوف�|�يصلون�ص
ة بسبب�كورونا

الجمعة�وبالتدريج�سيكونون�غافل*ن�تماًما�عن�الدين،�عندما�سمح�حضرة��ستاذ�اشرف�

�ال~Yانوي  ��عRى �مثل �بالبدعة �والحماية�" التعزية"با|حتفال �البقاء �.ي �فعالة �طريقة بكوYuا

ما�اقتبس�´Yذه�ا�ناسبة�كلمات�للدين،�إذن�فإن�مسألة�يوم�الجمعة�لها�أهمية�قصوى،�ك

� �إبراهيم ��ستاذ �وشروطها��:البلياوى حضرة �القاطعة �الحجج �من �الجمعة �ص
ة تثبت

  .بالد|ئل�الظنية

خالد�سيف�هللا�الرحماني�رًدا�عRى�سؤال��ستاذ�و.ي�الجلسة�نفسها�،�قال�حضرة�

�وت: �تسهي
ت �خلق �بل ،� �إصدار�الفتاوى �ليس ��س
مي �الفقه �مجمع وف*`�فرص�وظيفة

�من�مسؤلية�العلماء�الكرام�ا�حلي*ن�توعية� �الفكر�الحر،�وهذا للمفتي*ن�الكرام�من�أجل�

Yذه�ا�ناسبة�تحدث��ستاذ�عن�قيامه�لبضعة�أيام�� �́و الناس�بأحكام�الشريعة�بالحكمة�،

.ي�خدمة�سماحة��ستاذ�أبي�الحسن�عRي�الندوي�.ي�منطقة�راي�باريRي،�وردا�عRى�سؤاله�،�

بأن�فضيلة��ستاذ�ا�ف�qzكفايت�هللا�هو�?نسب�ب*ن�ا�فت*ن�الذين�ولدوا�.ي�ا�ا��qrÓأجبته

�قلت�إن�هناك�موافقة�عصرية�.ي�فتاواه�فوافق� �سأل�عن�سبب�ذلك�، �وعندما القريب،

  .سماحة�?ستاذ�الندوي�عRى�إجاب�qzوقّدرها

رؤية�اله
ل��و.ي�خطابه�الرئا�qrüقال�حضرة��ستاذ�ا�ف�qzأحمد�ديولوي�أن�لجنة

ا�تعددة�وقضية�عدد�ص
ة�الجمعة�ليست�قضية�اليوم�بل�إYuا�قديم�جًدا�وتعود�إ�ى�أيام�

��ذن� �عRى �الحصول �ذكر�صعوبة �ا�ساجد، �بناء �عRى �الحكومية �القيود �وضمن دراسته،

̀�أن�الحصول�عRى��ذن�باسم�العبادة�سيكون�أسهل   .باسم�ا�سجد،�غ*

استخدام�"الندوة�بعد�ص
ة�ا�غرب،�وكان�ا�وضوع�وعقدت�الجلسة�ال¡Yائية�لهذه�

أم*ن�عام�(،�وترأسها�حضرة��ستاذ�خالد�سيف�هللا�الرحماني�" وسائل�التواصل��جتما�ي

�وأدار�الجلسة�ا�ف�qzرحمة�هللا�الندوي�)مجمع�الفقه��س
مي مدرس�دار�العلوم�لندوة�(،

̀�الندوي ) العلماء   .وعرض�القضية���ستاذ�صفدار�زب*

�يتعلق� �فيما �أنه �سؤال �عRى �البستوي�رًدا �عتيق�أحمد qzا�ف� ��ستاذ وقال�حضرة

بحلة�الصورة�وحرم~Yا�،�فقد�تمت�مناقش~Yا�.ي�الندوة�الثانية�عشرة��جمع�الفقه��س
مي�



 

 

ال�qzعقدت�.ي�منطقة�بس�qzالواقعة�.ي�و|ية�اوترا�براديش،�وهناك�تعليق�شامل�عRى�هذا�

�مراعاة��ا�وضوع�من�قبل�حضرة �ويجب�أيًضا ،qالقاسم� �مجاهد��س
م qrÓالقا� �ستاذ

هذه�الحقيقة�بأنه�.ي�بعض�?حيان�تكون�بعض�?شياء�أصلية�ومقصودة�وبعض�?شياء�

ثانوية�،�فا�فسدة�.ي�?مور�الثانوية��|�تؤدي�بالضرورة�إ�ى�مفسدة�?صل�وا�قصود�،�كما�

Y¡لك� �والكتب، �الصحف �.ي �غالًبا �التفك*`�.ي�هو�الحال �إ�ى �أيًضا �حاجة �وهناك �ثانوية ا

  . ا�فسدة�ما�إذا�كان�الفساد�غالبا�او�مغلوبا

qrüالرئا� �خطابه �.ي �الرحماني �سيف�هللا �خالد ��ستاذ �التواصل�: قال �وسائل إن

̀�عادية،�فمن�ناحية�،�يمكن� �جتما�ي�مرض�شائع�و.ي�نفس�الوقت�فوائدها�وأضرارها�غ*

س
م�و?مر�با�عروف�والن�qÉعن�ا�نكر،�و.ي�الوقت�نفسه�،�يمكن�أداء�واجب�الدعوة�إ�ى�� 

�القهر� �طريق qتب�� �يمكن �خ
له �ومن �وإلحاح، �بقوة ��باحية �وا�واد �للفحش ال�`ويج

كما�فعل�الYZود�من�خ
ل�،�ويمكن�وصف�الظا�*ن�بالصالح*ن�وا�ظلوم*ن�بالشر. والعدوان

أصبحت�وسائل�التواصل��جتما�ي�ضرورة��استخدام�وسائل��ع
م�،�من�ناحية�أخرى�،

للناس�،�فإن�نظام�التعليم�.ي�حالة��غ
ق�يرجع�إ�ى�ذلك،�هذا�يجعل�الحصول�عRى�الكتب�

�أسهل�بكث*` �وغ*`�ا�نشورة �وسائل� ا�طبوعة �فإن�استخدام ،� �القضايا �هذه �إ�ى با�ضافة

� �وخلق ،� ̀فيه �وال� ،� �ا�ال �كسب �.ي �أيًضا �مهم ��جتما�ي �حقيقة�التواصل �وتقديم بيئة

̀احات�بشأن�استخدام�وسائل�التواصل��جتما�ي�يجب�علYZم� �س
م،�والذين�يقدمون�اق�

̀�عRى�وسائل�: تحليل�هذه�القضايا�بعمق،�وتابع��ستاذ تنشط�الطوائف�الضالة�بشكل�كب*

ه�التواصل��جتما�ي�ال�qzتشوه�تعاليم��س
م�،�ففي�مثل�هذه�الحا|ت�|�بد�من�نبذ�هذ

الطوائف�والجماعات�الضالة�وحيثما�وجدت�هذه�ا�ادة�ا�ضللة�ف
�بد�من�إنكارها�وإ|�كان�

�التواصل��جتما�ي،� �مواقع هناك�خوف�شديد�من�تضليل�الشباب�ا�سلم�الناشط�عRى

  .وان~Yت�هذه�الجلسة�بنفس�كلمات�حضرة��ستاذ�الرحماني

̀حات�وبعد�نقاش�ومناقشة�.ي�كل�هذه�ا�نتديات�?كاديم ية�،�تم�عقد�اجتماع�للمق�

م،�برئاسة��ستاذ�خالد�سيف�هللا�الرحماني،�فيما�أدى�۲۰۲۱أكتوبر�٤فر�ا�وافق�ص�۲٦.ي�

�ا�ناسبة�الدكتور� �اعرب�´Yذه �كما مهام�مديرالجلسة�ال¡Yائية��ستاذ�عبيد�هللا��سعدي،



 

 

� �هللا�جو|م �آباد(عبد �) عمرا qالقاسم� �الشكور �عبد �نذير�أحمد��)ك*`�(و�ستاذ qzوا�ف

� �الفارو�ي �الرحمن �سعيد qzوا�ف� ̀ي �حضرة�) مومباي(الكشم* �قدم �ثم �انطباعاYÒم، عن

�اللجان�عRى�ا�شارك*ن،�فتمت�مناقشة� ̀حات�ال�qzأعدYÒا �ستاذ�عبيد�هللا��سعدي�ا�ق�

�ا�وضوعات� �جميع ̀احات�حول ��ق� �عRى �با�جماع �ذلك�تمت�ا�وافقة �وبعد �موضوع كل

  .الندوة�عRى�دعاء�حضرة�ا�ف�qzصادق�مÌي�الدينوان~Yت�

*  *  * 

 

 

 

 

 

  


