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 مسائل�مهمة�انبثقت�عن�جائحة�كورونا •

  .بوسائل�التواصل�<جتما=ي�>حكام�الشرعية�ا�تعلقة� •

 



 

 

  :ورقة��سئلة

  ١٩ –أسئلة�مهمة�انبثقت�عن�جائحة�كوفيد�
  

بدأت�آثار�فOLوس�كورونا�مطلع�عام�ألفLن�و�عشرين�الذي�تحول�فيما�بعد�إ�ى�و�باء�

عام،�و�aي�حLن�و�آن�اكتسحت�هذه�الجائحة�العالم�بأسره،�و�أودت�بحياة�مئات�STف�من�

� �حال، �كل �و�عbى �العالم�البشر، �عbى �النطاق �واسعة ف�تأثOLات
ّ
�خل �قد �الوباء �هذا فإن

الدي�mnو�الدنيوي،�: بأجمعه،�و�عbى�كل�مناkي�الحياة،�و�قد�أثار�مشاكل�عدة�عbى�الصعيدين

�يتصل�بالص
ة�و�الحج،�و�مopا� �ما �يتعلق�بالوSدة�و�الوفاة،�و�مopا و�من�هذه�ا�شك
ت�ما

�من�الشعور�بواجoxم��–السادة�علماء�>مة��يختّص�بالعقود�و�>نكحة،�و�قد�تو�ى
ً
انط
قا

�OLجابة�عن�هذه�>سئلة�–تجاه�إرشاد�الجماه�.  

بتنوعها�و�ك~o}Oا�تتطلب�عقد�ندوة�كاملة���١٩ –و�>سئلة�الناجمة�عن�جائحة�كوفيد�

  :حول�هذا�ا�وضوع،�و�لكن��oذه�ا�ناسبة�نقوم�باخيتار�أربعة�من�بيopا�فقط

 ١٩ –ظل�واقع�كوفيد��ص
ة�الجمعة�aي -١

 و�تكفيopا�١٩ –تغسيل�جثث�ضحايا�كوفيد� -٢

 ١٩ –الص
ة�عbى�ق��Oضحايا�كوفيد� -٣

 �١٩ –ص
ة�الجنازة�عbى�ضحايا�كوفيد� -٤
ً
 غيابا

 :١٩ –ص�ة�الجمعة�0ي�ظل�واقع�كوفيد� -١

إن�مكانة�ص
ة�الجمعة�aي�الشرع��س
مي�و�رغبة�عامة�ا�سلمLن�aي�أداءها�بجدية�

�و�Sيزور� �الجمعة، �من�جماه�OLا�سلمLن�Sيحضر�إ�Sص
ة
ً
�كبOLا

ً
�حيث�إن�عددا معروفة،

ا�سجد�إ�Sيوم�الجمعة،�و�عن�طريق�ص
ة�الجمعة�يرتبط�با�سجد�وا�جتمع��س
مي،�و�

ستمع�إ�ى�توج�oات�دينية�و�يستفيد�مopا،�و�قد�أثارت�القيود�ال��mعن�طريق�خطب�الجمعة�ي

هل�: أسئلة�عدة�١٩ –تم�فرضها�بخصوص�الصلوات�العامة�و�الجمعة�جّراء�جائحة�كوفيد�

يجوز�إقامة�جماعات�مصّغرة�aي�ا�ساجد�مراعاة�لهذه�القيود�أم�يجوز�إقامة�ص
ة�الجمعة�



 

 

و�بعد�<كتفاء�بجماعة�واحدة�aي�ا�سجد�هل�aي�الشقق�وا�نازل�خارج�جماعة�ا�سجد؟�أ

�أو� ون�جماعة
ّ
�يصل �الظهر�فهل وا

ّ
�صل �و�إذا �الجمعة، �الظهر�بدل وا

ّ
�يصل �أن �للباقLن يجوز

�الصورة�عن�الص
تLن �من�الجماه�OLيبتعد�aي�هذه
ً
�كبOLا

ً
�بأن�عددا

ً
�علما الجمعة�: فرادى،

لعة�aي�هذه�>يام
َّ
أن�عامة�ا�سلمLن�اع��لوا�الجمعة��والظهر�كلت�oما،�و�قد�أفادت�مصادر�مط

�لم� �و�هؤSء �الجمعة، �تعدد �عbى �يؤكد �نظام �تشكيل �ف�oا �يتم �لم mال�� �>ماكن �aي
ً
تماما

  .يخرجوا�عن�سيطرة�نطاق�هذاالوضع�لحد�Tن

Sشك�aي�أنه�Sتقوم�aي�مسجد�إ�Sجماعة�واحدة�للص
ة�aي�عامة�>حوال،�أما�  - أ

هل�يجوز�إقامة��١٩ –aي�ظل�قيود�كوفيد��الجماعة�الثانية�ف��mممنوعة،�و�لكن

؟�و�ما� ي�
ً
أك~�Oمن�جماعة�aي�مسجد،�شريطة�أن�يكون�إمام�كل�جماعة�مختلفا

 <ل��امات�ال��mيجب�مراعا{oا�aي�صورة�الجواز؟�

�لص
ة�  -  ب �الجماعات �من �أو�عدد �ثانية �جماعة �مشكلة �أن �البال �عن و�Sيغي�ّن

� �يتكاثر�عدد �ما �عند
ً
�أيضا �تثور �قد �بحيث�الجمعة �الجمعة �لص
ة ا�صلLن

Sيمكن�اجتماعهم�كلهم�aي�ا�سجد�مرة�واحدة،�و�قد�يواجهون�مصاعب�aي�أداء�

�خلق� �إ�ى �>يام �هذه �الهند �aي �أدى �>مر�الذي �ا�سجد، �خارج �الجمعة ص
ة

�هذا� �فبالنظر�إ�ى �عديدة، �أماكن �aي �فوضوية �أوضاع �إحداث �إ�ى �بل مشاكل

مة�أك~�Oمن�جماعة�واحدة�aي�بعض�ا�دن؟�هذا�الواقع�ما�هو�حكم�الشرع�aي�إقا

 .جانب�ينب¤ي�تسليط�الضوء�عليه

و�اكتفاًءا�بجماعة�واحدة�aي�ا�سجد�أو�بعد�جماعة�ثانية�أو�بعد�جماعات�عّدة،�ما�هو� -٢

�بأنه�
ً
�علما Lن؟

ّ
�ا�صل �لبقية �>حياء �مساكن �aي �مصّغرة �جماعات �إقامة �نظام حكم

� ��oا، �ا�عمول �الطريقة �إ�ى�يتعارض�مع m¦§يف� �قد �النظام �هذا �البعض�أن �يرى بينما

�aي�ا�ستقبل
ً
 .التشتت،�و�يتخذه�الناس�نموذجا

�الباقون� -٣ �هل�يصbي �ا�سجد، �aي �واحدة �ص
ة��- و�بعد�جماعة �أداء �يمكopم الذين�لم

ص
ة�الظهر�aي�مساكopم�فرادى�أم�يجوز�لهم�أن�يؤدوا�ص
ة��–الجمعة�بسبب�القيود�

�aي�هذه�الظ
ً
 روف؟الظهر�جماعة



 

 

  :و�تكفي<=ا١٩ –تغسيل�جثث�ضحايا�كوفيد��-٢

�الوباء،�أحدها�تغسيل� -٤ و�قد�أثارت�جائحة�كورونا�أسئلة�عدة�حول�جثت�ضحايا�هذا

ا�يت�و�تكفينه،�هذا،�و�قد�ظهرت�بالنسبة�لتسليم�جثث�الضحايا�©ولياءهم�مواقف�

،�عديدة،�ففي�حال�قيام�السلطات�بتسليم�الجثث�دون�قيد�تم�تغسيلها�و�تكف
ً
يopا�أيضا

�بغطاء� �تم�تسليم�الجثث�مغطاة �إذا �ظل�القيود �و�لكن�aي �أمر�يجب�مراعاته، و�هذا

خاص�ولم�يسمح�بالكشف�عopا،�ففي�هذه�الصورة�هل�يأخذ�هذا�الغطاء�حكم�الكفن�

� ي�التغسيل،�فهل�
ً
أم�يجب�أن�يضاف�إليه�كفن�آخر؟�و�لكن�ا�شكلة�>ك~�Oتعقيدا

�الحا �هذه �ا�يت�aي �تغسيل �بالكشف�عن�يتم �يسمح �لم �و�إذا �بالتيمم؟ �يكتفى �أم ل

�
ً
�ا�ذكور�قياسا �بم
بس�الكفن�فوق�الغطاء

ً
�فهل�يدفن�ا�يت�ملفوفا الوجه�و>يدي،

 .عbى�حكم�الشريعة��س
مية�aي�تكفLن�شهداء�الحرب،�حيث�لم�يؤمر�بالتغسيل

  :ص�ة�الجنازة�-٣

م�ل±ولياء�ربما�يقوم�الطاقم�الطّ°�mنفسه�بنقل�الجثث�للمقابر� -٥
ّ
حيث�يتم�دفopا�و�Sتسل

�با²خبار�عن� �السلطات �تقوم �بعض�>حيان �و�aي �بشأo³ا، ´µش� �بممارسة أو�Sيسمح

 :الدفن�و�موضع�الدفن،�و�قد�Sتخ�O،�ففي�هذه�الصورة

إذا�علم�>ولياء�با�ق�Oة�أو�موضع�الق��Oأو�إذا�تم�تسليم�الجثث�و�لكن�لم�يسمح�  - أ


ة�الجنازة�عbى�ق��Oا�يت؟�إذا�كانت��جابة�بنعم�إ�Sبالدفن�فهل�يجوز�أداء�ص

�هذه� �الق�a�Oي �عbى �الجنازة �ص
ة �لصحة �توافرها �الواجب �الشروط � ي فما

 الحال؟

�aي�هذه�الحالة�  -  ب
ً
إذا�لم�يعلم�با�ق�Oة�أو�الق��Oفهل�يجوز�أداء�ص
ة�الجنازة�غيابا

 ؟<ستثنائية�aي�حLن�أن�الحنفية�Sيج�Lون�ذلك�aي�عامة�>حوال

*  *  *  
 



 

 

  استخدام�وسائل�التواصل�FجتماDي
  

�و� �للنشر�و��ع
م �و�فاعلة �هامة �أداة �اليوم �<جتما=ي �التواصل أصبحت�وسائل

إيصال�الفكرة�و�ممارسة�التجارة�و�ما�إ�ى�ذلك�من�>هداف،�و�من�خ
لها�يستطيع��نسان�

� �aي �العالم�كلها �أرجاء �تّم�أن�يرسل�رسالته�من�ناحية�إ�ى�أخرى�aي �فإذا أقل�وقت�ممكن،

استغ
لها�للوصول�إ�ى�أهداف�نبيلة�فيمكن�نشر�الخ�OLعن�طريقها�عbى�أوسع�نطاق،�و�إذا�

�اليوم� �و�يتم �و�>فكار، �>خ
ق �²فساد �مopا �أك~�Oفاعلية �س
ح �ف
�يوجد �توظيفها ´µأس

و�ا�وعظة�و�تشغيلها�للتجارة�و�العقود�والصفقات�و<تفاقيات�و�ال�Oبية�و�²سداء�النصح�

�فهو�aي� �باهظة ف�نفقة
ّ
�Sيكل �أن�استخدامها �و�بما ،

ً
�أيضا �و�التمائم�و�الر½ى �ل±دعية ح�¾

  .متناول�كل�فرد

�با²ع
م� �تتصل �قضايا �بالهند ��س
مي �الفقه �مجمع �اتخذ �الخلفية �هذه ففي

  :�لك�Oوني�و�وسائل�التواصل�<جتما=ي�موضع�دراسة�و�بحث�aي�ندواته،�فقد�سبق�أن

  قش�aي�ندوته�موضوع�التلفازنا •

  .و�درس�aي�ندوته�موضوع�التعاقد�و�التعامل�عن�طريق�وسائل��ع
م�الحديثة •

  .و�استعرض�aي�ندوته�مسألة�ت
وة�القرآن�الكريم�ع��Oالجّوال •

•  
ً
  .و�بحث�aي�ندوته�قضايا�ذات�صلة�بتكنولوجيا�ا�علومات�أيضا

�و�دراس
ً
�بحثا �تستد=ي �ذلك�هناك�قضايا �من �الشريعة�و�بالرغم �علماء �قبل �من ة

�و�ك~Oة� �<جتما=ي، �التواصل �وسائل �شيوع �فبالنظر�إ�ى �اليوم، �واقع �ضوء �عbى ا�وثوقLن

استخدامها،�و�قبول�العامة�و�الخاصة�لها،�يقوم�ا�جمع�بتقديم�أسئلة�تالية،�و�ذلك�من�

  :أجل�بحoÂا�و�مناقشoÁا�aي�ندوته�الث
ثLن

ائل�كثOLة�تتعلق�بالحياة�<جتماعية�و�ا�علومات�ترد�عbى�وسائل�التواصل�<جتما=ي�رس -١

الدينية�و�>سئلة�الشرعية،�و�قد�يعرف�مرسلو�هذه�الرسائل�و�قد�Sيعرفون،�و�Sيدرى�

�مستوري� �بمثابة mفق�� �بمصطلح �أo³م mnيع� �مما �أو�غ�OLموثوقLن؟ �معتمدون �هم هل

 الحال،�فهل�يجوز�تقديم�الرسائل�كهذه�إ�ى�>مام؟



 

 

�وسائل -٢ �عbى �تجنoxا��ترد �فإذا �و�ا�حّرمة، �ا�اجنة �الصور �كث�OLمن التواصل�<جتما=ي

�هذه� �و�يستخدم �هذاالقطاع، �aي �يمارس�وظيفته �و�لكن �Äخر، �يرسلها شخص�ولم

�يكن� �لم �و�إذا �هذه؟ �وظيفته �تجوز �فهل �التقنية، �ضروراته �إليه �مادعته �إذا الصور

وهات�و�ال�Oامج�الصوتية�القصد�من�استخدام�وسائل�التواصل�<جتما=ي�نشر�الفيدي

�فما�
ً
�الغرض�جزئيا �لهذا �استخدامها �يتم �و�لكن �و�ا�جون، �الفحشاء �عbى ا�ؤسسة

 هوحكم�هذا�<ستخدام؟

�تتضمن� -٣ �و�لكopا �تصاوير�و�Sفحشاء، �معها �مقاSت�Sتوجد �ا�واقع �هذه �عbى �ترد قد

�با�ثل�و�التقاليد
ً
�ملحدة�و�اع�Oاضات�عbى��س
م�و�استخفافا

ً
الخلقية،�و�القصد��أفكارا

�إرسالها� �و �>فكار �هذه �قراءة �فماحكم �ا�لحدة، �>فكار �هذه �هونشر �مopا الوحيد

لÇخرين؟�و�ليس�من�الضروري�أن�يتأثر��oا�من�ترسل�له�بل�يمكن�أن�يقوم�بالرد�عل�oا�

 .و�يقي�Tخرين�شّرها

للناس،��جهة�جديدة�Sستخدام�وسائل�التواصل�<جتما=ي�١٩ –أبرزت�جائحة�كوفيد� -٤

�بل�و�معظم� �ا�عاصرة �ال�Oبوية �وا�عاهد �ا�ؤسسات�التعليمية �دفع �مما �ال�Oبية، و� ي

ا�دارس�و�الجامعات�الدينية�Sستخدامها�أداة�للتعليم،�و�ذلك�من�أجل�الحفاظ�عbى�

�
ً
أوقات�الط
ب�من�الضياع،�و�هذه�فائدة�Sتنكر،�و�لكن�يتضمن�هذا<ستخدام�ضررا

�صّح : من�جهتLن �أو�عbى�>و�ى �الجوال �شاشة �الط
ب�النظر�عbى �يمعن �ما �فعند ية،

�عbى�بصرهم،�و�الثانية
ً
خلقية،�فكث�OL: الكمبيوتر�ا�حمول�لساعات،�فقد�يؤثر�ذلك�سلبا

من�Tباء�و>مهات�يمنعون�أوSدهم�من�استخدام�هواتف�ذكية�و�با©خص�من�هواتف�

وال�مرة�فليس�من�السهل�منعهم�،�فإذا�توفر�لهم�هذا�الج)Android Phones(اندروئيد�

إياها،�و�قد�يصل�>وSد�عند�استخدامهم�لهذه�الهواتف�متعمدين�أو�ناسLن�إ�ى�مواقع�

 غS�OLئقة،�فهل�يجوز�aي�هذه�الصورة�استخدامها�للتعليم�الدي�mnأو�العصري؟

�من�ا�علومات�الجيدة�aي�مجال�الطب�و�الصحة� -٥
ً
توفر�وسائل�التواصل�<جتما=ي�عديدا

حداث�العا�ية�و�العلوم�و�الجغرافيا�و�ما�إ�ى�ذلك�من�ا�وضوعات،�و�لكن�إ�ى�جانب�و�> 



 

 

�الحال�استخدامها� �aي�هذه �فهل�يجوز �نشر�السيآت�كذلك، �aي
ً
�كبOLا

ً
ذلك�تلعب�دورا

 لنشر��س
م،�و�توف�OLالتعاليم�الدينية�و�التوج�oات�الخلقية�و�غ�OLذلك�من�>هداف؟�

�جلسات�د -٦ �إدارة �و�دفع�هل�يجوز �الدعاوي، �و�تقديم �بإجراءا{oا، �و�القيام �القضاء ور

�Oيعت�� �الفيديو�و�هل �ع��Oمؤتمرات �الطرفLن �هّوية �و�تحديد �الشهادات �و�سماع الoÁم

؟
ً
 استخدام�وسائل�التواصل�<جتما=ي�لهذاالغرض�مشروعا

�شخص�أو� -٧ �لها �استمع �فإذا يتم�اليوم�تحميل�بعض�الفيديوهات�و�ال�Oامج�الصوتية،

��ن�يقوم�بتحميل�هذه�الفيديوهات�و�ال�Oامج��رآها
ً
Sخر�فتدفع�الشركة�ماÇأو�أرسلها�ل

 الصوتية،�فهل�يجوز�التكسب�عن�هذاالطريق؟

هل�يجوز�لشخص�أن�يقوم�بإلحاق�إع
نات�محّرمة�أو�غ�OLموثوقة�بفيديوهاته��oدف� -٨

 نشرها�و�إذاعoÁا؟

وائز�حا�ا�يفوز�ال
عب،�فهل�تتم�اليوم�ممارسة�بعض�>لعاب�ع��O�ن�Oنت�و�تمنح�ج -٩

�للحصول�عbى�الجوائز؟
ً
 تجوز�ا�شاركة�aي�هذه�>لعاب�و�ماحكم�اتخاذها�وسيلة

�أعضاء� - ١٠ �إ�ى �وترسل �<جتما=ي �التواصل �مواقع �عbى �مجموعات �تشكيل �اليوم يتم

 ا�جموعات�رسائل،�فهل�يجوز�ضّم�شخص��جموعة�دون�إذن�منه�أو�إط
عه�عليه؟

�كت - ١١ �تحميل �اليوم �يتم �صورة �aي
ً
Sو�قبو� �أك~�Oأهمية �التواصل��PDFب �وسائل عbى

<جتما=ي�بعدد�كب�OLو�يتم�نشرها�وإصدارها،�فهل�تجوزممارسة�عملية�التحميل�هذه�

�بناشري�الكتب�
ً
�كبOLا

ً
�بأن�هذاالعمل�يلحق�ضررا

ً
دون�إذن�من�ا�صنف�أوالناشر؛�علما

 و�ا�صنفLن�أنفسهم؟

�يج - ١٢ mال�� �>مور � ي �فما �التواصل�و�بالجملة، �وسائل �بخصوص�استخدام ب�مراعا{oا

 . <جتما=ي�aي�جهة،�و�ما ي�الجوانب�ال��mيلزم�تجنoxا�aي�هذا�الباب�من�جهة�أخرى 

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

aي�الف�Oة�ما�) الهند(�جمع�الفقه��س
مي��٣٠و�الـ��٢٩عقدت�الندوتان�الفقهيتان�الـ�

العا�ي��س
مي�حيدرآباد،�وكان�من�ا�ف�Oض�أن�م�aي�رحاب�ا�عهد�٢٠٢١ أكتوبر/٤-١بLن�

م،�ولكن�٢٠١٩تقام�الندوة�الفقهية�التاسعة�والعشرون��جمع�الفقه��س
مي�aي�o³اية�عام�

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

�بسبب�جائحة�كو ٢٠٢٠عقد�ندوة�فقهية�aي�عام�
ً
�كان�عام�م�أيضا �و�ا م�عbى�٢٠٢١رونا،

وشك�الopاية،�ارتأينا�إقامة�الندوتLن�للعامLن�ا�اضيLن�مًعا،�وقد�تو�ى�هذه�ا�سؤلية�ا�عهد�

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

�تحت�رعايته�وaي�رحابه، ��Sشك�فيه�أن�ا�عهد��ا�عهد�رغبoÁم�aي�عقد�الندوتLن�مًعا ومما

�لهذا�الغرض�من�الناحيتLن�الصورية�وا�عنوية،�
ً
�مناسبا

ً
العا�ي��س
مي�حيدرآباد�كان�موقعا

 
ً
�وآخرا

ً
Sالحمد�أو�àا،�وo³ا�ومكاo³ي�أواaفجاءت�الندوة�.  

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

�أك~�Oمن�مائة�باحث�الجلسة�<فتتاحي وخبa�OLي�ة�للندوة�aي�الثاني�من�أكتوبر،�شارك�ف�oا

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

�ب�oار�وأوديشا� �لوSيات �الشرعية �و�مارة �لكناؤ، �العلماء �لندوة �ودارالعلوم �ديوبند، وقف

�ومن�مختلف� �وأندرابراديشSيات�و وجارخند، �وتلنغانه، �ومهاراش�Oا، , الهند�من�غوجارات،

وجارخند،�وأترابراديش،�وب�oار،�وكOL<،�ونخص�بالذكر�بعض��الشخصيات�ا�رموقة�ممن�

بخطابه�<ف�Oا�m¦ä(تفضلوا�aي�هذه�الندوة�من�فضيلة�الشيخ�محمد�الرابع�الحس�mnالندوي�

�مباشرة �الهواء �القاسمm)عbى �هللا �نعمة �والشيخ �الرحماني،�، �هللا �سيف �خالد �والشيخ ،

والشيخ�عتيق�أحمد�البستوي،�والشيخ�عبيد�هللا�>سعدي،�والشيخ�ا�ف��mأحمد�الديولوي،�

والشيخ�أنيس�الرحمن�القاسمm،�والشيخ�صادق�مçي�الدين�النظامي،�والشيخ�ا�ف��mحبيب�



 

 

�mالدين�القاسم�OLوالدكتور�عبد�هللا�جولم،�والشيخ�ثم�،mمن�ا�ملكة�ا�تحدة�هللا�القاسم

 .وغOLهم) جامعة�موSنا�آزاد�الوطنية�>ردية(،�و>ستاذ�نجم�الحسن�)ع��O�ن�Oنت(

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

  :وتوصلت�الندوة�إ�ى�توصيات�وقرارات�تالية،�٣٠الـ�وموضوعLن�aي�الندوة�

 

عن�ة�جمالنابعض�القضايا�اNهمة��قرارات�و�توصيات�بشأن

  كورونا�جائحة
  

�مختلف�مجاSت�الحياة�مشاكل�وصعوبات لقد�حدثت� �كورونا�aي ،�بسبب�جائحة

�أن�هناك �ا�سائل�ا�تعلقةبعض�دون� وائق�حالتع�كما �يbيوفي ات،العبادب أهّم أحكام��ما

  :بعض�هذه�ا�سائل

�،والعيدين�aي�مسجدص
ة�الجمعة�و �مسلصلوات�الخيسمح�بأك~�Oمن�جماعة�ل -۱

�بعLن،�غ�OLأنه�يجب�أن�يؤخذ�و�غ
ق�التام�من�القيود�مثل�كوروناجّو�aي�ك�وذل

مع�تغي��OLتقام�الجماعة�>خرى  وأن�،<عتبار�أن�إمام�كل�جماعة�يكون�مختلًفا

 .لهيئة�>و�ىا

�ا�صلLن -۲ �عدد �يكون �عندما �العادية �الظروف �أداء��،جًدا�كثOًLا�aي �يمكopم Sو

�واحدة�الص
ة �مرة �ا�سجد �خارج��،aي �للص
ة �ا�صلLن �أمام وهناك�صعوبات

أك~�Oمن�جماعة�aي�مسجد�واحد�ح�¾�توسيع�با�سجد،�ففي�هذه�الحالة�يسمح�

 .ا�سجد�أو�بناء�مسجد�آخر

ع
وة�>وبئة�مثل�كورونا�يصح�إقامة�ص
ة�الجمعة�aي�أماكن�مختلفة��زمنةaي�أ -۳

�وا�جماعة عbى �التعليمات �حسب �غ�OLأن�ا�سجد �و�دارية؛ �الطبية �تطلبات

 .�Sيتفق�مع�هذا�الرأي�الندوي <ستاذ�محمد�مصطفى�عبد�القدوس�

۴- � �الذين �ا�سلمون �الظهر��ون يريدأما �ص
ة �أداء �الجمعة �بسبب�يوم �منازلهم aي

 .aي�منازلهم�ومصانعهم�جماعات�وفرادىها�ؤ لهم�أداجوز�يفقيود�مثل�كورونا،�



 

 

�كان�من�الصعب�الغسل�أو  -۵ �فيسقط�يالت�إذا �ا�يت�بسبب�قيود�كورونا مم�عbى

 .صح�ص
ة�الجنازة�عليهتو �،واجب�الغسل

تكفينه��،�فمن�>فضلكفن�السنة�إذا�لم�يكن�من�الصعب�تكفLن�جثة�كورونا -٦

�الغطاء، �ولو�فوق �السنة ر�ذلكو �كفن
ّ
�يتعذ �عندما �ال�يحّل ، �يرتديه�الثوب ذي

 .الكفن�محّل �ا�يت

ما�أداء�ص
ة�الجنازة�عbى�ق�Oه�جوز�جثة�كورونا�بدون�ص
ة�الجنازة�في�تدفن�لو  -۷

 .تغي�OLجثته�لم�يغلب�عbى�الظن
 

قرارات�و�توصيات�بشأن�الضوابط�الشرعية�Qستخدام�وسائل�

  التواصل�FجتماDي
  

عقدت�الندوة�الفقهية�الث
ثون��جمع�الفقه��س
مي�بالهند�aي�رحاب�ا�عهد�العا�ي�

aمي�
�وتوصيات�اتقرار م،�حيث�تمت�ا�وافقة�عbى�۲۰۲۱أكتوبر ۴و�a۳ي�باد�آي�حيدر �س

�موضوع�هام �مناقشة �وسائل�التواصل�" :وهو�،بعد �الشرعية�Sستخدام ا�بادئ�والقواعد

  :،�من�أهمها�ما�يbي"<جتما=ي

��تعّد  -۱ �الع�مخ�Oًعاوسائل�التواصل�<جتما=ي �aي �الم�ا�عاصرمهًما �إيجابيات�، لها

 .ائل��ع
موسمن�أهّم�حالًيا��يو �وف�oا�مصالح�ومفاسد،�وسلبيات،

 .إ�ى�Tخرينغنية�با�علومات�نافعة،�موثوق��oا،�و �إرسال�رسائل�دينية�يجوز  -۲

،�فإذا�كان�لذلك�الm¦òء�عbى�الغرض�الحقيقي�إن�مدار�>حكام�aي�>شياء�يكون  -۳

خليعة�إشاعة�الفاحشة�ورفع�ملفات�وصور� إلك�Oوني�موقعإنشاء�الغرض�من�

 .القسم�الف�mnالخاص�به�ه،�ولو�aيفي�التوظفغ�OLمشروعة،�ف
�يجوز�و 

�ال��m{وسائل�التواصل�<جتما=ي�ياتمحتو �Sيجوز�نشر� -۴  <ستخفافoدف�إ�ى�،

�أو�ب �>خ
قية �الفاحشة،القيم �> أو��إشاعة
ّ
�يتّم �،فكار��لحاديةبث �أنه Sإ�

� �مopم �يتوقع �الذين �>شخاص �إ�ى �عإرسالها �من��حمايةو �ل�oا،الرّد Tخرين

 .عجاب��oا�



 

 

�ا -۵ �الذكيةاستخدام �التعليمية��لهواتف �ل±غراض �<جتما=ي �التواصل ووسائل

�جائز ،� �يجب �أنه Sإ� �اتخاذ OLالخلقية� حيطةالتداب� �ا�ضاّر �لتجنب والحذر

 .والجسدية

استخدام�وسائل�التواصل�<جتما=ي�لنشر��س
م،�وتوف�OLا�علومات�الدينية،�� -٦

�إ�ى�ذلك�نافعوالتعاليم�الخلقية�وا� من�أهّم�حوائج��<قتصادية�ا�شروعة،�وما

�
 .حرج�aي�استخدامهاالعالم�ا�عاصر،�ومن�ثّم�ف

�ال -۷ �لجنة ��س
مي�توصياتتناشد �الفقه �فرعية�بالهند�مجمع �لجنة �تشكيل

بواسطة�التطبيقات�وال�Oامج��ا�تعلقة�بدار�القضاء �جراءاتإمكانية�aي��بحثلل

�مباشرة ��ن�Oنت Oع�� �جميع��لك�Oونية �يغطي
ً

�مفص �تقريًرا �تقدم �بحيث ،

 .�oذا�الصدد�الجوانب

�كانت�محتويات� -۸ �فيجوز��التسجي
ت�الصوتية�وا�رئية�موافقةإذا مع�الشريعة،

وإرسالها�إ�ى��إل�oا،�ومشاهد{oا،�ستماع< ركة�مقابل�الذي�تدفعه�الش�>جر �أخذ

 .شخص�آخر

�لتطوير�قنوات�الفيديوهات� -۹ �أو�غ�OLموثوق��oا �إع
نات�محّرمة، �قبول �Sيجوز

 .عمًدا

�ما�� - ۱۰
ً
،�لذا��Sفاسدالكث�OLمن�ا��عbى�ع��O�ن�Oنت��لك�Oونية�لعابتشتمل�>عادة

أنه�إذا�لم�تكن�هناك� ل�مopا،�غOLوكسب�ا�ا�اللعب�با©لعاب��لك�Oونية،يصح�

�وإ �القمار �مثل �وا�ال�ضاعةمفاسد �القيمالوقت �وممارسة غ�OL>خ
قية،��،

 .جوائزوالحصول�عbى�ال��oا�لعبيسوغ�الف

۱۱ - � �يجوز Sإدخال�� �مجموعة �aي �شخص �أي �مجموعات �التواصل��من وسائل

 .إ�Sبإذنه�صراحة�أو�دSلة�<جتما=ي

۱۲ -  Sملف��� �إنشاء �تنسيق�PDFيجوز �بأي �رقمية ال��m وا�ؤلفات�لكتبل�أو�نسخة

�الناشر، �أو �للمؤلف �محفوظة �طبعها �حقوق �و �تكون �وسائل�كذا �عbى نشرها

  .دون�إذن�مopم التواصل�<جتما=ي،



 

 

وتجنب�>مور�غ�OLالشرعية�وغ��OLخلقية،ة�و عيشر هتمام�بضوابط�من�ا�هم�<  - ۱۳

 .عند�استخدام�وسائل�التواصل�<جتما=يلخلقية�ا

�،�والحركات�الهّدامةةضالالباطلة�وال�فرق ال��mأنشأ{oا�ال�واقعهناك�العديد�من�ا� - ۱۴

أن�الندوة�جيل�الشباب�هذه�ن�aي�و ا�شارك�فيناشد ،باسم��س
م��ن�Oنت�عbى

�العلماء�عن�استخدام�مثل�هذ�يمتنعوا ا�وثوق��oم�aي�هذا�ه�ا�واقع،�ويراجعوا

 .الصدد

*  *  * 



 

 

 تقرير�الندوة
  

 ندوة�فقهية�سنوية�Nجمع�الفقه�Vس�مي�0ي�الهند��
  :مجمع�الفقه�Vس�مي�يعقد�ندوتZن�فقهيتZن�بالتعاون�مع�اNعهد�العاYي�Vس�مي

̂ة�الندوة�الفقهية�الث�ثZن�الحالية�0ي�حيدر�أباد� Zُعقدت�الندوة�الفقهية�التاسعة�والعشرون�و�خ  
  

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

�تي
نجانا� �من�عاصمة �و>دبية �والعلمية �والثقافية �التاريخية �حيدرأباد �مدينة �aي �الهند aي

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

عقد�الندوة�التاسعة�والعشرون��جمع�الف
ُ
ولكن��٢٠٢٠قه��س
مي�aي�أواخر�عام�ا�قرر�أن�ت

،�فنظًرا�٢٠٢١بسبب�بعض�>سباب�والعقبات�لم�يتم�عقدها�aي�التاريخ�ا�قرر�وجاء�عام�

�مًعا �الندوتLن �ا�ناسب�عقد �من �كان �الطويلة �الفجوة وتم�سحب�اليانصيب�باسم��.لهذه

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

  .الناحيتLن�الرسمية�والروحية

�مجموعه�ثماني�جلسا �aي�ذلك�جلس��m<فتتاح�والختام،�  وعقدت�الندوتان�ما بما

� �يوم �صباح �<فتتاkي �<جتماع �عقد �. أكتوبر�٢حيث �حضرة�وترأس �<فتتاkي <جتماع

<ستاذ�نعمت�هللا�<عظم�m،�أستاذ�الحديث�والتفسa�OLي�دار�العلوم�ديوبند�،�ورئيس�مجمع�

m¦ùالرئا� �خطابه �aي �فقال � ��س
مي، �كان�: الفقه ��س
مي �الفقه �مجمع ´¦òن
ُ
�أ عندما

� �بأنه يفكرالجميع �العلماء �من �قلة �  باستثناء �غOLأنكم �ا�جمع؟ إذاما�كيف�سيحدث�هذا

�العديد�من�الندوات�اطمئنت�قلو�oم�وكان�أثرلتفوق�مجمع� قمتم�با�ساهمة�وا�شاركة�aي

�وaي� �سياق�العصر�الحا�ي �aي �الضوء �ألقى �ثم �مدارس�الفكر�>خرى، �عbى الفقه��س
مي

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

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

  .للغاية



 

 

وتعليًقا�عbى�الوضع�الحا�ي�،�قال�إنه�يتم�بذل�الكث�OLمن�الجهود�لتشويه�سمعتنا�،�

  .وسوف�يتم�بذلها�بمزيد،�ولكن�بعد�ذلك�هناك�وعد�باSنفتاح�الذي�سوف�يتحقق

ركLن�aي�الندوة�عbى�<عتقاد�بأن�الوضع�سيكون�ا�شا�<ستاذأخOًLا�،�شجع�حضرة�

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

�الغيوم� �غ�OLأنه�يجب�أن�تنقشع �و<ع�Oاضات�عbى��س
م� ي�نواجه�الصعوبات�حقا، ،

وانت�¾�<جتماع�. لك�<ع�Oاضاتيجب�علينا�ان�نحاول�الدفاع�عن�تمجرد�دعاية،�غ�OLأنه�

  ).استاذ�ا�عهد(صباحا�بتقديم�كلمة�الشكر�من�قبل�ا�ف��mشاهد�عbي�القاسم۱۱�mالساعة�

aي�هذه�الجلسة�<فتتاحية�رحب�نائب�رئيس�ا�عهد�الحا�ي��س
مي�فضلة�>ستاذ�و

ية�شكر�جميع�وaي�كلمته�ال�Oحيب�.عمر�عابدين�القاسم�mا�دني�بالضيوف�وألقى�كلمة�ترحيب

�فيه� �سلط ،� �وخدماته ��س
مي �ا�عهد �عن �وشاملة �مختصرة �نبذة �قدم ا�ندوبLن،كما

  .الضوء�عbى�اقسام�ا�عهد�وأدائه

خالد�سيف�هللا�الرحماني��<ستاذوaي�كلمته�الرئيسية��لهذه�الجلسة،�أعرب�حضرة�

<جتماع�ا�قرر��عن�أسفه�لتأجيل) أمLن�عام�مجمع�الفقه��س
مي،�مؤسس�ا�عهد�العا�ي(

��غ
ق �بسبب �وذلك �<ستعدادات �من �الرغم �عbى �ديوبند �وقف �دار�العلوم �aي �.عقده

وأوضح�<ستاذ�الحكمة�من�عدم��ع
ن�عن�<جتماع�الحا�ي�بسبب�>وضاع�السائدة�aي�

�وال���m.الب
د �طابقLن �من �ا�كونة �تأسيس�دار�ال�Oبية �عن �ا�ناسبة ��oذه وتحدث�<ستاذ

�العلوي،�ستشمل �الطابق �aي �وا�كتبة m¦äر<� �الطابق �aي �تدريبية �ا�كتبة� برامج ¾nمب� ©ن

O~ي�يشكو�من�عدم�اتساعه�©ك�  .الحا

�أعلن�عن�إقامة�وأعلن� عن�الخطط�وال�Oامج�ا�ختلفة��عهد�العا�ي��س
مي�،�كما

ا�كتبة،�كما�مخيم�متعدد�>غراض�،عbى�وجه�الخصوص�إنشاء�قسم�للدراسات�الهندية�aي�

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

�و  mي�كلمته�) عميد�دار�العلوم�وقف�ديوبند(أعرب�حضرة�<ستاذ�سفيان�القاسمa

�>وضاع�� �وأشار�إ�ى �وقف �بدار�العلوم ��س
مي �الفقه �مجمع �اجتماع �²لغاء �أسفه عن

ا�كان�له�اثر�سل°�mعbى�ط
ب�الدراسات�الدينية�فعbى�واضاف�ان�كورون�.السائدة�aي�الب
د



 

 

�إنه�عند�ظهور�
ً

صعبة��اوضاعالعلماء�انعاش�عقولهم�Sكتساب�ا�عرفة،�وتابع�حديثه�قائ

>ول�هو�التنافس�قدر�ا�ستطاع�والثاني�هو�<نتظار�aي��:يتصرف�كبارنا�واس
فنا�بطريقتLن

ن�الوقت��راجعة�ا�وقف��oدوء�وانتظار�صمت�ح�¾�يمر�الوضع،�الوقت�الذي�نحن�فيه،�حا

  .مروره،�عليكم�أن��Sتثبطوا�عزيمتكم�بد�Sمن�ذلك،�ابقوا�عاليا

كما�قدم�حضرة�<ستاذ�محمد�الرابع�الحس�mnالندوي،�رئيس�مجلس�قانون�>حوال�

الشخصية�للمسلمLن�aي�الهند،�و>مLن�العام�لندوة�العلماء�خطاًبا��موجزا�ع��O<ن�Oنت�فهنأ�

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

�وقال �ا�نشودة �غايته �aي ��س
مي �الفقه �: مجمع �القيامة، �ليوم �الدين سيستمر�غ�OLأنه

�وتم�عقد�هذا� �حل�تلك�التغOLات، �من�مسؤليات�العلماء �فهذا حدوث�التغيOLات�ا�ؤقتة،

وبصرف�النظر�عن�هؤSء�السادة�. وفق�هللا�سبحانه�وتعا�ى�aي�مقاصدهاللقاء�لهذا�الغرض�ف

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

أستاذ�الفقه�aي�(وأدار�الجلسة�<فتتاحية�السيد�محمد�اعظم�الندوي�, <سعدي�وآخرون

  . الشكر�ا�ف��mشاهد�عbي�القاسمm،�وألقى�كلمة�) ا�عهد�>عbى��س
مي

  :aي�نفس�الجلسة�تم�إصدار�الكتب�التاليةو

�هللا�: ا�ؤلف�  صbى�هللا�عليه�وسلمن°�mالعا�Lن� -۱ �سيف �خالد �<ستاذ حضرة

 الرحماني

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

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

 الرحماني

ا�ف��m: من�إعداد�السابقةمجموعة�مقاSت�من�الندوات�(أثر���ام�بأحكام�الشريعة� -۴

mاحمد�نادرالقاسم 

�السابقةمجموعة�مقاSت�من�الندوات�(الغرامات�ا�الية�aي�ضوء�الشريعة��س
مية� -۵

 ا�ف��mاحمد�نادرالقاسمm: من�إعداد



 

 

�ا�جوهرات�ا�اسية -٦ : من�إعداد�السابقةمجموعة�مقاSت�من�الندوات�( بيع�وشراء

mامتيازاحمد�القاسم�mا�ف� 

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

 <ستاذ�صفدٍرزب�OLالندوي : إعداد

 <ستاذ�صابر�حسLن�الندوي : القواعد�والقضايا�ا�ؤلف: الرشوة -۸

�<فتتاح �الجلسة�وأعقبت�الجلسة �موضوع �وكان ،� �أيام �ث
ثة �ست�جلسات�aي ية

� �ب
�محرم">و�ى �ا�رأة �" رحلة �برئاسة �البستوي�وبإدارة�حضرة�<ستاذ �عتيق�أحمد mا�ف�

mجنيد�عالم�القاسم�mمن�منطقة�كانبور��.ا�ف��mأحمد�القاسم�OLوعرض�القضية�<ستاذ�ظه

ركون�aي�الندوة�كل�جانب�من�جوانب�و<ستاذ�نور�الحق�الرحماني،�وبعد�ذلك�ناقش�ا�شا

وaي�o³اية�الجلسة�قدم�رئيس�ا�جلس�حضرة�<ستاذ�عتيق�البستوي�خلفية�هذا�. ا�وضوع

ا�وضوع،�وأوضح�أيضا�أن�الناس�يطلقون�عbى�الحنفية�بأهل�الرائي،�لكن�موقف�الحنفية�

�الكّتا �<ستاذ �نصح �كما ،� �وجbي �با©ثار�واضح �التمسك �حول �ا�سألة �هذه �هذه�aي �aي ب

�OLء�يثm¦üأي�� � �عند�انتقاد�ا�ذاهب�ا�ختلفة،�و�Sتقولوا ا�ناسبة�مراعاة�>دب�و<ح�Oام�

  .>دبسوء�الريبة�aي�

خالد�سيف�هللا�الرحماني�تعازيه�aي�وفاة�من��رة�<ستاذوaي�الجلسة�ذا{oا�قدم�حض

�،m¦äم�العام�ا�اo}مي��صدمة�وفا
كانوا�مرتبطLن�بمجمع�الفقه�وتحمل�مجمع�الفقه��س

  :أسماoýم�كما�يbي

 حضرة�<ستاذ�محمد�برهان�الدين�السنboxي -۱

 حضرة�<ستاذ�محمد�قاسم�ا�ظفر�بوري� -۲

 حضرة�<ستاذ�عبد�الجليل� -۳

 العثمانيحضرة�<ستاذ�أمLن� -۴

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

�،mي�هللا�مجيد�القاسم�الجلسة�حضرة�<ستاذ�أنيس�الرحمن�القاسمm،�وأدارها�<ستاذ�و

�الندوي  �جهان �شاه �محمد �والدكتور mالقاسم� �أمانت�عbي � وعن�حضرة�. وعرض�القضية



 

 

� �خطابه �aي �الرحمن �أنيس �ومصدر�الرئيس �السد �مصدر �عن �الحاضرين �أمام m¦ùالرئا

وانتشار�العيوب�ال��mتسربت�نتيجة�الهواتف�ا�حمولة،�مشددا�عbى�التغلب�عل�oا،� <نتصار

�الدين� mµمحمد�صادق�مح� mا�ف�� �ألقى �السابق(كما �النظامية �الجامعة mأمام�) 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

ا�ف��mأنور�عbي�<عظم�mو<ستاذ��اخ��Oإمام�عادل�القاسمm،�وعرض�القضية�حول�ا�وضوع

mظفر�عالم�الندوي�و<ستاذ�محبوب�فروغ�أحمد�القاسم.  

� �الحسن �نجم �ال�Oوفيسور �الفلك mعالم� �هو�أن �الجلسة �aي �ما �أبرز ) مانو(وكان

�Oمن�مانشس��mالدين�القاسم�OLن،�) ا�ملكة�ا�تحدة(و<ستاذ�سمLى�ا�شارك�تحدثوا�أيًضا�إ

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

أن�ُينظر�إليه�من�خ
ل�ا�نظار�أو�بالعLن�ا�جردة؟�وحث�ا�ف��mسم�OLالدين�القاسم�mالعلماء�

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

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

�بعض�>مور�و  �إ�ى �خطابه �أثناء �البستوي �احمد �عتيق mا�ف�� �<ستاذ أشار�حضرة

حيث�أن�قضية�القمر� ي�قضية�إدارية�والعلماء�ليس�لدoþم�ص
حيات�إدارية�فعل�oم�: ا�همة

إب
غ�الناس�ولكن��Sيمكopم�إلزامهم�،�وقال�إن�هناك�نقطة�أخرى�مهمة� ي�أنه�يتم�تدريس�

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

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

m¦ùي�ا�نهج�الدراa� وتابع�أنه�حسب�. الص
ة�وعبادات�أخرى�مثل�الصوم�والحج�ونحوهما،

 S� �الفلكية �تقبل�ا�عرفة 
�للقمر�ف �أحد �شهد �وإذا ،� �ا�جردة �القمر�بالعLن �رؤية �يمكن

  .شهادته



 

 

aي�خطابه�الرئا�m¦ù،�دحض�حضرة�<ستاذ�عبيد�هللا�<سعدي�حجة�بعض�الكتاب�و

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

كان�هناك�أك~�Oمن�قاضيLن�ف
�يجوز�عرض�أمر�أمام��ح�¾�لو : لرؤية�اله
ل�aي�ا�دينة،�قال

با²ضافة�إ�ى�ذلك�،�تكون��.محكمة�من�قاضيLن�aي�آن�واحد�وموضوع�لجنة�الرؤية�واحد

�ل
حتفال�بالعيد�aي�نفس�اليوم�©o³م��Sيقبلون� هناك�ضغوط�من�قبل�الشرطة�و�دارة

واحدة�يشكل�{oديًدا�كبOًLا��ا�سؤولية�عن�عيدين،�كما�أن�وجود�لجنتLن�أو�ث
ث�aي�مدينة

¾¦äللفو.  

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

برئاسة�حضرة�<ستاذ�عبيد�هللا�<سعدي�وأدارالجلسة�<ستاذ�راشد�" الفاكهة�aي�الحدائق

موي�وا�ف��mو�أدى�مسولية�عرض�القضية�كل�من�<ستاذ�خالد�حسLن�الني. حسLن�الندوي 

  .عبد�الرشيد�كانبوري

�الرئاm¦ùو  �خطابه �aي �<سعدي �هللا �عبيد �<ستاذ �حضرة �وعدم�: قال الشرعية

�يرتبكون�ويقلقون�من� الشرعية�aي�أي�موضوع �ما يقال�بعد�البحث�وإ�Sفإن�الناس�غالًبا

�عند��ما �التوسع �فيوجد �العرفية �يتعلق�با©مور �وفيما �البحث، �الت�Oير�بعد م�فتوى�عدم

�ا�عام
ت�لدى� �aي �التوسع �هذا �يوجد �كما �أك~�Oبكث�OLمن�>ئمة�<ربعة، �بن�حنبل أحمد

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

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

الoÁانوي�aي�أراء�ا�ذاهب�>خرى�من�أجل�تيس�OL>مور�أو�اعطاء��حضرة�<ستاذ�اشرف�عbى

  .مجا�Sللعمل�،�وقد�تم�نشر�مجموعة�من�هذه�الفتاوى 

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

�ا�ف��mأحمد�ديولوي� �ا�ف��mإ) امLن�الصندوق��جمع�الفقه��س
مي(وترأسها قبال�وأدارها

�mى�القاسمbمحمد�شاهد�ع�mوعرض�القضية�ا�ف��،mا�عهدذ�استا(أحمد�القاسم.(  

�هللا� �عبيد �<ستاذ �سؤال�<سعديأجاب�حضرة �الناس��:عbى �من �كبOًLا �عدًدا أن

،�و�Sع
قة�لهم�بالدين�إ�Sبص
ة�الجمعة�فإذا�قلنا�.غافلون�عن�الصلوات�الخمس�اليومية



 

 

�ألغيت �قد �الجمعة �إن�ص
ة �الظهر�و��Sلهم �فإo³م�سوف��Sيصلون�ص
ة بسبب�كورونا

الجمعة�وبالتدريج�سيكونون�غافلLن�تماًما�عن�الدين،�عندما�سمح�حضرة�<ستاذ�اشرف�

�الoÁانوي  ��عbى �مثل �بالبدعة �والحماية�" التعزية"باSحتفال �البقاء �aي �فعالة �طريقة بكوo³ا

ما�اقتبس��oذه�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

  .بالدSئل�الظنية

خالد�سيف�هللا�الرحماني�رًدا�عbى�سؤال�<ستاذ�وaي�الجلسة�نفسها�،�قال�حضرة�

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

�من�مسؤلية�العلماء�الكرام�ا�حليLن�توعية� �الفكر�الحر،�وهذا للمفتيLن�الكرام�من�أجل�

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

aي�خدمة�سماحة�<ستاذ�أبي�الحسن�عbي�الندوي�aي�منطقة�راي�باريbي،�وردا�عbى�سؤاله�،�

بأن�فضيلة�<ستاذ�ا�ف��mكفايت�هللا�هو�>نسب�بLن�ا�فتLن�الذين�ولدوا�aي�ا�ا��m¦äأجبته

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

  .سماحة�>ستاذ�الندوي�عbى�إجاب��mوقّدرها

رؤية�اله
ل��وaي�خطابه�الرئا�m¦ùقال�حضرة�<ستاذ�ا�ف��mأحمد�ديولوي�أن�لجنة

ا�تعددة�وقضية�عدد�ص
ة�الجمعة�ليست�قضية�اليوم�بل�إo³ا�قديم�جًدا�وتعود�إ�ى�أيام�

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

  .باسم�ا�سجد،�غ�OLأن�الحصول�عbى��ذن�باسم�العبادة�سيكون�أسهل

استخدام�"الندوة�بعد�ص
ة�ا�غرب،�وكان�ا�وضوع�وعقدت�الجلسة�الopائية�لهذه�

أمLن�عام�(،�وترأسها�حضرة�<ستاذ�خالد�سيف�هللا�الرحماني�" وسائل�التواصل�<جتما=ي

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

  .وعرض�القضية��<ستاذ�صفدار�زب�OLالندوي ) العلماء

�يتعلق� �فيما �أنه �سؤال �عbى �البستوي�رًدا �عتيق�أحمد mا�ف�� �<ستاذ وقال�حضرة

بحلة�الصورة�وحرمoÁا�،�فقد�تمت�مناقشoÁا�aي�الندوة�الثانية�عشرة��جمع�الفقه��س
مي�



 

 

ال��mعقدت�aي�منطقة�بس��mالواقعة�aي�وSية�اوترا�براديش،�وهناك�تعليق�شامل�عbى�هذا�

�مراعاة��ا�وضوع�من�قبل�حضرة �ويجب�أيًضا ،mالقاسم� �مجاهد��س
م m¦äالقا� <ستاذ

هذه�الحقيقة�بأنه�aي�بعض�>حيان�تكون�بعض�>شياء�أصلية�ومقصودة�وبعض�>شياء�

ثانوية�،�فا�فسدة�aي�>مور�الثانوية���Sتؤدي�بالضرورة�إ�ى�مفسدة�>صل�وا�قصود�،�كما�

opلك� �والكتب، �الصحف �aي �غالًبا �التفكa�OLي�هو�الحال �إ�ى �أيًضا �حاجة �وهناك �ثانوية ا

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

m¦ùالرئا� �خطابه �aي �الرحماني �سيف�هللا �خالد �<ستاذ �التواصل�: قال �وسائل إن

<جتما=ي�مرض�شائع�وaي�نفس�الوقت�فوائدها�وأضرارها�غ�OLعادية،�فمن�ناحية�،�يمكن�

س
م�و>مر�با�عروف�والن��mعن�ا�نكر،�وaي�الوقت�نفسه�،�يمكن�أداء�واجب�الدعوة�إ�ى�� 

�القهر� �طريق mnتب� �يمكن �خ
له �ومن �وإلحاح، �بقوة ��باحية �وا�واد �للفحش ال�Oويج

كما�فعل�ال�oود�من�خ
ل�،�ويمكن�وصف�الظا�Lن�بالصالحLن�وا�ظلومLن�بالشر. والعدوان

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

للناس�،�فإن�نظام�التعليم�aي�حالة��غ
ق�يرجع�إ�ى�ذلك،�هذا�يجعل�الحصول�عbى�الكتب�

OLأسهل�بكث� �وغ�OLا�نشورة �وسائل� ا�طبوعة �فإن�استخدام ،� �القضايا �هذه �إ�ى با²ضافة

� �وخلق ،� �وال�Oفيه ،� �ا�ال �كسب �aي �أيًضا �مهم �<جتما=ي �حقيقة�التواصل �وتقديم بيئة

�س
م،�والذين�يقدمون�اق�Oاحات�بشأن�استخدام�وسائل�التواصل�<جتما=ي�يجب�عل�oم�

تنشط�الطوائف�الضالة�بشكل�كب�OLعbى�وسائل�: تحليل�هذه�القضايا�بعمق،�وتابع�<ستاذ

ه�التواصل�<جتما=ي�ال��mتشوه�تعاليم��س
م�،�ففي�مثل�هذه�الحاSت��Sبد�من�نبذ�هذ

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

�التواصل�<جتما=ي،� �مواقع هناك�خوف�شديد�من�تضليل�الشباب�ا�سلم�الناشط�عbى

  .وانoÁت�هذه�الجلسة�بنفس�كلمات�حضرة�<ستاذ�الرحماني

ية�،�تم�عقد�اجتماع�للمق�Oحات�وبعد�نقاش�ومناقشة�aي�كل�هذه�ا�نتديات�>كاديم

م،�برئاسة�<ستاذ�خالد�سيف�هللا�الرحماني،�فيما�أدى�۲۰۲۱أكتوبر�٤فر�ا�وافق�ص�a۲٦ي�

�ا�ناسبة�الدكتور� �اعرب��oذه �كما مهام�مديرالجلسة�الopائية�<ستاذ�عبيد�هللا�<سعدي،



 

 

� �هللا�جوSم �آباد(عبد �) عمرا mالقاسم� �الشكور �عبد �نذير�أحمد��)كOL<(و<ستاذ mوا�ف�

� �الفارو½ي �الرحمن �سعيد mوا�ف�� �حضرة�) مومباي(الكشمOLي �قدم �ثم �انطباعا{oم، عن

�اللجان�عbى�ا�شاركLن،�فتمت�مناقشة� <ستاذ�عبيد�هللا�<سعدي�ا�ق�Oحات�ال��mأعد{oا

�ا�وضوعات� �جميع �<ق�Oاحات�حول �عbى �با²جماع �ذلك�تمت�ا�وافقة �وبعد �موضوع كل

  .الندوة�عbى�دعاء�حضرة�ا�ف��mصادق�مçي�الدينوانoÁت�

*  *  *  


