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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 5(  

 

 44 -------------------------------------------------------------- اؾمتٓمراد ذم اًمٗمرق سملم اًمٌٖم٤مة واخلقارج

 44 ------------------------------------------------------ ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ظمالل همالة اًمٕمٚمامٟمٞملم

 46 --------------------------------------------------------------------------------- صم٤مٟمٞم٤م: ٟمقازل ُم٤مًمٞم٦م:

 46 -------------------------------------------- يمٞمٗمٞم٦م اًمتٍمف ذم إُمقال اعمحرُم٦م سمٕمد اإلؾمالم أو اًمتقسم٦م
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 63 ------------------------------------------ هؾ يٚمزم إقمالن اإلؾمالم ذم اعمًجد أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس؟

 64 ------ هؾ يٚمزم ٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م عمـ ٓ جيٞمده٤م؟ أم يٙمٗمل أن يٜمٓمؼ شمرمجتٝم٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمتل جيٞمده٤م؟

 64 ---------------------------------- هؾ يٚمزم اإلىمرار سمٌنمي٦م اعمًٞمح وقمٌقديتف هلل إلصم٤ٌمت قم٘مد اإلؾمالم؟

 66 ----------------------------------------------------------------- هؾ يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد قمغم اإلؾمالم؟

 66 ---------------------------------- ُم٤م اًمذي يٚمزم سمالهمف ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ذم أول اًمدظمقل إمم اإلؾمالم؟

 72 --- هؾ يًع اًمدقم٤مة اًمتج٤مهؾ اعمرطمكم ًمٌٕمض أؾمئٚم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ًمٕمدم اإلـم٤مىم٦م أو اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ؟

 73 --------------------------------------- هؾ هٜم٤مك ضمدول زُمٜمل حمدد يٜمٌٖمل اًمت٘مٞمد سمف ٓؾمتٙمامل اًمٌالغ؟

 75 -------------------------------------------------------------------- اًمٗمّمؾ اًمث٤مين اًمٜمقازل اًمتٕمٌدي٦م

 75 ----------------------------------------------------------------- هؾ يٚمزم اعمًٚمؿ اجلديد أن يٖمتًؾ ؟

 78 ---------------------------------------------------------- يد طمٚمؼ ؿمٕمره ؟هؾ يًتح٥م ًمٚمٛمًٚمؿ اجلد

file:///D:/المناهح/Mishkah/بحوث%20المجمع/A/الكتاب%20العربي.docx%23_Toc477177684
file:///D:/المناهح/Mishkah/بحوث%20المجمع/A/الكتاب%20العربي.docx%23_Toc477177684


  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 79 ------------------------------------------------------------------- هؾ ي١مُمر اعمًٚمؿ اجلديد سم٤مخلت٤من ؟

 87 ----------------------------------------------------------------هؾ يٚمزم اعمًٚمؿ اجلديد شمٖمٞمػم اؾمٛمف ؟

 83 --------------------------------------------------------- هؾ شمٚمزم إزاًم٦م اًمقؿمؿ سمٕمد اقمتٜم٤مق اإلؾمالم ؟

 86 ----------------------------------------------------- اإلهار سم٤مًمّمالة وأداؤه٤م ذم أُم٤ميمـ همػم ـم٤مهرة-

م قمـ إهؾ واعمجتٛمع  وُم٤م ُيؽمظّمص ومٞمف  ُمـ شمرك سمٕمض اًمِمٕم٤مئر اًمٔم٤مهرة أو اإلشمٞم٤من هب٤م طمٙمؿ يمتامن اإلؾمال

 87 ----------------------------------------------------------------------------------- قمغم همػم وضمٝمٝم٤م-

 96 ----------------------------- ُمٌٓمالت اًمٓمٝم٤مرة قمٜمدُم٤م شمرشمٙم٥م قمـ ضمٝم٤مًم٦م  واًمّمالة سمذًمؽ ُمدة ـمقيٚم٦م-

 97 ----------------------------------------------------------------- شمرك اًمزيم٤مة قمـ ضمٝم٤مًم٦م ًمٕمدة ؾمٜمقات

 98 -------------------------------------------------------------------------------------- اًمتقوٞم٤مت

 -------------------------------------- 727 

 724 ----------------------------------------------------------------- اًمٗمّمؾ إول اًمٜمقازل اًمدقمقي٦م

 724 ----------------------------------------------------- وإؿمٝم٤مرهاعمٌح٨م إول: اًمدظمقل ذم اإلؾمالم 

 724 ------------------------------------- اإلؾمالم- ذم اًمدظمقل أراد عمـ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم اًمٜمٓمؼ وضمقب ,

 725 --------- اإلؿم٤مرة؟ سمٚمٖم٦م هب٤م راراإلىم أو يمت٤مسمتٝم٤م ُمٜمف يٓمٚم٥م هؾ ًم٤ًمٟم٦م ذم ًمٕمٚم٦م اًمٜمٓمؼ يًتٓمٞمع ٓ ُمـ ,

 726 ------------------------------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م؟ سم٤مًمٚمٖم٦م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم اإلىمرار يٚمزم هؾ ,

 727 ---------------------------------------------------------- اًمِمٝم٤مدشملم- همػم سمٚمٗمظ اإلشمٞم٤من طمٙمؿ ,

 729 ----------------------------- ؟ مجٞمٕم٤مً  هبام اإلشمٞم٤من يٚمزم أم اًمِمٝم٤مدشملم إطمدى قمغم آىمتّم٤مر طمٙمؿ ,

 774 ----------------------- سم٤مًمِمٝم٤مدشملم- اإلىمرار ُمع ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اًمنمك ُمـ اًمتؼّمؤ طمٙمؿ ,

 777 ----------------------------------------------------------- سم٤مإلؾمالم- اإلهار أو اجلٝمر طمٙمؿ ,

 702 --------------------------------------------------- اإلؾمالم ذم اًمدظمقل طملم آؿمؽماط طمٙمؿ ,

 703 ----------------------------------------------------------------------------- اًمّمٌل- إؾمالم ,
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 707 ------------------------------------------------------------- طمٙمٛمف ذم وُمـ اًمًٙمران إؾمالم ,

 709 ---------------------------------------------------------------------------- ظمالو٦م هذا اعمٌح٨م:

 737 ---------------------------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمٌالغ وشمٕمٚمٞمؿ اًمديـ ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد-

 737 ----------------------------- اجلدد اعمًٚمٛملم ًمتٕمٚمٞمؿ يتّمدر ُمـ هب٤م يتحغم أن يٜمٌٖمل اًمتل اًمّمٗم٤مت

 730 ------------------------------- اجلدد اعمًٚمٛملم ُمع واًمتٕم٤مُمؾ اًمٌالغ يمٞمٗمٞم٦م ذم ُمٝمٛم٦م وىمقاقمد وقلأ

 738 ------------------------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: ضمدًمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم دائريت اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ

 738 ----------------------------------------------------------- اًمنميٕم٦م ذم وُمٙم٤مٟمتف ًمٕمرفا شمٕمرف ,

 740 -------------------------------------------- اجلدد: اعمًٚمٛملم سمٕمرف اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٚم٤ٌمس ٟمقازل أوًٓ:

 744 ------------------------------------ اجلدد ًٚمٛملمًمٚمٛم آضمتامقمٞم٦م سم٤مًمٕم٤مدات اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمقازل صم٤مٟمٞم٤ًم:

 745 ---------------------------------------------------- اإلؾمالم- ذم اًمداظمؾ اؾمؿ شمٖمٞمػم طمٙمؿ صم٤مًمث٤ًم:

 748 -------------------------------------------------------- اإلؾمالم- سمٕمد اًمقؿمؿ إزاًم٦م طمٙمؿ راسمٕم٤ًم:

 757 ------------------------------------------------------------------ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين اًمٜمقازل اًمتٕمٌدي٦م

 757 ------------------------------------------- اعمٌح٨م إول: رظمص اًمٓمٝم٤مرة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم اجلدد

 757 ------------------------------------------------- اإلؾمالم- إؿمٝم٤مر قمٜمد آهمت٤ًمل إومم: ٦ماعم٠ًمًم

 753 ------------------------------------------------ اإلؾمالم- ذم ًمٚمداظمؾ اًمِمٕمر طمٚمؼ اًمث٤مٟمٞم٦م: اعم٠ًمًم٦م

 758 ------------------------------------------------------ م-اإلؾمال ذم اًمداظمؾ ظمت٤من اًمث٤مًمث٦م: اعم٠ًمًم٦م

 760 ------------------------------------------------- وـمٝم٤مرشمف- اًمٙمٚم٥م اىمتٜم٤م، أطمٙم٤مم اًمراسمٕم٦م: اعم٠ًمًم٦م

 785 -------------------------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مين: رظمص اًمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم اجلدد

 هـل اًمؽممجـ٦م وهـؾ احلًـٜمك أؾمـامئف سمؽممج٦م وذًمؽ اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمػم وٟمدائف اهلل دقم٤م، جيقز هؾ إومم: اعم٠ًمًم٦م

 785 ------------------------------------------------------------------------------------ هلل؟ أؾمام،
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 ُمــ اًمٕمرسمٞم٦م حيًـ ٓ عمـ اًمٕمريب اًمٜمص قمـ سمدٓ اًمّمالة أصمٜم٤م، ٘مرآناًم شمرمج٦م ىمرا،ة دمقز هؾ اًمث٤مٟمٞم٦م: اعم٠ًمًم٦م

 786 ------------------------------------------------------------------------------ اجلدد؟ اعمًٚمٛملم

 795 -------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمػم واًمذيمر اًمدقم٤م، طمٙمؿ اًمث٤مًمث٦م: اعم٠ًمًم٦م

 798 ----------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م- اًمٚمٖم٦م سمٖمػم واًمٕمٞمد اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم إًم٘م٤م، طمٙمؿ اًمراسمٕم٦م: اعم٠ًمًم٦م

 أو ضمٝمـالً  اًمّمـالة أو اًمٓمٝمـ٤مرة ٟمـقاىمض ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اجلدد اعمًٚمٛملم ُمـ ارشمٙم٥م ُمـ طمٙمؿ اخل٤مُم٦ًم: اعم٠ًمًم٦م

 024 --------------------------------------------------------------------------- أريم٤مهن٤م- سم٠مطمد أظمؾ

 028 ---------- ًمًٜمقات- اجلدد اعمًٚمٛملم ُمـ وأطمٙم٤مُمٝم٤م سمقضمقهب٤م ضمٝمال اًمزيم٤مة شمرك ُمـ طمٙمؿ اًم٤ًمدؾم٦م: اعم٠ًمًم٦م

 077 -------------------------------------------------------------------------------- ومٝمرس اعمراضمع

 077 ------------------------------------------------------------------------------------ يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة

 077 -------------------------------------------------------------------------- يمت٥م اًمًٜم٦م وذوطمٝم٤م -

 073 -------------------------------------------------------------------------------------- يمت٥م اًمٗم٘مف-

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 079 

 002 ---------------------------------------------------------------------------------- أمهٞم٦م اعمقوقع:

 002 ----------------------------------------------------------------------------------- ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م:

 007 ---------------------- ـُمُرق إقمالن اإلؾمالم  وُمدى اؿمؽماط اإلؿمٝم٤مد وٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م- ,7

 000 ----------------------------------------------------------- طمٙمؿ إقمالن اعمرأة إؾمالُمٝم٤م أُم٤مم اًمرضم٤مل

 004 ---- هؾ يٚمزم ٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م عمـ ٓ جيٞمده٤م؟ أم يٙمٗمل أن يٜمٓمؼ شمرمجتٝم٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمتل جيٞمده٤م؟

 005 -------------------------------- هؾ يٚمزم اإلىمرار سمٌنمي٦م اعمًٞمح وقمٌقديتف هلل إلصم٤ٌمت قم٘مد اإلؾمالم؟

 007 --------------------------------------------------------------- هؾ يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد قمغم اإلؾمالم؟

 009 ---------------------------------------- اًمتدرج ذم اًمٌالغ ورسمٓمف سم٤مإلـم٤مىم٦م واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ: ,0

 009 -------------------------------- ُم٤م اًمذي يٚمزم سمالهمف ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ذم أول اًمدظمقل إمم اإلؾمالم؟
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 030 ------------------------------------- ٜم٤مك ضمدول زُمٜمل حمدد يٜمٌٖمل اًمت٘مٞمد سمف ٓؾمتٙمامل اًمٌالغ؟هؾ ه

 030 ------------------------------------- ظمّمقوٞم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ذم اًمٗمتقى وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م- ,3

 034 -------------------------------------------- اجلدد ُمـ شمٞم٤مرات اًمٖمٚمق أو اًمتٗمريط- مح٤مي٦م اعمًٚمٛملم ,4

 035 ------------------------------------------------------ ضمدًمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم دائريت اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ ,5

 ------------------------------------------------------- 039 

 040 ---------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م

 048 --------------- ِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمّٞم٦ماعمٌح٨م إول ـُمُرق إقمالن اإلؾمالم وُمدى اؿمؽماط اإلؿمٝم٤مد وٟمٓمؼ اًم

 048 ------------------------- اعمٓمٚم٥م إول: هؾ يٚمزم إقمالن اإلؾمالم ذم اعمًجد أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس؟

سم٤مًمٕمرسمٞم٦م عمـ ٓ جيٞمده٤م؟ أم يٙمٗمل أن يٜمٓمـؼ شمرمجتٝمـ٤م إمم اًمٚمٖمـ٦م اًمتـل اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: هؾ يٚمزم ٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم 

 052 ----------------------------------------------------------------------------------------- جيٞمده٤م؟

 053 ----------------- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: هؾ يٚمزم اإلىمرار سمٌنمي٦م اعمًٞمح وقمٌقديتف هلل إلصم٤ٌمت قم٘مد اإلؾمالم؟

 054 ------------------------------------------------ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: هؾ يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد قمغم اإلؾمالم؟

 057 -------------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مين اًمتدرج ذم اًمٌالغ ورسمٓمف سم٤مإلـم٤مىم٦م واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ

 057 ----------------- اعمٓمٚم٥م إول: ُم٤م اًمذي يٚمزم سمالهمف ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ذم أول اًمدظمقل إمم اإلؾمالم؟

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: هؾ يًع اًمدقم٤مة اًمتج٤مهؾ اعمرطمكم ًمٌٕمض أؾمئٚم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ًمٕمدم اإلـم٤مىم٦م أو اًمتٛمٙمـ ُمــ 

 062 ----------------------------------------------------------------------------------------- ؾ؟اًمٕمٛم

 060 --------------------- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: هؾ هٜم٤مك ضمدول زُمٜمل حمدد يٜمٌٖمل اًمت٘مٞمد سمف ٓؾمتٙمامل اًمٌالغ؟

 063 ---------------------------------------------------------- اًمؼمٟم٤مُم٩م اعم٘مؽمح ًمت٠مهٞمؾ اعمًٚمٛملم اجلدد:

 065 ---------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ظمّمقوٞم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ذم اًمٗمتقى وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

 065 --------------------------------- اعمٓمٚم٥م إول: هؾ ختتٚمػ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ؿمخص إمم آظمر؟

 065 ----------------------------- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُم٤م اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕمّدد اًمٗمتقى ًمٚمٛم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة؟

 067 ---------------------------------------------------------------------------- وقاسمط شمٖمػم اًمٗمتقى:
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 078 ----------------------------------- اعمٌح٨م اًمراسمع مح٤مي٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ شمٞم٤مرات اًمٖمٚمق أو اًمتٗمريط

 078 --------------------------------------- اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ سمتٞم٤مرات اًمٖمٚمق واًمتٗمريط وظمٓمقرهت٤م:

 080 ---------------------------- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ؾُمٌؾ ووؾم٤مئؾ مح٤مي٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ اًمتٓمرف واًمٖمٚمق

 087 ------------------------------------------ اعمٌح٨م اخل٤مُمس ضمدًمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم دائريت اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ

 087 ------------------------------------------------------------- اعمٓمٚم٥م إول: ُمٗمٝمقم اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ

 089 -----------------------------------------اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: شم٠مصمػم اًمديـ قمغم اًمث٘م٤موم٦م وشم٠مصمر اًمث٘م٤موم٦م سم٤مًمديـ:

 090 -------------------------------------------------------------------- ؾ قم٤مم:ظمّم٤مئص اًمث٘م٤موم٦م سمِمٙم

 090 ------------------------------------------------------------ ظمّم٤مئص وأهداف اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:

 093 ------------------------------------------------------------------ أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن:

 096 ---------------------------------------------------------- وضمف اًمتِم٤مسمف اًمٚمٖمقي سَملْمَ اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ:

 097 ---- اعمٌح٨م اًم٤ًمدس )اًمٚم٤ٌمس  اًمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم قم٤مدات اًمتزاور واًمتخ٤مـم٥م  اعمٜم٤مؾم٤ٌمت آضمتامقمٞم٦م(

 097 -------------------------------------------------------------------------- اعمٓمٚم٥م إول: اًمٚم٤ٌمس-

 098 ------------------------------- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم وآظمتالط وطمدوده ووقاسمٓمف:

 322 ---------------------------------------------------------------------- اسمٓمف:طمٙمؿ آظمتالط ووق

ٚمؿ اجلديد وقم٤مئٚمتف- ضمتامقمٞم٦م سملم اعم  320 ------------------ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: قم٤مدات اًمتزاور واًمتخ٤مـم٥م واعمٜم٤مؾم٤مت ٓا

 325 ----------------------------------------------------------------------- ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع

)

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 373 

 374 --------------------------------------------------------------------------------------- اعم٘مدُم٦م

 376 ---------------------------------- اعمٌح٨م إول: ُمـ ايمتِمػ محؾ زوضمتف ُمـ همػمه سمٕمد اًمزواج هب٤م-
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ده٤م واوٓمروا ًمإلىم٤مُم٦م ُمع أوٓده ُمـ همػمه٤م ذم سمٞمـ٧م واطمـد )ُمِمـ٤ميمؾ ُمـ شمزوج سم٤مُمرأة اه٤م أوٓ اعمٌح٨م اًمث٤مين:

 307 --------------------------------------------------------------------- اخلٚمٓم٦م واخلٚمقة وٟمحقه٤م(-

 307 ------------------------------------------------------------------------------------- ًمٌـ اًمٗمحؾ:

 300 --------------------------------------------------------------- ـ اعمرأة:ُم٤م حيّؾ ًمٚمٛمٛمّٞمز اًمٜمّٔمر إًمٞمف ُم

ـّ إؾمالُمف ًمٚمزواج سمٛمًٚمٛم٦م-  304 ------ اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: اًمزواج سم٠مطمد ُمـ أهؾ اًمٖمٚمق أو اًمتٗمريط  أو سمٛمـ ُئَم

 330 --------------------------------- ٝمقر اعمثؾ قمٜمد اًمزواج سم٤معمًٚمامت اجلدد-اعمٌح٨م اًمراسمع: قمدم سمذل ُم

 334 اعمٌح٨م اخل٤مُمس: قمالىم٦م اعمًٚمؿ اجلديد سمٛمجتٛمٕمف اًم٤ًمسمؼ )اًمقاًمدان وإىمرسمقن واًمزوضم٦م وإودىم٤م،(-

 348 اعمٌح٨م اًم٤ًمدس: قمالىم٦م اعمًٚمؿ اجلديد سمٛمـ وًمد ًمف ىمٌؾ إؾمالُمف: )اًمٜم٥ًم واًمٜمٗم٘م٦م واإلرث واًمقوٞم٦م(-

 348 --------------------------------------------------------------------------------- اًمٜم٥ًم واًمٜمٗم٘م٦م:

 348 ----------------------------------------------------------------------------- تٕمٚمؼ سمف:اإلرث وُم٤م ي

 349 ---------------------------------------------------------------------------------- اًمرأي اًمراضمح:

 357 ----------------------------------------------------------------------------------------- اًمقوٞم٦م:

 350 ----------------------------------------------------------------------------------- ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م:

) ------------------------------------------------------------------------ 355 

 356 --------------------------------------------------------------------------------------- اعم٘مدُم٦م

 357 ------------------------------------- اعمٓمٚم٥م إول ُمـ ايمتِمػ محؾ زوضمتف ُمـ همػمه سمٕمد اًمزواج هب٤م

 357 ----------------------------------------------------------- طم٤مُماًل ُمـ ٟمٙم٤مح- طمٙمؿ ُمـ شمزوج اُمرأة

 358 --------------------------------------------------------------- سمٓمالن ٟمٙم٤مح اعمرأة احل٤مُمؾ ُمـ ٟمٙم٤مح

 358 -------------------------------------------------------- هؾ ًمٚمث٤مين أن يتزوضمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤م، قمدهت٤م؟

 358 --------------------------------------------------------------------- دًمٞمؾ ُمـ ىم٤مل سم٤مًمتحريؿ اعم١مسمد

 359 ---------------------------------------------------------- دًمٞمؾ ُمـ أسم٤مطمٝم٤م ًمٚمث٤مين سمٕمد اٟم٘مْم٤م، اًمٕمدة

 359 ----------------------------------------------------------------------------------------- اًمؽمضمٞمح
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 362 ------------------------------------------------------------------ ٟم٥ًم وًمد ُمـ شمزوضم٧م ذم قمدهت٤م

 367 ------------------------------------------------------------------ ُمـ شمزوج اُمرأة طم٤مُماًل ُمـ ؾمٗم٤مح

 360 ----------------------------------------------------------- ـ ٟمٙم٤مح احل٤مُمؾ ُمـ زٟمكدًمٞمؾ ُمـ ُمٜمع ُم

 363 ---------------------------------------------------------------- دًمٞمؾ ُمـ اؿمؽمط اًمتقسم٦م ىمٌؾ اًمٜمٙم٤مح

 364 -------------------------------------------------------- دًمٞمؾ ُمـ أضم٤مز اًمٕم٘مد دون اًمقط، )احلٜمٗمٞم٦م(

 365 ---------------------------------------------------------- دًمٞمؾ ُمـ أضم٤مز اًمٕم٘مد واًمقط، )اًمِم٤مومٕمٞم٦م(

 365 ----------------------------------------------------------------------------------------- اًمؽمضمٞمح

 366 -------------------------------------------------------- هؾ ًمٚمزوج ـمٚم٥م اًمٗمًخ أو اؾمؽمداد اعمٝمر؟

 367 -------------------------------------------------------------------------------------- ٟم٥ًم اًمقًمد

 367 --------------------------------------------------- هؾ ًمٚمٜم٤ميمح اؾمتٚمح٤مق وًمد ُمٜمٙمقطمتف ُمـ اًمزٟمك؟

 367 ---------------------------------------------------------------------- ٛمف إًمٞمف ويمٗم٤مًمتف؟وهؾ ًمف و

 368 ------------------------------------------------------------------- وهؾ يٙمقن وًمده ُمـ اًمرو٤مع؟

 368 ------------------------------------------------------------ وم٢من يم٤من اًمقًمد ُمٜمف  ومٝمؾ ًمف اؾمتٚمح٤مىمف؟

 377 ------ إىمرار اعمًٚمٛملم اجلدد قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ أٟمٙمحتٝمؿ وقمغم أوٓدهؿ اًمذيـ اؾمتٚمح٘مقهؿ ىمٌؾ اإلؾمالم

سمٞم٧م واطمـد )ُمِمـ٤ميمؾ  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُمـ شمزوج سم٤مُمرأة اه٤م أوٓده٤م واوٓمروا إمم اإلىم٤مُم٦م ُمع أوٓده ُمـ همػمه٤م ذم

 370 ---------------------------------------------------------------------- اخلٚمٓم٦م واخلٚمقة وٟمحقه٤م(

: هؾ ذم اًمتحريؿ سم٤مًمرو٤مع طمؾ ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م؟ ًٓ  370 ---------------------------------------------------- أو

 374 ----------------------------------------------------------------------------------------- اًمؽمضمٞمح

 374 --------------------------------------------------------- صم٤مٟمًٞم٤م: قمٜمد قمدم طمّمقل اًمتحريؿ سم٤مًمرو٤مع

: ًٓ  375 --------------------------------------------------------------------- ذم طم٤مل يمقهنؿ مجٞمًٕم٤م أـمٗم٤م

 375 ---------------------------------------------------------------- اجلٜمًلمذم طم٤مل وضمقد ممٞمزيـ ُمـ 

 375 -------------------------------------------------------- ذم طم٤مل وضمقد ممٞمزيـ وسم٤مًمٖملم ُمـ اجلٜمًلم

: إن يم٤من اعمٛمٞمز هق اًمذيمر  ومام اًمذي يّمح أن يراه ُمـ إٟمثك اًم٤ٌمًمٖم٦م وُم٤م اًم ًٓ  376 - ذي جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾمؽمه؟أو
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 377 -------------- وم٢من يم٤من اًم٤ٌمًمغ هق اًمذيمر واعمٛمٞمزة إٟمثك  ُم٤مذا حيؾ ًمف ُمـ اًمٜمٔمر وُم٤مذا شمٚمزم سمف ُمـ اًمًؽم

 379 ---------------------------------------------------------------- ُمـ اجلٜمًلم ذم طم٤مل وضمقد سم٤مًمٖملم

 382 ---------------------------------------------------------------- وم٤مئدة: ومٞمام إذا اظمتٚمػ ديـ إوٓد

 387 ------------------------------------------------------------------------------ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقوٞم٤مت

 385 ---------------------------------------------------------------------------------- ومٝمرس اعمراضمع

 ------------------- 397 

 390 --------------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م

 394 -------------------------------------------------------------------------- متٝمٞمد: ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اًمٕمٜمقان

 394 ----------------------------------------------------------------------------------- أوًٓ: اًمٜمقازل:

 396 ------------------------------------------------------------------------------------- صم٤مٟمٞم٤ًم: اعم٤مًمٞم٦م:

 398 ------------------------------------------------------------------------------------- أىم٤ًمم اعم٤مل:

 398 --------------------------------------------------------------------------- صم٤مًمث٤ًم: اعمًٚمٛمقن اجلدد:

 420 --------------------------- اعمٌح٨م إول إُمقال واحل٘مقق اعمحرُم٦م واعمختٚمٓم٦م اعمٙمت٦ًٌم ىمٌؾ اإلؾمالم

 420 ----------------------------------------------------------------------- أوًٓ: شمٕمريػ اعم٤مل احلالل:

 424 ------------------------------------------------------------------------ : شمٕمريػ اعم٤مل احلرام:صم٤مٟمٞم٤مً 

 426 -------------------------------------------------------- صم٤مًمث٤ًم: شمٕمريػ اعم٤مل احلالل اعمختٚمط سم٤محلرام:

 427 ------------------------------------------ راسمٕم٤ًم: طمٙمؿ إُمقال واحل٘مقق اعمحرُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد:

 472 ---------------------------------------------- وم٤مئدة: ُمٍمف إُمقال احلرام واعمِمٌقه٦م واعمختٚمٓم٦م:

 470 ---------------------------------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مين يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ اًمزيم٤مة

 474 ----------------------------------------------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م زيم٤مة اعم٤مل احلرام

 475 --------------------------------------- أوًٓ: زيم٤مة اعم٤مل احلالل واعم٤مل احلرام اعمٙمت٥ًم ىمٌؾ اإلؾمالم:

 475 --------------------------------------- صم٤مٟمٞم٤ًم: زيم٤مة اعم٤مل احلرام واعمختٚمط سمٕمد إؾمالم اعمًٚمٛملم اجلدد:
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 478 --------------------------------------------- اعمٌح٨م اًمراسمع ُمتك جي٥م قمغم اعمًٚمؿ شمرك قمٛمٚمف اعمحرم

 407 -------- خل٤مُمس ُمتك يتؿ شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م اعمحرُم٦م واعمِمٌقه٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد وهمػمهؿاعمٌح٨م ا

 405 ---------------------------------------------- اخل٤ممت٦م وومٞمٝم٤م ظمالو٦م اًمٌح٨م وٟمت٤مئجف  صمؿ اًمتقوٞم٤مت

 405 ------------------------------------------------------------------- ًٓ: ظمالو٦م اًمٌح٨م وٟمت٤مئجف:أو

 407 -------------------------------------------------------------------------------- صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمتقوٞم٤مت:

 408 ------------------------------------- "اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م  "أـمراف إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اًمقاردة ذم سمح٨م 

 432 ------------------------------------------------- "اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م  "أهؿ اعمّم٤مدر واعمراضمع ذم سمح٨م 

 434 --------------------------------------------------- شاًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد»ُمٚمخص سمح٨م 

 ----- 437 

 438 ----------------------------------------------------------------------- اًمديمتقر قمٌد اًم٤ٌمري ُمِمٕمؾ

 442 --------------------------------------------------------------- أطمٙم٤مم احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م

 442 ------------------------------------------------------------------------------- ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد

 442 ----------------------------------------------------------------------------------------- ُمٚمخص

 442 ------------------------------------------------------------------------- وُمـ أسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م:

 447 ---------------------------------------------------------------------- وُمـ أسمرز شمقوٞم٤مت اًمٌح٨م:

 447 ------------------------------------------------------------------------------- اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:

 440 ------------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م

 443 --------------------------------------------------------------------------------- أهداف اًمٌح٨م:

 443 ----------------------------------------------------------------------------- شمٜمٔمٞمؿ ظمٓم٦م اًمٌح٨م:

اعمٌح٨م إول إُمقال واحل٘مقق اعمحرُم٦م واعمختٚمٓم٦م اعمٙمت٦ًٌم ىمٌؾ اإلؾمالم )اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕم٤مُمالت اًم٘مديٛمـ٦م واجل٤مريـ٦م(

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 444 

 444 --------------------------------------------------------------------------------- إُمقال اعمحرُم٦م
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 444 -------------------------------------------------------------------- شمٕمريػ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦م

 445 ---------------------------------------------------------------------- وقر احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦م

 446 --------------------------------------------------------------- اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦مـمرق ُمٕم٤مجل٦م احل٘مقق 

 447 ------------------------------------------------------------------------ آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦م

 449 -------------------------------------------------------------------------------- إُمقال اعمختٚمٓم٦م

 449 ------------------------------------------------------------------- شمٕمريػ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م

 449 --------------------------------------------------------------------- وقر احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م

 452 ------------------------------------------------------------- ـمرق ُمٕم٤مجل٦م احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م:

 457 ---------------------------------------------------------------------- :آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م

 457 --------------------------------------------------------------- شمٕمريػ آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م:

 457 ----------------------------------------------------------------- اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م: وقر آًمتزاُم٤مت

 450 ---------------------------------------------------------- ـمرق ُمٕم٤مجل٦م آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م:

 453 ---------------------------- ت٠مًمٞمػاعمٌح٨م اًمث٤مين يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة ًمٚمح٤مضم٦م أو اًم

 453 --------------------------------------------------------------------------- شمٕمريػ اعمًٚمٛملم اجلدد

 453 ------------------------------------------------------------------- شمٕمريػ اًمزيم٤مة وذوط وضمقهب٤م

 453 ----------------------------------------------------------------------------------- ريػ اًمزيم٤مةشمٕم

 453 --------------------------------------------------------------------------- ذوط وضمقب اًمزيم٤مة:

 454 --------------------------------------------------- يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد قمـ ـمريؼ ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 455 ---------------------------------------------------------اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م ٕوٜم٤مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة:

 455 --------------------------------------------------------------------------- ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة اًمثامٟمٞم٦م

 477 ----------------------------------------------------------------- اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م زيم٤مة اعم٤مل احلرام

 477 -------------------------- "زيم٤مة اعم٤مل احلرام"( سمِم٠من 5.77)07ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم ااهٜمد رىمؿ 

 477 )("زيم٤مة اعم٤مل احلرام"سمِم٠من  7996ىمرار ٟمدوة ىمْم٤مي٤م اًمزيم٤مة اعمٕم٤مسة اًم٤ًمدؾم٦م اعمٜمٕم٘مدة ذم اًمِم٤مرىم٦م ؾمٜم٦م 
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 470 --------------------------------------------------------------------------- )(اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل ًمٚمزيم٤مة

 474 ----------------------------------------------------------------------------اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقوٞم٤مت

 474 ------------------------------------------------------------------------------------------ اًمٜمت٤مئ٩م

 475 -------------------------------------------------------------------------------------- اًمتقوٞم٤مت

 476 --------------------------------------------------------------------------------- ىم٤مئٛم٦م اعمراضمع

 476 ------------------------------------------------------------------------------- ن اًمٙمريؿاًم٘مرآ ,7

 476 ---------------------------------------------------------------------- اعمج٤مُمع واًمٜمدوات اًمٗم٘مٝمٞم٦م:

 477 ------------------------------------------------------------------------------------ اعمٕم٤ميػم اعمٝمٜمٞم٦م

 478 ---------------------------------------------------------------------- ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتخّمّم٦م:اًمٙم

 479 --------------------------------------------------------------------------------------- إسمح٤مث:
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (78( 

 

 

ـ ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ اعمرطمكم ُمع ُمــ قمـرف   ـمري٘مـف إمم اإلؾمـالم ُمـ

اعمٕم٤مرك  )  ظمالل أوح٤مب آٟمحراوم٤مت اًمٕم٘مدي٦م أو اًمٗمٙمري٦م اخلٓمػمة

 اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م اًمتل شمٜم٘مؾ إمم اعمًٚمٛملم اجلدد(

:

ـُمــُرق إقمــالن اإلؾمــالم  وُمــدى اؿمــؽماط اإلؿمــٝم٤مد وٟمٓمــؼ  

 اًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م

o ُمـ اًمٜم٤مس؟ هؾ يٚمزم إقمالن اإلؾمالم ذم اعمًجد أو قمغم ُمأل 

o  هؾ يٚمزم ٟمٓمـؼ اًمِمـٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م عمــ ٓ جيٞمـده٤م؟ أم

 يٙمٗمل أن يٜمٓمؼ شمرمجتٝم٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمتل جيٞمده٤م؟

o  اعمًٞمح وقمٌقديتف هلل إلصم٤ٌمت  سمٌنمي٦مهؾ يٚمزم اإلىمرار

 قم٘مد اإلؾمالم؟

o هؾ يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد قمغم اإلؾمالم؟ 

 :اًمتدرج ذم اًمٌالغ ورسمٓمف سم٤مإلـم٤مىم٦م واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ 

o ٚمزم سمالهمف ًمٚمٛمًـٚمٛملم اجلـدد ذم أول اًمـدظمقل ُم٤م اًمذي ي

 إمم اإلؾمالم؟

o  هؾ يًع اًمدقم٤مة اًمتج٤مهؾ اعمرطمكم ًمٌٕمض أؾمئٚم٦م اعمًٚمٛملم

 اجلدد ًمٕمدم اإلـم٤مىم٦م أو اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ؟

o  هؾ هٜم٤مك ضمدول زُمٜمل حمدد يٜمٌٖمل اًمت٘مٞمد سمـف ٓؾمـتٙمامل

 اًمٌالغ؟

 ظمّمقوٞم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ذم اًمٗمتقى وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

 ٚمٛملم اجلدد ُمـ شمٞم٤مرات اًمٖمٚمق أو اًمتٗمريطمح٤مي٦م اعمً 

 ضمدًمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم دائريت اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ: 

) اًمٚم٤ٌمس  اًمٕمالىم٦م سمـلم اجلٜمًـلم  قمـ٤مدات اًمتـزاور 

 واًمتخ٤مـم٥م  اعمٜم٤مؾم٤ٌمت آضمتامقمٞم٦م(

:

أطمٙم٤مم اًمٖمًؾ وطمٚمؼ اًمِمٕمر واخلت٤من وشمٖمٞمـػم اإلؾمـؿ وإزاًمـ٦م  

 اًمقؿمؿ سمٕمد اقمتٜم٤مق اإلؾمالم

 ُمــ ن اإلؾمالم قمـ إهؾ واعمجتٛمع  وُم٤م ُيؽمظّمص ومٞمـف يمتام 

 وضمٝمٝم٤م همػم قمغم هب٤م اإلشمٞم٤من أو اًمٔم٤مهرة اًمِمٕم٤مئر سمٕمض شمرك

 :رظمص اًمّمالة اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤معمًٚمٛملم اجلدد 

o ُمـ مل حيًـ اًمٗم٤محت٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م 

o ُمـ مل حيًـ اًمدقم٤م، سم٤مًمٕمرسمٞم٦م 

o ُمـ مل حيًـ ىمرا،ة اًمتِمٝمد سم٤مًمٕمرسمٞم٦م 

o  ذم اًمّمالة أو اعمت٤مسمٕمـ٦م ُمــ اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ اعمؽمضمؿ

 ظمالًمف ُمع اإلُم٤مم

o اإلهار سم٤مًمّمالة وأداؤه٤م ذم أُم٤ميمـ همػم ـم٤مهرة 

o  ُمٌٓمالت اًمٓمٝم٤مرة قمٜمدُم٤م شمرشمٙم٥م قمـ ضمٝم٤مًمـ٦م  واًمّمـالة

 سمذًمؽ ُمدة ـمقيٚم٦م

o ُمٌٓمالت اًمّمالة قمٜمدُم٤م شمرشمٙم٥م قمـ ضمٝم٤مًم٦م 

o شمرك اًمزيم٤مة قمـ ضمٝم٤مًم٦م ًمٕمدة ؾمٜمقات  

:

 ضمتف ُمـ همػمه سمٕمد اًمزواج هب٤مُمـ ايمتِمػ محؾ زو 

ُمـ شمزوج سم٤مُمرأة اه٤م أوٓده٤م واوٓمروا إمم اإلىم٤مُم٦م ُمـع أوٓده  

 ُمـ همػمه٤م ذم سمٞم٧م واطمد )ُمِم٤ميمؾ اخلٚمٓم٦م واخلٚمقة وٟمحقه٤م(

ـّ إؾمالُمف   اًمزواج سم٠مطمد ُمـ أهؾ اًمٖمٚمق أو اًمتٗمريط  أو سمٛمـ ُئَم

 ًمٚمزواج سمٛمًٚمٛم٦م

 قمدم سمذل ُمٝمقر اعمثؾ قمٜمد اًمزواج سم٤معمًٚمامت اجلدد 

 ىم٦م اعمًٚمؿ اجلديد سمٛمجتٛمٕمف اًم٤ًمسمؼقمال 

قمالىم٦م اعمًـٚمؿ اجلديـد سمزوضمـف وأوٓده وآىمـرسملم )اًمٜمًـ٥م  

 واًمٜمٗم٘م٦م واإلرث واًمقوٞم٦م(

:

 إُمقال واحل٘مقق اعمحرُم٦م واعمختٚمٓم٦م اعمٙمت٦ًٌم ىمٌـؾ اإلؾمـالم 

 اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕم٤مُمالت اًم٘مديٛم٦م واجل٤مري٦م()

 يم٤مة ًمٚمح٤مضم٦م أو اًمت٤مًمٞمػيمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ أُمقال اًمز 

 زيم٤مة اعم٤مل احلرام 

 :قمالىم٦م اعمًٚمؿ اجلديد ُمع سمٞمئتف اعمٝمٜمٞم٦م 

 ُمتك جي٥م قمٚمٞمف شمرك قمٛمٚمف اعمحرم؟ 

 شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م وهمػمه٤م؟ 



 

 

  

 

 

 ةستاوىػذررغ
 سيػبعضػظوازلػاضطدضطغنػاضجدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إؾمت٤مذ اًمديمتقر

 أُملم قم٤مم جمٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م
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حلوبؾ بوفـوبؾ، ؿد يدخؾ يف اإلشالم بعض ادسؾؿغ اجلدد مـ خالل يف زمون مرج ؾقف افديـ، واختؾط ؾقف ا

بعض افػرق ادورؿي مـ افديـ، أو مـ خالل بعض أصحوب افبدع ادغؾظي، ؾام هل مـفجقةي افتعومةؾ مةع مةـ 

 ظرف ضريؼف إػ اإلشالم مـ خالل افػرق ادرتدة أو ؽالة أهؾ افبدع؟

ومٚمٕمؾ ٟم٘مٓمـ٦م اًمٌدايـ٦م ذم  :واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف ووحٌف وُمـ وآه  أُم٤م سمٕمد احلٛمد هلل واًمّمالة

هذه اًم٘مْمٞم٦م أن ٟم٘مرر أوٓ سمؿ يث٧ٌم قم٘مد اإلؾمالم  وُم٤م هل اًمٜمقاىمض اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل ٓ خيتٚمـػ ومٞمٝمـ٤م وٓ خيتٚمـػ 

ؽ  ومل يتٚمـٌس سمٜمـ٤مىمض قمٚمٞمٝم٤م ًمٕم٘مد اإلؾمالم  ًمٜمت٠ميمد أن ُمـ ٟمث٧ٌم ًمف قم٘مد اإلؾمالم ىمد أيت طم٘مٞم٘م٦م سمام يث٧ٌم ًمف ذًمـ

 -ضمكم ىمٓمٕمل  وهذا هق اًمذي يتٕملم اؾمتٞمٗم٤مؤه ذم اًمٌداي٦م  صمؿ يٜمٔمر ومٞمام ورا، ذًمؽ ُمـ اًمتٗمّمٞمالت ذم طمٞمٜمٝم٤م

أي سمـ٤مإلىمرار  اعمجٛمؾ سم٤مإلؾمالم  وآٟمخالع اعمجٛمؾ ممـ٤م ؾمـقاه ُمــ إديـ٤من  يث٧ٌم قم٘مد اإلؾمالم سم٤مًم٘مٌقل

ا،ة اعمجٛمٚم٦م ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمػ ديــ اإلؾمـالم  وشمرمجـ٦م ذًمـؽ اًمِمـٝم٤مدشم٤من: اعمجٛمؾ سم٤مًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م  واًمؼم

 اًمِمٝم٤مدة هلل سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م وعمحٛمد سم٤مًمرؾم٤مًم٦م-

واإلىمرار اعم٘مّمقد ذم هذا اعم٘م٤مم  هق اإلىمرار آًمتزاُمل اًمذي ي٘مّمد سمف اإلضم٤مسم٦م إمم اإليامن  وًمٞمس جمـرد اإلىمـرار 

ل اًم٘مٚم٥م  يمام ي٘مع ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ُمـ سمٕمض اعمًتنمىملم اخلؼمي اًمذي ٓ ي٘مّمد سمف ؾمقى اإلظم٤ٌمر اعمجرد قمـ ىمق

أو سمٕمض اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمٕمٚمقم اًمٙمقٟمٞم٦م  قمٜمدُم٤م يرون إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞمٜمٓمؼ سمٕمْمٝمؿ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م  ُمـع سم٘م٤مئـف قمـغم 

إٟمـؽ ًمرؾمـقل  هذا اإلىمراُر اخلؼميُّ قمٜمدُم٤م ىم٤مًمقا ًمف: ٟمِمـٝمد  طديـ ىمقُمف: واهذا مل يٜمٗمع اًمٞمٝمقَد اًمذيـ ضم٤مؤوا إمم اًمٜمٌل 

ُمع اُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ اشم٤ٌمقمف خم٤موم٦م ىمقُمٝمؿ: ٕن جمرد اًمٕمٚمؿ واإلظم٤ٌمر قمٜمف ًمٞمس سم٢ميامن  طمتـك يـتٙمٚمؿ سمـ٤مإليامن قمـغم وضمـف 

 اإلٟمِم٤م، اعمتْمٛمـ ًمالًمتزام وآٟم٘مٞم٤مد-
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وإٟمـام هـق اًمتّمـديؼ اعمًـتٚمزم  ,يمام شم٘مـدم سمٞم٤مٟمـف ,وم٢من اإليامن ًمٞمس جمرد اًمتّمديؼ": ,رمحف اهلل,ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وآٟم٘مٞم٤مد  وهٙمذا ااهدى ًمٞمس هق جمرد ُمٕمروم٦م احلؼ وشمٌٞمٜمف  سمؾ هق ُمٕمرومتف اعمًتٚمزُم٦م ٓشم٤ٌمقمف واًمٕمٛمـؾ سمٛمقضمٌـف   ًمٚمٓم٤مقم٦م

وإن ؾمٛمل إول هدى ومٚمٞمس هق ااهدى اًمت٤مم اعمًتٚمزم ًمالهتدا،  يمام أن اقمت٘م٤مد اًمتّمديؼ وإن ؾمٛمل شمّمديً٘م٤م  ومٚمٞمس هـق 

   -(7)"ُمراقم٤مشمفاًمتّمديؼ اعمًتٚمزم ًمإليامن  ومٕمٚمٞمؽ سمٛمراضمٕم٦م هذا إوؾ و

ًٓ وقمٛماًل  ,وي٘مقل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ؾ احلدي٨م ذم يمقن اإليامن ىمق وهذا يمٚمف يمام ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٜمٔمر ": ,سمٕمد أن ومّمَّ

إمم ُم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  أُم٤م سم٤مًمٜمٔمر عم٤م قمٜمدٟم٤م: وم٤مإليامن هق اإلىمرار وم٘مط  ومٛمـ أىمر أضمري٧م قمٚمٞمف إطمٙمـ٤مم ذم اًمـدٟمٞم٤م  

 -(0)"ومٕمؾ يدل قمغم يمٗمره: يم٤مًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ ومل حيٙمؿ قمٚمٞمف سمٙمٗمر  إٓ إن اىمؽمن سمف

٤ًٌم وإٟمٙم٤مًرا  وىمـد يـ١مدي إمم ؾمـ٘مقط  واًمٜم٤مىمض اعمِم٤مر إًمٞمف ىمد ي١مدي إمم ؾم٘مقط ريمـ اًمتّمديؼ إذا يم٤من شمٙمذي

ا وإسم٤مً،ا واؾمتٙم٤ٌمًرا  وحيت٤مج حت٘مٞمؼ ذًمؽ ذم ُمٕملم إمم اًمتح٘مؼ ُمـ شمـقاومر ذوط واٟمتٗمـ٤م،  ريمـ آٟم٘مٞم٤مد إن يم٤من ردًّ

 جيري قمٚمٞمف إصم٤ٌمت اجلرائؿ ذم إوؾم٤مط اًم٘مْم٤مئٞم٦م-  ُمقاٟمع  قمغم اًمٜمحق اًمذي

وم٢من طمدث ًَمْقٌث ذم دًٓم٦م اًمِمٝم٤مدشملم قمغم اإلضم٤مسم٦م إمم اإليامن  وإرادة اًمدظمقل ذم اإلؾمالم  وضم٥م اًمتح٘مؼ  

ك يًتقرم ُمٜمف ُم٤م يدل قمغم إىمراره اعمجٛمؾ سم٤مإلؾمـالم  وسمرا،شمـف اعمجٛمٚمـ٦م ومٞمتقىمػ ذم ىم٤مئٚمٝمام ويتث٧ٌم ُمـ أُمره  طمت

 ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمٗمف- 

واإلىمرار سم٤مإليامن وضمٝم٤من: ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ إوصم٤من  وُمـ ٓ ديـ ًمف يدقمل ": ,رمحف اهلل,ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

٤مإليامن ---- وُمـ يم٤من قمغم ديـ أٟمف ديـ ٟمٌقة ويمت٤مب  وم٢مذا ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل: وم٘مد أىمر سم

قمقن ديـ ُمقؾمك وقمٞمًك وٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمام  وىمد سمـدًمقا ُمٜمـف  وىمـد  اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م  ومٝم١مٓ، يدَّ

ومٙمٗمروا سمؽمك اإليامن سمف واشم٤ٌمع ديٜمف  ُمع ُم٤م يمٗمروا سمف ُمـ اًمٙمـذب قمـغم اهلل  طُأظمذ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝمام اإليامن سمٛمحٛمد 

 ىمٌٚمف- 

هق ُم٘مٞمؿ قمغم ديٜمف  يِمٝمد أنٓ  إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا قمٌـده ورؾمـقًمف  وي٘مـقل: مل يٌٕمـ٨م  وم٘مد ىمٞمؾ زم: إن ومٞمٝمؿ ُمـ

                                                           
 (-05ًم٘مٞمؿ )( اًمّمالة  ٓسمـ ا7)

 (-7.46ومتح اًم٤ٌمري )( 0)
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إًمٞمٜم٤م! وم٢من يم٤من ومٞمٝمؿ أطمد هٙمذا  وم٘م٤مل أطمد ُمٜمٝمؿ:أؿمٝمد أنٓ  إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف مل يٙمـ هذا ُمًـتٙمٛمؾ 

أو ظم٤مًمػ ديـ اإلؾمالم  ومـ٢مذا  طديـ حمٛمد  اإلىمرار سم٤مإليامن طمتك ي٘مقل: وأن ديـ حمٛمد طمؼ أو ومرض  وأسمرأ مم٤م ظم٤مًمػ

 ىم٤مل هذا وم٘مد اؾمتٙمٛمؾ اإلىمرار سم٤مإليامن ---

إٓ قمٜمد اإلؾمـالم  أو شمـزقمؿ أن ُمــ أىمـر سمٜمٌقشمـف ًمزُمـف اإلؾمـالم   طوإن يم٤مٟم٧م ـم٤مئٗم٦م شمٕمرف أٓ شم٘مر سمٜمٌقة حمٛمد 

 -(7)"--ومِمٝمدوا أنٓ  إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف  وم٘مد اؾمتٙمٛمٚمقا اإلىمرار سم٤مإليامن -

  جيد أن ُمٜم٤مط اإليامن قمٜمده هق اًم٘مٌـقل اعمجٛمـؾ ًمإلؾمـالم واًمـؼما،ة اعمجٛمٚمـ٦م ممـ٤م واًمذي يتدسمر ُم٘م٤مًم٦م اًمِم٤مومٕمل 

ِت اًمِمٝم٤مدشم٤من قمـ هذا صم٧ٌم هبام قم٘مد اإلؾمالمٓ  حم٤مًم٦م-  َ  خي٤مًمٗمف  وأٟمف ُمتك قَمؼمَّ

ذا اإلىمرار اعمجٛمؾ: واهـذا ضمٕمـؾ أُم٤م إذا وضمد ُم٤م ي٘مدح ذم دًٓمتٝمام قمغم هذا اعمٕمٜمك  وم٘مد وضم٥م اًمتح٘مؼ ُمـ صمٌقت ه

اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم قمٜمد اًمقصمٜمل وُمـٓ  يديـ سمديـ يم٤مومٞم٤ًم ذم صمٌقت قم٘مد اإلؾمالم: ًمٕمدم وضمقد ُم٤م ي٘مدح ذم دًٓمـتٝمام قمـغم 

 اإلىمرار اعمجٛمؾ سم٤مإلؾمالم-

ٓ يـرى  وومرق ذم أهؾ اًمٙمت٤مب سملم ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُم٘مٞماًم قمغم ديٜمف: يِمٝمد هلل سم٤مًمقطمداٟمٞمـ٦م وعمحٛمـد سم٤مًمرؾمـ٤مًم٦م  ًمٙمٜمـف

  وي٘مقل: إٟمف مل يٌٕم٨م إًمٞمٜم٤م! ومٝمذا ٓ يٜمٗمٕمف اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ذم صمٌقت قم٘مد اإلؾمالم: ٕٟمف ُمع إىمراره هبام طقمٛمقم سمٕمثتف 

مل يٜمخٚمع قمـ ديٜمف  ومل يدظمؾ ذم اإلؾمالم: أي: مل يتح٘مؼ قمٜمده ُمٜم٤مط اإليامن  وهق آًمتزام اعمجٛمـؾ سم٤مإلؾمـالم واًمـؼما،ة 

 ٙمقن سم٤مًمٜمٓمؼ هبام ىمد اؾمتٙمٛمؾ اإلىمرار سم٤مإليامن: ًمتخٚمػ دًٓمتٝمام ذم هذه احل٤مًم٦م- اعمجٛمٚم٦م مم٤م خي٤مًمٗمف  ومال ي

أُم٤م ُمـ يم٤من ُمـ ه١مٓ، يرى أن ُمـ أىمر سمٜمٌقشمف وم٘مد ًمزُمف اإلؾمالم  وم٢مٟمـف يثٌـ٧م ًمـف قم٘مـد اإلؾمـالم سمـ٤مإلىمرار 

 سم٤مًمِمٝم٤مدشملم: ًمٕمدم وضمقد ُم٤م ي٘مدح ذم دًٓمتٝمام قمغم هذا اًم٘مٌقل اعمجٛمؾ- 

ن: هؾ يدل اإلىمـرار سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم قمـغم اًم٘مٌـقل اعمجٛمـؾ ًمإلؾمـالم  وآٟمخـالع وم٤مًم٘مْمٞم٦م قمٜمد اًمِم٤مومٕمل إذ

 اعمجٛمؾ مم٤م ؾمقاه ُمـ إدي٤من؟ أم ٓ؟ 

َت٤م قمغم ذًمؽ صم٧ٌم هبام قم٘مد اإلؾمالم ٓ حم٤مًم٦م  وإن ختٚمٗمت٤م قمـ هذه اًمدًٓم٦م ًمٕم٤مرض  ومٞمجـ٥م اًمتح٘مـؼ  وم٢من َدًمَّ

 ُمـ طمّمقل هذا اًم٘مٌقل اعمجٛمؾ- 

                                                           

 (-6.758,759إم  ًمٚمِم٤مومٕمل )( 7)
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٤م ٓ ي٘مر سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م  ومـ٢مذا ىمـ٤مل: ٓ "ىمقًمف:  وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر قمـ اًمٌٖمقي اًمٙم٤مومر إذا يم٤من وصمٜمٞم٤ًّم أو صمٜمقيًّ

إًمف إٓ اهلل طُمٙمَِؿ سم٢مؾمالُمف  صمؿ جيؼم قمغم ىمٌقل مجٞمع أطمٙم٤مم اإلؾمالم  ويؼمأ ُمـ يمؾ ديـ ظمـ٤مًمػ ديــ اإلؾمـالم  

ا سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ُمٜمٙمًرا ًمٚمٜمٌقة  وم٢مٟمف ٓ حيٙمؿ سم٢مؾمالُمف طمتك ي٘مقل: حمٛمد ر ؾمقل اهلل  وم٢من يم٤من يٕمت٘مد وأُم٤م ُمـ يم٤من ُم٘مرًّ

أن اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م إمم اًمٕمرب ظم٤مو٦م  ومالسمد أن ي٘مقل: إمم مجٞمع اخلٚمؼ  وم٢من يمـ٤من يمٗمـره سمجحـقد واضمـ٥م أو 

 -(7)"اؾمت٤ٌمطم٦م حمرم ومٞمحت٤مج أن يرضمع قمامَّ اقمت٘مده

ة وُمـ يدىمؼ ذم يمالم اًمٌٖمقي: جيد أن ُمٜم٤مط صمٌقت قم٘مد اإلؾمالم قمٜمده هـق اًم٘مٌـقل اعمجٛمـؾ ًمإلؾمـالم  واًمـؼما،

اعمجٛمٚم٦م ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمٗمف: واهذا ايمتٗمل ذم اًمقصمٜمل واًمثٜمقي سمـ٤مإلىمرار سم٤مًمتقطمٞمـد: ًمدًٓمـ٦م هـذا اإلىمـرار قمـغم ىمٌـقل 

 اإلؾمالم وقمدم وضمقد ُم٤م ي٘مدح ذم هذه اًمدًٓم٦م- 

ومل يٙمتػ سمف سم٤مًمٜم٦ًٌم عمٜمٙمر اًمٜمٌقة أو ُمٜمٙمر قمٛمقُمٝم٤م إمم مجٞمـع اخلٚمـؼ: ٕٟمـف ٓ يـدل ذم هـذه احل٤مًمـ٦م قمـغم ىمٌـقل 

 وم٠موضم٥م أن يْم٤مف إًمٞمف ُم٤م يدل قمغم طمّمقل هذا اًم٘مٌقل اًمٕم٤مم-اإلؾمالم  

وأن ىمقل أوح٤مسمٜم٤م: ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمتِمٝمد ذم إذان طُمٙمؿ سم٢مؾمالُمف  إٓ إذا يم٤من "وىم٤مل احل٤مومظ ذم ُمقوع آظمر ذم اًمٗمتح: 

ن اًمٕمٞمًقي٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد طمدصم٧م ذم آظمر دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م  وم٤مقم ؽمومقا سم٠من قمٞمًقي٤ًّم-- ومال يرد قمٚمٞمف ُمٓمٚمؼ طمدي٨م اًم٤ٌمب:ٕ 

 -(0)"وًمٙمـ إمم اًمٕمرب وم٘مط  وهؿ ُمٜمًقسمقن إمم رضمؾ ي٘م٤مل ًمف: أسمق قمٞمًك أطمدث اهؿ ذًمؽ طحمٛمًدا رؾمقل اهلل 

وم٤معم٤مٟمع ُمـ صمٌقت قم٘مد اإلؾمالم ًمٚمٕمٞمًقي سم٤مًمتِمٝمد: أٟمف ٓ حيٛمؾ اًمدًٓمـ٦م قمـغم اًم٘مٌـقل اعمجٛمـؾ ًمإلؾمـالم: ٕن 

   وٓ يروهن٤م ُمٚمزُم٦م اهؿ- طه١مٓ، ٓ ي٘مرون سمٕمٛمقم رؾم٤مًمتف 

ديــ أُم٤م إذا أشمك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  ومال يِمؽمط ُمٕمٝمام أن ي٘مقل: وأٟمـ٤م سمـري، ُمــ يمـؾ ": ,رمحف اهلل,ي٘مقل اًمٜمقوي و

وم٢مٟمـف ٓ حيٙمـؿ  إمم اًمٕمـرب  طظم٤مًمػ ديـ اإلؾمالم  إٓ إذا يم٤من ُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يٕمت٘مدون اظمتّم٤مص رؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمٜمـ٤م 

 -  (3)"ـ ذط أن يتؼمأ ُمٓمٚمً٘م٤م  وًمٞمس سمٌم،ُم ,أوح٤مب اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل,سم٢مؾمالُمف إٓ سم٠من يتؼمأ  وُمـ أوح٤مسمٜم٤م 

وٓ خيٗمك أن يمؾ هذه اعم٘مقٓت إٟمام شمتحدث قمـ اًمٙمٗم٤مر إوٚمٞملم  أو قمٛمـ صمٌت٧م قمٚمٞمـف اًمـردة سمٞم٘مـلم  ومـال وضمـف 

ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم واىمع اجل٤مًمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  اًمتل ٓ يزال اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م قمغم أوؾ اٟمت٤ًمهبؿ إمم اإلؾمالم وإىمرارهؿ اعمجٛمؾ سمـف  

 اعمجٛمٚم٦م ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمٗمف  ومل يتٚمًٌقا ومٞمٝم٤م سمٛمٙمٗمرات ي٘مٞمٜمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م شمٜمًح٥م أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم آطم٤مد اًمٜم٤مس- وسمرا،هتؿ 

                                                           
 (-70.079ومتح اًم٤ٌمري )( 7)

 (-0.079اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )( 0)

 (- 7.749وحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي )( 3)
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وًمٙمـ شمٌ٘مك اًم٘م٤مقمدة: إذا وردت اًمِمٌٝم٦م قمغم اإلىمرار اعمجٛمؾ سم٤مإلؾمـالم وم٘مـد وضمـ٥م اًمتح٘مـؼ  يمـام هـق احلـ٤مل ذم 

 ٤مئٞم٦م واًمدروز واًمٜمّمػمي٦م وٟمحقه٤م- اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل يٖمٚم٥م قمغم أهٚمٝم٤م سمٕمض اًمٜمحؾ اعمٙمٗمرة: يم٤مًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م واًمٌٝم

وقمدم اًمتٚمٌس سمٜم٤مىمض ضمكم ىمٓمٕمـل ُمتٗمـؼ قمٚمٞمـف  خي٤مًمٗمف  مم٤م اعمجٛمؾ وآٟمخالع سم٤مإلؾمالم  اعمجٛمؾ اًم٘مٌقل وهذا

 اًم٘مـدر  هـذا اؾمـتٞمٗم٤م، ُمــ اًمتح٘مـؼ ويٜمٌٖمل سم٤مإلؾمالم  اجلدد ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمِمٝم٤مدة قمٜمد واًمتحري آهتامم ُمقوع هق

 سمف- يتٕمٚمؼ اًمت٤ٌمس اي ورومع

اًم٘م٤مقمدة يٛمٙمـ شمٗمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ اعمرطمكم ُمع ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ظمالل إطمـدى ومـرق اًمْمـالًم٦م  أو وهبذه 

ومٛمـ دظمؾ ُمـ ظمالل اًمٗمرق اعمرشمدة أو اًمتل مل يث٧ٌم اه٤م اًمدظمقل ذم اإلؾمالم اسمتدا،  سمٜمٌٖمل عمـ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمـف  اًمٗمرق اعمرشمدة-

 ٌٖمل أن يقضمف إًمٞمف-أن يٌلم ًمف ذًمؽ  وأن يٙمقن ذًمؽ ُمـ أوًمقي٤مت اخلٓم٤مب اًمذي يٜم

ومٞمٜمت٘مـؾ ُمــ  اًمٕمٛمـؾ  ُمــ اًمـتٛمٙمـ وطمًـ٥م احل٤مضمـ٦م  طمًـ٥م شمٌٚمـغ ومٝمـذه اًمتٗمّمٞمالت ُمـ ذًمؽ ورا، ُم٤م أُم٤م

اإلىمراراإلمج٤مزم سم٤مًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م إمم اإلىمرار اًمتٗمّمٞمكم سم٠مريم٤من اإليامن واإلؾمالم  وُمـ آًمتزام اعمجٛمـؾ سم٤مًمًـٜم٦م إمم 

اًمتٗمّمٞمكم هب٤م  سمؽمك اًمٌدع اعمٖمٚمٔم٦م اًمتل ٓ خيتٚمػ ومٞمٝم٤م وٓ خيتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م  صمؿ سمؽمك ُمـ٤م ورا، ذًمـؽ ُمــ اًمٌـدع آًمتزام 

اًمٔم٤مهرة  ويمؾ ذًمؽ سمح٥ًم اإلـم٤مىم٦م واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ  ومٞمٙمقن اًمدقم٤مة ُمٕمٝمؿ يم٤مٕـم٤ٌم، اًمذيـ يتـ٤مسمٕمقن ُمروـ٤مهؿ 

)ٓ شمْمـٕمقا احِلْٙمَٛمـ٦م ذم همـػم أهٚمٝمـ٤م ومٞمٕمٓمقهنؿ ُمـ اًمدوا، سمح٥ًم احل٤مضمـ٦م وإـم٤مىمـ٦م اجلًـد ًمـذًمؽ  ووم٘مـ٤م ًم٘م٤مقمـدة 

   -٤م أهٚمٝم٤م ومتٔمٚمٛمقهؿ(هومتٔمٚمٛمقه٤م  وٓ متٜمٕمق

ــ أن دظمقًمـف طمـلم ُيٛمٙمِــ ٓ اإلؾمالم ذم اًمداظِمؾ": اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦َّم اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل  ذائٕمـف مجٞمـعَ  ُيٚم٘مَّ

ل ذم يٛمٙمـ ٓ واعمًؽمؿمد واعمتٕمٚمِّؿ اًمذٟمقب ُمـ اًمت٤مئ٥م ويمذًمؽ يمٚمٝم٤م  هب٤م وُي١مَُمر  اًمـديـ  سمجٛمٞمـع ُيـ١مَُمر أن ُٕمـرا أوَّ

ًٌـ٤م يٙمــ مل وإذا احل٤مل  هذه ذم قمٚمٞمف واضِم٤ًٌم يٙمـ مل ُيٓمِ٘مف مل وإذا ذًمؽ  ُيٓمِٞمؼ ٓ وم٢مٟمَّف اًمٕمٚمؿ: مجٞمعُ  ًمف وُيذيَمر  مل قمٚمٞمـف واضم

 وىمـ٧م إمم وقمٛمٚمـف قمٚمٛمـف يٛمٙمــ ٓ سمـام واًمٜمٝمـل إُمـر قمــ يٕمٗمـقان سمؾ اسمتداً،: مجٞمٕمف ُيقضِمٌف أن وإُمػم ًمٚمٕم٤ممل يٙمـ

ُمـ٤مت إىمـرار سم٤مب ُمـ ذًمؽ يٙمقن وٓ سمٞم٤مٟمف  وىم٧م إمم قمٜمْف قمٗم٤م قمامَّ   اهلل رؾمقل قمٗم٤م يمام ٙم٤من اإلُم  إُمـر وشمـرك اعمحرَّ

 هـذا ومتـدسمَّر اًمنمـط  هـذا اٟمتِٗمـ٤م،َ  ومَروٜم٤م وىمد واًمٕمٛمؾ  اًمٕمٚمؿ سم٢مُمٙم٤من ُمنموطٌ  واًمتحريؿ اًمقضمقب ٕنَّ  سم٤مًمقاضم٤ٌمت:

 -اهـ (7)"ٟم٤مومع وم٢مٟمَّف إوؾ

                                                           

 (-02.62جمٛمقع اًمٗمت٤موى )( 7)
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 ُمثٚم٦م: وؾمٜميب قمغم ذًمؽ سمٕمض إ

Nation of Islam

 ًمإلؾمـالم  اٟمتًـ٤مهب٤م ادقمـ٧م إوم٤مرىمـ٦م  إُمـريٙمٞملم وـٗمقف ذم اًمٗم٤مقمٚمـ٦م احلريم٤مت إطمدى اإلؾمالم أُم٦م طمريم٦م

 ـُم شمٙمقن وشمٙم٤مد اًمرؿمد  إمم ـمري٘مٝم٤م شمتٚمٛمس سمدأت ىمد يم٤مٟم٧م وإن وُمْمٛمقٟمف  ضمقهره ُمـ ـمقيالً  أُمداً  أومرهمتف وًمٙمٜمٝم٤م

 اًمٜمٔمريـ٦م سم٠موـقاه٤م اإلعمـ٤مم ظمـالل ُمــ قمٚمٞمٝمـ٤م احلٙمؿ ويتقىمػ سمٞمٜمٝمؿ  وم٤مقمٚم٦م وإدارة شمٜمٔمٞمؿ ُمـ متٚمٙمف سمام ٟمٗمقذا أيمثرهؿ

 ومـال اعمختٚمٗمـ٦م  اعمراطمـؾ هـذه إمم يٜمتٛمـقن ممـ أظمالط إًمٞمٝم٤م واٟمت٥ًم ومٙمري٦م  سمتٓمقرات ُمرت وم٘مد  اًمٕمٚمٛمل وواىمٕمٝم٤م

 واًمتّمقرات ٙم٤مرإوم ُمـ ظمٚمٞمط دم٤مه واطمد ُمقىمػ أو واطمد طمٙمؿ اؾمتّمح٤مب يّمٚمح

ٓ سمد ُمـ ُمالطمٔم٦م أن أومٙم٤مر هذه احلريم٦م ىمد شمٓمقرت شمـدرجيٞم٤ًّم ُمتـ٠مصمرة سمِمخّمـٞم٦م : "اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة"ضم٤م، ذم و

   :(7)اًمزقمٞمؿ اًمذي يدير أُمقره٤م  وًمذا وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ شم٘مًٞمؿ شمٓمقر احلريم٦م إمم صمالث ومؽمات

( يمام قمروم٧م سم٤مؾمؿ آظمـر هـق )أُمـ٦م اإلؾمـالم Nation of Islam) "اإلؾمالم أُم٦م  "قمروم٧م اعمٜمٔمٛم٦م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م سم٤مؾمؿ 

 اعمٗم٘مقدة اعمٙمتِمٗم٦م(  وسمرزت أهؿ أهداومٝم٤م ومٞمام يكم:

 -اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمدقمقة إمم احلري٦م واعم٤ًمواة واًمٕمداًم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم اًمرىملِّ سم٠مطمقال اجلامقم٦م 

  ؿ قمـغم   إمم إوؾ إومري٘مـل واًمت٠ميمٞمد قمغم اٟمتامئٝمؿ  اًمؽميمٞمز قمغم شمٗمقق اًمٕمٜمٍم إؾمقد وأو٤مًمتف واًمـتٝمجُّ

 اًمٌٞمض وووٗمٝمؿ سم٤مًمِمٞم٤مـملم-

 ُمع اؾمتٛمرار إظمـذ ُمــ اًمٙمتـ٤مب اعم٘مـدس ذم   اًمٕمٛمؾ قمغم حتقيؾ أشم٤ٌمقمٝم٤م ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ إمم اًم٘مرآن

 سمٕمض إومٙم٤مر-

  ًذم ؿمـخص  وهـذا اًمِمـخص هـق  أقمٚمـ اًمٞمج٤م حمٛمد أن اإلًمف ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم همٞمٌٞم٤ًم  سمؾ جي٥م أن يٙمقن ُمتجًدا

 -وم٤مرد اًمذي طمؾ ومٞمف اإلًمف  وهق ضمدير سم٤مًمدقم٤م، واًمٕم٤ٌمدة- وىمد أدظمؾ سمذًمؽ ُمٗم٤مهٞمؿ سم٤مـمٜمٞم٦م قمغم ومٙمر مج٤مقمتف

                                                           

 (-7.359اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسة ) (7)
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  ة  وو٤مر يتّمػ سمٚم٘م٥م رؾمقل اهلل  -Messenger of Allahاختذ ًمٜمٗمًف ُم٘م٤مم اًمٜمٌقَّ

 ك  وُمٜمع اظمتالط اعمرأة سمرضمـؾ طمرم قمغم أشم٤ٌمقمف اًم٘مامر وذب اخلٛمقر واًمتدظملم واإلومراط ذم اًمٓمٕم٤مم واًمزٟم

أضمٜمٌل قمٜمٝم٤م  وطمثٝمؿ قمغم اًمزواج داظمؾ أسمٜم٤م، وسمٜم٤مت احلريم٦م وُمـٜمٕمٝمؿ ُمــ ارشمٞمـ٤مد أُمـ٤ميمـ اًمٚمٝمـق واعم٘مـ٤مهل 

 اًمٕم٤مُم٦م-

   اإلسار قمغم إقمال، اًمٕمٜمٍم إؾمقد واقمت٤ٌمره ُمّمدرًا ًمٙمؾ ُمٕم٤مين اخلػم  ُمـع آؾمـتٛمرار ذم ازدرا، اًمٕمـرق

 ؿمؽ أن آيمتت٤مب ذم احلريم٦م ُم٘مّمـقر قمـغم اًمًـقد دون اًمٌـٞمض وووٗمف سم٤مًمْمٕم٦م واًمدوٟمٞم٦َّم  وٓ  إسمٞمض

 سمِمٙمؾ ىمٓمٕمل ٓ جم٤مل عمٜم٤مىمِمتف إـمالىم٤ًم-

  ي١مُمـ اًمٞمج٤م حمٛمد إٓ سمام خيْمع ًمٚمحس  وقمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ ي١مُمـ سم٤معمالئٙم٦م وٓ ي١مُمـ يمذًمؽ سم٤مًمٌٕم٨م اجلًامين ٓ

 إذ إن اًمٌٕم٨م ًمديف ًمٞمس أيمثر ُمـ سمٕم٨م قم٘مكم ًمٚمًقد إُمريٙمٞملم-

 ًمرؾم٤مًم٦م قمٜمد اًمٜمٌل حمٛمد ٓ ي١مُمـ سمختؿ ا ويٕمٚمـ أٟمف هق ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ إذ ُم٤م ُمـ رؾمـقل إٓ ويـ٠ميت سمٚمًـ٤من  

 ىمد ضم٤م، ٟمٌٞم٤ًم يقطمك إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ وم٤مرد سمٚم٤ًمن ىمقُمف اًمًقد- ,اًمٞمج٤م حمٛمد,ىمقُمف وهق أي 

  ي١مُمـ سم٤مًمٙمت٥م اًمًاموي٦م  ًمٙمٜمف ي١مُمـ سم٠من يمت٤مسم٤ًم ظم٤مو٤ًم ؾمقف يٜمزل قمغم ىمقُمف اًمًقد واًمـذي ؾمـٞمٙمقن سمـذًمؽ

 ًاموي إظمػم ًمٚمٌنمي٦ماًمٙمت٤مب اًم

  اًمّمالة قمغم قمٝمده قم٤ٌمرة قمـ ىمرا،ة ًمٚمٗم٤محت٦م أو آي٤مت أظمرى ودقم٤م، ُم٠مصمقر ُمع اًمتقضمف ٟمحق ُمٙمـ٦م واؾمتحْمـ٤مر

 وقرة وم٤مرد ذم إذه٤من  وهل مخس ُمرات ذم اًمٞمقم-

 -وٞم٤مم ؿمٝمر ديًٛمؼم ُمـ يمؾ قم٤مم قمقو٤ًم قمـ وقم رُمْم٤من 

 -يدومع يمؾ قمْمق قُمنْم دظمٚمف ًمٚمحريم٦م 
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 وًمـد وىمد   شمتٌع ُمٜمٝم٩م اًمٞمج٤م حمٛمداعمٜمٌث٘م٦م ُمـ مج٤مقم٦م أُم٦م اإلؾمالم  واًمتل ُم٤م زاًم٧م ٞم٦م: إطمدى اًمٗمرق اًمٗمراظم٤مٟم

ذم قمـ٤مم و ُم١مؾمًٝم٤م ًمقيس واًمٙم٧م ًمٕم٤مئٚم٦م شمِمتٖمؾ سم٤مًمتٛمثٞمؾ واًمٖمٜم٤م،  وأوقاه٤م ُمــ ضمـزر اًمٌحـر اًمٙمـ٤مريٌل-

٤م ومـتح ُمـ٤مًمٙمقم وأن ُمٕمٚمٛمف وم٤مرد هـق اهلل اعمتجًـد- وعمـ  م دظمؾ ومرىم٦م اًمٞمج٤م حمٛمد اًمذي ادقمك اًمٜمٌقة7956

عمـ٤م ومّمـؾ اًمٞمجـ٤م حمٛمـد و وُمـديرًا- ذم سمقؾمٓمـ قملم ًمف ًمقيس أيمـس واقمٔمـ٤مً  77ُمٕمٌد حمٛمد ًمإلؾمالم رىمؿ 

ُم٤مًمٙمقم أيمس قملم ًمقيس ذم ُمٜمّم٥م اًمٜم٤مـمؼ إول سم٤مؾمؿ اًمٗمرىم٦م وًم٘مٌف سمٗمراظم٤من صمؿ ضمٕمٚمـف واقمٔمـ٤ًم ذم أيمـؼم 

 ـمرده- اًمذي يم٤من يديره ُم٤مًمٙمقم ىمٌؾ 7اعمٕم٤مسمد وأظمٓمره٤م  ُمٕمٌد حمٛمد ًمإلؾمالم رىمؿ 

 ـف  أٟمـفاجلديـدة   وُمـ إو٤موم٤مشمف وُمٕمت٘مداشمف أصم٧ٌم ومراظم٤من شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٞمج٤م حمٛمد يمٚمٝم٤م  ُم٤م قمدا شمٖمٞمػمات سمًٞمٓم٦م أًمَّ

وادقمك أن اًمٞمجـ٤م مل يٛمـ٧م سمـؾ   اًمٞمج٤م يمام أًمَّف اعمًٞمحٞمقن قمٞمًك  سمؾ ادقمك ومراح أن اًمٞمج٤م هق قمٞمًك اعمًٞمح

 -(0)٨م اجلًدي إٟمٙم٤مرًا ؿمديدًا ُمٓمٚم٘م٤مً ُمع أن اًمٞمج٤م أٟمٙمر اًمٌٕم  سمٕمثف اهلل طمٞم٤ًّم

  م اظمت٤مر وارث اًمديـ اؾماًم ضمديدًا ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م هق )اًمٌالًمٞمقن( ٟم٦ًٌم ًمٌالل احلٌٌم ُم١مذن 7975ٟمقومٛمؼم  04ذم

 -رؾمقل اهلل 

  ايـر ومؼم 05م ىمـ٤مٟمقن ُمٜمـع اًمٌـٞمض ُمــ آٟمْمـامم إمم احلريمـ٦م وذم 7975يقٟمٞمق  79أًمٖمك وارث اًمديـ ذم

 م فمٝمر ذم ىم٤مقم٦م آطمتٗم٤مٓت قمدد ُمـ اًمٌٞمض اعمٜمْمٛملم إًمٞمٝمؿ ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ُمع اًمًقد-7976

  م ودر ىمرار سميورة وقم رُمْم٤من وآطمتٗم٤مل سمٕمٞمد اًمٗمٓمر-7975أهمًٓمس  09ذم 

  م حتقل اؾمؿ اًمّمـحٞمٗم٦م ُمــ حمٛمـد يـتٙمٚمؿ إمم سمالًمٞمـ٤من ٟمٞمـقز 7975ٟمقومٛمؼم  74وذمBilalian News  صمـؿ

 -The Muslim Jouranُمٞم٦م أوٌح٧م اجلريدةاإلؾمال

                                                           
 (-368. 7ع اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة )يراضم (7)

 (-368. 7يراضمع اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ) (0)
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 ،يمام أٟمف همػم يمٚمٛم٦م رؤؾم٤م، اعمٕم٤مسمد إمم يمٚمٛم٦م إُم٤مم وىمـد   أقمٚمـ أن ًم٘مٌف هق اإلُم٤مم إيمؼم سمدًٓ ُمـ رئٞمس اًمرؤؾم٤م

 طمٍم اهتامُمف سم٤مُٕمقر اًمديٜمٞم٦م سمٞمٜمام وزع إُمقر إظمرى قمغم اًم٘مٞم٤مديلم ذم احلريم٦م-

 -شمؿ إقمداد اعمٕم٤مسمد ًمتٙمقن و٤محل٦م إلىم٤مُم٦م اًمّمالة 

  م أُمرًا سم٠من شمٙمقن اًمّمالة قمغم ااهٞمئ٦م اًمّمحٞمح٦م اعمٕمروومـ٦م ًمـدى اعمًـٚمٛملم مخـس 7975أيمتقسمر  3أودر ذم

 ُمرات ذم اًمٞمقم-

 -شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م  اًمتل اقمتٜم٘متٝم٤م احلريم٦م ُمٜمذ أي٤مم وم٤مرد واًمٞمج٤م حمٛمد سمٓمري٘م٦م ظم٤مـمئ٦م  وحم٤موًم٦م شمّمقيٌٝم٤م 

 ٝم٧م شمقضمٝم٤ًم إؾمـالُمٞم٤ًم وـحٞمح٤ًم مت٤مُمـ٤ًم  ًمٙمٜمٝمـ٤م إن إُمقر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ٓ شمدل قمغم أن احلريم٦م ىمد شمقضم

شمدل قمغم أن هٜم٤مك حتًٜم٤ًم ٟمققمٞم٤ًم ىمد ـمرأ قمغم أومٙم٤مر وُمٕمت٘مدات احلريم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم قمٝمـد ُمــ 

 اٟمتٝمك-  "ؾمٌ٘مف- وهل ُم٤م شمزال سمح٤مضم٦م إمم إوالطم٤مت قم٘م٤مئدي٦م وشمٓمٌٞم٘مٞم٦م طمتك شمٙمقن قمغم اجل٤مدة اإلؾمالُمٞم٦م 

ةقَوضُِغ يِف ﴿قم٦م ذم شم٘مٚم٤ٌمهتـ٤م إومم إٓ يمـام ضمـ٤م، ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم وُم٤م ُمثؾ هذه احلريم٦م أو اجلام وفَّةِذي اْشةتَْفَقْتُف افيَّ ـَ

َدى َدى اْئتِـَو ُؿْؾ إِنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَق اْْلُ اَن فَُف أَْصَحوٌب َيْدُظقَكُف إَِػ اْْلُ َْرِض َحْرَ ْٕ  -[77]إٟمٕم٤مم:  ﴾ا

 وًمٕمـؾ اجلـ٤مدة  قمـغم واًمث٤مٟمٞمـ٦م إومم ُمرطمٚمتٞمٝمـ٤م ذم شمًت٘مؿ مل طمقاه٤م ٦ماًمٜمٔمري اًمٙمت٤مسم٤مت شمٕمٙمًٝم٤م يمام احلريم٦م وهذه

 ومـال ودظمٜمـف  اعمـ٤مي ؿمـقائ٥م ُمــ ر، هب٤م قمٚمؼ وإن اًمتٞمف  ُمـ واخلروج اًمتّمحٞمح سمداي٦م هل اًمديـ وارث ُمرطمٚم٦م

 جلٝم٤مًمـ٦موا اًمتٞمف إمم أىمرب ومٝمؿ هبؿ  ويؽمومؼ ذًمؽ  قمغم ىمٚمقهبؿ وشمت٠مًمػ واًمتٜم٘مٞم٦م  اًمتّمٗمٞم٦م ُمـ ُمزيد إمم يدقمقن يزاًمقن

 ًمتٓمـقراهتؿ احلثٞمثـ٦م اعمت٤مسمٕم٦م ضورة ُمع- سمف أٟمٗمًٝمؿ اؾمتٞم٘م٤من ُمع ضمحده أو سمف  اًمٕمٚمؿ ُمع احلؼ ويمتامن اعمٕم٤مٟمدة إمم ُمٜمٝمؿ

 !وقئٝم٤م ذم ُمٕمٝمؿ واًمتٕم٤مُمؾ إًمٞمٝمؿ اًمٜمٔمر يٓمقر طمتك إجي٤مسم٤م أو ؾمٚم٤ٌم اًمٗمٙمري٦م

ن ٟمدظمٚمٝمؿ ذم حمرىم٦م اًمتٗمّمـٞمالت وُمثؾ ه١مٓ، يدقمقن إمم اجلٛمؾ اًمث٤مسمت٦م واحل٘م٤مئؼ اًمٙمؼمى ذم اًمديـ  وٓ يٜمٌٖمل أ

اًمٕمٛمٚمٞم٦م  واخلالوم٤مت اًمٗمروقمٞم٦م اًمتل شمٕمٜمك هب٤م ومرق اإلؾمالُمٞملم  ومال يزال أُم٤مُمٝمؿ ؿمقط يمٌػم طمتك خي٤مـمٌقا سمٛمثؾ هـذا 

اخلٓم٤مب اًمتٗمّمٞمكم  ويقضمٝمقا إمم ُمثؾ هذه اًمدىم٤مئؼ اًمٗمروقمٞم٦م  وًمٕمؾ ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م شم٠مًمٗمٝمؿ سمدقمقهتؿ امم احلـ٩م عمخ٤مًمٓمـ٦م 

ِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م  وخم٤مًمٓمتٝمؿ ٓهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ  وإيمـراُمٝمؿ سمـام يِمـٕمر سمـتٗمٝمؿ اعمٔمـ٤ممل اًمتـل أهؾ اإلؾمالم ذم هذه اًم

يٕمروقا اه٤م  ورد آقمت٤ٌمر اًمٜمٗمز اهؿ  وم٢من هذا خيٗمػ يمثػما ُمـ همٚمقائٝمؿ  ويزيؾ يمثػما ُمـ اًمٖمٌش واًم٤ٌمـمـؾ اًمٕمـ٤مًمؼ 

 سم٠مذه٤مهنؿ- واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ-
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( اعمـٞمالدي قمنمـ اًمت٤مؾمـع اًم٘مـرن ذم سمٜمج٤مب ذم وًمد اًمذي) أمحد همالم سمٛمػمزا شم١مُمـ ـم٤مئٗم٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م او آمحدي٦م

 إسمٕمـ٤مد هبـدف اإلٟمجٚمٞمـزي آؾمـتٕمامر ُمــ سمـدقمؿ ااهٜمدي٦م اًم٘م٤مرة ؿمٌف ذم   وىمد ٟمِم٠مت اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمٕمد رؾمقٓ

 اجلٝمـ٤مد طمٞم٨م يٜمٗمـل ُم١مؾمًـٝم٤م ومٙمـرة اجلٝم٤مد  ذم قم٘مٞمدهتؿ طم٥ًم ؽوذًم اًمؼميٓم٤مين  آؾمتٕمامر ُم٘م٤موُم٦م قمـ اعمًٚمٛملم

 ٟمّمـف: سمام يمت٤مسمف ُمٚمحؼ ذم ااهٜمد  ويٍمح ذم اعمًتٕمٛمرة اإلٟمجٚمٞمزي٦م ًمٚمحٙمقُم٦م اإلظمالص إمم اعمًٚمٛملم ىمٚمقب ًمٞمٍمف

 إٟمٙم٤مر ٝمدياعم أو اعمًٞمح سم٠مين اإليامن ُمـ يٚمزم ٕٟمف سم٤مجلٝم٤مد اعم١مُمٜمقن ىمؾ قمددهؿ ويمثر أشم٤ٌمقمل ازداد يمٚمام سم٠مٟمف ُم١مُمـ أٟم٤م"

اجلٝم٤مد
"
 (7)-  

 :  ضوئػتغ وؿد اكؼسؿ أتبوع هذا افدظل إػ

 - اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ  اهلل رؾمقل أن ساطم٦م شمٜمٙمر اًمتل وهل اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م: إوػ

 وأن ٟمٌقشمـف جم٤مزيـ٦م  وأـمٚم٘مـقا  جم٤مزا ٟمٌل أمحد همالم أن ُمرزا شمدقمل اًمٓم٤مئٗم٦م وهذه( ٓهقر) إمحدي٦م: وإظمرى

 قمنمـ اًمراسمـع اًم٘مـرن رأس قمـغم اعمٌٕمـقث اعمجـدد شم٘مٛمّمـتف  وأٟمـف ىمد اعمًٞمح روح أن أو اعمققمقد  اعمًٞمح اؾمؿ قمٚمٞمف

 ُمـرزا إمم واٟمتًـ٧ٌم( اًم٘م٤مدي٤مٟمٞمـ٦م) أوـٚمٝم٤م هن٩م قمغم اًمديٜمل وؾمٚمقيمٝم٤م قم٘مٞمدهت٤م ذم إمحدي٦م ومرىم٦م ؾم٤مرت وىمد  ااهجري

ل اًمٓم٤مئٗم٦م إيمثـر ؿمـٞمققم٤م وُمـ اًمٜم٦ًٌم إًمٞمف اؿمتؼ اؾمٛمٝم٤م  ومٝمل قمغم درسمف وقمغم هنجف طمذو اًم٘م٦م سم٤مًم٘مذة   وه أمحد همالم

سمٕمد إقمالن اًمٜمٗمػم قمغم اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ودُمٖمٝم٤م سم٤مًمٙمٗمر اًمٌقاح  ومٙم٤مٟم٧م هـذه آًمتٗم٤مومـ٦م اًمتـل حتـ٤مول ُمــ ظمالاهـ٤م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞمـ٦م 

 شمًقيؼ أسم٤مـمٞمٚمٝم٤م ووالٓهت٤م ذم إـم٤مر ُم٘مٜمع ُمـ اًمت٘مٞم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  واًمتحريػ اعمقهمؾ ذم اًمٗم٤ًمد-

                                                           

 (-77ؿمٝم٤مدة اًم٘مرآن  اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ) (7)
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 ومـ أوجف ـػر هذه افطوئػي: 

 اٟمٕمٙمًـ٧م ىمـد  حمٛمـد ٟمٌقة وأن سم٤مهلل  واًمٕمٞم٤مذ  ًمٚمٜمٌل وسمروز فمؾ اًم٘م٤مدي٤مين أمحد همالم رزااقمت٘م٤مدهؿ أن ُم ,7

 -  دمتٛمع ُمع أوؾ اًمديـ سمح٤مل ٓ اًمٕم٘مٞمدة وهذه قمٚمٞمف  اًمٜمٌقة إـمالق يّمح آقمت٤ٌمر وهبذا ومٞمف 

 قمٜمـد سمـف وقمـد اًمذي اعمًٞمح هق ًمٞمس أٟمف ىمٓمًٕم٤م صم٧ٌم إقمالهن٤م سم٠من ُمػمزا همالم أمحد هق اعمًٞمح اعمققمقد  وًم٘مد  ,0

  إُمـ٦م وإمجـ٤مع اعمتقاشمرة واًمًٜم٦م اًمٙمريؿ  ًمٚم٘مرآن شمٙمذي٥م اعمًٞمح ذًمؽ سمٙمقٟمف آقمؽماف وأن اًم٤ًمقم٦م  ىمرب

 -  ويمٗمر ُمـ يديـ سمذًمؽ فم٤مهر

 اٟمت٤ًمهب٤م اًمديٜمل عمػمزا همالم أمحد واقمت٘م٤مد إُم٤مُمتف ذم اًمديـ  وإيامهن٤م اعمٓمٚمؼ سمجٛمٞمع ُم٤مٟمٗمؾ قمٜمف  واقمت٤ٌمرهـ٤م مجٞمـع ,3

 همـالم ُمرزا وومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗمري٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُم٤م ٓ خيتٚمػ ومٞمف وٓ خيتٚمػ قمٚمٞمف  ومتِم٤مرك آشم٤ٌمع  واضم٦ٌم طمج٦م يمتٌف

 --  ديٜمف ذم إًُم٤مُم٤م اقمتؼمه ُمـ ُمًٚماًم  يٌ٘مك ومال -يمٗمري٤مشمف مجٞمع ذم اًم٘م٤مدي٤مين أمحد

 اًمًـالم قمٚمٞمف قمٞمًك سم٠من قمكم حمٛمد زقمٞمٛمٝمؿ سح وىمد أب  همػم ُمـ وًمد اًمًالم قمٚمٞمف اعمًٞمح يٙمقن أن إٟمٙم٤مر  ,4

 سمٕمـض حتريـػ طمـ٤مول وىمد قم٤مدي  سمٓمريؼ وًمد اعمًٞمح وأن سمف  ُمتزوضم٦م يم٤مٟم٧م ُمريؿ وأن ًمٜمج٤مر ا يقؾمػ اسمـ

 جي٥م اًمتل اإلؾمالم قم٘م٤مئد ُمـ ًمٞم٧ًم أب همػم ُمـ اعمًٞمح وٓدة قم٘مٞمدة أن ويذيمر  اًمٕم٘مٞمدة هذه ًمتقاومؼ أي٤مت

نَّ َمثََؾ ِظقَسةك ِظـةَد ﴿إِ ىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمًٞمحٞم٦م  وهذا شمٙمذي٥م سيح ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ   ُم٤ٌمدئ ُمـ وأهن٤م هب٤م اإليامن

ـُـ َؾقَُؽقُن﴾ َؿثَِؾ آَدَم َخَؾَؼُف ِمـ ُتَراٍب ُثؿَّ َؿوَل فَُف  ـَ  - [59قمٛمران:  آل ]  اَّللَِّ 

 اعمققمـقد اعمًـٞمح شمٕمتـؼمه اعمتٜمٌـل اًم٘م٤مديـ٤مين أمحد همالم ُمرزا أشم٤ٌمع ُمـ اًمالهقري٦م واخلالو٦م أٟمف ُم٤م داُم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م

أٟمف يم٤من حمً٘م٤م ذم مجٞمع دقم٤مويف  وذم يمـؾ ُمـ٤م شمٙمٚمـؿ سمـف  أو و اشم٤ٌمقمف  جي٥م وطمل فقمٚمٞم يٜمزل يم٤من وأٟمف واعمجدد  واعمٝمدي

 اًمٓم٤مئٗمـ٦م يمحٙمـؿ اإلؾمالم قمـ اخلروج ذم   ومحٙمٛمٝم٤ميمؾ ُمـ يمذسمف ذم دقم٤مويف  أو يمٗمره ومٝمق يم٤مومر  وأن يمتٌف ذم ُم١مًمٗم٤مشمف

 أؾمـ٤مد ومرق هٜم٤مك ًمٞمس أٟمف قمغم شمدل اًمالهقري٦م  اًمٓم٤مئٗم٦م هذه عمٕمت٘مدات اًمدىمٞم٘م٦م اًمدراؾم٦م وإن سمًقا،  ؾمقا، اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م

 -أؾم٤مؾمٞم٦م ٕؾم٤ٌمب ٟمِم٠م إٟمام ًمٗمٔمل ومرق هق وإٟمام اًمٓم٤مئٗمتلم  ُمٕمت٘مدات سملم

 أمحـد همـالم سمٛمرزا ي١مُمـ ٓ ُمـ سمٕمدم شمٙمٗمػم اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م قمـ ومٞمف متت٤مز ُمـ أهن٤م اًمالهقري٦م اًمٓم٤مئٗم٦م وُم٤م شمدقمٞمف

 اًمٓمـ٤مئٗمتلم سمـلم ومـرق ٓ أٟمـف ومـ٢من احل٘مٞم٘مـ٦م سمف  ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ اعمًٚمٛملم مجٞمع شمٙمٗمر اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م سمٞمٜمام اًم٘م٤مدي٤مين 
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 أو "يمذسمـف" ُمــ ٟمٙمٗمـر وًمٙمــ سمٛمرزا  ي١مُمـ مل ُمـ ٟمٗمٙمر ٓ: شم٘مقل اًمالهقري٦م اًمٓم٤مئٗم٦م ٕن أيًْم٤م  اجلٝم٦م هذا قمٛمٚمٞم٤م ُمـ

 ٓ ُمــ إرض وضمـف قمـغم يقضمـد وٓ دقم٤مويـف  ذم يٙمذسمف وم٢مٟمف أمحد همالم سمٛمرزا ي١مُمـ ٓ ُمـ يمؾ أن وفم٤مهر "يمٗمره"

 صم٤مًمـ٨م ٓ ىمًـامن أمحـد همـالم سمٛمرزا اًمٕم٤مروملم سملم ومٝمٜم٤مك يٙمذسمف  وٓ و٤مدىًم٤م يزقمٛمف صمؿ سمدقم٤مويف قمٚمؿ سمٕمد ٛمرزاسم ي١مُمـ

 ! اًمالهقري٦م اًمٓم٤مئٗم٦م قمٜمد يم٤مومر ومٝمق أمحد همالم سمٛمرزا يٙمذب ُمـ ويمؾ إي٤مه  اعمٙمذسمقن وإُم٤م سمف  اعم١مُمٜمقن إُم٤م اهام 

ة قمــ اإلؾمـالم سم٢ممجـ٤مع اعمًـٚمٛملم  وىمـد وـدرت وم٤مًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م سمِمٕمٌتٞمٝم٤م آوٚمٞم٦م واًمالهقري٦م ُمـ اًمٗمرق اعمرشمـد

 ُمـ احلٙمؿ ىمرارات اعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ـمقل سمالد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وقمروف سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمرشمدة قمـ اإلؾمالم  وم٘مد ودر

 سمٛمٙمـ٦م اإِلؾمـالُمل اًمٕمـ٤ممل راسمٓمـ٦م ُمــ وـدر ويمذًمؽ اإِلؾمالم  قمـ ظم٤مرضم٦م سم٠مهن٤م اًمٗمرىم٦م هذه قمغم اًم٤ٌميمًت٤من طمٙمقُم٦م

وُمــ اًمٚمجٜمـ٦م  هــ 7394 قمـ٤مم ذم اًمراسمٓمـ٦م ذم اعمٜمٕم٘مـد اإِلؾمـالُمٞم٦م اعمٜمٔمامت ُم١ممتر وُمـ سمذًمؽ  ٤مقمٚمٞمٝم احلٙمؿ اعمٙمرُم٦م

 اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤م، سمٌالد احلرُملم وُمـ إزهرذم ُمٍم- 

إٓ أن إمحدي٦م شمٚمج٠م إمم اعمراوهم٦م واعمٜمـ٤مورة  ودمتٝمـد ذم شمْمـٚمٞمؾ أشم٤ٌمقمٝمـ٤م وهمـػمهؿ سمتـ٠مويالت وم٤مؾمـدة يٌٓمٚمٝمـ٤م 

قمدم إؿم٤مقمتٝم٤م قمغم اعمأل ومٞمْمٚمؾ سمذًمؽ ُمـ ٓ يٕمرف طم٘مٞم٘متٝمؿ  وٓ أدل قمـغم ذًمـؽ ُمــ شمٍمحي٤مهتؿ اًمتل جيتٝمدون ذم 

أٟمؽ إذا ىمرأت اًمتٕمريػ هبؿ ذم ُمقىمع ويٙمٌٞمدي٤م دمد سمّمٛمتٝمؿ ذم اًمتْمٚمٞمؾ واعمخ٤مدقمـ٦م واوـح٦م  طمٞمـ٨م جيتٝمـدون ذم 

ؿم٤مؾمع سمـلم ُمـ٤م  اًم٘مقل سم٤مهنؿ ُمًٚمٛمقن  وأهنؿ ي١مُمٜمقن سم٠مريم٤من اإلؾمالم  وسمؾ وي١مُمٜمقن سمٕم٘مٞمدة ظمتؿ اًمٜمٌقة!!!!! وومرق

 شم٘مرأه قمـ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م وُم٤م شم٘مرأه قمـ إمحدي٦م 

ومٛمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ هذه اًمٗمرىم٦م شم٠مصمرا سمدقم٤مي٤مهتؿ وشمْمٚمٞمالهتؿ ومٞمٜمٌٖمل أن يٌلم ًمف والاهؿ ويمٗمرهؿ  ويٕمذر 

يزال ًمف طمٙمؿ ذم ومؽمة اًمٌالغ واًمٌٞم٤من سمجٝمٚمف  إمم أن يتٌلم ًمف إُمر وشمٜمجكم قمٜمف اًمِمٌٝم٦م  وم٢من مل يٜمخٚمع ُمـ ُمٕمت٘مداهت٤م ومال 

 اًمٙمٗم٤مر إوٚمٞملم  وٓ يٕمد ُمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم- 
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 وُمــ إًمٞمـف  ومٜمًُـٌقا إُم٤مُمتف  وَيزقمٛمقن (0)  قمكم ذري٦َّم ُمـ اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ إمم  َيٜمتًٌقن آؾمامقمٞمٚمٞم٦م

اًمٌـ٤مـمـ  وهـؿ ُمــ اًمٗمـرق  قمٚمـؿَ  يٕمٚمـؿ وإُمـ٤مُمٝمؿ اًمٔمـ٤مهر  قمٚمؿَ  يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس سم٠من ًم٘مقاهؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦َّم: أًم٘م٤مهبؿ أؿمٝمر

 إُم٤مُمـ٦م وَروْمض ًمٕمكم  اًمتِمٞمُّع ادِّقم٤م،: اخل٤مرضم٦م ُمـ اإلؾمالم  ومٔم٤مهر ُمذهٌٝمؿ اًمرومض  وطم٘مٞم٘متف اًمٙمٗمر اعمحض  أي أي

 وسمـ٤مـمـ سم٤مًمتِمـٞمُّع  يتٔمـ٤مهرون ومٝمـؿ اعمَحـض  اًمٙمٗمـر وسم٤مـمٜمـف ,قمـٜمٝمام اهلل ري, اًمٗمـ٤مروق وقمٛمر سمٙمراًمّمديؼ أيب

 اًمٍميح يمام ؾمٜمٌلم سمٕمد ىمٚمٞمؾ-  اًمٙمٗمر ُُمٕمت٘مدهؿ

وشمرضمع اجلذور اًمٗمٙمري٦م ًمإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م إمم أوٚملم يمٌػميـ: اإلُم٤مُمـ٦م واًمت٠مويـؾ اًمٌـ٤مـمٜمل ًمٚمٜمّمـقص  وىمـقاهؿ ذم 

اإلُم٤مُم٦م اُمتداد ًم٘مقل اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  إٓ أهنؿ وم٤مىمقهؿ همٚمقا وؿمٓمٓم٤م  طمتك ؿمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مرة ُمــ اإلُم٤مُمٞمـ٦م 

 أٟمٗمًٝمؿ!

 آُمـ٤مم واًمـده طمٞم٤مة ذم اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ اؾمامقمٞمؾ آُم٤مم ووم٤مة سمٕمد ُمـ وآصمٜم٤م قمنمي٦م امقمٞمٚمٞم٦مآؾم وىمد اومؽمىم٧م

آسمــ إيمـؼم  اؾمـامقمٞمؾ سمــ حمٛمـد آُم٤مم اشمٌٕم٧م وآؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًمٙم٤مفمؿ  آُم٤مم اشمٌٕم٧م وم٤مٓصمٜم٤مقمنمي٦م اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر

 سم٤مُم٤مُمتف- إلؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر وىم٤مًم٧م

                                                           

 ًمٚمديمتقر ؾمٚمٞمامن اًمًٚمقُمل- "أوقل اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م"يراضمع ذم هذه اًمٗمرىم٦م يمت٤مب  (7)

احلًلم آصَمرم سمـ احلًـ سمـ قمـكم سمــ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م- أُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  (0)

ىمٌؾ أسمٞمف ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ذم اًمٕمريض  ويمـ٤من أيمـؼم إظمقشمـف  ـُ 758وٟمقرم قم٤مم  ـُ 772أيب ـم٤مًم٥م  وًمد ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة قم٤مم 

ؿمٗم٤مق قمٚمٞمف- قمٜمد ُمقشمف مُحؾ قمغم رىم٤مب اًمرضم٤مل إمم أسمٞمف ذم اعمديٜم٦م طمتك دومـ ذم اًم ِٓ ٌ٘مٞمـع- ويم٤من أسمقه ؿمديد اعمح٦ٌم ًمف واًمؼم سمف وا

يٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م أن اإلُم٤مُم٦م ذم ٟمًٚمف  إذ يٕمت٘مدون أٟمف مل يٛم٧م ذم طمٞم٤مة أسمٞمف وإٟمام أىم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ضمٜم٤مزة ومهٞمـ٦م ًمـف 

طمتك ُيٌٕمد ٟمٔمر اًمٕم٤ٌمؾمٞملم قمٜمف  وأن إؾمامقمٞمؾ ىمد ومر وأىم٤مم اًمدقمقة ذم اًمًؽم- ًمذا ومٝمؿ يٕمت٘مدون أن اإلُم٤مُم٦م ًمٞم٧ًم ذم ٟمًؾ أظمٞمف 

 ٞمف إمج٤مع اإلُم٤مُمٞم٦م سمٕمد ُمقت ضمٕمٗمر  وؾم٤مىمقا اإلُم٤مُم٦م إمم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمٚم٘م٥م سم٤معمٙمتقم-ُمقؾمك اًمذي اؾمت٘مر قمٚم

هــ ذم ؾمـقق  753وىمٞمؾ ان اؾمامقمٞمؾ صم٧ٌم ُمقشمف   وًمٙمٜمّف ىم٤مم ُمـ ىمؼمه سمٕمد صمالصم٦م اي٤مم وقم٤مد امم احلٞم٤مة صمؿ هم٤مب   وىمد رؤي ؾمٜم٦م 

 اًمٌٍمة وًمف يمراُم٤مت وُمٕمجزات 

أّن آُم٤مم سمٕمد آُم٤مم اًمّم٤مدق )قمٚمٞمف اًمًالم( ـ سمح٥ًم اًمرشمٌـ٦م ـ هـق اؾمـامقمٞمؾ وأّٟمـف  وم٘م٤مُم٧م اًمدقمقة آؾمامقمٞمٚمٞم٦م قمغم اؾم٤مس

 ُم٤مت وهق اُم٤مم   ومل شمًٚم٥م ُمٜمف آُم٤مُم٦م إمم أظمٞمف وإّٟمام اٟمت٘مٚم٧م سم٤مٓرث إمم اسمٜمف حمٛمد   هذا أؾم٤مس اًمدقمقة اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م-
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 سم٤محلجـ٦م ويٚم٘مٌقٟمف اًمٕمًٙمري  احلًـ سمـ حمٛمد وهق  قمنم اًمث٤مين سم٤مإلُم٤مم ٧ماٟمتٝم ىمد اإلُم٤مُم٦م أن قمنمي٦م آصمٜم٤م ويٕمت٘مد

 ومٚمـق  إُم٤مم دون حلٔم٦م اًمٌ٘م٤م، يًتٓمٞمع ٓ اًمٙمقن ٕن اًم٘مٞم٤مُم٦م: يقم إمم شمًتٛمر اإلُم٤مُم٦م أن اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ويٕمت٘مد- اعمٜمتٔمر اًم٘م٤مئؿ

 سم٤مًمٜمص- ٟم٤ماه٤م ىمد أسمٜم٤م،ه أي فيٕمر ًمٚمٕم٤مدة ظم٤مرىم٦م ُمٕمروم٦م ُمـ أوشمٞمف سمام واإلُم٤مم اًمٙمقن وشمٌدد! عم٤مد واطمدة ؾم٤مقم٦م وم٘مد

وُمـ همٚمقهؿ ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م أهنؿ ظمٚمٕمقا قمغم أئٛمتٝمؿ سمٕمض وٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م  وًمٙمل شمًتٛمر اإلُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ وٓ 

شمتقىمػ يمام شمقىمٗم٧م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م قمٜمد اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم اسمتدقمقا ومٙمرة آؾمت٘مرار وآؾمتٞمداع  ومٕمٜمدُم٤م يٙمـقن اإلُمـ٤مم 

ر  وقمٜمدُم٤م ي٘مقم همػمه ُم٘م٤مُمف ومٝمذه إُم٤مُم٦م اؾمتٞمداع قم٤مسمرة  وًمٞمس ًمف أن حيٞمٚمٝم٤م إمم همـػمه ُمـ ٟمًؾ قمكم ومٝمذه إُم٤مُم٦م اؾمت٘مرا

 رشمٌـ٦م ٟم٤مؾمقيت  وأن اًمٜمٌقة وأظمر ٓهقيت أطمدمه٤م ضمزئلم ُمـ ُمٙمقن   وأن اإلُم٤ممإٓ إمم اإلُم٤مم احلؼ ُمـ ٟمًؾ قمكم 

 حيـؼ ُم٘م٤مُمـ٤م اًمٜمٌقة أوٌح٧م ذًمؽ ضمرا، وُمـ إًمٞمٝم٤م  اًمقوقل ُمـ اًمدقمقة اهذه اعمًتجٞم٥م يتٛمٙمـ دقمقهتؿ ُمراشم٥م ُمـ

 وأوًمـق اًمرؾمـؾ  ُمـ اًمٕمزم أوزم وأٟمف ُمـ اًمًٌٕم٦م  اًمٜمٓم٘م٤م، ُمـ ؾم٤مسمع ٟم٤مـمؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اخلٚمؼ  وأن ًم٤ًمئر إدقم٤م،ه

 أيب سمــ قمـكم صمؿ واعمرؾمٚملم إٟمٌٞم٤م، ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ وقمغم  وحمٛمد وقمٞمًك وُمقؾمك وإسمراهٞمؿ ٟمقح ؾمٌٕم٦م قمٜمدهؿ اًمٕمزم

 ؾمـٌع سمدٟمـف اإلٟم٤ًمن وأن ؾمٌع إرولم وأن ؾمٌع اًمًٛمقات أن ُمٕمٜمك قمغم ذًمؽ اإؾمامقمٞمؾ!! وسمٜمق سمـ حمٛمد صمؿ ـم٤مًم٥م

 وأن ىمٚمٌـف! ومٞمـف اًمذي يمّمدره ًم٤ًمٟمف وومٞمف وومٛمف وخمراه وأذٟم٤م قمٞمٜم٤مه ؾمٌع رأؾمف وأن وىمٚمٌف! وسمٓمٜمف وفمٝمره ورضماله يداه

 ٟمًـخف قمـغم ُمٜمٝمؿ ٜمصاًم ُمع ىمٌٚمف ُمـ واعمرؾمٚملم إٟمٌٞم٤م، ًمنميٕم٦م ٟم٤مؾمخ وأٟمف  إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد وىمٚمٌٝمؿ يمذًمؽ إئٛم٦م

اًمًـ٤مدس   اًمرؾمـقل ذيٕمـ٦م أو اًم٤ًمدس سم٤مًمدور يًٛمقهن٤م واًمتل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٌداهلل سمـ حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م ًمنميٕم٦م

 إمم آظمر هذه إسم٤مـمٞمؾ اًمتل شمرومع يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ ايراده٤م وٜم٤م سم٤مًمٌٞم٤مض أن يٚمٓمخ سمٛمثؾ هذا اًمًقاد! 

 قا ُمـ ظمالًمف ُمـ اًمديـ ُمروىم٤م ٓ يِمؽ قم٤مىمؾ ذم حت٘م٘مف-أُم٤م همٚمقهؿ ذم سم٤مب اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل وم٘مد ُمرىم

 قمٚمقيف اًمٕم٤ممل أُمر وشمدسمػم اًمٙمقن وإدارة اخلٚمؼ ظمٚمؼ أٟم٤مـمقا طمٞم٨م أاه٦م شمٕمدد قمغم ومٕم٘مٞمدهتؿ ذم اهلل ُمٌٜمٞم٦م

 قمــ وٟمٗمٞمٝم٤م سمجحده٤م ووٗم٤مشمف اهلل أؾمام، ذم اإلحل٤مد ُمع واًمت٤مزم  أواًم٤ًمسمؼ واًمث٤مين  إول سم٤مًمٕم٘مٚملم وؾمٗمٚمٞمف

 -سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اهلل

 طمٞمـ٨م اإلؾمـالُمٞم٦م اعمٚم٦م قمٚمام، سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمقضمف قمغم واعمٕم٤مد سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م آقمت٘م٤مد يٌٓمٚمقن إظمروي٤مت سم٤مب وذم

 أول أو أٟمٙمـر ُمــ أن ومٞمـف ؿمـؽ ٓ وممـ٤م اًمـدٟمٞم٤م  ذم هق إٟمام واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب وأن ىم٤مئٛمٝمؿ  ىمٞم٤مم هل اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠من يٕمت٘مد

 -  سمذًمؽ ُمـ اًمديـ وم٢مٟمف يٛمرق اإليامن أريم٤من ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤م وريمٜم٤م ُمٕمت٘مدا
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شم٠مويالت سم٤مـمٜمٞمـ٦م هم٤مًمٞمـ٦م اٟمتٝمـ٧م هبـؿ إمم  وأوًمقه٤م إقمامل هذه أؾم٘مٓمقا ىمد اًمنمقمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م إقمامل سم٤مب وذم

 اًمٔمـ٤مهر أهـؾ قمــ اًمنمـيٕم٦م سم٤مـمـ قمٚمؿ يمتامن قمٜمدهؿ هق ًمٚمّمقم اًم٤ٌمـمـ اًمٙمٗمر سمح٘مٞم٘متٝم٤م وإؾم٘م٤مـمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  وم٤معمٕمٜمك

 اًمٜمـ٤مس يٓمٝمرون اًمذيـ واحلج٩م ذًمؽ  واعمٕمٜمك اًم٤ٌمـمـ ًمٚمزيم٤مة هق إؾمس ذم ًمف ي١مذن مل ممـ سمف اعمٗم٤محت٦م قمـ واإلُم٤ًمك

 سمٛمٕمٜمـك سمزيمـ٤مة إٓ وـالة ٓ ويت٠موًمقن ُم٘مقًم٦م أقماماهؿ  يقضمٌف سمام اًمٗمْمؾ درضم٤مت ذم ويٜم٘مٚمقهنؿ أطمقااهؿ  ويّمٚمحقن

اعمٕمٜمك اًم٤ٌمـمـ إئٛم٦م! و أووٞم٤م، هؿ اًمذيـ واحلج٩م اًمٜمٌٞملم أووٞم٤م، هؿ اًمذيـ إؾمس سمٛمٕمروم٦م إٓ اًمدقمقة شم٘مقم ٓ أٟمف

 ذم اًمـقاردة وآؾمـتٓم٤مقم٦م احلرام! اًمٌٞم٧م ُمثؾ اًم٤ٌمـمـ ذم ُمثٚمف اًمزُم٤من إُم٤مم ٕن وإُم٤مم  ٟمٌل ُمـ اًمزُم٤من إُم٤مم ًمٚمح٩م إشمٞم٤من

ٍ   افـَّوسِ  َظَذ  َوَّللِِّ﴿--- شمٕم٤ممم ىمقًمف ًِ  ِح ـِ  افْبَْق  اداًمـز وضمقد اًمٔم٤مهر ُمٕمٜمٞم٤من: اه٤م  [97: قمٛمران آل]  ﴾َشبِقالً  إِفَقْفِ  اْشتَطَوعَ  َم

 احلٞمـ٤مة إرواح طمٞمـ٤مة هبـام اًمٚمـذيـ واحلٙمٛمـ٦م اًمٕمٚمـؿ ومٝمق اًمزاد ُمـ اعمراد اًم٤ٌمـمـ اعمٕمٜمك وأُم٤م اًمًٌٞمؾ  وأُمـ واًمراطمٚم٦م

 ودٟمٞم٤م! ديٜم٤م اًمٕم٤ٌمد أصم٘م٤مل حيٛمٚمقن اًمذيـ وأؾم٤ٌمهبؿ اهلل أوًمٞم٤م، اًم٤ٌمـمـ ذم ُمثٚمٝم٤م واًمراطمٚم٦م اًمدائٛم٦م

 وٓ سمٜمـقح ٓ واعمرؾمـٚملم إٟمٌٞمـ٤م، ُمـ سمٜمٌل ي١مُمٜمقن ٓ أهنؿ"وطم٘مٞم٘م٦م أُمرهؿ يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 ُمــ سمنمـع ي١مُمٜمـقن ٓ أهنـؿ يمـام- واعمرؾمـٚملم إٟمٌٞم٤م، ُمـ إظمقاٟمف وقمغم  حمٛمد وٓ قمٞمًك وٓ ُمقؾمك وٓ إسمراهٞمؿ

 ديٜمـ٤م ًمـف سم٠من وٓ ظمٚم٘مف ظم٤مًم٘م٤م ًمٚمٕم٤ممل سم٠من ي٘مرون وٓ اًم٘مرآن وٓ اإلٟمجٞمؾ وٓ اًمتقراة ٓ وضمؾ قمز اهلل ُمـ اعمٜمزًم٦م اًمٙمت٥م

 -(7)"اًمدار هذه همػم أقماماهؿ قمغم ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس جيزي دارا ًمف أن وٓ سمف أُمر

 يمـ٠مواين وُمالسمًـٝمؿ وأواٟمـٞمٝمؿ ذسمـ٤مئحٝمؿ شمٌـ٤مح وٓ ُمٜمـ٤ميمحتٝمؿ دمـقز ٓ أٟمـف قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمام، اشمٗمؼ وه١مٓ،

 -اعمجقس وُمالسمس اعمجقس

 َظةَذ  ُتَصةؾ   َوَٓ ﴿ اعمٜمـ٤موم٘ملم قمـ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ُمٜمٝمؿ ُم٤مت ُمـ قمغم يّمغم وٓ اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم دومٜمٝمؿ جيقز وٓ

ـُْفؿ َأَحدٍ  وَت  م  هِ  َظَذَ  َتُؼؿْ  َوَٓ  َأَبًدا مَّ ُؿْ  َؿْزِ َػُرواْ  إَِّنَّ  [84: اًمتقسم٦م]  ﴾َؾوِشُؼقنَ  َوُهؿْ  َوَموُتقاْ  َوَرُشقفِفِ  بِوَّللِّ ـَ

سمٕمض اعمرايمز آؾمـامقمٞمٚمٞم٦م واًمتٕمـرف ُمــ ظمالاهـ٤م ُمٌـ٤مذة قمـغم ُمٕمت٘مـداهتؿ  وىمد طم٤موًم٧م أن أوؾ ُم٤ٌمذة إمم

                                                           

 (-3.527جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (7)
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ومٙمٚمٗم٧م ُمٜمدوسم٤م سم٤مًمتقاوؾ ُمٕمٝمؿ  وىمد أٟمٗم٘م٧م ذم ُمت٤مسمٕم٦م هذا وىمت٤م ـمقيال أدى إمم شم٠مظمر شمًٚمٞمؿ اًمٌح٨م ذم ُمققمـده  ومل 

اؾمتٛمر ؾم٤مقم٦م  يرضمع إمم ُمٜمدويب سمٌم،! ومٌٕمد حم٤موٓت دائ٦ٌم ُمـ اًمتقاوؾ ااه٤مشمٗمل ُمٕمٝمؿ متٙمـ ُمـ أن يرشم٥م ًم٘م٤م، ُمٕمٝمؿ

وٟمّمػ وم٤مؾمتٝمٚمٙمقا هذا اًمقىم٧م ذم ضمقًم٦م ذم ُمريمزهؿ وطمديثٝمؿ قمـ اًمٓمراز اعمٕمامري ًمٚمٛمًجد! وُم٤م زود سمف ُمـ ومرش 

وأوقا، وشمّم٤مُمٞمؿ ورظمروم٤مت! ويم٠مهنؿ يريدون أن يًتققمٌق اًم٘م٤مدم إًمٞمٝمؿ هبذه اًمتٗمّمـٞمالت طمتـك شمًـتٖمرق وىمـ٧م 

إوكم ُمـ اًمزي٤مرة  وعم٤م أس و٤مطمٌل قمـغم ؾمـ١مااهؿ اًمزي٤مرة  وٓ يٌ٘مك وىم٧م ًمٚمحدي٨م قمـ اجلقاٟم٥م اًمديٜمٞم٦م اعم٘مّمقد 

قمـ قمدد اًمّمٚمقات ويمٞمٗمٞم٤مهت٤م أضم٤مسمق سم٠مهنؿ يّمٚمقن ذم وىمتلم صمالث وٚمقات: إول اًم٤ًمقم٦م اخل٤مُم٦ًم وـ٤ٌمطم٤م واًمثـ٤مين 

اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُم٤ًم،  ومٚمام أًمح ذم ؾم١ماًمف قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٚمقات وُم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمتّمٛمـ ريمققم٤م وؾمجقدا  وُمـ٤م إذا يمـ٤من 

حيي والة ُمـ هذه اًمّمٚمقات ىم٤مًمقا ًمف إن هذا مم٤م ٟمختص سمف ُمـ اٟمتًـ٥م إًمٞمٜمـ٤م يمـام يٜمتًـ٥م اعمريـد إمم يٛمٙمـ ًمف أن 

 ؿمٞمحف قمٜمد اًمّمقومٞم٦م  أُم٤م ىمٌؾ هذا ومٝمق ُمـ آهاراعمْمٜمقن هب٤م قمغم همػم أهٚمٝم٤م  واًمتل ٓ يٛمٙمـ اإلومْم٤م، هب٤م إمم أطمد! 

وومٞمٝمـ٤م يزقمٛمـقن أن وـالهتؿ مخـس يمًـ٤مئر  وذم اعم٘م٤مسمؾ وم٘مد ىمرأت اهؿ قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م يمراؾم٦م اًمّمالة 

اعمًٚمٛملم قمدا ُم٤م يْمٞمٗمقٟمف ُمـ اًمٌدع اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٕمض إدقمٞم٦م اًمٌدقمٞم٦م وسمام ادظمٚمقه ذم إذان ُمـ اًمِمٝم٤مدة ًمٕمكم سم٤مًمقٓيـ٦م 

 ريمٕمـ٤مت ؾمـ٧م اًمًـٜمف) ريمٕمـف 74: اًمٔمٝمـر وٟمحقه  وًمٙمٜمٝمؿ يْمٞمٗمقن إًمٞمٝم٤م اًمٜمقاومؾ ُمـثال ومٞم٘مقًمـقن ُمـثال إن وـالة

 ! وهٙمذا  وُمع وضمقد اًمت٘مٞم٦م ومال وصمقق ذم ر، مم٤م ي٘مقًمقٟمف أو يٙمتٌقٟمف! (ريمٕم٤مت ارسمع ًمٜم٤مومٚمفوا ريمٕم٤مت ارسمع واًمٗمرض

وسمٜم٤م ، قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومٛمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ظمالل هذه اًمٗمرىم٦م وم٢مٟمف يٜمٔمر ذم اُمره وم٢من يم٤من يمؾ ُم٤م قمٚمـؼ سمـف ُمــ 

٦م ومٞمؽمومؼ ذم سمالهمـف وآؾمـتئٜم٤م، ُمذه٥م اًم٘مقم أصم٤مرة ُمـ اًمرومض وم٘مط ومٝمق ٓ يزال حمٙمقُم٤م ًمف سم٤مإلؾمالم قمغم سمدقم٦م ُمٖمٚمٔم

 سمف إمم أن يتخػم اًمقىم٧م اعمالئؿ إلسمالهمف وشمّمحٞمح ُمٕمت٘مده-

أُم٤م إن يم٤من ىمد سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمٙمٗمر اعمحض ومٝمذا اًمذي يٜمٌٖمل اعم٤ٌمدرة إمم شمّمحٞمح ُمقىمٗمف  وؾمقا، قمٚمٞمف أظمِمٞمٜم٤م أن يرشمـد  

 قمٚمٞمف  واهلل أقمٚمؿقمـ اًمديـ أم ٓ  ٕن ُم٤م اٟمت٘مؾ إًمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر ًمٞمس سمخػم ُمـ اًمٙمٗمر اًمذي يم٤من 

ُْؿ َأَصد  َظةَذ ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:   أو اًمٓم٤مئٗم٦م  أو اجلامقم٦م  اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٚمٖم٦م يراد هب٤م اًمٗمرىم٦م ـُؾ  ِصقَعٍي َأُّي  ـْ  َـّ ِم ُثؿَّ فَـَـِْزَظ

ـِ ِظتِقًّو ْْحَ ْبَراِهقؿَ ﴿ل شمٕم٤ممم: يمام ىم٤م وإٟمّم٤مر وىمد يراد هب٤م إشم٤ٌمع- [69]ُمريؿ:  ﴾افرَّ ـْ ِصقَعتِِف إَلِ   [83]اًمّمـ٤موم٤مت:  ﴾َوإِنَّ ِم
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هِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم  ـْ َظُدو  ـْ ِصقَعتِِف َظَذ افَِّذي ِم همٚم٥َم اؾمؿ اًمتِمٞمُّع قمغم َُمـ يتقممَّ ىمد - و(7) [75]اًم٘مّمـص: ﴾َؾوْشتََغوَثُف افَِّذي ِم

ل إُمر  صمؿ و٤مر قمٚم ,رمحٝمؿ اهلل,وأهَؾ سمٞمتف  قمٚمٞم٤ًّم   -(0)اًم قمغم اًمراومْم٦م واًمزيدي٦َّمذم أوَّ

ا  يمثػمة اًمِمٞمٕم٦م وومرق  اًمِمـٞمٕمٞم٦َّم  اًمٗمرق يمؼمى وهل قمنمي٦َّم  آصمٜم٤م: صمالث احل٤مض قمٍمٟم٤م ذم أيمؼمه٤م أن همػم ضمدًّ

اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦َّم  وأىمرهبؿ إمم أهؾ اًمًٜم٦م اعمٗمْمٚم٦م  وهؿ اًمزيدي٦م  وأسمٕمدهؿ قمــ اإلؾمـالم آؾمـامقمٞمٚمٞم٦م  وصم٤مًمثتٝم٤م واًمزيدي٦َّم 

 -(3)اًم٘مراُمٓم٦م  وسملم ه١مٓ، وأؤًمئؽ اًمراومْم٦م  وذم احلٙمؿ قمغم اًمراومْم٦م ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿو واًمٜمّمػمي٦م

واًمّمقاب ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘م٤مل: إهنؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ اعمًٚمٛملم  إٓ ُمـ صم٧ٌم قمٜمف سمٕمٞمٜمف قم٘مٞمدة 

٤محلٙمؿ ذم ُمثٚمف سمام سمرأه٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف  وم ,ري اهلل قمٜمٝم٤م,ُمٙمٗمرة  يم٤مًم٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن  أو ؾم٥م قم٤مئِم٦م 

 فم٤مهر-

وُمـ يت٤مُمؾ ذم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهق ُمـ أفمٝمر ُمـ رد قمغم اًمراومْم٦م جيد أٟمف ٓ حيٙمؿ قمغم قمٛمـقُمٝمؿ 

وىمد ذه٥م يمثـػم ُمــ "سم٤مًمٙمٗمر  سمؾ ذيمر أن ُمـ يٛمقت قمغم سمدقمٝمؿ ظمػم ممـ يٛمقت قمغم اًمٙمٗمر اعمحض وم٘م٤مل رمحف اهلل: 

 سمـذًمؽ واٟمتٗمٕمـقا يمثـػم  ؿ إمم سمالد اًمٙمٗم٤مر وم٠مؾمـٚمؿ قمـغم يديـف ظمٚمـؼ ُمٌتدقم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمراومْم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وهمػمه

 -(4)"وهق ظمػم ُمـ أن يٙمقٟمقا يمٗم٤مرا  !وو٤مروا ُمًٚمٛملم ُمٌتدقملم

اًمراومْمـ٦م اعمحْمـ٦م هـؿ أهـؾ أهـقا، " :ىم٤ملؾمئؾ طمٙمؿ شمزوي٩م اًمراوميض  ووحح زواج اًمراوميض  ومٕمٜمدُم٤م ؾمئؾ

إن يم٤من يرضمق   وإن شمزوج هق راومْمٞم٦م وح اًمٜمٙم٤محوسمدع ووالل   وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يزوج ُمقًمٞمتف ُمـ راوميض   

ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمراومْمٞم٦م قمٜمده يم٤مومرة عم٤م وـح ٟمٙمـ٤مح همـػم - (5)"ًمئال شمٗمًد قمٚمٞمف وًمده  وإٓ ومؽمك ٟمٙم٤مطمٝم٤م أومْمؾ  أن شمتقب

 اًمراوميض ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م أو همػمهؿ ُمٜمٝم٤م- 

                                                           
 (-4.355(  وجمٛمع اًمٌحريـ )7.7722(  وىمٓمر اعمحٞمط )3.47(  واًم٘م٤مُمقس )5.425( اٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )7)

 (-7.45,47( اٟمٔمر: أوقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م قمرض وٟم٘مد  ًمٜم٤مس اًم٘مٗم٤مري )0)

(- وأُم٤م احلٙمؿ قمغم اًمراومْم٦م ذم اظمتٚمـػ 7.772,707( اٟمٔمر: أوقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م قمرض وٟم٘مد  ًمٜم٤مس اًم٘مٗم٤مري )3)

 ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ىمقًملم:

ل: أهنؿ ُمٌتدقم٦م ٓ يمٗم٤مر- وهق ىمقل اًمٜمقوي واًمِمٞمخ ُمال قمكم اًم٘مـ٤مري- واًمثـ٤مين: اًم٘مـقل سمتٙمٗمـػمهؿ- وهـق ىمـقل ُم٤مًمـؽ  إو

 (-3.7527,7537وأمحد  واًمٌخ٤مري  وهمػمهؿ- وًمٚمتقؾمع يٜمٔمر اٟمٔمر: أوقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م د- ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري )

 (-73.96( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

 (-30.67( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )5)
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تٓمٞمٕمقن طمٞمٚمـ٦م وٓ تتـدون ؾمقا،  ومٛمٜمٝمؿ اًمٕمقام اًمذيـ ٓ يً قمغم ُمًتقى آطم٤مد اعمٜمتًٌلم إًمٞمٝمؿ ًمٞمًقا واًمِمٞمٕم٦م

ؾمٌٞمال  وأوًمئؽ قمًك اهلل أن يٕمٗمق قمٜمٝمؿ  وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مـٞمؿ ذم اًمٓمـرق احلٙمٛمٞمـ٦م أهنـؿ ٓ يٌـدقمقن وٓ يٗمًـ٘مقن  

وُمٜمٝمؿ اًمرؤوس واًمدقم٤مة وه١مٓ، حيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمح٥ًم طم٤ماهؿ وُم٘مدار ظمروضمٝمؿ قمــ اجلـ٤مدة  وُمـٜمٝمؿ وؾمـط سمـلم 

حؼ  ومديـ اهلل ٓ جيٛمع سملم خمتٚمٗملم وٓ يٗمرق سملم ُمتامصمٚملم  ىمـ٤مل ه١مٓ، وأوًمئؽ  ويٜمٌٖمل أن يٕم٤مُمؾ يمؾ ومريؼ سمام يًت

 سمٕمـض ذم خمـ٤مًمٗمقن وًمٙمـٜمٝمؿ اإلؾمـالم  ٕهـؾ اعمقاوم٘مـقن اًمٌـدع أهـؾ أُم٤م"اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م: 

 :  أىم٤ًمم ومٝم١مٓ، وٟمحقهؿ: اعمرضمئ٦م وهمالة واجلٝمٛمٞم٦م  واًم٘مدري٦م يم٤مًمراومْم٦م إوقل

 شمٕمٚمـؿ قمـغم ىمـ٤مدًرا يٙمــ مل إذا ؿمـٝم٤مدشمف شمـرد وٓ يٗمًؼ  وٓ يٙمٗمر ٓ ومٝمذا ًمف  سمّمػمة ٓ ياًمذ اعم٘مٚمد اجل٤مهؾ: أحدهو

 وٓ طمٞمٚمـ٦م يًـتٓمٞمٕمقن ٓ اًمـذيـ واًمقًمـدان واًمٜم٤ًم، اًمرضم٤مل ُمـ اعمًتْمٕمٗملم طمٙمؿ وطمٙمٛمف ااهدى 

 -همٗمقًرا قمٗمًقا اهلل ويم٤من قمٜمٝمؿ يٕمٗمق أن اهلل قمًك وم٠موًمئؽ ؾمٌٞمال  تتدون

ًٓ  ذًمـؽ يؽمك وًمٙمـ احلؼ  وُمٕمروم٦م ااهداي٦م وـمٚم٥م ١ًمالاًم ُمـ اعمتٛمٙمـ: افثوين افؼسؿ  وًمذشمـف وري٤مؾمـتف سمـدٟمٞم٤مه اؿمـتٖم٤م

 سمحًـ٥م اهلل شم٘مـقى ُمــ قمٚمٞمف وضم٥م ُم٤م سمؽمك آصمؿ ًمٚمققمٞمد  ُمًتحؼ ُمٗمرط ومٝمذا ذًمؽ  وهمػم وُمٕم٤مؿمف

 وااهقى اًمٌدقم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م همٚم٥م وم٢من اًمقاضم٤ٌمت  سمٕمض شم٤مريمل ُمـ أُمث٤مًمف طمٙمؿ طمٙمٛمف ومٝمذا اؾمتٓم٤مقمتف 

 -ؿمٝم٤مدشمف ىمٌٚم٧م وااهدى اًمًٜم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م همٚم٥م وإن ؿمٝم٤مدشمف  ُردَّْت  وااهدى ًمًٜم٦ما ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم

 أىمـؾ ومٝمـذا ٕوـح٤مسمف  ُمٕمـ٤مداة أو سمٖمًْم٤م أو وشمٕمّم٤ًٌم شم٘مٚمٞمًدا ويؽميمف ااهدى ًمف ويتٌلم ويٓمٚم٥م ي٠ًمل أن: افثوفٌ افؼسؿ

 وومت٤مويـف فؿمٝم٤مدشم ردت داقمٞم٦م ُمٕمٚمٜم٤ًم يم٤من وم٢من وشمٗمّمٞمؾ  اضمتٝم٤مد حمؾ وشمٙمٗمػمه وم٤مؾمً٘م٤م  يٙمقن أن درضم٤مشمف

 يمحـ٤مل اًميـورة  قمٜمـد إٓ طمٙمـؿ وٓ ومتقى وٓ ؿمٝم٤مدة ًمف شم٘مٌؾ ومل ذًمؽ  قمغم اًم٘مدرة ُمع وأطمٙم٤مُمف

 إذ وأطمٙمـ٤مُمٝمؿ ؿمـٝم٤مداهتؿ رد ومٗمـل ُمٜمٝمؿ  واًمِمٝمقد واعمٗمتلم اًم٘مْم٤مة ويمقن واؾمتٞمالئٝمؿ  ه١مٓ، همٚم٦ٌم

 -(7)"ًمٚميورة ومت٘مٌؾ ذًمؽ يٛمٙمـ وٓ يمثػم  وم٤ًمد ذاك

ؾ طمرائؼ اًمنمق إمم اًمٖمرب  وأٓ يّم٤مر إمم اؾمتٕمدا، اعمخ٤مًمٗملم ُم٤م اُمتٝمد ؾمـٌٞمؾ وُمـ احلٙمٛم٦م واًمتقومٞمؼ أن ٓ شمٜم٘م

هؿ هب٤م أطم٥م إمم اهلل ُمـ إهاليمٝمـؿ سمـ٤مإلسار واعمحـ٤مدة  ،اًمٕمّم٤مة قمغم اًمتقسم٦م واؾمتحٞم٤م اعمٌتدقم٦م و شم٠مًمػإمم ذًمؽ  وم٢من 

هبؿ إمم مج٤مقمـ٦م اعمًـٚمٛملم ُمـ٤م ومٞمٜمٌٖمل اًمرومؼ ذم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ  ودمٜم٥م آؾمتٕمالئٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ  أو دم٤مهؾ اٟمتًـ٤م

اُمتٝمد ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ  ٓؾمٞمام ذم أزُمٜم٦م اًمٗمتـ وهمرسم٦م اًمديـ وؿمـٞمقع اجلٝم٤مًمـ٦م وىمٚمـ٦م اًمٕمٚمـؿ سم صمـ٤مر اًمرؾمـ٤مًم٦م  اًمٚمٝمـؿ إٓ 

 -اعمٕم٤مٟمديـ واًمذيـ فمٚمٛمقا ُمٜمٝمؿ

ـ وسمٜم٤م ، قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومٛمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ظمالل هذه اًمٗمرىم٦م وم٢مٟمف يٜمٔمر ذم طم٤مًمف وم٢من يم٤من اًمٖمٚمق ىمد سمٚمـغ سمٛمـ

                                                           

 (-742,747احلٙمٛمٞم٦م ) ( اًمٓمرق7)
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دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ظمالاهؿ ىمد سمٚمغ هبؿ ُمٌٚمغ اًمٙمٗمر آيمؼم ومٝمذا يٌلم ًمف ويٜمّمح ًمف ذم اُمر ديٜمف وٓ يًت٠مٟمك سمـف  ٓن 

 ُم٤م اٟمت٘مؾ إًمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر ًمٞمس ظمػما ُمـ اًمٙمٗمر اًمذي اٟمت٘مؾ قمٜمف-

ٌٚمـغ أُم٤م إن يم٤من ىمد دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ظمالل اًمٗمرق اًمتل وىمٗم٧م قمٜمد طمدود اًمرومض ومل شمٌٚمـغ هبـ٤م قم٘م٤مئـده٤م ُم

اًمٙمٗمر إيمؼم ومٗمل ُمثؾ هذه ؾمٕم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمؽماشمٞم٥م اًمزُمٜمٞمـ٦م  ويٛمٙمــ أن يًـت٠مٟمك سمـف  وأن يتخـػم اًمقىمـ٧م اعمالئـؿ 

 ًمٌالهمف  وًمق ُم٤مت قمغم هذه اًمٌدقم٦م وم٢مٟمف ظمػم ًمف ُمـ أن يٛمقت قمغم يمٗمر حمض يم٤مًمذ ي حتقل قمٜمف- 

تامم سمج٤مٟم٥م اًمتزيمٞم٦م وحت٘مٞمؼ ُم٘م٤مم اإلطمًـ٤من ذم اًمـديـ  وىمـد فمٝمـر ذم وىمـ٧م اًمتّمقف ذم إوؾ ادم٤مه إمم آه

اعمجتٛمـع  أهمـرق اًمـذي اًمـؽمف قمــ اعمـ٤مدي اًمـذي ٟمـت٩م همٚم٥م ومٞمف قمغم اعمًٚمٛملم اجل٤مٟمٌلم اعم٤مدي واًمٕم٘مـكم  اجل٤مٟمـ٥م

 ومٚمًـٗم٦م " جمـرد ُمٕمف اًمذي يم٤مد اإليامن أن يّمٌح اًمٕم٘مكم  واجل٤مٟم٥م إُمقال  ويمثرة اًمٗمتقطم٤مت  اشم٤ًمع سمٕمد اإلؾمالُمل

 مل اًمـذي اًمٗمراغ  اهذا ًمًد واعمتّمقوم٦م اًمتّمقف فمٝمر هٜم٤م ضمققم٦م روطمٞم٦م  وُمـ ًمإلٟم٤ًمن يِمٌع ٓ " يمالم وضمدل وقمٚمؿ

 وإقمٓمـ٤م، اًمٜمٗمـقس  أُمـراض وسمٕمالج اًمٔم٤مهر  ىمٌؾ اًم٤ٌمـمـ سمتٓمٝمػم قمٜم٤ميتف ومٙم٤مٟم٧م اًمٗم٘مٝم٤م،  أو اعمتٙمٚمٛمقن ؾمده يًتٓمع

 -  ضمٝمقدهؿ اًمٗمٙمري٦م واًمًٚمقيمٞم٦م ضمؾ إًمٞمٝم٤م سومقاو وإظمالىمٞم٦م  اًمروطمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م اًم٘مٚمقب ٕقمامل إوًمٞم٦م

ويمام قمروم٧م إُم٦م أقمالُم٤م سمرزوا ذم ضم٤مٟم٥م اًمٗم٘مف يم٠ميب طمٞمٜمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِمـ٤مومٕمل وامحـد قمرومـ٧م يمـذًمؽ أقمالُمـ٤م 

سمرزوا ذم ضم٤مٟم٥م اًمًٚمقك واًمتٜمًؽ  يم٤مجلٜمٞمد وُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وقمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين واًمتًؽمي  ويمام وضمد ُمـ أقمـالم 

 وضمد ُمـ أقمالم اًمتٜمًؽ ُمـ أظمٓم٠م وأو٤مب  ومٝمذه يمتٚمؽ- اًمٗم٘مف ُمـ أظمٓم٠م وأو٤مب 

ا ذم اًم٘مـرون اًمثالصمـ٦م إومم  وإٟمـام اؿمـتٝمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن ًمٗمظ اًمتّمقف مل يٙمــ ُمِمـٝمقرً ؿمٞمخ اإلؾمالم ىمد ذيمر و

اًمتٙمٚمؿ سمف سمٕمد ذًمؽ  يمام ذيمر أن أول فمٝمقر ًمٚمّمقومٞم٦م يم٤من سم٤مًمٌٍمـة وم٘مـد يمـ٤من ومٞمٝمـ٤م ُمــ اعم٤ٌمًمٖمـ٦م ذم اًمزهـد واًمـقرع 

٤مدة ُم٤م مل يٙمـ ذم ؾم٤مئر إُمّم٤مر  ومٙمام يم٤من ذم اًمٙمقوم٦م ُمـ ؾمٚمؽ ُمــ ـمريـؼ اًمٕمٚمـؿ واًمٗم٘مـف ُمـ٤م ًمـف ومٞمـف واخلقف واًمٕمٌ

يم٤من ذم اًمٌٍمة ُمـ ؾمٚمؽ ُمـ ـمريؼ اًمٕم٤ٌمدة واًمزهد ُم٤م ًمف ومٞمف اضمتٝم٤مد  طمتك ىمٞمؾ وم٘مـف يمـقذم وقمٌـ٤مدة سمٍمـي٦م   اضمتٝم٤مد 

٤م ىمد ي٘مؽمن سم٤مًمزي٤مدة قمــ أطمـقال اًمّمـح٤مسم٦م ا عم٤م يم٤من يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م ذم سم٤مب اخلقف واًمقرع واًمٕم٤ٌمدة مموٟمٔمرً 

ومٓم٤مئٗم٦م ذُم٧م اًمتّمقف واًمّمقومٞم٦م وىم٤مًمقا: إهنؿ ُمٌتدقمقن ظم٤مرضمقن قمــ أو خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم ـمري٘مٝمؿ: 

اًمًٜم٦م- وـم٤مئٗم٦م ىم٤مًم٧م وادقم٧م أهنؿ أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤م،- واًمّمقاب أهنؿ جمتٝمدون ذم ـم٤مقم٦م اهلل يمام اضمتٝمـد 
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 -(7)ومٛمٜمٝمؿ فم٤ممل ًمٜمٗمًف وُمٜمٝمؿ ُم٘متّمد وُمـ ؾم٤مسمؼ سم٤مخلػمات سم٢مذن اهلل همػمهؿ ُمـ أهؾ ـم٤مقم٦م اهلل 

اًمزه٤مد أو اًمٕم٤ٌمد أومْمؾ ُمـ ـمريؼ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق و٤مل ُمٌتدع  وُمــ ضمٕمـؾ يمـؾ جمتٝمـد ُمـ ومٛمـ ضمٕمؾ ـمريؼ أطمد 

ف    وم٤معم١مُمـ يث٤مب قمغم طمًٜم٤مشمف ويٕم٤مىم٥م قمـغم ؾمـٞمئ٤مشميمذًمؽ ٤م ومٝمق و٤مل ُمٌتدع٤م مم٘مقشمً أظمٓم٠م ذم أُمر ُمـ أُمقر اًمٕم٤ٌمدة ُمذُمقُمً 

 -ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم٦م  وم٘مد جيتٛمع ومٞمف ُم٤م حيٛمد قمٚمٞمف وُم٤م يذم قمٚمٞمف  وُم٤م حي٥م ُمٜمف وُم٤م يٌٖمض ُمٜمف

 اًمّمـقومٞم٦م " ذُمـ٧م ومٓم٤مئٗمـ٦م ـمـري٘مٝمؿ: ذم اًمٜمـ٤مس شمٜم٤مزع ومٞمف واًمتٜم٤مزع آضمتٝم٤مد ُمـ ُمٜمٝمؿ يمثػم ذم وىمع ُم٤م وٕضمؾ

 هـق ُمـ٤م اًمٙمـالم ُمــ ذًمؽ ذم إئٛم٦م ـُم ـم٤مئٗم٦م قمـ وٟم٘مؾ اًمًٜم٦م  قمـ ظم٤مرضمقن ُمٌتدقمقن  إهنؿ: وىم٤مًمقا- "واًمتّمقف

 اخلٚمـؼ  أومْمـؾ أهنـؿ وادقمـقا ومـٞمٝمؿ  همٚمـ٧م وـم٤مئٗمـ٦م- واًمٙمالم اًمٗم٘مف أهؾ ُمـ ـمقائػ ذًمؽ قمغم وشمٌٕمٝمؿ ُمٕمروف 

 -ذُمٞمؿ إُمقر هذه ـمرذم ويمال إٟمٌٞم٤م، سمٕمد وأيمٛمٚمٝمؿ

 سمحًـ٥م اعم٘مـرب اًمًـ٤مسمؼ ومٗمٞمٝمؿ اهللّ  ـم٤مقم٦م أهؾ ُمـ همػمهؿ اضمتٝمد يمام اهللّ  ـم٤مقم٦م ذم جمتٝمدون أهنؿ "اًمّمقاب"و

 يـذٟم٥م ُمــ وومـٞمٝمؿ ومٞمخٓمـ،  جيتٝمـد ىمـد ُمـ اًمّمٜمٗملم ُمـ يمؾ وذم اًمٞمٛملم  أهؾ ُمـ هق اًمذي اعم٘متّمد وومٞمٝمؿ اضمتٝم٤مده 

 اًمٌـدع أهـؾ ُمــ ـمقائـػ إًمٞمٝمؿ اٟمت٥ًم وىمد- ًمرسمف قم٤مص ًمٜمٗمًف  فم٤ممل هق ُمـ إًمٞمٝمؿ اعمٜمتًٌلم وُمـ- يتقب ٓ أو ومٞمتقب

 أٟمٙمـروه  اًمٓمريـؼ ُمِمـ٤مئخ أيمثـر ومـ٢من ُمـثال: يمـ٤محلالج: ُمٜمٝمؿ قاًمٞمً اًمتّمقف أهؾ ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد وًمٙمـ واًمزٟمدىم٦م:

 " ذم اًمًـٚمٛمل: اًمـرمحـ قمٌد أسمق اًمِمٞمخ ذًمؽ ذيمر يمام- وهمػمه اًمٓم٤مئٗم٦م ؾمٞمد حمٛمد سمـ اجلٜمٞمد: ُمثؾ- اًمٓمريؼ قمـ وأظمرضمقه

 -" سمٖمداد شم٤مريخ ذم اخلٓمٞم٥م سمٙمر أسمق احل٤مومظ وذيمره " اًمّمقومٞم٦م ـمٌ٘م٤مت

 ًمٗم٤مطمش قمٜمد سمٕمض اعمتّمقوم٦م قم٘مٞمدة احلٚمقل وقم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد-وُمـ اًمٖمٚمق ا

ويراد ُمٜمف سم٤موٓمالح اًم٘م٤مئٚملم سمف ُمـ اًمّمقومٞم٦م وهمػمهؿ:   واحلٚمقل: إصم٤ٌمت ًمقضمقديـ  وطمٚمقل أطمدمه٤م ذم أظمر

 -  طمٚمقل اهلل قمز وضمؾ ذم خمٚمقىم٤مشمف  أو سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف

وُمٕمٜم٤مه سم٤موٓمالح اًم٘م٤مئٚملم سمف: احت٤مد - داً اُمتزاج اًمِمٞمئلم  واظمتالـمٝمام طمتك يّمػما ؿمٞمئ٤ًم واطم: وآحت٤مد

أي: اقمت٘م٤مد أن وضمقد اًمٙم٤مئٜم٤مت أو سمٕمْمٝم٤م هق قملم وضمقد - خمٚمقىم٤مشمف سمٌٕمض أو سمٛمخٚمقىم٤مشمف  –قمز وضمؾ,اهلل 

 - اهلل شمٕم٤ممم

                                                           

 (-80 72.372(  )77.77( راضمع جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )7)
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ويمؾ ُمٜمٝمام قم٤مم وظم٤مص  أي طمٚمقل اهلل أو احت٤مده سمٌٕمض خمٚمقىمتف وهذا هق اخل٤مص  أو هب٤م مجٞمٕم٤م وهذا هق اًمٕم٤مم  

ساح  وآحت٤مد اًمٕم٤مم هق اعمٕمؼم قمٜمف سمقطمدة اًمقضمقد  ومقطمـدة اًمقضمـقد قمٜمـدهؿ: اقمت٘مـ٤مد أن اهلل هـق  ويمؾ ُمٜمٝمام يمٗمر

 – سمـزقمٛمٝمؿ –اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ اًمذي ئمٝمر سمّمقر اًمٙم٤مئٜم٤مت  وآدقم٤م، سم٠من اهلل شمٕم٤ممم واًمٕم٤ممل ر، واطمد  ومٚمٞمس هٜمـ٤مك 

 ذم واًمٌـ٤مـمـ واًمٔمـ٤مهر سم٤مـمٜمـف  سم٤مقمتٌـ٤مر ظمـ٤مًمؼ وهق فم٤مهره  سم٤مقمت٤ٌمر خمٚمقق هق – قمٜمدهؿ – اًمٕم٤ممل سمؾ وخمٚمقق  ظم٤مًمؼ

 !شمٕم٤ممم اهلل هق واطمد  ر، احل٘مٞم٘م٦م

ّكل هي الحلوْ  ّاترحوبو ّّةواح الْ وْو هوي ال ابموا الوٌبسالوخ للهودمة الِبوهوخ انوْ  ا ٗووبىة             
الوخبلفووخ للو لووْم هووي الوواٗي ثبلالووكّرحة ُّووٖ كفووك ّ ووكر ثووبه ر ووبلٔة ،ووٖ رثْث٘زووَة ّ لُْ٘زووَة ّ هوووبمَ  

ّلكووي ُوو ا ت ٗ ٌووٖ ركف٘ووك هووي ًهووجذ قلووِ٘ن ُوو ٍ ااسووْا  ثوق٘ووبًِنة اى  لوو  هزْسوو  قلوؤ رووْ،ك  ّنووفبرَة 
 ووكّا الزكف٘ووكة ّاًزفووبع هْاً ووَة كوووب ُووْ ه لووْمة ،اووا ٗكووْى هووٌِن هووي االزووك ثِوو ٍ ال ا٘وواحة ُّووْ ت ٗ لوون      

 .ثحا٘ازِبة ّهب رزالوٌَ هي الكفكة  ّ  ًَ كبى هي الوؤهٌ٘ي ثِبة ثن ربة قٌِبة ّرجك  هٌِب

وم٤مًمتّمقف إذن شمٕمٌػم جمٛمؾ ُمٜمف ُم٤م حيٛمد وُمٜمف ُم٤ميذم  وُمٜمف ُم٤م يث٤مب قمٚمٞمف وُمٜمف ُم٤م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف  وم٤معمتّمقوم٦م ًمٞمًـقا 

ؾمقا،: ومٛمٜمٝمؿ اًمرسم٤مين وُمٜمٝمؿ اًمٌدقمل  وىمد يٜمت٥ًم إًمٞمٝمؿ احلٚمقزم اًمقصمٜمل! ويٖمٚم٥م قمغم إوائؾ ُمٜمٝمؿ اًمٜم٘م٤م، واًمّمـٗم٤م،  

ًمّمقاب أن حي٤ميمؿ هذا اعمػماث اجل٤مُمع إمم اًمٙمت٤مب واًمًـٜم٦م  ويٖمٚم٥م قمغم سمٕمض اعمت٤مظمريـ ُمٜمٝمؿ اًمزيغ وآٟمحراف  وا

 ومام يم٤مت وقاسم٤م وؾمٜم٦م ىمٌٚمٜم٤مه  ويم٤م يم٤من سم٤مـمال وسمدقم٦م رددٟم٤مه 

وسمٜم٤م ، قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومال يٛمثؾ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ُمـ ظمالل اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م إٓ عمـ يمـ٤من ُمدظمٚمـف ُمــ 

ُمـ احلٚمقًمٞملم وأوح٤مب وطمـدة اًمقضمـقد وأُمثـ٤ماهؿ  أو ظمالل اًمٖمالة اًمذيـ يٌٚمغ هبؿ همٚمقهؿ ُمٌٚمغ اعمروق ُمـ اًمديـ 

ممـ يتديٜمقن سم٤مًمتقضمف إمم همػم اهلل ومٞمامٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل  وٓ يت٠موًمقٟمف قمغم ُمٕمٜمك اًمتقؾمؾ وٟمحقه  ومٝمذا اًمذي يٜمٌٖمـل 

ُمـ٤م ُمـ٤م اعم٤ٌمدرة إمم ٟمّمحف وشمقضمٞمٝمف  وقمدم إىمراره قمغم اًم٤ٌمـمؾ اًمذي اٟمت٘مؾ إًمٞمف مم٤م ئمٜمف إؾمالُم٤م وهق ًمـٞمس سم٢مؾمـالم! أ

ورا، ذًمؽ ومال يٛمثؾ ُمٕمريم٦م آٟمٞم٦م  سمؾ يٛمٙمـ أن يًت٠مٟمك سمف  ويٜمٔمر ذم اًمتقىمٞم٧م اعمالئؿ ًمدقمقشمف زُم٤مٟم٤م وُمٙم٤مٟم٤م وطم٤مٓ  وٓ 

 يٛمٜمع شمٚمًٌف سمٌٕمض اًم٤ٌمـمؾ ُمـ اًمتٕم٤مون ُمٕمف قمغم ُم٤م قمٜمده ُمـ اخلػم واحلؼ  واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ-

ٗمرق إمم أهؾ احلدي٨م  وأوؾمٕمٝم٤م اٟمتِم٤مرا ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمـالُمل  وأيمثرهـ٤م اُمتـدادا قمـغم ُمـدى آؿم٤مقمرة أىمرب اًم

شم٤مريخ إُم٦م  واهؿ اضمتٝم٤مداهتؿ ذم سم٤مب آؾمام، واًمّمٗم٤مت  وذم حترير ُمٗمٝمقم اإليامن  وذم قمالىم٦م اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٜم٘مؾ  وهل 

جيتٛمٕمـقن ومـٞمام ورا، ذًمـؽ ُمـع اضمتٝم٤مدات يٕمت٘مد أهؾ احلدي٨م ظمٓم٠مهؿ ذم سمٕمْمٝم٤م  وأن ىمقاهؿ ومٞمٝم٤م ُمرضمقح  ًمٙمٜمٝمؿ 
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ؾم٤مئر وم٘مٝم٤م، احلدي٨م وإصمر  وُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف أسمق احلًـ إؿمٕمري ذم يمت٤مسمف اإلسم٤مٟم٦م هق ُم٤م ي٘مقل سمف أهؾ احلدي٨م وإصمـر 

 واسمـ واعمزي اًمّمالح واسمـ واًمٜمقوي اًمٌٞمٝم٘مل ُمثؾ ظمٚمؼ يمثػم  وأئٛمتٝمؿ اعمًٚمٛملم قمٚمام، ُمـ ذم اجلٛمٚم٦م  وىمد يم٤من ُمٜمٝمؿ

 واعمحـكم قمٓمٞمـ٦م واسمـ واًمرازي اًمٕمريب واسمـ واًمًٞمقـمل واًم٘مرـمٌل واًمزيٚمٕمل واًمًخ٤موي اىملواًمٕمر اًمٕمً٘مالين طمجر

 قمٞمـ٤مض واًم٘مـ٤مي إوٌٝم٤مين ٟمٕمٞمؿ وأسمق واخلٓم٤ميب قم٤ًميمر واسمـ اًمٌٖمدادي واخلٓمٞم٥م واًمٌٞمٝم٘مل واًمٌٞمْم٤موي واحل٤ميمؿ

 احل٤مضمـ٥م  واسمــ ٌلواًمِمـ٤مـم واًم٘مـراذم رؿمـد وااهٞمثٛمل اسمـ اًمًالم قمٌد سمـ واًمٕمز واًمٜمقوي واعمٜمذري اًمّمالح واسمـ

 واعمـ١مرظملم اًمٚمٖمـ٦م وأهؾ واعمتٙمٚمٛملم وإوقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤م، واعمحدصملم اعمٗمنيـ ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمؾ إن ضمؾ وهمػمهؿ 

 -  اعم٤مشمريدي٦م أو إؿم٤مقمرة يم٤مٟمقا ُمـ واعمّمٚمحلم واًم٘م٤مدة

 ٌقا إًمٞمـف  وُمع ختٓمئتٝمؿ ذم سمٕمض ُم٤م ذه اًمديـ  ذم واإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٗمْمؾ اهؿ وأىمروا قمٛمٚمٝمؿ  ُمـ اًمٜم٤مس اؾمتٗم٤مد وىمد

  -اهؿ ويٖمٗمر قمٜمٝمؿ يٕمٗمق واهلل وأظمٓم٠موا  ومٞمف اضمتٝمدوا ومٞمام ُمٕمذوريـ يمقهنؿ اقمت٘م٤مد

وٓ يِمٙمؾ اًمدظمقل ذم اإلؾمـالم ُمــ ظمـالل هـذا اعمـدظمؾ ىمْمـٞم٦م شمًـتٜمٗمر اهـ٤م ااهٛمـؿ ودمـٞمش اهـ٤م اًمٓم٤مىمـ٤مت 

د ُمـ اًمٕمقام اًمـذيـ ٓ واإلُمٙم٤مٟم٤مت  ظم٤مو٦م ذم أوؾم٤مط اعمٖمؽمسملم ظم٤مرج دي٤مر اعمٛمًٚمٛملم  ٕن يمثػما ُمـ اعمًٚمٛملم اجلد

شمٌٚمغ ُمداريمٝمؿ ُمٌٚمغ اؾمتٞمٕم٤مب هذه اًمٗمروق اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م واًمتديـ هب٤م ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٞمقُمٞم٦م  وُمـ اخلػم أن شمقضمف ااهٛمؿ 

واًمٓم٤مىم٤مت إمم احلدي٨م قمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمى ًمالُم٦م واعمٚم٦م  واًمرد قمغم أسم٤مـمٞمؾ ظمّمقُمٝم٤م ُمـ اعمالطمدة وهمـػم اعمًـٚمٞمٛمـ 

ٜمٍمف قمٜمٝم٤م إمم ُمثؾ هذه آظمتالوم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م  وشمٌ٘مك احلـدي٨م قمــ قم٤مُم٦م  واًمتل ٓ يٜمٌٖمل ان ٟم

هذه آظمتالوم٤مت ذم اوؾم٤مط اعمتخّمّملم وداظمؾ اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م  وأهؾ احلدي٨م ذم اجلٛمٚم٦م أومم سمـ٤محلؼ واًمّمـقاب 

 ومٞمٝم٤م ُمـ همػمهؿ  واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ 

ٚمق ذم اًمتٙمٗمػم ُمـ أظمٓمر اًمٌدع اًمٙم٤مرصمٞم٦م اعمٖمٚمٔم٦م اًمتل ُمٜمٞم٧م هب٤م إُم٦م ىمدياًم وطمديًث٤م  وُمـ دمٚمٞم٤مهت٤م اًم٘مديٛم٦م اًمٖم

 ي٘مـرؤون"اخلقارج اًمذيـ يم٤مٟمقا أؿمد اًمٜم٤مس سمٖمًٞم٤م قمغم إُم٦م وظمروضًم٤م قمغم مج٤مقمتٝم٤م واؾمتحالٓ ًمدُم٤مئٝم٤م  ويمـ٤مٟمقا 

ّٓ  طمظ   ومٞمف اهؿ أي ًمٞمس (7)"طمٜم٤مضمرهؿ جُي٤موز ٓ اًم٘مرآن  أن قمــ ومْمال طمٚمقىمٝمؿ إمم يّمؾ ٓ ًم٤ًمهنؿ قمغم ُمروُره إ

                                                           

 (-7264(  وُمًٚمؿ )3344( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )7)
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 قمـكمّ  قمـ اًمٌخ٤مري اعم١مُمٜملم! وومٞمٝمؿ طمدي٨م قمغم ومجٕمٚمقه٤م اًمٙمّٗم٤مر ذم ٟمزًم٧م آي٤مت إمم وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ىمٚمقهبؿ! إمم يّمؾ

 شةػفوء إشةـون، ُحةدثوء ؿةقم افزمةون آخةر يف يةلي»: ي٘مقل  اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمف  شمٕم٤ممم اهلل ري

 إيامَّنةؿ جيةووز ٓ افرمّقةي مةـ افّسةفؿ يؿةرق ـةام اإلشةالم مـ يؿرؿقن افزّيي، ؿقل خر مـ يؼقفقن إحالم،

وىمد ٟم٤مفمرهؿ اسمــ قمٌـ٤مس ومرضمـع  (1)شافؼقومي يقم ؿتؾفؿ دـ أجرٌ  ؿتؾفؿ ؾننّ  ؾوؿتؾقهؿ فؼقتؿقهؿ ؾليـام حـوجرهؿ

 ممزق  وسم٘مٞمـ٧م ومٚمـقاهؿ   وىم٤مشمؾ قمكم ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ قمغم قمٜم٤مده ووالًمف  ومتزىمقا ذم إرض ذ(0)ُمٜمٝمؿ ُمـ رضمع

 اًمتل ٓ يزال يتجرع اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل همّمّمٝم٤م ذم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس-

وُمـ دمٚمٞم٤مهتؿ اعمٕم٤مسة ُم٤م ٟمِم٤مهده ُمـ ومرق اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم ذم اًمِم٤مم واًمٕمراق وٟمحقه٤م  ممـ اضمؽمؤا قمـغم 

صم٤مر طمٗمٞمٔم٦م اًمٕمـ٤ممل سمـ٠مهه اًمدُم٤م، ضمرأ ة همػم ُمًٌقىم٦م  وشمٗمٜمٜمقا ذم اسمتداع وقر سمِمٕم٦م ُمـ اًم٘متؾ شمٖمري٘م٤م وحتري٘م٤م ُم٤م أ

ودهؿ! وأـمٚمؼ ؾمٕم٤مر اإلقمالم ود إُم٦م واعمٚم٦م سمًٌٌٝمؿ! وظمٓمقرة هذه اًمٌدقمـ٦م أهنـ٤م ٓ شمٌ٘مـك ُمٕمت٘مـدا وم٤مؾمـدا 

طمٌٞم٤ًم ذم ودور ُمٜمتحٚمٞمٝم٤م  وًمٙمٜمٝم٤م شمتج٤موز ذًمؽ إمم اؾمت٤ٌمطم٦م اًمدُم٤م، وآُمـقال وإقمـراض  وإؿمـ٤مقم٦م اًم٘متـؾ 

َيْ٘مُتُٚمـقَن َأْهـَؾ اإِلؾْمـاَلِم "وح٤مي٤مهؿ ُمـ هذه إُم٦م  ومٝمؿ واًمتٜمٙمٞمؾ واًمدُم٤مر ذم يمؾ ُمٙم٤من  واًمًقاد إقمٔمؿ ُمـ 

 قمـكم سمٕمـ٨م" وهق قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل: اخلدري  ؾمٕمٞمد يمام ذم طمدي٨م أيب (3)"َوَيَدقُمقَن َأْهَؾ إَْوصَم٤منِ 

 قمٞمٞمٜم٦م وسملم جم٤مؿمع سمٜمل أطمد صمؿ احلٜمٔمكم طم٤مسمس سمـ إىمرع سملم وم٘مًٛمٝم٤م شمرسمتٝم٤م سمذهٌٞم٦م ذم  اًمٜمٌل إمم سم٤مًمٞمٛمـ وهق

 ٟمٌٝمـ٤من سمٜمل أطمد صمؿ اًمٓم٤مئل اخلٞمؾ زيد وسملم يمالب سمٜمل أطمد صمؿ اًمٕم٤مُمري قمالصم٦م سمـ قمٚم٘مٛم٦م وسملم اًمٗمزاري سمدر سمـ

 اًمٕمٞمٜمـلم همـ٤مئر رضمـؾ وم٠مىمٌؾ أشم٠مًمٗمٝمؿ  إٟمام ىم٤مل ويدقمٜم٤م ٟمجد أهؾ وٜم٤مديد يٕمٓمٞمف وم٘م٤مًمقا وإٟمّم٤مر ىمريش ومتٖمٞمٔم٧م

 إذا اهلل يٓمٞمع ومٛمـ  اًمٜمٌل وم٘م٤مل اهلل! اشمؼ حمٛمد ي٤م وم٘م٤مل اًمرأس حمٚمقق اًمقضمٜمتلم ُمنمف اًمٚمحٞم٦م يم٨م اجلٌلم ٟم٤مشم،

 اًمٜمٌـل ومٛمٜمٕمف اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد أراه ىمتٚمف اًم٘مقم ُمـ رضمؾ وم٠ًمل شم٠مُمٜمقين؟! وٓ إرض أهؾ قمغم ومٞم٠مُمٜمٜمل قمّمٞمتف؟

 اًمٜمٌل ىم٤مل ومم ومٚمام : «اإلشةالم مةـ يؿرؿةقن حـوجرهؿ جيووز ٓ افؼرآن يؼرءون ؿقمو هذا ضئضئ مـ إن 

                                                           
 (-7264(  وُمًٚمؿ )3677( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )7)

 ( سم٢مؾمٜم٤مد وحٞمح-7537.ح0.647,640( أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م )0)

 (-7264(  وُمًٚمؿ )3344أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:3)
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 -(7)شظود ؿتؾ ٕؿتؾـفؿ أدرـتفؿ فئـ إوثون، أهؾ ويدظقن اإلشالم أهؾ يؼتؾقن فرمقيا مـ افسفؿ مروق

 إمم يٜمًـ٥م ومٞمٛمـ وومتٙمقا ُمٓمٚم٘م٤مً  اهؿ اًمتٕمرض وقمـ اًمذُم٦م  أهؾ أُمقال قمـ ويمٗمقا": طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 -(0)"واًمٜمٝم٥م واًمًٌل سم٤مًم٘متؾ اإلؾمالم

 اؾمـت٤ٌمطمقا اعمًـٚمٛملم  ُمــ قمٚمٞمـف ظمرضمـقا ُمـ سمٙمٗمر طمٙمٛمقا عم٤م أهنؿ وذًمؽ": اًم٘مرـمٌل ذًمؽ سم٘مقًمف ووضمف

 - (3)"اًمذُم٦م أهؾ وشمريمقا دُم٤م،هؿ 

وُمدظمؾ أوح٤مب اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم ًمٞمس جمرد اًمتٙمٗمػم سم٤معمٕم٤ميص ومح٥ًم يمـام هـق اًمِمـ٠من ذم ؾمـٚمٗمٝمؿ ُمــ 

اخلقارج  سمؾ إن ُمٜمٝمؿ ُمـ هؿ أقم٘مد ُمدظمال وأدق ُمنسم٤م  إهنؿ يتؼمأون مم٤م يٕمت٘مده اخلقاج ُمـ اًمتٙمٗمػم سم٤مًمذٟمقب  

هذا اعمـدظمؾ! ومـ٤محلٙمؿ سمـام ٟمحـ ٓ ٟمٙمٗمر إٓ سم٤مًمنمك  ويٙم٤مدون خيرضمقن إُم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ اإلؾمالم ُمـ  وي٘مقًمقن

ـْ َمْ ﴿وطمٙم٤مم اًمٞمقم حيٙمٛمقن سمٖمػم ُم٤م أٟمـزل اهلل ومٝمـؿ يمٗمـ٤مر  "إن احلٙمؿ إٓ هلل"اٟمزل اهلل ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمتقطمٞمد  َوَمة

ُؽْؿ باَِم َأْكَزَل اَّللَُّ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ اْفَؽوؾُِرونَ  - وقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يتح٤ميمٛمقن ذم اًمدُم٤م، وآُمقال وإقمرض [44]اعم٤مئدة:  ﴾ََيْ

ُؿقَك ؾِقاَم َصَجَر َبْقـَُفؿْ ﴿إمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل ومحٙمٝمؿ ُمثٚمٝمؿ  َٓ ُيْمِمـُقَن َحتَّك َُيَؽ  َؽ  وُمــ  [65]اًمٜمًـ٤م،:  ﴾َؾاَل َوَرب 

ْؿ ِمـُْؽؿْ ﴿يقاًمٞمٝمؿ وٓ يتؼمأ ُمٜمف ومحٙمٛمف طمٙمٛمٝمؿ  ـْ َيَتَقْلَُّ ُف ِمـُْفؿْ  َوَم اعمتّمقوم٦م ُمنمـيمقن  وقمقام [57 ]اعم٤مئـدة: ﴾َؾنِكَّ

سمام يٜمٖمٛمًقن ومٞمف ُمـ سمدع اًم٘مٌقريلم ووالٓهتؿ  ويزيد إُمر همٚمقا وؿمذوذا إؿم٤مقم٦م ُم٘مقًمف قمدم اًمٕمـذر سم٤مجلٝمـؾ 

ذم ىمْم٤مي٤م اًمتقطمٞمد  ومٞمّمٌح آوؾ ذم ه١مٓ، مجٞمٕم٤م هق اًمٙمٗمر  ومٛمــ ٟمجـ٤م ُمــ ذك احلٙمـؿ مل يـٜم٩م ُمــ ذك 

ٟمج٤م ُمـ ذك اًمٜمًؽ مل يٜم٩م ُمــ ذك اعمـقآة! ! وهٙمـذا! وٓ يٕمـذر أطمـد سمجٝم٤مًمـ٦م وٓسمًـق، اًمٜمًؽ  وُمـ 

 سمـ٤مظمتالف يٕمـذر ٓ أو اًمديٜمٞمـ٦م اعمًـ٤مئؾ ذم سم٤مجلٝمؾ يٕمذر سم٠مٟمف اإِلٟم٤ًمن قمغم احلٙمؿ شم٠مويؾ!! وىمد متٝمد أٟمف خيتٚمػ

٤م  وإوـؾ ذم ووـٕمٗمً  ىمـقة اًمٜمـ٤مس ُمدارك وشمٗم٤موت وظمٗم٤م، ووقطًم٤م ٟمٗمًٝم٤م اعم٠ًمًم٦م وسم٤مظمتالف وقمدُمف  اًمٌالغ

هق اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ٟمٔمرا ًمِمٞمقع اجلٝم٤مًم٦م  وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ سم صم٤مراًمرؾم٤مًم٦م  ووضمقد اًمٗم٤مشمٜملم ممـ يٚمًٌقن ُمًقح  زُمٜمٜم٤م هذا

 أهؾ اًمٕمٚمؿ ويٚمًٌقن قمغم اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ! 

                                                           
 (-7264(  وُمًٚمؿ )3344( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )7)

 (-70.08( ومتح اًم٤ٌمري  ٓسمـ طمجر )0)

 (-3.774اعمٗمٝمؿ ًمٚم٘مرـمٌل )( 3)
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م ممـ يٜمتحؾ قم٘مٞمدة اخلقارج ُمــ اًمٌٖمل هق اخلروج قمغم اإلُم٤مم احلؼ  وٓ يٚمزم أن يٙمقن اخل٤مرج قمغم اإلُم٤م

اًمتٙمٗمػمسمٛمٓمٚمؼ اًمذٟمقب  سمؾ ىمد يٌ٘مك ذم سم٤مب إؾمام، وآطمٙم٤مم قمغم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  أُمـ٤م اخلـقارج 

 ومٝمؿ اًمذيـ حتزسمقاقمغم اًمتٙمٗمػم سم٤مًمذٟمقب  وىمد خيرضمقن قمغم إُم٤مم زُم٤مهنؿ  وىمد ئمٚمقن ُم٘مٛمققملم حت٧م ؾمٚمٓم٤مٟمف-

 هبؿ ـم٤مل وعم٤م احلؼ  اإلُم٤مم قمـ واخلروج اًمًٜم٦م: قمغم اخلروج وٗم٤من:اًمق إوًملم اخلقارج وًم٘مد اضمتٛمع ذم 

 ويٙمٗمرون اًمًٜم٦م  قمـ خيرضمقن ُمـ قمغم يٓمٚمؼ سمدقمٞم٦م أوقل ذات ومرىم٦م قمغم قمٚمامً  وأوٌح آوٓمالح حتدد اًمزُمـ

 - سمٛمٓمٚمؼ اًمذٟمقب  ؾمقا، قمٚمٞمٝمؿ أظمرضمق قمغم ؾمٚمٓم٤من زُم٤مهنؿ أم مل خيرضمقا اعمًٚمٛملم

وىمـد - اًمًـٜم٦م أهـؾ ُمـ يٙمقن ىمد واًم٤ٌمهمل سم٤مًمٌٖم٤مة  شمًٛمٞمتٝمؿ قمغم اوٓمٚمح وم٘مد اًمٕم٤مدل اًمًٚمٓم٤من قمغم ظمرج ُمـ وأُم٤م

 اًمـدٟمٞم٤م ذم ـمٛمٕمـ٤مً  أو ُمتـ٠موٓ ظمرج إن أُم٤م: ظم٤مرضمل ومٝمق اخلقارج اقمت٘م٤مد ُمٕمت٘مداً  قمٚمٞمف ظمرج يم٤من يٙمقن ُمـ اخلقارج  وم٢من

 -  سم٤مهمٞم٤مً  وٓ يزال ذم سم٤مب إؾمام، وآطمٙم٤مم قمغم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمًٛمك وٟمحقه

ة أصم٤مر اًمٕم٘مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ازم شمؽمشم٥م قمغم هذا اًمٖمٚمق ومٞمٜمٌٖمل اعمٌـ٤مدرة إمم دقمـقة ُمــ دظمـؾ ذم وٟمٔمرا خلٓمقر

اإلؾمالم ُمـ هذا اعمدظمؾ ًمتّمحٞمح قم٘م٤مئده واؾمتٜم٘م٤مذه ُمـ سمراصمـ هذا اًمٖمٚمق ىمٌؾ أن يٗمتؽ هبؿ ويٗميض هبؿ إمم ُمـ٤م 

 اًمٙمٗمـر دون هـل اًمتل ٟمقبواًمذ اعمٕم٤ميص سمٛمجرد اعمًٚمٛملم يٙمٗمرون اًمذيـ يٗمًد قمٚمٞمٝمؿ ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

إن اًمتقاين ذم ذًمؽ ىمد يٗمًد -اًمٜمّمقص سمٕمض شم٠موًمقا ىمد يم٤مٟمقا وإن اىمؽمومٝم٤م  ُمـ ورؾمقًمف اهلل يٙمٗمر ومل اًمنمك  أو

 قمٚمٞمٝمؿ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ُمًٕم٤م- 

ؾ سملم اًمديـ واحلٞم٤مة  واًمٕمٚمامٟمٞمـ٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م هل اًمٗمّمؾ سملم اًمديـ واًمدوًم٦م  أو سمتٕمٌػم أؿمٛمؾ وأدق هل اًمٗمّم

ذم إـم٤مره٤م اًمٜمٔمري اًمٕم٘مدي اًمٌح٧م ٓ دمتٛمع ُمع اإلؾمالم  ٕن اإلؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م  ومٝمق آؾمتًالم هلل قمز 

وضمؾ  واًمديٜمقٟم٦م ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م ذم خمتٚمػ اًمِمئقن احلٞم٤مشمٞم٦م  وًمٞمس ذم ضم٤مٟم٥م اًمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م ومح٥ًم  واًمٕمٚمامٟمٞمـ٦م 

اًمنميٕم٦م ُمـ اًمديـ  ومتٜمٙمـر وضمـقده  أو شمـرده وشم٠مسمـ٤مه سمـدقمقى قمـدم يمٗم٤مًمتـف ذم إـم٤مره٤م اًمٕم٘مدي شمرومض ضم٤مٟم٥م 

 سم٤معمّم٤مًمح  ويمال إُمريـ ُمـ ٟمقاىمض اًمديـ-

 ذم وم٢مهنـ٤م شمِمـٞمٓمٜمف  وٓ حت٤مرسمـف ٓ وًمٙمٜمٝمـ٤م اًمـديـ شمٕمـزل اجلٛمٚمـ٦م  ذم حم٤ميدة اًمٖمرب ذم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ٟمجد وسمٞمٜمام

 وشم٘مٕمـد إوـٕمدة  خمتٚمـػ قمـغم وشمِمٞمٓمٜمف ًمتديـ وا اًمديـ حت٤مرب اجلٛمٚم٦م ذم هم٤مًمٞم٦م قمٚمامٟمٞم٦م اعمنمىمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت

 ُمــ يمـؾ وىمٌـقل اًمٗمّمـؾ هذا قمغم اعمجتٛمع شمقاومؼ ُمـ يٗمنه ُم٤م ًمف اًمٖمرب ذم طمٞم٤مده٤م وًمٕمؾ! ُمرود يمؾ ٕهٚمف

 واقمت٘م٤مد اًمٗمّمؾ هبذ اًمديـ أهؾ إىمرار ًمٕمدم يمذًمؽ ًمٞمس اًمنمق ذم احل٤مل وًمٙمـ سمدوره  واعمدين اًمديٜمل اًمٗمري٘ملم
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 اعمتديٜملم- قمغم وقمدوان اًمديـ  قمغم سمٖمل أٟمف

واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞمقن ًمٞمًق ؾمقا،  ومٙمام شمٓمٚمؼ سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمسمؼ وم٢مهن٤م ىمد شمٓمٚمـؼ ذم يمثـػم ُمــ إوؾمـ٤مط وٓ  

يراد هب٤م هذا اًمٗمّمؾ اجل٤مزم واًمٕم٘مدي سملم اًمديٜمل واًمًٞم٤مد  سمؾ ىمد يٜم٤مدي هب٤م ُمـ يتقهؿ أن اًمديـ ؿمٕم٤مئر شمٕمٌدي٦م 

ُمـ اًمتنميٕم٤مت أُمقرا إرؿم٤مديف شمتٓمقر سمتٓمقر اعمّم٤مًمح وشمتٖمػم  ومح٥ًم ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمٜمٍماٟمٞم٦م  ويرى ُم٤م ورا، ذًمؽ

سمتٖمػمه٤م  ومٝمق يؽميمٝم٤م إلرؿم٤مد اًمديـ ٟمٗمًف إمم شمريمٝم٤م يمام يتقهؿ! وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜم٤مدي هب٤م دومٕم٤م ًمنم اًمنمـيـ  ومٌـدٓ 

ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعمح٤مرسم٦م ًمٚمديـ يٓم٤مًم٥م سمٕمٚمامٟمٞمـ٦م حم٤ميـدة شم٘مـقل: اشمريمـقا اًمـديـ وؿمـ٠مٟمف ٓ شمـدقمٛمقه وٓ حتـ٤مرسمقه! 

طمتٙمٛمقا ذم ؿم٠مٟمف إمم اعمجتٛمع  وىمد يتٝمؿ هب٤م ُمـ ٓ يٜمتحٚمٝم٤م ُمٕمت٘مدا ؾمٞم٤مؾمـٞم٤م أو ديٜمٞمـ٤م  سمـؾ يريـد هبـ٤م اًمٗمّمـؾ وا

اًمٕمٛمكم سملم اًمِم٠من اًمدقمقي واًمِم٠من اًمًٞم٤مد  سمحٞم٨م ٓ يتحٛمؾ أطمده٤م شمٌٕمـ٤مت أظمـر  ومٛمــ أراد أن يِمـتٖمؾ 

ات ؿمتك ذم هذا اعمج٤مل  وىمد ٓ سم٠مطمدمه٤م ومٚمٞمٕمتزل أظمر  طمتك شمٌ٘مك ُم٤ًمطم٦م اًمتديـ اًمٗمردي آُمٜم٦م  وهٜم٤مك شمّمقر

 يٕمٜمل يمثػم ُمٜمٝم٤م سم٤مًميورة اًمٙمٗمر سمٛمرضمٕمٞم٦م اًمديـ ذم قمالىمتف سم٤مًمدوًم٦م-

وختتٚمػ قمٚمامٟمٞم٦م اًمنمق يمام ؾمٌؼ قمـ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم اًمٖمرب ذم قمالىمتٝم٤م سم٤مًمديـ واًمتديـ  ومٝمـل ذم اًمٖمـرب حم٤ميـدة وذم 

ًمتل شمٕمروقا اهـ٤م سمٗمٕمـؾ قمٚمامٟمٞمـ٦م اًمنمـق أن يٜم٘مـؾ اًمنمق حم٤مرسم٦م! ويمؿ متٜمك يمثػم ُمـ اإلؾمالُمٞملم سمٕمد اعمح٤مرق اًمٙمؼمى ا

 اًم٘مقم إًمٞمٝمؿ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٖمريب اًمتل حت٤ميد اًمديـ  ومال شم٤ًمٟمده وٓ حت٤مرسمف  وًمٙمـ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت!

ووٗمقة اًم٘مقل ان هذا اًمتٕمٌػم يْمؿ أظمالـم٤م ُمـ اًمتّمقرات  وٓسمد إذن ُمـ آؾمتٗمّم٤مل  وهق يؽماوح ُمـ٤م 

ل اًمراضمح أو اعمرضمقح  وسمٕمض هذا ىمد ٟمت٠مٟمك ذم إصم٤مرشمف ُمع سمٕمض اعمًٚمٛملم اجلدد سملم اًمٙمٗمر إمم آضمتٝم٤مد اًمنمقم

شمرؾمٞمخ٤م عمٗم٤مهٞمؿ أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمديـ ىمٌؾ اًمدظمقل ذم هذا اعمٕمؽمك  ويمثـػم ُمــ هـذه اًمتٗمّمـٞمالت ممـ٤م يٕمـذر ومٞمـف 

سم٤مًمٗمّمؾ سمـلم سم٤مجلٝم٤مًم٦م أو ؾمق، اًمت٤مويؾ  واًمذي يٚمزم اعم٤ٌمدرة إمم شمّمحٞمحف اعمٗمٝمقم اًمٗمٚمًٗمل ًمٚمٕمٚمامٟمٞم٦م ُمـ اًم٘مقل 

اًمديـ واحلٞم٤مة  وأن اًمديـ ٓ حيٙمؿ إٓ ضم٤مٟم٥م اًمِمٕم٤مئراًمتٕمٌدي٦م ومح٥ًم  ومٝمذ اًمذي شمٜمٌٖمل اعم٤ٌمدرة إمم شمّمـحٞمحف 

 إذ ٓ ؾمٌٞمؾ إمم خترجيف سمح٤مل- 
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صم٤مٟمٞم٤م: ٟمقازل ُم٤مًمٞم٦م:

تسبفو ادسؾؿقن اجلد مقال ادحرمي افتل ـا د، ؿبؾ إشالمفؿ وـقػقي افترصف ؾقفو وافتطفر مـفةو بعةد إشةالمفؿ ٕا

مقضع جدل وأخذ ورد مو بغ ؿوئؾ بتخؾصفؿ مـفو صلَّنؿ صلن مـ توب مـ ذفؽ مـ ادسؾؿغ، ومـ ؿوئؾ بوشةتبؼوئفو 

ن اإلشالم جيى مـ ؿبؾف، ومـ ؿوئؾ بوفتػريؼ بغ مو أخذ برضو أصحوبف ومو أخذ ؿفرا ظـفؿ، ؾقؼرون ظة ول ْلؿٕ  ذ ٓا

 وٓ يؼرون ظذ افثوين، كرجق تػصقؾ افؼقل يف ذفؽ مع افتقجقف.

اعم٤مل احلرام هق يمؾ وم٢من  احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف ووحٌف وُمـ وآه  أُم٤م سمٕمد:

ر أو ظم٨ٌم  يم٤معمٞمت٦م واخلٛمر  أم طمرُمتف ُم٤مل طمٔمر اًمنمع اىمتٜم٤م،ه  أو آٟمتٗم٤مع سمف  ؾمقا، يم٤مٟم٧م طمرُمتف عم٤م ومٞمف ُمـ ض

ًمٖمػمه  ًمقىمقع ظمٚمؾ ذم ـمريؼ ايمت٤ًمسمف  ٕظمذه ُمـ ُم٤مًمٙمف سمٖمػم إذٟمف  يم٤مًمٖمّم٥م  أو ٕظمـذه ُمٜمـف سم٠مؾمٚمقب ٓ ي٘مّره 

 يم٤مًمرسم٤م واًمرؿمقة- ,وًمق سم٤مًمّرو٤م,اًمنمع 

  شمٕمٚمؼ اًمتحريؿ سمـذاهت٤م يمـ٤مخلٛمر واخلٜمزيـر وإوـٜم٤مم   ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق حمرم ًمذاشمف  ويراد سمف يمؾ قملم

وهذا جي٥م قمغم طم٤مئزه إشمالومف  وٓ جيقز ًمف آٟمتٗم٤مع سمـف سمٞمٕمـ٤ًم أو ذاً، أو اهـداً، أو اىمتٜمـ٤مً، أو همـػم 

ويراد سمذًمؽ ُم٤م يم٤من جمٛمٕم٤م قمغم حتريٛمف  أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمقوع ظمالف وًمق يمـ٤من اخلـالف ومٞمـف  -ذًمؽ

ُمّمٚمح٦م اًمث٤ٌمت قمغم اعمّٚم٦م أقمٔمـؿ ٢من ومٗم٤م ًم٘مٚمقهبؿ قمغم اًمديـ  وٕمٞمٗم٤م وم٢مٟمف يرظمص اهؿ ذم اىمتٜم٤مئف شم٠مًم

وذم ىمرار عمجٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م ذم دورشمـف   ُمـ ُمٗمًدة إظمذ سمٛمذه٥ٍم ُمرضمقٍح ذم اًمٗم٘مف

اعمٜمٕم٘مدة حت٧م قمٜمقان ٟمقازل دقمقي٦م ظم٤مرج دي٤مر اإلؾمالم طمقل يمٞمٗمٞم٦م شمٍمـف اعمًـٚمٛملم اجلـدد ذم 

 ُم٘متٜمٞم٤مهتؿ اعمحرُم٦م ٟمص قمغم ُم٤م يكم: 
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يرظمص ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ذم اىمتٜم٤م، أو سمٞمع آٓت اعمقؾمٞم٘مك واًمتامصمٞمؾ اًمٜمّمٗمٞم٦م واًمٚمقطمـ٤مت اعمرؾمـقُم٦م ُمتـك  

 ,فمٝمرت ُمّمٚمح٦ٌم راضمح٦ٌم يمتثٌٞمتٝمؿ قمغم اًمّديـ وُمٜمع رّدهتؿ  طمتك وإن يم٤من ذم ذًمؽ أظمـذًا سمٛمـذه٥م ُمرضمـقٍح 

ٚم٦ًم  ومٛمّمٚمح٦م اًمث٤ٌمت قمغم اعمّٚم٦م أقمٔمؿ ُمــ ُمٗمًـدة إظمـذ سمٛمـذه٥ٍم ُمرضمـقٍح ذم وهق إسم٤مطم٦م اعمٕم٤مزف مُج  ,قمٜمدٟم٤م

 ُمـ هذه اعُم٘متٜمٞم٤مت حل٤مضمتـف ًمٚمـامل ومٞمِمـؽمت٤م اعمًـٚمٛمقن ُمـٜمٝمؿ سمٖمـرض إشمالومٝمـ٤م 
ٍ
اًمٗم٘مف- وُمـ أراد ُمٜمٝمؿ سمٞمع ر،

 شمِمجٞمٕم٤م اهؿ قمغم اًمتقسم٦م-

   وروـ٤مه  أو أظمـذ  وهذا ٓ خيٚمق ُمـ أن يٙمقن ىمد أظمذ سم٢مذن ُم٤مًمٙمـفوُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن حمرُم٤م ًمٙمًٌف

 سمٖمػم رو٤مه-

روـ٤مه يم٤معمنـوىم٤مت واعمٖمّمـقسم٤مت  واعمـ٠مظمقذ سمـ٤مًمٖمش إذٟمـف ووم٢من يم٤من ىمد أظمذ ُمـ ُم٤مًمٙمف سمٖمـػم  -7

واخلداع  واًمزي٤مدة اًمرسمقي٦م اًمتـل يـدومٕمٝم٤م وـ٤مطمٌٝم٤م ُمْمـٓمرًا وُمٙمرهـ٤ًم  واًمرؿمـقة اًمتـل يـدومٕمٝم٤م 

رده إًمٞمف  ٓ  و٤مطمٌٝم٤م ُمْمٓمرًا ًمٞمحّمؾ قمغم طم٘مف  ومٝمذا اعم٤مل جي٥م رده إمم و٤مطمٌف إن قمٚمؿ  وأُمٙمـ

روى اًمٌخ٤مري قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أٟمف يم٤من ىمد وح٥م ىمقُم٤ًم وم٘مد   سم٤مٕدا، أواإلسمرا،إٓ شمؼمأ اًمذُم٦م 

أمو اإلشالم أؿبُؾ، وأمو ادول »: ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  وم٘متٚمٝمؿ وأظمذ أُمقااهؿ  صمؿ ضم٤م، وم٠مؾمٚمؿ  وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ًُ مـف يف رء ـو، وأمةو ادةول ؾنكةف مةول ؽةدٍر ٓ أمو اإلشالم ؾؼد ؿبؾ»  ورواي٦م أيب داود: (7)شؾؾس

 -(0)شحوجي فـو ؾقف

  وأُم٤م اعم٤مل" :ىمقًمـف"ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 
ٍ
همـدرًا  أي: ٓ أشمٕمرض ًمف ًمٙمقٟمـف أظمـذه  "ومٚم٧ًُم ُمٜمف ذم ر،

ويًتٗم٤مد ُمٜمف: أٟمف ٓ حيؾ أظمذ أُمقال اًمٙمٗم٤مر ذم طم٤مل إُمـ همدرًا: ٕن اًمروم٘م٦م يّمٓمحٌقن قمغم إُم٤مٟم٦م  وإُم٤مٟمـ٦م 

شمرك اعم٤مل ذم  أهٚمٝم٤م ُمًٚماًِم يم٤من أو يم٤مومرًا  وأن أُمقال اًمٙمٗم٤مر إٟمام حتؾ سم٤معمح٤مرسم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم  وًمٕمؾ اًمٜمٌل شم١مدَّى إمم 

 - (3)يده إلُمٙم٤من أن يًٚمؿ ىمقُمف ومػمد إًمٞمٝمؿ أُمقااهؿ

                                                           
 (-0737( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )7)

 (-0765( أظمرضمف أسمق داود )0)

 (-5.347( ومتح اًم٤ٌمري )3)
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ؿم٠من يمؾ آُمقال اًمتل ىمٌْم٧م سمٖمػم طمـؼ ومل أُم٤م إذا ضمٝمؾ و٤مطمٌف شمردد إُمر سملم اًمتّمدق سمف قمـ و٤مطمٌف  

إن يم٤من وم٘مػما حمت٤مضم٤م  واًمتّمـدق سم٤مًمٌـ٤مىمل  ُمٜمف ٌ٘م٤م، ىمدر طم٤مضمتف تاؾمؾمتح٤مل اًمقوقل إًمٞمف  أو يٕمرف ُم٤مًمٙمٝم٤م أو ا

  سم٤مًمٙمٚمٞم٦مأو اؾمتٌ٘م٤مئف 

ومٓمريـؼ  "ي٘مـقل اسمــ اًم٘مـٞمؿ رمحـف اهلل: وومٞمف أوؾمط هذه إىمقال وأقمداه٤م   وئمٝمر أن اًم٘مقل إوؾمط هق

ي٠مظمذ ىمدر طم٤مضمتف  ويتّمدق سم٤مًم٤ٌمىمل  ومٝمـذا  اًمتخٚمص ُمٜمف ومت٤مم اًمتقسم٦م: سم٤مًمّمدىم٦م سمف  وم٢من يم٤من حمت٤مضم٤م إًمٞمف ومٚمف أن

  -(7)"طمٙمؿ يمؾ يم٥ًم ظمٌٞم٨م خل٨ٌم قمقوف  قمٞمٜم٤ًم يم٤من أو ُمٜمٗمٕم٦م 

وًمٙمـ اًم٘مقل إظمػم ُمتقضمف يمذًمؽ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  ومٝمذه أُمقال ٓ يٕمرف أوح٤مهب٤م  وُمٍمومٝم٤م 

٤ًمب أظمرة ُمع اًمنمك  وضمقه اخلػم اًمٕم٤مُم٦م سمٜمٞم٦م قمـ أوح٤مهب٤م  وعم٤م يم٤من أوح٤مهب٤م ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ قمٛمؾ و٤مًمح ذم طم

ؾمقا، أىم٤مُمقا سمف سم٠مٟمٗمًٝمؿ  أم ىم٤مم سمف همػمهؿ ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝمؿ  وم٢من اًم٘مقل سم٤مؾمتٌ٘م٤مئٝم٤م ذم أيدي طم٤مئزت٤م ىمقل ُمتقضمف  وىمد 

شم٤مسمق ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اؾمتالهب٤م سم٤مإلؾمالم  واإلؾمالم جي٥م ُم٤م ىمٌٚمف  وًمٞمس أُم٤مُمٝمؿ همريؿ حمدد يـردون احل٘مـقق إًمٞمـف  

 وشمثٌٞمت٤م اهؿ ودمٜم٤ٌم ًمتٜمٗمػمهؿ ُمـ اًمتقسم٦م! ومتؽمك اهؿ شم٠مًمٗم٤م ًم٘مٚمقهبؿ قمغم اإلؾمالم

أُم٤م إن يم٤من ىمد أظمذ سم٢مذن ُم٤مًمٙمف ورو٤مه ومٙمؾ هذه شم٘مر ذم يد اعمًٚمٛملم اجلدد  يمام ي٘مرون قمغم ُم٤م ىمٌْمقه  -0

ُمـ اًمرسم٤م ىمٌؾ إؾمالُمٝمؿ سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وهمػم اًمرسم٤م ُم٘مٞمس قمٚمٞمف  ٕن اإلؾمالم جي٥م ُم٤م ىمٌٚمف  وم٘مـد 

طمرام ُمـ ُمٙم٤مؾم٥م ظمٌٞمث٦م ُمتٕمددة ويم٤من يم٤مومرا وم٠مؾمٚمؿ وم٢مٟمف ي٘مر قمـغم  أمجع اًمٕمٚمام، قمغم أن ُمـ سمٞمده أُمقال

 ُم٤م سمٞمده ُمـ أُمقال إذا مل شمٙمـ أُمقآ طمراُم٤م ًمذاهت٤م يم٤مخلٛمقر واخلٜم٤مزير: ٕن اإلؾمالم جي٥ّم ُم٤م ىمٌٚمف- 

وًمق شمٕمٚمؼ آُمر سمٛمـ شم٤مب إمم اهلل ُمـ هذه اعمٙم٤مؾم٥م ُمـ اعمًٚمٛملم وم٢من أهؾ اًمٕمٚمؿ يٗمرىمقن سمـلم ُمــ ومٕمـؾ ذًمـؽ قمــ 

 أو شم٠مويؾ وُمـ ومٕمٚمف وهق قم٤ممل سم٤مًمتحريؿ:ضمٝم٤مًم٦م 

  ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ قمـ ضمٝم٤مًم٦م أو شم٠مويؾ وم٢مٟمف ي٘مر قمغم ُم٤م ذم يده وٓ يٓم٤مًم٥م سم٤مًمتخٚمص ُمٜمف  ذيٓمـ٦م آٟمٙمٗمـ٤مف

ِف َؾوْكَتَفك َؾَؾةُف قمـ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمحرُم٦م ُمتك قمٚمؿ حتريٛمٝم٤م  ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ َرب  ـْ َجوَءُه َمْقِظَظٌي ِم ﴿َؾَؿ

 -[075]اًمٌ٘مرة:  َمو َشَؾَػ﴾

                                                           

 (-5.697( زاد اعمٕم٤مد )7)
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وأُم٤م اًمذي ٓ ري٥م ومٞمف قمٜمدٟم٤م ومٝمق: ُم٤م ىمٌْمف سمت٠مويؾ أو ضمٝمـؾ  ومٝمٜمـ٤م ًمـف ُمـ٤م "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 -"ؾمٚمػ  سمال ري٥م  يمام دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآقمت٤ٌمر

تِل اظْمَتٚمَ ": رمحف اهللوىم٤مل  َُْمَقاِل سم٤ِمعْمَُٕم٤مَُماَلِت اًمَّ ْٕ ـْ ا ضُمُؾ ُِم ٌَُف اًمرَّ ًَ ًٓ ذِم َوَُم٤م ايْمَت ـ٦ُم  َويَمـ٤مَن ُُمَتـ٠َموِّ ُُمَّ ْٕ َٗم٧ْم ومِٞمَٝم٤م ا

ُف َأوْمَت٤م َٟمَّ ِٕ ٌَْٕمِض َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ  َأْو  ٌٍُّف سمِ ٞمٍد  َأْو شَمَِم
ضْمتَِٝم٤مٍد  َأْو شَمْ٘مٚمِ ِٓ  ُه سمَِذًمَِؽ سَمْٕمُْمُٝمْؿ  َوَٟمْحِق َذًمَِؽ-َذًمَِؽ َوُُمْٕمَتِ٘مًدا ضَمَقاَزُه 

ٌُقَه٤م ًَ تِل يَم َُْمَقاُل اًمَّ ْٕ ُْؿ يَم٤مُٟمقا خُمْٓمِِئلَم ذِم َذًمَِؽ  وَمَٝمِذِه ا َ اَهُْؿ سَمْٕمَد َذًمَِؽ َأهنَّ ٌَلمَّ ٌَُْمقَه٤م ًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إظْمَراضُمَٝم٤م  َوإِْن شَم َوىَم

ِذي َأوْمَت٤مُهْؿ َأظْمَٓم٠َم---  َوَأنَّ اًمَّ

٤ٌَمَيَٕم٤مِت وَ  ـْ اعْمُ ِذي َيْٕمَتِ٘مُد ضَمَقاَز َُم٤م وَمَٕمَٚمُف ُِم ُل اًمَّ ُؿ اعْمَُت٠َموِّ
ٚمِ ًْ تِل ُيْٗمتِـل ومِٞمَٝمـ٤م سَمْٕمـُض وَم٤معْمُ اعْم١َُماضَمَراِت َواعْمَُٕم٤مَُماَلِت اًمَّ

ِريُؿ َذًمَِؽ  ِحٞمَح حَتْ َْوَح٤مهِب٤َم ومِٞماَم سَمْٕمُد َأْن اًْمَ٘مْقَل اًمّمَّ
ِٕ  َ ٌَلمَّ ٤م َأُْمَقاٌل َوشَم  إَذا ُأىْمٌَِض هِبَ

ِ
ٌَُْمـقُه اًْمُٕمَٚماَم، ُرْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َُم٤م ىَم : مَلْ حَيْ

 -(7)"سم٤ِمًمت٠َّْمِويؾِ 

شمقسم٦م اعمرايب يمٞمػ شمٙمقن ؟ هؾ خيرج ُمـ مجٞمع ُم٤مًمف اعمحرم اًمـذي  "ئؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل: ؾموىمد 

ايمتًٌف  أم ُم٤مذا يّمٜمع؟ طمٞم٨م إين ىمرأت ٕهؾ اًمٕمٚمؿ يمالُم٤ًم خمتٚمٗم٤ًم: ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يتخٚمص مم٤م ذم يده ُمـ اعمـ٤مل 

ىم٤مل: ًمف يمؾ ُم٤م ذم يده ىمٌؾ اًمتقسم٦م شمًٝمٞماًل ًمف  اعمحرم إن يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤محلرُم٦م  وم٢من مل يٙمـ ومال خيرج ؿمٞمئ٤ًم  وُمٜمٝمؿ ُمـ

ومام هق  [079]اًمٌ٘مرة: ﴾َؾَؾُؽْؿ ُرُءوُس َأْمَقافُِؽؿْ ﴿ذم اًمتقسم٦م  وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يتخٚمص ُمـ اًمرسم٤م يمٚمف: ٕن اهلل ي٘مقل: 

 احلٙمؿ اًمذي شم١ميده إدًم٦م ضمزاك اهلل قمٜم٤م ظمػمًا  وين إلظمقاٟمٜم٤م ـمريؼ اخلالص ُمـ يمؾ حمرم؟

زم: أٟمف إذا يم٤من ٓ يٕمٚمؿ أن هذا طمرام: ومٚمف يمؾ ُم٤م أظمذ  وًمٞمس قمٚمٞمف ر،- أو أٟمف اهمـؽم  وم٠مضم٤مب: اًمذي ئمٝمر

ةِف َؾةوكَتَفك َؾَؾةُف َمةو ﴿سمٗمتقى قم٤ممل: أٟمف ًمٞمس سمحرام ومال خيرج ؿمٞمئ٤ًم  وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ َرب  ـْ َجوَءُه َمْقِظَظٌي ِمة َؾَؿ

 -[075]اًمٌ٘مرة: ﴾َشَؾَػ َوَأْمُرُه إَِػ اَّللَِّ 

ذا يم٤من قم٤معم٤ًم  وم٢مٟمف يتخٚمص ُمـ اًمرسم٤م  سم٤مًمّمدىم٦م سمف  ختٚمّم٤ًم ُمٜمف  أو سمٌٜم٤م، ُم٤ًمضمد أو إوالح ـمرق أو ُمـ٤م أُم٤م إ

                                                           

 (-09.443ٛمقع اًمٗمت٤موى )( جم7)
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 -(7)أؿمٌف ذًمؽ

أُم٤م ُمـ ومٕمٚمف قم٤معم٤م سم٤مًمتحريؿ وم٢مٟمف ٓ يٚمزم رده٤م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م وىمد اؾمتقرم اًمٕمقض اعمحرم  ًمٙمٞمال جيٛمع ًمف سمـلم 

َوشَمُٙمقُن َوَدىَمُتُف ٤م سمتقضمٞمٝمٝم٤م إمم اعمّم٤مرف اًمٕم٤مُم٦م  اًمٕمقض واعمٕمقض قمٜمف  ومجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمتخٚمص ُمٜمٝم

٤مَرًة عم٤َِم وَمَٕمَٚمُف  ويًتٌ٘مك ًمٚمت٤مئ٥م سم٘مدر طم٤مضمتف ُمٜمٝم٤م إن يم٤من وم٘مػما ومٝمق أومم هب٤م ُمـ همػمه ُمــ اعمحـ٤موي٩م  سم٤ِمًْمِٕمَقِض يَمٗمَّ

 ٚمٞمٝم٤م- سمؾ وضمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ىمقٓ سمٌ٘م٤مئٝم٤م ذم يده طمتك ُمع اًمٖمٜمك شمٞمًػما ًمٚمتقسم٦م  وشم٠مًمٗم٤م ًم٘مٚمقب اًمٕمّم٤مة قم

َُم٦ٍم  َأْو َٟمْٗمٍع اؾْمَتْقوَم٤مُه  ُِمْثَؾ: ُأضْمَرِة مَح٤َّمِل اخْلَْٛمِر  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:   حُمَرَّ
ـْ قَملْمٍ ـْ َأظَمَذ قِمَقًو٤م قَم َوَُم

ـْ ذَ  ْق هِب٤َم  َوًْمَٞمُت٥ْم ُِمـ ٌَِٖملِّ َوَٟمْحِق َذًمَِؽ: وَمْٚمَٞمَتَّمدَّ ٞم٥ِم  َوُأضْمَرِة اًْم
ٚمِ ِم  َوشَمُٙمـقُن َوُأضْمَرِة َو٤مٟمِِع اًمّمَّ ًمِـَؽ اًْمَٕمَٛمـِؾ اعْمَُحـرَّ

ُف قِمَقٌض ظَم  َٟمَّ ِٕ ْٟمتَِٗم٤مُع سمِِف:  ِٓ َٓ جَيُقُز ا ٤َم وَمَٕمَٚمُف: وَم٢مِنَّ َهَذا اًْمِٕمَقَض 
٤مَرًة عمِ َٓ ُيَٕم٤مُد إمَم َو٤مطِمٌِِف: َوَدىَمُتُف سم٤ِمًْمِٕمَقِض يَمٗمَّ ٌِٞم٨ٌم َو

ُق سمِِف  ُف ىَمْد اؾْمَتْقرَم اًْمِٕمَقَض  َوَيَتَّمدَّ َٟمَّ َُم٤مُم َأمْحَد ذِم ُِمْثِؾ  ِٕ   يَماَم َٟمصَّ قَمَٚمْٞمِف اإْلِ
ِ
ـْ اًْمُٕمَٚماَم، ـْ َٟمصَّ ُِم يَماَم َٟمصَّ قَمغَم َذًمَِؽ َُم

ُهْؿ   -(0)"طَم٤مُِمِؾ اخْلَْٛمِر  َوَٟمصَّ قَمَٚمْٞمِف َأْوَح٤مُب َُم٤مًمٍِؽ َوهَمػْمُ

اومِِع  َوىمَ  "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: و ٌُقُض سمِِرَى اًمدَّ ـْ قَمـ٤مَوَض إِْن يَم٤مَن اعْمَْ٘م مَ   يَمَٛمـ ِد اؾْمَتْقرَم قِمَقَوُف اعْمَُحـرَّ

َٟمَّـفُ  ِٕ اومِعِ :  َٓ جَي٥ُِم َردُّ اًْمِٕمـَقِض قَمـغَم اًمـدَّ ٍر َأْو ظِمٜمِْزيٍر  َأْو قَمغَم ِزًٟمك َأْو وَم٤مطِمَِم٦ٍم: وَمَٝمَذا  َأظْمَرضَمـُف سم٤ِمظْمتَِٞمـ٤مِرِه   قَمغَم مَخْ

َم  وَماَل جَيُقُز  صْمـِؿ َواؾْمَتْقرَم قِمَقَوُف اعْمَُحرَّ ِض  وَمـ٢مِنَّ ذِم َذًمِـَؽ إقَِم٤مَٟمـ٦ًم ًَمـُف قَمـغَم اإْلِ َٛمَع ًَمُف سَمـلْمَ اًْمِٕمـَقِض َواعْمَُٕمـقَّ َأْن جُيْ

ػِم َأْوَح٤مِب اعْمََٕم٤ميِص قَمَٚمْٞمِف- ًِ ًْ  َواًْمُٕمْدَواِن  َوشَمْٞم ُف َيٜم٤َمُل هَمَرَوُف َوَي َؿ َأٟمَّ
ايِن َووَم٤مقِمُؾ اًْمَٗم٤مطِمَِم٦ِم إَِذا قَمٚمِ دُّ َوَُم٤مَذا ُيِريُد اًمزَّ ؽَمِ

قُغ اًْمَ٘مْقُل سمِِف  ًُ َٓ َي شْمَٞم٤مِن سمِِف  َو ـِ اإْلِ يَٕم٦ُم قَم ِ  -(3)َُم٤مًَمُف  وَمَٝمَذا مِم٤َّم شُمَّم٤مُن اًمنمَّ

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ضمقاز أن يٍمف اهؿ ُمـ هذه إُمقال سم٘مدر طم٤مضمتٝمؿ شم٠مًمٗم٤م اهـؿ واظمت٤مر 

ر  ويم٤مٟمقا وم٘مرا، ضم٤مز أن يٍمـف "ؾمالم: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلقمغم اًمتقسم٦م  ودمٜم٤ٌم ًمتٜمٗمػمهؿ ُمٜمٝم٤م   وم٢من شم٤مسم٧م هذه اًمٌٖمل وهذا اخلاَمَّ

                                                           
 (-4.046( جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم )7)
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إًمٞمٝمؿ ُمـ هذا اعم٤مل ىمدر طم٤مضمتٝمؿ  وم٢من يم٤من ي٘مدر يتجر أو يٕمٛمؾ وٜمٕم٦م يم٤مًمٜم٩ًم واًمٖمزل  أقمٓمل ُم٤م يٙمقن ًمـف رأس ُمـ٤مل- 

 -(7)"وإن اىمؽموقا ُمٜمف ؿمٞمئ٤م ًمٞمٙمتًٌقا سمف- -- يم٤من أطمًـ 

ًمتخٚمص ُمٜمف ومت٤مم اًمتقسم٦م: سم٤مًمّمدىم٦م سمف  وم٢من يم٤من حمت٤مضم٤م إًمٞمف ومٚمـف أن ي٠مظمـذ ىمـدر ومٓمريؼ ا"اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: وىم٤مل 

 -(0)"طم٤مضمتف  ويتّمدق سم٤مًم٤ٌمىمل  ومٝمذا طمٙمؿ يمؾ يم٥ًم ظمٌٞم٨م خل٨ٌم قمقوف  قمٞمٜم٤ًم يم٤من أو ُمٜمٗمٕم٦م

وُم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم ىمقٍل آظمر ًمف إمم أن ًمف أن يٜمتٗمع سمف وٓ يٚمزُمف أن يتّمدق سمـف  ُمـ٤م 

ًٓ ُمـ "د شم٤مب- وم٘م٤مل: دام ىم وأُم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتحريؿ ومٞمحت٤مج إمم ٟمٔمر  وم٢مٟمف ىمد ي٘م٤مل: ـمرُد هذا أن ُمـ ايمت٥ًم ُم٤م

ًٓ حمرًُم٤م صمؿ شم٤مب إذا يم٤من سمروـ٤م اًمـداومع   ُمع قمٚمٛمف سم٤مًمتحريؿ  ومٚمف ُم٤م ؾمٚمػ-صمٛمـ مخر  ويمذًمؽ يمؾُّ ُمـ يم٥ًم ُم٤م

 ويٚمزم ُمثؾ ذًمؽ ذم ُمٝمر اًمٌٖمل وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ-

ـْ َجةوَءُه ﴿قل اًمنميٕم٦م  وم٢مهن٤م شمٗمرق سملم اًمت٤مئ٥م وهمـػم اًمت٤مئـ٥م يمـام ذم ىمقًمـف: وهذا ًمٞمس سمٌٕمٞمد قمـ أو َؾَؿة

ِف َؾوْكَتَفك َؾَؾُف َمو َشَؾَػ  ـْ َرب  ْؿ َمةو َؿةْد َشةَؾَػ ﴿  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴾َمْقِظَظٌي ِم َػُروا إِْن َيـَْتُفقا ُيْغَػْر َْلُ ـَ ـَ  ِذي --- ﴾ُؿْؾ فِؾَّ

ال ٟمزاع  سمؾ إُم٤م أن يتّمدق سمف  وإُم٤م أن يدومع إمم اًمزاين واًمِمـ٤مرب اًمـذي ومم٤م ي٘مقي هذا أن هذا اعم٤مل ٓ يتٚمػ سم

ا  وم٢مذا دومٕمـف إمم اًمـزاين واًمِمـ٤مرب ومـال ي٘مقًمـف ُمــ  وإُم٤م أن جيٕمؾ اهذا اًم٘م٤مسمض اًمت٤مئ٥م- أظمذ ُمٜمف ُمع يمقٟمف ُُمٍِمًّ

 يتّمقر ُم٤م ي٘مقل  وإن يم٤من ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م، ُمـ ي٘مقًمف  وم٢من ذم هذا وم٤ًمًدا ُمْم٤مقمًٗم٤م---

أوضمف- ًمٙمـ ي٘م٤مل: هذا اًمت٤مئ٥م أطمؼ سمف ُمـ همػمه  وٓ ري٥م إن يم٤من هذا اًمت٤مئـ٥م وم٘مـػًما   وأُم٤م اًمّمدىم٦م: ومٝمل

ومٝمق أطمؼ سمف ُمـ همػمه ُمـ اًمٗم٘مرا،  وهبذا أومتٞم٧م همػم ُمرة  وإن يم٤من اًمت٤مئ٥م وم٘مػًما ي٠مظمذ ُمٜمف ىمدر طم٤مضمتف وم٢مٟمف أطمؼ 

يتـ٥م  وُمــ شمـدسمر أوـقل سمف ُمـ همػمه  وهق إقم٤مٟم٦م ًمف قمغم اًمتقسم٦م  وإن يُمٚمِّػ إظمراضمف شمير هم٤ميـ٦م اًميـر  ومل 

 اًمنمع قمٚمؿ أٟمف ُيتٚمٓمػ سم٤مًمٜم٤مس ذم اًمتقسم٦م سمٙمؾ ـمريؼ-

وأيًْم٤م  ومال ُمٗمًدة ذم أظمذه  وم٢من اعم٤مل ىمد أظمذه وظمرج قمـ طمٙمؿ و٤مطمٌف  وقمٞمٜمُف ًمٞم٧ًم حمرُم٦م  وإٟمام طمرم 

وضمٌف  ًمٙمقٟمف اؾمتٕملم سمف قمغم حمرم  وهذا ىمد هُمٗمر سم٤مًمتقسم٦م  ومٞمحؾ ًمف ُمع اًمٗم٘مر سمال ري٥م  وأظمذ ذًمؽ ًمف ُمع اًمٖمٜمك: 

 وومٞمف شمٞمًػم اًمتقسم٦م قمغم ُمـ يم٥ًم ُمثؾ هذه إُمقال---

                                                           
 (-09.328( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )7)

 (-5.697( زاد اعمٕم٤مد )0)
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َؾَػ ﴿واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل:  ُف َمو َشة َؾ تََفك َؾ وْك ِف َؾ ب  ـْ َر ٌي ِم ـْ َجوَءُه َمْقِظظَ َؿ   ومل ي٘مـؾ [075]اًمٌ٘مـرة:  ﴾َؾ

تَفَ ﴿ومٛمـ أؾمٚمؿ  وٓ ُمـ شمٌلم ًمف اًمتحريؿ  سمؾ ىم٤مل:  وْك ـْ َرب ةِف َؾة
وَءُه َمْقِظظَةٌي ِمة ـْ َجة َؿ   واعمققمٔمـ٦م ﴾كَؾ

ؾِةِف ﴿شمٙمقن عمـ قمٚمؿ اًمتحريؿ أقمٔمؿ مم٤م شمٙمقن عمـ مل يٕمٚمٛمف  ىمـ٤مل اهلل شمٕمـ٤ممم:  ِثْ ِ ُعةقُدوا د ْن َت ُ أَ ُؿ اَّللَّ ُؽة ِعظُ َي

ْؿ ُمْمِمـِغَ  تُ ـْ ـُ ًدا إِْن  َب  -"[77]اًمٜمقر:  ﴾أَ

ٓ يٌـ٤مزم ُمــ أيــ وم٢من اًمرضمؾ ىمد يٕمٞمش ُمدة ـمقيٚم٦م ٓ يّمكم وٓ يزيمل  وىمد ٓ يّمـقم أيْمـ٤م  و"ىم٤مل رمحف اهلل: و

يم٥ًم اعم٤مل أُمـ طمالل أم ُمـ طمرام  وٓ يْمٌط طمدود اًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق  وهمػم ذًمؽ  ومٝمق ذم ضم٤مهٚمٞمـ٦م إٓ أٟمـف ُمٜمتًـ٥م 

إمم اإلؾمالم  وم٢مذا هداه اهلل وشم٤مب قمٚمٞمف وم٢من أُوضم٥م قمٚمٞمف ىمْم٤م، مجٞمع ُم٤م شمريمف ُمـ اًمقاضم٤ٌمت  وُأُمر سمـرد مجٞمـع ُمـ٤م ايمتًـٌف 

إسمْم٤مع إمم همػم ذًمؽ و٤مرت اًمتقسم٦م ذم طم٘مف قمذاسم٤م  ويم٤من اًمٙمٗمر طمٞمٜمئذ أطمـ٥م إًمٞمـف ُمـ إُمقال  واخلروج قمام حيٌف ُمـ 

ُمـ ذًمؽ اإلؾمالم اًمذي يم٤من قمٚمٞمف  وم٢من شمقسمتف ُمـ اًمٙمٗمر رمح٦م  وشمقسمتف وهق ُمًٚمؿ قمذاب- وأقمرف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمّمـ٤محللم 

ن اًمتقسم٦م قمٜمده ُمتٕمذرة قمٚمٞمف أو ُمت ٕمنة قمـغم ُمـ٤م ىمـد ىمٞمـؾ ًمـف  ُمـ يتٛمٜمك أن يٙمقن يم٤مومرا ًمٞمًُٚمؿ ومٞمٖمٗمر ًمف ُم٤م ىمد ؾمٚمػ:ٕ 

يمثر أهؾ اًمٗمًقق قمـ اًمتقسم٦م  وهق ؿمـٌٞمف سمـ٤معم١ميِّس ًمٚمٜمـ٤مس ُمــ رمحـ٦م اهلل  وووـع  واقمت٘مده ُمـ اًمتقسم٦م  صمؿ هذا ُمٜمّٗمرٕ 

أو٤مر اًمث٘مٞمٚم٦م وإهمالل اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم اًمت٤مئٌلم اًمذيـ هؿ أطم٤ٌمب اهلل  ومـ٢من اهلل حيـ٥م اًمتـقاسملم وحيـ٥م اعمتٓمٝمـريـ  واهلل 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ- (7)"اًمقاضمد عم٤مًمف اًمذي سمف ىمقاُمف سمٕمد اًمٞم٠مس ُمٜمف أومرح سمتقسم٦م قمٌده ُمـ 

م  ًمٙمًٌف أو ًمذاشمف حمرُم٤مً  يٙمقن وم٘مد  ُمتٕمددة وطم٤مٓت وقر واخلالو٦م أن اعم٤مل احلرام ًمف  ىمد ًمٙمًٌف واعمحرَّ

ًٓ  وًمٙمـؾِّ تحريؿ  أو ضمـ٤مهاًل  أو ُمتـ٠موسمـ٤مًم قم٤معم٤مً  ُمٙمتًٌف يٙمقن وىمد  رو٤مه دون أو ُم٤مًمٙمف سمرو٤م ُم٠مظمقذاً  يٙمقن

 وقرة طمٙمٛمٝم٤م-

يمؾ قملم شمٕمٚمَّؼ اًمتحريؿ سمذاهت٤م يم٤مخلٛمر  وإوٜم٤مم  واخلٜمزير جي٥م قمٚمٞمـف وهق : ُمـ ايمت٥ًم ُم٤مًٓ حمرُم٤ًم ًمذاشمف أوًٓ 

 - سمح٤ملإشمالومف  وٓ جيقز ًمف آٟمتٗم٤مع سمف 

ُمـ اعمـ٤مل اًمٕمـ٤مم  سمٖمػم وضمف طمؼ دون رو٤مه وإذٟمف  يم٤معم٤مل اعمنوق  واعمٖمّمقب  واعمختٚمس  "ُم٤مل همػمه": ُمـ أظمذ ثوكقوً 

                                                           

 (-00.07( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )7)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 يٚمزم رده إًمٞمف  أو إمم ورصمتف ُمـ سمٕمده  وٓ شمؼمأ اًمذُم٦م إٓ سمذًمؽ  وإذا شمٕمذر اًمقوقل إًمٞمف شمّمدق سمف قمٜمف- 

: ُمـ ايمت٥ًم ُم٤مًٓ طمراُم٤ًم سمٛمٕم٤مُمٚم٦م حمرُم٦م: جلٝمٚمف سمتحريؿ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م  أو اقمت٘م٤مده ضمقازه٤م سمٜمـ٤م، قمـغم ومتـقى وثوفثً 

ٚمص ُمـ هذا اعم٤مل سمٕمد قمٚمٛمف سم٤مًمتحريؿ وشمقسمتف ُمـ ذًمؽ  سمؾ يٜمتٗمع ُمـ يثؼ سمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: ومال يٚمزُمف اًمتخ

 سمف سمنمط أن يٙمػ قمـ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمحرُم٦م

: ُمـ ايمت٥ًم ُم٤مًٓ طمراُم٤ًم ُمع قمٚمٛمف سم٤مًمتحريؿ  وىمٌْمف سم٢مذن ُم٤مًمٙمف ورو٤مه  يم٤معم٘مٌقض سمـ٤مًمٕم٘مقد اًمٗم٤مؾمـدة  ورابعً 

دُم٤مت اعمحرُم٦م يمِمٝم٤مدة اًمزور ويمت٤مسمـ٦م وأضمرة اًمقفم٤مئػ اعمحرُم٦م  أو رسمح اعمت٤مضمرة سم٤معمحرُم٤مت  أو أضمرة اخل

اًمرسم٤م  أو اعم٤مل اعم٠مظمقذ رؿمقة ًمٞمٜم٤مل داومٕمٝم٤م ؿمـٞمئ٤م ًمـٞمس ُمــ طم٘مـف  أو ايمتًـٌف قمــ ـمريـؼ اًم٘مـامر واعمٞمنـ 

 واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م واًمٙمٝم٤مٟم٦م  وٟمحق ذًمؽ- -- اًمخ

  وٓ يٚمـزم اًمـتخٚمص ُمٜمـف ومٝمذا اعم٤مل اعمحرم ًمٙمًٌف: ٓ يٚمزم رده إمم ُم٤مًمٙمف قمغم أرضمح ىمـقزم أهـؾ اًمٕمٚمـؿ

 - ًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد سمؾ ي٘مر ذم ايدتؿ سم٤مًمتقسم٦م ٕن اإلؾمالم جي٥م ُم٤م ىمٌٚمفسم٤م

اًمتخٚمص ُمـ هـذا اعمـ٤مل احلـرام سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ شم٤مب ُمـ هذه اعمٙم٤مؾم٥م ُمـ اعمًٚمٛملم  ويٚمزُمف قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمام،

سمٞمٜمف وسملم  ويًتٌ٘مك ًمف ُمٜمف سم٘مدر طم٤مضمتف  واًمٗمرقسم٤مًمتّمدق سمف قمغم اًمٗم٘مرا، واعم٤ًميملم واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وٟمحقه٤م  

اعمًٚملم اجلدد أن اعمًٚمٛملم اجلدد مل يٙمقٟمقا ُمٙمٚمٗملم أصمٜم٤م، اًمٙمٗمر  وًمٙمــ قمّمـ٤مة اعمقطمـديـ ٓ يزاًمـقن خمـ٤مـمٌلم 

 سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ذم سمرهؿ وذم ومجقرهؿ ًمٙمقهنؿ ُمـ اعمًٚمٛملم-

وـمرد اًم٘مقل اًمذي شمرضمح ذم اعمًٚمٛملم اجلدد قمغم ُمـ شم٤مب ُمـ ذًمؽ ُمـ اعمًٚمٛملم ىمقل ُمتقضمف  واًمذي اراه 

ذًمؽ رظمّم٦م سمٞمد اعمٗمتل يًتخدُمٝم٤م سمح٥ًم ُم٘مت٣م احل٤مل وسم٤ًمـمف  ومٛمـ آٟمس ومٞمف ودق اًمتقسم٦م ورومٕم٦م  أن يٙمقن

ااهٛم٦م اومت٤مه سم٤مًمتخٚمص وُمـ آٟمس ومٞمف طم٤مطمتف إمم اًمت٠مًمٞمػ قمغم اًمتقسم٦م وشمثٌٞمتـف قمٚمٞمـف أومتـ٤مه سمـ٤مًمؽمظمص سم٢مسم٘مـ٤م، هـذه 

 إُمقال ذم يده ريثام شم٘مقى شمقسمتف ويزداد إيامٟمف-
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ل ادحرمي افتل تؽقن يف حقوزة ادسؾؿغ اجلدد أو بعض افتوئبغ مـ ادسؾؿغ إصؾقغ، هةؾ بةى إمقا

 ؾقفو زـوة؟ وهؾ تطفر بنخراج هذه افزـقات؟ أؾتقكو ملجقريـ

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف ووحٌف وُمـ وآه  أُم٤م سمٕمد:

 ام ٓ يدظمؾ ذقم٤م ذم ُمٚمؽ طم٤مئزه ؾمقا، أيم٤من حمرُم٤م ًمذاشمف أم يم٤من حمرُم٤م ًمٙمًٌف  واًمزيمـ٤مة وم٢من اعم٤مل احلر

ةو﴿إٟمام دم٥م ذم أُمقال اعمزيملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  قِفْؿ ِِبَ ـ  ُرُهْؿ َوُتَز ْؿ َصَدَؿًي ُتَطف 
ـْ َأْمَقاِْلِ  [723]اًمتقسمـ٦م:  ﴾ُخْذ ِم

ٞمًقا ُماليم٤م ًمف وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم ذًمؽ ُمـ٤م وم٤مًمّمدىم٦م دم٥م ذم إُمقال اعمٛمٚمقيم٦م  وطم٤مئزوا اعم٤مل احلرام ًم

 يكم: 

  اعم٤مل احلرام ًمذاشمف يم٤مخلٛمر واخلٜمزير ًمٞمس حمالًّ ًمٚمزيم٤مة: ٕٟمف ًمٞمس ُم٤مًٓ ُمت٘مّقُمـ٤ًم ذم ٟمٔمـر اًمنمـع  وجيـ٥م

 اًمتخّٚمص ُمٜمف سم٤مًمٓمري٘م٦م اعم٘مّررة ذقم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمذًمؽ اعم٤مل-

  ف سمٖمػم سمقضمف طمؼ  وسمدون إذٟمـف ٕظمذه ُمـ و٤مطمٌاعم٤مل احلرام ًمٖمػمه اًمذي وىمع ظمٚمؾ ذقمل ذم يمًٌف ـ

يم٤معم٤مل اعمنوق  واعمٖمّمقب  واعمختٚمس ُمـ اعم٤مل اًمٕم٤مم ٓ دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمف قمغم طمـ٤مئزه: ٕٟمـف ورو٤مه  

دمـ٥م اًمزيمـ٤مة قمـغم ٓ يمـام   إن قمٚمؿ وأُمٙمـ اًمقوقل إًمٞمـف ًمٞمس ُم٤مًمٙم٤م ًمف  وجي٥م قمٚمٞمف رده إمم و٤مطمٌف

ٚمؽ اعمِمؽمط ًمقضمقب اًمزيم٤مة  ومـ٢مذا قمـ٤مد إمم ٟٓمتٗم٤م، مت٤مم اعمُمدة همّمٌف أو ظمروضمف قمـ مت٤مم ُمٚمٙمف ُم٤مًمٙمف 

  ومـ٢من مل يٕمٚمـؿ ًمـف ُم٤مًمٙمف وضم٥م قمٚمٞمف أن يزيّمٞمف ًمٕم٤مم واطمد وًمق ُم٣م قمٚمٞمف ؾمـٜملم قمـغم اًمـرأي اعمختـ٤مر

و٤مطم٥م أىمر ذم أيدي اعمًٚمٛملم اجلدد  وأظمرضمقا زيم٤مشمف  ويتخٚمص ُمٜمف همـػمهؿ سم٢مٟمٗم٤مىمـف ذم اعمّمـ٤مرف 

 سمح٤مضمتٝمؿ إن يم٤مٟمقا وم٘مرا،- ويًتٌ٘مك اهؿ ُمٜمف ُم٤م يٗمل اًمٕم٤مُم٦م سمٜمٞم٦م قمـ أوح٤مسمف  

  ُمع قمٚمٛمف سم٤مًمتحريؿ  وىمٌْمـف سمـ٢مذن ُم٤مًمٙمـف وروـ٤مه  يمـ٤معم٘مٌقض ىمٌؾ إؾمالُمف ُمـ ايمت٥ًم ُم٤مًٓ طمراُم٤ًم

 ي٘مر ذم أيدي اعمًٚمٛملم اجلدد  وخيرضمقن زيم٤مشمف- سم٤مًمٕم٘مقد اًمٗم٤مؾمدة  وأضمرة اًمقفم٤مئػ اعمحرُم٦م  
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وضمقه اخلػم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمـتخٚمص مجٞمٕمف ذم ويتخٚمص ُمٜمف همػمهؿ ُمـ سم٘مٞم٦م اًمت٤مئٌلم ُمـ اعمًٚمٛملم سم٢مٟمٗم٤مىمف 

  وٓ يرد إمم أوـح٤مسمف ًمٙمـٞمال جيٛمـع اهـؿ سمـلم اًمٕمـقض واعمٕمـقض  ُمٜمف وسم٘مّمد اًمّمدىم٦م قمـ و٤مطمٌف

 ويًتٌ٘مك اهؿ ُمٜمف سم٘مدر طم٤مضمتٝمؿ  وٓ يٙمٗمل إظم٤مرج زيم٤مشمف ًمتٓمٝمػمهؿ وٓ شمّمح-

 سمٜمـ٤م، قمـغم ومتـقى ُمــ  ُمـ ايمت٥ًم ُم٤مًٓ طمراُم٤ًم سمٛمٕم٤مُمٚم٦م حمرُم٦م: جلٝمٚمف سمتحريؿ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م  أو اقمت٘م٤مده ضمقازه٤م

يثؼ سمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: ومٝمذا ٓ يٚمزُمف اًمتخٚمص ُمـ هذا اعم٤مل سمٕمد قمٚمٛمف سم٤مًمتحريؿ وشمقسمتف ُمـ ذًمـؽ  سمـؾ يٜمتٗمـع 

 -سمنمط أن يٙمػ قمـ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمحرُم٦م  وخيرج زيم٤مشمف سم٤مقمت٤ٌمره ُم٤مًمٙم٤م ًمف سمف

 صمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م سمٞمده ُمٜمف  ويٙمقن طم٤مئز اعم٤مل احلرام إذا مل يرّده إمم و٤مطمٌف  وأظمرج ىمدر اًمزيم٤مة ُمٜمف سم٘مل اإل

إٓ سمـرّده يمٚمـف  ذًمؽ إظمراضم٤ًم جلز، ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ذقم٤ًم  وٓ يٕمتؼم ُم٤م أظمرضمف زيم٤مة  وٓ شمؼمأ ذُمتـف

 ًمّم٤مطمٌف إن قمرومف  ومل يٙمـ ٟمتٞمج٦م ُمٕم٤موو٦م قمغم قمٛمؾ حمرم  أو اًمتّمّدق سمف قمٜمف إن يئس ُمـ ُمٕمرومتف-

  ٘مر ذم أيدي اعمًٚمٛملم اجلدد  وخيرضمقن زيم٤مشمف  ويتخٚمص يطم٤مئز اعم٤مل احلرام إذا مل يٕمرف ًمف ُم٤مًمٙم٤م ُمٕمٞمٜم٤م

  مجٞمٕمف ذم وضمقه اخلػم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمـتخٚمص  ُمٜمـف وسم٘مّمـد اًمّمـدىم٦م قمــ وـ٤مطمٌفُمٜمف همػمهؿ سم٢مٟمٗم٤مىمف 

 ويًتٌ٘مك اهؿ ُمٜمف سم٘مدر طم٤مضمتٝمؿ-
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ؾؿغ اجلدد وتثبقتفؿ هؾ ٓ يزال هذا ادرصف بوؿقةو؟ وهةؾ هةق تقطقػ جزء مـ حصقؾي افزـوة يف تلفقػ ادس

 مـقط بوفسؾطي افعومي ؾؼط؟ أم أكف يؿؽـ أ يبوذه إؾراد وادمشسوت ظـد ؽقوب هذه افسؾطي؟ أؾتـقكو موجقريـ.

 شمٕمـ٤ممم اهلل ومـَرض ٚم٘مدوم احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف ووحٌف وُمـ وآه  أُم٤م سمٕمد:

ٗم٦م ةاَم ﴿: ىم٤مئؾ ُمـ ضمؾ وم٘م٤مل اًمزيم٤مة  ذم ؾمٝماًم  ىمٚمقهبؿ ًمٚمٛم١مًمَّ ةَدَؿوُت  إِكَّ  َظَؾْقَفةو َواْفَعةوِمؾِغَ  َواْدََسةوـِغِ  فِْؾُػَؼةَراءِ  افصَّ

َؿوِب  َويِف  ُؿُؾقُِبُؿْ  َواْدَُمفََّػيِ  ـِ  اَّللَِّ َشبِقؾِ  َويِف  َواْفَغوِرِمغَ  افر  بِقؾِ  َواْب ـَ  ِريَضيً ؾَ  افسَّ : اًمتقسمـ٦م] ﴾ َحؽِةقؿٌ  َظؾِةقؿٌ  َواَّللَُّ اَّللَِّ ِم

 :ىمـ٤مل أقمٓمـ٤مه  إٓ اإلؾمـالم قمـغم ؿمٞمئ٤م ي٠ًمل يٙمـ مل وؾمٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهلل وغم اهلل رؾمقل أن  أٟمس وقمـ [62

 حمٛمدا وم٢من أؾمٚمٛمقا ىمقم ي٤م: وم٘م٤مل ىمقُمف إمم ومرضمع ىم٤مل اًمّمدىم٦م  ؿم٤م، ُمـ ضمٌٚملم سملم يمثػم سمِم٤م، ًمف وم٠مُمر رضمؾ وم٠مشم٤مه"

 -(7)"اًمٗم٤مىم٦م خيِمك ٓ ُمـ قمٓم٤م، يٕمٓمل

 همـػم ُمــ ىمقم وُمٜمٝمؿ ىمٚمقهبؿ  ذم ًمإليامن شمثٌٞمت٤م يٕمٓمقن اًمذي اجلدد اعمًٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ أٟمقاع: ىمٚمقهبؿ واعم١مًمٗم٦م

 همـػم ُمــ ٟمٔمـرائٝمؿ إؾمالم رضم٤م، أو اعمًٚمٛملم  قمـ ٕذاهؿ أو دومٕم٤م اإلؾمالم قمغم ًم٘مٚمقهبؿ شم٠مًمٗم٤م يٕمٓمقن اعمًٚمٛملم

 ! أطمد يمؾ هداي٦م قمغم طمريص ًمٙمٜمف أطمد إمم سمح٤مضم٦م ٞمسًم يم٤من وإن واإلؾمالم اعمًٚمٛملم 

 أو ًمتثٌٞمتـف  يٕمٓمـك اًمـذي اعمًـٚمؿ وهـق اعمًـٚمٛملم  ُمــ ُمٜمٝمؿ وٜمٗم٤من: أوٜم٤مف أرسمٕم٦م إذن ىمٚمقهبؿ وم٤معم١مًمٗم٦م

 ذه ًمـدومع يٕمٓمـك أو اإلؾمـالم  قمغم ىمٚمٌف ًمت٠مًمٞمػ يٕمٓمك ُمـ وهق اًمٙم٤مومريـ  ُمـ ُمٜمٝمؿ ووٜمٗم٤من ٟمٔمػمه  إلؾمالم

 -اعمًٚمٛملم قمـ

 ذًمـؽ ذم وظمـ٤مًمػ واعم٤مًمٙمٞمـ٦م  احلٜم٤مسمٚمـ٦م ىمـقل اًمًٝمؿ هذا ُمـ اعمًٚمٛملم همػم وإقمٓم٤م، ًمت٠مًمٞمػا سمٌ٘م٤م، واًم٘مقل

 أن قمــ وأهمٜمـ٤مه اإلؾمـالم أقمز ٕن اهلل ىمد  اهلل ومذهٌقا إمم اٟم٘مٓم٤مع هذا اًمًٝمؿ سمٕمد رؾمقل  (0)واحلٜمٗمٞم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

                                                           
 (-0370( أظمرضمف ُمًٚمؿ )7)

 (-7.406(  وذح اعمٜمتٝمك )0.67وإم )(  7.097(  واعمدوٟم٦م )3.9( اٟمٔمر: اعمًٌقط )0)
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 قمــ أهمٜمـك اهلل أن ذيمـر أٟمـف قمٛمـر قمــ روي واهذا ُمٜمع قمٛمر اعم١مًمٗم٦م هذا اًمًٝمؿ ذم زُم٤مٟمف عمـ٤م أطمد  قمٚمٞمف يت٠مًمػ

 وٕن  ًمـف ٟم٤مؾمـخ عمجل، اًمنمع سمف ىمـقٓ وقمٛمـال  وٓ واعم٤مًمٙمٞم٦م أفمٝمر وأومم سم٤مٓقمت٤ٌمر  احلٜم٤مسمٚم٦م وىمقل  اًمت٠مًمٞمػ

 ذًمـؽ يًـ٘مط طمتـك ًمٜم٤م  إقم٤مٟمتف ًمٞم٧ًم اًمزيم٤مة ُمـ اعم١مًمػ إقمٓم٤م، ذم اًمٕمٚم٦م وم٢من شمٜم٘مٓمع  مل سم٤مىمٞم٦م اًمت٠مًمٞمػ إمم احل٤مضم٦م

اًمٜم٤مر   ُمـ ُمٝمجتف وشم٠مًمٞمٗمف قمٚمٞمف ٓؾمتٜم٘م٤مذ اإلؾمالم  ذم شمرهمٞمٌف إًمٞمف دومٕمٝم٤م ُمـ اعم٘مّمقد سمؾ وهمٚمٌتف  اإلؾمالم سمٗمِمق

 إمم احل٤مضمـ٦م دقمـ٧م ومٛمتك قمٜمٝمؿ اًمٖمٜمك طم٤مل قمٓمٞمتٝمؿ يٛمٜمع وإٟمام طمٙمٛمٝمؿ رومع يقضم٥م ٓ قمٜمٝمؿ اًمٖمٜمك ومام ذيمر ُمـ

 -أقمٓمقا إقمٓم٤مئٝمؿ

 ًمت٠مًمٞمٗمٝمؿ احل٤مضم٦م دمًمٕم اًمزيم٤مة ُمـ ىمٚمقهبؿ اعم١مًمٗم٦م إقمٓم٤م، ير مل وإٟمام ًمف  ٟمًخ٤م ًمٞمس اًمًٝمؿ اهذا  قمٛمر ومٛمٜمع

 سمٕمـض ذم قٌمدم أٟمف ومرض ًمق يمام ًمٜمًخف  ٓ إًمٞمف احل٤مضم٦م ًمٕمدم ذًمؽ ومؽمك وىمقشمف  اإلؾمالم ٟٓمتِم٤مر ٟمٔمرا زُم٤مٟمف ذم

 - ذًمؽ وٟمحق واًمٖم٤مرم  اًمًٌٞمؾ اسمـ إوىم٤مت

 يٙمـقن إٟمـام سمًـ٥ٌم ُمٕمٚم٘مـ٤م ذقمـ٤م  اًمٜمٌـل ذقمف وُم٤م": اًمٗمت٤موى جمٛمقع ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 هـذا أن فمــ اًمٜمـ٤مس وسمٕمـض  واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب صم٤مسم٧م وم٢مٟمف ىمٚمقهبؿ اعم١مًمٗم٦م يم٢مقمٓم٤م، اًم٥ًٌم وضمقد قمٜمد ُمنموقم٤م

 اًمٔمــ وهـذا  ومٚمٞمٙمٗمـر ؿمـ٤م، وُمـ  ومٚمٞم١مُمـ ؿم٤م، ومٛمـ  اًمت٠مًمٞمػ قمـ أهمٜمك اهلل أن ذيمر أٟمف قمٛمر قمـ روي عم٤م ٟمًخ

 ًمـق يمـام ًمٜمًـخف ٓ إًمٞمـف احل٤مضمـ٦م ًمٕمدم ذًمؽ ومؽمك ىمٚمقهبؿ اعم١مًمٗم٦م إقمٓم٤م، قمـ زُمٜمف ذم اؾمتٖمٜمك قمٛمر وًمٙمـ  همٚمط

 -(7)"ذًمؽ وٟمحق واًمٖم٤مرم  اًمًٌٞمؾ اسمـ إوىم٤مت سمٕمض ذم قٌمدم أٟمف ومرض

َوىَمـ٤مَل ": قمٚمـٞمٝمؿ ورده اًمًـٝمؿ هـذا سمٜمًـخ ًمٚم٘مـ٤مئٚملم ذيمـره ُمٕمرض ذم اعمٖمٜمل و٤مطم٥م ىمداُم٦م اسمـ و ي٘مقل

َٗم٦مِ  ْأِي: اْٟمَ٘مَٓمَع ؾَمْٝمُؿ اعْم١َُمًمَّ ٤مومِِٕملُّ َوَأْوَح٤مُب اًمرَّ ْٕمٌِلُّ َوَُم٤مًمٌِؽ َواًمِمَّ ؾْماَلَم  سَمْٕمَد َرؾُمقِل اهللَِّ  اًمِمَّ َوىَمْد َأقَمزَّ اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم اإْلِ

ٌك شَم٤مًمًِٗم٤م سمَِح٤مٍل- َػ قَمَٚمْٞمِف ِرضَم٤مٌل  وَماَل ُيْٕمَٓمك ُُمنْمِ ـْ َأْن َيَت٠َمًمَّ  َوَأهْمٜم٤َمُه قَم

ـْ قُمَٛمَر- َوًَمٜم٤َم  يمَِت٤مُب اهللَِّ  َْوـٜم٤َمِف َوؾُمٜم٦َُّم َرؾُمقًمِِف: وَم٢مِ ىَم٤مًُمقا: َوىَمْد ُرِوَي َهَذا قَم ْٕ َٗمـ٦َم ذِم ا ك اعْم١َُمًمَّ نَّ اهللََّ شَمَٕمـ٤ممَم ؾَمـٛمَّ

َدىَم٦َم اَهُْؿ  َواًمٜمٌَِّلُّ  ك اًمّمَّ ـَ ؾَمٛمَّ ِذي وَن ُيْعطِةل اْدَُمفََّػةَي »ىَم٤مَل:   اًمَّ ـَ َأَهو َثاَمكَِقَي َأْجَزاٍء. َو إنَّ اَّللََّ َتَعوَػ َحَؽَؿ ؾِقَفو، َؾَجزَّ

ثًِرا، يِف َأْخَبوٍر َمْيُفق َذفَِؽ َحتَّك َمةوَت ـَ ـَ ـٍخ  شَرٍة، َوَمْ َيَزْل  ًْ َّٓ سمِٜمَ َتـ٤مِب اهللَِّ َوؾَمـٜم٦َِم َرؾُمـقًمِِف إ
َٓ جَيُـقُز شَمـْرُك يمِ   َو

                                                           

 (-33.94( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )7)
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طْمتاَِمِل- ِٓ ٧ٌُُم سم٤ِم َٓ َيْث ُخ  ًْ  َواًمٜمَّ

اَم َيُٙمقُن ذِم طَمَٞم٤مِة اًمٜمٌَِّلِّ  َخ إٟمَّ ًْ اَم َيُٙمقُن سمِ صُمؿَّ إنَّ اًمٜمَّ َخ إٟمَّ ًْ َنَّ اًمٜمَّ
ِٕ َٓ َيُٙمقُن اًمٜمَّصُّ سَمْٕمَد َُمْقِت اًمٜمٌَِّلِّ     ٜمَصٍّ  َو

َّٓ سمُِ٘مْرآٍن  َوًَمْٞمَس  ُخ إ ًَ َٓ ُيٜمْ ـِ اًْمَقطْمِل  صُمؿَّ إنَّ اًْمُ٘مْرآَن  ـٜم٦َِّم  وَمَٙمْٞمـَػ  َواْٟمِ٘مَراِض َزَُم ًُّ َٓ ذِم اًم ٌخ يَمَذًمَِؽ َو ًْ ذِم اًْمُ٘مْرآِن َٟم

دِ  ٜم٦َُّم سمُِٛمَجرَّ ًُّ َت٤مُب َواًم
ُك اًْمٙمِ ـَح٤ميِبِّ  ُيؽْمَ َٓ َيـَرْوَن ىَمـْقَل اًمّمَّ ُـْؿ  ِه  قَمغَم َأهنَّ ِؿ  َأْو سمَِ٘مْقِل َوَح٤ميِبٍّ َأْو هَمػْمِ  َواًمتََّحٙمُّ

ِ
َرا، ْٔ ا

َٓ َأقْمَٚمُؿ ؿَمْٞمًئ٤م ٟمَ   : ْهِريُّ ٜم٦ََّم  ىَم٤مَل اًمزُّ ًُّ َت٤مَب َواًم
يُمقَن سمِِف اًْمٙمِ ُك اَه٤َم ىِمَٞم٤مٌس  وَمَٙمْٞمَػ َيؽْمُ ٦ًم ُيؽْمَ َخ طُمْٙمَؿ اطُمجَّ َٗم٦ِم-ًَ  عْم١َُمًمَّ

 َٓ ـٜم٦َِّم  وَمـ٢مِنَّ اًْمِٖمٜمَـك قَمـٜمُْٝمْؿ  ًُّ َتـ٤مِب َواًم
َٓ ظِماَلَف سَمْٞمٜمَـُف َوسَمـلْمَ اًْمٙمِ ـْ اعْمَْٕمٜمَك   ُيقضِمـ٥ُم َروْمـَع قَمغَم َأنَّ َُم٤م َذيَمُروُه ُِم

ٞمََّتُٝمْؿ طَم٤مَل اًْمِٖمٜمَك قَمـٜمُْٝمْؿ  وَمَٛمَتـك َدقَمـ٧ْم احْل٤َمضَمـ٦ُم إمَم 
اَم َيْٛمٜمَُع قَمٓمِ  إقْمَٓمـ٤مِئِٝمْؿ ُأقْمُٓمـقا  وَمَٙمـَذًمَِؽ مَجِٞمـُع طُمْٙمِٛمِٝمْؿ  َوإِٟمَّ

٦ًم  وَم٢مَِذا ُوضِمدَ  ـِ ظَم٤موَّ َُم َُم٤مِن  ؾَمَ٘مَط طُمْٙمُٛمُف ذِم َذًمَِؽ اًمزَّ َْوٜم٤َمِف  إَذا قُمِدَم ُِمٜمُْٝمْؿ ِوٜمٌْػ ذِم سَمْٕمِض اًمزَّ ْٕ  قَم٤مَد طُمْٙمُٛمـُف  ا

 -(7)"يَمَذا ُهٜم٤َم

 قم٤مُمـ٦م  سمّمـٗم٦م إًمٞمـف زُمٜمٜمـ٤م ذم احل٤مضمـ٦م دمدد ذم ؿمؽ وٓ إًمٞمف  احل٤مضم٦م قمٜمد شمٗمٕمٞمٚمف ويٛمٙمـ سم٤مق اًمًٝمؿ ومٝمذا

 ذم اًمٕمٚمـ٦م وٕن! دارهـ٤م قم٘مر ذم وشمٖمزى أـمراومٝم٤م ُمـ شمٜم٘مص وم٠موٌح٧م قمٚمٞمٝم٤م  ظمّمقُمٝم٤م وشمداقمل إُم٦م ًمْمٕمػ

 سمـؾ وهمٚمٌتـف  اإلؾمـالم سمٗمِمـق ذًمـؽ يًـ٘مط طمتك ومح٥ًم  ًمٜم٤م إقم٤مٟمتف ًمٞم٧ًم ؾمٌؼ يمام اًمزيم٤مة ُمـ اعم١مًمػ إقمٓم٤م،

 -اًمٜم٤مر ُمـ ُمٝمجتف إٟم٘م٤مذ ٕضمؾ الم اإلؾم ذم شمرهمٞمٌف إًمٞمف دومٕمٝم٤م ُمـ اعم٘مّمقد

                                                           

 (-0.497( اعمٖمٜمل  ٓسمـ ىمداُم٦م )7)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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  اًمٜمٌـل يم٤من واهذا اعمًٚمٛملم  مج٤مقم٦م ذم إُمر أوزم ذم إوؾ إمم ُمرده إًمٞمف احل٤مضم٦م وشم٘مدير اًمت٠مًمٞمػ أُمر إن

 وُمـ٤م- واخل٤مرضمٞمـ٦م ٚمٞمـ٦ماًمداظم اًمدوًم٦م سمًٞم٤مؾم٦م قم٤مدة يتّمؾ مم٤م هذا وم٢من- ذًمؽ يتقًمقن اًمذيـ هؿ سمٕمده ُمـ واخلٚمٗم٤م،

 اجل٤مًمٞم٤مت ىمٞم٤مدة ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م ي٘مقم ُمـ إمم ذًمؽ يم٤من اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م اٟمٕمدُم٧م وم٢مذا وإُم٦م  اًمديـ ُمّمٚمح٦م قمٚمٞمٝم٤م متٚمٞمف

إُمر ذم إُم٦م ومري٘م٤من: اًمٕمٚمـام، وإُمـرا،  وسمّمـالطمٝمام  أوزموم٢من  اإلؾمالم  دي٤مر ظم٤مرج اإلؾمالُمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت

ٜمٝمؿ وإُمرا، ًمّمالح دٟمٞم٤مهؿ  وم٢مذا ظمٚم٧م حمٚم٦م ُمـ إُمرا،  واٟمٕمدم ومٞمٝم٤م شمّمٚمح أُمقر اًمٜم٤مس  وم٤مًمٕمٚمام، ًمّمالح دي

ىمـ٤مل اإلُمـ٤مم ومٞمام ي٘مدرون قمٚمٞمف مم٤م ٓ حيت٤مج إمم ؿمقيم٦م وهمٚمٌـ٦م  ؾمٚمٓم٤من اًمنميٕم٦م  وم٢من إُمقر ُمقيمقًم٦م إمم اًمٕمٚمام،  

د قمام ي٘متدرون اجلقيٜمل ذم اًمٖمٞم٤مصمل: إذا مل يّم٤مدف اًمٜم٤مس ىمقاُم٤ًم سم٠مُمقرهؿ يٚمقذون سمف ومٞمًتحٞمؾ أن ي١مُمروا سم٤مًم٘مٕمق

 - (7)قمٚمٞمف ُمـ دومع اًمٗم٤ًمد  وم٢مهنؿ ًمق شم٘م٤مقمدوا قمـ اعمٛمٙمـ قمؿ اًمٗم٤ًمد اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد

 

  

 

                                                           

 (-387( اًمٖمٞم٤مصمل همٞم٤مث إُمؿ ذم اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ  ًمٚمجقيٜمل )7)



 

 



 

 

 
 

 
  

 

 

 اضظوازلػاضفقكغةػاضدروغةػواضتعبدغة
 ذاتػاضصضةػباضطدضطغنػاضجدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضغدػبنػإدرغسػاضطظغديد/ػ
 قمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤م، سمٛمجٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م

 وقمْمق جمٚمس أُمٜم٤م، احت٤مد أئٛم٦م أُمريٙم٤م

 ورئٞمس اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمٜمٞمًقشم٤م
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ػاضطقدطة
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده و ٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره  و ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمـٞمئ٤مت أقمامًمٜمـ٤م  ُمــ تـده اهلل ومـال 

  أُمـ٤م طإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمـقًمف  ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف  وأؿمٝمد أٓ إًمف

 سمٕمد: 

وم٢من إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم اجلدد ذم سمداي٦م دظمقاهؿ ذم اإلؾمالم ممـ٤م متـس طم٤مضمـ٦م اًمـدقم٤مة 

وطم٤مضم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد إمم ُمٕمرومتٝم٤م ظم٤مو٦م ذم سمالد اًمٖمرب طمٞم٨م يٙمثر سمحٛمد اهلل إىم٤ٌمل ُمـ ذح اهلل ودره 

الم ُمـ أهٚمٝم٤م واحل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنمع سمٙمٞمٗمٞم٦م حيّمـؾ هبـ٤م شمـ٠مًمٞمػ ىمٚمـقب اعمـدقمقيـ ًمإلؾم

 وشمثٌٞمتٝمؿ قمغم اًمديـ- 

وٕمهٞم٦م هذا اعمقوقع وم٘مد ٟمٔمؿ جمٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م ُم١ممترا قمٚمٛمٞم٤م هق اعمـ١ممتر اًمراسمـع قمنمـ واًمـذي يٕم٘مـد 

قمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م اهذا اعمقوقع  وىمد يمٚمٗم٧م ُمــ ىمٌـؾ جمٛمـع ُمـ  ًمتٖمٓمٞم٦م اجلقاٟم٥م اًمنم0277 ,هـ7438سمٛمديٜم٦م ؿمٞمٙم٤مضمق 

وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م سم٢مقمداد سمح٨م ومٞمام يتٕمٚمؼ هبذا اعمقوقع ذم حمقري اًمٜمقازل اًمدقمقي٦م واًمتٕمٌديـ٦م  وأؾمـ٠مل اهلل شمٕمـ٤ممم 

 أن يٕمٞمٜمٜمل قمغم اًم٘مٞم٤مم سمام يمٚمٗم٧م سمف قمغم أشمؿ وضمف- 

 ع سمف اعمًٚمٛملم- وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمت٥م اهذا اًمٌح٨م اًم٘مٌقل  وأن يٜمٗم
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ػاضفصلػاألول
ػاضظوازلػاضدروغةػ

ـَو اإلقمالن: هق اعمج٤مهرة واإلفمٝم٤مر  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ـُ َربَّ َؽ َتْعَؾُؿ َمو ُكْخِػل َوَمو ُكْعؾِ ُثؿَّ إيِن  ﴾  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِكَّ

اًرا ْؿ إِْْسَ ْرُت َْلُ ْؿ َوَأْْسَ ًُ َْلُ  - (7)﴾َأْظَؾـْ

أُم٤م ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ سم٢مؾمالُمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمٗمل شمٚمٗمٔمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وًمق سمدون ؿمٝمقد وٓ إقمالن ومل أضمد 

ؽماط اإلؿمٝم٤مد ًمّمح٦م اإلؾمالم  ومٚمق ٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدة سمٚم٤ًمٟمف ُم٘مرا هب٤م وُمٕمت٘مدا اؿم ذم يمالم أطمد ُمـ إئٛم٦م اعمٕمتؼميـ

 عمٕمٜم٤مه٤م  ومٝمق ُمًٚمؿ- 

َٗمُ٘مقا اٟمف إذا أقمٚمـ يَمَذًمِؽ أٟمف ُمتؼمئ ُمـ يمؾ ديـ همػم ديـ اإلؾمالم ش: »ُمراشم٥م اإلمج٤مع»ىم٤مل اسمـ طمزم ذم  َواشمَّ

د َرؾُم   -(0)شَوأفْمٝمر ؿَمَٝم٤مَدة اًمتَّْقطِمٞمد َأٟمف ُُمًٚمؿ طقل اهلل َوَأٟمف ُُمْٕمَت٘مد ًمنميٕم٦م اإلؾمالم يمٚمَٝم٤م يَماَم َأشَمك سمِِف حُمَٛمَّ

اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤م، واعمتٙمٚمٛملم قمغم أن اعم١مُمـ اًمذي حيٙمؿ سم٠مٟمـف »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: 

ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اقمت٘مد سم٘مٚمٌف ديـ اإلؾمالم اقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م ظم٤مًمٞمـ٤م ُمــ اًمِمـٙمقك 

 -(3)ش ٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملموٟم

ـْ آِل ومِْرقَمْقَن َيْٙمتُُؿ »واهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد طمٙمؿ سم٤مإليامن عمـ يمتؿ إؾمالُمف  وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ـٌ ُِم َوىَم٤مَل َرضُمٌؾ ُُم١ْمُِم

 ش- إِياَمَٟمفُ 

َك  وَمـ٢مَِذا سَمَٚمَٖمـَؽ َي٤م أسََمـ٤م َذرٍّ  ايْمـتُْؿ َهـَذا إَُْمـَر  َواْرضِمـْع إمَِم سَمَٚمـدِ ط: »وعم٤م أؾمٚمؿ أسمق ذر ري اهلل قمٜمف  ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل 

 (-  4)شفُمُٝمقُرَٟم٤م وَم٠مىَْمٌِْؾ 

                                                           
 -087  اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٕمًٙمري ص 777. 4( ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 7)

 -707( ص 0)

 -027. 7( ذح ُمًٚمؿ 3)

 -3308( أظمرضمف اًمٌخ٤مري 4)
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 ة اًمٖم٤مئ٥م-والط ويمذًمؽ اًمٜمج٤مر  أؾمٚمؿ ها  وعم٤م ُم٤مت وغم قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

وقمغم ذًمؽ: وم٢من ظم٤مف اعمًٚمؿ اجلديد ُمـ إذى واًمير ُمـ إؿمٝم٤مر ديٜمف قمغم اعمأل: ومٚمـف أن يٙمـتؿ إؾمـالُمف  طمتـك 

ـْ يَمَٗمَر سم٤ِمهللَِّ»يٗمرج اهلل قمٜمف  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ياَمنِ َُم ـ  سم٤ِمإْلِ ـْ أيُْمِرَه َوىَمْٚمٌُُف ُُمْٓمَٛمِئ َّٓ َُم ـْ سَمْٕمِد إِياَمٟمِِف إِ  ش- ُِم

ومـ٢من مل يٙمــ وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمؿ اجلديد ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ومٝمل ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٔم٤مهر 

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أو سم٘مقًمف إٟمف ُمًٚمؿ  ؾمقا، سمتٚمٗمٔمفومٕمٚمٞمف أن يٕمٚمٜمف قمغم اعمأل قمٚمٞمف ُمـ إقمالن إؾمالُمف  هٜم٤مك أذى أو ضر

ًمٞمٕم٤مُمٚمف اعمًٚمٛمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمـف ومم٤مشمـف  وًمٞمت٘مـقى سم٢مظمقاٟمـف  ومٞمـتٕمٚمؿ أو سمٗمٕمٚمف ُم٤م يدل قمغم إؾمالُمف  

 ُمٜمٝمؿ  وم٢مٟمام ي٠ميمؾ اًمذئ٥م ُمـ اًمٖمٜمؿ اًم٘م٤موٞم٦م-

ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤م، أن اًمٙم٤مومر إقمجٛمل إذا أراد اإلؾمالم  ضم٤مز ًمف أن ي٠ميت سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سمٚم٤ًمٟمف: ٕن اعمراد 

 ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم اإلظم٤ٌمر قمـ اقمت٘م٤مده  وذًمؽ حيّمؾ سمٙمؾ ًم٤ًمن-

الف  إذا أراد اًمٙم٤مومر اإلؾمالم وم٢من مل حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م أشمك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سمٚم٤ًمٟمف ويّمػم ُمًٚمام سمال ظم»ىم٤مل اًمٜمقوي: 

وإن يم٤من حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمؾ يّمح إؾمالُمف سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمـف وضمٝمـ٤من ُمِمـٝمقران: اًمّمـحٞمح سم٤مشمٗمـ٤مق إوـح٤مب 

 -(7)شوحتف--- وومرق إوح٤مب سم٠من اعمراد ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم اإلظم٤ٌمر قمـ اقمت٘م٤مده وذًمؽ حيّمؾ سمٙمؾ ًم٤ًمن

ـِ اًمتَّ »وىم٤مل اعم٤موردي:  ظْم٤ٌَمُر قَم : اإْلِ َٝم٤مَدشَملْمِ تَِقي ومِٞمـِف ًَمْٗمـُظ اًْمَٗم٤مِرؾِمـٞم٦َِّم َواعمَْْ٘مُّمقُد سم٤ِمًمِمَّ ًْ ّْمِديِؼ سم٤ِمًْمَ٘مْٚم٥ِم  َوَهَذا اعمَْْٕمٜمَك َي

 ش-َواًْمَٕمَرسمِٞم٦َّمِ 

 وقمغم ذًمؽ  ومٞمجقز ًمألقمجٛمل إذا أراد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم أن يٜمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سمٚمٖمتف  ويّمح إؾمالُمف-

 سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-ْم٤م أييٚم٘مـ إي٤مه٤م وأن يِمٝمد اًمِمٝم٤مدشملم سمٚمٖمتف  ,شمؼميم٤م سم٤مًم٘مرآن وًمٖمتف,وإومم 

 يٜمٔمر إمم طم٤مًمف:

 ٓ، يث٧ٌم اهؿ اإلؾمالم سم٤مًمِمٝم٤مدشملم-١مومٝم أوالوم٢من يم٤من ُمٚمحدا ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل  

                                                           

 -723. 3( اعمجٛمقع 7)
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ط  ٤مًمٕمرب وم٘مط  ومٞمٚمزُمف اإلىمـرار سمرؾمـ٤مًم٦م اًمٜمٌـلهل رؾم٤مًم٦م ظم٤مو٦م سمط رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل  أنوًمق يم٤من ُمٕمت٘مدا 

 ٚمث٘مٚملم يم٤موم٦م-ًم

 اؾمت٤ٌمطم٦م حمرم  ومٞمٚمزم إىمراره سمؽماضمٕمف قمام اقمت٘مده- ضمحقد واضم٥م  أو وًمق يم٤من يم٤مومرا يمٗمر

أٟمف رؾمقل اهلل ًمـٞمس ومٞمٚمزُمف اإلىمرار سمٌنمي٦م اعمًٞمح قمٞمًك سمـ ُمريؿ ويٕمت٘مد أًمقهٞم٦م اعمًٞمح وًمق يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤م 

 ف- رسم٤م وٓ اسمٜم٤م ًمٚمرب ؾمٌح٤مٟم

   ٘مقل أٟم٤م سمري، ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمػ اإلؾمالم-ويٙمٗمل ُمع اًمِمٝم٤مدشملم أن ي٘مقل أٟم٤م ُمًٚمؿ أو ي

شمقسم٦م اعمرشمد ويمؾ يم٤مومر إؾمالُمف سم٠من يِمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمـقل و: اعمًت٘مٜمع زاد ذماحلج٤موي  ىم٤مل

أو ىمقًمف أٟم٤م سمري، ُمـ يمؾ ديـ  سمف سم٤معمجحقد إىمراره اًمِمٝم٤مدشملم ُمع ومتقسمتف وٟمحقه ومرض سمجحد يمٗمره يم٤من ُمـاهلل و

 -(7)شخي٤مًمػ اإلؾمالم

يمتحٚمٞمؾ طمرام  وٟمحقه ومرض سمجحد يمٗمره يم٤من وُمـوىم٤مل اًمٌٝمقيت ذم اًمروض ؿم٤مرطم٤م يمالم و٤مطم٥م اًمزاد: 

 إىمـراره ٤مًمِمـٝم٤مدشملمإشمٞم٤مٟمف سم ُمع ومتقسمتفإمم همػم اًمٕمرب ط أو حتريؿ طمالل أو ضمحد ٟمٌل أو يمت٤مب أو رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

 -(0)شُمـ ذًمؽ-- أو ىمقًمف أٟم٤م ُمًٚمؿ أو سمري، ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمػ اإلؾمالم سمف سم٤معمجحقد

 ذًمـؽ قمـغم واىمتٍم اهلل رؾمقل حمٛمدا أن ؿمٝمد إذا أوٚمف ُمـ اًمديـ سمجحد اًمٙم٤مومر وأُم٤مىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 : روايت٤من ومٗمٞمف

 وٚمقا: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل ُم٤مت صمؿ اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: ىم٤مل تقدي٤م أن روي] ٕٟمف سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ: إطمدامه٤م

 ومٞمام ط اًمٜمٌل ودق ٕٟمف وسمتقطمٞمده أرؾمٚمف سمٛمـ ُم٘مر هق إٓ ط حمٛمد سمرؾم٤مًم٦م ي٘مر ٓ وٕٟمف[ و٤مطمٌٙمؿ قمغم

 - سمتقطمٞمده ضم٤م، وىمد سمف ضم٤م،

 اإلىمـرار اًمٞمـف وؿ وىمد طم٘مف  ذم صم٤مسم٧م اهلل شمقطمٞمد ٕن سم٢مؾمالُمف طمٙمؿ يم٤مًمٞمٝمقد سم٤مًمتقطمٞمد ُم٘مرا يم٤من إن أٟمف: اًمث٤مٟمٞم٦م

 سم٢مؾمـالُمف حيٙمـؿ مل واًمقصمٜمٞملم واعمجقس يم٤مًمٜمّم٤مرى ُمقطمد همػم يم٤من وإن إؾمالُمف  ومٙمٛمؾ ط حمٛمد سمرؾم٤مًم٦م

 يـزول ٓ ؿمـٞمئلم ضمحـد ُمــ ٕن اًمّمحٞمح وهق إظم٤ٌمر أيمثر ضم٤م،ت وهبذا اهلل  إٓ إًمف ٓ أن ِمٝمدي طمتك

                                                           
 -560( اًمزاد ُمع ذطمف اًمروض 7)

 -560( اًمزاد ُمع ذطمف اًمروض 0)
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 همػم يريد أن حيتٛمؾ ٕٟمف سم٢مؾمالُمف ٟمحٙمؿ مل اهلل رؾمقل اًمٜمٌل أن أؿمٝمد ىم٤مل إن مجٞمٕم٤م هبام سم٢مىمراره إٓ ضمحدمه٤م

 ٕهنـام سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم يٚمٗمـظ مل وإن هبـذا سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ: اًم٘م٤مي وم٘م٤مل ُمًٚمؿ أٟم٤م أو ُم١مُمـ أٟم٤م ىم٤مل وإن ٟمٌٞمٜم٤م 

 - هبام خمؼما يم٤من اًمِمٝم٤مدشملم شمْمٛمـ سمام ٟمٗمًف قمـ أظمؼم وم٤مذا اًمِمٝم٤مدشم٤من  وهق ُمٕمروف ُمٕمٚمقم ًمٌم، اؾمامن

 ُم٤م اإلؾمالم إن اقمت٘مد رسمام ٕٟمف سمذًمؽ  ُمًٚمام يّمػم ومال وٟمحقه٤م ومريْم٦م أو يمت٤مب أو ٟمٌل سمجحد يمٗمر ُمـ أُم٤م

 - (7)شيم٤مومر هق ُمـ وُمٜمٝمؿ اعمًٚمٛمقن هؿ أهنؿ يٕمت٘مدون يمٚمٝمؿ اًمٌدع أهؾ وم٤من قمٚمٞمف  هق

وومٞمف ُمٜمع ىمتؾ ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل وًمق مل يزد قمٚمٞمٝم٤م  ش: »أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس»ىم٤مل اسمـ طمجر ذم طمدي٨م 

 وهق يمذًمؽ  ًمٙمـ هؾ يّمػم سمٛمجرد ذًمؽ ُمًٚمام؟

اًمراضمح: ٓ  سمؾ جي٥م اًمٙمػ قمـ ىمتٚمف طمتك خيتؼم  ومـ٢من ؿمـٝمد سم٤مًمرؾمـ٤مًم٦م واًمتـزم أطمٙمـ٤مم اإلؾمـالم طمٙمـؿ  

 - (0)ش٢مؾمالُمف  وإمم ذًمؽ اإلؿم٤مرة سم٤مٓؾمتثٜم٤م، سم٘مقًمف إٓ سمحؼ اإلؾمالمسم

ُمـ ضمٝم٦م أطمٙمـ٤مم وًمٙمـ   يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمٙمالم قمغم اإلقمالنقمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  ٓ يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد ًمّمح٦م اإلؾمالم 

قمغم إؾمالُمف إُم٤م حلٔم٦م إؾمالُمف إن طميـه اًمِمـٝمقد د اإلؿمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ومٛمـ سم٤مب ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ومٞمٚمزُمف

ُمــ اعمريمـز ًـتخرج وصمٞم٘مـ٦م وإُم٤م ٓطم٘م٤م سمٕمد أن يًٚمؿ يِمٝمد ؿم٤مهديـ ُمًـٚمٛملم أو يٕمٚمــ إؾمـالُمف سمـلم اعمًـٚمٛملم أو ي

طمتك يّمح ًمف اًمزواج سمٛمًـٚمٛم٦م وإرث ىمراسمتـف اعمًـٚمٛملم وطمتـك يّمـكم قمٚمٞمـف اعمًـٚمٛمقن إذا ُمـ٤مت سم٢مؾمالُمف  اإلؾمالُمل

 ٤محل٩م واًمٕمٛمرة- سم ًمٞمًٛمح ًمفويمذًمؽ ويدومٜمقه ُمع اعمًٚمٛملم  

يٚمزم أوٓ هتٜمئتف وإفمٝم٤مر اًمٗمرح واًمنور سم٢مؾمالُمف وٟمج٤مشمف ُمـ اًمٜم٤مر  وم٢من عمثؾ هـذه اًمتٝمٜمئـ٦م أسمٚمـغ إصمـر ذم 

 ٟمٗمس ُمـ أؾمٚمؿ-

٤ميِن اًمٜم٤َّمُس وَمْقضًمـ٤م طْ٘م٧ُم إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ َواْٟمَٓمٚمَ »ومٗمل طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ري اهلل قمٜمف ىم٤مل:    وَمَٞمَتَٚم٘مَّ

ِجدَ  ًْ ط   وَمـ٢مَِذا َرؾُمـقُل اهللَِّ وَمْقضًم٤م  ُتَٜمُّقيِن سم٤ِمًمتَّْقسَم٦ِم  َيُ٘مقًُمقَن: ًمَِتْٝمٜمَِؽ شَمْقسَم٦ُم اهللَِّ قَمَٚمْٞمَؽ  ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم: طَمتَّك َدظَمْٚم٧ُم اعَم

                                                           
 ( اعمٖمٜمل -7)

 -70.079( ومتح اًم٤ٌمري 0)
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ـَ ضَم٤مًمٌِس طَمْقًَمُف اًمٜم٤َّمُس  وَمَ٘م٤مَم إزَِمَّ  ٌَْٞمِد اهللَِّ ُتَْرِوُل طَمتَّك َوـ٤موَمَحٜمِل َوَهٜمَّـ٤ميِن  َواهللَِّ َُمـ٤م ىَمـ٤مَم إزَِمَّ َرضُمـٌؾ ُِمـ ـُ قُم  ـَمْٚمَح٦ُم سْم

٤مَه٤م ًمَِٓمْٚمَح٦َم  ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم: وَمَٚمامَّ ؾَمٚمَّْٛم٧ُم قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ  ًَ ُه  َوَٓ َأْٟم ـَ هَمػْمَ َوُهـَق   ط  ىَمـ٤مَل: َرؾُمـقُل اهللَِّ طاعُمَٝم٤مضِمِري

وِر:  ُ ـَ اًمنُّ ُق َوضْمُٝمُف ُِم َؽ »َيؼْمُ  -(7)شَأسْمنِمْ سمَِخػْمِ َيْقٍم َُمرَّ قَمَٚمْٞمَؽ ُُمٜمُْذ َوًَمَدشْمَؽ ُأُمُّ

ـْ ضَمِرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم  ىَم٤مَل: عَم٤َّم سُمِٕم٨َم اًمٜمٌل و سَُم٤مِيَٕمُف  وَمَ٘م٤مَل: ط قَم ِٕ  ضِمْئ٧َم َي٤م ضَمِريـُر؟»َأشَمْٞمُتُف 
ٍ
، َيِّ َرْ

ش ِٕ

ؾُْمٚمَِؿ قَمغَم َيَدْيَؽ  ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم:  ِٕ ـاَلَة »ضِمْئ٧ُم  َّٓ اهللُ َوَأينِّ َرؾُمـقُل اهللِ  َوشُمِ٘مـٞمُؿ اًمّمَّ َٓ إًَِمـَف إِ وَمـَدقَم٤ميِن إمَِم ؿَمـَٝم٤مَدِة َأْن 

هِ  ِه َوَذِّ
ـُ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ يَم٤مَة اعْمَْٗمُروَو٦َم  َوشُم١ْمُِم ٌَـَؾ قَمـغَم َأْوـَح٤مسمِِف  ىَم٤مَل: وَم٠َمًْمَ٘مكش اعْمَْٙمُتقسَم٦َم  َوشُم١َمدِّي اًمزَّ ٤مَ،ُه صُمؿَّ َأىْم ًَ

إزَِمَّ يمِ

 - (0)شإَِذا ضَم٤مَ،يُمْؿ يَمِريُؿ ىَمْقٍم وَم٠َميْمِرُُمقهُ »وَمَ٘م٤مَل: 

 ف  أو اًمٚمٛمز  أو اًمٓمٕمـ ذم ٟمٞمتف سمٙمٚمٛم٦م أو سمٜمٔمرة  وم٘مد يقهمر ذًمؽ ودره  ومػمشمد-سمويٚمزم يمذًمؽ قمدم آؾمتٝمزا، 

ـُ قَمُدوِّ اهللَِّ َأيِب ضَمْٝمٍؾ  وَمَ٘م٤مَم َرؾُمـقُل اهللَِّ  أَٟمَُّف إَِذا َُمرَّ ط وؿَمَٙم٤م قِمْٙمِرَُم٦ُم ًمٚمٜمٌل  ًٌـ٤م وَمَ٘مـ٤مَل: ط سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم ىمِٞمَؾ ًَمُف: َهَذا اسْم ظَمٓمِٞم

ٚماًِم » ًْ َٓ شُم١ْمُذوا ُُم  -(3)شسمَِٙم٤مومِرٍ  إِنَّ اًمٜم٤َّمَس َُمَٕم٤مدُِن  ظِمٞم٤َمُرُهْؿ ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َِّم ظِمٞم٤َمُرُهْؿ ذِم اإْلِؾْماَلِم إَِذا وَمِ٘مُٝمقا  

ـْ َأَٟمٍس ري اهلل قمٜمف  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌل  ٞم٦َّمٍ ط: »وقَم
ُْؿ طَمِدي٨ُم قَمْٝمٍد سمَِج٤مِهٚمِ هَنَّ

ِٕ ُٗمُٝمْؿ    - (4)شإيِنِّ ُأقْمٓمِل ىُمَرْيًِم٤م َأشَم٠َمًمَّ

َٚمِٛملِّ  ىَم٤مَل: سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ُأَوكمِّ َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  ًُّ ـِ احْلََٙمِؿ اًم ـْ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم سْم ـَ اًْمَ٘مـْقِم  وَمُ٘مْٚمـ٧ُم:    إِْذ قَمَٓمَس َرضُمٌؾ طومَٕم ُِمـ

ٞم٤َمْه  َُم٤م ؿَم٠ْمُٟمُٙمْؿ؟ شَمٜمُْٔمُروَن إزَِمَّ  وَمجَ  سُمقَن سم٠َِمْيِدتِْؿ قَمغَم َيرمُحَؽ اهللُ وَمَرَُم٤ميِن اًْمَ٘مْقُم سم٠َِمسْمَّم٤مِرِهْؿ  وَمُ٘مْٚم٧ُم: َواصُمْٙمَؾ ُأُمِّ َٕمُٚمقا َيْيِ

ُتقَٟمٜمِل ًَمٙمِٜمِّل ؾَم  َٓ طَٙم٧مُّ  وَمَٚمامَّ َوغمَّ َرؾُمقُل اهللِ َأوْمَخ٤مِذِهْؿ  وَمَٚمامَّ َرَأْيتُُٝمْؿ ُيَّمٛمِّ   وَم٠ٌَِميِب ُهَق َوُأُمِّل  َُم٤م َرَأْي٧ُم ُُمَٕمٚمِّاًم ىَمٌَْٚمُف َو

َٓ ؿَمَتَٛمٜمِل  ىَم٤مَل:  سَمٜمِل َو َٓ َضَ ـَ شَمْٕمٚمِٞماًم ُِمٜمُْف  وَمَقاهللِ  َُم٤م يَمَٝمَريِن َو ًَ َٓ َيّْمُٚمُح ومِٞمَٝمـ٤م َرْ »سَمْٕمَدُه َأطْم اَلَة  ـْ إِنَّ َهِذِه اًمّمَّ ٌ، ُِمـ

ٌِٞمُح َواًمتَّْٙمٌػُِم َوىِمَراَ،ُة اًْمُ٘مْرآنِ  ًْ ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إيِنِّ طَمـِدي٨ُم ط َأْو يَماَم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ش يَماَلِم اًمٜم٤َّمِس  إِٟمَّاَم ُهَق اًمتَّ

ؾْماَلِم----- احلدي٨م  (5) قَمْٝمٍد سمَِج٤مِهٚمِٞم٦ٍَّم  َوىَمْد ضَم٤مَ، اهللُ سم٤ِمإْلِ

ـ٤م ش: شم٤مرخيف» وذيمر اسمـ قم٤ًميمر ذم أنَّ رضماًل ىم٤مم قمٜمد سم٤مب اعمًجد  وم٘م٤مل: يـ٤م ُمٕمنمـ اعمًـٚمٛملم  يمٜمـ٧م تقديًّ

                                                           
 -0769  وُمًٚمؿ 4478( أظمرضمف اًمٌخ٤مري 7)

 -76687( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل 0)

 -5267( أظمرضمف احل٤ميمؿ 3)

 -7259  وُمًٚمؿ 3746( أظمرضمف اًمٌخ٤مري 4)

 -537( أظمرضمف ُمًٚمؿ 5)
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وين هب٤م وم٠مرضمع إًمٞمٝم٤م ٦م  ومال شُمٕمػمِّ  -(7) وأؾمٚمٛم٧م  ومٍمُت ُأقمػمَّ سم٤مًمٞمٝمقديَّ

 صمؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م يٚمزُمف ُمـ أُمقر اًمتقطمٞمد واًمنمك  وأريم٤من اإلؾمالم-

 ٜمٓمف ُمـ اإلؾمالم- وحيذر أن خيقض ُمٕمف ذم إُمقر اعمِمتٌف  أو ومٞمام ي٘م

وٓ يٜمٌٖمل أن خُي٤مض ُمع اًمٕمقام ذم طم٘م٤مئؼ اًمٕمٚمقم اًمدىمٞم٘م٦م: سمؾ ي٘متٍم ُمٕمٝمـؿ قمـغم شمٕمٚمـٞمؿ »ىم٤مل اًمٖمزازم رمحف اهلل: 

اًمٕم٤ٌمدات  وشمٕمٚمٞمؿ إُم٤مٟم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتل هؿ سمّمدده٤م  ويٛمأل ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم ذم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر يمام ٟمٓمؼ 

 -  (0)ش٦م: وم٢مٟمف رسمام شمٕمٚم٘م٧م اًمِمٌٝم٦م سم٘مٚمٌف  ويٕمن قمٚمٞمف طمٚمٝم٤م: ومٞمِم٘مك وتٚمؽسمف اًم٘مرآن  وٓ حيرك قمٚمٞمٝمؿ ؿمٌٝم

وم٤مًمقاضم٥م أن يٌدأ ُمٕمف سمٛمح٤مؾمـ اإلؾمالم وُم٤م ومٞمف ُمـ مجـ٤مل ويمـامل  وقمـدل وإٟمّمـ٤مف  وأطمٙمـ٤مم يم٤مُمٚمـ٦م 

 ؿم٤مومٞم٦م  وأظمالق قم٤مًمٞم٦م زايمٞم٦م  وُم٤ٌمدئ ىمقيٛم٦م راىمٞم٦م  ُمع ُمٓم٤مًمٌتف سم٠موقل اًمديـ وىمقاقمده- 

ٕمديُّ رمحف اهلل: ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ  ًَّ قمقة إمم ديـ اإلؾمالم: ذطمف »ٟم٤مس اًم إنَّ ُمـ أيمؼم وؾم٤مئؾ اًمدَّ

ٌَّٚمٝم٤م يمؾُّ و٤مطم٥م قم٘مٍؾ وومٓمرٍة ؾمٚمٞمٛم٦م  وسمٞم٤من ُمـ٤م ومٞمـف ُمــ طم٘مـ٤مئؼ  ُم٤م اطمتقى قمٚمٞمف ُمـ اعمح٤مؾمـ اًمتل ي٘مٌٚمٝم٤م ويت٘م

٦ًم ذم ضمذب اخلٚمؼ إًمٞمف  عم٤م يرون ُمـ ُمقاوم٘متف ًمٚم ـ٦م  وُمّم٤مًمح  وم٢منَّ ذًمؽ يم٤مٍف يمٗم٤مي٦ًم شم٤مُمَّ ٟمٞمقيَّ يٜمٞمَّـ٦م واًمدُّ ٛمّمـ٤مًمح اًمدِّ

 -(3)ش وًمّمالح اًمٔم٤َّمهر واًم٤ٌمـمـ

َ، َرضُمـٌؾ إمَِم َرؾُمـقِل ىمـ٤مل: ضَمـ٤م ,ري اهلل قمٜمف  ,  ومٕمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل طوقمغم هذا يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

َٛمُع َدِويُّ َوْقشمِِف َوَٓ ُيْٗمَ٘مُف َُم٤م َي٘مُ ط  اهللَِّ ًْ ْأِس  ُي ـْ َأْهِؾ َٟمْجٍد صَم٤مِئَر اًمرَّ ـِ اإِلؾْماَلِم  ُِم ٠َمُل قَم ًْ قُل  طَمتَّك َدَٟم٤م  وَم٢مَِذا ُهَق َي

ْٞمَٚم٦مِ ط: »وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  َه٤م؟ ىَم٤مَل: ش- مَخُْس َوَٚمَقاٍت ذِم اًمَٞمْقِم َواًمٚمَّ عَ »وَمَ٘م٤مَل: َهْؾ قَمكَمَّ هَمػْمُ َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ ىَمـ٤مَل ش- َٓ  إِ

ُه؟ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل ش- َوِوَٞم٤مُم َرَُمَْم٤منَ ط: »َرؾُمقُل اهللَِّ  عَ »: َهْؾ قَمكَمَّ هَمػْمُ َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ ط ىَم٤مَل: َوَذيَمَر ًَمُف َرؾُمقُل اهللَِّ ش- َٓ  إِ

َه٤م؟ ىَم٤مَل:  يَم٤مَة  ىَم٤مَل: َهْؾ قَمكَمَّ هَمػْمُ عَ »اًمزَّ َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ ضُمُؾ َوُهَق َيُ٘مقُل: َواهللَِّ َٓ َأِزيـُد قَمـغَم َهـش- َٓ  إِ َذا ىَم٤مَل: وَم٠َمْدسَمَر اًمرَّ

 -(4)شَأوْمَٚمَح إِْن َوَدَق ط: »َوَٓ َأْٟمُ٘مُص  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ 

ى اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمـٚمََّؿ  وَمَ٘مـ٤مَل: ُدًمَّٜمِـل قَمـغَم قَمَٛمـٍؾ إَِذا قَمِٛمْٚمُتـُف ط وقمـ أيب هريرة ري اهلل قمٜمف: أَنَّ أقَْمَراسمِٞم٤ًّم َأشَمك اًمٜمٌل 

                                                           
 -5.773( شم٤مريخ دُمِمؼ 7)

 -58. 7إطمٞم٤م، قمٚمقم اًمديـ   (0)

يـ اإلؾمالُملِّ ص   (3) ة اعمختٍمة ذم سمٞم٤من حم٤مؾمـ اًمدِّ رَّ  ُمع اظمتّم٤مر-  9و  8اًمدُّ

 -77  وُمًٚمؿ 46( أظمرضمف اًمٌخ٤مري 4)
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َ »َدظَمْٚم٧ُم اجلَٜم٦ََّم  ىَم٤مَل:  يَمـ٤مَة اعمَْٗمُروَوـ٦َم  َوشَمُّمـقُم َرَُمَْمـ٤منَ شَمْٕمٌُُد اهللََّٓ  الََة اعمَْٙمتُقسَم٦َم  َوشُم١َمدِّي اًمزَّ ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم  َوشُمِ٘مٞمُؿ اًمّمَّ ش  شُمنْمِ

َ أَِزيُد قَمغَم َهَذا  وَمَٚمامَّ َوممَّ  ىَم٤مَل اًمٜمٌل  ُه أَنْ »ى اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ: ط ىَم٤مَل: َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمِٞمَِدِهٓ  ـْ َهَّ ـْ  َُم َيٜمُْٔمـَر إمَِم َرضُمـٍؾ ُِمـ

 -(7)شأَْهِؾ اجلَٜم٦َِّم  وَمْٚمٞمَٜمُْٔمْر إمَِم َهَذا

ٞمًـٝمؾ شمٜمٗمػم اًمرضمؾ  وٕن اًمرضمؾ إن وـدق ذم إؾمـالُمف ومً ظمِمٞم٦مقمـ احل٩م واجلٝم٤مد  ط ومًٙم٧م اًمٜمٌل 

 - قمٚمٞمف سمٕمده٤م اًم٘مٞم٤مم سمنمائع اًمديـ

إلؾمـالم  ومـ٤ميمَتَٗمك ُمـٜمٝمؿ سمِٗمٕمـؾ ومٝمذا احلدي٨م وٟمحُقه ظُمقـم٥ِم سمف أقمراٌب طمديثق اًمٕمٝمـد سم٤م»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: 

ودوُرهؿ ًمٚمَٗمْٝمـِؿ قمٜمـف  واحِلـرص  ٧ماًمقاضِم٥م ذم ذًمؽ احل٤مل: ًمئالَّ َيثُ٘مؾ ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٛمٚمقا  طمتك إذا اٟمنَمطم

 -(0)شقمغم حتّمٞمؾ صمقاب اعمٜمدوسم٤مت  ؾَمُٝمٚم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ

 -وقمغم ذًمؽ

دأ أول ر، سم٤مًمتقطمٞمد  ومـال يٌـدأ ومٞمج٥م اًمتدرج ذم اًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ  وُمٕمٜم٤مه اإلشمٞم٤من سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ  وذًمؽ سم٠من يٌ

 -  سمدقمقة اعمنمك إمم ٟمقع ُمـ اًمنميٕم٦م يم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمزٟم٤م  أو اًمرسم٤م  أو ٟمحقه ىمٌؾ اًمتقطمٞمد

وُم٤م ُمـ رؾمقل أرؾمٚمف اهلل إٓ وسمدأ ىمقُمف سم٤مًمدقمقة إمم إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة  وهذا يٌلم أمهٞم٦م اًمٕمٌقدي٦م وُمٜمزًمتٝم٤م  ومـام سمـدأ 

 ٤مٕطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٓ سم٢مٟمٙم٤مر ُمٜمٙمرات ىمقُمٝمؿ  وإٟمام سم٠موؾ اًمديـ سمدأوا- اًمرؾمؾ دقمقهتؿ سمٌٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع يم

ـْ  فَُؽؿ َمو اَّللََّ اْظبُُدوا َؿْقمِ  َيو َؿوَل  ُهقًدا َأَخوُهؿْ  َظودٍ  َوإَِػى ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ هُ  إَِفىفٍ  م  َّٓ  َأكتُؿْ  إِنْ  َؽْرُ  -  (3)﴾ُمْػَسُونَ  إِ

ُه َوإَِػى َثُؿقَد َأَخوُهْؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ـْ إَِفىٍف َؽْرُ و َؿوَل َيو َؿْقِم اْظُبُدوا اَّللََّ َمو َفُؽْؿ ِم ؿْ  ُهقَ  َۖصوحِلً ـُ ـَ  َأْكَيَل َْرضِ  ِم ْٕ  ا

ؿْ  ـُ قٌى  َؿِريٌى  َرِب   إِنَّ  إَِفْقفِ  ُتقُبقا ُثؿَّ  َؾوْشَتْغِػُروهُ  ؾِقَفو َواْشَتْعَؿَر  - (4)﴾جُمِ

ـَ  َوإَِػى وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ـْ  َفُؽؿ َمو اَّللََّ اْظُبُدوا َؿْقمِ  َيو َؿوَل  ْقًبوُصعَ  َأَخوُهؿْ  َمْدَي ة هُ  إَِفىةفٍ  م  َٓ  َؽةْرُ  اْدِْؽَقةوَل  َتـُؼُصةقا َو

ؿ إيِن   َواْدِقَزانَ  ـُ قطٍ  َيْقمٍ  َظَذاَب  َظَؾْقُؽؿْ  َأَخوُف  َوإيِن   بَِخْرٍ  َأَرا ِ  - (5)﴾ُّم 

                                                           
 -74  وُمًٚمؿ 7397( أظمرضمف اًمٌخ٤مري 7)

 -3.7774( اًمتقؿمٞمح ذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح 0)

 -52هقد:  (3)

 -67 هقد: (4)

 -84هقد:  (5)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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ر ُمٜمٝم٤م وهنك قمٜمٝمـ٤م  سمٕمـد شم٘مريـر اًمتقطمٞمـد واًمـدقمقة إمم  صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٜم٤مول يمؾ رؾمقل أو ٟمٌل ُمٜمٙمرات ىمقُمف وطمذَّ

إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة  يمام هق ُمٌلم ذم ىمّمص اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  ومٜمٌل اهلل ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم حيذر ىمقُمف ُمــ إٟم٘مـ٤مص 

حيذران ىمـقُمٝمام ُمــ  اًمٙمٞمؾ واعمٞمزان  وٟمٌل اهلل ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم حيذر ىمقُمف ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م  وهقد وو٤مًمح قمٚمٞمٝمام اًمًالم

 تجؼم ذم إرض واًمٕمٚمق ومٞمٝم٤م- اًم

أُم٤م اًمتدرج اعمٜمٝمل قمٜمف ومٝمق اًمٕمٙمـس واًمـذي يًـػم قمٚمٞمـف سمٕمـض اًمـدقم٤مة ذم قمٍمـٟم٤م »ىم٤مل اًمِمٞمخ و٤مًمح اًمٗمقزان: 

احل٤مض وهق أن يٌدأ سم٤مُٕمقر اًمتل هل دون اًمنمك  يٌدأ سمٜمٝمل اًمٜم٤مس قمـ اًمزٟم٤م وقمـ اًمٙم٤ٌمئر وأيمـؾ اًمرسمـ٤م وهمـػم ذًمـؽ  

ٟمـف ويؽمك ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مٞمدة وٓ تتؿ سمف  ومٝمذا قمٙمس دقمقة اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم  وأيًْم٤م هقٓ  يثٛمر وٓ يٗمٞمد ٕ 

طمتك ًمق شمرك اًمٜم٤مس هذه اًمٙم٤ٌمئر وشمٕم٤مُمٚمقا سم٤مٕظمالق اًمٗم٤موٚم٦م واعمٕمـ٤مُمالت اعم٤ٌمطمـ٦م ُمـع سم٘مـ٤م، اًمنمـك ومـٞمٝمؿ ومـ٢من هـذه 

ودمٜم٥م اًمنمـك  ووىمـع ُمٜمـف  إقمامل ٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ  ٕهنؿ سمٜمقا قمغم أؾم٤مس همػم وحٞمح  سمٞمٜمام ًمق أن اإلٟم٤ًمن طم٘مؼ اًمتقطمٞمد

إِنَّ : ﴿سمٕمض اًمٙم٤ٌمئر وسمٕمض اعمٕم٤ميص  وم٢مٟمف ٓ خيرج سمذًمؽ ُمـ اإليامن  وشمرضمك ًمف اعمٖمٗمرة  وهق حت٧م اعمِمٞمئ٦م  ىم٤مل شمٕمـ٤ممم

ـْ َيَيوءُ  َ
َك بِِف َوَيْغِػُر َمو ُدوَن َذفَِؽ دِ َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ بَ   وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ (7)﴾اَّللََّ  ـَ َتـُِبقا  ةْر إِْن َبْ وئَِر َمو ُتـَْفةْقَن َظـْةُف ُكَؽػ 

ِرياًم  ـَ  (3) -(0)﴾َظـُْؽْؿ َشق َئوتُِؽْؿ َوُكْدِخْؾُؽْؿ ُمْدَخاًل 

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك ـْ َأْوَح٤مسمِِف ذِم سَمْٕمـِض َأُْمـِرِه  ىَمـ٤مَل: إِ ط ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ ري اهلل قمٜمف   قَم َذا سَمَٕم٨َم َأطَمًدا ُِم

وا» ُ َٓ شُمَٕمنِّ وا َو ُ ُروا  َوَينِّ َٓ شُمٜمَٗمِّ وا َو ُ  -(4)شسَمنمِّ

ذم هذا احلدي٨م إُمر سم٤مًمتٌِمػم سمٗمْمؾ اهلل وقمٔمٞمؿ صمقاسمف وضمزيؾ قمٓم٤مئف وؾمٕم٦م رمحف »ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل: 

ر اًمتخقيػ وأٟمقاع اًمققمٞمد حمْم٦م ُمـ همػم وٛمٝم٤م إمم اًمتٌِمـػم وومٞمـف شمـ٠مًمٞمػ ُمــ اهلل ُمتف واًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمٗمػم سمذيم

ىمرب إؾمالُمف وشمرك اًمتِمديد قمٚمٞمٝمؿ ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مرب اًمٌٚمقغ ُمـ اًمّمٌٞم٤من وُمـ سمٚمغ وُمـ شمـ٤مب ُمــ اعمٕمـ٤ميص 

                                                           
 -48اًمٜم٤ًم،:  (7)

 -37اًمٜم٤ًم،:  (0)

 -747( اًمتدرج ذم دقمقة اًمٜمٌل  إلسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اعمٓمٚمؼ  ص 3)

   وهق ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمس-7730( أظمرضمف ُمًٚمؿ 4)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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يمٚمٝمؿ يتٚمٓمػ هبؿ ويدرضمقن ذم أٟمقاع اًمٓم٤مقم٦م ىمٚمٞمال ىمٚمٞمال وىمد يم٤مٟم٧م أُمقر اإلؾمالم ذم اًمتٙمٚمٞمـػ قمـغم اًمتـدري٩م 

 -(7)شين قمغم اًمداظمؾ ذم اًمٓم٤مقم٦م أو اعمريد ًمٚمدظمقل ومٞمٝم٤م ؾمٝمٚم٧م قمٚمٞمف ويم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتف هم٤مًم٤ٌم اًمتزايد ُمٜمٝم٤م ومٛمتك

ـ مجٞمَع ذائٕمف وُي١مَُمر هب٤م يمٚمٝم٤م  »ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦َّم رمحف اهلل:  اًمداظِمؾ ذم اإلؾمالم ٓ ُيٛمٙمِـ طملم دظمقًمف أن ُيٚم٘مَّ

ل إُمر أن ُي١مَُمر سمجٛمٞمع اًمديـ  وُيذيَمر ًمف مجٞمُع ويمذًمؽ اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟمقب واعمتٕمٚمِّؿ واعمًؽمؿمد ٓ يٛمٙمـ  ذم أوَّ

٤ًٌم قمٚمٞمف مل يٙمـ ًمٚمٕمـ٤ممل  ٤ًٌم قمٚمٞمف ذم هذه احل٤مل  وإذا مل يٙمـ واضم ٘مف مل يٙمـ واضِم
اًمٕمٚمؿ: وم٢مٟمَّف ٓ ُيٓمِٞمؼ ذًمؽ  وإذا مل ُيٓمِ

 وىم٧م اإلُمٙم٤من  يمـام وإُمػم أن ُيقضِمٌف مجٞمٕمف اسمتداً،: سمؾ يٕمٗمقان قمـ إُمر واًمٜمٝمل سمام ٓ يٛمٙمـ قمٚمٛمف وقمٛمٚمف إمم

ُمـ٤مت وشمـرك إُمـر ط قمٗم٤م رؾمقل اهلل  قمامَّ قمٗم٤م قمٜمْف إمم وىمـ٧م سمٞم٤مٟمـف  وٓ يٙمـقن ذًمـؽ ُمــ سمـ٤مب إىمـرار اعمحرَّ

سم٤مًمقاضم٤ٌمت: ٕنَّ اًمقضمقب واًمتحريؿ ُمنموٌط سم٢مُمٙم٤من اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ  وىمد ومروٜم٤م اٟمتِٗم٤مَ، هـذا اًمنمـط  ومتـدسمَّر 

 ا-هـ-ش هذا إوؾ وم٢مٟمَّف ٟم٤مومع

ػم ُمـ اًمتدرج ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م  ٕن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤م،ت قمغم أؾمـ٤مس ُمراقمـ٤مة وقمغم ذًمؽ  ومال و

 ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس  ودومع اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ-

٤ٌَّمٍس  َأنَّ ُُمَٕم٤مًذا  ىَم٤مَل: سَمَٕمثَٜمِل َرؾُمقُل اهللِ  ـِ قَم ـِ اسْم ـْ َأْهـِؾ اًْمٙمَِتـ٤مِب  وَمـ٤مْدقُمُٝمْؿ إمَِم »  ىَم٤مَل: طقَم إِٟمََّؽ شَمـ٠ْميِت ىَمْقًُمـ٤م ُِمـ

َّٓ اهللُ َوَأينِّ َرؾُمقُل اهللِ  وَم٢مِْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ  وَم٠َمقْمٚمِْٛمُٝمْؿ َأنَّ اهللَ اوْمؽَمضؿَمَٝم٤م َٓ إًَِمَف إِ قَمَٚمـٞمِْٝمْؿ مَخْـَس َوـَٚمَقاٍت ذِم  َدِة َأنَّ 

دُّ ذِم وُمَ٘مـَرائِِٝمْؿ  يُمؾِّ َيْقٍم َوًَمٞمَْٚم٦ٍم  وَم٢مِْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ  وَم٠َمقْمٚمِْٛمُٝمْؿ َأنَّ اهللَ اوْمؽَمض قَمَٚمٞمْ  ـْ َأهْمٜمِٞم٤َمئِِٝمْؿ وَمـؽُمَ ِٝمْؿ َوَدىَم٦ًم شُم١ْمظَمُذ ُِم

ْؿ  َواشمَِّؼ َدقْمَقَة اعمَْْٔمُٚمقِم  وَم٢مِٟمَُّف ًَمٞمَْس سَمٞمْٜمَ   -(0)شَٝم٤م َوسَملْمَ اهللِ طِمَج٤مٌب وَم٢مِْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ  وَم٢مِي٤َّمَك َويَمَرائَِؿ َأُْمَقااِهِ

ذا اًمتدرج سم٤مق قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمـف  وٓ ؿمـؽ أن اًمِمـ٤مرع شمـدرج ذم شمنمـيع ه»ىم٤مل اًمِمٞمخ و٤مًمح اًمٗمقزان: 

إطمٙم٤مم رمح٦م سم٤مًمٜم٤مس  وشمرهمٞم٤ٌم اهؿ ذم اًم٘مٌقل  وُمـ ذًمؽ شمدرضمف ذم ذيٕم٦م اًمّمٞم٤مم  وشمدرضمف ذم حتريؿ اخلٛمـر  

 - (3)شوذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمرمح٦م سم٤مًمٜم٤مس وقمدم اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ  وهذا اًمتدرج ُمٓمٚمقب قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم يمؾ زُم٤من

وم٤مًم٘م٤مقمدة إًذا ذم اًمدقمقة هل ُمراقم٤مة طم٤مل اًمدقمقة واعمدقمق زُم٤مًٟم٤م وُمٙم٤مًٟم٤م  وم٤معمدقمق اعمًٚمؿ خيتٚمػ قمـ اعمًـٚمؿ 

 اجلديد-

                                                           
 -47. 70( ذح اًمٜمقوي عمًٚمؿ 7)

 -79أظمرضمف ُمًٚمؿ  (0)

 -740ٚمؼ  ص اًمتدرج ذم دقمقة اًمٜمٌل  إلسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اعمٓم (3)
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إذا شمزامحـ٧م اعمٗم٤مؾمـد واوـٓمر إمم »وم٤معمدقمق اًمٙم٤مومر يتدرج ُمٕمف ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م  ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م: 

 -(7)ش واطمد ُمٜمٝم٤م ىمدم إظمػ ُمٜمٝم٤م

ذم طمدي٨م ُمٕمـ٤مذ ري اهلل قمٜمـف  ط وم٢مذا يمٜم٤م ٟمريد أن ٟمدقمق اًمٙمٗم٤مر يمام أُمر اًمٜمٌل »قمثٞمٛملم: اسمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ 

 -(0)شومٜمدقمقه إمم أوؾ اإلؾمالم  صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟم٠مُمره سم٤مًمّمالة  صمؿ سم٤مًمزيم٤مة  صمؿ اًمّمقم  صمؿ احل٩م---

وًمق اؿمؽمط اًمٙم٤مومر ارشمٙم٤مب سمٕمض اعمحرُم٤مت ُم٘م٤مسمؾ إؾمالُمف  يمنمب اخلٛمر ُمثاًل  ومٞم٘مٌؾ ذًمؽ  ومألن يٙمقن 

 قم٤موٞم٤م ظمػم ُمـ أن يٙمقن يم٤مومرا- ُمًٚمام

 سم٤مب وح٦م اإلؾمالم ُمع اًمنمط اًمٗم٤مؾمدش: اعمٜمت٘مك»وم٘مد سمقب و٤مطم٥م 

ش وم٠مؾمٚمؿ قمغم أن يّمكم وـالشملم وم٘مٌـؾ ُمٜمـف-ط قمـ رضمؾ ُمٜمٝمؿ أٟمف أشمك اًمٜمٌل »قمـ ٟمٍم سمـ قم٤موؿ اًمٚمٞمثل 

 - (3)رواه أمحد  وذم ًمٗمظ آظمر ًمف: قمغم أن ٓ يّمكم إٓ والة وم٘مٌؾ ُمٜمف

أن ٓ وـدىم٦م قمٚمٞمٝمـ٤م ط ضم٤مسمرا قمـ ؿم٠من صم٘مٞمػ إذ سم٤ميٕم٧م  وم٘م٤مل اؿمؽمـم٧م قمغم اًمٜمٌـل ؾم٠مًم٧م »وقمـ وه٥م ىم٤مل: 

 - رواه أسمق داود- (4)شسمٕمد ذًمؽ ي٘مقل: ؾمٞمتّمدىمقن وجي٤مهدونط  وٓ ضمٝم٤مد  وأٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل 

ش ىم٤مل ًمرضمؾ: أؾمٚمؿ  ىم٤مل: أضمدين يم٤مره٤م  ىم٤مل: أؾمٚمؿ وإن يمٜمـ٧م يم٤مرهـ٤م ,ط  ,أن رؾمقل اهلل »وقمـ أٟمس 

 - رواه أمحد- (5)

هذه إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أٟمف جيقز ُم٤ٌميٕم٦م اًمٙم٤مومر وىمٌقل اإلؾمالم ُمٜمف وإن »ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل:  صمؿ

 ذط ذـم٤م سم٤مـمال  وأٟمف يّمح إؾمالم ُمـ يم٤من يم٤مره٤م- 

                                                           
 - 78اًم٘مقاقمد وإوقل اجل٤مُمٕم٦م  ص  (7)

 -740اًمتدرج ذم دقمقة اًمٜمٌل  إلسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اعمٓمٚمؼ  ص  (0)

 -5.05أظمرضمف: أمحد  (3)

 (   وهق طمدي٨م وحٞمح-3205  وأظمرضمف أسمق داود )3.347اعمًٜمد  (4)

 (-3765   أسمق يٕمغم )70267أظمرضمف: أمحد  (5)
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ـْ ضمـ٤م،ه يريـُد اًمـدظمقَل ذم اإلؾمـالِم ط  وُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًميورة أنَّ اًمٜمٌل »ىم٤مل اسمـ رضم٥م:  ـْ يمـؾ ُمـ يم٤من ي٘مٌؾ ُِم

٘مط  وَيْٕمِّمُؿ َدَُمف سمذًمؽ  وجيٕمٚمف ُمًٚماًم  وم٘مد أٟمٙمر قمغم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ىمتَٚمف عمـ ىمـ٤مل:ٓ  إًمـف إٓ اهلل  عمـ٤م رومـع اًمِمٝم٤مدشملم وم

 -  (7)قمٚمٞمف اًمًٞمَػ  واؿمتدَّ ٟمٙمػُمه قمٚمٞمف

ـْ ضم٤م،ه يريُد اإلؾمالَم أنَّ يٚمتزَم اًمّمالة واًمزيم٤مة  سمؾ ىمد روي أٟمَّف ىمٌؾ ُمــ ىمـقٍم ط ومل يٙمـ اًمٜمٌل  يِمؽمُط قمغم َُم

 ,ط  ,ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: اؿمؽمـم٧م صم٘مٞمٌػ قمـغم رؾمـقِل اهلل »ؾمالم  واؿمؽمـمقا أْن ٓ يزيمقا  ومٗمل اإل

ىُمقن وجُي٤مهدون»ىم٤مل:  ,ط  ,أْن ٓ ودىم٦َم قمٚمٞمٝم٤م وٓ ضمٝم٤مَد  وأنَّ رؾمقَل اهلل  دَّ  -  شؾَمٞمَّمَّ

قمـغم أْن ٓ ُيّمـكم إٓ    وم٠مؾمـٚمؿطوومٞمف أيْم٤ًم قمـ ٟمٍم سمـ قم٤موؿ اًمٚمٞمثل  قمـ رضمؾ ُمٜمٝمؿ: أٟمَّف أشمك اًمٜمٌـل 

 والشملم  وم٘مٌؾ ُمٜمف- 

واًمتـدرج ط ًمٞمس هٜم٤مك ضمدول زُمٜمل  سمؾ اقمت٤ٌمُر اعمّمٚمح٦م هق اعمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي  يمام ؾمٌؼ ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمٜمٌـل 

 ُمٕمٝمؿ-

ـْٚمَٓم٤من ُمٕمـز اًمـّديـ هم٤مزان حَمُْٛمقد سمـ أرهمقن سمـ اسمٖم٤م سمـ هاليمق سمـ شمقمم »ىم٤مل اسمـ طمجر:  ًُّ سمـ ضمٜمٙمزظم٤من اًم

٦م ىم٤مزان سم٤ِمًْمَ٘م٤مِف قمقض اًْمَٖملْم اعْمُْٕمَجَٛم٦م يَم٤مَن ضُمُٚمقؾمـف قمـغم ختـ٧م اعْمٚمـؽ ؾمـٜم٦م   693واؾمٛمٕمف حَمُْٛمقد َوَيُ٘مقل اًْمَٕم٤مُمَّ

ؾْماَلم وَم٠مؾمٚمؿ ذِم ؾمٜم٦م  ٦م واًمٚم١مًم١م قمغم ُرْؤس اًمٜم٤َّمس 94َوطمًـ ًَمُف َٟم٤مِئٌف ٟمقروز اإْلِ َه٥م َواًْمِٗمْمَّ َووَمَِم٤م سمذًمؽ  وٟمثر اًمذَّ

ؾْماَلم ذِم اًمتت٤مر َويَم٤مَن رم مَمَْٚمَٙمتف ظُمَراؾَم٤من سم٠مهه٤م واًمٕمرومـ٤من َووَمـ٤مِرس َواًمـروم وآذرسمٞمجـ٤من واجلزيـرة َويَمـ٤مَن  اإْلِ

وَن ؾمـٜم٦م  ْٞمخ ودر اًمّديـ إسِْمَراِهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل سمـ محقيف اجلٞمقيٜمك وقمٛمره َيْقُمِئٍذ سمْمع َوقِمنْمُ إؾِْماَلُمف قمغم َيد اًمِمَّ

م إؾِْماَلُمف َيْقًُم٤م قَمٔمِٞمام دظمؾ احْلامم وم٤مهمتًؾ َومجع جَمْٚم٤ًِم َوؿمٝمد ؿَمَٝم٤مَدة احْلـؼ ذِم اعْمَـأل اًْمَٕمـ٤مم وَمَٙمـ٤مَن عمــ َويَم٤مَن َيقْ 

٤ٌَمن ؾمٜم٦م  ٞمَٛم٦م َوَذًمَِؽ ذِم ؿمْٕم
اَلة َوَو٤مَم َرَُمَْمـ٤من يمـؾ  4طمي وج٦م قَمٔمِ وًم٘مٜمف ٟمقروز ؿَمْٞمئ٤م ُمـ اًْمُ٘مْرآن َوقمٚمٛمف اًمّمَّ

ٜم٦م َويَم٤مَن هم٤مزان يَتَٙمٚمَّ  ًّ ٤مِن اًْمَٕمَريِبّ َوعمـ٤م ُمٚمـؽ َأظمـذ َٟمٗمًـف اًم ًَ ؿ سم٤ِمًْمَٗم٤مِرؾِمٞم٦َِّم َُمَع ظمقاوف َويٗمٝمؿ َأيمثر َُم٤م ُيَ٘م٤مل ًَمُف سم٤ِمًمٚمِّ

قَْمغَم ضمٜمٙمز ظَم٤من َوسف مهتف إمَِم إىَِم٤مَُم٦م اًمٕم٤ًميمر وؾمد اًمثٖمقر َوقمامَرة اًْمٌاَِلد واًمٙمػ قَمـ ؾمـٗمؽ  ْٕ سمٓمِريؼ ضمده ا

َُم٤م، َوعم٤م أؾمٚمؿ ىمٞمؾ ًَمُف إِن ديـ  ـ٤مِئِف َويَمـ٤مَن اًمدِّ ًَ
٤م، َأسمِٞمف إمَِم ٟمِ ًَ سَم٤م، َويَم٤مَن ىمد اؾمتْم٤مف ٟم ْٔ ٤م، ا ًَ ؾْماَلم حيرم ٟمَِٙم٤مح ٟم اإْلِ

                                                           

 (-96وُمًٚمؿ ) (  4069أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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ؾْماَلم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف سمٕمض ظمقاوـف إِن اسمـ٤مك يَمـ٤مَن  ٤م، َأسمِٞمف ومٝمؿ َأن يْرشَمد قَمـ اإْلِ ًَ َـّ إًَِمْٞمِف سمٚمٖم٤من ظم٤مشمقن َوِهل أيمؼم ٟم أطمٌٝم

اَم يَم٤مَن ُم٤ًمومح٤م هَب٤م وم٤مقم٘مد َأْٟم٧م قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م وم٤مهنـ٤م حتـؾ ًَمـؽ وَمٗمٕمـؾ يَم٤مومًِرا َومل شمٙمـ سمٚمٖم٤من َُمَٕمف ذِم قم٘مد ٟمِ  َٙم٤مح َوِحٞمح إِٟمَّ

ِذي أومت٤مه سمِِف اهَِذِه اعْمّمٚمَح٦م ؾْماَلم َواؾْمتْحًـ َذًمِؽ ُمـ اًمَّ َٓ َذًمِؽ ٓرشمد قَمـ اإْلِ  - (7)شَوًَمْق

ُمثؾ هذا اًمًٚمٓم٤من اعمتقزمِّ  سمؾ هق طمًـ  وًمق يم٤من حتَتف أًمػ اُمرأة قمغم ؾِمٗم٤مح  وم٢منَّ »ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل: 

قمغم أيمثر سمالد اإلؾمالم ذم إؾمالُمف ُمـ اعمّمٚمح٦م ُم٤م يًقغ ُم٤م هق أيمؼُم ُمـ ذًمؽ  طمٞمـ٨م يـ١مدِّي اًمتحـري٩م قمٚمٞمـف  

شمف   ش-ومرطمؿ اهلل ذًمؽ اعمٗمتل ,واعمٌم ُمٕمف قمغم أُمر احلؼِّ إمم ردَّ

  

                                                           

 -4.094اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م  (7)
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ػاضفصلػاضثاظي
ػاضظوازلػاضتعبدغة

 -(7)ؾ هق: اؾمتٕمامل ُم٤م، ـمٝمقر ذم مجٞمع اًمٌدن قمغم وضمف خمّمقص سمنموط وأريم٤مناًمٖمً

وًمف ُمقضم٤ٌمت اشمٗمؼ اًمٕمٚمام، قمغم سمٕمْمٝم٤م  يمٜمـزول اعمٜمـل  واًمت٘مـ٤م، اخلتـ٤مٟمٞملم  واٟم٘مٓمـ٤مع احلـٞمض واًمٜمٗمـ٤مس  

 واظمتٚمٗمقا ذم همًؾ اًمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ-

 ومذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم أٟمف ُمقضم٥م ًمٚمٖمًؾ- 

 واؾمتدًمقا سم٤مٔيت:

ـْ  ـَ ُأصَم٤مٍل َأْو ُأصَم٤مًَم٦َم َأؾْمَٚمَؿ  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ٌُـقا سمِـِف إمَِم طَمـ٤مِئِط سَمٜمِـل وُمـاَلٍن  ط: »َأيِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ صُماَمَُم٦َم سْم اْذَه

َؾ  ًِ  -(0)ش وَمُٛمُروُه َأْن َيْٖمَت

ُف َأؾْمَٚمَؿ  ـِ قَم٤مِوٍؿ  َأٟمَّ ـْ ىَمْٞمِس سْم َؾ ط وَم٠َمَُمَرُه اًمٜمٌل »وقَم ًِ  َوؾِمْدرٍ َأْن َيْٖمَت
ٍ
 -(3)شسماَِم،

 -(4)شوأُمره ي٘متيض اًمقضمقب»ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

وذم ىمّم٦م إؾمالم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ  وأؾمٞمد سمـ طمْمػم وومٞمٝم٤م أٟمف ؾم٠مل ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم وؾمٕمد سمـ زرارة: يَمْٞمَػ 

ُر َوشمُ  ُؾ وَمَتٓمَّٝمَّ
ًِ َٓ ًَمُف: شَمْٖمَت ؟ ىَم٤م ـِ ي ُر صَمْقسَمْٞمَؽ  صُمؿَّ شَمِْمَٝمُد ؿَمَٝم٤مَدَة احْلَؼِّ  صُمؿَّ شَمّْمٜمَُٕمقَن إَذا َأَرْدشُمْؿ َأْن شَمْدظُمُٚمقا ذِم َهَذا اًمدِّ َٓمٝمِّ

- َد ؿَمَٝم٤مَدَة احْلَؼِّ  صُمؿَّ ىَم٤مَم وَمَريَمَع َريْمَٕمَتلْمِ َر صَمْقسَمْٞمِف  َوشَمَِمٝمَّ َؾ َوـَمٝمَّ ًَ - وَمَ٘م٤مَم وَم٤مهْمَت  (5)شُمَّمكمِّ

 - (6)شوهذا يدل قمغم أٟمف يم٤من ُمًتٗمٞمْم٤م»ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

                                                           

 -739.  7يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  (7)

 -460  وًمف ؿم٤مهد قمٜمد اًمٌخ٤مري 8237أظمرضمف أمحد  (0)

 -625  واًمؽمُمذي 02677أظمرضمف أمحد  (3)

 -7.080اعمٖمٜمل (4)

 (-0.085ش )اًمًػمة»  واسمـ هِم٤مم ذم 7.562ش اًمت٤مريخ»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (5)

 -7.080اعمٖمٜمل (6)
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٤مومر ٓ يًٚمؿ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م واًمت٘م٤م، ظمت٤مٟمٞملم  واٟم٘مٓم٤مع طمٞمض وٟمٗم٤مس  ومقضمـ٥م اًمٖمًـؾ واؾمتدًمقا أيْم٤م سم٠من اًمٙم

 ًمذًمؽ-

وذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم اؾمتح٤ٌمب اًمٖمًؾ  ُم٤م مل يٙمـ ىمد أضمٜم٥م  ومٞمجزئف أن يتقو٠م ويّمكم  وم٢من يمـ٤من أضمٜمـ٥م 

طم٤مل يمٗمره ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ طمتك ًمق اهمتًؾ زُمـ يمٗمره ٕٟمف قم٤ٌمدة حمْم٦م ومٚمؿ شمّمح ُمــ اًمٙمـ٤مومر ذم طمـؼ اهلل 

 ٤ممم يم٤مًمّمقم واًمّمالة-شمٕم

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: وإذا أؾمٚمؿ اعمنمك أطم٧ٌٌم ًمف أن يٖمتًؾ وحيٚمؼ ؿمٕمره وم٢من مل يٗمٕمؾ ومل يٙمـ ضمٜمٌـ٤م أضمـزأه أن 

 -(7)يتقو٠م ويّمكم

إذا أؾمٚمؿ ومل جيٜم٥م ذم اًمٙمٗمر اؾمتح٥م أن يٖمتًؾ وٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ سمال ظمالف قمٜمـدٟم٤م »وىم٤مل اًمٜمقوي: 

 - (0)شًمذُمل واحلريبوؾمقا، ذم هذا اًمٙم٤مومر إوكم واعمرشمد وا

ـَ  ىُمؾ﴿وذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم اؾمتح٤ٌمب اًمٖمًؾ ًمٚمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ  واؾمتدًمقا سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ِذي ٚمَّ  إِن يَمَٗمُروا ًمِّ

٤م اَهُؿ ُيْٖمَٗمرْ  َيٜمَتُٝمقا  - (3)﴾ؾَمَٚمَػ  ىَمدْ  ُمَّ

اهـؿ  ىم٤مل ًمف: )اإلؾمالم تدم ُم٤م ىمٌٚمف(  وٕٟمـف أؾمـٚمؿ ظمٚمـؼ يمثـػمط وسمحدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أن اًمٜمٌل 

 سم٤مًمٖمًؾ وضمقسم٤م وًمق وضم٥م ُٕمرهؿ سمف- ط اًمزوضم٤مت وإوٓد ومل ي٠مُمرهؿ اًمٜمٌل 

وهذا اًمقضمف ًمٞمس سمِم، ٕٟمف ٓ ظمالف أٟمف يٚمزُمف اًمقوق، ومال ومرق سملم أن يٌقل صمؿ يًٚمؿ أو »ىم٤مل اًمٜمقوي: 

ُمل ًمـق يمـ٤من جيٜم٥م صمؿ يًٚمؿ  وأُم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م واحلدي٨م وم٤معمراد هبام همٗمران اًمذٟمقب  وم٘مد أمجٕمقا قمـغم أن اًمـذ

قمٚمٞمف ديـ أو ىمّم٤مص ٓ يً٘مط سم٢مؾمالُمف  وٕن إجي٤مب اًمٖمًؾ ًمٞمس ُم١ماظمذة وشمٙمٚمٞمٗم٤م سمام وضم٥م ذم اًمٙمٗمر سمؾ هق 

إًمزام ذط ُمـ ذوط اًمّمالة ذم اإلؾمالم وم٢مٟمف ضمٜم٥م واًمّمالة ٓ شمّمح ُمـ اجلٜمـ٥م وٓ خيـرج سم٢مؾمـالُمف قمــ 

 يمقٟمف ضمٜم٤ٌم-

                                                           
 -54. 7إم  (7)

 -753. 0اعمجٛمقع  (0)

 -38إٟمٗم٤مل:  (3)
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ن ُمٕمٚمقُم٤م قمٜمدهؿ يمام أهنؿ مل ي١مُمروا سم٤مًمقوـق، واجلقاب قمـ يمقهنؿ مل ي١مُمروا سم٤مًمٖمًؾ سمٕمد اإلؾمالم أٟمف يم٤م 

 -(7)شًمٙمقٟمف ُمٕمٚمقُم٤م اهؿ

ن اًمٙم٤مومر ٓ يًٚمؿ ُمـ ضمٜم٤مسمـ٦م أإجي٤مب اًمٖمًؾ سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم  قمغم اًمٙم٤مومر إوكم أو اعمرشمد  قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م  وُمـ طمج٦م

 قمٜمٝم٤م-  شمٚمح٘مف  إُم٤م سم٤مٓطمتالم  أو اًمقط،  ويمذًمؽ اًمٙم٤مومرة ًمـ شمًٚمؿ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م أو اٟم٘مٓم٤مع احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس

قمغم اًمقاطمد طمٙمؿ قمغم مجٞمع إُم٦م إٓ سمدًمٞمؾ آظمتّمـ٤مص  ومل يـ٠مت دًمٞمـؾ أو ىمريٜمـ٦م ط ن طمٙمؿ اًمٜمٌل أو

 شمدل قمغم ظمّمقوٞم٦م اًمٖمًؾ ٕٟم٤مس ُمٕمٞمٜملم-

ـل  ٦موٓؾمتٗم٤مو ذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م  ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ضم٤م، ذم ىمّم٦م إؾمالم أم أيب هريرة  ىم٤مل: يُمٜم٧ُْم َأْدقُمـق ُأُمِّ

ؾْماَلِم َوِهَل ُمُ  ٤م َيْقًُم٤م وَم٠َمؾْمَٛمَٕمْتٜمِل ذِم َرؾُمقِل اهللِ إمَِم اإْلِ يَم٦ٌم  وَمَدقَمْقهُتَ َوَأَٟمـ٤م ط  َُمـ٤م َأيْمـَرُه  وَم٠َمشَمْٞمـ٧ُم َرؾُمـقَل اهللِط نْمِ

٤م اًْمَٞمْقَم  ؾْماَلِم وَمَت٠ْمسَمك قَمكَمَّ  وَمَدقَمْقهُتَ
ل إمَِم اإْلِ ل ومِٞمَؽ َُمـ٤م َأيْمـَرُه  وَم٠َمؾْمَٛمَٕمْتٜمِ َأسْمٙمِل  ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إيِنِّ يُمٜم٧ُْم َأْدقُمق ُأُمِّ

ا سمَِدقْمَقِة َٟمٌِـلِّ ش اًمٚمُٝمؿَّ اْهِد ُأمَّ َأيِب ُهَرْيَرةَ ط: »وَم٤مْدُع اهللَ َأْن َتِْدَي ُأمَّ َأيِب ُهَرْيَرَة وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ٌْنِمً َت ًْ وَمَخَرضْم٧ُم ُُم

٤ٌَمِب  وَم٢مَِذا ُهَق جُم٤َمٌف  ومَ طاهللِ  ُت إمَِم اًْم ل ظَمِْمَػ ىَمَدَُملَّ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َُمَٙم٤مَٟمَؽ َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرَة   وَمَٚمامَّ ضِمْئ٧ُم وَمٍِمْ ِٛمَٕم٧ْم ُأُمِّ ًَ

٤ٌَمَب  صمُ  ـْ مِخ٤َمِرَه٤م  وَمَٗمَتَح٧ِم اًْم ٧ْم ِدْرقَمَٝم٤م َوقَمِجَٚم٧ْم قَم ًَ َٚم٧ْم َوًَمٌِ ًَ   ىَم٤مَل: وَم٤مهْمَت
ِ
ؿَّ ىَم٤مًَم٧ْم: َيـ٤م َوؾَمِٛمْٕم٧ُم ظَمْْمَخَْم٦َم اعْم٤َم،

َٓ إًِمَ  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف  ىَم٤مَل وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم َرؾُمقِل اهللِ َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َأؿْمَٝمُد َأْن  ًدا قَم َّٓ اهللُ  َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ   وَم٠َمشَمْٞمُتُف َوَأَٟمـ٤م طَف إِ

ـَ اًْمَٗمرح --- -  (0)َأسْمٙمِل ُِم

 وم٠مؾمٚمٛم٧م ري اهلل قمٜمٝم٤م واهمتًٚم٧م دون أُمر  ومدل ذًمؽ قمغم اؿمتٝم٤مره سملم اًمّمح٤مسم٦م-

قضمقب: ٕنَّ أُْمَر اًمٌٕمض ىمد وىمع سمف اًمتٌٚمٞمغ  ودقمقى قمدم إُمر عمـ قمـَداهؿ واًمٔم٤مهر اًم»وىم٤مل اًمِمقيم٤مين: 

 -(3)شٓ يّمٚمح ُمتٛمًًٙم٤م: ٕنَّ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م قمدم اًمِٕمٚمؿ  وهق ًمٞمس قمٚماًم سم٤مًمٕمدم

وم٤مٕطمقط شمٜمٌٞمٝمف سمرومؼ إن فمٝمر اؾمتٕمداده ًمت٘مٌؾ إُمر قمـغم أن يٖمتًـؾ ذم أىمـرب ومروـ٦م شمتـ٤مح ًمـف همًـؾ 

 ٤مًمرظمّم٦م وقمدم أُمره سم٤مًمٖمًؾ ووم٤مىم٤م عمـ ىم٤مل سمٕمدم اًمقضمقب ُمـ إئٛم٦م- إؾمالُمف  وإٓ ومٞمجقز إظمذ سم

 

                                                           
 -753. 0اعمجٛمقع  (7)

 -0497أظمرضمف ُمًٚمؿ  (0)

 ٟمٞمؾ إوـم٤مر .- (3)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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أُم٤م اعمرأة ومال حتٚمؼ وٓ شم٘مٍم  إذ يٙمره ًمٚمٛمرأة أن حتٚمؼ ؿمٕمر رأؾمٝم٤م  إٓ ًمٕمذر يمٛمرض  وحيرم طمٚم٘مف عمّمٞم٦ٌم 

 -(7)شمّمٞمٌٝم٤م  يمٚمٓمؿ اخلد وؿمؼ اًمثقب

هؾ يًتح٥م سم٢مـمالق أو هـق ظمـ٤مص سمٛمــ يمـ٤من  اؾمتح٤ٌمب طمٚمؼ ؿمٕمره وم٤مظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، ذموأُم٤م اًمرضمؾ  

 ؿمٕمره قمغم هٞمئ٦م ُمٙمروه٦م- 

ُف ضَم٤مَ، إمَِم اًمٜمٌل  ِه  َأٟمَّ ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِٞمِف  قَم ـِ يُمَٚمْٞم٥ٍم  قَم ـْ قُمَثْٞمِؿ سْم ى اهللُ ط وَمَ٘م٤مَل: ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌل ط ومَٕم

يِن آظَمُر َأنَّ اًمٜمٌل ش اًْمُٙمْٗمرِ  َأًْمِؼ قَمٜمَْؽ ؿَمْٕمرَ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  ظَمَر َُمَٕمُف: ط َيُ٘مقُل: اطْمٚمِْؼ ىَم٤مَل: وَأظْمؼَمَ ِٔ َأًْمِؼ قَمٜمْـَؽ »ىَم٤مَل 

ـْ   - (0)شؿَمْٕمَر اًْمُٙمْٗمِر َواظْمَتتِ

 -(3)شيًتح٥م ًمٚمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ أن حيٚمؼ ؿمٕمر رأؾمف»ىم٤مل اًمٜمقوي: 

أؾمٚمؿ  وم٘م٤مل: اطمٚمؼ- وىمـ٤مل ٔظمـر ُمٕمـف: أًمـؼ  أُمر رضمالط اًمٜمٌل »ويًتح٥م إزاًم٦م ؿمٕمره: ٕن »وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 -(4)ش رواه أسمق داود- وأىمؾ أطمقال إُمر آؾمتح٤ٌمبش قمٜمؽ ؿمٕمر اًمٙمٗمر واظمتتـ

 وىمٞمده اعم٤مًمٙمٞم٦م إذا يم٤من ؿمٕمره قمغم همػم قم٤مدة اعمًٚمٛملم  يم٤مًم٘مزقم٦م وؿمٌٝمٝم٤م-

َّٓ وَمَ٘مَد يَم٤مَن اًمٜم٤َّم»ىم٤مل اًم٘مراذم:  ـِ اهللَِّ أوَْمَقاضًم٤م سمَِٖمػْمِ طَمْٚمٍؼ َُمْٕمٜم٤َمُه اًمَِّذي ُهَق ِزيُّ اًْمُٙمْٗمِر َوإِ  -(5)شُس َيْدظُمُٚمقَن ذِم دِي

أُمر أطمًدا ممـ أؾمٚمؿ ُمـ أيمـ٤مسمر اًمّمـح٤مسم٦م أن حيٚمـؼ ؿمـٕمره  وٓ ُمــ ط ومل يٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م أٟمف »ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: 

همػمهؿ ُمـ ُمت٠مظمري اإلؾمالم همػم هذا اًمرضمؾ  وُمع هذا وم٤محلدي٨م اعمذيمقر ذم طمٚمؼ اًمرأس وٕمٞمػ يمام أووـح 

 -(6)ش ، هذا اًمِم٠منذًمؽ قمٚمام

                                                           

 يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع- (7)

   وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين  ومجٝمقر اعمحدصملم قمغم شمْمٕمٞمٗمف-356أظمرضمف أسمق داود  (0)

 -0.754اعمجٛمقع  (3)

 -7.753اعمٖمٜمل  (4)

 -7.325اًمذظمػمة  (5)

 (-9.4527اًمٗمتح اًمرسم٤مين ) (6)
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اعمراد سمِمٕمر اًمٙمٗمر اًمِمٕمر اًمذي هق ًمٚمٙمٗم٤مر قمالُم٦م ًمٙمٗمره٤م وهل خمتٚمٗم٦م ااهٞمئ٦م ذم اًمٌالد »وىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري: 

اعمختٚمٗم٦م  ومٙمٗمرة ااهٜمد وُمٍم اهؿ ذم ُمقوع ُمـ اًمرأس ؿمٕمقر ـمقيٚم٦م ٓ يتٕمروقن اه٤م سمٌم، ُمـ اجلـز أو احلٚمـؼ 

 -(7)ش ذًمؽ اعم٘مدارأسمدا  وإذا يريدون طمٚمؼ اًمرأس حيٚم٘مقن يمٚمف إٓ 

ًمٞمس اعمراد واهلل أقمٚمؿ أن يمؾ ُمـ أؾمٚمؿ أن حيٚمؼ رأؾمف طمتك يٚمزم ًمف طمٚمؼ اًمرأس يمام »وىم٤مل اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي: 

يٚمزم اًمٖمًؾ  سمؾ إو٤موم٦م اًمِمٕمر إمم اًمٙمٗمر يدل قمغم طمٚمؼ اًمِمٕمر اًمذي هق ًمٚمٙمٗم٤مر قمالُم٦م ًمٙمٗمرهـ٤م  وهـل خمتٚمٗمـ٦م 

سمٌم، ُمــ اه٤م ذم ُمقوع ُمـ اًمرأس ؿمٕمقر ـمقيٚم٦م ٓ يتٕمروقن ااهٞمئ٦م ذم اًمٌالد اعمختٚمٗم٦م  ومٙمٗمرة ااهٜمد وُمٍم اهؿ 

احلٚمؼ أو اجلز أسمدا وإذا يريدون طمٚمؼ اًمرأس حيٚم٘مقن يمٚمٝم٤م إٓ ذًمؽ اعم٘مدار  وهق قمغم اًمٔم٤مهر قمالُم٦م ممٞمـزة سمـلم 

جلد قمثٞمؿ وُمـ يم٤من ُمٕمف أن حيٚم٘م٤م ؿمٕمرمه٤م اًمذي يم٤من قمـغم رأؾمـٝمام ُمــ ذًمـؽ ط اًمٙمٗمر واإلؾمالم  وم٠مُمر اًمٜمٌل 

 - (0)شأقمٚمؿ اجلٜمس واهلل

وم٢من يم٤من ؿمٕمره قمغم هٞمئ٦م قم٤مدي٦م ٓ يمراه٦م ومٞمٝم٤م مل يًتح٥م أُمره سم٤محلٚمؼ  وأُم٤م إن يم٤من ؿمٕمره قمغم وقمغم ذًمؽ  

 هٞمئ٦م ُمٙمروه٦م  ومٛمّمٚمح٦م قمدم شمٜمٗمػمه قمـ اًمديـ أهؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م ومٕمؾ ذًمؽ اعمًتح٥م- 

 ىمٓمع اجلٚمدة اًمتل شمٖمٓمل اًمٌٔمـرُمـ اًمذيمر  وٖمٓمل احلِمٗم٦م وهل اجلٚمدة اًمزائدة اًمتل شمهق ىمٓمع اًم٘مٚمٗم٦م اخلت٤من 

 ُمـ إٟمثك-

وم٠مُم٤م إٟمثك إذا أؾمٚمٛم٧م ومال شم١مُمر سم٤مخلت٤من ًمٙمقٟمف همػم واضم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد أيمثر اًمٗم٘مٝم٤م، وًمٙمقن اًم٘مقاٟملم دمرم 

 ٓ ضر وٓ ضار-ط ذًمؽ وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

ـْ َأيِب ُهَريْ قمٜمد أيمثر اًمٗم٘مٝم٤م،: ٝمق واضم٥م أُم٤م ظمت٤من اًمذيمقر ومو ط: َرَة ري اهلل قمٜمف  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ ومَٕم

ومِ » ـُ صَماَمٟملَِم ؾَمٜم٦ًَم سم٤ِمًمَ٘مدُّ اَلُم َوُهَق اسْم ًَّ ـَ إسِْمَراِهٞمُؿ قَمَٚمْٞمِف اًم ٌِـعْ  َأنِ  إًَِمْٞمـَؽ  َأْوطَمْٞمٜمَـ٤م صُمـؿَّ  ﴿  ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم: (3)شاظْمَتَت  ُِمٚمَّـ٦مَ  اشمَّ

ـَ  يَم٤منَ  َوَُم٤م طَمٜمِٞمًٗم٤م إسِْمَراِهٞمؿَ  يمِ  ُِم  [-703]اًمٜمحؾ:  ﴾لمَ اعْمُنْمِ

                                                           
 -3.783حتٗم٦م إطمقذي  (7)

 (-75. 0قمقن اعمٕمٌقد ) (0)

 -0372  وُمًٚمؿ 3356أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (3)
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ـِ اًمٜمٌل ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم ىَم٤مَل: ط  وهق ُمـ ؿمٕم٤مر اعمًٚمٛملم  وُمـ ؾمٜمـ اًمٗمٓمرة  ٕٟمف شمٓمٝمػم ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م  ومَٕم

ـَ اًْمِٗمْٓمـَرِة  ,اًْمِٗمْٓمَرُة مَخٌْس » سمِـِط  وَ  ,َأْو مَخْـٌس ُِمـ فَْمَٗمـ٤مِر  َوَٟمْتـُػ اإْلِ ْٕ ؾْمـتِْحَداُد  َوشَمْ٘مٚمِـٞمُؿ ا ِٓ َتـ٤مُن  َوا ىَمـصُّ اخْلِ

٤مِرِب   -(7)شاًمِمَّ

وُمـ يم٤من وٕمٞمػ اخلٚم٘م٦م سمحٞم٨م ًمق اظمتـتـ أوـ٤مسمف أذى أو ضر: وم٢مٟمـف ي١مضمٚمـف طمتـك يٖمٚمـ٥م قمـغم اًمٔمــ 

 ؾمالُمتف  وإن يم٤من يمٌػما يّمٞمٌف اًمير ومٞمً٘مط قمٜمف اخلت٤من- 

 وقمغم ذًمؽ  وم٢مذا أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر  ويم٤من يمٌػما ُمًٜم٤م  وظم٤مف قمغم ٟمٗمًف ومٚمف أن يؽميمف-

ؾ يمٌػم ومخ٤مف قمغم ٟمٗمًف ُمـ اخلتـ٤من ؾمـ٘مط قمٜمـف: ٕن اًمٖمًـؾ واًمقوـق، وإن أؾمٚمؿ رضم»ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

وهمػممه٤م يً٘مط إذا ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف ُمٜمف  ومٝمذا أومم  وإن أُمـ قمغم ٟمٗمًف ًمزُمف ومٕمٚمف  ىم٤مل طمٜمٌؾ: ؾم٠مًم٧م أسمـ٤م قمٌـد 

٤مل: اهلل قمـ اًمذُمل إذا أؾمٚمؿ  شمرى ًمف أن يٓمٝمر سم٤مخلت٤مٟم٦م؟ ىم٤مل: ٓ سمد ًمف ُمـ ذاك- ىمٚم٧م: وإن يم٤من يمٌػما أو يمٌػمة؟ ىم

 -(0)ش اظمتتـ إسمراهٞمؿ وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م»أطم٥م إزم أن يتٓمٝمر: ٕن احلدي٨م: 

 ٤مخلت٤منأُمره سمأن يرشمد سم٥ًٌم  ظمِمٞم٦موهذا اعم٠ًمًم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمّمٚمح٦م وطمٜمٙم٦م اًمداقمٞم٦م  

وأُم٤م اخلت٤من وم٤مٕومْمؾ أن خيتتـ وًمـق يمـ٤من يمٌـػما  ًمٙمــ سمقاؾمـٓم٦م  اًمٓمٌٞمـ٥م احلـ٤مذق »ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز: 

ف أن خيتتـ  ومجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: جي٥م قمٚمٞمف أن خيتتـ إذا يم٤من ُم٤م ومٞمف ظمٓمر  أُمـ٤م إن ىمـ٤مل اًمٕم٤مرف  يٜمٌٖمل ًم

 ,ومٞمً٘مط  ًمٙمـ إذا ىم٤مل اًمٓمٌٞم٥م: إن اظمتت٤مٟمف ٓ سم٠مس سمف  وٓ طمرج ومٞمف  وٓ ظمٓمر ومٞمـف  ,اًمٓمٌٞم٥م: إن ومٞمف ظمٓمرا 

 وم٢مٟمف خيتتـ- هذا هق اًمذي يٜمٌٖمل ًمف-

هذا  ,ًمٕمٚمؿ- وم٢مذا شمٞمن ًمف اخلت٤من  وهق يمٌػم ُمـ همػم ظمٓمر وهق ؾمٜم٦م ُم١ميمدة  أو واضم٥م قمٜمد مجع ُمـ أهؾ ا

 هق إومم وإومْمؾ وإطمقط- 

 ومال طم٤مضم٦م إمم ذًمؽ  ويً٘مط- ,أُم٤م إن يم٤من ومٞمف ُمِم٘م٦م  وىم٤مل سمٕمض إـم٤ٌم،: إن ومٞمف ظمٓمرا 

وإن يم٤من ختتٞمٜمف ي٥ًٌم شمٜمٗمػمه ُمـ اإلؾمالم ومال يذيمر  وٓ يٌلم ًمف ذًمؽ- أو يؽمك: ٕن دظمقًمـف ذم اإلؾمـالم 

 ٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م  وًمق ُم٤م اظمتتـ ومال يٜمٌٖمل أن يٕم٤مرض سمٌم، يٜمٗمره ُمـ اإلؾمالم-ٟمٕم

                                                           
 -057  وُمًٚمؿ 5889أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (7)

 -64. 7اعمٖمٜمل  (0)
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (87( 

 

يٜمٔمر سمٕمد ذًمؽ إن شمٞمن اظمتت٤مٟمف سمـدون ُمِمـ٘م٦م  وسمـدون  ,ًمٙمـ إذا دظمؾ ذم اإلؾمالم  واؾمت٘مر ذم اإلؾمالم 

 -(7)شظمٓمر ومٝمذا أومم وأطمقط  وإن مل يتٞمن يؽمك

ومقائـد اخلتـ٤من ُمــ الُمف وصم٤ٌمشمف قمغم اًمديـ سمٓمري٘م٦م همػم ُم٤ٌمذة سمٕمد اؾمت٘مرار إؾمويٛمٙمـ ًمٚمداقمٞم٦م أن يٌلم ًمف 

 ط-اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٓمٌٞم٦م  وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م  وأن هذا ُمـ إقمج٤مز اإلؾمالم  وُمـ أدًم٦م ودق اًمٜمٌل 

إٓ ُمـ٤م يمـ٤من حمرُمـ٤م  أو يـدل قمـغم ُمٕمٜمـك ط أؾمٚمؿ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وسم٘مقا قمغم أؾمامئٝمؿ  ومل يٖمػم اًمٜمٌل 

 أو قمغم شمزيمٞم٦م-ظمٌٞم٨م  

ومٞمج٥م شمٖمٞمػم آؾمؿ إذا يم٤من حمرُم٤م  يم٠من يٙمقن ومٞمف شمٕمٌٞمـد ًمٖمـػم اهلل  يمٕمٌـد اعمًـٞمح  أو قمٌـد اًمٕمـذرا،  أو 

 ؿمٞمٓم٤من  أو إسمٚمٞمس  أو ومٞمف ووػ خمتص سم٤مهلل وطمده يمٛمٚمؽ إُمالك  وهٙمذا-

ٌَّد ًمٖمػم اهلل يمٕمٌد قمٛمـرو وقمٌـد ا»ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل:  ًمٙمٕمٌـ٦م وُمـ٤م أؿمـٌف اشمٗم٘مقا قمغم حتريؿ يمؾ اؾمؿ ُُمَٕم

 -(0)ش ذًمؽ

 إمم قمٌد اهلل-ط وم٠مسمق سمٙمر يم٤من يًٛمك: قمٌد اًمٙمٕم٦ٌم  ومٖمػمه اًمٜمٌل 

ُف عَم٤َّم َووَمَد إمَِم اًمٜمٌل  ـِ َيِزيَد  َأٟمَّ ِٛمَٕمُٝمُؿ اًمٜمٌل ط قمـ َه٤مٟمِِ، سْم ًَ َوُهْؿ ُيَٙمٜمُّقَٟمُف سم٠َِميِب احْلََٙمِؿ  وَمـَدقَم٤مُه ط َُمَع ىَمْقُِمِف  وَم

َـّ ىَمْقُِمل إَِذا اظْمَتَٚمُٗمـقا ش  ُهَق احْلََٙمُؿ  َوإًَِمْٞمِف احْلُْٙمُؿ  وَمٚمَِؿ شَمَٙمٜمَّْٞم٧َم سم٠َِميِب احْلََٙمِؿ؟إِنَّ اهللََّ»وَمَ٘م٤مَل: ط اًمٜمٌل 
َٓ  َوًَمٙمِ ىَم٤مَل: 

 َأشَمْقيِن وَمَحَٙمْٛم٧ُم سَمْٞمٜمَُٝمْؿ  وَمري يماَِل اًْمَٗمِريَ٘ملْمِ  ىَم٤مَل: 
ٍ
، ـَ َهَذا»ذِم َرْ ًَ ىُمْٚم٧ُم: ش ـَ اًْمَقًَمِد؟َُم٤م ًَمَؽ ُمِ »  صُمؿَّ ىَم٤مَل: شَُم٤م َأطْم

ٚمٌِؿ  سَمٜمُق َه٤مٟمٍِ،  ىَم٤مَل:  ًْ ٌُْد اهللَِّ  َوُُم ْيٌح  َوقَم ُهْؿ؟»زِم ُذَ ـْ َأيْمؼَمُ ْيٌح  ىَم٤مَل: ش وَمَٛم ْيٍح »ىُمْٚم٧ُم: ُذَ   َوَدقَم٤م ًَمُف شوَم٠َمْٟم٧َم َأسُمق ُذَ

 (3)َوَوًَمِدِه-

َة  َأنَّ  ـِ َأيِب ؾَمؼْمَ ـِ سْم ـِ قَمٌِْد اًمرمَح َٛم٦َم سْم ثَ ـْ ظَمٞمْ قِل اهللَِّ وقَم ِه إِمَم َرؾُمـ دِّ ـِ َذَه٥َم َُمَع ضَمـ   ط َأسَم٤مُه قَمٌَْد اًمرمَح

ِف قَمٌَْد ط: »ىَم٤مَل: قَمِزيٌز- وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌل ش َُم٤م اؾْمُؿ اسْمٜمَِؽ؟ط: »وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهللَِّ  ـْ ؾَمٛمِّ
ِف قَمِزيًزا  َوًَمٙمِ ٛمِّ ًَ َٓ شُم

                                                           
 -7.96ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب  (7)

 ُمراشم٥م اإلمج٤مع  (0)

 -4955  وأسمق داود 877ش إدب اعمٗمرد»أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (3)
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ـِ   »صُمؿَّ ىَم٤مَل: ش اًمرمَح
ِ
َؾْماَم، ْٕ نَّ ظَمػْمَ ا

ـِ َواحْل٤َمِرُث إِ ِ َوقَمٌُْد اًمرمح  -(7)شقَمٌُْد اهللَّ

ـِ قُمَٛمَر:  ـِ اسْم َه٤م َرؾُمقُل اهللِ »وقَم امَّ ًَ  -(0)شمَجِٞمَٚم٦مَ ط أَنَّ اسْمٜم٦ًَم ًمُِٕمَٛمَر يَم٤مَٟم٧ْم ُيَ٘م٤مُل اَه٤َم قَم٤مِوٞم٦َُم وَم

َ اًمٜمٌـل »ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف:  َوؿَمـٞمَْٓم٤مٍن  َواحْلََٙمـِؿ  َوهُمـَراٍب  اؾْمـَؿ اًْمَٕمـ٤مِص  َوقَمِزيـٍز  َوقَمتََٚمـ٦َم  ط َوهَمػمَّ

ك اعمُْْْمَٓمِجَع اعمُْٜمٌَِْٕم٨َم  َوأَري اهلل قمٜمٝم٤م  ك طَمْرسًم٤م ؾَمْٚماًم  َوؾَمٛمَّ ُه ِهَِم٤مًُم٤م  َوؾَمٛمَّ امَّ ًَ َه٤م َوطُم٤ٌَمٍب  َوؿِمَٝم٤مٍب  وَم ك قَمِٗمَرَة ؾَمـامَّ ٛمَّ ًَ شُم

ُه ؿَمْٕم٥َم ااْهَُدى  َوسَمٜمُق اَلًَم٦ِم  ؾَمامَّ َة  َوؿَمْٕم٥َم اًمْمَّ ك سَمٜمِل ُُمْٖمِقَي٦َم  سَمٜمِل ِرؿْمَدةَ  ظَمِيَ ؿْمَدةِ  َوؾَمٛمَّ ُهْؿ سَمٜمِل اًمرِّ ْٟمٞم٦َِم  ؾَمامَّ  -(3)ش اًمزِّ

 وقمغم ذًمؽ:

ومٛمـ أؾمٚمؿ طمدي٨م  ويم٤من اؾمٛمف ومٞمف شمٕمٌٞمد ًمٖمػم اهلل  أو دًٓم٦م واوـح٦م قمـغم اًمٙمٗمـر  يمِمـٞمٓم٤من أو إسمٚمـٞمس  

 ومٞمج٥م شمٖمٞمػمه-

عمـ٤م يم٤مٟمـ٧م إؾمـام، ىمقاًمـ٥م »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  وأُم٤م إن يم٤من اؾمٛمف ُمـ إؾمام، إقمجٛمٞم٦م  ومٞمًتح٥م شمٖمٞمػمه 

ًمٚمٛمٕم٤مين وداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م أن يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمٝم٤م ارشم٤ٌمط وشمٜم٤مؾم٥م  وأن ٓ يٙمقن اعمٕمٜمك ُمٕمٝم٤م سمٛمٜمزًمـ٦م 

إضمٜمٌل اعمحض اًمذي ٓ شمٕمٚمؼ ًمف هب٤م: وم٢من طمٙمٛم٦م احلٙمٞمؿ شم٠مسمك ذًمؽ واًمقاىمع يِمٝمد سمخالومف  سمؾ ًمألؾمام، شمـ٠مصمػم 

 ٛمٞم٤مت شم٠مصمر قمـ أؾمامئٝم٤م ذم احلًـ واًم٘مٌح واخلٗم٦م واًمث٘مؾ واًمٚمٓم٤موم٦م واًمٙمث٤موم٦م يمام ىمٞمؾ: ذم اعمًٛمٞم٤مت  وًمٚمٛمً

 -(4)ش وىمٚمام أسمٍمت قمٞمٜم٤مك ذا ًم٘م٥م إٓ وُمٕمٜم٤مه إن ومٙمرت ذم ًم٘مٌف

اًمًـ٤مسمؼ ُمثـؾ  اؾمـٛمف يٖمـػم أن إؾمـالُمف أقمٚمــ ُمـ يٚمزم هؾ: , اهلل رمحف –ؾمئؾ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

 ضمقرج وضمقزيػ وهمػممه٤م ؟

ـ اؾمٛمف ُمــ »وم٠مضم٤مب:  ًِّ ٌَّدًا ًمٖمػم اهلل  وًمٙمـ حتًٞمٜمف ُمنموع  ومٙمقٟمف حي ٓ يٚمزُمف شمٖمٞمػم اؾمٛمف إٓ إن يم٤من ُمٕم

 أؾمام، أقمجٛمٞم٦م إمم أؾمام، إؾمالُمٞم٦م: هذا ـمٞم٥م  أُم٤م اًمقاضم٥م: ومال- 

ٌَّد ًمٖمػم اهلل ُمثؾ ضمقرج وسمقًمس وهمػممه٤م: ومـال  وم٢مذا يم٤من اؾمٛمف قمٌد اعمًٞمح وأؿم٤ٌمهف: ُيٖمػمَّ  أُم٤م إذا يم٤من مل ُيٕم

                                                           
   واحلدي٨م وحٞمح-77626أظمرضمف أمحد  (7)

 -0739أظمرضمف ُمًٚمؿ  (0)

 -4956سمٕمد طمدي٨م  (3)

 ( - 336.  0» ) زاد اعمٕم٤مد  (4)
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 - (7)شٚمزُمف شمٖمٞمػمه: ٕن هذه أؾمام، ُمِمؽميم٦م شمٙمقن ًمٚمٜمّم٤مرى وشمٙمقن ًمٖمػمهؿ  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼي

إذا يم٤من اؾمٛمف ًمٞمس سمحًـ ذع ًمف شمٖمٞمػم اؾمـٛمف سمٕمـد اإلؾمـالم: وٕن شمٖمٞمـػمه أيْمـ٤م يٕمٓمـل »وىم٤مل أيْم٤م: 

ٖمٞمـػم ومٞمٕمـرف اٟمٓم٤ٌمقم٤م واوح٤م وفم٤مهرا قمـ اٟمت٘م٤مًمف ًمإلؾمالم  وأٟمف اٟمت٘مؾ إمم اإلؾمالم: ٕٟمف ي٠ًمل قمـ أؾمـ٤ٌمب اًمت

اًمٜم٤مس أٟمف أؾمٚمؿ  وأيْم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م أن أؾمام،هؿ ذم اًمٙمٗمر ىمد ٓ شمٙمقن ُمٜم٤مؾم٦ٌم  ومتٖمػم سم٠مؾمـام، إؾمـالُمٞم٦م يمّمـ٤مًمح 

وأمحد وقمٌد اهلل وقمٌد اًمرمحـ وحمٛمد وٟمحق ذًمؽ  أُم٤م إذا يم٤من اؾمٛمف ُمٕمٌدا ًمٖمػم اهلل يمٕمٌد اعمًٞمح أو قمٌد اًمزهرة 

يٕمٌد إٓ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  وم٢مذا يم٤من اؾمٛمف ُمٕمٌـدا ًمٖمـػم اهلل أو قمٌد ُمقؾمك أو قمٌد قمٞمًك هذا جي٥م شمٖمٞمػمه  ومال 

جي٥م أن يٖمػم سمٕمٌد اهلل وسمٕمٌد اًمرمحـ  وٟمحق ذًمؽ  أُم٤م إذا يم٤من ُم٤م قمٌد ًمٖمػم اهلل وًمٙمـ أؾمام، ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٙمٗمرة 

 (0)ش-إؾمالُمٞم٦م ،وُمـ قم٤مدات اًمٙمٗمرة وم٤مٕومم شمٖمٞمػمه٤م وإومْمؾ شمٖمٞمػمه٤م سم٠مؾمام

ه ًمتٖمٞمػم اؾمٛمف ذم طم٤مًم٦م يمقٟمف ُمـ إؾمام، اًمتـل جيـ٥م أو يًـتح٥م شمٖمٞمػمهـ٤م ويٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ شمقىمٞم٧م إرؿم٤مد

 ُمقىمقوم٤م قمغم اعمّمٚمح٦م وطمٙمٛم٦م اًمداقمٞم٦م- 

 اًمقؿمؿ ًمٖم٦م: اًمٕمالُم٦م  وجيٛمع قمغم وؿمقم ووؿم٤مئؿ-

 -(3)واوٓمالطم٤م: هق ؿمؼ اجلٚمد سم٢مسمرة وطمِمقه يمحال أو همػمه ومٞمخي ُمٙم٤مٟمف

ـِ قُمَٛمَر  ري اهلل قمٜمٝماَم: َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ واًمقؿمؿ طمرا ـِ اسْم َتْقِوـَٚم٦َم  »ىَم٤مَل: ط م  ومَٕم ًْ ـَ اهللَُّ اًمَقاِوـَٚم٦َم َواعُم ًَمَٕم

َتْقؿِمَٛم٦مَ  ًْ  -(4)شَواًمَقاؿِمَٛم٦َم َواعُم

 واشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤م، قمغم أن اًمقؿمؿ ٟمجس: ٕن اًمدم اٟمحٌس ذم ُمقوع اًمقؿمؿ سمام ذر قمٚمٞمف-

 -  (5)شم سمدًٓم٦م اًمٚمٕمـ  ويّمػم اعمقوع اعمقؿمقم ٟمج٤ًم ٕن اًمدم اٟمحٌس ومٞمفوشمٕم٤مـمٞمف طمرا»ىم٤مل اسمـ طمجر: 

 واظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٝمػمه-

ومذه٥م إطمٜم٤مف إمم أن طمٙمؿ اًمقؿمؿ يمحٙمؿ آظمتْم٤مب أو اًمّمٌغ سم٤معمتٜمجس يٓمٝمر سم٤مًمٖمًؾ وٓ يي سم٘م٤م، 

                                                           
 ( - 424.  4» ) ومت٤موى إؾمالُمٞم٦َّم   (7)

 -7.96ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب  (0)

 -7.025ومتح اًم٤ٌمري  (3)

 -0704وُمًٚمؿ    5937أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (4)

 -72.370ومتح اًم٤ٌمري  (5)
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 أصمره  وم٢مذا همًؾ ـمٝمر وٓ يٚمزم ؾمٚمخف: ٕٟمف أصمر يِمؼ زواًمف  وشمّمح والشمف وإُم٤مُمتف

ُف إَذا هُمـِرَزْت »اسمـ قم٤مسمديـ:  ىم٤مل َٟمَّ ِٕ ِس:  ٌِْغ سم٤ِمعْمَُتٜمَجِّ ظْمتَِْم٤مِب َأْو اًمّمَّ
ِٓ ُف يَم٤م طُمْٙمُؿ اًْمَقؿْمِؿ ذِم َٟمْحِق اًْمَٞمِد  َوُهَق َأٟمَّ

َس اًْمُٙمْحـ َٝم٤م سمُِٙمْحٍؾ َأْو ٟمِٞمَٚم٦ٍم ًمَِٞمْخَيَّ شَمٜمَجَّ َٗم٦ُم َُمَثاًل سم٢ِمسِْمَرٍة صُمؿَّ طُمٌِمَ حَمَٚمُّ ُم َواًْمَتـ٠َمَم اًْمَٞمُد َأْو اًمِمَّ ِم  وَمـ٢مَِذا مَجَـَد اًمـدَّ ُؾ سم٤ِمًمـدَّ

 ًَ َّٓ سمِ َٓ َيُزوُل إ ُف  َٟمَّ
ِٕ ُف َأصَمٌر َيُِمؼُّ َزَواًُمُف:  َٟمَّ ِٕ َؾ ـَمُٝمَر:  ًِ ُف َأظْمَيَ  وَم٢مَِذا هُم ْٚمِد َأْو ضَمرطماجْلُرح سَمِ٘مَل حَمَٚمُّ   وَم٢مَِذا يَم٤مَن فْٚمِخ اجْلِ

صََمِر اًمَّ  ْٕ  طَم٤مرٍّ َأْو َو٤مسُمقٍن وَمَٕمَدُم اًمتَّْٙمٚمِٞمِػ ُهٜم٤َم َأْومَم َٓ ُيَٙمٚمَُّػ سم٢ِمَِزاًَم٦ِم ا
ٍ
 -(7)شِذي َيُزوُل سماَِم،

وذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم أن اًمقؿمؿ ٓ يٙمٚمػ و٤مطمٌف سم٢مزاًمتف سم٤مًمٜم٤مر  سمؾ هق ُمـ اًمٜمجس اعمٕمٗمق قمٜمف  ومتّمـح 

 اًمّمالة سمف-

ٌُُف سم٢ِمَِزاًَمتِِف سم٤ِمًمٜم٤َّمِر سَمـْؾ ُهـَق اًْمَقؿْمُؿ إَذا َوىَمَع قَمغَم اًْمَقضْمِف اعْمَْٛمٜمُق»ىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٜمٗمراوي:  َٓ ُيَٙمٚمَُّػ َو٤مطِم ِع 

ـْ يَماَلِم َأْهِؾ َُمْذَهٌِٜم٤َم اَلُة سمِِف  َهَذا ُهَق اعْمَْٗمُٝمقُم ُِم ـْ اًمٜمََّجِس اعْمَْٕمُٗمقِّ قَمٜمُْف وَمَتِّمحُّ اًمّمَّ  -(0)شُِم

ف مل جي٥م إزاًمتف  وٓ إصمؿ وذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أن جي٥م إزاًم٦م اًمقؿمؿ ُم٤م مل خيػ ضرا يٌٞمح اًمتٞمٛمؿ  وم٢من ظم٤م

قمٚمٞمف سمٕمد اًمتقسم٦م  وهذا إذا ومٕمٚمف سمرو٤مه سمٕمد سمٚمقهمف وإٓ ومال شمٚمزُمف إزاًمتف ُمٓمٚم٘مـ٤م  وشمّمـح وـالشمف وإُم٤مُمتـف  وٓ 

 يٜمجس ُم٤م ووع ومٞمف يده إذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م وؿمؿ- 

َؿ  وَم٢مِنْ »ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل:  ًرا ُيٌِٞمُح اًمتََّٞمٛمُّ ٥ُم إَزاًَمُتُف َُم٤م مَلْ خَيَْػ َضَ
َٓ إصْمَؿ قَمَٚمْٞمِف  دَمِ ظَم٤مَف مَلْ دَم٥ِْم إَزاًَمُتُف  َو

َّٓ وَمـاَل شَمْٚمَزُُمـ ـ: َأْي: سَمْٕمـَد سُمُٚمقهِمـِف  َوإِ ْريَمٌِمُّ ُف إَزاًَمُتـُف يَمـاَم َسح سمِـِف سَمْٕمَد اًمتَّْقسَم٦ِم  َوَهَذا إَذا وَمَٕمَٚمُف سمِرو٤مُه يَماَم ىَم٤مَل اًمزَّ

 - (3)ش٤مَُمُتف وٓ يٜمجس ُم٤م ووع ومٞمف يده إذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م وؿمؿاعْم٤َمَوْرِديُّ َأْي: َوشَمِّمحُّ َواَلشُمُف َوإُِمَ 

هق طمرام قمغم اًمٗم٤مقمٚم٦م واعمٗمٕمقل هب٤م سم٤مظمتٞم٤مره٤م واًمٓم٤مًم٦ٌم ًمف وىمد يٗمٕمـؾ سم٤مًمٌٜمـ٧م وهـل ـمٗمٚمـ٦م »ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 ومت٠مصمؿ اًمٗم٤مقمٚم٦م وٓشم٠مصمؿ اًمٌٜم٧م ًمٕمدم شمٙمٚمٞمٗمٝم٤م طمٞمٜمئذ- 

سم٤مًمٕمالج وضم٧ٌم إزاًمتف وإن مل يٛمٙمــ ىم٤مل أوح٤مسمٜم٤م: هذا اعمقوع اًمذي وؿمؿ يّمػم ٟمج٤ًم وم٢من أُمٙمـ إزاًمتف 

إٓ سم٤مجلرح وم٢من ظم٤مف ُمٜمف اًمتٚمػ أو ومقات قمْمق أوُمٜمٗمٕم٦م قمْمق أو ؿمٞمئ٤م وم٤مطمِم٤م ذم قمْمق فمـ٤مهر مل دمـ٥م إزاًمتـف 

وم٢مذا سم٤من مل يٌؼ قمٚمٞمف إصمؿ وإن مل خيػ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ وٟمحقه ًمزُمف إزاًمتـف ويٕم ـ سمتـ٠مظمػمه وؾمـقا، ذم هـذا يمٚمـف 

                                                           
 -7.332طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ   (7)

 -0.374اًمٗمقايمف اًمدواين قمغم رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين  (0)

 -426. 7همٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج  (3)
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 - (7)ش اًمرضمؾ واعمرأة

: إمم أٟمف إن ظمٞمط ضمرح أو ضمؼم قمٔمؿ ُمـ آدُمل سمخٞمط ٟمجس أو قمٔمؿ ٟمجس ومّمح اجلرح أو وذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

اًمٕمٔمؿ مل دم٥م إزاًم٦م اًمٜمجس ُمٜمٝمام ُمع ظمقف ضر قمغم ٟمٗمس أو قمْمق أو طمّمقل ُمرض: ٕن طمراؾمـ٦م اًمـٜمٗمس 

 وأـمراومٝم٤م واضم٥م  وأهؿ ُمـ ُمراقم٤مة ذوط اًمّمالة  وٓ يٚمزُمف ذا، ُم٤م، وٓ ؾمؽمة سمزي٤مدة يمثػمة قمغم صمٛمـ ُمثؾ-

وإذا ضم٤مز شمرك ذط جمٛمع قمٚمٞمف حلٗمظ ُم٤مًمف  ومؽمك ذط خمتٚمػ ومٞمف حلٗمظ سمدٟمف أومم  وطمٞم٨م مل دم٥م إزاًمتف 

ومال يتٞمٛمؿ ًمٚمخٞمط أو اًمٕمٔمؿ اًمٜمجس إن همٓم٤مه حلؿ  إلُمٙم٤من اًمٓمٝم٤مرة سم٤معم٤م، ذم مجٞمـع حمٚمٝمـ٤م  وإن مل يٖمٓمـف اًمٚمحـؿ 

 شمٞمٛمؿ ًمف: ًمٕمدم إُمٙم٤من همًٚمف سم٤معم٤م،-

ًٚمف سم٤معم٤م،  وإٓ شمٞمٛمؿ ًمف  وشمّمح إُم٤مُمتف سمٛمثٚمف ىمٓمٕم٤م  ويمذًمؽ شمّمح ويِمٌف ذًمؽ اًمقؿمؿ  إن همٓم٤مه اًمٚمحؿ هم

 إُم٤مُمتف سم٤مطمتامل ىمقي سمٖمػمه  طمٞم٨م وح شمٞمٛمؿ ًمٜمج٤مؾم٦م قمغم سمدن ًمٕمدم اعم٤م،-

 (0)وُمع قمدم ضر سم٢مزاًم٦م اًمقؿمؿ دم٥م إزاًمتف: ٕٟمف ىم٤مدر قمغم إزاًمتف ُمـ همػم ضر  ومٚمق وغم ُمٕمف مل شمّمح

ٓ ر، قمٚمٞمؽ واحلٛمد اهلل  اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  »٤مب؟ وم٘م٤مل: ؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز قمـ ُمـ ىم٤مم سم٤مًمقؿمؿ صمؿ شم

ه إذا يم٤مٟم٧م إزاًمتف يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٥م وُميـة ويمٚمٗمـ٦م  أُمـ٤م إذا يمـ٤من إزاًمـ٦م ؤواحلٛمد هلل- أُم٤م اًمقؿمؿ ومال يي سم٘م٤م

اًمقؿمؿ يٛمٙمـ سمًٝمقًم٦م وم٠مزًمف  واحلٛمد هلل  ًمٙمـ إن يم٤من ذًمؽ حيت٤مج إمم ٟمٗم٘م٦م يمٌػمة  أو ومٞمف ُمية قمٚمٞمؽ  اجلراطم٦م 

 ش-شميك ومال يٚمزُمؽ ذًمؽ  واحلٛمد هلل

 وأُم٤م إذا يم٤من اًمقؿمؿ حيٛمؾ وٚمٞم٤ٌم أو همػمه ُمـ ُمٔم٤مهر اًمنمك  ومٞمت٠ميمد إزاًمتٝم٤م  وم٢من يم٤من هٜم٤مك ضرا ومٞمج٥م شمٖمٓمٞمتف-

شم٥ًٌم ضرا سم٤مًمٖم٤م  أو شمِمقت٤م ذم اجلٚمد  سمؾ يٛمٙمـ إزاًمتف سمـدون أي  ذم طم٤مٓت يمثػمةٕمد إزاًم٦م اًمقؿمؿ شمومل 

ن ُم٘متدرا ُم٤مًمٞم٤م قمغم ٟمٗم٘م٦م إزاًمتف أرؿمدٟم٤مه إمم ذًمـؽ سمٕمـد اؾمـت٘مرار إؾمـالُمف سمٓمري٘مـ٦م وم٢من يم٤م آصم٤مر سم٤مؾمتخدام اًمٚمٞمزر

 طمٙمٞمٛم٦م وأُم٤م إن يم٤من يِمؼ قمٚمٞمف ُم٤مدي٤م حتٛمؾ ٟمٗم٘م٦م إزاًمتف ومٞمٕمٗمك قمٜمف- 

 

                                                           
 -726.  74ذح ُمًٚمؿ   (7)

 -365 , 364.  7ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك  (0)
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ف ومٝمق رظمّم٦م طمٞمـ٨م سم٤مًمّمالة سمٛمٕمٜمك اًمتخٗمل هب٤م قمـ أقملم ُمـ ي١مذيف إذا قمٚمؿ سم٢مؾمالُمف ووالشم اإلهارأُم٤م 

 أول ذم اًمّمـح٤مسم٦م يم٤من وم٘مد ويمذًمؽيم٤من يٙمتؿ إيامٟمف   اًمذيآل ومرقمقن  ُمـُمدح اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمرضمؾ اعم١مُمـ 

 ذم سمـ٤مًم٘مرا،ة اجلٝمـر وم٢من اًمّمقت ظمٗمض سمٛمٕمٜمك اإلهار وأُم٤م  والهتؿ وخيٗمقن إيامهنؿ يٙمتٛمقن سمٛمٙم٦م اإلؾمالم

ـمٝم٤مرة ُمٙم٤من اًمّمـالة  وأُم٤م  إرسمٕم٦م اعمذاه٥م مجٞمع ذم سمقاضم٥م ًمٞمس اعمًتح٤ٌمت ُمـ ُمًتح٥م هب٤م اجلٝمر ُمقاوع

وىمقًمف  {أن ـمٝمرا سمٞمتل ًمٚمٓم٤مئٗملم واًمٕم٤ميمٗملم واًمريمع اًمًجقد }ًمّمحتٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ذطإوكم أٟمف  ومحٙمٛمف

ومٝمل شمدل سمدًٓم٦م اًمٜمص قمغم وضمقب ـمٝم٤مرة اعمٙم٤من يمام اؾمتدل هب٤م قمغم وضمقب ـمٝمـ٤مرة  ﴾وصمٞم٤مسمؽ ومٓمٝمر﴿شمٕم٤ممم: 

 اًمٌدن يمام ؾمٌؼ-

ى اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أٟمف هنك قمـ اًمّمالة ذم اعمزسمٚم٦م واعمجزرة وُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ وىمقارع ط ي قمـ اًمٜمٌل وعم٤م رو

 (7)اًمٓمريؼ واحلامم واعم٘مؼمة--- 

هق احلٙمؿ إوكم  وأُم٤م اعمٕمذور يم٤معمحٌقس ذم دورة ُمٞم٤مه ٟمج٦ًم ومٞمّمكم قمغم طم٥ًم طم٤مًمف وٓ إصمؿ قمٚمٞمف  هذا

ذم اعمٝمـذب:  ىمـ٤ملّمالة ذم ُمٙم٤من ـم٤مهر وإٟمام شمًـتح٥م اطمتٞم٤مـمـ٤م وٓ دم٥م اإلقم٤مدة قمٚمٞمف إذا ىمدر سمٕمد ذًمؽ قمغم اًم

 ىمٕمـقده ذم ودمٜمٌٝمـ٤م اًمٜمج٤مؾمـ٦م قمــ دمـ٤مرم وؾمجقده ىمٕمقده ذم اًمٜمج٤مؾم٦م يتجٜم٥م أن ي٘مدر ومل طمش ذم طمٌس وإن

 ُمـع دمزئ ىمد اًمّمالة ٕن إرض قمغم يًجد وٓ اًمٜمج٤مؾم٦م ٓىمك قمٚمٞمف زاد ًمق اًمذي احلد إمم اًمًجقد ذم وأوُم٠م

 ومٝمـق طم٤مًمـف طمًـ٥م قمـغم وغم ٕٟمف يٕمٞمد ٓ اًم٘مديؿ ذم ىم٤مل ىمقٓن  ومٗمٞمف ىمدر وإذا اًمٜمج٤مؾم٦م ُمع دمزئ وٓ اإليام،

 اًمٜمقوي وىم٤مل- قمٜمف اًمٗمرض يً٘مط ومٚمؿ ُمتّمؾ همػم ٟم٤مدر ًمٕمذر اًمٗمرض شمرك ٕٟمف سمٕمٞمد آُمال، ذم وىم٤مل يم٤معمريض 

 أن هريـرة أيب ي٨مطمـد دًمٞمٚمٜمـ٤م-- طمٜمٞمٗمـ٦م أسمـ٤م إٓ يم٤مومـ٦م اًمٕمٚمـام، ىمـ٤مل وسمـف ُمذهٌٜم٤م هذا: اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع ذم

 قمـ اًمٕم٤مضمز اعمريض قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه- اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م ُمٜمف وم٠مشمقا سمٌم، أُمرشمٙمؿ وإذا: ىم٤مل ط اًمٜمٌل

- (0)-شاًم٘مـديؿ قمـغم وُمًـتح٦ٌم إوـح اجلديـد قمـغم واضم٦ٌم اإلقم٤مدة وهذه: اًمٜمقوي ىم٤مل أن إمم- إريم٤من سمٕمض

ٕذى إن قمٚمٛمقا سم٢مؾمالُمف وٓ ي٘مدر قمغم شمـريمٝمؿ وآٟمت٘مـ٤مل اجلديد اًمذي خيٗمل إؾمالُمف قمـ أهٚمف ويٜم٤مًمف ا وم٤معمًٚمؿ
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مل جيد ُمٙم٤مٟم٤م ـم٤مهرا يتخٗمك ومٞمـف  إذااعمٞم٤مه  دورةًمٚمٕمٞمش ذم ُمٙم٤من ي٘مدر ومٞمف قمغم إفمٝم٤مر إؾمالُمف جيقز ًمف أن يّمكم ذم 

اؾمتٓم٤مع ومرش ُمٜمِمٗم٦م ـم٤مهرة أو صمقب ـمـ٤مهر يٙمـقن طمـ٤مئال  إذا وقمٚمٞمف اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ ويتج٤مرمسمّمالشمف 

 ىمـ٤مل اعمدوٟمـ٦م ُمـ: واإليمٚمٞمؾ اًمت٤مج ذم اعمقاق ىم٤ملإرض ًمق يم٤مٟم٧م إرض ُمتٜمج٦ًم ومل يٛمٙمٜمف همًٚمٝم٤م  سمٞمٜمف وسملم

 ضمـ٤مئز ذًمؽ سمؾ سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل  يمثٞمٗم٤مً  ـم٤مهراً  صمقسم٤مً  قمٚمٞمف سمًط إذا ٟمجس ومراش قمغم اعمريض يّمكم أن سم٠مس ٓ: ُم٤مًمؽ

ومٞمٛمـ قمجز  اًمٌٝمقيت وىم٤مل (7)-ش٦مٟمج٤مؾم سمٛمقوٕمف يم٤من إذا يم٤محلّمػم ـم٤مهراً  طم٤مئالً  اًمٜمج٤مؾم٦م وسملم سمٞمٜمف ٕن ًمٚمّمحٞمح

 يقضمـ٥م اًمنمـط قمــ اًمٕمجز وٕن شاؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م ُمٜمف وم٠مشمقا سم٠مُمر أُمرشمٙمؿ إذا»: ط ًم٘مقًمف"قمـ اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة: 

 أؾمـام، ُمـ اؾمتٕم٤مرت أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ: )روي عم٤م: إقم٤مدة وٓ- وآؾمت٘م٤ٌمل اًمًؽمة قمـ قمجز ًمق يمام  اعمنموط شمرك

 وًمـٞمس  اًمّمالة وم٠مدريمتٝمؿ  ومقضمدوه٤م  ـمٚمٌٝم٤م ذم رضم٤مٓ ط اهلل قلرؾم ومٌٕم٨م[  أو٤مقمتٝم٤م: أي] وم٠موٚمتٝم٤م ىمالدة

 وٕٟمف  سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمرمه٤م ومل قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( اًمتٞمٛمؿ آي٦م اهلل وم٠مٟمزل ط اًمٜمٌل إمم ومِمٙمقا ووق، سمٖمػم ومّمٚمقا ُم٤م، ُمٕمٝمؿ

 -(0)ش"ذوـمٝم٤م يم٤ًمئر اًمٕمجز قمٜمد ومً٘مط  اًمّمالة ذوط أطمد

 تؽبرة اإلحرام -1

  وؾمٛمٞم٧م اًمتٙمٌػمة اًمتل يدظمؾ هب٤م اًمّمالة شمٙمٌـػمة شاهلل أيمؼم»شمٙمٌػمة اإلطمرام هل: ىمقل اعمّمكم ٓومتت٤مح اًمّمالة 

 -(3)  وهل ريمـ ٓ شمّمح اًمّمالة إٓ هب٤ماًمتل شمٜم٤مذم اًمّمالة يم٤مًمٙمالم وإيمؾ إطمرام ٕهن٤م حترم إؿمٞم٤م، اعم٤ٌمطم٦م

ط:  وختتص شمٙمٌػمة اإلطمرام ُمـ سملم إريم٤من سم٠من اًمّمالة ٓ شمٜمٕم٘مد سمؽميمٝم٤م: ًم٘مقل اًمٜمٌـل»ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 -(4)شوٓ يدظمؾ ذم اًمّمالة سمدوهن٤مش- حتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم»

 -واه٤م ذوط  ُمٜمٝم٤م: آشمٞم٤من هب٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

                                                           
 اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ - (7)

 -7.777 "يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع" (0)

 -092. 3  اعمجٛمقع 005. 0احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  (3)

 -0.5اعمٖمٜمل  (4)
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 وهذا اًمنمط ىمد يّمٕم٥م قمغم سمٕمض إقم٤مضمؿ  ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد-

وىمد ذه٥م اجلٛمٝمقر )اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م(  أٟمف ٓ جيقز شمٙمٌػمة اإلطمرام سمٖمـػم اًمٕمرسمٞمـ٦م عمــ حيًــ 

 اًمٕمرسمٞم٦م-

مم إو وأُم٤م ُمـ مل حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمجقز ًمف اًمتٙمٌػم سمٚمٖمتف: ٕن اًمتٙمٌػم ذيمر هلل  وذيمر اهلل حيّمؾ سمٙمـؾ ًمًـ٤من 

 - (7)هذا ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م

وُمـ مل حيًـ اًمتٙمٌػم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يمؼم سمٚم٤ًمٟمف ُم٤م يم٤من وأضمزأه وقمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ اًمتٙمٌػم واًم٘مـرآن »ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

واًمتِمٝمد سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وم٢من قمٚمؿ مل دمزه والشمف إٓ سم٠من ي٠ميت سمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  وًمق أن رضمال قمرف اًمٕمرسمٞمـ٦م وأًمًـٜم٦م ؾمـقاه٤م 

ف سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م مل يٙمـ داظمال ذم اًمّمالة إٟمام جيزيف اًمتٙمٌػم سمٚمًـ٤مٟمف ُمـ٤م مل حيًـٜمف سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م ومـ٢مذا وم٠مشمك سم٤مًمتٙمٌػم ٟمٗمً

 - (0)شأطمًٜمٝم٤م مل جيزه اًمتٙمٌػم إٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

اَلة سم٤ِمًْمَٗم٤مِرؾِمٞم٦َِّم َوىَمَرَأ »وأضم٤مز أسمق طمٜمٞمٗم٦م شمرمج٦م شمٙمٌػمة اإلطمرام عمـ حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م وًمٖمػمه  وم٘م٤مل:  إِن اوْمتتح اًمّمَّ

 وهق ىمقل ُمرضمقح- (3)شُهَق حيًـ اًْمَٕمَرسمٞم٦َّم أضمزاههَب٤م وَ 

أُمتـف  وظمـالف ط ٓ جيزئ ذًمؽ ٕٟمف ظمالف ُم٤م أُمر اهلل سمـف  وظمـالف ُمـ٤م قمٚمـؿ اًمٜمٌـل »ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: 

 -(4)ش مج٤مقم٤مت اعمًٚمٛملم  وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدًا واوم٘مف قمغم ُم٤م ىم٤مل

٤مًمٕمجٛمٞم٦م إٓ إذا يمـ٤من ٓ حيًــ اًمتٙمٌػم ٓ جيقز سم»وظم٤مًمٗمف و٤مطم٤ٌمه وهمػمهؿ ُمـ إطمٜم٤مف  ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين: 

 -(5)شاًمٕمرسمٞم٦م

وذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م أٟمف إن قمجز قمـ اًمتٙمٌػم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ؾم٘مط  وٓ جيقز سمٖمػمه٤م  ويٙمٗمٞمف ٟمٞمتف يم٤مٕظمرس  وم٢من أشمك اًمٕمـ٤مضمز 

 قمٜمف سمٛمرادومف ُمـ ًمٖم٦م أظمرى مل شمٌٓمؾ  ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمدقم٤م، سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م وًمق ًمٚم٘م٤مدر قمغم اًمٕمرسمٞم٦م-

ز قمـ اًمٜمٓمؼ سم٤مًمتٙمٌػمة يم٤مُمٚم٦م خلرس أو قمجٛم٦م وًمـق ىمـدر قمـغم سمٕمْمـٝم٤م أو أن اعمّمكم إذا قمج»ىم٤مل اخلرر: 

                                                           
 -460.  7  واعمٖمٜمل 327.  3اعمجٛمقع  (7)

 -7.700إم  (0)

 -37. 7اعمًٌقط  (3)

 -0.8اإلذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمام،  (4)

 -5.48سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)
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ُمرادومٝم٤م ُمـ همػم اًمٕمرسمٞم٦م وم٢مٟمف يً٘مط قمٜمف اًمٜمٓمؼ ويٙمتٗمك ُمٜمـف سم٤مًمٜمٞمـ٦م وٓ يٚمزُمـف اإلشمٞمـ٤من سمـ٤معمرادف وٓ سمـ٤مًمٌٕمض 

 -(7)شاًم٘م٤مدر قمٚمٞمف يمٛم٘مٓمقع اًمٚم٤ًمن اعمًتٓمٞمع اًمٜمٓمؼ سم٤مًم٤ٌم،

َوٚمُّقا يَماَم َرَأْيُتُٛمقيِن : »,قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم,: ًم٘مقًمف ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦مذي ئمٝمر زم رضمح٤من واًم

  وم٢من يم٤من إقمجٛمل ٓ حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م  ومل يٙمـ ىم٤مدرا قمغم اًمٜمٓمؼ هب٤م  وم٢مٟمف يٙمؼم سمٚمٖمتف سمٕمد شمرمج٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ٤م شُأَوكمِّ 

 سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  ويٚمزُمف شمٕمٚمؿ ذًمؽ  وُمتك ُم٤م شمٕمٚمؿ ذًمؽ ومال يّمح ًمف إٓ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-

 ؾ أذيم٤مر اًمّمالة ُمـ اًمتِمٝمد واًم٘مٜمقت واًمدقم٤م، وشمًٌٞمح٤مت اًمريمقع واًمًجقد-وهذا قم٤مم ذم يم

 ؿراءة افػوحتي بغر افؾغي افعربقي: -2

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، ذم طمٙمؿ ىمرا،ة اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة-

ومذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم أن ىمرا،ة اًمٗم٤محت٦م ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة  دم٥م ىمرا،هت٤م ذم يمؾ ريمٕم٦م 

 -(0)شٓ والة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مبط:: »ة  ومرو٤م أو ٟمٗمال  ضمٝمري٦م أو هي٦م: ًم٘مقل اًمٜمٌل ُمـ يمؾ وال

ـِ اًمٜمٌل  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم ـْ َوغمَّ َواَلًة مَلْ َيْ٘مَرْأ ومِٞمَٝم٤م سم٠ُِممِّ اًْمُ٘مْرآِن وَمِٝمَل ظِمَداٌج »ىَم٤مَل: ط وقَم صَماَلصًم٤م هَمػْمُ مَت٤َممٍ ش َُم
(3) -

 وهذا هق اًمراضمح-

 ٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم أن اًمٗم٤محت٦م ٓ يتٕملم ىمرا،اهت٤م  وأٟمف دمزئ ىمرا،ة آي٦م ُمـ اًم٘مرآن-وذه

ذم يمـؾ ريمٕمـ٦م ُمــ اًمريمٕمـ٤مت  وإٓ  ,طيمام أٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌل ,وقمغم ذًمؽ  ومٞمٚمزم اعمًٚمؿ أن ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م 

 سمٓمٚم٧م والشمف-

ٗمظ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن  وم٢من قمجز قمـ طمٗمٔمٝم٤م  ومٚمف أن ي٘مرآ ُم٤م شمٞمن ًمف ُمـ اًم٘مرآن  طمتك حيٗمٔمٝم٤م: وم٢من يم٤من ٓ حي

 ومٞمًٌح اهلل وحيٛمده-

وم٢من مل حيًـ اًم٘مرا،ة سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  ًمزُمف اًمتٕمٚمؿ  وم٢من مل يٗمٕمؾ ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف  مل شمّمح والشمف  »ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 وم٢من مل ي٘مدر أو ظمٌم ومقات اًمقىم٧م  وقمرف ُمـ اًمٗم٤محت٦م آي٦م  يمرره٤م ؾمٌٕم٤م-

ن ي٠ميت سمٌ٘مٞم٦م أي ُمـ همػمه٤م: ٕن هذه أي٦م ويمذًمؽ إن أطمًـ ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ ذًمؽ  يمرره سم٘مدره- وحيتٛمؾ أ

                                                           
 -7.065ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ  (7)

 -394  وُمًٚمؿ 756أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (0)

 -395أظمرضمف ُمًٚمؿ  (3)
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يً٘مط ومروٝم٤م سم٘مرا،هت٤م  ومٞمٕمدل قمـ شمٙمراره٤م إمم همػمه٤م  يمٛمـ وضمد سمٕمـض اعمـ٤م،  وم٢مٟمـف يٖمًـؾ سمـف  ويٕمـدل إمم 

 -(7)ش اًمتٞمٛمؿ

أُم٤م اًمٗم٤محت٦م وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن ومال جيقز شمرمجتف سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م سمال ظمالف ٕٟمف يـذه٥م اإلقمجـ٤مز »ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 -(0)شهمػمه وم٢مٟمف ٓ إقمج٤مز ومٞمفسمخالف اًمتٙمٌػم و

إن شمٕمذرت قمٚمٞمف اًمٗم٤محت٦م ًمتٕمذر اًمتٕمٚمٞمؿ ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م أو سمالدشمف أو قمدم اعمٕمٚمؿ أو اعمّمحػ أو همـػم ذًمـؽ مل »وىم٤مل: 

جيز شمرمج٦م اًم٘مرآن سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م سمؾ يٜمٔمر إن أطمًـ همػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن ًمزُمـف ىمـرا،ة ؾمـٌع آيـ٤مت وٓ جيزيـف دون ؾمـٌع وإن 

ٕطمقط واعمًتح٥م عمـ حيٗمظ آي٦م ُمـ اًمٗم٤محت٦م أن يٙمرره٤م ؾمٌع ُمرات وي٠ميت ُمع ذًمـؽ سمٌـدل ُمـ٤م يم٤مٟم٧م ـمقآ  واقمٚمؿ أن ا

 -(3)شزاد قمٚمٞمٝم٤م  وم٢من مل حيًـ ؿمٞمئ٤م ُمٜمف وضم٥م قمٚمٞمف أن ي٠ميت سم٤مًمذيمر سمداه٤م

ـِ َأيِب َأْورَم  َأنَّ َرضُماًل ضَم٤مَ، إمَِم اًمٜمٌل  ٌِْد اهللَِّ سْم َٓ ط ومٕمـ قَم َؿ اًْمُ٘مـْرآَن وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ إيِنِّ   َأؾْمَتٓمِٞمُع َأْن َأشَمَٕمٚمَّ

ِزيٜمِل ذِم َواَليِت  ىَم٤مَل:  َٓ إًَِمَف إِ »وَماَم جُيْ َّٓ سم٤ِمهللَِّ َواهللَُّ َأيْمؼَمُ َو َة إِ َٓ ىُمقَّ َٓ طَمْقَل َو ٌَْح٤مَن اهللَِّ َواحْلَْٛمُد هللَِِّ َو ش َّٓ اهللَُّشَمُ٘مقُل: ؾُم

 -(4)ششَمُ٘مقُل: اًمٚمَُّٝمؿَّ اهْمِٗمْر زِم َوارمْحٜمِل َواْرُزىْمٜمِل َواْهِديِن َوقَم٤مومِٜمِل»َل: ىَم٤مَل: َهَذا هللَِِّ وَماَم زِم؟ ىَم٤م

ٓ وـالة إّٓ سمٗم٤محتـ٦م ط: إوؾ أن اًمّمـالة ٓ دمـزي إّٓ سم٘مـرا،ة وم٤محتـ٦م اًمٙمتـ٤مب ًم٘مقًمـف »ىم٤مل اخلٓم٤ميب: 

ًٜمٝم٤م وم٢مذا يم٤من اعمّمـكم اًمٙمت٤مب  وُمٕم٘مقل أن وضمقب ىمرا،ة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب إٟمام هق قمغم ُمـ أطمًٜمٝم٤م دون ُمـ ٓ حي

ٓ حيًٜمٝم٤م ويم٤من حيًـ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن همػمه٤م يم٤من قمٚمٞمف أن ي٘مرأ ُمٜمف ىمدر ؾمٌع آي٤مت ٕن أومم اًمذيمر سمٕمـد وم٤محتـ٦م 

اًمٙمت٤مب ُم٤م يم٤من ُمثاًل اه٤م ُمـ اًم٘مرآن- وم٢من يم٤من رضمؾ ًمٞمس ذم وؾمٕمف أن يتٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن ًمٕمجـز ذم ـمٌٕمـف أو 

ُمــ اًمتًـٌٞمح ط يم٤من أومم اًمذيمر سمٕمـد اًم٘مـرآن ُمـ٤م قمٚمٛمـف اًمٜمٌـل  ؾمق، طمٗمٔمف أو قمجٛم٦م ًم٤ًمن أو آوم٦م شمٕمرض ًمف

 واًمتحٛمٞمد واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم-

أٟمف ىم٤مل: أومْمؾ اًمذيمر سمٕمد يمالم اهلل قمز وضمؾ ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف ط وىمد روي قمـ رؾمقل اهلل 

                                                           
 -357. 7اعمٖمٜمل  (7)

 -099. 3اعمجٛمقع  (0)

 -376. 3اعمجٛمقع  (3)

 -323ش اإلروا،»  وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 830أظمرضمف أسمق داود  (4)
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 -(7)ش إّٓ اهلل واهلل أيمؼم

 : ي٘مدر قمغم شمٕمٚمؿ اًمٗم٤محتـ٦م أو ر ُمــ اًم٘مـرآن وٓ ُمـ شمٕمذر ذًمؽ قمٚمٞمف سمٕمد سمٚمقغ جمٝمقده ومٚمؿ »ىم٤مل اًم٘مرـمٌلُّ

قمٚمؼ ُمٜمف سمٌم،  ًمزُمف أن يذيمر اهلل ذم ُمقوع اًم٘مرا،ة سمام أُمٙمٜمف ُمـ شمٙمٌػم أو هتٚمٞمؾ أو حتٛمٞمد أو شمًٌٞمح أو متجٞمد أو 

 ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل  إذا وغم وطمده أو ُمع إُم٤مم ومٞمام أه ومٞمف اإلُم٤مم---

 يدع اًمّمالة ُمع اإلُم٤مم ضمٝمده  وم٤مإلُم٤مم حيٛمؾ ذًمؽ قمٜمف إن ؿم٤م، وم٢من قمجز قمـ إو٤مسم٦م ر ُمـ هذا اًمٚمٗمظ ومال

اهلل  وقمٚمٞمف أسمدا أن جيٝمد ٟمٗمًف ذم شمٕمٚمؿ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ومام زاد  إمم أن حيقل اعمقت دون ذًمؽ وهق سمح٤مل آضمتٝم٤مد 

 ومٞمٕمذره اهلل--

ًـ٤مٟمف اًمـذي يٗم٘مـف ُمـ مل يقاشمف ًم٤ًمٟمف إمم اًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمـ إقمجٛملم وهمػمهؿ شمرضمؿ ًمف اًمدقم٤م، اًمٕمريب سمٚم

 -(0)ش إلىم٤مُم٦م والشمف  وم٢من ذًمؽ جيزئف إن ؿم٤م، اهلل شمٕم٤ممم

 مـ م َيسـ ؿراءة افتيفد بوفعربقيومـ م َيسـ افدظوء بوفعربقي،  -3

اشمٗمؼ اًمٕمٚمام، قمغم أن ُمـ مل حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م  ومٞمجقز ًمف اًمدقم٤م، سمٚمٖمتف  وجيقز ًمف اًمتٚمٌٞم٦م ذم احل٩م سمٚمٖمتف أيْمـ٤م إن 

 هذا ذم ظم٤مرج ذم اًمّمالة-يم٤من ٓ حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م  و

 أُم٤م ذم اًمّمالة  وم٘مد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م،  يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمتٙمٌػم سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م-

واًمراضمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م سم٤مجلقاز إن قمجز قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ومـ٢من ومٕمٚمٝمـ٤م اًم٘مـ٤مدر سمٓمٚمـ٧م 

 ش-وٚمقا يمام رأيتٛمقين أوكم: »,ط,والشمف: ًم٘مقًمف 

 ش-عمٙمٚمػ أن يتٕمٚمؿ اًمتٙمٌػم وؾم٤مئر إذيم٤مر اًمقاضم٦ٌم سم٤مًمٕمرسمٞم٦مجي٥م قمغم ا»ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 ذم سمٞم٤من ُم٤م يؽمضمؿ قمٜمف سم٤مًمٕمجٛم٦م وُم٤مٓ يؽمضمؿ-»وىم٤مل: 

أُم٤م اًمٗم٤محت٦م وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن ومال جيقز شمرمجتف سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م سمال ظمالف ٕٟمف يذه٥م اإلقمج٤مز سمخالف اًمتٙمٌػم  

ومٞمف وقمغم أل إذا ط ظمػم واًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل وهمػمه وم٢مٟمف ٓ إقمج٤مز ومٞمف  وأُم٤م شمٙمٌػمة اإلطمرام واًمتِمٝمد إ

أوضمٌٜم٤مه٤م ومٞمجقز شمرمجتٝم٤م ًمٚمٕم٤مضمز قمـ اًمٕمرسمٞم٦م وٓ جيقز ًمٚم٘م٤مدر وأُم٤م ُمـ٤م قمـدا إًمٗمـ٤مظ اًمقاضمٌـ٦م وم٘مًـامن دقمـ٤م، 

                                                           
 -7.027ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ  (7)

 -767. 7شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  (0)
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وهمػمه  أُم٤م اًمدقم٤م، اعم٠مصمقر ومٗمٞمف صمالصم٦م أوضمف أوحٝم٤م دمقز اًمؽممج٦م ًمٚمٕم٤مضمز قمـ اًمٕمرسمٞم٦م وٓ دمقز ًمٚم٘م٤مدر وم٢من شمرضمؿ 

 شمف---سمٓمٚم٧م وال

ومٞمف واًم٘مٜمقت واًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع واًمًـجقد ط وأُم٤م ؾم٤مئر إذيم٤مر يم٤مًمتِمٝمد إول واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  

وشمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مٓت وم٢من ضمقزٟم٤م اًمدقم٤م، سم٤مًمٕمجٛمٞمـ٦م ومٝمـذه أومم وإٓ ومٗمـل ضمقازهـ٤م ًمٚمٕمـ٤مضمز أوضمـف أوـحٝم٤م 

 - (7)شجيقز--

جيقز اًمدقم٤م، سمـف ظمـ٤مرج اًمّمـالة ُمــ أُمـقر سمٙمؾ ُم٤م  ,أي اًمّمالة,ُمذهٌٜم٤م أٟمف جيقز أن يدقمق ومٞمٝم٤م »وىم٤مل: 

اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وًمف اًمٚمٝمؿ ارزىمل يم٤ًٌم ـمٞم٤ٌم ووًمدا ودارا وضم٤مري٦م طمًٜم٤م، يّمٗمٝم٤م واًمٚمٝمؿ ظمٚمص ومالٟم٤م ُمـ اًمًجـ 

 -(0)ش وأهٚمؽ ومالٟم٤م وهمػم ذًمؽ وٓ يٌٓمؾ والشمف ؿم، ُمـ ذًمؽ قمٜمدٟم٤م

 موم.افؼراءة مـ ادصحػ ادسجؿ يف افصالة أو ادتوبعي مـ خالفف مع اإل -4

ه سمٚم٤ًمن آظمر-  اًمؽممج٦م: ُمّمدر شمرضمؿ  ي٘م٤مل: شمرضمؿ يمالُمف: إذا سمٞمٜمف  وي٘م٤مل: ىمد شمرضمؿ يمالُمف  إذا ومنَّ

 (3)واًمؽممج٤من سم٤مًمْمؿ واًمٗمتح: هق اًمذي يؽمضمؿ اًمٙمالم  أي يٜم٘مٚمف ُمـ ًمٖم٦م إمم ًمٖم٦م أظمرى-

 واًمؽممج٦م شمٙمقن قمغم ىمدر اًمٙمالم اعمؽمضمؿ  دون زي٤مدة أو ٟم٘مص  سمخالف اًمتٗمًػم-

يمـام ورد ذم  اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ أذف اًمٚمٖم٤مت وأيمؼمه٤م  زاده٤م اهلل ذوم٤م سم٤مًم٘مرآن  واظمتص هب٤م أهـؾ اجلٜمـ٦م وعم٤م يم٤مٟم٧م

 سمٕمض أصم٤مر- 

 ٟمٔمران: ,ُمـ طمٞم٨م هل أًمٗم٤مظ داًم٦م قمغم ُمٕم٤من  ,ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م »ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل: 

 ٞم٦م-أطمدمه٤م: ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م أًمٗم٤مفم٤م وقم٤ٌمرات ُمٓمٚم٘م٦م داًم٦م قمغم ُمٕم٤من ُمٓمٚم٘م٦م  وهل اًمدًٓم٦م إوٚم

 واًمث٤مين: ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م أًمٗم٤مفم٤م وقم٤ٌمرات ُم٘مٞمدة  داًم٦م قمغم ُمٕم٤من ظم٤مدُم٦م  وهل اًمدًٓم٦م اًمت٤مسمٕم٦م-

وم٤مجلٝم٦م إومم: هل اًمتل يِمؽمك ومٞمٝم٤م مجٞمع إًمًٜم٦م  وإًمٞمٝم٤م شمٜمتٝمل ُم٘م٤مود اعمتٙمٚمٛملم  وٓ ختتص سم٠مُم٦م دون أظمـرى  

٤من اإلظم٤ٌمر قمـ زيد سم٤مًم٘مٞم٤مم  شمـ٠مشمك ًمـف ُمـ٤م أراد وم٢مٟمف إذا طمّمؾ ذم اًمقضمقد ومٕمؾ ًمزيد ُمثال يم٤مًم٘مٞم٤مم  صمؿ أراد يمؾ و٤مطم٥م ًمً

 ,ممـ ًمٞمًقا ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م  ,ُمـ همػم يمٚمٗم٦م- وُمـ هذه اجلٝم٦م يٛمٙمـ ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب اإلظم٤ٌمر قمـ أىمقال إوًملم 
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 وطمٙم٤مي٦م يمالُمٝمؿ- ويت٠مشمك ذم ًم٤ًمن اًمٕمجؿ طمٙم٤مي٦م أىمقال اًمٕمرب واإلظم٤ٌمر قمٜمٝم٤م  وهذا ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف-

ومٝمل اًمتل خيتص هب٤م ًم٤ًمن اًمٕمرب ذم شمٚمؽ احلٙم٤مي٦م وذًمؽ اإلظم٤ٌمر  وم٢من يمؾ ظمؼم ي٘متيض ذم هـذه  وأُم٤م اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

اجلٝم٦م أُمقرا ظم٤مدُم٦م ًمذًمؽ اإلظم٤ٌمر  سمح٥ًم اعمخؼم  واعمخؼم قمٜمف  واعمخؼم سمف  وٟمٗمس اإلظم٤ٌمر  ذم احل٤مل واعم٤ًمق  وٟمـقع 

 إؾمٚمقب: ُمـ اإليْم٤مح واإلظمٗم٤م،  واإلجي٤مز  واإلـمٜم٤مب  وهمػم ذًمؽ-

ٟمؽ شم٘مقل ذم اسمتدا، اإلظم٤ٌمر: ىم٤مم زيد إن مل شمٙمـ صمؿ قمٜم٤مي٦م سم٤معمخؼم قمٜمف  سمؾ سم٤مخلؼم- وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م وذًمؽ أ

سم٤معمخؼم قمٜمف ىمٚم٧م: زيد ىم٤مم- وذم ضمقاب اًم١ًمال أو ُم٤م هق ُمٜمزل شمٚمؽ اعمٜمزًم٦م: إن زيـدا ىمـ٤مم- وذم ضمـقاب اعمٜمٙمـر 

سم٘مٞم٤مُمف: ىمـد ىمـ٤مم زيـد  أو زيـد ىمـد ىمـ٤مم- وذم  ًم٘مٞم٤مُمف: واهلل إن زيدا ىم٤مم- وذم إظم٤ٌمر ُمـ يتقىمع ىمٞم٤مُمف  أو اإلظم٤ٌمر

 اًمتٜمٙمٞم٧م قمغم ُمـ يٜمٙمر: إٟمام ىم٤مم زيد-

وسمحًـ٥م اًمٙمٜم٤ميـ٦م قمٜمـف واًمتٍمـيح سمـف   ,أقمٜمل اعمخؼم قمٜمـف  ,صمؿ يتٜمقع أيْم٤م سمح٥ًم شمٕمٔمٞمٛمف أو حت٘مػمه 

وسمح٥ًم ُم٤م ي٘مّمد ذم ُم٤ًمق اإلظم٤ٌمر  وُم٤م يٕمٓمٞمف ُم٘مت٣م احلـ٤مل  إمم همـػم ذًمـؽ ُمــ إُمـقر اًمتـل ٓ يٛمٙمــ 

   ومجٞمع ذًمؽ دائر طمقل اإلظم٤ٌمر سم٤مًم٘مٞم٤مم قمـ زيد-طمٍمه٤م

ومٛمثؾ هذه اًمتٍموم٤مت اًمتل خيتٚمػ ُمٕمٜمك اًمٙمالم اًمقاطمد سمحًٌٝم٤م  ًمٞم٧ًم هل اعم٘مّمقد إوكم  وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ 

 ُمٙمٛمالشمف وُمتٛمامشمف- وسمٓمقل اًم٤ٌمع ذم هذا اًمٜمقع حيًـ ُم٤ًمق اًمٙمالم إذا مل يٙمـ ومٞمف ُمٜمٙمر--- 

٘مرآن يٕمٜمل قمغم هذا اًمقضمف اًمث٤مين  وم٠مُم٤م قمغم اًمقضمـف إول ومٝمـق ممٙمــ  وُمــ وىمد ٟمٗمك اسمـ ىمتٞم٦ٌم إُمٙم٤من اًمؽممج٦م ذم اًم

ضمٝمتف وح شمٗمًػم اًم٘مرآن وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه ًمٚمٕم٤مُم٦م وُمـ ًمٞمس ًمف ومٝمؿ ي٘مقى قمغم حتّمٞمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف  ويم٤من ذًمؽ ضم٤مئزا سم٤مشمٗم٤مق أهـؾ 

 -  (7)شاإلؾمالم  ومّم٤مر هذا آشمٗم٤مق طمج٦م ذم وح٦م اًمؽممج٦م قمغم اعمٕمٜمك إوكم

 وضمف اإلقمج٤مز ذم إٟمزال اًم٘مرآن سمٚمٖم٦م اًمٕمرب-وقمغم ذًمؽ  يتٌلم 

 ومتٌلم ُمـ ًمؽ أن شمرمج٦م اًم٘مران ًمٞم٧ًم ىمرآٟم٤م  وقمغم هذا اشمٗم٤مق اًمٕمٚمام، ىم٤مـم٦ٌم-

أُم٤م اًمٗم٤محت٦م وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن ومال جيقز شمرمجتف سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م سمال ظمالف ٕٟمف يـذه٥م اإلقمجـ٤مز »ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 ش-سمخالف اًمتٙمٌػم وهمػمه وم٢مٟمف ٓ إقمج٤مز ومٞمف

 ﴾سمٚمًـ٤من قمـريب ُمٌـلم﴿[  وىمقًمف شمٕم٤ممم: 0]يقؾمػ:  ﴾ىمرآٟم٤م قمرسمٞم٤م﴿ًمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: »ُم٦م: وىم٤مل اسمـ ىمدا

                                                           

 -68 , 66.  0اعمقاوم٘م٤مت  (7)
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[- وٕن اًم٘مرآن ُمٕمجزة: ًمٗمٔمف  وُمٕمٜم٤مه  وم٢مذا همػم ظمرج قمـ ٟمٔمٛمف  ومٚمـؿ يٙمــ ىمرآٟمـ٤م وٓ ُمثٚمـف  795]اًمِمٕمرا،: 

ة ُمـ ُمثٚمف  أُم٤م اإلٟمذار  وم٢مٟمف وإٟمام يٙمقن شمٗمًػما ًمف  وًمق يم٤من شمٗمًػمه ُمثٚمف عم٤م قمجزوا قمٜمف عم٤م حتداهؿ سم٤مإلشمٞم٤من سمًقر

 -(7)شإذا ومنه اهؿ يم٤من اإلٟمذار سم٤معمٗمن دون اًمتٗمًػم

أمجع إئٛم٦م قمغم أٟمف ٓ دمقز ىمرا،ة اًم٘مرآن سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ظم٤مرج اًمّمالة  ويٛمٜمع وم٤مقمؾ ذًمـؽ »وىم٤مل اًمزرىم٤مين: 

ـْ ىَمٌِٞمِؾ اًمتٍَّّمف ذم ىمـرا،ة اًمُ٘مـ ه٤م ُِم رآن سمـام خيرضمـف قمــ إقمجـ٤مزه  سمـؾ سمـام ُيقضِمـ٥ُم أؿمدَّ اعَمٜمِْع: ٕنَّ ىِمراَ،شَمُف سمَِٖمػْمِ

يم٤ميم٦م  - (0)شاًمرَّ

 وإٟمام اطمتٞم٩م إمم اًمؽممج٦م  عمخ٤مـم٦ٌم ُمـ مل يٗمٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمٕم٤مين اًم٘مرآن-

وأُم٤م خم٤مـم٦ٌم أهؾ آوٓمالح سم٤موـٓمالطمٝمؿ وًمٖمـتٝمؿ ومٚمـٞمس »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل: 

ح٦م  يمٛمخ٤مـم٦ٌم اًمٕمجؿ ُمـ اًمـروم واًمٗمـرس واًمـؽمك سمٚمٖمـتٝمؿ سمٛمٙمروه  إذا اطمتٞم٩م إزم ذًمؽ ويم٤مٟم٧م اعمٕم٤مين وحٞم

 وقمرومٝمؿ  وم٢من هذا ضم٤مئز طمًـ ًمٚمح٤مضم٦م  وإٟمام يمرهف إئٛم٦م إذا مل حيت٩م إًمٞمف-

ٕم ظم٤مًمد سمٜم٧م ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ـ ويم٤مٟم٧م وٖمػمة ومقًمدت سم٠مرض احلٌِمـ٦م  ط ىم٤مل اًمٜمٌل »واهذا 

واًمًٜم٤م سمٚم٤ًمن احلٌِم٦م احلًــ  ٕهنـ٤م يم٤مٟمـ٧م ش ًمد  هذا ؾمٜم٤مٕن أسم٤مه٤م يم٤من ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إًمٞمٝم٤م ـ وم٘م٤مل اه٤م ي٤م أم ظم٤م

 ُمـ أهؾ هذه اًمٚمٖم٦م-

وًمذًمؽ يؽمضمؿ اًم٘مرآن واحلدي٨م عمـ حيت٤مج إزم شمٗمٝمٛمف إي٤مه سم٤مًمؽممج٦م  ويمذًمؽ ي٘مرأ اعمًٚمؿ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمـف ُمــ 

ٞمٝمقد  ًمٞم٘مرأ زيد سمـ صم٤مسم٧م أن يتٕمٚمؿ يمت٤مب اًمط أُمر اًمٜمٌل »يمت٥م إُمؿ ويمالُمٝمؿ سمٚمٖمتٝمؿ  ويؽممجٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  يمام 

 -(3)ش طمٞم٨م مل ي٠ممتـ اًمٞمٝمقد قمٚمٞمفش ًمف  ويٙمت٥م ًمف ذًمؽ

اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ اعمؽمضمؿ ذم اًمّمالة  ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م يمت٥م اًمتٗمًػم ىم٤مل اسمـ  وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، ذم ضمقاز

حيًـ- وٓ دمزئف اًم٘مرا،ة سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م  وٓ إسمدال ًمٗمٔمٝم٤م سمٚمٗمظ قمريب  ؾمقا، أطمًـ ىمرا،هت٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أو مل »ىمداُم٦م: 

 -(4)ش وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  وأسمق يقؾمػ  وحمٛمد

                                                           
 -357. 7اعمٖمٜمل  (7)

 -763. 0روم٤من ُمٜم٤مهؾ اًمٕم (0)

 -7.39در، شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  (3)

 -7.352اعمٖمٜمل  (4)
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 ًمإلومت٤م، سم٤مًمًٕمقدي٦م:  اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م وُمـ ومت٤موى

ًمف  وًمٞم٧ًم ىمرآٟم٤م سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ ذم طمٙمٛمف  وقمغم هذا ٓ جيقز اًم٘مرا،ة هب٤م  شمرمج٦م ُمٕم٤مين اًم٘مرآن شمٗمًػم

أن يتٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م ٓ سمد ذم اًمّمالة  ٓ شمرمج٦م اًمٗم٤محت٦م وشمٗمًػمه٤م وٓ شمرمج٦م همػم اًمٗم٤محت٦م  وجي٥م 

ُمٜمف ذم قم٤ٌمدة اهلل يم٤مًمٗم٤محت٦م  وقمغم ُمـ ٓ حيٗمظ اًمٗم٤محت٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أن حيٛمد اهلل ويٙمؼمه ويًٌح وتٚمؾ طملم ىمٞم٤مُمـف ذم 

 والشمف طمتك يتٕمٚمؿ ىمرا،ة اًمٗم٤محت٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م-

يٓم٤مًمع ذًمؽ ويدرؾمف ًمٗمٝمؿ أطمٙمـ٤مم ويمذًمؽ ٓ جيقز ًمف أن يتٕمٌد سمتالوة شمرمج٦م اًم٘مرآن وشمٗمًػم ُمٕم٤مٟمٞمف  وإٟمام 

اإلؾمالم ُمٜمف  ويٓم٤مًمع يمت٥م احلدي٨م أيْم٤م ًمٞمٕمرف ُمـ شمرمجتٝم٤م إمم ًمٖمتـف أطمٙمـ٤مم اإلؾمـالم  ويتخـػم ُمــ يمتـ٥م 

ط اًمٕم٘م٤مئد ُم٤م يٌٍمه سمٕم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  وؾمـ٤مئر اًم٘مـرون إومم اًمتـل ؿمـٝمد اهـ٤م اًمرؾمـقل 

ًمٕمرسمٞم٦م: ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ ومٝمؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتـل سم٤مخلػمي٦م  وجيتٝمد ىمدر اؾمتٓم٤مقمتف أن يتٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ا

 -(7)ش ضم٤م، هب٤م-

 وأُم٤م ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ُمـ ظمالل اعمّمحػ:

وم٤مٕوؾ هق اًمٙمراه٦م: ٕٟمف يتٜم٤مرم ُمع اخلِمقع  ويٗمقت قمغم اعمّمكم اًمًٜمـ  يمقوع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمـك قمـغم اًمٞمـد 

 اًمٞمنى ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم  واًمٜمٔمر ذم ُمقوع اًمًجقد-

 ز: سمٕمض اعم٠مُمقُملم يت٤مسمٕمقن اإلُم٤مم ذم اعمّمحػ أصمٜم٤م، ىمرا،شمف ومٝمؾ ذم ذًمؽ طمرج ؟ؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤م

اًمذي ئمٝمر زم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل هذا  وإومم اإلىم٤ٌمل قمغم اًمّمالة واخلِمقع  وووـع اًمٞمـديـ قمـغم »وم٠مضم٤مب: 

ُف َوَأْٟمِّمُتقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمرمُحقَن( اًمّمدر ُمتدسمريـ عم٤م ي٘مرأه اإلُم٤مم  ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: )َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرَآُن وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا ًمَ 

ـَ ُهْؿ ذِم َوالهِتِْؿ ظَم٤مؿِمُٕمقَن( وًم٘مـقل اًمٜمٌـل ِذي ـاَم ضُمِٕمـَؾ اإِلَُمـ٤مُم »ط:  وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: )ىَمْد َأوْمَٚمَح اعْم١ُْمُِمٜمُقَن- اًمَّ إِٟمَّ

وا َوإَِذا ىَمَرَأ وَم٠َمْٟمِّمُتقا ُ َ وَمَٙمؼمِّ  - (0)شًمُِٞم١ْمشَمؿَّ سمِِف وَم٢مَِذا يَمؼمَّ

ن إقمجٛمل اًمذي ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م يًٛمع  ومج٤مئز ٕٟمف ؾمٌٞمؾ اخلِمـقع ذم اًمّمـالة  سمنمـط أٓ يـتٚمٗمظ وأُم٤م سمِم٠م

 ًمٞم٧ًم ىمرآٟم٤م سم٤مإلمج٤مع  ومٞمٙمقن اًمٙمالم ُمٌٓمال ًمٚمّمالة- ,يمام ؾمٌؼ,سمٚم٤ًمٟمف اًمؽممج٦م  ٕن اًمؽممج٦م 

                                                           
 -765. 4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  (7)

 (- 340 – 342.  77» ) جمٛمقع ومت٤موى اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (0)
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 ومٕمٚمٞمف أن ي٘متٍم قمغم اعمت٤مسمٕم٦م سم٤مًمٜمٔمر واًمٗمٙمر ُمـ همػم شمٚمٗمظ-

ٟم٤ًم ذم والشمف مل شمٌٓمؾ  وًمق ٟمٔمر ذم ُمٙمتقب همػم اًم٘مرآن  وردد ُم٤م ومٞمف ذم وًمق ىمٚم٥َّم أوراىمف أطمٞم٤م»ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 - (7)شٟمٗمًف  مل شمٌٓمؾ والشمف وإن ـم٤مل  ًمٙمـ يٙمره

ـِحٞمِح »وىم٤مل اعمرداوي:  ٤مٟمِِف قَمغَم اًمّمَّ ًَ
اَلُة سم٢ِمـَِم٤مًَم٦ِم اًمٜمََّٔمِر ذِم يمَِت٤مٍب إَذا ىَمَرَأ سمَِ٘مْٚمٌِِف َومَلْ َيٜمْٓمِْؼ سمِٚمِ ٌُْٓمُؾ اًمّمَّ ـْ  َٓ شَم  ُِمـ

واًمذي ئمٝمر أٟمف جيقز ُمع اًمٙمراه٦م يمذًمؽ اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ ظمالل اعمّم٤مطمػ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمـؼم إضمٝمـزة - (0)ش اعْمَْذَه٥ِم 

 اعمحٛمقًم٦م إٓ إذا دقم٧م ًمذًمؽ طم٤مضم٦م أو ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ومتزول اًمٙمراه٦م 

 (3)اجلٝمؾ ًمٖم٦م: ٟم٘مٞمض اًمٕمٚمؿ-

 آوٓمالح: هق اقمت٘م٤مد اًمٌم، قمغم ظمالف ُم٤م هق قمٚمٞمف  وهق ىمًامن: سمًٞمط وُمريم٥م-وذم 

 اجلٝمؾ اًمًٌٞمط: هق قمدم اًمٕمٚمؿ ممـ ؿم٠مٟمف أن يٙمقن قم٤معم٤م- ,أ

 (4)اجلٝمؾ اعمريم٥م: قم٤ٌمرة قمـ اقمت٘م٤مد ضم٤مزم همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع-  ,ب

وـ٤مطمٌف  وأدرج وىمد ومّمؾ اًمٕمٚمام، ذم يمت٥م إوقل  أٟمـقاع اجلٝمـؾ وومروقمـف  وُمٜمٝمـ٤م: اجلٝمـؾ اعمٕمـذور 

إوقًمٞمقن حتتف اجلٝمؾ اًمٜم٤مؿم، قمـ طمداصم٦م اًمٕمٝمـد سم٤مإلؾمـالم  يمٛمــ أؾمـٚمؿ ذم دار طمـرب ومل تـ٤مضمر إمم ديـ٤مر 

اإلؾمالم  وسم٘مل ومؽمة مل شمٌٚمٖمف اًمنمائع  ومٝمذا يٕمذر سمجٝمٚمف: ٕن اخلٓم٤مب ظمٗمل ذم طم٘مف ًمٕمدم سمٚمقهمـف إًمٞمـف طم٘مٞم٘مـ٦م 

٧ًم حمؾ ًمِمـٝمرة أطمٙمـ٤مم اإلؾمـالم ومٞمّمـػم ضمٝمٚمـف سم٤مًمًامع  وٓ شم٘مديرا سم٤مؾمتٗم٤موتف وؿمٝمرشمف:ٕن دار احلرب ًمٞم

 - (5)سم٤مخلٓم٤مب قمذرا  ٕٟمف مل ي٘مٍم وإٟمام ضم٤م، ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ ظمٗم٤م، اًمدًمٞمؾ ذم ٟمٗمًف

يمؾ ُمـ ضمٝمؾ حتريؿ ر، مم٤م يِمؽمك ومٞمف هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس مل ي٘مٌؾ ُمٜمـف دقمـقى اجلٝمـؾ إٓ أن »ىم٤مل اًمًٞمقـمل: 

ؾ ذًمـؽ  يمتحـريؿ اًمزٟمـك  واًم٘متـؾ  واًمنـىم٦م  يٙمقن ىمري٥م قمٝمد سم٤مإلؾمالم  أو ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م سمٕمٞمدة خيٗمك ومٞمٝم٤م ُمث

                                                           
 -95. 4اعمجٛمقع  (7)

 -0.98اإلٟمّم٤مف  (0)

 : ًم٤ًمن اًمٕمرب )ضمٝمؾ (- (3)

 ش-03ص: ش »ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم» (4)

 -5.0344 اًمٙم٤مذم ذح اًمٌزدوي5.7354  ضم٤مُمع إهار ذم ذح اعمٜم٤مر324واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ  صإؿم٤ٌمه  (5)
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 -(7)شواخلٛمر  واًمٙمالم ذم اًمّمالة  وإيمؾ ذم اًمّمقم

 وقمغم ذًمؽ  وم٤مجلٝمؾ سمٛمٌٓمالت اًمٓمٝم٤مرة ُمً٘مط ًمإلصمؿ  واًمّمالة سم٤مـمٚم٦م  وًمٙمـ هؾ يٚمزم إقم٤مدهت٤م أم ٓ؟

 ومٛمذه٥م اجلٛمٝمقر أٟمف جي٥م ىمْم٤مؤه٤م ٕهن٤م ديـ  وديـ اهلل أطمؼ أن ي٘م٣م-

ًمق شمرك اًمٓمٝم٤مرة اًمقاضم٦ٌم ًمٕمدم سمٚمقغ اًمٜمص ُمثؾ أن ي٠ميمؾ حلـؿ اإلسمـؾ وٓ »  وم٘م٤مل: وظم٤مًمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذًمؽ

يتقو٠م-- ومٝمؾ قمٚمٞمف إقم٤مدة ُم٤م ُم٣م؟ ومٞمف ىمقٓن مه٤م روايت٤من قمـ أمحد  وٟمٔمػمه أن يٛمس ذيمره ويّمكم صمؿ يتٌلم ًمف 

ـ اخلٓمـ٠م وضمقب اًمقوق، ُمـ ُمس اًمذيمر  واًمّمحٞمح ذم مجٞمع هذه اعم٤ًمئؾ قمدم وضمقب اإلقم٤مدة ٕن اهلل قمٗم٤م قم

ٌَْٕم٨َم َرؾُمقًٓ  ومٛمـ مل يٌٚمٖمف أُمر اًمرؾمقل ذم ر، ُمٕملم مل يث٧ٌم طمٙمؿ  سملَِم طَمتَّك َٟم واًمٜمًٞم٤من وٕٟمف ىم٤مل: َوَُم٤م يُمٜم٤َّم ُُمَٕمذِّ

قمٛمر وقمامرا عم٤م أضمٜم٤ٌم ومٚمؿ يّمؾ قمٛمر ووغم قمامر سمـ٤مًمتٛمرغ أن يٕمٞمـد واطمـد ط وضمقسمف قمٚمٞمف  واهذا مل ي٠مُمر اًمٜمٌل 

إلقم٤مدة عم٤م يم٤من جيٜم٥م ويٛمٙمـ٨م أي٤مُمـ٤م ٓ يّمـكم  ويمـذًمؽ مل يـ٠مُمر ُمــ أيمـؾ ُمــ ُمٜمٝمام  ويمذًمؽ مل ي٠مُمر أسم٤م ذر سم٤م

اًمّمح٤مسم٦م طمتك يتٌلم ًمف احلٌؾ إسمٞمض ُمـ احلٌؾ إؾمقد سم٤مًم٘مْم٤م،  يمام مل ي٠مُمر ُمـ وـغم إمم سمٞمـ٧م اعم٘مـدس ىمٌـؾ 

 -(0)شسمٚمقغ اًمٜمًخ سم٤مًم٘مْم٤م،--

ظمراج اًمزيمـ٤مة  ومـ٢من أظمرهـ٤م ًمًـٜمقات  مل شمًـ٘مط قمٜمـف سم٤مشمٗمـ٤مق إقمٚمٞمف اًمٜمّم٤مب  وضم٥م ُم٤مل اعمًٚمؿ إذا سمٚمغ 

 اًمٕمٚمام،  وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر  ووضم٥م قمٚمٞمف زيم٤مة يمؾ اًمًٜملم اًمتل مل خيرج زيم٤مهت٤م-

وأُم٤م إن يم٤من ضم٤مهال  ومٞمً٘مط قمٜمف اإلصمؿ  وٓ شمً٘مط قمٜمف اًمزيم٤مة  ومديـ اهلل أطمؼ أن ي٘م٣م  وهل طمؼ اًمٗم٘مرا، 

 واعم٤ًميملم-

قمٚمٞمف ؾمٜمقن ومل ي١مد زيم٤مهت٤م ًمزُمف إظمراج اًمزيم٤مة قمـ مجٞمٕمٝمـ٤م ؾمـقا، قمٚمـؿ وضمـقب  إذا ُمْم٧م»ىم٤مل اًمٜمقوي: 

ومٝمذا آظمر ُم٤م ينـ اهلل سمحثـف ُمــ اًمٜمـقازل اًمدقمقيـ٦م - (3)شاًمزيم٤مة أم ٓ وؾمقا، يم٤من ذم دار اإلؾمالم أم دار احلرب

ٜم٤م حمٛمد واحلٛمد هلل واًمتٕمٌدي٦م ذات اًمّمٚم٦م سم٤معمًٚمٛملم اجلدد وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واًمًداد  ووغم اهلل قمغم ٟمٌٞم

 رب اًمٕم٤معملم- 

 

                                                           
 -022إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر  ص  (7)

 -0.52اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى  (0)

 -307. 5اعمجٛمقع  (3)
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 ػاضتوصغات
ُمـ شمٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سمٚم٤ًمٟمف ُم٘مرا هبام وُمٕمت٘مدا عمٕمٜم٤ممه٤م  ومٝمـق ُمًـٚمؿ قمٜمـد اهلل شمٕمـ٤ممم وًمـق سمـدون ؿمـٝمقد   ,7

وإقمالن وم٢من ظم٤مف اعمًٚمؿ اجلديد ُمـ إذى واًمير ُمـ إؿمٝم٤مر ديٜمف قمغم اعمأل: ومٚمف أن يٙمتؿ إؾمالُمف  طمتك 

  -يٗمرج اهلل قمٜمف

عمًٚمؿ اجلديد ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٔم٤مهر وم٢من مل يٙمـ هٜمـ٤مك أذى أو ضر ُمٕم٤مُمٚم٦م ا  ,0

قمٚمٞمف ُمـ إقمالن إؾمالُمف ومٕمٚمٞمف أن يٕمٚمٜمف قمغم اعمأل ؾمقا، سمتٚمٗمٔمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أو سم٘مقًمف إٟمف ُمًٚمؿ أو سمٗمٕمٚمـف ُمـ٤م 

 -يدل قمغم إؾمالُمف  ًمٞمٕم٤مُمٚمف اعمًٚمٛمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف ومم٤مشمف

ًمألقمجٛمل إذا أراد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم أن يٜمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سمٚمٖمتف  ويّمح إؾمالُمف وإومم أن يِمٝمد  جيقز ,3

 اًمِمٝم٤مدشملم سمٚمٖمتف ويٚم٘مـ إي٤مه٤م أيْم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- 

 يم٤من وُمـ  ورؾمقًمف اهلل قمٌد وأٟمف اعمًٞمح سمٌنمي٦م اإلىمرار اًمِمٝم٤مدشملم ُمع ومٞمٚمزُمف اعمًٞمح أًمقهٞم٦م يٕمت٘مد يم٤من ُمـ ,4

 قمٚمٞمـف اهلل وـغم حمٛمـد سمٕمث٦م سمٕمٛمقم اإلىمرار اًمِمٝم٤مدشملم ُمع ومٞمٚمزُمف ًمٚمٕمرب ط ٛمدحم رؾم٤مًم٦م ظمّمقص يٕمت٘مد

أن ي٘مقل ُمع اًمِمٝم٤مدشملم أٟم٤م ُمًٚمؿ أو ي٘مقل أٟم٤م سمري،  وٟمٔم٤مئرمه٤م احل٤مًمتلم ه٤مشملم ذم يٙمٗمل أٟمف يمام  يم٤موم٦م ًمٚمٜم٤مس

 -ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمػ اإلؾمالم

 اًمٙمالم قمغم اإلقمالن  وًمٙمـ ُمـ ضمٝمـ٦م ٓ يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد ًمّمح٦م اإلؾمالم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم ,5

أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ومٛمـ سم٤مب ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ومٞمٚمزُمف اإلؿمٝم٤مد قمغم إؾمالُمف إُم٤م حلٔم٦م إؾمالُمف 

إن طميه اًمِمٝمقد وإُم٤م ٓطم٘م٤م سمٕمد أن يًٚمؿ يِمٝمد ؿم٤مهديـ ُمًٚمٛملم أو يٕمٚمــ إؾمـالُمف سمـلم اعمًـٚمٛملم أو 

ف طمتك يّمـح ًمـف اًمـزواج سمٛمًـٚمٛم٦م وإرث ىمراسمتـف اعمًـٚمٛملم يًتخرج وصمٞم٘م٦م ُمـ اعمريمز اإلؾمالُمل سم٢مؾمالُم

 وطمتك يّمكم قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن إذا ُم٤مت ويدومٜمقه ُمع اعمًٚمٛملم  ويمذًمؽ ًمٞمًٛمح ًمف سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة- 

ومٞمج٥م اًمتدرج ذم دقمقة اعمًٚمؿ اجلديد وشمٕمٚمٞمٛمف  وذًمؽ سم٠من يٌدأ أوٓ سمتٕمٚمٞمٛمـف اًمتقطمٞمـد وأريمـ٤من اإليـامن  ,6

 -ومِمٞمئ٤م ؿمٞمئ٤مواإلؾمالم 

وٓ يٙمقن ذًمؽ ُمــ  اعمحرُم٤مت ُمـ وشمريمف اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ومٕمٚمف قمٚمٞمف ُم٤م سمجٛمٞمع إؾمالُمف أول ٤ٌمرهإظم يٚمزم ٓ ,7

ُم٤مت وشمرك إُمر سم٤مًمقاضم٤ٌمت: ٕنَّ اًمقضمقب واًمتحريؿ ُمنموٌط سم٢مُمٙمـ٤من اًمٕمٚمـؿ واًمٕمٛمـؾ  سم٤مب إىمرار اعمحرَّ

 وهق ذم هذه احل٤مل ٓ يٛمٙمٜمف قمٚمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف- 

 اعمّمـ٤مًمح سمـلم اعمقازٟم٦م ذًمؽ ذم يراقمك وإٟمام اًمٌالغ ٓؾمتٙمامل سمف اًمت٘مٞمد يٜمٌٖمل حمدد زُمٜمل ضمدول هٜم٤مك ًمٞمس ,8

 -شمٌٚمٞمٖمف ُمّمٚمح٦م رضمح٧م ُم٤م ومٜمٌٚمٖمف اعمٗم٤مؾمد وسملم
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 -وم٘مط يًتح٥م وإٟمام اجلديد اعمًٚمؿ قمغم اًمٖمًؾ جي٥م ٓ ,9

 اعمًٚمٛملم سمٖمػم ظم٤مو٦م هٞمئ٦م قمغم ؿمٕمره يم٤من وم٢من اًمرضم٤مل ُمـ اجلديد اعمًٚمؿ وأُم٤م  ؿمٕمره٤م طمٚمؼ ًمٚمٛمرأة يٙمره ,72

 - يًتح٥م مل وإٓ أؾمٚمؿ اإذ طمٚم٘مف ًمف ومٞمًتح٥م

 إٓ احلٙمؿ هذا ًمف يٌلم وٓ ضر سمدون أُمٙمـ إن اخلت٤من ًمف ومٞمًتح٥م خمتقٟم٤م يٙمـ ومل اًمرضم٤مل ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ ,77

 - يٜمٗمره ٓ ًمذًمؽ إرؿم٤مده وأن اًمديـ قمغم صم٤ٌمشمف وفمٝمقر إؾمالُمف اؾمت٘مرار سمٕمد

 سمـ٤مهلل اعمختّم٦م إؾمام، ُمـ اؾمٛمف يم٤من أو اعمًٞمح يمٕمٌد اهلل ًمٖمػم ُمٕمٌدا يم٤من إذا إٓ اؾمٛمف شمٖمٞمػم اجلديد اعمًٚمؿ يٚمزم ٓ ,70

ويٌ٘مك شمقىمٞم٧م إرؿم٤مده ًمتٖمٞمػم اؾمٛمف ذم طم٤مًمـ٦م يمقٟمـف ُمــ إؾمـام، اًمتـل  اعمٚمقك يمٛمٚمؽ همػمه هب٤م يًٛمك ٓ اًمتل شمٕم٤ممم

 جي٥م أو يًتح٥م شمٖمٞمػمه٤م ُمقىمقوم٤م قمغم اعمّمٚمح٦م وطمٙمٛم٦م اًمداقمٞم٦م- 

أُم٤م إذا أُمٙمـ إزاًم٦م اًمقؿمؿ سمًٝمقًم٦م  ٓ يي سم٘م٤م، اًمقؿمؿ إذا يم٤مٟم٧م إزاًمتف يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٥م وُمية ويمٚمٗم٦م  ,73

 صم٤ٌمشمـف سمٕمـدوسمٖمػم ٟمٗم٘م٦م يمٌػمة وٓ أمل يمٌػم ومٞمٜمّمح سم٢مزاًمتف ظم٤مو٦م إذا يم٤من ُمِمتٛمال قمغم وٚمٞم٥م أو قمالُم٦م يمٗمر 

 -ًمذًمؽ إرؿم٤مده ذم اعمّمٚمح٦م وفمٝمقر اًمديـ قمغم

 -ُمـ مل حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمجقز ًمف اًمتٙمٌػم ًمإلطمرام سم٤مًمّمالة سمٚمٖمتف ,74

 ُمــ آيـ٦م طمٗمـظ وإن وٟمحقهـ٤م ورىم٦م ُمـ ًمٞم٘مرأه٤م ًمٖمتف سمحروف ًمف يمت٤مسمتٝم٤م ضم٤مز اًمٗم٤محت٦م حيٗمظ ومل أؾمٚمؿ ُمـ ,75

 -طمٗمٔمٝم٤م ُمـ يتٛمٙمـ أن إمم اًمٗم٤محت٦م ُمٙم٤من يم٤مًمتًٌٞمح ذيمرا ردد وإٓ  ُمرات ؾمٌع ردده٤م اًمٗم٤محت٦م

ُمـ مل حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م  ومٞمجقز ًمف اًمدقم٤م، سمٚمٖمتف داظمؾ اًمّمالة سمٙمؾ ُم٤م جيقز اًمدقم٤م، سمـف ظمـ٤مرج اًمّمـالة ُمــ  ,76

 -أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

قز قمٜمد احل٤مضم٦م أن يت٤مسمع ُمـ ٓ حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م شمالوة اإلُم٤مم ذم اًمؽماويح وٟمحقه٤م ذم شمرمج٦م ُمٕم٤مين اًم٘مـرآن جي ,77

يمام جيقز إذا دقم٧م ًمذًمؽ طم٤مضم٦م أو ُمّمٚمح٦م راضمح٦م اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ ظمالل اعمّم٤مطمػ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمؼم إضمٝمزة 

 اعمحٛمقًم٦م- 

ٛمقا سم٢مؾمـالُمف وٓ ي٘مـدر قمـغم شمـريمٝمؿ وآٟمت٘مـ٤مل اعمًٚمؿ اجلديد اًمذي خيٗمل إؾمالُمف قمـ أهٚمف ويٜم٤مًمف إذى إن قمٚم ,78

ًمٚمٕمٞمش ذم ُمٙم٤من ي٘مدر ومٞمف قمغم إفمٝم٤مر إؾمالُمف جيقز ًمف أن يّمكم ذم دورة اعمٞم٤مه إذا مل جيـد ُمٙم٤مٟمـ٤م ـمـ٤مهرا يتخٗمـك ومٞمـف 

سمّمالشمف ويتج٤مرم قمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مع وقمٚمٞمف إذا اؾمتٓم٤مع ومرش ُمٜمِمٗم٦م ـم٤مهرة أو صمقب ـم٤مهر يٙمقن طمـ٤مئال سمٞمٜمـف 

 -يم٤مٟم٧م إرض ُمتٜمج٦ًم ومل يٛمٙمٜمف همًٚمٝم٤موسملم إرض ًمق 

ُمـ شمرك اًمٓمٝم٤مرة اًمقاضم٦ٌم ضمٝمال أو يم٤من يٗمٕمؾ ُم٤م يٌٓمؾ ـمٝم٤مرشمف ضمٝمال ووغم قمغم ذًمؽ ُمدة ـمقيٚم٦م مل دم٥م  ,79

ُمـ يم٤من ضم٤مهال سمقضمقب اًمزيم٤مة ومٚمؿ خيرضمٝم٤م ًمًـٜمقات سمٕمـد  قمٚمٞمف اإلقم٤مدة ٕن اهلل قمٗم٤م قمـ اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من

ًمزيم٤مة  ومديـ اهلل أطمؼ أن ي٘م٣م  وهل طمؼ اًمٗم٘مرا، واعم٤ًميملم-إؾمالُمف  ومٞمً٘مط قمٜمف اإلصمؿ  وٓ شمً٘مط قمٜمف ا



 

 

 

 

  



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد       

ومٝمذه ورىم٦م ُم٘مدُم٦م عمجٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م ذم دورشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألئٛم٦م واخلٓم٤ٌم، ذم أُمريٙمـ٤م سمِمـٞمٙم٤مهمقا 

أصمػمت طمقل اًمٜمقازل اًمدقمقي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمؿ اجلديد  وًم٘مد ضم٤م، اجلقاب إضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مٓت  0277

قمٜمٝم٤م سمذيمر ظمالف اًمٕمٚمام، وقمرض أدًمتٝمؿ دون شمٓمقيؾ أو اؾمتٓمراد وًمٙمـ سمام حي٘مؼ اعمـراد ُمــ ُمٕمرىمـ٦م اخلـالف 

 دد- وأوؾ اعم٠ًمًم٦م صمؿ اًمؽمضمٞمح سملم إىمقال ومٞمام أفمـ أٟمف يراقمل إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وطم٤مل اعمًٚمٛملم اجل

 و ىمد ىمًٛم٧م سمحثل إمم ومّمٚملم:

 افػصؾ إول: افـقازل افدظقيي وحتتف 

 ادبحٌ إول: افدخقل يف اإلشالم وإصفوره وحتتف مسوئؾ:

 وضمقب اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم عمـ أراد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم-  -

 ُمـ ٓ يًتٓمٞمع اًمٜمٓمؼ ًمٕمٚم٦م ذم ًم٤ًمٟمف هؾ يٓمٚم٥م ُمٜمف يمت٤مسمتٝم٤م أو اإلىمرار هب٤م سمٚمٖم٦م اإلؿم٤مرة؟  -

 يٚمزم اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م؟  هؾ -

 طمٙمؿ اإلشمٞم٤من سمٚمٗمظ همػم اًمِمٝم٤مدشملم-  -

 طمٙمؿ آىمتّم٤مر قمغم إطمدى اًمِمٝم٤مدشملم أم يٚمزم اإلشمٞم٤من هبام مجٞمٕم٤ًم؟  -

 طمٙمؿ اًمتؼّمؤ ُمـ اًمنمك اًمذي يم٤من قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ُمع اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم-  -

 طمٙمؿ اجلٝمر أو اإلهار سم٤مإلؾمالم-  -

 قل ذم اإلؾمالم-طمٙمؿ آؿمؽماط طملم اًمدظم -

 إؾمالم اًمّمٌل -

 إؾمالم اًمًٙمران وُمـ ذم طمٙمٛمف  -

 ادبحٌ افثوين: افبالغ وتعؾقؿ افديـ فؾؿسؾؿ اجلديد وحتتف مسوئؾ: 

 اًمّمٗم٤مت اًمتل يٜمٌٖمل أن يتحغم هب٤م ُمـ يتّمدر ًمتٕمٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم اجلدد -

 أوقل وىمقاقمد ُمٝمٛم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمٌالغ واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد -

 وافديـ، وحتتف مسوئؾ: افثؼوؾي دائري بغ افعالؿي فقيادبحٌ افثوفٌ: جد

 شمٕمرف اًمٕمرف وُمٙم٤مٟمتف ذم اًمنميٕم٦م -
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 ٟمقازل اًمٚم٤ٌمس اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمرف اعمًٚمٛملم اجلدد -

 اًمٜمقازل اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤مدات آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد -

 طمٙمؿ شمٖمٞمػم اؾمؿ اًمداظمؾ ذم اإلؾمالم- -

 طمٙمؿ إزاًم٦م اًمقؿمؿ سمٕمد اإلؾمالم-- -

 قازل افتعبديي وحتتف مبوحٌ: افػصؾ افثوين: افـ

 اجلدد، وحتتف مسوئؾ: بودسؾؿغ ادبحٌ إول: رخص افطفورة ادتعؾؼي

 آهمت٤ًمل قمٜمد إؿمٝم٤مر اإلؾمالم-  -

 طمٚمؼ اًمِمٕمر ًمٚمداظمؾ ذم اإلؾمالم -

 ظمت٤من اًمداظمؾ ذم اإلؾمالم-  -

 أطمٙم٤مم اىمتٜم٤م، اًمٙمٚم٥م وـمٝم٤مرشمف-  -

 اجلدد بودسؾؿغ ادتعؾؼي ادبحٌ افثوين: رخص افصالة

 ؾ جيقز دقم٤م، اهلل وٟمدائف سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م وذًمؽ سمؽممج٦م أؾمامئف احلًٜمك وهؾ اًمؽممج٦م هل أؾمام، هلل؟ ه -

ُمــ اعمًـٚمٛملم  هؾ دمقز ىمرا،ة شمرمج٦م اًم٘مرآن أصمٜم٤م، اًمّمالة سمدٓ قمـ اًمٜمص اًمٕمريب عمـ ٓ حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م -

 ؟ اجلدد

 طمٙمؿ اًمدقم٤م، واًمذيمر سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمّمالة  -

 ًمٕمٞمد سمٖمػم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- طمٙمؿ إًم٘م٤م، ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م وا -

طمٙمؿ ُمـ ارشمٙم٥م ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ٟمقاىمض اًمٓمٝم٤مرة أو اًمّمالة ضمٝمالً أو أظمؾ سم٠مطمـد  -

 أريم٤مهن٤م- 

 طمٙمؿ ُمـ شمرك اًمزيم٤مة ضمٝمال سمقضمقهب٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد ًمًٜمقات-  -

د أن أؾمـجؾ ؿمـٙمري واهلل أؾم٠مل أن يٚمٝمٛمٜمل رؿمدي ويًدد اًمرأي ويّمٚمح اًمٜمٞم٦م ويٌـ٤مرك ذم اًمٕمٛمـؾ- وأو 

وشم٘مديري إلظمقاٟمٜم٤م اًم٘م٤مئٛملم قمغم اعمجٛمع واعمِم٤ميخ واًمدقم٤مة اعمجتٛمٕملم وًمٙمؾ ُمـ وضّمف وٟمّمح وسمّٚمـغ طمٞمـ٤مل ُمـ٤م 

 ؾمٛمع وىمرأ  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ- 
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إن ُمـ اعم٘مرر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم قمٚمام، اإلؾمالم أن اإليامن ٓ يتؿ سمدون اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم واًمٜمٓمـؼ هبـام عمــ يمـ٤من 

 ُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م  ُمـ اإلمج٤مع ويم٤من ": اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مدرًا قمغم اًمٜمٓمؼ وقمغم هذا اٟمٕم٘مد إمج٤مع إُم٦م ىم٤مل

  (7)" أظمر قمـ اًمثالصم٦م ُمـ واطمد جيزي، ٓ ٦موٟمٞم وقمٛمؾ ىمقل اإليامن أن: أدريمٜم٤م ممـ سمٕمدهؿ

 ومـام سم٤مُٕمّمـ٤مر اًمٕمٚمام، ُمـ رضمؾ أًمػ ُمـ أيمثر ًم٘مٞم٧م: ىمقًمف اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم قمـ اًمالًمٙم٤مئل اإلُم٤مم وروى -

 (3)ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م ذم يمت٤مسمـف -(0)ويٜم٘مص يزيد وقمٛمؾ  ىمقل اإليامن أن ذم خيتٚمػ ُمٜمٝمؿ أطمداً  رأي٧م

 وفمـ٤مهراً  سم٤مـمٜم٤مً  يم٤مومر وهق يم٤مومر  ومٝمق ذًمؽ قمغم اًم٘مدرة ُمع سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ي٠مت مل ُمـ أن قمغم اعمًٚمٛمقن اشمٗمؼ طمٞم٨م"

 -"وأئٛمتٝم٤م إُم٦م ؾمٚمػ قمٜمد

 و إدًم٦م ُمتقاومرة قمغم هذا وُمـ ذًمؽ: 

 َوَيْعُؼةقَب  َحَؼ َوإِْشة َوإِْشةاَمِظقَؾ  إِْبةَراِهقؿَ  إَِػ  ُأكةِزَل  َوَمةو إَِفْقـَةو ُأكةِزَل  َوَمة  بِوَّللِّ آَمـَّو ُؿقُفقاْ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

ِؿْ  ِمـ افـَّبِق قنَ  ُأوِيَ  َوَمو َوِظقَسك ُمقَشك ُأوِيَ  َوَمو َوإْشَبوطِ  ِب  ُق  َٓ  رَّ ـُْفؿْ  َأَحدٍ  َبْغَ  ُكَػر  ـُ  م  ]  ﴾ُمْسةؾُِؿقنَ  َفةفُ  َوَكْحة

  -[736: اًمٌ٘مرة

ؼ  ا إِكَّفُ  بِفِ  آَمـَّو َؿوفُقا َظَؾقِْفؿْ  ُيتَْذ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ب ـَو ِمـ حْلَ ـَّو إِكَّو رَّ   [53: اًم٘مّمص] ﴾ُمْسؾِِؿغَ  َؿبْؾِفِ  ِمـ ـُ

ًُ  َوُؿْؾ ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ؼ   َصةِفَد  َمةـ إِٓ﴿: شمٕمـ٤ممم وىم٤مل [75: اًمِمقرى]  ﴾ـَِتوٍب  ِمـ اَّللَُّ َأكَزَل  باَِم  آَمـ  بِةوحْلَ

  -[86: اًمزظمرف]  ﴾َيْعَؾُؿقنَ  َوُهؿْ 

ـَ  إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل   -[73: إطم٘م٤مف]  ﴾ََيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َوٓ َظَؾقِْفؿْ  َخْقٌف  َؾال اْشتََؼوُمقا ُثؿَّ  اَّللَُّ َرب ـَو َؿوفُقا افَِّذي

                                                           
 -887, 5 اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أوقل ذح اًمالًمٙم٤مئل (7)

 -(886, 5 اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أوقل ذح اًمالًمٙم٤مئل (0)

 -078اإليامن. (3)
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ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمـر (7) --شاهلل رؾمقل وأين اهلل إٓ إًمف أٓ يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت: »ط وىم٤مل

 ام أٟمف ىم٤مل ٕيب سمٙمر ذم طمرب ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة: يَمْٞمـَػ ري اهلل قمٜمٝمام- وذم رواي٦م أيب هريرة قمـ قمٛمر ري اهلل قمٜمٝم

ـْ - اهلل إَِّٓ  إًِٰمفَ  َٓ : َيُ٘مقًُمقا طَمتَّك اًمٜم٤َّمَس  ُأىَم٤مشمَِؾ  َأنْ  ُأُِمْرُت  , ط , اهللِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  َوىَمدْ  اًمٜم٤َّمَس  شُمَ٘م٤مشمُِؾ   إًِٰمفَ  َٓ : ىَم٤مَل  وَمَٛم

ـفُ  َُم٤مًَمـفُ  ُِمٜمِّل قَمَّمؿَ  وَمَ٘مدْ  اهلل إَِّٓ  ًَ ـِف  َّٓ إِ  َوَٟمْٗم ـ٤مسُمفُ  سمَِح٘مِّ ًَ  ذح ذم اًمٜمـقوي اإلُمـ٤مم ىمـ٤مل "اهلل؟--------- قَمـغَم  َوطِم

 اشمٗمـؼ وىمـد ": شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلُم٤مم    وىم٤مل" (0)اقمت٘م٤مدمه٤م ُمع سم٤مًمِمٝم٤مدشملم اإلىمرار ذـمف اإليامن أن وومٞمف ": احلدي٨م

 -(3)" يم٤مومر ومٝمق سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ي٠مت مل ُمـ أٟمف قمغم اعمًٚمٛمقن

 -(4)شاهلل قمغم وطم٤ًمسمف ودُمف  ُم٤مًمف طمرم دوٟمف ُمـ يٕمٌد سمام ويمٗمر اهلل  إٓ إًمف ٓ ىم٤مل ُمـ: »طو ىم٤مل 

 وذم اهلل  إٓ إًمـف ٓ ىمـ٤مل ُمــ اًمٜمـ٤مر ُمـ خيرج»و ضم٤م، ذم طمدي٨م أٟمس ذم اًمّمحٞمحلم ُمرومققم٤م ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م: 

 ---(سم٤مًمتقطمٞمد اًمٜمٓمؼ اؿمؽماط قمغم دًمٞمؾ ومٞمف) ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:--ش ظمػم ُمـ ؿمٕمػمة وزن ىمٚمٌف

٘مرر هذا ٟمٚمحظ أن ًمٗمظ اًم٘مقل واًمِمٝم٤مدة اًمٚمذان وردا ذم اًمٜمّمقص إول ُمـٜمٝمام سيـح ذم اؿمـؽماط اًمـتٚمٗمظ وم٢مذا شم

 ٕن اًم٘مقل ٓ يٓمٚمؼ قمغم ُم٤م ذم اًمٜمٗمس واًمث٤مين ُمًتٚمزم ًمذًمؽ إذ أن اًمِمٝم٤مدة ٓ شمٙمقن سمٖمػم إىمرار- 

 و يتٗمرع قمـ هذا ُم٤ًمئؾ:

اجلقاب قمـ هذا أن ي٘م٤مل إن ًمٖم٦م اإلؿم٤مرة سمديؾ قمـ اًمٜمٓمؼ وًمذا يٚمـزم هبـ٤م اًمـداظمؾ ذم اإلؾمـالم ٕن اًمٌـدل ي٠مظمـذ 

طمٙمؿ اعمٌدل ُمٜمف يمام هق ُم٘مرر )اٟمٔمر اًم٘م٤مقمدة احل٤مدي٦م وإرسمٕملم ُمـ ىمقاقمد اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم( وأُم٤م يمت٤مسمتٝم٤م عمــ ٓ حيًــ 

ٟمفٓ  ؾمٌٞمؾ عمٕمروم٦م اقمت٘م٤مد اإلٟمًـ٤من دون إىمـراره وًمٙمـل ٟمْمـٛمـ أن ومٝمٛمـف ًمإلؾمـالم ًمٖم٦م اإلؿم٤مرة ومالزُم ٦م أيْم٤ًم وذًمؽٕ 

وحٞمح وقمٚمٞمف ٟم٘مقل سمقضمقب إًمزاُمف سمام يًتٓمٞمع وم٢من قمجز قمـ ذًمؽ يمٚمف وم٢مشمٞم٤مٟمـف سم٠مريمـ٤من اإلؾمـالم يم٤مًمّمـالة واًمّمـٞم٤مم 

 وٟمحقه٤م يٙمٗمل ذم هذه احل٤مل ًمٚمحٙمؿ سم٢مؾمالُمف ذم اًمٔم٤مهر- 

                                                           
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- (7)

 -7.749ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  (0)

 -078 اإليامن (3)

 رواه ُمًٚمؿ- (4)
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 اعمـ١مُمـ إن: اًمٜمـقوي ىم٤مًمـف ُم٤م قمغم واعمتٙمٚمٛملم واًمٗم٘مٝم٤م، اعمحدصملم ُمـ اًمًٜم٦م أهؾ اشمٗمؼ": لاًمٕمٞمٜم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌدر

 ُمــ ظم٤مًمٞمـ٤مً  ضم٤مزُمـ٤مً  اقمت٘مـ٤مداً  اإلؾمالم ديـ سم٘مٚمٌف اقمت٘مد ُمـ يٙمقن ٓ اًمٜم٤مر  ذم خيٚمد وٓ اًم٘مٌٚم٦م أهؾ ُمـ سم٠مٟمف حيٙمؿ اًمذي

 عمٕم٤مضمٚمـ٦م ُمٜمـف اًمـتٛمٙمـ ًمٕمـدم أو ًـ٤مٟمف ًم ذم خلٚمؾ اًمٜمٓمؼ قمـ يٕمجز أن سم٤مًمِمٝم٤مدشملم----- إٓ ذًمؽ ُمع وٟمٓمؼ اًمِمٙمقك 

  (7)-"ًمٗمظ همػم ُمـ سم٤مٓقمت٘م٤مد ُم١مُمٜم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف ذًمؽ  ًمتٖمػم أو اعمٜمٞم٦م 

 ًمق يمام اًمٜم٤مس  مجٞمع ومٝمٛمٝم٤م إن اعم٘م٤مل يمٍميح ومٝمل اعمٗمٝمٛم٦م إظمرس إؿم٤مرة وأُم٤م: »اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز ىم٤مل

 -(0)شاخلٛمس سم٠مو٤مسمٕمف وم٠مؿم٤مر اًمدراهؿ؟ ُمـ أظمذت ويمؿ اًمثالث  سم٠مو٤مسمٕمف وم٠مؿم٤مر اُمرأشمؽ؟ ـمٚم٘م٧م يمؿ: ًمف ىمٞمؾ

 -(3)-شيمالم اعمٗمٝمقُم٦م إظمرس وإؿم٤مرة: »احلٜمٌكم ُمٗمٚمح اسمـ وىم٤مل

 يم٤مًمٌٞم٤من  ويمت٤مسمتف إظمرس إيام،: اهلل رمحف اًمٜمًٗمل احل٤مومظ ىم٤مل: »شاًمرائؼ اًمٌحر» ذم احلٜمٗمل ٟمجٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 اًمٜمٓمـؼ وهق, يم٤مًمٌٞم٤من ويمت٤مسمتف إظمرس إيام، يم٤من وإذا ُمٕمٝمقدة  و٤مرت إذا اًمٕم٤ٌمرة ُم٘م٤مم شم٘مقم إٟمام اإلؿم٤مرة ٕن

 ذًمـؽ همـػم إمم وذاؤه  وسمٞمٕمـف وقمت٘مف وـمالىمف ٟمٙم٤مطمف جيقز طمتك واًمٙمت٤مسم٦م  سم٤مإلؿم٤مرة إطمٙم٤مم شمٚمزُمف ,سم٤مًمٚم٤ًمن

 سم٤مإلؿمـ٤مرة اًمِمـٝمر سمـلم ط وٕٟمـف أومم: وم٤مًمٕم٤مضمز اًمٜمٓمؼ  قمغم اًم٘م٤مدر ُمـ سمٞم٤مٟم٤م شمٙمقن اإلؿم٤مرة ٕن إطمٙم٤مم: ُمـ

 -(4)-شسم٠مو٤مسمٕمف ؿم٤مروأ هٙمذا اًمِمٝمر: »ىم٤مل طمٞم٨م

إذا يم٤من اًمداظمؾ ذم اإلؾمالم ٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م ومـال يٚمزُمـف اإلىمـرار سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م وًمٙمــ سم٤مًمٚمٖمـ٦م اًمتـل حيًـٜمٝم٤م 

إٟمجٚمٞمزي٦م أو إؾم٤ٌمٟمٞم٦م أو همػمه٤م  واؿمؽماط اًمٕمرسمٞم٦م همػم وحٞمح ُمـ أوضمف يمثػمه٤م ُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة رومع احلرج وٓ ؿمؽ 

 قمٜمـد اعمٞمًـقر وومٕمـؾ ُيَٓمـ٤مق  سمـام ن ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م طمرج قمغم إقمجٛمل  ويمذًمؽ ىم٤مقمدة اًمتٙمٚمٞمػأ

اًم٘مدرة  واؿمؽماط اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمـ ٓ يٕمرومٝم٤م شمٙمٚمٞمػ سم٤معمٕمًقر  ويمذًمؽ ىم٤مقمدة اًمٕمـؼمة سم٤معمٕمـ٤مين ٓ  وقمدم اًمٕمجز

ؽ وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف عمًٚمؿ اعم٤ٌمين وٕٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ سيح يقضم٥م ذًمؽ- وًمذا ىمرر اًمٗم٘مٝم٤م، ذًم

٤م "طمٞم٨م ىم٤مل:  َٝم٤مَدشَملْمِ  َأىَمرَّ  إَِذا َأُمَّ ـُ  َوُهـقَ  سم٤ِمًْمَٕمَجِٛمٞم٦َّمِ  سم٤ِمًمِمَّ ـ ًِ ـٚماًِم  سمِـَذًمَِؽ  جُيَْٕمـُؾ  وَمَٝمـْؾ  اًْمَٕمَرسمِٞمَّـ٦مَ  حُيْ ًْ  َوضْمَٝمـ٤منِ  ومِٞمـفِ  ُُم

                                                           
 -7.772قمٛمدة اًم٘م٤مري  (7)

 -0.735 إٟم٤مم ُمّم٤مًمح ذم إطمٙم٤مم ىمقاقمد (0)

 -0.707 ُمٗمٚمح ٓسمـ اًمٗمروع (3)

 -0.54 اًمدىم٤مئؼ يمٜمز ذح (4)
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َْوَح٤مسمِٜم٤َم ِحٞمُح  ِٕ فُ  ُِمٜمُْٝماَم  اًمّمَّ ٚماًِم  َيِّمػمُ  َأٟمَّ ًْ ىْمَرارِ  ًمُِقضُمقدِ  ُُم َٓ  احْلَؼُّ  ُهقَ  اًْمَقضْمفُ  َوَهَذا اإْلِ وٟم٘مؾ (7)"َوضْمفٌ  ًمِْمظَمرِ  َئْمَٝمرُ  َو

  (0)اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل أٟمف يّمح اإلؾمالم سم٤ًمئر اًمٚمٖم٤مت وسم٢مؿم٤مرة إظمرس- "ُمٖمٜمل اعمحت٤مج"و٤مطم٥م 

ٟمف ٓ يٕمٚمـؿ ُمـ٤م ذا ي٘مـقل ومام ذا ًمق ىمٞمؾ إٟمف يًتٓمٞمع اًمٜمٓمؼ هب٤م شمٚم٘مٞمٜم٤ًم دون أن يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ جيزئف قمغم اًمّمحٞمح ٕ

إذا اعم٘مّمقد هق اإلىمرار عم٤م ذم اًمٜمٗمس وًمذا ىمـرر اًمٜمـقوي أٟمـف ًمـق أىمـر سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم سم٤مٕقمجٛمٞمـ٦م وهـق حيًــ اًمٕمرسمٞمـ٦م 

 َواعمَْْ٘مُّمـقدُ : اًمِمـ٤مومٕمل ًمٚمـاموردي احلـ٤موي وم٤مًمّمحٞمح أٟمف يّمػم ُمًٚمام ًمقضمـقد اإلىمـرار يمـام ؾمـٌؼ اًمٜم٘مـؾ قمٜمـف  وذم

َٝم٤مَدشَملْمِ  ظْم٤ٌَمرُ : سم٤ِمًمِمَّ ـِ  اإْلِ تَِقي اعمَْْٕمٜمَك َوَهَذا سم٤ِمًْمَ٘مْٚم٥ِم  اًمتَّّْمِديِؼ  قَم ًْ    (3)-َواًْمَٕمَرسمِٞم٦َّمِ  اًْمَٗم٤مِرؾِمٞم٦َّمِ  ًَمْٗمظُ  ومِٞمفِ  َي

شمٜمٌٞمف وهق أٟمف ًمق ىم٤مل إقمجٛمل اًمِمٝم٤مدشملم دون أن يدرك ُمٕمٜم٤مه٤م مل يدظمٚمف ذًمؽ ذم اإلؾمالم يمام ٟمص قمٚمٞمـف 

- وإٟمـام أذت إمم ذًمـؽ (4)شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞمـ٤مت»ىم٤مل: ط اًمنمسمٞمٜمل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج وهق وحٞمح ٕن اًمٜمٌل 

ٕٟمٜمل رأي٧م سمٕمض اًمدقم٤مة يٗمٕمؾ ذًمؽ إذ يٓمٚم٥م ُمـ احل٤مضيـ اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة صمـؿ ي٘مـقل اهـؿ أن دظمٚمـتؿ ذم 

 اإلؾمالم !!

أؿمٝمد أو أىمر أو أؤُمـ سم٠مٟمـف ٓ إًمـف إٓ اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٚمزم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٚمٗمظ اعمٓم٤مسمؼ ُم٤م دام اعمٕمٜمك واطمدًا يم٠من ي٘مقل 

اهلل أو همػم اهلل أو ُمع اهلل وٟمحق ذًمؽ ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل ٓ ختؾ سم٤معمٕمٜمك يم٠من ي٘مقل آُمٜم٧م سم٤من اهلل أو اًمرمحـ هق اعمًتحؼ 

ًمٚمٕم٤ٌمدة وطمدة وٟمحق ذًمؽ مم٤م يٙمقن ُمٕمف اإلىمرار سمام اٟمٕم٘مد قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م ُمـ إومراد اهلل سم٤مًمتقطمٞمد سمجٛمٞمـع اٟمقاقمـف- وهـذا 

   (5)ٞمد عمـ يؽمضمؿ اًمِمٝم٤مدشملم ًمٖمػم اًمٜم٤مـمؼ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمداظمؾ ذم اإلؾمالم-ُمٗم

 ُمًـٚمؿ  أٟمـ٤م أو أؾمٚمٛم٧م: اعمجقد ىم٤مل وًمق": ,اهلل رمحٝمام , طمٜمٞمٗم٦م أسمك و٤مطم٥م اًمِمٞم٤ٌمين طمًـ ىم٤مل حمٛمد

 ومٞمٙمقن وًمده  هب٤م ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يِمتؿ ؿمتٞمٛم٦م ويٕمدوٟمف ٕٟمٗمًٝمؿ  اًمقوػ هذا يّدقمقن ٓ ٕهنؿ سم٢مؾمالُمف  حيٙمؿ

  (6)-"طم٘مف ذم اإلؾمالم دًمٞمؾ ؽذًم

                                                           
 -7.749ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (7)

 -4.747ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (0)

 ٟم٘مال قمـ ُمقىمع ؿمٌٙم٦م اإلؾمالم ًمٚمٗمت٤موى- (3)

 رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه ُمـ طمدي٨م قمٛمر-(4)

 -4.747وُمٖمٜمل اعمحت٤مج  320. 7اٟمٔمر روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

 -7.755 اًمنظمز حمٛمد اإلُم٤مم سمنمح ,ًمٚمِمٞم٢ٌمين ,اًمٙمٌػم اًمًػم يمت٤مب (6)
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 ُمٕمٚمـقم ًمٌمـ، اؾمـامن ٕهنـام سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم يٚمٗمـظ مل وإن- - هبذا سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ- - "اًم٘م٤مي أيب يٕمغم: وم٘م٤مل

 - (7)هبام  خمؼما يم٤من شمْمٛمٜم٧م سمام ٟمٗمًف قمـ أظمؼم وم٢مذا اًمِمٝم٤مدشم٤من  وهق ُمٕمروف

ـْ  ـِ  ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  و مم٤م يدل قمغم هذا ُم٤م روي قَم ٚمَ  احْلََٙمؿِ  سْم ًُّ ٌَـَؾ  زِم  هَمـٜماًَم  شَمْرقَمـك ضَم٤مِرَيـ٦مٌ  زِم  َويَم٤مَٟم٧ْم : ىَم٤مَل  ِٛملِّ اًم  ُأطُمـدٍ  ىِم

اٟمِٞم٦َّمِ  ي٥ُم  وَم٢مَِذا َيْقمٍ  َذاَت  وَم٤مـمََّٚمْٕم٧ُم  َواجْلَقَّ ـْ  سمَِِم٤مةٍ  َذَه٥َم  ىَمدْ  اًمذِّ ـْ  َرضُمٌؾ  َوَأَٟم٤م هَمٜمَِٛمَٝم٤م ُِم  ًَمٙمِٜمِّل َي٠ْمؾَمُٗمقنَ  يَماَم  آؾَمُػ  آَدمَ  سَمٜمِل ُِم

٦مً  َوَٙمْٙمتَُٝم٤م ـ٤م وَم٠َمشَمْٞمُتفُ  "هِب٤َم اْئتِٜمِل": ىَم٤مَل  ُأقْمتُِ٘مَٝم٤م َأوَماَل  اهللَِّ َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚم٧ُم  قَمكَمَّ  َذًمَِؽ  وَمَٕمٔمَّؿَ  ط اهللَِّ َرؾُمقَل  شَمْٞم٧ُم وَم٠مَ  َوٙمَّ  هِبَ

ـَ ": اَه٤َم وَمَ٘م٤مَل    ذِم : ىَم٤مًَم٧ْم  "اهللَُّ؟ َأْي
ِ
اَم، ًَّ ـْ ": ىَم٤مَل  اًم َـ٤م َأقْمتِْ٘مَٝمـ٤م": ٤مَل ىمَ  اهللَِّ  َرؾُمقُل  َأْٟم٧َم : ىَم٤مًَم٧ْم  "َأَٟم٤م؟ َُم - (0)"ُُم١ْمُِمٜمَـ٦مٌ  وَم٢مهِنَّ

ـُ  ضِمْئُتـَؽ   اهللَِّ َرؾُمقَل  َي٤م: قُمَٛمرُ  ًَمفُ  ----- وَمَ٘م٤مَل "وذم ىمّم٦م إؾمالم قمٛمر ومٞمام رواه أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م:   سمِـ٤مهللَِّ ُأْؤُِمـ

ـْ  سمِفِ  ضِمْئ٧َم  َوسماَِم  َوسمَِرؾُمقًمِفِ  َ : ىَم٤مَل   اهللَِّ قِمٜمْدِ  ُِم ٌَْٞمـ٧ِم  َأْهـُؾ  قَمَرَف  شَمْٙمٌػَِمةً  ط اهللَِّ َرؾُمقُل  وَمَٙمؼمَّ ـْ  اًْم  َرؾُمـقلِ  َأْوـَح٤مِب  ُِمـ

 - وٟمٔم٤مئر هذا يمثػمة- "َأؾْمَٚمَؿ---- ىَمدْ  قُمَٛمرَ  َأنَّ  ط اهللَِّ

 إمم ومـدقم٤مهؿ ضمذيٛمـ٦م سمٜمـل إمم اًمقًمٞمـد سمــ ظم٤مًمد ط اهلل رؾمقل سمٕم٨م: ىم٤مل قمٛمر اسمـ وقمـ: )اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 إمم ودومـع ويـ٠مه  ي٘متؾ ظم٤مًمد ومجٕمؾ و٠ٌمٟم٤م  و٠ٌمٟم٤م: ي٘مقًمقن ٕمٚمقاومج أؾمٚمٛمٜم٤م  ي٘مقًمقا أن حيًٜمقا ومٚمؿ اإلؾمالم 

 وٓ أؾمـػمي أىمتـؾ ٓ واهلل: وم٘مـ٤مل أؾمػمه  ُمٜم٤م رضمؾ يمؾ ي٘متؾ أن ظم٤مًمد أُمر أوٌح إذا طمتك أؾمػمه  ُمٜم٤م رضمؾ يمؾ

ش وُمـرشملم ظم٤مًمد  وٜمع مم٤م أسمرأ إين اًمٚمٝمؿ: »وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل قمغم ىمدُمٜم٤م طمتك أؾمػمه  أوح٤ميب ُمـ رضمؾ ي٘متؾ

 دظمٚمٜم٤م أي و٠ٌمٟم٤م  و٠ٌمٟم٤م: اإلؾمالم- ىمقًمف ًمٗمظ يمٍميح اًمٜمٞم٦م ُمع اًمٙمٜم٤مي٦م أن قمغم دًمٞمؾ وهق- واًمٌخ٤مري دأمح رواه

 اؾمـتدل وىمـد--- أؾمـٚمٛمٜم٤م أؾمـٚمٛمٜم٤م: ىم٤مًمقا ويم٠مهنؿ و٤مسمئ٤ًم  أؾمٚمؿ ُمـ يًٛمقن اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ ويم٤من اًمّم٤مسمئ٦م  ديـ ذم

 اًمٙمٜم٤ميـ٦م ـمريـؼ قمـغم ذًمـؽ يمـ٤من وًمق سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمتٙمٚمؿ ُمًٚمامً  اًمٙم٤مومر يّمػم أٟمف قمغم اًم٤ٌمب سم٠مطم٤مدي٨م اعمّمٜمػ

  (3)---شمٍميح سمدون

                                                           
 . طمٙمؿ اعمرشمد-8اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  (7)

 -7.380رواه ُمًٚمؿ  (0)

 -72 – 8.9إوـم٤مر  ٟمٞمؾ (3)
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 - "ؿمٝم٤مدة ان حمٛمدا رؾمقل اهلل "دون ذيمر  "ٓ إًمف إٓ اهلل"أوًٓ ُمـ اىمتٍم قمغم ىمقل 

 ىمد وردت ٟمّمقص يمثػمة ذم ذًمؽ يمٛمثؾ: 

 -(7)شاهلل قمغم وطم٤ًمسمف ودُمف  ُم٤مًمف طمرم اهلل  دون ُمـ ُيٕمٌد سمام ويمٗمر  اهلل إٓ إًمف ٓ ىم٤مل ُمـ»: ط ىمقًمف

 اًمٌخ٤مري- شاهلل وضمف سمذًمؽ يٌتٖمل اهلل إٓ إًمف ٓ ىم٤مل ُمـ اًمٜم٤مر قمغم طمرم ىمد اهلل وم٢من» ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 وخيرج ظمػم ُمـ ؿمٕمػمة وزن ىمٚمٌف وذم اهلل إٓ إًمف ٓ ىم٤مل ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ خيرج» ىم٤مل ط اًمٜمٌل قمـ  أٟمس قمـ

 وزن ىمٚمٌـف وذم اهلل إٓ إًمـف ٓ ىم٤مل ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ وخيرج ظمػم ُمـ سمرة وزن ىمٚمٌف وذم اهلل إٓ إًمف ٓ ىم٤مل ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ

 اًمٌخ٤مري-ش * ظمػم ُمـ ذرة

 ًم٘مـد» ط اهلل رؾمـقل ىمـ٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمِمٗم٤مقمتؽ اًمٜم٤مس أؾمٕمد ُمـ اهلل رؾمقل ي٤م ىمٞمؾ ىم٤مل أٟمف  هريرة أيب قمـ

 اًمٜمـ٤مس أؾمـٕمد احلـدي٨م قمغم طمروؽ ُمـ رأي٧م عم٤م ُمٜمؽ أول أطمد احلدي٨م هذا قمـ ي٠ًمًمٜمل ٓ أن هريرة أسم٤م ي٤م فمٜمٜم٧م

 اًمٌخ٤مري-* شٟمٗمًف أو ىمٚمٌف ُمـ ظم٤مًمّم٤م اهلل إٓ إًمف ٓ ىم٤مل ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمِمٗم٤مقمتل

 و ذم ىمّم٦م أؾم٤مُم٦م وىمتٚمف ًمٚمرضمؾ اًمذي ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل قمٜمد ُمًٚمؿ- 

 -  " يمٚمٛم٦م أطم٤مج ًمؽ هب٤م قمٜمد اهللوىمقل اًمٜمٌل ًمف: ىمؾ ٓ إًمف إٓ اهللط و ذم ىمّم٦م قمؿ اًمٜمٌل 

يمؾ هذه أدًم٦م شمقطمل سمجقاز آىمتّم٤مر قمغم هذا اجلز، ُمـ اًمِمٝم٤مدة وًمٙمـ وردت رواي٤مت وٟمّمقص أظمرى 

 شمٜمص قمغم اإلشمٞم٤من هبام مجٞمٕم٤ًم وُمـ ذًمؽ: 

 اهلل إٓ إًمـف ٓ أن ؿمـٝم٤مدة إمم وم٤مدقمٝمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ ىمقُم٤م شم٠ميت إٟمؽ "ًمٚمٞمٛمـ وومٞمف: ط طمدي٨م ُمٕم٤مذ عم٤م سمٕمثف اًمٜمٌل 

 - (0)"------ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ًمذًمؽ أـم٤مقمقا هؿ وم٢من اهلل رؾمقل وأين

اًمٌخـ٤مري وُمًـٚمؿ ىمـ٤مل اًمٜمـقوي  شاهلل رؾمـقل حمٛمـداً  وأن اهلل إَّٓ  إًمف ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»

  (3) "اًمًٜم٦م أهؾ ُمذه٥م وهذا  سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٜمٓمؼ إٓ سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ ٓ أٟمف وومٞمف"

ـْ  ـِ  قم َّٓ  إًَِمـفَ  َٓ  َأنْ  ؿَمَٝم٤مَدةِ : مَخْسٍ  قَمغَم  اإْلِؾْماَلمُ  سُمٜمَِل ) (7):ط اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم  اهللَُّ َرِيَ  قُمَٛمرَ  اسْم  َوَأنَّ  اهللَُّ إِ

ًدا اَلةِ  َوإىَِم٤ممِ  اهللَِّ َرؾُمقُل  حُمَٛمَّ   اًمّمَّ
ِ
يَم٤مةِ  َوإِيت٤َم،  اًمّمحٞمحلم- (َرَُمَْم٤منَ  َوَوْقمِ  َواحْل٩َمِّ  اًمزَّ

                                                           
 ُمًٚمؿ- رواه (7)

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ-(0)

 -7.767ذح ُمًٚمؿ  (3)
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ًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص وهذا ضمٕمؾ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام، يرى أن هذه اًمرواي٤مت ُمٗمّمٚم٦م ًمٚم٤ًمسم٘م٦م وُمٌٞمٜمـ٦م اهـ٤م و همػم ذ

وأن ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل داظمٚم٦م ذم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وإن مل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اؾمتٖمٜم٤م، 

 سم٤مجلز، قمـ اًمٙمؾ  ٕهنام ذم طمٙمؿ اًمٚمٗمظ اًمقاطمد- 

 : اهلل رمحف طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

ىْمتَِّم٤مرُ  " ِٓ َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  ؿَمَٝم٤مَدةِ  قَمغَم  َوا َٝم٤مَدشَملْمِ  إَِراَدةِ  قَمغَم  اهللَُّ إِ  اٟمتٝمـك " َذًمَِؽ  قَمغَم  قَمَٚماًم  َو٤مَرْت  ًمَِٙمْقهِن٤َم َُمًٕم٤م اًمِمَّ

 -(0)"اًم٤ٌمري ومتح" ُمـ

 قمـغم روايـ٦م ذم واىمتٍمـ  ةواطمـد ظمّمـٚم٦م ضُمِٕمٚمت٤م: ذقم٤م اًمِمٝم٤مدشملم وًمتالزم": اهلل رمحف اًم٘م٤مري قمكم اعمال وىم٤مل

 -  ايمتٗم٤م،  اًمِمٝم٤مدشملم إطمدى

 اًمتـقازم قمـغم هبـام اإلشمٞم٤من ُمـ اإلؾمالم وح٦م ذم سمد ٓ أٟمف: اًمرواي٤مت أيمثر ذم يمذًمؽ مجٕمٝمام ُمـ وُأظمذ: ىمٞمؾ

 (3)-اٟمتٝمك " واًمؽمشمٞم٥م

 واطمـدًا: ريمٜمـ٤مً  اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إًمف ٓ أن ؿمٝم٤مدة و٤مرت ": اهلل رمحف قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ وىم٤مل

 - (4) "اعمٗمتقح اًم٤ٌمب ًم٘م٤م،" ُمـ اٟمتٝمك " وُمت٤مسمٕم٦م إظمالصٍ  ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ قم٤ٌمدة يمؾ ٕن

 إن: اًمٜمـقوي ىم٤مًمـف ُمـ٤م قمـغم واعمتٙمٚمٛملم واًمٗم٘مٝم٤م، اعمحدصملم ُمـ اًمًٜم٦م أهؾ اشمٗمؼ": اًمٕمٞمٜمل اًمٌدر اإلُم٤مم ىم٤مل

 ضم٤مزُمـ٤مً  اقمت٘م٤مداً  اإلؾمالم ديـ سم٘مٚمٌف داقمت٘م ُمـ يٙمقن ٓ اًمٜم٤مر  ذم خيٚمد وٓ اًم٘مٌٚم٦م أهؾ ُمـ سم٠مٟمف حيٙمؿ اًمذي اعم١مُمـ

 سمؾ أواًل  اًم٘مٌٚم٦م أهؾ ُمـ يٙمـ مل أطمدمه٤م قمغم اىمتٍم وم٢من: ىم٤مل- سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ذًمؽ ُمع وٟمٓمؼ اًمِمٙمقك  ُمـ ظم٤مًمٞم٤مً 

 وم٢مٟمـف ذًمـؽ  ًمتٖمـػم أو اعمٜمٞم٦م  عمٕم٤مضمٚم٦م ُمٜمف اًمتٛمٙمـ ًمٕمدم أو ًم٤ًمٟمف  ذم خلٚمؾ اًمٜمٓمؼ قمـ يٕمجز أن إٓ اًمٜم٤مر ذم خيٚمد

 ومل اهلل  إٓ إًمـف ٓ ىمقًمف قمغم اًمٙم٤مومر اىمتٍم إذا أُم٤م "ىم٤مل أيْم٤ًم: و (5)-"ًمٗمظ همػم ُمـ سم٤مٓقمت٘م٤مد ُم١مُمٜم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمئذ

: ىمـ٤مل ُمــ أوـح٤مسمٜم٤م وُمــ- ُمًٚمامً  يٙمقن ٓ أٟمف اجلٛمٝمقر وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م ُمـ وم٤معمِمٝمقر اهلل  رؾمقل حمٛمد: ي٘مؾ

                                                                                                                                                                             
 اًم٤ٌمري- ومتح (7)

 -733. 7ومتح اًم٤ٌمري  (0)

 -768. 7اعمٗم٤مشمٞمح  ُمرىم٤مة (3)

 -0. 797اعمٗمتقح   اًم٤ٌمب ًم٘م٤م، (4)

 -7.772 اًم٘م٤مري قمٛمدة (5)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 ارشمٗمـ٤مع ذم ومنمـط ًـلمطم اًم٘مـ٤مي وأهمـرب- ُمرشمـداً  ضمٕمؾ أسمك وم٢من إظمرى  سم٤مًمِمٝم٤مدة ويٓم٤مًم٥م ُمًٚمامً  يّمػم

 -ُمٜمف قمجٞم٥م وهق ومال  ىمقاه٤م جمرد وم٠مُم٤م هب٤م  اًمٜمٓمؼ ُمع سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م ي٘مر أن قمٜمف اًمًٞمػ

 ومٞم٘مـدم اإلؾمـالم  وـح٦م ذم اًمِمـٝم٤مدة يمٚمٛمتل سملم اًمؽمشمٞم٥م أوح٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٓمٞم٥م أسمق اًم٘م٤مي اؿمؽمط: اًمٜمقوي وىم٤مل

 -(7)- "-ظم٤مًمٗمف ُمـ وٓ واوم٘مف ُمـ أر ومل سمرؾمقًمف  اإلىمرار قمغم سم٤مهلل اإلىمرار

إن يم٤من ُمنميم٤م وصمٜمٞمـ٤م  "ٓ إًمف إٓ اهلل"و ًمٙمـ ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمتٗمّمٞمؾ وم٘م٤مًمقا ُمـ اىمتٍم قمغم ىمقل 

ٓ ي١مُمـ سمقطمداٟمٞم٦م اهلل وٓ سمدي٤مٟم٦م ومٞمٙمقن هذا اًم٘مقل ُمٜمف دظمقٓ ذم اإلؾمالم ٕن ُم٘مت٣م هذا ىمٌقل ديٜمف واإليامن 

 أن أُمرت: »اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل احلًـ قمـ ذيمر ": اإلؾمالم سم٤مب ذم: اًمِمٞم٤ٌمين طمًـ حمٛمد سمرؾمقًمف- ىم٤مل اإلُم٤مم

 وطم٤ًمهبؿ سمح٘مٝم٤م  إٓ وأُمقااهؿ دُم٤مئٝمؿ ُمٜمل قمّمٛمقا وم٘مد ىم٤مًمقه٤م وم٢مذا اهلل  إٓ إًمف ٓ: ي٘مقًمقا طمتك( اًمٜم٤مس) أىم٤مشمؾ

 إًمـف ٓ: ُمـٜمٝمؿ ىم٤مل ومٛمـ اهلل  يقطمدون ٓ ىمقم وهؿ إوصم٤من  قمٌدة ي٘م٤مشمؾ  اهلل رؾمقل ومٙم٤من: ىم٤ملش- - اهلل قمغم

  (0)-"-إؾمالُمف قمغم دًمٞمالً  ذًمؽ ٤منيم اهلل إٓ

 اًمٜمـ٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت: »طمدي٨م قمغم اًمٙمالم قمٜمد, اهلل رمحٝمام , اًمٌٖمقي اإلُم٤مم ىمقل اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم وٟم٘مؾ

 إٓ إًمـف ٓ": ىم٤مل وم٢مذا سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م  ي٘مر ٓ صمٜمقي٤م أو وصمٜمٞم٤م يم٤من إذا اًمٙم٤مومر: اًمٌٖمقي ىم٤ملش )"اهلل إٓ إًمف ٓ"ي٘مقًمقا طمتك

 ُم٘مـراً  يمـ٤من ُمــ وأُم٤م اإلؾمالم  ظم٤مًمػ ديـ يمؾ ُمـ ويتؼمأ إطمٙم٤مم  مجٞمع ىمٌقل قمغم جيؼم صمؿ ُمف سم٢مؾمال طمٙمؿ "اهلل

 اًمرؾمـ٤مًم٦م أن يٕمت٘مـد يمـ٤من ومـ٢من " اهلل رؾمـقل حمٛمـد ": ي٘مـقل طمتك سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ ٓ وم٠مٟمف ًمٚمٜمٌقة ُمٜمٙمراً  سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م

 حمـرم  اؾمـت٤ٌمطم٦م أو واضمـ٥م قدسمجح يمٗمره يم٤من وم٢من اخلٚمؼ  مجٞمع إمم: ي٘مقل أن ومالسمد ظم٤مو٦م  اًمٕمرب إمم اعمحٛمدي٦م

 -(3)(-اقمت٘م٤مده قمـ يرضمع أن إمم ومٞمحت٤مج

 طمتـك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت: »ًمٚمحدي٨م ذطمف ذم اهلل  رمحٝمؿ اخلٓم٤ميب اإلُم٤مم ىمقل اًمٜمقوي اإلُم٤مم ويٜم٘مؾ

 ش- -اهلل قمـغم وطمًـ٤مسمف سمح٘مـف إٓ وٟمٗمًـف ُم٤مًمـف ُمٜمك قمّمؿ ومـ٘مـد اهلل إٓ إًمف ٓ: ىم٤مل ومٛمـ اهلل  إٓ إًمف ٓ: ي٘مقًمقا

 " اهلل إٓ إًمف ٓ ": ي٘مقًمقن ٕهنؿ اًمٙمت٤مب  أهؾ دون إوصم٤من أهؾ هبذا اعمراد أن ُمٕمٚمقم)

                                                           
 -7.777 اًم٘م٤مري قمٛمدة (7)

 -7.753 اًمنظمز حمٛمد ُم٤مماإل سمنمح ,ًمٚمِمٞم٢ٌمين ,اًمٙمٌػم اًمًػم يمت٤مب (0)

وـم٤مر  ٟمٞمؾ (3)  -9ٕا



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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 إمم اإلضم٤مسم٦م قمـ شمٕمٌػم " اهلل إٓ إًمف ٓ ": ىم٤مل سمٛمـ واًمٜمٗمس اعم٤مل قمّمٛم٦م اظمتّم٤مص: )قمٞم٤مض اًم٘م٤مي وىمقل

 اإلؾمـالم إمم دقمـل ُمــ لأو يم٤مٟمقا وهؿ يقطّمد  ٓ وُمـ إوصم٤من وأهؾ اًمٕمرب ُمنميمقا هبذا اعمراد وأن اإليامن 

 ذم ي٘مقاهـ٤م يم٤من إذا  " اهلل إٓ إًمف ٓ": سم٘مقًمف قمّمٛمتف ذم يٙمتٗمل ومال سم٤مًمتقطمٞمد ي٘مر ممـ همػمهؿ وم٠مُم٤م- - قمٚمٞمف وىمقشمؾ

  (7)"اًمزيم٤مة وي١مشمك اًمّمالة وي٘مٞمؿ اهلل رؾمقل وإين": أظمر احلدي٨م ذم ضم٤م، ومٚمذًمؽ -اقمت٘م٤مده ُمـ وهل يمٗمره

 ودًٓمـ٦م  ٟمـص : صمالصم٦م ُم١مُمٜم٤م اًمِمخص يٙمقن هب٤م اًمتل اًمٓمرق) :احلٜمٗمل اًمٙم٤ًمئل وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف

 - وشمٌٕمٞم٦م

 هـذه وسمٞمـ٤من سحيـ٤ًم  قمٚمٞمـف هـق مم٤م اًمتؼمئ ُمع هبام ي٠ميت أو سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أو سم٤مًمِمٝم٤مدة ي٠ميت أن ومٝمق: اًمٜمص أُم٤م

 : أرسمٕم٦م أوٜم٤مف اًمٙمٗمرة أن  اجلٛمٚم٦م

 -اعمٕمٓمٚم٦م اًمدهري٦م وهؿ أواًل ( اهلل) اًمّم٤مٟمع يٜمٙمرون ُمٜمٝمؿ وٜمػ ,7

 -واعمجقس اًمقصمٜمٞم٦م وهؿ شمقطمٞمده  ويٜمٙمرون سم٤مًمّم٤مٟمع ي٘مرون ُمٜمٝمؿ ووٜمػ ,0

 -اًمٗمالؾمٗم٦م ُمـ ىمقم وهؿ رأؾم٤ًم  اًمرؾم٤مًم٦م ويٜمٙمرون وشمقطمٞمده سم٤مًمّم٤مٟمع ي٘مرون ُمٜمٝمؿ ووٜمػ ,3

 اًمٞمٝمقد وهؿ   حمٛمد رؾم٤مًم٦م يٜمٙمرون ًمٙمٜمٝمؿ اجلٛمٚم٦م  ذم واًمرؾم٤مًم٦م وشمقطمٞمده سم٤مًمّم٤مٟمع ي٘مرون ُمٜمٝمؿ ووٜمػ ,4

 -واًمٜمّم٤مرى

- أوـال اًمِمـٝم٤مدة قمــ يٛمتٜمٕمقن ه١مٓ، ٕن سم٢مؾمالُمف  حيٙمؿ( اهلل إٓ إًمف ٓ: )وم٘م٤مل واًمث٤مين إول اًمّمٜمػ ُمـ يم٤من وم٠من *

 يمـؾ ُمــ يٛمتٜمٕمـقن ٕهنـؿ( اهلل رؾمـقل حمٛمـدا أن أؿمـٝمد: )ىم٤مل إذا ويمذًمؽ- - إيامهنؿ دًمٞمؾ ذًمؽ يم٤من هب٤م أىمروا وم٢مذا

 -  اإليامن ًم٦مدٓ يم٤مٟم٧م أيتٝمؿ ُمٜمٝمام سمقاطمدة اإلشمٞم٤من ومٙم٤من اًمِمٝم٤مدة  يمٚمٛمتل ُمـ واطمدة

 قمــ يٛمتٜمـع ٓ اًمرؾمـ٤مًم٦م ُمٜمٙمر ٕن سم٢مؾمالُمف  حيٙمؿ ٓ(اهلل إٓ إًمف ٓ) :وم٘م٤مل اًمث٤مًم٨م اًمّمٜمػ ُمـ يم٤من وإن

 ومٙمـ٤من اًمِمـٝم٤مدة  هـذه قمــ يٛمتٜمـع ٕٟمـف سم٢مؾمالُمف  حيٙمؿ (اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: )ىم٤مل وًمق اعم٘م٤مًم٦م  هذه

 - اإليامن دًمٞمؾ هب٤م اإلىمرار

 طمتك سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ ٓ  (اهلل رؾمقل حمٛمد اهلل إٓ إًمف ٓ: )وم٘م٤مل سم٤مًمِمٝم٤مدشملم شمكوم٠م اًمراسمع اًمّمٜمػ ُمـ يم٤من وإن* 

  ,حمٛمـد , اًمرؾمقل سمرؾم٤مًم٦م ي٘مر ُمـ ه١مٓ، ُمـ  ٕن---اًمٜمٍماٟمٞم٦م أو اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ قمٚمٞمف اًمذي اًمديـ ُمـ يتؼمأ

 قمـغم ٞمالدًمـ اًمتـؼمئ سمـدون سم٤مًمِمٝم٤مدشملم إشمٞم٤مٟمف يٙمقن ومال همػمهؿ  دون ظم٤مو٦م اًمٕمرب إمم سمٕم٨م إٟمف: ي٘مقل ًمٙمٜمف

                                                           

 ذح ُمًٚمؿ- (7)
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 ٕهنـؿ سم٢مؾمـالُمف: حيٙمـؿ أؾمـٚمٛم٧م  ٓ أو آُمٜم٧م: ىم٤مل أو ُمًٚمؿ  أو ُم١مُمـ أٟم٤م: ٟمٍماين أو تقدي ىم٤مل إذا ويمذا إيامٟمف 

 -قمٚمٞمف هؿ اًمذي هق واإلؾمالم واإليامن وُمًٚمٛمقن  ُم١مُمٜمقن أهنؿ يدقمقن

 ٕهنـؿ سم٢مؾمالُمف ؿحيٙم ٓ اًمٜمٍماٟمٞم٦م  أو اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ وأشمؼمأ اهلل إًمف ٓ أن أؿمٝمد: ٟمٍماين أو تقدي ىم٤مل وًمق

 اإلؾمـالم  ديــ ذم اًمـدظمقل دًمٞمـؾ يٙمـقن ٓ واًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ واًمتؼمؤ اًمتقطمٞمد  يمٚمٛم٦م قمـ يٛمتٜمٕمقن ٓ

 ُمـع اإليـامن دًمٞمـؾ اًمتـؼمئ يّمـٚمح ومـال اإلؾمـالم  ديــ ؾمـقى آظمر ديـ ذم ودظمؾ ذًمؽ ُمـ شمؼمأ أٟمف ٓطمتامل

 آطمـتامل ًمـزوال سم٤مإلؾمـالم طمٙمؿ  حمٛمد ديـ ذم أو اإلؾمالم ديـ ذم دظمٚم٧م: وم٘م٤مل ذًمؽ ُمع أىمر وًمق آطمتامل 

  (7)(-أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل اًم٘مريٜم٦م  هبذه

 ًمق اىمتٍم قمغم اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم سم٠من أىمر أن حمٛمدا رؾمقل اهلل هؾ يدظمٚمف هذا ذم اإلؾمالم؟ 

 يـزد  ومل اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن أؿمٝمد: ىم٤مل إذا اًمٙم٤مومر ذم اإلؾمالم أئٛم٦م اظمتٚمػ وىمد ": اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل

 سم٢مؾمـالُمف حيٙمـؿ أطمـده٤م- أمحـد اإلُمـ٤مم قمــ رواي٤مت صمالث وهل أىمقال صمالصم٦م قمغم سمذًمؽ؟ سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ هؾ

 طمٙمـؿ سم٤مًمتقطمٞمـد ُم٘مرا يم٤من إذا أٟمف واًمث٤مًمث٦م اهلل  إٓ إًمف ٓ أن سمِمٝم٤مدة ي٠ميت طمتك سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ ٓ واًمث٤مٟمٞم٦م سمذًمؽ 

  (0)-"سمف ي٠ميت طمتك سم٢مؾمالُمف حيٙمؿ مل ُم٘مرا يٙمـ مل وإن سم٢مؾمالُمف 

 اهلل رؾمـقل حمٛمـدا أن ؿمـٝمد إذا أوـٚمف ُمــ اًمديـ سمجحد اًمٙم٤مومر وأُم٤م ": (3)ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم يمت٤مسمف اعمٖمٜمل 

 : روايت٤من ومٗمٞمف ذًمؽ قمغم واىمتٍم

: ط اًمٜمٌـل وم٘مـ٤مل ُم٤مت صمؿ اهلل رؾمقل حمٛمدا ان أؿمٝمد: ىم٤مل تقدي٤م أن روي] ٕٟمف سم٤مؾمالُمف حيٙمؿ: إطمدامه٤م

 ط اًمٜمٌـل وـدق ٕٟمـف وسمتقطمٞمده ارؾمٚمف سمٛمـ ُم٘مر هق آ ط حمٛمد سمرؾم٤مًم٦م ي٘مر ٓ فوٕٟم[ و٤مطمٌٙمؿ قمغم وٚمقا

  سمتقطمٞمده ضم٤م، وىمد سمف ضم٤م، ومٞمام

 اًمٞمـف وـؿ وىمـد طم٘مـف ذم صم٤مسمـ٧م اهلل شمقطمٞمـد ٕن سم٤مؾمالُمف طمٙمؿ يم٤مًمٞمٝمقد سم٤مًمتقطمٞمد ُم٘مرا يم٤من إن أٟمف: اًمث٤مٟمٞم٦م

 إؾمالُمف- ومٙمٛمؾ ط حمٛمد سمرؾم٤مًم٦م آىمرار

                                                           
 -7.027 اًمّمٜم٤مئع سمدائع (7)

 -0.40زاد اعمٕم٤مد  (0)

 -72.93اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  (3)
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 وهبـذا اهلل إٓ إًمف ٓ أن يِمٝمد طمتك سم٤مؾمالُمف حيٙمؿ مل واًمقصمٜمٞملم عمجقسوا يم٤مًمٜمّم٤مرى ُمقطمد همػم يم٤من وإن 

 أؿمٝمد ىم٤مل إن مجٞمٕم٤م هبام سم٢مىمراره إٓ ضمحدمه٤م يزول ٓ ؿمٞمئلم ضمحد ُمـ ٕن اًمّمحٞمح وهق إظم٤ٌمر أيمثر ضم٤م،ت

 - "ٟمٌٞمٜم٤م همػم يريد أن حيتٛمؾ ٕٟمف سم٤مؾمالُمف ٟمحٙمؿ مل اهلل رؾمقل اًمٜمٌل أن

ٓ يٙمٗمل واحلدي٨م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ ىمداُم٦م ضمـ٤م، سمٚمٗمـظ ذيمـر ط قة حمٛمد واًمذي ئمٝمر زم أن ُمـ أىمر سمٜمٌ

قمغم ٟمحق يٗمٝمؿ ُمٜمف إىمراره سمقطمداٟمٞم٦م اهلل ومٝمـق ط اًمِمٝم٤مدشملم قمٜمد أمحد ذم ُمًٜمده ُمـ طمدي٨م أٟمس- سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل 

شمٗمـرده ُم٘مٌقل وإٓ ومال سمؾ يٚمزُمف اإلشمٞم٤من سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ٕن اإلىمرار سم٤مًمتقطمٞمد ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه وم٘مط اإلىمـرار سمقضمـقده و

 سم٤مًمٙمامل سمؾ إومراده سم٤مًمٕم٤ٌمدة يمام هق ُمٕمٚمقم 

 ُمــ طمـؼم ومجـ٤م، ط اهلل رؾمـقل قمٜمد ىم٤مئام يمٜم٧م ىم٤مل ط اهلل رؾمقل ُمقمم ومم٤م يًتدل سمف قمغم هذا أن صمقسم٤من

 رؾمقل ي٤م شم٘مقل أٓ وم٘مٚم٧م شمدومٕمٜمل مل وم٘م٤مل ُمٜمٝم٤م يٍمع يم٤مد دومٕم٦م ومدومٕمتف حمٛمد ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد أطم٤ٌمر

 أهكم سمف ؾمامين اًمذي حمٛمد اؾمٛمل إن ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أهٚمف سمف ؾمامه اًمذي سم٤مؾمٛمف ٟمدقمقه إٟمام اًمٞمٝمقدي وم٘م٤مل اهلل

---- وم٘مـ٤مل - سمـ٠مذين أؾمـٛمع ىمـ٤مل طمـدصمتؽ إن ر، أيٜمٗمٕمؽ ط اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل أؾم٠مًمؽ ضمئ٧م اًمٞمٝمقدي وم٘م٤مل

ؾمـالم - رواه ُمًـٚمؿ- ومٝمـذا اًمٞمٝمـقدي مل يـدظمؾ ذم اإل"اًمٞمٝمقدي: ًم٘مد ودىم٧م وإٟمؽ ًمٜمٌل صمؿ اٟمٍمف ومذه٥م 

 ط- سم٢مىمراره سمٜمٌقة حمٛمد 

سمٛمٕمٜمك هؾ يٚمزم اًمٜمٍماين ُمثاًل أن يٜمص قمغم سمنمي٦م قمٞمًك وأٟمف قمٌـد اهلل ورؾمـقًمف وسمٓمـالن ديٜمـف اًمًـ٤مسمؼ 

 ًمٞمح٘مؼ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ؟ 

إٓ سم٤مًمتؼمؤ ُمـ وده وهق اًمٙمٗمر واًمنمك سم٠مٟمقاقمـف وأىمًـ٤مُمف مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ٓ يتؿ 

 وىمد دًم٧م قمغم ذًمؽ ٟمّمقص يمثػمة وحٞمح٦م سحي٦م وُمـ ذًمؽ: 

ـْ : ﴿ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ـْ  سم٤ِمًمٓم٤َّمهُمقِت  َيْٙمُٗمرْ  وَمَٛم ـَؽ  وَمَ٘مـدِ  سم٤ِمهللَِّ َوُي١ْمُِم ًَ ﴾  اَهَـ٤م اْٟمِٗمَّمـ٤ممَ  َٓ  اًْمـُقصْمَ٘مك سمِـ٤مًْمُٕمْرَوةِ  اؾْمَتْٛم

 -[056: اًمٌ٘مرة]

سَمِٞمفِ  إسِْمَراِهٞمؿُ  ىَم٤مَل  َوإِذْ : ﴿شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل ٜمِل َوىَمْقُِمفِ  ِٕ ٌُُدونَ  مِم٤َّم سَمَرا،ٌ  إِٟمَّ َّٓ *  شَمْٕم ِذي إِ ـِ  وَم٢مِٟمَّـفُ  وَمَٓمَريِن  اًمَّ *  ؾَمـَٞمْٝمِدي

 -[08 , 06: اًمزظمرف]﴾ َيْرضِمُٕمقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٝمؿْ  قَمِ٘مٌِفِ  ذِم  سَم٤مىِمَٞم٦مً  يَمٚمَِٛم٦مً  َوضَمَٕمَٚمَٝم٤م
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 ذيؽ ٓ وطمده شمٕم٤ممم اهلل قم٤ٌمدة وهل -----": شمٗمًػمه ُمٌٞمٜم٤م ُم٤م هل اًمٙمٚمٛم٦م ذم اهلل رمحف يمثػم اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل

 اهلل هداه َُمـ ومٞمٝم٤م سمف ي٘متدي ذريتف  ذم دائٛم٦م ضمٕمٚمٝم٤م: أي :"اهلل إٓ إًمف ٓ" وهل إوصم٤من  ُمـ ؾمقاه ُم٤م وظمٚمع ًمف 

 -"إسمراهٞمؿ ذري٦م ُمـ

ًَ  ُأؾْمَقةٌ  ًَمُٙمؿْ  يَم٤مَٟم٧ْم  ىَمدْ : ﴿ىم٤مئؾ ُمـ قمز وىم٤مل ـَ  إسِْمَراِهٞمؿَ  ذِم  ٜم٦َمٌ طَم ِذي ـ٤م ًمَِ٘مْقُِمِٝمؿْ  ىَم٤مًُمقا إِذْ  َُمَٕمفُ  َواًمَّ  ُِمـٜمُْٙمؿْ  سُمـَرآ،ُ  إِٟمَّ

ٌُُدونَ  َومِم٤َّم ـْ  شَمْٕم ٌَْٖمَْمـ٤م،ُ  اًْمَٕمـَداَوةُ  َوسَمْٞمٜمَُٙمؿُ  سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمَدا سمُِٙمؿْ  يَمَٗمْرَٟم٤م اهللَِّ ُدونِ  ُِم ﴾  َوطْمـَدهُ  سمِـ٤مهللَِّ شُم١ْمُِمٜمُـقا طَمتَّـك َأسَمـًدا َواًْم

 -[4: عمٛمتحٜم٦ما]

د ُمـ: »ط وىم٤مل ٌَدُ  سمام ويمٗمر اهللَ  وطمَّ م دوٟمف  ُمـ ُيْٕم رواه أمحد ذم  ش اهلل قمغم وطم٤ًمسُمف ودَُمف  ُم٤مًَمف اهللُ طمرَّ

 ُمًٜمده- 

 ُمــ أيمثـر طمٚمٗمـ٧م طمتك أشمٞمتؽ ُم٤م اهلل ٟمٌل ي٤م ىمٚم٧م ىم٤مل ضمده قمـ أسمٞمف قمـ حيدث وُمـ طمدي٨م هبز سمـ طمٙمٞمؿ

 ورؾمـقًمف   اهلل قمٚمٛمٜمـل ُمـ٤م إٓ ؿمٞمئ٤م أقم٘مؾ ٓ اُمرأ يمٜم٧م وإين يٜمؽد آيت وٓ آشمٞمؽ ٓ أن يديف ٕو٤مسمع قمددهـ

 أؾمـٚمٛم٧م شم٘مقل أن ىم٤مل: اإلؾمالم؟ آي٤مت وُم٤م ىمٚم٧م سم٤مإلؾمالم  إًمٞمٜم٤م؟ ىم٤مل: رسمؽ سمٕمثؽ سمام اهلل سمقطمل أؾم٠مًمؽ وإين

اًمٜم٤ًمئل وم٘مقًمف وختٚمٞم٧م سمٛمٕمٜمك اًمؼما،ة ُمـ يمـؾ ديــ همـػم  "اًمزيم٤مة  وشم١ميت اًمّمالة وشم٘مٞمؿ وختٚمٞم٧م اهلل إمم وضمٝمل

 ـ اإلؾمالم ويمؾ ُمٕمٌقد ُمـ دون اهلل- دي

 "وىمد ٟمص اًم٘مرـمٌل قمغم اؾمتح٤ٌمب شمٚم٘ملم اًمٜمٍماين إذا أؾمٚمؿ ُم٤م ورد ذم طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ذم اًمّمحٞمحلم:

 ُمريؿ إمم أًم٘م٤مه يمٚمٛمتفو رؾمقًمفو اهلل قمٌد قمٞمًك أنو رؾمقًمفو قمٌده حمٛمداً  أنو ًمف ذيؽ ٓ طمدهو اهلل إٓ إًمف ٓ أن ؿمٝمد ُمـ

  (7)- "اًمٕمٛمؾ ُمـ يم٤من ُم٤م قمغم اجلٜم٦م اهلل أدظمٚمف طمؼ اًمٜم٤مرو طمؼ جلٜم٦ما أنو ُمٜمف روحو

و ًمٙمـ هؾ يٚمزم ُمـ اًمداظمؾ ذم اإلؾمالم أن يٜمص قمغم هـذا ُمـع اإلىمـرار سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم ؟ ٕن هـذا اًمتـؼمؤ 

ىمٍمـ وطمٍمـ  "إٓ اهلل"ومٝمذا ٟمٗمل ًمٙمؾ ُم٤م يٕمٌد ُمـ دون اهلل واإلىمرار ذم ىمقًمٜم٤م  "ٓ إًمف إٓ اهلل  "طم٤موؾ سم٘مقًمٜم٤م 

ٕمٌقدي٦م واًمٙمامل هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ومام قمٌد همػمه إٓ سمـ٤مًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞمـ٤من وهـق اعمًـتحؼ ًمٚمٕمٌـ٤مدة ُمٕمٌقدٟمـ٤م اًم

 ُمــ: أي اهلل( إٓ إًمف ٓ أن ؿمٝمد )ُمـ: ىمقًمف ": (0)ذم يمت٤مسمف اًمرمحـ ضمؾ ضمالًمف- ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ

 واًمٕمٛمـؾ واًمٞم٘مـلم اًمٕمٚمـؿ ُمــ اًمِمـٝم٤مدشملم ذم ومالسمـد وفمـ٤مهرًا  سم٤مـمٜم٤مً  سمٛم٘متْم٤مه٤م  قم٤مُمالً  عمٕمٜم٤مه٤م  قم٤مروم٤مً  هب٤م شمٙمٚمؿ

                                                           
 -7.777اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ  (7)

 -722اعمجٞمد.  ومتح (0)
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( يٕمٚمٛمـقن وهـؿ سم٤محلؼ ؿمٝمد ُمـ إٓ: )وىمقًمف- [79: حمٛمد]( اهلل إٓ إًمف ٓ أٟمف وم٤مقمٚمؿ: )شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمٛمدًمقاهام 

 اًمنمـك  ُمـ اًمؼما،ة ُمـ: شم٘متْمٞمف سمام قمٛمؾ وٓ ي٘ملم وٓ عمٕمٜم٤مه٤م  ُمٕمروم٦م همػم ُمـ هب٤م اًمٜمٓمؼ أُم٤م  [86: اًمزظمرف]

 - "سم٤مإلمج٤مع ٟم٤مومع ومٖمػم  واجلقارح اًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ واًمٚم٤ًمن  اًم٘مٚم٥م ىمقل: واًمٕمٛمؾ قلاًم٘م وإظمالص

ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم أٟمف إن يم٤من ًمٗمٔمف حمتٛمؾ ًمٕمدم اًمؼما،ة ُمـ اًمنمـك ومٝمـذا 

  (7)يٚمزم سم٤مًمتؼمؤ ُمـ ديٜمف اًم٤ًمسمؼ  وم٢من مل يٙمـ هٜم٤مك ؿمؽ ومال يٚمزُمف ذًمؽ- 

 ُيٌٕم٨م ٟمٌل   حمّٛمداً  إنّ  ي٘مقل ممـ أو وطمده٤م اًمٕمرب إمم سمٕم٨م ط اًمٜمٌل أنّ  يزقمؿ ممـ نيم٤م وإن"ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 قمغم اىمتٍم إذا ّٕٟمف اإلؾمالم  ظم٤مًمػ ديـ يمّؾ  ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم ُمع يتؼّمأ طمتك إؾمالُمف يّمّح  مل سُمٕم٨م اًمذي همػم وهق

 طمتـك إؾمـالُمف يّمـّح  مل مٍ حمرّ  اؾمت٤ٌمطم٦م أو ومرضٍ  سمجحقد ارشمدّ  وإن يٕمت٘مده  ُم٤م أراد يٙمقن أن اطمتٛمؾ اًمِمٝم٤مدشملم

 -(0)-"اًمِمٝم٤مدشملم ويٕمٞمد اقمت٘مده قمام يرضمع

وذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م وهق وضمف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م أٟمف ٓ يِمؽمط اًمتؼمؤ ُمٓمٚم٘م٤ًم ويٙمتٗمك سمٚمٗمظ اًمِمـٝم٤مدشملم ذم 

 وإدًم٦م ُمتٔم٤مومرة قمغم شم٠ميٞمد هذا اًم٘مقل وُمـ ذًمؽ:  (3)مجٞمع إطمقال- 

 اهلل إٓ إًمـف ٓ أن ؿمـٝم٤مدة إمم وم٤مدقمٝمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ ىمقُم٤م شم٠ميت إٟمؽ "ٞمف: ًمٚمٞمٛمـ وومط طمدي٨م ُمٕم٤مذ عم٤م سمٕمثف اًمٜمٌل 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ "------ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ًمذًمؽ أـم٤مقمقا هؿ وم٢من اهلل رؾمقل وأين

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ شاهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إَّٓ  إًمف ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»وطمدي٨م: 

قمٚمٞم٤م سم٘مقًمف: ىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل ط ٌل و ىمّم٦م ومتح ظمٞمؼم طمٞم٧م أُمر اًمٜم

  (4)-"اهلل  وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وم٘مد ُمٜمٕمقا ُمٜمؽ دُم٤مئٝمؿ وأُمقااهؿ  إٓ سمح٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمغم اهلل 

و همػم ذًمؽ يمثػم مم٤م ومٞمف قمدم اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمتؼمؤ ُمـ اًمـديـ اًمًـ٤مسمؼ وذًمـؽ عمـ٤م ىمررٟمـ٤م أن هـذا ُم٘مت٣مـ 

 - اًمِمٝم٤مدة أوالً 

 ُمـدار أن يمٞمـػ اهلل يرمحـؽ ومـ٤مٟمٔمر "وًمِمٞمخٜم٤م اسمـ قمثٞمٛملم شم٘مرير مجٞمؾ طمٞم٨م ي٘مقل ذم ذطمف قمغم اًمزاد:  

 إطمـقال ىمـرائـ وأن اًمٚمٗمظ  ي٘مٌؾ مل اًمتؼمئ حيّمؾ هذا مل وم٢من واًمٙمٗمر  اًمنمك ُمـ اًمتؼمئ هق اًمِمٝم٤مدشملم ىمٌقل

                                                           
 -4.60   واًمٙم٤مذم8.080  وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 4.007طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  (7)

 -79.037: اعمٝمّذب ذح اعمجٛمقع (0)

 -8.083  وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 4.009  وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 4.327اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل  (3)

 رواه ُمًٚمؿ- (4)
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 ضمٞمداً  اًمٜم٤مومٕم٦م اعم٠ًمًم٦م اهذه واٟمتٌف ومت٠مُمؾ- مسم٤مإلؾمال احلٙمؿ ذم أؾم٤مؾمٞم٤م ذـم٤مً  شمٕمتؼم اًم٘مقم قمـ اقمت٘م٤مد ُمـ أؿمتٝمر وُم٤م

 - "واًمرؿم٤مد احلؼ ؾمٌٞمؾ إمم وإي٤مك اهلل هداٟم٤م

 إن "و ضم٤م، ذم ضمقاب اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤م، سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًـٕمقدي٦م طمـقل وـٞمٖم٦م شمٚم٘مـلم اًمِمـٝم٤مدة: 

 اهلل  رؾمقل حمٛمدا أنو اهلل إٓ اًمف ٓ أن سمِمٝم٤مدة ي٠مُمرهؿ أن اإلؾمالم إمم اًمٙمٗم٤مر دقمقة ذم( ط) اهلل رؾمقل ـمري٘م٦م

 ذًمؽ ذم ورد ومم٤م- إطمقال شم٘متْمٞمف ُم٤مو أمهٞمتٝم٤م طم٥ًم اإلؾمالم ذائع سم٘مٞم٦م إمم دقم٤مهؿ ذًمؽ إمم أضم٤مسمقه هؿ وم٤من

 شمـ٠ميت اٟمؽ: »ًمف ىم٤مل اًمٞمٛمـ إمم ُمٕم٤مذا سمٕم٨م عم٤م( ط) اهلل رؾمقل أن( ) قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمًٚمؿو اًمٌخ٤مري رواه ُم٤م

 وم٢من- اهلل يقطمدوا أن إمم» رواي٦م ذموش اهلل إٓ اًمف ٓ أن ؿمٝم٤مدة اًمٞمف قمقهؿشمد ُم٤م أول ومٚمٞمٙمـ اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ ىمقُم٤م

 ًمـذًمؽ أـمـ٤مقمقك هؿ وم٤من- ًمٞمٚم٦مو يقم يمؾ ذم وٚمقات مخس قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض اهلل إن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ًمذًمؽ أـم٤مقمقك هؿ

 وم٢ميـ٤مك ًمـذًمؽ أـمـ٤مقمقك هؿ وم٢من- وم٘مرائٝمؿ قمغم ومؽمد أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ُمـ شم١مظمذ ودىم٦م قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض اهلل أن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ

 ش- طمج٤مب اهلل سملمو سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمس وم٢مٟمف اعمٔمٚمقم دقمقة اشمؼو أُمقااهؿ  ائؿيمرو

 طمٞمـٜمام( ) ًمٕمـكم ىم٤مل( ط) اًمٜمٌل أن: اًم٤ًمقمدي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ ُمًٚمؿو اًمٌخ٤مري رواه ُم٤م ذًمؽ وُمـ

 قمٚمٞمٝمؿ جي٥م سمام أظمؼمهؿو اإلؾمالم إمم ادقمٝمؿ صمؿ سم٤ًمطمتٝمؿ شمٜمزل طمتك رؾمٚمؽ قمغم اٟمٗمذ: »ظمٞمؼم يقم اًمراي٦م أقمٓم٤مه

: أظمـرى روايـ٦م ذموش- اًمـٜمٕمؿ محـر ُمــ ًمـؽ ظمـػم واطمدا رضمال سمؽ اهلل تدي ٕن ومقاهلل- ومٞمف شمٕم٤ممم اهلل طمؼ ُمـ

  (7) ش-اهلل رؾمقل حمٛمدا أنو اهلل إٓ اًمف ٓ أن يِمٝمدوا أن إمم وم٤مدقمٝمؿ»

 ًمٚمٛمًٚمٛملم أم ٓ يٚمزُمف هذا؟ هؾ ٟمٚمزم اعمًٚمؿ اجلديد سم٢مؿمٝم٤مر إؾمالُمف أُم٤مم اعمأل ذم اعمًجد أو أي حمٗمؾ 

 هذه اعم٠ًمًم٦م اه٤م وقرشم٤من:

إومم: اجلٝمر سم٤مإلؾمالم وقمدم اإلهار سمف واضم٥م ٕن ُم٘مت٣م اًمِمٝم٤مدة هق اإلقمالم واإلظم٤ٌمر ومال ي٘م٤مل قمام 

ذم اًمٜمٗمس ؿمٝم٤مدة وٓ ُمـ يمتؿ ظمؼما أٟمف ؿم٤مهد- وم٢مظمٗم٤م، اإلؾمالم ظمالف إوؾ وٓ جيقز إٓ ذم طم٤مل اًميـورة 

٤موم٧م ُمـ أهٚمٝم٤م أو ذم قمٛمٚمٝم٤م ُمـ اوٓمٝم٤مد وٟمحق ذًمؽ مم٤م جيقز ُمٕمف يمتؿ إؾمالُمف وقمدم إؿمٝم٤مره أو احل٤مضم٦م يمٛمـ ظم

ـٌ  َرضُمـٌؾ  َوىَمـ٤مَل ﴿: شمٕمـ٤ممم اهلل إمم طملم يتٛمٙمـ ُمـ اعمج٤مهرة سمف- وىمد دل قمغم ُمنموقمٞم٦م ذًمؽ ىمـقل ـْ  ُُمـ١ْمُِم  آلِ  ُِمـ

                                                           
: قمْمق- قمٗمٞمٗمل اًمرزاق قمٌد: اًمرئٞمس ٟم٤مئ٥م سم٤مز اسمـ هلل قمٌدا اسمـ ًمٕمزيز قمٌدا: اًمرئٞمس اإلومت٤م،و اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م (7)

 ىمٕمقد- اسمـ اهلل قمٌد: قمْمق همدي٤من اسمـ اهلل قمٌد
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َٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمفو  08.هم٤مومر ﴾إِياَمَٟمفُ  َيْٙمُتؿُ  ومِْرقَمْقنَ  ٤م،ٌ  ُُم١ْمُِمٜمُقنَ  ِرضَم٤مٌل  َوًَمْق ًَ
ْ  ُُم١ْمُِمٜم٤َمٌت  َوٟمِ  شَمَٓمُئقُهؿْ  َأنْ  شَمْٕمَٚمُٛمقُهؿْ  مَل

ٌَُٙمؿْ  ةٌ  ُِمٜمُْٝمؿْ  وَمُتِّمٞم ـْ  َرمْحَتِفِ  ذِم  اهللَُّ ًمُِٞمْدظِمَؾ  قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  َُمَٕمرَّ ُٚمقا ًَمقْ  َيَِم٤م،ُ  َُم سْمٜم٤َم شَمَزيَّ ـَ  ًَمَٕمذَّ ِذي  ﴾َأًمِـٞماًم  قَمـَذاسًم٤م ُِمٜمُْٝمؿْ  يَمَٗمُروا اًمَّ

ـْ  َأفْمُٝمِرِهؿْ  سَملْمَ  َأْي  ُُم١ْمُِمٜم٤مٌت  َوٟم٤ًِم،ٌ  ُُم١ْمُِمٜمُقنَ  ِرضم٤مٌل  َوًَمْقٓ " يمثػم اسمـ لىم٤م  05. اًمٗمتح ِٗمٞمفِ  إِياَمَٟمفُ  َيْٙمُتؿُ  مِمَّ  ُِمٜمُْٝمؿْ  َوخُيْ

ِٝمؿْ  قَمغَم  ظِمٞمَٗم٦مً  ًِ ـْ  َأْٟمُٗم ْٓمٜم٤َميُمؿْ  ًَمُٙمٜم٤َّم  ىَمْقُِمِٝمؿْ  ُِم اَ،هُ  َوَأسَمْدشُمؿْ  وَمَ٘مَتْٚمُتُٛمقُهؿْ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ؾَمٚمَّ ـْ  ؿْ ظَمْيَ ـَ  َأوْمٜمَـ٤مِئِٝمؿْ  سَمـلْمَ  َوًَمٙمِـ  ُِمـ

 -(7)"يمثػم اسمـ شمٗمًػم" ُمـ اٟمتٝمك "اًْمَ٘مْتؾِ  طَم٤مًَم٦مَ  شَمْٕمِروُمقهَنُؿْ  َٓ  َأىْمَقامٌ  َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

 ىمّمـ٦م يمـام هـق ُمٕمٚمـقم- وذمط و يمذًمؽ وٜمٞمع اًمٜمج٤مر طمٞم٨م أه إؾمالُمف قمـ ىمقُمف وأىمره قمٚمٞمف اًمٜمٌـل 

 أُمـر] إُمـر هـذا ايمـتؿ  ذر أسمـ٤م يـ٤م: )ط اًمرؾمـقل ًمـف ُمنموقمٞم٦م ذًمؽ طمٞمـ٨م ىمـ٤مل ُم٤م يدل قمغم ذر أيب إؾمالم

 (0)-[إؾمالُمف

اًمث٤مٟمٞم٦م: إؿمٝم٤مر اإلؾمالم أُم٤مم اعمأل ذم اعمًجد وٟمحقه- ومال ؿمؽ أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم إًمزاُمف سم٢مؿمٝم٤مر ذًمؽ سمٓمري٘مـ٦م 

يد يِمٝمر إؾمالُمف خمّمقو٦م أو ُمٙم٤من خمّمقو٠م وأُم٤مم قمدد ُمٕملم  وًمٙمـ شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس ذم سمالدٟم٤م أن اعمًٚمؿ اجلد

ذم اعمًجد وقمٚمٞمف ٟمرى ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ومٕمؾ ذًمؽ وذًمؽ سمٜمٓم٘مف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أُم٤مم اًمٜمـ٤مس أو إقمـالم اًمٜمـ٤مس سم٠مٟمـف 

 أؾمٚمؿ وحيّمؾ هبذا ومقائد ُمٜمٝم٤م:

  -شمثٌٞم٧م اًمِمخص وشمِمجٞمٕمف قمغم اإلؾمالم وهذا جمرب ُمِمٝمقد 

 ٞمف  ٕن اًمذي يًٚمؿ وٓ يٕمرف ـمريـؼ أن يتٕمرف قمغم اعمًجد ومج٤مقمتف وذًمؽ مم٤م يٕمٞمٜمف قمغم شمٕمٚمؿ اًمديـ واًمث٤ٌمت قمٚم

 اعمًجد هم٤مًم٤ٌم ٓ يًتٛمر قمغم إؾمالُمف-

  -أن يت٠ميمد اإلُم٤مم ُمـ وح٦م اقمت٘م٤مده وومٝمٛمف ًمٚمديـ سمخالف ُم٤م ًمق طمّمؾ هذا ذم ُمٜم٠مى ُمـ اعمًجد 

  طمتك يٕمرف اًمٜم٤مس أٟمف ُمًٚمؿ ومٞمٕمٓمقه طم٘مقىمف اًمنمقمٞم٦م وي٠مظمذ أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم اًمٔم٤مهرة وإٓ ومال ؾمـٌٞمؾ ًمـذًمؽ إن

 ظمٗمٞم٤م قمغم اجل٤مًمٞم٦م ٓ ؾمٞمام ذم ُم٤ًمئؾ اًمزواج واعمػماث وٟمحقه٤م- يم٤من إؾمالُمف 

 قمٜمـد إؿمـٝم٤مر  إدظم٤مل اًمنور قمغم اعمًٚمٛملم وشمٌِمػمهؿ سم٤مخلػم وأهنؿ ذم ازديـ٤مد وهلل احلٛمـد وًمـذا ينمـع اًمتٙمٌـػم

 أن: ذًمؽ أُمثٚم٦م وُمـ اًمًٚمػ  قمٜمد ُمِمٝمقر اًمًٜم٦م  ذم ُمًتٗمٞمض أُمر واًمنور اًمٗمرح قمٜمد اإلؾمالم  وم٤مًمتٙمٌػم

 ذم يٙمـؼمون يم٤مٟمقا اجلٜم٦م  أهؾ ؿمٓمر صمؿ اجلٜم٦م  أهؾ صمٚم٨م صمؿ اجلٜم٦م  أهؾ رسمع أهنؿ أوح٤مسمف أظمؼم عم٤م ط اًمٜمٌل

                                                           
 -379. 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (7)

 اًمٌخ٤مري- رواه (0)
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وعم٤م أؾمـٚمؿ قمٛمـر سمــ  -أمحد رواه- اًمٜمٝمروان يقم ىمتغم ذم اًمثدي٦م ذا وضمد عم٤م ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم يمؼمَّ  (7)-ُمرة يمؾ

 اخلٓم٤مب يمؼم اعمًٚمٛمقن- 

 ُمت٘مٌٚمـ٦م قمٛمـرة: وم٘مـ٤مل ُمٜم٤مُمف ذم آت وم٠مشم٤مه احل٩م  ذم سم٤مًمتٛمتع اًمْمٌٕمل مجرة أسم٤م أُمر عم٤م قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ويمؼم

 اًمٌخ٤مري -ط اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٜم٦م أيمؼم  اهلل أيمؼم  اهلل: وم٘م٤مل وم٠مظمؼمه قم٤ٌمس اسمـ وم٠مشمك ُمؼمور  وطم٩م

 يٗمـرض مل إذا زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م اعمتقرم ذم حلٙمٛمف ط اًمٜمٌل طمٙمؿ سمٛمقاوم٘م٦م ُأظمؼم طمٞمٜمام ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد ويمؼمَّ 

 (0)-وداىم٤م اه٤م

 أطم٥م أن أٟمٌف قمغم ُم٤ًمئؾ أيْم٤ًم شمتٕمٚمؼ هبذا اعمرطمٚم٦م ُمـ طمٞم٤مة اعمًٚمؿ اجلديد: وًمٙمـ

  يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس خيجؾ ُمـ اًمٙمالم أُم٤مم اًمٜم٤مس ٓ ؾمٞمام ذم ُمٙمؼم اًمّمـقت )اعمٞمٙمرومـقن( ومـال حتـرج اعمًـٚمؿ

 اجلديد  ٓ ؾمٞمام إذا ـمٚم٥م ُمٜمف اًمؽمديد ًمٙمٚمامت سمٚمٖم٦م همػم ُمٗمٝمقُم٦م أو ُمٕمت٤مدة قمٜمده

 ٘م٦م واًمت٘مٌٞمؾ ُمـ اًمٖمرسم٤م، همػم ُم٠مًمقوم٦م وىمد شمٙمقن ُمزقمجـ٦م ًمٚمـٌٕمض وم٤مًمرضمـ٤م، اًمتٜمٌـف ذم سمٕمض إقمراف اعمٕم٤مٟم

ًمذًمؽ- وإن يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مٟم٘م٦م واعمّم٤مومح٦م واًمٗمرح سم٢مؾمالم اًمِمـخص ُمنمـوقم٦م وذم ىمّمـ٦م يمٕمـ٥م سمــ ُم٤مًمـؽ 

اًمٌخـ٤مري  "أسمنم سمخػم يـقم ُمـر قمٚمٞمـؽ ُمٜمـذ وًمـدشمؽ اُمـؽ "ط: وٟمزول شمقسمتف طمٞم٨م ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

  (3)"ُمٕمٜم٤مه ؾمقى يقم إؾمالُمؽ  إٟمام مل يًتثٜمف ٕٟمف ُمٕمٚمقم ٓسمد ُمٜمـف "هذا سم٘مقًمف: وُمًٚمؿ وقمٚمؼ اًمٜمقوي قمغم 

 اؾمتح٤ٌمب واًمٕمنمون سم٤مخلػم  اخل٤مُم٦ًم اًمتٌِمػم اؾمتح٤ٌمب واًمٕمنمون اًمراسمٕم٦م"وذيمر ُمـ ومقائد ىمّم٦م يمٕم٥م: 

غم ُمٕمٚم٘مـ٤م قمـ اًم٘مـٞمؿ اسمــ - ىمـ٤مل[ 727. 77]- " فم٤مهراً  ذاً  قمٜمف سف أو فم٤مهراً  ظمػماً  اهلل رزىمف ُمـ هتٜمئ٦م

 ومٝمـذه وُمّم٤مومحتف أىمٌؾ إذا إًمٞمف واًم٘مٞم٤مم ديٜمٞم٦م ٟمٕمٛم٦م ًمف دمددت ُمـ هتٜمئ٦م اؾمتح٤ٌمب قمغم دًمٞمؾ وومٞمف ":اًم٘مّم٦م

 ُمــ وُمـ٤م اهلل أقمٓم٤مك ُم٤م ًمٞمٝمٜمؽ: ًمف ي٘م٤مل أن إومم وأن دٟمٞمقي٦م ٟمٕمٛم٦م ًمف دمددت عمـ ضم٤مئز وهق ُمًتح٦ٌم ؾمٜم٦م

  (4)-"هب٤م سم٤مًمتٝمٜمل ٟم٤ماه٤م عمـ واًمدقم٤م، رهب٤م اًمٜمٕمٛم٦م شمقًمٞم٦م ومٞمف وم٢من اًمٙمالم هذا وٟمحق قمٚمٞمؽ سمف اهلل

  رأي٧م ذم سمٕمض اعم٤ًمضمد ُمـ يتح٘مؼ ُمـ ومٝمؿ اًمِمخص ًمإلؾمالم أُم٤مم اًمٜمـ٤مس ىمٌـؾ شمٚم٘مٞمٜمـف اًمِمـٝم٤مدة وهـذا

 حمرج وهمػم ُمٜم٤مؾم٥م وًمٙمـ حيّمؾ هذا سمِمٙمؾ ؿمخ - 

                                                           
 -ُمًٚمؿ رواه (7)

 داود- أسمق رواه (0)

 -77.97ذح ُمًٚمؿ  (3)

 -[ 3.577] اعمٕم٤مد زاد (4)
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 ٓ اهلل رمحـف شمٞمٛمٞمـ٦م اسمــ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل  اًمٔم٤مهر ذم اًم٤ٌمـمؾ ارشمٙم٤مب يٕمٜمل ىمقًمٜم٤م سمجقاز إظمٗم٤م، اإلؾمالم 

ـِ  َويمِْتاَمنُ  " شمٕم٤ممم ي ،ٌ  اًمدِّ ـِ  َوإفِْمَٝم٤مرُ   َرْ ي ٤ٌَمـمِؾِ  اًمدِّ ،ٌ  اًْم ْ  وَمَٝمَذا آظَمُر  َرْ َّٓ  ىَمطُّ  اهللَُّ ُيٌِْحفُ  مَل
ـْ  إِ  سمَِحْٞمـ٨ُم   ُأيْمـِرهَ  عمَِـ

َق  ىَمدْ  شَمَٕم٤ممَم  َواهللَُّ- اًْمُٙمْٗمرِ  سمَِٙمٚمَِٛم٦مِ  اًمٜمُّْٓمُؼ  ًَمفُ  ُأسمِٞمَح   -(7)اٟمتٝمك "َواعْمُْٙمَره اعْمُٜم٤َمومِِؼ  سَملْمَ  وَمرَّ

و هذه ُم٠ًمًم٦م ُمِمٝمقرة قمٜمد اًمٕمٚمام، طمقل ُمـ أؾمٚمؿ قمغم ذط- وىمد وردت ٟمّمقص شمـدل قمـغم ُمنمـوقمٞم٦م 

 ىمٌقل إؾمالم ُمـ أؾمٚمؿ وًمق اؿمؽمط ذـم٤ًم وم٤مؾمدًا وُمـ ذًمؽ:

 قمـغم وم٠مؾمٚمؿ ط لاًمٜمٌ أشمك: أٟمف ُمٜمٝمؿ رضمؾ قمـ قم٤موؿ سمـ ٟمٍم ُم٤م رواه أمحد ذم ُمًٜمده سم٢مؾمٜم٤مد وحٞمح قمـ

 -ُمٜمف ذًمؽ وم٘مٌؾ والشملم  إٓ يّمكم ٓ أٟمف

 وـدىم٦م ٓ أن ط اهلل رؾمـقل قمغم صم٘مٞمػ اؿمؽمـم٧م: ىم٤مل  ضم٤مسمر قمـ أيْم٤مً  ُمًٜمده ذم أمحد و روى اإلُم٤مم

 - وجي٤مهدون ؾمٞمتّمدىمقن: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل وأن ضمٝم٤مد وٓ قمٚمٞمٝمؿ

 ذم يمامش اًمٗم٤مؾمد اًمنمط ُمع اإلؾمالم وح٦م سم٤مب: »سم٘مقًمف وهمػمه احلدي٨م هذا قمغم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمديـ جمد سمقب

 ومٞمٝمـ٤م إطم٤مديـ٨م هذه(: واإلؾمالم اًمردة أطمٙم٤مم أسمقاب , احلدود سم٤مب) إوـم٤مر ٟمٞمؾ ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل(0)اعمٜمت٘مك

 -سم٤مـمال ذـم٤م ذط وإن ُمٜمف  اإلؾمالم وىمٌقل اًمٙم٤مومر  ُم٤ٌميٕم٦م جيقز أٟمف قمغم دًمٞمؾ

 يريـد ضمـ٤م،ه  ُمـ يمؾ ُمـ ي٘مٌؾ يم٤من ط اًمٜمٌل أن سم٤مًميورة اعمٕمٚمقم وُمـ:»اهلل رمحف رضم٥م اسمـ ىم٤مل احل٤مومظ

 ىمـقم ُمــ ىَمٌِـؾ أٟمف روي ىمد ُمًٚمام- ----- سمؾ وجيٕمٚمف سمذًمؽ  دُمف ويٕمّمؿ وم٘مط  اًمِمٝم٤مدشملم اإلؾمالم ذم اًمدظمقل

 اًمنمـط قمغم اإلؾمالم يّمح: وىم٤مل إطم٤مدي٨م هبذه أمحد اإلُم٤مم وأظمذ -------- يزيمقا ٓ أن واؿمؽمـمقا اإلؾمالم

  (3)-"يمٚمٝم٤م ؾمالماإل سمنمائع يٚمزم صمؿ اًمٗم٤مؾمد

 اًمٕمـ٤مص أيب سمــ قمـثامن قمـ اًمٌٍمي احلًـ طمدي٨م ُمـ أيْم٤م داود أسمق وأظمرج "ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم اًمٜمٞمؾ: 

 حينمـوا ٓ أن قمٚمٞمف وم٤مؿمؽمـمقا ًم٘مٚمقهبؿ أرق ًمٞمٙمقن اعمًجد أٟمزاهؿ ط اهلل رؾمقل قمغم ىمدُمقا عم٤م صم٘مٞمػ وومد أن}

- {ريمقع ومٞمف ًمٞمس ديـ ذم ظمػم وٓ شمٕمنموا وٓ  واحتنم ٓ أن ًمٙمؿ: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل  جيٌقا وٓ يٕمنموا وٓ

 اجلٝمـ٤مد إمم مجٕمٝمؿ سم٤محلنم واعمراد  اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن ُمـ يًٛمع مل اًمٌٍمي احلًـ إن: ىمٞمؾ ىمد: اعمٜمذري ىم٤مل

                                                           
 -404. 6 " اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج" ُمـ (7)

 -0.4764اعمٜمت٘مك   (0)

 -7.84,85ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  (3)
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 اًم٤ٌم، ووؿ اجلٞمؿ سمٗمتح "جيٌقا وٓ": وسم٘مقًمف  ودىم٦م أُمقااهؿ ُمـ اًمٕمِمقر أظمذ " يٕمنموا ": وسم٘مقًمف  إًمٞمف واًمٜمٗمػم

 - يّمٚمقن ٓ أهنؿ وأرادوا- اًمرايمع ُم٘م٤مم اإلٟم٤ًمن ي٘مقم أن اًمتجٌٞم٦م وأوؾ  عمِمددةا اعمقطمدة

 ; اًمٕم٤مضمـؾ ذم واضمٌتـلم سمٕمـد يٙمقٟم٤م مل ٕهنام واًمّمدىم٦م سم٤مجلٝم٤مد اهؿ ؾمٛمح إٟمام يٙمقن أن ويِمٌف: اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 يِمؽمـمقا أن جيز ومٚمؿ راشم٦ٌم ومٝمل اًمّمالة وأُم٤م  سمحْمقره جي٥م إٟمام واجلٝم٤مد  احلقل سم٤مٟم٘مٓم٤مع دم٥م إٟمام اًمّمدىم٦م ٕن

 اًمرضمـؾ ُمـ ىمٌؾ ط اًمٜمٌل أن ومٞمف وم٢من  اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر قم٤موؿ سمـ ٟمٍم طمدي٨م ذًمؽ قمغم ويٕمٙمر- اٟمتٝمك شمريمٝم٤م

 اًمـذي احلـدي٨م ذم ىمقًمـف ذم اإلؿمٙم٤مل ويٌ٘مك  اًمروايتلم اظمتالف قمغم واطمدة والة أو  وم٘مط والشملم يّمكم أن

 ٓ أن سمنمـط أؾمـٚمؿ ُمــ إؾمـالم ذم ظمـػم ٓ أٟمف قمغم يدل فم٤مهره وم٢من " ريمقع ومٞمف ًمٞمس ديـ ذم ظمػم ٓ " ذيمرٟم٤مه

 وقمـدم  يّمـكم ٓ أن سمنمـط أؾمـٚمؿ ُمــ ىمٌـقل ضمقاز قمدم يًتٚمزم ٓ اخلػمي٦م ٟمٗمل إن: ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ- يّمكم

 "- ُمٓمٚم٘م٤م اًم٘مٌقل ضمقاز قمدم يًتٚمزم ٓ صم٘مٞمػ ُمـ اًمنمط ًمذًمؽ ط ىمٌقًمف

  اًمٙمـ٤مومر إؾمـالم ي٘مٌٚمـقا أن إُمر ًمقٓة قزوجي" (7) :اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 -"اخلٛمس اًمّمٚمقات يمؾ سم٢مىم٤مُم٦م يرض مل وًمق

ىمٌؾ ُمٜمٝمؿ إؾمالُمٝمؿ قمغم شم٘مّمـػم ُمـٜمٝمؿ ط و اًمٗم٘مٝم٤م، هٜم٤م ىم٤مًمقا سم٘مٌقل اإلؾمالم ٓ اًمنمط سمٛمٕمٜمك ان اًمٜمٌل 

قمغم شمٖمٞمػم  ٟمًخ أو أٟم٘مص ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمنمع أو أىمرهؿط وقمدم ىمدرهتؿ قمغم آًمتزام سمجٛمٞمع اًمنمائع ٓ أن اًمٜمٌل 

 ر، ذم اًمنمع شمٌٕم٤م ٕهقائٝمؿ يمام ىمد يتقهؿ اًمٌٕمْمٝمؿ  ومح٤مؿم٤م ويمال أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل- 

 و ضمقاز ذًمؽ ضم٤مر قمغم وومؼ إوقل اًمنمقمٞم٦م وُمٜمٝم٤م:

  يمام زقمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد اسمـ قمثٞمٛملم )ٟم٘مٚمـف ط ورود اًمٜمّمقص اعمٌٞمح٦م ًمذًمؽ ودقمقى أن هذا ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل

اًمٕمٔمـٞمؿ آسمـ٤مدي:  "اعمٕمٌـقد قمـقن" وـ٤مطم٥م إلؾمالم ؾم١مال وضمقاب( عم٤م أوردقمٜمف اًمِمٞمخ اعمٜمجد ذم ُمقىمع ا

 وجي٤مهـدون ؾمٞمتّمـدىمقن أهنؿ قمٚمؿ: وم٘م٤مل ضمٝم٤مد  وٓ قمٚمٞمٝم٤م ودىم٦م ٓ أن صم٘مٞمػ اؿمؽماط قمـ ضم٤مسمر وؾمئؾ)

وهذا همػم فمـ٤مهر وٓ دًمٞمـؾ قمـغم  -سمث٘مٞمػ ظم٤مو٤مً  ومٞمٌ٘مك اهلل رؾمقل ًمٖمػم يت٠مشمك ٓ اًمٕمٚمؿ وهذا (-أؾمٚمٛمقا إذا

اًمٗم٘مٝم٤م، وإئٛم٦م ذم آؾمتدٓل هب٤م قمغم ىمٌقل اإلؾمالم ُمع اًمنمط اًمٗم٤مؾمـد يمثـػم وىمـد  اًمتخّمٞمص سمؾ يمالم

  (0)ذيمرت أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يم٘مقل أمحد وهمػمه

                                                           
 -7.57 اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر (7)

 -72.85  واعمًٌقط ًمٚمنظمز 9.365اٟمٔمر: اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  (0)
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 وًمـذا ىمٚمـقهبؿ  وشمـ٠مًمٞمػ ُمٕمٝمؿ اًمتدرج وهق اإلؾمالم إمم اًمٙمٗم٤مر دقمقة سمٗم٘مف شمتٕمٚمؼ وهمػمه٤م إطم٤مدي٨م هذه 

 (-9.537) اًمٕم٤مًمٞمـ٦م اعمٓم٤مًمـ٥م ذم يمـامش إلؾمالما قمغم اًمت ًمػ سم٤مب: »ىمّم٦م صم٘مٞمػ سم٘مقًمف قمغم طمجر اسمـ سمّقب

 قمٚمٞمف يث٘مؾ أو طم٘مٞم٘م٦م  اإلؾمالُمل اًمديـ اًمٙمٗم٤مر سمٕمض يٗم٘مف ٓ رسمام أٟمف يتٗمٓمـ وهٜم٤م: اًمّمٞم٤مح قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل

 طمتك 7.57 اعمًتٓم٤مب ىمٚمٌف اًمثٛمر ذم اًمديـ هذا طمالوة وشمًت٘مر اإلؾمالم ذم يدظمؾ إن ُم٤م وًمٙمـ ُمٜمف  ر،

  (7)-ُُمِم٤مهد أُمر وهذا إوٚمٞملم  اعمًٚمٛملم ضسمٕم ُمـ ومتًٙم٤مً  مح٤مؾم٤مً  أؿمد يٙمقن

 اًمنمط وم٤ًمد ُمع اًمٌٞمع ومٞمّمح اًمٌٞمقع ذم اًمٗم٤مؾمد اًمنمط أن هذا يِمٌٝمف! 

  أن هذا ُمـ سم٤مب اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد  ومٛمّمٚمح٦م إؾمالُمف أقمٔمؿ ُمـ ُمٗمًدة شمريمف ًمٌٕمض اًمقاضمٌـ٤مت أو ومٕمـؾ

 (-35.30) ٤موىاًمٗمت جمٛمقع ذم يمام شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ هذا إمم أؿم٤مر اعمحرُم٤مت- وىمد

 و هٜم٤م شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ: 

اًمنمط اًمٗم٤مؾمد اًمذي يِمؽمـمف اًمداظمؾ ذم اإلؾمالم جي٥م أن ٓ يٜم٤مىمض أوؾ اًمـديـ وًمـذا عمـ٤م ـمٚمـ٥م وومـد 

  وعم٤م ـمٚمٌقا شمرك اًمّمالة سم٤مًمٙمٚمٞمـ٦م رومـض طصم٘مٞمػ أن يؽميمٝمؿ يٕمٌدون وٜمٛمٝمؿ ـم٤مهمٞم٦م صم٘مٞم٥م اًمرسّم٦م رومض اًمٜمٌل 

قد اًمديـ- ويمذًمؽ ٓ جيقز إىمرار ذط يتٕمٚمؼ سمحؼ آدُمـل وىم٤مل ٓ ظمػم ذم ديـ ٓ والة ومٞمف  وٕن اًمّمالة قمٛم

آظمر يم٤مًم٘متؾ أو اًمنىم٦م أو اًمزٟم٤م وًمذا مل ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ اؿمؽماـمٝمؿ أيمؾ اًمرسم٤م واًمزٟم٤م وٓ وٜمع اخلٛمر وذهبـ٤م ٕن هبـ٤م 

 زوال اًمٕم٘مؾ وهق ُمٔمٜم٦م آقمتدا، قمغم طم٘مقق أظمريـ-

 ىمقُمٜم٤م؟ إمم ٟمرضمع طمتك ُم٘م٤موٞمٜم٤م أٟم٧م هؾ: ٤مًمٞمؾي قمٌد سمـ يمٜم٤مٟم٦م وم٘م٤مل: )"اعمٕم٤مد زاد"ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ اًم٘مّم٦م ذم 

 وم٢مٟمـ٤م اًمزٟم٤م أومرأي٧م: ىم٤مل وسمٞمٜمٙمؿ  سمٞمٜمل وٚمح وٓ ىمْمٞم٦م ومال وإٓ أىم٤موٞمٙمؿ  سم٤مإلؾمالم أىمررشمؿ أٟمتؿ إن ٟمٕمؿ : ىم٤مل

 وشةوء ؾوحيةي ـةون إكةف افزكةو تؼربقا وٓ﴿: ي٘مقل اهلل وم٢من طمرام  قمٚمٞمٙمؿ هق: ىم٤مل ُمٜمف؟ ًمٜم٤م سمد وٓ ٟمٕمتزب ىمقم

 افذيـ أُّيو يو﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل إن أُمقاًمٙمؿ  رؤوس ًمٙمؿ: ىم٤مل يمٚمٝم٤م؟ أُمقاًمٜم٤م وم٢مٟمف اًمرسم٤م أومرأي٧م: ىم٤مًمقا  ﴾شبقالً 

 ًمٜمـ٤م سمـد ٓ أروـٜم٤م قمّمـػم وم٢مٟمـف اخلٛمر  أومرأي٧م: ىم٤مًمقا  ﴾مممـغ ــتؿ إن افربو مـ بؼل مو وذروا اَّلل اتؼقا آمـقا

 مةـ رجةس وإزٓم وإكصةوب وادقسة ؿراخل إكام آمـقا افذيـ أُّيو يو﴿: وىمرأ طمرُمٝم٤م  ىمد اهلل إن: ىم٤مل ُمٜمٝم٤م؟

 إن ٟمخـ٤مف إٟمـ٤م وحيٙمؿ: وم٘م٤مًمقا سمٌٕمض  سمٕمْمٝمؿ ومخال اًم٘مقم وم٤مرشمٗمع  ﴾تػؾحقن فعؾؽؿ ؾوجتـبقه افيقطون ظؿؾ

 أرأيـ٧م ؾم٠مًم٧م  ُم٤م ًمؽ ٟمٕمؿ: وم٘م٤مًمقا ط اهلل رؾمقل وم٠مشمقا- ؾم٠مًمٜم٤مه ُم٤م قمغم ٟمٙم٤مشمٌف اٟمٓمٚم٘مقا ُمٙم٦م  يمٞمقم يقُم٤مً  ظم٤مًمٗمٜم٤مه

                                                           

 -ٟم٘مال قمـ ُمقىمع ؿمٌٙم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م (7)
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 قمٛمر وم٘م٤مل--- أهٚمٝم٤م ًم٘متٚم٧م هدُمٝم٤م شمريد أٟمؽ اًمرسم٦م شمٕمٚمؿ ًمق هٞمٝم٤مت : ىم٤مًمقا اهدُمقه٤م : ىم٤مل هب٤م؟ ٟمّمٜمع ُم٤مذا اًمرسّم٦م

 وىمـ٤مل اخلٓمـ٤مب  اسمــ يـ٤م ٟم٠مشمـؽ مل إٟم٤م: وم٘م٤مًمقا طمجر  اًمرسم٦م إٟمام! أضمٝمٚمؽ ُم٤م ي٤مًمٞمؾ قمٌد اسمـ ي٤م وحيؽ: اخلٓم٤مب سمـ

 هـدُمٝم٤م  يٙمٗمـٞمٙمؿ ـُمـ إًمـٞمٙمؿ ؾمـ٠مسمٕم٨م: ىم٤مل أسمدًا  هندُمٝم٤م ٓ وم٢مٟم٤م ٟمحـ وم٠مُم٤م هدُمٝم٤م  أٟم٧م شمقّل : ط اهلل ًمرؾمقل

  (-ومٙم٤مشمٌقه

 و اعم٠ًمًم٦م هٜم٤م اه٤م أوضمف:

أن يًٚمؿ اًمّمٌل سمٜمٗمًف دون واًمديف واجلٛمٝمقر قمغم ىمٌقل إؾمالم اًمّمٌل اًمـذي يٕم٘مـؾ وهـق  اًمقضمف إول:

  (3)وىمقل قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م وفم٤مهر اعمذه٥م قمٜمدهؿ-(0)واحلٜم٤مسمٚم٦م(7)ُمذه٥م إطمٜم٤مف

)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( "د ىم٤مل ٓ إًمف اإل اهلل صمؿ ُم٤مت قمغم ذًمؽ إٓ دظمؾ اجلٜم٦مُم٤م ُمـ قمٌط: »و اؾمتدًمقا سمٕمٛمقم ىمقًمف 

 - (4)شُم٤م ُمـ ُمقًمقد إٓ يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة---- "وطمدي٨م 

 رهـط ذم ط اًمٜمٌل ُمع اٟمٓمٚمؼ قمٛمر أن قمٜمٝمام اهلل ري قمٛمر اسمـ أن اهلل قمٌد سمـ و سمام رواه اًمٌخ٤مري قمـ ؾم٤ممل

 يِمـٕمر ومٚمؿ , احلٚمؿ وٞم٤مد اسمـ ىم٤مرب وىمد , ُمٖم٤مًم٦م سمٜمل أـمؿ قمٜمد اًمّمٌٞم٤من ُمع يٚمٕم٥م وضمدوه طمتك وٞم٤مد اسمـ ىمٌؾ

 أٟمـؽ أؿمـٝمد: وم٘مـ٤مل وٞم٤مد اسمـ إًمٞمف ومٜمٔمر اهلل؟ رؾمقل أين شمِمٝمد: وٞم٤مد ٓسمـ ىم٤مل صمؿ سمٞمده ط اًمٜمٌل ضب طمتك

 اإلؾمالم وُم٤م يم٤من ذًمؽ إٓ ًمٙمقٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف- ط ومٝمذا وٌل قمرض قمٚمٞمف اًمٜمٌل  "إُمٞملم-----  رؾمقل

 وم٠مشمـ٤مه  ومٛمـرض ط اًمٜمٌـل خيـدم تـقدي همـالم يمـ٤من: ىم٤مل  أٟمس قمـ و يمذًمؽ سمام رواه اًمٌخ٤مري أيْم٤مً 

- ط اًم٘م٤مؾمـؿ أسمـ٤م أـمـع: ًمـف وم٘مـ٤مل  قمٜمده وهق أسمٞمف إمم ومٜمٔمر- أؾمٚمؿ: ًمف وم٘م٤مل رأؾمف قمٜمد وم٘مٕمد  يٕمقده ط اًمٜمٌل

 - " اًمٜم٤مر ُمـ أٟم٘مذه اًمذي هلل احلٛمد: ي٘مقل وهق ط اًمٜمٌل ومخرج وم٠مؾمٚمؿ

٥م ويم٤من وٌٞم٤م  اظمتٚمػ ذم قمٛمره سملم اًم٤ًمسمٕم٦م أو اًمث٤مُمٜمـ٦م أو و سم٢ممج٤مع إُم٦م قمغم وح٦م إيامن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم

وهٜمـ٤مك همـػمه أؾمـٚمؿ وـٌٞم٤م (5)اًمت٤مؾمٕم٦م أو يم٤من اسمـ قمنم ؾمٜملم وٟم٘مؾ شمرضمٞمح اسمـ اجلقزي أٟمف يم٤من اسمـ صمامن ؾمـٜملم

                                                           
 -5.030  اًمٌحر اًمرائؼ.72.707اعمًٌقط  (7)

 -72.086  اإلٟمّم٤مف 70.078اعمٖمٜمل  (0)

 -8.066طم٤مؿمٞم٦م اخلرر وُمٕمٝم٤م طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ  (3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- (4)

 -3.459ٟمّم٥م اًمراي٦م ًمٚمزيٚمٕمل  (5)
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- وي٘م٤مل أيْم٤ًم: إن اًمّمٌل شم٘مٌؾ ُمٜمف والشمف وطمجف وم٢مذا وح٧م قم٤ٌمدشمف وح إؾمالُمف (7)يم٤مًمزسمػم يم٤من اسمـ صمامن ؾمٜملم

 - ُمـ سم٤مب أومم

و اظمتٚمٗمقا ذم ؾمـ اًمّمٌل اًمذي ي٘مٌؾ ُمٜمف اإلؾمالم ًمٙمـ اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف إذا يم٤من يٕم٘مؾ ُم٤م ي٘مقل ي٘مٌـؾ ُمٜمـف يمـام طمٙمـ٤مه 

 (0)اسمـ اعمٜمذر قمـ أمحد  وروي قمـ أمحد أن يٙمقن اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم ٕهن٤م اًمًـ اًمتل ي١مُمر ومٞمٝم٤م سم٤مًمّمالة-

أٟمـف ٓ (5)وهق ُمذه٥م اًمِمـ٤مومٕمٞم٦م(4)عمدوٟم٦موىمقل قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ٟمص قمٚمٞمف ذم ا(3)و ًمٙمـ ذه٥م ُزومر ُمـ إطمٜم٤مف

رواه  "رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمـالث: اًمّمـٌل طمتـك حيـتٚمؿ----"أظمؼم ط يّمح إؾمالم اًمّمٌل همػم اًم٤ٌمًمغ: ٕن اًمٜمٌل 

ذم  "رومع اًم٘مٚمؿ "اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م واسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمه ُمرومققم٤ًم- واًمذي ئمٝمر زم ىمقة ىمقل اجلٛمٝمقر ًمٙمقن طمدي٨م 

 ٟمٗمل احلرج واٟمتٗم٤م، اإلصمؿ- 

طم٥م أن أٟمٌف أن اعمًجد أو أي ُمًٚمؿ قمٚمٞمف أن ٓ يًتٕمجؾ ذم ىمٌقل إؾمالم اًمّمٌل دون ُمِم٤مورة واًمديف  عمـ٤م و ًمٙمـ أ

 ىمد حيدصمف هذا ُمـ ُمِم٤ميمؾ وشمٌٕم٤مت ىمد شمٙمقن ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ٕن اًمّمٌل ىم٤مس وحت٧م وٓي٦م واًمديف- 

 أن يًٚمؿ واًمدي اًمّمٌل أو أطمدمه٤م ومٝمؾ يٕمتؼم اًمّمٌل ُمًٚماًم سم٤مًمتٌع؟ اًمقضمف اًمث٤مين:

وًمٙمـ اظمتٚمٗمـقا إذا أؾمـٚمؿ أطمـد (6)٘مٝم٤م، أٟمف ًمق أؾمٚمؿ إسمقان ُمٕم٤ًم وم٤مًمّمٌل شمٌع ًمقاًمديف ويٕمتؼم ُمًٚمامً اشمٗمؼ اًمٗم

 إسمقيـ قمغم أىمقال صمالصم٦م:

اًم٘مقل إول: اًمقًمد يتٌع ظمػم إسمقيـ ديٜم٤ًم  وقمٚمٞمف ؾمـقا، أؾمـٚمؿ إب أم إم يٕمتـؼم اًمقًمـد ُمًـٚماًم وهـق 

 وإن  سمف طمٙمٛمٜم٤م ُم٤م شم٠ميمد سم٤مإلؾمالم أومّمح وم٢من  اًمّمٌل سمٚمغ وم٢مذا :ىم٤مًمقا(8)واًمِم٤مومٕمٞم٦م(7)ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م

                                                           
 -8.9اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (7)

 -70.082  واعمٖمٜمل 72.086اٟمٔمر: اإلٟمّم٤مف  (0)

 -72.707اعمًٌقط  (3)

 -8.066  وطم٤مؿمٞم٦م اخلرر 0.777اعمدوٟم٦م  (4)

 -0.408  واًمقؾمٞمط ًمٚمٖمزازم 777م73احل٤موي ًمٚمٛمرداوي  (5)

 -77.426اٟمٔمر احل٤موي ًمٚماموردي  (6)

 -70.084اعمٖمٜمل  (7)

 -0.408  اًمقؾمٞمط ًمٚمٖمزازم 4.487إم ًمٚمِم٤مومٕمل  (8)
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 طمّمـؾ إذا ويمـام  اظمتٞم٤مرا اإلؾمالم وم٠مؿمٌف  سم٢مؾمالُمف احلٙمؿ ؾمٌؼ ٕٟمف: ُمرشمد أٟمف اعمِمٝمقر: وم٘مقٓن سم٤مًمٙمٗمر أومّمح

  (7)ديٜمف- قمغم يم٤من اظمت٤مره وم٠متام  أُمف وديـ أسمٞمف ديـ سملم ظمػم سمٚمغ إذا اًمثقري وىم٤مل- اإلؾمالم طم٤مل ذم اًمٕمٚمقق

و هبذا ىم٤مل إطمٜم٤مف قمغم شمٗمّمٞمؾ قمٜمدهؿ ذم طملم أؾمٚمؿ أطمـد إسمـقيـ واًمقًمـد ذم دار همـػم اإلؾمـالم ومـال 

 ﴾واًمـذيـ آُمٜمـقا واشمٌٕمـتٝمؿ ذريـتٝمؿ سمـ٢ميامن أحل٘مٜمـ٤م هبـؿ ذريـتٝمؿ﴿ومم٤م اؾمتدل سمف اجلٛمٝمقر ىمقًمف شمٕم٤ممم: (0)يٕمتؼم

وقمٚمٞمـف وم٤مًمّمـٌل يٚمحـؼ هبـام أو  )أسمـق داود( "أوٓد اعمًٚمٛملم ُمٕمٝمؿ ذم اجلٜم٦م"ط: وذم ُمٕمٜم٤مه ىمقًمف  07اًمٓمقر:

أطمدمه٤م ذم اجلٜم٦م ًمٙمقٟمف وًمد وذري٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام- وًمٙمقن اإلؾمالم أىمقى ُمـ اًمٙمٗمر ومٚمزم إحل٤مىمف سم٤مإلؾمالم أومم ُمــ 

  (3)إحل٤مىمف سم٤مًمٙمٗمر-

: ُمرشمـد أٟمـف اعمِمـٝمقر: وم٘مـقٓن سم٤مًمٙمٗمر أومّمح وإن  سمف طمٙمٛمٜم٤م ُم٤م شم٠ميمد سم٤مإلؾمالم أومّمح وم٢من  اًمّمٌل سمٚمغ وم٢مذا: ىم٤مًمقا

 -  اإلؾمالم طم٤مل ذم اًمٕمٚمقق طمّمؾ إذا ويمام  اظمتٞم٤مرا اإلؾمالم وم٠مؿمٌف  سم٢مؾمالُمف احلٙمؿ ؾمٌؼ ٕٟمف

 قمٜمٝمام اهلل ري قم٤ٌمس اسمـ ويم٤من اعمًٚمؿ ُمع وم٤مًمقًمد أطمدمه٤م أؾمٚمؿ إذا: ىمت٤مدةو إسمراهٞمؿو ذيحو احلًـ ىم٤مل

ي( وهق فمـ٤مهر يٕمغم )اًمٌخ٤مر وٓ يٕمٚمق اإلؾمالم: وىم٤مل ىمقُمف ديـ قمغم أسمٞمف ُمع يٙمـ ومل  اعمًتْمٕمٗملم ُمـ أُمف ُمع

 اظمتٞم٤مر اًمٌخ٤مري يمام ٟمص قمٚمٞمف اًمٕمٞمٜمل ذم ذطمف قمٛمدة اًم٘م٤مري- 

إكو وجدكو ﴿واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (4)اًم٘مقل اًمث٤مين: أن اًمّمٌل يتٌع إب ٓ إم وهق ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

[  وًمٙمقن اًمقًمد يتٌع أسمـ٤مه ذم اًمٜمًـ٥م ومٙمـذًمؽ 03]اًمزظمرف: ﴾ءآبوءكو ظذ أمي وإكو ظذ آثورهؿ مؼتدون

 ف ذم اًمديـ- يتٌٕم

 - (5)اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: اًمقًمد يتٌع إم ذم اًمديـ وىم٤مل سمف قمٓم٤م، ٕن اًمقًمد ُمـ إم ىمٓمٕم٤م وُمـ إب فمٜم٤ًم!

 ويـؽمضمح "و اًمراضمح ىمقل اجلٛمٝمقر وىمد رضمح اسمـ ىمداُم٦م هذا اًم٘مـقل قمـغم ىمـقل ُم٤مًمـؽ وهمـػمه سم٘مقًمـف: 

 سمـف حتّمـؾ أٟمـف وُمٜمٝمـ٤م  إًمٞمف خلٚم٘مف دقم٤مة فرؾمٚم سمف وسمٕم٨م  ًمٕم٤ٌمده روٞمف اًمذي اهلل ديـ أٟمف ُمٜمٝم٤م ; سم٠مؿمٞم٤م، اإلؾمالم

 ؾمـخط ُمـ أظمرة وذم  اجلزي٦م وأدا، وآؾمؽمىم٤مق اًم٘متؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم سمف ويتخٚمص  وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اًمًٕم٤مدة

                                                           
 -70.085  واعمٖمٜمل 900أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  (7)

 -4.372  ورد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر 3.365اٟمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ   (0)

 -77.427اٟمٔمر: احل٤موي ًمٚماموردي  (3)

 -0.478  ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ 0.002اعمدوٟم٦م  (4)

 -77.426احل٤موي ًمٚماموردي  (5)
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 حمٙمقُمـ٤م يمـ٤من وإذا  ومٞمٝمـ٤م طم٤مًمـف يٕمرف ٓ وُمـ  ًم٘مٞمٓمٝم٤م سم٢مؾمالم حيٙمؿ اإلؾمالم دار اًمدار أن وُمٜمٝم٤م  وقمذاسمف اهلل

 ; ىمتٚمـف وضمـ٥م  إؾمـالُمف قمـ رضمع وم٢مذا ُمًٚمؿ وٕٟمف  اعمًٚمٛملم يمقًمد  سم٤مًم٘متؾ ُمٜمف اُمتٜمع اإذ قمٚمٞمف أضمؼم  سم٢مؾمالُمف

 - همػمه قمغم وسم٤مًم٘مٞم٤مس  شوم٤مىمتٚمقه ديٜمف سمدل ُمـ»  ًم٘مقًمف

 أظمـص ٕهن٤م  سمف أومم إم سمؾ  يم٤مٕب  اإلؾمالم ذم وًمده٤م ومٞمتٌٕمٝم٤م  إسمقيـ أطمد إم أن  ُم٤مًمؽ قمغم  وًمٜم٤م

 ؾم٤مئر وٕن  واًمٙمت٤مسم٦م واًمتدسمػم واحلري٦م اًمرق ذم ويتٌٕمٝم٤م  ورو٤مقمف سمحٛمٚمف صوختت  طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝم٤م خمٚمقق ٕٟمف  سمف

  (7)"- اًمديـ ذم ٓ احلْم٤مٟم٦م ذم ومٝمق  اًمٖمالم ختٞمػم وأُم٤م- ذيمره ُم٤م يٕم٤مرض وهذا  أسمٞمف دون أُمف اًمقًمد يتٌع احلٞمقاٟم٤مت

ٞمحٙمؿ اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: إذا يم٤من اًمقًمد ُمـ اًمزٟم٤م وًمٞمس ُمــ زواج وـحٞمح- ومٝمـذا إن يمـ٤من ُمــ ُمًـٚمٛملم ومـ

 سم٢مؾمالُمف وأُم٤م إن يم٤من أطمدمه٤م ُمًٚمؿ وم٤مظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، قمغم أىمقال: 

وٟمص قمٚمٞمف اًمرُمكم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م (0)اًم٘مقل إول: ٓ حيٙمؿ سم٢مؾمالُمف ذيمر اسمـ قم٤مسمديـ اٟمف ُم٘مت٣م ُمذه٥م إطمٜم٤مف

ـْ ( ؾُمِئَؾ )طمٞم٨م ؾمئؾ:  اٟمِٞم٦َّمٍ  قَم ٚمِؿٌ  هِب٤َم َزَٟمك َٟمٍْمَ ًْ ؟ َأمْ  سم٢ِمؾِْماَلُِمفِ  ؿُ حُيْٙمَ  َهْؾ  سمَِقًَمدٍ  ُِمٜمْفُ  وَم٠َمشَم٧ْم  ُُم َٓ 

قٍب  هَمػْمُ  اًْمَقًَمدَ  سم٠َِمنَّ ( وَم٠َمضَم٤مَب ) ًُ ايِن  إمَم  َُمٜمْ  وَمُٝمـقَ  شاحْلََجـرُ  َوًمِْٚمَٕم٤مِهرِ  ًمِْٚمِٗمَراشِ  َواًْمَقًَمدُ » , ط , ًمَِ٘مْقًمِفِ  اًمزَّ

اٟمِٞم٤ًّم سمَِٙمْقٟمِفِ  حَمُْٙمقمٌ  ًٌَٕم٤م َٟمٍْمَ فِ  شَم ُُمِّ
ٌَِٕمٞم٦َّمِ  اًمٓمِّْٗمؾِ  سم٢ِمؾِْماَلمِ  حُيَْٙمؿُ  َٓ  ىَم٤مًُمقا وَمَ٘مدْ  ِٕ َّٓ  سم٤ِمًمتَّ ُومَم  صَماَلٍث  ضِمَٝم٤مٍت  سم٢ِمطِْمَدى إ ْٕ  ا

فُ  ُأُوقًمِفِ  َأطَمدِ  إؾْماَلمُ  َٟمَّ ـْ  ضُمْز،ٌ  ِٕ ٚمِؿٍ  ُِم ًْ ٦مٌ  َوَهِذهِ  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ىَم٤مَل  ُُم َُب  يَم٤منَ  إنْ  َوِحٞمَح٦مٌ  قِمٚمَّ ْٕ ٚماًِم  ا ًْ ُمُّ  َأوْ  ُُم ْٕ  َوىُمْٚمٜم٤َم ا

ـْ  اًْمَقًَمدُ    سَمْٕمضِ  سمَِ٘مْقلِ  ْٚمٜم٤َمىمُ  َوإِنْ  َُم٤مِئِٝماَم  ُِم
ِ
فُ  اًْمُٕمَٚماَم، ـْ  إٟمَّ ضُمؾِ  ُِم هُ  َوىَم٤مَل  وَماَل  وَمَ٘مطْ  اًمرَّ ـْ  ُي١ْمظَمـذُ  هَمػْمُ ؿْ  ُِمـ  َأطَمـدُ  ىَمـْقاِهِ

فُ  ُأُوقًمِفِ  ٚمِؿٌ  َزَٟمك ًَمقْ  َأٟمَّ ًْ فُ  سم٢ِمؾِْماَلُِمفِ  حُيَْٙمؿُ  َٓ  ُِمٜمْفُ  سمَِقًَمدٍ  وَم٠َمشَم٧ْم  سمَِٙم٤مومَِرةٍ  ُُم َٟمَّ َ  ًَمفُ  َأْواًل  ًَمْٞمَس  ِٕ ِٕ فُ َو  ُأْٟمَثـك يَمـ٤منَ  ًَمقْ  ٟمَّ

٤مومِِٕملِّ  َُمْذَه٥ِم  قَمغَم  ٟمَِٙم٤مطُمَٝم٤م ًَمفُ  َوَوحَّ  ضَم٤مزَ  ٤م اًمِمَّ ـُ  َذيَمَرهُ  َُم٤م َوَأُمَّ ـْ  اًمٔم٤َّمِهِريِّ  طَمْزمٍ  اسْم  احْلَْرسمِٞمَّـ٦مِ  اًْمَٙم٤مومَِرةِ  َوًَمدَ  َأنَّ  ُِم

ٞم٦َّمِ  ُمِّ ـْ  َواًمذِّ ٚمِؿٌ  إيْمَراهٍ  َأوْ  ِزًٟم٤م ُِم ًْ َٓ  ُُم فُ  سُمدَّ  َو َٟمَّ
ؾْماَلمِ  قَمغَم  دَ ُوًمِ  ِٕ ِرضَم٤مٟمِـفِ  َأسَمـَقانِ  ًَمفُ  َوًَمْٞمَس  اإْلِ  سمِـاَم  وَمَٛمـْرُدودٌ  ُِمٜمْـفُ  خُيْ

هِ  اعْمَْذيُمقرَ  اًْمَقًَمدَ  َوسم٠َِمنَّ  َذيَمْرَٟم٤مهُ  ـْ  يَمَٖمػْمِ ـ٤مرِ  َأـْمَٗم٤ملِ  ُِم طَْمَٙمـ٤ممِ  ذِم  سمُِٙمْٗمـِرِهؿْ  حَمُْٙمـقمٌ  اًْمُٙمٗمَّ ْٕ ـ٦مِ  ا ْٟمَٞمِقيَّ  َواحْلَـِدي٨ُم  اًمدُّ

ـْ  َذيَمَرهُ  َُم٤م فُ ُِمٜمْ  اعْم٠َْمظُمقذُ  ٦مِ  مُجَْٚم٦مِ  ُِم ـِحٞمِح  اًْمَ٘مـْقلِ  َأِدًمَّ ـ٤مرِ  َأـْمَٗمـ٤مَل  َأنَّ  اًمّمَّ طَْمَٙمـ٤ممِ  ذِم  سم٢ِمؾِْمـاَلُِمِٝمؿْ  حَمُْٙمـقمٌ  اًْمُٙمٗمَّ ْٕ  ا

٦مِ  ظُْمَرِويَّ ْٕ ٦مِ  َرْأٌي  َذيَمَرهُ  وَماَم  َوطِمٞمٜمَِئذٍ  ا ِ٘ملمَ  إنَّ  احْلََرَُملْمِ  إَُم٤ممُ  ىَم٤مَل  َوىَمدْ  ًمِٚمٔم٤َّمِهِريَّ ـ٦مِ  ُيِ٘مٞمُٛمقنَ  َٓ  اعْمَُح٘مِّ  َوْزًٟمـ٤م ًمِٚمٔم٤َّمِهِريَّ

ٌَِٕمٞم٦َّمُ  اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مُ  ُيْٕمَتؼَمُ  َٓ  ظِماَلوَمُٝمؿْ  َوإِنَّ  ٤ميِب  شَم ًَّ ٌَك وَم٢مَِذا اًم ٚمِؿُ  ؾَم ًْ ـْ  ُُمٜمَْٗمِرًدا ـمِْٗماًل  اعْمُ  اًمث٤َّمًمَِثـ٦مُ  سم٢ِمؾِْمـاَلُِمفِ  طُمٙمِؿَ  َأسَمَقْيفِ  قَم

                                                           
 -70.085اعمٖمٜمل  (7)

 -4.372رد اعمحت٤مر  (0)
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ٌَِٕمٞم٦َّمُ  ارِ  شَم ْٗمؾٍ  يُمؾُّ  َوُهقَ  ًَمِ٘مٞمطٌ  ُوضِمدَ  وَم٢مَِذا اًمدَّ
ؾْماَلمِ  َدارِ  ذِم  ًَمفُ  يَم٤مومَِؾ  َٓ  َو٤مِئعٍ  ـمِ ٚمِؿٌ  َوومِٞمَٝم٤م اإْلِ ًْ  اًْمُٙمْٗمـرِ  َدارِ  ذِم  َأوْ  ُُم

ٚمِؿٌ  ؾَمَٙمٜمََٝم٤م َوىَمدْ  ًْ ـُ  ُُم   (7)سم٢ِمؾِْماَلُِمِف- طُمٙمِؿَ  َوًَمَدهُ  َيُٙمقنَ  َأنْ  ُيْٛمٙمِ

 ي٦م واإلؾمالم- أن وًمد اًمزٟم٤م يتٌع أُمف ذم اًمرق واحلر(0)اًم٘مقل اًمث٤مين: وسمف ىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م

يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمـغم "اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: وهق ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م واًمٔم٤مهري٦م أٟمف حيٙمؿ سم٢مؾمالُمف شمٌٕم٤ًم ًمٚمٛمًٚمؿ ُمـ أسمقيف حلدي٨م 

ومجٕمؾ اشمٗم٤مىمٝمام قمغم اًمٙمٗمر ٟم٤مىمال ًمف قمــ اًمٗمٓمـرة وهـذا همـػم وارد هٜمـ٤م وقمٚمٞمـف (3)"اًمٗمٓمرة وم٠مسمقاه تقداٟمف- --

  (4)ٝمام أومم-ومٞمٌ٘مك قمغم اًمٗمٓمرة- وٕن إحل٤مىمف سم٤معمًٚمؿ ُمٜم

و اًمذي يؽمضمح قمٜمدي هق ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م ٕن اًمزاين ٓ شمٜمٗمؽ وٚمتف سمقًمد اًمزٟم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م امل ومٝمق فمـ٤مهر وإن 

 , ىمداُم٦م يم٤من إب ومٝمق حمرم قمٚمٞمف ٟمٙم٤مح اسمٜمتف ُمـ اًمزٟم٤م ظمالوم٤ًم عم٤م ذيمره اًمرُمكم يمام هق ُمذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمام، آسمـ

 ُمــ وأظمتـف  أظمٞمف وسمٜم٧م  سمٜمتف وسمٜم٧م  اسمٜمف وسمٜم٧م  وأظمتف  اًمزٟم٤م ُمـ سمٜمتف ٟمٙم٤مح اًمرضمؾ قمغم وحيرم ": , اهلل رمحف

 - (5)"اًمٗم٘مٝم٤م، قم٤مُم٦م ىمقل وهق  اًمزٟم٤م

 اجلٛمٝمـقر ُمذه٥م  هلل احلٛمد ": ؟ وم٠مضم٤مب سم٠مسمٞمٝم٤م شمزوج هؾ اًمزٟم٤م سمٜم٧م قمـ: اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وؾمئؾ

 سمٍمـيح اًمّزٟمـ٤م ُمـ سمٜمتف يتزّوج أن اإلٟم٤ًمن قمغم وحيرم "(6)"سمف اعم٘مٓمقع اًمّمقاب وهق  هب٤م اًمتزوي٩م جيقز ٓ أٟمف اًمٕمٚمام، ُمـ

ًْ ﴿: أي٦م َم َفوُتُؽؿْ  َظَؾقُْؽؿْ  ُحر  - أُّمـف قمـغم اًمّزٟمـ٤م اسمـ طمّرم واهذا   ُم٤مئف ُمـ وخمٚمقىم٦م   وًمٖم٦مً  طم٘مٞم٘م٦مً  سمٜمتف ٕهّن٤م ﴾َوَبـَوُتُؽؿْ  ُأمَّ

 -  (7)" واحلٜم٤مسمٚم٦م   اعم٤مًمٙمٞم٦ّم قمٜمد اعمذه٥م وهق احلٜمٗمٞم٦ّم رأي هق وهذا

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، ذم طمٙمؿ إؾمالم اًمًٙمران قمغم أىمقال صمالصم٦م: 

                                                           
 -5.455هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (7)

 -4.75طم٤مؿمٞم٦م اخلرر  (0)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- (3)

 -72.098اإلٟمّم٤مف  (4)

 -485. 7 اعمٖمٜمل (5)

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م- اعمقؾمققم٦م ذم وضم٤م، 73. 30 اًمٗمت٤موى جمٛمقع (6)

(7) 36 .072- 
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واؾمـتدًمقا قمـغم ذًمـؽ سم٢ممجـ٤مع (7)اًم٘مقل إول: أن إؾمالُمف ُم٘مٌقل ووحٞمح وهـق ُمـذه٥م اًمِمـ٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚمـ٦م

 طمـد ذم اًمٜمـ٤مس ؿمـ٤مور أٟمـف  اخلٓمـ٤مب سمــ اًمّمح٤مسم٦م قمغم شمٙمٚمٞمػ اًمًٙمران وم٘مد صم٧ٌم قمـ قمٛمر

 إن: , وضمٝمـف اهلل يمـرم , قمـكم ًمـف وم٘مـ٤مل  قمٚمٞمٝمـ٤م واضمؽم،وا ذسمقه٤م ىمد اًمٜم٤مس إن: وىم٤مل  اخلٛمر

 -صمامٟمـلم اًمٗمري٦م طمد قمٛمر ومجٕمٚمف  اًمٗمري٦م طمد وم٤مضمٕمٚمف  اومؽمى هذى وإذا  هذى ؾمٙمر إذا اًمًٙمران

ومجٕمٚمقا ُم٤م يتٚمٗمظ سمف اًمًٙمران ُم ظمذا قمٚمٞمف وًمذا ًمزم ىمٌقل إؾمالُمف سمؾ ًمق رضمـع وارشمـد وًمـق ذم (0)

يٕمتؼم ُمرشمدا ودمري قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اعمرشمديـ وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل إن  طم٤مل ؾمٙمره قمٜمد اعم٤موردي

  (3) رضمع وىم٤مل مل أدر ُم٤م ىمٚم٧م مل ي٘مٌؾ ُمٜمف وجيؼم قمغم إؾمالُمف !

اًم٘مقل اًمث٤مين: ُمذه٥م إطمٜم٤مف أن اًمًٙمران ي٘مٌؾ إؾمالُمف وًمٙمـ ًمق رضمع ُمرشمدًا سمٕمد أن أومـ٤مق ومـال شمٓمٌـؼ قمٚمٞمـف أطمٙمـ٤مم 

  (4) اًمردة-

وفم٤مهر اظمتٞم٤مر ؿمـٞمخ (5)ُمٜمًقب ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وطمٙم٤مه اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل وهق ىمقل اسمـ طمزم اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: وهق

ويمؾ ًمٗمظ سمٖمػم ىمّمد ُمـ اعمتٙمٚمؿ ًمًٝمق وؾمٌؼ ًم٤ًمن وقمدم قم٘مؾ  "اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: 

- وهـذا (7)وهذا اًم٘مقل خمرج قمغم ُمـ ىم٤مل ٓ شمّمـح ردة اًمًـٙمران  (6)"وم٢مٟمف ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ

إوقل إذ اًمٙمٗمر واإليامن ٓسمد ومٞمف ُمـ آقمت٘م٤مد وقم٘مد اًم٘مٚم٥م وًمذا يم٤من اعمٙمره وحٞمح ُمـ ضمٝم٦م 

[ وًمٙمـقن إقمـامل 726]اًمٜمحؾ: ﴾إٓ مـ أـره وؿؾبف مطؿئـ بوإليامن﴿قمغم اًمٙمٗمر ًمٞمس سمٙم٤مومر 

ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمٜمٞم٤مت يمام ذم طمـدي٨م قمٛمـر ذم اًمّمـحٞمح- وًمٙمـقن اًمٗم٘مٝمـ٤م، اشمٗم٘مـقا قمـغم أن وـالة 

ُمف ُمـ سم٤مب أومم- وأُم٤م دقمقى إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم شمٙمٚمٞمػ اًمًـٙمران اًمًٙمران همػم ُم٘مٌقًمف وم٢مؾمال

وًمذًمؽ أىم٤مُمقا قمٚمٞمف طمد اًمٗمري٦م ومٚمٞمس سمًديد واجلقاب قمٜمف ُمـ أوضمف ذيمره٤م ؿمٞمخ اإلؾمـالم اسمــ 

                                                           
 -7.485  اعمٌدع ٓسمـ ُمٗمٚمح 70.096  اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 73.776  احل٤موي ًمٚماموردي 7.097روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (7)

 ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ- (0)

 -70.096  اعمٖمٜمل 73.776احل٤موي  (3)

هار   يمِمػ5.076  اًمٌحر اًمرائؼ 72.737اعمًٌقط  (4)  -4.755 ًمٚمٌزدوي ٕا

 -77.537 سم٤مٔصُم٤مر اعمحغم (5)

 -33.726اًمٗمت٤موى جمٛمقع  (6)

 -73.776اعم٤موردي ذم احل٤موي  (7)
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 يٗمٝمـؿ وٓ ًمـف قم٘مؾ ٓ ُمـ وم٢من ; سم٤مـمؾ ومٝمذا ويٜمٝمك ي١مُمر اًمًٙمر وىم٧م أٟمف أريد إن "شمٞمٛمٞم٦م وُمٜمٝم٤م: 

 خي٤مـمـ٥م أن شمٜمٗمـل واًمٕم٘مـؾ اًمنمع أدًم٦م سمؾ ; ويٜمٝمك ي١مُمر أٟمف قمغم همػمه وٓ سمنمع يدر مل اخلٓم٤مب

 ٕٟمـف هـذا ًمٙمــ ; اجلٛمٚم٦م ذم وحٞمح ومٝمذا: ؾمٙمره ذم يٗمٕمٚمف سمام ي١ماظمذ ىمد أٟمف أريد وإن- هذا ُمثؾ

 يٙمــ مل قمٜمف اعمٜمٝمل ومٕمؾ وم٢مذا اجلٜم٤مي٤مت شمٚمؽ ي٘متيض اًمذي اخلٛمر ينمب ٓ سم٠من وحقه ذم ظمقـم٥م

  (7)-" اعمحرم ُمـ ومٕمٚمف ومٞمام ُمٕمذورا

ث٤مين: أن ي٘م٤مل ٓ ي٘م٤مس ُمـ ذب اخلٛمر وهق ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ سمٕمدم ذهب٤م وهق ُمٔمٜم٦م أن تذي سم٤مًمٗمريـ٦م وم٠مىمـ٤مُمقا اًم

 اًمًٙمر ُم٘م٤مم ُمٔمٜمتف وهق ااهذي٤من وٓ ي٘م٤مس هذا قمغم ُمـ يم٤من يم٤مومرًا هذى سم٤مإلؾمالم- 

ؿمؿ رائح٦م ومٛمف( يمام اًمث٤مًم٨م: أن اًمًٙمران ٓ ي٘مٌؾ إىمراره وًمذا عم٤م أىمر ُم٤مقمز سم٤مًمزٟم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل أُمر سم٤مؾمتٜمٙم٤مهف )

 قمٜمد ُمًٚمؿ- وقمغم هذا ٓ ي٘مٌؾ إىمرار اًمًٙمران قمغم ٟمٗمًف سم٤مإلؾمالم أو همػمه- 

وقمغم هذا وم٢مؾمالم اًمًٙمران وُمـ يم٤من حت٧م شم٠مصمػم اعمخدرات همػم وحٞمح وًمٙمـ يٕمرض قمٚمٞمف اإلؾمـالم إذا 

 أوم٤مق- 

 ٤مسم٦م ًمألسمٙمؿ-وضمقب اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ًمٚم٘م٤مدر قمغم اًمٜمٓمؼ وسم٤مإلؿم٤مرة أو اًمٙمت -

 ضمقاز اًمٜمٓمؼ هبام سم٤معمٕمٜمك اعمٓم٤مسمؼ أو سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕم٤مضمز-  -

 اًمًٜم٦م اإلشمٞم٤من سمجزئل اًمِمٝم٤مدة وقمدم آىمتّم٤مر قمغم إطمدامه٤م-  -

إذا يم٤من إىمراره سم٤مًمتقطمٞمد همػم حمتٛمؾ ًمإلىمرار سم٤مًمنمك وم٤مٓيمتٗم٤م، سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يم٤مف وإُم٤م إن يمـ٤من إىمـراره حيتٛمـؾ  -

  ؾمديد ومٞمِمؽمط ًمف اًمؼما،ة ُمـ اًمنمك واعمٕمت٘مد اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف- محٚمف قمغم ديٜمف اًم٤ًمسمؼ أو ُمٕمت٘مد همػم

 دمقز اًمزي٤مدة قمغم ًمٗمظ اًمِمٝم٤مدشملم إن دقم٧م احل٤مضم٦م- -

وضم٥م اجلٝمر سم٤مإلؾمالم واًمؽمهمٞم٥م أن يٙمقن ذًمؽ ذم اعمًجد ُمـع ضمـقاز اإلهار سمـف ًمٚمٛمّمـٚمح٦م  -

 وقمٜمد احل٤مضم٦م- 

ط وٓ يّمـح ىمٌـقل اًمنمـط اًمـذي يٜمـ٤مىمض ىمٌقل إؾمالم ُمـ اؿمؽمط ذـم٤م وم٤مؾمدا وٓ يٕمٜمل هذا ىمٌقل اًمنم -

 أوؾ اًمديـ أو ومٞمف آقمتدا، قمغم طمرُم٤مت اًمٖمػم- 

                                                           

 -33.726جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (7)
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 ىمٌقل إؾمالم اًمّمٌل وًمٙمـ سمٛمِم٤مورة واًمديف ًمٙمل ٓ حتّمؾ سمذًمؽ ومتٜم٦م-  -

 إذا أؾمٚمؿ واًمدي اًمّمٌل ومٝمق ُمًٚمؿ سم٤مًمتٌع وإذا أؾمٚمؿ أطمدمه٤م يم٤من شمٌٕم٤م عمـ أؾمٚمؿ أيْم٤ًم قمٜمد اجلٛمٝمقر-  -

 اًمديف- وًمد اًمزٟم٤م يٚمحؼ سم٤معمًٚمؿ ُمـ و -

 إؾمالم اًمًٙمران وُمـ يم٤من حت٧م شم٠مصمػم اعمخدرات همػم وحٞمح وًمٙمـ يٕمرض قمٚمٞمف اإلؾمالم إذا أوم٤مق-  -
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إن ُمـ أقمٔمؿ اعمٝمامت واًمقاضم٤ٌمت اعمٜمقـم٦م سم٤مجل٤مًمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمًٚمؿ اجلديد وهذه اًمٕمٜم٤مي٦م سمـف شمًـتٚمزم 

 ٦م ُمٜمٝمؿ ًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ ديٜمٝمؿ وشمثٌٞمتٝمؿ قمغم اخلػم وهذا ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت- اٟمتداب ـم٤مئٗم

أوًٓ: شم٘مقى اهلل وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف  ٕن هذا اًمٕمٛمؾ صمقاسمف قمٜمـد اهلل وذم سمٕمـض إطمٞمـ٤من شمٕمـؽمي اًمـٜمٗمس ومٞمـف 

اؾمتٖمالل هذا اعمٜمّم٥م ُٕمقر ؿمخّمـٞم٦م يمـزواج سمٛمــ أؾمـٚمٛم٧م رهم٤ٌمت وؿمٝمقات  يم٠من يزيـ ًمف اًمِمٞمٓم٤من 

ضمديدًا  أو ُمٙم٤مؾم٥م ُم٤مًمٞم٦م وُم٤مدي٦م ُمـ ورائٝمؿ ٓ ؾمٞمام وأن اًمداظمؾ ذم اإلؾمالم يٙمـقن يم٤مًمٓمٗمـؾ ُمــ ضمٝمـ٦م 

 اًمث٘م٦م سمٛمٕمٚمٛمف وُمـ أرؿمده ًمإلؾمالم  وىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب أظم٤ٌمر وهمرائ٥م- 

تٚمػ قم٘مقاهؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ وأظمالىمٝمؿ وقم٤مداهتؿ ومالسمد ُمـ صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمّمؼم قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واظمتالف إقمراف وم٤مًمٜم٤مس خت

 اًمّمؼم ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد-

صم٤مًمث٤ًم: اًمٕمٚمؿ  طمتك يًتٓمٞمع اجلقاب قمـ ُمًـ٤مئٚمٝمؿ ويرؿمـدهؿ إمم أطمٙمـ٤مم اًمنمـع اًمّمـحٞمح٦م- واًمٕمٚمـؿ ومٜمـقن 

: ؿمقذب اسمـ وُمٕم٤مرف ُمتٕمددة وًمٙمـ ُمـ أمهٝم٤م هٜم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م وآقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح وم٤مُٕمر يمام ىم٤مل وىم٤مل

 اًمِمـ٤مب ٕن قمٚمٞمٝمـ٤م: حيٛمٚمٝمـام ؾُمـٜم٦َّم ًمّمـ٤مطم٥م يقوم٘مـ٤م أن شمٜمًـٙم٤م إذا وإقمجٛمل اًمِم٤مب قمغم اهلل ٟمٕمٛم٦م ُمـ

  وسمٕمد ذًمؽ قمٚمـؿ اًمٗم٘مـف وُمٕمرومـ٦م إطمٙمـ٤مم اًمنمـقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞمـ٦م (7) "-إًمٞمٝمام ؾمٌؼ ُم٤م ومٞمٝمام ي٠مظمذ وإقمجٛمل

 وذًمؽ إُم٤م سمٜمٗمًف أو اإلقمتامد قمغم ُمّمدر ُمقصمقق يرضمع ًمف قمٜمد احل٤مضم٦م- 

وهل ووع اًمٌم، ذم ُمقوٕمف اعمقاومؼ ًمٚمٖم٤مي٤مت احلٛمٞمدة ُمـ ووٕمف  وهذا أُمـر زائـد قمـغم جمـرد اًمٕمٚمـؿ  راسمٕم٤ًم: احلٙمٛم٦م 

 وذًمؽ طمتك يٕمٚمؿ ُمتك جيٞم٥م قمـ اعم٤ًمئؾ وُمتك ي١مظمر اًمٌٞم٤من ويمٞمػ جيٞم٥م ٓ وم٘مط سمام جيٞم٥م- 

ن ظم٤مُم٤ًًم: اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٕمرف- وهذا ُمٝمؿ ضمدا طمتـك يٙمـقن اًمتقضمٞمـف ٟم٤مومٕمـ٤م واًم٘مـدرة قمـغم اًمتـ٠مصمػم ىمقيـ٦م ٕ

اظمتالف إقمراف واًمث٘م٤موم٤مت ُم١مصمر سمِمٙمؾ يمٌػم قمغم اًم٘مدرة قمغم اًمتقضمٞمف  وٟمحـ ٓ ٟمريد ُمـ اعمًٚمؿ اجلديد 

أن يتٕمٚمؿ أقمراف سمالد اعمنمق وشم٘م٤مًمٞمدهؿ ذم يمؾ ر،  وًمذا ًمزم أن يٜمتٌف اعمقضمف ًمـذًمؽ وأن يٗمٝمـؿ اعمًـٚمؿ 

 اجلديد ذًمؽ طمتك ٓ خيٚمط اًمٕمرف سم٤مًمديـ- 

                                                           

 -(44رىمؿ: ) اًمٙمؼمى اإلسم٤مٟم٦م ذم اسمـ سمٓم٦م أظمرضمف (7)
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ٕم٤مُمؾ ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد حيت٤مج ًمقىم٧م وشمٗمرغ واؾمتٕمداد ًم٘مْم٤م، وىم٧م يم٤مف ًمًامع ؾم٤مدؾم٤ًم: شمٗمريغ اًمقىم٧م ٕن اًمت

ُمِم٤ميمٚمٝمؿ وطمٚمٝم٤م  واًمتٕم٤ميش ُمٕمٝمؿ طمتك يٙمقن ىمدوة اهؿ ويـرسمٞمٝمؿ قمـغم آداب اإلؾمـالم وومْمـ٤مئٚمف وهـذا 

 يًتٚمزم ـمقل اًمّمح٦ٌم- 

 د ًمٞمس ُمٕمٚمقُم٤مت وومت٤موى وم٘مط سمؾ هٜم٤مك ىمْمـ٤مي٤م اضمتامقمٞمـ٦م وؾمـٚمقيمٞم٦م ؾمـٞمحت٤مج إمم ُم٤م حيت٤مضمف اعمًٚمؿ اجلدي

إوالطمٝم٤م وشمٖمٞمػمه٤م ومٞمٚمزم اًمتٜمٌف اهذا  وم٢مقمٓم٤م، درس قمٚمٛمل وطمده ٓ يٙمٗمل ُمـ دون اعمخ٤مًمٓمـ٦م واعمًـ٤مقمدة 

 ذم اًم٘مْم٤مي٤م آضمتامقمٞم٦م-

 ومٞمٚمـزم اًمتٜمٌـف اهـذا  اعمًٚمٛمقن اجلدد أٟمقاع وأؿمٙم٤مل وصم٘م٤موم٤مت وُمًتقي٤مت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وأظمالىمٞم٦م وُم٤مدي٦م خمتٚمٗم٦م

 طملم شمقضمٞمف اخلٓم٤مب اهؿ واًمتٕم٤مُمؾ ُمع حتدي٤مهتؿ وُمِم٤ميمٚمٝمؿ- 

  قمدم إدظم٤ماهؿ ذم اخلالف اًمٕمٚمٛمل واًمٕم٘مدي اًمذي حيّمـؾ ُمٕمـف اًمتِمـقيش واًمٜمـزاع  أو إصمـ٤مرة اًمِمـٌف ٕن

إؾمالُمٝمؿ ًمٞمس سمراؾمخ سمٕمد وىمد شمٚم٘مك اًمِمٌٝم٦م وٓ يًتٓمٞمع اعمٚم٘مل اه٤م رّده٤م وٟمزقمٝم٤م ُمـ ىمٚمـ٥م اًمًـ٤مُمع وىمـد 

 ٥ٌم إٟمتٙم٤مؾمتف قمٞم٤مذًا سم٤مهلل- شمٙمقن ؾم

  اًمؽميمٞمز قمغم أوؾ اًمديـ وهق اًمتقطمٞمد سم٠مٟمقاقمف شمقطمٞمـد اًمرسمقسمٞمـ٦م واإلًمقهٞمـ٦م وإؾمـام، واًمّمـٗم٤مت وسمٞمـ٤من

ُمٗمٝمقم اًمٕمٌقدي٦م واإلشم٤ٌمع وشمٕمٔمٞمؿ اًمًٜم٦م- ُمع اًمتحذير ُمـ اًمنمك وذرائٕمف واًمٌدع وأؾمـ٤ٌمهب٤م- وُمــ شم٠مُمـؾ 

ووو٤مي٤مه عمـ سمٕمثف ُمٕمٚمام وُمٌنمًا وضمد ذًمؽ ضمٚمٞمـ٤ًم يمـام ط دقمقة إٟمٌٞم٤م، ذم اًم٘مرآن ٕىمقاُمٝمؿ وؾمٜم٦م رؾمقًمٜم٤م 

ذم ووٞمتف ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يقم ظمٞمؼم  وُمٕم٤مذ عم٤م أرؾمٚمف إمم اًمـٞمٛمـ- وممـ٤م يـدظمؾ ذم ذًمـؽ اًمؽميمٞمـز قمـغم 

ُمٗمردات شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة ُمـ اقمامل اًم٘مٚمقب يمٛمح٦ٌم اهلل واخلقف ُمٜمف واًمتقيمـؾ قمٚمٞمـف وشمٕمٔمٞمٛمـف----- اًمـخ- 

 سمًـٜمده اًمٌخ٤مري قمت٘م٤مد قمغم اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر واؾمتحْم٤مر أظمرة  رويويمذًمؽ اًمؽميمٞمز ذم ُم٤ًمئؾ آ

 واًمٜمـ٤مر  اجلٜمـ٦م ذيمر ومٞمٝم٤م اعمٗمّمؾ ُمـ ؾمقرة ُمٜمف ٟمزل ُم٤م أول ٟمزل إٟمام ": ىم٤مًم٧م ,قمٜمٝم٤م اهلل ري– قم٤مئِم٦م قمـ

 ٓ: ًم٘مـ٤مًمقا- اخلٛمـر شمنمـسمقا ٓ: ر، أول ٟمزل وًمق واحلرام  احلالل ٟمزل اإلؾمالم إمم اًمٜم٤مس صم٤مب إذا طمتك

 -"---أسمداً  اًمزٟم٤م ٟمدع ٓ: ًم٘م٤مًمقا- شمزٟمقا ٓ: ٟمزل وًمق- أسمداً  اخلٛمر ٟمدع

  سمٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم واًمقاضم٤ٌمت اًمٙمؼمى اًمتل شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مُمٝم٤م سمف  وذًمؽ ذم أسمقاب اًمٕم٤ٌمدات واعمٕمـ٤مُمالت

 إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَم٤م،َ : ىم٤مل ,  , قمٌٞمداهلل سمـ ـمٚمح٦م وضمد ذًمؽ ضمٚمٞم٤م  ومٕمـط قمغم طمد ؾمقا،- وُمـ شم٤مُمؾ هديف 

ـْ  ط اهللَِّ َرؾُمقلِ  ْأِس  صَم٤مِئرَ  َٟمْجدٍ  َأْهؾِ  ُِم َٛمعُ  اًمرَّ ًْ ـ٠َمُل  ُهـقَ  وَم٢مَِذا َدَٟم٤م  طَمتَّك َيُ٘مقُل  َُم٤م ُيْٗمَ٘مفُ  َوَٓ  َوْقشمِفِ  َدِويُّ  ُي ًْ  َي
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ـِ  ْٞمَٚم٦مِ  اًمَٞمْقمِ  ذِم  َوَٚمَقاٍت  مَخُْس : »ط اهللَِّ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اإِلؾْماَلِم  قَم َهـ٤م؟ قَمكَمَّ  َهْؾ : وَمَ٘م٤مَل - شَواًمٚمَّ  َٓ : »ىَمـ٤مَل  هَمػْمُ

 َّٓ عَ  َأنْ  إِ ُه؟ قَمكَمَّ  َهْؾ : ىَم٤مَل - شَرَُمَْم٤منَ  َوِوَٞم٤ممُ : »ط اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل - ششَمَٓمقَّ َّٓ  َٓ : »ىَم٤مَل  هَمػْمُ
عَ  َأنْ  إِ : ىَم٤مَل - ششَمَٓمقَّ

يَم٤مَة  ط اهللَِّ َرؾُمقُل  ًَمفُ  َوَذيَمرَ  َه٤م؟ قَمكَمَّ  َهْؾ : ىَم٤مَل  اًمزَّ َّٓ  َٓ »: ىَم٤مَل  هَمػْمُ عَ  َأنْ  إِ ضُمـُؾ  وَمـ٠َمْدسَمرَ : ىَم٤مَل - ششَمَٓمقَّ  َوُهـقَ  اًمرَّ

  -(7)شَوَدَق  إِنْ  َأوْمَٚمَح : »ط اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  َأْٟمُ٘مُص  َوَٓ  َهَذا قَمغَم  َأِزيدُ  َٓ  َواهللَِّ: َيُ٘مقُل 

ٜمِل: وَمَ٘م٤مَل   ط اًمٜمٌل َأشَمك َأقْمَراسمِٞم٤ًّم َأنَّ :  هريرة أيب وقمـ ٌُـدُ : »ىَم٤مَل  اجلَٜم٦ََّم  َدظَمْٚم٧ُم  قَمِٛمْٚمُتفُ  إَِذا ؾٍ قَمٛمَ  قَمغَم  ُدًمَّ  شَمْٕم

كُ  َٓ  اهللََّ اَلةَ  َوشُمِ٘مٞمؿُ  ؿَمْٞمًئ٤م  سمِفِ  شُمنْمِ يَم٤مةَ  َوشُم١َمدِّي اعَمْٙمُتقسَم٦َم  اًمّمَّ ـِذي: ىَم٤مَل  شَرَُمَْم٤منَ  َوشَمُّمقمُ  اعَمْٗمُروَو٦َم  اًمزَّ  َٟمْٗمِزـ َواًمَّ

ـْ : »ط اًمٜمٌل ىَم٤مَل  ممَّ وَ  وَمَٚمامَّ  َهَذا  قَمغَم  َأِزيدُ  َٓ  سمَِٞمِدهِ  هُ  َُم ـْ  َرضُمؾٍ  إمَِم  َيٜمُْٔمرَ  َأنْ  َهَّ   (0)-شَهَذا إمَِم  وَمْٚمَٞمٜمُْٔمرْ  اجلَٜم٦َِّم  َأْهؾِ  ُِم

 إوـٜم٤مم  ٟمٕمٌـد ضم٤مهٚمٞمـ٦م  أهـؾ ىمقُمـ٤م يمٜم٤م اعمٚمؽ  أت٤م"و طمٞمٜمام سملّم ضمٕمٗمر ًمٚمٜمج٤مر ُم٤م هق اإلؾمالم يم٤من مم٤م ىم٤مل ًمف: 

 سمٕمـ٨م طمتك ذًمؽ قمغم ومٙمٜم٤م اًمْمٕمٞمػ  ُمٜم٤م اًم٘مقي وي٠ميمؾ اجلقار  وٟمز، إرطم٤مم  وٟم٘مٓمع اًمٗمقاطمش  وٟم٠ميت اعمٞمت٦م  وٟم٠ميمؾ

 ٟمحــ ٟمٕمٌـد يمٜمـ٤م ُمـ٤م وٟمخٚمـع وٟمٕمٌـده  ًمٜمقطّمده اهلل إمم ومدقم٤مٟم٤م وقمٗم٤مومف  وأُم٤مٟمتف وودىمف ٟمًٌف ٟمٕمرف ُمٜم٤م  رؾمقٓ إًمٞمٜم٤م اهلل

 قمــ واًمٙمـػ اجلـقار  وطمًـ اًمرطمؿ  ووٚم٦م إُم٤مٟم٦م  وأدا، احلدي٨م  سمّمدق وأُمرٟم٤م وإوصم٤من  احلج٤مرة ُمـ وآسم٤مؤٟم٤م

 اهلل ٟمٕمٌد أن وأُمرٟم٤م اعمحّمٜم٤مت  وىمذف اًمٞمتٞمؿ  ُم٤مل وأيمؾ اًمزور  وىمقل اًمٗمقاطمش  قمـ وهن٤مٟم٤م واًمدُم٤م،  اعمح٤مرم

  (3)"واشمٌٕمٜم٤مه-- سمف  وآُمٜم٤م ومّمدىمٜم٤مه--- واًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة سم٤مًمّمالة وأُمرٟم٤م ؿمٞمئ٤م  سمف ٟمنمك ٓ وطمده

 ٤من ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ًمٚمٛمّمـٚمح٦م ومقاضمـ٥م قمٛمـال سمقوـٞم٦م إقمالم اعمًٚمؿ اجلديد سمام يٜم٤مؾم٥م طم٤مًمف وًمق شم٠مظمر اًمٌٞم

ُ  َأوَماَل   اهللَِّ َرؾُمقَل  عمٕم٤مذ عم٤م ؾم٠مًمف: َي٤مط اًمٜمٌل  ُهؿْ  َٓ : )ىَم٤مَل   ؟ اًمٜم٤َّمَس  ُأسَمنمِّ ْ وىمـ٤مل قمـكم سمــ أيب (4)-(وَمَٞمتَّٙمُِٚمقا شُمٌنَمِّ

 ىمقُم٤م حمدصم٤م أٟم٧م ُم٤م "وقمـ اسمـ ُمًٕمقد:   (5)"ورؾمقًمف اهلل يٙمذب أن أحتٌقن يٕمرومقن سمام اًمٜم٤مس طمدصمقا"ـم٤مًم٥م: 

ُمًٚمؿ ويراضمع ذم هذا وحٞمح اًمٌخ٤مري وذطمف اًمٗمـتح  رواه " ومتٜم٦م ًمٌٕمْمٝمؿ يم٤من إٓ قم٘مقاهؿ شمٌٚمٖمف ٓ طمديث٤م

- وىمد ضم٤م، ذم اعمًقدة ذم أوـقل "يٗمٝمٛمقا  ٓ أن يمراهٞم٦م ىمقم دون ىمقُم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ ظمص ُمـ"يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب: 

 "( 787) "٤ًم  إُمـ٤م ُمــ ضمٝمـ٦م اعمٌٚمِّـغ أو اعمٌٚمَّـغ- -و ًمٙمـ ىمد حيّمؾ اًمت٠مظمػم ًمٚمح٤مضم٦م أيْم" "اًمٗم٘مف ٔل شمٞمٛمٞم٦م:

                                                           
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- (7)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- (0)

 رواه أمحد ذم اعمًٜمد وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م واٟمٔمر ؾمػمة اسمـ هِم٤مم- (3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-  (4)

 اًمٌخ٤مري ذم اًمؽممج٦م- (5)
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وأيْم٤م وم٢مٟمام اًمٌٞم٤من قمغم اًمقضمف اًمذي حيّمؾ سمف اعم٘مّمقد  وم٢مذا يم٤من ذم اإلُمٝم٤مل وآؾمتثٜم٤م، ُمـ ُمّمٚمح٦م اًمٌٞم٤من ُم٤م 

ًمٞمس ذم اعم٤ٌمدرة يم٤من هق اًمٌٞم٤من إُمقر سمف  ويم٤من هق اًمقاضم٥م أو هق اعمًتح٥م  ُمثؾ شمـ٠مظمػم اًمٌٞمـ٤من ًمألقمـرايب 

( وُمـ ذًمؽ ُمثاًل ًمـق أٟمـف أؾمـٚمؿ ذم رُمْمـ٤من ومـٞمٕمٚمؿ أطمٙمـ٤مم 780)اعمًقدة  "والشمف إمم صم٤مًم٨م ُمرةاعمز، ذم 

 اًمّمٞم٤مم وإن مل يٙمـ وىم٧م اًمّمٞم٤مم ومٞم١مظمر ذًمؽ  وهٙمذا ذم اًمزيم٤مة واحل٩م واًمزواج وٟمحق ذًمؽ- 

  ُيٜمت٘مؾ ُمـ ىمْمٞم٦م إمم أظمرى إٓ إذا رؾمخ٧م ذم ىمٚمٌف وومٝمٛمٝمـ٤م واُمتثٚمٝمـ٤م وذًمـؽ سم٢مقمٓم٤مئـف اًمقىمـ٧م اًمٙمـ٤مذم ٓ

 أهـؾ ىمقُم٤مً  ؾمت٠ميت إٟمؽ "عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ عم٤م أرؾمٚمف إمم اًمٞمقم وم٠موو٤مه ىم٤مئاًل: ط - ودل قمغم هذا ووٞمتف ًمذًمؽ

 ًمـؽ أـمـ٤مقمقا هـؿ ومـ٢من اهلل  رؾمقل حمٛمدا وأن اهلل إٓ إًمف ٓ أن يِمٝمدوا أن إمم وم٤مدقمٝمؿ ضمئتٝمؿ وم٢مذ يمت٤مب 

 سمـذًمؽ ًمـؽ اأـمـ٤مقمق هـؿ ومـ٢من وًمٞمٚمـ٦م  يـقم يمـؾ ذم وـٚمقات مخس قمٚمٞمٝمؿ ومرض اهلل أن وم٠مظمؼمهؿ سمذًمؽ

 سمـذًمؽ ًمـؽ أـمـ٤مقمقا هؿ وم٢من وم٘مرائٝمؿ  قمغم ومؽمد أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ُمـ شم١مظمذ ودىم٦م قمٚمٞمٝمؿ ومرض اهلل أن وم٠مظمؼمهؿ

 اًمـرمحـ وقمــ أيب قمٌـد (7)"طمجـ٤مب اهلل وسمـلم سمٞمٜمٝمـ٤م ًمٞمس وم٢مٟمف اعمٔمٚمقم دقمقة واشمؼ أُمقااهؿ  ويمرائؿ وم٢مي٤مك

 إذا يم٤مٟمقا أهنؿ  وهمػممه٤م ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد قمٗم٤من سمـ يمٕمثامن اًم٘مرآن ي٘مرئقٟمٜم٤م يم٤مٟمقا اًمذي طمدصمٜم٤م: اًمًٚمٛمل

 ومتٕمٚمٛمٜمـ٤م: ىمـ٤مًمقا  واًمٕمٛمـؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمٛمقا طمتك  جي٤موزوه٤م مل  آي٤مت قمنم ط اًمٜمٌل ُمـ شمٕمٚمٛمقا

 قمٜمٝمام اهلل ري قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٞمد سمًٜمد سمٓم٦م اسمـ )أمحد ذم اعمًٜمد(  وأظمرج- مجٞمٕم٤م واًمٕمٛمؾ واًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن

عَ  ًٟم٤مإِياَم  ًمَِٞمْزَداُدوا: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم  ومٚمام اهلل  إٓ إًمف ٓ أن سمِمٝم٤مدة ,ط– ٟمٌٞمف سمٕم٨م اهلل إن: [4: اًمٗمتح] إِياَمهِنِؿْ  ُمَّ

 ومٚمـام اًمّمـٞم٤مم  زادهـؿ هبـ٤م وـدىمقا ومٚمام اًمزيم٤مة  زادهؿ هب٤م ودىمقا ومٚمام اًمّمالة  زادهؿ اعم١مُمٜمقن هب٤م ودق

 ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمَٞمْقمَ : شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ديٜمٝمؿ اهؿ أيمٛمؾ صمؿ اجلٝم٤مد  زادهؿ سمف ودىمقا ومٚمام احل٩م  زادهؿ سمف ودىمقا

  (0)-[3: اعم٤مئدة]--- ِديٜمَُٙمؿْ 

  ُمـ أؾمٚمؿ ووٕم٥م قمٚمٞمف شمٓمٌٞمؼ ر، ُمـ اًمنمع يت٤ًمُمح ُمٕمف ويِمجع وٓ يدومع قمٚمٞمف طمتك يًت٘مر اإلؾمـالم

ذم ىمٚمٌف وشمًٝمؾ قمٚمٞمف ذائٕم٦م يمٛمـ يّمٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م احلج٤مب أو شمرك ؾمامع أو رؤي٦م اعمحرم وٟمحق ذًمؽ قمغم ُم٤م 

ُمـ أؾمٚمؿ قمغم ذط  وًمٙمـ هٜم٤م ًمٞم٧ًم ذـم٤ًم سمؾ وٕمٗم٤ًم يمٛمـ يث٘مؾ قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم ًمّمالة اًمٗمجـر سمٞمٜم٤م ذم ىمْمٞم٦م 

وٟمحقه ومٝمذا يتٕم٤مون ُمٕمف وٓ يِمدد قمٚمٞمف طمتك ي٘مقى قمقده ودل قمغم هذا ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ إدًم٦م يم٘مّم٦م صم٘مٞمـػ 

                                                           
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- (7)

 -785اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى  (0)
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ٛمـف أٟمـف إذا عم٤م صم٘مٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م واجلٝم٤مد أو اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل أٟمف ؾمٞمّمكم والشملم وم٘مط  وم٘مٌؾ ُمٜمف وؿمجٕمف ًمٕمٚم

ىمقى إيامٟمف واؿمتد قمقده أشمك سم٤مًمٗمرائض قمغم ُم٤م حيٌف اهلل وًمٙمـ اعمٝمؿ أن ٓ يٗمٝمؿ اعمًٚمؿ اجلديد أن هذا هق احلـؼ سمـؾ 

ًمٕم٤مئِمـ٦م ذم ط ُم٤م ىم٤مًمف  قمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ أهن٤م ُمرطمٚم٦م وشمدرج ذم اًمتٓمٌٞمؼٓ  شمدرج ذم اًمتنميع- ومم٤م يدل قمغم هذا أيْم٤مً 

 - (7)"اًمٌٞم٧م ًمٜم٘مْم٧ُم  سم٤مًمُٙمْٗمر  ىمقُمؽ طمداصم٦مُ  ًمقٓ "اهٞمؿ: ؿم٠من إقم٤مدة سمٜم٤م، اًمٙمٕم٦ٌم قمغم ىمقاقمد إسمر

  ُمـ اعمٝمؿ أن يتٙمقن ومريؼ ُمـ أهؾ اعمًجد عم٤ًمقمدة اعمًٚمٛملم اجلدد طمٞم٨م يمـام أؾمـٚمٗم٧م ىمْمـ٤مي٤مهؿ ًمٞمًـ٧م

قمٚمٛمٞم٦م وم٘مط سمؾ ٟمٗمًٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وُم٤مًمٞم٦م ومٝمذه جم٤مٓت خمتٚمٗم٦م ىمد ٓ حيًـٜمٝم٤م اإلُمـ٤مم  وإيـ٤مك أظمـل اإلُمـ٤مم 

 ف ومتز، ُمـ طمٞم٨م أردت اإلطم٤ًمن- اًمدظمقل ذم جم٤مل ٓ حتًٜم

  ٓسمد ُمـ شمقومػم حم٤موـ إضمتامقمٞم٦م شمرسمقي٦م ذم اعمرايمز سمؾ واًمٕمٜم٤مي٦م سمٛمرايمز ُمتخّمّم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد وإىم٤مُمـ٦م

ُم١ممترات شمٜم٤مىمش ىمْم٤مي٤مهؿ واهتامُم٤مهتؿ- ٓ يٙمٗمل أن ٟمٙمؼم ذم اعمًجد ومرطم٤م سم٢مؾمالُمٝمؿ وٟمٕمـ٤مٟم٘مٝمؿ ويٜمتٝمـل 

دي اًمٜمٌقي ومٗمل ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي ذم ىمّم٦م صم٘مٞمػ عم٤م أؾمٚمؿ يمؾ ر، هٜم٤مًمؽ ! وُمـ شم٠مُمؾ ؾمػمشمف وضمد هذا ااه

 ومٙم٤من وحيٛمٚمف يٛمقٟمف اعمًٚمٛملم ُمـ رضمؾ إمم ُمٜمٝمؿ رضمؾ يمؾ ط اهلل رؾمقل ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م وقمنمون رضمال دومع

 سمــ أسمـ٤من إمم وردان ويمـ٤من  ؾمـٕمٞمد سمــ ظم٤مًمد إمم إزرق ويم٤من- اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو إمم سمٙمرة أسمق

 سمــ وإسمـراهٞمؿ  قمٌـ٤مدة سمـ ؾمٕمد إمم ُم٤مًمؽ سمـ ي٤ًمر ويم٤من  قمٗم٤من سمـ ثامنقم إمم اًمٜم٤ٌمل حيٜمس ويم٤من- ؾمٕمٞمد

  (0)اًمًٜمـ- ويٕمٚمٛمقهؿ اًم٘مرآن ي٘مرئقهؿ أن ط اهلل رؾمقل وأُمرهؿ- احلْمػم سمـ أؾمٞمد إمم ضم٤مسمر

  اعمًٚمٛملم اجلدد يمثػم ُمٜمٝمؿ يٛمٚمؽ ُمٝم٤مرات يمثػمة وُمٕمروم٦م سم٤مًمقاىمع وسمٕمْمٝمؿ ىمد يٙمقن وم٤مقماًل ُم١مصمرًا ذم سمٞمئتـف

 ُمٕمـ٤مدن  اًمٜمـ٤مس دمـدون»زم اإلوم٤مدة ُمٜمٝمؿ عم٤م يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم وىمـد ضمـ٤م، ذم احلـدي٨م ىمٌؾ إؾمالُمف  ومٞمٚم

- ُمــ اعم١مؾمـػ أن يمثـػما ُمـٜمٝمؿ ٓ جيـد اًمٗمروـ٦م (3)شوم٘مٝمـقا إذا اإلؾمـالم ذم ظمٞم٤مرهؿ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ظمٞم٤مرهؿ

 واًمتِمجٞمع ُمـ إئٛم٦م واعم١ًموًملم ذم اعمرايمز سم٤مًمِمٙمؾ اًمٙم٤مذم- 

 ٟمزقم٤مت اًمٖمٚمق واًمتِمدد واحلدّي٦م  أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سمح٤مل اًمِم٤ٌمب وًمذا  يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد شمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ

ًمزم اًمتٜمٌف اهؿ وُمت٤مسمٕم٦م أطمقااهؿ طمتك ٓ يٙمقٟمقا وٞمدا ٕهؾ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف يمام هق ُمِم٤مهد اًمٞمقم ذم حلـ٤مق 

                                                           
 اًمٌخ٤مري- (7)

 -7.397ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي  (0)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة(3)
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مج٤مقم٤مت ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘م٤مقمدة وداقمش وهمػمه٤م أو آٟمتام، ًمٗمٙمر هذه اعمٜمٔمامت أو إومٙم٤مر اإلره٤مسمٞمـ٦م اًمْمـ٤مًم٦م- أو 

ن اإلٟمحراف سمقضمف آظمر شمٙمقيـ مج٤مقم٤مت حتٛمؾ ومٙمـر ظمـ٤مرج قمــ اإلؾمـالم ٟمتٞمجـ٦م ومٝمـؿ ظمـ٤مـمل، أو يٙمق

 ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وضمدوا ذم اًمديـ ذريٕم٦م اهؿ يمجامقم٦م أُم٦م اإلؾمالم ًمٗمرظم٤من وٟمحق ذًمؽ- 

 ت٥م و مم٤م جي٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف أيْم٤ًم ضورة اًمت٠ميمد ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٙمت٥م اًمتل شمٕمٓمك ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد إذ سمٕمْمٝم٤م يم

سمٚمٖم٦م همػم اًمٚمٖم٦م اعمؽممج٦م وسمث٘م٤موم٦م ختتٚمػ وشمٜم٤مىمش ىمْم٤مي٤م همػم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقاىمع ٓ ؾمٞمام ذم ىمْم٤مي٤م اعمرأة وإُمـقر 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وٟمحقه٤م- ويمذًمؽ قمدم إقمٓم٤مئف يمؿ يمٌػم ُمـ اًمٙمت٥م وقمغم أن ٓ يٙمقن سمٕمْمـٝم٤م يٜمـ٤مىمض سمٕمـض  

ُمّمحقسم٤م سمٌٞم٤من ُمـ اإلُم٤مم أو ومٙمؾ هذا حيت٤مج عمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ ىمٌؾ ُمٜمحف ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد أو يٙمقن اًمٙمت٤مب 

اًمداقمٞم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخلالف- ويمذًمؽ مم٤م يٜمٌٖمل اًمٕمٜم٤مي٦م سمف إجي٤مد شمرمج٦م ُمقصمقىم٦م وؾمٝمٚم٦م ًمٚم٘مرآن وُمـ 

أومْمٚمٝم٤م قمٜمدي وحٞمح إٟمؽمٟم٤مؿمقٟم٤مل  ويمت٤مب اًمِمٞمخ ومٝمد سم٤ممه٤مم ُمـ أطمًــ ُمـ٤م يمتـ٥م قمٜمـدي طمـقل وم٘مـف 

 قومر سم٠ميمثر اًمٚمٖم٤مت احلٞم٦م اًمٞمقم- ُمت "دًمٞمؾ اعمًٚمؿ اجلديد  "اعمًٚمؿ اجلديد وهق سمٕمٜمقان 

  ُمـ اعمٝمؿ أيْم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم أن ٟمٗمًٞم٤مت اعمًٚمٛملم اجلدد ختتٚمػ ومٞمج٥م اًمتٜمٌف اهذا طملم اًمٙمـالم قمـغم سمٕمـض

اعم٤ًمئؾ  يمٛمثؾ وًمد اًمزٟم٤م  وظمٚمقد اًمٙم٤مومر ذم اًمٜم٤مر  واًمٙمالم قمغم اًمٞمٝمقد  وٟمحـق ذًمـؽ ممـ٤م ىمـد يٙمـقن ومٞمـف 

ُمع قمٙمرُم٦م اسمـ أيب ضمٝمـؾ وهـق ُمًـٚمؿ ط ذم ىمّم٦م اًمٜمٌل إـمالىم٤مت وشمٕمٛمٞمامت وًمٖم٦م ضم٤مرطم٦م عمِم٤مقمرهؿ  و

 - (7)"ٓ شمًٌقا إُمقات ومت١مذوا إطمٞم٤م، "ط: ضمديد وًمٙمـ اؿمتٙمك ًمٚمٜمٌل ُم٤م يًٛمٕمف قمـ أسمٞمف وم٘م٤مل 

 قمٛمـرو سمــ طمٞمـٜمام ضمـ٤م،ه اًمٓمٗمٞمـؾط و هذا ُمـ احلٙمٛم٦م اًمتل ؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م- وُم٤م أمجؾ ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمـد 

 اًمٚمٝمـؿ ": وم٘مـ٤مل قمٚمـٞمٝمؿ  يدقمق أٟمف اًمٜم٤مس ومٔمـ قمٚمٞمٝمؿ  اهلل وم٤مدع وأسم٧م  قمّم٧م ٧م هٚمٙم ىمد دوؾم٤م إن: وم٘م٤مل اًمدود

قمٚمٞمف( ٕن اعمًٚمؿ اجلديد ُم٤م زال ُمرشمٌٓم٤ًم سم٠مهٚمف وقمِمػمشمف وعم٤م ؾم٠مًمف رضمؾ أيــ أيب ىمـ٤مل:  )ُمتٗمؼ- "هبؿ وأت دوؾم٤م اهد

 رواه ُمًٚمؿ- وهذا هم٤مي٦م ذم ُمراقم٤مة ُمِم٤مقمر اًمٜم٤مس-  "إن أيب وأسم٤مك ذم اًمٜم٤مر"

  أطم٥م اًمت٠ميمٞمد قمغم أن شمٙمقن اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمًٚمؿ اجلديد ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذم واىمٕمٜم٤م وٟمٕمتٜمل هب٤م يمام اقمتٜمـك و ذم اخلت٤مم

 سمـ أٟمس شم٠مًمٗم٤م ًم٘مٚمقهبؿ ويمذا أوح٤مسمف وٜمٕمقا ُمـ سمٕمده  وذم ىمّم٦م هقازن ظمػم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ  ومٕمـط هب٤م 

 اًمٜمٌـل ومٓمٗمؼ نهقاز أُمقال ُمـ أوم٤م، ُم٤م ط رؾمقًمف قمغم اهلل أوم٤م، طملم إٟمّم٤مر ُمـ ٟم٤مس ىم٤مل: ىم٤مل  ُم٤مًمؽ

 ُمــ شم٘مٓمر وؾمٞمقومٜم٤م ويؽميمٜم٤م ىمريِم٤مً  يٕمٓمل ط اهلل ًمرؾمقل اهلل يٖمٗمر وم٘م٤مًمقا اإلسمؾ ُمـ اعم٤مئ٦م رضم٤مٓ يٕمٓمل ط

                                                           

 أمحد واًمؽمُمذي- (7)
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 يـدع ومل آدم ُمــ ىمٌـ٦م ذم ومجٛمٕمٝمؿ إٟمّم٤مر إمم وم٠مرؾمؾ سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ ط اهلل رؾمقل ومحدث أٟمس ىم٤مل دُم٤مئٝمؿ

 رؤؾمـ٤مؤٟم٤م أُم٤م إٟمّم٤مر وم٘مٝم٤م، وم٘م٤مل قمٜمٙمؿ سمٚمٖمٜمل طمدي٨م ُم٤م: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل ىم٤مم اضمتٛمٕمقا ومٚمام همػمهؿ ُمٕمٝمؿ

 ىمـريش يٕمٓمـل ط اهلل ًمرؾمقل اهلل يٖمٗمر وم٘م٤مًمقا أؾمٜم٤مهنؿ طمديث٦م ُمٜم٤م ٟم٤مس وأُم٤م ؿمٞمئ٤مً  ي٘مقًمقا ومٚمؿ اهلل رؾمقل ي٤م

 أُمـ٤م أشمـ٠مًمٗمٝمؿ سمٙمٗمـر قمٝمـد طمـديثل رضمـ٤مًٓ  أقمٓمل وم٢مين: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل دُم٤مئٝمؿ ُمـ شم٘مٓمر وؾمٞمقومٜم٤م ويؽميمٜم٤م

 يٜم٘مٚمٌـقن مم٤م ظمػم سمف شمٜم٘مٚمٌقن عم٤م ومقاهلل رطم٤مًمٙمؿ إمم ط ٤مًمٜمٌلسم وشمذهٌقن سم٤مُٕمقال اًمٜم٤مس يذه٥م أن شمروقن

  (7) روٞمٜم٤م- ىمد اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مًمقا سمف

 همريـ٥م رضمـٌؾ  اهلل  رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م خيٓم٥م  وهق ط اًمٜمٌل إمم اٟمتٝمٞم٧م: ىم٤مل  اًمٕمدوي روم٤مقم٦م أيب و قمـ

 ومـ٠ميت إزمَّ  اٟمتٝمـك طمتـك فظمٓمٌتـ وشمـرك ط اهلل رؾمـقُل  قمـكمَّ  وم٠مىمٌؾ: ىم٤مل ديٜمف  ُم٤م يدري ٓ ديٜمف  قمـ ي٠ًمل ضم٤م،

٧ٌُم  سمٙمرد ًِ  ظمٓمٌتـف أشمـك صمؿ اهلل  قمٚمٛمف مم٤م يٕمٚمٛمٜمل وضمٕمؾ  ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمف وم٘مٕمد: ىم٤مل طمديًدا  ىمقائٛمف طم

  (0) آظمره٤م- وم٠مشمؿ

 رضمـؾ و هذا قمٛمر ي٠ًمل اسمـ قم٤ٌمس قمـ طم٤مل اعمًٚمٛملم ذم اًمِم٤مم يمٞمػ شمريمٝمؿ  وروى أمحد ذم ُمًٜمده أٟمـف يمـ٤من

: اًمدردا، أسمق ًمف وم٘م٤مل سمداسمؼ  وهق يقُم٤مً  ومٚم٘مٞمف اًمدراد،  أسمق ومٗم٘مده اًم٘مرآن  ي٘مرئف اًمدردا، قأسم يم٤من ُمٕمدان  ًمف ي٘م٤مل سم٤مًمِم٤مم

 أذم! ُمٕمـدان ي٤م: ىم٤مل- وم٠مطمًـ ُمٜمف اهلل قمٚمؿ ىمد: ىم٤مل اًمٞمقم؟ واًم٘مرآن أٟم٧م يمٞمػ ُمٕمؽ؟ اًمذي اًم٘مرآن ومٕمؾ ُم٤م! ُمٕمدان ي٤م

 ؾمـٛمٕم٧م ومـ٢مين! ُمٕمـدان يـ٤م وحيؽ ُمٝمالً : ىم٤مل- اعمديٜم٦م ُمـ ىمري٥م ىمري٦م  ذم سمؾ ٓ : ىم٤مل ىمري٦م؟ ذم أو اًمٞمقم شمًٙمـ ُمديٜم٦م

 قمٚمـٞمٝمؿ اؾمـتحقذ إٓ اًمّمـالة ومـٞمٝمؿ وشم٘مـ٤مم سم٤مًمّمـالة  ومـٞمٝمؿ ي١مذن ٓ أسمٞم٤مت أهؾ مخ٦ًم ُمـ ُم٤م: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل

وإُمثٚمـ٦م يمثـػمة وًمٙمــ اعمـراد اًمتٜمٌٞمـف قمـغم (3) -ُمٕمدان ي٤م وحيؽ سم٤معمدائـ  ومٕمٚمٞمؽ اًمِم٤مذة  ي٠مظمذ اًمذئ٥م وإن اًمِمٞمٓم٤من 

 ٦م ُمـ اعمجتٛمع- اًمٕمٜم٤مي٦م هبذه اًمٗمئ

 ومٝمذه مخ٦ًم قمنم شمٜمٌٞمف طمقل ُمقوقع اًمتدرج ذم اًمٌالغ ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ٟمٗمع اهلل هب٤م وأقم٤مٟمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م- 

  

                                                           
 اًمٌخ٤مري- (7)

 ُمًٚمؿ- رواه (0)

 -7.376اٟمٔمر خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ ُمٜمٔمقر  (3)
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دًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ويمٞمػ اقمتؼمشمف اًمنميٕم٦م و أود أن أسمدأ سمت٘مرير ُم٤م هق اًمٕمرف ذم اًمنمع ويمقٟمف أطمد يمقاؿمػ إ

 وراقمتف ذم ومٝمؿ إطمٙم٤مم أو شم٘مريره٤م- 

واهـذه اًم٘م٤مقمـدة أمهٞمـ٦م سم٤مًمٖمـ٦م  ومٝمـل ُمــ أقمٔمـؿ إن ُمـ اعمت٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م، وإوقًمٞملم أن اًمٕمرف حمٙمّؿ 

َٕم٦م واعُمُروٟم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  وىمد قَمَ٘مد اه٤م اإلُم٤مُم اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ومّماًل سم٘م ًَّ ومّمؾ ذم شمٖمـػمُّ "قًمف: اًمدٓئؾ قمغم اًم

ٜم٦م وإزُمٜم٦م وإطمقال واًمٜمٞم٤َّمت واًمٕمقائد
ا  وىمـع "  صمؿ ىم٤مل: "اًمٗمتقى سمح٥ًم إُمٙمِ هذا ومّمؾ قمٔمٞمُؿ اًمٜمٗمع ضمدًّ

٦م  وشمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف  ـَ احلََرج  واعمَِم٘مَّ ُم٤م ُيْٕمَٚمؿ أنَّ  ,سم٥ًٌم اجلٝمؾ سمف هَمَٚمٌط قمٔمٞمٌؿ قمغم اًمنميٕم٦م  أوضم٥م ُم

أقمغم ُرشَم٥م اعمّم٤مًمح ٓ شم٠ميت سمف: وم٢منَّ اًمنميٕم٦َم ُمٌٜم٤مهـ٤م وأؾم٤مؾُمـٝم٤م قمـغم احِلَٙمـؿ وُمّمـ٤مًمح  اًمنميٕم٦م اًم٤ٌمِهَرة اًمتل ذم

اًمِٕم٤ٌمد ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد  وهل قمْدٌل يمٚمُّٝم٤م  ورمح٦ٌم يمٚمُّٝم٤م  وُمّم٤مًمُح يمٚمُّٝم٤م  وطمٙمٛم٦م يمٚمٝم٤م  ومٙمـؾُّ ُمًـ٠مًم٦م ظمرضمـ٧ْم 

ـِ اعمّمٚمح٦م إمم اعم ه٤م  وقم ـِ اًمرمح٦م إمم ِودِّ ـِ اًمٕمدل إمم اجلَْقر  وقم ـَ قم ٨ٌَم  ومٚمٞم٧ًْم ُم ـِ احلٙمٛم٦م إمم اًمَٕم دة  وقم ًَ ْٗم

اًمنميٕم٦م  وإْن ُأدظِمَٚم٧ْم ومٞمٝم٤م سم٤مًمت٠مويؾ  وم٤مًمنميٕم٦ُم قَمـْدل اهلل سمـلم قمٌـ٤مِده  ورمحتـف سمـلم ظمْٚمِ٘مـف  وفمِٚمُّـف ذم أْرِوـف  

٦م قمٚمٞمف وقمغم ِودق رؾمقًمف  اًمَّ  -(7)"ط ,وطِمْٙمٛمُتف اًمدَّ

٤م ٓ خُيـ٤مًمِػ ُم٤م اقمَت٤مَده أهمٚم٥م اًمٜم٤مس أو ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ  وؾم٤مروا اًمٕمرف  قمٚمٞمف  ُمــ ىمـقل أو ومٕمـؾ أو شمـرك  ممَـّ

 - اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦َّم

 ذـر افعؾامء ظدة تعريػوت، جيد افـوطر ؾقفو كقظًو مـ افتؼورب بقـفو، ومـ هذه افتعريػوت مو يلي:

   (0)-"يمؾ ُم٤م قمرومتف اًمٜمٗمقس مم٤مٓ  شمردُّه اًمنميٕم٦م"ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م هق:   ,7

 -  (3)"ذم اًمٜمٗمقس ُمـ ضمٝم٦م ؿمٝم٤مدات اًمٕم٘مقل  وشمٚم٘متف اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م سم٤مًم٘مٌقل ُم٤م اؾمت٘مر"ىم٤مل اًمٜمًٗمل هق:   ,0

 - (4)"ُم٤م اؾمت٘مرت اًمٜمٗمقس قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدة اًمٕم٘مقل  وشمٚم٘متف اًمٓم٤ٌمئع سم٤مًم٘مٌقل"ىم٤مل اجلرضم٤مين هق:   ,3

ُم٤م اؾمت٘مرت قمٚمٞمف ٟمٗمقس اًمٜمـ٤مس  وشمٚم٘متـف ـمٌـ٤مقمٝمؿ اًمًـٚمٞمٛم٦م سمـ٤مًم٘مٌقل  "ىم٤مل اًمديمتقر قمٌداهلل اًمؽميمل هق:   ,4

  -(7)"قمٜمدهؿ ؿم٤مئٕم٤ًم ذم مجٞمع اًمٌالد  أو سمٕمْمٝم٤م  ىمقًٓ يم٤من  أو ومٕمالً وو٤مر 

                                                           
 -3.77إقمالم اعمقىمٕملم  (7)

 -4.448ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  (0)

هار ) (3) سمـ ٟمجٞمؿ )0.593يمِمػ ٕا ؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئرٓ   (-7.94(  يٜمٔمر: ٕا

 -793اًمتٕمريٗم٤مت  (4)
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 افػرق بغ افُعْرف وافعودة:

 يمؾُّ قُمْرف ومٝمق قم٤مَدة  وًمٞمس يمؾُّ قم٤مدة قمروًم٤م: إذ اًمُٕمْرفٓ  ُيٓمَٚمؼ هم٤مًم٤ًٌم قمغم قم٤مدة ومرد أو اصمٜملم  سمِخالف اًمٕم٤مدة- 

 افػرق بغ افُعْرف واإلمجوع:

ـٍ ٔظمر  وٓ ُيِمؽَمط ومٞمف اشمِّٗم٤مق يمؾِّ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف: سمؾ َيٙمِٗمل أهمٚمٌٝمؿ  يمام اًمُٕمْرف همػم صم٤مسم٧م: سمؾ َيتَ  ٖمػمَّ ُمـ زُم

٦ٌَم آضمتِٝم٤مد اًمنمقمل ٕهٚمف  ويمؾُّ هذا سمخالف اإلمج٤مع  وم٤مإلمج٤مع قمغم طمٙمؿ سملم جمَتِٝمدي  ر َُمرشَم ط ًمف شمقومُّ ٓ ُيِمؽَمَ

ط ومٞمف شمقومُّر ُمرشم٦ٌم آ ـٍ ُم٤م صم٤مسم٧ٌم ٓ جيقز خم٤مًمٗمتف  يمام ُيِمؽَمَ ضمتِٝم٤مد اًمنمقمل ذم أهٚمف  وٓ سُمدَّ ٟٓمِٕم٘م٤مده اشمِّٗم٤مق يمؾِّ زُم

إؿمـ٤ٌمه و عمّمـٓمٗمك رؿمـدي اًمٕمرف قمٜمد إوقًمٞملم وأصمره ذم إطمٙم٤مم اًمنمـقمٞم٦م- )اٟمٔمر: جُمَتِٝمدي اًمزُمـ قمٚمٞمف

 - (واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ

٦م و ىمد ضم٤م،ت اإلطم٤مًم٦م إمم اًمٕمرف ذم ٟمّمقص اًمقطمٞملم يمام ذم إ  اًمت٤مًمٞم٦م: دًمَّ

َـّ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف﴾ , شمٕم٤ممم ,ىمقًمف  َقهُتُ ًْ
َـّ َويمِ   وم٤معم٘مّمـقد سمـ٤معمٕمروف: [033]اًمٌ٘مرة: : ﴿َوقَمغَم اعْمَْقًُمقِد ًَمُف ِرْزىُمُٝم

 قُمْرُف اًمٜم٤مس ذم شم٘مدير اًمرزق واًمٙمًقة-

٤م قَمغَم اعْمُتَِّ٘ملَم ﴾ ,شمٕم٤ممم  ,ويمام ذم ىمقًمف   َ٘م٤مِت َُمَت٤مٌع سم٤ِمعْمَْٕمُروِف طَم٘مًّ   ويمام ذم ىمقًمـف [047]اًمٌ٘مرة: : ﴿ َوًمِْٚمُٛمَٓمٚمَّ

ـْ يَم٤مَن وَمِ٘مػًما وَمْٚمَٞم٠ْميُمْؾ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف ﴾ ,شمٕم٤ممم  ,   وم٤معم٘مّمقد سم٤معمٕمروف ذم هذه أي٤مت يمٚمِّٝمـ٤م: ُمـ٤م [6]اًمٜم٤ًم،: : ﴿ َوَُم

   (0) شَمٕم٤مَرف قمٚمٞمف اًمٜم٤مس-

ضمـٌؾ أنَّ هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمـقل اهلل  إنَّ أسمـ٤م ؾمـٗمٞم٤من ر ,رِي اهلل قمٜمٝم٤م  ,ويمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  

ظمذي ُم٤م َيٙمِٗمٞمؽ : »,ط  ,ؿَمِحٞمح  وًمٞمس ُيٕمٓمِٞمٜمل ُم٤م َيٙمِٗمٞمٜمل ووًمدي  إٓ ُم٤م أظمذُت ُمٜمف وهق ٓ يٕمٚمؿ  وم٘م٤مل 

  : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-شووًمَدك سم٤معمٕمروف

ومٜمجد أن اًمنمع يٕمرف سم٤مًمٕمرف ذم سمٞم٤من اعمٌٝمامت وختّمٞمص اًمٕمٛمقُم٤مت وشم٘مٞمٞمد اعمجٛمالت ومٝمق ًمٞمس دًمٞمال  

ع ًمٙمـ ُمرضمع ًمٌٞم٤من اًمنمع وأطمٙم٤مُمف- وُمـ ذًمؽ ًمق طمٚمـػ إٟمًـ٤من أن ٓ ذم ذاشمف  وم٤مًمٕمرف ًمٞمس ُمّمدرًا ًمٚمتنمي

ي٠ميمؾ حلاًم وم٠ميمؾ ؾمٛمٙم٤ًم مل حيٜم٨م ٕن اًمًٛمؽ ٓ يدظمؾ ذم اًمٚمحقم قمروم٤ًم  وأرضمع اًمٕمٚمام، طمد اًمًٗمر عمـ٤م أـمٚمـؼ ذم 

                                                                                                                                                                             
 -580أوقل ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد  (7)

 -7.633اسمـ يمثػم ( و4.052) ًمٚم٘مرـمٌل ( وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن8.3853)اٟمٔمر ذم شمٗمًػم أي٤مت: اًمتحٌػم ًمٚمًٞمقـمل  (0)
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 اًمنمع إمم اًمٕمرف ًمتحديده  وعم٤م أهبؿ ُم٘مدار ووٗم٦م اًم٘مٚمتلم اًمٚمتل ٓ حتٛمؾ اخل٨ٌم سملم اًمٕمرف أهنـ٤م ىمـالل هجـر

 وهٙمذا- 

اًمٕمرف ُمٜمف ُم٤م هق ُمقاومؼ ًمٚمنمع ومٝمذا ُمٕمٛمقل سمف وُمٜمف ُم٤م هق خم٤مًمػ ًمٚمنمع ومٝمذا ُمردود يمام ًمـق شمٕمـ٤مرف و 

اًمٜم٤مس قمغم ذب اخلٛمر أو سمٕمض أٟمقاع اًم٘مامر أو اًمرسم٤م ومال جيقز سمح٤مل- وًمٙمـ إذا يم٤من ُمـ إُمـقر اًمتـل مل يـرد 

وم٤مًمّمـحٞمح ُمــ أىمـقال اعمح٘م٘مـلم ذم اعمـذاه٥م اًمٜمص سم٤مُٕمر هب٤م وٓ سم٤مًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م سمؾ يم٤من ُمرضمٕمف إمم اعمّمـٚمح٦م 

 -(7)إرسمٕم٦م اقمت٤ٌمره

 و ذًمؽ عم٤م يكم: 

ع ضم٤م، سم٤مقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح  ًمزم اًم٘مٓمع سم٠مٟمف ٓسمد ُمـ اقمت٤ٌمر اًمٕمقائد  ٕٟمف إذا يم٤من اًمتنمـيع (  أٟمف عم٤م ىُمٓمع سم٠من اًمنمأ ) 

  واًمتنميع دائـؿ  قمغم وزان واطمد  دل قمغم ضمري٤من اعمّم٤مًمح قمغم ذًمؽ: ٕن أوؾ اًمتنميع ؾم٥ٌم اعمّم٤مًمح

 وم٤معمّم٤مًمح يمذًمؽ  وهق ُمٕمٜمك اقمت٤ٌمره ًمٚمٕم٤مدات ذم اًمتنميع

ومـ٤مًمٕمرف ُمًـتٜمد قمـغم   (  أن اًمٕمقائد ًمق مل شمٕمتؼم ٕدى إمم شمٙمٚمٞمػ ُم٤مٓ يٓم٤مق  وهق همػم ضم٤مئز  أو همػم واىمعب )

 ىم٤مقمدة رومع احلرج-

يم٤من ممـ٤م ومٞمـف ٟمٗمـع يمـ٤من طمٙمٛمـف (  أن اًمٕمرف ُمًتٜمد قمغم أوؾ اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر ومام شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمغم ومٕمٚمف  وج )

 - (0)ُمردودًا إمم أوؾ اإلسم٤مطم٦م  وُم٤م يم٤من ومٞمف ضر  يم٤من طمٙمٛمف ُمردودًا إمم أوؾ احلٔمر

واقمٚمؿ أن سمٕمض اًمٕمٚمام، اؾمتدل قمغم اقمت٤ٌمر اًمٕمرف سم٘مقًمـف  ,ُمًتدٓ قمغم اقمت٤ٌمر اًمٕمرف  ,ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ 

٤ًمدؾمـ٦م: اًمٕمـ٤مدة حمٙمٛمـ٦م وأوـٚمٝم٤م إؿمـ٤ٌمه اًم٘م٤مقمـدة اًم وىمـ٤مل ذم ﴾ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤م ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ ىم٤مل اًمٕمالئل: مل أضمده ُمرومققم٤م ذم ر، ُمـ يمت٥م احلـدي٨م ط:  ىمقًمف

                                                           
 ,سمنمطمف ًمٚمٛمحـكم ,  مجع اجلقاُمع493 ,489. 0   اعمقاوم٘م٤مت448ّمقل ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗم  7.94إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر اٟمٔمر:  (7)

  780  إؿمـ٤ٌمه واًمٜمٔمـ٤مئر ًمٚمًـٞمقـمل 0.458   ذح اًمٙمقيمـ٥م اًمًـ٤مـمع0.96  اعمٜمثقر ُمـ اًم٘مقاقمد ًمٚمزريمٌمـ 0.356

 -4.448ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم   8.3857اًمتحٌػم 

اًمٕمرف وأصمره ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ًمٚمديمتقر:   7.740  واًمٕمرف وطمجٞمتف ًمٕم٤مدل ىمقشمف 495 ,0.494ًمٚمِم٤مـمٌل اعمقاوم٘م٤مت  (0)

 -66أمحد ؾمػم اعم٤ٌمريمل 
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (747( 

 

 أوال وٓ سمًٜمد وٕمٞمػ سمٕمد ـمقل اًمٌح٨م ويمثرة اًمٙمِمػ واًم١ًمال  وإٟمام هق ُمـ ىمقل قمٌد اهلل سمـ ُمًـٕمقد 

  - (7)أمحد ذم ُمًٜمدهُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف أظمرضمف اإلُم٤مم 

 ذوط اظتبور افُعْرف:

 :أَّٓ يٙمقن اًمُٕمْرف خُم٤مًمًِٗم٤م ًمٚمنمع  

ٓ َُمٙم٤مٟم٦ًم وٓ اقمت٤ٌِمر ًمألقمراف اعُمخ٤مًمِٗم٦م ًمٚمنمع  يمام ذم شَمٕم٤مُرف اًمٜم٤مس قمغم طَمْٚمِؼ اًمٚمَِّحك ذم سمٕمض اعُمجَتٛمٕم٤مت 

د اًمٞمنى  وهمـػم ذًمـؽ ُمــ إقمـراف اعُمًٚمِٛم٦م  أو شَمٕم٤مُرف سمٕمض اعُمجَتٛمٕم٤مت اعُمًٚمِٛم٦م قمغم إيمؾ واًمنمب سم٤مًمٞم

 اعُمخ٤مًمِٗم٦م ًمٚمنمع-

 :٤ًٌم
ِرًدا أو هم٤مًمِ  أن يٙمقن اًمُٕمْرف ُُمٓمَّ

ا وؿم٤مئًِٕم٤م سملم أهٚمف اًمذيـ شَمٕم٤مَروُمقا قمٚمٞمف  وم٢مذا ُأـمٚمِؼ اًمُٕمْرف ذه٧ٌم إذه٤من ًمـف  سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن ُُمٜمتَنِمً

ة-  ُُم٤ٌمَذَ

 :ف ُمقضمقًدا قمٜمد إٟمِم٤مئف  أن يٙمقن اًمُٕمْرف اعمتٕمٚمِّؼ سم٤مًمتٍمُّ

ف إٟمِم٤م، اًمُٕمْرف مل يّمحَّ اقمت٤ٌِمُره وحتٙمٞمٛمف  يمام ٓ سُمدَّ ُمــ اؾمـتِٛمرار اًمُٕمـْرف طمتـك يّمـحَّ  ٌَؼ اًمتٍمُّ وم٢مذا ؾم

 حتٙمٞمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف-

 :٤م أو ىمقًٓ أو قمٛماًل  قمدم ُُمٕم٤مَرو٦م اًمُٕمْرف سمام خُي٤مًمِٗمف َٟمّمًّ

ٜمئٍذ: وإٟمام شُمٕمَتؼم اًمٕم٤مدة قمٜمد قمـدم يم٠من يتَِّٗمؼ ـمروم٤من ُُمَٕمٞمَّٜم٤من قمغم ظِمالف اًمُٕمْرف  ومال يّمحُّ إقمامل اًمُٕمْرف طمٞم

 اًمتٍميح سمخالومٝم٤م-

 :أن يٙمقن اًمٕمرف ُمٚمزُم٤ًم 

وُمٕمٜمك يمقٟمف ُمٚمزُم٤ًم أن يتحتؿ اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه ذم ٟمٔمر اًمٜم٤مس  ُمثؾ شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمغم اٟمٕم٘م٤مد اًمٌٞمع سمٛمجـرد 

ة ًمٚمٖمًـ٤مل اعمٕم٤مـم٤مة  وم٤معمٕم٤مـم٤مة هٜم٤م دًمٞمؾ وىمريٜم٦م قمغم اًمؽماي ومٚمـزم ُمٜمٝمـ٤م اٟمٕم٘مـ٤مد اًمٌٞمـع ويمـذًمؽ اقمٓمـ٤م، إضمـر

  -وو٤مطم٥م احلامم وٟمٔم٤مئرهؿ وإن مل يٕم٘مد ُمٕمٝمؿ قم٘مد إٓ أن ُم٤م شمٕم٤مرومف اًمٜم٤مس ُمـ إقمٓم٤م،هؿ إضمرة أوٌح ُمٚمزُم٤مً 

 أن ٓ يٕم٤مرض اًمٕمرف شمٍميح سمخالومف: 

  (7) وم٢مذا سح اعمتٕم٤مىمدان ذم اًمٕم٘مد سمام هق خم٤مًمػ ًمٚمٕمرف  ومال اقمت٤ٌمر ًمٚمٕمرف ذم هذه احل٤مل- 

                                                           

 -3.749  واًمٗمروق ًمٚم٘مراذم 82  وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل 0.775جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ اسمـ قم٤مسمديـ  (7)
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هـق ": أهن٤م مخ٦ًم وًمٙمـ ُم٤م يٕمٜمٞمٜمل هق ىمًؿ ُمٜمٝم٤م وهق اًمٕمرف اخل٤مص و ًمٚمٕمرف أىم٤ًمم يمثػمة ذيمر اًمِم٤مـمٌل

ُم٤م يم٤من خمّمقو٤ًم سمٌٚمد ُمٕملم  أو ُمٙم٤من دون آظمر  أو أوح٤مب ُمٝمٜم٦م ظم٤مو٦م  ُمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ ؾمقاهؿ اهؿ ذم ذًمؽ  

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمرف ُمتٜمقع ويمثػم وُمتجدد  ووقره ٓ شم٘مػ قمٜمد طمد ُمٕملم: ٕن ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس وطم٤مضم٤مهتؿ 

٤ًٌم وُم٤مٓ يٕمد يمذًمؽ  وشمٕم٤مرف اًمّمـٜم٤مع قمـغم وقمالىم٤مهتؿ سمٌ ٕمض ُمتجددة- وُمث٤مل ذًمؽ: قمرف اًمتج٤مر ومٞمام يٕمد قمٞم

 - (0)"وامهنؿ ُم٤م وٜمٕمقا ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م  وٓ يًتح٘مقن أضمرًا قمغم قمٛمٚمٝمؿ إٓ سمٕمد صمٌقت والطمٞمتف

و قمٚمٞمف وم٠مىمقل إن ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم أُمريٙم٤م قمرف ظم٤مص هبؿ  وًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد قمرف ظم٤مص هبؿ أيْم٤ًم يٜمٌٖمل 

٤مشمف وهذا اًمٕمرف اخل٤مص هبؿ ذم ٟمٔمري يٜم٘مًؿ ًم٘مًٛملم: إول ُم٤م يم٤من ُمرضمٕمف إمم قمـرف اعمًـٚمٛملم اجلـدد ُمراقم

ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ  وُمث٤مل ذًمؽ أن اعمرأة إذا أؾمٚمٛم٧م وٓ وزم اه٤م ومقًمٞمٝم٤م إُم٤مم اعمًجد أو ُمــ قمٚمٛمٝمـ٤م اإلؾمـالم- واًمثـ٤مين 

ل ذًمؽ وـٗم٦م اًمٚمٌـ٤مس واًمزيٜمـ٦م وسمٕمـض ُمرضمٕمف إمم اًمٕمرف اًم٤ًمئد ذم اعمجتٛمع واًمٕمرىمٞم٦م اًمتل يٜمتٛمقن إًمٞمٝم٤م وُمث٤م

 إـمٕمٛم٦م اًمتل شمٙمقن ُمًت٘مذرة قمٜمد سمٕمض إقمراف دون سمٕمض مم٤م مل يرد اًمٜمص سمتحريٛمف- 

و ُمـ هذا أيْم٤م ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم اعمح٤ميمؿ إُمريٙم٦م وم٘م٤مٟمقن اًمٌٚمد قمرف حمٛمـؿ ٕهٚمـف و ُمــ ذًمـؽ 

٦م أو اعمٜم٤مزقم٤مت اعم٤مًمٞم٦م و ُم٤م ي٘مرره اًم٘م٤مٟمقن ُمـ اًمٜم٦ًٌم اًمتل شمٗمرض ذم اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إوٓد أو وٗم٦م احلْم٤مٟم٦م اعمِمؽميم

ٟم٥ًم اًمرسمح أو اًمنموط اعمٕمتؼمة قمروم٤م و ان مل شمٙمت٥م و ٟمحق ذًمؽ مم٤م يٚمزم اًمرد إًمٞمف اذا ُم٤م شمـقومرت ومٞمـف اًمنمـوط 

 اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر و اهلل اعمقومؼ-

وم٤ًم قم٤مُم٤ًم ُمْمٓمردًا وقمغم هذا ومال يٚمزم اعمًٚمؿ اجلديد سم٤مٕقمراف اخل٤مو٦م سم٤معمًٚمٛملم ذم سمالدهؿ  إٓ ُم٤م يم٤من قمر

 يمتٕم٤مرف اعمًٚمٛملم قمغم أن ظمٗمض اًمّمقت قمٜمد اًمقاًمديـ ُمـ إدب واًمؼم هبام- 

 و ًمٕمٚمٜم٤م ٟمٕمرض جلٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمقازل اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمؿ اجلديد وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٕمرف- 

ًمٖمرب وأظمص ُمٜمف قمرف اعمًٚمٛملم اجلدد ومـٞمام ؿمـ٤مع واٟمتنمـ سمٕمد ُم٤م شم٘مرر ُمـ اقمت٤ٌمر اًمٕمرف اخل٤مص سم٤معمًٚمٛملم ذم ا

 سمٞمٜمٝمؿ ٟمٕمرض إمم ومروع ووقر هذا إوؾ ذم واىمع اعمًٚمٛملم ذم اًمٖمرب وظم٤مو٦م اعمًٚمٛملم اجلدد:

                                                                                                                                                                             
ز سمــ قمٌـد   ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّمـ٤مًمح إٟمـ٤مم. اًمٕمـ3.792  اًمٗمروق. اًم٘مراذم 66يٜمٔمر: اًمٕمرف واًمٕم٤مدة ذم رأي اًمٗم٘مٝم٤م،  (7)

 -057  اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف. حمٛمد ودىمل 0.786اًمًالم 

 -705آؾمتدٓل قمٜمد إوقًمٞملم ًمٚمٕمٛمػميٜمل  (0)
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احلج٤مب: وم٤مًمنمع مل حيدد ًمقٟم٤م وٓ وٗم٦م وهٞمئ٦م حلج٤مب اعمـرأة سمـؾ ضمـ٤م، سمنمـوط اؾمـتٜمٌٓمٝم٤م اًمٕمٚمـام، ُمــ جمٛمـقع  -

شمرًا ًمٚمٕمقرة ًمٞمس ُمـ ؿم٠من ًم٤ٌمس اًمرضم٤مل أو ُمـ ظم٤مو٦م ًم٤ٌمس همـػم اعمًـٚمٛملم اًمٜمّمقص يمٙمقٟمف ومْمٗم٤مو٤ًم ؾمٛمٞمٙم٤ًم ؾم٤م

أو أن يٙمقن زيٜم٦م ذم ٟمٗمًف-)اٟمٔمر: طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ًمألًم٤ٌمين أو قمقدة احلج٤مب عمحٛمد إؾمـامقمٞمؾ ُم٘مـدم( وُمــ 

 شم٠مُمؾ سمٕمض هذه اًمنموط وضمد سمٞم٤مهن٤م ُمرضمٕمف ًمٚمٕمرف وُمـ ذًمؽ:

ؼ سمٚمقٟمف وزظمرومتف وـمري٘م٦م ًمًٌف! ويمؾ هذا اعم٘مّمقد ُمٜمف ىمٓمع أٟمٔمـ٤مر أن ٓ يٙمقن احلج٤مب زيٜم٦م ذم ٟمٗمًف  وهذا يتٕمٚم

اًمرضم٤مل وـمٛمٕمٝمؿ ذم اعمرأة  وًمذًمؽ شمرى ذم سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت أن احلج٤مب إذا يم٤من ُمٚمقٟم٤م وم٢مٟمف ُمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمـر يمـام شمـراه ذم 

ريٙمـ٤م  سمـؾ ذم سمالد احلرُملم اًمًٕمقدي٦م ذم يمثػم ُمـ ُمدهن٤م  وًمٙمـ ًمـٞمس إُمـر يمـذًمؽ ذم ُم٤مًمٞمزيـ٤م أو سمـالد ااهٜمـد أو ذم أُم

جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٖمرسمٞم٦م طمٞم٨م يٙمقن إؾمقد اخل٤مًمص حمؾ اؾمتٜمٙم٤مر واؾمتٝمج٤من ٓ ؾم٤ٌٌم ذم ىمٓمع اًمٓمٛمع واًمٜمٔمر ومٕمٚمٞمـف ٓ ٟم٘مـقل 

سم٤مؾمتح٤ٌمب ًمٌس احلج٤مب سم٤مٕؾمقد اخل٤مًمص  وُمثٚمف اجلٚم٤ٌمب اًمذي يًٛمك سم٤مًمٕم٤ٌم،ة قمغم اًمرأس  أو اًمّمـٗم٦م اعمِمـٝمقرة ذم 

٘مّمقد ُمـ احلج٤مب سم٘مدر ُم٤م حتٛمؾ وـقرة ؾمـٚمٌٞم٦م قمــ ُم٘م٤موـد اًمنمـع ُمــ سمالد إومٖم٤من ومٛمثؾ هذه اًمّمقر ٓ حت٘مؼ اعم

احلج٤مب ومم٤م يٕمٞمؼ اعمرأة اعمٕم٤مسة ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ُمـ اًم٘مدرة قمغم اًمتٕم٤ميش ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة سمِمٙمؾ ُمٞمًقر يمٛمثـؾ ىمٞمـ٤مدة 

ؾمـ٦م أو مم٤مرؾمـ٦م اًمًٞم٤مرة وريمقب اًم٘مٓم٤مر واًمًٗمر قمؼم اعمٓم٤مرات وُم٤م يتٓمٚمٌف ُمـ اطمؽمازات أُمٜمٞم٦م  واًمذه٤مب ًمٚمٕمٛمؾ واًمدرا

اًمري٤مو٦م مم٤م ٓ خيٗمك قمغم قم٤مىمؾ- وأؿمٌف هبذا ُم٤م يتداوًمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ وقر حلج٤مب اعمرأة ىمٌؾ مخًلم ؾمٜم٦م ويتٓمٚمٕمقن 

إمم إقم٤مدة هذا اًمٜمٛمط ُمـ احلج٤مب اًمٞمقم ! وقمجٚم٦م اًمزُم٤من ٓ شمدور ًمٚمقرا، وًمٙمـ اًمتٓمقر واًمتٖمػم ُمـ ـمٌٞمٕم٦م احلٞم٤مة ًمذا يمـ٤من 

ٟمف ًمٞمس ُمٜم٤مىمْم٤م خم٤مًمٗم٤م ًمٚمنمع ومٝمق ُمٕمتؼم واًمتٕمٚمؼ سمٕمـرف ُمـ٤م أو صم٘م٤مومـ٦م ُمْمـ٧م واٟمتٝمـ٧م ُمــ اقمت٤ٌمر اًمٕمرف اعمتٖمػم ـم٤معم٤م أ

أؾم٤ٌمب اًمْمٕمػ ٕن احلٞم٤مة ذم اعم٤مي دون اقمت٤ٌمر احل٤مض ٟمقع ُمـ اعمث٤مًمٞم٦م وقمدم اًمقاىمٕمٞم٦م وُمثؾ هـذا ٓ يّمـٜمع ُمًـت٘مٌال 

 وٓ يّمٚمح طم٤مضًا- 

ٛملم خيتٚمػ ُمـ سمٚمد إمم آظمـر أو زُمـ٤من إمم و ُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ُم٤م يٕمتؼم ُمـ ظمقاص ًم٤ٌمس اًمٜم٤ًم، أو همػم اعمًٚم

آظمر  ومٛمثاًل ًمٌس اًمٌٜمٓم٤مل ُمٜمع ُمٜمف سمٕمض اًمٕمٚمام، يم٤مسمـ قمثٞمٛملم ٕٟمف ُمـ اًمتِمٌف سم٤مًمرضم٤مل وهذا ًمٞمس اًمٕمرف قمٜمدٟم٤م 

وٓ ذم هذا اًمزُم٤من- واعم٘مّمقد أن ُم٤م يٕمٚمؾ سمف أن شمِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم واعم٘مّمقد قم٤مداهتؿ ومالسمد ُمـ اًمٜمٔمر إمم قمرف 

رب هؾ هؿ أيْم٤م خم٤مًمٗملم ًمٕم٤مدات همػم اعمًٚمٛملم ومٞمف أم ٓ ! وم٢من يم٤من قمرف اعمًـٚمٛملم هٜمـ٤م قمـغم اعمًٚمٛملم ذم اًمٖم

وٗم٦م ذم اًمٚم٤ٌمس ٓ شمري قمرف همػم اعمًٚمٛملم يمٛمثؾ ًم٤ٌمس اًمراه٤ٌمت أو همٓم٤م، اًمرأس اخل٤مص سم٤مًمٞمٝمقد ومٝمق ًمٞمس 

الد اعمًٚمٛملم ُمــ ُمـ وٗم٦م ًم٤ٌمس اعمًٚمٛملم وهق قمالُم٦م قمغم همػم اعمًٚمٛملم ومٛمثؾ هذا جيتٜم٥م وإن يم٤من ذم سمٕمض سم

 يٚمٌس ًم٤ٌمؾم٤ًم ُمِم٤مهب٤ًم- 



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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ًم٤ٌمس اًمرضم٤مل وزيٜمتٝمؿ وُمـ ذًمؽ أن يٚمٌس اًمرضمؾ راسمٓم٦م اًمٕمٜمؼ سمٜمققمٞمٝم٤م ومٛمٜمع ُمٜمف سمٕمض اًمٕمٚمام، يم٤مًمِمـٞمخ   -

قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد ٕٟمف ُمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم  ًمٙمٜمف ُمـ قمرف اعمًٚمٛملم هٜم٤م  وُمـ ذًمؽ ًمق ًمٌس ـم٤مىمٞم٦م 

ٞم٦م ًمٙمقن هذا ُمـ قمرف ىمقُمف ومال سم٠مس  وُمـ ذًمـؽ ُمـ٤م ٟمـراه ُمــ سمٕمـض رقم٤مة اًمٌ٘مر أو اعمٙمًٞمٙمٞم٦م أو اًمّمٞمٜم

اعمًٚمٛملم اجلدد طمروٝمؿ أو حتٗمٞمزهؿ قمغم ًمٌس ًم٤ٌمس سمٕمض اًمٌالد يمٖمٓم٤م، اًمرأس أو اًمثقب اًمـذي يٚمًٌـف 

سمٕمض اًمٕمرب أو ًم٤ٌمس سمالد ااهٜمد ُمـ اًم٘مٛمٞمص واًمنوال  أو اًمٕمامُم٦م وٟمحق ذًمؽ ممـ٤م هـق حمـض أقمـراف 

ؽ ًمٌس اًمرضم٤مل ًمٌٕمض أٟمقاع اًمزيٜم٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م ُمـ زيٜمـ٦م اًمرضمـ٤مل وًمٞمس ؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م حتتذى  ويمذًم

 يم٤مًمًٚمًٚم٦م او إؾم٤مور مم٤م ىمد يرى ذم سمالد أظمرى أٟمف شمِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر أو اًمٜم٤ًم، أو اًمٗم٤ًمق- 

ُمــ ذًمـؽ ُمٗمٝمـقم يمـرم و سمالد اًمٖمرب ُمراقم٤مة ذًمؽو هذا اًم٤ٌمب حتٙمٛمف إقمراف وجي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم 

اًمْمٞم٤موم٦م وأٟمف ُمـ قمرف اًمٜم٤مس اًمٞمقم أظمذ اًمْمٞمػ ًمٚمٛمٓمٕمؿ سمدٓ قمـ اًمٌٞم٧م  واًمتْمٞمٞمػ ذم اًمٗمٜمدق  وُم٤م يٕمـرف 

سم٤مًمٌقومٞم٦م قمقو٤م قمـ شم٘مديؿ اًمٓمٕم٤مم وضمٚمٌف ًمٚمْمٞمػ وٟمحق ذًمؽ  ومٝمذا ُمـ يمرم اًمْمٞم٤موم٦م سمٛمٗمٝمقم قمٍمـٟم٤م وقمرومٜمـ٤م 

٤م هق ُمٌلم ذم اًمنمع وُمٜمف ُم٤م هق قمرذم ومٛمثال آسمت٤ًمُم٦م سملم اجلٜمًلم ذم سمٕمض اًمٞمقم  ويمذًمؽ ُمٗمٝمقم احلٞم٤م، ُمٜمف ُم

إقمراف ىمد ٓ شمٙمقن ُمـ وٗم٤مت احلٞم٤م، وًمٙمـ ذم هذا اعمجتٛمع هل ُم٘مٌقًم٦م وٓ شمٕمٜمل ؾمـقى آطمـؽمام وىمٌـقل 

أظمر- ويمذًمؽ ُمت٤مسمٕم٦م اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م قمؼم اًمتقاوؾ آضمتامقمل يمٗمٞمًقك وشمقيؽم وؾمٜم٤مب ؿم٤مت وهمػم ذًمـؽ 

يٕمرف سم٤مٕودىم٤م، أو اعمت٤مسمٕملم مم٤م ٓ خيرج قمـ طمدود إدب واحلٞم٤م، ُمع أٟمٜمـ٤م هنٞمـ٥م سمٕمـدم اًمتقؾمـع ذم هـذا مم٤م 

اًم٤ٌمب سملم اجلٜمًلم ًمٙمثرة اًمٗم٤ًمد اًمقاىمع ُمـ ضمرا، اًمتٝم٤مون هبذه اًمقؾم٤مئؾ ًمٙمـ اعم٘مّمقد أن هذه اًمٓمرق ٓ شمٕمتؼم 

ٌؾ مخس ؾمٜمقات ذم سمٚمد ُمًٚمؿ يمًـقري٤م ُمـثال خم٤مًمٗم٦م عمٗمٝمقم احلٞم٤م، ذم هذا اعمجتٛمع واًمزُم٤من سمخالف ُم٤م ًمق ىمٞمؾ ىم

أن هذه اًمٗمت٤مة ودي٘م٦م وُمٕمج٦ٌم هبذا اًمرضمؾ ! ًمٙم٤من اعمٕمٜمك خمتٚمػ مت٤مُم٤م قمام يٕمٜمٞمف اًمٞمقم- وُمـ ذًمؽ إرؾم٤مل رؾم٤مئؾ 

 ---- وٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ ئمٝمر زم أن اًمٕمرف يٜمٙمره- - LOLومٞمٝم٤م رُمقز ووقر يمقضمف سم٤مؾمؿ  أو 

ذقمل يم٤مطمؽمام اًمقاًمديـ واًمزوج واًمٕمٚمام، واًمـديـ وٟمحـق و ُمـ ذًمؽ أيْم٤م ُمٗمٝمقم آطمؽمام ومٝمق ُم٘مّمد 

ذًمؽ ًمٙمـ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد ىمد شمٙمقن ًمدتؿ ذم أقمراومٝمؿ أؾم٤مًمٞم٥م ٓ شمٕمٜمك سمح٤مل قمدم آطمؽمام وًمٙمـ ىمد 

شمٗمٝمؿ يمذًمؽ ذم أقمراف سمٕمض سمالد اعمًٚمٛملم ومٞمج٥م أن ٓ ٟمح٤ميمٛمٝمؿ سم٠مقمراومٜم٤م وٓ ٟمٗمروٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذقم٤ًم  وهـذه 

 ًمٚمٛمتزوج ُمـ ُمًٚمؿ ضمديد-  ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ظم٤مو٦م
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وُمـ وقر إقمراف اعم٘مٌقًم٦م ذم جمتٛمٕمٜم٤م أن ًم٘م٤م، اًمرضمؾ واعمرأة ذم ُمٙم٤من قم٤مم ُم٘مٌقل وًمٞمس حمؾ ؿمٌٝم٦م وًمذا 

ًمق أرادت ُمًٚمٛم٦م أن شم٘م٤مسمؾ رضمال يرهم٥م ذم اًمزواج ُمٜمٝم٤م ذم ُمٙمـ٤من قمـ٤مم ومـال طمـرج قمـغم أن شمراقمـك اًمنمـوط 

وط اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمرف يم٤من ومٞمف ؾمٕم٦م وشمٞمًـػم ووـٌط إظمرى- وهذا سم٤مب واؾمع ُمـ ومٝمٛمف وأقمٛمٚمف ُمع ُمراقم٤مة ذ

 ًمٙمثػم ُمـ أطمقال اعمًٚمٛملم ذم سمالد اًمٖمرب- 

مم٤م ؿم٤مع ذم أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم أن يٖمػم اعمًٚمؿ اجلديد اؾمٛمف إمم اؾمؿ قمريب وأطم٥م أن أٟمٌف ىمٌـؾ اًمٙمـالم قمـغم 

اؾمؿ اًمٕم٤مئٚم٦م ر، آظمر  وم٢مٟمف حيرم اٟمت٤ًمب اإلٟم٤ًمن إمم همػم واًمـده  طمٙمؿ هذا أن شمٖمٞمػم اإلؾمؿ إول ر، وشمٖمٞمػم

إذا يم٤من يٕمٚمٛمف  أُم٤م إذا يم٤من ًم٘مٞمٓم٤ًم وٓ يٕمٚمؿ واًمده ومٚمف أن يٖمػم اؾمؿ قم٤مئٚمتف إمم اؾمؿ قم٤مم وًمٞمس إؾمام قمٚمام قمغم أهؾ 

وٟمحق ذًمؽ  وًمٙمـ سمٞم٧م أو ىمٌٞمٚم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتدًمٞمس واًمٖمش يم٠من يٜم٥ًم ٟمٗمًف ىمرؿمٞم٤ًم أو ه٤مؿمٛمٞم٤ًم أو متٞمٛمٞم٤ًم 

 وهـق أسمٞمـف ًمٖمـػم ادقمك رضمؾٍ  ُمـ ًمٞمس "أٟمف ىم٤مل: ط يٜم٥ًم ًمٕمٌد اهلل أو حمٛمد وٟمحق ذًمؽ- وذًمؽ عم٤م وح قمٜمف 

 اعمًتحؾِّ  طمؼ ذم أٟمف: أطمدمه٤م: شم٠مويالن ومٞمف: اًمٜمقوي ىم٤مل يمٗمر إَّٓ : ط وىمقًمف-  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ "يمٗمر إَّٓ  يٕمٚمٛمف

- أسمٞمـف وطمؼ شمٕم٤ممم اهلل وطمؼ واإلطم٤ًمن اًمٜمٕمٛم٦م يمٗمر أٟمف: ث٤ميناًم  , يمٗمر وم٘مد قمٚمٛمف ُمع هذا ومٕمؾ اؾمتحؾ ُمـ أي ,

سَم٤مِئِٝمؿْ  اْدقُمقُهؿْ : ي٘مقل وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهـ واهلل طُ  ُهقَ  ِٔ ًَ  وُمًـٚمؿ اًمٌخـ٤مري وروى -[5:إطمـزاب]اهللَِّ قِمٜمْدَ  َأىْم

 قمٚمٞمـف ٜمـ٦موم٤مجل أسمٞمـف همـػم أٟمـف يٕمٚمؿ وهق ـ أسمٞمف همػم إمم ادقمك ُمـ": ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن  وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـ

 آسم٤مئٙمؿ قمـ شمرهمٌقا ٓ": ىم٤مل ط اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ـ أيْم٤م اًمِمٞمخ٤من روى وىمد- "طمرام

 إمم اٟمتٛمك أو أسمٞمف همػم إمم ادقمك وُمـ ":وومٞمف  قمكم طمدي٨م ُمـ أيْم٤م روي٤م وىمد- "يمٗمر ومٝمق أسمٞمف قمـ رهم٥م ومٛمـ

 يِمـٛمؾ وهذا "قمدٓ وٓ سوم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٜمف اهلل ٌؾي٘م ٓ أمجٕملم واًمٜم٤مس واعمالئٙم٦م اهلل ًمٕمٜم٦م ومٕمٚمٞمف ُمقاًمٞمف همػم

ؾمقا،- وًمق يم٤من اؾمؿ اًمٕم٤مئٚم٦م حيرم ذم اًمنمع ومال يٖمـػم ٕٟمـف قمٚمـؿ  احلٙمؿ ذم وم٤مًمٙمؾ اًمٌٕمٞمد وإب اًم٘مري٥م إب

وُمـ يم٤من اؾمؿ واًمده قمٌـد اًمٕمـزى وٟمحـق ذًمـؽ  "وأٟم٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م"ط: واًمٜمٓمؼ سمف إٟمام هق طمٙم٤مي٦م يمام ىم٤مل 

 صمر اعمٜمع ُمـ طمٙم٤ميتف أو آٟمت٤ًمب إًمٞمف- وهق يمثػم ومل ي١م

و أُم٤م شمٖمٞمػم آؾمؿ إول وم٤مٕوؾ أن آؾمؿ اًمذي وًمد سمف اًمِمخص يٌ٘مـك وٓ يٖمـػم إٓ إذا وضمـد ؾمـ٥ٌم ذقمـل 

 يدقمق ًمٚمتٖمٞمػم  ومٝم١مٓ، اًمّمح٤مسم٦م أؾمٚمٛمقا وُم٤م همػموا أؾمامئٝمؿ وٓ همػم اًمت٤مسمٕمقن أؾمامئٝمؿ عم٤م دظمٚمقا ذم اإلؾمالم:  

أن يٙمقن آؾمؿ حيٛمؾ ُمٕمٜم٤ًم همػم ذقمل خي٤مًمػ اقمت٘مـ٤مد اعمًـٚمٛملم  : آؾمؿ شمٖمٞمػم ُمٕمٝم٤م جي٥م اًمتل إطمقال -

أو اعمٕمٜمـك يٜمـ٤مىمض    Lordوذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك يم٠من يٙمقن ُمـ أؾمام، اهلل اًمتل ختّمف يم٤مًمّمـٛمد واًمـرمحـ
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"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (746( 

 

أ  ُم٤م قمٌد ًمٖمػم اهلل  أو قمٚمام قمغم ُم٤م ذُم٧م اًمنميٕم٦م يم٢مسمٚمٞمس وومرقمقن أو وم٤مؾمؼ وقم٤مص  أو  اًمنميٕم٦م يم٤مسمـ اهلل

قمٚماًم قمغم ديـ همػم اإلؾمالم أو وٜماًم أو وصمٜم٤ًم يٕمٌد ُمـ دون اهلل يمــ راُم٤م إًمف ااهٜمدوس وأُمـ٤م إذا يمـ٤من قمٚمـاًم ذم 

اعم٤مض وحتقل ومل يٕمد قمٚمام قمغم اعمٕمٜمك اًمٗم٤مؾمد وهق همػم ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمنمع ومٞمجقز اؾمتخداُمف يمٛمثؾ 

 اؾمؿ دٟمٞمس 

Denise is a female given name. It is one of the feminine forms of the masculine 
name Dennis. The name Denise is said to be of French origin, though its root names 
are Dionysius in Greek and Dionysia in Latin. Dionysius is the pagan God of wine, 
and the name Denise means "to be devoted to Bacchus. (Wikipedia)  

طمتـك سمٕمـض   وButt , Dick , Wiener أن يٙمقن اإلؾمؿ دآ قمغم ُمٕمٜمك ىمٌٞمح ذم اًمٕمـرف يمٛمــ إؾمـٛمف  -

إؾمام، اًمٕمرسمٞم٦م ىمد شمٙمقن قمٜمد طمٙم٤ميتٝم٤م سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م همػم ُمٜم٤مؾم٦ٌم يم٤مؾمؿ أٟمـس ُمـثاًل ومٝمـذا اًمٜمـقع يًـتح٥م 

 شمٖمٞمػمه- 

 اعمالئٙمـ٦م يم٠مؾمـام،: ُمٜمٝمـ٤مو": اهلل رمحـف اًم٘مـٞمؿ اسمــ و ىمد يمره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمتًٛمل سم٠مؾمام، اعمالئٙم٦م ىم٤مل -

 اًمتًـٛمل قمــ ُم٤مًمـؽ ؾمـئؾ: أؿمـٝم٥م ىمـ٤مل- هب٤م أدُمٞملم شمًٛمٞم٦م يٙمره وم٢مٟمف وإهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ يمجؼمائٞمؾ

 حلامد ىمٚم٧م: ىم٤مل ُمٕمٛمر قمـ اجل٤مُمع ذم اًمرزاق قمٌد ىم٤مل- همػمه ذًمؽ وأسم٤مح- -- يٕمجٌف ومل ذًمؽ ومٙمره سمجؼميؾ

 - سمف سم٠مس ٓ: ٘م٤ملوم وُمٞمٙم٤مئٞمؾ؟ سمجؼميؾ شمًٛمك رضمؾ ذم شم٘مقل يمٞمػ: ؾمٚمٞمامن أيب سمـ

 وؾمـتلم أرسمـع ؾمـٜم٦م ُم٤مت سم٤محلراين ًمٞمس اًمِم٤مُمل ىمت٤مدة أسمق طمدصمٜم٤م: احل٤مرث سمـ أمحد ىم٤مل: شم٤مرخيف ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل

 زم وًمـد  اهلل رؾمـقل يـ٤م: وم٘مـ٤مل ُمٕمف وأٟم٤م ط اًمٜمٌل وم٠مشمك ُمزيٜم٦م ُمـ رضمؾ وحٌٜمل: ىم٤مل ضمراد سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤م وُم٤مئ٦م

 وشمًـٛمقا  اًمـرمحـ وقمٌـد اهلل قمٌـد آؾمـؿ وٟمٕمؿ  ومه٤مم احل٤مرث ًمٙمؿ ام،إؾم ظمػم إن: ىم٤مل إؾمام،؟ ظمػم ومام ُمقًمقد

 ىمـ٤مل: اًمٌٞمٝم٘مـل وىم٤مل- سمٙمٜمٞمتل شمٙمٜمقا وٓ وسم٤مؾمٛمل : ىم٤مل وسم٤مؾمٛمؽ؟: ىم٤مل- اعمالئٙم٦م سم٠مؾمام، شمًٛمقا وٓ  إٟمٌٞم٤م، سم٠مؾمام،

   (7)اٟمتٝمك- "ٟمٔمر إؾمٜم٤مده ذم: اًمرواي٦م هذه همػم ذم اًمٌخ٤مري

 وٟم٘مـؾ ُم٤مًمـؽ  قمــ اًمٙمراهـ٦م اعمـ٤مًمٙمل اًم٘مػمواين زيد أيب اسمـ ؾم٤مًم٦مر قمغم اًمدواين اًمٗمقايمف و٤مطم٥م ٟم٘مؾ وم٘مد

 اًمٕمٚمؿ-  أهؾ ُمـ واطمد وهمػم  قمٛمر قمـ اًمٙمراه٦م شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل

 اهلل وـٚمقات واعمالئٙمـ٦م إٟمٌٞمـ٤م، سم٠مؾمـام، اًمتًٛمٞم٦م ضمقاز اجلٛمٝمقر وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م": اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

- إٟمٌٞمـ٤م، سم٠مؾمـام، اًمتًٛمٞم٦م قمـ هنك أٟمف  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ إٓ ظمالف ومٞمف يٜم٘مؾ ومل أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمف

                                                           

 احلدي٨م وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف- و 77 ص "اعمقًمقد سم٠مطمٙم٤مم اعمقدود حتٗم٦م (7)
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: دًمٞمٚمٜم٤م- وي٤مؾملم سمجؼميؾ اًمتًٛمٞم٦م يمراه٦م ُم٤مًمؽ وقمـ- اعمالئٙم٦م سم٠مؾمام، اًمتًٛمٞم٦م يمره أٟمف ُمًٙملم سمـ احل٤مرث وقمـ

 اًمتل إطم٤مدي٨م ُمع   وسمٕمده طمٞم٤مشمف ذم إٟمٌٞم٤م، سم٠مؾمام، أوح٤مسمف ُمـ ظمالئؼ وؾمٛمك   إسمراهٞمؿ اسمٜمف ط اًمٜمٌل شمًٛمٞم٦م

  -(7)"يٙمره ومٚمؿ ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ذم هنل يث٧ٌم ومل   ه٤مذيمرٟم٤م

-  واًمٕمجٞم٥م ُمـ ُم٤مًمؽ (0)"اعمالئٙم٦م أؾمام، ُمـ وٟمحقه سمجؼميؾ يًٛمك أن يٙمره وٓ": "اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف" ذم وىم٤مل

وهق ُمًٛمك قمغم ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م أن يٙمره اًمتًٛمل سم٠مؾمام، اعمالئٙم٦م أو يٙمرهف أوح٤مسمف- وأُم٤م اعمٜم٘مقل قمـ قمٛمر سمــ 

 إٟمٌٞم٤م، سم٠مؾمام، شمًٛمقا أن روٞمتؿ أُم٤م  همٗمرا اًمٚمٝمؿ ": قمٛمر وم٘م٤مل اًم٘مرٟملم ذا ي٤م: ي٘مقل رضمال ؾمٛمع أٟمف ,,اخلٓم٤مب 

:  قمٛمر يدرك مل وظم٤مًمدا  قمٛمر قمـ ُمٕمدان سمـ ظم٤مًمد قمـ  (3) قمٜمف يّمح مل ومٝمذا " ؟ اعمالئٙم٦م سم٠مؾمام، شمًٛمقا طمتك

  (4)-ؾمٜم٦م صمامٟملم ووم٤مشمٞمٝمام سملم وم٢من

 رضمـؾ ذم شم٘مـقل يمٞمـػ: ؾمـٚمٞمامن أيب سمــ حلـامد ىمٚم٧م: ىم٤مل ُمٕمٛمر قمـ: (5)"اعمّمٜمػ" ذم اًمرزاق قمٌد وروى

 - سمف سم٠مس ٓ: وم٘م٤مل ؟ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ سمجؼميؾ شمًٛمك

 شمًـٛمٞم٦م أُمـ٤م"سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد إمم أن اعمٜمع ُمـ شمًٛمٞم٦م اًمٌٜم٤مت سم٠مؾمام، اعمالئٙم٦م وم٘مـ٤مل:  اًمِمٞمخ و ذه٥م

 اهلل شمٕمـ٤ممم   اهلل سمٜم٤مت اعمالئٙم٦م ضمٕمٚمٝمؿ ذم لمًمٚمٛمنميم ُمْم٤مه٤مة ومٞمٝم٤م ٕن   احلرُم٦م ومٔم٤مهره   اعمالئٙم٦م سم٠مؾمام، اًمٜم٤ًم،

  -(6)"َُمَٚمٙم٦م ُمالك اًمٌٜم٧م شمًٛمٞم٦م هذا ُمـ ىمقاهؿ وىمري٥م قمـ

 و ٓ ئمٝمر زم ُم٤م شمقوؾ إًمٞمف ومْمٚمٞم٦م اًمِمٞمخ رمحف اهلل إذ اًمتحريؿ ُمٗمت٘مر ًمدًمٞمؾ وٓ دًمٞمؾ قمغم هذا- 

 سمٜمـ٧م وسمـرة ؾمـٚمٛم٦م أيب سمٜمـ٧م سمـرة اؾمـؿ همػم ط اًمٜمٌّل  و ىمد يمره اًمٕمٚمام، إؾمام، اًمتل شمدل قمغم اًمتزيمٞم٦م ٕن -

 ُمٜمٙمؿ رواه ُمًٚمؿ  وقمـ ضمـ٤مسمر اًمؼم سم٠مهؾ أقمٚمؿ اهلل أٟمٗمًٙمؿ شمزيمقا ٓ: وىم٤مل وزيٜم٥م زيٜم٥م ومًاممه٤م ضمحش

 رأيتـف صمـؿ  ذًمؽ وٟمحق وسمٜم٤مومع وسمٞم٤ًمر وسم٠مومٚمح وسمؼميم٦م سمٞمٕمغم يًٛمك أن قمـ يٜمٝمك أن ط اًمٜمٌل أراد ": ىم٤مل

                                                           

 -8.477اعمجٛمقع  (7)

 -3.07اًم٘مٜم٤مع  يمِم٤مف (0)

 -(78.724) اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ رواه (3)

 -(3.720) "اًمتٝمذي٥م هتذي٥م": راضمع (4)

 -(77.42) "اعمّمٜمػ"(5)

 -37. اعمقًمقد شمًٛمٞم٦م (6)
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 صمؿ ذًمؽ قمـ يٜمٝمك أن قمٛمر أراد صمؿ  ذًمؽ قمـ يٜمف ومل ط اهلل رؾمقل ىمٌض  ؿمٞمئ٤م ي٘مؾ ومٚمؿ  قمٜمٝم٤م سمٕمد ؾمٙم٧م

 ُمًٚمؿ- ومدل هذا قمغم اًمٙمراه٦م اًمتٜمزتٞم٦م-  "شمريمف

 يٙمـره شمٕمـ٤ممم اهلل رمحـف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم وؿمٞمخ  اًمديـ سمٛمحٞمل شمٚم٘مٞمٌف يٙمره شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ويم٤من

 (- وم٤مؿمتٝمر سمذًمؽ ًم٘مٌقين أهكم وًمٙمـ: )وي٘مقل  اًمديـ سمت٘مل شمٚم٘مٞمٌف

ـ اإلؿم٤مرة إًمٞمف قمٜمد ظمت٤مم هذه اعم٠ًمًم٦م وهق أن ُمـ يٖمػم اؾمٛمف ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد ي٘مّمد و هٜم٤م ُمٚمحظ ٓسمد ُم

ٟمزع رسم٘م٦م اجل٤مهٚمٞم٦م وآصم٤مره٤م ُمـ طمٞم٤مشمف ويٌدأ طمٞم٤مة ضمديدة يم٠مٟمف ُمقًمقد ضمديد سم٤مؾمؿ ضمديد ووحٞمٗم٦م سمٞمْم٤م،- وهذا 

اًمٕمرسمٞمـ٦م أو إؾمـام، ُمٕمٜمك طمًـ وٓ ٟمامٟمع ُمٜمف وًمٙمـ اعم٘مّمقد أٟمف ٓ يٕمت٘مد وضمقب شمٖمٞمػم آؾمؿ أو أن إؾمـام، 

اًمقاردة ذم اًم٘مرآن يًتح٥م اًمتًٛمٞم٦م هب٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم وٟمحق ذًمؽ مم٤م ىمد ئمٜمف واضم٤ٌم أو ُمًتح٤ٌم واًمّمحٞمح أن إؾمـام، 

 "شمًٛمقا سم٠مؾمام، إٟمٌٞمـ٤م،"ذم احلدي٨م اًمذي ؾمٌؼ خترجيف: ط اًمتل يًتح٥م اًمتًٛمٞم٦م هب٤م هل أؾمام، إٟمٌٞم٤م، ًم٘مقًمف 

وأُم٤م همػمه٤م ومال أقمٚمؿ دًمٞمال وحٞمح٤م قمغم ذًمؽ وًمٙمــ (7)حل٤مرث ومه٤ممويمذًمؽ اًمتًٛمٞم٦م سمٕمٌد اهلل وقمٌد اًمرمحـ وا

إوؾ ذم هذا أن خيت٤مر آؾمؿ اًمذي يٛمثؾ ُمٕمٜمك طمًٜم٤ًم ذم اًمنمع أو اًمٚمٖم٦م واًمٕمرف واًمث٘م٤مومـ٦م اًمتـل يٕمـٞمش ومٞمـف 

 سم٠مؾمـام، , شمًـٕم٦م وهـؿ , وًمـده ؾمـٛمك  اًمٕمقام سمـ اإلٟم٤ًمن وُمـ ذًمؽ اًمتًٛمٞم٦م قمغم أؾمام، اًمّم٤محللم وم٤مًمزسمػم

- قمٛمـر ظم٤مًمـد  قمٌٞمدة  ُمّمٕم٥م  ضمٕمٗمر  محزة  قمروة  اعمٜمذر   قمٌداهلل: وهؿ قمٜمٝمؿ  اهلل ري سمدر ،ؿمٝمدا سمٕمض

 ط اًمٜمٌل قمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ؾمٛمك وًمده قمغم ؿمٝمدا، أطمد يمٛمّمٕم٥م ومحزة وهمػممه٤م- قمـ اعمٖمػمةو

 واهلل اعمقومؼ-(0)ىمٌٚمف واًمّم٤محللم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ سم٠مؾمام، يًٛمقن يم٤مٟمقا إهنؿ

ـِ  ـِ  اًمقؿمؿ هق احلؼم حت٧م اجلٚمد  وهق حمرم سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمام، عم٤م ورد وَم  ط اهللَِّ َرؾُمـقَل  أَنَّ : قمـٜمٝماَم  اهلل ري قُمَٛمـَر  اسْمـ

ـَ ": ىَم٤مَل  تَْقِوَٚم٦َم  اًمَقاِوَٚم٦مَ  اهللَُّ ًَمَٕم ًْ تَْقؿِمَٛم٦مَ  َواًمَقاؿِمَٛم٦مَ  َواعُم ًْ  -(3)"َواعُم

 أو اًمٙمـػ فمٝمـر ذم ٟمحقمهـ٤م أو ُمًٚم٦م أو إسمرة شمٖمرز أن وهك  اًمقؿمؿ وم٤مقمٚم٦م ًمقاؿمٛم٦ما: اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 ومٞمخي اًمٜمقرة أو سم٤مًمٙمحؾ اعمقوع ذًمؽ حتِمق صمؿ اًمدم يًٞمؾ طمتك اعمرأة سمدن ُمـ ذًمؽ همػم أو اًمِمٗم٦م أو اعمٕمّمؿ

                                                           
 -7242اٟمٓمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألًم٤ٌمين طمدي٨م رىمؿ  (7)

 ُمًٚمؿ- (0)

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ- (3)
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 ـمٚم٧ٌم وم٢من  ُمقؿمقُم٦م هب٤م واعمٗمٕمقل  واؿمٛم٦م هذا ووم٤مقمٚم٦م شم٘مٚمٚمف وىمد شمٙمثره وىمد وٟم٘مقش سمدارات ذًمؽ يٗمٕمؾ وىمد

  -(7)"ًمف واًمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مظمتٞم٤مره٤م هب٤م واعمٗمٕمقل اًمٗم٤مقمٚم٦م قمغم طمرام وهق ُمًتقؿمٛم٦م ومٝمل هب٤م ذًمؽ ومٕمؾ

 جوء يف ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي: 

 -- وقمده- واعمًتقؿمٛم٦م اًمقاؿمٛم٦م ًمٕمـ ذم اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م طمرام اًمقؿمؿ أن إمم اًمٗم٘مٝم٤م، مجٝمقر ذه٥م "

 اًمٜمٗمـراوي ىمـ٤مل  سم٤مًمٙمراهـ٦م اعم٤مًمٙمٞمـ٦م ُمتـ٠مظمري سمٕمـض وىمـ٤مل- ٤مقمٚمفوم يٚمٕمـ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ واًمِم٤مومٕمٞم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض

 طم٤مًمتلم احلرُم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م، سمٕمض واؾمتثٜمك- اًمتحريؿ قمغم محٚمٝم٤م ويٛمٙمـ

 - اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات ٕن: جيقز وم٢مٟمف ُمرض ُمـ ًمٚمتداوي ـمري٘م٤مً  شمٕملم إذا اًمقؿمؿ إومم

 أٟمـف قمٜمٝمـ٤م اهلل ري 759 43 قم٤مئِمـ٦م قمـ روي وم٘مد  ٟمفسم٢مذ ًمزوضمٝم٤م اعمرأة سمف شمتزيـ ـمري٘م٤مً  اًمقؿمؿ يم٤من إذا اًمث٤مٟمٞم٦م

 - ًمزوضمٝم٤م سمف شمتزيـ أن ًمٚمٛمرأة جيقز

 إزافتف  وحؽؿ افقصؿ كجوشي

 - قمٚمٞمف ُذر سمام اًمقؿمؿ ُمقوع ذم اٟمجس اًمدم ٕن: ٟمجس اًمقؿمؿ أن قمغم اًمٗم٘مٝم٤م، اشمٗمؼ

 اًمت٤مزم: اًمٜمحق قمغم ٟمجس إٟمف طمٞم٨م اًمقؿمؿ إزاًم٦م ذم اًمٗم٘مٝم٤م، واظمتٚمػ

  أصمره سم٘م٤م، يي وٓ سم٤مًمٖمًؾ يٓمٝمر سم٤معمتٜمجس اًمّمٌغ أو آظمتْم٤مب طمٙمؿ اًمقؿمؿ طمٙمؿ أن إمم احلٜمٗمٞم٦م ذه٥م

 - وإُم٤مُمتف والشمف وشمّمح  زواًمف يِمؼ أصمر ٕٟمف: ؾمٚمخف يٚمزم وٓ ـمٝمر همًؾ وم٢مذا

 ًمزوضمٝمـ٤م اًمزوضم٦م سمف شمتزيـ ومل  دوا، يتٕملم مل سم٠من اعمٛمٜمقع اًمقضمف قمغم وىمع إذا اًمقؿمؿ أن إمم اعم٤مًمٙمٞم٦م وذه٥م

 - سمف اًمّمالة ومتّمح قمٜمف اعمٕمٗمق اًمٜمجس ُمـ هق سمؾ سم٤مًمٜم٤مر سم٢مزاًمتف طمٌفو٤م يٙمٚمػ ٓ وم٢مٟمف

 سمٕمد قمٚمٞمف إصمؿ وٓ إزاًمتف جي٥م مل ظم٤مف وم٢من  اًمتٞمٛمؿ يٌٞمح ضرا خيػ مل ُم٤م اًمقؿمؿ إزاًم٦م جي٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وىم٤مل

 ٤مُمـ يـٜمجس وٓ  وإُم٤مُمتـف والشمف وشمّمح  ُمٓمٚم٘م٤م إزاًمتف شمٚمزُمف ومال وإٓ سمٚمقهمف سمٕمد سمرو٤مه ومٕمٚمف إذا وهذا- اًمتقسم٦م

 - وؿمؿ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من إذا يده ومٞمف ووع

 أو اجلرح ومّمح ٟمجس قمٔمؿ أو ٟمجس سمخٞمط آدُمل ُمـ قمٔمؿ ضمؼم أو ضمرح ظمٞمط إن أٟمف إمم احلٜم٤مسمٚم٦م وذه٥م

 اًمـٜمٗمس طمراؾمـ٦م ٕن  ُمرض طمّمقل أو قمْمق أو ٟمٗمس قمغم ضر ظمقف ُمع ُمٜمٝمام اًمٜمجس إزاًم٦م دم٥م مل اًمٕمٔمؿ

 - ُمثؾ صمٛمـ قمغم يمثػمة سمزي٤مدة ؾمؽمة وٓ ُم٤م، ذا، فيٚمزُم وٓ  اًمّمالة ذوط ُمراقم٤مة ُمـ وأهؿ  واضم٥م وأـمراومٝم٤م

                                                           

 -726. 74 ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (7)
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 إزاًمتـف دم٥م مل وطمٞم٨م  أومم سمدٟمف حلٗمظ ومٞمف خمتٚمػ ذط ومؽمك ُم٤مًمف حلٗمظ قمٚمٞمف جمٛمع ذط شمرك ضم٤مز وإذا

 شمٞمٛمؿ اًمٚمحؿ يٖمٓمف مل وإن حمٚمٝم٤م مجٞمع ذم سم٤معم٤م، اًمٓمٝم٤مرة إلُمٙم٤من  حلؿ همٓم٤مه إن اًمٜمجس اًمٕمٔمؿ أو ًمٚمخٞمط يتٞمٛمؿ ومال

 - سم٤معم٤م، ًٚمفهم إُمٙم٤من ًمٕمدم ًمف

 ويمذًمؽ  ىمٓمٕم٤مً  سمٛمثٚمف إُم٤مُمتف وشمّمح ًمف شمٞمٛمؿ وإٓ سم٤معم٤م، 762 43 همًٚمف اًمٚمحؿ همٓم٤مه إن اًمقؿمؿ ذًمؽ ويِمٌف

 - اعم٤م، ًمٕمدم سمدن قمغم ًمٜمج٤مؾم٦م شمٞمٛمؿ وح طمٞم٨م  سمٖمػمه ىمقي سم٤مطمتامل إُم٤مُمتف شمّمح

 -  شمّمح مل فُمٕم وغم ومٚمق  ضر همػم ُمـ إزاًمتف قمغم ىم٤مدر ٕٟمف: إزاًمتف دم٥م اًمقؿمؿ سم٢مزاًم٦م ضر قمدم وُمع

: إزاًمتـف شمٚمزم ومال سم٢مزاًمتف ُمثٚم٦م ُمع إٓ وضمقسم٤مً  أزيؾ إزاًمتف ىمٌؾ اًمير ظمقف ًمٕمدم إزاًمتف شمٚمزُمف ُمـ ُم٤مت ومٚمق

  (7)"- احلل ي١مذي ُم٤م اعمٞم٧م ي١مذي ٕٟمف

و إزاًم٦م اًمقؿمؿ قمٛمٚمٞم٦م ُمٙمٚمٗم٦م طمٞم٨م شمٌٚمغ أضمرة ذًمؽ صمالصمامئ٦م ومخًامئ٦م دوٓر ًمإلٟمش اعمرسمـع اًمقاطمـد وىمـد 

إلزاًم٦م ُمـ مخ٦ًم آٓف ًمٕمنمات إًمقف سمح٥ًم ُمقوع اًمقؿمؿ وطمجٛمف وًمقٟمف وـمٌٞمٕم٦م شمّمؾ شمٙم٤مًمٞمػ قمٛمٚمٞم٦م ا

اجلٚمد وٟمققمٞم٦م احلؼم وٟمحق ذًمؽ- وًمذًمؽ أرى أن ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمًٚمؿ اجلديد سم٢مزاًم٦م اًمقؿمـؿ ومٞمٝمـ٤م ُمِمـ٘م٦م يمٌـػمة قمـغم 

أيمثرهؿ وأيْم٤م ومٝمل قمٛمٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ اعمخ٤مـمرة ًمٙمقن اًمِمخص قمرو٦م ًمإلًمتٝم٤مسم٤مت وُمِمـ٤ميمؾ وـحٞم٦م ٟم٤ممجـ٦م 

اإلزاًم٦م- وأُم٤م إن يم٤من ىم٤مدرًا واإلزاًم٦م آُمٜم٦م ومٞمِمجع قمغم هذا أو جي٥م قمٚمٞمـف إن يمـ٤من اًمقؿمـؿ ومٞمـف ُمٕمٜمـك همـػم  قمـ

إؾمالُمل أو يٜم٤مىمض اقمت٘مد اعمًٚمٛملم يمّمقرة اًمّمٚمٞم٥م وٟمحق ذًمؽ- أو يمـ٤من اًمقؿمـؿ حيتـقي قمـغم رؾمـقُم٤مت أو 

ؽ ومٕمٚمٞمف ؾمؽم ُمثؾ هذه اًمّمقر قم٤ٌمرات ظم٤مدؿم٦م ًمٚمحٞم٤م، وٓ شمٜم٤مؾم٥م احلٞم٤مة اجلديدة اًمتل سمدأه٤م- وم٢مذا شمٕمذر قمٚمٞمف ذًم

 أصمٜم٤م، اًمّمالة ُمٜمٗمردا أو مج٤مقم٦م- 

شمٜمٌٞمف ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٜمتٌٝمقا عمِم٤مقمر إظمقاهنؿ وأظمقاهتـ ُمـ اعمًٚمٛملم اجلـدد طمٞمـ٤مل هـذه إوؿمـ٤مم وقمـدم 

 إطمراضمٝمؿ سم٤مًم١ًمال قمٜمٝم٤م أو اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ وٟمحق ذًمؽ إٓ ُم٤م يم٤من سم٤محلٙمٛم٦م وإؾمٚمقب احلًـ- 

  

                                                           

(7) 34 .759 – 762- 



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤م، قمغم أن آهمت٤ًمل ًمٞمس ذـم٤ًم ذم اًمدظمقل ًمإلؾمالم أو اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم- ًمٙمــ اظمتٚمٗمـقا ذم 

 وضمقب آهمت٤ًمل ُمـ قمدُمف- 

 م ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اجلٜم٤مسم٦م:احل٤مًم٦م إومم: إن يم٤من اًمداظمؾ ذم اإلؾمال

 قمٚمٞمـف وضمـ٥م أؾمـٚمؿ إذا اًمٙمـ٤مومر"ىمداُمـ٦م ذم اعمٖمٜمـل:  وضمقسم٤ًم ىم٤مل اسمــ اًمٖمًؾ يٚمزُمف أٟمف إمم احلٜم٤مسمٚم٦م ومذه٥م 

 اًمٖمًؾ يقضم٥م ُم٤م يمٗمره زُمـ ذم ُمٜمف وضمد يٖمتًؾ  مل أو إؾمالُمف ىمٌؾ اهمتًؾ ُمرشمدا  أو أوٚمٞم٤م  يم٤من ؾمقا، اًمٖمًؾ 

 :يكم سمام اؾمتدًمقا وىمد "ٜمذر اعم واسمـ صمقر وأيب ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهذا يقضمد  مل أو

.ّهار ثوبع ٗغزهل  ى ملسو هيلع هللا ىلص الٌجٖ ،وهكٍ  هلن  ًَ:  ثَ٘ قي قبنن ثي س٘س رّاٍ هب •
 (1)

  
.ٗغزهل  ى  هلن قٌاهب   ثب  ثي لثوبهخ ملسو هيلع هللا ىلص الٌجٖ  هك •

 (2)
   

 -(3)سم٤مًمٖمًؾ ًمف ط اًمٜمٌل أُمر ومٞمف وًمٞمس إؾمالُمف أقمٚمـ صمؿ سمٜمٗمًف اهمتًؾ أٟمف اًمّمحٞمحلم ذم واعمِمٝمقر

 ٟمـّص : اًمٜمّـقوّي  ىم٤مل- جي٥م وٓ اًمٖمًؾ ًمف يًتح٥م أٟمف إمم واًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م ُمـ جلٛمٝمقرا وذه٥م

 - (4)إوح٤مب مج٤مهػم قمٚمٞمف واشّمٗمؼ  اًمِّم٤مومٕمّل  قمٚمٞمف

  (5) -اإلجي٤مب قمغم ٓ آؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمٜمد هذا: اخلٓم٤ميب ىم٤مل 

                                                           

 اًمٜم٤ًمئل- (7)

 أمحد- (0)

 -4.336 اعمٜمػم اًمٌدر  0.68 احلٌػم شمٚمخٞمص اٟمٔمر (3)

  7.453 اجلٚمٞمـؾ ُمقاهـ٥م  7.767 اعمخت٤مر اًمدر  37.025,026اًمٗم٘مٝمٞم٦م    اعمقؾمققم٦م7.039اٟمٔمر: اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  (4)

 -7.774   اإلٟمّم٤مف0.750 اعمجٛمقع

 -3.006حتٗم٦م إطمقذي  (5)
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"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (750( 

 

 صمٞم٤مسمـف  ويٖمًـؾ يٖمتًـؾ أن أؾمـٚمؿ إذا ًمٚمرضمؾ قنيًتحٌ: اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ": اًمٌٖمقي ىم٤مل

 آهمتًـ٤مل وضمـقب إمم سمٕمْمٝمؿ وذه٥م اًمنمك  طم٤مل ذم همًؾ ًمزُمف يٙمـ مل إذا واضم٥م همػم قمغم  أٟمف وإيمثرون

 -(7)"اإلؾمالم سمٕمد قمٚمٞمف

 و هذا اًمرأي فم٤مهر اًمرضمح٤من ذم ٟمٔمري ًمألؾم٤ٌمب اًمت٤مًمٞم٦م: 

  آؾمتح٤ٌمب- اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًمٖمًؾ ٓ شمدل قمغم اًمقضمقب سمؾ حتٛمؾ قمغم ,7

 فم٤مهرا أو ُمتقاشمرا ٟم٘مال ًمٜم٘مؾ سم٤مًمٖمًؾ  أؾمٚمؿ ُمـ يمؾ أُمر ومٚمق أؾمٚمٛمقا  اًمٖمٗمػم واجلؿ اًمٙمثػم اًمٕمدد ٕن ,0

 ومـ٢من ورؾمـقًمف  قمٌده حمٛمدا وأن اهلل إٓ إًمف ٓ أن ؿمٝم٤مدة إمم ادقمٝمؿ: ىم٤مل اًمٞمٛمـ إمم ُمٕم٤مذا سمٕم٨م عم٤م ط اًمٜمٌل ,3

اإلؾمالم  واضم٤ٌمت أول ٕٟمف سمف  ُٕمرهؿ اضم٤ٌمو اًمٖمًؾ يم٤من ومل يذيمر اًمٖمًؾ  وًمق"ًمذًمؽ- --  أـم٤مقمقك هؿ

 سمٕمد اًمِمٝم٤مدة طمٞمٜمئذ- 

ٕن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مإلٟم٤ًمن طملم دظمقًمف ذم اإلؾمالم وقمغم ذًمـؽ ٓ ي٘مـ٤مل أٟمـف ضمٜمـ٥م إٓ سمٕمـد  ,4

دظمقًمف ذم اإلؾمالم إذ اجلٜم٤مسم٦م واحلدث ووػ ذقمل وهق ُمٜمتػ قمٜمف طملم دظمقًمف ذم اإلؾمالم وًمذا اًم٘مقل 

 الم يٚمزُمف اًمٖمًؾ ًمٙمقٟمف ىمد يٙمقن ضمٜم٤ٌم همػم فم٤مهر-سم٠من اًمداظمؾ ذم اإلؾم

ًمٙمقن هذا اًمنمط ذم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس جيٕمؾ طمرضم٤ًم وُمِم٘م٦م قمـغم اًمـداظمؾ ذم اإلؾمـالم إذ يمثـػما ُمـ٤م يِمـٝمر   ,5

إؾمالُمف ذم اعمًجد سمٕمد اجلٛمٕم٦م وٟمحق ذًمؽ صمؿ يرضمع ًمٕمٛمٚمف أو يِم٤مرك اعمًٚمٛملم ذم والهتؿ ومرطم٦م سم٢مؾمالُمف 

ٞمتؽ ًمتٖمتًؾ ومٝمذا مم٤م ي٥ًٌم احلرج واًمنميٕم٦م ضم٤م،ت سمرومع احلرج وقمٚمٞمف وًمٙمـ ي٘م٤مل ًمف ٓ شمّمكم وارضمع ًمٌ

 ٟمرى اؾمتح٤ٌمب اًمٖمًؾ- 

 يٖمتًؾ- أن أن إطمقط (0)"اعمٛمتع اًمنمح"ذم  اهلل رمحف قمثٞمٛملم اسمـ و ذه٥م اًمِمٞمخ

 :ُمٜمٝم٤م يٖمتًؾ مل ضمٜم٤مسم٦م قمغم يٙمقن احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن 

ْر  ٖ،وو اارث وخ  الووو اُت  رجووب  هوي  ال لوون  ُول   وووبُ٘ك ،و ُت  • ِن الوشِو ة  قلؤو قوٌو َ  الغهوول ّ ْو  ُوو ٍ ،وٖو قل٘و
.الحبلخ

(3)
 

                                                           
 -0.770 اًمًٜم٦م ذح (7)

(0) 7.397- 

 -7.745 اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف  0.750 اعمٝمذب ُمع اعمجٛمقع  7.377 واإليمٚمٞمؾ اًمت٤مج  7.68 اًمرائؼ اًمٌحر (3)
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 صمـؿ جيٜمـ٥م أو يًـٚمؿ صمـؿ يٌقل أن سملم ومرق ومال اًمقوق،  يٚمزُمف أٟمف ظمالف ٓ ٕٟمف": اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 أو ديــ قمٚمٞمف يم٤من ًمق اًمذُمل أن قمغم أمجٕمقا وم٘مد اًمذٟمقب همٗمران هبام وم٤معمراد واحلدي٨م اًمٙمريٛم٦م أي٦م وأُم٤م يًٚمؿ 

 -(7)"سم٢مؾمالُمف يً٘مط ٓ ىمّم٤مص

 ٗجوت  ا هودم  اى  ٌجوب؛;  كوبى  ّقى الغهل ٗلزهَ ت ّالوبلك٘خ الشب، ٘خ هي ّآةبو الحٌف٘خ ث ض ّسب  •
.كفكُن  ثٌبع الشكٗ خ ثفكّ  هخبطج٘ي ال٘ك ّاًِن هبسجلَ

 (2)
. 

 همـػم ؿٕهنـ جي٥م ٓ: وم٘مٞمؾ ضمٜم٥م  وهق أؾمٚمؿ إذا اًمٙم٤مومر ذم اعمِم٤ميخ اظمتٚمػ وىمد": اهلل رمحف ٟمجٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 -رواي٦م وهق ضمٜم٤مسم٦م  اإلؾمالم سمٕمد يقضمد ومل سم٤مًمٗمروع خم٤مـمٌلم

 إٓ سمزوااه٤م اعمنموط أدا، يٛمٙمٜمف ومال اإلؾمالم سمٕمد اًم٤ًمسم٘م٦م اجلٜم٤مسم٦م وٗم٦م ًمٌ٘م٤م، إوح وهق جي٥م: رواي٦م وذم 

 -(3)"ومٞمٗمؽمض سمف

 صمـؿ يًـٚمؿ أن ىمٌؾ شمقو٠م صمؿ سم٤مل ومٚمق واهذا اًمٙم٤مومر  ُمـ شمّمح ومال اًمٜمٞم٦م إمم شمٗمت٘مر قم٤ٌمدة اًمٖمًؾ أن: اًم٘مقل هذا ووضمف

 -احلدث شمرومع قم٤ٌمدة ويمٚمٝم٤م اًمٖمًؾ ومٙمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤مً  اًمّمالة ىمٌؾ سم٤مًمقوق، وأًمزم ُمٜمف ىمٌؾ ُم٤م أؾمٚمؿ

 هـق يمـام ٓ أو ضمٜم٤مسمـ٦م قمـغم يمـ٤من ؾمـقا، أؾمٚمؿ ُمـ يمؾ قمغم اًمٖمًؾ سمٚمزوم ٟم٘مؾ مل وإٟمام إؾمالُمف  ىمٌؾ ًمٚمٖمًؾ ىمٞمٛم٦م ومال

 ُمـع سمـف أُمرهؿ يٕمرف ومل أومقاضم٤مً  اهلل ديـ ذم يدظمٚمقن يم٤مٟمقا ٜم٤مساًم ُمـ اًمٖمٗمػمة إقمداد ٕن اًمقوق، قمغم اًم٘مٞم٤مس ُم٘مت٣م

ذًمؽ  وعم٤م ؾمٌؼ ُمـ يمقن هذا ي٥ًٌم احلرج ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد وُمــ ُم٘م٤موـد اًمنمـع شمرهمٞمـ٥م اًمٜمـ٤مس ذم  ُمثؾ إمم احل٤مضم٦م

   (4) اإلؾمالم وشمًٝمٞمٚمف قمٚمٞمٝمؿ- وهذا اًم٘مقل هق اًمذي يؽمضمح قمٜمدي واهلل اعمقومؼ-

أوٓ ً: جي٥م أن يٕمٚمؿ أن هذا احلٙمؿ ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمرضم٤مل دون اًمٜم٤ًم، ٕن احلٚمؼ ُمـ ظمّم٤مئص اًمرضم٤مل ٓ اًمٜم٤ًم، وًمذا 

 ىم٤مل رأؾمٝم٤م  اعمرأة حتٚمؼ أن هنك ط اًمٜمٌل أن: واًمؽمُمذي اًمٜم٤ًمئل روى مل ينمع اهـ احلٚمؼ ذم اًمٜمًؽ- وىمد

ن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذه٥م إمم أن اعمرأة إذا أؾمـٚمٛم٧م ٓ إن يم٤م- واًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: اًمؽمُمذي

  (5)حتٚمؼ وًمٙمـ شم٘مٍم يمام شمٗمٕمؾ ذم احل٩م-

                                                           
 -0.750 اعمجٛمقع (7)

 -750,753. 0اعمجٛمقع  7.435 اجلٚمٞمؾ ُمقاه٥م  7.35 اًمّمٜم٤مئع سمدائع: اٟمٔمر (0)

 -7.68 اًمرائؼ اًمٌحر (3)

 -774اٟمٔمر:ًمدًمٞمؾ اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٝمل ًمٗمٝمد سم٤ممه٤مم  (4)

 -0.478طمقار اًمنمواين  (5)
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 هذه ُمـ يّمح ٓ وًمٙمـ صم٤مٟمٞم٤ًم: ذم ظمّمقص اًمرضم٤مل ومقردت أطم٤مدي٨م ذم طمٚمؼ اًمِمٕمر سمٕمد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم 

 -ر، إطم٤مدي٨م

ـْ : (7)"ُمّمٜمٗمف" ذم اًمّمٜمٕم٤مين اًمرزاق قمٌد اإلُم٤مم روى ـِ  قُمَثْٞمؿِ  قَم ـْ    َٚمْٞم٥ٍم يمُ  سْم ـْ    َأسمِٞمفِ  قَم هِ  قَم  ضَمـ٤م،َ  َأٟمَّـفُ  ": ضَمـدِّ

 - "( اًْمُٙمْٗمرِ  ؿَمْٕمرَ  قَمٜمَْؽ  َأًْمِؼ : )ط اًمٜمٌَِّلُّ  وَمَ٘م٤مَل   َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  ىَمدْ : وَمَ٘م٤مَل    ط اًمٜمٌَِّلَّ 

ـ ضمدًا  ىم٤مل اسمـ وٕمٞمػ اًمًٜمد - وهذا- (3)ؾمٜمٜمف ذم داود وأسمق  (0)ُمًٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم رواه اًمرزاق قمٌد ـمريؼ وُمـ

  (4)-"إؾمٜم٤مده ذم هم٤مي٦م اًمْمٕمػ ُمع اإلٟم٘مٓم٤مع "اًم٘مٓم٤من 

 : إؾم٘مع سمـ واصمٚم٦م طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

ـِ  َُمٜمُّْمـقرِ  ـمريؼ ُمـ  (6)"اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ"  و (5)"اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ" ذم اًمٓمؼماين و قمٜمد رٍ  سْمـ صَمٜم٤َم  قَمـامَّ  َأيِب  طَمـدَّ

صَمٜم٤َم ـْ   اخْلَٓم٤َّمِب  َأسُمق َُمْٕمُروٌف  طَمدَّ ؾَْمَ٘معِ  ـِ سمْ  َواصمَِٚم٦مَ  قَم ْٕ  وَمَ٘مـ٤مَل   َوؾَمـٚمَّؿَ  َوآًمِفِ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُّ َوغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأشَمْٞم٧ُم  َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  عَم٤َّم ": ا

ْؾ : )زِم  ًِ   اهْمَت
ٍ
ْ  ": اًمٓمؼماين ىم٤مل- "(اًْمُٙمْٗمرِ  ؿَمَٕمرَ  قَمٜمَْؽ  َواطْمٚمِْؼ   َوؾِمْدرٍ  سماَِم، ـْ  يروَ  مَل ـِ  َواصمَِٚمـ٦مَ  قَمـ ؾَْمـَ٘معِ  سْمـ ْٕ َّٓ  ا ـَذا إِ  هِبَ

دَ   ؾْمٜم٤َمدِ اإْلِ  ـُ  َُمٜمُّْمقرُ  سمِفِ  شَمَٗمرَّ رٍ  سْم  -اٟمتٝمك "قَمامَّ

ـُ  َُمٜمُّْمقرُ  َوومِٞمفِ  ": ااهٞمثٛمل ىم٤مل رٍ  سْم   -(7)" َوِٕمٞمٌػ  َوُهقَ   اًْمَقاقِمظُ  قَمامَّ

ـِ  َه٤مؿِمؿِ  ـمريؼ ُمـ  (8)"اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ" ذم اًمٓمؼماين و قمٜمد َه٤مِويُّ  ىَمَت٤مَدةَ  سْم ـْ   اًمرَّ  ؾُمـقَل رَ  َأشَمْٞم٧ُم  ": ىَم٤مَل   َأسمِٞمفِ  قَم

ْؾ  ىَمَت٤مَدةُ  َي٤م: )زِم  وَمَ٘م٤مَل  -وَم٠َمؾْمَٚمْٛم٧ُم  ط اهللِ ًَ   اهْمَت
ٍ
 َرَواهُ  ": ااهٞمثٛمـل ىمـ٤مل- "( اًْمُٙمْٗمـرِ  ؿَمـَٕمرَ  قَمٜمَْؽ  َواطْمٚمِْؼ   َوؾِمْدرٍ  سماَِم،

ايِنُّ  ؼَمَ  - (9)"اًمزوائد جمٛمع" ُمـ اٟمتٝمك "صمَِ٘م٤مٌت  َوِرضَم٤مًُمفُ  اًْمَٙمٌػِِم  ذِم  اًمٓمَّ

                                                           
(7) 72.377- 

(0) 75430- 

(3) 356- 

 -3.43سمٞم٤من اًمقهؿ واإلت٤مم  (4)

(5) 0.777- 

(6) 799- 

 (-0.768)احلٌػم  )اًمتٚمخٞمص ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ اًمرواي٦م هذه وٕمػ   ويمذًمؽ7.083)اًمزوائد  جمٛمع (7)

 -74. 79 اًمٙمٌػم  اعمٕمجؿ(8) 

 -(768. 0) "اًمتٚمخٞمص" ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ووٕمٗمف(-083. 7) اًمزوائد جمٛمع(9)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 ٕن  ًمرضم٤مًمف ااهٞمثٛمل ؿمٞمخف شمقصمٞمؼ وظمٓم٠م  إلؾمٜم٤مده احل٤مومظ شمْمٕمٞمػ وقاب زم شمٌلم ": إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ ىم٤مل

 ذم( اًمرهـ٤موي ىمت٤مدة سمـ اًمٗمْمؾ)و( اًمره٤موي ىمت٤مدة سمـ ه٤مؿمؿ) ُمـ يمال أورد وم٘مد  طم٤ٌمن اسمـ قمغم ذًمؽ ذم قمٛمدشمف

 ُمــ ٝمكاٟمت " اإلؾمٜم٤مد هبذا إٓ ُيٕمروم٤من ٓ واًمرضمالن وٓؾمٞمام  اًمتقصمٞمؼ ذم طم٤ٌمن اسمـ شم٤ًمهؾ اعمٕمروف صم٘م٤مشمف  وُمـ

  (7)-"اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م

 - اًمِمقاهد هبذه احلدي٨م حتًلم شمٕم٤ممم اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ اظمت٤مر صمؿ

 إن طمٞم٨م  أرضمح: احلدي٨م شمْمٕمٞمػ ُمـ اًمٕمٚمام، ُمـ وهمػمه طمجر اسمـ احل٤مومظ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن ئمٝمر واًمذي

 - آٟمج٤ٌمر قمغم ي٘مقى ٓ وٕمػ ُمـ ختٚمق ٓ ـمرىمف

 واًمٜمـقوي   (3)اسمـ اًم٘مٓم٤من   (0)"احلٗم٤مظ ذظمػمة " ذم اعم٘مدد ـم٤مهر اسمـ: اعمح٘م٘ملم ٚمام،اًمٕم ُمـ احلدي٨م وٕمػ وممـ

 إرؿم٤مد " ذم يمثػم اسمـ واحل٤مومظ   (6)"اًمتح٘مٞمؼ شمٜم٘مٞمح " " ذم واًمذهٌل   (5)"اإلُم٤مم " ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ واسمـ   (4)"اعمجٛمقع" ذم

 حتٗمـ٦م" ذم واعمٌـ٤مريمٗمقري   (9)"اًمّمـٖمػم ٤مُمعاجلـ" ذم واًمًـٞمقـمل  (8)"اًمتٚمخـٞمص" ذم طمجـر اسمــ واحل٤مومظ   (7)"اًمٗم٘مٞمف

 -  (77)"اًمرسم٤مين اًمٗمتح" ذم واًمِمقيم٤مين   (72)"إطمقذي

  (70) و ذم ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ أٟمف أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم قمدم وضمقب احلٚمؼ ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد-

                                                           

 -6.7787اًمّمحٞمح٦م  إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م (7)

 -(7.457) احلٗم٤مظ ذظمػمة (0)

 -3.43سمٞم٤من اًمقهؿ واإلت٤مم  (3)

 -(0.754) اعمجٛمقع(4)

 -(7.477)اإلُم٤مم  (5)

 -(0.064)اًمتح٘مٞمؼ  شمٜم٘مٞمح (6)

 -(7.34) اًمٗم٘مٞمف إرؿم٤مد (7)

 -(0.768)اًمتٚمخٞمص  (8)

 -(7582)اًمّمٖمػم  اجل٤مُمع (9)

طمقذي حتٗم٦م (72)  -(0.509) ٕا

 -(9.4527اًمرسم٤مين )  اًمٗمتح (77)

(70) 7.454- 
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- رأؾمف سمٜم٤م، قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إطم٤مديـ٨م ؿمٕمر حيٚمؼ أن: أؾمٚمؿ إذا ًمٚمٙم٤مومر اًمٕمٚمام، مجٝمقر و ًمذا اؾمتح٥م

 -(7)"اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمقؾمققم٦م": يٜمٔمر

ٜمْدي ىم٤مل ًِّ  أو سمَحْٚمـٍؼ  ؿمـٕمره يزيؾ أن اًمٙم٤مومر أؾمٚمؿ إذا يًتح٥م: وم٘م٤مًمقا  آؾمتح٤ٌمب قمغم إُمر محٚمقا": اًم

 -(0)"أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد طم٤مؿمٞم٦م" ُمـ اٟمتٝمك "أومْمؾ واحلٚمؼ ىمٍم 

َتَح٥مُّ  ": اًمٜمقوي وىم٤مل ًْ ـ٤مومِِٕملُّ  قَمَٚمْٞمفِ  َٟمصَّ   َرْأؾِمفِ  ؿَمْٕمرَ  حَيْٚمَِؼ  َأنْ  َأؾْمَٚمؿَ  إَذا ًمِْٚمَٙم٤مومِرِ  ُي ُمِّ  ذِم  اًمِمَّ ْٕ  ُمــ اٟمتٝمـك "ا

 - (3)"اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع"

 - اًمٚمحٞم٦م ؿمٕمر قمدا ُم٤م اًمِمٕمقر مجٞمع طمٚمؼ سم٤مؾمتح٤ٌمب سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل سمؾ

ُـّ  ": (4)"اخلٓمٞم٥م قمغم اًمٌجػمُمل طم٤مؿمٞم٦م " وذم ًَ ـْ  سَمَدٟمِفِ  مَجِٞمعِ  ؿَمْٕمرِ  إَزاًَم٦مُ  َأْيًْم٤م ًَمفُ  َوُي هِ  َرْأؾِمفِ  ُِم  َأيِب  خِلَؼَمِ  َوهَمػْمِ

َّٓ ( اًْمُٙمْٗمرِ  ؿَمْٕمرَ  قَمٜمْؽ َأًْمِؼ : )َداُود  - اٟمتٝمك " َذيَمرٍ  حِلَْٞم٦مَ  إ

َتَح٥مُّ  ": ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل ًْ َنَّ : ؿَمْٕمِرهِ  إَزاًَم٦مُ  َوُي  َأطْمـَقالِ  َوَأىَمـؾُّ --- اطْمٚمِـْؼ : وَمَ٘م٤مَل  َأؾْمَٚمَؿ  َرضُماًل  َأَُمرَ  ط اًمٜمٌَِّلَّ  ِٕ

َُْمرِ  ْٕ ٌَ  ا ؾْمتِْح ِٓ  -(5)"اعمٖمٜمل" ُمـ اٟمتٝمك "٤مُب ا

ُـّ  ": (6)"اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف" وذم ًَ  اٟمتٝمك- " ُُمْٓمَٚمً٘م٤م َوإسِْمَٓمٞمْفِ  قَم٤مَٟمتَفُ  َوَي٠ْمظُمذُ   َرضُماًل  يَم٤منَ  إنْ   َرأؾَْمفُ  وَمٞمَْحٚمُِؼ   ؿَمْٕمِرهِ  إَزاًَم٦مُ  َوُي

 و مم٤م يًتدل سمف قمغم وح٦م هذا اًم٘مقل:

  ضم٤مسمرٍ  قمـ ُمًٚمؿ رواه رأؾمف- وُمـ ذًمؽ ُم٤م ٕمرؿم سمحٚمؼ أؾمٚمؿ ُمـ أُمر ذم ر، ط اًمٜمٌل قمـ يّمح مل أٟمف 

ح٤مسم٦م وهل] اًمثََّٖم٤مَُم٦مِ  َأوْ  اًمثََّٖم٤ممِ  ُِمْثُؾ  َوحِلَْٞمُتفُ  َوَرْأؾُمفُ  اًْمَٗمْتِح  قَم٤ممَ  ىُمَح٤موَم٦مَ  سم٠َِميِب  ُأيِتَ : ىم٤مل ًّ ـ٤مِئفِ  إمَِم  سمِفِ  وَم٠ُمُِمرَ [ اًمٌٞمْم٤م، اًم ًَ
 ٟمِ

وا: »ىَم٤مَل  ُ   َهَذا هَمػمِّ
ٍ
، ٌُـقا: »ط اًمٜمٌّل  ىم٤مل ُم٤مضمف واسمـ ٕمحد رواي٦م وذم ش-سمٌَِمْ ـ٤مِئفِ  سَمْٕمـضِ  إمَِم  سمِـفِ  اْذَه ًَ

ُه  ٟمِ ْ  وَمْٚمُتَٖمـػمِّ

ٌُقهُ  َقادَ  َوضَمٜمِّ ًَّ  -ؿمٕمره سمحٚمؼ ي٠مُمره مل ط أّٟمف واًمِّم٤مهد ش-اًم

 - اعمت٠مظمريـ سمٕمض طمًٜمٝم٤م ىمد يم٤من وإن , وٕمػ ُمـ ختٚمق ٓ اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

                                                           

 -(78.727)اًمٗم٘مٝمٞم٦م  اعمقؾمققم٦م (7)

 -(8.090)أمحد  اإلُم٤مم ُمًٜمد طم٤مؿمٞم٦م (0)

 (0.754) اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع (3)

 -(7.053)اخلٓمٞم٥م  قمغم اًمٌجػمُمل طم٤مؿمٞم٦م (4)

 -(7.753)اعمٖمٜمل  (5)

 -(7.753)اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف (6)
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 ُمــ وٓ  ؿمـٕمره حيٚمـؼ أن اًمّمح٤مسم٦م أيم٤مسمر ُمـ أؾمٚمؿ ممـ أطمًدا ُمرأ ط أٟمف إًمٞمٜم٤م يٜم٘مؾ ومل ": اًمِمقيم٤مين وىم٤مل

 أووـح يمام وٕمٞمػ اًمرأس طمٚمؼ ذم اعمذيمقر وم٤محلدي٨م هذا وُمع  اًمرضمؾ هذا همػم اإلؾمالم ُمت٠مظمري ُمـ همػمهؿ

  (7)-"اًمِم٠من هذا قمٚمام، ذًمؽ

 يٙمـقن ذياًمـ اًمِمٕمر طمٚمؼ , سمّمحتف اًم٘مقل قمغم , احلدي٨م هبذا اعم٘مّمقد أٟمف إمم اًمٕمٚمام، سمٕمض صم٤مٟمٞم٤ًم: ذه٥م

 (-اًمٙمٗمر ؿمٕمر) سمـ اًمرواي٦م ذم ؾمامه وًمذا  اًمٙمٗمر ٕهؾ ظم٤مو٤مً  ؿمٕم٤مراً 

ِذي َوَُمْٕمٜم٤َمهُ  ": اًم٘مراذم ىم٤مل َّٓ   اًْمُٙمْٗمـرِ  ِزيُّ  ُهقَ  اًمَّ ـِ  ذِم  َيـْدظُمُٚمقنَ  اًمٜمَّـ٤مُس  يَمـ٤منَ  وَمَ٘مـدَ  َوإِ  سمَِٖمـػْمِ  َأوْمَقاضًمـ٤م اهللَِّ ِديـ

 - (0)"طَمْٚمٍؼ 

 (3)اٟمتٝمك- "اًمٙمٗمر ذم رسم٤مه اًمذي ًمٚمِمٕمر وإزاًم٦مَ   ًمتٜمٔمٞمٗمف زي٤مدة ٚمؼسم٤محل  اًمٜمٌل أُمر وإٟمام": اًمٕمٞمٜمل ىم٤مل

ْٕمرُ : اًْمُٙمْٗمرِ  سمَِِمْٕمرِ  َواعْمَُرادُ  ": اعم٤ٌمريمٗمقري وىم٤مل ِذي اًمِمَّ ٤مرِ  ُهقَ  اًمَّ  ذِم  ااْهَْٞمَئـ٦مِ  خُمَْتٚمَِٗمـ٦مُ  َوِهَل   ًمُِٙمْٗمِرَه٤م قَماَلَُم٦مٌ  ًمِْٚمُٙمٗمَّ

 - اعْمُْخَتٚمَِٗم٦مِ  اًْمٌاَِلدِ 

ٜمْ  وَمَٙمَٗمَرةُ  ـَ  َُمْقِوعٍ  ذِم  اَهُؿْ  َوُِمٍْمَ  دِ ااْهِ أْسِ  ُِم ُوقنَ  َٓ  ـَمِقيَٚم٦مٌ  ؿُمُٕمقرٌ   اًمرَّ   اَه٤َم َيتََٕمرَّ
ٍ
، ـَ  سمٌَِمْ  َوإَِذا  أسََمـًدا احْلَْٚمـِؼ  أَوِ  اجْلَـزِّ  ُِم

أْسِ  طَمْٚمَؼ  ُيِريُدونَ  َّٓ  يُمٚمَّفُ  حَيْٚمُِ٘مقنَ  اًمرَّ  -  (4)"إطمقذي حتٗم٦م " ُمـ اٟمتٝمك- " اعم٘مدار ذًمؽ إِ

ـْ  يُمؾَّ  َأنَّ  َأقْمَٚمؿُ  َواهللَُّ اعْمَُرادُ  ًَمْٞمَس  ": (5)"اعمٕمٌقد قمقن" ذم وىم٤مل  طَمْٚمـُؼ  ًَمـفُ  َيْٚمـَزمَ  طَمتَّـك َرْأؾَمفُ  حَيْٚمَِؼ  َأنْ  َأؾْمَٚمؿَ  َُم

ْأسِ  ُؾ  َيْٚمَزمُ  يَماَم  اًمرَّ ًْ ْٕمرِ  إَِو٤موَم٦مُ  سَمْؾ   اًْمُٖم ْٕمرِ  طَمْٚمِؼ  قَمغَم  َيُدلُّ  اًْمُٙمْٗمرِ  إمَِم  اًمِمَّ ِذي اًمِمَّ ٤مرِ ًمِ  ُهقَ  اًمَّ - -- ًمُِٙمْٗمِرَهـ٤م قَماَلَُم٦مٌ  ْٚمُٙمٗمَّ

ؾْماَلمِ  اًْمُٙمْٗمرِ  سَملْمَ  مُمَٞمَِّزةٌ  قَماَلَُم٦مٌ  اًمٔم٤َّمِهرِ  قَمغَم  َوُهقَ   -" َواإْلِ

 أو وـٗم٦م قمغم ؿمٕمره يم٤من سمٛمـ و اًمذي ئمٝمر أن هذا احلٙمؿ سم٤مؾمتح٤ٌمب طمٚمؼ اًمِمٕمر ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ظم٤مص

ي٦ٌم ُمِمٝمقرة ذم قم٤مدات همـػم اعمٚمٛمـلم وقمـرومٝمؿ-  أو أو قمغم ٟمحق ىمّم٦م همر  سم٤مًمٙمٗم٤مر ختتص اًمتل ااهٞمئ٤مت ُمـ هٞمئ٦م

 هق وهذا  سمحٚم٘مف ي١مُمر , وم٘مط , احل٤مل هذا يٙمقن اًمِمٕمر قمغم هٞمئ٦م همػم ُمنموقم٦م يم٘مّم٦م اًم٘مزع وٟمحق ذًمؽ- ومٗمل

 اهلل اعمقومؼ-- وإىمرب

                                                           
 (-9.4527) "اًمرسم٤مين اًمٗمتح (7)

 (-7.325) اًمذظمػمة (0)

 (-0.783)  داود أيب ؾمٜمـ ُمـ ذح (3)

طمقذي   حتٗم٦م (4)  -(3.783)ٕا

 -(75. 0)اعمٕمٌقد   قمقن (5)
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ّمحٞمح إذ اخلت٤من ذم طمؼ اًمٜم٤ًم، همـػم ُمنمـوع هذه ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ختتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًم، قمـ اًمرضم٤مل قمغم اًم

وًمٙمـ ي٤ٌمح إذا دقم٧م ًمف طم٤مضم٦م  ومل يٙمـ ُميًا سم٤معمرأة  ومل يّمح ذم ظمت٤من اًمٜم٤ًم، طمدي٨م سيح وُم٤م وح ومٝمـق 

 وـٕمٞمٗم٦م ويمٚمٝم٤م  يمثػمة أوضمف ُمـ ُروي اعمرأة ظمت٤من وطمدي٨م": اعمٕمٌقد قمقن ذم آسم٤مدي ًمٞمس سمٍميح- ىم٤مل اًمٕمٔمٞمؿ

 ؾُمـٜم٦م وٓ إًمٞمـف يرضمع ظمؼم اخلت٤من ذم ًمٞمس: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل- قمروم٧م يمام هب٤م آطمتج٤مج يّمح ٓ خمدوؿم٦م ُمٕمٚمقًم٦م

وقمغم هذا ومـال يٓمٚمـ٥م   (7)" ًمٚمرضم٤مل اخلت٤من أن اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف أمجع واًمذي: اًمتٛمٝمٞمد ذم اًمؼم قمٌد اسمـ وىم٤مل- يتٌع

 ُمـ اعمرأة إذا أؾمٚمٛم٧م أن ختتتـ- 

 ذح ذم احلٜمٗمٞم٦م  واعم٤مًمٙمٞم٦م يمام ضمـ٤م، ُمذه٥م وهق ٜم٦م ؾم اخلت٤من: أُم٤م اًمرضم٤مل وم٤مخلت٤من ذم طمؼ اًمذيمر حمؾ ظمالف وم٘مٞمؾ

 -  اهـ "اًمٜم٤ًم، ذم وآؾمتح٤ٌمب اًم٤ًمشمرة  اجلٚمدة ىمٓمع وهق اًمذيمقر  ذم اًمًٜمٞم٦م وطمٙمٛمف": (0)اخلرر

 ومـتح ذح ذم ىمـ٤مل- اعمـرأة سمخالف شمريمف  إذا قمٚمٞمف جيؼم اًمرضمؾ أن يرون أهنؿ إٓ ؾمٜم٦م  أٟمف يرون احلٜمٗمٞم٦م أن وُمع 

 ٟمٔمـؿ وذم أًمذ  اعمختقٟم٦م مج٤مع إذ اه٤م: ُمٙمرُم٦م ًمٚمرضمؾ  ؾمٜم٦م وهق واًمٗمرج  اًمذيمر ُمـ اًم٘مٓمع ُمقوع: ناخلت٤مٟم٤م": (3)اًم٘مدير

 -"ٓ هل شمريمتف وًمق ااهالك  ظمِمٞم٦م ُمـ إٓ قمٚمٞمف جيؼم شمريمف ًمق أٟمف همػم ومٞمٝمام  ؾمٜم٦م اًمٗم٘مف

 ذم ٦مُمٙمرُمـ وهـل شمريمٝم٤م  يٛمٙمـ ٓ اًمٗمٓمرة  مجٚم٦م ُمـ ًمٚمرضم٤مل  ؾمٜم٦م اخلت٤من": (4)قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤مل

 -اهـ "اًمٙمٗم٤مي٦م ذم يمام أيًْم٤م اًمٜم٤ًم، طمؼ

 ومٚمـق وظمّم٤مئّمـف  اإلؾمـالم ؿمـٕم٤مئر ُمـ وهق اخلؼم  ذم ضم٤م، يمام ؾمٜم٦م  اخلت٤من أن وإوؾ": (5) أيًْم٤م وىم٤مل

 ُمٙمرُمـ٦م سمؾ ؾمٜم٦م  ًمٞمس اعمرأة وظمت٤من": ىم٤مل صمؿ  "ًمٕمذر إٓ يؽمك ومال اإلُم٤مم  طم٤مرهبؿ شمريمف قمغم سمٚمدة أهؾ اضمتٛمع

 -"ؾمٜم٦م: وىمٞمؾ ًمٚمرضم٤مل 

                                                           

(7) 74.706- 

 ذيمـر ( اًمٕمدوي7.394) اًمدواين   اًمٗمقايمف(-0.757) اًمّمٖمػم اًمنمح  (0.706) اًمدؾمقىمل طم٤مؿمٞم٦م   واٟمٔمر(3.48)اخلرر  ذح (0)

 (-0.75اًمتثري٥م  اًمِم٤مومٕمٞم٦م )اٟمٔمر: ـمرح سمٕمض ٤مرهواظمت(  7.596) طم٤مؿمٞمتف ذم

 (-6.445) ااهٜمدي٦م اًمٗمت٤موى   واٟمٔمر(7.63)اًم٘مدير  ومتح ذح (3)

 -(6.377)قم٤مسمديـ  اسمـ طم٤مؿمٞم٦م (4)

 -(6.757)قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م(5)
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: (3)ه٤مٟم، اسمـ ُم٤ًمئؾ )وذم (0)  وُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م(7)اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م ُمـ اعمِمٝمقر وهق واضم٥م  هق سمؾ: ؾوىمٞم  

 ًمـف ىمـ٤مل صمـؿ -طمًـٜم٦م ؾمـٜم٦م اخلت٤من: اخلت٤من؟ وم٘م٤مل قمٚمٞمٝم٤م أجي٥م ختتتـ  ومل زوضمٝم٤م  قمغم شمدظمؾ اعمرأة قمـ وؾمئؾ"

 ظم٤مف إذا: اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ ذم ي٘مقل ومٙم٤من احلًـ  أُم٤م: أيمثر؟ وم٘م٤مل أو أىمؾ أو ؾمٜم٦م  أرسمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م أشمك إٟمف: اًم٤ًمئؾ

 يمـ٤من أُمـػًما أن اًمذي٤مل  أيب سمـ ؾمٚمؿ قمـ ُمٕمتٛمر  ذيمر: قمٌداهلل أسمق ىم٤مل صمؿ- خيتتـ أٓ سم٠مؾًم٤م سمف ير مل وم٢مٟمف ٟمٗمًف: قمغم

 اًمٕمجٛمـل , ط , اهلل رؾمـقل ُمـع أؾمـٚمؿ ىمـد! قمجٌـ٤مه ي٤م: احلًـ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ  ومامت ىمقًُم٤م  ومختـ سم٤مًمٌٍمة 

 -اهـ! أطمًٜمف ُم٤م: ذًمؽ؟ ىم٤مل قمغم ىمقي٧م هل وم٢من: ًمف ىمٞمؾ -قمٜمٝمؿ يٗمتش ؿومٚم وإسمٞمض  وإؾمقد واًمروُمل 

 و أدًم٦م ُمـ ىم٤مل سم٤مًمقضمقب أفمٝمره٤م:

 اًمّمـالة قمٚمٞمف , ُمٚمتف سم٤مشم٤ٌمع أُمرٟم٤م وىمد ذيٕمتف  ُمـ ومٙم٤من إسمراهٞمؿ  سمف اهلل اسمتغم مم٤م اخلت٤من ويم٤من إسمراهٞمؿ  ظمتتـ ,7

 -[703]اًمٜمحؾ:  ﴾طمٜمٞمًٗم٤م إسمراهٞمؿ ٦مُمٚم اشمٌع أن إًمٞمؽ أوطمٞمٜم٤م صمؿ: ﴿, شمٕم٤ممم , ىمقًمف ذم يمام , واًمًالم

 اسمــ وهق ,  , إسمراهٞمؿ اظمتتـ: », ط , اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل , قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ري , هريرة أيب قمـ

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ-  رواه  شسم٤مًم٘مدوم ؾمٜم٦م صمامٟملم

 "ؾًمٚم٤ًمئ اًم٘مقل": ىمٚم٧م  ذًمؽ ُمـ ًمف ٓسمد: ىم٤مل سم٤مخلت٤من؟ يٓمٝمر أن ًمف شمرى أؾمٚمؿ إذا اًمٙم٤مومر قمـ أمحد وؾمئؾ

 وضمـ٤م،(4) ؾمـٜم٦م صمامٟملم سمٕمد اظمتتـ  إسمراهٞمؿ أن أظمؼمٟم٤م ط اًمٜمٌل ٕن يتٓمٝمر: أن إزمّ  أطم٥م: ىم٤مل يمٌػما؟ يم٤من إن

  -(5)سم٤مًمتزاُمٝم٤م اهلل أُمر اًمتل وُمٚمتف إسمراهٞمؿ ؾمٜم٦م وُمـ  اإلؾمالم ـمٝمرة ومٝمق اخلت٤من أُم٤م(: رؿمد ٓسمـ اعم٘مدُم٤مت) ذم

اًمقضمقب ومٙمٞمػ سمٛمــ همـػمه- وممـ٤م اسمـتغم اهلل  جمردة ٓ شمدل قمغمط و قمقرض هذا سم٠من أومٕم٤مل اًمٜمٌل حمٛمد 

إسمراهٞمؿ سمف ُم٤م رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم )و إذ اسمتغم إسمراهٞمؿ رسمف سمٙمٚمامت وم٠ممتٝمـ( ىم٤مل: اسمتاله اهلل 

                                                           

 طمـ٤متومتق  8.35 اعمحتـ٤مج هن٤ميـ٦م  9.798اعمحتـ٤مج  وحتٗمـ٦م  4.077 وقمٛمـػمة ىمٚمٞمـقيب وطم٤مؿمٞمت٤م 7.349 اٟمٔمر: اعمجٛمقع (7)

 (-5.773 اًمقه٤مب

 -7.037اعمرسمع  اًمروض 7.723   اعمٌدع7.82 اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف  7.77 اٟمٔمر: اعمحرر (0)

 -(0.757)ه٤مٟم،  اسمـ ُم٤ًمئؾ وذم (3)

 -7.72,77 واًمنمح عمٖمٜمل (4)

(5) 3.447- 
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سمخٛمس ذم اًمرأس ومخس ذم اجلًد  ذم اًمرأس ىمص اًمِم٤مرب واعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق واًمًقاك وومرق اًمرأس- 

 ًمٞمس يمؾ ُم٤م سمتكم سمف واضم٥م- وُمٕمٚمقم أٟمف  (7) "---

ـِ  طمدي٨م قُمَثْٞمؿِ  ,0 ـْ    يُمَٚمْٞم٥ٍم  سْم ـْ    َأسمِٞمفِ  قَم هِ  قَم فُ  ": ضَمدِّ : ط اًمٜمٌَِّـلُّ  وَمَ٘مـ٤مَل   َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  ىَمدْ : وَمَ٘م٤مَل    ط اًمٜمٌَِّلَّ  ضَم٤م،َ  َأٟمَّ

 قمٜمؽ أًمِؼ » :ٔظمر ىم٤مل , ط , اًمٜمٌل أن ُمٕمف آظمر وأظمؼمين: ىم٤مل- اطمٚمؼ: ي٘مقل- "( اًْمُٙمْٗمرِ  ؿَمْٕمرَ  قَمٜمَْؽ  َأًْمِؼ )

 - وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من وٕمػ احلدي٨م-شواظمتتـ اًمٙمٗمر ؿمٕمر

 -ومٛمف ذم ٟمج٤مؾم٦م أُمًؽ يمٛمـ اًمّمالة  وح٦م ىمٓمٕمٝم٤م قمغم ومتتقىمػ اًمٜمج٤مؾم٦م  حتٌس اًم٘مٚمٗم٦م إن: ىم٤مًمقا ,3

 :وضمٝملم ُمـ ٟمٔمر هذا وذم 

 داظمـؾ سمخـالف اًمّم٤مئؿ  سمف يٗمٓمر ٓ ومٞمف اعم٠ميمقل ووع أن سمدًمٞمؾ اًمٔم٤مهر  طمٙمؿ ذم اًمٗمؿ أن: إول اًمقضمف

 -ُمٖمتٗمر اًم٘مدر هذا سم٠من اًمٓمؼمي اًمٓمٞم٥م أسمق سح وىمد اًم٤ٌمـمـ  طمٙمؿ ذم وم٢مٟمف ٗم٦ماًم٘مٚم

 اخلتـ٤من وًمٞمس وحٞمح٦م  والشمف وإىمٚمػ شمٌقل  يمٚمام اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًم٘مٚمٗم٦م شمٓمٝمػم سم٢مُمٙم٤مٟمف أن: اًمث٤مين اًمقضمف 

 -وح٦م  اًمٓمٝم٤مرة ذم ذـًم٤م

 سمـلم خمتقًٟم٤م وضمد وًمق طمتك اًمٙم٤مومر  ُمـ اعمًٚمؿ يٕمرف وسمف اًمديـ  ؿمٕم٤مر ُمـ ٕٟمف واضم٥م: اخلت٤من سم٠من: ىم٤مًمقا ,4

 -اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم ودومـ قمٚمٞمف  وكم خمتقٟملم  همػم ىمتغم مج٤مقم٦م

 واحلـ٩م اخلٛمـس يم٤مًمّمـٚمقات واضمـ٥م  هـق ُمـ٤م ومٛمٜمٝمـ٤م واضمٌـ٦م  يمٚمٝمـ٤م ًمٞم٧ًم اًمديـ ؿمٕم٤مئر سم٠من :وأضمٞم٥م 

 يمـ٤مٕذان وضمقسمـف ذم خمتٚمـػ هـق ُمـ٤م وُمٜمٝمـ٤م وشم٘مٚمٞمـده  ااهدي وؾمقق يم٤مًمتٚمٌٞم٦م ُمًتح٥م هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م واًمّمٞم٤مم 

 ُمـ٤م ومٚمٞم٘مٞمد خيتتٜمقن  اًمٜمّم٤مرى ُمـ ويمثػًما اًمٞمٝمقد ٕن ُمردود: اعم٘متقل ذم ذيمر وُم٤م- واخلت٤من وإوحٞم٦م ًمٕمٞمديـوا

 )اٟمٔمر: -سم٤مًم٘مرائـ ذيمر

: مخـس اًمٗمٓمـرة": ي٘مـقل , ط , اًمٜمٌـل ؾمٛمٕم٧م , قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ري , هريرة أيب أهن٤م ُمـ ؾمٜمـ اًمٗمٓمرة ومٕمـ ,5

واًمٗمٓمـرة هـل اًمـديـ وُمـ٤م أوـٞمػ   (0)"أسم٤مط وٟمتػ ٗم٤مر إفم وشم٘مٚمٞمؿ اًمِم٤مرب  وىمص وآؾمتحداد  اخلت٤من 

 ًمٚمديـ يم٤من واضم٤ًٌم ٕٟمف ضمز، ُمٜمف- وي٘م٤مل إن اًمديـ ُمٜمف ُم٤م هق واضم٥م وُمٜمف ُم٤م هق ُمًتح٥م- 

                                                           
 -8.305ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل  (7)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- (0)
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وم٢مذا شم٘مرر هذا ي٘م٤مل إن اعمًٚمؿ اجلديد ٓ يٚمزم سم٤مخلت٤من وًمٙمـ ينمع ًمف ذًمؽ ويًتح٥م ذم طم٘مف ًمٙمـ ٓ يٚمزم 

  ط اًمٜمٌـل أن أسمٞمف  قمـ أؾم٤مُم٦م  سمـ اعمٚمٞمح أيب ت٠مٟمس سمف ُم٤م رواه أمحد ذم اعمًٜمد قمـسمف ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من يمٌػمًا ومم٤م يً

 - (7)"ًمٚمٜم٤ًم، ُمٙمرُم٦م ًمٚمرضم٤مل  ؾمٜم٦م اخلت٤من": ىم٤مل

و ًمذًمؽ أرى أن هذه ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ىمد شمٜمٗمره ُمـ اإلؾمالم وًمذًمؽ ٓ يتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م إٓ سمٕمدُم٤م شمرؾمخ ىمدُمـف 

 اهلل ذقمٝمـ٤م اًمتـل اًمٗمٓمـرة ؾمـٜمـ ُمـ اخلت٤من "ًمإلومت٤م، سم٤معمٛمٚمٙم٦م:  ذم اإلؾمالم وًمذا ضم٤م، ذم ضمقاب اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م

 أن سمٕمـد إٓ ذًمـؽ ذم يٙمٚمـؿ أٓ وإومْمؾ ومٞمؽميمف  ٟمٗمًف قمغم اًمير ظم٤مف إذا إٓ اخلت٤من  ًمف ومٞمنمع ًمٚمٛمًٚمٛملم 

 (0) "-وؾمٚمؿ ووحٌف وآًمف حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل ووغم اًمتقومٞمؼ  وسم٤مهلل- اإلؾمالم ذم ىمدُمف شمًت٘مر

 أؾمٚمؿ ُمـ: », ط , اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمزهري  قمـ ُم٤ًمئٚمف ذم إؾمامقمٞمؾ سمـ طمرب واهر أُم٤م ُم٤م روي ُم٤م

 اعمراؾمٞمؾ- وىمـ٤مل أوٕمػ ُمـ اًمزهري وُمراؾمٞمؾ ُمرؾمؾ  وهذا -(4)اعمقدود حتٗم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وٟم٘مٚمف   (3)شومٚمٞمختتـ

 يؽمك وإٟمام ؾمٛمك  يًٛمل أن ىمدر يمٚمام طم٤مومظ  ٕٟمف همػمه: ُمرؾمؾ ُمـ ذ اًمزهري ُمرؾمؾ: اًم٘مٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك

 ؿمٞمًئ٤م  وىمت٤مدة اًمزهري إرؾم٤مل يرى ٓ اًم٘مٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك يم٤من: ؾمٜم٤من سمـ أمحد ىم٤مل- يًٛمٞمف أن يًتجٞمز ٓ ُمـ

  (5) -اًمريح سمٛمٜمزًم٦م هق: وي٘مقل

 ًمٚمٛمًـٚمٛملم ُم١ميمـد ُمنمـوع ذًمـؽ ومـ٢من خيتتـ أن ومٕمٚمٞمف اخلت٤من ضر قمٚمٞمف خيػ مل إذا": اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 ُمـ صمامٟملم سمٕمد اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ اظمتتـ وىمد قمٜمف  اعمِمٝمقر ذم وأمحد ًمِم٤مومٕملا قمٜمد واضم٥م وهق إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق

  -(6)"أقمٚمؿ واهلل اخلريػ زُم٤من إمم أظمره اًمّمٞمػ ذم ييه يم٤من واذا اًمث٘م٤مت إـم٤ٌم، امم اًمير ذم ويرضمع- قمٛمره

                                                           
 -"ُمقىمقف واعمحٗمقظ ٕمٞمػ و إؾمٜم٤مد هذا": و ىم٤مل (-8.304) اًمٙمؼمى اًمًٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل ذم (7)

 سمــ اهلل قمٌد ىمٕمقد  سمـ اهلل قمٌد  قمٗمٞمٗمل اًمرزاق قمٌد  سم٤مز سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمٕمزيز قمٌد: واإلومت٤م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م (0)

 -(00 .79( )همدي٤من

 -(4.80) احلٌػم شمٚمخٞمص (3)

 -(780: ص)اعمقدود   حتٗم٦م (4)

 (-79: ص- اعمراؾمٞمؾ أطمٙم٤مم ذم اًمتحّمٞمؾ )ضم٤مُمع (5)

 -774. 07 اًمٗمت٤موى جمٛمقع (6)
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ُم٠ًمًم٦م اىمتٜم٤م، اًمٙمٚم٥م أو يمقٟمف أؾمٚمؿ وًمديف أو ٕطمد ُمـ أهؾ ًمٌٞمتـف  مم٤م يٙمثر قمٜمف اًم١ًمال ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد

يمٚم٤ًٌم ومام طمٙمؿ وضمقده ذم اًمٌٞم٧م؟ وأيْم٤ًم ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٜمج٤مؾمتف وـمٝم٤مرشمف ومٞمام يالُمًف ُمـ أٟمٞم٦م واعمالسمس وإصمـ٤مث 

 وإسمدان- 

إلٟمًـ٤من  سمداي٦م أطم٥م أن أٟمٌف إمم أن اًمٜمٗمقس ضمٌٚم٧م قمغم حم٦ٌم اًمٙمالب ًمقٓئٝم٤م وهق يٕمرف سمٙمقٟمف وـديؼ ا

وهق ُمـ احلٞمقاٟم٤مت قمؼم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م قمرف سمقٓئف وظمدُمتف ًمإلٟم٤ًمن وذم ىمّم٦م أوح٤مب اًمٙمٝمػ ذيمر ًمٚمٙمٚم٥م 

  ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م: وؿمـٛمٚم٧م 78)و يمٚمٌٝمؿ سم٤مؾمط ذراقمٞمف سم٤مًمقوٞمد( اًمٙمٝمػ:

وم٤مئدة وح٦ٌم إظمٞم٤مر  وم٢مٟمف و٤مر اهذا اًمٙمٚم٥م يمٚمٌٝمؿ سمريمتٝمؿ  وم٠مو٤مسمف ُم٤م أو٤مهبؿ ُمـ اًمٜمقم قمغم شمٚمؽ احل٤مل  وهذا 

 4  وذم أطمٙم٤مم اًمّمٞمد ضم٤م، ذيمر اًمٙمٚم٥م )أو ُم٤م قمٚمٛمتؿ ُمـ اجلـقارح ُمٙمٚمٌـلم( اعم٤مئـدة: (7)ذيمر وظمؼم وؿم٠من- اهـ 

ىم٤مل اًمًدي: أطمؾ ًمٙمؿ وٞمد اًمٙمالب اًمتل قمٚمٛمتٛمقه  وىمـ٤مل جم٤مهـد واًمْمـح٤مك وهمـػمهؿ: اًمٓمـػم واًمٙمـالب 

أن ٟمٕمٚمؿ أن هذه اعم٠ًمًم٦م طم٤ًمؾم٦م ًمٙمثـػم ُمــ اعمًـٚمٛملم اجلـدد وأهٚمـٞمٝمؿ  )شمٗمًػم اًمٓمؼمي(  واعم٘مّمقد أٟمف يٜمٌٖمل

ٕهنؿ اقمت٤مدوا قمغم شمرسم٦م اًمٙمالب ذم أُمريٙم٤م وهمػمه٤م ذم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م ومٝمق ضمز، ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞمـ٦م وُمٔمٝمـر ُمــ 

غم % ُمـ أوح٤مب اًمٌٞمقت يٛمٚمٙمقن يمٚم٤ًٌم واطمدا قمـ47 ,% 37أهؿ ُمٔم٤مهر اًمرومؼ سم٤محلٞمقان ذم سمالدٟم٤م هٜم٤م- ُم٤م سملم 

ُمٚمٞمقن ؿمخص ذم أُمريٙم٤م- ومٝمذا يدقمقٟم٤م إمم احلٙمٛم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذا اًمقوع  82إمم  72إىمؾ وهذا ي٘مدر ُمـ 

 وُمراقم٤مة ؿمٕمقر اعمًٚمٛملم اجلدد واًمتدرج هبؿ ذم احلٙم٤مم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ احلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل اًمذي ختت٤مره- 

 أوًٓ: حؽؿ ضفورة افؽؾى  

 هذه اعم٠ًمًم٦م اه٤م شمٗمّمٞمؾ ذم ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤م،- 

 طمٙمؿ ـمٝم٤مرة ؾم١مر وريؼ وؿمٕمر وقمرق اًمٙمٚم٥م-  -

ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤م، إمم قمدم اًمتٗمريؼ سملم أضمزا، اًمٙمٚم٥م واًم٘مقل سمٜمج٤مؾمتف وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وإطمـدى 

اًمروايتلم قمـ أمحد وقمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م قمرىمف ورـمقسمتف ٟمجس وُمثٚمف رواي٦م قمـ أمحـد- واؾمـتدل هـذا اًمٗمريـؼ قمـغم 

 ُمذهٌٝمؿ سمام يكم:

                                                           

 -شمٗمًػم اسمـ يمثػم (7)
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اٍت ط أنَّ رؾمقَل اهلل    ُم٤م رواه أيب هريرة  ,7 ـَٚمُف ؾَمـٌَْع َُمـرَّ
ًِ  أطَمِديُمْؿ إَِذا َوًَمَغ ومِٞمـِف اًمَٙمْٚمـ٥ُم أْن َيْٖم

ِ
ىم٤مل: )ـُمُٝمقُر إَِٟم٤م،

اِب( َ َـّ سم٤ِمًمؽمُّ أُوَُٓه
ـُروُه اًمث٤َّمُِمٜمَـ٦َم (7) اٍت  َوقَمٗمِّ ـُٚمقُه ؾَمـٌَْع َُمـرَّ

ًِ  وَم٤مهْم
ِ
- وذم رواي٦م ًمف أيْمـ٤ًم: )إَِذا َوًَمـَغ اًمُٙمْٚمـ٥ُم ذم اإِلَٟمـ٤م،

 َ اِب(- وذم ًمٗمظ عمًٚمؿ )ومٚمػمىمف( ووضمف آؾمتدٓل فم٤مهر ُمـ ىمقًمف )ـمٝمقر( ومـدل قمـغم أٟمـف ُمًـٚمقب اًمٓمٝمـ٤مرة سم٤ِمًمؽمُّ

طمتك حيّمؾ ًمف اًمتٓمٝمػم واًمٓمٝم٤مرة شمٙمقن ُمـ احلدث واًمٜمجس واحلدث همػم وارد قمغم آٟمٞم٦م ومٚمـزم أن 

ُمـ اًمٌدن يٙمقن ُمـ ٟمج٤مؾم٦م- وعم٤م صمٌت٧م ٟمج٤مؾم٦م ًمٕم٤مسمف وًمٕم٤مسمف ضمز، ُمٜمف وهق قمرق ومٛمف واًمٕمرق ُمتحٚم٥م 

 ومٌدٟمف يمٚمف ٟمجس قمغم ذًمؽ- 

اًم٘مقل اًمث٤مين أن ؿمٕمره ـم٤مهـر  وري٘مف ٟمجٌس  وهذا هق ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وأمحد ذم إطمدى اًمروايتلم قمٜمـف-  ,0

 وهذا اظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمقاوع- ودًمٞمٚمٞمٝمؿ 

اهـؿ ذم أن اًمنمع مل يرد سمذيمر ٟمج٤مؾم٦م سمدن اًمٙمٚم٥م رهمؿ احل٤مضم٦م ًمٌٞم٤من ذًمؽ ًمٙمقٟمف ُمٕم٤ميِم٤ًم ًمٚمٜمـ٤مس وخم٤مًمٓمـ٤ًم  -

ـِجِد ذِم » "رقمٞمٝمؿ وزراقمتٝمؿ سمؾ ويٖمِمك ـمرىم٤مهتؿ وُمًجدهؿ يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر:  ًْ يُمٜم٧ُْم َأسمِٞم٧ُم ذِم اعْمَ

ِجِد  وَمَٚمـْؿ َيُٙمقُٟمـقا طقَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللَِّ  ًْ ٌُقُل َوشُمْ٘مٌُِؾ َوشُمْدسمُِر ذِم اعْمَ ٤م قَمَزسًم٤م  َويَم٤مَٟم٧ِم اًْمٙماَِلُب شَم   َويُمٜم٧ُْم وَمًتك ؿَم٤مسمًّ

ـْ َذًمَِؽ َيُرؿمُّ  أسمق داود- اؾمتِمٙمؾ ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م قمغم اًمٌٞمٝم٘مل ذم ىمقًمف شم٘مٌـؾ وشمـدسمر وشمٌـقل ش قَن ؿَمْٞمًئ٤م ُِم

 -(0)شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»ومٔمـ أن اًمٙمالب شمٌقل داظمؾ اعمًجد وًمذًمؽ ىم٤مل: أٟمف ُمٜمًقخ يمام ذم 

 أهن٤م يم٤مٟمـ٧م ىمقًمف يم٤مٟم٧م اًمٙمالب شمٌقل وشم٘مٌؾ وشمدسمر ذم اعمًجد يت٠مول قمغم "و ًمٙمـ إُمر يمام ىم٤مل اخلٓم٤ميب: 

شمٌقل ظم٤مرج اعمًجد ذم ُمقاـمٜمٝم٤م وشم٘مٌؾ وشمدسمر ذم اعمًجد قم٤مسمرة إذ ٓ جيقز أن شمؽمك اًمٙمـالب واٟمتٞمـ٤مب اعمًـجد 

طمتك متتٝمٜمف وشمٌقل ومٞمف وإٟمام يم٤من إىم٤ٌماه٤م وإدسم٤مره٤م ذم أوىم٤مت ٟم٤مدرة ومل يٙمـ قمغم اعمًجد أسمقاب ومتٛمٜمع ُمـ قمٌقره٤م 

 -(3)"ومٞمف

وذًمـؽ  ""٠مًم٦م اًمقًمقغ ىم٤مل ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل: و اعم٘مّمقد أن اًمٜمّمقص مل شمٕملم همػم ُمً

َؾ ًَمُٙمْؿ  ٕنَّ إوؾ ذم إقمٞم٤من اًمٓمٝم٤مرة  ومال جيقز شمٜمجٞمس ر، وٓ حتريٛمف إٓ سمدًمٞمٍؾ   يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: )َوىَمْد وَمّمَّ

ِرْرشُمؿ إًَِمْٞمِف( إٟمٕم٤مم. َم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إَِّٓ َُم٤م اْوٓمُّ )َوَُم٤م يَم٤مَن اهللُ ًمُِٞمِْمـؾَّ ىَمْقُمـ٤ًم سَمْٕمـَد إِْذ َهـَداُهؿ   وىم٤مل شمٕم٤ممم: 779َُم٤م طَمرَّ

                                                           
 -رواه ُمًٚمؿ (7)

 (0.409) اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (0)

 -7.777ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ  (3)
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َ اَهُؿ َُم٤م َيتَُّ٘مقَن( اًمتقسم٦م. ٌَلمِّ  أطَمـِديُمْؿ إَِذا َوًَمـَغ ومِٞمـِف ط -- وإذا يم٤من يمذًمؽ: وم٤مًمٜمٌَّلُّ  77طَمتَّك ُي
ِ
ىمـ٤مل: )ـُمُٝمـقُر إَِٟمـ٤م،

اِب(  وذم احلد َ َـّ سم٤ِمًمؽمُّ ٌْٕم٤ًم  أوَُٓه َٚمُف ؾَم
ًِ ( وم٠مطم٤مديُثـف يمٚمُّٝمـ٤م ًمـٞمس …ي٨م أظمر: )إَذا َوًَمَغ اًمَٙمْٚم٥ُم اًمَٙمْٚم٥ُم أْن َيْٖم

ص ذم اىمتٜمـ٤م، ط ومٞمٝم٤م إٓ ذيمر اًمقًمقغ مل يذيمر ؾم٤مئر إضمزا،  ومتٜمجٞمًٝم٤م إٟمام هق سم٤مًم٘مٞم٤مس- -- وأيْم٤ًم: وم٤مًمٜمٌَّلُّ  رظمَّ

احلامر وهمػم يمٚم٥م اًمّمٞمد واعم٤مؿمٞم٦م واحلرث  وٓ سمد عمـ اىمتٜم٤مه أْن يّمٞمٌف رـمقسم٦ُم ؿمٕمقره يمام يّمٞمٌف رـمقسم٦ُم اًمٌٖمؾ و

  -(7)"ذًمؽ  وم٤مًم٘مقل سمٜمج٤مؾم٦م ؿمٕمقره٤م واحل٤مل هذه ُمـ احلرج اعمرومقع قمـ إُم٦م 

رظمص ذم اىمتٜم٤م، يمٚم٥م اًمّمـٞمد  واعم٤مؿمـٞم٦م  واحلـرث  ط وم٤مًمٜمٌل "أيًْم٤ًم ُم٤م اؾمتدل سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل:  -

ل سمٜمج٤مؾمـ٦م وٓسمد عمـ اىمتٜم٤مه أن يّمٞمٌف رـمقسم٦م ؿمٕمقره يمام يّمٞمٌف رـمقسم٦م اًمٌٖمؾ واحلـامر وهمـػم ذًمـؽ  ومـ٤مًم٘مق

  -(0)"ؿمٕمقره٤م واحل٤مل هذه ُمـ احلرج اعمرومقع قمـ إُم٦م

----وهذا طمٙمؿ خمتص سمقًمقهمف وم٘مط وًمٞمس ومٞمف ُمـ٤م يـدل قمـغم "ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين اًمٞمامين ذم يمت٤مسمف اًمًٞمؾ اجلرار

 "ٟمج٤مؾم٦م ذاشمف يمٚمٝم٤م حلام وقمٔمام ودُم٤م وؿمٕمرا وقمرىم٤م وإحل٤مق هذه سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم اًمقًمقغ سمٕمٞمد ضمدا

أن اًمٙمٚم٥م يمٚمف ـم٤مهر وهق ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وسمف ىم٤مل اًمزهري وإوزاقمل واًمثقري- ىم٤مل اإلُمـ٤مم اًمث٤مًم٨م  اًم٘مقل ,3

اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتذيم٤مر:)ومجٛمٚم٦م ُمذه٥م ُم٤مًمؽ قمٜمد أوح٤مسمف اًمٞمقم أن اًمٙمٚم٥م ـم٤مهر وأن اإلٟمـ٤م، يٖمًـؾ 

 ُمٜمف ؾمٌٕم٤ًم قم٤ٌمدًة(-

ُمرة أو أيمثر ٟمدب إراىمـ٦م ذًمـؽ وي٘مقل اإلُم٤مم اًمدردير ذم اًمنمح اًمّمٖمػم:)إذا وًمغ يمٚم٥م أو أيمثر ذم إٟم٤م، ُم٤م، 

اعم٤م،  وٟمدب همًؾ اإلٟم٤م، ؾمٌع ُمرات شمٕمٌدًا  إذ اًمٙمٚم٥م ـم٤مهٌر وًمٕم٤مسمف ـم٤مهٌر  وٓ يٗمت٘مر همًٚمف ًمٜمٞمـ٦م ٕٟمـف شمٕمٌـد ذم 

  (3)-اًمٖمػم يمٖمًؾ اعمٞم٧م(

 و مم٤م يًتدل سمف قمغم هذا اعمذه٥م أدًم٦م ُمٜمٝم٤م: 

ـَ اجْلَ }أن اهلل شمٕم٤ممم أسم٤مح آوٓمٞم٤مد سمف وم٘م٤مل: - ْٛمُتؿ ُمِّ ٌلِمَ َوَُم٤م قَمٚمَّ وًمق يم٤من ٟمج٤ًًم ٕومًد ُم٤م  4اعم٤مئدة:{َقاِرِح ُُمَٙمٚمِّ

و٤مده سمٗمٛمف  وعم٤م ورد اًمنمع سم٢مسم٤مطمتف- وىم٤مًمقا: ٕٟمف طمٞمقان جيقز آوـٓمٞم٤مد سمـف ومقضمـ٥م أن يٙمـقن ـمـ٤مهرًا 

 يم٤مًمٗمٝمد  

                                                           
 -679. 07جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (7)

 -07.678اًمٗمت٤موى  (0)

 -(85. 7) اًمنمح اًمّمٖمػم (3)
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ؾمئؾ قمـ احلٞم٤مض اًمتل سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م  وىمٞمـؾ إن  {ط}أن رؾمقل اهلل  وسمرواي٦م قمٓم٤م، قمـ أيب هريرة  -

ومـدل  "اه٤م ُم٤م ذم سمٓمقهن٤م وًمٜم٤م ُم٤م سم٘مـل ذاب وـمٝمـقر ":{ط}٤ًٌمع شمٚمغ ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل اًمٙمالب واًم

هذا احلدي٨م قمغم ـمٝم٤مرة اًمٙمٚم٥م ُمـ وضمٝملم: أطمدمه٤م: أٟمف مجع سمٞمٜمف وسملم اًم٤ًٌمع ومٚمام يم٤من اًمًٌع ـم٤مهرًا يم٤من 

٤ٌمىمل ىمٚمٞماًل  ويٙمـقن ُم٤م مجع إًمٞمف ذم احلٙمؿ ـم٤مهرًا- واًمث٤مين: أٟمف ضمٕمؾ ُم٤م سم٘مل ُمـ ذسمف ـمٝمقرًا  وىمد يٙمقن اًم

 اًم٤ٌمىمل يمثػمًا- 

أشم٤مين ضمؼميؾ وم٘م٤مل: إين يمٜمـ٧م أشمٞمتـؽ اًمٚمٞمٚمـ٦م ومٚمـؿ يٛمٜمٕمٜمـل أن  "ط: وقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -

أدظمؾ اًمٌٞم٧م اًمذي أٟم٧م ومٞمف إٓ أٟمف يم٤من ومٞمف متث٤مل رضمؾ ويم٤من ذم اًمٌٞم٧م ىمرام ؾمؽم ومٞمف مت٤مصمٞمؾ  ويم٤من ذم اًمٌٞم٧م 

ب اًمٌٞم٧م ي٘مٓمع يّمػم يمٝمٞمئ٦م اًمِمـجرة  وأُمـر سم٤مًمًـؽم ي٘مٓمـع ومٞمجٕمـؾ يمٚم٥م ومٛمر سمرأس اًمتٛمث٤مل اًمذي ذم سم٤م

وإذا اًمٙمٚمـ٥م ضمـرو ويمـ٤من ًمٚمحًــ ط وؾم٤مدشملم ُمٜمتٌذشملم شمقـم ن  وأُمر سم٤مًمٙمٚم٥م خيرج ومٗمٕمؾ رؾمقل اهلل 

 - رواه أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي ووححف واًمٜم٤ًمئل- "واحلًلم حت٧م ٟمْمد اهؿ 

د اعمٕمجٛم٦م ومٕمـؾ سمٛمٕمٜمـك ُمٗمٕمـقل: أي حتـ٧م ُمتـ٤مع ىمقًمف: )حت٧م ٟمْمد( سمٗمتح اًمٜمقن واًمْم٤م "ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: 

اًمٌٞم٧م اعمٜمْمقد سمٕمْمف ومقق سمٕمض- وىمٞمؾ: هق اًمنير ؾمٛمل سمذًمؽ ٕن اًمٜمْمد يقوع قمٚمٞمف: أي جيٕمؾ سمٕمْمف ومقق 

سمٕمض- داود وهمػمهؿ  وهق يرد قمغم ُمـ ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ٟمج٤مؾم٦م سمقل همػم اعم٠ميمقل ُمٓمٚم٘م٤ًم- ىمقًمف: )ويم٤من ًمٚمحًـ 

مل ي٠مُمر سمٖمًؾ أصمـر ط )ٟمٞمؾ إوـم٤مر  ( وذًمؽ ًمٙمقن اًمٜمٌل  "غم ـمٝم٤مرة اًمٙمٚم٥م واحلًلم(- ---- وىمد يًتدل سمف قم

اًمٙمٚم٥م وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٙمالب دائٛم٦م اًمٚمٕم٤مب وشمٚمحس وشمِمؿ ُم٤م طمقاه٤م وُمـ طمقاهـ٤م- ومـ٢من ىمٞمـؾ ًمٙمــ ورد ذم 

أوٌح يقُم٤م وامج٤م وم٘م٤مًم٧م ُمٞمٛمقٟمـ٦م ط أظمؼمشمٜمل ُمٞمٛمقٟم٦م: أن رؾمقل اهلل  "رواي٦م ُمًٚمؿ أن قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: 

)إن ضمؼميؾ يم٤من وقمدين أن يٚم٘م٤مين اًمٚمٞمٚمـ٦م ومٚمـؿ ط ي٤م رؾمقل اهلل ًم٘مد اؾمتٜمٙمرت هٞمئتؽ ُمٜمذ اًمٞمقم ىم٤مل رؾمقل اهلل 

يقُمف ذًمؽ قمغم ذًمؽ صمؿ وىمـع ذم ٟمٗمًـف ضمـرو يمٚمـ٥م حتـ٧م ط يٚم٘مٜمل أم واهلل ُم٤م أظمٚمٗمٜمل( ىم٤مل ومٔمؾ رؾمقل اهلل 

يؾ وم٘م٤مل ًمف )ىمد يمٜم٧م وقمدشمٜمل أن ومًٓم٤مط ًمٜم٤م وم٠مُمر سمف وم٠مظمرج صمؿ أظمذ سمٞمده ُم٤م، ومٜمْمح ُمٙم٤مٟمف ومٚمام أُمًك ًم٘مٞمف ضمؼم

ومٗمل هذه اًمرواي٦م أُمر سمٜمْمح اعم٤م، ومدل قمغم  "شمٚم٘م٤مين اًم٤ٌمرطم٦م( ىم٤مل أضمؾ وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمدظمؾ سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ وقرة 

ٟمج٤مؾمتف! وم٤مجلقاب أن احلدي٨م يدل قمغم ظمالف هذا وذًمؽ أن اًمٜمْمح ًمٞمس ُمـ ـمرق إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م إٓ ُم٤م ذيمره 

 ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م اعمٖمٚمٔم٦م قمٜمد أوح٤مب هذا اًم٘مقل-  اًمٗم٘مٝم٤م، ذم اًمٜمج٤مؾم٦م اعمخٗمٗم٦م وهذا
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اؾمتدًمقا سمحدي٨م اًم٤ٌمب اًمذي ومٞمف إُمر سمٖمًؾ اإلٟم٤م، ؾمٌع ُمرات أوٓهـ سم٤مًمؽماب أن اًمٕمٚم٦م ًمٞم٧ًم اًمٜمج٤مؾم٦م  -

وإٓ ٓيمتٗمٞمٜم٤م سمثالث ومٌقل وقمذرة اًمٙمٚم٥م أيمثر ٟمج٤مؾم٦م ُمـ ري٘مف وُمع ذًمؽ ٓ ي٠مُمر سم٤مًمتًـٌٞمع ومـدل قمـغم أن 

 ٦م- اًمٕمٚم٦م هٜم٤م شمٕمٌدي٦م وًمٞم٧ًم اًمٜمج٤مؾم

ِجِد ذِم قَمْٝمـِد َرؾُمـقِل اهللَِّ » "طمدي٨م اسمـ قمٛمر:  - ًْ ٤م قَمَزسًمـ٤م  َويَم٤مَٟمـ٧ِم طيُمٜم٧ُْم َأسمِٞم٧ُم ذِم اعْمَ   َويُمٜمْـ٧ُم وَمًتـك ؿَمـ٤مسمًّ

ـْ َذًمِـَؽ  قَن ؿَمـْٞمًئ٤م ُِمـ ِجِد  وَمَٚمْؿ َيُٙمقُٟمقا َيُرؿمُّ ًْ ٌُقُل َوشُمْ٘مٌُِؾ َوشُمْدسمُِر ذِم اعْمَ أسمـق داود واًمٙمـالب دائـام ش اًْمٙماَِلُب شَم

سمتٓمٝمػم اعمًجد ُمٜمٝم٤م وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من أن اعمراد أهنـ٤م شمٌـقل ط حس وشمِمؿ إرض واحلَم ومل ي٠مُمر اًمٜمٌل شمٚم

 قمٜمد اعمًجد وًمٞمس ذم داظمؾ اعمًجد- 

 ىم٤مًمقا: وٕٟمف عم٤م يم٤من اعمقت قمٚماًم قمغم اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة قمٚمام قمغم اًمٓمٝم٤مرة -

 سمٌمـ، ُمــ هـذه اًمٙمـالب ذم سمٞمـتٝمؿ أو سمٞمـقت و هذا اًم٘مقل هق اًمذي أظمت٤مره وأُمٞمؾ إًمٞمف ٓ ؾمٞمام ذم طمؼ ُمـ اسمـتكم

أهٚمٞمٝمؿ وم٢مٟمف يٙمقن ُمـ اعمِم٘م٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م أُمرهؿ سم٤مًمتتٓمٝمر ُمٜمٝم٤م يمٚمام ُٓمًـتٝمؿ أو أوٓدهـؿ أو ممتٚمٙمـ٤مهتؿ وم٤مًمنمـيٕم٦م ضمـ٤م،ت 

 سمرومع احلرج قمٜمد اعمِم٘م٦م وًمذا شمرظمص اًمٗم٘مٝم٤م، اًم٘م٤مئٚملم سمٜمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م ذم يمٚم٥م اًمّمٞمد 

 ُم٠ًمًم٦م ـمٝم٤مرة سمقل وقمذرة اًمٙمٚم٥م-  -

ىمـ٤مل "اعمجٛمـقع:  (7)اًمٙمٚم٥م ُمـ سمقل وسمراز ٟمج٦ًم ذم ىمقل مجٞمع أهؾ اًمٕمٚمــــؿ  ىمـ٤مل اًمٜمـقوي ذم ومْمالت 

  -"اًمٌٞمٝم٘مل:--- أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ٟمج٤مؾم٦م سمقل اًمٙمٚم٥م

 ثوكقًو: ـقػقي تطفر إظقون افتل أصوِبو افؽؾى 

 أٟمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ـمٕم٤مم أو ُم٤م، اًمتل وًمغ ومٞمٝم٤م اًمٙمٚم٥م-  -

قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر وذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم أن اًمٓمٕمـ٤مم ي١ميمـؾ صمـؿ يٖمًـؾ اإلٟمـ٤م،  يرُمك ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤م، أو ـمٕم٤مم

 - "ومٚمػمىمف  "واًمٔم٤مهر أن همػم اعم٤م، ي٘م٤مس قمٚمٞمف وذًمؽ عم٤م ورد قمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ زي٤مدة: 

ىْمـف( قمٜمـد (0) يم٤مًمٜم٤ًمئل ومحزة اًمٙمٜم٤مين واسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ ُمٜمدة- ,وىمد شمٙمٚمؿ سمٕمض اًمٕمٚمام،  قمغم زيـ٤مدة )ومٚمػُمِ

ٞمٝم٤م سم٤مًمِمذوذ  وٓ داقمل اهذا وم٤معمٕمٜمك ومٞمٝم٤م وحٞمح  إذ احلٙمؿ سمٜمج٤مؾم٦م اإلٟم٤م، يًتٚمزم اإلراىم٦م  ُمًٚمؿ  وطمٙمٛمقا قمٚم

 ط: وي١ميده ىمقًمف 
ِ
طمـت٩م سمـف ا صم٘م٦مٌ  وهق إقمٛمش قمـ( ُُمًِٝمر سمـ قمكم: )هق اًمزي٤مدة هذه وراوي( …)ـُمُٝمقُر إَِٟم٤م،

                                                           
 -0.504اعمجٛمقع  (7)

 -7.365اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري  (0)
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ده- )اًمٗم قائـد اًمِٕمـذاب ومـٞمام ضمـ٤م، ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ووصم٘مف أمحد واسمـ ُمٕملم واًمٕمجكم وهمػمهؿ ومال يي شمٗمـرُّ

 اًمٙمالب إطم٤ًمن اًمٕمتٞمٌل ُمقىمع اًمِمٞمخ قمغم اًمِمٌٙم٦م( 

ذم اًمتٛمٝمٞمد  أنَّ اعم٠مُمقر سم٤مًمٖمًـؾ ُمــ وًمقهمـف هـق: اًمٙمٚمـ٥م اعمٜمٝمـل قمــ  ,(7)يم٤مسمـ قمٌد اًمؼم,واّدقمك سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م 

 اخت٤مذه  دون اًمٙمٚم٥م اعم٠مذون ومٞمف- واجلقاب قمـ هذا ُمـ وضمقه: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل:

 حيت٤مج هذا إُمر إمم صمٌقت شم٘مدم اًمٜمٝمل قمـ آخت٤مذ قمغم إُمر سم٤مًمٖمًؾ- ,أ

 وحيت٤مج إمم ىمريٜم٦م شمدل قمغم أنَّ اعمراد ُم٤م مل ي١مذن ذم اخت٤مذه- ,ب

أنَّ اًمٔم٤مهر ُمـ )اًمالم( ذم ىمقًمف )اًمٙمٚم٥م( أهن٤م ًمٚمجٜمس أو ًمتٕمريػ اعم٤مهٞم٦م  ومٞمحت٤مج اعمّدقمل أهنـ٤م ًمٚمٕمٝمـد إمم  ,ضمـ

 -(0)دًمٞمؾ

سمَِ٘مْتـِؾ اًمٙمِـالَِب ط ويدلُّ إلسمٓم٤مل هذا اًم٘مقل رواي٦م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ىم٤مل: أَُمَر َرؾُمقُل اهللِ  "قوي: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜم

ٞمِْد َويَمْٚم٥ِم اًمَٖمٜمَِؿ  وىم٤مل: )إَِذا َوًَمَغ اًمَٙمْٚمـ٥ُم  َص ذم يَمْٚم٥ِم اًمّمَّ ـُٚمقُه صُمؿَّ ىم٤مل: )َُم٤م سَم٤ماُهُْؿ َوسَم٤مُل اًمٙماِلَِب( صُمؿَّ َرظمَّ ًِ  وَم٤مهْم
ِ
 ذم اإِلَٟمـ٤م،

اِب ؾَمٌْ  َ ُروُه اًمث٤َّمُِمٜم٦ََم سم٤ِمًمؽمُّ اٍت  َوقَمٗمِّ وىمد ىم٤مس اسمـ قمٌد اًمؼم ؾم١مر اًمٙمٚم٥م قمغم ؾم١مر ااهرة  وىم٤مل: إنَّ اجلـ٤مُمع سمٞمـٜمٝمام   (3)"َع َُمرَّ

أهنام ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٜم٤م !! وهذا إْن يم٤من وحٞمح٤ًم وم٢من اًمٜمصَّ ىمد أظمرج )اًمٙمٚم٥م( ومٌ٘مٞم٧م اًمٕمٚم٦م ذم همػمه  وهذا ُمــ سمـ٤مب 

 ٤مت إذ ااهرة ـم٤مهرة واًمٙمٚم٥م ٟمجس قمٜمد ُمـ ي٘مقل سمٜمج٤مؾمتف ومال يّمح اًم٘مٞم٤مس قمغم ىمقاهؿ-اًمتًقي٦م سملم اعمختٚمٗم

اٍت  "و وٗم٦م هذا اًمتٓمٝمػم يمام ورد ذم احلدي٨م ُمًٚمؿ  ـَٚمُف ؾَمـٌَْع َُمـرَّ
ًِ  أطَمِديُمْؿ إَِذا َوًَمَغ ومِٞمـِف اًمَٙمْٚمـ٥ُم أْن َيْٖم

ِ
ـُمُٝمقُر إَِٟم٤م،

اِب  َ َـّ سم٤ِمًمؽمُّ اِب  إَِذا"وذم رواي٦م ًمف أيْم٤ًم:  "أُوَُٓه َ ُروُه اًمث٤َّمُِمٜمَـ٦َم سمِـ٤مًمؽمُّ اٍت  َوقَمٗمِّ ُٚمقُه ؾَمٌَْع َُمرَّ
ًِ  وَم٤مهْم
ِ
وذم  "َوًَمَغ اًمُٙمْٚم٥ُم ذم اإِلَٟم٤م،

 ومٙمٞمػ جيٛمع سملم هذه اًمرواي٤مت وهؾ يٚمزم اًمؽمشمٞم٥م؟  "إطمداهـ سم٤مًمؽماب "رواي٦م

(  "ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:  َـّ ٓ ومٝمـل وهـذا قمـغم ومـرض وـحتٝم٤م  وإ,ومٓمريؼ اجلٛمع أْن ي٘مـ٤مل: )إطِْمـَداُه

ـ٤مسمَِٕم٦َم( ُمٕمٞمٜمـ٦م- و)َأْو( إْن  ,وٕمٞمٗم٦ٌم  ٕنَّ ذم إؾمٜم٤مده٤م اجل٤مرود سمـ يزيد وهق ُمـؽموكٌ  ًَّ ( و)اًم َـّ ُمٌٝمٛمـ٦ٌم- و)ُأوَُٓهـ

يم٤مٟم٧ْم ذم ٟمٗمس اخلؼم ومٝمل ًمٚمتخٞمػم  ومٛم٘مت٣م محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد: أْن حيٛمؾ قمغم أطمدمه٤م ٕنَّ ومٞمف زيــ٤مدة قمـغم 

- ؿمـؽ أو أهبـؿ ُمــ روايـ٦م ُمــ أومم يِمؽ ومل قملّم  َُمـ ومرواي٦م اًمراوي  ـُم ؿمّٙم٤مً  يم٤مٟم٧ْم  وإنْ  …اًمرواي٦م اعمٕمٞمٜم٦م

                                                           
 -[7.336اًمتٛمٝمٞمد ] (7)

 -7.367اًمٗمتح  (0)

 -3.83ذح ُمًٚمؿ  (3)
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َـّ ) روايـ٦م سملم اًمؽمضمٞمح ذم اًمٜمٔمر ومٞمٌ٘مك ـ٤مسمَِٕم٦مَ ) وروايـ٦م( ُأوَُٓهـ ًَّ َـّ ) وروايـ٦م  (اًم  طمٞمـ٨م ُِمــ أرضمـح(: ُأوَُٓهـ

ًمتٜمٔمٞمٗمف- ا-هـ وإيمثري٦م وُِمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك- ٕنَّ ذم شمؽمي٥م إظمػمة ي٘متيض آطمتٞم٤مج إمم همًٚمف أظمرى  إطمٗمٔمٞم٦م

(7)- 

ويمؾ ذًمؽ ٓ خيتٚمػ ُمٕمٜم٤مه  ٕنَّ إُومم: هـل سمـال ؿمـؽ إطمـدى اًمٖمًـالت وذم ًمٗمٔمـ٦م "وىم٤مل اسمـ طمزم: 

( سمال ؿمؽ واؾمتٕمٛمؾ اًمٚمٗمٔمتلم  َـّ ( وم٘مد ضمٕمٚمف ذم )إطِْمَداُه َـّ )إومم( سمٞم٤من أيتٝمـ هل ومٛمـ ضمٕمؾ اًمؽماب ذم )ُأوَُٓه

( وهـذا ٓ حيـؾ- ط ل اهلل ُمٕم٤ًم- وُمـ ضمٕمٚمف ذم همػم أوٓهـ وم٘مد ظم٤مًمػ أُمر رؾمق َـّ ذم أْن يٙمقن ذًمؽ ذم )ُأوَُٓه

ـٌ إمم اًمًـٌع همًـالت وأنَّ شمٚمـؽ اًمٖمًـٚم٦م ؾمـ٤مسم٘م٦م  وٓ ؿمؽ ٟمدري أنَّ شمٕمٗمػمه سمـ٤مًمؽماب ذم أوٓهــ شمٓمٝمـػٌم صمـ٤مُم

 -(0)"ذم هذا اخلؼم ًم٤ًمئرهـ إذا مجٕمٝمـ  وهبذا شمّمح اًمٓم٤مقم٦م جلٛمٞمع أًمٗم٤مفمف 

  وم٢من مل يٗمٕمؾ ومٗمل همػم اًم٤ًمسمٕم٦م أومم  وم٢من ضمٕمٚمف ذم اًم٤ًمسمٕم٦م يًتح٥م ضمٕمؾ اًمؽماب ذم إومم"ىم٤مل اًمٜمقوي: 

ضم٤مز   وىمد ضم٤م، ذم رواي٤مت ذم اًمّمحٞمح )ؾمٌع ُمرات(   وذم رواي٦م: )ؾمٌع ُمرات أوٓهـ سم٤مًمؽماب(  وذم رواي٦م: 

)أظمراهـ( سمدل )أوٓهـ(   وذم رواي٦م: )ؾمٌع ُمرات اًم٤ًمسمٕم٦م سمؽماب(   وذم رواي٦م: )ؾمٌع ُمرات وقمٗمروه اًمث٤مُمٜم٦م 

ؽماب( وىمد روى اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه هذه اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م  وومٞمف دًمٞمؾ قمـغم أن اًمت٘مٞمٞمـد سمـ٤مٕومم وهمػمهـ٤م ًمـٞمس ذم اًم

 - (3) "ًمالؿمؽماط   سمؾ اعمراد إطمداهـ 

 طمٙمؿ اًمتًٌٞمع ذم همًؾ اإلٟم٤م، اًمذي وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م- 

سمــ اًمتًٌٞمع واضم٥م قمٜمد اجلٛمٝمقر إذ ٓ و٤مرف ًمألُمر قمـ اًمقضمقب وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأمحـد وا

 (4)اعمٜمذر-

ويرى أسمق طمٜمٞمٗم٦م أنَّ اًمٖمًؾ ُمـ وًمقغ اًمٙمٚم٥م صمالث ُمرات وأن اًمتًٌٞمع ُمًتح٥م وم٘مط  واطمت٩م ًمف أوح٤مسمف 

 سمام يكم:

قمـ أيب هريرة ُمقىمقوم٤ًم: أٟمف يٖمًؾ ُمـ وًمقهمف صمالث ُمرات- ىم٤مًمقا: وأسمق هريرة هق اًمراوي ًمٚمٖمًؾ ُمـ اًمقًمقغ  ,أ

 قمـ خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص- ؾمٌٕم٤ًم  وم٤مًمٕمؼمة سمام رأى ٓ سمام روى حتًٞمٜم٤ًم ًمٚمٔمـ

                                                           
 -7.53  واٟمٔمر: ؾمٌؾ اًمًالم 7.36اًمٗمتح  (7)

 -[7.707,700اعمحغم ] (0)

 -0.598اعمجٛمقع  (3)

 -0.582اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي  (4)
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  وىم٤مل: هذا ُمقىمقٌف  ومل يروه هٙمذا همػم قمٌد اعمٚمؽ قمـ قمٓم٤م،  وىمـ٤مل (7)و إصمر رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ

وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم ظمٓم٠م رواي٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤م، قمـ أيب هريرة ذم "اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى: 

  -(0)"ث٘م٤متاًمثالث- وقمٌد اعمٚمؽ ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف ُم٤م خي٤مًمػ اًم

 سمــ محـ٤مد رواي٦م ُمـ َوَرَدْت  , اًمًٌع ُمـ رواه عم٤م هريرة أيب رأي ُمقاوم٘م٦م: أي ,وم٤معمقاوم٘م٦م …وىم٤مل احل٤مومظ: 

خ٤مًمٗمـ٦م: ومٛمــ روايـ٦م قمٌـد اعمٚمـؽ سمــ أيب اعم وأُم٤م إؾم٤مٟمٞمد أوح ُمـ وهذا- قمٜمف ؾمػميـ اسمـ قمـ أيقب قمـ زيد

  (3) ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤م، قمٜمف  وهق دون إول ذم اًم٘مقة سمٙمثػم-

و ي٘م٤مل أيْم٤ًم إن دقمقى أن اًمٕمؼمة سمام رأى ٓ سمام روى قمغم إـمالىمٝم٤م همػم وحٞمح٦م وٓ يًٚمؿ اه٤م ٓ ؾمٞمام إن يم٤من 

ُم٤م روى ٟمّم٤ًم ذم اعم٠ًمًم٦م يمام احل٤مل هٜم٤م  وأيْم٤ًم أٟمف مل يث٧ٌم أٟمـف ظمـ٤مًمػ ُمـ٤م روى قمـغم يمـؾ طمـ٤مل  ىمـ٤مل اًمِمـقيم٤مين: 

لِّ "  (4): ُمـ اًمٖمرائ٥م اًمتل ٓ ُيدَرى ُم٤م احل٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م-ورواي٦م همػمهط وشمرضمٞمح رأي اًمّمح٤ميب قمغم روايتف قمـ اًمٜمٌَّ

]أي: ذم سمٞمـع أُمٝمـ٤مت ًمٙمـ اًمًٜم٦َّم اًمث٤مسمت٦م ٓ حيؾ ظمالومٝم٤م  وُم٤م ٟمٌـ٤مزم سمخـالف اسمــ قمٌـ٤مس  "ىم٤مل اسمـ طمزم: 

َٗمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم أْن ٟمراقمل أىمقال اًم٘م٤مئٚملم  إوٓد[ ًٓ أٟمَّف ظمّمقٌص  أو ىمد يٜمًك ُم٤م روى  وُم٤م يمٚمَّ   وم٘مد خي٤مًمٗمٝم٤م ُمت٠موِّ

ٟمام َأُمرٟم٤م سم٘مٌقل رواي٦م اًمٜم٤مومريـ ًمٞمتٗم٘مٝمقا ذم اًمديـ  اعمٜمذريـ عمـ ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم  سمام سمٚمٖمٝمؿ ووحَّ قمٜمٝمؿ قمـ إ

  -(5)"طرؾمقل اهلل 

ذم اًمٙمٚم٥م يٚمـغ ذم اإلٟمـ٤م، "واطمتجقا ٕيب طمٜمٞمٗم٦م أيْم٤ًم سم٠مٟمف ضم٤م، ذم سمٕمض ـمرق طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤ًم: 

ل رواي٦ٌم وٕمٞمٗم٦ٌم ضمّدًا  ٕنَّ ومٞمٝم٤م )قمٌد اًمقه٤مب اسمـ اًمْمح٤مك( وهق ُمؽموك وه (6)"يٖمًٚمف صمالصم٤ًم أو مخ٤ًًم أو ؾمٌٕم٤ًم-

وومٞمٝم٤م )إؾمامقمٞمؾ اسمـ قمٞمـ٤مش( وروايتـف قمــ احلجـ٤مزيلم وـٕمٞمٗم٦ٌم  ,يمام ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ٟمٗمًف سمٕمد شمٚمؽ اًمرواي٦م,

 -(7) وهل هٜم٤م قمـ واطمٍد ُمٜمٝمؿ وهق هِم٤مم سمـ قمروة-

                                                           
 -[7.66] رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ (7)

(0) 7.040- 

 -7.45  اعمٖمٜمل 7.367  اًمٗمتح 0.599,622  اعمجٛمقع 7.704واعمحغم  7.87اٟمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ًمٚمٙم٤مؾم٤مين  (3)

 -7.07اٟمٔمر ٟمٞمؾ إوـم٤مر  (4)

 -3.50  واٟمٔمر إقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 4.767,760اإلطمٙم٤مم ذم أوقل إطمٙم٤مم  (5)

 -[7.66رواه اًمدارىمٓمٜمل ] (6)

 -0.599واٟمٔمر اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي  (7)
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ٝم٤م وهذا قمجـ٥ٌم ضمـّدًا  ٕنَّ ذًمـؽ " ؟ ىم٤مل اسمـ طمزم:واؾمتدل سمٕمْمٝمؿ سمٗمٕمؾ اًمٌٖملِّ اًمتل ؾم٘م٧م اًمٙمٚم٥َم سمخٗمِّ

اخلؼم يم٤من ذم همػمٟم٤م  وٓ شمٚمزُمٜم٤م ذيٕم٦م َُمـ ىمٌَٚمٜم٤م- وأيْم٤ًم: ومٛمـ أيـ اهؿ أنَّ ذًمؽ اخلػ ُذب ومٞمف ُم٤م سمٕمـد ذًمـؽ  

وأٟمف مل يٖمًؾ  وأنَّ شمٚمؽ اًمٌٖمل قمروم٧ْم ؾمٜم٦ََّم همًؾ اإلٟم٤م، ُمـ وًمقغ اًمٙمٚم٥م؟ ومل شمٙمـ شمٚمـؽ اًمٌٖمـل َٟمٌٞمَّـ٦ًم ومٞمحـت٩م 

 -(7) "وهذا يمٚمف دومٌع سم٤مًمراح  وظمٌٌط جي٥م أن ُيًتحك ُمٜمف- سمٗمٕمٚمٝم٤م-

واؾمتدل سمٕمْمٝمؿ: سم٠منَّ اًمٕمذرة أؿمد ذم اًمٜمج٤مؾم٦م ُِمـ ؾم١مر اًمٙمٚم٥م ومل ي٘مٞمد سم٤مًمًٌع ومٞمٙمقن اًمقًمقغ يمذًمؽ ُِمـ 

 سم٤مب إومم-

ٓ يٚمزم ُِمـ يمقهن٤م أؿمد ُمٜمف ذم آؾمت٘مذار أن ٓ يٙمقن أؿمد ُمٜمٝم٤م ذم شمٖمٚمٞمظ احلٙمـؿ- "ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

 -(0)"وسم٠مٟمَّف ىمٞم٤مٌس ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمَّص وهق وم٤مؾمد آقمت٤ٌمر

 يمٞمػ يٙمقن اًمٖمًؾ سم٤مًمؽماب؟

 أن يقوع اًمؽماب قمٚمٞمف صمؿ ٟمٖمًٚمف اعم٤م،

 أن يٖمًؾ سم٤معم٤م، صمؿ يقوع اًمؽماب قمٚمٞمف ًمتٜمٔمٞمٗمف-

 أن ٟمخٚمط اًمؽماب سم٤معم٤م، صمؿ ٟمٖمًؾ سمف اإلٟم٤م،-

 هؾ ي٘مقم اًمّم٤مسمقن ُمٙم٤من اًمؽماب؟ 

 ًم٦م قمغم أىمقال: اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًم

قمٜمـد  ,اًم٘مقل إول: أنَّ همػم اًمؽماب ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمؽماب  ٓ ُمع وضمقده وٓ ُمع قمدُمف ُمٓمٚمً٘م٤م- وهـق إفمٝمـر 

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م وىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م واسمـ طمزم-

اًم٘مقل اًمث٤مين: أنَّ همػم اًمؽماب ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمؽماب ُمع وضمقده وقمدُمف ُمٓمٚمً٘م٤م- وهق ىمقل قمٜمد اًمِمـ٤مومٕمٞم٦م  واظمتـ٤مره  

 وهق اعمِمٝمقر ذم اعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م- اعمزين  

اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أن همػم اًمؽماب ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمؽماب قمٜمد قمدم وضمقد اًمؽماب  أو إن ومًد اعمحؾُّ سمف- وهق ىمقل قمٜمد  

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م-

 ومـيل اخلالف هق:

                                                           
 -7.705اعمحغم  (7)

 -7.367اًمٗمتح  (0)
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ٕن اعمـ٤م،  هؾ ذيمر اًمؽماب ذم احلدي٨م ٕٟمف أطمد اًمٓمٝمقريـ يمام هق ذم اًمقوق، واًمتـٞمٛمؿ؟ أم ذيمـر اًمـؽماب

 وطمده ٓ ي٘مدر قمغم إزاًم٦م أصمر ًمٕم٤مب اًمٙمٚم٥م  ًمٚمزوضمتف وٟمحق ذًمؽ؟ 

واًمراضمح أن إومم اؾمتٕمامل اًمؽماب ذم إزاًم٦م ٟمج٤مؾمـ٦م اًمٙمٚمـ٥م  ًمٙمــ همـػم اًمـؽماب ُمــ أٟمـقاع اعمٜمٔمٗمـ٤مت 

ومت٤م، وهق اظمتٞم٤مر اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإل (7)واًمّم٤مسمـــقن شم٘مقم ُم٘م٤مُمف  ٓ ؾمٞمام قمٜمـــد شمٕمـــذر اؾمتٕمامًمف ًمٕمدم وضمقده-

  (0)سم٤معمٛمٚمٙم٦م

 اًمثٞم٤مب وإسمدان إذا ُٓمًٝم٤م ريؼ اًمٙمٚم٥م-  -

إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم همػم إرض يم٢مٟم٤م، وصمقب ويد وٟمحق ذًمؽ ومتٖمًؾ اًمٜمج٤مؾمـ٦م ؾمـٌع ُمـرات إطمـداهـ 

 سم٤مًمؽماب-

ـمٝمقر إٟم٤م، أطمديمؿ إذا وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م "ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل  عم٤م روى ُمًٚمؿ ذم وحٞمحف قمـ أيب هريرة 

 -"ت أوٓهـ سم٤مًمؽمابأن يٖمًٚمف ؾمٌع ُمرا

وأُم٤م ُمس هذا اًمٙمٚم٥م وم٢من يم٤من ُمًف سمدون رـمقسم٦م وم٢مٟمف ٓ يٜمجس اًمٞمد   وإن يم٤من "ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم: 

ُمًف سمرـمقسم٦م وم٢من هذا يقضم٥م شمٜمجٞمس اًمٞمد قمغم رأي يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ   وجي٥م همًؾ اًمٞمد سمٕمده ؾمٌع ُمـرات   

 - (3)"إطمداهـ سم٤مًمؽماب

ومت٤م، سم٤معمٛمٚمٙم٦م )اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمــ سمـ٤مز- -- اًمِمـٞمخ قمٌـد اًمٕمزيـز آل و ضم٤م، ذم ضمقاب اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإل

 اًمِمٞمخ- -- اًمِمٞمخ و٤مًمح اًمٗمقزان- -- اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد(  وم٘مد ؾمئٚمقا: 

ُم٤م طمٙمؿ ًمٕم٤مب اًمٙمٚم٥م إذا وىمع قمغم ضمًؿ اإلٟم٤ًمن  وإذا وىمع قمغم اًمثٞم٤مب ؟ وُم٤م طمٙمؿ اًمثٞم٤مب اًمتل شمٖمًؾ ُمع شمٚمـؽ 

ؾ ُمـ٤م أوـ٤مسمف ُمــ إٟمـ٤م، أو صمـقب ًمٕم٤مب اًمٙمٚم٥م ٟمجـس  جيـ٥م همًـ "د ؟- وم٠مضم٤مسمقا: اًمثٞم٤مب ذم هم٤ًمًم٦م واطمدة وُم٤م، واطم

اِب(- واًمثٞم٤مب إط:  ًم٘مقًمف َ َـّ سم٤ِمًمؽمُّ ُه َٓ اٍت أُو َٚمُف ؾَمٌَْع َُمرَّ
ًِ  َأطَمِديُمْؿ إَِذا َوًَمَغ ومِٞمِف اًْمَٙمْٚم٥ُم أَْن َيْٖم

ِ
ذا أًم٘مٞم٧م ذم اعمـ٤م، )ـَمُٝمقُر إَِٟم٤م،

رت مجٞمٕم٤م ُمـ ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م وهمـػمه  سمنمـط أن يتٙمـرر همًـٚمٝم٤م ُمــ اًمٓمٝمقر وهمًٚم٧م طمتك زال أصمر اًمٜمج٤مؾم٦م قمٜمٝم٤م ـمٝم

   -(4)"ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م ؾمٌع ُمرات  شمٙمقن أوٓهـ سم٤مًمؽماب أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف يم٤مًمّم٤مسمقن وإؿمٜم٤من

                                                           
 -427. 7اٟمٔمر اًمقؾمٞمط  (7)

 -796. 4اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م (0)

 -77.046جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم  (3)

 -796. 4اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م (4)
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اؾمتثٜمك سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٙمالب اًمتل جيقز اىمتٜم٤مئٝم٤م ُمـ طمٙمؿ اًمتًٌٞمع ًمٚمٛمِم٘م٦م احل٤موٚم٦م سمذًمؽ وُمٜمٝمؿ اسمـ 

اًمٜمص دّل قمغم ظمالومف  يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل اًمٜمص دل قمغم أٟمٞمـ٦م اًمتـل وًمـغ ومٞمٝمـ٤م وٓ قمٌد اًمؼم وهمػمه  واًم٘مقل سم٠من 

ي٘م٤مس قمغم اًمثٞم٤مب وإسمدان وٟمحقه٤م عم٤م ومٞمف ُمـ اعمِم٘م٦م ويٌ٘مك إُمر سم٤مًمتًـٌٞمع ذم ظمّمـقص أٟمٞمـ٦م وم٘مـط وهـذا 

 أفمٝمر-  

ذم ُمالسمًتف ُمـع  قمغم ـمٝم٤مرة اًمٙمٚم٥م اجل٤مئز اخت٤مذه  ٕنَّ  ,أي: طمدي٨م أيب هريرة ,اؾمُتدلَّ سمف "ىم٤مل احل٤مومظ: 

آطمؽماز قمٜمف ُمِم٘م٦م ؿمديدة  وم٤مإلذن ذم اخت٤مذه إذن ذم ُمٙمٛمالت ُم٘مّمقده  يمام أنَّ اعمٜمع ُمـ ًمقازُمف ُمٜم٤مؾم٥ٌم ًمٚمٛمٜمع 

ُمٜمف  وهق اؾمتدٌٓل ىمقي  ٓ يٕم٤مروف إٓ قمٛمقُم اخلؼم اًمقارد ذم إُمر ُمـ همًؾ ُمـ٤م وًمـغ ومٞمـف اًمٙمٚمـ٥م ُمــ همـػم 

 (9.58)اًمٗمتح  "همف اًمدًمٞمؾشمٗمّمٞمٍؾ  وختّمٞمص اًمٕمٛمقم همػم ُمًتٜمٙمٍر إذا ؾمقَّ 

و اًمذي ئمٝمر زم أن اًم٘مقل سمقضمقب همًؾ اًمٌدن واًمثٞم٤مب ؾمٌع ُمرات إطمداهـ سم٤مًمؽماب ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمـف ٕن 

وم٘مٞم٤مس اًمثٞم٤مب واًمٞمد قمٚمٞمف همػم فم٤مهر  وم٢من يم٤من اعمتٕمٚمؼ سمف اًم١ًمال  "وًمغ اًمٙمٚم٥م ذم إٟم٤م، أطمديمؿ "احلدي٨م ومٞمام إذا 

ص سم٤مٟٔمٞم٦م وهمػمه٤م يٖمًؾ سم٤معم٤م، أو همػمه- وأُم٤م إن يم٤من مم٤م ٓ يرى ممـ يرى ٟمج٤مؾم٦م ريؼ اًمٙمٚم٥م ومٞم٘م٤مل اًمتًٌٞمع ظم٤م

ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م ومال يٚمزم سمٌم،  وهذا ُم٤م يٕمٗمل ُمـ ُمِم٘م٦م اًمتًـٌٞمع واًمتؽميـ٥م ٓ ؾمـٞمام ُمـع اٟمتِمـ٤مر اًمٙمـالب ذم 

 جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م واؾمتخداُمٝم٤م ذم أهمراض اًمتٗمتٞمش ذم اعمٓم٤مرات وٟمحق ذًمؽ- 

 يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٝمػم ُم٤م ُٓمس سمقل اًمٙمٚم٥م وقمذرشمف-  -

ىمـ٤مل اًمٜمـقوي: ,ل اًمٙمٚم٥م وروصمف  وم٢مهنام وإْن يم٤مٟم٤م ٟمجًلم إٓ أهنام ًمٞمس اهـام احلٙمـؿ ٟمٗمًـف ذم اًمتًـٌٞمع سمق

ُمـرة يمًـ٤مئر اًمٜمج٤مؾمـ٤مت  طمٙمـ٤مه اعمتـقزم واًمراومٕمـل  ,يم٤مًمٌقل واًمـروث,وىمٞمؾ: يٙمٗمل همًٚمف ذم همػم اًمقًمقغ "

 -(7)"وهمػممه٤م  وهذا اًمقضمف ُمتجف وىمقي ُمـ طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ

اًمذي ورد ومٞمف اًمٜمص اًمّمحٞمح  واًمٌقل ي٘م٤مس قمٚمٞمف ُمـ سم٤مب أومم يمام ىم٤مل اسمـ و ىمٞمؾ سمؾ اًمريؼ واًمٚمٕم٤مب هق 

وإفمٝمر اًم٘مقل إول ٕن اًم٘مٞم٤مس هٜمـ٤م ُمٌٜمـل -(0)وم٢مذا ىمٞمؾ إن اًمٌقل أقمٔمؿ ُمـ اًمريؼ يم٤من ذًمؽ ُمتقضمٝم٤مً "شمٞمٛمٞم٦م: 

 قمغم قمٚم٦م همػم ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمٞمق اهلل اعمقومؼ 

 قغ؟-هؾ ي٘م٤مس اخلٜمـزير قمغم اًمٙمٚم٥م ذم شمٓمٝمػم اإلٟم٤م، ُمـ اًمقًم -

                                                           
 -0.624اعمجٛمقع  (7)

 -07.678جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (0)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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وىمـ٤مل اًمٜمـقوي: واقمٚمـؿ أنَّ  [0.624]يم٤مًمِم٤مومٕمل وأمحد رمحٝمام اهلل- اٟمٔمـر اعمجٛمـقع ,ىم٤مًمف سمٕمض اًمٕمٚمام، 

اًمراضمح ُمـ طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ: أٟمف يٙمٗمل همًٚم٦م واطمدة سمال شمراب  وسمف ىم٤مل أيمثر اًمٕمٚمام، اًمذيـ ىم٤مًمقا سمٜمج٤مؾم٦م اخلٜمـزير 

وردَّ قمٚمٞمٝمؿ اسمـ طمزم رمحف اهلل وم٘م٤مل: وأُم٤م ,وهذا هق اعمخت٤مر ٕنَّ إوؾ قمدم اًمقضمقب طمتك يرد اًمنمع- ا-هـ 

ٕنَّ اًمٙمٚم٥م سمٕمض اًم٤ًٌمع  مل حيـرم إٓ سمٕمٛمـقم  ,ًمق يم٤من اًم٘مٞم٤مس طمّ٘م٤مً ,ىمٞم٤مس اخلٜمـزير قمغم اًمٙمٚم٥م ومخٓم٠ٌم فم٤مهر 

حتريؿ حلقم اًم٤ًٌمع وم٘مط  ومٙم٤من ىمٞم٤مس اًم٤ًٌمع وُم٤م وًمٖم٧م ومٞمف قمغم اًمٙمٚم٥م اًمذي هق سمٕمْمـٝم٤م واًمتـل جيـقز أيمـؾ 

ـ ىمٞم٤مس اخلٜمـزير قمغم اًمٙمٚم٥م- ويمام مل جيز أْن ي٘م٤مس اخلٜمــزير قمـغم اًمٙمٚمـ٥م ذم ضمـقاز وٞمده٤م إذا قمٚمِّٛم٧م أومم ُم

اخت٤مذه وأيمؾ وٞمده ومٙمذًمؽ ٓ جيـقز أْن ي٘م٤مس اخلٜمـزير قمغم اًمٙمٚم٥م ذم قمدد همًؾ اإلٟمـ٤م، ُمــ وًمقهمـف  ومٙمٞمـػ 

 -(7)"واًم٘مٞم٤مس يمٚمُّف سم٤مـمٌؾ 

 ثوفثًو: حؽؿ اؿتـوء افؽؾى. 

اًمٙمٚم٥م إٓ حل٤مضم٦م  يم٤مًمّمٞمد واحلراؾم٦م  أو ًمٚمامؿمٞم٦م  أو ًمٚمـزرع  وُمًـ٤مقمدة اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤م، قمغم أٟمف ٓ جيقز اىمتٜم٤م، 

اًميير وهمػم ذًمؽ ُمـ وضمقه آٟمتٗم٤مع اًمتل مل يٜمف اًمِم٤مرع قمٜمٝم٤م  وجيقز شمرسمٞم٦م اًمٙمٚم٥م اًمّمٖمػم اًمذي يتقىمـع شمٕمٚمٞمٛمـف 

  يكم: اًمّمٞمد: أو ٓخت٤مذه اهذه اعمٜم٤مومع اعمذيمقرة  وٓ يٜمٌٖمل اخت٤مذه ًمٖمػم ُم٤م ذيمر ُمـ ُمٜم٤مومع  واؾمتدًمقا سمام

ـْ قَمَٛمٚمِـِف ىِمـػَماٌط إَِّٓ  "ط:ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة  -7 ُف َيٜمُْ٘مُص يُمـؾَّ َيـْقٍم ُِمـ َؽ يَمْٚم٤ًٌم وَم٢مٟمَّ ًَ ـْ أُْم َُم

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  "يَمْٚم٥َم طَمْرٍث أْو َُم٤مؿِمَٞم٦ٍم-

َذ يَمْٚم٤ًٌم إَِّٓ يَمْٚم٥َم َُم٤مؿِم  "ىم٤مل:ط أنَّ اًمٜمٌَّلَّ  قمـ أيب هريرة  -0 َ ـِ اختَّ ـْ أضْمِرِه يُمـؾَّ َُم َٞم٦ٍم أْو َوْٞمٍد أْو َزْرٍع اْٟمُتِ٘مَص ُِم

  -رواه ُمًٚمؿ "َيْقٍم ىِمػَماٌط- 

ـْ  "ط: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  -3 ـِ اىْمَتٜمَك يَمْٚم٤ًٌم إَِّٓ يَمْٚم٥َم َُم٤مؿِمَٞم٦ٍم  أْو َو٤مِري٤ًم َٟمَ٘مـَص ُِمـ َُم

َذ يَمْٚم٤ًٌم إَِّٓ يَمْٚم٥َم َزْرٍع أْو هَمـٜمٍَؿ أْو َوـْٞمٍد "ًٚمؿ- وعمًٚمؿ: رواه اًمٌخ٤مري وُم "قَمَٛمٚمِِف يُمؾَّ َيْقٍم ىِمػَماـَم٤مِن- َ ـِ اختَّ َُم

ـْ َأضْمِرِه يُمؾَّ َيْقٍم ىِمػَماٌط-  "َٟمَ٘مَص ُِم

َذ يَمْٚم٤ًٌم إَِّٓ يَمْٚم٥َم َوْٞمٍد أْو يَمْٚم٥َم هَمـٜمٍَؿ أْو يَمْٚمـ٥َم  "ط: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ  -4 َ ـِ اختَّ َُم

ـْ قَمَٛمٚمِِف يُمؾَّ َيْقٍم ىِمػَماـَم٤منِ َزْرٍع وَم٢مِٟمَّ  ٜمف اًمؽمُمذي- "ُف َيٜمُْ٘مُص ُِم ًَّ  - رواه اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف  وطم

                                                           

 -7.703اٟمٔمر اعمحغم  (7)
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ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمٞمٜمل رمحـف اهلل: جيـقز أْن يٙمقٟمـ٤م ذم ٟمـققملم ُِمــ  "اًم٘مػماـملم  "و "اًم٘مػماط  "وذم اًمتقومٞمؼ سملم رواي٦م  -

ذم اعمدن واًم٘مرى  واًم٘مػماط ذم اًمٌـقادي  وىمٞمـؾ: مهـ٤م ذم زُمـ٤مٟملم   اًمٙمالب  أطمُدمه٤م أؿمدُّ إيذاً،   وىمٞمؾ: اًم٘مػماـم٤من

 (- 758. 70ذيمر اًم٘مػماط أوًٓ  صمؿ زاد اًمتٖمٚمٞمظ  ومذيمر اًم٘مػماـملم )اٟمٔمر: قمٛمدة اًم٘م٤مري 

 ُم٤م هق ؾم٥ٌم ٟم٘مّم٤من إضمر؟ -

يـ ُِمـ إذى  "ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وىمٞمـؾ:  ىمٞمؾ: ُٓمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م ُِمـ دظمقل سمٞمتف  وىمٞمؾ: عم٤م يٚمحؼ اعم٤مرِّ

ٕنَّ سمٕمْمٝم٤م ؿمٞم٤مـملم  وىمٞمؾ: قم٘مقسم٦م عمخ٤مًمٗم٦م اًمٜمٝمل  وىمٞمؾ: ًمقًمقهمٝم٤م ذم إواين قمٜمد همٗمٚم٦م و٤مطمٌٝم٤م  ومرسمام يتٜمجس 

  -(7)"اًمٓم٤مهر ُمٜمٝم٤م  وم٢مذا اؾمتٕمٛمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة مل ي٘مع ُمقىمع اًمٓمٝم٤مرة

ٟم٘مّم٤من  ومحّمؾ ُمـ جمٛمقع هذه إطم٤مدي٨م حتريؿ اىمتٜم٤م، اًمٙمالب ًمٖمػم ُم٤م وردْت سمف اًمٜمّمقُص اًم٤ًمسم٘م٦ُم  ٕنَّ 

 إضمر ٓ يٙمقن إٓ عمٕمّمٞم٦ٍم ارشمٙمٌٝم٤م اعمـُ٘متٜمل-

ًٌـ "ىم٤مل اًمٜمقوي:  ُرم اىِْمتِٜم٤َم، اًْمَٙمْٚم٥م ًمَِٖمػْمِ طَم٤مضَم٦م  ُِمْثـؾ َأْن َيْ٘مَتٜمِـل يَمْٚم ُف حَيْ َٗمَؼ َأْوَح٤مسمٜم٤َم َوهَمػْمهْؿ قَمغَم َأٟمَّ ٤م َوىَمْد اشِمَّ

وٓ  ": – شمٕم٤ممم اهلل رمحف –- وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م (0)"َرام سماَِل ظِماَلفإقِْمَج٤مسًم٤م سمُِّمقَرشمِِف  َأْو ًمِْٚمُٛمَٗم٤مظَمَرِة سمِِف  وَمَٝمَذا طَم 

مل يٌح اىمتٜمـ٤م، اًمٙمٚمـ٥م  "ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:   (3)-"جيقز اىمتٜم٤م، اًمٙمٚم٥م إٓ يمٚم٥م وٞمد أو يمٚم٥م ُم٤مؿمٞم٦م أو طمرث 

  (4)-"إٓ ًميورة جلٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م يم٤مًمّمٞمد أو دومع ُمية قمـ اعم٤مؿمٞم٦م واحلرث 

وذم "إمم قمدم اًم٘مقل سم٤مًمتحريؿ سمؾ سم٤مًمٙمراه٦م  ووضّمف ذًمؽ سم٘مقًمـف:  ,يم٤مسمـ قمٌد اًمؼم , و ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمام،

ـْ قَمَٛمٚمِِف( ٍم  ٕنَّ ُم٤م يم٤من اختـ٤مذه حمرُمـ٤ًم ,أي: ُمـ أضمر قمٛمٚمف  , ىمقًمف: )َٟمَ٘مَص ُِم ُم٤م يِمػم إمم أنَّ اخت٤مذه٤م ًمٞمس سمٛمحرَّ

  -(5)" أنَّ اخت٤مذه٤م ُمٙمروه ٓ طمرام اُمتٜمع اخت٤مذه قمغم يمؾِّ طم٤مٍل ؾمقا، ٟم٘مص إضمر أو مل يٜم٘مص  ومدلَّ ذًمؽ قمغم

وردَّ قمٚمٞمف احل٤مومظ اسمـ طمجر وم٘م٤مل: وُم٤م ادَّقم٤مه ُمـ قمدم اًمتحريؿ واؾمتٜمد ًمف سمام ذيمره ًمٞمس سمالزٍم  سمؾ حيتٛمـؾ 

أْن شمٙمقن اًمٕم٘مقسم٦م شم٘مع سمٕمدم اًمتقومٞمؼ ًمٚمٕمٛمؾ سمٛم٘مدار ىمػماط مم٤م يم٤من يٕمٛمٚمف ُمـ اخلػم ًمق مل يتخذ اًمٙمٚم٥م- وحيتٛمـؾ 

                                                           
 -[5.8اًمٗمتح ] (7)

 -7.448ذح وحٞمح ُمًٚمؿ  (0)

 -356. 6: اعمٖمٜمل (3)

 -760. 30جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى:  (4)

 -4.007اًمتٛمٝمٞمد  (5)
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٤ًم  واعمراد سم٤مًمٜم٘مص أن اإلصمؿ احل٤موؾ سم٤مخت٤مذه يـقازي ىمـدر ىمـػماط أو ىمػماـمـلم ُمــ أضمـر أن يٙمقن آخت٤مذ طمراُم

 -(7) ومٞمٜم٘مص ُمـ صمقاب اعمتَّخذ ىمدر ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ سم٤مخت٤مذه وهق ىمػماط أو ىمػماـم٤من-ا-هـ-

ًَمٜمَ  "ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل شمٕم٘مٞم٤ٌم قمغم يمالم اسمـ قمٌد اًمؼم:  َٓ َنَّ اؾْمتِْد ِٕ ٤م قَمغَم اًمتَّْحِريِؿ سم٤ِمًمٜمُّْ٘مَّم٤مِن َوُهَق قَمِجٞم٥ٌم: 

قَْماَمِل  يَماَم يَم٤مَن قَمـَدُم ىمَ  ْٕ ٌََط صَمَقاَب سَمْٕمِض ا ٍم َأطْم َنَّ َذًمَِؽ َيُدلُّ قَمغَم اْرشمَِٙم٤مِب حُمَرَّ
ِٕ ضَْمِر:  ْٕ ـْ ا ٌُـقِل َوـاَلِة ؿَمـ٤مِرِب ُِم

ـِ َيُدلُّ  اِف َواًْمَٙم٤مِه سمِِؼ  َوآيِت اًْمَٕمرَّ ْٔ ٌِْد ا ٌََط اخْلَْٛمِر  َواًْمَٕم ـِذي َأطْمـ ِريَٛمَٝمـ٤م ُهـَق اًمَّ قَْمـاَمِل  وَمـ٢مِنَّ حَتْ ْٕ ِريِؿ َهـِذِه ا قَمغَم حَتْ

ٌََٝم٤م "- وىم٤مل: "صَمَقاهَب٤َم َْٕمِّمَٞم٦ٍم اْرشَمَٙم
َّٓ عمِ َٓ َيُٙمقُن إ ضَْمِر  ْٕ َنَّ ُٟمْ٘مَّم٤مَن ا ِٕ ـمـرح "- اٟمتٝمـك ُمــ "َوَوضْمُف اًمتَّْحِريِؿ فَم٤مِهٌر: 

  (0)-"اًمتثري٥م

أشم٤مين ضمؼميؾ وم٘م٤مل: إين يمٜمـ٧م أشمٞمتـؽ اًمٚمٞمٚمـ٦م ومٚمـؿ يٛمٜمٕمٜمـل أن  "ط: رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل

أدظمؾ اًمٌٞم٧م اًمذي أٟم٧م ومٞمف إٓ أٟمف يم٤من ومٞمف متث٤مل رضمؾ ويم٤من ذم اًمٌٞم٧م ىمرام ؾمـؽم ومٞمـف مت٤مصمٞمـؾ  ويمـ٤من ذم اًمٌٞمـ٧م 

٤مدشملم يمٚم٥م ومٛمر سمرأس اًمتٛمث٤مل اًمذي ذم سم٤مب اًمٌٞم٧م ي٘مٓمع يّمػم يمٝمٞمئ٦م اًمِمجرة  وأُمر سم٤مًمًؽم ي٘مٓمع ومٞمجٕمؾ وؾمـ

وإذا اًمٙمٚم٥م ضمرو ويمـ٤من ًمٚمحًــ واحلًـلم حتـ٧م ط ُمٜمتٌذشملم شمقـم ن  وأُمر سم٤مًمٙمٚم٥م خيرج ومٗمٕمؾ رؾمقل اهلل 

 - رواه أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي ووححف واًمٜم٤ًمئل- "ٟمْمد اهؿ 

  (3)"ىمقًمف: )ويم٤من ًمٚمحًـ واحلًلم( ومٞمف ضمقاز شمرسمٞم٦م ضمرو اًمٙمٚم٥م ًمٚمقًمد اًمّمٖمػم"ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: 

 ًمٖمػم ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف احلدي٨م؟ هؾ جيقز اىمتٜم٤م، اًمٙمٚم٥م -

اظمتٚمػ ذم ضمقاز اىمتٜم٤مئف ًمٖمػم هذه إُمقر اًمثالصمـ٦م يمحٗمـظ اًمـدور واًمـدروب  واًمـراضمح: "ىم٤مل اًمٜمقوي: 

( وهٜمـ٤م 036. 72)ذح ُمًـٚمؿ ) "ضمقازه ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمثالصم٦م قمٛماًل سم٤مًمٕمٚم٦َّم اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ احلدي٨م وهل: احل٤مضم٦م 

 إمم و٤مطم٥م اًمٌٞم٧م سمٞمٜمف وسمـلم اهلل  إن يمـ٤من صمٛمـ٦م طم٤مضمـ٦م أم ٓ-شمٜمٌٞمف أن طمراؾم٦م اًمٌٞم٧م يرضمع شم٘مدير احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م 

 (5) ؾمئؾ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ اًمٙمٚم٥م يتخذ ًمٚمدار وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس سمف إذا يم٤مٟم٧م اًمدار خمقوم٦م-(4)

                                                           
  -[5.8اًمٗمتح ] (7)

 -773. 6(ـمرح اًمتثري٥م 0)

 -ٟمٞمؾ إوـم٤مر (3)

 -046. 4اٟمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم  (4)

 -[ 328. 72] ومتح اعم٤مًمؽ سمتٌقي٥م اًمتٛمٝمٞمد قمغم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ:  (5)
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جيقز اىمتٜم٤م، اًمٙمٚم٥م عمـ يّمٞمد سمف  أو حيٗمظ سمف ٟمحق ُم٤مؿمٞم٦م يمزرع ودرب  "ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل رمحف اهلل: 

 -(7)"ُمٖمٜمل اعمحت٤مج"اٟمتٝمك ُمـ  "ٕمٚمٞمٛمف ًمذًمؽوشمرسمٞم٦م اجلرو اًمذي يتقىمع شم

إسم٤مطمـ٦م اىمتٜمـ٤م،  ,قمٜمـدي,شمـدظمؾ  ,أي: طمـدي٨م اسمــ قمٛمـر,وذم ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م  "ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم:

  (0)"اًمٙمالب ًمٚمٛمٜم٤مومع يمٚمٝم٤م ودومع اعمْم٤مر إذا اطمت٤مج اإلٟم٤ًمن إمم ذًمؽ

٤مذ اًمٙمالب حلٗمظ اًمدروب "وىم٤مل اسمـ طمجر:   إحل٤مىم٤ًم سم٤معمٜمّمـقص سمـام ذم وإوح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦َّم: إسم٤مطم٦م اختَّ

 -(3)"ُمٕمٜم٤مه يمام أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ قمٌد اًمؼم

أِذن ذم يمٚم٥م اًمّمٞمد ط : ٓ ؿمؽ أنَّ اًمٜمٌَّلَّ ,ٟم٤مىماًل قمـ سمٕمض اًمٕمٚمام،,وىم٤مل اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ قمٌد ااه٤مدي 

َدٍة  وأظمؼم أنَّ ُمتَّخَذه ًمٚمّمٞمد ٓ يٜم٘مص ُِمـ أضمره  وأِذن ذم طمدي٨ٍم آظمر ذم يمٚمـ٥ِم ا عم٤مؿمـٞم٦م  وذم ذم أطم٤مدي٨َم ُمتٕمدِّ

طمدي٨ٍم ذم يمٚم٥م اًمٖمٜمؿ  وذم طمدي٨ٍم ذم يمٚم٥م اًمزرع  ومُٕمٚمؿ أنَّ اًمٕمٚم٦َّم اعم٘متْمٞم٦م جلقاز آختـ٤مذ اعمّمـٚمح٦م  واحلٙمـؿ 

يدور ُمع قمٚمتف وضمقدًا وقمدُم٤ًم  وم٢مذا ُوضمدت اعمّمٚمح٦م ضم٤مز آخت٤مذ  طمتك إّنَ  سمٕمَض اعمّم٤مًمح أهـؿُّ وأقمٔمـُؿ ُِمــ 

اًمِم٤مرع قمٚمٞمٝم٤م  وٓ ؿمـؽ أنَّ اًمـثامر هـل ذم ُمٕمٜمـك اًمـزرع   ُمّمٚمح٦م اًمزرع  وسمٕمض اعمّم٤مًمح ُم٤ًموي٦م ًمٚمتل ٟمصَّ 

هل ذم ُمٕمٜمك اًمٖمٜمؿ- وٓ ؿمؽ أنَّ ظمقَف  ,ًمدومع اًمثٕم٤مًم٥م قمٜمٝم٤م,واًمٌ٘مر ذم ُمٕمٜمك اًمٖمٜمؿ  ويمذًمؽ اًمدضم٤مج وإوز 

اًمٚمّمقص قمغم اًمٜمَّٗمس  واخت٤مذه ًمإلٟمذار سمـٝم٤م وآؾمتٞم٘م٤مظ اه٤م أقمٔمؿ ُمّمٚمح٦م ُمـ ذًمؽ  واًمِم٤مرع ُمراٍع ًمٚمٛمّم٤مًمح 

  (4)"ؾمد  ومحٞم٨م مل شمٙمـ ومٞمف ُمّمٚمح٦ٌم ومٗمٞمف ُمٗمًدةودومع اعمٗم٤م

 هؾ جيقز اىمتٜم٤م، اًمٙمٚم٥م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعمخدرات أو ٓيمتِم٤مف اًم٤ًمرق؟ -

- )ذح زاد اعمًـت٘مٜمع سمـ٤مب "ٓ سمـ٠مس سمـذًمؽ وهـق أومم ُمــ احلـرث واًمّمـٞمد "ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:

ـ إٟمقاع اًمتل شم٘مدم ظمدُمـ٦م اًمقو٤مي٤م( وي٘م٤مس قمٚمٞمف يمٚم٥م اًمنمـم٦م واجلامرك ويمٚم٥م اًمرؤي٦م ًمألقمٛمك همػم ذًمؽ ُم

 ًمإلٟم٤ًمن ٕن اهلل ظمٚمؼ هذه احلٞمقاٟم٤مت خلدُم٦م اإلٟم٤ًمن وآٟمتٗم٤مع هب٤م- 

ًمق أراد اخت٤مذ يمٚم٥م ًمٞمّمٓم٤مد سمف ومٞمام سمٕمد  أو ًمٞمحٗمظ اًمزرع واعم٤مؿمٞم٦م إذا و٤مر ًمف ذًمـؽ  ومٝمـؾ جيـقز ًمـف  -

 آىمتٜم٤م،؟-

                                                           
 -(340. 0) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (7)

 -[74.079ٛمٝمٞمد ]اًمت (0)

 -[5.8اًمٗمتح ] (3)

 -726,727اإلهمراب ذم أطمٙم٤مم اًمٙمالب ص (4)
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)إَِّٓ يَمْٚم٥َم َوْٞمٍد(  وم٢مٟمَّـف هبـذه  ومٞمف وضمٝم٤من  أوحٝمام: اجلقاز  وهق ُم٘مت٣م ىمقًمف ذم احلدي٨م "ىم٤مل اًمٕمراىمل:

 -(7)"اًمّمٗم٦م  وإْن مل يّمٓمد سمف ذم احل٤مل-

 هؾ جيقز أْن ي٘متٜمل يمٚم٤ًٌم ٓ حيًـ اًمّمٞمد  ًمٙمـ ًم٘مّمد شمٕمٚمٞمٛمف ؟ -

 ,إْن يم٤من يمٌػمًا ضم٤مز  وإْن يم٤من ضمروًا ُيَرسمَّك صمؿ يٕمٚمَّؿ ومٗمٞمف وضمٝم٤من  أوـحٝمام: اجلـقاز أيْمـ٤مً "ىم٤مل اًمٕمراىمل: 

ٕنَّ هذا يمٚم٥م وٞمد ذم اعم ل  وًمق ُمٜمع ذًمؽ ًمتٕمـذر اختـ٤مذ يمـالب اًمّمـٞمد وم٢مٟمَّـف ٓ يَتـ٠مشمَّك  واؾمُتِدلَّ ًمف سم٤محلدي٨م 

   (0)"شمٕمٚمٞمُٛمٝم٤م إٓ ُمع اىمتٜم٤مئٝم٤م

وَُمـ اىمتٜمك يمٚم٤ًٌم صمؿ شمرك اًمّمٞمد ُمدًة وهق يريد اًمٕمقد إًمٞمف مل حيرم اىمتٜم٤مؤه ذم ُمدة شمريمـف ٕنَّ "ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:  -

و٤مطم٥م اًمزرع زرقمف أسمٞمح ًمف إُمًـ٤مك اًمٙمٚمـ٥م إمم أن يـزرع ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اًمتحرز ُمٜمف  ويمذًمؽ ًمق طمّمد 

 -(3)"زرقم٤م آظمر  وًمق هٚمٙم٧م ُم٤مؿمٞمتف وم٠مراد ذا، همػمه٤م ومٚمف إُم٤ًمك يمٚمٌٝم٤م ًمٞمٜمتٗمع سمف ذم اًمتل يِمؽمت٤م 

 هؾ ٟم٘مُص إضمر ُِمـ قمٛمؾ ذًمؽ اًمٞمقم أو ُمـ جمٛمقع قمٛمٚمف؟ -

ع اًمٕمٛمؾ اًمذي قمٛمٚمف ومٞمام وىمد اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ هؾ هق ُِمـ جمٛمق "ىم٤مل اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ قمٌد ااه٤مدي:

شم٘مدم  أو قمٛمؾ ذًمؽ اًمٞمقم  أي يٜم٘مص ُِمـ قمٛمؾ يقُمف اًمذي يم٤من ُم٘متٜمٞم٤ًم ًمٚمٙمٚم٥م ومٞمف ىمػماط؟ ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل: ُِمـ 

 قمٛمؾ ذًمؽ اًمٞمقم-

وُمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل ُِمـ جمٛمقع قمٛمٚمف ويمقن اعمراد ُِمـ قمٛمؾ اًمٞمقم اًمذي اىمتٜمك ومٞمف اًمٙمٚم٥م أفمٝمر  وإن قمٛمؾ يقم 

 -  (4)"اىمتٜم٤مئف سمٙمثرة

 ٜم٘مُص إضمُر ُِمـ و٤مطم٥م اًمٌٞم٧م أو ُِمـ يمؾِّ واطمٍد ُمٜمٝمؿ؟هؾ ي  -

ـْ قَمَٛمٚمِِٝمْؿ يُمؾَّ َيْقٍم ىِمػَماٌط إَِّٓ ط ضم٤م، ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: ىمقًمف  ـْ أْهِؾ سَمْٞم٧ٍم َيْرشَمٌُِٓمقَن يَمْٚم٤ًٌم إَِّٓ َٟمَ٘مَص ُِم )َوَُم٤م ُِم

ـٌ يَمْٚم٥َم َوْٞمٍد َأْو يَمْٚم٥َم طَمْرٍث َأْو يَمْٚم٥َم هَمٜمٍَؿ( ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمد  -(5)ي٨ٌم طمً

                                                           

 -[6.08ـمرح اًمتثري٥م ] (7)

واسمــ قمٌـد ااهـ٤مدي ذم  6.357واسمــ ىمداُمـ٦م ذم اعمٖمٜمـل  9.079ورضّمحف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع   6.08,09ـمرح اًمتثري٥م  (0)

 -077اإلهمراب ص

 -[4.306اعمٖمٜمل] (3)

 -[779]ص اإلهمراب ذم أطمٙم٤مم اًمٙمالب (4)

 -[ حتٗم٦م إطمقذي5.56اًمًٜمـ ] (5)
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واًمٔم٤مهر أنَّ إضمَر يٜم٘مص ُِمـ يمؾ َُمـ يٛمٚمؽ إظمراج اًمٙمٚم٥م ُِمـ اعمٜمــزل دون َُمــ قمـداه  ٕنَّ َُمــ ُمٚمـؽ 

 إظمراضمف ومٚمؿ يٗمٕمؾ يم٤من ذم طمٙمؿ اعم٘متٜمل- واهلل أقمٚمؿ-

 إذا اىمتٜمك أهُؾ سمٞم٧ٍم يمؾُّ واطمد ُمٜمٝمؿ يمٚم٤ًٌم  هؾ يٜم٘مص ُِمـ أضمقرهؿ سمٕمدد اًمٙمالب  أم يمؾ واطمٍد سمٙمٚمٌف؟ -

  (7)ٌد ااه٤مدي رمحف اهلل: وإُمر حيتٛمؾىم٤مل اسمـ قم

ٕٟمَّف ُم٠مُمقٌر سم٘متٚمف  قمــ  ,أو ذا ٟم٘مٓمتلم ,يًتثٜمك ُمـ ضمقاز اىمتٜم٤م، يمٚم٥م اًمّمٞمد وٟمحقه ُم٤م إذا يم٤من أؾمقد هبٞمامً  -

٤ٌَمِدَي٦ِم سمَِٙمْٚمٌِ ط ىم٤مل: َأَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهللِ  ضم٤مسمر  ـَ اًْم َٝم٤م وَمٜمَْ٘مُتُٚمُف  صُمـؿَّ هَنَـك سمَِ٘مْتِؾ اًْمٙماَِلِب  طَمتَّك إِنَّ اعْمَْرَأَة شَمْ٘مَدُم ُِم

ُف ؿَمْٞمَٓم٤مٌن(ط اًمٜمٌَِّلُّ  ٌَِٝمٞمِؿ ِذي اًمٜمُّْ٘مَٓمَتلْمِ  وَم٢مِٟمَّ ؾَْمَقِد اًْم ْٕ ـْ ىَمْتٚمَِٝم٤م  َوىَم٤مَل: )قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سم٤ِم  -(0)قَم

ومال حيؾ اىمتٜم٤مُؤه وٓ شمٕمٚمٞمُٛمف وٓ آوٓمٞم٤مُد سمف- ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ُم٤م أقمٚمؿ أطمدًا أرظمص ذم أيمؾ ُم٤م 

وهق ىمقل ىمت٤مدة واحلًـ اًمٌٍمي وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وإؾمح٤مق سمـ راهقيف واسمـ (3)ؾ اًمٙمٚم٥ُم إؾمقُد ُِمـ اًمّمٞمدىَمتَ 

  -(4)طمزم

و ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل إن يمقن اًمٙمٚم٥م إؾمقد ؿمٞمٓم٤من ٓ يٚمزم محٚمف قمغم طم٘مٞم٘متف وأٟمف ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجلــ اظمتٚمـػ 

٤من اجلـ يتٛمثؾ ذم ؿمٙمؾ اًمٙمٚم٥م إؾمـقد  اًمٕمٚمام، ذم ُمٕمٜمك هذا  ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم محٚمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م  وأن ؿمٞمٓم

وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم محٚمف قمغم اعمج٤مز  وذًمؽ ٕن اًمٙمٚم٥م إؾمقد أيمثر ضرا ومتردا ُمـ همػمه ُمـ اًمٙمالب وأىمٚمٝم٤م 

 ٟمٗمٕم٤م  ومٜم٤مؾم٥م إـمالق ووػ اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف  ًمقضمقد ُمٕمٜمك اًمتٛمرد واًمٕمتّق واًمٌٕمد قمـ اعم٠مًمقف-

ؾَْمَقدِ ط ىَمْقًمف "ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل:  ْٕ ـاَم  )ا ٤م اًمٜمُّْ٘مَٓمت٤َمِن وُمٝمِّ َقاد  َوَأُمَّ ًَّ ( َُمْٕمٜمَك اًْمٌَِٝمٞمؿ اخْل٤َمًمِص اًم
اًْمٌَِٝمٞمؿ ذِي اًمٜمُّْ٘مَٓمتلَْمِ

 اٟمتٝمك-  "ُٟمْ٘مَٓمت٤َمِن َُمْٕمُرووَمت٤َمِن سَمٞمَْْم٤مَواِن وَمْقق قَمٞمْٜمَٞمِْف َوَهَذا ُُمَِم٤مَهد َُمْٕمُروف

 وهذا احلدي٨م يدل قمغم أن اًمٙمٚم٥م إؾمقد ؿمٞمٓم٤من  وأٟمف ُي٘متؾ- 

ُمٕمٜمك ووٗمف سم٠مٟمف ؿمٞمٓم٤من أٟمف ُمـ اجلـ  وًمٙمـ اعمٕمٜمـك: أن هـذا اًمٙمٚمـ٥م يِمـ٤مسمف اًمِمـٞمٓم٤من ذم سمٕمـض  وًمٞمس

 وٗم٤مشمف  يمام ي٘مقل اًمٜم٤مس ذم ووػ ُمـ قُمرف سم٤مًمنم واًمٗم٤ًمد: إٟمف ؿمٞمٓم٤من- 

                                                           
 -[024اإلهمراب ذم أطمٙم٤مم اًمٙمالب ]ص (7)

 -رواه ُمًٚمؿ (0)

 -6.774اسمـ طمزم عمحغم  (3)

 -6.774[ واعمحغم 6.09اٟمٔمر ـمرح اًمتثري٥م ] (4)
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ُف ؿَمْٞمَٓم٤منٌ  "ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم رمحف اهلل:  ؾَْمَقِد ُِمٜمَْٝم٤م سم٠َِمٟمَّ ْٕ ـْ َذَه٥َم إمَِم ىَمْتِؾ ا ٤م ىَمْقُل َُم قَمـغَم َُمـ٤م ُرِوَي ذِم َذًمِـَؽ  َوَأُمَّ

َنَّ اهللََّ  ِٕ ٦َم ومِٞمِف  ِـّ   وَماَل طُمجَّ ْٟمِس َواجْلِ لَم اإْلِ
ِـّ ؿَمْٞمَٓم٤مًٟم٤م سمَِ٘مْقًمِِف ؿَمَٞم٤مـمِ ْٟمِس َواجْلِ ـَ اإْلِ ُّ ُِم ـْ هَمَٚم٥َم قَمَٚمْٞمِف اًمنمَّ ك َُم ىَمْد ؾَمٛمَّ

َرَأى رضمال يتٌع مح٤مُمـ٦م وم٘مـ٤مل ؿمـٞمٓم٤من يتٌـع ط وُمقِع َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َومَلْ جَي٥ِْم سمَِذًمَِؽ ىَمْتُٚمُف َوىَمْد ضَم٤مَ، ذِم احْلَِدي٨ِم اعْمَرْ 

ـ ـِ اجْلِ ـَخ٧ْم ُِمـ ًِ َٓ َأنَّ احْلاََمَُمـ٦َم ُُم ِـّ َو ـ ـِ اجْلِ ًخ٤م ُِم ًْ ُف يَم٤مَن َُم َٓ َأنَّ َذًمِـَؽ ؿمٞمٓم٤مٟم٦م َوًَمْٞمَس ذِم َذًمَِؽ َُم٤م َيُدلُّ قَمغَم َأٟمَّ ِـّ َو

 - (7)"اًمتٛمٝمٞمد"اٟمتٝمك  ُمـ  "َواضِم٥ٌم ىَمْتُٚمُف 

- - ؿمٞمٓم٤من: أي: سمٕمٞمٌد ُمـ اخلػم واعمٜم٤مومع  ىمري٥م ُمــ اًمّيـر وإذى  "وىم٤مل أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل: 

ٞمٓم٤من أّن يتٕمّدى اخلػم-  - (0)"اعم٤ًمًمؽ ذح اعمقـم٠م"اٟمتٝمك ُمـ  "وهذا ؿم٠من اًمِمَّ

ؾَْمَقِد: )إِٟمَّـُف ط ْٕمٜمَك ىَمْقًمِِف ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤مِي َأسُمق ًَمْٞمغَم: وَم٢مِْن ىِمٞمَؾ: َُم٤م ُمَ  "  (3)"ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح"وضم٤م، ذم  ْٕ ذِم اًْمَٙمْٚم٥ِم ا

( َوُهَق َُمْقًُمقَدٌة  ـ  ٤َم ضِم سمِِؾ: )إهِنَّ ـْ يَمْٚم٥ٍم  َويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف ذِم اإْلِ ُف َُمْقًُمقٌد ُِم ـَ اًمٜمُّقِق ؟ وَمـ٤مجْلََقاُب: ؿَمْٞمَٓم٤مٌن( َوَُمْٕمُٚمقٌم َأٟمَّ ُِم

اَم ىَم٤مَل َذًمَِؽ قَمغَم ـَمِريِؼ اًمتَّ  ُف إِٟمَّ سمُِؾ َأٟمَّ َٝم٤م َٟمْٗمٕم٤ًم  َواإْلِ ؾَْمَقَد َذُّ اًْمٙماَِلِب َوَأىَمٚمُّ ْٕ َنَّ اًْمَٙمْٚم٥َم ا
ِٕ ِـّ   ْٞمَٓم٤مِن َواجْلِ ِْمٌِٞمِف اَهاَُم سم٤ِمًمِمَّ

ِـّ ذِم ُوُٕمقسَمتَِٝم٤م َوَوٞم٤مًمتَِٝم٤م  ٌُْف اجْلِ  اٟمتٝمك-  "ؿِم

 : (4)   ىم٤مل:"ذح اًمٕمٛمدة"وىمرر ٟمحقا ُمـ ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم 

ذم اإلسمؾ إمم أهن٤م ُمـ اًمِمٞم٤مـملم: يريد واهلل أقمٚمؿ: أهن٤م ُمـ ضمٜمس اًمِمٞم٤مـملم وٟمـققمٝمؿ: ومـ٢من يمـؾ ط أؿم٤مر  "

قم٤مت ُمتٛمرد ؿمٞمٓم٤من  ُمـ أي اًمدواب يم٤من  يم٤مًمٙمٚم٥م إؾمقد ؿمٞمٓم٤من  واإلسمـؾ ؿمـٞم٤مـملم إٟمٕمـ٤مم  يمـام ًمإلٟمـس 

تٛمٚمـ٩م سمـف  وم٘مـ٤مل: )إٟمـام  عم٤م أريمٌقه سمرذوٟم٤م  ومجٕمـؾ ؿمٞم٤مـملم  وًمٚمجـ ؿمٞم٤مـملم  واهذا ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 اٟمتٝمك- "أريمٌقين ؿمٞمٓم٤مٟم٤م(- -

 ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم-  (6)"شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م"- ويٜمٔمر أيْم٤م (5)"إقمالم اعمقىمٕملم"وذيمر ٟمحقا ُمٜمف: اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم محؾ احلدي٨م قمغم فم٤مهره  وأن اجلـ شمتّمقر سمّمقرة اًمٙمٚم٥م إؾمقد يمثػما- 

                                                           

(7) 74.034- 

 -(7.508)  اعم٤ًمًمؽ ذح اعمقـم٠م (0)

 -(7.0067) ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح (3)

 -(7.337) (ذح اًمٕمٛمدة4)

 -(0.727) (إقمالم اعمقىمٕملم5)

 -(028) (شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م6)
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محٚمف سمٕمض اًمٕمٚمام، قمغم فم٤مهره  وىم٤مل: إن اًمِمٞم٤مـملم شمتّمـقر سمّمـقر  "رمحف اهلل:  ىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل

  (7)ـ: )اىمتٚمقا ُمٜمٝم٤م يمؾ أؾمقد هبٞمؿ( اٟمتٝمكط اًمٙمالب اًمًقد  وٕضمؾ ذًمؽ ىم٤مل ـ 

ضم٤م، ذم قمقن اعمٕمٌقد: ىم٤مل ذم ومتح اًمقدود: محٚمف سمٕمْمٝمؿ قمغم فم٤مهره وىمـ٤مل: إن اًمِمـٞمٓم٤من يتّمـقر سمّمـقرة 

 ق أؿمد ضرا ُمـ همػمه ومًٛمل ؿمٞمٓم٤مٟم٤م-اًمٙمالب اًمًقد- وىمٞمؾ: سمؾ ه

ذم اًمٙمٚم٥م إؾمقد إٟمف ؿمٞمٓم٤من وُمٕمٚمـقم أٟمـف ُمقًمـقد ُمــ ط وذم حتٗم٦م إطمقذي: وم٢من ىمٞمؾ: ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف 

اًمٙمٚم٥م؟ ويمذًمؽ ىمقًمف ذم اإلسمؾ إهن٤م ضمـ  وهل ُمقًمقدة ُمـ اًمٜمقق؟ وم٤مجلقاب أٟمـف إٟمـام ىمـ٤مل ذًمـؽ قمـغم ـمريـؼ 

 ذ اًمٙمالب وأىمٚمٝم٤م ٟمٗمٕم٤م- اًمتِمٌٞمف اهام سم٤مًمِمٞمٓم٤من واجلـ  ٕن اًمٙمٚم٥م إؾمقد

وممـ رضمح هذا اعمٕمٜمك اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ و٤مًمح سمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل  وم٘م٤مل: واًمّمحٞمح: أٟمف ؿمٞمٓم٤من يمالب  

٤م سم٤مجلـ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٍـّ  واًمِمٞمٓم٤من ًمٞمس ظم٤موًّ ا ؿَمَٞم٤مـمِلَم اإِلْٟمـِس ﴿ٓ ؿمٞمٓم٤من ضِم َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ًمُِٙمؾِّ َٟمٌِلٍّ قَمُدوًّ

ِـّ  ِـّ يٙمقن ذم اإِلٟمس  ويٙمقن ذم احلٞمقان  ومٛمٕمٜمك ؿمٞمٓم٤من ذم [770ٟمٕم٤مم: إ] ﴾َواجْلِ   وم٤مًمِمٞمٓم٤من يمام يٙمقن ذم اجِل

احلدي٨م  أي: ؿمٞمٓم٤من اًمٙمالب  ٕٟمف أظمٌثٝم٤م وًمذًمؽ ُي٘متؾ قمغم يُمؾِّ طم٤مل  وٓ حيؾُّ وٞمده سمخالف همػمه- اًمنمـح 

 اعمٛمتع-

ؿمٞمخ اإلؾمـالم اسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م رمحـف اهلل: ومـ٢من وًمٙمـ ٓ يٛمتٜمع أن يتِمٙمؾ اًمِمٞمٓم٤من ذم وقرة يمٚم٥م أؾمقد وهمػمه- ىم٤مل 

ن اًمًقاد أمجع ًمٚم٘مقى  اًمٙمٚم٥م إؾمقد ؿمٞمٓم٤من اًمٙمالب واجلـ شمتّمقر سمّمقرشمف يمثػمًا  ويمذًمؽ سمّمقرة اًم٘مط إؾمقد ٕ 

 (0)اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُمـ همػمه وومٞمف ىمقة احلرارة- 

ٖمػمهـ٤م ُمــ ذم اعمديٜمـ٦م وٓ حيٙمـؿ سمـف ًمط و اًمذي ئمٝمر زم أن هذا ظم٤مص هبذا اًمٜمقع اًمذي ووـٗمف اًمٜمٌـل 

اًمٙمالب اًمًقدا، سمٕم٤مُم٦م  وإٓ ومٙمثػم ُمـ اًمٙمالب اًمًقد هل ُمًت٠مٟم٦ًم وًمٞم٧ًم ظمٌٞمث٦م أو شمِمٌف اًمِمـٞم٤مـملم إٓ إن 

 ىمّمد هب٤م اًمذيم٤م، واًمٗمٓمٜم٦م ومٌٕمْمٝم٤م يمذًمؽ- 

 طمٙمؿ سمٞمع اًمٙمٚم٥م وذا،ه:  -

 ,ط,اعمذه٥م إول: ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م إمم قمدم ضمقاز سمٞمع اًمٙمٚم٥م: عم٤م ورد ُمـ هنل اًمٜمٌل

 قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م-

                                                           
 ـ اًمِم٤مُمٚم٦م(-5.38) "اعمٗمٝمؿ (7)

 (-79.50اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (0)
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ـِ اًْمَٙمْٚم٥ِم- ط ىَم٤مَل: هَنَك اًمٜمٌَِّلُّ  روى اًمٌخ٤مري قمـ َأيِب ضُمَحْٞمَٗم٦َم  ـْ صَمَٛم  قَم

ُٕمقٍد إَْٟمَّم٤مِريِّ   ًْ ـْ َأيِب َُم ـِ اًْمَٙمْٚمـ٥ِم َوَُمْٝمـِر ط َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قَم ـْ صَمَٛمـ هَنَك قَمـ

 - ـِ ٌَِٖملِّ َوطُمْٚمَقاِن اًْمَٙم٤مِه  اًْم

٤ٌَّمٍس ري اهلل قمٜمٝمام ىَم٤مَل: )هَنَك َرؾُمقُل اهللَِّ   ـِ قَم ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ قَم ـِ اًْمَٙمْٚمـ٥ِم  َوإِْن ط وروى أسمق داود قَم ـْ صَمَٛمـ قَم

ُف شُمَراسًم٤م( ىم٤مل احل٤مومظ: إؾمٜم٤مده وحٞمح- ووححف إًم٤ٌمين ذم وحٞمح أيب داود-  ـَ اًْمَٙمْٚم٥ِم وَم٤مُْمأْل يَمٗمَّ  ضَم٤مَ، َيْٓمُٚم٥ُم صَمَٛم

ـِ  ط: ىم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  اود قمـ أيب ُهَرْيَرَة وروى أسمق د  ـُ اًْمَٙمْٚم٥ِم  َوٓ طُمْٚمـَقاُن اًْمَٙمـ٤مِه ؾُّ صَمَٛم
)ٓ حَيِ

( ىم٤مل احل٤مومظ: إؾمٜم٤مده طمًـ- ووححف إًم٤ٌمين ذم وحٞمح أيب داود-  ٌَِٖملِّ  َوٓ َُمْٝمُر اًْم

ـْ صَمَٛمـ اًْمَٙمْٚم٥م"ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  ٤م اًمٜمَّْٝمل قَم ٥م َويَمْقٟمف ظَمٌِٞمًث٤م وَمَٞمُدّل قَمغَم  : َوَأُمَّ ًْ ـْ َذّ اًْمَٙم َويَمْقٟمف ُِم

ـاًم َأْم ٓ ُف ٓ َيِّمّح سَمْٞمٕمف   َوٓ حَيِّؾ صَمَٛمٜمف   َوٓ ىِمٞمَٛم٦م قَمغَم ُُمْتٚمِٗمف ؾَمَقا، يَم٤مَن ُُمَٕمٚمَّ ِريؿ سَمْٞمٕمف   َوَأٟمَّ ٤م حَتْ    َوؾَمـَقا، يَمـ٤مَن مِمَـّ

َذا ىمَ  ـّي َوَرسمِٞمَٕمـ٦م َوإَْوَزاقِمـّل َواحْلََٙمـؿ جَيُقز اىِْمتِٜم٤َمُؤُه َأْم ٓ   َوهِبَ ٌٍَْمِ ـ اًْم ًَ ٤مَل مَج٤َمِهػم اًْمُٕمَٚماَم، ُِمٜمُْٝمْؿ َأسُمق ُهَرْيَرة َواحْلَ

تِـ ٤مومِِٕمّل َوَأمْحَد َوَداُود َواسْمـ اعْمُٜمِْذر َوهَمػْمهْؿ- َوىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦م: َيِّمّح سَمْٞمع اًْمٙمِـالب اًمَّ    ل ومِٞمَٝمـ٤م َُمٜمَْٗمَٕمـ٦مَومَح٤َّمد َواًمِمَّ

ـْٞمد دُ  ـْ ضَم٤مسمِر َوقَمَٓم٤م، َواًمٜمََّخِٕمّل ضَمَقاز سَمْٞمع يَمْٚم٥م اًمّمَّ ٗمَٝم٤م- َوطَمَٙمك اسِْمـ اعْمُٜمِْذر قَم
ون هَمـػْمه-- - َودَم٥ِم اًْمِ٘مٞمَٛم٦م قَمغَم ُُمْتٚمِ

 - "وَدًمِٞمؾ اجْلُْٛمُٝمقر َهِذِه إطََم٤مِدي٨م 

ِريؿ سَمْٞمٕمف   َوُهَق قَم٤مّم ذِم يُمّؾ  "وىم٤مل احل٤مومظ:  اًم يَم٤مَن َأْو هَمػْمه مِم٤َّم جَيُـقز اىِْمتِٜمَـ٤مُؤُه َأْو ٓ  فَم٤مِهر اًمٜمَّْٝمل حَتْ يَمْٚم٥م ُُمَٕمٚمَّ

ٗمف   َوسمَِذًمَِؽ ىَم٤مَل اجْلُْٛمُٝمقر 
ـْ ِٓزم َذًمَِؽ َأْن ٓ ىِمٞمَٛم٦م قَمغَم ُُمْتٚمِ  - "جَيُقز   َوُِم

َتٚمُِػ اعْمَْذَه٥ُم ذِم َأنَّ سَمْٞمَع اًْمَٙمْٚم٥ِم سَم٤مـمٌِؾ  "اعمٖمٜمل"وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم   اٟمتٝمك-  "َأيَّ يَمْٚم٥ٍم يَم٤مَن  : ٓ خَيْ

ٓ جيقز سمٞمع اًمٙمالب  وٓ حيؾ صمٛمٜمٝم٤م  ؾمقا، يم٤مٟم٧م يمالب طمراؾمـ٦م  "و أومت٧م اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م هبذا:

قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م وُمٝمر ط ىم٤مل: )هنك رؾمقل اهلل  أو وٞمد أو همػم ذًمؽ  عم٤م روى أسمق ُمًٕمقد قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو 

 -(0)و سمف ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم  (7)"اًمٌٖمل وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ( ُمتٗمؼ قمغم وحتف

 -اعمذه٥م اًمث٤مين: ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م إمم ضمقاز سمٞمع اًمٙمٚم٥م ُمٓمٚمً٘م٤م: ٕٟمف ُم٤مل ُمٜمتٗمع سمف طم٘مٞم٘م٦م

                                                           
 (-73.36ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ) (7)

 (-8.92(  واًمنمح اعمٛمتع )79.39جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز ) (0)
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وقمـ أيب يقؾمػ "اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م: ذه٥م أسمق يقؾمػ إمم ضمقاز سمٞمع اًمٙمٚم٥م إٓ اًمٕم٘مقر  ىم٤مل ذم شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ: 

وقمـ أيب يقؾمػ أن "- وىم٤مل ذم اًمٕمٜم٤مي٦م: (7)"سمف  ومّم٤مر يم٤ماهقام اعم١مذي٦م أٟمف ٓ يّمح سمٞمع اًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر: ٕٟمف ٓ ُيٜمتٗمع

  (0)-"هنك قمـ إُم٤ًميمف  وأُمر سم٘متٚمفط سمٞمع اًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر  أي اجل٤مرح  ٓ جيقز: ٕٟمف همػم ُمٜمتٗمع سمف  وٕٟمف 

٤مب سمٞمع اًمٙمٚم٥م ويمؾ ذي ٟمـ"  وىم٤مل ذم اًمٕمٜم٤مي٦م:  (3)"ىم٤مل رمحف اهلل: وح سمٞمع اًمٙمٚم٥م "ىم٤مل ذم شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ: 

  (4)"ُمـ اًم٤ًٌمع ضم٤مئز  ُمٕمٚماًم يم٤من أو همػم ُمٕمٚمَّؿ  ذم رواي٦م إوؾ

اًم يَمـ٤مَن َأْو هَمـػْمَ ُُمَٕمٚمَّـٍؿ سمِـال (5)"سمدائع اًمّمٜم٤مئع"ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين ذم   ُُمَٕمٚمَّ
ػْمِ ـْ اًمٓمَّ : ]َوجَيُقُز سَمْٞمُع يُمؾِّ ِذي خِمَْٚم٥ٍم ُِم

٤ٌَمِع ؾِمقَ  ًِّ ـْ اًم ٤م سَمْٞمُع يُمؾِّ ِذي َٟم٤مٍب ُِم ٜمِْزيِر ظِمالٍف- َوَأُمَّ ْئ٥ِم   ,ى اخْلِ يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم   َواًْمَٗمْٝمـِد   َوإؾََمـِد َواًمٜمَِّٛمـِر   َواًمـذِّ

رِّ   َوَٟمْحِقَه٤م
: ]وذم ىمقًمـف ذم (6)"اًمٌٞمـ٤من واًمتحّمـٞمؾ"وَمَج٤مِئٌز قِمٜمَْد َأْوَح٤مسمِٜم٤َم[  وىم٤مل اسمــ رؿمـد اعمـ٤مًمٙمل ذم  ,َوااْهِ

٤ًٌم إٓ يمٚم٥م وٞمد أو ُم٤مؿمٞم٦م»احلدي٨م:  أٟمـف جيـقز اىمتٜمـ٤م، يمٚمـ٥م اًمّمـٞمد ويمٚمـ٥م اعم٤مؿمـٞم٦م  دًمٞمؾ قمغم ش ُمـ اىمتٜمك يمٚم

وآىمتٜم٤م، ٓ يٙمقن إٓ سم٤مٓؿمؽما،  ومٗمٞمف دًمٞمؾ قمغم ضمقاز سمٞمع يمٚم٥م اعم٤مؿمٞم٦م واًمّمٞمد  وهق ىمقل اسمـ ٟم٤مومع واسمـ يمٜم٤مٟم٦م 

وؾمحٜمقن وأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ  واًمّمحٞمح ذم اًمٜمٔمر: ٕٟمف إذا ضم٤مز آٟمتٗم٤مع سمف  وضم٥م أن جيـقز سمٞمٕمـف  وإن مل حيـؾ 

ٕهكم اًمذي ٓ جيقز أيمٚمف  وجيقز سمٞمٕمف عّم٤م ضم٤مز آٟمتٗم٤مع سمف  وهق دًمٞمؾ هذا احلدي٨م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه  أيمٚمف  يم٤محلامر ا

ظمالف ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ  ورواه قمـ ُم٤مًمؽ  ُمـ أٟمف ٓ جيقز سمٞمع يمٚم٥م ُم٤مؿمٞم٦م وٓ وٞمد  يمـام ٓ جيـقز سمٞمـع ُمـ٤م 

 قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م قمٛمقًُم٤م[- ,  ,ؾمقاه٤م ُمـ اًمٙمالب: ًمٜمٝمل اًمٜمٌل 

اسمع: ذه٥م اسمـ ٟم٤مومع واسمـ يمٜم٤مٟم٦م وؾمحٜمقن ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم ضمقاز سمٞمع اًمٙمٚم٥م اعمـ٠مذون ذم اختـ٤مذه  ُمثـؾ اعمذه٥م اًمر

وهنل قمـ سمٞمع اًمٙمالب--- واظمتٚمػ ذم ضمقاز سمٞمـع ُمـ٤م أذن ذم ": "ذح يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م"يمٚم٥م اعم٤مؿمٞم٦م واًمّمٞمد- ضم٤م، ذم 

- وىم٤مل احلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمـل: (7)"ُمِمٝمقريـاخت٤مذه ُمٜمٝم٤م  أي ُمـ اًمٙمالب ًمٚمحراؾم٦م  واًمّمٞمد ذم ضمقازه وُمٜمٕمف قمغم ىمقًملم 

                                                           
 -55. 6ذح يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين سمح٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي  (7)

 -305. 77شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمـز اًمدىم٤مئؼ  (0)

 -305. 77شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمـز اًمدىم٤مئؼ  (3)

 -465. 9اًمٕمٜم٤مي٦م ذح ااهداي٦م  (4)

 -(7400. 5) سمدائع اًمّمٜم٤مئع (5)

 -(088. 77اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ) (6)

 -55. 6ذح يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين سمح٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي  (7)
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ومم٤م يِمؽمط ذم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف أن ٓ يٙمقن ُمٜمٝمٞم٤ًم قمـ سمٞمٕمف  ومٞمجقز سمٞمع ُم٤م مل يٜمـف قمــ سمٞمٕمـف  ٓ ُمـ٤م هنـل قمٜمـف  يمٙمٚمـ٥م "

ُمــ همـػم ش هنـك قمــ سمٞمـع اًمٙمٚمـ٥مط: »اًمّمٞمد  واعم٤مؿمٞم٦م  واًمزرع  وم٠مطمرى ُم٤م مل ي١مذن ذم اخت٤مذه: عم٤م ذم اًمّمحٞمح أٟمف 

اًم٘مقل سم٤مجلقاز ذم اعم٠مذون ذم اخت٤مذه  واظمت٤مره اسمـ رؿمد ذم آظمر يمت٤مب اجل٤مُمع واىمتٍم اعمّمٜمػ قمـغم  شم٘مٞمٞمد  وؿُمِٝمر أيْم٤مً 

إول ًم٘مقشمف إذ هق ىمقل ُم٤مًمؽ  واسمـ اًم٘م٤مؾمؿ  وؿمٝمره اسمـ رؿمد وهمػمه- ىم٤مل ذم اًمتقوـٞمح: واعمِمـٝمقر اعمٜمـع- ىمـ٤مل ذم 

ىمقًمـف: " ًمٕمدوي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح اًمٙمٗم٤مي٦م:- ىم٤مل ا(7)"اًمٌٞم٤من: وهق اعمٕمٚمقم ُمـ ىمقل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وروايتف قمـ ُم٤مًمؽ

- وهذا اعمذه٥م هـق أفمٝمرهـ٤م (0)"قمـ سمٞمع اًمٙمالب- اعمٜمع ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف إن يم٤من همػم ُم٠مذون ذم اخت٤مذه  وإذا وىمع يم٤من سم٤مـمالً 

قمٜمدي ٕٟمف ٓ يٕم٘مؾ اإلذن سم٤مًمٌم، ُمع حتريؿ سمٞمٕمف وذائف ٕن شمٕمٚمٞمؿ هـذه اًمٙمـالب وشمـدريٌٝم٤م ُمٙمٚمـػ وحيتـ٤مج ومٞمـف 

 ل دم٤مرة واعمزارقملم واًمرقم٤مة واجلٝم٤مت اعمٜمٞم٦م سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م- عمتخّمّملم ومٝم

ٌِْد اهللَِّ ري اهلل قمٜمٝمام َأنَّ َرؾُمـقَل  ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم و اؾمتدل ُمـ أضم٤مز سمٞمع يمٚم٥م اًمّمٞمد أيْم٤ًم سمام رواه اًمٜم٤ًمئل قَم

ٜمَّْقِر إِٓ يَمْٚم٥ِم َوْٞمٍد(- ط اهللَِّ  ًِّ ـِ اًْمَٙمْٚم٥ِم َواًم ـْ صَمَٛم  )هَنَك قَم

تثٜم٤م، ذم احلدي٨م: )إِٓ يَمْٚم٥ِم َوْٞمٍد( وٕمٞمػ- ىم٤مَل اًمٜم٤ًمئل سمٕمد روايتـف ًمٚمحـدي٨م: َهـَذا ُُمٜمَْٙمـٌر- وهذا آؾم

ـ٤م "ذح ُمًـٚمؿ": وـٕمٞمػ سم٤مشمٗمـ٤مق اعمحـدصملم- وىمـ٤مل اًمٜمـقوي ذم "طم٤مؿمـٞم٦م اًمٜمًـ٤مئل"وىم٤مل اًمًٜمدي ذم  : َوَأُمَّ

ـْ صَمَٛمـ اًْمَٙمْٚم٥م إِٓ يَمْٚم٥م َوْٞمد  ـَ إطََم٤مِدي٨م اًْمَقاِرَدة ذِم اًمٜمَّْٝمل قَم ـي ٤مًٟم٤م صَمَٛمـ يَمْٚمـ٥م ىَمَتَٚمـُف قِمنْمِ ًَ َم إِْٟم   َوَأنَّ قُمْثاَمن هَمرَّ

٦م احْلَِدي٨م  َٗم٤مِق َأِئٛمَّ ـْ اسِْمـ قَمْٛمرو سْمـ اًْمَٕم٤مِص اًمتَّْٖمِريؿ ذِم إشِْمالومف وَمُٙمّٚمَٝم٤م َوِٕمٞمَٗم٦م سم٤ِمشمِّ  - "سَمِٕمػًما   َوقَم

 سم٤مًمٌٞمع  ضم٤مز ًمـف أن يِمـؽميف  ويٙمـقن إذا اطمت٤مج إمم اًمٙمٚم٥م ًمٚمّمٞمد أو احلراؾم٦م ومل جيد أطمدًا يٕمٓمٞمف إي٤مه إٓ

 اإلصمؿ قمغم اًم٤ٌمئع  ٕٟمف سم٤مع ُم٤م ٓ جيقز ًمف سمٞمٕمف- 

ـ٤م   وَمـ٢مِْن "ىم٤مل اسمـ طمزم ذم اعمحغم مُهَ ؾُّ سَمْٞمُع يَمْٚم٥ٍم َأْوال   ٓ يَمْٚم٥َم َوْٞمٍد َوٓ يَمْٚمـ٥َم َُم٤مؿِمـَٞم٦ٍم   َوٓ هَمػْمَ
: َوٓ حَيِ

ٞمف إيَّ 
ـْ ُيْٕمٓمِ ـَ َُمَتك ىَمَدَر اْوُٓمرَّ إًَمْٞمِف َومَلْ جَيِْد َُم ٤ٌَمِئِع  َيٜمَْتِزُع ُِمٜمُْف اًمثََّٛم ي طَمَراٌم قَمغَم اًْم ٤مُه وَمَٚمُف اسْمتَِٞم٤مقُمُف   َوُهَق طَمالٌل ًمِْٚمُٛمِْمؽَمِ

 إؾَِمػِم   َوُُمَّم٤مَٟمَٕم٦ِم اًمٔم٤َّممِلِ َوٓ وَمْرَق 
ِ
ْٚمِؿ   َوومَِدا، ؿْمَقِة ذِم َدوْمِع اًمٔمُّ   (3)-"قَمَٚمْٞمِف   يَم٤مًمرِّ

 طمٙمؿ شمًٛمٞم٦م اًمٙمٚم٥م  -

                                                           
 -075. 70ٍم اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمت (7)

 -55. 6طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم ذح يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين  (0)

 -(7.493) اعمحغم (3)
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ٓ جيقز شمًٛمٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم وٓ همػمه٤م سم٤مؾمؿ أطمد ُمــ أدُمٞمـلم ًم٘مقًمـف  "اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد: ىم٤مل

شمٕم٤ممم )وًم٘مد يمرُمٜم٤م سمٜمل ،ادم( ويزداد إُمر حتريام إذا يم٤من آؾمؿ اؾمؿ ٟمٌل أو وح٤ميب واعمًٛمك طمٞمقان ٟمجـس وٓ يٕمٝمـد 

٤م قمغم يمراُمتٝم٤م ويمراُم٦م َُمـ رومع اهلل ذيمـرهؿ وأقمـغم ؿمـ٠مهنؿ- هذا ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم وهق ُمـ ذف هذه إُم٦م وحم٤مومٔمتٝم

------ واخلالو٦م أن شمًٛمٞم٦م احلٞمقان سم٠مؾمام، أدُملم حمرُم٦م ُمـ ضمٝمتلم هتؽ طمرُم٦م أدُملم وأؾمامئٝمؿ اًمنمـيٗم٦م واًمتِمـٌف 

م واًمذي ئمٝمر أن شمًٛمٞم٦م اًمٙمٚم٥م ضم٤مئزة سمٖمػم إؾمـام، اًمتـل هـل أقمـال "سم٤مًمٙم٤مومريـ وم٤مًمقاضم٥م اضمتٜم٤مب ذًمؽ واحلذر ُمٜمف

قمغم ُمٙمرم وُمٕمٔمؿ ذم اًمنمع يم٠مؾمام، إٟمٌٞم٤م، واًمّم٤محللم واعمالئٙم٦م ومٝمذا ُمٕمٚمقم أُم٤م همػم ذًمؽ ُمـ اًمًام، اًمٕم٤مُم٦م ومال دًمٞمـؾ 

 -قمغم اعمٜمع واًمتٕمٚمٞمؾ سمتٙمريؿ سمٜمل آدم ومال حت٘مػم ًمف هٜم٤م وٓ يٕمٚمؼ ذم ذهـ ُمـ يًٛمع اؾمؿ اًمٙمٚم٥م أٟمف إه٤مٟم٦م ًمٚمٌنم

ج اعمٜمزل إن اؾمتٓم٤مع ٕن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ اًمٌٞم٧م اًمـذي و ُمـ اىمتٜمك يمٚم٤ًٌم ًمٖمرض وحٞمح ًمزُمف إسم٘م٤م،ه ظم٤مر 

ومٞمف يمٚم٥م  ومٞمجٕمٚمف ذم ومٜم٤م، وطمقش اًمٌٞم٧م اخلٚمٗمل ُمثاًل ُمع وضمقب رقم٤مي٦م اًمٙمٚم٥م واًمرومؼ سمف وإـمٕم٤مُمف واإلطم٤ًمن 

إًمٞمف قمغم يمؾ طم٤مل وإضمرا، اًمٗمحقص اًمٓمٌٞم٦م ًمْمامن ؾمالُم٦م اعمجتٛمع وأهؾ اًمٌٞم٧م ويمذًمؽ اًمٙمٚم٥م ُمـ إُمراض 

 ٤ٌمب طمديث٤من قمٔمٞمامن حيًـ أن ٟمختؿ هبام وأوم٤مت  وذم هذا اًم

ىم٤مل: )قُمّذسم٧م اُمرأة ذم هّرة  ؾمجٜمتٝم٤م طمتـك ُم٤مشمـ٧م   ,ط  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ري اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل 

 -(7)ومدظمٚم٧م ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر: ٓ هل أـمٕمٛمتٝم٤م  وٓ ؾم٘متٝم٤م إذ طمًٌتٝم٤م  وٓ هل شمريمتٝم٤م شم٠ميمؾ ُمـ ظمِم٤مش إرض(

ُمرومققم٤م: سمٞمٜمام رضمؾ يٛمٌم وم٤مؿمتد قمٚمٞمف اًمٕمٓمش ومٜمزل سمئرا  ٦م أيب هريرة و ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م ُمـ رواي

ومنمب ُمٜمٝم٤م صمؿ ظمرج وم٢مذا هق سمٙمٚم٥م يٚمٝم٨م ي٠ميمؾ اًمثرى ُمـ اًمٕمٓمش  وم٘م٤مل: ًم٘مد سمٚمغ هـذا ُمثـؾ اًمـذي سمٚمـغ يب  

ؿ ومٛمأل ظمٗمف صمؿ أُمًٙمف سمٗمٞمف صمؿ رىمل ومً٘مك اًمٙمٚم٥م  ومِمٙمر اهلل ًمف ومٖمٗمر ًمف  ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل: وإن ًمٜم٤م ذم اًمٌٝمـ٤مئ

أضمرا؟ ىم٤مل: ذم يمؾ يمٌد رـم٦ٌم أضمر- وذم طمدي٨م آظمر ذم اًمّمحٞمحلم أيْم٤م قمـ أيب هريـرة ُمرومققمـ٤م: سمٞمـٜمام يمٚمـ٥م 

 يٓمٞمػ سمريمٞم٦م يم٤مد ي٘متٚمف اًمٕمٓمش إذ رأشمف سمٖمل ُمـ سمٖم٤مي٤م سمٜمل إهائٞمؾ ومٜمزقم٧م ُمقىمٝم٤م ومً٘متف ومٖمٗمر اه٤م سمف-

  

                                                           

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (7)
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ـَ ُيْٚمِحـُدوَن ذِم َأؾْمـاَمِئفِ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ـِذي ـ٤م َوَذُروا اًمَّ ٜمَك وَمـ٤مْدقُمقُه هِبَ ًْ ؾَْماَمُ، احْلُ ْٕ   782إقمـراف:  ﴾َوهللَِِّ ا

شمٙمقن سمام ورد ُمــ إؾمـام، اإلاهٞمـ٦م واًمثٜمـ٤م، قمٚمٞمـف هبـ٤م وسمـام ورد ُمــ وم٤مٕوؾ ذم ُمٜم٤مداة اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن 

اًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞم٦م  ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن شمرمج٦م اإلؾمؿ ًمٞمس هق آؾمؿ اًمذي شمًٛمك اهلل سمـف  ومٛمـثال ًمـق أن ؿمخّمـ٤ًم 

 شُمرضمؿ اؾمٛمف عم٤م يم٤من ذًمؽ اعُمؽَمضمؿ اؾمام ًمف! 

حمْم٦م وأؾمام، اهلل ومٝمـل أقمـالم وأووـ٤مف و ان يم٤من هٜم٤مك ومرق سملم أؾمام، اعمخٚمقىملم ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م أقمالم 

وًمذا شمٙمقن اًمؽممج٦م داًم٦م قمغم اًمذات ًمٙمـ ًمٞم٧ًم دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م وذًمؽ ًمتٕمذر اًمؽمادف اعمحض ذم اًمٚمٖم٦م اًمقاطمـدة 

 ومٙمٞمػ ُمع اظمتالف اًمٚمٖم٤مت! 

سم٤مب إؾمام، ويمٞمػ شم٘مـع "وىمد أٟمٙمر اسمـ وم٤مرس اًمؽمادف ذم اًمٚمٖم٦م أوال وطمٙم٤مه قمـ ؿمٞمخف اًمثٕم٤مًمٌل اٟمٔمر: 

 (7)ذم يمت٤مسمف وم٘مف اًمٚمٖم٦م- "٤متقمغم اعمًٛمٞم

واعمراد ان اعمٕمٜمك اعمؽمضمؿ ٓ يٙمقن يمامًٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم يمام هق احل٤مل ذم اًمٚمٗمظ إوكم وًمٙمـ يدل قمٚمٞمف وًمذا جيـقز  

أن يٙمقن ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر قمـ اهلل وُمٕمٚمقم أن سم٤مب إظم٤ٌمر أوؾمع ُمـ إؾمام، واًمّمٗم٤مت  وقمٚمٞمف ومـ٤مهلل يٜمـ٤مدى 

 يّمػ اهلل وخيؼم قمٜمف سم٤معمٕم٤مين اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمدل قمغم يمامل سم٠مي ًمٖم٦م يم٤مٟم٧م-  ويدقمك سم٠مؾمامئف احلًٜمك وًمٚمداقمل ان

٥ِم احْل٤َمضَم٦ِم: وَم٢مَِذا اطْمتِٞم٩َم ذِم شَمْٗمِٝمٞمِؿ اًْمَٖمػْمِ اعْمَُراَد إمَِم  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  ًَ ٤ٌَمُر قَمٜمُْف وَمُٝمَق سمَِح ظْم ٤م اإْلِ َوَأُمَّ

ضَمَؿ َأؾْماَمُؤُه سمَِٖمػْمِ اًْمٕمَ  ًُم٤مَأْن ُيؽَمْ ـْ َذًمَِؽ حُمَرَّ َ قَمٜمُْف سم٤ِمؾْمٍؿ ًَمُف َُمْٕمٜمًك َوِحٞمٌح  مَلْ َيُٙم  -(0)-"َرسمِٞم٦َِّم  َأْو ُيَٕمؼمَّ

ٞمِّ،ِ  - ------" ًَ ـٍ َأْو سم٤ِمؾْمِؿ ًَمْٞمَس سمِ ًَ ـْ ىَمْد َيُٙمقُن سم٤ِمؾْمِؿ طَم
٤ٌَمُر قَمٜمُْف: وَماَل َيُٙمقُن سم٤ِمؾْمِؿ ؾَمٞمٍِّ،: ًَمٙمِ ظْم ٤م اإْلِ َوإِْن مَلْ  َوَأُمَّ

٤م إَذا ُأِريَد سمِِف اعْمَْقضُمقُد قِمٜمْ  حُيَْٙمؿْ   َوَذاٍت َوَُمْقضُمقٍد: إَذا ُأِريَد سمِِف اًمث٤َّمسم٧ُِم َوَأُمَّ
ٍ
، ٜمِِف- ُِمْثَؾ اؾْمِؿ َرْ ًْ ـْ سمُِح َداِئِد وَمُٝمَق ُِم َد اًمِمَّ

ٜمَك ًْ  احْلُ
ِ
ؾَْماَم، ْٕ َراَدَة َواًْمَٙماَلَم شَمٜمْ   وا ُؿ: وَم٢مِنَّ اإْلِ ـْ يَمَذًمَِؽ اعْمُِريُد َواعْمَُتَٙمٚمِّ ُؿ إمَم حَمُْٛمـقٍد َوَُمـْذُُمقٍم وَمَٚمـْٞمَس َذًمِـَؽ ُِمـ

ًِ َ٘م

َّٓ حَمْٛمُ  َٓ َيُٙمقُن إ ٤مِدِق َوَٟمْحِق َذًمَِؽ وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ  طِمٞمِؿ َواًمّمَّ ٞمِؿ َواًمرَّ
ٜمَك سمِِخاَلِف احْلَٙمِ ًْ  احْلُ

ِ
ؾَْماَم، ْٕ   (3)"قًداا

                                                           
 -59,67اًمّم٤مطمٌل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُم٤ًمئٚمٝم٤م وؾمٜمـ اًمٕمرب ذم يمالُمٝم٤م  (7)

 -5.7,8اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح  (0)

 -6.740 اًمٗمت٤مويجمٛمقع  (3)
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ب اإلظم٤ٌمر قمٜمـف شمٕمـ٤ممم أوؾمـع ممـ٤م أطمده٤م: أن ُم٤م يدظمؾ ذم سم٤م: وجي٥م أن شمٕمٚمؿ هٜم٤م أُمقر "وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

يدظمؾ ذم سم٤مب أؾمامئف ووٗم٤مشمف يم٤مًمٌم، واعمقضمقد واًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف وم٢مٟمف خيؼم سمف قمٜمف وٓ يدظمؾ ذم أؾمـامئف احلًـٜمك 

  (7)"ووٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م

إن اعمٕمٜمك اعمؽمضمؿ ٓ يْمٛمـ دًٓمتف قمغم ُمٕمٜمك ؾمٚمٌل ًمٙمـقن اعمـؽمضمؿ ًمـٞمس يم٤مُمـؾ اًمٕمٚمـؿ واحلٙمٛمـ٦م شمٜمٌٞمف: 

ذا ومٚمٞمس سمٙمامل ُمٓمٚمؼ وإؾمام، اإلاهٞم٦م هل يمامل ُمٓمٚمؼ ًمٙمقن ذاشمف يمـامٓ ُمٓمٚم٘مـ٤م ُمــ يمـؾ وم٤مخلٓم٠م قمٚمٞمف وارد وًم

 وضمف-

شمٗمًـػم عمٕمٜمـك  ٕٟمـفٞمجقز ٟمٗمٞمف وشمٖمٞمػمه طمًـ٥م رأي اعمـؽمضمؿ ومهلل  اؾماماعمؽمضمؿ ًمٞمس  آؾمؿو ًمذا ي٘م٤مل إن 

 اإلاهل وٓ ي٠مظمذ أطمٙم٤مُمف يم٤مًمتٕمٌٞمد ًمف وٟمحق ذًمؽ-  آؾمؿ

اًمٕمرسمٞم٦م جيقز ًمف أن يدقمقا اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف سمٛمٕم٤مين هذه إؾمام، سمٖمػم اًمٕمريـ٦م و اعمًٚمؿ اجلديد اًمذي ٓ حيًـ 

وًمٙمـ قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ إؾمام، اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وهذا ُمـ أذف اًمٕمٚمـقم وأٟمٗمٕمٝمـ٤م ًمٚمٛمًـٚمؿ  

 وًمٙمـ ًمف إمم أن حيّمؾ ًمف هذا أن يذيمره ويٜم٤مديف سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م وحيًٜمٝم٤م- 

 ىمرا،ة شمرمج٦م اًم٘مرآن أصمٜم٤م، اًمّمالة اه٤م وقرشم٤من: 

 أن ي٘مٞمؿ اًمّمالة سم٘مرا،ة اًمؽممج٦م ؾمقا، يم٤من ُمٜمٗمردًا أو إُم٤مُم٤ًم ذم والة اًمٗمرض أو اًمٜمٗمؾ-  ,7

قُم٤ًم ذم اًمّمالة ويت٤مسمع اإلُم٤مم ذم اعمّمحػ وذًمؽ ذم والة اًمٗمريْم٦م أو اًمٜم٤مومٚم٦م يمّمالة اًمؽماويح أن يٙمقن ُم٠مُم ,0

 وٟمحقه٤م- 

إول: ىمرا،ة شمرمج٦م اًمٗم٤محت٦م أو همػمه٤م ُمـ اًمًقر ذم اًمّمالة سمدٓ قمـ اًمٚمٗمظ اًمٕمريب ومٝمذا ٓ جيقز وشمٌٓمؾ سمـف 

 اًمّمالة وهق ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمديام وطمديث٤ًم  

ًمٕمرسمٞم٦م ممٜمققم٦م قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمام، اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م  ؾمقا، أطمًـ اًم٘مرا،ة سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وم٤مًم٘مرا،ة سمٖمػم ا

ـَ اًْمُ٘مْرآنِ   أم مل حيًـ: ٕن اهلل  َ ُِم - واًم٘مرآن هق اعمٜمـزل [02]اعمزُمؾ:أُمر سم٘مرا،ة اًم٘مرآن وم٘م٤مل: وَم٤مىْمَرُأوا َُم٤م شَمَٞمنَّ

 سمٚمٖم٦م اًمٕمرب-

                                                           
وسم٤مب اإلظم٤ٌمر قمٜمف سم٤مٓؾمؿ أوؾمع ُمـ شمًـٛمٞمتف سمـف وم٢مٟمـف خيـؼم قمٜمـف سم٠مٟمـف ر، وُمقضمـقد  "ىم٤مل أيْم٤ًم:و 7.76ائع اًمٗمقائد )سمد (7)

 (-3.475اًم٤ًمًمٙملم  )ُمدارج "وُمذيمقر وُمٕمٚمقم وُمراد وٓ يًٛمك سمذًمؽ 
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 -(7)يٕمٜمل ذم اًمّمالة  "وٓ جيقز شمرمجتٝم٤م "اًمٗم٤محت٦م: ىم٤مل اسمـ اجلزي اعم٤مًمٙمل ومٞمٛمـ ٓ حيًـ 

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ُمذهٌٜم٤م أٟمف ٓ جيقز ىمرا،ة اًم٘مرآن سمٖمػم ًم٤ًمن اًمٕمرب ؾمقا، أُمٙمٜمف اًمٕمرسمٞم٦م أو قمجز قمٜمٝمـ٤م  وؾمـقا، 

ذا يم٤من ذم اًمّمالة أو همػمه٤م وم٢من أشمك سمؽممجتف ذم والة سمدٓ قمـ اًم٘مرا،ة مل شمّمح وـالشمف ؾمـقا، أطمًــ اًم٘مـرا،ة أم ٓ  هـ

وُمــ أشمـك سم٤مًمؽممجـ٦م إن يمـ٤من ُمتٕمٛمـدا سمٓمٚمـ٧م  "وىمـ٤مل أيْمـ٤ًم  "ُمذهٌٜم٤م وسمف ىم٤مل مج٤مهػم اًمٕمٚمام، ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ وأمحد وداود

  -(3)"اًمذي ٓ حيًـ ىمرا،ة اًمٗم٤محت٦م وم٢مٟمف ٓ دمزيف اًمؽممج٦م "وىم٤مل اًمٖمزازم أسمق طم٤مُمد:  (0)"والشمف

سمدال ًمٗمٔمٝم٤م سمٚمٗمظ قمريب  ؾمقا، أطمًـ ىمرا،هت٤م ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل: وٓ دمزئف اًم٘مرا،ة سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م وٓ إ

سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أو مل حيًـ  وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وأسمق يقؾمػ وحمٛمد- وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: جيقز ذًمؽ- وىم٤مل سمٕمض أوح٤مسمف: 

  -(4) إٟمام جيقز عمـ مل حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م-

اًم٘مـرآن ذم  ُم٠ًمًم٦م: وُمـ ىمرأ أم اًم٘مرآن أو ؿمـٞمئ٤م ُمٜمٝمـ٤م  أو ؿمـٞمئ٤م ُمــ"و ىم٤مل اسمـ طمزم إٟمدًمز اًمٔم٤مهري: 

والشمف ُمؽممج٤م سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م  أو سم٠مًمٗم٤مظ قمرسمٞم٦م همػم إًمٗم٤مظ اًمتل أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  قم٤مُمدا ًمذًمؽ  أو ىمـدم يمٚمٛمـ٦م أو 

  وهمـػم اًمٕمـريب ًمـٞمس {ىمرآٟم٤م قمرسمٞمـ٤م  }ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:  ;: سمٓمٚم٧م والشمف  وهق وم٤مؾمؼ ,أظمره٤م قم٤مُمدا ًمذًمؽ 

  -(5)"قمرسمٞم٤م  ومٚمٞمس ىمرآٟم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب ُمـ ضمقاز ىمرا،ة اًمٗم٤محت٦م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م اظمتٚمػ ومٞمف هؾ هـذا ُم٘متٍمـ  وأُم٤م اعمٜم٘مقل قمـ أيب 

قمغم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ًمٙمقهن٤م أذف اًمٚمٖم٤مت سمٕمد اًمٕمرسمٞم٦م أو يمقن اإلُم٤مم أضم٤مزه ذم أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمـر وصمٜمـ٤م، ًمٙمقٟمـف 

ٚم٘م٤م طمتـك ُمـع يٙمقن سم٠مي ًمٖم٦م سمخالف آي٤مت إطمٙم٤مم واًم٘مّمص ومال شمّمح سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م أو أن ُمذهٌف اجلقاز ُمٓم

   (6) ىمدرة اعمّمغم قمغم ىمرا،شمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م-

                                                           
 (-60. 7ؽ واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى عم٤مًم  033. 7( واٟمٔمر )طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم ذح اًمدردير 7.44)اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (7)

 -330 ,337. 3اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  (0)

واإلشم٘مـ٤من ذم قمٚمـقم اًم٘مـرآن  7.759  وُمٖمٜمـل اعمحتـ٤مج ًمٚمنمـسمٞمٜمل 7.768( )اٟمٔمـر: اعمًتّمـٗمك ًمٚمٖمـزازم 0.772اًمقؾمٞمط ًمٚمٖمـزازم  (3)

 -092. 7ًمٚمًٞمقـمل 

 -089 – 088. 7اعمٖمٜمل  (4)

 -054. 3اعمحغم  (5)

ورد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر اعمٕمـروف  76 , 74ًم٘مرآن ويمت٤مسمتف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ًمٚمنمٟمٌالزم اٟمٔمر اًمٜمٗمح٦م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم ىمرا،ة ا (6)

 -670 ,677واعمٕمجزة اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم إيمؼم حمٛمد أسمق زهرة  7.484سمح٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 
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أن اهلل ىم٤مل )و أوطمل إزم هذا اًم٘مـرآن ٕٟمـذريمؿ سمـف ىمقل ُمـ رأى ضمقاز ىمرا،ة اًم٘مرآن سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م  و دًمٞمؾ 

 واًمٕمجؿ ٓ يٕم٘مٚمقن اإلٟمذار إٓ سمؽممج٦م-  79وُمـ سمٚمغ( إٟمٕم٤مم: 

 ومل يٙمـ ومٞمٝم٤م هبذه اًمٚمٖم٦م-  796اًمِمٕمرا،:  ﴾و إٟمف ًمٗمل زسمر إوًملم﴿ ٘مرآنووػ اهلل ًمٚم

سمًـؿ اهلل  "و ُم٤م ورد قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد أٟمف اؾمتٙمتٌف ىمقم ُمـ ومـ٤مرس ان يٙمتـ٥م اهـؿ اًمٗم٤محتـ٦م سم٤مًمٗم٤مرؾمـٞم٦م ومٙمتـ٥م: 

ومٙم٤مٟمقا ي٘مرؤون ذًمؽ ذم والهتؿ طمتـك ٟٓمـ٧م أًمًـٜمتٝمؿ سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م وىمـد  "اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ سمٜم٤مم سمزدان سمخِم٤ميٜمد سمخِم٤مٟمٞمد

واًمذي ئمٝمر ان هذه إدًم٦م هل خمرضم٦م قمـغم ط- ومٙم٤من إىمرارا ُمٜمف ط ٙمر قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمرض قمغم رؾمقل اهلل يمت٤مسمتف ومل يٜم

 ىمقل اإلُم٤مم وًمٞمس ُمـ اؾمتدًٓمف رمحف اهلل- 

و اجلقاب قمـ آؾمتدٓل سم ي٦م إٟمٕم٤مم ويمقن اًمٜمذارة ًمٚمٕمجؿ ٓ حتّمؾ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أضم٤مب قمٜمف اًمٜمقوي سم٘مقًمف: 

وم٤مإلٟمـذار حيّمـؾ  (7)"ّمؾ ًمٞمتؿ هبق إن ٟم٘مـؾ إًمـٞمٝمؿ ُمٕمٜمـ٤مهوأُم٤م اجلقاب قمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ومٝمق أن اإلٟمذار حي "

 سم٤مًمتٗمًػم واًمتقوٞمح عمٕم٤مٟمٞمف وزواضمره وأواُمره- 

ٓ طمج٦م اهؿ ذم هذا  ٕن اًم٘مرآن اعمٜمزل قمٚمٞمٜم٤م قمغم ًمًـ٤من  "و أُم٤م آي٦م اًمِمٕمرا، وم٠مضم٤مب قمٜمٝم٤م اسمـ طمزم سم٘مقًمف: 

وم٘مط وًمق أٟمزل قمغم همػمه عمـ٤م يمـ٤من آيـ٦م ًمـف  وٓ ٟمٌٞمٜم٤م مل يٜمزل قمغم إوًملم  وإٟمام ذم زسمر إوًملم ذيمره واإلىمرار سمف 

  -(0)"ومْمٞمٚم٦م ًمف  وهذا ٓ ي٘مقل سمف ُمًٚمؿ

و أُم٤م إصمر اعمٜم٘مقل قمـ ؾمٚمامن ومال أوؾ ًمف وهق سم٤مـمؾ ؾمٜمدا وُمتٜم٤م وم٘مد ورد ُمرة اهنؿ ؾم٠مًمقه أن يٙمت٥م اهؿ اًمٗم٤محتـ٦م 

وذم روايـ٦م صم٤مًمثـ٦م (4) ي٘مرؤوٟمف ذم اًمّمالة- وُمرة ـمٚمٌقا أن يؽمضمؿ اهؿ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن ومل يذيمر ومٞمف اهنؿ يم٤مٟمقا(3)سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

ومٝمذا آوٓمراب ذم اعمتـ يٙمٗمل ًمتْمـٕمٞمػ اًمروايـ٦م ًمـق يمـ٤من اهـ٤م إؾمـٜم٤مد (5)أٟمف شمرضمؿ اهؿ وم٘مط اًمًٌٛمٚم٦م أو ضمز، ُمٜمٝم٤م- 

عمـ٤م ىمـٌض مل ط ومٙمٞمػ هب٤م وهل ٓ ظمٓم٤مم وٓ زُم٤مم اه٤م جمٝمقًم٦م اعمّمدر واإلؾمٜم٤مد  وي٘م٤مل أيْم٤مً ً: أن اعمٕمروف أن اًمٜمٌل 

أهؾ وم٤مرس دظمؾ اإلؾمالم سمٕمد ؾمقى ؾمٚمامن واًمٗمتقح إٟمام طمّمٚم٧م ذم قمٝمـد قمٛمـر وُمــ سمٕمـده ومٙمٞمـػ يٙمـ أطمد ُمـ 

                                                           
 -337. 3اعمجٛمقع  (7)

 -054. 3اعمحغم  (0)

 -68. 7إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ًمٚمًٞمد اًمٌٙمري اًمدُمٞم٤مـمل  (3)

 -773. 70روح اعمٕم٤مين ًممًمقد  (4)

 -37. 7اعمًٌقط ًمٚمنظمز  (5)
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صمؿ أرؾمٚمٝم٤م ؟ ٓ ؿمؽ هذا يٌلم ان هذه اًمروايـ٦م ُمقوـققم٦م ُمٙمذوسمـ٦م ٓ يّمـح ط ي٘م٤مل أن ؾمٚمامن قمروٝم٤م قمغم اًمٜمٌل 

   (7)آقمتامد قمٚمٞمف سم٠مي وضمف-

٘مٝم٤م، اعمذه٥م قمغم شمراضمع اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗمـ٦م و هذا اًم٘مقل اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم ىمد ظم٤مًمٗمف ومٞمف و٤مطم٤ٌمه وىمد ٟمص وم

قمـ اًم٘مقل سمجقاز اًم٘مرا،ة سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ًمٚم٘م٤مدر قمغم اًمٕمرسمٞم٦م يمام طمٙم٤مه قمٜمف أىمٓم٤مب اعمذه٥م ُمثؾ: ٟمقح سمــ أيب ُمـريؿ 

وهق ُمـ أوح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ويمذًمؽ قمكم سمـ اجلٕمد وهق ُمـ أوح٤مب أيب يقؾمػ وأسمق سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص 

     (0)ؿمٞمخ احلٜمٗمٞم٦م ذم زُم٤مٟمف

ٚمٞمف ومام ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ضمقاز ىمرا،ة اًم٘مرآن سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ًمٚم٘م٤مدر قمغم اًمٕمرسمٞم٦م وـّح رضمققمـف و قم

قمٜمف  واًمٗمتقى قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م قمغم ُمٜمع ىمرا،ة اًم٘مرآن سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م- ىم٤مل و٤مطم٥م ااهداي٦م احلٜمٗمـل سمٕمـد ذيمـر اعمًـ٠مًم٦م: 

سمديـ احلٜمٗمل وح٦م رضمقع أيب طمٜمٗمٞم٦م قمـ ويروى رضمققمف ذم أوؾ اعم٠ًمًم٦م وقمٚمٞمف آقمتامد- وأيمد اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤م

   (3) ىمقًمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م-

و إٟمام ذه٥م اإلُم٤مم ذم آظمر ىمقًمٞمف ُمـع ىمـقل وـ٤مطمٌٞمف أيب يقؾمـػ وحمٛمـد سمــ احلًــ إمم ضمـقاز اًم٘مـرا،ة 

سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًمٕم٤مضمز قمـ اًمٕمرسمٞم٦م همػم اعمحًـ اه٤م إذا يم٤من اعم٘مرو، ذيمرا وصمٜم٤م، وشمٜمزت٤م وذًمؽ ًمٙمقن ذيمر اهلل جيقز سم٠مي 

  (4)ن ٓ يمقٟمف شمرمج٦م ًمٚم٘مرآن- ًم٤ًم

و اًمٔم٤مهر هق ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ قمدم ضمقاز ىمرا،ة شمرمج٦م اًم٘مرآن ذم اًمّمالة ٟمٗمال يم٤مٟم٧م أو ومريْم٦م إُم٤مُم٤م يمـ٤من 

إن هـذه  "ىمـ٤مل: ط أم ُم٠مُمقُم٤ًم  ٕن اًمؽممج٦م ًمٞم٧ًم ىمرآٟم٤م وٓ دمز، ذم اًمّمالة سمؾ هل ُمـ يمالم اًمٜمـ٤مس واًمٜمٌـل 

 - (5)"س  إٟمام هق اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم وىمرا،ة اًم٘مرآناًمّمالة ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م ر، ُمـ يمالم اًمٜم٤م

٤م ىِمَراَ،ُة اًْمُ٘مْرآِن  وَم٤مجْلُْٛمُٝمقُر قَمغَم قَمَدِم ضَمَقاِزَه٤م سمَِٖمـػْمِ اًْمَٕمَرسمِٞمَّـ٦ِم- - َوَدًمِٞمـُؾ قَمـَدِم  "ضم٤م، ذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م:  َأُمَّ

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم٤ًّم }اجْلََقاِز ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َٟمْٔمِٛمِف  وَمَٚمـْؿ   وَ {إٟمَّ َ ظَمَرَج قَم َٕنَّ اًْمُ٘مْرآَن ُُمْٕمِجٌز ًَمْٗمُٔمُف َوَُمْٕمٜم٤َمُه  وَم٢مَِذا هُمػمِّ

ػًما ًَمُف  ًِ اَم َيُٙمقُن شَمْٗم ـْ ىُمْرآًٟم٤م َوإِٟمَّ  أقمجٛمل-   5ج"َيُٙم

                                                           
 -706اٟمٔمر شمرمج٦م اًم٘مرآن عمحٛمد يم٤مٟمقا  (7)

 -737. 4وُمدارك اًمتٜمزيؾ ًمٚمٜمًٗمل  484. 7اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  (0)

 -7.48طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  (3)

 -782. 779. 0وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ًمٚمزرىم٤مين  03اٟمٔمر اًمٜمٗمح٦م اًم٘مدؾمٞم٦م ًمٚمنمٟمٌالزم  (4)

 -رواه ُمًٚمؿ (5)
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و أُم٤م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل ان يٛمًؽ سمؽممج٦م اًم٘مرآن ويت٤مسمع ومٞمٝم٤م ظمٚمػ اإلُم٤مم ذم والة اًمٗمريْمـ٦م أو اًمٜمٗمـؾ 

ؽ عمـ ٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م طمتك يٗمٝمؿ ُم٤م ي٘مرأ اإلُم٤مم ٓ ؾمٞمام ذم اًمؽماويح واًم٘مٞم٤مم وٟمحقه- هذه اعم٠ًمًم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم وذًم

 أُمريـ إول طمٙمؿ اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ أصمٜم٤م، اًمّمالة او اًم٘مرا،ة ُمٜمف صمؿ طمٙمؿ اًمٜمٔمر ذم اًمؽممج٦م واًمنمح!

 إُمر إول: طمٙمؿ اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ ذم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ 

ٌُْدَه٤م َذيْمـَقاُن يًتدل اعم َٝم٤م قَم جٞمزون ًم٘مرا،ة اعمّمغم ُمـ اعمّمحػ سمام ُرِوَى أن قَم٤مِئَِم٦ُم رى اهلل قمٜمٝم٤م يم٤من َي١ُمُمُّ

ـْ اعْمُّْمَحِػ-   (7)ُِم

ـْ اعْمُّْمَحػ   َوَُمٜمََع ُِمٜمُْف آظَمـُروَن 785. 0ىَم٤مل اسمـ طمجر رم اًمٗمتح ) (: ُاؾْمُتِدلَّ سمِِف قَمغَم ضَمَقاز ىِمَراَ،ة اعْمَُّمكمِّ ُِم

اَلة- ًمَِٙمقْ   ٟمِِف قَمَٛماًل يَمثػًِما ذِم اًمّمَّ

وذيمر سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري( اًمٙمالم ذم طمٙمؿ اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ ذم اًمّمالة وم٘م٤مل سمٕمـد أن ذيمـر 

فم٤مهره يدل قمغم ضمقاز اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ ذم اًمّمالة  وسمف ىمـ٤مل اسمــ ؾمـػميـ "طمدي٨م ىمرا،ة ذيمقان ُمـ اعمّمحػ: 

أٟمس يّمكم وهمالم ظمٚمٗمف يٛمًؽ ًمف اعمّمحػ  وإذا شمٕم٤مي٤م ذم آي٦م ومـتح ًمـف اعمّمـحػ   واحلًـ واحلٙمؿ وقمٓم٤م،  ويم٤من

وأضم٤مزه ُم٤مًمؽ ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من  ويمرهف اًمٜمخٕمل وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واًمِمٕمٌل  وهق رواي٦م قمـ احلًـ  وىمـ٤مل: هٙمـذا 

طمـزم: ٓ يٗمٕمؾ اًمٜمّم٤مرى- وذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وؾمٚمٞمامن سمـ طمٜمٔمٚم٦م وجم٤مهد سمـ ضمؼم ومح٤مد وىمتـ٤مدة- وىمـ٤مل اسمــ 

دمقز اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ وٓ ُمـ همػمه عمّمؾ إُم٤مُم٤ًم يم٤من أو همػمه  وم٢من شمٕمٛمـد ذًمـؽ سمٓمٚمـ٧م وـالشمف  وسمـف ىمـ٤مل اسمــ 

اعمًٞم٥م واحلًــ واًمِمـٕمٌل وأسمـق قمٌـد اًمـرمحـ اًمًـٚمٛمل  وهـق ُمـذه٥م أيب طمٜمٞمٗمـ٦م واًمِمـ٤مومٕمل ! ىمـ٤مل وـ٤مطم٥م 

دة قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م: ٕٟمف قمٛمؾ يمثـػم  )اًمتقوٞمح(: وهق همري٥م مل أره قمٜمف  ىمٚم٧م: اًم٘مرا،ة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمّمالة ُمٗمً

وقمٜمد أيب يقؾمػ وحمٛمد جيقز: ٕن اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ قم٤ٌمدة  وًمٙمٜمف يٙمره عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتِمـٌف سم٠مهـؾ اًمٙمتـ٤مب ذم هـذه 

   (0)"احل٤مًم٦م  وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل! وأمحد وقمٜمد ُم٤مًمؽ وأمحد ذم رواي٦م: ٓ شمٗمًد ذم اًمٜمٗمؾ وم٘مط

ذم اعمّمحػ قم٤ٌمدة أيًْم٤م  واٟمْمـامم اًمٕمٌـ٤مدة إمم اًمٕمٌـ٤مدة ٓ يقضمـ٥م وىمرا،ة اًم٘مرآن يمام أهن٤م قم٤ٌمدة وم٢من اًمٜمٔمر 

 اعمٜمع  سمؾ يقضم٥م زي٤مدة إضمر: إذ ومٞمف زي٤مدة ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ ومحٚمف-

                                                           
 ؾمٜمٜمف رم واًمٌٞمٝم٘مك " اعمََّْم٤مطِمػ يمَِت٤مب " ذِم  َداُودَ  َأسُمق وَوَوَٚمفُ  واعمقمم  اًمٕمٌد إُم٤مُم٦م سم٤مب –رواه اًمٌخ٤مرى ُمٕمٚم٘م٤ًم رم يمت٤مب إذان  (7)

 (-0.338) ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ  (3783) اًمٙمؼمى

 -005. 5 ,قمٛمدة اًم٘م٤مري  (0)
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وُمـ اعم٘مرر أٟمـف (7) ”: ٕن اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ أيْم٤ًم قم٤ٌمدةسمًٌع اعمّمحػ ذم اخلتٛم٦م ىمٞمؾ وىمد “ىم٤مل اًمٖمزازم: 

٤مز ٟمٔمػمه  واعم٘مّمقد طمّمقل اًم٘مرا،ة  وم٢مذا طمّمؾ هذا اعم٘مّمقد قمــ ـمريـؼ اًمٜمٔمـر ذم عم٤م ضم٤مزت ىمرا،شمف فم٤مهًرا ضم

 ُمٙمتقب يم٤معمّمحػ يم٤من ضم٤مئًزا  واًم٘م٤مقمدة أن اًمقؾم٤مئؾ شم٠مظمذ طمٙمؿ اعم٘م٤مود-

هذا هق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  واعمٗمتك سمف ذم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م  وٟم٘مؾ قمـ قمٓمـ٤م، وحيٞمـك إٟمّمـ٤مري ُمــ وم٘مٝمـ٤م، 

   (0)اًمًٚمػ-

  ؾمقا، يم٤من حيٗمٔمف أم ٓ  سمـؾ جيـ٥م والشمف شمٌٓمؾ مل اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمرأ ًمق“اًمِم٤مومٕمٞم٦م: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ُمـ 

  (3)-”قمٚمٞمف ذًمؽ إذا مل حيٗمظ اًمٗم٤محت٦م  وًمق ىمٚم٥م أوراىمف أطمٞم٤مًٟم٤م ذم والشمف مل شمٌٓمؾ

ويمرهف سمٕمـض  –و ىم٤مل أمحد ٓ سم٠مس أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس اًم٘مٞم٤مم وهق يٜمٔمر ذم اعمّمحػ إذا اوٓمروا إمم ذًمؽ 

  وىمٞمؾ ًمف ذم اًمٗمريْمـ٦م ىمـ٤مل: ٓ مل أؾمـٛمع ومٞمـف ؿمـٞمئ٤م  ويمرهـف سمٕمـض احلٜم٤مسمٚمـ٦م ,يم٤من اًم٘م٤مرئ طم٤مومٔم٤ًم  احلٜم٤مسمٚم٦م ًمق

 (4)يم٤مًم٘م٤مى-

 واًمٗمـرض … طم٤مومًٔمـ٤م وًمــق اعمّمـحػ ذم اًم٘مـرا،ة اعمّمكم أي وًمف“وضم٤م، ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م: 

  (5)-”طم٤مُمد اسمـ ىم٤مًمف ؾمقا، واًمٜمٗمؾ

 اعمّمحػ وم٘م٤مل: يم٤من ظمٞم٤مرٟم٤م ي٘مرأون ذم اعمّم٤مطمػ وروي و ىمد ؾمئؾ اًمزهري قمـ رضمؾ ي٘مرأ ذم رُمْم٤من ذم

ذًمؽ قمـ قمٓم٤م، وحيٞمك إٟمّم٤مري وقمـ احلًـ وحمٛمـد ذم اًمتٓمـقع وٕن ُمـ٤م ضمـ٤مز ىمرا،شمـف فمـ٤مهرا ضمـ٤مز ٟمٔمـػما 

يم٤محل٤مومظ وٓ ٟمًٚمؿ أن ذًمؽ حيت٤مج إمم قمٛمؾ ـمقيؾ وإن يم٤من يمثػما ومٝمق ُمتّمؾ واظمتّم٧م اًمٙمراهـ٦م سمٛمــ حيٗمـظ 

اًمّمالة واًمٜمٔمر إمم ُمقوـع اًمًـجقد ًمٖمـػم طم٤مضمـ٦م ويمـره ذم اًمٗمـرض قمـغم ٕٟمف يِمتٖمؾ سمذًمؽ قمـ اخلِمقع ذم 

اإلـمالق ٕن اًمٕم٤مدة أٟمف ٓ حيت٤مج إمم ذًمؽ ومٞمٝم٤م وأسمٞمح٧م ذم همػم هذيـ اعمقوٕملم عمقوع احل٤مضم٦م إمم ؾمامع اًم٘مرآن 

 - (6)واًم٘مٞم٤مم سمف واهلل أقمٚمؿ

                                                           

 -7.009إطمٞم٤م، قمٚمقم اًمديـ  (7)

 -336. 7اٟمٔمر: اعمٖمٜمل  (0)

 -07. 4اعمجٛمقع  (3)

 -648. 7اعمٖمٜمك  (4)

 -7.384يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت  (5)

 -7.648اعمٖمٜمك  (6)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (790( 

 

ن ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ  وظم٤مو٦م وؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل: هؾ جيقز ًمإلُم٤مم ذم أصمٜم٤م، اًمّمٚمقات اخلٛمس أ

 والة اًمٗمجر ٕن شمٓمقيؾ اًم٘مرا،ة ومٞمٝم٤م ُمٓمٚمقب وذًمؽ خم٤موم٦م اًمٖمٚمط أو اًمٜمًٞم٤من ؟ 

جيقز ذًمؽ إذا دقم٧م إًمٞمف احل٤مضم٦م  يمام دمقز اًم٘مـرا،ة ُمــ اعمّمـحػ ذم اًمـؽماويح عمــ ٓ حيٗمـظ  "وم٠مضم٤مب: 

ػ  ذيمـره اًمٌخـ٤مري ذم اًم٘مرآن  وىمد يم٤من ذيمقان ُمقمم قم٤مئِم٦م ري اهلل قمٜمٝم٤م يّمكم هبـ٤م ذم رُمْمـ٤من ُمــ ُمّمـح

 وحٞمحف شمٕمٚمٞم٘م٤م جمزوُم٤م سمف  وشمٓمقيؾ اًم٘مرا،ة

ذم والة اًمٗمجر ؾمٜم٦م  وم٢مذا يم٤من اإلُم٤مم ٓ حيٗمظ اعمٗمّمؾ وٓ همػمه ُمـ سم٘مٞمـ٦م اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ ضمـ٤مز ًمـف أن ي٘مـرأ ُمــ 

اعمّمحػ  وينمع ًمف أن يِمتٖمؾ سمحٗمظ اًم٘مرآن  وأن جيتٝمد ذم ذًمؽ  أو حيٗمظ اعمٗمّمـؾ قمـغم إىمـؾ طمتـك ٓ حيتـ٤مج إمم 

اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ  وأول اعمٗمّمؾ ؾمقرة ق إمم آظمر اًم٘مرآن  وُمـ اضمتٝمد ذم احلٗمـظ ينـ اهلل أُمـره  ًم٘مقًمـف ؾمـٌح٤مٟمف: 

ـْ َيتَِّؼ اهللََّ جَيَْٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضًم٤م( وىمقًمف  يمٍِر(-واهلل وزم اًمتقومٞمؼ )َوَُم ـْ ُُمدَّ يْمِر وَمَٝمْؾ ُِم َٟم٤م اًْمُ٘مْرآَن ًمِٚمذِّ ْ  -  (7)": )َوًَمَ٘مْد َينَّ

 ( ذم ُمقىمٕمٝم٤م قمغم اًمِمٌٙم٦م  7027دار اإلومت٤م، اعمٍمي٦م ومتقى ) رىمؿ  أضم٤مسم٧م

 اًم٘مرسمـ٤مت أومْمـؾ ُمــ“قمـ ؾم١مال طمقل ضمقاز اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ أصمٜم٤م، اًمّمالة رم ومتـقى ىم٤مًمـ٧م ومٞمٝمـ٤م: 

ٜمـ ًُّ ٜم٤مت واًم ًَ  اًمٙمـريؿ اًم٘مرآن ظمتؿ قمغم ومٞمحرص اًم٘مرآن  وىمرا،ة اًمّمالة : احلًُٜمٞملم سملم اإلٟم٤ًمن جيٛمع أن احلَ

٦م آؾمـتٕم٤مٟم إُمٙم٤مٟمٞمـ٦م قمـ اًمٗم٘مٝم٤م، شمٙمٚمؿ طمٗمٔمف ُمـ سمذًمؽ ي٘مقم أن واطمد ًمٙمؾ اعمتٞمن همػم ُمـ يم٤من وعم٤م والشمف  رم

ــ اعمّمـغم ُمــ  سم٤مًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ رم اًمّمالة  وذًمؽ قمـ ـمريؼ محٚمف رم اًمٞمد  أو ووـٕمف قمـغم طم٤مُمـؾ ُيَٛمٙمِّ

 اًم٘مرا،ة-

ػ رم اًمّمالة ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد ٓ وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  واعمٗمتك سمف رم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م: ضمقاز اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمح

 ومرق رم ذًمؽ سملم ومرض وٟمٗمؾ وسملم طم٤مومظ وهمػمه-

ويمام أن ىمرا،ة اًم٘مرآن قم٤ٌمدة وم٢من اًمٜمٔمر رم اعمّمحػ قم٤ٌمدة أيًْمـ٤م  واٟمْمـامم اًمٕمٌـ٤مدة إمم اًمٕمٌـ٤مدة ٓ يقضمـ٥م 

 اعمٜمع  سمؾ يقضم٥م زي٤مدة إضمر  إذ ومٞمف زي٤مدة رم اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٜمٔمر رم اعمّمحػ-

ن اًمقؾم٤مئؾ شم٠مظمذ طمٙمؿ اعم٘م٤مود  واعم٘مّمقد هق طمّمـقل اًم٘مـرا،ة  ومـ٢مذا طمّمـؾ هـذا واًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م أ

 اعم٘مّمقد قمـ ـمريؼ اًمٜمٔمر رم ُمٙمتقب يم٤معمّمحػ يم٤من ضم٤مئًزا-

                                                           

 -77.777 سم٤مز اسمـ ومت٤موى جمٛمقع  776 ص اًمث٤مٟمك اجلز، –يمت٤مب اًمدقمقة  (7)
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (793( 

 

 قمٚمٞمـف جي٥م سمؾ ٓ  أم حيٗمٔمف يم٤من ؾمقا، والشمف  شمٌٓمؾ مل اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمرأ ًمق“ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوى: 

 -”والشمف رم ٤مأطمٞم٤مٟمً  أوراىمف ىمٚم٥م وًمق اًمٗم٤محت٦م  حيٗمظ مل إذا ذًمؽ

سمٞمٜمام يرى احلٜمٗمٞم٦م أن اًم٘مرا،ة ُمـ اعمّمحػ رم اًمّمـالة شمٗمًـده٤م  وهـق ُمـذه٥م اسمــ طمـزم ُمــ اًمٔم٤مهريـ٦م 

 ٕؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م أن محؾ اعمّمحػ واًمٜمٔمر ومٞمف وشم٘مٚمٞم٥م أوراىمف قمٛمٌؾ يمثػم ىمد يٌٓمؾ اًمّمالة-

ُمـ اعمّمحػ  وذه٥م اًمّم٤مطم٤ٌمن ُمـ احلٜمٗمٞم٦م أسمق يقؾمػ اًم٘م٤مى وحمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمٟمك إمم أن اًم٘مرا،ة

ـد اًمّمـالة: ٕهنـ٤م قمٌـ٤مدة شمْمـ٤مف إمم  ًِ رم اًمّمالة ُمٙمروه٦م ُمٓمٚمً٘م٤م ؾمقا، رم ذًمؽ اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ  وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شُمْٗم

ٌُّف سمّمٜمٞمع أهؾ اًمٙمت٤مب-  قم٤ٌمدة  ووضمف اًمٙمراه٦م أهن٤م شَمَِم

سمٞمٜمام ذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٗمرض واًمٜمٗمـؾ: ومـرأوا يمراهـ٦م ىمـرا،ة اعمّمـغم رم اعمّمـحػ رم وـالة 

 ض ُمٓمٚمً٘م٤م  وجيقز ذًمؽ رم اًمٜم٤مومٚم٦م-اًمٗمر

وسمٜم٤مً، قمغم ذًمؽ أيمدت دار اإلومت٤م، رم ومتقاه٤م أٟمف سمٜم٤م، قمغم ُم٤م ؾمٌؼ شمٙمـقن اًم٘مـرا،ة ُمــ اعمّمـحػ رم وـالة 

 اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ وحٞمح٦م وضم٤مئزة ذقًم٤م وٓ يمراه٦م ومٞمٝم٤م-

ـ أٟمف ٓ إٟمٙم٤مر رم ُم٤ًمئؾ اًمتٜمٌٞمف قمغم أٟمف ُم٤م داُم٧م اعم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م وم٤مُٕمر ومٞمٝم٤م واؾمع: عم٤َِم شم٘مرر ُم لقمغم أٟمف يٜمٌٖم

 - "اخلالف  وٓ جيقز أن شمٙمقن ُمث٤مر ومتٜم٦م وٟمزاع سملم اعمًٚمٛملم-

وؾمئٚم٧م اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤م،: هؾ جيقز ًمإلُم٤مم ىمرا،ة اًم٘مران ذم اًمّمالة ُمـ اعمّمحػ  

 أم ٓ ذم همػم رُمْم٤من طمتك يًتٗمٞمد ُمٜمف اًمٜم٤مس وذًمؽ أصمٜم٤م، اًمّمالة اجلٝمري٦م؟

ًم٘مرآن ذم اًمّمالة ُمـ اعمّمحػ ذم رُمْم٤من وذم همػمه ذم اًمٗمريْم٦م وذم اًمٜم٤مومٚم٦م أصمٜم٤م، اًمّمـالة اجلٝمريـ٦م إذا دمقز ىمرا،ة ا

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ووغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف ووحٌف وؾمٚمؿ-   دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ-

 -(7)اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤م،

 حل٤مضم٦م يمٛمـ أراد شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن او طمّمؾ ًمف شمريمٞمز أيمثـر وم٤مٕوؾ قمدم اإلُم٤ًمك سم٤معمّمحػ إٓوأُم٤م اعم٠مُمقم 

ُمٕمف احلريم٦م اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل يًٌٌٝم٤م محؾ اعمّمحػ واًمتل ٓ خترج قمـ هٞمئ٦م اًمّمالة وُم٤م ىمـد يـؽمك ُمــ  ٖمتٗمرومٝمذا ي

سمٕمض اًمًٜمـ يمقوع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم وذًمؽ ًمٚمح٤مضم٦م وًمٙمــ هـؾ ي٘مـ٤مل هـذا ومـٞمٛمـ يٜمٔمـر ذم 

 ٔمر ذم شمٗمًػم يمٚمامت اًم٘مرآن أصمٜم٤م، اًم٘مرا،ة- اًمؽممج٦م ومٞمٙمقن يمٛمـ يٜم
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يؽمك وـالة اًمـؽماويح وذًمـؽ  ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد ٓسمد ُمـ اًمت٠ميمٞمد قمغم أن يمثػمًا ممـ ٓ يٕمرومقن اًمٕمرسمٞم٦مو 

ًمٕمدم ُمٕمرومتف سمٛمٕمٜمك أي٤مت اعمتٚمقة ُمع ـمقل اعمدة ومٞم٘مع اعمٚمـؾ وقمـدم اخلِمـقع وشمِمـت٧م اًمٗمٙمـر واًمٌـ٤مل وًمٙمــ 

قع ظمِمقع ودرسم٦م قمغم ُمٕمروم٦م أي٤مت وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وًمٙمـ ىمد يِمٙمؾ قمٚمٞمف أٟمـف يم٤مًمٜمنـ ذم سم٤معمت٤مسمٕم٦م ُمع اإلُم٤مم حيّمؾ ٟم

 يمت٥م اًمتٗمًػم ويمقٟمف ُمـ يمالم اًمٜم٤مس اًمذي ٓ جيقز اًمتحدث سمف ذم اًمّمالة يمام ؾمٌؼ ُمـ طمدي٨م ُمًٚمؿ- 

تـف ومٞم٘م٤مل ٓ يٚمزم ُمـ اًمٜمٔمر واعمت٤مسمٕم٦م اًمتٙمٚمؿ واًمتحدث ومٝمق إن يم٤من يتٚمٗمظ سمٌم، ممـ٤م ذم اًمؽممجـ٦م أصمٜمـ٤م، ُمت٤مسمٕم

ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م: ٕن شمرمج٦م ُمٕم٤مين اًم٘مرآن شمٕمد شمٗمًػما ًمف  وًمٞم٧ًم ىمرآٟم٤م سم٢ممج٤مع  ]أي: حيرك ًم٤ًمٟمف سم٤مًم٘مرا،ة[ًمإلُم٤مم 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ ذم طمٙمٛمف  ومٞمٙمقن هذا اًمٙمالم ُمٌٓماًل ًمٚمّمالة- 

أُم٤م إن يم٤من ي٘متٍم قمغم اعمت٤مسمٕم٦م سم٤مًمٜمٔمر واًمٗمٙمر ُمـ همػم شمٚمٗمظ  وم٤مًمّمـالة وـحٞمح٦م عمــ ًمـف طم٤مضمـ٦م وُمٜمٗمٕمـ٦م 

 ح٦م سمٛمثؾ هذا إُمر- راضم

وًمق ىمٚم٥َّم أوراىمف أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم والشمف مل شمٌٓمؾ  وًمق ٟمٔمر ذم ُمٙمتقب همػم اًم٘مرآن  وردد ُمـ٤م ومٞمـف  "ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 - (7)"اعمجٛمقع"- اٟمتٝمك ُمـ "ذم ٟمٗمًف  مل شمٌٓمؾ والشمف وإن ـم٤مل  ًمٙمـ يٙمره 

اَلُة سم٢ِمـَِم٤مًَم٦ِم اًمٜمََّٔمِر ذِم يمِتَ  "وىم٤مل اعمرداوي:  ٌُْٓمُؾ اًمّمَّ ـْ َٓ شَم ِحٞمِح ُِمـ ٤مٟمِِف قَمغَم اًمّمَّ ًَ
٤مٍب إَذا ىَمَرَأ سمَِ٘مْٚمٌِِف َومَلْ َيٜمْٓمِْؼ سمِٚمِ

ٌُْٓمُؾ  ُف وَمَٕمَٚمُف   َوىِمٞمَؾ: شَم َُم٤مِم َأمْحََد: َأٟمَّ ـْ اإْلِ   وىمري٥م ُمـ هـذا  (0)"اإلٟمّم٤مف"- اٟمتٝمك ُمـ "اعْمَْذَه٥ِم- -- َوىَمْد ُرِوَي قَم

 - (3)"ومتح اًم٘مدير"اعمٕمٜمك ذم 

واًمٗمٙمر ضم٤مئزة ُمع اًمٙمراه٦م  إٓ أن هذه اًمٙمراه٦م شمزول ُمع وضمقد احل٤مضم٦م اعم٘متْمٞم٦م ًمـذًمؽ  وم٤معمت٤مسمٕم٦م سم٤مًمٜمٔمر 

 ٕن اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م،: أن اعمٙمروه ي٤ٌمح ًمٚمح٤مضم٦م-

وشمٓمٚم٥ُّم اخلِمقع ذم اًمّمالة وشمٗمٝمؿ ُمٕم٤مين ُم٤م ي٘مرأ اإلُم٤مم هق ُمـ احل٤مضم٦م اًمتل شمزيـؾ اًمٙمراهـ٦م: ٕن ُمٕمرومـ٦م 

 ُمقم طمتك يتدسمر ومٞمٝم٤م ويتٗمٙمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م- ُمٕم٤مين أي٤مت ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ًمٚمٛم٠م

                                                           
 -(95. 4) اعمجٛمقع (7)

 -(0.98) اإلٟمّم٤مف (0)

 -(7.423) ومتح اًم٘مدير (3)
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وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ومتقى اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز سمجقاز محؾ اعم٠مُمقم ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُمّمحٗم٤ًم ومٞمف شمٗمًػم  وم٢مذا أؿمـٙمٚم٧م 

( ُمقىمـع اإلؾمـالم ؾمـ١مال 9525قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م ٟمٔمر ذم ُمٕمٜم٤مه٤م  يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمِمٞمخ اعمٜمجد ذم ضمقاب اًم١ًمال رىمؿ )

 وضمقاب-

ٓ يّمح ًمف ىمرا،ة شمرمج٦م اًم٘مرآن ذم اًمّمالة إذا يم٤من إُم٤مُم٤ًم أو ُمٜمٗمـردًا  ويّمـح ًمـف أن و قمٚمٞمف وم٤معمًٚمؿ اجلديد 

يٜمٔمر ذم اًمؽممج٦م إذا يم٤من ُم٠مُمقُم٤ًم قمغم أن ٓ يتٚمٗمظ هب٤م أصمٜم٤م، اًمّمالة  يمام جيقز ًمف أن ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ أصمٜم٤م، اًمّمالة 

 إن يم٤من ٓ حيٗمظ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًم٘مرآن ًمٙمـ يًتٓمٞمع ىمرا،شمف- 

 اعمذه٥م إول: حيرم اًمدقم٤م، سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمّمالة وشمٌٓمؾ سمف اًمّمالة 

و هذا ىمقٌل ًمٚمحٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ووضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚمـ٦م واؾمـتدًمقا سم٘مـقل اهلل شمٕمـ٤ممم )ومـال 

واًمٚمٗمظ إقمجٛمل همػم ُمٕمٚمقم اجلـقاز  46هقد: شمًئٚمـ ُم٤م ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ إين أقمٔمؽ أن شمٙمقن ُمـ اجل٤مهٚملم( 

  (7)-ومٞمٙمقن اًم١ًمال سمف همػم ضم٤مئز  وًمٜمٝمل قمٛمر قمـ رـم٤مٟم٦م إقم٤مضمؿ

اعمذه٥م اًمث٤مين: ضمقاز اًمدقم٤م، سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕم٤مضمز قمٜمٝمـ٤م  ويٙمـره ًمٚم٘مـ٤مدر قمٚمٞمٝمـ٤م- وهـذا ُمـذه٥م احلٜمٗمٞمـ٦م 

  (0) ه٦م ٓ اًمتحريؿ-واعم٤مًمٙمٞم٦م ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م- وىمد محٚمقا أدًم٦م اًم٘مقل إول قمغم اًمٙمرا

اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م: ضمقاز اًمدقم٤م، سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕم٤مضمز قمٜمٝم٤م وٓ جيقز ًمٚم٘م٤مدر قمٚمٞمٝم٤م- وهـذا ىمـقل أيب يقؾمـػ 

وحمٛمد سمـ احلًـ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م  وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وىمـقل قمٜمـد احلٜم٤مسمٚمـ٦م- وذًمـؽ ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

- وذم اًمّمـحٞمحلم 086ٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم إٓ وؾمٕمٝم٤م( اًمٌ٘مرة:   وىمقًمف:)ٓ يٙم76)وم٤مشم٘مقا اهلل ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ( اًمتٖم٤مسمـ: 

 (3))إذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم٠مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ(- 

                                                           

 -63. 7اعمدوٟم٦م  (7)

. 3  اعمجٛمـقع 548. 7  وُمقاهـ٥م اجلٚمٞمـؾ 097. 4  واًمٗمـروق 768. 7  واًمذظمػمة 567. 7اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 

 -30. 0  وطم٤مؿمٞم٦م اًمروض 777. 7  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 039

  090. 7وطم٤مؿمـٞم٦م اخلـرر  053. 7  وطم٤مؿمـٞم٦م اًمدؾمـقىمل 567. 7ـ قم٤مسمديـ وطم٤مؿمٞم٦م اسم 69. 7اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى ااهٜمدي٦م  (0)

 -477. 00وجمٛمقع اًمٗمت٤موى 

 -(73  واًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م 039. 3  اعمجٛمقع 89. 7  اجلٛمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 69. 7اٟمٔمر: )اًمٗمت٤موى ااهٜمدي٦م  (3)
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اعمذه٥م اًمراسمع: ضمقاز اًمدقم٤م، سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م عمـ حيًٜمٝم٤م أو ٓ حيًـٜمٝم٤م- وهـذا ىمـقل أيب طمٜمٞمٗمـ٦م وىمـقٌل قمٜمـد 

وم٤مًمٚمٖم٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ اهلل  37يمٚمٝم٤م( اًمٌ٘مرة: اعم٤مًمٙمٞم٦م ووضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م- واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم )و قمٚمؿ آدم إؾمام، 

 (7)وًمٙمقن اًمٚمٗمظ إقمجٛمل ُمٕمٚمقم اعمٕمٜمك ومّمح اؾمتخداُمف-

واًمدقم٤م، جيقز سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وسمٖمػم اًمٕمرسمٞمـ٦م واهلل ؾمـٌح٤مٟمف يٕمٚمـؿ ىمّمـد اًمـداقمك "٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ىم

  (0)"٤مضم٤متوُمراده وإن مل ي٘مقم ًم٤ًمٟمف وم٢مٟمف يٕمٚمؿ وجٞم٩م إوقات سم٢مظمتالف اًمٚمٖم٤مت قمغم شمٜمقع احل

و ىمد أؿم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم إمم اًمتٗمريؼ سملم إذيم٤مر وإدقمٞم٦م اعمـ٠مصمقرة ذم اًمّمـالة قمــ همػمهـ٤م ُمــ إدقمٞمـ٦م اًمٕم٤مُمـ٦م 

واهذا يمـ٤من يمثـػم ُمــ اًمٗم٘مٝمـ٤م، أو  "وذه٥م إمم ضمقاز اًمدقم٤م، واًمذيمر سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ذم اجلٛمٞمع ًمٚمٕم٤مضمز قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل رمحف اهلل: 

 ّمالة واًمذيمر أن يدقمل اهلل أو يذيمر سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م- أيمثرهؿ يٙمرهقن ذم إدقمٞم٦م اًمتل ذم اًم

وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، ذم أذيم٤مر اًمّمالة هؾ شم٘م٤مل سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م وهل صمالث درضم٤مت أقماله٤م اًم٘مرآن صمؿ اًمذيمر 

اًمقاضم٥م همػم اًم٘مرآن يم٤مًمتحريٛم٦م سم٤مإلمج٤مع ويم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمتِمٝمد قمٜمد ُمـ أوضمٌف صمؿ اًمذيمر همػم اًمقاضم٥م ُمـ دقم٤م، 

 همػم ذًمؽأو شمًٌٞمح أو شمٙمٌػم و

وم٠مُم٤م اًم٘مرآن ومال ي٘مرؤه سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ؾمقا، ىمدر قمٚمٞمٝم٤م أو مل ي٘مدر قمٜمد اجلٛمٝمقر وهق اًمّمقاب اًمذي ٓ ريـ٥م 

ومٞمف سمؾ ىمد ىم٤مل همػم واطمد إٟمف يٛمتٜمع أن يؽمضمؿ ؾمقرة أو ُم٤م ي٘مقم سمف اإلقمج٤مز  واظمتٚمػ أسمق طمٜمٞمٗمـ٦م وأوـح٤مسمف ذم 

ٝملم أٟمف ٓ يؽممجٝم٤م وُمتك ومٕمؾ سمٓمٚم٧م وـالشمف وهـق اًم٘م٤مدر قمغم اًمٕمرسمٞم٦م- وأُم٤م ؾم٤مئر إذيم٤مر وم٤معمٜمّمقص ُمـ اًمقضم

 ىمقل ُم٤مًمؽ وإؾمح٤مق وسمٕمض أوح٤مب اًمِم٤مومٕمل واعمٜمّمقص قمـ اًمِم٤مومٕمل أٟمف يٙمره ذًمؽ سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م وٓ يٌٓمؾ

وُمـ أوح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل ذًمؽ إذا مل حيًــ اًمٕمرسمٞمـ٦م  وطمٙمـؿ اًمٜمٓمـؼ سم٤مًمٕمجٛمٞمـ٦م ذم اًمٕمٌـ٤مدات ُمــ اًمّمـالة 

اًمذسمٞمح٦م وذم اًمٕم٘مقد واًمٗمًقخ يم٤مًمٜمٙم٤مح واًمٚمٕم٤من وهمػم ذًمؽ ُمٕمروف ذم  واًم٘مرا،ة واًمذيمر يم٤مًمتٚمٌٞم٦م واًمتًٛمٞم٦م قمغم

   (3)"يمت٥م اًمٗم٘مف

يٜمٌٜمـل قمـغم اخلـالف ذم  وُمٜمٝم٤م هؾ دمقز اًمتٚمٌٞم٦م سمٚمٖم٦م همػم اًمٕمرسمٞمـ٦م ُمـع ُمٕمرومتٝمـ٤م:- --- ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد:

ذم اًمتًـٌٞمح٤مت وؾمـ٤مئر إذيمـ٤مر  ٟمٔمػمه ُمـ شمًٌٞمح٤مت اًمّمالة ٕٟمف ذيمر ُمًٜمقن يمذا ىمقًمف اعمتـقزم ذم اًمتتٛمـ٦م واًمّمـحٞمح

                                                           
. 7  وُمٖمٜمـل اعمحتـ٤مج 039. 3واعمجٛمقع   567. 7  وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 86. 7اٟمٔمر: ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من هب٤مُمش ااهٜمدي٦م  (7)

777- 

 -00.489جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (0)

 -024 – 023اىمتْم٤م، اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  (3)
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اعمًتح٦ٌم يم٤مًمتِمٝمد إول واًم٘مٜمقت وشمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مٓت وإدقمٞم٦م اعم٠مصمقرة ُمٜمٕمف ًمٚم٘م٤مدر سمخالف اًمٕم٤مضمز وم٢مٟمف جيقز قمـغم 

    (7)"إوح  وطمٞمٜمئذ ومتٛمتٜمع اًمتٚمٌٞم٦م ًمٚم٘م٤مدر قمغم ُم٤م ىم٤مًمف ذم اًمتتٛم٦م

اًمٕمـ٤مضمز يمـ٤مٕذان وشمٙمٌـػم آطمـرام واًمتِمـٝمد ُم٤م يٛمتٜمع ذم إوح ًمٚم٘م٤مدر دون  "ىم٤مل اًمزريمٌم ذم اعمٜمثقر: 

يّمح سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م إن مل حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م وان أطمًٜمٝم٤م ومال عمـ٤م ومٞمـف ُمــ ُمٕمٜمـك اًمتٕمٌـد ويمـذًمؽ إذيمـ٤مر اعمٜمدوسمـ٦م 

وإدقمٞم٦م اعم٠مصمقرة ذم اًمّمالة ويمذًمؽ اًمًالم وظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م يِمؽمط قمرسمٞمتٝم٤م ذم إوح وم٢من مل يٙمــ ومـٞمٝمؿ ُمــ 

  (0)-"يتٕمٚمؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ اخلٓم٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مًمٕم٤مضمز قمـ اًمتٙمٌػم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م حيًٜمٝم٤م ظمٓم٥م سمٖمػمه٤م وجي٥م أن

و سمٜم٤م، قمغم ُم٤م شم٘مدم وم٤مًمٕم٤مضمز قمـ اإلشمٞم٤من سم٤مٕذيم٤مر وإدقمٞم٦م اعم٠مصمقرة يم٤مًمتِمٝمد وىمٜمقت اًمقشمر سم٤مًمٕمرسمٞم٦م إُمـ٤م أن 

 ي٘م٤مل ًمف: 

ٙمٌػم واًمتًٌٞمح واًمتًـٛمٞمع  أن ي٠ميت سمؽممج٦م أذيم٤مر اًمّمالة وأدقمٞمتٝم٤م طمتك يتٕمٚمٛمٝم٤م وهل سمٗمْمؾ اهلل يًػمة يم٤مًمت ,7

ويمذًمؽ اًمتِمٝمد وإن قمجز قمـ ىمرا،ة اًمتِمٝمد سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ومٚمف أن ي٘مرأ اًمؽممج٦م إمم طملم شمٕمٚمٛمف سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م وومٝمٛمـف 

عمٕمٜم٤مه  وذًمؽ عمـ أضم٤مزه ًمٚمٕم٤مضمز وهؿ أيمثر اًمٗم٘مٝم٤م،  ٕن اًمٕم٤مضمز ٓ ي٠ميت ُمـ إواُمـر اإلاهٞمـ٦م إّٓ ذم طمـدود 

٤م إَِّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م﴾ اؾمتٓم٤مقمتف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َٓ ُيَٙمٚمُِّػ ا ًً ُ٘مقا اهللَ َُمـ٤م [086]اًمٌ٘مرة: هللُ َٟمْٗم   وىمقًمِف شمٕمـ٤ممم: ﴿وَمـ٤مشمَّ

، وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ : »ط  وىمقًمِف [76]اًمتٖم٤مسمـ: اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ﴾  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف(  ضمرًي٤م قمغم ش)إَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمٌَِمْ

  -شَٓ شَمْٙمٚمِٞمَػ إَِّٓ سمَِٛمْ٘مُدورٍ »ىم٤مقمدة: 

ي٘مرأ اًمؽممج٦م اًمّمقشمٞم٦م اهذه إذيم٤مر ُمـ ورىم٦م وي٘م٤مل إن احلريم٦م اًمزائدة هٜم٤م ذم اًمّمالة هل ُمـ اًمّمالة ٕن  أن ,0

ُم٘مّمقده٤م متٙملم اعمّمكم ُمـ أدا، اًمقاضم٥م وهق ىمرا،ة إذيم٤مر سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ٓ ؾمٞمام ُمع ُم٤م ؾمٌؼ شم٘مريره ُمـ دمقز 

٦م أو اًميورة- وًمٙمـ جي٤مب قمـ يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م، حلٛمؾ اعمّمحػ ذم اًمّمالة ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمف وٟمجّقزه ًمٚمح٤مضم

هذا سم٠من اًمنمع ٓ ي٘مّمد ًمٚمٛمٙمٚمػ أن ي٠ميت سم٠مًمٗم٤مظ ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م ويدقمقا سم٠مًمٗم٤مظ ُمٕمجٛمـ٦م قمٚمٞمـف ٕن هـذا 

داظمؾ ذم ؾم١ماًمف ُم٤م ًمٞمس ًمف سمف قمٚمؿ  واُمتٜم٤مع طمدوث اخلِمقع واشمٗم٤مق اًم٘مٚم٥م ُمع اًمٚمًـ٤من ذم طمـ٤مل اًمـدقم٤م، 

ٕم٦م وإٟمـام أرادت اعمح٤مومٔمـ٦م قمـغم وـقرة اًمٗمٕمـؾ دون وقمٚمٞمف وم٤معمٓم٤مًم٦ٌم هبذا ذم ٟمٔمري ٓ شمقاومؼ أوقل اًمنمي

 طم٘مٞم٘متف-

                                                           
(7) 7.747- 

(0) 7.080- 
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وإٟمام شمتّمقر هذه اًمّمقرة سمِمٙمؾ وحٞمح عمـ قمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ًمٙمـ قمجز قمـ طمٗمٔمٝمـ٤م وٟمٓم٘مٝمـ٤م 

 سم٤مًمٕمرسمٞم٦م- 

أن ي٘م٤مل عمـ ٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م أن يًتٌدل اًمتِمٝمد سم٤مًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اؾمتٌدال  ,3

ـْ اًْمُ٘مْرآِن  ط أن َرضُماًل ضم٤م، إمَم اًمٜمٌَِّلِّ "٤م يمام ضم٤م، ذم احلدي٨م: اًمٗم٤محت٦م هب ٞمُع َأْن آظُمَذ ؿَمْٞمًئ٤م ُِم
وَمَ٘م٤مَل: إينِّ ٓ َأؾْمَتٓمِ

ٌَْح٤مَن اهللَِّ  َواحْلَْٛمُد هللَِِّ  َوٓ إًَمَف إٓ اهللَُّ  َوَاهللَُّ ِزُئٜمِل ُِمٜمُْف- وَمَ٘م٤مَل: ىُمْؾ: ؾُم ْٛمٜمِل َُم٤م جُيْ َة  َأيْمؼَمُ وَمَٕمٚمِّ   َوٓ طَمْقَل َوٓ ىُمـقَّ

- وٓ ؿمؽ ان اًمٗم٤محت٦م أوضم٥م ُمـ اًمتِمٝمد وم٢مذا ضم٤مز اؾمتٌدااه٤م سمٛمثؾ هـذا وم٤مًمتِمـٝمد ُمــ سمـ٤مب (7)"إٓ سم٤َِمهللَِّ- -

أومم- وهذا اجلقاب هق إفمٝمر زم ذم اًمتِمٝمد سمخّمقص عم٤م روى قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ري اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىَم٤مَل: 

ٌَـ٤مُت   ُيَٕمٚمِّ طيَم٤مَن َرؾُمقُل اهللَِّ " ٞمِّ ـَٚمَقاُت َواًمٓمَّ ـَ اًْمُ٘مـْرآِن اًمتَِّحٞمَّـ٤مُت هللَِِّ َواًمّمَّ قَرَة ُِم ًُّ ُٛمٜم٤َم اًم َد يَماَم ُيَٕمٚمِّ ُٛمٜم٤َم اًمتََِّمٝمُّ

الُم قَمَٚمْٞمَؽ- --احلدي٨م ًَّ -  وأُم٤م ؾم٤مئر إدقمٞم٦م ذم اًمّمالة ومٚمـف أن يـ٠ميت سمؽممجتٝمـ٤م إمم أن يـتٕمٚمؿ ٟمٓم٘مٝمـ٤م (0)"اًم

 وُمٕمٜم٤مه٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م- 

عمًٚمؿ ضمديدا ويّمٕم٥م قمٚمٞمف ذيمر اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واحلقىمٚم٦م ومٞم٠مُمر سمـام شمٜمٌٞمف: إذا يم٤من ا

 يًتٓمٞمٕمف ُمٜمٝم٤م وُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف يذيمر شمرمجتف- 

ومٗمـ٤مدة ُمــ اجلٛمٕمـ٦م ذم سمٕمـض وىمد ذيمرت هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٙمقن يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد يِمتٙمقن ُمـ قمـدم ا

اعم٤ًمضمد اًمتل شم٘مٍم اخلٓم٦ٌم قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  وذًمؽ ًمٌٞم٤من يمالم اًمٕمٚمام، ذم اعم٠ًمًم٦م وسمٞم٤من وح٦م ُمذه٥م ُمـ يرى 

أن اخلٓم٦ٌم دمقز سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م وشمقضمف هذا اًم٘مقل ذم جمتٛمٕمٜم٤م طمٞم٨م يٕمٞمش قمدد همػم ىمٚمٞمؾ ٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞمـ٦م وهـؿ 

روم٦م ديٜمٝمؿ قمؼم هذا اًمٚم٘م٤م، إؾمٌققمل ذم اعمًجد أوػ إمم ذًمؽ أن أيمثـر ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد اًمذيـ يتٓمٚمٕمقن عمٕم

 اعمًٚمٛملم ذم زُم٤مٟمٜم٤م وسمالدٟم٤م ٓ يٕمرومقن اًمٕمرسمٞم٦م ومْمال قمـ أن حيًٜمقه٤م واهلل اعمًتٕم٤من- 

 ىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال: 

 ٦م-اًم٘مقل إول: أهن٤م ٓ شمّمح سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖمػم احل٤مضم٦م  وشمّمح ًمٚمح٤مضم

                                                           
 -أسمق داود (7)

 -أسمق داود وامحد ذم اعمًٜمد (0)
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وهذا ىمقل اًمّم٤مطمٌلم ُمـ احلٜمٗمٞم٦م  وىمقٌل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  وُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م وهق ُم٤م أومت٧م سمف اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛمـ٦م 

 ًمإلومت٤م، ذم اًمًٕمقدي٦م- 

 سمٖمػمه٤م وحتٝم٤م سمٕمدم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ طمتك ًمذاهت٤م ُم٘مّمقدة ًمٞم٧ًم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اخلٓم٦ٌم سم٠من ذًمؽ و اؾمتدًمقا قمغم

 وهذا اه٤م ًمٚمٛمًتٛمٕملم وإرؿم٤مد وشمقضمٞمف شمٕمٚمٞمؿ ُمـ ومٞمٝم٤م عم٤م دةُم٘مّمق هل سمؾ اعمًتٛمٕمقن اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمٝم٤م مل وًمق طمتك

ّمؾ عمـ مل يٗمٝمٛمٝم٤م ويٕمرومٝم٤م ًمٙمقهن٤م أًم٘مٞم٧م سمٖمػم ًمٖمتف اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م- وقمٚمٞمف وم٤مخلٓم٦ٌم ٓ شمٙمقن إَّٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م عمــ حي ٓ

  يٗمٝمٛمٝم٤م ويٕمرومٝم٤م وحيّمؾ اًمٗم٤مئدة اعمرضمقة ُمٜمٝم٤م-

 ٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م: ورد آؾمتٗمت٤م، اًمت٤مزم إمم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤م، سم٤معم

هؾ جيقز أن يٚم٘مل اإلُم٤مم اخلٓم٦ٌم يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م إذا يم٤من أيمثر احل٤مضيـ ٓ يٗمٝمٛمـقن اًمٚمٖمـ٦م 

  اًمٕمرسمٞم٦م؟-

ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ُمٜمع شمرمج٦م اخلٓمـ٥م اعمٜمؼميـ٦م ذم يـقم اجلٛمٕمـ٦م واًمٕمٞمـديـ سم٤مًمٚمٖمـ٤مت  " وم٠مضم٤مسم٧م:

  ط ٘م٤م، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واعمح٤مومٔمـ٦م قمٚمٞمٝمـ٤م واًمًـػم قمـغم ـمري٘مـ٦م اًمرؾمـقلإقمجٛمٞم٦م  رهم٦ٌم ُمٜمٝمؿ رمحٝمؿ اهلل ذم سم

وأوح٤مسمف ري اهلل قمٜمٝمؿ ذم إًم٘م٤م، اخلٓم٥م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمالد اًمٕمجؿ وهمػمه٤م  وشمِمجٞمٕم٤م ًمٚمٜم٤مس قمـغم شمٕمٚمـؿ 

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م- 

عمخـ٤مـمٌقن أو أيمثـرهؿ ٓ وذه٥م آظمرون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ضمقاز شمرمج٦م اخلٓم٥م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمجٛمٞم٦م إذا يم٤من ا

يٕمرومقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٔمرًا ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذي ُمـ أضمٚمف ذع اهلل اخلٓم٦ٌم وهق شمٗمٝمٞمؿ اًمٜمـ٤مس ُمـ٤م ذقمـف اهلل اهـؿ ُمــ 

إطمٙم٤مم وُم٤م هن٤مهؿ قمٜمف ُمـ اعمٕم٤ميص  وإرؿم٤مدهؿ إمم إظمالق اًمٙمريٛمـ٦م واًمّمـٗم٤مت احلٛمٞمـدة وحتـذيرهؿ ُمــ 

 وأوضم٥م ُمـ ُمراقم٤مة إًمٗم٤مظ  ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اعمخـ٤مـمٌقن ٓ ظمالومٝم٤م  وٓؿمؽ أن ُمراقم٤مة اعمٕم٤مين واعم٘م٤مود أومم

تتٛمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وٓ شم١مصّمر ومٞمٝمؿ ظمٓم٦ٌم اخلٓمٞم٥م وٓ يدومٕمٝمؿ ذًمؽ إمم شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واحلرص قمٚمٞمٝمـ٤م  

)وظمّمقو٤م ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي ختّٚمػ ومٞمف اعمًٚمٛمقن وشم٘مّدم همػمهؿ اٟمتنمـت ًمٖمـ٦م اًمٖم٤مًمـ٥م واٟمحنـت ًمٖمـ٦م 

 هذا اًمٕم٤ممل(-  اعمٖمٚمقب ذم

وإذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ إيّم٤مل اًمٕمٚمؿ واًمنّميٕم٦م إمم اًمٜم٤مس ٓ يتحّ٘مؼ قمٜمد همػم اًمٕمرب إٓ إذا شُمرمج٧م اخلُٓم٥م 

إمم ًمٖمتٝمؿ وم٢مّن اًم٘مقل سمجقاز شمرمج٦م اخلٓم٥م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمئدة سملم اعمخ٤مـمٌلم اًمتل يٕم٘مٚمقن هب٤م اًمٙمالم ويٗمٝمٛمقن هب٤م 

يم٤من قمدم اًمؽممج٦م يٗميض إمم اًمٜمزاع واخلّم٤مم  ومال ؿمؽ أن اًمؽممج٦م واحل٤مًمـ٦م اعمراد أومم أطمؼ سم٤مإلشم٤ٌمع  وٓ ؾمٞمام إذا 

 هذه ُمتٕمّٞمٜم٦م حلّمقل اعمّمٚمح٦م هب٤م وزوال اعمٗمًدة- 
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وإذا يم٤من ذم اعمخ٤مـمٌلم ُمـ يٕمرف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وم٤معمنموع ًمٚمخٓمٞم٥م أن جيٛمع سملم اًمٚمٖمتلم ومٞمخٓمـ٥م سم٤مًمٚمٖمـ٦م 

ن  وسمذًمؽ جيٛمع سملم اعمّمٚمحتلم وشمٜمتٗمـل اعميـة يمٚمٝمـ٤م اًمٕمرسمٞم٦م صمؿ يٕمٞمده٤م سم٤مًمٚمٖم٦م إظمرى اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م أظمرو

 ويٜم٘مٓمع اًمٜمزاع سملم اعمخ٤مـمٌلم- 

وُم٤م أرؾمٚمٜم٤م ُمــ رؾمـقل إٓ سمٚمًـ٤من ىمقُمـف ﴿ : ويدل قمغم ذًمؽ ُمـ اًمنمع اعمٓمٝمر أدًم٦م يمثػمة  ُمٜمٝم٤م ىمقًمف 

قمٚمـٞمٝمؿ   أُمر زيد سمـ صم٤مسم٧م أن يتٕمٚمؿ ًمٖم٦م اًمٞمٝمـقد ًمٞمٙمـ٤مشمٌٝمؿ هبـ٤م وي٘مـٞمؿ ط  وُمـ ذًمؽ أن اًمرؾمقل ﴾ًمٞمٌلّم اهؿ

ُمرادهؿ  وُمـ ذًمؽ أن اًمّمح٤مسم٦م ري اهلل قمٜمٝمؿ عم٤م همزوا ط احلج٦م  يمام ي٘مرأ يمتٌٝمؿ إذا وردت ويقوح ًمٚمٜمٌل 

سمالد اًمٕمجؿ ُمـ وم٤مرس واًمروم مل ي٘م٤مشمٚمقهؿ طمتك دقمقهؿ إمم اإلؾمـالم سمقاؾمـٓم٦م ُمؽممجـلم  وعمـ٤م ومتحـقا اًمـٌالد 

س سمتٕمٚمٛمٝم٤م  وُمــ ضمٝمٚمٝمـ٤م ُمـٜمٝمؿ دقمـقه سمٚمٖمتـف اًمٕمجٛمٞم٦م دقمقا اًمٜم٤مس إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأُمروا اًمٜم٤م

وأومٝمٛمقه اعمراد سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م وم٘م٤مُم٧م سمذًمؽ احلج٦م  وٓ ؿمؽ أن هذا اًمًٌٞمؾ ٓ سمد ُمٜمـف وٓ ؾمـٞمام ذم آظمـر 

ؽ يمؾ ىمقم سمٚمٖمتٝمؿ  وم٤محل٤مضم٦م ًمٚمؽممج٦م أن ُم٤مؾّم٦م وٓ ُيٛمٙمــ أن شمـتؿ ًمٚمـداقمل  ًّ اًمزُم٤من وقمٜمد همرسم٦م اإلؾمالم ومت

 دقمقشمف إٓ سمذًمؽ- 

قمل اخلٓمٞم٥م ُم٤م هق إوٚمح ًمٚمح٤مضيـ وم٢من يم٤من إٟمٗمع هق دمزئ٦م اخلُٓم٦ٌم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وشمرمج٦م يمـّؾ ضمـز، وُيرا

سمٕمده طمتك شمٙمتٛمؾ اخلٓم٦ٌم ومٕمؾ ذًمؽ  وإن يم٤من إٟمٗمع شمرمجتٝم٤م يمّٚمٝم٤م سمٕمد اخلٓم٦ٌم أو سمٕمد اًمّمالة ومٕمـؾ ذًمـؽ واهلل 

 (7)-"شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

 ٤م- اًم٘مقل اًمث٤مين: أٟمف شمِمؽمط اخلٓم٦ٌم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وٓ شمّمح سمٖمػمه

 وهذا ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م  واًمِم٤مومٕمٞم٦م  واًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م- 

وٟمحـ ؿمـ٦ٌٌم ُمت٘مـ٤مرسمقن  وم٠مىمٛمٜمـ٤م قمٜمـده   و اؾمتدًمقا سمام ورد قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م إمم اًمٜمٌَِّّل 

٠مًمٜم٤م قمٛمــ شمريمٜمـ٤م رطمٞماًم رومٞم٘م٤ًم  ومٚمام فمـ أٟم٤م ىمد اؿمتٝمٞمٜم٤م أهٚمٜم٤م أوىمد اؿمت٘مٜم٤م ؾمrقمنميـ يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م  ويم٤من رؾمقل اهللَّ

سمٕمدٟم٤م وم٠مظمؼمٟم٤مه  ىم٤مل: ارضمٕمقا إمم أهٚمٞمٙمؿ ومـ٠مىمٞمٛمقا ومـٞمٝمؿ  وقمٚمٛمـقهؿ وُمـروهؿ  وذيمـر أؿمـٞم٤م، أطمٗمٔمٝمـ٤م أو ٓ 

)ُمتٗمـؼ  "أطمٗمٔمٝم٤م  ووٚمقا يمام رأيتٛمقين أوكم  وم٢مذا طميت اًمّمالة ومٚمٞم١مذن ًمٙمؿ أطمديمؿ وًمٞمـ١مُمٙمؿ أيمـؼميمؿ 

 قمٚمٞمف(- 

                                                           
  وذح ُمٜمتٝمـك 5.079  واإلٟمّمـ٤مف 7.078  وطم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمـقيب 0.377  وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 0.06روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )اٟمٔمر:  (7)

  7.049   وذح اًمٕمٜم٤ميـ٦م ًمٚمٌـ٤مسمريت7.049  وذح ومـتح اًم٘مـدير 0.026  واًمٌٜم٤مي٦م عمحٛمـقد اًمٕمٞمٜمـل 7.098اإلرادات 

 -(7.425 اًمدائٛم٦م ًمٚمجٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمت٤موى
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يّمكم وي٘متـدي سمـف ذم ط يّمكم اعمًٚمؿ يمام رأي اًمٜمٌَِّّل أُمر ذم هذا احلدي٨م سم٠من ط وضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمٜمٌََِّل 

  طأطمقاًمف يمٚمٝم٤م وظم٤مو٦م اًمّمالة  وظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ضمز، ُمـ اًمّمالة اًمتل يٜمٌٖمل أن ي٘متدي اعمًـٚمؿ ومٞمٝمـ٤م سمـ٤مًمٜمٌل

يم٤من خيٓم٥م اجلٛمٕم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وم٢مٟمف يٜمٌٖمل أٓ ختٓمـ٥م اجلٛمٕمـ٦م إَّٓ سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م وٓ شمّمـح سمٖمػمهـ٤م  ط وسمام أن اًمٜمٌَِّّل 

 ط-ًمٜمٌلاىمتدا، سم٤م

 يمام ويمذًمؽ اؾمتدًمقا سم٤مإلمج٤مع اًمٕمٛمكم ًمدي اعمًٚمٛملم ؾمٚمٗم٤ًم وظمٚمٗم٤ًم طمٞم٨م مل يٕمٝمد ُمٜمٝمؿ اخلٓم٦ٌم سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م 

 أن ومٞمٝم٤م ومٞمِمؽمط ُمٗمروض ذيمر اخلٓم٦ٌم (  واؾمتدًمقا أيْم٤ًم سمٙمقن7.086) اعمحت٤مج ُمٖمٜمل ذم اًمنمسمٞمٜمل قمٚمٞمف ٟمص

 - وٟمحقه٤م واًمتِمٝمد اإلطمرام يمتٙمٌػمة اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م شمٙمقن

إٟمام يم٤من خيٓم٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ٕٟمف قمريب وخيٓمـ٥م سم٘مـقم قمـرب ومـال طم٤مضمـ٦م ط ٤مىمش هذا اًمدًمٞمؾ سم٠من اًمٜمٌَِّّل و يٜم

ًمٚمخٓم٦ٌم سمٖمػمه٤م  وهذا ُم٤م ٟم٘مقل سمف قمٜمد قمدم احل٤مضم٦م ًمٚمخٓم٦ٌم سمٖمػمه  وأُم٤م أن اًمًٚمػ واخلٚمػ اًمذيـ ذيمـرشمؿ إٟمـام 

هذا مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أٟمف يٜمٌٖمل اخلٓم٦ٌم يم٤مٟمقا خيٓمٌقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٕهنؿ يم٤مٟمقا خيٓمٌقن سم٠مٟم٤مس يٕمرومقن اًمٕمرسمٞم٦م  و

ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٕمدم احل٤مضم٦م ًمٚمخٓم٦ٌم سمٖمػمه٤م  وًمٙمـ ذم سمالد همٚم٧ٌم قمٚمٞمـف اًمٕمجٛمـ٦م وٓ يٗمٝمـؿ 

ايمثر احل٤مضيـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومال ُمٕمٜمك ًمٚمخٓم٦ٌم طمٞمٜمئذ- وأُم٤م دقمقى أن اخلٓم٦ٌم ذيمر ُمٗمروض ومٖمػّم وحٞمح ومٚمـؿ 

٦ٌم اًمتزم اًمٜم٤مس هب٤م او أًمزم هب٤م أُمتف سمؾ هل ذيمـر هلل وشمـذيمػم سمـف واًمـذيمر اعمٓمٚمـؼ وٞمٖم٦م حمددة ًمٚمخٓم طي٠مصمر قمٜمف 

واًمدقم٤م، جيقز سم٠مي ًمٖم٦م يم٤مٟم٧م قمغم اًمّمحٞمح يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف وقمٚمٞمف ومام يم٤من حماًل ًمٚمٜمزاع ٓ يّمـح ان يٙمـقن وم٤موـ٤ًم 

  (7)ًمٚمٜمزاع-

 الاْ  الثبلث:  ًَ ٗهزحت الخطجخ ثبل كث٘خ ّٗصح ثغ٘كُب.  

 ٗم٦م وهق اعمٕمتٛمد قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م  وىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م-وهذا ىمقل أيب طمٜمٞم

و دًمٞمؾ هذا اعمذه٥م أن اعم٘مّمقد ُمـ اخلٓم٦ٌم اًمققمظ وهق طم٤موؾ سمٙمؾ اًمٚمٖمـ٤مت ومتّمـح اخلٓمٌـ٦م سمـ٠مي ًمٖمـ٦م 

  يم٤مٟم٧م- واًمدًمٞمؾ قمغم وح٦م هذا اعمذه٥م اٟمٕمدام اًمدًمٞمؾ اعمٕم٤مرض-

                                                           
  0.78  طم٤مؿمـٞم٦م اًمٕمـدوي 0.78  ذح اخلـرر 7.378    اًمنمح اًمٙمٌـػم ًمٚمـدردير 7.378طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ) اٟمٔمر: (7)

  اًمٗمروع 5.079  اإلٟمّم٤مف 7.078  طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمقيب 0.377  هن٤مي٦م اعمحت٤مج 4.507  اعمجٛمقع 0.06اًمٓم٤مًمٌلم  وروو٦م

 -(7.098  ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 0.773
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٘م٦م قمغم اًمٜمـ٤مس طمٞمـ٨م أيمثـر أهـؾ اإلؾمـالم ٓ يتٙمٚمٛمـقن يمام ي٘م٤مل إن اإلًمزام سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حتّمؾ ومٞمف ُمِم

  (7) اًمٕمرسمٞم٦م أو حيًٜمقهن٤م وإًمزاُمٝمؿ هبذا ومٞمف إجي٤مب ُم٤م مل يقضمٌف اًمنمع قمٚمٞمٝمؿ-

و اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م هق أفمٝمر إىمقال ًمدي وذًمؽ ًمْمـٕمػ أدًمـ٦م اعمخـ٤مًمٗملم وًمٙمـقن أًمٗمـ٤مظ اخلٓمٌـ٦م ًمٞمًـ٧م 

اًمتذيمػم واعمققمٔم٦م  وقمٚمٞمف وم٤مخلٓم٦ٌم إوـؾ ومٞمٝمـ٤م أن  ُم٘مّمقدة ذم اًمنمع وإٟمام اعم٘مّمقد هق اعمٕم٤مين وُم٤م حيّمؾ ُمٕمف

شمٙمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م ايمثر احل٤مضيـ قمغم أن شمٙمقن أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإؾمام، اإلاهٞم٦م واًمّمالة قمغم رؾمـقل 

اهلل شم٘مرأ أوًٓ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمـ صمؿ شمؽمضمؿ عم٤م ؾمٌؼ شم٘مريره ُمـ أن اًم٘مرآن ٓ شمٖمٜمل قمٜمف اًمؽممج٦م ويمذًمؽ إؾمـام، 

  ًٜمك وإذيم٤مر اعم٠مصمقرة- احل

  ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم ذم اًمنمح اعمٛمتع: 

 ُم٠ًمًم٦م: مل يذيمر اعم٤مشمـ أيْم٤ًم هؾ يِمؽمط أن شمٙمقن اخلٓمٌت٤من سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أم ٓ؟

واجلقاب: إن يم٤من خيٓم٥م ذم قمرب  ومال سمد أن شمٙمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  وإن يم٤من خيٓم٥م ذم همػم قمرب  وم٘م٤مل سمٕمـض 

 سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  صمؿ خيٓم٥م سمٚمٖم٦م اًم٘مقم اًمذيـ قمٜمده-اًمٕمٚمام،: ٓ سمد أن خيٓم٥م أوًٓ 

وىم٤مل آظمرون: ٓ يِمؽمط أن خيٓم٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  سمؾ جي٥م أن خيٓم٥م سمٚمٖم٦م اًم٘مقم اًمذيـ خيٓم٥م ومٞمٝمؿ  وهذا هق 

ؿْ ﴿اًمّمحٞمح: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َ َْلُ َّٓ بِؾَِسوِن َؿْقِمِف فُِقَبغ  ـْ َرُشقٍل إِ  -[4اسمراهٞمؿ: ] ﴾َوَمو َأْرَشْؾـَو ِم

  يٜمٍمف اًمٜم٤مس قمـ ُمققمٔم٦م  وهؿ ٓ يٕمرومقن ُم٤مذا ىم٤مل اخلٓمٞم٥م؟وٓ يٛمٙمـ أن 

واخلٓمٌت٤من ًمٞمًت٤م مم٤م يتٕمٌد سم٠مًمٗم٤مفمٝمام طمتك ٟم٘مقل: ٓ سمد أن شمٙمقٟم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ًمٙمـ إذا ُمرَّ سم٤مٔي٦م ومال سمد أن 

  -(78,79. 5شمٙمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م: ٕن اًم٘مرآن ٓ جيقز أن يٖمػم قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- )

أيمثر اعمّمٚملم ومٞمف ممـ ٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞمـ٦م ومٞمحًــ سم٤مإلُمـ٤مم ذم ظمتـ٤مم اخلٓمٌـ٦م ودقم٤مئـف شمٜمٌٞمف: اذا يم٤من اعمًجد 

ًمٚمٛمّمٚملم واعمًٚمٛملم أن يٙمقن سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م أيمثر احلْمقر طمتك حيّمؾ ُمٜمٝمؿ طمْمقر اًم٘مٚم٥م طم٤مل 

ُمـع اًمدقم٤م، وم٘مد ٓطمٔم٧م يمثػمًا ُمـ اخلٓم٤ٌم، يٖمٗمٚمقن قمـ هذا رهمؿ ُم٤م رأيتف ُمـ اؾمتح٤ًمن اًمٜم٤مس ًمـف وشمٗمـ٤مقمٚمٝمؿ 

 -اًمدقم٤م، أيمثر إذا يم٤من سمٛمٕم٤من يٗمٝمٛمقهن٤م

                                                           
  4.500  اعمجٛمـقع 0.06  رووـ٦م اًمٓمـ٤مًمٌلم 7.049  ذح اًمٕمٜم٤مي٦م 7.049  ذح ومتح اًم٘مدير 0.026اًمٌٜم٤مي٦م )اٟمٔمر:  (7)

 -(5.079اإلٟمّم٤مف 
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ًـٚمٛملم اجلـدد ؽمظمص ذم اؾمتٕمامل همػم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمف سف اعمأن اًموأطم٥م أن أٟمقه إمم  

قمـ شمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م وآهتامم هب٤م  ٓ واهلل سمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م ُمٗمتـ٤مح اًمنمـيٕم٦م وًمٖمـ٦م اًم٘مـرآن وأومّمـح  وقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

  -اًمٚمٖم٤مت وأطمًـ اًمٌٞم٤من

ؿ سمٙمالم ٟم٤مومع ُم٤مشمع قمٔمٞمؿ اعمٕمٜمك عمـ شم٠مُمٚمف وراقم٤مه ذم ومتقاه إلُم٤مم همػم قمريب إوؾ ًمٙمٜمف إُم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م وأظمت

 , اًمٕمرسمٞمـ٦م اًمٚمٖم٦م سمٖمػم اخلٓم٤مب اقمتٞم٤مد وأُم٤م " واًمديـ  وهق ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ي٘مقل:

  أو ٕهؾ اًمـدار  أو ًمٚمرضمـؾ ُمـع وأهٚمف ًمٚمٛمٍم قم٤مدة ذًمؽ يّمػم طمتك , اًم٘مرآن وًمٖم٦م اإلؾمالم ؿمٕم٤مر هل اًمتل

و٤مطمٌف  أو ٕهؾ اًمًقق  أو ًمألُمرا،  أو ٕهؾ اًمديقان  أو ٕهؾ اًمٗم٘مف  ومال ري٥م أن هـذا ُمٙمـروه وم٢مٟمـف ُمــ 

 اًمتِمٌف سم٤مٕقم٤مضمؿ  وهق ُمٙمروه يمام شم٘مدم- 

واهذا يم٤من اعمًٚمٛمقن اعمت٘مدُمقن عمـ٤م ؾمـٙمٜمقا أرض اًمِمـ٤مم وُمٍمـ  وًمٖمـ٦م أهٚمٝمـام روُمٞمـ٦م  وأرض اًمٕمـراق 

راؾم٤من وًمٖم٦م أهٚمٝمام وم٤مرؾمٞم٦م  وأهؾ اعمٖمرب  وًمٖم٦م أهٚمٝم٤م سمرسمري٦م قمّقدوا أهؾ هذه اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م  طمتك همٚمٌـ٧م وظم

 قمغم أهؾ هذه إُمّم٤مر: ُمًٚمٛمٝمؿ ويم٤مومرهؿ  وهٙمذا يم٤مٟم٧م ظمراؾم٤من ىمديام- 

صمؿ إهنؿ شم٤ًمهٚمقا ذم أُمر اًمٚمٖم٦م  واقمت٤مدوا اخلٓم٤مب سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م  طمتك همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ وو٤مرت اًمٕمرسمٞم٦م ُمٝمجقرة 

 يمثػم ُمٜمٝمؿ  وٓ ري٥م أن هذا ُمٙمروه- قمٜمد

وإٟمام اًمٓمريؼ احلًـ اقمتٞم٤مد اخلٓم٤مب سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  طمتك يتٚم٘مٜمٝم٤م اًمّمٖم٤مر ذم اعمٙم٤مشمـ٥م وذم اًمـدور ومٞمٔمٝمـر ؿمـٕم٤مر 

اإلؾمالم وأهٚمف  ويٙمقن ذًمؽ أؾمٝمؾ قمغم أهؾ اإلؾمالم ذم وم٘مف ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ويمالم اًمًـٚمػ  سمخـالف 

 ظمرى وم٢مٟمف يّمٕم٥م- ُمـ اقمت٤مد ًمٖم٦م  صمؿ أراد أن يٜمت٘مؾ إمم أ

واقمٚمؿ أن اقمتٞم٤مد اًمٚمٖم٦م ي١مصمر ذم اًمٕم٘مؾ  واخلٚمؼ  واًمديـ شم٠مصمػما ىمقي٤م سمٞمٜم٤م  وي١مصمر أيْم٤م ذم ُمِم٤مهب٦م وـدر هـذه 

 إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  وُمِم٤مهبتٝمؿ شمزيد اًمٕم٘مؾ واًمديـ واخلٚمؼ- 

ٜم٦م ومـرض  وٓ وأيْم٤م وم٢من ٟمٗمس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمديـ  وُمٕمرومتٝم٤م ومرض واضم٥م  وم٢من ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًـ

يٗمٝمؿ إٓ سمٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م- صمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق واضم٥م قمغم إقمٞم٤من  وُمٜمٝم٤م 

 ُم٤م هق واضم٥م قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م-

وهذا ُمٕمٜمك ُم٤م رواه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ يقٟمس  قمـ صمقر  قمـ قمٛمر سمـ زيد  ىم٤مل: يمتـ٥م 

  وشمٗم٘مٝمقا ذم اًمٕمرسمٞم٦م وأقمرسمقا اًم٘مرآن  وم٢مٟمف قمريب اًمًٜم٦م ذم ومتٗم٘مٝمقا: سمٕمد أُم٤م ” :قمٛمر إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

” - 
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 ُمــ وم٢مهنـ٤م اًمٗمـرائض وشمٕمٚمٛمـقا ديـٜمٙمؿ  ُمـ وم٢مهن٤م اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمٚمٛمقا ”أٟمف ىم٤مل:  وذم طمدي٨م آظمر قمـ قمٛمر 

 -“ ديٜمٙمؿ

يـ ومٞمـف أىمـقال ُمـ وم٘مف اًمٕمرسمٞم٦م ووم٘مف اًمنميٕم٦م  جيٛمع ُمـ٤م حيتـ٤مج إًمٞمـف: ٕن اًمـد وهذا اًمذي أُمر سمف قمٛمر 

  -(7) ”وأقمامل  ومٗم٘مف اًمٕمرسمٞم٦م هق اًمٓمريؼ إمم وم٘مف أىمقاًمف  ووم٘مف اًمًٜم٦م هق وم٘مف أقمامًمف- 

قمـ طم٤مضة اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمام،  أو يم٤من طمدي٨م قمٝمـد ُمـ ٟمِم٠م ذم سم٤مدي٦م سمٕمٞمدة  إن ُمـ اعمت٘مرر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أن

سم٤مإلؾمالم  وم٢مٟمف يٕمذر سمجٝمؾ اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة قمٜمد همػمه ممـ ًمٞمًقا طمديثل قمٝمد سم٤مإلؾمالم  ويٕمٞمِمقن 

سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة: ٕن ذم قمدم قمذره سمجٝمٚمف هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ شمٙمٚمٞمٗم٤ًم ًمف سمام ٓ يٓمٞمـؼ ذم هـذه احل٤مًمـ٦م  

ِم٘م٦م ُم٤م ومٞمف- وىمد قمٚمؿ أن اًم٘م٤مقمدة ذم ُمثؾ هذه إطمقال أن اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم  وُمــ اًمتٞمًـػم وهذا ومٞمف ُمـ اعم

وهذا احلٙمؿ ىمد ٟم٘مـؾ آشمٗمـ٤مق  قمٚمٞمف ذم هذه احل٤مًم٦م قمذره سم٤مجلٝمؾ طمتك يتٕمٚمؿ وشم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ًمٚمٕمذر-

 - )اعمقؾمققم٦م اًمٕم٘مدي٦م سمٛمقىمع اًمدرر اًمًٜمٞم٦م(قمٚمٞمف سملم اًمٕمٚمام،

ويمذًمؽ إُمر ذم يمؾ ُمـ أٟمٙمر ؿمٞمئ٤ًم مم٤م أمجٕم٧م إُم٦م قمٚمٞمف ُمـ أُمقر  -------"٤ميب رمحف اهلل: ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓم

اًمديـ إذا يم٤من قمٚمٛمف ُمٜمتنمًا  يم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس ووقم ؿمٝمر رُمْم٤من  وآهمت٤ًمل ُمـ اجلٜم٤مسم٦م  وحتـريؿ اًمزٟمـ٤م 

ؾمـالم وٓ يٕمـرف واخلٛمر  وٟمٙم٤مح ذوات اعمح٤مرم  وٟمحقه٤م ُمـ إطمٙم٤مم  إٓ أن يٙمقن رضماًل طمدي٨م قمٝمد سم٤مإل

  (0)-"طمدوده  وم٢مٟمف إذا أٟمٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف ضمٝماًل سمف  مل يٙمٗمر  ويم٤من ؾمٌٞمٚمف ؾمٌٞمؾ أوًمئؽ اًم٘مقم ذم سم٘م٤م، اؾمؿ اًمديـ قمٚمٞمف

ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمٗمر  "ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل قمٜمد يمالُمف قمٛمـ ضمحد وضمقب اًمّمالة: 

ٝمؾ ُمثٚمف ذًمؽ- وم٢من يم٤من ممـ ٓ يٕمرف اًمقضمقب يمحدي٨م اإلؾمالم ُمـ شمريمٝم٤م ضم٤مطمدًا ًمقضمقهب٤م  إذا يم٤من ممـ ٓ جي

واًمٜم٤مؿم، سمٖمػم دار اإلؾمالم  أو سمداي٦م سمٕمٞمدة قمـ إُمّم٤مر وأهؾ اًمٕمٚمؿ  مل حيٙمؿ سمٙمٗمره  وقمرف ذًمؽ وشمثٌـ٧م ًمـف 

  (3)-"------أدًم٦م وضمقهب٤م - 

                                                           
 -405 ,404. 7اًمٍّماط اعمًت٘مٞمؿ  اىمتْم٤م، (7)

 -7.773ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  (0)

 -0.46اعمٖمٜمل  (3)
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ة قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن اشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن ُمـ ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م سمٕمٞمد\ "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل: 

ويم٤من طمدي٨م اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم  وم٠مٟمٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذه إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة  وم٢مٟمف ٓ حيٙمؿ سمٙمٗمره طمتك يٕمرف 

واهذا ًمق أؾمٚمؿ رضمؾ ومل يٕمٚمؿ أن اًمّمالة واضم٦ٌم قمٚمٞمف  أو مل يٕمٚمؿ أن اخلٛمـر "وىم٤مل أيْم٤ًم:   "ُم٤م ضم٤م، سمف اًمرؾمقل

  (7)"هذا وحتريؿ هذا  سمؾ ومل يٕم٤مىم٥م طمتك شمٌٚمٖمف احلج٦م اًمٜمٌقي٦م حمرم  مل يٙمٗمر سمٕمدم اقمت٘م٤مد إجي٤مب

ىم٤مل و ُمـ اًم٘مٞمقد اعمٝمٛم٦م ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم أن اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ عمـ هق قم٤مضمز قمـ اًمٕمٚمؿ ٓ اعمٕمرض قمٜمف ! 

إٓ ومٛمـتك أُمٙمـ اإلٟمًـ٤من ُمٕمرومـ٦م  يٙمـقن قمـذرًا إٓ ُمـع اًمٕمجـز قمــ إزاًمتـف و إن هـذا اًمٕمـذر ٓ"اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

  (0)-"احلؼ وم٘مٍّم ومٞمٝم٤م مل يٙمـ ُمٕمذوراً 

وسم٤مجلٛمٚمـ٦م ٓ ظمـالف سملم اعمًٚمٛمـلم أن ُمـ يم٤من ذم دار اًمٙمٗمر وىمـد آُمــ وهـق قمـ٤مضمز قمــ " :وىم٤مل أيْم٤م

يٕمجز قمٜمٝم٤م سمؾ اًمقضمقب سمح٥ًم اإلُمٙم٤من  ويمذًمؽ ُم٤ممل يٕمٚمؿ طمٙمٛمف  ومٚمق مل  ااهجرة ٓ جي٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمنمائع ُم٤م

مل يّمؾ مل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤م، ذم أفمٝمر ىمـقزم اًمٕمٚمـام،  وهـذا ُمـذه٥م أيب يٕمٚمؿ أن اًمّمالة واضم٦ٌم قمٚمٞمف وسم٘مل ُمدة 

طمٜمٞمٗم٦م وأهؾ اًمٔم٤مهر  وهق أطمد اًمقضمٝملم ذم ُمذه٥م أمحد ــ إمم أن ىم٤مل ـــ واًمّمـقاب ذم هـذا اًمٌـ٤مب يمٚمـف أن 

  (3)-"ي٘ميض ُم٤ممل يٕمٚمؿ وضمقسمف يث٧ٌم إٓ ُمع اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ  وأٟمف ٓ احلٙمؿ ٓ

ُمـ اًمٗمرائض اًمتل طمّمؾ ومٞمٝمـ٤م ظمٚمـؾ ُمــ ضمٝمـ٦م متـ٤مم أريم٤مهنـ٤م أو اؾمـتٞمٗم٤م، وم٢مذا شم٘مرر هذا ٟمرى أن ُم٤م وم٤مت 

ذوـمٝم٤م أو وضمقد سمٕمض ٟمقاىمْمٝم٤م ذم أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة ومٝمل قمٗمق سم٥ًٌم اجلٝمؾ ٕٟمف داظمؾ حت٧م ىم٤مقمـدة 

اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من يمام ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي ذم ُمٜمٔمٛمتف ذم اًم٘مقاقمد: واجلٝمؾ واإليمراه واًمٜمًٞم٤من أؾم٘مٓمف ُمٕمٌقدٟم٤م 

 ـ- اًمرمح

وٓ ي٘م٤مل إن ىم٤مقمدة اجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من شمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ اعمحٔمقر ٓ شمرك اعم٠مُمقر يمام ٟمص قمٚمٞمـف اسمــ دىمٞمـؼ اًمٕمٞمـد 

وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمام، ٕن اعم٠ًمًم٦م هٜم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مجلٝمؾ ُمع ظمروج وىم٧م اًمٕم٤ٌمدة أُمـ٤م إذا يمـ٤من وىمتٝمـ٤م طمـ٤مًٓ ومـال قمـذر 

 طمٞمٜمئٍذ- وإدًم٦م ذم هذا يمثػمة ضمدًا ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ: 

                                                           
 -77.427جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (7)

 -08. 02جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (0)

 -426. 77  وُمثٚمف 006ــ  79.005جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (3)
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ـَ اخْلَـْٞمِط »روي سمِم٠من ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم آي٦م اًمّمٞم٤مم:  ُم٤م - َ ًَمُٙمُؿ اخْلَـْٞمُط إسَْمـَٞمُض ُِمـ ٌَلمَّ سُمقا طَمتَّك َيَت َويُمُٚمقا َواْذَ

ـَ اًْمَٗمْجرِ      ومٗمل وحٞمح اًمٌخ٤مري طمديث٤من: إول طمدي٨م قمـدي سمــ طمـ٤مشمؿ [787]اًمٌ٘مرة:شإؾَْمَقِد ُِم

ي٦م ىمد ٟمزًم٧م واًمّمٞم٤مم ىمد وضم٥م  وُمع ذًمؽ ومٝمؿ إُمر قمغم   ومٛم١ميمد أن أطوىمد أؾمٚمؿ ذم آظمر طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

 أٟمف ي٠ميت سمحٌؾ أسمٞمض وطمٌؾ أؾمقد- 

سُمـقا ﴿  طمٞم٨م روى أٟمف قمٜمدُم٤م أٟمزل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: حلدي٨م أظمر طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ا َويُمُٚمـقا َواْذَ

ـَ اخْلَْٞمِط إؾَْمَقدِ  َ ًَمُٙمُؿ اخْلَْٞمُط إسَْمَٞمُض ُِم ٌَلمَّ ـَ اًْمَٗمْجـرِ  ﴿ومل يٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  [787]اًمٌ٘مرة:﴾طَمتَّك َيَت   يمـ٤من ﴾ُِم

رضم٤مل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إذا أرادوا اًمّمقم رسمط أطمدهؿ ذم رضمٚمف ظمٞمٓم٤ًم أسمٞمض وظمٞمٓم٤ًم أؾمقد  وأظمذ يٜمٔمر طمتك يتٌلم 

ـَ اًْمَٗمْجِر( ومٕمٚمٛمقا أن اعم٘مّمقد سم٤مخلٞمٓملم ظمٞمط اًمْمق، وظمٞمط اًمٔمالم-   ًمف هذا ُمـ هذا  وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم سمٕمده٤م )ُِم

٤مومظ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: )وٓ حيًـ أن يٗمن سمٕمْمٝمؿ( أي: ه١مٓ، اًمذيـ ذيمروا ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمــ ي٘مقل احل

ؾمٕمد )سمحدي٨م قمدي(: ٕن إؾمالم قمدي يم٤من ُمت٠مظمرًا  وه١مٓ، يم٤من إُمر ُمٜمٝمؿ ُمت٘مدُم٤ًم(  أي: شمٙمرر ُمــ قمـدد 

 اهؿ احلٙمؿ- سم٠من ي٘مْمقا  سمؾ سملمط ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ ومٝمٛمقا اخلٞمٓملم سمٛمٕمٜمك احلٌٚملم  وُم٤م أُمرهؿ اًمٜمٌل 

وقمامرًا عم٤م أضمٜم٤ٌم اضمتٝمد يمؾ ُمٜمٝمام  ومٚمؿ يّمؾ قمٛمر  سمؾ ىم٤مل:ٓ  أوكم طمتك أدرك اعم٤م،  أُمـ٤م قمـامر وم٘مـ٤مل:  أن قمٛمر  -

 أطمدمه٤م سم٤مًم٘مْم٤م،-ط )ومتٛمرهم٧م يمام شمتٛمرغ اًمداسم٦م(- ومل ي٠مُمر اًمٜمٌل 

اًمّمالة(- )إين أؾمتح٤مض طمٞمْم٦م ؿمديدة متٜمٕمٜمل ُمـ ط: : وم٢مهن٤م ىم٤مًم٧م ًمٚمٜمٌل ذم اًمّمحٞمحلم اعمًتح٤مو٦م طمدي٨م -

وقمٚمٛمٝم٤م يمٞمػ شمٗمٕمؾ: مل ي٘مـؾ ط ومٝمل يم٤مٟم٧م ٓ شمّمكم: ٕن اًمدم يم٤من يٜمزف سمِمٙمؾ يمٌػم  ومٚمام ذيمرت ذًمؽ ًمٚمٜمٌل 

 مل يٙمـ ي٠مُمر سم٤مًم٘مْم٤م،-ط اه٤م: واىميض ُم٤م يمٜم٧م شمريم٧م ُمـ اًمّمالة  ومتٌلم أٟمف 

 عم٤م شمٙمٚمـؿ ذم اًمّمـالة  واًمٙمـالم ذم اًمّمـالة قمٛمـدًا ًمٖمـػم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛملو روى ُمًٚمؿ  -

ُمّمٚمح٦م اه٤م يٌٓمٚمٝم٤م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمٕمروف  ومٝمق شمٙمٚمؿ قم٤مُمدًا ُمتٕمٛمدًا  ًمٙمٜمَّف يم٤من ضم٤مهاًل سم٤محلٙمؿ  ومٚمـؿ يـدِر 

وم٘م٤مل: )إن هذه اًمّمالة ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م ر، ط أن اهلل ىمد أٟمزل إُمر سم٤مًمّمٛم٧م ومٞمٝم٤م  ومٚمام ؾمٚمؿ سملم ًمف اًمٜمٌل 

ًمقىمـ٧م  ومٚمـق يمـ٤من إُمـر أٟمـف ٓ سمـد ُمــ ُمـ يمالم اًمٜم٤مس( ومل ي٠مُمره سم٠من ي٘ميض اًمّمالة ُمع أٟمف ُم٤م يزال ذم ا

 أٟمف ُم٤م سمٚمٖمف ذًمؽ مل ي٠مُمره سم٢مقم٤مدهت٤م-ط اًم٘مْم٤م، ًم٘م٤مل: ىمؿ ومّمؾ: وم٢مٟمؽ شمٙمٚمٛم٧م ذم أصمٜم٤م، اًمّمالة  ًمٙمـ ًمٕمٚمٛمف

: )ومرو٧م اًمّمـالة ريمٕمتـلم ذم اًمّمحٞمحلم يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ري اهلل قمٜمٝم٤م,عم٤م زيد ذم والة احلي  -

هبـذه اًمزيـ٤مدة: يمـ٤من سمٕمـض ط ٤م زيد ومٞمٝم٤م وأوطمل إمم اًمٜمٌل ريمٕمتلم  ومزيد ذم احلي وأىمرت ذم اًمًٗمر(- عم
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اعم١مُمٜملم سمٕمٞمدًا قمٜمف  ُمثؾ ُمـ يم٤من ذم ُمٙم٦م وُمـ يم٤مٟمقا ذم أرض احلٌِم٦م ُمٝم٤مضمريـ  ومام سمٚمٖمتٝمؿ اًمزي٤مدة إٓ سمٕمد 

 سم٤مإلقم٤مدة  ط أُمد ـمقيؾ  ومل ي٠مُمرهؿ اًمٜمٌل 

ومل  ٦م طمتك وم٤مت ذًمؽ اًمِمـٝمر-ويمذًمؽ عم٤م ومرض ؿمٝمر رُمْم٤من مل يٌٚمغ اعمًٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم أرض احلٌِم -

 أن ي٘مْمقا رُمْم٤من اًمذي وم٤مت: ٕٟمف مل يٙمـ ىمد سمٚمٖمٝمؿ أُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ- ط يقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

ويمذًمؽ ذم حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م  وم٢من اهلل عم٤م أٟمزل حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمـ سمٞم٧م اعم٘مـدس إمم اًمٙمٕمٌـ٦م اعمنمـوم٦م يمـ٤من سمٕمـض  -

ل ذًمؽ إُمر  وإٟمام قمٚمٛمقا سمٕمد ذًمـؽ  ومل يـ٠مُمرهؿ اًمٜمٌـل اعمًٚمٛملم ذم ُمٜم٤مـمؼ سمٕمٞمدة  ومل يٕمٚمٛمقا أن اهلل أٟمز

 سم٢مقم٤مدة والهتؿ اًمتل يم٤مٟم٧م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس-

ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف ىم٤مل ًمألقمرايب اعمز، ذم والشمف: )ارضمع ومّمؾ وم٢مٟمؽ مل شمّمـؾ( صمالصمـ٤ًم: ٕن ط صم٧ٌم قمٜمف  -

سم٤محلؼ ُم٤م أطمًـ همـػم  ُم٤م واله ًمٞمس ذم احل٘مٞم٘م٦م والة ُمنموقم٦م  وم٘م٤مل إقمرايب سمٕمد اًمث٤مًمث٦م: )واًمذي سمٕمثؽ

اًمّمالة اعمجزئ٦م ومل ي٠مُمره سم٢مقم٤مدة ُم٤م يم٤من ىمد وغم ىمٌؾ ذًمـؽ  ورسمـام ُمْمـ٧م ط هذا ومٕمٚمٛمٜمل( ومٕمٚمٛمف اًمٜمٌل 

ؾمٜمقن ُمـ اًمدهر قمغم هذا إقمرايب وهق قمغم شمٚمؽ احل٤مًم٦م: ومٚم٘مقًمف: )واًمذي سمٕمثؽ سمـ٤محلؼ ُمـ٤م أطمًــ همـػم 

  يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًًم إٓ وؾمٕمٝم٤م- هذا( مل ي٠مُمره: ٕن هذا ىمد ومٕمؾ هم٤مي٦م قمٚمٛمف وىمدر اؾمتٓم٤مقمتف  وٓ

  ومٝمـذه  (7)"وإٟمام أُمره أن يٕمٞمد شمٚمؽ اًمّمالة ٕن وىمتٝم٤م سم٤مق  ومٝمق خم٤مـم٥م هب٤م "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

أُمره سم٢مقم٤مدة شمٚمؽ اًمّمـالة: ط اًمّمالة سمٕمٞمٜمٝم٤م ىمد سمٚمٖمف ومٞمٝم٤م اخلٓم٤مب  وُمـ سمٚمٖمف اخلٓم٤مب وضم٥م قمٚمٞمف آُمتث٤مل  وم٤مًمٜمٌل 

ط ذم وىمتٝم٤م  ومٝمق خم٤مـم٥م هب٤م  ًمٙمـ اًمّمالة اًمتـل ىمٌٚمٝمـ٤م إمم أول وـالة وـاله٤م مل يـ٠مُمره اًمٜمٌـل  ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ُم٤م شمزال

سم٢مقم٤مدة ر، ُمٜمٝم٤م  أُم٤م إذا يم٤من اًمقىم٧م سم٤مىمٞم٤ًم وشمٚمؽ اًمّمالة اًمتل واله٤م ٓ شمؼمأ هب٤م اًمذُم٦م: وم٢مهن٤م شمٌ٘مك ذم ذُمتف وًمق مل يٌـؼ 

 ُمـ اًمقىم٧م إٓ ُم٘مدار ُم٤م ي١مدت٤م ومٞمف أو ي١مدي ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م-

إدًم٦م وهمػمه٤م أرى أن اعمًٚمؿ اجلديد ٓ يٚمزم سم٘مْم٤م، اًمّمـٚمقات اًمتـل ُمْمـ٧م وإن يم٤مٟمـ٧م ٟم٤مىمّمـ٦م  و اهذه

اًمنموط وإريم٤من أو أشمك سمٜم٤مىمض اه٤م ذم اًمٓمٝم٤مرة أو اًمّمالة وذًمـؽ جلٝمٚمـف- واًمقاضمـ٥م قمـغم اعمًـٚمٛملم شمٕمٚمـٞمؿ 

ٟمـ٧م وهمـػمه ُمــ إظمقاهنؿ ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد وإطم٤مًمتٝمؿ إمم ُمّم٤مدر ُمقصم٘م٦م ًمتٕمٚمؿ اًمّمـالة واًمـديـ قمـؼم اإلٟمؽم

 وؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتقاوؾ اًمٞمقم- 

                                                           

 -00.32جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (7)
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"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (028( 

 

 

ٓؿمؽ أن أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة وشمٗم٤موٞمٚمٝم٤م ختٗمك قمغم اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٟمِم٠موا ذم سمالد اإلؾمالم قمغم شمٕم٤مًمٞمٛمف وذًمـؽ 

ىم٤مل اسمـ ٝم٤م، قمغم أن اعمًٚمؿ اجلديد ًمق أٟمٙمر وضمقهب٤م ضمٝمال ومٝمق ُمٕمذور! ًمٕمٛمقم اجلٝمؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤م وًمذًمؽ ٟمص اًمٗم٘م

: ومٛمـ أٟمٙمر وضمقهب٤م ضمٝمـال سمـف   ويمـ٤من ممــ جيٝمـؾ ذًمـؽ إُمـ٤م حلداصمـ٦م قمٝمـده ": (7)"اعمٖمٜمل"ىمداُم٦م رمحف اهلل ذم 

  "---ٕٟمف ُمٕمذور ;سم٤مإلؾمالم   أو ٕٟمف ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م ٟم٤مئٞم٦م قمـ إُمّم٤مر   قمرف وضمقهب٤م   وٓ حيٙمؿ سمٙمٗمره 

ا ُمـ ضمٝم٦م اإلصمؿ ٕن اجلٝمؾ مم٤م يٕمذر سمف اإلٟم٤ًمن يمام شم٘مرر ًمٙمــ اهـذه اعمًـ٠مًم٦م وضمٝمـ٤من: إول طمـؼ اهلل هذ

 واًمث٤مين طمؼ اعمًتح٘ملم ًمٚمزيم٤مة ومٝمؾ يً٘مط طم٘مٝمؿ سم٤مجلٝمؾ؟ 

قمـ إٟم٤ًمن هت٤مون ذم إظمراج اًمزيم٤مة عمـدة مخـس ؾمـٜمقات  وأن هـق  ,رمحف اهلل ,ؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

اج اًمزيم٤مة؟ وإذا مل شمً٘مط إظمراج اًمزيم٤مة ومام هق احلؾ؟ وهذا اعم٤مل أيمثـر ُمــ قمنمـة شم٤مئ٥م- هؾ اًمتقسم٦م شمً٘مط إظمر

 آٓف وهق ٓ يٕمرف ُم٘مداره أن؟

  وطمؼ أهؾ اًمزيم٤مة  وم٢مذا ُمٜمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يمـ٤من ُمٜمتٝمٙمـ٤ًم حل٘مـلم:  وم٠مضم٤مب ومْمٞمٚمتف سم٘مقًمف: اًمزيم٤مة قم٤ٌمدة هلل 

: ٕن  ضم٤م، ذم اًم١ًمال  ؾم٘مط قمٜمف طمؼ اهلل  طمؼ اهلل شمٕم٤ممم  وطمؼ أهؾ اًمزيم٤مة  وم٢مذا شم٤مب سمٕمد مخس ؾمٜمقات يمام

ٞمَِّئ٤مِت َوَيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقنَ ﴿اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:  ًَّ ـِ اًم ٤ٌَمِدِه َوَيْٕمُٗمقْا قَم ـْ قِم ٌَُؾ اًمتَّْقسَم٦َم قَم ِذى َيْ٘م - ويٌ٘مك احلؼ اًمث٤مين ﴾َوُهَق اًمَّ

،  ورسمام يٜم٤مل صمقاب اًمزيم٤مة ُمع وهق طمؼ اعمًتح٘ملم ًمٚمزيم٤مة ُمـ اًمٗم٘مرا، وهمػمهؿ  ومٞمج٥م قمٚمٞمف شمًٚمٞمؿ اًمزيم٤مة اه١مٓ

 وح٦م شمقسمتف: ٕن ومْمؾ اهلل واؾمع-

أُم٤م شم٘مدير اًمزيم٤مة ومٚمٞمتحر ُم٤م هق ُم٘مدار اًمزيم٤مة سم٘مدر ُم٤م يًتٓمٞمع  وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗمًـ٤ًم إٓ وؾمـٕمٝم٤م  ومٕمنمـة  

 آٓف ُمثاًل زيم٤مهت٤م ذم اًمًٜم٦م ُم٤مئت٤من ومخًقن  وم٢مذا يم٤من ُم٘مدار اًمزيم٤مة ُم٤مئتلم ومخًلم  ومٚمٞمخـرج ُمـ٤مئتلم ومخًـلم

قمـ اًمًٜمقات اعم٤موٞم٦م قمـ يمؾ ؾمٜم٦م  إٓ إذا يم٤من ذم سمٕمض اًمًٜمقات ىمد زاد قمــ اًمٕمنمـة ومٚمٞمخـرج ُم٘مـدار هـذه 

 )ُمقىمع ومت٤موى ؿمٌٙم٦م اإلؾمالم(-  -”اًمزي٤مدة  وإن ٟم٘مص ذم سمٕمض اًمًٜمقات ؾم٘مٓم٧م قمٜمف زيم٤مة اًمٜم٘مص

يمـ٤مة طمـؼ و ًمذًمؽ أوضم٥م مجٝمقر اًمٕمٚمام، اًمزيم٤مة قمغم اًمّمٌل واعمجٜمقن رهمؿ قمدم شمٙمٚمٞمٗمٝمام وًمٙمـ ًمٙمقن اًمز

قمغم واسمــ قمٛمـر وُمـ ىمٌٚمٝمؿ ٟم٘مؾ قمـ  إئٛم٦م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحداعم٤مل وطمؼ اعمًتح٘ملم عمّم٤مرومٝم٤م وهذا ىمقل 

 وقم٤مئِم٦م واحلًـ سمـ قمكم وضم٤مسمر ري اهلل قمٜمٝمؿ  واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمٕمدة أدًم٦م: 

                                                           

 -(0.008(اعمٖمٜمل )7)
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ٞمِٝمْؿ هِب٤َم﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,7 ُرُهْؿ َوشُمَزيمِّ ْؿ َوَدىَم٦ًم شُمَٓمٝمِّ
ـْ َأُْمَقااِهِ - وم٤مًمزيم٤مة واضم٦ٌم ذم اعمـ٤مل  ومٝمـل قمٌـ٤مدة ُم٤مًمٞمـ٦م ﴾ظُمْذ ُِم

 دم٥م ُمتك شمقومرت ذوـمٝم٤م  يمٛمٚمؽ اًمٜمّم٤مب  وُمرور احلقل- 

ـْ »عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ عم٤م أرؾمٚمف إمم اًمٞمٛمـ: ط ىمقًمف  ,0 ْؿ  شُم١ْمظَمـُذ ُِمـ
َض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَدىَم٦ًم ذِم َأُْمَقااِهِ ْٛمُٝمْؿ َأنَّ اهللََّ اوْمؽَمَ

َأقْمٚمِ

- وم٠موضم٥م اًمزيم٤مة ذم اعم٤مل قمغم اًمٖمٜمل  وهذا سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ اًمّمٌل اًمّمـٖمػم (7)ش وُمَ٘مَراِئِٝمؿْ َأهْمٜمَِٞم٤مِئِٝمْؿ َوشُمَردُّ قَمغَم 

 واعمجٜمقن إن يم٤من اهام ُم٤مل- 

ِه َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ 647ُم٤م رواه اًمؽمُمذي ) ,3 ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم َأٓ »ظَمَٓمـ٥َم اًمٜمَّـ٤مَس وَمَ٘مـ٤مَل: ط ( قَم

ـْ َوزِمَ َيتِ  َدىَم٦مُ َُم يْمُف طَمتَّك شَم٠ْميُمَٚمُف اًمّمَّ  - (0) شٞماًم ًَمُف َُم٤مٌل وَمْٚمَٞمتَِّجْر ومِٞمِف َوٓ َيؽْمُ

 هؾ دم٥م اًمزيم٤مة ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك واعمج٤مٟملم ؟ًمإلومت٤م، سم٤معمٛمٚمٙم٦م  وؾمئؾ قمٚمام، اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م

قمٌد اهلل وقم٤مئِمـ٦م دم٥م اًمزيم٤مة ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك واعمج٤مٟملم  وهذا ىمقل قمكم واسمـ قمٛمر وضم٤مسمر سمـ  "وم٠مضم٤مسمقا: 

واحلًـ سمـ قمكم طمٙم٤مه قمٜمٝمؿ اسمـ اعمٜمذر  وجي٥م قمغم اًمقزم إظمراضمٝم٤م  واًمذي يدل قمغم وضمقهب٤م ذم أُمقااهؿ قمٛمقم 

ُمٕم٤مذًا إمم اًمٞمٛمـ وسملم ًمف ُم٤م ي٘مقل اهـؿ يمـ٤من ممـ٤م ىمـ٤مل ًمـف: ط أدًم٦م إجي٤مهب٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  وًمـامَّ سمٕم٨م اًمٜمٌل 

ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ( رواه اجلامقمـ٦م  وًمٗمٔمـ٦م: )إهمٜمٞمـ٤م،( شمِمـٛمؾ: )أقمٚمٛمٝمؿ أن قمٚمٞمٝمؿ ودىم٦م شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ 

ط اًمّمٖمػم واعمجٜمقن  يمام ؿمٛمٚمٝمام ًمٗمظ اًمٗم٘مرا،  وروى اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده قمـ يقؾمـػ سمــ ُم٤مهـؽ أن اًمٜمٌـل 

ىم٤مل: )اسمتٖمقا ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك ٓ شمذهٌٝم٤م أوٓ شمًتٝمٚمٙمٝم٤م اًمّمدىم٦م( وهق ُمرؾمؾ- وروى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م أٟمف سمٚمٖمف 

ىم٤مل: ادمروا ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م اًمزيم٤مة  وىمد ىم٤مل ذًمؽ قمٛمـر ًمٚمٜمـ٤مس وأُمـرهؿ   اخلٓم٤مب  أن قمٛمر سمـ

وهذا يدل قمغم أٟمف يم٤من ُمـ احلٙمؿ اعمٕمٛمقل سمف واعمتٗمؼ قمغم إضم٤مزشمف- وروى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ قمٌد اًمـرمحـ سمــ 

 - (3)-"خترج ُمـ أُمقاًمٜم٤م اًمزيم٤مة اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل: يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شمٚمٞمٜمل وأظم٤م زم يتٞمٛملم ذم طمجره٤م ومٙم٤مٟم٧م 

وقمغم هذا أرى أن يٚمزم اعمًٚمؿ اجلديد سم٢مظمراج اًمزيم٤مة قمـ اًمًٜملم اًمتـل مل خيـرج ومٞمٝمـ٤م زيمـ٤مة سمٕمـد إؾمـالُمف 

 وي٘مدر ذًمؽ سمام يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف وٟمقوٞمف سمٙمثرة اًمّمدىم٦م ذم ُمّمؾ هذه احل٤مل واهلل اعمقومؼ- 

                                                           
 -(7395رواه اًمٌخ٤مري ) (7)

( وإًمٌـ٤مين ذم وـٕمٞمػ اًمؽمُمـذي- وىمـد صمٌـ٧م ذًمـؽ ُمــ ىمـقل 5.327وٕمٞمػ  وٕمٗمف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع ) وهق طمدي٨م (0)

 "اعمجٛمقع"( وىم٤مل: إؾمٜم٤مده وحٞمح- وأىمره اًمٜمقوي قمغم شمّمحٞمحف يمام ذم 4.778  رواه قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل ) قمٛمر

 -(9.472ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ) (3)
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قوم٘مٜم٤م ويثٌتٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م اعمًـٚمٛملم اجلـدد قمـغم ااهـدى وذم اخلت٤مم أمحد اهلل وأصمٜمل قمٚمٞمف اخلػم يمٚمف وٟم٠ًمًمف أن ي

واًمت٘مك وأن يٕمٗمق ويٖمٗمر ًمٜم٤م ظمٓم٠مٟم٤م وشم٘مّمػميٜم٤م وأن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ذيمره وؿمٙمره وطمًـ قم٤ٌمدشمف ووغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم 

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف- 
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 حمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  مجع اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ- -4

 يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت- -5

 شمًٛمٞم٦م اعمقًمقد ًمٌٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد- -6

 ٗم٦م اعمقًمقد سم٠مطمٙم٤مم اعمقًمقد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م-حت -7

 اًمنمح اعمٛمتع قمغم اًمروض اعمرسمع ٓسمـ قمثٞمٛملم- -8

 أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ- -9

 اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف ًمٚمٛمرداوي- -72

 اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع عمٜمّمقر اًمٌٝمقيت- -77

 سمـ ه٤مٟم، اًمٜمٞم٤ًمسمقري- ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رواي٦م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ -70

 اإلهمراب ذم أطمٙم٤مم اًمٙمالب ٓسمـ قمٌد ااه٤مدي- -73

 ذح اًمٕمٛمدة ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م- -74

 احل٤مؿمٞم٦م قمغم اًمروض اعمرسمع ٓسمـ ىم٤مؾمؿ- -75

 ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك ًمنمح اعمٜمتٝمك( عمٜمّمقر اًمٌٝمقيت- -76
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 اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع ٓسمـ ُمٗمٚمح- -77

 اسمـ قم٤مسمديـ- ,ىم٤مئؼ ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمد -78

 سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ًمٚمٙم٤مؾم٤مين- -79

 سمنمح اإلُم٤مم حمٛمد اًمنظمز- ,ًمٚمِمٞم٢ٌمين ,يمت٤مب اًمًػم اًمٙمٌػم -02

 جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ اسمـ قم٤مسمديـ- -07

 اعمًٌقط ًمٚمنظمز- -00

 اًمٗمت٤موى ااهٜمدي٦م عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمام، سمرئ٤مؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمؼمهن٤مسمقري- -03

 ح اًم٘مدير قمغم ااهداي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدي عمحٛمد يمامل اًمديـ اسمـ ااهامم-ذح ومت -04

 اًمٕمٜم٤مي٦م ذح ااهداي٦م عمحٛمد سمـ حمٛمد أيمٛمؾ اًم٤ٌمسمريت- -05

 اًمٌٜم٤مي٦م ذم ذح ااهداي٦م عمحٛمقد سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل- -06

 اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ - -07

 ٤مج ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل-ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم -08

 احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٕيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي - -09

 روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي- -32

 اعمجٛمقع ذح اعمٝمّذب ًمٚمٜمقوي- -37

 -طمقار اًمنمواين واسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤ٌمدي قمغم حتٗم٦م اعمٜمٝم٤مج سمنمح اعمٜمٝم٤مج ًمٕمٌد احلٛمٞمد اًمنمواين -30

 إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف إمم ُمٕمروم٦م أدًم٦م اًمتٜمٌٞمف ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم- -33

ُِمّل اعمٍمي- -34 َُجػْمَ ـ حمٛمد اًٌم ٚمٞمامن سم جػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م )حتٗم٦م احلٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م( ًم  طم٤مؿمٞم٦م اًٌم

 اًمقؾمٞمط ذم اعمذه٥م ٕيب طم٤مُمد اًمٖمزازم- -35

 طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم ذح يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين ٕيب احلًـ قمكم اًمٕمدوي- -36

 ت اًمقه٤مب سمتقوٞمح ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب  ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اجلٛمؾ-ومتقطم٤م -37

 طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة ٕمحد ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب وأمحد اًمؼمًمز قمٛمػمة- -38

 طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل اعم٤مًمٙمل- -39
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ُمـ ُمٕم٤مين اًمرأي وأصم٤مر  آؾمتذيم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م وم٘مٝم٤م، إُمّم٤مر وقمٚمام، إىمٓم٤مر ومٞمام شمْمٛمٜمف اعمقـم٠م -42

 وذح ذًمؽ يمٚمف سم٤مإلجي٤مز وآظمتّم٤مر ٓسمـ قمٌد اًمؼم إٟمدًمز -

 طم٤مؿمٞم٦م اخلرر وُمٕمٝم٤م طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ- -47

 اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم - -40

 اخلرر قمغم خمتٍم ؾمٞمدي ظمٚمٞمؾ وهب٤مُمِمف طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد اخلرر- -43

ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ٕيب اًمؼميمـ٤مت أمحـد سمــ أمحـد اًمـدردير اًمنمح اًمّمٖمػم قمغم أىمرب اعم٤ًمًمؽ إمم  -44

 اًمٕمدوي-

 اًمٗمقايمف اًمدواين قمغم رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين ٕمحد ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٜمٗمراوي إزهري اعم٤مًمٙمل- -45

اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات ًمٌٞم٤من ُم٤م اىمتْمتف رؾمقم اعمدوٟم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٤مت واًمتحّمٞمالت اعمحٙمامت  -46

 ٙمالت ٕيب اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد اسمـ رؿمد-ُٕمٝم٤مت ُم٤ًمئٚمٝم٤م اعمِم

 اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ٓسمـ رؿمد اعم٤مًمٙمل- -47

 اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓسمـ اجلزي اعم٤مًمٙمل- -48

 ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ ذح خمتٍم اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ ًمّم٤مًمح إزهري- -49

 جمٛمقع ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤م، سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م- -52

 طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ًمألًم٤ٌمين- -57

 احلج٤مب عمحٛمد إؾمامقمٞمؾ ُم٘مدم- قمقدة -50

 دًمٞمؾ اعمًٚمؿ اجلديد ومٝمد سم٤ممه٤مم - -53

 دًمٞمؾ اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٝمل ومٝمد سم٤ممه٤مم- -54

 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م- -55

 اًمٗمتح اًمرسم٤مين ُمـ ومت٤موى اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين  ًمٚمِمقيم٤مين - -56

 اًمثٛمر اعمًتٓم٤مب وم٘م٦م اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين- -57

 ٛملم-ًم٘م٤م، اًم٤ٌمب اعمٗمتقح اسمـ قمثٞم -58

 جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم- -59

 جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز- -62
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 اًمٜمٗمح٦م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم ىمرا،ة اًم٘مرآن ويمت٤مسمتف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ًمٚمنمٟمٌالزم- -67

 اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ٓسمـ طمزم إٟمدًمز- -60

 يمت٥م إوقل واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م- -63

 ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ًمٚمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم- -64

 ر اعمحّمقل ذم إوقل إلُم٤مم اًم٘مراذم-ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ذم اظمتّم٤م -65

 اعمقاوم٘م٤مت ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل- -66

 اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم- -67

 اعمًقدة ذم أوقل اًمٗم٘مف ٔل شمٞمٛمٞم٦م- -68

 إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ- -69

 ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر- -72

 اعمٜمثقر ُمـ اًم٘مقاقمد ًمٚمزريمٌم- -77

 ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع ٟمٔمؿ مجع اجلقاُمع ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل - -70

 واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل-إؿم٤ٌمه  -73

 اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم - -74

 شم٘مرير اًم٘مقاقمد وحترير اًمٗمقائد ٓسمـ رضم٥م )ىمقاقمد اسمـ رضم٥م( - -75

 إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م- -76

 اًمٕمرف وطمجٞمتف ًمٕم٤مدل ىمقشمف - -77

 اًمٕمرف وأصمره ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ًمٚمديمتقر أمحد ؾمػم اعم٤ٌمريمل- -78

 عمحٛمد ودىمل-اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف  -79

 آؾمتدٓل قمٜمد إوقًمٞملم ًمٚمٕمٛمػميٜمل- -82

 أوقل ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل- -87

 اًمٕمرف قمٜمد إوقًمٞملم وأصمره ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م عمّمٓمٗمك رؿمدي- -80

 يمت٥م اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن- -83

 شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم- -84
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 اًمتحٌػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ًمٚمًٞمقـمل - -85

 -ًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌلأطمٙم٤مم ا -86

 -اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمل -87

 -شمرمج٦م اًم٘مرآن عمحٛمد يم٤مٟمقا -88

 -ُمدارك اًمتٜمزيؾ ًمٚمٜمًٗمل -89

 -ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ًمٚمزرىم٤مين -92

  -اعمٕمجزة اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم أسمق زهرة -97

 -يمت٥م اًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ واًمًػمة -90

 -اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم -93

  -طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م، ٕيب ٟمٕمٞمؿ -94

 -ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي -95

 -يخ دُمِمؼ ٓسمـ ُمٜمٔمقرخمتٍم شم٤مر -96

 -زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ -97

  -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم -98

  -اًمّم٤مطمٌل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُم٤ًمئٚمٝم٤م وؾمٜمـ اًمٕمرب ذم يمالُمٝم٤م ٓسمـ وم٤مرس -99

 اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين- -722

 



 

 



 

 

 

 

  

 

 

 طتعضقةػطدائل
 اضجددػضضطدضطغنػاضدروغةػباضظوازل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  دغفػأبوػطحطدػأحطد.ػد.ػإطام
 اعمٍمي٦م إوىم٤مف سمقزارة اًمديٜمل ًمإلرؿم٤مد اًمٕم٤مُم٦م ًمإلدارة ٌؼآؾم اعمدير

 شمٙم٤ًمس - سمٛمًٙمٞم٧م اإلؾمالُمل اعمريمز إُم٤مم

 آؾمالُمٞم٦م ُمِمٙم٤مة سمج٤مُمٕم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وقمٚمقم اًمتٗمًػم أؾمت٤مذ
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 وـغم حمٛمـد ؾمٞمدٟم٤م واعمرؾمٚملم آٟمٌٞم٤م، ظم٤مشمؿ قمغم واًمًالم واًمّمالة اًمّم٤محل٤مت سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمذي هلل احلٛمد

 -أمجٕملم وأوح٤مسمف آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل

 --- وسمٕمد

 اًمِمـامًمٞم٦م سم٠مُمريٙمـ٤م اًمنمـيٕم٦م وم٘مٝمـ٤م، جمٛمع ُمـ اًمٙمريٛم٦م اًمدقمقة هذه أشمٚم٘مك أن قمٜمدي اًمنمف قمٔمٞمؿ عمـ وم٢مٟمف

 - "اجلدد اعمًٚمٛملم ٟمقازل " سمٕمٜمقان قمنم اًمراسمع ُم١ممتره ذم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م

 سمـف دمـقد أو اًم٘مٚمـؿ خيٓمـف ومـٞمام اًمٙمـرام وأؾم٤مشمذشمٜم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م فمـ قمٜمد أيمقن أن اًم٘مدير اًمٕمكم شمٕم٤ممم اهلل وأؾم٠مل

 اعمٖمٗمـرة شمٕمـ٤ممم اهلل ؾمـ٤مئال)  اًمِمـٞمٓم٤من وُمــ ومٛمٜمـل ظمٚمـؾ ُمـ يم٤من وُم٤م شمٕم٤ممم اهلل ومٛمـ شمقومٞمؼ ُمـ يم٤من ومام اًمٗمٙمرة

  (-  وقم٘مال ىمٚم٤ٌم واًمًالُم٦م

ًمإلؾمالم ذم هذه اًمٌالد طمٞم٨م إن ضمذوره اًمْم٤مرسم٦م ذم قمٛمؼ سمٜمٔمري أن اعمًٚمؿ اجلديد همٜمام هق اُمتداد طم٘مٞم٘مل 

وُمـ٤م أرؾمـٚمٜم٤م ُمــ  "اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُم١مهٚم٦م ًمف أن يٕم٤مُمؾ اًم٘مقم سمام يٕمرومقن وهق آضمدر سم٠من يتٛمثؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

رؾمقل إٓ سمٚم٤ًمن ىمقُمف ًمٞمٌلم اهؿ -- (  وم٘مد ٓطمٔم٧م اًمٗمرق ااه٤مئؾ سملم يمثػم ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م اًمٙمرام اًمذيـ قمٛمدوا إمم 

ًمٚمٖم٦م آٟمجٚمٞمزي٦م يمٚمٖم٦م صم٤مٟمٞم٦م وسملم اًمدقم٤مة اًمٜم٤مؿمئلم ذم هذ اًمٌالد ؾمـقا، وًمـدوا هٜمـ٤م أو أشمـقا ذم ؾمــ ُمٌٙمـرة ُمــ ا

 أقمامرهؿ وشمٙمٚمٛمقا اًمٚمٖم٦م يم٠مسمٜم٤مئٝم٤م  ُمع ُمالطمٔم٦م اًمٗم٤مرق اًمٕمٚمٛمل ااه٤مئؾ سملم ُمـ شمٚم٘مك قمٚمقُمف ُمـ آزهر اًمنميػ- 

ٓؾمئٚم٦م اًمتل شمٗمْمـؾ ُمِمـ٤مخيٜم٤م سمقوـٕمٝم٤م يمٜم٘مـ٤مط حمـددة وىمد اٟمتٝمج٧م ذم يمت٤مسم٦م هذه اًمقرىم٦م أن أضمٞم٥م قمغم ا

 اظمتّم٤مرا ًمٚمقىم٧م واجلٝمد طمقل قمٜمقان ) اًمٜمقازل اًمدقمقي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد( وىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم اعمقاوٞمع اًمت٤مًمٞم٦م: 

   .ُضُرق إظالن اإلشالم، ومدى اصساط اإلصفود وكطؼ افيفودتغ بوفعربّقي -1

 .ـ مـ افعؿؾافتدرج يف افبالغ وربطف بوإلضوؿي وافتؿؽ -2

    .خصقصقي ادسؾؿغ اجلدد يف افػتقى وإحؽوم افؼظقي -3

    .ْحويي ادسؾؿغ اجلدد مـ تقورات افغؾق أو افتػريط -4

  .جدفقي افعالؿي بغ دائري افثؼوؾي وافديـ -5
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o ؾمالم ذم اعمًجد أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس؟ هؾ يٚمزم إقمالن اإل  

o  ،يروق زم ذم سمداي٦م احلدي٨م قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م ان أؿمػم إمم اًمٗمرق سملم اًمدظمقل ذم آؾمالم وإقمالٟمف ؾمقا

 ذم اعمًجد أم ذم همػمه  وُمدى اًمتالزم سمٞمٜمٝمام-

 ومٝمؾ يِمؽمط إقمالن آؾمالم ًمٚمدظمقل ومٞمف أم ٓ يٚمزم ؟ 

ـْ ظَمػْمٍ وَم٢مِنَّ اهللََّ سمِـِف قَمٚمِـٞمٌؿ﴾وًمٕمؾ اجلقاب قمـ ذًمؽ ُمٌدئٞم٤م ُمتْمٛمـ ذم   وىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: (7) ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َوَُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقا ُِم

ـتَِجٞمٌُقا زِم َوًْمٞم١ُْمُِمٜمُـ ًْ اِع إَِذا َدقَمـ٤مِن وَمْٚمَٞم   (0)قا يِب ًَمَٕمٚمَُّٝمـْؿ َيْرؿُمـُدوَن﴾﴿َوإَِذا ؾَم٠َمًَمَؽ قِم٤ٌَمدِي قَمٜمِّل وَم٢ميِنِّ ىَمِري٥ٌم ُأضِمٞم٥ُم َدقْمَقَة اًمدَّ

 (-3)شمٕم٤ممم ﴿رسمٙمؿ أقمٚمؿ سمام ذم ٟمٗمقؾمٙمؿ إن شمٙمقٟمقا و٤محللم وم٢مٟمف يم٤من ًمألواسملم همٗمقرا﴾ وىمقًمف

ومم وإضم٤مسم٦م رب اًمٕم٤معملم ًمدقمقة اًمداع سم٠مي وٞمٖم٦م يم٤مٟمـ٧م واـمـالع اهلل شمٕمـ٤ممم ي٦م إوم٢مـمالق ًمٗمظ اخلػم ذم أ

ٌح٤مٟمف ٓ يٓمٚمـع قمـغم يامن قمالىم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف ؾمقمغم ٟمٗمقس اًمٌنم وُمٕمروم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م يدل ذًمؽ ُمٌدئٞم٤م قمغم أن اإل

اًم٘مٚم٥م ؾمقاه قمز وضمؾ  وأن اًمٕمٌد إذا أؾمٚمؿ أو يمٗمر وم٢من ذًمؽ ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ أن يٓمٚمع قمغم ذًمؽ أطمد 

﴿---- أًمـٞمس : ُمـ اخلٚمؼ  وُمـ صمؿ ومٚمٞمس قمدم قمٚمؿ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس سم٘م٤مدح ذم وح٦م إؾمالم اعمًٚمؿ  ي٘مقل شمٕمـ٤ممم

  (-4)اهلل سم٠مقمٚمؿ سمام ذم ودور اًمٕم٤معملم﴾

o  وىمـد وردت إًمٞمٜمـ٤م روايـ٤مت ط إقمالن اإلؾمالم ذم اعمًجد ومٞمٕمد فم٤مهرة سمدأت ُمذ يم٤من رؾمقل اهلل أُم٤م

 ذم ُمًجده اًمنميػ-ط إؾمالم سمٕمض أوح٤مب اًمٜمٌل 

وُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ُمـ ىمّم٦م إؾمالم صمامُم٦م سمـ أصم٤مل ري اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕمـلم روى اإلُمـ٤مم اًمٌخـ٤مري قمــ أيب 

ـْ سَمٜمِك طَمٜمِٞمَٗم٦َم ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: صُماَمَُمـ٦ُم  ,ط,ٌِلُّ ىَم٤مَل: سَمَٕم٨َم اًمٜمَّ  ,رى اهلل قمٜمف,ُهَرْيَرَة  ٌََؾ َٟمْجٍد  وَمَج٤مَ،ْت سمَِرضُمٍؾ ُِم ظَمْٞماًل ىِم

ِجِد  وَمَخَرَج إًَِمْٞمِف اًمٜمٌَِّلُّ  ًْ ـْ ؾَمَقاِرى اعْمَ ٤مِرَي٦ٍم ُِم ًَ ـُ ُأصَم٤مٍل: ]ؾمٞمُد أهِؾ اًمٞمامَُم٦ِم[  وَمَرسَمُٓمقُه سمِ َُم٤م قِمٜمَْدَك َي٤م »  وَمَ٘م٤مَل: ,ط,سْم

ُد!  إِْن شَمْ٘مُتْٚمٜمِك: شَمْ٘مُتْؾ َذا َدٍم  َوإِْن شُمٜمِْٕمْؿ: شُمٜمِْٕمْؿ قَمغَم ؿَم٤ميمٍِر  َوإِْن ش- صُماَمَُم٦ُم؟ يُمٜم٧َْم شُمِريُد اعْم٤َمَل: وَمَ٘م٤مَل: قِمٜمِْدى ظَمػْمٌ َي٤م حُمَٛمَّ

                                                           
 075اًمٌ٘مرة ؾمقرة  (7)

  786اًمٌ٘مرة ؾمقرة ( 0)

 -05قرة آها، أي٦م ( ؾم3)

 -  72ي٦م ( ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ُمـ ا4ٔ)
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ْؾ ُِمٜمُْف َُم٤م ؿِمْئ٧َم- ومؽُمَك طَمتَّك يَم٤مَن اًْمَٖمُد  صُمؿَّ ىَم٤مَل ًَمُف:  ًَ وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ىُمْٚم٧ُم ًَمـَؽ: إِْن شُمـٜمِْٕمْؿ: شُمـٜمِْٕمْؿ ش- َُم٤م قِمٜمَْدَك َي٤م صُماَمَُم٦مُ »وَم

يَمُف طَمتَّك يَم٤مَن سَمْٕمَد اًْمَٖمِد  وَمَ٘م٤مَل:  ٍر- وَمؽَمَ
َأـْمٚمُِ٘مـقا »ىَم٤مَل: قِمٜمِْدى َُم٤م ىُمْٚم٧ُم ًَمـَؽ- وَمَ٘مـ٤مَل: ش- َُم٤م قِمٜمَْدَك َي٤م صُماَمَُم٦ُم؟»قَمغَم ؿَم٤ميمِ

جِ شصُماَمَُم٦مَ  ًْ ـَ اعْمَ ِجَد  وَمَ٘م٤مَل: َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إًَِمَف إَِّٓ اهللَُّ  َوَأؿْمـَٝمُد   وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ إمَِم َٟمخٍؾ ىَمِري٥ٍم ُِم ًْ َؾ  صُمؿَّ َدظَمَؾ اعْمَ ًَ ِد  وَم٤مهْمَت

ـْ َوضْمِٝمَؽ  ومَ  ُد! َواهللَِّ َُم٤م يَم٤مَن قَمغَم إَْرِض َوضْمٌف َأسْمَٖمَض إمَِمَّ ُِم ًدا َرؾُمقُل اهللَِّ  َي٤م حُمَٛمَّ ٌََح َوضْمُٝمَؽ َأطَم َأنَّ حُمَٛمَّ ٥مَّ َ٘مْد َأْو

ـِ إمَِمَّ  ي ٌََح ِديٜمَُؽ َأطَم٥مَّ اًمدِّ ـْ ِديٜمَِؽ  وَم٠َمْو ـٍ َأسْمَٖمَض إمَِمَّ ُِم ـْ ِدي ـْ سَمَٚمـٍد اًْمُقضُمقِه إمَِمَّ  َواهللَِّ َُم٤م يَم٤مَن ُِم   َواهللَِّ َُمـ٤م يَمـ٤مَن ُِمـ

ٌََح سَمَٚمُدَك َأطَم٥مَّ اًْمٌاَِلِد إمَِمَّ  َوإِنَّ ظَمْٞمٚمَ  ـْ سَمَٚمِدَك  وَم٠َمْو ـُه َأسْمَٖمُض إمَِمَّ ُِم َ ٌَنمَّ َؽ َأظَمَذشْمٜمِك َوَأَٟم٤م ُأِريُد اًْمُٕمْٛمَرَة  وَماَمَذا شَمَرى؟ وَم

ـْ َأؾْمـَٚمْٛم٧ُم ,ط,َرؾُمقُل اهللَِّ 
ٌَْقَت؟ ىَم٤مَل: َٓ واهللِ  َوًَمٙمِ ٦َم: ىَم٤مَل: ًَمُف ىَم٤مِئٌؾ: َو َُمـَع   َوَأَُمَرُه َأْن َيْٕمَتِٛمَر  وَمَٚمامَّ ىَمِدَم َُمٙمَّ

ٍد َرؾُمقِل اهللَِّ  ٦ٌَُّم طِمٜمَْٓم٦ٍم طَمتَّك َي٠ْمَذَن ومِٞمَٝم٤م اًمٜمٌَِّلُّ   َوَٓ ,ط,حُمَٛمَّ ـَ اًْمَٞماَمَُم٦ِم طَم  ط-, َواهللَِّ َٓ َي٠ْمشمِٞمُٙمْؿ ُِم

قمغم ُمرأى وُمًٛمع ُمـ قمٛمقم اعمًٚمٛملم ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞمـ٦م- ويتٗمـرع ُمــ  وٓيزال اعمِمٝمد يتٙمرر يقُمٞم٤م

ؾمالم سم٤معمًجد يمام أٟمف ٓ وضمف ًمإلًمزام أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ إقمالن آط  م صمامُم٦م وهمػمه ُمـ أوح٤مب اًمٜمٌل ىمّم٦م إؾمال

سمف  وإن يمٜم٤م ٟمِمجع أومراد اجل٤مًمٞم٦م قمغم إطمْم٤مر اعمًٚمؿ اجلديد )رضمال أو اُمرأة( إمم اعمًجد إلقمالن إؾمـالُمف أُمـ٤مم 

اجل٤مًمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ أصمر ـمٞم٥م ذم ٟمٗمقس أسمٜم٤م، اجل٤مًمٞم٦م ٓؾمتِمٕم٤مرهؿ زي٤مدة قمددهؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  وأصمر 

ؿ اجلديد ٓؾمتِمٕم٤مره ُمٕم٤مٟمك إظمقة واًمؽماسمط سملم أسمٜم٤م، اجل٤مًمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م  وُم٤م يتٌع ذًمـؽ ُمــ ـمٞم٥م ذم ٟمٗمس اعمًٚم

اهتامم اعمًٚمٛملم سمـام يدقمٛمـف ذم طمٞم٤مشمـف اجلديـدة سمٕمـد آؾمـالم ُمــ اًمٜمـقاطمل اًمٜمٗمًـٞم٦م وآضمتامقمٞمـ٦م وأطمٞم٤مٟمـ٤م 

ف ممــ ٓ يزاًمـقن قمـغم آىمتّم٤مدي٦م  ذيٓم٦م أٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف اُمتٝم٤من ًمٚمٛمًجد يم٠من حيي ُمع اعمًٚمؿ اجلديد أىمراٟم

ُمٕمت٘مدهؿ ومٞمٛمتٝمٜمقن اعمًجد سم٠مطمذيتٝمؿ أو اًمتدظملم ومٞمف أو ومٕمؾ ُم٤مٓ يٚمٞمؼ سمقضمقدهؿ ذم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل شمٕم٤ممم 

- - -  وأٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف أيْم٤م ومٕمؾ ر، ُمـ اعمٜمٙمرات يم٢مشمٞم٤من اعمًٚمٛم٦م اجلديدة همػم حمتِمٛم٦م  أو طمدوث ر، ُمـ 

 آظمتالط همػم اعمٜمْمٌط-

 

  وم٢من يم٤من ُمـ ؾمٞمٕمٚمـ إؾمالُمف سم٤معمًجد إُمراة  ومٝمؾ جيقز ظمروضمٝم٤م أُم٤مم اًمرضم٤مل ورومع وقهت٤م سم٤معمًـجد

 أُم٤مم اعمّمٚملم؟

ُم٤مل اًمٌٕمض إمم حتريؿ ذًمؽ سمحج٦م ُم٤م ضم٤م، ذم ؾمقرة آطمـزاب ذم ىمـقل اهلل شمٕمـ٤ممم )ومـال ختْمـٕمـ سمـ٤مًم٘مقل 

إذا "ط ٤مت اعمقُمٜملم ومٛمـ دوهنـ أومم  وىمـقل اًمٜمٌـل ومٞمٓمٛمع اًمذي ذم ىمٚمٌف ُمرض(  وهذا اًمٜمٝمل خم٤مـم٥م سمف أُمٝم
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ُمـ ىمقًمف )اعمرأة قمـقرة ط وسم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌل  "اًمٜم٤ًم،ٟم٤مسمٙمؿ ر، ذم اًمّمالة ومٚمٞمًٌح اًمرضم٤مل وًمٞمّمٗمؼ 

 - وىم٤مًمقا سم٠من وقت اعمرأة ضمز، ُمٜمٝم٤م  وسمام أهن٤م يمٚمٝم٤م قمقرة ومّمقهت٤م قمقرة-(7)ِمٞمٓم٤منوم٢مذا ظمرضم٧م اؾمتنمومٝم٤م اًم

 واجلقاب قمغم ذًمؽ ومٞمام يكم: 

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٤معمٜمٝمل قمٜمف ًمٞمس اًم٘مقل ذم طمد ذاشمف وًمٙمـ اعمٜمٝمل قمٜمـف هـق اًمٚمٞمقٟمـ٦م واًمتٙمنـ ذم 

ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم )ومٞمٓمٛمع اًمـذي ذم اًمٙمالم سمام يٛمٞمؾ ىمٚمقب اًمرضم٤مل وذًمؽ واوح ذم اًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م 

 -ىمٚمٌف ُمرض(

ىم٤مل آُم٤مم اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل: إن وقت اعمرأة قمقرة يٕمٜمل: إذا يم٤من ذًمؽ ُمع اخلْمقع  أُم٤م وقهت٤م اًمٕم٤مدي 

 ومٚمٞمس سمٕمقرة-

صمؿ ىم٤مل سمٕمدُم٤م أورد آي٦م: ومٜمٝم٤مهـ ؾمٌح٤مٟمف قمـ اخلْمقع ذم اًم٘مـقل ًمـئال يٓمٛمـع ومـٞمٝمؿ أوـح٤مب اًم٘مٚمـقب 

يٙمٚمٛمــ ط  ٤مًمِمٝمقة  وأذن اهـ ؾمٌح٤مٟمف ذم اًم٘مقل اعمٕمروف- ويم٤من اًمٜمًـ٤م، ذم قمٝمـد أوـح٤مب اًمٜمٌـلاعمريْم٦م سم

 - (0)اًمّمح٤مسم٦م ويًتٗمٞمٜمٝمؿ ومٚمؿ يٜمٙمروا ذًمؽ قمٚمٞمٝمـ  وهذا أُمر ُمٕمروف وٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف 

وُمٕمٜمك هذا أهن٤م خت٤مـم٥م إضم٤مٟم٥م سمٙمالم ًمٞمس ومٞمف شمرظمٞمؿ: أي: ٓ خت٤مـمـ٥م "ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل: 

 - (3)"إضم٤مٟم٥م يمام خت٤مـم٥م زوضمٝم٤م اعمرأة

ومٝمذا احلٙمؿ ظم٤مص  "اًمٜم٤ًم،إذا ٟم٤مسمٙمؿ ر، ذم اًمّمالة ومٚمٞمًٌح اًمرضم٤مل وًمٞمّمٗمؼ ") :إولوأُم٤م احلدي٨م  ,

اعمرأة قمقرة قمغم آـمالق سمدًمٞمؾ إطم٤مدي٨م إظمرى اًمتل ومٞمٝم٤م  سم٤مًمّمالة  وٓ يٗمٝمؿ ُمٜمف أوؾ اعمٜمع  أو أن وقت

أُم٤مم اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام دون أن يٜمٙمر قمٚمٞمٝمـ ذًمؽ  سمؾ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ وم٘مـد أؿمـ٤مد ط خم٤مـم٦ٌم اًمٜم٤ًم، ًمٚمٜمٌل 

سمٛم٘مقًم٦م اًمًٞمدة أؾمام، سمٜم٧م يزيد سمـ اًمًٙمـ ري اهلل قمٜمٝم٤م ومٞمام شمرويـف ري اهلل قمٜمٝمـ٤م  ىم٤مًمـ٧م: أشمٞمـ٧م ط اًمٜمٌل 

رؾمقل اهلل إين واومدة اًمٜم٤ًم، إًمٞمؽ  وًمٞمس ُمـ اُمرأة ؾمـٛمٕم٧م  وهق ضم٤مًمس ُمع أوح٤مسمف وم٘مٚم٧م: ي٤مط  رؾمقل اهلل

سمٛمخرضمل إًمٞمؽ إٓ وهل قمغم ُمثؾ رأيل  وإن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٕمثؽ إمم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم، وم ُمٜمـ٤م سمـؽ وسم٤ماهـدى 

رى واشمٌـ٤مع اجلٜمـ٤مئز  اًمذي ضمئ٧م سمف  وإن اهلل ىمد ومْمٚمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اًمرضم٤مل سم٤مجلامقمـ٦م واجلٛمٕمـ٦م وقمٞمـ٤مدة اعمـ

                                                           
 ( أظمرضمف اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ همري٥م  ورواه اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم وحٞمحٞمٝمام- 7)

  -( 30 –( يراضمع شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م ) آطمزاب 0)

 (-[3.464ٓسمـ يمثػم ) "شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"( ]اٟمٔمر: 3)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النساء%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النساء%22
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وأومْمؾ ُمـ ذًمؽ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  وإن أطمديمؿ إذ ظمرج هم٤مزي٤م أو طم٤مضم٤م أو ُمٕمتٛمرا طمٗمٔمٜم٤م أُمقاًمٙمؿ وهمزًمٜمـ٤م 

أصمقاسمٙمؿ ورسمٞمٜم٤م ًمٙمؿ أوٓديمؿ  وإٟم٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًم، ُم٘مّمقرات حمّمقرات ىمقاقمد سمٞمقشمٙمؿ  أومام ٟمِم٤مريمٙمؿ ذم هـذا 

ف وم٘م٤مل: ؾمٛمٕمتؿ سمٛمثؾ ُم٘م٤مًم٦م هذه اعمرأة؟ ىم٤مًمقا: ُم٤م فمٜمٜمـ٤م أن قمغم أوح٤مسمف سمقضمٝمف يمٚمط إضمر؟ وم٠مىمٌؾ رؾمقل اهلل 

قمٚمٛمل وأقمٚمٛمل ُمـ ورا،ك ُمــ اًمٜمًـ٤م، أن اط: أطمدا ُمـ اًمٜم٤ًم، هتتدي إمم ُمثؾ ُم٤م اهتدت إًمٞمف هذه اعمرأة وم٘م٤مل 

طمًـ شمٌٕمؾ اعمرأة ًمزوضمٝم٤م  واشم٤ٌمقمٝم٤م ُمقاوم٘متف وُمرو٤مشمف يٕمدل ذًمؽ يمٚمف  وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م هتٚمؾ وشمٙمؼم وحتٛمـد اهلل قمـز 

 -(7)"ِم٤مراوضمؾ اؾمتٌ

وأُم٤م احلدي٨م أظمر )اعمرأة قمقرة وم٢مذا ظمرضم٧م اؾمتنمومٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من( ومال وضمف ومٞمف ًمٚمدًٓم٦م قمـغم أن وـقت 

اعمرأة ذم ذاشمف قمقرة وٓ أن اعمرأة شمٕمزل قمـ اعمجتٛمع سمحٞم٨م ٓ شمرى أطمدا وٓ يراه٤م أطمد  ويمؾ ُم٤م ذم احلـدي٨م أن 

 شمٙمقن ومتٜم٦م ًمٖمػمه٤م سمدًمٞمؾ ُم٤م ؾمـٌؼ ذم طمـدي٨م اعمًتح٥م ًمٚمٛمرأة إذا ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م أن خترج ُمًتؽمة سمحٞم٨م ٓ

وحت٤موره ومدل ذًمؽ ط  اًمٜمٌل شمٙمٚمؿ وهل اه٤م اًمّمح٤مسم٦م رؤي٦م ُمـ –إظمرى آطم٤مدي٨م وقمنمات–اًمًٞمدة أؾمام، 

قمغم أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن شم٠ميت إظم٧م اعمًٚمٛم٦م اجلديدة ًمتٕمٚمـ إؾمـالُمٝم٤م سم٤معمًـجد سمحيـة اًمرضمـ٤مل  وإن يمـ٤من ٓ 

إومْمؾ إجي٤مد وؾمٞمٚم٦م إلقمٓم٤مئٝم٤م اعمٞمٙمروومقن ًمتٙمـقن ُمـع اًمٜمًـ٤م، طمـ٤مل ٟمٓم٘مٝمـ٤م طمرُم٦م ذم وضمقده٤م أُم٤مُمٝمؿ إٓ أن 

 سم٤مًمِمٝم٤مدة  وم٢من طميت أُم٤مم اًمرضم٤مل ومٞمِمؽمط اًمقىم٤مر وقمدم اًمتٌذل أو وضمقد ُم٤م يثػم اًمٗمتٜم٦م  واهلل أقمٚمؿ---- -

 

  اعم٘مّمقد سم٤مًمِمٝم٤مدشملم: آظم٤ٌمر قمـ اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م  وهذا اعمٕمٜمك يًتقي ومٞمف اًمٚمٗمظ قمرسمٞم٤م أو أقمجٛمٞم٤م

همػم أن أهؾ اًمٕمٚمؿ شم٤ًم،ًمقا طمقل ىمٌقل ذًمؽ ممـ ًمف ىمدرة قمغم اًمٕمرسمٞم٦م أي٘مٌؾ ُمٜمف أم ٓ وُمــ ذًمـؽ ُمـ٤م 

إذا أىمـر  أُمـ٤م: ٘مقًمـفسم( اهلل رمحـف) ُمًٚمؿ آُم٤مم ًمّمحٞمح ذطمف ذم(  اهلل رمحف)  أورده اإلُم٤مم اًمٜمقوي

: ٕوـح٤مسمٜم٤م وضمٝمـ٤من ومٞمـف ُمًـٚماًم؟ سمـذًمؽ جيٕمـؾ ومٝمـؾ ـ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م ـ وهق حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م

 -[0] -وضمف ًممظمر ئمٝمر وٓ  احلؼ هق اًمقضمف وهذا  اإلىمرار ًمقضمقد ُمًٚماًم  يّمػم أٟمف: ُمٜمٝمام اًمّمحٞمح

                                                           
 -ٛمجٛمقع ـمرىمف طمًـ ًمٖمػمه ( واحلدي٨م سم7)

ٌْحَ ( 0) ٤ٌَمِت ىَمَدِر اهللَِّ ؾُم ياَمِن سم٢ِمصِْم ٤مِن َوُوضُمقِب اإْلِ ًَ طْم ؾْماَلِم َواإْلِ ياَمِن َواإْلِ ًمِٞمِؾ قَمـغَم يمت٤مب آيامن )سَم٤مُب سَمَٞم٤مِن اإْلِ ٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم( )َوسَمَٞم٤مُن اًمـدَّ

ـُ سم٤ِمًْمَ٘مْدِر َوإهِْماَلِظ ا َٓ ُي١ْمُِم ـْ  َّ ِف(اًمتَّؼَمِّي مِم  -ًْمَ٘مْقِل ذِم طَم٘مِّ
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٤مًمٕمرسمٞم٦م أم سمـدوهن٤م وم٘مـ٤مل: أُمـ٤م إن يمـ٤من وىمد وٛمـ اعم٤موردي اًمِم٤مومٕمل هذه اعم٠ًمًم٦م ذم ٟم٘م٤مؿمف طمقل ىمْمٞم٦م اًمتٙمٌػم سم

 اًمتٙمٌـػم سمجـقاز اٟمٗمـرد وم٢مٟمـف طمٜمٞمٗم٦م أسم٤م إٓ اجلامقم٦م ىمقل وهق اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمػم يٙمؼم أن ًمف جيقز ومال سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمتٙمٌػم حيًـ

 يمـ٤من وإن ُمًٚمام سمف وو٤مر اًمٕمرسمٞم٦م  سمٖمػم اًمِمٝم٤مدشملم ذيمر وح عم٤م سم٠مٟمف اؾمتدٓٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  اًمتٙمٌػم حيًـ عمـ اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمػم

ويم٤مٟم٧م والشمف سم٤مًمتٙمٌػم اًمٕمـريب   وٚمقا يمام رأيتٛمقين أوكمط: ٞم٦م يم٤من ذم اًمتٙمٌػم ُمثٚمف  وهذا ظمٓم٠م ًم٘مقًمف اًمٕمرسم حيًـ

تٛمؾ قمغم أذيم٤مر  وأومٕم٤مل ومٚمام مل جيز اًمٕمدول قمـ إومٕم٤مل إمم أسمدااه٤م ُمـع اًم٘مـدرة مل جيـز اًمٕمـدول قمــ وٕن اًمّمالة شمِم

 حيًــ ممــ يّمـح ٓ: ي٘مـقل اإلوـٓمخري ؾمـٕمٞمد أسمق إذيم٤مر إمم أسمدااه٤م ُمع اًم٘مدرة  وم٠مُم٤م ًمٗمظ اًمِمٝم٤مدشملم وم٘مد يم٤من

 جيـقز اًمِمـ٤مومٕمل ذه٥مُمـ فمـ٤مهر وهـق أوـح٤مسمٜم٤م مجٝمـقر وأُمـ٤م آؾمـتدٓل  يًـ٘مط ىمقًمف ومٕمغم- سم٤مًمٕمرسمٞم٦م إٓ اًمٕمرسمٞم٦م

 (7)----  اًمٕمرسمٞم٦م حيًـ ممـ سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

وم٢من يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد أضم٤مزوا اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م عمـ ي٘مدر قمٚمٞمٝمـ٤م وم٘مٌقاهـ٤م ُمــ اًمٕمـ٤مضمز قمــ 

 اًمٜمٓمؼ هب٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أومم  واهلل أقمٚمؿ- 

 

يدظمؾ و٤مطمٌف آؾمالم ويرومع قمٜمـف ط ٓ ؿمؽ أن حمض آىمرار سم٤مًٓمقهٞم٦م هلل شمٕم٤ممم وسم٤مًمرؾم٤مًم٦م ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

إس اًمٙمٗمر وأهمالل اًمنمك همػم أن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أرادوا اًمتٗمريؼ سمـلم أٟمـقاع اعمٕمت٘مـدات اًمتـل يمـ٤من قمٚمٞمٝمـ٤م 

 -اإلؾمالمأوح٤مهب٤م ىمٌؾ دظمقاهؿ إمم 

قمالن اإلؾمالم ساطم٦م: يٙمـقن سمـ٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم أو سم٤مًمِمـٝم٤مدة ُمـع ورد ذم اًمٗم٘مف آؾمالُمل وأدًمتف: وم٢م

 اًمتؼمي ُمـ قم٘مٞمدشمف اًم٤ًمسم٘م٦م- واًمٙمٗم٤مر ذم هذا إُمر أوٜم٤مف أرسمٕم٦م:

 وٜمػ يٜمٙمرون وضمقد اهلل وهؿ اًمدهري٦م-  ,7

 ووٜمػ يٜمٙمرون وطمداٟمٞم٦م اخل٤مًمؼ وهؿ اًمقصمٜمٞم٦م واعمجقس-  ,0

 ون اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م- ووٜمػ ي٘مرون سمقضمقد اهلل ووطمداٟمٞمتف إٓ أهنؿ يٜمٙمر ,3

 ط-ووٜمػ يٜمٙمرون وم٘مط رؾم٤مًم٦م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  ,4

وم٢من يم٤من اًمٙم٤مومر ُمـ اًمّمٜمػ إول واًمث٤مين  ومٞمٙمٗمل أن ي٘مقل ًمـُٞمحٙمؿ سم٢مؾمـالُمف: ٓ إًمـف إٓ اهلل  أو ي٘مـقل: 

                                                           

  اًمٌٍمي- اعم٤موردي طمٌٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمكم احلًـ أيباحل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمالُم٤مم  (7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=199&idfrom=465&idto=477&bookid=94&startno=5#docu
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 أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا: ٓ إًمف إٓ اهلل  ومـ٢مذا ىم٤مًمقهـ٤مط: »أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل  سمدًمٞمؾ ىمقًمف 

 ش- قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مئٝمؿ وأُمقااهؿ إٓ سمح٘مٝم٤م  وطم٤ًمهبؿ قمغم اهلل

ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل  ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون »ي٘مقل: ط قمـ أيب ُم٤مًمؽ قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ذم ىمّم٦م طمؼم ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد أٟمف ىم٤مل ط وقمـ صمقسم٤من ُمقمم رؾمقل اهلل ش- اهلل  طمرم ُم٤مًمف ودُمف  وطم٤ًمسمف قمغم اهلل 

 -(7)صمؿ اٟمٍمفش ًم٘مد ودىم٧م  وإٟمؽ ًمٜمٌل»ٚمٜمٌل: ًم

وإن يم٤من اًمٙم٤مومر ُمـ اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م: ومال يٙمٗمل أن ي٘مقل: ٓ إًمف إٓ اهلل  وإٟمام ٓ سمد ُمـ أن يٜمٓمؼ سم٤مًمِمـٝم٤مدة 

 إظمرى  ومٞم٘مقل: أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل- وطمٞمٜمئذ حيٙمؿ سم٢مؾمالُمف-

 إٟمام يٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن يتؼمأ ُمـ اًمديـ اًمذي وإن يم٤من ُمـ اًمّمٜمػ اًمراسمع  ومال يٙمٗمٞمف اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  و

قمٚمٞمف ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م- وٓ ي٘مٌؾ إؾمالُمف أيْم٤ًم إذا ىم٤مل: أٟم٤م ُمـ١مُمـ  أو ُمًـٚمؿ  أوآُمٜمـ٧م  أو 

أؾمٚمٛم٧م: ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يدقمقن أهنؿ ُم١مُمٜمقن  أو ُمًٚمٛمقن قمغم اًمٜمحق اًمذي هؿ قمٚمٞمف- هـذا 

أُم٤م أن وم٤معمٗمتك سمف ُم٤م ىم٤مًمـف اسمــ قم٤مسمـديـ: يٙمٗمـل أن ُم٤م ىمرره اإلُم٤مم حمٛمد  ويم٤من ذًمؽ سمح٥ًم زُمٜمف  

ي٘مقل اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين: أٟم٤م ُمًٚمؿ: ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يٛمتٜمٕمقن ُمـ ىمقل: )أٟم٤م ُمًٚمؿ( وم٢مذا ىم٤مل 

 -(0)أطمدهؿ: )أٟم٤م ُمًٚمؿ( ومٝمق دًمٞمؾ إؾمالُمف

 اهلل  وًمٕمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ طملم اؿمؽمط سمٕمْمٝمؿ اًمتؼمي ُمـ اًمدي٤مٟمـ٦م اًم٘مديٛمـ٦م أو اًمٜمٓمـؼ سمـ٠من اعمًـٞمح قمٌـد

ورؾمقًمف  أرادوا اٟمتٗم٤م، آطمتامًمٞم٦م ُمع آؾمالم ذم ىمٚم٥م اعمًٚمؿ اجلديد  ومال يٙمقن ىمقًمف )أؿمٝمد أٓ إًمـف 

ٛمدا رؾمقل اهلل( ويٙمقن ذم ىمٚمٌف أيْم٤م أٟمف أو٤مف إمم ديـ ه٤مًم٘مديؿ هذه آوـ٤موم٦م وهـل إٓ اهلل وأن حم

ٞمام رواه قمٌـ٤مدة سمــ ومـط اًمِمٝم٤مدشملم هلل وًمرؾمقًمف  وًمٕمؾ ُمـ اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ ُمـ٤م ورد قمــ اًمٜمٌـل 

ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل و طمده ٓ ذيؽ ًمف و أن حمٛمدًا »ىم٤مل ط اًمّم٤مُم٧م ري اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل 

قمٌده و رؾمقًمف وأن قمٞمًك قمٌد اهلل و رؾمقًمف و يمٚمٛمتف أًم٘م٤مه إمم ُمـريؿ و روح ُمٜمـف و أن اجلٜمـ٦م طمـؼ و 

 -و اًمؽمُمذي رواه اًمِمٞمخ٤من شاًمٜم٤مر طمؼ أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمٛمؾ

                                                           
 (-99.7أظمرضمف ُمًٚمؿ )راضمع وحٞمح ُمًٚمؿ:  (7)

 -375.3رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر:  (0)
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (007( 

 

همػم أٟمف ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمتِمدد ذم همػم ُمقـمٜمف وم٢من رأى آُم٤مم أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ذم شمٚم٘مـلم اًمِمـٝم٤مدة أن 

جمرد اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يٙمٗمل سم٤معمراد  ومال سم٠مس  ويًتِمٝمد ًمذًمؽ أيْم٤م سمحدي٨م اعم٘مداد سمـ إؾمقد أٟمف ىمـ٤مل: يـ٤م 

ٜمل  وميب إطمدى يدي سم٤مًمًٞمػ  وم٘مٓمٕمٝم٤م  صمـؿ ٓذ ُمٜمـل رؾمقل اهلل   أرأي٧م إن ًم٘مٞم٧م رضماًل ُمـ اًمٙمٗم٤مر  وىم٤مشمٚم

 -(7)ٓ شم٘متٚمفط : سمِمجرة  وم٘م٤مل: أؾمٚمٛم٧ُم هلل  أوم٠مىمتٚمف ي٤م رؾمقل اهلل سمٕمد أن ىم٤ماه٤م؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

  وًمٕمؾ آومْمؾ أن يٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة ُمتْمٛمٜم٦م اإلىمرار سمٕمٌقدي٦م اعمًٞمح ًمٌٞم٤من اٟمتٗم٤م، اًمِمـٌٝم٦م اًمٕم٘مٚمٞمـ٦م اًمتـل

قمٛمال سمام يم٤من قمٚمٞمف قمٝمده ُمـ ىمٌؾ ط   أو سم٤معمٖم٤مٓة ذم رؾمقل اهلل حمٛمد حيتٛمؾ سم٘م٤مؤه٤م وًمق سمٜم٦ًٌم وئٞمٚم٦م

وٓ يٌٕمد أن يقرد اًمِمٞمٓم٤من إمم ظم٤مـمره شمٚمٌٞم٤ًم قمٚمٞمف أٟمف ظمرج ُمـ أًمقهٞم٦م اعمًٞمح إمم ُمـ ضم٤م، سمٕمده وهق 

 - طحمٛمد 

 

 سمـ٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم  وٓ يٚمـزم  ُمٕمٚمقم أن اًمدظمقل ذم آؾمالم دي٤مٟم٦ًم قمٛمؾ سملم اًمٕمٌد ورسمـف ومٞمتح٘مـؼ

اإلؿمٝم٤مد قمغم ذًمؽ  سمؾ يٙمتٗمك سم٤مًمٜمٓمؼ- وم٤مٕوؾ ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م أهن٤م قمٞمٜمٞمـ٦م ومرديـ٦م إٓ ُمـ٤م يمـ٤من 

يمٗم٤مئٞم٤م ُمٜمٝم٤م  وأٟمف ٓ شمزر وازرة وزر أظمرى  وأن يمؾ ٟمٗمس سمام يم٧ًٌم رهٞمٜم٦م  ويًت٠مٟمس ًمـذًمؽ أيْمـ٤م 

ومٛمـ يٕمٛمـؾ ُمث٘مـ٤مل ذرة "وىمقًمف  "قن ومٛمـ آُمـ وأوٚمح ومال ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓهؿ حيزٟم "سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

دظمـقل اجلٜمـ٦م قمـغم اًمٜمٓمـؼ ط وًم٘مـد قمٚمـؼ رؾمـقل اهلل  "ظمػما يره وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘مـ٤مل ذرة ذا يـره

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  ومل يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد قمغم ذًمؽ  وم٘م٤مل: ُمـ ىم٤مل: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيـؽ 

ٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمـف  وأن ًمف وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف  وأن قمٞمًك قمٌد اهلل واسمـ أُمتف ويم

 اجلٜم٦م طمؼ  وأن اًمٜم٤مر طمؼ أدظمٚمف اهلل ُمـ أي أسمقاب اجلٜم٦م اًمثامٟمٞم٦م ؿم٤م،- رواه ُمًٚمؿ- 

ذم اًم٘مت٤مل: )أىمتٚمتف سمٕمـدُم٤م ىمـ٤مل ٓ إًمـف إٓ اهلل؟ ىمـ٤مل يـ٤م  ''ٓ إًمف إٓ اهلل  ''ٕؾم٤مُم٦م عم٤م ىمتؾ ُمـ ىم٤مل ط وىمقًمف 

 ٚمٌف(- رؾمقل اهلل ىم٤ماه٤م: شمٕمقذا ىم٤مل: أؿم٘م٘م٧م قمـ ىم

                                                           
ُم٤م رواه ُمًـٚمؿ واًمٌخـ٤مري وأسمـق داود وهمـػمهؿ قمــ أيب هريـرة  ( هذا طمدي٨م ُمتقاشمر قمـ شمًٕم٦م قمنم وح٤مسمٞم٤ًم سم٠مًمٗم٤مظ  ُمٜمٝم٤م: 7)

وُمٜمٝم٤م: ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ اسمـ قمٛمر  وُمٜمٝم٤م: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل قمـ أٟمس  وُمٜمٝم٤م همـػم ذًمـؽ 

وُمـ٤م  797.7  ٟمٞمـؾ إوـمـ٤مر: 780.9  ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل: 072.7  ذح ُمًٚمؿ: 075.74)راضمع اًمٕمٞمٜمل ذح اًمٌخ٤مري: 

 (-09  اًمٜمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر: ص 379.3ٕمده٤م  ٟمّم٥م اًمراي٦م: سم
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  ويمذًمؽ ذم اًم٘مرآن ُم٤م يدل قمغم صمٌقت قم٘مد اإلؾمالم عمـ اؾمتن سم٢مؾمالُمف ومل يِمٝمد قمٚمٞمـف  وُمــ ذًمـؽ

ٌة ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌَُٙمْؿ ُِمـٜمُْٝمْؿ َُمَٕمـرَّ ٤مٌ، ُُم١ْمُِمٜم٤َمٌت مَلْ شَمْٕمَٚمُٛمقُهْؿ َأْن شَمَٓمُئقُهْؿ وَمُتِّمـٞم ًَ
َٓ ِرضَم٤مٌل ُُم١ْمُِمٜمُقَن َوٟمِ َوًَمْق

 -[05اًمٗمتح: ] ﴾سمَِٖمػْمِ قِمْٚمؿٍ 

وإن يم٤من ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدشملم اًمتٕمٌػم قمـ آقمت٘م٤مد وُمٙمٜمقن اًم٘مٚم٥م اًمذي ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف آ اهلل شمٕم٤ممم وم٢من إظم٤ٌمر 

ضمـؾ ٟمٓمـؼ سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم سمـلم يـدي اخلٚمؼ ُم٠ًمًم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم ذاهت٤م قمـ يمقن اًمٕمٌد ُمًٚمام أم ٓ  وإٓ ومٙمـؿ ُمــ ر

 -طف وهق يْمٛمر همػم ُم٤م يٜمٓمؼ سمف ًم٤ًمٟمف  وىمد ؾمامهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمط  اًمٜمٌل

وقمٚمٞمف وم٢من أوؾ اًمدظمقل ذم آؾمالم ٓ يًتقضم٥م آؿمٝم٤مد إٓ إذا اطمتٞم٩م آؿمٝم٤مد سمٕمد ذًمؽ عم٤ًمًم٦م اظمرى 

يم٠من يٙمقن اعمًٚمؿ اجلديد زوضم٤م ُٓمرأة ُمًٚمٛم٦م ٟمخِمك أن شمتٝمؿ سمدظمقًمف إًمٞمٝم٤م  طمٞمٜمٝم٤م يٚمـزم آؿمـٝم٤مد  وذم هـذا 

م رؾمٛمٞم٤م واضم٥م )مجـ٤مدى إومم اًمًٞم٤مق ضم٤م،ت ومتقى ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ طمًٜملم حمٛمد خمٚمقف آؿمٝم٤مد قمغم اإلؾمال

 م(- 7954يٜم٤مير  72 ,هجري٦م  7373

سمٕمد  7897وُمـ ؾمٜم٦م  7877ُم٤مرس  05اًم١ًمال: رضمؾ ىم٤مل أٟم٤م أٟمتٛمك ًمٓم٤مئٗم٦م اًمروم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ  ُمقًمقد رم 

ط ُمٓم٤مًمٕمتك ًمٚمتقارة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن اًمٙمريؿ زاد إيامٟمك سم٤مًمرمح٦م  واقمت٘م٤مدى رؾمخ رم أن اًمٜمٌك اًمٙمريؿ حمٛمدا 

رؾمٚملم  وم٠مؾمٚمٛم٧م ُمـ ذاك اًمت٤مريخ  وقمٜمدُم٤م أرشمؾ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٌٕمض حي٤مورٟمك وأٟمـ٤م أىمٕمـٜمٝمؿ أن هـذا ظم٤مشمؿ اعم

طمّمؾ شمٕم٤مرف ُمع أرُمٚم٦م ُمًـٚمٛم٦م  وشمـؿ آشمٗمـ٤مق قمـغم  7948إمم أهمًٓمس  ,اإلؾمالم رو٤م، ُمـ رب اًمٕم٤معملم 

اصمٜمـلم ُمــ  اًمزواج وًمراطم٦م وٛمػم اًمٓمروملم طمررٟم٤م قم٘مدا قمرومٞم٤م ذقمٞم٤م قمٜمـد أطمـد اًمٙمتٌـ٦م اًمٕمٛمـقُمٞملم وسمِمـٝم٤مدة

اعمًٚمٛملم  ووداق ُمٕملم  وقمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف شمؿ هذا اًمزواج  ومٌٕمض إظمقان اًمًق، اجلٝمٚمـ٦م ىمّمـدوا 

اإلي٘م٤مع سمٞمٜمٜم٤م ًمٕمدم اخت٤مذه رؾمٛمٞم٤م  وعم٤م ؾم٠مًم٧م اًمٌٕمض اًمذيـ اهؿ ُمٕمروم٦م ىم٤مًمقا عم٤مذا ٓ شمِمٝمر إؾمالُمؽ وم٘مٚم٧م اهؿ أٟم٤م 

وؾم٠مشمزوج ٓ أؿمٝمر إؾمالُمك طمتك ٓ ي٘م٤مل قمٜمك ًمٞمس ُمًٚمؿ وٛمٞمؿ ُمـ ؾمٜملم قمديدة  وًمق ومروٜم٤م أٟمك يمٜم٧م ؿم٤مسم٤م 

 طم٤ٌم رم اًمديـ سمؾ ٕهمراض يمثػمة ومٚمراطم٦م وٛمػمى أرضمق اًمتٙمرم سم رائٙمؿ رم وح٦م هذا اعمقوقع

أٟمف ُم٤مدام اًم٤ًمئؾ ىمد اقمتٜمؼ اإلؾمالم ديٜم٤م يمام ي٘مقل وضم٥م قمٚمٞمف أن ,اجلقاب: اـمٚمٕمٜم٤م قمغم اًم١ًمال واجلقاب 

٤مم اجلٝم٦م اعمختّم٦م  طمتك يٕمتؼم إؾمالُمف ىم٤مٟمقٟم٤م  وشمؽمشم٥م قمٚمٞمـف مجٞمـع يِمٝمر إؾمالُمف رؾمٛمٞم٤م  سمٕمٛمؾ إؿمٝم٤مد سمذًمؽ أُم

آصم٤مره  وُمٜمٝم٤م شمزوضمف سم٤معمًٚمٛم٦م اعمذيمقرة  وإٓ وضم٧ٌم احلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف  طمتك ٓ يٕم٤مذهـ٤م ُمٕمـ٤مذة إزواج  

 ٚمؿ(وٓ قمؼمة سم٘مقًمف إٟمف ٓ يِمٝمر إؾمالُمف طمتك ٓي٘م٤مل إٟمف أؾمٚمؿ ٕهمراض أظمرى همػم اىمتٜم٤مقمف سم٤مإلؾمالم واهلل أقم
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اًمتدرج ؾمٜم٦م هلل ذم ظمٚم٘مف ؾمقا، قمغم اعمًتقى اًمٙمقين أو اعمًتقى اإلٟم٤ًمين أو اًمتنميٕمل  وذم طمدي٨م اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ قمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمًاموات وإرض ذم ؾمقرة ومّمٚم٧م إؿم٤مرة واوح٦م إمم ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتـدرج اًمتـل أراد 

ٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف أن يرت٤م قم٤ٌمده ًمٞمٜمتٝمجقه٤م ذم طمٞم٤مهتؿ ُمٜمٝمج٤م شم٘مقم قمغم إصمره ُمٕم٤ممل احلٞم٤مة ًمٞمحّمؾ اهؿ اًمًٌؼ رب اًم

واًمؽمىمل  وسم٤مؾمتٕمراض دقمقات آٟمٌٞم٤م، ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طم٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمـل ًمقضمـقدهؿ قمٚمـٞمٝمؿ اًمًـالم 

٦م  ويمـذا شمٜمـزل اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ ُمـٜمجام ٟمرى أن صمٛم٦م شمدرج ذم ُمٜمٝم٩م إىم٤مُم٦م احلٞم٤مة آيامٟمٞم٦م وآظمالىمٞم٦م واعمجتٛمٕمٞم

حت٘مٞم٘م٤م عمٜمٝم٩م اًمتدرج ذم اًمتٚم٘مل واًمتدرج ذم اًمتٓمٌٞمؼ  وُمـ أؿمٝمر ُم٤م ورد ذم ذًمؽ اًمتدرج ذم حتريؿ اخلٛمر يمام هـق 

ُمٕمٚمقم ًمدى أهؾ اًمٕمٚمؿ  ويًتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ أن اًمتدرج ؾمٜم٦م ٓسمد ُمـ ُمراقم٤مهت٤م طم٤مل شمقضمٞمـف اخلٓمـ٤مب اًمـدقمقى  

ذم سمد، سمالهمف ىمقُمف سم٤مًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد هلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف وُمٙم٤مرم ط وذًمؽ أيْم٤م اشم٤ٌمقم٤م عمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

آظمالق وىمد أُمر سمف ُمـ شمقمم ُم١ًموًمٞم٦م اًمٌالغ ُمـ أوح٤مسمف اًمٙمرام وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اسمـ 

ـ أهؾ اًمٙمت٤مب إٟمؽ شم٠ميت ىمقُم٤م ُم»عم٤م سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل ًمف: )ط( قم٤ٌمس )ري اهلل قمٜمٝمام( أن رؾمقل اهلل 

إمم أن يقطمدوا اهلل- وم٢من هـؿ أـمـ٤مقمقك ًمـذًمؽ »وذم رواي٦م  شومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ اًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ اًمف إٓ اهلل

وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أن اهلل اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ مخس وٚمقات ذم يمؾ يقم وًمٞمٚمـ٦م- ومـ٢من هـؿ أـمـ٤مقمقك ًمـذًمؽ ومـ٠مقمٚمٛمٝمؿ أن اهلل 

وم٢من هؿ أـم٤مقمقك ًمذًمؽ وم٢ميـ٤مك ويمـرائؿ أُمـقااهؿ  اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ ودىم٦م شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ- 

    ش-واشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم وم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م و سملم اهلل طمج٤مب

م سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م شمْمٛمٜمف احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ويمذا آي٦م اًمؼم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة يتٌلم ًمٜم٤م أن اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمديـ شم٘مق

قمغم اًمٕم٘م٤مئد واًمٕم٤ٌمدات واًمتنميٕم٤مت وآظمالق يم٤مم أورد رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم آي٦م اًمؼم سمًقرة اًمٌ٘مرة ذم ىمقًمـف 

ـَ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمـقْ ﴿ :شمٕم٤ممم ـْ آَُم َـّ اًْمؼِمَّ َُم
ٙمِ ِق َواعْمَْٖمِرِب َوًَمٰ ٌََؾ اعْمَنْمِ قا ُوضُمقَهُٙمْؿ ىِم ْٞمَس اًْمؼِمَّ َأن شُمَقًمُّ ظِمـِر َواعمَْ ًمَّ ْٔ اَلِئَٙمـ٦ِم ِم ا

ـٌِٞم ًَّ ـَ اًم لَم َواسْم
٤ميمِ ًَ ٌِِّف َذِوي اًْمُ٘مْرسَمٰك َواًْمَٞمَت٤مَُمٰك َواعْمَ َت٤مِب َواًمٜمٌَِّٞمِّلَم َوآشَمك اعْم٤َمَل قَمغَمٰ طُم

ىَمـ٤مِب َواًْمٙمِ لَم َوذِم اًمرِّ
ـ٤مِئٚمِ ًَّ ِؾ َواًم

يَم٤مَة َواعْمُقوُمقَن سمَِٕمْٝمِدِهْؿ إَِذا قَم٤مَهُدوا  اَلَة َوآشَمك اًمزَّ ٠ٌَْمِس َواًم َۖوَأىَم٤مَم اًمّمَّ  َوطِملَم اًْم
ِ
ا، َّ  َواًميَّ

ِ
٠ٌَْمؾَم٤م، ـَ ذِم اًْم ٤مسمِِري ِئَؽ  ّۗمَّ  ُأوًَمٰ

ـَ  ِذي ِئَؽ  ۖ َوَدىُمقا اًمَّ  -﴾اعْمُتَُّ٘مقنَ  ُهؿُ  َوُأوًَمٰ
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وُمـ ظمالل آي٦م اًمٙمريٛم٦م يتٌلم ًمٜم٤م أن سمدايـ٦م آُمـر اًمـدقمقي ٓسمـد وأن شمٙمـقن سم٤مجل٤مٟمـ٥م اًمٕم٘مـدي ًمٙمقٟمـف أوـؾ 

مجٞمع آٟمٌٞم٤م، واعمرؾمٚملم ٕىمقاُمٝمؿ وم٘مد وردت ي٤م ىمقم اقمٌدوا اهلل ُم٤مًمٙمؿ ُمـ إًمـف همـػمه (  آؾمالم وقمامده وسمف سمدأت دقمقة

   -ذم ؾمقرة آقمراف قمغم ًم٤ًمن ٟمقح وهقد وو٤مًمح وؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م اًمّمالة واًمًالم

قم٘مٞمدة: وم٠مُم٤م سم٤مب اًمٕم٘مٞمدة ومٞمٕمٚمؿ ُمٜمف ُم٤م حيٗمـظ قمٚمٞمـف شمقطمٞمـده واقمت٘مـ٤مده ذم اًمٌٕمـ٨م واجلـزا، وقمّمـٛم٦م  -7

ك ُمـ هذه اعم٤ًمئؾ يمٚمٝم٤م ُم٤م حيٗمٔمف ُمـ اًمتِمقش أو اظمتالط اعمٕمٚمقُم٤مت سمام يٜم٤مؾم٥م اعمٜمٝم٩م احلٙمٞمؿ ذم آٟمٌٞم٤م، ويٕمٓم

اًمتدرج ذم ُمٗمتتح ظمٓم٤مهبؿ اًمدقمقي ٕىمقاُمٝمؿ  وومٞمف دًٓم٦م قمـغم أٟمـف إذا حت٘مـؼ ذم ىمٚمـ٥م اعمًـٚمؿ اجلديـد ُمٕمٜمـك 

يمؾ ُمـ٤م أُمـره اهلل شمٕمـ٤ممم سمـف-  آًمقهٞم٦م احل٘م٦م هلل شمٕم٤ممم واًمٕمٌقدي٦م اخل٤مًمّم٦م هلل قمز وضمؾ ؾمٝمؾ سمٕمده٤م أن يًتققم٥م 

َّٓ اهللَُّ َواؾْمَتْٖمِٗمْر ًمَِذٟمٌَِؽ َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜمَـ٤مِت ﴿ :ويٌدو ذًمؽ أيْم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َف إِ َٓ إًَِمٰ ُف   َيْٕمَٚمـؿُ  َواهللَُّ ۗوَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ

ٌَُٙمؿْ   -(7) ﴾َوَُمْثَقايُمؿْ  ُُمَتَ٘مٚمَّ

واًمّمٞم٤مم واحل٩م مم٤م يراه اعمٕمٚمؿ ُمٜم٤مؾم٤ٌم ًمٚمٛمخ٤مـم٥م ُمتٗم٘م٤م ُمع  قم٤ٌمدة: آوؾ أن يٕمٚمٛمقا اًمّمالة واًمزيم٤مة -0

طم٤مًمف وم٤مًمّمالة أوٓ صمؿ يتٌٕمٝم٤م ُم٤م هق حمؾ احل٤مضم٦م قمٜمده يم٠من يدرك رُمْمـ٤من وم٠مطمٙمـ٤مم اًمّمـٞم٤مم أوًمقيـ٦م 

  -أومم  وإن يم٤من و٤مطم٥م ُم٤مل ومٞمٕمٚمؿ ُم٤م يٕمٞمٜمف قمغم أدا، طمؼ اهلل ومٞمف  وم٢من ىمدر قمغم احل٩م وم٤معمٜم٤مؾمؽ

ٕمٚمؿ أن آظمالق ذم آؾمالم هم٤ميـ٦م يمـؼمى وؾمـٌٞمؾ ُمٌـ٤مذ إمم ٟمٞمـؾ أظمالق وُمٕم٤مُمالت: ويٜمٌٖمل أن ي -3

 ع-ُمرو٤مة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم واؾمت٘مرار اعمجتٛم

ويٜمٌٖمل أن يًؽمؿمد اعمٕمٚمؿ سمٛمٜمٝم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم شمٕمٚمٞمؿ آؾمالم ُمـ ظمالل اًمتٜمزٓت آومم ًمٙمت٤مب اهلل 

  ىمد طمقت ُمـ اعمٕم٤ممل (0) زًم٧م سمٕمد اًمٕمٚمؼشمٕم٤ممم  واًمِمقاهد قمغم ذًمؽ يمثػمة ُمٜمٝم٤م: ؾمقرة اًم٘مٚمؿ اًمتل ىمٞمؾ إهن٤م ٟم

 :آظمالىمٞم٦م اًمتل حتٗمظ اعمجتٛمع ُمـ اخلراب اًمداظمكم  وحتٗمظ قمٚمٞمف ٟم٘م٤م،ه وقمٗمتف وـمٝمره وأُم٤مٟمتف  ىم٤مل شمٕمـ٤ممم

ـْ ﴿ ُٙمُؿ اعْمَْٗمُتقُن - إِنَّ َرسمََّؽ ُهَق َأقْمَٚمُؿ سمَِٛمـ وَن- سم٠َِميِّ ٌٍِْمُ ٌٍِْمُ َوُي ُت ًَ ٞمٍؿ- وَم
ـْ ؾَمـٌِٞمٚمِِف  َوإِٟمََّؽ ًَمَٕمغَم ظُمُٚمٍؼ قَمٔمِ َوـؾَّ قَمـ

                                                           
 -79( ؾمقرة حمٛمد أي٦م  7

وهق ىمقل ضم٤مسمر سمـ زيد أن ؾمقرة اًم٘مٚمؿ صم٤مٟمٞم٦م وأن ؾمقرة اعمزُمؾ صم٤مًمثـ٦م وأن ؾمـقرة اعمـدصمر راسمٕمـ٦م )شمٗمًـػم اًمٙمِمـ٤مف  اًمتحريـر  (0)

  -واًمتٜمقير  شمٗمًػم اعمراهمل(
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َٓ شُمٓمِْع يُمـؾَّ طَمـ ـُ وَمُٞمْدِهٜمُقَن - َو وا ًَمْق شُمْدِه سملَِم - َودُّ ـَ - وَماَل شُمٓمِِع اعْمَُٙمذِّ ـ٤مٍز َوُهَق َأقْمَٚمُؿ سم٤ِمعْمُْٝمَتِدي ٍف َُمِٝمـلٍم - مَهَّ الَّ

 سمِٜمَِٛمٞمٍؿ - َُمٜم٤َّمٍع ًمِْٚمَخػْمِ ُُمْٕمَتٍد َأصمِٞمٍؿ - قُمُتؾٍّ سَمْٕمَد َذًمَِؽ 
ٍ
٤م،   (7)﴾َزٟمِٞمؿٍ َُمِمَّ

ؾمالم يمٜمقع ُمـ اًمدقمقة اًمّمـ٤مُمت٦م ويمذا ؾمقرة اعمزُمؾ ٟمرى ومٞمٝم٤م آُمر سم٤مًمّمؼم اجلٛمٞمؾ طمتك قمغم اعمٕم٤مديـ ًمإل

صمؿ سمٕمد  ﴾ورسمؽ ومٙمؼم﴿أطمٞم٤مٟم٤م او اًمدقمقة سم٤مًم٘مدوة  ويمذا ؾمقرة اعمدصمر ي٠مُمر  اهلل شمٕم٤ممم ذم ودره٤م سم٤مًمتقطمٞمد 

٤م إمم ذم فمؾ اًمتقطمٞمد وٓ يتح٘مؼ أصمر اًمتقطمٞمد إٓ ذًمؽ ي٠مُمر سمجٛمٚم٦م ُمـ آظمالق اًمتل ٓ شمٌٚمغ مت٤مُمٝم٤م وذروهت

 - ﴾واًمرضمز وم٤مهجر وٓ متٜمـ شمًتٙمثر وًمرسمؽ وم٤موؼم -- ﴿ :سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمفط هب٤م ومٞم٠مُمر ٟمٌٞمف 

o  هؾ يًع اًمدقم٤مة اًمتج٤مهؾ اعمرطمكم ًمٌٕمض أؾمئٚم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ًمٕمدم اإلـم٤مىم٦م أو اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ؟   

o ٜمف قمغم أن يًتٙمٛمؾ أريم٤من ديٜمف وأن حيٗمظ قمٚمٞمف قم٘مٚمف ظم٤مًمٞم٤م ُمــ اًمِمـٌٝم٤مت يٜمٌٖمل أن يتٚم٘مك اعمًٚمؿ اجلديد يمؾ ُم٤م يٕمٞم

أن جيٜم٥م اخلالف سملم أهؾ اًمٕمٚمـؿ  اًمٕم٘مدي٦م أو اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ويمذًمؽ يٜمٌٖمل أن جيٜم٥م يمؾ ُم٤م ي١مدي سمف إمم ذًمؽ  ومٞمٜمٌٖمل

ممـ٤م ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ويمذا أٓ يٙمقن ضمز،ا ُمـ اًمٍماع اًمدائر سملم شمٗمّمٞمالت اعم٤ًمئؾ قمٜمد اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م 

هق ًمٞمس ُمـ أوؾ آقمت٘م٤مد  وإٟمام ُيَٕمّٚمؿ اًمثقاسم٧م ًمتٙمقن ًمديف اًم٘مدرة سمٕمد طملم قمغم اًمتٛمٞمٞمز اًمذايت سملم هـذه 

 اعم٤ًمئؾ ذم مجٚمتٝم٤م دون احل٤مضم٦م إمم اًمدظمقل ذم شمٗم٤موٞمٚمٝم٤م-

ويٜمٌٖمل أيْم٤م أن ٟمٗمرق سملم دم٤مهؾ آؾمئٚم٦م وشمٗمٝمٞمؿ اًم٤ًمئؾ أن اًمقىمـ٧م ًمٚمجـقاب همـػم ُمٜم٤مؾمـ٥م  وم٤مًمًـ٤مئؾ 

ب ي٠مسمك أن يِمٕمر وًمق ُمـ ـمرف ظمٗمل أن ؾم١ماًمف ذم همػم حمٚمف أو أٟمف همػم ُمرطم٥م سم١ًماًمف  وطمًـ اعمتٚمٝمػ ًمٚمجقا

اًمٜمٞم٦م قمٜمد آُم٤مم أو اًمٕم٤ممل ًمٞمس ُمؼمرا ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ذم دم٤مهؾ ؾم١ماًمف  ويٛمٙمـ أن يٕمؼم قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م سمّمـٞمٖم٦م 

اًمتـل يـرى آُمـ٤مم أن أظمرى شمتٛمثؾ ذم: هؾ يٛمٙمـ أن يٕمٓمك اًم٤ًمئؾ إضم٤مسم٦م ضمزئٞم٦م همػم شمٗمّمٞمٚمٞم٦م طمقل آؾمـئٚم٦م 

 ضمقاهب٤م اًمتٗمّمٞمكم ًمٞمس ُمٜم٤مؾم٤ٌم عمحٚمف وىمتذاك-

و يٜمٌٖمل أيْم٤م أن ٟمٗمرق سملم أؾمئٚم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ىمٌؾ إؾمالُمٝمؿ وسمٕمد إؾمالُمٝمؿ  وًمٙمؾ طم٤مًمتف اًمتـل يٕمـؼم 

 -قمٜمٝم٤م واىمٕمف وأؾم٤ٌمب إؾمالُمف

 راهمٌلم ذم اًمتٚم٘مل-وم٘مٌؾ إؾمالُمٝمؿ شمٙمقن أؾمئٚمتٝمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م شمِمٙمٞمٙمٞم٦م أم سمٕمد إؾمالُمٝمؿ ومٝمل أؾمئٚم٦م ُمتٕمٚمٛملم 

أن ًمٙمؾ ؾم٤مئؾ ضمقاب وان احتد اًم١ًمال وم٢من ًمٙمؾ طم٤مًم٦م ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م  وًمٙمؾ ؾم٤مئؾ ط ويمام شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمـ اًمٜمٌل 

 -ُم٤م يقاومؼ قم٘مٚمف وظمؼمشمف وجم٤مٓشمف

                                                           

  -ؾمقرة اًم٘مٚمؿ (7)
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وظمالو٦م اًم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أن آؾمئٚم٦م اًمتل شمدور طمقل صمقاسم٧م آقمت٘م٤مد وأوقل اًمٕم٤ٌمدات ُمـ٤م يٜمٌٖمـل 

 يمٞمٗمٞم٦م اًمرد  وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م أو اجلزئٞم٤مت ومٞمٛمٙمـ أن يرضم٠م اجلـقاب دم٤مهٚمٝم٤م  وشمراقمك احلٙمٛم٦م ذم

 قمٜمف ُمع طمًـ اًمرد وًم٤ٌمىم٦م اجلقاب- واهلل أقمٚمؿ- 

يمؾ شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمـف ومـال  ًمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل أن ٟم٘مقل سم٠من هٜم٤مك ضمدول زُمٜمل يٜمٌٖمل أن يتٕمٚمؿ ومٞمف اعمًٚمؿ اجلديد

يٕمٚمٛمٝمؿ رهبؿ ُمـ ظمالًمف أواُمر قم٘مٞمدهتؿ وأطمٙم٤مم ذيٕمـتٝمؿ ط يزال اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتٜمزل قمغم أوح٤مب اًمٜمٌل 

 وآداب أظمالىمٝمؿ ووقاسمط ُمٕم٤مُمالهتؿ قمؼم صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م-

ًمٙمـ قمغم اعم١مؾم٤ًمت اإلؾمالُمٞم٦م أن شمٙمقن ًمدت٤م اًمدورات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمـ٦م ًمٚمٛمًـٚمٛملم اجلـدد واًمتـل يٜمٌٖمـل أن 

تٛمؾ قمغم ُم٤مٓ يًع اعمًٚمؿ ضمٝمٚمف  صمؿ شمٙمقن سمٕمده٤م اعمت٤مسمٕم٤مت اًمٗمردي٦م اًمتل ُمـ ظمالاه٤م يٗمٝمؿ اعمًٚمؿ يمٞمػ يٙمقن شمِم

 اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم عم٤م شمؿ شمٕمٚمٛمف ٟمٔمري٤م ظمالل هذه اًمدورات اًمٕمٚمٛمٞم٦م- 

قن اجلدد وُمـ٤م متٚمٞمـف قمٚمـٞمٝمؿ طمٞمـ٤مهتؿ اًمتـل اقمت٤مدوهـ٤م وأًمٗمـقا ُمـ٤م ومٞمٝمـ٤م سم٤مقمت٤ٌمر اظمتالف اًمٌٞمئ٦م اًمتل ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛم

وو٤مرت ذم ىمٚمقهبؿ وقم٘مقاهؿ سمٕمض اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم أذه٤مهنؿ ُمـ اًمٌدتٞم٤مت احلٞم٤مشمٞم٦م وم٢مٟمٜم٤م سمداي٦م ٟمًـتٕمرض أىمـقال 

 سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م ًمٜمًتٜمٌط ُمـ ظمالاه٤م ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن قمٚمٞمف اًمرأي ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

 :إطمٙم٤مم ٟمققم٤من "ـ اًم٘مٞمؿ ) رمحف اهلل (: ىم٤مل آُم٤مم اسم

اًمٜمقع إول: ٟمقع ٓ يتٖمػم قمـ طم٤مًم٦م واطمدة هق قمٚمٞمٝم٤م  ٓ سمح٥ًم إزُمٜم٦م وٓ إُمٙمٜم٦م  وٓ اضمتٝمـ٤مد  -

إئٛم٦م  يمقضمقب اًمقاضم٤ٌمت  وحتريؿ اعمحرُم٤مت  واحلدود اعم٘مدرة سم٤مًمنمع قمغم اجلرائؿ وٟمحق ذًمـؽ  

 ٤مًمػ ُم٤م ووع ًمف-ومٝمذه ٓ يتٓمرق إًمٞمٝم٤م شمٖمٞمػم  وٓ اضمتٝم٤مد خي

واًمٜمقع اًمث٤مين: ُم٤م يتٖمػم طم٥ًم اعمّمٚمح٦م ًمف  زُم٤مٟم٤ًم وُمٙم٤مٟم٤ًم وطم٤مًٓ  يمٛم٘مـ٤مدير اًمتٕمزيـرات  وأضمٜم٤مؾمـٝم٤م   -

 - اٟمتٝمك-"ووٗم٤مهت٤م  وم٢من اًمِم٤مرع يٜمقع ومٞمٝم٤م سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م

 ظم٤مو٦م واؾمتثٜم٤م،  ُمع اًمتذيمػم سمام يكم: [7]وشمٕمتؼم هذه اًم٘م٤مقمدة "وىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد اًمزطمٞمكم: 

                                                           

 -ن واعمٙم٤منإطمٙم٤مم شمتٖمػم سمتٖمػم اًمزُم٤م (7)
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٤مم إؾم٤مؾمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واًمتل ضم٤م،ت اًمنميٕم٦م ًمت٠مؾمٞمًٝم٤م سمٜمّمقوٝم٤م إوـٚمٞم٦م: إن إطمٙم ,7

أُمرة واًمٜم٤مهٞم٦م  يمحرُم٦م اًمٔمٚمؿ  وطمرُم٦م اًمزٟم٤م واًمرسم٤م  وذب اخلٛمر واًمنىم٦م  ويمقضمقب اًمؽماي ذم 

اًمٕم٘مد  ووضمقب ىمٛمع اجلرائؿ ومح٤مي٦م احل٘مقق  ومٝمذه ٓ شمتٌدل سمتٌدل اًمزُم٤من  سمؾ هل أوـقل ضمـ٤م،ت 

 ٤م اًمنميٕم٦م إلوالح اًمزُم٤من وإضمٞم٤مل  وشمتٖمػم وؾم٤مئٚمٝم٤م وم٘مط-هب

ٔ  ٗزجوا ة  ّت ٗزغ٘وك  ت ثبلالوكّرح  الواٗي  هوي  قلن ّهب ا هدم  ركبى قى -2   ّروة كووب  ثبثزوب  ّٗجاو
 ااّ  اًِب ت راجل الزجاٗل ّالزغ٘٘ك. ال صك ،ٖ كبى ّكوب

الضمتٝم٤مد  ٓ شم٘مٌؾ اًمتٖمٞمػم وٓ اًمتٌديؾ سمتٌدل إن مجٞمع إطمٙم٤مم اًمتٕمٌدي٦م اًمتل ٓ جم٤مل ًمٚمرأي ومٞمٝم٤م  وٓ ًم ,3

 إزُم٤من وإُم٤ميمـ واًمٌٚمدان وإؿمخ٤مص-

ذ ٟمزواه٤م وُمــ قمٝمـد ُمٜم صم٤مسمت٦م وهل آضمتٝم٤مد  شم٘مٌؾ وٓ شمتٌدل وٓ شمتٖمػم ٓ صم٤مسمت٦م أيْم٤م اًمٕم٘مٞمدة أُمقر إن ,4

 -"(7)إٟمٌٞم٤م، واًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم  طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م  وٓ شمتٖمػم سمتٖمػم إزُم٤من

ال؛ب ٗ ّسب  
(2)

: " ارفاذ كلوخ الو اُت قلٔ  ى ااةكبم الزوٖ رزجوا  ثزجوا  الزهوبى ّ اودا الٌوب        
 ُٖ ااةكبم ات زِبوٗخ الزٖ ُثٌ٘ذ قلٔ الا٘ب  ّوّاقٖ الوصلحخ.

وم٢مذا أوٌح٧م ٓ شمتال،م وأوو٤مع اًمزُم٤من وُمّمـٚمح٦م اًمٜمـ٤مس وضمـ٥م شمٖمٞمػمهـ٤م  وإٓ يم٤مٟمـ٧م قمٌثـ٤ًم وضرًا  

 ومٞمٝم٤م- واًمنميٕم٦م ُمٜمزه٦م قمـ ذًمؽ  وٓ قم٨ٌم

أُم٤م إطمٙم٤مم إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ضم٤م،ت اًمنميٕم٦م ًمت٠مؾمٞمًٝم٤م سمٜمّمقوـٝم٤م إوـٚمٞم٦م: أُمـرة واًمٜم٤مهٞمـ٦م  يمحرُمـ٦م 

اًمٔمٚمؿ  وطمرُم٦م اًمزٟم٤م  واًمرسم٤م  وذب اخلٛمر واًمنىم٦م  ويمقضمقب اًمؽماي ذم اًمٕم٘مد  ووضمـقب ىمٛمـع اجلـرائؿ 

 إلوالح اًمزُم٤من وإضمٞم٤مل- ومح٤مي٦م احل٘مقق  ومٝمذه ٓ شمتٌدل سمتٌدل اًمزُم٤من  سمؾ هل أوقل ضم٤م،ت هب٤م اًمنميٕم٦م

 مح٤ميـ٦م ومقؾمـٞمٚم٦م واعمحـدصم٤مت  إزُمٜمـ٦م سمـ٤مظمتالف شمتٌـدل ىمـد شمٓمٌٞم٘مٝم٤م  وأؾم٤مًمٞم٥م حت٘مٞم٘مٝم٤م  وؾم٤مئؾ وًمٙمـ 

غم أؾمٚمقب اًم٘م٤مي اًمٗمرد  وىمْم٤مؤه قمغم درضم٦م واطمدة ىمٓمٕمٞم٦م  قم شم٘مقم حم٤ميمٛمف يم٤مٟم٧م اًم٘مْم٤م، وهق ُمثاًل  احل٘مقق

رضم٤مت ًمالطمتٞمـ٤مط  وم٤مًمتٌـدل ذم احل٘مٞم٘مـ٦م ذم ُمثـؾ هـذه ومٞمٛمٙمـ أن شمتٌدل إمم أؾمٚمقب حمٙمٛم٦م اجلامقم٦م  وشمٕمدد اًمد

                                                           
 -379اٟمتٝمك سمتٍمف ُمـ يمت٤مسمف اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل واًمِم٤مومٕمل ص  (7)

 -(7.355) "اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م  "د  حمٛمد اًمزطمٞمكم  (0)
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 - "إطمٙم٤مم ُم٤م هق إٓ شمٌدل اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمقوقل إمم احلؼ  واحلؼ صم٤مسم٧م ٓ يتٖمػم

وم٤مًمثقاسم٧م ذم اًمنميٕم٦م اًمتل ٓ ختتٚمػ وإن شم٤ٌميٜم٧م آطمقال يٗمتك هب٤م ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد وهمػمه قمغم ٟمًؼ واطمد 

ثقاسم٧م آطمٙم٤مم طمتك ٓ يٜمٓمٌـع ًمديـف ُمــ اًمٌدايـ٦م أن ذم اًمـديـ سمؾ ويٕمٚمؿ اعمًٚمؿ اجلديد أٟمف ٓسمد ُمـ آًمتزام سم

 ُمروٟم٦م وًمٙمٜمف ًمٞمس ومٞمف ُمٞمققم٦م أو شم٤ًمهؾ ذم همػم حمٚمف-

مل أزل أذيمر شمٚمؽ اًمٗمت٤مة اًمتل أشم٧م إمم اعمًجد ًمتٕمٚمـ إؾمالُمٝم٤م وهل ُمٜمت٘مٌـ٦م شمٙمـ٤مد ختتٜمـؼ ممـ٤م قمـال وضمٝمٝمـ٤م 

ُمره٤م أصمٜم٤م، احلدي٨م وم٠ًمًمتف هؾ يقضمد ُم٤م يْم٤مي٘مؽ ذم اعمٙم٤من  وم٘م٤مًمـ٧م: ذًمـؽ اًمـذي قمـغم وضمٝمـل ذشموٓطمٔم٧م 

جيٕمٚمٜمل ُمؽمددة ُمـ شم٘مٌؾ آؾمالم ذم أوٚمف  وم٠ًمًمتٝم٤م وُمـ محٚمؽ قمغم ذًمؽ وم٘م٤مًمـ٧م: آظمـ٧م اًمتـل ذطمـ٧م زم 

 آؾمالم  وم٠ًمًمتٝم٤م: أيـ ذًمؽ ويمٞمػ ؟ وم٘م٤مًم٧م قمغم اًمٗمٞمًٌقك-- 

ؾ اًمتقاوؾ يمام هل ُمٗمٞمدة ٟم٤مومٕم٦م وم٢مهن٤م ذم ٟمٗمس اًمتقىمٞم٧م ُمّمدر جمٝمقل وىمد رأي٧م وىمتٝم٤م يمٞمػ أن هذه وؾم٤مئ

ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت ومال رواي٦م وٓ دراي٦م وإٟم٤مم أىمقال شمتٜم٤مىمؾ طم٥ًم أومٝمام اوـح٤مهب٤م دون أن يٙمـقن هٜمـ٤مك وـ٤مسمط ُمــ 

 -اًمٕمٚمؿ أو ر، ُمـ اًمٗم٘مف

تٚمـػ قمــ ويٜمٌٖمل أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد قمغم أهنؿ طم٤مٓت ظم٤مو٦م حيت٤مج يمـؾ ُمـٜمٝمؿ إمم ُمـ٤م ىمـد خي

اطمتٞم٤مضم٤مت ذوي٦م  وم٠مُمراوٝمؿ إظمالىمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م ُمتٜمققم٦م وإُمٙم٤مٟمٞم٤مهتؿ ذم آؾمـتج٤مسم٦م وهقمـ٦م اًمتٖمٞمـػم أيْمـ٤م 

ُمتٗم٤موشم٦م  وُمـ صمؿ وم٢مٟمٜم٤م أُم٤مم جمٝمقد ظم٤مص يٜمٌٖمل أن شمراقمك ومٞمف احل٤مٓت اًمٗمرديـ٦م ويتٕم٤مُمـؾ ومٞمـف ُمـع يمـؾ طم٤مًمـ٦م 

  -طم٥ًم قمٚمتٝم٤م وهقم٦م اؾمتج٤مسمتٝم٤م

أوٓ  شمٌٕم٤م عمٜمٝم٩م اًم٘مـرآن  سم٤مإليامنٝمؿ أن ىمٚمقهبؿ ظم٤موي٦م حتت٤مج إمم أن متتٚم، وأول ُم٤م يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إًمٞمف ُمٕم

 اًمذى قم٤مًم٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م سمام يٙمًٌٝم٤م آيامن ويٕمٚمٛمٝم٤م اخلٚمؼ ويرسمٞمٝم٤م قمغم اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم 

ذم أول  ًمإلٟمًـ٤منودائام أشم٤ًم،ل قمـ اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم ًمٚم٘مرآن اًمذي أشمٗمٝمؿ ُمـ ظمالًمف يمٞمٗمٞم٦م اًمؽمسمٞمـ٦م اًمرسم٤مٟمٞمـ٦م 

 ُمراطمؾ إىمداُمف قمغم آيامن أو دقمقشمف إمم اًمتديـ- 

وم٠مول ُم٤م يم٤من ُمـ اًم٘مرآن ؾمقرة اًمٕمٚمؼ اًمتل شمِمػم ذم أوؾ ُمًامه٤م إمم ان آٟم٤ًمن ًمٞمس ًمف اًم٘مدرة قمغم آؾمـت٘مالل 

 سمذاشمف ومتٕمٚم٘مف سمرسمف يمٕمٚمؼ اًمٜمٓمٗم٦م ذم رطمؿ آم وأن اٟمٗمّم٤مًمف قمـ رسمف إٟمام يٕمٜمل اٟمٗمّم٤مًمف قمــ أوـؾ ُمّمـدر طمٞم٤مشمـف  وأن



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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ُمٝمٛم٦م اعمًٚمؿ ذم احلٞم٤مة أن ي٘مرأ يٛمٕمٜمك أن يتٕمٚمؿ ويدرك ويًتققم٥م أسمٕم٤مد ُم٤م يدور طمقًمف ذم اًمٙمـقن وأن يٙمـقن ؾمـ٤مسم٘م٤م 

إمم اًمٕمٚمق ذم يمؾ ُمٞم٤مديـ اًمٕمٚمؿ اًمتل أؿم٤مر اًم٘مرآن إًمٞمٝم٤م ذم همػم ُم٤م ُمقـمـ راومٕم٤م ؿمـ٠من اهٚمـف أو ُمثٜمٞمـ٤م قمـغم ذويـف أوٓومتـ٤م 

   ٤ًمن إن مل يذيمر هب٤م-  اًمٜمٔمر إمم ُمٞم٤مديـ اًمٕمٚمؿ اًمتل ىمد يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م آٟم

 ًمٌٞم٤من اًمٕمالىم٦م سملم اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ حيًـ أن ٟم٘مدم سمتٕمريػ ُمقضمز ًمٙمال اعمّمٓمٚمحلم 

وم٤مًمثَّ٘م٤موم٦م: ُمـ اًمٗمٕمؾ صم٘مػ وهل ذم اًمٚمُّٖم٦م سمٛمٕمٜمك: أهع ذم أظمذ اًمٌم، وأدريمف  وصمّ٘مػ سمٛمٕمٜمك أّدب ورسّمـك 

قس اعُمحٞمط : صَمَ٘مػ: و٤مر طم٤مذىًم٤م ومٓمٞمٜم٤ًم ُمٚمامًّ سم٤معمقوقع ُمـ يم٤موّم٦م ضمقاٟمٌف  وىمد يٚمزم اًمثَّ٘م٤موم٦م يمٚمٛم٦ٌم وقمّٚمؿ  وذم اًم٘م٤مُم

ٍـّ ظمـ٤مصٍّ يمـ٠مْن ي٘مـ٤مل: اًمّث٘م٤مومـ٦م اًمنّمـقمّٞم٦م   قم٤مُّم٦ٌم وًمتخّمٞمّمٝم٤م ذم جم٤مٍل ُم٤م وحتديد ُم٤مهّٞمتٝم٤م شُمْم٤مف إمم قمٚمٍؿ أو ومـ

ٌّٞم٦م  واًمثَّ٘م٤موم٦م اًمٗم  ٚمًٗمّٞم٦م- واًمّث٘م٤موم٦م إدسمّٞم٦م  واًمّث٘م٤موم٦م اًمٓمِّ

وإن يم٤مٟم٧م اًمث٘م٤موم٦م يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٠مهن٤م مجٞمع ُم٤م يٙمتًٌف اإلٟم٤ًمن ُمـ وٜمقف اعمٕمرومـ٦م اًمٜمَٔمرّيـ٦م واخلـؼمة اًمٕمٛمٚمّٞمـ٦م 

يـ واًمِ٘مٞمؿ  سمٖمض اًمٜمَّٔمر قمـ اجلٝمـ٦م  ـمقال قمٛمره  وحتّدد سم٤مًمّت٤مزم ـمري٘م٦م شمٗمٙمػمه وُمقاىمٗمف ُمـ احلٞم٤مة واعمجتٛمع واًمدِّ

قاً، يم٤مٟم٧م ُمــ اًمٌٞمئـ٦م أو اعمحـٞمط أو اًم٘مـرا،ة وآـّمـالع أو ُمــ اًمتل طمّمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم شمٚمؽ اعمٕمروم٦م أو اخلؼمة  ؾم

 -اًمتَّٕمٚمٞمؿ اعمدرّد وإيم٤مديٛمّل أو ُمـ أّي ـمريٍؼ آظمر

إٓ أهن٤م ُمّمٓمٚمح ي٘مؽمن سمٖمػمه ُمـ اًمٕمٚمقم أو اًمٗمٜمقن أو اًمتقضمٝم٤مت يم٠من ي٘م٤مل: اًمث٘م٤موم٦م اًمٓمٌٞم٦م أو اًمٗمٚمًـٗمٞم٦م أو 

 اًمديٜمٞم٦م او اًمٕمٚمٛمٞم٦م --- إًمخ-

اؾمـخ٦م ذم ؿمـّتك ُمٜمـ٤مطمل وًمٙمؾِّ أُّم٦م قمغم ُمّر  إزُم٤من واًمٕمّمقر جمٛمققم٦م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مـٞمؿ واعمٌـ٤مدى، اًمرَّ

احلٞم٤مة اًمٗمٙمرّي٦م وآضمتامقمّٞم٦م وآىمتّم٤مدّي٦م شمٕمرف هب٤م ومتٞمزه٤م قمـ همػمه٤م ُمـ إُمؿ- وشمتٙمّقن هذه اًمّث٘م٤موم٦م وشمتٌٚمـقر 

اًمّتٗمٙمػم واًمّتٛمحٞمص اًمٓمَّقيؾ  ُمـ ظمالل قمّدة ُمٙمّقٟم٤مت أسمرزه٤م: إومٙم٤مر: اًمتل هل ٟمت٤مج ُم٤م يتّقوؾ ًمف اًمٕم٘مؾ سمٕمد

 ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٚمّ٘م٤مه٤م- 

 اًمٕمــ٤مدات واًمتّ٘م٤مًمٞمــد: واًمتــل متثــؾ إؾمــٚمقب اعمُتٌّــع ًمــدى أّي أُّمــ٦ٍم أو ؿمــٕم٥ٍم ذم احلٞمــ٤مة آضمتامقمّٞمــ٦م وىمقاٟمٞمٜمٝمــ٤م- 

ُمقز اًمتل يتّٛمٙمـ أومراد اعمجتٛمع ُمـ ظمالاه٤م ُمـ اًمّتقاوؾ ومٞمام سمٞمـٜمٝمؿ  و شمٜم٘مـؾ اًمٚمُّٖم٦م: وهل جمٛمققم٦م احلروف واًمرُّ
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 يُمؾَّ ُم٤م يتٕمّٚمؼ هبؿ عمـ سمٕمدهؿ- 

اظمؾ واخل٤مرج-   اًم٘م٤مٟمقن: وهل جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًمتل شمْمٌط اعمجتٛمع وحتٛمٞمف ُمـ اًمدَّ

إقمراف: وهل جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واًمّْمقاسمط اًمتل شمٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م جمتٛمـٌع ُمـ٤م: وم٠موـٌح٧م سمٛمث٤مسمـ٦م اًم٘مـ٤مٟمقن 

ًمٚم٘م٤مٟمقن ذم ُمٜمع اجلريٛمـ٦م وآٟمحـراف واعمًـ٤مقمدة  يٚمتزُمقن هب٤م اًمتزاًُم٤م يم٤مُماًل: سمحٞم٨م شمٙمقن هذه إقمراف قمقًٟم٤م

 قمغم ٟمنم اًمٗمْمٞمٚم٦م واخلػم-

 وظمالو٦م ذًمؽ أن اًمث٘م٤موم٦م أومٙم٤مر ودم٤مرب شمرايمٛم٧م طمتك يمقٟم٧م ـمري٘م٦م طمٞم٤مة وأؾم٤مًمٞم٥م شمٕم٤مُمؾ سملم أومراد سمٞمئ٦م ُم٤م- 

ٞمـػم أٟمـامط أُم٤م اًمديـ ومٞمتٛمٞمز قمـ اًم٘م٤موم٦م سم٠مٟمف ُمٕمت٘مد وإيامن يٜمت٩م قمٜمف قمٛمؾ يتٓم٤مسمؼ ُمع شمنميع وُمـ صمؿ ي٘مدر قمـغم شمٖم

 اًمث٘م٤موم٦م واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمام جيٕمٚمٝم٤م ُمقازي٦م عمرادة ُمتٗم٤مقمٚم٦م ُمع أهداوم٦م ُمتً٘م٦م ُمع ُمراُمٞمف قمغم ُمًتقى آومراد واعمجتٛمٕم٤مت 

ويتٛمٞمز اًمديـ قمـ اًمث٘م٤موم٦م سم٠مٟمف ظمٓم٤مب ًمٚمٌنمي٦م وًمٞمس ًمٗمئ٦م ظم٤مو٦م أو جمتٛمع سمٕمٞمٜمف  وُمـ صمـؿ ومٝمـق ُمتجـ٤موز 

سم٠من اًمث٘م٤موم٦م شم١مظمذ يمام هل إرصم٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اطمتامًمٞم٦م اًمٜمٗمع أو  حلدود اعمٙم٤من واًمزُم٤من ويتٛمٞمز اًمديـ قمـ اًمث٘م٤موم٦م

 حمض اًمٕم٤مدة  أُم٤م اًمديـ وم٢من ًمٙمؾ أُمر ومٞمف ُمّمٚمح٦م وقمٚم٦م  وًمٙمؾ شمٓمٌٞمؼ جلزئٞم٤مشمف صمقاب دٟمٞمقي وأظمروى-

واجلدًمٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م سمٞمٜمٝمام طملم حيّمؾ اًمٍماع سمٞمٜمٝمام طمقل ُم٤م شمرؾمخ ًمدى إومراد أو ؾم٤مد ومٝمٛمٝمؿ وُمٕمرومتٝمؿ 

 ي يٙمقن ًمٚمديـ ومٞمف أُمر آظمر خي٤مًمػ ذًمؽ-  ذم اًمقىم٧م اًمذ

ام  وٓ تتؿ اًمٖمرب سمام ٝماًمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم  اًمٖمرب يًٛمٞمٝم٤م وداىم٦م سمٞمٜم: وُمـ أسمرز آُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُمثال

وي٘مٜمـ اه٤م ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمـقاطمل  خيص اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ومٞمامإٓ ذم مجٞمع ُمراطمٚمٝم٤م يؽمشم٥م قمغم هذه اًمٕمالىم٦م 

ئٞم٦م  دون آًمتٗم٤مت إمم أصم٤مر اعمجتٛمٕمٞم٦م أو اًمّمحٞم٦م أو اًمٜمٗمًٞم٦م ًمدى يمال اًمٓمرذم  أُم٤م اًمديـ وم٢مٟمف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤م

اًمنمقمٞم٦م وآطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م شمًػم سمداي٦م ذم ُم٤ًمراهت٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يْمع ًمٚمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم ُمـ اًمْمقاسمط 

يمال اًمٓمروملم ىمٌؾ هذه اًمٕمالىم٦م وأصمٜم٤م،ه٤م وحيقل دون وىمقع اخلٓم٠م ُمٌدئٞم٤م وي٘مٜمـ أسمٕم٤مد هذه اًمٕمالىم٦م وحيٗمظ طم٘مقق 

وُم٤م يْمٛمـ قمٗم٦م اعمجتٛمع وؾمالُمتف  ويٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمًـٚمؿ اجلديـد ذم  وسمٕمده٤م وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م

إـم٤مر اًمتققمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م  وأن يٙمقن اًمٕم٤مُمـؾ آيـامين ؾمـٌٞمؾ إىمٜمـ٤مع ووؾمـٞمٚم٦م اُمتٜمـ٤مع قمــ أي ُمــ هـذه 

ٌؾ إؾمالُمف  وًمٕمٚمٜم٤م آن ٟمتحدث قمـ اعمًـٚمٛملم اجلـدد وٟمحــ سمح٤مضمـ٦م إمم اعمامرؾم٤مت اًمتل قم٤ميِمٝم٤م اًمِمخص ىم
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 - شمققمٞم٦م ديٜمٞم٦م ووحٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م ٕسمٜم٤مئٜم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م اًمذيـ يتٗم٤مقمٚمقن سمِمٙمؾ أو سم ظمر ُمع اًمث٘م٤موم٦م اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع

ٓ وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ أيْم٤م: اخلٛمر سم٠مٟمقاقمٝم٤م  وم٤مًمٖمرب ىمد يٕمتؼمه٤م قم٤مدة أو وؾمٞمٚم٦م ًمٚمؽمومٞمف قمـ اًمـٜمٗمس و

يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م إٓ ذم طمدود اعمٕم٤معمالت اجلٜم٤مئٞم٦م أو اًمْمقاسمط اًم٘م٤مٟمقيٜم٦م ُمـ طمٞمـ٨م اقمتٌـ٤مر اًمًــ واحل٤مًمـ٦م واعمٙمـ٤من 

أطمٞم٤مٟم٤م  أُم٤م اًمديـ وم٢مٟمف يٌلم ُمـ اًمٌداي٦م ظمٓمر ذب اخلٛمر وحيرُمف قمغم اًمٜم٤مس حتريام ُمٓمٚم٘م٤م ويٕم٤مىم٥م قمغم شمٜم٤موًمف ذم 

 ذاشمف ىمٌؾ أن يٕم٤مىم٥م قمغم ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف-

جلدًمٞم٦م سمٞمٜمٝمام طم٥ًم ٟم٦ًٌم همٚم٦ٌم أطمدمه٤م قمغم أظمر  ومٛمـ همٚم٥م إيامٟمف حتقًم٧م صم٘م٤مومتـف إمم ُمـ٤م وشمت٘مٚمص هذه ا

يتٗمؼ ُمع ديٜمف  وُمـ وٕمػ إيامٟمف همٚم٥م قمٜمده ُم٤م اقمت٤مده ُمـ صم٘م٤مومتف  وهٜم٤م ٟمرى اًمٗم٤مرق سملم ُمـ اؾمتؽمت سمٕمد إيامهن٤م 

ٗم٧م ُمـع يمقهنـ٤م وارشمدت طمج٤مهب٤م وطمٗمٔم٧م ٟمٗمًٝم٤م وسمدًم٧م ُمـ ـمري٘م٦م ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م ُمع ُمـ طمقاه٤م  وسمـلم ُمــ شمٙمِمـ

 ُمًٚمٛم٦م سمحج٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمٜمٔمرة اعمجتٛمٕمٞم٦م-- إًمخ- 

 وأقمٚمؿ أقمغم شمٕم٤ممم واهلل هذا
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 اعمّمٚمح٦م ذم دقمقة اعمًٚمؿ اجلديدواقمت٤ٌمر و وقاسمط اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمدمتٝمٞمد ذم أمهٞم٦م 

  :طؼ افيفودتغ بوفعربّقيادبحٌ إول: ُضُرق إظالن اإلشالم، ومدى اصساط اإلصفود وك

 اعمٓمٚم٥م إول: هؾ يٚمزم إقمالن اإلؾمالم ذم اعمًجد أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس؟ 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: هؾ يٚمزم ٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م عمـ ٓ جيٞمده٤م؟ أم يٙمٗمل أن يٜمٓمؼ شمرمجتٝم٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمتل جيٞمده٤م؟ 

 هلل إلصم٤ٌمت قم٘مد اإلؾمالم؟  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: هؾ يٚمزم اإلىمرار سمٌنمي٦م اعمًٞمح وقمٌقديتف 

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: هؾ يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد قمغم اإلؾمالم؟  

 ادبحٌ افثوين: افتدرج يف افبالغ وربطف بوإلضوؿي وافتؿؽـ مـ افعؿؾ:  

 اعمٓمٚم٥م إول: ُم٤م اًمذي يٚمزم سمالهمف ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ذم أول اًمدظمقل إمم اإلؾمالم؟  

رطمكم ًمٌٕمض أؾمئٚم٦م اعمًٚمٛملم اجلـدد ًمٕمـدم اإلـم٤مىمـ٦م أو اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: هؾ يًع اًمدقم٤مة اًمتج٤مهؾ اعم

 اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ؟  

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: هؾ هٜم٤مك ضمدول زُمٜمل حمدد يٜمٌٖمل اًمت٘مٞمد سمف ٓؾمتٙمامل اًمٌالغ؟  

  :ادبحٌ افثوفٌ: خصقصقي ادسؾؿغ اجلدد يف افػتقى وإحؽوم افؼظقي

 آظمر؟اعمٓمٚم٥م إول: هؾ ختتٚمػ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ؿمخص إمم 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُم٤م اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕمّدد اًمٗمتقى ًمٚمٛم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة؟

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: دراؾم٦م طم٤مًم٦م اعمًٚمؿ اجلديد ُمـ يم٤موم٦م ضمقاٟمٌٝم٤م ىمٌؾ إقمٓم٤مئف اًمٗمتقى سم٤مجلقاز أو قمدُمف-

 :ادبحٌ افرابع:  ْحويي ادسؾؿغ اجلدد مـ تقورات افغؾق أو افتػريط

 اًمٖمٚمق واًمتٗمريط وظمٓمقرهت٤م-اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ سمتٞم٤مرات 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أمهٞم٦م مح٤مي٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ اًمتٓمرف واًمٖمٚمق-

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ؾُمٌؾ ووؾم٤مئؾ مح٤مي٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ اًمتٓمرف واًمٖمٚمق-

 ادبحٌ اخلومس: جدفقي افعالؿي بغ دائري افثؼوؾي وافديـ

 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٗمٝمقم اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ-

 شم٠مصمػم اًمديـ قمغم اًمث٘م٤موم٦م وشم٠مصمر اًمث٘م٤موم٦م سم٤مًمديـ- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:
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 ادبحٌ افسودس: )افؾبوس، افعالؿي بغ اجلـسغ، ظودات افتزاور وافتخوضى، ادـوشبوت آجتامظقي( 

 اعمٓمٚم٥م إول: اًمٚم٤ٌمس-

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم وآظمتالط وطمدوده ووقاسمٓمف-

 ٤مـم٥م واعمٜم٤مؾم٤ٌمت آضمتامقمٞم٦م سملم اعمًٚمؿ اجلديد وقم٤مئٚمتف-اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: قم٤مدات اًمتزاور واًمتخ

 ؾفرس ادصودر وادراجع
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ػطقدطة
 احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌّل سمٕمده  وسمٕمد:

قمـغم هم٤ميـ٦م ُمــ إمهٞمـ٦م وهـق  رأي٧ُم ُمـ اعمٝمّؿ أن أؾمتٗمتح سمتٛمٝمٞمـدٍ  (كقازل دظقيي) لوم٘مٌؾ اًمٌد، ذم ُم٤ًمئؾ سمحث

  ٓ ؾمـٞماّم وأن حمـ٤مور اًمٌحـ٨م شمتْمـٛمـ اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م ذم دقمقة اعمًٚمؿ اجلديدو ٤مًمح واعمٗم٤مؾمد وم٘مف اعمّماحلدي٨م قمـ 

ـُمـُرق قمٜم٤مس يمثػمة حتت٤مج إمم اؾمتخدام اعمٝم٤مرات اًمٙم٤مومٞم٦م ذم اؾمتخدام وم٘مف اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واقمت٤ٌمر اعمّمـٚمح٦م ُمثـؾ 

ج ذم اًمٌالغ ورسمٓمـف سم٤مإلـم٤مىمـ٦م واًمـتٛمٙمـ إقمالن اإلؾمالم  وُمدى اؿمؽماط اإلؿمٝم٤مد وٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦ّم  واًمتدر

ُمـ اًمٕمٛمؾ  وظمّمقوٞم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ذم اًمٗمتقى وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  ومح٤مي٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ شمٞم٤مرات اًمٖمٚمق أو 

قمـ٤مدات اًمتـزاور واًمٕمالىمـ٦م سمـلم اجلٜمًـلم  واًمتٗمريط  وضمدًمٞمـ٦م اًمٕمالىمـ٦م سمـلم دائـريت اًمث٘م٤مومـ٦م واًمـديـ  واًمٚمٌـ٤مس  

 ٓضمتامقمٞم٦م-اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اوواًمتخ٤مـم٥م  

ُمٌٜم٤مه٤م قمغم حتّمٞمؾ اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م  وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م وُمـ صمـؿ يمـ٤من قمـغم اًمـدقم٤مة  وذيٕمتٜم٤م اًمًٛمح٤م،

وأقمت٘مد واهلل أقمٚمـؿ أن اهـذه اًم٘م٤مقمـدة   (7)ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم اًمدقمقة سمام حي٘مؼ أقمال اعمّم٤مًمح ويدرأ أقمٔمؿ اعمٗم٤مؾمد

د اًمٖمرب: ٕهن٤م حتٗمظ ُمًػمة اًمدقمقة واًمداقمٞم٦م ُمـ اعمزاًمؼ واعمخ٤مـمر  وآٟمحراف اًمنمقمٞم٦م أمهٞم٦م يمٌػمة وظمّمقو٤ًم ذم سمال

ن ُمراقمـ٤مة وم٘مـف  همٚمقاً  أو شم٘مّمػمًا  وشمْمٛمـ اؾمتٛمرار اًمدقمقة وؾمالُمتٝم٤م- ومٞمٜمٌٖمل أن شم٠مظمذ ُمٙم٤مهن٤م ًمدى اًمدقم٤مة واًمققّم٤مظ ٕ 

٤م ظم٤مو٦م ذم هـذا اًمزُمـ٤من  وٕن سمٕمـض اعمقازٟم٦م سملم اًمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمتل يٜمٌٖمل ًمٙمؾ داقمٞم٦م أن يتٕمٚمٛمٝم

اًمدقم٤مة اًمٞمقم ومٞمٝم٤م سملم إومراط وشمٗمريط  ومٝمٜم٤مك ُمـ مل ي٠مظمذ سم٤معمّم٤مًمح اًمراضمح٦م وم٤مسمتٕمدوا سمذًمؽ قمـ اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م ُمــ 

  وهٜم٤مك أٟم٤مٌس شم٤ًمهٚمقا ذم اقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح وشمقؾمٕمقا ذم اؾمـتٕماماه٤م قمـغم طمًـ٤مب اًمٜمّمـقص طيمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

راقمقا )وم٘مف اعمقازٟم٦م سمـلم اعمّمـ٤مًمح واعمٗم٤مؾمـد( ووومـؼ اهلل أٟم٤مؾمـ٤ًم آظمـريـ ومتقؾمـٕمقا سمـلم هـذيـ اًمنمقمٞم٦م اًمقاوح٦م ومٚمؿ ي

اًمٗمري٘ملم ومٕمٛمٚمقا )سمٗم٘مف اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد( ذم وق، ٟمّمقص اًمٙمتـ٤مب واًمًـٜم٦م ُمـراقملم ذم ذًمـؽ إوـقل 

ح واعمٗم٤مؾمد ُم٤م يم٤مٟم٧م وومؼ اًمنمع ٓ ُمـ٤م واعمراد سم٤معمّم٤مًم  واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ُمًتٗمٞمديـ مم٤م ىمدُمف وومٝمٛمف اًمٕمٚمام، اعمح٘م٘مقن

                                                           
٤مش واعمٕم٤مد  وهـل قمـدل يمٚمٝمـ٤م  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: )واًمنميٕم٦م ُمٌٜم٤مه٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م ي٘مقم قمغم احلٙمؿ وُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذم اعمٕم( 7)

ورمح٦م يمٚمٝم٤م  وُمّم٤مًمح يمٚمٝم٤م  وطمٙمٛم٦م يمٚمٝم٤م ومٙمؾ ُم٠ًمًم٦م ظمرضم٧م قمـ اًمٕمدل إمم اجلقر  وقمـ اًمرمح٦م إمم وده٤م  وقمـ اعمّمٚمح٦م 

 -3.374إمم اعمٗمًدة  وقمـ احلٙمٛم٦م إمم اًمٕم٨ٌم  ومٚمٞم٧ًم ُمـ اًمنميٕم٦م وإن دظمٚم٧م ومٞمٝم٤م سم٤مًمت٠مويؾ(- يٜمٔمر إقمالم اعمقىمٕملم 
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يم٤من ُمالئاًم أو ُمٜم٤مومرًا ًمٚمٓمٌع  وٓ يٙمـقن شم٘مريرهـ٤م واقمتامدهـ٤م وومـؼ أهـقا، اًمٜمٗمـقس ذم ضمٚمـ٥م ُمّمـ٤محلٝم٤م اًمٕم٤مديـ٦م ودر، 

 -(7)ُمٗم٤مؾمده٤م اًمٕم٤مدي٦م

 إػ مو يع: بوختصور صديد ويؿؽـ تصـقػ ضقابط ادقازكي بغ ادصوفح وادػوشد

 أوػ بوفتؼديؿ مـ إؿؾ مصؾحي: افضوبط إول: إـثر مصؾحي

: وم٘م٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم: )إذا شمٕم٤مرو٧م اعمّمـٚمحت٤من وشمٕمـذر (0)شمت٤مسمٕم٧م أىمقال اًمٕمٚمام، قمغم هذا اًمْم٤مسمطو

- وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )وىم٤مقمدة اًمنمع واًم٘مدر حتّمٞمؾ أقمغم اعمّمـٚمحتلم (3)مجٕمٝمام وم٢من قمٚمؿ رضمح٤من إطمدامه٤م ىمدُم٧م(

 -(4)وإن وم٤مت أدٟم٤ممه٤م(

                                                           
- ومحري  سم٤مًمداقمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم أو اًمٗم٘مٞمف ىمٌؾ أن يٜمٔمر ذم شم٘مدير اعمّمـ٤مًمح واعمٗم٤مؾمـد وي٘مررهـ٤م ٤0.63مـمٌل ( يٜمٔمر اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم7)

ويرضّمح سمٞمٜمٝم٤م وىمٌؾ أن ي٘مدم اًمٗمتقى أن يتٛمتع سمتامم اًمّمدق واإلظمالص وشم٘مقى اهلل شمٕمـ٤ممم  وأن يٙمـقن قمـغم سمّمـػمة قمٚمٛمٞمـ٦م 

ؼ ُم٘مّمقد اًمنميٕم٦م اًمًٛمح٤م،  اًمتل )ضم٤م،ت سمتحّمـٞمؾ اعمّمـ٤مًمح ٟم٤مومذة  وأن يٕمرف اًمقاىمع ُمٕمروم٦م واؾمٕم٦م طمتك يتٛمٙمـ ُمـ حت٘مٞم

وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م  وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م وأهن٤م شمرضمح ظمػم اخلػميـ وذ اًمنميـ  وحتّمؾ أقمٔمـؿ اعمّمـٚمحتلم سمتٗمقيـ٧م أدٟم٤ممهـ٤م  

 -0.63وشمدومع أقمٔمؿ اعمٗمًدشملم سم٤مطمتامل أدٟم٤ممه٤م( يٜمٔمر اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل 

ٚمؿ أن شم٘مديؿ إوٚمح وم٤مًمّم٤مًمح--- ُمريمقز ذم ـم٤ٌمئع اًمٕم٤ٌمد--- ومٚمق ظمػمت اًمّمٌل اًمّمٖمػم سمـلم ( ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم: )واقم0)

اًمٚمذيذ وإًمذ ٕظمت٤مر إًمذ  وًمق ظمػم سملم احلًـ وإطمًـ ٕظمت٤مر إطمًـ  ٓ ي٘مـدم اًمّمـ٤مًمح قمـغم إوـٚمح إٓ ضم٤مهـؾ 

 -7.7ىمقاقمد إطمٙم٤مم: سمٗمْمؾ إوٚمح أو ؿم٘مك ُمتج٤مهؾ ٓ يٜمٔمر إمم ُم٤م سملم اعمنشملم ُمـ شمٗم٤موت(- يٜمٔمر: 

: )اًمتٕم٤مرض سملم اعمّم٤مًمح يقضم٥م اعمقازٟمـ٦م 32- وىم٤مل سمدران أسمق اًمٕمٞمٜملم ذم يمت٤مسمف أوقل اًمٗم٘مف ص7.7ىمقاقمد إطمٙم٤مم( يٜمٔمر: 3)

 سمٞمٜمٝمام وم٢من صم٧ٌم أن إطمدامه٤م أهؿ ُمـ إظمرى ًمزم إهدار اعمٝمؿ حم٤مومٔم٦م قمغم إهؿ(

ـ اًم٘مٞمؿ اهذا اًمْم٤مسمط: أن اًمًـٝمر سمٕمـد اًمٕمِمـ٤م، ذريٕمـ٦م إمم شمٗمقيـ٧م ىمٞمـ٤مم - وُمـ إُمثٚم٦م اًمتل ذيمره٤م اسم3.077( إقمالم اعمقىمٕملم 4)

- وذيمـر 3.797إقمـالم اعمـقىمٕملم:  اًمٚمٞمؾ  وم٢من قم٤مروف ُمّمٚمح٦م راضمح٦م يم٤مًمًٝمر ذم اًمٕمٚمؿ وُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم مل يٙمره- يٜمٔمـر:

ف سم٤مًمٙمٗم٤مر  وشم٠مظمػم احلد أيْم٤ًم: وومٞمٝم٤م: شم٠مظمػم احلد عمّمٚمح٦م راضمح٦م  إُم٤م ُمـ طم٤مضم٦م اعمًٚمٛملم إًمٞمف  أو ُمـ ظمقف ارشمداده وحلقىمـ

واًمـؼمد واعمـرض ومٝمـذا عمّمـٚمح٦م اعمحـدود  ًمٕم٤مرض أُمر وردت سمف اًمنميٕم٦م يمام ي١مظمر قمـ احل٤مُمؾ واعمروع  وقمـ وىم٧م احلر 

- وُمـ إُمثٚم٦م ذم شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمد ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم واهلل 3.9ومت٠مظمػمه عمّمٚمح٦م اإلؾمالم أومم- يٜمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم: 

 ُمًتٛمر قمٚمٛمل درس أو اًمٜم٤مس  ُمـ ىمٚمٞمؾ ًمٕمدد وقمٔمٞم٦م يمٙمٚمٛم٦م إظمرى ُمـ ٟمٗمٕم٤مً  أيمثر أطمدمه٤م وؾمٞمٚمت٤من شمزامح٧م ًمق  ,7أقمٚمؿ: 

 ذم قمٛمـؾ يقاوـؾ يمـ٠من اًمـدقم٤مة ُمــ داقمٞم٦م ًمدى قمٛمٚملم شمزاطمؿ قمٜمد  ,0إظمرى-  إمه٤مل قمدم ُمع اًمدرس  ي٘مدم أٟمف ؿمؽ ٓ

 سمـف ي٘مـقم آظمـر ًمٕمٛمؾ يؽميمف وٓ جيٞمده اًمذي قمٛمٚمف يقاوؾ أن اًم٘م٤مقمدة هذه شمٓمٌٞمؼ ذم جيٞمده٤م  ٓ وهق خلٓم٦ٌم يؽميمف أو اإلهم٤مصم٦م 

دًا قمـ أهٚمف ومتٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة أٟمف سمٕمٞم ؾمٗمراً  يتٓمٚم٥م يم٤من إذا وسمخ٤مو٦م اًمٕم٤مم وقمٔمف ُمع ٕوٓده شمرسمٞمتف شمٕم٤مرض قمٜمد ,3- همػمه

 يؽمك اًمًٗمر وجيتٝمد ذم شمرسمٞم٦م أوٓده-- وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م احلٞم٤مشمٞم٦م اًمٙمثػمة-
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 : إـثر مػسدة أوػ بوفدرء مـ إؿؾ مػسدة:افضوبط افثوين

 –وم٢مذا شمزامح٧م ُمٗمًدشم٤من  ارشمٙم٥م أظمٗمٝمام سمدومع أؿمدمه٤م  وهذا اًمدر، ًمٚمٛمٗمًدة اًمٙمٌػمة سم٤مطمتامل اًمّمـٖمػمة 

 -(7)سمنمي٦م ـمٌٞمٕم٦م – اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز ي٘مقل يمام

 :(0)افضوبط افثوفٌ: اجلفي افغوفبي أوػ بوفتؼديؿ ظـد تزاحؿ ادصوفح مع ادػوشد

وىم٤مل اًمًٕمدي: )إن اًمِم٤مرع ٓ يـ٠مُمر إٓ سمـام ُمّمـٚمحتف ظم٤مًمّمـ٦م أو راضمحـ٦م  وٓ يٜمٝمـك إٓ قمـام ُمٗمًـدشمف 

 -(3)وُميشمف ظم٤مًمّم٦م أو راضمح٦م  وٓ يِمذ ُمـ هذا إوؾ اًمٙمٌػم ر، ُمـ أطمٙم٤مُمف(

افضوبط افرابع: جفي ادػسدة أوػ بوفدرءظـد تسووي ادصوفح مع ادػوشد: ظؿةاًل بؼوظةدة: )درء ادػوشةد 

 -(4)م ظذ جؾى ادصوفح(مؼد

ومٝمق أُمٌر أيْم٤ًم قمغم هم٤مي٦ٍم ُمـ إمهٞمـ٦م واًميـورة: ٕن اقمتٌـ٤مَر  وأُم٤م اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م ذم دقمقة اعمًٚمؿ اجلديد

ًمٚمًٞمدة قم٤مئِم٦م ري اهلل قمٜمٝم٤م: )ًمـقٓ  ط اعمّمٚمح٦م أوٌؾ ذم دقمقة اعمًٚمؿ اجلديد  وُي١مظمذ ذًمؽ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل 

ُمـع اعمًـٚمٛملم اجلُـُدد اقمتٌـ٤مُر ط  ٧ُم اًمٌٞمـ٧م(  ومٙمـ٤من ُمــ ُمـٜمٝم٩م اًمٜمٌـلِّ أنَّ ىمقَُمؽ طمديثق قمٝمٍد سمج٤مهٚمٞم٦َّم ًمٜم٘مْم

ج واًمت٠مًمٞمػ-ط اعمّمٚمح٦م  ويم٤مٟمف هدُيف  ؿ اجلديد ُمٌٜمّٞم٤ًم قمغم اعمّمٚمح٦م واًمتدرُّ
 ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمِ

ه قمـ اإلؾمالم ذم سَمْد، إُمر  ومال سمدَّ ُمـ ُمراقموُمـ اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م ُمع اعمًٚمِؿ اجلديد:  ث سمام يّمدُّ ٤مة أَّٓ حُيدَّ

اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ  وم٢منَّ اعمًٚمِؿ اجلديد  واًمراهم٥م ذم اإلؾمالم ىمد حيٙمؿ قمغم أُمٍر ويتخذ ىمرارًا ُِمـ ظمالل ىمـقل أو 

 ومٕمؾ ي٘مقم سمف اًمداقمٞم٦م-

                                                           
 7.7ٙم٤مم ( يٜمٔمر ىمقاقمد إطم7)

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )مجٞمع اعمحرُم٤مت ُمـ اًمنمك واخلٛمر واعمٞمن واًمٗمقاطمش واًمٔمٚمؿ  ىمد حتّمؾ ًمّم٤مطمٌف سمف ُمٜم٤مومع وُم٘م٤مود  ًمٙمـ يم٤مٟمـ٧م ( 0)

ُمٗم٤مؾمده٤م راضمح٦م قمغم ُمّم٤محلٝم٤م هنك اهلل ورؾمقًمف قمٜمٝم٤م  يمام أن يمثػمًا ُمـ إُمـقر يم٤مًمٕمٌـ٤مدات واجلٝمـ٤مد وإٟمٗمـ٤مق إُمـقال ىمـد شمٙمـقن 

 -7.065ُمّمٚمحتف راضمحف قمغم ُمٗمًدشمف أُمر سمف اًمِم٤مرع ومٝمذا أوؾ جي٥م اقمت٤ٌمره( اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ُمية  ًمٙمـ عم٤م يم٤مٟم٧م 

- إٓ أن اعمٗمًدة اًمتل ىمد شمتخٚمؾ إواُمر اًمنمقمٞم٦م واعمٜمٗمٕم٦م اًمتل ىمـد شمتْمـٛمٜمٝم٤م 032( يٜمٔمر اًمري٤مض اًمٜم٤مضة واحلدائؼ اًمٜمػمة ص3)

ح٦م ُمـ اعمّمٚمح٦م أو اعمٗمًدة- وضمري٤ًم ُمع هذا اعمٞمزان اًمنمقمل اًمٜمقاهل اًمنمقمٞم٦م همػم ُم٘مّمقدة ًمٚمِم٤مرع   وإٟمام ي٘مّمد اجلٝم٦م اًمراضم

اًمذي يراقمل اجل٤مٟم٥م إىمقى وم٢مٟمف إذا شمزامح٧م اعمّم٤مًمح ُمع اعمٗم٤مؾمد وم٢من احلٙمؿ ًمٚمجٝم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم  إُم٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م وإُمـ٤م ًمٚمٛمٗمًـدة  

 وم٢من يم٤مٟم٧م اعمٗمًدة أيمؼم درأٟم٤مه٤م  وإن يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م أيمؼم ضمٚمٌٜم٤مه٤م-

 -92  وٓسمـ ٟمجٞمؿ ص 97( وًمٚمًٞمقـمل ص7.725سمـ اًمًٌٙمل )( يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر 4ٓ)
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يْمر هٜم٤م ون قمـ اإلؾمالم ُمـ همػم ىمّمد ودون أن يِمٕمروا  وضمديٌر سم٤مًمذِّ قْمقة ىمد يّمدُّ : أنَّ سمٕمض اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمدَّ

وسمٕمـُض   ًٚمٛملم اًم٤ٌمطمثلم قمـ طم٘مٞم٘م٦ِم اإلؾمالم  ومال سمدَّ ُِمـ ُمراقمـ٤مة طمـ٤مل اعمـدقمقٓ ؾمٞمَّام ذم احلدي٨م ُمع همػم اعم

قْمقة ىمد َيْٕمِٛمدون  إمم شم٘مديؿ آطمت٤ًمب قمـغم اًمـدقمقة  ومُٞمْٚم٘مـل سمٕمْمـٝمؿ  ,يمام ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام،  ,اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمدَّ

ث ُمٕمؽ قمـ اإلؾمالم ٓ سمدَّ  أن ختٚمَع هذا  أو يٌـ٤مدر اًمّمٚمٞم٥َم ُمـ قمغم َرىم٦ٌم اعمدقمق  ويرُمٞمف وي٘مقل ًمف: طمتك أحتدَّ

إمم ٟمْزع طِمْرٍز ووَٕمف قمغم يده  أو همػم ذًمؽ  أو ي٤ٌمدر سم٢مظم٤ٌمره قمـ أطمٙم٤مُِمف ُمع زوضمتـف  أو يٌـدأ ُمٕمـف سم٤محلـدي٨م 

ـام سمـدأ ُمٕمـف سم٤محلـدي٨م قمــ طُمٙمـؿ اًمتـدظملم   ِئف ُمـ واًمديف  أو يٌدأ ُمٕمف ذم احلدي٨م قمـ اخِلتـ٤من  ورسمَّ طمقَل شمؼمُّ

ُـّ أن ُمـ اًمالزم أن ي٘متٜمَع همػُم اعمًٚمؿ سم٤مإلؾمـالم ىمٜم٤مقمـ٦ًم اًمسمؾ إنَّ  !--ووضمقب اإلىمالع قمٜمف ومقَر إؾمالُمف ٌٕمض ئم

ة وطُمٙمٛمٝم٤م  دَّ ره سم٤مًمرِّ  !وُم٤مذا يؽمشّم٥م قمٚمٞمف ًمق ارشمّد قمـ اإلؾمالم-- شم٤مُم٦ًم  ومٞمذيمِّ

ه قمـ اإلؾمالم  و ُمثؾو ًمٞمس ُمـ احِلٙمٛم٦م اًمتل ُأُِمر اًمداقمل أن يدقمَق هب٤م اًمٜم٤مس  صمؿ إنَّ همـػَم  ذاكذًمؽ ىمد يّمدُّ

  طمتك وًمق و٤مر ُمًـٚماًم قم٤موـٞم٤ًم  ًمٙمـ٤من هـذا سمتقطمٞمد اهلل شمٕم٤مممؿ إذا َٟمَٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ؾمٞمحّمؾ ُمٜمف ظمػٌم يمثػم اعمًٚم

ؿ اإلؾمالم أيمثر  وأن يٗمٝمَؿ   ظمػمًا ًمف ُمـ أن يٌ٘مك همػم ُمًٚمؿ ٦م أن يتٗمٝمَّ وًمذا ٓ يٜمٌٖمل شم٠مظمػُم ااهداي٦م قمـ اعمدقمق سمُحجَّ

ـديـ مجٞمع أطمٙم٤مُمف ىمٌَؾ اًمدظمقل ومٞمف  سمؾ قمٚمٞمف أن يٜمٓمَؼ  سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سمٛمٗمٝمقُمٝمام اًمّمحٞمح: ًمٞمـدظمَؾ ذم ؾمـٚمؽ اعمقطمِّ

اًمذيـ خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر وٓ خيٚمدون ومٞمٝم٤م  ويقوح ذًمؽ ويٌٞمٜمف ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمـ٦م رمحـف اهلل طمـلم 

ـ مجٞمَع ذائٕمف  وي١مَُمر هب٤م يمٚمٝم٤م  ويمـذًمؽ اًمت٤مئـ٥م ُمـ": (7)ىم٤مل ـ اًمداظمُؾ ذم اإلؾمالم ٓ يٛمٙمـ طملم دظمقًمف أن ُيٚم٘مَّ

يـ  ويذيمر ًمف مجٞمع اًمٕمٚمؿ  وم٢مٟمف ٓ ُيٓمٞمـؼ  ل إُمر أن ُي١مَُمر سمجٛمٞمع اًمدِّ اًمذٟمقب واعمتٕمٚمِّؿ واعمًؽمؿمد  ٓ يٛمٙمـ ذم أوَّ

ذًمؽ  وإذا مل ُيٓمْ٘مف  ومٚمؿ يٙمـ واضم٤ًٌم قمٚمٞمف ذم هذه احل٤مل  وإذا مل يٙمـ واضمٌـ٤ًم قمٚمٞمـف  ومٚمـؿ يٙمــ ًمٚمٕمـ٤ممِل وإُمـػم أن 

ٌَف مجٞمَٕمف اسمتداً،  سمؾ يٕمٗمق قمـ إُمر واًمٜمٝمل سمام ٓ يٛمٙمـ قِمٚمُٛمف وقمٛمٚمـف إمم وىمـ٧م اإلُمٙمـ٤من  يمـام قمَٗمـ٤م رؾمـقل  ُيقضِم

ُمـ٤مت  وشمـْرك إُمـر سم٤مًمقاضمٌـ٤مت: ٕنَّ ط  اهلل قمامَّ قمٗم٤م قمٜمف إمم وىم٧ِم سمٞم٤مٟمف  وٓ يٙمقن ذًمؽ ُمـ سمـ٤مب إىمـرار اعمحرَّ

                                                           

 -02.62(  ُيٜمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى 7)
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ط  ومتد ْ سمَّر هـذا إوـؾ  وم٢مٟمـف اًمقضمقب واًمتحريؿ ُمنموـم٤من سم٢مُمٙم٤من اًمِٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ  وىمد ومرْوٜم٤م اٟمتٗم٤مَ، هذا اًمنمَّ

 -(7)"ٟم٤مومع

 وًمٕمّؾ ؾم١مآً يرُد أن قمـ أسمرز اًم٘مْم٤مي٤م أو اعمِمٙمالت اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اعمًٚمؿ اجلديد سمٕمد اقمتٜم٤مىمف اإلؾمالم: 

واحل٘مٞم٘م٦م إن اعمر، قمٜمدُم٤م يدظمؾ إمم اإلؾمالم ومٝمق ذم اًمقاىمع يدظمؾ إمم قم٤ممَل ضمديد خيتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمام يم٤من قمٚمٞمف  

  ذم طمٞم٤مشمف اخل٤مو٦م واًمٕم٤مُم٦م  وذم طمٞم٤مشمف إهي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م سم٥ًٌم إؾمالُمف ةذم جم٤مٓت وىمْم٤مي٤م يمثػم

وم٤مًمٌٕمض يتٕمرض إمم ُمْم٤مي٘م٤مت ُمـ قمٛمٚمف أو زُمالئف ذم اًمٕمٛمؾ أو أهٚمف  واًمٌٕمض يٕم٤مين ُمـ وٕمػ اًمتقاوؾ أو 

اعمت٤مسمٕمـ٦م ذم شمٕمٚمٞمٛمـف اٟم٘مٓم٤مقمف ُمـ ىِمٌؾ اعمريمز اإلؾمالُمل  وآظمرون ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد يٕم٤مٟمقن ُمـ ىمّٚم٦م آهـتامم و

أُمقر اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م--- ومال سمّد ُمـ ووع آًمٞمـ٤مت ًمٚمٛمت٤مسمٕمـ٦م وشمـقومػم اإلُمٙم٤مٟمٞمـ٤مت اًمالزُمـ٦م 

ًمقوع سمراُم٩م رقم٤مي٦م وشمققمٞم٦م  ظم٤مو٦م ذم ىمْم٤مي٤م اًمِمـٌٝم٤مت اًمتـل يثػمهـ٤م اعمِمـٙمٙمقن سم٤مإلؾمـالم  وهـذه ُمِمـٙمٚم٦م 

ٞمد طمٗم٤مفم٤ًم قمغم صم٤ٌمت اعمًـٚمؿ اجلديـد قمـغم اإلؾمـالم ضمقهري٦م يٜمٌٖمل آهتامم هب٤م  وشمٙمثٞمػ اجلٝمقد واًمتٜمًٞمؼ اجل

 وشم٠مًمٞمػ ىمٚمٌف-

  ومٛمـ اعمٝمّؿ ضمدًا شمٕمٚمٞمؿ اعمًٚمؿ اجلديـد يمٞمـػ وقم٤مئٚمتفوٓ خيٗمك فمٝمقر اعمِمٙمالت إهي٦م سملم اعمًٚمؿ اجلديد 

ُمـ   ويتٕم٤مُمؾ ُمع واًمديف وأهٚمف سمحًـ اخلٚمؼ  ومال يرون ُمٜمف إٓ ُم٤م يًٕمد ىمٚمقهبؿ ُمـ طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م وطمًـ اخلٚمؼ

                                                           

( وىمد ؿَمِٝمد شم٤مريخ اعمًٚمٛملم وقرًا ُمـ اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م ُمع اعمًٚمِؿ اجلديد  ومِٛمـ ذًمؽ: ُم٤م ضم٤م،  ذم اًمدرر اًمٙم٤مُمٜمـ٦م ًمٚمحـ٤مومظ اسمــ 7)

ه ـمري٘مـ٦م قمـغم ويمـ٤من ظمـ٤من  ضمٜمٙمٞمز وطمٗمٞمد اًمتت٤مر  ؾمٚمٓم٤من آرهمقن سمـ هم٤مزان شمرمج٦م ذم  094 , 090. 3طمجر    إقمـغم ضمـدِّ

ـ هـ 693 ؾمٜم٦م يم٤من اعمٚمؽ خت٧م قمغم ضمٚمقؾمف أنَّ  , ظم٤من ضمٜمٙمٞمز ًَّ هــ  وٟمَثـر 694وم٠مؾمـَٚمؿ ؾمـٜم٦م  اإلؾمـالم  ٟمقروز ٟم٤مئٌف ًمف ومَح

٦م واًمٚم١مًم١م قمغم رؤوس اًمٜم٤مس  ووَمَِم٤م سمذًمؽ اإلؾمالم ذم اًمتت٤مر  وىمٞمؾ ًمف سمٕمَد إؾمـالُمف: إنَّ ديــ ا م اًمذه٥م واًمِٗمْمَّ إلؾمـالم حُيـرِّ

َـّ إًمٞمف سمٚمٖم٤من ظم٤مشمقن  ومٝمؿَّ أن يرشمدَّ قمـ اإلؾمالم  وم٘م٤مل  ٟمٙم٤مَح ٟم٤ًم، أسم٤م،  وىمد يم٤من اؾمتْم٤مف ٟم٤ًمَ، آسم٤مئف إمم ٟم٤ًمئف  ويم٤من أطمٌٝم

٤م حَتِ  ؾُّ ًمف سمٕمُض ظمقاوف: إنَّ أسم٤مك يم٤من يم٤مومرًا  ومل شمٙمـ سمٚمٖم٤من ُمٕمف ذم قَمْ٘مد وحٞمح  إٟمام يم٤من ُم٤ًمومِح٤ًم هب٤م  وم٤مقم٘مْد أٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م  وم٢مهنَّ

ـ ذًمؽ ُمـ اًمذي أومت٤مه سمف اهذه اعمّمٚمح٦م- ىم٤مل اًمِمقيم٤مين  رمحف اهلل :  ًِ سمؾ "ًمؽ  ومٗمٕمؾ  وًمقٓ ذًمؽ ٓرشمدَّ قمـ اإلؾمالم  واؾمُتح

هق طمًـ  وًمق يم٤من حتَتف أًمػ اُمرأة قمغم ؾِمٗم٤مح  وم٢منَّ ُمثؾ هذا اًمًٚمٓم٤من اعمتقزمِّ قمغم أيمثر سمالد اإلؾمالم ذم إؾمالُمف ُمـ اعمّمٚمح٦م 

شمـف ُم٤م يًقغ ُم٤م هق أيم - "ومـرطمؿ اهلل ذًمـؽ اعمٗمتـل ,ؼُم ُمـ ذًمؽ  طمٞم٨م ي١مدِّي اًمتحري٩م قمٚمٞمف  واعمٌم ُمٕمف قمغم أُمر احلؼِّ إمم ردَّ

- إنَّ اًمٕمٚمـام،  وطمـَدهؿ هـؿ  756   اعمخت٤مر اعمّمقن ص 3. 0ُيٜمٔمر: اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ًمٚمِمقيم٤مين 

رون اعمّمٚمح٦م  أُم٤م همػمهؿ وم٘مد ُيْمٞمِّ٘مقن قمغم اعمًٚمؿ اجلديد قمٜمد إؾمـالُمف  اًمذيـ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مٗمقا ُمثَؾ هذه اعمقاىمػ  وُي٘مدِّ 

ون قمـ اإلؾمالم ُمـ طمٞم٨ُم ئمٜمُّقن أهنؿ حيًٜمقن-  وٓ يٕمتؼمون اعمّمٚمح٦م  سمؾ ىمد يّمدُّ
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أهؿ اعمِمٙمالت اًمتل يتٕمرض اه٤م اعمًٚمؿ اجلديد هق اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٞمئ٦م ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم  أو قمدم اؾمتخدام احلٙمٛمـ٦م 

ذم اًمتدّرج ُمٕمف سم٤مٕطمٙم٤مم واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م  أو يث٘مٚمقن يم٤مهٚمف سم٠مُمقر ًمٞمس اه٤م أوًمقي٦م قمٜمده يمٛمًٚمؿ ضمديد  ومٝمذه 

حٞمح يٕمٙمـس وـقرة ؾمـٚمٌٞم٦م  رسمـام دمٕمـؾ اًمتقضمٞمٝم٤مت ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمذيـ ًمٞمس ًمدتؿ أؾمٚمقب دقمقي وـ

 اعمًٚمؿ اجلديد يٜمٗمر أو يرشمّد قمـ اإلؾمالم-

: شم٠مؾمٞمس سمرٟم٤مُم٩م ُمت٤مسمٕم٦م ورقم٤مي٦م وحتٗمٞمز ُمٕمٜمقي وُم٤مدي وًمق سمًٞمط  ودقمؿ ٟمٗمز واضمتامقمل جلـذب وم٠مىمؽمح

اعمًٚمؿ اجلديد ًمٚمدورات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م  وشمرؾمـٞمخ اًمٕم٘مٞمـدة ذم ىمٚمٌـف وشم٘مقيـ٦م إيامٟمـف طمتـك يًـٝمؾ قمٚمٞمـف أدا، 

يمام أىمؽمح قمغم اًم٤ًمدة إئٛم٦م واًمدقم٤مة واعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م اًمتقاوؾ   ٕم٤ٌمدات وإواُمر  وآٟمتٝم٤م، قمـ اعمٜمٝمٞم٤متاًم

  ُمـ ظمالل وٗمح٦م ومـٞمس سمـقك  أو ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض وشم٤ٌمدل اخلؼمات وإومٙم٤مر واًمتج٤مرب ذم هذا اعمقوقع

ُم٩م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم سمٕمـض اعمرايمـز ٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمؼما  ومAMJAٟم٤مومذة ظم٤مو٦م ذم اًمّمٗمح٦م اًمرئٞمًٞم٦م عم١مؾم٦ًم 

ُمع شمٓمقيٍر أو شمٕمـديٍؾ  ُيٜمّمح سمتٙمرار هذه اًمتج٤مرب ذم أُم٤ميمـ أظمرىواًمتل اإلؾمالُمٞم٦م أصمٌت٧م ٟمج٤مطمٝم٤م ووم٤مقمٚمٞمتٝم٤م 

 ًمٞمٕمّؿ اخلػم واًمٜمٗمع سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم- سمًٞمٍط قمٚمٞمٝم٤م--
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ػاضطبحثػاألول
ػُطُرقػإرالنػاإلدالم

 ربّغةػوظطقػاضذكادتغنػباضعػوطدىػاذتراطػاإلذكاد

 إن ووػ اإلؾمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؿمخ٤مص يتْمٛمـ صمالصم٦م ُمراطمؾ:

وهل  واعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م:  وهل اًمتّمديؼ سم٤مًمٚم٤ًمن واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  : وهل آقمت٘م٤مد ذم اًم٘مٚم٥ماعمرطمٚم٦م إومم

- وؾمقف آيت قمغم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤م، اهلل قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم وإسمالهمف ذًمؽ

 اًمتدرج ذم اًمٌالغ ورسمٓمف سم٤مإلـم٤مىم٦م واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ-

: وذًمؽ يٕمٜمل أن يٕمت٘مد اعمرُ، ذم ىمٚمٌـف أريمـ٤من اإليـامن  وٓ ؾمـٞمام وم٤معمرطمٚم٦م إومم: وهل آقمت٘م٤مد ذم اًم٘مٚم٥م

ُشقُل ﴿اعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ افرَّ َٓ آَم ُتبِِف َوُرُشةؾِِف  ـُ ـَ بِوَّللَِّ َوَماَلئَِؽتِِف َو ؾٌّ آَم ـُ ِف َواْدُْمِمـُقَن  ـْ َرب  باَِم ُأْكِزَل إَِفْقِف ِم

ـَو َوإَِفْقَؽ اْدَِصرُ  ـْ ُرُشؾِِف َوَؿوُفقا َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو ُؽْػَراَكَؽ َربَّ ُق َبْغَ َأَحٍد ِم ٤مهلل شمٕم٤ممم وم٢مذا آُمـ سم  [085]اًمٌ٘مرة. ﴾ُكَػر 

 وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ أريم٤من اإليامن ومٝمذا ُمًٚمؿ ومٞمام سمٞمٜمف وسملم رسمف-ط ورؾمٚمف مجٞمٕم٤ًم ُمـ همػم شمٗمريؼ سمام ومٞمٝمؿ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

: وهذا يٕمٜمل اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  وهـذا إقمـالن قمـام ذم اًم٘مٚمـ٥م ُمــ هل اًمتّمديؼ سم٤مًمٚم٤ًمن اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 طمٙم٤مُمف-اإليامن  وسمف يدظمؾ ذم زُمرة اعمًٚمٛملم  ويٚمتزم سم٠م

ويالطمظ هٜم٤م: أٟمف ٓ يٚمزم ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمالم إقمالٟمف ذم اعمًجد  أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس  وإٟمام هـذا يتٌـع 

فمرف اًمِمخص ٟمٗمًف  وم٢مذا ؾمٛمح٧م فمروومف سم٢مقمالن إؾمالُمف ورهم٥م ذم ذًمؽ: وم٢مٟمف ُمــ اعمًتحًــ آطمتٗمـ٤مل 

أظمريـ: سمؾ ويًتحًـ أن ُيٕم٤من  سم٢مؾمالُمف سمام يٜم٤مؾم٥م  وُمـ همػم أن يًتثػم أّي ىمدر ُمـ احل٤ًمؾمٞم٦م قمٜمده أو قمٜمد

٥ٌّم ضرًا ًمـف    ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ إذا يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمف وًمٚمٛمًٚمٛملم أُم٤م إذا يم٤من إقمالن إؾمالُمف يً

وٓ يرهم٥م ذم ذًمؽ ذم اًمٗمؽمة إومم ُمـ إؾمالُمف: وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ سم٠مس ُمـ ُمٕم٤موٟمتف قمغم اإلهار سم٢مؾمـالُمف 

 - إقمالن إؾمالُمف شمدرجيٞم٤مً  وقم٤ٌمداشمف طمتك يزول اعم٤مٟمع ُمـ

ويٚمتزُمقن أريم٤من اإلؾمـالم ط وُمـ اجلدير ذيمره هٜم٤م أيْم٤م أٟمف يم٤من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يًٚمٛمقن ذم زُمـ اًمٜمٌل 

يِمؽمط ًمّمح٦م اإلؾمـالم إؿمـٝم٤مره سمـلم ومال   ومل ُيٓمَٚم٥ُم ُمٜمٝمؿ إؿمٝم٤مر إؾمالُمٝمؿ ذم اعمًجد أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس
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قمالىمـ٦م سمـلم اًمٕمٌـد ورسّمـف وم٤مإلؾمـالم إؾمـالُمف سمـلم يـدي أطمـد   اًمٜم٤مس  وٓ يُٓمٚم٥م ُمـ اعمًٚمؿ اجلديد أن ُيٕمٚمـ

واؾمتًالم ٕواُمره وظمْمقع ًمف وحم٦ٌّم وظمقف ُمٜمف ورضم٤م، ًمف وقم٤ٌمدة ًمف سمام ذع  وًمـف أريمـ٤من وومٞمـف واضمٌـ٤مت  

  ومال طم٤مضم٦م ًمقاؾمٓم٦م سملم اًمٕمٌـد طواعمٗمت٤مح ًمٚمّدظمقل ذم ذًمؽ يمّٚمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأّن حمٛمدًا رؾمقل اهلل 

قمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمتقاوٚمقا ُمٕمف سم٤مًمٕمٌـ٤مدة وم٠مضمـ٤مب اهلل ؾمـٌح٤مٟمف سمٜمٗمًـف ط سمف  وًمذًمؽ عم٤م ؾم٠مل اًمٜم٤مُس اًمٜمٌلَّ وسملم ر

اِع إَِذا َدَظةوِن َؾْؾَقْسةَتِجقُبقا ِو َوْفُقْمِمـُةق﴿ىم٤مئاًل:  ُفةْؿ َوإَِذا َشَلَفَؽ ِظَبوِدي َظـ ل َؾنيِن  َؿِريٌى ُأِجقُى َدْظَقَة افةدَّ ا ِِب َفَعؾَّ

  واًمقؾم٤مـم٦م شمٙمقن ذم اًمٌالغ واًمتٕمٚمٞمؿ واإلرؿمـ٤مد  وُمــ أضمـؾ هـذا يمـ٤مٟمقا قمٜمـدُم٤م [786]اًمٌ٘مرة.  ﴾ونَ َيْرُصُد 

أن يٌلم اهؿ طمٙمـؿ اهلل شمٕمـ٤ممم  ط قمـ شمٗم٤موٞمؾ اًمٕم٤ٌمدات وإطمٙم٤مم ومٙم٤من اهلل شمٕم٤ممم ي٠مُمر ٟمٌٞمف ط ي٠ًمًمقن اًمٜمٌل 

ًُ ﴿يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ِي ُؿْؾ ِهَل َمَقاؿِق َِهؾَّ ْٕ ـِ ا ـْ َيْسَلُفقَكَؽ َظ ٍ  َوَفةْقَس اْفةِز  بِةَلْن َتةْلُتقا اْفُبُقةقَت ِمة ة فِؾـَّةوِس َواحْلَ

ُؽْؿ ُتْػؾُِحةقنَ  ُؼقا اَّللََّ َفَعؾَّ و َواتَّ ـْ َأْبَقاِِبَ َؼك َوْأُتقا اْفُبُققَت ِم ـِ اتَّ َـّ اْفِزَّ َم
  وىمقًمـف: [789]اًمٌ٘مـرة.  ﴾ُطُفقِرَهو َوَفؽِ

ْؿِر َواْدَقْ ﴿ ـِ اخْلَ ـْ َكْػِعِفاَم َوَيْسَلُفقَكَؽ َموَذا ُيـْػِ َيْسَلُفقَكَؽ َظ َزُ ِم ـْ بٌِر َوَمـَوؾُِع فِؾـَّوِس َوإِْثُؿُفاَم َأ ـَ ُؼقَن ِسِ ُؿْؾ ؾِقِفاَم إِْثٌؿ 

ُرونَ  ُؽْؿ َتَتَػؽَّ َيوِت َفَعؾَّ ْٔ ُ اَّللَُّ َفُؽُؿ ا َذفَِؽ ُيَبغ  ـَ  -[079]اًمٌ٘مرة.  ﴾ُؿِؾ اْفَعْػَق 

اعمٗمٞمد طمْمقر اعمًٚمؿ اجلديد إمم اعمًجد وإؿمٝم٤مر إؾمـالُمف وؾمـط ومـرح اعمًـٚمٛملم وًمٕمٚمف أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن ُمـ 

وشمٙمٌػمهؿ وهتٜمئتٝمؿ ًمف  سم٠مٟمف هداه اهلل وأووٚمف إمم اًمٓمريؼ احلؼ  وقمرف احل٘مٞم٘م٦م اًمتل يم٤مٟم٧م هم٤مئ٦ٌم قمٜمف  ومٝمذا مم٤م 

ُمف  وحيّْمقٟمف قمغم ُيرضمك أن يٙمقن ُمٕمٞمٜم٤ًم قمغم شمثٌٞم٧م ىمٚمٌف سمرؤي٦م اعمًٚمٛملم اًمذيـ يِم٤مريمقٟمف اًمٗمرح واًمٌٝمج٦م سم٢مؾمال

 -(7)اإلىم٤ٌمل قمغم اهلل شمٕم٤ممم وُمٜم٤مضم٤مشمف  ويتٕمّرومقن قمٚمٞمف وي٘مٗمقن ُمٕمف ومٞمام حيت٤مج ُمـ ُم٤ًمقمدة

وإذا أؿمٝمد قمغم إؾمالُمف ًمتقصمٞمؼ ذًمؽ ذم وصم٤مئؼ ظم٤مو٦م ُمـ أضمؾ سمٕمـض ُمٕمـ٤مُمالت إداريـ٦م أو ىم٤مٟمقٟمٞمـ٦م ومـال 

اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو اإلداري٦م ذم يمثػٍم سم٠مس  ًمٙمـ دون ضمٕمؾ ذًمؽ ذـم٤ًم ذم وح٦م إؾمالُمف  وُمٕمٚمقٌم أن سمٕمض اعمٕم٤مُمالت 

                                                           

ضر ( واعمًٚمٛم٦م اجلديدة يمذًمؽ ُمثؾ اعمًٚمؿ اجلديد  وًمٙمـ سمنمط أن ٓ يؽمشم٥م قمغم دظمقاه٤م اعمًجد وإؿمٝم٤مره٤م اإلؾمالم وؾمط اًمٜمـ٤مس 7)

أو ومتٜم٦م  ومال سمّد أن شمٙمقن حمتِمٛم٦م ذم ًم٤ٌمؾمٝم٤م إن مل شمتٝمٞم٠م سم٤مًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل سمٕمد- وىمد ضم٤م، ٟم٤ًم، اعمـ١مُمٜملم ُمٝمـ٤مضمرات يٌـ٤ميٕمـ رؾمـقل اهلل 

َـّ سمَِ٘مْقِل اط وم٤ٌميٕمٝمـ: ومٕمـ قَم٤مئَِِم٦َم ري اهلل قمٜمٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَٟم٧ِم اعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت إَِذا َه٤مضَمْرَن إمَِم َرؾُمقِل اهللِ ط  َـ٤م ُيْٛمتََح : ﴿َيـ٤م أَتُّ هللِ قَمزَّ َوضَمؾَّ

َٓ َيْزٟمِ  ـَ َو ىْم َٓ َيْنِ ـَ سم٤ِمهللِ ؿَمٞمْئ٤ًم َو يْم َٓ ُينْمِ ِلُّ إَِذا ضَم٤مَ،َك اعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت ُي٤ٌَميِْٕمٜمََؽ قَمغَم َأْن  َيـ٦ِم  ىَم٤مًَمـ٧ْم 70لَم---﴾ ]اعمٛمتحٜمـ٦م. اًمٜمٌَّ ْٔ [   إمَِم آظِمـِر ا

ـَ اعمُْ  ـْ أىََمرَّ هِبََذا ُِم َـّ َرؾُمـقُل اهللِ ط ١ْمُِمٜم٤َمِت  وَمَ٘مْد أىََمرَّ سم٤ِمعمِْْحٜم٦َِم  َويَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ قَم٤مئَِِم٦ُم: وَمَٛم َـّ  ىَمـ٤مَل اَهُـ
ـْ ىَمـْقاِهِ ط: إَِذا أىَْمَرْرَن سمِـَذًمَِؽ ُِمـ

٧ْم َيُد َرؾُمقِل اهللِ  ًَّ َٓ َواهللِ َُم٤م َُم ﴾ َو َـّ ـَ  وَمَ٘مْد سَم٤مَيْٕمتُُٙم َـّ سم٤ِمًْمَٙماَلِم -َيَد اُْمَرَأٍة ىَمطُّ  هَمػْمَ أَ ط ﴿اْٟمَٓمٚمِْ٘م  ٟمَُّف ُي٤ٌَميُِٕمُٝم
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ُمـ اًمٌٚمدان ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٓمٚم٥م وصمٞم٘م٦ًم ُمـ اإلٟم٤ًمن شمٌلّم ومٞمٝم٤م ديٜمـف ومٝمـذا أُمـٌر آظمـر ٓ وـٚم٦َم ًمـف سم٘مْمـٞم٦م وـح٦م 

 اإلؾمالم ُمـ قمدُمف-

يٙمقن ُمـ اعمّمٚمح٦م أن يٓمٚم٥م يمتامن إؾمالم ُمــ يٙمـقن ذم يمـتؿ إؾمـالُمف ُمّمـٚمح٦م  وهـذا خيتٚمـػ  وًمرسمام

زُم٤من-- ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ضم٤م، ذم وحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم سم٤مظمتالف إطمقال وإؿمخ٤مص وإ

َٓ ط:  اًمًٚمٛمل حيٙمل ىمّم٦م إؾمالُمف ذم احلدي٨م اًمٓمقيؾ: ومم٤م ضم٤م، ومٞمف: وَمُ٘مْٚم٧ُم: إيِنِّ ُُمتٌَُِّٕمَؽ  ىَمـ٤مَل اًمٜمٌـل )إِٟمَّـَؽ 

ـِ ارْ  َٓ شَمَرى طَم٤مزِم َوطَم٤مَل اًمٜم٤َّمِس  َوًَمٙمِ َتٓمِٞمُع َذًمَِؽ َيْقَُمَؽ َهَذا  َأ ًْ ضِمْع إمَِم َأْهٚمِـَؽ وَمـ٢مَِذا ؾَمـِٛمْٕم٧َم يِب ىَمـْد فَمَٝمـْرُت شَم

حيٙمـل  وضم٤م، أيْم٤ًم ذم وحٞمح اًمٌخـ٤مري قمــ أيب ذر اًمٖمٗمـ٤مري   (7)وَم٠ْمشمِٜمِل( واحلدي٨م سمتامُمف ذم وحٞمح ُمًٚمؿ

ؾْمـاَلَم  وَمَٕمَرَوـُف   وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: اقْمِرْض قَمـكَمَّ اإلِ طأيْم٤ًم ىمّم٦م إؾمالُمف: ي٘مقل أسمق ذر:- -- َوَدظَمْٚم٧ُم َُمَٕمُف قَمغَم اًمٜمٌَِّلِّ 

 -(0)(َي٤م َأسَم٤م َذرٍّ  ايْمُتْؿ َهَذا إَُْمَر  َواْرضِمْع إمَِم سَمَٚمِدَك  وَم٢مَِذا سَمَٚمَٖمَؽ فُمُٝمقُرَٟم٤م وَم٠َمىْمٌِْؾ )وَم٠َمؾْمَٚمْٛم٧ُم َُمَٙم٤ميِن  وَمَ٘م٤مَل زِم: 

يِمؽمط أطمٌد  ٓ يِمؽمط ًمّمح٦م اإلؾمالم أو اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أن جيٝمر هب٤م ىم٤مئٚمٝم٤م  ومل واخلالو٦م واهلل أقمٚمؿ:

 ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمزوم إقمالن اإلؾمالم ذم اعمًجد أو همػم اعمًجد أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمالم-

 

ٚمط قمٚمٞمف اًمٚمٖم٤مت  واظمتالف ًمٖم٤مت اًمٌنمـ وأًمًـٜمتٝمؿ آيـ٤مٌت ُمــ اهلل شمٕم٤ممم ٓ شمِمتٌف قمٚمٞمف إًمًـ  وٓ ختت

ـٜمَتُِٙمْؿ َوَأًْمـَقاٟمُِٙمْؿ إِنَّ ذِم }آي٤مت اهلل شمٕم٤ممم  يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ًِ َْرِض َواظْمـتاَِلُف َأًْم ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـْ آَي٤مشمِِف ظَمْٚمُؼ اًم َوُِم

ف ظم٤مومٞم٦م ذم إرض وٓ ذم اًمًام،  وأرؾمؾ ظم٤مشمؿ [  ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ٓ ختٗمك قمٚمٞم00]اًمروم:  {َذًمَِؽ َٔي٤مٍت ًمِْٚمَٕم٤معملِِمَ 

                                                           
 -7.569( ُيٜمٔمر وحٞمح ُمًٚمؿ  يمت٤مب والة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م  سم٤مب إؾمالم قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم 7)

ِجِد َوىمُ 0) ًْ َـّ هِب٤َم سَملْمَ َأفْمُٝمِرِهْؿ  وَمَج٤مَ، إمَِم اعمَ ظَم َْسُ َٕ ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحلَؼِّ   وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َُمْٕمنَمَ ىُمَرْيٍش   َرْيٌش ومِٞمِف ( شمتٛم٦م احلدي٨م: وَمُ٘مْٚم٧ُم: َواًمَّ

ٌُْدُه َوَرؾُمـقًُمُف  وَمَ٘مـ٤مًُمقا: ىُمقُُمـقا إمَِم َهـ ًدا قَم َّٓ اهللَُّ  َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ َُُمـقَت  إيِنِّ َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إًَِمَف إِ ِٕ ـسْم٧ُم  ـ٤مسمِِ،  وَمَ٘مـ٤مُُمقا وَمُيِ َذا اًمّمَّ

٤ٌَّمُس وَم٠َميَم٥مَّ قَمكَمَّ  صُمؿَّ  يُمْؿ قَمغَم هِمَٗم٤مَر  وَمـ٠َمىمْ وَم٠َمْدَريَمٜمِل اًمَٕم ـْ هِمَٗم٤مَر  َوَُمْتَجُريُمْؿ َومَمَرُّ ٌََؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  وَمَ٘م٤مَل: َوْيَٚمُٙمْؿ  شَمْ٘مُتُٚمقَن َرضُماًل ُِم َٚمُٕمقا َأىْم

ـ ٌَْح٧ُم اًمَٖمَد َرضَمْٕم٧ُم  وَمُ٘مْٚم٧ُم ُِمْثَؾ َُم٤م ىُمْٚم٧ُم سم٤ِمَُْٕمِس  وَمَ٘م٤مًُمقا: ىُمقُُمقا إمَِم َهَذا اًمّمَّ ٤مسمِِ، وَمُّمـٜمَِع يِب ُِمْثـَؾ َُمـ٤م ُوـٜمَِع قَمٜمِّل  وَمَٚمامَّ َأْن َأْو

َل إِ  ٤ٌَّمُس وَم٠َميَم٥مَّ قَمكَمَّ  َوىَم٤مَل ُِمْثَؾ َُمَ٘م٤مًَمتِِف سم٤ِمَُْٕمِس  ىَم٤مَل: وَمَٙمـ٤مَن َهـَذا َأوَّ ؾْمـاَلِم َأيِب َذرٍّ َرمِحَـُف اهللَُّ-  أظمرضمـف سم٤ِمَُْٕمِس  َوَأْدَريَمٜمِل اًمَٕم

 -4.784اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م  سم٤مب ىمّم٦م زُمزم  
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يم٤موم٦ًم ورمح٦ًم ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم  قمرهبؿ وقمجٛمٝمؿ  وم٤مإلؾمالم هق اًمديـ اخلـ٤مشمؿ جلٛمٞمـع إديـ٤من ط رؾمٚمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 وهق وإن يم٤من ٟمزل سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم  وًمٙمٜمف ًمٚمٕمرب واًمٕمجؿ قمغم طمّد ؾمقا،-

ٕمرسمٞم٦م يم٤محل٤م، واًمٖملم واًمٕملم واًمْم٤مد واًمٔمـ٤م، ويمثػٌم ُمـ إقم٤مضمؿ ًمٞمس ذم طمروف ًمٖمتٝمؿ سمٕمض احلروف اًم

ًمٙمـ حيًـ قمٜمد اًم٘مدرة قمـغم وٛمـ ٓ جيٞمد اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وم٢مٟمف يٙمٗمٞمف أن يٜمٓمؼ سمؽممجتٝم٤م  واًم٘م٤مف-- وم

 شمٚم٘مٞمٜمف أن يٚمّ٘مـ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمٕمرسمٞم٦م-

ضمديـدًا  ومل  وىمد ذيمر اًمٕمٚمام، وسمًٓمقا اًم٘مقَل ذم أطمٙم٤مم شمٕمٚمُّؿ اًمٕمرسمٞمـ٦م ًمألقمجٛمـل اًمـذي اقمتٜمـؼ اإلؾمـالم

ر ذًمـؽ قمٚمٞمـف  : َُمـ شمٕمذَّ ر ذًمؽ قمٚمٞمف  ىم٤مل اًم٘مرـمٌلُّ سمٕمـد سمٚمـقغ  ,يٕمٜمـل: شمٕمٚمُّـؿ اًمٚمٖمـ٦م  ,يٚمزُمقه سمتٕمٚمُّٛمٝم٤م إذا شمٕمذَّ

جمٝمقده  ومٚمؿ َيْ٘مِدر قمغم شمٕمٚمُّؿ اًمٗم٤محت٦م  أو ر، ُمـ اًم٘مرآن  وٓ قمٚمؼ ُمٜمـف سمٌمـ،  ًَمِزُمـف أن يـذيمَر اهلل ذم ُمقوـع 

  إذا وـغمَّ "ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل"ٚمٞمؾ  أو حتٛمٞمد  أو شمًٌٞمح  أو متجٞمد  أو اًم٘مرا،ة سمام أُْمٙمٜمَف ُمـ شمٙمٌػم أو هت

وم٘م٤مل: إين ٓ أؾمتٓمٞمع أن آظُمـَذ ُمــ اًم٘مـرآن ط وطْمَده  أو ُمع إُم٤مم ومٞمام أهَّ ومٞمف اإلُم٤مم: وم٘مد ضم٤م، رضمٌؾ إمم اًمٜمٌل 

ة ؿمٞمئ٤ًم  ومٕمٚمِّْٛمٜمل ُم٤م جُيزئٜمل ُمٜمف  ىم٤مل: )ىمؾ: ؾمٌح٤من اهلل  واحلٛمد هلل  وٓ إًم ف إٓ اهلل  واهلل أيمؼم  وٓ طمقَل وٓ ىمقَّ

وىمـ٤مل   (7) إٓ سم٤مهلل(  ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  هذا هلل  ومام زم؟ ىم٤مل: )ىمؾ: اًمٚمٝمؿَّ ارمْحٜمل  وقم٤مومِٜمل  واهِدين  وارزىْمٜمـل(

 ُمـ هذا اًمٚمٗمظ  ومال َيَدع اًمّمالة ُمع اإلُم٤مم ضمٝمَده  وم٤مإلُم٤مم حيٛمؾ ذًمؽ قمٜمـف أيْم٤مً 
ٍ
 ,: وم٢مْن قمَجز قمـ إو٤مسم٦م ر،

ف ذم شمٕمٚمُّؿ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  ومام زاد إمم أن حيقَل اعمقت دون ذًمؽ  وهق سمح٤مل  ,إن ؿم٤م، اهلل  ًَ وقمٚمٞمف أسمًدا أن جيٝمَد ٟمْٗم

قم٤م،  آضمتٝم٤مد  ومٞمٕمذره اهلل  وىم٤مل: َُمـ مل يقاشمِف ًم٤ًمُٟمف إمم اًمتٙمٚمُّؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمـ إقمجٛمٞمِّلم وهمػمهؿ  شُمْرضِمؿ ًمف اًمـدُّ

 -(0)إلىم٤مُم٦م والشمف  وم٢منَّ ذًمؽ جيزئف إن ؿم٤م، اهلل شمٕم٤ممماًمٕمريب سمٚم٤ًمٟمف اًمذي َيٗم٘مف سمف 

ومٞمجقز ًمألقمجٛمل إذا أراد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم أن يٜمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم سمٚمٖمتف  ويّمح إؾمالُمف سمذًمؽ  وًمق يم٤من 

 سمـ٠مي طم٤موـؾ وهق اًم٘مٚم٥م  ذم ُم٤م قمـ اإلظم٤ٌمر سم٤مًمِمٝم٤مدشملم اًمتٚمٗمظ ُمـ اعم٘مّمقد ٕن اًمراضمح: قمغم يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م

 -اًمٗم٘مٝم٤م، مجٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وهذا ًمٖم٦م 

                                                           
  وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب أسمقاب شمٗمريع اؾمتٗمت٤مح اًمّمالة  سم٤مب ُم٤م جيزئ إُمل وإقمجٛمل 37.478( أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده 7)

 - وهق طمدي٨م طمًـ-7.002ُمـ اًم٘مرا،ة 

 7.706( يٜمٔمر اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 0)
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أُم٤م إن يم٤من اعمًٚمؿ اجلديد حُيًـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومػمى احلٜمٗمٞم٦م وهق اًمّمحٞمح قمٜمد قم٤مُم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م أٟمـف ضمـ٤مئز: 

 -(7)ٕن اعمراد ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم اإلظم٤ٌمر قمـ اقمت٘م٤مده  وذًمؽ حيّمؾ سمٙمؾ ًم٤ًمن

م إٓ ًمٕمجـٍز سمخـرٍس وأُم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م وم٤مٕوؾ قمٜمدهؿ أن اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذط ذم وح٦م اإلؾمـال

 -(0)وٟمحقه  ُمع ىمٞم٤مم اًم٘مريٜم٦م قمغم شمّمدي٘مف سم٘مٚمٌف  ومُٞمحٙمؿ ًمف سم٤مإلؾمالم ودمري قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمف

  وأُم٤م إن ىمـ٤مل: أٟمـ٤م ُمـ١مُمـ أو أٟمـ٤م (3)وذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م إمم أٟمف يث٧ٌم إؾمالم اًمٙم٤مومر إوكم سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم

 اًمِمٝم٤مدشملم- ُمًٚمؿ  ىم٤مل اًم٘م٤مي أسمق يٕمغم: حُيٙمؿ سم٢مؾمالُمف هبذا وإن مل يٚمٗمظ

ومٛمـ شمٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  قم٤معم٤م سمٛمٕمٜم٤ممه٤م  طمٙمؿ سمدظمقًمف ذم اإلؾمالم  وٓ يِمؽمط اؾمتحْم٤مره عمٕمٜم٤ممهـ٤م طمـلم اًمـتٚمٗمظ 

 هبام  ومل يٜمص قمغم ذًمؽ أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمح٥ًم ُم٤م سمحث٧م  وإٟمام يِمؽمط اًمٜمٓمؼ هبام  ُمع اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜم٤ممه٤م-

 ذم احلٚمٞمٛمـلُّ  ىمـ٤مَل  أؿمـٝمُد- سمٚمٗمظِ  ي٠مِت  مل وإن إؾمالُمفُ  وحَّ  اًمِمٝم٤مدشملمِ  سمٛمٕمٜمك ٟمٓمَؼ  َُمـ أنَّ  قمغم اًمٕمٚمام،ُ  وٟمصَّ 

 ؾمـقى إًمف ٓ أو اهلل همػم إًمف ٓ ىم٤مل ًمق طمتك اهلل إٓ إًمف ٓ يمٚمٛم٦م سمٖمػم يّمح اإليامن أن ظمالف وٓ" اعمٜمٝم٤مج: يمت٤مسمف

 إٟمقارِ  ذم إردسمٞمكمّ  وىم٤مَل  ه-ا(4)"اهلل إٓ إًمف ٓ ومٙم٘مقًمف اًمرمحـ إٓ إًمف ٓ أو اهلل إٓ إًمف ُمـ ُم٤م أو اهلل قمدا ُم٤م أو اهلل

 ه-ا(5) اهلل رؾمـقل حمٛمـد يم٘مقًمـف اهلل رؾمقل اًم٘م٤مؾمؿ أسمق أو أمحد وىمقًمف وىم٤مل: ها اًمٚمٖم٤مت سمجٛمٞمع اإلؾمالم ويّمح

وًمق أن أقمجٛمٞم٤ًم أراد أن ُيًٚمؿ وي٘مّر سمِمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد وم٘م٤مل )ُُمٝمٛمدًا( سم٤ماه٤م، سمدل )حمٛمدًا( ومل شم٤ًمقمده ًمٖمتف ذم ٟمٓمؼ 

                                                           
 سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم أىمـرّ  إذا أُمـ٤م) :ُمًـٚمؿ ًمّمـحٞمح اًمٜمـقوي ضمـ٤م، ذم ذح- و327.  3  واعمجٛمقع 305.  7(  ُيٜمٔمر اسمـ قم٤مسمديـ 7)

ًمّمحٞمح ُمٜمٝمام: أٟمف يّمػم ُمًٚماًم: ًمقضمقد ا: ٕوح٤مسمٜم٤م وضمٝم٤من ومٞمف ُمًٚماًم؟ سمذًمؽ جيٕمؾ ومٝمؾ , اًمٕمرسمٞم٦م حيًـ وهق , سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م

ُيٜمٔمـر  اهــ اإلىمرار  وهذا اًمقضمف هق احلؼ  وٓ ئمٝمر ًممظمر وضمف  وىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ ُمًت٘مَم ذم ذح اعمٝمذب  واهلل أقمٚمـؿ(-

َٝم٤مَدشَملْمِ  َواعمَْْ٘مُّمقدُ  :اًمِم٤مومٕمل ًمٚماموردي وذم احل٤موي-  7.749وحٞمح ُمًٚمؿ ذح اًمٜمقوي قمغم  ٤ٌَمرُ : سم٤ِمًمِمَّ ظْم ـِ  اإْلِ اًمتَّّْمِديِؼ  قَم

َتِقي ومِٞمِف ًَمْٗمُظ اًْمَٗم٤مِرؾِمٞم٦َِّم َواًْمَٕمَرسمِٞم٦َِّم-  ًْ  ُيٜمٔمر احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مـف ُمـذه٥م اإلُمـ٤مم اًمِمـ٤مومٕمل وهـق ذحسم٤ِمًْمَ٘مْٚم٥ِم  َوَهَذا اعمَْْٕمٜمَك َي

 0.96خمتٍم اعمزين 

 00.  7(  ُيٜمٔمر ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ 0)

 747.  7( ُيٜمٔمر اعمٖمٜمل 3)

 7.739( يٜمٔمر اعمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمحٚمٞمٛمل 4)

 - 8.080( يٜمٔمر روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ًمٚمٜمقوي 5)
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ٚمٞمف ُم٤م دام يريد قملم اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: ٕن اًمٕمؼمة ذم اًم٘مّمد ٓ طمرف احل٤م،: ومال طمرج قم

 ذم جمرد اًمٚمٗمظ-

ٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدة سم٤مإلؾمالم سمٖمػم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وم٢مؾمالُمف وحٞمح: ٕن اإلؾمالم ُمٌٜم٤مه : ُمـ واخلالو٦م واهلل أقمٚمؿ

قمٚمٞمف أن ي٘مقاه٤م سمٚمٖمتف اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م  وم٤محلٛمـد  قمغم اإلىمرار  وم٢من يم٤من ٓ حيًـ اًمٕمرسمٞم٦م وٓ يٗمٝمؿ إٓ ًمٖمتف  ومال طمرج

هلل اًمذي ضمٕمؾ اإلؾمالَم ُي٘مٌؾ ويّمّح سمجٛمٞمع اًمٚمٖم٤مت  ومٙمؾ إٟم٤ًمن يٜمٓمؼ اًمِمٝم٤مدة سمام يٕمرومف ُمـ ًمٖمتف  واهلل شمٕمـ٤ممم 

ـ٦م إمم مم٤مرؾمـ٦م وم٘مـف إوًمقيـ٤مت   ٓ يٙمٚمػ ٟمٗم٤ًًم إٓ وؾمٕمٝم٤م وأقمت٘مد واهلل أقمٚمـؿ أن اًمـدقم٤مة اًمٞمـقَم سمح٤مضمـ٦م ُم٤مؾمَّ

ا اًم٤ٌمب قمغم وضمف اخلّمقص  وم٤معمًٚمٛمقن اجلُدد خيتٚمٗمقن ذم ىُمدرهتؿ قمغم شمٕمٚمُّـؿ اًمٚمٖمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م  واعم٘م٤مود ذم هذ

ف: ًمث٘مؾ ذم ًم٤ًمٟمف  أو قمجز ذم اًمتٕمٚمُّؿ  وىمد يٙمقن ذم شمرايمٞم٥م أًمٗمـ٤مظ ًُمٖمتـف   ًِ وم٘مد يٙمقن اًمٕمجُز ذم ـمٌٞمٕم٦م اعمر، ٟمٗم

   وم٤مًمرومؼ واًمّمؼم ُمٓمٚمقٌب ذم هذه احل٤مٓت-وىمد يٙمقن ذم همػم ذًمؽ

يٙمٗمك اعمًٚمؿ اجلديد أن يٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُمقىمٜم٤ًم هبام  وشمؽمشم٥م قمٚمٞمف إطمٙمـ٤مم اًمنمـقمٞم٦م عمـ٤م ورد قمــ يمثـػم ُمــ 

٤مب وهمـػمه ُمــ اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد دظمقاهؿ ذم اإلؾمالم أهنؿ ذيمروا اًمِمٝم٤مدشملم وم٘مط دون زي٤مدة يمام ذم ىمّم٦م قمٛمر سمـ اخلٓمـ

 رضمؾ  وقرة ذم ضمؼميؾ قمٜمدُم٤م ضم٤م،هط ويمام ورد ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمٌل   (7)اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

 وشمـ١ميت اًمّمـالة  وشم٘مـٞمؿ اهلل  رؾمـقل حمٛمـداً  وأن اهلل  إٓ إًمـف ٓ أن شمِمـٝمد أن اإلؾمالم ىم٤مل ًمف: اإلؾمالم قمـ وؾم٠مًمف

  -(0)ؾمٌٞمالً  ًمٞمفإ اؾمتٓمٕم٧م إن اًمٌٞم٧م وحت٩م رُمْم٤من  وشمّمقم اًمزيم٤مة 

إلىمرار سمٌنمي٦م اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًـالم: أن ٓ شمثـ٤مر ُمـع ُمريـد اًمـدظمقل ذم ىمْمٞم٦م ا وم٤مًمذي أىمؽمطمف ذم

اإلؾمالم  وإٟمام يٙمٗمل أن شمنمح ًمف سمِمٙمؾ ُمًٌط وخمتٍم ضمدًا وجمٛمؾ ؾمقرة اإلظمالص  ومٞمٗمٝمؿ: سم٠من اهلل شمٕمـ٤ممم 

وأّن ُم٤م قمداه ضمّؾ ضمالًمف هـؿ ُمــ خمٚمقىمـ٤مت اهلل شمٕمـ٤ممم واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم ذاشمف وٓ ذم وٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمف  

                                                           
 - 7.079( ُيٜمٔمر ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ 7)

  وأظمرضمـف 6.775 اًم٘مرآن  سم٤مب ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: ﴿إن اهلل قمٜمـده قمٚمـؿ اًمًـ٤مقم٦م﴾  ( أظمرج اًمٌخ٤مري ذم وحٞمحف  يمت٤مب شمٗمًػم0)

 -7.36ُمًٚمؿ  يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  سم٤مب ُمٕمروم٦م اإليامن واإلؾمالم واًم٘مدر  
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وقم٤ٌمده  وأن أىمدس قم٤ٌمده هؿ اًمرؾمؾ  وأيمثرهؿ ىمداؾم٦م هؿ أوًمق اًمٕمزم ُمٜمٝمؿ  ويذيمر هٜم٤م ًمف َُمـ هؿ أوًمق اًمٕمزم  

  ويٙمٗمتك سمذًمؽ ذم هذه اعمرطمٚم٦م-

 ومٞمٝمـ٤م يِمٞمع اًمتل ٜم٤مـمؼاعم ذم ُُمٕمتؼَمة شمٙمقن ىمد –ٌنمي٦م اعمًٞمح وقمٌقديتف هلل شمٕم٤ممم اإلىمرار سم –وهذه اإلو٤موم٦م 

ـْ  اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم وىمد اًمًالم  قمٚمٞمف اعمًٞمح ذم اًمٗم٤مؾمدة اًمٕم٘م٤مئد هذه ُمثؾ ـِ  قُم٤ٌمَدةَ  قَم ٤مُِم٧ِم  سْم  قَمٜمْفُ  اهللَُّ َرِيَ  اًمّمَّ

يَؽ ًَمُف  َوَأنَّ » ط: اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َٓ َذِ َّٓ اهللَُّ َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل: َأؿْمَٝمُد َأْن  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف  َوَأنَّ  َُم ًدا قَم حُمَٛمَّ

ـُ َأَُمتِِف  َويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمْفُ  ٌُْد اهللَِّ َواسْم ك قَم ًَ : َأْدظَمَٚمـُف اهللَُّ اجْلَٜمَّـ٦َم   قِمٞم َوَأنَّ اجْلَٜم٦ََّم طَمؼ   َوَأنَّ اًمٜم٤َّمَر طَمؼ 

ـْ َأيِّ َأسْمَقاِب اجْلَٜم٦َِّم اًمثَّاَم   -(7)شٟمَِٞم٦ِم ؿَم٤م،َ ُِم

ٓ ؿمّؽ أن اإلؾمالم ديـ اهلل اًمذي ومٓمر قمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمد  واًمدظمقل ومٞمف ٓ حيت٤مج إمم ـم٘مقس وٓ أُمـقر رؾمـٛمٞم٦م 

 يمؾ ُمقًمـقٍد يقًمـد قمـغم اًمٗمٓمـرة  ومـ٠مسمقاه»ط: ٕٟمف رضمقع إمم اًمٗمٓمرة اًمتل يقًمد قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن  وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل 

تقداٟمف أو يٜمٍماٟمف أو يٛمج٤ًمٟمف  يمام شمٜمت٩م اًمٌٝمٞمٛم٦م هبٞمٛم٦م مجٕم٤م، هؾ حتًقن ومٞمٝم٤م ُمـ ضمدقم٤م،  صمؿ ىمرأ أسمـق هريـرة 

 :﴿َـّ َأيْمَثـ
ـُ اًْمَ٘مٞمُِّؿ َوًَمٙمِ ي ٌِْديَؾ خِلَْٚمِؼ اهللَِّ َذًمَِؽ اًمدِّ َٓ شَم تِل وَمَٓمَر اًمٜم٤َّمَس قَمَٚمْٞمَٝم٤م  َٓ َيْٕمَٚمُٛمـقومِْٓمَرَة اهللَِّ اًمَّ  ﴾نَ َر اًمٜمَّـ٤مِس 

                                                           
َم قَمغَم ا7) ياَمِن َوُهق هَمػْمُ ؿَم٤مكٍّ ومِٞمِف َدظَمَؾ اجْلَٜم٦ََّم َوطُمرِّ

ـْ ًَمِ٘مل اهللَ سم٤ِمإْلِ وذم رواي٤مت    7.57ٜم٤َّمِر ًم( وحٞمح ُمًٚمؿ  يمت٤مب اإليامن  سَم٤مُب َُم

ٌْـُد »أظمرى ًمٚمحدي٨م : ىَم٤مَل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  ك قَم ًَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف  َوَأنَّ قِمٞم ًدا قَم َّٓ اهللَُّ َوطْمَدُه  َوَأنَّ حُمَٛمَّ َٓ إًَِمَف إِ ـْ ؿَمِٝمَد َأْن  َُم

ـُ َأَُمتِِف  َويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح  ـْ َأيِّ  ُِمٜمُْف  َوَأنَّ  اهللَِّ  َواسْم ٌَْٕم٨َم طَمؼ  َأْدظَمَٚمُف اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ُِمـ اجْلَٜم٦ََّم طَمؼ   َواًمٜم٤َّمَر طَمؼ   َوَأنَّ اًْم

ـ٤مُِم٧ِم  ىَمـ٤مَل: ( وحٞمح  006. 7( واًمدقمقات اًمٙمٌػم )572. 7اإليامن ٓسمـ ُمٜمده )ش َأسْمَقاِب اجْلَٜم٦َِّم ؿَم٤م،َ  ـِ اًمّمَّ ٌَـ٤مَدَة سْمـ وقمـ قُم

ٌُْد اهللَِّ َويَمٚمَِٛمُتـ»َيُ٘مقُل: ط ؾُمقَل اهللَِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم رَ  ك قَم ًَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف  َوَأنَّ قِمٞم ًدا قَم َّٓ اهللَُّ  َوَأنَّ حُمَٛمَّ َٓ إًَِمَف إِ ـْ ؿَمِٝمَد َأْن  ُف َأًْمَ٘م٤مَهـ٤م إمَِم َُم

ـْ قَمِٛمؾٍ  َُمْرَيَؿ َوَرْوٌح ُِمٜمُْف  َوَأنَّ اجْلَٜم٦ََّم طَمؼ   َوَأنَّ اًمٜم٤َّمَر طَمؼ  َأْدظَمَٚمفُ  ( واًمًٜمـ 789. 7اإليامن ٓسمـ ُمٜمده )ش اهللَُّ اجْلَٜم٦ََّم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم

َْوَزاقِمّل  475. 9اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل ) ْٕ ـِ ا ـُ ( وىم٤مل: َهَذا إؾِْمٜم٤َمٌد َوِحٞمٌح َُمِْمُٝمقٌر قَم صَمٜمِل ضُمٜم٤َمَدُة سْمـ ـِ َه٤مٟمٍِ، ىَم٤مَل: طَمدَّ ـْ قُمَٛمػْمِ سْم وقَم

٤مُِم٧ِم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َأيِب ُأَُمٞم٦ََّم ىَم٤مَل: طَمدَّ  ـُ اًمّمَّ ٤ٌَمَدُة سْم يَؽ ًَمـُف  َوَأنَّ ط: »صَمٜمِل قُم َٓ َذِ َّٓ اهللَُّ َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل: َأؿْمَٝمُد َأْن  َُم

ـُ َأَُمتِِف َويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م ٌُْد اهللَِّ َواسْم ك قَم ًَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف  َوَأنَّ قِمٞم ًدا قَم إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمُْف  َوَأنَّ اجْلَٜم٦ََّم طَمؼ   َوَأنَّ اًمٜم٤َّمَر طَمؼ  َأْدظَمَٚمُف  حُمَٛمَّ

ـْ قَمَٛمـؾٍ  ـْ َأيِّ َأسْمَقاِب اجْلَٜم٦َِّم اًمثَّاَمٟمَِٞم٦ِم ؿَم٤مَ،  َوذِم رواي٦م: َأْدظَمَٚمُف اجْلَٜم٦َُّم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم ـْ (- 78. 7ُمًـتخرج أيب قمقاٟمـ٦م )ش اهللَُّ ُِم وقَمـ

٤ٌَمدَ  ِلِّ َة قُم ـِ اًمٜمٌَّ ك»ىَم٤مَل: ط   قَم ًَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف  َوَأنَّ قِمٞم ًدا قَم يَؽ ًَمُف  َوَأنَّ حُمَٛمَّ َّٓ اهللَُّ َوطْمَدُه َٓ َذِ ـْ ؿَمِٝمَد َأْن َٓ إًَِمَف إِ ٌْـُد اهللَِّ  َُم قَم

ـَ اًمَٕمَٛمؾِ َوَرؾُمقًُمُف  َويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمُْف  َواجلَٜم٦َُّم طَم  ـْ ش ؼ   َواًمٜم٤َّمُر طَمؼ   َأْدظَمَٚمُف اهللَُّ اجلَٜم٦ََّم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم وذم رواي٦م قَم

٤َم ؿَم٤م،َ  ـْ َأسْمَقاِب اجلَٜم٦َِّم اًمثَّاَمٟمَِٞم٦ِم َأتَّ  -( 765. 4وحٞمح اًمٌخ٤مري )ش ضُمٜم٤َمَدَة َوَزاَد ُِم
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دظمقل اجلٜم٦م قمغم اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  ومل يِمؽمط اإلؿمٝم٤مد قمغم ذًمؽ  ط وًم٘مد قمٚمؼ رؾمقل اهلل   (7)[32]اًمروم.

ُمـ ىم٤مل: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف  وأن قمٞمًك قمٌـد اهلل » ط:وم٘م٤مل 

أن اًمٜم٤مر طمؼ أدظمٚمـف اهلل ُمــ أي أسمـقاب اجلٜمـ٦م واسمـ أُمتف ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف  وأن اجلٜم٦م طمؼ  و

- ويمذًمؽ ذم اًم٘مرآن ُم٤م يدل قمغم صمٌقت قم٘مد اإلؾمالم عمـ اؾمتن سم٢مؾمالُمف ومل يِمٝمد قمٚمٞمـف  وُمــ (0) شاًمثامٟمٞم٦م ؿم٤م،

َٓ ِرَجوٌل ُمْمِمـُقَن َوكَِسوٌء ُمْمِمـَوٌت َمْ َتْعَؾُؿقُهْؿ َأْن َتَطُئقُهْؿ َؾُتِصقَبؽُ ﴿ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٌة بَِغةْرِ َوَفْق ْؿ ِمةـُْفْؿ َمَعةرَّ

 -[05]اًمٗمتح.  ﴾ِظْؾؿٍ 

٤محلٙمؿ ذم اإلؿمٝم٤مد قمغم اإلؾمالم يمٛمثؾ احلٙمؿ ذم إقمالٟمف قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس: إن ٟم٤مؾمٌف ذًمؽ ومحًــ  وإن وم

اعمٓمٚمـ٥م إول: هـؾ يٚمـزم مل يٜم٤مؾمٌف ذًمؽ واىمتْم٧م فمروومف اإلهار سمف ومٞمج٥م ُمراقم٤مة فمروومف  ويٜمٔمر ذم ذًمـؽ 

ًجد أو قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس؟ ومٞمتح٘مؼ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  وٓ يٚمـزم إقمالن اإلؾمالم ذم اعم

 اإلؿمٝم٤مد قمغم ذًمؽ  سمؾ يٙمتٗمك سم٤مًمٜمٓمؼ-

وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمف ٓ جي٥م قمغم ُمـ أراد أن يٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أن حييـه ؿمـٝمقد  سمـؾ يٜمٓمـؼ هبـام سمٚمًـ٤مٟمف  

ؾمـ ديـ اإلؾمالم أّن اًمٕمالىم٦م ومٞمف سملم اًمٕمٌـد واًمـرّب وهذا واحلٛمد هلل ُمـ حم٤م  ويٙمٗمٞمف هذا ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمالم

ًمٞمس ومٞمٝم٤م وؾم٤مئط وُمـ حم٤مؾمٜمف أّن اًمدظمقل ومٞمف ٓ حيت٤مج إمم إضمرا،ات وُمٕم٤مُمالت شمتّؿ قمٜمـد اًمٌنمـ وٓ ُمقاوم٘مـ٦م 

أؿمخ٤مص ُمٕمّٞمٜملم سمؾ إّن اًمّدظمقل ومٞمف ؾمٝمؾ ُمٞمّن يٛمٙمـ أن يٗمٕمٚمف أي إٟم٤ًمن وًمق يم٤من وطمده ذم وحرا، أو همروم٦م 

ٞم٦م يمّٚمٝم٤م هل ٟمٓمؼ سمجٛمٚمتلم مجٞمٚمتلم حتقي٤من ُمٕمٜمـك اإلؾمـالم يمّٚمـف وشمتْمـٛمٜم٤من اإلىمـرار سمٕمٌقديـ٦م ُمٖمٚم٘م٦م  إّن اًم٘مْم

اإلٟم٤ًمن ًمرسّمف واؾمتًالُمف ًمف واقمؽماومف سم٠مّٟمف إاهف وُمقٓه واحل٤ميمؿ ومٞمف سمام يِم٤م، وأّن حمٛمدا قمٌد اهلل وٟمٌٞمف اًمذي جي٥م 

 هبـام وُم١مُمٜمـ٤مً  ٛمـ ٟمٓمؼ هب٤مشملم اًمِمٝم٤مدشملم ُمقىمٜم٤مً اشّم٤ٌمقمف سمام أوطمل إًمٞمف ُمـ رسّمف وأّن ـم٤مقمتف ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمّز وضمّؾ وم

ُمـ أومراد اعمًٚمٛملم ًمف ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ احل٘مقق وقمٚمٞمف ُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ويٌـدأ  وومرداً  و٤مر ُمًٚمامً 

                                                           
ٌِْديَؾ خِلَ 7)   وُمًٚمؿ ذم وحٞمحف  يمتـ٤مب 6.774[  32ْٚمِؼ اهللَِّ﴾ ]اًمروم. ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن  سم٤مب ﴿َٓ شَم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ٤مِر َوَأـْمَٗم٤مِل اعمُْ  - 4.0247 اًم٘مدر  سم٤مب َُمْٕمٜمَك يُمؾِّ َُمْقًُمقٍد ُيقًَمُد قَمغَم اًْمِٗمْٓمَرِة َوطُمْٙمِؿ َُمْقِت َأـْمَٗم٤مِل اًْمُٙمٗمَّ

 ( ؾمٌؼ خترجيف-0)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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سمٕمده٤م ُم٤ٌمذة سم٠مدا، ُم٤م أوضمٌف اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنّمقمٞم٦م يم٠مدا، اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم أوىم٤مهتـ٤م واًمّمـٞم٤مم ذم 

 وهمػم ذًمؽ-ؿمٝمر رُمْم٤من 

: إذا دظمؾ اًمِمخص ذم اإلؾمالم قمـ اقمت٘م٤مد وي٘مـلم وٟمٓمـؼ سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم وم٢مٟمـف يٙمـقن واخلالو٦م واهلل أقمٚمؿ

  وٓ   وًمق مل يراضمع حمٙمٛم٦م أو ُمريمـزًا إؾمـالُمٞم٤ًم ًمٞم٠مظمـذ وصمٞم٘مـ٦م سمـذًمؽُمًٚماًم طمتك وًمق مل يًّجؾ إؾمالُمف رؾمٛمٞم٤مً 

 ف ُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم-طم٤مضم٦م ًمِمٝمقد وٓ وصم٤مئؼ  ومٝمق ىمد همدا ُمًٚماًم ًمف ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وقمٚمٞم
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ػاضطبحثػاضثاظي
ػاضتدرجػسيػاضبالغ

 وربطهػباإلطاشةػواضتطصنػطنػاضعطلػ

 ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م إول أن ذيمرُت سم٠من ووػ اإلؾمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؿمخ٤مص يتْمٛمـ صمالصم٦م ُمراطمؾ:

وهل  ًمث٦م:واعمرطمٚم٦م اًمث٤م  وهل اًمتّمديؼ سم٤مًمٚم٤ًمن واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  : وهل آقمت٘م٤مد ذم اًم٘مٚم٥ماعمرطمٚم٦م إومم

 اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم وإسمالهمف ذًمؽ  وهذا ُم٤م ؾم٠مومّّمؾ ومٞمف هٜم٤م-

 
إذا اقمت٘مد اًمِمخص ذم ىمٚمٌف صمؿ وّدق سمٚم٤ًمٟمف أٟمف ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف  وم٢مٟمٜمـ٤م ٟمٜمت٘مـؾ ُمٕمـف 

جمٛمؾ عم٤م جيـ٥م  إُمر إول: عمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م وهل: اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم  وإسمالهمف أُمريـ اصمٜملم:سمٕمد ذًمؽ إمم ا

قمٚمٞمف  أو حيرم مم٤م ٓ ظمـالف ومٞمـف: يمـ٠من يٌٚمـغ سمقضمـقب أريمـ٤من اإلؾمـالم  وومروـٞم٦م اًمّمـالة واًمّمـٞم٤مم وسم٘مٞمـ٦م 

حيرم ذم اإلؾمالم: اًمنىم٦م  إريم٤من--- ويؽمك أي شمٗمّمٞمؾ يتٕمّٚمؼ سمذًمؽ إمم اًمتدّرج سمام يٜم٤مؾمٌف  ويمذًمؽ يٌٚمغ سم٠مٟمف 

إسمالهمف سمام جيـ٥م وحيـرم ُمــ إظمـالق اًمٕم٤مُمـ٦م: ُمثـؾ: وضمـقب اًمـتحكم وإُمر اًمث٤مين:   واًمزٟم٤م وسم٘مٞم٦م اعمقسم٘م٤مت

 (7)سم٤مًمّمدق  وإُم٤مٟم٦م  واًمقوم٤م، سم٤مًمٕمٝمد-- وآسمتٕم٤مد قمـ اًمٙمذب واخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمدر-

                                                           

ُمـ: ىمقل وقمٛمؾ  واًم٘مقل ىمًـامن: ىمـقل اًم٘مٚمـ٥م  وهـق آقمت٘مـ٤مد  وىمـقل ٕن طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ذم آوٓمالح اًمنمقمل ُمريم٦ٌم ( 7)

 اجلـقارح  وقمٛمـؾ وإظمالوـف  ٟمٞمتف وهق اًم٘مٚم٥م  قمٛمؾ: ىمًامن واًمٕمٛمؾ اًمٚم٤ًمن وهق اًمتٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م اإلؾمالم ) اًمِمٝم٤مدشملم (-

 سمٕمدهؿ ومٛمـ سمٕمقنواًمت٤م اًمّمح٤مسم٦م اشمٗم٘م٧م :اًمٌٖمقي اإلُم٤مم وىم٤مل- ويٜم٘مص يزيد وقمٛمؾ  ىمقل اإليامن :طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل

 ,38. 7)  ًمٚمٌٖمقي ًمقا: إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وقم٘مٞمدة- اٟمٔمر ذح اًمًٜم٦موىم٤م--- اإليامن ُمـ إقمامل أن قمغم اًمًٜم٦م قمٚمام، ُمـ

 ٓ وٟمٞم٦م وقمٛمؾ ىمقل : اإليامن أن: أدريمٜم٤م ممـ سمٕمدهؿ ُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اإلمج٤مع  ويم٤من :اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وىم٤مل(- 39

سمــ اًم٘مـٞمؿ:اإليامن أوـؾ ًمـف ا اإلُمـ٤مم ىمـ٤مل (-886. 5)  اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أوقل ذح- أظمر قمـ صم٦ماًمثال ُمـ واطمد جيزئ

ؿمٕم٥م ُمتٕمددة  ويمؾ ؿمٕم٦ٌم شمًٛمك إيامٟم٤م  وم٤مًمّمالة ُمـ اإليامن  ويمذًمؽ اًمزيم٤مة  واحل٩م  واًمّمقم  وإقمـامل اًم٤ٌمـمٜمـ٦م يم٤محلٞمـ٤م، 

 ُمــ يٜم٤مىمْمـف سمـام اًمتٛمًؽ ُمع سم٤مًمٚم٤ًمن ىمقل جمرد ًمٞمس شمٌلم يمام وم٤مإليامن -53واًمتقيمؾ--- إًمخ- يمت٤مب اًمّمالة ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ص 

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿ تًٚمٞمؿ ٕطمٙم٤مُمف شمٕم٤ممم  وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:واًم آٟم٘مٞم٤مد قمدم  جَيِـُدوا ٓ صُمـؿَّ  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  ًِ ٚمُِّٛمقا ىَمَْمْٞم٧َم  مِم٤َّم طَمَرضم٤مً  َأْٟمُٗم ًَ ٚمِٞمامً  َوُي ًْ ًمٌـدن ا إمم ذًمـؽ هى وإرادة ُمٕمرومـ٦م ومٞمـف يمـ٤من إذا وم٤مًم٘مٚمـ٥م[- 65.اًمٜمًـ٤م،] ﴾شَم

 سم٤مًميورة  وقمدم إقمامل اًمٔم٤مهرة دًمٞمؾ قمغم اٟمتٗم٤م، إقمامل اًم٤ٌمـمٜم٦م 
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٦م اًمتل هل أوٌؾ ُمٝمٌؿ ذم دقمقة اعمًٚمؿ وهٜم٤م جيدُر احلدي٨م قمـ وم٘مف اًمتدّرج ذم إطمٙم٤مم  وقمـ اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح

َٓ طِمْدصَم٤مُن ىَمْقُِمِؽ سم٤ِمًْمُٙمْٗمِر ًَمٜمََ٘مْْم٧ُم ط اجلديد  وُي١مظمذ ذًمؽ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل  ًمٕم٤مئِم٦م ري اهلل قمٜمٝم٤م: )َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم ًَمْق

)
ِ
وا ذِم اًْمٌِٜم٤َم، ُ ْجِر  وَم٢مِنَّ ىَمْقَُمِؽ ىَمٍمَّ

ـَ احْلِ ٌَْٞم٧َم طَمتَّك َأِزيَد ومِٞمِف ُِم ُمع اعمًٚمٛملم اجلُـُدد ط  ـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌلِّ ومٙم٤من ُم  (7)اًْم

ج واًمت٠مًمٞمػ وهمػمه  يمؾ ذًمـؽ ط اقمت٤ٌمُر اعمّمٚمح٦م  وُم٤م ٟمراه ُمـ َهْدي اًمٜمٌل  ؿ اجلديد ُمـ اًمتدرُّ
ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمِ

 ُمٌٜم٤مه قمغم اعمّمٚمح٦م-

  وم٘مـد يمـ٤من وطمٙمٛمتف ذم دقمقشمفط ًمتدرج ذم اًمدقمقة هق ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن وـمري٘متف  وهق يمذًمؽ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل وم٤م

جلديد ٟمّمٞم٥ٌم واومٌر ُمـ اًمرمح٦م واًمتٞمًػم اًمذي شمٕمددت وقره وأؿمٙم٤مًمف ذم اًمنمع احلٜمٞمػ  ممـ٤م يٕمٓمٞمٜمـ٤م ًمٚمٛمًٚمؿ ا

واوح٦ًم ذم ًمزوم اًمتخػّم عم٤م يٜمٌٖمل إسمالهمف ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد  ذًمؽ أن اًمداظِمؾ ذم اإلؾمالم ُمقًمقٌد ضمديـد   دٍٓٓت 

قم٤مي٦م واًمِٕمٜم٤مي٦م يـ ُمتلٌم  وٓ ُيقهَمؾ ومٞمف  وّمؼ واًمٚملم واًمؽم وطم٤مُل اعمقًمقد أطمقج ُم٤م يٙمقن إمم آهتامم واًمرِّ وهذا اًمدِّ

د قمٚمٞمف ذم سمد، إُمر  وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمٌة ُمٜمٝم٤م:  إٓ سمرومٍؼ  وٓ َيِّمحُّ أن ُيٙمٚمَّػ اعمر، ُم٤م ٓ يٓمِٞمؼ أو ُيِمدَّ

ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ذم اعمًجد  : ومػموي أٟمس اًمتٞمًػم ذم قمدم اإلٟمٙم٤مر قمغم اعمًٚمِؿ اجلديد قمٜمَد وىمققمف ذم ظمٓم٠م

َُمْف َُمْف  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل ط: إذ ضم٤م، أقمرايب  وم٘م٤مم يٌقل ذم اعمًجد  وم٘م٤مل أوح٤مُب رؾمقِل اهلل ط ُمع رؾمقِل اهلل 

دقمـ٤مه وم٘مـ٤مل ًمـف: )إنَّ ط  دقمقه(  ومؽميمقه طمتك سم٤مل  صمؿ إنَّ رؾمقَل اهلل ,أي: ٓ شم٘مٓمٕمقه  ,)ٓ شمزرُمقه ط: اهلل 

 ُِمـ هذا اًمٌقل  وٓ اًمَ٘مَذر  إٟمام هل ًمِذيْمر اهلل قمزَّ وضمؾَّ واًمّمالة وىمرا،ة اًم٘مرآن(هذه اعم٤ًمضمَد ٓ شمّمٚمُح ًمٌم
ٍ
،(0)  

يـ  ومل شمٌٕمثقا ط: وذم رواي٦م: ىم٤مل    أو َذٟمقسم٤ًم ُمـ ُم٤م،  وم٢مٟمَّام سُمِٕمْثُتؿ ُمٞمنِّ
ٍ
)َدقُمقه  وهري٘مقا قمغم سمقًمِف ؾَمْجاًل ُمـ ُم٤م،

يـ(  -(3)ُمٕمنِّ

ُم٤م ضمـ٤م، قمــ ُمٕم٤مويـ٦م سمــ ٝمؾ قمٜمد اعمًٚمؿ اجلديد واًمّرومؼ سمف قمٜمـد ظمٓمئـف:وُمـ إدًم٦م اًمقاردة ذم اقمت٤ٌمر اجل

ـَ اًْمَ٘مْقِم  وَمُ٘مْٚمـ٧ُم: َيْرمَحُـَؽ اهللُ طىَم٤مَل: سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ُأَوكمِّ َُمَع َرؾُمقِل اهللِ ىم٤مل:  احلٙمؿ اًمًٚمٛمل    إِْذ قَمَٓمَس َرضُمٌؾ ُِم

                                                           
 - 0.970( أظمرضمف ُمًٚمؿ  يمت٤مب احل٩م  سم٤مب ٟم٘مض اًمٙمٕم٦ٌم وسمٜم٤مئٝم٤م 7)

ٌَْقِل َوهمَ 0) ِؾ اًْم ًْ َْرَض ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  سَم٤مُب ُوضُمقِب هُم ْٕ ـِجِد  َوَأنَّ ا ًْ ـَ اًمٜمََّج٤مؾَمـ٤مِت إَِذا طَمَّمـَٚم٧ْم ذِم اعمَْ ِه ُِمـ ػْمِ

ـْ هَمػْمِ طَم٤مضَم٦ٍم إمَِم طَمْٗمِرَه٤م    ُِم
ِ
 -7.036شَمْٓمُٝمُر سم٤ِمعم٤َْم،

 -7.54( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اًمقوق،  سم٤مب و٥م اعم٤م، قمغم اًمٌقل ذم اعمًجد  3)
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ـسُمقَن سم٠َِمْيـِدتِْؿ قَمـغَم وَمَرَُم٤ميِن اًْمَ٘مْقُم سم٠َِمسْمَّم٤مِرِهْؿ  وَمُ٘مْٚم٧ُم: َواصُمْٙمـَؾ ُأُمِّ  َٞمـ٤مْه  َُمـ٤م ؿَمـ٠ْمُٟمُٙمْؿ؟ شَمٜمُْٔمـُروَن إزَِمَّ  وَمَجَٕمُٚمـقا َيْيِ

ٜمِّل ؾَمَٙم٧مُّ  وَمَٚمامَّ َوغمَّ َرؾُمقُل اهللِ 
ُتقَٟمٜمِل ًَمٙمِ ٌَْٚمـُف طَأوْمَخ٤مِذِهْؿ  وَمَٚمامَّ َرَأْيُتُٝمْؿ ُيَّمٛمِّ اًم ىَم ل  َُم٤م َرَأْي٧ُم ُُمَٕمٚمِّ   وَم٠ٌَِميِب ُهَق َوُأُمِّ

 َٓ ـاَلةَ  َو َٓ ؿَمَتَٛمٜمِل  ىَم٤مَل: )إِنَّ َهـِذِه اًمّمَّ سَمٜمِل َو َٓ َضَ ٞماًم ُِمٜمُْف  وَمَقاهللِ  َُم٤م يَمَٝمَريِن َو
ـَ شَمْٕمٚمِ ًَ َٓ َيّْمـُٚمُح ومِٞمَٝمـ٤م سَمْٕمَدُه َأطْم  

ٌِٞمُح َواًمتَّْٙمٌػُِم َوىِمَراَ،ُة اًْمُ٘مْرآِن( ًْ اَم ُهَق اًمتَّ ـْ يَماَلِم اًمٜم٤َّمِس  إِٟمَّ ٌ، ُِم َرْ
 احلدي٨م- --(7)

ُمـ قمٔمٞمؿ اخلُٚمؼ اًمذي ؿمٝمد اهلل شمٕم٤ممم ًمف سمـف  ط ومٞمف سمٞم٤من ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل "ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل:  

تف  وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ  وومٞمف اًمتخّٚمؼ سمخٚم٘مف  ذم اًمرومـؼ سم٤مجل٤مهـؾ  وطمًــ شمٕمٚمٞمٛمـف  ط وروم٘مف سم٤مجل٤مهؾ  ورأومتف سم٠مُمَّ

ذم اًمـدقمقة ُمــ اًمرومـؼ ط قىمػ طمٙمٛم٦ُم اًمٜمٌل - ًم٘مد دمغمَّ ذم هذا اعم(0)"واًمٚمٓمػ سمف  وشم٘مري٥م اًمّمقاب إمم ومٝمٛمف

ذم دقمقشمف أٟمـف مل ُيٓمِـؾ اعمققمٔمـ٦م ًمـف: سمـؾ أرؿمـده سمٙمٚمـامت ط واًمٚمٓمػ ذم شمٕمٚمٞمؿ اعمًٚمؿ اجلديد  وُمـ طمٙمٛمتف 

يًػمات  وهذا ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمع يمؾ طمدي٨ِم قمٝمٍد سم٤مإلؾمالم  وم٤معمًٚمؿ اجلديد أطمقُج ُم٤م يٙمقن إمم احلٙمٛمـ٦م 

 ُمؾ ُمع ُم٤م يٌدو ُمٜمف ُمـ أظمٓم٤م، ُمّمدُره٤م اجلٝمُؾ  ومال ُيٓمِٞمؾ اعمققمٔم٦م ذم سمٞم٤من ظمٓمئف-ُمـ اًمداقمٞم٦م  ٓ ؾمٞمام ذم اًمتٕم٤م

وُمـ اعمٝمؿ ذم اقمت٤ٌمر اجلٝمؾ ذم اعمًٚمؿ اجلديـد أمهٞمـ٦ُم اًمًـ١مال ىمٌـؾ اإلٟمٙمـ٤مر قمٚمٞمـف  وٓ حيٙمـؿ قمٚمٞمـف ُمــ دون أن 

وم٘مـ٤مل ًمـف رؾمـقل راويـ٦م مخـر  ط يًتٗمّمؾ ُمٜمف قمـ ظمٓمئف: ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس ري اهلل قمٜمٝمام أن رضمـالً أهـدى ًمٚمٜمٌـل 

ُمٝم٤م؟(  ىم٤مل:ٓ   وم٤ًمرَّ إٟم٤ًمًٟم٤م  وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ط:  اهلل )سمؿ ؾم٤مررشَمف؟(  وم٘م٤مل: أُمرشُمـف ط: )هؾ قمٚمٛم٧َم أن اهللَ ىمد طمرَّ

م سمٞمٕمٝم٤م(- م ذهب٤م طمرَّ ًمٚمـذي أهـدى إًمٞمـف اخلٛمـر: )هـؾ ط ىمقًمف "ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل:  (3) سمٌٞمٕمٝم٤م  وم٘م٤مل: )إن اًمذي طمرَّ

ٝم٤م؟(  ًمٕمؾ اًم١ًمال يم٤من ًمٞمٕمرف طم٤مًمف  وم٢من يم٤من قم٤معًمـ٤ًم سمتحريٛمٝمـ٤م أٟمٙمـر قمٚمٞمـف هـديتٝم٤م وإُمًـ٤ميمٝم٤م قمٚمٛم٧م أن اهلل ىمد طمرُم

ره قمغم ذًمؽ  ومٚمام أظمؼمه أٟمف يم٤من ضم٤مهالً سمذًمؽ قمَذره  -(4)"ومحٚمٝم٤م وقمزَّ

                                                           
 -7.387سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة  وٟمًخ ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف ( أظمرضمف ُمًٚمؿ  يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة  7)

 -5.02( ذح اًمٜمقوي قمغم وحٞمح ُمًٚمؿ  0)

 -3.7026( أظمرضمف ُمًٚمؿ  يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة  سم٤مب حتريؿ سمٞمع اخلٛمر 3)

 -77.4( ذح اًمٜمقوي قمغم وحٞمح ُمًٚمؿ 4)
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ف ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م  يم٘مْم٤م، ُم٤م وم٤مشَمف ُمـ اًمٓم٤مقمـ٤مت ىمٌـَؾ   ًِ وُمـ وقر اًمتٞمًػم قمغم اعمًٚمؿ اجلديد: أَّٓ يقضم٥م قمغم ٟمٗم

 -  (7)ُمف  إذ هق ًمٞمس ُمٚمزُم٤ًم سم٤مًم٘مْم٤م،  وُمثؾ ذًمؽ ىمد ُيٜمٗمِّره ُمـ اإلؾمالم  ومل ُيقضم٥ْم ذًمؽ أطمٌد ُمـ اًمٕمٚمام،إؾمال

هذا اعمًٚمؿ اجلديد وشم٘مدير إُمٙم٤مٟمٞمتـف وصم٘م٤موم٦م روم٦م طم٤مل اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال دىمٞم٘م٦م وحيت٤مج اًمداقمٞم٦ُم إمم ُمٕم

ٓؾمتٞمٕم٤مب اعم٠ًمًم٦م وومٝمٛمٝم٤م وـم٤مىمتف وىمدرشمف قمغم شمٓمٌٞمؼ احلٙمؿ اًمنمقمل  ومٚمق أن اعمٗمتل أو اًمداقمٞم٦ُم قَمٚمِؿ أن اعمًٚمؿ 

ٌّؾ سمٕمض اإلضم٤مسم٤مت أو إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٔمروف يمثػمة حتٞمط سم٤معمًٚمؿ اجلديد  اجلديد هذا ٓ يٛمٙمٜمف إدراك أو شم٘م

ذم ٟمٗمًف هق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اإلدراك واًمٗمٝمؿ  أو ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م وإهي٦م أو اًمقفمٞمٗمٞم٦م  ومٝمٜم٤م ٓ سمّد ُمــ  ؾمقا،

اًمٌد، ُمٕمف سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ وسمام ي٘متْمٞمف احل٤مل  وإرضم٤م، اإلضم٤مسم٦م قمـ سمٕمض إؾمئٚم٦م  وٓ طمرج سم٤مًمتج٤مهؾ اعمـرطمكم 

ٙمٛم٦م شم٘مديؿ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝم٤م دومٕم٦م ًمٌٕمض اًمقىم٧م ريثام شمتح٘مؼ اإلـم٤مىم٦م ويتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ  ومٚمٞمس ُمـ احل

 واطمدة حلدي٨ِم قمٝمٍد سم٤مإلؾمالم-

يمٞمػ يتٕم٤مُمؾ ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م ُمـع اعمًـٚمٛملم ط وًمٕمؾ اًمّمقرة شمتْمح أيمثر قمٜمدُم٤م ٟمرى رؾمقل اًمرمح٦م 

ُمــ ط  ىم٤مل: ضم٤م، رضمٌؾ إمم رؾمقل اهلل اجلدد  ومػموي اًمٌخ٤مري ذم وحٞمحف ُمـ طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل 

                                                           

 ُم٤م وم٤مشمف ذم زُمـ اًمُٙمْٗمر ُمـ والة ووقم وزيم٤مة  هؾ ( وىمد ؾُمئؾ اًمًٞمقـمل رمحف اهلل قمـ ُم٠ًمًم٦م اًمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ  وأراد أن ي٘ميض7)

اجلقاب: ٟمٕمـؿ  ًمـف ذًمـؽ  وذًمـؽ "ًمف ذًمؽ؟ وهؾ صم٧ٌم أنَّ أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ري اهلل قمٜمٝمؿ وَمَٕمؾ ذًمؽ طملم أؾمٚمؿ؟ وم٘م٤مل: 

٤م اإلمج٤مل  وم٘م٤مل اًمٜمقوي ذم  أنَّ اًمٙمـ٤مومر  : اشمَّٗمؼ أوح٤مسمٜم٤م قمـغم"ذح اعمٝمذب"ُم٠مظمقٌذ ُمـ يمالم إوح٤مب إمج٤مًٓ وشمٗمّمٞماًل: أُمَّ

ؿ ٓ ُيٓم٤مًمٌقن هب٤م ذم اًمـدٟمٞم٤م  إوكم ٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمزيم٤مة  واًمّمقم واحل٩م  وهمػمه٤م ُمـ ومروع اإلؾمالم  وُُمراُدهؿ: أهنَّ

: وم٢مذا أؾْمَٚمؿ "اعمٝمذب"ُمع يُمْٗمرهؿ  وإذا أؾمٚمؿ أطمُدهؿ مل َيٚمزُْمف ىمْم٤مُ، اعم٤مي  وم٤مىمتٍم قمغم ٟمٗمل اًمٚمزوم  ومٞمٌ٘مك اجلقاز  وقم٤ٌمرة 

ـَ يَمَٗمُروا إِْن َيٜمَْتُٝمقا ُيْٖمَٗمْر اَهُْؿ َُم٤م ىَمـْد ؾَمـَٚمَػ﴾ ]إٟمٗمـ٤مل. مل خُي  ِذي [  وٕنَّ ذم إجيـ٤مب ٤388مـم٥ْم سم٘مْم٤مئٝم٤م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ىُمْؾ ًمِٚمَّ

 ذًمؽ قمٚمٞمف شمٜمٗمػم  ومُٕمٗمل قمٜمف   وم٤مىمتٍَم قمغم ٟمٗمل اإلجي٤مب  ومٞمٌ٘مك اجلقاز وآؾمتح٤ٌمب-

٤م اًمٙم٤مومر ومال   جي٥م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف  وٓ يّمحُّ ُمٜمف: ٕٟمَّف ًمٞمس أهاًل ًمٚمٕم٤ٌمدة  وم٢مذا أؾمـٚمؿ ذم أصمٜمـ٤م، ؿمـٝمر وىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل: وم٠مُمَّ

ـَ يَمَٗمُروا إِْن َيٜمَْتُٝمـقا ُيْٖمَٗمـْر اَهُـْؿ َُمـ٤م ىَمـْد ؾَمـ ِذي ٤مم اعم٤مي: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ىُمْؾ ًمِٚمَّ َٚمَػ﴾ ]إٟمٗمـ٤مل: رُمْم٤من مل يٚمزُْمف ىمْم٤مُ، سم٘مٞم٦م إيَّ

ٜمف ًَمِزُمف  أُمًَؽ سم٘مٞم٦َم اًمٞمقم: ٕٟمَّف و٤مر ُمـ أهؾ  اًمقضمقب طملم إؾمالُمف  وٓ يٚمزُمـف ىمْمـ٤مؤه: [  وإن أؾمٚمَؿ ذم أصمٜم٤م، يقٍم ُم388

 ٕٟمَّف مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمقضمقب طملم وىم٧ِم وضمقب اإلُم٤ًمك-
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وم٢مذا هـق َيًـ٠َمل قمــ ط َر اًمرأس  ٟمًَٛمع َدِويَّ وقشمف  وٓ َٟمٗمَ٘مف ُم٤م ي٘مقل  طمتك دٟم٤م ُمـ رؾمقل اهلل أهؾ ٟمجٍد صم٤مئ

)مخُس وٚمقاٍت ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م(  وم٘م٤مل: هـؾ قمـكمَّ همػُمهـ٤م؟ ىمـ٤مل: )ٓ  إٓ أْن ط: اإلؾمالم  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ع(  وىم٤مل رؾمقل اهلل  ع(  ىم٤مل: ذيمر ًمـف )ووٞم٤مم رُمْم٤من(  وم٘م٤مل: هؾ قمكمَّ همػمه؟ ىم٤مط: شمٓمقَّ ل: )ٓ  إٓ أْن شمٓمقَّ

ع(  ىم٤مل: وم٠َمدسَمر اًمرضمؾ وهق ي٘مـقُل: واهلل ٓ ط رؾمقل اهلل  اًمزيم٤مة  وم٘م٤مل: هؾ قمكمَّ همػُمه٤م؟ ىم٤مل: )ٓ  إَّٓ أْن شمٓمقَّ

 -(7))أومَٚمَح إْن وَدق(ط: َأِزيُد قمغم هذا وٓ َأٟم٘مُص ُمٜمف  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

قاِهد قمغم قمٜم٤مي٦م اًمٜمٌلِّ  ج ُمع اعمًٚمؿ اجلديد وُمراقم٤مة طم٤مًمف  ُم٤م ضم٤م، قمـ أيب هريرة سمط وُمـ اًمِمَّ أنَّ  ٤مًمتدرُّ

ٌُد اهلل وٓ شُمنِمك سمف ؿمٞمئ٤ًم  وشم٘مٞمؿ ط أقمراسمّٞم٤ًم أشَمك اًمٜمٌلَّ  ٜمل قمغم قمٛمٍؾ إذا قمٛمٚمُتف  دظمٚم٧ُم اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: )شمٕم وم٘م٤مل: ُدًمَّ

ز سمٞمده  ٓ َأِزيد قمغم هـذا  ومٚمـامَّ اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م  وشُم١مدِّي اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م  وشَمُّمقم رُمْم٤من(  ىم٤مل: واًمذي ٟمٗم

ه أْن َيٜمُٔمر إمم رضمٍؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦َّم  ومٚمَٞمٜمُٔمـر إمم هـذا(ط: وممَّ ىم٤مل اًمٜمٌلُّ  )َُمـ هَّ
ىمـ٤مل سمٕمـض اًمٕمٚمـام،: هـذا   (0)

احلدي٨م وٟمحُقه ظُمقـم٥ِم سمف أقمراٌب طمديثق قمٝمٍد سم٤مإلؾمالم  وم٤ميمَتَٗمك ُمٜمٝمؿ سمِٗمٕمؾ اًمقاضم٥م ذم ذًمـؽ احلـ٤مل: ًمـئالَّ 

ٚمٞمٝمؿ ومٞمٛمٚمُّقا  طمتك إذا اٟمنَمطَم٧ْم ودوُرهؿ ًمٚمَٗمْٝمِؿ قمٜمف  واحلرص قمغم حتّمٞمؾ صمـقاب اعمٜمـدوسم٤مت  يث٘مؾ ذًمؽ قم

 ؾمٝمَٚم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ-

ٌُّٚمف وًمذًمؽ وم٤معمًٚمؿ اجلديد ًمف أطمٙم٤مُُمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتل شُمراقِمل ُم٠ًمًم٦َم اًمقىم٧م ذم  اإلؾمالم ًمتٕم٤مًمٞمؿ شم٘م

ر قمٜمد اًمٕمٚمام، أٟمَّف إ  هب٤م واًمٕمٛمؾ وومٝمٛمٝم٤م ذا مل يٙمـ سمُِقؾْمِع اعمًٚمؿ اجلديد أْن يتٕمٚمَّؿ اًم٘مرآن ًمَٕمجِزه  ومٚمف أن وُمـ اعم٘مرَّ

ىم٤مل اخلٓم٤ميب: وم٢مْن يم٤من رضمؾ ًمٞمس ذم وؾمٕمف أن يـتٕمٚمَّؿ ؿمـٞمئ٤ًم ُمــ اًم٘مـرآن: ن  يذيمر اهللَ ذم اًمّمالة سمَدًٓ ُمـ اًم٘مرآ

 ذم طمٗمٔمف  أو قمجٛم٦ٍم ذم ًم٤ًمٟمف  أو آوم٦م شمٕمرض ًمف يم٤من َأْومَم اًمذيمر
ٍ
سمٕمد اًم٘مـرآن ُمـ٤م قمٚمَّٛمـف  ًمٕمجٍز ذم ـمٌٕمف  أو ؾمق،

وىمد يم٤مٟم٧م أُمـقر اإلؾمـالم ذم "ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل:    وُمـ اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد  واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػمط اًمٜمٌل 

َ قمغم اًمداظمؾ ذم اًمٓم٤مقم٦م أو اعمريد ًمٚمدظمقل ومٞمٝم٤م  ؾَمٝمٚم٧ْم قمٚمٞمف  ويم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتف  اًمتٙمٚمٞمػ قمغم اًمتدري٩م  ومٛمتك ُينِّ

 -(3)"قمٚمٞمف أوؿَمؽ أَّٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م  وإْن دظَمؾ أوؿَمَؽ أَّٓ يدوم أو ٓ يًَتحٚمِٞمٝم٤مهم٤مًم٤ًٌم اًمتزاُيد ُمٜمٝم٤م  وُمتك قمنت 

                                                           
 -7.78( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اإليامن  سم٤مب اًمزيم٤مة ُمـ اإلؾمالم  7)

 -0.725( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اًمزيم٤مة  سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة  0)

 -70.47( ذح اًمٜمقوي قمغم وحٞمح ُمًٚمؿ  3)
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ج ذم اًمتٕمٚمُّؿ هق اًمذي ؾم٤مَر قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م رِي اهلل قمٜمْٝمؿ  ئقن ُمـ رؾمقل اهلل وم٘مدواًمتدرُّ قمنَم ط  يم٤مٟمقا ي٘مؽَمِ

 -(7)  ىم٤مًمقا: ومٕمٚمٛمٜم٤م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾآي٤مٍت  ومال َي٠مظُمذون ذم اًمٕمنم إظمرى طمتك يٕمَٚمُٛمقا ُم٤م ذم هذه ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

ج ذم دقمقشمف  ىمـد يٙمـقن  واخلالو٦م واهلل أقمٚمؿ: ٞمؼ  وقمدم ُُمراقم٤مة اًمتدرُّ
إنَّ شمٙمٚمٞمػ اعمًٚمؿ اجلديد سمام ٓ يٓمِ

ٌَِٖمـل أْن  ٙمف سمف  وومٞمف شمٜمٗمػٌم ًمف قمـ ىمٌقل واضِم٤ٌمت اإلؾمـالم  ومـال يٜم ًُّ ؾم٤ًٌٌم ذم ُرضمققِمف قمـ اإلؾمالم  أو وٕمػ مت

ج ُيَِمؼَّ قمغم اعمًٚمؿ  اجلديد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ إذا يم٤من َيِمؼُّ قمٚمٞمف  وقمغم اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمدقمقة سملم اعمًٚمٛملم اجلُُدد أن ُيقزِم اًمتدرُّ

ومٞمف: وأن ُيدرَك أنَّ اًمتٞمًػم أوٌؾ ذم ِديـ اإلؾمالم  وهق ُِمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمرئٞمًـ٦م ط أمهٞمَّتف  وأْن َيٗمَ٘مف هدَي اًمٜمٌلِّ 

ٌَّ  ذم شمثٌٞم٧م اعمًٚمِؿ اجلديد قمغم اإلؾمالم  ـَ ذم ىمٚمٌف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم-طمتك حُي  ٥م إًمٞمف اإليامن وُيزيَّ

 

ُمـ ظمالل اًمٌح٨م مل أضمد سمرٟم٤مجم٤ًم ُمَٕمّدًا أو ضمدوًٓ زُمٜمٞم٤ًم حمددًا أو أوىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م يٜمٌٖمل آًمتـزام هبـ٤م واًمت٘مٞمـد 

اؾمـتٕمداده صم٘م٤مومتـف وًٌّل خيتٚمػ ُمـ ُمًٚمؿ ضمديد إمم ُمًٚمؿ ضمديد آظمر  طمًـ٥م ٓؾمتٙمامل اًمٌالغ  وم٤معمقوقع ٟم

وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمف وفمروومف اًمتل يٕمٞمش سمف  أو طمدود ُمٕمرومتف سم٤مإلؾمالم وأطمٙم٤مُمف وُمدى شمٕمّٛم٘مف هب٤م  وهؾ ىم٤مم سمحْمـقر 

 جم٤مًمس قمٚمٍؿ أو اًمت٘مك سم٠مطمد يٌلّم ًمف ُم٤م حيت٤مج إمم سمٞم٤من سمٕمد إؾمالُمف أم ٓ؟ وهؾ هٜمـ٤مك ؿمـخٌص أو ضمٝمـ٦ٌم ذقمٞمـ٦م

شمت٤مسمع ُمٕمف أُمقر اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ أم ٓ؟ يمؾ ذًمؽ ي١مصمر ذم ىمْمٞم٦م إقمداد اجلدول اًمزُمٜمل اعمحدد ًمٚمٛمًـٚمؿ اجلديـد  

سمرٟم٤مُم٩م قم٤مم حيتـقي قمـغم اعمقوـققم٤مت اىمؽماح وًمٙمـ اًمذي يٛمٙمٜمٜمل شم٘مديٛمف ذم هذا اًمٌح٨م ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد هق 

شم٠ميت اعمقوققم٤مت سم٤مًمتـدّرج ؿمـٞمئ٤ًم ومِمـٞمئ٤ًم ُمــ اًمتل أقمت٘مد أٟمف يٜمٌٖمل أن يٌدأ هب٤م ُمٜمذ حلٔم٦م دظمقًمف ذم اإلؾمالم  صمؿ 

طمٞم٨م اًمِمٛمقل واًمتٜمقع  ذم ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وإظمالق اإلؾمالُمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمِمٙمؾ 

قم٤مم  وم٢مذا أشم٘مـ اعمًٚمؿ اجلديد اعمقوقع أو اعمرطمٚم٦م إومم وم٢مٟمف يٜمت٘مؾ إمم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أو اعمقوققم٤مت إظمرى 

 اًمت٤مًمٞم٦م طم٥ًم شمرشمٞمٌٝم٤م-ذم اعمًتقي٤مت 

ٓم٦م ضمدًا وسمدون إـم٤مًم٦م  ورسمام وم٤مىمؽماطمل هٜم٤م اهذا اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمت٠مهٞمكم اعمٌدئل  ًّ ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  ُي٘مّدم سمٓمري٘م٦م ُمٌ

حيت٤مج اًمؼمٟم٤مُم٩م إمم شمٓمقير وُمراضمٕم٦م قمـ ـمريؼ شمِمٙمٞمؾ ومريؼ ُمـ اًمـدقم٤مة واًمٕمٚمـام، اًمٕمـ٤مُمٚملم ذم جمـ٤مل دقمـقة همـػم 

                                                           

 - 466. 38( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده 7)
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ٚمح ًمٚمؽممج٦م واًمتٕمٛمٞمؿ قمغم مجٞمع اعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمالد اًمٖمرب إن ؿمـ٤م، اعمًٚمٛملم ًمٞمٙمقن سمرٟم٤مُم٩م قمٛمؾ ؿم٤مُمؾ يّم

اهلل  ومٞمٙمقن قم٤ٌمرة قمـ ُمٜم٤مه٩م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُم٘مًٛم٦م قمغم ُمراطمؾ وُمًتقي٤مت قمديدة شمتقاومؼ ُمـع طمـ٤مل اعمًـٚمؿ اجلديـد  

ػم  واًمٗم٘مف  واحلـدي٨م  واًمًـػمة اًمٜمٌقيـ٦م  واًمتٗمًـ واًم٘مرآن  ويمؾ ُمرطمٚم٦م حتتقي قمغم ُمقاد ذقمٞم٦م ُمثؾ اًمتقطمٞمد 

 ووم٘مف اًمدقمقة  وإطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم اجلدد--

واًمؼمٟم٤مُم٩م اًمت٠مهٞمكم اًمذي أىمؽمطمف ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ًمٞمس ُمرشمٌٓم٤ًم سمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م حمددة وإٟمام هق ُمـرشمٌط سمٛمـدى 

ٞمـ٦م ُمـ ُمقاد قمٚمٛمسمام ومٞمف  حت٘مٞمؼ اعمًٚمؿ اجلديد ًمف ومتٙمٜمف ُمـ أدائف  وم٢مذا أشم٘مـ اعمًتقى إول وُم٤مرؾمف سمِمٙمؾ ضمٞمد

إمم اعمًتقى اًمذي يٚمٞمف  ًمتٚمّ٘مل إطمٙم٤مم واعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمنمـقمٞم٦م  يٙمقن ُم١مهاًل ًمالٟمت٘م٤مل وذقمٞم٦م وشمرسمقي٦م وم٢مٟمف

ـمٌٕم٤ًم وـٛمـ سمرٟمـ٤مُم٩م ُمت٤مسمٕمـ٦م وشم٘مٞمـٞمؿ ٕدائـف   اًمتل ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ أيمثر ُمـ اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وهٙمذا ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م

ُمرطمٚم٦م ُمــ اًمؼمٟمـ٤مُم٩م ومٕمٜمدئـذ يٚمتحـؼ سمـ٤مًمؼماُم٩م  وُمًتقاه  وم٢مذا ٟمجح واضمت٤مز اعمًتقي٤مت يمٚمٝم٤م وووؾ إمم آظمر

 واًمدروس اًمتل حييه٤م اعمًٚمٛمقن إوٚمٞمقن-

وي١مظمذ سم٤مٓقمت٤ٌمر قمٜمد إقمداد هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٌٞمئ٦م وطم٤مل اًمٜم٤مس ذم اًمٖمرب  وم٢مقمداد اًمؼمٟمـ٤مُم٩م ًمٚمٛمًـٚمٛملم اجلـدد ذم  

 سم٥ًٌم اظمتالف اًمٌٞمئ٤مت واًمث٘م٤موم٤مت-- :اًمٖمرب خيتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م اعمٕمّد ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ذم سمالد اعمنمق ُمثالً 

سمٞم٤من ُمٕمٜمك شمقطمٞمـد اهلل شمٕمـ٤ممم وذح شمقطمٞمـد إًمقهٞمـ٦م سمٓمري٘مـ٦م : اعمرطمٚم٦م إومم: سمٕمد اإلىمرار واًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم

سمٞم٤من ومْمؾ اًمٓمٝمـ٤مرة واًمقوـق، وشمٕمٚمٞمٛمـف )قمٛمٚمٞمـ٤ًم( طمتـك   وآي٤مت اهلل ذم اًمٙمقن  وؾمٝمٚم٦م ُم٘مٜمٕم٦م

واإلظمـالص شمٕمٚمٞمؿ ؾمـقرة اًمٗم٤محتـ٦م   وسمٞم٤من ومْمؾ أدا، اًمّمٚمقات اخلٛمس ويمٞمٗمٞم٦م أدائٝم٤م  و٘مٜمفيت

 -وذطمٝم٤م

أطمٙمـ٤مم   وُمقضمٌـ٤مت اًمٖمًـؾ  وٟمـقاىمض اًمقوـق،  وأريم٤من اإليـامن  ووذطمٝم٤م اًمٜم٤مسؾمقرة اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م-

  ُمٕمجزة ظمٚمؼ اإلٟمًـ٤من  وًمٗمٚمؼ ُمع اًمنمحؾمقرة اًمٕمٍم وا  وُمراضمٕم٦م ًمٚمٛمرطمٚم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م:

 اًمٞمقم أظمر ووٗم٦م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر-و

  اًمًـٜمـ اًمرواشمـ٥م  وأطمٙم٤مم اًمّمالة وؾمـٜمٜمٝم٤م وآداهبـ٤م  واحلالل واحلرام ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب اعمرطمٚم٦م اًمراسمٕم٦م:

 اًمٕمالىم٤مت إهي٦م ذم اإلؾمالم ووٚم٦م إرطم٤مم-و

ُمٕمجـزات اًمرؾمـقل    وسمٕمـضأهؿ أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقيـ٦م  وةإذيم٤مر سمٕمد اًمّمال  وأريم٤من اإلؾمالم اعمرطمٚم٦م اخل٤مُم٦ًم:

 ُمع أوح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف وضمػماٟمف  وُمع اعمخ٤مًمٗملم ًمف ذم اًمديـ-ط ُمـ أظمالق اًمرؾمقل   وط
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احلـالل واحلـرام ذم   وطرطمٚم٦م ُمع طمـدي٨م اًمٜمٌـل   وأداب وإظمالق اإلؾمالُمٞم٦مسمٕمض  اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمدؾم٦م:

 الُمل-ُمّم٤مدر اًمتنميع اإلؾم  واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

 وهذا ُم٘مؽمح أيْم٤ًم ومٞمام يٛمٙمـ اظمتٞم٤مره ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ُمـ أطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م ُمع ذطمٝم٤م وومؼ اعمًتقي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

 اإلظمالص ذم اًمٕمٛمؾ

 

 حتريؿ اًمٖمٞم٦ٌم اًمتٕم٤مون سملم اعم١مُمٜملم آداب ىمْم٤م، احل٤مضم٦م

حتريؿ اًمت٤ٌمهمض  اًمتحذير ُمـ اًمٖمْم٥م فـمٞم٥م اًمٙمالم وـمالىم٦م اًمقضم 

 واًمتح٤مؾمد

 طمؼ اجل٤مر قمغم اجل٤مر

شمرك اعمًٚمؿ ُم٤م ٓ  اإلؾمالم حيرم اًمرؿمقة طمًـ اخلٚمؼ اًمدال قمغم اخلػم يمٗم٤مقمٚمف 

 يٕمٜمٞمف

 

 اًمٜمٔم٤موم٦م ُمـ اإلؾمالم أدا، إُم٤مٟم٦م اًمٕمٗمق واًمت٤ًمُمح ُمـ آداب إيمؾ واًمنمب

شم٠مصمػم إودىم٤م، قمغم  ُمـ آداب اًمٕمٓم٤مس 

 اإلٟم٤ًمن

يؿ اًمٕم٘مقق وؿمٝم٤مدة حتر

 اًمزور

 

 قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ

دق واًمتَّحذير   همٞم٥م ذم اًمّمَّ اًمؽمَّ

 ُمـ اًمٙمذب

طمٗمظ اًمٚم٤ًمن واًمٞمد ُمـ 

 اًمتٕمدي

 حتريؿ اًمٖمش

 

 طمالوة اإليامن

 وضمقب حم٦ٌم اعمًٚمؿ ٕظمٞمف ومْمؾ اًمًالم وإُمر سم٢مومِم٤مئف 

 

وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن واًمٞمد ُمـ 

 اًمتٕمدي

 حتريؿ اًمٜمٛمٞمٛم٦م

 

 وٚم٦م إرطم٤مم

طم٘مقق اًمزوج  اًمث٤ٌمت وآؾمت٘م٤مُم٦م قمٞم٤مد ذم اإلؾمالمإ ؾمٜمـ اًمٗمٓمرة

وهذا اًمتّمّقر اعمٌدئل ًمٚمؼمٟم٤مُم٩م اًمت٠مهٞمكم ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ذم اًمٖمرب اًمذي أرضمق أن يٙمتٛمـؾ إقمـداده ىمريٌـ٤ًم  واًمزوضم٦م

ًمٞمٙمقن ُمٜمٝم٩م قمٛمؾ شمًتٗمٞمد ُمٜمف اعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م واًمدقم٤مة ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد 

 ؿسمحٞمـ٨م شمٚمٌـل اطمتٞم٤مضمـ٤مهت ٝمؿوشمٗم٘مـٞمٝم ٝمؿُمـ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م اًمتل شمتـدرج ذم شمٕمٚمـٞمٛموٛمـ إـم٤مر 

ُمًـ٤مئؾ اًمٗم٘مـف وشمتدرج ُمٕمٝمؿ ذم اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ شمـالوة وطمٗمٔمـ٤ًم وذم اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واًمروطمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م: 

 واًمتٓمٌٞمؼ- سمام يتٜم٤مؾم٥م وأطمقااهؿ واؾمتٕمدادهؿ ذم اًمتٚمّ٘مل واًمتقطمٞمد واعمٕم٤مُمالت وإظمالق وأداب
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػخصوصغةػاضطدضطغنػاضجدد

ػسيػاضفتوىػواألحصامػاضذررغةػ

ذم هذا اعمٌح٨م أرى أن اعمٓم٤مًم٥م اًمثالصم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض وومٞمٝمـ٤م ٟمـقٌع ُمــ اًمتـداظمؾ اًمـذي جيٕمـؾ 

   وم٠مسمدأ ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل شمٕم٤ممم سم٤معمٓمٚم٥م إول:اًمٙمالم يّم٥مُّ ومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤مً 

إوؾ ذم اًمنمع اًمتًقي٦م سملم مجٞمع اعمٙمٚمٗمـلم ذم إطمٙمـ٤مم  ومـال خيتٚمـػ ؿمـخص قمــ ؿمـخص آظمـر ذم 

إطمٙم٤مم إٓ قمٜمد طمدوث ضورة أو قمذر: وم٤مًميورة شمٌٞمح اعمحٔمقر سم٤مًمْمقاسمط اعمٕمرووم٦م  واًمٕمـذر خيٗمـػ ُمــ 

ف إهاره  واًمتخٗمل ذم اًمٕم٤ٌمدة  واجلٛمع سملم اًمٔمٝمـر إطمٙم٤مم: وذًمؽ يمٛمـ ٓ يٜم٤مؾمٌف اًمتج٤مهر سم٢مؾمالُمف ومٞمجقز ًم

 واًمٕمٍم  واعمٖمرب واًمٕمِم٤م،  ذم اًمقىم٧م اًمذي يٜم٤مؾمٌف  وُمـ ٓ يًتٓمٞمع والة ذم وىمتٝم٤م ي٘مْمٞمٝم٤م وهٙمذا-

 

اطمـدة ٓ سمـّد أن أقمـّرج قمـغم ىم٤مقمـدة: )شمٖمـػم ًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕمدد اًمٗمتقى ًمٚمٛمًـ٠مًم٦م اًمق

اًمٗمتقى سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من وإطمقال وإؿمخ٤مص واًمٕم٤مدات(: وهـذه اًم٘م٤مقمـدة يٕمـؼمِّ قمٜمٝمـ٤م سمٕمـض اًمٕمٚمـام، 

 -(7)سم٘مقاهؿ: ٓ يٜمٙمر شمٖمػم إطمٙم٤مم سمتٖمػم اًمزُم٤من  واًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م

واًمٕم٤مدة  ومـ٢مذا يمـ٤من اًمٕمـرف واًمٕمـ٤مدة واًمتٖمػم اًمذي حيدث ذم اًمٗمتقى  إٟمام هق ًمألطمٙم٤مم اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٕمرف 

يًتدقمٞم٤من طمٙماًم صمؿ شمٖمػما إمم قمرٍف وقم٤مدٍة أظمرى  وم٢منَّ احلٙمؿ يتٖمػم إمم ُم٤م يقاومؼ ُم٤م اٟمت٘مؾ إًمٞمف قمرومٝمؿ وقم٤مدهتؿ  

- وم٘مـد سمـلم (0)وسمتٖمػم إزُم٤من يمذًمؽ شمتٖمػم اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس وأقمراومٝمؿ  ومٞمتٌـع هـذا اًمتٖمـػم اظمـتالف اًمٗمتـقى

                                                           
طمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م اعم٤مدة 749. 7ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٜمٔمر  (7)  وهمػم ذًمؽ - 007  وذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمزرىم٤م ص 39- وجمٚم٦م ٕا

طمٙم٤مم  وأن ًمٗمظ إطمٙم٤مم ذم اًم٘م٤مقمدة ًمٞمس قم٤مُم٤م  وىم٤مل: ( وذيمر اًمديمتقر حمٛمد اًمزطمٞمكم قمغم أن إوؾ ذم اًمنميٕم٦م هق صم٤ٌمت ا0ٕ)

)وًمذًمؽ شمٕمتؼم اًم٘م٤مقمدة ظم٤مو٦م واؾمتثٜم٤م،  ُمع اًمتذيمػم سمام يكم: أوًٓ: إن إطمٙمـ٤مم إؾم٤مؾمـٞم٦م اًمث٤مسمتـ٦م ذم اًم٘مـرآن واًمًـٜم٦م واًمتـل 

اخلٛمـر  ضم٤م،ت اًمنميٕم٦م ًمت٠مؾمٞمًٝم٤م سمٜمّمقوٝم٤م إوـٚمٞم٦م: أُمـرة واًمٜم٤مهٞمـ٦م  يمحرُمـ٦م اًمٔمٚمـؿ  وطمرُمـ٦م اًمزٟمـك واًمرسمـ٤م  وذب

واًمنىم٦م  ويمقضمقب اًمؽماي ذم اًمٕم٘مد  ووضمقب ىمٛمع اجلرائؿ ومح٤مي٦م احل٘مقق  ومٝمذه ٓ شمتٌدل سمتٌدل اًمزُم٤من  سمؾ هل أوقل 
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اًمتٖمػم  إٟمام هق سم٤مظمتالف اًمّمقرة احل٤مدصم٦م  وم٢مذا طمدصم٧م وـقرة قمـغم وـٗم٦م ظم٤موـ٦م   اًمًٌٙمل ذم ومت٤مواه  أن هذا

 (7)قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمٔمر ومٞمٝم٤م  وم٘مد يٙمقن جمٛمققمٝم٤م ي٘متيض اًمنمع ًمف طمٙماًم-

وقمٜمدُم٤م ٟم٘مرأ: إن اًمٗمتقى شمتٖمػم  ومٚمٞمس اعمٕمٜمك أنَّ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٖمػّم  وذًمـؽ ًمتٖمـػم اًمزُمـ٤من 

اًمنميٕم٦م  ُمٜمٝم٤م: ُم٤م هق صم٤مسم٧م دائؿ ٓ جم٤مل ومٞمف ًمٚمتٖمػم وآظمـتالف  ُمٝمـام شمٖمـػّمت  واعمٙم٤من واًمٕمرف: ٕن أطمٙم٤مم

اًمٔمروف وإطمقال يمقضمقب اًمقاضم٤ٌمت  واحلدود اعم٘مررة سم٤مًمنمع  وٟمحق ذًمؽ  ومٝمذا ٓ يتٓمرق إًمٞمف شمٖمٞمػم وٓ 

يمٛم٘مـ٤مدير  اضمتٝم٤مد خي٤مًمػ ُم٤م ووع قمٚمٞمف- وُمٜمٝم٤م: ُم٤م يتٖمػم سمح٥ًم اىمتْم٤م، اعمّمٚمح٦م ًمف  زُم٤مٟمـ٤م وُمٙم٤مٟمـ٤م  وطمـ٤مًٓ 

ع ومٞمٝمـ٤م سمحًـ٥م اعمّمـٚمح٦م  وهـذا يـدّل قمـغم ُمروٟمـ٦م اًمنمـيٕم٦م  اًمتٕمزيرات وأضمٜم٤مؾمٝم٤م ووٗم٤مهت٤م  وم٢مّن اًمنمع يٜمقِّ

إن إطمٙم٤مم اًمتل شمتٖمػم سمتٖمػم إزُم٤من هل إطمٙم٤مم اعمًتٜمدة "وؾمٕمتٝم٤م- ىم٤مل ذم درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم: 

اًمٜم٤مس  وسمٜم٤م، قمغم هـذا اًمتٖمـػم يتٌـدل أيْمـ٤م اًمٕمـرف قمغم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة: ٕٟمف سمتٖمػم إزُم٤من شمتٖمػم اطمتٞم٤مضم٤مت 

 - (0)"واًمٕم٤مدة وسمتٖمػم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة شمتٖمػم إطمٙم٤مم

حيـدث ًمٚمٜمـ٤مس ذم يمـؾ زُمـ٤مٍن ُمــ إطمٙمـ٤مم ُمـ٤م "وىمد ٟم٘مؾ اًمزريمٌم قمـ اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم أٟمف ىمـ٤مل: 

 سمٕمـده (3)ُم٤م أطمدصمتف اًمٜم٤ًم،ط يٜم٤مؾمٌٝمؿ- ىم٤مل: وىمد يت٠ميد هذا سمام ذم اًمٌخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م: ًمق قمٚمؿ اًمٜمٌل 

  (5)حيدث ًمٚمٜم٤مس أىمْمٞم٦م قمغم ىمدر ُم٤م أطمدصمقا ُمــ اًمٗمجـقر"  وىمقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: "(4)اعم٤ًمضمد ُمـ عمٜمٕمٝمـ

                                                                                                                                                                             

ضم٤م،ت هب٤م اًمنميٕم٦م إلوالح اًمزُم٤من وإضمٞم٤مل  وشمتٖمػم وؾم٤مئٚمٝم٤م وم٘مط -صم٤مٟمٞم٤ًم: إن أريم٤من اإلؾمالم وُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة 

يمام ورد  ويمام يم٤من ذم اًمٕمٍم إول ٕهن٤م ٓ شم٘مٌؾ اًمتٌديؾ واًمتٖمٞمػم- صم٤مًمث٤ًم:  إن مجٞمـع إطمٙمـ٤مم  ٓ يتٖمػم وٓ يتٌدل  ويٌ٘مك صم٤مسمت٤م

اًمتٕمٌديــ٦م اًمتــل ٓ جمــ٤مل ًمٚمــرأي ومٞمٝمــ٤م  وٓ ًمالضمتٝمــ٤مد  ٓ شم٘مٌــؾ اًمتٖمٞمــػم وٓ اًمتٌــديؾ سمتٌــدل إزُمــ٤من وإُمــ٤ميمـ واًمٌٚمــدان 

 شمتٌدل وٓ شم٘مٌؾ آضمتٝم٤مد  وهل صم٤مسمتـ٦م ُمٜمـذ ٟمزواهـ٤م وُمــ قمٝمـد وإؿمخ٤مص- راسمٕم٤ًم: إن أُمقر اًمٕم٘مٞمدة أيْم٤ًم صم٤مسمت٦م ٓ شمتٖمػم وٓ

إٟمٌٞم٤م، واًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم  طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م  وٓ شمتٖمػم سمتٖمػم إزُم٤من( اٟمتٝمك ُمــ يمتـ٤مب: اًم٘مقاقمـد اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م قمـغم اعمـذه٥م 

 -379احلٜمٗمل واًمِم٤مومٕمل. حمٛمد اًمزطمٞمكم ص 

 -09. 5( اٟمٔمر: ومت٤موى اًمًٌٙمل 7)

 -379اٟمٔمر: اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل واًمِم٤مومٕمل ًمٚمديمتقر حمٛمد اًمزطمٞمكم ص:   و47. 7درر احلٙم٤مم  (0)

 -309. 7أطمدصمتف اًمٜم٤ًم،: يٕمٜمل ُمـ اًمزيٜم٦م واًمٓمٞم٥م وطمًـ اًمثٞم٤مب  ذح وحٞمح ُمًٚمؿ ( 3)

 -445  سمرىمؿ: 309. 7وحٞمح ُمًٚمؿ ( 4)

 -075. 3رواي٦م حمٛمد سمـ احلًـ  ,اعمقـم٠م( 5)
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أي جيددون أؾم٤ٌمسم٤م ي٘ميض اًمنمع ومٞمٝم٤م أُمقرا مل شمٙمـ ىمٌؾ ذًمـؽ: ٕضمـؾ قمدُمـف ُمٜمٝمـ٤م ىمٌـؾ ذًمـؽ  ٓ ٕهنـ٤م ذع 

ًمٗمتقى ختتٚمػ سم٤مظمتالف اًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمٕمقائد وإطمقال  ُم٤م ٟمّمف: - وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ سمٕمد أن ذيمر أن ا(7)"جمدد

هذا ومّمؾ قمٔمٞمؿ اًمٜمٗمع ضمدا  وىمع سم٥ًٌم اجلٝمؾ سمف همٚمط قمٔمٞمؿ قمغم اًمنمـيٕم٦م  أوضمـ٥م ُمــ احلـرج واعمِمـ٘م٦م  "

وشمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف ُم٤م يٕمٚمؿ أن اًمنميٕم٦م اًم٤ٌمهرة اًمتل ذم أقمغم رشم٥م اعمّم٤مًمح ٓ شم٠ميت سمف  وم٢من اًمنميٕم٦م ُمٌٜم٤مه٤م 

وأؾم٤مؾمٝم٤م قمغم احلٙمؿ وُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذم اعمٕم٤مش واعمٕمـ٤مد  وهـل قمـدل يمٚمٝمـ٤م  ورمحـ٦م يمٚمٝمـ٤م  وُمّمـ٤مًمح يمٚمٝمـ٤م  

 (0)"وطمٙمٛم٦م يمٚمٝم٤م

  وقاسمط شمٖمػم اًمٗمتقى ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة  وؾم٠مطم٤مول إمج٤ماه٤م ومٞمام يكم: (3)ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمام،

 سمًٌٌٝم٤م اًمٗمتقى شمٖمػم اًمٕمقائـد وإقمـراف اًمتـل شُمٌٜمـك ُمـ إُمقر اًمتل شمتٖمػم اظمتالف اًمٕمقائد وإقمراف: , 7

قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمتقى  ؾمئؾ اإلُم٤مم اًم٘مراذم رمحف اهلل قمـ إطمٙم٤مم اعمدوٟم٦م ذم اًمٙمت٥م اعمرشم٦ٌم قمغم اًمٕمقائد وإقمراف 

اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة زُمـ ضمزم اًمٕمٚمام، هبذه إطمٙم٤مم  هؾ إذا شمٖمػمت اًمٕمقائد ووـ٤مرت ٓ شمـدل قمـغم ُمـ٤م 

  هؾ ُيٗمتل سمام شمدل قمٚمٞمف اًمٕمقائـد وإقمـراف اجلديـدة  أو يٗمتـل سمـام هـق ُمـدون ذم يم٤مٟم٧م شمدل قمٚمٞمف أوًٓ 

إن إضمرا، إطمٙم٤مم اًمتل ُمدريمٝم٤م اًمٕمقائد ُمع شمٖمػم شمٚمؽ اًمٕمقائد  ظمالف »اًمٙمت٥م؟ وم٠مضم٤مب رمحف اهلل سم٘مقًمف: 

٤مدة إمم ُمـ٤م اإلمج٤مع وضمٝم٤مًم٦م ذم اًمديـ  سمؾ يمؾ ُم٤م هق ذم اًمنميٕم٦م يتٌع اًمٕمقائد يتٖمػم احلٙمؿ ومٞمف قمٜمد شمٖمػم اًمٕمـ

 - (4)ششم٘متْمٞمف اًمٕم٤مدة اعمتجددة

                                                           
 794. 7اًمٌحر اعمحٞمط ( 7)

 -74. 3قمالم اعمقىمٕملم إ( 0)

( يمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمام، ومّّمٚمقا ذم ُمقوقع وقاسمط شمٖمػم اًمٗمتقى  ُيٜمٔمر شمٖمػم اًمٗمتقى سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ًمٚمديمتقر قمكم مجٕمـ٦م اعمقىمـع 3)

  ُمٜمٝمجٞمـ٦م 8اًمرؾمٛمل اإلًمٙمؽموين  وُيٜمٔمر: صم٤ٌمت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ووقاسمط شمٖمـػمُّ اًمٗمتـقى عمحٛمـد سمــ ؿمـ٤ميمر اًمنمـيػ ص

اًم٘مقاقمـد اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م قمـغم اعمـذه٥م احلٜمٗمـل واًمِمـ٤مومٕمل   و4قى إقمداد اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٛمقىمع اإلؾمالم اًمٞمقم صاًمتٞمًػم ذم اًمٗمت

 - 379عمحٛمد اًمزطمٞمكم ص

 اًمٕمـ٤مدة يم٤مٟمـ٧م ومـ٢مذا اًمٜم٘مـقد  هم٤مًم٥م قمغم حيٛمؾ اًمثٛمـ ومٞمٝم٤م أـمٚمؼ إذا اعمٕم٤مُمالت أن ضمٕمٚمقا عم٤م أهنؿ شمرى أٓ » صمؿ ذع يٗمّمؾ وم٘م٤مل:( 4)

  إمم أن شف  وأًمٖمٞمٜم٤م إول ٟٓمت٘م٤مل اًمٕم٤مدة قمٜمف إًمٞم اًمٕم٤مدة اٟمت٘مٚم٧م ُم٤م قمٞمَّٜم٤م همػمه إمم اًمٕم٤مدة اٟمت٘مٚم٧م وم٢مذا قمٚمٞمف  قاإلـمال محٚمٜم٤م ُمٕمٞمٜم٤مً  ٟم٘مداً 

سمؾ وٓ يِمؽمط شمٖمٞمػم اًمٕم٤مدة  سمؾ ًمق ظمرضمٜم٤م ٟمحـ ُمـ شمٚمؽ اًمٌٚمد إمم سمٚمد آظمر قمقائدهؿ قمغم ظمالف قم٤مدة اًمٌٚمد اًمـذي يمٜمـ٤م » ي٘مقل : 
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: احلٜمـٌكم اًم٘مـٞمؿ اسمــ ىم٤مل اًم٘مراذم سمٕمد وُمـ -(7)وىمد ٟم٘مؾ اإلُم٤مم قمال، اًمديـ اًمٓمراسمٚمز احلٜمٗمل يمالم اًم٘مراذم وأىمره

 -(0)شواًمٕمقائد واًمٜمٞم٤مت وإطمقال وإُمٙمٜم٦م إزُمٜم٦م شمٖمػم سمح٥ًم واظمتالومٝم٤م اًمٗمتقى شمٖمػم ذم ومّمؾ»

: أن اًمٗمتقى اًمتل شمتٖمػم اًمث٤مين أن اًمٗمتقى هل اًمتل شمتٖمػم وًمٞمس احلٙمؿ اًمنمقمل- :إول وهٜم٤م ئمٝمر أُمران:

  -(3)يٙمقن طمٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل ُمرشم٤ًٌم قمغم اًمٕمقائد وإقمراف

ُمـ اعمٕمٚمقم أن إطمٙم٤مم ُمرشم٦ٌم قمغم وضمقد  وضمقد اًم٥ًٌم وحت٘مؼ اًمنمط واٟمتٗم٤م، اعم٤مٟمع أو قمدم سمٕمض ذًمؽ: , 0

واٟمتٗمك اعم٤مٟمع  اٟمٓمٌؼ احلٙمؿ قمغم اًمقاىمـع  ومـ٢مذا ختٚمـػ أطمـد ؾمٌٌٝم٤م  وم٢مذا وضمد ؾم٥ٌم احلٙمؿ وحت٘مؼ ذـمف 

أن اًمـقاىمٕمتلم أطمٞم٤مٟمـ٤ًم اًمٜم٤مفمر ُمـ سمٕمٞمـد يـرى   واًمنموط أو وضمد أطمد اعمقاٟمع اٟمٓمٌؼ طمٙمؿ آظمر قمغم اًمقاىمع

                                                                                                                                                                             
سمٚمد قم٤مدشمف ُمْم٤مدة ًمٚمٌٚمد اًمذي ٟمحـ ومٞمف : مل ٟمٗمتف إٓ سمٕم٤مدشمف دون قم٤مدة سمٚمدٟم٤م  وُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ومٞمف  ويمذًمؽ إذا ىمدم قمٚمٞمٜم٤م أطمد ُمـ 

روي قمـ ُم٤مًمؽ : إذا شمٜم٤مزع اًمزوضم٤من ذم ىمٌض اًمّمداق سمٕمد اًمدظمقل : أن اًم٘مقل ىمقل اًمزوج ُمع أن إوـؾ قمـدم اًم٘مـٌض  ىمـ٤مل 

رأشمف طمتـك شم٘مـٌض مجٞمـع وـداىمٝم٤م  واًمٞمـقم قمـ٤مداهتؿ قمـغم اًم٘م٤مي إؾمامقمٞمؾ : هذه يم٤مٟم٧م قم٤مدهتؿ سم٤معمديٜم٦م أن اًمرضمؾ ٓ يدظمؾ سم٤مُم

ظمالف ذًمؽ  وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمرأة ُمع يٛمٞمٜمٝم٤م ٕضمؾ اظمتالف اًمٕمقائد  ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن ُمٕمٜمك اًمٕم٤مدة ذم اًمٚمٗمـظ أن يٜم٘مـؾ إـمـالق 

ُمٕمٜمـك اًمٕمـ٤مدة ذم  ًمٗمظ واؾمتٕمامًمف ذم ُمٕمٜمك طمتك يّمػم هق اعمت٤ٌمدر ُمـ ذًمؽ اًمٚمٗمظ قمٜمد اإلـمالق ُمع أن اًمٚمٖم٦م ٓ شم٘متْمٞمف  ومٝمذا هـق

اًمٚمٗمظ  وهق احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمرومٞم٦م  وهق اعمج٤مز اًمراضمح ذم إهمٚم٥م  وهق ُمٕمٜمك ىمقل اًمٗم٘مٝم٤م، إن اًمٕمرف ي٘مدم قمغم اًمٚمٖم٦م قمٜمد اًمتٕم٤مرض  

  - 770  777( اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ إطمٙم٤مم  ص 07  ُيٜمٔمر: )شويمؾ ُم٤م ي٠ميت ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرات

 -709د سملم اخلّمٛملم ُمـ إطمٙم٤مم  ص ُمٕملم احلٙم٤مم ومٞمام يؽمد( ُيٜمٔمر: 7)

 -3.74إقمالم اعمقىمٕملم ( 0)

وُمـ إُمثٚم٦م اًمتل يذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤م، قمغم ذًمؽ : ُم٤م خيرج ذم ودىم٦م اًمٗمٓمر  وم٢من احلدي٨م ضم٤م، سم٢مظمراج و٤مع ُمــ متـر أو ؿمـٕمػم أو ( 3)

احلـدي٨م ذم ذًمـؽ  ذًمـؽط زسمٞم٥م أو أىمط  ومرأى اًمٕمٚمام، أن هذه إىمقات يم٤مٟم٧م هل هم٤مًم٥م اًم٘مقت قمٜمـدُم٤م ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل 

اًمزُم٤من  ومٙم٠مٟمف ىم٤مل : أظمرضمقا و٤مقم٤ًم ُمـ هم٤مًم٥م ىمقت اًمٌٚمد اًمتل أٟمتؿ ومٞمٝم٤م  وقمغم ذًمؽ أومتك اًمٕمٚمام، سمجـقاز إظمـراج وـ٤مع ُمــ 

إرز واًمذرة وٟمحقه إذا يم٤من هذا هق هم٤مًم٥م ىمقت اًمٌٚمد ذم زُمٜمٝمؿ  وم٤ٌمًمٜمٔمر اعمجرد إمم اًمٗمتـقى سمجـقاز إظمـراج إرز واًمـذرة 

ػم ذم احلٙمؿ  وسم٤مًمٜمٔمر إمم طم٘مٞم٘م٦م إُمر وأن اعمٓمٚمقب هق إظمراج اًمّم٤مع ُمــ هم٤مًمـ٥م ىمـقت اًمٌٚمـد  ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ : ىمد طمدث شمٖم

ومٚمٞمس هٜم٤مك شمٖمػم ذم احلٙمؿ اًمنمقمل  يمؾ ُم٤م هٜم٤مًمؽ أن اًمذي شمٖمػم هق هم٤مًم٥م ىمقت اًمٌٚمد  واحلٙمؿ سم٤مق قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف  وهـذا 

ٞم٘م٦م أن اًمزُمـ سمٛمجرده ًمٞمس ُمًّقهم٤ًم ًمتٖمٞمػم اًمٗمتقى ٕن هذا اعمث٤مل وٟمحقه ىمد يٜمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمف شمٖمػم ًمٚمٗمتقى سمتٖمػم اًمزُم٤من  واحل٘م

هق اًمٜمًخ اًمذي ٓ يٛمٚمٙمف أطمد إٓ اًمِم٤مرع وإٟمام ٟم٥ًم اًمتٖمٞمػم ًمتٖمػم اًمزُم٤من ذم يمالم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ : ٕن اًمزُم٤من هق اًمققم٤م، 

اًمٗمتقى ًمتٖمػم اًمزُم٤من ُمـ  اًمذي دمري ومٞمف إطمداث وإومٕم٤مل وإطمقال  وهق اًمذي شمتٖمػم ومٞمف اًمٕمقائد وإقمراف  ومٜم٦ًٌم شمٖمػم

 هذا اًم٤ٌمب  وإٓ ًمق فمؾ اًمٕمرف يمام هق قمدة ىمرون مل يٙمـ أطمد ُمًتٓمٞمٕم٤ًم أن يٖمػم اًمٗمتقى -
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ُمتِم٤مهبت٤من  واهام طمٙمامن ُمتٖم٤ميران  ومٞمٔمـ أن احلٙمؿ ىمد شمٖمػم  واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمقاىمٕمتلم وإن يم٤مٟمتـ٤م ُمتِمـ٤مهبتلم 

 -(7)تامصمٚمتلم  ومٝمام واىمٕمت٤من خمتٚمٗمت٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمام طمٙمؿ خيّمٝم٤مًمٙمٜمٝمام همػم ُم

وسم٤معمثؾ ًمق أن ؿمخّم٤ًم هق صمؿ شمٌلم أن ذوط إىم٤مُم٦م احلد همػم ُمًتقوم٤مة  ومٚمؿ حيٙمؿ قمٚمٞمف اًم٘م٤مي سمـ٤مًم٘مٓمع  

  -(0)وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مل هٜم٤م ىمد شمٖمػم احلٙمؿ وًمٙمـ ذوط إىم٤مُم٦م احلد هل اًمتل مل شمٙمتٛمؾ

 اهلل  طمـرم ُمـ٤م ًمٗمٕمؾ ُمْمٓمراً  ُمٕمف يٙمقن مم٤م اعمًٚمؿ اًمٕمٌد ومٞمٝم٤م ي٘مع وٓمرارا أطمقال هٜم٤مك اًميورة اعمٚمجئ٦م: , 3

 أن ئمــ اعمتٌٍمـ همـػم واًمٜمـ٤مفمر ومٕمٚمـقه  ومٞمام إصمامً  قمٚمٞمٝمؿ جيٕمؾ مل إطمقال هذه ذم أٟمف سم٤مًمٕم٤ٌمد اهلل رمح٦م وُمـ

ر ًمـف طمٙمـؿ  وطمـ٤مل آظمتٞمـ٤م ومحـ٤مل طمٙمـؿ  طمـ٤مل ًمٙمؾ خمتٚمٗم٤من  طم٤مٓن احل٘مٞم٘م٦م ذم ومه٤م اظمتٚمػ  احلٙمؿ

                                                           
( وُمث٤مل ذًمؽ: ًمق أن رضماًل ُمٚمؽ ٟمّم٤مب اًمزيم٤مة  صمؿ اؾمتٗمتك أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ وضمقب إظمراج اًمزيم٤مة : وم٢من اعمٗمتل يًـ٠مًمف : هـؾ طمـ٤مل 7)

ًمف : هؾ قمٚمٞمؽ ديـ ؟ وم٘م٤مل : ٓ - هٜم٤م جيٞمٌف اعمٗمتل سم٘مقًمف : ٟمٕمـؿ دمـ٥م قمٚمٞمـؽ اًمزيمـ٤مة - قمغم اًمٜمّم٤مب احلقل ؟ ومٚمق ىم٤مل : ٟمٕمؿ - وؾم٠م

وحيدد ًمف اعم٘مدار اًمقاضم٥م إظمراضمف طم٥ًم ٟمقع اعم٤مل اًمذي يٛمٚمٙمف  ومٚمق سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُم٤من ضم٤م،ه اًمرضمؾ ٟمٗمًف وؾمـ٠مًمف : هـؾ قمـكمَّ 

 ي٘مـقل هٜمـ٤م-  اًمٜمّم٤مب ىمدر ُمٜمف يٌ٘مك ٓ طمتك ُم٤مزم أيمثر يًتققم٥م ديـ قمكم ٟمٕمؿ  زيم٤مة ؟ وم٢مذا ؾم٠مًمف اعمٗمتل : هؾ قمٚمٞمؽ ديـ ؟ وىم٤مل:

زيم٤مة - واًمرائل همػم اعمتٌٍم يرى أن احلٙمؿ شمٖمػم  وإُمر ًمٞمس يمذًمؽ  وم٤محل٤مًم٦م إومم وضمـد اًمًـ٥ٌم وحت٘مـؼ  قمٚمٞمؽ ًمٞمس:  اعمٗمتل

ًم٦م طمٙمؿ ذم اًمنمع  وًمـٞمس ذم اًمنمط واٟمتٗمك اعم٤مٟمع  وأُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مد وضمد اعم٤مٟمع وهق اًمديـ  ومٝمٜم٤م طم٤مًمت٤من خمتٚمٗمت٤من  ًمٙمؾ طم٤م

 شمٖمـػم قمٜمـد هـل هل شمٙمقن أن إُم٤م : طمٙمٛمٝم٤م شمٖمػم اًمتل اًمقاىمٕم٦م شمٚمؽ إن» هذا اظمتالف  وذم ُمثؾ هذا ي٘مقل اًمِمٞمخ قم٤مسمد اًمًٗمٞم٤مين:

 ومـٜمحـ إومم يم٤مٟمـ٧م ومـ٢من وطمٞمثٞم٤مهتـ٤م  ظمّم٤مئّمـٝم٤م سمٕمض ذم ختتٚمػ أن وإُم٤م شمٙمتٜمٗمٝم٤م  اًمتل واحلٞمثٞم٤مت ظمّم٤مئّمٝم٤م سمجٛمٞمع احلٙمؿ

سمٞم٤مٟمـف  وإن يم٤مٟمـ٧م اًمث٤مٟمٞمـ٦م ومٚمٞمًـ٧م ذم  ؾمـٞم٠ميت يمـام قمٜمف اعمٜمٝمل واًمتٌديؾ اًمٜمًخ هق ذًمؽ ٕن : طمٙمٛمٝم٤م شمٖمػم ذم زقم٦ماعمٜم٤م أؿمد ٟمٜم٤مزع

ُمقوع اًمٜمزاع : ٕهن٤م طمٞمٜمئٍذ طم٤مدصمت٤من  وطم٤مدصمت٤من ُمتٛمٞمزشم٤من ُمـ طمٞم٨م ظمّم٤مئّمٝمام وآقمت٤ٌمرات اًمتل حتٗمٝمام اهام طمٙمامن ًمٞمس همري٤ًٌم 

  - 452  449يٜمٔمر: اًمث٤ٌمت واًمِمٛمقل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ص ش وٓ قمجٞم٤ًٌم  وٓ ي٘م٤مل ًمف شمٖمػم وٓ شمٌدل 

ـ ينـق إٟمـام  وهذا هق اًمذي طمدث ذم قمٝمد قمٛمر ( 0) ٥ٌم اجلدب  أوٌح يمثػم مم قم٤مم اعمج٤مقم٦م قمٜمدُم٤م ىُمحط اًمٜم٤مس  وشمٕمروقا ًمٚمٝمالك سًم

وٓمراره إمم ذًمؽ ًمٞمدومع قمـ ٟمٗمًف ااهالك  وهذه طم٤مًم٦م شمدرأ قمـ و٤مطمٌٝم٤م احلد  وٟمٔمـرإً  ـ ينقٓ  ـاً واظمـتٚمط ُمـ ُمـر يمـ٤من ُمٜمتنم ن ٕا

ـ سمٕمض  ومّم٤مر ذًمؽ ؿمٌٝم٦م درأ هب٤م قمٛمر  ـ متٞمٞمزمه٤م ُم احلد ذم قمـ٤مم اعمج٤مقمـ٦م  وهـذا  , ينق ًمٚميورة وُمـ ينق ًمٖمػم ذًمؽ ومل يٛمٙم

ًمٚمحٙمـؿ   وعم٤م زاًم٧م اعمج٤مقم٦م زاًم٧م اًمِمٌٝم٦م ومٙم٤من ُمـ ينق ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد  ومٚمٞمس ذم هذا أيْم٤مً شمٖمٞمـػم و٤مدٌر قمـ وم٘مٝمف وقمٚمٛمف ورمحتف 

ن ُم٤م ومٕمٚمف قمٛمر  ذم قم٤مم اعمج٤مقم٦م يم٤من هق اًمقاضم٥م ذم ُمثؾ شمٚمؽ احل٤مًم٦م-  يٜمٔمر طمٙمؿ ؿمٌٝم٦م اوٓمرار اًمًـ٤مرق أو طم٤مضمتـف: ذم  اًمنمقمل :ٕ 

 -776. 0  واًمٗمت٤موى ااهٜمدي٦م 343. 77  واعمحكم 088. 72  واعمٖمٜمل 760. 4  وىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة 742. 9اعمًٌقط 



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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 -(7)ار ًمف طمٙمؿ  وطم٤مٓن خمتٚمٗم٤من اهام طمٙمامن ُمتٖم٤ميران ٓ ي٘م٤مل ًمف شمٌدل وٓ شمٖمػمآوٓمر

 إؾمام، أو إوو٤مف شمٚمؽ شمٖمػمت وم٢مذا أؾمام،  أو أوو٤مف قمغم ُرشم٧ٌم أطمٙم٤مم هٜم٤مك شمٖمػم اًمقوػ أو آؾمؿ: , 4

ٚم٘مٝمـ٤م طمـرم ٚمرضمؾ ُمـ اُمرأشمـف  ومٚمـق ـمًم حيؾ ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًمف طمؾ اُمرأة  شمزوج رضمؾ: ُمث٤مل- ًمذًمؽ شمٌٕم٤مً  احلٙمؿ شمٖمػم

قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من طمالًٓ ًمف  هٜم٤م شمٖمػمت وقرة احلٙمؿ ٕن ُم٤م يم٤من طمالًٓ ضم٤مئزًا ًمٚمرضمؾ شمٖمػم ووـ٤مر طمراُمـ٤ًم  

وذم احل٘مٞم٘م٦م وم٢من اعمتٖمػم هق اًمّمٗم٦م أو آؾمؿ وًمٞمس احلٙمؿ اًمنمقمل: إذ احلٙمؿ سم٤مٍق قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف  وهـق أن 

وُمـ أُمثٚم٦م شمٖمػم آؾمـؿ أو اًمقوـػ اًمـدال قمـغم اًمرضمؾ حتؾ ًمف زوضمتف  وأن اًمرضمؾ حترم قمٚمٞمف همػم زوضمتف- 

شمٖمػم احل٘مٞم٘م٦م  شمٖمػم اخلٛمر سمحٞم٨م شمّمػم ظماًل  وم٤مخلٛمر ُمـ أطمٙم٤مُمٝمـ٤م اًمٜمج٤مؾمـ٦م  ومـ٢مذا شمٖمـػمت طم٘مٞم٘مـ٦م اًمًـ٤مئؾ 

اعمًٙمر وو٤مر ظماًل  وم٘مد شمٖمػم ووػ اًم٤ًمئؾ وشمٖمػم اؾمٛمف وو٤مر ظمـاًل  واخلـؾ ًمـٞمس سمـٜمجس )ؾمـقا، ىمٚمٜمـ٤م 

 - (0) يتٖمػم  وإٟمام اخلٛمر ٟمٗمًٝم٤م هل اًمتل شمٖمػمتسمجقاز ختٚمٞمؾ اخلٛمر أم ٓ(  وطمٙمؿ اخلٛمر مل

                                                           
رم أيمؾ اعمٞمت٦م  ومٞمحرم قمغم اًمٕم٤ٌمد أيمؾ حلقم اعمٞمت٤مت ) إٓ ُمٞمت٦م اًمٌحر (  ومٛمـ أيمؾ ُمٜمٝمـ٤م ي٘مـ٤مل وُمث٤مل ذًمؽ: ُمـ اعمٕمٚمقم أن اهلل طم( 7)

ًمف : هذا طمرام  وىمد ومٕمٚم٧م ُم٤م يًتقضم٥م قم٘م٤مب اهلل شمٕم٤ممم  ومٚمق شمٖمػم طم٤مل أطمد اًمٜم٤مس ووـ٤مر ذم طم٤مًمـ٦م اوـٓمرار سمحٞمـ٨م إذا مل 

يمؾ ُمـ اعمٞمت٦م  واحلٙمؿ شمٖمػم هٜم٤م ذم اًمٔم٤مهر  وًمٙمــ ذم ي٠ميمؾ ُمـ اعمٞمت٦م هٚمؽ : هٜم٤م يّمدق قمٚمٞمف ووػ اعمْمٓمر  وهٜم٤م ي٤ٌمح ًمف إ

  احل٘مٞم٘م٦م احلٙمؿ مل يتٖمػم  وإٟمام اًمذي شمٖمػم هق احل٤مل اًمتل شمرشم٥م قمٚمٞمف احلٙمؿ -

وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م طمّمؾ ُمـ همٚمامن طم٤مـم٥م اًمذيـ هىمقا ٟم٤مىم٦م  ومل ي٘مٓمٕمٝمؿ قمٛمر  وم٢مٟمف أطمي قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤مـم٥م وىمـ٤مل 

ش ٙمؿ شمًتٕمٛمٚمقهنؿ ودمٞمٕمقهنؿ طمتك إن أطمدهؿ ًمق أيمؾ ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمف طمؾ ًمف : ًم٘مٓمٕم٧م أيدتؿ واهلل ! ًمقٓ أين أقمٚمؿ أٟم» ًمف : 

[  ومٝمذا يٌلم أن قمٛمر رأى أن ه١مٓ، ذم طم٤مًم٦م اوـٓمرار شمـدرأ قمـٜمٝمؿ 05]  0.002يٜمٔمر: شمٜمقير احلقاًمؽ  ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ  

  ذًمؽ وأوٕمػ قمٚمٞمف اًمٖمرم - احلد  وأن قم٘مقسمتٝمؿ اًم٘مٓمع ًمق يم٤مٟمقا همػم ُمْمٓمريـ  وىمد قم٤مىم٥م قمٛمر طم٤مـم٤ًٌم قمغم

ـَدىَم٤مُت  إِٟمَّـاَم } ( ويمٛمث٤مل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمٍمف اًمزيم٤مة إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م سم٘مقًمف :0)   اًمّمَّ
ِ
ـ٤ميمِلمِ  ًمِْٚمُٗمَ٘مـَرا، ًَ  َواًْمَٕمـ٤مُِمٚمِلمَ  َواعمَْ

َٗم٦مِ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ىَم٤مِب  َوذِم  ىُمُٚمقهُبُؿْ  َواعم١َُْمًمَّ ـِ  اهللَِّ ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم  َواًْمَٖم٤مِرُِملمَ  اًمرِّ ٌِٞمؾِ  َواسْم ًَّ ـَ اهللَّ َواهللَُّ قَمٚمِٞمٌؿ طَمٙمِـٞمؿ اًم [ - 62]اًمتقسمـ٦م. {وَمِريَْم٦ًم ُمِّ

وم٤مهلل سمٕمٚمٛمف وطمٙمٛمتف وزع اًمزيم٤مة قمغم هذه إوٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م  وم٢مذا يم٤من قم٤مم ومل ٟمجد وم٘مػمًا يًتحؼ اًمزيم٤مة ومٛمٜمٕمٜم٤م ؾمٝمؿ اًمٗم٘مـرا، 

ؼ  ويمذًمؽ إذا يم٤من ومالن ُمـ اًمٜم٤مس يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة ٕٟمـف وم٘مـػم  صمـؿ ًمٕمدم وضمقدهؿ  ومٝمذا ٓ ُيٕمد شمٖمٞمػمًا  وإٟمام وم٘مدٟم٤م اعمًتح

وؾمع اهلل قمٚمٞمف وو٤مر همٜمٞم٤ًم وُمٜمٕمٜم٤م قمٜمف اًمزيم٤مة ومال ي٘م٤مل إن احلٙمؿ شمٖمػم  سمؾ وٗم٦م هذا اًمِمخص اًمتل يًتحؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمزيمـ٤مة هـل 

دىم٤مت ٕضمـؾ شمـ٠مًمػ ذم ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  وم٤معم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ هؿ ُمــ يٕمٓمـقن ُمــ اًمّمـ اًمتل شمٖمػمت  وهٙمذا ومٕمؾ قمٛمر 

ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمالم  أو ٕضمؾ وٕمػ اعمًٚمٛملم طمتك ي٠مُمـ اعمًٚمٛمقن ذهؿ  ومٝمق طمٙمـؿ ُمٕمٚمـؼ قمـغم ووـػ وًمـٞمس قمـغم 

أؿمخ٤مص سم٠مقمٞم٤مهنؿ  وم٢مذا حت٘مؼ هذا اًمقوػ ذم ؿمخص أو قمدة أؿمخ٤مص وم٠مقمٓمٞمٜم٤مهؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗمـ٦م ىمٚمـقهبؿ  صمـؿ ضمـ٤م، اًمٕمـ٤مم 

ؿ  أو ىمقي اعمًٚمٛمقن ومٚمؿ يٕمـد هبـؿ وـٕمػ( ومٛمٜمٕمٜمـ٤م قمـٜمٝمؿ ؾمـٝمؿ اًمذي يٚمٞمف وىمد وم٘مدوا ووػ اعم١مًمٗم٦م )يم٠من طمًـ إؾمالُمٝم
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ىمد يٙمقن هٜم٤مك أُمران ُمٓمٚمقب حتّمٞمٚمٝمام وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ حتّمٞمؾ أطمدمه٤م إٓ  شمداومع اعم٠مُمقرات أو اعمٜمٝمٞم٤مت: , 5

سمتٗمقي٧م أظمر  ومٝمام قمغم ذًمؽ ُمتداومٕم٤من  يمام أٟمف ىمد يٙمـقن هٜمـ٤مك أُمـران ُمٓمٚمـقب اضمتٜمـ٤مهبام وٓ يٛمٙمــ 

ؾ أقمٔمؿ اعمّمٚمحتلم  وشُمدومع أىمٌح اعمٗمًدشملم  ومٛمثاًل: اًمِمـٝم٤مدة اضمتٜم٤مب أطمدمه٤م إٓ سمٗمٕمؾ ا ٔظمر  ومٝمٜم٤م حُتَّمَّ

ُيٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمٕمدول  وم٢مذا مل ٟمجد اًمٕمدول سٟم٤م سملم أُمريـ: إُم٤م وٞم٤مع احل٘مـقق  وإُمـ٤م ىمٌـقل ؿمـٝم٤مدة همـػم 

ن   وىمد أومتك أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمثؾ ذًمؽ أن ًمٙمؾ ىمقم قمـدواهؿ  وقمـغم اًم٘مـ٤مي أاًمٕمدول  أُمران أطمالمه٤م ُمرُّ 

يتقؾمؿ ومٞمٝمؿ وي٘مٌؾ أيمثرهؿ والطم٤ًم وأىمٚمٝمؿ ومجقرًا  وم٘مد يٜمٔمر هٜمـ٤م إمم أن هـذا ُمــ ىمٌٞمـؾ شمٖمٞمـػم احلٙمـؿ  

وذًمؽ سم٘مٌقل ؿمٝم٤مدة ُمـ ٓ يٕمرف سمٕمداًم٦م  واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا ُمـ سمـ٤مب اًمتٕمـ٤مرض وأٟمـف ٓ يٛمٙمــ حتّمـٞمؾ 

سمٛمٕمٜمك أٟمف إذا  أطمدمه٤م إٓ سمتٗمقي٧م أظمر  وهل ومتقى وًمٞم٧ًم طمٙماًم  وهل ومتقى ظم٤مو٦م سمٛمثؾ هذه احل٤مًم٦م:

 - (7)وضمد اًمٕمدول ذم هذا اعمٙم٤من مل شُم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة همػمهؿ

 شمٙمٚمٞمـػ قمٚمٞمف يؽمشم٥م أن ومٕمٚمف ُمـ خيِمك ًمٙمـ ذقم٤مً  حمٌقب ر، هٜم٤مك يٙمقن ىمد وضمقد اًمٕم٤مرض وزواًمف: , 6

طم٤مًمـف إومم   إمم إُمـر رضمع اًمٕم٤مرض زال وم٢مذا اًمٕم٤مرض  ًمذًمؽ اًمٌم، هذا ومٞمؽمك اًمٜم٤مس  سمف ي٘مقم ٓ ىمد

قمـ ىمٞمـ٤مم ط أن هذا شمٖمػمًا ًمٚمحٙمؿ وإٟمام هق ُمـ سم٤مب زوال اًمٕم٤مرض  ُمث٤مل ذًمؽ اُمتٜم٤مع اًمرؾمقل  وىمد ئمـ

اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من ذم اعمًجد سمٕمدُم٤م ومٕمؾ ذًمؽ قمدة ًمٞم٤مل  وذًمـؽ ظمقومـ٤ًم ُمــ أن يٗمـرض ىمٞمـ٤مم اًمٚمٞمـؾ قمـغم 

ٞمؾ: ضم٤مز وُأُمـ قمدم ومرض ىمٞم٤مم اًمٚمط سم٤معمًٚمٛملم  ومٚمام زال هذا إُمر سمقوم٤مة اًمرؾمقل ط اعمًٚمٛملم رمح٦م ُمٜمف 

 آضمتامع ذم اعمًجد ذم رُمْم٤من ًم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ  وًمٞمس ذم هذا شمٖمٞمػم ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل- 

هٜم٤مك ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُم٤م يٙمقن شمٜمٗمٞمذه٤م قمـ ـمريؼ آًم٦م أو وؾمٞمٚم٦م  واًمنميٕم٦م  شمٖمػم أٓت واًمقؾم٤مئؾ: , 7

                                                                                                                                                                             
اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ : ومٚمٞمس ذم هذا شمٖمػم ًمٚمحٙمؿ  وإٟمام اًمذي طمدث أن ه١مٓ، إؿمخ٤مص اؾمتح٘مقا اًمًٝمؿ ذم اعمرة إومم ٟٓمٓم٤ٌمق 

  وهذا إقمامل اًمقوػ قمٚمٞمٝمؿ وًمٞمس ٕؿمخ٤موٝمؿ  صمؿ وم٘مدوا اًمقوػ ذم اًمٕم٤مم اًمذي يٚمٞمف  ومٗم٘مدوا ُم٤م يم٤من ُمؽمشم٤ًٌم قمغم اًمقوػ

 ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل وًمٞمس شمٖمٞمػمًا ًمف -

ىم٤مل اًم٘مراذم ذم سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م: ٟمص سمٕمض اًمٕمٚمام، قمغم أٟمف إذا مل ٟمجـد ذم ضمٝمـ٦م إٓ » ( ىم٤مل اإلُم٤مم قمال، اًمديـ اًمٓمراسمٚمز احلٜمٗمل: 7)

ّم٤مًمح  ىم٤مل: وُمـ٤م همػم اًمٕمدول: أىمٛمٜم٤م أوٚمحٝمؿ وأىمٚمٝمؿ ومجقرًا ًمٚمِمٝم٤مدة قمٚمٞمٝمؿ  ويٚمزم ذًمؽ ذم اًم٘مْم٤مة وهمػمهؿ ًمئال شمْمٞمع اعم

أفمـ أطمدًا خي٤مًمػ ذم هذا  وم٢من اًمتٙمٚمٞمػ ذط ذم اإلُمٙم٤من  وهذا يمٚمف ًمٚميورة ًمئال هتـدر إُمـقال وشمْمـٞمع احل٘مـقق  ىمـ٤مل 

سمٕمْمٝمؿ: وإذا يم٤من اًمٜم٤مس وم٤ًمىم٤ًم إٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدر ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدة سمٕمْمٝمؿ قمـغم سمٕمـض  وحيٙمـؿ سمِمـٝم٤مدة إُمثـؾ وم٤مُٕمثـؾ ُمــ 

 777ُمٕملم احلٙم٤مم  ص يٜمٔمر ش- اًمٕمٛمؾ  وإن أٟمٙمره يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م، سم٠مًمًٜمتٝمؿ اًمٗم٤ًمق  هذا هق اًمّمقاب اًمذي قمٚمٞمف
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تٝم٤م ًمٞمخت٤مر اعمًٚمٛمقن مل حتدد ذم يمثػم ُمـ إُمقر أٓت واًمقؾم٤مئؾ اًمتل يتح٘مؼ هب٤م احلٙمؿ اًمنمقمل  سمؾ شمريم

ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ُم٤م هق أٟمٗمع اهؿ وأوٚمح وأومْمؾ ذم شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ اًمنمقمل: إذ رسمام ًمق أًمـزم اعمًـٚمٛمقن 

سم ًم٦م أو وؾمٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمتٕمن قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ  ووضمدوا ذم ذًمؽ ُمـ اعمِم٘م٦م واحلـرج اًمٌمـ، اًمٙمثـػم ٓ ؾمـٞمام أن 

وسمٕمْمٝم٤م همػم ذًمؽ  وىمد خيتٚمػ اًمٕمن واًمٞمن  اًمقؾم٤مئؾ وأٓت شمتٕمدد وشمت٤ٌميـ  وىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ُمٞمناً 

 - (7)سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممًم٦م أو اًمقؾمٞمٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م سم٤مظمتالف اًمزُم٤من واعمٙم٤من  واهلل يريد سمٕم٤ٌمده اًمٞمن وٓ يريد هبؿ اًمٕمن

ُمـ اعمٕمٚمقم أن اعمٙمٚمَّٗملم ٓ يًتقون ىمقة ووٕمٗم٤ًم  وهمٜمًك ووم٘مرًا  وًمذا وم٢من اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ شمٖمػم إؿمخ٤مص:  , 8

٤مٟم٥م  وًمٙمٜمف مل خيص أطمدًا ًمِمخّمف  وإٟمام ًمقوٗمف  ويدل ًمذًمؽ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّمـلم راقمك هذا اجل

  َتٓمِْع وَمَ٘م٤مقِمدًا  وَمـ٢مِْن مَلْ ط ىم٤مل يم٤مٟم٧م يب سمقاؾمػم  وم٠ًمًم٧م اًمٜمٌل ًْ قمـ اًمّمالة  وم٘م٤مل: )َوؾِّ ىَم٤مِئاًم  وَم٢مِْن مَلْ شَم

َتٓمِْع وَمَٕمغَم ضَمٜم٥ٍْم( ًْ  قمــ قم٤مئِمـ٦م ري اهلل قمٜمٝمـ٤م ىم٤مًمـ٧م: ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُمـ٤م ضمـ٤م، ذم اًمّمـحٞمحلم  (0)شَم

ٌَْٓم٦ًم  وَم٠َمِذَن اَه٤َم(ط )اؾْمَت٠ْمَذَٟم٧ْم ؾَمْقَدُة اًمٜمٌَِّلَّ   (3)ًَمْٞمَٚم٦َم مَجٍْع  َويَم٤مَٟم٧ْم صَمِ٘مٞمَٚم٦ًم صَم

                                                           

ةٍ }ُمث٤مل ذًمؽ: أُمر اهلل شمٕم٤ممم اعمًٚمٛملم سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف وىم٤مل:  (7) ـ ىُمـقَّ ـ ـ٤م اؾْمـتََٓمْٕمتُؿ ُمِّ وا اَهُؿ ُمَّ ٟمٗمـ٤مل.  {َوأقَِمدُّ [  وىمـد يم٤مٟمـ٧م اًم٘مـقة 62]ٕا

س وٟمحق ذًمؽ  وم٢من اعمٗمتل واًمٕم٤ممل ذم ذًمؽ اًمزُم٤من: ي٘مقل جي٥م قمغم اعمًـٚمٛملم إقمـداد اعمًتٓم٤مقم٦م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من هل اًمًٞمػ واًمرُمح واًمؽم

ن جيـ٥م قمـغم  اًمًٞمقف واًمرُم٤مح واحلراب وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ  صمؿ سمٕمد اًمزُمـ اعمتٓمـ٤مول اًمـذي أووـؾ إمم قمٍمـٟم٤م ي٘مـقل اعمٗمتـل واًمٕمـ٤ممل ٔا

وٓ اًمرُمح وٓ احلرسم٦م  وم٘مد وضم٥م اًمٞمـقم ُمـ٤م مل يٙمــ ىمٌـُؾ اعمًٚمٛملم إقمداد اعمدومع واًمدسم٤مسم٦م واًمّم٤مروخ واًمٓم٤مئرة  وٓ جي٥م إقمداد اًمًٞمػ 

ن احلٙمـؿ  واضم٤ٌمً  وؾم٘مط وضمقب ُم٤م يم٤من ىمٌُؾ واضم٤ٌمً  وهذا ىمد يٜمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمف شمٖمػم ذم احلٙمؿ اًمنمقمل  واحل٘مٞم٘م٦م أن احلٙمـؿ مل يتٖمـػم:ٕ 

ول: اًمًٞمػ ـ ٕا واًمرُمح وٟمحقه  ووـ٤مرت اًمٞمـقم اعمـدومع  اًمنمقمل هق وضمقب إقمداد اًم٘مقة اعمًتٓم٤مقم٦م  ويم٤مٟم٧م اًم٘مقة اعمًتٓم٤مقم٦م ذم اًمزُم

ًمـ٦م أو اًمقؾمـٞمٚم٦م اًمتـل يتح٘مـؼ هبـ٤م  واًمّم٤مروخ  وىمد شمٙمقن سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ ؿمٞمئ٤ًم آظمر وم٤محلٙمؿ اًمنمقمل مل يتٖمػم  وإٟمام اًمذي شمٖمػم هق ٔا

ؾم٤مًمٞم٥م اعمًتجدة ٓ  يٙمٗمل ومٞمٝم٤م أن شمٙمـقن حم٘م٘مـ٦م ًمٚمحٙمـؿ اًم ٓت واًمقؾم٤مئؾ وٕا نمـقمل سمـؾ هـل احلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمقاىمع  وهذه ٔا

أٓ يؽمشمـ٥م  , 3أٓ خت٤مًمػ دًمٞمالً ُمـ أدًم٦م اًمنمع اًمتٗمّمـٞمٚمٞم٦م- ,0أٓ شمٕم٤مرض ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م-  , 7حمٙمقُم٦م سمنموط هل: 

 - 59يٜمٔمر: حتٓمٞمؿ اًمّمٜمؿ اًمٕمٚمامين  حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر اًمنميػ  ص قمٚمٞمٝم٤م ُمٗمًدة شمرسمق قمغم اعمّمٚمح٦م اعمتحّمٚم٦م ُمٜمٝم٤م-  

 -0.48قاب شم٘مّمػم اًمّمالة  سَم٤مُب إَِذا مَلْ ُيٓمِْؼ ىَم٤مقِمًدا َوغمَّ قَمغَم ضَمٜم٥ٍْم ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب أسم0)

َم َوَٕمَٗم٦َم َأْهٚمِِف سمَِٚمْٞمٍؾ  وَمَٞمِ٘مُٗمقَن سم٤ِمعمُْْزَدًمَِٗم٦ِم  َوَيْدقُمقَن  َوُيَ٘مدِّ ( 3) ـْ ىَمدَّ - 0.765ُم إَِذا هَم٤مَب اًمَ٘مَٛمُر أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب احل٩م  سَم٤مُب َُم

إذا يم٤مٟم٧م طم٤مل اعمًتٗمتل أو اعمحٙمقم قمٚمٞمف شم٘متيضـ أن شمٕم٤مُمـؾ ُمٕم٤مُمٚمـ٦م ظم٤موـ٦م قمٛمـؾ "قمثٞمٛملم رمحف اهلل  ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ

 -007- يٜمٔمر: يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ص "سمٛم٘متْم٤مه٤م ُم٤م مل خي٤مًمػ اًمٜمص
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ُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم يتٌلم أن ُمراقم٤مة طم٤مل اًمِمخص ُمـ أسمقاب شمٖمػم اًمٗمتقى شمٞمًػمًا أو شمِمديدًا  وأن ُم٠ًمًم٦م شمٖمػم 

٤مًمزُم٤من اعمجرد  أو اعمٙم٤من اعمجرد  ويم٠من اًمزُم٤من واعمٙم٤من مه٤م ؾم٥ٌم شمٖمٞمػم اًمٗمتـقى  اًمٗمتقى ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم

وًمٙمـ عم٤م يم٤من اًمزُم٤من واعمٙم٤من أوقمٞم٦م ًمألطمداث وإومٕم٤مل واًمتٖمػمات واًمٕمقائد وإقمراف ُٟم٥ًم اًمتٖمـػم ًمٚمزُمـ٤من 

 -(7)واعمٙم٤من  وهذا يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذم قمرف اًمٌالهمٞملم جم٤مز ُمرؾمؾ قمالىمتف اًمٔمرومٞم٦م

 طمظ مم٤م شم٘مدم قمدة أؿمٞم٤م،: ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمال

أن قمٛمٚمٞم٦م شمٖمػم اًمٗمتقى سمتٖمػم ُم٤م هل ُمرشم٦ٌم قمٚمٞمف: إٟمام هل قمٛمٚمٞم٦م هتدف إمم إسم٘م٤م، إُمقر حت٧م طمٙمؿ اًمنميٕم٦م   , 7

 وإن شمٖمػمت وقرهت٤م اًمٔم٤مهرة  وهل ًمٞم٧ًم ظمروضم٤ًم قمغم اًمنميٕم٦م واؾمتحدصم٤ًم ٕطمٙم٤مم ضمديدة- 

واعمٙم٤من واًمِمخص  طمٞم٨م شمتٖمػم وم٘مط سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزُم٤من أن اًمتٖمػم ذم اًمٗمتقى هق شمٖمػم ظم٤مص ُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من  , 0

أو اعمٙم٤من أو اًمِمخص اًمذي شمٖمػمت ذم طم٘مف ُمًّقهم٤مت اًمٗمتقى  وهذا ُمٕمٜم٤مه أن إُمقر شمٙمقن سم٤مىمٞم٦م قمغم ُمـ٤م 

 هل قمٚمٞمف ذم سم٘مٞم٦م إُم٤ميمـ وإزُم٤من وإؿمخ٤مص-

طمتك ٓ ي٘مٕمقا ذم اًمٔمٚمؿ: إُم٤م  أن أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمدُم٤م ىم٤مًمقا سمٛمراقم٤مة إطمقال واًمٕمقائد وٟمحقه٤م: إٟمام ىم٤مًمقا ذًمؽ , 3

 فمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد سم٢مًمزاُمٝمؿ سمام مل يٚمزُمٝمؿ سمف اًمنمع  وإُم٤م فمٚمؿ أٟمٗمًٝمؿ سم٤مخلٓم٠م قمغم اًمديـ- 

أن اًمذي ي٘مقل ذم طمؼ هذه اًمٕمقائد وإقمراف إهن٤م شمٖمػمت وسم٤مًمت٤مزم شمتٖمػم اًمٗمتقى اعمرشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م: إٟمام هؿ أهؾ  , 4

  اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م سم٤مًمنمع  وًمٞمس أهؾ ااهقى واجلٝمؾ-

أن اًمٕمرف اًمذي شمتٖمػم سمف اًمٗمتقى ًمٞمس هق اًمٕمرف احل٤موؾ ُمـ وىمقع اًمٜم٤مس ذم خم٤مًمٗم٦م اًمنمع  وم٢مذا و٤مر ُمـ  , 5

قمرف اًمٜم٤مس اًمٞمقم ذم سمٕمض اًمٌٚمدان ظمروج اعمرأة يم٤مؿمٗم٦م ودره٤م وٟمحره٤م  ويمذًمؽ إذا وـ٤مر ُمــ قمـرف 

ٕٟمف قمرف ىم٤مئؿ قمـغم خم٤مًمٗمـ٦م  اًمٜم٤مس اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م ذم اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م: وم٢من هذا اًمٕمرف ٓ شمتٖمػم سمف اًمٗمتقى:

                                                           

( وىمد شمٌلم سمام شم٘مدم أيْم٤ًم أن اعمقوقع ُمٜمْمٌط وًمف ىمقاقمد حتٙمٛمف  وًمٞمس هق جمرد اؾمتج٤مسم٦م أو إذقم٤مٟمـ٤ًم ًمْمـٖمط اًمقاىمـع  وهـذه 7)

ثٚم٦م اعمت٘مدُم٦م يٛمٙمـ أن شمٜمدرج حت٧م ىمًٛملم يمٌػميـ: إول: ومتـ٤موى ُم١مؾمًـ٦م ُمــ أول أُمرهـ٤م قمـغم اًمٕمـرف أو اعمّمـٚمح٦م إُم

اعمرؾمٚم٦م  صمؿ يتٖمػم اًمٕمرف أو اعمّمٚمح٦م سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من  ومتتٖمػم اًمٗمتقى شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ- اًمث٤مين: ومت٤موى ُم١مؾم٦ًم قمغم ٟمّمـقص  

ىم٤مئاًم  أو يم٤مٟم٧م ُمرشم٦ٌم قمغم وٗم٦م أو ُم٘مٞمدة سمح٤مًم٦م وٟمحق ذًمؽ  وم٢مذا زاًم٧م ًمٙمـ هذه اًمٜمّمقص يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمٚم٦م سمٕمٚم٦م أو راقم٧م قمروم٤ًم 

يٜمٔمر: )ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمقٓي٦م اًمًٞم٤مؾمـٞم٦م اًمٕمٚم٦م أو شمٖمػم اًمٕمرف أو اًمّمٗم٦م أو احل٤مًم٦م : وم٢من اًمٗمتقى شمتٖمػم أيْم٤ًم ًمذًمؽ- 

 -78  77اًمٙمؼمى(  د . وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ  ص 
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  -(7)اًمنمع ومال يٕمتد سمف: إذ اًمٕمرف اًمذي يٕمتد سمف هق ُم٤م مل يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمنمع

  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ومج٤م، ؿم٤مبط  اًمٜمٌل قمٜمد يمٜم٤م) - طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ري اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:7

ٌّؾ وأٟم٤م و٤مئؿ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ  ومٜمٔمر سمٕمْمٜم٤م  ٌّؾ وأٟم٤م و٤مئؿ؟ ىم٤مل: ٓ  ومج٤م، ؿمٞمخ  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  أىم اهلل  أىم

 -(0)ىمد قمٚمٛم٧م ٟمٔمر سمٕمْمٙمؿ إمم سمٕمض  إن اًمِمٞمخ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف("إمم سمٕمض  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 سمٞمتـف ذم ويٌ٘مك صمالصم٦م سمٕمد ٌحـيّم ومال ُمٜمٙمؿ  وحك ُمـ) ط:ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  - طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع 0

رؾمقل اهلل  ٟمٗمٕمؾ يمام ومٕمٚمٜم٤م ذم اًمٕم٤مم اعم٤مي؟ ىم٤مل: يمٚمقا وأـمٕمٛمـقا  ي٤م: ىم٤مًمقا اعم٘مٌؾ اًمٕم٤مم يم٤من ومٚمام- ر، ُمٜمف

- وذم سمٕمـض (3)ومـ٠مردت أن شمٕمٞمٜمـقا ومٞمٝمـ٤م( ,أي ؿمدة وأزُمـ٦م,وادظمروا: وم٢من ذًمؽ اًمٕم٤مم يم٤من سم٤مًمٜم٤مس ضمٝمد 

 -(5)(دوم٧َّم اًمتل (4)اًمداوّم٦م أضمؾ ُمـ هنٞمتٙمؿ إٟمام) اًمرواي٤مت:

ضمٚمد ذم اخلٛمر: سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل  صمؿ ضمٚمد أسمق سمٙمـر: أرسمٕمـلم  ط  اهلل اًمٜمٌل أن) :- طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 3

ومٚمام يم٤من قمٛمر ودٟم٤م اًمٜم٤مس ُمـ اًمريػ واًم٘مرى  ىم٤مل ُم٤م شمرون ذم ضمٚمد اخلٛمر؟ وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ سمــ قمـقف: 

 -(6)أرى أن دمٕمٚمٝم٤م يم٠مظمػ احلدود  ىم٤مل: ومجٚمد قمٛمر صمامٟملم(

                                                           

طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  وو( 7)  -7  وُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٞمًػم ذم اًمٗمتقى ص 70قاسمط شمٖمػمُّ اًمٗمتقى عمحٛمد سمـ ؿم٤ميمر اًمنميػ ص يٜمٔمر: صم٤ٌمت ٕا

ًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 002. 0ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ( 0) ذم هـذا اعمقوـع ط - ومٞمالطمظ يمٞمـػ أن اًمرؾمـقل 738. 4- ووححف ٕا

 ٤م يدل قمغم ُمراقم٤مشمف ًمألطمقال-أضم٤مب اًمِم٤مب قمغم ؾم١ماًمف سمجقاب خيتٚمػ قمـ إضم٤مسمتف ًمٚمِمٞمخ رهمؿ أن اًم١ًمال واطمد  مم

 -0775. 5اًمٌخ٤مري  ( أظمرضمف3)

 -7567. 3اعمراد هبؿ ُمـ ورد ُمـ وٕمٗم٤م، إقمراب ًمٚمٛمقاؾم٤مة- ذح وحٞمح ُمًٚمؿ ( 4)

هنك قمـ ادظم٤مر حلقم إو٤مطمل سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ذم طم٤مًم٦ٍم ُمٕمٞمٜم٦م  ط - أوم٤مد احلدي٨م: أن اًمٜمٌل 7567. 3أظمرضمف وحٞمح ُمًٚمؿ ( 5)

وضمقد وٞمقف واومديـ قمغم اعمديٜم٦م  ومٞمج٥م أن يقومر اهؿ ُم٤م يقضمٌف يمرم اًمْمٞم٤موم٦م ُمــ حلـؿ اًمْمـح٤مي٤م  ومٚمـام  وًمٕمٚم٦ٍَّم ـم٤مرئ٦م  وهل

شمٌٕم٤م اه٤م  إذ اعمٕمٚمقل يدور ُمـع ط اٟمتٝمك هذا اًمٔمرف اًمٕم٤مرض  وزاًم٧م هذه اًمٕمٚم٦م اًمٓم٤مرئ٦م  زال احلٙمؿ اًمذي أومتك سمف اًمرؾمقل 

يمام ضم٤م، ذم سمٕمض اًمرواي٤مت: )يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ قمـ حلـقم إوـ٤مطمل قمٚمتف وضمقدًا وقمدُم٤ًم  وشمٖمػمت اًمٗمتقى ُمـ اعمٜمع إمم اإلسم٤مطم٦م  

  - 025. 0- ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: وحٞمح  وحٞمح اسمــ ُم٤مضمـ٦م 7255. 0ومقق صمالصم٦م أي٤مم  ومٙمٚمقا وادظمرو( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 

 ومٝمذا ُمثٌؾ واوٌح ًمتٖمػم اًمٗمتقى سمتٖمػم إطمقال-

سم٤مجلريـد ط أٟمف ؿم٤مرب اخلٛمر ضمٚمد ذم زُمــ رؾمـقل اهلل  - أوم٤مد هذا احلدي٨م:7726  سمرىمؿ: 7332. 3يٜمٔمر: وحٞمح ُمًٚمؿ ( 6)

 ؿم٤مور اًمٜم٤مس  ومجٕمٚمف صمامٟملم  أُم٤م قمثامن  ىمرر اًمٕم٘مقسم٦م أرسمٕملم  وذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  واًمٜمٕم٤مل  وذم قمٝمد أيب سمٙمر 

ح أن اًمّمح٤مسم٦م  ومجٚمد صمامٟملم وأرسمٕملم  وقمكم  ثٌـ٧م ًمـدتؿ طمـد  مل ي قمـٜمٝمؿورد قمٜمف إُمران- وىم٤مل: يمؾ  ؾُمٜم٦َّم- مم٤م ؾمٌؼ: يتْمِّ
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- وُمـ إُمثٚم٦م قمغم شمٖمػم اًمٗمتقى سمتٖمػم اًمزُم٤من  ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمزرىم٤م: أٟمف عم٤م ٟمدرت اًمٕمداًم٦م وقمزت ذم هـذه إزُمـ٤من  4

ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤م،: سم٘مٌقل ؿمٝم٤مدة إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ  وإىمؾ ومجقرًا وم٤مٕىمؾ- وىم٤مًمقا ٟمٔمػم ذًمؽ ذم اًم٘مْم٤مة وهمػمهؿ  

ًمـئاّل شمْمـٞمع اعمّمـ٤مًمح وشمتٕمٓمـؾ احل٘مـقق  إذا مل يقضمد إٓ همػم اًمٕمدول  أىمٛمٜم٤م أوٚمحٝمؿ وأىمٚمٝمـؿ ومجـقرًا:

وإطمٙم٤مم  وم٘مد طمًـ ُم٤م يم٤من ىمٌٞمح٤ًم  واشمًع ُم٤م يم٤من وٞم٘م٤ًم  واظمتٚمٗم٧م إطمٙم٤مم سم٤مظمتالف إزُمـ٤من  ومـ٢من 

ظمٞم٤مر زُم٤مٟمٜم٤م هؿ أراذل أهؾ اًمٕمٍم إول- ويمذًمؽ ضمقزوا: حتٚمٞمػ اًمِمٝمقد قمٜمد إحل٤مح اخلّمؿ  وإذا رأى 

اث أطمٙم٤مم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ًم٘مٛمع أرسم٤مب اجلرائؿ قمٜمد يمثرة ومًـ٤مد احل٤ميمؿ ذًمؽ ًمٗم٤ًمد اًمزُم٤من- وضمقزوا أيْم٤ًم: إطمد

وم٢مٟمف ىم٤مل ؾمتحدث ًمٚمٜمـ٤مس أىمْمـٞم٦م سم٘مـدر ُمـ٤م أطمـدصمقا ُمــ  اًمزُم٤من وأول ُمـ ومٕمٚمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

اًمٗمجقر  وىمد ُمٜمع قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمامًمف قمـ اًم٘متؾ  إٓ سمٕمد إقمالُمف وإذٟمف سمف سمٕمد أن يم٤من ُمٓمٚم٘م٤ًم اهؿ  عم٤م 

 (7) رأى ُمـ شمٖمػم طم٤ماهؿ-

ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ وم٤ًمد إظمالق أُمر سم٤مًمت٘م٤مط و٤مًم٦م اإلسمؾ وسمٞمٕمٝمـ٤م وطمٗمـظ  - وعم٤م رأى أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن5

قمـ اًمت٘م٤مط و٤مًم٦م اإلسمؾ- ويمذًمؽ عم٤م رأى ُم٤م ط   ُمع هنٞمف (0)صمٛمٜمٝم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م يمام روى ذًمؽ ُم٤مًمؽ ذم ُمقـمئف

ث قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ ظمراب اًمذُمؿ  ذم شمٓمٚمٞمؼ اًمٜم٤ًم، ذم ُمرض اعمقت ٕضمؾ طمرُم ٤مهنـ ُمـ اعمػماث  وم٘مـد ورَّ

 (3) مت٤مض إؾمدي٦م  قمٜمدُم٤م ـمٚم٘مٝم٤م قمٌد اًمرمحـ ذم ُمرض ُمقشمف-

ـ اًمّمٜم٤مع سمٕمد أن يم٤مٟمـ٧م يـد اًمّمـ٤مٟمع أُم٤مٟمـ٦م-  - وعم٤م رأى أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 6 ُم٤م قمٚمٞمف طم٤مل اًمٜم٤مس  يم٤من يْمٛمِّ

ؿ قمــ اًمّمـح٤مسم٦م وىم٤مل: ٓ يّمٚمح اًمٜم٤مس إٓ ذاك- ىم٤مل اعمحٛمّم٤مين ذم يمت٤مسمف )شمراث اخلٚمٗمـ٤م،(  وهـق يـتٙمٚم

وىمد أىمروا ُمٌدأ شمٖمػم آضمتٝم٤مد ومتقؾمع قمٛمـر اًمٗمـ٤مروق سمقضمـف ظمـ٤مص ذم آضمتٝمـ٤مد وذم "اًمٙمرام  ُم٤مٟمّمف: 

شمٗمًػم اًمٜمّمقص سمام يالئؿ طمٙمٛمـ٦م اًمتنمـيع وومـالح اًمٕمٌـ٤مد ويٜم٤مؾمـ٥م شمٓمـقر اًمزُمـ٤من واعمٙمـ٤من وشم٘مٚمٌـ٤مت 

اعمتنع  وسمٞمـع أُمٝمـ٤مت  إطمقال- وشمٕمرض ذم ذًمؽ عم٤ًمئؾ قمديدة ُمٜمٝم٤م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  واًمٓمالق اًمثالصمل

                                                                                                                                                                             
ُمٕملم ذم اخلٛمر  وًمق صم٧ٌم اهؿ ذًمؽ مل حيت٤مضمقا إمم اعمِم٤مورة ومٞمف  وإمم اؾمتٕمامل اًمرأي سم٤مًم٘مٞم٤مس قمـغم اًم٘مـ٤مذف وهمـػم ذًمـؽ ُمــ 

 آقمت٤ٌمرات  وإذا مل يث٧ٌم ًمدتؿ ٟمص ُمٚمزم  وم٘مد شمٖمػم طمٙمٛمٝمؿ  واظمتٚمٗم٧م ومتقاهؿ سمتٖمػم اًمزُمـ واظمتالف إطمقال-

 -009. 7يٜمٔمر: ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ( 7)

 -848  سمرىمؿ: 096. 3رواي٦م حمٛمد سمـ احلًـ  ,يٜمٔمر: اعمقـم٠م( 0)

 -574  سمرىمؿ: 527. 0رواي٦م حمٛمد سمـ احلًـ  ,يٜمٔمر: اعمقـم٠م( 3)
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إوٓد  وقمدم اًمتٖمري٥م ذم احلدود  وإقمٗم٤م، اًم٤ًمرق ُمـ اًم٘مٓمع قم٤مم اعمج٤مقم٦م  وشمٓمقير قم٘مقسم٦م اًمتٕمزير شم٠مدي٤ًٌم 

 -(7)"وزضمرًا ًمٚمٛمذٟمٌلم واعمجرُملم  وحتديد قم٤مىمٚم٦م اًمدي٦م ذم اًم٘متؾ واجلراح  وشمٗمّمٞمؾ أُمقر ضي٦ٌم اخلراج

سم٤مًمٕمداًم٦م اًمٔم٤مهرة  وذم قمٝمـد  ٝم٤مدة ُمًتقر احل٤مل ذم قمٝمده  ايمتٗم٤م،ً - وىمد يم٤من اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م: جيٞمز اًم٘مْم٤م، سمِم7

و٤مطمٌٞمف أيب يقؾمػ وحمٛمد ُمٜمٕم٤م ذًمؽ  ٟٓمتِم٤مر اًمٙمذب سملم اًمٜم٤مس  وشمٖمػم طم٤ماهؿ- ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين ٟم٘ماًل قمــ 

هذا آظمتالف اظمتالف زُم٤من ٓ اظمتالف طم٘مٞم٘م٦م: ٕن زُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل يمـ٤من ُمــ أهـؾ "احلٜمٗمٞم٦م: 

 يٚمـقين اًمذيـ اًم٘مرن أُمتل ظمػم) سم٤مخلػمي٦م سم٘مقًمف:ط ٟمف زُمـ اًمت٤مسمٕملم  وىمد ؿمٝمد اهؿ اًمٜمٌل ظمػم ووالح: ٕ

 ومقىمٕمـ٧م واًمًـداد  اًمّمـالح زُم٤مٟمف أهؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م ومٙم٤من- احلدي٨م (0)(يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ

 اًم١ًمال إمم ضم٦ماحل٤م ومقىمٕم٧م ىمرهنام  ذم اًمٗمًـ٤مد وفمٝمر اًمزُم٤من شمٖمػم صمؿ اًمن  ذم طم٤ماهؿ قمـ اًم١ًمال قمـ اًمٖمٜمٞم٦م

 -(3)"اًمٕمداًم٦م قمـ

- وُمـ إُمثٚم٦م قمغم شمٖمػم اًمٗمتقى سمتٖمػم اًمٕمرف: أٟمف عم٤م يم٤من ًمقن اًمًقاد ذم زُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يٕمد قمٞم٤ًٌم- ىمـ٤مل: سمـ٠من 8

اًمٖم٤مو٥م إذا وٌغ اًمثقب أؾمقد يٙمقن ىمد قمٞمٌَّف  صمؿ سمٕمد ذًمؽ عم٤م شمٖمػم قمرف اًمٜم٤مس وو٤مروا يٕمدوٟمف زي٤مدة  

ور  عم٤م يم٤مٟم٧م شمٌٜمك سمٞمقهت٤م قمغم ٟمٛمط واطمد  ىم٤مل اعمت٘مدُمقن ىم٤مل و٤مطم٤ٌمه: إٟمف زي٤مدة  ويمذًمؽ   ,همػم زومـر,اًمدُّ

يٙمٗمل ًمً٘مقط ظمٞم٤مر اًمرؤي٦م رؤي٦م سمٞم٧م ُمٜمٝم٤م  وعم٤م شمٌدًم٧م إزُم٤من وو٤مرت سمٞمقت اًمدور شمٌٜمك قمغم يمٞمٗمٞمـ٤مت 

ح اعمت٠مظمرون ىمقل زومر  ُمـ أن ٓ سمد ُمـ رؤي٦م يمؾ اًمٌٞمقت ًمٞمً٘مط اخلٞم٤مر-  (4) خمتٚمٗم٦م  رضمَّ

روي قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل: إذا شمٜم٤مزع اًمزوضم٤من ذم ىمٌض اًمّمداق سمٕمد اًمدظمقل  ومـ٤مًم٘مقل ىمـقل  - وُمـ إُمثٚم٦م ُم٤م9

قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف: هـذه  ,ُمـ وم٘مٝم٤م، اعم٤مًمٙمٞم٦م,اًمزوج  ُمع أن إوؾ قمدم اًم٘مٌض- وقمٚمؼ اًم٘م٤مي إؾمامقمٞمؾ 

ف يم٤مٟم٧م قم٤مدهتؿ سم٤معمديٜم٦م: أن اًمرضمؾ ٓ يدظمؾ سم٤مُمرأشمف طمتك شم٘مٌض مجٞمع وداىمٝم٤م  واًمٞمقم قم٤مدهتؿ قمغم ظمال

 (5) ذًمؽ  وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمرأة ُمع يٛمٞمٜمٝم٤م  ٕضمؾ اظمتالف اًمٕم٤مدات-

                                                           
 -589يٜمٔمر: شمراث اخلٚمٗم٤م، اًمراؿمديـ ص: ( 7)

 -0533  سمرىمؿ: 7960. 4يٜمٔمر: وحٞمح ُمًٚمؿ ( 0)

 -427. 5يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ( 3)

 -47. 7  واٟمٔمر: درر احلٙم٤مم 007. 7٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٜمٔمر: اٟمٔمر: ذح اًم( 4)

 -008. 7  واٟمٔمر: ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م 754. 7يٜمٔمر: أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاع اًمٗمروق ( 5)
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وُمـ إُمثٚم٦م يمذًمؽ: شم٘مدير اًمٜمٗم٘م٤مت  وم٢من ُمـ اعمًٚمَّؿ سمف  أن ًمٙمؾِّ جمتٛمع ذم أي زُم٤من وُمٙمـ٤من ُمًـتقاه آىمتّمـ٤مدي - 72

 (7) ٤مضم٤مت-همٜمك ووم٘مرًا  وشمٌٕم٤م اهذا ومٞمختٚمػ شم٘مدير اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ جمتٛمع إمم جمتٛمع آظمر  واًم٥ًٌم ذم هذا شمٖمػم احل

سمٜم٤مً، قمغم هذا يمٚمف ٟم٠ميت إمم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م وإظمػم ذم هذا اعمٌح٨م وهـق: دراؾمـ٦م طم٤مًمـ٦م اعمًـٚمؿ اجلديـد ُمــ يم٤مومـ٦م 

ضمقاٟمٌٝم٤م ىمٌؾ إقمٓم٤مئف اًمٗمتقى سم٤مجلقاز أو قمدُمف  وٟمراقمل وم٘مف اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد  ووم٘مف اًمتـدّرج ذم إطمٙمـ٤مم--- ومٝمـذا أُمـٌر 

ٔمر ذم طم٤مًم٦م اعمًٚمؿ اجلديد وي٘مّٚم٥م اعم٠ًمًم٦م ُمـ ضمقاٟمٌٝمـ٤م يم٤مومـ٦م ويٕمٚمـؿ اًمٔمـروف اًمتـل ٓزٌم ضمديٌر سم٤مًمداقمٞم٦م أو اعمٗمتل أن يٜم

 حتٞمط سم٤معمًٚمؿ اجلديد ويرى إوٚمح ًمف ذم احل٤مل واعم ل صمؿ يٗمتٞمف سم٤مجلقاز أو قمدُمف-

ُم٤م اًمذي يدومع اًمٌٕمض ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد ًمتٖمٞمػم ديٜمٝمؿ؟ أو ُم٤م اًمذي  :وُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن ٟم٠ًمل هذا اًم١ًمال

 ؿ ُيّم٤مب سم٤مإلطم٤ٌمط؟جيٕمؾ سمٕمْمٝم

ًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال شم٘مقل إطمدى اعمًٚمامت اجلديدات: سمدأت أشمردد قمغم ُمًجد شمٕمّروم٧م ومٞمف قمغم جمٛمققم٦م ُمــ 

ـّ يّمدرن أطمٙم٤مُم٤ًم قمغم يمؾ ُم٤م أىمقم سمف  ويٜمت٘مدوٟمٜمل يمثـػمًا  طمتـك  ـّ إمم وداىم٦م  إٓ أهنـ يم اًمًٞمدات وحتقًم٧م اًمٕمالىم٦م هب

٤ًم  إمم أن ووؾ إُمر إمم وٖمقط ٟمٗمًٞم٦م يمٌػمة  وؿمٕمرت سم٢مطمٌـ٤مط يمٌـػم  إمم أن أوٌح يمؾ ر، ذم طمٞم٤ميت طمراُم٤ًم وممٜمققم

 -(0)سمٚمٖم٧م طمّد اًمتِمٙمٞمؽ ذم إيامين وإقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ظمٞم٤مري اًمذي اختذشمف ذم اقمتٜم٤مق اإلؾمالم

                                                           
 يٜمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ-( 7)

٦م أو ( وشم٘مقل ُمًٚمٛم٦م ضمديدة أظمرى: قمغم إؿمخ٤مص اًمذيـ شمرقمرقمقا ذم أه ُمًٚمٛم٦م أن يدريمقا أن ُم٤م يٌـدو اهـؿ يمـ٠مُمقر سمدتٞمـ0)

أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٦م  ىمد شمٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ُمٕم٘مدة أو ُمرسمٙم٦م  ورسمام شم٠ميت آٟمت٘مـ٤مدات سمٓمري٘مـ٦م همـػم ُمِمـجٕم٦م ٕي ُمًـٚمؿ 

ضمديد  وىمد شمٙمقن هٜم٤مك حم٤موٓت ُمع اعمًٚمؿ اجلديد ًمٞم٘مقم سمتٓمٌٞمؼ يمؾ ر، ذم آٍن واطمد ُمٜمذ اًمٌداي٦م وهذا أُمٌر يرهـؼ اعمًـٚمؿ 

يٕمٓمٞمٜمٞمـ٤م ومٙمـرة قمٛمٚمٞمـ٦م قمــ يمٞمٗمٞمـ٦م  ٠AMJAمقمروف قمغم احلْمقر اًمٙمريؿ ذم ُم١ممتر إئٛم٦م اجلديد-- وًمٕمّؾ هذا اًمٗمٞمديق اًمذي ؾم

اًمتٕم٤مُمؾ اًمّمحٞمح ُمع اعمًٚمؿ اجلديد  وقمـ أمهٞم٦م اًمتٗم٤مهؿ واقمتامد احلقار واًمتزام اًمتقاوـع وشم٘مـديؿ اإلرؿمـ٤مدات واًمٜمّمـ٤مئح 

ٙمقن اًمداقمٞمـ٦ُم ؾمـ٤ًٌٌم ًمتٜمٗمـػم اًمـٌٕمض ُمــ سمٓمري٘م٦م ًمٓمٞمٗم٦م وطمٙمٞمٛم٦م  وقمدم اخت٤مذ إطمٙم٤مم اعمًٌ٘م٦م وّد اعمًٚمؿ اجلديد  طمتك ٓ ي

 طمٞم٨م ٓ ي٘مّمد-
https://www.youtube.com/watch?v=qI9-sM2_RXU 
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ػاضطبحثػاضرابع
ػحطاغةػاضطدضطغنػاضجدد

ػطنػتغاراتػاضغضوػأوػاضتفرغط

اًمٖمٚمق هق: جم٤موزة احلد وشمٕمديف  ىم٤مل اجلقهري ذم اًمّمح٤مح: )همال ذم إُمر يٖمٚمق همٚمقا  أي ُمٕمٜمك اًمٖمٚمـــق: 

ضم٤موز ومٞمف احلد(- وىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدري ذم اًم٘م٤مُمقس: )همال همال، ومٝمق هم٤مٍل وهَمكِمّ ود اًمرظمص--- وهمال ذم إُمر 

٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم اًمٚم٤ًمن: )---- أوؾ اًمٖمال،: آرشمٗم٤مع همٚمقا ضم٤موز طمّده(- وواوم٘مف اًمزسمٞمدي ذم شم٤مج اًمٕمروس- وىم

- وىم٤مل اًمٗمٞمقُمل ذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: )---- (7)وجم٤موزة اًم٘مدر ذم يمؾ ر،----- ي٘م٤مل: هم٤مًمٞم٧م وداق اعمرأة أي أهمٚمٞمتف

 {َٓ شَمْٖمُٚمـقا ذِم ِديـٜمُِٙمؿْ }وهمال ذم اًمديـ هُمٚمقا ُمـ سم٤مب ىمٕمد وشمّمٚم٥م وشمِمـدد طمتـك ضمـ٤موز احلـد وذم اًمتٜمزيـؾ: 

- وىم٤مل اسمـ وم٤مرس ذم اعمٕمجؿ: همٚمق: اًمٖملم واًمـالم (0)[ وهم٤ممم ذم أُمره ُمٖم٤مٓة سم٤مًمغ(77  واعم٤مئدة. 777]اًمٜم٤ًم،. 

ٕمر يٖمٚمق همال وذًمؽ ارشمٗم٤مقمف  وهمـال اعمٕمتؾ أوؾ وحٞمح ذم إُمر يدل قمغم ارشمٗم٤مٍع وجم٤موزة ىمدٍر  ُي٘م٤مل: همال اًمً

 - (3)اًمرضمؾ ذم إُمر هُمٚمقا إذا ضم٤موز طمّده( ا هـ- وضم٤م، ٟمحقه ذم اعمجٛمؾ

آرشمٗم٤مع واًمزي٤مدة وجم٤موزة إوؾ اًمٓمٌٞمٕمل أو احلد "ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن اًمٖمٚمق ذم ؾم٤مئر اؾمتٕمامٓشمف يدل قمغم 

ـَٝم٤م قِمٜمْـَد ذم طمدي٨م أيب ذر:- ---أي اًمرىم٤مب أومْمؾ؟  - وُمٜمف ىمقًمف "اعمٕمت٤مد ًُ ىمـ٤مل: ىَمـ٤مَل: )َأهماَلَهـ٤م صَمَٛمٜمـ٤ًم  َوَأْٟمَٗم

ىم٤مل: )إِنَّ َأْهَقَن َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر قَمَذاسم٤ًم َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُمـ٦ِم َرضُمـٌؾ  قَمـغَم ط أن اًمٜمٌل    وطمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم (4)َأْهٚمَِٝم٤م(

                                                           
) أٓ ٓ شمٖمـ٤مًمقا ذم وـدىم٤مت اًمٜمًـ٤م، ( وذم روايـ٦م: )ٓ شمٖمـ٤مًمقا ذم وـداق اًمٜمًـ٤م،( احلـ٤ميمؿ ذم اعمًـتدرك  ( وُمٜمف ىمقل قمٛمر 7)

ُمر يٖمٚمق همٚمقا: ضم٤موز طمّده- ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: همٚمقت ذم إُمر هُمٚمقا - أي ٓ شم٤ٌمًمٖمقا ذم يمثرة اًمّمداق- وهمال ذم اًمديـ وا0.793ٕ

وهمالٟمٞم٦م وهمالٟمٞم٤م إذا ضم٤موزت ذم احلد وأومرـم٧م ومٞمف  وُي٘م٤مل ًمٚمٌم، إذا ارشمٗمع: ىمد همال- ىم٤مل ذو اًمرُم٦م: ومام زال يٖمٚمـق طمـ٥مُّ ُمٞمَّـ٦َم 

 قمٜمدٟم٤م.. ويزداد طمتك مل ٟمجد ُم٤م ٟمزيده٤م-

 دة همال( يٜمٔمر اعمراضمع اًمٚمٖمقي٦م اعمذيمقرة أقماله ذم ُم٤م0)

 ( ذم اعمجٛمؾ ُم٤مدة همال واعمٕمجؿ ُم٤مدة همٚمق 3)

ـَٝم٤م قِمٜمْـَد َأْهٚمَِٝمـ٤م  35.062( أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمد إٟمّم٤مر  طمدي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري 4) ًُ   وقمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ذم سمـ٤مب اًمٕمتـؼ: )َأْٟمَٗم

َٝم٤م قِمٜمَْد َأْهٚمَِٝم٤م( يمت٤مب اًمٕمتـؼ  سمـ٤مب أي   وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري: سم٤مًمٕملم سمدل اًمٖملم )َأقْماَلَه٤م صَمَٛمٜم٤ًم  َوأَ 0.843َوَأهْماَلَه٤م صَمَٛمٜم٤ًم(  ًُ ْٟمَٗم

يـاَمِن سمِـ٤مهللِ شَمَٕمـ٤م3.744اًمرىم٤مب أومْمؾ  َٝم٤م قِمٜمَْد َأْهٚمَِٝم٤م َوَأيْمَثُرَه٤م صَمَٛمٜم٤ًم( يمت٤مب اإليامن سَم٤مُب سَمَٞمـ٤مِن يَمـْقِن اإْلِ ًُ مَم - وقمٜمد ُمًٚمؿ: )َأْٟمَٗم

قَْماَمِل  ْٕ  -7.89َأوْمَْمَؾ ا
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َرشَم٤مِن  َيْٖمكِم ُِمٜمُْٝماَم ِدَُم٤مهُمُف يَماَم َيْٖمكِم  ومٖمـال اًمـثٛمـ: إذا ارشمٗمـع وزاد ؾمـٕمره-   (7)اعمِْرضَمـُؾ َواًمُ٘مْٛمُ٘مـُؿ( َأمْخَِص ىَمَدَُمْٞمِف مَجْ

 وهمٚم٧م اًم٘مدر: إذا زادت طمرارهت٤م وارشمٗمٕم٧م- وهمال ذم ُمِمٞمف: إذا أهع وزاد ومٞمف- وشمٖم٤ممم اًمٚمحؿ: ارشمٗمع وذه٥م 

ت  وشم٘مٓمَّٕم٧م سمٕمد اًمٙمالل طِمذاومٝم٤م.. وُمٜمف ىمقل ًمٌٞمد سمـ أيب رسمٞمٕم٦م: وم٢مذا شمٖم٤ممم حَلُٛمٝم٤م وحتنَّ

َٓ شَمْٖمُٚمـقا ذِم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٘م٦م اًمٖمٚمق: هق: اًمزي٤مدة وجم٤موزة احلد اًمنمقمل اًمقاضم٥موقمٚمٞمف ومح٘مٞم َي٤مَأْهَؾ اًْمٙمَِتـ٤مِب 

َّٓ احْلَؼَّ  َٓ شَمُ٘مقًُمقا قَمغَم اهللَِّ إِ َٓ شَمْٖمُٚمقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ هَمػْمَ ﴿[  وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 777]اًمٜم٤ًم،.  ﴾ِديٜمُِٙمْؿ َو ىُمْؾ َي٤مَأْهَؾ اًْمٙمِت٤َمِب 

ٌِٞمؾِ احْلَؼِّ وَ  ًَّ  اًم
ِ
ـْ ؾَمَقا، ٌُْؾ َوَأَوٚمُّقا يَمثػًِما َوَوٚمُّقا قَم ـْ ىَم  [-77]اعم٤مئدة.  ﴾َٓ شَمتٌَُِّٕمقا َأْهَقاَ، ىَمْقٍم ىَمْد َوٚمُّقا ُِم

يمـام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم ذم آظمـر  "وهق همٚمق ذم اًمٖمل"وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم آي٤مت قمديدة ضم٤م،ت ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٓمٖمٞم٤من 

َٓ شَمْٓمَٖمقْ ﴿ؾمقرة ـمف ًمٌٜمل إهائٞمؾ:  اْذَه٥ْم ﴿[  وىم٤مل ذم ومرقمقن وُمٚمئف: 87]ـمف. ﴾ا ومِٞمِف وَمَٞمِحؾَّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ هَمَْمٌِلَو

ُف ـَمَٖمك ْٟمَٞم٤م﴿[  وىم٤مل: 77]اًمٜم٤مزقم٤مت. ﴾إمَِم ومِْرقَمْقَن إِٟمَّ ـْ ـَمَٖمك َوآصَمَر احْلََٞم٤مَة اًمـدُّ ٤م َُم [  38  37]اًمٜم٤مزقمـ٤مت. ﴾وَم٠َمُمَّ

ـْ شَم٤مَب َُمَٕمَؽ ﴿وىم٤مل:  ُف سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػمٌ وَم٤مؾْمَتِ٘مْؿ يَماَم ُأُِمْرَت َوَُم َٓ شَمْٓمَٖمْقا إِٟمَّ  [-770]هقد.  ﴾َو

َٓ »ومم٤م ورد ذم اًمًٜم٦م أيْم٤ًم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  ُٗمـقا قَمٜمْـُف  َو َٓ دَمْ َٓ شَمْٖمُٚمقا ومِٞمِف  َو اىْمَرُ،وا اًْمُ٘مْرآَن  َو

َتْٙمثُِروا سمِفِ  ًْ َٓ شَم همداة اًمٕم٘مٌـ٦م وهـق قمـغم ط ٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل ىم - وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس (0)ششَم٠ْميُمُٚمقا سمِِف  َو

ِف َوَيُ٘مـ َـّ ذِم يَمٗمِّ َـّ طَمََم اخْلَْذِف  وَمَجَٕمَؾ َيٜمُْٗمُْمُٝم ٌَْع طَمَّمَٞم٤مٍت  ُه قُل )َأُْمَثـ٤مَل ٟم٤مىمتف: )اًْمُ٘مْط زِم طَمًَم( وَمَٚمَ٘مْٓم٧ُم ًَمُف ؾَم

٤ميُمْؿ َواًمْ  ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِيَّ   وَم٤مْرُُمقا( صُمؿَّ ىَم٤مَل:)َي٤م َأتُّ
ِ
، َٓ ـْ يَم٤منَ َه١ُم ُف َأْهَٚمَؽ ُم ـِ  وَم٢مِٟمَّ ي ٌَْٚمُٙمؿُ  ُٖمُٚمقَّ ذِم اًمدِّ ( ىَمـ ـِ ي   (3)اًْمُٖمُٚمـقُّ ذِم اًمـدِّ

ومٛمام ؾمٌؼ يتٌلم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م اًمنميػ خيّمّمـ٤من قمٛمـقم اًمٚمٖمـ٦م  وأن اًمٖمٚمـق هـق: )اإلومـراط ذم 

 جم٤موزة اعم٘مدار اعمٕمتؼم ذقم٤ًم ذم أُمٍر ُمـ أُمقر اًمديـ(-

                                                           
 8.775ب وٗم٦م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اًمرىم٤مق  سم٤م7)

 -08. 78 "  اًمٗمتح اًمرسم٤مين 04.088( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد  ُمًٜمد اعمٙمٞملم  طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿمٌؾ 0)

  واسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب احل٩م  سم٤مب ىمدر طمَم 5.098( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد  ُمًٜمد سمٜمل ه٤مؿمؿ  ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 3)

  واسمـ ظمزيٛم٦م ذم وحٞمحف يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ  ٤5.068مؾمؽ احل٩م  سم٤مب اًمت٘م٤مط احلَم   واًمٜم٤ًمئل  يمت٤مب ُمٜم0.7228اًمرُمل  

وىم٤مل:  466. 7"ُمًتدريمف "- ورواه احل٤ميمؿ ذم 9.784اًمٕم٘م٦ٌم   ووحٞمح اسمـ طم٤ٌمن يمت٤مب احل٩م  سم٤مب رُمل مجرة 4.076

---- ووححف 097. 73طمدي٨م وحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه وواوم٘مف اًمذهٌل ذم شمٚمخّمٞمف قمٚمٞمف- وذم ومتح اًم٤ٌمري 

  اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس-
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إُمر يٗمرط سمٛمٕمٜمك ىمٍم  وهق ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة )ف ر ط( اًمتـل شمـدل قمـغم إزاًمـ٦م  ومرط ذم ُمٕمٜمك اًمتٗمريط:

ر، قمـ ُمٙم٤مٟمف  وشمٜمحٞمتف قمٜمف- ي٘م٤مل: ومرـم٧م قمٜمف ُم٤م يمرهف  أي ٟمحٞمتف  هذا هـق إوـؾ  صمـؿ ي٘مـ٤مل: أومـرط إذا 

ر وم٘مـد دم٤موز احلد ذم إُمر- ي٘مقًمقن: إي٤مك واًمٗمرط  أي ٓ دم٤موز اًم٘مدر  وهذا هق اًم٘مٞم٤مس  ٕٟمف إذا ضم٤موز اًم٘مـد

 -(7)أزال اًمٌم، قمـ ضمٝمتف  ويمذًمؽ اًمتٗمريط  وهق اًمت٘مّمػم  ٕٟمف إذا ىمٍم ومٞمف وم٘مد ىمٕمد سمف قمـ رشمٌتف اًمتل هل ًمف

ط : اؾمؿ ًمٚمخروج واًمت٘مدم  وذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م ًمٕم٤مئِمـ٦م ري اهلل قمٜمٝمـ٤م إن رؾمـقل اهلل واًمٗمرـم٦م

ًمٗمـرط: إُمـر يٗمـرط ومٞمـف  وىمٞمـؾ: هـق - وا(0)هن٤مك قمـ اًمٗمرـم٦م ذم اًمديـ  يٕمٜمل اًمًٌؼ واًمت٘مـدم وجمـ٤موزة احلـد

ىمـ٤مٓ رسمٜمـ٤م إٟمٜمـ٤م ﴿اإلقمج٤مل  وىمٞمؾ: اًمٜمدم  وومرط قمٚمٞمف يٗمرط  قمجؾ قمٚمٞمف وقمدا وآذاه  وُمـ ذًمؽ ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

 [- 45]ـمف.  ﴾ٟمخ٤مف أن يٗمرط قمٚمٞمٜم٤م

: إقمج٤مل اًمٌم، ذم إُمر ىمٌؾ اًمتث٧ٌم  ي٘م٤مل: أومرط ومالن ذم أُمره أي قمجؾ ومٞمـف- وومـرط اًمِمـٝمقة واإلومراط

همٚمٌتٝمام  وأومرط قمٚمٞمف: محٚمف ومقق ُم٤م يٓمٞمؼ  ويمؾ ر، ضم٤موز ىمدره ومٝمق ُمٗمرط- واًمٗمرط: احللم- وومـرط واحلزن: 

اًمٌم، وومٞمف شمٗمريٓم٤م: وٞمٕمف وىمدم اًمٕمجز ومٞمف  وومرط ذم ضمٜم٥م اهلل  وٞمع ُم٤م قمٜمده ومٚمؿ يٕمٛمؾ  وُمٜمـف ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

 -[56]اًمزُمر.  ﴾ي٤م طمنشمك قمغم ُم٤م ومرـم٧م ذم ضمٜم٥م اهلل﴿

اإلومراط: اًمتج٤موز قمـ احلد وي٘م٤مسمٚمف اًمتٗمريط  وي١مظمذ ُمٜمف أن اًمتٗمـريط: هـق : اًمتٗمريط واإلومراط اوٓمالطم٤م

 اًمت٘مّمػم واًمقىمقف دون احلد ذم إُمقر  وىمٞمؾ: اًمتٗمريط ذم إُمر: اًمت٘مّمػم ومٞمف  وشمْمٞمٞمٕمف طمتك يٗمقت- 

ؾ ُمٕمٜمك اًمتٓمرف:  ُمـ ـمرف يٓمـرف ـَمَرومـ٤م سم٤مًمتحريـؽ  وهـق إظمـذ  ,سمتِمديد اًمٕملم  ,اًمتّٓمرف هق شمٗمٕمَّ

  وُمٜمف أـمٚم٘مقه قمغم اًمٜم٤مطمٞم٦م وـم٤مئٗم٦م اًمٌم،-- وُمٗمٝمـقم (3)روملم واعمٞمؾ اهام: إُم٤م اًمٓمرف إدٟمك أو إىمَمسم٠مطمد اًمٓم

اًمتٓمرف ذم اًمٕمرف اًمدارج ذم زُم٤مٟمٜم٤م: اًمٖمٚمق ذم قم٘مٞمدة أو ومٙمرة أو ُمذه٥م أو همػمه خيـتص سمـف ديــ أو مج٤مقمـ٦م أو 

زاب يٛمٞمٜمٞم٦م ُمتٓمرومـ٦م أو يًـ٤مري٦م طمزب  واهذا وم٤مًمتٓمرف ُيقوػ سمف ـمقائػ ُمـ اًمٞمٝمقد وُمـ اًمٜمّم٤مرى  ومثٛم٦م أطم

 - (4)ُمتٓمروم٦م- وم٘مد ووٗم٧م سم٤مًمتٓمرف اًمديٜمل واحلريمل واًمًٞم٤مد

                                                           
 ( يٜمٔمر اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط وًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ومرط-7)

 -3.434( يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر 0)

 "و "ًمّمـح٤مح ا"  و"ُمٕمجـؿ ُم٘مـ٤ميٞمس اًمٚمٖمـ٦م  "و "ًمًـ٤من اًمٕمـرب  "و  "ذطمف شم٤مج اًمٕمـروس  "( يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  و3)

 ُم٤مدة )ـمرف( "اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 - 32( يٜمٔمر: اجلذور اًمت٤مرخيٞم٦م حل٘مٞم٘م٦م اًمٖمٚمق واًمتٓمرف واإلره٤مب واًمٕمٜمػ ًمٚمديمتقر قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٌؾ ص4)
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واًمقوػ اًمنمقمل ًمٚمتِمدد ذم اًمديـ واًمٖمٚمـق ومٞمـف ُمرضمٕمـف إمم اًمنمـع ٓ اوـٓمالح اًمٜمـ٤مس وُمٗمـ٤مهٞمٛمٝمؿ 

َـ٤م اًمٜمَّـ٤مُس إِيَّـط أن اًمٜمٌل  وإـمالىم٤مهتؿ  يمام دل قمٚمٞمف طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  ٤ميُمْؿ َواًْمُٖمُٚمـقَّ ذِم ىم٤مل ذم احل٩م: )َيـ٤م َأتُّ

) ـِ ي ٌَْٚمُٙمُؿ اًْمُٖمُٚمقُّ ذِم اًمدِّ ـْ يَم٤مَن ىَم ُف َأْهَٚمَؽ ُم ـِ  وَم٢مِٟمَّ ي أُمتف قمـ اًمتِمدد واًمتٓمرف  وم٘م٤مل: )َهَٚمَؽ ط هنك اًمٜمٌل   و(7)اًمدِّ

 - واعمتٜمٓمٕمقن هؿ اعمتِمددون اعمتج٤موزون احلدود ذم أىمقااهؿ وأومٕم٤ماهؿ- (0)اعمَتٜمٓمُِّٕمقن(  ىم٤ماه٤م صمالصم٤م

هق جم٤موزة احلد ذم ومٝمؿ اًمديـ وشمٓمٌٞم٘مف  وم٤مًمٖمٚمق واًمتٜمٓمـع ؾمـٌٌف اًمتٓمـرف ذم ومٝمـؿ اًمـديـ  واًمتٙمٚمـػ  واًمٖمٚمق

واًمتج٤موز قمٜمد اًمٕمٛمؾ سمف  وم٤مًمتٓمرف ُمًٚمؽ ُمـ ُم٤ًمًمؽ اًمِمٞمٓم٤من ًمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿ  وم٤مًمِمٞمٓم٤من إُمـ٤م أن يـدظمؾ 

اًمقاضم٤ٌمت  أو يـدظمؾ قمٚمٞمـف  قمغم اإلٟم٤ًمن ُمـ سم٤مب اًمت٤ًمهؾ واًمتٗمريط واًمتٛمٞمٞمع طمتك يقىمٕمف ذم اعمحرُم٤مت وشمْمٞمٞمع

ُمـ سم٤مب اًمتِمدد واإلومراط ومٞمقىمٕمف ذم اًمٖمٚمق ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واًمتٓمـرف ذم شمٓمٌٞم٘مٝمـ٤م طمتـك يٍمـومف قمــ 

  وهذا خي٤مًمػ ؾمامطم٦م اإلؾمـالم وقمدًمـف: ومـديـ اهلل شمٕمـ٤ممم ينـ ذم يمـؾ (3)احلؼ واًمٕمدل وـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ـوا  )إِنَّ اط: شمنميٕم٤مشمف وأطمٙم٤مُمف وآداسمف- ىم٤مل  ُدوا َوىَم٤مِرسُمقا  َوَأسْمنِمُ دِّ ًَ ٌَُف  وَم َّٓ هَمَٚم
ـَ َأطَمٌد إِ ي ـْ ُيَِم٤مدَّ اًمدِّ ـَ ُيْنٌ  َوًَم ي ًمدِّ

جْل٦َِم( ـَ اًمدُّ  ُِم
ٍ
، ْوطَم٦ِم َوَرْ َواؾْمتَِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًْمَٖمْدَوِة َواًمرَّ

(4) - 

ٛمراريتٝم٤م وٕهن٤م ٓ ذم اًمٖمٚمق  ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمذيمر ًم٘مٚمتٝم٤م وًمٕمدم اؾمتط ؾمٌؼ وضمقد طم٤مٓت ومردي٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

سمتٗم٘مٞمـف أوـح٤مسمف وشمٕمٚمـٞمٛمٝمؿ ط متثؾ قم٘مٞمدة أو ُمٜمٝمج٤ًم: سمؾ هقم٤من ُم٤م زاًم٧م قمٜمد ُمٕمروم٦م اًمّمقاب  وىم٤مم اًمٜمٌـل 

حقا ُم٤م ىمد ـمرأ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ همٚمق  ط  قم٤ٌمدشمـف شم٘مـ٤مًّمقا اًمذيـ اًمثالصم٦م ُمع طمّمؾ يمام –إن ضم٤مز اًمتٕمٌػم  ,ًمٞمّمحِّ

 - (5)ًمٙمـ هقم٤من ُم٤م رضمٕمقا إمم آقمتدال عم٤م وم٘مٝمقا 

                                                           
 ( ؾمٌؼ خترجيف-7)

 -4.0255( أظمرضمف ُمًٚمؿ  يمت٤مب اًمٕمٚمؿ  سم٤مب هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن 0)

 -٤78مًمح سمـ هم٤مٟمؿ اًمًدٓن ص ( يٜمٔمر: أؾم٤ٌمب اإلره٤مب واًمٕمٜمػ واًمتٓمرف أ-د- و3)

 - 7.76( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اإليامن  سم٤مب اًمديـ ين 4)

ي٠ًمًمقن قمـ قم٤ٌمدة ط ( ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمس ري اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ضم٤م، صمالصم٦م رهط إمم سمٞمقت أزواج اًمٜمٌل 5)

وىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م ط ـ اًمٜمٌل   ومٚمام أظمؼموا يم٠مهنؿ شم٘م٤مًمقه٤م  أي: قمدوه٤م ىمٚمٞمٚم٦م  وم٘م٤مًمقا: وأيـ ٟمحـ ُمط اًمٜمٌل

شم٠مظمر؟ وم٘م٤مل أطمدهؿ: أُم٤م أٟم٤م وم٠موكم اًمٚمٞمؾ أسمدًا  وىم٤مل أظمر: أٟم٤م أوقم اًمدهر وٓ أومٓمر  وىم٤مل أظمر: أٟم٤م أقمتزل اًمٜم٤ًم، ومال 

وأومٓمر  وأوكم  وىم٤مل: )أٟمتؿ اًمذيـ ىمٚمتؿ يمذا ويمذا؟ أُم٤م واهلل إين ٕظمِم٤ميمؿ هلل وأشم٘م٤ميمؿ ًمف! ًمٙمٜمل أوقمط أشمزوج أسمدًا  ومج٤م، 

وأرىمد  وأشمزوج اًمٜم٤ًم،: ومٛمـ رهم٥م قمٜمل ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل(- رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح  

 - 7427وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمٜمٙم٤مح عمـ شم٤مىم٧م ٟمٗمًف إًمٞمف رىمؿ 
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وًم٘مد ُمّر قمغم اعمًٚمٛملم شمٞم٤مرات ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ُمٜمٝمؿ اخلقارج اًمذيـ متّثؾ همٚمّقهؿ ُمـ ظمالل أوـقاهؿ 

اًمٕم٘مدي٦م وشمٙمٗمػمهؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم  ويمذًمؽ اعمٕمتزًم٦م واعمرضمئ٦م واجلٝمٛمٞمـ٦م وُمـ٤م محٚمـقه ُمــ ُمٔمـ٤مهر اًمٖمٚمـق ذم ُمٜمـ٤مٍح 

دم ُمـ شمًتحّؾ أو  وشمٕم٤مديسم٤مًمٙمٗمر  قمديدة  صمؿ فمٝمرت مج٤مقم٤مت اًمتٙمٗمػم اًمتل شمٕمتزل اعمجتٛمع ٕٟمف يم٤مومٌر أو راٍض 

ُمرشمدًا  ويٙمّٗمرون سم٤معمٕم٤ميص وحيٙمٛمقن قمغم و٤مطمٌٝم٤م سم٤مخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر  وحيٙمٛمقن قمغم ُمـ مل حيٙمؿ  شمٕمّدهخي٤مًمٗمٝمؿ و

سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل سم٠مٟمف يم٤مومر  مم٤م ضمٕمؾ اهؿ اعمًقهم٤مت ًمٚمتٙمٗمػم واًمتٗمجػم واًم٘متـؾ واؾمـت٤ٌمطم٦م اًمـدُم٤م، وإقمـراض 

 -وم٤ًمدًا  وختقيػ أُمٜملم  وإؿم٤مقم٦م اًمٗمقى واخلقف سملم اعمجتٛمٕم٤مت أُمٜم٦موإُمقال واًمًٕمل ذم إرض 

ـٍ ضمديد  وقم٘مٞمدة وقم٤ممَلٍ وقم٤مدات ووم٘مف وأطمٙم٤مم ورؤى وأومٙم٤مر ضمديدة   اعمًٚمؿ اجلديد هق طمدي٨م قمٝمٍد سمدي

هق ذم ُمراطمٚمف إومم ًمٚمتٕمّرف قمـغم اإلؾمـالم وشمٕم٤مًمٞمٛمـف وأطمٙم٤مُمـف وُم٤ٌمدئـف ومٝمق ُمٌتدئ ذم صم٘م٤مومتف اإلؾمالُمٞم٦م  و

ـّ أٟمف احلّؼ  ومٛمـ اعمٝمؿ ضمدًا مح٤ميتف ُمــ اعمٕمٚمقُمـ٤مت  وىمقاٟمٞمٜمف  وًمٕمٚمف يتٚمّ٘مك سم٤مًمَ٘مٌقل يمّؾ ُم٤م يًٛمٕمف أو ي٘مرؤه وئم

٦م اًمتـل متـزق اعمٖمٚمقـم٦م  وُمـ اًمتٗمًػمات اخل٤مـمئ٦م  وُمـ اًمٗمٙمر اعمتِمدد اًمذي ي٘م  أظمر  وُمـ صم٘م٤موم٦م اًمٙمراهٞمـ

ضمًد إُم٦م  وشمٗمتح أسمقاب اًمتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ واًمتٌديع قمـغم ُمٍمـاقمٞمف  ويّمـٞمٌف سمـ٠مُمراض اًم٘مٚمـقب يمـ٤مًمٙمؼم 

ٌّؾ أرا،-  واًمٕمج٥م واشم٤ٌمع ااهقى وقمدم ىمٌقل احلؼ أو شم٘م

ذم احل٘مٞم٘مــ٦م إن حتّمــلم اعمًــٚمٛملم اجلــدد ُمـــ شمٞمــ٤مرات اًمتِمــدد سمح٤مضمــ٦م ًمرؤيــ٦م واوــح٦م واؾمــؽماشمٞمجٞم٦م و

وأىمؽمح واهلل أقمٚمـؿ  ُم٘مؽمطم٤ًم وومٙمرًة ُمـ ؿم٠مهن٤م اعم٤ًممه٦م ذم ُم٤ًمقمدة اعمًٚمٛملم اجلدد  05م هٜم٤م وأىمدّ  اعمٕم٤ممل  حمددة

أٟمف ُمـ ظمالل هذه اعم٘مؽمطم٤مت وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م مح٤مي٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ إومٙم٤مر ااهّداُم٦م  وحتّمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٖمٚمّق 

قمـؼم  دهؿ وُمرايمزهؿ اإلؾمـالُمٞم٦مواًمتٗمريط: ويٛمٙمـ شمٜمٗمٞمذ هذه اعم٘مؽمطم٤مت ُمـ ظمالل إئٛم٦م واًمدقم٤مة ذم ُم٤ًمضم

  واجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ ظمالل اعم١مؾمًـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م اًمٙمـؼمى سمراجمٝمؿ اًمٞمقُمٞم٦م وإؾمٌققمٞم٦م وأٟمِمٓمتٝمؿ اًمِمٝمري٦م

 أيْم٤ًم ومٛمـ ذًمؽ:

شمٕمريػ اعمًٚمؿ اجلديد سمًامطم٦م اإلؾمالم وومٝمٛمف اًمٗمٝمؿ احل٘مٞم٘مل ُمـ ظمـالل أوـقًمف اًمّمـحٞمح٦م واًمتٛمًـؽ  -7

ٚمف  وظمػٌم يمٚمف  واًمؽميمٞمز قمغم ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمتٙمرار واإلقم٤مدة سمٛمٜمٝمجف اًمقؾمٓمل  وأٟمف رمح٦م يمٚمف  وقمدل يم

 سم٠مؾم٤مًمٞم٧م ُمتٜمققم٦م-

ٌْط ُم٘مقُم٤مهت٤م  -0 وشمقوٞمح اعمٗمـ٤مهٞمؿ اعمٚمتًٌـ٦م رسمـام سمًـ٥ٌم  شمرؾمٞمخ ُمٗمٝمقم اًمقؾمٓمٞم٦م ًمدى اعمًٚمؿ اجلديد  وو
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 قمقاُمؾ اًمٌٞمئ٦م أو اإلقمالم أو ُمـ ظمالل دم٤مرب ؾمٚمٌٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ُمرت قمغم اعمًٚمؿ اجلديد-

ل شمًـتٝمدف اعمًـٚمٛملم اجلـدد واًمؽميمٞمـز قمـغم ىمْمـٞم٦م اًمقؾمـٓمٞم٦م ذم اإلؾمـالم وأمهٞمتٝمـ٤م  شمٓمقير اًمؼماُم٩م اًمت -3

 واًمتحذير ُمـ ُمزاًمؼ اًمٖمٚمق وآٟمحراف اًمٕم٘مدي واًمٗمٙمري واًمديٜمل واًمٗم٘مٝمل-

اًمؽميمٞمز ذم اخلٓم٤مب ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد سم٠من اإلؾمالم سم٘مٞمٛمف اًمًـٛمح٦م وأطمٙم٤مُمـف اًمٕم٤مدًمـ٦م وُٟمٔمٛمـف اًمِمـ٤مُمٚم٦م  -4

در ذم يمؾ وىم٧م قمغم شم٘مديؿ احلٚمقل ًمٚمٛمِمٙمالت  واإلؾمٝم٤مم ذم طمٚمٝم٤م واؾمتٜم٘م٤مذ ودمرسمتف احلْم٤مري٦م اًمٗمريدة ىم٤م

 اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ شمرّدت٤م إظمالىمل وآضمتامقمل اًمذي ـمٌَٕمتٝم٤م سمف اًم٘مٞمؿ اعم٤مدي٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مض-

شمٗمٕمٞمؾ دور اًمٕمٚمام، واًمدقم٤مة واعمٗمٙمريـ سمـقاضمٌٝمؿ دمـ٤مه اعمًـٚمٛملم اجلـدد ذم اًمٜمّمـح واًمتققمٞمـ٦م واًمتقضمٞمـف   -5

وختّمٞمص ًم٘م٤م،ات أؾمٌققمٞم٦م ذم اعم٤ًمضمد واعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ًمتٕمزيز ضمقاٟم٥م آقمتدال واًمتًـ٤مُمح واًمٗمٝمـؿ 

 اًمّمحٞمح ًمإلؾمالم-

اًمٕمٛمؾ قمغم إودار جمٚم٦م وُمٓمٌققم٤مت وُمٜمِمقرات شمٕمٜمك سم٘مْم٤مي٤م اًمقؾمٓمٞم٦م وُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م ووقاسمٓمٝم٤م  وٟمنمـه٤م  -6

اده٤م إئٛمـ٦م واًمـدقم٤مة حتـ٧م   يِمـؽمك ذم إقمـدقمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاوؾ آضمتامقمل اًم٤ًمئدة سملم أيدي اًمٜمـ٤مس

 إذاف جلٜم٦م ذقمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م-

اعمًجد ًمف دوٌر يمٌػٌم ذم شمٕمزيز وشمرؾمٞمخ ىمٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال  واًمٞمن واًمًامطم٦م واًمرومؼ واًمٚملم ومُٞمٜمّمح  -7

اخلٓم٤ٌم، واًمققم٤مظ قمدم اإلهمراق ذم اجلزئٞم٤مت واخلالوم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو اًمٗمٙمري٦م قمغم اعمٜم٤مسمر  سمؾ يٙمقن اًمؽميمٞمز 

 ط-وأدا، اًمٗمرائض  وشم٘مقي٦م ضم٤مٟم٥م ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وحمٌتف واشم٤ٌمع رؾمقًمف  قمغم أؾمس اًمديـ

وُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من أن يٜمٝم٩م اًمداقمٞم٦ُم ؾمٌٞمؾ احلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًـٜم٦م  ويراقمـل وم٘مـف اعمٗم٤مؾمـد واعمّمـ٤مًمح  -8

وإوًمقي٤مت أصمٜم٤م، شمٕم٤مُمٚمف ُمع ىمْم٤مي٤م اعمجتٛمع اًمٌٕمٞمدة قمـ اًمتِمٜم٩م واًمتٝمٞمٞم٩م أو شمتٌع ااهٗمقات وشمْمخٞمٛمٝم٤م أو 

ًمتخّمٞمص اًمذي طم٘مٞم٘متف اًمتِمٝمػم  وأن يٙمقن ذًمؽ اخلٓمٞم٥م ممـ ي١مًمػ وٓ يٗمرق وحيـرص قمـغم اضمـتامع ا

اًمٙمٚمٛم٦م ووطمدهت٤م  آُمرًا سم٤معمٕمروف ٟم٤مهٞم٤ًم قمـ اعمٜمٙمر قمغم سمّمـػمة ووم٘مـٍف  ويٙمـقن ذا قمٚمـؿ وُمٕمرومـ٦م  ُمتحٚمٞمـ٤ًم 

قًمف  ىمدوة طمًـٜم٦م ذم سم٤محلٙمٛم٦م وإٟم٤مة  ٓ شم٘مقده اإلؿم٤مقم٤مت  وٓ حتّريمف آؾمتٗمزازات  طمٚمٞماًم رطمٞماًم سمٛمـ طم

أىمقاًمف وأقمامًمف  ي٘مدر طم٤مل اًمزُم٤من واعمٙم٤من  ويٗمٕمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل ذم اًمقىم٧م اًمـذي يٜمٌٖمـل قمـغم اًمِمـٙمؾ اًمـذي 

 يٜمٌٖمل  ًم٤ًمُن طم٤مًمف وُم٘م٤مًمف قمغم اًمدوام: إاهل أٟم٧َم ُم٘مّمقدي ورو٤مَك ُمٓمٚمقيب-

 وطمْمـقر ؿ وأُمـ٤مٟمتٝم قمٚمٛمٝمـؿ ذم اعمقصمـقق اعمٕمتـدًملم اًمٕمٚمـام، ُمـع اًمتقاوـؾ قمغم اجلدد اعمًٚمٛملم شمِمجٞمع -9



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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َٓ ﴿يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  وآؾمتٜم٤مرة سمٗمٝمٛمٝمؿ  ُمٜمٝمؿ  اًمٗمتٞم٤م وـمٚم٥م جم٤مًمًٝمؿ يْمِر إِن يُمٜمـُتْؿ  وَم٤مؾْمـ٠َمًُمقا َأْهـَؾ اًمـذِّ

٤ٌَمِدِه اًمُٕمَٚمـاَم،ُ ﴿[- 43]اًمٜمحؾ. ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ـْ قِم اَم خَيَِْمك اهللََّ ُِم َيْروَمـِع اهللَُّ ﴿[- وىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 08]ومـ٤مـمر. ﴾إِٟمَّ

ـَ آَُمٜمُقا ُمِ  ِذي ـَ ُأوشُمقا اًمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت اًمَّ ِذي  [-77]اعمج٤مدًم٦م. ﴾ٜمُٙمْؿ َواًمَّ

 اًم٘مـدوة ومٝمـق واًمٕمٌـ٤مدات  وإؿمـخ٤مص اًمٓمقائػ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ًمٌٞم٤من وٟمدوات دروس إىم٤مُم٦م -72

ُٙمْؿ قَمِزيٌز قَمَٚمْٞمِف َُمـ٤م﴿ووٗمف رسمف ضمؾ وقمال سم٘مقًمف:  وىمد احلًٜم٦م وإؾمقة ًِ ـْ َأٟمُٗم قَمٜمِـتُّْؿ  ًَمَ٘مْد ضَم٤مَ،يُمْؿ َرؾُمقٌل ُمِّ

طِمٞمؿٌ   [-708]اًمتقسم٦م. ﴾طَمِريٌص قَمَٚمْٞمُٙمؿ سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملَِم َرُ،وٌف رَّ

ـ ﴿ قمٜمف اهلل هنك مم٤م ومٝمذا إقمٛمك  اًمت٘مٚمٞمد ُمـ اجلدد اعمًٚمٛملم حتذير -77 ٌْٚمَِؽ ذِم ىَمْرَي٦ٍم ُمِّ َويَمَذًمَِؽ َُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِمـ ىَم

وُمقَه٤م إِٟم٤َّم َوضَمْدَٟم٤م آسَم٤م،َ  ِذيٍر إَِّٓ ىَم٤مَل ُُمؽْمَ ْ٘مَتُدونَ ٟمَّ ٦ٍم َوإِٟم٤َّم قَمغَم آصَم٤مِرِهؿ ُمُّ ىَمـ٤مَل َأَوًَمـْق ﴿[- 03]اًمزظمرف:  ﴾َٟم٤م قَمغَم ُأُمَّ

ْؿ قَمَٚمْٞمِف آسَم٤مَ،يُمْؿ ىَم٤مًُمقا إِٟم٤َّم سماَِم ُأْرؾِمـْٚمُتؿ سمِـِف يَمـ٤مومُِرونَ  [- ومـرسمام ىمٚمـد 04]اًمزظمـرف:  ﴾ضِمْئُتُٙمؿ سم٠َِمْهَدى مِم٤َّم َوضَمدشمُّ

 ه  أو اشمٌٕمقا ؿمخّم٤ًم حيٛمؾ ومٙمر اًمٖمٚمق واًمتٗمريط-اعمًٚمٛمقن اجلدد َُمـ ٓ جيقز اهؿ شم٘مٚمٞمد

 وأومٙمـ٤مر ؿمـٌٝم٤مت ُمقوع هل اًمتل اًمّني٦م  وإطمزاب اجلامقم٤مت إمم آٟمت٤ًمب ُمـ اجلدد اعمًٚمٛملم حتذير -70

 واًمٕمدا،- ًمٚمٙمراهٞم٦م وشمدقمق ًمٚمٛمجتٛمع ُمٕم٤مدي٦م

 ُمــ اًمّمـ٤مدر اًمّمـحٞمح اًمٗمٝمـؿ وومؼ اعمراد اعمٕمٜمك وشمقوٞمح اجلدد  ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمنمقمٞم٦م اعمّمٓمٚمح٤مت سمٞم٤من -73

 اًمّمحٞمح٦م- إوٚمٞم٦م ُمٜم٤مسمٕمف

 إُمـقر هذه قمقاىم٥م اجلدد اعمًٚمٛملم أذه٤من قمـ شمٖمٞم٥م ومرسمام وأظمرة  اًمدٟمٞم٤م ذم واًمتٗمريط اًمٖمٚمق قم٤مىم٦ٌم سمٞم٤من -74

 اجل٤مٟم٥م- هذا ذم اًمٜمٌقي٦م وإطم٤مدي٨م اًم٘مرآٟمٞم٦م أي٤مت ذح ُمع وظمٓمقرهت٤م 

 سمٕم٘مـد وذًمـؽ واًمتٗمـريط  اًمٖمٚمق ٦معمقاضمٝم واعم٤ًمضمد اإلؾمالُمٞم٦م اعمرايمز قمغم واًم٘م٤مئٛملم اًمدقم٤مة ضمٝمقد شمْم٤مومر -75

 ومـٞمام واخلٓمـ٥م اًمدروس ذم وشمٜم٤مواه٤م ـمرطمٝم٤م جيدرُ  اًمتل اعمقوققم٤مت أهؿ ًمدراؾم٦م ظم٤مو٦م وٟمدوات ًم٘م٤م،ات

 شمٕمزيز ُمٗم٤مهٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م ُمقاضمٝم٦م اًمٗمٙمر اعمتٓمرف واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف- خيص

واًمـدقم٤مة ًمٚمتـدري٥م قم٘مد سمرٟم٤مُم٩م شمدريٌل يًتٝمدف اعمٕمٚمٛمـلم ذم اعمرايمـز واعمـدارس اإلؾمـالُمٞم٦م  وإئٛمـ٦م  -76

واًمت٠مهٞمؾ اعمٓمٚمقب ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد  وي٘مقم سمتٜمٔمٞمؿ هذه اًمٜمدوات أو اًمؼماُم٩م وإدارهت٤م 

 أو ُم١مؾم٦ًم إؾمالُمٞم٦م يمؼمى ُمٕمرووم٦م- AMJAواإلذاف قمٚمٞمٝم٤م جمٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م 

اًمّمـحٞمح٦م  ويٕمّمـٛمٝمؿ ُمــ شمزويد اعمًٚمٛملم اجلدد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  اًمـذي يٌٍمـهؿ سم٤معمٕمـ٤مرف اًمنمـقمٞم٦م  -77
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اعمٗم٤مهٞمؿ واًمتّمقرات اعمٖمٚمقـم٦م  ٓ ؾمٞمام ذم أسمقاب اًمتٙمٗمػم واجلٝمـ٤مد واًمـقٓ، واًمـؼما، وهمػمهـ٤م  ومـ٢من ُمــ 

 أؾم٤ٌمب آٟمحراف اًمٗمٙمري اًم٘مّمقر ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص وشمٗمًػمه٤م شمٗمًػمًا ظم٤مـمئ٤ًم-

ّمـ٤مص  ومـ٢من شمققمٞم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد سمٕمٔمؿ ؿم٠من اًمٗمتقى  وظمٓمقرة اخلقض ومٞمٝم٤م ُمــ دون شم٠مهـؾ وٓ اظمت -78

يمثػمًا ُمـ اعمتٓمروملم يٗمت٘مرون إمم هذا  ومٞم٘مدُمقن قمغم اإلومت٤م، ذم يمؼمي٤مت اعم٤ًمئؾ ذم ضمرأة ُمتٜم٤مهٞم٦م  وىمد يمـ٤من 

 يتداومٕمقن اًمٗمتقى  ويم٤من إئٛم٦م حيت٤مـمقن ذم ذًمؽ أؿمد احلٞمٓم٦م-ط أوح٤مب اًمٜمٌل 

ًمٚمخػم واًمقئ٤مم  ُمثـؾ احلٚمـؿ شمزويد اعمًٚمٛملم اجلدد سم٤مٕظمالق احلٛمٞمدة  اًمتل شمزرع ومٞمٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م اعمتزٟم٦م اعمح٦ٌم  -79

وإٟم٤مة واًمرمح٦م واًمٕمٓمػ واًمٚملم واًمرومؼ  وشمدريٌٝمؿ قمغم ااهدو، ووٌط اًمٜمٗمس واًمتحٙمؿ سم٤مٟٓمٗمٕم٤مٓت وطمًـ 

)ًَمـٞمَْس ط: اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقاىمػ اعمختٚمٗم٦م  وقمدم اًمٚمجق، إمم اًمٕمٜمػ أو ردات اًمٗمٕمـؾ اًمٕمدواٟمٞمـ٦م  ي٘مـقل اًمٜمٌـل 

ـِ  قَم٦ِم(  ىَم٤مًُمقا: َُم َ ِديُد سم٤ِمًمٍمُّ ُف قِمٜمَْد اًْمَٖمَْم٥ِم( اًمِمَّ ًَ ِديُد َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ؟ ىَم٤مَل: )اًمَِّذي َيْٛمٚمُِؽ َٟمْٗم  -(7)اًمِمَّ

إرؿم٤مد اعمًٚمٛملم اجلدد إمم طمًـ اظمتٞم٤مر اًمّمح٦ٌم  واٟمت٘م٤م، إودىم٤م، اًمّم٤محللم  وم٤مٕودىم٤م، هؿ ُمــ أيمثـر  -02

ـِ ظَمٚمِٞمٚمِِف ط: اًمٗمئ٤مت شم٠مصمػمًا ذم ىمرٟم٤مئٝمؿ  ي٘مقل اًمٜمٌل  ـْ خُي٤َمًمُِؾ( )اعْمَْرُ، قَمغَم ِدي   وشمِمـجٞمع (0) وَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر َأطَمُديُمْؿ َُم

اعمًٚمٛملم اجلدد قمغم طمًـ آٟمدُم٤مج ُمع اعمجتٛمع  وشمٕمقيدهؿ قمغم وٚم٦م إرطم٤مم  وإسمٕم٤مدهؿ قمــ إُمـقر 

 اًمًٚمٌٞم٦م يم٤مٟٓمٓمقا، واًمٕمزًم٦م واًمٙمراهٞم٦م واًمٌٖمْم٤م،-

ى اًمققمل واًمٞم٘مٔم٦م واإلدراك  شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ ًمدى اعمًٚمٛملم اجلدد  واًمذي يرومع ومٞمٝمؿ ُمًتق -07

ويٕمقدهؿ قمغم طمًـ اًمٜمٔمر واًمتٛمحٞمص  واًمذي ي٤ًمقمدهؿ ذم ُمٕم٤مجل٦م اخلٓم٠م إذا و٤مدومٝمؿ  ويـدّرهبؿ قمـغم 

 أدب اًمٜمّمٞمح٦م اًمراىمٞم٦م واًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٦ٌم-

شمدري٥م اعمًٚمٛملم اجلدد قمغم ُمٌدأ اًمتحري واًمتث٧ٌم وقمدم آٟمخداع سم٤مإلؿمـ٤مقم٤مت واعمٕمٚمقُمـ٤مت اعمٖمٚمقـمـ٦م   -00

ٌُقا ىَمْقًُمـ٤م سمَِجَٝم٤مًَمـ٦ٍم وَمُتّْمـٌُِحقا قَمـغَم َي٤م أَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌَٞمَّٜمُقا َأْن شُمِّمٞم  وَمَت
٠ٌَمٍ ـَ آَُمٜمُقا إِْن ضَم٤مَ،يُمْؿ وَم٤مؾِمٌؼ سمِٜمَ ِذي ٤َم اًمَّ َُمـ٤م تُّ

 [-6]احلجرات. ﴾وَمَٕمْٚمُتْؿ َٟم٤مِدُِملمَ 

                                                           
ـْ   وُمًٚمؿ يمتـ٤مب اًمـؼمّ 8.08( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمت٤مب إدب  سم٤مب احلذر ُمـ اًمٖمْم٥م 7)  واًمّمـٚم٦م وأداب سَمـ٤مُب وَمْْمـِؾ َُمـ

 َيْذَه٥ُم اًْمَٖمَْم٥ُم 
ٍ
، ُف قِمٜمَْد اًْمَٖمَْم٥ِم َوسم٠َِميِّ َرْ ًَ   وُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  يمت٤مب طمًــ اخلٚمـؼ  سمـ٤مب ُمـ٤م ضمـ٤م، ذم 4.0274َيْٛمٚمُِؽ َٟمْٗم

 - 5.7330اًمٖمْم٥م 

 -٤4.059مًمس   وأسمق داود  يمت٤مب إدب  سم٤مب ُمـ ي١مُمر أن جي73.398( أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمد أيب هريرة 0)
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٤مئؾ شمٜمٌٞمف اعمًٚمٛملم اجلدد وحتذيرهؿ ُمـ شمٚم٘مل اًمٗمت٤موى واعمٕمٚمقُم٤مت اًمديٜمٞم٦م ُمـ اًمِمٌٙم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ووؾم -03

اًمتقاوؾ آضمتامقمل قمؼم ُمّم٤مدر جمٝمقًم٦م وهمػم ُمقصمقىم٦م  ومٝمٜم٤مك ُمقاىمع فم٤مهرهـ٤م اًمـديـ اًمّمـحٞمح واًمٗمٙمـر 

إرؿم٤مدهؿ إمم طمًــ اؾمـتخدام اعمقاىمـع اًمًٚمٞمؿ  وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة اعمحروم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م  واًمٗمٙمر اًمْم٤مل  ومٞمٜمٌٖمل 

ٓ ُمــ ضمٝمـ٤مٍت ُمقصمقىمـ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وأدوات اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م  وقمدم أظمذ اًمٗمت٤موى وإطمٙمـ٤مم اًمنمـقمٞم٦م إ

 و٤مدرة قمـ قمٚمام، أشم٘مٞم٤م، ُمٕمرووملم سم٤مًمت٤ًمُمح وآقمتدال واًمقؾمٓمٞم٦م-

قم٘مد ُم١ممتر أو ًم٘م٤م، جيٛمع اعمًٚمٛملم اجلدد ُمع يم٤ٌمر اًمٕمٚمام، واًمدقم٤مة  وشمٙمقن حم٤مور اعم١ممتر قمـ أهـؿ اعمًـ٤مئؾ  -04

اً، روطمٞم٤ًم ي٘مـّقي واعمِمٙمالت اًمتل يٌحثقن اه٤م قمـ ومت٤موى وطمٚمقل  ويٙمقن اًمٚم٘م٤م، دقماًم ُمٕمٜمقي٤ًم وٟمٗمًٞم٤ًم وهمذ

 وووم٘مف اهلل إًمٞمف- اعمًٚمؿ اجلديد ويزيده قمزيٛم٦م وىمٜم٤مقم٦م ذم اًمديـ اجلديد اًمذي اظمت٤مره

ٕؾمـئٚم٦م وومتـ٤موى اعمًـٚمٛملم اجلـدد   AMJAختّمٞمص ٟم٤مومـذة ذم وـٗمح٦م جمٛمـع وم٘مٝمـ٤م، اًمنمـيٕم٦م سم٠مُمريٙمـ٤م  -05

اًمتقاوـؾ  يًّٝمؾ Play Storeوختّمٞمص رىمؿ ه٤مشمػ خيتص سم٘مْم٤مي٤م اعمًٚمٛملم اجلدد  وإقمداد سمرٟم٤مُم٩م قمغم 

 ُمٕمٝمؿ واإلضم٤مسم٦م قمـ أؾمئٚمتٝمؿ ُمـ ظمالل ااهقاشمػ اعمحٛمقًم٦م-
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ػاضطبحثػاضخاطس
ػجدضغةػاضعالشةػبغنػدائرتيػاضثقاسةػواضدغن

: اًمٓم٤مقم٦م  اًمٕمٌـ٤مدة  صم٤مٟمٞم٤مً : اجلزا، قمغم إقمامل  واحل٤ًمب قمٚمٞمٝم٤م- أوًٓ ًمٚمديـ ُمٕم٤من يَمثػمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

 : اعمٚم٦م أو اعمذه٥م-ظم٤مُم٤ًمً : اعمٕمت٘مد- راسمٕم٤مً : اإلؾمالم- صم٤مًمث٤مً ظمالص ًمف- واإل

ووع إاهل ؾم٤مئؼ ًمـذوي اًمٕم٘مـقل اًمًـٚمٞمٛم٦م سم٤مظمتٞمـ٤مرهؿ إمم اًمّمـالح ذم احلـ٤مل   اًمديـ هق: :واوٓمالطم٤مً 

 --(7)واًمٗمالح ذم اعم ل

ٖمـقي اًمـذي ذيمرشمـف يمٚمٛم٦م اًمث٘م٤موم٦م سمٛمدًمقاه٤م اًمٕم٤مم اًمِم٤مئع يمٚمٛم٦م ضمديدة ٓ شمتّمـؾ سم٤معمـدًمقل اًمٚماًمث٘م٤موم٦م ًمٖم٦م: 

ُمٕم٤ممجٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م إٓ قمغم ضوب ُمـ اًمت٠مويؾ واعمج٤مز  وًمٗمٝمؿ أومْمؾ عمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م ٓ سمـد ُمــ اًمرضمـقع إمم 

  وم٘مد اؾمُتخِدُم٧م اًمٕمديـُد ُمــ اًمّتٕمريٗمـ٤مت "صم٘مػ"سمٕمض اعمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م عمٕمروم٦م ُمٕم٤مين يمٚمٛم٦م 

ُُمِمت٘م٦ٌم ُمـ اجلذِر اًمثالصمّل )صَمَ٘مَػ  صَمـُ٘مَػ( )سمْمؿ ويمن قملم اًمٗمٕمؾ ُمــ اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمّث٘م٤موم٦م: إذ شُمٕمرُف ًُمٖم٦ًم سم٠مهّن٤م يمٚمٛم٦ٌم 

سم٤مب يمُرم و ومِرح(  ٟم٘مقل صمُ٘مػ اًمرضمُؾ يثُ٘مُػ صم٘مٗم٤ًم وصم٘م٤موم٦ًم: و٤مر طم٤مذىم٤ًم ومٓمٜم٤ًم  ومٝمق صمِْ٘مػ )سمٙمنـ اًمثـ٤م، وؾمـٙمقن 

ٞمـػ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖمـ٦م ]يمخّريـ٧م[  سمٛم ٕمٜمـك طمـ٤مذق اًم٘م٤مف(  وصَمِ٘مػ )سمٗمتح اًمث٤م، ويمن اًم٘م٤مف(  وصم٘مٞمػ] يم٠مُمػم[  وصمِ٘مِّ

ؿمديد احلذق  وي٘م٤مُل: صم٘م٤مُف اًمّرُم٤مح سمٛمٕمٜمك شمًقيتٝم٤م وشم٘مقيؿ اقمقضم٤مضمٝم٤م  وأيْم٤ًم شُمًتخدُم ُمـع شمث٘مٞمـِػ اًمٕم٘مـؾ 

وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُم٤م يٗمٞمُد احلذق واًمٗمٓمٜم٦م واًمّذيم٤م،  ُي٘م٤مل صمُ٘مَػ اًمٌّم، أّي قَمرومُف وطمذىمـُف وُمٝمـر ومٞمـف  واًمّث٘مٞمـُػ هـق 

يقوُػ اًمّرضمؾ اًمذيمّل سم٠مّٟمف صَمِ٘مػ  وم٤مًمث٘م٤موم٦م شمٕمٜمل اًمِمـحذ واًمتًـقي٦َم اًمٗمٓملُم  وصَم٘مَػ اًمٙمالم أّي وَمٝمَٛمُف سمِنقم٦ٍم  و

واًمت٘مقيؿ  وشمث٘مٞمػ اإلٟم٤ًمن ُيراد سمف ؿمحذ ذهٜمف وإزاًم٦م ُم٤م حيٛمٚمـف أو قمٚمـؼ سمـف ُمــ قم٘مـد أو اٟمحـراٍف ذم اًمٗمٝمـؿ 

ر واًمذوق  يمل يّمٌح صمِ٘مٗم٤ًم وُِمْثَ٘مٗم٤ًم أي أهع ومٝماًم وأوؾمع إدرايم٤ًم وأؾمٚمؿ ذوىم٤مً   -(0)واًمتّمقُّ

                                                           
 -7.874( يٜمٔمر ُمقؾمققم٦م يمِم٤مف اوٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم ًمٚمتٝم٤مٟمقي 7)

ـح٤مب[ 0) ًَ ( وٟم٘مقل: صَمِ٘مٗم٧ُم اًمرضمَؾ ذم احلرب أي أدريمُتف وفمٗمرُت سمف- وصمِ٘مْٗم٧ُم احلدي٨َم ومٝمٛمتف سمنقم٦م  يمام ٟم٘مقل: اُمـرأة صَمَ٘م٤مف]يم

َٗمُف شمث٘مٞمٗم٤ًم أي ؾمّقْيُتُف  وصم٤مىمٗمف ومث٘مٗمف أي ى سمف اًمرُم٤مُح- ُيٜمٔمـر:  أي وَمٓمِٜم٦َم- وٟم٘مقل: صم٘مَّ هم٤مًمٌف ومٖمٚمٌف ذم احلذق- أُّم٤م اًمثَِّ٘م٤مف ومٝمق ُم٤م شُمًقَّ

  7.97واٟمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  3.705اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 
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:اعمٝمـ٤مرة ذم صم٤مٟمٞم٤مً : شمٓمٚمؼ قمـغم اًمِمـخص اًمـذيمل  اًمٗمٓمــ  أوًٓ  يمٚمٛم٦م صم٘مػ شمٓمٚمؼ قمغم قمدة ُمٕم٤من:ومٞمٔمره أن 

: شم٘مقيؿ اعمٕمقج ُمـ ؾم٤مدؾم٤مً : اًمتٝمذي٥م  ظم٤مُم٤ًمً : هقم٦م إظمذ  واًمتٕمٚمؿ  راسمٕم٤مً : إدراك اًمٌم،  صم٤مًمث٤مً قمٛمؾ اًمٌم،  

 : اًمٗمٝمؿ-صَم٤مُِمٜم٤مً : اًمٔمٗمر سم٤مًمٌم، واًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمف  ؾم٤مسمٕم٤مإؿمٞم٤م،  

( ُمٕم٤من يمثػمة يٛمٙمـ ذيمر سمٕمْمٝم٤م طم٥ًم ُم٤م ضم٤م، ذم ُمٕمجؿ Cultureٟمجٚمٞمزي٦م وم٢من ًمٙمٚمٛم٦م صم٘م٤موم٦م )وذم اًمٚمٖم٦م اإل

: اعمٕمت٘مدات ًمدى ؿمٕم٥م ُمــ صم٤مًمث٤مً : اًمٕم٤مدات اًم٘م٤مئٛم٦م ذم اعمجتٛمع- صم٤مٟمٞم٤مً : ـمري٘م٦م احلٞم٤مة  وأؾمٚمقهب٤م- أوًٓ أيمًٗمقرد: 

٤مت واعمقاىمػ ادم٤مه طمـدث  : اًمتٍمومظم٤مُم٤ًمً : اًمٗمٜمقن  وأداب اخل٤مو٦م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤مس- راسمٕم٤مً اًمِمٕمقب- 

م ُم٤م 7950: ومالطم٦م إرض وشمٜمٛمٞم٦م حمّمقٓهت٤م- َهَذا َوىَمْد اطمَم يمقسمػم ويمٚمق يمٝمقن ؾمٜم٦م ؾم٤مدؾم٤مً أو ر، ُمٕملم- 

 شمٕمريٗم٤ًم ًمِْٚمَث٘م٤موَم٦م 764يزيد قمـ 

أُم٤م اوٓمالطم٤ًم ومتقضمـُد اًمٕمديـُد ُمــ اًمّتٕمريٗمـ٤مت  ]أٟمثروسمقًمقضمٞم٤م[: اًمث٘م٤موم٦م ذم اوٓمالح قمٚمام، قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن

وُمٜمٝم٤م: هل جمٛمققم٦ٌم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد واًم٘مٞمؿ واًم٘مقاقمد اًمتل ي٘مٌٚمٝم٤م أومراُد اعمجتٛمع  وأيْم٤ًم شُمٕمرُف اًمّث٘م٤موم٦ُم سم٠مهّنـ٤م  ًمٚمّث٘م٤موم٦مِ 

اعمٕم٤مرف واعمٕم٤مين اًمتل شمٗمٝمٛمٝم٤م مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤ّمس  وشمرسمُط سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ظمـالل وضمـقد ُٟمُٔمـٍؿ ًُمِمـؽميم٦م  وشمًـ٤مهُؿ ذم 

وُمـ اًمّتٕمريٗم٤مت آوٓمالطمّٞم٦م إظُمرى ًمٚمّث٘م٤موم٦م هل وؾمـٞمٚم٦ٌم اعُمح٤مومٔم٦ِم قمغم إؾُمِس اًمّّمحٞمح٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمث٘م٤مومّٞم٦م  

شمٕمٛمُؾ قمغم اجلٛمِع سملم إومراد قمـ ـمريؼ جمٛمققم٦ٍم ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م  وآضمتامقمّٞمـ٦م  واًمٗمٙمرّيـ٦م  واعمٕمرومّٞمـ٦م  

 -(7)وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمقاُمؾ إظمرى

                                                                                                                                                                             

[  ومٗمل اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًّٞم٦م ُمثال ُيٓمٚمؼ قمـغم وزارة la cultureواًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٚمٖم٤مت ذات إوقل اًمالشمٞمٜمّٞم٦م اه٤م وٚم٦م سمٛمٕمٜمك اًمزراقم٦م ]

 la culture[ وشُمًّٛمك شمرسمٞم٦م اًمٜمحؾ ]la culture des fleurs[ وُيٓمٚمؼ قمغم زراقم٦م اًمزهقر ]ministere de la cultureاًمث٘م٤موم٦م ]

des abeilles وم٤مًمث٘م٤موم٦م ذم هذه اًمٚمٖم٦م وصمٞم٘م٦م آرشم٤ٌمط سم٤مًمزراقم٦م واًمؽمسمٞم٦م  طمٞم٨م إّن اإلٟم٤ًمن قمغم َُمْٚمَحـِظ د-إطمًـ٤من هٜمـدي مل  ]

  ومتٕم٤مفمؿ إٟمت٤مج اًمٗمٙمر ومـ٠مـمٚمؼ قمٚمٞمـف اًمٗمرٟمّزـ جمـ٤مزًا 0 إرض وايمتِمػ اًمزراقم٦ميٌدأ ذم آهتامم سمث٘م٤مومتف إٓ سمٕمد أن اؾمت٘مّر ذم

 [-cultureاًمزراقم٦م ]

م ـ دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ ـ ؾمقري٤م- واٟمٔمر اعمقؾمـققم٦م 7979هـ.7399ـ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ـ  ـمٌع ؾمٜم٦م 06ُيٜمٔمر: ُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م ص 

م  7988ـ  7د- ُمٕمـ زي٤مدة ـ ُمٕمٝمد اإلٟمام، اًمٕمـريّب ـ ط   رئٞمس حتريره٤م 7.703اًمٗمٚمًٗمّٞم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م  آوٓمالطم٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ 

ذم طملم أّن قم٤ٌمرة اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٚمٖم٤مت ذات إوقل إٟمٖمٚمقؾمٙمًقٟمّٞم٦م شمٕمٜمل احلْم٤مرة وهل مجٚمـ٦م اعمٜمجـزات اعم٤مدّيـ٦م واًمٗمٙمرّيـ٦م 

ُح د- إطم٤ًمن هٜمدي اعمٗمٝمقم اًمالشمٞمٜمل ّٕن اًمث٘م٤مومـ٦م ذم إؾمـ٤مس قمٜم٤ميـ٦م سم٤مًمـذهـ يمـل ُيٕم ٓمـل ُمـردوًدا أومْمـؾ  واًمت٘مٜمّٞم٦م  ويرضمِّ

 05واًمزراقم٦م قمٜم٤مي٦م سم٤مٕرض يمل شُمٕمٓمَل ُمردودًا أومْمؾ- يٜمٔمر: يمٚمٛم٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م ص 

اعمجٚمس اًمـقـمٜمل ًمٚمث٘م٤مومـ٦م واًمٗمٜمـقن وأداب   ,( اًمث٘م٤موم٦م اًمتٗمًػم إٟمثروسمقًمقضمل  ٔدم يمقسمر   اًمٙمقي٧م: ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م 7)

 - سمتٍّمف57  45وٗمح٦م 
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ـّ واًمٗمٚمًٗم٦م هل جمٛمقع صمٛمرات اًمٗمٙمر "وىمد قمّرومٝم٤م ُمٗمّٙمرو قمٍم اًمٜمٝمْم٦م إورسمٞمقن سم٘مقاهؿ:  ذم ُمٞم٤مديـ اًمٗم

  وهؿ يرون ذم اًمث٘م٤موم٦م ُمػماصمـ٤ًم ُمــ ُمقاريـ٨م روُمـ٤م وأصمٞمٜمـ٤م  أو هـل اإلٟمًـ٤مٟمٞم٤مت اإلهمري٘مّٞمـ٦م "واًمٕمٚمؿ واًم٘م٤مٟمقن

 (7)"قمقدة إمم اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ"اًمالشمٞمٜمّٞم٦م  ومٝمل قمٜمدهؿ سمتٕمٌػم آظمر: 

ومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًم ـ ٕا دم٤مه٤مت ومـل جمتٛمع ُم٤م-وىمٞمؾ ذم شمٕمريٗمٝم٤م: هل اًمٜمًٞم٩م اًمٙمكم ُم  ٞمد وٓا

ّس٘ل ُوٖ: الاو٘ن هوي هاجوْ  ّ هك،وْأ ،وٖ  ٕ هجزووأة ُّوٖ  هوبل٘ت الزفك٘وك ّ  وكب  الهولْر              
ّال بواد ّطكٗاخ الودثس. ّ كل هب ٌٗزج هٌِب هي اثزكبراد ،ـٖ ة٘بح الوجزووأة ّ الثاب،وخ ٗز لوِوب كول     

"ة ُّٖ ثبازصوبر ر ٌوٖ  لو  الجوزع     قالْ هي  قالبع الوجزوأ ،ٖ قول٘خ اهوِب "الزٌشئخ ات زوبق٘خ
 هي الج٘ئخ ال ٕ نٌ َ ا ًهبى ثٌفهَ ًّّظوَ ثخجكارَ ّرجبرثَ. 

هـل جمٛمققمـ٦م "ٕمّد أقمَداَه٤َم وأىمرب إمم اعمٗمٝمقم اًمّمحٞمح  طمٞم٨م ىمـ٤مل: يُ وًمٕمؾ شمٕمريػ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌّل ًمٚمث٘م٤موم٦م 

َرات اًمٖمٞمٌّٞم٦م اًمتل يتٚم ّ٘م٤مه٤م اًمٗمرُد داظمـؾ حمٞمٓمـف ويًتٜمِمـ٘مٝم٤م يمـام ُمـ اًمّمٗم٤مت اخلُُٚمِ٘مٞم٦َِّم واًم٘مٞمؿ آضمتامقمّٞم٦م واًمتّمقُّ

يًتٜمِمؼ إويمًجلم ذم جم٤مًمف احلٞمقّي ُمٜمذ وٓدشمف  ومت١مصّمر ومٞمف  وشمّمٌح ٓؿمٕمقري٤ًم حُتـّدُد ؾمـٚمقيَمُف وردوَد أومٕم٤مًمـف 

 (0) "وُمقاىِمَٗمُف إزا، إطمداث اعمختٚمٗم٦م-

٠مصمػم اًمـديـ قمـغم اًمث٘م٤مومـ٦م وشمـ٠مصمر اًمث٘م٤مومـ٦م سم٤مًمـديـ ؾمـ٠مقمرض ؿمـٞمئ٤ًم ُمــ أٟمـقاع اًمث٘م٤مومـ٦م ُمـ أضمؾ شمقوٞمح شمـ

وظمّم٤مئّمٝم٤م وأهداومٝم٤م وشم٠مصمػمه٤م ذم ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ويمٞمػ يتّؿ هذا اًمت٠مصمػم  وأوضمف اًمتِم٤مسمف وآظمـتالف سمـلم 

                                                           
 - 72  08( يٜمٔمر: ُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م ص7)

وذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ شم٤ٌميٜم٧م أٟمٔم٤مر اًمرأؾمامًمٞملم وآؿمؽمايمٞملم طمقل حتديد ُمٗمٝمقم اًمث٘م٤موم٦م  ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي يراه٤م سمٕمـُض ُمٗمٙمـري 

ومٚمًـٗم٦م  "أو هـل"اٟمٕمٙم٤مؾمـ٤ًم ًمٚمٛمجتٛمـع  "واعمٗمٙمرون اًمِمٞمققمٞمقن "ُم٤موشمًٞمتٜمغ  "اًمٖمرب جمٛمققم٦ًم ُمـ إؿمٞم٤م، وإومٙم٤مر  يراه٤م 

شُمِمّٙمؾ  "م: ٦7877م اًمٕمرسمّٞم٦م أّن أووح اًمتحديدات اًمتل ُأقمٓمٞم٧م ًمٚمث٘م٤موم٦م  ُم٤م ىم٤مًمف شم٤ميٚمقر- وذيمرت اعمقؾمققم٦ُم اًمٗمٚمًٗمٞمّ "اعمجتٛمع

ـّ وإظمالق واًم٘م٤مٟمقن واًمٕم٤مدات ويمّؾ اعمٚمٙم٤مت واًمٕم٤مدات اًمتـل يٙمتًـٌٝم٤م  اًمث٘م٤موم٦م يمال ُمٕمّ٘مًدا يِمٛمؾ اعمٕم٤مرف واعمٕمت٘مدات واًمٗم

 "اإلٟم٤ًمن اًمٗمرد سمّمٗمتف قُمْْمقًا ذم اعمجتٛمع

- وم٤مًمث٘م٤موم٦م هل قمّم٥م طمٞم٤مة اعمجتٛمع يٌٕم٨م ومٞمف احلٞمقّي٦م واحلريم٦م  وسمدوٟمف ُيّمٌح جمتٛمٕم٤ًم ظمـ٤مُمالً  وهـل 703ص ( يٜمٔمر: ذوط اًمٜمٝمْم٦م0)

ًـ٤من  اعمحٞمط اًمذي ُيٖمّذي إاه٤مَم اًمٗمرد وُيٚمٝمؿ قمٌ٘مرّيتَُف  وُيٜمّٛمل ـم٤مىم٤مشمِِف اخلالىم٦َم  واًمرسم٤مط اًمٕمْمقّي سمٞمٜمف وسملم حمٞمٓمف  وهـل ومٚمًـٗم٦م اإلٟم

ٕرض اًمتل متدُّ ومٞمٝم٤م اًمث٘م٤موم٦ُم ضمذوره٤م ذم أقمامق اًمٗمرد وذم ذاشمٞمّتـف  ومتٝمـٞمٛمـ قمـغم قم٘مٚمـف ووضمداٟمـف  وومٚمًٗم٦م اجلامقم٦م  واًمالؿمٕمقر هق ا

َرُه ًمٕم٤معمَل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة  يمام حتّدُد ُمقاىمٗمف وردود أومٕم٤مًمف إزا، إطمداث واًمٜمقازل اًم٘مديٛم٦م واحل٤مدصم٦م-  وحتّدد شَمَّمقُّ
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  ويمٞمـػ اًمٌٕمضاًمث٘م٤موم٦م واًمديـ  وسمٕمده٤م ئمٝمر طمجؿ اًمت٠مصمػم واًمت٠مصمػم اًمٙمٌػميـ سملم اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ قمغم سمٕمْمٝمام 

 يٜمٌٖمل قمغم اًمداقمٞم٦م واعمٗمتل إظمذ سم٤مٓقمت٤ٌمر طم٤مًم٦م وصم٘م٤موم٦م اعمًٚمؿ اجلديد وُمدى شم٠مصمره هب٤م-

واًمث٘م٤موم٦م صم٘م٤مومت٤من يمام أؿم٤مر اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٗم٤موـؾ اسمــ قم٤مؿمـقر ذم  اًمث٘م٤موم٦م صم٘م٤مومت٤من إؾمالُمّٞم٦م وهمػم إؾمالُمّٞم٦م:

- واإلؾمالُمّٞم٦م شُمٔمّؾ أسمٜم٤مَ، اإلؾمالم قمغم اظمتالف :صم٘م٤موم٦م إؾمالُمّٞم٦م وصم٘م٤موم٦م همػم إؾمالُمّٞم٦م"اعمدظمؾ اًمديٜمّل  "حم٤مضاشمف

٦ًم َواطِمَدًة َوَأَٟمـ٤م ﴿أضمٜم٤مؾمٝمؿ وأوـم٤مهنؿ وأًمًٜمتٝمؿ وأقمّم٤مرهؿ  وىمد ىمّرر اًم٘مرآن أهّنؿ أُّم٦م واطمدة  ُتُٙمْؿ ُأُمَّ إِنَّ َهِذِه ُأُمَّ

ٌُُدونِ  ُٙمْؿ وَم٤مقْم ٦م واطمـدة ُمــ دون قمغم ذًمؽ ذم وصمٞم٘م٦م اعمقادقمـ٦م )ومٝمـؿ أُّمـط [  يمام ٟمّص اًمٜمٌّل 90]إٟمٌٞم٤م،:﴾َرسمُّ

اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن إظِْمَقةٌ ﴿-يمام سملّم أّن اعمًٚمٛملم إظمقة: (7)اًمٜم٤مس( [ وأيّمدت ذًمؽ اًمًٜم٦ّم ذم أيمثر ُمـ 72]احلجرات. ﴾إِٟمَّ

أُّم٤م اًمث٘م٤موم٦م همػم اإلؾمالُمّٞم٦م ومتتٕمّدد سمتٕمّدد اًمِمٕمقب وإُمؿ اًمتـل شمٜمًـ٥م إًمٞمٝمـ٤م   (0)طمدي٨م: )اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ(

 ا-رى سمريٓم٤مٟمّٞم٦م وصم٤مًمث٦م أعم٤مٟمّٞم٦م وهٙمذومٝمٜم٤مك صم٘م٤موم٦م ومرٟمًّٞم٦م وأظم

صمامر اًمث٘م٤موم٦م اًمقاطمدة  أوممو اًمث٘م٤موم٦م اًمقاطمدة هل اًمتل دمٛمع سملم أومراد اعمجتٛمع وشمقطّمد ُمقاىمٗمٝمؿ وؾمٚمقيمٝمؿ:

أهّن٤م شُمقطّمُد وضمدان اًمٜم٤مس وُمِم٤مقمرهؿ وىمٚمقهبؿ وردود أومٕم٤ماهؿ إزا، اًم٘مْم٤مي٤م اعمختٚمٗم٦م ؾمـقاً، يم٤مٟمـ٧م ؾمٞم٤مؾمـّٞم٦م أو 

-- ُمٝمام اظمتٚمٗم٧م طمّمٞمٚمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمّٞم٦م وشم٤ٌميٜم٧م وفم٤مئٗمٝمؿ آضمتامقمّٞم٦م  أُّم٤م إذا شم٤ٌميٜم٧م اًمث٘م٤موم٤مت اضمتامقمّٞم٦م أو أظمالىمّٞم٦م

ومتت٤ٌميـ شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ ردود أومٕم٤مل أوح٤مهب٤م ُمٝمام مجٕم٧م سمٞمٜمٝمؿ اًمِمٝم٤مدات أو اًمقفم٤مئػ وٟمحق ذًمؽ- وييب ُم٤مًمؽ 

 سمـ ٟمٌل أُمثٚم٦م طمّٞم٦م قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م:

ّمٗم٤من سمًـٚمقك واطمـد ّٕن ضمـذور ؿمخّمـّٞمتٞمٝمام شمٖمـقر ذم أرض اخلٚمٞمٗم٦م اعمًٚمؿ واعمقاـمـ اًمٕم٤مدي اعمًٚمؿ يتّ  ,7

همداة ُم٤ٌميٕمتف ظمٚمٞمَٗم٦ًم ًمٚمٛمًـٚمٛملم   واطمدة هل اعمج٤مل اًمروطمل ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م- ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب 

ُمف  "ىمقًمتف اًمِمٝمػمة: واهلل ًمـق  "  ومرّد أطمـد اًمٌـدو اًمًٌـٓم٤م،:"أّت٤م اًمٜم٤مس ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ذّم اقمقضم٤مضم٤ًم ومٚمُٞم٘مقِّ

ـًدا  - ومٙم٤من ُمقىمٗمٝمام اٟمٕمٙم٤مؾم٤مً "اقمقضم٤مضم٤ًم ًم٘مّقُمٜم٤مه سمًٞمقومٜم٤م رأيٜم٤م ومٞمؽ  ًِّ ًمٚمج٤مٟمـ٥م اًمٜمٗمّزـ وآضمتامقمـّل  وجم

 ًمٚمّمدق واإلظمالص  واًمِمٗم٤مومٞم٦م اًمتل يتٕم٤مُمؾ هب٤م أسمٜم٤م، إُم٦م-

                                                           
 -7.527  ويٜمٔمر ؾمػمة اسمـ هِم٤مم 72ـ 0.5( اعمّم٤ٌمح اعميض، 7)

(  وحٞمح ُمًٚمؿ اًمؼم واًمّمٚم٦م سم٤مب 0440)776. 5( وحٞمح اًمٌخ٤مري  اعمٔم٤ممل سم٤مب ٓ ئمٚمؿ اعمًٚمُؿ اعمًٚمَؿ ُمتـ ومتح اًم٤ٌمري 0)

 -4893   ؾمٜمـ أيب داود إدب سم٤مب اعم١ماظم٤مة طمدي٨م قمدد4.7996حتريؿ اًمٔمٚمؿ 
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ويمذًمؽ اًمٓمٌٞم٥م اإلٟمٙمٚمٞمزي واًمراقمل اإلٟمٙمٚمٞمزي ومٝمام ٓ يٚمت٘مٞم٤من ذم اعمٙمّقٟم٤مت اخل٤مّو٦م اًمتـل مُتٚمٞمٝمـ٤م اعمٝمٜمـ٦م  

يمذًمؽ ذم اًمٔمروف آضمتامقمّٞم٦م  إٓ أهّنام يتِم٤مهب٤من ذم ُمقاىمٗمٝمام ُمــ اًم٘مْمـ٤مي٤م اعمختٚمٗمـ٦م  ومتـتجغّم ذم ومه٤م خمتٚمٗم٤من 

 ؾمٚمقيمٝمام ُمالُمح اًمث٘م٤موم٦م اإلٟمٖمٚمٞمزي٦م- 

سمٞمٜمام اًمٓمٌٞم٥م اًمؼميٓم٤مين واًمٓمٌٞم٥م اعمًٚمؿ رهمؿ أهّنام ُمّتحدان ذم اًمقفمٞمٗم٦م  وذم شمٙمقيٜمٝمام اعمٝمٜمّل اًمـذي يـتّؿ ذم  , 0

إٓ أّن ؾمٚمقيمٝمام خيتٚمػ ّٕن ضمذورمه٤م ٓ شمٖمقو٤من ذم ٟمٗمـس إرض وٓ يٛمٚمٙمـ٤من إـم٤مر ُمٜمٝم٩م ومٜمّّل واطمد  

ٟمٗمس اًمتّمّقر ًمٕم٤معمل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة  ومٝمام يٜمتٛمٞم٤من ًمث٘م٤مومتلم خمتٚمٗمتلم  وم٤مًمتامصمـؾ وآظمـتالف ذم اعمقاىمـػ 

 -(7)وردود إومٕم٤مل ٟم٤مؿم، قمـ اًمث٘م٤موم٦م ٓ قمـ اًمٕمٚمؿ

ل ذم ؿمٕمقرهؿ وٓ ؿمـٕمقرهؿ وذم قم٘مـقاهؿ إمم ؾمـٛم٦م ممّٞمـزة هذه اًمثامر أهّن٤م حتٗمظ يمٞم٤مهنؿ  ومٝمل شمتحقّ  صم٤مينو

شمٓمٌع ذواهتؿ  وإمم ىمّقة همالسم٦م متتزج سمٙمٞم٤مهنؿ ومتحٗمٔمف وحتقل دون ذوسم٤مهنؿ ذم اًمتٞم٤مرات اًمقاومدة واًم٘مقى اعمٖمـػمة 

 -(0)قمغم أروٝمؿ ويمٞم٤مهنؿ

ؽ سم٤مًمث٘م٤موم٦م وااهقّي٦م ًمٞمًـ٧م دقمـقة إمم خم٤موـٛم٦م اًمٕمٍمـ  واًمٕمـقدة إمم اعمـ ًّ قروث وم٤مًمدقمقة إمم اًمتٛم

  وإٟمام هل دقمقة إمم إطمٞم٤م، اًمٙمٞم٤من وإصم٤ٌمت اًمذات- ي٘مقل (3)اًم٘مديؿ سمٙمّؾ ُم٤م يرشمٌط سمف ُمـ ُمٕم٤مي٥م وؾمٚمٌٞم٤ّمت

إّن اًمِمٕم٥م اًمذي مل يٗم٘مد صم٘م٤مومتف وقم٘مٞمدشمف واقمتزازه سماموٞمف طَمّل ٓ يٛمقت  "اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد سمـ سم٤مديس:

 -(4)"طمتّك وإن يم٤من ُمًتٕمٛمَرا ُمًتٕمًٌدا

ومٞمف أن اًمث٘م٤موم٦م ذم يمؾ أُم٦ٍم اه٤م ًمقن ظم٤مص  ُمًتٛمدة ُمـ ُم٠مًمقومٝم٤م وُمـ ذوىمٝم٤م وُمـ  وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف مم٤م ٓ ظمالف

ُمقاريثٝم٤م اًمديٜمٞم٦م وإدسمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمـ فمروومٝم٤م اجلٖمراومٞم٦م وطم٤مضمتٝم٤م آضمتامقمٞم٦م وشمّمقراهت٤م قمـ اًمٙمقن واحلٞم٤مة 

 ختتٚمـػ قمــ اًمث٘م٤مومـ٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  وصمؿَّ قمقاُمؾ أظمرى شمتحٙمؿ ذم صم٘م٤موم٦م يمؾ أُم٦م  وًمذا: ٟمرى اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ُمـثاًل 

 إعم٤مٟمٞم٦م  سمؾ ٟمرى اًمث٘م٤موم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ختتٚمػ قمـ اًمث٘م٤موم٦م إُمريٙمٞم٦م ُمع احت٤مدمه٤م ذم اًمٚمٖم٦م وإدب-

                                                           
 -705( ذوط اًمٜمٝمْم٦م ص7)

 ( ُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م  ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل-0)

 - 47ٓ ٟمٙمقن ص ( ذم ااهقّي٦م ٟمٙمقن أو 3)

 -0ه٤مُمش  9(آوم٤مق ضمزائرّي٦م ًمٚمحْم٤مرة ـ ًمٚمث٘م٤موم٦م ـ ًمٚمٛمٗمٝمقم ص 4)
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وطم٘مٞم٘م٦م أظمرى ٓ سمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م هٜم٤م وهل أن شم٤مريخ إُم٦م ُمـ قمٜمـ٤مس صم٘م٤مومتٝمـ٤م  وآداب إُمـ٦م ُمــ 

ُمـ ؾمٚمًٚم٦م إظمـالق اًمتـل هـل ُمــ ُمـػماث وٛمٞمؿ صم٘م٤مومتٝم٤م  وأظمالق إُم٦م ذم يمؾ قمٍم ُمـ قمّمقره٤م طمٚم٘م٦م 

اعم٤مي  وىمد يٙمقن ذم ُمػماث إُم٦م ُمـ أظمالق ُم٤موٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اخلػم واًمٙمثػم مم٤م يٜم٤مومٞمـف  ومٕمٚمٞمٝمـ٤م أن شُمّمـٚمح 

سمخػمه٤م ُم٤م يٜم٤مومٞمف ُمـ إظمالق اًمتل حتت٤مج إمم إوالح  وم٢مذا طم٤موًم٧م إُم٦م أن شمتٜمٙمر ًمؽماصمٝم٤م إظمالىمك سمتٓمٕمٞمٛمـف 

و٤مقم٧م ٟمٗمًـٝم٤م ووم٘مـدت أوـ٤مًمتٝم٤م ووـ٤مرت شمٜمـ٤مذم إوـ٤مًم٦م وحيت٘مرهـ٤م إُوـال، ُمــ سم٠مظمالق أضمٜمٌٞم٦م قمٜمٝم٤م  أ

 -(7)"أوح٤مب شمٚمؽ إظمالق إضمٜمٌٞم٦م

 

 ىمـدرات اًمث٘م٤موم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م: ومٝمل ٟمت٤مج إٟم٤ًمين خيتص سمف اإلٟم٤ًمن دون همػمه ُمـــ اعمخٚمقىمـ٤مت إظمــرى وًمـف 

 عمجتٛمعخمتٚمٗم٦م يمتٜمٛمٞم٦م أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ وشمٜمٛمٞم٦م ا

 -اصم٘م٤موم٦م ُمٙمت٦ًٌم: وم٤مإلٟم٤ًمن يقًمد قمديؿ اًمث٘م٤مومـ٦م صمؿ يتٕمٚمٛمٝم٤م ذم أصمٜم٤م، قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمِمئ٦م آضمتامقمٞم٦م 

  اًمث٘م٤موم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مؾ وآٟمتِم٤مر: إذا يم٤مٟم٧م اًمث٘م٤موم٦م شمٙمت٥ًم يٛمٙمـ ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ ضمٞمؾ امم آظمر وُمـ جمتٛمـع ٔظمـر

  واًمٕمٚمقم اًمٗمٜمقن ودراؾم٦م إضمٜمٌٞم٦م واًمٚمٖم٤مت وُمـ ومرد ٔظمر  قمــ ـمريؼ آهتامم سم٤مًمٚمٖمـ٦م اًم٘مقُمٞم٦م

  اًمث٘م٤موم٦م ُمِمٌٕم٦م حل٤مضم٤مت إومراد: ومٝمل شم٘مـدم اهـؿ أٟمامـمـ٤ًم صم٘م٤مومٞمـ٦م ضمـ٤مهزة يٛمٙمٜمٝمـ٤م أروـ٤م، شمٚمـؽ احل٤مضمـ٤مت

 وشمزودهؿ سمقؾم٤مئؾ متٙمٜمٝمؿ ُمـ ُمقاضمٝم٦م

 -قمٜم٤مس اًمث٘م٤موم٦م ذم شمٗم٤مقمؾ ُمًتٛمر: قمٜم٤مس اًمث٘م٤موم٦مٓ  شمٕمٛمؾ ُمٜمٗمّمٚم٦م قمــ سمٕمْمٝم٤م وإٟمام شمـتـٗم٤مقمٚم٦م شمٗم٤مقماًل ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م 

 فمروف ُمتٖمٞمـّرة: اًمث٘م٤موم٦م ذم ٟمٛمق ُمًتٛمر وشمٖمػم دائؿ وًمٚمتٖمػم اًمث٘م٤مذم أؾم٤ٌمب ُمتٕمددة وم٘مد يٙمقن سم٥ًٌم اًمث٘م٤موم٦م 

 -(0)اعمجتٛمع ذم احلٞم٤مة طمريم٦م ومـل شم١مصمر ـمٌٞمٕمٞم٦م ُمقارد ايمتِم٤مف أو سمريم٤من أو زًمزال يمحدوث ـمٌٞمٕمٞم٦م

   وإٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤معمٞم٦م  وؾمٚمقيمٞم٦م أظمالىمٞم٦م  ويم٤مُمٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م-وُمـ ظمّم٤مئص اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أهن٤م رسّم٤مٟمٞم٦م ديٜمٞم٦م

                                                           
 02 , 78( يٜمٔمر ُمٜمٝم٩م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م حمل اًمديـ اخلٓمٞم٥م 7)

 05ص  0225 ضم٤مُمٕم٦م سم٤مسمؾ  ضم١مذر اًمٗمتالوي ( يٜمٔمر ُمٚمخص ُم٤مدة اًمث٘م٤موم٦م0)
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 : أُم٤م أهداومٝم٤م شمٕمزيز وشمٜمٛمٞم٦م روح اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمل ذم اإلٟم٤ًمن

 -سمٞم٤من اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م عمقاضمٝم٦م إومٙم٤مر ااهداُم٦م 

 -إجي٤مد اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اًمقاىمٕمل اعمٛمٞمز سمـٝمقيتف ومت٤مؾمٙمف وشمْم٤مُمٜمف 

 ٕمٞمًدا قمـ اخلراوم٤مت وإوه٤مم-دمديد صم٘م٤موم٦م اعمًٚمؿ قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمٕمٚمؿ سم 

 -دمديد وٚم٦م اعمًٚمٛملم سم٤مإلؾمالم سمؽممجتف إمم واىمع قمٛمكم وأظمالىمل 

 -شمقومػم ُمٜم٤مخ إؾمالُمل ُمتِمٌع سم داب اإلؾمالم وشمٕم٤مًمٞمٛمف 

 -شمّمحٞمح اًمٗمٙمرة اخلٓم٠م اًمتل أؿم٤مقمٝم٤م أقمدا، اإلؾمالم ذم أّن ؾم٥ٌم ختٚمػ اعمًٚمٛملم طمْم٤مرًي٤م هق متًٙمٝمؿ سمديٜمٝمؿ 

  يٛمتٚمؽ اًمتقومٞمؼ سملم طم٘م٤مئؼ اًمٕمٚمؿ وطم٘م٤مئؼ اًمديـ-شمٙمقيـ اعمًٚمؿ اًمقاقمل اًمذي 

  متٙملم اعمًٚمؿ ُمـ اعم٘م٤مرٟم٦م واًمٜم٘مد واًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿ ًممرا، وإومٙم٤مر اعمٕم٤مسة وشمٜمٛمٞم٦م روح اًمتجديـد عمّمـٚمح٦م

 - (7)اإلؾمالم واعمًٚمٛملم

 

  يمـام أن اإلٟمًـ٤من يقًمـد داظمـؾ هٜم٤مك قمالىم٦م سملم صم٘م٤موم٦م اعمجتٛمع وؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن اًمذي يٕمٞمش ذم إـمـ٤مره

جمتٛمع ُم٤م ومٝمق يقًمد أيْم٤ًم داظمؾ صم٘م٤موم٦م ظم٤مو٦م شمِمٙمؾ ؿمخّمٞمتف  وم٤مًمث٘م٤موم٦م هل اإلـم٤مر إؾمـ٤مس واًمقؾمـط اًمـذي 

شمٜمٛمق ومٞمف اًمِمخّمٞم٦م  وهل اًمتل شم١مصمر ذم أومٙم٤مره وادم٤مه٤مشمف وىمٞمٛمف وُمٕمٚمقُم٤مشمف وُمٝم٤مراشمف وظمؼماشمف ودواومٕمف وـمـرق 

 شمٕمٌػمه قمـ اٟمٗمٕم٤مٓشمف ورهم٤ٌمشمف- 

ث اًمؽمسمقي٦م قمغم أن ـم٤مسمع اًمِمخّمٞم٦م ذو قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سمٜمٛمط اًمث٘م٤موم٦م اًمتل ختْمع ًمـف )اًمِمخّمـٞم٦م( أي إن وشمدل اًمٌحق

اًمِمخّمٞم٦م ُمرآة شمٕمٙمس سمّمدق وقرة اًمث٘م٤موم٦م أو يمام ي٘مقل )دوؾمـ وضمتٞمز( أن اًمِمخّمٞم٦م ممثٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمتل ٟمِم٠مت ومٞمٝمـ٤م  

 :(0)ٝم٤م اعمتٕمددة قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزموذم هذه احلدود يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمؼمز أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم سمٜم٤م، اًمِمخّمٞم٦م ذم ضمقاٟمٌ

إن اًمث٘م٤موم٦م اًم٤ًمئدة ذم جمتٛمع ُم٤م يمثػمًا ُم٤م شمٚمزم اًمٗمرد قمغم أقمامل أو مم٤مرؾم٤مت أوًٓ: أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلًٛمٞم٦م: 

 - (3)ىمد شمٗمٞمد أو شمي سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م اجلًٛمٞم٦م

                                                           
 8( يٜمٔمر ُمدظمؾ إمم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  د- شمقومٞمؼ سمٚمٓمف ضمل ص 7)

 -0224ًمٕم٤مم  785زيمل اًمًٜمقي  جمٚم٦م اعمدى اًمث٘م٤مذم  اًمٕمدد ٜمٔمر أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم سمٜم٤م، اًمِمخّمٞم٦م  عمٕمتّمؿ ( يُ 0)

( ومٛمثاًل يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدة ذم اًمّملم ذم سمٕمض اًمٓمٌ٘م٤مت أن شمثٜمل أو٤مسمع اًمٓمٗمٚم٦م إٟمثك وشمٓمقى حت٧م اًم٘مدم  وشمٚمٌس طمذا، ي٤ًمقمد قمغم 3)
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ٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م  وم٤مإلٟم٤ًمن اًمـذي يٕمـٞمش صم٤مٟمٞم٤ًم: أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م: ٓ ؿمّؽ ذم أن اًمث٘م٤موم٦م شم١مصمر ذم اًمٜم٤مطم

ذم مج٤مقم٦م شمًقد ذم صم٘م٤مومتٝم٤م اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م شمٜمِم٠م قم٘مٚمٞمتف وأومٙم٤مره ُمت٠مصمرة سمذًمؽ يمام أن اإلٟمًـ٤من اًمـذي يٕمـٞمش ذم 

 -  (7)مج٤مقم٦م شمًقد ذم صم٘م٤مومتٝم٤م اخلراوم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م شمٜمِم٠م قم٘مٚمٞمتف وأومٙم٤مره ُمت٠مصمرة سمذًمؽ

: اًمتٙمـقيـ اعمزاضمـل يمـ٤مًمتٙمقيـ اجلًـٛمل ويم٤مًم٘مـدرات اًمٕم٘مٚمٞمـ٦م  وهـق يتْمـٛمـ أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٜم٤مطمٞمـ٦م اعمزاضمٞمـ٦مصم٤مًمث٤ًم: 

آؾمتٕمدادات اًمث٤مسمت٦م ٟمًٌٞم٤ًم واعمٌٞمٜم٦م قمغم ُم٤م ًمدى اًمِمخص ُمـ ـم٤مىم٤مت اٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م ودواومع همريزي٦م يزود هب٤م ُمـع سمدايـ٦م 

 -(0)ـمٗمقًمتف واًمث٘م٤موم٦م اه٤م دور يمٌػم ذم اًمت٠مصمػم قمغم اجل٤مٟم٥م اعمزاضمل ومتجٕمٚمف يتِمٙمؾ ويتٜمقع شمٌٕم٤ًم اه٤م

راسمٕم٤ًم: أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمالىمٞم٦م: يمؾ صم٘م٤موم٦م حتتقي قمغم شمٞم٤مر أظمالىمل هبـ٤م  يٜمًـ٤مق ومٞمـف اًمِمـخص ُمتـ٠مصمرًا 

سم٤معمٕم٤ميػم إظمالىمٞم٦م اًم٤ًمئدة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اخلػم واًمنم واحلؼ واًم٤ٌمـمؾ واًمّمـقاب واخلٓمـ٠م  وهـذه اعمٕمـ٤ميػم 

 -(3)ٟمًٌٞم٦م ختتٚمػ ُمـ زُم٤من إمم زُم٤من وُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من

                                                                                                                                                                             
اعمِمٞم٦م اخل٤مو٦م ُمـ قمالُم٤مت اجلامل  وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اجلامقم٦م اًمتل  إي٘م٤مف ٟمٛمق ىمدُمٞمٝم٤م ودمٕمٚمٝم٤م متٌم ُمِمٞم٦م ظم٤مو٦م  ويم٤مٟم٧م هذه

يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اًمٗمرد واًمث٘م٤موم٦م اًمتل يؽمقمرع ومٞمٝم٤م مه٤م اًمٚمت٤من حتددان ُمٕم٤ميػم اجلامل  ومٌٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ شمٕمتؼم اًمًٛمٜم٦م ُمـ وٗم٤مت اجلـامل 

 ٓ ىمٚم٤ٌمً واجل٤مذسمٞم٦م واًمِم٤مقمر اًمٕمريب اًم٘مديؿ ي٘مقل: ظمالظمٞمؾ اًمٜم٤ًم، وٓ أرى .. ًمٕمزة ظمٚمخ٤مٓ جيقل و

وُمـ اًمث٤مسم٧م قمٚمٛمٞم٤ًم أن اًمًٛمٜم٦م شمي سم٤مجلًؿ ودمٕمٚمف قمرو٦م ًمألُمراض-- وصم٘م٤موم٦م اجلامقم٦م هل اًمتل حتـدد ذم يمثـػم ُمــ إطمٞمـ٤من 

ُمٞمقل إومراد ًمٌٕمض أٟمقاع إيمؾ واًمنمب طمتك ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م و٤مرًا سم٤مجلًؿ  وأيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ طم٥م سمٕمض إومراد ًمٚمِم٤مي 

ـ اًمٌٞمئ٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م  أي أهن٤م ًمٞم٧ًم ُم٘مررة سم٤مًمٗمٓمرة وطم٤مضم٦م اجلًؿ اًمٗمًٞمقًمقضمٞم٦م- وممـ٤م يٌـلم واًم٘مٝمقة  ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمٞمقل ُمٙمت٦ًٌم ُم

ًمٜم٤م أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلًٛمٞم٦م أيْم٤ًم ُم٤م يِمٞمع قمٜمد سمٕمض اجلامقم٤مت اًمٌدائٞم٦م ُمـ مم٤مرؾم٤مت ُم١معمـ٦م وـ٤مرة سم٤مجلًـؿ يمـ٤مًمتجقيع 

 واًمتٕمٓمٞمش واًمتٕمذي٥م-

ؾ إريزوٟم٤م إُمريٙمٞم٦م أن اًمٕم٤ممل ُمِمٌع سم٘مقى ظمٗمٞمـ٦م يٛمٙمــ ًمإلٟمًـ٤من أن يٕمـدل ومٞمٝمـ٤م ومٛمثاًل يٕمت٘مد أهؾ ىمٌٞمٚم٦م )ٟم٤موم٤مهق( ُمـ ىم٤ٌمئ( 7)

سمٕمض اًمٌم، وًمٙمٜمف قمغم اًمٕمٛمقم ظم٤موع ًمف  يمام يٜمٔمر اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إمم اًم٘مراسم٦م قمغم أهن٤م ىمـقة شمـ١مدي إمم شمثٌٞمـ٧م ٟمٔمـ٤مم اًمٙمـقن  

  ٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ-وهٙمذا شمتدظمؾ صم٘م٤موم٦م اجلامقم٦م ذم ُمْمٛمقن أومٙم٤مر إومراد وُمٕمت٘مداهتؿ وآُم٤ماهؿ وخم٤مووم

( يمام أن اًمث٘م٤موم٦م شم١مدي دورًا ُم١مصمرًا ذم شمٜمٛمٞم٦م آٟمٗمٕم٤مٓت  ومًٙم٤من ضمزر اٟمداُم٤من ذم ٟمٞمقزٟٓمـدا اجلديـدة يـذرومقن اًمـدُمع ُمـدرارًا 0)

قمٜمدُم٤م يت٘م٤مسمؾ إودىم٤م، سمٕمد همٞم٤مب ويرد اًمٞم٤مسم٤مين قمغم شمٕمٜمٞمػ رئٞمًف ًمف سم٤مسمت٤ًمُم٦م- وختتٚمػ صم٘م٤موم٤مت اعمجتٛمٕم٤مت ذم اًمتٕمٌـػم قمــ 

طم٤مًم٦م احلزن  ُمثؾ اعمجتٛمع اًمّمٞمٜمل اًمذي ًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة شمٜمص قمغم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمٌػم اًمالئؼ قمـ احلزن وُمـ هذه آٟمٗمٕم٤مٓت ذم 

ُم١مًمػ يًٛمك )دراؾم٤مت ٓزُم٦م ًمٚمًٞمدات( ضم٤م، ومٞمٝم٤م )إذ ُمرض واًمدك أو واًمـدشمؽ ومـال شمٌتٕمـدي قمــ ومراؿمـف  وذوىمـل يمـؾ 

 ٦ٌم وم٤مسمٙمل سمٙم٤مً، ُمرًا(-إدوي٦م سمٜمٗمًؽ  شميقمل إمم اهلل ًمِمٗم٤مئف أو ًمِمٗم٤مئٝم٤م  وإذا طمدصم٧م ُمّمٞم

( وم٤مًمنىم٦م شمٕمتؼم ُمـ اجلرائؿ ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمتحية  وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُم٤ٌمطم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمجتٛمٕمـ٤مت اًمٌدائٞمـ٦م واًم٘مديٛمـ٦م طمٞمـ٨م 3)
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يتْمح ضمٚمٞم٤ًم وٕمػ اعمٙمقٟم٤مت احلٞمقيـ٦م واًمٕمٜمـ٤مس اًمقراصمٞمـ٦م طمٞمـٜمام شمـؽمك ًمِمـ٠مهن٤م إذ شمٕمجـز قمــ شمٙمـقيـ  مم٤م ؾمٌؼ

اًمِمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٕن اًم٘مدرات اًمٌنمي٦م ٓ شمٜمٛمق إٓ ذم إـم٤مر صم٘م٤مذم يتٗم٤مقمؾ ُمٕمف اًمٗمرد ويت٠مصمر سمف  وهذا ُم٤م يٕمرف سمٕمٛمٚمٞمـ٦م 

إدظم٤مل اًمؽماث اًمث٘مـ٤مذم ذم شمٙمقيٜمـف  وشمٕمٚمٞمٛمـف أؾمـ٤مًمٞم٥م  اًمتٜمِمئ٦م اًمؽمسمقي٦م طمٞم٨م يٜمدُم٩م اإلٟم٤ًمن ذم اإلـم٤مر اًمٕم٤مم قمـ ـمريؼ

اًمًٚمقك ذم اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ذم إـم٤مره  ومٞمٜمِم٠م ُمٜمذ ـمٗمقًمتف ذم ضمق ُمكم، هبـذه إومٙمـ٤مر واعمٕمت٘مـدات وإؾمـ٤مًمٞم٥م وٓ 

ٟمف ىمد ؿم٥ّم قمٚمٞمٝم٤م  وأوٌح٧م ُمـ ُمٙمقٟم٤مت ؿمخّمٞمتف  -(7)يًتٓمٞمع اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م:ٕ 

                                                                                                                                                                             
يم٤مٟم٧م شمٕمتؼم ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع اًمٌٓمقًم٦م  ومث٘م٤موم٦م آؾمٌٓمريلم يم٤مٟم٧م شمٜمٔمر إمم اًمنىم٦م يمٜمقع ُمـ أٟمقاع اًمٌٓمقًم٦م يمذًمؽ أيمـؾ اًمٚمحـقم 

٢مٟمٜم٤م ٟمٜمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمف ؾمٚمقك طمٞمقاين سمِمع  وًمٙمٜمف أُمر ُم٘مٌـقل وقمـ٤مدي قمٜمـد سمٕمـض اًم٘م٤ٌمئـؾ اعمتخٚمٗمـ٦م ومٛمـثاًل ىم٤ٌمئـؾ اًمٌنمي٦م وم

اًمِمٛمٞمس ذم اًمّملم ي٠ميمٚمقن أيم٤ٌمد إقمدا، سمٕمد ىمتٚمٝمؿ: ٕهنؿ يٕمت٘مدون أن اًمٙمٌد ُمريمز اًمِمج٤مقم٦م يمذًمؽ قمٜمد اًمٖم٤مًم٦م وهؿ ؾمٙم٤من 

وم٤معمريض ُمثاًل يم٤من ي٘متؾ ويمذًمؽ اًمٗم٘مػم  يمام أن صم٘م٤مومـ٦م اإلؾمـٙمٞمٛمق شمتـٞمح ومرٟم٤ًم إوٚمٞملم يم٤من اًم٘متؾ ُم٤ٌمطم٤ًم ذم سمٕمض إطمقال 

 اهؿ ىمتؾ اعمًٜملم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  ووأد اًمٌٜم٤مت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى-

ومجٚم٦م اًم٘مقل أٟمف صم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م آٟمثروسمقًمقضمٞم٦م أن يمثػمًا ُمـ اًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م اًمتل يم٤من يرده٤م قمٚمام، اًمٜمٗمس إمم اًمٗمٓمرة واًمقراصمـ٦م شمرضمـع 

ومقارق صم٘م٤مومٞم٦م وقمغم ذًمؽ مل يٕمد وحٞمح٤ًم اًم٘مقل سم٠من اعمرآة سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ـمٞمٕم٦م وديٕم٦م وأن اًمرضمؾ سمٓمٌٞمٕمتف ظمِمــ وُمًـٞمٓمر إمم طمد يمٌػم إمم 

ومٗمل ىمٌٞمٚم٦م )شمِم٤مُمٌقزم( ذم همٞمٜمٞم٤م اجلديدة ي٘مقم اًمرضمؾ سمدور اعمرأة وشم٘مقم اعمرأة سمدور اًمرضمؾ وًمـذًمؽ شمتّمـػ اًمٜمًـ٤م، هٜمـ٤مك سم٤مخلِمـقٟم٦م 

 ًمًٚمٌٞم٦م وإذا فمٝمر سمٞمٜمٝمؿ رضمؾ يٛمٞمؾ إمم اًمًٞمٓمرة وم٢مٟمف يٕمتؼم ؿم٤مذًا-واًمًٞمٓمرة سمٞمٜمام يتّمػ اًمرضمؾ سم٤مًمقداقم٦م وا

وشم٠مؾمٞم٤ًًم قمغم هذا يمٚمـف يٛمٙمٜمٜمـ٤م أن ٟم٘مـرر أن اًمِمخّمـٞم٦م "( ي٘مقل ُمٕمتّمؿ زيمل اًمًٜمقي ذم سمحثف: أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم سمٜم٤م، اًمِمخّمٞم٦م: 7)

اًمتج٤مرب ًمٕمزل إـمٗمـ٤مل قمــ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٓ شمٜم٧ٌم ُمـ ومراغ ُمًت٘مٚم٦م قمام طمقاه٤م  وًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ آؾمتدٓل قمغم ذًمؽ سم٢مضمرا، 

اعمجتٛمع قمزًٓ شم٤مُم٤ًم ومٝمذه قمٛمٚمٞم٦م همػم إٟم٤ًمٟمٞم٦م وًمٙمـ ُمـ طمًـ احلظ أن اًمّمـدف وإطمـداث اًمٓم٤مرئـ٦م زودشمٜمـ٤م سمحـ٤مٓت ؿمـٌف 

 ُمٕمٛمٚمٞم٦م ىمدُم٧م ًمٜم٤م اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع قمغم أن اًمث٘م٤موم٦م شمّمٜمع اًمِمخّمٞم٦م وُمـ هذه احل٤مٓت ُم٤م ي٠ميت: 

ذم ضمحر ذئ٥م سم٤مًم٘مرب ُمــ )ُمٞمـدٟم٤مسمقر( ذم ااهٜمـد  ووضمـدت ُمـع  7902ِمتٗم٧م هذه اًمٓمٗمٚم٦م قم٤مم اًمٓمٗمٚم٦م ااهٜمدي٦م يمامٓ )اًمٓمٗمٚم٦م اًمذئ٦ٌم(: ايمت ,أ

ـ اًم٤ًمدؾمـ٦م  ٓ وم٘مـد قم٤مؿمـ٧م طمتـك ؾمـ أظمتٝم٤م أُم٤مًٓ اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمٖمره٤م ذم اًمًـ  وىمد ُم٤مشم٧م آُم٤مًٓ سمٕمد اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م سمٛمدة ىمّمػمة  أُم٤م يمام

ـ اًم٘مـدرات اًمٌنمـي٦م  ومل قمنمة وقمٜمدُم٤م قمثر قمٚمٞمٝم٤م مل يٙمـ ذم أطمقااه٤م ُم٤م يدل قمغم ٟمٔم٤مهر اًمًٚمق ـ ًمـدت٤م أي ىمـدرة ُمـ ٤مين  ومل شمٙمـ ك اإلًٟم

ـ قمـغم أرسمـع   شمٙمـ شمتحدث سم٠مي٦م ًمٖم٦م  ويم٤من ؾمٚمقيمٝم٤م اًمٕم٤مم يِمٌف ؾمٚمقك احلٞمقان  ويم٤مٟم٧م شم٠ميمؾ اًمٚمحؿ اًمٜمٞم، وشمٕمقي قمـقا، اًمـذئ٤مب ومتٌم

 وسمٕمد ايمتِم٤مومٝم٤م وإقم٤مدة شمٜمِمئتٝم٤م اضمتامقمٞم٤ًم أُمٙمـ حتقيٚمٝم٤م إمم ُمقاـمٜم٦م قم٤مدي٦م-

ره٤موزر(: وهذه طم٤مًم٦م يم٤مؾم٤ٌمره٤موزر اًمذي ووع ذم ؾمجـ ُمٜمذ ـمٗمقًمتف اعمٌٙمرة وقم٤مش ومٞمف وطمرم ُمــ آشمّمـ٤مل طم٤مًم٦م )يم٤مؾم٤ٌم ,ب

سمٖمػمه ُمـ اًمٜم٤مس ٕؾم٤ٌمب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  وطمٞمٜمام قمثر قمٚمٞمف وأظمرج ُمـ اًمًجـ ذم ؾمــ اًمًـ٤مسمٕم٦م قمنمـة  وأظمـذ يتجـقل ذم ُمديٜمـ٦م 

ن يٗمٙمر يم٤مٕـمٗم٤مل ويّمدر أوقاشم٤ًم قمِمقائٞم٦م ٓ ُمٕمٜمك م مل يٙمـ يًتٓمٞمع اعمٌم إٓ سمّمٕمقسم٦م ويم٤م7808ٟمقرُمؼمج ذم سم٤مروم٤مري٤م قم٤مم 

 اه٤م  يمؾ ذًمؽ ٕن طمرُم٤مٟمف ُمـ ُمٕم٤ميِم٦م اجلامقم٦م طمرُمف ُمـ آؾمتٛمت٤مع سم٤مًم٘مدرات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م-
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تل ٟمِم٠م قمٚمٞمٝم٤م ؿمخص ُم٤م هل وؾمٞمٚم٦م اًمث٘م٤مومـ٦م ذم شمِمـٙمٞمؾ ؿمخّمـٞمتف وم٠مؾمتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠من اًمتٜمِمئ٦م اًمؽمسمقي٦م اًم

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ووٞم٤مهمتٝم٤م واقمتٞم٤مده قمغم ؾمٚمقيمٞم٤مت وُمٕمت٘مدات وختّٚم٘مف سمّمٗم٤مت وأظمالق شمتٌع اًمث٘م٤موم٦م اًمتل هُمّذي هب٤م-

إلظمالص  َوَهَذا ضمز، ُمـ هتـذي٥م اًمـٜمٗمس ُمـ ُمٕم٤مين اًمث٘م٤موم٦م اًمتٝمذي٥م  أُم٤م اًمديـ وَمْٝمَق اًمٓم٤مقم٦م  واًمٕم٤ٌمدة وا

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  َوَهَذا ُهَق وضمف اًمتِم٤مسمف اًمٚمٖمقي سَملْمَ اًمديـ واًمث٘م٤موم٦م-

ومٝمٜم٤مك قمالىم٦م يمٌػمة سملم اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ  اًمديـ هـق أهـؿ ُمّمـ٤مدر اًمث٘م٤مومـ٦م  أُم٤م أوضمف آظمتالف سملم اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ:

ديـ  وإن مل يٙمقٟمقا ُمتـديٜملم  ومـ٤مًم٘مٞمؿ  وإظمـالق  واًمٜمٔمـرة إمم قمٜمد اًمِمٕمقب  سمؾ إن إُمؿ وإومراد يت٠مصمرون صم٘م٤مومٞم٤ًم سم٤مًم

 احلٞم٤مة شمًتٛمد هم٤مًمٌٞم٦م ُمٗمرداهت٤م ُمـ اًمديـ  وُمع ذًمؽ ومٝمٜم٤مك سمٕمض آظمتالوم٤مت سملم اًمث٘م٤موم٦م واًمديـ  وُمٜمٝم٤م:

اًمث٘م٤موم٦م هل قمٛمٚمٞم٦م شمٗم٤مقمؾ ُمًتٛمر سملم اإلٟم٤ًمن  واعمٕمٓمٞم٤مت اعمحٞمٓم٦م سمف  ويِمـّٙمؾ اًمـديـ أطمـد أهـؿ ُمّمـ٤مدر  ,أ

  وقمل اإلٟم٤ًمن  سمٞمٜمام ٓ شمِمٙمؾ اًمث٘م٤موم٦م ُمّمدرًا ًمٚمديـ- اًمث٘م٤موم٦م ذم

اًمديـ ُمّمدره إاهل  سمٞمٜمام اًمث٘م٤موم٦م شمِمٛمؾ اعمّمدر اإلاهل ُمـ ظمالل أظمذه٤م ُمـ اًمديـ  وُم٤م يٜمتجف اًمٌنم ُمــ  ,ب

 ُمٕم٤مرف  وُمٜمتج٤مت ُمٕمٜمقي٦م خمتٚمٗم٦م- 

ٝمؿ ٟمّمقص اًمـديـ يتِمـ٤مسمف ُم٤م شمٜمتجف اًمث٘م٤موم٦م ىم٤مسمؾ ًمٚمرد وإظمذ  سمٞمٜمام اًمديـ يٕمٓمل إضم٤مسم٤مت ُمٓمٚم٘م٦م  ُمع أن وم ,ج

 ُمع اًمث٘م٤موم٦م ذم أٟمف خيْمع ًمألظمذ واًمرد  واعمٜم٤مىمِم٦م  واًمتجديد-

مم٤م ؾمٌؼ ئمٝمر ًمٜم٤م ضمٚمّٞم٤ًم ُمدى شم٠مصمر اًمث٘م٤موم٦م اًمديـ  وُمدى شم٠مصمػم اًمديـ قمغم اًمث٘م٤موم٦م  قمٚمٞمف وم٢مّن اًمـدقم٤مَة واعمٗمتـلم 

ٞمئ٦م وصم٘م٤موم٦م ىمد أصّمرت ذم شمٙمـقيـ ُمدقمقون إمم شمٗمّٝمؿ هذه اًم٘مْمٞم٦م ًمدى اعمًٚمٛملم اجلدد  وم٤معمًٚمؿ اجلديد ىم٤مدٌم ُمـ سم

ؿمخّمٞمتف وأومٙم٤مره وُمٕمت٘مداشمف وأظمالىمف وؾمٚمقيمف وقم٤مداشمف واًمتخكّم قمـ ذًمـؽ يمّٚمـف أو سمٕمـٍض ُمٜمـف سمٕمـد اقمتٜمـ٤مق 

اإلؾمالم ًمـ يٙمقن هبذه اًمًٝمقًم٦م  وقمٚمٞمف وم٤مًمتدّرج اًمذي ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف طم٤مضم٦ٌم ُمٚمّح٦م  وُمٓمٚم٥ٌم ذقمٌل ضمديٌر 

 سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م واؾمتخداُمف ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد-

                                                                                                                                                                             
ـ اومتْم٤مح أُمر أسمٜمتف ومٕمـزل ـمٗمٚمتٝمـ٤م ذم طمجـرة ُمٔمٚمٛمـ٦م ذم أقمـغم ُمًـٙمٜمف  ,ضمـ طم٤مًم٦م اًمٓمٗمٚم٦م آٟم٤م: وهل ـمٗمٚم٦م أُمريٙمٞم٦م همػم ذقمٞم٦م ظمٌم ضمده٤م ُم

٤من ُمـ أن يراه٤م أو يٕمرف أُمره٤م ومل يٙمـ اشمّم٤مًمف هب٤م يزيد قمغم إُمداده٤م سم٤مًمٚمٌـ اًمذي يم٤من همذا،ه٤م اًمقطمٞمـد  وهٙمـذا سم٘مٞمـ٧م ذم وُمٜمع أي  إًٟم

ـ اًمتـ٠مصمػمات اًمث٘م٤مومٞمـ٦م إمم أن ايمتِمـٗم٧م سمٕمـد ذًمـؽ سمخٛمـس ؾمـٜمقات قمـ٤مم  شمٚمؽ احلجرة ُمٜمذ يم٤من ؾمٜمٝم٤م ؾمت٦م أؿمٝمر وهل ُمٕمزوًم٦م مت٤مُمـ٤مً قمـ

ـ م  ويم٤مٟم٧مٓ  شمًتٓمٞمع اًمٙمالم أو 7938 ـ ُمالُمًـ٦م أي ر، يمـام يم٤مٟمـ٧م جمـردة ُمـ اعمٌم  ويم٤مٟم٧م شمرىمد دائاًم قمغم فمٝمرهـ٤م وشمردمـػ ُمـ

 اًمٕمقاـمػ  وٓ شمٙمؽمث سمٛمـ طمقاه٤م وُم٤م طمقاه٤م- ُيٜمٔمر أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم سمٜم٤م، اًمِمخّمٞم٦م-
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ػاضطبحثػاضدادس
ػ)اضضباس،ػاضعالشةػبغنػاضجظدغن

 راداتػاضتزاورػواضتخاطب،ػاضطظادباتػاالجتطارغة(ػ

اإلؾمالم ديـ اًمٗمٓمرة  ومل ينمع ًمٚمٜم٤مس ذم ؿم١مون طمٞم٤مهتؿ إٓ ُم٤م يتٗمؼ ُمع اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م وسيح اعمٕم٘مقل 

طم٦م  وم٤مإلؾمالم مل ي٘مرر ًمٚمٜم٤مس ٟمققم٤مً ظم٤مو٤ًم ُمـ اًمٚمٌـ٤مس  سمـؾ واعمٜمٓمؼ اًمٕم٤مم وإوؾ ذم ًم٤ٌمس اعمًٚمؿ وزيٜمتف اإلسم٤م

ًمٌس إًم٦ًٌم اًمتل ط ذع يمؾ ًم٤ٌمس ُم٤م دام ي١مدي اًمدور اعمٓمٚمقب ُمٜمف سمدون اقمتدا، وٓ دم٤موز  وإن رؾمقل اهلل 

يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم زُم٤مٟمف  و مل ي٠مُمر سمٚم٤ٌمس حمدد ومل يٜمَف قمـ ًم٤ٌمس حمدد  وإٟمام هنك قمـ وٗم٤مت حمددة ذم اًمٚم٤ٌمس  

وؾ ذم اعمٕم٤مُمالت وُمٜمٝم٤م اًمٚم٤ٌمس هق اإلسم٤مطم٦م ومال حتريؿ إٓ سمدًمٞمؾ  وهذا سمٕمٙمس اًمٕم٤ٌمدات اًمتل إوؾ ومٞمٝم٤م وم٤مٕ

ٞمَٚمـ٦ٍم(ط: هق اًمتقىمٞمػ ومال ذع إٓ سمٜمص  ىم٤مل  اٍف َوَٓ خَمِ  إِْهَ
ىُمقا  ذِم هَمـػْمِ ـقا َوشَمَّمـدَّ ًُ ٌَ سُمقا َواًم )يُمُٚمقا َواْذَ

(7)  

 د ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ اعم٤ٌمح إٓ ُم٤م اؾمتثٜمل-وم٤مًمٜمّمٞمح٦م وإومم ُمقاوم٘م٦م ًم٤ٌمس أهؾ اًمٌٚم

ٌّف واًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م: وهل أٟمف قمغم اعمًٚمؿ اجلديد أن يراقمل اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ذم  وهٜم٤م ُمالطمٔم٦م ه٤مُم٦م جيدُر اًمتٜم

د إؾمالُمف: إذ ىمـد يزـ،  اًمٚم٤ٌمس  وٓ يًقغ ًمف أن يٖمػم ُمـ ًم٤ٌمؾمف ُمـ دون ىمّمد وحٞمح وخي٤مًمػ جمتٛمَٕمف سمٛمجرَّ

 -(0)إن يم٤من ئمـ أن ذًمؽ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت إؾمالُمف  أو يم٤من ذم جمتٛمع همػم إؾمالُملإمم اإلؾمالم سمذًمؽ  ٓ ؾمٞمام 

وم٤مًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد سم٠من ٟمٌلّم ًمف أن اإلؾمالم يدقمق أشم٤ٌمقمف ًمٚمتجّٛمؾ ذم ُمٔمٝمرهؿ ويٙمقن ًم٤ٌمؾمٝمؿ مجٞماًل 

ِجد}وٟمٔمٞمٗم٤ًم  وٟمذيّمره سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م:  ًْ (  وسم٘مقًمف شمٕمـ٤ممم: 37)إقمراف. {َي٤م سَمٜمِل آَدَم ظُمُذوْا ِزيٜمََتُٙمْؿ قِمٜمَد يُمؾِّ َُم

                                                           
َم ِزيٜم٦ََم اهللَِّ اًمَّ }ُيٜمٔمر وحٞمح اًمٌخ٤مري  يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس  سم٤مب ىَمْقِل اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم: ( 7) ـْ طَمرَّ قمراف.  {تِل أظَْمَرَج ًمِِٕم٤ٌَمدِهِ ىُمْؾ َُم  7.742[ 30]ٕا

أرى أٟمف ُمـ همػم اعمجدي أن يًٚمؽ إعم٤مينُّ اًمذي يٕمٞمش ": ,وهق أطمد إعم٤من اًمذيـ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم  ,( ي٘مقل ُمراد هقومامن 0)

ذم ُم٠ميمٚمٝمؿ  أم ذم  ذم وؾمط أوروسم٤م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ُمًٚمَؽ قمرب احلج٤مز ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع  ؾمقا، أيم٤من ذًمؽ ذم ُمٚمًٌٝمؿ  أم

ل اإلؾمالم إمم صم٘م٤موم٦م ومرقمٞمـ٦م: سمـؾ إمم أطمـد أؿمـٙم٤مل اًمٗمقًمٙمٚمـقر  همػمه٤م: ٕٟمف سمذًمؽ يّمٌح همري٤ًٌم داظمؾ وـمٜمف  وهذا اًمٜمٝم٩م حيقِّ

 774- ُيٜمٔمر: اًمٓمريؼ إمم ُمٙم٦م ص "اًمديٜمل  وهذا يّمٞم٥م اإلؾمالَم سمال ؿمؽ سم٠مضار سم٤مًمٖم٦م
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ـَ آَُمٜمُقْا ذِم } ِذي ْزِق ىُمْؾ ِهل ًمِٚمَّ ـَ اًمرِّ ٤ٌَمِت ُِم ٞمِّ ٤ٌَمِدِه َواًْمٓمَّ تَِل َأظْمَرَج ًمِِٕم َم ِزيٜم٦ََم اهللِّ اًمَّ ـْ طَمرَّ ْٟمَٞم٤م ظَم٤مًمَِّم٦ًم َيْقَم ىُمْؾ َُم  احْلََٞم٤مِة اًمدُّ

ُؾ أَي٤مِت ًمَِ٘مْقٍم َيْٕمَٚمُٛمقنَ   (30)إقمراف. {اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم يَمَذًمَِؽ ُٟمَٗمّمِّ

ىَمـْد َأٟمَزًْمٜمَـ٤م }وٟمقّوح ًمف أو اه٤م ُم٤م يٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمؿ واعمًٚمٛم٦م ؾمؽمه ُمـ قمقراهتؿ  وٟمذيمر اهؿ ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

٤ٌَمؾًم٤م ُيَقاِري ؾَمْقَ،اشمُِٙمؿْ 
(- وقمٜمدُم٤م حيلم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ًمٌٞمـ٤من أٟمـقاع اًمٚمٌـ٤مس وآداسمـف 06)إقمراف. {قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًمِ

ئؼ سم٤معمًٚمؿ واعمًٚمٛم٦م أن يتجٜم٥ّم اًمٚم٤ٌمس اًمْمّٞمؼ واًمِمٗم٤مف اًمذي ئمٝمر اًمٌدن حتتف  أو ومٕمٜمدئٍذ ٟمٌلّم ًمف أٟمف ُمـ اًمال

ٌّف سملم اجلٜمًلم  وأن احلرير ممٜمقع قمغم اًمرضمؾ اعمًٚمؿ  وآسمتٕم٤مد قمام ومٞمف قمالُم٦م أو رُمقز ظم٤موـ٦م  ُم٤م يٙمقن ومٞمف شمِم

ذم شمٚم٘مٞمٜمف أطمٙم٤مم اًمٚم٤ٌمس يمام هق شمٜم٤مذم اًمتقطمٞمد وأريم٤من اإليامن-- وٓ سمّد ُمـ ُمراقم٤مة طم٤مل اعمًٚمؿ اجلديد واًمتدّرج 

اًمِم٠من ذم ؾم٤مئر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إظمرى  واؾمتخدام احلٙمٛم٦م ودراؾم٦م طم٤مًمتـف وصم٘م٤مومتـف يًـ٤مقمدان اًمداقمٞمـ٦م أو 

اعمٗمتل ذم شم٘مديؿ إطمٙم٤مم واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م أيمثر شم٠مصمػمًا وأدقمك ًمٚم٘مٌقل إن ؿم٤م، اهلل شمٕم٤ممم  ومـال يٜمٌٖمـل 

ذم اًمتٖمٞمػم: سمؾ يراقمك ذم ذًمؽ اعمّمٚمح٦م  طمٞم٨م خيتٚمػ ذًمؽ سمحًـ٥م إطمـقال آؾمتٕمج٤مل قمغم اعمًٚمؿ اجلديد 

 وإؿمخ٤مص  وإزُمٜم٦م وإُم٤ميمـ-

آظمتالط ذم اًمٚمٖم٦م هق اعمامزضم٦م  واظمتٚمط اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم، أي: شمداظمؾ سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمـض- ُي٘مـ٤مل ظَمَٚمْٓمـ٧ُم 

 وم٤مظْمَتَٚمط  وُمٜمف اخِلْٚمُط- وظمٚمط اًمٌم، سم٤مًمٌم، خيٚمٓمف ظمٚمًٓم٤م  وظمٚمٓمف ومـ٤مظمتٚمط: ُمزضمـف واظمتٚمٓمـ٤م  اًمٌْم، سم٤مًم
ِ
ٌْم،

وظم٤مًمط اًمٌم، خم٤مًمٓم٦م وظمالـًم٤م: ُم٤مزضَمُف  وىمد شمقؾمع ومٞمف طمتك ىمٞمـؾ: رضمـؾ ظَمٚمِـٞمٌط إذا اظْمـَتَٚمَط سم٤مًمٜمـ٤مس يمثـػمًا  

وُمـقا سمِـُذُٟمقهِبِْؿ ﴿هللَّ شمٕمـ٤ممم: وي٘م٤مل: ظمٚمط اًمٌم، سم٤مًمٌم،: وٛمف إًمٞمـف  ىمـ٤مل ا -(7)واجلٛمع: اخلَُٚمَٓم٤مُ،  َوآظَمـُروَن اقْمؽَمَ

ك اهللَُّ َأْن َيُتقَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  ًَ [  واخلٚمـٞمط: 720- ]اًمتقسمـ٦م.﴾ظَمَٚمُٓمقا قَمَٛماًل َو٤محِل٤ًم َوآظَمَر ؾَمٞمًِّئ٤م قَم

ـَ اخْلُ ﴿اعمج٤مور  واًمنميؽ  وُمٜمف ىمقل اهللَّ شمٕم٤ممم:  ـَ آَُمٜمُـقا َوإِنَّ يَمثػًِما ُِم ـِذي َّٓ اًمَّ ٌِْٖمل سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمـغَم سَمْٕمـٍض إِ  ًَمَٞم
ِ
َٚمَٓم٤م،

٤محِل٤َمِت   - [04]ص. ﴾َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

                                                           

 رب واعمّم٤مسمح اعمٜمػم-( يٜمٔمر ُم٤مدة )ظمٚمط( ذم : اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م  وًم٤ًمن اًمٕم7)
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  وآضمــتامع  واعمداظمٚمــ٦م سم٤مٕسمــدان  وآٟمْمــامم واًمْمــؿ  ومــ٤مٓظمتالط ذم اًمٚمٖمــ٦م: يٓمٚمــؼ قمــغم آُمتــزاج

 (7)واعمج٤مورة  وآؿمؽماك ُمـ اًمنميؽ

قدة إمم ُم٤م يُمت٥ِم ذم هذا اًمِم٠من وضمدُت شمٕمريٗم٤مت قمديدة عمّمـٓمٚمح : سم٤مًمٕموشمٕمريػ آظمتالط ذم آوٓمالح

: هق اُمتزاج أو اضمتامع اًمرضمؾ سم٤معمرأة اًمتـل ًمٞمًـ٧م سمٛمحـرم اضمتامقمـ٤ًم يـ١مدي إمم آظمتالط سم٠من  وم٘مٞمؾ آظمتالط

  وىمٞمؾ: هق اضمتامع اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًم، همػم اعمح٤مرم ذم ُمٙم٤من واطمد يٛمٙمٜمٝمؿ ومٞمف آشمّم٤مل ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ: سمـ٤مًمٜمٔمر  (0)ري٦ٌم

وىمٞمؾ: آظمتالط هق اضمـتامع   (3) أو اإلؿم٤مرة  أو اًمٙمالم  أو اًمٌدن ُمـ همػم طم٤مئؾ  أو ُم٤مٟمع يدومع اًمري٦ٌم واًمٗم٤ًمد-

اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًم، إضمٜمٌٞم٤مت ذم ُمٙم٤من واطمد  سمحٙمؿ اًمٕمٛمؾ  أو اًمٌٞمع  أو اًمنما،  أو اًمٜمزه٦م  أو اًمًـٗمر  أو ٟمحـق 

ُمٜمٔماًم  وُم٘مٜمّٜم٤ًم ذم جم٤مل اًمٕمٚمؿ  أو اًمٕمٛمؾ  أو ٟمحقمه٤م  ذًمؽ  وىمٞمؾ: هق اظمتالط ضمٜمز اًمذيمقر واإلٟم٤مث اظمتالـم٤ًم 

سمٛمختٚمػ اًمقضمقه  يمـ٤مٓظمتالط ذم اًمدراؾمـ٦م اجل٤مُمٕمٞمـ٦م  أو ذم ُمٞمـدان اًمٕمٛمـؾ سم٤مًمـدوائر اًمرؾمـٛمٞم٦م  واعمحـالت 

 -(4)اًمتج٤مري٦م  واًمنميم٤مت  واعمٕم٤مُمؾ وهمػم ذًمؽ

ات  وآضمتامقمـ٤مت اًمٕم٤مُمـ٦م  وىمٞمؾ: هق: اضمتامع اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًم، ذم اًمتٕمٚمٞمؿ  واًمٕمٛمؾ  واعم١ممترات  واًمٜمدو

واخل٤مو٦م  وهمػمه٤م  وىمٞمؾ: آظمتالط اعمحرم: هق اضمتامع اًمٜم٤ًم، سم٤مًمرضمـ٤مل إضم٤مٟمـ٥م اضمتامقمـ٤ًم ظم٤موـ٤ًم أو قم٤مُمـ٤ًم 

 (5)حيدث سمًٌٌف آومتت٤من

اٟمْمـامم واضمـتامع وُمداظمٚمـ٦م اًمرضمـ٤مل  :ذم ُمٗمٝمقم آظمتالط سم٠مٟمـف وًمٕمكّم أظمٚمص إمم شمٕمريػ جيٛمع ُم٤م ؾمٌؼ

ٙم٤من واطمد يٛمٙمٜمٝمؿ ومٞمف آشمّم٤مل ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ: سم٤مًمٜمٔمر  أو اإلؿم٤مرة  أو اًمٙمالم  أو اًمٌدن  سم٤مًمٜم٤ًم، همػم اعمح٤مرم ذم ُم

 ُمـ همػم طم٤مئؾ أو ُم٤مٟمع يدومع اًمري٦ٌم واًمٗم٤ًمد- واهللَّ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-

                                                           
 779( يٜمٔمر اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل: ًمٖم٦م واوٓمالطم٤ًم  ًمًٕمدي أسمق ضمٞم٥م  ص 7)

ظمتالط ًمٚمٌداح  ص 68  واٟمٔمر: اًمتؼمج ًمٕمٙم٤مؿم٦م اًمٓمٞمٌل  ص 3.50( يٜمٔمر قمقدة احلج٤مب عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم 0)  -9  وحتريؿ ٓا

 -9ص    وحتريؿ آظمتالط ًمٚمٌداح 68( يٜمٔمر اًمتؼمج ًمٕمٙم٤مؿم٦م اًمٓمٞمٌل  ص 3)

  واٟمٔمـر: حتـريؿ آظمـتالط واًمـرد قمـغم ُمــ أسم٤مطمـف  370( يٜمٔمر اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م همػم اًمنمقمٞم٦م  قمٌد اعمٚمؽ اًمًٕمدي  ص 4)

  اعمـرأة واًمنمـيٕم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م  عمحٛمـد 87  طمراؾمـ٦م اًمٗمْمـٞمٚم٦م  سمٙمـر أسمـق زيـد  ص 72ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيـز اًمٌـداح  ص

 09دُم٤مر إُمؿ وإه  ٕيب حمٛمد سمـ قمٌد اهللَّ اإلُم٤مم  ص  واٟمٔمر: آظمتالط أوؾ اًمنم ذم 47إسم٤موػمي  ص 

ُمٗمٝمقُمف  وأٟمقاقمف  وأىم٤ًمُمف  وأطمٙم٤مُمـف  وأضاره ذم وـق، اًمٙمتـ٤مب واًمًـٜم٦م وآصمـ٤مر  ,( يٜمٔمر آظمتالط سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم، 5)

 8اًمّمح٤مسم٦م  اعم١مًمػ: د- ؾمٕمٞمد سمـ قمغم سمـ وهػ اًم٘محٓم٤مين ص
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ُمقوقع آظمتالط ُمقوقع ىمديؿ طمدي٨م  ىمديؿ ذم طمٙمٛمف طمدي٨م ذم آطمتٞم٤مج إمم ـمرطمف  ومٝمق مم٤م قمٛم٧م 

ُمـع ,ى  واٟمتنم سملم اًمٜم٤مس  واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ومٞمف ُم٤مسملم ُم١ميد سمتٗمريط  أو ُم٤مٟمع سم٢مومراط يمـام هـق اًمِمـ٠من سمف اًمٌٚمق

 ذم يمثػٍم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م آضمتامقمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م- ,إؾمػ

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلؾمالم ٟمّٔمؿ اًمٕمالىم٤مت سملم اجلٜمًـلم  وُمــ اإلٟمّمـ٤مف اًم٘مـقل أيْمـ٤ًم سمـ٠من اًمٕمالىمـ٦م سمـلم 

ٝم٤م  وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل ًمٞم٧ًم ممٜمققم٦م مت٤مُم٤ًم سمٙمؾ أٟمقاقمٝم٤م  ويمذًمؽ اًمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم ًمٞمًـ٧م اجلٜمًلم ًمٞم٧ًم ذًا يمٚم

ظمػمًا حمْم٤ًم  وسم٤مًمت٤مزم ومال يّمّح أن يٌٞمحٝم٤م أطمد قمغم إـمالىمٝم٤م  أو يٌٞمحٝم٤م دون رىم٤مسم٦م  وم٤مُٕمر ُم٤ٌمح وًمٙمـ سمْمقاسمط 

ٌّف اه٤م  -(7)وذوط يٜمٌٖمل اًمتٜم

آظمـتالط ًمٚميـورة واحل٤مضمـ٦م  ُمٜمٝمـ٤م: ٤م آظمـتالط: مم٤م ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمام، ذم احل٤مٓت اًمتـل جيـقز ومٞمٝمـ

أو ًمٖمـرض حتٛمـؾ  (0)وإلضمرا، اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م  أو عم٤ٌمذة أقمـامل اًم٘مْمـ٤م، أو إُمـقر اإلداريـ٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞمـ٦م

آظمـتالط ذم وؾمـ٤مئؾ اعمقاوـالت ( 7)  أو ًمٖمرض إيمرام اًمْمٞمػ سم٤مٕيمـؾ ُمٕمـف(4)  أو خلدُم٦م اًمْمٞمقف(3)اًمِمٝم٤مدة

                                                           

 اعمٕمجـؿ” قمـغم دظمٞمٚمـ٦م يمٚمٛمـ٦م واعمـرأة  اًمرضمــؾ سملم اًمٕمالىم٦م جمـ٤مل ذم ”ظمتالطآ”( ي٘مقل اًمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرو٤موي: يمٚمٛم٦م 7)

 ًمٙمٚمٛمـ٦م شمرمجـ٦م وًمٕمٚمٝمـ٤م اًمٕمٍمـ  هـذا ذم إٓ شمٕمـرف ومل اعم٤موٞم٦م  اًم٘مرون ـمقال اًمٕمريض اًمٓمقيؾ شمراصمٜم٤م يٕمرومٝم٤م مل ”اإلؾمالُمل

 أو ”ًم٘مـ٤م،” يمٚمٛمـ٦م ُمٜمٝمـ٤م أومم يمـ٤من امورسمـ- اعمًـٚمؿ اإلٟم٤ًمن حلس سم٤مًمٜمٔمر ُمريح همػم إحي٤م، ًمف وُمدًمقاه٤م اعمٕمٜمك  هذا ذم ”أضمٜمٌٞم٦م”

 هـذا ُمثـؾ ذم قم٤مُمـ٤مً  طمٙمـامً  يّمـدر ٓ اإلؾمـالم ومـ٢من طمـ٤مل  يمـؾ وقمغم- ذًمؽ وٟمحق ًمٚمٜم٤ًم،  اًمرضم٤مل ”ُمِم٤مريم٦م” أو ”ُم٘م٤مسمٚم٦م”

ّمٚمح٦م اًمتل حي٘م٘مٝم٤م  واًمير اًمذي خيِمك ُمٜمف  واًمّمقرة اًمتل يـتؿ هبـ٤م  اعم أي ُمٜمف  ااهدف وق، قمغم ومٞمف يٜمٔمر وإٟمام اعمقوقع 

 ل شمراقمل ومٞمف-- إًمخ-واًمنموط اًمت

 وٓهـ٤م: أي- اًمًـقق– ىمقُمـف ُمــ اُمـرأة وهل –( اًمِمٗم٤م،) ومم ,– اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن ”اعمحكم“( ذيمر اإلُم٤مم اسمـ طمزم ذم 0)

ق وشمٜمٝمل قمـ ُمٜمٙمرات اًمًقق  هذا يًتٚمزم خم٤مًمٓمتٝم٤م ٕهـؾ اًمًـقق ُمــ اًمًق أقمامل ُمـ سم٤معمٕمروف ًمت٠مُمر اًمًقق  ذم احل٦ًٌم

 ٓطمت٤ًمب قمٚمٞمٝمؿ-اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م طمتك شم٘مقم سم٤م

واؾمتِمٝمدوا ؿمٝمٞمديـ ُمــ رضمـ٤مًمٙمؿ ومـ٢من مل }  إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ?( ي٤م أت٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا شمدايٜمتؿ سمديـ إمم أضمؾ ُمًٛمك وم٤ميمتٌقه--3)

 -{يٙمقٟم٤م رضمٚملم ومرضمؾ واُمرأشم٤من ممـ شمروقن ُمـ اًمِمٝمدا،

ـمٕم٤مُم٤ًم وٓ ىمرسمف إًمٞمٝمؿ إٓ اُمرأشمـف أم أؾمـٞمد  وأوح٤مسمف  ومام وٜمع اهؿ ط ( وىمد ضم٤م، ومٞمف: عم٤م قمرس أسمق أؾمٞمد اًم٤ًمقمدي دقم٤م اًمٜمٌل 4)

ُمـ اًمٓمٕم٤مم أُم٤مصمتف ومً٘متف  شمتحٗمف سمذًمؽ- وىمد ضمـ٤م، ذم ذح هـذا ط سمٚم٧م مترات ذم شمقر ُمـ طمج٤مرة ُمـ اًمٚمٞمؾ  ومٚمام ومرغ اًمٜمٌل 

قاز احلدي٨م: وذم احلدي٨م ضمقاز ظمدُم٦م اعمرأة زوضمٝم٤م وُمـ يدقمقه قمٜمد إُمـ ُمـ اًمٗمتٜم٦م  وُمراقم٤مة ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمًؽم  وضم

 -“اؾمتخدام اًمرضمؾ اُمرأشمف ذم ُمثؾ ذًمؽ- وومٞمف ضمقاز إيث٤مر يمٌػم اًم٘مقم ذم اًمقًمٞمٛم٦م سمٌم، دون ُمـ ُمٕمف
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٤ٌمص واًمٓم٤مئرة حل٤مضم٦م اؾمتٕماماه٤م  وقمٜمد اًمذه٤مب إمم اعمًتِمٗمك ًمٚمٕمالج  وُمٜمـف آظمـتالط اًمٕمٛمقُمٞم٦م يم٤مًمًٞم٤مرة واًم

--- يمـؾ ذًمـؽ سمنمـط قمـدم اخلٚمـقة وسمٕمـض (3)وآظمتالط جلري٤من اًمٕم٤مدة سمف(  0)ًمٖمرض اؾمتامع اًمققمظ واإلرؿم٤مد

 اًمنموط إظمرى اًمتل ؾم٠مذيمره٤م ىمري٤ًٌم-

ط اًمٜمًـ٤م، سم٤مًمرضمـ٤مل  ذم سمٕمـض أوؾمـ٤مط اظمـتالومم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ُمـ آظمـتالط ذم اًمقىمـ٧م احلـ٤مض: 

اعمجتٛمع  وذًمؽ ذم زي٤مرة إىم٤مرب سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ذم اعمٜم٤مؾمـ٤ٌمت  أو ذم زيـ٤مرة إوـدىم٤م، سمٕمْمـٝمؿ ًمـٌٕمض ذم 

اعمٜم٤مؾم٤ٌمت  ومٞمحّمؾ اظمتالط سملم اًمٜم٤ًم، واًمرضم٤مل طمٞم٨م جيٚمًقن مجٞمٕم٤ًم ذم همروم٦م واطمدة  وىمد ي٠ميمٚمقن مجٞمٕم٤ًم قمغم 

ضم٤مئز  إذا اًمتزم اجلٛمٞمع ومٞمف سمـ٤مٔداب اإلؾمـالُمٞم٦م وإطمٙمـ٤مم اًمنمـقمٞم٦م  ُم٤مئدة واطمدة  ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ آظمتالط

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٚم٤ٌمس واًمٙمالم واًمٜمٔمر وؾمؽم ُم٤م جي٥م ؾمؽمه وقمدم اخلٚمقة  ومٕمغم اعمرأة ُمثاًل أن شمٚمٌس اًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل  

 ًٚمؿ-وم٢من مل شمٙمـ ُمًٚمٛم٦ًم ومتٚمٌس اًمٚم٤ٌمس اعمحتِمؿ اًمذي ًمٞمس ومٞمف شمؼّمج وإفمٝم٤مٌر عمٗم٤مشمٜمٝم٤م أُم٤مم ىمريٌٝم٤م اعم

وم٤مًمٚم٘م٤م، سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم، ذم ذاشمف إذن ًمٞمس حمرُم٤ًم سمؾ هق ضم٤مئز أو ُمٓمٚمقب إذا يم٤من اًم٘مّمـد ُمٜمف اعمِم٤مريمـ٦م 

ذم هدف ٟمٌٞمؾ  ُمـ قمٚمـؿ ٟم٤مومع أو قمٛمؾ و٤مًمـح  أو ُمِمـروع ظمـػم  أو وٚم٦ٍم وىمرسمك ًمذي رطمؿ ىمريـ٥م  أو همـػم 

 ذًمؽ مم٤م يتٓمٚم٥م اًمزي٤مرة أو اًمٚم٘م٤م، واًمتٕم٤مون اعمِمؽمك-

                                                                                                                                                                             

ُمـ ُيْمٞمػ هذا اًمٚمٞمٚم٦م رمحـف اهلل؟ وم٘مـ٤مم ط: وم٘م٤مل اًمٜمٌل “ط: ( وم٘مد ضم٤م، ذم وحٞمح ُمًٚمؿ ذم ىمّم٦م اًمرضمؾ اًمذي ضم٤م، إمم اًمٜمٌل 7)

أهٚمف وم٘م٤مل ُٓمرأشمف: هؾ قمٜمدك ر،؟ ىم٤مًمـ٧م: ٓ إٓ ىمـقت وـٌٞم٤مين-  رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل  وم٤مٟمٓمٚمؼ سمف إمم

ىم٤مل ومٕمٚمٚمٞمٝمؿ سمٌم،  وم٢مذا دظمؾ وٞمٗمٜم٤م وم٠مـمٗمئل اًمناج وأريف أٟم٤م ٟم٠ميمؾ: وم٢مذا أهقى ًمٞم٠ميمؾ وم٘مقُمل إمم اًمناج طمتك شمٓمٗمئٞمف- ىم٤مل 

ٞمٚمـ٦م  وأٟمـزل اهلل شمٕمـ٤ممم وم٘م٤مل: ىمد قمج٥م اهلل ُمـ وٜمٞمٕمٙمام سمْمـٞمٗمٙمام اًمٚمط وم٘مٕمدوا وأيمؾ اًمْمٞمػ  ومٚمام أوٌح  همدا قمغم اًمٜمٌل 

 -{وي١مصمرون قمغم أٟمٗمًٝمؿ وًمق يم٤من هبؿ ظَمّم٤مو٦م}ومٞمٝمام ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز 

يقم قمٞمد ومّمغم ريمٕمتلم مل يّمؾ ىمٌؾ وٓ سمٕمد  صمـؿ ُمـ٤مل قمـغم ط ( روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ظمرج رؾمقل اهلل 0)

 -“٥م واخلُْرصاًمٜم٤ًم، وُمٕمف سمالل ومققمٔمٝمـ وأُمرهـ أن يتّمدىمـ  ومجٕمٚم٧م اعمرأة شمٚم٘مل اًم٘مٚم

 سمـذًمؽ سم٤مس ٓ: ُم٤مًمؽ ىم٤مل همالُمٝم٤م؟ ُمع أو حمرم ذي همػم ُمع اعمرأة شم٠ميمؾ هؾ“: ”اعمقـم٠م“ذم  ,وهق ُمـ وم٘مٝم٤م، اعم٤مًمٙمٞم٦م ,( ىم٤مل اعمقاق3)

 شم٠ميمـؾ أن اه٤م جيقز وم٤معمرأة- ”ضمف ُم٤م يٕمرف ًمٚمٛمرأة أن شم٠ميمؾ ُمٕمف ُمـ اًمرضم٤مل  وىمد شم٠ميمؾ اعمرأة ُمع زوضمٝم٤م وُمع همػمه ممـ يقايمٚمفو قمغم

 ُمـع شم٠ميمـؾ يم٤مٟم٧م ًمق يمام ُمٕمف  شم٠ميمؾ أهن٤م اعمرأة قمـ قمرف ُمـ ُمع شم٠ميمؾ أن اه٤م جيقز ويمذًمؽ ُمٕمف  ي٠ميمؾ أن اقمت٤مد ُمـ وُمع ٝم٤مزوضم ُمع

- وًمٙمـ هذا اجلقاز جلري٤من اًمٕم٤مدة سمف جي٥م أن شمٚمتزم اعمرأة قمٜمد ُم٤ٌمذشمف سم٤مٔداب اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م حمرم ذي همػم اه٤م ىمري٥م

 قهت٤م  وُم٤م شمٌديف ُمـ زيٜمتٝم٤م  وذم ٟمٔمره٤م إضمٜمٌل  وذم ٟمٔمر إضمٜمٌل اه٤م-اًمنمقمٞم٦م ذم ًم٤ٌمؾمٝم٤م  ويمالُمٝم٤م  وو
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ٚم٘م٤م، وآظمتالط ومال يٕمٜمل ذًمؽ أن شمذوب احلدود سملم اًمرضمؾ واعمرأة  وشمٜمًك اًم٘مٞمقد اًمنمقمٞم٦م وم٢مذا طمّمؾ اًم

اًمْم٤مسمٓم٦م ًمٙمؾ ًم٘م٤م، سملم اًمٓمروملم  طمتك وًمق يم٤من اًمزائر أو اعمزور همػم ُمًٚمؿ  ومٝمٜم٤مك وقاسمط وذوط ٓ سمـّد ُمــ 

)ُم٤م ظمال رضمؾ سم٤مُمرأة إٓ يمـ٤من ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: ط آًمتزام هب٤م  أذيمر ُمٜمٝم٤م: ُمٜمع اخلٚمقة اُمتث٤مًٓ ًم٘مقل اًمٜمٌل 

آًمتزام سمٖمض اًمٌٍم ُمـ اًمٗمري٘ملم  ومال يٜمٔمر إمم قمقرة  وٓ يٜمٔمر سمِمٝمقة  وٓ يٓمٞمؾ اًمٜمٔمر و  (7)اًمِمٞمٓم٤من صم٤مًمثٝمام(

َٗمُٔمقا وُمُروضَمُٝمْؿ َذًمَِؽ َأْزيَمك اَهُْؿ إِنَّ }ذم همػم طم٤مضم٦م  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ َأسْمَّم٤مِرِهْؿ َوحَيْ قا ُِم اهللََّ ظَمٌِـػٌم  ىُمْؾ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمُّ

َـّ  ـْ َأسْمَّمـ٤مِرِه ـَ ُِمـ [  آًمتـزام ُمــ ضم٤مٟمـ٥م اعمـرأة 37  32- ]اًمٜمـقر. {سماَِم َيّْمٜمَُٕمقَن * َوىُمْؾ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت َيْٖمُْمْْم

سم٤مًمٚم٤ٌمس اعمحتِمؿ اًمذي ٓ يِمػ وٓ يّمػ  وقمدم اخلٚمقة  أن يٙمقن اًمٚم٘م٤م، ذم طمدود ُم٤م شمٗمروف احل٤مضمـ٦م  وُمـ٤م 

 اف أو شمقؾمع-يقضمٌف اًمٕمٛمؾ اعمِمؽمك دون إه

َيـ٤م ﴿وُمـ اًمْمقاسمط: شمقىمل اًمتَّامّس ودمٜم٥ّم اًمتؼمج  واًمتزام اعمرأة احلِمٛم٦م ذم طمديثٝم٤م وطمريم٤مهت٤م: ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـِذي ذِم ىمَ  ـَ سمِـ٤مًْمَ٘مْقِل وَمَٞمْٓمَٛمـَع اًمَّ َـّ وَماَل خَتَْْمْٕم َ٘مْٞمُت ٤م، إِِن اشمَّ ًَ ـَ اًمٜمِّ َـّ يَم٠َمطَمٍد ُمِّ ُت ًْ ٤م، اًمٜمٌَِّلِّ ًَم ًَ
ًٓ ْٚمٌِـِف َُمـَرٌض وَ ٟمِ ـَ ىَمـْق ىُمْٚمـ

ْٕمُرووم٤مً  َـّ َوشُمقسُمـقا إمَِم اهللَِّ ﴿[ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 30]إطمزاب. ﴾ُمَّ ِٗمـلَم ُِمــ ِزيٜمَـتِِٝم َـّ ًمُِٞمْٕمَٚمَؿ َُم٤م خُيْ ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم َٓ َيْيِ َو

٤َم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقنَ  ْمقاسمط سملم أن يتٕمٚمـؼ [  وٓ ومرق ذم ضورة آًمتزام هبذه اًم37]اًمٜمقر. ﴾مَجِٞمًٕم٤م َأتُّ

 إُمر سمٗمتٞم٤مت ُمًٚمامت أو همػم ُمًٚمامت: ٕن اإلصم٤مرة حمتٛمٚم٦م ذم احل٤مًمتلم-

وريثام يتحّ٘م٘م٤من  اعمًٚمؿ اجلديد أو اعمًٚمٛم٦م اجلديدة سمٕمد دظمقاهام اإلؾمالم  وشمدّرضمٝمام ذم شمٕم٤مًمٞمٛمف وأطمٙم٤مُمف 

سم داب اإلؾمالم ذم ىمْمٞم٦م وقاسمط وذوط آظمتالط ُمـ اعمٝمـّؿ أن ٟمـذيمر اهـؿ ُمـ٤م ورد ذم اًمنمـع ُمــ ووـ٤مي٤م 

وٟمّم٤مئح شمٕملم اإلٟم٤ًمن قمغم اًمتقازن ذم طمٞم٤مشمف آضمتامقمٞمـ٦م واًمقفمٞمٗمٞمـ٦م واعمٝمٜمٞمـ٦م  وأن شمٚمـؽ اًمْمـقاسمط إٟمـام هـل 

ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد مم٤م ي١مذتؿ أو يّيهؿ  وٟمًتٕمرض  عمّمٚمح٦م اإلٟم٤ًمن واعمجتٛمع واعمح٤مومٔم٦م قمغم أشم٤ٌمقمف ومح٤ميتٝمؿ

ٌّؼ أن ُمٜمف وٟمٓمٚم٥م  ذم طمدود اًمٕمالىم٦م سملم اًمرضمؾ ُمع اعمرأة ُمـ شمقضمٞمٝم٤مٍت ذقمٞم٦مسمٕمْم٤ًم مم٤م ضم٤م،   إمم اؾمـتٓم٤مع ُم٤م يٓم

 سمام- ؾمٌٞمالً  ذًمؽ

                                                           

 ( أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي7)
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٧م ًمـؽ أظِمـط: مم٤م ورد ذم اًمنمع ىمقل اًمرؾمقل  ًَ - وىمقًمـف: (7)رة()ٓ شُمْتٌع اًمٜمَّْٔمَرَة: وم٢مٟمَّام ًمَؽ إومَم  َوًَمْٞم

وىمقًمـف: )ٓ خيٚمـقن   (0))ظمػم وٗمقف اًمرضم٤مل أواه٤م وذه٤م آظمره٤م  وظمػم وٗمقف اًمٜم٤ًم، آظمره٤م وذه٤م أواه٤م(

- وىمقًمـف: )ٓ شمًـ٤مومر (4)  وىمقًمف: )ٓ خيٚمقن رضمؾ سم٤مُمرأة إٓ ُمع ذي حمرم((3)رضمٌؾ سم٤مُمرأة إٓ يم٤من صم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤م(

- وىمقًمف: )إي٤ميمؿ واًمدظمقل قمغم اًمٜم٤ًم،(  وم٘مـ٤مل (5) ٓ وُمٕمٝم٤م حَمَْرم(اعمرأة إٓ ُمع ذي حمرم وٓ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م رضمؾ إ

  وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ري اهلل قمٜمٝمـ٤م ىم٤مًمـ٧م: يمٜمـ٧م قمٜمـد (6)رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: أومرأي٧م احلٛمَق؟ ىم٤مل: )احلٛمق اعمقت(

- شاطمتج٤ٌم ُمٜمـف: »وقمٜمده ُمٞمٛمقٟم٦م وم٠مىمٌؾ اسمـ أم ُمٙمتقم وذًمؽ سمٕمد أن ُأُِمْرٟم٤م سم٤محلج٤مب وم٘م٤مل اًمٜمٌل  رؾمقل اهلل 

أومٕمٛمٞمـ٤موان أٟمـتام؟! أًمًـتام : »وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل أًمٞمس هـق أقمٛمـك ٓ يٌٍمـٟم٤م وٓ يٕمرومٜمـ٤م؟! وم٘مـ٤مل اًمٜمٌـل 

 -(7)ششمٌٍماٟمف؟!

أن اًمٜمًـ٤م، ؿمـ٘م٤مئؼ اًمرضمـ٤مل  وأن اهلل شمٕمـ٤ممم ويمذًمؽ اعمًـٚمؿ اجلديـد  ةاجلديد ٦مُ ٕمٚمؿ اعمًٚمٛمشموُمـ اعمٗمٞمد أن 

ـّ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمغم ًم٤ًمن ٟم ـّ  ويمّرُمٝم ـّ اعمجـ٤مل طٌٞمف أوص هب   وضمٕمؾ اهـ اعمٙم٤مٟم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م  وومًـح اهـ

 ُمًـٚمامٍت رائـداٍت ذم 
ٍ
خلدُم٦م اعمجتٛمع ذم يم٤موم٦م ضمقاٟمٌف  وأٟمف يم٤من وٓ يزال هٜم٤مك ٟمامذج ٟم٤مضمح٦م ُمٌدقم٦م ُمــ ٟمًـ٤م،

جم٤مٓت احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م  وأن اإلؾمالم يمرّم اعمرأة أُم٤ًم وأظمت٤ًم وزوضم٦ًم وسمٜمت٤ًم  وُمٕمٚمٛم٦ًم وـمٌٞمٌـ٦ًم وشمـ٤مضمرًة وذات وـٜم٤مقم٦م 

زراقم٦م وُمٝمٜم٦م  وأهن٤م يم٤مٟم٧م شمِم٤مرك وشم٤ًمهؿ ذم سمٜم٤م، اجلٞمؾ وظمدُم٦م سمٚمده٤م  وًمٙمـ سمام ٓ خيـدش ُمــ يمراُمتٝمـ٤م أو و

 -(8)ي١مذي أٟمقصمتٝم٤م وسمام حيٗمظ طمٞم٤م،ه٤م وقمّٗمتٝم٤م

                                                           

ـ اًمؽمُمذي )( 7) ـ ًمٖمػمه  ورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ىم٤مل 3.357(  وُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد )5.727اٟمٔمر: ؾمٜم رٟم١موط: طمً ( ىم٤مل ٕا

 (-0.070يٜمٔمر )ش شمٚمخٞمّمف»وم٘مف اًمذهٌل ذم وواش وحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه»احل٤ميمؿ سمٕمد إظمراضمف: 

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ: يمت٤مب اًمّمالة-0)

 ( ىم٤مل إًم٤ٌمين: وحٞمح-7.06(  وأمحد )5.387(  واًمٜم٤ًمئل )3.474( أظمرضمف اًمؽمُمذي )3)

 (-5.006(  اًمٌٞمٝم٘مل سم٤مًمٙمؼمي )4.724(  ُمًٚمؿ )5.0225( وحٞمح اًمٌخ٤مري )4)

 (- 0.658( وحٞمح اًمٌخ٤مري )5)

( 7.92(  اًمٌٞمٝم٘مل سم٤مًمٙمؼمى )4.749(  ُمًٜمد أمحد )3.474(  اًمؽمُمذي )7.7(  ُمًٚمؿ )5.0225( وحٞمح اًمٌخ٤مري )6)

 وححف اإلُم٤مم إًم٤ٌمين-

[  9.337( وىم٤مل سمٕمد إظمراضمف: )طمدي٨م طمًـ وحٞمح(  وىم٤مل اسمـ طمجر: )إؾمٜم٤مده ىمقي(- ]اًمٗمتح 5.723( رواه اًمؽمُمذي )7)

 (-70.389(  واسمـ طم٤ٌمن )6.096(  وأمحد )5.393(  واًمٜم٤ًمئل سم٤مًمٙمؼمي )4.729وأسمق داود )

ويم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم حيثٝمـ قمغم أن يتخذن ُمٙمـ٤مهنـ ذم ط ( يم٤مٟم٧م اعمرأة شمِمٝمد اجلامقم٦م واجلٛمٕم٦م  ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 8)

اًمّمٗمقف إظمػمة ظمٚمػ وٗمقف اًمرضم٤مل  ويمٚمام يم٤من اًمّمػ أىمرب إمم اعم١مظمرة يمـ٤من أومْمـؾ  ويمـ٤مٟمقا ذم أول إُمـر يـدظمؾ 

 أٟمٙمـؿ ًمـق ”أي سم٤مب اشمٗمؼ اهؿ  ومٞمحدث ٟمقع ُمـ اًمتزاطمؿ قمٜمد اًمدظمقل واخلروج  وم٘م٤مل قمٚمٞمـف اًمًـالم : اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم، ُمـ 
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 -“اًمٜم٤ًم، سم٤مب“ٕمرف إمم اًمٞمقم سم٤مؾمؿ ي وو٤مر اهـ  ذًمؽ سمٕمد ومخّمّمقه-“ًمٚمٜم٤ًم، اًم٤ٌمب هذا ضمٕمٚمتؿ

, اهلل رؾمـقل ذم ُمــ ” ق“ويم٤من اًمٜم٤ًم، ذم قمٍم اًمٜمٌقة حيين اجلٛمٕم٦م  ويًٛمٕمـ اخلٓم٦ٌم  طمتك إن إطمداهـ طمٗمٔم٧م ؾمقرة 

 -اجلٛمٕم٦م ُمٜمؼم ومقق ُمـ ؾمٛمٕمتٝم٤م ُم٤م ـمقل ُمـ ,ط

ويم٤من اًمٜم٤ًم، حيين يمذًمؽ والة اًمٕمٞمديـ  ويِم٤مريمـ ذم هذا اعمٝمرضم٤من اإلؾمالُمل اًمٙمٌـػم  اًمـذي يْمـؿ اًمٙمٌـ٤مر واًمّمـٖم٤مر  واًمرضمـ٤مل 

 روايـ٦م وذم- “واًمٌٙمـر واعمخٌـ٠مة  اًمٕمٞمـديـ ذم سم٤مخلروج ٟم١مُمر يمٜم٤م ”واًمٜم٤ًم،  ذم اخلال، ُمٝمٚمٚملم ُمٙمؼميـ- روى ُمًٚمؿ: قمـ أم قمٓمٞم٦م ىم٤مًم٧م: 

وحـك اًمٗمٓمـر ذم ٟمخرضمٝمــ أن –ط, اهلل رؾمـقل أُمرٟم٤م: ىم٤مًم٧م شمؼ  وهـل اجل٤مريـ٦م اًم٤ٌمًمٖمـ٦م  أو اًمتـل ىم٤مرسمـ٧م قمـ٤م مجـع) اًمٕمقاشمؼ: وٕا

  ىمٚمـ٧م اًمٌٚمقغ(-واحلُٞمَّض وذوات اخلدور  وم٠مُم٤م احلٞمَّض ومٞمٕمتزًمـ اًمّمالة  ويِمٝمدن اخلػم ودقمقة اعمًٚمٛملم- )اخلٓم٦ٌم واعمققمٔم٦م وٟمحقهـ٤م(

ٓ يٙمقن اه٤م ضمٚم٤ٌمب  ىم٤مل:  ُمـ٤م شمًـتٖمٜمل قمٜمـف  واحلـدي٨م ذم  صمٞم٤مهبـ٤م ُمـ شمٕمػمه٤م أي- )“ ضمٚم٤ٌمهب٤م ُمـ أظمتٝم٤م ًمتٚمًٌٝم٤م ”: ي٤م رؾمقل اهلل  إطمداٟم٤م 

 (-803 رىمؿ طمدي٨م ُمًٚمؿ وحٞمح ذم ” اًمٕمٞمديـ والة ”يمت٤مب 

ىمد يًتحل ُمٜمـف اًمٙمثـػمات اًمٞمـقم-   وي٠ًمًمـ قمـ أُمر ديٜمٝمـ مم٤م طويم٤من اًمٜم٤ًم، حيين دروس اًمٕمٚمؿ  ُمع اًمرضم٤مل قمٜمد اًمٜمٌل

طمتك أصمٜم٧م قم٤مئِم٦م قمغم ٟم٤ًم، إٟمّم٤مر  أهنـ مل يٛمـٜمٕمٝمـ احلٞمـ٤م، أن يـتٗم٘مٝمـ ذم اًمـديـ  ومٓم٤معمـ٤م ؾمـ٠مًمـ قمــ اجلٜم٤مسمـ٦م وآطمـتالم 

 وآهمت٤ًمل واحلٞمض وآؾمتح٤مو٦م وٟمحقه٤م-

َـّ اًم٘مٞم٤مم سمف  ُمـ اًمتٛمريض ودم٤موز هذا اًمٜمِم٤مط اًمٜم٤ًمئل إمم اعمِم٤مريم٦م ذم اعمجٝمقد احلريب ذم ظمدُم٦م اجلٞمش  سمام ي٘مدرن قم ٚمٞمف وحُيً

واإلؾمٕم٤مف ورقم٤مي٦م اجلرطمـك واعمّم٤مسملم  سمجقار اخلدُم٤مت إظمـرى ُمـ اًمٓمٝمل واًمً٘مل وإقمداد ُم٤م حيتـ٤مج إًمٞمـف اجلـٞمش ُمــ 

 وأداوي اًمٓمٕم٤مم اهؿ وم٠موٜمع رطم٤ماهؿ  ذم أظمٚمٗمٝمؿ همزوات  ؾمٌع  ط اهلل رؾمقل ُمع همزوت”أؿمٞم٤م، ُمدٟمٞم٦م- قمـ أم قمٓمٞم٦م ىم٤مًم٧م: 

 (-7870 سمرىمؿ- )ُمًٚمؿ رواه ”اعمرى قمغم وأىمقم اجلرطمك 

رشملم  شمـٜم٘مالن اًم٘مـرب قمـغم ُمتـقهنام وفمٝمقرمهــ٤م صمـؿ ي ذم يم٤مٟمت٤م ؾمٚمٞمؿ  وأم قم٤مئِم٦م أن ”وروى ُمًٚمؿ قمـ أٟمس:  قم أطمد ُمِمٛمِّ

 اًمـذيـ قمـغم يـرد قمٛمــره٤م ُمــ اًمثـ٤مين اًمٕم٘مـد ذم وهل هٜم٤م قم٤مئِم٦م ووضمقد ”شمٗمرهم٤مهنـ٤م ذم أومقاه اًم٘مـقم  صمؿ شمرضمٕمـ٤من ومتٛممهنـ٤م

ا همـػم ُمًـّٚمؿ-- وُمـ٤مذا ومٝمـذ اًمًـــ  ذم واعمت٘مـدُم٤مت اًمٕمج٤مئز قمغم ُم٘مّمـقًرا يم٤من واعمٕمـ٤مرك اًمٖمزوات ذم آؿمؽماك أن قاادقمـ

 شمٖمٜمل اًمٕمج٤مئز ذم ُمثؾ هذه اعمقاىمػ اًمتل شمتٓمٚم٥م اًم٘مدرة اًمٌدٟمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م ُمًٕم٤م؟-

ٜم٤موًمـ اًمًـٝم٤مم  ويًـ٘ملم اًمًـقيؼ  وروى اإلُم٤مم أمحد: أن ؾم٧م ٟمًقة ُمـ ٟم٤ًم، اعم١مُمٜملم يمـ ُمع اجلٞمش اًمذي طم٤مس ظمٞمؼم: يت

ـّ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  وىمد أقمٓم٤مهـ اًمٜمٌل  ٕمر  ويٕم ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م- سمؾ وـح أن ٟمًـ٤م، سمٕمـض ط ويداويـ اجلرطمك  ويٖمزًمـ اًمِمَّ

اًمّمح٤مسم٦م ؿم٤مريمـ ذم سمٕمض اًمٖمزوات واعمٕم٤مرك اإلؾمالُمٞم٦م سمحٛمؾ اًمًالح  قمٜمدُم٤م أشمٞمح٧م اهـ اًمٗمرو٦م-- وُمٕمروف ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف 

 ؾمـٚمٞمؿ أم اختـذت ويمـذًمؽ- “٤مم ومالن وومـالن ُم٘م ُمـ ظمػم عم٘م٤مُمٝم٤م ”ط: سمٜم٧م يمٕم٥م يقم أطمد  طمتك ىم٤مل قمٜمٝم٤م أم قمامرة ٟمًٞم٦ٌم 

 -ُمٜمٝم٤م ي٘مؽمب ُمـ سمٓمـ سمف شمٌ٘مر طمٜملم  يقم ظمٜمجًرا

روى ُمًٚمؿ قمـ أٟمس اسمٜمٝم٤م: أن أم ؾمـٚمٞمؿ اختـذت يقم طمٜملم ظمٜمجـرا  ومٙم٤من ُمٕمـٝم٤م  ومرآهـ٤م أسمق ـمٚمح٦م زوضمٝم٤م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل 

 اعمنمـيملم أطمـد ُمٜمـل دٟم٤م إن اختذشمف : ىم٤مًم٧م ؟”اخلٜمجر هذا ُم٤م ”:  ,ط,ؿ ُمٕمٝم٤م ظمٜمجر ! وم٘م٤مل اه٤م رؾمقل اهلل اهلل  هذه أم ؾمٚمٞم

 ذم وـحٞمحف ذم سم٤مسًمـ٤م اًمٌخـ٤مري قم٘مـد وىمد(- 7829 سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه- )يْمحـؽ ,ط, اهلل رؾمقل ومجٕمؾ!  سمٓمٜمـف سمف سم٘مرت

 -وىمت٤ماهـ اًمٜم٤ًم، همزو

واًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٛمِمـ٤مريم٦م ذم اًمٖمـزو قمٜمـد اعمٕمـ٤مرك اعمجـ٤مورة واًم٘مريٌــ٦م ذم إرض ومل ي٘مػ ـمٛمقح اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة 

اًمٕمرسمٞمـ٦م يمخٞمؼم وطمٜملم-- سمؾ ـمٛمحـ إمم ريمـقب اًمٌحـ٤مر  واإلؾمٝم٤مم ذم ومتح إىمٓم٤مر اًمٌٕمٞمدة إلسمالهمٝم٤م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم- ومٗمـل 
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 سكرسػاضطصادرػواضطراجع

 -0224ًمٕم٤مم  785أصمر اًمث٘م٤موم٦م ذم سمٜم٤م، اًمِمخّمٞم٦م عمٕمتّمؿ زيمل اًمًٜمقي  جمٚم٦م اعمدى اًمث٘م٤مذم  اًمٕمدد  -7

رآن  ًمٚم٘م٤مي حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕمريب  حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م  دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م  أطمٙم٤مم اًم٘م -0

 م-0223  3سمػموت  ط

اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ إطمٙم٤مم وشمٍموم٤مت اًم٘م٤مي واإلُم٤مم  ٕيب اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مـراذم   -3

 -7995  0دار اًمٌِم٤مئر  سمػموت ط

 ٛمف وقاسمٓمف ًمٚمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرو٤موي-آظمتالط سملم اجلٜمًلم طم٘مٞم٘متف طمٙم -4

ُمٗمٝمقُمف  وأٟمقاقمـف  وأىمًـ٤مُمف  وأطمٙم٤مُمـف  وأضاره ذم وـق، اًمٙمتـ٤مب  ,آظمتالط سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم،  -5

 واًمًٜم٦م وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م  اعم١مًمػ: د- ؾمٕمٞمد سمـ قمغم سمـ وهػ اًم٘محٓم٤مين  ُمٓمٌٕم٦م ؾمٗمػم  اًمري٤مض

 ٜمٌكم  قم٤ممل اًمٙمت٥م-أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م  حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ ُمٗمرج احل -6

 -7994 7إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم حتريؿ ُمّم٤مومح٦م اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م  طم٤ًمم اًمديـ سمـ ُمقؾمك  اًم٘مدس  ط -7

 أؾم٤ٌمب اإلره٤مب واًمٕمٜمػ واًمتٓمرف ًمّم٤مًمح سمـ هم٤مٟمؿ اًمًدٓن  -8

 م7997  7إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ط -9

 م- 7992 7ٔم٤مئر ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م طإؿم٤ٌمه واًمٜم -72

إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر  زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي  حت٘مٞمؼ زيمري٤م قمٛمػمات  دار اًمٙمت٥م  -77

 م-7999 7اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  ط

                                                                                                                                                                             
يقًُم٤م  صمـؿ اؾمـتٞم٘مظ وهـق ىم٤مل قمٜمد أم طمرام سمٜم٧م ُمٚمح٤من ظم٤مًم٦م أٟمس  ,ط,وحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أٟمس: أن رؾمقل اهلل 

 اًمٌحر  هذا صم٩ٌم يريمٌقن اهلل  ؾمٌٞمؾ ذم همزاة قمكمَّ  قمروقا أُمتل ُمـ ٟم٤مس ”يْمحؽ  وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل: 

ة  قمغم ُمٚمقيًم٤م  اٟمٔمـر) اهـ٤م ومـدقم٤م ُمـٜمٝمؿ  جيٕمٚمٜمـل أن اهلل ادع اهلل  رؾمـقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م  “ إهة قمغم اعمٚمقك ُمثؾ أو إهَّ

 ىمـؼمص  إمم اًمّمـ٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة زوضمٝم٤م ُمع قمثامن  زُمـ ذم اًمٌحر طمرام أم ومريم٧ٌم …( ُمـ وحٞمح ُمًٚمؿ(7970) احلدي٨م

 -واًمت٤مريخ اًمًػم أهؾ ذيمر يمام هٜم٤مك  ودومٜم٧م ومتقومٞم٧م هٜم٤مك  داسمتٝم٤م قمـ ومٍمقم٧م

واعم١مُمٜمــقن }وذم احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ؿم٤مريم٧م اعمرأة داقمٞمـ٦م إمم اخلـػم  آُمـرة سمـ٤معمٕمروف  ٟم٤مهٞمـ٦م قمــ اعمٜمٙمـر  يمـام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم: 

[- وُمــ اًمقىمـ٤مئع اعمِمـٝمقرة رد 77]اًمتقسمـ٦م. {واعم١مُمٜمـ٤مت سمٕمـْمٝمـؿ أوًمٞم٤م، سمٕمـض ي٠مُمـرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمـر--

 وىمـد-“ قمٛمـر وأظمٓمـ٠م اعمرأة أو٤مسم٧م ”إطمدى اعمًٚمامت قمغم قمٛمر ذم اعمًجد ذم ىمْمٞم٦م اعمٝمقر  ورضمققمف إمم رأت٤م قمٚمٜم٤ًم  وىمقًمف :

ٗم٤م، سمٜم٧م قمٌد اهلل اًمٕمدوي٦م حمتًـ٦ٌم ًما ؾمقرة شمٗمًػم ذم يمثػم اسمـ ذيمره٤م ٜم٤ًم،  وىم٤مل: إؾمٜم٤مده٤م ضمٞمد- وىمد قملم قمٛمر ذم ظمـالومتف اًمِمِّ

 قمغم اًمًـقق- يٜمٔمر: آظمتالط سملم اجلٜمًلم طم٘مٞم٘متف طمٙمٛمف وقاسمٓمف ًمٚمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرو٤موي- ُمقىمع اًم٘مرو٤موي-
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"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 (326( 

 

 ٦0224م إزهر  يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م إوقل آضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م أقمْم٤م، هٞمئ٦م اًمتدريس ضم٤مُمٕم -70

إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم  حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م  حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًمًالم إسمراهٞمؿ  دار  -73

 م-7997  7اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ط

 أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقا، اًمٗمروق  ٕيب اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم  قم٤ممل اًمٙمت٥م- -74

 -7994  7ٚمزريمٌم  دار اًمٙمتٌل  طاًمٌحر اعمحٞمط ذم أوقل اًمٗم٘مف  ًم -75

 - 7993سمحقث ذم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ظمٚمٞمٗم٦م طمًلم اًمٕم٤ًمل  اًمدوطم٦م  دار احلٙمٛم٦م ًمٚمٜمنم   -76

 م-7986  0سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع  قمال، اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ط -77

 ِمقيم٤مين  دار اعمٕمروم٦م  سمػموت-اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ًمٚمِمقيم٤مين  عمحٛمد سمـ قمكم اًم -78

 شم٤مج اًمٕمروس عمحٛمد سمـ حمٛمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي  حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم  دار ااهداي٦م- -79

اًمتؼمج أظمٓمر ُمٕم٤مول ااهدم واًمتدُمػم ذم اعمجتٛمع اإلؾمـالُمل ًمٕمٙم٤مؿمـ٦م اًمٓمٞمٌـل  اًم٘مـ٤مهرة  ُمٙمتـ٥م اًمـؽماث  -02

 -7989اإلؾمالُمل 

ثامن سمـ قمـكم ومخـر اًمـديـ اًمزيٚمٕمـل احلٜمٗمـل  ُمٓمٌٕمـ٦م شمٌلم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وطم٤مؿمٞم٦م اًمِمٚمٌل  قم -07

 هـ-7373  7اًمٙمؼمى إُمػمي٦م  سمقٓق اًم٘م٤مهرة  ط

اًمتحرير واًمتٜمقير )حترير اعمٕمٜمك اًمًديد وشمٜمقير اجلديد ُمـ شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اعمجٞمد( حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  -00

 هـ-7984اًمتقٟمز  اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم  شمقٟمس  

 0277  0ـ أسم٤مطمف  ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز اًمٌداح  طحتريؿ آظمتالط واًمرد قمغم ُم -03

 -0222  7حتٓمٞمؿ اًمّمٜمؿ اًمٕمٚمامين  حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر اًمنميػ  دار اًمٌٞم٤مرق  ط -04

حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي  أسمق اًمٕمال حمٛمد قمٌد اًمـرمحـ سمــ قمٌـد اًمـرطمٞمؿ اعمٌـ٤مريمٗمقري  دار  -05

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت-

سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر ااهٞمتٛمل  اعمٙمتٌـ٦م اًمتج٤مريـ٦م اًمٙمـؼمى حتٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج  أمحد  -06

 م-7983سمٛمٍم  

 - 7996اًمؽمسمٞم٦م واًمت٘مدم ؾمٕمد ُمرد أمحد  اًم٘م٤مهرة  قم٤ممل اًمٙمت٥م  -07

 - 7983اًمؽمسمٞم٦م وصم٘م٤موم٦م اعمجتٛمع إسمراهٞمؿ ٟم٤مس شمرسمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت  سمػموت  دار اًمٗمرىم٤من  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  -08
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 يمتقر قمكم مجٕم٦م اعمقىمع اًمرؾمٛمل اإلًمٙمؽموينشمٖمػم اًمٗمتقى سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ًمٚمد -09

شمٗمًػم اسمـ يمثػم )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ(  أسمق اًمٗمدا، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثـػم اًمدُمِمـ٘مل  حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد  -32

 هـ-7479  7طمًلم ؿمٛمس اًمديـ  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت  ط

 - 0220ٛمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  اًمتٜمِمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٓمٗمؾ ؾمٛمٞمح أسمق ُمٖمكم وآظمرون إردن  دار اًمٞم٤مزوي اًمٕمٚم -37

 صم٤ٌمت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ووقاسمط شمٖمػمُّ اًمٗمتقى عمحٛمد سمـ ؿم٤ميمر اًمنميػ  -30

 -7988اًمث٤ٌمت واًمِمٛمقل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٕم٤مسمد سمـ حمٛمد اًمًٗمٞم٤مين  ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مرة  ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  -33

 قمـغم ُمٜمِمـقر سمحـ٨م ىم٤مؾمـؿ  أجمد اعمٝمٜمدس: اًمٙم٤مشم٥م وقمٜم٤مسه٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م ُمٗمٝمقُمٝم٤م …اًمث٘م٤موم٦م  -34

 -اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م اًمِمٌٙم٦م

اًمث٘م٤موم٦م اًمتٗمًػم إٟمثروسمقًمقضمل  ٔدم يمقسمر  اًمٙمقيـ٧م: ؾمٚمًـٚم٦م قمـ٤ممل اعمٕمرومـ٦م اعمجٚمـس اًمـقـمٜمل ًمٚمث٘م٤مومـ٦م  -35

  -واًمٗمٜمقن وأداب

اًمث٘م٤موم٦م وقمٍم اعمٕمقُم٤مت ٟمٌٞمؾ قمكم قم٤ممل اعمٕمروم٦م  اًمٙمقي٧م  اعمجٚمـس اًمـقـمٜمل  ًمٚمث٘م٤مومـ٦م واًمٗمٜمـقن وأداب   -36

 -7994ًمًٜم٦م  784اًمٕمدد 

طمٙم٤مم اًم٘مرآن. شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل  حت٘مٞمؼ أمحد اًمـؼمدوين  دار اجل٤مُمع ٕ -37

 م-7964. 0اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  اًم٘م٤مهرة  ط

اجلذور اًمت٤مرخيٞم٦م حل٘مٞم٘م٦م اًمٖمٚمق واًمتٓمرف واإلره٤مب واًمٕمٜمػ ًمٚمديمتقر قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمـٌؾ  ُمقىمـع  -38

 وزارة إوىم٤مف اًمًٕمقدي٦م-

 خمتٍم ظمٚمٞمؾ  و٤مًمح إيب  اعمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤مومٞم٦م  سمػموت- ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ ذح -39

 م- 7995طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة  أمحد ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب وأمحد اًمؼمًمز قمٛمػمة  دار اًمٗمٙمر سمػموت  ـمٌٕم٦م  -42

 -7995طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة  ٕمحد ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب وأمحد اًمؼمًمز قمٛمػمة  دار اًمٗمٙمر  سمػموت  -47

إلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهق ذح خمتٍم اعمزين  أسمق احلًـ اعم٤موردي  حت٘مٞمـؼ قمـكم احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م ا -40

 م-7999  7حمٛمد ُمٕمقض  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت  ط

 0225  77طمراؾم٦م اًمٗمْمٞمؾ-ة  سمٙمر أسمق زيد  دار اًمٕم٤موٛم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  اًمري٤مض  ط -43
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 اًمٕمـ٤معمل اعمٕمٝمـد حمٛمـد  ٟمٍمـ  قم٤مرف اعمٗمٝمقم ودًٓم٦م اعمّمٓمٚمح ًمًػمة دراؾم٦م- اعمدٟمٞم٦م –اًمث٘م٤موم٦م  ,احلْم٤مرة -44

 - إردن – قمامن م7994 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اإلؾمالُمل ًمٚمٗمٙمر

 7978- 0  ط7احلْم٤مرة طمًلم ُم١مٟمس  ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م  اًمٕمدد  -45

 7997  7درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم  قمكم طمٞمدر ظمقاضمف أُملم أومٜمدي  دار اجلٞمؾ  ط -46

وـٞمدر  ,٤مومظ اسمـ طمجراًمٕمً٘مالين  جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمح -47

 -7970  0اسم٤مد. ااهٜمد ط

رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر  اسمـ قم٤مسمديـ  حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ احلٜمٗمـل  دار اًمٗمٙمـر  -48

 م-7990  0سمػموت  ط

 م- 7988 3زازم  دُمِمؼ  طروائع اًمٌٞم٤من شمٗمًػم آي٤مت إطمٙم٤مم  حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقين  ُمٙمت٦ٌم اًمٖم -49

 -7997  3روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ًمٚمٜمقوي  اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  سمػموت  ط -52

 -0225  7اًمري٤مض اًمٜم٤مضة واحلدائؼ اًمٜمػمة  ًمٕمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي  دار اعمٜمٝم٤مج  اًم٘م٤مهرة  ط -57

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م  ؾمٜمـ أيب داود  أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين  حت٘مٞمؼ حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد   -50

 وٞمدا  سمػموت-

ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  حمٛمد سمـ قمٞمس اًمؽمُمذي  حت٘مٞمؼ حمٛمد ؿم٤ميمر  ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل   -53

 -7975ُمٍم  

ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ(  أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل  حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة   -54

 -7986  0  طُمٙمت٦ٌم اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  طمٚم٥م

 هـ-7479اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مرو٤موي  ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم اًم٘م٤مهرة  -55

دار اًمٙمتـ٥م  7989اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمّمدر ًمٚمت٘مٜملم  ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل حمٛمد حمٛمد اًم٘م٤مي  ـمٌٕم٦م  -56

 اجل٤مُمٕمٞم٦م احلديث٦م سمٓمٜمٓم٤م

 ػ ُمٍم م دار اًمت٠مًمٞم7953 ,هـ 7373  7اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ شم٤مج  ط -57

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م أسمق اًمٗمدا، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل  حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌـد اًمقاطمـد  دار اعمٕمرومـ٦م  -58

 م- 7976ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع سمػموت  
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 اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم  ذيم٦م اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة- -59

ٙم٤مئل  حت٘مٞمؼ أمحد سمـ ؾمٕمد اًمٖم٤مُمـدي  ذح أوقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م  أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ اًمالًم -62

 -0223  8دار ـمٞم٦ٌم  اًمًٕمقدي٦م  ط

 -7983  0ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي  حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  دُمِمؼ  ط -67

ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٕمحد سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمزرىمـ٤م  حت٘مٞمـؼ ُمّمـٓمٗمك أمحـد اًمزرىمـ٤م  دار اًم٘مٚمـؿ   -60

 -7989  0دُمِمؼ  ط

)اعمٜمٝم٤مج ذح وحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج( أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمـديـ حيٞمـك سمــ ذح وحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  -63

 هــ-7390  0ذف اًمٜمقوي  دار إطمٞم٤م، اًمؽماث اًمٕمريب  سمػموت  ط

 -7986ذوط اًمٜمٝمْم٦م عم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل  حت٘مٞمؼ إذاف ٟمدوة ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل  دار اًمٗمٙمر  دُمِمؼ  -64

 هــ-7477د اعمٜمٕمؿ  دار اًمقـمـ  اًمري٤مض ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمقٓي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٙمؼمى  د. وم١ماد قمٌ -65

 -7987  4اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م ووح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م  أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ اجلقهري  دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  ط -66

وؾمـٜمٜمف وأي٤مُمـف  حمٛمـد سمــ ط وحٞمح اًمٌخ٤مري  اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمـقل اهلل  -67

 هـ- 7400  7إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري  حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس  ط

ُمًٚمؿ سمــ احلجـ٤مج ط( وحٞمح ُمًٚمؿ )اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل  -68

 أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري  حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل  دار إطمٞم٤م، اًمؽماث اًمٕمريب  سمػموت- 

 7998. 7اًمٓمريؼ إمم ُمٙم٦م  ُمراد هقومامن  دار اًمنموق اًم٘م٤مهرة  ط -69

 - ٦7998م ـمالل قمؽميز سمػموت  ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمرب واًمٕمقعم -72

 م7989  3اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م همػم اًمنمقمٞم٦م  قمٌد اعمٚمؽ اًمًٕمدي  دار إٟم٤ٌمر  اًمٕمراق  ط -77

 -0227  72قمقدة احلج٤مب عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم  دار ـمٞم٦ٌم  دار اسمـ اجلقزي اًم٘م٤مهرة  ط -70

 ل  دار اعمٕم٤مرف-ومت٤موى اًمًٌٙمل  أسمق احلًـ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙم -73

اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م   -74

 م-7987  7ط

 هــ- 7372  0اًمٗمت٤موى ااهٜمدي٦م  جلٜم٦م قمٚمام، سمرئ٤مؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخل  دار اًمٗمٙمر ط -75
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ين اًمِم٤مومٕمل  حت٘مٞمؼ حمٛمـد ومـ١ماد قمٌـد ومتح اًم٤ٌمري ذح وحٞمح اًمٌخ٤مري  أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مال -76

 هــ--7379اًم٤ٌمىمل  دار اعمٕمروم٦م  سمػموت 

 -7983  7ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ  حت٘مٞمؼ ويص اهلل حمٛمد قم٤ٌمس  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  سمػموت  ط -77

 -7996  0وم٘مف إوًمقي٤مت ًمٚمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرو٤موي  ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم  اًم٘م٤مهرة  ط -78

 7983ًمٚمؽمسمٞم٦م حمٛمد ااه٤مدي قمٗمٞمٗمل  اًم٘م٤مهرة  ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م  ذم أوقل اًمؽمسمٞم٦م  إوقل اًمث٘م٤مومٞم٦م -79

 -7988  0اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل: ًمٖم٦م واوٓمالطم٤ًم  ًمًٕمدي أسمق ضمٞم٥م  دار اًمٗمٙمر  دُمِمؼ  ط -82

 -0225  8اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي  حت٘مٞمؼ ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  سمػموت  ط -87

أسمق حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم اعمٚم٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمام،   ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم  -80

 م- 7997حت٘مٞمؼ ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد  ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م  اًم٘م٤مهرة  

 اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل واًمِم٤مومٕمل عمحٛمد اًمزطمٞمكم- -83

 حلٜمٌكم  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع  ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ والح اًمديـ اًمٌٝمقيت ا -84

 هــ-7474 3ًم٤ًمن اًمٕمرب  حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اإلومري٘مل  دار و٤مدر  سمػموت  ط -85

 عمح٤مت ذم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٛمر قمقدة اخلٓمٞم٥م   ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  سمػموت  ًمٌٜم٤من-  -86

  م-7993  اعمًٌقط  حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز  دار اعمٕمروم٦م  سمػموت -87

 جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م  حت٘مٞمؼ: ٟمجٞم٥م هقاويٜمل- اًمٜم٤مذ: ٟمقر حمٛمد- -88

 اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  ًمٚمٜمقوي  دار اًمٗمٙمر- -89

 جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـمٌٕم٦م اًمري٤مض- -92

 حم٤مضات ذم أوقل اًمؽمسمٞم٦م أمحد حمٛمقد قمٞم٤مد    اجلز، إول  يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمقومٞم٦م  د  ث-  -97

ٓضمتامقمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م مج٤مل أمحد اًمًٞمز  ي٤مه ُمٞمٛمقن قم٤ٌمس  يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞمـ٦م اًمٜمققمٞمـ٦م  حم٤مضات ذم إوقل ا -90

 -0227ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمقومٞم٦م  

 - 7989حم٤مورات ذم اًمث٘م٤موم٦م واًمؽمسمٞم٦م قمكم سمريم٤مت  اًم٘م٤مهرة  دار اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم  -93

 اعمحغم سم٤مٔصم٤مر  أسمق حمٛمد قمكم سمـ طمزم اًمٔم٤مهري  دار اًمٗمٙمر  سمػموت- -94

 -7995  7حمٛمد سمـ طمًـ سمـ قم٘مٞمؾ ُمقؾمك  دار إٟمدًمس اخليا،  ط ,اعمّمقن ُمـ أقمالم اًم٘مرون  اعمخت٤مر -95
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 0229ُمدظمؾ إمم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  د- شمقومٞمؼ سمٚمٓمف ضمل  ديب  -96

 اعمرأة واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  عمحٛمد إسم٤موػمي -97

ٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٞم٤ًمسمقري  حت٘م -98

 - 7992  7قمٓم٤م  ط

 -0227  7ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد  حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مل  ط -99

 م ـ- 7979ُمِمٙمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ  ؾمقري٤م  -722

 اعمّم٤ٌمح اعمٜمػمذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم  أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل احلٛمقي  اعمٙمت٦ٌم اًمٕم٤معمٞم٦م  سمػموت- -727

 اًمقؾمٞمط ُمّمٓمٗمك  إسمراهٞمؿ وآظمرون   اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م  اؾمت٤مٟمٌقل  شمريمٞم٤م-اعمٕمجؿ  -720

 -7979ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  أمحد سمـ وم٤مرس اًمرازي  حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون  دار اًمٗمٙمر   -723

ُمٕملم احلٙم٤مم ومٞمام يؽمدد سملم اخلّمٛملم ُمـ إطمٙم٤مم  أسمق احلًـ قمال، اًمديـ قمكم سمــ ظمٚمٞمـؾ اًمٓمراسمٚمزـ  -724

 اًمٗمٙمر-احلٜمٗمل  دار 

 اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد  ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة- -725

 ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اسمـ اعمٗمْمؾ )اًمراهم٥م آوٗمٝم٤مين(  احلًـ سمـ حُمَّٛمد  دار اًمَ٘مَٚمؿ  دُمِمؼ -726

 ُمٗمٝمقم اًمديـ ًمٚمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرو٤موي- -727
http://www.qaradawi.net/library/77/3892.html 

 7983ُم٘مدُم٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م حمٛمقد اًمًٞمد ؾمٚمٓم٤من  ضمدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  دار اًمنموق  -728

  0225ُمٚمخص ُم٤مدة اًمث٘م٤موم٦م ضم١مذر اًمٗمتالوي  ضم٤مُمٕم٦م سم٤مسمؾ  -729

 م-7989ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ  حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش اعم٤مًمٙمل  دار اًمٗمٙمر  سمػموت   -772

إليامن  احلًلم سمـ احلًـ سمـ حمٛمد احلٚمٞمٛمل  حت٘مٞمؼ طمٚمٛمل حمٛمد ومـقدة  دار اًمٗمٙمـر  اعمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م ا -777

 -7979  7ط

 هــ-7479ُمٜمٝم٩م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م  دار أم اًم٘مرى ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م   -770

 ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٞمًػم ذم اًمٗمتقى إقمداد اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٛمقىمع اإلؾمالم اًمٞمقم  -773

 -7997  7ل  حت٘مٞمؼ أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ  دار اسمـ قمٗم٤من  طاعمقاوم٘م٤مت  إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌ -774

ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتّمؾ ظمٚمٞمؾ  ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمــ حمٛمـد اعمٕمـروف سم٤محلٓمـ٤مب  -775

 م-7990  3اًمرقمٞمٜمل اعم٤مًمٙمل  دار اًمٗمٙمر  ط

http://www.qaradawi.net/library/77/3892.html


  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تع"  
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 - 7998 اًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمدة دراؾم٤مت ُمريمز –ُم١ممتر اًمٕمرب واًمٕمقعم٦م حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري سمػموت  -776

اعمقؾمققم٦م اًمٗمٚمًٗمّٞم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م  آوٓمالطم٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ  رئٞمس حتريره٤م د- ُمٕمــ زيـ٤مدة ـ ُمٕمٝمـد اإلٟمـام،  -777

 م  7988ـ  7اًمٕمريّب ـ ط

ُمقؾمققم٦م يمِم٤مف اوٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن  حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًم٘م٤مي حمٛمد طم٤مُمد اًمتٝم٤مٟمقي  حت٘مٞمؼ: د- قمـكم  -778

 م-7996  7دطمروج  ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون  سمػموت  ط

 -7985إلُم٤مم ُم٤مًمؽ  حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل  دار إطمٞم٤م، اًمؽماث اًمٕمريب  سمػموت  ُمقـم٠م ا -779

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اسمــ إصمـػم  حت٘مٞمـؼ ـمـ٤مهر أمحـد اًمـزاوي   -702

 م-7979اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت  

 ُمٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م- واىمع آظمتالط وومـ اعمقاضمٝم٦م د- ؾمٜم٤م، حمٛمقد قم٤مسمد اًمث٘مٗمل  سمح٨م -707
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ييؼ اإلشالم ضريؼف يف أمريؽو بصعقبي بوفغي كظرًا فغربتف، ودو ُيرمك بف مـ صةبفوت، وُيـسةٍ حقفةف مةـ 

قي شومقي أوهوم وترهوت. ومع هذا كجده يصؾ إػ افؼؾقب بؼقتف افذاتقي دو َيؿؾف مـ حجٍ ربوكقي، وؿقؿ إكسوك

 ُؾؼدت معظؿفو يف ظوم ضغً ظؾقف ادودة هـو ويف معظؿ أكحوء إرض..

ورؽؿ هذا ـؾف كجده يـسوب بتمدة إػ ظؼقل وؿؾقب أؿقام م يبةذل ادسةؾؿقن يف أمريؽةو ـبةر جفةد يف 

 جذِبؿ ْلذا افديـ افعظقؿ.

ـةوق أخةقفؿ اجلديةد ثةؿ يعؾـ ادسؾؿ اجلديد إشالمف ؾقضٍ ادسجد بوفتؽبر، ويتفوؾً احلضةقر ظةذ ظ

يسـقكف فيلكف بدون ظـويي أو متوبعي يف ؽوفى إحقون، وِبذا كخس بعضفؿ، ويثبً اَّلل شبحـف مةـ ـتةى فةف 

 افثبوت.

ادسؾؿ ادتحقل فإلشالم يف أمريؽو يقاَجف بتحديوت متـقظي تبدأ بؿؼوضعي ذويف فف، ثؿ اكػضوض أصدؿوئف  

رؾؼي مسؾؿي صوحلي تعقـف ظذ مو هق ؾقف مـ ؽربي اجتامظقةي وحتةديوت افؼدامك ظـف مع صعقبي يف احلصقل ظذ 

مجي، إضوؾي دو يقاجفف مـ ميؽالت حتتوج حلؾقل، وأشئؾي بحوجي فؾجةقاب مةـ وجفةي كظةر اإلشةالم. وإذا 

مواشتؿرت حوفف ظذ هذا ادـقال ؾؼد يؼع يف بعض ادخوفػوت افؼظقي افتل ؿد يماخذ ظؾقفو مةـ ؿبةؾ جمتؿعةف 

اجلديد ممو يزيد افطغ بؾي، وبوفتدريٍ ؾؼد يصوب بوٓحبوط، وربام يـتفل بف ادطوف أخرًا بةوفتخع ظةـ  ادسؾؿ

 ديـف اجلديد وافعقدة اػ حوفف افؼديؿ.

ٓ صؽ أن ممو يسوظد ظذ تثبقً همٓء ظذ اإلشالم أن جيدوا بقئي إشالمقي حوضـي، وحؾقًٓ ديةؽالمؿ، 

ي ؾؼفقي ـوكً أو ؽر ؾؼفقي. وهذا موَيوول ادسومهقن يف فؼوء جمؿعـو افػؼفل افرابع وجقابًو ظذ أشئؾتفؿ ادختؾػ

 ظؼ هذا افؼقوم بف واحلؿد َّلل.

اخست احلديٌ ظام يتعؾؼ بوفـقازل آجتامظقي دو ْلو أمهقي. ؾـحـ ٓ كسةتطقع ظةزل ادسةؾؿ اجلديةد ظةـ 

ف وـقوكف، واإلشالم ٓ يطؾى مـف آكسةالخ ظةـ ـةؾ أْستف أو جمتؿعف ـؾقي، ؾاميض ادرء وبقئتف جزء مـ تورخي

رء، وفؽـ يطؾى مـف أوًٓ ترك مويتعورض مع ظؼقدتف ظـ ؿـوظي، إذ فقس مـ احلؽؿي وٓ مـ ادؼبةقل ذظةًو 

تلجقؾ هذا إمر ٕن مجقع ؿضويو اإلشالم مبـقي ظذ هذا إصؾ افعظقؿ، ومـ ثؿ كسؾؼ بف مةع مةرور افقؿةً 

 صقئًو ؾيقئًو شقاء ؾقام يتعؾؼ بوفيعوئر أوإحؽوم.فـعؾؿف أمقر ديـف 
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مـفجل يف هذا افبحٌ هق بذل اجلفد يف افعثقر ظذ أكسةى أراء افػؼفقةي ٕحةقال ادسةؾؿغ اجلةدد يف 

أمريؽو ؾقام فف ظالؿي بوفـقازل اإلجتامظقي وإْسيي متقخقًو يف هذا افتقسةر مةو أمؽةـ ظؿةاًل بوفتقجقةف افـبةقي 

روا(افؽريؿ، مـ حد وا وٓ ُتـػ  وا وَبؼ  وا وٓ ُتعس  ومتجـبًو يف  (1)يٌ أكس بـ موفؽ ريض اَّلل ظـف مرؾقظًو: )يس 

افقؿً كػسف افؼقل افضعقػ أو افيوذ، وهذا هق ادـفٍ افػؼفل افسديد افذي درج ظؾقف ؾؼفوؤكو رْحفؿ اَّلل مـذ 

 افؼديؿ.

 ييتؿؾ هذا ادقضقع ظذ شتي مبوحٌ وؾؼ مو يع:

 مـ اـتيػ ْحؾ زوجتف مـ ؽره بعد افزواج ِبو.  -1

مـ تزوج بومرأة ْلو أوٓدهو واضطروا فإلؿومي مع أوٓده مـ ؽرهو يف بقً و احد )ميةوـؾ اخلؾطةي  -2

 واخلؾقة وكحقهو(. 

ـّ إشالمف فؾزواج بؿسؾؿي. -3  افزواج بلحد مـ أهؾ افغؾق أو افتػريط، أو بؿـ ُيَظ

 افزواج بودسؾامت اجلدد.ظدم بذل مفقر ادثؾ ظـد   -4

 ظالؿي ادسؾؿ اجلديد بؿجتؿعف افسوبؼ: )افقافدان وإؿربقن وافزوجي وإصدؿوء(. -5

 ظالؿي ادسؾؿ اجلديد بؿـ وفد فف ؿبؾ إشالمف: )افـسى وافـػؼي واإلرث وافقصقي(. -6

 

                                                           
 -69 :اًمٌخ٤مري وحٞمح (7)
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 ٨م اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:يتْمٛمـ هذا اعمٌح

 طمٙمؿ اًمزاين ذم اإلؾمالم: هؾ هق وم٤مؾمؼ وهؾ شم٘مٌؾ شمقسمتف؟- ,7

 طمٙمؿ ؾمؽم اًمزاين قمٛمقُم٤م- ,0

 طمٙمؿ اًمزوضم٦م اًمتل ايمتِمػ زوضمٝم٤م سم٠مهن٤م محٚم٧م ُمـ همػمه ىمٌؾ اًمزواج- ,3

 طمٙمؿ اًمزاين ذم اإلؾمالم هؾ هق وم٤مؾمؼ وهؾ شم٘مٌؾ شمقسمتف؟ ,7

سمٙمـ٤مومرإذا مل يًـتحؾ ذًمـؽ  وقمٚمٞمـف اًمتقسمـ٦م إمم اهلل- اًمزاين قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قم٤مٍص وم٤مؾمـؼ وًمـٞمس 

ويمذًمؽ ؿم٤مرب اخلٛمر  واًمٕم٤مق ًمقاًمديف  واعمرايب  هذه يمٚمٝم٤م يمٌـ٤مئر ًمٙمــ ٓ خيـرج ُمرشمٙمٌٝمـ٤م ُمــ اعمٚمـ٦م ظمالوًمـ٤م 

ًمٚمخقارج- وىمقاهؿ سم٤مـمؾ  وُمـ شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف  وإذا ُم٤مت قمغم ذًمؽ ُم٤مت قم٤موًٞم٤م قمغم ظمٓمر ُمـ دظمقل اًمٜم٤مر 

  ًمٙمـ ًمق دظمٚمٝم٤م ٓ خيٚمد ومٞمٝم٤م ظمالوًم٤م ًمرأي ًمٚمخقارج واعمٕمتزًمـ٦م  ومـ٤مخلقارج ي٘مقًمـقن: يٙمٗمـر إٓ أن يٕمٗمق اهلل قمٜمف

وخيٚمد ذم اًمٜم٤مر إذا ُم٤مت قم٤مىًم٤م ًمقاًمديف أو قمغم اًمزٟمك مل يت٥م أو قمغم ذب اخلٛمر- واعمٕمتزًم٦م ُمثٚمٝمؿ ذم أُمر أظمـرة: 

٤مومر وٓ ُمًٚمؿ- وىمقاهؿ هذا سم٤مـمـؾ أيًْمـ٤م- هق خمٚمُد ذم اًمٜم٤مر  ًمٙمـ طمٙمٛمف ذم اًمدٟمٞم٤م أٟمف ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ٓ يم

أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞم٘مقًمقن: هق ُمًٚمؿ قم٤مص  قمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم اهلل  وم٢من شم٤مب اًمتقسم٦م اعم٘مٌقًم٦م ذقم٤ًم شمـ٤مب اهلل 

قمٚمٞمف  وإن ُم٤مت قمغم ُمٕمّمٞمتف ومٝمق حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل إن ؿم٤م، قمٗم٤م قمٜمف وأدظمٚمف اجلٜم٦م سم٥ًٌم شمقطمٞمده وإؾمـالُمف وإن 

 ُمٕمّمٞمتف-ؿم٤م، قمذسمف قمغم ىمدر 

 طمٙمؿ ؾمؽم اًمزاين قمٛمقُم٤ًم: ,0

اًمًؽم قمغم أهؾ اعمٕم٤ميص وقمدم شمتٌع ؾم٘مٓم٤مهتؿ ُمــ وـٗم٤مت اعمـ١مُمٜملم اًمّمـ٤محللم  وُمــ طم٘مـقق إظمـقة 

ـْ َأسمِٞمِف   َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  ـْ ؾَم٤ممِلٍ   قَم ـْ »ىَم٤مَل: ط اإلؾمالُمٞم٦م  ومٕم ٚمُِٛمُف- َُم ًْ ُٛمُف َوَٓ ُي
ٚمِِؿ َٓ َئْمٚمِ ًْ ُؿ َأظُمق اعْمُ

ٚمِ ًْ يَم٤مَن رِم  اعْمُ

َج اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ  ٍؿ يُمْرسَم٦ًم وَمرَّ
ٚمِ ًْ ـْ ُُم َج قَم ـْ وَمرَّ ـْ يُمـَرِب طَم٤مضَم٦ِم َأظِمٞمِف يَم٤مَن اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ رِم طَم٤مضَمتِِف  َوَُم  قَمٜمُْف هِب٤َم يُمْرسَم٦ًم ُِمـ
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 377(  

 

ُه اهللَُّ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ٚماًِم ؾَمؽَمَ ًْ ـْ ؾَمؽَمَ ُُم  -(7)ش َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  َوَُم

ىم٤مل اسمـ طمجر رمحف اهلل ؿم٤مرطم٤ًم ُمٕمٜمك ؾمؽم اعمًٚمؿ: )أي: رآه قمغم ىمٌٞمٍح ومٚمؿ ُئمِٝمره: أي: ًمٚمٜم٤مس  وًمـٞمس ذم 

هذا ُم٤م ي٘متيض شمرك اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمف  وحيٛمؾ إُمر ذم ضمقاز اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف سمذًمؽ قمغم ُم٤م إذا أٟمٙمر قمٚمٞمف 

ـف إمم احلـ٤ميمؿ وٟمّمحف ومٚمؿ يٜمتِف قمـ ىمٌٞمِح ومٕمٚمِف صمؿ ضم٤مَهر سمف  يمام  أٟمف ُم٠مُمقر سم٠من يًتؽم إذا وىمع ُمٜمف ر،  ومٚمق شمقضمَّ

ٌُّس  وأىمرَّ مل يٛمتٜمع ذًمؽ  واًمذي ئمٝمر أن اًمًؽم حمٚمف ذم ُمٕمّمٞم٦م ىمد اٟم٘مَْم٧ْم  واإلٟمٙم٤مر ذم ُمٕمّمٞم٦م ىمد طمّمؾ اًمتٚمـ

 -(0)هب٤م  ومٞمج٥م اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف  وإٓ روَمَٕمف إمم احل٤ميمؿ  وًمٞمس ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اعمحرُم٦م  سمؾ ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م اًمقاضم٦ٌم(

ـِ اًمٜمٌَِّلِّ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم ُف ىَم٤مَل: طقَم ُه اهللُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ »  َأٟمَّ ْٟمَٞم٤م  إَِّٓ ؾَمؽَمَ ًٌْدا ذِم اًمدُّ ٌٌْد قَم ؽُمُ قَم ًْ  -(3)شَٓ َي

وذم ىمّم٦م )ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمٍؽ إؾمٚمٛمل( ُم٤م ي١ميمد طم٨م اإلؾمالم قمغم اًمًؽم قمغم اًمٕمّم٤مة   وم٘مد يم٤من ُم٤مقمز أطمـُد 

ممـ وىمر اإليامُن ذم ىمٚمٌف  وًمٙمٜمف وذم حلٔم٦م وٕمػ وىمع ذم وم٤مطمِم٦م اًمزٟم٤م ومٜمدم ٟمدُم٤ًم ؿمديدًا  ط هلل وح٤مسم٦م رؾمقل ا

ال سمـ يزيد إؾمـٚمٛمل(  اًمـذي أؿمـ٤مر قمٚمٞمـف أن  قمٜمده٤م ىمرر أْن يٌقَح سم٠مُمره ذاك إمم أطمد سمٜمل قمِمػمشمف  وهق: )هزَّ

  ومٙمرر ُم٤مقمز طوم٠مقمرض قمٜمف اًمٜمٌل  وأظمؼمه سمام ومٕمؾ ط سمخٓمٞمئتف- ومذه٥م امم اًمٜمٌل ط يٕمؽمَف وي٘مرَّ أُم٤مم اًمٜمٌل 

أْن ُي٘مٞمَؿ قمٚمٞمف طمدَّ اهلل  ومٚمؿ يُٙمـ سمد  ُمـ إىم٤مُم٦م احلد وهـق اًمـرضمؿ   ,ط  ,اقمؽماوَمف  وأىمرَّ أرسمًٕم٤م  وأًمح قمغم اًمٜمٌل 

ودقم٤م ًمـف  واؾمـتٖمٗمر  وأصمٜمـك قمـغم  ,ط  ,ومرمجف اًمّمح٤مسم٦م طمتَّك وم٤مو٧م روطُمف إمم سم٤مرئٝم٤م  صمؿ وغمَّ قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 ف-شمقسمتف وودىمف ُمع رسمِّ 

اُل  ًمـق ؾمـؽمشمف ط ومٚمام سمٚمغ اًمٜمٌل  آً إؾمٚمٛملَّ هق اًمذي أؿم٤مر قمٚمٞمف سم٤مٓقمؽماف  دقم٤مه صمؿ ىم٤مل: ي٤م هزَّ أنَّ هزَّ

 - (4)سمَثْقسمؽ  يم٤من ظمػًما ًمؽ مم٤م وٜمٕم٧م سمف( 

ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل: )َوِٕمَد َرؾُمقُل اهللَِّ  ـِ اسْم ـْ َٟم٤مومٍِع قَم ـْ ىَمـْد َأؾْمـَٚمَؿ اعْمِٜمْؼَمَ وَمٜم٤َمَدى سمَِّمْقٍت َرومِٞمٍع وَم٘مَ ط قَم ٤مَل َي٤م َُمْٕمنَمَ َُم

                                                           

ٌَُخ٤مِري: 0.97 أمحد: َأظْمَرضَمفُ  (7)  -78 .8 : وُمًٚمؿ 3.768 واًم

 -97 .5 اًم٤ٌمري: ومتح (0)

 -6686سمرىمؿ: وُمًٚمؿ   388 .0 أمحد: أظمرضمف (3)

٤مئل 4377 داود: وأسمق :076 .5 أمحد: أظمرضمف (4)  -09 .0 اًمّمحٞمح٦م: إًم٤ٌمين أٟمٔمر 776 اًمٙمؼمى: ذم واًمٜمًَّ
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وُهْؿ َوَٓ شَمتٌَُِّٕمقا قَمْقرَ  ُ ِٛملَم َوَٓ شُمَٕمػمِّ
ٚمِ ًْ ٤مٟمِِف َومَلْ ُيْٗمِض اإِلياَمُن إمَِم ىَمْٚمٌِِف َٓ شُم١ْمُذوا اعْمُ ًَ

ٌََّع قَمْقَرَة َأظِمٞمـِف سمِٚمِ ـْ شَمَت ُف َُم اهِتِْؿ وَم٢مِٟمَّ

ٌََّع اهللَُّ قَمْقَرشَمُف َوُمَ  ِؿ شَمَت
ٚمِ ًْ ٌَْٞم٧ِم أَ اعْمُ ـُ قُمَٛمَر َيْقًُم٤م إمَِم اًْم ِف- ىَم٤مَل َوَٟمَٔمَر اسْم

ٌََّع اهللَُّ قَمْقَرشَمُف َيْٗمَْمْحُف َوًَمْق رِم ضَمْقِف َرطْمٚمِ ْو ـْ شَمَت

ـُ َأقْمَٔمُؿ طُمْرَُم٦ًم قِمٜمَْد اهللَِّ ُِمٜمِْؽ(  ٦ٌَِم وَمَ٘م٤مَل َُم٤م َأقْمَٔمَٛمِؽ َوَأقْمَٔمَؿ طُمْرَُمَتِؽ َواعْم١ُْمُِم  -(7)إمَِم اًْمَٙمْٕم

 ؿ اًمزوضم٦م اًمتل ايمتِمػ زوضمٝم٤م سم٠مهن٤م محٚم٧م ُمـ همػمه ىمٌؾ اًمزواج:طمٙم ,3

ىمٌؾ احلدي٨م قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل اهذه اعم٠ًمًم٦م أىمقل سم٠مٟمف ىمد متٝمد ُمـ احلدي٨م قمـ ؾمؽم اعمًٚمؿ ٕظمٞمف قمٛمقُم٤ًم 

ُم٤ميِمٛمؾ هذه احل٤مًم٦م- وم٤مًمزوج هٜم٤م ومقضم، سم٠من زوضمف طم٤مُمؾ  وهق هٜم٤م أُمـ٤مم ظمٞمـ٤مر سمٓمالىمٝمـ٤م ويمِمـػ أُمرهـ٤م  أو 

٤م قمغم اؾمتٙمامل شمقسمتٝم٤م اًمٜمّمقح- وهٜم٤م أشم٤ًم،ل أي إُمريـ يتًؼ ُمع روح اًمٜمّمقص اًمنمـقمٞم٦م ؾمؽمه٤م وشمِمجٞمٕمٝم

اًمتل ذيمرهت٤م ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م سمّمقرة أيمؼم؟ ٓ ؿمؽ سم٠مٟمف اخلٞم٤مر اًمث٤مين- وهٜم٤م ىمد ي٘مـقل ىم٤مئـؾ: إن اًمٜمـ٤مس ًمٞمًـقا 

ذا شمٕمـ٤مرض ُمٗمًـدشم٤من  روقمـل ؾمقاً، ذم حتٛمؾ هذا إُمر وشمٌٕم٤مشمف- وم٠مىمقل إذًا ٟمتٌع اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م إ وهـل:)إ

أقمٔمٛمٝمام ضًرا سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام(- وهل ُمـ ومروع اًم٘م٤مقمدة إوٚمٞم٦م: )ٓ ضر وٓ ضار( وشمٓمٌٞم٘م٤ًم اهذا ٟمقص 

اًمزوج سم٠من يٓمٚم٘مٝم٤م سم٤معمٕمروف وٓ يذيمر طم٤ماه٤م وٓ تتؽ ؾمؽمه٤م- وًمٙمـ ُمـ اعمٕمٚمقم ذقم٤ًم ان اًمقًمد ٓ يٜم٥ًم اًمٞمف 

  يٙمـ يٕمٚمؿ هبذا-ٕهن٤م يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل طملم شمزوضمٝم٤م ًمٙمٜمف مل

أُم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل اهذه اعم٠ًمًم٦م وم٤مٕوؾ أٟمف ٓ جيقز ٟمٙم٤مح اًمزاٟمٞم٦م  يمام ٓ جيقز ًمٚمٕمٗمٞمٗمـ٦م أن شمـٜمٙمح اًمـزاين  

ـٌك ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:﴿ َّٓ َزاٍن َأْو ُُمنْمِ َٓ َيٜمٙمُِحَٝمـ٤م إِ اٟمَِٞمـ٦ُم  ـيَم٦ًم َواًمزَّ َّٓ َزاٟمَِٞم٦ًم َأْو ُُمنْمِ َٓ َيٜمٙمُِح إِ ايِن  َم ذَٰ  ۚاًمزَّ ًمِـَؽ قَمـغَم َوطُمـرِّ

 -(0)﴾اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمام، ذم شمٗمًػم هذه أي٦م قمغم قمدة أوضمف أطمده٤م: أن هذه أيـ٦م ٟمزًمـ٧م ذم أٟمـ٤مس اؾمـت٠مذٟمقا 

ذم ٟمٙم٤مح ٟمًقة يمـ ُمٕمرووم٤مت سم٤مًمزٟم٤م  ومٗمل ؾمٜمـ أيب داود أن ُمرصمد اسمــ أسمـك ُمرصمـد اًمٖمٜمـقي يمـ٤من ط رؾمقل اهلل 

وم٘مٚمـ٧م: يـ٤م ط ٤م قمٜم٤مق  ويم٤مٟم٧م ودي٘متف- ىم٤مل: ضمئ٧م إمم اًمٜمٌـل حيٛمؾ إؾم٤مرى سمٛمٙم٦م  ويم٤من سمٛمٙم٦م سمٖمل ي٘م٤مل اه

ط رؾمقل اهلل أٟمٙمح قمٜم٤مىم٤ًم- ومًٙم٧م قمٜمل ومٜمزًم٧م )واًمزاٟمٞم٦م ٓ يٜمٙمحٝمـ٤م إٓ زان أو ُمنمـك( ومـدقم٤مين رؾمـقل اهلل 
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 379(  

 

 ش-ٓ شمٜمٙمحٝم٤م»وم٘مرأه٤م قمكم وىم٤مل: 

ٕمٗمٞمػ سم٤مًمزاٟمٞمـ٦م أو ومٕمغم هذا وم٤مٔي٦م ًمٗمٔمٝم٤م ًمٗمظ اخلؼم  وًمٙمٜمف ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمر  وُمٕمٜم٤مه٤م اًمٜمٝمل قمـ ٟمٙم٤مح اًم

 اًمٕمٙمس- واًمٜمٙم٤مح ذم أي٦م قمغم هذا اًمتٗمًػم ُمٕمٜم٤مه اًمزواج-

اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ اًمتٗمًػم: أن اًمزاين ٓ يزين إٓ سمزاٟمٞم٦م أو ُمنميم٦م  أي ٓ شمٓم٤موقمف إٓ زاٟمٞم٦م قم٤موٞم٦م أو ُمـ هل 

ن اًمٖمرض ُمــ أظمس ُمٜمٝم٤م ُمـ اعمنميم٤مت  واًمزاٟمٞم٦م  يمذًمؽ ٓ يزين هب٤م إٓ زان أي قم٤مص سمزٟم٤مه أو ُمنمك- ويٙمق

أي٦م ذيمر واىمع احل٤مل ًمتِمٜمٞمع اًمزٟم٤م وشمِمٜمٞمع أُمره  وأٟمف حمّرم قمغم اعم١مُمٜملم- وقمـغم هـذا وم٤مًمٜمٙمـ٤مح ذم أيـ٦م ُمٕمٜمـ٤مه 

 اجلامع- وهذا ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اسمـ قم٤ٌمس ري اهلل قمٜمف- 

 ومـدظمٚم٧م اًمزاٟمٞمـ٦م واًمـزاين ذم (7)اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أن أي٦م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )وأٟمٙمحقا إيـ٤مُمك ُمـٜمٙمؿ(

 أي٤مُمك اعمًٚمٛملم ومج٤مز ٟمٙم٤مطمٝم٤م  وإي٤مُمك: هؿ اًمذيـ ٓ أزواج اهؿ ُمـ اًمٜم٤ًم، أو اًمرضم٤مل-

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمام، ذم شمزوج اًمٕمٗمٞمػ سم٤مًمزاٟمٞم٦م وشمزوي٩م اًمٕمٗمٞمٗم٦م سمـ٤مًمزاين  ومٛمٜمٕمـف اإلُمـ٤مم أمحـد اهـذه أيـ٦م 

٤مم اسمـ اًم٘مـٞمؿ رمحـ٦م اهلل قمـ ٟمٙم٤مح اًمزاٟمٞم٦م  ورضمح هذا اًم٘مقل اإلُمط وحلدي٨م ُمرصمد اعمت٘مدم اًمذي هن٤مه ومٞمف اًمٜمٌل 

 شمٕم٤ممم وىم٤مل إن أي٦م سحي٦م ذم ذًمؽ-

وذه٥م اجلٛمٝمقر وُمٜمٝمؿ: ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل إمم ضمقازه ُمع اًمٙمراه٦م  وأضم٤مسمقا قمـ طمدي٨م ُمرصمـد 

سم٠من اًمزاٟمٞم٦م اًمتل ذم احلدي٨م يم٤مٟم٧م ُمنميم٦م- وأضم٤مسمقا قمـ أي٦م سمجقاسملم أطمدمه٤م: أن أي٦م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم 

 ي٤مُمك ُمٜمٙمؿ(  يمام شم٘مدم-)وأٟمٙمحقا إ

واجلقاب اًمث٤مين: هق أن اعمراد سم٤مًمٜمٙم٤مح ذم أي٦م هق اًمزٟم٤م سمٕمٞمٜمف  واًمٖمرض اًمتٜمٗمػم ُمـ اًمزٟم٤م وشم٘مٌٞمحف  ورضمح 

اإلُم٤مم اًمٓمؼمي هذا اًم٘مقل وم٘م٤مل: ًمق يم٤من اعمراد سم٤مٔي٦م اًمٜمٙم٤مح ًمٙم٤من اعمٕمٜمـك أن اًمـزاين ٓ جيـقز ًمـف أن يتـزوج إّٓ 

ّن اًمزاين اعمًٚمؿ ٓ حتؾ ًمف اعمنميم٦م  ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم: )وٓ شمٜمٙمحـقا اعمنمـيم٤مت طمتـك اًمزاٟمٞم٦م أو اعمنميم٦م  وُمٕمٚمقم أ

( ويمذًمؽ اًمزاٟمٞم٦م ٓ حيؾ اه٤م اًمزواج سم٤معمنمك ومتٌلم أن ُمٕمٜمك أي٦م أن اًمزاين ٓ يزين إٓ سمزاٟمٞم٦م أو ُمنميم٦م- َـّ  ي١مُم
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سمٕمد شمقسمتٝم٤م وسمٕمد اؾمتؼما،  ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ ضمقاز اًمزواج سم٤مًمزاٟمٞم٦م ,واهلل أقمٚمؿ  ,واًمراضمح يمام شمٌلم 

 رمحٝم٤م ُمع اًمٙمراه٦م  وسمنمط أن شمٙمقن ممـ جيقز ٟمٙم٤مطمٝم٤م وهل اعمًٚمٛم٦م أو اًمٙمت٤مسمٞم٦م-

يمام ٓ جيقز ٟمٙم٤مح اًمزاٟمٞم٦م احل٤مُمؾ طمتك شمتقب وشمْمع محٚمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل  وشمٓمٝمـر ُمــ ٟمٗم٤مؾمـٝم٤م ًمٕمٛمـقم 

 - (7))ٓ شُمقـم٠م طم٤مُمؾ طمتك شمْمع( ط:  ىمقًمف

ٝم٤م ومٝمق ٟمٙم٤مح سم٤مـمؾ ٓ سمد ُمـ ومًخف  أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ىمد شم٤مسم٧م أو يم٤من اًمزٟم٤م ىمد وم٢من يم٤من ىمد قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ شمقسمت

وحٞمح قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م إٓ أٟمف ٓ جيـقز ًمـف  ,ُمع محٚمٝم٤م  –وىمع قمٚمٞمٝم٤م وهل ُمٙمره٦م وم٤مًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م 

 وـم١مه٤م طمتك شمْمع محٚمٝم٤م عم٤م ؾمٌؼ ُمـ احلدي٨م آٟمػ اًمذيمر-

اًمٕم٘مد ٕن اًمٕمدة واضم٦ٌم قمـغم اًمزاٟمٞمـ٦م يمٖمـػم اًمزاٟمٞمـ٦م  وقمـدة وذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم قمدم وح٦م هذا  

احل٤مُمؾ ووع احلٛمؾ  وقمٚمٞمف ومال جيقز اًمٕم٘مد قمغم اًمزاٟمٞم٦م ىمٌؾ مت٤مم قمدهت٤م هذه-
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ؾؿ اجلديد ـون فف أوٓد مـ زواج شوبؼ، ثؿ تزوج مـ مسؾؿي ْلةو أوٓد مةـ زواج شةوبؼ أيضةًو فق أن ادس

ؾفؾ يظؾ همٓء ؽربوء ظـ بعضفؿ أم تـيل بقـفؿ ؿرابي مو؟ اجلقاب: أن همٓء إوٓد ٓ تـيل بقـفؿ أيي ظالؿي 

 مصوهرة ِبذا افزواج بؾ يبؼقن ؽربوء.

ـ مـ ؽر زوجتف وْلو بـً مـ ؽره، أو ـون فف بـً وْلةو ابةـ، ؿول ابـ ؿدامي: ؾصؾ: )وفق ـون فرجؾ اب

 جوز تزويٍ أحدمهو مـ أخر يف ؿقل ظومي افػؼفوء(. 

مـ أجؾ هذا جيى يف ظذ اإلكوث افبوفغوت إذا اضطر وافدهؿ إلشؽوَّنؿ يف مـزل واحد اإلفتةزام بوحلجةوب، أمةو  

مقر مةـ ؿبؾ هذا ؾوٕؾضؾ اإلفتزام بوإلحتيوم بوفتدرج ؿبؾ افبؾ و ْلذه ٕا مريؽقي هؿ أـثر إدرـا قغ، ؾوٕوٓد يف افبقئي ٕا

َّنو افسةـ افتةل أمةر ؾقفةو رشةقل اَّلل  حتيوم مـذ بؾقغ افبـً فسـ افعوذة،ٕ  ؾضؾ أن يؽقن هذا ٓا ط ؽرهؿ. وٕا

وٓد ظؿقمًو يف ادضوجع. روى جد ظؿرو بـ صعقى مرؾقظوً: )مروا أوٓدـؿ بوفصالة و هؿ أبـوء شةبع بوفتػريؼ بغ ٕا

 .(1)شـغ، واضبقهـ ظؾقفو وهؿ أبـوء ظؼ، وؾرؿقا بقـفؿ يف ادضوجع( 

وفعؾ هذا يدخؾ ضؿـ ؿقفف تعوػ: )أو افطػؾ افذيـ م يظفروا ظذ ظةقرات افـسةوء( ؾةوٕوٓد يف هةذه  

وئؾ افبقئي بؾ يف هذا افزمـ ظؿقمًو ـام هق معروف يظفرون ظةذ ظةقرات افـسةوء يف شةـ مبؽةرة بسةبى وشة

 آتصول ومو حتقيف مـ مقاد ميقـي.

ؾ ظوئؾةي  فذا ؾوٕوػ أن يبوَظد بقـفؿ ؿدر ادستطوع ظـد وصقْلؿ فسـ افتؿققز، وفعؾ أؾضؾ احلؾقل هق أن تسؽــ 

 مـفام يف مـزل مستؼؾ، ؾنن تعذر فضقؼ ذات افقد ؾؾؽؾ دور مستؼؾ ؾفق أخػ افرضريـ.

إكام خرج بتلثر افػحؾ وهق زوجفو افةذي  -رأة افذي يلتقفو بعد افقٓدة أي حؾقى اد -ادؼصقد أن افؾبـ 

 ـون افسبى يف ْحؾفو ومو يلتقفو مـ فبـ بعد افقٓدة.

م   ُيريد بوفَػْحؾ افرجَؾ تؽقن فف امرأٌة َوَفدت مـف َوَفدًا وْلو َفبـ، َؾُؽّؾ  "ؿول ابـ إثر: )إّن َفَبـ افَػحِؾ ََير 

                                                           
 -طمًـ وإؾمٜم٤مده 756 اًمّم٤محللم ري٤مض ذم ويمذًمؽ 72 .3 : اعمجٛمقع ذم اًمٜمقوي أصمٌتف (7)
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وج وإْخقتف وأوٓده مـفو ومـ ؽرهو؛ ٕنَّ افؾبـ فؾةزوج، َمـ أْرَضَعْتف ِمـ  م ظذ افزَّ َبـ ؾفق ُُّمرَّ إضػول ِبذا افؾَّ

حقٌ هق َشةُببف. وهذا مذهى اجلامظي. ومـف حديٌ ابـ ظبوس، وُشئؾ ظـ رجؾ فف امرأتون أْرَضعً إحدامهو 

َؼوح واحد. اهة( ؽالمًو وإخرى جوريي: أََيِؾ  فؾغالم أن َيَتزّوج بوجلوريي ؟ ؿول  .(1): ٓ افؾ 

ؾودؼصقد بؾبـ افػحؾ: فبـ ادرأة، إَّٓ أكف ُكِسى إػ افرجؾ ٕكف هق اْدَُتَسب ى ؾقف. وفذا ؾنن مـ حةّؼ افةزوج 

 َمـْع زوجتف مـ اإلرضوع إٓ بنذكف.

ً افرضةوع وتطبقؼ هذا ظذ مسلفتـو أن افرجؾ ادتحقل فإلشالم فق تزوج بثوكقي مسةؾؿي ؾقفةدت فةف وأرضةع

ظـةد -افؼظل ادعتز ؾنكف يصبح مـ أرضعتف أخوً أو أختوً جلؿقع أوٓده مةـ افزوجةي إوػ ؽرادسةؾؿي. ويف هةذا 

 تقسقر دقضقع اخلؾطي بغ افذـقر واإلكوث مـ أوٓد افزوج َّٕنؿ يصبحقن إخقة مـ افرضوع. -حتؼؼف

ؿققز، ادرحؾي افتل متتد مـ افسودشي أو افسوبعي، إػ ؿبقؾ افبؾقغ أي إػ اخلومسي ظؼة مةـ يؼصد بسـ افت

 افعؿر تؼريًبو، وهل تيؿؾ ادرحؾتغ افتعؾقؿقتغ: آبتدائقي وادتقشطي.

ة وافّرـبي. ثةّؿ اختؾػةق ا يف كظةر اّتػؼ افػؼفوء ظذ أّن ادؿّقز ٓ يـظر مـ إجـبّقي أو ادحورم إػ مو بغ افّسّ

ة وافّرـبي ظذ أراء افّتوفقي:.   ادؿّقز إػ إجـبّقي ؾقام ظدا مو بغ افّسّ

ؾحؽؿف حؽؿ افبوفغ يف وجقب آشتتور  -أي ؿورب افبؾقغ  -ؾذهى ادوفؽّقي وافّيوؾعّقي إػ أّكف إن راهؼ  

 مـف وحتريؿ كظره إػ إجـبّقي.

ة وحتً افّرـبي.وذهى افّيوؾعّقي يف ؿقل، واحلـوبؾي يف روا  يي إػ أّن فؾؿؿّقز افـّظر إػ مو ؾقق افّسّ

ة وحتةً افّرـبةي، وهةق ؿةقل  وذهى احلـػّقي إػ أّن ادؿّقز فف افـّظر إػ إجـبّقي بغر صفقة إػ مو ؾقق افّسّ

مو يظفر ؽوفبًو  آخر فؾّيوؾعّقي. ويف روايي أخرى فؾحـوبؾي أّن حؽؿ ادؿّقز حؽؿ ذي ادحرم يف افـّظر، أي يـظر إػ

ـوفّرؿبي وافّرأس وافؽّػغ وافؼدمغ وكحق ذفؽ. وؿقؾ فإلموم أْحد: متك تغّطل ادرأة رأشفو مـ افغالم؟ ؾؼول: 

 إذا بؾغ ظؼ شـغ.

                                                           
 اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م اعمٙمتٌـ٦م :اًمٜمـ٤مذ اًمٓمٜمـ٤مطمل- حمٛمـد حمٛمـقد اًمـزاوى أمحد ـم٤مهر :حت٘مٞمؼ 408 .4 إصمػم- اسمـ إصمر همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م (7)

 -م7979 هـ7399 سمػموت 
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 303(  

 

وإحقط هق رأي احلـوبؾي وبخوصي يف بقئتـو افتل كتحدث ظـفو، ؾنن مـ كتؽؾؿ ظـفؿ يعقيقن حتً شؼػ 

وادؿّقز ؽوفبًو مطؾع ظذ ظقرات افـسوء يف هذه افبقئي ادحرـي فؾيفقات ـةام واحد، واإلختالط بقـفؿ حوصؾ، 

 ؿؾً. فذا ؾوفتحقط يف هذه احلوفي أوػ وأجدر.

ؿول ابـ افؼقؿ أثـوء حديثي ظـ مراحؾ كؿق افطػؾ: )يـيل معف افتؿققز وافعؼؾ ظذ افتدريٍ صقئو ؾيةقًئو إػ 

جمي ط يؿقز خلؿس ـام ؿول ُّمؿقد بـ افربقع ظؼؾً مـ افـبل شـ افتؿققز وفقس فف شـ معغ بؾ مـ افـوس مو 

جمفو يف وجفل مـ دفق يف بئرهؿ وأكو ابـ مخس شـغ، وفذفؽ جعؾً اخلؿس شـغ حدا حلةدة شةامع افصةبل 

 .(1)وبعضفؿ يؿقز ٕؿؾ مـفو ويذـر أمقًرا جرت فف وهق دون اخلؿس شـغ( 

 

                                                           
 -اجلقزيف ىمٞمؿ ٓسمـ اعمقًمقد سم٠مطمٙم٤مم اعمقدود حتٗم٦م يمت٤مب: أٟمٔمر (7)
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 يتػرع هذا ادبحٌ ـام يظفر مـ ظـقاكف إػ ثالث كؼوط وؾؼ مو يع:

 افزواج بلحد أهؾ افغؾق. -1

 افزواج بلحد أهؾ افتػريط. -2

 زواج مـ ُيظـ أكف مسؾؿ بؿسؾؿي. -3

 افزواج بلحد أهؾ افغؾق: -1

د افغؾق ادػرط ادتؿثؾ بػرق افيقعي مـ جفي، وافذيـ يـودون ضػً هذه اديؽؾي ظذ افسطح بعد طفقر م

 بنظودة اخلالؾي اإلشالمقي بوفؼقة ادسؾحي مع تضؾقؾ أو تؽػر ـؾ مـ خيوفػفؿ مـ جفي أخرى.

ومـ ادالحظ وجقد تلثر فؾتقور إول يف افسوحي إمريؽقي، وفؽـ ٓ كرى تلثرًا حؼقؼقًو فؾتقور افثوين هـةو 

 واحلؿد َّلل.

أمو افتقور إول ؾفق ؿوئؿ ٓ ؽبور ظذ وجقده، وـون ادسؾؿقن يف ادويض افؼريةى ٓ يعرؾةقن حؼقؼةتفؿ، 

وفذا ـون افتسومح هق افسوئد. وفؽـ وبعد افتعصى افيديد افذي طفر مـذ مـوداة زظقؿفؿ اخلؿقـةل بتصةدير 

هةذ ممةو أدى فسةقطرمؿ ظةذ أربةع افثقرة اإليراكقي، واجلفقد احلثقثي افتل بذفً مـ ؿبؾ حؽةقمتفؿ فتحؼقةؼ 

، ممو جعؾفؿ يػخرون بؿعتؼدامؿ، ويعؿؾقن جوهديـ ظذ كؼهو يف أرجةوء افعةوم (1)ظقاصؿ ظربقي حتك أن 

 .(2)اإلشالمل، بؾ يقافقن ويعودون ظذ أشوشفو. 

 فذا أرى أكف ٓ بد مـ وؿػي جديي يف بقون حؽؿ افزواج مـ همٓء افغالة.

                                                           

 ووٜمٕم٤م،- وسمػموت ودُمِمؼ سمٖمداد هل: اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمقاوؿ هذه (7)

 أفمٝمرت وم٘مد -ؾمٜملم ُمٜمذ ؿمٞمٕمٞم٦م ومت٤مة ُمـ اًمزواج قمغم أىمدم ٕٟمف اًمٜمدم أؿمد ؾمٜمل أخ ٟمدم طمٞم٨م ُم١مؾمٗم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ىمّم٦م قمغم اـمٚمٕم٧م (0)

 أدى ممـ٤م اًمًٜم٦م أهؾ عمًجد اًم٘مدوم ُمـ إوٓد سمٛمٜمع وم٘م٤مُم٧م واجلامقم٦م  اًمًٜم٦م أهؾ ود أطمداث ُمـ ُم٤مضمرى سمٕمد أقمٛمك شمٕمّم٤ٌمً 

  -اًمًٛمح اإلؾمالُمل ديٜمٝمؿ حل٘مٞم٘م٦م ومٝمٛمٝمؿ قمغم ًمٚمتِمقيش
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 اًمٕمٚمام، واًمدقم٤مة طمقل هذا إُمر صمؿ أدزم سمدًمقي سمٕمقن اهلل-أسمدأ سمذيمر آرا، سمٕمض 

وضمف اًم١ًمال اًمت٤مزم ًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤م، سم٤مًمًٕمقدي٦م قمـ طمٙمـؿ اًمـزواج ُمــ ؿمـٞمٕمٞم٦م: 

 (7)ومٙم٤من اجلقاب:

ى )احلٛمد هلل إذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمد ووم٘مؽ وهداك ًٓمتزام ـمريؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وم٢مٟمؽ وٓ سمد شمٕمٚمؿ ُمـد

ٌُٕمد سملم ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُم٤م قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦م- وإوقل اًمتل خيـ٤مًمٗمقن ومٞمٝمـ٤م أهـؾ اًمًـٜم٦م واجلامقمـ٦م  اًم

يمثػمة  وُمـ ذًمؽ: اقمت٘م٤مدهؿ سمتحريػ اًم٘مرآن  واقمت٘م٤مدهؿ سمٕمّمـٛم٦م أئٛمـتٝمؿ  وشمٙمٗمـػمهؿ ًمٚمّمـح٤مسم٦م ري اهلل 

، و٤مطم٥م اًم٘مؼم وآؾمتٖم٤مصم٦م سمف ُمـ دون قمٜمٝمؿ إٓ ٟمٗمرا يًػما ُمٜمٝمؿ  وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمٚم٘مٌقر واعمِم٤مهد وشمٕمٛمػمه٤م سمدقم٤م

اهلل شمٕم٤ممم  أوػ إمم ذًمؽ طم٘مدهؿ وسمٖمْمٝمؿ اًمِمديد ٕهؾ اًمًٜم٦َّم واجلامقم٦م وشمٙمٗمػمهؿ اهؿ  ومٙمٞمػ ؾمٞمٙمقن طم٤مل 

اًمزواج ُمـ ه١مٓ، اًمِمٞمٕم٦م ًمق طمّمؾ ؟ ويمٞمػ ؾمٞمٙمت٥م ًمف اًمٜمجـ٤مح ُمـع وضمـقد هـذه اًمتٜم٤مىمْمـ٤مت ذم اًمـديٜملْم ؟ 

 شمٕم٤ممم أم قمغم اًمنمك سمف ؟وهؾ ؾمُٞمٕمٚمَّٛمقن طم٥م اًمّمـح٤مسم٦م ري اهلل ويمٞمػ ؾمػمسمَّك إوٓد ؟هؾ قمغم شمقطمٞمد اهلل

قمٜمٝمؿ أم سمٖمْمٝمؿ ؟وهؾ ؾمٞم٘م٤مل اهؿ سمٕمّمٛم٦م إئٛم٦م آصمٜمل قمنم أم سمجقاز طمّمـقل اًمًـٝمق واخلٓمـ٠م ُمـٜمٝمؿ ؟ذم 

 أؿمٞم٤م، أظمرى يمثػمة ُمتٜم٤مىمْم٦م-

سم٤مـمـؾ  وٓ وُمـ طمٞم٨م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح: وم٢من يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمرأة شمٕمت٘مد هذه آقمت٘م٤مدات أو سمٕمْمٝم٤م: وم٢من اًمٕم٘مـد 

 حيؾ ًمؽ ٟمٙم٤مطمٝم٤م: ٕن هذه ٓقمت٘م٤مدات ُمْم٤مدة ًمديـ اإلؾمالم  وىمد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

َـّ ﴿ يَم٤مِت طَمتَّك ُي١ْمُِم - وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م ممـ ٓ حيٛمؾ هذه آقمت٘م٤مدات وٓ سمٕمْمٝم٤م  أو أهن٤م (0)﴾َوٓ شَمٜمْٙمُِحقا اعْمُنْمِ

ومٞمجقز ًمؽ اًمزواج هب٤م  وأٟم٧م ُم٠مضمقر قمغم إقم٤مٟمتٝم٤م قمغم يم٤مٟم٧م قمغم قم٘مٞمدهتؿ صمؿ شمريمتٝم٤م وادمٝم٧م ًمٚمتقطمٞمد واًمًٜم٦َّم: 

 اًمتخٚمص ُمـ شمٚمؽ اًمٌٞمئ٦م اًمٗم٤مؾمدة(-

أُم٤م اًمِمٞمخ يقؾمػ اًم٘مرو٤موي وم٘م٤مل قمٜمدُم٤م ؾمئؾ: هؾ جيقز ًمًٜمٞم٦م اًمزواج سمرضمؾ ؿمٞمٕمل؟ )سمًؿ اهلل واحلٛمد 

ات أظمـرى هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد: اًمزواج ٓ ي٘مقم قمغم قم٤مـمٗم٦م احل٥م وم٘مط سمؾ هٜم٤مك اقمتٌـ٤مر

                                                           
 -(064 . 0 ) اًمٗمتقى رىمؿ (7)

 -007 اًمٌ٘مرة: ؾمقرة (0)
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ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمزواج طمتك يٙمقن اًمزواج ٟم٤مضمح٤م ومٕم٤مًٓ  ُمـ هذه اعم٘مقُم٤مت وضمقد اًمت٘م٤مرب اًمٗمٙمري سملم اًمٓمروملم  

ومٌٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل إذا وضمد واطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمع آظمر ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أن ي٘مقم ضمدال وُمِم٤مطمٜم٦م سملم آصمٜملم  ومٝمٜمـ٤مك 

  طي٘مّدم قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر أطمد إٓ اًمرؾمـقل  ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ يتٝمجؿ قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر  واًمًٜمل سمٓمٌٞمٕمتف ٓ

وهٜم٤م شم٘مقم صمقرة سملم آصمٜملم  وهذه إؿمٞم٤م، مم٤م شمتٜم٤مرم ُمع روح اًمزواج  وشمذه٥م احل٥م واًمقئ٤مم وحيؾ حمؾ احل٥م 

اًمِم٘م٤مق واًمٙمرت٦م  ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ يمقن هذا اًمزواج ًمٞمس حمرُم٤م إٓ أن اًمِمٞمقخ ٓ حيٌذوٟمف ًمٕمدم وضمقد اًمت٘م٤مرب 

 أة اًمٌم، اًمذي يٗم٘مد اًمزواج قمقاُمؾ اؾمتٛمراريتف-سملم اًمرضمؾ واعمر

أُم٤م إن يم٤من اًمزواج سملم أٟم٤مس ُمٕمتدًملم ومـ٢مهنؿ يًـتٓمٞمٕمقن اًمتٖمٚمـ٥م قمـغم هـذه اخلالومـ٤مت ويًـتٓمٞمٕمقن أن 

يًػموا ذم ـمريؼ آُمـ- وم٢مذا يم٤من هذا اًمٗمتك ُمتٕمّم٤ًٌم ومال يٜمّمح ُمـ اًمزواج سمف  أُم٤م إن يم٤من ُمٕمتدٓ ومال وػم- وهذا 

ـ ـمريؼ ُمٕمرومتؽ اًم٤ًمسم٘م٦م سمف- قمغم أٟمٜم٤م ٟمحٌذ أن شمتزوج اًمًٜمٞم٦م ُمــ ؾمـٜمل ُمثٚمٝمـ٤م وأن إُمر شمٗمًػمه راضمع ًمؽ  قم

يتزوج اًمِمٞمٕمل ممـ هل قمغم ُمثؾ طم٤مًمف  طمتك ٓ شمٓمٗمق اخلالوم٤مت اعمذهٌٞمـ٦م قمـغم اًمًـٓمح وشمٕمٙمـر قمٚمـٞمٝمؿ وـٗمق 

أن  ٟمٚمحظ ذم هذه اًمٗمتقى شم٤ًمحم٤ًم ؿمديدًا ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل  وم٘مـد يم٤مٟمـ٧م هـذه اًمٗمتـقى ىمٌـؾ (7)طمٞم٤مهتؿ( 

 - (0)دمرف ُمقضم٦م اًمتٕمّم٥م إقمٛمك هذه اًمٓم٤مئٗم٦م  وأفمٜمف ًمق اؾمتٗمتل أن طمقل هذا إُمر ًمتٖمػمت وضمف ٟمٔمره 

وظمت٤مُم٤ًم أىمقل: سمام أن اًمتٕمّم٥م إقمٛمك ىمد همٚم٥م قمغم هذه اًمٗمئ٦م طمتـك سمٚمـغ طمـد اًم٘متـؾ واًمٗمتـؽ سمـ٤مًمٕمزل  

اًمٕمـراق وؾمـقريف واًمـٞمٛمـ اؾمـت٘مقا،ًا إسمري٤م، ذم سمٚمدان إؾمالُمٞم٦م قمدة مم٤م أدى إمم شمِمتٞم٧م اعماليلم ُمـ دي٤مرهؿ ذم 

سم٤مًمدوًم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم شمّمدير صمقرهتؿ اًم٤ٌمئ٦ًم ُم٤مًمٞم٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم!!  ُمع شم٠ميٞمد قمقاُمٝمؿ ومج٤مهػمهؿ اًمٕمريْمـ٦م اهـذه 

 أرى أن ٓ ٟمت٤ًمهؾ ذم اًمًامح ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمًٜم٦م سمـ٤مًمزاوج ُمـٜمٝمؿ وٓ ذم (3)إقمامل اًمقطمِمٞم٦م طمتك داظمؾ أُمريٙم٤م 

                                                           

 -0276   ديًٛمؼم   73 سمت٤مريخ:  .islamonline.net/14361fatwa اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م: اًمّمٗمح٦م ذم ٟمنم (7)

 سم٠مسمِمـع رُمقه طمتك يمثػماً  إيذا،اً  ىمٌٚمٝمؿ ُمـ أوذي وم٘مد اهلل طمٗمٔمف اًم٘مرو٤موي يقؾمػ اًمِمٞمخ سمف اؿمتٝمر اًمذي اًمت٤ًمُمح هذا ومرهمؿ (0)

 قمـغم اًمـتٝمجؿ ذم اخلـقض قمـدم ُمــ سمـف وقمـدوا سمام سم٤مًمقوم٤م، ـم٤مًمٌٝمؿ ٕٟمف وذًمؽ اًمديـ  ُمـ اعمروق وُمٜمٝم٤م وإًمٗم٤مظ إًم٘م٤مب

 -وهمػمه٤م يمٛمٍم ُمٜمٝمؿ ًمٞم٧ًم أيمثريتف سمٚمد ذم ُمذهٌٝمؿ ٟمنم وقمدم قمٚمٞمٝمؿ  اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م

 ُمـ اًمًٜم٦م أهؾ هتجػم سم٘مّمد واًمٞمٛمـ وؾمقري٦م اًمٕمراق ُمـ يمؾ ذم يقم يمؾ سم٤معمئ ت اعمًٚمح٦م عمٚمٞمِمٞم٤مهتؿ سم٤مإلٟمْمامم مج٤مهػمهؿ شم٘مقم (3)

 ُمرايمزهؿ أطمد ويْمع سم٤مًمٌٕمٞمدة- ًمٞم٧ًم ومؽمة ُمٜمذ ؾمقري٦م ـم٤مهمٞم٦م شم١ميد قمدة ُمٔم٤مهرات ؽموي٧مدي سمٛمديٜم٦م اًمِمٞمٕم٦م ٟمٔمؿ يمام سمالدهؿ 

 

http://fatwa.islamonline.net/14361
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ًم٤ٌمب اًمٗمتٜم٦م  وسمخ٤مو٦م مح٤مي٦م قم٘مٞمدة إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُمـ٦م ُمــ اإلٟمحـراف قمــ ضمـ٤مدة  شمزوجيٝمؿ ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م ودرأً 

 اًمّمقاب  ووٞم٤مٟم٦م ًمًٚمقيمٝمؿ ُمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت-

أُم٤م اًمٖمالة اًمذيـ يٜم٤مدون سم٢مقم٤مدة اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًم٘مقة اعمًٚمح٦م ُمع شمْمٚمٞمؾ أو شمٙمٗمػم يمؾ ُمــ خيـ٤مًمٗمٝمؿ- 

وشمـزوجيٝمؿ  (7)ُم٤م، ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ  وُم٤م ومٕمؾ هذا همػم اخلقارجومٝم١مٓ، ظمرضمقا قمغم إمج٤مع اعمًٚمٛملم ٕهنؿ اؾمتحٚمقا د

أو اًمزواج ُمـ سمٜم٤مهتؿ هق ٟمقع ُمـ اإلقمؽماف هبؿ  واًمؽموي٩م ًمدقمقهتؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م  وإقم٤مٟمـ٦م اهـؿ ُمٕمٜمقيـ٤ًم واضمتامقمٞمـ٤ًم  

ُ٘مـقا  وهذا همػم ضم٤مئز ذم ديـ اهلل- ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتَّْ٘مَقى َوٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم  اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمـْدَواِن َواشمَّ

 -(0)إِنَّ اهللََّ ؿَمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب﴾  ۖاهللََّ 

 اًمزواج سم٠مطمد أهؾ اًمتٗمريط: ,0

رسمام شمٙمقن ُمِمٙمٚم٦م ه١مٓ، أىمؾ ظمٓمقرة ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م إومم  ومٝم١مٓ، أٟمـ٤مس ُمًـٚمٛمقن ذم اجلٛمٚمـ٦م  وًمٙمـٜمٝمؿ 

ا، واضم٤ٌمهتؿ اًمديٜمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م ًمًـالُم٦م قم٘مٞمـدهتؿ ذم ُم٘مٍمون ذم مم٤مرؾم٦م ديٜمٝمؿ  وًمٙمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمقسمتٝمؿ وىمٞم٤مُمٝمؿ سم٠مد

 اجلٛمٚم٦م- وًمٙمٜمٝمؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ًمٞمًقا ومئ٦م واطمدة:

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يتٝم٤مون ذم اًمٗمرائض  وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مؽمف سمٕمض اًمٙم٤ٌمئر يمنمب اخلٛمـر واًمزٟمـ٤م واًمتٕم٤مُمـؾ سم٤مًمرسمـ٤م 

ُم٤ًم- إٓ أن سمٕمض أهـؾ وٟمحقه٤م- ومٝم١مٓ، ُمـ اًمٕمّم٤مة ٓ ٟمٙمٗمرهؿ ـم٤معم٤م أهنؿ ٓ يٜمٙمرون ومريْم٦م وٓ يًتحٚمقن حمر

اًمٕمٚمؿ ذه٥م امم يمٗمر اعمٍّم قمغم شمرك اًمّمالة- وًمذا ٓ جيٞمزون شمزوجيف طمتك يتقب شمقسم٦م ٟمّمقطم٤ًم- واخلالف ذم هذا 

ُمِمٝمقر- وًمٙمـ ٟمٔمرًا ٕمهٞم٦م هذه اعم٠ًمًم٦م أرى ضورة ُمٜم٤مىمِمـتٝم٤م إليْمـ٤مح احلٙمـؿ اًمنمـقمل ًمتـ٤مريمل اًمّمـالة- 

 ومت٤مريمقا اًمّمالة قمغم ىمًٛملم:

 ة ُمٜمٙمرًا ًمقضمقهب٤م  ومٝمذا يم٤مومر ظم٤مرج قمـ دائرة اإلؾمالم سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمام، ؾمٚمٗم٤ًم وظمٚمٗم٤ًم-إول: ُمـ شمرك اًمّمال

                                                                                                                                                                             

 اعمٜمٙمقب- اًمٕمراق ذم اًمًٜم٦م ٕهؾ وطمرق ىمتؾ ُمـ اًمِمٕمٌل احلِمد سمف ُم٤مي٘مقم شم١ميد ٓومت٦م أن

 اًمٗمتـ٤موى قمـغم ردواًمـ أؾمـ٤ٌمهب٤م  اعمنمـق: ذم اإلره٤مب فم٤مهرة ) وقمٜمقاٟمف: قمنم اًمث٤مًم٨م اًمنميٕم٦م وم٘مٝم٤م، جمٛمع عم١ممتر سمحثل أٟمٔمر (7)

 سم٢مؾمٝم٤مب- قمٜمٝمؿ ومٞمف حتدصم٧م وىمد (  ُمٜمٝم٤م ًمٚمتخٚمص اعمٜمٝمجٞم٦م واحلٚمقل اه٤م  اعمؼمرة

 0 اعم٤مئدة: ؾمقرة (0)
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 اًمث٤مين: ُمـ شمرك اًمّمالة هت٤موٟم٤ًم ويمًاًل  وهذا اظمتٚمػ اًمٕمٚمام، ومٞمف قمغم ىمقًملم:

 اًم٘مقل إول: أٟمف ٓ يٙمٗمر يمٗمرًا خمرضم٤ًم قمـ اإلؾمالم  وهق ُمذه٥م أيمثر اًمٕمٚمام،-

 ضم٤ًم قمـ اإلؾمالم  وهق اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد-اًم٘مقل اًمث٤مين: أٟمف يٙمٗمر يمٗمرًا خمر

 ُمـ أدًم٦م أوح٤مب اًمرأي إول: 

ـْ َيَِم٤م،ُ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ,7 َ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمِ ومٕمٛمقم أيـ٦م دال قمـغم أن  (7)﴾ إِنَّ اهللََّ ٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ

 شم٤مرك اًمّمالة داظمؾ حت٧م اعمِمٞمئ٦م-

َم قمغم اًمٜم٤مِر ُمـ ىمـ٤مل ٓ إًمـَف ط ُم٤مًمؽ( ري اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل  طمدي٨م )قمت٤ٌمن سمـ ,0 ىم٤مل: )وم٢منَّ اهللَ ىمد طمرَّ

 -(0)إٓ اهللُ يٌتٖمل هب٤م وضْمَف اهللِ واًمداَر أظمرَة( 

 وُمـ أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

يَمـ٤مَة وَمـ٢مظِْمَقاُٟمُٙمْؿ ذِم  , 7 اَلَة َوآشَمُقا اًمزَّ ـِ  ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿وَم٢مِْن شَم٤مسُمقا َوَأىَم٤مُُمقا اًمّمَّ ي َيـ٤مِت ًمَِ٘مـْقٍم  ۗاًمـدِّ ْٔ ـُؾ ا َوُٟمَٗمّمِّ

ومدًم٧م أي٦م قمغم أن شم٤مرك اًمّمالة ًمٞمس سم٠مخ ذم اًمديـ ومٞمٙمـقن يمـ٤مومرًا  وظمرضمـ٧م اًمزيمـ٤مة قمــ هـذا  (3)َيْٕمَٚمُٛمقَن﴾

 احلٙمؿ سمٌٕمض اًمٜمّمقص-

احلدي٨م اًمذي رواه سمريدة سمـ احلّمٞم٥م إؾمٚمٛمل ُمرومققم٤ًم: )اًمٕمٝمُد اًمذي سمٞمٜمٜمـ٤م وسمٞمـٜمُٝمؿ اًمّمـالَة ومٛمــ  ,0

 -(4)٤م وم٘مد يمٗمَر( شمريَمٝم

وذه٥م اهذا اًمرأي اإلُم٤مم أمحد وهق أطمد ىمقزم اًمِم٤مومٕمل يمام ذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕمـ٤ممم: )ومخٚمـػ 

وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة أٟمف أطمد اًمقضمٝملم  (5)ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمػ أو٤مقمقا اًمّمٚمقات واشمٌٕمقا اًمِمٝمقات( 

 ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأن اًمٓمح٤موي ٟم٘مٚمف قمـ اًمِم٤مومٕمل ٟمٗمًف-

                                                           

  47:اًمٜم٤ًم، ؾمقرة (7)

 ُمتّمؾ صم٤مسم٧م قمٜمف وىم٤مل 758 .72 اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٌداًمؼم اسمـ رواه: ُم٤مًمؽ  سمـ قمت٤ٌمن طمدي٨م: ُمـ ضمز، هق (0)

 77 :اًمتقسم٦م (3)

 واًمؽمُمذي- أمحد ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م  ُمـ واطمد همػم وححف و 878. 0 اعمروٞم٦م: إضمقسم٦م:٤مسمفيمت ذم اًمًخ٤موي أظمرضمف (4)

 59 ُمريؿ: ؾمقرة (5)
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 309(  

 

هق أن ُمـ شمرك اًمّمالة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وم٢مٟمف يم٤مومر يمٗمرًا ٓ خيرضمف قمـ اعمٚم٦م )يمٗمر دون يمٗمر(  ٕن  ,واهلل أقمٚمؿ ,واًمراضمح 

هذا هق اًمذي يّمدق قمٚمٞمف أٟمف شم٤مرك ًمٚمّمالة  أُم٤م ُمـ يّمكم أطمٞم٤مٟم٤ًم ومال يٙمٗمر وإن يم٤من قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ حلـدي٨م قمٌـ٤مدة 

ٌٝمـ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد  ُمـ آشمك هبـ مل يْمٞمع ُمٜمٝمـ ؿمٞمئ٤ًم ىم٤مل: )مخس وٚمقات يمتط سمـ اًمّم٤مُم٧م ري اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل 

اؾمتخٗم٤موم٤ًم سمح٘مٝمـ يم٤من ًمف قمٜمد اهلل قمٝمد أن يدظمٚمف اجلٜم٦م  وُمـ مل ي٠مت هبـ مل يٙمـ ًمف قمٜمد اهلل قمٝمد  إن ؿمـ٤م، قمذسمـف وإن 

 حلدي٨م:وهذا هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم- وهذا اًمْم٤مسمط اعمذيمقر ذم ا (7)ؿم٤م، أدظمٚمف اجلٜم٦م(

)اؾمتخٗم٤موم٤ًم سمح٘مٝمـ( يٗمٞمدٟم٤م يمثػمًا ذم ُمٕم٤مجل٦م واىمع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم طملم ٟمرى إمه٤مل سمٕمض اعمًـٚمٛملم ًمـٌٕمض 

 اًمّمٚمقات شمٙم٤مؾماًل ٓ اؾمتخٗم٤موم٤ًم سمح٘مٝم٤م يمام هق ُمٕمٚمقم-

وٟمٔمرًا ًمٔمروف اعمًٚمٛملم احل٤مًمٞم٦م ذم أُمريٙم٤م وم٢مين أُمٞمؾ إمم اًمرأي إول: أٟمف يٙمٗمر يمٗمرًا ٓ خيرضمـف قمــ اعمٚمـ٦م 

ر دون يمٗمر(  وسمخ٤مو٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد- ومٝمؿ أىمرب ُم٤م يٙمقٟمقن ًمٗمئ٦م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ اًمذيـ جيقز )هق يمٗم

ًمٜم٤م أن ٟمٕمٓمٞمٝمؿ ضمز،َا ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة ًمتثٌٞمتٝمؿ قمغم اإلؾمالم- وم٤مًمٌٞمئ٦م إُمريٙمٞم٦م ومٞمٝم٤م حتّد يمٌػم ًمٚمٛمًـٚمؿ اجلديـد  

ضمٝم٤م يرومْمـقن إؾمـالُمٝمؿ  سمـؾ رسمـام طمـ٤موًمقا ومٝمق يمٛمـ يًٌح ود اًمتٞم٤مر  ومٜمحـ ٟمرى أىم٤مرسمف ورسمام زوضمتف أو زو

ضم٤مهديـ صمٜمٞمٝمؿ قمـ ديـ اإلؾمالم- وًمذا ومٚمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ قمغم ُمـ أؾمٚمؿ طمديث٤ًم أن يٚمتزم سم٤مًمّمٚمقات اخلٛمـس ذم 

ُمقاقمٞمده٤م  وسمخ٤مو٦م أن سمٕمض إوىم٤مت جي٥م أداؤه٤م ذم وىم٧م اًمٕمٛمؾ مم٤م يٕمّ٘مد إُمر قمٚمٞمف ذم سمـ٤مدئ إُمـر قمـغم 

غم اًمث٤ٌمت قمغم ديٜمف سم٠مىمَم ُم٤م ٟمٛمٚمؽ  وُمـ صمؿ ٟمت٤مسمع شمقضمٞمٝمف سم٤محلٙمٛم٦م يمٚمـام أىمؾ شم٘مدير- وُمـ واضمٌٜم٤م أن ٟمِمجٕمف قم

 وضمدٟم٤م ومرو٦م طمتك يتٛمٙمـ اإلؾمالم ُمـ ىمٚمٌف-

ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف طمتك ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م هٜم٤مك شم٘مّمػم يمٌػم ذم أدا، هذه اًمٗمريْمـ٦م ذم ُمقاىمٞمتٝمـ٤م ومٙمٞمـػ  

 ر ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم سمٕملم اًمري٦ٌم-سمٛمـ أؾمٚمؿ طمديث٤ًم وهق ٓ يزال يٕمٞمش ذم سمٞمئ٦م همػم إؾمالُمٞم٦م شمٜمٔم

وأن ٟمٕمقد ًمٜمًتٙمٛمؾ اجلقاب قمغم اًم١ًمال إوكم: ُم٤مطمٙمؿ شمزوي٩م اعمًٚمؿ اجلديـد أو اعمًـٚمٛم٦م اجلديـدة  

 اًمٚمذان يامرؾم٤من سمٕمض اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م؟ وم٠مىمقل وسم٤مهلل اعمًتٕم٤من:

                                                           
 -وحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٜم٤ًمئل و داود وأسمق وأمحد ُم٤مًمؽ رواه (7)
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أن ٟمجد اهام ُمـ يّمـحٌٝمام  إذا يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م مم٤م ُيٕمد ُمـ وٖم٤مئر اًمذٟمقب وم٢من إُمر ؾمٝمؾ  وضمّؾ ُم٤م هٜم٤مًمؽ

ُمـ ضمٜمًٝمام ُمـ اعمًٚمٛملم  إو٤موم٦م ًمٚمتِمجٞمع قمغم احلْمقر ًمٚمٛمًجد  وطمْمقر طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمـؿ  وأٟمِمـٓم٦م اعمريمـز 

اإلؾمالُمل إظمرى- أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر يمؽمك اًمّمالة أو سمٕمْمٝم٤م  وقمدم اًمّمٞم٤مم  وذب اخلٛمـر 

ًت٘مٞمؿ طم٤ماهؿ  ٕن ُمـ ؿم٥م قمغم ر، ؿمـ٤مب قمٚمٞمـف إٓ وٟمحقه ومال سمد ُمـ اًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ طمتك شمٙمتٛمؾ شمقسمتٝمؿ وي

ُمـ هداه اهلل ًمالؾمت٘م٤مُم٦م- وًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل اًمت٘م٤مقمس قمـ ُمد يد اًمٕمقن اهؿ  سمؾ يتٓمٚم٥م ُمزيدًا ُمـ اجلٝمد- إذ ٓ 

سمد ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م ؿم١موهنؿ ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اًمدقم٤مة اًمٕم٤مُمٚملم ذم أىمرب ُمريمز إؾمالُمل- وأظمػمًا ٓ سمد ُمــ اًمتـذيمػم سمـ٠من 

ثٌتقن قمغم إؾمالُمٝمؿ سمؾ ويٕمقدون عم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ٕؾم٤ٌمب قمدة ًمٕمؾ ذم ُم٘مـدُمتٝم٤م: ؾمـٚمقك يمثـػم سمٕمض ه١مٓ، ٓ ي

ُمـ اعمًٚمٛملم اعمج٤مذم ًمإلؾمالم  ومٝمؿ هبـذا يًـٞم١من ًمـديٜمٝمؿ وعمــ أراد اًمـدظمقل ومٞمـف  إذ ي٘مـدُمقن ىمـدوة ؾمـٞمئ٦م 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد مم٤م ىمد ي١مدي امم ختكم ه١مٓ، قمـ ديٜمٝمؿ اجلديد واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-

قمدم ُمت٤مسمٕم٦م اعمريمز اإلؾمالُمل حل٤مل ه١مٓ، ُم٤م يٌٕمدهؿ رويدًا رويدًا قمـ آًمتزام سم٤مإلؾمالم- وم١مٓ،  يمام أن ذم

سمح٤مضم٦م ًمت٘مقي٦م إيامهنؿ سمّمقرة ُمًتٛمرة  وًمٙمـ اًم٘م٤مئٛملم قمغم اعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ُمع إؾمػ ُمِمـٖمقًمقن سمٛمٝمـامت 

 أظمرى ـ وسمخ٤مو٦م إُم٤مم اعمريمز اًمذي شمٜم٤مط سمف ُمٕمٔمؿ اعمٝم٤مم ـ- 

عمت٤مسمٕمـ٦م أطمـقال اعمًـٚمٛملم اجلـدد   ,ُمٝمام وٖمر طمجٛمٝم٤م ,اعمريمز اإلؾمالُمل سمتٙمٞمِمؾ جلٜم٦م  وًمذا أىمؽمح ىمٞم٤مم

 وسمخ٤مو٦م اًمٜمقاطمل اإليامٟمٞم٦م ٕهن٤م إؾم٤مس ًمٙمؾ قمٛمؾ آظمر-

 زواج ُمـ ُئمـ أٟمف ُمًٚمؿ سمٛمًٚمٛم٦م: ,3

ٛم٦م طمتك مجٞمع ُم٤م ذيمرشمف يتٕمٚمؼ سمٛمـ أقمٚمـ إؾمالُمف  أُم٤م ُمـ ُئمـ إؾمالُمف وعم٤ّم يٕمٚمـ إؾمالُمف ومال جيقز شمزوجيف سمٛمًٚم 

يٕمٚمٜمف وحيًـ إؾمالُمف- وم٘مد أمجع قمٚمام، إُم٦م قمغم حتريؿ زواج اعمًٚمٛم٦م ُمـ همػم اعمًٚمؿ ُمٝمام يم٤مٟم٧م دي٤مٟمتف  وذًمؽ ًم٘مقًمف 

ٍك َوًَمْق َأقْمَجٌَُٙمْؿ ُأوًَمئِ  ـْ ُُمنْمِ ـٌ ظَمػْمٌ ُِم يملَِم طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقا َوًَمَٕمٌٌْد ُُم١ْمُِم
َٓ شُمٜمْٙمُِحقا اعمنُْْمِ  اًمٜمَّـ٤مِر َواهللَُّ َؽ َيْدقُمقَن إمَِم شمٕم٤ممم: ﴿َو

ُروَن﴾ ُ َآَي٤مشمِِف ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيتََذيمَّ َـّ ُُم١ْمُِمٜمَـ٤مٍت وَمـاَل  (7)َيْدقُمق إمَِم اجْلَٜم٦َِّم َواعمَْْٖمِٗمَرِة سم٢ِمِْذٟمِِف َوُيٌلَمِّ وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿وَم٢مِْن قَمٚمِْٛمتُُٛمـقُه

                                                           
 -007 اًمٌ٘مرة: ؾمقرة (7)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 َٓ َـّ طِمؾ  اَهُْؿ َو َٓ ُه ٤مِر  َـّ إمَِم اًْمُٙمٗمَّ ﴾ شَمْرضِمُٕمقُه َـّ ُهْؿ حَيِٚمُّقَن اَهُ
(7)- 

وًمديٜم٤م وقرة أظمرى اهذه اعم٠ًمًم٦م سمح٤مضم٦م ًمٚمت٠مُمؾ أخلّمٝم٤م سمام يكم: رضمؾ همـػم ُمًـٚمؿ شمٕمّٚمـؼ سمـ٤مُمرأة ُمًـٚمٛم٦م 

وأراد اًمزواج هب٤م  وم٠ُمظمؼم سم٠مٟمف ٓ يًتٓمٞمع ذًمؽ طمتك يٕمٚمـ إؾمالُمف ومٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم صمؿ شم٘مدم ـم٤مًم٤ًٌم إضمـرا، قم٘مـد 

اإلُم٤مم إذا ـُمٚم٥م ُمٜمف اإلذاف قمـغم قم٘مـد زواج هـذا طمـ٤مل اًمـزوج ومٞمـف ؟ اًمزواج سمٕمد هذا ُم٤ٌمذة- ومامذا يٗمٕمؾ 

اؾمتٚمٝمؿ اجلقاب ُمـ دمرسمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٠مىمقل: أرى اًمؽمي٨م طمتك ٟمٓمٛمئـ إمم إؾمالُمف ؾمـدًا ًمٚمذريٕمـ٦م- وم٘مـد يٙمـقن 

 -(0)إؾمالُمف هبدف اًمزواج ومح٥ًم ٓ رهم٦ٌم ذم اإلؾمالم 

ظمٓمػمة  وم٢من ُمـ احلٙمٛم٦م اًمؽمي٨م طمتك ٟمٓمٛمـئـ ًمذا أىمقل: سمام أن اًمزواج قمٞمش ُمِمؽمك  وشمؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟمت٤مئ٩م 

إمم أٟمف ضم٤مد ذم إؾمالُمف  وأٟمف ٓ يتخذ اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ؾمٚماًم ًمٚمزواج سم٤مًمٗمت٤مة اعمًٚمٛم٦م اًمتل ىمـد شمٚمٗمـ٧م ٟمٔمـر همـػم 

  اعمًٚمؿ سم٥ًٌم قمٗمتٝم٤م وطمِمٛمتٝم٤م-

                                                           

 -72 اعمٛمتحٜم٦م: ؾمقرة (7)

 أؾمـٚمؿ أٟمـف قمـغم ٟمٓمٛمـئـ طمٜمـك ىمٚمٞمالً  ٟمٜمتٔمر أن ْمؾإوم وُمـ -ًمٚمٕمجٚم٦م داقمل ٓ أن ضمقايب ومٙم٤من يمٝمذه طم٤مًم٦م ؿمخّمٞم٤مً  واضمٝم٧م (0)

 ُمــ ًمٜمٛمٙمٜمـف سم٤مًمِمـٝم٤مدشملم اًمٜمٓمـؼ جمـرد يٙمٗمـل ومـال -ُم٤مٟمع ومال هذا سمٕمد إؾمالُمف فمٜمٜم٤م قمغم همٚم٥م وم٢مذا اًمٗمت٤مة  ٕضمؾ ٓ اهلل ًمقضمف

 ُمٓمٚم٘مـ٤مً  داعمًج ذم اًمزوج ٟمر مل وًمٙمٜمٜم٤م اًمٕم٘مد  وم٤مضمرى آظمر إلُم٤مم شمقضمٝمقا وم٘مد حمٚمف  ذم فمٜمل ويم٤من -ُم٤ٌمذة سمّمقرة هب٤م اًمزواج

 ـمٚم٘مٝمـ٤م طمتـك شم٘مريٌـ٤مً  ؾمـٜم٦م ؾمقى متض ومل ذاهت٤م  اًمٌٚمدة ذم يًٙمـ أٟمف رهمؿ مج٤مقم٦م ذم وٓ مجٕم٦م ذم ٓ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ٟمٓم٘مف حلٔم٦م إٓ

 -ؾمٌٞمالً  ىمٚمٌف إمم جيد مل اإلؾمالم أن قمغم يدل مم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  أسمقه ًمف ي٠مسمف مل اًمذي ـمٗمٚمٝم٤م وُمٕمٝم٤م ٕهٚمٝم٤م ومٕم٤مدت
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هـو اشتغالل بعض ادسؾؿغ جلفؾ ادسؾامت اجلدد بديـفـ ؾال َيدثقَّنـ ظـ مـ اديؽالت افتل كالحظفو 

ادفر إضالؿًو، وبوفتوو ؾال ُيذـر ظـد افعؼد، وِبذا يّضقع حؼفو افؼظل ؾقف، ظؾاًم بلن افػؼفوء اتػؼقا ظذ أن ادفر 

 حؼ واجى ظذ افرجؾ، دل ظذ ذفؽ ؿقفف تعوػ:

َـّ  ومعـك كحؾي أي هبي وظطقي، وهذا ؾقةف تؽةريؿ فؾؿةرأة ٕن يف اْلديةي  (1)كِْحَؾًي﴾ ﴿َوآُتقا افـ َسوَء َصُدَؿوِمِ

 معـك افتؼدير وافعرؾون.

اْشةَتْؿَتْعُتْؿ بِةِف  وـذفؽ ؿقفف تعوػ﴿ َوُأِحؾَّ َفُؽْؿ َمو َوَراَء َذفُِؽْؿ َأْن َتْبَتُغقا بَِلْمَقافُِؽْؿ ُُّمِْصـَِغ َؽْرَ ُمَسوؾِِحَغ َؾاَم 

َـّ ؾَ  ـَ ِمـُْف ـْ َبْعِد اْفَػِريَضِي إِنَّ اَّللََّ  َٓ ُجـَوَح َظَؾْقُؽْؿ ؾِقاَم َتَراَضْقُتْؿ بِِف ِم َـّ َؾِريَضًي َو َـّ ُأُجقَرُه  .(2)وَن َظؾِقاًم َحؽِقاًم﴾ ُتقُه

، إذ ؿومةً طـام دفً ظؾقف افسـي ؾعـ: )شفؾ بـ شعد افسوظدي( ؿول: إين فػل افؼقِم ظـةَد رشةقِل اَّللِ 

ًْ كػَسفو فؽ، َؾَر ؾقفو رأَيؽ. ؾؾؿ جُيِْبفو صقًئو، ثؿ ؿومةً، ؾؼوفةً: يةو امرأٌة، ؾؼ وفً: يورشقَل اَّللِ، إَّنو ؿد وَهَب

 ًْ ًِ افثوفثَي، ؾؼوفً: إَّنو ؿد وَهَبة ًْ كػَسفو فؽ، َؾَر ؾقفو رأَيؽ. ؾؾؿ جُيِْبفو صقًئو، ثؿ ؿوَم رشقَل اَّللِ، إَّنو ؿد وَهَب

رجٌؾ، ؾؼول: يو رشقَل اَّللِ، َأْكؽِْحـقفو. ؿول: هةؾ ظـةَدك ِمةـ رٍء ؟ ؿةول: ٓ.  كػَسفو فؽ، َؾَر ؾقفو رأَيؽ. ؾؼومَ 

ؿول: اذهْى ؾوضؾْى وفق خومتًو ِمـ حديٍد. ؾذهَى ؾطَؾَى، ثؿ جوء ؾؼول: مو وَجْدُت صقًئو وٓ خومتًو ِمـ حديةٍد. 

ؾؼد َأْكَؽْحُتَؽفو بام معؽ ِمةـ  ؾؼول: هؾ معؽ ِمـ افؼرآِن رٌء ؟ ؿول: معل شقرُة ـذا وشقرُة ـذا، ؿول: اذهْى 

 ؾؼقفف: اذهى ؾوضؾى وفق خومتو مـ حديد يدل ظذ وجقب افصداق حتك وفق ـون صقئًو ؿؾقاًل. (3)افؼرآِن( 

أمو حؽؿف افؼظل ؾفق واجى يف افعؼد وفقس رــوً وٓ ذضوً مـ ذوط افةزواج، بةؾ هةق ذط فصةحي ظؼةد 

ثور ادستبي شةوس هةق:  افـؽوح، ؾفق أثر مـ مجؾي ٔا ن مؼته ظؼد افةزواج ٕا ظؾقف، وفذا ظػل ؾقف ظـ اجلفوفي افقسرةٕ 

ةوخلؿر واخلـزيةر وافةـجس  شتؿتوع. )وبـوًء ظؾقف: فق اتػؼ افزوجون بدون مفر، أو شةؿقو مةوٓ يؿؾةؽ ذظةوـً  حؾ ٓا

ت. وؿةول ادوفؽقةي: إن ـروث دواب، صح افعؼد ظـد اجلؿفقر ؽر ادوفؽقي، ووجى فؾؿرأة مفر ادثؾ، بوفدخقل أو ادق
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 .(1)اتػؼ افزوجون ظذ إشؼوط ادفر ؾفق كؽوح ؾوشد( 

صساط يف افعؼد ظذ ظدم افصداق، وفؽـ.   وبـوًء ظذ هذا ؾال يؿؾؽ افزوج وٓ افزوجي وٓ أوفقوؤهو ٓا

عةـ حؽؿ بةذفؽ. ؾط إذا م يذـر ادفر يف افعؼد شفقًا أو جفاًل صح ووجى ْلو مفر مثقالمو. ٕن افـبل 

ـُ مسعقٍد:  ـِ مسعقٍد أكف شئؾ ظـ رجٍؾ تزوج امرأًة، وم يػرْض ْلو صداًؿو، وم يدخؾ ِبو حتك موت ؟ ؾؼول اب اب

ـُ شـوٍن إصجعل ؾؼةول:  ْلو مثُؾ صداِق كسوئفو. ٓ وـَس وٓ صطَط. وظؾقفو افعدُة وْلو ادراُث. ؾؼوم معؼُؾ ب

ًِ واصٍؼ، امرأط ؿه رشقُل اَّلل  ـُ مسعقٍد. يف َبْروٍع بـ . ؾػرح ِبو اب ًَ  .(2)ة مـو، مثؾ مو ؿضق

وفذا ؾنن مـ واجى ادؼف ظذ ظؼد افـؽوح ة وهق إموم ادسجد يف أمريؽو ؽوفبًو ة أن يسلل افزوجون ظةام 

اتػؼو ظؾقف مـ مفر فقؽقن افعؼد مستقؾقًو فؼوط افصحي. ؾنذا م يؽـ فؾؿرأة ادسؾؿي حديثًو وٌو ة وهةق ؽوفةى 

ٕن وفقفو ؽر مسؾؿ ة بّغ ْلو اإلموم أن ادفر مـ حؼفو ذظًو، وأن مـ حؼفو أيضةًو أن تعؾةؿ مؼةداره احلول هـو 

 حغ افعؼد وأن ترىض بف.
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قون اإلكسون، وفذا ش ؿل اإلكسون بوحلققان اإلجتامظل. مـ هـو كةرى أمهقةي بحةٌ افعالؿوت اإلجتامظقي جزء مــ 

وكةً  ةامـ  كف ظودةٓ  يستطقع اإلحتػوظ بعالؿوتف اإلجتامظقي بعد إظالن إشالمفـ  هذا ادقضقع بوفـسبي فؾؿسؾؿ اجلديدٕ 

وكقا مـ ؿبؾ.  امـ   مـ ؿبؾ، ؾغوفبًو مو تتغر كظرمؿ فف، فذا ؾؾـ يتعومؾقاـ 

 هذا هل أن ادػوهقؿ وافؼقؿ ؿد اختؾػً: ؾوفديـ ٓ أمهقي دامرشتف يف واؿع حقوة وكؼطي اإلؾساق إشوس يف

 ؽر ادسؾؿغ، وفؽـف يؾعى دورًا رئقسقًو يف حقوة ادسؾؿ.

 فقس مـ ادطؾقب مـ ادسؾؿ اجلديد ذظوً أن يؼطع ظالؿوتف بؿجتؿعف افؼديؿ وذفؽ فألشبوب افتوفقي:

أكثك أن َيسـ فقافديف وفق أسا ظذ افتؿسةؽ بةديـفام. ؿةول تعةوػ:  ظذ ادسؾؿ اجلديد ذـرًا ـون أم -1

ـٍ َوؾَِصوُفُف يِف َظوَمْغِ َأِن اْصُؽْر ِو وَ ﴿ ُف َوْهـًو َظَذى َوْه َؾْتُف ُأم  كَسوَن بَِقافَِدْيِف َْحَ ْقـَو اإْلِ فَِقافِةَدْيَؽ إَِوَّ اْدَِصةُر. وإِن َوَوصَّ

كَ  ْكَقو يِف  َوَصوِحْبُفاَم  ِِۖب َمو َفْقَس َفَؽ بِِف ِظْؾٌؿ َؾاَل ُتطِْعُفاَم  َجوَهَداَك َظَذى َأن ُتْؼِ بِعْ  ۖ َمْعُروًؾو افد  ـْ َأَكوَب إَِوَّ َشبِق َواتَّ  َۚؾ َم

ـُتؿْ  باَِم  َؾُلَكب ُئُؽؿ َمْرِجُعُؽؿْ  إَِوَّ  ُثؿَّ   .(1)﴾َتْعَؿُؾقنَ  ـُ

ديـ ؾقام يسخط اَّلل شبحوكف. وثةوكقفام اإلشةتؿرار يف برمهةو ؾؤيي تدل ظذ أمريـ: أوْلام ظدم إضوظي افقاف

 وفق أسا ظذ افؼك حلؼ إبقة وإمقمي افتل تصون حلرمتفو ظـد اَّلل شبحوكف.

إبقان بحوجي ٕوٓدمهو ظـد افؽز، وهذا أمر إكسوين بحً. واإلشالم يراظةل اجلوكةى اإلكسةوين يف  -2

 هق معؾقم. مجقع إحقال حتك يف حوفي احلرب ـام

َواْظُبةُدوْا اَّللَّ ﴿حض اإلشالم ظذ صؾي إرحوم، وهذا ييؿؾ أرحوم ادسؾؿ اجلديد أيضًو. ؿول تعوػ:  -3

ةوِر ِذي  ـِ إِْحَسوًكو َوبِِذي اْفُؼْرَبك َواْفَقَتوَمك َواْدََسةوـِِغ َواجْلَ قْا بِِف َصْقًئو َوبِوْفَقافَِدْي ـُ ةورِ َوَٓ ُتْؼِ ـُةِى  اْفُؼْرَبةك َواجْلَ اجْلُ

وَن ُُمَْتوًٓ َؾُخقًرا ـَ ًْ َأْياَمُكُؽْؿ إِنَّ اَّللَّ َٓ َُيِى  َمـ  بِقِؾ َوَمو َمَؾَؽ ـِ افسَّ وِحِى بِوجَلـِى َواْب  .(2)﴾َوافصَّ

أمو أصدؿوؤه افؼدامك ؾال كـصحف بؼطع ظالؿتف معفؿ مبةوذة، بةؾ كحثةف ظةذ دظةقمؿ فإلشةالم برؾةؼ 
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ال بد مـ مػورؿتفؿ واشةتبداْلؿ برؾؼةي مسةؾؿي، ٕن افصةوحى شةوحى، وٕن وتدرج، وفؽـ إذا أبقا ذفؽ ؾ

اإلكسون َيـ بطبعف فؾاميض، وأصحوبف جزء أشوس مـ هذا ادويض، وخييةك فةق اشةتؿرت ظالؿتةف معفةؿ أن 

 يعقدوه إػ موـون ظؾقف.

ُشقِل َشبِقاًل. َيو َوْيَؾَتةكى فَقْتَـِةل َمْ َوَيْقَم َيَعض  افظَّوِمُ َظَذى َيَدْيِف َيُؼقُل يَ ﴿ؿول تعوػ ُّمذرًا مـ هذا:  َْذُت َمَع افرَّ و فَقْتَـِل اَّتَّ

ِر َبْعَد إِْذ َجوَءيِن  ـْ ـِ افذ  ِْذ ُؾاَلًكو َخؾِقاًل. فََّؼْد أََضؾَّـِل َظ ـَونَ ۗ أََّتَّ قْطَونُ  َو ًٓ  فإِْلِكَسونِ  افيَّ  .(1)﴾َخُذو

فتػصقؾ دو يستى ظؾقفو مـ مسوئؾ هومي. وادسةلفي افتةل وأن أحتدث ظـ ظالؿي ادسؾؿ اجلديد بزوجف بو

أبحثفو هـو تـيل يف حول إشالم أحد افزوجغ وبؼوء أخر ظذ ديـف، وتيتؿؾ هذه ادسلفي ظذ أحةقال متـقظةي 

 تؼتيض احلديٌ ظـ حؽؿفو افؼظل ـٌؾ ظذ حدة:

 قمالىم٦م أطمد اًمزوضملم سم٤مٔظمر طم٤مل اًمتحقل ًمإلؾمالم:  ,7

وج ٓ تؽقن هـوك ميؽؾي ؽوفبًو بؼط أن تؽقن افزوجي مـ أهؾ افؽتوب، َّٕنـ ممـ أبةوح ؾعـد إشالم افز

اَّلل شبحوكف افزواج ِبـ بؼط اإلحصون. ؿول تعوػ: ))افققم أحؾ فؽؿ افطقبوت وضعوم افةذيـ أوتةقا افؽتةوب 

 بؾؽؿ(.حؾ فؽؿ وضعومؽؿ حؾ ْلؿ وادحصـوت مـ ادممـوت وادحصـوت مـ افذيـ أوتقا افؽتوب مـ ؿ

أمو يف حول إشالم افزوجي وإسار زوجفو ؽر ادسؾؿ يف افبؼوء ظذ ديـف ؾعـدهو تـيل اديؽؾي، ومرد هةذه 

 اديؽؾي هل ظدم جقاز بؼوء ادسؾؿي يف ظصؿي افزوج افؽوؾر بدون ضوبط ـام شقف كرى.

ؽو كظرًا ٕن هذه ادسلفي يتؽرر ، وأكؼؾ مو ـتبتف هـو ٕمهقتف فقاؿعـو يف أمري(2)بحثً هذه ادسلفي يف ـتوب و 

حدوثفو: )طفرت هذه افؼضقي إػ افسطح يف أمريؽو بعد حتقل أظداد مـ افـسوء إمريؽقوت ادتزوجةوت مةـ 

ؽر ادسؾؿغ إػ اإلشالم، ؾؽثر افسمال ظـ إمؽوكقي بؼةوء هةذه ادسةؾؿي يف ظصةؿي زوجفةو افؽةوؾر ضؿعةو يف 

فام، ويف كػس افقؿً يؽقن يف هذا اإلمفول مو ييةجع افةزوج ظةذ إشالمف، وبخوصي يف حول وجقد أضػول بقـ

 اظتـوق اإلشالم.

وفؽـ تقجد أشئؾي أخرى بحوجي إػ إجوبي ذظقي تتعؾؼ ِبذا إمر فتؽتؿؾ صقرة افبحةٌ، ومةـ هةذه 
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؟ إشئؾي: مو هل حدود هذه اددة افتل مـ ادؿؽـ فؾؿرأة ادسؾؿي إظطوءهو فزوجفو افؽةوؾر ضؿعةو يف إشةالمف

 وهؾ جيقز ْلو خالل مدة آكتظور هذه أن متؽـف مـ كػسفو أم ٓ ؟

 ؾم٠مشمٜم٤مول هذا اعمقوقع قمؼم اًمٜم٘م٤مط اًمثالث اًمت٤مًمٞم٦م:

 أؿقال افصحوبي وافتوبعغ وأصحوب ادذاهى يف هذه ادسلفي. -1

 حترير ُّمؾ افـزاع. -2

 افرأي افراجح. -3

 اعم٠ًمًم٦م:أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأوح٤مب اعمذاه٥م ذم هذه  , 7

وبام أن اْلدف مـ هذا ادبحٌ ٓ يتطؾى ظرض  (1)أورد اإلموم ابـ افؼقؿ تسعي آراء فؾعؾامء يف هذه ادسلفي. 

 مجقع إؿقال ؾسلؿترص ظذ أراء إربعي افرئقسقي وؾؼ مو يع:

ؾر، وٓ شبقؾ فف اكػسوخ افعؼد بؿجرد إشالم ادرأة، وِبذا يتؿ افتػريؼ بغ ادرأة ادسؾؿي وزوجفو افؽو - 1

ظؾقفو إٓ بعؼد ومفر جديديـ بعد إشالمف، وٓ اظتبور فؾعدة. وذهى إػ هذا: ابـ ظبةوس واحلسةـ افبرصةي 

وؿتودة وافبخوري وظطوء بـ أِب ربوح، وهق إحدى افروايتغ ظـ اإلموم أْحد. واحةتٍ أصةحوب هةذا افةرأي 

 .(2)بؼقفف شبحوكف: )وٓ متسؽقا بعصؿ افؽقاؾر( 

ةوؾر ؿةوم افؼةويض ذهى ؾ - 2 ؼفوء أهؾ افؽقؾي وظذ رأشفؿ اإلموم أبق حـقػي إػ أن ادرأة إذا أشؾؿً وزوجفوـ 

بعرض اإلشالم ظؾقف ؾون أشؾؿ ؾفل امرأتف، وان أبك ؾرق بقـفام، وهذا يف حول وؿقظف يف ديور اإلشالم فعدم جقاز بؼةوء 

ك تـؼيض ظدمو. ويعتز هةذا افتػريةؼ ضالؿةو بوئـةو ظـةد أِب ادسؾؿي ظـد افؽوؾر، أمو يف دار احلرب ؾون افػرؿيٓ  تؼع حت

 حـقػي وُّمؿد. وؾرؿي بغر ضالق ظـد أِب يقشػ.

ؿول افػؼقف ظالء افديـ أِب بؽر بـ مسعقد افؽوشوين: )وان أشؾؿً ادرأة ٓ تؼةع افػرؿةي بةـػس اإلشةالم 

أبك اإلشالم ؾرق افؼةويض بقةـفام،  ظـدكو، وفؽـ يعرض اإلشالم ظذ زوجفو، ؾون أشؾؿ بؼقو ظذ افـؽوح، وان

ٕكف ٓ جيقز أن تؽقن ادسؾؿي حتً كؽوح افؽوؾر، وْلذا م جيةز كؽةوح افؽةوؾر ادسةؾؿي ابتةداء ؾؽةذا يف افبؼةوء 
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 .(1)ظؾقف(

وبـوء ظذ هذا افرأي ؾوكف ٓ يـتظر ميض افعدة، ٕن افؼويض يػرق بقـفام يف حةول رؾةض افةزوج افتحةقل 

 ً ادرأة يف دار احلرب ؾون افػرؿي ٓ تؼع حتك تـؼيض ظدمو.فإلشالم. إٓ إذا أشؾؿ

افزوج أحؼ بزوجتف إن أشؾؿ وهل مو تزال يف ظدمو افؼظقي، وذهى إػ هذا: إوزاظةل وافزهةري  - 3

وافؾقٌ واإلموم موفؽ وافيوؾعل وأْحد يف افروايي افثوكقي واشحؼ، واشتـدوا إػ ؿصي إشالم أِب شػقون دو أشؾؿ 

ػتح وهق بؿر افظفران فقؾي دخقل ادسؾؿغ مؽي، ؾؼد روي أكف دو دخؾ أبق شػقون مؽةي وأكؽةرت ظؾقةف ظوم اف

ؾرق بقـفام، وؿد وؿةع هةذا حلؽةقؿ ط يثبً أن افرشقل زوجف اإلشالم ؾلصور ظؾقفو بوإلشالم ؾلشؾؿً بعده، وم 

ول،  بـ حزام وظؽرمي بـ أِب جفؾ وصػقان بـ أمقي أيضو، ومجقعفؿ أشؾؿً زوجومؿ ؿةبؾفؿ، ؾسـةقا فةزواجفؿ ٕا

 وم يػرق بقـفؿ. وؿد ذهى أـثر افعؾامء إػ أن همٓء ؿد وؿع ْلؿ ذفؽ يف ؾسة م تـؼض ؾقفو ظدة زوجومؿ.

وؿد أورد صوحى افتؿفقد رأي اإلموم موفؽ يف هذه ادسلفي ؾؼول: )وؿول موفؽ يف افـرصاكقي تؽةقن حتةً 

ؿ امرأتف وهق ؽوئى، ؾنَّنو تممر بوفـؽوح إذا اكؼضً ظدمو وٓ يـتظةر افـرصاين ؾقخرج إػ بعض إشػور ؾتسؾ

 .(2)ِبو وفقس فف مـفو صئ إن ؿدم بعد اكؼضوء ظدمو( 

وبـوء ظذ هذا افرأي ؾوكف فق أشؾؿ افزوج خالل افعدة ؾنَّنو تبؼك ظذ ظصؿتف، ؾنذا اكؼضةً ؾةال زوجقةي 

 بقـفام.

وأس افزوج ظةذ  -أي افؽتوِب-ؾؼول:)وفق أشؾؿً زوجتف وذـر اإلموم افؼبقـل رأي افيوؾعقي يف هذا 

دةو روى افيةوؾعل ريض اَّلل تعةوػ ظـةف: أن  (3)ـػره ؾؽعؽسف. هق مو فق أشؾؿ وأست هل، وؿد ظؾؿ حؽؿف،

صػقان بـ أمقي وـرمي بـ أِب جفؾ وحؽقؿ بـ حزام أشؾؿً زوجي ـؾ مـفؿ ؿبؾف، ثةؿ أشةؾؿ بعةدهو بـحةق 
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 .(1)، ؿول: وهذا معروف ظـد أهؾ افعؾؿ بودغوزي( صفر، واشتؼروا ظذ افـؽوح

وؿد ظؾؿـو وجقد روايتغ ظـ اإلموم أْحد يف هذه ادسلفي. ؾوٕوػ تذهى إػ أن افػرؿي بةغ افزوجةي افتةل 

أشؾؿً وزوجفو ـوؾر تؼع بؿجرد إظالن ادرأة إشالمفو مـ ؽر اكتظور ديض افعدة، وهذا ؿقوشو ظةذ أشةبوب 

 فرضوع واخلؾع.افػرؿي إخرى ـو

وافثوكقي تقاؾؼ مذهى افيوؾعل افؼوئؾ بػسخ افـؽوح إذا أشؾؿً ؿبؾ افدخقل، أمو إن وؿع إشةالمفو بعةد 

 افدخقل ؾون أشؾؿ يف افعدة بؼقو ظذ كؽوحفام وآٓ اكػسخ افـؽوح.

ن ةوؾر ؿبةؾ دخةقل اكػسةخ افـؽةوحٕ   ؿول صوحى افروض ادربع:)ؾون أشؾؿً هل أي افزوجي افؽتوبقي حتةًـ 

ودجقشقغ ؿبؾ افدخقل بطؾ افـؽةوح فؼقفةف تعةوػ: )ؾةال  ادسؾؿيٓ  حتؾ فؽوؾر أو أشؾؿ أحد افزوجغ ؽر افؽتوبقغـ 

ترجعقهـ إػ افؽػور( وؿقفف: )وٓ متسؽقا بعصؿ افؽقاؾر( ؾون شبؼتف بوإلشالم ؾال مفر ْلو دجةلء افػرؿةي ؿبؾفةو. ثةؿ 

مةر ظةذ ؿول: وان أشؾؿ أحدهؿ أي أحد افزوجقغ ؽر اف وؾر بعد افدخقل وؿةػ ٕا وؾرة حتًـ  ؽتوبقغ، أو أشؾؿًـ 

ون بغ إشالم صػقان بـ أمقةي وامرأتةف بـةً افقفقةد بةـ  اكؼضوء افعدة، دو روى موفؽ يف مقضئف ظـ ابـ صفوب: ؿولـ 

ةوؾر، ثةؿ أشةؾؿ وم يػةرق  ادغرة كحقا مـ صفر أشؾؿً يقم افػتح وبؼل صػقان حتك صفد حـقـةو وافطةوئػ وهةقـ 

 .  (2)بقـفام، واشتؼرت ظـده امرأتف بذفؽ افـؽوح. ؿول ابـ ظبد افز: صفرة هذا احلديٌ أؿقى مـ إشـوده( ط  افـبل

وْلذا كؼؾ ابـ ظبد افز اإلمجوع بغ أهؾ افعؾؿ ظذ ظدم جقاز تؼرير ادسؾؿي حتً ادؼك إذا تلخر إشالمف 

 ظـ إشالمفو حتك اكؼضً ظدمو.

وؾر اخلقور، ؾون صوءت ؾورؿتف وان صوءت أؿومةً ظؾقةف، وفؽةـ بؼةط ظةدم  أن فؾؿرأة افتل أشؾؿً -4 حتًـ 

 متؽقـف مـ كػسفو، وهذا مو ذهى إفقف صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي وتوبعف ظؾقف واكترص فف تؾؿقذه ابـ افؼقؿ.

ـ يزيةد ودفقؾف مو رواه ْحود بـ شؾؿي ظـ أيقب افسختقوين وؿتودة، ـالمهو ظـ ُّمؿد بـ شريـ ظـ ظبد اَّلل ب

اخلطؿل )أن كرصاكقو أشؾؿً امرأتف، ؾخرهو ظؿر بـ اخلطوب ريض اَّلل ظـف إن صوءت ؾورؿتف وان صوءت أؿومً 

ظؾقف( ؿول ابـ افؼقؿ بعد إيراده ْلذا إثر: وفقس معـوه أَّنو تؼقؿ حتتف وهق كرصاين بؾ تـتظر وتسبص، ؾؿتك أشؾؿ 
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 فرأي ذحو يف حديثل ظـ افرأي افراجح.وشقف أزيد هذا ا (1)ؾفل امرأتف، وفق مؽثً شـغ 

 حترير ُّمؾ افـزاع: - 2

واإلمةوم ابةـ تقؿقةي  -ومـفؿ بعض افصحوبي وافتوبعغ وإئؿي إربعةي  -يـحرص اخلالف بغ اجلؿفقر 

وتؾؿقذه ابـ افؼقؿ يف مسلفي بؼوء ادرأة افتل أشؾؿً وزوجفو ـوؾر بعد ميض افعدة يف حول إساره ظةذ افبؼةوء 

 ي ؽر اإلشالم.ظذ مؾ

ؾذهى افػريؼ إول إػ اكتفوء ظؼد افزوجقي بقـفام بعد ميض افعدة، ظذ خالف بقـفؿ يف بعض افػروع ـام 

 رأيـو مـ خالل ظرض آرائفؿ.

وذهى افػريؼ افثوين إػ َّتقر ادرأة افتل أشؾؿً ؾون صوءت ؾورؿتف، وان صوءت تربصً بف حتةك يسةؾؿ 

 ؼط ظدم متؽقـف مـ كػسفو َّٕنو ٓ حتؾ فف.وفق اكؼضً ؾسة افعدة، وفؽـ ب

 افرأي افراجح: - 3

ٓ صؽ بلن رأي اجلؿفقر هق افراجح يف هذه ادسلفي، فؼقة دفقؾف مـ افؼرآن وافسـي مـ جوكى، وٓتسةوؿف 

 -وبخوصي يف بالد ؽر ادسةؾؿغ –مع أهداف افؼيعي وروحفو مـ جوكى آخر. ويؿؽـ فؾؿرأة افتل أشؾؿً 

ـ افرأي أخر: اكتظور زوجفو وفق مضً افعدة وفؽـ بؼط أن يغؾى ظذ طـفةو إمؽوكقةي حتةقل آشتػودة م

زوجفو إػ اإلشالم، وـون ْلو مـ ؿقة اإليامن وافيخصقي مو يؿؽـفو مـ افتلثر ظؾقف ٓ افعؽس، وإٓ ؾال معـةك 

مو ادعةوذة افزوجقةي فةقرود مـ اكتظورهو فف وهل تعؾؿ أكف ٓ أمؾ يف إشالمف. وبؼط ظدم افسامح فف بؿعوذ

 افدفقؾ بذفؽ ـام سح صقخ اإلشالم وتؾؿقذه.

مو ورد يف شقرة ادؿتحـةي، تةؿ مةو  -ـام رأيـو مـ خالل ظرض أراء  -إن إشوس افؼظل ْلذه ادسلفي 

 ورد مـ أحوديٌ مبقـي ْلو.

يي ؾفل ؿقفف شبحوكف:  وجرات ؾةومتحـقهـ اَّلل أظؾةؿ بةنيامَّنـ يو أُّيو افذيـ آمـقا إذا جوءـؿ ادممـوت مفة﴿أمو ٔا

ؾون ظؾؿتؿقهـ مممـوت ؾال ترجعقهـ إػ افؽػورٓ  هـ حؾ ْلؿ وٓ هؿ َيؾقن ْلةـ. وّاتةقهؿ مةو أكػؼةقا وٓ جـةوح 

 .(2)﴾ظؾقؽؿ أن تـؽحقهـ إذا ّأتقتؿقهـ أجقرهـ وٓ متسؽقا بعصؿ افؽقاؾر
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ٓ هةؿ َيؾةقن ْلةـ( وؿقفةف: )وٓ متسةؽقا ومقضع افيوهد يف هذه أيي ؿقفف شبحوكف:)ٓ هـ حؾ ْلؿ و

 بعصؿ افؽقاؾر(.

ون مـ مجؾي بـقدهو أن يرجع ادسؾؿقن مةـ جةوء إفةقفؿ  يي كزفً بعد صؾح احلديبقي وافتلـ  مـ ادعؾقم أن هذه ٔا

يي ادممـوت ادفوجرات بعد أن يؿتحـ.  مفوجرا مـ مؽي إػ افؽػور، ؾوشتثـك اَّلل شبحوكف ِبذه ٔا

دةو ظوهةد ط  )ويف افصحقح ظـ افزهري ظـ ظروة ظـ ادسقر ومروان بـ احلؽؿ أن رشقل اَّللؿول ابـ ـثر: 

يو أُّيةو افةذيـ آمـةقا إذا جةوءـؿ ادممـةوت ﴿ـػور ؿريش يقم احلديبقي جوءه كسوء مـ ادممـوت ؾلكزل اَّلل ظز وجؾ: 

 .  (1) أتغ افخ احلديٌ(ؾطؾؼ ظؿر بـ اخلطوب يقمئذ امر ﴾وٓ متسؽقا بعصؿ افؽقاؾر -إػ ؿقفف-مفوجرات 

وم يؽـ هذا مقؿػ ظؿر بـ اخلطوب ريض اَّلل ظـف ؾحسى، بؾ ضؾؼ ضؾحي بـ ظبقةد اَّلل زوجةف:)أروى 

 .(2)بـً ربقعي( أيضو بعد كزول أيي ادذـقرة 

إن هذه آشتجوبي افسيعي مـ همٓء افصحوبي فدفقؾ ظذ ؾفؿفؿ افعؿقؼ ددفقٓت افتقجقف افؼرآين مةـ 

بقـفؿ وبغ أهؾ افؽػر. فؼد ـوكً هذه افسقرة )ادؿتحـي( مـ معوم افسبقي اإلشالمقي فؾػةرد ادسةؾؿ، ادػوصؾي 

 ؾؼد ـون افؼران: 

)ـلكام جيؿع هذه افـبتوت افصغرة اجلديدة يف ــػ اَّلل، فقعؾؿفؿ اَّلل ويبرصهؿ بحؼقؼةي وجةقدهؿ وؽويتةف، 

د، وفقيعرهؿ أَّنؿ رجوفف وحزبف، وأكةف يريةد ِبةؿ أمةرا وفقػتح أظقـفؿ ظذ مو َيقط ِبؿ مـ ظدا وات ومؽر وـق

وَيؼؼ ِبؿ ؿدرا. ومـ ثؿ ؾفؿ يقشؿقن بسؿتف وَيؿؾقن صورتف، ويعرؾقن ِبذه افيورة وتؾؽ افسؿي بةغ إؿةقام 

مجقعو يف افدكقو وأخرة. وإذن ؾؾقؽقكقا خوفصغ فف، مـؼطعغ فقٓيتف، متجرديـ مـ ـؾ وصقجي ؽر وصقجتف يف 

عقر وظوم افسؾقك. وافسقرة ـؾفو يف هذا آبوه. حتك أيوت افتؼيعقي افتـظقؿقي افقاردة يف آخرهو ظةـ ظوم افي

معومؾي ادفوجرات ادممـوت، ومبويعي مـ يدخؾ يف اإلشالم. وافػصؾ بغ ادممـوت وأزواجفـ مـ افؽػور، وبةغ 

 .(3)افتقجقف افعوم( ادممـغ وزوجومؿ مـ افؽقاؾر.. ؾؽؾفو تـظقامت مـبثؼي مـ ذفؽ

فؼد كزفً شقرة افتقبي بعد هذه افسقرة فتعؾـ افزاءة مـ ظفقد ادؼـغ وفسشةخ يف كػةقس ادسةؾؿغ 
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 347(  

 

ّاسة افعؼقدة، وأَّنو إشوس يف افقٓء ُّمبي وتـوسًا. وشقرة افتقبي هل آخر مو كةزل مةـ افؼةرآن ؾةقام يتعؾةؼ 

أن كضع هذه افؼقؿ وادبودئ اإلشالمقي افعومي كصى افعغ وكحـ بوفعالؿي بغ ادسؾؿغ وؽرهؿ، فذا ؾون ظؾقـو 

 كـوؿش مقضقع بؼوء ادسؾؿي حتً زوجفو افؽوؾر ضؿعو يف إشالمف.

ول: جقةؾ  تةوب اَّلل شةبحوكف، ومةـ تطبقةؼ افرظقةؾ ٕا بوه افعوم افذي يستطقع أي مسؾؿ ؾفؿف مةــ  هذا هق ٓا

ربوين، وهذا افذي دظل افػؼفةوء مةـ افسةؾػ واخلؾةػ إػ افتيةدد يف افصحوبي افؽرام رضقان اَّلل ظؾقفؿ ْلذا اْلدي اف

مقضقع اشتؿرار ظالؿي ادرأة ادعتـؼي فإلشالم بزوجفو ؽر ادسؾؿ، حتك أن ابـ ظبد افز كؼؾ اإلمجوع بةغ أهةؾ افعؾةؿ 

ام رأي  ـو.ظذ ظدم جقاز تؼرير ادسؾؿي حتً ادؼك إذا تلخر إشالمف ظـ إشالمفو حتك اكؼضً ظدموـ 

* واػ جوكى هذا ؾعؾقـو أن كتذـر دائام أن اإلشالم م يبح فؾؿرأة ادسؾؿي أن تـؽح ؽر ادسؾؿ ابتداء وفةق 

 (1) ﴾وفـ جيعؾ اَّلل فؾؽوؾريـ ظذ ادةممـغ شةبقال﴿ـون ـتوبقو ـقال يؽقن فف شبقؾ ظؾقفو ٕن اَّلل شبحوكف ؿول: 

قي ـام هق معؾقم، ٕن افؼقامي فف وؾؼ افـظةوم اإلشةالمل، وهذا خوص ِبو ٕكف أبوح فؾرجؾ ادسؾؿ كؽوح افؽتوب

وٓ شؾطون ٓمرأتف ظؾقف. إػ جوكى حؽؿ أخرى أذت إػ أمهفو مةـ حتؼقةؼ ادػوصةؾي افيةعقريي بةغ أهةؾ 

 اإليامن وأهؾ افؽػر.

أن  -وكحـ كبحٌ هةذه احلوفةي اخلوصةي يف أمريؽةو -* وفؽـ ورؽؿ ترجقحل فرأي اجلؿفقر، ؾون ظؾقـو

بعغ آظتبور افظروف افـػسقي وآجتامظقي افصعبي افتل ؿد تقاجففو إخً افتل اختورت ديـ اإلشالم كلخذ 

احلـقػ يف بالد ؽر ادسؾؿغ، ؾفل أموم زوج ربام ٓ يعرف ظـ اإلشالم شقى إبوضقؾ وافيبفوت افتل تؾؼوهو 

دسؾؿغ بوإلرهوب، وبعؾ مـ اإلشالم مـ هذه افبقئي مـذ كعقمي أطػوره، إضوؾي فؾحؿؾي افؼشي افتل تصػ ا

 ديـ افتخؾػ واْلؿجقي، ممو جعؾ اإلشالم يعقش يف ؽربي ؾؽريي وروحقي صديدة افقضلة.

اكف فقس مـ افسفؾ إؿـوع افزوج افؽوؾر بوظتـوق اإلشالم مبوذة أو خةالل ؾةسة وجقةزة، بةؾ ٓ بةد مةـ 

 ي زيػ افيبفوت ادثورة ضده.إظطوئف ؾسحي مـ افقؿً فالضالع ظذ حؼوئؼ اإلشالم، ومعرؾ

* يف هذه احلوفي كجد يف رأي صقخ اإلشالم وابـ افؼقؿ مو يعطل افػرصي ْلذا افةزوج يف أن يؾحةؼ برـةى 

ادفتديـ اجلدد، وفؽـ بؼط أن يؽقن ظـد إخً طـ راجح بتحقل زوجفو إػ اإلشالم، وبؼةط أٓ متؽـةف 

                                                           
 747 :اًمٜم٤ًم، ؾمقرة (7)
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بوإلشالم ٓ أن تبؼك شؾبقي تعةقش ظةذ إمةؾ ؾحسةى، مـ كػسفو. ويػسض أن تبذل أؿىص جفدهو إلؿـوظف 

مـ آشةتعوكي بةبعض افةدظوة  -إضوؾي إػ جفدهو افيخيص –وتـتظر مو تتؿخض ظـف إيوم، ـام أكف ٓ بد ْلو 

وأهؾ افعؾؿ، وـذفؽ اإلؾودة مـ إمؽوكقوت ادرـز اإلشالمل يف مـطؼتفو ٕكف يؿؾؽ مـ وشوئؾ افدظقة مو فقس 

 بحقزمو.

رد ابـ تقؿقي ظذ افرأي افؼوئؾ بنيؼوع افػرؿي بغ افزوجغ بؿجرد اإلشالم بلكف م يعؾؿ أن أحدا مـ افصةحوبي  * فؼد

مثؾةي ظةذ هةذا مةو رواه  ذفؽ، ؾؿةـ ٕا ؿوفف،ومو روي ظـ ظؿر ريض اَّلل ظـف مـ آثور يظـ أَّنو متعورضي ؾنَّنو فقسًـ 

وكةو كرصةاكقغ ؾلشةؾؿً جدتةف صعبي ظـ أِب اشحؼ فيقبوين ؿول: شؿعً يزيد بـ ظؾؼؿي ي ؼقل: )إن جةده وجدتةفـ 

فقس دفقال ظذ تعجقؾ افػرؿي، ؾؾعؾف م يةدخؾ ِبةو، أو ؾةرق  -ـام يؼقل ابـ تقؿقي -ؾػرق ظؿر بـ اخلطوب بقـفام( ؾفذا

راء افتل ضرحً ِبذا افصدد. وـذا ٕا مةر بقـفام بعد اكؼضوء افعدة، أو فعؾ افـؽوح اكػسخ بػسخ افسؾطون، وهذا مـ ٔا

ون كوـحو امرأة مـ متقؿ ؾلشؾؿً ؾؼول فف ظؿةر بةـ اخلطةوب  ؾقام رواه ابـ أِب صقبي بسـده أن ظبودة بـ افـعامن افثعؾبلـ 

ثةر مةـ يةرى  ريض اَّلل ظـف: إمو أن تسؾؿ وإمو أن كـزظفو مـؽ، ؾلبك ؾـزظفو ظؿر ريض اَّلل ظـةف. وؿةد متسةؽ ِبةذا ٕا

 ؾون أبك ؾرق بقـفام. –وجي ممـ م يسؾؿ أي افزوج أو افز –ظرض اإلشالم ظذ افثوين 

ؿول ابـ افؼقؿ معؼبًو ظذ ذفؽ: )وهذه أثور ظـ أمر ادممـغ ٓ تعورض بقـفو ؾون افـؽةوح بوإلشةالم يصةر 

جوئزا بعد أن ـون ٓزمو، ؾقجقز فإلموم أن يعجؾ افػرؿي، وجيقز فف أن يعرض اإلشالم ظذ افثوين، وجيةقز إبؼةوؤه 

 . (1)ة، وجيقز فؾؿرأة افسبص بف إػ أن يسؾؿ وفق مؽثً شـغ. ـؾ هذا جوئز ٓ ُّمذور ؾقف( إػ اكؼضوء افعد

وفؽـ ٓ بد مـ آكتبوه إػ أن هذا مؼوط بؼط مفؿ جدا، وؿد ؿرره ابـ تقؿقي وتؾؿقذه أخذًا مـ هةدي 

ّٓ متؽةـ ادةرأة افؼرّان افؽريؿ وافسـي افـبقيي، وهق مو اتػؼ ظؾقف مجقع افػؼفوء شؾػًو وخؾػًو بدو ن اشتثـوء وهق: أ

ادسؾؿي زوجفو افذي م يسؾؿ بعد مـ كػسفو خالل مدة اكتظورهو فف. ؾنكف دو ؿدم أبق افعوص بـ افربقع ادديـي يف 

أبوهو هؾ يـزل يف دارهو ؟ ؾؼول:)إكف زوجؽ، وفؽةـ ط زمـ اْلدكي وهق مؼك شلفً زيـى بـً رشقل اَّلل 

 :ويف روايي (2)ٓ يصؾ إفقؽ( 
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 . (1))وٓ خيؾصـ إفقؽ ؾوكؽ ٓ حتؾغ فف( 

وافروايي إخرة أسح يف افتحريؿ، وهذا كص سيح يف ادسلفي، وؿد اتػؼ أهؾ افعؾؿ شؾػًو وخؾػًو أكةف: 

وهذا احلؽؿ فقس خوصو بوبـتف ظؾقف افصالة وافسالم، بؾ هق ظوم فـسوء ادسؾؿغ إذ ٓ  (2))ٓ اجتفود مع افـص( 

 اخلصقصقي. وؿد زاد ابـ افؼقؿ هذا إمر وضقحًو وهق يدو بوفزاهغ ظذ ظةدم اصةساط يقجد أي دفقؾ ظذ

إػ جوكةى ؿصةي  -بؼوء افعدة فعقدة افرجؾ ٓمرأتف بعد إظالن إشالمف ؾؼول بعد أن شوق أمثؾي متعددة أخرى 

صةػقان بةـ ظـ صحوبي أشؾؿقا بعد إشالم زوجومؿ بػسة مثؾ: افعبةوس وظؽرمةي ابةـ أِب جفةؾ و -زيـى

افذي جوء بف فؽون هذا ممو جيى بقوكف فؾـوس مـ  -طأي ذع افـبل  -أمقي:)وفق ـون اكؼضوء افعدة هق ذظف 

يدل ظذ أن ادرأة إذا أشؾؿً  -مع حديٌ زيـى -ؿبؾ ذفؽ افقؿً، ؾوَّنؿ أحقج مو ـوكقا إػ بقوكف، وهذا ـؾف

ؾنذا اختورت أن تؼقؿ مـتظرة إلشالمف ؾةنذا أشةؾؿ  وامتـع زوجفو مـ اإلشالم ؾؾفو أن تسبص وتـتظر إشالمف،

ـزيـى ابـتف وؽرهو، وفؽـ ٓ متؽـف مـ وضئفو، ط أؿومً معف ؾؾفو ذفؽ، ـام ـون افـسوء يػعؾـ يف ظفد افـبل 

وٓ حؽؿ فف ظؾقفو وٓ كػؼي وٓ ؿسؿ، وإمر يف ذفؽ إفقفةو ٓ إفقةف، ؾؾةقس هةق يف هةذه احلةول زوجةًو موفؽةًو 

ؾ وجف، وٓ َيتوج إذا أشؾؿ إػ ابتداء ظؼد َيتوج ؾقف إػ وو وصفقد ومفر وظؼد، بةؾ إشةالمف فعصؿتفو مـ ـ

 . (3)بؿـزفي ؿبقفف فؾـؽوح، واكتظورهو بؿـزفي اإلجيوب( 

إن ابـ افؼقؿ هـو يبغ بقضقح أن افزوج ؽر ادسؾؿ افذي متفؾف ادسؾؿي ضؿعو يف إشالمف فقس زوجًو موفؽًو 

ؾفق ٓ حؽؿ فف ظؾقفو وٓ كػؼي وٓ ؿسؿ، وفذا ؾال جيقز ْلو أن متؽـةف مةـ كػسةفو ْلةذه  فعصؿتفو مـ ـؾ وجف،

 ط.آظتبورات وإظامًٓ فؾـص افقارد يف ذفؽ يف ؿصي زيـى بـً رشقل اَّلل 

* وهـو ؾال بد و مـ وؿػي هودئي مع ؾتقى ؾضقؾي افيقخ يقشػ افؼرضووي حػظف اَّلل وافتةل رخةص ؾقفةو 
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ر فزوجتف ادسؾؿي يف ؾسة افسبص دو ْلذا إمر مـ أمهقي بوفـسبي فؾؿسؾؿغ اجلدد يف أمريؽةو، معوذة افزوج افؽوؾ

حقٌ ؿول يف َّنويي بحثف ْلذا ادقضقع مؾخصو دو شبؼ: )مؼته إبوحي مؽٌ افزوج بعد إشالمف مع زوجي ـةوؾرة 

يـفو: أن ظؼةمام افزوجقةي مبوحةي، ؽر ُّموربي فديـف، أم مؽٌ افزوجي بعد إشالمفو مع زوج ـوؾر ؽر ُّمورب فد

 .(1)ٕن اإلبؼوء ظذ صحي ظؼد افـؽوح بقـفام يقجى افعؼة بودعروف، وافقطء مـ ذفؽ( 

إن هذا افتحػظ افذي وضعف ؾضقؾي افيقخ ظذ رأي اإلموم ابـ تقؿقي وتؾؿقذه مـ ظدم جقاز متؽغ ادةرأة 

قضع اإلصؽول. وشلورد هـو بعض افـؼوط افتل أراهةو ادسؾؿي فزوجفو افؽوؾر مـ كػسفو يف ؾسة افسبص هق م

 هومي يف معرض افرد ظذ هذا افرأي: . 

ؾؼد اشتدل برأي ظع ـرم اَّلل وجفف، وهق ؿقفف ظـ ادرأة تسؾؿ ؿبةؾ زوجفةو: )هةق أمؾةؽ ببضةعفو  -1

 مودامً يف دار هجرمو( ويف روايي أخرى هق )أحؼ ِبو مو م َّترج مـ مرصهو(.

ظذ مو كحـ بصدده وهق مؼوظقي متؽغ ادرأة افتل أشؾؿً فزوجفو افؽوؾر مـ كػسةفو، ؾفذا فقس دفقال 

ٕن مؾؽ افبضع ــويي ظـ ظؼد افـؽوح، وٓ خالف بقــو يف ترجقح هذا إمر، وهق ظدم افتػريؼ مبةوذة بةغ 

قجقه ـةام أوضةح افزوجغ إذا أشؾؿ أحدمهو، ممو يعـل بؼوء ظؼد افـؽوح بعد إشالمفو، وفؽـ فقس مـ مجقع اف

 ابـ افؼقؿ، وش ي ظذ ذـر هذا ؿريبو.

وإمر كػسف يـطبؼ ظذ ؿقل ظؿر ريض اَّلل ظـف:)إن صوءت ؾورؿتف وان صوءت أؿومً ظؾقف( ؾال دفقؾ ؾقف 

 ظذ مو ذهى إفقف ؾضقؾي افيقخ يقشػ حقٌ ؿول: . 

كعؿ هذا مؼته اإلؿومي مةع  (2))وطوهر هذا يؼتيض أن بقز معوذتف ْلو، ؾفذا مؼته اإلؿومي مع افزوج( 

وهةق  –افزوج ادسؾؿ، وفؽــو هـو أموم حوفي خوصي، وهل أن افزوج ؽر مسؾؿ، وفديـو كص ذظل خوص ِبةو 

ؾفق يستثـل هذه احلوفي مـ أصؾ ادسلفي. وبخوصي افروايةي افثوكقةي فؾحةديٌ: )وٓ خيؾصةـ  -احلديٌ افـبقي

تحريؿ وهل ظدم حؾفو فف، وهذا ٓ ظالؿي فف بوفدار إذ ٓ جيقز فف أن إفقؽ ؾوكؽ ٓ حتؾغ فف( ؾفـو ترصح بعؾي اف

يعوذهو شقاء أـوكً بدارهو أو يف دار اإلشالم. وْلذا م يقجد أي خالف بغ افعؾامء يف هذا افصدد ٕن إمر 

                                                           

 ىمـد اًمـؽمايب طمًــ قراًمديمت أن إمم هذا يمت٤مسمف ذم أؿم٤مر وىمد 705 :ص :اًم٘مرو٤موي يقؾمػ ًمٚمديمتقر اعمًٚمٛم٦م إىمٚمٞم٤مت وم٘مف ذم (7)

  !! اعمجتٝمديـ إُم٦م وم٘مٝم٤م، سملم ُمٕمدود اًمؽمايب اًمديمتقر أن أقمت٘مد ٓ :أىمقل -اًم٘مقل هذا إمم ؾمٌ٘مف
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 واضح ٓ فبس ؾقف.

شةؿحـو فؾةزوج افؽةوؾر ٓ بد مـ مراظوة افقاؿع إمريؽل وكحـ كبحٌ يف هذه افؼضقي وأمثوْلو، ؾؾق  -2

فستى ظذ هذا بصقرة ضبقعقي إكجوب وفد  -ـام أؾتك ؾضقؾي افيقخ –بؿعوذة زوجتف ادسؾؿي يف ؾسة افسبص 

أو أـثر، وفـو أن كتخقؾ أن حول هذا افقفد بغ هذيـ إبقيـ، إذ يقجد احتامل ٓ يؿؽـ إكؽةوره بعةدم رؽبةي 

ؾلي ديـ شةقتبع هةذا افقفةد يف  -ْلجؿي ضد اإلشالم وادسؾؿغوبخوصي أن بعد ضاوة ا -افزوج بوإلشالم

هذه احلوفي؟ إن مـ يؼقؿ يف هذه افبالد فػسة ضقيؾي يعرف اإلجوبي، ؾنذا ـون إبةقان ادسةؾامن جيةدان صةعقبي 

يؽةقن بوفغي يف تـيئي أوٓدهؿ إشالمقًو يف هذه افبقئي ؾام بوفؽ بقفد أبقه كرصاين أو ُّيقدي يؼطـ يف أمريؽو،وؿد 

 متعصبو فديـف ـورهو فإلشالم ؟!.

إن معظؿ ادمذات تدل ظذ أن هـوك احتامٓ راجحًو بلن افزوج يف حول معوذتف فزوجف فـ يتحةقل  -3

زواج! وـقةػ شةتؽقن  فإلشالم بسفقفي، وإٓ ؾام افذي شقيجعف ظذ هذا وهق يستؿتع بزوجتف ويعوذهو معوذة ٕا

ل ْحؾً مـف؟ وـقػ شتتؿؽـ مـ تـيئي وفدهو اجلديد ظةذ اإلشةالم وأبةقه مرصة ظةذ حوفي هذه ادرأة ادسؽقـي إذا ه

ـَ َظةَذ ﴿افؽػر! أٓ يتعورض هذا مع ظزة ادسؾؿ وظؾق صلكف ظـد اَّلل وكحـ كؼرأ ؿقفف تعةوػ:  ـْ جَيَْعةَؾ اَّللَُّ فِْؾَؽةوؾِِري َوَفة

مريؽ (1)﴾ادُْْمِمـَِغ َشبِقاًل  ب يف وظؾقـو أٓ كـسك أن افبقئي ٕا قي بؽؾ مؽقكومو افؼوكقكقي وآجتامظقةي وافـػسةقي بجوكةى ٕا

تبوع هذا افقفد ادسؽغ فديـ أمف !؟.   هذه احلوفي، ؾلي احتامل شقبؼك بعد ذفؽٓ 

وافسمال أخر واْلوم هق: ـقػ شقؽقن حول هذه افزوجي ادسؾؿي ادسؽقـي وكحـ كطؾى مـفةو أن تظةؾ 

 ػول آخريـ ظذ هذه افيوـؾي؟. ظذ هذه احلوفي مـتظرة إكجوب أض

إن هـوك رشوفي هومي يعطقفو اإلشالم فؾزوج ؽر ادسؾؿ يف حوفي افسامح فزوجتف بةوفسبص مةع ظةدم  -4

متؽقـف مـ كػسفو، وهل أن ديـفو أظز ظؾقفو مـ ـؾ صئ، فذا ؾون بؼوءهو معف ممؿً َّٕنو فـ تستطقع اكتظوره إػ 

ٓ ظةومال  -إن ـوكً فديف كقةي بةذفؽ-دًا فف يف افتػؽر اجلدي بوإلشالم موٓ َّنويي. وهذا شقؽقن ظوماًل مسوظ

مثبطًو، ٕكف شقدرك أن أمر اإلشالم ظظقؿ يف كػقس أتبوظف، وأن ظؾقف أن يصؾ إػ ؿرار، وهذا مو حصؾ مع )أم 

فةو حؽقؿ بـً احلورث( إذ ـون امتـوظفو ظـ ؾراش زوجفو بعد إشالمفو مـ إشبوب اْلومي افتل جعؾً زوج

                                                           
 -747 اًمٜم٤ًم،: ؾمقرة (7)
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ظؽرمي بـ أِب جفؾ يػؽر جديًو يف أمر اإلشالم. ؾؼد روى موفؽ يف ادقضل أن أم حؽقؿ بـً احلورث بـ هيةوم 

أشؾؿً يقم افػتح بؿؽي، وهرب زوجفو ظؽرمي بـ أِب جفؾ مـ اإلشالم حتك ؿدم افقؿـ، ؾورحتؾً أم حؽقؿ 

ظوم افػتح، ؾؾام ؿدم ظذ رشةقل ط  حتك ؿدمً ظؾقف بوفقؿـ، ؾدظتف إػ اإلشالم، ؾلشؾؿ ؾؼدم ظذ رشقل اَّلل

وثى إفقف ؾرحًو ومو ظؾقف رداء حتك بويعف، ؾثبتو ظذ كؽوحفام ذفؽ،( )وـون ـؾام دظوهو إػ افػراش تلبك ط اَّلل 

 . (1)وتؼقل أكً ـوؾر وأكو مسؾؿي. ؾؼول إن أمرا مـعؽ مـل ٕمر ـبر(

قؿ حقٌ كرى افتؼيع اإلشةالمل يـسةجؿ إن هذه افؼصي تعطقـو صقرة ظؿؾقي ظـ ضبقعي هذا افديـ افعظ

 بصقرة ضبقعقي مع رشوفتف افداظقي إػ إظزاز ادسؾؿ يف افدكقو ؿبؾ أخرة.

إن مـ أؿوم يف أمريؽو فػسة مـوشبي يعؾؿ أن افـوس هـو َيبقن إؿقيوء ويعجبقن ِبؿ، وهذه ؾطرة مرـقزة 

 افـوس تدشسًو، ؾفق افديـ ادـترص افذي شقعؿ يف افـػس افبؼيي، وكحـ فسـو بحوجي ٕن كتدشس بوإلشالم إػ

بعز ظزيز أو بذل ذفقؾ ـام أخزكو افصودق ادصدوق ظؾقةف افصةالة وافسةالم. ؿةول  -بعقن اَّلل  -افبؼيي ـؾفو 

شبحوكف:)يؿـقن ظؾقؽ أن أشؾؿقا ؿؾ ٓ متـقا ظع إشالمؽؿ بؾ اَّلل يؿـ ظؾةقؽؿ أن هةداـؿ فإليةامن إن ــةتؿ 

كريد مـ أحد أن يدخؾ اإلشالم فغرض دكققي، ؾنذا ـون فدى هذا افزوج اشتعداد فؼبةقل  كحـ ٓ (2)صودؿغ(

مر جد وفقس اْلةزل، ودفقةؾ  احلؼ ؾون افػرصي أمومف مقاتقي، ؾزوجتف شتـتظره وفػسة مـوشبي، وفؽـ ظؾقف أن يعؾؿ أن ٕا

أن َيةزم أمةره ويػؽةر جةديوً يف أمةر هذا اجلد أن زوجتف شتؿتـع ظـ ؾراصف مـ أجؾ ديـفو، وهـو جيةد أكةفٓ  بةد مةـ 

ؾ صئ ظذ حوفةف  ؾ مـفام وؾؼو دعتؼده وديـف، أمو إذا بؼلـ  ون ؾقف أمؾ أظؾـ إشالمف، وإٓ اؾسؿو وظوشـ  اإلشالم. ؾونـ 

زواج ؾام افذي تغر بوفـسبي فف؟ ومو افذي شقجعؾف يػؽر جديًو يف اإلشالم!.   وظوذهو معوذة ٕا

في أن يؼقل هذا افزوج فـػسف: حسـو كحـ كعةقش يف جمتؿةع حةر، وزوجتةل ؿةد هـوك احتامل يف هذه احلو

 اختورت هذا افؾقن مـ افتػؽر فـػسفو ؾؾتعتؼد مو تيوء ضودو أن ـؾ صئ شقبؼك ظذ مو هق ظؾقف.

دوذا كتصقر ابتداء أكـو شقف كزء ْلذه ادرأة أو كؽؾػفو بامٓ  تطقةؼ ظـةدمو كخزهةو بحؽةؿ افؼةع يف هةذه  -5
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زواج وافزوجةوت يف هةذه افةبالداد ظوجقةى؟ إن ٕا  -سلفي؟ أفسـو كعؾؿ أن اإليامن إذا متؽةـ يف افةـػس ؾوكةف يػعةؾ ٕا

شبوب توؾفي، أفقس أمر افديـ أظذ وأجؾ؟!. -أمريؽو  يسـقن بعضفؿ أحقوكوٕ 

شةالمفو ظةـ أؿقل: ٓ خقف ظذ هذه ادرأة ادسؾؿي إضالؿو وفؽـ بؼط أن يؽقن إ (1)مـ بربتل افعؿؾقي 

 .(2)وظل وؾفؿ وإدراك، واَّلل شبحون ظقن فؾؿتؼغ. ؿول شبحوكف: )ومـ يتؼ اَّلل جيعؾ فف مـ أمره يسا( 

 

                                                           

 وشمّمؼم  ًمإلؾمالم شمدقمقه أن ُمٜمٝم٤م ومٓمٚم٧ٌم ؿاعمًٚم همػم زوضمٝم٤م أُمر قمـ وؾم٠مًمتٜمل يمٜمدي٦م أظم٧م أؾمٚمٛم٧م يمٜمدا ذم إُم٤مُم٤م يمٜم٧م قمٜمدُم٤م (7)
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 معتز يف مؾتف افسوبؼي هؿ أوٓده، يؾحؼ كسبفؿ بف.أوٓد ادسؾؿ افذيـ وفدوا ؿبؾ إشالمف مـ زواج 

 .(1)ؾعـ أِب هريرة ريض اَّلل ظـف مرؾقظًو: )افقفُد فؾػراِش، وفؾعوهِر احلَجُر( 

ؾال بد مـ احلذر ؾقام يتعؾؼ بوفـسى، ؾفق أحد ادؼوصد افرئقسي اخلؿسي فؾؼيعي اإلشالمقي افتل تعؿؾ ظذ 

، ـام بى ظؾقف كػؼي افقفد حتك يبؾغ وافبـً حتك شؼؾ وافـسؾ وادولحػظ افديـ وافـػس وافع»حػظفو، وهل: 

ـَ ﴿تتزوج. وافدفقؾ ظذ وجقب افـػؼي هق افؽتوُب وافسـي واإلمجوع، أمو افؽتوب ؾؼقل اَّلل تعوػ:  وَمـ٢مِْن َأْرَوـْٕم

َـّ  َـّ ُأضُمقَرُه  . ؾلوجى أجر رضوع افقفد ظذ أبقف.(2)﴾ًَمُٙمْؿ وَم شُمقُه

َـّ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوقَمغَم ﴿وؿول شبحوكف:  َقهُتُ ًْ
َـّ َويمِ  وادقفقد فف هق افزوج. (3)﴾ اعْمَْقًُمقِد ًَمُف ِرْزىُمُٝم

. وأمو اإلمجوع ؾؼول ابـ (4)فةفـد بـً ظتبي: )خذي مو يؽػقؽ ووفدك بودعروف(ط ومـ افسـي ؿقل افـبل 

ػؼي أوٓده إضػول افذيـ ٓ مةول ادـذر رْحف اَّلل: )وأمجع ـؾ مـ كحػظ ظـف مـ أهؾ افعؾؿ، ظذ أن ظذ ادرء ك

ْلؿ؛ وٕن وفد اإلكسون بعُضف،ُ وهق بعُض وافدِه، ؾؽام جيى ظؾقف أن ُيـػؼ ظذ كػسف وأهؾف ـذفؽ ظةذ بعضةف 

 .(5)وأصؾِف( 

ا فةف بعةد إذا موت ادعتـؼ فإلشالم وترك أوٓدًا ؾفـوك احتامٓن: أوْلام أن يؽقكةقا مسةؾؿغ، إمةو َّٕنةؿ وفةدو

إشالمف، أو َّٕنؿ أشؾؿقا بعد إشالم أبقفؿ. وهمٓء يرثقكف بال خالف ٕن افـسى مـ أشبوب ادراث. أمو إذا أشؾؿ 

ظذ َأخرة مـ ظؿره ؾامت وأوٓده ٓ يزافقن ظذ افؽػر ؾنَّنؿ ٓ يرثقكف بنمجوع افعؾامء مةـ افسةؾػ واخلؾةػ فعؿةقم 
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 .(1)مي بـ زيد: )ٓ يرث ادسؾؿ افؽوؾر وٓ افؽوؾر ادسؾؿ(ؿقفف ظؾقف افصالة وافسالم ؾقام رواه أشو

أمو إذا ـون فؾؿسؾؿ اجلديد ؿريى ـوؾر وتقيف هذه افؼريى تورـًو موًٓ ؾفؾ يرثف ادسؾؿ؟ هـو وؿع اخلةالف 

رث بغ افعؾامء مـذ ظفد افصحوبي، ؾذهى اجلؿفقر مـ افعؾامء ة بام ؾقفؿ ؾؼفوء ادذاهى إربعي ة اػ أكف ٓ تقا

بغ ادسؾؿ وافؽوؾر؛ حلديٌ أشومي بـ زيد ريض اَّلل ظـفام آكػ افذـر وادتػؼ ظؾقف. وذهةى بعةض افصةحوبي 

ـؿعوذ بـ جبؾ ومعوويي بـ أِب شػقون ريض اَّلل ظـفام، وبعض افتوبعغ ـسعقد بـ ادسقى وافيعبل وإبةراهقؿ 

سقى، ومسوق بـ إجدع، وظبد اَّلل بـ افـخعل وُّمؿد بـ احلـػقي، وُّمؿد بـ ظع بـ احلسغ، وشعقد بـ اد

مغػؾ، وَيقك بـ يعؿر، وإشحوق بـ راهقيف إػ أن ادسؾؿ يرث ؽر ادسؾؿ، ـام حؽوه ظـفؿ ابةـ افؼةقؿ رْحةف 

اَّلل، وؿول: )وهق اختقور صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي. ؿوفقا: كرثفؿ وٓ يرثقكـو، ـام كةـؽح كسةوءهؿ وٓ يـؽحةقن 

 .(2)رأي صقخف ابـ تقؿقي  كسوءكو(. ورجح ابـ افؼقؿ

 . (3)ؿول: )اإلشالم يزيد وٓ يـؼص( ط ـام اشتدفقا بحديٌ معوذ ريض اَّلل ظـف أن رشقل اَّلل 

 فعدة أمقر: (4)أن افؼقل بتقريٌ ادسؾؿ مـ افؽوؾر أوػ،  -واَّلل أظؾؿ  -يبدو و 

ودؿي، ؾفذا ظبداَّلل بـ ُأِب  بـ شؾقل ـةون أظتةك ـون ٓ يؿـع مـ تقارث ادـوؾؼغ وافزكط أوْلو: أن افـبل 

 ادـوؾؼغ، وبعد وؾوتف ورثف ابـف.

كودؿي ادـوؾؼغ يف إحؽوم ط ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي: )ثَبً يف افسـي ادتقاترة أن افـبل   ـون جُيري افزَّ

دراث مداره ظذ افـ رصة افظةوهرة ٓ وِبذا اشتـتٍ ابـ تقؿقي أن ا (5)افظوهرة جُمرى ادسؾؿغ، ؾرثقن ويقرثقن( 

 ظذ إيامن افؼؾقب وادقآة افبوضـي، وادسؾؿقن يقافقن ادعوَهديـ وادستلَمـغ ويـرصوَّنؿ.

ثوكقفو: أن مصؾحي اإلشالم افتل ُتبـك ظذ رظويي َمؼوصد افؼيعي َتؼتيض تقريٌ ادسؾؿ مـ ؽر ادسةؾؿ،  
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م، وتيجقًعو ْلؿ، وفتؼةقيتفؿ، ؾؼةد خَييةك مةـ يرؽةى يف افةدخقل يف ِحػوًطو ظذ حؼقق افداخؾغ يف اإلشال

 اإلشالم مـ ضقوع حؼف يف ادراث ظـد إساركو ظذ افرأي إول.

يؼقل ابـ ؿق ؿ اجلقزيي: )ؾننَّ يف تقريٌ ادسؾؿغ مـفؿ ترؽقًبو يف اإلشالم دـ أراد افدخقل ؾقف، مةـ أهةؾ  

مي(   .(1)افذ 

، ٕكف افذي يؿتـع افتةقارث بقـةف «ٓ يرث ادسؾؿ افؽوؾر» ثوفثفو: حديٌ أشومي:  ، ؾُقؼترص ؾقف ظذ احلرِب 

 وبغ ادسؾؿ، أمو ادعوَهد وافذمل وادستلَمـ ؾققرثقن.

ـَ اْفُعَؾاَمِء َؿْقَل افـَّبِل   َػٌي ِم
ش بَِؽوؾِرٍ َٓ ُيْؼَتُؾ ُمْسؾٌِؿ » ": -ط  -أيد هذا افتػسر ابـ افؼقؿ ؾؼول: )َؿْد َْحََؾ َضوئِ

َٓ َرْيَى َأنَّ َْحَْؾ َؿْقفِِف: " ، َو ل  م  ْرِِب  ُدوَن افذ 
ةْرِِب  َأْوَػ، َوَأْؿةَرُب  "ش َٓ َيِرُث اْدُْسؾُِؿ اْفَؽةوؾِرَ » "، َظَذ احْلَ

َظةَذ احْلَ

ْشاَلِم دَِ  ٌِ اْدُْسؾِِؿَغ ِمـُْفْؿ َتْرِؽقًبو يِف اإْلِ ثِةًرا ِمةـُْفْؿ َُّمَْؿاًل، َؾنِنَّ يِف َتْقِري ـَ ِي، َؾةنِنَّ  مَّ ـْ َأْهِؾ افذ  ُخقَل ؾِقِف ِم ـْ َأَراَد افد 

ْؿ َأْمَقاٌل َؾاَل َيِرُثقَن ِمـُْفْؿ  ْؿ، َوَْلُ ْشاَلِم َخْقُف َأْن َيُؿقَت َأَؿوِرُِبُ ُخقِل يِف اإْلِ ـَ افد  َصْقًئو. َوَؿْد َشِؿْعـَو َذفَِؽ َيْؿـَُعُفْؿ ِم

ـْ َؽْرِ  ْشةاَلِم َوَصةو ِمـُْفْؿ ِم ـَ اإْلِ َٓ ُيْسِؼُط ِمَراَثُف َضةُعَػ اْدَةوكُِع ِمة َرْت َواِحٍد ِمـُْفْؿ َصَػوَهو، َؾنَِذا َظؾَِؿ َأنَّ إِْشاَلَمُف 

قَن اْفُعُؿقَم بِةاَم ُهةَق ُدوَن َذفِةَؽ بِؽَ  وٍف يِف افتَّْخِصقِص، َوُهْؿ خَيُص  ـَ ًي، َوَهَذا َوْحَدُه  ثِةٍر، َؾةنِنَّ َهةِذِه َرْؽَبُتُف ؾِقِف َؿِقيَّ

َؾوتِِف، َوَؿْد َتُؽقُن َمْصَؾَحُتَفو أَ  ـْ َترَص  ثٍِر ِم ـَ ْظتَِبوِر يِف 
ِٓ ُع بِو ْ و افؼَّ ـْ َمْصَؾَحِي كَِؽوِح َمْصَؾَحٌي َطوِهَرٌة َيْيَفُد َْلَ ْظَظَؿ ِم

ُُصقَل، َؾنِنَّ َأْهَؾ افذ   ْٕ ُهْؿ، َوُيَؼوتِةُؾ َظةـُْفُؿ اْدُْسةؾُِؿقَن، َوَيْػَتةُدوَن كَِسوئِِفْؿ، َوَفْقَس يِف َهَذا َمو خُيَوفُِػ ا اَم َيـْرُصُ ِي إِكَّ مَّ

وَن اْدُْسؾِِؿَغ، َؾةاَل  َٓ َيـْرُصُ ُثُفُؿ اْدُْسؾُِؿقَن، َوُهْؿ  ِة، َؾَرِ اُهْؿ، َواْدَِراُث ُيْسَتَحؼ  بِوفـ رْصَ  َيِرُثةقََّنُْؿ، َؾةنِنَّ َأْصةَؾ َأْْسَ

َٓ ُيقَرُثةقَن، اْدَِراِث َفقْ  َٓ َيِرُثقَن، َو وَن اْدُـَوؾُِؼقَن  ـَ ا ؾِقِف  وَن َهَذا ُمْعَتَزً ـَ ِة اْفُؼُؾقِب، َوَفْق  َٓ ًِ َس ُهَق بُِؿَقا َوَؿةْد َمَضة

ُْؿ َيِرُثقَن َوُيقَرُثقَن( ـَُّي بَِلَّنَّ  .(2)افس 

وروبقةي كظةًرا فؾ  مريؽقةي وٕا كسى يف افبقئةي ٕا تعةويش ادطؾةقب بةغ ادسةؾؿغ، وؽةر ـام أن هذاافؼقل هق ٕا

دفةي  رتػوع كسبي ادعتـؼغ فإلشالم بحؿد اَّلل، وارتػوع كسبي افزواج بوفؽتوبقوت، إضوؾي إػ مةوذـرت مةـ ٕا ادسؾؿغٓ 

 افؼظقي افقجقفي افتل اشتدل ِبو ادجقزون فصحي مراث ادسؾؿ مـ ؿريبف افؽوؾر.
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بجزء مـ ترـتف فؼريبف أو ٕحد مـ معورؾف مـ أهؾ مؾتف ؾفؾ جيقز  ؿد يرؽى ادسؾؿ اجلديد آيصوء

 هذا ذظوً؟.

وفةذا ذهةى مجفةقر افعؾةامء شةؾػًو  (1)م ييسط افػؼفوء احتود افديـ بغ ادقيص وادقص فف فصحي افقصقي. 

و مةـ ذمةل وخؾػًو ومـفؿ احلـػقي واحلـوبؾي وأـثر افيوؾعقي ظذ صحي افقصقي إذا صةدرت مةـ مسةؾؿ فةذمّل، أ

دسؾؿ، وؾؼ افقصقي افّؼظقي، ودفقؾفؿ ظذ هذا ؿقفف تعوػ: )ٓ يـفوـؿ اَّلل ظةـ افةذيـ م يؼةوتؾقـؿ يف افةديـ وم 

ـام اشتدفقا بلن )صةػقي بـةً حقةل(  (2)خيرجقـؿ مـ ديورـؿ أن تزوهؿ وتؼسطقا إفقفؿ إن اَّلل َيى ادؼسطغ( 

ػ ، وـون ْلو أخ ُّيقدي، ؾعرضً ظؾقف أن يسؾؿ ؾرث، ؾةلبك، بوظً حجرمو مـ معوويي بامئي أفط زوج افـبل 

ؾلوصً فف بثؾٌ ادوئي. ـام اشتدفقا بلن افقصقي مـ افز، وافؽوؾر أهؾ فؾتؿؾؽ، واإلشالم ـام أجةوز هبةي افؽةوؾر 

 .(3)فعؿر بـ اخلطوب ريض اَّلل ظـف يف ـسقة أخ مؼك فف بؿؽي ط  وبقعف ؾؽذفؽ تصح افقصقي فف. ـام أذن افـبل

ورأى بعض افيوؾعقي أَّنو إكام تصح فؾذمل إذا ـون معّقـًو، ـام فق ؿول: أوصقً فػالن، أمو فق ؿول: أوصةقً 

فؾقفقد أو فؾـصورى. ؾال تصح، ٕكف جعؾ افؽػر حوماًل ظذ افقصقي، أمو ادوفؽقي ؾققاؾؼقن مـ شقاهؿ ظذ صحي 

أصفى اجلقاز إذا ـوكً ظةذ وجةف افّصةؾي، بةلن وصقي افذمل دسؾؿ، أمو وصقي ادسؾؿ فذمل ؾرى ابـ افؼوشؿ و

ـُرهً، إذ ٓ يقيص فؾؽوؾر ويدع ادسؾؿ، إٓ مسؾؿ مريض اإليامن   .(4)ـوكً ٕجؾ افؼرابي، وإٓ 

واخلالصي: أن مجفقر افػؼفوء أجوزوا افقصقي ٕهؾ افذمي مع حتػظ افيوؾعقي بةلن تؽةقن ٕؾةراد مةـفؿ ٓ 

 دـ فف ؿرابي مـفؿ. ْلقئومؿ، وحتػظ ادوفؽقي بلن تؽقن

وأرى أن حتػظ بعض افيوؾعقي بعدم جقاز افتزع ْلقئ ت ومـظامت ؽر ادسؾؿغ فف وجوهتف. وهق مـوشةى حلةول 

ؾةراد بلظقةوَّنؿ مةـ  ادسؾؿغ افققم. ؾودسؾؿقن يف حوفي ضعػ إؿتصودي مريع، وهؿ أحؼ بلن يقص ْلؿ. أمو افتزعٕ 

ام ذهى ادوفؽقي ة ؾلمر جوئزٓ  حرج ؾقف واَّلل أظؾؿ. أهؾ افذمي ة وبخوصي أوفقا افؼرابي مـ  افػؼراءـ 
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بنمؽون ادسؾؿ اجلديد اإلبؼوء ظذ زوجتف افؽتوبقةي إن أكةس مـفةو ؿوبؾقةي يف افتحةقل فإلشةالم وفةق ظؾةؿ  -1

تقبتفةو بورتؽوِبو ٕؾعول ميقـي ؿبؾ زواجف مـفو، وذفةؽ أمةاًل يف كقةؾ افثةقاب مةـ اَّلل شةبحوكف يف حةول 

 ودخقْلو يف اإلشالم.

مراظوة افضقابط افؼظقي يف ادخوفطي بغ أوٓد ادسؾؿ اجلديد مـ زوجتف ؿبؾ اإلشالم وبعده إذا اضةطروا  -2

 فؾعقش يف مـزل واحد ظؿاًل بؼقفف تعوػ: )ؾوتؼقا اَّلل مو اشتطعتؿ(. 

مـ افتؽػريغ. دو يتبـقكف مةـ ظؼوئةد  ظدم افزواج مـ أحد أهؾ افغؾق يف افديـ شقاء أـوكقا مـ افيقعي أو -3

زائػي، وبدع وضالٓت، إضوؾي فسيون مقجي احلؼد وافعداء ٕهةؾ افسةـي مةـ ؿبةؾ افيةقعي يف ظرصةكو 

احلوو، ممو يدؾعفؿ ٓرتؽوب أؾعول إجرامقي بحؼ أهؾ افسـي بداؾع ظؼوئدي ييةقبف احلؼةد افطةوئػل، مةع 

 ػؽر، وْلذه افروح افعدائقي.تليقد مجوهرهؿ افعريضي ْلذا افـقع مـ افت

وـذفؽ حلول بوفـسبي فؾتؽػريغ مـ حقٌ ظدم افزواج مةـفؿ أو تةزوجيفؿ َّٕنةؿ اكحرؾةقا ظةـ اجلةودة 

ادستؼقؿي ادعتدفي افتل يتبـوهو أهؾ افسـي واجلامظي. ؾفؿ يستحؾقن افدموء افزيئي بحجي أَّنةؿ ارتةدوا ظةـ 

 و يف ديـ اَّلل شبحوكف.اإلشالم، وكحق هذا مـ احلجٍ افتل ٓ أصؾ ْل

أمو ادػّرضقن يف ديـفؿ، وبخوصي افتػريط يف افصةالة ؾةال جيةقز افتةزاوج مةـفؿ إٓ ظـةد حصةقل افتقبةي 

افصودؿي بؼوضفو افؼظقي. أمو مـ ؾّرط مـفؿ بوفصةالة بعةد افةزواج ؾوٕؾضةؾ افصةز ظؾقةف أو ظؾقفةو 

ؾ صوحبف مـ دائرة اإليامن إػ دائرة افؽػةر اتػوؿةًو. تيجقعًو ْلؿ ظذ افتقبي موم ُبحد ذظقتفو ٕكف هذا يـؼ

 وظؿقمًو ؾنن مـ يػّرط يف افصالة وفق م يؽـ جوحدًا ْلو ؾفق ظذ خطر ظظقؿ، وهق حتً اديقئي.

ضورة تيؽقؾ جلـي دظقيي يف ادراـز اإلشةالمقي مفؿتفةو رظويةي ادسةؾؿغ اجلةدد، ومتوبعةي احتقوجةومؿ  -4

امظقي ِبدف احلػوظ ظؾقفؿ مـ اظتـوق معتؼدات أو أؾؽور خوضئي، ودسةوظدمؿ افػؽريي وافروحقي وآجت

 يف افثبوت ظذ ديـفؿ احلـقػ.

ـّ إشالمف حتك يعؾـ إشالمف، ؾنذا أشؾؿ ُيـصح افةقو بوفسيةٌ حتةك يةتؿ  -5 ٓ جيقز تزويٍ ادسؾؿي بؿـ ُيَظ

فؾ يف هذا حتك يتؿ افتلـةد أكةف أشةؾؿ اإلضؿئـون إػ إشالمف، إذ فقس مـ احلؽؿي تزوجيف مبوذة، بؾ ُيتؿ
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 ضؿعًو بام ظـد َّلل ٓ ضؿعًو بوحلصقل ظذ هذه افزوجي.

أن يتلـد مـ يؼقم بوإلذاف ظذ ظؼد افزواج مـ ظؾؿ افزوجي بؿؼدار مفرهو ة خوصي إذا أشؾؿً حديثًو ة  -6

 ر.ـل يسؾؿ افعؼد مـ اخلؾؾ. و جيى ْلو مفر مثقالمو ذظًو يف حول ظدم حتديد ادف

إذ أشؾؿ افزوج وبؼقً زوجتف افؽتوبقي ظذ ديـفو ؾال حرج ظؾقف يف هذا جلقاز كؽوح افؽتوبقي ادحصـي ابتداًء  -7

بـص افؽتوب، وفؽـ ُيـصح ببذل اجلفد إلؿـوظفو بوإلشالم مو اشتطوع إػ ذفؽ شبقاًل. أمو يف حول حتةقل 

جيقز ْلو أن تـتظر إشالمف إذا ؽؾى ظذ طـفةو  افزوجي فإلشالم مع بؼوء زوجفو ظذ ديـف ؾوفراجح ؾؼفًو أكف

إمؽوكقي ذفؽ مع ظؼدهو افعزم، وبذْلو اجلفد ادستؿر إلؿـوظف بؼبقل اإلشالم، وفؽـ بؼط ظدم متؽقـف مـ 

كػسفو فقرود احلديٌ افصحقح بعدم جقاز هذا. وفؽـف إذا أس ظذ اإلؿومي ظذ ديـةف بعةد مـحةف افػةسة 

 وء حتً ظصؿتف بؼقي حقومو دو يؾحؼفو مـ ضر ظؾقفو يف ديـفو وظذ أوٓدهو.افؽوؾقي ؾال جيقز ْلو افبؼ

تبؼك فؾؿسؾؿ اجلديد ظالؿتي بؿـ ُوفد فف ؿبؾ إشالمف مـ حقٌ: )افـسى وافـػؼي واإلرث وافقصةقي( أمةو  -8

، أو افـسى ؾُقؾحؼ بف إذا ـون مـ زواج معتز يف مؾتف ؿبؾ إشالمف. وأمو افـػؼي ؾتجةى فؾقفةد حتةك يبؾةغ

 يتزع إب بوإلكػوق ظؾقف حتك يتؿ دراشتف اجلومعقي. ـام بى فؾبـً أيضًو حتك تتزوج.

 أمو اإلرث ؾوفراجح أن ادسؾؿ يرث ؿريبف افؽوؾر ؽر احلرِب، أمو ؽر ادسؾؿ ؾال يرث ادسؾؿ.

ومةي يف أمو افقصقي ؾتصح فذمّل ؽر حرِب وبخوصي فذوي افؼربك، وٓ تصح دصةوفح ؽةر ادسةؾؿغ افع

 افراجح، ٕن مصوفح ادسؾؿغ افعومي أوػ بوفسداد كظرًا ٕوضوظفؿ اإلؿتصوديي افسقئي يف معظؿ بؾداَّنؿ.
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره  وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م  ُمـ تـده اهلل 

ٓ إًمـف إٓ اهلل وطمـده ٓ ذيـؽ ًمـف وأؿمـٝمد أن حمٛمـًدا قمٌـده ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف  وأؿمٝمد أ

 : أُم٤م سمٕمد ورؾمقًمف 

ومٝمذا سمح٨م قمـ سمٕمض اًمٜمقازل إهي٦م وآضمتامقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم اجلدد  يمتٌتف ًمٞم٘مدم إمم دورة جمٛمـع 

 م  وىمد أضم٧ٌم ومٞمف قمـ اإلؿمٙم٤مًملم أشمٞملم: 0277هـ  7438وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م ًمٕم٤مم 

 هب٤م اًمزواج سمٕمد همػمه ُمـ زوضمتف محؾ ايمتِمػ ُمـ  -7

 اخلٚمٓمـ٦م ُمِمـ٤ميمؾ) واطمد سمٞم٧م ذم همػمه٤م ُمـ أوٓده ُمع اإلىم٤مُم٦م إمم واوٓمروا أوٓده٤م اه٤م سم٤مُمرأة شمزوج ُمـ  -0

 وٟمحقه٤م( واخلٚمقة

 وىمد ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُمٓمٚمٌلم  أضم٧ٌم قمغم يمؾ إؿمٙم٤مل ذم ُمٓمٚم٥م ُمًت٘مؾ- 
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ػ
 ُمـ شمزوج سم٤مُمرأة ومقضمده٤م طم٤مُمال  وم٢مُم٤م أن يٙمقن محٚمٝم٤م ُمـ ٟمٙم٤مح أو ؾمٗم٤مح- 

ٌُْٚمَغ اًْمٙمَِت٤مُب َأضَمَٚمفُ ﴿ٟمٙم٤مح اعمرأة ذم قمدهت٤م حمرم إمج٤مقًم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ومٛمــ  ﴾َوَٓ شَمْٕمِزُُمقْا قُمْ٘مَدَة اًمٜمَِّٙم٤مِح طَمتََّك َي

  (7)ام طم٤مًمت٤من:ٟمٙمح اُمرأة ذم قمدهت٤م ومٚمٝم

 أن يتزوضم٤م قم٤معملم سمٙمقهن٤م ذم اًمٕمدة أو ضم٤مهٚملم- 

وم٢من يم٤مٟم٤م قم٤معملم  وم٘مد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم طمرُم٦م ذًمؽ ًممي٦م وؿمددوا ومٞمف طمتك ذهـ٥م مجٝمـقرهؿ إمم يمـقن  ,7

٤ًٌم ًمٚمحد- ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  وإذا شمزوج ُمٕمتدة  ومه٤م قم٤معم٤من سم٤مًمٕمدة  وحتريؿ "رمحف اهلل:  ,هذا اًمٜمٙم٤مح زٟمًك ُمقضم

  (0)-"ح ومٞمٝم٤م  ووـمئٝم٤م  ومٝمام زاٟمٞم٤من  قمٚمٞمٝمام طمد اًمزٟمك  وٓ ُمٝمر اه٤م  وٓ يٚمح٘مف اًمٜم٥ًماًمٜمٙم٤م

وذم طم٤مًم٦م اجلٝمؾ يٕمد اًمٜمٙم٤مح ٟمٙم٤مح ؿمٌٝم٦م  شمث٧ٌم ُمٕمف سمٕمض احل٘مقق يم٤معمٝمر واًمٜم٥ًم ويٜمتٗمل احلد قمـٜمٝمام أو  ,0

اًمٜمًـ٥م  واٟمتٗمـك وإن يم٤مٟم٤م ضم٤مهٚملم سم٤مًمٕمدة  أو سم٤مًمتحريؿ  صم٧ٌم "رمحف اهلل:  ,اجل٤مهؾ ُمٜمٝمام- ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

احلد  ووضم٥م اعمٝمر  وإن قمٚمٛم٧م هل دوٟمف ومٕمٚمٞمٝم٤م احلد  وٓ ُمٝمر اه٤م  واًمٜم٥ًم ٓطمؼ سمف  وإٟمام يم٤من يمـذًمؽ 

 (3)"ٕن هذا ٟمٙم٤مح ُمتٗمؼ قمغم سمٓمالٟمف  وم٠مؿمٌف ٟمٙم٤مح ذوات حم٤مرُمف-

 

                                                           

ٝمـ٤م ذم اًمٕمـدة؟ اظمتٚمـػ اًمٕمٚمـام، ذم وـح٦م ( هٜم٤مك طم٤مًم٦م صم٤مًمث٦م وهل اعمٕمتدة اًم٤ٌمئـ ُمـ ومًخ  ومٝمؾ ًمزوضمٝم٤م اًمذي سم٤مٟم٧م ُمٜمـف ٟمٙم٤مطم7)

 اًمٜمٙم٤مح قمغم ىمقًملم: إفمٝمر جيقز وقمٚمٞمف إئٛم٦م إرسمٕم٦م- ٕٟمف ٓ يّم٤من ُم٤مؤه قمـ زوضمف ُمـ ٟمٙم٤مح وحٞمح-

أن احلد ٓزم ًمٚمٕم٤ممل سم٤مًمٜمٙم٤مح ذم  ,رمحف اهلل  ,( ذيمر اعم٤موردي 077. 73(: وذم احل٤موي اًمٙمٌػم )707. 8( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )0)

ٟمك قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م وو٤مطمٌل أيب طمٜمٞمٗم٦م- أُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومدرأ احلد ٓؾمؿ اًمٜمٙم٤مح  وإن يم٤من وم٤مؾمـًدا- واٟمٔمـر ذم قمـدم اًمٕمدة ٕٟمف ز

 -(475. 3صمٌقت احلد قمٜمد ُمِمٝمقر اعم٤مًمٙمٞم٦م قمغم اًمٕم٤ممل ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ )

  -(707. 8( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )3)
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  (7)ا، يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ اًمدظمقل أو سمٕمده-وُمتك قمٚمؿ سمقىمقع اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٕمدة سمٓمؾ وومرق سمٞمٜمٝمام اشمٗم٤مىًم٤م ؾمق

 هٜم٤م أيًْم٤م طم٤مًمت٤من: إُم٤م أن يٙمقن قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ومل يدظمؾ هب٤م  أو دظمؾ هب٤م- 

ًٓ أن شمٙمٛمؾ قمدة إول  صمؿ ًمف أن يتزوضمٝم٤م اشمٗم٤مىًم٤م- ,7  وم٢من يم٤من قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ومل يدظمؾ هب٤م  ومٕمٚمٞمٝم٤م أو

يؼ وم٢مهن٤م حترم قمٚمٞمف حتريام ُم١مسمدا قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م  وهق ىمقل قمٜمـد احلٜم٤مسمٚمـ٦م  وىمـقل وم٢من يم٤من دظمؾ هب٤م ىمٌؾ اًمتٗمر ,0

وذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞمـ٦م واًمِمـ٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚمـ٦م إمم أٟمـف ًمٚمثـ٤مين أن  (0)ذم اًم٘مديؿ- ,رمحف اهلل  ,اًمِم٤مومٕمل 

وقمدة اًمث٤مين-  يتزوضمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤م، اًمٕمدة- وقمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م: ٓ يتزوضمٝم٤م إٓ سمٕمد اٟم٘مْم٤م، اًمٕمدشملم: قمدة إول

ٕٟمف ىمٌؾ اٟم٘مْم٤م، قمدة إول يٙمقن ٟم٤ميمح٤م ذم قمدة همػمه  وأُمـ٤م اٟم٘مْمـ٤م، قمدشمـف "ىم٤مل ذم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك: 

 (3)"ومألهن٤م قمدة مل شمث٧ٌم حل٘مف: ٕن ٟمٙم٤مطمف ٓ أصمر ًمف  وإٟمام هل حلؼ اًمقًمد ومٚمؿ جيز ًمف اًمٜمٙم٤مح ومٞمٝم٤م يمٕمدة همـػمه

 وًمٚمجٛمٝمقر أٟمف ٓ يّمقن ُم٤م،ه ُمـ ُم٤مئف- 

ُم٤م روي أن ـمٚمٞمح٦م إؾمدي٦م يم٤مٟم٧م زوضم٦م رؿمٞمد اًمث٘مٗمل وـمٚم٘مٝم٤م  ومٜمٙمحـ٧م ذم قمـدهت٤م  وميـهب٤م قمٛمـر سمــ  ,7

هِت٤َم   "وضب زوضمٝم٤م سمخٗم٘م٦ٍم ضسم٤مت  وومرق سمٞمٜمٝمام  صمؿ ىم٤مل قمٛمر:  اخلٓم٤مب  اَم اُْمَرَأٍة َٟمَٙمَحـ٧ْم ذِم قِمـدَّ َأيُّ

ضَمَٝم٤م مَلْ َيْدظُمْؾ هِبَ  ِذي شَمَزوَّ ِل  صُمؿَّ إن ؿم٤م، يَم٤مَن وَم٢مِْن يَم٤مَن اًمَّ ـْ َزْوضِمَٝم٤م إَوَّ ٤م ُِم هِتَ ْت سَمِ٘مٞم٦ََّم قِمدَّ َق سَمْٞمٜمَُٝماَم  صُمؿَّ اقْمَتدَّ ٤م  وُمرِّ

ـَ إَوَّ  هِت٤َم ُِمـ ْت سَمِ٘مٞم٦ََّم قِمـدَّ َق سَمْٞمٜمَُٝماَم  صُمؿَّ اقْمَتدَّ ـَ اخْلُٓم٤َّمِب  َوإِْن يَم٤مَن َدظَمَؾ هِب٤َم  وُمرِّ ٤ًٌم ُِم
ْت ُِمـظَم٤مـمِ ـَ ِل  صُمـؿَّ اقْمَتـدَّ

 (4)"أظَمِر  صُمؿَّ َٓ َيٜمٙمح٤م َأسَمًدا-

                                                           

( ًمـ ٟمٗمّمـؾ اًم٘مـقل ذم 707. 8( : اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )475. 3خمتٍم ظمٚمٞمؾ )( : ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح 03. 0( اعمدوٟم٦م )7)

 اعمرشم٤مسم٦م وطمٙمٛمٝم٤م ٕن اًمري٦ٌم شمٞمن ذم زُم٤مٟمٜم٤م رومٕمٝم٤م سم٤مًمتح٤مًمٞمؾ- 

 -(083. 75( هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م )0)

 -(577. 5(  ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك  )3)

ًم٤ٌمين ذم اإلروا، رىمؿ: 583. 7ري  )ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ رواي٦م أيب ُمّمٕم٥م اًمزه( 4)  -0705(- ووححف اًمٕمٞمٜمل واسمـ يمثػم واسمـ طمزم وٕا
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 وٕٟمف اؾمتٕمجؾ ؿمٞمًئ٤م ىمٌؾ أواٟمف  ومٕمقىم٥م سمحرُم٤مٟمف-  ,0

 أن إوؾ أهن٤م ٓ حترم إٓ سمدًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب  أو ؾمٜم٦م  أو إمج٤مع  وًمٞمس ذم اعم٠ًمًم٦م ر، ُمـ هذا- ,7

 ن اًمزٟمكٓ  حيرُمٝم٤م قمٚمٞمف حترياًم ُم١مسمًدا  ومٙمذًمؽ اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٕمدة-أن اًمزٟمك أقمٔمؿ ُمـ اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٕمدة  وم٢مذا يم٤م ,0

سمٚمغ قمٛمر أن "صم٧ٌم رضمققمف قمٜمف  وم٘مد روى اسمـ اعم٤ٌمرك سمًٜمده قمـ ُمنوق أٟمف ىم٤مل:  أن ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ قمٛمر  ,3

اُمرأة ُمـ ىمريش شمزوضمٝم٤م رضمؾ ُمـ صم٘مٞمػ ذم قمدهت٤م  وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمام ومٗمرق سمٞمٜمٝمام وقم٤مىمٌٝمام  وىم٤مل: ٓ يٜمٙمحٝم٤م 

وم٘م٤مل: يرطمؿ اهلل أُمػم اعم١مُمٜملم! ُم٤م  ؾ اًمّمداق ذم سمٞم٧م اعم٤مل  وومِم٤م ذًمؽ سملم اًمٜم٤مس ومٌٚمغ قمٚمًٞم٤م أسمًدا  وضمٕم

سم٤مل اًمّمداق وسمٞم٧م اعم٤مل؟ إٟمام ضمٝمال ومٞمٜمٌٖمل أن يردمه٤م إمم اًمًٜم٦م- ىمٞمـؾ: ومـام شم٘مـقل أٟمـ٧م ومـٞمٝمام؟ ىمـ٤مل: اهـ٤م 

ٕول صمؿ شمٕمتد ُمـ اًمث٤مين اًمّمداق سمام اؾمتحؾ ُمـ ومرضمٝم٤م  ويٗمرق سمٞمٜمٝمام وٓ ضمٚمد قمٚمٞمٝمام  وشمٙمٛمؾ قمدهت٤م ُمـ ا

 (7)""ي٤م أت٤م اًمٜم٤مس ردوا اجلٝم٤مٓت إمم اًمًٜم٦م-"قمدة يم٤مُمٚم٦م صمؿ خيٓمٌٝم٤م إن ؿم٤م،- ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر وم٘م٤مل: 

ًمٕمؾ اًمراضمح هق ىمقل اجلٛمٝمقر سمجقاز ٟمٙم٤مح اًمث٤مين اه٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤م، قمدهت٤م ُمـ إول- أُم٤م طمؾ اًمٜمٙم٤مح  ومألٟمف 

روي ظمالومف وإن يم٤من أصمر اًمتحريؿ أىمقى ؾمٜمًدا  وًمٙمٜمف  صمر قمـ قمٛمر إوؾ  وٓ شمث٧ٌم احلرُم٦م إٓ سمدًمٞمؾ  وإ

أيًْم٤م مم٤م خيتٚمػ ومٞمف ٕن اًمٓمريؼ اًمتل وححٝم٤م اعمحدصمقن قمـ قمٛمر هل ُمـ رواي٦م ؾمـٕمٞمد سمــ اعمًـٞم٥م قمٜمـف وذم 

 ؾمامقمف ُمٜمف ظمالف- 

                                                           

( ىمـ٤مل: ٟمـ٤م 3.7.355رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )"( ىم٤مل و٤مًمح آل اًمِمٞمخ ذم اًمتٙمٛمٞمؾ عم٤م وم٤مت خترجيف ُمـ إروا، اًمٖمٚمٞمؾ: 7)

ردوا  "ٛمـر سمــ اخلٓمـ٤مب ري اهلل قمٜمـف:ؾمٗمٞم٤من قمـ داود سمـ أيب هٜمد وقم٤موؿ إطمقل قمـ اًمِمٕمٌل قمـ ُمنوق ىم٤مل: ىمـ٤مل قم

( ُمـ ـمريؼ أؾم٤ٌمط سمـ حمٛمد صمٜم٤م أؿمـٕم٨م قمــ اًمِمـٕمٌل 7.440) "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  "- ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم “اجلٝم٤مٓت إمم اًمًٜم٦م 

قمـ قمٛمر ومذيمره ذم ظمؼم- وإؾمٜم٤مده إول وحٞمح إمم ُمنوق  وُمنوق قمـ قمٛمر ُمٜم٘مٓمع- وإؾمـٜم٤مد اًمثـ٤مين وـٕمٞمػ ًمْمـٕمػ 

 "إرؾم٤مًمف- أؿمٕم٨م وهق اسمـ ؾمّقار  ُمع
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د ًمألول قمٞمٜم٤م إذا وًمدشمف ًمدون ؾمـت٦م أؿمـٝمر إن يم٤مٟم٤م ضم٤مهٚملم سمٙمقهن٤م ذم اًمٕمدة وىم٧م اًمزواج اًمث٤مين  يٙمقن اًمقًم

  (7)وقم٤مش ُمـ وط، اًمث٤مين-

 ويٙمقن ًمٚمث٤مين قمٞمٜم٤م إذا وًمدشمف ًمٗمقق ؾمت٦م أؿمٝمر ُمـ وـمئف وًمٗمقق أرسمع ؾمٜملم ُمـ إسم٤مٟم٦م إول اه٤م- 

وإن أُمٙمـ أن يٙمقن اًمقًمد ُمٜمٝمام سم٠من أشم٧م سمف ًمٗمقق ؾمت٦م أؿمٝمر ُمـ وط، اًمث٤مين وًمدون أرسمع ؾمٜملم ُمــ سمٞمٜمقٟمـ٦م إول 

د قمغم اًم٘م٤موم٦م ُمع اًمقاـمئلم وم٠محلؼ اًمقًمد سمٛمـ أحل٘مقه سمف ُمٜمٝمام واٟم٘مْم٧م قمدهت٤م سمف ٕٟمف ٓ جيقز أن يٙمقن احلٛمـؾ قمرض اًمقًم

                                                           

( إٓ أن يِمٝمد صم٘م٤مت إـم٤ٌم، أٟمف وًمد ًمدون ؾمت٦م أؿمٝمر- وًمٞمس ذم اًم٘مقل سم٠من أىمؾ ُمدة ًمٚمحٛمؾ ىمد شمٙمقن دون ؾمت٦م أؿمٝمر رد ًمٜمص 7)

سيح أو إمج٤مع وحٞمح  أُم٤م اًمٜمص اًمٍميح ومٚمٞمس صمؿ  واؾمتٜم٤ٌمط قمكم أو اسمـ قم٤ٌمس ُمـ أيتلم أن أدٟمك احلٛمـؾ ؾمـت٦م أؿمـٝمر 

ري اهلل قمـٜمٝمؿ مجٞمًٕمـ٤م- واًمتحديـد سمًـت٦م  ,ف  وإٓ عم٤م ظمٗمل آؾمتٜم٤ٌمط قمغم أيمثر اًمّمح٤مسم٦م إٟمام هق ُمـ إؿم٤مرة اًمٜمص  ٓ سحي

إؿمٝمر ُمـ أيتلم اؾمتٜم٤ٌمط طمًـ ًمٓمٞمػ  وًمٙمـ ًمٞمس ومٞمٝمام ُم٤م ي٘مٓمع أن اعمقًمقد ًمدوهن٤م ٓ يٕمٞمش  وًمـذًمؽ مل يٚمتـزم سمٕمْمـٝمؿ 

شم٤ًمُمح ذم اًمٞمـقم واًمٞمـقُملم دون ؾمـت٦م إؿمـٝمر-  , رمحف اهلل ,سمًت٦م إؿمٝمر ُمـ همػم ٟم٘مّم٤من وٓ زي٤مدة  سمؾ إن ؾمٗمٞم٤من اًمثَّقِرّي 

ـْ ٓ ئمٝمر 7.773ٓسمـ قمٌد اًمؼَمّ )ش آؾْمتِْذيَم٤مر»]اٟمٔمر  (-[ أُم٤م اإلمج٤مع  ومٜم٘مٚمف همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمام، وٓ ٟمٕمٚمؿ اهؿ خم٤مًمًٗم٤م  وًمٙم

- أُم٤م إمج٤مع ُمـ سمٕمدهؿ قمغم أٟمـف اٟمٕم٘م٤مد إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم أن اًمقًمد ٓ يقًمد طمًٞم٤م دون ؾمت٦م إؿمٝمر سمؾ أٟمف يقًمد طمًٞم٤م ًمًت٦م أؿمٝمر

ٓ يقًمد طمًٞم٤م ًمدوهن٤م  ومٛمثؾ هذا اإلمج٤مع اإلىمراري أو آؾمت٘مرائل ٓ يّمٚمح يمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل سمؾ هق طمج٦م فمٜمٞم٦م همػمه٤م ىمـد يٙمـقن 

(-[ وًمٙمـ هؾ أمجٕمـقا ومٕمـاًل قمـغم أٟمـف ٓ يقًمـد طمًٞمـ٤م ًمـدون ؾمـت٦م 79.067أىمقى ُمٜمٝم٤م- ]اٟمٔمر: جَمُْٛمقع اًمَٗمَت٤مَوى ٓسمـ شَمٞمِٛمٞم٦َّم )

ؿمٝمر؟ إهنؿ ىمد أمجٕمقا قمغم أن اًمقًمد إذا وًمد ًمًت٦م أؿمٝمر ُمـ اًمٜمٙم٤مح ٟم٥ًم ٕسمٞمف  وًمٞمس ًمف أن يٜمٗمٞمف  واًمٔم٤مهر أهنـؿ يتٗم٘مـقن إ

قمغم أٟمف ًمق وًمد ًمدون ذًمؽ  واؾمتٛمرت سمف طمٞم٤مة  ٓ يٜم٥ًم ًمف- إهنؿ ي٘مقًمقن إن اعمقًمقد ًمدون ؾمت٦م إؿمٝمر ٓ شمٙمـقن ًمـف طمٞمـ٤مة 

َٗم٦م اعمُْحت٤مج ًمٚمَٝمٞمَتِٛمّل )ُمًت٘مرة  ٕن ؾم٥ٌم اعمقت ىمد شمٕمٚمؼ سمف وهق  (-[ واًمقاوح ُمـ يمالُمٝمؿ  6.403ٟم٘مص اخِلْٚمَ٘م٦م- ]اٟمٔمر حُتْ

رمحٝمؿ اهلل  أهنؿ يٕمقن إُمٙم٤مٟمٞم٦م وٓدة اجلٜملم طمًٞم٤م ًمدون إؿمٝمر اًمًت٦م  وًمٙمٜمـف ٓ شمًـت٘مر طمٞم٤مشمـف قمٜمـده٤م  وإن هـذا هـق قمـلم 

٤م أو ظمدجًي٤م  أي ٟم٤مىمص اًمٜمٛمق  وشمزداد اعمخـ٤مـمر إذا اًمّمقاب  وم٢من اجلٜملم إذا وًمد ًمدون اًمًٌٕم٦م واًمثالصملم أؾمٌققًم٤م ؾمٛمل ظمداضًم 

يم٤من دون إرسمٕم٦م واًمثالصملم  وشمِمتد ضمًدا إذا ُم٤م يم٤من دون اًمًٌٕم٦م واًمٕمنميـ إمم اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنميـ )وهـل ؾمـت٦م إؿمـٝمر ُمــ 

هـل أدٟمـك  اإلظمّم٤مب(  وم٢مٟمف قمٜمده٤م ٓ يٕمٞمش إذا شمرك ُمـ همػم شمدظمؾ ـمٌل قمغم ىمدر قم٤مٍل ضمًدا ُمـ اًمٙمٗم٤م،ة- إًذا ومًت٦م إؿمـٝمر

ومؽمة ًمٚمحٛمؾ يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م اجلٜملم ُمـ همػم شمدظمؾ ـمٌل- وم٢مذا ُم٤م ضم٤م،ت اعمرأة ذم زُم٤مٟمٜم٤م سمقًمٞمد ًمًت٦م أؿمٝمر أو ومقىمٝمـ٤م ُمــ اًمٜمٙمـ٤مح  

وم٢من ٟمًٌف يث٧ٌم ًمّم٤مطم٥م اًمٗمراش ُمـ همػم ُمراضمٕم٦م ًمٚمٓمٌٞم٥م  وإذا ُم٤م أشم٧م سمف ًمدون ذًمؽ وقم٤مش سمٕمد اًمتدظمؾ اًمٓمٌـل  روضمـع 

 يم٤من قمٛمره قمٜمد وٓدشمف دون ؾمت٦م إؿمٝمر ُمـ زُمـ اإلظمّم٤مب-إـم٤ٌم، عمٕمروم٦م طم٤مل اًمقًمٞمد  وُم٤م إذا 
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ُمـ إٟم٤ًمن واًمٕمدة ُمـ همػمه- هذا ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م  وإرسمٕم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أىمـؾ احلٛمـؾ وإٟمـام اظمتٚمٗمـقا ذم أيمثـره- وًمٕمـؾ 

 تحػم يٚمج٠م إمم اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م- ٓ أرسمٕم٦م وأٟمف قمٜمد اًم (7)اًمراضمح أن أيمثر احلٛمؾ قم٤مم واطمد

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م، ذم طمٙمؿ زواج احلٌغم ُمـ اًمزٟمك  ومذه٥م ومريؼ ُمٜمٝمؿ إمم أن اًمٕم٘مد قمغم اعمرأة اًمزاٟمٞمـ٦م وهـل 

)اًمـذي اؿمـؽمط ُمـع  (0)طمٌغم سم٤مـمؾ  سمؾ جي٥م اٟمتٔم٤مره٤م طمتك شمًـتؼمئ سمحٞمْمـ٦م- وهـذا ُمـذه٥م ُم٤مًمـؽ  وأمحـد

  (3)(  وهق أيًْم٤م ُمذه٥م أيب يقؾمػ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م-آؾمتؼما، اًمتقسم٦م

واًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم ضمقاز اًمٕم٘مد قمغم احل٤مُمؾ ُمـ اًمزٟمك ووـمئٝم٤م سمٕمد اًمٕم٘مد  إن يم٤من اًمزٟمك ُمٜمـف   (4)وذه٥م احلٜمٗمٞم٦م

 (5)وم٢من يم٤من ُمـ همػمه ُمٜمٕمف احلٜمٗمٞم٦م وأضم٤مزه اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم وحٞمح اعمذه٥م-

                                                           
  ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أهن٤م شمًٕم٦م أؿمٝمر وىمٞمؾ ؾمـٜم٦م وؾمـٜمت٤من وأرسمـع احلٛمؾ ُمدة أىمَم ذم –رمحٝمؿ اهلل  ,اظمتٚمػ اًم٤ًمدة اًمٗم٘مٝم٤م، ( 7)

إٓ إؿمـ٤مرة اًمـٜمص ذم دقمـقى  ومخس وؾم٧م وؾمٌع وٓ طمد اه٤م- وإٟمام اظمتٚمػ اًمٕمٚمام، هذا آظمتالف اًمقاؾمع ٕٟمف ٓ قمٛمدة اهؿ

سمحٞم٨م مل يدريمٝم٤م مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ- أو رأي ًمّمح٤ميب أو وح٤مسمٞم٦م روي قمٜمف  ,إن يم٤مٟم٧م وحٞمح٦م  ,اًمٌٕمض  وهل ُمـ اخلٗم٤م، 

وهذه ُم٠ًمًم٦م ٓ أوـؾ اهـ٤م إٓ "أو قمٜمٝم٤م أو طمٙم٤مي٦م وضمقد  وذم أيمثر هذه احلٙم٤مي٤مت ٟمٔمر- وًم٘مد أطمًـ اسمـ قمٌد اًمؼم طمٞمٜمام ىم٤مل: 

(-[- أُمـ٤م حمٛمـد سمــ قمٌـد 9.087ًمٚمُ٘مْرـُمٌِـّل )ش أطْمَٙم٤مم اًمُ٘مـرآن]» " ُم٤م قمرف ُمـ أُمر اًمٜم٤ًم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼآضمتٝم٤مد واًمرد إمم

ٜم٦ََم  ًَّ  "أىمرب إمم اعمٕمت٤مد  واحلٙمؿ إٟمام جي٥م أن يٙمقن سم٤معمٕمتـ٤مد  ٓ سم٤مًمٜمـ٤مدر وًمٕمٚمـف أن يٙمـقن ُمًـتحٞمال"احلٙمؿ : وم٤مؾمتدل سم٠من اًم

(-[- وًمٞمس ُمع ُمـ ىم٤مل سم٤مًمًٜم٦م دًمٞمؾ ُمــ اًمـقطمل وأصمـ٤مر- واحلـؼ أن 0.068َتِٝمد )]اؾمتدل ًمف سمذًمؽ اسمـ ُرؿْمد ذم سمَِداَي٦م اعمُجْ 

اهللَُّ َيْٕمَٚمـُؿ َُمـ٤م "ٓ يتج٤موز قمنمة إؿمٝمر  وًمٕمؾ احلًـ ىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ ُمـ همػم شمٍميح ذم شمٗمًػم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم:  أيمثر احلٛمؾ

َْرطَم٤ممُ  ْٕ ِٛمُؾ يُمؾُّ ُأٟمَثٰك َوَُم٤م شَمِٖمٞمُض ا   َويُمؾُّ  َۖوَُم٤م شَمْزَداُد  حَتْ
ٍ
، ُم٤م شمٖمٞمض إرطم٤مم ُم٤م يمـ٤من "[ طمٞم٨م ىم٤مل: 8]اًمرقمد:  "سمِِٛمْ٘مَدارٍ  قِمٜمَدهُ  َرْ

َٗم٦م اعمَْقُدود ٓسمـ اًمَ٘مٞمِّؿ ) "ُمـ ؾم٘مط وُم٤م شمزداد اعمرأة شمٚمد ًمٕمنمة أؿمٝمر (-[ وىمد يتجف أن حيت٤مط اًم٘م٤مٟمقن ومٞمجٕمؾ أيمثر 7.067]حُتْ

ٟملم اعمٍمي واًمًقري  وسمذًمؽ يقاومؼ ىمقل اًم٘مقاٟملم  ويمثػم ُمـ اعمٕم٤مسيـ ُمــ اًمٗم٘مٝمـ٤م،- احلٛمؾ قم٤مًُم٤م  يمام هق احل٤مل ذم اًم٘م٤مٟمق

ٌَـ٧م –اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٌٕمض اعمامرؾم٤مت اًمٓمٌٞمـ٦م "]اٟمٔمر شمقوٞم٤مت ٟمدوة اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٌٕمض اعمامرؾم٤مت اًمٓمٌٞم٦م   يم٤مُمـؾ صم

 -([367)ص "هـ 7427 سمِمٕم٤ٌمن اعمٜمٕم٘مدة اًمٜمدوة ٕقمامل

 (747. 7)( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 0)

 (069. 0( سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع )3)

 (069. 0( سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع )4)

قمـ احل٤مُمؾ ُمـ زٟمـك  هـؾ جيـقز اًمٕم٘مـد قمٚمٞمٝمـ٤م أم ٓ  وهـؾ اعمًـ٠مًم٦م ومٞمٝمـ٤م ظمـالف أم ٓ؟ وم٠مضمـ٤مب  ( ؾمئؾ اسمـ طمجر ااهٞمتٛمل5)

ف ُمٜمتنم ٕئٛمتٜم٤م  واًمّمحٞمح أهن٤م شمٜم٘ميض ُمٕمف إذا يم٤مٟم٧م قمدة أُم٤م اٟم٘مْم٤م، اًمٕمدة ُمع وضمقد احلٛمؾ ُمـ اًمزٟمك ومٗمٞمف ظمال" سم٘مقًمف:
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ـِ٘مَل َُمـ٤مَ،ُه َزْرَع "ىم٤مل:   قمـ اًمٜمٌل  طمدي٨م رويٗمع سمـ صم٤مسم٧م ,7 ًْ ظِمـِر ومـال َي ْٔ ـُ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم ا َُمـ يَم٤من ُي١مُِم

هِ   (7)-"هَمػْمِ

 (0)"ٓ شمقـَمـ٠ُم طَم٤مُِمـٌؾ طمتَّـك شَمَْمـعَ "ىمـ٤مل ذم ؾمـ٤ٌمي٤م أوـمـ٤مس:  أٟمف  وقمٛمقم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ,0

ٛملم  واجلقاب أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ  وأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ظم٤مص سمٛمـ يم٤مٟم٧م ومراؿًم٤م ًمرضمؾ سمٜمٙم٤مح أو ُمٚمؽ ي

وًمٙمـ ىمد جي٤مب قمٚمٞمف سم٠من هذا اًمٕمٛمقم ٓ يٛمٙمـ محٚمف قمغم إـمالىمف  ومال سمد ُمـ وضمقد ُم٘مت٣ًمـ  وىمـد دظمٚمـف 

اًمتخّمٞمص  يمام ومٞمٛمـ ومًخ ٟمٙم٤مطمٝمام صمؿ اؾمت٠مٟمٗم٤م ٟمٙم٤مطًم٤م ضمديًدا ىمٌـؾ اٟمتٝمـ٤م، قمـدهت٤م  ومٞمًـٝمؾ اًمتخّمـٞمص 

 سم٤ًٌمط احل٤مل اعم٘م٤مرن ًمٚمخٓم٤مب-

ًَمَٕمٚمَُّف ُيِريُد أَْن ُيٚمِؿَّ هِب٤َم وَمَ٘م٤مًُمقا َٟمَٕمـْؿ "أٟمف أيت سم٤مُمرأة جِمِح قمغم سم٤مب ومًٓم٤مط وم٘م٤مل:  قمـ اًمٜمٌل ا، وطمدي٨م أيب اًمدرد ,3

ـ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ًْ َٓ حَيِؾُّ ًَمُف يَمٞمَْػ َي صُمُف َوُهَق  ُه يَمٞمَْػ ُيَقرِّ َٓ ًَمَ٘مْد مَهَْٛم٧ُم أَْن َأًْمَٕمٜمَُف ًَمْٕمٜم٤ًم َيْدظُمُؾ َُمَٕمُف ىَمؼْمَ تَْخِدُُمُف َوُهـَق 

                                                                                                                                                                             
ووم٤مة ُمٓمٚم٘م٤ًم  أو قمدة ـمالق وهل ُمـ ذوات إؿمٝمر أو ُمـ ذوات إىمرا، وطم٤مو٧م قمغم احلٛمؾ سمٜم٤م، قمغم اًمّمحٞمح أن احل٤مُمـؾ 

ٚم٧م ُمــ اًمزٟمـك مل حتٞمض  وم٢من مل حتض قمٚمٞمف مل شمٜم٘مض قمدهت٤م إٓ سم٤مٕىمرا، سمٕمد وٓدهت٤م  وًمق زٟم٧م ذم قمدة اًمقوم٤مة أو اًمٓمالق وطمٌ

يٛمٜمع ذًمؽ اٟم٘مْم٤م، قمدهت٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ىمدُمٜم٤مه- وأُم٤م ٟمٙم٤مح احل٤مُمؾ ُمـ اًمزٟم٤م ومٗمٞمف ظمالف ُمٜمتنم أيْم٤ًم سمـلم أئٛمتٜمـ٤م وهمـػمهؿ  

واًمّمحٞمح قمٜمدٟم٤م اًمّمح٦م  وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ري اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ذم ٟمٙم٤مح وٓ قمدة ُمـ اًمٖمػم- وقمـ ُم٤مًمـؽ ري 

ومف  صمؿ إذا ىمٚمد اًم٘م٤مئٚملم سمحؾ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ومٝمؾ ًمف وـم١مه٤م ىمٌؾ اًمقوع اًمذي وححف اًمِمٞمخ٤من  ٟمٕمـؿ ىمـ٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىمقل سمخال

اًمراومٕمل أٟمف ٓ طمرُم٦م حلٛمؾ اًمزٟم٤م وًمق ُمٜمع اًمقط، عمٜمع اًمٜمٙم٤مح يمقط، اًمِمٌٝم٦م  وىم٤مل اسمـ احلداد ُمـ أئٛمتٜم٤م: ٓ جيقز ًمـف اًمـقط،  

سمخؼم أيب داود واًمؽمُمـذي  وًمٗمٔمـف: ٓ حيـؾ ٕطمـد يـ١مُمـ سمـ٤مهلل  وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وداود رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم واؾمتدًمقا

واًمٞمقم أظمر أن يً٘مل ُم٤م،ه زرع همػمه- وجي٤مب سم٠من ذًمؽ إٟمام ورد ًمٚمتٜمٗمػم قمـ وط، اعمًٌٞم٦م احل٤مُمؾ ٕن محٚمٝمـ٤م حمـؽمم  ومحـرم 

ُمٙمروه يمام ذم إٟمـقار  اًمقط، ٕضمؾ اطمؽماُمف: سمخالف محؾ اًمزٟم٤م وم٢مٟمف ٓ طمرُم٦م ًمف شم٘ميض حتريؿ اًمقط  ،  وقمغم اًم٘مقل سمحٚمف هق

 -([93. 4]اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ) "وهمػمه ظمروضم٤ًم ُمـ ظمالف ُمـ طمرُمف-

 ( رواه أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي  ووححف اسمـ طم٤ٌمن واًمٌٞمٝم٘مل واسمـ يمثػم واًمِمقيم٤مين-7)

ٜمف ذم سمٕمْمٝم٤م  وًمٙمـ إيمثـر وٕمٗمف ذم سمٕمض يمتٌف وطمً ,رمحف اهلل  ,( رواه أمحد وأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد خمتٚمػ ومٞمف  طمتك أن احل٤مومظ 0)

 قمغم حتًٞمٜمف ًمِمقاهده- 
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ٓ يّمـح ذم حتـريؿ وط، احل٤مُمـؾ ظمـؼم همـػم "  : وهذا احلدي٨م أوح ُم٤م ذم اًم٤ٌمب  سمؾ ىم٤مل اسمــ طمـزم (7)"حَيِؾُّ ًَمُف؟

 وًمٙمٜمف ذم اعمًٌٞم٦م  ومٚمٚمِم٤مومٕمٞم٦م أن يٛمٜمٕمقا ُمـ آطمتج٤مج سمف قمغم طمرُم٦م وط، اًمزاٟمٞم٦م-  (0)"هذا-

ىم٤مل: شمزوضم٧م اُمرأة سمٙمـًرا ذم ؾمـؽمه٤م  ومـدظمٚم٧ُم  وُم٤م ذم اًمًٜمـ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  قمـ سمٍمة سمـ أيمثؿ  ,4

َداُق سماَِم اؾْمـتْحَٚمْٚم٧َم ": قمٚمٞمٝم٤م  وم٢مذا هل طُمٌغم  وم٘م٤مل اًمٜمٌل  اَه٤َم اًمّمَّ

وًمٕمٚمف ي٘مّمد طم٘مٞم٘م٦م اؾمتٕم٤ٌمد اًمقًمد  ومٝمذا مل ي٘مؾ سمف أطمد  ًمٙمـ ذيمـر اسمــ اًم٘مـٞمؿ ذم  (3) "ف وهق ُمرؾمؾ-ىم٤مل سم

وًمـ ٟمتٙمٚمػ اًمرد قمٚمٞمـف ًمٙمـقن أيمثـر أهـؾ اًمٕمٚمـؿ قمـغم  (4)اًمزاد اطمتامٓت أظمرى ذم شم٠مويٚمف عمـ وح قمٜمده-

 شمْمٕمٞمٗمف سم٤مإلرؾم٤مل-

 ؾ- واًم٘مٞم٤مس قمغم ؾم٤مئر احلقاُمؾ اعمجٛمع قمغم حتريؿ ٟمٙم٤مطمٝمـ سمج٤مُمع احلٛم ,5

وجي٤مب قمغم ُمـ ُمٜمع اًمقط، وأضم٤مز اًمٕم٘مد أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمٙم٤مح هق طمؾ اًمقط،  وم٢مذا مل حيؾ ًمف وـم١مهـ٤م مل  ,6

 يٙمـ ًمٚمٕم٘مد وم٤مئدة-

 اجلٛمٝمقر قمغم طمؾ ٟمٙم٤مح اًمزاٟمٞم٦م ُمع اًمٙمراه٦م  واحلٜم٤مسمٚم٦م حيرُمقٟمف  واهؿ:

ايِن "ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ,7 َّٓ  َيٜمٙمُِح  َٓ  اًمزَّ يَم٦مً  َأوْ  َزاٟمَِٞم٦مً  إِ اٟمَِٞم٦مُ  ُُمنْمِ َّٓ  َيٜمٙمُِحَٝم٤م َٓ  َواًمزَّ كٌ  َأوْ  َزانٍ  إِ مَ  ۚ ُُمنْمِ ًمَِؽ  َوطُمرِّ  قَمغَم  َذٰ

ضمٞم٥م أن اعم٘مّمقد أن اًمزاين ٓ يـزين إٓ سمزاٟمٞمـ٦م  ومٞمٙمـقن اًمٜمٙمـ٤مح سمٛمٕمٜمـك اًمـقط، )اًمزٟمـك( ٓ وأ "اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

وًمٚمحٜم٤مسمٚمـ٦م اعمٜمـع ُمــ  (5)ضم٤م، سمٞم٤مٟمف ذم طمدي٨م ُمرصمـد أيت-اًمزواج  أو أن يٙمقن اعم٘مّمقد اًمزاٟمٞم٦م اًمٙم٤مومرة يمام 

ختّمٞمص اًمٕمٛمقم وم٤معمًٚمٛم٦م اًمزاٟمٞم٦م ي٘م٤مل اه٤م زاٟمٞم٦م أيًْم٤م  وطمدي٨م ُمرصمـد أيت يٌـلم أن اعم٘مّمـقد اًمـزواج ٓ 

                                                           

 -( ُمًٚمؿ7)

 (000. 9( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر )0)

 (078. 3( ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )3)

 (95. 5( زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد )4)

 ( ًمٌ٘مٞم٦م أضمقسم٦م اجلٛمٝمقر قمغم اؾمتدٓل احلٜم٤مسمٚم٦م سم٤مٔي٦م-767. 70(  اٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )5)
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ُمــ وروده ذم  ,رمحـف اهلل  ,وُم٤م ذيمره اًم٘مرـمٌـل  (7)اًمزٟمك  وًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل اًمٜمٙم٤مح سمٛمٕمٜمك اًمقط، أسمًدا 

هُ "ىمقًمف شمٕم٤ممم  ؾُّ ًَمُف ُِمـ سَمْٕمُد طَمتَّٰك شَمٜمٙمَِح َزْوضًم٤م هَمػْمَ
َ٘مَٝم٤م وَماَل حَتِ ومٖمػم ُمًـٚمؿ  ٕٟمـف ىمّمـد سمـف اًمـزواج  "وَم٢مِن ـَمٚمَّ

 - اعمِمتٛمؾ قمغم اًمقط،  يمام سمٞمٜمف رؾمقل اهلل 

وطمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده أن ُمرصمد سمـ أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي يم٤من حيٛمؾ إهى سمٛمٙم٦م ويم٤من  ,0

: ي٤م رؾمقل اهلل أٟمٙمح قمٜم٤مق ؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ضمئ٧م إمم اًمٜمٌل"٤م قَمٜم٤َمق ويم٤مٟم٧م ودي٘متف  ىم٤مل: سمٛمٙم٦م سمٖمل ي٘م٤مل اه

كٌ "ومًٙم٧م قمٜمل  ومٜمزًم٧م  َّٓ َزاٍن َأْو ُُمنْمِ َٓ َيٜمٙمُِحَٝم٤م إِ اٟمَِٞم٦ُم    (0)"ٓ شَمٜمٙمِْحٝم٤م"ومدقمـ٤مين وم٘مرأه٤م قمكم وىمـ٤مل:  "َواًمزَّ

 "اًمَت٤مئ٥ُم ُِمـ اًمَذٟم٥ِم يَمَٛمـ ٓ َذْٟم٥َم ًَمفُ "و  "دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م "أُم٤م سمٕمد اًمتقسم٦م ومال يًٛمٞم٤من زاٟمٞملم  وم٤مًمتقسم٦م 

ـِ٘مَل َُمـ٤مَ،ُه ": ٓ يٚمزم هذا اًمٗمريؼ أن جيٞمٌقا قمغم طمدي٨م رويٗمع  ًْ ظِمِر ومال َي ْٔ ـُ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم ا َُمـ يَم٤من ُي١مُِم

هِ   - واهؿ:"طَم٤مُِمٌؾ طمتَّك شَمَْمعَ  ٓ شمقـَم٠مُ ": - وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري "َزْرَع هَمػْمِ

ًمُِٙمـؿْ "قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد ذيمر اعمحرُم٤مت ُمـ اًمٜمًـ٤م،:  ,7 ـ٤م َوَراَ، َذٰ   وىمـد يـدومع اًمٕمٛمـقم "َوُأطِمـؾَّ ًَمُٙمـؿ ُمَّ

 سمخّمقص اعمٜمع ُمـ ٟمٙم٤مح اًمزاٟمٞم٦م- 

َٓ مَتْٜمَعُ  ىَم٤مَل ضَم٤مَ، َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمٌَِّلِّ  ": وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  ,0 ـ٤م ىَمـ٤مَل  وَمَ٘م٤مَل إِنَّ اُْمَرَأيِت  هْبَ ُِمٍس ىَمـ٤مَل هَمرِّ َٓ َيَد 

ٌََٕمَٝم٤م َٟمْٗمِز ىَم٤مَل وَم٤مؾْمَتْٛمتِْع هِب٤َم- وًمٞمس ومٞمف اًمتٍميح سم٤مًمزٟمك  وًمق ومٕمؾ ًمٙم٤من ىم٤مذوًم٤م  ومـ٢من وـح  (3)"َأظَم٤مُف َأْن شَمْت

 وم٘مد يت٠مول  وإن أصمٌتٜم٤م اعمت٤ٌمدر إمم اًمذهـ ُمٜمف  ومٞمٙمقن ُمـ اظمتٞم٤مر أظمػ اًميريـ- 

مُ  ٓ": ىم٤مل ٝم٤م أن اًمٜمٌل وطمدي٨م قم٤مئِمــ٦م ري اهلل قمٜم ,3 رِّ   (4)وهق وٕمٞمػ- "احلالَل  احلرامُ  حُيَ

 صمؿ سم٤مُمرأة زٟمك رضمؾ قمـ سمٙمر اًمّمديؼ  أسمق ؾمئؾ ىم٤مل قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمرزاق قمٌد وُم٤م ذم ُمّمٜمػ ,4

ـْ ؾِمَٗم٤مٍح إمَِم ٟمِ ": ىم٤مل يتزوضمٝم٤م؟ أن يريد ضَمَٝم٤م ظَمَرضَم٤م ُِم ـْ َأْن َيَتَزوَّ ـْ شَمْقسَم٦ٍم َأوْمَْمُؾ ُِم  (5) -"َٙم٤مٍح َُم٤م ُِم

أن رضماًل شمزوج اُمرأة ويم٤من ًمف اسمـ ُمـ همػمه٤م واه٤م سمٜمـ٧م ُمــ همـػمه ومٗمجـر  وقمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ قمٛمر  ,5

                                                           

 (778. 3شمٞمٛمٞم٦م  ) ( اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ7)

- واحلدي٨م حيًٜمف ُمـ حيًـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمــ "طمًـ همري٥م  ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف"( رواه أمحد واًمؽمُمذي وىم٤مل: 0)

 أسمٞمف قمـ ضمده- 

 ( رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل ووححف اسمـ طمزم واًمٜمقوي واسمـ طمجر وإًم٤ٌمين ووٕمٗمف أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ يمثػم- 3)

 اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: روي سم٢مؾمٜم٤مديـ وذم إؾمٜم٤مدمه٤م قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمقىم٤ميص وهق ُمؽموك-( ىم٤مل 4)

 -(024. 7( ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين )5)
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اًمٖمالم سم٤مجل٤مري٦م وفمٝمر هب٤م محؾ  ومٚمام ىمدم قمٛمر ُمٙم٦م رومـع إًمٞمـف ومًـــ٠ماهام وم٤مقمؽمومـ٤م  ومجـٚمــدمه٤م قمٛمـر احلـد 

  (7)"وقمرض أن جيٛمع سمٞمٜمٝمام وم٠مسمك اًمٖمالم-

ًُمُف  "أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٗمجر سم٤معمرأة صمؿ يتزوضمٝم٤م سمٕمد ىم٤مل:  ٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس وقمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أيًْم  ,6 َأوَّ

ًُمُف طَمَراٌم َوآظِمُرُه طَماَلٌل-  (0) "ؾِمَٗم٤مٌح َوآظِمُرُه ٟمَِٙم٤مٌح  َأوَّ

 "َقًَمُد ًمِْٚمِٗمَراِش َوًمِْٚمَٕمـ٤مِهِر احْلََجـُر-اًمْ " :ٕٟمف ٓ طمرُم٦م عم٤م، اًمًٗم٤مح سمدًمٞمؾ أٟمف ٓ يث٧ٌم سمف اًمٜم٥ًم  ًم٘مقل اًمٜمٌل 

)ق( وأضم٤مسمقا قمغم أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل سم٠مهن٤م وردت ًمٚمتٜمٗمػم قمـ وط، اعمًٌٞم٦م احل٤مُمؾ ٕن محٚمٝمـ٤م حمـؽمم  ومحـرم اًمـقط، 

ىمقل ُمـ ىم٤مل ٓ طمرُم٦م عم٤م،  "ٕضمؾ اطمؽماُمف- وىمد جي٤مب قمٚمٞمٝمؿ سم٠من اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ- وأضم٤مب اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٘مقًمف: 

ًمف: آؾمتؼما، مل يٙمـ حلرُم٦م ُم٤م، إول  سمؾ حلرُم٦م ُم٤م، اًمث٤مين  وم٢من اإلٟم٤ًمن ًمٞمس ًمـف أن يًـتٚمحؼ وًمـدًا  اًمزاين ي٘م٤مل

 (3)"ًمٞمس ُمٜمف  ويمذًمؽ إذا مل يًتؼمئٝم٤م ويم٤مٟم٧م ىمد قمٚم٘م٧م ُمـ اًمزٟمك-

 هـوك حوفتون: 

ًمٚمحٛمـؾ- أُمـ٤م ىمٌـؾ  : أن شمٙمقن اعمرأة ىمد شم٤مسم٧م ُمـ اًمزٟمك  ومٕمٜمده٤م حيؾ اًمزواج هب٤م اشمٗم٤مىًم٤م سمٕمد ووـٕمٝم٤مإوػ

ذًمؽ  وم٤مًمراضمح أن ُمـ وضمد زوضمتف طمٌغم ُمـ اًمزٟمك ومٕمٚمٞمف أن يٗم٤مرىمٝم٤م طمتك شمْمع وشمتـقب صمـؿ ًمـف أن يٜمٙمحٝمـ٤م- 

- ًمٙمـ "َٓ شُمقـَم٠ُم طَم٤مُِمٌؾ طَمتَّك شَمَْمعَ ": واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام طمتك شمْمع هق إىمقى  وإن يم٤من هق اًمزاين ًمٕمٛمقم ىمقًمف 

ي٘م٤مل إٟمف ٓ يً٘مل ُم٤م،ه زرع همػمه  وٓ جي٥م قمٚمٞمف أن يّمـقن ُمـ٤م،ه  إن يم٤من هق اًمزاين  ومٚمٕمؾ إُمر أهقن ٕٟمف ىمد

ُمـ ُم٤مئف  وإن يم٤من يتقضمف أن ي٘م٤مل اعم٤م، إول ذم ؾمٗم٤مح واًمث٤مين ذم ٟمٙم٤مح- وم٤مخلالو٦م أن اًمٕمٛمؾ سمٛمذه٥م احلٜمٗمٞمـ٦م 

ًمزٟمـك واًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ يٕم٤مرض ٟمًّم٤م ىمٓمٕمًٞم٤م وٓ إمج٤مقًم٤م  وهق أرومؼ سم٤مًمٜم٤مس  وم٘مد ٓ يّمؼم اًمراهم٤ٌمن ذم اًمٜمٙم٤مح سمٕمـد ا

 قمغم اًمٗمرىم٦م  ومال أرى أن يٛمتٜمع إئٛم٦م ُمـ شمزوجيٝمام اسمتداً، وٓ يٚمزُمقهنام سم٤مًمٗمرىم٦م سمٕمد اًمٜمٙم٤مح-

وم٢من شمزوضمٝم٤م ووضمده٤م طمٌغم ُمـ همػمه  وم٤مًمراضمح أن يٗم٤مرىمٝم٤م طمتك شمْمع وشمتقب صمؿ ًمف أن يٜمٙمحٝم٤م- ومل ي٘مـؾ 

ـُ ": سمحؾ وـمئٝم٤م إٓ اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ويّمٕم٥م شمقضمٞمٝمف ُمع قمٛمقم ىمقًمف  ـِ٘مَل َُمـ يَم٤من ُي١مُِم ًْ ظِمِر ومـال َي ْٔ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم ا

                                                           

 -(507. 3( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )7)

 -(562. 3( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )0)

 -(778. 3( اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  )3)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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هِ  - أُم٤م ىمقل احلٜمٗمٞم٦م سمجقاز اًمٕم٘مد دون اًمقط، ومال يرومع طمرضًم٤م ٕن ُمـ اسمتكم هبذه إُمقر ًمـ يٗمٞمده "َُم٤مَ،ُه َزْرَع هَمػْمِ

شمّمحٞمح اًمٕم٘مد ُمع اعمٜمع ُمـ اًمقط، إٓ أن يٙمقن أطمدمه٤م سمال ُم٠موى  وم٘مد يٗمتٞم٤من سم٘مقل احلٜمٗمٞمـ٦م ُمـع اًمتحـرز ُمــ 

 ط، ودواقمٞمف طمتك شمْمع-اًمق

أُم٤م قمٜمد قمدم اًمتقسم٦م  ومٛمتك قمٚمؿ إئٛم٦م سمزٟمك أطمد اًمٕمروؾملم اضمتٝمدوا ذم وقمٔمٝمـام وشمٌِمـٞمع اًمزٟمـك إًمـٞمٝمام  

وًمٕمٚمف ٓ يتّمقر أن شمٌ٘مك اُمرأة سمٕمد ذًمؽ ُمٍمة قمغم اًمزٟمك ذم هذا اعم٘م٤مم  وإٟمام يتّمقر قمدم إىمراره٤م سمحرُمـ٦م ُمـ٤م 

رام ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة  ومتٕمٚمؿ  وم٢من أسم٧م  ومال حيؾ وىمٕم٧م ومٞمف ُمٜمف  وم٢من يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م ومٝمذه ُمًتحٚم٦م حل

ًٓ واطمًدا- واًمّمحٞمح أهن٤م إن يم٤مٟم٧م يمت٤مسمٞم٦م ومٙمذًمؽ- وإن يم٤من اًمزاين هق اًمرضمؾ  ومٙمذًمؽ أيًْم٤م-   ًمف ٟمٙم٤مطمٝم٤م ىمق

أُم٤م إن اـمٚمع أطمدمه٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م ؿم٠من أظمر وهمٚم٥م قمغم فمٜمف قمدم شمقسمتف  ومٚمٕمؾ إىمقى ُمـ طمٞمـ٨م اًمـدًمٞمؾ 

اًمزاٟمٞم٦م اسمتدا،  وأصم٤مر حيٛمؾ اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمٙم٤مطمٝم٤م سمٕمد اًمتقسم٦م ُمراقمـ٤مة ًمٚمٜمّمـقص يم يـ٦م  هق اعمٜمع ُمـ ٟمٙم٤مح

قمٜمد اسمـ أيب ؿمـٞم٦ٌم  إذ ىمـ٤مل ذم اًمـزاٟمٞملم  ,رمحف اهلل  ,اًمٜمقر وطمدي٨م ُمرصمد- وضم٤م، سمٞم٤من ذًمؽ قمـ وٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ 

ٌَلْمِ وَم٤مهللَُّ َأْومَم سمَِتْقسَمتِٝمِ "يتزوضم٤من:  وهـذا ٓ يٕمٜمـل  (7)-"اَم  َوإِْن يَم٤مَٟم٤م َزاٟمَِٞملْمِ وَم٤مخْلٌَِٞم٨ُم قَمغَم اخْلٌَِٞم٨ِم َٓ سَم٠ْمَس إِْن يَم٤مَٟم٤م شَم٤مِئ

 أٟمف حيؾ ٟمٙم٤مح اًمزاٟمٞم٦م ًمٚمزاين ٕٟمف ٓ جيقز اهام أواًل شمرك اًمتقسم٦م ُمـ اًمزٟمك- 

ُمع ُم٤م رضمحٜم٤مه  يٌ٘مك أن اعمٜمع ُمـ ُمٗمردات احلٜم٤مسمٚم٦م  واجلٛمٝمقر قمغم احلؾ )ُمع اًمٙمراه٦م(  ومحؾ اًمٜم٤مس قمغم 

 (0)راضمح ذم واىمٕمٜم٤م هذا ىمد يقىمٕمٝمؿ ذم اًمٕمٜم٧م  ومال أرى أن يٛمتٜمع إئٛم٦م ُمـ شمزوجيٝمؿ-اًم٘مقل اًم

إن ـمٚم٥م اًمزوج اًمٗمًخ ومال جي٤مب إًمٞمف  ٕن اًمٜمٙم٤مح إُم٤م أن يٙمقن وىمـع سمـ٤مـماًل  يمـام هـق ُمـذه٥م اعم٤مًمٙمٞمـ٦م 

ًخ- وم٢من يم٤من وىمع وـحٞمًح٤م  يمـام هـق ُمـذه٥م احلٜمٗمٞمـ٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م  وم٤محلٙمؿ قمٜمده٤م اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٗم

واًمِم٤مومٕمٞم٦م  ومٚمٞمس احلٛمؾ ُمـ اًمٕمٞمقب اًمتل يٗمًخ هب٤م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قمٜمدهؿ  واه٤م اعمٝمر يم٤مُماًل إن يم٤من ىمد دظمؾ هب٤م 

وًمف أن يٓمٚم٘مٝمـ٤م إن ؿمـ٤م، إذا مل شمٓمـ٥م ٟمٗمًـف  (3)قمٜمدهؿ وقمٜمد همػمهؿ ممـ مل يّمحح اًمٕم٘مد سمام اؾمتحؾ ُمـ ومرضمٝم٤م-

                                                           

 (508. 3( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )7)

 ( ُمٕمٚمقم قمدم طم٤مضمتٝمام إمم إُم٤مم ًمتزوجيٝمام  ومٚمٞمس وضمقده ريمٜم٤ًم ذم اًمٕم٘مد أو ذـًم٤م- 0)

 -(95. 5( زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد )3)
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يٗمرق سمٞمٜمٝمام احل٤ميمؿ )أو اعمحٙمؿ( ٓقمت٘م٤مده سمّمح٦م اًمٕم٘مد- وم٢من يم٤من اؿمؽمط اًمٌٙم٤مرة قم٤مد سمـ٤معمٝمر سم٤مًمٕمٞمش ُمٕمٝم٤م  ومل 

 وإن يم٤من مل يِمؽمط اًمٌٙم٤مرة  ومال طمؼ ًمف ذم اعمٝمر-  (7)قمغم ُمـ همره-

 هٜم٤م طم٤مًمت٤من: أن يٙمقن اًمقًمد ُمٜمف أو ُمـ همػمه- 

ػمه  ومٚمٞمس ًمف ذًمؽ ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اؾمتٚمح٤مق ٟم٥ًم اًمٖمػم  يمام هق ممٜمقع ُمـ ٟمٗمل ٟمًٌف  وم٘مد أُم٤م إن يم٤من ُمـ هم

ـْ ًَمْٞمَس ُِمٜمُْٝمْؿ  "أٟمف ىم٤مل:  روي قمـ اًمٜمٌل  اَم اُْمَرَأٍة َأْدظَمَٚم٧ْم قَمغَم ىَمْقٍم َُم ـْ ُيْدظِمَٚمَٝم٤م  ;َأيُّ   َوًَم
ٍ
، ـَ اهللَِّ ذِم َرْ ٧ْم ُِم ًَ وَمَٚمْٞم

اَم  ًمِـ اهللَُّ ضَمٜمََّتُف  َوَأيُّ َوَّ ْٕ لَم َرضُمٍؾ ضَمَحَد َوًَمَدُه َوُهَق َيٜمُْٔمُر إًَِمْٞمِف  اطْمَتَج٥َم اهللَُّ ُِمٜمُْف َووَمَْمـَحُف قَمـغَم ُرُ،وِس اخْلاََلِئـِؼ ذِم ا

ـَ  ظِمِري ْٔ وإٟمـف إن  (3)ومٚمام طمرم قمغم اعمرأة أن شمدظمؾ قمغم ىمقم ُمـ ًمـٞمس ُمـٜمٝمؿ يمـ٤من اًمرضمـؾ أيًْمـ٤م يمـذًمؽ- (0)"َوا

 (4)"سمف  وورصمقا ُمٜمف  وٟمٔمر إمم سمٜم٤مشمف وأظمقاشمف  وًمٞمس ذًمؽ سمج٤مئز-ورصمف  وورث أىم٤مر"اؾمتٚمح٘مف  

 أُمـ٤م "َأسْمٜم٤َمَ،يُمؿْ  َأْدقِمَٞم٤مَ،يُمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م": وم٘م٤مل اًم٘مرآن ذم اًمتٌٜمل اهلل أسمٓمؾ وم٘مد ٓ ؿمؽ أن ًمف ذًمؽ ُمـ همػم شمٌـ 

ه١مٓ، إوٓد سمرآ، ٓ ذٟم٥م اهؿ  وهـؿ أقمٔمـؿ ُمــ و قمٚمٞمف  اهلل طمض اًمذي اًمؼم ُمـ ومٝمذا إي٤مه وشمرسمٞمتف ًمف رقم٤ميتف

 اًمٞمت٤مُمك سم١مؾًم٤م  وم٤مًمٞمت٤مُمك اهؿ قمٛمقُم٦م وقمّم٦ٌم وه١مٓ، ًمٞمس اهؿ ُمـ ذًمؽ ر،- 

 

                                                           

  -( 775.  09( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )7)

أطمـد ( سمجٝم٤مًمـ٦م 54.  70( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  وأؿم٤مر اسمـ طمجـر إمم إقمالًمـف ذم اًمٗمـتح )696 , 695( أظمرضمف أسمق داود )0)

وححف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ   ُمع اقمؽماومف سمتٗمرد قمٌد اهلل سمـ يـقٟمس سمـف   قمــ ؾمـٕمٞمد  "رواشمف  وًمٙمٜمف ىم٤مل ذم شمٚمخٞمص احلٌػم: 

  -"اعم٘مؼمي   وأٟمف ٓ يٕمرف إٓ هبذا احلدي٨م

: اًمٗم٘مـف  (079. 72(: اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمـع )477. 77(: اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  )42. 5( اًمٕمٜم٤مي٦م ذح ااهداي٦م )3)

 -(789. 5قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م )

  -(368. 06( اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمع ت اًمؽميمل  )4)
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إن وؿ اًمقًمد إًمٞمف  وأروٕمتف اعمرأة وهل حتتف مل يٍم ذًمؽ اًمقًمد اسمٜم٤ًم ًمف ُمـ اًمرو٤مع  ٕن اًمٚمٌـ مل يث٥م ُمــ 

ن رسمٞمٌف  وم٢من يم٤مٟم٧م سمٜمًت٤م يم٤مٟم٧م ُمـ حم٤مرُمف  وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٙمـقن ُمــ حمـ٤مرم أوٓده وأىم٤مرسمـف- ٟمٓمٗمتف هق  وًمٙمٜمف يٙمق

ًمٙمـ إن محٚم٧م زوضمف سمٕمد ذًمؽ ُمٜمف وصم٤مب اه٤م هبذا احلٛمؾ سمٕمد اًمقوع ًمٌـ  ويم٤من وًمـده٤م إول دون احلـقًملم  

 (7)وم٠مروٕم٧م اًمقًمديـ ُمًٕم٤م  و٤مر أسًم٤م ُمـ اًمرو٤مع ًمقًمده٤م-

ط:  اًمذي ئمٝمر أن قمدم صمٌقت اًمٜم٥ًم ًمٚمزاين ًمٞمس قمغم إـمالىمف  وم٢من اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦م هق ىمقل اًمرؾمـقل

 (0)"اًمقًمد ًمٚمِٗمراِش وًمِْٚمٕم٤مِهر احلََجُر-"

ومٕمــ ط وًمٙمـ ومٝمؿ سم٤ًمط احل٤مل وُمالسم٤ًمت اًم٘مّم٦م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ىمقًمف ذاك ُمٝمـؿ ًمٚمتٕمـرف قمـغم ُمـراده 

د إمم أظمٞمف ؾمٕمد أن ي٘مٌض اسمـ وًمٞمدة زُمٕم٦م وىم٤مل قمتٌـ٦م: إٟمـف اسمٜمـل  يم٤من قمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص قمٝم"قم٤مئِم٦م ًم٘م٤مًم٧م: 

وأىمٌؾ ُمٕمف قمٌد سمـ زُمٕم٦م وم٘م٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص: هذا اسمـ أظمل قمٝمد إزم أٟمف اسمٜمف ىمـ٤مل ط ومٚمام ىمدم رؾمقل اهلل 

 زُمٕم٦م وًمٞمدة اسمـ إمم ط اهلل رؾمقل ومٜمٔمر- ومراؿمف قمغم وًمد زُمٕم٦م اسمـ هذا أظمل هذا اهلل  رؾمقل قمٌد سمـ زُمٕم٦م: ي٤م

أى ُمـ ؿمـٌف قمتٌـ٦م سمــ أيب ر عم٤م ؾَمْقدة ي٤م ُمٜمف اطمَتِجٌل: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وىم٤مص أيب سمـ سمٕمت٦ٌم اًمٜم٤مس أؿمٌف وم٢مذا

 -"اًمقًمد ًمٚمِٗمراِش وًمِْٚمٕم٤مِهر احلََجرُ ط: وىم٤مص- ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اسمــ وـ٤مطم٥م اًمٗمـراش واحلدي٨م هٜم٤م يّمػ طم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يتٜم٤مزع ومٞمٝم٤م ٟم٥ًم ُمقًمـقد  واعمتٜم٤مزقمـ٤من أطمـدمه٤م 

 وأظمر اًمزاين  ويمالمه٤م يريد اًمقًمد  وٓ سمٞمٜم٦م إٓ ىمريٜم٦م اًمِمٌف- 

                                                           

رضمؾ شمزوج اُمرأة ومل شمٚمد ُمٜمف ىمط صمؿ ٟمزل اه٤م ًمٌـ وم٠مروٕم٧م وٌّٞم٤ًم : يم٤من اًمرو٤مع ُمـ اعمرأة دون زوضمٝمـ٤م  "(  ذم اًمٗمت٤موى ااهٜمدي٦م: 7)

وًمـق  "([ وذم ُمٖمٜمـل اعمحتـ٤مج: 343. 7]اًمٗمت٤موى ااهٜمديـ٦م ) "اعمرأة  طمتك ٓ حيرم قمغم اًمّمٌل أوٓد هذا اًمرضمؾ ُمـ همػم هذه

ـٌ وشمزوضم٧م وطمٌٚم٧م ُمـ اًمزوج وم٤مًمٚمٌـ اه٤م ٓ ًمٚمزوج ُم٤م مل شمٚمد   وٓ أب ًمٚمروٞمع   وم٢من وًمدت ُمٜمـف : ومـ٤مًمٚمٌـ سمٕمـد  ٟمزل ًمٌِٙمر ًمٌ

 ([-740. 5]ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج ) "اًمقٓدة ًمف 

ٌُخَ 0) ٚمِؿ )٤0.704مِرّي )( َوِحٞمح اًم ًْ  (-0.7282(: وَوِحٞمح ُُم
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"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 369(  

 

هٜم٤م سمٖمٚمؼ اًم٤ٌمب أُم٤مم ومًـ٤مد قمٔمـٞمؿ وذ ُمًـتٓمػم إذا اٟمتنمـ ُمثـؾ هـذا اًمتٜمـ٤مزع ذم ط وطمٙمؿ رؾمقل اهلل 

 هـ وُمرٌش ٕزواج- 
ٍ
 اعمجتٛمع  ودمرأ اًمزٟم٤مة سمؾ واعمٗمؽمون قمغم ٟم٦ًٌم إوٓد إًمٞمٝمؿ ُمـ ٟم٤ًم،

ذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ظمٚمٞم٦م ُمـ اًمزوج  وم٢من إىمرب ًمٚمًٜم٦م هق ٟم٦ًٌم اًمقًمـد إمم اًمـزاين  وهـق ىمـقل سمٕمـض وًمٙمـ إ

اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلًـ واسمـ ؾمػميـ واًمٜمَّْخِٕمّل وإؾمح٤مق وقُمْرَوة وؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر واظمتٞم٤مر اسمـ شَمٞمِٛمٞم٦َّم  يمام ذهـ٥م إًمٞمـف 

 -(7) احلٜمٗمٞم٦م سمنمط اًمزواج ُمٜمٝم٤م

 واًمذي يِمٝمد اهذا اًم٘مقل أدًم٦م ُمٜمٝم٤م: 

 قمكم: طمدي٨م إىمراع ,7

٤م قمٜمد اًمٜمٌل  ًً   ومج٤م، رضمؾ ُمـ اًمٞمٛمـ  ىم٤مل: إن صمالصم٦َم َٟمَٗمر ُمـ أهـؾ طقمـ زيد سمـ أرىمؿ ت ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم

اًمٞمٛمـ أشمقا قمٚمٞم٤ًّم خيتّمٛمقن إًمٞمف ذم وًمد  وىمد وىمٕمقا قمغم اُمرأة ذم ـمٝمر واطمد  ىم٤مل ٓصمٜملم ُمٜمٝمام: ـمٞم٤ٌم سم٤مًمقًمد اهذا  

: ـمٞم٤ٌم سم٤مًمقًمد اهذا  ومٖمٚمٞم٤م  صمؿ ىم٤مل ٓصمٜملم: ـمٞمٌـ٤م سم٤مًمقًمـد اهـذا  ومَٖمَٚمٞمـ٤م  وم٘مـ٤مل: أٟمـتؿ ذيمـ٤م، ومَٖمَٚمٞم٤م  صمؿ ىم٤مل ٓصمٜملم

َي٦م  وم٠مىمرع سمٞمٜمٝمؿ  ومجٕمٚمف عمــ ىَمـَرع   ُمتِم٤ميمًقن  إين ُُمْ٘مِرٌع سمٞمٜمٙمؿ  ومٛمـ ىمَرع ومٚمف اًمقًمد  وقمٚمٞمف ًمّم٤مطمٌٞمف صمٚمث٤م اًمدِّ

 -(0)طمتك سمدت أضاؾُمف أو َٟمقاضِمُذهط ومْمحؽ رؾمقل اهلل 

ا- واًمِم٤مهد أٟم ًٓ سمٕمٞمًدا ضمدًّ  ف مل ي٠ًماهؿ إن يم٤مٟمقا مجٞمًٕم٤م وـم١موه٤م سمِمٌٝم٦م  ُمع يمقٟمف أيًْم٤م اطمتام

 اًمقًمد سمنميؽ سمـ ؾمحام،: طمدي٨م إحل٤مق ,0

يؽ سمـ ؾَمْحامَ،  وم٘م٤مل اًمٜمٌل ط أن هالل سمـ أُمٞم٦م ىمذف اُمرأشمف قمٜمد اًمٜمٌل ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس  اًمٌٞمٜم٦م أو ط: سمنَمِ

ي٘مـقل: ط هلل  إذا رأى أطمُدٟم٤م رضُماًل قمغم اُمرأشمف يٚمتٛمُس اًمٌٞمٜم٦م؟! ومجٕمؾ اًمٜمٌـل طمد  ذم فمٝمرك  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا

ُئ فمٝمـري  َـّ اهلل ذم أُمري ُم٤م ُيؼَمّ اًمٌٞمٜم٦ُم أو طَمد  ذم فمٝمرك وم٘م٤مل هالل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٟمٌٞم٤ًّم إين ًمّم٤مدق  وًمُٞمٜمِزًم

ُ ﴿ ُمـ احلّد  ومٜمزًم٧م: ـَ َيْرُُمقَن َأْزَواضَمُٝمْؿ َومَلْ َيُٙمـ اهَّ ِذي ُٝمؿْ َواًمَّ ًُ َّٓ َأٟمُٗم ـَ ﴿َ ىمرأ طمتك سمٚمغ [6]اًمٜمقر:  ﴾ْؿ ؿُمَٝمَداُ، إِ ُِم

٤مِدىِملمَ  ي٘مـقل: ط وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمام ومج٤م،ا  وم٘م٤مم هالل سمـ ُأُمٞم٦م ومِمٝمد واًمٜمٌلُّ ط وم٤مٟمٍمف اًمٜمٌل  [9]اًمٜمقر:  ﴾اًمّمَّ

                                                           
 (-3.776( اٟمٔمر اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شَمٞمِٛمٞم٦َّم ذم جَمُْٛمقع اًمَٗمَت٤مَوى )7)

٤ٌَميِنّ  اٟمٔمر ؾُمٜمَـ أيب َداُود سمتح٘مٞمؼ ُمِمٝمقر )رىمؿ 0.787( ؾُمٜمَـ أيب َداُود )0)  (-0069(- ووححف إًم
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ـ٦َم َأنَّ َواخْلَ  " اهلل يٕمٚمؿ أن أطمَديمام يم٤مذب  ومٝمؾ ُمٜمٙمام ُمـ شم٤مئ٥م؟ صمؿ ىم٤مُم٧م ومِمٝمدت  ومٚمام يم٤من قمٜمـد اخل٤مُمًـ٦م ًَ ٤مُِم

٤مِدىِملَم  ـَ اًمّمَّ وىمـ٤مًمقا اهـ٤م: إهنـ٤م ُُمقضِمٌـ٦م  ىمـ٤مل اسمــ قمٌـ٤مس: ومتٚمٙمـ٠َمت   [9]اًمٜمقر:  "هَمَْم٥َم اهللَِّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م إِن يَم٤مَن ُِم

َأسْمٍِموه٤م وم٢مْن ط: َوَٟمَٙمّم٧م طمتك فمٜمٜم٤م أهن٤م ؾمؽمضمع  وم٘م٤مًم٧م: ٓ أومْمُح ىمقُمل ؾم٤مئَر اًمٞمقم  ومٛمْم٧ْم  وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ـيِؽ سمــ ؾَمـْحاَم، ومجـ٤م،ت سمـف يمـذًمؽ  ىمـ٤مل ضم٤م،ْت سمف أيْمَحَؾ اًمٕمٞمٜملم ٩َم اًمًـ٤مىملم ومٝمـق ًمنَمِ  ؾم٤مسمغ إًْمَٞمَتلْم ظَمَدًمَّ

 -(7)"ًَمْقٓ َُم٤م َُم٣َم ُمـ يمَِت٤مِب اهللِ ًَمَٙم٤مَن زم واه٤َم ؿَم٠منٌ ط:  اًمٜمٌل

اًمقًمد سمنميؽ سمـ ؾمحام، سم٤مًمِمٌف  َرهمؿ أن اعمـرأة ومـراش ًمـزوج  وًمٙمــ ط اًمٜمٌل  واًمِم٤مهد هٜم٤م هق إحل٤مق

 اًمزوج ٓقمٜمٝم٤م وٟمٗمك اًمقًمد  ومٙم٤من ذًمؽ ُمع اًمِمٌف يقرث آـمٛمئٜم٤من إمم أن اًمقًمد اسمـ ذيؽ-

وهذا احلدي٨م ىمد يًتدل سمف قمغم أٟمف ٓ يٚمحؼ سم٤مًمزاين اسمٜمف ُمـ اخلٚمٞم٦م ُمـ اًمـزوج وم٘مـط سمـؾ أيًْمـ٤م اسمٜمـف ُمــ 

ذم اؾمـتٚمح٤مق  اعمتزوضم٦م إن ٟمٗمك زوضمٝم٤م اًمقًمد  وًمٙمـ اعمٕم٤مرض ىمد ي٘مقل أن ذم ذًمؽ طمرُم٤مًٟم٤م ًمٚمٛمالقمـ ُمــ طم٘مـف

وىمد جي٤مب قمغم ذًمؽ سم٠من اعمًتٚمِحؼ مل يْمؿ إًمٞمف إٓ ُمـ ٓ ٟم٥ًم ًمف ًمٜمٗمل وـ٤مطم٥م اًمٗمـراش إيـ٤مه  ومٚمـق  -(0)اًمقًمد

 أراده ًمٙم٤من ًمف  وإن ٓقمـ أُمف قمغم اًمزٟمك- 

 قمٛمر أوٓد اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ اًمزٟمك سمٛمـ ادقم٤مهؿ: إحل٤مق ,3

ٌَْٞمَٝمِ٘مّل سمًٜمده  قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤مـم٥م أن رضمٚملم شمداقمٞم٤م وًمدا ومـدقم٤م ًمـف قمـ حيٞمك سمـ  ,ووححف  ,روى اًم

ام ؿِمئ٧م"قمٛمر ت اًم٘م٤موم٦م وم٘م٤مًمقا: ًم٘مد اؿمؽميم٤م ومٞمف وم٘م٤مل ًمف قمٛمر:   -(3)"واِل أتَّ

خيتص سمح٤مًم٦م ُمٕمٞمٜمـ٦م يٙمـقن  "--- وًمٚمٕم٤مهر احلََجر"قمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ اعم٤مٟمع ُمـ اإلحل٤مق وشم٘مدم أن طمدي٨م  ,4

 -(4)ومٞمٝم٤م اًمزوج همػم ٟم٤مٍف ًمٚمقًمد

                                                           

٤ٌَميِنّ 0.076( ؾُمٜمَـ أيب َداُود )7)  (-0054سمتح٘مٞمؼ ُمِمٝمقر )رىمؿ  ,  اٟمٔمر ؾُمٜمَـ أيب َداُود (- ووححف إًم

ُْمكِمّ )0) وقمٚمؿ مم٤م شم٘مرر قمدم وح٦م اؾمتٚمح٤مق ُمٜمٗمل سمٚمٕم٤من وًمد قمغم ومراش ٟمٙم٤مح وحٞمح "( وومٞمف: 5.728( اٟمٔمر هن٤مي٦م اعمُْحت٤مج ًمٚمرَّ

 -"عم٤م ومٞمف ُمـ إسمٓم٤مل طمؼ اًمٜم٤مذم إذ ًمف اؾمتٚمح٤مىمف

ٌَْٞمَٝمِ٘مّل اًمُٙمؼْمَى )3)  (-72.063( ؾُمٜمَـ اًم

هؾ هذا قم٤مم ؾمقا، ادقم٤مه و٤مطم٥م اًمٗمـراش أم مل  "اًمَقًَمُد ًمٚمِٗمراِش وًمٚمَٕم٤مهِر احلََجر"ط: وىمقل اًمٜمٌل "( ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قُمَثْٞمِٛملم: 4)

يدقمف أو ظم٤مص ومٞمام إذا ادقمـ٤مه و٤مطم٥م اًمٗمراش؟ سمٛمٕمٜمك: أٟمف ًمق يم٤مٟم٧م اعمزين هب٤م ٓ ومراش اه٤م وادقمك اًمزاين أن اًمقًمد وًمده ومٝمؾ 

غم أٟمف قم٤مم  وأٟمف ٓ طمؼ ًمٚمزاين ذم اًمقًمد اًمذي ظُمٚمؼ ُمـ ُم٤مئـف  وذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمام، إمم أّن هـذا ظمـ٤مص يٚمحؼ سمف؟ اجلٛمٝمقر قم
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جمٝمقل اًمٜم٥ًم سمٛمدقمٞمف دون اؾمتٗمّم٤مل ُمـ ـم٤مًم٥م اإلحلـ٤مق  ذيٓمـ٦م أن يٙمـقن ذًمـؽ  ًمٗم٘مٝم٤م، جيٞمزون إحل٤مقوأيمثر ا ,5

 - وهؿ ٓ يِمؽمـمقن أن يٙمقن اعمًتٚمحؼ ؾمٌؼ ًمف زواج  وًمٙمٜمٝمؿ يِمؽمـمقن قمدم شمٍمحيف سم٤مًمزٟمك-(7)ممٙمٜم٤ًم قم٘ماًل 

إذا يم٤مٟم٧م إم ظمٚمٞمـ٦م ُمــ اًمـزوج- إن  إن اًمذي ئمٝمر ُمـ هذه إدًم٦م وهمػمه٤م هق أن وًمد اًمزٟمك يٚمحؼ سم٠مسمٞمف

ذًمؽ اًم٘مقل أومم سم٤مًمٜمّمقص إذا ومٝمٛم٧م جمتٛمٕم٦م وأدقمك حلٗمظ طم٘مقق ه١مٓ، إـمٗم٤مل وأىمرب عم٘مّمـد اًمِمـ٤مرع- 

وم٤مإلؾمالم طمريص قمغم إصم٤ٌمت ٟم٥ًم ًمٙمؾ ُمقًمقد وهق يٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م اإلصم٤ٌمت قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٗمل: ىم٤مل اسمـ ُُمْٗمٚمِـح: 

صمٌقت اًمٜم٥ًم ُمٌٜمل قمغم اًمتٖمٚمٞم٥م وهق يث٧ٌم سمٛمجرد اإلُمٙم٤من "ىم٤مل:  صمؿ (0)"ٕن اًمٜم٥ًم حيت٤مط إلصم٤ٌمشمف ٓ ًمٜمٗمٞمف-"

 (3) "وإن مل يث٧ٌم اًمقط، وٓ يٜمتٗمل إلُمٙم٤من اًمٜمٗمل-

قمٛمر أوٓد اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ اًمزٟمـك سمٛمــ  أحلؼىمد أؾمٚمؿ أٓف سملم يدي رؾمقل اهلل ومل يًتٗمّمؾ قمـ أٟمٙمحتٝمؿ  و

قمـ حيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤مـم٥م أن رضمٚملم شمداقمٞم٤م وًمدا ومـدقم٤م ًمـف  ,ووححف  ,ادقم٤مهؿ  وروى اًمٌَٞمَْٝمِ٘مّل سمًٜمده 

ام ؿِمئ٧م"قمٛمر اًم٘م٤موم٦م وم٘م٤مًمقا: ًم٘مد اؿمؽميم٤م ومٞمف وم٘م٤مل ًمف قمٛمر:  وأهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن سم٢مىمرارهؿ قمغم ُم٤م يمـ٤من ُمــ  (4)"واِل أتَّ

حتٝمؿ وإن يم٤مٟم٧م وم٤مؾمدة ذم اإلؾمالم- أُم٤م أوٓدهؿ ُمـ همػم ٟمٙم٤مح  وم٤مًمذي ئمٝمر أٟمف ُم٤م يم٤من ُمـ وًمد ًمف اؾمتٚمح٘مف ذم أٟمٙم

أُم٤م إن أؾمٚمام وهل طمٌغم ُمـ زٟم٤مه هب٤م  وم٤مًمٔم٤مهر أيًْم٤م أن ًمف اؾمتٚمح٤مىمف سمٕمد ووٕمٝم٤م ًمـف   (5)اجل٤مهٚمٞم٦م  ومٝمق وًمده وي٘مر قمٚمٞمف-

 زٟم٤مة ُم٤م مل شمٙمـ اعمرأة ومراؿًم٤م ًمٖمػمهؿ  ومٝمٜم٤م أومم- وىمد رضمحٜم٤م ُمـ ىمٌؾ إحل٤مق أوٓد اًمزٟمك سم سم٤مئٝمؿ اًم

                                                                                                                                                                             

سم٤معمخ٤موٛم٦م  يٕمٜمل إذا خت٤موؿ اًمزاين وو٤مطم٥م اًمٗمراش ىمْمٞمٜم٤م سمف ًمّم٤مطم٥م اًمٗمراش  أُّم٤م إذا يمـ٤من ٓ ُمٜمـ٤مزع ًمٚمـزاين واؾمـتٚمح٘مف 

اهـ )ُمـ ُمقىمع اًمِمٞمخ قمغم  "ٕم٘مؾ ويمذًمؽ ًمٚمنمع قمٜمد اًمت٠مُمؾ-اًمزاين ومٚمف ذًمؽ ويٚمحؼ سمـف  وهذا اًم٘مقل هق اًمراضمح اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚم

 اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م(-

ؾُمـقىِمّل )6.722(: وَذح خُمَْتٍَمـ ظَمٚمِٞمـؾ ًمٚمَخـَرِرِّ )6.040( اٟمٔمر سمدائع اًمّمٜم٤مئع ًمٚمَٙم٤مؾَم٤ميِنّ )7) (: 3.470(: وطَم٤مؿِمـَٞم٦م اًمدُّ

 (-395وإطمقال اًمِمخّمٞم٦م ٕيب َزْهَرة )ص

ٌِْدع ٓسمـ ُُمْٗمٚمِ 0)  (-8.87ح  إسمراهٞمؿ )( اعمُ

ٌِْدع ٓسمـ ُُمْٗمٚمِح  إسمراهٞمؿ )3)  (-8.87( اعمُ

ٌَْٞمَٝمِ٘مّل اًمُٙمؼْمَى )4)  (-72.063( ؾُمٜمَـ اًم

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ! ي٠ًمل قمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمزٟم٤م اًمتل ُم٤م ؾمٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ ىمٚمٞمؾ ُمــ إظمقاٟمٜمـ٤م وأظمقاشمٜمـ٤م ىمٌـؾ "رمحف اهلل:  ,( ؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم5)

أوٓد يمثػمون وٓ أيمقن ُم٤ٌمًمٖم٤ًم ًمق ووٗمتٝمؿ أهنؿ أُم٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس  إوٓد اًمـذيـ أشمـقا ُمــ هـذا  إؾمالُمٝمؿ ٟمت٩م ُمـ هذه آشمّم٤مٓت
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إلؿمـٙم٤مل أُم٤م قمالىم٦م اًمزوضملم سم٤مٕوٓد  ومال إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ٕن زوج إم وزوضم٦م إب ُمـ اعمح٤مرم  وًمٙمـ ا

ًمق يم٤من ًمرضمؾ اسمـ ُمـ همػم زوضمتف واه٤م سمٜم٧م ُمـ همػمه  أو "ذم اظمتالط أوٓده٤م ُمـ همػمه سم٠موٓده ُمـ همػمه٤م  وم٢مٟمف 

  (7)"يم٤من ًمف سمٜم٧م واه٤م اسمـ  ضم٤مز شمزوي٩م أطمدمه٤م ُمـ أظمر ذم ىمقل قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤م،-

 ومٝمٜم٤م ُم٠ًمًمت٤من: هؾ ذم اًمتحريؿ سم٤مًمرو٤مع طمؾ اهذا اإلؿمٙم٤مل؟ وم٢مذا مل يٙمـ  ومام اًمٕمٛمؾ؟

ُمـ شمٞمن اه٤م إرو٤مع أسمٜم٤م، زوضمٝم٤م  و٤مر أوٓده٤م طمراًُم٤م قمغم ُمـ أروـٕمتٝمؿ ُمــ أوٓده ٕهنـؿ إظمـقة ُمــ 

اًمرو٤مقم٦م  وهذا سم٤مشمٗم٤مق إن يم٤من اًمرو٤مع ذم احلقًملم  وم٢من يم٤من سمٕمدمه٤م  ومال شمث٧ٌم اعمحرُمٞم٦م قمٜمد إئٛمـ٦م إرسمٕمـ٦م  

يم٤من أسمـق طمذيٗمـ٦م سمــ قمتٌـ٦م اسمــ "ٝمديـ سمثٌقهت٤م قمٜمد احل٤مضم٦م  وم٘مد روى أسمق داود: وًمٙمـ هٜم٤مك ىمقل ًمٌٕمض اعمجت

وأٟمٙمحف اسمٜم٦م أظمٞمف هٜمد سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م وهق ُمقمم ُٓمـرأة  شمٌٜمك ؾم٤معم٤م  رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس 

                                                                                                                                                                             
ه١مٓ، اًمذيـ طمّمـؾ ُمـٜمٝمؿ مجـ٤مع  "وم٠مضم٤مب:  "اًمزٟم٤م هؾ ٟمٗم٘متٝمؿ واضم٦ٌم قمغم آسم٤مئٝمؿ اًمذيـ أؾمٚمٛمقا وُم٤م يم٤من قمٜمدهؿ قم٘مد قمغم أُمٝم٤مهتؿ؟

وٟمف قم٘مدًا وـحٞمح٤ًم وإن يمـ٤من سمـ٤مـماًل ذقمـ٤ًم  ومـ٤مًمٕمٙمس وـحٞمح ذم طم٤مل اًمٙمٗمر إن يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن هذا اجلامع طمّمؾ قمـ قم٘مد ير

وإوٓد ًمٚمرضمؾ  ُمث٤مل ذًمؽ: إٟم٤ًمن وهق يم٤مومر اشمٗمؼ ُمع اُمرأة قمغم أن يٙمقن زوضمٝم٤م ومقاوم٘م٧م  ويم٤مٟمقا يـرون هـذا قم٘مـدًا  صمـؿ أؾمـٚمؿ 

ام  إٓ إذا يم٤مٟمـ٧م اًمزوضمـ٦م ذم اًمرضمؾ واعمرأة ٟم٘مقل: أٟمتؿ قمغم ٟمٙم٤مطمٙمام  وٓ حيت٤مج أن دمدد اًمٕم٘مد  وُم٤م طمّمؾ سمٞمٜمٙمام ُمـ أوٓد ومٝمؿ ًمٙمـ

طم٤مل اإلؾمالم ٓ حتؾ ًمٚمزوج  ُمثؾ ًمق يم٤من جمقؾمٞم٤ًم وشمزوج أظمتف  واعمجقس جيقزون ٟمٙم٤مح اعمح٤مرم  وم٢مذا شمزوج أظمتـف ذم طمـ٤مل اًمٙمٗمـر 

صمؿ أؾمٚمؿ وأؾمٚمٛم٧م وضم٥م اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام: ٕن اعمرأة ٓ حتؾ ًمٚمرضمؾ  ومٝم١مٓ، اجلامقم٦م اًمذيـ ذيمرت ٟم٘مـقل: إذا يمٜمـتؿ شمٕمت٘مـدون أن ُمـ٤م 

طمّمؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ ُمقاىمٕم٦م ه١مٓ، اًمٜم٤ًم، ٟمٙم٤مح وقم٘مد  ومٚمٞمس هذا زٟم٤م  وإوٓد ًمٙمـؿ  وإن يمٜمـتؿ شمٕمت٘مـدون أٟمـف زٟمـ٤م ومـ٢من اؾمـتٚمح٘متؿ 

ومٝمؿ أيْم٤ًم أوٓده ُم٤م دام ًمٞمس ًمف ُمٜمـ٤مزع  وإن مل يًـتٚمح٘مقهؿ  ,يٕمٜمل: أن اًمزاين ىم٤مل: ه١مٓ، أوٓدي ,ه١مٓ، إوٓد ذم طم٤مل اًمٙمٗمر 

وأُم٤م اًمٜمٗم٘م٦م ومتٜمٌٜمل قمغم أٟمٜم٤م إن طمٙمٛمٜم٤م سم٠مهنؿ أوٓد اهـؿ وضمـ٥م قمٚمـٞمٝمؿ اإلٟمٗمـ٤مق قمٚمـٞمٝمؿ  وإن مل ٟمحٙمـؿ  وم٢مهنؿ ٓ يٙمقٟمقن أوٓدًا اهؿ-

 -  سمؽمىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م آًمٞم٤م(07. 63ًم٘م٤م، اًم٤ٌمب اعمٗمتقح ) "سمذًمؽ ومٚمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗم٘متٝمؿ-

 (708. 7( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  )7)
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ػماصمف طمتـك زيدا ويم٤من ُمـ شمٌٜمك رضمال ذم اجل٤مهٚمٞم٦م دقم٤مه اًمٜم٤مس إًمٞمف وورث ُم ُمـ إٟمّم٤مر يمام شمٌٜمك رؾمقل اهلل 

أٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ذًمؽ )ادقمقهؿ ٔسم٤مئٝمؿ( إمم ىمقًمف )وم٢مظمقاٟمٙمؿ ذم اًمديـ وُمقاًمٞمٙمؿ( ومردوا إمم آسم٤مئٝمؿ 

ومٛمـ مل يٕمٚمؿ ًمف أب يم٤من ُمقمم وأظم٤م ذم اًمديـ ومج٤م،ت ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًم٘مرر صمـؿ اًمٕمـ٤مُمري وهـل 

وًمدا ويم٤من ي٠موي ُمٕمل وُمـع أيب طمذيٗمـ٦م ذم سمٞمـ٧م واطمـد  اُمرأة أيب طمذيٗم٦م وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م يمٜم٤م ٟمرى ؾم٤معم٤م

أروـٕمٞمف وم٠مروـٕمتف  ويراين ومْمال وىمد أٟمزل اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م ومٙمٞمػ شمرى ومٞمف وم٘م٤مل اه٤م اًمٜمٌـل 

مخس روٕم٤مت ومٙم٤من سمٛمٜمزًم٦م وًمده٤م ُمـ اًمرو٤مقم٦م ومٌذًمؽ يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ري اهلل قمٜمٝم٤م شم٠مُمر سمٜم٤مت أظمقاهت٤م وسمٜم٤مت 

٧م قم٤مئِم٦م أن يراه٤م ويدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م وإن يم٤من يمٌػما مخس روٕم٤مت صمـؿ يـدظمؾ قمٚمٞمٝمـ٤م إظمقهت٤م أن يروٕمـ ُمـ أطمٌ

أن يدظمٚمـ قمٚمٞمٝمـ سمتٚمؽ اًمرو٤مقم٦م أطمدا ُمـ اًمٜم٤مس طمتك يروع ذم اعمٝمـد  وأسم٧م أم ؾمٚمٛم٦م وؾم٤مئر أزواج اًمٜمٌل 

وححف إًم٤ٌمين ذم وـحٞمح  "ًم٤ًممل دون اًمٜم٤مس- وىمٚمـ ًمٕم٤مئِم٦م واهلل ُم٤م ٟمدري ًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م رظمّم٦م ُمـ اًمٜمٌل 

 داود-  أيب

وهذا احلدي٨م أظمذت سمـف قم٤مئِمـ٦م وأسمـك همػمهـ٤م ُمــ  "ذم شمقضمٞمف ىمقل قم٤مئِم٦م:  ,رمحف اهلل  ,ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

أن ي٠مظمذن سمف ُمع أن قم٤مئِم٦م روت قمٜمف ىم٤مل: )اًمرو٤مقم٦م ُمـ اعمج٤مقم٦م( ًمٙمٜمٝم٤م رأت اًمٗمـرق سمـلم أن  أزواج اًمٜمٌل 

ىمٌؾ اًمٗمٓم٤مم وهذا هق إرو٤مع قم٤مُمـ٦م اًمٜمـ٤مس ي٘مّمد رو٤مقم٦م أو شمٖمذي٦م ومٛمتك يم٤من اعم٘مّمقد اًمث٤مين مل حيرم إٓ ُم٤م يم٤من 

 (7)"وأُم٤م إول ومٞمجقز إن اطمتٞم٩م إمم ضمٕمٚمف ذا حمرم وىمد جيقز ًمٚمح٤مضم٦م ُم٤م ٓ جيقز ًمٖمػمهـ٤م وهـذا ىمـقل ُمتقضمـف-

وًمٕمؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م مل يذيمر ذًمؽ وم٘مط شمقضمٞمًٝم٤م ًم٘مقل قم٤مئِم٦م ورًدا قمغم ؿم٤مٟمئٞمٝم٤م  وم٘مد ىمقى اسمـ اًم٘مٞمؿ ىمقل ؿمٞمخف ُمــ 

٦م ؾم٤ممل ُمًٚمؽ آظمر  وهق أن هذا يم٤من ُمقوع طم٤مضم٦م ومـ٢من ؾمـ٤معم٤م يمـ٤من ىمـد شمٌٜمـ٤مه أسمـق وذم ىمّم"سمٕمد ووم٤مشمف  وم٘م٤مل: 

طمذيٗم٦م ورسم٤مه ومل يٙمـ ًمف ُمٜمف وُمـ اًمدظمقل قمؾ أهٚمف سمد  وم٢مذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ُمثؾ ذًمؽ وم٤مًم٘مقل سمف مم٤م يًقغ ومٞمف 

  (0)"آضمتٝم٤مد  وًمٕمؾ هذا اعمًٚمؽ أىمقى اعم٤ًمًمؽ وإًمٞمف يم٤من ؿمٞمخٜم٤م جيٜمح-

 

                                                           
 (62. 34( جمٛمقع اًمٗمت٤موى  )7)

 (453. 6لم ت ُمِمٝمقر )( إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معم0)
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 374(  

 

إرو٤مع اًمٙمٌػم سم٘مّمد طمّمقل اعمحرُمٞم٦م رظمّم٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس إذا يم٤مٟمـ٧م طمـ٤مضمتٝمؿ يمح٤مضمـ٦م أيب طمذيٗمـ٦م اًمٔم٤مهر أن 

  وهذا هق إوؾ  وإن يم٤من اعمـر، يـؽمدد يمثـػًما ذم خم٤مًمٗمـ٦م اشمٗمـ٤مق إرسمٕمـ٦م  ,ري اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمًٕم٤م  ,واُمرأشمف ُمع ؾم٤ممل 

تٝمـد  وًمـف وضمـف ُمــ اًمٜمٔمـر- وىمـد أظمـذت وًمٙمـ اشمٗم٤مىمٝمؿ ًمٞمس إمج٤مقًم٤م  وهذا اًم٘مقل شمِمتد إًمٞمف احل٤مضم٦م  وهق إلُمـ٤مم جم

  يم٘مقًمـف ذم ,رمحـف اهلل  ,اًم٘مقاٟملم ذم قمدد ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم سم٠مىمقال ُمـ ظم٤مرج اعمذاه٥م إرسمٕم٦م  وسمٕمْمٝم٤م ٓسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م 

 وىمقع ـمالق اًمثالث سمقاطمدة- ي٘مقل و٤مطم٥م ُمراىمل اًمًٕمقد ذم ذوط اًمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ واعمرضمقح: 

 وم٤مىمٝمؿ ىمد اٟمحٔمؾإذ ذاك قمـ و,,,وذيمر ُم٤م وٕمػ ًمٞمس ًمٚمٕمٛمؾ

 ويٕمرف اعمدرك ُمـ سمف اقمتٜمك,,,سمؾ ًمٚمؽمىمل ذم ُمدارج اًمًٜم٤م

 إن يم٤من مل يِمتد ومٞمف اخلقر,,,ويمقٟمف يٚمجل إًمٞمف اًمير

 (7)ضا ُمـ اًمي سمف شمٕمٚمَ٘م٤م,,,وصم٧ٌم اًمٕمزو وىمد حت٘مَ٘م٤م

ٝمؿ وًمٙمـ ُمع اًمٕمٛمؾ هبذا اًم٘مقل  وم٢مٟمف ٓ يٕمٜمل اًمت٤ًمهؾ ذم شمٕمٚمٞمؿ إوٓد واًمٌٜمـ٤مت آداب اإلؾمـالم وشمـرسمٞمت

ـٍ ظُمُٚمً٘مـ٤م َوإِنَّ ظُمُٚمـَؼ ": يمام ٟمٌلم ٓطمً٘م٤م- ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,قمٚمٞمٝم٤م وهمرس اًمٕمٗم٦م واحلٞم٤م، ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ  إِنَّ ًمُِٙمؾِّ ِدي

ؾْماَلِم احْلََٞم٤م،ُ  واًمنم ىمد حيّمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م سملم اإلظمقة ُمــ اًمٜمًـ٥م  ؾمـٞمام إن يم٤مٟمـ٧م اًمث٘م٤مومـ٦م اًمًـ٤مئدة شمـ١مضم٩م  (0)"اإْلِ

 ٤مل ًمٚمتٕمرف قمغم ُم٤م هٜم٤مًمؽ- اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م أو شمثػم ومْمقل إـمٗم

سم٤مؾمتٕمامل أٟمقاع ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مىمػم  وم٢من صم٤مب اهـ٤م ًمـٌـ  وم٤مًمّمـحٞمح  ممٙمـ ًمٖمػم ذات اًمقًمد وم٤مئدة: اإلرو٤مع

 طمّمقل اعمحرُمٞم٦م سمف سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمروٞمع  وٓ حتّمؾ سملم اًمروٞمع وزوضمٝم٤م- 

ٓقمتداد سمف أو شمٕمذر اإلرو٤مع  وُمـ صمؿ قمدم طمّمقل اعمحرُمٞم٦م  وم٢من أُم٤م قمٜمد قمدم اًمٕمٛمؾ هبذا اًم٘مقل ًمٕمدم ا

ًٓ أو ممٞمزيـ أو سم٤مًمٖملم-   ه١مٓ، إوٓد إُم٤م أن يٙمقٟمقا أـمٗم٤م

                                                           
  -(0.072,077( ٟمنم اًمٌٜمقد قمغم ُمراىمل اًمًٕمقد )7)

  - 7399.ص0( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ج0)
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ٓ سمـ٠مس قمٜمــد ذًمــؽ سم٤مخلٚمٓمــ٦م  ومٚمــٞمس ًمألـمٗمــ٤مل دون اًمتٛمٞمٞمــز أطمٙمــ٤مم اًمٌــ٤مًمٖملم وٓ اعمٛمٞمــزيـ  وًمٙمــٜمٝمؿ 

قك أهؾ اًمٌٞم٧م وي٘مٚمدوهنؿ  وم٘مٌؾ أن يٕمقا ويٕمٚمٛمقا آداب آؾمتئذان ؾمقا، ُم٤م يم٤من اٟمٓم٤ٌمقمٞمقن  ومٝمؿ يٚمت٘مٓمقن ؾمٚم

ُمٜمف ًمٖمػم اًم٤ٌمًمٖملم أو اًم٤ٌمًمٖملم  وم٢من ؾمٚمقيمٞم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م أُم٤مُمٝمؿ هل دروس سمٚمٞمٖم٦م وشمٕمٚمٞمؿ ٟم٤مومع  وم٤مًمٓمٗمؾ اًمـذي 

سمـؾ  يٜمِم٠م ذم سمٞم٧م يراقمل يمؾ ُمـ ومٞمف آداب آؾمتئذان ًمٕمٚمـف ًمــ حيتـ٤مج إمم دروس أو حمـ٤مضات سمخّمقوـٝم٤م 

شمّمٌح ـمٌٞمٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمف وضمز،ًا ُمـ يمٞم٤مٟمف  ومال حيّمؾ ًمف سمٕمـد أي قمٜمـ٤م، ذم اًمتٗم٤مقمـؾ ُمـع هـذه أداب واًمتزاُمٝمـ٤م- 

واًمتزام أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مًمٕمٗم٦م وإدب ذم أي٤مُمٜم٤م هذه أومم وأًمزم  وم٢من سمٕمض إـمٗم٤مل شمٔمٝمر قمٜمدهؿ رهم٤ٌمت ضمٜمًـٞم٦م 

 قمـدم اًمتٕمـري أُمـ٤مم إـمٗمـ٤مل وقمـدم أو ومْمقل ضمٜمز ذم وىم٧م ُمٌٙمر ضمًدا  ومٞمٜمٌٖمل أن حيرص أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم

مم٤مرؾم٦م اجلٜمس وُم٘مدُم٤مشمف )يمام ي٘مع ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس( طمتك أُمـ٤مم اًمّمـٖم٤مر ضمـًدا ُمـٜمٝمؿ وقمـدم ُمٜم٤مىمِمـ٦م إُمـقر 

ويمذًمؽ قمدم شمٕمري٦م إـمٗم٤مل أُمـ٤مم سمٕمْمـٝمؿ ًم٘مْمـ٤م، احل٤مضمـ٦م أو آهمتًـ٤مل   اخل٤مو٦م سم٤مًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م أُم٤مُمٝمؿ

٤م، أطمٞم٤مًٟم٤م قم٤ٌمرات ٓ يٜمٌٖمل أظمذه٤م قمـغم فم٤مهرهـ٤م ُمــ همـػم وقمدم ٟمقُمٝمؿ ُمتج٤موريـ ذم اًمٗمراش- سم٘مل أن ًمٚمٗم٘مٝم

وم٠مُمـ٤م اًمٖمـالم  "شمدىمٞمؼ وقمرض اه٤م قمغم ُم٘م٤مود اًمنميٕم٦م ويمذًمؽ متٞمٞمز اًمٕم٘مقل اعمًت٘مٞمٛم٦م  يم٘مقل سمٕمْمـٝمؿ ُمـثاًل: 

أهنؿ ًمق يمـ٤مٟمقا ؾمـئٚمقا قمــ  ,رمحٝمؿ اهلل  ,واًمٔمـ سمٗم٘مٝم٤مئٜم٤م  (7)"اًمٓمٗمؾ همػم اعمٛمٞمز ومال جي٥م آؾمتت٤مر ُمٜمف ذم ر،-

 رأة سم٤مًمٙم٤مُمؾ أُم٤مم وٌل ذم اخل٤مُم٦ًم ٓؾمتٌِمٕمقه- شمٕمري اُم

إن وضمد سمٕمض اعمٛمٞمزيـ  ومال سم٠مس سم٤مٓظمتالط هٜم٤م يمذًمؽ  وًمٙمـ حيرص أيمثر قمغم اًمت٠مدي٥م واعمراىمٌـ٦م ُمــ 

وضمقب  همػم شمٜمٌٞمٝمٝمؿ إمم ُمٕم٤مين اًمروم٨م  وم٢من قمٝمد قمغم سمٕمْمٝمؿ ذ  يم٤من احلذر أومم واعمراىم٦ٌم أؿمد- ومم٤م يدل قمغم

 احلذر إـم٤مًم٦م اًمٓمٗمؾ اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًم،  ؾمٞمام ُمقاوع اًمٗمتٜم٦م ُمٜمٝمـ  واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمـ  وووػ حم٤مؾمٜمٝمـ- اعمزيد ُمـ 

 أُم٤م اعمٛمٞمز ُمع اعمٛمٞمزة  ومٞمٜمٔمر ذم اًمتٗمّمٞمؾ أدٟم٤مه- 

 اًمٜمٔمر وؾمؽم اًمٕمقرة- ًمٚمٛمٛمٞمزيـ أطمٙم٤مم همػم أطمٙم٤مم اًم٤ٌمًمٖملم وإـمٗم٤مل دون اًمتٛمٞمٞمز  ؾمٞمام ذم

                                                           
 (46. 02( اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمع ت اًمؽميمل  )7)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 وهٜم٤م إُم٤م أن يٙمقن اعمٛمٞمز ذيمًرا واًم٤ٌمًمٖم٦م أٟمثك أو اًمٕمٙمس-

دة ذم ذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م شمٚمخٞمص طمًـ ًمٚمٛم٠ًمًم٦م ٟمًتٖمٜمل سمف هٜم٤م قمـ اًمٜم٘مؾ ُمـ اعمّمـ٤مدر اعمٕمتٛمـ

ـة "اعمذاه٥م إرسمٕم٦م- ضم٤م، ومٞمٝم٤م:  اشّمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤م، قمغم أّن اعمٛمّٞمز ٓ يٜمٔمر ُمــ إضمٜمٌّٞمـ٦م أو اعمحـ٤مرم إمم ُمـ٤م سمـلم اًمّنّ

ة واًمّريم٦ٌم قمغم أرا، اًمّت٤مًمٞم٦م  - واًمّريم٦ٌم ومذه٥م اعم٤مًمٙمّٞم٦م   : صمّؿ اظمتٚمٗمقا ذم ٟمٔمر اعمٛمّٞمز إمم إضمٜمٌّٞم٦م ومٞمام قمدا ُم٤م سملم اًمّنّ

ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًم٤ٌمًمغ ذم وضمقب آؾمتت٤مر ُمٜمف وحتريؿ ٟمٔمره إمم  ,أي ىم٤مرب اًمٌٚمقغ  ,ّٟمف إن راهؼ واًمِّم٤مومٕمّٞم٦م إمم أ

ـة وحتـ٧م اًمّريمٌـ٦م  - إضمٜمٌّٞم٦م   - وذه٥م اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ذم ىمقل  واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم رواي٦م إمم أّن ًمٚمٛمٛمّٞمز اًمٜمّٔمر إمم ُم٤م ومقق اًمّنّ

ة وحت٧م اًمّريم٦ٌم  وهـق ىمـقل آظمـر وذه٥م احلٜمٗمّٞم٦م إمم أّن اعمٛمّٞمز ًمف اًمٜمّٔمر إمم إضمٜمٌّٞم٦م سمٖمػم  ؿمٝمقة إمم ُم٤م ومقق اًمّنّ

وذم رواي٦م أظمرى ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م أّن طمٙمؿ اعمٛمّٞمز طمٙمؿ ذي اعمحرم ذم اًمٜمّٔمر  أي يٜمٔمـر إمم ُمـ٤م ئمٝمـر هم٤مًمٌـ٤ًم   - ًمٚمِّم٤مومٕمّٞم٦م

ؾمـٝم٤م ُمــ ُمتك شمٖمّٓمل اعمـرأة رأ  رمحف اهلل: , وىمٞمؾ ًمإلُم٤مم أمحد   - يم٤مًمّرىم٦ٌم واًمّرأس واًمٙمّٗملم واًم٘مدُملم وٟمحق ذًمؽ

 (7)"- إذا سمٚمغ قمنم ؾمٜملم  : وم٘م٤مل  ؟ اًمٖمالم 

واًمذي ئمٝمر هق أن إُمر ذم ٟمٔمر اعمٛمٞمز إمم اًم٤ٌمًمٖم٦م وإًمزاُمٝم٤م سم٤محلجـ٤مب أُم٤مُمـف ُمـرده إمم شم٘مـدير اًمقاًمـديـ 

حل٤ماهام  ومٝمٜم٤مك ُمـ اعمٛمٞمزيـ ُمـ خيِمك ُمٜمف  وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ خيِمك ُمٜمـف  وُمــ اًم٤ٌمًمٖمـ٤مت ُمــ خيِمـك ُمــ ومتٜمتٝمـ٤م 

ِمك ُمٜمٝم٤م  ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٜمّمقص ىمد ؾمٙمت٧م قمـ شمٙمٚمٞمػ همػم اًم٤ٌمًمٖملم  ويم٤من إسمقان ىمد أُمـرا واومتت٤مهن٤م وُمـ ٓ خي

وم٘مط سم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمذيمقر واإلٟم٤مث ُمــ اإلظمـقة ذم اعمْمـ٤مضمع قمٜمـد اًمٕمـ٤مذة وشمٕمٚمـٞمٛمٝمؿ آداب آؾمـتئذان ذم 

ًم٘مقل اعمخت٤مر هق إوىم٤مت اًمثالصم٦م قمٜمد اًمتٛمٞمٞمز  ويم٤من اعمٓمٚمقب ذم هذه إطمقال رومع احلرج ىمدر اإلُمٙم٤من  يم٤من ا

قمدم إًمزام اًم٤ٌمًمٖم٦م سمتٖمٓمٞم٦م اًمرأس أُم٤مم اعمٛمٞمز اًمذي يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م ذم ٟمٗمس اًمٌٞم٧م طمتك يٌٚمغ  وًمٙمـ هـؾ شمٔمٝمـر ًمـف 

سمًؽم ُم٤م سملم اًمنـة واًمريمٌـ٦م  ,يمام هق ىمقل سمٕمْمٝمؿ رمحٝمؿ اهلل  ,ودره٤م وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م؟ وهؾ يٙمتٗمك 

ة أُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م  يمـام ذم روايـ٦م احلٜم٤مسمٚمـ٦م إظمـرى  واًمتـل وم٘مط؟ ٓ  سمؾ ٓ شمٔمٝمر ًمف ؾمقى ُم٤م ئمٝمر قم٤مدة ُمـ اعمرأ

قمده٤م و٤مطم٥م اإلٟمّم٤مف اعمذه٥م- ويْم٤مف إمم ُم٤م ذيمر أقماله )ُمـ اًمرىم٦ٌم واًمرأس واًمٙمٗملم واًم٘مدُملم( اًم٤ًمىم٤من 

                                                           
 (35. 74( اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م  )7)
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واًم٤ًمقمدان ومٝمام مم٤م ئمٝمر قم٤مدة ُمـ اًمٌذًم٦م وصمٞم٤مب اعمٝمٜم٦م- هذا هق ُم٘مت٣م اعم٘م٤مود إذ ؾمـٙمت٧م اًمٜمّمـقص  وهـق 

عم٘م٤مرن خلٓم٤مب اًمِم٤مرع وىم٧م سمالهمف  وهق يمذًمؽ اعمقاومؼ ًمٕمرف إؾمقي٤م، ذم زُم٤مٟمٜم٤م  وُمـ٤م ٓ اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٕمرف ا

 طمد ًمف ذم اًمنمع رضمع ذم شم٘مديره إمم اًمٕمرف- 

ٛمٝمقر  ظمالوًم٤م ًمٚم٘م٤مئٚملم ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م سمتٙمٚمٞمـػ اعمٛمٞمـز  ُمٕمٚمقم أن إٟمثك همػم اًم٤ٌمًمٖم٦م ٓ شمٙمٚمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اجل

ومٞمٙمقن إرسمٕم٦م قمغم قمدُمف  ويٙمقن اعم٘م٤مم هٜم٤م ًمٞمس ومٞمام جي٥م قمٚمٞمٝمـ دي٤مٟم٦م   (7)واًمّمحٞمح ذم اعمذه٥م قمدم شمٙمٚمٞمٗمف 

 وًمٙمـ ومٞمام ي١مُمرن سمف ُمـ اًمقاًمديـ رقم٤مي٦م- 

إئٛم٦م اًمثالصمـ٦م همـػم أمحـد   ذم اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م شمٚمخٞمص طمًـ ٔرا، إئٛم٦م  ومٜمٜم٘مؾ ُمٜمف ُمذاه٥م

وأُم٤م طمد اًمٕمقرة ُمـ اًمّمٖمػم ومٛمٗمّمٚم٦م ذم اعمذاه٥م: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىم٤مًمقا:- -- أُم٤م ظم٤مرج اًمّمالة ومٕمقرة اًمّمٖمػم "ىم٤مل: 

اعمراهؼ ذيمرا يم٤من أو أٟمثك يمٕمقرة اًم٤ٌمًمغ ظم٤مرضمٝم٤م ذم إوح- -- أُم٤م إن يم٤من همػم اعمراهؼ أٟمثك وم٢من يم٤مٟم٧م ُمِمـتٝم٤مة 

٤م قمقرة اًم٤ٌمًمٖم٦م وإٓ ومال---اعم٤مًمٙمٞمـ٦م ىمـ٤مًمقا إن قمـقرة اًمّمـٖمػم ظمـ٤مرج اًمّمـالة قمٜمد ذوي اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م ومٕمقرهت

ختتٚمػ سم٤مظمتالف اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م واًمًـ- -- وسمٜم٧م ؾمٜمتلم وصمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ٓ قمقرة اه٤م وسمٜمـ٧م صمـالث ؾمـٜملم إمم 

ة ومٚمـٞمس أرسمع ٓ قمقرة اه٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٔمر ومٞمجقز أن يٜمٔمر إمم مجٞمع سمدهن٤م وقمقرهتـ٤م سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٚمٛمـس يمٕمـقرة اعمـرأ

ًمٚمرضمؾ أن يٖمًٚمٝم٤م أُم٤م اعمِمتٝم٤مة يمٌٜم٧م ؾم٧م ومٝمل يم٤معمرأة ومـال جيـقز ًمٚمرضمـؾ اًمٜمٔمـر إمم قمقرهتـ٤م وٓ شمٖمًـٞمٚمٝم٤م--- 

احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًمقا: ٓ قمقرة ًمٚمّمٖمػم ذيمرا يم٤من أو أٟمثك وطمددوا ذًمؽ سم٠مرسمع ؾمـٜملم ومـام دوهنـ٤م ومٞمٌـ٤مح اًمٜمٔمـر إمم سمدٟمـف 

طمد اًمِمـٝمقة ومٕمقرشمـف يمٕمـقرة اًمٌـ٤مًمغ ذيمـرا أو أٟمثـك ذم وُمًف- صمؿ ُم٤م دام مل يِمتف ومٕمقرشمف اًم٘مٌؾ واًمدسمر- وم٢من سمٚمغ 

 (0)"اًمّمالة وظم٤مرضمٝم٤م

أُم٤م احلٜم٤مسمٚم٦م  وم٤معم٘مٓمقع سمف قمٜمدهؿ أن اًمٌٜم٧م ٓ يٗمرض قمٚمٞمٝم٤م احلج٤مب طمتك اًمتًع  واًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٗمرض 

وم٢مذا سمٚمٖم٧م اًمٓمٗمٚم٦م طمدا شمّمٚمح ُمٕمف ًمٚمٜمٙم٤مح يم٤مسمٜم٦م شمًـع ؾمـٜملم  ومـ٢من قمقرهتـ٤م "طمتك شمٌٚمغ اعمحٞمض  ومٗمل اعمٖمٜمل: 

                                                           
 (34ص: ( اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إوقًمٞم٦م وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م ٓسمـ اًمٚمح٤مم )7)

 (775. 7( اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م )0)
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َّٓ سمِِخاَمرٍ ":  خم٤مًمٗم٦م ًمٕمقرة اًم٤ٌمًمٖم٦م  سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕمتؼم ٌَُؾ اهللَُّ َواَلَة طَم٤مِئٍض إ ومدل قمغم وح٦م اًمّمالة ممــ  "َٓ َيْ٘م

ٓ حتٞمض وهل ُمٙمِمقوم٦م اًمرأس  ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن طمٙمٛمٝم٤م ذم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م طمٙمؿ ذوات اعمح٤مرم سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٜمٔمـر 

ٟم٘مؾ أسمق ـم٤مًم٥م  ذم ؿمٕمر وؾمـ٤مق  "وذم اإلٟمّم٤مف:  (7)"ٜم٤ًم،-ذوي حم٤مرُمٝمـ إًمٞمٝمـ يم٘مقًمٜم٤م ذم اًمٖمالم اعمراهؼ ُمع اًم

وضمـزم اعمّمـٜمػ ذم اعمٖمٜمـل ذم يمتـ٤مب اًمٜمٙمـ٤مح  "( وومٞمف قمـ اعمراه٘م٦م: 0) "وؾم٤مقمد: ٓ جي٥م ؾمؽمه طمتك حتٞمض-

واعمجد ذم ذطمف  واسمـ متٞمؿ  واًمٜم٤مفمؿ وو٤مطم٥م احل٤موي اًمٙمٌػم  وجمٛمع اًمٌحريـ  واسمـ قمٌٞمـدان: أن اعمراه٘مـ٦م 

 - اهلل رمحٝمام –ومٞمٙمٗمٞمؽ ُمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م اظمتٞم٤مر اعمقومؼ واعمجد  (3)"ٌم-يم٤مُٕم٦م وىمدُمف اًمزريم

وقمدم وضمقب احلج٤مب اعمتْمٛمـ ًمتٖمٓمٞم٦م اًمرأس أو اإلًمزام سمف طمتك اعمحٞمض هق اًمذي يدل قمٚمٞمـف ُمٗمٝمـقم 

َّٓ َهـَذا وَ ": اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ىمقل رؾمقل اهلل  َهـَذا َوَأؿَمـ٤مَر إمَم َوضْمِٝمـِف إَذا سَمَٚمَٖم٧ْم اعْمَِحٞمَض مَلْ َيّْمُٚمْح َأْن ُيـَرى ُِمٜمَْٝمـ٤م إ

ْٞمفِ  )"َويَمٗمَّ
4
وإوؾ اًمؼما،ة  ومٕمغم ُمـ أًمزم سمٜمًت٤م دون اعمحٞمض سم٤محلجـ٤مب أن يثٌـ٧م ذًمـؽ سم٤مًمـدًمٞمؾ- ٟمٕمـؿ حيًــ  (

شمٕمقيدهـ قمٚمٞمف ًمٞمٕمتدٟمف  وٟمٜمّمح أسم٤م، سمذًمؽ  وًمٙمـ هذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم دومع ًمٚمحرج  وم٤مًمذي ئمٝمر أٓ شمٚمزم اًمٌٜم٧م 

اسمـ زوج أُمٝم٤م أو زوضم٦م أسمٞمٝم٤م اًمذي يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م  وإن يمٜم٤م ٟمٕمقده٤م قمـغم ًمًٌـف إذا سمقوع احلج٤مب ذم اًمٌٞم٧م أُم٤مم 

 ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م- 

وم٢من ىمٚمٜم٤م سمٕمدم وضمقب شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس قمٚمٞمٝم٤م  وم٤معمتقضمف اًم٘مقل سم٠مهنـ٤م شمٙمـقن أُم٤مُمـف يمـام شمٙمـقن اًم٤ٌمًمٖمـ٦م أُمـ٤مم 

ٛمزيـد ُمــ اًمتًـؽم  حم٤مرُمٝم٤م ُمـ اًمرضم٤مل  ومتٔمٝمر اًمرىم٦ٌم واًمرأس واًم٤ًمىملم واًم٤ًمقمديـ  ويمٚمام ـم٤مسمـ٧م ٟمٗمًـٝم٤م سم

 ؿمجٕم٧م قمٚمٞمف- 

 

                                                           

 (723. 7( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  )7)

 (453. 7( اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف ًمٚمٛمرداوي  )0)

 (453. 7( اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف ًمٚمٛمرداوي  )3)

  واًمٚمٗمـظ ًمـف  4.60(4724رأة ُمــ زيٜمتٝمـ٤م  طمـدي٨م )(  أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ  ورم يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس  وسم٤مب ومٞمام شمٌدى اعم4)

  وذم يمت٤مب اًمٜمٙمـ٤مح  سمـ٤مب ختّمـٞمص اًمقضمـف 0.006واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ذم يمت٤مب اًمّمالة  سم٤مب قمقرة اعمرأة احلرة 

ا ىم٤مل أسمق داود: هذا احلدي٨م ُمرؾمؾ ظم٤مًمد سمـ دريؽ مل يدرك قم٤مئِم٦م وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: ُمع هذ واًمٙمٗملم سمجقاز اًمٜمٔمر قمٜمد احل٤مضم٦م-

اعمرؾمؾ ىمقل ُمـ ُميض ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ري اهلل قمٜمٝمؿ ذم سمٞم٤من ُم٤م أسم٤مح اهلل ُمـ اًمزيٜم٦م اًمٔم٤مهرة )ي٘مّمد سمذًمؽ أىمـقال اًمّمـح٤مسم٦م ذم 

 شمٗمًػم ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م(- 



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 

"ـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجموأراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظ"  
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ٓ ؿمؽ هٜم٤م ذم ًمزوم احلج٤مب وؾمؽم اًمٕمقرات وهمض اًمٌٍم قمٜمد اًمِمٝمقة وهمػمه٤م ُمــ إطمٙمـ٤مم اًمالزُمـ٦م 

ًمٚم٤ٌمًمٖملم- وىمد ي٥ًٌم ٟمققًم٤م ُمـ احلرج ًمٚمٗمت٤مة اًمتل شم١مُمر سم٤محلج٤مب قمٜمد طمريمتٝم٤م داظمؾ اًمٌٞم٧م  وم٘مٌؾ أن ٟمٜم٤مىمش ُم٤م 

ام سمف ُمـ أداب وُم٤م يًقغ اًمتٞمًػم ومٞمف  ٟم٘مؽمح أن يًٕمك قمٜمد وضمقد سم٤مًمٖملم ُمـ اجلٜمًلم ُمــ همـػم يٜمٌٖمل آًمتز

اعمح٤مرم ذم ٟم٘مؾ أطمدمه٤م ًمٚمٕمٞمش ُمع اًمقاًمد أظمر أو همػمه ُمـ إىم٤مرب يمجدة أو ظم٤مًم٦م  أو يًٕمك ذم آٟمت٘م٤مل إمم 

  أو جيٕمـؾ mother and daughter homesسمٞم٧م أوؾمع يًت٘مؾ ومٞمف سمٕمـض هـ١مٓ، قمــ سمٕمـض يمـام هـق ذم 

 أطمدمه٤م ذم ُمدرؾم٦م داظمٚمٞم٦م ُم٠مُمقٟم٦م- 

أُم٤م إن شمٕمذر أي طمؾ ُمـ احلٚمقل اًم٤ًمسم٘م٦م  ومال سمد ُمـ ًمزوم احلج٤مب وُمٜمع اخلٚمقة وشمٕمقيدهؿ قمـغم ُمراقمـ٤مة 

ُٚمَقنَّ َرضُمٌؾ سمِـ٤مُْمَرَأٍة إٓ َوَُمَٕمَٝمـ٤م ": إدب- وٓ يٜمٌٖمل اًمت٤ًمهؾ ذم أُمر اخلٚمقة  وهذا أُمر جمٛمع قمٚمٞمف ًم٘مقًمف  َٓ خَيْ

ٌَْد اهللَِّ سمـ قَمْٛمِرو سمــ اًْمَٕمـ٤مِص أن  (7)"حَمَْرمٍ  ُذو وًمٙمـ ٓ سم٠مس ُمـ يمقهنام ذم ٟمٗمس احلجرة  ُمع قمدم اخلٚمقة  ومٕمـ قَم

٦ٌٍَم إٓ َوَُمَٕمُف َرضُمـٌؾ أو اصْمٜمَـ٤منِ "رؾمقل اهلل ىم٤مل:  َـّ َرضُمٌؾ سَمْٕمَد َيْقُِمل هذا قمغم ُُمِٖمٞم واحلـدي٨م يـدل قمـغم  (0)"َٓ َيْدظُمَٚم

ظمتالط قمٜمد قمدم اخلٚمقة- واهؿ يمذًمؽ آضمتامع قمغم اًمٓمٕمـ٤مم  قمٜمـد إقمـداده وشم٘مديٛمـف ضمقاز ذًمؽ اًم٘مدر ُمـ آ

٤مقِمِديُّ َدقَم٤م اًمٜمٌَِّلَّ "واعم١مايمٚم٦م  ومٕمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد:  ًَّ َس َأسُمق ُأؾَمْٞمٍد اًم َوَأْوَح٤مسَمُف  وَماَم َوٜمََع اَهُْؿ ـَمَٕم٤مًُم٤م َوَٓ  عَم٤َّم قَمرَّ

سَمُف إًَِمْٞمِٝمْؿ إَِّٓ اُْمَرَأشُمُف ُأمُّ  وهذا ًمٞمس قمغم اعمداوُم٦م  سمؾ ٟمدر طمتك شمقضمٝم٧م روايتف هبذه اًمّمٞمٖم٦م شمٜمٌٞمًٝم٤م قمغم  (3)"ُأؾَمْٞمدٍ  ىَمرَّ

طمّمقًمف  ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤م، ذم طمدي٨م اًمرضمؾ اعمجٝمقد  وًمٙمـ اعم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم شمٞمًـػم ورومـع ًمٚمحـرج  وٟمحــ ٓ 

دي٨م  وًمٙمــ ُمـ٤م طُمـرم ٟم٘مقل سم٤مًمتقؾمع ذم جم٤مًم٦ًم اعمرأة ًمألضم٤مٟم٥م وُم١مايمٚمتٝمؿ  إٓ إن دقم٧م احل٤مضم٦م يمام ذم إطم٤م

ا ًمٚمذريٕم٦م ُأسمٞمح ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م  وإن يم٤من أمحد  ىمد ُمٜمع أيمؾ اًمرضمؾ ُمع ُمٓمٚم٘متف  وم٢مهنام يم٤من  ,رمحف اهلل  ,ؾمدًّ

سمٞمٜمٝمام ُم٤م يٙمقن سملم إزواج  ومٚمٕمؾ طم٤مًمٜم٤م هذا أهقن  وم٢من ذم اعمٜمع ُمـ آضمتامع قمغم اًمٓمٕم٤مم ُمـ اعمِمـ٘م٦م ُمـ٤م ومٞمـف  

 ؾمٞمام ُمع وٞمؼ اًمٌٞمقت وإوىم٤مت- 

 

                                                           

 978.ص0( )ق( وحٞمح ُمًٚمؿ ج7)

 -7777.ص4( وحٞمح ُمًٚمؿ ج0)

 (  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-3)
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افؽوؾر ادلمقن ُّمرم فؼرابتف ادسؾؿي يف ؿةقل أـثةر افعؾةامء، وم خيةوفػ يف ذفةؽ إٓ احلـوبؾةي )واحلـػقةي يف 

  (2)، ؾؾؿ يعدوه ُّمرًمو ْلو يف افسػر، وإن ـون افصحقح ظـدهؿ أكف ُّمرم يف افـظر.(1)ادجقد(

                                                           
 (742. 7(  آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر )7)

 (99. 7ُم٦م )( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدا0)
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ومقضمده٤م طم٤مُمال  وم٢مُم٤م أن يٙمقن محٚمٝم٤م ُمـ ٟمٙم٤مح أو ؾمٗم٤مح- ومـ٢من يمـ٤من محٚمٝمـ٤م ُمــ ٟمٙمـ٤مح   ُمـ شمزوج سم٤مُمرأة

وشمزوضم٤م قم٤معملم سمٙمقهن٤م ذم اًمٕمدة  وم٘مد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم طمرُم٦م ذًمؽ وؿمددوا ومٞمف  وٓ ُمٝمـر اهـ٤م  وٓ يٚمح٘مـف 

ؾ يٕمد اًمٜمٙم٤مح اًمٜم٥ًم  ]إٓ أن يٜمتٗمل و٤مطم٥م اًمٕمدة ُمـ اًمقًمد  وم٘مد يٙمقن ًمف اؾمتٚمح٤مىمف قمٜمده٤م-[ وذم طم٤مًم٦م اجلٝم

 ٟمٙم٤مح ؿمٌٝم٦م  شمث٧ٌم ُمٕمف سمٕمض احل٘مقق يم٤معمٝمر واًمٜم٥ًم-

وُمتك قمٚمؿ سمقىمقع اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٕمدة سمٓمؾ وومرق سمٞمٜمٝمام اشمٗم٤مىًم٤م ؾمقا، يم٤مٟم٤م قم٤معملم أو ضم٤مهٚملم  وؾمقا، يم٤من ذًمؽ 

ىمٌؾ اًمدظمقل أو سمٕمده-
 

 ٤منيم وم٢من هب٤م  يدظمؾ ومل قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد يم٤من إن اشمٗم٤مىًم٤م وًمٚمث٤مين أن يتزوضمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤م، قمدهت٤م

 ٤م ًمٚمث٤مين سمٕمد اٟم٘مْم٤م، اًمٕمدة-شمزوجيٝم ضمقاز إمم يمذًمؽ اجلٛمٝمقر ذه٥م وم٘مد اًمتٗمريؼ ىمٌؾ هب٤م دظمؾ

 ُمــ أؿمـٝمر ؾمت٦م ًمدون( ظمداج همػم) وًمدشمف إذا قمٞمٜم٤م ًمألول يٙمقن ٟم٥ًم وًمد ُمـ شمزوضم٧م ذم قمدهت٤م ضم٤مهٚم٦م

٤مٟم٦م إول اهـ٤م- ويٙمقن ًمٚمث٤مين قمٞمٜم٤م إذا وًمدشمف ًمٗمقق ؾمت٦م أؿمٝمر ُمـ وـمئف وًمٗمقق اًمًٜم٦م ُمـ إسم وقم٤مش- اًمث٤مين وط،

 وقمٜمد اإلؿمٙم٤مل أو وٓدة اخلدج  يٚمج٠م إمم صم٘م٤مت إـم٤ٌم، وحت٤مًمٞمؾ اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م-

 سمٕمـد اشمٗم٤مىًمـ٤م هبـ٤م اًمـزواج حيـؾ ومٕمٜمـده٤م اًمزٟمـك  ُمـ شم٤مسم٧م شمٙمقن أن وم٢مُم٤م ُمـ شمزوج اُمرأة طم٤مُماًل ُمـ ؾمٗم٤مح

 اًمـزاين  هق يم٤من إن ـوًمٙم وشمتقب  شمْمع طمتك يٗم٤مرىمٝم٤م أن قمٚمٞمف أٟمف وم٤مًمراضمح اًمقوع  ىمٌؾ أُم٤م- ًمٚمحٛمؾ ووٕمٝم٤م

ج واعمٕم٤مذة  وهق أرومؼ سم٤مًمٜم٤مس  وم٘مد ٓ يّمؼم اًمراهم٤ٌمن ذم اًمٜمٙم٤مح سمٕمـد اًمزوا ذم اهام واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م أذن وم٘مد

اًمزٟمك قمغم اًمٗمرىم٦م  ومال يٜمٌٖمل أن يٛمتٜمع إئٛم٦م ُمـ شمزوجيٝمام اسمتداً، وٓ يٚمزُمقهنام سم٤مًمٗمرىم٦م سمٕمد اًمٜمٙم٤مح- وم٢من يم٤مٟمـ٧م 

٤مرىمٝم٤م طمتك شمْمع وشمتقب صمؿ ًمف أن يٜمٙمحٝم٤م  إٓ أن يٙمقن أطمدمه٤م سمـال ُمـ٠موى  وم٘مـد طمٌغم ُمـ همػمه  ومٕمٚمٞمف أن يٗم

 يٗمتٞم٤من سم٘مقل احلٜمٗمٞم٦م سمجقاز اًمٕم٘مد ُمع اًمتحرز ُمـ اًمقط، ودواقمٞمف طمتك شمْمع-

أُم٤م قمٜمد قمدم اًمتقسم٦م  ومٛمتك قمٚمؿ إئٛم٦م سمزٟمك أطمد اًمٕمروؾملم اضمتٝمدوا ذم وقمٔمٝمـام وشمٌِمـٞمع اًمزٟمـك إًمـٞمٝمام  

رأة سمٕمد ذًمؽ ُمٍمة قمغم اًمزٟمك ذم هذا اعم٘م٤مم  وإٟمام يتّمقر قمدم إىمراره٤م سمحرُمـ٦م ُمـ٤م وًمٕمٚمف ٓ يتّمقر أن شمٌ٘مك اُم

وىمٕم٧م ومٞمف ُمٜمف  وم٢من يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م ومٝمذه ُمًتحٚم٦م حلرام ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة  ومتٕمٚمؿ  وم٢من أسم٧م  ومال حيؾ 

ًٓ واطمًدا- واًمّمحٞمح أهن٤م إن يم٤مٟم٧م يمت٤مسمٞم٦م ومٙمذًمؽ- وإن يم٤من اًمزاين هق اًمرضمؾ  وم  ٙمذًمؽ أيًْم٤م- ًمف ٟمٙم٤مطمٝم٤م ىمق
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أُم٤م إن اـمٚمع أطمدمه٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م ؿم٠من أظمر وهمٚم٥م قمغم فمٜمف قمدم شمقسمتف  ومٚمٕمؾ إىمقى ُمـ طمٞمـ٨م اًمـدًمٞمؾ 

هق اعمٜمع ُمـ ٟمٙم٤مح اًمزاٟمٞم٦م اسمتدا،  ًمٙمـ يٌ٘مك أن اعمٜمع ُمـ ُمٗمردات احلٜم٤مسمٚم٦م  واجلٛمٝمقر قمغم احلؾ )ُمع اًمٙمراهـ٦م(  

 ذم اًمٕمٜم٧م  ومال يٜمٌٖمل أن يٛمتٜمع إئٛم٦م ُمـ شمزوجيٝمؿ- ومحؾ اًمٜم٤مس قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ذم واىمٕمٜم٤م هذا ىمد يقىمٕمٝمؿ

  ٕن اًمٜمٙم٤مح إُم٤م أن يٙمقن وىمع سم٤مـماًل  ًمٞمس ًمٚمزوج اًمذي وضمد زوضمتف طمٌغم ـمٚم٥م اًمٗمًخ أو اؾمؽمداد اعمٝمر

وم٤محلٙمؿ قمٜمده٤م اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٗمًخ- وم٢من يم٤من وىمع وحٞمًح٤م  ومٚمٞمس احلٛمؾ ُمـ اًمٕمٞمقب اًمتل يٗمًخ 

ُمـ وححف  واه٤م اعمٝمر يم٤مُماًل إن يم٤من ىمد دظمؾ هب٤م قمٜمـدهؿ وقمٜمـد همـػمهؿ ممــ مل يّمـحح هب٤م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قمٜمد 

اًمٕم٘مد سمام اؾمتحؾ ُمـ ومرضمٝم٤م- وًمف أن يٓمٚم٘مٝم٤م إن ؿم٤م، إذا مل شمٓم٥م ٟمٗمًف سم٤مًمٕمٞمش ُمٕمٝم٤م  ومل يٗمرق سمٞمٜمٝمام احل٤ميمؿ )أو 

٤من مل يِمؽمط اًمٌٙمـ٤مرة  اعمحٙمؿ( ٓقمت٘م٤مده سمّمح٦م اًمٕم٘مد- وم٢من يم٤من اؿمؽمط اًمٌٙم٤مرة قم٤مد سم٤معمٝمر قمغم ُمـ همره- وإن يم

 ومال طمؼ ًمف ذم اعمٝمر- 

  ومٚمٞمس ًمف اؾمتٚمح٤مق وًمده٤م إن يم٤من ُمـ همػمه ٕٟمف ممٜمقع ُمـ ٟم٥ًم اًمقًمد: ُمـ شمزوج اُمرأة طم٤مُماًل ُمـ ؾمٗم٤مح

ؿمؽ ُمـ همػم شمٌـ- وم٢من وؿ اًمقًمد إًمٞمف  وأروٕمتف اعمرأة وهـل  وٛمف إًمٞمف ويمٗم٤مًمتف سمالاؾمتٚمح٤مق ٟم٥ًم اًمٖمػم  وًمف 

٤م ًمف ُمـ اًمرو٤مع  ٕن اًمٚمٌـ مل يث٥م ُمـ ٟمٓمٗمتف هق  وًمٙمٜمف يٙمقن رسمٞمٌف  وم٢من يم٤مٟم٧م سمٜمًتـ٤م حتتف مل يٍم ذًمؽ اًمقًمد اسمٜمً 

يم٤مٟم٧م ُمـ حم٤مرُمف  وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٙمقن ُمـ حم٤مرم أوٓده وأىم٤مرسمف- ًمٙمـ إن محٚم٧م زوضمف سمٕمد ذًمؽ ُمٜمف وصم٤مب اه٤م هبذا 

سًمـ٤م ُمــ اًمروـ٤مع احلٛمؾ سمٕمد اًمقوع ًمٌـ  ويم٤من وًمده٤م إول دون احلقًملم  وم٠مروـٕم٧م اًمقًمـديـ ُمًٕمـ٤م  وـ٤مر أ

 ًمقًمده٤م-

يمـقن اعمـرأة  طم٤مل ذم هق إٟمام ًمٚمزاين اًمٜم٥ًم صمٌقت وم٢من يم٤من اًمقًمد ُمٜمف  وم٤مًمذي ئمٝمر أن ًمف اؾمتٚمح٤مىمف  ومٕمدم

ومراؿًم٤م ٔظمر  ًمٙمـ يٚمحؼ وًمد اًمزٟمك سم٠مسمٞمف إذا يم٤مٟم٧م إم ظمٚمٞم٦م ُمــ اًمـزوج  وهـق أومم سم٤مًمٜمّمـقص إذا ومٝمٛمـ٧م 

 ّمد اًمِم٤مرع-جمتٛمٕم٦م وأدقمك حلٗمظ طم٘مقق ه١مٓ، إـمٗم٤مل وأىمرب عم٘م

ويمذًمؽ قمـغم  ي٘مر اعمًٚمٛمقن اجلدد قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ أٟمٙمحتٝمؿ ىمٌؾ اإلؾمالم  وإن يم٤مٟم٧م وم٤مؾمدة ذم اإلؾمالم 

 أوٓدهؿ اًمذيـ اؾمتٚمح٘مقهؿ ىمٌؾ اإلؾمالم- 

ُمـ شمزوج سم٤مُمرأة اه٤م أوٓده٤م واوٓمروا إمم اإلىم٤مُم٦م ُمع أوٓده ُمـ همػمه٤م ذم سمٞمـ٧م واطمـد  ومـال إؿمـٙم٤مل ذم 

ن زوج إم وزوضم٦م إب ُمـ اعمح٤مرم  وًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل ذم اظمـتالط أوٓدهـ٤م ُمــ قمالىم٦م اًمزوضملم سم٤مٕوٓد ٕ

 همػمه سم٠موٓده ُمـ همػمه٤م-
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 اه٤م شمٞمن ىمد يٙمقن ذم اًمتحريؿ سم٤مًمرو٤مع طمؾ ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م ذم قمالىم٦م أوٓد اًمزوضملم ُمـ همػممه٤م سمٌٕمْمٝمؿ  ومٛمـ

 وهـذا اًمروـ٤مقم٦م  ُمــ ةإظمـق ٕهنـؿ أوٓده ُمــ أروٕمتٝمؿ ُمـ قمغم طمراًُم٤م أوٓده٤م و٤مر زوضمٝم٤م  أسمٜم٤م، إرو٤مع

وًمٙمـ هٜم٤مك ىمـقل  إرسمٕم٦م  إئٛم٦م قمٜمد اعمحرُمٞم٦م شمث٧ٌم ومال سمٕمدمه٤م  يم٤من وم٢من احلقًملم  ذم اًمرو٤مع يم٤من إن سم٤مشمٗم٤مق

ًمٌٕمض اعمجتٝمديـ سمثٌقهت٤م قمٜمد احل٤مضم٦م  واًمٔم٤مهر أن إرو٤مع اًمٙمٌػم سم٘مّمد طمّمقل اعمحرُمٞم٦م رظمّم٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس 

ري اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤م  وهذا اًم٘مقل إلُم٤مم جمتٝمـد  وًمـف  ,شمف ُمع ؾم٤ممل قمٜمد احل٤مضم٦م اعمامصمٚم٦م حل٤مضم٦م أيب طمذيٗم٦م واُمرأ

وضمف ُمـ اًمٜمٔمر- وًمٙمـ ُمع اًمٕمٛمؾ هبذا اًم٘مقل  وم٢مٟمف ٓ يٕمٜمل اًمت٤ًمهؾ ذم شمٕمٚمٞمؿ إوٓد واًمٌٜم٤مت آداب اإلؾمـالم 

إن  وشمرسمٞمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وهمرس اًمٕمٗم٦م واحلٞم٤م، ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ  وم٢من اًمنم ىمد حيّمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م سملم اإلظمقة ُمـ اًمٜم٥ًم  ؾمـٞمام

 يم٤مٟم٧م اًمث٘م٤موم٦م اًم٤ًمئدة شم١مضم٩م اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م-

أُم٤م قمٜمد قمدم اًمٕمٛمؾ هبذا اًم٘مقل ًمٕمدم آقمتداد سمف أو شمٕمذر اإلرو٤مع  وُمـ صمؿ قمدم طمّمقل اعمحرُمٞم٦م  وم٢من 

ًٓ أو ممٞمزيـ أو سم٤مًمٖملم-   ه١مٓ، إوٓد إُم٤م أن يٙمقٟمقا أـمٗم٤م

ًٓ  ومال  اًمٌـ٤مًمٖملم أطمٙم٤مم اًمتٛمٞمٞمز دون ًمألـمٗم٤مل ومٚمٞمس سم٤مخلٚمٓم٦م  ذًمؽ قمٜمد سم٠مس ومٗمل طم٤مل يمقهنؿ مجٞمًٕم٤م أـمٗم٤م

وإن اًمتزام أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مًمٕمٗمـ٦م  وي٘مٚمدوهنؿ  اًمٌٞم٧م أهؾ ؾمٚمقك يٚمت٘مٓمقن ومٝمؿ اٟمٓم٤ٌمقمٞمقن  وًمٙمٜمٝمؿ اعمٛمٞمزيـ  وٓ

 ومْمـقل أو ضمٜمًـٞم٦م رهمٌـ٤مت قمٜمدهؿ شمٔمٝمر إـمٗم٤مل سمٕمض وم٢من وأًمزم  أومم أـمٗم٤ماهؿ أُم٤مم وإدب ذم أي٤مُمٜم٤م هذه

 سم٤مًمٕمالىمـ٦م اخل٤مو٦م إُمقر ُمٜم٤مىمِم٦م أو اًمتٕمري قمدم قمغم اًمٌٞم٧م أهؾ حيرص أن ومٞمٜمٌٖمل ضمًدا  ُمٌٙمر وىم٧م ذم ضمٜمز

ويمذًمؽ قمدم شمٕمري٦م إـمٗمـ٤مل أُمـ٤مم سمٕمْمـٝمؿ ًم٘مْمـ٤م، احل٤مضمـ٦م أو آهمتًـ٤مل  وقمـدم ٟمـقُمٝمؿ  أُم٤مُمٝمؿ اًمزوضمٞم٦م

 -ُمتج٤موريـ ذم اًمٗمراش

 ْمـٝمؿوسمٕم ممٞمـزيـ سمٕمْمـٝمؿ يم٤من إن يمذًمؽ هٜم٤م سم٤مٓظمتالط سم٠مس ومال وذم طم٤مل وضمقد ممٞمزيـ ُمـ اجلٜمًلم 

 ًٓ - أؿمـد واعمراىمٌـ٦م أومم احلذر يم٤من ذ  سمٕمْمٝمؿ قمغم قمٝمد وم٢من واعمراىم٦ٌم  اًمت٠مدي٥م قمغم أيمثر حيرص وًمٙمـ أـمٗم٤م

٤م يدل قمغم وضمقب اعمزيد ُمـ احلذر إـم٤مًم٦م اًمٓمٗمؾ اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًم،  ؾمٞمام ُمقاوع اًمٗمتٜم٦م ُمٜمٝمـ  واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمـ  ومم

 ٗمّمٞمؾ أدٟم٤مه-وووػ حم٤مؾمٜمٝمـ- أُم٤م اعمٛمٞمز ُمع اعمٛمٞمزة  ومٞمٜمٔمر ذم اًمت

وم٤مًمذي ئمٝمر هق أن إُمر ذم ٟمٔمر وذم طم٤مل وضمقد ممٞمزيـ وسم٤مًمٖملم ُمـ اجلٜمًلم  وم٢من يم٤من اعمٛمٞمز هق اًمذيمر   

اعمٛمٞمز إمم اًم٤ٌمًمٖم٦م وإًمزاُمٝم٤م سم٤محلج٤مب أُم٤مُمف ُمرده إمم شم٘مدير اًمقاًمديـ حل٤ماهام  ومٝمٜم٤مك ُمـ اعمٛمٞمزيـ ُمـ خيِمـك ُمٜمـف  

ُمـ ومتٜمتٝم٤م واومتت٤مهن٤م وُمـ ٓ خيِمك ُمٜمٝم٤م  ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٜمّمقص  وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ خيِمك ُمٜمف  وُمـ اًم٤ٌمًمٖم٤مت ُمـ خيِمك
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ىمد ؾمٙمت٧م قمـ شمٙمٚمٞمػ همػم اًم٤ٌمًمٖملم  ويم٤من إسمقان ىمد أُمرا وم٘مط سم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمذيمقر واإلٟم٤مث ُمـ اإلظمـقة ذم 

اعمْم٤مضمع قمٜمد اًمٕم٤مذة وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ آداب آؾمتئذان ذم إوىم٤مت اًمثالصم٦م قمٜمد اًمتٛمٞمٞمـز  ويمـ٤من اعمٓمٚمـقب ذم هـذه 

رومع احلرج ىمدر اإلُمٙم٤من  يم٤من اًم٘مقل اعمخت٤مر هق قمدم إًمزام اًم٤ٌمًمٖم٦م سمتٖمٓمٞم٦م اًمرأس أُمـ٤مم اعمٛمٞمـز اًمـذي  إطمقال

يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م ذم ٟمٗمس اًمٌٞم٧م طمتك يٌٚمغ  وًمٙمـ ٓ شمٔمٝمر ًمف ؾمقى ُم٤م ئمٝمر قم٤مدة ُمـ اعمرأة أُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م ُمـ اًمرىمٌـ٦م 

 واًمرأس واًمٙمٗملم واًم٘مدُملم واًم٤ًمىملم واًم٤ًمقمديـ- 

شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس أُم٤مُمف طمتـك حتـٞمض  وًمٙمــ شمٙمـقن  ًمذيمر واعمٛمٞمزة إٟمثك  ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤موم٢من يم٤من اًم٤ٌمًمغ هق ا

أُم٤مُمف يمام شمٙمقن اًم٤ٌمًمٖم٦م أُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م ُمـ اًمرضم٤مل  ومتٔمٝمر اًمرىم٦ٌم واًمرأس واًم٤ًمىملم واًمًـ٤مقمديـ  ويمٚمـام ـم٤مسمـ٧م 

 ٟمٗمًٝم٤م سمٛمزيد ُمـ اًمتًؽم  ؿمجٕم٧م قمٚمٞمف- 

ج٤مب وؾمؽم اًمٕمـقرات وهمـض اًمٌٍمـ قمٜمـد ٓ ؿمؽ هٜم٤م ذم ًمزوم احلوذم طم٤مل وضمقد سم٤مًمٖملم ُمـ اجلٜمًلم  

اًمِمٝمقة وهمػمه٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمالزُم٦م ًمٚم٤ٌمًمٖملم- ومٜم٘مؽمح أن يًٕمك قمٜمد وضمـقد سمـ٤مًمٖملم ُمــ اجلٜمًـلم ُمــ همـػم 

اعمح٤مرم ذم ٟم٘مؾ أطمدمه٤م ًمٚمٕمٞمش ُمع اًمقاًمد أظمر أو همػمه ُمـ إىم٤مرب يمجدة أو ظم٤مًم٦م  أو يًٕمك ذم آٟمت٘م٤مل إمم 

 سمٕمض  أو جيٕمؾ أطمدمه٤م ذم ُمدرؾم٦م داظمٚمٞم٦م ُم٠مُمقٟم٦م-  سمٞم٧م أوؾمع يًت٘مؾ ومٞمف سمٕمض ه١مٓ، قمـ

أُم٤م إن شمٕمذر أي طمؾ ُمـ احلٚمقل اًم٤ًمسم٘م٦م  ومال سمد ُمـ ًمزوم احلج٤مب وُمٜمع اخلٚمقة وشمٕمقيدهؿ قمـغم ُمراقمـ٤مة 

إدب- وٓ يٜمٌٖمل اًمت٤ًمهؾ ذم أُمر اخلٚمقة  وهذا أُمر جمٛمع قمٚمٞمف  وًمٙمـ ٓ سم٠مس ُمـ يمقهنام ذم ٟمٗمـس احلجـرة  

ًمؽ آضمتامع قمغم اًمٓمٕم٤مم  قمٜمد إقمداده وشم٘مديٛمف واعم١مايمٚم٦م  وم٢من ذم اعمٜمع ُمــ آضمـتامع ُمع قمدم اخلٚمقة  واهؿ يمذ

 قمغم اًمٓمٕم٤مم ُمـ اعمِم٘م٦م ُم٤م ومٞمف  ؾمٞمام ُمع وٞمؼ اًمٌٞمقت وإوىم٤مت- 

 اًمًـٗمر ذم وذًمؽ اًمٕمٚمام،  أيمثر ىمقل ذم اعمًٚمٛم٦م ًم٘مراسمتف حمرم اعم٠مُمقن اعمًٚمؿ ومٖمػموإذا اظمتٚمػ ديـ إوٓد  

  اًمّمحٞمح- قوه واًمٜمٔمر  واخلٚمقة
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 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اعمٕمروف  إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ[

 هـ- 7403: دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م , سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م-

 اًمث٤مٟمٞم٦م , : دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب-اًم٘م٤مهرة , ١مًمػ حمٛمد أسمق زهرة-]يمت٤مب[. اعم ٕحقال افيخصقيا- 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقوكم اًمٌٚمدطمل  جمد اًمديـ أسمـق  آختقور فتعؾقؾ ادختور[

: ُمٓمٌٕمـ٦م احلٚمٌـل  اًم٘مـ٤مهرة , هـ( قمٚمٞمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت: اًمِمٞمخ حمٛمـقد أسمـق دىمٞم٘مـ٦م-683اًمٗمْمؾ احلٜمٗمل )ت: 

 م- 7937 ,هـ  7356

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمــ حمٛمـد سمــ قمٌـد اًمـؼم سمــ قم٤موـؿ اًمٜمٛمـري  آشتذـور[

: دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م  سمـػموت , هـ( حت٘مٞمؼ: ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م  حمٛمد قمـكم ُمٕمـقض-463اًم٘مرـمٌل )ت: 

7407 – 0222- 

 قمـكم سمــ ؾمـٚمٞمامن اعمـرداوي  ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ قمال، اًمـديـ أسمـق احلًــ اإلكصوف يف معرؾي افراجح مـ اخلالف

 -  اًمث٤مٟمٞم٦م , : دار إطمٞم٤م، اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت , اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٌكم-

 يمت٤مب[. اعم١مًمـػ وـ٤مًمح سمــ قمٌـد اًمٕمزيـز سمــ حمٛمـد سمــ إسمـراهٞمؿ آل  افتؽؿقؾ دو ؾوت َّترجيف مـ إرواء افغؾقؾ[

 م- 7996 ,هـ  7477: دار اًمٕم٤موٛم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  اًمري٤مض , اًمِمٞمخ-

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ  ؾخقص احلبر يف َّتريٍ أحوديٌ افراؾعل افؽبرافت[

: ُم١مؾم٦ًم ُمٍم , هـ( حت٘مٞمؼ: أسمق قم٤موؿ طمًـ سمـ قم٤ٌمس سمـ ىمٓم٥م-850أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )ت: 

 م-7995هـ.7476ىمرـم٦ٌم  

 شةؾؿ وشةــف وأيومةف ح صةحقح اجلومع ادسـد افصحقح ادخترص مـ أمقر رشةقل اَّلل صةذ اَّلل ظؾقةف و

]يمت٤مب[. اعم١مًمػ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل اعمح٘مؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟمـ٤مس  افبخوري

 [: دار ـمقق اًمٜمج٤مة-ُمٕمروف همػم ُمٙم٤من] , اًمٜم٤مس-

 سمـ أيب سمٙمر سمــ ومـرح ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد  اجلومع ٕحؽوم افؼرآن ح تػسر افؼرضبل

: اًم٘مـ٤مهرة , هـ( حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش-677إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل )ت: 

 م- 7964 ,هـ 7384دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  
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 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق احلًـ قمكم سمــ حمٛمـد سمــ حمٛمـد سمــ طمٌٞمـ٥م  احلووي افؽبر يف ؾؼف مذهى اإلموم افيوؾعل[

اًمِمـٞمخ قمـ٤مدل أمحـد  ,هـ( اعمح٘مؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمـقض 452ي )ت: اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي  اًمِمٝمػم سم٤معم٤مورد

 هـ- 7479: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت , قمٌد اعمقضمقد-

 ـْوضِمردي اخلراؾمـ٤مين   افســ افؽزى فؾبقفؼل ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلُْنَ

هـ  7404: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت , -هـ( اعمح٘مؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م458أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )ت: 

 م- 0223 ,

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمــ قمـكم اخلراؾمـ٤مين  اًمٜمًـ٤مئل  افســ افؽزى فؾـسوئل[

 , هـ( طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف: طمًـ قمٌـد اعمـٜمٕمؿ ؿمـٚمٌل أذف قمٚمٞمـف: ؿمـٕمٞم٥م إرٟمـ٤مؤوط-323)ت: 

 م- 0227 ,هـ  7407: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  سمػموت

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اجلامقمـٞمكم  افؼح افؽبر ظذ متـ ادؼـع[

 : دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-سمػموت , هـ(-680احلٜمٌكم  أسمق اًمٗمرج  ؿمٛمس اًمديـ )ت: 

 قمٌـد اهلل اسمــ اًمِمـٞمخ ؿمـٛمس ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد  أيمٛمؾ اًمديـ أسمق  افعـويي ذح اْلدايي

 : دار اًمٗمٙمر-سمػموت , هـ(-786اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ اًمروُمل اًم٤ٌمسمريت )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر ااهٞمتٛمل اًمًٕمدي إٟمّمـ٤مري   افػتووى افػؼفقي افؽزى[

اهٞمتٛمـل  اًمِمـٞمخ قمٌـد هـ( مجٕمٝم٤م: شمٚمٛمٞمذ اسمـ طمجـر ا974ؿمٝم٤مب اًمديـ ؿمٞمخ اإلؾمالم  أسمق اًمٕم٤ٌمس )ت: 

 سمػموت: اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م- , هـ(- 980اًم٘م٤مدر سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٗم٤ميمٝمل اعمٙمل )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًـالم  افػتووى افؽزى ٓبـ تقؿقي[

: دار سمـػموت , هــ(-708ل )ت: سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِمـ٘م

 م-7987 ,هـ 7428اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 7372: دار اًمٗمٙمـر  سمـػموت , ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ جلٜم٦م قمٚمام، سمرئ٤مؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخل- افػتووى اْلـديي 

 هـ-

 هــ(-7362]يمت٤مب[. اعم١مًمػ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد قمقض اجلزيري )ت:  افػؼف ظذ ادذاهى إربعي , 

 ُمـ-  0223 ,هـ  7404ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  :  دار اًمسمػموت
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"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 387(  

 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ قمال، اًمديـ أسمق  افؼقاظد وافػقائد إصقفقي ومويتبعفو مـ إحؽوم افػرظقي ٓبـ افؾحوم[

هـ( اعمح٘مؼ: قمٌد اًمٙمـريؿ 823احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قم٤ٌمس اسمـ اًمٚمح٤مم  اًمٌٕمكم اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم )ت: 

 م- 7999 ,هـ  ٦7402م اًمٕمٍمي٦م  [: اعمٙمتٌُمٕمروف همػم ُمٙم٤من] , اًمٗمْمٞمكم-

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ ُمٗمٚمح  أسمق إؾمح٤مق   ادبدع يف ذح ادؼـع[

 م- 7997 ,هـ  7478: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت , هـ(-884سمره٤من اًمديـ )ت: 

 )زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمـك سمــ  ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق ادجؿقع ذح ادفذب )مع تؽؿؾي افسبؽل وادطقعل

 [: دار اًمٗمٙمر- ُمٕمروف همػم ُمٙم٤من] , هـ(-676ذف اًمٜمقوي )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمزـ اًم٘مرـمٌـل اًمٔمـ٤مهري  ادحذ بؤثور[

 : دار اًمٗمٙمر-سمػموت , هـ(-456)ت: 

  ُمٙمـ٤من] , هــ(-779ٕوٌحل اعمـدين )ت: ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر ااددوكي 

 م-7994 ,هـ 7475[: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ُمٕمروف همػم

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمًـ٤مسمقري  ادسـد افصحقح ادخترص دسؾؿ[

 : دار إطمٞم٤م، اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت , هـ( اعمح٘مؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل-067)ت: 

 ٕيمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمــ  حوديٌ وأثور ٓبـ أِب صقبيادصـػ يف ا[

: ُمٙمتٌـ٦م اًمريـ٤مض , هـ( اعمح٘مؼ: يمامل يقؾمػ احلقت-035إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن سمـ ظمقاؾمتل اًمٕمٌز )ت: 

 هـ- 7429اًمرؿمد  

 ىمداُمـ٦م اجلامقمـٞمكم اعم٘مـدد صمـؿ ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌـد اهلل سمــ أمحـد سمــ حمٛمـد سمــ  ادغـل

 م-7968 ,هـ 7388:  ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة  اًم٘م٤مهرة , اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم-

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمام، حت٧م إذاف وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م  ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي[

 ـ(-ه 7407 , 7424: وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م  )ُمـ اًمٙمقي٧م , -اًمٙمقي٧م –

  ُم١مؾمًـ٦م فمٌل أسمق , ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إوٌحل اعمدين-ادقضل :

 -إول , م- 0224 ,هـ  7405زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  

 اًم٘مرـمٌـل ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمـد سمــ أمحـد سمــ رؿمـد  بدايي ادجتفد وَّنويي ادؼتصد
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 م- 0224 ,هـ 7405: دار احلدي٨م  اًم٘م٤مهرة , اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد-

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ قمال، اًمديـ  أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمــ أمحـد اًمٙم٤مؾمـ٤مين  بدائع افصـوئع يف ترتقى افؼائع[

 م-7986 ,هـ 7426: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت , احلٜمٗمل-

 ١مًمػ اسمـ اعمٚم٘مـ هاج اًمديـ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمـكم سمــ أمحـد ]يمت٤مب[. اعم حتػي ادحتوج إػ أدفي ادـفوج

 هـ-7426: دار طمرا،  اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م , اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي-

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيـقب سمــ ؾمـٕمد ؿمـٛمس اًمـديـ اسمــ ىمـٞمؿ  حتػي ادقدود بلحؽوم ادقفقد[

 هـ- ٦7397م دار اًمٌٞم٤من  : ُمٙمتٌدُمِمؼ , هـ( اعمح٘مؼ: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط-757اجلقزي٦م )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ حمٛمد سمـ أمحد سمــ قمرومـ٦م اًمدؾمـقىمل اعمـ٤مًمٙمل )ت:  حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر[

 [: دار اًمٗمٙمر-ُمٕمروف همػم ُمٙم٤من] , هـ(-7032

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمـٕمد ؿمـٛمس اًمـديـ اسمــ ىمـٞمؿ  زاد ادعود يف هدي خر افعبود[

 م-7994هـ. 7475: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م  اًمٙمقي٧م سمػموت  , هـ(-757اجلقزي٦م )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق قمٌد اهلل حمٛمـد سمــ يزيـد اًم٘مزويٜمـل  وُم٤مضمـ٦م اؾمـؿ أسمٞمـف يزيـد )ت:  شــ ابـ موجف[

 : دار إطمٞم٤م، اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م-اًم٘م٤مهرة , هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل-073

 [. اعم١مًمػ أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمــ ؿمـداد سمــ قمٛمـرو ]يمت٤مب شــ أِب داود

ت٤مين )ت:  ًْ ِج ًِّ  : اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م-سمػموت , هـ( اعمح٘مؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد-075إزدي اًم

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق قمثامن ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕم٦ٌم اخلراؾم٤مين اجلقزضم٤مين )ت:  شــ شعقد بـ مـصقر[

 م-7980,هـ 7423: اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م  إومم ااهٜمد , ـ( اعمح٘مؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل-ه007

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ حمٛمـد سمــ قمٌـد اهلل اخلـرر اعمـ٤مًمٙمل أسمـق قمٌـد اهلل )ت:  ذح ُمترص خؾقؾ فؾخرر[

 : دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م-سمػموت , هـ(-7727

 سمــ طمجـر أسمـق اًمٗمْمـؾ اًمٕمًـ٘مالين ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ أمحد سمـ قمـكم  ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري

 هـ- 7379:  دار اعمٕمروم٦م  سمػموت , اًمِم٤مومٕمل-

  يمت٤مب[. اعم١مًمػ ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ والح اًمديـ اسمـ طمًـ سمـ إدريس ـيوف افؼـوع ظـ متـ اإلؿـوع[

 : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت , اًمٌٝمقشمك احلٜمٌغم-
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  اًمٜمٌقيـ٦م اعمديٜمـ٦م , ـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين-]يمت٤مب[. اعم١مًمػ شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمجمؿقع افػتووى :

 م-7995 ,هـ 7476جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ  

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ أسمق سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمــ ٟمـ٤مومع احلٛمـػمي اًمـٞمامين  مصـػ ظبد افرزاق افصـعوين[

: اعمٙمتـ٥م سمـػموت , ااهٜمدي-هـ( اعمح٘مؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل 077اًمّمٜمٕم٤مين )ت: 

 هـ- 7423اإلؾمالُمل  

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ ُمّمـٓمٗمك سمــ ؾمـٕمد سمــ قمٌـده اًمًـٞمقـمل ؿمـٝمرة   مطوفى أوو افـفك يف ذح ؽويي ادـتفك[

 م-7994 ,هـ 7475: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  سمػموت , هـ(-7043اًمرطمٞم٤ٌمٟمك ُمقًمدا صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم )ت: 

 اعم١مًمػ أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمــ اخلٓمـ٤مب اًمًٌـتل ]يمت٤مب[ معوم افســ، ذح شــ أِب داود .

 م- 7930 ,هـ  7357:  اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  طمٚم٥م , هـ(-388اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ ؿمٛمس اًمديـ  حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمنمـسمٞمٜمل  مغـل ادحتوج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـفوج[

 م-7994 ,هـ 7475: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  تسمػمو , هـ(-977اًمِم٤مومٕمل )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌـد  مقاهى اجلؾقؾ يف ذح ُمترص خؾقؾ[

قمٞمٜمل اعم٤مًمٙمل )ت:  : دار اًمٗمٙمـر  سمـػموت , هــ(-954اًمرمحـ اًمٓمراسمٚمز اعمٖمريب  اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرُّ

 م-7990 ,هـ 7470

 يمتـ٤مب[. اعم١مًمـػ ُم٤مًمـؽ سمــ أٟمـس سمــ ُم٤مًمـؽ سمــ قمـ٤مُمر  بـ احلسـ افيةقبوين مقضل موفؽ بروايي ُّمؿد[

[: ُمٕمـروف همـػم ُمٙمـ٤من] , هـ( شمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ: قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمـػ-779إوٌحل اعمدين )ت: 

 -اًمث٤مٟمٞم٦م , اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م-

 زة ؿمـٝم٤مب ]يمت٤مب[. اعم١مًمػ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ مح َّنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج

 م-7984هـ.7424: دار اًمٗمٙمر  سمػموت , هـ(-7224اًمديـ اًمرُمكم )ت: 

 يمت٤مب[. اعم١مًمػ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلـقيٜمل  أسمـق  َّنويي ادطؾى يف درايي ادذهى[

 هـ( طم٘م٘مف ووٜمع ومٝم٤مرؾمف: أ- د. قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد478اعمٕم٤مزم  ريمـ اًمديـ  اعمٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم )ت: 

 م-0227,هـ7408[: دار اعمٜمٝم٤مج إومم   ُمٕمروف همػم ُمٙم٤من] , اًمّدي٥م-
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ػطقدطة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اًمذي أٟمٕمؿ قمـغم قمٌـ٤مده سم٤مًمنمـع اًم٘مـقيؿ ًمتح٘مٞمـؼ ُمّمـ٤محلٝمؿ ذم اًمـدٟمٞم٤م وأظمـرة  

 :واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ااه٤مدي إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  وقمغم آًمف ووحٌف أمجٕملم  وسمٕمد

وم٢مّن اإلؾمالم ديـ اهلل اخل٤مًمد  وذيٕمتف اًمٕم٤مُم٦م جلٛمٞمع اًمٌنم  وهق ظم٤مشمؿ إديـ٤من اًمًـاموي٦م  وإّن أطمٙم٤مُمـف 

 قم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م ذم اعم٤مي  واحل٤مض  واعمًت٘مٌؾ  وذم مجٞمع أُم٤ميمـ إرض-

ًمـٌٕمض اعمًـٚمٛملم  ظمـ٤مصجلٛمٞمع اًمٜمّـ٤مس  واًمثـ٤مين:  قم٤مم وؿم٤مُمؾوًمٙمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ىمًامن  إول: 

 سمح٥ًم فمروومٝمؿ  وإُمٙم٤مٟمٞم٤مهتؿ  وىمدراهتؿ  وأطمقااهؿ-

جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم  وذم مجٞمع إزُم٤من وإُم٤ميمـ  وًمذًمؽ وردت يم٤مُمٚمـ٦م  قمزيٛم٦ميمام أنَّ أطمٙم٤مم اًمنمع أيمثره٤م 

وسحي٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم  وسمّمٞمٖم٦م ىمٓمٕمٞم٦م  وٓ ختتٚمػ ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من  يم٠مريم٤من اإليامن  وأريم٤من اإلؾمالم  

قمٜمد حت٘مؼ ُمٜم٤مـمٝم٤م  وأؾمـ٤ٌمهب٤م   رظمّم٦مل واحلرام  واجلٜم٤مي٤مت واًمٕم٘مقسم٤مت  وسمٕمض إطمٙم٤مم واًمٗمرائض  واحلال

 قمــ أُمـ٤ميمـ اًمٕمٚمـؿ  
ٍ
يم٤مإليمراه  واعمرض  واًمًٗمر  واًمدظمقل ذم اإلؾمالم  واًمًٙمـ ذم اًم٤ٌمدي٦م أو ذم ُمٙمـ٤من ٟمـ٤م،

 واإلىم٤مُم٦م ذم اًمٌالد همػم اإلؾمالُمٞم٦م ُمع اًمٔمروف اخل٤مو٦م وإوو٤مع اعمختٚمٗم٦م-

ُمـ هٜم٤م اطمت٤مج اعمًٚمٛمقن ذم أورسم٤م وأُمريٙم٤م وهمػمه٤م ٕطمٙم٤مم ظم٤مو٦م  ُم١موٚم٦م قمغم إطمٙمـ٤مم : أمهٞم٦م اًمٌح٨م

اًمٕم٤مُم٦م  وُمٌٜمّٞم٦م قمغم اًمرظمص واًمٔمروف  وهل ضوري٦م ضمدًا ًمتقايم٥م طم٤مل اعمًٚمٛملم ذم اًمٖمرسم٦م  وشمراقمل أوو٤مع 

وأوٓدهـؿ اعمًٚمٛملم اجلدد  ًمألظمذ سم٠ميدتؿ إمم ؿمـ٤مـم، اًمًـالُم٦م وإَُمـ٤من  ورقمـ٤ميتٝمؿ ذم أٟمٗمًـٝمؿ وديـٜمٝمؿ  

اًمٙمثػمة اًمتل  اًمٜمقازل اًمٗم٘مٝمٞم٦مُمٕمٝمؿ ذم شمٓمٌٞمؼ اًمنمع اخل٤مًمد  وًمذًمؽ شُمث٤مر  ًمٚمتدرجوأهٚمٝمؿ  وأىم٤مرهبؿ وجمتٛمٕمٝمؿ  

ًمألظمذ هب٤م  وُمت٤مسمٕمتٝمـ٤م   –ذم اًمٖمرسم٦م  ,شمتٓمٚم٥م ُمـ اًمٕمٚمام،  سمؾ شمقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ  سمٞم٤من أطمٙم٤مُمٝم٤م  وإرؿم٤مد اعمًٚمٛملم 

 ٦م  وٟمقازل أهي٦م واضمتامقمٞم٦م  وٟمقازل ُم٤مًمٞم٦م  وهمػم ذًمؽ-واًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌٝم٤م  وهل ٟمقازل قم٘مدي٦م  وٟمقازل شمٕمٌدي

ويٜمحٍم هذا اًمٌح٨م سمج٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م وم٘مط وهق سمٕمض اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقال واحل٘مقق اعمحّرُم٦م 

اعمختٚمٓم٦م اعمٙمت٦ًٌم ىمٌؾ اإلؾمالم  ًمٌٞم٤من اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕم٤مُمالت اًم٘مديٛم٦م ىمٌـؾ اًمـدظمقل ذم اإلؾمـالم واعمٕمـ٤مُمالت 

إقمالن اإلؾمالم واًمدظمقل ومٞمف  وُمدى ضمقاز ووح٦م يمٗم٤مًمـ٦م اعمًـٚمٛملم اجلـدد ُمــ أُمـقال اًمزيمـ٤مة اًم٤ًمري٦م سمٕمد 

 ًمٚمح٤مضم٦م أو اًمت٠مًمٞمػ  ويمٞمػ شمتؿ زيم٤مة اعم٤مل احلرام اعمٙمت٥ًم ىمٌؾ اإلؾمالم وسمٕمده  ويْم٤مف ًمذًمؽ ُم٠ًمًمت٤من:

 ه٤م؟إومم: ُمتك جي٥م قمغم اعمًٚمؿ شمرك قمٛمٚمف اعمحّرم  واًمث٤مين: يمٞمػ يتؿ شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م وهمػم

ٕىمـقال اعمـذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م واًمٕمٚمـام،  اؾمـت٘مرائل: ؾمتتؿ اًمدراؾم٦م إن ؿم٤م، اهلل شمٕمـ٤ممم سمٛمـٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م

سمـلم  ُم٘م٤مرنًمٚمٜمّمقص واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م  وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م  وُمٜمٝم٩م  حتٚمٞمكماًم٘مداُمك واعمٕم٤مسيـ  وُمٜمٝم٩م 

 ىمِمتٝم٤م  واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م-أرا، سمتحرير حمؾ اًمٜمزاع  وسمٞم٤من إىمقال اعمختٚمٗم٦م  وأدًمتٝم٤م  وُمٜم٤م
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: شمتحدد ظمٓم٦م اًمٌح٨م سمٛم٘مدُم٦م قم٤مُم٦م قمـ أمهٞمـ٦م اًمٌحـ٨م  وُمٜمٝمجـف  وظمٓمتـف  واًمدراؾمـ٤مت ظمٓم٦م اًمدراؾم٦م

اًم٤ًمسم٘م٦م  ومتٝمٞمد قمـ سمٞم٤من أًمٗم٤مظ اًمٕمٜمقان  ومخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م  إول: قمـ إُمقال واحل٘مقق اعمحرُمـ٦م واعمختٚمٓمـ٦م  

 زيم٤مة اعم٤مل احلرام  واًمراسمع: قمـ شمرك اًمٕمٛمؾ اعمحّرم  واًمث٤مين: قمـ يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ اًمزيم٤مة  واًمث٤مًم٨م: ذم

 واخل٤مُمس: قمـ شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م  واخل٤ممت٦م قمـ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م واًمتقوٞم٤مت  صمؿ ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع-

: إن ُمقوققم٤مت اًمٌح٨م قمـ اًمٜمـقازل اعم٤مًمٞمـ٦م ًمٚمٛمًـٚمٛملم اجلـدد مل يتٕمـرض اهـ٤م أطمـد اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م

إٓ ُم٤م ورد ٟمحقه٤م ُمـ إرؿم٤مدات ًمٚمٌـ٤مطمثلم اعمٕمـ٤مسيـ ُمثـؾ ُمقؾمـققم٦م ومتـ٤موى سمخّمقوٝم٤م ذم اًمقىم٧م احل٤مض 

اعمٖمؽمسملم ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر والح اًمّم٤موي  وسمٕمـض اًمٗمتـ٤موى اعمٕمـ٤مسة ًمألومـراد واعم١مؾمًـ٤مت ذم إوىمـ٤مف  

ـّ أوـقل هـذه اعمقوـققم٤مت ُمتـقومرة ذم يمتـ٥م اًمٗم٘مـف  واًمٌحقث اعم٘مدُم٦م ًمٚمٜمدوات واعم١ممترات اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م  وًمٙمـ

تٚمٗم٦م  وؾمٞمتؿ ختري٩م إطمٙم٤مم اعمٕم٤مسة قمٚمٞمٝم٤م  ًمٞمٙمتٛمؾ اًمٌٜم٤م،  وشمتالطمؼ إُمقر  ويٌ٘مك ذع اهلل ًمٚمٛمذاه٥م اعمخ

 ظم٤مًمدًا  وؾم٤مـمٕم٤ًم  وُمٜمػمًا  وُمرؿمدًا  وُمقئاًل ًمٚمٛمًٚمٛملم-

وهٜم٤م ٟم١ميمد أمهٞم٦م اًمٌح٨م وضورشمف ذم اًمٕمٛمؾ واحلٞم٤مة واًمتٓمٌٞمؼ  وأٟمف واضم٥م ذقمـل قمـغم اًمٕمٚمـام، قم٤مُمـ٦م  

لم ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ظم٤مو٦م  ُمع واضمٌٝمؿ اًمـدائؿ واعمًـتٛمر ذم اؾمـت٘م٤ٌمل اعمًـٚمٛملم واًمٕمٚمام، واعمٗمٙمريـ اعم٘مٞمٛم

 وىمٌقل اؾمتٗم٤ًمراهتؿ  ًمتًتٛمر اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ ومٞمام حيٌف اهلل ويرو٤مه-

 ووغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  وقمغم آًمف ووحٌف أمجٕملم  واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

 م-7.70.0276هـ اعمقاومؼ 7438ذم همرة رسمٞمع إٟمقر  ,يمٜمت٤ميمل  –ًمقيٗمٞمؾ 
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ػتطكغد:ػطعاظيػأضفاظػاضعظوان
ضم٤م، قمٜمقان اًمٌح٨م سم٠مٟمف: اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  وهذا ي٘متيض سمٞم٤من اعمراد ُمـ يمـّؾ يمٚمٛمـ٦م ًمٞمـتجغم 

 اعمٕمٜمك اعمراد ُمٜمٝم٤م  ويتحدد إـم٤مر اًمٌح٨م  دمٜم٤ًٌم ًمالؾمتٓمراد-

: مجع ٟم٤مزًم٦م  أو ٟم٤مزل  ُمـ َٟمَزل ٟمزوًٓ: هٌط ُمـ قمٚمق إمم أؾمٗمؾ  وشم٠ميت اًمٜم٤مزًم٦م سمٛمٕمٜمك اعمّمـٞم٦ٌم اًمِمـديدة  يفغ

 -(7)مجع ٟم٤مزٓت وٟمقازل

اًمٜم٤مزًم٦م: هل إُمر  أو اًمقاىمٕم٦م اًمتل حتؾ سم٤مًمٜمـ٤مس ممـ٤م مل يٙمــ ؾمـ٤مسم٘م٤ًم  وهـل حمـؾ : ويف آصطالح افػؼفل

ظم٤مو٦م: ٕٟمف مل يرد اه٤م طمٙمؿ ذم اعمّم٤مدر اًمتنمـيٕمٞم٦م ُمــ اًم٘مـرآن اًمٗمتقى  وآضمتٝم٤مد قم٤مُم٦م  وآضمتٝم٤مد اجلامقمل 

واًمًٜم٦ّم واضمتٝم٤مد إئٛم٦م واًمٗم٘مٝم٤م،  وحتتـ٤مج ٓضمتٝمـ٤مد ضمديـد عمٕمرومـ٦م طمٙمـؿ اهلل شمٕمـ٤ممم  وقمرومـ٧م قمٜمـد اًمٗم٘مٝمـ٤م، 

سم٤مًمٜمقازل  أو اًمقاىمٕم٤مت  أو اعم٤ًمئؾ  وشُمًّٛمك اعمًتجدات  أو اًمقىم٤مئع اًمٓم٤مرئ٦م  أو اعم٤ًمئؾ اعمًتحدصم٦م  وأؾمـ٤ٌمهب٤م 

يمثػمة ذم يمؾ قمٍم: ٕن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م حمّددة وحمّمقرة  ومل يتٕمرض اه٤م اضمتٝم٤مد وم٘مٝمل ؾم٤مسمؼ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م  

ووقره٤م ُمتٕمددة  وُمتجددة  وخمتٚمٗم٦م سملم اًمٌٚمدان وإىم٤مًمٞمؿ ٓظمتالف اًمٕم٤مدات وإقمراف اعمحٚمٞم٦م  ُمع وضمقد 

 -آظمؽماقم٤مت واًمتٓمقر ذم احلٞم٤مة يقُمٞم٤ًم  وأؾمٌققمٞم٤ًم  وؿمٝمري٤ًم  وؾمٜمقي٤مً 

واهذا شمّمّدى إئٛم٦م واًمٗم٘مٝم٤م، سم٤مضمتٝم٤مداهتؿ ذم اعم٤مي واحل٤مض واعمًت٘مٌؾ ًمٚمٜمقازل ًمٌٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل  

قا يمت٥م اًمٗم٘مف واًمٗمت٤موى سمٙمت٥م اًمٜمقازل  واًمقاىمٕمـ٤مت   ّٕن هللِ طمٙماًم ذم يمؾ ُم٤م جيري ذم اًمٙمقن واحلٞم٤مة  طمتك ؾَمٛمُّ

ح اعمحٗمقظ  واعم٘مدرات اإلاهٞمـ٦م  اًمتـل حتـٞمط سمٙمـؾ وشمٚمت٘مل ُمع اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي  ويم٠مهّن٤م ٟمزًم٧م ُمـ اًمًام،  واًمٚمق

ر،  وذًمؽ ًمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل ذم يمؾ ُم٤م جيري وحيدث  وًمذًمؽ ىم٤مل اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٛمر سمــ قمٌـد اًمٕمزيـز 

 -(0)وهمػمه٤م "حتدث ًمٚمٜم٤مس أىمْمٞم٦م )أي أطمٙم٤مم( سم٘مدر ُم٤م أطمدصمقا ُمـ اًمٗمجقر"رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ٟم٥م احلٞم٤مة  واًمتل حتت٤مج ًمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م  ومٛمـ ذًمؽ:خمتٚمػ ضمقا ,قمٍمٟم٤م  ,وشمِمٛمؾ اًمٜمقازل ذم 

                                                           

 -0.975ط دار اًمٗمٙمر  اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  958( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  ُم٤مدة ٟمزل ص 7)

  5.478 ُمقؾمـققم٦م اًمٗم٘مـف اإلؾمـالُمل اعمٕمـ٤مس  83  رؾم٤مًم٦م اسمــ أيب زيـد ص  329.  0( اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات  ٓسمـ رؿمد 0)

 - 720- خمت٤مرات اًمٜمقازل  ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين  ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ ص 736ومت٤موى وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ص 
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  يم را، اًمٗمرق اًمديٜمٞم٦م اجلديدة يم٤مًم٤ٌمسمٞم٦م  واًمٌٝم٤مئٞم٦م  واًم٘م٤مدي٤مٟمٞمـ٦م )إمحديـ٦م( واجلامقمـ٤مت اًمٜمقازل ذم اًمٕم٘مٞمدة ,7

 اًمتٙمٗمػمي٦م  واعم٤مؾمقٟمٞم٦م  واًمٕمٚمامٟمٞم٦م  واإلحل٤مد  وإطمزاب اًمتل شمتٌٜمك واطمدة ُمـ ذًمؽ-

يم٤مًمّمالة ذم اًمٓم٤مئرة  وإصمٌـ٤مت إهٚمـ٦م سمـ٤مٕضمٝمزة احلديثـ٦م  واإلطمـرام ذم اًمٓمـ٤مئرة   ت اًمٜمقازل ذم اًمٕم٤ٌمدا ,0

وشمٓمقير ُمٙم٤من اًمًٕمل  واًمرُمل  واًمًٙمٜمك سمٛمٜمك  وحتديد أوىم٤مت اًمّمالة ذم اًمـٌالد اًم٘مريٌـ٦م ُمــ اًم٘مٓمـ٥م 

ًـ٤مب  اًمِمامزم  وإذان سم٤معمٙمؼم  أوسم٤معمذي٤مع  أو سم٤مًمتٚمٗم٤مز  وحتديـد سمـداي٤مت اًمِمـٝمقر اًم٘مٛمريـ٦م ومٚمٙمٞمـ٤ًم وسم٤محل

 واًمزيم٤مة قمغم اًمنميم٤مت واًمّمٞمغ احلديث٦م ُمـ اًمثروة  واًمٕم٘م٤مرات  وإؾمٝمؿ-

يم٤مًمٕم٘مقد اعمًـتحدصم٦م  واًمٕم٘مـقد اعمريمٌـ٦م  واًمنمـيم٤مت اجلديـدة  واعمّمـ٤مرف  اًمٜمقازل ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م  ,3

دمـ٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م  واًمت٠مُملم  وإؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م )اًمٌقرو٦م وُمٕم٤مُمالهت٤م اعمتٓمقرة(  وسمدل اخلٚمق ذم اعمًـٙمـ  و

 إؾمامك ذم اعمٞم٤مه  وُمًتحدصم٤مت اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م  واجلٛمٕمٞم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمقفمٗملم  أو ًمألودىم٤م،-

ُمـ اعم٠ميمقٓت واعمنموسم٤مت اعمٕمـ٤مسة  واعمّمـٜمٕم٦م  وُمٜمٝمـ٤م اًمـذسم٤مئح سم٤مًمّمـٕمؼ  اًمٜمقازل ذم احلالل واحلرام  ,4

 اًمٙمٝمرسم٤مئل  وإدظم٤مل اًمٙمحقل ذم إهمذي٦م واحلٚمقي٤مت وإدوي٦م-

يمٓمٗمؾ إٟم٤مسمٞم٥م  واًمتٚم٘مٞمح اًمّمٜم٤مقمل  واًمقؾم٤مئؾ اعمتٜمققم٦م عمٜمـع احلٛمـؾ طمتـك  واًمتداوي  اًمٜمقازل ذم اًمٓم٥م ,5

ًمٚمرضم٤مل  وإدوي٦م اعمًتخرضم٦م ُمـ اخلٜمزير وهمػمه  وإو٤موم٦م اًمٙمحقل ًمألدوي٦م  وزراقم٦م إقمْم٤م، اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  

ٞمـقان واإلضمٝم٤مض سم٤مًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م  واًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م  واًمتحٚمٞمؾ اجلٞمٜمل  وسمٜمـقك اًمـدم واحلٚمٞمـ٥م واحل

 اعمٜمقي واًمٌقيْم٤مت---

اًمٜمقازل ذم اًمٌٜم٤م، واًمٕمٛمران واعمقاوالت وآشمّم٤مٓت مم٤م مل يٕمرف ذم اًم٤ًمسمؼ  ويمؾ يـقم ومٞمٝمـ٤م ضمديـد ذم وؾمـ٤مئؾ  ,6

 آشمّم٤مل آضمتامقمل  وُمـ ذًمؽ اًمٕمامرات اًمِم٤مه٘م٦م  وإسمراج اًمًٙمٜمٞم٦م  وااه٤مشمػ  واجلقال  وآٟمؽمٟم٧م-

ًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمـالُمل واًمـدوزم  وُمــ واًم٘مْم٤مئٞم٦م وا اًمٜمقازل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م ,7

ذًمؽ هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة  وجمٚمس إُمـ  وؾم٤مئر ُم١مؾم٤ًمت اعمٜمٔمٛم٦م اًمدوًمٞمـ٦م  وحمٙمٛمـ٦م اًمٕمـدل اًمدوًمٞمـ٦م  

 وحمٙمٛم٦م اجلٜم٤مي٤مت اًمدوًمٞم٦م  وهٞمئ٦م اعمحٚمٗملم-

٤مُمؾ  وحتت٤مج إمم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمتل شمٔمٝمر ُمع اًمتٓمقر واحلٞم٤مة واًمتٕم إقمراف اعمًتجدة  واًمٕم٤مدات اجلديدة ,8

 اًمنمقمل ومٞمٝم٤م  يم٤مٓطمتٗم٤مٓت  وإقمراس اجلامقمٞم٦م  واًمتٕم٤مرف سم٤مٟٓمؽمٟم٧م  واًمتقاوؾ آضمتامقمل-

يمزواج اعمًٞم٤مر  واًمزواج اًمٕمرذم  واًمزواج قمـ ـمريؼ آٟمؽمٟم٧م  وشم٠مضمٞمـؾ  اًمٜمقازل ذم إطمقل اًمِمخّمٞم٦م  ,9
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 تٕم٘مٞمؿ  واٟمت٘م٤مل إراي همػم اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمقرصم٦م-اعمٝمقر  وأٟمقاقمٝم٤م  واًمقوٞم٦م اًمقاضم٦ٌم  وشمٜمٔمٞمؿ اًمٜمًؾ  واًم

يمح٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م إدسمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م  وآؾمتٛمالك ًمألهمراض اًمٕم٤مُمـ٦م  واعمٞمـ٤مه وإضمـقا،  اًمٜمقازل اعمتٜمققم٦م  ,72

اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م  واعماليمٛم٦م  واعمّم٤مرقم٦م احلرة  وُمّمـ٤مرقم٦م اًمثـػمان واًمديٙمـ٦م  واًمٞم٤مٟمّمـٞم٥م سم٠مؿمـٙم٤مًمف اعمتٜمققمـ٦م  

 -(7)وآؾمؿ اًمتج٤مري

 ؽ يمثػم مم٤م ئمٝمر ُمع جمري٤مت احلٞم٤مة  واًمتٓمقر  وىم٤مدُم٤مت إي٤مم-وهمػم ذًم

: ُم٤م ُمٚمٙمتف ُمـ يمـؾ ر،  وإّٟمـام ؾُمـّٛمل ُمـ٤مًٓ  ٕٟمـف يٛمٞمـؾ إًمٞمـف اًمٜمـ٤مس اًمٚمٖم٦ماعم٤مًمٞم٦م ٟم٦ًٌم إمم اعم٤مل  وهق ذم 

غم ُمـ٤م يٛمٚمـؽ ُمــ سم٤مًم٘مٚمقب  وشمٓمقر إـمالق اعم٤مل قمٜمد اًمٕمرب ُمـ اإلسمؾ: ٕهن٤م يم٤مٟم٧م أيمثر أُمقااهؿ  صمؿ أـمٚمؼ قمـ

 -(0)اًمذه٥م واًمٗمْم٦م  صمؿ أـمٚمؼ قمغم يمؾ ُم٤م ي٘متٜمك ُمـ إقمٞم٤من  ويِمٛمؾ اًمٞمقم اعمٜم٤مومع واحل٘مقق

ًمف شمٕمريٗم٤مت خمتٚمٗم٦م ٟمٔمرًا ٓظمتالومٝمؿ ذم ُمٗمٝمقُمف وُمِمتٛمالشمف  وًمت٤ٌميـ اًمٕم٤ٌمرات  اوٓمالح اًمٗم٘مٝم٤م،واعم٤مل ذم 

 وإًمٗم٤مظ  ٟمذيمره٤م سم٤مظمتّم٤مر-

اعم٤مل هق ُم٤م يٛمٞمؾ إًمٞمف ـمٌع اإلٟمًـ٤من  "( سم٘مقاهؿ: 706م اًمٕمدًمٞم٦م )م.ومٕمّرومف احلٜمٗمٞم٦م يمام ضم٤م، ذم جمٚم٦م إطمٙم٤م

وم٤مًمتٕمريػ ُمٕمتٛمد قمغم أُمر ومٓمري سمٛمٞمـؾ اًمٓمٌـع   "ويٛمٙمـ ادظم٤مره إمم وىم٧م احل٤مضم٦م  ُمٜم٘مقًٓ يم٤من أو همػم ُمٜم٘مقل

وقمغم وٗم٦م آدظم٤مر  ومٞمِمٛمؾ اًمٕم٘م٤مر واعمٜم٘مقل  وًمٙمٜمف خيرج ُمٜمف اعمٜم٤مومع واحل٘مقق: ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ ادظم٤مرهـ٤م  ومـال 

 شمٕمّد ُم٤مًٓ  ًمٙمٜمف يِمٛمؾ ُم٤م ٓ ي٘مره اًمنمع يم٤مخلٛمر-

اعمـ٤مل: هـق ُمـ٤م متتـدُّ إًمٞمـف "وقمّرومف اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت  ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘م٤مي اسمـ اًمٕمريب رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

وهذا ي٘مقم قمغم اقمت٤ٌمر قم٤مدة اًمٜم٤مس وـمٛمٕمٝمؿ ومٞمف  سمنمط أن يٌـٞمح  (3)"إـمامع  ويّمٚمح قم٤مدة وذقم٤ًم ًمالٟمتٗم٤مع سمف

 آٟمتٗم٤مع سمف  وًمق يم٤من ُمٜمٗمٕم٦م  وهذا يِمٛمؾ إقمٞم٤من واعمٜم٤مومع واحل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م- اًمنمع

ٓ "وقمّرومف اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت  ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمًٞمقـمل قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ىمـ٤مل: 

ف اًمٜم٤ّمس ُمثؾ اًمٗمٚمس وُم٤م أؿمـٌف ي٘مع اؾمؿ اعم٤مل إٓ قمغم ُم٤م ًمف ىمٞمٛم٦م ُي٤ٌمع هب٤م  وشَمْٚمَزم ُمتٚمَِٗمف  وإن ىمّٚم٧م  وُم٤م ٓ يٓمرطم

   وهذا يريمز قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٌم،  أي ذقم٤ًم وقمروم٤ًم  وومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م  ومٞمِمٛمؾ اًمٕملم واعمٜمٗمٕم٦م واحلّؼ-(7)"ذًمؽ

                                                           

 - 720خمت٤مرات  اًمٜمقازل   اعم٘مدُم٦م ص    736,737( ومت٤موى وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ص 7)

  اًمٜمٝم٤ميـ٦م ذم همريـ٥م 3.552  ًم٤ًمن اًمٕمرب  اسمــ ُمٜمٔمـقر 0.890  اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 954( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  ُم٤مدة ُمقل ص 0)

 -4.373احلدي٨م  اسمـ إصمػم 

 -0.627( أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ٓسمـ اًمٕمريب 3)
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اعم٤مل ذقم٤ًم ُم٤م ُي٤ٌمح ٟمٗمُٕمـف ُمٓمٚم٘مـ٤ًم  "وقمّرومف احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت  ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م، ذم ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات: 

هق ُم٤م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطمـ٦م ًمٖمـػم ": "اإلىمٜم٤مع"  وضم٤م، خمتٍمًا ذم (0)"تٜم٤مؤه سمال طم٤مضم٦مأي ذم يمؾ إطمقال  أو ي٤ٌمح اىم

  وهذا يٕمتٛمد قمغم حت٘مٞمؼ اعمٜمٗمٕم٦م ًمإلٟم٤ًمن ُمع إسم٤مطمتف ذقم٤ًم ذم إوؾ  ومـال يِمـٛمؾ اعمٜمٗمٕمـ٦م (3)"طم٤مضم٦م أو ضورة

 اعمحرُم٦م  وُم٤م أسمٞمح ًمٚمح٤مضم٦م أو ًمٚميورة-

قدة اعم٤ٌمطم٦م ذقم٤ًم ذم طم٤مًم٦م اًمًٕم٦م وآظمتٞم٤مر  وأن يتٛمقًمـف ومٕمٜم٤مس اعم٤مًمٞم٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر وضمقد اعمٜمٗمٕم٦م اعم٘مّم

م وهق ُم٤م ي٤ٌمح آٟمتٗم٤مع  ٛمقا اعم٤مل إمم ُمت٘مقِّ ًّ اًمٜم٤مس قم٤مدة  أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م ومال يِمؽمـمقن إسم٤مطم٦م آٟمتٗم٤مع ذقم٤ًم ًمذًمؽ ىم

م  وهق ُم٤م ٓ حيؾ آٟمتٗم٤مع سمف ُمـ إؿمٞم٤م، يم٤مخلٛمر واخلٜمزير-  سمف  وهمػم ُمت٘مقِّ

  وأٟمف (4)ٓظمتّم٤مره وووقطمف "اإلىمٜم٤مع"ٕهن٤م أقمّؿ وأؿمٛمؾ  يمام ٟمخت٤مر شمٕمريػ  وٟمرضّمح شمٕمريٗم٤مت اجلٛمٝمقر

 يريمز قمغم قمٜمٍمي٦م اعمٜمٗمٕم٦م ًمٚمامل  واإلسم٤مطم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمف-

شمِمٛمؾ يمؾ أُمر ضمديد ُمًتحدث ذم اعم٤مل  ومل يًٌؼ ًمف طمٙمؿ سمٜمص ذقمل  وٓ سمٜم٘مؾ وم٘مٝمل  وم٤مًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م

  يمًٙمٜمك اًمٌٞمـقت اعمّمـٜمٕم٦م وهمػمهـ٤م  وريمـقب اًمًـٞم٤مرات عمٜم٤مومعاذم اعمذاه٥م  وهذا يٖمٓمل إقمٞم٤من اعم٤مًمٞم٦م  صمؿ 

واحل٤مومالت اعمتٜمققم٦م  وًمٌس اًمثٞم٤مب ذم خمتٚمػ أؿمٙم٤ماه٤م  وقمٛمؾ اًمٕمامل ُمٝمام شمٕمّددت وقره٤م: ّٕن اعمٜم٤مومع أُمـقال 

سمذاهت٤م  وإن إقمٞم٤من ٓ شُم٘مّمد ًمذاهت٤م  سمؾ عمٜم٤مومٕمٝم٤م  وهق ُم٤م دمري قمٚمٞمف أقمـراف اًمٜمـ٤مس وُمٕمـ٤مُمالهتؿ  سمـدًمٞمؾ أن 

 ع طمٙمؿ سمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤مًٓ قمٜمدُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م ُم٘م٤مسمٚم٦م سم٤معم٤مل ذم قم٘مد اإلضم٤مرة  وهق ُمـ اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م-اًمنم

م سمامل  وشمًتحؼ قمقو٤ًم ُم٤مًمٞم٤ًم  يمحـؼ اًمتـ٠مًمٞمػ واًمٜمنمـ  وطمـؼ  احل٘مققيمام شمِمٛمؾ اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م  اًمتل شم٘مقَّ

وآؾمؿ اًمتج٤مري اًمذي يتجدد  اخلٚمق  وطمؼ اإلسمداع وآظمؽماع اًمذي حيدث يمؾ يقم  وطمؼ اًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م 

 ُمع شمٓمقر اًمٕمٍم  وهمػمه-

اًمتل شمث٧ٌم ذم اًمذُّم٦م  وهل طمؼ ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم ُم ًٓ  ومٛمـ يم٤من ًمف ديقن صم٤مسمت٦م قمـغم  اًمديقنوشمِمٛمؾ اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م 

 -(5)أظمريـ  ومتج٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة واًمٜمٗم٘م٦م وهمػمه٤م  واًمديقن شمتجدد طم٥ًم إقمراف وإزُم٤من وإُم٤ميمـ

                                                                                                                                                                             

 -307ئر ًمٚمًٞمقـمل ص ( إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤م7)

 -0.740( ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 0)

 -3.747( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 3)

  اعمٚمٙمٞمـ٦م ذم اًمنمـيٕم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م 72  اعمٕمـ٤مُمالت اعم٤مًمٞمـ٦م اعمٕمـ٤مسة ص 33( ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕمـ٤مسة ذم اعمـ٤مل وآىمتّمـ٤مد ص 4)

7.022  077  077  079  003  037- 

  359  7.349  اعمـدظمؾ اًمٗم٘مٝمـل اًمٕمـ٤مم 7.707ٙمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م  اعمٚم 34( ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ص 5)
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م  وهـق  يٜم٘مًؿ م  وهق ُم٤م ي٤ٌمح آٟمتٗم٤مع سمف ذقم٤ًم  وهمػم ُمت٘مقِّ ٛمف احلٜمٗمٞم٦م إمم ُمت٘مقِّ ًّ اعم٤مل شم٘مًٞمامت قمدة  وم٘م

م  أي ًمـٞمس ًمـف  م  أي ًمف ىمٞمٛم٦م  وهمـػم ُمت٘مـقَّ ٛمف اجلٛمٝمقر إمم ُمت٘مقَّ ًّ ُم٤م ٓ ُي٤ٌمح آٟمتٗم٤مع سمف ذم طم٤مًم٦م آظمتٞم٤مر  وىم

ج سمالد اإلؾمالم  ويتٕمٚم٘م٤من سمحٞم٤مهتؿ  وحيت٤مضمـ٤من ىمٞمٛم٦م  وهذان اًمت٘مًٞمامن ُمٝمامن ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  وظم٤مو٦م ظم٤مر

 عمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم يمؾ ىمًؿ-

ؿ اًمٗم٘مٝم٤م، اعم٤مل إمم ُمثكم  وهق ُم٤م مت٤مصمٚم٧م آطم٤مده وأضمـزاؤه  ويمـ٤من ًمـف ٟمٔمـػم ذم إؾمـقاق  ويِمـٛمؾ  ًّ يمام ىم

وٓ ي٘مـقم اعمٙمٞمالت واعمقزوٟم٤مت واًمٕمددي٤مت اعمت٘م٤مرسم٦م  وُم٤مل ىمٞمٛمل  وهق ُم٤م اظمتٚمٗم٧م آطم٤مده  وشمٗم٤موشم٧م أومراده  

سمٕمْمٝم٤م ُم٘م٤مم سمٕمض  وؾُمٛمل ىمٞمٛمٞم٤ًم ٟم٦ًٌم ًمٚم٘مٞمٛم٦م اًمتل يتٗم٤موت ومٞمٝم٤م يمؾ ومرد ُمٜمف قمـ ؾمقاه  ويمؾ ُمـ اًم٘مًٛملم يمثػم 

 ذم احلٞم٤مة  ويتجدد يمؾ يقم  وحيت٤مج عمٕمروم٦م طمٙمٛمف-

وهٜم٤مك شم٘مًٞمامت يمثػمة ًمٚمامل ٓقمت٤ٌمرات ُمتٕمددة  ُمثؾ: اعمٜم٘مقل واًمٕم٘م٤مر  وُمًت٘مؾ وُمِمؽمك )ُمِم٤مع(  وقم٤مم 

ر وضمـزاف  وسمـ٤مـمـ  وظم٤مص  وأوؾ وصمٛمرة  وطمالل حمض  وطمرام حمض  وطمـالل خمـتٚمط سمـ٤محلرام  وُم٘مـدَّ

وفم٤مهر  وٟم٘مقد وقُمُروض  وٟم٤مٍم وىُمٜمْٞم٦م  وىم٤مسمؾ ًمٚم٘مًٛم٦م وهمػم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مًـٛم٦م  واؾمـتٝماليمل واؾمـتٕمامزم  وممٚمـقك 

 -(7)وُم٤ٌمح وحمجقر  وأقمٞم٤من وُمٜم٤مومع وطم٘مقق

ٚمٛملم اجلـدد  ويرهمٌـقن ذم ُمٕمرومـ٦م احلٙمـؿ ويمؾ ىمًؿ أو ٟمقع أو وٜمػ ُمـ إُمقال يتٕمرض ًمف سمٕمض اعمً

 اًمنمقمل ًمف  ًمالًمتزام سمف  واًمٕمٛمؾ سمام يقضمٌف اًمنمع أو يٌٞمحف-

اعمًٚمٛمقن هؿ اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مإلؾمالم  ويٕمتٜم٘مقٟمف  ويٜمتًٌقن إًمٞمف  واإلؾمالم ُمٕمروف  وهق اإليامن سمـ٤مهلل 

اهلل شمٕم٤ممم  وسم٤مًم٘مرآن يمت٤مسم٤ًم إاهٞم٤ًم أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم سمقاؾمٓم٦م ضمؼميؾ قمٚمٞمف ٟمٌٞم٤ًم ورؾمقًٓ ُمـ ط شمٕم٤ممم رسم٤ًم وإاه٤ًم  وسمٛمحٛمد 

 -(0)ًمٚمٕمٛمؾ سمف وشمٓمٌٞم٘مف ذم احلٞم٤مةط اًمًالم  إمم ٟمٌٞمف حمٛمد 

                                                                                                                                                                             

 -7775  7774. 0اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة 

 ( اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م-7)

 -7.022( اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة 0)
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ذم هم٤مر طِمرا،  صمؿ سمدأ اًمّمـح٤مسم٦م ري اهلل قمـٜمٝمؿ ط واإلؾمالم سمدأ ُمـ جمل، ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم إمم حمٛمد 

٦م  صمؿ ىمٌٞمٚم٦م ىمٌٞمٚم٦م  صمؿ ؿمٕم٤ًٌم ؿمٕم٤ًٌم  ّٕٟمف ديــ اهلل شمٕمـ٤ممم اخلـ٤مشمؿ ًمألٟمٌٞمـ٤م،  سم٤مًمدظمقل ومٞمف ومردًا ومردًا  صمؿ مج٤مقم٦م مج٤مقم

 واًمٕم٤مّم ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم وًمٚمٌنمي٦م  ووُمتح سم٤مسُمف سمٕمد ًم٘م٤م، هم٤مر طِمرا،  وًمـ يٖمٚمؼ طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م-

 واعمًٚمٛمقن اجلدد ذم اًمٕم٤ممل  وذم مجٞمع اًم٘م٤مرات  هؿ ُمــ وىمـر اإليـامن ذم ىمٚمـقهبؿ  وهـداهؿ اهلل إمم ديٜمـف

وذيٕمتف  وي٘مّمدون ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم واًمٕمٚمام،  ويٕمٚمٜمقن رهمٌتٝمؿ ذم اًمدظمقل إمم اإلؾمالم  واقمتٜم٤مىمـف  

وآٟمت٤ًمب إًمٞمف  اسمتداً، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل  وأن حمٛمدًا رؾمـقل اهلل  صمـؿ اٟمْمـقوا حتـ٧م ًمـقا، 

 -72احلجرات. "إٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقة"ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   (7)اإلؾمالم  وو٤مروا ُمع اعمًٚمٛملم إظمقة ذم اًمديـ واإليامن

٤مؾمـ٤ًم   ًّ ـّ اعمًٚمٛملم اجلدد يقاضمٝمقن واىمٕم٤ًم ضمديدًا  وخم٤مًمٗم٤ًم عم٤م ؾمٌؼ ذم طمٞم٤مهتؿ  سمؾ واىمٕم٤ًم ُمْمٓمرسم٤ًم  وطم وًمٙم

وم٤معمًٚمؿ اجلديد أؿمٌف سم٤مًمٓمٗمؾ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمدُم٤م ي٘مػ ويريد اعمٌم ظمٓمقة ظمٓمقة ُمع اخلقف واًم٘مٚمؼ  وأؿمـٌف 

ذي أضمري٧م ًمف  قمٛمٚمٞم٦م ذم فمٝمره أو رضمٚمف  ومال يًتٓمٞمع اعمٌم إٓ سمٛم٤ًمقمدة وشمٚم٘ملم وشمٓمٛمـلم  وأؿمـٌف سم٤معمريض اًم

سمٖمريؼ ذم اًمٌحر إذا ووؾ إمم ؿم٤مـم، ُم٤م  يتحػّم أيـ يتجف؟ ويمٞمػ ؾمـٞمالىمل اًمٜمـ٤مس؟ وهـؾ ي٘مّمـد اًمًـٝمؾ أم 

وو٤مر يٗمٙمر سمٛمـ  اجلٌؾ؟ أو اًمنمق أو اًمٖمرب؟ وأؿمٌف سمٛمـ اؾمتٞم٘مظ ُمـ ٟمقم قمٛمٞمؼ ُمكم، سم٤مٕطمالم واعمٜمّٖمّم٤مت 

طمقًمف  وُم٤م طمقًمف؟ وأؿمٌف سم٤معمٗم٘مقد ذم وحرا، وىمد ومـقضم، سم٤مًمٜمـ٤مس  وهـق سمـلم هاب خمٞمـػ ورا،ه  وهاب 

 ضمديد أُم٤مُمف  وُمـ ؾمٞم٠مظمذ سمٞمده إمم سمر إُم٤من؟

 إن اعمًٚمؿ اجلديد ذم اإلؾمالم يٕمٞمش طم٤مًم٦م اوٓمراب وىمٚمؼ قم٤مم ًمًٌٌلم رئٞمًلم:

اًمٙمثػمة  وحيت٤مج طمتاًم إمم اًمتدرج ذم ذًمؽ  وأن ئمٗمـر سمٛمًـٚمؿ : اًمتٕمرف قمغم اإلؾمالم اجلديد  وأطمٙم٤مُمف إول

ي٠مظمذ سمٞمده سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م  ويٕم٤مُمٚمف سم٤مًمٚمٓمػ واًمٚملم  وي١مًمػ ىمٚمٌف  ويّمحٌف إمم ظمْمؿ اعمجتٛمع 

                                                           

وٗمح٦م ًمٙمت٤مسم٦م اؾمـٛمف وقمٜمقاٟمـف  وأىمؽمح قمغم أئٛم٦م اعم٤ًمضمد واعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م أن يٗمتحقا ؾمجالً ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  وخيّمّمقا ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ( 7)

هـؿ  وكم  وشم٤مريخ دظمقًمف ذم اإلؾمالم  ودقمقشمف وشمذيمػمه سمٛمراضمٕم٦م اعمًجد أو اعمريمـز  وٕا شمّم٤مل سمف  وديٜمف ٕا وه٤مشمٗمف وصم٘م٤مومتف  ويمٞمٗمٞم٦م ٓا

ٟمّم٤مر  سم٠من ُيٕملم ؿم٤مب ُمًـٚمؿ أو  ـ وٕا ىمتدا، سمرؾمقل اهلل وغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم قمٛمؾ اعم١ماظم٤مة سملم اعمٝم٤مضمري أهة سمـ٤مًم٘مرب أو ذم ذًمؽ ٓا

ضمتامقمٞمـ٦م  ويـذيمره سم٤معمًـجد  وسم٤مًمّمـالة   سمجقار اعمًٚمؿ اجلديد أو ذم طمٞمّف أو ُمديٜمتف ًمٞمٙمقن ُمًـ١موًٓ قمٜمـف  وقمــ أطمقاًمـف اًمديٜمٞمـ٦م وٓا

 وي٤ًمقمده ذم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت  واعم٤ًمقمدات اعم٤مًمٞم٦م  ويٜم٘مؾ أظم٤ٌمره ًمٚمٛمًجد أو اعمريمز-
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اإلؾمالُمل  وم٢من أظمٓم٠م أو ىمٍّم أو أهف  أو يم٤من همٚمٞمظ اًم٘مٚم٥م  أو٤مب اعمًـٚمؿ اجلديـد ظمٓمـر ضمًـٞمؿ ٓ 

  اًمردة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-ي٘مدر ُمداه  وىمد يّمؾ إمم

اًمذي حيٛمٚمف قمغم فمٝمره ُمـ ُم٤موٞمف اًم٤ًمسمؼ  وُم٤م ومٞمف ُمـ ذٟمقب وُم صمؿ واٟمحراومـ٤مت وفمٚمـؿ  اًمث٤مين: اًمٕم٥م، اًمث٘مٞمؾ

ًمٖمػمه  ويمٞمػ يتخٚمص ُمٜمف؟ ويمٞمػ يٕم٤مجلف؟ وُم٤م هق أصمره قمغم طمٞم٤مشمف اجلديـدة وشمٍمـوم٤مشمف وُمٕم٤مُمالشمـف ُمـع 

 أظمريـ؟ وهل شمٜم٘مًؿ إمم ٟمققملم:

يم٤مًمٕم٘م٤مئد اًمًـ٤مسم٘م٦م  واعمحرُمـ٤مت اًم٘مٓمٕمٞمـ٦م يمـ٤مخلٛمر  واخلٜمزيـر  وأقمـامل وم٤مؾمـدة  ـمٚم٦ماًمٜمقع إول: أُمقر سم٤م

وحمرُم٦م يم٤مًمنىم٦م  وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس  واعمٔم٤ممل ًمٖمػمه وًمٚمٛمجتٛمع  ومٝمذه جيـ٥م اًمـتخٚمص ُمٜمٝمـ٤م دومٕمـ٦م واطمـدة  

ال وُم٤ٌمذة  سمنمط إىمٜم٤مقمف سم٤محلًٜمك واًمٚمٓمػ  واًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ  واحلؼ واًمٕمدل  ُمع اًمنمع  وًمق أظمذ رد إُمق

 سمٕمض اًمقىم٧م-

  ومٝمذه حتتـ٤مج إمم ومـؽمة وأُمـد  وسمٞمـ٤من وشمٕمريـػ  اًمٜمقع اًمث٤مين: شمٍموم٤مت ُم٤مًمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وأهي٦م وهمػمه٤م

عمٕمروم٦م طمٙمؿ اًمنمع ومٞمام ُم٣م  وومٞمام ؾمٞم٠ميت  وذح ًمرأي اإلؾمالم ومٞمٝم٤م  ًمتٙمقن ُمٜمًجٛم٦م ُمـع اًمٕم٘مٞمـدة واًمٜمٓمـؼ 

  أو قم٤ممل ديٜمل  أو وم٘مٞمف  وجي٥م قمغم ُمـ يراومـؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  وهل حتت٤مج خلٌػم ذقمل  أو ُمرؿمد ديٜمل  أو ُمٗم٧ٍم 

اعمًٚمؿ اجلديد  أو يتّمؾ ُمٕمف  أو خي٤مًمٓمف  أن ي٠ًمل اًمٕمٚمام، واًمٗم٘مٝم٤م، قمـ أطمٙم٤مم اًمنمع  ًمٞمخؼمه سمذًمؽ ويرؿمـده 

 ًمٚمحؼ واخلػم واًمّمالح-

واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمًٚمٛملم اجلدد ُمٝمؿ  وظمٓمػم  ودىمٞمؼ  وواضم٥م ديٜمل قمغم إومـراد واعم١مؾمًـ٤مت واعمـٜمٔمامت 

 ٜمٞم٦م : ّٕن اعمًٚمٛملم اجلدد أىم٤ًمم  وأٟمقاع  وأوٜم٤مف  وُمـ خمتٚمػ ـمٌ٘م٤مت اعمجتٛمع واًمٗمئ٤مت واًمدرضم٤مت-اًمدي

 ومٛمٜمٝمؿ اًمٕم٤ممل  واعمٗمٙمر  واعمث٘مػ  واعمٕمٚمؿ  وُمتقؾمط اًمث٘م٤موم٦م  وحمدود اًمٕمٚمؿ  وإُمل  واًمٕم٤مُمل-

ًمًـ٤مذج  واًمٕم٤مُمـؾ  وُمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل  واًمٗم٘مػم  وُمتقؾمط احل٤مل  واعمٕمدم  واًمٕم٘مالين  واًمًٌٞمط  واًمداهٞم٦م  وا

 ورب اًمٕمٛمؾ-

 وُمٜمٝمؿ رضمؾ اًمديـ ذم أطمد إدي٤من  واعمتديـ اًمٕم٤مدي  واًمْم٤مئع  واعمٚمحد  واًمٕمٚمامين  واعمتِمٙمؽ-

 وُمٜمٝمؿ اًمرضم٤مل  واًمٜم٤ًم،  واًمِم٤ٌمب  واًمٗمتٞم٤مت  واعمتزوج  واعمتزوضم٦م  وإب  وآسمـ  واجلد  وإم  واجلدة-

   وإُمريٙمل  واًمٙمٜمدي  وإؾمؽمازم  واعم٤مًمٞمزي  وإٟمدٟمقد---وُمٜمٝمؿ اًمٕمريب  وااهٜمدي  واًمّمٞمٜمل  وإورويب



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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وُمٜمٝمؿ اجل٤مد اًم٤ٌمطم٨م قمـ احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م  وُمٜمٝمؿ آٟمتٝم٤مزي  واعمّمـٚمحل اًمٓمـ٤مُمع سمٛمريمـز أو ُمٜمّمـ٥م  أو 

 سمٕمٓم٤م، ُم٤مزم-

وُمٜمٝمؿ اًمّم٤مدق اعمخٚمص  واعمٜم٤مومؼ  واعمٜمدس )اجل٤مؾمقس(  واعمٙمٚمػ سمـ٤مٓظمؽماق واًمتجًـس واعمراىمٌـ٦م  

 ثػم-وهمػم ذًمؽ يم

إّٟمام إقمامُل سم٤مًمٜمّٞم٤مت  وإٟمام ًمٙمـؾ اُمـرئ ُمـ٤م ٟمـقى  ومٛمــ "ط: وٟمحـ ًمٜم٤م اًمٔم٤مهر  واًم٤ٌمىمل قمغم اهلل  ًم٘مقًمف 

يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف  وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف ًمـدٟمٞم٤م يّمـٞمٌٝم٤م  أو اُمـرأة يٜمٙمحٝمـ٤م 

 واًمٔمالم إمم اإليامن واإلؾمالم واًمٜمقر-  وااهجرة هٜم٤م ُمـ اًمٙمٗمر واًمْمالل (7)"ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف

هذه إوٜم٤مف وإٟمقاع ُمـ خمتٚمػ اعمًٚمٛملم اجلـدد سمح٤مضمـ٦م ُم٤مؾمـ٦م إمم رقم٤ميـ٦م  وشمٕمٚمـٞمؿ  وسمٞمـ٤من احلٙمـؿ 

اًمنمقمل ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم طمدة  عمراقم٤مة ُمِم٤مقمره  وأطمقاًمف  وفمروومف  وإظمذ سمٞمده إمم ؿم٤مـم، إُم٤من  وىمد حيت٤مج 

ِم٤مريم٦م ذم اًمٜمِم٤مـم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م  وحيًـ شم٠مُملم اًمرومٞمؼ ًمـف  ًمتذيمػمه سم٤مًمّمالة  وطمْمقر اجلامقم٦م  واعم

ٕٟمف ؾمٞمدظمؾ إمم أُم٤ميمـ ضمديدة وهمري٦ٌم قمٚمٞمف  ويرى وضمقه٤ًم مل ي٠مًمٗمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ  ويٓمٚمـع قمـغم أطمٙمـ٤مم وقمـ٤مدات 

 وشم٘م٤مًمٞمد  سمؾ طمتك قمغم سمدع ذم اًمديـ  واٟمحراف ُم٘مٞمت٦م ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم-

ٚمٛملم اجلدد  حتتؾ اعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞمـ٤م  وًمـذًمؽ حيًــ سمحثٝمـ٤م ودراؾمـتٝم٤م  وإن آهتامم سم٤مًمٜمقازل اجلديدة ًمٚمٛمً

 وهتٞمئ٦م اعمٜم٤مخ اعمٜم٤مؾم٥م اه٤م  وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ومٞمٝم٤م  واًمٜمّم٤مئح واإلرؿم٤مدات ٟمحقه٤م-

وٟمخص ذم سمحثٜم٤م سمٕمض اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًـٚمٛملم اجلـدد ًمٚمٛمِمـ٤مريم٦م ذم هـذا اجل٤مٟمـ٥م اإلؾمـالُمل 

 سمًٝمؿ ُمـ اًمثقاب وإضمر- اًمٓمٞم٥م اعم٤ٌمرك  وٟمحٔمك

  

                                                           
   وهمػمهؿ-7.05  وأمحد 927رىمؿ  73.53  وُمًٚمؿ 7رىمؿ  7.3( رواه اًمٌخ٤مري 7)
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ػاضطبحثػاألول
ػاألطوالػواضحقوقػاضطحرطة

ػاضطصتدبةػشبلػاإلدالمػواضطختضطة

طمًـ٥م  –هم٤مًمٌـ٤ًم  –يامرس اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وهمػمهـ٤م ذم احلٞمـ٤مة  ويامرؾمـٝم٤م  –ُمٝمام يم٤من ديٜمف  –إّن اإلٟم٤ًمن 

واًمٕمـ٤مدات اًمًـ٤مئدة ذم جمتٛمٕمـف   ُمٕمت٘مده وىمٜم٤مقم٤مشمف  أو طم٥ًم اًمٜمٔم٤مم واًم٘م٤مٟمقن اًمذي يتٌٕمف  أو طم٥ًم إقمراف

وسمٕمض اعمامرؾم٤مت واًمتٍموم٤مت واعمٕم٤مُمالت ُمتٗمؼ قمغم أوقاه٤م  وأطمٙم٤مُمٝم٤م  وأٟمٔمٛمتٝم٤م  ومتٙمقن ُم٤ٌمطمـ٦م وطمـالًٓ 

ذم مجٞمع إدي٤من واًمنمائع  وإٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم  وإقمراف واًمٕمـ٤مدات  يمـ٤مًمٌٞمع ُمـثال  وااهٌـ٤مت  واإلضمـ٤مرة  

ًم٘متؾ واًمرؿمقة واًمٖمش  وُمع ذًمؽ يرشمٙمٌٝم٤م اإلٟم٤ًمن  وسمٕمْمٝم٤م خمتٚمـػ وهمػمه٤م  وسمٕمْمٝم٤م ممٜمقع وحمّرم سم٤مشمٗم٤مق يم٤م

ومٞمف  وذم طمٙمٛمف  أو سمٕمض ضمقاٟمٌف يم٤مخلٛمر  واخلٜمزير  واًمزواج اعمثكم  واًمرسم٤م  واًمقوـٞم٦م واعمـػماث  ويمثـػم ُمــ 

 أؿمٙم٤مل اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م  واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م-

ًٚمٛملم اجلدد  وم٢مٟمف يٛمٚمؽ أُمقآً وطم٘مقىم٤ًم حمّرُم٦م ذم وم٢مذا دظمؾ ؿمخص همػم ُمًٚمؿ ذم اإلؾمالم  وو٤مر ُمـ اعم

ٌَٝم٤م ىمٌؾ إؾمالُمف  ومام هق ُمّمػمه٤م؟ وُم٤م  ًَ ُمٜمٔم٤مر اًمنمع واإلؾمالم  وأُمقآً خيتٚمط ومٞمٝم٤م احلالل واحلرام  ويمٚمٝم٤م يَم

ف   وإوؾ ومٞم(7)هق طمٙمٛمٝم٤م؟ هذا ي٘متيض اًمتٕمري٩م قمغم شمٕمريػ اعم٤مل احلالل  واعم٤مل احلرام  واعم٤مل اعمختٚمط سمٞمٜمٝمام

احلالل سملّم  واحلرام سملّم  وسمٞمٜمٝمام أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  ومٛمـ اشم٘مـك اًمِمـٌٝم٤مت "ط: ىمقًمف 

 -(0)"وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف  وُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرام

ًمالؾمـتٗم٤مدة ُمٜمـف  واًمتٛمتـع سمـف   ؾمٌؼ شمٕمريػ اعم٤مل  أُم٤م اعم٤مل احلالل: ومٝمق ُم٤م أسم٤مطمف اًمنمع  وضمٕمٚمف طمـالًٓ 

واًمتداول ومٞمف  وهق ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اعمٚمؽ  ويٕمتؼم أطمد اًميوري٤مت اخلٛمـس ذم ُمّمـ٤مًمح اًمٜمـ٤مس  وُمــ ُم٘م٤موـد 

اًمنميٕم٦م  وهق اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل شم٤ًمقمد اًمٜم٤مس قمغم شم٠مُملم اًمٕمٞمش  وشم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع  وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة 

                                                           
 -9.3969  ُمقؾمققم٦م ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ 49( ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وآىمتّم٤مد ص 7)

 -5.334  وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م أظمرى 5.064  واًمٌٞمٝم٘مل 7599رىمؿ  77.07  وُمًٚمؿ 750رىمؿ  7.08( رواه اًمٌخ٤مري 0)
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اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع واًمٕم٤ممل  وًمذًمؽ يٕمدُّ ؿم٘مٞمؼ اًمروح  يمام ي٘مقًمـقن  وهـق اًمٙمثػمة  وهق حمؾ اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م 

 يمثػم ضمدًا ذم اًمٙمقن واًمقاىمع واحلٞم٤مة-

 اصمٜم٤من: –إمج٤مًٓ  –وُمّمدر اعم٤مل احلالل 

: وهق يمؾ ُم٤م ظمٚم٘مـف اهلل شمٕمـ٤ممم ذم هـذا اًمٙمـقن  وؾمـخره ًمإلٟمًـ٤من  وأضمـ٤مز ًمـف طمٞم٤مزشمـف  اعمّمدر إوكم ,7

٤ًمئر اًمًٌؾ اعمنموقم٦م  واإلٟمٗم٤مق ُمٜمف  وأي٤مت اًمٙمريٛمـ٦م قمـغم ذًمـؽ يمثـػمة وآٟمتٗم٤مع سمف  واًمتٍمف ومٞمف سم

ضمدًا  وأن ُم٤م ذم اًمًٛمقات وإرض خمٚمقق ًمإلٟم٤ًمن  أي حيؼ ًمف متٚمٙمف  وطمٞم٤مزشمف  ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕمـ٤ممم: 

أمل شمروا أن اهلل ؾمخر "  وىمقًمف شمٕم٤ممم: 73اجل٤مصمٞم٦م. "وؾمّخر ًمٙمؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض مجٞمٕم٤ًم ُمٜمف"

 "أمل شمر أن اهلل ؾمخر ًمٙمـؿ ُمـ٤م ذم إرض"  وىمقًمف شمٕم٤ممم: 02ًم٘مامن. "ؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرضًمٙم

  وهمـػم ذًمـؽ يمثـػم  09اًمٌ٘مـرة. "هق اًمذي ظمٚمؼ ًمٙمـؿ ُمـ٤م ذم إرض مجٞمٕمـ٤مً "  وىمقًمف شمٕم٤ممم: 65احل٩م.

 وضم٤م،ت أطم٤مدي٨م ُمتٕمددة شم١ميمد ذًمؽ-

ؼ ُمنموع  يم٤مًمزراقم٦م  واًمّمٜم٤مقم٦م  واًمتجـ٤مرة  : وهق اعم٤مل اًمذي ايمتًٌف اإلٟم٤ًمن ُمـ ـمريُمّمدر آيمت٤ًمب ,0

واًمنميم٦م  وإطمراز اعم٤ٌمطم٤مت  وآوٓمٞم٤مد  واعمػماث واًمقوٞم٦م  وااه٦ٌم  وؾم٤مئر اًمٕم٘مقد  وٟمحقه٤م  إذا وىمٕم٧م 

 قمغم اًمقضمف اعم٠مذون سمف ذقم٤ًم  وهق اًمرزق اًمٓمٞم٥م ُمع إُمقال احلالل ُمـ اعمّمدر إوكم-

ٟم٤ًمن قم٤مُم٦م ُمًـٚماًم أو همـػم ُمًـٚمؿ  وأيمـد قمٚمـٞمٝمام اًم٘مـرآن وهذان اعمّمدران ًمٚمامل احلالل يًتٗمٞمد ُمٜمٝمام اإل

يـ٤م أتـ٤م ﴿  وىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم: 762  إقمـراف.57اًمٌ٘مرة. ﴾يمٚمقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م رزىمٜم٤ميمؿ﴿اًمٙمريؿ  وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

ي٤م أت٤م اًمذيـ آُمٜمقا يمٚمقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م ﴿  وىم٤مل قمز وضمؾ: 768اًمٌ٘مرة. ﴾اًمٜم٤مس يمٚمقا مم٤م ذم إرض طمالًٓ ـمٞم٤ٌمً 

  57اعم١مُمٜمقن. ﴾ي٤م أت٤م اًمرؾمؾ يمٚمقا ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت واقمٛمٚمقا و٤محل٤مً ﴿  وىم٤مل قمز وضمؾ: 770رة.اًمٌ٘م ﴾رزىمٜم٤ميمؿ

 -067اًمٌ٘مرة. ﴾ي٤م أت٤م اًمذيـ آُمٜمقا أٟمٗم٘مقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م يمًٌتؿ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٓ شمزول "ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌل  ؾم١مال اإلٟم٤ًمن قمـ يمًٌف  وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد ط وًمذًمؽ سملّم رؾمقل اهلل 

وُم٤مًمـف اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ قمٜمد رسّمف طمتك ُي٠ًمل قمـ مخس: قمـ قمٛمره ومٞمَؿ أومٜم٤مه  وقمـ ؿم٤ٌمسمف ومٞمَؿ أسمـاله  ىمدُم اسمـ آدم يقم 

 -(7)"  وُم٤مذا قمٛمؾ ومٞمام قمٚمؿُمـ أيـ ايمتًٌف  وومٞمَؿ أٟمٗم٘مف

                                                           
 لم سمـ ىمٞمس ُيْمّٕمػ ذم احلدي٨م-  وىم٤مل اًمؽمُمذي قمـ ؾمٜمده: وطم0476ًرىمؿ  396( رواه اًمؽمُمذي ص 7)



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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يمـ٤مٍف ًمٚمٌنمـي٦م أمجـع  وومٞمـف همٜمـك يم٤مُمـؾ ًمٚمٜمـ٤مس  ويًـد مجٞمـع  –إوكم واعمٙمتًـ٥م  –واعم٤مل احلالل 

وُم٤م ُمـ داسم٦م ذم إرض إٓ قمغم اهلل رزىمٝم٤م ويٕمٚمـؿ "٤مُمالهتؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ وٟمٗم٘م٤مهتؿ  ويِمٛمؾ مجٞمع ُمٕم

  وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن اهلل شمٕم٤ممم يرؾمؾ اعمٚمؽ إمم اجلٜملم 6هقد. "ُمًت٘مره٤م وُمًتقدقمٝم٤م يمؾ ذم يمت٤مب ُمٌلم

 ذم سمٓمـ أُمف ًمٞمٙمت٥م ًمف رزىمف ذم احلٞم٤مة ىمٌؾ أن ُيقًمد-

ًٓ أواًل قمٜمد مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤م،  يمام ؾمٌؼ  ويًّٛمٞمف احلٜمٗمٞم٦م ُم٤مًٓ سم٤مقمت٤ٌمر ٟمٔمرة همػم اعمًٚمٛملم ًمف  وهذا ٓ يٕمدُّ ُم٤م

 وشمٕم٤مُمٚمٝمؿ ومٞمف  وهق وٜمٗم٤من:

ُمف اًمنمع ًمٗم٤ًمد ومٞمـف وضٍر  وهـق ىمٚمٞمـؾ ضمـدًا إذا ُمـ٤م ىمـقرن سمـ٤محلالل احلرام ًمذاشمف وـمٌٞمٕمتف وحمّٚمف ,7   وطمرَّ

وحل إوَّ ُّمرمًو ظذ ضوظؿ يطعؿف إٓ أن يؽةقن مقتةي أو ؿؾ ٓ أجد ؾقام أ﴿إوكم  وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  وُمثـؾ ذًمـؽ ذم ؾمـقرة 745إٟمٕم٤مم. ﴾دمًو مسػقحًو أو حلؿ خـزير ؾنكف رجس أو ؾسؼًو أهّؾ فغر اَّلل بف

إكةام اخلؿةر وادقسة ﴿  وُمثٚمـف ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 775  وؾمـقرة اًمٜمحـؾ.3  وؾمـقرة اعم٤مئـدة.773اًمٌ٘مرة.

 -92اعم٤مئدة. ﴾ؾ افيقطون ؾوجتـبقهوإكصوب وإزٓم رجس مـ ظؿ

وقمـ يمـؾ ذي خمٚمـ٥م "  وذم طمدي٨م آظمر: (7)هنك قمـ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمعط وذم اًمًٜم٦ّم أن رؾمقل اهلل 

مخٌس ومقاؾمُؼ ُي٘متٚمـ ذم احلـرم: اًمٗمـ٠مرة  واًمٕم٘مـرب  واحِلـَدأة  واًمٖمـراب  ط:   وىم٤مل رؾمقل اهلل (0)"ُمـ اًمٓمػم

 ت اعمحرُم٦م ذم إيمؾ-  وهمػم ذًمؽ ُمـ احلٞمقاٟم٤م(3)"واًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر

: وهق اعم٤مل اًمذي ايمتًٌف اإلٟم٤ًمن سم٥ًٌم حمٔمقر ذقم٤ًم  عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمًـ٤مد  اعم٤مل احلرام سم٥ًٌم اًمٙم٥ًم ,0

واًمٔمٚمؿ  واًمير  واًمٕمدوان  أو يم٤من قمـ ؾمٌؾ حمرُم٦م  يم٤مًمٖمّم٥م  واًمنىم٦م  وآظمتالس  واًمرسمـ٤م  واًمرؿمـقة  

ُمٝمـر اًمٌٖمـل  وطُمٚمـقان اًمٙمـ٤مهـ  واًمٞم٤مٟمّمـٞم٥م  واًمُٖمُٚمقل  واًمٖمش  وآطمتٙم٤مر  وصمٛمـ اخلٛمـر واعمحرُمـ٤مت  و

يـ  وأيمؾ ُم٤مل اًمٖمػم سمدون إذٟمـف وٓ روـ٤مه  ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم:  وٓ "واعمٞمن  وأيمؾ ُم٤مل إيت٤مم  وَُمْٓمؾ اًمٖمٜمل ًمٚمدَّ

                                                           

   وأسمق داود واًمؽمُمذي-4.793  7.747  وأمحد 7930رىمؿ  80.  73  وُمًٚمؿ  5027رىمؿ  5.0720( رواه اًمٌخ٤مري 7)

   77.509  سمــذل اعمجٝمــقد  0823   0820  رىمــؿ  33  30  وأسمــق داود  أـمٕمٛمــ٦م  7934رىمــؿ  83.  73( رواه ُمًــٚمؿ  0)

( وأمحـد 73)وـٞمد  3034رىمـؿ  350  واسمـ ُم٤مضمـف ص 86( واًمٜم٤ًمئل  وٞمد 77)وٞمد  7478رىمؿ  062واًمؽمُمذي ص 

  واعمخٚم٥م : سمٙمن اعمٞمؿ  وومتح اًمالم  واعمخٚم٥م ًمٚمٓمػم واًمًـ٤ٌمع سمٛمٜمزًمـ٦م اًمٔمٗمـر 4.89  304.303.  3   044  7.747

 - 83.  73ًمإلٟم٤ًمن  ذح اًمٜمقوي 

٤مب ُمـ٤م يٜمـدب ًمٚمٛمحـرم وهمـػمه ىمتٚمـف ُمــ   وُمًٚمؿ  احلـ٩م  سمـ3736رىمؿ  3.7024  7730رىمؿ  0.652( رواه اًمٌخ٤مري 3)

 -7798رىمؿ 773.  8اًمدواب  
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يةو أُّيةو افةذيـ آمـةقا ٓ ﴿  وىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 788اًمٌ٘مرة. "شم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ وشمدًمقا هب٤م إمم احلٙم٤مم

ي٠ميمؾ سمٕمْمٙمؿ ُم٤مل سمٕمض [  أي ٓ 09]اًمٜم٤ًم،: ﴾تراض مـؽؿ بقـؽؿ بوفبوضؾ إٓ أن تؽقن بورة ظـتلـؾقا أمقافؽؿ 

 ﴾إن افذيـ يلـؾقن أمقال افقتومك طؾام إكام يلـؾقن يف بطقَّنؿ كةورًا وشقصةؾقن شةعراً ﴿سم٤مًم٤ٌمـمؾ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 -72اًمٜم٤ًم،.

وم٘مـ٤مل: ط  ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل  سم٠مطم٤مدي٨م يمثػمة  ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه أسمق سمٙمرة  طوأيمد ذًمؽ رؾمقل اهلل 

  (7)"إنَّ دُم٤م،يمؿ  وأُمقاًمٙمؿ  وأقمراوٙمؿ  طمرام قمٚمٞمٙمؿ يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا  ذم ؿمٝمريمؿ هذا  ذم سمٚمـديمؿ هـذا"

  ومحـرم اًمنمـع آقمتـدا، قمـغم أُمـقال (0)"يمؾُّ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمـرام: دُمـف  وقمروـف  وُم٤مًمـف"ط: وىم٤مل 

ُمـ أظمذ ؿمـؼمًا ُمــ إرض "  وىم٤مل أيْم٤ًم: (3)"ٓ سمٓمٞم٥م ٟمٗمًفٓ حيؾ ُم٤مل اُمرئ ُمًٚمٍؿ إ"ط: أظمريـ  وىم٤مل 

   أي يُمّٚمػ محٚمف-(4)"فمٚماًم  ـُمّقىمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ؾمٌع أراولم

ومٙمؾ وؾمٞمٚم٦م طمّرُمٝم٤م اًمِم٤مرع  وطمجر قمغم اًمٕم٤ٌمد متٚمؽ اعم٤مل قمـ ـمري٘مٝم٤م  وم٤معم٤مل طمرام سم٥ًٌم اًمٙم٥ًم 

 احلرام اعمٛمٜمقع-

ًمذاشمف قمغم اعمًٚمؿ  وأٟمف ٓ جيقز اىمتٜم٤مؤه  وٓ اًمتٕم٤مُمؾ سمف  وٓ واشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤م، قمغم وضمقب دمٜم٥م اعم٤مل احلرام 

يمـؾ ضمًـؿ "ط: اًمتٕم٤مىمد قمٚمٞمف  وجي٥م ذقم٤ًم قمغم اعمًٚمؿ أن يتخٚمص ُمـ اعم٤مل احلرام ًمذاشمف  يمام ؾمٞم٠ميت  ًم٘مقًمـف 

 -(5)"أّيام قمٌد ٟم٧ٌم حلٛمف ُمـ ؾمح٧م وم٤مًمٜم٤مر أومم سمف"وذم رواي٦م  "ٟم٧ٌم ُمـ طمرام وم٤مًمٜم٤مر أومم سمف

                                                           

  7655رىمؿ  0.602  ورواه اًمٌخ٤مري 7679رىمؿ  77.769  وُمًٚمؿ 725رىمؿ  7.50  67رىمؿ  7.37( رواه اًمٌخ٤مري 7)

 وهمػمهؿ- 6.375  واًمؽمُمذي 7078رىمؿ  8.780  وُمًٚمؿ 6423رىمؿ  6.0492

 "ٓ حت٤مؾمـدوا"  وهـق ضمـز، ُمــ طمـدي٨م رواه ُمًـٚمؿ وأوًمـف: 3933رىمؿ  0.7098  واسمـ ُم٤مضمف 0.568( رواه أسمق داود 0)

 -6.54 "اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ"  واًمؽمُمذي  وأوًمف: 0564رىمؿ  76.702

رضمـ٤مل "  وىمـ٤مل ااهٞمثٛمـل: 03654رىمـؿ  5.405  07779رىمؿ  5.773  02774رىمؿ  5.70( رواه أمحد سمٕمدة رواي٤مت 3)

  06  3.05  ورواه اًمـدارىمٓمٜمل 770  4.777جمٛمـع اًمزوائـد  "حٞمحرضم٤مل أمحد رضم٤مل اًمّمـ"  وىم٤مل أيْم٤م: "أمحد صم٘م٤مت

 -722  6.97واًمٌٞمٝم٘مل 

  وأمحـد 7672رىمؿ  77.48  ورواه ُمًٚمؿ 0307رىمؿ  0.866  وقمٜمده رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م 3206رىمؿ  3.7768( رواه اًمٌخ٤مري 4)

7.787  0 .387- 

  جمٛمـع 3.352ٟمٔمـر: اًمؽمهمٞمـ٥م واًمؽمهٞمـ٥م   واًمّمـٖمػم  وهـق وـٕمٞمػ  ا6495رىمؿ  6.377( رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط 5)

 -7870  اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م طمدي٨م 72.097اًمزوائد 
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غم طمرُم٦م ايمت٤ًمب اعم٤مل احلرام  وأن ذًمؽ ُمٕمّمٞم٦م شمًتحؼ قم٘مقسمـ٦م وإصمـاًم  وأنَّ قمـغم آظمـذه واشمٗمؼ اًمٕمٚمام، قم

   يمام ؾمٞم٠ميت-(7)اعم٤ٌمدرة إمم إظمراضمف قمـ يده

وشمقؾمٕمٜم٤م ىمٚمٞمال ذم شمٕمريػ اعم٤مل احلرام وأوٜم٤مومف ٕن همػم اعمًٚمٛملم ي٘مٕمقن ومٞمف هم٤مًم٤ًٌم  وم٢مذا أؾمٚمٛمقا ؾم٠مًمقا قمـ 

م سمٞمـع "  وىمـ٤مل: (0)"طُمّرُم٧م اًمتج٤مرة ذم اخلٛمر"ط: يمٞمٗمٞم٦م اًمتخٚمص ُمٜمف  وىم٤مل رؾمقل اهلل  إّن اهلل ورؾمـقًَمف طمـرَّ

 -(3)"اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزير وإوٜم٤مم

 هق أن خي٤مًمط اعم٤مُل احلالُل اًمٓمٞم٥ُم اعم٤مَل احلراَم اخلٌٞم٨م  وًمف وقرشم٤من:

وٚمف  يمـ٤مًمٕملم اعمنـوىم٦م  أو اعمٖمّمـقسم٦م  أو اًمقديٕمـ٦م اعمجحـقدة  : أن يٙمقن اعم٤مل احلرام ُمتٛمّٞمزًا ذم أإومم

 وٟمحق ذًمؽ  صمؿ خيتٚمط سم٤معم٤مل احلالل اظمتالط اؾمتٌٝم٤مم ُمع إُمٙم٤من متّٞمز ذات يمؾ ُمٜمٝمام-

وم٤مًمٕملم اعمحّرُم٦م ذم أوٚمٝم٤م شمٌ٘مك طمراُم٤ًم  وٓ جيقز ٔظمذه٤م  أو واوع اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م  آٟمتٗم٤مُع هب٤م  أو اًمتٍمُف 

 ًمٚمتقسم٦م  ورّده٤م إمم و٤مطمٌٝم٤م- –إن يم٤من ُمًٚماًم  –ومٞمٝم٤م  ويٚمزُمف أن ي٤ٌمدر 

وم٢من يم٤من أظمذ همػم ُمًٚمؿ  ودظمؾ ضمديدًا سم٤مإلؾمـالم  ومٞمجـ٥م اًمٗمتـقى ًمـف سمـ٤مًمتخٚمص ُمٜمٝمـ٤م  ورّدهـ٤م إمم 

 و٤مطمٌٝم٤م يمام ؾمٞم٠ميت-

: أن خيتٚمط اعم٤مل احلرام سم٤معم٤مل احلالل اظمتالط مم٤مزضم٦م سمحٞم٨م ٓ يتٛمّٞمز أطمدمه٤م قمغم أظمر  يم٤مظمتالط اًمث٤مٟمٞم٦م

ت سمٌٕمْمٝم٤م  يم٤مظمتالط ديٜم٤مر طمرام سمٕمنمة طمالل  أو ُمئ٦م دوٓر طمالل سم٠مًمػ طمرام  وأُمثٚمـ٦م ذًمـؽ يمثـػمة  اعمثٚمٞم٤م

يمِمخص يت٤مضمر سمامًمف احلالل سم٤معمحرُم٤مت ًمذاهت٤م  أو اعمحرُم٤مت سمٙمًٌٝم٤م يم٤مًمٖمش واًمرسم٤م وهمػمه  ويمٛمـ خيتٚمط ُم٤مًمف 

ي  واًمٕم٤مُمؾ ذم ُمٓمٕمـؿ ومٞمـف احلالل سمامل طمرام سمٙمًٌف  ويمٛمـ ي٠مظمذ أضمرة قمغم قمٛمؾ حمرم  يم٤مًمٕم٤مُمؾ ذم سمٜمؽ رسمق

                                                           

 -0.7776  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة 9.3969  ُمقؾمققم٦م ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ 49( ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وآىمتّم٤مد ص 7)

  ورواه اًمٌخـ٤مري سمـ٤مًمٚمٗمظ 7582رىمؿ   5.  77  وُمًٚمؿ  اعم٤ًمىم٤مة  سم٤مب حتريؿ سمٞمع اخلٛمر447رىمؿ  7.775( رواه اًمٌخ٤مري 0)

 -0773رىمؿ  0.776إقمغم 

وٜم٤مم 0707رىمؿ  0.779رواه اًمٌخ٤مري ( 3)  -7587رىمؿ  6.  77  وُمًٚمؿ  اعم٤ًمىم٤مة  سم٤مب حتريؿ سمٞمع اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزير وٕا
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مخقر وظمٜمزير  واًمٕمٛمؾ ذم ذيم٦م أقماماه٤م طمرام  وهذا اًمٕم٤مُمـؾ ًمـٞمس ُمْمـٓمرًا هٜمـ٤م ًمٚمٕمٛمـؾ  وُمثـؾ اعمٕمـ٤مُمالت 

 -(7)اًمتج٤مري٦م سم٠مُمقال طمالل  وُمٕمٝم٤م ىمروض رسمقي٦م وُمٕم٤مُمالت حمّرُم٦م  وومقائد سمٜمٙمٞم٦م

ًتح٘مف  ويٙمقن اًم٤ٌمىمل ذم يده وذم هذه احل٤مًم٦م يتقضم٥م قمغم ىم٤مسمض احلرام أن خيرج ىمْدره ُمـ ُم٤مًمف  ويدومٕمف عم

 -(0)طمالًٓ ـمٞم٤ًٌم  إن يم٤من ُمًٚمامً 

 وم٢من يم٤من همػم ُمًٚمؿ  صمؿ دظمؾ ذم اإلؾمالم  ومًقف ٟمرى احلٙمؿ اًمنمقمل ًمف ومٞمام ؾمٞم٠ميت-

تٛمع  ويـامرس أقمـامًٓ يمثـػمة  إن اإلٟم٤ًمن اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ يمثػمًا ُم٤م يٙمقن همػم ُمًٚمؿ  ويٕمٞمش ذم احلٞم٤مة واعمج

يْمع يده قمغم أُمقال ُمتٕمددة  وجيري ُمٕم٤مُمالت ُم٤مًمٞم٦م ُمتٜمققم٦م  ويٙم٥ًم أُمقآً ُمـ ـمـرق خمتٚمٗمـ٦م  وٓ يراقمـل 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  وىمد ي٠مظمذ سمـٌٕمض إديـ٤من إظمـرى  وإٟمٔمٛمـ٦م اًمقوـٕمٞم٦م ذم دول اًمٕمـ٤ممل  صمـؿ يـدظمؾ ذم 

احلٙمؿ اًمنمـقمل ًمـف  وأن ُيٓمٝمـره يمـام ـمّٝمـر ٟمٗمًـف سمـ٤مإليامن اإلؾمالم  وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٛمٚمؽ اعم٤مل  ويريد أن يٕمرف 

 واًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م-

وم٢من ضم٤م،ت سمٕمض هذه إُمقال ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنمع اإلؾمالُمل  يمـ٤مًمٌٞمع إوـكم  واإلضمـ٤مرة قم٤مُمـ٦م  وسم٤مًمٕمٛمـؾ 

٤مومظ اعم٤ٌمح  وااه٦ٌم  واإلرث  واًمراشم٥م اعم٤ٌمح---  وهمػم ذًمؽ  ومٝمذا اعم٤مل طمالل ًمف  وحيّؼ ًمف أن يتٛمتع سمف  وأن حيـ

 قمٚمٞمف  وان يًتٛمر قمٜمده  وؾمٌؼ شمٕمريػ اعم٤مل احلالل  وأُمثٚمتف  وُمّم٤مدره-

وإن يم٤من اعم٤مل اعمقضمقد قمٜمد اعمًٚمٛملم اجلدد همػم طمالل ومٝمذا حمؾ اًمٌح٨م واإلؿمـٙم٤مل  ويتقضمـف اعمًـٚمٛمقن 

اجلدد  سمؾ جي٥م أن يتقضمٝمقا  ًمٚم١ًمال قمـ احلٙمـؿ اًمنمـقمل  وُمٕمرومـ٦م ُمّمـػم أُمـقااهؿ اعمحرُمـ٦م  واعمختٚمٓمـ٦م  

قمـ اعمٕمـ٤مُمالت اعم٤مًمٞمـ٦م  واًمٕم٘مـقد واًمٓمـرق ًمٙمًـ٥م إُمـقال  –سمؾ جي٥م أن ي٠ًمًمقا  –قه٦م  يمام ي٠ًمًمقن واعمِمٌ

وإٟمٗم٤مىمٝم٤م واًمتٍمف ومٞمٝم٤م  ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ذم أُمقااهؿ طمًٌام ي٘متْمٞمف اًمّديـ اجلديد  واًمنمع احلٙمٞمؿ  وآطمٙم٤مم 

 اًم٘مقيٛم٦م  وهذا ُم٤م ٟمٌّٞمٜمف سم٤مظمتّم٤مر-

إلؾمالم إمم اإلؾمالم  يتؿ دومٕم٦م واطمدة  وسمٚمحٔم٦م ُم٤ٌمريم٦م  وُيٙمتٗمك ُمع وضمقب اًمٕمٚمؿ سم٠من آٟمت٘م٤مل ُمـ همػم ا

ومٞمف سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  ُمع ُم٤ٌمريمـ٦م ودقمـقة وـ٤محل٦م وٟمّمـٞمح٦م  أُمـ٤م آٟمت٘مـ٤مل إمم إطمٙمـ٤مم اًمنمـقمٞم٦م قم٤مُمـ٦م  

                                                           
 -487  485  ومت٤موى اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت ص 7.75  3.77( ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٗمتقى سم٤مًمِم٤مرىم٦م 7)

 -7.042  اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 57( ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وآىمتّم٤مد ص0)
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ذم اًمتٓمٌٞمـؼ وإطمٙمـ٤مم   اًمتدرجومٞمٝم٤م  –ىمٓمٕم٤ًم  –وجي٥م  –يمام ؾمٜمرى  –واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ظم٤مو٦م  ومٗمٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ 

اًمزُمـ  واًمٔمروف  وسمٕمْمٝم٤م ُمٕمجؾ  وسمٕمْمٝم٤م ُم١مضمؾ  إمم أؾمٌقع  وؿمٝمر  وصمالصم٦م أؿمٝمر  وؾمت٦م أؿمٝمر   وُمراقم٤مة

وؾمٜم٦م  وىمد حيت٤مج ٕيمثر  وهٜم٤م ي٠ميت دور اًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م  وشم٘مدير إطمـقال واًمٔمـروف  ُمــ 

ٜمٔمامت  واعم١مؾمًـ٤مت اًمتـل اًم٘م٤مئٛملم قمغم اعمًٚمٛملم اجلدد  واعمنموملم قمٚمٞمٝمؿ  واعمّم٤مطمٌلم اهؿ  واعمراوم٘ملم  واعمـ

 شمرقم٤مهؿ  وشم٠مظمذ سمٞمدهؿ إمم سمر إُم٤من  وؿم٤مـم، اًمٌح٤مر  يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ-

: إن يم٤من اعم٤مل حمرُم٤ًم ًمذاشمف  ومٞمٙمقن هذا إُمـر أهع إطمٙمـ٤مم اًمنمـقمٞم٦م طمٙمؿ اعم٤مل اعمحرم ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ,7

ُم٤م هنٞمتٙمؿ قمٜمف وم٤مضمتٜمٌقه  وُم٤م "ط: اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٕمد اًمّمالة ًمٚمتٓمٌٞمؼ  ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمرضمس  واًمٜمجس  ًم٘مقًمف 

وم٢مذا هنٞمتٙمؿ قمـ ر، وم٤مضمتٜمٌقه  وإذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم٠مشمقا ُمٜمف "وذم رواي٦م  "أُمرشمٙمؿ سمف وم٠مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ

 -(7)"ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ

وذًمؽ يم٤مًمتخٚمص ُمـ اخلٜمزير  واخلٛمر  واعمٞمت٦م  واًمدم اعمًٗمقح  واًمٚمحـقم اعمحرُمـ٦م ُمــ يمـؾ ذي خمٚمـ٥م ُمــ 

 ع  ٕن هذه إؿمٞم٤م، حمرُم٦م ًمذاهت٤م  وٓ حتؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ قمٜمد اًميورة اًمنمقمٞم٦م-اًمٓمػم  أو ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌم

صمؿ ي٠ميت سمٕمد ذًمؽ  وُمع اًمتدرج ذم اعمًت٘مٌؾ  وضمقب اًمـتخٚمص ُمــ اعمـ٤مل احلـرام ًمٓمريـؼ يمًـٌف يم٤معمـ٤مل 

 اعمٖمّمقب  واعم٤مل اعمنوق  واعم٤مل اعمختٚمس  وُم٤مل اًمرؿمقة  واًمٖمش  وصمٛمـ اخلٛمر واعمحرُم٤مت  وُم٤مل إيت٤مم 

 -(0)إمم إظمراضمف قمـ يده إمم ُمًتح٘مف –ُم٤م أُمٙمـ  –ومٞمج٥م اعم٤ٌمدرة 

واًمًٌٞمؾ إمم ذًمؽ: إن يم٤من اعم٤مل احلرام سم٤مًمٙم٥ًم ًمف وـ٤مطم٥م وُم٤مًمـؽ ُمٕمـروف وُمٕمـلم  ويٕمرومـف اعمًـٚمؿ 

 اجلديد  ومٞمج٥م رّد اعم٤مل ًمف ُم٤ٌمذة  طمتك شمؼمأ اًمذُم٦م  ويٕمقد اعم٤مل إمم و٤مطمٌف احل٘مٞم٘مل-

ام سم٤مًمٙم٥ًم  ومٞمج٥م أن يٍمومف ذم ضمٝم٤مت اخلػم واًمٗم٘مرا، واعمحت٤مضملم ًمٕمدم وإن مل ُيٕمرف و٤مطم٥ُم اعم٤مِل احلر

 ُمٕمروم٦م اعم٤مًمؽ احل٘مٞم٘مل-

                                                           

ومـ٢مذا »ذروين ُمـ٤م شمـريمتٙمؿ قمٚمٞمـف --- "  وأوًمف 7337رىمؿ  722.  9( رواه ُمًٚمؿ  يمت٤مب احل٩م  سم٤مب ومرض احل٩م ُمرة ذم اًمٕمٛمر7)

هذا ُمــ ىمقاقمـد اإلؾمـالم  "قوي رمحف اهلل:   ىم٤مل اًمٜم6858رىمؿ  6.0658  وهذا ضمز، ُمـ طمدي٨م رواه اًمٌخ٤مري شأُمرشمٙمؿ

 - 720.  9ذح اًمٜمقوي  "ومٝمق قمغم إـمالىمف "وإذا هنٞمتٙمؿ قمـ ر، ومدقمقه "وًمٗمظ ُمًٚمؿ "اعمٝمٛم٦م  وُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ

 -93  اعمٙم٤مؾم٥م  ًمٚمٛمح٤مؾمٌل ص 0.88  إطمٞم٤م، قمٚمقم اًمديـ  ًمٚمٖمزازم 32.052( اعمًٌقط ًمٚمنظمز 0)
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ـْ ذم يده ُم٤مل طمرام حمض  ومال طم٩مَّ قمٚمٞمـف  وٓ يٚمزُمـف يمٗمـ٤مرة ُم٤مًمٞمـ٦م: ّٕٟمـف "ىم٤مل اًمٖمزازم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:  َُم

وهذا جي٥م قمٚمٞمف إظمراج اًمٙمّؾ   ُمْٗمٚمس  وٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة  إذ ُمٕمٜمك اًمزيم٤مة وضمقب إظمراج رسمع اًمٕمنم ُمثاًل 

  وٟم٘مؾ اًمٜمـقوي رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم قمــ (7)"إُّم٤م سم٤مًمرد قمغم اعم٤مًمؽ إن قمرومف  أو سوم٤ًم إمم اًمٗم٘مرا، إن مل يٕمرف اعم٤مًمؽ

وإن يم٤من عم٤مًمؽ ٓ يٕمرومـف  ويـئس ُمــ ُمٕمرومتـف  ومٞمٜمٌٖمـل أن يٍمـومف ذم ُمّمـ٤مًمح "اًمٖمزازم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ  وم٘م٤مل: 

 -(0)"واعم٤ًمضمد وٟمحق ذًمؽ مم٤م ُيِمؽمك ومٞمف  وإٓ ومٚمٞمّمّدق سمف قمغم اًمٗم٘مرا، اعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًم٘مٜم٤مـمر واًمرسمط

وهذا اًمرأي ذم رّد اعم٤مل احلرام واًمتخٚمص ُمٜمف هق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚمـ٦م وهمـػمهؿ 

 -(3)ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ

ختٚمط  وأن ًمف وقرشملم  ومـ٢من : ؾمٌؼ شمٕمريػ اعم٤مل اعمطمٙمؿ اعم٤مل احلرام اعمختٚمط سمامل طمالل ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ,0

يم٤من ُمـ اًمّمقرة إومم  سم٠من يٙمقن اعم٤مل احلرام اعمختٚمط ُمتٛمٞمزًا ذم يمٞم٤مٟمف  واظمتٚمط سمٖمػمه اظمتالط اؾمتٌٝم٤مم  

ُمع إُمٙم٤من متٞمزه  ومٝمذا اعم٤مل اعمختٚمط ي٠مظمذ طمٙمؿ اعم٤مل احلرام  يمام ذطمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم  وذًمؽ سمـ٤مًمرّد إمم وـ٤مطمٌف 

  ىمـ٤مل اسمــ رضمـ٥م (4)لم  وإٓ سم٤مًمتّمدق سمف ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واًمٗم٘مرا،أو ويمٞمٚمف أو ورصمتف  إن يم٤مٟمقا ُمٕمرووم

وُمتك قُمٚمؿ أنَّ قملم اًمٌم، طمرام  وُأظمذ سمقضمف حمرم  وم٢مّٟمف حيرم شمٜم٤موًمف  وىمد طمٙمك اإلمج٤مع "رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

ـُ قمٌد اًمؼم وهمػمه  -(5)"قمغم ذًمؽ اسم

ؿ دظمـؾ اًمِمـخص ذم اإلؾمـالم  ومٞمٙمـقن أُم٤م إذا يم٤من اعم٤مل احلرام اعمختٚمط سمامل طمالل اظمتالط مم٤مزضمـ٦م  صمـ

اًمتخٚمص ُمٜمف  ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ إومم  وسمح٥ًم اًمتدرج واإلُمٙم٤من  ومٞمخرج ىَمْدره ُمـ ُم٤مًمف  ويٓمٌـؼ قمٚمٞمـف 

                                                           
 -0.778( إطمٞم٤م، قمٚمقم اًمديـ 7)

 -49  ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ص 0.775  واٟمٔمر: إطمٞم٤م، قمٚمقم اًمديـ 9.357جٛمقع ذح اعمٝمذب ( اعم0)

  خمتٍم 9.357  اعمجٛمقع 5.333  هن٤مي٦م اعمحت٤مج 7.80  ىمقاقمد إطمٙم٤مم 3.366  شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 32.052( اعمًٌقط 3)

 -5.047ُمٕم٤مسة    ومت٤موى وم٘مٝمٞم٦م5.778  زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 333اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص 

( ىمررت هٞمئ٦م اًمٗمتقى سم٤مًمٙمقي٧م أٟمف جيقز ًمٚمجٜم٦م اًمزيم٤مة واخلػمات أن شمتًٚمؿ ُمـ اًمتجـ٤مر اًمـذيـ اظمتٚمٓمـ٧م ُمٕمـ٤مُمٚمتٝمؿ اًمتج٤مريـ٦م 4)

سمٌم، ُمـ اًمرسم٤م واعمٕم٤مُمالت اعمحرُم٦م هذه إُمقال وإيّم٤ماه٤م إمم اعمًتح٘ملم اه٤م  ويمذًمؽ احلٙمؿ ذم اؾمتالم اًمٗمقائد اًمرسمقي٦م اعمـراد 

٘مٌقاه٤م وسومٝم٤م ذم وضمقد اخلػم واًمؼم اًمٕم٤مم ًمّم٤مًمح اًمٜمش،  اٟمٔمر: ومت٤موى اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م سم

 -497  492  485اًمٗمتقى ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م ص 

 -7.027( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 5)
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احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ  إن يم٤من أظمذه ُمـ ؿمخص ُمٕملم  أو ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  ومػمد ُم٘مداره إمم و٤مطمٌف طمٍمًا  وإن مل يٕمـرف 

 ح اًمٕم٤مُم٦م واعمحت٤مضملم  وي٠مظمذ اعمًٚمؿ سم٤مٕطمقط واًمقرع ُم٤م أُمٙمـ-و٤مطمٌف  ومٞمٍمومف إمم ضمٝم٤مت اًمؼم واعمّم٤مًم

ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ إذا يم٤من اعم٤مل احلرام اعمختٚمط سمامل طمـالل  ىمـد ىمٌْمـف اًمِمـخص سمـرى اًمـداومع اًمـذي 

م  يمٛمـ أظمذ ُم٤مًٓ قمغم زٟم٤م أو وم٤مطمِم٦م  أو همش ذم اًمٌٞمع  أو ُمٕم٤مُمالت حمرُم٦م  ومٝمذا اعمـ٤مل ٓ  اؾمتقرم قِمَقوف اعمحرَّ

ض  ٕن  يرّد إمم م  ومال جيقز ًمف اجلٛمع سملم اًمٕمقض واعمٕمقَّ اًمداومع: ٕٟمف أظمرضمف سم٤مظمتٞم٤مره  واؾمتقرم قمقوف اعمحرَّ

ومٞمف إقم٤مٟم٦م قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان  وشمٞمًػم أؾم٤ٌمب اعمٕم٤ميص قمٚمٞمف  ويتْمٛمـ اجلٛمع سملم اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤مطمِمـ٦م واًمٖمـدر  

 -(7)ومٕمف ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦موـمريؼ اعمًٚمؿ اجلديد ًمٚمتخٚمص ُمـ هذا اعم٤مل اخلٌٞم٨م هق سم٤مًمّمدىم٦م سمف ود

يمام يًتثٜمك ُمـ وضمقب رّد اعم٤مل احلرام اعمختٚمط سمامل طمالل ُم٤م أظمذه همػم اعمًٚمؿ ُمـ أُمقال رسمقي٦م  واٟم٘م٣م 

ؾم٥ٌم وم٤ًمده٤م   واشمّمؾ هب٤م اًم٘مٌض  صمؿ أؾمٚمؿ  وم٢مٟمف ي٘مّر قمغم هذا اعم٤مل  وٓ يٓم٤مًم٥م سمرّد ُم٤م ىمٌْمف ُمــ اًمرسمـ٤م ُمــ 

  وم٤مًمـدظمقل ذم (3)"اإلؾمالم جيـ٥ّم ُمـ٤م ىمٌٚمـف"٤م ضم٤م، ذم احلدي٨م اًمنميػ   عم(0)طم٤مل اًمٙمٗمر  ويٌ٘مك ًمف سمٕمد اإلؾمالم

 -(4)اإلؾمالم يٓمّٝمر اًمٜمج٤مؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م إٓ طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد  ويمذا ُم٤م أظمذه ىمٌؾ اإلؾمالم سمٖمش  وىمٌْمف سم٢مذن أظمر

وهذا آؾمتثٜم٤م، ذم اعم٤مل احلرام اعمختٚمط ي٘متٍم قمغم ُم٤م ايمتًٌف اًمِمخص ىمٌؾ إؾمالُمف ُمـ رسم٤م  أو همش  أُمـ٤م 

ذا أؾمٚمؿ صمؿ يم٥ًم هذا اعم٤مل احلرام اعمختٚمط  ومال حيؼ ًمف أن حيتٗمظ سمـف ًمٜمٗمًـف  وجيـ٥م قمٚمٞمـف أن يـتخٚمص ُمٜمـف إ

 سم٢مطمدى اًمًٌؾ اًم٤ًمسم٘م٦م  وقمٚمٞمف أن يٍمومف ومقرًا-

ٍمـف هـذه إُمـقال هـق ىمد شمٕمددت أىمقال اًمٗم٘مٝم٤م، ذم اعمّم٤مرف اهذه إُمقال  ومرأى مجٝمقر اًمٕمٚمام، أن ُم

ُمٍمف ودىم٦م اًمتٓمقع قمٛمقُم٤ًم  ومتِمٛمؾ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم  وإقمٓم٤م، اًمٗم٘مرا، واعم٤ًميملم  وـمرق اًمؼم اًمٕم٤مُم٦م  وسمٜم٤م، 

                                                           

 -5.726  واٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م ومت٤موى اعمٖمؽمسملم 5.779( زاد اعمٕم٤مد 7)

 -7.020( اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة 0)

: اًم٘مٓمع  وذم رواي٦م 702رىمؿ 0.735( رواه ُمًٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه 3) ُمــ احلـ٧مِّ  وهـق اإلزاًمـ٦م   "حيـ٧ّم "وذم روايـ٦م  "تدم"  واجل٥مُّ

 -7.577  اًمٗمتح 7.07وإًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م ُمتٗم٘م٦م اعمٕمٜمك  اعمجٛمقع 

  0.728رواه ُمًـٚمؿ  "همـشَّ ومٚمـٞمس ُمٜمـ٤م ُمـ"ٕن همػم اعمًٚمؿ همػم ُمٙمٚمػ قمٛمٚمٞم٤مً سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اخل٤مو٦م سم٤معمًٚمٛملم  وُمٜمٝم٤م طمدي٨م ( 4)

 إٓ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م  واعمٕم٤مُمالت اًمدٟمٞمقي٦م-  "ُمـ همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜمل"  وذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 720  727  رىمؿ 729
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اعم٤ًمضمد  وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مرف ودىم٦م اًمتٓمقع  دون أن يًـتٗمٞمد اًم٘مـ٤مسمض اهـ٤م ُمٜمٝمـ٤م ذم ر، ُمــ ُمّمـ٤محلف  

 يم٤مًميي٦ٌم وىمْم٤م، اًمديـ قمٚمٞمف  واًمٜمٗم٘م٦م-

أهن٤م شمٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤ًم  وهق ُم٤م يًتٗمٞمد ُمٜمـف قمٛمـقم اعمًـٚمٛملم  وٓ  ورأى سمٕمض اًمٕمٚمام،

خيتص سمٗمرد ُمـ أومرادهؿ  ُمـ سمٜم٤م، اًم٘مٜم٤مـمر واًمًدود  وإوالح اًمِمقارع وطمٗمر أسم٤مر  وٟمحق ذًمؽ  وهق ىمـقل 

 ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم-

 عم٤ًمضمد  هق رأي ًمٌٕمض اعمٕم٤مسيـ-وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام،: إهن٤م شمٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم واًمٗم٘مرا،  إٓ ا

وهٜم٤مك ىمقل راسمع أهن٤م شمٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم مم٤م ُيٛمتٝمـ  ُمثؾ سمٜمـ٤م، دورات اعمٞمـ٤مه  وروـػ اًمٓمـرق  وٟمحـق 

 ذًمؽ ُمـ إؿمٞم٤م، اًمتل يتؿ اُمتٝم٤مهن٤م  وهق رأي ًمٌٕمض اًمٕمٚمام،  وٓ شمٍمف ذم إيمؾ واًمنمب طمتك ًمٚمٗم٘مرا،-

 ـ هؿ ذم طم٤مٓت آوٓمرار واعمج٤مقم٤مت  واعمٜم٤مـمؼ اعمٜمٙمقسم٦م-وذم رأي ظم٤مُمس وم٢من إوًمقي٦م ذم سومٝم٤م عم

وذم رأي ؾم٤مدس حيٍم آؾمتٗم٤مدة ُمـ إُمقال اًمرسمقي٦م ذم همػم إيمؾ واًمنمب  أي سمٕمدم دومٕمٝم٤م ًمٚمٗم٘مرا، إٓ 

 ذم همػم ذًمؽ-

وأرى أن اًمراضمح أن يتؿ سومٝم٤م ذم مجٞمع وضمقه اخلػمات واًمؼم  ويِمٛمؾ ذًمؽ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ُمـ طمٗمـر أسمـ٤مر  

يـ قمــ اعمـديٜملم اًمٕمـ٤مضمزيـ قمــ اًمًـداد   وسمٜم٤م، اًمًدود وإوالح اًمٓمرق  ويمذًمؽ شمٍمف قمغم اًمٗم٘مرا،  وىمْمـ٤م، اًمـدَّ

ضمؾ ديٜمف  ويمذًمؽ جيقز سومٝم٤م ذم اعمٍمووم٤مت اإلداري٦م اًمالزُم٦م ًمتِمٖمٞمؾ اعم١مؾم٤ًمت اخلػمي٦م  وُمــ  ظم٤مو٦م ُمـ طُمٌسٕ 

ٜم٤م، اعم٤ًمضمد  وـم٤ٌمقم٦م اعمّم٤مطمػ  وسمٜم٤م، دور اًم٘مـرآن  ذًمؽ رواشم٥م اعمقفمٗملم ومٞمٝم٤م  ومجٞمع أقمامل اًمؼم  ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ سم

 -(7)مم٤م يٕمّد ىمرسم٦م فم٤مهرة  ًمتح٘مؼ اًمِمٌٝم٦م ذم هذا اعم٤مل احلرام واعمِمٌقه واعمختٚمط

  

                                                           

  6.328  499  5.726  ُمقؾمـققم٦م ومتـ٤موى اعمٖمؽمسمـلم 730 – 3.737( اٟمٔمر: ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٗمتـقى سم٤مًمِمـ٤مرىم٦م 7)

  أطمٙمـ٤مم اًم٘مـرآن ٓسمــ 429  4.428  شمٗمًـػم اًم٘مرـمٌـل 497  492  485ومت٤موى اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت ص   302  373

 -047  ومت٤موى وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ص 7.045اًمٕمريب 
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 470(  

 

ػاضطبحثػاضثاظي
ػصفاضةػاضطدضطغنػاضجددػطنػاضزصاة

ل شمٕمـ٤ممم: اًمزيم٤مة واضم٦ٌم وومرض  وهل ريمـ ذم اإلؾمالم  وىمد شمقمّم اهلل شمٕم٤ممم ىمًٛمتٝم٤م  وطمّدد ُمّم٤مرومٝم٤م  وم٘م٤م

إكام افّصَدؿوت فؾػؼراء وادسوـغ وافعومؾغ ظؾقفو وادمفػي ؿؾقِبؿ، ويف افرؿوب وافغورمغ ويف شبقؾ اَّلل وابـ ﴿

[  ومٞمج٥م أن ختّمـص ُمـقارد اًمزيمـ٤مة ًمإلٟمٗمـ٤مق ذم هـذه 62]اًمتقسم٦م: ﴾افسبقؾ ؾريضي مـ اَّلل واَّلل ظؾقؿ حؽقؿ

ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م  وومّّمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤م، ذم يمتٌٝمؿ  وسمّٞمٜمقا ط  اعمّم٤مرف اًمثامٟمٞم٦م ذم أي٦م  واًمتل سمٞمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل

 ذوط يمؾ ُمٜمٝم٤م-

وتٛمٜم٤م ذم هذا اًمٌح٨م ُمٍمف اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  وهؿ مجع ُم١مًّمػ  ُمـ اًمت٠مًمٞمػ  وهق مجـع اًم٘مٚمـقب  وؾمـٛمل هـذا 

هنؿ ُيت٠مًمٗمقن سم٤مًمٕمٓم٤م،  وشمًتامل ىمٚمقهبؿ  ًمٞم٘مقى إيامهنؿ  ويٜمْمقون ذم وٗمقف اعمًٚمٛملم   ويٜمًـجٛمقن اًمّمٜمػ ُم١مًمٗم٦مٕ 

ُمثـؾ اعمـ١مُمٜملم ذم شمـقادهؿ  "سم٘مقًمـف: ط ُمٕمٝمؿ  ويتح٘مؼ اهؿ اًمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمـالم اًمـذي سمٞمٜمـف رؾمـقل اهلل 

 -(7)"وشمرامحٝمؿ  وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ  يمٛمثؾ اجلًد اًمقاطمد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمٌق شمداقمك ًمف ؾم٤مئر اجلًِد سم٤مًمًٝمر واحلٛمك

ومٚمٝمؿ أطمٙم٤مُمٝمؿ اخل٤مو٦م ُمـ ضمٝمـ٦م  وهـؿ ضسمـ٤من   اًمٙمٗم٤مرواعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ضسم٤من  ُمًٚمٛمقن ويمٗم٤مر  وم٠مُم٤م 

ُمع اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤م، ذم إقمٓم٤مئٝمؿ ُمـ اًمزيم٤مة ظم٤مو٦م  أم ُمـ مخس اخلٛمس  وُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُمـ٦م  

: ىمقم إولاصمٜم٤من   أمهٝماميٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة سم٤مشمٗم٤مق ًمٜمص أي٦م  وهؿ قمغم أضب   اعمًٚمٛملمواعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ 

ٝمؿ  ودظمٚمقا اإلؾمالم  وٟمّٞمتٝمؿ ذم اإلؾمالم وحٞمح٦م وىمقي٦م  واهؿ ٟمٔمرا، ُمــ ىمـقُمٝمؿ اهؿ ذف وؾم١مدد ذم ىمقُم

أقمٓمـك اًمزسمرىمـ٤من سمــ سمـدر  ط يمٗم٤مر  ومٞمٕمٓمك اعمًٚمٛمقن ًمػمهم٥م ٟمٔمراؤهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ذم اإلؾمـالم: ٕن اًمٜمٌـل 

 : ىمقم أؾمٚمٛمقا  وٟمّٞمتٝمؿ ذم اإلؾمالم وـٕمٞمٗم٦م  ٕهنـؿ طمـديثق قمٝمـدواًميب اًمث٤مينوقمدّي سمـ طم٤مشمؿ ُمـ اًمزيم٤مة  

أقمٓمـك أسمـ٤م ؾمـٗمٞم٤من سمــ طمـرب  ط سم٤مإلؾمالم  ومتت٠مًمػ ىمٚمقهبؿ  ًمٞم٘مقى إيامهنؿ  وي٠مًمٗمقن اعمًٚمٛملم  ٕن اًمٜمٌـل 

 -(0)ووٗمقان سمـ أُمٞم٦م  وإىمرع سمـ طم٤مسمس  وقمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ ُمـ اًمزيم٤مة

                                                           

 -4.072  وأمحد 0586رىمؿ  76.742  وُمًٚمؿ "شمرى اعم١مُمٜملم"  وأوًمف 5665رىمؿ  5.0038( رواه اًمٌخ٤مري 7)

  اًمنمـح اًمّمـٖمػم قمـغم أىمـرب اعمًـ٤مًمؽ 7.366اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ذم صمقسمـف اجلديـد   7.537( اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ومتح اًمٕمٜم٤مي٦م 0)

  اإلذاف قمغم ٟمٙمـ٧م ُمًـ٤مئؾ اخلـالف  ًمٚم٘مـ٤مض قمٌـد اًمقهـ٤مب 3.89  اإلذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمام، ٓسمـ اعمٜمذر 0.85

ــ٤مع 0.777  اعمٕمتٛمــد ذم اًمٗم٘مــف اًمِمــ٤مومٕمل 3.475  اًمٌٞمــ٤من ًمٚمٕمٛمــراين 7.625   7.503  اعمٖمٜمــل 5.736  يمِمــ٤مف اًم٘مٜم

 -7.499اإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداوي 
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وم٤معمًٚمٛمقن اجلدد يًتح٘مقن ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ اًمزيم٤مة  ؾمقا، يم٤مٟمقا أهمٜمٞم٤م، أم وم٘مـرا،  وشمٙمـقن اًمزيمـ٤مة اهـؿ ُمتٕمٚم٘مـ٦م 

ة واإليامن واإلؾمالم ًمتثٌٞم٧م ذًمؽ وشم٘مقيتـف  يمـام أهنـ٤م ُمتٕمٚم٘مـ٦م سم٤مًمـدقمقة إمم اإلؾمـالم ًمؽمهمٞمـ٥م اًمٙمٗمـ٤مر سم٤مًمٕم٘مٞمد

 ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمالم  ًمٞمحٔمقا سمامل اهلل شمٕم٤ممم-

 ويْم٤مف إمم ذًمؽ:

عمًـٙمٜمتٝمؿ  أو يمـ٤مٟمقا  ُمًـ٤ميملم  ًمٗم٘مـرهؿ  أو يمـ٤مٟمقا وم٘مـرا،أن اعمًٚمٛملم اجلدد يًتح٘مقن اًمزيم٤مة إذا يمـ٤مٟمقا  ,7

ٚمقن ذم ُمٍمف اًمٖم٤مرُملم  وإذا ؿم٤مريمقا ذم مجع اًمزيمـ٤مة وسومٝمـ٤م  ومٞمًـتح٘مقن أضمـر اعمثـؾ    ومٞمدظمُمديٜملم

 -اًمٕم٤مُمٚملم قمٚمٞمٝم٤مويدظمٚمقن ذم ُمٍمف 

اعم٘مررة ذقمـ٤ًم ذم يمٗم٤مًمـ٦م اًمٞمتـ٤مُمك  وـمـالب  أوٜم٤مف اًمٙمٗم٤مًم٦مإن اوٓمالح اًمٙمٗم٤مًم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد يِمٛمؾ  ,0

ٚمٛملم قم٤مُم٦م  ويِم٤مريمقن اعمًٚمٛملم مجٞمع اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل  واًمٙمٗم٤مًم٦م ًمٚمٛمحت٤مضملم  ويدظمٚمقن حت٧م ُمًٛمك اعمً

إطمٙم٤مم  ويًتح٘مقن ذم ذًمؽ ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ اًمزيم٤مة  طمتك ذم ذا، سمٞم٧م ًمٚمًٙمـ قمٜمد احل٤مضم٦م واعمّمٚمح٦م وشمقومر 

 أُمقال اًمزيم٤مة  ودومع رأس ُم٤مل ًمٚم٘مقي اًمذي يًتٓمٞمع اًمٕمٛمؾ  ويت٘مـ اعمٝمٜم٦م  وًمٙمٜمف حيت٤مج ًمٚمامل-

اعمًـٚمٛملم  وظم٤موـ٦م ذم سمـالد اعمٝمجـر  وقمٜمـد وهذا حي٘مؼ إقمٓم٤م، وقرة و٤مدىم٦م ووحٞمح٦م قمـ اإلؾمـالم و

وضمقد إىمٚمٞم٤مت واجل٤مًمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م طمتك ذم أُمريٙم٤م  وسمذًمؽ شمٗمـتح أسمـقاب اًمـدقمقة ًمإلؾمـالم  واًمؽمهمٞمـ٥م ذم 

ُمـ همـ٤مئالت إيـ٤مم  وُمّمـ٤ميد اًمِمـٞمٓم٤من ُمــ اإلٟمـس  –وظم٤مو٦م اعمًٚمٛملم اجلدد  –دظمقًمف  ومح٤مي٦م اعمًٚمٛملم 

ل دمٛمـع إُمـقال اًمٓم٤مئٚمـ٦م ذم اعمٝمـ٤مضمر  وشمًـتخدُمٝم٤م ذم اًمتٌِمـػم واجلـ  وطمٗمٔمٝمؿ ُمـ اًمتٌِمػم واًمٙمٜم٤مئس اًمتـ

 واًمدقمقة اًمٜمٍماٟمٞم٦م-

دومـع  –سمـؾ جيـ٥م  –: أن اعمًٚمٛملم اجلدد ذم أُمريٙم٤م يًتح٘مقن ىمًٓم٤ًم ُمـ زيم٤مة اعمًٚمٛملم  وجيقز واخلالو٦م

 -(7)اًمزيم٤مة اهؿ  ديٜمٞم٤ًم  واضمتامقمٞم٤ًم  وأظمالىمٞم٤ًم  وإٟم٤ًمٟمٞم٤مً 

  

                                                           
 ( اٟمٔمر ؾم٤مئر يمت٥م اًمٗم٘مف ذم مجٞمع اعمذاه٥م ذم سم٤مب اًمزيم٤مة قم٤مُم٦م  وُمّم٤مرف اًمزيم٤مة ظم٤مو٦م-7)
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػزصاةػاضطالػاضحرام

ؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م: إن اًمزيم٤مة ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم  وهل واضم٦ٌم وومـرض  وطمـّدد اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ ُمّمـ٤مرومٝم٤م  وإن 

 –رمحٝمؿ اهلل شمٕمـ٤ممم  –سملّم إُمقال اًمتل شمًتخرج ُمٜمٝم٤م اًمزيم٤مة  وطمّدد ٟمّم٤مهب٤م  وُم٘م٤مديره٤م  وضم٤م، اًمٗم٘مٝم٤م، ط رؾمقل اهلل 

 ْم٤مي٤م اًمزيم٤مة وُمًتجداهت٤م-وومّّمٚمقا ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م  وشم٤مسمع ذًمؽ اًمٕمٚمام، اعمٕم٤مسون ذم ىم

واعمًٚمؿ خيرج اًمزيم٤مة ُمـ أُمقاًمف ًمٞمزيمل ٟمٗمًف أوًٓ  ويٓمٝمر ُم٤مًمف  ويت٘مرب ومٞمٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم  سم٘مّمد إضمـر 

ظمذ ُمـ أُمقااهؿ ودىم٦م شمٓمّٝمرهؿ  وشمـزيّمٞمٝمؿ هبـ٤م  ووـؾِّ قمٚمـٞمٝمؿ إن ﴿ط: واًمثقاب  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم ٟمٌّٞمف 

 [-723تقسم٦م:]اًم ﴾والشمؽ ؾمٙمـ اهؿ واهلل ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ

وسمام أن اًمزيم٤مة ىمرسم٦م هلل شمٕم٤ممم  ومٞمج٥م أن شمٙمقن ُمـ أـمٞم٥م اعم٤مل  ٕهّن٤م شم٘مّدم إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمٓمٞمـ٥م  وضمـ٤م، ذم 

و افـوس، إّن اَّلل ضقى ٓ يؼبؾ إٓ ضقبًو، وإن اَّلل أمر ادممـغ بام »ىم٤مل: ط احلدي٨م اًمّمحٞمح أن رؾمقل اهلل  يو أُّي 

 ﴾فرشةؾ ـؾةقا مةـ افطقبةوت واظؿؾةقا صةوحلًو إين بةام تعؿؾةقن ظؾةقؿيةو أُّيةو ا﴿أمر بةف ادرشةؾغ، ؾؼةول: 

[  صمـؿ ذيمـر اًمرضمـؾ 770]اًمٌ٘مـرة: ﴾يو أُّيو افذيـ آمـقا ـؾقا مـ ضقبوت مو رزؿـوـؿ"[، وؿول: 51]ادممـقن:

! وُمٓمٕمٛمف طمرام  وُمنمسمف طمرام  وُمٚمًٌف طمرام   ُيٓمٞمؾ اًمًٗمر  َأؿمٕم٨َم أهمؼَم  يٛمّد يديف إمم اًمًام،  ي٤م ربِّ  ي٤م ربِّ

ٓ شم٘مٌؾ والٌة سمٖمػم ـَمٝمقر  وٓ ودوم٦م ُمــ ط: »  وىم٤مل رؾمقل اهلل (7)"وهُمّذي سم٤محلرام  وم٠مّٟمك يًتج٤مب ًمذًمؽ؟

   واًمُٖمُٚمقل يٕمٜمل سمف ُم٤م ايمتًٌف ُمـ ـمريؼ همػم ُمنموع  وأوؾ اًمٖمٚمقل: اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمش-(0)شهُمُٚمقل

ل واعمـ٤مل احلـرام اًمـذي مجٕمـف وإن زيم٤مة اعم٤مل احلرام ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد خيتٚمػ احلٙمؿ ومٞمف سملم اعم٤مل احلـال

 وايمتًٌف ىمٌؾ إؾمالُمف  وسملم اعم٤مل اًمذي يٛمٚمٙمف وجيٛمٕمف ويٙمتًٌف سمٕمد إؾمالُمف  طم٥ًم اًمتٗمّمٞمؾ أيت-

                                                           

 - 7275رىمؿ  722.  6( رواه ُمًٚمؿ 7)

رىمـؿ  45  وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا أوح ر، ذم هذا اًم٤ٌمب وأطمًٜمف  وهذا ًمٗمٔمف  واسمـ ُم٤مضمف ص7رىمؿ  79( رواه اًمؽمُمذي ص 0)

 -004(: إؾمٜم٤مده وحٞمح  وورد قمٜمد ُمًٚمؿ سمرىمؿ 4969  وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر )39  0.79  وأمحد 070
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أظمرة  ًم٘مقًمـف  إن همػم اعمًٚمؿ همػم ُمٙمٚمػ ذقم٤ًم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م  وًمٙمٜمف ي١ماظمذ قمغم شمريمٝم٤م ذم

 -6,7ومّمٚم٧م. "وويؾ ًمٚمٛمنميملم  اًمذيـ ٓ ي١مشمقن اًمزيم٤مة وهؿ سم٤مٔظمرة هؿ يم٤مومرون"شمٕم٤ممم: 

  واًمذي يٙمتًـٌف ذم طمٞم٤مشمـف  ومـال زيمـ٤مة قمٚمٞمـف  وٓ همػم اعمًٚمؿوإنَّ اعم٤مل احلالل واعم٤مل احلرام اًمذي يٛمٚمٙمف 

ف  وأُمـ٤م اعمـ٤مل احلـرام ًمذاشمـف يمـ٤مخلٜمزير يٓم٤مًم٥م هب٤م  وإذا أؾمٚمؿ  ومًٌؼ سمٞم٤من طمٙمٛمف  وم٤معم٤مل احلالل ُم٤ٌمرك ًمف وقمٚمٞم

واخلٛمر واعمٞمت٦م وهمػمه٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمتخٚمص ُمٜمف يمٚمٞم٤ًم  وإظمراضمف ُمـ ُمٚمٙمف  وأُم٤م اعمـ٤مل احلـرام اعمٙمتًـ٥م ُمــ 

ـمريؼ طمرام  واعم٤مل احلرام اعمختٚمط سمحالل  ومٞمٜم٘مٚم٥م طمالًٓ ًمف  إٓ ُم٤م ومٞمف طمـؼ ًمٚمٕمٌـ٤مد يم٤معمنـوق واعمٖمّمـقب 

مم و٤مطمٌف  واًمٌـ٤مىمل يٌ٘مـك ُمٚمٙمـ٤ًم ًمـف  عمـ٤م  ورد ذم احلـدي٨م اًمنمـيػ اًمًـ٤مسمؼ واعمختٚمس وهمػمه  ومٞمج٥م رّده إ

 -(7)"اإلؾمالم تدم ُم٤م ىمٌٚمف"وذم رواي٦م  "اإلؾمالُم جي٥مُّ ُم٤م ىمٌٚمف"

وًمؽمهمٞم٥م همػم اعمًٚمؿ سم٤مًمدظمقل ذم اإلؾمالم  وًمٞم٘مٓمع اًمٙمٗمر واًمنمك واإلحل٤مد  وطمتك ٓ يِمٕمر سمٕم٥م، ذًمؽ 

ُم٤م ؾمٌؼ  وم٢من يم٤من أو و٤مر همٜمٞم٤ًم ومتٓمٌؼ قمٚمٞمف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمٌ٘مٞم٦م قمغم فمٝمره سمٕمد إؾمالُمف  ومال يٓم٤مًم٥م سمتحٛمؾ 

 اعمًٚمٛملم  وسمٕمد طمقٓن احلقل-

قمغم اًمّمح٤مسم٦م ري اهلل قمٜمٝمؿ سمٕمد إؾمالُمٝمؿ  وم٠مىمرهؿ قمغم أُمقااهؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ط وهذا ُم٤م ـمٌ٘مف رؾمقل اهلل 

 اؾمتثٜم٤م،ات- قمٜمدهؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م  ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مل طمرام  أو ُم٤مل خمتٚمط سم٤محلرام  ُمع

 إن زيم٤مة هذا اعم٤مل وأطمٙم٤مُمف ومٞمف شمٗمّمٞمؾ:

إّن اهلل ـمٞم٥م ": هذا ٓ شم١مظمذ ُمٜمف اًمزيم٤مة  ٕٟمف ُم٤مل ظمٌٞم٨م  وؾمٌؼ احلدي٨م اًمنميػ زيم٤مة اعم٤مل احلرام يم٤مُمالً  ,7

ن اعم٤مل احلرام جي٥م اًمتخٚمص ُمٜمف يم٤مُماًل  أُم٤م اًمزيم٤مة اًمنمـقمٞم٦م   وهذا سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤م،  ٕ(0)"ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌمً 

ومٞم١مظمذ ومٞمٝم٤م رسمع اًمٕمنم  أو ٟمّمػ اًمٕمنم  أو اًمٕمنم  طم٥ًم ٟمقع اعم٤مل وأطمقاًمف  ويٌ٘مك ًمـف ُمـ٤م سمٕمـد ذًمـؽ 

أن خيرضمـف يمـ٤مُماًل ُمــ يـده  وُمــ ذًمـؽ  –اجلديد واًم٘مديؿ  –يم٤مُماًل  أُم٤م اعم٤مل احلرام ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ 

 اًمٗمقائد اًمرسمقي٦م-

                                                           
   وؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف-702رىمؿ  0.735( رواه ُمًٚمؿ 7)

   وؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف-7275رىمؿ  722. 6( رواه ُمًٚمؿ 0)
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  ومال طم٩مَّ قمٚمٞمف  وٓ يٚمزُمف يمٗم٤مرة ُم٤مًمٞم٦م: ٕٟمف ُمٗمٚمس  ُم٤مل طمرام حمضُمـ سمٞمده "ىم٤مل اًمٖمزازم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

  إذ ُمٕمٜمك اًمزيم٤مة وضمقب إظمراج رسمع اًمٕمنم ُمثاًل  وهذا جي٥م قمٚمٞمف إظمراج اًمٙمّؾ  إُّمـ٤م ردًا وٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة

   وهذا طمّؼ ووقاب-(7)"ًمؽقمغم اعم٤مًمؽ إن قَمَرومف  أو سوم٤ًم ًمٚمٗم٘مرا، إن مل يٕمرف اعم٤م

وُم٤م طمرم ًمذاشمف ٓ زيم٤مشمف قمٚمٞمف  وأُم٤م ُم٤م طَمرم ًمٓمري٘م٦م "وىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد رواس ىمٚمٕمف ضمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

يمًٌف: وم٢مين أرى وضمقب اًمزيم٤مة ومٞمف  وًمٙمـ ٓ أضمر ًمف ذم إظمراج زيم٤مشمف  ومج٤ميب اًمزيم٤مة حي٥ًم ُم٤مًمف  وي٠مظمـذ ُمٜمـف 

٥َم  ًَ  - (0)"ُم٤مًمف أم ُمـ طمرام زيم٤مشمف  دون أن ي٠ًمًمف أُِمـ طمالٍل يَم

ًّْا،ق ُ ا الكدم ،ٖ  ّلَة ،ٖ الوب  الوحكم ل اروَة ّت ًْا،وق الوك ٕ ،٘ووب ةوكم لطكٗاوخ كهوجَة ّ ًوَ ٗؤاو  هٌوَ           

الزكبحة ّ رٓ ّ ْة الزفكٗق ،ٖ ُ ا الٌْ ة ،إى كبى الكهت كلَ ةكامة كبلزجوبرح ،وٖ الخٌوب ٗك ّالخووك ّالوخوارادة      

كوب هجقة ّ هب قى كبى الكهت هي هبلَ الحد  ،ٖ رجبرح هحكهخة ،ِ ا هوب  هخوزل ة    ،٘جت نك،َ كلَ للوصبلح ال بهخ

 ّه٘ورٖ ةكوَ ،ٖ الفاكح الزبل٘خ.

: ؾمٌؼ شمٕمريػ اعم٤مل احلالل اعمختٚمط سم٤محلرام  وأٟمف وٜمٗم٤من  وًمٙمؾ وٜمػ زيم٤مة اعم٤مل اعمختٚمط سم٤محلالل واحلرام ,0

 طمٙمٛمف  ويتٗمرع وضمقب اًمزيم٤مة قمٚمٞمف سمح٥ًم يمؾ وٜمػ-

٤مل احلرام ُمتٛمٞمزًا ذم أوٚمف  صمؿ اظمتٚمط اظمتالط اؾمـتٌٝم٤مم ُمـع إُمٙمـ٤من متٞمـز ذات يمـؾ ُمـٜمٝمام  ومـ٤مًمٕملم وم٢من اعم

اعمحّرُم٦م ذم أوٚمٝم٤م شمٌ٘مك طمراُم٤ًم  ويٚمزم اعمًٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ورّده٤م إمم وـ٤مطمٌٝم٤م  أو اًمتّمـدق هبـ٤م  وٓ 

ائد اًمرسمقي٦م اعم٠مظمقذة قمــ رؤوس زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م  وشم٠مظمذ طمٙمؿ زيم٤مة اعم٤مل احلرام اًمٙم٤مُمؾ يمام ؾمٌؼ  وُمثؾ ذًمؽ اًمٗمق

 إُمقال احلالل-

وإن يم٤من اعم٤مل احلرام اعمختٚمط سم٤محلالل اظمتالط مم٤مزضم٦م  ومُٞمخرج ىَمْدر احلرام ُمـ ُم٤مًمف  ويتخٚمص ُمٜمـف  يمـام 

ؾمٌؼ  واًم٤ٌمىمل يٕمّد طمالًٓ  ويدومع زيم٤مشمف اعم٘مررة ذقم٤ًم  ويٜمدب إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط واًمقرع ًمف ذم ديٜمف ُم٤م أُمٙمــ  

احلرام  وذم إظمراج اًمزيم٤مة ذم اعم٤مل احلرام  ًمٞمجٕمؾ سملم ٟمٗمًف وُم٤مًمف وسمـلم احلـرام ضُمٜمَّـ٦م ووىم٤ميـ٦م   ذم إظمراج ىمدر

                                                           
   وؾمٌؼ اىمت٤ٌمس هذه اًمٗم٘مرة  ويمررٟم٤مه٤م ٕمهٞمتٝم٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م-0.778( إطمٞم٤م، قمٚمقم اًمديـ 7)

 - 455. 7  شمرشمٞم٥م اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ىمًؿ اإلومت٤م،  0.7066ٞم٦م اعمٞمنة ( اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝم0)
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ىمـ٤مل: ىمـ٤مل زم رؾمـقل    حلدي٨م طمذيٗم٦م سمــ اًمـٞمامن (7)إلزاًم٦م ُم٤م ومٞمف ؿمٌٝم٦م  وظمِمٞم٦م ُمـ اًمقىمقع ومٞمام ومٞمف طمرج

 -(0)"ومْمُؾ اًمٕمٚمؿ ظمػٌم ُمـ ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة  وظمػم ديٜمٙمؿ اًمقرع"ط:  اهلل

اظمتالط اعم٤مل احلرام سم٤معم٤مل احلالل اظمتالط مم٤مزضم٦م ومٙمثػمًا ُم٤م يّمٕم٥م قمغم اعمًٚمؿ قم٤مُم٦م  واعمًـٚمؿ  وذم طم٤مًم٦م

اجلديد  أن ُي٘مّدر احلرام ُمـ ُم٤مًمف  ويِمٙمؾ قمٚمٞمف إُمر  وهٜم٤م جي٥م قمٚمٞمف ؾم١مال أهـؾ اًمٕمٚمـؿ أوًٓ عمٕمرومـ٦م احلٙمـؿ 

٤مرة  أو إقمـامل إظمـرى اًمتـل اًمنمقمل  صمؿ ي٠ًمل  ويًتٕملم سمخٌػم حم٤مؾمٌل أو ُم٤مزم  أو سمـذي ظمـؼمة ذم اًمتجـ

يامرؾمٝم٤م و٤مطم٥م اعم٤مل  ويٙم٥ًم ُم٤مًمف ُمٜمٝم٤م  ومٞم٤ًمقمدوٟمف قمـ شم٘مدير ُم٘مدار احلالل ُمـ ُم٤مًمف  وُم٘مدار احلرام  وًمق 

سم٤مًمت٘مري٥م  إلظمراج اًمزيم٤مة  ُمع إظمذ سم٤مٕطمقط واًمقرع  ًمتؼمأ ذُمتف ُمـ ضمٝم٦م  ويزداد أضمره وصمقاسمـف ُمــ ضمٝمـ٦م 

[  وىمقًمف شمٕم٤ممم: 070]اًمٌ٘مرة: ﴾ومو تـػؼقا مـ خر ؾألكػسؽؿ﴿ف شمٕم٤ممم: أظمرى  واهلل يٕمّقوف ظمػمًا ىمٓمٕم٤ًم  ًم٘مقًم

ومةو تـػؼةقا مةـ رء يف ﴿  وىمقًمف شمٕمـ٤ممم: 070اًمٌ٘مرة. ﴾ومو تـػؼقا مـ خر ُيقّف إفقؽؿ وأكتؿ ٓ تظؾؿقن﴿

 [-62]إٟمٗم٤مل: ﴾شبقؾ اَّلل ُيقّف إفقؽؿ

  

                                                           

 -485  ومت٤موى اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت ص 0.7776  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة 5.725( اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م ومت٤موى اعمٖمؽمسملم 7)

ٜمــذري ذم   وذيمــره اعم7.377  واًمٌــزار 3962رىمــؿ  4.797  واًمٓمــؼماين ذم إوؾمــط 377رىمــؿ  7.777( رواه احلــ٤ميمؿ 0)

 -"رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط واًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ"  وىم٤مل: 7.52اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م 
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ػاضطبحثػاضرابع
ػطتىػغجبػرضىػاضطدضمػتركػرطضهػاضطحرم

٤م يذه٥م اعمًٚمؿ ًمٞمامرس قمٛماًل حمرُم٤ًم يٙم٥ًم ُمٜمف ُم٤مًٓ  أو يِم٤مرك ذم قمٛمؾ حمّرم ًمٙم٥ًم اعم٤مل  ويٖمٗمؾ يمثػمًا ُم

أو يتٖم٤مومؾ قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل  وي٘مٍم ذم ؾم١مال اًمٕمٚمام، واًمٗم٘مٝم٤م، واعمٗمتلم اعمت٘ملم قمـ احلٙمؿ اًمنمـقمل ًمٚمٕمٛمـؾ 

 ؿ اجلديد أيْم٤ًم-اعمِمٌقه اًمذي ي٘مّمد آدم٤مه إًمٞمف  أو يريد مم٤مرؾمتف  وهذا يٜمٓمٌؼ قمغم اعمًٚم

وهٜم٤م جي٥م قمغم اًمٕمٚمام، واًمدقم٤مة اًمتٜمٌٞمف قمٚمٜم٤ًم  واًمتحذير قم٤مُم٦م ُمـ مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اعمحـرم  أو اعمِمـ٤مريم٦م ومٞمـف  

 شمٌٚمٞمٖم٤ًم ًمٚمدقمقة واًمقاضم٥م اًمديٜمل واعمققمٔم٦م واًمٜمّمح واإلرؿم٤مد-

ُمــ ضمٝمـ٦م ُمـ٤م  وذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يّمحق اًمْمٛمػم اًمديٜمل  إُم٤م شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم  وإُم٤م سمتٜمٌٞمف آظمـر  وإُمـ٤م سم٤مًمتـ٠مصمػم 

 ويٓمٚم٥م سمٞم٤من اًمّمقاب  وُمتك جي٥م قمغم اعمًٚمؿ شمرك قمٛمٚمف اعمحرم  وهذا يِمٛمؾ أيْم٤ًم اعمًٚمؿ اجلديد أيْم٤ًم-

 وٟميب أُمثٚم٦م ًمذًمؽ:

اًمٕمٛمؾ ذم اعمّم٤مرف اًمرسمقي٦م  اًمٕمٛمؾ ذم يمٜمٞم٦ًم  اًمٕمٛمؾ ذم سم٤مر اعمنموسم٤مت اعمحّرُم٦م  اًمٕمٛمؾ ذم ذيم٦م اًمت٠مُمٞمٜم٤مت  -

ٜمزير  أو اًمٕمٛمؾ ذم ذيم٦م شمٌٞمع اخلٛمقر وحلؿ اخلٜمزير  اًمٕمٛمؾ ذم سمٞمع اًمتج٤مري٦م  اًمٕمٛمؾ ذم ُمٓمٕمؿ ومٞمف مخقر وظم

اًمدظم٤من وأؾمٓمقاٟم٤مت إًمٕم٤مب ذم اعمٞمن  اًمٕمٛمؾ ذم ذيم٦م أقماماه٤م طمرام ظم٤مًمّم٦م  أو أقماماه٤م طمـرام وطمـالل  

وسمٞمع اًمًج٤مئر  وذا، اًمذه٥م سم٤مًمت٘مًٞمط  واًمتج٤مرة واًمتٕم٤مُمؾ ُمع ذيم٤مت أقماماه٤م طمرام يم٤مُمـؾ  أو أقماماهـ٤م 

ام  أو أقماماه٤م طمالل وشمتٕم٤مُمؾ سم٤محلرام يم٤مًم٘مروض اًمرسمقي٦م  ويمذا إرسمـ٤مح اعمتحّمـٚم٦م ُمــ دمـ٤مرة طمالل وطمر

 أوؾ ُم٤ماه٤م وم٤مؾمد-

قمٛمؾ اعمرأة ذم ُمٙم٤من خمتٚمط ُمع اًمرضم٤مل  أو شمْمٓمر ًمٙمِمـػ قمقرهتـ٤م  أو مم٤مرؾمـ٦م عمـس اًمرضمـ٤مل  ويمِمـػ  -

 اًمٕمقرات اعمٖمٚمٔم٦م-

٦م وؿمٌٝم٤مت  وىمٚم٥م اعم١مُمـ دًمٞمٚمف  وىم٤مل شمٕمـ٤ممم: وإقمامل اعمحرُم٦م يمثػمة  ويٚمحؼ هب٤م إقمامل اًمتل ومٞمٝم٤م ؿمٌٝم

  وؾمٌؼ طمدي٨م احلـالل واحلـرام  وومٞمـف: 74,75اًم٘مٞم٤مُم٦م. "سمؾ اإلٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف سمّمػمة وًمق أًم٘مك ُمٕم٤مذيره"
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وسمٞمٜمٝمام أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  ومٛمـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼمأ ًمٕمروف وديٜمف  وُمـ وىمـع "

 -(7)"ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرام

وٓ ؿمؽ أن اعمًٚمؿ طمريص قمغم ديٜمف  ويتحرى احلالل واحلرام  ويًٕمك ضم٤مهدًا ًمتجٜم٥م احلـرام وشمريمـف  

وحيرص قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م  وُمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم  وجي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ أوًٓ  يمام جيـ٥م قمٚمٞمـف آؾمـتٗمت٤م، وؾمـ١مال أهـؾ 

 اًمٕمٚمؿ صم٤مٟمٞم٤ًم-

اًمٗمتـقى  وأىمـقال اًمٕمٚمـام،  وآرا، وودرت ذم هذا اعمقوقع ىمرارات ًمٚمٛمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م  وومتـ٤موى جلـ٤من 

 -(0)اًمٗم٘مٝم٤م،  ًمتقوٞمح احلٙمؿ اًمنمقمل شمقوٞمح٤ًم يم٤مُماًل  وٓ ًمٌس ومٞمف  وٓ حيت٤مج إٓ ًمٚمتٓمٌٞمؼ

 ُم٤م يكم: (3)وظمالو٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم شمرك اًمٕمٛمؾ اعمحرم

 سم٠مهع وىم٧م ممٙمـ  وسم٠مؾمٚمقب ٓ ُيٚمح٘مف اًمير سمٜمٗمًـف وٓ سمٖمـػمه  وًمـف اًمثـقاب جي٥م شمرك اًمٕمٛمؾ اعمحرم ,7

وُمـ يتؼ اهلل جيٕمـؾ ًمـف خمرضمـ٤ًم  ويرزىمـف ُمــ طمٞمـ٨م ٓ "وإضمر  ويٕمّقوف اهلل شمٕم٤ممم ظمػمًا  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

  وأن ُمـ شمرك ؿمٞمئ٤ًم هلل قمّقوف اهلل ظمـػمًا ُمٜمـف  وأسمدًمـف إمم إطمًــ وإومْمـؾ  0,3اًمٓمالق. "حيت٥ًم

شم٘مـ٤م، اهلل ضمـؾ وقمـز إٓ إّٟمؽ ًَمـ شمدع ؿمـٞمئ٤ًم ا"ًمتقضمٞمف اًمٜمٌل اًمّم٤مدق اعمّمدوق سم٘مقًمف ًمرضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: 

 -(4)"أقمٓم٤مك ظمػمًا ُمٜمف

وًمق يم٤من ُم١مىمت٤ًم  أو سم٠مضمر أىمؾ  ريثام جيد قمٛمـاًل آظمـر  واهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم  جي٥م اًمٌح٨م قمـ قمٛمؾ طمالل  ,0

يٛمحؼ اهلل اًمرسم٤م  "ي٤ٌمرك سم٤مًم٘مٚمٞمؾ احلالل  ومدرهؿ طمالل ظمػم ُمـ أًمػ درهؿ طمرام  وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة-ط   وأيمد ذًمؽ رؾمقل اهلل 076اًمٌ٘مرة. "حي٥م يمؾ يمّٗم٤مر أصمٞمؿ وُيريب اًمّمدىم٤مت واهلل ٓ

                                                           

 -74ص  ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٌٞمٝم٘مل  وؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م إول-7)

   وومٞمٝم٤م ىمرار جمٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م ذم ُم١ممتره اًمًـٜمقي اًمًـ٤مدس سمـ٤مًمٌحريـ 5.089( اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م ومت٤موى اعمٖمؽمسملم 0)

  ومتـ٤موى اًمٚمجٜمـ٦م اًمدائٛمـ٦م 307  6.306  308  096  069  063  053  5.050اًم٘مرار اًم٤ًمسمع  واٟمٔمر اعمرضمـع ذاشمـف 

 -78 , 3.77  0.79ًمٚمٗمتقى سم٤مًمِم٤مرىم٦م 

( وهذا إُمر ظم٤مص سم٤معمًٚمؿ  ويِمٛمؾ اعمًٚمؿ اجلديد سمٕمد دظمقًمف ذم اإلؾمالم  أُم٤م ىمٌؾ إؾمالُمف ومال شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمـف هـذه اخلالوـ٦م 3)

 وىمد يٙمقن اًمٕمٛمؾ اعمحرم ذم اإلؾمالم  ُم٤ٌمطم٤ًم ذم اًمديـ اًم٤ًمسمؼ اًمذي يم٤من يٕمتٜم٘مف اًمِمخص ىمٌؾ إؾمالُمف-ُمـ إطمٙم٤مم  

 "جمٛمع اًمزوائـد"  وذيمره ااهٞمثٛمل ذم 7735رىمؿ  0.778 "ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب"  واًم٘مْم٤مقمل ذم 02758رىمؿ  5.78( رواه أمحد 4)

 -"رواه يمٚمف أمحد سم٠مؾم٤مٟمٞمد ورضم٤ماه٤م رضم٤مل اًمّمحٞمح"  وىم٤مل: 72.069
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   أو اًمٕمٛمؾ اًمذي خيتٚمطومٞمجقز ًمف آؾمتٛمرار ُم١مىمت٤م ذم اًمٕمٛمؾ احلرام إذا مل يًتٓمع اعمًٚمؿ شمرك اًمٕمٛمؾ احلرام  ,3

قمـدم ُمٌـ٤مذة ومٞمف احلالل ُمع احلرام  ُمع ُم٘متف ذم ٟمٗمًف وىمٚمٌف  ويمره آؾمتٛمرار ومٞمف  ويًٕمك ُم٤م أُمٙمـ قمغم 

اًمٗمٕمؾ احلرام سمٜمٗمًف  وظم٤مو٦م إذا يم٤من حمت٤مضم٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ واًمرزق  وًمٞمس ًمديف ُمدظمرات ُم٤مًمٞم٦م  وهـق ُمٓم٤مًمـ٥م 

اًميــورات شمٌــٞمح "وُمًــ١مول قمـــ اًمٜمٗم٘مــ٦م  وذًمــؽ ًمٚميــورة  أو احل٤مضمــ٦م اعمٚمحــ٦م  ًمٚم٘م٤مقمــدة اًمٗم٘مٝمٞمــ٦م 

ي  ومٞمجتٜمـ٥م ُمثـؾ اًمٕمٛمـؾ ذم سمٜمـؽ رسمـق "اًميـورة شم٘مـدر سم٘مـدره٤م"واًم٘م٤مقمدة اعمٙمٛمٚم٦م اه٤م  "اعمحٔمقرات

ُمٕم٤مُمالت اًمرسم٤م  واًمٕمٛمؾ ذم ُمٓمٕمؿ ومٞمف مخر وظمٜمزير  ومٞمجتٜم٥م شم٘مديٛمٝمام  ويًتٛمر ذم اًمٌحـ٨م قمــ اًمٕمٛمـؾ 

 احلالل  ويًٕمك إًمٞمف ُم٤م أُمٙمـ  ويٙمرر اًمًٕمل إلزاًم٦م اًميورة واحل٤مضم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞماًل-

د قمٛماًل ُم٤ٌمطمـ٤ًم  ويمـ٤من حمت٤مضمـ٤ًم  إذا شمرك اًمٕمٛمؾ احلرام  او اًمٕمٛمؾ اًمذي خيتٚمط ومٞمف احلرام ُمع احلالل  ومل جي ,4

ُمــ اجلٛمٕمٞمـ٤مت اخلػميـ٦م وأهـؾ اخلـػم واًمـؼم  آؾمتٕم٤مٟم٦م وـمٚم٥م اعمٕمقٟم٦موًمٞمس ًمديف روٞمد ُم٤مزم  ومٞمجقز ًمف 

سمام يٙمٗمٞمف  وسمام ي١مُمـ ًمف اًمٕمٛمؾ اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي جيٞمـده وحيًـٜمف  وًمـق  اًمزيم٤مةواًمٖمٜمك  يمام جيقز ًمف إظمذ ُمـ 

 رع إلسمرا، اًمذُم٦م واًمٕمرض أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم واًمٜم٤مس-سمدومع رأس ُم٤مل يم٤مُمؾ اهذا اًمٕم٤مُمؾ  ُمع اًمتق

  ومٕمٚمٞمـف اإليمثـ٤مر ُمــ حمٜمـ٦م واسمـتال،إن ُمـ يٕمٛمؾ ذم احلرام  أو ذم قمٛمؾ خيتٚمط ومٞمف احلرام واحلالل  ومٝمق ذم  ,5

  وآؾمتٖمٗم٤مر  62هم٤مومر. "وىم٤مل رسمٙمؿ ادقمقين أؾمتج٥م ًمٙمؿ"  واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: اًمدقم٤م، سم٤مًمٗمرج

اؾمتٖمٗمروا رسمٙمؿ إٟمف يم٤من همٗم٤مرًا  يرؾمؾ اًمًام، قمٚمٞمٙمؿ ُمدرارًا  وُيٛمدديمؿ سم٠مُمقاٍل وسمٜملم وم٘مٚم٧م "ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

  اًمـذيمر واًمٕمٌـ٤مدة واًمّمـالة  يمام قمٚمٞمف اإليمث٤مر ُمـ 72,70ٟمقح. "وجيٕمؾ ًمٙمؿ ضمٜم٤مت وجيٕمؾ ًمٙمؿ أهن٤مراً 

ًمؽ   ومـذاًمّمـدىم٤مت واًمتؼمقمـ٤متًمٞمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمزيؾ قمٜمف اًمٙمرب واحلزن واًمٖمؿ  وإن أُمٙمٜمف دومـع 

 "إن ُمع اًمٕمن ُينًا  إن ُمـع اًمٕمنـ ينـاً "ُمٜمٝم٩م ؾمديد  وىمقيؿ  وم٤مًمّمدىم٦م شمدومع اًمٌال،  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٌّـ٤مده  وإن أقمـامل احلـالل 5,6اًمنمح.   وًمـ يٖمٚم٥م قمٌن ينيـ  واهلل ًمٓمٞمػ سمٕم٤ٌمده  ويزيد اًمٚمُّٓمـػ سمٕم

ـمٚمـ٥م ومـ٢من اهلل ٓ خُيّٞمٌـف  ُمـع  يمثػمة ضمدًا  وومٞمٝم٤م همٜم٤م، ًمٚمٛمًٚمؿ  وأرض اهلل واؾمٕم٦م  وُمـ ىمّمد ُمرو٤مة اهلل

قمـ اًمٕمٛمؾ احلرام اًم٤ًمسمؼ  وقمـ اًمٗمؽمة اًمتل اوٓمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٌ٘م٤م، ومٞمف ريثام جيد اًمٌـديؾ اعمنمـوع  اًمٕمٗمق اإلاهل

  وىمـ٤مل 97اًمٜم٤ًم،. "أمل شمٙمـ أرض اهلل واؾمٕم٦م ومتٝم٤مضمروا ومٞمٝم٤م"قمٜمد أول ومرو٦م ؾم٤مٟمح٦م ًمف  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  وىمـ٤مل قمـز وضمـؾ: 56اًمٕمٜمٙمٌـقت. "ري واؾمـٕم٦م وم٢ميـ٤مي وم٤مقمٌـدوني٤م قم٤ٌمدي اًمذيـ آُمٜمقا إّن أ"شمٕم٤ممم: 

   وإن اهلل ٓ خيّٞم٥م ُمـ ىمّمده-72اًمزُمر. "ًمٚمذيـ أطمًٜمقا ذم هذه اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م وأرض اهلل واؾمٕم٦م"

  



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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ػاضطبحثػاضخاطس
ػطتىػغتمػتصحغحػرقودػاضذراصة

ػواضطذبوعةػضضطدضطغنػاضجددػوزغرعمػاضطحرطة
يامرس اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وهمػمهـ٤م  ويتٕم٤مُمـؾ  –ُمٝمام يم٤من ديٜمف  –ن ؾمٌؼ ذم ُم٘مدُم٦م اعمٌح٨م إول أن اإلٟم٤ًم

هب٤م ذم طمٞم٤مشمف  وذم سمٕمض إطمٞم٤من يدظمؾ ذم ذايم٦م حمرُم٦م أو ُمِمٌقه٦م  صمؿ يٕمتٜمؼ اإلؾمالم  ويدظمؾ اإليامن ىمٚمٌـف 

ىمٌؾ إؾمالُمف وسمٕمده  وهـذا ُمـ٤م يٜمٓمٌـؼ قمٚمٞمـف  اًمنمايم٦م اعمحرُم٦م واعمِمٌقه٦مومٞمٙمقن ُمًٚماًم  وهٜم٤م شمث٤مر ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ 

  وؾمٌؾ ذًمؽ  وهذا يِمـٛمؾ يمٞمٗمٞم٦م شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م اعمحرُم٦م واعمِمٌقه٦مٕطمٙم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م  يمام شمث٤مر ىمْمٞم٦م ا

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اعمقًمقديـ ذم اإلؾمالم  ويرشمٙمٌقن اعمٕمّمٞم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمدظمقل ذم ذايم٦م حمرُم٦م أو ُمِمٌقه٦م  

سمـ٦م هلل شمٕمـ٤ممم  وي٘مّمـدون اًمٕمٚمـام، صمؿ يّمحق وٛمػمهؿ وقم٘مٚمٝمؿ وىمٚمٌٝمؿ ًمٚمتخٚمص ُمـ احلـرام واًمِمـٌٝم٦م  واًمتق

ًمٚمٗمتقى ذم ذًمؽ  ويِمٛمؾ اعمًٚمٛملم اجلدد  وؾم١مااهؿ قمـ ذايم٤مهتؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٌؾ اإلؾمـالم اعمحرُمـ٦م واعمختٚمٓمـ٦م 

 واعمِمٌقه٦م  وهذا هق اعمخّمص هٜم٤م-

وإُمثٚم٦م يمثػمة  ُمثؾ: اًمنميم٤مت ًمٚمتج٤مرة ذم اعمحرُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م واعمختٚمٓم٦م واعمِمٌقه٦م  وذيمـ٤مت إقمـامل 

أقمامل حمرُم٦م  وىمد شمٙمقن اًمنميم٦م ٕومراد ُمـ اصمٜملم  وصمالصم٦م  وقمنم  وُمئ٦م  وىمد شمٙمقن ذيم٦م ُم٤ًممه٦م عمئ٤مت ًمتٜمٗمٞمذ 

وآٓف  يمام شمدظمؾ اًمنمايم٦م ُمع اًمدول سم٤مشمٗم٤مىم٤مت صمٜم٤مئٞم٦م أو أيمثر  ويدظمؾ ذم ذًمؽ آٟمتًـ٤مب اًمٗمـردي ذم ذيمـ٦م 

 حمرُم٦م سم٤مٕؾمٝمؿ  وآؿمؽماك ذم ذيم٦م شم٠مُملم دم٤مري-

ضمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم  صمؿ يًٚمؿ أطمد اًمـزوضملم  وخيتٚمـػ احلٙمـؿ طمًـ٥م إؾمـالم وهذا يِمٛمؾ اًمنمايم٦م اًمزو

اًمزوج أو إؾمالم اًمزوضم٦م  وطم٥ًم يمقن اًمزوضم٦م يمت٤مسمٞم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى  أم وصمٜمٞم٦م أو ُمنميم٦م أو ُمٚمحدة أو 

ُمـ ٓ ديـ اه٤م  وهذا ُم٤م وىمع ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل  وٓ يزال ي٘مع  وًمٙمٜمـف ٓ يـدظمؾ ذم سمحثٜمـ٤م  سمـؾ يٌحـ٨م ذم 

 ٜمقازل إهي٦م وإطمقال اًمِمخّمٞم٦م-اًم

يمام يِمٛمؾ إيمؾ ًمدى ؿمخص ُمٙمًٌف طمرام  أو ي٠ميمؾ ذم ُمٓمٕمؿ ـمٕم٤مُمف طمرام  وم٤مٕيمؾ ٟمـقع ُمــ اًمنمـايم٦م 

 اعم١مىمت٦م-

 ُمتٜمققم٦م  واًمٞمقم ٓ طمٍم اه٤م  ويمؾ ُمٜمٝم٤م ًمف أطمٙم٤مُمف اًمنمقمٞم٦م- –ىمدياًم  –واًمنمايم٦م 
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٤مذة  ووضمد اعمًـٚمٛمقن أٟمٗمًـٝمؿ ذم ذايمـ٦م وهذا ُم٤م طمّمؾ ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي  وأول اإلؾمالم سمٕمد ااهجرة ُمٌ

ًمٚم١ًمال واًمٗمتقى قمـ احلٙمؿ اًمنمـقمل ط ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م  وذم ُمٙم٦م  وىمٌؾ اإلؾمالم ذم اعمديٜم٦م  وىمّمدوا رؾمقل اهلل 

ذم ذًمؽ  ومٜمزل اًمقطمل ُمـ اًمًام، ًمٌٕمض احلـ٤مٓت  وظم٤موـ٦م ذم أول ؾمـقرة اًمتقسمـ٦م  ًمٚمتـؼمؤ ُمــ اًمنمـك سمـ٤مهلل  

عمنميملم  وومٞمٝم٤م إقمٓم٤م، ُمٝمٚم٦م أرسمٕمـ٦م أؿمـٝمر ًمٚمتحٚمـؾ ُمــ اًمنمـايم٦م  أو ىمٓمـع وًمٚمتخٚمص ُمـ اًمنمايم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر وا

( ذم إسمٓمـ٤مل اًمرسمـ٤م  وسمٞمـ٤من 075,079(  وُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م، ذم ؾمقرة اًمٌ٘مـرة )أيـ٤مت 7,5اًمنميم٦م ُم٤ٌمذة  )اًمتقسم٦م.

  وُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م، ذم آظمـر ؾمـقرة إٟمٗمـ٤مل ًمتقصمٞمـؼ اًمقٓيـ٦م سمـلم "ومٚمٙمؿ رؤوس أُمقاًمٙمؿ"طمٙمؿ اعمٕم٤مُمالت اًم٤ًمسم٘م٦م 

ًٚمٛملم  إٓ ُمع ُمـ مل ت٤مضمر  وإٓ ُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسملم اعمنميملم قمٝمد وُمٞمث٤مق  ومال وٓي٦م اهؿ ُمـع اعمًـٚمٛملم طمتـك اعم

(  ٕن اإلؾمالم أواًل  واًمـدظمقل ذم اإلؾمـالم ٓ يٌـٞمح ٟم٘مـض اًمٕمٝمـقد 70,73يٜمتٝمل اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق )إٟمٗم٤مل.

 ذى هبؿ ذم اًمٜم٘مض اًمٗمقري إٓ اؾمتثٜم٤مً،-واعمقاصمٞمؼ  وٓ أن يٙمقن ذًمؽ ؾمٌٞماًل إلضار أظمريـ  وإحل٤مق إ

وإن تبتؿ ؾؾؽؿ رؤوس أمقافؽؿ ٓ ﴿يمام يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمرسم٤م طمتك ٟمزل حتريٛمف  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  ومُٞم٘متٍم قمغم رأس اعم٤مل  وشمً٘مط اًمزي٤مدة اًمرسمقي٦م  وأقمٚمـ ذًمـؽ رؾمـقل 079اًمٌ٘مرة. ﴾تظؾؿقن وٓ تظؾؿقن

إن يمـؾ رسمـ٤م اجل٤مهٚمٞمـ٦م "سم٘مقًمـف: ط   وأيمـده رؾمـقل اهلل (7)"٤مٟم٤م: رسم٤م قم٤ٌمسوأول رسم٤م أوٕمف رسم"  وم٘م٤مل: ط اهلل

 -(0)"ُمقوقع  ًمٙمؿ رؤوس أُمقاًمٙمؿ ٓ شمٔمٚمٛمقن وٓ شمٔمٚمٛمقن

وسملّم اًمٕمٚمام، واًمٗم٘مٝم٤م، اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م اعمحرُم٦م واعمختٚمٓمـ٦م سمـ٤محلالل واحلـرام 

 ر ظمالو٦م ذًمؽ:واعمِمٌقه٦م  ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  وًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م  وٟمذيم

يم٤مًمنميم٦م ذم اخلٛمر واخلٜمزير  ومٞمج٥م إسمٓم٤مل اًمنميم٦م يم٤مُماًل وومـقرًا  عمـ٤م  اًمنميم٦م ذم ُم٤مل طمرام ًمذاشمفإذا يم٤مٟم٧م  ,7

 ؾمٌؼ ذم طمٙمؿ اعم٤مل احلرام-

                                                           

  واسمــ ُم٤مضمـف  اعمٜم٤مؾمـؽ  سمـ٤مب 7925رىمـؿ  7.343  سمذل اعمجٝمقد ذم طمؾ ؾمٜمـ أيب داود 56  55( رواه أسمق داود  ُمٜم٤مؾمؽ 7)

همػم رسم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٢مٟمف ُمقوـقع "  وقمٜمد اًمؽمُمذي: 5.73  وأمحد 3274رىمؿ  333ص  ططمج٦م رؾمقل اهلل 

 -4.427  وظم٤مو٦م ُم٤م مل ي٘مٌض  شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 3287رىمؿ  497ص  "يمٚمف

 واًمؽمُمـذي   7925.  7  سمذل اعمجٝمـقد 56  ُمٜم٤مؾمؽ 5  وأسمق داود  سمٞمقع 7078رىمؿ  780   72. ا 8( رواه ُمًٚمؿ  احل٩م 0)

ذم  "  ىمـ٤مل اًمٜمـقوي رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم: 5.73  وأمحد 3255رىمؿ  337  واسمـ ُم٤مضمف ص 3287رىمؿ  497شمٗمًػم اًمتقسم٦م ص 

 -780.  8ذح اًمٜمقوي  " يتّمؾ هب٤م ىمٌضهذه اجلٛمٚم٦م إسمٓم٤مل أومٕم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م وسمٞمققمٝم٤م اًمتل مل
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احلرام ُمع احلالل  ومام شمّؿ ىمٌْمف ىمٌؾ اإلؾمـالم  ومٞم٠مظمـذ طمٙمـؿ  ُم٤مل وأقمامل خيتٚمط ومٞمٝم٤مإذا يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ذم  ,0

سمٞمٜم٤مه  وُم٤م مل ي٘مٌض إٓ ذم اإلؾمـالم  ومٚمّمـ٤مطم٥م اعمـ٤مل رأس اعمـ٤مل احلـالل  واًمزيـ٤مدة اعم٤مل اعمختٚمط اًمذي 

اًمرسمقي٦م شمٌ٘مك طمراُم٤ًم  وشمً٘مط  ويتخٚمص ُمٜمٝم٤م إمم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  يمام ؾمٌؼ  ويٓمٌؼ هذا احلٙمـؿ قمـغم يمـؾ 

رأي اًمٌٕمض   ُمًٚمؿ يْمع أُمقاًمف ذم اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م  ومٚمف رأس ُم٤مًمف اعم٤ٌمح  أُم٤م اًمرسم٤م وم٢مُّم٤م أن يؽميمف ًمٚمٌٜمؽ ذم

 وإومْمؾ وإرضمح أن يًتٚمٛمف  صمؿ يتخٚمص ُمٜمف ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  يمام ؾمٌؼ-

٤مب  ومٞمٕمٛمؾ اًمنميؽ اعمًٚمؿ  ,3 قمغم شمّمحٞمح  –إن أُمٙمٜمف ذًمؽ  –إذا يم٤من حمؾ اًمنمايم٦م وُمقوققمٝم٤م وأقماماه٤م طمراُم٤ًم ًماليمت

ري اًمٞمـقم ذم أؾمـٚمٛم٦م اًمٌٜمـقك اًمرسمقيـ٦م  اًمنميم٦م سمام يتٗمؼ ُمع اًمنمع  سمٕمد اؾمتٗمت٤م، اًمٕمٚمام،  وأظمذ رأي اخلؼما،  وهق ُم٤م جي

 وذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتج٤مري  وأؾمٚمٛم٦م ؾم٤مئر اًمنميم٤مت اعمحرُم٦م أو اعمختٚمٓم٦م  أو اعمِمٌقه٦م-

ُمـ ـمرف واطمد  إن أُمٙمـ  وسمدون إحل٤مق ضر سم٤مٔظمريـ  وإٓ آٟمًح٤مب اًمِمخ   إًمٖم٤م، اًمنمايم٦م يمٚمٞم٤مً  ,4

 أو اًمٗمردي ُمـ اًمنميم٦م  ؾمقا، يم٤مٟم٧م يمٌػمة أو وٖمػمة-

 وشمّمٗمٞم٦م احل٘مقق واًمديقن ومٞمٝم٤م- –إن أُمٙمـ  –ا يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ىم٤مئٛم٦م  ومل يٛمٙمـ شمّمحٞمحٝم٤م  ومٞمج٥م ٟم٘مْمٝم٤م إذ ,5

اًمـدظمقل ذم اًمنمـيم٤مت واًمٕم٘مـقد إذا وضمـد ومٞمٝمـ٤م  –أواًل وًمق يم٤من ضمديدًا ذم اإلؾمـالم  –حيرم قمغم اعمًٚمؿ  ,6

اًمرسمقيـ٦م  ل واحلـرام  يمـ٤مًمٌٜمقك   يمام حيرم اًمتٕم٤مُمـؾ ُمـع ذيمـ٤مت حمرُمـ٦م  أو خيـتٚمط ومٞمٝمـ٤م احلـالؾوشدة أو ُّمرمي ذوط

وذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتج٤مري٦م  إٓ ُم٤م يم٤من ضوري٤ًم أو ومٞمف طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م  يم٢ميداع إُمقال ذم سمٜمؽ رسمـقي قمٜمـد 

قمدم وضمقد ُمّم٤مرف إؾمالُمٞم٦م  واًمتٕم٤مُمؾ ذم اًمٌٓم٤مىم٤مت اعمٍمومٞم٦م ُمع وضمقد ذط رسم٤م ومٞمٝم٤م  قمٜمد قمدم وضمقد 

ي٤مت وٛمـ اعمدة اعمحددة  وقمـدم شمريمٝمـ٤م ًمٜمٗمـ٤مد اعمـدة اًمٌديؾ  ُمع احلرص اًمِمديد قمغم ووم٤م، اًمثٛمـ ًمٚمٛمِمؽم

 واًمتٕمرض ًمدومع اًمٗم٤مئدة اًمرسمقي٦م-

أظمذ اًمتٕمقيْم٤مت ُمٜمٝم٤م  إٓ أن ي٠مظمذ ُم٘م٤مسمـؾ ُمـ٤م دومٕمـف ُمــ  ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتج٤مري٦مٓ جيقز ًمٚمٛمِمؽمك ُمع  ,7

 أىم٤ًمط  ويتخٚمص ُمـ اًم٤ٌمىمل ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  ويمذًمؽ وم٢من اًمتٕمقيض قمٜمد وىمقع طم٤مدث قمٚمٞمف  وشمرشمـ٥م

اًمتٕمقيض ًمف ُمـ اًمٗم٤مقمؾ أو اعمت٥ًٌم  وم٠مطم٤مًمف سم٘مٌض ذًمؽ ُمـ ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمتج٤مري  ومٞمجـقز ًمـف أظمـذه: 

 ٕٟمف ُم٤مل طمالل مت٧م ومٞمف احلقاًم٦م-

خيتص اعمًٚمؿ اجلديد سمحٙمـؿ ظمـ٤مص عم٤مًمـف ىمٌـؾ اإلؾمـالم ذم اعمٕمـ٤مُمالت اعم٤مًمٞمـ٦م  أو اًمنمـايم٦م اعمحرَُمـ٦م أو  ,8
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ف  أُم٤م ُم٤م ىمٌْمف سمٕمد إؾمالُمف  وُم٤م ي٘مـٌض اعمًـٚمؿ قم٤مُمـ٦م ُمــ ومٝمق طمالل ًم ىمٌْمف ىمٌؾ اإلؾمالماعمِمٌقه٦م  ومام 

ذيم٦م حمرُم٦م أو خمتٚمٓم٦م  وم٢مٟمف طمرام  وجي٥م اًمتخٚمص ُمٜمف  ويمذا ُم٤م ي٘مٌْمف اعمًٚمؿ قم٤مُم٦م ُمـ ذيم٦م حمرُمـ٦م أو 

ُمِمٌقه٦م ىمٌؾ اًمتقسم٦م  صمؿ شم٤مب  وم٢مٟمف ُم٤مل خمتٚمط ومٞمف سملم احلرام واحلالل  ويْمٕمف ذم ُمٍمف إُمقال اعمحرُم٦م 

 تٍمف ومٞمف يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف-  وي(7)واعمِمٌقه٦م

 

                                                           

  اعمقؾمـققم٦م 775  0.88  أطمٙمـ٤مم اًم٘مـرآن ٓسمــ اًمٕمـريب 97  72.86  427وُم٤م سمٕمده٤م   4.387( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 7)

  ومتـ٤موى اًمٚمجٜمـ٦م اًمدائٛمـ٦م 7.578  335  305  6.076  5.499  ُمقؾمققم٦م ومتٚمـقى اعمٖمؽمسمـلم 0.020اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة 

 -047  ومت٤موى وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ص 7.74ًمٚمٗمتقى سم٤مًمِم٤مرىم٦م 
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ػاضخاتطة
ػوسغكاػخالصةػاضبحثػوظتائجه،ػثمػاضتوصغاتػ

اإلؾمالم ديـ اهلل اخل٤مًمد طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م  وذم يمؾ يقم يدظمؾ ومٞمف ُمًٚمٛمقن ضمـدد  وحيتـ٤مضمقن ًمإلرؿمـ٤مد  – 7

 اعمختٚمٗم٦م واعمتٜمققم٦م  وُمٜمٝم٤م اًمٜمقازل-واًمرقم٤مي٦م واًمتقضمٞمف ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  ُمع ُمراقم٤مة فمروومٝمؿ وأطمقال 

اًمٜمقازل مجع ٟم٤مزًم٦م  وهل اًمقاىمٕم٦م اًمتل حتؾ سم٤مًمٜم٤مس مم٤م مل يٙمـ ؾم٤مسم٘م٤ًم  أو هـل اًم٘مْمـ٤مي٤م اجلديـدة اًمٓم٤مرئـ٦م ذم  ,0

خمتٚمػ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة  وُمٜمٝم٤م اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م اًمتل ختص اعم٤مل اًمذي يٌـ٤مح آٟمتٗمـ٤مع سمـف  ويِمـٛمؾ إقمٞمـ٤من 

ٚمـؼ سمٛمــ دظمـؾ ضمديـدًا ذم ديــ اإلؾمـالم وذقمـف  ُمـع اظمـتالف اًمٓمٌ٘مـ٤مت واعمٜم٤مومع واحل٘مقق اًمتل شمتٕم

 وإضمٜم٤مس وإهداف-

اعم٤مل احلالل هق ُم٤م أسم٤مطمف اًمنمع مم٤م ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم  أو يمًٌف اإلٟم٤ًمن ُمـ ـمريؼ ُمنموع  واعم٤مل احلرام هـق  ,3

ل واحلـرام  واعمـ٤مل ُم٤م ُمٜمٕمف اًمنمع إُم٤م ًمذاشمف  وإُم٤م سم٥ًٌم يمًٌف  واعم٤مل اعمختٚمط هق ُم٤م اضمتٛمـع ومٞمـف احلـال

 أىم٤ًمم وأٟمقاع ُمتٕمددة  وهق ُم٤م ضم٤م، خمتٍمًا ذم اًمٌح٨م-

جي٥م قمغم اعمًٚمؿ اجلديد اًمتخٚمص ُمـ اعم٤مل احلـرام ًمذاشمـف يمـ٤مُماًل وومـقرًا يمـ٤مخلٛمر واخلٜمزيـر  صمـؿ اًمتـدرج  ,4

ًمٚمتخٚمص ُمـ اعم٤مل احلرام سمٓمريؼ اًمٙم٥ًم سمرده إمم و٤مطمٌف إن يم٤من ُمٕمروومـ٤ًم يم٤معمٖمّمـقب واعمنـوق  وإٓ 

ف ذم ضمٝم٤مت اخلػم واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  ويٓمٌؼ هذا قمغم اعم٤مل اعمختٚمط  ومام أُمٙمـ متٞمزه ختٚمـص ُمٜمـف ومـقرًا سوم

يم٤مًمٗمقائد اًمرسمقي٦م  وإن مل يٛمٙمـ متٞمزه ومٞمخرج ىمدر احلرام سمح٥ًم اضمتٝم٤مده  وم٢من أظمذه ُمــ ؿمـخص ُمٕمـلم 

 رده إًمٞمف  وإٓ سومف إمم ضمٝم٤مت اًمؼم واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م-

٥م واعمختٚمط اعمٛمتزج سمٖمػمه يٍمف ذم وضمقه اًمؼم واخلػم وُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم  وًمٚمٗم٘مرا، إن اعم٤مل احلرام اعمٙمتً ,5

 واعمديٜملم  إٓ ذم سمٜم٤م، اعم٤ًمضمد  وـم٤ٌمقم٦م اعمّم٤مطمػ  وسمٜم٤م، دور اًم٘مرآن-

جيقز سف اًمزيم٤مة ًمٙمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ؾمقا، يم٤مٟمقا وم٘مرا، أو أهمٜمٞم٤م،: ٕهنؿ ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ سمٜمص أي٦م  ,6

ن اًمٙمٗم٤مًم٦م شمِمٛمؾ يمٗم٤مًم٦م اًمٞمت٤مُمك ُمٜمٝمؿ  وـمالب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل  ويمٗم٤مًمـ٦م اعمحتـ٤مضملم إن يمـ٤مٟمقا اًمٙمريٛم٦م  وإ

 وم٘مرا، أو ُم٤ًميملم أو ُمديٜملم  أو قم٤مُمٚملم ذم مجع اًمزيم٤مة وسومٝم٤م-

إذا ايمت٥ًم اإلٟم٤ًمن ُم٤مًٓ طمراُم٤ًم أو خمتٚمٓم٤ًم ىمٌؾ إؾمالُمف ومال زيم٤مة قمٚمٞمف  وم٢من أؾمٚمؿ  وم٢من يم٤من اعم٤مل يمٚمف طمراُمـ٤ًم  ,7
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ُم٤مل ظمٌٞم٨م  وٓ زيم٤مة قمٚمٞمف  وجي٥م اًمتخٚمص ُمٜمف  وإن يم٤من طمراُم٤ًم يم٤مُماًل سم٤مٓيمتًـ٤مب ومٞمٍمـف ًمذاشمف ومٝمق 

ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  وٓ زيم٤مة قمٚمٞمف  وإن يم٤من خمتٚمٓم٤ًم وم٤مًمٕملم اعمحرُمـ٦م شمـرد إمم وـ٤مطمٌٝم٤م  وإن يمـ٤من اظمـتالط 

ع اعمـ٤مل  مم٤مزضم٦م  ومُٞمخرج ىمدر احلرام ويتخٚمص ُمٜمف  واًم٤ٌمىمل طمالل ويدومع زيم٤مشمف اعم٘مررة ذقم٤ًم طم٥ًم ٟمـق

 وي٠مظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط واًمقرع  وي٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل  ويًتٕملم سم٠مهؾ اخلؼمة-

جي٥م قمغم اعمًٚمؿ اجلديد شمرك اًمٕمٛمؾ اعمحرم سم٠مهع وىم٧م  وأن يٌح٨م قمـ قمٛمؾ طمالل  وًمق ُم١مىمت٤ًم  أو سم٠مضمر  ,8

٤مول آسمتٕم٤مد ىمٚمٞمؾ  وم٢من مل يًتٓمع شمرك اًمٕمٛمؾ اعمحرم ومٞمجقز ًمف آؾمتٛمرار ذم اًمٕمٛمؾ احلرام ًمٚميورة  وحي

قمـ مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اعمحرم يمٕم٘مد اًمرسم٤م ذم اًمٌٜمؽ اًمرسمقي  وشم٘مديؿ حلؿ اخلٜمزير واخلٛمر ذم اعمٓمٕمؿ  ويًتٛمر ذم 

اًمٌح٨م قمـ اًمٕمٛمؾ احلالل وإزاًم٦م اًميورة  وم٢من مل جيد ومٞمجقز ًمف آؾمتٕم٤مٟم٦م وـمٚم٥م اعمـ٤مل ُمــ اجلٛمٕمٞمـ٤مت 

 ذ اًمزيم٤مة ًمت٠مُملم يمٗم٤ميتف-اخلػمي٦م وأهؾ اًمؼم وإصمري٤م،  وجيقز ًمف ذم هذه احل٤مًم٦م أظم

إذا اسمتكم اعمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف سم٤مًمنمايم٦م اعمحرُم٦م وم٤محلؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ  وم٢من يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ذم ُم٤مل طمرام ًمذاشمف  ومٞمج٥م إسمٓمـ٤مل  ,9

اًمنميم٦م يم٤مُماًل وومقرًا  وإٓ يٜمًح٥م ُمٜمٝم٤م  وإن يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ذم ُم٤مل وأقمامل خيتٚمط ومٞمٝم٤م احلرام ُمع احلالل ومـام شمـؿ 

ق طمالل ًمف  وأُم٤م ُم٤م مل ي٘مٌض ومٚمّم٤مطم٥م اعم٤مل رأس ُم٤مًمـف  واًمزيـ٤مدة اًمرسمقيـ٦م شمٌ٘مـك طمراُمـ٤ًم  ىمٌْمف ىمٌؾ اإلؾمالم ومٝم

وجي٥م اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م  وإن يم٤من حمؾ اًمنميم٦م وُمقوققمٝم٤م طمراُم٤ًم سم٤مٓيمت٤ًمب ومٞمًٕمك اعمًٚمؿ قمغم شمّمحٞمح اًمنمـيم٦م 

ٚمؿ اًمدظمقل ذم اًمنمـيم٤مت سمام يتٗمؼ ُمع اًمنمع  وإٓ جي٥م إًمٖم٤م، اًمنميم٦م يمٚمٞم٤ًم  أو آٟمًح٤مب ُمٜمٝم٤م  يمام حيرم قمغم اعمً

 واًمٕم٘مقد إذا وضمد ومٞمٝم٤م ذوط وم٤مؾمدة أو حمرُم٦م  إٓ ًمٚميورة-

إن ُمـ يٕمٛمؾ ذم احلرام  وٓ يًتٓمٞمع شمريمف ومٝمق ذم حمٜم٦م واسمتال،  وقمٚمٞمـف اإليمثـ٤مر ُمــ اًمـدقم٤م، وآؾمـتٖمٗم٤مر  ,9

 واًمذيمر واًمٕم٤ٌمدة  ودومع اًمّمدىم٤مت إن أُمٙمـ  ًمٞمٗمرج اهلل قمٜمف  ُمع ـمٚم٥م اًمٕمٗمق اإلاهل قمٜمف-

إذا دظمؾ اعمًٚمؿ ذم ذايم٦م حمرُم٦م أو خمتٚمٓم٦م  ومٞمج٥م قمٚمٞمف شمرك اًمنميم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ ذم طمرام ذايت  وم٢من يم٤مٟم٧م شمٕمٛمـؾ  ,72

ذم قمٛمؾ طمرام سم٤مًمٙم٥ًم أو ذم قمٛمؾ خمتٚمط  ومٞمتخٚمص ُمـ احلرام يم٤مًمٗم٤مئدة اًمرسمقي٦م  وًمـف رأس ُم٤مًمـف إوـكم  وإن 

ف  أو إًمٖمـ٤م، اًمنمـايم٦م يمٚمٞمـ٤ًم  أو ٟم٘مْمـٝم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمنمايم٦م ذم حمرم سم٤مٓيمت٤ًمب  ومٕمٚمٞمف شمّمـحٞمح اًمنمـايم٦م إن أُمٙمٜمـ

اًمدظمقل ذم ذيمـ٤مت وقم٘مـقد ومٞمٝمـ٤م ذوط وم٤مؾمـدة أو حمرُمـ٦م  وحيـرم قمٚمٞمـف  –أوالً –أُمٙمـ  وحيرم قمغم اعمًٚمؿ 

آؿمؽماك ذم ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتج٤مري إٓ ًميورة  وإن ُم٤م ىمٌْمف ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ إؾمالُمف ومٝمق طمالل ًمف  وُم٤م ىمٌْمف سمٕمـد 

 م  أو يْمٕمف ذم ُمٍمف إُمقال اعمحرُم٦م واعمِمٌقه٦م-إؾمالُمف وم٢مٟمف يتخٚمص ُمـ احلرا
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 407(  

 

 

ٟمقيص سم٤مًمدقمقة اعمًتٛمرة ًمإلؾمالم  وآهتامم اًمٙم٤مُمؾ سم٤معمًٚمٛملم اجلـدد  ورقمـ٤ميتٝمؿ ديٜمٞمـ٤ًم وصم٘م٤مومٞمـ٤ًم وُم٤مًمٞمـ٤ًم  ,7

 واضمتامقمٞم٤ًم  وطمًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ  وشمٗم٘مد أطمقااهؿ  وُمـراوم٘متٝمؿ ذم احلٞمـ٤مة  ورسمٓمٝمـؿ سم٤معمًـجد واعمرايمـز

 اإلؾمالُمٞم٦م واًمدروس اًمديٜمٞم٦م  وىمرا،ة اًم٘مرآن  وختّمٞمص ؾمجؾ اهؿ عمت٤مسمٕمتٝمؿ-

ٟمقيص سميورة ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمقازل اًمتل شم٘مع سم٤معمًٚمٛملم قم٤مُم٦م  وسم٤معمًٚمٛملم اجلدد ظم٤مو٦م  وطمٍم سمٞمـ٤من احلٙمـؿ  ,0

 اًمنمقمل اهؿ سم٤مٕئٛم٦م واخلٓم٤ٌم، واًمٕمٚمام، واًمٗم٘مٝم٤م، واعمختّملم سم٤مًمنمع احلٜمٞمػ-

ققمٞم٦م  أو ؿمٝمري٦م أو ؾمٜمقي٦م  ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ذم يمؾ ُمديٜم٦م أو وٓي٦م أو دوًم٦م  ٟمقيص سمٕم٘مد ٟمدوة دوري٦م  أؾمٌ ,3

 حت٧م رقم٤مي٦م اًمٕمٚمام، وأهؾ اخلؼمة وآظمتّم٤مص-

ٟمقيص سم٤مٓهتامم سم٤مًمِم٤ٌمب ظم٤مو٦م ُمـ اعمًٚمٛملم اجلدد  وُمراقم٤مة طم٤مًمتٝمؿ وُمًتقاهؿ  واًمؽميمٞمز قمغم اجل٤مٟم٥م  ,4

 اًمري٤مي واًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم واًمديٜمل اهؿ-

٤ٌمت ديٜمٞم٦م وٟمنمات صم٘م٤مومٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  وقمـغم خمتٚمـػ اعمًـتقي٤مت  ٟمقيص سمت٠مُملم يمتٞم ,5

 وأن شمٙمقن ُمًٌٓم٦م  وومٞمٝم٤م شمقضمٞمف  وشمرسمٞم٦م  وشمذيمػم  ودقمقة  وسمٕمض إطمٙم٤مم-

اًمٚمٝمؿ ردٟم٤م إمم ديٜمٜم٤م ردًا مجٞماًل  وووم٘مٜم٤م عم٤م حتٌف وشمرو٤مه ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمٕمٛمؾ واًمٜمٞم٦م  واضمٕمـؾ أقمامًمٜمـ٤م 

 ؽ اًمٙمريؿ  وروٜم٤م وارض قمٜم٤م  ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝم

 وصذ اَّلل وشؾؿ ظذ شقدكو ُّمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ، واحلؿد َّلل رب افعودغ.
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 - 02إذا هنٞمتٙمؿ قمـ ر، وم٤مضمتٜمٌقه.  -

 - 07  00اإلؾمالم جي٥م )تدم( ُم٤م ىمٌٚمف.  -

 - 37( إٓ أقمٓم٤مك ظمػمًا. إٟمؽ ًمـ شمدع ؿمٞمئ٤ًم )هلل -

 - 77إن دُم٤م،يمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ طمرام قمٚمٞمٙمؿ. -

 -  35إن يمؾ رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ُمقوقع.  -

 - 07إن اهلل أُمر اعم١مُمٜملم سمام أُمر سمف اعمرؾمٚملم.  -

 - 07إن اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ًٌم.  -

 - 78إن اهلل ورؾمقًمف طمرم سمٞمع اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزير.  -

 - 7وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى.  إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت  -

 - 35أول رسم٤م أوٕمف رسم٤م اًمٕم٤ٌمس.  -

 - 77أيام قمٌد ٟم٧ٌم حلٛمف ُمـ ؾمح٧م وم٤مًمٜم٤مر أومم سمف.  -

 - 6حتدث ًمٚمٜم٤مس أىمْمٞم٦م. أصمر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز.  -

 هـ- 04شمرى اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمثؾ اجلًد اًمقاطمد. , -

 - 78طمرُم٧م اًمتج٤مرة ذم اخلٛمر.  -

 - 74واحلرام سملم وسمٞمٜمٝمام أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت.  احلالل سملم  -

 -76مخس ومقاؾمؼ ي٘متٚمـ ذم احلرم: اًمٗم٠مرة واًمٕم٘مرب واحلدأة واًمٖمراب واًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر.   -

 - 09ظمػم ديٜمٙمؿ اًمقرع.  -

 هـ-  02ذروين ُم٤م شمريمتٙمؿ قمٚمٞمف.  -

 - 09ومْمؾ اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة  وظمػم ديٜمٙمؿ اًمقرع.  -

 - 78 يمؾ ضمًؿ ٟم٧ٌم ُمـ طمرام وم٤مًمٜم٤مر أومم سمف. -

 - 77يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام دُمف وُم٤مًمف وقمروف.  -

 - 02ُم٤م هنٞمتٙمؿ قمٜمف وم٤مضمتٜمٌقه  وُم٤م أُمرشمٙمؿ سمف وم٠مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ.  -
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 - 04ُمثؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمثؾ اجلًد اًمقاطمد.  -

 - 77ُمـ أظمذ ؿمؼمًا ُمـ إرض فمٚماًم ـمِقىمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.  -

 - 32 ظمػمًا. أصمر. ُمـ شمرك ؿمٞمئ٤ًم قمقوف اهلل -

 هـ- 00  ُمـ همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜمل. 00ُمـ همش ومٚمٞمس ُمٜم٤م.  -

 - 76هنك قمـ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع  وقمـ يمؾ ذي خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم.  -

 - 06ي٤م أت٤م اًمٜم٤مس إن اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ًٌم. -

 - 77ٓ حيؾ ُم٤مل اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سمٓمٞم٥م ٟمٗمًف.  -

 - 75ايمتًٌف  وومٞمؿ أٟمٗم٘مف.  ٓ شمزول ىمدم اسمـ آدم طمتك ي٠ًمل- --ُم٤مًمف ُمـ أيـ -

 - 06ٓ شم٘مٌؾ والة سمٖمػم ـمٝمقر  وٓ ودىم٦م ُمـ همٚمقل.  -
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هــ( ت قمـكم حمٛمـد اًمٌجـ٤موي ط قمٞمًـك  543أطمٙم٤مم اًم٘مرآن حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  أسمق سمٙمـر اسمـ اًمٕمـريب اعمـ٤مًمٙمل) ,7

 احلٚمٌل  اًم٘م٤مهرة  د- ت-

 هـ( ط دار اًمِمٕم٥م  اًم٘م٤مهرة  د- ت-  525حمٛمد حمٛمد اًمٖمزازم  أسمقطم٤مُمد  طمج٦م اإلؾمالم)إطمٞم٤م، قمٚمقم اًمديـ   ,0

هــ(  ط ُمّمـٓمٗمك اًمٌـ٤ميب احلٚمٌـل   977إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ضمالل اًمـديـ اًمًـٞمقـمل ) ,3

 ُمـ-  7959هـ. 7378ُمٍم 

هــ(  ط دار اعمديٜمـ٦م  ٟمنمـ  378ٜمٞمًـ٤مسمقري )اإلذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمام،  حمٛمد سمـ إراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر  أسمق سمٙمر اًم ,4

 ُمـ-  0224هـ.  7405ُمٙمت٦ٌم ُمٙم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م  رأس اخلٞمٛم٦م  اإلُم٤مرات  

هــ(  ط دار اإلُمـ٤مم  400اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف  اًم٘م٤مي قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم اًمٌٖمدادي اعمـ٤مًمٙمل) ,5

 م- 0277هـ.  7430ُم٤مًمؽ  أسمق فمٌل  

هــ( سمٞمـ٧م  885ف  قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي  أسمـق احلًــ  قمـال، اًمـديـ)اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلال ,6

 م- 0224إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م  إردن  

هـ(  ُمريمـز اًمِمـٞمخ أيب احلًــ اًمٜمـدوي  7346سمذل اعمجٝمقد ذم طمؾ ؾمٜمـ أي داود  ظمٚمٞمؾ أمحد اًمًٝم٤مرٟمٗمقري ) ,7

 ُمـ-  0226هـ.  7407ًمٚمٌحقث  ااهٜمد  

هـ( ت ىم٤مؾمؿ حمٛمد اًمٜمـقري   558سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمراين اًمٞمٛمٜمل ) اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  حيٞمك ,8

 ُمـ-  0222هـ.  7407دار اعمٜمٝم٤مج  سمػموت  

 م- 0229هـ.  7402شمرشمٞم٥م اًمٗمت٤موى اًمنمقمٞم٦م  ىمًؿ اإلومت٤م،  دائرة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سمديب   ,9

  ُمٓمٌٕمـ٦م ُمّمـٓمٗمك اًمٌـ٤ميب هــ( 656اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ُمـ احلدي٨م  قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌـد اًم٘مـقي اعمٜمـذري ) ,72

 ُمـ-  7968هـ.  7388احلٚمٌل  اًم٘م٤مهرة  

هـ( ت قمٌـد اهلل اًمؽميمـل  ٟمنمـ وزارة  677شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل = اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل) ,77

 م- 0273هـ.  7434اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م  ىمٓمر  

ُمٓمٌٕمـ٦م ُمّمـٓمٗمك اًمٌـ٤ميب احلٚمٌـل  هــ(  795ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضمـ٥م احلٜمـٌكم ) ,70

 م- 7960هـ. 7380اًم٘م٤مهرة  



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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هــ( ت ؿمـٕمٞم٥م إرٟمـ٤مؤوط  757زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد  حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزيـ٦م) ,73

 ُمـ-  7977هـ. 7399وقمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  سمػموت  

 هـ-  7344ٌع طمٞمدر آسم٤مد  ااهٜمد  هـ( ـم 458ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل  أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل) ,74

هـ( ُمع حتٗمـ٦م إطمـقذي  حمٛمـد سمــ قمٌـد  079ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  أسمق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي) ,75

ُمـ + ـمٌٕم٦م سمٞم٧م إومٙمـ٤مر اًمدوًمٞمـ٦م   7967هـ.  7387هـ( ُمط- اًمٗمج٤مًم٦م  اًم٘م٤مهرة   7353اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقري)

 ُمـ-  0224إردن  

 م 7966هـ. 7386هـ(  دار اعمح٤مؾمـ  اًم٘م٤مهرة   385ر)ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل  قمكم سمـ قمٛم ,76

هــ.  7377هـ( ُمط ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌـل  اًم٘مـ٤مهرة   075ؾمٜمـ أيب داود  ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين) ,77

 م- 7950

ُمــ  7950هــ. 7370هـ( دار إطمٞم٤م، اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  ُمٍمـ   073ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ) ,78

 ُمـ-  0224اًمدوًمٞم٦م  إردن  +ـمٌٕم٦م سمٞم٧م إومٙم٤مر 

 ُمـ-  7964هـ. 7383هـ( ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل  ُمٍم 323ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م ) ,79

هــ( ُمـع طم٤مؿمـٞم٦م  7027اًمنمح اًمّمٖمػم قمغم أىمرب اعم٤ًمًمؽ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  أمحد سمـ حمٛمد اًمـدردير) ,02

 أمحد سمـ حمٛمد اًمّم٤موي  دار اًمٗمْمٞمٚم٦م  اًم٘م٤مهرة  د- ت- 

 م- 7982هـ.  7422هـ( دار اًم٘مٚمؿ  دُمِمؼ   056اًمٌخ٤مري  حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ)وحٞمح  ,07

هــ( سمنمـح اًمٜمـقوي  حيٞمـك اسمــ ذف  067وحٞمح ُمًـٚمؿ  ُمًـٚمؿ سمــ احلجـ٤مج اًمٜمٞمًـ٤مسمقري اًم٘مِمـػمي) ,00

 م- 7932هـ.  7349هـ(  اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م  اًم٘م٤مهرة   676اًمٜمقوي)

اًمٕم٤مُم٦م ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م  وزارة إوىمـ٤مف واًمِمـ١مون  ومت٤موى اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت  اًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م وجلٜم٦م إُمقر ,03

 م- 0226هـ. 7307اإلؾمالُمٞم٦م  اًمٙمقي٧م  

 م- 0270هـ.  7433ومت٤موى وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة  اًمديمتقر حمٛمد اًمزطمٞمكم  دار اإلقمج٤مز  ـمراسمٚمس  ًمٌٜم٤من    ,04

 7434 – 7432ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٗمتقى سم٤مًمِم٤مرىم٦م  ٟمنم إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف  اًمِم٤مرىم٦م  أرسمٕمـ٦م أضمـزا،  ,05

 م- 0273 – 0229هـ. 

هــ(   747هـ( سمنمح اًمٜمُ٘م٤مي٦م  قمٌٞمد اهلل اسمـ ُمًٕمقد اعمحٌقيب) 902ومتح اًمٕمٜم٤مي٦م  قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من ااهروي اًم٘م٤مري) ,06
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 ُمـ-  7997هـ.  7478دار إرىمؿ  سمػموت  

 م- 7998هـ.  7479اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ذم صمقسمف اجلديد  قمٌد احلٛمٞمد حمٛمقد ـمٝمامز  دار اًم٘مٚمؿ  دُمِمؼ  ,07

هــ( ت اًمـديمتقر ٟمزيـف محـ٤مد  662ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم إوالح إٟم٤مم  قمز اًمديـ قمٌـد اًمٕمزيـزسمـ قمٌـد اًمًـالم) ,08

 م- 0222هـ.  7407واًمديمتقر قمثامن وٛمػمي٦م  دار اًم٘مٚمؿ  دُمِمؼ 

 م- 0226هـ.  7407هـ( ت جلٜم٦م  وزارة اًمٕمدل  اًمري٤مض   7257يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت) ,09

هــ(  دار اًمٗمٙمـر  دُمِمـؼ   877د اًمديـ  حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزاسمـ٤مدي)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  جم ,32

 م-  0222هـ. 7405

 م- 0227هـ. 7407ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وآىمتّم٤مد  اًمديمتقر ٟمزيف مح٤مد  دار اًم٘مٚمؿ  دُمِمؼ  ,37

 هـ(  ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة  ُمٍم  د- ت- 483اعمًٌقط  حمٛمد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمنظمز) ,30

 هـ-  7353هـ( ُمٓم٦ٌم اًم٘مدد  ُمٍم   827اًمٗمقائد  ٟمقر اًمدسمـ قمكم سمـ أيب سمٙمر ااهٞمثٛمل)جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع  ,33

هـ( ت قمدد ُمـ اًمٕمٚمام،  دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م  سمـػموت   676اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي) ,34

 ُمـ-  0227هـ.  7408

د ؾمـٞمػ اًمرمحـ٤مين  ُم١مؾمًـ٦م إيـػ هـ( ت ظم٤مًم 593خمت٤مرات اًمٜمقازل  سمره٤من اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين) ,35

 ُمـ-  0226هـ.  7407ًمٚمٜمنم  ٟمٞمق داهل  

م( دار اًم٘مٚمـؿ  دُمِمـؼ   7999هـ.  7479اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم  اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م) ,36

 م- 0224هـ.  7405

هـ( ت أمحد ؿم٤ميمر  ُمٓمٌٕمـ٦م دار اعمٕمـ٤مرف  اًم٘مـ٤مهرة + شمّمـقير اعمٙمتـ٥م  047ُمًٜمد أمحد  اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ) ,37

 هـ- 7373الُمل قمـ اعمٞمٛمٜمٞم٦م  دُمِمؼ  اإلؾم

 م- 7966هـ. 7476اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة  اًمديمتقر حمٛمد قمثامن ؿمٌػم  دار اًمٜمٗم٤مئس  إردن   ,38

 م- 0227هـ.7408اعمٕمتٛمد ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل  اًمديمتقر حمٛمد اًمزطمٞمكم  دار اًم٘مٚمؿ  دُمِمؼ  ,39

 م- 7992هـ. 7472اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  جمٛمققم٦م قمٚمام،  دار إُمقاج  سمػموت   ,42

هــ +ـمٌٕمـ٦م  7427هـ(  ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م   602اعمٖمٜمل  ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد) ,47

 م- 0224سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م  إردن  
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 0222هــ.  7407اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  اًمديمتقر قمٌد اًمًالم اًمٕم٤ٌمدي  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾمـ٤مًم٦م  سمـػموت    ,40

 م-

 م- 0272اعمٖمؽمسملم  اًمديمتقر والح اًمّم٤موي  ٟمنم جمٛمع وم٘مٝم٤م، اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م  اًم٘م٤مهرة   ُمقؾمققم٦م ومت٤موى ,43

 7407م( دار اعمٙمتٌل  دُمِمؼ   0275هـ.  7437ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس  اًمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم) ,44

 م- 0227هـ. 

ر اًمٜمٗمـ٤مئس  سمـػموت  م( دا 0274هــ.  7435ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة  اًمـديمتقر حمٛمـد رواس ىمٚمٕمـف ضمـل) ,45

 م- 0222هـ.  7407

 ُمـ   0227هـ.  7408ُمقؾمققم٦م ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ  إقمداد جمٛمققم٦م  دار اًمقؾمٞمٚم٦م  ضمدة   ,46

هـ( ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌـ٤ميب احلٚمٌـل   7224هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج  ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمرُمكم) ,47

 م- 7967هـ. 7386اًم٘م٤مهرة 
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ػطضخصػبحث
ػ«ضطدضطغنػاضجدداضظوازلػاضطاضغةػض»

  إشتوذ افدـتقر ُّمؿد افزحقع 

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل  وقمغم آًمف ووحٌف  وسمٕمد:

وم٢من اإلؾمالم ظم٤مشمؿ إدي٤من  وديـ اهلل اخل٤مًمد  وذيٕمتف اًمٕم٤مُم٦م جلٛمٞمع اًمٌنمـ  وإن أطمٙم٤مُمـف قم٤مُمـ٦م ًمٚمٜمـ٤مس 

  وذم مجٞمع أُم٤ميمـ إرض  وًمٙمـ أطمٙمـ٤مم اًمنمـيع ىمًـامن: قمـ٤مم وؿمـ٤مُمؾ مجٞمٕم٤ًم ذم اعم٤مي واحل٤مض واعمًت٘مٌؾ

جلٛمٞمع اًمٜم٤مس وإُم٤ميمـ  وىمًؿ ظمـ٤مص ًمٚمـٌٕمض سمحًـ٥م إُمٙمـ٤مٟمٞمتٝمؿ وفمـروومٝمؿ وىمـدراهتؿ  يمـام أن أطمٙمـ٤مم 

قمزيٛم٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ذم يمؾ إزُم٤من وإُم٤ميمـ  ورظمّم٦م قمٜمد حت٘مـؼ أؾمـ٤ٌمهب٤م يمـ٤مإليمراه  –ذم إوؾ  ,اًمنميٕم٦م

اًمدظمقل ذم اإلؾمالم  أو اًمًٙمـ ذم سم٤مدي٦م ٟم٤مئٞم٦م  أو اإلىم٤مُم٦م ذم اًمٌالد همػم اإلؾمالُمٞم٦م  ُمع واعمرض واًمًٗمر  وقمٜمد 

 فمروومٝم٤م اخل٤مو٦م  وأوو٤مقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م  وهق ُم٤مسمٞمٜمف وأوٚمف اًمٕمٚمام، رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم-

وُمـ هٜم٤م اطمت٤مج اعمًٚمٛمقن ذم أورسم٤م وأُمريٙم٤م ٕطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ظم٤مو٦م  ُم١موٚم٦م قمغم إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م  وُمٌٜمٞمـ٦م 

اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م واًمٔمروف اًمتل يٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م  وهل ضوري٦م ضمدَا ًمتقايم٥م طمـ٤مل اعمًـٚمٛملم ذم اًمٖمرسمـ٦م  قمغم 

وشمراقمل أطمقال اعمًٚمٛملم اجلدد ًمت٠مظمذ سم٠ميـدتؿ إمم ؿمـ٤مـم، اًمـؼم واًمًـالُم٦م وإُمـ٤من  ورقمـ٤ميتٝمؿ ذم أٟمٗمًـٝمؿ 

 وأوٓدهؿ وزوضم٤مهتؿ وأهٚمٞمٝمؿ وأىم٤مرهبؿ وجمتٛمٕمٝمؿ  وهل ٟمقازل وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة ضمدًا-

 ٜمحٍم هذا اًمٌح٨م ذم صمالصم٦م ضمقاٟم٥م ُمٜمٝم٤م  وهل:وي 

 إُمقال واحل٘مقق اعمحرُم٦م واعمختٚمٓم٦م اعمٙمت٦ًٌم ىمٌؾ اإلؾمالم )اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕم٤مُمالت اًم٘مديٛم٦م واجل٤مري٦م(- ,7

 يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة ًمٚمح٤مضم٦م أو ًمٚمت٠مًمٞمػ- ,0

 زيم٤مة اعم٤م احلرام- ,3

 رم؟ُمتك جي٥م قمغم اعمًٚمؿ شمرك قمٛمٚمف اعمح –4

شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م وهمػمه٤م  ويمؾ ُمٜمٝم٤م حيت٤مج إمم دراؾمـ٦م ُمٜمٗمـردة  سمٛمـٜمٝم٩م اؾمـت٘مرائل ٕىمـقال اعمـذاه٥م  –5

إطمٙمـ٤مم  اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٕمٚمام، اًم٘مداُمك واعمٕم٤مسيـ  ُمع ُمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمؾ ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واؾمتٜم٤ٌمط

ع وسمٞمـ٤من إىمـقال اعمختٚمٗمـ٦م  ُمٜمٝم٤م  وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م  وُمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرٟمـ٦م سمـلم أرا، سمتحريـر حمـؾ اًمٜمـزا
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 وأدًمتٝم٤م  وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م  واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م-

وشمتحدد ظمٓم٦م اًمٌح٨م سمٛم٘مدُم٦م قم٤مُم٦م قمـ أمهٞم٦م اًمٌح٨م وهمػمه  ومتٝمٞمـد قمــ سمٞمـ٤من ُمٕمٜمـك أًمٗمـ٤مظ اًمٕمٜمـقان  

ومخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م  إول: قمـ إُمقال واحل٘مقق اعمحرُم٦م واعمختٚمٓم٦م  واًمث٤مين: قمــ يمٗم٤مًمـ٦م اعمًـٚمٛملم اجلـدد ُمــ 

٨م: قمـ زيم٤مة اعم٤مل احلرام  واًمراسمع: ُمتك جي٥م قمغم اعمًٚمؿ شمـرك قمٛمٚمـف اعمحـرم؟ واخلـ٤مُمس: قمــ اًمزيم٤مة  واًمث٤مًم

 شمّمحٞمح قم٘مقد اًمنمايم٦م وهمػمه٤م  واخل٤ممت٦م قمـ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م واًمتقوٞم٤مت  وأظمػما: ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع-

٤مو٦م  واعم٘مٞمٛمـلم واًمٌح٨م ُمٝمؿ وضوري  وواضم٥م ذقمل قمغم قمٚمام، اًمٕمٍم قم٤مُم٦م  واًمٕمٚمام، اعم٘مٞمٛمـ ذم اعمٝمجر ظم

ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة قمغم وضمف أظمص  ُمـع واضمـٌٝمؿ اًمـدائؿ واعمًـتٛمر ذم اؾمـت٘م٤ٌمل اعمًـٚمٛملم ذم اعمٝمـ٤مضمر  واجلـدد ذم 

اإلؾمالم ظم٤مو٦م  ًمٌٞم٤من إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اهؿ  وإرؿمـ٤مدهؿ عم٤مومٞمـف اخلـػم واًمّمـالح واًمّمـقاب اهـؿ  ًمٞمٙمقٟمـقا وـقرة 

 ٌف اهلل شمٕم٤ممم ويرو٤مه  صمؿ ًمٞمٙمقٟمقا دقم٤مة ًمإلؾمالم-وأٟمٛمقذضم٤ًم قمـ اعمًٚمؿ اًمّم٤مدق واحل٘مٞم٘مل  يمام حي

 وصذ اَّلل ظذ شقدكو ُّمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ، واحلؿد َّلل رب افعودغ. 
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 ( رئٞمس جمٛمققم٦م رىم٤مسم٦م ًمٚمتدىمٞمؼ اًمنمقمل وآؾمتِم٤مرات اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مwww.raqaba.co.uk-) 

 ؾمالُمل  يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م-ديمتقراة ذم آىمتّم٤مد اإل 

  0276وٛمـ اجلقائز اًمٕم٤معمٞم٦م ًمألومراد ذم قم٤مم  "قم٤ممل اًمنميٕم٦م اًمقاقمد"طم٤موؾ قمغم ضم٤مئزة- 

  ظمؼمة شمزيد قمـ قمنميـ قم٤مُم٤ًم ذم جم٤مٓت اًمتدىمٞمؼ اًمنمـقمل وآؾمتِمـ٤مرات اعم٤مًمٞمـ٦م اإلؾمـالُمٞم٦م واًمتـدري٥م

 اعمٝمٜمل اعمتخّمص-

 قمْمق جمٚمس احلق( يمٛم٦م وإظمالىمٞم٤متAGEB ذم هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م )

(AAOIFI ديًٛمؼم  )أن- ,0275 

  رئٞمس وقمْمق هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم قمدد ُمــ اًمٌٜمـقك واعم١مؾمًـ٤مت اعم٤مًمٞمـ٦م اإلؾمـالُمٞم٦م ذم اًمٙمقيـ٧م

 واًمًٕمقدي٦م وؾمقري٦م وضمٞمٌقيت وأُمريٙم٤م-

 دوزم  ضمدة-ظمٌػم سمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل اًم 

 -ظمٌػم دائؿ ااهٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م واًمتّمٜمٞمػ 

 -قمْمق ااهٞمئ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمالىمتّم٤مد واًمتٛمقيؾ  اًمري٤مض 

 -حمٙمؿ ًمدى اعمريمز اإلؾمالُمل اًمدوزم ًمٚمٛمّم٤محل٦م واًمتحٙمٞمؿ  ديب 

 ( ظمٌػم طمقيمٛم٦م اعمّم٤مرف ًمدى ُمريمز اعمنموقم٤مت اًمدوًمٞم٦م اخل٤مو٦م ذم واؿمٜمٓمـCIPE وُم١مؾم٦ًم اًمتٛمقيـؾ  )

 (- IFCوًمٞم٦م )اًمد

   0227,0272قمْمق جل٤من اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ذم هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  - 

  ُمٕمد اعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٕمدد ُمـ اًمـؼماُم٩م اًمتدريٌٞمـ٦م واًمِمـٝم٤مدات اعمٕمتٛمـدة ًمـدى قمـدد ُمــ ااهٞمئـ٤مت اعمٝمٜمٞمـ٦م

 واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م-  

 ٦0276م اإلؾمالُمٞم٦م واًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م  ُمـ أسمرزه٤م ذم قم٤مم سم٤مطم٨م وُمٕمد دراؾم٤مت طمقل اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم: 
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 ُمـع سم٤مًمتٕمـ٤مون اًمٕمـ٤معمل أيقذم ُم١ممتر  "هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م: دم٤مرب ُم٘م٤مرٟم٦م وإـم٤مر ُم٘مؽمح" 

 -م0276 ٟمقومٛمؼم 6,7  سمت٤مريخ اًمٌحريـ  – اعمٜم٤مُم٦م اًمدوزم  اًمٌٜمؽ

نمـ ًمٕمٚمـام، اًمنمـيٕم٦م ذم اعم٤مًمٞمـ٦م   اعم١ممتر اًمٕمـ٤معمل احلـ٤مدي قم"شمٓمقير ُمٜمتج٤مت اًمتٛمقيؾ اًمِمخ " 

 -0276.  77.  7,0  سمت٤مريخ ُم٤مًمٞمزي٤م  –اإلؾمالُمٞم٦م  يمقآعمٌقر 

 ُمـ١ممتر  "يمٞمػ ٟم٘مٞمِّؿ شمٓمقر آًمتزام اًمنمقمل ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ظمـالل أرسمٕمـلم قم٤مُمـ٤مً " 

 -0276 ُم٤ميق 4,5  سمت٤مريخ اًمٌحريـ  – اعمٜم٤مُم٦م واًمٕمنميـ  اخل٤مُمس قم٤مُمٝم٤م ذم اًمٕم٤معمل أيقذم

  ٟمـدوة شمٓمـقير اعمٜمتجـ٤مت "إـمـ٤مر ُم٘مـؽمح ,شمٓمقير اعمٜمتج٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اًمتٛمقيـؾ اإلؾمـالُمل " 

اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم يمٚمٞم٤مت آىمتّم٤مد وإقمامل  يمٚمٞم٦م آىمتّم٤مد واًمٕمٚمقم اإلداري٦م سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ 

 م-0276أسمريؾ  02,07ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م  

  سمح٨م ُم٘مدم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمـقم "اًمتِم٤مريمٞم٦م اعمٖمرسمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م: دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٕٟمٛمقذج اًمٌٜمقك" 

 -0276أومريؾ  07,03اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمًامرة  اعمٖمرب   

 قمٚمـام، حمـ٤مضات ؾمٚمًٚم٦م  "اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعم٘م٤مود دور اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم حت٘مٞمؼ " 

 اًمٕمرسمٞمـ٦م اعمٛمٚمٙمـ٦م –  ضمـدة  ( إريت) واًمتـدري٥م ًمٚمٌحـقث اإلؾمـالُمل اعمٕمٝمـد اًمًـٜمقي٦م  اًمنميٕم٦م

 م-0276ومؼماير  4ًمًٕمقدي٦م سمت٤مريخ ا
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ُمٗمٝمقم احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمحّرُم٦م واعمختٚمٓم٦م  وآًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞمـ٦م اعمحّرُمـ٦م واعمختٚمٓمـ٦م وـمـرق  شمٜم٤مول اًمٌح٨م

   وطمٙمؿ زيم٤مة اعم٤مل احلرام-اًمت٠مًمٞمػ ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة ًمٚمح٤مضم٦م أوُمٕم٤مجلتٝم٤م  سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد 

 -شمتٙمّقن إُمقال أو اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ُمـ طم٘مقق ُم٤مًمٞم٦م واًمتزاُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م (أ )

 -شمتٙمّقن إُمقال اعمحّرُم٦م ُمـ طم٘مقق حمّرُم٦م واًمتزاُم٤مت حمّرُم٦م (ب )

 -شمتٙمّقن إُمقال اعمختٚمٓم٦م ُمـ طم٘مقق خمتٚمٓم٦م واًمتزاُم٤مت خمتٚمٓم٦م (ج )

٦ٌم ىمٌؾ اإلؾمالم ٓ يٚمزم وـ٤مطمٌٝم٤م إظمراضمٝمـ٤م ٕن ذًمـؽ ُم٣مـ ذم طمـ٤مل يمٗمـره إُمقال اعمحرُم٦م اعمٙمتً (د )

 -واإلؾمالم يٛمحق ُم٤م ىمٌٚمف

يتؿ ُمٕم٤مجل٦م احل٘مقق اعمحّرُم٦م اجل٤مري٦م سم٢مشمالومٝمـ٤م أو أن يًـتقذم أصمامهنـ٤م إن يمـ٤من ىمـد سم٤مقمٝمـ٤م ىمٌـؾ إؾمـالُمف  (ه )

 -ويٍمومف ذم وضمقه اخلػم

وذم   ًمٕمدم دومٕمٝم٤م سمـ٠مي وؾمـٞمٚم٦م ُمنمـوقم٦مل سم٤مًمًٕمومقائد يتؿ ُمٕم٤مجل٦م آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م يم٤مًٓمتزام سمدومع   (و )

ا يم٤مٟمـ٧م - أُمـ٤م إذطم٤مًم٦م قمدم إُمٙم٤مٟمٞمـ٦م ذًمـؽ شمـدومع اًمٗمقائـد سمًـ٥ٌم آوـٓمرار وآًمتـزام اًمًـ٤مسمؼ هبـ٤م

آًمتزاُم٤مت شم٘مديؿ ظمدُم٤مت حمرُم٦م وم٢مٟمف يًٕمك إلًمٖم٤م، آًمتزام ويٕمٞمد ُم٤م شمؿ أظمـذه وًمـق ُمـع اًمتٕمـقيض 

 اعمؽمشم٥م قمغم ومًخ آًمتزام-

ٓم٦م سم٢مظمراج ىمدر احلرام وإرضم٤مقمف إمم و٤مطمٌف إن قمرف أو اًمتّمدق سمـف قمٜمـد يتؿ ُمٕم٤مجل٦م إُمقال اعمختٚم (ز )

 -قمدم ُمٕمرومتف

أُم٤م اجلز، اعمحرم ُمٜمٝم٤م ومٞمٓمٌـؼ قمٚمٞمـف ُمـ٤م ُمـر ، اجلز، اعمنموع ُمٜمٝم٤م ايتؿ ُمٕم٤مجل٦م آًمتزاُم٤مت اعمختٚمٓم٦م سم٠مد (ح )

 سمِم٠من آًمتزاُم٤مت اعمحرُم٦م- 
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٦م: ُمٍمـف اًمٗم٘مـرا، واعمًـ٤ميملم  يٛمٙمـ يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة قمـؼم اعمّمـ٤مرف اًمت٤مًمٞمـ (ط )

وُمٍمف اًمٕم٤مُمٚملم قمغم اًمزيم٤مة  وُمٍمف اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  وُمٍمف اًمٖم٤مرُملم  وُمٍمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  

 -وُمٍمف اسمـ اًمًٌٞمؾ

 ٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم اعم٤مل احلرام- (ي )

ـ شمٙمقن اًمزيم٤مة ذم اعم٤مل احلالل اعمختٚمط سم٤محلرام يت٘مدير اعم٤مل احلرام ذم اعم٤مل اعمختٚمط وإظمرج اًمزيمـ٤مة قمـ (ك )

 اعم٤مل احلالل وم٘مط-

 اًمٙمثـػم ودظمـقل اإلؾمالم ديـ ٟمنم قمغم يٕمٛمؾ مم٤م اجلدد اعمًٚمٛملم دقمؿ ذم اًمزيم٤مة أُمقال ُمـ آؾمتٗم٤مدة (أ )

 -اإلؾمالم ذم اعمًٚمٛملم اًمٖمػم ُمـ

ّرُم٦م  آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞمـ٦م اعمختٚمٓمـ٦م  احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمحّرُم٦م  احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م  آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمح

  زيم٤مة اعم٤مل احلرام  زيم٤مة اعم٤مل اعمختٚمط  اعمًٚمٛملم اجلدد  اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ-
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شمتٛمّٞمز اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٕمٜمٍم اًمث٤ٌمت واخلٚمقد وقمٜمٍم اعمروٟم٦م واًمتٓمّقر ًمـذًمؽ ومٝمـل وـ٤محل٦م ًمٙمـؾ  (7

 زُم٤من وُمٙم٤من-

 ٞم٦م هل:وُمـ قمقاُمؾ اًمًٕم٦م واعمروٟم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُم (0

  -ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمٜمّمقص ًمتٕمدد إومٝم٤مم (أ )

  -ُمراقم٤مة إقمذار واًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م (ب )

 شمٖمػّم اًمٗمتقى سمتٖمػّم اًمزُم٤من واعمٙم٤من واحل٤مل- (ج )

وًمذًمؽ اؾمتٓم٤مقم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أن شمٗمل سمح٤مضم٤مت يمؾ اعمجتٛمٕمـ٤مت اًمتـل طمٙمٛمتٝمـ٤م  وأن شمٕمـ٤مًم٩م يم٤مومـ٦م 

   (7)ّٚم٧م هب٤م سم٠مقمدل احلٚمقل وأوٚمحٝم٤م-اعمِمٙمالت ُمٝمام يم٤مٟم٧م ـمريٗم٦م أو ضمديدة ذم يم٤موم٦م اًمٌٞمئ٤مت اًمتل طم

ٟمٔمرا ًمتٖمػّم ٟمٛمط طمٞم٤مهتؿ ُمـ ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌـؾ اإلؾمـالم إمم  (0)وىمد يٓمرأ قمغم اعمًٚمٛملم اجلدد ٟمقازل (3

 ُمرطمٚم٦م إؾمالُمٝمؿ-

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد  (3)سمدراؾم٦م اًمٜمقازل اعم٤مًمٞم٦م ومٞمام خيص اًمذُّم٦م وتتؿ هذا اًمٌح٨م (4

يمـام يٛمٙمـ أن شمٙمقن حمّرُمـ٦م أو خمتٚمٓمـ٦م   واًمتلاعمٙمت٦ًٌم ُمـ ُمّم٤مدر همػم ُمنموقم٦م   وآًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م

 يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة ًمٚمح٤مضم٦م أو اًمت٠مًمٞمػ  ويٜمٔمر ذم يمٞمٗمٞم٦م زيم٤مة اعم٤مل احلرام- يتٜم٤مول

                                                           

ومم  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  ص 7993يقؾمػ اًم٘مرو٤موي ( 7)  -076  ص739  ص 735  ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  اًمٓمٌٕم٦م ٕا

اًمٜمقازل أو اًمقاىمٕم٤مت أو اًمٕمٛمٚمٞم٤مت: هل اعم٤ًمئؾ أو اعمًـتجدات اًمٓم٤مرئـ٦م قمـغم اعمجتٛمـع  سمًـ٥ٌم شمقؾمـع إقمـامل  وشمٕم٘مـد "( 0)

ل ٓ يقضمد ٟمص شمنميٕمل ُم٤ٌمذ أو اضمتٝم٤مد وم٘مٝمل ؾم٤مسمؼ يٜمٓمٌـؼ قمٚمٞمٝمـ٤م- ووـقره٤م ُمتٕمـددة  وُمتجـددة سمـلم اعمٕم٤مُمالت  واًمت

اًمٌٚمدان أو إىم٤مًمٞمؿ ٓظمتالف اًمٕم٤مدات وإقمراف اعمحٚمٞم٦م- وم٘مد شمٜمِم٠م ُم٠ًمًم٦م أو ٟم٤مزًم٦م صمؿ شمٜمدصمر  وىمد شمث٤مر ىمْمٞم٦م ذم سمٚمد أو إىمٚمٞمؿ 

٦م  يم٤مٕقمراف اًمٕم٤مُم٦م همـػم اعم٘مّمـقرة قمـغم سمٚمـد  وإٟمـام شمٕمـؿ اًمـٌالد ٓ حتدث ذم سمالد أو أىم٤مًمٞمؿ أظمرى  وىمد شمٙمقن اعم٠ًمًم٦م قم٤مُم

  "اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م أو أيمثره٤م-

  ؾمٌؾ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمقازل واًمٗمت٤موى واًمٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝمـل ذم اًمتٓمٌٞم٘مـ٤مت اعمٕمـ٤مسة  اًمٓمٌٕمـ٦م 0227وه٦ٌم اًمزطمٞمكم  

 - 9إومم  دار اعمٙمتٌل  ص

اًمِم٤مرع وضمـقده ذم اإلٟمًـ٤من  ويّمـػم أهـال ًمالًمـزام وآًمتـزام  أي  اًمذُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هل ووػ ذقمل يٗمؽمض"( 3)

  "و٤محل٤م ٕن شمٙمقن ًمف طم٘مقق وقمٚمٞمف واضم٤ٌمت-

قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري  ُمّم٤مدر احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٗم٘مف اًمٖمـريب  ُم١مؾمًـ٦م اًمتـ٤مريخ اًمٕمـريب دار إطمٞمـ٤م، 

 -77اًمؽماث اًمٕمريب  اجلز، إول  ص 
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 شمتٛمثؾ أهداف اًمٌح٨م ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم اًمت٤ًمؤٓت أشمٞم٦م:

٘مقق وآًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م( اعمحّرُم٦م واعمختٚمٓمـ٦م وُمـ٤م هـل ـمـرق ُمٕم٤مجلتٝمـ٤م ُم٤م هق ُمٗمٝمقم إُمقال )احل (أ )

)اعمٕم٤مُمالت اًم٘مديٛم٦م واعمٕم٤مُمالت اجل٤مري٦م(؟

هؾ يٛمٙمـ عمّم٤مرف اًمزيم٤مة أن شمٙمٗمؾ اعمًٚمٛملم اجلدد؟ (ب )

ويمٞمػ شمتؿ زيم٤مة اعم٤مل احلرام؟ (ج )

 ٦م شمؿ ختٓمٞمط اًمٌح٨م قمغم اًمٜمحق أيت:ٛمارشم٤ٌمـم٤ًم سمٛمقوقع اًمٌح٨م وًمتح٘مٞمؼ أهداومف اعمحددة ُمـ اجلٝم٦م اعمٜمٔم

اعمٌح٨م إول: إُمقال واحل٘مقق اعمحرُم٦م واعمختٚمٓم٦م اعمٙمت٦ًٌم ىمٌؾ اإلؾمالم )اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕم٤مُمالت  ,

 اًم٘مديٛم٦م واجل٤مري٦م(-

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة ًمٚمح٤مضم٦م أو اًمت٠مًمٞمػ- ,

 زيم٤مة اعم٤مل احلرام-اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م:  ,
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 (7)قمروم٧م اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م سم٠مهن٤م: (أ )

ت٤ٌمري ىمرر سمف اًمنمع ؾمٚمٓم٦م أو شمٙمٚمٞمٗم٤م  ووٚمح أن يٙمـقن حمـال اظمتّم٤مص ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو اقم

ًمٚمٛمٕم٤موو٦م-

 (0)ضم٤م، ذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: (ب )

طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد ومٝمل ُم٤م ًمٌٕمض اًمٕمٌـ٤مد قمـغم همـػمهؿ ُمــ احل٘مـقق اعم٤مًمٞمـ٦م يمـثٛمـ اعمٌٞمـع واًمـديـ 

 واًمٜمٗم٘م٤مت وهمػمه٤م ُمـ احل٘مقق-

(3)ذيمر ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م: (ج )

٤مًمٞم٦م سملم اًمٜم٤مس أو هق اظمتّم٤مص ُمنموع سمٛمٜمٗمٕم٦م ذات ىمٞمٛمـ٦م احلؼ اعم٤مزم اظمتّم٤مص ًمف ىمٞمٛم٦م ُم

 -ُم٤مًمٞم٦م سملم اًمٜم٤مس

 

  

                                                           

 -0احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م واًمتٍمف ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مرة  40قمل رىمؿ ( اعمٕمٞم٤مر اًمنم7)

 -47  ص 36  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  اجلز، 0227( وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سمدوًم٦م اًمٙمقي٧م  0)

  اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: إظمراج ضمديد ُمـع وـٞم٤مهم٦م يم٤مُمٚمـ٦م ًمٜمّمـقص 7999( ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م  3)

 -07ي٦م  اًمٓمٌٕم٦م إومم  دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ  ص شمٚمؽ اًمٜمٔمر



  

 

 
AMJA 14th Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Matters of New Muslims in the West | March 24th-26th 2017 
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 افتعؾقؼ

ٟمًتٜمت٩م ُمـ اًمتٕم٤مريػ اًم٤ًمسم٘م٦م أن احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦م هل: اظمتّم٤مص ؿمـخص ـمٌٞمٕمـل أو اقمتٌـ٤مري 

 قمغم همػمه سمٛمٜمٗمٕم٦م ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م سملم اًمٜم٤مس يمثٛمـ اعمٌٞمع واًمديـ واًمٜمٗم٘م٤مت اًمٜم٤مدم٦م قمـ ومٕمؾ حمرم-

 

ُمثؾ إُمقال اعمت٠مشمٞم٦م ُمـ أقمامل يمزراقم٦م ووٜم٤مقم٦م ودم٤مرة اعمخدرات  اًمٌٖم٤م، واًمدقم٤مرة وُم٤م ذم طمٙمـؿ 

ذًمؽ  اًمرؿمقة واًمٕمٛمقٓت اخلٗمٞم٦م اًمنىم٤مت وآظمتالؾم٤مت وآسمتزاز  اًمٖمش اًمتج٤مرى وآدمـ٤مر 

٤مئؼ واعم٤مريمـ٤مت واًمٕمالُمـ٤مت رم اًمًٚمع اًمٗم٤مؾمدة واعمحرُم٦م  اًمتزوير رم اًمٜم٘مـقد واعمًـتٜمدات واًمقصمـ

اًمتج٤مري٦م  اعم٘م٤مُمرات رم أؾمـقاق اًمٌْمـ٤مقم٦م واعمـ٤مل اًمٕم٤معمٞمـ٦م وُمـ٤م رم طمٙمـؿ ذًمـؽ ُمــ اعمٕمـ٤مُمالت 

اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م  اًمتل شمـدومع اهـ٤م  (0)---- وذم اعمٕم٤مُمالت اعمٍمومٞم٦م أيْم٤م اًمٗمقائد اعمٍمومٞم٦م (7)اًمقمهٞم٦م

 وأذوٟمـ٤مت وومقائد اًمًـٜمدات (4) وقمٜمد احلّمقل قمغم شمٕمقيض ُمـ ذيم٦م اًمت٤مُملم اًمتج٤مري (3)ومقائد 

 واعمًـت٘مٌٚمٞم٤مت آظمتٌـ٤مرات سمـٜمٔمؿ اًمٌقرو٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ اعمٙمت٦ًٌم واًمٕمقائد إرسم٤مح (5) اخلزيٜم٦م

 (6)-ذًمؽ طمٙمؿ ذم وُم٤م واعمِمت٘م٤مت

                                                           
 -42 39( طمًلم ؿمح٤مشم٦م  إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م عمٕم٤مُمالت شمث٤مر طمقاه٤م ؿمٌٝم٤مت شمقضم٥م اًمتٓمٝمػم  ص ص 7)

( سمِم٠من طمٙمؿ اًمتٕم٤مُمؾ اعمٍمذم سم٤مًمٗمقائد وطمٙمؿ اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمـدورة اًمث٤مٟمٞمـ٦م ذم ضمـدة 72.0) 72ىمرار رىمؿ  (0)

 م-7985يم٤مٟمقن إول ديًٛمؼم  08 – 00ه اعمقاومؼ 7426رسمٞمع أظمر  76 – 72قدي٦م ُمـ سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕم

( سمِم٠من اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م (طم٤ًمسم٤مت اعمّم٤مرف) اًمدورة اًمت٤مؾمٕم٦م اعمٜمٕم٘مدة ذم أسمـق فمٌـل سمدوًمـ٦م اإلُمـ٤مرات 3.9) 86ىمرار رىمؿ  (3)

 م-7995ٟمٞم٤ًمن  6 – 7ه اعمقاومؼ 7475ذي اًم٘مٕمدة  6 – 7اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ُمـ 

 - اًم٘مرار اخل٤مُمس ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل سمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم دورشمف اًمٕم٤مذة سمِم٠من اًمت٠مُملم سمِمتك وقره وأؿمٙم٤مًمف (4)

ـ 77.6) 62ىمرار رىمؿ  (5) ـ هـ7472ؿمـٕم٤ٌمن  03 – 77( سمِم٠من اًمًٜمدات اًمدورة اًم٤ًمدؾم٦م اعمٜمٕم٘مدة سمجدة ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًـٕمقدي٦م ُمـ

 م-7992آذار  02 – 74اعمقاومؼ 

 -4( طمًلم ؿمح٤مشم٦م  يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٝمػم اعم٤مل ُمـ احلرام  ؾمٚمًٚم٦م سمحقث ودراؾم٤مت ذم اًمٗمٙمر آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل  ص: 6)
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اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م (أ )

ايمتًٌف ُمـ ـمريؼ ُم٤ٌمح يم٤مًمتج٤مرة سم٤مًمًٚمع اعم٤مل اًمذي يٙمتًٌف همػم اعمًٚمؿ ىمٌؾ إؾمالُمف إن يم٤من ىمد 

اعم٤ٌمطم٦م  أو اُمتٝم٤من طمروم٦م ُم٤ٌمطم٦م أو همػم ذًمؽ مم٤م هق ُم٤ٌمح ذم اإلؾمالم أوال ومٝمـذا ٓ ظمـالف ذم 

أٟمف ُم٤مل طمالل ًمّم٤مطمٌف  أُم٤م إن يم٤من ىمد ايمتًٌف ُمـ ـمريؼ حمرم يمٕم٘مقد اًمرسمـ٤م واعمٞمنـ واعمتـ٤مضمرة 

ِمخص ىمد أٟمِم٠م اًمٕم٘مد اعمحرم وىمـٌض سم٤معمحرُم٤مت يمٌٞمع اخلٜمزير واخلٛمر واعمخدرات وم٢من يم٤من اًم

ُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمٜمف ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ومٝمذا يٕمٗمك ًمف قمام ىمٌض وًمق يم٤من حمرُمـ٤م ذم إوـؾ 

وٓ يٚمزُمف أن خيرج اعم٤مل احلرام ُمـ أوؾ ُم٤مًمف ٕن ذًمؽ ُم٣م ذم طم٤مل يمٗمره واإلؾمالم يٛمحق ُم٤م 

وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف  (0)"اهؿ ُم٤م ىمد ؾمٚمػىمؾ ًمٚمذيـ يمٗمروا إن يٜمتٝمقا يٖمٗمر "ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  (7)يم٤من ىمٌٚمف

  (3)"ومٛمـ ضم٤م،ه ُمققمٔم٦م ُمـ رسمف وم٤مٟمتٝمك ومٚمف ُم٤م ؾمٚمػ"ذم طمؼ اًمذي يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م 
 

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اجل٤مري٦م (ب )

إذا أؾمٚمؿ اًمٗمرد ويم٤من ٟمِم٤مـمف اعمت٤مضمرة سم٤معمحرُم٤مت يم٤مخلٛمر وٟمحقه٤م مم٤م هق حمرم سمذاشمـف  ومـ٢من قمٚمٞمـف إشمـالف 

ل همػم ُمت٘مقُم٦م ذقم٤م وٕن اًمتخٚمص ُمـ اعمحرُمـ٤مت واضمـ٥م يمـام اعمحرُم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م ٕهن٤م أوٌح٧م أُمقا

 (5)وجي٥م قمٚمٞمف اًمتّمدق سمام آل إًمٞمف ُمـ أصمامن اعمت٤مضمرة هب٤م- (4)طمّمؾ قمٜمد حتريؿ اخلٛمر سم٢مراىمتٝم٤م

 (6)إذا أؾمٚمؿ اًمٗمرد ويم٤من سملم ُمقضمقداشمف اًمٕمٞمٜمٞم٦م سمْم٤مئع حمرُم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمف إشمالومٝم٤م أيْم٤م-

                                                           
  اعمٚمخص اعمٗمٞمـد ذم أطمٙمـ٤مم اعمًـٚمؿ اجلديـد  اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ص ص 0277( وطمدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٢مدارة اإلومت٤م، اًمٙمقيتٞم٦م 7)

079 082- 

 -38( إٟمٗم٤مل أي٦م 0)

 -075 ( اًمٌ٘مرة أي٦م3)

 -772حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾمالُمل  ُمًتٜمد إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ص  6( آؾمتئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 4)

( سمِم٠من ُمٕم٤مجل٦م اعمحرُم٤مت ًمدى اعم١مؾم٦ًم اعمتحقًمـ٦م 76.4سم٘مرارات وشمقوٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنم رىمؿ )(آؾمتئٜم٤مس 5)

 م-7996.  6.  8 ه اعمقاومؼ ًمـ7402وٗمر  04اعمٜمٕم٘مدة ذم سمػموت 

 -8.7.5حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾمالُمل اًمٗم٘مرة  6( آؾمتئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 6)
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همػم ُمنموقم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمف حتقيٚمٝم٤م إمم أُم٤ميمـ ًمت٘مديؿ إذا يم٤مٟم٧م اعمقضمقدات أُم٤ميمـ ًمت٘مديؿ ظمدُم٤مت 

 (7)اخلدُم٤مت اعمنموقم٦م-

احل٘مقق همػم اعمنموقم٦م اًمتل ًمٚمٛمًٚمؿ اجلديد ٓ شمؽمك عمـ هل قمٚمٞمف سمٕمد إؾمـالُمف  وٓ شمـرد إًمٞمـف إن 

أظمذت ُمٜمف  ٕٟمف اٟمتٗمع سمٛم٘م٤مسمٚمٝم٤م ومال يٕم٤من قمغم شمٕم٤مُمٚمف سم٤محلرام راوٞم٤م سمف  وٓ شمؽمك عمــ هـل قمٚمٞمـف 

وجي٥م قمٚمٞمف إذا شمًٚمؿ شمٚمؽ احل٘مقق همػم اعمنمـوقم٦م أن يٍمـومٝم٤م ذم  (0)اًمٌدل واعمٌدل  ًمئال جيٛمع سملم

(3)وضمقه اخلػم-

 
 تعريػ آفتزاموت ادوفقي ادحرمي

 (4)آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م: هل قم٤ٌمرة قمـ اًمتزام سمدومع ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل وجي٥م أن ي١مدي هذا آًمتزام سم٤معم٤مل-

آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦م هل اًمتزام سمدومع ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل ٟم٤مشم٩م قمـ ومٕمؾ حمرم- وُمـ صمؿ وم٢من

 صقر آفتزاموت ادوفقي ادحرمي

 (6)وُمثؾ أىم٤ًمط اًمت٠مُملم اًمتجـ٤مري  (5)ُمثؾ سمٓم٤مىم٦م آئتامن همػم اعمٖمٓم٤مة اعمنموـم٦م سمزي٤مدة وم٤مئدة رسمقي٦م 

اًمٗمقائد   سمزي٤مدة قمغم اًمديـ (7)ديقنأي شمٕم٤مُمؾ ُم٤مزم ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي١مدي إمم ضمدوًم٦م اًم إو٤موم٦م إمم ذًمؽ

                                                           
 -8.7.6حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾمالُمل اًمٗم٘مرة  6( آؾمتئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 7)

 -8.7.4الُمل اًمٗم٘مرة حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾم 6(  آؾمتئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 0)

) سمِم٠من ُمٕم٤مجلـ٦م طمـ٤مًم٘مقق همـػم اعمنمـوقم٦م اًمتـل  76.7سم٘مرارات وشمقوٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنم رىمؿ (( آؾمتئٜم٤مس 3)

 م-7996.  6.  8ه اعمقاومؼ ًمـ 7402وٗمر  04ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اعمٜمٕم٘مدة ذم سمػموت 

(4) J.Martha Rutsel Silvestre,2015 , The financial Obligation in International law, 

Oxford University Press, p4 - 

http://www.beck shop.de/fachbuch/leseprobe/9780198736387_Excerpt_001.pdf 
( سمِم٠من سمٓم٤مىم٤مت آئتامن همػم اعمٖمٓم٤مة اًمـدورة اًمث٤مٟمٞمـ٦م قمنمـة اعمٜمٕم٘مـدة ذم اًمريـ٤مض سم٤معمٛمٚمٙمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م 70.0) 728ىمرار رىمؿ  ( 5)

 م-0222أيٚمقل ) ؾمٌتٛمؼم (  08 – 03هـ اعمقاومؼ 7407رضم٥م  7هـ ـ 7407ظمرة مج٤مدى أ 05اًمًٕمقدي٦م ُمـ 

  اًم٘مرار اخل٤مُمس ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل سمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم دورشمف اًمٕم٤مذة سمِم٠من اًمت٠مُملم سمِمتك وقره وأؿمٙم٤مًمف ( 6)

ة اًمراسمٕم٦م قمنمة اعمٜمٕم٘مدة سم٤مًمدوطمـ٦م ذم ( سمِم٠من اعمت٠مظمرات ذم اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمدور7.74) 733ىمرار رىمؿ  ( 7)

 -م0223يم٤مٟمقن اًمث٤مين  76 – 77ه اعمقاومؼ 7403ذو اًم٘مٕمدة  73 – 8ىمٓمر 
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اعمديٜم٦م اًمقاضم٦ٌم اًمدومع ذم سمٕمض اعمٕم٤مُمالت ُمع اًمٖمـػم واعمٜمّمـقص قمٚمٞمٝمـ٤م ذم اًمٕم٘مـقد ُمثـؾ قم٘مـقد 

(7)اعم٘م٤موُمالت واًمتقريدات- 

 ضرق معوجلي آفتزاموت ادوفقي ادحرمي

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م- (أ )

ُمـ ـمريؼ ُم٤ٌمح يم٤مًمتج٤مرة سم٤مًمًٚمع اعم٤ٌمطم٦م   اعم٤مل اًمذي اًمتزم سمف همػم اعمًٚمؿ ىمٌؾ إؾمالُمف إن يم٤من

أو اُمتٝم٤من طمروم٦م ُم٤ٌمطم٦م أو همػم ذًمؽ مم٤م هق ُم٤ٌمح ذم اإلؾمالم أوال ومٝمذا ٓ ظمالف ومٞمف  أُم٤م إن 

يم٤من ُمٜمِم٠م آًمتزام ُمـ ـمريؼ حمرم يمٕم٘مقد اًمرسم٤م واعمٞمن واعمت٤مضمرة سم٤معمحرُمـ٤مت يمـثٛمـ ًمٚمخٛمـر 

ومٝمـق ممـ٤م ُم٣مـ ذم طمـ٤مل يمٗمـره واعمخدرات ودومع ُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمـدظمقل ذم اإلؾمـالم 

ىمؾ ًمٚمذيـ يمٗمروا إن يٜمتٝمقا يٖمٗمر اهـؿ ُمـ٤م ىمـد "ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  (0)واإلؾمالم يٛمحق ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف

ومٛمـ ضم٤م،ه ُمققمٔم٦م ُمـ رسمف وم٤مٟمتٝمك ومٚمـف "وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف ذم طمؼ اًمذي يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م  (3)"ؾمٚمػ

  (4)"ُم٤م ؾمٚمػ

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اجل٤مري٦م- (ب )

ئد وم٢مٟمف يًٕمك ًمٕمدم دومٕمٝم٤م سمـ٠مي وؾمـٞمٚم٦م ُمنمـوقم٦م وٓ يِمـٛمؾ إذا يم٤مٟم٧م آًمتزاُم٤مت دومع ومقا

ٕن قم٘مد اًم٘مرض وحٞمح ذم ذاشمف ًمٙمـ اًمتحريؿ هـق ًمٚمٗمقائـد  (5)ذًمؽ أوؾ اًمديـ أو اًم٘مرض

وذم  (6)اعمِمؽمـم٦م قمٚمٞمف  وهذا ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمتّمحٞمح اًمٕم٘مد وإًمٖم٤م، اًمنمط اًمرسمـقي 

                                                           

 -4(  طمًلم ؿمح٤مشم٦م  يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٝمػم اعم٤مل ُمـ احلرام  ؾمٚمًٚم٦م سمحقث ودراؾم٤مت ذم اًمٗمٙمر آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل  ص: 7)

اعمٗمٞمـد ذم أطمٙمـ٤مم اعمًـٚمؿ اجلديـد  اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ص ص    اعمٚمخص0277( وطمدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٢مدارة اإلومت٤م، اًمٙمقيتٞم٦م 0)

079 082- 

 -38( إٟمٗم٤مل أي٦م 3)

 -075( اًمٌ٘مرة أي٦م 4)

 9.7.7حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾمالُمل اًمٗم٘مرة  6( آؾمتئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 5)

 -777الُمل  ُمًتٜمد إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ص حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾم 6( آؾمتئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 6)
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إن ": طىم٤مل  (7)وآًمتزام اًم٤ًمسمؼ هب٤م  طم٤مًم٦م قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ذًمؽ شمدومع اًمٗمقائد سم٥ًٌم آوٓمرار

 (0)-"اهلل شمٕم٤ممم دم٤موز قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف

إذا يم٤مٟم٧م آًمتزاُم٤مت شم٘مديؿ ظمدُم٤مت حمرُم٦م وم٢مٟمف يًٕمك إلًمٖم٤م، آًمتزام ويٕمٞمد ُم٤م شمؿ أظمذه وًمق 

 -(3)ُمع اًمتٕمقيض اعمؽمشم٥م قمغم ومًخ آًمتزام

 

 

 (4)اعم٤مل احلالل اعمختٚمط سم٤محلرام: هق ُم٤م ظم٤مًمط احلالل اًمٓمٞم٥م ومٞمف احلرام اخلٌٞم٨م

 افتعؾقؼ

ٟمًتٜمت٩م ُمـ اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ ًمٚمح٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦م وشمٕمريػ اعم٤مل اعمختٚمط سم٠من شمٕمريػ احل٘مـقق 

٤مري قمغم همػمه سمٛمٜمٗمٕم٦م ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م سمـلم اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م هق اظمتّم٤مص ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو اقمتٌ

 اًمٜم٤مس يمثٛمـ اعمٌٞمع واًمديـ واًمٜمٗم٘م٤مت اًمٜم٤مدم٦م قمـ اظمتالط اعم٤مل احلالل اًمٓمٞم٥م ومٞمف سم٤محلرام اخلٌٞم٨م-

 

ُمثؾ أصمامن اًمٌْم٤مئع اًمتل يٙمقن سمٕمْمٝم٤م حمرم وأظمر طمـالل  وأؾمـٝمؿ اًمنمـيم٤مت اعمختٚمٓمـ٦م اًمتـل 

٤مًمرسم٤م أو إٟمت٤مج اعمحرُم٤مت أو اعمت٤مضمرة ومٞمٝم٤م  أو قم٤مئـدات إلضمـ٤مرات ًمٕم٘مـ٤مرات شمتٕم٤مُمؾ سم٤معمحرُم٤مت يم

(5)-ىم٤مئٛم٦م شمتخذ أوال ٕهمراض ُمنموقم٦م ًمٙمـ مت٤مرس ومٞمٝم٤م سمٕمض إٟمِمٓم٦م اعمحرُم٦م

                                                           

) سمِم٠من ُمٕم٤مجل٦م آًمتزاُم٤مت همػم اعمنمـوقم٦م اًمتـل  76.0سم٘مرارات وشمقوٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنم رىمؿ (( آؾمتئٜم٤مس 7)

 م-7996.  6.  8ه اعمقاومؼ ًمـ 7402وٗمر  04قمغم اعم١مؾم٦ًم اعمٜمٕم٘مدة ذم سمػموت 

 695.  7( أظمرضمف اسمـ ُم٤م ضمف ذم ؾمٜمٜمف 0)

 9.7.0حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾمالُمل اًمٗم٘مرة  6تئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ ( آؾم3)

 -57  ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وٓىمتّم٤مد  اًمٓمٌٕم٦م إومم  ص0227( ٟمزيف مح٤مد 4)

ر اعمّمـ٤مرف (  قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ أسمقزيد  ىمرا،ة وم٘مٝمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمنمـقمٞم٦م ذم اعمخـتٚمط طمـالٓ وطمراُمـ٤م  سمحـ٨م ُم٘مـدم إمم ُمـ١ممت5)

 - 5  ص: 0229اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمقاىمع واعم٠مُمقل 
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اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م (أ )

)أ(- 3-7-7-7ورد ذيمر ـمري٘م٦م اعمٕم٤مجل٦م ذم اًمٗم٘مرة 

عم٤مًمٞم٦م اجل٤مري٦ماعمٕم٤مُمالت ا (ب )

ذيمر ٟمزيف مح٤مد ذم اظمتالط اعم٤مل احلرام سم٤معم٤مل احلالل وقرشم٤من وشمٙمقن شمٌٕم٤م ًمذًمؽ  

 (7)ُمٕم٤مجل٦م يمؾ ُمٜمٝمام 

إومم: أن يٙمقن اعم٤مل احلرام ُمتٛمٞمزا: يمام إذا يم٤من قمٞمٜم٤م ُمنوىم٦م أو ُمٖمّمقسم٦م أو وديٕم٦م جمحقدة 

ومٝمذه اًمٕمـلم اعمحرُمـ٦م ٓ  وٟمحق ذًمؽ وم٤مظمتٚمٓم٧م سم٤معم٤مل احلالل اظمتالط اؾمتٌٝم٤مم ُمع متٞمز ذاهت٤م-

  جيقز ٔظمذه٤م آٟمتٗم٤مع هب٤م أو اًمتٍمف ومٞمٝم٤م  ويٚمزُمف أن ي٤ٌمدر سمرده٤م إمم و٤مطمٌٝم٤م-

اًمث٤مين: أن خيتٚمط اعم٤مل احلرام سم٤محلالل اظمتالط مم٤مزضم٦م سمحٞم٨م ٓ يتٛمٞمز أطمدمه٤م قمـ أظمر يمام 

٦م درهـؿ هق احل٤مل ذم اظمتالط اعمثٚمٞم٤مت سمٌٕمْمٝم٤م  يم٤مظمتالط ديٜم٤مر طمرام سمٕمنمـة طمـالل أو ُمئـ

طمالل ذم أًمػ طمرام  وذم هذه احل٤مًم٦م قمغم ىم٤مسمض احلرام أن خيـرج ىمـدره ُمــ ُم٤مًمـف ويدومٕمـف 

 عمًتح٘مف ويٙمقن اًم٤ٌمىمل ذم يده طمالل ـمٞمٌٞم٤م-

 (0)وىمد ضم٤م، ذم جمٛمقع ومت٤موي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ خيتٚمط ُم٤مًمف احلالل سم٤محلرام وم٠مضم٤مب: خيرج ىمدر احلرام سمـ٤معمٞمزان- ومٞمدومٕمـف 

 ىمدر احلالل ًمف- وإن مل يٕمرومف  أو شمٕمذرت ُمٕمرومتف  شمّمدق سمف قمٜمف-إمم و٤مطمٌف- و

 (3)وضم٤م، ذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م 

ىم٤مل أمحد ذم اعمِمتٌف طمالًمف سمحراُمف: إذا يم٤من اعم٤مل يمثػما أظمرج ُمٜمف ىمـدر احلـرام وشمٍمـف ذم 

                                                           

 -50 57  ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وٓىمتّم٤مد  اًمٓمٌٕم٦م إومم  ص ص 0227(  ٟمزيف مح٤مد 7)

 328  ص 09  ُم٩م: 0224( جمٛمقع ومت٤موي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  0)

 -39  ص 36( وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سمدوًم٦م اًمٙمقي٧م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ج3)
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 457(  

 

٢مٟمف شمٌٕمـد ُمٕمـف اًم٤ٌمىمل  وإن يم٤من اعم٤مل ىمٚمٞمال اضمتٜمٌف يمٚمف  وهذا ٕن اًم٘مٚمٞمؾ إذا شمٜم٤مول ُمٜمف ؿمٞمئ٤م وم

 -اًمًالُم٦م ُمـ احلرام سمخالف اًمٙمثػم

 (7)وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٠من 

شمقسم٦م ُمـ اظمتٚمط ُم٤مًمف احلالل سم٤محلرام  وشمٕمذر قمٚمٞمف متٞمزه  أن يتّمـدق سم٘مـدر احلـرام ويٓمٞمـ٥م 

 -سم٤مىمل ُم٤مًمف

 

اعمـ٤مل احلـالل اعمخـتٚمط سمـ٤محلرام أن شمٕمريـػ ًمٞمـ٦م اعمحرُمـ٦م وٟمًتٜمت٩م ُمـ شمٕمريـػ آًمتزاُمـ٤مت اعم٤م

ٟم٤مشم٩م قمــ اظمـتالط اعمـ٤مل هل قم٤ٌمرة قمـ آًمتزام سمدومع ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل  آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م:

 وجي٥م أن ي١مدي هذا آًمتزام سم٤معم٤مل-  ،احلالل اًمٓمٞم٥م ومٞمف سم٤محلرام اخلٌٞم٨م

 

ٌٞمع سمْم٤مئع أو شم٘مديؿ ظمدُم٤مت سمٕمْمٝم٤م طمـالل وأظمـر طمـرام  أو آًمتـزام سمت٘مـديؿ ُمثؾ آًمتزام سم

قم٘م٤مرات ىم٤مئٛم٦م شمتخذ أوال ٕهمراض ُمنموقم٦م ًمٙمـ متـ٤مرس ومٞمٝمـ٤م سمٕمـض إٟمِمـٓم٦م اعمحرُمـ٦م  أو 

إٟمِم٤م، قم٘م٤مرات يِمتٛمؾ اؾمتٖمالاه٤م قمغم سمٕمـض إٟمِمـٓم٦م اعمحرُمـ٦م وذًمـؽ يم٤مًمٗمٜمـ٤مدق واعمٜمتجٕمـ٤مت 

اخلٛمقر وُمراومؼ أظمرى ٓ ختٚمق ُمــ اعمحرُمـ٤مت يمـ٤معمراىمص  اًمًٞم٤مطم٦م اًمتل حتتقي هم٤مًم٤ٌم قمغم شم٘مديؿ

(0)واعم٤ًمسمح  أو يمٛمرايمز اًمتًقق اًمتل شمتْمٛمـ حم٤مل دم٤مري٦م شمٌٞمع اخلٛمقر وؾمٚمع أظمرى حمرُم٦م-

                                                           

 -349  ص 7ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ج  7996( اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م  7)

(  قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ أسمقزيد  ىمرا،ة وم٘مٝمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمنمـقمٞم٦م ذم اعمخـتٚمط طمـالٓ وطمراُمـ٤م  سمحـ٨م ُم٘مـدم إمم ُمـ١ممتر اعمّمـ٤مرف 0)

 - 5ص:   0229اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمقاىمع واعم٠مُمقل 
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:اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م (أ )

)أ(- 3-0-7-7ورد ذيمر ـمري٘م٦م اعمٕم٤مجل٦م ذم اًمٗم٘مرة 

:٤مًمٞم٦م اجل٤مري٦ماعمٕم٤مُمالت اعم (ب )

واًمًٕمل سم٠مي وؾمٞمٚم٦م ُمنمـوقم٦م ًمٕمـدم آىمتّم٤مر قمغم أدا، اجلز، اعمنموع ُمـ اإلًمتزاُم٤مت 

وذم وإن أدى ذًمؽ إمم ومًخ اًمٕم٘مـد ُمـع اًمتٕمـقيض   آًمتزام سم٠مدا، آًمتزاُم٤مت اعمحرُم٦م

طم٤مًم٦م قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ذًمؽ شم١مدى آًمتزاُم٤مت اعمحرُم٦م سم٥ًٌم آوٓمرار وآًمتزام اًمًـ٤مسمؼ 

 (0)إن اهلل شمٕم٤ممم دم٤موز قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف-" :طىم٤مل  (7)هب٤م 

إذا يم٤من اجلز، اعمحرم ُمـ آًمتزاُم٤مت شم٘مديؿ ظمدُم٤مت حمرُم٦م وم٢مٟمف يًٕمك إلًمٖم٤م، آًمتـزام 

-(3)ويٕمٞمد ُم٤م شمؿ أظمذه وًمق ُمع اًمتٕمقيض اعمؽمشم٥م قمغم ومًخ آًمتزام

 

  

                                                           

)سمِم٠من ُمٕم٤مجل٦م آًمتزاُم٤مت همـػم اعمنمـوقم٦م اًمتـل  76.0سم٘مرارات وشمقوٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنم رىمؿ (( آؾمتئٜم٤مس 7)

 م-7996.  6.  8ه اعمقاومؼ ًمـ 7402وٗمر  04قمغم اعم١مؾم٦ًم اعمٜمٕم٘مدة ذم سمػموت 

 695.  7( أظمرضمف اسمـ ُم٤م ضمف ذم ؾمٜمٜمف 0)

 9.7.0حتقل اًمٌٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدي إمم ُمٍمف إؾمالُمل اًمٗم٘مرة  6( آؾمتئٜم٤مس سم٤معمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 3)
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 اعمًٚمٛمقن اجلدد هؿ طمديثقا اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم-

 

: اًمٜمام، واًمريع واًمزي٤مدة  ُمـ زيم٤م يزيمق زيم٤مة وزيم٤م،-فغي

ضمقسمـف : يٓمٚمؼ قمغم أدا، طمؼ جي٥م ذم أُمقال خمّمقو٦م  قمـغم وضمـف خمّمـقص ويٕمتـؼم ذم وويف آصطالح

(7)احلقل واًمٜمّم٤مب-

 

(2)ادؾؽ افتوم:

وهق يتح٘مؼ ذم يمؾ ُم٤م مل يتٕمٚمؼ سمف طمؼ اًمٖمػم  ويٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمـف طمًـ٥م آظمتٞمـ٤مر وريٕمـف أو 

ٟمامؤه طم٤موؾ عم٤مًمٙمف وٓ أصمر ًمٙمقن إُمقال ُمرودة حل٤مضم٦م أو ًمتٜمٗمٞمذ ُمِم٤مريع اؾمتثامري٦م  ُم٤م مل شمٙمـ 

حل٤مضم٦م ؾمداد اًمديقن-

(3)افـصوب:

ضمراُم٤ًم ُمــ اًمـذه٥م اخلـ٤مًمص أو ُمـ٤م  85ٟمّم٤مب اًمزيم٤مة ًمٚمذه٥م ُمٝمام يم٤مٟم٧م وقرشمف  هق ُم٤م وزٟمف 

يٕم٤مدًمف ُمــ اًمٕمٛمـالت اًمقرىمٞمـ٦م واعمٕمدٟمٞمـ٦م  وىمٞمٛمتـف ًمٕمـروض اًمتجـ٤مرة سمٕمـد شم٘مقيٛمٝمـ٤م سمـ٤مًمٜم٘مقد  

                                                           

م( 7987(  وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  )اًمٙمقيـ٧م  وزارة إوىمـ٤مف واًمِمـ١مون اإلؾمـالُمٞم٦م  ط7)

 006ص  03اجلز،  

 -3.0.7  اًمزيم٤مة  اًمٗم٘مرة 35( اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 0)

 -3.0.0ًمٗم٘مرة   اًمزيم٤مة  ا35( اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 3)
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ضمراُم٤ًم ُمـ اًمٗمْم٦م اخل٤مًمّم٦م  واًمٜمّمـ٤مب اعمٕمتـؼم  595وًمٚمٛمٕم٤مدن اعمًتخرضم٦م- واًمٜمّم٤مب ًمٚمٗمْمـ٦م 

  شم٘مقيؿ قمروض اًمتج٤مرة هق ٟمّم٤مب اًمذه٥م-اجل٤مري قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم

(7) احلةةةةةقل:

يقُم٤ًم- وذم طم٤مل ُمراقمـ٤مة اًمًـٜم٦م  354احلقل ًمٚمٛمقضمقدات اًمٜم٘مدي٦م واًمتج٤مري٦م وإٟمٕم٤مم ؾمٜم٦م ىمٛمري٦م 

أُمـ٤م اًمـزروع   (0)% 577-0اًمِمٛمًٞم٦م ذم اعمقضمقدات اًمٜم٘مدي٦م واًمتج٤مريـ٦م شمٙمـقن ٟمًـــــ٦ٌم اًمزيمـ٤مة 

 سمحّم٤مده٤م  ويمذًمؽ اعمٕم٤مدن واًمريم٤مز وم٤مًمٕمؼمة سم٤مؾمتخراضمٝم٤م- واًمثامر ومال يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمحقل  واًمٕمؼمة

(3)افـامء

سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن ٟم٤مُمٞم٤م طم٘مٞم٘م٦م أو شم٘مـديرا  وي٘مّمـد سمـ٤مًمٜمام، احل٘مٞم٘مـل اًمزيـ٤مدة سم٤مًمتقاًمـد واًمتٜم٤مؾمـؾ 

واًمتج٤مرة  واًمت٘مديري ىم٤مسمٚمٞم٦م اعم٤مل ًمٚمزي٤مدة  وذًمؽ ذم اًمذه٥م واًمٗمْمـ٦م واًمٕمٛمـالت  وم٢مهنـ٤م ىم٤مسمٚمـ٦م 

 يمك ُمٓمٚم٘م٤م  أُم٤م قمروض اًم٘مٜمٞم٦م ومال شمزيمك ًمٕمدم اًمٜمام، ٓ طم٘مٞم٘م٦م وٓ شم٘مديرا-ًمٚمٜمام، سم٤معمت٤مضمرة هب٤م ومتز

(4) افزيودة ظـ احلوجي إصؾقي

اًمٕمروض اعم٘متٜم٤مة ًمٚمح٤مضمـ٦م إوـٚمٞم٦م ُمثـؾ دور اًمًـٙمٜمك  واًمثٞمـ٤مب  وآٓت احلرومـ٦م  ووؾمـ٤مئؾ 

 ومـ٢من ًمـديـ  اعمروـد اعمـ٤مل ويمـذًمؽ ومٞمٝم٤م  زيم٤مة ٓ ومٝمذه اعمٜمزل  وأصم٤مث,يم٤مًمًٞم٤مرة–اعمقاوالت 

 -  واًمذل احلٌس ٟمٗمًف قمـ ًمٞمدومع يده ذم اًمذي آل إمم حمت٤مج اعمديـ

 

ـ٤ميمِلِم َواًْمَٕمـ٤مُِمٚمِلَم قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م َوا ًَ  َواعْمَ
ِ
َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘مـَرا، َٗمـ٦ِم طمّددت ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة اًمثامٟمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )إِٟمَّاَم اًمّمَّ عْم١َُمًمَّ

ـَ اهلل َواهلل قَمٚمِٞمٌؿ طَمٙمِٞمٌؿ( ىُمُٚمقهُبُؿْ  ٌِٞمِؾ وَمِريَْم٦ًم ُِم ًَّ ـِ اًم ىَم٤مِب َواًْمَٖم٤مِرُِملَم َوذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل َواسْم (5)َوذِم اًمرِّ

                                                           
 -3.0.3  اًمزيم٤مة  اًمٗم٘مرة 35( اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 7)

 5775-0( سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٜم٦م اًمٙمٌٞم٦ًم شمٙمقن اًمٜم٦ًٌم 0)

 -79  أطمٙم٤مم وومت٤موي اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت واًمٜمذور واًمٙمٗم٤مرات  اإلودار اًمث٤مين قمنم  ص 0276سمٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمقيتل  ( 3)

 -07زيم٤مة واًمّمدىم٤مت واًمٜمذور واًمٙمٗم٤مرات  اإلودار اًمث٤مين قمنم  ص   أطمٙم٤مم وومت٤موي اًم0276سمٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمقيتل  ( 4)

 -62( ؾمقرة اًمتقسم٦م أي٦م 5)
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اًمنمط إول: اإلؾمالم  إٓ ُم٤م يذيمر ذم اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ- (أ )

ؿ-اًمنمط اًمث٤مين: ظمروضمٝمؿ قمـ اًم٘مراسم٦م اًمقاضم٦ٌم ٟمٗم٘متٝم (ب )

اًمنمط اًمث٤مًم٨م: ظمروضمٝمؿ قمـ آل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم- (ج )

 اًمنمط اًمراسمع: احلري٦م ٕن اًمٕمٌد ُمٙمٗمل سمٜمٗم٘م٦م ؾمّٞمده- (د )

 

(2)مرصف افػؼراء وادسوـغ 

ٟم٤مىمش اعمِم٤مريمقن ذم اًمٜمدوة اًمٌحـقث اعم٘مدُمـ٦م ذم ُمقوـقع ُمٍمـف اًمٗم٘مـرا، واعمًـ٤ميملم 

 :(3)واٟمتٝمقا إمم ُم٤م يكم

هق اًمذي ٓ ُم٤مل ًمف وٓ يم٥ًم ي٘مع ُمقىمٕم٤ًم ُمـ يمٗم٤ميتف  واعمًٙملم هق اًمذي يٛمٚمؽ ُم٤م  اًمٗم٘مػم أوًٓ:

 ي٘مع ُمقىمٕم٤ًم ُمـ يمٗم٤ميتف  وٓ يٙمٗمٞمف عمدة ؾمٜم٦م-

 يٕمٓمك ُمـ ؾمٝمؿ اًمٗم٘مرا، واعم٤ًميملم ُم٤م يكم: ثوكقًو:

 ُمـ يم٤من سمح٤مضم٦م إمم اًمزواج وهق قم٤مضمز قمـ شمٙم٤مًمٞمٗمف اعمٕمت٤مدة عمثٚمف-,7

 ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتٙم٥ًم- ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مضمز قمـ اجلٛمع سملم,0

 اًمٕم٤مضمزون قمـ اًمتٙم٥ًم-,3

 ُمـ مل جيد قمٛماًل يٚمٞمؼ سمٛمٙم٤مٟمتف وُمرؤشمف-,4

 اًمٕم٤مُمٚمقن ذم وفم٤مئػ قم٤مُم٦م وظم٤مو٦م ممـ ٓ شمٙمٗمل دظمقاهؿ ُمـ ُمرشم٤ٌمت أو همػمه٤م ًمًد طم٤مضم٤مهتؿ-,5

                                                           

  ص 3( ًمٚم٘مراذم  اًمذظمػمة  يمت٤مب اًمزيم٤مة  حت٘مٞمؼ حمٛمد طمجل وؾمٕمٞمد اقمراب وحمٛمد سمق ظمٌزة  دار اًمٖمـرب اإلؾمـالُمل  اجلـز، 7)

 743 747ص

 -747ّمدىم٤مت واًمٜمذور واًمٙمٗم٤مرات  اإلودار اًمث٤مين قمنم  ص   أطمٙم٤مم وومت٤موي اًمزيم٤مة واًم0276(  سمٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمقيتل  0)

 م-7998 –اًمدوطم٦م  –( اًمٜمدوة اًمث٤مُمٜم٦م 3)
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 آل اًمٌٞم٧م اًمذي ٓ يٕمٓمقن يمٗم٤ميتٝمؿ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل-,6

 ٝم٤م  ومٞمجقز ًمزوضمتف أن شمٕمٓمٞمف ُمـ زيم٤مة ُم٤ماه٤م-اًمزوج اًمذي ٓ يٛمٚمؽ يمٗم٤ميتف وٓ ي٘مدر قمغم حتّمٞمٚم,7

 ٓ خيرج قمـ ووػ اًمٗم٘مرا، أو اعمًٙمٜم٦م ُمـ حت٘مؼ ومٞمف اعمٕمٜمك اعمت٘مدم ذم أوًٓ ُمـ يكم: ثوفثًو:

ُمـ ًمف ُمًٙمـ ُمالئؿ حيت٤مج إاهل ومال يٙمٚمػ سمٞمٕمف ًمإلٟمٗم٤مق ُمٜمف- ,7

ُمـ ًمف ُم٤مل ٓ ي٘مدر قمغم آٟمتٗم٤مع سمف وٓ يتٛمٙمـ ُمـ احلّمقل قمٚمٞمف- ,0

ٟمّم٥م ٓ شمٗمل سمحقائجف وطمقائ٩م ُمـ يٕمقاهؿ-ُمـ ًمف ٟمّم٤مب أو  ,3

ُمـ ًمف قم٘م٤مر يدر قمٚمٞمف ريٕم٤ًم ٓ يٗمل سمح٤مضمتف- ,4

ُمـ اه٤م طمكم شمتزيـ هب٤م وٓ شمزيد قمـ طمقائ٩م ُمثٚمٝم٤م قم٤مدة- ,5

ُمـ ًمف أدوات طمروم٦م حيت٤مج إمم اؾمتٕماماه٤م ذم وٜمٕمتف وٓ يٙمٗمل يمًٌف ُمٜمٝمـ٤م وٓ ُمــ  ,6

 همػمه٤م طم٤مضمتف-

٧م يمت٥م قمٚمقم ذقمٞمـ٦م أم يم٤مٟمـ٧م يمتـ٥م ُمـ يم٤مٟم٧م ًمديف يمت٥م قمٚمؿ حيت٤مج إًمٞمٝم٤م ؾمقا، أيم٤مٟم ,7

قمٚمقم أظمرى ٟم٤مومٕم٦م-

 ُمـ يم٤من ًمف ديـ ٓ يًتٓمٞمع حتّمٞمٚمف ًمٙمقٟمف ُم١مضماًل أو قمغم ُمديـ ُمٗمٚمس أو مم٤مـمؾ-  ,8

 يٕمٓمك اًمٗم٘مػم واعمًٙملم يمٗم٤ميتف عمدة قم٤مم- رابعًو:

ي٘مّمد سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م يمؾ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف هق وُمـ يٕمقاهؿ ُمـ ُمٓمٕمؿ وُمٚمٌس وُمًٙمـ وأصمـ٤مث  خومسًو:

أوٓده ويمت٥م قمٚمؿ إن يم٤من ذًمؽ ٓزُم٤ًم ُٕمث٤مًمف ويمؾ ُم٤م يٚمٞمؼ سمف قمـ٤مدة ُمــ همـػم وقمالج وشمٕمٚمٞمؿ 

 إهاف وٓ شم٘متػم-

 ُمراقم٤مة طم٤مضم٤مت اعمًٚمؿ سمال شمٗمريؼ سملم وم٘مػم ووم٘مػم سم٤مقمت٤ٌمر ضمٜمًٞمتف- شودشًو:

ٟمٔمرًا ًمِمٞمقع ادقم٤م، اًمٗم٘مر واعمًـٙمٜم٦م يٜمٌٖمـل اًمتحـري ذم طم٤مًمـ٦م آؿمـت٤ٌمه ىمٌـؾ اإلقمٓمـ٤م،  شوبعًو:

 ؾ اإلصم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م-ويراقمك ذم ذًمؽ وؾم٤مئ
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 : ٓ يٕمٓمك ُمـ ؾمٝمؿ اًمٗم٘مرا، واعم٤ًميملم ُمـ يكم:ثومـو

إهمٜمٞم٤م، وهؿ يٛمٚمٙمقن يمٗم٤ميتٝمؿ ويمٗم٤مي٦م ُمـ يٕمقًمقهنؿ عمدة ؾمٜم٦م- ,7

إىمقي٤م، اعمٙمتًٌقن اًمذي ي٘مدرون قمغم حت٘مٞمؼ يمٗم٤ميتٝمؿ ويمٗم٤مي٦م ُمـ يٕمقًمقهنؿ- ,0

آل اًمٌٞم٧م اًمذيـ يٕمٓمقهنؿ يمٗم٤ميتٝمؿ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل- ,3

 همػم اعمًٚمٛملم-  ,4

 تعؾقؼاف

ؾمـّد سمٖمـرض ٦م اعمًـٚمٛملم اجلـدد ًمـيتْمح ُمـ ُمٍمـف اًمٗم٘مـرا، واعمًـ٤ميملم أٟمـف يٛمّٙمــ ُمــ يمٗم٤م

 اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ- 

(1)مرصف افعومؾغ ظذ افزـوة 

هؿ يمؾ ُم٤م يٕمٞمٜمٝمؿ أوًمٞم٤م، إُمقر ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م أو يرظمّمقن اهؿ  (0)اًمٕم٤مُمٚمقن قمغم اًمزيم٤مة

عمجتٛمٕمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م ًمٚم٘مٞمـ٤مم سمجٛمـع أو ختت٤مرهؿ ااهٞمئ٤مت اعمٕمؽمف هب٤م ُمـ اًمًٚمٓم٦م أو ُمــ ا

اًمزيم٤مة وشمقزيٕمٝم٤م وُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ شمققمٞمـ٦م سم٠مطمٙمـ٤مم اًمزيمـ٤مة وشمٕمريـػ سم٠مرسمـ٤مب إُمـقال 

وسم٤معمًتح٘ملم وٟم٘مؾ وختزيـ وطمٗمظ وشمٜمٛمٞم٦م واؾمتثامر وٛمـ اًمْمقاسمط واًم٘مٞمقد اًمتل أىمـرت ذم 

 اًمتقوٞم٦م إومم ُمـ اًمٜمدوة اًمث٤مًمث٦م ًم٘مْم٤مي٤م اًمزيم٤مة اعمٕم٤مسة- 

اعم١مؾم٤ًمت واًمٚمج٤من اًم٘م٤مئٛم٦م ذم اًمٕمٍم احلـدي٨م وـقرة قمٍمـي٦م ُمــ وٓيـ٦م  يمام شمٕمتؼم هذه

اًمّمدىم٤مت اعم٘مررة ذم اًمـٜمٔمؿ اإلؾمـالُمٞم٦م وًمـذا جيـ٥م أن يراقمـل ومٞمٝمـ٤م اًمنمـوط اعمٓمٚمقسمـ٦م ذم 

اًمٕم٤مُمٚملم قمغم اًمزيم٤مة-

اعمٝم٤مم اعمٜمقـم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٚملم قمغم اًمزيم٤مة ُمٜمٝم٤م ُم٤مًمـف وـٗم٦م وٓيـ٦م اًمتٗمـقيض )ًمتٕمٚم٘مٝمـ٤م سمٛمٝمـ٤مم ,0

                                                           
 -749  أطمٙم٤مم وومت٤موي اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت واًمٜمذور واًمٙمٗم٤مرات  اإلودار اًمث٤مين قمنم  ص0276(  سمٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمقيتل  7)

 م-7994 –اعمٜم٤مُم٦م  –(  اًمٜمدوة اًمراسمٕم٦م 0)
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ويِمؽمط ومٞمٛمـ يِمـٖمؾ هـذه اعمٝمـ٤مم ذوط ُمٕمروومـ٦م قمٜمـد اًمٗم٘مٝمـ٤م، ُمٜمٝمـ٤م:  أؾم٤مؾمٞم٦م وىمٞم٤مدي٦م(

اإلؾمالم  واًمذيمقرة  وإُم٤مٟم٦م  واًمٕمٚمؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمزيم٤مة ذم جم٤مل اًمٕمٛمؾ- وهٜم٤مك ُمٝمـ٤مم أظمـرى 

 ُم٤ًمقمدة يٛمٙمـ أن يٕمٝمد هب٤م إمم ُمـ ٓ شمتقاومر ومٞمف سمٕمض شمٚمؽ اًمنموط-

ُم٤م يٗمرض اهؿ ُمـ اجلٝمـ٦م يًتحؼ اًمٕم٤مُمٚمقن قمغم اًمزيم٤مة قمـ قمٛمٚمٝمؿ ُمـ ؾمٝمؿ اًمٕم٤مُمٚملم ,أ,3

اًمتل شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم أن ٓ يزيد قمـ أضمر اعمثؾ وًمق مل يٙمقٟمقا وم٘مرا،  ُمع احلرص قمغم أن ٓ يزيـد 

 ُم٤م يدومع إمم مجٞمع اًمٕم٤مُمٚملم واًمتجٝمٞمزات واعمّم٤مريػ اإلداري٦م قمـ صمٛمـ اًمزيم٤مة-

ٓ جيقز ًمٚمٕم٤مُمٚملم قمغم اًمزيم٤مة أن ي٘مٌٚمقا ؿمٞمئ٤م ُمــ اًمرؿمـ٤موي أو ااهـداي٤م أو ااهٌـ٤مت ,ب

 ٕمٞمٜمٞم٦م أو اًمٜم٘مدي٦م-اًم

شمزويد ُم٘م٤مر ُم١مؾم٤ًمت اًمزيم٤مة وإدارهت٤م سمام حتت٤مج إًمٞمف ُمـ دمٝمٞمزات وأصمـ٤مث وأدوات إذا مل ,4

يٙمـ شمقومػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدر أظمري يمخزيٜم٦م اًمدوًم٦م وااه٤ٌمت واًمتؼمقم٤مت جيقز شمقومػمه٤م ُمـ ؾمٝمؿ 

اًمٕم٤مُمٚملم قمٚمٞمٝم٤م سم٘مدر احل٤مضم٦م ذيٓم٦م أن شمٙمقن هذه اًمتجٝمٞمـزات ذات وـٚم٦م ُمٌـ٤مذة سمجٛمـع 

 يم٤مة وسومٝم٤م أو أصمر ذم زي٤مدة ُمقارد اًمزيم٤مة-اًمز

دم٥م ُمت٤مسمٕم٦م وُمراىم٦ٌم جل٤من اًمزيم٤مة ُمـ اجلٝم٤مت اًمتل قمٞمٜمتٝم٤م أو رظمّمتٝم٤م شم٠مؾمٞم٤م سمٗمٕمؾ اًمٜمٌـل ,5

ذم حم٤مؾمٌتف قمغم اًمزيم٤مة- واًمٕم٤مُمؾ قمغم اًمزيم٤مة أُمـلم قمـغم ُمـ٤م ذم يـده ُمــ أُمـقال ويٙمـقن  ط

 واًمت٘مّمػم-ُمًئقٓ قمـ وامن شمٚمٗمٝم٤م ذم طم٤مٓت اًمتٕمدي واًمتٗمريط واإلمه٤مل 

يٜمٌٖمل أن يتحغم اًمٕمـ٤مُمٚمقن قمـغم اًمزيمـ٤مة سمـ٤مٔداب اإلؾمـالُمٞم٦م اًمٕم٤مُمـ٦م يمـ٤مًمرومؼ سمـ٤معمزيملم ,6

واعمًتح٘ملم واًمتٌٍم سم٠مطمٙمـ٤مم اًمزيمـ٤مة وأمهٞمتٝمـ٤م ذم اعمجتٛمـع اإلؾمـالُمل ًمتح٘مٞمـؼ اًمتٙم٤مومـؾ 

 آضمتامقمل واإلهاع سمتقزيع اًمّمدىم٤مت قمٜمد وضمقد اعمًتح٘ملم واًمدقم٤م، اهؿ- 

 افتعؾقؼ

ٚمٛملم اجلدد قمـ ـمريؼ هذا اعمٍمف ُمـ ظمـالل شمـقومػم اًمٕمٛمـؾ اهـؿ ذم ُم١مؾمًـ٦م يٛمٙمـ يمٗم٤مًم٦م اعمً

 اًمزيم٤مة إذا شمقومرت ومٞمٝمؿ اًمنموط-
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مرصف ادمفػي ؿؾقِبؿ

(7): قمّرف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٍمف اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ يمام يكم (أ )

يم٤مومر وُمًٚمؿ  وم٤مًمٙم٤مومر إُم٤م أن يرضمك سمٕمٓمٞمتف ُمٜمٗمٕم٦م: يم٢مؾمـالُمف  أو دومـع  واعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ٟمققم٤من:

ذا مل يٜمدومع إٓ سمذًمؽ- واعمًٚمؿ اعمٓم٤مع يرضمك سمٕمٓمٞمتف اعمٜمٗمٕم٦م أيْم٤م  يمحًـ إؾمالُمف- أو ُميشمف  إ

إؾمالم ٟمٔمػمه  أو ضم٤ٌمي٦م اعم٤مل ممـ ٓ يٕمٓمٞمف إٓ خلقف  أو اًمٜمٙم٤مي٦م ذم اًمٕمدو  أو يمػ ضره قمــ 

 اعمًٚمٛملم  إذا مل يٜمٙمػ إٓ سمذًمؽ-

(0)ذيمر اًمّم٤موي ذم سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ  (ب )

ٓمك ُمٜمٝم٤م ًمٞمًٚمؿ أي ٕضمؾ أن يًٚمؿ وىمٞمؾ هـق ُمًـٚمؿ ىمريـ٥م واعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ هق )يم٤مومر( يٕم

 قمٝمد سم٢مؾمالم يٕمٓمك ُمٜمٝم٤م ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ اإلؾمالم-

أّن: (3)ذيمرت اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م (ج )

اعمٕمتٛمد قمٜمد يمؾٍّ ُمـ اعم٤مًمٙمّٞم٦م واًمِّم٤مومٕمّٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م أّن ؾمٝمؿ اعم١مًّمٗم٦م ىمٚمقهبؿ سم٤مٍق مل يً٘مط- وذم ىمقٍل 

ي٦ٍم قمٜمد احلٜم٤مسمٚمـ٦م: أّن ؾمـٝمٛمٝمؿ اٟم٘مٓمـع ًمٕمـّز اإلؾمـالم  ومـال قمٜمد يمؾٍّ ُمـ اعم٤مًمٙمّٞم٦م واًمِّم٤مومٕمّٞم٦م وروا

يٕمٓمقن أن  ًمٙمـ إن اطمتٞم٩م ٓؾمتئالومٝمؿ ذم سمٕمض إوىم٤مت أقمٓمقا- ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: ًمٕمّؾ ُمٕمٜمك 

ىمقل أمحد: اٟم٘مٓمع ؾمٝمٛمٝمؿ  أيٓ  حيت٤مج إًمٞمٝمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م  أو أراد أّن إئّٛم٦مٓ  يٕمٓمـقهنؿ اًمٞمـقم ؿمـٞمئ٤ًم  

ؿ ضم٤مز اًمّدومع إًمٞمٝمؿ  ومال جيقز اًمّدومع إًمـٞمٝمؿ إّٓ ُمـع احل٤مضمـ٦م- وىمـ٤مل احلٜمٗمّٞمـ٦م: وم٠مُّم٤م إن اطمتٞم٩م إمم إقمٓم٤مئٝم

ـٍ ضمـ٤م،ا  اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم ؾم٘مقط ؾمٝمٛمٝمؿ ُمـ اًمّزيم٤مة عم٤م ورد أّن إىمرع سمـ طمـ٤مسمٍس وقمٞمٞمٜمـ٦م سمــ طمّمـ

يٓمٚم٤ٌمن ُمـ أيب سمٙمٍر أرًو٤م  ومٙمت٥م اهام سمذًمؽ  ومٛمّرا قمغم قمٛمر  ومرأى اًمٙمت٤مب ومٛمّزىمـف  وىمـ٤مل: هـذا ر، 

                                                           

 -092ًمٗمت٤موى  اعمجّٚمد اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون  ص (  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  جمٛمقع ا7)

(  أمحد اًمّم٤موي  سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم ًمٚم٘مٓم٥م ؾمٞمدي أمحد اًمدردير  حت٘مٞمـؼ حمٛمـد قمٌـد اًمًـالم 0)

 - 408 407  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من  اجلز، إّول  ص ص 7995ؿم٤مهلم  اًمٓمٌٕم٦م إومم  ؾمٜم٦م 

 302 379  ص ص 03  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  اجلز، 0227ف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سمدوًم٦م اًمٙمقي٧م  (  وزارة إوىم٤م3)
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يٕمٓمٞمٙمٛمقه ًمٞمت٠مًّمٗمٙمؿ  وأن ىمد أقمّز اهللّ اإلؾمالم وأهمٜمـك قمـٜمٙمؿ  ومـ٢من صمٌـتّؿ قمـغم  طرؾمقل اهللّ يم٤من 

ٞمػ  ومرضمٕم٤م إمم أيب سمٙمٍر  وم٘مـ٤مٓ  ُمـ٤م ٟمـدري: اخلٚمٞمٗمـ٦م أٟمـ٧م أم قمٛمـر؟  ًّ اإلؾمالم  وإّٓ ومٌٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ اًم

 وم٘م٤مل: هق إن ؿم٤م،  وواوم٘مف- ومل يٜمٙمر أطمد ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ذًمؽ-

٤ًٌم اهؿ ذم اإلؾمـالم ٕضمـؾ أن  صمّؿ اظمتٚمٗمقا: ومٗمل ىمقلٍ  ًمٚمامًمٙمّٞم٦م: اعم١مًّمٗم٦م ىمٚمقهبؿ يمّٗم٤مر يٕمٓمقن شمرهمٞم

يٕمٞمٜمقا اعمًٚمٛملم  ومٕمٚمٞمف ٓ شمٕمٓمك اًمّزيم٤مة عمـ أؾمٚمؿ ومٕمـاًل- وىمـ٤مل اًمِّمـ٤مومٕمّٞم٦م: ٓ يٕمٓمـك ُمــ هـذا 

ٝمؿ ًمٙم٤مومٍر أواًل  ّٕن اًمّزيم٤مة ٓ شمٕمٓمك ًمٙم٤مومٍر  ًمٚمحدي٨م:  ًّ تمخذ مةـ أؽـقةوئفؿ وتةرّد ظةذ »اًم

شمٕمٓمك عمـ أؾمٚمؿ ومٕماًل  وهٜمـ٤مك أىمـقال أظمـرى ًمٚمِّمـ٤مومٕمّٞم٦م- وىمـ٤مل احلٜم٤مسمٚمـ٦م: جيـقز سمؾ  شؾؼرائفؿ

اإلقمٓم٤م، ُمـ اًمّزيم٤مة ًمٚمٛم١مًّمػ ُمًٚماًم يم٤من أو يم٤مومًرا- وقمٜمد يمؾٍّ ُمـ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م واعم٤مًمٙمّٞم٦م أىمقال سمٛمثـؾ 

٤مدة اعمٓمـ٤مقمقن ذم  ًّ هذا- ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: اعم١مًّمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ضسم٤من: يمّٗم٤مر وُمًٚمٛمقن  وهؿ مجٞمًٕم٤م اًم

 ُمٝمؿ وقمِم٤مئرهؿ- صمّؿ ذيمر اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ ومجٕمٚمٝمؿ أرسمٕم٦م أضٍب:ىمق

ؾم٤مدة ُمٓم٤مقمقن ذم ىمقُمٝمؿ أؾمٚمٛمقا وٟمّٞمتٝمؿ وٕمٞمٗم٦م ومٞمٕمٓمقن شمثٌٞمًت٤م اهؿ- ,7

ىمقم اهؿ ذف وري٤مؾم٦م أؾمٚمٛمقا ويٕمٓمقن ًمؽمهمٞم٥م ٟمٔمرائٝمؿ ُمـ اًمٙمّٗم٤مر ًمٞمًٚمٛمقا- ,0

عمًٚمٛملم-وٜمػ يراد سمت٠مًّمٗمٝمؿ أن جي٤مهدوا ُمـ يٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمّٗم٤مر  وحيٛمقا ُمـ يٚمٞمٝمؿ ُمـ ا ,3

وٜمػ يراد سم٢مقمٓم٤مئٝمؿ ُمـ اًمّزيم٤مة أن جيٌقا اًمّزيم٤مة ممّـ ٓ يٕمٓمٞمٝم٤م-  ,4

 صمّؿ ذيمر اسمـ ىمداُم٦م اًمٙمّٗم٤مر ومجٕمٚمٝمؿ ضسملم:

ُمـ يرضمك إؾمالُمف ومٞمٕمٓمك ًمتٛمٞمؾ ٟمٗمًف إمم اإلؾمالم- ,7

 ُمـ خيِمك ّذه ويرضمك سمٕمٓمّٞمتف يمّػ ّذه ويمّػ همػمه ُمٕمف- ,0

 (7)ضم٤م، ذم يمت٤مب أطمٙم٤مم وومت٤موي اًمزيم٤مة (د )

وسمٕمـد اعمداوًمـ٦م  "اعم١مًمٗم٦م ىمٚمـقهبؿ"ون ذم اًمٜمدوة اًمٌحقث اعم٘مدُم٦م ذم ُمقوقع: ٟم٤مىمش احل٤مض

                                                           
 -752  أطمٙم٤مم وومت٤موي اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت واًمٜمذور واًمٙمٗم٤مرات  اإلودار اًمث٤مين قمنم  ص 0276(  سمٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمقيتل  7)
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 :(7)اٟمتٝمقا إمم ُم٤م يكم

وهـق ُمــ اًمتنمـيع  "اًمذي هق أطمد ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة اًمثامٟمٞمـ٦م"أوًٓ: ُمٍمف اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ 

 اعمحٙمقم اًمذي مل يٓمرأ قمٚمٞمف ٟمًخ يمام هق رأي اجلٛمٝمقر-

 ٝم٤م ُمـ هذا اًمًٝمؿ ُم٤م ي٠ميت:صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمـ أهؿ اعمج٤مٓت اًمتل يٍمف قمٚمٞم

شم٠مًمٞمػ ُمـ يرضمك إؾمالُمف وسمخ٤مو٦م أهؾ اًمرأي واًمٜمٗمقذ ممـ ئمـ أن ًمف دورًا يمٌػمًا ذم  -1

 حت٘مٞمؼ ُم٤م ومٞمف والح اعمًٚمٛملم-

اؾمتامًم٦م أوح٤مب اًمٜمٗمقذ ُمـ احلٙم٤مم واًمرؤؾم٤م، وٟمحقهؿ ًمإلؾمٝم٤مم ذم حتًلم فمـروف  -2

 اجل٤مًمٞم٤مت وإىمٚمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤ًمٟمدة ىمْم٤مي٤مهؿ-

اًم٘مدرات اًمٗمٙمري٦م واإلؾمالُمٞم٦م ًمٙم٥ًم شم٠ميٞمـدهؿ وُمٜمـ٤مسهتؿ شم٠مًمٞمػ أوح٤مب  -3

 ًم٘مْم٤مي٤م اعمًٚمٛملم-

إجي٤مد اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ًمرقم٤مي٦م ُمـ دظمؾ ذم ديـ اهلل وشمثٌٞم٧م ىمٚمٌف قمـغم  -4

 اإلؾمالم ويمؾ ُم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ إجي٤مد اعمٜم٤مخ اعمٜم٤مؾم٥م ُمٕمٜمقي٤ًم وُم٤مدي٤ًم حلٞم٤مشمف اجلديدة- 

 ؿ اًمْمقاسمط اًمت٤مًمٞم٦م:صم٤مًمث٤ًم: يراقمل ذم اًمٍمف ُمـ هذا اًمًٝم

أن يراقمل ذم اًمٍمف اعم٘م٤مود ووضمقه اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م سمحٞم٨م يتقوؾ سمف إمم اًمٖم٤مي٦م  -1

 اعمٜمِمقدة ذقم٤ًم-

 -أن يٙمقن اإلٟمٗم٤مق سم٘مدر ٓ يي سم٤معمّم٤مرف إظمرى وأٓ يتقؾمع ومٞمف إٓ سمٛم٘مت٣م احل٤مضم٦م -2

٤م ىمد يٙمقن ًمـف شمقظمل اًمدىم٦م واحلذر ذم أوضمف اًمٍمف ًمتٗم٤مدي أصم٤مر همػم اعم٘مٌقًم٦م ذقم٤ًم  أو ُم -3

 ردود ومٕمؾ ؾمٞمئ٦م ذم ٟمٗمقس اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وُم٤م ىمد يٕمقد سم٤مًمير قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم- 

راسمٕم٤ًم: شمًتخدم اًمقؾمـ٤مئؾ وإؾمـ٤ٌمب اعمت٘مدُمـ٦م احلديثـ٦م واعمِمـ٤مريع ذات اًمتـ٠مصمػم إضمـدى 

                                                           
 م-7990 –اًمٙمقي٧م  –(  اًمٜمدوة اًمث٤مًمث٦م 7)
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 واظمتٞم٤مر إٟمٗمع وإىمرب ًمتح٘مٞمؼ اعم٘م٤مود اًمنمقمٞم٦م ُمـ هذا اعمٍمف- 

 (7)ٜمٞمع وذيمر اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اعم (ه )

وسمٜم٤م، قمغم أن طمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ حمٙمؿ مل يتٜم٤موًمف ٟمًخ أًمٌت٦م  وطمٞم٨م إن اعمٕمٜمـك اعم٘متيضـ 

ًمٚمت٠مًمٞمػ هق طم٤مضم٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم إمم اًمقىمقف سمج٤مٟمٌٝمؿ واًمتْم٤مُمـ ُمٕمٝمـؿ وؿمـد أزر ُمــ 

أؾمٚمؿ طمديث٤م أو مل يًٚمؿ  إٓ أٟمف ُمٓم٤مع ذم ىمقُمف وجمتٛمٕمـف  ومٛمتـك وضمـدت هـذه احل٤مضمـ٦م  يمـ٤من 

ؿ ذم إقمٓم٤م، اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمزيم٤مة طمٙمام ىم٤مئام وُم٘متْمٞم٤م  وُمتك اٟمتٗم٧م احل٤مضمـ٦م إمم ذًمـؽ احلٙم

يمام طمّمؾ ذم قمٝمد قمٛمر ري اهلل قمٜمف وُمـ ضم٤م، سمٕمده ُمـ اخلٚمٗم٤م، واعمٚمـقك  اٟمتٗمـك وضمـقد ُمــ 

يًتحؼ اًمت٠مًمٞمػ  أؿمٌف اٟمتٗم٤م، وضمقد وم٘مرا، أو ُم٤ًميملم أو اسمـ ؾمٌٞمؾ أو همػمهؿ ممــ ٟمّمـ٧م آيـ٦م 

ه٤م ومٞمٝمؿ  ومل يٙمـ ذًمؽ آٟمتٗم٤م، ُمٜمٝمٞم٤م ٕطمٙم٤مم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ذم اًمزيمـ٤مة  ُمتـك اًمّمدىم٦م قمغم طمٍم

 وضمد اًمقوػ اعم٘متيض ًمالؾمتح٘م٤مق -

وٟمٔمرا إمم أن اعمًٚمٛملم أن ُمتٗمرىمقن ذم أٟمح٤م، اعمٕمٛمقرة  وهؿ خيتٚمٗمقن ذم سمٚمداهنؿ ىمـقة ووـٕمٗم٤م  وىمـد 

٤م وؾمـٞم٤مدة وشمًـٞمدا  ومـ٢من متثؾ يمؾ ومئ٦م ُمٜمٝمؿ جمتٛمٕم٤م إؾمالُمٞم٤م ُمًت٘مال  ًمف ظمّم٤مئّمف وُمزاي٤مه ىمقة ووـٕمٗم

اًم٘مقل سم٘مٞم٤مم ُم٘مت٣م شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب سمٍمف ضمز، ُمــ اًمزيمـ٤مة ًمـذًمؽ اعمٕمٜمـك ىمـقل شم٘متْمـٞمف ُمّمـٚمح٦م 

 اعمًٚمٛملم وواىمع ُمٕم٤ميِمٝمؿ  ٓ ؾمٞمام ومٞمام سملم يمؾ جمتٛمع ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م-

واهذا وم٢من طمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ أهؾ اًمزيمـ٤مة سمـ٤مق سم٘مـ٤م، ذيٕمـ٦م اهلل ذم أروـف  يرشمٗمـع 

سم٤مرشمٗم٤مع ُم٘متْمٞمف  وهق اٟمتٗم٤م، احل٤مضم٦م إمم اًمتـ٠مًمٞمػ: ًم٘مـقة اعمًـٚمٛملم وقمـزهتؿ وؾمـٛمق ُم٘مـ٤مُمٝمؿ  

ويٌ٘مك ذًمؽ احلٙمؿ سمٌ٘م٤م، ُم٘متْمٞمف وُمقضمٌف  وهق احل٤مضم٦م إمم إقمزاز اعمًٚمٛملم: ًمقضمـقد ضمقاٟمـ٥م 

 وٕمػ ومٞمٝمؿ  ذم أي سم٘مٕم٦م ُمـ أرض اهلل قمٚمٞمٝم٤م ُمًٚمٛمقن-

                                                           
ٗم٦م ىمٚمقهبؿ  جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م  اًمٕمدد اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون اإلودار: ُمـ ذو اًم٘مٕمدة إمم وٗمر (  قمٌد اهلل اعمٜمٞمع  ُمٍمف اعم١مًم7)

 :  هـ  عمزيد ُمـ اًمتقوٞمح يرضمك آـمالع قمغم اًمٜمًخ٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م7477هـ 7472ًمًٜم٦م 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=4066&PageNo
=1&BookID=2 
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شم٘متيض اًمٜمٔمر ومٞمام ومٞمف متٙمٞمٜمٝمؿ واطمؽماُمٝمؿ وٓ ؿمؽ أن أطمقال اعمًٚمٛملم ذم يم٤موم٦م أٟمح٤م، اعمٕمٛمقرة 

وشم٘مقي٦م يمٞم٤مهنؿ  وإظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اقمت٤ٌمرهؿ جمتٛمٕم٤م إٟم٤ًمٟمٞم٤م  هتـدف ىمقاقمـد وضمـقده إمم اطمـؽمام 

اإلٟم٤ًمن  واطمؽمام وؾم٤مئؾ متتٕمف سمام هٞم٠م اهلل ًمف ُمــ أؾمـ٤ٌمب اعمٕمٞمِمـ٦م هبٜمـ٤م،  واًمتٕمـ٤ميش سم٢مظمـ٤م،  

٘م٤مُمٝمؿ اعمحؽمم ذم اعمجتٛمع  ؾمقا، يم٤من ذًمؽ واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى -وم٢مذا وضمدٟم٤م أومرادا اهؿ ُم

ُمـ طمٞم٨م ُمٙم٤مٟمتٝمؿ آضمتامقمٞم٦م  أو ُمـ طمٞمـ٨م صم٘مـ٤مومتٝمؿ اًمتخّمّمـٞم٦م  أو ُمــ طمٞمـ٨م ووـٕمٝمؿ 

آىمتّم٤مدي  أو اًمًٞم٤مد  ويم٤من هٜم٤مك أُمؾ ذم إؾمالُمٝمؿ سمٕمد شم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ سم٤مًمٕمٓمـ٤م،  ومٞمٕمٓمـقن 

آٟمْمقا، ُمع اعمًٚمٛملم  ُمـ اًمزيم٤مة ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُم٤م حيٌٌٝمؿ ذم اإلؾمالم  ويرهمٌٝمؿ ذم 

قمٓم٤م، ضمزٓ ـمٛمٕم٤م ذم إؾمـالُمٝمؿ  صمـؿ  طُمع وٗمقان سمـ أُمٞم٦م وهمػمه  وم٘مد أقمٓم٤مهؿ  طيمام ومٕمؾ 

 -أؾمٚمٛمقا سمٕمد ذًمؽ

وإذا وضمد أن احل٤مضم٦م شم٘متيض إجي٤مد ُم١مؾم٤ًمت اضمتامقمٞم٦م شم٘مقم سمرقم٤مي٦م طمـديثل اًمٕمٝمـد سم٤مإلؾمـالم  

ام وم٘مدوه ُمـ أهٚمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م اًمت٠مهٞمؾ آضمتامقمل واًمٕمٚمٛمل  ويمػ إذى قمٜمٝمؿ  وشمٕمقيْمٝمؿ قم

وجمتٛمٕمٝمؿ سمٕمد اٟمت٘م٤ماهؿ ُمـ ديٜمٝمؿ إمم اإلؾمالم  ومال ؿمؽ أن ه١مٓ، يٕمتؼمون ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  

واإلؾمٝم٤مم ذم شمٖمٓمٞم٦م ٟمٗم٘م٤مت هذه اعم١مؾم٤ًمت ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وضمٞمف وُمنمـوع ومٞمٕمٓمـقن 

ؾ وضمـف ُمــ ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  يمام يٕمٓمقن ُمـ ؾمٝمؿ ؾمٌٞمؾ اهلل  وم٢من ؾمٌٞمؾ اهلل قم٤مم ذم يمـ

وضمقه اخلػم واًمؼم  يمام هق اظمتٞم٤مر جمٛمققم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمـؿ  وًمٙمــ سمٕمـد شمـقاومر اًم٘مٜم٤مقمـ٦م اًمت٤مُمـ٦م 

سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م هذه اعم١مؾم٤ًمت  وشم٘مٞمٞمده٤م سم٤مظمتّم٤موٝم٤م ووالح وشم٘مك اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝمـ٤م  وأٓ يٙمـقن 

 هٜم٤مك إهاف ذم اعمٍمووم٤مت اإلداري٦م قمغم هذه اعم١مؾم٤ًمت : ٕن اًمزيم٤مة طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم أُمقال

قم٤ٌمده  وهل أُم٤مٟم٦م ذم أيدي ُمـ وضم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ذم أُمقااهؿ  ومحٞمٜمام يدومٕمقن ضمز،ا ُمــ اًمزيمـ٤مة إمم 

اًم٘م٤مئٛملم قمغم هذه اعم١مؾم٤ًمت  ومٝمؿ يدومٕمقهن٤م إًمٞمٝمؿ قمغم اقمت٤ٌمرهؿ ويمال، قمٜمٝمؿ ذم دومع ُم٤م دومٕمقه 

 ُمـ اًمزيم٤مة إمم ُمًتح٘مٞمف  ومال شمؼمأ ذممٝمؿ ُمٜمٝم٤م طمتك شمٍمف ذم ُمّم٤مرومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م -

ٚمٞم٤مت إؾمالُمٞم٦م ذم سمٚمد همػم إؾمالُمل حتٙمٛمف طمٙمقُم٦م همػم ُمًٚمٛم٦م  وفمٝمـر أن هـذه وإذا وضمدت أىم
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إىمٚمٞم٤مت ذم ووع ُم٘متض شم٠مًمٞمػ هذه احلٙمقُم٦م قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م سمقوٕمٝمؿ  واحلٗم٤مظ قمغم طم٘مـقىمٝمؿ 

وطمري٤مهتؿ  وم٢من ُم٤ًمقمدة هذه احلٙمقُم٦م ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗمـ٦م ىمٚمـقهبؿ ُمــ اًمزيمـ٤مة  سمـام حي٘مـؼ اهـذه 

اقمت٤ٌمرا ومتٙمٞمٜم٤م ُمتجف وُمًتٛمد ضمقازه ُمــ حت٘مٞمـؼ اعمّمـٚمح٦م إىمٚمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م قمقٟم٤م واطمؽماُم٤م و

اًمٕم٤مُم٦م اهذه اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  وم٢من اعم٤مل وؾمٞمٚم٦م ٓ هم٤مي٦م  واًمٖم٤ميـ٦م وضمـقد جمتٛمـع إؾمـالُمل 

ُمتٙم٤مُمؾ ُمتٕم٤مـمػ ُمتالطمؿ  يتٛمتع سم٤مًمٕمزة واًمرومٕم٦م واًمٙمراُم٦م واحلري٦م اعمتٗم٘م٦م ُمع اعم٘مت٣م اًمنمقمل 

 ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اهلل ورؾمقًمف -

ٓ شمتٕم٤مرض ُمع اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمألظمالق وطمٙمٛم٦م اًمقضمقد  وهل ـمريـؼ ًمتح٘مٞمـؼ  ومٙمؾ وؾمٞمٚم٦م

اًمٖم٤مي٦م ُمـ وضمقد جمتٛمع إؾمالُمل قمزيز  ومٝمل وؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م وُمٕمتؼمة  وهبـذا ٟمًـتٓمٞمع اًم٘مـقل 

سمجقاز سف ضمز، ُمـ اًمزيم٤مة ًمٚمحٙمقُمـ٤مت اعمـذيمقرة سمنمــمف  وُمــ ذًمـؽ اعمِمـ٤مريم٦م ذم مجـع 

اًمزٓزل واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت واعمج٤مقمـ٤مت وظمٚمٗمٞمـ٤مت اًمٗمـتـ اًمتؼمقم٤مت واإلؾمٝم٤مم ذم حتّمٞمٚمٝم٤م عمٜمٙمقيب 

واًم٘مالىمؾ وآوٓمراسم٤مت واظمتالل إُمـ : وذًمؽ إلفمٝم٤مر اًمديـ اإلؾمالُمل سم٠مٟمـف ديــ اعمحٌـ٦م 

واعمقدة واًمرمح٦م واًمتٕم٤مون قمغم اخلػم  وإلفمٝم٤مر اعمجتٛمع اإلؾمالُمل سم٤معمٔمٝمر اًمذي هق أهٚمـف ُمــ 

اًمت٘مـقى  واإلؾمـٝم٤مم ذم إوـالح طمٞم٨م اًمتٕم٤مـمػ واًمـؽماطمؿ واًمتـ ًمػ واًمتٕمـ٤مون قمـغم اًمـؼم و

اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤محل٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واطمؽماُمٝم٤م  واًمٌٕمد قمـ فمٚمؿ أهٚمٝم٤م سم٤مٓقمتـدا، 

 قمٚمٞمٝم٤م  ؾمقا، يم٤مٟم٧م أُمقآ أو أقمراو٤م أو ٟمٗمقؾم٤م -

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب قمـغم اإلؾمـالم  وقمـغم اًمٕمٜم٤ميـ٦م سم٤معمًـٚمٛملم  واًمقىمـقف ُمٕمٝمـؿ ذم 

يٕمتؼم ُمٓمٚم٤ٌم ذقمٞم٤م يٌذل ذم ؾمٌٞمؾ حتّمـٞمٚمف وشمـ٠مُملم ُمًـتٚمزُم٤مشمف ,وُم٘م٤مُمٝمؿ احلٗم٤مظ قمغم يمٞم٤مهنؿ 

وُم٘متْمٞم٤مشمف اًمثٛمـ اًمٖم٤مزم  ؾمقا، يم٤من ُمــ اًمّمـدىم٤مت  أو ُمــ اًمزيمـقات  أو ُمــ اًمٗمـل، قمـغم 

اعمًٚمٛملم  أو يم٤من ُمـ همٜم٤مئؿ همٜمٛمقه٤م ذم ضمٝم٤مدهؿ ُمع أهؾ اًمٙمٗمر واًمنمك واًمْمالل  وومٞمام شم٘مدم 

ًمٚم٘مٜم٤مقم٦م اًمت٤مُم٦م سمّمح٦م ذًمؽ ووضم٤مهتف  واقمت٤ٌمره ُم٘مّمـدا ُم٤م يٙمٗمل  طُمـ أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل 

 ذقمٞم٤م جي٥م إظمذ سمف ذم يمؾ طم٤مل شم٘متيض ذًمؽ وشمًتٚمزُمف-
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 افتعؾقؼ

يٕمتؼم ُمٍموم٤م ُمٝمام ًمٚمٕمٜم٤مي٦م ويمٗم٤مًمـ٦م اعمًـٚمٛملم اجلـدد  "اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ"يتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن ُمٍمف 

٤ماهؿ ُمـ ديٜمٝمؿ إمم ىمّمد يمػ إذى قمٜمٝمؿ  وشمٕمقيْمٝمؿ قمام وم٘مدوه ُمـ أهٚمٝمؿ وجمتٛمٕمٝمؿ سمٕمد اٟمت٘م

 اإلؾمالم-

(1)مرصف )يف افرؿوب(

ٟمٔمرا إمم أن ُمٍمف )ذم اًمرىم٤مب( ًمٞمس ُمقضمقدا ذم اًمقىم٧م احل٤مض وم٢مٟمف يٜم٘مؾ ؾمٝمٛمٝمؿ إمم سم٘مٞم٦م 

 -(0)ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 افتعؾقؼ

ٓ يٛمٙمـ يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ ظمالل هذا اعمٍمـف  وإٟمـام يٛمٙمــ يمٗمـ٤مًمتٝمؿ يمـام ؾمـٌؼ ُمــ 

 اعمّم٤مرف إظمرى-

  

                                                           
 -752  أطمٙم٤مم وومت٤موي اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت واًمٜمذور واًمٙمٗم٤مرات  اإلودار اًمث٤مين قمنم  ص 0276ٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمقيتل  (  سم7)

 م-7989 –اًمٙمقي٧م  –(  اًمٜمدوة اًمث٤مٟمٞم٦م 0)
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(1)افغورمغمرصف 

 اًمٖم٤مرُمقن ىمًامن:

: اعمديٜمقن اعمًـٚمٛمقن اًمٗم٘مـرا، عمّمـٚمح٦م أٟمٗمًـٝمؿ ذم اعمٌـ٤مح  ويمـذا سمًـ٥ٌم اًمٙمـقارث إول

واعمّم٤مئ٥م اًمتل أو٤مسمتٝمؿ-

اعمديٜمقن اعمًٚمٛمقن إلوالح ذات اًمٌلم ًمتًٙملم اًمٗمتـ اًمتل ىمد شمثقر سمـلم اعمًـٚمٛملم   وافثوين:

 ٚمٛملم  وٓ يِمؽمط اًمٗم٘مر ذم هذا اًم٘مًؿ-أو ًمإلٟمٗم٤مق ذم اعمّم٤مئ٥م واًمٙمقارث اًمتل حتؾ سم٤معمً

 اًمْم٤مُمـ ُم٤مٓ قمـ رضمؾ ُمٕمن جيقز إقمٓم٤مؤه ُم٤م وٛمٜمف إن يم٤من اًمْم٤مُمـ ُمٕمنا  ,7

ٓ جيقز إقمٓم٤م، اًمٖم٤مرم عمّمٚمح٦م ٟمٗمًف ُمـ اًمزيم٤مة إذا يمـ٤من ديٜمـف ذم ُمٕمّمـٞم٦م  يمـ٤مخلٛمر   ,0

 واعمٞمن واًمرسم٤م  إٓ إذا حت٘مؼ ودق شمقسمتف-

يٙمـ ذم ُمػماصمف ُم٤م يٗمل سمف  ومل يًدد ورصمتف جيقز ىمْم٤م، ديـ اعمٞم٧م ُمـ ُم٤مل اًمزيم٤مة إذا مل  ,3

ديٜمف  ومٗمل شمًديد ديٜمف ُمـ اًمزيم٤مة إسمرا، ًمذُمتف  وطمٗمظ ُٕمقال اًمدائٜملم-

اًمٖم٤مرم عمّمٚمح٦م ٟمٗمًف اًم٘مقي اعمٙمت٥ًم ٓ جيقز ًمف أن ي٠مظمذ ُمـ ُم٤مل اًمزيم٤مة إذا أُمٙمٜمـف   ,4

ؾمداد ديٜمف ُمـ يمًٌف  أو أٟمٔمره و٤مطم٥م اعم٤مل إمم ُمٞمنة  ويمذًمؽ ُمــ يمـ٤من ًمـف ُمـ٤مل 

، يم٤من ٟم٘مدا أو قم٘م٤مرا أو همػمه٤م يٛمٙمٜمف اًمًداد ُمٜمف-ؾمقا

إذا أظمذ اًمٖم٤مرم ُمـ اًمزيم٤مة سمقوػ اًمٖمرم ومال جيقز ًمف أن يٜمٗمؼ هذا اعم٤مل إٓ ذم ؾمـداد  ,5

همرُمف  أُم٤م إذا أظمذه سمقوػ اًمٗم٘مر ومٞمجقز ًمف إٟمٗم٤مىمف ذم طم٤مضم٤مشمف-

 اًمٖم٤مرم اًمٗم٘مػم أو اًمٖم٤مرم اعمًٙملم أومم سم٤مًمزيمـ٤مة ُمــ اًمٗم٘مـػم أو اعمًـٙملم اًمـذي ًمـٞمس ,6

سمٖم٤مرم  إلن إوًملم اضمتٛمع ومٞمٝمؿ ووٗم٤من: اًمٖمرم واًمٗم٘مر أو اعمًٙمٜم٦م وأظمريـ ًمـٞمس 

ومٞمٝمام إٓ ووػ اًمٗم٘مر-
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 468(  

 

جيقز إقمٓم٤م، اًمٖم٤مرم ُمـ اًمزيم٤مة سمٛم٘مدار ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ديقن ىمٚم٧م أو يمثرت  إذا يمـ٤من ذم   ,7

ُم٤مل اًمزيم٤مة ووم٤م، ًمتٚمؽ اًمديقن  أو إن اؾمتٖمٜمك اًمٖم٤مرم ىمٌؾ ؾمداد ُم٤م قمٚمٞمـف ُمــ ديـقن 

رضم٤مع شمٚمؽ إُمقال ًمقزم إُمر  أو عمـ أظمذه٤م ُمٜمف  وم٢من مل يًتٓمع  وم٢مٟمـف وضم٥م قمٚمٞمف إ

يدومٕمٝم٤م ذم ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة-

جيقز إقمٓم٤م، اًمٖم٤مرم ُمـ ُم٤مل اًمزيم٤مة ًمٚمٕم٤مم اًمذي حيؾ ديٜمف ومٞمف وًمق سم٘مل ُمـ ذًمؽ اًمٕمـ٤مم  ,8

أؿمٝمر قمغم ُمققمد اًمًداد  وٓ يٕمٓمل ًمًداد ديـ اًمٕم٤مم اًمتـ٤مزم  إٓ أن يّمـ٤مًمح اعمـديـ 

اًمًداد ذم احل٤مل ُمع احلط ُمـ اًمديـ- و٤مطم٥م اًمديـ قمغم

ٓ يٜمٌٖمل عمـ جيد دظمال يٙمٗمٞمف أن يًتديـ إلٟمِم٤م، ُمّمٜمع أو ُمزرقم٦م أو ُمًٙمـ اقمـتامدا  ,9

ُمٜمف قمغم اًمًداد ُمـ ُم٤مل اًمزيم٤مة  ومامل اًمزيم٤مة يٕمٓمل ًمًد طم٤مضم٦م اًمٗم٘مرا،  أو إجي٤مد دظمؾ 

اهؿ يًد طم٤مضمتٝمؿ  وٓ يٕمٓمل عمـ ًمديف ُم٤م يٙمٗمٞمف ًمٞمزداد صمرا،-

اًمٖم٤مرُمقن ُمـ هـذا اعمٍمـف  إذا اٟم٘مٓمٕمـ٧م طم٘مـقىمٝمؿ  طسم٦م اًمرؾمقل يٕمٓمك ذوو ىمرا ,72

  اعم٘مررة ذقم٤م-

 افتعؾقؼ

-سمنموـمف يٛمٙمـ يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد اًمٖم٤مرُملم ُمـ ظمالل هذا اعمٍمف

(1)مرصف يف شبقؾ اَّلل

يراد سمف اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾمع اًمذي ىمرره اًمٗم٘مٝم٤م، سمام ُمٗم٤مده طمٗمظ  (0)أن ُمٍمف )ذم ؾمٌٞمؾ اهلل(

قمال، يمٚمٛم٦م اهلل ويِمٛمؾ ُمع اًم٘مت٤مل اًمدقمقة إمم اإلؾمالم واًمٕمٛمؾ قمغم حتٙمٞمؿ ذيٕمتـف اًمديـ وإ

 ودومع اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يثػمه٤م ظمّمقُمف قمٚمٞمف وود اًمتٞم٤مرات اعمٕم٤مدي٦م ًمف-
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 وهبذا ٓ ي٘متٍم اجلٝم٤مد قمغم اًمٜمِم٤مط اًمٕمًٙمري وطمده- 

 ويدظمؾ حت٧م اجلٝم٤مد هبذا اعمٕمٜمك اًمِم٤مُمؾ ُم٤م يكم:

م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م رضم٤مل و٤مدىمقن ذم اًمٌالد همػم اإلؾمالُمٞم٦م متقيؾ ُمرايمز اًمدقمقة إمم اإلؾمال -1

هبدف ٟمنم اإلؾمالم سمٛمختٚمػ اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمالئؿ اًمٕمٍم ويٜمٓمٌؼ هذا قمغم يمـؾ 

 ُمًجد ي٘م٤مم ذم سمٚمد همػم إؾمالُمل يٙمقن ُم٘مرا ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م-

اًمتـل متقيؾ اجلٝمقد اجل٤مدة اًمتل شمث٧ٌم اإلؾمالم سملم إىمٚمٞمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م ذم اًمـدي٤مر  -2

شمًٚمط ومٞمٝم٤م همػم اعمًٚمٛملم قمغم رىم٤مب اعمًٚمٛملم  واًمتل شمتٕمرض خلٓمط شمذوي٥م اًمٌ٘مٞمـ٦م 

 اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اعمًٚملم ذم شمٚمؽ اًمدي٤مر- 

 افتعؾقؼ

يتْمح مم٤م ؾمٌؼ أٟمف يٛمٙمـ أن يٍمف ًمٚمٛمًٚمٛملم اجلدد ُمـ ظمالل اعمٍمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-

(1)مرصف ابـ افسبقؾ وتطبقؼوتف ادعوسة

ة اًمٌحقث اعم٘مدُم٦م ذم ُمقوقع )ُمٍمـف اسمــ اًمًـٌٞمؾ وشمٓمٌٞم٘م٤مشمـف ٟم٤مىمش اعمِم٤مريمقن ذم اًمٜمدو

:(0)اعمٕم٤مسة( واٟمتٝمقا إمم ُم٤م يكم

إن ضمٕمؾ اًمنميٕم٦م اسمـ اًمًٌٞمؾ ُمـ ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة ُئمٝمر ُمدى قمٜم٤مي٦م اإلؾمالم سم٤معمّم٤مًمح اعمؽمشمٌـ٦م قمـغم 

اًمًٗمر واًمؽمطم٤مل  طمٞم٨م أوضمد اهؿ ُمًٕمٗم٤ًم ذم طم٤مل اٟم٘مٓم٤مع اًمًـٌؾ هبـؿ  وهـذا يـ١مدي إمم شمِمـجٞمع 

ٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة واًمتج٤مر وٟمحقهؿ قمغم آرحت٤مل وحتّمٞمؾ ُمٜم٤مومع اًمًـٗمر ممـ٤م يًـٝمؿ ذم شمٜمِمـٞمط ـم

 آىمتّم٤مد وحت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ًمألُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-

اسمـ اًمًٌٞمؾ: هق اعم٤ًمومر ومٕماًل ُمٝمام يم٤مٟم٧م ُم٤ًموم٦م ؾمٗمره اًمذي ـمرأت قمٚمٞمف احل٤مضمـ٦م سمًـ٥ٌم ,7

 ن همٜمٞم٤ًم ذم سمٚمده-وٞم٤مع ُم٤مًمف أو ٟمٗم٤مذ ٟمٗم٘متف وإن يم٤م
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 يِمؽمط إلقمٓم٤م، اسمـ اًمًٌٞمؾ ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م يكم:,0

 )أ( أن ٓ يٙمقن ؾمٗمره ؾمٗمر ُمٕمّمٞم٦م-

 ُم٤مًمف- إمم )ب( أن ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اًمقوقل

يٕمٓمك اسمـ اًمًٌٞمؾ ُم٘مدار طم٤مضمتف ُمـ اًمزاد واًمرقم٤مي٦م واإليقا، وشمٙم٤مًمٞمػ اًمًٗمر إمم ُم٘مّمده ,3

 صمؿ اًمرضمقع إمم سمٚمده-

اًمٌٞمٜم٦م قمغم وٞم٤مع ُم٤مًمف أو ٟمٗم٤مذ ٟمٗم٘متف  إٓ إذا فمٝمر ُمـ طم٤مًمف ُمـ٤م ٓ يٓمٚم٥م اسمـ اًمًٌٞمؾ إىم٤مُم٦م ,4

 خي٤مًمػ دقمقاه-

وٓ أن يٙمتًـ٥م وإن يمـ٤من  ي٘مروـف  ُمــ وضمد وًمق ٓ جي٥م قمغم اسمـ اًمًٌٞمؾ أن ي٘مؽمض,5

 ىم٤مدرًا قمغم اًمٙم٥ًم-

 وُم٤مًمـف  سمٚمـده ٓ جي٥م قمغم اسمـ اًمًٌٞمؾ أن يرد ُم٤م ومْمؾ ذم يده ُمـ ُم٤مل اًمزيمـ٤مة قمٜمـد ووـقًمف إمم,6

 ٤مة أو إمم أطمد ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة-اًمزيم وٜمدوق إمم – همٜمٞم٤مً  يم٤من إن –ن يرد ُم٤م ومْمؾ وإومم أ

 يٜمدرج ذم ُمٗمٝمقم )اسمـ اًمًٌٞمؾ( سم٤مًم٘مٞمقد واًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م يمؾ ُمـ: ,7

 احلج٤مج واًمٕمامر -

 ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمٕمالج  -

اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم- -

اًمٖمزاة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم- -

يمٜمٝمؿ إمم أن يًتقـمٜمقا همػمه٤م-اعمنمدون أو اعمٝمجرون قمـ دي٤مرهؿ أو ُم٤ًم -

اعمٖمؽمسمقن قمـ أوـم٤مهنؿ إذا أرادوا اًمٕمقدة ومل جيدوا ُم٤م يقوٚمٝمؿ إًمٞمٝم٤م- -

اعمرطمٚمقن قمـ أُم٤ميمـ إىم٤مُمتٝمؿ- -

اعمٝم٤مضمرون اًمٗم٤مرون سمديٜمٝمؿ اًمذيـ طمٞمـؾ سمٞمـٜمٝمؿ وسمـلم اًمقوـقل إمم ديـ٤مرهؿ أو  -

احلّمقل قمغم أُمقااهؿ-

 ُمٞم٦م ُمنموقم٦م-اعمراؾمٚمقن واًمّمحٗمٞمقن اًمذيـ يًٕمقن ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م إقمال -

 افتعؾقؼ

 يتْمح مم٤م ؾمٌؼ أٟمف يٛمٙمـ يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ ظمالل هذا اعمٍمف-
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 اعم٤مل احلرام (أ )

 -  وإٓ وضم٥م اًمتّمدق سمفإوؾ ذم اعم٤مل احلرام أن يرد إمم ُم٤مًمٙمف إذا يم٤من ُمٕمٚمقُم٤مً 

 اعم٤مل اعمختٚمط (ب )

اظمتٚمط اعم٤مل احلرام سم٤معم٤مل احلالل  ومٞمٕملم ىمدر اعم٤مل احلالل سم٤مًمتحري وهمٚم٦ٌم اًمٔمـ  ودم٥م اًمزيمـ٤مة 

 -قمٚمٞمف  وٓ دم٥م اًمزيم٤مة قمغم ىمدر اعم٤مل احلرام

اؾمتحًـ جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم ااهٜمد (ج )

أدا، اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمف  وٓ يتِمجع  أن شم١مدى اًمزيم٤مة قمـ مجٞمع إُمقال طمتك حيّمؾ اًمٞم٘ملم ذم

ُمـ يًتٗمٞمد ُمـ أُمقال اًمٜم٤مس قمـ ـمريـؼ اًمٔمٚمـؿ واحلـرام  وًمـئال يًـتٗمٞمد آيمـؾ اعمـ٤مل احلـرام 

 سمٗم٤مئدشملم: وم٤مئدة آٟمتٗم٤مع سم٤معم٤مل احلرام  ووم٤مئدة قمدم وضمقب اًمزيم٤مة قمٚمٞمف-

 

 اعم٤مل احلرام ًمذاشمف (أ )

اعم٤مل احلرام ًمذاشمف ًمٞمس حمال ًمٚمزيم٤مة ٕٟمف ًمٞمس ُم٤مٓ ُمت٘مقُم٤م ذم ٟمٔمر اًمنمع  وجي٥م  اًمتخٚمص ُمٜمـف 

 سم٤مًمٓمري٘م٦م اعم٘مررة ذقم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمذًمؽ اعم٤مل-

                                                           
  أطمٙم٤مم وومت٤موي اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت واًمٜمذور واًمٙمٗمـ٤مرات  0276م  سمٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمقيتل  7994 –اعمٜم٤مُم٦م  –( اًمٜمدوة اًمراسمٕم٦م 7)

 -772 729  ص ص 0276اإلودار اًمث٤مين قمنم ًمًٜم٦م 
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"أراء افػؼفقي يف هذا افبحٌ تعز ظـ رأي افبوحٌ وفقس بوفرضورة ظـ رأي أجمو"  

"Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA 
 

 ( 470(  

 

 اعم٤مل احلرام ًمٖمػمه (ب )

ٞمف قمغم طم٤مئزه ٟٓمتٗمـ٤م، متـ٤مم اعم٤مل احلرام ًمٖمػمه اًمذي وىمع ظمٚمؾ ذقمل ذم يمًٌف  ٓ دم٥م اًمزيم٤مة وم

اعمِمؽمط ًمقضمقب اًمزيم٤مة  وم٢مذا قم٤مد إمم ُم٤مًمٙمف وضم٥م قمٚمٞمف أن يزيمٞمف ًمٕم٤مم واطمد وًمق ُم٣مـ قمٚمٞمـف 

 ؾمٜملم قمغم اًمرأي اعمخت٤مر-

احلرام اعم٤مل زيم٤مة ُم٤مل ذم اًمتٍمف (ج )

 طم٤مئز اعم٤مل احلرام إذا مل يرده إمم و٤مطمٌف وأظمرج ىمدر اًمزيم٤مة ُمٜمف سم٘مل اإلصمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م سمٞمـده ُمٜمـف

ويٙمقن ذًمؽ إظمراضم٤م جلز، ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ذقم٤م وٓ يٕمتؼم ُم٤م أظمرضمف  زيم٤مة  وٓ شمؼمأ ذُمتـف 

 إٓ سمرده ًمّم٤مطمٌف إن قمرومف أو اًمتّمدق سمف قمٜمف إن يئس ُمـ ُمٕمرومتف-

قمٜمد اإلًمزام سمجٛمع اًمزيم٤مة يٗمرض قمغم اعم٤مل احلرام ُم٤م يٕم٤مدل ُم٘مدار اًمزيم٤مة ويٍمف ذم ُمّم٤مرف 

قمدا اعم٤ًمضمد واعمّم٤مطمػ  ويقوع ذم طم٤ًمب ظم٤مص وٓ خيٚمط اًمزيم٤مة  وذم وضمقه اًمؼم اًمٕم٤مم  ُم٤م

 ُمع اُمقال اًمزيم٤مة-

 إرودة ذم اًمٌٜمقك: شمتٜم٤مول إرودة ذم اًمٌٜمقك اًمٌٜمقد اًمت٤مًمٞم٦م ذم اًم٘مقائؿ اعم٤مًمٞم٦م:

 احل٤ًمسم٤مت اجل٤مري٦م:

ؾمًـ٤مت إظمـرى دم٥م اًمزيم٤مة قمغم اعم١مؾم٤ًمت واًمنميم٤مت ذم ُم٤ٌمًمغ طم٤ًمسم٤مهت٤م اجل٤مري٦م ًمـدى اعم١م

سم٤مقمت٤ٌمره٤م ىمروو٤ًم اه٤م ُم١ميمدة اًمًداد- وشمِمٛمؾ احل٤ًمسم٤مت اجل٤مري٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ًمدى سمٜمقك أظمرى أو 

وم٢مهن٤م شمزيمل أوقل اعم٤ٌمًمغ   ,ُمع طمرُم٦م ذًمؽ,ًمدى اًمٌٜمؽ اعمريمزي وم٢من يم٤مٟم٧م أقمٓمل قمٚمٞمٝم٤م وم٤مئدة 

 وشمٍمف اًمٗم٤مئدة يمٚمٝم٤م ذم اخلػمات-

  احل٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م:

                                                           
 - 5.7.3.0   5.7.3.7اًمزيم٤مة وم٘مرة  35(  اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 7)
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احل٤ًمسم٤مت ذم إرودة آؾمتثامري٦م  وذم أرسم٤مطمٝم٤م  ؾمقا، أيم٤مٟم٧م  دم٥م اًمزيم٤مة قمغم أوح٤مب هذه

 ر ـمقيٚم٦م إضمؾ أم ىمّمػمة إضمؾ وًمق مل يٛمٙمـ  اًمًح٥م ُمـ أرودهت٤م سمت٘مٞمٞمد ُمـ ضمٝم٦م آؾمتثام

أو سمت٘مٞمٞمد ُمـ و٤مطم٥م احل٤ًمب- وإذا يم٤مٟم٧م احل٤ًمسم٤مت شمًتثٛمر سمّمقرة ُمنموقم٦م وم٤مًمٕمؼمة سم٘مٞمٛمـ٦م 

سم٤معمٌـ٤مًمغ اعمًـتثٛمرة وقمٚمٞمـف جيـ٥م ُمراقمـ٤مة ـمٌٞمٕمـ٦م  ُم٤م متثٚمف ُمــ اعمقضمـقدات اعمًـتثٛمرة  وًمـٞمس

أُم٤م سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٚمٛم١مؾمًـ٤مت اعمًـتثٛمرة ومٞمٝمـ٤م هـذه  اعمقضمقدات اًمتل حتقًم٧م إًمٞمٝم٤م اعم٤ٌمًمغ اعمقدقم٦م-

احل٤ًمسم٤مت ومٝمل أُم٤مٟم٦م ًمدت٤م  وًمٞم٧ًم ُمٓمٚمقسم٤مت  وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م إٓ شمزيمٞم٦م ٟمّمـٞمٌٝم٤م ُمــ اًمـرسمح أو 

 قمٛمقًمتٝم٤م وٛمـ ُمقضمقداهت٤م اًمٜم٘مدي٦م-

ومٞمزيمـك أوـؾ اعمٌـ٤مًمغ- أُمـ٤م   ,ُمع طمرُمـ٦م ذًمـؽ ,٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م ومقائد إذا شمرشم٧ٌم قمغم احل

 اًمٗمقائد وم٢مهن٤م جي٥م سومٝم٤م يمٚمٝم٤م ذم اخلػمات- 

 (: ,ُمع طمرُمتٝم٤م,اًمًٜمدات وأذوٟم٤مت اخلزاٟم٦م )اعمٛمثٚم٦م ًمٚمديقن  واعمِمتٛمٚم٦م قمغم ومقائد 

 -خلػماتدم٥م اًمزيم٤مة ذم أوؾ ُمٌٚمغ اًمًٜمد )شمٙمٚمٗم٦م اًمًٜمد( أُم٤م اًمٗمقائد ومٞمج٥م سومٝم٤م يمٚمٝم٤م ذم ا
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يٛمٙمـ قمرض أسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وهل أيت:

شمتٙمّقن إُمقال أو اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ُمـ طم٘مقق ُم٤مًمٞم٦م واًمتزاُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م- 

-شمتٙمّقن إُمقال اعمحّرُم٦م ُمـ طم٘مقق حمّرُم٦م واًمتزاُم٤مت حمّرُم٦م 

-شمتٙمّقن إُمقال اعمختٚمٓم٦م ُمـ طم٘مقق خمتٚمٓم٦م واًمتزاُم٤مت خمتٚمٓم٦م 

ل اعمحرُم٦م اعمٙمت٦ًٌم ىمٌؾ اإلؾمالم ٓ يٚمزم و٤مطمٌٝم٤م إظمراضمٝم٤م ٕن ذًمؽ ُم٣م ذم طم٤مل يمٗمره واإلؾمالم إُمقا 

يٛمحق ُم٤م ىمٌٚمف-

يتؿ ُمٕم٤مجل٦م احل٘مقق اعمحّرُم٦م اجل٤مري٦م سم٢مشمالومٝم٤م أو أن يًتقذم أصمامهن٤م إن يم٤من ىمد سم٤مقمٝم٤م ىمٌؾ إؾمالُمف ويٍمومف ذم  

-وضمقه اخلػم

وذم طم٤مًمـ٦م   ًمٕمدم دومٕمٝم٤م سم٠مي وؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦مسم٤مًمًٕمل ومقائد سمدومع يتؿ ُمٕم٤مجل٦م آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م يم٤مًٓمتزام   

ا يم٤مٟم٧م آًمتزاُمـ٤مت شم٘مـديؿ - أُم٤م إذقمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ذًمؽ شمدومع اًمٗمقائد سم٥ًٌم آوٓمرار وآًمتزام اًم٤ًمسمؼ هب٤م

ظمدُم٤مت حمرُم٦م وم٢مٟمف يًٕمك إلًمٖم٤م، آًمتزام ويٕمٞمد ُم٤م شمؿ أظمذه وًمق ُمع اًمتٕمقيض اعمؽمشم٥م قمغم ومًخ آًمتزام-

٦م إُمقال اعمختٚمٓم٦م سم٢مظمراج ىمدر احلرام وإرضم٤مقمف إمم و٤مطمٌف إن قمرف أو اًمتّمدق سمف قمٜمد قمـدم يتؿ ُمٕم٤مجل 

ُمٕمرومتف-

أُم٤م اجلز، اعمحرم ُمٜمٝم٤م  ومٞمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُم٤م ُمـر سمِمـ٠من ، اجلز، اعمنموع ُمٜمٝم٤م ايتؿ ُمٕم٤مجل٦م آًمتزاُم٤مت اعمختٚمٓم٦م سم٠مد 

آًمتزاُم٤مت اعمحرُم٦م- 

ؼم اعمّم٤مرف اًمت٤مًمٞم٦م: ُمٍمـف اًمٗم٘مـرا، واعمًـ٤ميملم  يٛمٙمـ يمٗم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم اجلدد ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة قم 

وُمٍمف اًمٕم٤مُمٚملم قمغم اًمزيم٤مة  وُمٍمف اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  وُمٍمف اًمٖم٤مرُملم  وُمٍمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  

 وُمٍمف اسمـ اًمًٌٞمؾ-

-ٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم اعم٤مل احلرام 

ٚمط وإظمرج اًمزيم٤مة قمـ اعمـ٤مل شمٙمقن اًمزيم٤مة ذم اعم٤مل احلالل اعمختٚمط سم٤محلرام يت٘مدير اعم٤مل احلرام ذم اعم٤مل اعمخت 

 احلالل وم٘مط-
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يٛمٙمـ قمرض أسمرز شمقوٞم٤مت اًمٌح٨م وهل أيت:

 ُمــ اًمٙمثـػم ودظمقل اإلؾمالم ديـ ٟمنم قمغم يٕمٛمؾ مم٤م اجلدد اعمًٚمٛملم دقمؿ ذم اًمزيم٤مة أُمقال ُمـ آؾمتٗم٤مدة  

 -اإلؾمالم ذم اعمًٚمٛملم اًمٖمػم
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اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل اًمت٤مسمع ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل: ,7

اًم٘مرار اخل٤مُمس ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل سمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمـالُمل ذم دورشمـف اًمٕمـ٤مذة سمِمـ٠من  (أ )

اًمت٠مُملم سمِمتك وقره وأؿمٙم٤مًمف-

جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم: ,0

اًمتٕم٤مُمـؾ سم٤معمّمـ٤مرف ( سمِمـ٠من طمٙمـؿ اًمتٕم٤مُمـؾ اعمٍمـذم سم٤مًمٗمقائـد وطمٙمـؿ 72.0) 72ىمرار رىمؿ  (أ )

 ه7426 أظمـر رسمٞمع 76 – 72اإلؾمالُمٞم٦م اًمدورة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ضمدة سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمـ 

-م7985 ديًٛمؼم إول يم٤مٟمقن 08 – 00 اعمقاومؼ

( سمِم٠من اًمًٜمدات اًمـدورة اًم٤ًمدؾمـ٦م اعمٜمٕم٘مـدة سمجـدة ذم اعمٛمٚمٙمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م 77.6) 62ىمرار رىمؿ  (ب )

-م7992 آذار 02 – 74 اعمقاومؼ ه7472 ؿمٕم٤ٌمن 03 – 77اًمًٕمقدي٦م ُمـ 

( سمِم٠من اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م (طم٤ًمسم٤مت اعمّم٤مرف) اًمدورة اًمت٤مؾمـٕم٦م اعمٜمٕم٘مـدة ذم 3.9) 86ىمرار رىمؿ  (ج )

 ٟمٞمًـ٤من 6 – 7 اعمقاومـؼ ه7475 اًم٘مٕمدة ذي 6 – 7أسمق فمٌل سمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ُمـ 

م-7995

اًمـدورة اًمث٤مٟمٞمـ٦م قمنمـة اعمٜمٕم٘مـدة ذم  ( سمِم٠من سمٓم٤مىم٤مت آئتامن همػم اعمٖمٓم٤مة70.0) 728ىمرار رىمؿ  (د )

هــ 7407رضمـ٥م  7هــ ـ 7407مجـ٤مدى أظمـرة  05اًمري٤مض سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمــ 

-م0222(  ؾمٌتٛمؼم)  أيٚمقل 08 – 03اعمقاومؼ 

( سمِمـ٠من اعمتـ٠مظمرات ذم اعم١مؾمًـ٤مت اعم٤مًمٞمـ٦م اإلؾمـالُمٞم٦م اًمـدورة اًمراسمٕمـ٦م قمنمـة 7.74) 733ىمرار رىمؿ  (ه )

م0223اًمث٤مين  يم٤مٟمقن 76 – 77 اعمقاومؼ ه7403 اًم٘مٕمدة ذو 73 – 8اعمٜمٕم٘مدة سم٤مًمدوطم٦م ذم ىمٓمر 
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) سمِم٠من ُمٕم٤مجل٦م طم٤مًم٘مقق همػم اعمنموقم٦م  76.7ىمرارات وشمقوٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنم رىمؿ ( ,3

م-7996.  6.  8ه اعمقاومؼ ًمـ 7402وٗمر  04اًمتل ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اعمٜمٕم٘مدة ذم سمػموت 

) سمِمـ٠من ُمٕم٤مجلـ٦م آًمتزاُمـ٤مت همـػم  76.0(ىمرارات وشمقوٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م اًم٤ًمدؾمـ٦م قمنمـ رىمـؿ  ,4

 م-7996.  6.  8ه اعمقاومؼ ًمـ 7402وٗمر  04اعمنموقم٦م اًمتل قمغم اعم١مؾم٦ًم اعمٜمٕم٘مدة ذم سمػموت 

) سمِمـ٠من ُمٕم٤مجلـ٦م اعمحرُمـ٤مت ًمـدى 76.4ىمرارات وشمقوٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م اًم٤ًمدؾمـ٦م قمنمـ رىمـؿ ( ,5

م7996.  6 . 8ه اعمقاومؼ ًمـ 7402وٗمر  04اعم١مؾم٦ًم اعمتحقًم٦م اعمٜمٕم٘مدة ذم سمػموت 

 485ىمرار اًمراضمحل رىمؿ  ,6

 ومت٤موى ااهٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمزيم٤مة: ,7

م7998 – اًم٘م٤مهرة –اًمٜمدوة إومم  (أ )

م7989 – اًمٙمقي٧م –اًمٜمدوة اًمث٤مٟمٞم٦م  (ب )

 -م7990 – اًمٙمقي٧م –اًمٜمدوة اًمث٤مًمث٦م  (ج )

 -م7994 – اعمٜم٤مُم٦م –اًمٜمدوة اًمراسمٕم٦م  (د )

 -م7998 – اًمدوطم٦م –اًمٜمدوة اًمث٤مُمٜم٦م  (ه )

-م799 – قمامن –اًمٜمدوة اًمت٤مؾمٕم٦م  (و )

  اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م  اًمٌحريـ-0275هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(   ,8

  أطمٙمـ٤مم وومتـ٤موي اًمزيمـ٤مة واًمّمـدىم٤مت واًمٜمـذور واًمٙمٗمـ٤مرات  0276سمٞم٧م اًمزيم٤مة اًمٙمـقيتل   ,9

 اإلودار اًمث٤مين قمنم-
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ًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم ًمٚم٘مٓم٥م ؾمٞمدي أمحد اًمدردير  حت٘مٞمؼ حمٛمـد أمحد اًمّم٤موي  سمٚمٖم٦م ا ,72

  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من  اجلز، إول-7995قمٌد اًمًالم ؿم٤مهلم  اًمٓمٌٕم٦م إومم  ؾمٜم٦م 

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  جمٛمقع ومت٤موى- ,77

ٖمـريب  ُم١مؾمًـ٦م قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري  ُمّم٤مدر احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمـالُمل دراؾمـ٦م ُم٘م٤مرٟمـ٦م سم٤مًمٗم٘مـف اًم ,70

اًمت٤مريخ اًمٕمريب دار إطمٞم٤م، اًمؽماث اًمٕمريب  اجلز، إول-

اًم٘مراذم  اًمذظمػمة  يمت٤مب اًمزيم٤مة  حت٘مٞمؼ حمٛمد طمجل وؾمٕمٞمد اقمـراب وحمٛمـد سمـق ظمٌـزة  دار اًمٖمـرب  ,73

3اإلؾمالُمل اجلز، 

اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم- ,74

ًمٗم٘مف اإلؾمـالُمل: إظمـراج ضمديـد ُمـع   اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م ذم ا7999ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م   ,75

 وٞم٤مهم٦م يم٤مُمٚم٦م ًمٜمّمقص شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م  اًمٓمٌٕم٦م إومم  دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ-

  ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وٓىمتّم٤مد  اًمٓمٌٕم٦م إومم-0227ٟمزيف مح٤مد  ,76

  اعمٚمخـص اعمٗمٞمـد ذم أطمٙمـ٤مم اعمًـٚمؿ اجلديـد  0277وطمدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٢مدارة اإلومت٤م، اًمٙمقيتٞمـ٦م  ,77

 ومم-اًمٓمٌٕم٦م إ

وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمـالُمٞم٦م: اعمقؾمـققم٦م اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م  )اًمٙمقيـ٧م  وزارة إوىمـ٤مف واًمِمـ١مون  ,78

 م-7987اإلؾمالُمٞم٦م  ط

  ؾمـٌؾ آؾمـتٗم٤مدة ُمــ اًمٜمـقازل واًمٗمتـ٤موى واًمٕمٛمـؾ اًمٗم٘مٝمـل ذم اًمتٓمٌٞم٘مـ٤مت 0227وه٦ٌم اًمـزطمٞمكم   ,79

اعمٕم٤مسة  اًمٓمٌٕم٦م إومم  دار اعمٙمتٌل-

ؾم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  اًمٓمٌٕم٦م إومم  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  ُمدظمؾ ًمدرا7993يقؾمػ اًم٘مرو٤موي   ,02
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21- J.Martha Rutsel Silvestre,2015 , The financial Obligation in International law, 

Oxford University Press 
http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/9780198736387_Excerpt_001.pdf 

طمًلم ؿمح٤مشم٦م  إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م عمٕم٤مُمالت شمث٤مر طمقاه٤م ؿمٌٝم٤مت شمقضم٥م اًمتٓمٝمػم- ,00

-طمًلم ؿمح٤مشم٦م  يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٝمػم اعم٤مل ُمـ احلرام  ؾمٚمًٚم٦م سمحقث ودراؾم٤مت ذم اًمٗمٙمر آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل ,03

٦م ٟم٘مدي٦م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ذم اعمختٚمط طمالٓ وطمراُم٤م  سمح٨م ُم٘مـدم إمم قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ أسمقزيد  ىمرا،ة وم٘مٝمٞم ,04

 0229ُم١ممتر اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمقاىمع واعم٠مُمقل 

,قمٌد اهلل اعمٜمٞمع  ُمٍمـف اعم١مًمٗمـ٦م ىمٚمـقهبؿ  جمٚمـ٦م اًمٌحـقث اإلؾمـالُمٞم٦م  اًمٕمـدد اًمت٤مؾمـع واًمٕمنمـون  ,05

اًمتقوٞمح يرضمك آـمالع قمغم هـ  عمزيد ُمـ 7477هـ 7472اإلودار: ُمـ ذو اًم٘مٕمدة إمم وٗمر ًمًٜم٦م 

اًمٜمًخ٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م:

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=40

66&PagNo=1&BookID=2 
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