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(( تقديم ))

احلُععـ ر كا ايملععوال ٚايِععٚ ٠٬ايوعع ّ٬اًعع ٢هععٝـْو ذلُععـ ( ٚ )آيعع٘
ُٚشب٘ أمجملل......
أَو بملـ :إؿكانوڄ َٔ اًُو ٤ايـ ٜٔاٱه َٞ٬يف نٛكؿهتوٕ ٭ُٖٚ ١ٝدٛؿ ًَتك٢
اًُ ٞإه ِٜٔ َٞ٬نبوك اًُو ٤ايـ ٜٔاٱه َٞ٬يف نٛكؿهتوٕ ف ٟٚايكعـك ٠اًع٢
اٱدتٗوؿ ،حبٝح ميجً ٕٛنٌ أٚد٘ اجملتُع ايهٛكؿهتوْ ،ٞبٓو٤ٶ اًعَ ٢عو أُٚع٢
ب٘ أأو ٤اا٪متل ايتأهٝو ٞٱحتعوؿ اًُعو ٤ايعـ ٜٔاٱهع َٞ٬يف نٛكؿهعتوٕ يف
/32أ ،2:81/ًٍٜٛدو٤ت ؾهل ٠تأهٝى جلٓ ١اًًُ ١ٝلاَُٗ ،١ٝتٗعو إٔٵ تٴعبل
احلهِ ايٌلا ٞيف ايكٔوٜو ٚايٓٛامٍٚ ،يف نٌ َو ضلتوز اجملتُع ايهٛكؿهتوْ ٞإىل
بٝوٕ احلهِ ايٌلا ٞؾ..٘ٝ
ؾكـ قوَت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ َٓق تأهٝوٗو ٚإىل َٜٓٛو
ٖقا مبٗوّ دًًٝع ،١متجًعت يف ؿكاهع ١ايهعج َعٔ ااوعو ٌ٥ايؿكٗٝعٚ ١ااوعتذـ،٠
ٚنقيو ايٓٛامٍ اييت إستوز ايٌوكع ايهٛكؿ ٟإىل بٝوٕ سهِ ايٌلع ؾٗٝو ،ؾِـكت
آٗو قلاكات َُٗ ،١إثل ؿكاهوت ٚحبٛخ اُٝكع ،١لًع ٢ؾٗٝعو اٱدتٗعوؿ اجلُعواٞ
ايق ٟمتىټ احلود ١إيٚ ،٘ٝتوعتـا ٘ٝايرعلٚف ااملوُعلْٚ ،٠تذعت اعٔ ؿكاهعوت
أأو ٤ايًذٓ ١بملـ ايٓكوَ ااوتؿٝ

إىل حتلٜل ؾتعو ٣ٚمجواٝع ١أمثلٖعو اُعل

ايٓرععلَٚ ،ملوُععل ٠اخلععو ٠بععويٛاقعَ ،ععع ايملًععِ بويٌععلعٚ ،ااٛامْعع ١بععل اٯكا٤
ااؼتًؿَ ،١ع َلااوَ ٠كوُعـ ايٌعلٜملٚ ،١إاتبعوك احلودعوت ٚايرعلٚف ،ايعيت عو
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إاتبوك يف ايٌلعٚ ،تملنم ٖق ٙايؿت ٣ٛأسٝوْوڄ مبو ٜهًُٗوٚ ،ضلح اً ٢ايملُعٌ بٗعو،

َٔ تُٝٛوت ٚتٛدٗٝوت ٚتٓبٗٝوت..
ٚكغب َٔ ١ايووؿ ٠أأو ٤ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهعتوٕ يف إالع٬ع
اًُو ٤ايعـٚ ٜٔمجٗعٛك ايكعلآ ٤ايهعلاّ اًع ٢ايؿتعو ٣ٚايِعوؿكَٗٓ ٠عو ،بعوؿك قوعِ
اٱا ّ٬يف ااهتب ايتٓؿٝق ٟٱحتوؿ اًُو ٤ايعـ ٜٔاٱهع َٞ٬يف نٛكؿهعتوٕ ُعع
دلُٛا َٔ ١أِٖ ايؿتو ٣ٚايِوؿك ٠أ ايًذٓٚ ١البملٗو َٔ ،أدٌ إٔٵ ٜه ٕٛاجلُٝع
اً ٢بِ  َٔ ٠ايؿتو ٣ٚاييت ُـكت آٗو..
ٜ ٫ٚؿٛتين يف ٖقا ااكوّ إ ٫إٔٵ أتٛد٘ بويٌهل ٚايجٓعو ٤يًُعٛىل انٻٚدعٌ اًع٢
َو حتكل َٔ ػـَوت دً ١ًٝقـٻَتٗو ايًذٓع ١يًُذتُعع ايهٛكؿهعتوْ ،ٞنُعو ٚأثعين
بويٌهل يهٌ ايق ٜٔهوُٖٛا يف أاُوٍ ايًذٓ ١بٓٛعڈ َٔ ا٭ْعٛاع ٚ ،قعـٻَٛا ػعواتِٗ
َٔ أدٌ إزلوم اٌُ ايًذٓ ١اً ٢أسؤ ٚد٘ ،ؾذناِٖ ار نٌ ػ  ،نُعو ْٚحسعِ
اً ٢أكٚاغ ٖ ٤٫٪ايملًُو ٤ايعق ٜٔنعوْٛا نويوعلاز ااعٓ يف َوع  ٠ايًذٓع ١ايملًٝعو
يٲؾتعوٚ ٤مل ٜبؼًععٛا بملًُٗععِ ٚ ٚقععتِٗ لععو ٙاُععٌ ايًذٓعع ١إىل إٔٵ حلكععٛا بععويلؾٝل
ا٭اً......٢
ٚؾل ار اجلُٝع يهٌ َو ؾ٬ُ ٘ٝغ اٱهٚ ّ٬ااوًُل......

الدنتْز عبداهلل ضعٔد مال ّٓطٕ
زٜٔظ إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
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أٍنٔ٘ الفتْ ٚيف اجملتنع اإلضالمٕ

َٔ ايٛآض إٕٻ َِٓب اٱؾتو ٤دً ٌٝايكـك ،ارع ِٝاخلڀعل ،بعويؼ ا٭ثعلٜ ،عـٍ
اً ٢فيو إٔٻ كبٓو دٌٻ د٬ي٘ ٖ َٔ ٛت ٙ٫ٛبٓؿوع٘ٚ ،أًعوك إىل فيعو يف َٓٛعملل
َٔ نتوب٘ ،ؾكوٍ تملعوىل :طﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙص(ٚ ،)1نعقيو
قٛي٘ طﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖص(..)2
نُو ٚأدوا ايبوك ٟانٻ ٚدٌ اً ٢ا٭ه ١ً٦ايتٚ ٢كؿت اًع ٢ايٓبععٖٚ )( ٞعٞ

اٯٜوت اابـ ٠٤ٚبكٛي٘ تملوىل طﭑص ٚفيو يف اـَٛ ٠آع َعٔ ايكعلإٓ ايهعل،ِٜ
ٚأ َٔ ٍٚقوّ بٗق اآِب ايٌلٜـ َٔ اخلًل أْبٝعوٚ ٙ٩كٴهعً٘ ،ؾُُٗع ١نعٌ ْبععٞڈ
ٚكهٍٛڈ إٔٵ ٜبًؼ أ كب٘ ٚإٔٵ ٜبل أسهوَ٘ ًٚلا٘ٚ ،أ َٔ ٍٚقعوّ بٗعقا اآِعب
ايٌلٜـ َٔ ٖق ٙا٭َ ١إَوّ ااتكل  ٚكهٛي٘ ا٭َل ذلُـ ( ،)ؾهوٕ ٜؿيت أ
ار بٛس ٘ٝاابل ،ؾهوْت ؾتو ٜ٘ٚدٛاَع ا٭سهوٌَّ ،تًُ ١اًع ٢ؾِعٌ اخلڀعوا،

َبٝٸٓ ١يهتوب٘ ااعبل ط ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬص( ،)3ؾُِعـك
ايؿتو ٣ٚيف اِل ٖٛ )( ٙايٛس ٞااملِ َٔ ّٛايكلإ ايهلٚ ِٜهٓت٘ ااڀٗعلٻ،٠
ؾهوٕ سل ٜلؿ ايو٪اٍ إَو أ ٵٕ صلٝعبِٗ مبعو اًعِٚ ،إٜٓ ٫ترعل ايعٛس ٞستعٜ ٢أتٝع٘
بوخلو أ ار تملوىلٖ ،قا بوٱٓوؾ ١إىل إٔٻ ا٭سهوّ ايتٌلٜمل ١ٝيف اٗعـ )( ٙإَعو
إٔٵ تهَ ٕٛب ١ٓٝؿ ٕٚهوبل ه٪اٍ  ٖٛٚايهج ايػويبٚ ،فيعو نكٛيع٘ تملعوىل :طﮉ

 -1دن َٔ ٤اٯ َٔ 238 ١ٜهٛك ٠ايٓوو..٤
 -2دن َٔ ٤اٯ َٔ 287 ١ٜهٛك ٠ايٓوو..٤
 -3اٯ َٔ 55 ١ٜهٛك ٠ايٓشٌ..

9

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
(.. )2

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ص( ٚ ،)1نكٛي٘ (ًُ :)چٛا نُو كأٜتُ ٢ْٛأًُٞ
ٚأَو إٔ ته ٕٛإدوبع ١يوع٪اٍ ٚكؿ إىل كهع ٍٛار (َ )عٔ بملع أُعشوب٘
نكٛيعععععع٘ تملععععععوىل :طﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻص( ٚ ،)3فيععو يف دععٛاا هعع٪اٍ ا٭الابععٞ
ايق ٟقوٍ :أقلٜب كبٓو ؾٓٓود ،٘ٝأّ بملٝـ ؾٓٓوؿٜ٘؟(..)4
َٚع ايتوً ِٝبأْٻع٘ ( )نعوٕ ٜؿعيت أُعشوب٘ يف ايٓعٛامٍ ٚاحلعٛاؿخ ،إ ٫إٔٻ
ػ٬ؾو قـ ؿاك سَ ٍٛو إفا نوٕ إدتٗوؿَ )( ٙأفْٚو ؾ ،٘ٝأ ٟأْٸ٘ ٜؿيت بلأٜع٘،
 ٌٖٚنوٕ ايِشوبٜ ١ؿت ٕٛيف مَٓ٘ أّ ٫؟  ٌٖٚنوٕ ٖقا بإفْ٘ ( )أّ ٫؟ ٌٖٚ
أقلٻِٖ اً ٢فيعو أّ ٫؟ ٚاجلعٛاا إٔٻ ايٓبععٚ )( ٞايِعشوب ١نعوْٛا صلتٗعـٕٚ
ؾٝؿت ،ٕٛثبت فيعو يف تِعلؾوت٘ (ٚ )تِعلؾوت أُعشوب٘ٚ ،اًع ٢ايعلغِ َعٔ
ثبٛت٘ إ ٫أْ٘ مل ٜملتو َِـكاڄ تٌلٜملٝوَ ٫ٚ ،ملتُعـاڄ يف ا٭سهعوّ ايؿكٗٝع ،١إ ٫إفا
أقل )( ٙاً ،٘ٝنُو إٔ ادتٗوؿ ايِشوب ١مل ٜٴ ٵملتُـ أٜٔوڄ إ ٫بملـ ايلدٛع إيٝع٘

 -1اٯ َٔ 289 ١ٜهٛك ٠ايبكل..٠
 -2أػلد٘ ايبؼوك ،ٟنتوا ا٭فإ ،بوا ا٭فإ يًُووؾل إفا نوْٛا مجوا ١بلقِ ( َٔ )741سعـٜح
َويو بٔ احلٜٛلخ ًُ ٢ار اًٚ ٘ٝهًِ َلؾٛاوڄ..
 -3اٯ َٔ 297 ١ٜهٛك ٠ايبكل.. ٠
 -4أػلد٘ ابعٔ دلٜعل يف تؿوع ٚ ،)269/3( ٙأػلدع٘ أبع ٛهعملٝـ ايٓكعوَ يف ؾٛا٥عـ ايملعلاقٝل
(ٚ ،)42/2أػلد٘ ابٔ احلڀوا يف ٌَٝؼت٘ ( ،)295/2مجٝملِٗ َٔ اللٜل ايِعًت بعٔ سهعِٝ
أ أب ٘ٝأ دـ ،ٙقوٍ ايقٖبع ٞيف ايًووٕ ( ،)2:6/4ايًِت دلٗ..ٍٛ
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(ٚ ،)نعع ٬اٱدتٗععوؿٜ ٫ ٜٔتملٓٝععوٕ إ ٫إفا نوْععو اًعع ٢ايٓشعع ٛايععق ٟبٝٸٓعع٘ ار
انٻٚدٌ ،ؾوحلهِ اٱدتٗوؿ ٟيف اِعلَ )( ٙعلؿ ٙإىل ايعٛس ٞغع ااتًع،)1(ٛ
َٚوأي ١ادتٗوؿَ )( )2(ٙوأي١څ رلتًـٷ ؾٗٝو ،ؾُِٓٗ َٔ أدومَ ٙڀًكعوڄ َٚعِٓٗ
َٔ َٓمل٘ َڀًكوڄ َٔ َِٗٓٚ ،أدوم ٙي٘ ( )يف أَٛك يٝوعت َعٔ أَعٛك ايتٌعلٜع
 ٫ٚايٓب ،٠ٛؾويق ٜٔقويٛا ٛامَ ٙڀًكعوڄ َويعو ٚايٌعوؾملٚ ٞأرعـ كرٗعِ ار ،يف
مجٝع ا٭سهوّٚ ،أَعو َعٔٵ أدعوم يع٘ اٱدتٗعوؿ إ ٫أْٻع٘ َعأَٛك بإْترعوك ايعٛس،ٞ
احملكك َٔ ٕٛا٭سٓوف ْ ٫ٚلٜـ اخلٛض يف ٖعق ٙااوعأي ١ؾُشًعٗو نتعب أُعٍٛ
ايؿكعع٘ ايععيت اوجلععت َوععأي ١ادتٗععوؿٚ )( ٙأهععٗبت يف ا٭ؿيععٚ ١اٱاحآععوت
ٚاآوقٌوتٚ ،قـ ثبت آ٘ ( )أْٻ٘ تٓو ٍٚااوعو ٌ٥اٱدتٗوؿٜعٚ ١قعوٍ ؾٗٝعو،
ؾُو نوٕ َٓٗو ُٛابوڄ أقل ٙايٛسَٚ ٞو نوٕ َٓٗو غ فيو ؾكـ بٝٸٔ يع٘ ايعٛس،)3(ٞ
 َٔٚتًو ااوو:ٌ٥
أ٫ٚڄ :أهوك ٣بـك سٝح اهتٌوك ايٓبع )( ٞبٌأِْٗ نبوك ايِشوب ،١ؾأًعوك
اُل بٔ اخلڀوا إىل كه ٍٛار ُعً ٢ار اًٝع٘ ٚهعًِ بكتًعِٗ إكٖوبعوڄ يًٌُعلنل
ٚنولاڄ يٌٛنتِٗ ،بُٓٝو أًعوك أبع ٛبهعل ايِعـٜل إىل كهع ٍٛار ( )إىل أػعق
ايؿـا َِٗٓ ٤تأيٝؿ ڄو يكًعٛبِٗ ٚقًعٛا فٜٗٚعِ يٝعـػًٛا يف اٱهعٚ ،ّ٬يٝوعتملوٕ مبعو

 -1اٱسهوّ يف أُ ٍٛأ٭سهوّ ،يَٰـ )283/5( ،ٟؾُو بملـٖو..
 -2ايععلٚض ايٓٔعع  ،يٌععلف ايععـ ٜٔاحلوععل ايِععٓملوَْ ،2 ،ٞڀبملعع ١ايوععملوؿ ٠مبِععل ()ّ2:5:
(..)297/4
ٜٓ -3رل :ايؿت ٣ٛأُٖٝتٗوٛٓ ،ابڀٗو ،آثوكٖو :ؿ..ذلُـ ٜول ٟإبعلاٖ ،ِٝحبعح َكعـّ يٓٝعٌ دعو٥ن٠
ْوٜـ بٔ ابـايملنٜن ايملوا ١ٝيًوٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛايـكاهعوت اٱهع ١َٝ٬ااملوُعل ٠يًملعوّ ٖ2539عع-
َٚ 223ْ :ّ3118وبملـٖو..
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٪ٜػق َِٓٗ يف هـٿ سودوت ااوًُلٚ ،يف اٱاـاؿ يًُملوكى ايتويَ ١ٝع ااٌلنل،
ٚقـ دٓض ( )يلأ ٟأب ٞبهل ايِـٜلٚ ،قبٌ ايؿـاَ ٤عٔ ا٭هعلٚ ،٣قعـ اوتبع٘
كب٘ هبشوْ٘ يف فيوٚ ،بٝٸٔ ي٘ أْ٘ نوٕ ٜٓبػ ٞقتٌ ٖٖٚ ،٤٫٪قا تأٜٝعـ اعو أًعوك
اُل إىل كه ٍٛار ( ،)سٝعح قعوٍ :طﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰص(..)1
ثوْٝوڄٚ :قـ إدتٗـ ( )مبوو ٌ٥اهتٓـ ؾٗٝو اىل ايكٝوي َٔٚ ،فيعوَ :عوكٟٚ
إٔٻ اَععلأ ٠دو٤تعع٘ ٚقويععتٜ :وكهعع ٍٛار ،إٕٻ أَععَ ٞوتععتٚ ،اًٗٝععو ُععْ ّٛععقكڈ ،أ
ؾأُ ّٛآٗو؟ ؾكوٍ :أكأٜت ي ٛنوٕ اً ٢أَو ؿ ٜٔؾكٔٝت٘ ،أ نوٕ صلن ٨آٗو؟
قويتْ :ملِ ،قوٍ :ؾـ ٜٔار أسل إٔ ٜكٔ..)2(٢
 َٔٚااملً ّٛأْٸ٘ ( )مل ٜلسٌ أ احلٝو ٠ايـْٝو إ ٫بملعـ إٔٵ اًعِ ايِعشوب١
ؿٚ ،ِٜٗٓتؿكٗٛا ٚتـكبٛا اً ٢ايؿتٝو ،هٛا ٤يف سٔٛك ٙأ ٚغٝوب٘ ،ؾأكاؿ بعقيو إٔ
ٜملًُِٗ اللٜك ١اٱهتٓبو ٚميلِْٗ اً ٢نٝؿ ١ٝأػق ا٭سهوّ َعٔ أؿيتٗعو اجلنٝ٥ع،١
ؾويؿت ٣ٛاٌُ ٜ٫أت ٞمبذلؿ إدتُوع ايٌعل ٚااملتعو ٠يف ايؿكٝع٘ ،ؾٓٝبػع ٞاعٔ
ٜل ّٚاخلٛض يف ايؿتٝو إٔٵ ٜٛاظب اً ٢سٔٛك دلعويى ايؿتٝعو ٚرلويڀع ١ايٓعوي
َٚمللؾعع ١أسععٛا ِ(ٜ ٫ٚ ،)3ملععين ٚدععٛؿ )( ٙسٝٸ عوڄ بععل أظٗععل ايِععشوب ١اععـّ

 -1اٯ َٔ 78 ١ٜهٛك ٠ا٭ْؿوٍ..
 -2أػلد٘ ايبؼوك ،ٟنتوا ايِ ،ّٛبوا َٔ َوت ٚاًُ ٘ٝع ،ّٛبعلقِ (َٚ ،)2:63وعًِ ،نتعوا
ايِٝوّ ،بوا قٔو ٤ايِٝوّ أ ااٝت ،بلقِ ( ،)2259نُٖ٬و َٔ سـٜح ابٔ ابوي َلؾٛاو..
َ -3بوسح يف أسهوّ ايؿت ،٣ٛيًٝبوك..245 :ْ ٟ
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مموكهعع ١غ ع  ٙاُٗعع ١اٱؾتععو ،٤ؾكععـ َععوكي ايِععشوب ١اٱؾتععو ٤يف اٗععـ)( ٙ

مموكه ١ؾملًٚ ،)1(١ٝنوْت ؾتوٚاِٖ اًْٛ ٢ال:
أحدٍنا :نوٕ ٜٳبًڂػ٘ ٜٚكلټِٖ اً ،٘ٝؾٗع ٛسذع ١بعإقلاك ايلهع )( ٍٛيع٘٫ ،
مبذلؿ إؾتو ٤ايِشوب.. ١
ثاىَٔناَ :و نوْعٛا ٜٴؿتع ٕٛبع٘ َعبًػل ؾٝع٘ اعععٔ ايلهع ،)( ٍٛؾٗعِ ؾٝع٘ كٚا٫ ٠
َؿت..)2( ٕٛ
إ ٫أْ٘ ٚبڀبٝمل ١احلوٍ ٜ٫كوٍ إٕ ايِشوب ١مجٝملعو نعوْٛا َؿعتلٚ ،قعـ سعوٍٚ
بمل ا٭ُٛيٝل ٓٚع ٓوبط امللؾ ١ااؿتل َٔ ايِشوبٚ ،١قـ اعـٻ إبعٔ ايكعِٝ
َٔ سؿرت آِٗ ايؿتٝو َٔ ايِشوب ١ؾهوْٛا َوْٝٚ ١٥ؿوڄ ٚث٬ثعل ًؼِعوڄَ ،عوبل
كدععٌ ٚاَععلأ ،٠ثععِ إٕٻ َععٔ اععلف بويؿتٝععو َععِٓٗ اًعع ٢البكععوت ثعع٬خ ااهجععلٜٔ
ٚااتٛهڀل ٚااكًل(..)3
ؾهوٕ ااهجل َِٗٓ ٕٚهبمل :١اُل بٔ اخلڀواٚ ،اً ٢بٔ أب ٞالويبٚ ،ابـار ابعٔ
َوملٛؿٚ ،او ١ٌ٥أّ اآَ٪لٚ ،مٜـ بٔ ثوبتٚ ،ابـار بٔ ابويٚ ،ابـار ابٔ اُعل
كٓ ٢ار آِٗٚ ،نوٕ ايؿكع٘ يف اِعلِٖ ٚاقملٝع ڄو ٜعأت ٞسوعب َعوٜرٗل َعٔ ٚقعو٥ع،
 -1اآؼ ٍٛيف تملًٝكوت ا٭ُ :ٍٛايػناي ،ٞحتكٝل :ذلُـ سؤ ٖٝتع ،ٛؿاك ايؿهعل ،ؿٌَعل،3 ،
ٖ2511ع :ٚ ..579ْ ،ّ2:91-توكٜؽ ايتٌلٜعَٓ :وع ايجڀعوٕ٪َ ،هوع ١ايلهعوي ،١بع ٚت،
ٖ252: ،37ع :ٚ ،215ْ ،ّ2::9-توكٜؽ ايؿك٘ اٱه :َٞ٬اُل ا٭ًعكل ،ؿاك ايٓؿعو٥ى،
ا٭كؿٕ-اُععوٕٖ2524 ،4 ،عععَ :ٚ ..73–72ْ :ّ2::2-ععٓٗر اٱؾتععو ٤آععـ ابععٔ ايكعع:ِٝ
أهوَ ١اُل ا٭ًكل ،ؿاك ايٓؿو٥ى -ا٭كؿٕٖ2534 ،2 ،ع..84ْ :ّ3115-
 -2إا ّ٬ااٛقملل :ابٔ ايك..355/3 ،ِٝ
 -3إا ّ٬ااٛقملل :ابٔ ايك :ٚ ..23/2 ،ِٝدٛاَع ايو  :٠ابٔ احلنّ ،حتكٝل :إسووٕ ابوي ،ؿاك
ااملوكفَِ ،ل..446 ،42:ْ ،ّ2:11 ،2 ،
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ٚاْتٖٗ ٢قا ايڀٛك ٚايؿك٘ َكتِل اًع ٢ايهتعوا ٚايوعَٓٚ ١عو أمجعع اًٝع٘ ايِعشوب،١
ٚبمل ايؿتو ٣ٚايِوؿك ٠أ كأ ِٜٗبملـ ايبشح ٚاٱدتٗوؿ ،اًُوڄ بإٔ ٖعق ٙايؿتعو ٣ٚمل
تٴـ ٕٚبٌ بكٝت ذلؿٛظ ١يف ايِـٚكْٚ ،كًت إيٓٝو أ اللٜل ايلٚا..)1(١ٜ
ٚبملععـ إٔٵ اْتٌععل اٱهعع ّ٬يف ػععوكز ااـٜٓعع ١اآععٛك ،٠تؿععلم اًُععو ٤ايِععشوب ١يف
ا٭َِوك اٱهٚ ،١َٝ٬أػقٚا ٌٜٓل ٕٚايؿك٘ اً ٢اللٜكتِٗ ،ؾتؼلز بِٗ مجوا َٔ ١نبعوك
ايتوبملل ًوكن ِٖٛيف ايؿت ،٣ٛؾهوْٛا ٜؿت ٕٛمبو سؿرٛا َٔ ا٭سوؿٜح َٚو مسملَ ٙٛعٔ
كه ٍٛار (َ )بوًلَٗٓٚ ،٠و َو مسمل َٔ ٙٛنبوك ايِشوبٚ ،١ظٗل بملـ فيعو اِعل
اِل ا٭قٛاّ  ٚااًٌ ايػ ايمللبٝعٖٚ ١عِ َعٔ ؾعوكي ايعلَِٚ ّٚعل  ٚايهعٛكؿٚ ،نعوْٛا
ٌٜععتػً ٕٛبععويملً ّٛايـٜٝٓعع ،١ؾععومٚا ٚاكتؿععع ًععأِْٗ ٚأػععقٚا ٜنارعع ٕٛبملًُٗععِ ُععػوك
ايِشوب ١يف ايؿتع ٣ٛممعو ماؿ سلنع ١ايٌٓعو ايؿكٗعٚ ،ٞتٛهعملٛا يف ااوعو ٌ٥ايؿكٗٝع،١
ْٚكًٛا إيٗٝو َو نوْٛا ٜملوْْٛع٘ َعٔ ٌَعونٌ يعٝى عو ْرع آعـ ايملعلاٚ ،اْتٌعلٚا يف
مجٝع ا٭َِعوك اٱهعًٚ ،١َٝ٬عوكنٛا ايِعشوبٚ ١نبعوك ايتعوبملل يف ايملًعِ ٚايتملًع،ِٝ
ؾكًډُو ٜقنل ابـار بٔ ابوي كٓ ٢ار آُٗو َج ٬إَٚ ٫مل٘ كٚا ١ٜاهلَٚ ،١قًډُعو
ٜقنل ابـار بٔ اُل كض ار آ٘ إَٚ ٫مل٘ َعْ ٙ٫ٛعوؾعٚ ،قًډُعو ٜعقنل َويعو بعٔ
أْى إَٚ ٫مل٘ ذلُـ بٔ ه ٖٚ ٜٔهقا..
ٚايتوبمل ٕٛاْكوُٛا إىل ؾلٜكل ،ؾلٜلٷ هوك اً ٢اللٜكَ ١عٔ هعبك٘ بوٱاتُعوؿ اًع٢
ايهتوا ٚايوعٓ ١ؾكعط ،مبملعين أْٻع٘ ٜكعـ آعـ ايِٓعٚ ،ْٛؾلٜعل كأ ٣أ ٻٕ ايٌعلٜمل١
َملكٛي ١ااملٓٚ ،٢أْٗو َبٓ ١ٝاً ٢أُ ٍٛذلهُ ،١ؾُٗت َٔ ايهتوا ٚايوعٓ ،١ؾهعوْٛا
ٜؿت ٕٛبلأ ِٜٗؾُٝو مل صلـٚا ؾِْ ٘ٝوڄٖٓ َٔٚ ،عو ظٗعلت ااعـاكي ايؿكٗٝعَ ،١ـكهع١
 -1ايؿتٚ ٣ٛاػعت٬ف ايكعٛيل ٚايعٛدٗل :ابعٔ ايِع٬غ ،حتكٝعل :ذلُعـ أرعـ هعًُٝوٕ ،كهعوي١
َودوت  ،بإًلاف أ..ؿ ..ذلُـ أْٝى ابوؿ ،٠نً ١ٝايٌلٜمل ،١دوَمل ١ا٭مٖل..225-224ْ ،
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()1

احلـٜح َٚ ،ـكه ١ايلأٚ ، ٟنوٕ اً ٢كأي َـكه ١احلعـٜح هعملٝـ بعٔ ااوعٝب،
 ٤٫٪ٖٚنوْٛا ًٜ ٫ذأ ٕٚإىل ايلأ ٟيٲؾتو ٤يف َوأيٜٛ ٫ ١دـ ؾٗٝو سهِٷ َٔ ايهتعوا أٚ
ايوٓ ١أ ٚاٱمجوع أ ٚمل ٜلؿ ؾٗٝو كأُ ٟشوب ٞإفا نوْت ائلٚك ٫ ٠توتـاَ ٞمللؾع١
احلهِ ؾٛكاڄٚ ،قـ قوَٛا ُع ؾتو ٣ٚاخلًؿو ٤ا٭كبملعٚ ١قٔعوٜو ااـٜٓع ،١أَعو َـكهع١
ايلأ ٟااحنن ٠يف ايهٛؾ ،١ؾٗ َٔ ٞايٓوس ١ٝايملًُ ٫ ١ٝتكٌ ًأْوڄ أ َـكه ١ااـٜٓع،١
ٚفيععو ٱْتكععوٍ ايِععشوب ١إيٗٝععو نععوبٔ َوععملٛؿ قوٓععٝوڄ َٚملًُعوڄٚ ،نععقيو أبععَٛ ٞهعع٢
ا٭ًملل ٟكٓ ٢ار آ٘ٚ ،آـَو دملًٗو اًعٞٸ كٓع ٢ار آعَ٘ ،لنعن اخل٬ؾع ١إْتكعٌ
إيٗٝو بمل ايِشوبٚ ،١أقبٌ ايٓوي اً ٤٫٪ٖ ٢ايِشوبٜ ١وتؿتٜٚ ِْٗٛأػق ٕٚاعِٓٗ
احلـٜح ٚايؿكٖ٘ َٔٚ ،ق ٙااـكهٌْ ،١أ ايؿك٘ اٱؾحآ ٞأ ٚايتكـٜل ،ٟؾعأنجلٚا َعٔ
ايتؿلٜملعوت ايؿكٗٝعٚ ،١نعوٕ هعبب ڄو يف اتوععوع ْڀعوم ااوعو ٌ٥ايؿكٗٝعٚ ١اعوَ ڄ ٬يف ععٛ
ْٛٔٚز ايؿك٘ٚ ،نوٕ اؾحاض ااوو ٌ٥تـكٜبوڄ اً ٢ايكٛااعـ ايؿكٗٝعٚ ١تلنٝعناڄ يًًُهع١
ايؿكٗٚ ،١ٝنوٕ ق ٙااـكه ١ؿٚك نب يف ْٗٔع ١ايؿكع٘ اٱهع ،َٞ٬ؾكعـ اًُعٛا اًع٢
سؿظ ايوٓ ١اييت تًكٖٛو َٔ ايِشوب ١ايق ٜٔقځـٿَٛا إىل ايملعلام نُعو أْٻٗعِ آعٛا ُعع
ؾتو ٣ٚابٔ َوملٛؿ ٚقٔوٜو اً٢ٸ ٚؾك٘ ايِشوب..)3(١

ٖ -1ق ٙااـكه ١توُ ٢أٜٔو بع(َـكه ١احلذوم) َملرِ اآتُل قا ااـكه ١نوْٛا ٜملتُعـ ٕٚيف
ؾتوٚاِٖ اىل احلـٜح ٚااوثٛك بملـ ايكلإ ايهعلٚ ِٜقًع٬ٝڄ َعو ًٜذعأ ٕٚاىل ايعلأٚ ٟايكٝعوي ٚا٭ؿيع١
ايملكً ١ٝا٭ػل..٣
 -2متلننت ٖق ٙااـكه ١يف ايمللامٚ ،نوٕ اتبواٗو افا مل صلعـٚا ااوعوي ١يف ظعوٖل ايهتعب ٚايوعٓ١
ضلوٚي ٕٛإ ٜلدملٛا اىل ا٭دتٗوؿ َٚلااو ٠ااًِش ١ايملوَٚ ١ا٭ؿي ١ايملكً ١ٝا٭ػل..٣
ٜٓ -3رل :ايؿت ٣ٛأُٖٝتٗوٛٓ ،ابڀٗو ،آثوكٖو..229ْ :
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ٚبويٓوب ١اِوؿك ايتٌلٜع يف اِل ايتوبملل ،ؾٗعْ ٞؿعى َِعوؿك ايتٌعلٜع يف
مَٔ ايِشوبَ ،١عع تػعٜ ٝوع ؾٗٝعوٚ ،اعو اعٔ فيعو ايعـًٖ ٟٛبكٛيع٘ :اػتًؿعت
َقاٖب أُشوا ايٓبعٚ ،ٞأػق آِٗ ايتوبمل ،ٕٛنٌ ٚاسـ اًَ ٢و تٝول يع٘ ،ؾشؿعظ
َو مسع َٔ سـٜح كه ٍٛار (َٚ )قاٖب ايِعشوبٚ ١اكًعٗوٚ ،ٳدٳُعع ايڂُؼٵتًعـ
اًَ ٢و تٝول ي٘ٚ ،كدٻض بملع ا٭قعٛاٍ اًع ٢بملع ٚ ،آعُشٌ يف ْرعلِٖ بملع
ا٭قٛاٍٚ ،إٕ نوٕ َعأثٛكاڄ اعٔ نبعوك ايِعشوب ،١نواعقٖب ااعأثٛك اعٔ اُعل ٚابعٔ
َوملٛؿ يف ت ُِٝاجلٓب ،ؾملٓـ فيو ُوك يهٌ اومل َٔ اًُو ٤ايتعوبملل َعقٖب اًع٢
سٝوي٘ ،ؾوْتِب يف نٌ بًـٺ إَوَّ ،جٌ هملٝـ بٔ ااوٝبٚ ،هعومل بعٔ ابعـار بعٔ
اُل يف ااـ ١ٜٓاآٛكٚ ٠بملـُٖو اينٖلٚ ،ٟايكوٓ ٞضلٝع ٢بعٔ هعملٝـٚ ،كبٝملع ١بعٔ
ابـ ايلرٔ ؾٗٝوٚ ،اڀو ٤بٔ أب ٞكبوغ مبه ١ااهلٻَٚ ،١إبلاٖ ِٝايٓؼملٚ ٞايٌملبععٞ
بويهٛؾععٚ ،١احلوععٔ ايبِععل ٟبويبِععلٚ ،٠الععوٚٚي بععٔ نٝوععوٕ بععويَٚ ،ُٔٝهشععٍٛ
بويٌوّ ،ؾأظُأ ار أنبوؿاڄ إىل اً َِٗٛؾلغبٛا ؾٗٝو ٚأػقٚا آِٗ احلعـٜحٚ ،ؾتعو٣ٚ
ايِشوبٚ ١أقوَٚ ،ًِٜٗٚقاٖب ٖ ٤٫٪ايملًُوٚ ٤حتكٝكوتِٗ َٔ آـ أْؿوِٗٚ ،اهتؿت٢
َِٓٗ ااوتؿتٚ ،ٕٛؿاكت ااوو ٌ٥بٚ ِٗٓٝكؾملت إي ِٗٝا٭قٔٚ ،١ٝنعوٕ هعملٝـ بعٔ
ااوٝب ٚإبلاٖٚ ِٝأَجو ُو مجملٛا أبعٛاا ايؿكع٘ أمجملٗعوٚ ،نعوٕ عِ يف نعٌ بعوا
أُ ٍٛتًكٖٛو َٔ ايوًـٚ ،نوٕ هملٝـ بٔ ااوٝب ٚأُشوب٘ ٜقٖب ٕٛإىل إٔٻ أٖعٌ
احللَل أثبت ايٓوي يف ايؿك٘ٚ ،أٌُ َقٖبِٗ ؾتو ٣ٚابـار بٔ اُل ٚاوٚ ١ٌ٥ابٔ
ابوي ٚقٔوٜو قٔو ٠ااـ ،١ٜٓؾذُعع َعٔ فيعو َعو ٜوعل ٙار يع٘ٚ ،نعوٕ إبعلاِٖٝ
ٚأُشوب٘ ٜل ٕٚإٔٻ ابـار بعٔ َوعملٛؿ ٚأُعشوب٘ أثبعت ايٓعوي يف ايؿكع٘ٚ ،أُعٌ
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َقٖب٘ ؾتو ٣ٚابـار بٔ َوملٛؿٚ ،قٔوٜو اًٚ ٞؾتوٚ ٣ٚقٔوٜو ًلٜض ٚغ َ ٙعٔ
قٔو ٠ايهٛؾ ١ؾذُع َٔ فيو َو ٜول ٙار ي٘(..)1
ٚبملـ اِل ايتوبملل ظٗلت ااقاٖب ايؿكٗٚ ١ٝاجملتٗـ ٕٚايهبوك ٚػعـَٛا ايٌعلٜمل١
اٱهٚ ١َٝ٬ايؿكع٘ اٱهع َٞ٬ػـَع ١ارُٝعُٚ ١عوكت بملعـ فيعو يهعٌ َعقٖبٺ َـكهع١څ
َوتكًٚ ١أُٚ ٍٛقٛااـ ػوُ ١بٗو ،ؾُٔ ااقاٖب ااـٚ ١ْٚااٌٗٛكَ ٠عقٖب اٱَعوّ
أب ٢سٓٝؿَٚ ،١قٖب اٱَوّ َويو بٔ أْىَٚ ،قٖب اٱَعوّ ايٌعوؾملَٚ ،ٞعقٖب اٱَعوّ
أرععـ بععٔ سٓبععٌ -كرٗععِ ار هععبشوْ٘ ٚتملععوىلٚ -تلبعع ٢يف ٖععق ٙااععـكاي َ٦ع ت
ايؿكٗوٚ ٤ايملًُعو ٤ايعق ٜٔإهعتڀواٛا أ ٵٕ طلعـَٛا ايٌعلٜمل ١ايػعلاٜٚ ٤عـْٛٚا ؾكع٘ ا٭ُ٥ع١
ا٭اٚ ّ٬ضلككٛا َقاٖبِٗ ٚآكاٜٚ ِٗ٥مللؾٛا تًو ااقاٖب بواوًُل..
ؾُٔ ايملًُو ٤ايهبوك ٚايبوكم ٜٔايق ٜٔػـَٛا ؾك٘ اٱَعوّ أبع ٞسٓٝؿع ،١ايكوٓع٢
أبٜٛ ٛهـ ٚذلُـ بٔ سؤ ايٌٝبوْٚ ٢مؾل بٔ ٖن َٔٚ ،ٌٜايق ٜٔبلمٚا يف ػـَ١
ؾك٘ اٱَوّ َويو ،ابـار بعٔ ٖٚعب ٚابعـايلرٔ بعٔ قوهعِ ايملتكعٚ ٞأًعٗب بعٔ
ابـايملنٜن ٚغ ِٖ َٔٚ ،ايق ٜٔبلمٚا يف ػـَ ١ؾكع٘ اٱَعوّ ايٌعوؾملٜٛ ،ٞهعـ بعٔ
ضلٝعع ٢ايبععٛالٚ ٞابععلاٖ ِٝبععٔ ضلٝعع ٢اانْععٚ ٞاٱَععوّ ايػنايعع ٞايٓععٚ ٟٚٛايلاؾملععٞ
ٚايوبهٚ ٞغ ِٖ َٔٚ ،ايعق ٜٔبعلمٚا يف ػـَعَ ١عقٖب اٱَعوّ أرعـ بعٔ سٓبعٌ،
ُوحل بٔ ابـ ايهٛكاْ ٢ا٭ثلّ  ٚأرـ بٔ ذلُـ احلذوز ٚااعلٚمٚ ٣إبعٔ قـاَع١
ااك ـهٚ ٢غ ِٖ ،نٌ َٔ ٖع ٤٫٪ايعق ٜٔفنلْعوِٖ قعـٻَٛا ػعـَوت دًًٝع ١بويؿكع٘
اٱهٚ َٞ٬أُبشت ؾتوٚاِٖ  ٚإدتٗوؿاتِٗ َوتٓـاڄ ًلاٝوڄ يف ايهج َٔ ايؿتعو٣ٚ
ايٌععلا ،١ٝسٝععح حبجععٛا اععٔ ا٭ؿيعع ١ايٌععلا ١ٝبملععـ ايتأَععٌ ايععـقٝل ٯكا ٤أُ٥ععتِٗ

 -1سذ ١ار ايبويػٚ :١ي ٞار ايـًٖ..255-254/2 ،ٟٛ
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ٚحتكٝل َو كأ َٔ ٙٚايؿتوٚ ٣ٚا٭سهوّ ،نُو ٓٚ ٚملٛا قٛااـ ؾكٗ ١ٝارُٝع ١اعٔ
أت ٢بملـِٖ يتأَُ ٌٝو ٜوتذـ َعٔ ايكٔعوٜو ٚا٭سهعوّ نعٜ ٞؿتعٛا يًٓعوي اًع٢
ٓٗ٥ٛوٜٚ ،تذً ٢فيو يف نتبِٗ ا٭ُٛيٚ ١ٝايؿكٗ..١ٝ
ٚيف َٓتِـ ايكلٕ ايلابعع ا ذعل ٟبعـأ ايتكًٝعـ ٜنسعـ اًع ٢احلٝعو ٠ايؿكٗٝع١
ًٜٚك ٢بر٬ي٘ اً ٢سلن ١اٱؾتوٚ ،٤أُبض ايلنٛؿ ايملًُٜ ٞتبـ ٟيف َروٖل ًت،٢
 َٔٚتًو ااروٖل َو تٓوٚي٘ مجوٍ ايعـ ٜٔايكعومسْ )1(ٞكع٬ڄ اعٔ ٚيع ٞار ايعـًٖٟٛ
قو٬٥ڄ :إٕٻ ايكٔو ٠او دوك أنجلِٖٚ ،مل ٜهْٛٛا أَٓو ،٤مل ٜكبٌ َِٓٗ إَ ٫و ٜ ٫لٜعب
ايملوَ ١ؾٜٚ ِٗٝه٦ًٝ ٕٛوڄ قـ ق َٔ ٌٝقبٌٚ ،أٜٔوڄ :دٌٗ كٚ٩ي ايٓويٚ ،اهتؿتو٤
ايٓوي َٔ  ٫اًِ ي٘ بوحلـٜح  ٫ٚبڀلٜل ايتؼعلٜر ،نُعو تعل ٣فيعو ظعوٖلاڄ يف أنجعل
ااتأػلٚ ،ٜٔقـ ْب٘ اً ٘ٝابعٔ ا ُعوّ ٚغع ٚ ،ٙيف فيعو ايٛقعت بعـأ بتوعُ ١ٝغع
اجملتٗـ ؾكٗٝوڄٚ ،نجل ايكٚ ٌٝايكوٍ يف أُ ٍٛايؿك٘ٚ ،اهتٓبط نٌ ٭ُعشوب٘ قٛااعـ
دـي ١ٝؾأٚكؿ ؾوهتكِٚ ،٢أدوا ٚتكِٚ ٢الٸف ٚقوٸِ ؾشلٸكٚ ،الٛٸٍ ايهع ّ٬تعوك٠
ٚاػتِل ٙتوك ٠أػل َٔ َِٗٓٚ ،٣فٖب إىل ٖقا بؿلض ايِٛك ااوتبـ ،٠اييت َعٔ
سكٗو أٜ ٫تمللض و اوقٌٚ ،بؿشعّ ايملَُٛعوت ٚاٱميعو٤ات َعٔ نع ّ٬ااؼعلٸدل
ؾُٔ ؿ ِْٗٚممو ٜ ٫لتٔ ٞاهتُوا٘ اومل  ٫ٚدوٌٖ(..)2
ٚيف مَٔ ايـٚي ١ايملجُوْ ١ٝاتوملت ؿا٥ل ٠اٌُ ااؿتل يتٌٌُ ًع ٕٚ٪ا٭ٚقعوف
ٚتٛدٗٝع٘ يًذٗعوت ايـٜٝٓعع ،١إٓعوؾ ١إُععـاك ايؿتعو ٟٚايٌععلاٚ ،١ٝك٥وهع ١دلًععى
اًُو ٤ايبًعـٚ ،٠اٱًعلاف اًع ٢ااعـاك ايٌعلاٚ ،١ٝاًٝع٘ ؾكعـ حتع ٍٛاٱؾتعو ٤إىل
 -1ايؿتعع ٣ٛيف اٱهعع :ّ٬مجععوٍ ايععـ ٜٔايكععومس ،ٞؿاك ايهتععب ايملًُٝعع ،١بعع ٚت ،يبٓععوٕ،2 ،
ٖ2517ع..54-52ْ ،ّ2:97 -
 -2سذ ١ار ايبويػ :١ايـًٖ ،ٟٛبتِلف..265-264/2 ،
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ٚظٝؿ ١ؿ ١ٜٝٓتٓؿٝقٚ ،١ٜقـ اهتتبع ٖعقا إًعلاف اٱَعوّ أ ٚايـٚيع ١اًع ٢ااؿعتل
بٌهٌ إصلوبٚ ،ٞإٕ نوٕ ٖعقا ٜ٫ملعين اعـّ ٚدعٛؿ ايوعًب ١ٝيف توعٝٝى ايؿتعوٟٚ
ٚاهتػ ٬و َٔ قبٌ ايـٚي..)1(١
َٚع بـا ١ٜائملـ  ٚإْٗٝوك اخل٬ؾع ١ايملجُوْٝعٚ ١اْكڀعوع نعج َعٔ أكآعٗٝو،
كنـت سوي ١ايؿتٝو بوجلًُ ١يف ايملومل اٱهٚ ،َٞ٬إٕ نوٕ ٖقا ايلنعٛؿ مل ميٓعع َعٔ
تأهٝى ؿاك اٱؾتو ٤ااِعلٚ ،١ٜفيعو مجعوؿ ٟاٯػعل ٠هعٖٓ2424 ١عع ،يف اٗعـ
ايٌٝؽ سو ١ْٛايٓٛاً ٟٚعٝؽ اجلعوَع ا٭مٖعل ،يتهع ٕٛبعقيو أ ٍٚؿاك يٲؾتعو ٤يف
ايملومل ايمللبٚ ٞاٱه َٞ٬يف ايملِل احلـٜح ،ثِ ُـك قلاك بتملعٝل ايٌعٝؽ ذلُعـ
ابعـَ ٙؿتٝعوڄ يف ٖ2428/2/35ععٚ ،ايتٛقٝععع يًؼععـ ٟٜٛابعوي سًُععٚ ،ٞتتععوبع
ااؿتل اًٖ ٢قا ايٓش َٔ ٛقبٌ ايـٚيٚ ،١سل ٚقع ايتش ٍٛإىل ايٓروّ اجلُٗٛك،ٟ
ُوك اٱهِ َؿيت ايـٜوك ااِلٚ ،)2(١ٜقـ أدوا ؾًٔٝ ١ًٝؽ ا٭مٖل ايووبل دوؿ
احلل اً ٞدوؿ احلل كر٘ ار اً ٢ه٪اٍ سَٗ ٍٛوّ ؿاك اٱؾتو ٤قـميوڄ  ٚسعـٜجوڄ
مبو ٌٜب٘ ايٛثٝك ١ااُٗ ١يف تأكٜؽ ايؿتٝو اآرُ ١يف ايملِعل احلعـٜح( ،)3ؾكعوٍ :
ٜـٍ إهتكلاك ايٛثو٥ل ايتأكطل ١ٝاييت حتت أٜـٜٓو اً ٢أْٻ٘ نوٕ يهعٌ َعقاٖب َعٔ
ااقاٖب ا٭كبملَ ١ؿتٺ ،ؾٗٓوى َؿيت احلٓٝؿَٚ ،١ؿيت ااويهَٚ ،١ٝؿعيت ايٌعوؾمل،١ٝ

 -1اٱدتٗوؿ ٚايتذـٜـ يف ًلٜمل ١اٱه :١َٝ٬اخلٛاض ايٌعٝؽ ايملكعوؿ ،ؿاك دٝعٌٖ2529 ،2 ،عع،
ب ٚت..227:ْ ،
َٛ -2قع ؿاك اٱؾتو ٤ااِل ١ٜاً ٢ايٌبه ١ايملٓهبٛت..١ٝ
ٚ -3كؿ ايو٪اٍ َٔ جلٓ ١ايملـاي ١بوالنن ايك َٞٛيًبشٛخ اٱدتُواٚ ١ٝاجلٓو ١ٝ٥بويهتوا ااع٪كؾ يف
ٚ ،ّ2:92/7/41كقِ ٚ ،ّ2:92/472اجلٛاا يف َٔوبط ؿاك اٱؾتوٚ ٤اًَٛ ٢قع ايـاك اً٢
ايٌبه ١ايملٓهبٛتٖ2538/21 ١ٝع..
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َٚؿيت احلٓوبًٚ ،١نوٕ ٜڀًل اً ٤٫٪ٖ ٢ااؿتٝل أٜٔو ًعٛٝؾ ااعقاٖبٚ ،نعوٕ
ااؿيت احلٓؿ ٖٛ ٞايقٜ ٟڀًل اً ٘ٝيكب َؿيت ايـٜوك ااِل ،١ٜأَ ٚؿيت أؾٓعـٟ
()1
ايـٜوك ااِل ،١ٜاً ٢أْٻ٘ نوٕ يهعٌ َـٜلٜع ١أٜ٫ٚ ٚعَ ١ؿعتٚ ،يعٛماك ٠احلكوْٝع١
َؿتٚ ،يٛماك ٠ا٭ٚقوف َؿتٚ ،ؾٛم نٌ َٖ ٤٫٪ؿعيت ايوعوؿ ٠احلٓٝؿع ،١أَ ٚؿعيت
ايـٜوك ااِلٚ ،١ٜإٔٻ ايؿت ٣ٛيف ايكٔٝو نوْت ًَنَ ١يًكٔو ٠يوٓٛات نعج  ،٠ثعِ
مل تٴمل ع ٵـ ًَنَعع ١يًكٔععو ٠يف احملععونِ ايٌععلاُٚ ،١ٝععوكت أاُععوٍ ايؿتعع ٣ٛهععٛا٤
يًشه ١َٛأ ٚيٮؾلاؿ ٚيًٗ٦ٝوت َكِٛك ٠اًَ ٢ؿيت ايـٜوك ااِل ١ٜيف ايكوٖلٚ ،٠يف
ا٭كؿٕ اْترِ أَل اٱؾتعوَ ٤عٔ اعوّ ٚ ،ّ2:32نعوٕ ٖٓعوى َؿعيت اعوّ يًًُهع،١
َٚؿتٝوٕ ذلًٝوٕٚ ،تأهوعت جلٓع ١يٲؾتعو ٤اجلُعوا ٞهعٓٚ ،)2(ّ2:84 ١نعقيو
ا٭َل يف يبٓوٕ ،ؾكـ سعـؿ االهع ّٛاٱًعحان ٞاعوّ  ّ2:66ايٓٛعع ايكعوْْٞٛ
يًُؿيتٚ ،نٝؿ ١ٝإْتؼوبٚ ١تِٓٝبَ٘ٚ ،ـ ٣ايِ٬سٝوت اييت ٜتُتع بٗو ،نُو سـؿ
اـؿ َملو٬ُٚ ١ْٝٚسٝوتِٗ(..)3
أَو اًَ ٢وت ٣ٛايب٬ؿ اٱه :١َٝ٬ؾؿَ ٞويٝنٜو َج٬ڄ تأهوعت جلٓع ١ايؿتع٣ٛ
ؾٗٝو هٓ ٖٞٚ ،ّ2:79 ١توبمل ١يًشه ١َٛاالننٚ ،١ٜتتهٖٝ ٕٛهًٝتٗو َعٔ َؿعتٺ
ٚاسـ َٔ نٌ ٜ٫ٚعٜ ١ملعل َعٔ ػعًَ ٍ٬عو ايٜ٫ٛعٌٜٚ ،١عوكى َعع ٖع ٤٫٪ااؿعتل
مخو َٔ ١ايملًُوٚ ٤أعَ ٛعٔ دلًعى ايكٔعوٜ ٠عتِ تملٝعِٓٗ َعٔ ػع ٍ٬دلًعى
ااًٛىٚ ،حتـؿ ٚظٝؿٖ ١ق ٙايًذٓ ١يف ايؿٌِ يف ا٭َعٛك ايـٜٝٓع ١ايبشتع ١ااتملًكع١
 -1نوْت ٚماك ٠ايملـٍ هوبكوڄ توُ ٢بويٛماك ٠احلكوْ..١ٝ
َٗٓ -2ر ابٔ ايك ِٝيف اٱؾتو :٤أهوَ ١ا٭ًكل..:1-9::ْ ،
 -3اٱؾتوٚ ٤ا٭ٚقوف اٱه ١َٝ٬يف يبٓوٕ..216ْ :
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بملُ ّٛايٓويَ ،جٌ َكـاك منو ٠ايؿڀل أ ٚحتـٜـ بـا ١ٜايٌعٗل ا ذعل ٟيف كَٔعوٕ

إىل غ فيو َٔ ا٭َٛك اييت تتملًعل بواوعو ٌ٥ايـٜٝٓعٚ ،١يف ايػويعب ؾتعٛاٖ ٣عقٙ
ايًذٓ ١يف اجلٛاْب ايـًَ ١ٜٝٓنَٚ ،)1(١بوجلًُ ١ؾكـ اْتملٍ أَل اٱؾتعو ٤يف ايِٓعـ
ا٭ػ َٔ ايكلٕ ااوٓٚ ٞفيو بتٓر ُ٘ٝإؿاكٜوڄ ٚتلتٝب٘ ذلًٝوڄ توكٚ ٠ؿٚيٝعوڄ تعوك٠
أػل ،٣ؾتأهوت يف ايملومل اٱه َٞ٬دٗوت ٦ٖٝٚوت يٲؾتعو ٤اجلُعواَٗٓ ،ٞعو َعو
ضلٌُ اهِ اجملُع ايؿكَٗٗٓٚ ،ٞو َو ضلُعٌ اهعِ ايًذٓع ١ايملًُٝع ،١أ ٚؿاك اٱؾتعو٤
ٚسل ٛفيوً ٫ٚ ،و إٔٻ أاُوٍ ٖق ٙايؿتو ٣ٚاجلُواَ ١ٝلتب ١بٌهٌڈ دٝـ ،ؾأاٖ٬و
ٖعع ٞايكععلاكات اجملُملٝعع ١ثععِ ؾتععو ٣ٚايًذععوٕ ايملًُٝععٚ ١ؿٚك اٱؾتععو ٤ثععِ ايؿتععو٣ٚ
ايؿلؿ َٔٚ ،)2(١ٜاجلـٜل بويقنل إٔ ٖق ٙاجملوَع أ ٚايًذوٕ ٫تتكٝعـ مبعقٖب َملعل
ٚإ و تملٌُ اً ٢إصلعوؿ ا٭سهعوّ ٚاهعتجُوكٖو َعٔ ا٭ؿيع ١ايٌعلاٚ ١ٝؾعل أُعٍٛ
ا٫هتٓبو االا ١ٝؿ ٕٚأ ١ٜقٛٝؿ َقٖبٚ ،١ٝيف ٖقا ااوًو سؿعوظڅ اًع ٢ايٌعلٜمل١
ٚتأنٝـٷ الْٚتٗو ٬ُٚسٝتٗو يهٌ مَوٕ َٚهوٕ َٚلااو ٠حلودوت ايبٌل..)3(١ٜ
 -1دلًى اٱؾتو ٤يف َويٝنٜو ؿٚكٚٚ ٙظٝؿتَ٘ :لًٝـ ٟبٔ دوٜو ،كهوي ١ؿبً ّٛاعويَ ٞكـَع ١يهًٝع١
ايكوْ ٕٛيف اجلوَمل ١اٱه ١َٝ٬ايملواَ ،١ٝويٝنٜو هٓ..98-97ْ :ّ2::3 ١
 -2ؾك٘ ايٓٛامٍ ،ؿ..ذلُـ بعٔ سوعل اجلٝناْع ،ٞؿاك ابعٔ اجلعٛم ،ٟايوعملٛؿٖ2537 ،2 ،١ٜعع-
..87/2 :ّ3116
 -3اٱدتٗوؿ يف ايٌلٜمل ١اٱه :١َٝ٬ؿٜٛ..هعـ ايكلٓعو :ٚ ..23:-225ْ ،ٟٚاٱدتٗعوؿ ايؿكٗعٞ
احلـٜح َٓڀًكوت٘ ٚالوٖوت٘ :ؿٖٚ..ب ١اينس َٔ ،ًٞٝنتوا اٱدتٗعوؿ ايؿكٗع ٞأ ٟؿٚك ٚأ ٟدـٜعـ،
ٌَٓععٛكات نًٝعع ١اٯؿاا بويلبععو  ٖ2527 ،2 ،عع ،ّ2::7-البملعع ١ايٓذععوغ اجلـٜععـ ،٠ايععـاك
ايبٔٝو ،٤تٓوٝل ذلُـ ايلٚن..3:ْ ٞ
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 َٔٚأَجً ١تًو اجملوَع ٚايًذوٕ ٚا ٦ٝوت ايملًَُ ١ٝو :ًٜٞ
 -2دلُععع ايبشععٛخ اٱهعع ١َٝ٬مبِععل ٚقععـ أٌْعع ٧اععوّ ٖ2492ععع،ّ2:72-
بل٥وهًٝ ١ؽ ا٭مٖلٚ ،اًُوَِ َٔ ٙ٩ل ٚػوكد٘..
 -3اجملُع ايؿكٗ ٞاٱه َٞ٬ايتوبع يلابڀ ١ايملومل اٱه َٞ٬مبهع ١ااهلَعٚ ،١قعـ
أٌْ ٧اوّ ٖ24:7عٚ ،ّ2:87-اًُو َٔ ٙ٩رلتًـ بًـإ ايملومل اٱه..َٞ٬
 -4دلُع ايؿك٘ اٱه َٞ٬ايتوبع آرُ ١اا٪متل اٱه َٞ٬ـٚ ٠قـ أٌْ ٧اوّ
ٖ2512عٚ ،ّ2:92-اًُو َٔ ٙ٩رلتًـ ايبًـإ ايملومل اٱه..َٞ٬
 -5دلُععع ايؿكعع٘ اٱهعع َٞ٬بٓٝععٛؿ ٚ ،ٞقععـ أٌْعع ٧يف ْٗوٜعع ١اععوّ ٖ2519ععع-
َٚ ،ّ2:99ملرِ اًُو َٔ ٘٥ا ٓـ..
 -6دلُععع ايؿكعع٘ اٱهعع َٞ٬بويوععٛؿإٚ ،قععـ أٌْعع ٧يف ًععٗل ًععملبوٕ هععٓ١
ٖ252:عٚ ،ّ2::: -مجٝع اًُو َٔ ٘٥ايوٛؿإ..
 ١٦ٖٝ -7نبوك ايملًُو ٤بواًُه ١ايمللب ١ٝايوملٛؿٚ ،١ٜقعـ أٌْع٦ت بعأَل ًَهع ٞيف
اوّ ٖ24:2ععٜٚ ،ّ2:72-لأهعٗو مسوسع ١ااؿعيت ايملعوّ يًًُُهعٚ ،١آٗعو
تتؿلع ايًذٓ ١ايـا ١ُ٥يًبشٛخ ايملًُٚ ١ٝاٱؾتو..٤
 -8اجملًى ا٭ٚكٚب ٞيٲؾتوٚ ٤ايبشٛخَٚ ،كل ٙايلٝ٥و ٞيف ؿبًٔ بأٜليٓعـاٚ ،قعـ
اكـ يكو ٙ٩ايتأهٝو ٞهٖٓ2528 ١ع بًٓـٕ..
 -9دلُع ؾكٗو ٤ايٌلٜمل ١بأَلٜهو ٚقـ أٌْ ٧اوّ ٖ2536ع بٛآًڀٔ..
 -:اجملُععع ايؿكٗعع ٞيهبععوك اًُععو ٤ايملععلام يًععـاٚ ٠ٛاٱؾتععوٚ ،٤قععـ أٌْعع ٤ٞاععوّ
َٚ ،ّ3123كل ٙايلٝ٥و ٞدوَع اٱَوّ ا٭ارعِ بويملوُعُ ١ايمللاقٝع -١بػعـاؿ،
 ِٜٔٚدلُٛا َٔ ١نبوك اًُو ٤ايمللام ااتًٔملل يف ايـاٚ ٠ٛاٱؾتو..٤
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علنا ٛالهْزد ّالفتْٚ
مبو إٔٻ ايؿت ٣ٛتملـټ َٔ إسـ ٣ااٗوّ ايلٝ٥و ١ٝاييت َوكهعٗو اًُعو ٤اٱهع ّ٬يف
نٌ مَوٕ َٚهوٕ ،ؾهوٕ يملًُو ٤ايهٛكؿ احلظ ايٛاؾل يًكٝوّ بٗق ٙااُٗع ١ػع قٝعوّ
اًَ ٢لٿ ايملِٛك ،ؾؿ ٞاجملتُع ايهٛكؿهعتوْ ٞنعوٕ ايملعومل ايعـٜين ستعٚ ٢إٕٵ نعوٕ
هونٓوڄ يف قلُ ١ٜػ ْ ٠وٜ ١ٝ٥ك ّٛبٗقا ايٛادبٚ ،فيو ٭ٕٻ ايٌعملب ايهعٛكؿ ٟنعوْٛا
ٜلدمل ٕٛاىل اًُو ِٖ٤يٝى ؾكط يف َوو ًِٗ٥ايٌلا ،١ٝبٌ يف مجٝع ً ٕٚ٪سٝعوتِٗ
اٱدتُواٚ ،١ٝنوْٛا ٫طللدع ٕٛاعٔ أٚاَعل ٚتٛدٗٝعوت ايملعومل ايعـٜينٚ ،يعٝى ٖعقا
ؾشوب بٌ إٔٻ ا٭َوكات ايهٛكؿ ١ٜيف ايكل ٕٚااوٓ ١ٝسعوٚيٛا إٔ ٜلدملعٛا اىل ؾتع٣ٛ
ٚقععلكات اًُععو ٤ايهععٛكؿ يف َوععو ٌ٥ايكٔععوٚ ٤اٱؾتععوٚ ٤ااتععو ِٖٚنُلادععع ععِ
٭َوكاتِٗٚ ،يڀ ٍٛبوع اًُعو ٤ايهعٛكؿ يف ايملًع ّٛايٌعلاٚ ١ٝاٱؾتعو ٤نعج ڄا َعو نعوٕ
ًٜكععب اًُوْ٩ععو َععٔ قبععٌ ايـٚيعع ١ايملجُوْٝعع ١بًكععب ااؿععيت ٜٚملٝٸٓععَ ٕٛععٔ ؿاػععٌ
نٛكؿهتوٕ ٫ٚ ،ضلتوز إٔ ٜلهًٛا ايَ ِٗٝؿتل َٔ ػوكز نٛكؿهعتوٕ يًكٝعوّ بٗعقٙ
ااُٗعع ،١فعع٬ف بمل ع

ايبًععـإ اٱهعع ١َٝ٬ايععيت نوْععت ؤععع يوععٝڀل ٠ايـٚيعع١

ايملجُوْ ١ٝبٌ نوْت ايـٚيٜ ١لهٌ اًُو ٤ايهٛكؿ نُؿتل يًبًعـإ ا٭ػعل ،٣يعقا ْعل٣
َٔ ائلٚك ٣إٔ ْٔع بل ٜـ ٟايكوك ٨ايهل ِٜوفز ٚأَجً ١يملًُو ٤بوكم ٜٔتكًډعـٚا
َُٗ ١اٱؾتوٚ ٤ايكٔو ٤يف أسلو ٤ايـٚي ١ايملجُوْ..١ٝ
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 -2إفا كدملٓو قً٬ٝڄ اىل ااوْٓ ٞل ٣إٔٻ ايٌٝؽ اا ٬سول بٔ اً ٢بعٔ قوهعِ
ايٌٗلمٚكْ ٟرلڄا اهوْتع٘ ايملًُٝع٘ ْٚبوٖتع٘ ٚؾڀٓتع٘ ،ي تملٓٝع٘ قوٓع ٝڄو يعـاك
اخل٬ؾ ١يف مَٔ (ااوتٓذـ بور) اخلًٝؿ ١ايملبوه..ٞ
ٚ -3نععقيو ي تملععل ااعع ٬ذلُععـ بععٔ قوهععِ ايٌعٗلم ٟٚقوٓععٝوڄ اًعع ٢اجلنٜععل٠
ٚايٌوّ..
ٚ -4أٜٔو ال اا ٬اً ٢بٔ ايكوهِ ايٌعٗلمٚك ٟقوٓعٝوڄ اًعٜ٫ٚ ٢ع ١ااُٛعٌ
ٚٚاهط..
 -5اا ٬أرـ ابٔ اا ٬امسواٝعٌ الطو كاْع ٞنعوٕ يع٘ يف مَعٔ ايوعًڀوٕ َعلاؿ
ايجوَْ ٞكوّ كؾٝعع ٚاسعحاّ نعج  ،قًعـ َِٓعب ايكٔعوٚ ٤اٱؾتعو ٤ؾُٝعو بعل
ايكوٖلٚ ٠اهڀٓبٚ ،ٍٛأػ ا تكًـ َِٓب ًٝؽ اٱهٚ ّ٬بك ٢يف ٖعقا اآِعب
اىل إٔ تٛيف..
 -6اا ٬امسوا ٌٝاٯَٛؿٚ ،ٟااع ٬ذلُعـ ايٛاْكعٛىلٚ ،ااع ٬دملؿعل ايومزلع،ٞ
ٚايٌٝؽ ابلاًٖ ِٝوكاْ ٞايهٛكاْٚ ،ٞايٌٝؽ هًُٝوٕ الطرؿ ٟااعـْٚ ،ٞغ ٖعِ
قـ ٚنٌ ايَِٓ ِٗٝب اٱؾتوٚ ٤ايتـكٜى يف احللَل ايٌلٜؿل ااهٚ ٞااـْ..ٞ
ٚ -7يف بػـاؿ اوُُ ١ايمللام بكَِٓ ٞب اٱؾتو ٤مٖو ٤أنجل َعٔ أكبملُو٥ع ١هعٓ١
بٝععـ اًُععو ٤ايهععٛكؿٚ ،نععوٕ َععٔ بععل نبععوك ااؿععتل يف ٖععق ٙاحلكبعع ١اينَٓٝعع١
اينٖوٚ ٕٜٛٚاحلٝـكٚ ٕٜٛايوٓٓـدبٚ ٕٛٝاينْـٚ ٕٜٛايبٓٝـصلٚ ،ٕٛٝآػلِٖ نوٕ
ايٌٝؽ اا ٬ابـايهل ِٜااـكي كرِٗ ار مجٝملوڄ..
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ٖ ٤٫٪نوْٛا وفز سٝٻع ١يف اعومل اٱؾتعوٚ ٤ايكٔعو ٤يف نٛكؿهعتوٕ ،٭ْٻٓعو إفا

أكؿْو إهتكٔو ٤مجٝع َٔ تكًډـٚا َِٓب اٱؾتو َٔٚ ٤قوَٛا بٗقا ايملُعٌ اابعوكى
يف مجٝع االاسٌ ْ ٫وعتڀٝع سِعلِٖ  ٫ٚصلُملٗعِ دلًعـات ؾٗع ٛحبعح الٜٛعٌ
ٚاٌُ َلٖل..
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(اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف أقلٔه نْزدضتاٌ)
َع إْـ٫ع ثٛك ٠أ ًٍٜٛيف ٚ ،ّ2:72/:/22حتلٜل بمل

اآوالل َعٔ أكض

نٛكؿهتوٕ ٚإؿاكتٗعو َعٔ قبعٌ احللنع ١ايتشلكٜع ١ايهٛكؿٜعْٚ ،١رعلڄا يملعـّ ٚدعٛؿ
احملونِ ٚايـٚا٥ل ايلمس ١ٝيف تًو اآوالل ،بوؿكت ايكٝوؿ ٠ايوٝوه ١ٝيهٛكؿهعتوٕ
ٚاًعع ٢كأهععِٗ االسعع ّٛااععَِ ٬ععڀؿ ٢ايبععوكماْ ٞإىل تملععٝل اععـؿٺ َععٔ ايملًُععو٤
اامللٚؾل يًكٝوّ حبٌ ٌَونٌ ايٓوي اٱدتُواٚ ١ٝاٱدوب ١اً ٢أهً٦تِٗ ايٌلا١ٝ
يف نٌ َٓڀك َٔ ١اآوالل احمللكٚ ،٠مسٸٛا آْقاى بع(قٔو ٠ايجٛك..)٠
َٚعععع تأهعععٝى إحتعععوؿ اًُعععو ٤ايعععـ ٜٔاٱهععع َٞ٬يف نٛكؿهعععتوٕ بتعععأكٜؽ
 ،2:81/:/32ي تٓر ِٝاٌُ ٖ ٤٫٪ايكٔو ٠حتت ػ٪َ ١ُٝهو ١إحتوؿ اًُعو٤
ايـ ٜٔاٱه ٢َ٬يف نٛكؿهعتوٕ بملٓعٛإ (ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو )٤سٝعح دعو٤ت يف
ااوؿ ٠احلوؿ ١ٜاٌل َٔ ٠اآٗوز ٚايٓروّ ايـاػً ٞيٲحتوؿ َوِْٜ٘( :ك ّٛاحتعوؿ
ايملًُو ٤بتأهٝى جلوٕ يٲؾتو َٔ ٤نبوك اًُو ٤ايـ ٜٔايهٛكؿهتوْ ٞيٌٝلؾٛا اً٢
َٗ ُ ١اٱؾتو ٤يف نوؾَٓ ١والل نٛكؿهتوٕ ٚحتت إًلاف جلٓ ١اًٝو)ٚ ،أهٓـ َُٗع١
أعع ١ٜٛايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف فيععو ايٛقععت إىل دلُٛاععَ ١ععٔ نبععوك اًُععو٤
نٛكؿهتوٕ ايق ٜٔنوْٛا ٌَٗٛك ٜٔبويؿك٘ ٚايملً ّٛايٌلا:ِٖٚ ،١ٝ
 -2ايٌٝؽ َٜٚ ٬و ٬َ ٞابـار ايهلته٢
 -3ايٌٝؽ َ ٬اجُوٕ أرـ ايلٚهتو٢ٜ

( كر٘ ار)

( كر٘ ار)

 -4ايٌٝؽ ابـايكوؿك ايٌٝؽ ذلُـ ايه٬يٞ
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 -5ايٌٝؽ َِڀؿ ٢ػٔل سول ايـاكايوَٞ٬
 -6ايٌٝؽ ُوحل كس ِٝا٭ػتحٟ

( كر٘ ار)

( كر٘ ار)

 -7ايٌٝؽ ابـار َ ٬ذلُـ ايك٬تٞ
ٚنوٕ َكل ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤فيو ايٛقت يف اجلوَع ايهب يف (ْوس ١ٝن٬ي٘)،
ٚأػقت ٖق ٙايًذَٓٛ ١قملوڄ بٝٸٓوڄ يف اجملتُع ايهٛكؿ ٟحلوِ ايكٔعوٜوٚ ،ااٌعونٌ
اٱدتُوا ١ٝببٝوٕ ا٭سهوّ ايٌلا ١ٝو ،ؾِوكت ايًذَٓٛ ١قع اٱالُٓ٦وٕ ٚايجكع،١
َٚلدملوڄ اًُٝوځ َملحؾوڄ بٗو ،يهْٗٛو َه َٔ ١ْٛػ  ٠اًُو ٤نٛكؿهتوٕ ااتًٔملل
يف اي ملً ّٛاٱهعٚ ،١َٝ٬نوْعت قعلاكاتِٗ َملتُعـَٓٚ ٠ؿعق ٠يعـ٪َ ٣هوعوت احللنع١
ايتشلك ١ٜايهٛكؿٚ ،١ٜنوٕ َوع٪يٛا اآعوالل ٜتملعوًََ ٕٛعع قعلاكتِٗ ٚتُٛعٝوتِٗ
بهٌ إسحاّ ٚتكـٜل..
َٚععع ْهوعع ١أًٜعع ّ2:86 ٍٛاىل إْتؿوٓعع ١آفاك  ّ2::2بكعع ٢اُععٌ ايًذٓعع١
َُٗٚوَٗو َكتِلاڄ اً ٢اٱدوب ١اً ٢أهع ١ً٦ااٗعودلٚ ٜٔؾعتض ايعـٚكات ايٌعلا١ٝ
يٮٚ ١ُ٥اخلڀبو ٤ايق ٜٔحلكٛا بوحللن ١ايتشلك ١ٜايهٛكؿ..١ٜ
َٚعع إْملكععوؿ ااعع٪متل ايجععوْ ٞٱحتععوؿ اًُععو ٤ايععـ ٜٔاٱهعع َٞ٬يف نٛكؿهععتوٕ يف
 ّ2::3بـأت تٌه ٌٝايًذَٓ ١ل ٠أػلَ ٣عٔ أدعٌ ايٓٗعٛض بعويؿت ٣ٛاجلُعوا،ٞ
ؾُٓعق فيععو ايٛقععت  ٚإيعع ٞاٯٕ ٜكعع ّٛأأععو ٤ايًذٓع ١بويكٝععوّ مبُٗعع ١اٱؾتععو ٤بهععٌ
إػٚ ْ٬دـ ١ٜيف نٛكؿهتوٕ نُلدععڈ ًعلا ٞاًُع ٞكُعل ٱؿاكَُٗ ٠ع ١اٱؾتعو٤
ٚاٱًلاف اً ٢ايًذوٕ ايؿلا ١ٝيف ااـٕ ٚا٭قٔٚ ،١ٝقوَت ايًذٓعَٓٚ ١عق تأهٝوعٗو
بإُـاك ؾتو ١َُٗ ٣ٚيف َوو ٌ٥اـٜـٚ ،٠اييت نوْت َٔ ائلٚك ٟإٔٵ ٜه ٕٛيملًُعو٤
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نٛكؿهععتوٕ نععّ٬ٷ ؾٗٝععو َععٔ ايٓوسٝعع ١ايٌععلاٚ ،١ٝفيععو َجععٌ ٌَ :ععهً ١مٚدععوت

ااْ٪ؿًل( ،)1سهِ ايڀ٬م او اٱْحْٝت ٚا وتـ( ،)2وـٜل احلٛٝإ قبٌ فحب٘(،)3
ايتذوك ٠او اٱْحْٝت( )4اييت إًتٗل بتذوك( ٠بنْى) (ٚدٛيـ ط ست)ْٚ ،كٌ كؾعوت
ااْ٪ؿًل َعٔ ااكعوبل اجلُواٝع ١إىل َٓعوالكِٗ(ٚ ،)5ؾتعوَُٗ ٣ٚع ١أػعل ،٣إاتُعـت
مجٝملٴٗععو اًعع ٢ا٭ؿيع ١ايٌععلاٚ ١ٝآكا ٤ؾكٗععو ٤ايٌععلٜملَٚ ١لااععو ٠ااِععًش ١ايملوَععٚ ١
َكوُـ ايٌلٜمل١

 -1بتأكٜؽ  2:::/5/2:قوّ بإُـاك ٖق ٙايؿت ٣ٛنو٫ت:ٞ
أ٫ٚڄ :اين ٚدوت ايًٛات ٞقوّ ايٓروّ ايبملجع ٞفڀعـ ٚأْؿعوٍ أمٚادٗعِ عِ احلعل ايٌعلا ٞيف إٔ
ٜتنٚدٛا كد٬ڄ اػل بملـ َٔ ٢أكبع هٓٛات َٔ تأكٜؽ ػڀؿِٗ ٚاْؿو ِٚ ،فيعو بملعـ ُعـٚك سهعِ
ايكوٓ ٞبويتؿلٜل ب ،ِٗٓٝتملتـ االأ ٠اـ ٠ايٛؾوٚ ،٠بملـ فيو ته ٕٛسل ٕ٫ ٠تتنٚز بلدٌ اػل..
ثوْٝوځَ :ت ٢كد ع اينٚز ا٭ ،ٍٚأ ٚتبل أْٻ٘ اً ٢قٝـ احلٝو ،٠ؾٝملتو ايٓهوغ ايجوْ ٞبوال٬ڄٜٚ ،هٕٛ
اينٚز ا٭ ٍٚأسل بٗو..
 -2أؾت ٢ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤بٛقٛع ايڀ٬م او ا وتـ ٚا٭ْحْٝت ،إفا تبل إٔٻ ااتهًِ ٖ ٛمٚز
االأ ٠ااڀًك..١
 -3أؾتت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤بتأكٜؽ ٛ 3114/:/4ام وـٜل احلٛٝإ قبٌ فحب٘ بٌعل اعـّ
إٜقا ٤احلٛٝإ بويهٗلبو ،٤أ ٚأ ٟأدٗن ٠أػلٚ ،٣إٔٵ ٪ٜ ٫ؿٖ ٟقا ايتؼـٜل إىل إمٖعوم كٚسع٘ٚ ،إٔ
ميهٔ بملـ وـٜل ٙإٔٵ ٜقبض بويوهل..
 -4أؾتععت ايًذٓعع ١ايملًٝععو بتشععلَٓٚ ِٜععع ايبٝععع ٚايتذععوك ٠ايععيت إًععتٗلت بتذععوك( ٠بعنْى) (ٚدٛيععـ
نٜٛوت)..
 -5أؾتت ايًذٓ ١ايملًٝو بتأكٜؽ ٛ 3114/7/2ام ْكٌ كؾو ٠ااعْ٪ؿًل َعٔ ااكعوبل اجلُواٝع ١إىل
َهوٕڈ آػل ٚؿؾِٓٗ اً ٢ايڀلٜك ١ايٌلا..١ٝ

38

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

ٚبملـ اا٪متل اخلوَى ٱحتوؿ اًُو ٤ايعـ ٜٔاٱهع َٞ٬يف نٛكؿهعتوٕٚ ،يف أٍٚ

إدتُععوع يًُهتععب ايتٓؿٝععق ٟبتععأكٜؽ  ّ3121/6/9قععلك ك٥وهعع ١اٱحتععوؿ إاععوؿ٠
تٌه ٌٝايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ َٔ دلُٛاعَ ١عٔ ػع  ٠اًُعو٤
إقً ِٝنٛكؿهتوٕ ااتٔعًملل يف ايملًع ّٛايٌعلاٚ ١ٝااملعلٚؾل بويهؿو٥ع ١ايملًُٝع١
ٚايتذلب ١اُوكهعَُٗ ١ع ١اٱؾتعو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ ،نُعو ٚي إاعوؿ ٠تٌعهٌٝ
مجٝع جلوٕ ايؿت ٣ٛايؿلا..١ٝ
َٓٚق فيو ايٚ ّٛٝأأو ٤ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتوٜ ٤ك َٕٛٛبأؿاَُٗ ٤تِٗ ايٌلا١ٝ
ٚااَٗٓٚ ،١ٝتوبمل ٕٚ٪ً ١ؾتو ٣ٚااٛاالٓل ٚسٌٻ ٌَعونًِٗ يف ااوعو ٌ٥اخلوُع١
ٚايملوَٚ ١ؾل أسهوّ ايٌلٜملَٚ ١كوُـٖو ايملًٝو مبٓتٗ ٢ايِـم ٚاٱػ..ْ٬
نُو ٚإٔٻ ااوو ٌ٥اييت تٛٻد٘ إىل ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ إَو
ٌَونٌ ااٛاالٓل اييت ضلتودْٗٛو يف سٝوتِٗ اي ١َٝٛٝهعٛا ٤يف دلعوٍ ايملبعوؿات
ٚااملوَ٬ت ٚا٭سٛاٍ ايٌؼِ ،١ٝأ ٚاٱهتٌوكات ٚااٌونٌ ايٌلا ١ٝاييت تٛٻدع٘
إي َٔ ِٗٝقبٌ أدٗن ٠ايـٚيٚ ١ؿٚا٥لٖو ٪َٚهووت اجملتُع ااـْٖ ،ٞقا بوٱٓعوؾ١
إىل ااوو ٌ٥ايعيت حتعوٍ إيعَ ِٗٝعٔ قبعٌ جلعوٕ ايؿتعو ٣ٚايؿلاٝع ١يف احملوؾرعوت
ٚا٭قٔ..١ٝ
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ٚآـَو ته ٕٛااوأي ١ااٛدٻٗ ١إيٌَ ِٗٝهً ١أْ ٚناا ڄو إدتُوا ٝڄو أَ ٚوي ٝڄو بعل

مٚدل أ ٚغ ُٖوٜ ،ك ّٛايووؿ ٠أأو ٤ايًذٓٚ ١بهٌ سٝوؿ ٚ ١ٜإػ ْ٬مبشوٚيع١
إُ٬غ فات ايبل َٔ أدٌ سٌٿ َجٌ ٖق ٙايٓنااوت(..)1
ْٚرععلاڄ يهعع ٕٛااععقٖب ايٌععوؾملٖ ٞعع ٛااععقٖب ا٭نجععل إْتٌععوكاڄ يف إقًععِٝ
نٛكؿهتوٕ ،يقا ؾإٕٻ ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ تملتُعـ يف ؾتوٜٚع٘
بٌهٌ اوّ اًَ ٢قٖبَ٘ ،ع ا٭ػق بواقاٖب ايؿكٗ ١ٝااملتعو ٠ا٭ػعل ٣إفا ٓعوم
بِٗ ا٭َلَ ،لااو ٠يلؾع احللز  ٚااٌك ١أ ااٛاالٓل إفا تڀًب ا٭َل فيو..
ْ
أَعو إفا إ تملً كعت ااوعأي ١بٓوميع ١دـٜععـَ ٠عٔ ْعٛامٍ ايملِعل غع ٴ َِٓعع ٛڈ
ت َٔ ااوو ٌ٥ايملوَع ١ايعيت تتملًعل بعوجملتُع نًع٘ أ ٚا٭َع ١نًٗعو،
اًٗٝو ،أ ٚنوْ ٵ
هٛا ٤يف َوو ٌ٥ااملوَ٬ت ااوي ١ٝأ ٚايٓٛامٍ ايڀب ١ٝأ ٚغ ٖعو ،ؾؿعَ ٞجعٌ ٖعقٙ
ااووٜ ٌ٥ك ّٛايووؿ ٠أأو ٤ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتعو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ بإاعـاؿ
حبٛخ ػوُ ١يـكاهتٗو يف ٓع ٤ٛا٭ؿيع ١ايٌعلاٚ ١ٝايكٛااعـ ايؿكٗٝعَ ٚ ١كوُعـٖو

 -1تهجل ايٓنااوت ااًهٚ ١ٝاٱدتُوا ١ٝيف اجملتُع ايهٛكؿ ،ٟؾؿَ ٞجٌ ٖق ٙاحلو٫ت ٜٴبوؿك ايوعوؿ٠
أأو ٤ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤مبشوٚي ١ايًِض بل ايڀعلؾلٜٚ ،كَٛع ٕٛبإصلعوؿ سًعٚ ٍٛإقحسعوت
ٜٴلٓ ٞالليف ايٓناع ،ػُِٛوڄ يف ااٌونٌ اينٚدٚ ،١ٝفيو سؿوظوڄ اً ٢ا٭هعلَٚ ٠وعتكبًٗو ،ؾع٬
ًٜذ ٕٛ٦إىل ايڀ٬م إ ٫إفا ٦ٜوعٛا َعٔ مجٝعع احلًعٚ ،ٍٛيف بملع احلعو٫ت ت٪دعٌ ايكٔع ١ٝاعـ٠
دًووت أَ٬ڄ يًًِض بل ايڀلؾل..
أَو إفا ٦ٜى أأو ٤ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو َٔ ٤احلٌٿ ،ؾًٝذ ٕٛ٦إىل ايڀ٬م ايلدمل ،ٞأَ٬ڄ بإؾوعوغ
اجملوٍ َل ٠أػل ٣بل اينٚدل يًحادع ٚإهتُلاك احلٝو ٠اينٚدٜٚ ،١ٝلاا ٕٛيف قعلاكاتِٗ نعٌ َعو
ٜحتب اً ٢ايڀ٬م َٔ ايٓؿكٚ ١ااٗل ٚاحلٔوْٜٛٚ ،١ٻثل نٌ فيو يف ايوذٌ اخلوْ بويؿتو..٣ٚ
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ٚااٛامْ ١بل ااِوحل ٚااؿوهـ ،وًعّ َعٔ ػ ٬عو إىل سهعِ ًعلاٜ ٞملعلض
اً( ٢ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ) يًبشح ٚايتـا ،ٍٚثِ اي ٍُٛٛإىل

قععلاك ػععوْ بٌععإٔ تًععو ااوععأي ،١نُععو ٜٚوتأْوعع ٕٛبععلأ ٟاخلععواَ ٤ععٔ أٖععٌ
اٱػتِوْ يف ااوو ٌ٥ااتملًك ١بويڀب أ ٚاٱقتِوؿ أ ٚأ ٟدلوٍ آػل..
قاٜن٘ بأمسا ٛاملشآخ ّالعلنا ٛالطابكني الرًٓ أضيد إلَٔه عضْٓ٘ اللجي٘
العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ
ت
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اا٬سر١
ايـكد ١ايملًُ١ٝ
اٱهِ ايج٬ثٚ ٞايًكب
ايٌععععٝؽ ابععععـار هععععًُٝوٕ َتؼِععععععّ يف ايملًعععععع ّٛتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
ايٌلا١ٝ
3127/6/32
ايهلؿهٛك (٣كر٘ ار)
ايٌٝؽ ابـايكوؿك ًٝؽ ذلُـ َتؼِععععععّ يف ايملًعععععع ّٛتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
ايٌلا١ٝ
3128/2/2:
ايه٬ي (ٞكر٘ ار)
ايٌععٝؽ بٗععو ٤ايععـ ٜٔأرععـ َتؼِععععععّ يف ايملًعععععع ّٛأ ٛإىل .. ّ3126
ايٌلا١ٝ
ابـار اخلڀٞ
ايٌععٝؽ الٝععب َعع ٬ابععـار َتؼِععععععّ يف ايملًعععععع ّٛأ ٛإىل .. ّ3127
ايٌلا١ٝ
ايبشلنٞ
ايٌعععٝؽ ابعععـايلرٔ ًعععٝؽ َتؼِععععععّ يف ايملًعععععع ّٛتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
ايٌلا١ٝ
..ّ3112/7/36
ذلُـ مشش لة(٢ٜكر٘ ار)
ايٌٝؽ ممـٚغ هً ِٝاانٚكَ ٟتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝأ ٛإىل .. ّ3127
ايٌٝؽ ابـار ذلُـ ايك٬تَ ٞتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝأ ٛإىل .. ّ3124
ايٌععٝؽ ذلُععـأَل هععًُٝوٕ َتؼِععععععّ يف ايملًعععععع ّٛتعععععععععععععٛيف بتعععععععععععععأكٜؽ
..ّ3123/22/28
ايٌلا١ٝ
ايلاْٚـٚم (ٟكر٘ ار)
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ابعععععععععـايهلَ ِٜتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتٛيف بتأكٜؽ 3127/:/5
...............عٝؽ
 -....ايٌعععععععع
:
دولةبةنل (٣كر٘ ار)
 21ايٌٝؽ سؤ رـ مور ( كرع٘ َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
..ّ3112/6/37
ار)
 22ايٌعععععٝؽ ذلُعععععـ ايٌعععععٝؽ َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝأ ٛإىل .. ّ3116
ابـايهل٥ ِٜوماؿٟ
َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝأ ٛإىل .. ّ3126
 23ايٌٝؽ اً ٞاخلڀٞ
 24ايـنتٛك ذلُـ أرعـ ايهنْع ٞؿنتٛكا ٙيف ايؿك٘ ااكوكٕ تعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
..ّ3122/6/6
(كر٘ ار)
 25ايٌٝؽ َٜٚ ٬و ٬َ ٞابعـار َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
..ّ2:8:/3/32
ايهلته (٢كر٘ ار)
 26ايٌععٝؽ َعع ٬اجُععوٕ أرععـ َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
..ّ2::1/:/29
ايلٚهتو ( ٢ٜكر٘ ار)
 27ايٌععععٝؽ َِععععڀؿ ٢ػٔععععل َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
..ّ3122/8/33
ايـاكايو (َٞ٬كر٘ ار)
 28ايٌعععععٝؽ ُعععععوحل كسعععععَ ِٝتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتعععععععععععٛيف بتعععععععععععأكٜؽ
..ّ2::2/6/21
ا٭ػتح ( ٟكر٘ ار)
 29ايٌعععٝؽ ابعععـايلرٔ رععع٘ َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتٛيف هّٓ3123 ١
هٛك كؤل ( كر٘ ار)
 2:ايٌععععٝؽ هععععملٝـ ؾععععتض ار َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝتٛيف هّٓ3119 ١
مَٓون (٢ٜٛكر٘ ار)
َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝأ ٛإىل هٓ..ّ3124 ١
 31ايٌٝؽ أبٛبهل ايٛدوػٞ
َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا ١ٝأ ٛإىل هٓ..ّ3121 ١
 32ايٌٝؽ رٝـ غؿٛك
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34
-

ايٌععععععٝؽ رعععععع٘ أَععععععل َتؼِععععععّ يف ايملًعععععع ّٛتٛيف هٓ..ّ3119 ١
ايٌلا١ٝ
هؤمةرمةندانى ( كر٘ ار)
ايٌعععٝؽ ذلُعععـأَل كهعععَ ٍٛتؼِععععّ يف ايملًعععع ّٛأ ٛإىل هٓ..ّ2::6 ١
ايٌلا١ٝ
ايٛكتٞ

قاٜن٘ بأمسا ٛاملشآخ ّالعلنا ٛاحلالٔني يف عضْٓ٘ اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف
إقلٔه نْزدضتاٌ
ت

ايـكد ١ايملًُ١ٝ

اٱهِ ايج٬ث ٚ ٞايًكب

2

ايٌٝؽ ذلُـ َ ٬قوؿك ايٛكتٞ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ

3

ايٌٝؽ ابـايكوؿك هًُٝوٕ ذلُـ ايبشلنٞ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ

4

ايـنتٛك سؤ ػويـ ااؿيت

ؿنتٛكا ٙيف ايؿك٘

5

ايٌٝؽ ذلُـ َ ٬إمسوا ٌٝئينة٢ٜ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ

6

ايـنتٛك أرـ َِڀؿ ٢ؾٝ

7

ايـنتٛك سؤ ذلُـ إبلاٖ ِٝايبٌـكٟ

ؿنتٛكا ٙيف َكوُـ ايٌلٜمل١

8

ايـنتٛك اُل سؤ رـ مر

ؿنتٛكا ٙيف ايؿك٘ ااكوكٕ

9

ايٌٝؽ انٜن سؤ اخلنْٞ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ

:

ايٌٝؽ إمسوا ٌٝر٘ سول ديَرة٢ٜ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ

 21ايٌٝؽ ابـار ابـايهل َ ِٜما ثةرػٞ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ

22

ار ايٌوؾملٞ

ايـنتٛك ابـار ذلُٛؿ ض ارتايى

ؿنتٛكا ٙيف ايتؿو

ؿنتٛكا ٙيف ايؿك٘

 23ايٌٝؽ ابـار ذلُـ حلبجة٢ٜ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ

 24ايٌٝؽ ٜوهل ؿكٍٜٚ

َتؼِّ يف ايملً ّٛايٌلا١ٝ
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(ميَجٔ٘ اللجي٘العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ)
إهتٓوؿاڄ اىل ااوؿ ٠احلوؿ ١ٜاٌل َٔ ٠اآٗوز ٚايٓروّ ايـاػً ٞٱحتعوؿ اًُعو٤
ايععـ ٜٔاٱهعع َٞ٬يف نٛكؿهععتوٕ ااملعـٻٍٚ ،بملععـ ااٌعوٚكَ ٠ععع أأععو ٤ااهتععب
ايتٓؿٝقٚ ٟايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو َٔٚ ،٤أدٌ تؿمل ٌٝؿٚك اٱؾتو ٤بل اًُعو ٤ايعـ،ٜٔ
تكعلك يف اٱدتُععوع ااٌعحى بععل ااهتعب ايتٓؿٝعق ٚ ٟايًذٓع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف
 ،3127/21/3إٔٵ ٜهَٗٓ ٕٛر اٱؾتو ٤ااملُ ٍٛب٘ يف ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤يف
إقً ِٝنٛكؿهتوٕ اً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
أّالً :تملتو ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ َعقٖب اٱَعوّ ايٌعوؾملٞ
َقٖبوڄ ٚهڀٝوڄ مجع بعل أُعَ ٍٛـكهعيت احلعـٜح ٚايعلأٚ ،ٟػعلز بودتٗعوؿات
ؾكٗ ١ٝنوْت َٚو مايعت هعبب ڄو يف حتكٝعل َِعوحل ا٭َعٚ ١مجعع نًُتٗعو يف مجٝعع
أدنا ٤نٛكؿهتوٕ ،ؾإٕٻ ايًذٓ ١تملتُـ يف ؾتو ٜ٘ٚبٌهٌ اوّ اًعَ ٢قٖبع٘ٚ ،فيعو
يهع ٕٛااعقٖب ايٌععوؾمل ٞااعقٖب ا٭نجعل إْتٌععوكاڄ يف نٛكؿهعتوٕ اعو ايتععوكٜؽ،
َٚلااو ٠ايػويب ٚااًِش ١ااملتوَ ٠كِـٷ ًلا..ٞ
ثاىٔاً :إفا تملًكت ااوأي ١بٓومي ١دـٜعـَ ٠عٔ ْعٛامٍ ايملِعل غع ٴ َِٓعْٛڈ
ت َٔ ااوو ٌ٥ايملوَع ١ايعيت تتملًعل بعوجملتُع نًع٘ أ ٚا٭َع ١نًٗعو،
اًٗٝو ،أ ٚنوْ ٵ
هٛا ٤يف َوو ٌ٥ااملوَ٬ت ااوي ١ٝأ ٚايٓٛامٍ ايڀب ١ٝأ ٚغ ٖو ،ؾع ٬بعـٻ ٭أعو٤
ايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف إقًعع ِٝنٛكؿهععتوٕ س٦ٓٝععق َععٔ إاععـاؿ أحبععوخ ػوُعع١
يـكاهتٗو يف ٓ ٤ٛا٭ؿيع ١ايٌعلاٚ ١ٝايكٛااعـ ايؿكٗٝعَٚ ١كوُعـٖو ٚااٛامْع ١بعل
ااِوحل ٚااؿوهـ ،وًّ َعٔ ػ ٬عو إىل سهعِ ًعلاٜ ٞملعلض اًع( ٢ايًذٓع١
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ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ) يًبشح ٚايتـا ،ٍٚثِ اي ٍُٛٛإىل قلاك ػعوْ
بٌإٔ تًو ااوأي..١
ثالجاً :إفا نوٕ إدتٗوؿ ااعقٖب ايٌعوؾمل ٞيف َوعأي١ٺ َملٓٝعٜٓ ٫ ١وهعب تػع
اينَععوٕ ٚااهععوٕ ٚايرععلٚف احملٝڀعع ١بوعع٪اٍ ااوععتؿيت ،نععإٔٵ ٜعع٪ؿ ٟإىل سععلزڈ
ًـٜـ ،أٌَ ٚك١ٺ بويػ ،١أ ٚتػٝٻلت ايملً١ڂ اييت َٔ أدًٗو ّْٻ ؾكٗو ٤ايٌوؾمل ١ٝاًع٢
فيو اٱدتٗوؿ ،أ ٚإهتذـ َعٔ ااملًَٛعوت ٚاحلكعو٥ل ايملًُٝعَ ١عو ٜعـا ٛإىل إاعوؿ٠
ايبشح يف اٱػتٝوك ايؿكٗ ،ٞؾؿ ٞمجٝع ٖق ٙاحلو٫ت تك ّٛايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف
إقً ِٝنٛكؿهتوٕ بوٱاـاؿ ٱدتُوع َٛهع بل٩هو ٤جلوٕ ايؿت ٣ٛايؿلا َٔ ١ٝأدٌ
إاوؿ ٠ؿكاه ١ااوأي ١يف ٓ ٤ٛايكٛااـ ايؿكٗٚ ١ٝااكوُـ ايٌلاٚ ،١ٝتوتؿٝـ َعٔ
إدتٗوؿات مجٝع ااقاٖب اٱه ١َٝ٬ااملتو ٠يً ٍُٛٛإىل احلهِ ايٌلا ٞا٭قلا
إىل َكوُـ ايٌلٜملٚ ١قٛااـ ااقٖب ايهً..١ٝ
زابعاً :صلب إٔ ته ٕٛمجٝع ايؿتو ٣ٚايِوؿك ٠أ ايًذٓٚ ١ًُ٪َ ١ؾل قٛااـ
اًِ ا٭َُ ٚ ٍٛكوُـ ايٌلٜمل..١
خامطاً:
أ -تته ٕٛايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو َٔ ٤اًُو ٤رلتِل يف ايؿكع٘ ٚايٌعلٜمل٫ ١
ٜتذوٚم اـؿِٖ ً 24ؼِوڄ..
ا -اًعع ٢ايًذٓعع ١إٔ توععتأْى بععلأ ٟاخلععواَ ٤ععٔ أٖععٌ اٱػتِععوْ يف
ااوو ٌ٥ااتملًك ١بويڀب أ ٚاٱقتِوؿ أ ٚأ ٟدلوٍ آػل..
ضادضاً :تـ ٚ ٕٚتڀبع مجٝع ايؿتو ٣ٚاييت تِـك أ ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف
إقً ِٝنٛكؿهتوٕ يف هذٌ ػوَْ ،ع احملوؾر ١اً ٢هل ١ٜايؿتو ٣ٚاخلوُ..١
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ضابعاً :تملٌُ ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ َعٔ أدعٌ ايتٛاُعٌ ٚ
ايتٓوٝل َع ؿٚك ٦ٖٝ ٚوت اٱؾتعو ٤يف ايملعومل اٱهعٚ َٞ٬اٱهعتؿوؿَ ٠عٔ ػعواتِٗ
ٚلوكبِٗ..
ثامياً :وتّ جلٓع ١ؾتع ٣ٛايؿعلٚع بإُعـاك ايؿتعو ٣ٚايٌعلا ١ٝيف ااوعوٌ٥
ايٌلا ١ٝاخلوُ ١فات ايڀوبع احملًٚ ،ٞاً ِٗٝإسوي ١ااوعو ٌ٥ا٭ػعل ٣ايملوَع ١إىل
ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو.٤
تاضعاً :وتّ ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتعو ٤بإاعوؿ ٠ايٓرعل يف ايؿتعو ٣ٚايِعوؿك ٠يف
جلوٕ ايؿتو ٣ٚايؿلا ١ٝيف ااوو ٌ٥ايٌلا ١ٝااتملًك ١ببوا اآوماوت إفا إاعحض
ااتٔلك اً ٢ؾتٛاِٖ..
عاشساًٜ :ملٌُ أأو ٤ااهتب ايتٓؿٝقٚ ٟاجملًى االنعن٦ٖٝٚ ٟعوت ايؿعلٚع
ٚجلوٕ ؾتو ٣ٚايؿلٚع اً ٢اٱيتعناّ ايهوَعٌ بؿتعو ٣ٚايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعوٚ ٤اعـّ
َملوكٓتٗو..
حادٖ عشس :لتُع ايًذٓ ١ايملًٝو يف نٌ ًٗل اً ٢ا٭قعٌ َعلٚ ٠اسعـٚ ،٠فيعو
يف احلععو٫ت اٱاتٝوؿٜععٚ ،١لتُععع يف احلععو٫ت ايڀوك٥عع ١بٓععو٤ٶ اًعع ٢ؿاعع ٠ٛااهتععب
ايتٓؿٝق ٟٱحتوؿ اًُو ٤ايـ ٜٔاٱه َٞ٬يف نٛكؿهتوٕ..
ثاىٕ عاشسٜ :تِ إُعـاك ايؿتعو ٣ٚبملعـ ايتِعٜٛت ٚايتٛقٝعع َعٔ قبعٌ ثًجعٞ
ا٭أوَ ،٤ع اٱًوك ٠يف ّْٿ ُٛك ٠ايؿت ٣ٛإىل إَتٓوع ا٭أعو ٤ايعق ٜٔإَتٓملعٛا
أ ايتِٜٛت َع فنل أمسو..ِٗ٥
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((احلهه الشسعٕ ملشسّب ))) (WILD TIGER

قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
النحل54 :

احلُـ ر ٚايِٚ ٠٬ايو ّ٬اً ٢كه ٍٛار ٚ ......بملـ
بملـ إٔٵ إهتؿت ٢اـؿ نج َٔ ايٓويٚ ،هأيٛا أ احلهِ ايٌعلا ٞاٌعلٚا
) ،(TIGERتوبملععت ايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف نٛكؿهععتوٕ اآٛععٛع ـٸٜعع،١
ٚأُـكت اكب فيعو ؾتع ،٣ٛبعٝٸٔ ؾٝع٘ :إٔٻ ااٌعلٚا ااعقنٛك سعٍ٬ٷ ًعلاوڄ،
َوبك ٢اً ٢ا٭ُٚوف ٚااهْٛوت احلوي َٔ ،١ٝاجلوْب ايٌلا ،ٞأَو َٔ اجلوْعب
ايڀبعٚ ٞا٭ٓلاك ايِش ،١ٝؾٝملٛؿ احلهِ اىل اا٪هووت ايِعشٚ ..١ٝؾُٝعو ًٜع٢
ّْ ايؿت:٣ٛ
احلهِ ايٌلا ٞاٌلٚا(WILD TIGER) :
َٓعق ؾعحٚ ٠ايٓعوي ٜوعأيٜٚ ٕٛوعتؿت ٕٛاعٔ احلهعِ ايٌعلا ٞاٌعلٚا
) ،(WILD TIGERيبٝوٕ فيو أُـكت ٖ ١٦ٝااكوٜٝى ٚاجلعٛؿ ٠ايٓٛاٝع١
يف اٱقً ،ِٝقو ١ُ٥بتؿوَُ ٌٝهْٛوت ااٌلٚا ،ثِ بػعلض َتوبملع ١فيعو أنجعل
ؿقٚ ،١د٘ إحتوؿ اًُو ٤ايـ ٜٔاٱهع َٞ٬يف نٛكؿهعتوٕ ػڀوبعوڄ كمسٝعوڄ ٦ٝع١
ااكوٜى ٚاجلٛؿ ٠ايٓٛا ١ٝيف نٛكؿهعتوٕ بتعأكٜؽ ( )3123/8/23ااعلقِ
بع( ،)454ؾبملـ قٝوَِٗ بويبشح ٚؾشّ َهْٛوت ااٌعلٚا ،أدوبعت ا ٦ٝع١
بهتوبٗععو ااععلقِ  3234بتععأكٜؽ ( ،)3123/8/33سٝععح دععو ٤ؾٝعع٘:
(بملـإدلا ٤ايؿشُٛوت ااؼتو ١ٜاي٬مَ ١اٌلٚا ٚاًٜـ تعوصلل ،تعبل يٓعو إٔٻ
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ااٌععلٚا ػععوٍ َععٔ ايهشععَٛٚ ،ٍٛاؾععل يًُٛاُععؿوت ايػقاٝ٥عع ١ايمللاقٝعع ،)١يععقا
ٚااتُوؿاڄ َٓو اًٖ ٢قا ايتعـقٝل ٚايؿشعّ ايڀبععْ ،ٞبعٝٸٔ :إٔٻ ٌَعلٚا ٚاًٜعـ
توصلل سَ ،ٍ٬و بك ٞنُو نوٕ أثٓو ٤ايؿشّٚ ،الوٖلاڄ ،أَو بويٓوعب ١يٮٓعلاك
أ ٚايؿٛا٥ـ ايڀب ،١ٝؾٗقا ً ٧ٝآػلٜ ،تملًل بويڀب ٚااؼتِل ب٘..
اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
احتاد علنا ٛالدًٓ االضالمٕ يف نْزدضتاٌ
ٍ 2544/:/5جسٖ 3123/8/35 -
مٔالدٖ
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((احلهه الشسعٕ يف بٔع األغرٓ٘ الفاضدٗ ّمآرتتب علَٔا))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

احلُـ ر ٚايِٚ ٠٬ايو ّ٬اً ٢كه ٍٛارٚ ......بملـ:
ٚكؿ ه٪اٍ َٔ دلُٛا ١ايتذوك اىل ايًذٓ ١ايملًٝو يًؿتع ٣ٛيف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ،
س ٍٛاحلهِ ايٌلا ٞيبٝع ا٭غق ١ٜايؿوهـ ٠اآتٗ٬ُ ١ٝسٝٸتٗوٚ ......بملعـ ايتشعلٟ
ايععـقٝل ٚااـاٚيععٚ ١ايبشععح ايٌععلا ٞسعع ٍٛاآٛععٛع يف اعـٻ ٠دًوععوت ،تٛٳٸُععٌ
أأو ٤ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف اقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ يف دًوعتِٗ اآملكعـ ٠بتعأكٜؽ
 ،3124/3/2:اىل احلهِ ايٌلا ٞاٯت:ٞ
ايٛادب اً ٢نٌ َوًِ إٔٵ ضللْ اًع ٢هع ١َ٬اجملتُععٚ ،لٓعب َعو ٜع٪فٟ
غ  ،ٙؾٝشلّ بٝع أٜٔ ٤ًٞ ٟل بِٗ  ٚبِشتِٗ ،ؾٝٴشلّ بٝعع ااعٛاؿ ايؿوهعـ،٠
أ ٚاآتٗ٬ُ ١ٝسٝٸتٗوٖ ٚ ،قا ٜـػٌ يف بوا ايػٍ ٚ ،دو ٤يف ُشٝض َوعًِ أْٳٸع٘
اً ٘ٝايِٚ ٠٬ايو ،ّ٬قوٍ َٔ(( :غعٍ ؾًعٝى َعين)) ،ؾعإفا نعوٕ ايتعودل ٜملًعِ
بوْتٗو٬ُ ٤س ١ٝااوؿ ٠ااملل ١ٓٚيًبٝع سعلّ اًٝع٘ بٝملٗعو ،٭ْٳٸٗعو تٔعل بِعش١
ااٌح ،ٟاود٬ڄ أ ٚآدٚ ،٬ك ٣ابٔ َود٘ أْٳٸ٘ ( )قوٍٓ ٫ :لك ٓ ٫ ٚلاك..
ؾوفا توببت ٖق ٙااٛاؿ مبعٛت أسعـٚ ،ثبعت َعٔ اجلوْعب ايڀبعع ٞإٔٳٸ ايٛؾعو٠
نوْت بوبب أنعٌ ااعوؿ ٠ايؿوهعـ ٠أ ٚاآتٗٝعُ ١ع٬سٝٳٸتٗو ،ؾويرعوٖل َعٔ نعّ٬
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ايؿكٗو ٤أْٳٸ٘ ٓؤَٷ بوبب ايتملـٚ ،ٟيه ْ٘ٛاً ٢اًِ بوٕٳٸ ايٌ ٤ٞايعق ٟبواع٘ غع

ُوحل يٲهتملُوٍ..
ٚاً ٘ٝؾإٕٵ أؿٸ  ٣أنعٌ ٖعق ٙااعٛاؿ ايؿوهعـ ٠إىل َعٛت اٯنعٌ ،أ ٚحلكع٘ أفٜع١
أػل ٣دلا ٤اهتملُوي٘ٚ ،نوٕ ايبو٥ع اواوڄ بوخلڀل ٚ ،اٯنعٌ غع اعومل بع٘ ،ؾعإٕٳٸ
اً ٢ايبو٥ع ايـٳٸ ٚ ١ٜايهؿوك ،٠٭ْٳٸ٘ َتوبب ٚ ،نقيو احلهِ إٕٵ نعوٕ ايبعو٥ع ٜ ٫ملًعِ
بؿووؿ ااوؿ ٠ايعيت بواٗعو ،٭ ٸٳٕ ٚدعٛؿ تعأكٜؽ ايِع٬س ١ٝاًع ٢ااعوؿٚٚ ،٠دعٛا
اٱيتناّ ب٘ مبجوب ١اٱا ّ٬يع٘ٚ ،يعٛي ٞا٭َعل ٚاجلٗعوت احلهَٝٛع ١ؾعلض اكٛبعوت
تملنٜل ١ٜكاؿا ١اًٜ َٔ ٢بٝع ٖق ٙااٛاؿ ايؿوهـ ٚ ،٠صلعٛم يًُعٛاالٓل إفا اًُعٛا
مبٔ ٜتودل مبجٌ ٖق ٙااٛاؿ ايؿوهعـ ٠اآتٗٝعُ ١ع٬سٝٸتٗو إٔ طلعوٚا اجلٗعوت
ااملٓٝٸ ١بقيوٖٚ ،قا ٜـػٌ حتت قواـ ٠ا٭َل بوامللٚف  ٚايٓٗ ٞأ اآهل..
يقا تملًٔ ايًذٓ ١ايملًٝو يًؿت ٣ٛيف اقً ِٝنٛكؿهتوٕ بأْٳٸ٘ ط ٫صلٛم ًلا ڄو بعأٟ
سوٍ َٔ ا٭سٛاٍ بٝع ا٭غقٚ ١ٜااٛاؿ ايؿوهـ ٠اآتٗ٬ُ ١ٝسٝٸتٗو ،أ ٚايتملوٌَ
بٗوٚ ،اً ٢ااٛاالٓل إب٬ؽ اجلٗوت ااملٓٝٸ ١إفا نوٕ يـ ِٜٗاًِ مبٔ ٜتودل مبجٌ
ٖق ٙااٛاؿص ٚار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ..
احتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
3124/3/2:
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((احلهه الشسعٕ حْل اإلضتفادٗ مً التٔاز الهَسبإٜ
بأضلْب غري مشسّع))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

ٚكؿ ه٪اٍ اىل ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤سع ٍٛبٝعوٕ احلهعِ ايٌعلا ٞيف اٱهعتؿوؿ٠
َٔ ايتٝوك ايهٗلبو ٞ٥بأهًٛا طلعويـ ا٭هعًٛا ااٌعلٚع ااتملعوكف اًٝع٘ ،إَعو
بتملڀ ٌٝهوا ١ايهٗلبو ،٤أ ٚا٫قتبوي َٔ ا٭ه٬ى قبٌ  ُٛٚو يووا ١ايملـاؿ؟
ّ ايوع٪اٍ ايوعوبل َعٔ قبعٌ ايوعوؿ ٠أأعو ٤ايًذٓع ١ايملًٝعو
ؾبملـ ؿكاهعْ ١ع ٸ
يٲؾتوٚ،٤بوٱهتؿوؿ ِْْٛ َٔ ٠ايٌلاٚ ١ٝأكا ٤ايؿكٗو ،٤إدتُملت ايًذٓع ١ايملًٝعو
يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ بتأكٜؽ ٚ 3126/2/39أُـٚكا ايؿت ٣ٛايتوي:١ٝ
َٔ ااملً ّٛإٔٻ ايهٗلبو ٤يف اٱقً ِٝتملـټ ثلٚ ٠ٚالٓٚ ،١ٝاحملوؾرع ١اًٝع٘ ٚادعبٷ
ين ٚٚالعينَٚ ،عٔ ايٛادعب اًع ٢اجلُٝعع أؾعلاؿڄا ٚمجواعوت ٦ٖٝٚعوت سهَٝٛع١
ؿ ٜٷ
احلؿوظ اًٚ ،٘ٝاٱهتؿوؿ َٔ ٠ايتٝوك ايهٗلبو ٞ٥صلب إٔ ٜه ٕٛبويڀلم ااٌلٚا،١
أَو إفا نوْت اٱهتؿوؿ َ٘ٓ ٠بأهًٛا طلويـ ا٭هًٛا ااٌلٚع ااتملوكف اًٝع٘،
ٚفايو إَو بتملڀ ٌٝهوا ١ايهٗلبو ،٤أ ٚاٱقتبوي َٔ ا٭ه٬ى قبٌ  ُٛٚو يووا١
ايملـاؿ ؾػ دو٥ن ًلاوڄٜٚ ،ـػٌ يف بوا احللاّ ٚايػٍ ٚاخلٝوْ ،١٭ٕٻ:
ٜ -2ك ٍٛايله َٔ :)( ٍٛغٌٓو ؾًٝى َٓوٖٚ ،قا ايملٌُ غٍٷ ٚآض ٚلعوٚم
ظوٖلٷ اً ٢ايتٝوك ايهٗلبو..ٞ٥
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 -3قٛي٘ (( :)ايوټ َو إالُإٔ إي ٘ٝايكًب ٚاالُإٔ إي ٘ٝايٓؿىٚ ،اٱثِ َوسعوى
يف ايٓؿىٚ ،تلؿؿ يف ايِـكٚ ،إٕ أؾتوى ايٓوي ٚأؾتعٛى) كٚاَ ٙوعًِٚ ،ايعقٟ
ٜتملوٌَ َع ايتٝوك ايهٗلبعو ٞ٥بػع ايڀعلم ااٌعلٚاٜ ٫ ،١ڀُعْ ٔ٦ؿوع٘ بٗعقا
ايملٌٌُٜٚ ،ملل بوٱثِ يف ؿاػً٘ ،٭ْٻ٘ ٜ ٫تُٓ ٢إٔ ٜڀًع أسـٷ اًَ ٢و اًُ٘..
ٖ -4قا ايملٌُ ٜـػٌ يف بعوا اٱهعلافٚ ،اٱهعلاف نُعو ٖعَ ٛملًع ٛٷّ ابعوك ٠اعٔ
ُلف ايٌ ٧ٝؾُٝو ٜٓبػ ٞما٥ـاڄ اًَ ٢و ٜٓبػعٚ ،ٞالٻؾع ٙٛأٜٔعوڄ بأْٻع٘ ابعوك٠
أَ :و مٜـ بملـ ااڀًٛا ٚ ،ايبوك ٟانٻٚدٌ ٜلًـْو إىل اٱبتملوؿ أ اٱهعلاف
بكٛي٘ ٫ٚ( :تولؾٛا إٕ ار ٫ضلب ااولؾل)..
نُو إٔٻ ايت ٌُٝٛايملٌٛا ٞ٥يًهٗلبوٜ ٤توبب يف أٓلاك ؾٓٝع ١اًع ٢ايؿواعٌ أٚ
اً ٢غ  ٙؾٝه ٕٛبقيو قـ إكتهب إمثوڄ آػعل ،يعقا تعل ٣ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤يف
إقً ِٝنٛكؿهتوٕ إٔ أ ٟلوٚم اًً ٢بهوت ايهٗلبو ٚ ٤بأً ٟهٌڈ َعٔ ا٭ًعهوٍ
ٜملتو اُ٬ڄ سلاَوڄٚ ،غ دو٥ن ًلاوڄ ٜٚـػٌ يف ْڀوم ايػٍ ٚاخلٝوْٚ ،١صلب اً٢
ااوًُل مجٝملوڄ اٱبتملوؿ أ َجٌ ٖق ٙا٭اُوٍٚ ......ار تملوىل أاًِ..
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
3126/2/38
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(( حهه التطْٓل الشبهٕ ))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

ؾكـ ٚكؿت إىل ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ سع ٍٛاُعٌ ًعلنوت
ايتوٜٛل ايٌعبه ،ٞسٝعح إْتٌعلت يف اٯْٚع ١ا٭ػع  ٠بملع ااملعوَ٬ت بڀلٜكع١
ايتوٜٛل ايٌبه ٞيٌلنوتٺ اوا١ٝٺ َجٌ طَٝهوٖٛيـٜٔصٚ ،تتًؼٻّ ُعٛكٖ ٠عقٙ
ّ َعو بٌعلا ٤هعًمل ٺ ١أ ٚٴَٓٵع ٳت ڈر اًع ٢إٔ ٜكعّٛ
ااملوَ٬ت يف إقٓعوع ايٌعلن ١يٌعؼ ڈ
بإقٓوع آػٳل ٜٔبويٌلا ٤يٝكٓع ٖ ٤٫٪آػٳل ٜٔبويٌلاٖٚ ٤هعقاٚ ،نًډُعو ماؿت البكعوت
ااٌحنل سٌِ ااٌحى ا٭ٚٻٍ اًَ ٢بويؼ أنجلٚ ،نٌټ ٌَحىٺ ٜكٓع َعٔ بملعـٙ
بوً٫حاى َكوبٌٳ َبويؼٳ َوي١ٝٺ نب ٠ٺ..
ّ ايوع٪اٍ ايوعوبل َعٔ قبعٌ ايوعوؿ ٠أأعو ٤ايًذٓع ١ايملًٝعو
ؾبملـ ؿكاهعْ ١ع ٸ
يٲؾتوٚ ،٤بوٱهتؿوؿَ ٠عٔ ايِٓع ْٛايٌعلا ٚ ١ٝأكآ ٤ايؿكٗعو ،٤إدتُملعت ايًذٓع١
ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ بتعأكٜؽ ٚ 3126/2/38أُعـكت ايؿتع٣ٛ
ايتوي:١ٝ
إفا ظٗل إٔٻ ْروّ ايتوٜٛل ايٌبه ٞيًٌلنوت ايملوا ١ٝتتملوٌَ بٗعقا ا٭هعًٛا
يف توٜٛل َٓتذوتٗو ؾإٕٻ َجٌ ٖقا ايٓٛع َٔ ااملوَ٬ت ٚ-ار أاًِ -سلاّٷ ًلاوڄ
 ٚصلب اً ٢ااوًُل اٱبتملوؿ آٗو ،٭ٕٻ َجٌ ٖقا ايٓعٛع َعٔ ااملعوَ٬ت تكعحٕ
ب٘ اـٻ ٠ذلوفٜلٳ ًلا١ٝٺ ميهٔ إبلامٖو اً ٢ايٓش ٛايتوي:ٞ
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أّالً :إًتُوٍ ٖق ٙااملوًَ ١اً ٢ايػعلك ٚااٝوعل ٚااكعوَل ٠احمللٻَعً ١علاٶو،
فيو ٭ٕٻ ااٌحى ٜ ٫ٴوِٗ يف ايتوٜٛل ايٌبه ٞإ٫ډ بػعلض ايملعٛض ااعوي ٞاًع٢
دًب اينبو ٔ٥ااٌحنلٚ ،تنٜـ اُٛيت٘ ٜٚلبض أنجل نًډُو أسٔل اـؿٶا أنعو َعٔ
اينبوٚ ٔ٥سكډل ًل ٚايٌلن ،١أ ٚقـ تٓكّ أ اابًؼ ا٭ٚٻٍ ايق ٟؿؾمل٘ٚ ،إفا َو
ؾٌٌ يف َٳٗٳُٻت٘ ػول اابًؼ نًډ٘ٚ ،بل سويتٳٞڇ ايلبض ٚاخلوعوك ٠صلٗعٌ ااٌععحى
سوٍٳ إهٗوَ٘ يف ايتوعٜٛل ايٌعبه ٞأ ٚا لَعٖ -ٞعٌ ٜهع ٕٛغو ڄعو أ ٚغوكَٶعو؟ٖٚق ٙاجلٗوي ١للټ- ٙيف تملوَٴً٘ ٖعقا -إىل ايٛيعٛز يف بعوا ايػعلك اآٗعٞٿ آع٘ يف
سـٜح أبٖ ٞلٜل ٠كٓ ٞار آ٘ قوٍْ$ :ٳٗٳ ٢كٳهٴٍٛٴ ارٹ ( )اٳعٔٵ بٳٝٵععڇ ايڃشٳِٳعو٠ٹ
ٚٳاٳٔٵ بٳٝٵععڇ ايڃػٳعلٳكڇ #كٚاَ ٙوعًِٚ ،غع َ ٙعٔ ا٭سوؿٜعح ايِعشٝش ١ايٌعوًَ ١يًػعلك
ٚااٝول ٚااكوَلٜ ٚ ،٠ك ٍٛاٱَوّ ايلًَع ٞيف ْٗوٜع ١احملتعوز :إٔٻ ايػعلك ٖعَ ٛعو
إستٌُ أَل ٜٔأغًبُٗو أػٛؾُٗو..
ثاىٔاً :إًتُوٍ ٖعق ٙااملوًَع ١اًع ٢ظًعِ ايملبعـ ٭ػٝع٘ ،فيعو ٭ٕٻ ايتوعٜٛل
ايٌعبهٞٻ ٜملتُعـ يف تععلٜٚر َٓتذع٘ أ ٚهععًملت٘ اًع ٢ايـاوٜع ١ااػلٜعع ١ايعيت وععـع
ااٌوكنل بٗو ٚتػل ِٜٗبتشِ ٌٝأكبوغڈ نب ٠ٺ ٚاُ٫ٛتٺ ؾوسٌ١ٺ يف َكوبعٌ َبًعؼڈ
ٜو ڈ  ٖٛٚمثٔ اآتر ايق ٟتتٛػٻ ٢ب٘ ايٌلنوت يف ا٭ٌُ  َٔ-ػ ٍ٬ايتوعٜٛل
ٚااتودل ٠ااكٓٻمل -١لُٝعٳ أنوڇ قـكڈ َعٔ ااٌعحنل ،ا٭َعل ايعقٜ ٟؿٔع- ٞيف
ايػويب ا٭اِٿ -إىل ٚقٛع أنجل ١ٜااٌوكنل َٔ ايڀبك ١ايـْٝو َٔ ايٌبه ١ا لَٝع١
ٓععشٝٻ١ڄ يف ًععلاى ٖععقا ا٭هععًٛا ايتوععٜٛكٞٿ ااععونل بععويػٍٿ ٚايتًبععٝى ،يف سععل
تتشكډععل أالُععوع ايڀبكعع ١ايملًٝععو ايػو عع ١اًعع ٢سوععوا ا٭نجلٜعع ١ايػوكَععٖٚ ،١ععقٙ
ااملوَ٬ت تـػٌ -بً ٬وچ -يف اُ ّٛقٛيع٘ تملعوىلٚ( :ٳ ٫تٳعأڃ ڂنًڂٛا أځَٵعٛٳايځ ڂهِٵ بٳٝٵعٓٳ ڂهِٵ
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بٹويڃبٳوالٹٌڇ) ،إف اخلـاع ايقَ ٖٛ ٟٳرٹٓٻ ١إٔٵ  ٫كٓو ب٘ آـ حتكڊكع٘ ؾٝهعَ ٕٛعٔ أنعٌ
ٍ ٚايتعـيٝى
ااوٍ بويبوالٌ ،نُعو تٌعًُ٘ ايِٓع ْٛايٌعلا ١ٝايٓوٖٝع ١اعٔ ايػع ٿ
ٚايتًبٝى اً ٢ايٓوي ٚسل ٛفيوٜٚ ،ك ٍٛايله َٔ :)( ٍٛغٌٓو ؾًعٝى َٓعو،
ٚنقيو قٛي٘ٓ ٫ :لك ٓ ٫ٚلاك..
ثالجاً :يف ٖقا ايٓٛع َٔ ااملوًَعٖ ١عـكٷ يًُعوٍ ،ممعو ٜتوعبب ٓعلكاڄ نعب اڄ يف
إقتِوؿ ايبًـٜ ٫ٚ ،وت ؿٝـ َعٔ ٖعقا ايملكعـ إ ٫ايٌعلنَٚ ١عٔ تلغعب إاڀعوَ ٙ٩عٔ
ااٌحنل بكِـ ػـاع اٯػعلٚ ،ٜٔيف ايهعج َعٔ احلعو٫ت ٜعقٖب ااٜ٬عل َعٔ
ا٭َٛاٍ إىل بًـ ُوسب ايٌلن ١بـَ ٕٚكوبٌ ٚب ٬اٛض..
ٚبٓعو ٶ ٤اًعَ ٢عو هععبل ،ؾعإ ٻٕ سلَعٖ ١عق ٙااملوًَعع ١تتأنډعـ مبذُعٛع احملععوفٜل
ايووبك ١ااكحْ ١بٗوٚ ،إٕ نوٕ ذلقٚكٷ ٚاسعـٷ ٜهؿع ٞيف احلهعِ اًٗٝعو بعوآع اعو
اًتًُت اً َٔ ٘ٝايرًِ ٚايؿووؿ ٚأنٌ أَٛاٍ ايٓوي بويبوالٌٚ ،سكٝكع ١ايتوعٜٛل
ايٌبهٌٜ ٞب٘ متوَوڄ بواٝول ٚااكوَلٚ ٠ايلبو ،٭ْٻ٘ ٜلَ ٞإي ٞحتِ ٌٝايملُ٫ٛت
ٚا٭كبوغ ،ؾٝوٛٿم ايبٔوا ١بٓؿو٘ أ ٜلٜـ إٔ ٜوعٛٿقٗو إىل غع َ ،ٙعٔ غع إٔ
ته ٕٛايبٔوا ١أ ٚاآتر َكِٛؿٶا يف فات٘ٚ ،إ عو ٖعَ ٛملعوٷ يًتُٛټعٌ إىل تعٛؾ
ااوٍ ٚتهج  ،ٙيقا تل ٣ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهعتوٕ إٔٻ َجعٌ ٖعقٙ
ااملععوَ٬ت َُٗ-ععو إػتًؿععت ااو عُٸٝوت -تععـػٌ يف بععوا احلععلاّٚ ،صلععب اًعع٢
ااوًُل إدتٓوبٗو ٚاٱبتملوؿ آٗوٚ ......ار تملوىل أاًِ..
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
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التأزٓخ3126 / 6/2: :

زقه الفتْ23 :ٚ

(( حهه ضبـٕ اليطاّ ٛإضرتقاقًََّ ))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

تٓوقًت ٚنو٫ت ا٭ْبو ٤ايملواٚ ١ٝاحملً ١ٝقٝوّ إكٖوب ٞؿااٍ بع(هبع ٞايٓوو٤
اٱٜنٜـٜوت) ٚبٝملٗٔٻ بجُٔڈ فىڈ اًَ ٢لآَٚ ٣وُع َٔ ايٓوي يف أهٛام آً ١ٝيف
ااٚ ٌُٛايلقٚ ١غ ٖو ،ؾُٔ أدٌ بٝوٕ احلهِ ايٌلا ٞيًُوأي ،١إدتُملت ايًذٓ١
ايملًٝو يٲؾتو ٤يف ٜع ّٛايج٬ثعوٚ ،3126/ 6 /2: ٤بملعـ ايـكاهعَٚ ١ـاٚيع ١ايعلأٟ
ٚاعععلض آكا ٤ؾكٗعععو ٤ااعععقاٖب اٱهعععٚ ١َٝ٬بوٱهعععتؿوؿَ ٠عععٔ آكا ٤ااملوُعععلٜٔ
ٚاجملوَٝع ايؿكٗ ١ٝيف ايملومل اٱه ،َٞ٬قلكت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتوَ ٤و :ًٜٞ
إٕٻ اٱهعع ّ٬مل ٜععأتٹ بععويلم ٚايوبععع ٞبععٌ دععو ٤بععويملتل ٚاحللٜععٚ ،١نععوٕ ايععلم
ٚايوبع َٔ ٞأسـ ااروٖل اٱدتُوا ١ٝااٛدٛؿ ٠قبٌ اٱهع ،ّ٬ؾهعوٕ َعٔ أسعـ
أٖـاف اٱه ّ٬اييت ٜٓ ٫هلٖو أسـٷ َٔ ايؿكٗعوٖ ٤ع ٛايكٔعو ٤اًع ٢ايعلم ،ؾٌعلٻع
ا٭سهوّ ٚا٭اُوٍ اييت تكٔ ٞاًٖ ٢ق ٙايروٖل ٠بويتـكز ً٦ٝوڄ ؾٌ٦ٝوڄ نُعو ٖعٞ
سهُ ١اٱه ّ٬يف أنجل تٌلٜملوت٘ ،يته ٕٛسًع٫ٛڄ ْوؾملعٚ ١سومسع ١٭ُعٌ ايؿوعوؿ
5:
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َِٚـك ،ٙقوٍ تملوىلٚ( :ٳَٳو أځؿٵكٳاىځ َٳو ايڃملٳكځبٳ١ڂ ( )23ؾځوڊ كٳقځبٳ١ٺ ( )24أځٚٵ إڇالڃملٳعوّٷ ؾٹعٞ
ٜٳٛٵّڈ فٹَ ٟٳوٵػٳبٳ١ٺ)ٚ ،أمجع ااوعًُ ٕٛاًع ٢حتعل ِٜايعلم ٚللميعَ٘ٚ ،عو قعوّ بع٘
إكٖععوبٛٝا (ؿااععٍ) ٜمل عـټ ػلق عوڄ ٱمجععوع ااوععًُل َ عٔ حتععل ِٜهبععع ٞايٓوععو٤
ٚإهحقوقٗٔٻ ،ؾُو قوَٛا ب٘ إْٻُو ٖ ٛبٝعٷ يًشلا٥ل ٚتكٓل يٲغتِعوا ٚإنعلا ٙاًع٢
ايبػوٚ ٤سلابعٚ ١إؾوعو ٷؿ يف ا٭كضْٚ ،كع ٷ يقَع ١ار تملعوىل ٚكهعٛيٖ٘ٚ ،عقَ ٙٹع ٵٔ
نبو٥ل ايعقْٛاَٛٚ ،بكعوت اٱثعِٚ ،ارعو ِ٥اجلعلا ،ِ٥ؾتٛاٻعـ ار ؾواًٗٝعو بويملعقاا

ايٌععـٜـ ٚايملكععوا ا٭يعع ،ِٝؾٗععِ اهععتأْؿٛا َععٔ دـٜععـ ايؿتٓععٚ ١ايؿوععوؿ يف ا٭كض
بإهتٓ٦وف ً٤ٞٺ تٌٛٻف ايٌلع إىل اخلَٓ َ٘ٓ ْ٬ق مَٔڈ بملٝعـٖٚ ،عِ ٜتشًُعٕٛ
بملًُِٗ ٖقا َوعٚ٪يٖ ١ٝعق ٙا٭اُعوٍ اٱدلاَٝع ١ايعيت  ٫متعت إىل اٱهع ّ٬بِعً١
َٓٚوقٔ ١متوَوڄ اكوُـ ايٌلٜملٚ ١أسهوَٗوٚ ............ار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ..

اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًّٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
 3126/6/2:و  /2 -زجبٍ 2547/ـ
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(( احلهه الشسعٕ فٔنا إذا ّافل ْٓو العٔد ْٓو اجلنع٘ ))

قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

ٌْل ايبمل أْٻ٘ إفا ٚاؾل ّٜٛٴ ايملٝـ ّٜٛٳ مجملع ١توعكط ُع ٠٬اجلُملع ١اعِٓٗ
ّ أٖعٌ
بِ ٠٬ايملٝـٚ ،٭ٕٻ ااو ١ً٦حب ٿـ فاتٗعو َعٔ ااوعو ٌ٥ايؿكٗٝع ١ايعيت وع ٴ
ايملًعِ ،ؾكععـ ْوقٌععت ايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتعوٖ ٤ععق ٙااوعع ١ً٦يف دًوععتٗو اآملكععـ٠
بتأكٜؽ ٚ ،3123/21/36كأٜٓو َٔ ائلٚك ٟايتڀعلم إيٗٝعو َعل ٠أػعلَ ٣عٔ
أدٌ إٔٵ تملِ ب٘ ايؿو٥ـٚ ٠ايبٝوٕ..
َٔ ايبـ ٜٞٗإٔٻ ُ ٠٬ايملٝـ َٔ ايوٓٔ اا٪نعـُٚ ،٠ع ٠٬اجلُملعَ ١عٔ ايٛادبعوت،
 ٫ٚتوكط ُ ٠٬احلُمل ١بِ ٠٬ايملٝـ ،٭ٕ ُع ٠٬ايملٝعـ هعٓ٪َ ١نعـ ،٠بُٓٝعو ُع٠٬
اجلُمل ١ؾل ١ٜٔذلتُٚ ،١ايوٓ ٫ ١تٴوكط ايؿلٜٔع ٫ٚ ١لعن ٨آٗعوٚ ،فيعو يكع ٍٛار
ان ٚدٌٜ( :ٳو أځٜټٗٳو ايډقٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا إڇفٳا ْٴٛؿٹٟٳ يٹًِٻًځو٠ٹ َٹٔٵ ٜٳٛٵّڇ ايڃذٴُٴملٳ١ٹ ؾځوهٵملٳٛٵا إڇيځ ٢فٹنڃلڇ ايًډع٘ٹ
ٚٳفٳكٴٚا ايڃبٳٝٵعٳ فٳيٹهڂِٵ ػٳٝٵلٷ يځهڂِٵ إڇٕٵ نڂٓٵتٴِٵ تٳملٵًځُٴٕٛٳ) ،ؾًًؿكٗو ٤يف ااوأي ١ق ،ٕ٫ٛأسـٖو َعو
اً ٘ٝمجٗٛك ايؿكٗو َٔ ٤احلٓؿٚ ١ٝااويهٚ ١ٝايٌوؾمل َٔ ١ٝإٔٻ ُ ٠٬اجلُمل ٫ ١توعكط
بِ ٠٬ايملٝـ يه ٕٛنٌ ٚاسـٺ َُٓٗو ابوؿَ ٠وتكًٚ ،١إٔٻ ايوٓ ٫ ١توكط ايؿلض..
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ٚايلأ ٟايجوَْ ٞو فٖب إي ٘ٝبمل احلٓوبً َٔ ١إٔٻ َٳٔٵ ُعًُ ٢ع ٠٬ايملٝعـ لن٥ع٘
أ أؿا ٠٬ُ ٤اجلُمل ،١ؾُٔ ًُ ٠٬ُ ٢ايملٝـ  ٫لب اًٝع٘ ُع ٠٬اجلُملعٚ ١لن٥ع٘
آٗوٚ ،إٕ أؿاٖو نوٕ فيو أؾٌٔٚ ،اهتـيٛا مبعو دعو ٤يف هعٓٔ أبع ٞؿاٚؿ إٔٻ كهعٍٛ
ار ( )قوٍ ٭ٌٖ ايملٛاي ٞايق ٜٔبملـت َٓوم ِ أ ااوذـ ايٓبًٚ ،ٟٛعل اًعِٗٝ
ايقٖوا ٚاٱٜوا َلتل يًِ٬تل ،ؾلػّ ِ إٔٵ ِٜعًٛا ايرٗعل يف أسٝعو ِٗ٥قعو٬٥ڄ:
(قځـٵ ادٵتٳُٳعٳ ؾٹٜ ٞٳٛٵَٹهڂ ٵِ ٳٖقٳا اٹٝـٳإڇ؛ ځؾُٳع ٵٔ ًٳعو ٳ ٤ځأدٵع ٳن ځأ ٴَ ٙٹع ٵٔ اڃي ٴذ ٴُملٳع١ٹ ،ٳ ٚڇإْٻعو ٴَ ٳذ ٿُملٴعٕٛٳ)،
ؾوهتـيٛا َٔ كػٽِت٘ ( )ؿي٬ٝڄ يف يف تلى اجلُمل ١أ ًُ ٠٬ُ ٢ايملٝـ..
ٚرډٌ مجٗٛك ايؿكٗو َٔ ٤احلٓؿٚ ١ٝااويهٚ ١ٝايٌوؾملَ ١ٝو قويع٘ ( )٭ٖعٌ
ايملٛاي ٞأْ٘ ٚاكؿٷ يف سل َٔ أت ٢يِ ٠٬ايملٝـ َٔ ػوكز ااـ ١ٜٓاآٛك٠؛ ممعٔ ٫
لب اً ِٗٝاجلُمل ١ابتعـا٤ٶ؛ نع ِْٗٛقعوالٓل ػعوكز ااعـٕ ٚايملُعلإ ،ؾٗع ٤٫٪إ ٵٕ
اْترلٚا ستِٜ ٢عًٛا اجلُملع ١نعوٕ يف فيعو ٌَعك ١يف سكٗعِٚ ،إفا يع ٛكدملعٛا إىل
أًِٖٗ ثِ اوؿٚا ٭ؿا ٤ؾل ١ٜٔاجلُمل ١نوْت ٌَك ١أٜٔوڄ؛ يقا كػعّ عِ يف فيعو
ايٛقت تلى ُ ٠٬اجلُمل..١
يقا تل ٣ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ تٓ ٜ٘ٛااوعًُل اىل ا٭ػعق
بلأ ٟمجٗٛك ايؿكٗوٓ َٔ ٤لٚك ٠احملوؾرع ١اًع ٢ايِع٬تل ؾُٝعو إفا ٚاؾعل ٜعّٛ
ايملٝععـ ٜععّٛٳ اجلُملعع ٚ،١اٱستٝععو ٜكتٔعع ٞفيععو أٜٔعوڄٚ،اـّ اٱِْععٝوع إىل اٯكا٤
ايٌوف ٙاييت ٜٓتر أ ا٭ػق بٗعو اخلع٬ف ٚايؿلقع ١بعل ُعؿٛف ااوعًُل ٖٚعِ
ٜوتكبً ٕٛأٜوّ ايملٝـ اابوكىٚ ......ار تبوكى ٚتملوىل أاًِ..
اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ
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(( حهه البٔع ّالشسا ٛبالشٔو البيهٕ املصدَّم ))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

بملـ إال٬ع ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ اًع ٢ايڀًعب ااكعـٻّ َعٔ
قبٌ دلُٛا َٔ ١ااكوٚيل ٚأُشوا ايٌلنوت بتأكٜؽ  3126/21/27سعٍٛ
بٝععوٕ احلهععِ ايٌععلا ٞيًتملوَععٌ بويٌععٝو ايبٓهعع ٞااِعـٻم َععٔ قبععٌ ااِععوكف
احله ١َٝٛيف إقً ِٝنٛكؿهعتوٕ ،سٝعح تكع ّٛايبٓعٛى احلهَٝٛع ١بإُعـاك ايٌعٝو
ايبٓه ٞيًُكوٚيل ٚأُشوا ايٌلنوتٚ ،يهٔ بوبب ا٭مَع ١ااويٝع ١ااٛدعٛؿ ٠يف
اٱقً ٫ ِٝتوتڀٝع ايبٓٛى بِلف ايٌٝو َبوًل ،٠يقا ًٜذعأ أُعشوا ايٌعٝو اىل
بٝمل٘ بعجُٔڈ أقع ٻٌ َعٔ هعملل ،ٙأٜ ٚكَٛع ٕٛببٝملع٘ َكوبعٌ ايوعٝوك ،٠أ ٚقڀملعَ ١عٔ
ا٭كض ،أ ٚا٭َٛك ا٭ػل..٣
َٔ أدٌ بٝوٕ احلهِ ايٌلا ٞيًُوأي ،١إدتُملت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتعو ٤يف ٜعّٛ
ٚ ،3126/23/2بملـ ايـكاهَٚ ١ـاٚي ١ايلأٚ ٟاٱهعتؿوؿَ ٠عٔ آكا ٤ااملوُعلٜٔ
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ٚاجملععوَٝع ايؿكٗٝعع ١يف ايملععومل اٱهعع ،َٞ٬قععلكت ايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤بأغًبٝعع١
أأوٗ٥و َو :ًٜٞ
َٔ ااملً ّٛيف ايؿك٘ اٱه َٞ٬إٔٻ ايتملوٌَ بو٭َٛاٍ ايلب ١ٜٛنويقٖبٚ ،ايؿٔ،١
ٚااڀملَٛوت ،و ًلَ ٚملً ١َٛلب كاوٜتٗو يهْ ٫ ٞكع يف ايلبو احمللّ ًلاوڄ،
ٚزلًُٗو ؾُٝو :ًٜٞ
أّالً :إفا بٝع َوٍٷ كب٢ٜٛٷ ٓوع٘ نويعقٖب بويعقٖب ،أ ٚايعـٜٓوك بويعـٜٓوك ،أٚ
احلٓڀ ١بوحلٓڀ ،١إًح ايؿكٗو ٤يف فيو ايتُوثٌٳٚ ،احلًٍٛٳٚ ،ايتؿوب ٳ يف دلًعى
ايملكـ..
ثاىٔــاً :إفا اػتًععـ اجلٓوععوٕ نويععـٜٓوك بويععـ٫ٚك ،أ ٚايععقٖب بويؿٔعع ،١أٚ
بويملهى إًح احلًٚ ٍٛايتكوب

ؾكط..

ٚأَو يف َوأي ١ايتملوٌَ بويٌعٝو ايبٓهع ٞااِعـٻمٖ ،عٌ ٜكع ّٛقعب
َكوّ قب

ايٌعٝو

ايٓكـ ًلاوڄ؟ ؾوػتًـ ايؿكٗو ٤يف فيو إىل ث٬خ آكا:٤

السأٖ األّل :قب

ايٌٝو ٜملـټ قبٔوڄ حملتٛا ،ٙإفا نوٕ ايٌٝو َِعـقوڄ َعٔ

قبٌ احله..١َٛ
السأٖ الجاىٕ :قب

ايٌٝو ٜملـټ قبٔوڄ حملتٛا ،ٙهٛا ٤نوٕ ايٌٝو َِعـقوڄ

أ ٚغ َِـم..
السأٖ الجالح :قب

ايٌٝو ٜ ٫ملـټ قبٔوڄ حملتٛا ،ٙأٜوڄ نوٕ ْٛاعَِ٘ ،عـقوڄ

أ ٚغ َِـم..
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السأٖ الساجح :إٕٻ قب

ايٌٝو ااِعـٻم ٜكعَ ّٛكعوّ قعب

سل إحتوؿ ْٛا ٞايملًُٚ ،١سِ ٍٛاحلً ٚ ٍٛايتكوب

ايٓكعـ سهُعوځٶ،

ٚايتُوثٌ..

أَععو إفا اػتًععـ ْععٛع ايملًُععتل نويععـٜٓوك بويععـ٫ٚك ،أ ٚايععقٖب بويؿٔعع ،١أٚ
بععويملهى ،إًععح احلًعع ٚ ٍٛايتكععوب

ؾكععط ،ؿ ٕٚايتُوثععًٌ ،ععلٜڀ ١إٔ ٜهععٕٛ

ايٌٝو َِـقوڄ َٔ قبٌ سه ١َٛإقًع ِٝنٛكؿهعتوٕٚ ،بعقيو قعوٍ دلًعى اجملُعع
ايؿكٗ ٞاٱه َٞ٬يف قلاك كقِ ( )66يف ؿٚكت٘ ايووؿه :١بعإٔٻ َعٔ ُعٛك ايكعب
احلهُ ٢ااملتوً ٠لاوڄ ٚالؾوڄٚ ........توًډِ ايٌٝو افا نوٕ ي٘ كُٝـ قوبٌٷ يًوعشب
بويملًُعع ١ااهتٛبعع ١بٗععو آععـ إهععتؿوٚ ،٘٥سذععن ٙااِععلف " دلًعع ١دلُععع ايؿكعع٘
ا٫ه ٢َ٬ايملعـؿ ايوعوؿي ٚ ،"883/2بع٘ قعوٍ اجملُعع ايؿكٗع ٞايتعوبع يلابڀع١
ايملومل اٱه َٞ٬بأ ٻٕ إهعت ّ٬ايٌعٝو ٜكعَ ّٛكعوّ ايكعب

آعـ تعٛؾل ًعلٚال٘ يف

َوأيُ ١لف ايٓكٛؿ بويتُ ٌٜٛإىل ااِوكف..
يععقا قععلكت ايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف إقًعع ِٝنٛكؿهععتوٕ بععإٔٻ َععو ٜتملوَععٌ بعع٘
ااكوٚيٚ ٕٛأُشوا ايٌلنوت َٔ بٝعع ايٌعٝو ااِعـٻم بأقعٌ َعٔ هعمللٜ ٙكعّٛ
َكوّ قب

ايٓكـ سهُوڄ بويٌل ٚاييت فنلْوٖعو آْؿعوڄ ،أَعو إفا نعوٕ بٝعع ايٌعٝو

بػ ع ا٭َععٛاٍ ايلبٜٛععَ ،١ععج ٬نبٝععع ايٌععٝو بويوععٝوك ،٠أ ٚقڀملعع ١أكض ،أ ٚؿاكڈ
ههٓ ،١ٝأ ٚغ ٖو ؾ ٬ػ٬ف يف فيو ًلاوڄً ،لٜڀ ١إٔٵ ٜه ٕٛايٌعٝو َِعـقوڄ......
ٚار أاًِ
اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
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(( حهه الرٍاب إىل العنسٗ يف ّقت احلاج٘ ّالشدٗ ))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

ٚكؿ ه٪اٍ إىل ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤س ٍٛأؾًٔ ١ٝايعقٖوا إىل ايملُعل ٠يف ٚقعت
احلودععٚ ١ايٌععـ ٠أّ ايتععوع بتهععويٝـ ايملُععل ٠يًؿكععلا ،٤ؾُععٔ أدععٌ بٝععوٕ احلهععِ
ايٌععلا ٞيًُوععأي ،١إدتُملعععت ايًذٓعع ١ايملعًٝعععو يعععٲؾتو ٤يف ٜععععع ّٛايج٬ثعععععو٤
ٚ ،3127/3/27بملععـ ايـكاهععَٚ ١ـاٚيعع ١ايععلأٚ ٟاععلض آكا ٤ؾكٗععو ٤ااععقاٖب
اٱهعععٚ ١َٝ٬بوٱهعععتؿوؿَ ٠عععٔ آكا ٤ااملوُعععل ٚ ٜٔاجملعععوَٝع ايؿكٗٝععع ١يف ايملعععومل
اٱه ،َٞ٬قلكت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتوَ ٤و :ًٜٞ
يف سويععٚ ١دععٛؿ اجملواععوت  ٚايؿكععل ايٌععـٜـ ؾععإٕٻ ايِععـق ١أؾٔععٌ َععٔ تهعلاك
ايملُلٚ،٠قـ  ٌِٜا٭َل إىل تكـ ِٜايِـق ١اً ٢أؿا ٤احلر ااؿعلٚض آعـ ٚدعٛؿ
اجملوا ،١قوٍ ايمل ١َ٬احلڀوا كر٘ ار يف َٛاٖب اجلً :ٌٝأْٻ٘ هَ ٌ٦ويعو أُٜٗعو
أسب إيٝو ،احلر أ ٚايِـق١؟ ؾأدوا :إ ٫إٔٵ ته ٕٛدلوا..١
اخل :١ُ٬ايِـق ١يف ٚقت احلودًٚ ١ـ ٠اجملوا ١أؾٔعٌ َعٔ اُعل ٠ايتڀعٛع،
٭ٕٻ ْؿع ايملُل ٠قوُل ٠اًُ ٢وسبٗوٚ ،ايِـق ١اً ٢احملتودل  ٚاجلٝوع ٜتملـ٣
ْؿملٗوَٚ ،و نوٕ ْؿمل٘ َتملـٜوڄ أؾٌٔ ممو نوٕ ْؿملع٘ قوُعلاڄٖٚ ،عقا اعوّٷ يف ؾكعلا٤
ااوًُل يف نٌ َهوٕٚ ،يهٔ ايؿكلا ٤ايق ِٖ ٜٔيف ايبًـ أسلٴ َٔ ايعق ٜٔيف ػعوكز
ايبًععـ ،قععوٍ تملععوىل( :إڇٕٻ ايڃ ٴُِٻ عـٿقٹلٳ ٚٳايڃ ٴُِٻ عـٿقځوتٹ ٚٳأځقڃلٳٓٴععٛا ايًډ ع٘ٳ قځ ٵلٓٶععو سٳوٳ عٓٶو
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ٜٴٔٳواٳـٴ يځ ٴِٗٵ ٚٳيځ ٴِٗٵ أځ ٵدلٷ نځلڇِٜٷ)ٚ ،سلٔ اً ٢اًِ إٔٻ إقً ِٝنٛكؿهعتوٕ ميعلٻ يف ٖعقٙ
ا٭ٚقوت بأمََ ١ويً ١ٝـٜـ ،٠يقا ميهٔ يًُٛاالٓل ا٭غٓٝو ٤إٔٵ ٜكَٛعٛا بويتِعـم

بأَٛا ِ اً ٢ايؿكلاٚ ٤ف ٟٚاحلود ١بـ٫ڄ َٔ ايقٖوا إىل اُل ٠ايتٸڀٛٸع أ ٚتهلاكٖعو
يف ٖقا ايٛقت ايلأٖٚ ......ار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ..

اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
اتّخاد علنا ٛالدًّٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
 -8مجادٖ األّىلٍ2548/ـ
 -27شباط 3127 -
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(حهه اإلضتٔال ٛأّ اإلعتدا ٛعل ٙاألمانً الدٓئ٘
أّ اإلجتناعٔ٘)

قااااااال تعاااااااىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﭼ النحل 54 :
ٚكؿ ه٪اٍ إىل ايًذٓ ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ سع ٍٛبٝعوٕ احلهعِ
ايٌلا ٞيٲهت ٤٬ٝأ ٚاٱاتعـا ٤اًع ٢ا٭َعونٔ ايـٜٝٓعٚ ١اٱدتُواٝعٚ ،١بعو٭ػّ
ا٭َونٔ ايـ ١ٜٝٓاييت إهتٛيت اًٗٝو احله ١َٛايمللاقٝع ١ايوعوبك ١بإغتِعوبٗو َجعٌ
ا٭َععونٔ ايـٜٝٓععٚ ١ااقٖبٝعع ١هععٛا ٤نوْععت يًوععٓ ١أ ٚيًٌععٝمل ،١أ ٚااوععٝش ١ٝأٚ
ايٛٗٝؿٜعع ١أ ٚاٱٜنٜـٜععٚ ١ايهونوٝ٥ععٚ ١أَ ٟهعع ٕٛآػععلٖٚ ،عع ٞاٯٕ حتععت تِععلؾوت
أًؼوْ غ أُشوبٗو ا٭ًُٝل..
ٚبملـ إال٬ع ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ اًع ٢ايڀًعب ااكعـٻّ
ٚؿكاهت٘ ،إدتُملت ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤يف ٜعٚ ،3127/5/6 ّٛبملعـ ايـكاهع١
َٚـاٚي ١ايلأ ٟقلكت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤بوٱمجوع َو :ًٜٞ
ممو ً ٫و ؾ ٘ٝإٔٻ نٌ إاتـا ٚ ٤إهت ٤٬٭ ٟبكملعَ ١عٔ ا٭كض ،أ ٚأَ ٟهعوٕڈ
سلاّٚ ،غ دو٥نٚ ،ايتِلف ؾ ٘ٝبوالٌٷ ،هٛا٤ٶ نوٕ ًَهوڄ اوًِڈ أَ ٚوعٝش ٞأٚ
ٜٛٗؿ ٟأٝ٥ ٚنؿ ٟأ ٚأَ ٟه ٕٛآػل ،ؾ ٬صلٛم ًعلاوڄ ايتملعـ ٟاًع ٢أَعٛاٍ ايػع
َوًُوڄ نوٕ أ ٚغ َوًِ  ٚبو٭ػّ ا٭َونٔ ايـٜٝٓعٜ٫ٚ ،١كبعٌ ايعـ ٜٔاٱهعَٞ٬
6:
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احلٓٝـ بأً ٟهٌڈ َٔ ا٭ًهوٍ ايتملـ ٟاً ٢أَٛاٍ أً ٟؼّڈ نوٕ بعـ ٕٚسعل،

ٚصلب احلؿوظ اًَ ٢وٍ ايػ ٚ ،بو٭ػّ يف ٚقعت احلعلٚا ٚايِعلااوتٚ ،أمجعع
ااوًُ ٕٛاً ٢حتل ِٜايػِبَ ٖٛٚ ،ملِعٚ ١ٝنعب َ ٠عٔ ايهبعو٥ل؛ اعو ٚكؿ َعٔ
مدل أ ايتملـ ٟاً ٢ا٭َٛاٍٚٚ ،اٝـ اً ٢أػقٖو بػ سل ،نُو ٚكؿ يف احلعـٜح
ااتؿل اًَ(( :٘ٝٳٔ أػق ًوٶا َٔ ا٭كض ظًُٶو ،ؾإْ٘ ٜڀٛٻق٘  ّٜٛايكٝوَ َٔ ١بل
هبع أكٓل))ٚ ......ار أاًِ

اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
 3127 /5 /32مٔالدٓ٘
 /25زجب ٍ 2548 /جسٓ٘
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التأزٓخٍ2549/3/34 :ـ -
3127
/26...............
زقه الفتْ:ٚ

 3127/22/34و

((حهه العنلٔات اإلىتخازٓ٘ يف الشسٓع٘ اإلضالمٔ٘))

قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

احلُـ ر كا ايملوالٚ ،ايِٚ ٠٬ايوع ّ٬اًع ٢أًعلف االهعًل ٚاًع ٢آيع٘
ٚأُشوب٘  َٔٚاتبملِٗ بإسووٕ اىل  ّٜٛايـ...... ٜٔ
ٚبملـ :تًب١ٝڄ حلود١ٹ ًبوبٓو ااًتنَل بويتملوي ِٝاٱه ١َٝ٬إىل ايبٝوٕ ٚاٱٜٔوغ
يف َجٌ ٖق ٙااوو ٌ٥اييت ٜتعقكع بٗعو ايعق ٜٔمل ٜؿُٗعٛا ايكعٚ ِٝااكوُعـ ايملًٝعو
جمل ٤ٞايٌلع احلٓٝـٚ ،يِـٿ أؾهوك ايق ٜٔأُبشٛا مسووك أسنااٺٚ ،مجواوتٺ،
ٚؿٜٓ،ٍٚػُ ٕٛيف كَوؿ ،يٝٴـٸَلٚا ايب٬ؿٜٚ ،كتًٛا ايملبوؿًٜٗٚ ،هٛا احلعلخ  ٚايٓوعٌ
بوهععِ اجلٗععوؿ ٚايععـؾوع اععٔ اٱهععٚ ّ٬ااوععًُل ٚ-اٱهعع ّ٬بلٜععَ ٧ععِٓٗ َٚععٔ
أاُو ِ..-
ؾكـ إدتُملت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف ااهتب ايتٓؿٝعق ٟٱحتعوؿ اًُعو ٤ايعـٜٔ
اٱهعععع َٞ٬يف نٛكؿهععععتوٕ ٜعععع ّٛا٭كبملععععوَ 34 ٤ععععٔ ُععععؿل ٖ2549ععععع-
ٚ ......ّ3127/22/34أُـكت ايؿت ٣ٛايتوي ١ٝس ٍٛسهعِ ايملًُٝعوت اٱْتشوكٜع١
يف ايٌلٜمل ١اٱه:١َٝ٬
َٔ ااملً ّٛأ ٻٕ ٖعق ٙااوعأيَ ١عٔ ايٓعٛامٍ ايؿكٗٝع ١ااملوُعل ٠ايعيت مل تهعٔ
َمللٚؾ ١يف ايووبل بٓؿى اللٜكتٗو ايٚ ،ّٛٝمل زلعـ ِْعوڄ ُعلضلوڄ اًٗٝعو يف نتعب
ايؿكٗو ٤ااتكـَلٚ ،فيو ٭ْٻٗو َٔ أ و احللٚا احلـٜج ١اييت ظٗلت بملـ ظٗعٛك
ااتؿذلات ٚتكـّ ايتهًٓٛدٝو ٚتكٓٝتٗو..
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ؾبملـ َـاٚي ١ااوأي َٔ ١بل أأوٗ٥و ٚؿكاه ١دٛاْبٗعو ٚولصلوتٗعو ايؿكٗٝع١
قـمي ڄو ٚسعـٜجوڄٚ ،ايٛقعٛف اًع ٢ا٭ؿيع ١ايعيت ٜوعتـٍ بٗعو اجملٝعن ٕٚاجعٌ ٖعقٙ
ايملًُٝوتٚ ،تٓن ٌٜايكٛااـ ايؿكٗ ١ٝايملًٝو اًٗٝوَ ،جٌ قواعـ(( :٠ؿكأ ااؿوهعـ أٚىل
َععٔ دًععب ااِععوحل)) ٚقٛااععـ ؾكٗٝعع ١أػععلَ ،٣ععع َلااععوَ ٠كوُععـ ايٌععلٜمل١
اٱهَٚ ،١َٝ٬لادملع ١احلعو٫ت ايعيت قعـ تهعٌَ ٕٛعوبٗ ڄو عو يف ْرعل ايعبمل ڇ َعٔ
ايِٓعع ْٛايٌععلاٚ ١ٝايٛقععو٥ع ايتأكطلٝعع ،١تبعٝٸٔ يًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف إقًععِٝ
نٛكؿهتوٕ ٚبإتؿوم مجٝع أأوٗ٥و َو ٜأت:ٞ
ٖععق ٙااوععأيَ ١ععٔ ااوععو ٌ٥ايععيت نجععل ايهعع ّ٬س ٛعوٚ ،قععوّ ااملوُععلٕٚ
ٚاجملوَع ايؿكٗٚ ١ٝؿٚك اٱؾتو ٤بـكاهٖ ١ق ٙايروٖل ٠اخلڀ  ٠يف ٓ ٤ٛايِٓعْٛ
ٚايكٛااـ ايٌلا ١ٝيبٝوٕ احلهِ ايٌلا ٞؾٗٝوٚ ،اْكوُٛا يف فيو إي ٞكأٜل:
السأٖ األّل :املاىعٌْ
فٖب أنجل ايملًُو ٤ااملوُلٚ ٜٔؿٚك ٦ٖٝ ٚعوت اٱؾتعو ٤يف ايملعومل اٱهع ٢َ٬اىل
أْٻ٘  ٫صلٛم يًُوًِ اٱقـاّ اًٖ ٢ق ٙايملًُٝوتٚ ،إٔٵ ٜؿذعلٻ ْؿوع٘ بكِعـ إحلعوم
ائلك بو٭اـاٚ ،٤ؾملًع٘ ٖعقا سعلا ٷّ ٜٚملع ټـ َعٔ نبعو٥ل ايعقْٛا ٫ٚ ،تعـػٌ ٓعُٔ
ؾملويٝوت اجلٗوؿَ ،وتـيل اً ٢فيو:
 -2أ ٻٕ ايٌلٜمل ١اٱه ١َٝ٬ايوعُش ١دعو٤ت َعٔ أدعٌ احلٝعوٚ ،٠ايملع ٍٝايلغٝعـ،
ٚايتملو ٍٜايوًُ ٞبل بين ايبٌل ،يقيو سلٻّ مجٝع أْٛاع ايكتعٌ اًع ٢هعبٌٝ
ايرًِ ٚايملـٚإٚ ،ااتو َٔ ٙايهبو٥لٖٚ ،ـؿ اجلٓو ٠ايعقٜ ٜٔملتعـ ٕٚاًع ٢ؿَعو٤
ايٓوي تٗـٜـاڄ ًـٜـاڄٚ ٚ ،اـِٖ بملقاا ار..ِٝ
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ﭧ ﭨ ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ اٱهلاٖٚ ،٣٣ :٤قا ّْپ ظوٖل َڀًعلٷ
ُلٜضٷٚ ،مل ٜؿلٿم بل ااوًِ ٚغ ٚ ،ٙبل ن ٕٛايكوتٌ ٜكتٌ ْؿو٘ أ ٚغع  ،ٙإفٵ
ايهٌ ٌَحن ٕٛيف قواـ( ٠ايملُِ )١اُِ ١ايـّ ٚايعلٚغٚ ،تڀًعل ايعٓؿى اًعِٗٝ
بويتوعو ...... ٟٚؾويكواعـ ٠ايملوَع ١يف ايٌعلٜمل ١اٱهعٖ ١َٝ٬ع :ٞأ ٻٕ ايعـَوٚ ٤ا٭َعٛاٍ
َملِ ،١َٛأ ٟيٝوت َبوسٚ ،١أهوي ايملُِ ١إَو اٱميوٕ ٚإَو ا٭َوٕ:
َٚملٓ ٢اٱميوٕ :اٱهَٚ ،ّ٬ملٓ ٢ا٭َوٕ ايملٗـ ،نملٗـ ايقَعٚ ،١ا ـْعٚ ١غ ٖعو،
ؾبوٱميوٕ :تملِعِ ؿَعو ٤ااوعًُل ٚأَعٛا ِ يكٛيع٘ ((( :)أَعلت إٔٵ أقوتعٌ
ايٓوي ستٜ ٢كٛيٛا  ٫إي٘ إ ٫ار ذلُـ كه ٍٛار ،ؾإفا قويٖٛو ؾكـ اُِٛا َعين
ؿَوٚ ،ِٗ٥أَٛا ِ إ ٫حبكٗو)) كٚا ٙايبؼعوك( ٟاحلعـٜحَٚ ،)36 :وعًِ (احلعـٜح:
..)33
ٚ -ا٭َوٕٜ :ملِِ ؿَعو ٤غع

ااوعًُل ،ﭧ ﭨ ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ايٓشٌ.. :2:
 -3إٕٻ ٖق ٙايملًُ ١ٝت٪ؿ ٣بِوسبٗو اىل ااٛت ستُوڄٖٚ ،عقا غع دعو٥نڈ يف ايٌعلٜمل١
اٱهٚ ،١َٝ٬قـ ْٗ ٢ايٌوكع احله ِٝآ٘ ْٗٝوڄ َڀًكوڄ يف ِْ ْٛنج

َٗٓ ،٠عو :ﭧ

ﭨﭽﮠﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﭼ ايبكعععععععل٠
ٚ ،2:6ﭧﭨ ﭽﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﭼ ايٓوععععو ،3: ٤ؾععععإ ٻٕ
اٯٜتوٕ ُلضلتوٕ يف إٔٻ اٱْووٕ  ٫ميًو ْؿو٘ ستٜ ٢تِعلف ؾٗٝعو نُعو ٌٜعو،٤
ؾواويو احلكٝك ٖٛ ٞار انٻ ٚدٌ ،ؾُٔ قتٌ ْؿو٘ ؾكـ تملـ ٣اًًَ ٢عو ار تملعوىل
ٚاهتشل ايملكٛبٚ ،١أأً ايله :)(ٍٛإٔٻ َعٔ قتعٌ ْؿوع٘ حبـٜعـ ،٠أ ٚهعِڈٸ ،أٚ
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بػ ٖو ؾكـ أًٖو ْؿوع٘ٚ ،ؿػعٌ بعقيو ايٓعوك ػويعـڄا رلًعـاڄ ،نُعو ٚكؿ يف احلعـٜح
ايِشٝض َٔ(( :قتٌ ْؿو٘ حبـٜـ ٠ؾشـٜـت٘ يف ٜـ ٙصلعأ بٗعو بڀٓع٘ يف ْعوك دٗعِٓ
ػويععـاڄ رلًععـاڄ ؾٗٝععو أبععـاڄ)) كٚا ٙايبؼععوك( ٟاحلععـٜحَٚ ،)6553 :وععًِ (احلععـٜح
..)21:
ٚقوٍ ( َٔ(( :)قتٌ ْؿو٘ بٌ ٧اٴعقٻا بع٘ ٜع ّٛايكٝوَع ))١كٚا ٙايبؼعوك،ٟ
ٚا٭سوؿٜح سٖ ٍٛقا ااٛٓٛع نج ..٠
َ -4عٔ سٝععح اٱيتععناّ بكٛااععـ ٚأؿاا اجلٗععوؿٖ :ععق ٙايملًُٝععوت حتععلم ا٭ػٔععل
ٚايٝععوبى ٫ٚ ،متٝععن بععل ا٭الؿععوٍ ٚايٓوععوٚ ٤ايلدععوٍٚ ،اآععوالل ايملوععهل١ٜ
ٚااـْٝعع ٚ ،١تععـٻَل االاؾععل ائععلٚك ١ٜنواععوٚ ٤ايهٗلبععوٚ ٤ايبٓٝعع ١ايتشتٝعع١
يٲقتِععوؿٖٚ ،ععق ٙنًچٗععو  ٫تتؿععل َععع تملععوي ِٝايٌععلٜمل ١اٱهعع ١َٝ٬ايوععُشو،٤
ٚرلويـ يًكٛااـ ا٭ػ٬ق ١ٝيف اجلٗوؿ..
 -5إٕٻ ٖق ٙايملًُٝوت ثبت بٌعٗوؿ ٠ايٛاقعع بأْٗعو أٓعلٻت بواوعًُل ٚؿاعٛتِٗ
ٚمسملتِٗ ،٭ٕٻ ااتٔلك َٓٗو ٜملُعٌ اًع ٢سٌعـ ايعلأ ٟايملعوّٚ ،تأيٝبع٘ ٓعـ
اٱهَٓٚ ّ٬ؿقٖ ٟق ٙايملًُٝوت َٔ ػٚ ٍ٬هو ٌ٥ا٭اعٚ ّ٬إظٗعوك ْؿوع٘ بأْٻع٘
ٓش ١ٝاٱكٖوا..
ٜ -6تؼق ايملـٸٖ ٚق ٙايملًُٝوت فكٜمل ١يًبڀٍ ٚايتٓهٚ ٌٝايكٝوّ بلٻؿ ايؿملعٌ ٚفيعو
بإحلوم أٓلاك بويػ ١حبل أٌٖ ايٌؼّ ايق ٟؾذلٻ ْؿوع٘ ٚااوعًُل مجٝملعوڄ،
ؾ٪ٝؿ ٟاىل تكت ٌٝايٌبواٚ ،إاتكعوٍ اٯ٫ف َعِٓٗٚ ،ولٜعب ااعـٕٚ ،تٌعلٜـ
ايملٛا ،ٌ٥أ ٚتتمللض َٓوالل ااوًُل يًُشوُل.. ٠
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 -7اجلٗوؿ ٜهٓ ٕٛـ نؿعوك ٜٓتُع ٕٛاىل ؿاك احلعلاٜ ٫ٚ ،تُتملع ٕٛبو٭َعوٕ َعٔ
ااوًُلٚ ،اًٝع٘ ٫صلعٛم اجلٗعوؿ ٓعـ ايعـ ٍٚايعيت ؿػًعت ايملٗعـ َعع ايعـٍٚ
اٱهٚ ١َٝ٬ا٭ؾلاؿ ااوتأَٓل ......قوٍ كه ٍٛار ( َٔ(( )قتٌ َملوٖعـاڄ مل
ٜلغ كا٥ش ١اجلٓ ))١كٚا ٙايبؼوكٚ ،ٟقوٍ اٱَوّ اً ٞنلّ ار ٚدَٗ٘(( :ونتبٓعو
اً ٢ايٓبع )( ٞإ ٫ايكلإَٓٚ ،و يف ٖق ٙايِشٝؿ ،١قوٍ ايٓبعع ٞؾٗٝعوٚ :فَع١
ااوععًُل ٚاسععـٜ ٠وععمل ٢بٗععو أؿْععوِٖ ؾُععٔ أػؿععل َوععًُوڄ ؾملًٝعع٘ يملٓعع ١ار
ٚاا٥٬هععٚ ،١ايٓععوي أمجملععلٜ٫ ،كبععٌ ؾٝعع٘ ُععلف  ٫ٚاععـٍ)) كٚا ٙايبؼععوكٟ
(احلـٜح..)428: :
ٚايـ ٍٚغ ااوًُ ١و ا٬قوت ؿبًَٛوهٚ ١ٝهؿوكات ٚقًِٓٝوت َتبوؿيَ ١عع
مجٝع ايـ ٍٚاٱه ١َٝ٬تكلٜبعوڄَٚ ،ملًع ّٛإٔٻ ايمل٬قعوت ايـبًَٛوهع ١ٝتملتعو ؿيع٬ٝڄ
اًٚ ٢دٛؿ ااملوُـٚ ٠ايتملوٌَٚ ،اً ٘ٝؾإٕٻ أَلٜهو ٚغ ٖو َٔ ايعـ ٍٚيٝوعت ؿاك
احللا ؾ ٬صلٛم اجلٗوؿ ٓـٖو..
 َٔ -8سٝح ايكٝوؿ :٠ؾٗع ٛسعلاٷ َعٔ غع قٝعوؿَ ٠مللٚؾع ،١٭ٕٻ مجٝعع ك٩هعو٤
ايـ ٍٚاٱهٚ ١َٝ٬احللنوت اٱهٜٛ ٫ ١َٝ٬اؾك ٕٛاًَ ٢جٌ ٖعق ٙا٭اُعوٍ بعٌ
ٜملوكْٓٗٛو أًـٻ ااملوكٓ ،١ؾإْٻٗو تـػٌ َٔ بوا ايؿتٓ..١
 ٢ْٗ -9ار هبشوْ٘ ٚتملوىل أ َبوغت ١نؿوك َه ١يف ؿٜوكِٖ َع ٚدعٛؿ ا٭هعبوا
ايـاا ١ٝاىل قتو ِ ٢ٖٚ ،نؿلِٖ بور ٚكهٛيُ٘ٚ ،ـٿِٖ كه ٍٛار َ َٔٚمل٘ َٔ
اآَ٪ل أ ااوذـ احلعلاّ ظًُع ڄو ٚاعـٚاْوڄ ،ؾٓٗعوِٖ اعٔ َبعوغتتِٗ يٛدعٛؿ
بمل

ااوًُل بل أظٗلِٖ ٚاـّ متٝنِٖ اعِٓٗ حبٝعح ٜ٫عَ٪ٳٔٳ أِٜ ٫عٝبِٗ

أف ٣ايكتععععععععوٍ ،ﭧ ﭨ ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
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ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﭼ ايؿتض ،٢٢:أ :ٟي ٛمتٝٻن اا َٔ َٕٛٓ٪ايهؿوك يملقٻبٓو ايهؿوك اقابوڄ أيُٝوڄ،
ٚفيو بإٔٵ أحبٓو يهِ قتو ِ ٚأفٿْو يهِ يف فيو..
السأٖ الجاىٕ :اجملٔصٌّ
ٜل ٣ؾلٜل َٔ ايملًُو ٤ااملوُل ٜٔدعٛام اٱقعـاّ اًعٖ ٢عق ٙايملًُٝعوتٚ ،ااتبعوك
ؾواًٗو ًٗٝـاڄ ......
ًبٗ ١اجملٝنٚ ٜٔايلٻؿ اً ،ِٗٝسٝح إهتـيٛا بأؿيَٗٓ ،١و:
 -2قٛيععع٘ تملعععوىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ ايبكععلٚ ،٢٠٢ :٠قٛيعع٘ تملععوىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ايتٛبعععٚ ،١١١ :١قعععويٛا :إٕٻ ٖعععق ٙايملًُٝعععوت
إهتٌٗوؿٚ ،١ٜأْٻٗو ْٛعٷ َٔ أْٛاع اجلٗوؿ..
ٚاجلٛاا اً ٢فيو :إٕٻ قتٌ ايٓؿىٚ ،ولٜب ايب٬ؿٌْٚ ،عل ايكًعل ٚايناناعٚ ١كٚغ
اخلٛف ٚايلاب بل ايملبوؿ ٜ ٫ملـپ دٗوؿاڄ يملُ ّٛا٭ؿي ١اييت ٚكؿت يف ايٓٗ ٞأ فيو..
 -3قِ ١أُشوا ا٭ػـٚؿ،سٝح ؿٍٻ ايػ ّ٬ااًو اً ٢ايڀلٜكع ١ايعيت ميهعٔ إٔ
ٜكتً٘ بٗو..
 ٚميهٔ إٔٵ ْٓوقٍ ٖقا ايـيٚ َٔ ٌٝد:ٙٛ
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أ -إٔٻ قِ ١أُشوا ا٭ػـٚؿ ًٖ ٞلع َٔ قبًٓوٚ ،يٝوت بٌلعڈ يٓوٚ،قـ فنعل
ار ٖق ٙاحلوؿث ١اً ٢هب ٌٝايجٓوٚ ٤ااـغ..
ا -إٔٻ ايػ ّ٬مل ٜكتٌ ْؿوٳ٘ٴ بٓؿو٘ٹ..
ز -إٕٻ ؾملٌ ايػ ّ٬إْٻُو دوم ٭ْٻ٘ سٌِ ؾْ ٘ٝؿعٷ ارِٝٷٚ ،نعب ٷ يٲهعٚ ّ٬سٝعح
آَٓت أَ ١بأنًُٗو ،ؾوفا سٌِ َجٌ ٖقا ايٓؿع صلٛم يٲْووٕ إٔٵ ٜٴؿـ ٟؿ..ٜ٘ٓ
ؿ -إٕٻ ايػ ّ٬مل ٜكتٌ غ ٚ ،ٙي٘ ٜكتٌ ا٭بلٜو..٤
ٜ ٚ -4وتـي ٕٛحبـٜح َٔ(( :قوتٌ يته ٕٛنًُ ٖٞ ١ايملًٝو ،ؾٗ ٛيف هب ٌٝار))
كٚا ٙايبؼععوك( ٟاحلععـٜحٚ ،)234 :ميهععٔ إٔٵ ٜٷععلؿ اًعع ٢إهععتـ ِ ٫بوحلععـٜح
ااععقنٛك :بأْٻعع٘ ِٜ ٫ععض اٱهععتـ ٍ٫بٗععقا احلععـٜح ٭ٕٻ غوٜععَ ١ععو ٜوععتؿوؿ َععٔ
احلـٜح ٖ ٛايٓ ١ٝاخلويِ ١ر تملوىلَٚ ،ملً ّٛإٔٻ ايٓٝعٚ ١سعـٖو ٫تهتؿع ٞإفا مل
تكحٕ بِش ١ايملٌُ ٌَٚلٚاٝتٗو..
ٜٚ -5وتـي ٕٛأٜٔوڄ بكِ ١ايوا ٤بٔ َويعو يف َمللنع ١ايُٝوَع ،١ؾإْٻع٘ إستُعٌ يف
تليڈ اً ٢ايلَوغٚ ،ايك ٠ٛاً ٢ايملـ ٚؾكوتٌ ست ٢ؾتض ايبعواٚ ،مل ٜٓهعل اًٝع٘
أسـ َٔ ايِشوبٚ ،١قِعت٘ َعقنٛك ٠يف هعٓٔ ايبٗٝكع ٞيف نتعوا ايوع  ،بعوا
ايتوع بويتمللض يًكتٌ..
ٚصلوا أ فيو :بأْٻ٘ مل ٜتٝكٔ َٛت٘ ٚمل ميت ؾمل٬ڄٚ ،ايملًُٝوت اٱْتشوكٜعٜ ١تعٝكٔ
ُوسبٗو ااٛت ،يقيو مل صلنٚ ،قٝوهِٗ اً ٢اًُ ١ٝايتحي قٝويٷ َع ايؿوكم..
 -6دو ٤يف آثوك ُشٝش ١رٌ بمل ايِشوب ١اً ٢ايملـٚ ،ٚاٱْػُوي يف ُعؿِٗ
َع غًب ١ايرٔ اً ٢أْٻِٗ ٜكتً ،ٕٛؾً ٛمل ٜهٔ دو٥ناڄ او ؾملً..ٙٛ
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ٚصلوا أ فيعو أٜٔعوڄ :بعأْٻِٗ مل ٜتٝكٓعٛا ااعٛتٚ ،قعـ قعوٍ ايؿكٗعو ٤عٛام
اٱْػُوي يف ايملـ ٚبٌل: ٚ
األّل :إٔٵ ٜػًب اً ٢ظٓ٘ سؿظ ْؿو٘،
ّالجاىٕ :حتكل ااًِشٚ،١ايجويح :ايٓٚ ١ٝاٱػ..ْ٬
 ٤٫٪ٖٚايق ٜٔأدومٚا َجٌ ٖق ٙايملًُٝوت ،أدومٖٚو بٌل:ٖٞٚ ، ٚ
أ -إػ ْ٬ايٓ ١ٝر تملوىل..
اٚ -دٛؿ ائلٚك ٠نوخلٛف اً ٢اجل ،ٍٝأ ٚاْٗناّ ااوًُلٚ ،سل ٛفيو..
ز -إٔٵ ٜػًب اً ٢ايرٔٿ ،أ ٚصلنّ إٔٻ يف فيو ْهو ١ٜبويملـ ٚبكتٌڈ ،أٖ ٚنمي١ٺ..
ؿ -إٔٵ ٜػًب اً ٢ايرٔٿ إٔٻ ايكتٌ ايق ٟهٝشـث٘ يف ا٭اـا ،٤أ ٚايـَوك  ٫ميهعٔ
حتكٝك٘ بأ ٟاللٜك ١أػل ٣تُٔٔ ي٘ هَ٬ت٘..
ٖع -إٔٵ تهٖ ٕٛق ٙا٭اُوٍ َٛدٗٓ ١ـ نؿوكڈ أآًٛا احللا اً ٢ااوًُل..
 -ٚإٔٵ ٜ ٫حتب اًٖ ٢ق ٙا٭اُوٍ َؿوـ ٠تلبٛا اًًَِ ٢شتٗو..
م -إٔٵ ٜه ٕٛبأفٕ ايٛايـ..ٜٔ

(( السأٖ الساجح ))

بملـ هلؿ ا٭ؿيَٓٚ ١وقٌتٗو ٌِْ اىل ٖق ٙاخل: ١ُ٬
 -2اـّ دٛام تؿذ ااوًِ ْؿو٘ بأْٛ ٟع نوٕ ..
 ٤٫٪ٖ -3ايقٜ ٜٔك َٕٛٛبو٭اُوٍ اٱْتشوك ١ٜيٝوٛا ًٗـا.. ٤
 -4أ ٻٕ ٖق ٙايملًُٝوت ٫تعـػٌ ٓعُٔ ؾملويٝعوت اجلٗعوؿ ،٭ْٻٗعو  ٫تٓڀبعل اًٗٝعو
ًل ٚاجلٗوؿ..
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 -5تؿذ ايٓؿى إْتشوكٷ ذللّٷ ًلاوڄ ،بٌ ٖعَ ٛعٔ نبعو٥ل ايعقْٛا ٚفيعو يٮؿيع١
ايٓكً ١ٝايِلضل ١اييت بٝٸٓوٖو،يهْٗٛو  ٫لٝعن يًٌعؼّ إٔٵ ٜكتعٌ ْؿوع٘ ٚاعو
ٜحتب اًَ ٢جٌ ٖق ٙايملًُٝوت َٔ:
 قتٌڈ يٮبلٜو َٔ ٤ا٭الؿوٍٚ ،ايٓووٚ ،٤ايٌٛٝؾٚ ،ااـْٝل.. ٌْٚل كٚغ اخلٛفٚ ،ايلاب ،يف أؾ٦ـ ٠ايٓوي ُٚـٚكِٖ.. ٖٚـّڈ يًبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًبًـ َٔ ولٜبٺ ٚؿَوك يًبٛٝتٚ ،احملع٬تٚ ،االانعناٱقتِوؿٚ ١ٜاخلـَٚ ،١ٝتٌلٜـٺ ايملٛاٚ ،ٌ٥تكت ٌٝايٌبواٚ ،إاتكوٍ اٯٯف َِٓٗ..
ؾبٓو٤ٶ اًَ ٢وهبل تؿيت ايًذٓ ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ بأْٻع٘٫ :
صلٛم ٭ً ٟؼّڈ إٔٵ ٜٴؿ ٿذلٳ ْؿو٘ ،أً ٚعوسٓت٘ ،بعأ ٟاللٜكع١ٺ نوْعت ،حتعت إهعِ
اجلٗوؿ أ ٚحتت أ ٟإهِ آػلَٚ ،ع ن ٕٛفيو ذلعلٻّ ًعلاو ،ؾٗعٜ ٛتشُعٌ ايعـَو٤
ااٗلاق ١ؿٚ ٕٚد٘ سلڈ يف ايـْٝو ٚيف اٯػل..٠
٭ْٻ٘ ي ٛنوٕ ٜكتٌ ْؿو٘ َٔ أدٌ ار انٸٚدٌ ،ؾوٕٻ ار تملعوىل ٜ ٫لٜعـ فيعو،إفٵ
قوٍ ايلس ِٝدٌٻ ثٓو :ٙ٩ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ايٓوعو،٢٢ :٤
ٚإٕٵ نوٕ يله ٍٛار ِْٚل ٠ؿٜٓع٘ ؾلهع ٍٛار ( )أاًعٔ إٔٻ َعٔ قتعٌ ْؿوع٘
حبـٜـ ،٠أ ٚهِٿ ؾكـ أًٖو ْؿو٘ٚ ،ؿػٌ بقيو ايٓوك ػويـاڄ رلًـاڄ ،نُعو بٝٸٓعو فيعو
هوبكوڄٚ ،إٕٵ نوٕ اًُ٘ ٱا ٤٬ؿ ٜٔار ،ؾـٜٔٴ ار تملوىل ٜ ٫ملًع ٛبعقيو بعٌ ٜتٔعلك
ٓلكاڄ نب اڄ مبجٌ ٖق ٙا٭اُوٍ اي٬إْووْ ،١ٝسٝح أُعبشت ايملًُٝعوت اٱْتشوكٜع١
هببوڄ كٝ٥ووڄ اي ّٛٝيف تٌ ٜ٘ٛمسمل ١اٱهٚ ّ٬ااوًُلٚ ،احلـٻ َٔ ااـٿ اٱهَٞ٬
ااملتـٍ يف ايـ ٍٚغ اٱهعً ١َٝ٬علقوڄ ٚغلبعوڄٚ ،أٓعلٻت بعـاٛتِٗ ٚمسملعتِٗ......
ٚار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ..
7:
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اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
أزبٔل –34 :تشسًٓ الجاىٕ– 3127و -34 -صفس–
ٍ2549ـ

زقه الفتْ3127/27 :ٚ
3127/23/34و

التأزٓخٍ2549/4/35 :ـ -

(( أحهاو اهلجسٗ اىل بالد غري املطلنني ))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

احلُـ ر كا ايملوالٚ ،ايِٚ ٠٬ايوع ّ٬اًع ٢أًعلف االهعًل ٚاًع ٢آيع٘
ٚأُشوب٘  َٔٚاتبملِٗ بإسووٕ اىل  ّٜٛايـ...... ٜٔ
ٚبملععـ :ظععوٖلٖ ٠ذععل ٠ايبٌععل َععٔ ٚالٓعع٘ قـميععٜٚ ،١لدععع تأكطلٗععو إىل تععأكٜؽ
ٚدٛؿ ٙاً ٢ااملُٛك ،٠يهٓٻٗو تنٜـ ٚتكٌ حلل ٚٯػلٚ ،تتذـؿ بٛااجٗو ٚأهعبوبٗو
ٚتتػ َكوُـٖو ٚأسهوَٗو حبوب اينَوٕ ٚااهوٕ ٚا٭هبوا..
َٚع ا٭هـ زلـ يف اٯ ١ْٚا٭ػع  ٠إٔٻ ٖعق ٙايرعوٖل ٠تتناٜعـ يف ايملعومل اٱهعَٞ٬
اَُٛوڄ ٚإقً ِٝنٛكؿهتوٕ ػُِٛوڄٚ،بو٭ػّ َٔ بل ايٌبواٚ ،بوتعت تٗعـؿ نٝعوٕ
ا٭َٚ ١تٴٔٝٿع اًٗٝو قٛاٖو ٚالوقوتٗو ٚاكٛيځٗوٚ ،تٓتر آٗو أٜٔعوڄ دلُٛاعَ ١عٔ اٯثعوك
اًعع ٢ايملبععوؿ ٚايععب٬ؿ َععٔ ااٗععودلٚ ٜٔايععـ ٍٚايععيت ٜٗععودل ٕٚآٗععو ؛ٚايععـ ٍٚايععيت
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ٜتٛدٗعع ٕٛإيٗٝععو؛ ،٭ٕٻ ٖععق ٙايبًععـإ وتًععـ بويجكوؾععٚ ،١ايملععوؿاتٚ ،ااملتكععـات،
ٚايتكويٝـ اٱدتُوا ١ٝأ ايبًـإ اٱه ،١َٝ٬ؾكـ صلو ٕٚاً ٢ايتهٝـ ٚاٱِْٗوك َعع
تًو ايب ١٦ٝايػلٜب ١ستٜ ٢تُهٓٛا َٔ ايمل ٍٝيف اجملتُع اجلـٜـ ايقًُٛٚ ٟا إي..٘ٝ
ٚيملـّ َمللؾ ١ايهج  ٜٔحبهِ ايٌلٜمل ١ق ٙا ذلٚ ،٠اهتذوب ١يٮه ١ً٦ايهج ٠
اييت تلؿ يف ًأْٗوٚ ،٭دٌ تكًٖ ٌٝق ٙايرعوٖل ٠اخلڀع  ٠ايعيت ٜٓبػعَ ٞملوجلتٗعو
ٚؾل ايٌلٜمل ١اٱهع ١َٝ٬ايػعلاٚ ،٤يـكاهع ١دٛاْبٗعو ٚأْٛااٗعو َٚتملًكوتٗعو ٚبٝعوٕ
سهُٗو ،اكـت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتعو ٤يف ااهتعب ايتٓؿٝعق ٟٱحتعوؿ اًُعو ٤ايعـٜٔ
اٱهععع َٞ٬يف نٛكؿهعععتوٕ ٜع ع ّٛاخلُعععٝى َ 35عععٔ كبٝعععع ا٭ٖ2549 ٍٚعععع-
 ّ3127/23/34يف ايملوُععُ ١أكبٝععٌ ......دًوعع ١ػوُعع ١ععوٚ ،بملععـ َععـاٚيتٗو
ٚؿكاهتٗو ٚاٱال٬ع اً ٢دٛاْبٗو هعًبوڄ ٚإصلوبعوڄٚ ،العلغ ا٭ؿيع ١ايٌعلا ١ٝايهوؾٝع١
٭سٛا وٚ ،تٓر ٖو ٚقٝوهٗو اًَ ٢و ٌٜوبٗٗو َٔ ايكٔعوٜو ٚا٭سهعوّ ايٌعلا،١ٝ
تًُٛت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ ٚبإتؿعوم مجٝعع أأعوٗ٥و إىل
ايؿت ٣ٛايبشج ١ٝايتشً ١ًٝٝاٯت:١ٝ
تعسٓف اهلجسٗ لػً٘ ّاصطالحاً:
اهلجسٗ لػٖ٘ َٔ :ذل ٜٗذعل ٖذعلاڄٜ ،كعوٍٖ :ذعل بٝتع٘ تلنع٘ ٚأاعلض آع٘،
ٖٚذل مٚدت٘ إبتملـ آٗو ٚمل طلويڀٗو بـ ٕٚال٬مٖٚ ،ذل ؾْ٬عوڄ قوالملع٘ ٚأاعلض
آ٘ ٚتلن٘(..)1

ٜٓ -1رل :ايكوَٛي احملٝطَ ،وؿٖ : ٠ذلَٚ ،ملذِ ايًػ ١ايمللب ١ٝااملوُلَ ،٠وؿٖ :٠ذل..
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شلًّ ممو هبل إىل إٔٻ َوؿٖ( ٠ع..ز..ك) تـٍ اً ٢ايحى ٚاٱاعلاض ٚاْ٫تكعوٍ
إىل ؿاك..
اهلجــسٗ إصــطالحاً ٍــٕ :تععلى ايععٛالٔ ايععق ٟبععل ايهؿععوكٚ ،اٱْتكععوٍ إىل ؿاك
اٱهٖ ،)1(ّ٬ق ٖٞ ٙا ذل ٠ايٌلا..١ٝ
ٚا ذل ٠اييت سلٔ ْتهًِ آٗو ٖ ٞا ذل ٠إىل ايـ ٍٚغ اٱه ١َٝ٬بٓ ١ٝاٱقوَ١
ؾٗٝو....
ٚقبٌ بٝوٕ سهِ ٖق ٙايروٖل ٠اخلڀ ٫ ٠بعـٻ َعٔ اٱًعوك ٠إىل مجًع ١قٔعوٜو
تتملًل بو ذل:ٖٞٚ ٠
أّالً :اٌُ٫ٴ يف ا ذل ٠ايٌلا ١ٝإٔٵ ته َٔ ٕٛؿاك ايهؿل إىل ؿاك اٱهٖٚ ،ّ٬عٞ
يًُوتٔععملؿلٜٓٚ ،بػعع ٞإٔٵ تهعع ٕٛر ٚيلهععٛي٘ (ٚ )يف هععب ٌٝار ِْٚععل٠
ؿ ،ٜ٘ٓقوٍ تملوىل :طٚٳايډقٹٜٔٳ ٖٳودٳلٴٚا ؾٹ ٞايډً٘ٹ َٹٔٵ بٳملٵـٹ َٳو ظڂًٹُٴٛا يځٓٴبٳٛٿ٥ٳٓٻ ٴِٗٵ ؾٹ ٞاي ټـْٵٝٳو
سٳوٳ عٓٳ١ڄ ٚٳيځ عأځ ٵدلٴ ايڃ ع ػٹلٳ٠ٹ أځنڃبٳ علٴ يځ عٛٵ نځععوْٴٛا ٜٳ ٵملًځُٴععٕٛٳ * ايډ عقٹٜٔٳ ُٳ عبٳلٴٚا ٚٳاٳًځ ع ٢كٳبٿٗڇ عِٵ
ٜٳتٳٛٳ ډنًڂٕٛٳص (هٛك ٠ايٓشٌ..)53-52:
ٚقوٍ كه ٍٛار ($ )ايملٳُٳٌٴ بٹويٓٿٝٻ١ٹٚ ،ٳإڇْٻُٳو يٹوَٵلڇ٨ڈ َٳو ْٳٛٳ ،٣ؾځُٳٔٵ نځوْٳتٵ ٖٹذٵلٳتٴع٘ٴ
إڇيځ ٢ايًډ٘ٹ ٚٳكٳهٴٛيٹ٘ٹ ،ؾځٗڇذٵلٳتٴ٘ٴ إڇيځ ٢ايًډ٘ٹ ٚٳكٳهٴٛيٹ٘ٹ (ٚ ،)ٳَٳعٔٵ نځوْٳعتٵ ٖٹذٵلٳتٴع٘ٴ إڇيځع ٢ؿٴْٵٝٳعو
ٜٴِٹععٝبٴٗٳو ،أځٚڇ اَٵععلٳأځ٠ٺ ٜٳٓٵهٹشٴٗٳععو ،ؾځٗڇذٵلٳتٴعع٘ٴ إڇيځععَ ٢ٳععو ٖٳععودٳلٳ إڇيځٝٵعع٘ٹَ #تؿععل اًٝعع٘(......)2

ٜٓ -1رل :ايتمللٜؿوت يًذلدوْ..)367:ْ( ٞ
َ -2تؿل اًٚ ،٘ٝايًؿظ يًبؼوكٜٓ ٟرلُ :شٝض ايبؼوك ٟنتوا :ايٓهعوغ ،بعواَ :عٔ ٖعودل أ ٚاُعٌ
ػ ا يتنٜٚر اَلأ ٠ؾً٘ َو ْ ٣ٛكقُِٚ ،6181 :شٝض َوًِ نتعوا اَ٫عوك ٠بعوا قٛيع٘ (:)
$إ و ا٭اُوٍ بويٓٚ ،#١ٝأْ٘ ٜـػٌ ؾ ٘ٝايػنٚ ٚغ  َٔ ٙا٭اُوٍ كقِ..2:18 :
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ٚا ذلتوٕ ايًتوٕ ٚقملتو يف ا٫هعُٖ ّ٬عو ا ذعل ٠إىل احلبٌعٚ ،١ا ذعل ٠إىل ااـٜٓع١
اآٛك..٠
ٚا ذل ٠بوق ١ٝإىل  ّٜٛايـ ٜٔآـ مجٗٛك ايؿكٗعوٚ ٤أَعو قٛيع٘ (ٖ٫$ )ذعل٠
بملععـ ايؿععتض )1(#ؾٗعع ٛمبملٓعع ٢ا ذععلَ ٠ععٔ َهعع ١إىل ااـٜٓعع ،١٭ٕٻ َهعع ١قععـ ؾتشععت
ٚأُبشت دن٤اڄ َٔ ؿاك ا٫هٜٚ ،ّ٬بك ٢نقيو إىل  ّٜٛايـ..ٜٔ
ثاىٔاً :ا ذلَ َٔ ٠هوٕ ظٗعلت ؾٝع٘ ايعقْٛا ٚايوع٦ٝوت ٚايهؿعل ايبعٛاغٚ ،مل
ٜرٗل ؾ ٘ٝإْهوكٷ و ،ؾإْٻع٘ لعب ا ذعل ٠اعٔ فيعو ااهعوٕ إىل َهعوٕ آػعل أنجعل
سؿوظ ڄو ٚأَوْع ڄو ٚاالُٓ٦وْع ڄو يًعـًٚ ٜٔعملو٥لٚ ٙفيعو سوعب اٱهعتڀوا ،١٭ٕٻ سؿعظ
ايـَ َٔ ٜٔكوُـ ايٌلٜملٓٚ ١علٚكاتٗو اخلُوع ،١نُعو قعوٍ سذع ١اٱهع ّ٬اٱَعوّ
ايػناي ٞيف ااوتِؿ..299ْ ٢
ثالجاً :ا ذل ٠غويبوڄ يف ايملومل اٱه َٞ٬أُبشت اهى ا ذل ٠ايٌعلا ١ٝايعيت
بٓٝٸوٖو ،سٝح حتٛٻيعتٵ إىل ٖذعل ا٭ٚالعوٕ َعٔ ؿاك اٱهع ّ٬إىل أٚكٚبعو (بع٬ؿ غع
ااوًُل) ااِڀًض اًٗٝو آـ ايؿكٗو ٤ايكـاَ ٢بعع(ؿاك ايهؿعل ٚؿاك ااملوٖعـ ٠أٚ
ااٛاؿا ١أ ٚؿاك ايًِض) سٝح إٕٻ أنجل ايملًُو َٔ ٤ااقاٖب ايج٬ث ١قوٻعُٛا ايعـٚك
إىل ث٬ث ٖٛٚ ١ايك ٍٛايعلادض آعـ ايٌعوؾمل ،١ٝفع٬ف أبع ٞسٓٝؿع– ١كرع٘ ار-
ايق ٟقوٻِ ايـاك إىل قوُل ؾكط "ؿاك إهٚ ّ٬ؿاكسلا ٖٚـَْٛٚ ١اؿاًُٚ ١ض"..
ٚأنجل ايـٚك اٯٕ -أ ٟؿٜوك غ ااوًُلٖ -ع ٞيف احلكٝكعَ ١عٔ ؿاك ا ـْع،١
بٓو٤ٶ اً ٢اٱتؿوقٝوت ايـٚي ١ٝاييت إشلعل ؾٗٝعو ااوعًَُ ٕٛعع غ ٖعِ يف َٝجعوم
ا٭َِ ااتشـ٠ظ ؾُٝهٔ إاتبوك ٖق ٙايـٚك يف ايملعومل ايػلبعٚ ٞايملعومل ايٌعلق ٞأْٻٗعو
 -1كٚا ٙايبؼوك ٟنتوا اجلٗوؿ ٚايو بوا ؾٌٔ اجلٗوؿ ٚايو  ،بلقِ..3894 :
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َٔ بوا ؿاك ا ـْٚ ١ؿاك ااٛاؿاعٖٚ ، ١عقا ايعلأٖ ٟع ٛايعق ٟتتبٓعو ٙايًذٓع ١ايملًٝعو
يٲؾتو ٤يف نٛكؿهتوٕٚ ،ؿاك اٱه ّ٬آـ اٱَعوّ ايٌعوؾملٖ ٞع ٞنعٌٴ أكضڈ ترٗعل
ؾٗٝو أسهوّ اٱهّ٬ظ أٜ ٚوهٓٗو ااوًُٚ ٕٛإٕٵ نوٕ َملِٗ ؾٗٝعو أٖعٌ ايقَع١ظ أٚ
ؾتشٗو ااوًُٚ ٕٛأقلټ ٖٚعو بٝعـ ايهؿعوكظ أ ٚنعوْٛا ٜوعهْٓٗٛو ثعِ أدٖ٬عِ ايهؿعوك
آٗو" ،نُو يف (سوً ١ٝايبذ َ ٞاًً ٢لغ ااعٓٗرْٗٚ ،331/5 :وٜع ١احملتعوز
إىل ًلغ اآٗوز يٌُى ايـ ٜٔايلًَع 92/9 ٞؾُعو بملعـٖوٚ ،ااٛهعٛا ١ايؿكٗٝع١
ايهٜٛتٝعَِ( ١ععڀًض ؿاك اٱهععٚ ،)312/31( )ّ٬ايعلٸادض آععـ ؾكٗععو ٤ايٌععوؾمل١ٝ
نقيو نُو دو ٤يف ْٗوٜع ١احملتعوز يًلًَعٚ ،)93/9( :ٞأهعٓ ٢ااڀويعب يف ًعلغ
كٚض ايڀويب يًكوٓ ٞمنلٜو ا٭ِْوك )315/5( ٟإٔٻ ؿاك اٱه ٫ ّ٬تتشعٛٸٍ إىل
ؿاك نؿلڈ حبوٍ َٔ ا٭سٛاٍٚ ،إٕٵ اهتٛىل اًٗٝو ايهؿچعوكٚ ،أدًعٛا ااوعًُل آٗعو،
ٚأظٗلٚا ؾٗٝو أسهعوَِٗ ،خلعو$ :اٱهعٜ ّ٬ملًعٜ ٫ٚ ٛملًع ٢اًٝع٘ #أػلدع٘ ايعـاك
قڀين يف هٓٓ٘ ( َٔ )363/4سـٜح او٥ق بعٔ اُعل ٚاانْعٚ ،ٞسوٻعٓ٘ احلعوؾظ
ابٔ سذل يف ايؿتض (ٚ ،)331/4قـ أؾت ٢بمل ااملوُل ٜٔف٬ف فيعو ؾذملًعٛا
ؾًوڀل ؿاك سلاٺ يهْٗٛو ذلتًٚ ١أٚدبٛا اً ٢ااوًُل َػوؿكتٗو ٫ٚ ،طلؿَ ٢و
ٜحتب اًٖ ٢عق ٙايؿتعَ ٣ٛعٔ َوعو ٨ٚبٓٝٻٗعو بملع ايملًُعوٚ ،٤دعو ٤يف (كٓٚع١
ايڀويبلْٗ ،393/21 :و ١ٜاحملتوز" :)93 / 9 :إٔٻ َٔ ٜكـك اً ٢إظٗوك ؿٜٓع٘
يف ؿاك احللاٜٚ ،كـك اً ٢اٱاتناٍ يف َهوٕ ػوْٚ ،اٱَتٓعوع َعٔ ايهؿعوك حتعلّ
اً ٘ٝا ذل ،٠٭ٕٻ َهوٕ ااتنايع٘ ُعوك ؿاك إهعّ٬ڈ بوَتٓواع٘ ،ؾٝملعٛؿ بٗذلتع٘ إىل
سٛم ٠ايهؿوك ٖٛٚ ،أَلٷ  ٫صلٛم ،٭ٕ نٌ ذلٌ قـك أًٖ٘ اً ٢اَ٫تٓوع َٔ ايهؿعوك
ُوك ؿاك إهٚ .."ّ٬ست ٢إٕٻ اٱَوّ ايٌوؾمل( ٞكر٘ ار) أدوم ؿػع ٍٛااوعًُل
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ب٬ؿ احللا بأَوٕ ٚبٝٻٔ أسهوّ فيعو ،ؾكعوٍ يف ا٭ّ (" :)374/5إفا ؿػعٌ قځع ٛٷّ
َٔ ااوًُل بٹ٬ؿ ايڃشلا بٹأَوٕڈ ؾځويڃملٳـٴٚٸ ٴَٓٗٴِ آَٓٴ ٕٛإيځ ٢أځٕ ٜٴؿعوكقڂٖٛٴِ أٜ ٚبًػٴعٛا
َٴ ع ٻـ٠ځ أَععوِْٗ ٚيععٝى يځٗٴععِ ظًُٴٗٴععِ ٫ٚػٝععوْتٴِٗ"ٚ ،ق عوٍ يف َكععوّ آػععل َععٔ ا٭ّ
(ٚ" :)3:4/5إفا ؿػععٌ مجواععَ ١ععٔ ااوععًُل ؿاك احلععلا بأَععوٕڈ ؾوععب ٢أٖععٌ
احللا قَٛوڄ َٔ ااوًُل مل ٜهعٔٵ يًُوعتأَٓل قتعوٍٴ أٖعٌ احلعلا اعِٓٗ ستع٢
ٜٓبقٚا إي ،ِٗٝؾإفا ْبقٚا إي ِٗٝؾشقكٚ ِٖٚاْكڀع ا٭َوٕ بٝعِٓٗ نعوٕ عِ قتعو ِ،
ؾأَو َو نوْٛا يف َـ ٠ا٭َوٕ ؾًٝى ِ قتو ِ"..
ٚا ذععل ٠إىل أٚكٚبععو أ ٚايععـ ٍٚغ ع اٱهعع ١َٝ٬يف أٜوَٓععو ٖععق ٙغويب عوڄ حتععـخ
٭هععبوا إَععو أَٓ ٝع١ڄ أ ٚاقتِععوؿ١ٜڄ أ ٚتملً ُٝٝع١ڄ أ ٚؿا ٜٛع١ڄ أ ٚا٬د ٝع١ڄ ٚالبٝعع ١أٚ
ؿبًَٛوه١ٝڄ أ ٚتلؾ١ٝٗٝڄ ٚطلتًـ سهِ ايٌلع ؾٗٝو حبوب َكِـ ااٗودل ٚاًع٢
ايٓش ٛاٯت:ٞ
 -2ا ذل َٔ ٠أٜـ ٟايرًُٚ ١ايڀٛاغٝت ٚاحلهَٛوت ايؿوهعـٚ ٠ايػوُعب ١حلكعٛم
َٛاالٓٗٝععو يف ايملععومل اٱهعع َٞ٬نُععو ٖعع ٛايػويععب يف ايٌععلم ا٭ٚهععط ٚا٭ؿْعع٢
ٚا٭قِ ٢ؾقيو ايٓٛع دو٥نٷ اً ٢ايلادض يًُشوؾر ١اً ٢ايٓؿى اييت ٖع ٞثعوْٞ
َكوُـ ايٌلٜمل ١اٱه ١َٝ٬ايٛادب َلااوتٗعو ًعلاوڄ بو٫تؿعومٚ ،يڀًعب ايملعٍٝ
ايهل ِٜيهٔ بٌلٚالٗو َٓٗو:
أٜٓ -بػ ٞإٔٵ ته ٕٛآـ ائلٚك ٠اييت بٝٸٓوٖو..
ا -إٔٵ ته٪َ ٕٛقت ٟٜٛٓ ٫ ١اٱقوَ ١ا٭بـ ١ٜست ٢ااٛت..
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ز -إٔٵ ٜ ٫تٔلك بٗو يف غويب ايرٔٿ ؿٜٔٴ ااوًِ ٚاكٝـت٘ ٜٚوتڀٝع مموكهع١
ًملو٥ل ٙيف تًو ايب٬ؿ؛ ٭ٕٻ ايـ َٔ ٜٔسٝح ايملَُ ّٛكـٻ ٷّ اً ٢ايٓؿى ٚاً٢
بوق ٞااكوُـ ا٭ػل..٣
ٚقـ ٜوعتأْى يف فيعو (بٗذعل ٠ااوعًُل إىل احلبٌعَ ١عٔ ظًعِ قعل٫ٚ ،)ٍٜ
ٜوت ٻـٍٴ بٗو ،٭ٕٻ قلٌٜوڄ نوْٛا نؿوكاڄ ٜٚهلٖ ٕٛااوًُل اً ٢ايهؿل بوٱٓعوؾ ١إىل
ايرًِ ٚايكتٌ ،ؾكـ ٜهٖٓ ٕٛوى ؾلم بل احلويتل يهٔ تتؿكعوٕ يف َوعأييت ايرًعِ
ٚغِب احلل ١ٜايـٚ ١ٜٝٓايؿهلٚ ١ٜا٫قتِوؿ..١ٜ
ٚأَو حتلِٜٴ بمل ايملًُو ٤ااملوُل ٜٔيقيو ٚااتبعوك اٱقوَع ١يف أٚكٚبعو سلاَعوڄ
اًعع ٢هععب ٌٝاٱالعع٬م ؾُلدععٛغٷ ،سٝععح ااتُععـٚا يف فيععو اًععَ ٢ععوكٚا ٙأبعع ٛؿاٚؿ
ٚايحَقٚ ٟايٓووٚ ٞ٥ايڀواْعٞظ ِْٚټع٘ نُعو دعو ٤آعـ ايڀواْع ٞإٔٻ كهع ٍٛار
( )بملح ػويـ بٔ ايٛيٝعـ إىل ْعويڈ َعٔ ػعجملِ ؾواتِعُٛا بويوعذٛؿ ؾكتًعِٗظ
ؾٛؿاِٖ كه ٍٛار ( )بِٓـ ايـٿ ١ٜثِ قوٍ$ :أْو بل٤ٟٷ َعٔ نعٌ َوعًِڈ أقعوّ
َع ااٌعلنل ٫ ،تٴعلاْ ٣٤وكاُٖعو#؛ ٚفيعو ٭ٕٻ ٖعقا احلعـٜح نُعو بٝٻٓع٘ ايملًُعو٤
سـٜحٷ َلهٌٚ ،قـ أاًډ٘ بوٱكهوٍ اٱَوّ ايبؼعوكٚ ٟأبع ٛسعوي ايعلامٚ ٟايحَعقٟ
ٚايـاك قڀين ٚأْٻ٘ اً ٢ؾلض ُشت٘ نُو قويٛا :ؾكـ اللأت اً ٘ٝإًهو٫تٷ نعج ٠
تٔملـ إَهوْ ١ٝاهتؼـاَ٘ يٝه ٕٛؿي٬ٝڄ اً ٢سهعِ ايتشعلٚ ،ِٜايعـي ٌٝإفا تڀعلم
إي ٘ٝاٱستُوٍ بڀٌ ب٘ اٱهتـ ٍ٫نُو قوٍ ا٭ُٛي ٚ ،ٕٛٝنقيو ؾعإٕٻ ا٭ػعقٳ بٗعقا
احلـٜح –ٚسـ -ٙؿي٬ٝڄ اً ٢ايتشل ِٜهًٛى أٌٖ ايرعوٖل ايعقٜ ٜٔأػعق ٕٚايعّٓٻ
ؾٝڀ  ٕٚب٘ ٚصلملً ْ٘ٛسـٜجٶو ٜٓڀبل ٚي ٛبأؿَْٓ ٢وهعبٚ ١أسٝوْعوڄ بعَٓ ٬وهعب،١
ؿ ٕٚااتبوك ٭ ٤ًٞ ٟآػلٖٚ ،قا ايروٖل ِٜعڀـّ حبعـٜح ؾعـٜو ايعق ٟأػلدع٘
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ابٔ سبوٕ يف ُشٝش٘ ٜ$وؾـٜو أقِ ايِ٠٬ظ ٚآت ايننو٠ظ ٚاٖذلايو٤ٛظ ٚأقعِ َعٔ
أكض قَٛو سٝح ً٦تٚ- #قـ نوٕ ق َ٘ٛنؿوكٶا..
ِٜٚڀـّ ؿي ًِٗٝنقيو بإقوَع ١ااوعًُل ٚاعـؿِٖ مثعوْ ٕٛيف أكض احلبٌع١
َـ ٠مخو ١اٌل اوَٶو ٖٞٚ ،نوْت ؿاك نؿلٚ ،مل ٜلدملعٛا إىل ااـٜٓع ١إ ٫يف ايملعوّ
ايووبع َٔ ا ذلٚ ،٠بكٛي٘ (اً ٘ٝايِٚ ٠٬ايو )ّ٬٭ُشوب٘ س٦ٓٝق$ :إفٖبٛا إىل
احلبٌ ١ؾإٕٻ ؾٗٝو ًَهوڄ ٜ ٫رًِ آـ ٙأسـٷ  ٖٞٚؿاك ُـمڈ..#
إفٕ ٌَلٚا ١ٝا ذل ٠إىل أكضڈ َوٚ ،ااوتٓتذٖ َٔ ١عق ٙايِٓعٚ ْٛآعش١
دـٶا يف تٛقچؿٗو اً ٢البٝمل ١ايٓروّ يف ٖق ٙا٭كضَٚ ،عـ ٣تعٛاؾل ايملعـٍ ٚاحللٜع١
ٚاٱهتكلاك يًُكُٝل ؾٗٝو ٚااٗودل ٜٔإيٗٝوَٚ ،ـٓ ٣لٚك ٠أ ٚسود ١ااوعًِ إىل
تًو ا ذلٚ ،٠ايٌلٚ ٚائٛابط ايٌلا ١ٝو؛ يقيو ؾعإٕٻ أنجعلٴ ااملوُعلَ ٜٔعٔ
ايملًُو ٤ااملتو ٜٔفٖبٛا إىل دٛام اٱقوَ ١يف ؿاك ايهؿل يًـكاه ١أ ٚاُعٌ َٚوًعوب٘
فيو ؿ ٕٚاحلود ١إىل إاُوٍ قواـ( ٠ائلٚكات لٝعن احملرعٛكات)؛ ٭ْٻٗعو قواعـ٠
ٜ٫ملٌُ بٗو إ ٫يف احمللٻّ ثوبت احللََٚ ،١و نوٕ ذللَٶو يقات٘..
 ٤٫٪ٖٚايملًُو ٤أهوهوڄ ٜل ٕٚإٔٻ ااوًِ َو ؿاّ قوؿكٶا اً ٢إظٗوك ؿٚ ٜ٘ٓإقوَع١
ًملو٥ل٠٬ُ َٔ ٙٺ ٚمجمل١ٺ ُٝٚوّڈ ٚمنو٠ٺ َٚعو إىل فيعوٚ ،أَٹعٔ ايؿتٓع ١اًع ٢ؿٜٓع٘
ؾٝذٛم ي٘ اٱقوَ ١يف ؿٜوك ايهؿوكَٚ ،ملًّٛٷ بويتٛاتل ٚايتذلب ١إٔٻ ؿٜوك ايػلا اَُٛٶو
تملڀ ٞدلو ڄٚ ٫اهملٶو يًُوًِ ااكع ِٝؾٗٝعو حبهعِ قعٛاْٚ ِٗٓٝؿهعوت ِٖ ،إٔٵ ٜكعِٝ
ايِ٪ٜٚ ٠٬ت ٞايننوٚ ٠ضلر ايبٝت ٜٚكعلأ ايكعلإٓ ٪ٜٚهعى َعـاكي إهع ،١َٝ٬إىل
غ فيو َٔ ايٌٓوالوت اييت توواـ ااوًِ اً ٢سؿظ ؿ..ٜ٘ٓ
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ٚاحملكك َٔ ٕٛايملًُو ٤قويٛا :إٕٻ َـاك احلهِ اً ٢بًـٺ بأْٻ٘ بًعـ إهع ّ٬أ ٚبًعـ
سلا ٖ ٛا٭َٔ اً ٢ايـ ،ٜٔست ٢ي ٛاوَ ااوًِ يف بًـٺ يعٝى يع٘ ؿٜعٔٷ أ ٚؿٜٓع٘
غ ؿ ٜٔاٱهَٚ ،ّ٬وكي ًملو٥ل ؿ ٜ٘ٓحبل ١ٜؾٗ ٛيف ؿاك اٱهع ،ّ٬مبملٓع ٢أْٻع٘ ٫
لب اً ٘ٝا ذلَٗٓ ٠وٚ ،فنل االسع ّٛايٌعٝؽ ذلُعـ أبع ٛمٖعل ٠يف كهعوي ١اعٔ
ْرل ١ٜاحللا يف اٱه" :49ْ :ّ٬كأٜل يًؿكٗعو ٤يف ؿاك اٱهعٚ ّ٬ؿاك احلعلا،
ثِ اػتوك كأ ٣أب ٢سٓٝؿ :ٖٛٚ ١إٔٻ َـاك احلهِ ٖ ٛأَٔٴ ااوعًِ ،ؾعإٕٵ نعوٕ آَٓعوڄ
بُٛـ نَ ْ٘ٛوًُوڄ ؾويـاك ؿاك إهٚ ّ٬إ ٫ؾٗ ٞؿاكسلاٚ ،قعوٍ :إْٻع٘ ا٭قعلاٴ إىل
َملٓ ٢اٱهٜٛٚ ،ّ٬اؾل ا٭ٌُ يف ؾهل ٠احللٚا اٱهٚ ١َٝ٬أْٻٗو يـؾع اٱاتـا.."٤
 -3ا ذل َٔ ٠أدٌ ااملٚ ١ٌٝايتذوكٚ ٠نوب ااوٍ ٚايملٌُٚ :نعٌٴ فيعو طلتًعـ
بوػت٬ف ْٛع ايهوب ٌٖ ٖ ٛسعٍ٬ٷ أ ٚسعلاّ َٚكعـاكٖ ٙعٌ ٖع ٛئًعلٚك ٠أّ
يػ فيو؟ ٚايلادض إٔٻ فيو َٔ بوا ايهلاٖع ١٭ٕٻ ايجبعوت اًع ٢ايملكٝعـٚ ٠اًع٢
ا٭ػ٬م احلُٝـ ٠يف ؿٜوك غ ااوًُل ممو ٜتڀًب دٗـاڄ دٗٝـاڄ ٚإميوْعوڄ قٜٛعوڄ
ٚانمي١ڄ ثوبت١ڄ قـ  ٫تتأت ٢فيو يف مجٝع ااٗودلٚ ،ٜٔفيو ٭ٕٻ ايكواـ ٠ايؿكٗٝع١
تك( :ٍٛؿؾع ااؿوهـ أٚىل َٔ دًب ااِوحل)..
 -4ا ذل ٠٭دعٌ الًعب ايملًع :ّٛطلتًعـ سهُٗعو سوعب ْعٛع ايملًعِ ايعقٜ ٟعتِ
حتِ َٔ ٖٛ ٌٖ ً٘ٝايكوِ ايٓوؾع نويڀب ٚا ٓـهٚ ١احلووا ٚغ ٖو ،أّ َعٔ
ايكوِ ايؿوهـ ٚاحمللٻّ نويوشل ٚايٌملٛفٚ ٠ايـٻدٌ ٚايتذوى ٚغ ٖعوًٜٚ ،شعل
بٗقا ايوؿل يًُ٪متلات ٚتًك ٞايـٚكات ٚايبملجوت ايملًُٚ ١ٝتملًِ ا٭يؤ ٚايًٗذوت
ؾويٓٚ ١ٝااكوُـ َملتو ٠يف فيو..
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 -5ايوؿل َٔ أدٌ ايوٝوسٚ ١ايو يف ا٭كضٚ ،اٱقوَع ١اا٪قتع ١يف ايبًعـإ غع
اٱه ١َٝ٬ؾٝؼتًـ احلهِ س٦ٓٝق بوػت٬ف ايٓ ،١ٝإفا نوٕ بٓ ١ٝا٫اتبوك ٚايملعٛؿ٠
بملـٖو ؾذو٥ن بوٱتؿوم ،يملُع ّٛقٛيع٘ تملعوىل{ :قڂعٌٵ هٹع ٴٚا ؾٹع ٞايڃعأځكٵضڇ ؾځعوْٵرڂلٴٚا
نځٝٵـٳ بٳـٳأځ ايڃؼٳًڃلٳ ثٴِٻ ايًډ٘ٴ ٜٴٓٵٌٹع٧ٴ ايٓٻٌٵعأځ٠ځ ايڃع ػٹلٳ٠ځ إڇٕٻ ايًډع٘ٳ اٳًځع ٢نڂعٌٿ ًٳعٞٵ٤ٺ قځعـٹٜلٷ}
(هٛك ٠ايملٓهبٛتٚ ،)31:إفا نوٕ ايوؿل بٓ ١ٝايتؿوػل ٖ ٚعـك ا٭ٚقعوت ُٚعلف
ا٭َٛاٍ ؾُٝو سلٻَ٘ ار ٚنوٕ يف ظٓٿع٘ ايػويعب إٔٻ هعؿلٜ ٙؿٔع ٞإىل َعو فنلْعوٙ
ؾبوالٌٷ ٚذللٸّٷ بو٫تؿومٓ ،لٚك ٠ين ّٚااوًِ ايبكو ٤يف ؿا٥ل ٠احلٚ ٍ٬حتلٸٜع٘،إ٫
يف سو٫ت ائلٚك ٠ايكِع ٣ٛأ ٚاحلودع ١ااوهعٚ ،١ائعلٚك ٠تكعـك بكعـكٖو٫ٚ ،
طلؿ ٢إٔٻ يف ايملومل اٱه َٔ َٞ٬ايوٝوس ١ايًڀٝؿً ١لقوڄ ٚغلبوڄ َو  ٫ضلِ..٢
 -6ا ذل ٠أ ٚايوؿل َٔ أدٌ ايتـاٚ ٟٚايمل٬ز :ؾٗقا دو٥نٷ إٕٵ مل ٜٛدـ يف ايملعومل
اٱه َٞ٬بـٌٜٷ ي٘ ،بإٔٵ مل ٜهٔ قا االض ايقٜ ٟووؾل أٜٗ ٚعودل َعٔ أدًع٘
ا٬ز ٚكاوُ ١ٜش ١ٝنوؾ١ٝ؛ ٭ٕٻ سؿظ ايٓؿى َٔ ائلٚكات ايٌلا..١ٝ
 -7ايوؿل يًٌ ٕٚ٪ايـبًَٛوه ١ٝيف ايـ ٍٚغ اٱهع ١َٝ٬ثعِ ااهعٛخ بٗعوٖٚ ،عٛ
ذلِٛك ٠يف ايوًو ايـبًَٛوهٚ ،ٞفيو دو٥نٷ ًلٜڀ ١إٔٵ ٜه٪َ ٕٛقتوڄ َٔ أدعٌ
كاو ١ٜااِوحل ااتبوؿيَ ١و ؿاَت ٖق ٙااِوحل  ٫وعلز اعٔ ؿا٥عل ٠ايتملعوٕٚ
اً ٢ايبعل ٚايتك٣ٛظ ٚار تملوىل أاًِ..
 -8هؿل االأٖٚ ٠ذلتٗو إىل ب٬ؿ غ ااوًُل ٫ :صلٛم يًُلأ ٠ايوعؿل إىل بع٬ؿ
غ ااوًُل بـ ٕٚذللّٚ ،إفا نوٕ ايوؿل و بٛسـٖو غ دو٥ن ،ؾُٔ ا٭ٚىل
إٔٵ  ٫لٛم و ا ذلٚ ٠اٱقوَع ١ايـاُ٥ع ١بٛسعـٖو؛ يتٔعوؾل ا٭ؿيعَ ١عٔ ايوعٓ١
ايٓب ١ٜٛاً ٢فيوَٗٓ ،و قٛي٘ (٫$ :)ځ تٴوٳوؾٹلڇ ااځعلٵأځ٠ڂ إڇ٫ډ َٳععٳ فٹَ ٟٳشٵعلٳّڈٚ ،ٳ٫ځ
8:
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ٜٳـٵ ٴػٌٴ اٳًځٝٵٗٳو كٳ ٴدٌٷ إڇ٫ډ ٚٳَٳملٳٗٳو َٳ ٵشلٳّٷ ،#ؾځكځوٍٳ كٳ ٴدٌٷٜ :ٳو كٳهٴعٍٛٳ ايًډع٘ٹ إڇْٿع ٞأڂكڇٜعـٴ أځٕٵ
أځ ٵػلٴزٳ ؾٹ ٞدٳٝٵٍڇ نځقٳا ٚٳنځقٳاٚ ،ٳا ٵَلٳأځتٹ ٞٴتلڇٜـٴ احلځرٻ ،ؾځكځوٍٳ$ :أ ٵػلٴزٵ َٳملٳٗٳو..)1(#
َٗٓٚعو :قٛيع٘ (٫$ :)ځ ٜٳشٹعٌټ ٫ٹَٵعلٳأځ٠ٺ تٴع٪ٵَٹٔٴ بٹويًډع٘ٹ ٚٳايٝٳعٛٵّڇ اٯػٹعلڇ أځٕٵ تٴوٳععوؾٹلٳ
َٳوٹ ٳ٠ځ ٜٳٛٵّڈ ٚٳيځٝٵًځ١ٺ يځٝٵىٳ َٳملٳٗٳو ٴس ٵلَٳ١څ..)2(#
 -9ا ذل ٠بػ إفٕ ايٛايـ ٫ :ٜٔلعٛم ا ذعل ٠بعـ ٕٚإفٕ ايٛايعـٜٔ؛ ٭ٕٻ الواع١
ايٛايـ ٜٔيف اامللٚف ٚادب ١اً ٢ا٭٫ٚؿ ،بعٌ ٖعَ ٞعٔ أارعِ ايكلبعوت إىل ار..
ؾكـ بٛٻا ايبؼوك– ٟكرع٘ ار -يف ُعشٝش٘ يعقيو ؾكعوٍ( :بعواٷ  ٫صلوٖعـ إ٫
دٌٷ يٹًٓٻبٹٞٿ ()
بإفٕ ايٛايـٚ )ٜٔأػلز ؾ ٘ٝاٳٔٵ اٳبٵـٹايډً٘ٹ ٵبٔڇ اٳ ٵُلڈ ،ٚقځوٍٳ :قځوٍٳ كٳ ٴ
أڂدٳوٖٹـٴ؟ قځوٍٳ$ :يځوځ أځبٳٛٳإڇ؟ #قځوٍٳْ :ٳملٳِٵ ،قځوٍٳ$ :ؾځؿٹٗٝڇُٳعو ؾځذٳوٖٹعـٵ ..)3(#ؾعإفا نعوٕ
اٱفٕ يف اخللٚز إىل اجلٗوؿ ٚادبوڄ ؾؿ ٞا ذل ٠أٚىل..
ٚأػ اڄٖٓ :وى أٜٔو ْكڀتوٕ َُٗتوٕ ٜٓبػ ٞايتأنٝـ اًُٗٝو ُٖٚو:
األّىلً٫ :و إٔٻ تلى ايٛالٔ أَلٷ يف غو ١ٜايِملٛب١ظ ؾكـ دٴبعٌ اٱْوعوٕ اًع٢
سب٘ظ إف ؾ ٘ٝدقٚكٚ ٙأُٛي٘ ٚأكسوَ٘ ٚفنلٜوت٘ٚ ،ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤تُٛعٞ
بويِو اً ٢ايبٚ ٤٬حتُٸٌ ااٌوم  ٫ٚت ُٞٛبواػعوؿك ٠إ ٫يف سعو٫ت ائعلٚك٠
ايكِٚ ٚ ،٣ٛؾل ا٭سهوّ ااب ١ٓٝآْؿوڄٚ ،إٕٻ احلهَٛوت اٱه ١َٝ٬اَُٛوڄ ٚسه١َٛ
إقًعع ِٝنٛكؿهععتوٕ ػُِٛعوڄ تتشُععٌ َوععٚ٪ي ١ٝتناٜععـ ٖععق ٙا ذععلٚ ٠تععـااٝوتٗو
 -1كٚا ٙايبؼوك ٟيف نتوا دنا ٤ايِٝـ بوا سر ايٓوو ٤بلقِ..2973 :
َ -2تؿل اًٚ ٘ٝايًؿظ يًبؼوكٜٓ ،ٟرعلُ :عشٝض ايبؼعوك ٟأبٛاا تكِ ايِع ٠٬كقعِ، 2199 :
ُ :ٚشٝض َوًِ يف احلذبوا هؿل االأَ ٠ع ذللّ إىل سر ٚغ  ٙبلقِ..244: :
 -3كٚا ٙايبؼوك ٟيف نتوا ا٭ؿا بٳواٴ ٫ځ ٜٴذٳوٖٹـٴ إڇيډو بٹإڇ ٵفٕڇ ا٭ځبٳٛٳ ٵٜٔڇ بلقِ..6:83 :
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ايـٜٝٓععٚ ١ايـْٜٛٝعع ،١ؾملًٗٝععو َملوجلعع ١ايكٔععٚ ١ٝؾععل ايجٛابععت ايٌععلاٚ ١ٝايكوْْٝٛعع١
ٚااِوحل ااملتوً ٠لاوڄ..
الجاىٜٔ٘ٓ :بػ ٞإٔٵ ْملًِ نقيو َو يف ا ذلَ َٔ ٠ؿوهـ ؿٚ ١ٜٝٓؿْٜٛٝع ،١ؾُعٔ
ايـ :١ٜٝٓاخلٛف احلكٝك َٔ ٞتلى ؾلٚع اٱه ّ٬ايؿكٗ٦ًٝ ١ٝوڄ ؾٌ٦ٝوڄ ،ثِ َبوؿ٥ع٘
ٚػِوٚ ِ٘٥أُٛي٘ كٜٚـاڄ كٜٚـاٚ ،إٕٻ إَهوْ ١ٝايٛقعٛع يف ااٗويعو ٚاانايعل أَعلٷ
َتشكچل ؾ ،٘ٝإ َٔ ٫اِعُ٘ ار ،ؾكعـ آًُعو ايملٌعلات َعٔ ااتعـٜٓل اكتعـٚا أٚ
اػتوكٚا اٱبوس ١ٝهب٬ٝڄ يف سٝعوتِٗ بملعـ إٔٵ اهعتكلٚا يف ايبًعـإ غع اٱهع،١َٝ٬
ٖٓٚوى َٔ نوْٛا َملتـيل اكٝـٚ ٠هًٛنوڄ ٚؿٜوْع١ڄ أُعبشٛا َتٌعـؿَ ٜٔتملِعبل
إكٖوبٝل بملـ إٔٵ أقوَٛا يف ايػلاٚ ،يقيو أهعبوبٗو ايعيت  ٫ميهعٔ توٜلٖعوَٚ ،عٔ
ااؿوهععـ ايـْٜٛٝعع :١تععلى ايملععوؿات ٚا٭اععلاف اٱهععٚ ١َٝ٬ايٛالٓٝععٚ ١ا٫دتُواٝعع١
احلوٓٚ ١اٱِْٗوك يف ايملوؿات ٚا٭الاف ايػلب ١ٝاييت قعـ تهع ٕٛرلويؿع ١يًٌعلٜمل١
ااڀٗلٻَٗٓٚ ،٠و نقيو ٖذل ايلسِ ٚا٭قوكا ػُِٛوڄ ايٛايـٚ ٜٔاينٚدوت ٚا٭بٓو٤
ٚاٱػٚ ٠ٛا٭ػٛات اييت أَل ار تملوىل إٔ ت ٫ٚ ٌُٛتحى أ ٚتكڀعَٗٓٚ ،وٖ :ذعل
ايملكٚ ٍٛاخلعوات ايملًُٝعٚ ١ايٌعٗوؿات ايعيت ُعلف َعٔ أدًعٗو اابعويؼ ايڀوً٥ع،١
َٗٓٚوٖ :ذل كٚ٩ي ا٭َٛاٍ َٔ ب٬ؿٺ ٖ ٞأسٛز إيٗٝو َكوكْ ١بب٬ؿ غ ااوعًُل
ب ٫ف االاتَٗٓٚ،وٖ:ذل ايٌبوا يب٬ؿ ااوًُل اَُٛوڄ ٚنٛكؿهتوٕ اًعٚ ٢دع٘
ايتشـٜـ يف ظلٚف ُملب ١دـاڄ سٝح ب٬ؿْو حبود ١إىل قٛاِٖ ٚهٛااـِٖ ٚاًعَِٗٛ
َٚملوكؾِٗ ٚاك َٔ ِ ٛأدٌ ايتكـّ ٚاٱمؿٖوك بويٛالٔ َٔ دٗٚ ،١ايتِـ ٟيٌعلٚك
ا٭اـا ٤ااحبِل َٔ دٗ ١اػل..٣

92

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

ٚبٓو٤ٶ اًَ ٢وهبل :ؾبملـ ااـاٚيٚ ١اآوقٌ ١ايملًُ َٔ ١ٝقبٌ ا٫أو ٤قٙ
ااوأي ،١تًُٛت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ إىل َو ٜأتًَ ٞؼِوڄ:
أّال :ا٭ٌُ يف ا ذل ٠إىل ايبًـإ غ اٱهع ١َٝ٬بٓٝع ١اٱقوَع ١ؾٗٝعو اآعع
يملُ ّٛا٭ؿي ١ايٓوٖ ١ٝآٗوٜ ٫ٚ ،بوغ فيو إ ٫يف سوي ١ائلٚك ٠أ ٚاحلود ١ااًش.. ١
ثاىٔا :احلو٫ت اييت لٛم ؾٗٝو ا ذل ٠إىل ايبًـإ غ اٱه ١َٝ٬ئًلٚك ٠أٚ
احلود:ٖٞ ١
ٓ َٔ -1وقت اً ٘ٝا٭كض ٚمل ٜوعتڀع يف بًعـ ٙمموكهع ١ايٌعملو٥ل ايـٜٝٓع،١
ؾٗٝودل ٭ دٌ احملوؾر ١اً ٢ؿٖٚ ،ٜ٘ٓق ٙاحلويْ ١وؿك ٠يف ايبًعـإ اٱهع١َٝ٬
ايٚ ّٛٝاحلُـ رٚ ،إ و تٴتٳِٛك َٔ كدٌ أهًِ يف بًـ غ إهٚ َٞ٬مل ٜوتڀع
مموكه ١ايٌملو٥ل ايـ ١ٜٝٓؾ..٘ٝ
 -2إفا ٓوقت اً ٢اٱْووٕ هبٌ ايمل ٍٝيف ب٬ؿ ااوًُلٚ ،مل ٜعتُهٔ ؾٗٝعو
َٔ ا ٍٝنلًٜٝ ِٜل حبوي٘ٚ ،مل صلـ ؾٗٝو َو  ُٜٔٔي٘ فيو ،ؾٓٝتكعٌٳ إيٗٝعو
ٜٚملٌُٳ ؾٗٝوٚ ،نوٕ ذلتودٶو يًملُعٌ ٚالًعب ايعلمم :ؾٝذعٛم يع٘ إٔٵ ٜٓتكعٌ إىل
إسـ ٣ايب٬ؿ غ اٱه ١َٝ٬يٲقوَٚ ١ايملٌُ ؾٗٝو ٚ ،اً ٘ٝإٔٵ ٜتك ٞار يف ؿٜ٘ٓ
َو اهتڀوعَ ،ع ْ ١ٝاْ٫تكوٍ ٱسـ ٣ايب٬ؿ اٱهعَ ١َٝ٬تع ٢مايعت ائعلٚك٠ڂ،
ٚقـٳك اً ٢فيو..
 -3إٔٵ ٜٗودل ٭دٌ إُوبت٘ مبلض أوٍ يف ْؿو٘ ،أٚأًٖ٘ٚ ،يعٝى يف بًعـٙ
ا٬ز  ٚكاوُ ١ٜش ١ٝنوؾ ١ٝقا االض ..
 -4اخلٛف اً ٢ايٓؿى أ ٚااعوٍ أ ٚايملعلض يف سعل إقوَتع٘ يف بًعـٚ ،ٙفيعو
ٜتِٛك يف ايبًـإ اييت حتـخ ؾٗٝو سلٚا الو٥ؿٚ ،١ٝاْؿ٬ت أَعين ،حبٝعح ٫
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ٜأَٔ اْ٫ووٕ ؾ ٘ٝاُو فنل ،نُو ْلا ٙاي ّٛٝيف بمل

بًـآْو اٱهعٚ ،١َٝ٬يف

ٖق ٙاحلويٜٓ ١بػ ٞاً ٢ااٗودل إٔٵ ٜٓ ٫ع ٟٛاٱقوَع ١ايـاُ٥ع ١يف ايبًعـ ايعقٟ
ٖودل إي..٘ٝ
 -5ايوؿل ٭دٌ الًب اًِ ْوؾع ٜٛ ٫دـ يف بًـ ،ٙبٌل إٔٵ ٜجل بٓؿو٘ َكو١َٚ
ايٌبٗوت ٚايٌٗٛات ااٛدٛؿ ٠يف ايبًـإ غ اٱه..١َٝ٬
 -6ايوؿل ٭دٌ ايملٌُ ايـبًَٛوهٚ ٞفيو بٌلٚال٘ اييت فنلْوٖو َٓ ٖٞٚشِل٠
اً ٢أًؼوْ َهًؿل يف ايـٚي ١بقيو يلاو ١ٜااِعوحل ااملتعو ٠أ ٚاالهعً١
ًلاو بل ايـٚ،ٍٚنٌ فيو أٜٔوڄ بٌلٚال٘ اييت فنلْوٖو..
نُو  ٚصلب اً  ٢ااوًِ يف احلو٫ت اجلو٥ن ٠اييت فنلْوٖو ،إٔٵ طلتوك ايڀلٜل
اٯَٔ ا٭هًِ يًوؿل ٚاْ٫تكوٍ ٫ٚ ،صلومف ؾٗٝو حبٝوت٘ ٚسٝو ٠أًٖ٘ ،ؾع ٬صلعٛم
ايوؿل بٛهو ٌ٥ايٓكٌ غ اٯَٓ ،١أٚاييت ٜػًب اًٗٝو ا ٬ى..
ٚيف ا٭ػ ت ُٞٛايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤ااٗودل ٜٔااكعُٝل يف ايعـ ٍٚغع
اٱه ،١َٝ٬أٜٸوڄ نوْت ْٛاٜوِٖ ٚأهبوا ٖذلتِٗ إٔٵ ٜت كٛا ار هبشوْ٘ ٚتملعوىل َعو
اهتڀواٛاٚ ،ضلوؾرٛا اً ٢ؿًٚ ِٜٗٓملو٥لِٖٚ ،إٔٵ ضلؿرٛا فكٜتِٗٚ ،ضلوٚيٛا إٔٵ
صلـٚا َلنناڄ َٔ االانن اٱه ١َٝ٬ااملتـي ١ااٛدٛؿ ٠يف تًو ايبًـإًٜٚ ،تشكٛا
ب٘ ن ٞضلوؾرٛا اً ٢ؿٚ ِٜٗٓاكٝـتِٗ ،قوٍ تملوىلٜ { :ٳعو أځٜټٗٳعو ايډعقٹٜٔٳ آَٳٓٴعٛا قڂعٛا
أځْٵؿڂوٳهڂِٵ ٚٳأځٖٵًٹٝهڂِٵ ْٳوكٶا} (هٛك ٠ايتشلٚ ) 6 :ِٜإفا نوْٛا َٔ أٌٖ ايملًعِ ٚاامللؾع١
ٜوتڀٝمل ٕٛإٔٵ ضلٛٿيٛا ٖذلتِٗ إىل الواَ ١وتـاَ ١بويـا ٠ٛإىل اٱهعٚ ّ٬إظٗعوك
ذلوهٓ٘ ٚفيو بوحلهُٚ ١ااٛار ١احلوٓ ١نُو دو ٤يف ايهتعوا ايملنٜعنٚ ،بٌٓعل
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أػ٬م اٱهٚ ّ٬هذوٜو ْبع ٞايلرعٚ )( ١ؾٔعو ً٘٥احملُعٛؿ ،٠قعوٍ تملعوىل:

{ يځكځـٵ نځوٕٳ يځهڂِٵ ؾٹ ٞكٳهٴٍٛڇ ايًډ٘ٹ أڂهٵٛٳ٠څ سٳوٳٓٳ١څ يٹُٳٔٵ نځوٕٳ ٜٳلٵدٴع ٛايًډع٘ٳ ٚٳايڃٝٳعٛٵّٳ ايڃع ػٹلٳ
ٚٳفٳنځلٳ ايًډ٘ٳ نځجٹ ٶا} (هٛك ٠ا٭سنااٚ ،)21 :بٝوٕ إٔٻ اٱهٖ ّ٬ع ٛؿٜعٔ ايتٛهعط
ٚاٱاتـاٍ ٚؿ ٜٔايوًِ ٚايوٚ ّ٬ا٭َٔ ٚا٭َوٕ  ٖٛٚؿ ٜٔايتملوٚ ٍٜايتملوٖٛٚ ،ٕٚ
بل َٔ ٤ٟايملٓـ ٚاٱكٖوا ٚاٱنلا ٙنُو ؿٍٻ اً ٘ٝأؿي ١ايهتوا ٚايوٓٚ ١اٱمجوع
ٚايملكٌ..
ٚار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ

اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
أزبٔل – 34 :ناىٌْ األّل –  3127و
 – 35زبٔع األّل – ِ 2549
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تازٓخ الفتٍْ2549/5/38:ٚـ،
زقه الفتْ3128/3:ٚ
3128/2/36و

(حهه متجٔل األىبٔاّ ٛالسُّضل -علَٔه الصّالٗ ّالطّالو-
يف األعنال الفئ٘)
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

احلُععـ ر كاٸ ايملععوالٚ ،ايِٸععٚ ٠٬ايوٸعع ّ٬اًعع ٢ه عٝٸـ ا٭ْبٝععوٚ ٤االهععًل
ًؿٝملٓو ذلُٸـٺ ٚآي٘ ُٚشب٘ أمجملل إىل  ّٜٛايـ ......ٜٔأَو بملـ:
ٚكؿتٓو أه ١ً٦نج  َٔ ٠اـؿ َٔ اًُو ٤ايعـ ٜٔاٱهعٚ َٞ٬ااعٛاالٓل ا٭اعنا٤
فِعع ْٛبٝععوٕ ايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يًشهععِ ايٌععلا ٞسعع ٍٛمتجٝععٌ ا٭ْبٝععو٤
ٚايلټهٌ -اً ِٗٝايِٸٚ ٠٬ايوٸ -ّ٬يف ا٭اُوٍ ايؿٓ ١ٝبٌهٌ اعوّٚ ،ؾع( ًِٝذلُٸعـ
كه ٍٛار) بٌهٌڈ ػوْٚ ،سهِ بجٸ٘ يف بمل

ؿٚك ايوٸُٓٝو يف َـٕ اٱقً..ِٝ

ادتُملت ايًذٓ ١ايملًٝعو يٲؾتعوٜ ٤ع ّٛا٫ثعٓل بتعوكٜؽَ 38 :عٔ كبٝعع ايجعوْٞ
ٖ2549عع ،ااٛاؾعل يعععٚ ّ3128/2/36بملعـ ايتشكٝعل َععٔ اآٛعٛع ٚؿكاهعع١
دٛاْب٘ٚ ،ك ١ٜ٩بمل

يكڀعوت ايؿع ،ًِٝثعِ ايلدعٛع إىل ِْع ْٛايهتعوا ٚايوعٓ١

ٚبععوق ٞا٭ؿيعع ١ايتٌععلٜملَٚ ١ٝلادععع ايؿكعع٘ اٱهععَٚ َٞ٬بععوؿ ٨ايٌععلٜمل ١ايػععلا٤
َٚكوُـٖو ايملًٝو ،أُـكت ايؿت ٣ٛايتوي ١ٝس ٍٛسهِ متج ٌٝا٭ْبٝعوٚ ٤ايلټهعٌ -
اً ِٗٝايِٸٚ ٠٬ايوٸ -ّ٬يف ا٭اُوٍ ايؿٓٝٸ:١
96

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

أّالً :تل ٣ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتعو ٤إٔٻ ايؿعٔٸ ااتٸعنٕ ٚايعـاػٌ يف إالعوك ايٌعلا١ٝ

ٚقٛااـٖو اآٔبڀ ١طلـّ ايـٚ ٜٔايٛالٔ ٚااكـهوت ايـٜٝٓعٚ ١اٱْوعوْ ،١ٝيعقيو
تٜ٪ـٚ ٙتملتو٦ًٝ ٙو َؿٝـاڄ..
ثاىٔاً :إٕٻ َكوّ ا٭ْبٝوٚ ٤ايلهٌ (اً ِٗٝايِٚ ٠٬ايوٜ )ّ٬تٸِعـ بٓعٛع َعٔ
ايكـ اهٚ ١اخلُِٛعٝٸ ،١٭ْٸٗعِ ٚإ ٵٕ نعوْٛا بٌعلڄا يهعٓٸِٗ ؾعوقٛا ايبٌعل ١ٜبعويٛس،ٞ
سٝح ِٖ ايهڂُٸٌ َٔ ايبٌل ِ ٚ ،ػِو ّ٥نو ٣وِٸِٗ ؿ ٕٚهعٛاِٖ ،يهعِْٗٛ
ػ  ٠ػًل ار تملوىل ُٚؿٛت٘ ؾ ٬ميهٔ ٭سـٺ إٔٵ ميجٸٌ ًؼِعٝوتِٗ ااملرُع ١أٚ
صلوٸـ أؿٚاكِٖ اابوكن ،١يقيو ؾإٕٸ نعٌټ َعٔ ٜٴشعو ٍٚإٔٵ ٜٴُجٸًعِٗ يف ا٭ؿٚاك ايؿٓٝع١
إ و ٜٓكڂّ بملًُ٘ َٔ ًأِْٗ ٚضلطڊ َٔ َكوَِٗ ايهلٚ ِٜطللٴز َٔ قٛااـ ايتٛق
ايٛادب١ٹ اتبواٗو لوِٖٗ..
ٚيععقيو َٓٚععق إٔٵ ظٗععلت ا٭ؾععٚ ّ٬ااوًوعع٬ت ٚا٭اُععوٍ ايؿٓٝعع ١يف ايكععلٕ
اآِلّ ٚإيع ٢اٯٕ ،ؾإٕٻ اجملوَع ايؿكٗ ١ٝااملتعوَٚ ٠لانعن ايـكاهعوت ٚايبشعٛخ
ايملًُٝعع ١يف ايكٔععوٜو ايؿكٗٝعع ١ااملوُععلٚ ٠ايًذععوٕ ايٌٸععلا ١ٝيًؿتععٚ ٣ٛؿٚك اٱؾتععو٤
ايهو ٣يف ايملومل اٱه َٞ٬قـ بوؿكت بوٱتؿوم إىل َٓع َجٌ ٖق ٙا٭اُوٍ اييت ٜٳتِ
ؾٗٝو متجٌٝٴ ؿٚك ا٭ْبٝو( ٤اً ِٗٝايِٚ ٠٬ايو )ّ٬اَُٛوڄٚ ،كه ٍٛاٱه ّ٬هٝـْو
ذلُٸـ ( )اًٚ ٢د٘ ايتشـٜـ ػُِٛو..
ثالجاً :إٕٸ ار تملوىل ٚيف ايملـٜـ َٔ آٜوت ايكلإٓ ايهل ِٜقـ بٝٸٔ يٓو اًعٚ ٢دع٘
ايتٌلٜع ،ايٌؼِٝٸ ١ايملًٝو حلٔعل ٠ايلٸهع ٍٛا٭ارعِ(ٚ ،)ؾٔعوَٚ ً٘٥كوَوتع٘
ايلؾٝملَٗٓٚ ،١و:
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2ع أينّ تملوىل يف ذلهِ آٜوت٘ أٌٖٳ اٱميوٕ قوالب١ڄ بٔعلٚك ٠تعٛق ٚ )( ٙيعنّٚ
تملرٚ ُ٘ٝاحلؿوظ ؿَٚعوڄ اًعَ ٢كوَع٘ ايهعلٚ ِٜػِوِ٥ع٘ ايهعو ،٣نُعو ٜكعٍٛ
ٌلٶا ٚٳْٳقٹٜلٶا* يٹ ٴت٪ٵَٹٓٴٛا بٹويډً٘ٹ ٚٳكٳهٴعٛيٹ٘ٹ ٚٳتٴملٳعنٿكٴٙٚٴ
تملوىل{ :إڇْٻو أځكٵهٳًڃٓٳوىځ ًٳوٖٹـٶا ٚٳَٴبٳ ٿ
ٚٳ ٴتٛٳقلٴٙٚٴ ٚٳتٴوٳ ٿبشٴٙٛٴ بٴهڃلٳ٠ڄ ٚٳأځُٹًٝڄو} (ايؿتض..): ،9 :
3ع َٓع ايٌوكع ايهل ِٜإٔٵ ٜه ٕٛايتملوٌَ َع ًؼِ٘ ( )ايهلَ ِٜجٌ ايتملوَعٌ
َع بوق ٞايٓوي يف نج َٔ ا٭َٛك ايـٚ ١ٜٝٓايـْ ،١ٜٛٝهٛا ٤يف سٝوت٘ ايـْ١ٜٛٝ
ايهلميٚ ،١سٝوت٘ ايومػ ١ٝايٌلٜؿٚ ،١فيو يف نج َٔ اٯٜوت احملهُعوتَٚ ،عٔ
فيو قٛي٘ تملوىلٜ{ :ٳو أځٜټٗٳو ايډقٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا يځعوتٳلٵؾځملٴٛا أځُٵعٛٳاتٳ ڂهِٵ ؾځع ٵٛمٳ ُٳع ٵٛتٹ ايٓٻبٹعٞٿ
ط ځأ ٵاُٳعوڂي ڂه ٵِ ٳ ٚځأْٵع ٴت ٵِ يځعو
ٳٚيځو ٳت ٵذٗٳعلٴٚا يځع ٴ٘ بٹعوڃي ځك ٵ ٛڇٍ ځن ٳذٗٵع ڇل ٳب ٵملٔٹع ڂه ٵِ يٹع ٳب ٵمل ڈ ځأ ٵٕ ٳتشٵع ٳب ځ
تٳٌٵ ٴمللٴٕٚٳ* إڇٕٻ ايډقٹٜٔٳ ٜٳ ٴػٔټٕٛٳ أځُٵٛٳاتٳ ٴِٗٵ اٹٓٵعـٳ كٳهٴعٍٛڇ ايًډع٘ٹ أڂٚيځ٦ٹعوځ ايډعقٹٜٔٳ اَٵعتٳشٳٔٳ
ايًډ٘ٴ ڂقًڂٛبٳ ٴِٗٵ يٹًتٻكڃٛٳ ٣يځ ٴِٗٵ َٳػٵؿٹلٳ٠څ ٚٳأځدٵعلٷ اٳرٹعِٝٷ} (هعٛك ٠احلذعلاتٚ )4،3:قٛيع٘
تملوىل{ :يځو تٳ ٵذملٳًڂٛا ٴؿاٳو٤ٳ اي ٻلهٴٍٛڇ بٳٝٵٓٳ ڂهِٵ نځ ٴـاٳو٤ٹ بٳ ٵملٔٹ ڂهِٵ بٳ ٵملٔٶو قځععععـٵ ٜٳ ٵملًځعِٴ ايًډع٘ٴ
ايډقٹٜٔٳ ٜٳتٳوٳډًًڂٕٛٳ َٹٓٵ ڂهِٵ يٹعععٛٳافٶا ؾځًڃٝٳشٵقٳكڇ ايډقٹٜٔٳ ٴٜؼٳويٹؿڂٕٛٳ اٳععععٔٵ أځَٵعلڇٙٹ أځٕٵ ٴتِٹعٝبٳ ٴِٗٵ
ؾٹتٵٓٳ١څ أځٚٵ ٜٴِٹٝبٳ ٴِٗٵ اٳقٳااٷ أځيٹِٝٷ} (هٛك ٠ايٓٛك..)74 :
ٚأٜٻـ فيو ايهج َٔ ا٭سوؿٜح ايٌلٜؿَٗٓٚ ١و قٛي٘ (اً ٘ٝايِٚ ٠٬ايوع:)ّ٬
((أْععو هععٝـ ٚيععـ آؿّ  ٫ٚؾؼععل)) كٚا ٙابععٔ َودعع٘ يف هععٓٓ٘ ( )2551/3بععلقِ
( ،)5419بإهعٓوؿ ُعشٝضٚ ،آععـ ايٌعٝؼل َعٔ سععـٜح أبعٖ ٞلٜل(٠كٓعع ٞار
آعع٘) دععو ٤بًؿععظ" :أْععو هععٝـ ايٓععوي ٜعع ّٛايكٝوَعع ٫ٚ ١ؾؼععل" ُععشٝض َوععًِ
( )2893/5بلقِ (ُٚ )3389شٝض ايبؼوك )95/7( ٟبلقِ (..)5823
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يقيو ٚااتُوؿاڄ اًٖ ٢ق ٙايِٓع ْٛايٌعلاَٚ ١ٝج٬ٝتٗعو ٜٓبػع ٞآًٝعو ؿَٚعوڄ
اٱٖتُوّ ايبعويؼ بواكعوّ ايلؾٝعع يًلهع ٍٛا٭ارعِ (ٚ )اعـّ إؿػعوٍ ًؼِع٘
ايهل ِٜيف ا٭ؿٚاك ايتُجًٝٝع ١ايؿٓٝٸع ،١أ ٚايتملوَعٌ َعع ًؼِعٝت٘ اابوكنع ١نبعوقٞ
ايٓوي ،أ ٚإهتؼـاَ٘ (ٚ )ايملٝوف بور يف ا٭غلاض ايتذوكٚ ،١ٜاًٝع٘ :ؾعإٕٻ أٟ
إٜلاؿات َوي ١ٝتٴهتوٳبٴ بٗقا ايِـؿ تـػٌ يف بوا احللاّ ايٛادب ادتٓوب٘..
زابعاً :إٕٻ ٖق ٙايـكاَو ايتُج ١ًٝٝاييت بٴ ٻجتٵ يف ايؿٚ ،ًِٝإ ٵٕ نوْت متجٸٌ ًؼِ٘
( )اابوكى إىل ايجوْ ٞاٌلَ ٠عٔ اُعل ،ٙيهعٔ مبعو إٔٻ ايٓبعع ٞايهعل)( ِٜ
ٜتٸِـ بِؿ ١ايملُِ ١قبٌ ايبملجٚ ١بملـٖو بوتؿوم احملككل َعٔ ايملًُعو ٤ا٭اعّ٬
بوٱٓععوؾ ١إىل َععو أاڀعع ٞاًٝعع٘ ايِعع ٚ ٠٬ايوععَ ّ٬ععٔ اٱكٖوُععوت ايبععوٖل٠
ٚاخلِو ّ٥اجلً ،١ًٝؾ ٬صلٛم أبـاڄ ٭سـٺ أٜٸوڄ نوٕ ،أ ٚيِبعٞٸ َ-و ٖع ٛاحلعوٍ يف
ايؿ -ًِٝإٔٵ ميجٸٌ ُٛت٘ ( )اآٝـ أ ٚأؾملوي٘ ٚتِلؾوت٘ ايٌلٜؿ..١
خامط ـاً :إٕٻ متجٝععٌ ؿٚك ا٭ْبٝععو(٤اً ِٗٝايِععٚ ٠٬ايوععٚ )ّ٬اْتشععوٍ ًؼِععِٗ
ايهلٚ ِٜتكًٝـ أؿٚاكِٖ ايؿقٸ َٔ ٠يـٕ أٟٸ ممجٌ ،إْٸُو ٜكًچٌ َٔ َكوَِٗ ايلؾٝع ٚقعـكِٖ
اجلً ٌٝيف قًعٛا ايٓعوي ،نُعو ٚقعـ ك ٟ٩فيعو هعوبك ڄو يف أؾع ّ٬أَ ٚوًوع٬ت سٝعح
ااُجً ٕٛؾٗٝو َجٻًعٛا أؿٚاكڄا أػعل ٣قبٝشعٚ ١غع ًعلا ،١ٝأ ٚميجٸًْٗٛعو ٫سكعوڄ ،ممعو
ٜٓملهى هًبوڄ اًً ٢ؼِٝٸوت ا٭ْبٝو( ٤اً ِٗٝايِٚ ٠٬ايوع )ّ٬ااعٛقچلٚ ٠ئوً٥عِٗ
ايبٗٚ ١ٝهٝٳلِٖ ايملڀل ٠حبٝح ٜٴوو ٤ايرچٔ مبكوَِٗ ايلؾٝع ٜٚملتكـ أْٻِٗ (اً ِٗٝايِع٠٬
ٚايوَ )ّ٬جٌ ٖ ٤٫٪ااُجًل ااتودل ٜٔممو ٜتڀًب َٓمل٘ هـاڄ يًقكٜمل..١
ضادضاً :إٕٻ ايملٌُ ايـكاَٚ ٞايؿين نج اڄ َو ٜكتٔ ٞبڀبٝملتع٘ إقشعوّ ابعوكات
غ ُشٝشٓٚٚ ١ع كٚاٜوت نوفبعٚ ١هعًٛنٝوت غع َوعتكَٚ ١ُٝؿونعٚ ١دملًعٗو
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ُٓٔ ايـكاَو ٚا٭ؾ ،ّ٬ٱيبوه٘ ايٛاقملٚ ١ٝايملٌُ ايتؿواًٖ ٚ،ٞقا حبعـٻ فاتع٘ نعقا
ٚتكٛٸٍٚ ،قبوستع٘ بويٓوعب ١إيع( ِٗٝاًع ِٗٝايِعٚ ٠٬ايوع )ّ٬يف ايملُعٌ ايتُجًٝعٞ
أًـټ،٭ْٻ٘ نقا اً ٢أيوٓتِٗ ااملِٚ ١َٛهًٛنٝوتِٗ ااوتكٚ ،١ُٝفيو َٔ بعوا
احمللٸَوت اييت صلب لٓبٗو مجًٚ ١تؿِ..٬ٝ
ضابعاًٜٚ :ٴذوا اُٸو ٜٴكوٍ َٔ إٔٸ تًو ا٭اُوٍ ايؿٓٝٸ ١قعـ تِعبټ يف بعوا ٌْعل
ايـ ،ٜٔبأْٸ٘ دعو ٤يف ااكعلٸكات ايٌعلاٚ ١ٝايكٛااعـ ايؿكٗٝعٚ ١ا٭ُعٛيٚ ١ٝاابعوؿ٨
ايملوَعع ١إٔٻ (ايػوٜعع ٫ ١تععوٸك ايٛهععٚ ،)١ًٝإٔٻ (ؿك ٤ااؿوهععـ َكععـٸّٷ اًعع ٢دًععب
ااِوحل) (ٚإٔٻ ااًِش ١اا ٫ ١َٖٛٛتملتو) إىل غ فيعو ....ممعو ٪ٜنعـ إٔٻ ٖعقا
ايٓٛع َٔ ايـكاَو ايؿٓٚ ١ٝإٕٵ نوْت يف ظوٖلٖو ْعٛعٷ َعٔ ااِعوحل ،يهٓٻٗعو ًَػٝع،١
٭ٕٻ ؾٗٝو ايهج َٔ ا٭ٓعلاك ااتشككعٚ ،١تع ٍٚ٪إىل ااؿوهعـ احلكٝكٝع ،١يعقيو ٫
صلٛم توٜلٖو ٫،هٝٻُو ٚإٕٻ ٖٓوى اللقوڄ ًلاً ١ٝعت ٢يًتبًٝعؼ ٚايعـاٚ ٠ٛاٱكًعوؿ
ٌْٚل ايـ ٜٔاحلٓٝـ ٚايتمللٜـ بو ا٭ْبٝوٚ ٤ايلهٌ(اً ِٗٝايو..)ّ٬
ثامياً :يف ايٛقت ايق ٟتملًٔ ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف نٛكؿهتوٕ حتل ِٜمتجٝعٌ
ا٭ْبٝوٚ ٤ايلټهعٌ (اًع ِٗٝايِعٚ ٠٬ايوع )ّ٬ت٪نعـ اًعَ ٢عو ٚكؿ بٗعقا ايِعـؿ يف
اجملوَع ايؿكٗ ١ٝايهو ٣ااملتعو ٠يف ايملعومل اٱهعَ ،َٞ٬عٔ فيعو :ؾتع ٣ٛدلًعى
اجملُع ايؿكٗ ٞاٱه ،َٞ٬يف ؿٚكت٘ ايجوَٓ ١اآملكـ ٠يف ايؿحَ ٠عو بعل  38كبٝعع
اٯػعل ٖ2516عععٚ ،ؿٚكتعع٘ ايملٌعل ٕٚاآملكععـ ٠بتععأكٜؽ ،3121/22/37-36
ٚقلاك دلُعع ايبشعٛخ اٱهع ١َٝ٬يف ا٭مٖعل ايٌعلٜـ ااعلقِ ( )211يف /8/31
 ّ3122يف ؿٚكتٗععو اخلوَوععٚ ١ايععج٬ثلٚ ،ؾتعع ٣ٛؿاك اٱؾتععو ٤ااِععل ١ٜااععلقِ
 658يف  ٚ ،3122/:/5ؾتععع ٣ٛؿاك اٱؾتعععو ٤ا٭كؿْٝععع ١ااعععلقِ ( )29:2يف
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ٚ ،ّ3122 /8/31ؾت ٣ٛدلًى ٖ ١٦ٝنبوك ايملًُعو ٤اآملكعـ ٠مبـٜٓع ١ايڀعو٥ـ
َٔ ٖ2513 /21/36ع ستٖ2513/22/7 ٢ع يف ؿٚكتٗو ايملٌلٚ ،ٜٔقلاك ٖ١٦ٝ
نبوك ايملًُو ٤ااعلقِ ( )218يف ٖ2514/22 /3ععٚ ،ؾتع ٣ٛاجملًعى ا٭ٚكٚبعٞ
اٱهعععععع َٞ٬يف ٚ ّ3123 /8/3:ايؿتعععععع ٣ٛاالقُعععععع )5834( ١بتععععععوكٜؽ
ٖ2513/8/22ععع ايِععوؿكَ ٠ععٔ ايًذٓعع ١ايـاُ٥عع ١يًبشععٛخ ايملًُٝععٚ ١اٱؾتععو ٤يف
ااًُهعٚ ،١قععلاك جلٓعع ١اٱؾتععو ٤ايهٜٛتٝععٚ ١غ ٖععو َععٔ ؾتععوٚ ٣ٚقععلاكات َعع٪متلات
اآرُوت اٱه ١َٝ٬ايعيت سلٸَعت متجٝعٌ ا٭ْبٝعو( ٤اًع ِٗٝايِعٚ ٠٬ايوع )ّ٬يف
ايـكاَو ٚا٭اُوٍ ايؿٓ..١ٝ
ٚاععو َعلٸ َععٔ ا٭ؿيعع ١ايٌععلاٚ ١ٝغ ٖععو ؾععإٕٻ ايًذٓعع ١ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف إقًععِٝ
نٛكؿهتوٕ تعل ٣إٔٻ ٌْعل َجعٌ ٖعق ٙا٭اُعوٍ ايؿٓٝٸع ١ذللٸَع١څ ٚغع ًعلا٫ٚ ،١ٝ
ب يف ػـَع ١ايعـ ٜٔاحلٓٝعـٚ ،تعع ُٞٛبٔعلٚك ٠لٓٸعب ا٭اُعوٍ ايؿٓٝع ١إىل
تِع ٴ
متج ٌٝا٭ْبٝوٚ ٤ايلهعٌ (اًع ِٗٝايِعٚ ٠٬ايوع )ّ٬أ ٚتكًٝعـِٖ أ ٚلوعٝـ أؿٚاك
ًؼِٝوتِٗ ايهلميٚ ......١ار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ..

حسز يف أزبٔل:
 36ناىٌْ الجاىٕ –  3128مٔالدٓ٘
 38زبٔع الجاىٕ – ٍ 2549جسٓ٘
 -6ريبةندان 3828-نْزدٓ٘

اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
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زقه الفتْ3128/4 :ٚ

التأزٓخٍ2549/5/38 :ـ /2/36 -
3128و.

((حهه اإللتصاو بالكْاىني ّالتعلٔنات املسّزٓ٘ يف الفكُ
اإلضالمٕ))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

احلُـ ر كا ايملوالٚ ،ايِٚ ٠٬ايوع ّ٬اًع ٢أًعلف االهعًل ٚاًع ٢آيع٘
ٚأُشوب٘  َٔٚاتبملِٗ بإسووٕ اىل  ّٜٛايـ......ٜٔ
ٚبملـْ :رلاڄ إىل إٔٻ ٖق ٙااوأي ١قعـ توعوٌٖ نعج َعٔ ااوعًُل يف اٱيتعناّ
بأسهوَٗو ٚآؿابٗو ست ٢ااًتنَل ََِٓٗ ،تقكال بأْٻٗعو َعٔ ايكعٛاْل ايٓٛعمل،١ٝ
أ َٔ ٖٞ ٚاحلهِ بػ َو أْنٍ ار ،أ ٚغ َِٓ ْٛاًٗٝعو يف ايهتعوا ٚايوعٓ،١
ٚغ ٖو َٔ ايقكا٥ع ايٛاٖ ١ٝاييت متوهٛا بٗعو ،ؾِعوكت احلعٛاؿخ االٚكٜع ١دعلا٤
فيو ظوٖلَ ٠تؿٌٚ ،١ٝتٛؾ ٢بوببٗو نج ٓٚ ،ٕٚوع بوببٗو ا٭َٛاٍ ٚااُتًهوت
ايملوَٚ ١اخلوُ َٔ ،١أدٌ فيو اكتأت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف أقً ِٝنلؿهتوٕ إٔٵ
ِٜـك فِعٖ ْٛعق ٙااوعأي ١ؾتع ٣ٛتُ٪عٌ عو بويهتعوا ٚايوعَٓٚ ١كوُعـ
ايٌل ٜملٚ ١ايكٛااعـ ايؿكٗٝع ١ايهًٝع ،١أَع ڄَٗٓ ٬عو بعويتناّ ااوعًُل بتًعو ايكعٛاْل
ٚايتملًُٝوت ،يًشـٿ َٔ تًو احلٛاؿخ اا٪ا ١اييت أٓلت بويملبوؿ ٚايب٬ؿ..
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َٔ أدٌ فيو إدتُملت ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعوٜ ٤ع ّٛا٫ثعٓل بتعوكٜؽَ 38 :عٔ
كبٝع ايجوْٖ2549 ٞع ،ااٛاؾل يعٚ ّ3128/2/36بملـ ايتشكٝل َعٔ اآٛعٛع
ٚؿكاه ١دٛاْب٘ٚ ،ايلدٛع إىل ِْ ْٛايهتوا ٚايوعٓٚ ١بعوق ٞا٭ؿيع ١ايتٌعلٜمل١ٝ
َٚلادعع ايؿكعع٘ اٱهععَٚ َٞ٬بععوؿ ٨ايٌعلٜمل ١ايػععلاَٚ ٤كوُععـٖو ايملًٝععو ،أُععـكت
ايؿت ٣ٛايتوي ١ٝس ٍٛسهِ ا٫يتناّ بويكٛاْل ٚايتملًُٝوت االٚك:١ٜ
أّالً :اٱيتناّ بويكٛاْل اٱؿاكَٗٓٚ– ١ٜو ايكٛاْل ٚايتملًُٝوت االٚك - ١ٜايعيت
تِـكٖو اجلٗوت ااملٓٝع ١يًـٚيع ١ؾُٝعو ٜ٫تِعوؿّ َعع ِْع ْٛايكعلإٓ ٚايوعٓ١
ٚادبٷ ًلاوڄ ٜٚـػٌ يف َوأيٚ ١دٛا الواٚ ١ي ٞا٭َل اييت ترعوؾلت ا٭ؿيع ١اًع٢
ٚدٛبٗو َو مل تهٔ َملَِٗٓ ،١ٝو:
 ..2قٛي٘ تملوىلٜ { :ٳو أځٜټٗٳو ايډقٹٜٔٳ آَٳٓٴٛاأځالٹٝملٴٛا ايًځٸ٘ٳ ٚٳأځالٹٝملٴٛا ايلٳٸهٴعٍٛٳ ٚٳأڂٚٵيٹع ٞا٭ځَٵعلڇ
َٹٓهڂِٵ} (هٛك ٠ايٓوو َٔ :٤اٯ ،)6: ١ٜقوٍ ابٔ ايمللب" :ٞسكٝك ١ايڀواعٖ ١ع:ٞ
اَتجوٍ ا٭َل ،نُو إٔٻ ااملِٓ ١ٝعـٖوٖٚ ،ع ٞرلويؿع ١ا٭َعلٚ ،قعوٍ أٜٔعوڄ يف
بٝوٕ اٯٚ :١ٜايِشٝض آـ ٟأِْٗ -أ ٟأٚي ٞا٭َل -ا٭َلاٚ ٤ايملًُو( "٤أسهوّ
ايكلإٓ ٫بٔ ايمللب..)562/2 ٞ
 ..3قٛي٘ (َ $ : )ٳٔٵ أځالځواٳٓٹ ٞؾځكځـٵ أځالځوعٳ ايًډ٘ٳٚ ،ٳَٳٔٵ اٳِٳوْٹ ٞؾځكځـٵ اٳِٳع ٢ايًډع٘ٳ،
ٚٳَٳٔٵ ٜٴڀٹعڇ ا٭ځَٹ ٳ ؾځكځـٵ أځالځواٳٓٹٚ ،ٞٳَٳٔٵ ٜٳملٵّڇ ا٭ځَٹ ٳ ؾځكځـٵ اٳِٳوْٹٚ ،ٞٳإڇْٻُٳعو اٱڇَٳعوّٴ
دٴٓٻ١څ ٜٴكځوتٳٌٴ َٹععع ٵٔ ٚٳكٳا٥ٹ٘ٹ ٚٳٜٴتٻكځ ٢بٹ٘ٹ ،ؾځإڇٕٵ أځَٳلٳ بٹتٳكڃٛٳ ٣ايًډ٘ٹ ٚٳاٳـٳٍٳ ،ؾځإڇٕٻ يځعع٘ٴ بٹقٳيٹوځ
أځدٵلٶا ٚٳإڇٕٵ قځعععوٍٳ بٹػٳٝٵلڇٙٹ ؾځإڇٕٻ اٳًځٝٵ٘ٹ َٹٓٵ٘ٴَ #تؿلٷ اًٚ ٘ٝايًؿظ يًبؼوكٚ ....ٟغ ٖو
َٔ ا٭ؿي..١
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ثاىٔاً :إٕٻ ٖق ٙايكٛاْل ٚايتملًُٝوت  ٫تـػٌ يف بوا احلهِ بػ َعو أْعنٍ ار،
ٜ ٫ٚحتب اًٗٝو حتًَ ٌٝو سلٻَ٘ ار  ٫ٚحتلَ ِٜعو أسًچع٘ ارٚ ،إ عو ٖع ٞتلتٝبعوت
ْٚرععِ إؿاكٜععٓٚ ١ععملت َٓٛالع١ڄ بواِععًش ١ايملوَعع ١ايععيت ٖعع ٞإسععـ ٣أؿيعع ١ا٭سهععوّ
ايٌلا ١ٝااملتو٠؛ ٓٚٚملت حلؿظ ا٭كٚاغ ٚااُتًهوت َٔ ابح ايملوبجل ٚاهعتٗتوك
ااوتٗح ،ٜٔيقيو صلب اً ٢اجلُٝع اٱيتناّ بٗو ٫ٚ ،لٛم رلويؿتٗو حبذ ١أْٻٗعو مل
تلؿ يف ايهتعوا ٚايوعٓ ،١ؾويِعشوب ١ايهعلاّ ػُِٛعوڄ اخلًؿعو ٤ا٭كبملع ١قعـ اًُعٛا
ايهج َٔ َجٌ ٖق ٙاٱدلا٤ات يتٓر ِٝسٝو ٠ايٓوي ٚسؿظ أكٚاسِٗ ٚأَٛا ِ ،ممعو
٫تٛدـ يف ايهتوا ٚمل تهٔ يف مَٔ ايٓبع ،)( ٞؾُج٬ڄ :نتعب اٱَعوّ اُعل كٓعٞ
ار آ٘ أمسو ٤اجلٓـ يف ؿٜٛإڈ ٭دٌ ائبطَٚ ،مللؾ َٔ ١غوا  َٔٚسٔلٚ ،نتب
ْروّ ايكٔو ٤٭بَٛ ٞه ٢ا٭ًملل- ٟكٓع ٞار آع٘ٚ ،-دملعٌ ؿٜع ١قتعٌ اخلڀعإ
اً ٢ايملوقًَ ،١ع إٔٻ ايٓبعع )( ٞمل ٜؿملعٌ فيعوٚ ،اًعح ٣ؿاك ُعؿٛإ بعٔ أَٝع١
ٚدملًٗو هذٓوڄ يف َهَ ،١ع أْٻ٘ ( )مل ٜتؼق هذٓوڄ ٖع ٫ٚ ٛأبع ٛبهعل -كٓع ٞار
آ٘ٚ ،-أٌْأ ْروّ ايملوملى (ايٌلال ١ايًًٝٝعٚ ....)١غ ٖعو َعٔ اٱدعلا٤ات اٱؿاكٜع١
اييت ٚ ٫دٛؿ و يف ظوٖل ايهتوا ٚمل ٜؿملًٗو ايله ٍٛا٭نلّ ( )يف سٝوت٘....
ثالجاً :إفا أَملٓٓو ايٓرل يف ايكٛاْل ٚايتملًُٝوت االٚكٜع ١االاٝع ١يف إقًُٓٝعو
ْل ٣أ ٻٕ َملرُٗعو ٜوعتٓـ إىل أؿيعً ١علاٚ ١ٝقٛااعـ ؾكٗٝعَ ١ملتعو ٠آعـ مجعوٖ
ايملًُوْٚ ،٤وتڀٝع إٔ ْ ٌُ٪و بو٭ؿي ١اٯت:١ٝ
 ..2ااًِش ١االهعً :١إفا ْرلْعو إىل ايػوٜع ١اابتػعوَ ٠عٔ ٓٚعع ٖعق ٙايكعٛاْل
ٚايتملًُٝوت ْوتڀٝع إٔ ْكلك بوالُٓ٦وٕ ٚبـً ٕٚو أْٗو حتكل ااِوحل ايملوَ١
يًُذتُعٜٚ ،ـػٌ َملرِ ؾكلاتٗو يف بوا ااِعًش ١االهعً ،١ايعيت ٖع ٞإسعـ٣
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ا٭ؿي ١ايٌلا ١ٝآـ مجٗٛك ايملًُوٚ ،٤تٛدـ ؾٗٝو ًل ٚااًِش ١اييت فنلٖو

مجٗٛك اًُو ٤ا٭ُ:ٖٞٚ ٍٛ
أ :إٔٵ تهععٓ ٕٛععلٚك ،١ٜمبملٓعع ٢أْٗععو حتؿععظ بٗععو ٓععلٚكَ ٠ععٔ ائععلٚكات
اخلُىً ٫ٚ ،و إٔ مبلااوٖ ٠ق ٙايكٛاْل ٚايتملًُٝوت تٴشؿظ ايعٓؿى ٚااعوٍ
ايًقإ ُٖو َٔ ائلٚكات اخلُى َٔ -ا ٬ى ٚايتًعـ ٚائعٝوعٚ ،بعـْٗٚوْ ٫وتڀٝع فيو..
ا :إٔ ته ٕٛااًِشَ ١ملكٛي ١يف فاتٗعو بعإٔٵ تهع ٕٛدوكٜع ١اًع ٢ا٭ُٚعوف
اآوهععب ١ااملكٛيعع ١حبٝععح يعع ٛالٓععت اًعع ٢أٖععٌ ايملكعع ٍٛايوععً ١ُٝتًكٖٛععو
بويكب..ٍٛ
ز :إٔٵ ته ٕٛااًِش ١سكٝك ١ُٖٝٚ ٫ ١ٝبإٔ ٜتشكل آـ اجملتٗعـ بعإٔٻ بٓعو٤
احلهِ اًٗٝو صلًب ْؿملوڄ أٜ ٚـؾع ٓلكاڄ..
ؿ :إٔٵ ته ٕٛااًِش ١نً ١ٝاوَ ١ست ٢تملِ ؾو٥ـت٘ مجٝع ااوًُل..
ٖع :إٔٵ  ٫تهَِ ٕٛوؿَ ١٭ٌُ َٔ أُ ٍٛايٌلع..
ؾٗق ٙايٌعل ٚنًعٗو تٛدعـ يف ٖعق ٙايكعٛاْل ٚايتملًُٝعوت بع ٬كٜعبٚ ،اًٝع٘
ؾٝذب اً ٢ااوًِ اٱيتناّ بٗو  ٚاـّ رلويؿتٗو..
 ..2ايمللف َٔٚ :ا٭ؿي ١اا ١ًُ٪يٲيتناّ بويكٛاْل االٚك ٖٞ ١ٜؿيٝعٌ ايملعلف؛ إف إٕٻ
ٖععق ٙايكععٛاْل ٚايتملًُٝععوت اآرُعع ١يوعع ايوععٝوكات اًعع ٢اػععت٬ف أْٛااٗععو
ٚأسذوَٗو ،قـ تملوكف اًٗٝو ايٓعوي ٚااتوؿٖٚعوٚ ،بٓعٛا اًٗٝعو أَعٛكِٖ يف هع ِٖ
ٚتٓكًِٗٚ ،فيو ٚآض يف ايٌٛاكع ٚايڀلمٜٓٚ ،هل َملرِ ايٓوي اًَ ٢عٔ طلويؿٗعو،
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ٚقعـ قعلك ؾكٗعو ٤اٱهع ّ٬إٔٻ (ايملعوؿ ٠ذلهُع )١طا٭ًعبوٚ ٙايٓرعو٥ل ،ابعٔ زلعع،ِٝ
()4/2صٜ٫ٚ ،كوٍ إٕ ٖق ٙايكٛاْل ٚايتملًُٝوت أالاف دـٜـ ٠ااتوؿٖعو ايٓعوي يف
ٖقا اينَوٕ  ٫ٚصلب ا٫يتناّ بٗو؛ ٭ٕ ايمللف ااتذـؿ أٜٔوڄ صلب ايتكٝـ بع٘ ،نُعو
َٖ ٛكلك آـ اًُو ٤ا٭ُ ،ٍٛقوٍ اٱَوّ ايكعلايف -كرع٘ ار -يف ٚدعٛا َلااعو٠
ايمللف ااتذـؿ ٚبٓو ٤ا٭سهوّ اً....( :٘ٝؾُُٗعو لعـؿ يف ايملعلف ااتٳبٹعلٵَُٗٚ ،ٙعو
هكط أځهكٹڀڃ٘ )،طأْٛاك ايوٚم يف أْٛاع ايؿلٚم ،ايكلايف)287/2( ،ص..

 ..3سؿظ ااكوُـ ائلٚك َٔ :١ٜااكلك آـ ايملًُو ٤إٔٻ نٌٻ َو ضلؿظ بع٘ َكِعـ
ٓلٜ ٟٚهٓ ٕٛلٚكٜوڄَٚ ،و ٜه ٕٛهببو ئٝوع ٖعق ٙااكوُعـ ٜهع ٕٛذللَعوڄ،
ٜكعع ٍٛاٱَععوّ ايٌععوؾمل-ٞكرعع٘ ار" :-إٕٻ ايععقكا٥ع إىل احلععٚ ٍ٬احلععلاّ تٌععب٘
َملوْ ٞاحلٚ ٍ٬احللاّ" طا٭ّ ()62/5صٜٚ ،ك ٍٛاَ٫وّ ايكعلايف -كرع٘ ار:-
" ايكواععـ٠ڂ إٔ ايٛهععو ٌ٥تتبععع ااكوُععـ يف أسهوَٗععو ؾٛهعع ١ًٝاحمل علٻّ ذللَعع١
ٚٚه ١ًٝايٛادب ٚادب "١طايؿلٚم يًكلايف ()222/4صٖٚ ،ق ٙايكعٛاْل ٌٜ ٫عو
ؾ ٘ٝاثٓوٕ اً ٢إٔ بٗو ضلؿظ ايٓؿٛي َٔ ا ٬ى ٚا٭َٛاٍ َٔ ائٝوعٚ ،ايعٓؿى
ٚااوٍ َٔ ااكوُـ ائعلٚك ١ٜاخلُوع ١ايعيت اتؿعل ًعلٜملتٓو ٚمجٝعع ايٌعلا٥ع
ايوُو ١ٜٚاً ٢كاوٜتٗو ٚاحلؿوظ اًٗٝو نُو فنل فيو اٱَوّ ايػناي- ٞكرع٘ ار-
يف ااوتِتؿ ،٢ؾًقيو ٜه ٕٛاٱيتناّ بٗق ٙايكٛاْل ٚادبوڄ ٚرلويؿتٗو ذللَوڄ..
 ..4ايكٛااععـ ايؿكٗٝعع ١ايهًٝعع ١ايععيت اهععتؼلدٗو ؾكٗوْ٩ععو َععٔ اَُٛععوت ايٌععلٜمل١
ٚأسهوَٗوٚ ،اييت ميهٔ يًكوٓٚ ٞااؿيت يف نٌ اِل َِٚل إؿكاز ايهج َعٔ
ااوتذـات ٚايٓٛامٍ ايؿكٗ ١ٝؾٗٝوٚ ،ايكٛاْل االٚك ١ٜأسـ ٣ااوتذـات اييت
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تـػٌ َملرِ ؾكلاتٗو يف نج َٔ ايكٛااـ ايؿكٖٗ َٔٚ ،١ٝق ٙايكٛااـٓ ٫( :علك

ٓ ٫ٚلاك ،ائلك ٜناٍ ،ائلك ا٭ًـ ٜٴعناٍ بوئعلك ا٭ػعـٜ ،ٴتشُعٌ ائعلك
اخلوْ يـؾع ائلك ايملوّ ،ايتِلف اً ٢ايلا َٛٓ ١ٝبواًِش ،١ااٌعلٚ
الؾوڄ نواٌلً ٚلاوڄ ،ا٭ٌُ يف اآوؾع احلٌ ٚيف اأوك ايتشل ،ِٜاحلودع١
تٴٓنٻٍ َٓني ١ائلٚك ٠اوَع ١نوْعت أ ٚػوُع ،١ايملعوؿ ٠ٴَشٳهډُعٚ ،١ؿك ٤ااؿوهعـ
أٚىل َٔ دًب ااِعوحل)ٚ ....غ ٖعو َعٔ ايكٛااعـ ايعيت ْوعتڀٝع إؿكاز َملرعِ
ؾكلات ايكٛاْل ٚايتملًُٝوت االٚك ١ٜحتتٗو..
زابعاً :اٱيتناّ بٗق ٙايكٛاْل ٜملـټ إيتناَعوڄ بع ؿاا ايوع ٚايڀلٜعل َٚلااعو٠ڄ
حلكٛم ااوك ٠اييت سـؿٖو ايٌوكع احله ِٝيف ااٌٚ ٞايلنٛاٚ ،أځَٳعلٳ بعو٫يتناّ
بٗو يف نج َٔ ايَِْٓٗٓٛو:
* قٛيعع٘ تملععوىلٚ{ :ٳاقڃِٹ عـٵ ؾٹععَ ٞٳٌٵ عٝٹوځ} طيكُععوٕ29:ص ،ؾكععـ أَععل بويكِععـ يف
ااٌٚ ،ٞايكِـ ؾٝع٘ ٜهع ٕٛبعإٔ ميٌع ٞااعلٌَ ٤عٝٶو يعٝى بعويبڀ ٤ٞايعقٟ
ٜمللقٌ سلن ١ايو ٚاالٚك ٚضلعـخ اينسعوّ ٫ٚ ،بويوعلٜع ااؿعل  ،بعٌ اعـ ڄ٫
ٚهڀڄو..
* قٛيععع٘ تملعععوىلٚ { :ٳاٹبٳعععوؿٴ ايع علٻسٵُٳٔڇ ايډع عقٹٜٔٳ ٜٳُٵٌٴعععٕٛٳ اٳًځععع ٢ايڃع عأځكٵضڇ ٖٳٛٵْٶعععو}
طايؿلقععوٕ47:ص ٌٜٚععٌُ ااٌعع ٞيف اٯٜععتل ااٌعع ٞاًعع ٢ا٭قععـاّ ٚااٌععٞ
بوڃيُٳلٵنځبععوت ٚايوععٝوكات؛ ٭ٕٻ أغًععب ايٓععوي ايٝعع ّٛإ ععو ٜتٓكًعع ٕٛيف ا٭كض
كانبلٜ ٫ٚ ،ملكٌ ٚاحلويٖ ١ق ٙإٔ ٜكوٍ يٲْووٕ ااتـٍ يف ٌَٝو ٚاقِـ ؾ،٘ٝ
ؾإفا كنبت اْڀًل َولاو َٚتٗحاٚ ،قـ فٖعب اَ٫عوّ ايكلالبعع– ٞكرع٘ ار-
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يف تؿو اٯ ١ٜإىل أبملـ َٔ فيوٚ ،ؾولٻ ااٌ ٞبأاِ َعٔ ا ٦ٝع ١ااؼُِٛع،١
ٚكأ ٣أْٻ٘  ٌٌُٜايو َملتـ٫ڄ يف مجٝعع ْعٛاس ٞاحلٝعو ،٠ؾكعـ قعوٍ يف تؿوع

اٯ ١ٜبملـ ْكٌ أقٛاٍ بمل

ايِشوبٚ ١ايتعوبملل " ٖٚعق ٙنًعٗو َملعوٕ َتكوكبع،١

ٚصلُملٗو ا يملًعِ بعور ٚاخلعٛف َٓع٘ٚ ،اامللؾع ١بأسهوَع٘ ٚاخلٌعَ ١ٝعٔ اقابع٘
ٚاكوب٘ ،دملًٓو ار َِٓٗ بؿًٔ٘ ٚ ....َ٘ٓٚأَعو إٔٵ ٜهع ٕٛااعلاؿ ُعؿ ١ااٌعٞ
ٚسـ ٙؾبوالٌ" طتؿو ايكلالبع79/23 ٞص..
* قٛي٘ تملوىل اً ٢يووٕ يكُوٕ ٜ ٖٛٚملظڂ ابٓ٘ٚ { :ٳيځو تٳُٵٍڇ ؾٹ ٞايڃأځكٵضڇ َٳلٳسٶو إڇْٻوځ
يځٔٵ تٳؼٵ لڇمٳ ايڃأځكٵضٳ ٚٳيځٔٵ تٳبٵًڂؼٳ ايڃذٹبٳعوٍٳ الڂٛيڄعو} طاٱهعلا48 :٤صٚ ،ااعلغً :عـ٠
ايؿلغٚ ..ق :ٌٝايتهو يف ااٌٚ ..ٞق :ٌٝلوٚم اٱْووٕ قـكٚ ،ٙقوٍ قتوؿٖ :٠عٛ
اخل ٤٬ٝيف ااٌ ٌٌُٜٚ ..ٞايٓٗ ٞيف اٯ ١ٜايهلميَ ١و ْلا ٙاي ّٛٝيف تبوٖ ٢نج
َٔ ايٌبوا ٚبمل

ااوٚ٪يل أُشوا ايوٝوكات ايؿوكٖ َٔ ١ايػعلٚكٚ ،ايوع

ايولٜع يف ا٭َونٔ ايملوَٚ ،١ا٫مؿكا ٤بأُعشوا ايوعٝوكات ايبوٝڀٚ،١اٱهعتٗوْ١
بِْٗ ،وهل أْٻِٗ مل ٪ٜت ٙٛاً ٢اًِ آـِٖ؛ ؾٝملٳلٿٓع ٕٛبوعبب فيعو سٝعوتِٗ
ٚسٝو ٠غ ِٖ يًشٛاؿخ اا٪ا..١
* َٗٓٚو :قٛي٘ ((( :)إٜونِ ٚاجلًٛي يف ايڀلقوت)) ،ؾكويٛاَ :و يٓعو بعـټ َعٔ
دلويوععٓو ْتشععـخ ؾٗٝععو ،ؾكععوٍ(( :ؾععإفا أبٝععتِ إ ٫اجملًععى ؾععأاڀٛا ايڀلٜععل
سك٘)) ،قويٛاَٚ :و سل ايڀلٜل ٜعو كهع ٍٛار؟ قعوٍ(( :غع

ايبِعلٚ ،نعـ

ا٭فٚ ،٣كؿ ايوٚ ،ّ٬ا٭َل بوامللٚف ٚايٓٗ ٞأ اآهل)) َتؿل اًٝع٘ ،ؾكعـ
دملٌ احلـٜح َٔ سكٛم ايڀلٜل نـ ا٭فٖٚ ،٣قا يف سل اجلعويى؛ ؾُعٔ بعوا
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أٚىل  ٌٌُٜااوك ٠كاد٬ڄ ٚكانبو؛ إف ٜتٛدعب اًُٗٝعو ا٫ستٝعو أنجعل َٚلااعو٠
احلكٛم أمٜـ ٭ُْٗو أنجل تمللٓٶو يٲفا ١ٜبوبب اخلًڀٚ ١اً٫حاى يف إهعتملُوٍ

ايڀلٜل َٔٚ ،ا٫ؿي ١اآِ ١ُٛاً ٢حتل ِٜأفٜع ١ااوعًُل يف ايڀلٜعل قٛيع٘
( َٔ$ :)آف ٣ااوًُل يف الڂلقِٗٚ ،دبت اً ٘ٝيملٓتِٗ #طكٚا ٙايڀواْٞ
يف ااملذِ ايهب (ٚ ،)28:/4قععوٍ ا ٝجُع ٞؾعع ٞدلُعع اينٚا٥عـ ()315/2
إهٓوؿ ٙسؤص..

ملخص الفتْ:ٚ

يقيو ٚاْڀ٬قوڄ ممو َٖٔ َٔ ٢ق ٙايتأُ٬ٝت ايؿكٗٝع ١اوعأي ١سهعِ اٱيتعناّ

بويكٛاْل ٚايتملًُٝوت االٚك ،١ٜتًُٛت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنٛكؿهتوٕ
إىل َو ٜأت:ٞ
أّالً :صلب ا٫يتناّ بويكٛاْل ٚايتملًُٝوت ٚاٱكًوؿات االٚك ١ٜاييت  ٫تملوكض
ا٭ؿي ١ايٌلاٚ ،١ٝضللّ اً ٢ااوًِ رلويؿتٗو..
ثاىٔاً ٫ :لٛم ًلاوڄ هٝوق ١ايوعٝوكات ٚٚهعو ٌ٥ايٓكعٌ ا٭ػعل ٣يف ايٌعٛاكع
ايملوَ ١بـ ٕٚكػّ ايوٛم اييت تِـكٖو ٚماك ٠ايـاػًَٚ ١ٝـٜلٜوت االٚك..
ثالج ـاً ٫ :صلععٛم يًُوععًِ ًععلاوڄ لععوٚم اٱًععوك ٠احلُععلا ٤أ ٚلععوٚم ايوععلا١
ايكوْْٝٛعع ١أ ٚايو ع اهععى ايڀلٜععل ،أٜ ٫ ٚععلبط سععناّ ا٭َععوٕٚ ،إٕ ظ عٔٻ اععـّ
إٓلاك ٙبٓؿو٘ ٚبوٯػل ٜٔحبذ ١إٔ احلهِ ٜعـٚك َعع اًتع٘ سٝعح ؿاك؛ ٭ٕ ٖعقٙ
ايكٛاْل ٚايتملًُٝوت ٓٚمل ت َٔ قبعٌ ايـٚيع ١يٝهعًَ ٕٛنَع ١اًع ٢هعب ٌٝايعـٚاّ،
ٚاٱيتناّ بٗو يف تًو احلو٫ت ضلكل َكوُعـ أػعل ٣غع لٓعب احلعٛاؿخَٗٓ ،عو:
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تععلٜٚ

ايوععو٥كل بععو٫يتناّ بٗععق ٙايكععٛاْل يف نععٌ ا٭ٚقععوتَٗٓٚ ،ععو أْٗععو َععٔ

ايوًٛنٝوت احلٔعوك ١ٜايعيت صلعب أ ٵٕ ٜهع ٕٛااوعًِ أٚىل بويتناَٗعو َعٔ غع ،ٙ
ٚاسععحا ٷّ ٚتكععـٜلٷ حلٝععو ٠ايٓععوي ٚيًكععوْٚ ،ٕٛاععـّ ٚقععٛع احلععٛاؿخ دععلا ٤تًععو
ااؼويؿوت ْوؿكٚ ،ايٓوؿك  ٫سهِ ي٘ٚ ،إ و احلهِ يًػويب ،نُو إٔٻ ايلدٛع يف فيعو
إىل ادتٗوؿ ايوو٥كل ٜٔٓ ٫بط٫ ،ػت٬ف أسٛا ِ ٚتكـٜلاتِٗٚ ،٭ٕٻ ظِٓٗ بملـّ
إٜكوع ائلك بوٯػل ٜٔقـ ٜه ٕٛقوُلٶا يقيو ؾإٕٻ َلااو ٠ااًِش ١ايػويب ١ايملوَ١
َكـَ١څ اً ٢ااًِش ١اارٓ ١ْٛاخلوُٚ،١إٕ نوٕ أسٝوْوڄ ٓ ٫لك ؾ..٘ٝ
زابعاً :إٕ ايقٜ ٟتوبب يف قتعٌ ايٓعوي ػڀعأڄ دعلا ٤رلويؿتع٘ يتًعو ايكعٛاْل
ٜهعع ٕٛآمث عو ًععلاو إفا نععوٕ َكِععلاڄ ٚاًٝعع٘ ؿٜعع ١اخلڀععأٚ ،حتوععِ فيععو اجلٗععوت
ااؼتِ..١
خامطاً :ايوو٥ل ٓؤَٷ او ضلـث٘ بويػ َٔ أٓلاك يف ايبـٕ أ ٚااوٍ ،أثٓو٤
ه  ٙيف ايڀلٜل إفا ػويـ تًو ايكٛاْل ٚايتملًُٝوت ،إ ٫إفا تٓومٍ ُوسب احلعل
أ سك٘..
ضادضاً :صلٛم يًُتٔلك دلا ٤رلويؿَ ١كوبً٘ يتًو ايكعٛاْل ٚايتملًُٝعوت أػعقٴ
ايتملٚ ، ٜٛايملؿ ٛأؾٌٔ إفا توٓ ٢ي٘ فيو..
ضابعآًٜ :بػ ٞيًُوًِ ايٛكع إٔٵ ٜتذٓعب أف ٣ااوعًُل بهعٌ أْٛااع٘ أثٓعو٤
قٝعوؿ ٠ايوععٝوكَ ،٠جعٌ :اهععتملُوٍ َٓبعع٘ ايوعٝوك ٠يف غع سودع ،١أ ٚكؾععع ُععٛت
ااوععذٌ ،أ ٚتكععـّ ايوععٝوكات َععٔ اجلٗعع ١ايُٓٝعع ،٢أ ٚايتٛقععـ ااؿععود ٤٢أَععوّ
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ايوٝوكات ،أ ٚايٛقٛف بـ ٕٚتٌػ ٌٝايؿ ....َ٬أٚغ ٖو َٔ اٱفاٜعوت ايعيت تٴشعـٹخ
إكبونوڄ ٚإماودو يٰػل..ٜٔ
ٚأػ أ ت ُٞٛايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو:٤
 اجلٗوت ااؼتِ ١بويملٌُ ٭اُوك ايڀلم ٚتبًٝڀٗو ٚتٛهملتٗو ٓٚٚعع اٱًعوكاتاي٬مَ ١ؾٗٝو ٚنٌ َو ُٜٔٔه ١َ٬ااٛاالٓل؛ ٭ٕٻ فيو أسـ أهبوا احلعـٿ َعٔ
ٚقٛع احلٛاؿخ اا٪ا ١أٜٔوڄ....
 ٚأٜٔو ت ُٞٛايًذٓ ١مجٝعع ااعٛاالٓل إٔٵ ٜهْٛعٛا كقٝعبل اًع ٢أْؿوعِٗ يفتڀبٝل ٖق ٙايكٛاْل هعٛا ٤كاقبعتِٗ ايهعوَلات ٚأدٗعن ٠ايـٚيع ١أّ مل تعلاقبِٗ
؛ٚإٔٵ ٜوتٌععمللٚا كقوبعع ١ار ؿا ُ٥عوڄ؛ ٭ْٻٗععو أسهععوّ ًععلا ١ٝتوععتٓـ إىل ا٭ؿيعع١
ااكععلك ٠نُععو بٝٸٓٳععوٚ ،إٔٵ ٜملًُععٛا إٔٵ تملععوي ِٝايععـ٫ ٜٔوععتّ مبذععوٍ ااوععذـ
ٚسـٚؿ،ٙنُو أْٻٗو  ٫تٓشِل يف ْڀوم ا٭سٛاٍ ايٌؼِع ،١ٝبعٌ تٌعٌُ مجٝعع
أٌْڀ ١اٱْووٕ ااؼتًؿَٗٓٚ ١و قٝوؿت٘ يوٝوكت٘..
 ٚإٔٵ صلتٓبٛا ايوبب ايلٝ٥ى يٛقعٛع تًعو احلعٛاؿخ اا٪اع ١أٖٚ ٫ع ٛايوعلا١اينا٥ـٜٚ ٠ؿهلٚا يف  ١ُٝٚايله ٍٛا٭نلّ ( ( )ايتأْ َٔ ٞارٚ ،ايملذًَ ١عٔ
ايٌٝڀوٕ) طكٚا ٙايحَقٚ ٟسوٓ٘صٚ ........ار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ

حسز يف أزبٔل:
 36ناىٌْ الجاىٕ –  3128مٔالدٓ٘
 38زبٔع الجاىٕ – ٍ 2549جسٓ٘
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حهه صسف اليكْد مكابل السصٔد
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

اكععـت ايًذٓعع ١ايملًٝععو ي٬ؾتععو ٤يف اقًعع ِٝنٛكؿهععتوٕ إدتُواٗععو اٱاتٝععوؿٟ
ٚحبٔععٛك مجٝعععع أأععوٗ٥و بتعععوكٜؽ /38كبٝعععع ايجععوْٖ2549/ٞعععع ااٛاؾعععل
 ّ3128/2/36يًٓرل يف ايو٪اٍ ايٛاكؿ َٔ ااٛاالٔ (ذلُـ ابـار ذلُٛؿ) اىل
ااهتب ايتٓؿٝق ٟٱحتوؿ اًُو ٤ايـ ٜٔاٱه َٞ٬يف نٛكؿهعتوٕ يف ،3128/2/3
ٚي الض ّْ ايو٪اٍ َٔ قبٌ ايوٝـ كٝ٥ى اٱحتوؿ اً ٢ايًذٓ ١ايملًٝو ي٬ؾتو..٤
ٚنوٕ ايو٪اٍ فا ًكل وّ ايبو٥ع ،دو ٤يف ايٌل ا٭:َ٘ٓ ٍٚ
إٕٻ ًلنوت اٱتِو٫ت تبٝع بڀوقوتٗو مببًعؼ  7111هعت ١آ٫ف ؿٜٓعوك َعج٬ڄ،
ٜهع ٕٛبوٱَهعوٕ ايتشعـخ بٗععو اعـ 94 ٠ؿقٝكعٚ ،١سلععٔ ْكع ّٛبتكوع( ِٝلن٥عع)١
ايبڀوق ١اىل مخى بڀوقوت أُػلَ ،ڀبٛا َٔ ١دٗتٓوٚ ،بقيو ٜوتڀٝع ااعٛاالٔ
إٔ ٜوتؿٝـ َٓٗو  28ؿقٝك ١يًُشوؿث ،١إ ٫أْٻٓو بععـٍ إٔ ْبٝعع ايهعوكت بعع2311
ؿٜٓوكْ ،ك ّٛببٝمل٘ بع 3111أيؿ ٞؿٜٓوك ،ؾٌٗ صلٛم ٖقا َٔ ٚدْٗ ١رل ايٌلع؟
ٚبملععـ ايبشععح ٚااـاٚيععٚ ١بوٱهععتٓوؿ إىل ا٭ؿيعع ١ايٌععلاٚ ١ٝايكٛااععـ ايؿكٗٝعع١
َٚكوُـ ايٌلٜمل ١أدوبت ايًذٓ ١بهوٌَ أأوٗ٥و اًٖ ٢قا ايٌل َٔ ايوع٪اٍ مبعو
 ٜت:ٞ
ٖقا ايُٓط َعٔ ايتِعلف دعو٥ن ،٭ْٻع٘ يعٝى كبعوڄ ،بعٌ ُعلف ايٓكعٛؿ َكوبعٌ
(بوْ٫ى -ايلُٝـ)ٖٚ ،قا ممو ٜـػٌ يف سهِ ايمللٚض ايتذوك ،١ٜا ٫أْٻع٘ ٜٴٌعح
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أػق َٛاؾك ١ايٌلنُ ١وسب ١ايهوكت أُ ،٬لٓبعو يًػعٍ ٚاٱستٝعوٍٚ ،ا٭سوعٔ

اـّ إمؿٜوؿ ق ١ُٝايهوكت اً ٢ايوملل احملـؿ ي٘ أُ٬ڄ حبٝح ٜ ٫تٔلك ااٌعحٟ
نج اڄ..
ٚدو ٤يف ايٌل ايجوْ َٔ ٞايو٪اٍ ْؿو٘:
بملععـ إٔٵ قُٓععو بملًُٝعع ١لن٥عع( ١ايهععوكت -ايلُععٝـ) ْكع ّٛبتكععـ ِٜا ععـاٜو َععع
ايهوكتوت اييت ْك ّٛبڀبملٗو يًٌُحنلٚ ،فيو بإٔ ْٔع بل نعٌ  211أ311ٚ
نوكت ٖـ ١ٜرلؿ ١ٝضلٌِ اًٗٝو أسـ ااٌحٚ ،ٜٔبويتويٜ ٞهعَ ٕٛعٔ بعل 211
أ َٔ 311 ٚااٌح ،ٜٔضلٌِ ًؼّ ٚاسـ اً ٢تًو ا ـ..١ٜ
بويٓوب ١يٲدوب ١اًٖ ٢قا ايٌل َٔ ايو٪اٍ أدوبت ايًذٓ ١ايملًٝو ي٬ؾتو :٤بأْٻ٘
َ ٫وْع َٔ َٓض ا ـ ، ١ٜ٭ْٻٗو دلعلؿ ٖـٜع ١تٗعـَ ٣عٔ أدعٌ ايتشٔعٚ ، ٝغوٜع١
َوؾ ٢ا٭َل أْٻٗعو رلؿٝع ١تتًكوٖعو احملرعٛظَ ٫ٚ ،عوْع َعٔ فيعو ًعلا ڄو ٭ ٻٕ دٗع١
ايملڀوَ ٤ملًٚ ١َٛدٗ ١ااِلٚف إيَ ٘ٝملًعّٛٷ يف ايٓٗوٜعٖٚ ١عِ اينبعو٪ٜ ٫ٚ ،ٔ٥ػعق
اً ٢ا ـٖٚ ،٤ًٞ ١ٜقا ٜـػٌ يف بوا ااووبكٚ ١اآوًٓ..١
ٚتولٖ ٟق ٙايؿت ٣ٛبويٌل ٚاييت أٚكؿْوٖو اًع ٢مجٝعع ايملعلٚض ايتذوكٜع١
ا٭ػلٚ ،٣ار أاًِ..
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أزبٔل38 :زبٔع الجاىٕ ٍ2549ـ –  36ناىٌْ الجاىٙ
 3128و

زقه الفتْ3128/7 :ٚ

التأزٓخٍ2549/7 /4 :ـ /4/3 -
3128و

((حهه ضسب الطنو مبطسق٘ ّحنٍْا))

قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

احلُـ ر كا ايملوالٚ ،ايِٚ ٠٬ايوع ّ٬اًع ٢أًعلف االهعًل ٚاًع ٢آيع٘
ٚأُشوب٘  َٔٚاتبملِٗ بإسووٕ اىل  ّٜٛايـ......ٜٔ
ٚبملـ :هأٍ اـؿ َٔ ااعٛاالٓل اعٔ سهعِ ايتملوَعٌ َعع ايوعُو ايعق ٟتڀعٍٛ
سٝوت٘ ،بملـ إػلاد٘ َٔ ااوٚ ،٤قٝوّ ايبعو٥ع بوئعلا اًع ٢كأي ايوعُه ١بكع٠ٛٺ
اًچٗو متٛتٚ ،بملـٖو ٜكع ّٛايبعو٥ع بتكڀٝملٗعو َبوًعل ٠بٌعؿل ،٠يعقا إكتعأت ايًذٓع١
ايملًٝععو يٲؾتععو ٤يف إقًعع ِٝنٛكؿهععتوٕ إُععـاك ؾتعع ٣ٛفِععٖ ْٛععق ٙااوععأي،١
َوتٓـ ٠اىل ا٭ؿي ١ايٌلا َٔ ١ٝايهتوا ايهلٚ ِٜايوٓ ١ايٓب ١ٜٛااڀٗل.. ٠
أّالً :ايوُو َٔ ايڀملعوّ ايبشل ٟايق ٟأسً٘ ار يملبعوؿ ،ٙبعـي ٌٝقٛيع٘ تملعوىل
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(.)1
ٚالملوّ ايبشلَ :وٜڀؿ ٛاً َٔ ٘ٝايوُو ااٝتَٚ ،و اُڀٝـ َٓ٘(..)2
 -1اٯ َٔ :7 ١ٜهٛك ٠ااو٥ـ..٠
ٜٓ -2رلَ :ملوْ ٞايكلإٓ يًؿلاٚ ،923|2 :٤أسهوّ ايكلإٓ ٫بٔ ايمللب..542|3 :ٞ
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ٚايوُو َٔ َٝتع ١ايبشعل ،يكٛيع٘ ( :)أڂسًچعت يهعِ َٝتععتوٕ ٚؿَٸعوٕ ،ؾأَعو
ااٝتعععتوٕ ؾععوحلٛت ٚاجلععلاؿٚ ،أَععو ايععـَٸوٕ ؾويهبععـ ٚايڀشععوٍ)( ،)1ؾععـٍٻ احلععـٜح
ايٌلٜـ اً ٢أ ٻٕ ار تملعوىل أسع ٻٌ عق ٙا٭َعْ ١عٛال َعٔ ااٝتع ١ب٬فنعوَٗٓ ،٠عو
ايوُوٖ ٚ ،عْ ٛعٛعٷ َعٔ أْعٛاع َٝتع ١ايبشعل(ٚ ،)2ااٝتعٖ :١عَ ٞعو ؾوكقعت احلٝعو٠
ب٬فنو ،٠أ ٟفبض(..)3
ثاىٔاً :آكا ٤ايؿكٗو ٤يف َوأي ١فبض ايوُو أٚاـّ فحب٘:
 -1فٖبت احلٓؿٚ ١ٝااويهٚ ١ٝاحلٓوبً ١إىل إٔٻ ايوُو سٛٝإٷ َو ٞ٥ضلعٌټ أنًع٘ َعٔ
غ فبض ،٭ٕٻ ايقبض أ ٚايٓشل ٜه ٕٛيًشٛٝإ ااوتأْى ،نُو إٔ ايملكعل يًشٝعٛإ
ااتٛسٍٚ ،بويٓوب ١يًوُو ٜهتؿ ٢بكڀع ايل٩ي ٚا٭كدٌ ٚا٭دٓش..)4(١
 -2أَععو ايٌععوؾمل :١ٝؾِععًٛا ايكعع ٍٛيف َٓٛععٛع ايوععُوٚ ،ؾلٻقععٛا بععل ُععػوكٙ
ٚنبوكٚ ،ٙفيو اً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
أ -ايوُه ١ايِػ ٜ ٠ٴهل ٙفحبٗوٜٚ ،ٴبوغ ابت٬اٗو سٝٸ ،١أ ٚقڀع بمل َٓٗعو،
ٚنقيو قًٗٝو أًٗٝ ٚو بويٓوكٚ ،أْٻ٘ مبجوب ١فنو٠ٺ وٖٚ ،قا ٖ ٛا٭ُعض آعـِٖ،
 ٫ٚصلب تٓرٝـ َو ؾع ٞدٛؾٗو َٔ ايؿٔ٬ت يملٴول فيو ُٚملٛبت٘..

 -1كٚا ٙابٔ َود :١كقِ احلـٜح ٚ ،4425قوٍ :سـٜح ُشٝض..
ٜٓ -2رل :سوً ١ٝايوٓـ ٟاً ٢ابٔ َود..3:3/2 :١
ٜٓ -3رل :رلتوك ايِشوغٚ ،74: :ايكوَٛي احملٝطَ :وؿَ :٠وت..
ٜٓ -4رل :بـا٥ع ايِعٓو٥عٚ ،98/6 :ؾعتض ايكعـٜل ٫بعٔ ا ُعوّ :ٚ ،613/: :ايعقػ ،237/5 :٠
َٛٚاٖب اجلً :ٚ ،319/4 :ٌٝااػين ٫بٔ قـاَ..684/9 :١
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اٜ -ل ٣بمل ايؿكٗو ٤يف َكوبٌ فيعو أْٻع٘ ٜٴشعلّ إفا ابتًعع ًعؼّٷ مسهع ڄ١
سٝٻ١ڄ ُػ ٠ڄ ،أ ٚقڀع بملٔوڄ َٓٗو ٚأنًٗو ،قوي٘ ا٭َوّ أبٛسوَـ ايػناي– ٞكرع٘
ار( -تٖ505:ع) ٚغ ٚ ،ٙنقيو قًٗٝو أًٗٝ ٚو ،٭ٕٻ يف فيو تملقٜبوڄ و..
ز -قوٍ ا٭َوّ ايٓ– ٟٚٛكر٘ ار( -تٖ676:ع) :ي ٛنوٕ ايوُو نعب اڄ
حبٝح تڀ ٍٛسٝوت٘ بملـ أػق َٔ ٙااو ،٤ؾؿ ٞفيو ٚدٗوٕ:
ا٭ :ٍٚأْٻ٘ ٜٴوتشب فحب٘ إكاس ١يٖ٘ٚ ،قا ٖ ٛا٭ُض..
ايجوْٜ :ٞوتشب تلن٘ يُٛٝت بٓؿو٘(..)1
ت أڂػعل ٣يًؿكٗعو ٤يف َٓٛعٛع ايِعٝـ
ٚايروٖل مم و تكعـّٚ ،نعقيو َعٔ ابعوكا ٺ
ٚايقبو٥ض :أْٻٗعِ دلُملع ٕٛاًع ٢أْٻع٘  ٫ضلع ټٌ َعٔ احلٝعٛإ بع ٬فنعو ٠غع ايوعُو
ٚاجللاؿٚ ،ايقنو ٖٛ : ٠ايقبض أَٚو يف َملٓو..ٙ
ٜٚٳشٌِ ايقنو ٠آـِٖ بقبض احلٛٝإ يف سًكٖ٘ٚ ،ع :ٛأاًع ٢ايملٓعل ،أ ٚيبتع٘،
 :ٖٞٚأهؿً٘ يف احلٛٝإ ااكـٚك اًٚ ،٘ٝأَو ايقٜ ٟه ٕٛغ َكـٚك اً ٘ٝؾقحبع٘
بععويملكل ،أ :ٟبععأَٓٛ ٟععع َٓعع٘ٚ ،ايععق ٜٔقععويٛا بععقبض ايوععُو ايهععب ٖععِ اًُععو٤
ايٌوؾمل- ١ٝكرِٗ ار ،-إ ٫إٔٻ ابوكاتٴ بملِٔ تِلغ بأْٻع٘ ٜٴوعٔ فبعض ايوعُه١
َٔ فًٜٗو ،اًَ ٢و دو ٤يف سوً ١ٝايبودٛكٚ ،ٟيهٔ بملـ ايبشح ٚايتشعل ٟايعـقٝل
مل ٜٴملجل اً ٢ؿيٝعٌ َعٔ ايوعٓ ١ايٓبٜٛعٜ ١ٴٜ٪عـ بعأ ٻٕ ايعقبض ٜهعَ ٕٛعٔ ايعقٚ ،ٌٜار
أاًِ......
ملخص الفتْ:ٚ

ٜٓ -1رععل :اجملُععٛع ًععلغ ااٗععقا :ٚ ،81/9 :حتؿعع ١احملتععوز :ٚ ،317/9 :سوًعع ١ٝايبععودٛك:ٟ
..28/2
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بٓو ٤اًَ ٢و هبل فنل ،ٙقلكت ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤يف إقًع ِٝنٛكؿهعتوٕ:
"أ ٻٕ َو ٜك ّٛبع٘ أُعشوا ذلع٬ت بٝعع ا٭مسعوى بكتعٌ ايوعُه ١بوئعلا اًع٢
ب عو
كأهٗو حبـٜـ٠ٺ أٖ ٚلا ٠ ٚأَ ٚو ًوبٗٗو َٓٗع ٞآع٘" اعو يف فيعو َعٔ تملعق ٜٺ
ٚإهو ٠٤قتًٗوَ ،ع قـكتِٗ اً ٢ؾملٌ َو ٖٛػ ٷ َٔ فيوٚ ،اًُِٗ ٖقا ٪ٜ٫ثل اًع٢
سلَ ١حلِ ايوُه ،١بٌ صلٛم أنٌ حلُٗو يف مجٝعع ا٭سعٛاٍٖ ،عقا إفا نعوٕ ٜؿملعٌ
فيو يف سٝو ٠ايوُه ،١٭ٕٻ بملٔوڄ َٔ ا٭مسوى ٜبك ٢ؾٗٝعو ْعٛعٷ َعٔ احللنعٚ ،١إٕٵ
قڀع كأهٗو ٚؾٌِ متوَوڄ أ اجلوـٚ ،فيو ٭ٕٻ ايٌوكع أَلْعو بوٱسوعوٕ يف نعٌ
ًٚ ،٤ٞا٭ؿي ١اً ٢فيو نج َٗٓ ،٠عو َعو أػلدع٘ اٱَعوّ َوعًِ يف ُعشٝش٘ اعٔ
ًـاؿ بٔ أٚي –كٓ ٞار آ٘ -أ كهع ٍٛار ( )أْٻع٘ قعوٍ( :إٕٻ ار نتعب
اٱسووٕ اً ٢نعٌٿ ًع ،٤ٞؾعإفا قتًعتِ ؾأسوعٓٛا ايكتًعٚ ،١إفا فحبعتِ ؾأسوعٓٛا
ايقبضٚ ،يٝٴشـٳ أسـنِ ًؿلت٘ٚ ،يٝٴلغ فبٝشت٘) ..ؾكٛي٘ (( :)ؾأسوعٓٛا ايكتًع)١
ٜٴلاؿ بويكتً :١ا ٚ ١٦ٝاحلويٚ ،١أْٻ٘ اوّ يف نٌڇ قت َٔ ٌٝايقبو٥ض(..)1
ٚبٓو٤ٶ اً ٢فيو تٴ ُٞٛايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤أُعشوا ذلع٬ت ا٭مسعوى إٔٵ
صلتٗـٚا يف ايبشح أ أؾٌٔ ٚأسؤ ٚه ١ًٝيًتملذ ٌٝمبٛت ايوعُه ،١ؾٝؼلدٗعو
َٔ ااو ٤ؾح٠ڄ نوؾ ١ٝيتُٛتٜ ٚ ،كڀملٗو بويوهل نٗ ١٦ٝايقابض أ ٚسل ٛفيعوٚ ،إفا
نوْت ايوُه ١نب  ٠تڀ ٍٛسٝوتٗو ،ؾٝؿٌٔ فحبٗو ،أ ٚتلنٗو يتُٛت بٓؿوٗو........
ٚار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ..
حسز يف أزبٔل:

ٜٓ -1رلُ :شٝض َوًِ بٌلغ ايٓ..3537/24 :ٟٚٛ
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ٍ 2549 /7/4جسٓ٘
 3128 / 4 /3مٔالدٓ٘

اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
زقـــه الفتـــْ 3128/ 8 :ٚالتـــأزٓخ/7 :زجـــبٍ2549/ــــ املْافـــل لــــ
/4ىٔطاٌ3128/و

((حهه نتاب٘ الطّالم إلهرتّىٔا ّما ٓتعلل بُ))
قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ النحل 54 :

احلُـ ر كا ايملوالٚ ،ايِٚ ٠٬ايوع ّ٬اًع ٢أًعلف االهعًل ٚاًع ٢آيع٘
ٚأُشوب٘  َٔٚاتبملِٗ بإسووٕ اىل  ّٜٛايـ......ٜٔ
ٚبملـ :ؾكـ ٚكؿت إىل ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف نٛكؿهتوٕ َوأي ١تتملًچل بهتوبع١
ايڀچعع٬م اععو ايؿععوٜو -تًععو اخلـَعع ١ا٫يهحْٝٚعع ١ااتوسعع ١اععٔ اللٜععل ًععبه١
اْ٫حْٝت ٖٞٚ -ؾلع او ٜوعُ ٢بعويڀچ٬م ا٫يهحْٚعُٚ ٞٴعٛكَ ٙتملعـٸؿٚ ٠احلهعِ
ٚاسـ ،ؾُعٔ ُعٛك ٙايڀع٬م اعو ايؿعوٜو أ ٚايٛتوع ا أ ٚايوعهوٜب أ ٚايلهعوٌ٥
ا٫يهح ١ْٝٚاو ًبهوت ااٛبو ٌٜأ ٚأًلال ١ايواَر اابوًل ٠ايتًؿن ١ْٜٝٛأ ٚاعو
اٱمي( ٌٝايوٜـ ا٫يهح )ْٞٚيف َٛاقع  yahooأ hotmail ٚأ gmail ٚأَٛ ٚاقع
ا٫تِعععو٫ت ا٫دتُواٝععع ١نويؿٝوعععبٛى ٚايتعععٜٛح ٚغ ُٖعععو ،أَ ٚڀًعععل ااٛاقعععع
ٚاٱتِو٫ت ا٭يهحٚ ١ْٝٚنقيو ايتًؿْٛوت ٚايلهو ٌ٥او ايؿعونى ٚغ ٖعو ،سٝعح
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بوتت َتوس ١يًذُٝعٚ ،أُبشت ممو ٜوتؼـّ يف ا٭َعٛك ايٌعلاَٗٓٚ ١ٝعو ايڀع٬م

ٚايٓهوغ ٚاخلًع ٚايتؿٜٛ

ٚايتٛنٚ ٌٝايتوٜٛل ٚنعٌ فيعو ٜتڀًعب حبجعوڄ بملٓٝع٘،

َٛٓٛٚآو اٯٕ ٖ ٛسهِ ال٬م ايلاًـ غ ااهلٳ ٙمٚدت٘ ال٬قوڄ َٓذٸناڄ أَ ٚملًچكعوڄ
اععو كهععوي ١إيهحْٝٚععٖٚ ......١ععق ٙااوععأيٖ ١ععَ ٞععٔ ا٭َععٛك ااوععتذـ ٠يف ايؿكعع٘
اٱهٚ ،َٞ٬بملـ ااـاٚيعٚ ١ايبشعح ٚدعـْوٖو ًعب ١ٗٝبڀع٬م ايٓعوالل مٚدتع٘ اعٔ
اللٜل ايهتوب ١اًَ ٢وٜجبت اً ٘ٝاخلط ،ف٬ف َو ٜ ٫جبت نو ٛا..٤
بملـ ااـاٚيٚ ١اابوسجٚ ١مبو إٔٻ ايڀ٬م ا٭يهح ْٞٚممو ٜجبت ُٚع ٛو أهعلع
َٔ أ ٟبلٜـ آػل ،ؾشهُ٘ سهِ ال٬م ايٓوالل نتوبًٜٚ ،١عنّ يف فيعو ْكعٌ ابعوكات
اًُوٓ٥و ا٭نوكّ بٗعقا ايِعـؿ أ٫ٚڄ ،ثعِ بٝعوٕ احلهعِ ثوْٝعوڄ ٚبعور تملعوىل ايتٛؾٝعل
ٚاً ٘ٝايته..ٕ٬

أّالً :مً عبازات الفكَا ٛاألجال ٛيف املْضْع ّما ٓتعلل بُ

 -2قوٍ ًٝؽ اٱهٚ ّ٬قـ ٠ٚا٭ْوّ اٱَوّ ايٓ(ٟٚٛكر٘ ار) يف اآٗعوزٚ" :يعٛ
نتب ْوالل ال٬قوڄ ٚمل  ٜٙٛٓؾًػعٛٷٚ ،إٕ ْعٛا ٙؾعو٭ظٗل ٚقٛاع٘ ،ؾعإٕٵ نتعب إفا
بًػو نتوب ٞؾأْت الويل ؾإ چو تڀًل ببًٛغ٘ ٚإٕٵ نتب إفا قلأت نتوبٖٚ ٞععععٞ
قوك٥عع ١ؾكلأتعع٘ الًكععتٚ ،إٕٵ قڂععل ٤٣اًٗٝععو ؾعع ٬يف ا٭ُععضٚ ،إٕٵ مل تهععٔ قوك٥عع١
ؾكل ٤٣اًٗٝو الًكت" ،ثِ ؾِٻٌ (كر٘ ار) يف ايل ١ٓٚؾكوٍ" :ايڀلف ايجوْٞ
يف ا٭ؾملوٍ ايكوُ٥عَ ١كعوّ ايًؿعظ :اٱًعوكٚ ٠ايهتعب ٜعـ ٕ٫اًع ٢ايڀع٬م ،ؾأَعو
اٱًوك ٠ؾُملتو َٔ ٠ا٭ػعلي يف ٚقعٛع ايڀع٬مٚ ،تكع ّٛإًعوكت٘ َكعوّ ابعوك٠
ايٓوالل يف مجٝع ايملكٛؿ ٚاحلًٚ ٍٛا٭قوكٜل ٚايـاو ،٣ٚيهٔ يف ًٗوؿت٘ ػع٬ف،
21:
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ٚإفا أًوك يف ُ٬ت٘ بڀع٬مڈ أ ٚبٝععڈ أ ٚغ ُٖعوُ ،عض ايملكعـ قڀملعوڄ  ٫ٚتبڀعٌ
ُ٬ت٘ اً ٢ايِشٝض ،ثِ َِٓٗ َٔ أؿاك احلهِ اً ٢إًوكت٘ ااؿَٗٛعٚ ،١أٚقعع
ايڀ٬م بٗو ٣ْٛ ،أّ مل ٚ ،ٜٛٓنقا ؾِٻٌ ايبػٚ ٟٛقوٍ اٱَوّ ٚآػل :ٕٚإًعوكت٘
َٓكوُ ١إىل ُلضلَ ١ػٓٝٸ ١أ ايٓ ٖٞٚ ،١ٝاييت ٜؿِٗ َٓٗو ايڀع٬م نعٌ ٚاقعـٺ
اًٗٝوٚ ،إىل نٓوَ ١ٜؿتكل ٠إىل ايٓ ٖٞٚ ،١ٝايعيت ٜؿٗعِ ايڀع٬م بٗعو ااؼِعْٛ
بويؿڀٓٚ ١ايقنوٚ ،٤ي ٛبويؼ يف اٱًوك ،٠ثِ إؿا ٢أْٻ٘ مل ٜلؿ ايڀ٬م ٚأؾِٗ ٖعقٙ
ايـا ،٣ٛقوٍ اٱَوّٖ :ع ٛنُعو يع ٛؾوعل ايًؿرع ١ايٌعو٥مل ١يف ايڀع٬م بػع ......ٙ
هٛا ٤يف إاتبوك إًوك ٠ا٭ػعلي ،قعـك اًع ٢ايهتوبع ١أّ ٖ ،٫هعقا قويع٘ اٱَعوّ ٚ
ٜٛاؾك٘ إال٬م اجلُٗعٛكٚ ،قعوٍ ااتعٛي :ٞإْٸُعو تملتعو إًعوكت٘ إفا مل ٜكعـك اًع٢
نتوب١ٺ َؿُٗ ،١ؾويهتوب ٖٞ ١ااملتو ،٠٭ْٻٗو أٓبطٜٓٚ ،بػ ٞإٔٵ ٜٴهتعب َعع فيعو:
إْٸ ٞقِـت ايڀ٬م ،أَو إفا نتب ا٭ػلي ايڀ٬م ،ؾج٬ثع ١أٚد٘ٺ:ايِعشٝض أْٻع٘
نٓو ،١ٜؾٝكع ايڀ٬م إفا ْعٚ ،٣ٛإٕ مل ٜٴٌعل َملٗعوٚ ،ايجعوْ٫ :ٞبع ٻـ َعٔ اٱًعوك،٠
ٚايجويحُ ٖٛ :لٜضٷ ،قوي٘ ايٌٝؽ أبٛذلُـ ،ثِ قوٍ :ايكوؿك اً ٢ايٓڀل ،إًعوكت٘
بويڀ٬م يٝوت ُعلضلٚ ،١إ ٵٕ أؾٗعِ بٗعو نعٌ أسعـٚ ،يٝوعت نٓوٜع ١أٜٔع ڄو اًع٢
ا٭ُضٚ ..ي ٛقوٍ ٱسـ ٣مٚدت :٘ٝأْت الويلٷ ٖٚق ،ٙؾؿع ٞإؾتكعوك الع٬م ايجوْٝع١
إىل ايٓٚ ،١ٝدٗوٕٚ ،ي ٛقوٍ :إَلأت ٞالويلٷٚ ،أًوك إىل إسعـاُٖو ،ثعِ قعوٍ :أكؿت
ا٭ػل ،٣ؾٛدٗوٕ ،أسـُٖوٜ :ٴكبٌٚ ،ايجوْٜ ٫ :ٞٴكبٌ ،بٌ تڀًكوٕ مجٝملعوڄ" ،أَعو
إفا نتب ايكوؿك بڀ٬م مٚدتْ٘ ،رل ،إٕٵ قلأ َو نتب٘  ٚتًؿظ ب٘ يف سوٍ ايهتوب،١
أ ٚبملـٖو ،الًكتٚ ،إٕٵ مل ٜتًؿظْ ،رل ،إٕٵ مل  ٜٛٓإٜكوع ايڀع٬م ،مل تڀًعل اًع٢
ايِشٝضٚ ،ق :ٌٝتڀًل ٚته ٕٛايهتوبُ ١لضلوڄٚ ،يعٝى بٌعٚ ..٤ٞإٕٵ ْع ٣ٛؾؿٝع٘
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أقٛاٍ ٚأٚد٘ ٚاللم ،رلتِلٖو ث٬ث ١أقٛاٍ أظٗلٖو :تڀًل َڀًكوڄٚ ،ايجوْ،٫ :ٞ
ٚايجويح :تڀًل إٕٵ نوْت غو٥ب ١أ اجملًىٚ ،إ ٫ؾ..)1("....٬
 -3قوٍ ايمل ١َ٬ابٔ سذل يف ايتشؿٚ(" :١يٛنتعب ْعوالل) أ ٚأػعلي (ال٬قعوڄٚ ،مل
 ٜٙٛٓؾًػ )ٛإف  ٫يؿظ ٚ( ١ْٝ ٫ٚإٕٵ ْٛاَٚ )ٙجً٘ نٌ اكـٺ ٚسٌڈ ٚغ ُٖو َو اـا
ايٓهوغ ٚمل ٜتًؿظ مبو نتب٘ (ؾو٭ظٗل ٚقٛا٘) ٱؾوؿتٗو س٦ٓٝعقٚ ،إٕٵ تًؿعظ بع٘
ٚمل  ٜٙٛٓآـ ايتًؿظ  ٫ٚايهتوبٚ ،١قعوٍ :إ عو قِعـت قعلا ٠٤ااهتعٛا ؾكعط
ُٴـٸم ،ب( ُ٘ٓٝٝؾإٕٵ نتب إفا بًػو نتوب ٞؾأْت العويل) ْٚع ٣ٛايڀع٬م (ؾإْٸُعو
تڀًل ببًٛغ٘) إٕٵ نوٕ ؾُٝ ٘ٝػ ١ايڀ٬م نٗق ٙايِٝػ ١بعإٔٵ أَهعٔ قلا٤تٗعو،
ٚإٕ إْٵُشت؛ ٭ْٸٗو ااكِٛؿ ا٭ًُ ٞف٬ف َو اـاٖو َٔ ايوٛابل ٚايًٛاسعل،
ؾإٕ ا ش ٢هڀل ايڀ٬م ؾٚ ٬قعٛعٚ ،قٝعٌ:إٕ قعوٍ نتعوبٖ ٞعقا أ ٚايهتعوا مل
ٜكع ،أ ٚنتوبٚ ٞقع ُٚشش٘ اآِـ يف تِشٝض ايتٓبْٚ ٘ٝكً٘ ايلٜٚعوْ ٞاعٔ
ا٭ُشواٚ ،ػلز بهتب َو يع ٛأَعل غع  ٙؾهتعب ْٚعٖ ٣ٛع ٛؾعٜ ٬كعع ًع٤ٞٷ،
ف٬ف َو ي ٛأَل ٙبويهتوب ١أ ٚنٓوٜع ١أػعلٚ ٣بويٓٝع ١ؾوَتجعٌ ْٚعٚ ،٣ٛبكٛيع٘
ؾأْت الويل َعو يع ٛنتعب نٓوٜع ١نأْعت ػًٝع ١ؾعٜ ٬كععٚ ،إٕ ْع ٣ٛإف ٜ ٫هعٕٛ
يًهٓو ١ٜنٓو ١ٜنقا سهو ٙابٔ ايلؾمل ١أ ايلاؾمل ٚ ،ٞكؿ ٙٚبإٔٻ ايق ٟؾ ٘ٝاجلعنّ
بويٛقٛع تبملوڄ جلُع ااتكـَل قوٍ ا٭فكاٖٚ ،ٞع ٛايِعشٝض؛ ٭ْٻعو إفا ااتوْعو
ايهتوب ١قـكْو أْٻ٘ تًؿظ بعواهتٛا (ٚإٕ نتعب إفا قعلأت نتعوبٖٚ ،ٞع ٞقوك٥ع١
ؾكلأتعع٘) أُ ٟععٝػ ١ايڀعع٬م َٓعع٘ ْر ع َععو َ علٻٚ ،إٕ مل تؿُٗٗععو أ ٚالويملتٗععو
ٜٓ -1رععلَٗٓ :ععوز ايڀععويبل ٚاُععـ ٠ااؿععتل يف ايؿكعع٘ :ٚ ،342 :ْ ،كٓٚعع ١ايڀععويبل ٚاُععـ٠
ااؿتل نُٖ٬و يٌٝؽ اٱه ّ٬ايٓ..52-4:/9 :ٟٚٛ
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ٚؾُٗتٗعوٚ ،إٕٵ مل تععتًؿظ بٌعَٗٓ ٤ٞععو نُععو ْكعٌ اٱَععوّ اًٝع٘ اتؿععوم اًُوٓ٥ععو
(الًكت) يٛدٛؿ ااملًل اًٜٚ ،٘ٝرٗعل أْٻع٘  ٫ؾعلم ٖٓعو بعل ظع ٿٔ نْٗٛعو أَٝع١
ٚاـَ٘؛ ٭ٕٻ ايًؿظ ِٜٓ٫لف أ سكٝكت٘ إ ٫آـ ايتملقك ٚدللؿ ظٓ٘ ِٜ٫لؾ٘
آٗوٚ( ،إٕٵ قڂل ٨اًٗٝو ؾ )٬ال٬م (يف ا٭ُض) يملـّ قلا٤تٗو َع إَهوْٗوٚ ،إ و
اْملنٍ ايكوٓ ٞيف ْر فيو؛ ٭ٕٻ ايملوؿ ٠يف احلهعوّ إٔٵ ٜٴكعلأ اًع ِٗٝااهوتٝعب
ؾويكِـ إا َ٘٬ؿ ٕٚقلا٤ت٘ بٓؿو٘ فع٬ف َعو ٖٓعوٚ ،أٜٔعوڄ ؾعويملنٍ ِٜ٫عض
تملًٝك٘ ؾتملل إكاؿ ٠إا َ٘٬ب٘ ف٬ف ايڀ٬م (ٚإٕٵ مل تهٔ قوك ١٥ؾكڂعل ٨اًٗٝعو
الًكت) إٕ اًِ سو و؛ ٭ٕٻ ايكلا ٠٤يف سل ا٭َ ٞذلُٛيع ١اًع ٢اٱالع٬عَٓٚ ،ع٘
٪ٜػق أْٻٗو ي ٛتملًُت ٚقلأت٘ٚ ،إٔٻ ايكوك ٨ي ٛالويمل٘ٚ ،أػوٖو مبو ؾ ٘ٝالًكعت؛
٭ٕٻ ايكِـ اٱال٬ع ٚقـ ٚدـ ؾإٕ مل ٜملًِ مل تڀًل إ ٫إٕ تملًُت ٚقلأت٘"(..)1
 -4قوٍ ايمل ١َ٬ئى ايـ ٜٔايلًَ ٞيف ايٓٗوٚ(" :١ٜي( )ٛنتب ْوالل) أ ٚأػعلي
(ال٬قوڄ ٚمل  ٙٛٓ ٜؾًػٛٷ) إف  ٫يؿعظ ْٝ٫ٚعٚ( ١إٕ ْعٛاَٚ )ٙجًع٘ نعٌ اكع ٺـ ٚسًع ڈٛ
غ ُٖو َواـا ايٓهوغ ٚمل ٜتًؿظ مبو نتب٘ (ؾو٭ظٗل ٚقٛا٘) ٱؾوؿتٗعو س٦ٓٝعق،
ٚإ ٵٕ تًؿظ بع٘ ٚمل ٜٓع ٙٛآعـ ايعتًؿظ  ٫ٚايهتوبعٚ ،١قعوٍ إ عو قِعـت قعلا٠٤
ااهتٛا ؾكط ُـم ب..)2("ُ٘ٓٝٝ
 -5قوٍ ايٌٝؽ نُوٍ ايـ ٜٔايـٻَ  ٟيف ايٓذِ ايٖٛوزٓٚ" :وبط ااهتٛا اًٝع٘:
نًُو ثبت اخلط اً َٔ ٘ٝنوغـ ٚيٛغڈ  ٚكٳمٸ ٚثٛا ٚسذل ٚارِ ٚسلع ،ٙٛهعٛا٤
 -1حتؿ ١احملتوز يف ًلغ اآٗوز َع سٛاًع ٞايٌعلٚاْٚ ٞايملبعوؿ٫ ٟبعٔ سذعل ااهع ٞا ٝجُع:ٞ
..34-32/9
ْٗ -2و ١ٜاحملتوز إىل ًلغ اآٗوز يٌُى ايـ ٜٔذلُـ ايلًَ..548-547/7 :ٞ
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نتب حبو أَ ٚـاؿ أ ٚغ ٖو ،أْ ٚكل ُٛك ٠ا٭سلف يف ػٌب أ ٚسذعلٚ ،نعقا
ي ٛػط اً ٢ا٭كض ..ؾً ٛكهِ ُٛك ٠احللٚف يف ااوٚ ٤ا عٛا ....٤ؾًعٝى فيعو
بهتوب ١اً ٢ااقٖب..)1("....
ٚ -6يف ا ٕٛٝااوو ٌ٥يًمل ١َ٬ايوُلقٓـ ٟاحلٓؿ ٞدو ٤حتت آعٛإ" :نتوبتع٘
إيٗٝو( :أْت الويل إٌْو ٤ار) َو ِْ٘ٚ" :ي ٛنتب إيٗٝو :أَو بملـ ؾأْعت العويل
ث٬ثوڄ إٌْو ٤ار ،ؾإٕ نوٕ َ٫ُٛٛڄ يف ايهتوا  ٫تڀًل ٚإٕ نتب ايڀ٬م ثِ َـ
َـ ٠ثِ نتب إٌْو ٤ار ٜكع ايڀ٬م"(..)2
7ع قوٍ ايمل ١َ٬ابٔ زل ِٝاحلٓؿ ٞيف ايبشل ايلا٥عل" :إفا نتعب ايڀع٬مٚ ،ا٫هعتجٓو٤
أ ٚنتب ايڀ٬مٚ ،اهتجٓ ٢بًووْ٘ أٚالًل بًووْ٘ٚ ،اهتجٓ ٢بويهتوبِٜ ١ض نُعو
يف ايبنامٚ ،)3("١ٜيف كؿاحملتوك اً ٢ايعـكااؼتوك قعوٍ ايٌعٝؽ ابعٔ اوبعـٚ" :ٜٔيف
ا ٓـٚ :١ٜإفا نتب ايڀ٬م ٚاهتجٓ ٢بًووْ٘ أ ٚالًل بًوعوْ٘ ٚاهعتجٓ ٢بويهتوبع١
ٌٖ ِٜض؟  ٫كٚا ١ٜق ٙااوأيٜٓٚ ،١بػ ٞإٔ ِٜض نقا يف ايرٗ ٜعٚ ،)4("١قعوٍ
ابٔ زل ِٝنقيو يف ايٓٗل ايؿو٥ل" :يع ٛنتعب ايڀع٬م أ ٚايملتعوم َوعتبٓٝوڄ يهعٔ ٫
اًٚ ٢د٘ ايلهويٚ ١اخلڀوا  ٟٜٛٓؾ ٘ٝايه ،ّ٬ؾإٕ نوٕ نكٛي٘ :أَو بملـ ٜو ؾ١ْ٬

 -1ايٓذِ ايٖٛوز يف ًلغ اآٗوز يًهُوٍ ايـَ ..5:5/8 :ٟ
 -2ا ٕٛٝااوو ٌ٥يًمل ١َ٬ايوُلقٓـ ٟاحلٓؿ..215 :ْ :ٞ
 -3ايبشل ايلا٥ل ًلغ نٓن ايـقو٥ل َٓٚش ١اخلويل ٚتهًُ ١ايڀٛك٫ ٟبٔ زل..53/5 :ِٝ
 -4كؿ احملتوك اً ٢ايـك ااؼتوك ٱبٔ اوبـ..358/4 :ٜٔ
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ؾأْ ت الويل أ ٚأْت سل ٠أ ٚإفا  ٌُٚإيٝعو نتعوب ٞؾأْعت نعقا ؾإْع٘ ٜكعع َٓذعنڄا
اكب ايهتوب ١إفا مل ٜكٌ ِٖٜ ٫ ٛـم يف اـّ ايٓٚ ١ٝار ااٛؾل"(..)1
ٚ -8دو ٤يف ايـك ااؼتوك يًمل ١َ٬احلِهؿ" :ٞنځتب ايڀ٬م ،إٕٵ َوعتبٓٝوڄ اًع٢
سل ٛيٛغڈ ٚقع إٕٵ ْٚ ،٣ٛقَ ٌٝڀًكوڄٚ ،ي ٛاً ٢سل ٛااو ٤ؾَ ٬ڀًكوڄٚ ،ي ٛنتعب
اًٚ ٢د٘ ايلهويٚ ١اخلڀوا ،نإٔ ٜهتبٜ :و ؾ ،١ْ٬إفا أتوى نتوبٖ ٞعقا ؾأْعت
الويل ،الًكت ب ٍُٛٛايهتوا"(..)2

ثاىٔاً :احلهه الشسعٕ الساجح يف املطأل٘ ّما ٓتعلل بَا

ؾبملـ َلادمل ١تًو ااِوؿك ٚغ ٖو َٚو ااتُـٚا اً َٔ ٘ٝأؿيٚ ١أقٝو ١ميهٓٓو
ايك:ٍٛ
أّالً :إٕٻ ايهتوب ١ا٭يهحُٝ ١ْٝٚع ُٛكٖو ااتكـَ ١سو و نشوٍ اخلط اًع٢
ايٛكم ٚسل ٙٛٱًحانُٗو يف ايبكوٚ ٤إَهوْ ١ٝايٜ ٫ٚ ،ٍُٛٛملتو ق ٍٛايكو ٌ٥بعإٔٻ
ايڀ٬م ا٭يهح ْٞٚنويڀ٬م ااهتٛا اً ٢ا ٛاٚ ٤إٕٵ نعوٕ ايُٛع ٍٛاعو ،ٙ٭ٕٻ
ايڀ٬م اً ٢ا ٛاٜ ٫ ٤بك ٢ف٬ؾ٘..
ثاىٔاً :إٕٻ ايڀ٬م ا٫يهحٜ ْٞٚكع بٌل: ٚ
 -2ن ٕٛايهوتب غ َهل ٙإنلاٖوڄ ًلاٝوڄٚ ،ثبت أْٻ٘ ٖ ٛايهوتب  ٫غ  ،ٙسٝعح
نجععل اٱستٝععوٍ ٚايتععـيٝىٚ ،٭ٕٻ اٱنععلا ٙايٌععلا ٞيعع٘ أثععل ،ٙدععو ٤بأهععوْٝـ

 -1ايٓٗسايفا٥ل غسح نٓص ايدقا٥ل البٔ صت ِٝاذتٓف.472 /3:ٞ
 -2ايـك ااؼتوك ًلغ تٜٓٛل ا٭بِوك ٚدوَع ايبشوك يًمل ١َ٬احلِهؿ..318 :ْ :ٞ
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ُشٝش ١أ ابٔ ابوي ،إٔ كه ٍٛار ( ،)قوٍ$ :إٕ ار لوٚم اعٔ أَعيت

اخلڀأٚ ،ايٓوٝوَٕٚ ،و اهتهلٖٛا اً..)1(#٘ٝ
 -3ن ٕٛايهتوب َٔ ١ااڀًل َكل ١ْٚبويتًؿظ أثٓوٖ٤و أ ٚبملـٖو ،٭ٕٻ فيو ُلٜض،
ؾإفا قوٍ :قلأت٘ سونٝوڄ َو نتبت٘ بُ ،١ْٝ ٬ٴـٿم بٜ ٫ٚ ..ُ٘ٓٝٝكع س٦ٓٝق..
 -4ن ٕٛايهتوبَ ١كل ١ْٚبويٓٚ ١ٝإٕٵ مل ٜتًؿظ بٗو ..
يقيو ؾإٕٻ ايهتوب ١اجمللؿ ٠أ ايتًؿظ ٚايٓٝع ١تملتعو يػعٛڄا ٜ ٫حتعب اًٗٝعو أٟ
أثل ًلاٜ ٫ٚ ،ٞٴملتـ بٗو اً ٢ايِشٝض َٔ َقٖب اٱَعوّ ايٌعوؾمل( ٞكرع٘ ار)،
ٚأَو نتوب ١ايڀ٬م َٔ غ ايتًؿظ يهٔ َكل ١ْٚبويٓ ١ٝؾو٭ظٗل يف ااعقٖب ٚقٛاع٘
بٗو ،٭ْٗو اللٜل يف إؾٗوّ االاؿ ٚقـ اقحْت بويٓٚ ،١ٝ٭ْٸٗو أسعـ اخلڀعوبل ؾذعوم
إٔٵ ٜكع بٗعو ايڀع٬م نويًؿظ ،نُعو قعوٍ اخلڀٝعب ايٌعلبٝين يف ًعلس٘ آعـ قعٍٛ
اٱَوّ " :ي ٛنتب ْوالل ال٬قوڄٚ،مل  ٜٙٛٓؾًػٛٷٚ،إٕ ْٛا ٙؾو٭ظٗل ٚقٛا٘"(..)2
ثالجاً :ايڀ٬م بويهتوب ١ا٭يهح ١ْٝٚسويع٘ نشعوٍ ايڀع٬م ايًؿرع ٞؾِٝعض إٔٵ
ٜهَٓ ٕٛذٻنا أَ ٚملًچكو ،كدملٝوڄ أ ٚبوٓ٥وڄٚ ،فيعو يملُع ّٛقٛيع٘ تملعوىل:
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ(ٚ )3قوٍ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ

تملوىل :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ُ -1شٝض ابٔ سبوٕ – رللدعوڄ 313/27 :بعلقِ ( ،)832:قعوٍ ًعملٝب ا٭كْع ٚ٪يف تملًٝكع٘:
"إهٓوؿُ ٙشٝض اًً ٢ل ايبؼوك.."ٟ
َ -2ػين احملتوز إىل َمللؾَ ١ملوْ ٞأيؿوظ اآٗوز ..574/5:
 -3هٛك ٠ايڀ٬م..2 :
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ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼ(..)1
زابعاً :نُو ٜكع ايڀ٬م بويهتوب ١ا٭يهحٜٚ ١ْٝٚكع بٌلٚال٘ ااب ١ٓٝآْؿوڄ ،نقيو
ٜكع ايڀ٬م بويتًؿظ ا٭يهحٚ ْٞٚبٌلٚال٘..
خامطاًٚ :أَو اٱًوك َٔ ٠ا٭ػعلي ؾُملتعو ٠يف ٚقعٛع ايڀع٬مٚ ،تكعَ ّٛكعوّ
ابوك ٠ايٓعوالل ٚ ،هعٛا ٤قعـك ا٭ػعلي اًع ٢ايهتوبع ١أّ  ،٫ؾعإفا نتعب ايڀع٬م،
ؾويِشٝض أْٸ٘ نٓوٜ ،١ٜكع إفا ْٚ ،٣ٛإٕ مل ٌٜل َملٗو ،نُو قوي٘ اٱَوّ ايٓع ٟٚٛيف
(ايلٚ )١ٓٚقـ ْكًٓو ٙآْؿوڄ..
ضادضاً :اٱهتجٓو ٤نُو صلٛم يف ايڀع٬م ايًؿرع ٞبٌعل اعـّ ايؿِعٌ آعـْو
نقيو صلٛم اٱهتجٓو ٤يف ايڀ٬م نتوبٚ ١بٌلال٘ ،آـ َتأػل ٟايوعوؿ ٠ا٭سٓعوف
سٝح أؾتٛا بقيو نُو هبل..
ضــابعاً :ايلهععو ٌ٥ايِععٛت ١ٝا٭يهحْٝٚعع ١تكععَ ّٛكععوّ ايععتًؿظ بععويڀ٬م يهععٔ
توتًنّ ٖ ٞا٭ػل ٣ايتجبټت ؾٗٝو..
 ٚق ٙااوأي ١ؾلٚعٷ نج  ٚ ٠ؾلٓعٝوتٷ َتملعـؿ ،٠ؾًتڀًعب ؾُٝعو ْكًٓعوَ ٙعٔ
االادعٚ ،ار هبشوْ٘ ٚتملوىل أاًِ..

 -1هٛك ٠ايبكل..341 :٠
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حسز يف أزبٔل:
/7زجبٍ 2549 /جسٓ٘
 /4ىٔطاٌ  3128 /مٔالدٓ٘
 /26ىْزّش 3828 /نْزدٖ
اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ

التــأزٓخٍ2549/9/8:ـــ /4 -

زقــه الفتــْ3128/ 9 :ٚ
3128/6

((حهه شناٗ حُلّٕ اليطا ٛإذا ناٌ مً الرٍب أّ الفض٘))
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
ايٓخٌ.54 :

احلُععـ ر كا ايملوالٚ،ايِععٚ ٠٬ايوعع ّ٬اًعع ٢أًععلف االهععًل ٚاًعع ٢آيعع٘
ٚأُشوب٘  َٔٚاتبملِٗ بإسووٕ اىل  ّٜٛايـ...... ٜٔ
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ٚبملـ َٔ :ااوو ٌ٥اييت ٜوأٍ أٌٖ ايملًِ آٗو نج اڄ َوأي : ١منو ٠ٴسًچ ٞايٓوعو٤

 ٞاابعوغ؟ َٚعو ٖع ٛاحلڂًع ٞاحملعلٻّ ؟
 ٌٖ ،يف سٴً ٞايٓوو ٤منعو ٠؟ َعوٖ ٛاحلڂًع ټ
هأيت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتوَ ٤لات أ َجٌ ٖق ٙا٭ه.. ١ً٦
َٔ أدعٌ بٝعوٕ احلهعِ ايٌعلا ٞيًُوعأي،١اكـت ايًذٓع ١ايملًٝعو يٲؾتعو ٤دًوعتٗو
اٱاتٝوؿ ١ٜيف ااهتب ايتٓؿٝق ٟٱحتوؿ اًُو ٤ايـ ٜٔاٱه َٞ٬يف نٛكؿهعتوٕ ٜعّٛ
ا٭كبملعععوَ 8 ٤عععٔ ًعععملبوٕ ٖ 2549عععع  ّ 3128/6/4 -يف ايملوُعععُ ١أكبٝعععٌ
اـاكهٖ ١ق ٙااوأيٚ ،١ايتشكٝل ؾٗٝو ٱاڀعو ٤ايوعوً٥ل اجلعٛاا ايهعويفٚ ،يهعٔ
قبٌ بٝوٕ احلهِ ٫بـٻ َٔ اٱًوك ٠اىل تمللٜـ احلڂً ٞيػ١ڄ ٚإُڀ٬سوڄ :احلعٴًٞٸ يػ١ڄ :
 ، ٞبؿعتض
 : ٞبِٔ احلوٚ ٤نول ايعٚ ّ٬تٌعـٜـ ايٝعو ٤مجع ٷع َ ،ؿعلؿ ٙاحلڂًع ٸ
احلٴع ٹً ٸ
احلوٚ ٤هه ٕٛاي ،ّ٬سٳًٞٸ  ،ضلً ، ٞسٴًٝعوچ ٚ ،ااؿملع : ٍٛذلًع٢ٸ بع٘ ٜ،كعوٍ:سٴًٞٸ
ايٌ:٤ٞاـټ ٙسٴًٛاڄ ،سٳًٹٞٸ َٔ ؾع ٕ٬بهعقا:ظؿل َٓع٘ بؿو٥عـ ،٠سًع ٞبمل:٘ٓٝأاذبع٘،
،)1(ٞسٳًڃٝعت
ٳس ڃًٝٸت ااعلأ ٠تنٜٓعت اِعٛغوت ٚأسذعوك مثٓٝعُ٘ ،عوكت فات سٴًع ٸ

ايٌذل :٠أٚكقت ٚأمثلت ..
احلعٴًٞټ إُڀ٬سوڄ :
ٖٚععَ ٛععو تتععن ٜٔبعع٘ ايٓوععوَ ٤ععٔ ااِععٛغوت ايقٖبٝععٚ ١ايؿٔععٚ ١ٝغ ُٖععوَ ،جععٌ

ايً٪يٚ،٪االدوٕٚ،اينبلدـٚ،ااويَٚ ،و يف سهِ فيو(..)2

ٜٓ - 1عس :ايكاَٛع احملٝط يًفريٚشآبادَٚ، )2387/2( ٣عجِ ايًػ ١ايػسب ١ٝاملعاصس ٠يًدنتٛز أمحد شتتاز(َ )665/2اد٠
(حً.) ٞ
ٜٓ - 2عسَ :عجِ يػ ١ايفكٗا : ٤ص .96

229

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

سهِ منو ٠سً ٞايٓوو َٔ ٤ايقٸٖب ٚايؿٔٸ: ١

إػتًـ ايؿكٗو ٤يف ايقٸٖب ٚايؿٔٸ ١إفا نوٕ سٴًٝوڄ تتن ٜٔبع٘ ااعلأٖ ٠عٌ لعب ؾٝع٘
ايننو ٠أّ  ٫؟ إىل قٛيل :
ايك ٍٛا٭ : ٍٚيٝى يف سٴً ٞاالأ ٠منو ،٠هٛا ٤نوٕ َٔ فٖب ٚؾٔ ١أ ٚغ ُٖعو،
٭ٕٻ إهععتملُوٍ اي عقٸٖب ٚايؿٔٸعع ١يف ايتشًعع ٞطللدُٗععو َععٔ ا٭َععٛاٍ ايننٜٛعع ،١٭ٕٻ
احلعٴًَ ٞوٍٷ غ قوبٌ يًُٓو َ ٖٛٚ ،قٖب مجٗٛك ايؿكٗو َٔ ٤ااويه ٚ ١ٝايٌوؾمل١ٝ
 ٚاحلٓوبًَ ٖٛٚ ،١قٖب اينٜـٚ ١ٜاجلملؿل.. ١ٜ
ٖٚقا ايكَ ٍٛلٟٚٷ أ مخو َٔ ١ايِشوب :١ابـار بٔ اُل ،او ١ٌ٥بٓت أب ٞبهل
 ،دوبل بٔ ابـار ٚ ،أْى بٔ َويو ٚ ،أمسو ٤بٓت أب ٞبهل ( كٓ ٞار آِٗ)..
ايك ٍٛايجوْ : ٞلب ايننو ٠يف احلعٴً ٞاابوغ  ،إفا نوٕ َٔ ايقٸٖب ٚايؿٔٸعٖٚ ،١عقا
ايك ٍٛرلويـٷ يلأ ٟمجٗٛك ايؿكٗو.. ٤
 َٔٚأؿي ١ايكوً٥ل بملـّ ٚدٛا ايننو ٠يف سٴً ٞاالأ: ٠
مل ٜلؿ ّْٸ ُلٜض ٜٛدب ايننو ٠ؾَٚ ،٘ٝو ٚكؿت َعٔ أسوؿٜعح يف ٖعق ٙااوعأي١
إػتًـ أٌٖ ايملًِ يف ثبٛتٗو ،نُو إػتًؿٛا يف ؿ٫يتٗو ..
إٕٻ ا٭ٌُ بلا ٠٤ايقسِ َٔ ايتهويٝـ َعو مل ٜعلؿ بٗعو ؿيٝعٌٷ ًعلاُ ٞعشٝضٚ ،مل
ٜٛدـ ٖقا ايـي ٌٝيف منو ٠احلعٴً.. ٞ
احلـٜح ايق ٟكٚا ٙاوؾ١ٝڂ بٔ أٜٛا أ ايًٝح بٔ هملـ أ أب ٞمب أ دوبل اعٔ

ايٓبع ،  ٞأْٻ٘ قوٍ ((:يٝى يف احلعٴً ٞمنو..)1()) ٠
 - 1أخسج٘ ابٔ ادتٛش ٟيف ايتخكٝل يف ْصب ايسا.)485/3 ( ١ٜ
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ك ٣ٚاٱَوّ َويعو يف ااٛالعأ إٔٻ اوٌ٥ع – ١كٓع ٢ار آٗعو – نوْعت تًع ٢بٓعوت
أػٗٝو ٜتوَ ٢يف سذلٖؤ ،ٻ احلعٴً ،ٞؾ ٬ولز َٔ سٴًٔٗٝٻ ايننو..)1(٠

نوٕ ابـار بٔ اُل ٜٴ شًع ٞبٓوتع٘ ٚ ،دٛاكٜع٘ ايعقٖب  ،ثعِ  ٫طلعلز َعٔ سٴًع ٗٝٻٔ

ايننو..)2(٠

إٕٻ ايننو ٠إْٻُو لب يف ااوٍ ايٓوَ ،ٞأ ٚااملـٿ يًُٓوٚ ،احلعٴً ٞيٝى ٚاسـاڄ َُٓٗو،
٭ْٻ٘ ػلز أ ايُٓو بِٓوات٘ سٴًٝوڄ ًٜبىٜٚ ،وتملٌُٜٓٚ ،تؿع ب٘ ؾ ٬منو ٠ؾ.. ٘ٝ
 ٚا٭سوؿٜح ايعٛاكؿ ٠فِع ْٛإػعلاز منعو ٠احلععٴًٚ ٞايٛاٝعـ اعٔ مل طللدٗعو،
نو٭سوؿٜح ايج٬ث ١اٯت: ١ٝ
أ – سـٜح اُلً ٚملٝب أ أب ٘ٝأ دـٸ : ٙإٔٻ إَلأ ٠اتعت كهع ٍٛار 
َٚملٗو إبٓ ١وٚ ،يف ٜـ إبٓتٗعو َوعهتوٕ غًٝڀٝتعوٕ َعٔ فٖعب ،ؾكعوٍ عو((:
أتملڀععل منععوٖ ٠ععقا ؟)) قويععت  ،٫ :قععوٍ :أهعلٸى إٔ ٜٴوعٛٸكى ار بُٗععو ٜععّٛ
ايكٝوَ ١هٛاكْ َٔ ٜٔوك ؟ قوٍ :ؾؼًملتُٗو ،ؾويكتُٗو اىل ايٓبعٚ  ٞقويعت:

ُٖو ر ان ٚدٌ ٚيلهٛي٘(..)3

ا – سـٜح ابـار بٔ ًـاؿ قوٍ  :ؿػًٓعو اًع ٢اوٌ٥ع ١مٚز ايٓبعع، ٞ
ؾكويت :ؿػٌ اًٞٻ كه ٍٛار  ؾلأ ٣يف ٜـ ٣ؾتؼوت َٔ ٚكم ،ؾكعوٍ(( :
َو ٖقا ٜعو اوٌ٥ع ١؟ ؾكًعتُ :عٓملتٗٔ أتعن ٜٔيعو ٜعو كهع ٍٛار؟ قعوٍ ((:

 - 1أخسج٘ اإلَاّ َايو يف املٛطأ،ص(،268اذتدٜح .)695 :
 - 2أخسج٘ اإلَاّ َايو يف املٛطأ ،ص  (،268اذتدٜح ٚ ، )696 :ايبٗٝك )249/5( ٞبطٓد صخٝذ .
- 3أخسج٘ أب ٛداٚد ( اذتدٜح . )2674 :
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أتٴعع٪ؿ ٜٔمنععوتٗٔٻ ؟)) قًععت  ، ٫ :أَ ٚوًععو ٤ار  ،قععوٍ ٖ :عع ٛسٳوععبو َععٔ

ايٓوك(..)1
ز – سـٜح أمسو ٤بٓت ٜنٜـ قويت :ؿػًعتٴ أْعو ٚػعوييت اًع ٢ايٓبعع ٞ
ٚاًٗٝو أهٛك َٔ ٠فٖب  ،ؾكعوٍ يٓعو  (( :أتملڀٝٝعوٕ منوتع٘ ؟)) قويعت:
ؾكًٓععو،٫ :ق ععوٍ ((:أَعععععو ووؾععوٕ إٔٵ ٜٴوٸععٛكنُو ار أهععٛكَ ٠ععععٔ ْوك؟أؿٿٜععو

منعوت٘ ))( .. ) 2

ٖ ٚعق ٙا٭سعوؿٜح ٓملٝؿعٜ ٫ ،١ٴملتُعـ اًٗٝعوٚ ،فنعل اٱَعوّ ايحَعق ٟؾعع( ٞ
دوَمل٘ ) بملـ إٔٵ هوم اٯثعوك االٜٚع ١يف احلععٴًِٜ ٫ٚ (( :ٞعض يف ٖعقا – أٟ

منو ٠احلًٞٸ – أ ايٓبع.)3()) ٧ًٝ  ٞ

ٚست ٢إبٔ سنّ  ،ؾُع قٛيع٘ بٛدعٛا ايننعو ٠يف احلععٴً ، ٞإ ٫أْٻع٘ مل ٜملتُعـ
اًٖ ٢ق ٙا٭سوؿٜحٚ ،أْٵهل اً َٔ ٢إستر بٗو ؾكوٍٚ :استر َعٔ كأ ٣إصلعوا
ايننو ٠يف احلعٴً ٞب ثوك ٚاٖٚ ٫ ، ١ٝد٘ يٲًتػوٍ بٗو(..)4
ٚدو ٤يف ا٭ّ  :قوٍ ايٌوؾمل ٚ ((: ٞيًُعلأ ٠إٔٵ تٳتٳشًع ٢فٖبعوڄ ٚٚكقعوڄ ٜ ٫ٚٳذملعٌٴ يف
ٴسًچٗٝو منو َٔ ٠مل ٜلٻ يف احلً ٞمنو..)5()) ٠

 - 1أخسج٘ أب ٛداٚد ( اذتدٜح .)2676 :
 - 2أخسج٘ أمحد (ٚ ، )572/7ايطرباْ ٞيف ايهبري ( . )292/35
ٜٓ - 3عس:حتف ١األحٛذ ٟغسح جاَع ايرتَر. )468/4 ( ٟ
ٜٓ - 4عس:احملً ٢إلبٔ حصّ ( . )89/7
 - 5األّ يإلَاّ ايػافع. )56/3( ٞ
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ٚدو ٤يف اجملُٛع ًلغ ااٗقٸا ((:أَعو ا٭سهعوّ ؾؿٗٝعو َوعو :ٌ٥إسعـاٖو :لعب

ايننو ٠يف ايقٸٖب ٚايؿٔٸ ١بوٱمجوعٚ ،ؿي ٌٝااوأي ١ايِٓٚ ْٛاٱمجعوعٚ ،هعٛا٤
ؾٗٝععو ااوععهٛى ٚايتٸبٹعلٴ ٚاحلذععوكَُٗٓ ٠ععوٚ ،ايوععبو٥و ٚغ ُٖععو َععٔ دٓوععٗو ،إ٫
احلعٴًٞٻ اابوغ اً ٢أُض ايكٛيل ))(..)1
قوٍ إبٔ سذل يف حتؿ ١احملتوز ٚ (( :ٴٜنٻن ٞاحملعلٻّ  ٫اابعوغ يف ا٭ظٗعل )) ٭ْٻع٘
َٴملععـپ ٱهععتملُوٍ اابععوغ  ،ؾوًععب٘ أَتملعع ١ايععـاك ٚ ،اٛاَععٌ ايبِععلٚ،ا٭سوؿٜح
ااكتٔ ١ٝيٛدٛا ايننوٚ ٠سلَ ١اٱهتملُوٍ ستع ٢اًع ٢ايٓوعو ٤رًعٗو ايبٗٝكعٞ
ٚغ  ٙاً ٢إٔٻ احلعٴً ٞنوٕ ذللَوڄ أ ٍٚاٱه ّ٬اً ٢ايٓوو ،٤اًع ٢أْٻٗعو يف أؾعلاؿ

ػوُ ١ؾٝٴشتٌُ إٔٻ فيو ٱهلافٺ ؾٗٝو(..)2

ٚقوٍ ُوسب َػين احملتوز ٜٚ (( :ٴنن ٞاحمللٻّ َعٔ ايعقٸٖب ٚايؿٔٸعَ ١عٔ سٴًعٞٸ ٺ
 َٔٚغ  ٙنو٭ٚاْ ٞبوٱمجوعٚ ،نقا ااهل ٙٚنوئٻب ١ايهب  ٠يًشودعٚ ١ايِعػ ٠
 ٞاابعوغ يف ا٭ظٗعل نؼًؼعوٍ ٱَعلأ ٠٭ْٻع٘ َٴملع پـ ٱهعتملُوٍ َبعو ڈغ
يًن ٫ ،١ٜٓاحلعٴً ٻ

ؾأًب٘ ايملٛاٌَ َٔ ايٓملِ))( .. )3

اخل : ١ُ٬بملـ الض ا٭ؿيٚ ١ايتأٌَ ؾٗٝوَٓٚ ،وقٌتٗو َعٔ قبعٌ أأعو ٤ايًذٓع١
ايًملٝو يٲؾتعو ٤يف نٛكؿهعتوٕ تعلدٻض يعـ ِٜٗايكع ٍٛبملعـّ ٚدعٛا ايننعو ٠يف سٴًعٞ
ااععلأ ٠بويٌععل ٚاٯتٝعع ١فنلٖععوٚ ،فيععو ٭ٕٻ ٖععقا ايكععٜ ٍٛتؿععل َععع كٚغ ايٌععلٜمل١
 - 1اجملُٛع غسح املٗرب يألَاّ ايٓ. )7/7( ٟٚٛ
ٜٓ - 2عس حتف ١احملتاج يف غسح ايٓٗاج البٔ حجس اهلٝتُ.382/4 ٞ
َ - 3ػين احملتاج اىل َعاْ ٞايفاظ املٓٗاج يًدطٝب ايػسبٝين ( ):6 /3
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ٚضلكل أغلآٗو يف إبوستٗو يًُلأ ٠ايتٳشًچ ٞبويقٸٖب ٚايؿٔٸ ٖٛٚ ،١تنٜٗٓعو ينٚدٗعو

او ٜحتب اًٖ ٢قا ايتن َٔ ٜٔمٜوؿ ٠احملب ١بُٗٓٝو ٚتك ١ٜٛايلابڀ ١اينٚد:١ٝ
 -2إٔٵ ٜه ٕٛاحلًٞټ َبوسوڄٚ،إْٻُو ٜبوغ إفا مل ٜهٔ ؾ ٘ٝهلفٷ ظعوٖلٜٚ ،ملعلف
فيو مبذوٚم ٠ااملتوؿ بإٔٵ بًؼ َ٦تَ ٢جكوٍ ،ؾإٕ بًؼ َأتتَ ٢جكعوٍ سٳعلٳټّ
ٚلب ؾ ٘ٝايننو َٔ ٠دلُٛع ااجوقٝعٌ ،يكٛيع٘  (( :نڂًعٛا ٚاًعلبٛا

ٚتِـٻقٛا ٚايبوٛا يف غ هلفٺ  ٫ٚرل١ًٝٺ ))( .. )1

 -3إٔٵ ٜهعع ٕٛاحل ععٴًٞٸ َملععـاڄ يٲهععتملُوٍ ايٌؼِعع ٫ ٞيٲقتٔععوٚ ٤اٱنتٓععوم
ٚا٭ؿػوك فػ  ٠ينَ ڈٔ َعٔ أدعٌ قٔعو ٤سودعوت ااوعتكبٌ ،ؾعإ ٵٕ نعوٕ
نقيو ٚدبت ؾ ٘ٝايننوٚ ٠إٕٵ مل ٜبًؼ ااكـاك ااقنٛك أٜٔوڄ ..
 -4إٔٵ ٜهعع ٕٛاحل ععٴًٞٸ َععٔ اي عقٸٖب ٚايؿٔٸعع ،١ؾععإٕٵ نععوٕ َععٔ غ ُٖععو نشٴًععٞ
اجلٛاٖل َٔ ايً٪يٚ ٪االدوٕ ٚاينبلدـ ٚأاوي ٚسلٖٛعو ؾع ٬منعو ٠ؾٗٝعو
بوٱتؿوم ٭ْٻ٘ َوٍٷ غ توّ،بٌ ٖ ٛسٴً١ٝڅ َٚتعوعٷ يًُعلأ ٠أبوسع٘ٴ ار بعّٓ
نتوب٘ ايملنٜن سل فنل ايبشل ؾكوٍٚ ((:توتؼلدٛا َٓ٘ سٴًٝٸع ١تًبوعْٗٛو
)) ايٓشٌ ..25 :
 ٞممعو دعلت بع٘ اعوؿ ٠ايٓوعو ٤بًبوع٘ ٚايتٳشًع ٞبع٘ َعٔ
 -5أ ٵٕ ٜه ٕٛاحلعٴً ٸ
ايقٸٖب ٚايؿٔٸ ١نويوٛاكٚ ،اخلًؼوٍٚ ،اخلعوي ٚ ،ايكل ٚ،ايك٥٬عـٚ،نٌ َعو
ٜٓٛع يف ايِٓـ أ ٚا٭ٜعـٚ ٟايوعٛااـٚ ،أَعو حتًٝع ١آ٫ت احلعلا ايعيت
 - 1زٚا ٙايبداز ٟيف نتاب ايًباع .
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ٜوتملًُٗو َ ،جٌ حتً ١ٝايوٝـ ٚايلَضٚ ،أاللاف ايوٗوّ ٚ ،ايـكع ٚسلعٛ

فيععو  ٫صلععٛم ععو فيععو ،٭ٕٻ ٖععق ٙايِععٓٝمل ١تملتععو تٌععبٗوڄ بويلدععوٍ
ٚايتٌب ٘ٝبويلدوٍ سلاّٷ اً ٢ااعلأَٚ ،٠ملٓع ٢فيعو أْٻٗعو يع ٛؾملًعت فيعو
يٛدبععت ايننععو ٠يف سٴًٝعع ١اٯت احلععلا ايععيت حتًُععٗو أ ٚتًبوععٗوٜٚ ،ملتععو
ايِٓوا يف احلًٞٸ ايق ٟلب ؾ ٘ٝايننو ٠بويٛمٕ  ٫بويك.. ١ُٝ
ٚ -6بٓو ٤اً ٢فيو ؾوٕٵ بًؼ ٴسًچ ٞااعلأَ ٠عو٥يت َجكعوٍڈ ٚدعب ؾٗٝعو مخوع١
َجوق ٌٝبٓو ٤اًِْ ٢وا ايٓكـ.. ٜٔ
ح اًع ٢اٱسوعوٕ بِعٛك ٠ااتملعـؿ ،٠يعقيو
 ٫ٚطلؿ  ٢أ ٻٕ ايٌوكع احلهع ِٝقعـ سع ٻ
ت ٢ُٛايًذٓ ١ايًملٝو االأ ٠ااوًُ ١إٔٵ حتڂؤ ٚتوواـ مٚدٗو ٚغع  ٙيف اٱْؿعوم
ٚإٕٵ مل صلب اًٗٝو ،إسووْوڄ َٓٗوٚ ،تأهٝوڄ بملُ ّٛقٛي٘ تملعوىلٚ (:أسوعٓٛا إٕ ار
ضلععب احملوععٓل) ٚقٛيعع٘ (:تٳِععـقٔٻ ٚيععَ ٛععٔ سٴًععٝٸ ڂهٔٻ ) كٚا ٙايبؼععوك،ٟ
ٚػُِٛوڄ يف ايٛقت ايلأٖ ؾإٕٻ نٛكؿهتوٕ اي ّٛٝتٳُعلټ بأمَع ١إقتِعوؿ ١ٜسلدع١
ممو ًٜنّ اً ٢اجلُٝعع ايتملعوَ ٕٚعٔ أدعٌ بكعو ٤ؿاعو ِ٥ا٭هعلٚ ٠ااعٛؿ ... ٠وهللا
س بحانه وتعاىل أعمل .

اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
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إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ

أزبٔل –7 :شعباٌ– ٍ 8341ـ  – 4 /آٓاز – 7187و

زقه الفتْ3128/: :ٚ
3128/و

 /8شعباٌ ٍ 2549 /ـ املْافل لـ 6 / 4

(( حهه إخساج شناٗ الفطس ىكداً ))
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ....ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
ايٓخٌ.54 :

احلُـ ر كا ايملوالٚ،ايِٚ ٠٬ايو ّ٬اً ٢أًلف االهًل ٚاً ٢آي٘
ٚأُشوب٘  َٔٚاتبملِٗ بإسووٕ اىل  ّٜٛايـ...... ٜٔ
ٚبملـ َٔ :ااوو ٌ٥اييت نجلت ا٭ه ١ً٦س ٛو يف ًٗل كَٔوٕ اابوكى َوأي١
(إػلاز منو ٠ايؿڀل ْكـاڄ ) ٚفيو بوبب تملوكض ا٭ؿي ١ؾٗٝو ٚٚدٛؿ ػ٬ف قـِٜ
س ٛو بل ااقاٖب ا٭كبملٚ ،١إٔٻ ااكلك يف ااقٖب ايٌوؾمل ٞايوو٥ـ بل أَتٓو
اـّ دٛام فيو ،يهٔٻ اًُوٓ٥و ا٭دَٓٚ ٤٬ق مَٔ بملٝـ أؾتٛا ااوًُل بوخللٚز
236

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

أ أٌُ ااقٖب يف ٖق ٙااوأيٚ ١تكًٝـ اٱَوّ أب ٞسٓٝؿ - ١كر٘ ار

تملوىل -ؾٗٝوٚ ،فيو ْرلاڄ يتػ ايرلٚف اامل ١ٌٝٝيًٓويٚ ،اـّ حتكل َكِـ
ايٌوكع يف تٌلٜع ٖق ٙايٌمل َٛ َٔ ٠اهو ٠ايؿكلاٚ ٤إغٓو ِٗ٥أ سودوتِٗ
ٚسودوت اٛا ًِٗ٥أٜوّ ايملٝـ اييت ٜٓبػ ٞإٔٵ ٜه ٕٛااوًُ ٕٛمجٝملوڄ ؾلسل
ؾٗٝو يف ٖق ٙا٭ٜوّ إفا أػلدت َٔ ا٭دٓوي اييت سـؿتٗو ايِٓ- ْٛ
ايٌمل ٚايتُل ٚاينبٝب  -٭ٕٻ ٖق ٙا٭الملُ ١قـ  ٫توـټ سودوت ايؿكلا ٤يف ٖقا
اينَوٕ ،بٌ ايؿكلا ٤يف بمل

ا٭سٝوٕ ٜ ٫كبً َٔ ٕٛااتِـقل ٖق ٙا٭الملُ١

اآِ ْٛاًٗٝو أُ٬ڄ ؾهوْت ٖق ٙايؿتَ ٣ٛملُٛي ١بٗو ست ٢ايوٓٛات ا٭ػ ٠
ٚسٳوُت اخل٬ف يف ٖق ٙااوأي.. ١
يهٔٵ َع ا٭هـ ايٌـٜـ كأٜٓو يف ايوٓٛات ا٭ػ  ٠إٔٻ ٖقا اخل٬ف ظٗل َٔ
دـٜـ ،بٌ ٚبٌـ ٠ست ٢مسملٓو إٔٻ بمل

ايٓوي ضلهِ بملـّ إدنا ٤منؤَ ٠

طللدٗو ْكـاڄ ٚصلٗل ب٘ َٔ اً ٢اآو ،ؾِوك ايٓوي يف س ٚ ٠إكبوى َٔ
أَلِٖ..
ؾوكتأت ايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤يف إقً ِٝنلؿهتوٕ إٔٵ تِـك ؾت ٣ٛسٖ ٍٛقٙ
ااوأي ١ٱْٗو ٤فيو اخل٬ف بإفٕ ار تملوىل ،ؾهڂًـ ا٭أو ٤بـكاهٖ ١قٙ
ااوأي َٔ ١ااِوؿك ااملتوٚ ،٠بملـ تكـ ِٜايبشٛخ  ٚايـكاهوت ااتملًك١
بواوأي ،١ادتُملت ايًذٓ ١يف ً َٔ 8 ّٜٛملبوٕ هٖٓ 2549 ١ذل ١ٜااٛاؾل
يع  َٔ 4آٜوك هٓ٬َٝ 3128 ١ؿ ١ٜيـكاهتٗو ٚأُـكت ايؿت ٣ٛاٯت:١ٝ
قبٌ إٔٵ ْٴؿٌِ احلـٜح سٖ ٍٛق ٙااوأيْٛ ١ؿټ إٔٵ ٌْ إىل ايٓكو اٯت:١ٝ
237

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

أ٫ٚڄٖ :ق ٙااوأي َٔ ١ااوو ٌ٥اييت إػتًـ ؾٗٝو أٌٖ ايملًِ َٔ ايوًـ
ٚاخلًـٚ ،اخل٬ف ؾٗٝو قٚ ،ٟٛاٯثوك ؾٗٝو أ ايِشوبٚ ١ايتوبملل 
َٛدٛؿَٚ ٠تملوكٓٚ ،١ؾِٗ ايوًـ ايِوحل يف اٗـ ايِشوبٚ ١ايتوبملل َٔٚ
بملـِٖ ٭ؿيتٗو رلتًؿ١څ ،نُو ْٴبٝٸٓٗو بإفٕ ار تملوىل؛ يقيو َٔ غ اٱِْوف إٔٵ
ٜكوٍ :إٕٻ اخل٬ف يف ٖق ٙااوأي ١غ َملتوٚ ،اً ٘ٝؾحدٝض أٟټ َٔ اٯكا٤
ااٛدٛؿ ٠ذلٌ إدتٗوؿ ؾ ًٌٜٔ ٬ااؼويـ أٜ ٚبـعٜ ٫ٚ،ٴٓهل اً ٘ٝاُ٬ڄ
بويكواـ ٠ايؿكٜٗٓ ٫( ١ٝهل ااؼتًـ ؾٚ،٘ٝإْٻُو ٜٓهل اجملُع اً..)1()٘ٝ

ثوْٝوڄٖ :ق ٙااوأي ١ؾلع َوأي ١دٛام أؿا ٤ايكَ ١ُٝهوٕ اآِ ْٛاً ٘ٝيف
ايننوٚ ٠ايِـقوت ٚايملٌٛك ٚايهؿوكات نُو ٖ ٛااكلك يف َقٖب اٱَوّ أبٞ
سٓٝؿ ١كر٘ ار)..(2
ثويجوڄ :إػتًـ ايملًُو ٤يف ٖق ٙااوأي ١اً ٢قٛيل :
ايك ٍٛا٭ ٫ :ٍٚصلٛم إػلاز منو ٠ايؿڀل ْكـاڄ َ ٖٛٚقٖب مجٗٛك ايملًُو ٤قـميوڄ
َٔ ااويهٚ ١ٝايٌوؾملٚ ١ٝاحلٓوبً.. )3(١

(ٜٓ )1عس :األغباٚ ٙايٓعا٥س يًطٛٝط( ٞصٚ ،)87::ايكٛاعد ايفكٗٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف املراٖب
األزبع.)87:/8(١

(ٜٓ )2عس :املبطٛط يًطسخط.)878/2( ٞ

(ٜٓ)3عس :املد ١ْٚايهربٚ ،)5:7/2(٣بدا ١ٜاجملتٗد(ٚ )86/8اجملُٛع(َٚ)881/8ػين احملتاج ()618/8
ٚاملػين البٔ قداَٚ،):9/5(١نػاف ايكٓاع (.)698/8
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()1

ايك ٍٛايجوْ :ٞصلٛم إػلاز منو ٠ايؿڀل ْكـاڄ َ ٖٛٚقٖب احلٓؿٖٚ ، ١ٝقا ايكٍٛ
َعلٟٚٷ اعٔ اعُعل بععٔ اخلڀوا  ٚ،)2(قعوٍ بع٘ َعٔ ايتوبملل هعؿٝوٕ

ايجٛكٚ،)3(ٟاعڀوٚ،)4(٤ايعشعؤ ايبِلٚ،)5(ٟايعؼعًعٝؿع ١اعُعل ابعٔ ابـ
ايملنٜن(ٚ ،)6إي ٘ٝفٖب اٱَوّ ايبؼوكٚ،)7(ٟابٔ َملل( ٚ،)8إهشوم بٔ كاٖ١ٜٛ

ٚقٝـ ٙمبو إفا نوٕ اًٚ ٢د٘ ايٓرل يًُوونل( ٖٛٚ،)9قٍٛٴ مجوا١ٺ َٔ
ااويه ١ٝنوبٔ سبٝبٚ ،أُبؼٚ،ابٔ أب ٞسومّٚ،ابٔ ؿٜٓوكٚ،ابٔ ٖٚب(ٖٛٚ ،)10

كٚا ١ٜآـ احلٓوبً ١اػتوكٖو ابٔ ت ١ُٝٝيهٔ قٝٸـٖو بوحلودٚ ١ااًِش١

(ٜٓ )1عس :املبطٛط (.)87:/2

(ٜٓ )2عسَ :صٓف ابٔ أب ٞغٝب.)616/2( ١
(ٜٓ )3عس :املػين البٔ قداَ.):9/5(١

(ٜٓ)4عسَ :صٓف ابٔ أب ٞغٝب.)616/2( ١
(ٜٓ)5عسَ :صٓف ابٔ أب ٞغٝب.)5;:/2( ١
(ٜٓ)6عسَ :صٓف ابٔ أب ٞغٝب.)5;:/2( ١

( )7بَّٛب ايبداز ٟزمح٘ اهلل يف صخٝخ٘ ( )888/2هلر ٙاملطأي ١بكٛي٘ (باب ايعسض يف ايصناٚ)٠ز ٣ٚف٘ٝ
مجً َٔ ١األحادٜح ٚاآلثاز ْرنسٖا يف ستًٗا بإذٕ اهلل تعاىلٚ.قاٍ ابٔ حجس:قاٍ ابٔ زغٝدٚ:افل
ايبداز ٟيف ٖر ٙاملطأي ١اذتٓفَ ١ٝع نجس ٠شتايفت٘ هلِ يهٔ قاد ٙإىل ذيو ايدي .ٌٝفتذ ايبازٟ
(.)582/5

(ٜٓ )8عس :تأزٜذ ابٔ َعني (.)21/2

(َ)9طا ٌ٥اإلَاّ أمحد بٔ حٓبٌ ٚإضخام بٔ زاٖ.)8871/5(ٜ٘ٛ
( )10حتكٝل اآلَاٍ يف ختسٜج شنا ٠ايفطس باملاٍ (ص.)68 :
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()1

ايلادشٚ، ١أؾت ٢بتكًٝـ احلٓؿ َٔ ١ٝايٌوؾمل ١ٝاٱَوّ ًٗوا ايـٜٔ
أرـايلًَ..)2(ٞ

كابملوڄْ :رلاڄ يه ٕٛايك ٍٛايجوْ ٞايكوٌ٥

ٛام إػلاز منو ٠ايؿڀل ْكـاڄ أٚؾل

بتشكٝل َكوُـ تٌلٜع ٖق ٙايٌمل  ٠ايملر ١ُٝيف أٜوَٓو ٖقٚ ،ٙيك ٠ٛأؿيتِٗ
اييت إهتـيٛا بٗو مت ٌٝايًذٓ ١ايملًٝو يٲؾتو ٤إىل تلدٝش٘ ٚت ُٞٛااوًُل
بتكًٝـٚ ٙاٱيتناّ ب٘..
ػوَووڄْ :ٴشٌٝٴ أٌٖ ايملًِ ٚا٭ٚ ١ُ٥اخلڀبو ٤إىل بمل

َٔ ا٭ؿي ١اييت إهتـٍ بٗو

أُشوا ايك ٍٛايجوْ ٞانٜـ َٔ ايؿو٥ـٚ ،٠يٝملًِ اجلُٝع هبب تلدٝشٓو فيو:
أؿي ١ايكوً٥ل ٛام إػلاز منو ٠ايؿڀل ْكـاڄ
ايـي ٌٝا٭ :ٍٚإٕٻ ا٭ٌُ يف ايِـق ١ااوٍ ،قوٍ

تملوىل ﴿:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﴾طايتٛب214:١صٚ ،ااوٍ يف ا٭ٌُ َو ميًو َٔ ايقٖب ٚايؿٔ١
ٜٚوتملٌُ يف غ ٖو دلوماڄ ،قوٍ ابٔ ا٭ث " :ااوٍ يف ا٭ٌَُ :و ميًو َٔ
ايقٖب ٚايؿٔ ،١ثِ أالًل اً ٢نٌ َو ٜكتٓٚ ٢ميًو َٔ ا٭اٝوٕٚ ،أنجل َو

ٜڀًل ااوٍ آـ ايمللا اً ٢اٱبٌ؛ ٭ْٻٗو نوْت أنجل أَٛا ِ"(..)3

(ٜٓ )1عس :زتُٛع ايفتا.)9;/27( ٣ٚ

(ٜ )2ك ٍٛاإلَاّ ايسًَٚ " ٞأَا ايجاْ ١ٝفٝجٛش فٗٝا يًُس ٤املرنٛز تكًٝد اإلَاّ أب ٞحٓٝف - ١زض ٞاهلل عٓ٘
 يف إخساج بدٍ ايصنا ٠دزاِٖ ٚال ًٜصَ٘ إٔ ٜكًد ٙيف غري ذيو ٚاهلل أعًِ" .فتا ٣ٚايسًَٞ()78-77/2

( )3ايٓٗا ١ٜيف غسٜب اذتدٜح ٚاألثس (.)595/6

23:

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

َٚوسـؿ ٙايله  ٍٛيف احلـٜح َٔ ايتُل ٚاينبٝب ٚايٌمل ٚغ ٖو  -سوب
اػت٬ف ايلٚاٜوت -يٝى يتكٝٝـ ايٛادب بٗق ٙا٭الملُٚ ١سِل ٙؾٗٝو حبٝح ٫
صلن ٤ٟغ ٖوٚ ،إ و فنلٖو يلؾع احللز ٚايتٝو اً ٢ايٓوي ٭ٕٻ ايٓكٛؿ
آـِٖ يف مَٓ٘  مل تهٔ َتـاٚيَ ١جًُو ْلا ٙاي ّٛٝؾشـؿ ٙايله  ٍٛمبو
نوٕ َٛدٛؿاڄ آـِٖ(..)1

يقيو ؾإٕٻ ااؿلٚض يف أُٓوف ايننو ٠أٜٔوڄ نوٕ مبو َٖٛ ٛدٛؿ آـ اانن،ٞ
ؾُج٬ڄ ؾلض اً ٢أُشوا ايػِٓ يف أغٓوَِٗٚ ،اً ٢أُشوا احلبٛا يف
سبٛبِٗٚ ،اً ٢أٌٖ ايجُوك يف مثوكِٖ ٚاً ٢أُشوا اٱبٌ يف إبًِٗ ،تٝو اڄ
اًٚ ِٗٝاـّ تهًٝؿِٗ بتشِ ٌٝغ َو َٖٛ ٛدٛؿ آـِٖٚ ،فيو إ ٫يف سو٫ت
نًچٗو تـٍٴ اً ٢إٔٻ ايٌوكع مل ٜكِـ إٔٵ ضلِل ايٛدٛا يف تًو ا٭اٝوٕ
اآِ ١ُٛاًٗٝو يف ا٭ؿي ،١بٌ قِـ قُٗٝو َٚلااوًَِ ٠ش ١ايؿك نُو
هٝأت ُٔٓ ٞا٭ؿي ١ايتوي..١ٝ
ايـي ٌٝايجوْ :ٞإٕٻ أػق ايك ١ُٝيف ايننو ٠ثوبحٷ يف مَٔ ايٓبع ٌٜ  ٞإىل فيو
كٚاٜوتٷ ثوبت١څَٗٓ ،و:

(ٜٓ)1عس :املبطٛط يًطسخط.)878/2( ٞ
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أَ :و كٚا ٙايبؼوك ٟأ َملوف بٔ دبٌ  قوٍ ٭ٌٖ اي$ :ُٔٝا٥ت ْٞٛبمللض

ثٝوا مخ ّٝأ ٚيبٝى()1يف ايِـقَ ١هوٕ ايٌمل ٚايقك ٠أٖع ٕٛاًٝهِ

ٚػ ٭ُشوا ايٓبع  ٞبواـٚ ،)2(#١ٜٓآ ٕٛاٱَوّ ايبؼوك ٟيف ُشٝش٘
يقيو قو٬٥ڄ " :بوا ايمللض يف ايننو.."٠
ٚك ٣ٚابٔ أبًٝ ٞب ١أ الوٚي ،قوٍ :بملح كه ٍٛار َ ملوفاڄ إىل اي$ ُٔٝ

ؾأَل ٙإٔٵ ٜأػق ايِـق َٔ ١احلٓڀٚ ١ايٌمل  ،#ؾأػق ايمللٚض ٚايجٝوا َٔ
احلٓڀٚ ١ايٌمل (..)3

ٚد٘ ايـ٫ي: ١
إٔٻ ايٓبع  ٞأقل َملوفاڄ اً ٢أػق ايك ١ُٝبـٍ ايٛادب اآِ ْٛاًٖٛٚ ٘ٝ
ايٌمل ٚايقكٚ ٠غ ُٖو ،ؾـٍٻ اً ٢إٔٻ ايك ١ُٝلٛم يف ايِـقوت َڀًكوڄ بإقلاك
ايٓبع.. ٞ
ؾِٗ ايِشوب ١يٮاٝوٕ اييت سـؿت يف ايننو ٠نوٕ أٚهع ٚأاِٸ َٔ إٔٵ ٜهٕٛ
ااكِٛؿ يف ٚدٛبٗو أاٝوْٗو بويقاتٚ ،ػُِٛوڄ إٔٻ ايله  ٍٛاو أكهٌ
َملوفاڄ إىل اي ُٔٝبٝٻٔ ي٘ ُلاس ١نٝـ ٜأػق ايننو ٠بكٛي٘ ي٘ "ػٴ ٵق احلبٻ َٔ
( )1قاٍ اذتافغ ابٔ حجس يف فتذ ايباز" )582/5( ٟثٛب مخٝظ بطني ًَُٗ ٖٛ ١ثٛب طٛي٘ مخط ١أذزع
ذنس ٙايبداز ٟبايصاد ٚأَا أب ٛعبٝد ٠فرنس ٙبايطني ،قاٍ أب ٛعبٝد:٠نإٔ َعاذا عٓ ٢ايصفٝل َٔ
ايجٝاب ٚ..يبٝظ أًَ ٟبٛع فع ٌٝمبعَٓ ٢فع."ٍٛ

( )2أخسج٘ ايبداز ٟيف نتاب ايصنا ٠بابايعسض يف ايصنا.)888/2( ٠

()3أخسج٘ ابٔ أب ٞغٝب١يف املصٓف ( )616/2يف نتاب ايصناَ ،٠ا قايٛا يف أخر ايعسٚض يف ايصدق١
بسقِ81659:
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احلبٿٚ ،ايٌو٠ځ َٔ ايػِٓ ٚايبمل َٔ اٱبٌظ ٚايبكل َٔ ٠ايبكل "(َ ،)1ع فيو
أبـٍ َ و صلب اً َٔ ِٗٝايٌمل ٚايقك ٠بوخلُٚ ّٝايًبٝى؛ يملًُ٘ ٚؾُٗ٘
َٔ إٔٻ ااكِٛؿ يف ايٛدٛا هـټ سود ١ايؿكلاٚ ٤تو ١٥فَ ١أُشوا ا٭َٛاٍ ٫
ػِٖ ْٛق ٙا٭اٝوٕ..

-4تبٜٛب ايبؼوك ٟق ٙااوأي ١بكٛي٘ "بوا ايمللض يف ايننوٚ "٠استذود٘
بؿملٌ َملوفٜ ،ـٍټ اً ٢ق ٠ٛاخلو آـ ٙنُو ْكٌ احلوؾظ بٔ سذل يف ؾتض
ايبوك ٟأ ابٔ كًٝـ قٛي٘ٚ":اؾل ايبؼوك ٟيف ٖق ٙااوأي ١احلٓؿَ ١ٝع نجل٠

رلويؿت٘ ِ ،يهٔ قوؿ ٙإىل فيو ايـي..)2("ٌٝ

ٜ ٫ٚكوٍ إٕٻ االاؿ بتبٜٛب ايبؼوكٖ ٟقا منو ٠ااوٍ ؾكط؛ ٭ٕٻ ٖقا حتهِ ٫
ؿي ٌٝاً ،٘ٝبٌ سـٜج٘ ُ ٌٌُٜـق ١ااوٍ ٚايؿڀل؛ ٭ٕٻ ايك ١ُٝإفا دومت يف
منو ٠ااوٍ اييت لب بوبب ٖقا اجلٓى َٔ ااوٍ اينن ٟٛؾذٛامٖو يف منو٠
ايلقوا أٚىلْ ،ملِ :منو٠ڂ ااوٍ اخل٬ف ؾ ٘ٝيٝى نوخل٬ف يف منو ٠ايؿڀل ٭ٕٻ
أسوؿٜح أػق ايك ١ُٝيف منو ٠ااوٍ أنجل ُلاس.. ١
ا :إٔٻ ايٛادب يف منو ٠اٱبٌ ست ٢تبًؼ مخووڄ ٚاٌل ٜٔإٔٵ طللز َٔ نٌ
مخى إبٌ ًوٚ ،٠ايٌو ٠غ اٱبٌ ٜك$ :ٍٛيف أكبع ٚاٌل َٔ ٜٔاٱبٌ ،ؾُو

ؿْٗٚو َٔ ايػِٓ َٔ نٌ مخى ًو ،)3(# ٠قوٍ ايولػوٚ":ٞنًُ " ١يف "
( )1ايطٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك.)86;/6(ٞ
()2فتذ ايباز.)582/5( ٟ

( )3أخسج٘ ايبداز ٟيف صخٝخ٘ ( )88:/2يف نتاب ايصنا ٠باب شنا ٠ايػِٓ بسقِ)8676(:
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سكٝك ١يًرلف ٚال ايٌو ٫ ٠تٛدـ يف اٱبٌ ؾمللؾٓو إٔٻ االاؿ قـكٖؤَ

ااوٍ"(..)1

زَ :و ك ٟٚإٔٻ كه ٍٛار $ كأ ٣يف إبٌ ايِـقْ ١وقَ ١وٓ ،١ؾػٔب ٚقوٍ:
" َو ٖقٙ؟ " ؾكوٍ -:أ :ٟايوواٜ -ٞو كه ٍٛار - -إْٿ ٞاكلملتٗو
ببمل  َٔ ٜٔسوً ١ٝايِـق ،١ؾوهت ..)2(#

ٚد٘ ايـ٫ي :١إٕٻ أػٵق بمل ڈ ببمل  ٜٔإْٻُو ٜه ٕٛبواتبوك ايكٖٚ ،١ُٝقا ٜـٍټ أٜٔوڄ
اً ٢إٔٻ ااملتو ق ِٝا٭هٓوٕ اآِ ٫ ١ُٛأاٝوْٗو ٚأْٛااٗوٚ،إٔٻ
ايتؼِ ّٝااقنٛك إ و ٖ ٛيًتٝو اً ٢أُشوا ااٛاً ٞيهْٗٛو ٖٞ
ااٛدٛؿ ٠آـِٖ ؾٜٔ ٬ڀل ٕٚإىل حتِ ٌٝغ ٖو ..
ؿ:أ أبٖ ٞلٜل ، ٠قوٍ :أَل كه ٍٛار  بويِـق ،١ؾكَٓ :ٌٝع ابٔ مج،ٌٝ
ٚػويـ بٔ ايٛيٝـٚ ،ابوي بٔ ابـ ااڀًب ؾكوٍ ايٓبعَ" : ٞو ٜٓكِ ابٔ
مج ٌٝإ ٫أْٻ٘ نوٕ ؾك اڄ ،ؾأغٓو ٙار ٚكهٛي٘ٚ ،أَو ػويـ :ؾإْهِ ترًُٕٛ
ػويـا ،قـ استبى أؿكاا٘ ٚأاتـ ٙيف هب ٌٝارٚ ،أَو ايملبوي بٔ ابـ

ااڀًب ،ؾملِټ كه ٍٛار  ؾٗ ٞاًُ ٘ٝـقَٚ ١جًٗو َملٗو"(..)3

(ٜٓ)1عس :املبطٛط يًطسخط.)879-878/2( ٞ

()2أخسج٘ اإلَاّ أمحد يف َطٓد َٔ ،)686/58(ٙحدٜح أب ٞعبد اهلل ايصٓاحب ٞبسقِ 8;188 :

()3أخسج٘ ايبداز ٟيف صخٝخ٘ ( )822/2يف نتاب ايصنا ٠باب ق ٍٛاهلل تعاىلٚ{ :يف ايسقاب ٚايػازَني
ٚيف ضب ٌٝاهلل} رايتٛب81 :١دبسقِ)868: (:
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ٚد٘ ايـ٫ي :١إٔٻ ػويـاڄ  او ٓٚع أاتـت٘ احللبٚ ١ٝػٛٝي٘ يف ػـَ ١اجلٍٝ
ٚاجلٗوؿ يف هب ٌٝار أًوك كه ٍٛار  اً ِٗٝبأْٻِٗ ٜرًُ ْ٘ٛإفا الًبٛا َٓ٘
ايننو٠؛ ٭ْٻ٘ أؿ ٣منوَ ٠وي٘ بكـك َو صلب اً ٘ٝبٓٛع ٖق ٙا٭َتملٚ ١اخلٍٛٝ
يف ػـَ ١اجلٗوؿ؛ ٭ٕٻ أسـ ا٭ُٓوف اييت تِلف إيٗٝو ايننوُٓ ٠ـ يف
هب ٌٝار ،إفاڄ أدوم ايله  ٍٛإٔٵ ٪ٜؿ ٟػويـ منوَ ٠وي٘ بويك ١ُٝبـٍ َو
صلب اً َٔ ٘ٝا٭اٝوٕ ،٭ٕٻ ا٭َتمل ١احللبٚ ١ٝاخل ٫ ٍٛٝلب ؾٗٝو ايننو..٠

ٜك ٍٛابٔ سذل –كر٘ ارٚ " :-اهتـٍ بكِ ١ػويـ اً ٢دٛام إػلاز َوٍ
ايننو ٠يف ًلا ٤ايو٬غ ٚغ  َٔ ٙآ٫ت احللا ٚاٱاوْ ١بٗو يف هب ٌٝار بٓو٤
اً ٢أْ٘  أدوم خلويـ إٔٵ ضلوهب ْؿو٘ مبو سبو٘ ؾُٝو صلب اً ٘ٝنُو
هبل  ٖٞٚاللٜك ١ايبؼوك ....ٟأْٻ٘ نوٕ ْ ٣ٛبإػلادٗو أ ًَه٘ ايننو ٠أ
َوي٘؛ ٭ٕٻ أسـ ا٭ُٓوف هب ٌٝار  ِٖٚاجملوٖـٖٚ،ٕٚقا ٜكٛي٘ َٔ صلٝن
إػلاز ايك ِٝيف ايننو ٠نوحلٓؿٚ....١ٝقـ تكـّ اهتـ ٍ٫ايبؼوك ٟب٘ اً ٢إػلاز

ايمللٚض يف ايننو..)1("٠

ٖعَ :و اهتـٍ ب٘ ايبؼوك -ٟكر٘ ار-أٜٔوڄ يف ُشٝش٘ قوٍ :قوٍ كهٍٛ
ار َٔٚ$: بًػت ُـقت٘ بٓت رلوض ٚيٝوت آـٚ ،ٙآـ ٙبٓت يبٕٛ
ؾإْٗو تكبٌ َٓ٘ ٜٚملڀ ٘ٝااِـم اٌل ٜٔؿكُٖوڄ أً ٚوتل ،ؾإٕٵ مل ٜهٔ

( )1فتذ ايباز.)55/5( ٟ
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آـ ٙبٓت رلوض اًٚ ٢دٗٗوٚ ،آـ ٙابٔ يب ٕٛؾإْ٘ ٜكبٌ َٓ٘ ٚيٝى َمل٘

ً.. )1(#٤ٞ

ٚك ٣ٚأٜٔو َٔ$:بًػت آـ َٔ ٙاٱبٌ ُـق ١اجلقاٚ ،١يٝوت آـ ٙدقا،١
ٚآـ ٙسك ،١ؾإْٻٗو تكبٌ َٓ٘ احلكٚ ،١صلملٌ َملٗو ًوتل إٕ اهتٝولتو ي٘ ،أٚ
اٌل ٜٔؿكُٖوڄ َٔٚ ،بًػت آـُ ٙـق ١احلكٚ ،١يٝوت آـ ٙاحلكٚ ،١آـٙ
اجلقا ١ؾإْٗو تكبٌ َٓ٘ اجلقاٜٚ ،١ملڀ ٘ٝااِـم اٌل ٜٔؿكُٖوڄ أٚ

ًوتل..)2(#......

ٚد٘ ايـ٫ي :١إٔٻ ايله  ٍٛأػق ايك_ ١ُٝايـكاِٖ _ بـٍ ا٭اٝوٕ ايٛادب ١سل
مل ٜهٔ ااتملل َٛدٛؿاڄ آـ ااتِـمٚ ،قٛٻّ ايؿوكم بويـكاِٖ ،ؾـٍٽ اً٢
دٛام أػق ايك ِٝبـٍ ا٭اٝوٕٜ ٫ٚ ،كوٍ إٔٻ فيو نوٕ ٭دٌ اـّ ٚدٛؿ ايملل
ايٛادب ١آـ ااتِـم ،٭ْو ْك ٍٛؾًٹِ مل ٜكتِل ايله  ٍٛاً ٢ايٌوتل
ؾكط؟
قوٍ ابٔ ا ُوّ":ؾوْتكٌ --إىل ايك ١ُٝيف َٓٛملل ،ؾملًُٓو إٔٻ يٝى
ااكِٛؿ ػِ ْٛال ايؤ ااملل ٚإ ٫يوكط إٕ تملقك ،أ ٚيٛدب اً ٘ٝإٔ

ٌٜح ٜ٘ؾٝـؾمل٘"(..)3

()1أخسج٘ ايبداز ٟيف صخٝخ٘ ( )888/2يف نتاب ايصنا ٠باب ايعسض يف ايصنا ٠بسقِ.)866:(:

()2أخسج٘ ايبداز ٟيف صخٝخ٘ ( )889/2يف نتاب ايصنا ٠باب َٔ بًػت عٓد ٙصدق ١بٓت شتاض
ٚيٝطت عٓدٖربقِ.)8675(:

( )3فتذ ايكدٜس يًهُاٍ ابٔ اهلُاّ (.)8;5/2
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ٚإفا ثبت دٛام أػق ايك ١ُٝيف ايننو ٠ااؿل ١ٓٚيف ا٭اٝوٕ  -ايٓبوت
ٚاحلٛٝإ -ؾذٛامٖو يف ايننو ٠ااؿل ١ٓٚاً ٢ايلقوا -منو ٠ايؿڀل َٔ -بوا
ايكٝوي اجلًٞ؛ ٭ٕٻ ايننو ٠تملًكت يف تًو ا٭اٝوٕ بقٚاتٗو اآِ ١ُٛاييت َٔ
ااوتڀوع إػلادٗو َٓٗو َٔ غ ايًذ ٤ٛإىل قُٝتٗو َع فيو دوم ؾٗٝو أػق
ايك ،١ُٝؾذٛام أػق ايك ١ُٝيف منو ٠ايؿڀل ااتملًك ١بويلقوا ٜه َٔ ٕٛبوا أٚىل؛
ٚايـي ٌٝاً ٢إٔٻ منو ٠ايؿڀل َتملًك ١بويلقوا ٚدٛبٗو اً ٢ايقنل ٚا٭ث٢
ٚايِػ ٚايهب ٚاحللٿ ٚايملبـ ،ؾكـ ك ٣ٚايبؼوك ٟأ ابٔ اُل كٓ ٞار
آُٗو ،قوٍ$ :ؾلض كه ٍٛار ُ ـق ١ايؿڀل ُواوڄ َٔ ًمل  ،أُ ٚواوڄ
َٔ متلڈ اً ٢ايِػ ٚايهب ٚ ،احلل ٚااًُٛى..)1(#

ٚبـي ٌٝاٱال٬م اًٗٝو منو ٠ايلٚ٩ي يف كٚاٜوت اـٜـ ٠ؾكـ ك ٣ٚايڀواْ ٞيف
ا٭ٚهط أ مٜـ بٔ ثوبت ،إٔٻ كه ٍٛار  قوٍٜ$ :و مٜـ ،أاط منو ٠كأهو
َع ايٓوي ٚإٕ مل لـ إ ٫ػٝڀوڄ..)2(#

ٚبـي ٌٝأْٻٗو لب اً ٢نٌ َٔ ؾٌٔ ي٘ ُوع َٔ قٛت٘ ٚقٛت اٝوي٘  ّٜٛايملٝـ
ٚيًٝت٘ ،ؾٌٜ ٬ح إٔٵ ٜه ٕٛاانن ٞغٓٝوڄ،ف٬ف منو ٠ااوٍ ؾإْ٘  ٫تًنّ إ٫
َٔ ميًو ِْوبوڄ منٜٛوڄ سٛيٝوڄ..
()1أخسج٘ ايبداز ٟيف صخٝخ٘

( )852/2يف نتاب ايصنا ٠باب :صدق ١ايفطس عً ٢ايصػري

ٚايهبريبسقِ.)8782( :

( )2أخسج٘ ايطرباْ ٞيف األٚضط (ٚ .)557/2قاٍ اهلٝجُ ٞيف زتُع ايصٚا٥د (ٚ ):8/5ف ٘ٝعبد ايصُد
بٔ ضًُٝإ األشزم ٖٛٚ ،ضعٝف.
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ؾًقيو أٚدب ايٌوكع ؾٗٝو ا٭الملُ ١تٝو اڄ اً ٢ايٓوي ٭ٕٻ ايـكاِٖ ٚايـْوْ
نوْت ْوؿك٠ڄ  ٫ٚضلتود ٕٛإيٗٝو يف غويب أسٛا ِ ،ف٬ف تًو ا٭الملُ ١ؾإْٻٗو
نوْت تتٛؾل آـ َملرِ ايٓويٚ،نوْت َٔ سودوتِٗ ا٭هوه ،١ٝؾٝوتڀٝع
َملرِ ايٓوي أؿاٖ ٤قا ايٛادب..
يهٔ إفا أَملٓو ايٓرل إىل دلتُملوتٓو ايْ ّٛٝل ٣إٔٻ ا٭َل اْملهى متوَوڄ ،ؾإٕٻ
ا٭الملُ ١اآِ ْٛاًٗٝو يف ا٭سوؿٜح اال ١ٜٚيف منو ٠ايؿڀل قـ  ٫تٛدـ
آـ َملرِ ايٓوي ،ػُِٛوڄ آـ ايوونٓل يف ؿاػٌ ااـٕ ،ؾتِٝب ااؼلز
يًڀملوّ ٌَك ١إفا أػلز منوت٘ َٓ٘؛ ٭ْٻٗو غ َٛدٛؿ ٠آـ ٙؾٝشتوز إىل
حتًِٗٝو ،ؾِوك ايٓكٛؿ ايَ ّٛٝتٛؾلَٝٚ ٠ول ٠يًذُٝع ف٬ف احلبٛا
ؾٛدب إٔٵ ٜـٚك احلهِ َع اًت٘ ٜٓٚتكٌ إىل ا٭ٜول ٚا٭هٌٗ  ٖٞٚايٓكٛؿ اييت
ٖ ٞا٭ٌُ يف أػق ايِـقوت نُو تكـّ..

ايـي ٌٝايجويح:إٕٻ أػق ايك ١ُٝيف منو ٠ايؿڀل َلٟٚٷ نقيو أ ايوًـ ايِوحل َٔ
ايِشوبٚ ١ايتوبملل  َٔٚ بملـِٖ ،ؾكـ كٜٚت آثوك نج  ٠تـٍ اً ٢فيو َٓٗو:
أَ :و كٚا ٙابٔ أبًٝ ٞب ١أ أب ٞإهشوم قوٍ $أؿكنتِٗ ٜ ِٖٚملڀ ٕٛيف ُـق١
كَٔوٕ ايـكاِٖ بك ١ُٝايڀملوّ..)1(#

( )1أخسج٘ ابٔ أب ٞغٝب ١يف َصٓف٘( )5;:/2يف نتاب ايصنا ٠يف إعطا ٤ايدزاِٖ يف شنا ٠ايفطس
بسقِ.)81598(:
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()1

ٚأب ٛإهشوم ٖقا ٖ ٛأب ٛإهشوم ايوبٝمل ٖٛٚ ٞاحملـخ احلوؾظٚ ،قٛي٘:
(أؿكنتِٗ) أ ٟايِشوبٚ ،١نوٕ ًٝؽ ايهٛؾٚ ١ذلـثٗو يف مَوْ٘ٚ ،أؿكى مجملوڄ
َٔ ايِشوب ،١نملًَٚ ٞملوٚ ١ٜٚايواٚ ٤ابٔ ابوي ٚابٔ اُل ٚكٓ ٞار آِٗ..

ا:ق ٍٛاڀو$ :٤إٔٻ اُلنوٕ ٜأػق ايمللٚض يف ايِـق َٔ ١ايٛكم ٚغ ٖو..)2(#
ز َ:و كٚا ٙابٔ أبًٝ ٞب ١أ احلؤ ايبِل ٟقوٍ ٫$ :بأي إٔٵ تملڀٞ
ايـكاِٖ يف ُـق ١ايؿڀل..)3(#

ؿ َ :و كٚا ٙابٔ أبًٝ ٞب ١أ ابٔ ا ،ٕٛقوٍ :مسملت نتوا اُل بٔ ابـ ايملنٜن
ٜٴكلأ إىل اـ ٟبويبِل٪ٜ$ ٠ػق َٔ أٌٖ ايـٜٛإ َٔ أاڀٝوتِٗ ،أ نٌ إْووٕ
ِْـ ؿكِٖ..)4(#
( :ٖٛ)1عُس ٚبٔ عبد اهلل بٔ عبٝد ،أب ٛإضخام ايطبٝع،ٞاهلُداْ ٞايهٛيفٚ،يد يطٓتني بكٝتا َٔ خالف١
عجُإ زض ٞاهلل عٓ٘،ز ٣ٚعٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ٚاملػري ٠ابٔ غعب ١زض ٞاهلل عُٓٗا نُا ز ٣ٚعٔ
خًل آخسٚ،ٜٔز ٣ٚعٓ٘ قتادٚ ٠األعُؼ ٚايجٛزٚ ٟغريَِٖ،ات ضٖٓ 81:(١ـ) ٚقاٍ اهلٝجُ ٞف ٘ٝيف
زتُع ايصٚا٥د 72 /::ثكٚ،١قاٍ ايرٖبـ :ٖٛ ٞثك،١حج ١بال ْصاع .تٓعس تسمجت٘ يف":ترنس٠
اذتفاظ"("ٚ ،)886/8تٗرٜب ايتٗرٜب" (ٚ)85/:ضري أعالّ ايٓبال.)5;2/7( ٤

()2أخسج٘ ابٔ أب ٞغٝب ١يف َصٓف٘( )616/2يف نتاب ايصنا ٠يف إعطا ٤ايدزاِٖ يف شنا ٠ايفطس بسقِ:
(ٚ،)8165:اْعسَ:سعا ٠املفاتٝذ غسح َػها ٠املصابٝذ(.)215/8

()3أخسج٘ ابٔ أب ٞغٝب ١يف َصٓف٘( )5;:/2يف نتاب ايصنا ٠يف إعطا ٤ايدزاِٖ يف شنا ٠ايفطس بسقِ:
(.)81591

()4أخسج٘ ابٔ أب ٞغٝب ١يف َصٓف٘( )5;:/2يف نتاب ايصنا ٠يف إعطا ٤ايدزاِٖ يف شنا ٠ايفطس بسقِ:
(ٚ ،)8158:ابٔ شصت ٜ٘ٛيف األَٛاٍ()8289/5يف نتاب ايصدقٚ ١أحهاَٗا ٚضٓٓٗاباب :ايسخص١
يف إخساج ايدزاِٖ بايك ١ُٝبسقِ. )2675(:
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ؾٗق ٙاٯثوك تـٍ اً ٢إٔٻ ؿؾع ايك ١ُٝيف منو ٠ايؿڀل نوٕ ظوٖلاڄ ٚدو٥ناڄ يف مَٔ
ايِشوبٚ ١ايتوبمللٚ ،ػُِٛوڄ يف ػ٬ؾ ١اُل بٔ ابـ ايملنٜن كر٘ ار ،ؾإْٻ٘
او أَل بأػق ِْـ ؿكِٖ بـٍ ايِوع يف منو ٠ايؿڀل ٚمل طلويؿ٘ َٔ ؾكٗو٤
ايتوبملل أسـٷ ،ؿٍٻ فيو اً ٢أْٻ٘ دو٥نٷ ٚإٔٻ ا٭َل ؾ ٘ٝهمل١څ..

ايـي ٌٝايلابعُ :ضٻ إػلاز ْٹِـ ُوع َٔ ايبٴل يف منو ٠ايؿڀل بـٍ ُوع نوٌَ
َٔ غ  َٔ ٙايٌمل ٚايتُل ،أ مجعڈ نب ڈ َٔ ايِشوب ١ايهلاّ(َِٗٓ ،)1

( )1بٌ ٚقد ز ٟٚاألَس بإخساج ْصف ايصاع عٔ ايٓبـ  ٞأٜطا َٓٗاَ :ا زٚا ٙايرتَر ٟعٔ عُس ٚبٔ
غعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ جدِّ ٙإَّٔ ايٓبـ  ٞبعح َٓادٜاً ٜٓاد ٟيف فجاج َه(:١أال إَّٕ صدق ١ايفطس ٚاجب١
عً ٢نٌ َطًِ ،ذنس أ ٚأْج،٢حس أ ٚعبد،صػري أ ٚنبريَ:دإ َٔ قُذ،أ ٚضٛا ٙصاع َٔ طعاّ) زٚاٙ
ايرتَر ٟيف ضٓٓ٘ يف نتاب ايصنا ٠باب َا جا ٤يف صدق ١ايفطس بسقِ ٚ،)896(:قاٍ ٖرا حدٜح
حطٔ غسٜبَٗٓٚ.اٚ :ز ٣ٚأمحد (ٚ )525/7أب ٛداٚد (ٚ ،)886/2ايٓطا ،)585/2( ٞ٥عٔ ابٔ
عباع إٔ ايٓبـ  ٞفسض صدق ١زَطإ ْصف صاع َٔ بس،أ ٚصاعاً َٔ غعري،أ ٚصاعا َٔ متس،عً٢
ايعبد ٚاذتسٚ،ايرنس ٚاألْجٚ،)٢قد ضام ايػُاز ٟيف نتاب٘ إثٓا عػس حدٜجاً َٛصٛالً َٓٗاٚ،أزبع١
َساضٚ ،ٌٝعػسَٛ ٠قٛفاتٚ،املكطٛعات،ثِ قاٍ ":فٗر ٙايسٚاٜات تجبت صخٚ ١زٚد ْصف ايصاع عٔ
ايٓبـ  ٞبطسٜل ايكطع ٚايتٛاتس إذ ٜطتخ-ٌٝعاد -ً٠إٔ ٜتٛاطأ نٌ ٖؤال ٤ايسٚا ٠عً ٢ايهرب أٚ
اتفام ارتًفا ٤ايساغد َٔٚ ٜٔذنس َعِٗ َٔ ايصخابٚ ١ايتابعني اير ٜٔمل ٜفؼ ف ِٗٝدا ٤ايتكًٝد عً٢
ايك ٍٛمبا ال أصٌ ي٘ عٔ زض ٍٛاهلل ٚ، إذا ثبت ذيو ٚبطٌ ادعا ٤ايبٗٝك:ٞضعف أحادٜح ْصف
ايصاع َٔ ايرب ،ثبت املطًٛب ٖٛٚ ،ن ٕٛايٓبـ  ٞاعترب ايك ١ُٝيف شنا ٠ايفطس"ٜٓ .عس :حتكٝل اآلَاٍ
ص (.):5-85
ٚقد ضعف ايبٗٝكٚ ٞايصًٜع ٞتًو ايسٚاٜات .قًٓا ٚ :إذا قًٓا بطعف نٌ تًو ايسٚاٜات اييت ضاقٗا
ايػُاز ٟأال تستفع مبجُٛعٗا إىل دزج ١اذتطٔ يػري ٙ؟!!
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أبٛبهل ايِـٜل ،اُل بٔ اخلڀواٚ ،اجُوٕ بٔ اؿوٕٚ ،اً ٞبٔ أب ٞالويب،
ٚابـار بٔ اينب ٚ ،أَ٘ أمسوٚ ،٤دوبل بٔ ابـارٚ ،أبٖ ٛلٜل ٠كٓ ٞار

آِٗٚ ،كٴ ٟٚأ أڂبٚ ، ٞابٔ ابوي كٓ ٞار آ٘(ٚ ،)1مل ْكـ اًَ ٢ٴؼويـ
يف فيو َٔ ايِشوب ١كٓ ٞار آِٗ إ ٫أب ٛهملٝـ كٓ ٞار آ٘..

ٚقاٍ ايطٛٝطٚ" :ٞأْا أق ٍٛإ أنجس األحادٜح َصسح ١يف إٔ إجياب ْصف صاع َٔ ايرب نإ يف
شَٔ ايٓب "٠ٛغسح ضٓٔ ابٔ َاج٘ يًطٛٝط.)858/8( ٞ

()1آثاز ايصخاب ١زض ٞاهلل عِٓٗ يف إخساج ْصف صاع َٔ اذتٓط ١يف شنا ٠ايفطس:
 -8أثس أب ٞبهس ايصدٜل ؛ أخسج٘ عبدايسشام (ٚ ،)7998( ،)7996ابٔ أب ٞغٝب،)891 /5( ١
ٚمحٝد يف األَٛاٍ (ٚ ،)2592ايطخا ٟٚيف غسح َعاْ ٞاآلثاز (ٚ ،)68 /2إضٓاد ٙضعٝف.
 -2أثس عُس بٔ ارتطاب  :أخسج٘ محٝد يف األَٛاٍ (ٚ ،)2595يف إضٓاد :ٙابٔ هلٝعٚ ،١ايسا ٟٚعٓ٘ ابٔ
املبازىٚ ،زٚا ٙايطخا ٟٚيف غسح َعاْ ٞاآلثاز (ٚ ،)68 /2يف إضٓاد :ٙعبداهلل بٔ ْافع ضعٝفٚ،شٜاد
بٔ ايٓطس ذنس ٙابٔ حبإ يف ثكات٘ٚ ،ذنس ٙايبداز ٟيف تازخي٘ ايهبريٚ ،ابٔ أب ٞحامت يف ادتسح
ٚايتعدٚ ،ٌٜمل َٜرنُسا ف ٘ٝجسحًا ٚال تعدٜالً ،فٗ ٛحطٔ إٕ غا ٤اهلل.
 -5أثس عجُإ بٔ عفإ :أخسج٘ ابٔ أب ٞغٝبٚ،)891 /5( ١محٝد يف األَٛاٍ (ٚ ،)2596ايطخاٟٚ
يف غسح َعاْ ٞاآلثاز (ٚ ،)69 /2إضٓاد ٙصخٝذ.
 -6أثس عً ٞبٔ أب ٞطايب  :أخسج٘ عبدايسشام (ٚ ،)7992ابٔ أب ٞغٝبٚ ،)892 /5( ١محٝد يف
األَٛاٍ (ٚ ،)2597إضٓاد ٙضعٝف.
 -7أثس عبداهلل بٔ ايصبري زض ٞاهلل عُٓٗا :أخسج٘ عبدايسشام (ٚ ،)7988ابٔ أب ٞغٝب،)898 /5( ١
ٚإضٓاد ٙصخٝذ.
 -8أثس جابس بٔ عبداهلل زض ٞاهلل عُٓٗا :أخسج٘ عبدايسشام (ٚ ،)7992إضٓاد ٙصخٝذ.
 -9أثس أبٖ ٞسٜس : ٠أخسج٘ عبدايسشام (ٚ ،)7988إضٓاد ٙصخٝذ.
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ٚد٘ ايـ٫ي :١إٔٻ ٖ ٤٫٪ايِشوب  ١مجٝملِٗ أدومٚا إبـاٍ ا٭اٝوٕ اآِ١ُٛ

اًٗٝو يف منو ٠ايؿڀل -ايتُلٚ،اينبٝب ،ايٌمل – بوحلٓڀٚ)1(١غٝٻلٚا ااكـاك اييت
طللدٗو ااتِـم،ؾأٚدبٛا َٔ احلٓڀِْ ١ـ ُوع ٺَلااو ٠يًكٚ ،١ُٝفيو ٭ٕٻ
قِْ ١ُٝـ ايِوع َٔ احلٓڀ ١تووُ ٟٚواوڄ نوَ٬ڄ َٔ غ ٖو اييت ِْت
اًٗٝو يف ا٭سوؿٜح،إفاڄ ْوتڀٝع إٔٵ ْك:ٍٛ
 -2إٔٻ تًو ا٭دٓوي اييت اٝٻٓٗو كه ٍٛار  -ايتُل،اينبٝب ،ايٌمل – ....
غ َكِٛؿ٠ٺ بقٚاتٗو بٌ َملوْٗٝو َكِٛؿً ٠لاوڄ  ٖٞٚهـ سود ١ايؿك
ٚإغٓو ٙ٤أٜوّ ايملٝـ أ ايٓوي ،يقيو ؾملٓـَو نجلت احلٓڀ١ڂ بواـٚ ١ٜٓاِٻ
تٓو ٚو آـ ايٓوي أدوم ايِشوب ١ايهلاّ إبـاٍ تًو ا٭دٓوي بوحلٓڀ.. ١
 -3آـَو أبـيٛا تًو ا٭دٓوي كااٛا ايك ١ُٝؾذملًٛا ِْـ ُوعڈ َٔ احلٓڀ١
َكوبٌ ُوع نوًَ١ٺ َٔ غ ٖو ،إف ي ٛمل ٜلااٛا ايك ١ُٝيوٻٚٛا بل احلٓڀ١
ٚتًو ا٭دٓوي يف ااكـاك ٚأٚدبٛا ؾٗٝو ُواوڄ نوَ٬ڄ أٜٔو..

 -:أثس ابٔ َطعٛد  :أخسج٘ عبدايسشام (;ٚ ،)798ابٔ أب ٞغٝبٚ ،)898 /5( ١إضٓاد ٙضعٝف ،يف
إضٓاد :ٙأب ٛأَ ١ٝعبدايهس ِٜبٔ أب ٞاملدازم :ضعٝف.
; -أثس ابٔ عباع زض ٞاهلل عُٓٗا زٚا ٙعٓ٘ :عٔ عطا ٤محٝد يف األَٛاٍ (;ٚ ،)259ايطخا ٟٚيف غسح
َعاْ ٞاآلثاز (ٚ ،)69 /2عٔ عُس ٚبٔ دٜٓاز بالغًا؛ عٓد عبدايسشام (.)798:
ٜٓٚعس يتفص ٌٝاذتهِ عًٖ ٢ر ٙايسٚاٜات:ايدزا ١ٜيف ختسٜج أحادٜح اهلداْٚ ،)295-298/8(١ٜصب
ايسا.)629-68;/2( ١ٜ

(ٖ )1را عً ٢فسض عدّ صخ ١ايسٚاٜات اييت تس ٣ٚعٔ ايسض  ٍٛيف جٛاش إخساج ْصف ايصاع َٔ
ايرب بدٍ ايصاع َٔ غري ٙنُا تكدّ.
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ٖٚقا ٜـٍ اً ٢أْٻ٘ صلٛم يًُذتٗـ إٔٵ ٜلاا ٞأٓٚوع ايؿكلا ٤يف نٌ مَوٕ
َٚهوٕ ٜٚبـٍ تًو ا٭دٓوي بأدٓوي أػلً ٣لٜڀَ ١لااو ٠ايكٚ ،ِٝأٜٔوڄ ي٘
إٔٵ ٜٴشـؿ َكـاكاڄ َٔ ايٓكٛؿ ٱػلادٗو بـ٫ڄ َٔ ا٭الملُ ١اآِ ١ُٛاًٗٝو
َلااو ٠حلود ١ايؿك إفا نوْت سود ١ااوونل ٫تٓوـ بو٭الملَُ ١و ؿاَت
ًَِش ١ااوونل ٖ ٞاحملو..

ايـي ٌٝاخلوَى :كَ ٣ٚوًِ أ أب ٞهملٝـ اخلـك ٟقوٍ$ :نٓو شللز إف نوٕ
ؾٓٝو كه ٍٛار  منو ٠ايؿڀل ،أ نٌ ُػ ٚ ،نب ،سل أ ٚممًٛىُ ،واو
َٔ الملوّ ،أُ ٚواو َٔ أقط ،أُ ٚواو َٔ ًمل  ،أُ ٚواو َٔ متل ،أٚ
ُواو َٔ مبٝب #ؾًِ ْنٍ شللد٘ ست ٢قـّ آًٝو َملو ١ٜٚبٔ أب ٞهؿٝوٕ
سودوڄ أَ ٚملتُلاڄ ،ؾهًډِ ايٓوي اً ٢اآو ،ؾهوٕ ؾُٝو نًِ ب٘ ايٓوي إىل إٔٵ
قوٍ$ :إْ ٞأك ٣إٔ َـ َٔ ٜٔمسلا ٤ايٌوّ ،تملـٍ ُواوڄ َٔ متل #ؾأػق
ايٓوي بقيو قوٍ أب ٛهملٝـ$ :ؾأَو أْو ؾ ٬أماٍ أػلد٘ نُو نٓت أػلد٘،

أبـاڄ َو اٌت..)1(#
ٚد٘ ايـ٫ي:١

 -2إٔ تًو ا٭دٓوي اييت اٗٓٝو كه ٍٛار  -ايتُلٚ،اينبٝب،ايٌمل – غ
َكِٛؿ ٠بقٚاتٗو بٌ َملوْٗٝو َكِٛؿ ٠نُو تكـّ..
 -3ق ٍٛأبَٛ ٞه " ٢ؾأػق ايٓوي بقيو " َملٓو ٙإٔٻ ايِشوب ١ايهلاّ كٓٛا
( )1أخسج٘ َطًِ يف صخٝخ٘ ( )89:/2يف نتاب ايصنا ٠باب شنا ٠ايفطس عً ٢املطًُني َٔ ايتُس
ٚايػعري بسقِ.);:7(:

253

اللجي٘ العلٔا لإلفتا ٛيف إقلٔه نْزدضتاٌ  ...مطريٗ مشسف٘  -فتاّ ٚىّٔسٗ
..........................

بٗقا ايتػ ٝايق ٟأدلاَ ٙملو  ١ٜٚيف دٓى ُـق ١ايؿڀلٚ ،مل ٜوُع َٔ
ايِشوب ١اٱْهوك اًَ ٘ٝع ًـ ٠سلُِٗ اً ٢ا٫يتناّ بواأَٛك ااأثٛك َٔ

ايٓبع  ٞإ َٔ ٫أب ٞهملٝـٖٚ ،قا ٜـٍ اً ٢إٔٻ ايِشوب ١ايهلاّ  ؾُٗٛا
إٔٻ ااكِٛؿ َٔ تملٝل تًو ا٭دٓوي َٔ قبٌ ايله  ٍٛيٝى إ ٫ايتؼؿٝـ
اً ٢ااتِـقلٚ ،هـ ػً ١احملتودل يتًو ا٭الملُ ١ااتـاٚي١؛ ٭ٕٻ تًو
ا٭دٓوي نوْت َتٛؾل ٠يـ ِٜٗؾًِ ٜهًؿٛا بتشِ ٌٝغ ٖوٚ ،ايؿكلا ٤ذلتودٕٛ
يتًو ا٭دٓوي ااتـاٚي ،١يهٔ او تػ الف ايٓوي كٓٛا بٗقا ايتػ ٝايقٟ
أدلاَ ٙملو ١ٜٚ٭ْٻ٘ نوٕ َڀوبكوڄ اكِـ ايٌوكع يف تٌلٜع تًو ايؿل..١ٜٔ
 -4ا٭سوؿٜح ايٛاكؿ ٠يف ايّٓ اً ٢تًو ا٭ُٓوف اامل– ١ٓٝايتُل اينبٝب
ايٌمل  ٫ -تؿٝـ حتلَ ِٜو اـاٖو َٔ ا٭الملُٚ ١قُٗٝو سوب سود ١ايؿكلا ٤يف
أٜوّ ايملٝـ ،بـي ٌٝإٔٻ ايِشوب  ١أدومٚا إػلاز مسلا ٤ايٌوّ  ٖٛٚغ
َِٓ ْٛاً..٘ٝ
ايـي ٌٝايووؿي:ك ٣ٚأب ٛؿاٚؿ أ ابٔ ابوي– كٓ ٞار آُٗو-ؾلض كهٍٛ
ار ٖ ق ٙايِـقُ ١واوڄ َٔ متلڈ ،أً ٚمل ڈ ،أِْ ٚـ ُوع َٔ قُض ،اً٢
نٌ سلٸ أ ٚممًٛى ،فنل أ ٚأْجُ ،٢ػ أ ٚنب  ،#ؾًُو قـّ اً  ٞكأ٣
كٴ ٵػّ ايوملل ،قوٍ$ :قـ أٚهع ار اًٝهِ ،ؾً ٛدملًتُُ ٙٛواو َٔ نٌ

ً..)1(#٤ٞ

( )1أخسج٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘( )886/2يف نتاب ايصنا ٠باب َٔ زْ ٣ٚصف صاع َٔ قُذ بسقِ
(.)8822قاٍ ايصًٜع:ٞقاٍ صاحب "تٓكٝذ ايتخكٝل":اذتدٜح زٚات٘ ثكات َػٗٛز،ٕٚيهٔ ف٘ٝ
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ٚد٘ ايـ٫ي :١إىل دوْب َو فنلْو ٙهوبكوڄْ ،ل ٣إٔٻ اًٝوڄ  أَل بتػ ٝااكـاك
ايٛادب يف ُـق ١ايؿڀل او كأ ٣كٴػّ ق ١ُٝايكُضٚ ،تووَ ٜ٘ٚع ا٭اٝوٕ
اآِ ١ُٛؾُٝو ؾلٓ٘ ايلهٖٚ ، ٍٛقا إٕٵ ؿٍٻ اً ٤ًٞ ٢ؾٜٗ ٛـٍ اً٢
إٔٻ ايِشوب  ١ؾُٗٛا َٔ تٌلٜع ٖقا ايٛادب إٔٻ ااكِٛؿ َٓٗو ق ِٝتًو
ا٭دٓوي  ٫أاٝوْٗو ٚأدٓوهٗوٚ ،فيو َلااو ٠حلوٍ ايؿكلاَٚ ٤و ٜٓؿملِٗ يف نٌ
مَوٕ َٚهوٕ حبٝح ٜ ٫ملڀ ٕٛأقٌٻ َٔ قُٗٝو حبوب ايػ ٤٬أ ٚايلػّ
يكُٗٝو..

ايـي ٌٝايووبع:سـٜح" أغٓ ِٖٛيف ٖقا ايٚ)1("ّٛٝيف كٚا( ١ٜأغٓ ِٖٛأ ايڀٛاف
يف ٖقا ايٚ)2()ّٛٝقـ ٓملٻؿُٗو مجعٷ َٔ احملككل َِٓٗ ابٔ
سذل(ٚ)3اينًٜمل ،)4(ٞيهٔ ٜرٗل ؾُٗٝو ايكِـ ا٭هوي َٔ تٌلٜع منو٠

إزضاالً ،فإَّٕ اذتطٔ مل ٜطُع َٔ عباع عًَ ٢ا قٜٓ "ٌٝعسْ :صب ايسا )28;/2( ١ٜقًتٚ:قد تهًِ
ايعًُا ٤يف مساع اذتطٔ َٔ ابٔ عباعٚ،يكا ٘٥ب٘ٚ،ايرُٜ ٟسجذ أَّْ٘ يكٚ ٘ٝمسع َٓ٘،ألٕ ٖٓاى زٚاٜات يف
َطٓد أمحد ( )258/7زقِ (َٚ )5828طٓد أبٜ ٞعً ٢املٛصً )612/6(ٞزقِ(ٜ )2726صسح
فٗٝا اذتطٔ بطُاع٘ َٔ ابٔ عباعٚ . قاٍ ستكل ضٓٔ أب ٞداٚد غعٝب أزْاؤٚط ٖٛٚ :حدٜح
حطٔ.

( )1أخسج٘ ايداز قطين ( ):;/5يف نتاب ايصنا ٠بسقِ.)2855(:

( )2أخسج٘ ايبٗٝك ٞيف مجاع أبٛاب شنا ٠ايفطس باب ٚقت إخساج شنا ٠ايفطس بسقِ.)995;( :
(ٜٓ )3عس :فتذ ايباز.)597/5(ٟ

(ٜٓ )4عسْ :صب ايسا)652/2( ١ٜ
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ايؿڀل ٖٛٚ ،اٱغٓو ٤أ ااوأيٚ ١هـٿ سودوتِٗ  ّٜٛايملٝـ بٗوٚ ،ممو ٜكوٍ يف

ٖقا احلـٜح أْٻٌَ٘ٛٗ" :ك آـ ايؿكٗوٓ ٤ملٝـ آـ احملـثل"(..)1

ٚد٘ ايـ٫ي :١إٔٻ ايٓبع  ٞقٝٻـ اٱغٓو ٤ب ّٛٝايملٝـ يٝملِ ايولٚك مجٝع
اآَ٪لٜٚ ،وت ٟٛؾ ٘ٝايػين ٚايؿك ٖٚ ،قا ااملٓ ٫ ٢ضلٌِ اي ّٛٝبإػلاز
احلبٿ ايق ٟيٝى ٖ ٛالملوّ ايؿكلاٚ ٤ايٓوي نوؾ ٫ٚ ،١يف إَهوِْٗ اٱْتؿوع ب٘
اي ّٛٝيؿكـإ ا٭كسو ٤يف بٛٝتِٗ ٚ ،اـّ إَهوٕ الشٓ٘ ٭نجلِٖ يف آ٫ت ايڀشٔ
ايهو٣؛ ٭ْٻ٘  ٫صلتُع ٭نجلِٖ َو ٜوتشل ايڀشٔ ؾٗٝو ،ثِ ي ٛأكاؿ ٚبٝمل٘ او
متهٓٛا َٓ٘ فيو اي ّٛٝنُو َٖ ٛملً ، ّٛؾ ٬ضلٌِ َكِـ ايٌوكع َٔ إغٓوِٗ٥
إ ٫بـؾع ايك ِ ١ُٝستٜ ٢تُهٓٛا َٔ هـ سودوتِٗ ٚسودت اٝو ِ ّٜٛ

ايملٝـ(..)2

قوٍ ايهوهوْ" :ٞايٛادب يف احلكٝك ١إغٓو ٤ايؿك

يكٛي٘ ((:اڂغٓ ِٖٛأ

ااوأي ١يف َجٌ ٖقا ايٚ ،))ّٛٝاٱغٓو ٤ضلٌِ بويك ،١ُٝبٌ أي ٚأٚؾل ،٭ْٻٗو

أقلا إىل ؿؾع احلود..)3("١

(ْ)1ك :ٍٛإٕ اذتدٜح ٚإٕ نإ ضعٝفاً َٔ حٝح ايطٓد ،يهٔ ٜصخذ َعٓا ٙمبا ذنس َٔ األدي َٔٚ ،١عٌُ
ايصخابٚ ١فُِٗٗ ملكصد تػسٜع شنا ٠ايفطسٚ ،اذتدٜح مل ٜطتدٍ ب٘ يف تػسٜع حهِ ،بٌ غاَ ١ٜا اضتدٍ ب٘
اثبات نَ ٕٛكصد ايػازع إغٓا ٤ايفكسا ٤عٔ ايطٛاف  ّٜٛايعٝد ٖٚرا املعَٓ ٢تفل عًٚ .٘ٝاهلل أعًِ.

(ٜٓ )2عس :حتكٝل اآلَاٍ يف ختسٜج شنا ٠ايفطس باملاٍ (ص ،);2:بتصسف ٜطري
( )3بدا٥ع ايصٓا٥ع (.)95/2
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ايـي ٌٝايجؤَ :ا٭الملُ ١اآِ ْٛاًٗٝو يف أسوؿٜح إصلوا منو ٠ايؿڀل -ايتُل
ايٌمل اينبٝب ا٭قط -نوْت أالملُ ١كٝ٥و ١حلٝو ٠ايٓوي يف مَٔ ايلهٍٛ
ا٭نلّ  بـيَ ٌٝو كٚا ٙايبؼوك ٟأ أب ٞهملٝـ اخلـكٚ....$  ٟٳنځوٕٳ الځملٳوَٳٓٳو
ايٌٻملٹ ٴ ٚٳاينٻبٹٝبٴ ٚٳا٭ځقٹطڂ ٚٳايتٻ ٵُلٴ  ،)1(#يهٔ إفا ْرلْو إىل ا٭الملُ ١ايلٝ٥و ١يف
أٜوَٓو ٖق ٙؾٌٗ تٛدـ ؾٗٝو ٖق ٙا٭الملُ١؟؟! ٜ ٌٖٚوـ إػلاز منو ٠ايؿڀل
بٗق ٙا٭الملُ ١سود ١ايؿك يف ٚقتٓو احلوٓل ؟؟!  َٔٚثِ نوٕ يناَوڄ آًٝو إٔ
ْبشح أ بـ ٌٜوٚ ،ايٓكٛؿ يوـٿ سود ١ايؿكلا َٔ ٖٞ ٤أسؤ ايبـا..ٌ٥
ؾإفا دوم اْ٫تكوٍ إىل أالملُ ١بـ١ًٜٺ نو٭كم أ ٚغويب قٛت ايبًـ َج٬ڄ نُو أؾت ٢ب٘
بمل

َٔ ميٓع إػلاز ايك -١ُٝستٚ ٢ي ٛمل ٜهٔ َُِٓٛوڄ ٚ ٫ٚاكؿاڄ يف ايوٓ١

 ؾُٔ بواٺ أٚىل إٔ تٴؼلز َٔ ايٓكٛؿ؛ ٭ْٻٗو نؿ ١ًٝبتشَِ ٌٝو ضلتود٘ااوونل ٭ٜوّ ايملٝـ ٚأؾٌٔ َٔ ايكٛت يهج َٔ ايٓوي،٭ْو ْل ٣إٔٻ ايؿكلا٤
ٜبٝمل ٕٛا٭اٝوٕ ( ايكُض ٚا٭كم) إىل ايتذوك بأفى ا٭مثوٕ ْرلاڄ حلودتِٗ إىل
ايٓكٛؿ ..
ٚأٜٔوڄ ٖقا َِٓٗ َِ إىل ايكٚ ١ُٝايتك ،ِٝٝ٭ِْٗ قٛٸَٛا َو نوٕ قٛتوڄ يف مَٔ
ايٓبعٚ  ٞأػلدٛا بـي٘ ..
ايـي ٌٝايتوهع :إٕٻ كاو ١ٜااكوُـ َكـَ ١اً ٢كاو ١ٜايٛهو ،ٌ٥نُو َٖ ٛكلكٷ يف
اًِ ااكوُـٚ،إٔٻ ايٛهو َٔ ٌ٥سٝح ٖٚ ٞهو ٌ٥غ َكِٛؿ ٠٭ْؿوٗو،

( )1أخسج٘ ايبداز ٟيف صخٝخ٘ ()858/2نتاب ايصنا ٠باب ايصدق ١قبٌ ايعٝد بسقِ.)8781(:
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ٚإ و ٖ ٞتبع يًُكوُـ حبٝح ي ٛهكڀت ااكوُـ هكڀت ايٛهوٚ ،ٌ٥حبٝح

ي ٛت ٌُٛإىل ااكوُـ ؿْٗٚو مل ٜتٛهٌ بٗو(ٚ ،)1سلٔ ْملًِ قڀملوڄ إٔٻ قِـ
ايٌوكع يف تٌلٜع منو ٠ايؿڀل ْؿعٴ ايؿكلاٚ ،٤اآِ ْٛاًٚ ٘ٝه١ًٝڅ أاِ َٔ
إٔٵ ته ٕٛذلِٛك ٠يف تًو ا٭الملُ-١ايٌمل ايتُل اينبٝبَٚ -كِٛكاڄ اًٗٝو،
إفاڄ ؾهٌ ٚه ١ًٝنوْت ذلكك ١قا ااكِـ – ْؿع ايؿكلا – ٤ؾٗ ٛدو٥ن،أَو إفا
اْتكٌ ايٓؿع َٔ ٚه ١ًٝإىل أػل،٣نُو ْك ٍٛبوْتكوٍ احلبٿ ٖٓو إىل ااوٍ ؾٝذب
اتبوع ايجوْ،ٞ٭ٕٻ َملٓ ٢ايٛه ١ًٝاْتكٌ َٓٗو ؾًِ تبل ٚهَٚ ،١ًٝلااو ٠ااكوُـ
تٛدب آًٝو إيػو ٤تًو ايٛه ١ًٝ٭ْٻٗو مل تملـ حتكل ااكِـ ،ؾإٕٻ ا٭الملُ١
اآِ ١ُٛاًٗٝو ٖهقا ،ؾًِ تملـ ٜوتملًُٗو ايؿكلا ٤أٜوّ ايملٝـ ٜ٫ٚوـ
استٝودوتِٗ ،ؾ ٬حتكل إفاڄ َكِـ تٌلٜع ٖق ٙايؿل ١ٜٔؾًِ تملـ توُ٢

ٚه ١ًٝاكِـ ٖق ٙايؿل ١ٜٔؾ٬بـ إفاڄ إٔ ْٓتكٌ إىل قُٗٝو( ،)2يهٔ ٖقا
طلتّ بوينَوٕ ٚااهوٕ ايق ٜٔمل ٜملـ ٜٓتؿع ؾُٗٝو ايؿكلا ٤بواوٍ أ ٚايڀملوّ
ٜكٓٝو ،ؾإٕٵ مل ٜهٔ نقيو ؾٝذٛم إػلاز ااوٍ أ ٚايڀملوّ ..
ايـي ٌٝايملوًل:إٕٻ ايٓكٛؿ يف مَٓ٘  نوْت ْوؿك٠څ دـاڄ ؾٗ ٞنوْت يف سهِ
ااملـ، ١َٚسٝح ي هو أ ٍٚاًُ٘ آـ ايـٚي ١اٱه ١َٝ٬يف بـا ١ٜاٗـ

ا٭َٜٛل؛ يقيو مل ٜهٔ ايتملوٌَ بويٓكٛؿ ًو٥ملوڄ ٚمل ٜهٔ ااوونل حبود١
إيٗٝو نج اڄ ،بٌ نوْت تملوَ٬تِٗ غويبوڄ تتِ مبكو ١ٜٔايڀملوّ بويڀملوّ أٚ
(ٜٓ )1عس :املٛافكات ()575/2

(ٜٓ )2عس :حتكٝل اآلَاٍ يف ختسٜج شنا ٠ايفطس باملاٍ يًخافغ ايػُاز(ٟص)812 :
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ايًبوي أ ٚغ ٖو َٔ ايمللٚض ،يقيو نوٕ أغًب ااتِـقل ٜتِـقٕٛ

بويڀملوّ آـَو ضلجِٗ ايله ٍٛاًٗٝوٚ ،مل ٜٴٓكٌ آِٗ أْٻِٗ نوْٛا ٜتِـقٕٛ
بواوٍ إْ ٫وؿكاڄ يٌـ ٠استٝوز ايٓوي إىل ايڀملوّ ٚايًبوي ٦َٜٛقٺ ،يقيو نوٕ ٖٛ
ايولټ ٚقت٦ق يف تملٝل ا٭الملُ ١يننو ٠ايؿڀل ٚايهؿوكات ،يهٔ ْل ٣إٔٻ ٖقا ايمللف
قـ اْملهى متوَوڄ ؾِوكت ايٓكٛؿ نج َ ٠تـاٚيٚ ١اهتملُوٍ تًو ا٭الملُ١
ٚاحلبٛا ْوؿكٚ ، ٠اً ٘ٝؾذوم إٔٵ طللز ايٓكٛؿ بـ و ٚ ..ار هبشوْ٘  ٚتملوىل
أاًِ
اللجي٘ العلٔا لإلفتاٛ
إحتاد علنا ٛالدًٓ اإلضالمٕ يف نْزدضتاٌ
أزبٔل –8 :شعباٌ– ٍ 2549ـ  – 4 /آٓاز – 3128و

ايفٗسضت
ايصفخ١

املٛضٛع
تكدِٜ
أُٖ ١ٝايفت ٣ٛيف اجملتُع اإلضالَٞ
عًُا ٤ايهٛزد ٚايفت٣ٛ
ايًجٓ ١ايعًٝا يإلفتا٤
َٓٗج ١ٝايًجٓ ١ايعًٝا يإلفتا٤
مناذج َٔ فتا ٣ٚايًجٓ ١ايعًٝا يإلفتا٤
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اذتهِ ايػسع ٞملػسٚب ( ٚاًٜد تاٜهس)

اذتهِ ايػسع ٞيف بٝع األغر ١ٜايفاضد٠
اذتهِ ايػسع ٞح ٍٛاإلضتفاد َٔ ٠ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥بأضًٛب غري َػسٚع

حهِ ايتطٜٛل ايػبهٞ
حهِ ضبـ ٞايٓطا ٚ ٤اضرتقاقٗٔ
اذتهِ ايػسع ٞفُٝا إذا ٚافل  ّٜٛايعٝد  ّٜٛادتُع١
حهِ ايبٝع  ٚايػسا ٤بايػٝو ايبٓه ٞاملصدَّم
حهِ ايرٖاب إىل ايعُس ٠يف ٚقت اذتاج١
حهِ اإلضتٝال ٤أ ٚاإلعتدا ٤عً ٢األَانٔ ايد١ٜٝٓ
حهِ ايعًُٝات اإلْتخاز ١ٜيف ايػسٜع ١اإلضالَ١ٝ
أحهاّ اهلجس ٠إىل بالد غري املطًُني
حهِ متج ٌٝاألْبٝا ٚ ٤ايسضٌ يف األعُاٍ ايفٓ١ٝ
حهِ اإليتصاّ بايكٛاْني  ٚايتعًُٝات املسٚز١ٜ
حهِ صسف ايٓكٛد َكابٌ ايسصٝد
حهِ ضسب ايطُو مبطسق ٚ ١ضتٖٛا
حهِ نتاب ١ايطالم أيهرتْٝٚاً َٚا ٜتعًل ب٘
حهِ شنا ٠حًُ ٞايٓطا٤
حهِ إخساج شنا ٠ايفطس ْكداً
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