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ٌُمقد َِّمةٌ 
ٌ ٌاُُّددَد ٌ   ددمجِّطٌِ ا ِّددِ  ٌؤولِهٌ أددٌمًددى جِّطٌِاهلددُد ٌ أدددٌ، د ِّ ددٌَاجًددلى ِّ ٌمهُممجِّددطٌِ ُمسائِّ َُ ددٌَمدم ِا ِّ ٌاج احلمدُدٌ ٌُملأ ِّدداِّ

ٌٍِا دا جِّ  ٌ اُصمجطٌِ اصأ ٌَِّ اَسأ ِّمٌ أدٌ،ل نلٌحممٍدٌ لدِّ ٌ رسدمجِّطٌِ  أددٌصدل لطٌاكٌب د ِاَرٌ لرٍفٌابجدَّ ؤمٌجدطٌ ٌبم دا، َّتِّطٌِّإ 
ٌِِّ أددٌاجدلاوٌ د،ٌ،ز جِّدطٌِ  أدد ٌبسزاٍمٌالٌُُيَلُفٌمد ٌمُأمجِّدطٌِ  أددٌ نمدلَلٌاج دلب امِّ ِ لجِّطٌِّ ُ ُأمجِّطٌِ  أدٌُ َمٌِ لمٌَِّاإلِّسا ٌت

دلا ٌ ٌ ًَّ ديلبطٌاجدذ  ٌ دلُؤ اٌ َ دَبٌاج ٌب ٌاكٌطلجٍبٌاجذيٌارهَبٌاأل دداَوٌبجدعل تِّطٌِّ لد ٌُ،ُلدمجِّطٌِ  أددٌل د ٌأجِّدطٌ اصا  ٍَ  أ
 ٌِ ٌاجد  ٌِّ اُصمجِّطٌِملٌتَدَِلَّلٌاجنً ُمٌب،ٌَ نمبِّطٌ مشَلجِّطٌِّ غِابِّطٌِّ  ُلمجِّط.ٌم ٌعِّ
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تَِّ لرَاُتٌ َ لمٌِّمَدَتلَ  ٌَ اخا ٌٌٌلوٌِّتٌَمدٌالاٌِّجٌٌِّةٌِّمٌَاىِّاجدٌٌَّةٌِّنٌَعٌاَأٌأاٌجٌٌِّاج  ِّ
ٌده26/4/1396بتلر خ1240ٌٌمتم ٌر مٌٌ

ٌ ٌاجليمثٌاجسأم ةٌ اإلمتلوٌ اجد ِم ائسةٌإللاِر ِضدٌمبِضٌٌ:ٌ»ٌ اإلرشللٌسىالٌهذاٌ، ط رلٌإىلٌاج  م دٌل اوٌم ٌا 
ِ  ٌاالستنجلٌُه ٌ فئٌِا ٌال ِبمٌأيخذ ،طٌبئ ٌ؟ٌ«ٌاج

ِ ضٌاستنجل هلٌٌ  دٌا لبتٌاجأعنةٌاجداىمةٌجأليمثٌ اإلمتلوٌ أدٌهذاٌاجًىالٌمبلٌ أٌَ-ج ِبمٌ ًتسمأطٌا  :ٌل اوٌاج
ِ  ٌاجق لةٌاُّماى ة ِىت،ٌ  ٌط ٌ الٌشل ههلٌهبملٌ إمنلٌهمٌشل طٌمبلٌ قئٌِ ٌ:ٌالٌإىلٌا ٌ   ٌإىلٌاج ِاابه ٌ الٌش سدٌِمأ سٌاكاه

ٌك ٌملٌ   ٌإىلٌاجدملغٌا ٌاجلدلٌم ٌغريٌ ِ  ةٌ حنمهلٌم  اإل أ  ٌ ملٌتدا  ٌبطٌا همممةٌ اجللىفةٌ ابج ي ٌ احلقنةٌاجج
 ٌملٌ فئٌِاج لىمٌابستسمللٌشَوٌ.ٌممنهمٌمٌٌِ هذ ٌاألممرٌاختأفٌاجسأملوٌ ٌتفئريٌاج لىمٌابستسملُّلٌاجفمٌا ٌاأل،ف

ِ ٌابستسمللٌبسضٌل لٌبسضٌمنهل ٌ الٌٌٌِ منهمٌم ٌمئ ٌِم ٌاتفل همٌل سهلٌ أدٌا،طٌالٌ ًمدٌاستسمللٌشَوٌمنهلٌاكاه
ابٌه ٌكاٌم ٌذجكٌ   ٌإىلٌاجلمفٌابخت لرٌ  لٌٌش ٌِج  ٌم ٌمئٌِابستسملُّلٌا ٌشَوٌمنهلٌ سأطٌ ٌ  مهملٌجبلم ٌال

ٌتُ مَلٌصلَىمهلٌ»صأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ:ٌثلتٌم ٌ ملٌاجنيبٌ ٌإالٌَّالا ُِّ تِّناجل ٌاالسا ِّ ٌ ملستنىنٌاج لىمٌم ٌذجكٌخملمةٌ«ٌٌ اَبجاا
ٌك ٌملٌ ص ٌإىلٌاجلمفٌاخت لرهاٌ فئٌِ الٌ   ٌإىلٌ أقطٌا ٌمسدتطٌاب للجغةٌ ٌاالستنجلٌُم فًدٌاج ممٌمدلٌ أدٌال

ٌ.ٌٌاج لىم
ٌكج خٌاإل :ٌملٌ ٌِ  لسٌهذ ٌاألممرٌ أدٌاألك ٌٌسامٌاب ٌت م ةٌ/ٌ م ٌ امقط م ٌملٌحي مٌبفًللٌاج ممٌبذجك

ٌإىلٌاجدملغٌا ٌاجلدل ٌكللٌ اصاه لٌمإ،طٌج سٌ ٌاأللجةٌملٌ قتلٌَالٌا فئٌِهمٌك ٌمل ِبٌصي يه ٌٌ اجج ٌكللٌلاخاه ٌِا ٌمل
ِ ٌَ أدٌ س ٌ صفٌم ٌهذ ٌاأل صلفٌمنلطهل ٌإىلٌاجلمفٌ   ثٌملٌ قمٌلج  ٌش جأي مٌ فئٌٌِم ٌمنفذٌا ٌ اصاه

ِ هل ٌش ٌبط ٌاحل م ٌتسأ   ٌ  ح ٌ ٌٌاج لىم ٌا للجغة ٌبًلب ٌا لو ٌم  ٌا سدِ ٌا  ٌاحلأ  ٌإىل    ٌ ٌمل ٌمسىن  ٌ ٌذجك ٌ  س  ِ
ٌكللٌلخمجطٌ ٌمإلٌا لوٌ غذيٌمإذاٌ ص ٌإىلٌاحلأ ٌا ٌا سدٌِامًدٌاج ممٌسماو استنجل طٌغريٌصي حٌا لهلٌجم ملٌاجفلُر

  ِ ٌك ٌمنهملٌط ِلٌا لملةٌا ٌاالستنجلٌُل لٌمللجغةٌ ملٌ نطٌ  ٌٌمقطٌم ٌاجفمٌا ٌاأل،فٌإذ ٌِ جذاٌملٌ فًدٌاج ممٌمبع
ِليٌالٌأتثريٌجطٌذجك ِ قهلٌ صفٌط ٌكللٌجطٌ  مٌ صمجطٌم ٌاجفمٌٌِم ملٌاجفمٌط ٌِمثٌٌٌِمإذاٌ ص ٌا لوٌ حنم ٌم ٌاأل،ف

ٌا ٌ دم ٌ ظهِ ٌ اجذي ٌسماو ٌ اجفم ٌهم ٌم لل ٌاأل  لل ٌبسض  ٌ ٌجأتغذ ة ِ قهل ٌط ٌ ًتسم  ٌاجد اوٌهم ٌهذا ٌابستسملل جفئِ
ِبٌبم طٌم ٌاجم م  .ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌٌاستنجل هلٌ لٌتقدمٌم ٌا،طٌج سٌ ٌ  مٌاألك ٌ اجج

ٌ.ٌٌ سأم
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ٌده9/7/1396بتلر خ1328ٌٌمتم ٌر مٌ
ٌك ٌسىالٌجب ائسةٌاجسلمةٌاستفتلوٌ جم ٌ أدٌسىاج،ٌ  دٌا لبتٌٌٌ أ هملٌمتلسة ٌ:ٌمابط  رلٌإىلٌاج

ِ  ٌا ٌ أدٌاجدابةٌا ٌج سٌٌ-س ِ ٌ أدٌاج ِ ٌابجفئٌِ ٌرملللٌالٌ  ملٌسف ه ٌ جرتطٌجرتخصٌا ًلمٌِ ٌسف
ِِ ٌا ٌاجئلى ِ  ٌ راكبٌاجدابةٌ راكبٌاجً لِر ٌُِب،ٌاج ؟ٌ ه ٌ جرتطٌالٌ  ملٌ ٌاجًفٌِتسبٌالٌ ًتئ  ٌاج لىمٌٌهنلكٌم

ٌ؟ٌاأل ً ٌجطٌاجفئٌِ؟ٌ ه ٌاأل ً ٌالٌ  ممٌا ًلمٌِإذاٌاستئلعٌا ٌحتمأط
ٌِِا ٌٌ-ج ٌا ٌاجئلى ٌكللٌركمبطٌابجً لِر ٌكللٌملش هلٌا ٌراكلهلٌ سماو ِ ٌسماو جيمؤٌجأمًلمٌِسفٌِ  ٌِالٌ فئٌِ ٌسف

ِ ٌتسلهلٌالٌ تيم ٌمسطٌاج ممٌا ٌملٌ تسب ٌِا رتا ٌ معٌ  ئشٌا ٌملٌ  لطٌشَوٌم ٌذجكٌأللٌٌغريمهلٌ سماوٌتسبٌ ٌسف
ٌس ٌجأمًلمِ ِخ ة ٌاج ٌاطأ  ٌم ٌاججِع ٌبنمع ٌذجك ٌ ق د ٌ مل ٌاجًفِ ٌرخص ٌم  ٌ حنممهل ٌاج اِ ِ   ٌ ٌاجفئِ  ٌ ِ  ٌ فِ

ِ لٌمسطٌ ٌغز  ٌٌٌِ الٌخبج ةٌاجتسبٌا ٌاجلمعٌا ٌاجسئشٌا ِكب ٌِ  دٌكللٌاصيلبٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ ًلم
ا ًلمٌِ ٌشهٌِرملللٌ ٌشهٌِرملللٌممنهمٌم ٌ  ممٌ منهمٌم ٌ فئٌِ ملٌ سبٌبسلهمٌ أدٌبسضٌج  ٌ تهكدٌ أدٌ

ٌمًأكٌا ٌشقةٌ تتلب ٌسريٌمناٌُ ٌكنلٌم ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌٌإذاٌش ٌ أ طٌاج ممٌججدٌِ ٌِا ٌ  مِر ٌِمس ٌا،س
ِ لٌ  مأماٌ ضسفٌاج لىمملٌ  ٌبسضٌاجسم  ٌ امئٌِبسضٌمتيزمٌا فئ َذَهَبٌٌ:ٌ»ٌٌِمقللٌ سأمٌ ٌسفٌِم لمٌبسض 

ٌِا ٌابأل ا ُِ َلٌاجا ِّمما ئ ُفا
ٌكملٌ ٌ د ثٌاكٌسس دٌاخلدريٌ لل«ٌٌا  :ٌٌ  دٌجيُبٌاجفئٌِ ٌاجًفٌِألمٌِطلرئٌ م بٌذجك

انٌم ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌإىلٌم ةٌ حَناُ ٌص لم ٌ لل ٌِمقللٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ:ٌٌ:ٌمنزجنلٌمنزالهٌٌسلم
ٌاَ امٌِّ» ٌ اجفِّئاُِ ٌ ُِّد ُِّكما ٌمِّ ا ٌَل،َدماُتُا ٌأخٌِم ل،تٌرخ ةٌممنلٌم ٌصلمٌ منلٌم ٌامئِ«ٌٌ ٌَجُ مإ، مٌَ دا ٌٌٌِِمثٌ،زجنلٌمنزاله

ُِ ُاٌ:ٌ»ٌمقلل ٌَمهمائِّ ٌا امِّ ٌجُِّ م ٌَ اجافِّئاُِ ٌَ ُد  ُكما ٌُم الُِّيما انٌ كل،تٌ زمة«ٌٌإ، ُ ما ٌمهمئ ٌم ٌٌٌِمثٌ للٌِ ٌ، مم ٌجقدٌرا تنل :
ٌكللٌرسملٌٌ.ٌ كملٌ ٌ د ثٌ لبٌِب ٌ لدٌهللاٌ للٌمًأم.ٌر ا ٌٌ«ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌبسدٌذجكٌ ٌاجًفِ :

ٌ دٌا تم ٌاجنلسٌ أ طٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ ٌسفِ ِا ٌر اه :ٌر  ٌٌ لجما«ٌٌ؟ٌَملَجطٌ:ٌ»ٌٌِ  دٌظُأَّ ٌ أ طٌمقللٌٌِم
ٌٌِِّ»ٌِمقللٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ:ٌٌصلىم َف ًَّ ٌَتُ مُمماٌ ٌاج ٌََّالا ٌاجِبِّ ٌ.ٌٌر ا ٌمًأم«ٌٌجِّ اسِّ

ِاجٌؤكلٌِاجفئٌِ،قملها ٌ  مٌإخ
ٌجًمل ةٌاجج خٌ لداجسز زٌب ٌ لدهللاٌب ٌابؤ

ٌٌِ بسدٌٌاحلمدٌ ٌربٌاجسل ،ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ لد ٌ رسمجطٌحممدٌ  أدٌأجطٌ اصيلبطٌالس،
ِاجٌؤكلٌِاجفئٌِ،قملها ٌ:ٌٌِ اجلمابٌمقدٌسهجينٌكنريٌم ٌاإلخمالٌ  ٌ  مٌإخ

ٌمًأ ٌاي ٌ أد ٌُيفد ٌهللاال ٌرسمل ا ٌحممده ٌ ال ٌهللا ٌإال ٌإجط ٌال ٌال ٌشهللِ ٌاحلن ف ٌل  ٌاإلسام ٌاركلل ٌاهم ٌال ٌٌِم
ٌإالٌهللاٌالٌالٌ سلدٌإالٌهللاٌ  د  ٌالٌالٌإجط ٌٌدٌ مقتلدٌشهللِ ٌرسملٌهللاٌالٌالٌ سلدٌهللا ا ٌالٌحممده ٌِ مقتلدٌشهللِ

ٌ ٌاجفئِ ٌ ؤكلِ ٌ سأم ٌ أ ط ٌهللُا ٌصأد ٌهللا ٌرسمل ِ ط ٌش ٌمبل ٌإال ٌد ٌا ًأم،سليل،ط ٌإبللع ٌم هلٌٌ لللِ ٌاألص  ٌ اجسلللات ِ
همٌ ٌٌٌِماٌجيمؤٌأل دٌالٌ تسلدٌأبيٌ لللٌِإالٌمبلٌاخذٌ  ٌا جِعٌاحل  مٌ أ طٌصأماتٌهللاٌ سامط.ٌ  للٌاجتم  ف

انٌهذاٌملٌج سٌمنطٌمهمٌرلٌ:ٌ»ٌذجك انٌمهمٌرلٌ»ٌٌِ«ٌم ٌا دثٌ ٌام ٌج سٌ أ طٌام   دٌشِعٌهمٌ«ٌٌم ٌ م ٌ ماه
ٌِا ٌٌٌِا ٌصل هلٌم ٌمتٌِ:ٌصل هلٌم ٌطسلمٌاتٌهللاٌ سامطٌ أ طٌؤكلٌِاجفئٌِمبلٌثلتٌ نطٌ ٌاأل لل ثٌاج ي يةصأٌم
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ٌِمقدٌر  ٌاجلخلريٌ مًأمٌرهلهملٌهللاٌ  ٌ لدهللاٌب ٌ مٌٌٌِِا ٌصل هلٌم ٌا طٌصل هلٌم ٌشسريٌا ٌصل هلٌم ٌؤب ب
صل هلٌم ٌمتٌِا ٌصل هلٌم ٌشسريٌ أدٌاجسلدٌ احلٌِ اجذكٌِ األ،ندٌ:ٌمِضٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌؤكلٌِاجفئٌٌِ لل

ِ جٌاجنلسٌإىلٌاج اِ ٌكنلٌ،سئ هلٌ ٌٌٌِ ر يٌ  ٌاكٌسس دٌ للٌ اج غريٌ اج لريٌم ٌا ًأم،ٌ امٌِهبلٌالٌتىل ٌ ل ٌخ :
:ٌا ٌٌٌِ  ٌر ا ةٌم ٌؤب بٌؤم ٌاجنيبٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌصل هلٌم ٌطسلمٌا ٌصل هلٌم ٌمتٌِا ٌصل هلٌم ٌشسريٌا ٌصل هل

ِاجٌٌٌٌِمهذ ٌسنةٌحممدٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ ٌؤكلٌِاجفئٌِصل هلٌم ٌا ط ِ  ٌ هذاٌاإلخ ٌِ مسأممٌا،طٌ ٌ  تٌهذاٌاجتج
مهلٌصأماتٌهللاٌٌد خلصةٌجمتم ٌا د نةٌٌدٌكللٌ م دٌب دٌا ًأم، اجد نلرٌ اجدرهمٌاجأذالٌمهلٌاجسمأةٌاجًلىدٌِأ،ذاكٌ ملٌ ذك

ٌكللٌشَوٌجيزيوٌ ٌؤكلٌِاجفئٌِمنهملٌألاب،طٌصأماتٌهللاٌ سامطٌ أ طٌطٌ أ طٌ ٌؤكلٌِاجفئِ سام ٌِإذٌالٌجيمؤٌٌٌِمأم
ٌ.ٌأتخريٌاجل للٌ  ٌ  تٌاحلل ةٌ جمٌلم ٌذجكٌجفسأطٌاصيلبطٌي

ِا طٌ خلصٌمبلٌ رلٌم ط ِ طٌبسدمٌ  ملٌملٌجيبٌإخ ِ فٌمج ٌكملٌٌ ملٌ رلٌ ٌؤكلٌِاجًلىمةٌم ٌاجلِبالٌا س سل ٌِ
ِجٌاجنقملٌ ٌؤكلٌِاجفئٌِ همٌ اٌم ٌاصيلبٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌاخ األص ٌ ٌاجسلللاتٌاجتم  فٌ الٌ،سأمٌالٌا ده

ٌكملٌ،ق ٌغري ٌٌا أمٌاجنلسٌبًنتطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ ا ِصٌاجنلسٌ أدٌاجسم ٌهبل ٌِ جمٌ   ٌمنهمٌشَوٌم ٌذجكٌجنق 
ِ  ةٌم ٌا ماُّمٌ امسلُّمٌا تسأقةٌابألممر ِاجٌاجنقملٌ ٌؤكلٌِاجفئٌِالٌجيمؤٌ الٌٌاجج انٌ تلحٌج ل بٌاحل ٌالٌإخ ٌِ مملٌذك

ِ  ة ِ طٌج م،طٌخملجفهلٌ لٌذكٌِم ٌاأللجةٌاجج ٌِ اسهلٌهللاٌالٌ ممقنلٌ سلىٌِا ًأم،ٌجأفقطٌ ٌل نطٌ اجنللتٌٌجيزئٌ م ٌاخ
مي ِ طٌإ،طٌ مالٌك ٌٌ.ٌ أ طٌ احلذرٌم ٌك ٌملٌُيلجفٌش

ٌٌ.أمٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ أجطٌ صيلط صأدٌهللاٌ س
ِ مٌ ٌده30/1/1396 اتر خ1166ٌٌمتم ٌب

ِ ةٌ ٌمسدتطٌ هنل ٌاجئل بٌ  ٌاج  لمٌ دٌِمخسٌسنماتٌ-س ٌ؟ٌٌ.ٌملذاٌ أ طٌشخصٌم لبٌبق
ٌاجًم ٌ اجئل ةٌجن يطٌ ذجكٌإبمئلر ٌ-ج ٌخلريهاٌ ٌطل طٌم تس،  ٌكللٌاجئل بٌاجذيٌهنل ٌ  ٌاج ممٌثقةٌمهممانه إذا
ٌرملل  ٌ :ٌ ٌ سأم ٌ أ ط ٌهللُا ٌصأد ٌ لل ٌاج مم ٌ أد ٌ االستئل ة ٌاجقدِر ٌجيد ٌ ىت ٌملٌٌ»ل ٌمنط ٌمهتما ٌأبمِ ِت م ٌام إذا
ِهلٌ ،ًهلٌهللاٌجطٌ جلم  ٌإخما،نلٌا ًأم،ٌ«ٌٌاستئستم ٌ أ طٌ للوٌصممٌاشهٌِرملللٌاجيتٌامئ ِضطٌتس،  مإذاٌشفٌَم ٌم

ِضل ٌ صأدٌهللاٌ أد ٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌاج يةٌ اجسلم ةٌ اجتمم  ٌ لٌحيلطٌ  
ِ مٌ ٌه18/9/1396 اتر خ1381ٌٌمتم ٌب

ٌاج  لمٌٌاجًىال ٌإل ٌ  لجما ٌ هنلرها ٌج اه ٌا لو ِب ٌبج ٌاألطللو ٌ ، يين ٌ مأ تلل ٌيل ِ ت ٌ ا  ٌاج أد ٌمبِض ٌاصلت :
ِضينٌجأخئٌِه ٌا م ٌب امهمٌا ٌاتمك ٌ أدٌهللاٌ اص ٌ س  ِبٌا لوٌثاثٌسل لتٌمتماج ة ٌ  ٌش ممٌم ٌاهنمٌ اج ف 

ٌاجيتٌالمسهل ٌ؟ٌٌ ىكد لٌأبلٌ نديٌاستسدالهاٌجتخأ ٌاحل دٌ إذاٌملٌاصمٌمملٌاج فلِر
ٌ:ٌاجلماب

ِ عٌجكٌالٌتفئٌِحملمظةٌ أدٌصيتكٌ لمسهلٌ ِتٌ كللٌهىالوٌاألطللوٌ ذا هلٌابجئبٌمل ج ٌكملٌذك ٌكللٌاألمِ إذا
ِرٌ  ٌ،فًك ِجٌ  بٌاجقلٌجأل ٌ.ٌٌلوٌِمثٌإلٌ مم تٌ  م تٌ أدٌاجقللوٌل لٌ 

ِرٌاألطللوٌالٌ ِبٌا لوٌ    إلٌاستمٌِبكٌملٌاصلبكٌم ٌا ِضٌا ٌاالستسدالٌجتخأ ٌاحل دٌ ندٌ دمٌتتلب ٌش
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ِتطٌمً  نهل ٌك ٌ ممٌامئ ِؤ ٌ  بٌ أ كٌالٌتئسمٌ   ِ دٌب  صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌٌٌِذجكٌالٌ 
ٌ.ٌ سأم

ِ مٌ ٌه3/2/1396 اتر خ1182ٌٌمتم ٌب
ِ ٌ ذجكٌبًلبٌر ٌَاألغنلمٌ:ٌشخصٌ ٌاجًىال ٌِِم ٌ م ِكٌاج ممٌمثل، ةٌا مامٌمنذٌكللٌ ٌاجتلسسةٌ ج قملٌا،طٌت

ٌك أمهاٌم ٌاألرؤٌ ذكٌِالٌ ٌ، تطٌاج ممٌاربسةٌ ِ  ٌ ا،ف ٌست، ِاوٌسريهاٌ أدٌاأل دامٌ  قملٌا،طٌصلمٌبسدٌذجكٌشه  ٌاج ي
ٌٌ؟ٌاشهٌِ اإل،فلٌُ  ٌاألومٌؤولٌِ أدٌاج  لمٌملٌاجما بٌ ٌ قط

ٌ:ٌاجلماب
ٌك ٌ ممٌتِكتٌص لمطٌمً  نهلٌ ٌبقٌَ أ كٌم ٌاججهمرٌاجيتٌتِكتٌص لمهلٌ تئسمٌ   جيبٌ أ كٌالٌت ممٌمل

هتلٌٌ، فٌصلعٌم ٌمتٌِ غري ٌم ٌ متٌاجلأد ِ طٌ ٌمئٌِاججهمرٌاجيتٌذك ٌِ  أ كٌاجتمبةٌ االستغفلرٌ م لٌاسأفتطٌم ٌاجتف
ِالٌهبذ ٌاآل ةٌاجتلىلملمتندمٌ أدٌمسأكٌ تسزمٌ أدٌالٌالٌتسملٌ نأطٌ تس ٌ.ٌرتفٌبذ،لكٌ  دٌذكٌِاه ٌاجتفًريٌالٌا 

ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ
ِ مٌ ٌه2/3/1396 اتر خ1205ٌٌمتم ٌب

ٌبسدٌٌاجًىال  ِ ِ اجطٌرطمبةٌم ٌذك ٌ  ملٌب نطٌ ب،ٌؤ  تطٌما لةٌا ٌتقل  ٌجيدٌ ٌس :ٌشخصٌ ذكٌِا،طٌ  نمل
ٌ صيةٌاج ممٌم ٌ دمطا،تجلر ٌ ارختلىطٌ   ٌ؟ًٌٌهلٌ  ٌاآلاثرٌا رتتلةٌ أدٌذجكٌم ٌ  ثٌاجئهلِر

ٌ:ٌاجلماب
ِ اجطٌم ظهٌِ هللاٌ ِا،طٌجيدٌرطمبةٌ ٌس ِجٌم ٌاثٌِما لةٌؤ  تطٌ إمنلٌذك ملٌ ذكٌِاجًلى ٌ ٌسىاجطٌا،طٌحيسٌاب ينٌُي

ٌغً ٌاجلقسةٌا ت  ٌهب ٌكملٌا،طٌ نتقضٌبطٌا أمٌالٌملٌ  د ٌمذيٌ ج سٌمند  هلٌ ا ذيٌجنسٌ تس،  ِ ال لٌم ٌاجنمبٌا ٌاجً
ٌ الٌ فًدٌبطٌاج ممٌ أدٌاج ي حٌم ٌ اجمضموٌ  تس،ٌغً ٌاجذكٌِ األ،ن ،ٌمنطٌجنعلستطٌمثٌاجمضموٌبسد ٌجتي  ٌاجئهلِر
ٌكللٌاخللرجٌمن هلٌم عبٌاجغً ٌ  فًدٌاج ممٌبطٌ همٌطلهٌِإالٌَّا،طٌمًتقذرٌ ا مالٌاه ٌاجسأمٌ الٌجيبٌبطٌغً ٌاملٌإل

ِ الٌ  نلغٌَجأ لىمٌالٌحيتلطٌج ممطٌبرتكٌملٌ نريٌشهمتطٌم ٌما لةٌ  ج ِعٌغً ٌاجلقسةٌاجيتٌ   لهلٌم ٌاجنمبٌا ٌاجً
ٌٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌِ حنمهل

ٌٌ
ِ مٌٌ ٌه8/3/1396 اتر خ1206ٌٌمتم ٌب

ِضطٌ ملٌ  ٌاجًىال مطٌبسدٌشفلىطٌمثٌلخ ٌ أ طٌاججهٌِا للركٌ:ٌر  ٌلخ ٌ أ طٌشهٌِرملللٌ ملٌ ًتئ ٌص لمطٌ 
 ٌ لمٌأخٌِ همٌم لبٌمبِضٌ تم ٌ ٌاج ممٌاجًللسٌ جٌِمنطٌ ملٌ تم  ٌم ٌاج  لمٌمملذاٌ أ طٌ ه ٌ  لتٌاجزكلٌِ

ِألٌ أدٌر حٌا  تٌ ا لةٌبسدٌممتطٌ نطٌ ٌاججهٌِاألخريٌم ٌ  لتط ِاوٌِاجق ٌ؟ٌٌ؟ٌ ه ٌ 
ٌ:ٌاجلماب

ٌكملٌذكٌِاجً ٌكللٌاجما   ِص لمطٌ ىتٌالركطٌرملللٌأخٌِإذا ٌكللٌهذاٌاججخصٌاخ ِملللٌاأل لٌإل لى ٌمللجنًلةٌج
ٌ للوٌ ٌكللٌأتخري  ٌ إل  ِ ٌامئ ٌاججهِ ٌك ٌ ممٌم ٌاوم ٌإطسلمٌمً ،ٌ   ٌمسأ ط  همٌ ًتئ  ٌاج  لمٌخالٌتأكٌا دِ
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 لمٌ  ٌ ٌدٌتسلىلٌدٌ  بٌاج  لمٌ ىتٌالركطٌرملللٌأخٌِأل،طٌالٌ ًتئ  ٌاج  لمٌ ٌتأكٌا دٌِمأ سٌ أ طٌشَوٌأللٌاج 
ٌكلحلجٌ املٌابجنًلةٌ لٌتِكطٌم ٌص لمٌاومٌم ٌرملللٌ ابججِعٌ ملتٌم ٌجيبٌ أ طٌ ل ٌإم للٌمسأطٌمًقطٌإىلٌغريٌبدل
اجنلينٌجسعز ٌ  ٌاج  لمٌبًلبٌا ِضٌ ملتٌ ٌهنل ةٌستةٌ جٌِم ٌ،فسٌاججهٌِماٌشَوٌ أ طٌ لٌسل ٌم ٌا،طٌ  ٌ ٌ

م للٌمسأطٌمًقطٌإىلٌغريٌبدلٌ الٌجتبٌ أ طٌؤكلٌِاجفئٌِأل،طٌملٌ نسقدٌسلبٌ  مهبلٌابجنًلةٌجطٌملتٌم ٌجيبٌ أ طٌ ل ٌإ
ٌكللٌ ل ٌا متٌ  ندٌاال تللرٌٌ ِ  ةٌهٌَمل ِاوٌِا ج ِألٌ أدٌر حٌا  تٌملجلمابٌاجق ِاوٌِاجق  املٌابجنًلةٌجأًىالٌ  ٌ 

ٌكتلبٌهللا ِاوٌِ سٌا ٌاجفلحتةٌا ٌتللركٌا ٌغريٌذجكٌم  ٌ.ٌاملٌٌكق ِألٌجأم تٌماٌ،سأمٌلج اه ِاوٌِاجق ِفٌثمابٌ    مٌص
ِ   تطٌملأل ىلٌتِكطٌ هللاٌا أم ٌ.ٌ دلٌ أدٌمج

ٌٌٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ
ِ مٌٌ ٌده9/7/1396 اتر خ1330ٌٌمتم ٌب

ِتٌ«ٌٌم ٌِ»:ٌر  ٌ   دٌ  دٌاجفئٌِم ٌٌاجًىال  أدٌثلمتٌرؤ ةٌ ل ٌبأد ٌب ممٌ ا دٌبنلوٌ«ٌٌم ٌِ»  دٌامئ
ٌِِ ٌاجمر دٌه ٌ فئٌِاج لىمٌإذاٌاخذٌهبل ِ ٌ سهلٌ  ٌاإلب ٌ؟ٌٌهالٌشمالٌه ٌ أزمطٌ للوٌذجكٌاج ممٌاجذيٌامئ

ٌ:ٌاجلماب
ِؤ ةٌهالٌشمالٌ كملٌاجًلى ٌ ٌم ٌِ ٌذجكٌاجم تٌ ابجنًلةٌإلمئلرٌاجًلى ٌ ٌم ٌِج ملٌاجس دٌثلتٌجد همٌب

 للوٌأللٌ  مطٌ  مٌاه ٌاجلأدٌاجذ  ٌثلتٌجد همٌلخملٌشهٌِشمالٌ همٌٌالٌ ظهٌِالٌ ٌصن سطٌأبسهلٌ ج سٌ أ ط
ٌ.ٌٌ ندهم

ٌ ٌب، ٌخاف ٌمف هل ٌاج لىم ٌبتسلط هل ٌ فئِ ٌه  ٌاجمر د  ٌ ِِ ٌاإلب ٌمًهجة ٌاج لىمٌٌ امل ٌال  ِ  ٌ ٌبسلهم ٌاجسأم اه 
ابٌه ٌ الٌش ِ ٌذجكٌألهنلٌالٌتستِبٌاكاه ال  ٌاجدمٌ اجلسضٌاآلخ  ُِ ِبتسلط هلألهنلٌتت  ٌبس .ٌ اال ت لطٌج يةٌاج ممٌٌ فئ

ِ جٌم ٌخافٌاه ٌاجسأمٌ ٌذجكٌمإلٌاضئٌِاج لىمٌإىلٌاخذهلٌهنلرهاٌ  سامتطٌم ٌاسللبٌاخلأ ٌتِكهلٌ ىتٌاجفئٌِ جأخ
ٌ. صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌٌِماٌ ظهٌِجنلٌأبسٌ ٌذجكٌ ص لمطٌصي ح

ِ مٌ ٌه18/9/96 اتر خ1383ٌٌمتم ٌب
صٌ قملٌالٌ اجد ٌتم ٌبسدٌشهٌِرملللٌ  دٌصلمٌ، فطٌمثٌؤالٌ أ طٌا ِضٌملضئٌِإىلٌمئٌِاجلل ٌَ:ٌشخٌاجًىال

ٌجقلوٌملٌتِكطٌم ٌاججهٌِامٌال ٌكفلِر ٌ؟ٌمثٌتم ٌبسدٌا،تهلوٌاججهٌِ  ًهلٌه ٌ أ ط
ٌ:ٌاجلماب

ِضطٌاجذيٌا عز  ِكٌملٌتِكطٌم ٌاججهٌِل لٌص لمٌ  ٌكملٌ لوٌ ٌاجًىالٌم ٌا،طٌت ٌكللٌاألمِ   ٌاج ممٌ ا،طٌٌإذا
ٌكللٌم طٌ للرهاٌ أدٌاج مم ِ جٌاججهٌِ  ت ِ جٌاججهٌِمبسىنٌا،طٌملٌميضٌ أ طٌبسدٌخ ٌكذجكٌٌملتٌبسدٌخ ٌكللٌاألمِ .ٌإذا

ِضطٌماٌ ٌ أ طٌ  ًقطٌ نطٌملٌ عزٌ  ٌصممطٌم ٌاججهٌِبًلبٌم ِت مٌٌ» جقمجطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ:ٌكفلِر ٌام  إذا
ٌ. صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌٌِ«ٌ ت مٌ  ٌشَوٌمل تنلم بجَوٌمهتماٌمنطٌملٌاستئستمٌ إذاٌهن
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ِ مٌ ٌده25/11/1397 اتر خ1447ٌٌمتم ٌب
ِ فٌا ِضٌالٌامئٌِاربسةٌاومٌم ٌذجكٌٌاجًىال ِتينٌظ :ٌاصلتٌمبِضٌخئريٌ ٌاجسجٌِاأل اخٌِم ٌرملللٌ اضئ

اٌ ملٌامت  ٌم ٌ للوٌاأل هتلٌم ٌرملللٌا لضٌَ ج سٌ نديٌاستئل ةٌ ٌاججهٌِ حن ٌ،ًتقل ٌرملللٌ د ده ومٌاجيتٌامئ
ِا قل ٌ لٌا ل، ةٌم ٌشدٌِا ِضٌ ج سٌ نديٌ ق،ٌ ٌشفلىٌَم ٌا ِضٌم ملٌبسدٌمه ٌ أزمينٌ  مةٌاإلطسلمٌ ص لمٌاججه

ِ ة ِرٌاإل،فلٌُ أدٌا ًلك،ٌا س ن،ٌابجق ٌ؟ٌ.ٌابجنقملٌ ه ٌاك
ٌ:ٌاجلماب

ِتٌمسأ  ٌكملٌذك ٌكللٌاألمِ ٌملتكٌم ٌاألومٌاجيتٌإذا ٌا ِضٌمثٌتقلٌَمل كٌالٌت ِبٌ ىتٌ جف كٌهللاٌم ٌهذا
ٌكم،كٌتظ ٌ ٌ،فًكٌا،كٌج ٌتجفدٌمهذاٌالٌ  حٌالٌ لىنٌ أ طٌاحل مٌ هتلٌم ٌشهمرٌرملللٌاجيتٌتدركهلٌ كذجك امئ

ٌِِشفلكٌأب،كٌتئسمٌ  ٌاألومٌا لض ةٌ  ًقطٌ نكٌاجقللوٌ  أ كٌ ً ٌاجظ ٌاب ٌ ر لوٌاججفلوٌم ٌاالست سدالٌجآلخ
ِرٌاألطللوٌالٌهذاٌا ِضٌاجذيٌتج مٌمنطٌ الٌتًتئ  ٌمسطٌاج ممٌالٌ ٌك ٌسموٌ ا ل،كٌ أدٌالاوٌاجما بٌ مىتٌ  هللاٌم 
ٌا لض ةٌ ٌ  ٌاججهمر ٌ، فٌصلعٌم ٌ متٌاجلأدٌم ٌمتٌِا غري  ٌك ٌ ممٌمً  نهل ٌمإلٌ أ كٌالٌتئسمٌ   ِؤ  ٌب ِ د  

ِا هلٌ اب ٌاجتمم   ا ًتقلأ ةٌ إذاٌ جَّ َتٌمً  نهلٌ غٌَ ٌ.ٌٌدَّ تطٌبسدلٌاألومٌاجيتٌ أ كٌكفدٌذجكٌاملٌاجنقملٌماٌجيزئٌإخ
ٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم

ِ مٌ ٌه25/1/1397 اتر خ1453ٌٌمتم ٌب
ِتٌمملذاٌ أ هلٌه ٌاجًىال ِض ٌإذاٌخلمتٌ أدٌ،فًهلٌا ٌ أدٌاجمجدٌ ٌشهٌِرملللٌ امئ تفئٌٌِ:ٌاحللم ٌا ٌا 

ٌ؟ٌٌ تئسمٌ تقلٌَا ٌتفئٌِ تقلٌَ الٌتئسمٌا ٌتفئٌِ تئسمٌ الٌتقلٌَملٌاج مابٌم ٌهذ ٌاجناثة
ٌ:ٌاجلماب

ِتٌ  أ هلٌاجقللوٌمقطٌشههنلٌ ٌذجكٌشهلٌاجذيٌ إلٌخلمتٌاحللم ٌ أدٌ،فًهلٌا ٌ ن نهلٌم ٌصممٌرملللٌامئ
ٌ ٌالٌ قم ٌ أدٌاج ممٌا ٌُيجٌَمنطٌ أدٌ،فًطٌملَِِّ

ِض ٌإذ ِضسطٌ كذاٌا  اٌخلمتٌ أدٌ،فًهلٌإلٌارضستٌ جدهلٌ ٌرملللٌا ٌخلمتٌ أدٌ جدهلٌإلٌصلمتٌ ملٌت
ِتٌ  أ هلٌاجقللوٌمقطٌ اب ٌاجتمم   ٌ.ٌٌامئ

ٌ.ٌٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ِ مٌٌ ٌهد25/1/1397 اتر خ1454ٌٌمتم ٌب

ٌرؤ ٌاجًىال ٌبنلوٌ أدٌمسل ط ِ،ًل ِرملللٌ ٌم ٌ كللٌاججهٌِتًسةٌ:ٌشخصٌصلمٌشه ِِ ٌاجقله ٌاُّالٌ ٌإذا ة ة
ِ  ٌ ممهلٌامٌ أ طٌالٌ ز دٌ ِ  ٌ ممهلٌ بسدٌر م طٌإىلٌبأد ٌ  دهمٌصلمماٌثاث،ٌ ممهلٌمه ٌ  ف طٌص لمطٌتًسةٌ  ج   ج

ٌكفلِر ٌ؟ٌٌ ممهلٌامٌ أ ط
ٌ:ٌٌاجلماب

ِ  ٌ ممهلٌبنلوٌ أدٌمسل طٌثلمتٌهالٌرملللٌ ثلمتٌها ِ،ًلٌتًسةٌ  ج ٌِِص لمطٌ ٌم لٌشمالٌم ٌإذا ةٌاجقله
ٌكللٌرملللٌ ٌبأد ٌتأكٌاجًنةٌثاث،ٌ ممهلٌ إمنلٌ أزمٌص لمٌ ٌ الٌؤولٌِ ممٌت مأةٌجأناث،ٌ إل ٌكفلِر   ف طٌ ج سٌ أ ط
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ٌ.ٌٌرملللٌثاث،ٌ ممهلٌم ٌكللٌمق مهلٌ ٌبأد ٌتأكٌاجًنةٌاملٌهمٌمقدٌصلمٌبنلوٌ أدٌثلمتٌرؤ ةٌ ستِبٌثمبتهلٌ نأط
ٌ.ٌٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ صأدٌهللاٌ أد

ِ مٌ ٌه25/1/1397 اتر خ1455ٌٌمتم ٌب
ِتٌ ممهلٌم ٌرملللٌ اانٌمًلمٌِ  لوٌرملللٌاجذيٌ أ طٌ رملللٌأخٌِ ملٌاذكٌِذجكٌاج ممٌٌاجًىال :ٌاانٌر  ٌامئ

ٌ؟ٌٌإالٌم ملٌبسدٌمملذاٌ أَ
ٌ:ٌاجلماب

ٌاج ممٌ ت فٌَِّبن فٌصلعٌتدمسطٌ ً ،ٌ    ملٌهذاٌاجت فريٌ  ٌأتخريكٌص لمٌهذاٌاج ممٌ أ كٌالٌتقلٌَهذا
ٌ.ٌٌ ىتٌالرككٌرملللٌأخٌِ ا،تٌمًتئ  ٌجأ  لم

ِ مٌ ٌده25/1/1397بتلر خ1467ٌٌمتم ٌب
ِ لهلٌ  ٌاج  لمٌ همٌ للرٌ أ طٌه ٌ  ممٌامٌالٌاجًىال ٌ؟ٌ:ٌإذاٌمن ٌاجئل بٌم
ٌ:ٌاجلماب

ِ ض ٌكامطٌإذاٌ للٌجأم ٌكللٌاجئل بٌثقةٌ ستمدٌ أد ِ ضٌ:ٌالٌت ٌإذا مٌمهمٌملٌ ق ٌذجكٌإالٌم ٌا  ٌم أيةٌا 
ِخ ةٌ إذاٌشفل ٌهللاٌم ٌا ِضٌمإ،طٌ  ممٌ اب ٌاجتمم   ِ ضٌم ٌاببٌاج ٌ.ٌٌم  ملٌمئٌِا 

 .ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ِ مٌٌ ٌه11/3/1397 اتر خ1502ٌٌمتم ٌب

ٌِمملٌ أزمينٌ  أزمٌؤ  يتٌٌتٌاج  لمٌمعلمستٌؤ  يت:ٌمنتٌ ٌرملللٌ است قظتٌبسدٌصاٌِاجفعٌِ ،ً ٌاجًىال
ِتينٌابج  لمٌبسدٌاجلملعٌ أمهلٌأبهنلٌجته ٌ  مٌاجلملعٌ ٌهنلرٌرملللٌجأ لىم ٌ؟ٌٌٌِ  دٌذك

ٌ:ٌاجلماب
ٌأل،كٌمسذ رٌابجنً للٌ ٌكفلِر ِتٌم ٌلل كٌجز  تكٌانس هلٌاج  لمٌمأ سٌ أ كٌ للوٌ ال ٌكملٌذك ٌكللٌاجما   إذا

ٌٌ  دٌ للٌصأدٌهللاٌُ ٌاطسمطٌهللاٌ سقل ٌ» أ طٌ سأمٌ: ٌمإمنل ِبٌمأ تمٌصممط .ٌٌ(1)«ٌٌم ٌ،ًٌَ همٌصلىمٌمهك ٌا ٌش
ِتٌمنهلٌالٌجد هلٌ أمهلٌ ج نهلٌٌ اجلملعٌ ٌمسىنٌذجك ٌأللٌاجظلهٌِمملٌذك ِاٌِملأل مطٌ ٌ قهلٌاجقللوٌ اج فلِر .ٌ املٌا 

ٌ ٌاج ممٌإ تٌتًلهأتٌ،ًهلٌهللاٌالٌ سفمٌ  ٌاجلم   ِ  ٌمتتلبس،ٌمإلٌملٌٌِ اج فلِر لٌُر لةٌمىمنةٌ م ٌملٌجيدٌصلمٌشه
ٌ.ٌٌ ًتئ ٌاطسمٌست،ٌمً  نهلٌثاث،ٌصل هلٌم ٌبٌِا ٌارؤٌا ٌحنمٌذجكٌمملٌ ئسمطٌاهأطٌج  ٌمً ،ٌ، فٌصلع

ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم

                              
 رواه البخاري ومسلم يف كتاب الصوم واللفظ ملسلم . )1(
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ِ مٌ 19/3/1397ٌ اتر خ1514ٌٌمتم ٌب
ِاٌِمبِضٌ،ٌاجًىال ِ لهلٌمه ٌتقلٌَ:ٌاص لتٌام ِ ٌاج ممٌارب ٌسنماتٌتق ِابٌا  لبٌتِكتٌ أدٌإث فًلينٌ اضئ

ٌ؟ٌٌاج ممٌامٌالٌ ملٌاحل مٌ ٌذجك
ٌ:ٌاجلماب

ِتطٌم ٌرملللٌ ٌاجًنماتٌاألرب ٌ ندٌ درهتلٌ ٌكل،تٌتِكتٌاج ممٌجسدمٌ درهتلٌ أ طٌ  بٌ أ هلٌ للوٌملٌامئ إذا
ٌ.ٌٌ أدٌذجك

 ِ ِضهلٌ  عزهلٌ  ٌاج ممٌالٌ  ٌكللٌم ِتطٌمً  نهلٌ، فٌ إل ٌك ٌ ممٌامئ ِ ٌِاألطللوٌاطسمتٌ   دٌؤ اجطٌ ًبٌتق
صلعٌم ٌبٌِا ٌارؤٌا ٌمتٌِا ٌحنمٌذجكٌمملٌأيكأطٌاهأهلٌ ٌب مهتمٌكلجج خٌاج لريٌ اجسعمؤٌاجأذ  ٌجيهدمهلٌاج ممٌ  ج ٌ أ هملٌ

حممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌٌِِ ج سٌ أ هٌل للوٌمجقةٌشد دِ ٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نٌل
ِ مٌم ٌه16/4/1397 اتر خ1527ٌٌتم ٌب

ِ لةٌاشتدٌ أ هلٌا ِضٌ  لوٌرملللٌ هٌَالٌتقدرٌ أدٌاج ممٌ  لوٌشهٌِرملللٌاآلخٌِ ملٌتًتئ ٌٌاجًىال :ٌم
ٌا ٌاج د ةٌ   ِ ٌاججه ٌص لم ٌ أزمهل ٌمه  ٌ ل ٌم لمت ٌم  ٌا ً  ٌ كل،تٌصيتهل ٌاجنلجث ٌرمللل ٌشهِ ٌ لو ٌمث اج  لم

ٌكل،تٌت ممٌ ٌٌٌ نهمل ٌ؟ٌٌك ٌشهٌِم ٌاشهٌِاجًنةٌاجًنةٌثاثةٌاوم.ٌ أمهلٌأبهنل
ٌ:ٌاجلماب

ِتطٌاجًلىأةٌم ٌص لمٌثاثةٌاومٌم ٌك ٌشهٌِمإلٌكل،تٌ، تهلٌ ِ  ٌا ذكمر  ٌ ملٌذك اجما بٌ أ هلٌ للوٌص لمٌاججه
  ِ ِ  ٌمهذ ٌاجن ةٌصي يةٌ  أ هلٌالٌأتيتٌمبلٌبقٌَم ٌاججه ٌكل،تٌ، تهٌم طٌاجقللوٌ ملٌتِكتطٌم ٌص لمٌاججه لٌم طٌٌِ إل

ٌ ٌاجتهخريٌ ٌكلمأ،ٌ ج سٌ أ هلٌإطسلمٌم ٌاج  لمٌألهنلٌمسذ ِر   ِ اجتئمعٌمإ،طٌالٌ ًقطٌبطٌاجفِضٌ  أ هلٌالٌت ممٌشه
ٌ.ٌٌبًلبٌا ِض

ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ِ مٌ ٌه16/4/1397 اتر خ1531ٌٌمتم ٌب

ٌكللٌ ئأبٌم ٌاجئ لر  ٌاجئريالٌاثنلوٌاجٌاجًىال نهلرٌخالٌشهٌِرملللٌا للركٌ تسلج مٌاجئريالٌتنصٌ أدٌ:ٌإذا
 دمٌ  لمٌاجئ لرٌأبيٌر أةٌ م ةٌ همٌصلىمٌمه ٌجيمؤٌالٌ فئٌِاجئ لرٌ ندملٌ ئأبٌمنطٌالٌ قممٌابجئريالٌاثنلوٌاجنهلرٌ

ٌ؟ٌٌخالٌشهٌِرملللٌا للركٌا ٌال
ٌ:ٌاجلماب

ِ أةٌ م ةٌ كل،تٌا ًلمةٌسفِهاٌتق ٌِ ٌم نأطٌاج اٌِ لؤٌجطٌاجفئٌِ ٌهنلرٌرملللٌبسدٌالٌجيل ؤٌإذاٌ لمٌاجئ لرٌب
ِ تٌجأمًلمٌِم ٌا ًحٌ أدٌاخلف،ٌثاثةٌاومٌ ِخصٌاجيتٌش  د لٌاجلأدٌاجذيٌ لمٌم ٌمئلر ٌ جطٌالٌ رتخ صٌجبم  ٌاج

اب  ةٌملٌلامٌ ٌر أتطٌ جم ،ٌ،ز جطٌمبئلرٌ ٌغريٌبأد ٌإىلٌ الٌ سملٌإىلٌبأ لج هلٌ اجلم ٌب،ٌاج ات،ٌ   ٌِاج اٌِاج
ٌ.ٌٌبأد ٌ جمٌ ٌ،فسٌاج مم

ِاتٌ ِ ٌ مئه ٌجأتدر بٌا ٌجِشٌاخب ٌكللٌطريا،طٌ ٌ مٌبأد ٌحيأ  ٌمم طٌ  د رٌ أ طٌ  أدٌضما  طٌابجئ لِر املٌإل
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ِخ صٌجطٌ ٌاجفئٌِ ٌرملللٌ الٌجيمؤٌجطٌالٌ ق ٌِاج اٌِ الٌالٌجيم ٌب،ٌاج ات،ٌ  حنمٌذجكٌمهذاٌج سٌمبًلمٌِماٌ 
ٌٌ.ٌ حنمٌذجك

ٌكل،تٌمًلمةٌحتأ قطٌجمٌمد تٌ أدٌاستقلمةٌجًل تٌمًلمةٌتق ٌِم هلٌاج اٌِ تل حٌاجفئٌِ ٌرملللٌ منأطٌ  جم
ِخصٌاجًفِ ٌميجٌَهبلٌ ٌشمارعٌبأد ٌطملٌ ممطٌ ج أطٌ ٌا،طٌالٌجيمؤٌج  ٌمنهلٌالٌ رتخصٌب ٌ.ٌٌ ٌذجكٌمن ٌ لىدٌس لِر

ِاو ِجٌ ا جقةٌم ٌذجكٌإب  ِ جٌم ٌاحل اجتدر بٌ ٌشهٌِرملللٌاثنلوٌاجأ  ٌ  ٌبق ةٌاججهمرٌاثنلوٌٌ  ٌاإلم للٌاخل
ٌ.ٌٌاجنهلر

ٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ِ مٌ ٌه23/5/1397 اتر خ1549ٌٌمتم ٌب

ِتٌشهٌِرملللٌجًنت،ٌمماج ت،ٌإثٌِمِضٌاصلبينٌاتلحٌا،طٌشأ ٌ، فٌَ ار دٌالٌا لٌٌَاجًىال :ٌاانٌر  ٌامئ
ٌك أمٌ ، فٌم ٌاألرؤٌمه ٌ الٌ م دٌ ٌ ٌِ ٌك أمٌا  ِاوٌ ار دٌالٌاذبحٌراسهلٌم ٌاجلهلٌ ا ؤ هلٌثاث،ٌ زوهاٌم   يتٌمق

ٌ؟ٌٌ ار لمٌَم ٌهذ ٌاج د ةٌجيزىينٌهذاٌ ه ٌاطسمٌإخماين
ٌ:ٌاجلماب

األص ٌالٌ أ كٌاجقللوٌإذاٌشف تٌ  م تٌ أدٌاج  لمٌاملٌإذاٌاستمٌِمسكٌهذاٌا ِضٌ اصليتٌبم مل ٌالٌ
ِتطٌمً  نهلٌأبلٌتقم ٌ أدٌ ٌك ٌ ممٌامئ ِؤ ٌمهطسمٌ   ِ دٌب ٌا ِضٌالٌ  ٌبطٌالٌهذا اج  لمٌ  ِ رٌطل بٌخمتصٌممثُم

تسئ طٌ، فٌصلعٌم ٌبٌِا ٌمتٌِا ٌارؤٌا ٌحنمٌذجكٌم ٌ متٌاجلأدٌ الٌجيزئٌ  ٌذجكٌالٌتذبحٌراسهلٌم ٌاجغنمٌ تمؤ  طٌ
 صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌٌٌِا مم ٌ أدٌا ًلك،ٌ الٌ أدٌا لربكٌ ار لمكٌشفلكٌهللاٌ  لملكٌ هللا

ٌ.ٌ سأم
ِ مٌ ٌه17/6/1397 اتر خ1575ٌٌمتم ٌب

:ٌر  ٌامئٌِ مم،ٌم ٌرملللٌ  ص ٌرملللٌأخٌِ ملٌ قلهملٌ امئٌِ ٌرملللٌاآلخٌِثاثةٌاومٌ  لدٌٌاجًىال
ِمٌم ٌاجًنةٌاجتلج ةٌمه ٌحيتلجٌإىلٌمد ة ٌ؟ٌٌاخلمًةٌمتماج ةٌ ٌحم

ٌك ٌ  تٌألب طٌمقللٌُّلٌبسضٌاجنلسٌصأٌَ ممٌ  قملٌأب لٌ اجد ٌتم ٌمهخذتٌ اجدتطٌت  أٌَبسدٌصاهتلٌركست،
ِضهلٌمه ٌذجكٌ لىزٌامٌال ٌ؟ٌاجلمسةٌمهخذتٌت أٌَك ٌلسةٌركست،ٌبسدٌم

ٌ:ٌٌاجلماب
ٌكللٌاإلمئلرٌجغريٌ ذرٌمسأ طٌم ٌاج ٌكللٌإمئلر ٌجسذرٌماٌشَوٌ أ طٌإالٌاجقللوٌاجذيٌ لمٌبطٌ إل قللوٌاجذيٌإذا

ِهلٌم ٌرملللٌاألخريٌاملٌ ٌ أ طٌ  ٌاألومٌاجناثةٌاجيتٌامئ ٌكفلِر  لمٌبطٌاجتمبةٌأللٌاإلمئلرٌ ٌرملللٌالٌجيمؤٌإالٌجسذرٌ ال
مهلٌإىلٌرملللٌاجذيٌ ٌكللٌاخ ٌك ٌ ممٌإل مهلٌم ٌرملللٌاأل لٌمسأ طٌم ٌاجقللوٌإطسلمٌمً ،ٌ   اج ممللٌاجأذالٌامئ

ِ ٌَ مق .ٌاملٌٌدارٌاإلطسلمٌج  ٌمً ،ٌ، فٌصلعٌم ٌ متٌاجلأدٌهذاٌإلٌكللٌإمئلر ٌبغريٌاجلملع أ طٌم ٌل لٌ ذرٌش
ِ  ٌمتتلبس،ٌمإلٌ ٌ هٌَ ت ٌر لةٌمإلٌملٌجيدٌم  لمٌشه ٌكفلِر ِ ٌابجلملع ٌك ٌ ممٌامئ ٌكللٌابجلملعٌمسأ طٌم ٌاجقللوٌ   إل

ٌ.ٌٌ عزٌمإطسلمٌست،ٌمً  نهل

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

13 

ٌك ٌصاٌِلسةٌماٌجيمؤاملٌملٌتقممٌبطٌامطٌم ٌصاٌِركست،ٌألب طٌ .ٌأللٌهللاٌملٌ جِعٌذجكٌب ٌهمٌبد ةٌ إمنلٌٌبسد
ٌ.ٌٌشِعٌُّلٌاجد لوٌجطٌ اج د ةٌ نط

ٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ِ مٌ ٌه11/7/1397 اتر خ1615ٌٌمتم ٌب

ٌك فٌ قلٌَ:ٌملٌ  مٌا ًأمٌاجذيٌاصلحٌمزمنهلٌ ذاٌمل ةٌج سٌ ٌإم ل،طٌاج ممٌ الٌ ٌ ٌاجًىال درتطٌاإلطسلم
ٌ؟ٌٌص لمط

ٌ:ٌاجلماب
ِ ٌَم ٌسفٌِ مِضٌمسأ طٌاجقللوٌممىتٌ درٌ أدٌاج  لمٌجزمطٌاجقللوٌ لٌ إذاٌامئٌِا  أ فٌ ٌاومٌرملللٌجسذرٌش

ٌملتٌ
:ٌملٌ  مٌا ًأمٌاجذيٌملدٌ أ طٌاشهٌِم ٌرملللٌخالٌسنماتٌ د دٌِبد لٌص لمٌم ٌبق ةٌٌاجًىالٌاجنلين

ِاىضٌ همٌمغرٌت ٌ.ٌٌبٌ  ٌبأد ٌ بد لٌ لى ٌ  ٌاج ممٌا أزمطٌاجقللوٌإلٌاتبٌا ٌ للٌجلال اجف
ٌ:ٌاجلماب

اٌجأ  لمٌم ٌا ظمٌاج للىٌِ  دٌذهبٌبسضٌاه ٌاجسأمٌإىلٌٌ ِكٌا  أَّفٌ مده ص لمٌرملللٌرك ٌم ٌاركللٌاإلسامٌ ت
ِ ٌ رلتطٌبذجك ِاى ٌاجد  ٌم ٌٌِ  أ طٌاجتمبةٌاجن محٌ اإلكنلرٌم ٌاأل مللٌاج لحلةٌم ٌاجنمام ٌٌ ٌكف  أ طٌالٌحيلمظٌ أدٌش

ميتطٌاكِبٌم ٌالٌجيِبهلٌاجقللوٌ اب ٌ صاٌِ ص لمٌ  جٌ ؤكلٌِ غريٌذجكٌ ج سٌ أ طٌ للوٌ ٌاصحٌ ميلٌاجسأملوٌأللٌ 
ٌ.ٌٌاجتمم  

ٌٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ
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ِ مٌ ٌه29/8/1397 1657ٌٌمتم ٌب
ٌا ًأمملٌٌاجًىال ٌاجئألة ٌتتًلبٌ ٌ: ٌك ٌبدا ةٌججهٌِرملللٌمج أة ٌ  للمهمٌ   ٌاجمالوتٌا تيدٌِ كندا

ٌُِهَ ٌ:ٌٌإ،قًلمٌا ًأم،ٌإىلٌثاثٌم
ِ ةٌت ممٌبتيِ يٌاُّالٌ ٌاجلأدٌِاجيتٌ ً نملٌم هلٌ-1 ٌ.ٌٌم
ِب ةٌاجًسمل ةٌ-2 ِ ةٌت ممٌم ٌبدا ةٌاج  لمٌ ٌا مأ ةٌاجس  م
ِ ةٌت ممٌ ندٌ صملٌخِبٌم ٌاحتللٌٌ-3 ِ ٌاُّالٌم اجئألةٌا ًأم،ٌ ٌاجمالوتٌا تيدٌِاألمِك ةٌ كنداٌاجذيٌ تي

ٌكأهمٌ ٌ ممٌ ِ  ل ِاكزٌا ختأفةٌم  ممٌمًأممٌام ِ  لٌ ممرٌرؤ تطٌ ٌإ دٌاجلالٌ سم مٌ أدٌا   ٌاملك ٌمتسدلٌِ ٌام
ِغمٌم ٌا ًلملتٌاججلسسةٌاجيتٌب،ٌا دلٌا ختأفة  .ٌٌ ا دٌ أدٌاج

ٌُِا ىلٌٌ ِؤ تهلٌ خِبهلمهيٌاجف ٌ؟ٌٌابالتللعٌ اج  لمٌب
ٌ:ٌاجلماب

ٌ:ٌٌ ت ملٌم ٌثاثٌ،قلطٌهَ
ٌ ملٌُيتأفٌم هلٌا دٌم ٌاجسأملوٌ إمنلٌٌ-1 لٌ  قاه ًَّ  ٌ ِ ِر اختافٌمئلج ٌاألهأ ةٌم ٌاألممرٌاجيتٌ أمتٌابجل

ٌ.ٌٌ   ٌاالختافٌب،ٌ أملوٌا ًأم،ٌ ٌا تللرٌاختافٌا ئلج ٌ  دمٌا تللر 
ِ ةٌاجيتٌجا تهللٌم هلٌجمللٌ االختافٌم هلٌ ا  ٌمًهجةٌا تٌ-2 للراختافٌا ئلج ٌ  دمٌا تللر ٌم ٌا ًلى ٌاجنظ

ِ  ٌا ٌِاال تهللٌ ا ٌِاإلصلبةٌ ٌا   بٌا  ٌم ط ٌاججهلٌ ٌاجسأمٌ اجد  ٌ همٌم ٌاخلافٌاجًلىاٌاجذيٌ ى ِ مم ٌُّم
   ى ٌِم طٌا خئئٌا ٌِاال تهلل

:ٌممنهمٌم ٌرا ٌا تللرٌاختافٌا ئلج ٌ منهمٌم ٌملٌ ٌِا تللر ٌٌ ًهجةٌ أدٌ مج،  دٌاختأفٌاه ٌاجسأمٌ ٌهذ ٌا
ٌكلشرتاكهملٌ ٌاالستداللٌبقمجطٌ ٌاجما د ِ قللٌابجنص  ِ  ٌمنهملٌأبلجةٌم ٌاج تلبٌ اجًنةٌ رمبلٌاستدلٌاجف ٌك ٌم  استدل

ِؤ تطٌ»صأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ:ٌ ِ اٌج ِؤ تطٌ امئ ٌ.ٌاحلد ث«ٌٌ.ٌ.ٌ.ٌ.ٌصممماٌج
ِ قهلٌ ٌاالستداللٌبط ٌ.ٌٌ ذجكٌالختافٌاجفهمٌ ٌاجنصٌ سأمكٌك ٌمنهملٌط

 ،ظِهاٌال تللراتٌراهتلٌاُّ ئةٌ  د رهتلٌ ،ظِهاٌإىلٌالٌاالختافٌ ٌهذ ٌا ًهجةٌجطٌأاثرٌختجدٌ ما لهلٌمقدٌملدٌ أدٌ
انٌه  ٌ ٌ جِ ٌاربسة ٌاجد   ٌهذا ٌاإلساٌظهمر ٌاألمة ٌتم  د ٌم هل  ِ  ٌ ٌمرِت ٌم هل ٌتسأم ٌال ٌ ا دِِ ٌر  ة ٌ أد ٌمإلٌٌم ة ِ

ٌهذاٌا مضمعٌ الٌ  ملٌج  ٌل جةٌإسام ةٌ  ٌ ٌكللٌ أ طٌ  دمٌإاثِر ِ أدٌمل ِ لٌبقلواألم ٌكللراجسأملوٌ  ا للوجمأسٌه ئة
ِا ،ٌا جلرٌإج هملٌ ٌا ًهجة ِا ٌبماسئةٌ أملىهلٌم ٌاج  .ٌٌ.ٌإذٌج  ٌمنهملٌالجتطٌ مًتنداتطٌاخت لرٌملٌت

ٌكامٌ،ظٌِجمأسٌاُّ ئةٌ ٌمً هجةٌثلمتٌاألهأةٌابحلًلبٌ ٌمل رلٌ ٌذجكٌم ٌالجةٌ ٌاج تلبٌ اجًنةٌ اطأسماٌ أد
ِ  ةٌجقمجطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ ِر اٌإبللعٌ دمٌا تللرٌ ًلبٌاجنعممٌثلمتٌاألهأةٌ ٌا ًلى ٌاجج اه ٌاجسأمٌ ٌذجكٌمق

ِ ،طٌ:ٌ» ِ اٌ ىتٌت ِ  ٌ الٌتفئ ٌ.ٌٌٌمسىنٌذجكٌم ٌاأللجة.ٌ ملٌ ٌ.ٌ.ٌاحلد ث«ٌٌالٌت ممماٌ ىتٌت
ِ ٌٌٌالٌاحتللٌاجئألةٌا ًأم،ٌ ٌاجد لٌاجيتٌ  مملهتلٌغريٌإسام ة .ٌٌٌِ قممٌمقلمٌ  ممةٌإسام ةٌ ٌمًهجةٌ ت

ٌ.ٌٌإثللتٌاُّالٌابجنًلةٌ  ٌ س شٌ ٌتأكٌاجد لٌم ٌا ًأم،
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ِارٌجمأسٌاُّ ئةٌ  ملٌُّذاٌاال ٌِِاجنل، ةٌم ٌ  :ٌإملٌا تللرٌٌحتللٌ  ٌاخت لرٌا دٌاجقمج، بنلوهاٌ أدٌملٌ لوٌ ٌاجفق
اختافٌا ئلج ٌ إملٌ دمٌا تللرٌذجكٌمثٌ سممٌملٌرأ ٌ أدٌا ًأم،ٌ ٌاجد جةٌاجيتٌهمٌم هلٌ  أ همٌالٌ أتزمماٌمبلٌرأ ٌ
ٌك ٌم ٌ س شٌ ٌتأكٌاجد لٌالٌ ِابٌ  أد ِ  هلٌم ٌاخلافٌ االضئ ٌجأ أمةٌ جلدوٌاج  لمٌ خ ا   م مطٌ أ همٌتم  ده

ِ اٌاُّالٌ ٌاجلالٌاجيتٌ ق مملٌم هلٌمإذاٌرأ ٌثقةٌمنطٌا ٌاكنٌِصلمماٌبذجكٌ بأ غماٌاإلحتللٌج سممٌذجكٌ هذاٌ ٌلخملٌ تي
ٌ.ٌٌاججهِ

ٌجقمجطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ ِؤ ةٌهالٌشمالٌا ٌإكمللٌرملللٌثاث،ٌ ممهل ج،ٌب ٌماٌبدم ٌشهللٌِ دا ِ  ط ٌ ٌخ امل
ِؤ ٌ» سأمٌ:ٌ ِ اٌج ِؤ تطٌ امئ ٌ.ٌٌ«ٌتطٌمإلٌغم ٌ أ  مٌمهكمأماٌاجسدٌِثاث،ٌ ممهلصممماٌج

ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌ
ِ مٌ ٌه20/10/1396 اتر خ1402ٌٌمتم ٌب

ٌِِا أ ٌمل فهلٌا،طٌ للٌ  تٌٌاجًىال ٌم ٌطريالٌاجئلى ٌِِ بسدٌمرِت :ٌشخصٌسلمٌِ  ٌِا دٌاومٌرملللٌابجئلى
ٌِِ  ًهلٌ  ٌاإلمئلرٌابجنًلةٌجتم  تٌا د ن ِى ةٌجلم  ٌركلبٌاجئلى ٌِِ الٌتزالٌاججمسٌ ٌاجًملوٌم ةٌاجيتٌا أستٌمنطٌاجئلى

ٌ؟ٌٌ  مٌصممٌم ٌامئٌِ احلللٌملٌذكِ
ٌ:ٌاجلماب

ِ بٌاججمسٌ لٌثلتٌ نطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌا،طٌ ال ٌاه ٌاجسأمٌ لطلةٌ أدٌالٌاج ممٌم ٌطأمعٌاجفعٌِ ىتٌغ
ٌا ل ٌاجأ  ٌم ٌههنلٌٌ:ٌ»ٌ لل ِبتٌاججمسٌمقدٌامئٌِاج لىمإذا   أدٌالٌج  ٌصلىمٌٌ(1)«ٌٌ البٌِاجنهلرٌم ٌههنلٌ غ

ٌِِ ٌاجلم ٌكللٌ أدٌطلى ٌكللٌ أدٌسئحٌاألرضٌام ٌٌِِ  مٌا  للٌاجذيٌهمٌم طٌسماو ٌِ  أ طٌمم ٌامئٌِ همٌ ٌاجئلى
ِ بٌاججمسٌابجن ِبٌم  لمطٌملسدٌأل،طٌامئٌِ ل ٌغ ًلةٌجطٌ  أ طٌ للوٌذجكٌبتم  تٌبأدٌملٌ همٌ سأمٌالٌاججمسٌملٌتغ

ٌ. صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌٌِاج مم

                              
 رواه البخاري ومسلم يف الصيام واللفظ للبخاري . )1( 
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ِ مٌ ٌه25/11/1397ٌ اتر خ1442ٌٌمتم ٌب
:ٌشخصٌ قملٌا،طٌ ٌبسضٌ هلتٌاجد لٌاإلس ندانم ةٌ  ملٌاجنهلرٌم هلٌاطملٌم ٌاجأ  ٌ أدٌمدارٌٌاجًىال

ِ  ٌسل ةٌ ذكٌِا،طٌإذاٌصللفٌالٌ دمٌاجًنةٌ  ثٌ  ملٌاجأ  ٌثاثٌسل لتٌمقطٌ ٌ ،ٌ  ملٌاج نهلرٌإ د ٌ  ج
ٌكللٌشهٌِرملللٌ ٌم  ٌاج  فٌ شهٌِرملللٌ ٌم  ٌاججتلوٌمإلٌا ًأم،ٌم طٌ  ممملٌثاثٌسل لتٌمقطٌ املٌإذا

ٌ؟ٌٌمإهنمٌ رتكملٌاج ممٌجسدمٌ درهتمٌ أ طٌ  ئأبٌإصدارٌمتم ٌحتد لٌمما  دٌاإلمئلرٌ اجًيمرٌهبل
ٌ:ٌاجلماب

ِ سةٌاإلسا ٌاحل مٌبلأدٌ الٌبنمعٌم ٌش ٌكلمأةٌ شلمأةٌ  دٌخلطبٌهللاٌا ىمن،ٌبفِضٌاج  لمٌ ملٌُي صٌهذا م
ِ هلٌ لمهل ِ طٌش .ٌ هىالوٌا ًئملٌ نهمٌلاخأملٌ ٌهذاٌاجسمممٌ هللاٌ   ٌ  اٌجئ فٌبسللل ٌشِعٌُّمٌم ٌٌاجنلسٌب ٌش

ٌُِاج ًٌِ اجًهمجةٌملٌ ًل دهمٌ أدٌمس ٌملٌ  بٌ أ همٌمجِعٌجأمًلمِ ِ ضٌٌط ٌٌ– ا  اجفئٌِ ٌرملللٌجدم ٌٌ-مناه
ا جقةٌ نهملٌٌِمم ٌشهدٌشهٌِرملللٌم ٌا  أ ف،ٌ  بٌ أ طٌالٌ  ممٌسماوٌطللٌاجنهلرٌا ٌ  ٌِمإلٌ عزٌ  ٌإمتلمٌ
ِرٌمثٌميًكٌبق ةٌ ممطٌ  أ طٌ ٌرمقطٌ  دم ٌ نطٌاجل ص لمٌ ممٌ خلفٌ أدٌ،فًطٌا متٌ ا ِضٌ لؤٌجطٌالٌ فئٌِمبلٌ ًد 

ِ ٌ ٌاومٌاخٌِ تم  ٌم هلٌم ٌاج  لمٌ اب ٌاجتمم   للوٌملٌا ٌ.ٌٌمئ
ٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ

ِ مٌ ٌه24/5/1398 اتر خ1942ٌٌمتم ٌب
ٌا ٌالٌٌاجًىال ٌكفلِر ِكٌاج اٌِ اج  لمٌه ٌ أ ط ِاشطٌ  دٌت ٌم ِ ٌ مايلٌملىةٌسنةٌ م ٌاج ِبٌالٌ فلُر :ٌ اجديٌ م

لٌا،طٌالٌ تق ٌ؟ٌٌ ٌاج اِ أمه
ٌ:ٌٌاجلماب

ٌ ِكٌاج  لمٌ اج اٌِأل،طٌملٌ سدٌحماه ٌ أ طٌ ٌت ٌكفلِر ِتٌم ٌاج ِبٌالٌ تق ٌاج اٌِما ملٌلامٌ اجدكٌابحللجةٌاجيتٌذك
ِ  ة ٌ.ٌٌ.ٌ اب ٌاجتمم  ٌجأت أ فٌ الٌمئلجلهلٌابجما للتٌاجج

ٌ. صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌ
ِ مٌ ٌه6/6/1398 1954ٌٌمتم ٌب

ِجٌ ٌاألك ٌ ملٌاجدج  ٌاجًىال ِ ٌاميًكٌ ندملٌ   ٌإىلٌحم ٌإ لمتطٌامٌج سٌ أ طٌ  ٌ؟ٌٌ:ٌمًلمٌِامئٌِ ٌسف
ٌ:ٌاجلماب

ِخ ةٌمسطٌمإذاٌ ص ٌإىلٌبأد ٌم ٌ ِخ ةٌؤاجتٌاج اجفئٌِ ٌاجًفٌِرخ ةٌ سأهلٌهللاٌتمسسةٌجسللل ٌمإذاٌؤالٌسلبٌاج
ِ ٌهنلرهاٌ  بٌ ٌ أ طٌالٌميًكٌسف

ٌٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ صأدٌهللاٌ
ٌ
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ِ مٌ ٌه8/7/1398 2014ٌٌمتم ٌب
ٌك ٌشهٌِثاثةٌاومٌ  ٌا دٌاألشهٌِاصلبطٌمِضٌمأمٌ  مهلٌمه ٌ أ طٌ للوٌا ٌٌٌاجًىال :ٌشخصٌ  ممٌم 

ٌ؟ٌٌكفلِر
ٌ:ٌاجلماب

ٌكل ِكٌاخت لرهاٌإالٌالٌاأل ىلٌاب ًأمٌا دا مةٌ أدٌمل لٌ سمأطٌم ٌ م ٌصلحلٌحلد ثٌصممٌاجنلمأةٌالٌ ُقلدٌ جمٌت
ٌاأل مللٌإىلٌهللاٌال مطٌ إلٌ  ٌ ٌ» ٌ أمهلٌالٌملٌتِكطٌاإل،ًللٌم ٌ م ٌصلحلٌٌ«ٌٌاَ ب  ٌكفلِر ماٌ للوٌ أ طٌ ٌذجكٌ ال

ِ ٌحلد ث ٌكللٌٌ:ٌ»ٌكللٌ سمأطٌ ِضٌا ٌ عزٌا ٌسفٌِ حنمٌذجكٌ  تبٌجطٌا  ٌكتبٌجطٌمل إذاٌمِضٌاب ٌألمٌا ٌسلمِ
ٌٌ«ٌ سمأطٌصي يهلٌمق مهل

ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ
ِ مٌ ٌه26/7/1398 2031ٌٌمتم ٌب

ِيٌاجًىال ٌك ٌشهٌِ م ِ قةٌاجيتٌ نلتٌهبل ٌ؟ٌٌ:ٌملهٌَاجئ
ٌ:ٌاجلماب

ِ بٌاججمسٌ ٌج أةٌ ٌبسدٌغ ٌثقة لج تٌاأل لل ثٌاج ي يةٌ  ٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌالٌاُّالٌمىتٌرأ 
ِفٌهبلٌا لٌاججهٌِم ٌغريٌاحلل ةٌإىلٌاجناث،ٌم ٌشسلللٌا ٌثق ٌ  س ِؤ ةٌت ملٌمستِِب تللٌج أةٌاجناث،ٌم ٌرملللٌمإلٌاج

ٌ ٌ ٌهنلك ٌج س ٌأل،ط ٌاكنِ ٌا  ٌا   ٌام ٌل  قة   ِ ٌ ج ٌكل،ت ٌسماو ٌاججمس ِ ب ٌغ ٌبسد ٌاجقمِ ٌمي نهل ٌاجيت ٌا دِ ا تللر
ِ بٌاجقمٌِبسدٌغٌِ ٌ.ٌٌ بٌاججمساأل لل ثٌاج ي يةٌملٌ دلٌ أدٌاجتيد دٌبد لى ٌمس  نةٌجغ

ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌ
ٌ

ِ  ةٌإبللعٌسأفٌاألمةٌ أمٌاحلًلبٌالٌ ستمدٌ أ طٌ ٌإثللتٌاج ممٌ اجفئِ ٌ األ  لمٌاجج
ِسأ،ٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌالس،ٌ بسد :ٌٌاحلمدٌ ٌربٌاجسل ،ٌ اج اٌِ اجًامٌ أدٌس دٌاأل،ل لوٌ ا 

ِمةٌم ٌ ممٌاجنااثوٌمقدٌراستٌا ِيٌا نسقدٌ ٌم ةٌا   ٌتم  دٌاجتقمميٌاُّع ٌاجًللسةٌجندِ   ىتٌٌده10/1/1406جد ِر
ٌده12/1/1406 ممٌاخلم سٌ

ِ ةٌجسلمٌَ  مخًةٌاشهٌِم ٌٌده1408ٌٌده1407  دٌا دٌ ٌهذ ٌاجلأًلتٌب لانتٌتمضحٌمئلج ٌاججهمرٌاجقم
ٌا   ٌ أدٌاجل للٌ اجلدا لٌخج ةٌالٌ ظ ٌم ٌ ئأ ٌ أ هلٌا،ينٌ م ٌاحلًلبٌاجذيٌ ًتسمأطٌاجفأ  ملٌ ملٌده1409 لمٌ

ِ  ةٌابحلًلب ٌ.ٌٌممام ٌ أدٌإثللتٌاج ممٌ اجفئٌِ األ  لمٌاجج
ٌكملٌ ِؤ ةٌا ٌإكمللٌاجسدل ِ  ةٌإمنلٌ  ملٌابج   دٌامهمتٌاجأعنةٌذجكٌ ا ضيتٌُّلٌالٌإثللتٌاألهأة األ  لمٌاجج

ِؤ تطٌٌ»مٌ ٌا لل ثٌصي يةٌمنهلٌ مجطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ:ٌ،صٌ أدٌذجكٌ،ل نلٌحممدٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأ صممماٌج
ِ  تطٌمإلٌغمٌ أ  مٌمهكمأماٌاجسدٌِثاث، ِ اٌج الٌتقدمماٌاججهٌٌِ».ٌ منهلٌ مجطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ:ٌٌمتف ٌ أ ط«ٌٌ امئ

ِ اٌاُّالٌا ٌت مأماٌاجسدِ ِ اٌاُّالٌا ٌت مأماٌاجسدٌِمثٌصممماٌ ىتٌت .ٌٌا ٌاجنًلىٌَ ابمٌلا لٌإبسنللٌصي حرٌ «ٌٌ ىتٌت
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الٌ، تبٌ الٌحنًبٌاججهٌِه ذاٌ ه ذاٌ ه ذاٌ  قدٌاإلهبلمٌ ٌاجنلجنةٌٌ» منهلٌ مجطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ:ٌ اُم  ةٌ  ٌاُم ةٌ  إان 
ٌ.ٌٌ.ٌ هذاٌجفظٌمًأمٌمتف ٌ أ ط«ٌٌ اججهٌِه ذاٌ ه ذاٌ ه ذاٌ سينٌمتلمٌاجناث،

ٌ.ٌٌِ األ لل ثٌ ٌهذاٌا سىنٌكنرٌي
ِاوٌِاجذمةٌ املٌتم  دٌاجتقمميٌابحلًلبٌماٌمل، ٌالٌ ستمدٌ أ طٌ ٌا ًلى ٌاإللار ةٌ حنمهلٌ جل للحٌ اجن  يةٌ ب

مي ٌك ِضدٌإ،طٌ مال ٌ.ٌٌرا تٌ،جٌِهذاٌاجل للٌ م ٌهللاٌاجلم  ٌ لٌحيبٌ  
ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ سأمٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ أجطٌ صيلطٌالس،

ِى سٌاجسلمٌإللاراتٌاجليٌم ٌ اإلرشللاج ٌثٌاجسأم ةٌ اإلمتلوٌ اجد ِم
ٌ لدٌاجسز زٌب ٌ لدهللاٌب ٌابؤ

ِ مٌ ٌه12ٌٌ/11ٌ1395ٌ بتلر خ1108ٌٌمتم ٌب
ٌاجسم ٌٌاجًىال ٌم  ف ٌاج  ف ٌاوم ٌبسض  ٌ ٌاج مم  ٌ ٌسل ة   ِ ٌ ج ٌم  ٌاكنِ ٌا راب ٌمشلل  ٌ ٌاجنهلر ٌكلل ٌإذا :

ٌ؟ٌٌابجنًلةٌجأ  لمٌ ٌا  للٌ اجزمللٌا ذكمر  
ٌ:ٌاجلماب

ِاتٌٌمت زٌاجنهلرٌم ٌاجأ  ٌ ٌم للٌملٌ  بٌ أدٌا  أف،ٌم ٌإذا س ل،طٌ ٌرملللٌالٌ  ممماٌ ميً ماٌ  ٌا فئ
ِ بٌاججمسٌذجكٌاج ممٌطللٌاجنهلرٌامٌ  ِ ٌٌم ٌطأمعٌاجفعٌِإىلٌغ

ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌ
ِ مٌ ٌه11/11/1397 اتر خ1693ٌٌمتم ٌب

ٌِِه ٌ فئٌِبماسئةٌاجًل ةٌا ٌاجتأفز ملٌامٌالٌٌ:ٌاج لىمٌإذاٌاجًىال ؟ٌ ملٌاحل مٌإذاٌامئٌِابجلأدٌمثٌٌكللٌ ٌاجئلى
ِا ٌاججمس ٌِِم ٌ؟ٌٌا أستٌبطٌاجئلى

ٌ:ٌاجلماب
ِ ٌاججمسٌبًلبٌ ِ لةٌمنطٌ همٌ  ٌِِ اطأ ٌبماسئةٌاجًل ةٌ اجتأفز ملٌ  ٌإمئلرٌاجلأدٌاجق ٌكللٌاج لىمٌ ٌاجئلى إذا

ٌِِمأ سٌجطٌال ٌ.ٌٌ فئٌِارتفلعٌاجئلى
ٌِِمثٌرا ٌاججمسٌمإ،طٌ ًتمٌِمفئِهاٌأللٌ  مطٌ  مٌ  املٌإذاٌامئٌِابجلأدٌبسدٌا،تهلوٌاجنهلرٌ ٌ قطٌمه أستٌاجئلى

 ٌ. صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌٌِاجلأدٌاجيتٌا أ ٌمنهلٌ  دٌا،تهدٌاجنهلرٌ همٌم هل
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ِ مٌٌ ٌه24/5/1398 1942ٌٌمتم ٌب
ِ  ٌاجًىال لٌا،طٌٌ:ٌاج ٌامٌالٌ أمه ٌكفلِر ِكٌاج اٌِ اج  لمٌمه ٌ أ ط ِاشطٌم ٌاج ِبٌ ٌاجً ٌ  دٌت ٌم اجذيٌالٌ فلُر

ٌ؟ٌٌالٌ تق ٌاج اِ
ٌ:ٌاجلماب

ِ ة ٌجأت أ فٌ الٌمئلجلهلٌابجما للتٌاجج ِكٌاج  لمٌ اج اٌِأل،طٌملٌ سدٌحماه ٌ أ طٌ ٌت ٌملٌلامٌهبذ ٌاحللجةٌماٌكفلِر
   أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌٌ

ِ مٌ ٌه26/8/1398 2065ٌٌمتم ٌب
ٌ؟ٌٌ:ٌشخصٌ ًلمٌِ ٌبسضٌاألومٌمًلمةٌملىيتٌك أمٌمرتٌمه ٌجيمؤٌجطٌاجق ٌِ اجلم ٌ اإلمئلرٌاجًىال
ٌ:ٌاجلماب

ِ   ةٌذجكٌ ٌ ٌاجق ٌِ اجلم ٌ اجفئٌِجأللجةٌاجداجةٌ أدٌمج ِتٌمًلمةٌ  ٌِجيمؤٌجأمًلمٌِم هل ا ًلمةٌاجيتٌذك
 .ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌِاجًفِ

ٌ 
ِ مٌ ٌه18/9/1398 2098ٌٌمتم ٌب

ٌ؟ٌٌ:ٌشخصٌ ًهلٌ  ٌبسضٌاألل  ةٌا ًتيلةٌ ٌصاٌِاجمتٌِ ٌشهٌِرملللٌمملٌهٌَاجًىال
ٌ:ٌاجلماب

ٌكأملتٌ قمُّ ٌ ٌ نمتٌاجمتٌِ ذجكٌم ملٌر ا ٌاهلد  ابمٌلا لٌٌ أمٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌاحلً ٌب ٌ أَ
ٌكأملتٌٌٌِ للٌ اجنًلىٌَ اجرتمذيٌ اب ٌمل طٌ  ٌاحلً ٌب ٌ أٌَ أ طٌاجًام :ٌ أمينٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأم

اجأهمٌاهدينٌم م ٌهد تٌ  لمينٌم م ٌ لم تٌ تمجينٌم م ٌتمج تٌ ابركٌيلٌم ملٌا ئ تٌ  ينٌٌ:ٌ»ٌا مُّ ٌ ٌ نمتٌاجمتِ
.ٌ أليٌمًأمٌالٌ ز دٌ أدٌٌ«ٌأ كٌإ،طٌالٌ ذلٌم ٌ اج تٌتللركتٌربنلٌ تسلج تشٌِملٌ ل تٌمإ،كٌتقلٌَ الٌ قلدٌ 

ٌ.ٌٌذجكٌم ٌاألل  ةٌملٌشلو
 . صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌ

ٌ 
ِ مٌ ٌه18/12/1398 اتر خ2238ٌٌمتم ٌب

ِ  ٌ:ٌشخصٌ قملٌاجًىالٌاأل ل لٌ    ٌخافٌ ملٌ:ٌال نلٌصاٌِاجرتا  حٌخالٌشهٌِرملللٌا للركٌ ٌام
ِاوٌِم ٌا  يفٌ ٌصاٌِاجرتا  ح ٌأب،طٌالٌجتمؤٌاجق ميٌ  ثٌالٌبسضٌاإلخمالٌ لجما ِاوٌِم ٌا  يفٌاج  ٌِ  للٌٌاجق

ميٌكأطٌ:ٌجتمؤٌبسلهم ِألٌاج  ٌهنلٌحيفظٌاجق ٌ.ٌٌٌِ،ظِهاٌجسدمٌ  ملٌا دٌم ٌاإلخِم
ٌ:ٌاجلماب

ِاٌإملم مٌ ٌ ٌكملٌذكٌِ لؤٌالٌ ق ٌكللٌاجما  ٌجد  م اجرتا  حٌم ٌا  يفٌب ٌذجكٌ ٌمن ٌ لجت مٌمند بٌإذا
ِ هل ِاوٌِم هلٌإج طٌش ِغبٌ ٌتئم  ٌاجق ِاوٌِإملم مٌ ٌا  يفٌٌٌِأللٌصاٌِاجرتا  حٌم ٌِ الٌ تهيتٌذجكٌألمنلج مٌإالٌبق
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ٌكللٌ ىمهلٌغامهلٌذكمالٌ  ِ  ٌا مبٌ  ٌاب ٌاكٌمأ  ةٌالٌ لىجةٌل ٌكتلبٌا  ل فٌم ٌط ٌ  دٌر  ٌابمٌلا لٌ 
ٌ  ٌاب ٌاكٌمأ  ةٌ  ٌ لىجةٌاهنلٌا تقتٌغ امهلٌُّلٌ  ٌٌا  يفٌ  للٌاب ٌاكٌش لة  ِِ :ٌ دثنلٌ ك  ٌ  ٌهجلمٌب ٌ 

ٌ.ٌٌلبٌِم للٌ ىمهلٌ ٌرملللٌ ٌا  يف
ِ  لٌصاٌِاجس دٌ ممٌاأل دٌ لمٌٌاجًىالٌاجنلين 1398ٌ:ٌ ٌا لٌاومٌ  دٌاجفئٌِا للركٌصأدٌبسضٌا ًأم،ٌ ٌام

ِب ةٌاجًسمل ةٌ اجد لٌاإلسام ةٌصأتٌاجس دٌهذاٌاج ممهٌ  ثٌالٌ ٌاجس دٌ ممٌٌا مأ ةٌاجس ٌِ بسضٌا ًأم،ٌهنلٌ سأما
ِ ٌاُّالٌهنلٌٌِ  لجماٌالٌ،فئٌِإالٌمبجلهدٌِاُّالٌاإلثن، ٌِ صأماٌاجس دٌاإلثن،ٌٌٌِ جذاٌاكمأماٌرملللٌثاث،ٌ مملٌٌِ ملٌ 

ِ اٌ ممٌاأل  ِ اٌ ممٌاإلثن،ٌامٌمه ٌجيمؤٌجأمًأم،ٌاجذ  ٌامئ دٌ ملٌتقمٌصاٌِاجس دٌالٌ  أماٌاجس دٌم ٌا ًأم،ٌاجذ  ٌامئ
ٌ؟ٌٌال

ٌ:ٌاجلماب
ٌِ إلٌ أدٌامنلج مٌم ٌاجللج لتٌاإلسام ةٌاجيتٌٌ هنل تطٌجيبٌ أدٌا ًأم،ٌالٌَ رَتَاَوُ اٌاُّالٌجلدوٌص لمٌرمللل

ٌِمثٌ أدٌٌمٌالٌ لأغماٌ  للهتمٌا ًى جةٌ نهمٌ ٌتأكٌاجلالٌِمم ٌرا  ٌ  بٌ أ هٌتس شٌ ٌبالٌاج فلرٌالٌ رتاؤاٌاُّال
ِتف ٌاخلافٌ ٌبدوٌ هذ ٌاجلهةٌا ًى جةٌ نهمٌالٌتسممٌ أدٌاجللج لتٌهنلكٌثلمتٌرؤ ةٌاُّالٌ   مبٌاج ممٌ بذجكٌ 

ِ  ٌمسأدٌاجق للٌِا ًى جةٌ نهمٌا ٌملٌ ًمدٌابالحتللٌالٌُيٌرملللٌ هنل تطٌ  ٌ ممٌاجس د ِ  ٌإملٌٌِ إذاٌملٌ  تلرٌُّمٌا دٌام
ٌاجيتٌراتٌاُّالٌ  سممٌذجكٌ أدٌاجللج لتٌٌإكمللٌاججهٌِثاث،ٌ ممهل ٌم ٌاجد لٌاإلسام ة ٌل جة ِؤ ة ٌاجسم ٌب ٌ إمل ِ

ِتف ٌاخلافٌا لهلٌجتسم ٌمبلٌرأ  ٌ.ٌٌٌِ بذجكٌ 
ِ مٌ ٌه15/12/1399 اتر خ2742ٌٌمتم ٌب

ِاجٌؤكلٌِاحلأٌَمبقدارٌاٌاجًىالٌاأل ل ِاجٌؤكلتطٌ:ٌه ٌجيمؤٌإخ جق مةٌاجيتٌاشرت ٌهبلٌاحلأٌَا ٌالٌبدٌم ٌ ؤ،طٌ ندٌإخ
ٌ؟ٌٌ تزك تطٌ ًبٌ  مةٌ ؤ،ط

ٌ:ٌاجلماب
ِاىط ِجٌؤكلٌِاحلأٌَ ًبٌمث ٌش ٌ.ٌٌِب ٌ زكدٌ ًبٌ  مةٌ ؤ،طٌ  نملٌحيملٌ أ طٌاحلملٌ جتبٌم طٌاجزكلٌِالٌخت

ِوالتٌاجًسمل ةٌاجًىالٌاجنلين ٌكمٌ، لبٌاجذهبٌ كمٌ ًل يٌم ٌاج ٌِ كمٌ ًل يٌم ٌٌمٌ، لبٌاجفلة؟ٌ كٌ:
ِوالتٌاجًسمل ة ٌ؟ٌٌاج

ٌ:ٌاجلماب
ِ لٌل نلرها ٌ مقدارٌذجكٌابجلن ةٌاجًسمليٌٌ، لبٌاجذهبٌاجذيٌجتبٌاجزكلٌِم طٌ ج ِ  ٌمنقلاله ٌِ  ًل يٌذجكٌ ج

ٌلرهم ٌملىتل ٌاجزكلِ ٌاجذيٌجتبٌم ط ٌاسللعٌ ن طٌ ، لبٌاجفلة ٌ ثاثة ٌ اربس،ٌمنٌا دٌ جٌِ ن هل ٌٌِ  ًل يٌملىة قلاله
ِولٌاجًسمليٌاجفلٌَ ٌ.ٌرولٌا ٌملٌ سللُّلٌم ٌاجسمأةٌاجمر  ة56 مقدارهلٌابج

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

21 

ٌ  نذاكٌ علٌاجًىالٌاجنلجث ِل  ٌ ٌ مل ِِ ٌاجسم ٌم ٌارال ٌمناٌا تمٌِ ٌرملللٌ: ٌالٌ ئمفٌطمافٌٌِ ٌمه ٌ أ ط ِ
ٌ؟ٌٌاجملاعٌا ٌال

ٌ:ٌاجلماب
ِ جٌم ٌم ةٌ ً ٌجطٌالٌ ئمفٌطمافٌاجٌم ِ  طٌم ٌم ةٌ قبٌسس طٌم ٌا تمٌِمقطٌ ارالٌاخل ٌكللٌخ لاعٌإالٌإذا

ٌِِ  ٌطمافٌاجملاع ِلٌا ٌأتخٌِ ًرياٌبسدٌسس طٌُّلٌم  ف طٌطمافٌ م ٌ.ٌ.ٌسماوٌارالٌاحلجٌم ٌ لمطٌامٌملٌ 
 . صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ

ِ مٌ ٌه28/4/1402 اتر خ4543ٌٌمتم ٌب
ِاٌِتقملٌبأغتٌ ٌس ٌاجنل،ٌاجًىالٌاأل ل ٌِِ:ٌام ِابسةٌ ج ِيٌ ل ٌرملللٌبجهٌِ صمتٌ ٌس ٌاج ٌِِم ٌ م  ةٌ ج

ٌ؟ٌٌمه ٌ أيقينٌص لمٌتأكٌاجًن،ٌاجًلبقةٌامٌال
ٌ:ٌاجلماب

ِت هلٌ ٌرمللل ِيٌٌٌِ ا،تٌ دٌبأغتٌاحلأمٌجيبٌ أ كٌ للوٌل  ٌاألومٌاجيتٌامئ ِ ةٌا ٌمتتلبسةٌ الٌتًتغف ٌِمتف
ِطٌهللاٌ تتمكٌإج طٌم ٌارت لبكٌمس  ةٌاإلمئلرٌ ٌٌر ِ عٌ ًدٌهللاٌالٌ تمبٌ أ كٌ  غفٌِجكٌملٌم ملللٌبد لٌ ذرٌمج

ٌمنكٌ
:ٌإينٌاكأتٌ لمبٌا ن ٌ ٌرملللٌه ٌاانٌاصممٌاألومٌاجيتٌاكأتٌم هلٌاحللمبٌ ٌرملللٌم ٌاينٌٌاجًىالٌاجنلين

ٌ؟ٌٌاصممٌ اصأٌَم ٌاجنلسٌ أكأه ٌه ٌ أيقينٌمنه ٌشَوٌامٌال
ٌ:ٌاجلماب

ِاٌِالٌتتنل لٌملٌ ٌى ٌِِا ٌص لمٌرملللٌ ج سٌ أ كٌ للوٌجيمؤٌجأم خٌِاجسللٌِ نهلٌم ٌا  ٌمنلسلةٌ جٌا ٌ م
ٌ.ٌٌتأكٌاألومٌاجيتٌارتف ٌلمهلٌبًلبٌاحللمبٌ صمت هلٌم ٌاجنلس

 . صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌ
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ِ مٌ ٌه4/2/1405 اتر خ8059ٌٌمتم ٌب
لسٌمتمً ملٌبطٌم ٌأابىهمٌ ا دالهمٌ ذحبملٌذب يةٌ:ٌملٌ  مٌاجنذرٌ ٌاإلسامٌ  ثٌالٌبسضٌاجنٌاجًىال

ٌاجنذرٌ ٌا  لتٌمس نةٌم ٌاجًنةٌ األكنٌِمنهمٌ م قمجملٌإهنلٌ أدٌ، ةٌحممدٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ أمهلٌاهنمٌ لسملٌهذا
ٌ؟ٌٌ لسملٌ ٌشهٌِرملللٌا للركٌمملٌ  مٌهذاٌ ٌاإلسام

ٌ:ٌاجلماب
ابتٌم ٌذابىحٌ صاٌِ،ف ٌ ص لمٌت ئمعٌ حنمٌذجكٌ لللٌِمم ٌ،ذرٌذجكٌ ٌجزمطٌاجمملوٌجقملٌاجنيبٌصأدٌ،ذرٌاجق

ِبةٌ«ٌٌم ٌ،ذرٌالٌ ئ  ٌهللاٌمأ ئسطٌ»هللُاٌ أ طٌ سأمٌ:ٌ ِمطٌ  ِكٌج   م ٌ،ذرٌذجكٌجغريٌهللاٌم ٌ،يبٌا ٌمأكٌا ٌ يلٌمج
ِك ٌ.ٌٌ  لللٌِجغريٌهللاٌم عبٌ أ طٌاجتمبةٌإىلٌهللاٌ االستغفلرٌمملٌ   ٌمنطٌم ٌاجج

ِكٌ لٌم طٌم ٌ لللٌِغريٌهللاٌمتعبٌ اجذبحٌج لٌجطٌش ٌإج طٌ تسظ مه ابه ِسملٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌا ٌجغري ٌم ٌاخلأ ٌتق أ
ٌ.ٌٌاجتمبةٌم ٌذجكٌ االستغفلر

ٌاجنلين ٌ قملٌاجًىال ٌشخص ٌاجم تٌٌ: ٌذجك  ٌ ٌاج مم ٌاستئ  ٌ مل ٌا للرك ٌرمللل ٌشهِ  ٌ ٌمبِض ٌاصلت ٌجقد :
ِيٌ بسدٌذجكٌاتدٌشهٌِاحلجٌمهرلتٌالٌا جٌ ٌ،فسٌاجسلمٌمه ٌجيمؤٌ ،م تٌالٌاصممٌ ٌشهٌِأخٌِإلٌامدٌهللا ٌ ٌ م

ٌ؟ٌٌيلٌذجكٌاحلجٌبد لٌاج  لمٌامٌال
ٌ:ٌاجلماب

ٌملتكٌم ٌص لمٌشهٌِرمللل ٌكنتٌملٌتقضٌملٌ أ كٌممل ٌِج  ٌالٌجيمؤٌالٌتىخٌِاجقللوٌٌجيمؤٌجكٌاحلجٌ إل
ٌ.ٌ ىتٌ دخ ٌاجذيٌبسد ٌملٌلمتٌ للرهاٌ أدٌاجقللو

 .ٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌ صأدٌهللا
ٌ 

ِ مٌٌ ٌه21/7/1400ٌ اتر خ3111ٌٌمتم ٌب
ِ  ٌاجغ بٌمملٌ  مٌذجكٌاجًىالٌاأل ل ِ ةٌ طأبٌمنهلٌؤ  هلٌاجلملعٌ  ٌط ِاٌِهبلٌاجسللٌِاججه ؟ٌمل نهلٌملٌٌ:ٌام

ٌكل،تٌاجز  ةٌراض ة ِضلٌإذا ِ  ٌاج ٌ؟ٌٌ أ طٌايٌاجز جٌ ملٌ أ هلٌ ه ٌُيتأفٌاحل مٌ  ٌط
ٌ:ٌاجلماب

ِمٌ أدٌاجز جٌللعٌؤ  تطٌاحللىض ٌِ جطٌالٌ ًتمت ٌمبلٌشلوٌم ٌ ًدهلٌسم ٌاجلملعٌبسدٌالٌتألسٌإؤارهاٌمإلٌٌحي
ٌا للٌ، فٌل نلرٌإلٌطل  تط ٌجذجكٌ  أ هل ٌكفلِر ٌمسأ طٌالٌ ت دٌُبن فٌل نلر ِ هل ٌِ إالٌماٌشَوٌٌ لمسهلٌ ٌم

ٌ.ٌٌ أ هل
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ِاٌِتتنل لٌ لمبٌمن ٌاجًىالٌاجنلين ِ ةٌ ىتٌالٌأتت هلٌ ٌشهٌٌِ:ٌام احلم ٌ ٌشهٌِرملللٌبغِضٌمن ٌاجسللٌِاججه
ٌ؟ٌرملللٌ كذجكٌ ٌاومٌاحلجٌإذاٌارالتٌاحلجٌمملٌاحل م

ٌ:ٌاجلماب
ٌكللٌتنل ُّلٌالٌ لٌِهبل ٌ.ٌٌجيمؤٌُّلٌاخذٌاحللمبٌ لٌذكٌِم ٌاجتم  ٌم ٌاج  لمٌ الاوٌاجنًكٌإذا

ِاٌِم ٌرشِشٌ غٌاجًىالٌاجنلين ِاٌِتألًطٌجغِضٌاجز نةٌم طٌؤكلٌِ:ٌه ٌ أٌَا  ٌكل،تٌا  ماىشٌ مخلخمٌ  أبٌ حنم ٌإذا
ٌ؟ٌٌامٌال

ٌ.ٌ،سمٌجتبٌم طٌاجزكلٌِ أدٌاج ي حٌم ٌ ميلٌاجسأملوٌ:ٌاجلماب
ِى سٌاجسلم ٌ اإلرشللٌاج ٌإللاراتٌاجليمثٌاجسأم ةٌ اإلمتلوٌ اجد ِم

ٌ لداجسز زٌب ٌ لدهللاٌب ٌابؤ
ٌب ٌابؤٌمسل ةٌاجج خٌ/ٌ لداجسز زٌب ٌ لدهللا

ٌ.ٌاحلمدٌ ٌ اج اٌِ اجًامٌ أدٌرسملٌهللاٌ  أدٌأجطٌ اصيلبطٌ م ٌاهتد ٌهبدا 
ٌبسد ٌ مام ٌٌامل ٌذجك ٌ ه  ٌ اإلمئلر ٌاج مم  ٌ ٌاإلذا ة ٌ أد ٌاال تملل ٌ  م   ٌ ٌكنريٌم ٌاإلخمال ٌسهجين ٌمقد :

ِؤ تطٌ:ٌ»ٌاحلد ثٌاج ي ح ِ اٌج ِؤ تطٌ امئ ٌ.ٌاحلد ث«ٌٌصممماٌج
ِؤ ةٌ ٌُّلٌاألخذٌبذجكبجهللٌِاجسدلٌ ٌل جةٌمًأمةٌجيبٌ أدٌاجد جةٌ ه ٌإذاٌثلتتٌاج  إذاٌ أنلٌبذجكٌمملٌٌ؟ٌاجملل ِر

ٌٌ.؟ٌٌلج أطٌ ه ٌ ستِبٌاختافٌا ئلج 
ٌ قللٌاجلماب ٌال ٌاألسئأة ٌهذ    ٌ ٌ للٌ: ٌا،ط ٌكنرِي ُِ ٌط ٌم  ٌ سأم ٌ أ ط ٌهللُا ٌصأد ِسمل ٌاج   ٌ ٌثلت ٌ د :ٌٌ:

ِؤ تطٌمإلٌغمٌٌَّ» ِ اٌج ِؤ تطٌ امئ   ٌر ا ةٌ«ٌٌمهكمأماٌاجسدٌِثاث،ٌ:ٌ»ٌ  ٌجفظٌأخِ«ٌٌ أ  مٌمل در اٌجطٌثاث،صممماٌج
 ِ ٌ.ٌٌ«ٌمهكمأماٌ دٌِشسلللٌثاث،ٌ:ٌ»ٌاخ

ِ اٌاُّالٌا ٌت مأماٌاجسدٌِمثٌصممماٌ ىتٌٌ:ٌ»ٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌا،طٌ للٌ ثلتٌ نطٌ الٌتقدمماٌاججهٌِ ىتٌت
ٌاجسدِ ٌاُّالٌا ٌت مأما ِ ا ٌاُّالٌا ٌٌ األ لل ث«ٌٌت ٌ هٌَتدلٌ أدٌالٌا ستِبٌ ٌذجكٌهمٌرؤ ة ٌكنرِي ٌا سىن  ٌهذا

ٌ.ٌٌإكمللٌاجسدِ
ٌٌ ِ ِالٌم ٌاأل لل ثٌالٌ  املٌاحلًلبٌماٌ سملٌ أ طٌ هذاٌهمٌاحل ٌ همٌإللعٌم ٌاه ٌاجسأمٌا ستدٌهبمٌ ج سٌا 

ِجٌ ِالٌبذجكٌشهللٌِاجل نةٌاجسللجةٌ  دٌاخ :ٌٌابمٌلا لٌإبسنللٌصي حٌ  ٌاب ٌ مٌِ للك ٌ ا دٌاُّالٌبنفًطٌ إمنلٌا 
ِاو ٌاجنلسٌاُّالٌمهخِبتٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌاينٌرا تطٌم لمٌ امٌِاجنلسٌابج  لم .ٌ خِجٌاهلدٌ اه ٌاجًن ٌٌت

ِاب َّلٌ دمٌ أدٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌمقلل :ٌإينٌرا تٌاُّالٌٌ صييطٌاب ٌخزميةٌ اب ٌ لللٌ  ٌاب ٌ للسٌالٌا 
اٌرسملٌهللاٌ:ٌ»ٌقللم اٌ:ٌ»ٌ:ٌ،سمٌ للٌمقلل«ٌٌاتجهدٌالٌالٌإجطٌإالٌهللاٌ الٌحممده «ٌٌمهذلٌ ٌاجنلسٌوٌبالٌالٌ  ممماٌغده

هل ٌب ٌؤ دٌب ٌاخلئلبٌا،طٌخئبٌ ٌاج ممٌاجذيٌ جكٌم طٌمقلل :ٌاالٌإينٌ لجًتٌاصيلبٌرسملٌهللاٌٌ   ٌ لداج
ِؤ تطٌٌ:ٌ»ٌ:ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ للصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ سهجتهمٌ إهنمٌ دثمينٌالٌ ٌج ِ ا ِؤ تطٌ امئ ٌج صممما

ِ ا ر ا ٌاهلدٌ ر ا ٌاجنًلىٌَ ملٌ«ٌٌ ا،ً ماٌُّلٌمإلٌغمٌ أ  مٌمهمتماٌثاث،ٌ ممهلٌمإلٌشهدٌشلهدالٌمًأمللٌم ممماٌ امئ
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ِؤ ةٌمإلٌملٌٌ ق ٌم طٌمًأمللٌ   ٌامريٌم ةٌاحللرثٌب ٌ لطبٌ للٌ هدٌإج نلٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ  أ طٌ سأمٌالٌ،نًكٌجأ
ِ ٌ شهدٌشلهداٌ دلٌ،ً نلٌبجهللهتملٌر ا ٌابمٌلا لٌ اجدار ئينٌ  للٌهذاٌإسنللٌمت  ٌصي ح ،ٌٌ.ٌ

ٌِاملٌ ٌٌمهذ ٌاأل لل ثٌ ملٌ لوٌ ٌمسنلهلٌتدلٌ أدٌا،طٌ  تفدٌ ٌرؤ ةٌهالٌرملللٌابججلهدٌاجما دٌاجسدل
ِ جٌم ٌاج  لمٌ  ٌبق ةٌاججهمرٌما بدٌم ٌشلهد  ٌ دج،ٌلسهلٌب،ٌاأل لل ثٌاجمارلٌِ ٌذجكٌ هبذاٌ للٌاكنٌِاه ٌٌاخل

ٌك ٌ ِ ٌاُّال ِالٌالٌ  ِ ٌَ ج سٌا  ِ قهلٌاجج ِؤ ةٌهمٌثلتمهلٌبئ ِالٌابج اجسأمٌ همٌاحل ٌجظهمرٌالجتطٌ م ٌهذاٌ تلحٌالٌا 
ِ سةٌا د ٌجأج ُة َي  م 

ُ
ٌاذا تٌاجد جةٌا ًأمةٌا  ِب ةٌٌِمإذا ٌكل مأ ةٌاجس اجًسمل ةٌا،طٌثلتٌجد هلٌرؤ ةٌهالٌرملللٌا ٌٌِ

ٌكنريٌٌهالٌشمالٌا ٌهالٌذيٌاحلعةٌمإلٌ أدٌل  ٌر  تهلٌالٌ تلسمهلٌ ٌذجك ٌِ  أدٌغريهلٌالٌأيخذٌبذجكٌ ندٌل 
ِ  ٌمإلٌغمٌ أ  مٌٌ»م ٌاه ٌاجسأمٌجسمممٌ ملٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ:ٌ ِ لٌماٌت ممماٌ ىتٌت اججهٌِتً ٌ  ج

ِ طٌمًأمٌبأفظ«ٌٌاٌاجسدٌِثاث،مهكمأٌم ِ اٌٌ:ٌ»ٌر ا ٌاجلخلريٌ ٌصي يطٌم ٌ د ثٌاب ٌ مٌِ اخ ِؤ تطٌ امئ صممماٌج
ِؤ تطٌمإلٌاغمٌَ أ  مٌمل در اٌجطٌثاث، ٌِِالٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ لل«ٌٌج  ِ ِ طٌاجلخلريٌم ٌ د ثٌاكٌه :ٌٌاخ

ِؤ تطٌمإلٌغمٌَ أ  مٌمهكمأٌمٌ» ٌج ِ ا ِؤ تطٌ امئ ٌج ِ طٌمًأمٌهبذاٌاجأفظٌج  ٌ لل«ٌٌاٌشسلللٌثاث،صممما مإلٌٌ:ٌ»ٌ اخ
ِحٌ«ٌٌغمٌَ أ  مٌاججهٌِمسد اٌثاث، مإلٌظلهٌِهذ ٌاأل لل ثٌ ملٌ لوٌ ٌمسنلهلٌ سمٌل  ٌاألمةٌ ،ق ٌاجنم يٌ ٌش

ٌهمٌ ملٌاجأ ثٌب ٌسسدٌ اإلملمٌاججلمسٌَ اإلملمٌاهلدٌرهلةٌهللا ٌِ للٌٌ أ همٌا هذبٌ  ٌاإلملمٌاب ٌا نذرٌ/ٌالٌهذا
ٌإالٌ ملٌا دينٌ اج م ٌ سينٌملج لٌ اابٌ ن فةٌرهلهملٌهللاٌٌ«ٌ سينٌاب ٌا نذرٌ»   للٌل ٌم ٌ«ٌٌا،تهدٌ»:ٌ الٌا أمط

ِؤ ةٌإذاٌاحتدتٌا ئلج ٌاملٌإذاٌاختأفتٌمأ  ٌاه ٌمئأ ٌرؤ تهمٌاجسأملو ٌِ   ل ٌاإلملمٌاجرتمذيٌ/ٌ  ٌٌ:ٌإمنلٌ سمٌ  مٌاج
ِ لهلٌ دمٌ أ طٌ ٌا د نةٌم ٌاججلمٌ ٌٌِ ا تعماٌٌاه ٌاجسأم ٌك ِ طٌمًأمٌ ٌصي يطٌ  ٌاب ٌ للسٌال  أدٌذجكٌمبلٌخ

:ٌج نلٌرا نل ٌٌأخٌِرملللٌمهخِب ٌالٌاُّالٌرىٌَ ٌاججلمٌج أةٌاجلمسةٌ الٌمسل  ةٌ اجنلسٌصلمماٌبذجكٌمقللٌاب ٌ للس
ِا ٌا ٌ، م ٌاجسدٌِمقأت ِؤ ةٌمسل  ةٌ ص لمطٌمقللٌالٌ:ٌا ٌالٌتٌج أةٌاجًلتٌماٌ،زالٌ، ممٌ ىتٌ، انٌٌ- تفٌَب ه ذاٌام

ِؤ ةٌالٌتسمٌ الٌج  ٌاه ٌبأدٌرؤ تهمٌإذاٌ ِ ٌالٌاج رسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ لجماٌمهذاٌ دلٌ أدٌالٌاب ٌ للسٌ 
ِ لٌجسأطٌملٌ:ٌإلٌا ئلج ٌ ٌمنئقةٌا د نةٌغريٌمتيدٌِم ٌا ئلج ٌ ٌاججلمٌاختأفٌا ئلج ٌ  لجما ِؤ ةٌٌٌِ  للٌأخ  سم ٌب

ٌ ٌ ٌهبل ٌ سم  ٌ إمنل ِ ج ٌاخل  ٌ ٌبجهللتط ٌ سم  ٌال ٌاجما د ٌ اججلهد ٌ  د  ِ ب ٌك ٌإال ٌ ند  ٌهبل ٌ جهد ٌمل ٌأل،ط ٌاججلم اه 
ٌ.ٌٌاجدخمل

ٌاجنل، ةٌا نسقدٌِ ٌشسلللٌ ِب ةٌاجًسمل ةٌ ٌاجد ِر ٌكللرٌاجسأملوٌ ٌا مأ ةٌاجس ِضتٌهذ ٌا ًهجةٌ أدٌه ئة   دٌ 
ٌاألمٌِ ذجكٌجبماؤٌاألخذٌأب دٌاجقمج،ٌ أدٌٌملتف ٌرا همٌ أدٌده1392 ٌاجتمسسةٌ ٌهذا ٌا ًهجة الٌاألر حٌ ٌهذ 

ِا ٌ أملوٌاجلال .ٌإذاٌ أمٌذجكٌمإلٌاجما بٌٌ:ٌ هذاٌ ملٌ سطٌ م طٌل ٌب،ٌاأللجةٌ ا مالٌاه ٌاجسأمٌ.ٌ أتٌ ًبٌملٌ 
  ِ ٌك ٌبالٌالٌ سنماٌهبذ ٌا ًهجةٌ ندٌلخملٌاججهٌِ خ ِبٌإىلٌاحل ٌ ٌ أدٌاه ٌاجسأمٌ  طٌ الٌ تفقماٌ أدٌملٌهمٌاأل 

ا تهللهمٌمثٌ سمأماٌبذجكٌ  لأغم ٌاجنلسٌ  أدٌ الٌِاألمٌِجد همٌ  لمةٌا ًأم،ٌمتلبستهمٌ ٌذجكٌ الٌ نلغٌَالٌُيتأفماٌ
ٌكل،تٌاجد جةٌغريٌإسام ة ٌِِاجق  ٌ اجقللٌإذا ٌ.ٌٌ ٌهذاٌاألمٌِأللٌذجكٌ ًلبٌا،قًلمٌاجنلسٌ كن

ٌاإل ٌاجد جة ٌامل ٌ ماه ٌمئِ ٌا  ٌصمم ٌم  ٌبط ٌاجنلس ٌ إجزام ٌاجسأم ٌاه  ٌ لجط ٌمل ٌا تملل ٌ أ هل ٌاجما ب ٌمإل سام ة
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ِمٌهللاٌ أ هل ِ  ةٌمملٌ  ٌ الاوهٌجأما بٌ منسهلٌجأ ِألٌابأل لل ثٌا ذكمِر ٌ.ٌٌٌِ مسأممٌالٌهللاٌ زعٌابجًأئللٌملٌالٌ زعٌابجق
جنللتٌ أ طٌ احل مٌبطٌ اجتيلكمٌإج طٌ احلذرٌمملٌخلجفطٌإ،طٌ اسهلٌهللاٌالٌ ممقنلٌ ل  ٌا ًأم،ٌجأفقطٌ ٌاجد  ٌ ا

مي ٌك ٌ..ٌٌ مال
ٌٌ..ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ لد ٌ رسمجطٌ،ل نلٌحممدٌ أجطٌ صيلط

ِ مٌ ٌه11/7/1397 اتر خ1622ٌٌمتم ٌب
ٌ م طٌر لٌِإب ٌ غنمٌ الٌجيد لٌرا  هلٌابأل ٌِاجًىالٌاأل ل ِر لٌم ٌٌ:ٌ دخ ٌرملللٌ ٌ  تٌ ٌِا  لانه ٌِ  تل

ٌ؟ٌاجسئشٌه ٌُّمٌاإلمئلرٌامٌال
ٌ:ٌاجلماب

ٌ بسدٌتنل جطٌ ِ ِر إذاٌا تلجٌاج لىمٌإىلٌاجفئٌِ ٌاثنلوٌاج ممٌ جمٌملٌ فئٌِخلفٌ أدٌ،فًطٌاُّاكٌ فئٌِ ٌ  تٌاجل
ِ ٌبسدٌا،تهلوٌرملللٌٌ لٌ ًدٌرمقطٌميًكٌإىلٌاجأ   ٌٌِ  قلٌَهذاٌاج ممٌاجذيٌامئ

ٌ؟ٌٌحم ٌ ٌاهأطٌ مماش طٌه ٌجطٌاإلمئلرٌ اجق ٌِامٌالٌ:ٌاجَِّ َّللٌم ٌحم ٌإىلٌاجًىالٌاجنلين
ٌ:ٌاجلماب

ِطٌالٌت ملٌا ًلمةٌب،ٌاحمل ٌاجذيٌا،تق ٌمنطٌ جيمؤٌجطٌاجفئٌِ اجق ٌِأل،طٌمًلمٌِ تتنل جطٌرخصٌاجًفٌِج  ٌبج
ِ دٌاال،تقللٌإج طٌمًلمةٌ  ِ ٌ.ٌٌ احمل ٌاجذيٌ 

 اجليثٌ نهلٌ ممهلٌا ٌ مم،ٌ بسلهمٌإىلٌشهٌِه ٌ:ٌشخصٌمل دٌبسضٌمماش طٌ سلمٌِ ٌطألهلٌٌاجًىالٌاجنلجث
ٌ؟ٌٌجيمؤٌجطٌاإلمئلرٌ اجق ٌِامٌال

ٌ:ٌاجلماب
هذاٌاججخصٌملٌ ق دٌ هةٌمس نةٌماٌتتنل جطٌالجةٌرخ ةٌاجفئٌِ  أ طٌالٌ  ممٌمإلٌش ٌ أ طٌاج  لمٌ ىتٌخجٌَ

ٌكملٌسل ٌ ِ ٌم ٌاألوم  ٌ مابٌاجًىالٌاأل لٌج  ٌإ ذاٌ  دٌاُّاكٌامئٌِمبلٌ ًدٌرمقطٌ امًكٌبق ةٌ ممطٌ  لدٌملٌامئ
ِجٌإىلٌمنئقةٌاألماجٌا ٌاجماليٌمإ،طٌ ستِبٌمًلمِهاٌجطٌ ٌكلجذيٌُيِجٌم ٌاخل  هةٌمس نةٌ أتمسٌم هلٌضلجتطٌتستِبٌمًلمةٌ  ِ

ٌ.ٌاجق ٌِ اجفئِ
ِاب  ٌكللٌ ٌبٌِبس دٌ  ٌاجلأدٌ  ريا،طٌمقلربملٌاب للٌ سطٌاجًىالٌاج ِاوٌه ٌٌٌِالٌاغن لوٌ:ٌؤكلٌِاجفئٌِإذا ٌِ الٌمق

ٌ؟ٌٌ سئمهنلٌبسلهمٌامٌال
ٌ:ٌاجلماب

ِ   ةٌؤكلٌِاجفئِ ِمهلٌجزكلٌِاجفئٌِم ٌاحل مٌ ٌمج ِاوٌ ٌذجكٌاج ممٌمم ٌملٌ   ٌمقريهاٌمأ سٌم  ٌٌٌِِسدٌ ل ةٌاجفق
ِبٌبأدٌإج طٌ أبم ل،طٌالٌ مك ٌشخ لٌ نمبٌ نطٌ  ِاوٌ ٌا  ٌ  ٌإم للٌاججخصٌالٌ سدٌؤكلٌِاجفئٌِ  مؤ هلٌ أدٌاجفق

ِا هل ِاوٌ قممٌبتمؤ سهلٌ أ همٌ ٌاجم تٌاحملدلٌإلخ ٌ.ٌٌبأدٌم هلٌمق
لٌامٌالٌاجًىالٌاخللمس ٌ؟ٌٌ:ٌه ٌجيمؤٌإ ئلوٌؤكلٌِاجفئٌِمأمسه

ٌ:ٌاجلماب

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

26 

ٌِ لمسهلٌمأمسهلٌٌمِضٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌؤكلٌِاجفئٌِم ٌاجِبٌا ٌاجتمٌِا ٌاججسريٌا ٌاجزب بٌا ٌاأل ط
م ٌ م ٌ ماٌج سٌ أ طٌٌ:ٌ»ٌٌ أ طٌ سأمٌٌِ  دٌثلتٌ  ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌا،طٌ للخملجفٌجًنتطٌصأدٌهللاٌُ

انٌمهمٌرل انٌهذاٌملٌج سٌمنطٌمهمٌرلٌ:ٌ»ٌ  لل«ٌٌام ٌ.ٌٌ«ٌم ٌا دثٌ ٌام
جلأدٌ:ٌإذاٌ لوتٌؤكلٌِاجفئٌِاشرتٌيلٌؤكلٌِ  ؤ هلٌابٌ:ٌبسضٌاجللل ةٌ سئٌَاحللٌِمأمسلٌ  قملٌجطٌاجًىالٌاجًللس

ٌ؟ٌٌه ٌجيمؤٌامٌال
ٌ:ٌ اجلماب

.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌٌ.ٌ اب ٌاجتمم  ٌجيمؤٌذجكٌأل،طٌتمك  ٌمم ٌ  بٌ أ طٌاحل ٌ ٌامٌِتدخأطٌاجن لبة
ٌ.ٌٌأجطٌ صيلطٌ سأم

ِ مٌ ٌه29/11/1398 اتر خ2222ٌٌمتم ٌب
ٌِِم ٌشٌاجًىالٌاأل ل ِاتٌ:ٌ ندانٌمًل دٌجيتم ٌم هلٌاانسٌ ٌج أةٌمخسٌ ج ٌ سٌثاثٌم ِا لٌسمِر سلللٌ  ق

ِا لٌ سٌ ا مجدٌ ٌمًل دهمٌمه ٌجيمؤٌامٌال ٌِِم ٌرملللٌ ق ِا لٌا مجدٌ ه ذاٌجيتمسملٌج أةٌسل ٌ ج ٌ؟ٌٌ  ق
ٌ:ٌاجلماب

انٌهذاٌملٌج سٌمنطٌمهمٌٌ:ٌ»ٌهذاٌم ٌاجلدعٌ  دٌثلتٌ  ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌا،طٌ لل م ٌا دثٌ ٌام
ٌ.ٌ«ٌ إوكمٌ حمداثتٌاألممرٌمإلٌك ٌحمدثةٌبد ةٌ ك ٌبد ةٌضاجةٌ:ٌ»ٌحلد ث  مجطٌ ٌا«ٌٌرل

 اجسلللاتٌملنلهلٌ أدٌاألمٌِ اجنهٌَ اإلتللعٌ هذاٌاألمٌِملٌأيمٌِبطٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ ملٌ فسأطٌ الٌمسأطٌ
ِاشد  ٌ الٌم ٌاج يلبةٌ اجتلبس، ٌ.ٌٌا دٌم ٌاخلأفلوٌاج

انٌمهمٌٌ:ٌ»ٌٌ أ طٌ سأمٌ ٌبسضٌاجفلاٌاحلد ثٌاج ي ح  دٌ للٌاجنيبٌصأدٌهللاٌُ ٌج سٌ أ طٌام م ٌ م ٌ ماه
ٌ«ٌٌرل

ِ ٌهللاٌ رسمجط ِل لهاٌجيبٌإ، لر ٌجدخمجطٌم ملٌا،  ِ ٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌم  ملٌم ٌ هذاٌاألمٌِج سٌ أ طٌام
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ِ  هلٌ  بٌاجسم ٌهبل ٌش ٌالٌغري  ملٌجيزٌالٌتسلرضٌب ًمفٌٌ ٌمىتٌثلتتٌرؤ ةٌاُّالٌثلماته
ٌ لداجسز زٌب ٌ لدهللاٌب ٌابؤ/ٌٌمسل ةٌاجج خ

ٌ:ٌٌاحلمدٌ ٌ اج اٌِ اجًامٌ أدٌرسملٌهللاٌ  أدٌأجطٌ اصيلبطٌ م ٌاهتد ٌهبدا ٌاملٌبسد
ٌ ٌ دلهل  ٌ ِوض ٌاج ٌصي فة ِتط ٌ،ج ٌمل ٌ أد ٌاطأست 6885ٌٌمقد ٌب ٌٌده3/9/1407ٌ  ٌاهلد ٌاجدكتمر  بقأم

ٌِبنلوٌ أدٌملٌ   ٌٌٌِم ٌ زمطٌابستيلجةٌالٌ  ملٌ ممٌاإلثن،ٌا لٌ ممٌم ٌشسلللٌ لداجسز زٌاجأه بٌ فدٌهللاٌ نلٌ  نط
  زمطٌأبلٌ ممٌاإلثن،ٌٌدٌرهلةٌهللاٌ أ هملٌدٌ ٌج أتطٌم ٌاج ًمفٌ بنلوٌ أدٌملٌ،قأطٌ  ٌش خٌاإلسامٌاب ٌت م ةٌ اب ٌاجق م

ِ ٌالٌٌ ٌ ئسَهمٌمتلمٌاجناث،ٌججهٌِر بٌ الٌ ممٌاجنااثوٌهمٌا لٌ ممٌم ٌشسلللٌبج  ٌِ  أ طٌ ًتي  ٌ أدٌملٌذك
ِاوٌملٌ ٌاج امٌم ٌاخلئٌِاجسظ مٌٌ  ملٌ ممٌاجنااثوٌهمٌا لٌ ممٌم ٌرمللل ٌِ بنلوٌ أدٌذجكٌرا تٌالٌا ضحٌجأق

ِاٌِ أدٌل  ٌهللاٌ رسمجط ٌِ تقدميٌا مالٌٌٌِ ،لذٌملٌصيتٌبطٌاجًنةٌ  ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ راوٌاجظهٌِ اجل
ٌكتلبٌهللاٌاحلًلب ِؤ ةٌألٌ،ٌ أدٌملللٌ أ ط ِ  طٌب  سنةٌرسمجطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌم ٌتسأ  ٌإثللتٌلخملٌاججهٌِ خ

بسنطٌإىلٌاجسل ،ٌألٌ.ٌ   مطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ سمٌؤمل،طٌ ملٌبسد ٌإىلٌ ممٌاجق لمةٌأللٌهللاٌٌاُّالٌا ٌإكمللٌاجسدِ
ٌكلمأةٌالٌ سرت هلٌ،قصٌبم طٌم ٌاجم م  ِ سة ٌك ٌؤمللٌ ملٌُيِبٌ للل ٌٌبج ٌِ همٌدٌسليل،طٌدٌ سأمٌملٌ ق ٌمم ٌاج ًمفٌ 

ٌاخِبهمٌ أدٌجًللٌرسمجطٌحممدٌٌٌِم ٌ هةٌإثللتٌاألهأةٌمبلٌجيبٌ أ همٌا تللر ٌ  تٌاج ًمف ٌسليل،طٌد ٌِم ٌا،طٌد
ٌكًمفٌاجٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌمبلٌ جِعٌُّمٌ  تٌاج ًمفٌم ٌصاٌِ غريهل جمسٌالٌ  ملٌإالٌٌِاملٌ ملٌاجفأ  ،ٌإل

ِارٌاجقمٌِمأ سٌ أ طٌلج  ٌ ستمدٌ أ طٌ  ًمغٌم ٌا أطٌالٌختلجفٌاأل لل ثٌاجنلبتةٌ  ٌ  ٌأخٌِاججهٌِ ٌج ليلٌاستً
ٌ اجسامةٌاب ٌاجق مٌ فدٌهللاٌ نهمل ٌاب ٌت م ة ٌ جمٌا د ٌش خٌاإلسام ٌج ًلٌٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌِ ٌمإهنمل ِ

ٌكملٌجيمؤٌ أدٌغريمهلٌم ٌاه ٌاجسأمٌِ جيمؤٌ أ هملٌاٌمس مم، ٌِ  دٌامٌِهللاٌ للل ٌ ندٌاجتنلؤعٌالٌٌخلئهٌ ٌبسضٌا ماُّمل
ِل اٌملٌاختأفماٌم طٌإىلٌ  مطٌ   مٌرسمجطٌصأدٌهللاٌُ ٌكتلبطٌ سنةٌ،ل طٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ الٌ  ِل اٌملٌتنلؤ ماٌم طٌإىل  

ٌ أ طٌ سأمٌ
ٌكًمفٌاججمس ِحٌل ٌم ٌاه ٌاجسأمٌأبل مي  ٌ  م طٌ ٌغريٌأخٌِاججهٌِ ه ذاٌخًمفٌاجقمٌِمي  ٌٌ  دٌص

ٌك ٌشَوٌ د ٌِ  م طٌ ٌغريٌج ليلٌاإلبدار ٌكًمفٌاججمسٌ ٌأخٌٌٌِِ هللاٌدٌسليل،طٌدٌ أد .ٌ كملٌاجسللٌِاجغلجلةٌ  مع
ِؤ ٌاججهٌِالٌمين ٌ  م طٌ ٌغري  ةٌ ٌٌِ  دٌصيتٌاأل لل ثٌ  ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌبم مبٌا تمللٌاج
ٌمًتف لةٌ  ٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ ٌاج ي ي،ٌٌإثللتٌاألهأةٌا ٌإكمللٌاجسدِ ٌِ هٌَا لل ثٌمجهمِر

ٌِ   مطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌالٌُيتصٌبزمل،طٌمقطٌب ٌ سمٌؤمل،طٌ ملٌأييتٌبسد ٌإىلٌ ممٌاجق لمةٌأل،طٌرسملٌهللاٌٌ غريمهل
ٌارسأطٌإٌإىلٌاجلم   ِ طٌُّمٌ ٌإثللتٌهالٌرملللٌ غري .ٌ هللاٌدٌسليل،طٌد ِ ٌالٌ لأغهمٌملٌش ٌكلمةٌ ام ٌِ همٌٌىلٌاجنلس

ٌ األرض ٌاجًمل ات ٌبغ ب ٌم ٌٌاجسلمل ٌ ق  ٌمل ٌد ٌسليل،ط ٌد ٌ  سأم ٌ غريهل ِاصد ٌا  ٌم  ٌؤمل،ط ٌبسد ٌس يدث ٌمبل ٌ اجسلمل ِ
ِؤ ةٌمبمامقةٌٌاج ًمملت ِصدٌا ٌ دمٌ  ملٌكًمف.ٌ ملٌ نلتٌ  ٌرسمجطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌا،طٌ  دٌاجسم ٌابج ٌِ همٌدٌٌم

الٌ سزبٌ  ٌ أمطٌشَوٌ ٌاألرضٌ الٌ ٌاجًملوٌالٌم ملٌسل ٌم ٌاجزمللٌ الٌم ملٌأييتٌإىلٌ ممٌاجق لمةٌ  دٌ للٌاجنيبٌ
ٌٌٌِِ خنسٌإهبلمطٌ ٌاجنلجنةٌٌِاججهٌِه ذاٌ ه ذاٌ ه ذاٌاانٌاُمةٌاُم ةهٌالٌ، تبٌ الٌحنًبٌ»صأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ:ٌ
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ٌ  ملٌتًسلٌ«ٌٌ ذاٌ ه ذاٌ اشلرٌأبصلبسطٌاجسجِ اججهٌِه ٌدٌإىلٌالٌاججهٌِاتِر ِشدٌبذجكٌامتطٌدٌ أ طٌاج اٌِ اجًام  
ٌ  ملٌثاث، ِ  ٌ اتِر ِ اٌاُّالٌا ٌت مأماٌٌ:ٌ»ٌ.ٌ صحٌ نطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌا،طٌ للٌ  ج الٌتقدمماٌاججهٌِ ىتٌت

ِ اٌاُّالٌا ٌت مأماٌاجسدِ ِ معٌإىلٌاحلًلبٌ ملٌأيذلٌ ٌإثللتٌاجظهمرٌبذجكٌ«ٌاجسدٌِمثٌصممماٌ ىتٌت ٌ.ٌٌ ملٌأيمٌِابج
ٌكملٌ ٌاجملأدٌ 132ٌم ٌاجفتل  ٌصفية25ٌٌ  دٌذكٌِش خٌاإلسامٌاب ٌت م ةٌ/ٌ ٌرسلجةٌصنفهلٌ ٌهذ ٌا ًهجة

ٌِ ،ق ٌٌ اخلافٌإللعٌاجسأملوٌ أدٌا،طٌالٌجيمؤٌاجسم ٌابحلًلبٌ ٌإثللتٌاألهأ ةٌ همٌ/ٌم ٌا أمٌاجنلسٌمبًلى ٌاإلللع
ٌ.127ٌص4ٌٌاحللمظٌ ٌاجفتحٌج

ٌ.ٌٌ:ٌإللعٌاجًأفٌ أدٌ دمٌاال تدالٌابحلًلبٌ الٌإلل همٌ ع ةٌ أدٌم ٌبسدهمٌ  ٌاكٌاجمج دٌاجلل ٌَ
ٌكأهلٌتدلٌ أدٌملٌللٌ أ طٌاإلللعٌا ذكمر .ٌ جًتٌا  دٌٌ األ لل ثٌاج ي يةٌ  ٌاجنيبٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأم

ِاصدٌ اجنظلراتٌ أدٌرؤ ةٌاُّالٌم ٌهذاٌمن ٌاالستسل،ة ِؤ ةٌاب  ٌٌٌِِ ج ينٌا  دٌمن ٌاال تمللٌ أ هلٌا ٌ سأهلٌمس لرهاٌجأ
ِاصدٌابج ية ٌكأطٌابط ٌٌِا ٌأبلٌاُّالٌ دٌ جدٌالٌتنلتٌإالٌإذاٌشهدتٌُّلٌا  ِمةٌٌٌِمهذا ٌك ٌم ٌجطٌمس ٌِ الٌُيفدٌ أد

ٌكنريٌم ٌاأل  للٌ ٌإثللتٌ اللٌِاُّالٌا ٌ دمهلٌ  ٌٌأب مالٌاحللسل،ٌم ٌاه ٌاجفأكٌملٌ ق ٌب نهمٌم ٌاالختاف  
ٌمس مم،ٌب ٌجيمؤٌ أ همٌاخلئهٌل سل ِضنلٌإلل همٌألهنمٌج ًما .ٌ إمنلٌاإلللعٌا س ممٌٌإم للٌرؤ تطٌا ٌ دمهلٌ جمٌم

ِ  ةٌألهنمٌإذاٌالسما ٌاجيتٌشهدٌُّلٌٌِلخأتٌم همٌاجئلىفةٌا نٌاجذيٌحيتجٌبطٌهمٌإللعٌسأفٌاألمةٌ ٌا ًلى ٌاجج  مِر
.ٌ املٌاال تعلجٌابج ًمفٌمم ٌاضسفٌاحلعجٌٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌأبهنلٌالٌتزالٌ أدٌاحل ٌإىلٌ ممٌاجق لمة

ٌكتلبٌهللاٌ  الٌم ٌسنةٌرسمجطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ دلٌ أدٌالٌاخلًمفٌجأقمٌِالٌ ق ٌإالٌ ٌألٌأل،طٌالٌ م دٌ،صٌم 
ٌكملٌ قمجطٌبسضٌاجسأملوٌِ إلٌاج ًٌج ليلٌاإلبدار ِار ِحٌل ٌم ٌاه ٌٌمفٌجأجمسٌالٌ  ملٌإالٌاومٌاالستً ٌِب ٌ دٌص

ٌكملٌتقدم ٌك ٌ  ت .ٌٌ.ٌ ذكٌِغريٌ ا دٌمنهمٌا،طٌمي  ٌ  م طٌ ٌ ممٌ  دٌاجفئٌِ   دٌاجنيٌِاجسأمٌأب،طٌجيمؤٌالٌ ق ٌ 
ِارٌمنقلب ٌ مل م ٌ للٌإ،طٌالٌ ق ٌاخلًمفٌإالٌ ٌج ليلٌاإلبدارٌٌ هذالٌاج ممللٌج ًلٌم ٌاومٌاإلبدارٌ الٌم ٌاومٌاالستً

ٌك ٌ  تٌ ج سٌ ملٌا دمهلٌأب ىلٌم ٌ ِارٌبقملٌم ٌ للٌإ،طٌمي  ٌ  معٌذجكٌ  ٌكًمفٌاججمسٌإالٌ ٌاومٌاالستً  ال
ِ  ةٌج سٌُّلٌمسلرضٌاآلخِ ٌسليل،طٌدٌ.ٌ تًأمٌجنلٌاأللجةٌاجج ٌد   معٌٌ الٌ ٌ درتطٌم ملٌ،سأمٌملٌمين ٌٌِ ج سٌ ٌشِعٌهللا

ٌك ٌ  تٌأللٌهللاٌ ٌ قدر ٌألٌاخلًمفٌ اج ًمفٌ  ٌاجللجغةٌ ٌل  ٌمل ٌاحل مة ٌك ٌشَوٌ جط ٌاج لمأةٌ أد ٌاجقدِر جط
ِ طٌجسللل  ٌكًمفٌاججمسٌ خًمفٌاجقمٌِأ تللٌم ٌأوتٌهللاٌُيمفٌهللاٌٌ  ج ٌِ  دٌاخِبٌ،ل طٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌال

ٌك ٌ  تٌ فٌِ اجسلللٌ ٌاشدٌاحلل ةٌإىلٌاجتخٌمٌهبملٌ للل  .ٌ هذاٌا سىنٌ،فًطٌم ٌٌٌِ اإل،ذارٌم ٌاسللبٌاجسذابٌ 
ٌاأل  لت ٌ ٌل   ٌ اج ًمف ٌاخلًمف ٌجبماؤٌ  مع ٌاجسأملو ٌم  ٌ لل ٌم  ٌ مل ٌصية ٌ أد ٌاجداجة ٌُّالٌٌاأللجة ِؤ ة ٌ اج ِ

ٌاجسلمٌا ينٌ لمٌ ِب ةٌاجًسمل ةٌ دٌثلتٌجد ٌجمأسٌاجقللوٌاأل أدٌ ٌا مأ ةٌاجسٌ»ج أةٌاجنااثوٌٌده1407رملللٌهذا
ِ  ة ِ  ةٌ بئالٌمل سلرضهل«ٌٌهب ئتطٌاجداىمةٌمهٌَرؤ ةٌش ٌِ مبم لهلٌٌاال تمللٌجيبٌاال تملل أ هلٌ مامقتهلٌجأللجةٌاجج

اج ممٌ ممٌت ممملٌ اجفئٌِ ممٌٌ»  ملٌ ممٌاجنااثوٌا لٌ ممٌم ٌرملللٌجأل لل ثٌاجًلبقةٌجقمجطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ:ٌ
ٌت ٌ مم ٌ األضيد ِ ل ٌٌليملتفئ » ً ٌ ٌ غري ٌإبسنلل  ٌاجرتمذي ِ ط ٌإثللتٌٌاخ  ٌ ٌاخئه ا ٌا ًأم، ٌال ِضنل ٌم ٌ جم .

ِ  ل ٌِ همٌمستمد لٌ ٌإثللتطٌ أدٌملٌصيتٌبطٌسنةٌ،ل همٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌٌِملٌ   ٌ أ همٌ ٌٌاُّالٌلخمالٌا ٌخ
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ِ طٌهللاٌُّ ٌكل،ماٌمه مر  ٌ مج مر  ٌم ٌا  ٌا تمللهمٌ أدٌملٌش مٌ صيتٌبطٌاألخللرٌ  ٌ،ل همٌصأدٌذجكٌأبسٌب 
ِؤ ةٌاُّالٌ ِ  ةٌب هللاٌُ أ طٌ سأمٌٌِ جمٌتِكماٌذجكٌم ٌا  ٌ ملٌاحللسل،ٌا ٌم ٌا  ٌ  معٌاج ًمملتٌم ٌ  لمٌاجل نةٌاجج

ِ  لٌج ل،ماٌأمث،ٌ  أدٌخئٌِ ظ مٌم ٌ قمبةٌهللاٌ  خلجفتهمٌملٌرمسطٌُّمٌ،ل همٌ إملمهمٌحممدٌب ٌ لدٌهللاٌألٌلخمالٌ خ
ٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌصأدٌ

ٌاجأه بٌ ٌاجدكتمرٌاهلدٌب ٌ لداجسز ز ِهل ٌاجيتٌذك ٌمقن ٌجئلجبٌاحل ٌ كجفٌجأجلهة ِتط ٌذك  ار مٌالٌ  ملٌم مل
ٌا ًى لٌالٌ ممقنلٌ اجدكتمرٌاهلدٌ ل  ٌا ًأم،ٌج  ٌملٌم طٌٌ غري ٌمم ٌ ستمدٌ أدٌا مالٌاحللسل، .ٌ هللاٌدٌسليل،طٌد

ِ رٌا،فًنلٌ م ٌس ئلتٌا ملجنلٌ م ٌصاحٌاجسلللٌ اجلالٌ اجتمًكٌبج ِعٌهللاٌا ئهٌِ الٌ س ذانٌ ل  ٌا ًأم،ٌم ٌش
ٌ  أدٌرسمجطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌبغريٌ أمٌإ،طٌ يلٌذجكٌ اجقللرٌ أ ط ٌسليل،طٌد  همٌ ًلنلٌ ،سمٌٌ.ٌاجقملٌ أدٌهللاٌد

ٌ اه ٌحممدٌ أجطٌ صيلطٌ م ٌ ظمٌسنتط ٌ،ل نل ٌاجد  اجمك  ٌ صأدٌهللاٌ سأمٌ أدٌرسمجط ٌإىلٌ مم ٌ ٌٌتد ٌهبد ط ِر  ٌ.
ٌ.ٌٌده7/9/1407

ٌ اإلرشلل ِى سٌاجسلمٌإللاراتٌاجليمثٌاجسأم ةٌ اإلمتلوٌ اجد ِم ٌاج
ِابئةٌاجسلملٌاإلسامَ ِمةٌ رى سٌاجملأسٌاجتهس ًٌَج ٌمب ةٌا  

ٌ ضلطٌا  لتٌاج اٌِ ٌبسضٌاجلأدالٌك ف ةٌاإلمًلكٌ اإلمئلرٌ ٌرمللل
ِسلجةٌ ابطةٌاجسلملٌاإلسامٌَاب مأ ةٌبتلر خٌمقدٌاطأستٌٌٌ أدٌاج ٌده16/1/1398اجمارلٌِم ٌمسليلٌاألم،ٌاجسلمٌج

ٌم ٌرى سٌرابئةٌ ٌكتلابه ٌ اإلرشللٌ اجيتٌ ذكٌِم هلٌا،َّطٌتأقد ِى سٌاجسلمٌإللاراتٌاجليمثٌاجسأم ةٌ اإلمتلوٌ اجد ِم إىلٌمسل ةٌاج
ِشتلوهٌ،ظِهاٌجمضسهلٌابجًم دٌ ف دٌأبلٌا«ٌٌملجمٌ»اجلمس لتٌاإلسام ةٌ ٌمد نةٌ جد لٌاإلس ندانم ةٌ ئملٌهنلرهلٌص فلٌ  ق 

ٌكملٌالٌا نلط ٌاججملج ةٌمنهلٌالٌتغ بٌ نهلٌاججمسٌإطا هلٌ ٌاج  فٌ   ًطٌ ٌاججتلوٌ  ًهلٌا ًأمملٌم هلٌ ِا  اجلغ
ِ مٌإص ٌ.ٌٌدارٌمتم ٌ ٌذجك  ٌك ف ةٌاإلمًلكٌ اإلمئلرٌ ٌرملللٌ كذجكٌك ف ةٌضلطٌا  لتٌاج اٌِ ٌهذ ٌاجلأدالٌ  

ٌاجنل، ةٌ ٌكللرٌاجسأملوٌ ٌاجد ِر ِى سٌاجسلمٌم ٌ ِضٌهذاٌا مضمعٌ أدٌجمأسٌه ئة  بنلوٌ أدٌملٌا رت طٌمسل ةٌاج
ٌِِ لٌجطٌم ٌصفةٌاجسمممٌ ملٌرأ ٌم ٌإ دالٌاجأعنةٌاجداىمةٌحبنهلٌ ٌذجكٌ ٌ  ٌاجفقهلوٌتتلم ٌٌ- ج ِتٌاجأعنةٌ،قماله ذك

ِا ٌ ملٌهذاٌا مضمعٌ م ملٌ أٌَذكٌِأراوهمٌ ٌا مضمعٌم ٌاستد ِ ٌاجملأسٌ  تخذٌملٌ  ٌك ٌمنهمٌ لٌذهبٌإج طٌج نظ الل
ٌ.ٌٌاجنقملٌم ٌاأللجةٌ هللاٌا مم 

ٌكملٌ   ٌ ئأ ٌاجفعٌِ ل ٌغ لمبةٌٌ(1) للٌاج مللٌاب ٌاُّملمٌ ٌمتحٌاجقد ٌِ :ٌ م ٌالٌ م دٌ ندهمٌ  تٌاجسجلو
ٌ ًقطٌغً ٌاج د  ٌم ٌاججف ٌ ندهمٌامىتٌاجلقليلٌبسدمٌاجم مبٌ أ ٌكمل  همٌجسدمٌاجًلبٌ همٌخمتلرٌصل بٌاج نز

ٌاحلأماينٌمثٌ امقطٌ امىتٌاإلملمٌاجِبهلينٌاج لريٌبم مهبل  ِ ِمق،ٌ ا،  اتبٌمتهم ٌ ٌٌاجمضموٌ  ٌمقئم هملٌم ٌا  .ٌ الٌ 
ٌُِب،ٌ دمٌحم ٌاجفِضٌ ب،ٌ دمٌسللطٌاجلسأٌَاجذيٌ س ٌ امةٌ أدٌاجم مبٌاخلفٌَا جنلبتٌ ٌ،فسٌاألمٌِثلمتٌاجف

ِفٌ ا،تفلوٌاجدج  ٌ أدٌاججَوٌالٌ ًتأزمٌا،تفلوٌجلماؤٌلج  ٌأخِ ِملتٌجأجَوٌمل،تفلوٌاجم تٌا،تفلوٌجأمس .ٌٌ  ماؤٌتسدلٌا س
ٌخبمً،ٌمثٌاستقٌِاألمٌِ أدٌ ِ اٌا اله لٌبسدٌملٌام ًه ِاوٌم ٌمِضٌهللاٌاج اٌِمخ   دٌ  دٌ همٌملٌتماطهتٌ أ طٌاخللرٌاإلس
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ِ هلٌ   أنلٌملٌجلنطٌٌا:ٌذكٌِاجد للٌرسمُلٌاجأهٌ ملٌر يٌ-لمهلٌأله ٌاآلملٌُالٌتف   ٌم طٌب،ٌاه ٌ ئٌِ  ئٌِاخلمسٌش
ٌكًنةٌاربسملٌ ممٌ:ٌ»ٌ؟ٌ للٌ ٌاألرض ٌكهوم مٌٌِ مم ٌكعمسةٌ سلىٌِاومط ٌكجهٌِ  مم :ٌٌمق  ٌوٌرسملٌهللا«ٌٌٌِ  مم

ٌكًنةٌا  ف نلٌم طٌصاٌِ مم ٌٌر ا ٌمًأم«ٌٌاٌجطالٌا درٌ ٌ:ٌ»ٌ؟ٌ للٌاج ممٌاجذي .ٌمقدٌا  بٌم طٌثامثلىةٌ  ٌِ ل ٌصري ِر
اجظ ٌمنُاٌا ٌمنأ،ٌ  سٌ أ طٌملستفدانٌالٌاجما بٌ ٌ،فسٌاألمٌِمخسٌ أدٌاجسمممٌغريٌالٌتمؤ سلٌ أدٌتأكٌاأل  لتٌ

ٌكتله ٌهللاٌ أدٌاجسٌ» كذاٌ للٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌٌ- ندٌ  ملهلٌماٌ ًقطٌبسدمهلٌاجم مب  م ٌ«ٌٌلللمخسٌصأمات
ٌ.ٌٌ.ٌاٌهٌكامٌاج مللٌاب ٌاُّملمٌامىتٌبم مبٌاجسجلوٌجيبٌ أدٌ مجطٌاجمتِ
ِ طٌ أدٌاج نز ِبٌٌ»ٌ(1)ٌ  للٌاجز أسٌَ ٌش ٌكملٌتغ م ٌملٌجيدٌ  تٌاجسجلوٌ اجمتٌِأبلٌكللٌ ٌبأدٌ ئأ ٌاجفعٌِم ط

ِغ ن ِهللٌاجد  ٌاج لريٌامىتٌاججمسٌا ٌ ل ٌالٌ غ بٌاججف ٌملٌجيللٌ أ طٌجسدمٌاجًلبٌ همٌاجم تٌ ذكٌِا  لينٌالٌاجج خٌب
أب،طٌ أ طٌصاٌِاجسجلوٌمثٌإ،طٌالٌ نميٌاجقللوٌ ٌاج ي حٌجفقدٌ  تٌاأللاوٌ م طٌ،ظٌِأللٌاجم مبٌبد لٌاجًلبٌالٌ

ٌ همٌمِضٌ اجم تٌ ملٌ ق ٌبطٌا دٌإذٌالٌ لقدٌ  تٌاجسجلوٌبسدٌطأمعٌٌ سق  ِ ِر ٌِ كذاٌإذاٌملٌ نمٌاجقللوٌ  ملٌالاوٌض
ٌ.ٌداه«ٌٌل هلاجفعٌِإل

ٌاجز أسَ ِح ٌش ٌ أد ٌ ماش ط  ٌ ٌاججأيب ٌٌ كتب ٌ مجط ٌم طٌ»: ٌاجفعِ ٌ ئأ  ٌبأد  ٌ ٌكلل ٌاخلٌأبل ..ٌٌ ٌاجس ينٌ«  لل
ِبٌم ٌان  ةٌا غِبٌٌ» ٌتغ ٌكمل ٌك ٌسنةٌ  تٌاجسجلوٌاربس،ٌج أةٌمإلٌاججمس ِالٌبسضٌاه ٌبأغلرٌالٌجيد لٌ    ذك

ُِ ٌ.ٌٌداٌه«ٌٌ ظهٌِاجفعٌِم ٌا ج
.ٌ رلتٌهذ ٌاجفتم ٌم ٌبُدأاغلرٌ أدٌمشسٌاألىمةٌاحلأماينٌمهمىتٌبقللوٌٌ.ٌاخلٌ.ٌلٌ أ طٌصاٌِاجسجلو:ٌاميتٌأبٌ مجط

اجسجلوٌمثٌ رلتٌخبمارؤمٌ أدٌاجج خٌاج لريٌس فٌاجًنةٌاجلقليلٌمهمىتٌبسدمٌاجم مبٌملأاٌ مابُطٌاحلأماينٌمهرس ٌم ٌ ًهجطٌ
:ٌملٌتقملٌٌاخلمسٌ ا دٌِه ٌ  فٌِمه سٌبطٌاجج خٌمقلل ٌ لمتطٌجبلم ٌخمارؤمٌملٌتقملٌم م ٌاسقطٌم ٌاج أماتٌ

ِاىضٌ ضمىطٌ لل ِمق،ٌا ٌر ا ٌم ٌاج سل،ٌكمٌم ِاب ٌ للٌم م ٌ ئ ٌ دا ٌم ٌا  :ٌ كذجكٌاج اٌٌِ:ٌثاثٌجفماتٌحم ٌاج
ٌكمللٌاجد  ٌاب ٌاٌُّ«ٌهدٌ»اخللمًةٌملأاٌاحلأماينٌ مابُطٌملستيًنطٌ  امقطٌم طٌ اتبٌ.ٌم ٌاجملتيبٌ للٌاجسامة ملمٌ/ٌ الٌ 

ٌُِب،ٌ دمٌحم ٌاجفِضٌ ب،ٌ دمٌسللطٌاجلسأٌَاجذيٌ س ٌ امةٌ أدٌاجم مبٌاخلفٌَاجنلبتٌ ٌ متهم ٌ ٌثلمتٌاجف
ٌ.ٌٌ.ٌاخلٌ.ٌ،فسٌاألمِ

ٌكللٌٌ(2)  للٌاجسامةٌاب ٌ لبد  ٌ ٌ ماش طٌ أدٌاجدرٌا ختلرٌ ٌتسِضٌ ندانٌحل مٌصممهمٌم ملٌإذا :ٌملٌاَرٌَم ا
ٌكملٌتغ بٌاججمسٌا ٌبسد ٌبزمللٌالٌ قدرٌم طٌاج لىمٌ أدٌاك ٌملٌ ق مٌبن تطٌ الٌمي  ٌالٌ قللٌ ئأ ٌاجفعٌِ ند هم

ِبٌ بم مبٌمماالٌِاج ممٌ أ همٌأل،طٌ ىليٌإىلٌاُّاكٌمإلٌ أنلٌبم مبٌاج ممٌ أزمٌاجقملٌابجتقد ٌِ ه ٌج أهمٌ قدرٌأب 
ٌكملٌ للٌاججلمس ةٌامٌ قدرٌُّمٌمبلٌ ً ٌاألك ٌ ا ٌك ٌحمتم ٌاجلالٌإج هم ِبٌامٌجيبٌ أ همٌاجقللوٌمقطٌل لٌاأللاو جج

ٌكلجسجلوٌ ندٌاجقلى ٌبطٌم هلٌأللٌ أةٌ دمٌاجم مبٌم هلٌ ندٌاجقلى ٌبطٌ مأ تهم ٌ الٌمي  ٌاجقملٌهنلٌبسدمٌاجم مبٌاصاه
ٌ.ٌٌ دمٌاجًلبٌ  ٌاج ممٌ دٌ  دٌاجًلبٌ همٌشهملٌ زوٌم ٌاججهٌِ طأمعٌمعٌِك ٌ ممٌهذاٌملٌظهٌِيلٌ هللاٌا أم
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ٌٌ  للٌ ٌإمدالٌاجفتلح ٌكلج ممٌ اجزكلٌِ احلجٌ اجسدٌِ أ للٌاجل  ٌ اجًأمٌ اإل لِر :ٌ كذجكٌ قدرٌجلم  ٌاآل لل
ٌكتبٌ  ٌ ٌكذا ٌ اجنقص ٌاجزولِ ٌم  ٌ مم ٌك  ٌ  مل ٌمل ٌحبًب ٌاألربسة ٌاجف مل ٌم  ٌم   ٌك  ٌم قدر ٌاج مم ٌابتداو   نظِ

338ٌٌ:ٌصٌ)ٌ.ٌ،قأطٌ نطٌاب ٌ لبد  ٌ ٌ.ٌاٌهٌل هلٌ ٌاج أماتاججلمس ةٌ حن ٌ،قملٌمبنأطٌإذٌاص ٌاجتقد ٌِمقملٌبطٌإل
ٌ.ٌٌج(

ِمةٌاجدسم ٌَ ٌا  لتٌاج اِ ِ ٌا  نفٌم ٌالٌملداٌا ختلرٌجأظهٌِم ٌؤ الٌٌ(1)ٌ للٌاجج خٌحممدٌ  :ٌملٌذك
ٌكأطٌابجنًلةٌجغريٌؤم ٌاجد للٌ املٌ ٌؤمنطٌم قدرٌجأظهٌِ غريهلٌابجنًلةٌجغريٌؤمل،طٌمث إلٌبسضٌاجلالٌٌاججمسٌإىلٌهنل

ِجٌاجفعٌِ ِبٌجأسجلوٌم خ ٌكزم ٌاجد للٌ  ٌبسضٌاجلالٌاجأ  ٌم ٌا غ اجًنةٌم هلٌ ممٌ ج أةٌ   نئذٌم قدر لٌج  ٌصاِ
ِبٌاجلالٌإج همٌ الٌ،صٌ ندانٌ ج  ٌاستظهٌِ   تٌاجسجلوٌمسندٌاحلنف ةٌتًقطٌ نهمٌاجسجلوٌ  ندٌاججلمس ةٌ قدر لٌأب 

ِ معٌ ٌذجكٌ ذهبٌاج ِرٌش خنلبسلهمٌاج ٌ.ٌٌجلمسٌَكذاٌ 
ِ طٌاج لريٌ أدٌخمت ٌِخأ   ِفٌرملللٌم ٌٌ  للٌاجج خٌاهلدٌاجدرل ٌِ ٌش :ٌ إلٌاجتلًتٌ أ طٌاججهمرٌمأمٌ س

ِفٌاألهأةٌامٌالٌغري  ٌ«ٌختريٌ» ظهٌِب ٌتًل تٌ ند ٌاال تملالتٌٌ«ٌصلمطٌ إالٌ»ا،طٌرملللٌٌ«ٌ ظ ٌشهِهاٌ»:ٌٌ.ٌ 
لٌبقمجطٌشهِهاٌ صلمطٌمإلٌمس ٌملٌطأبٌمنطٌمأ ايٌإلٌتل،ٌالٌملٌصلمطٌ ٌٌ«ٌ ا زاٌملٌبسد ٌ»طٌا مالٌاربسةٌاشلرٌا ُِّّ

ٌكلمأ،ٌا ٌ«ٌٌابجسدٌ»صمريتٌاجظ ٌ اجتخ ريٌهمٌملٌبسدٌرملللٌمًل اهتملٌ مإلٌتل،ٌالٌملٌصلمطٌشمالٌ كللٌهمٌ رمللل
ٌكللٌاج لم ٌرملللٌمقطٌ لدٌ مم،ٌ ابجس سٌال  للوٌ إلٌتل،ٌملٌصلمطٌذ ٌٌان  ،ٌ لدٌ ممهلٌ  ٌ ممٌاجس دٌ إل

  ِ ٌاجتج ٌ اوم ٌابجس د ٌ ستد ٌال ٌمإ،ط ٌٌاحلعة ٌبقمل ٌ اثجنهل ٌ جنل، هل ٌٌ«ٌالٌ»ِ ٌصلمط ٌمل ٌال ٌتل، ٌتسدلتٌٌ«ٌ لأطٌ»إل  جم
 ٌصممطٌجظ ٌا ٌخت ريٌماٌجيزئٌم هملٌ  للٌاب ٌا ل جملٌ اشهبٌ سينملٌجيزىطٌ ٌٌ«ٌا ٌبقدٌ أدٌش طٌ»اجًنماتٌ

ِضطٌاال تهللٌ  دٌمس ٌملٌجيبٌ أ طٌمهمٌ أدٌاجلماؤٌ ىتٌ ن جفٌخامطٌ ر يطٌاب ٌ م،ساجلقلوٌ أدٌاججكٌأل ٌٌِلٌم
ِابسهلٌبقملٌ ِللٌ» ٌصممطٌخت ريهاٌ همٌا ستمدٌ  دمطٌٌ«ٌم للمتطٌ»اإل زاوٌ ندٌٌ«ٌ  ٌ» ج مإلٌصللمطٌ ٌصممطٌٌ«ٌت

ِلل ٌ(3)ٌ:ٌأ  ٌ أدٌخمت ٌِخأ  ئلبٌ ٌمماهبٌاجل  للٌاحلٌ(2)ٌظنلٌمعزمٌاجأخمٌَابإل زاوٌم ٌغريٌت
ٌكعمسةٌٌ(ٌاخللمسٌ) ٌكجهٌِ  ممهل ٌكًنةٌ  ممهل  رلٌ ٌصي حٌمًأمٌالٌمدٌِاجد للٌاربسملٌ ممهلٌ الٌم هلٌ ممهل

ٌكًنةٌا  ف نلٌم طٌصاٌِ ممٌ لل ٌكهومنلٌمقللٌاج يلبةٌيٌوٌرسملٌهللاٌمذجكٌاج ممٌاجذي ٌِا در اٌجطٌٌالٌ:ٌ»ٌ سلىٌِاومط
ِ طٌجنلٌصل بٌاججِعٌ للٌ جمٌ كأنلٌإىلٌا تهللانٌ للٌاجقلضٌَ«ٌٌ در    لضٌ ٌهذاٌ  مٌخم مصٌبذجكٌاج ممٌش

ِ مةٌ ٌغري ٌم ٌاألومٌ ،قأطٌ نطٌاجنم يٌ  لأط انٌم طٌ أدٌاج أماتٌ ندٌاأل  لتٌا س ٌِ  للٌبسد ٌ مسىنٌا در اٌجطٌٌال ت 
ٌك  ٌ ممٌم أماٌاجظهٌِمثٌإذاٌملدٌبسد ٌ درٌمل  ملٌ در ٌا،طٌإذاٌملدٌبسدٌطأمعٌاجفعٌِ درٌملٌ  ملٌب نطٌ ب،ٌاجظهِ

ِبٌ كذاٌاجسجلوٌ اج لحٌ ِبٌم أماٌا غ ٌاجس ٌِمإذاٌملدٌبسدهلٌ درٌملٌ  ملٌب نطٌ ب،ٌا غ ب نهملٌ ب،ٌاجس ٌِم أما
ٌكجهٌِ ِاىضٌمىلاٌِ ٌ  تهلٌ املٌاج ممٌاجنلينٌاجذي ٌكأهلٌم  ه ذاٌإىلٌالٌ نقلٌَذجكٌاج ممٌ  دٌ   ٌم طٌصأماتٌسنة

                              
 من حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري . 1جـ  (156 : ص) )1(

 . 1من جـ  ( 476 : ص)  )2(

 . 1جـ ( 388 : ص) )3(

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

32 

ان ٌكلج ممٌاأل لٌ أدٌملٌذك ٌكعمسةٌمق لسٌاج ممٌاأل لٌالٌ قدرٌُّمل ٌِ من ٌذجكٌاألومٌٌ هللاٌتسلىلٌا أمٌ اجنلجثٌاجذي
ِ ملٌ ٌاألجغلؤٌ  للٌهذاٌاحل مٌ ٌاب ٌم  ِ هبلٌذك ٌطأمَ هلٌم ٌمغ اجذيٌحتعبٌاججمسٌم هلٌ  ٌاجئأمعٌ ندٌإرالٌِهللاٌد

ٌاٌ(ٌ أتٌ)،صٌ أ طٌاججلرعٌ  ِ ِ بٌ منأطٌملٌذك ٌكتلبٌاج ما  تٌ  ٌاججلمس ةٌ ٌ ئٌِ ئأ ٌم طٌاجفعٌِ ل ٌغ ِا ٌ  جق
:ٌم  فٌ  ن ٌابجسجلوٌ ه ٌت أدٌاج لحٌ ل ٌمغ بٌاججف ٌ ه ٌحي مٌ أدٌاجسجلوٌابجقللوٌمذكٌِ  ٌٌاججف ٌ لل

ِ ٌب اٌِاج  ِم،ٌا،طٌ للٌالٌت أٌَاجسجلوٌ ىتٌ غ بٌاججف ٌ الٌت ملٌ للوٌجلقلوٌ  تهلٌ  تي لحٌمعٌِم ٌإملمٌاحل
ٌ.ٌٌ«ٌٌِا،تهدٌابخت لرٌ كه،طٌارتلل ٌ أ همٌم ٌاجلالٌ الٌ ستِبٌاجفعٌِاجذيٌُّم

ٌكتلبٌاج ما  تٌ(ٌاجًللسٌ)ٌ ِا ٌ  :ٌمًهجةٌم ٌ،مالرٌا  لمٌاأل  لتٌإذاٌؤاجتٌاججمسٌبلأدٌم ٌبالٌٌ للٌاجق
ٌكملٌطأستٌمقللٌب ِبٌمم دٌاججمس ٌُِ م هلٌ يلٌمئلرٌإىلٌبأدٌم ٌبالٌا غ سضٌاجسأملوٌإ،طٌخملطبٌبز الٌاجلأدٌا ج

 ا،ظٌِ أدٌهذاٌجمٌصأدٌاجظهٌِ ٌاجلأدٌاجذيٌؤاجتٌ أ طٌم طٌٌ(ٌ أتٌ)اجذيٌ م  ٌم هلٌاج اٌِأل،طٌصلرٌم ٌاهأهلٌا،تهدٌ
ٌبز الٌاجلأدٌاجذيٌا   ٌم هلٌاج اٌِ اججمسٌمثٌ لوٌإىلٌاجلأدٌاآلخٌِ اجظلهٌِا،طٌالٌ ئلجبٌإب للٌِاج اٌِأل،طٌخملطب 

ِ ٌ سقط ِت،ٌمل،ظ ٌ.ٌٌ نطٌاجم مبٌإب قل هلٌم طٌ ملٌ  أفٌهللاٌب اٌِ ٌ ممٌ ا دٌم
ٌكهسريٌكم ٌاججهمرٌ»  للٌا لهلٌ ٌ.ٌٌاب ٌبجري«ٌٌ م ٌالٌمت نطٌرؤ ةٌ الٌغريهل

ِؤ ةٌبىنٌ ٌكللٌ ٌمهماٌِالٌمي نطٌاجتمص ٌإىلٌاج ِؤ ةٌا ٌاجسدلٌ إل ٌكللٌمئأقهلٌا،طٌ لينٌ أدٌاج الٌشكٌالٌاألسريٌإذا
ٌك ٌشهٌِثاث،ٌ ممهلٌٌ أد اب ٌبجريٌإلٌاجتلًتٌ أ طٌاججهمرٌا تهدٌٌ«ٌ إلٌاجتلًتٌ ظ ٌشهِهاٌصلمطٌ»اجسدلٌمهكم 

ِ ٌ» بىنٌ أدٌظنطٌ ٌ.ٌٌاب ٌ لد لٌ اب ٌاجقلسمٌ  لدٌا أكٌ اشهبٌ«ٌ إالٌحت
ِا  ِبٌحت م ٌٌ«ٌ ا زاٌملٌبسد ٌ»ٌِاجأخمٌَصلمٌايٌشهٌِا بٌٌإلٌاش  ٌرملللٌ أدٌاسريٌا ٌات ٌِبلأدٌ 

ٌكللٌ لأطٌملٌجيز ٌ ِاٌ نميٌبطٌرملللٌمإل ا د ،ةٌإلٌاجتلًتٌاججهمرٌ أدٌاسريٌا ٌات ٌِا ٌغري ٌ ٌارضٌاجسد ٌم لمٌشه
ٌكللٌبسد ٌا زا ٌ إلٌملٌ درٌاصلمٌ لأطٌا ٌبسد ٌم ذجكٌجيزىطٌ ىتٌ ن جفٌا،طٌصلمٌ لأطٌ لجطٌاشهبٌ  لدٌا أكٌ  إل

ِضطٌإىلٌاال تهللٌٌٌِ  للٌاب ٌاجقلسمٌ س دٌإذٌالٌ ز لٌ سينمل مِضٌبغريٌ ق،ٌاب ٌ م،سٌ  ملٌاشهبٌاب،ٌأل،طٌصلرٌم
.ٌاصأطٌم ٌا تهدٌ ٌ ممٌغ مٌ صأدٌمأمٌ درٌاصأدٌ ل ٌٌ همٌ دٌا تهدٌ صلمٌمهمٌ أدٌاجلماؤٌ ىتٌ ن جفٌخامط

ٌمأ قضٌ ٌمٌ«ٌابجسدلٌ»اجم تٌا ٌبسد ٌ ِألٌالب ٌ لدٌاحل مٌإذاٌصلمٌشماله ٌكتلبٌا  لمٌاجق مٌاجفئٌِإلٌٌم ٌاجن تٌم 
ٌكللٌشمالٌاجذيٌصلمطٌثاث،ٌ ممهلٌ رملللٌتًسةٌ ِ ٌمن ٌ دلٌشمالٌاجذيٌصلمطٌم ٌاألومٌ إل كللٌرملللٌاجذيٌامئ
ِ  ٌ ممهلٌ ج سٌ أ طٌإالٌ دٌِاألومٌ ِ  ٌ ممهلٌماشَوٌ أ طٌ ج سٌ أ طٌ للوٌ ممٌاجفئٌِأل،طٌ دٌصلمٌتًسةٌ  ج   ج

تقدمٌ ملٌاب ٌاجقلسمٌ ل ٌ مجطٌٌ«ٌا ٌبقٌَ أدٌش طٌ» ،ةٌإلٌكللٌ لأطٌملٌجيزىطٌتقدمٌ،صٌا دٌ«ٌالٌ لأطٌ»ٌ«ٌاجيتٌامئٌِ»
ِللٌ»ابجسدلٌ ِ طٌماٌجيزىطٌ أدٌمذهبٌاب ٌٌ«ٌ  ٌم للمتطٌت ِجٌ  أمٌا،طٌاصلبطٌبتي ِيٌمثٌخ اب ٌرشدٌإذاٌصلمٌ أدٌاجتي

ِمطٌ»اجقلسمٌ جيزىطٌ أدٌمذهبٌاشهبٌ سينملٌ ِ ٌ  ٌاب ٌاجقلسٌ«ٌاب ٌ  مٌ اخذ ٌم ٌمسلعٌ  ًدٌبس دٌ ملٌا دٌملٌذك
ٌكه،طٌا ذهبٌ ملٌ َدسازُ ٌُ ٌ.ٌٌ ملٌذكٌِاجأخمٌَإالٌاإل زاوٌخلصةٌ سل ط

ِ ٌ   ممٌ:ٌ  للٌاججرياؤيٌ ٌا هذب ِ ٌ ٌٌ إلٌاشتلهتٌاججهمرٌ أدٌاسريٌجزمطٌالٌ تي ٌكملٌ أزمطٌالٌ تي .
ِ ٌ صلمٌممام ٌاججهٌِا ٌملٌبسد ٌا زا ٌ  تٌاج اٌِ  ٌاجقلأة .ٌمإلٌ ام ٌشهِهاٌابُّالٌان  هلٌ شهٌِرملللٌٌ.ٌمإلٌحت
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ِا ينٌ/ٌأللٌاججهٌِ ق ٌ أدٌملٌٌ:ٌا دمهلٌجيزىطٌاجذيٌصلمطٌاجنلسٌاتمهلٌمف طٌ  هلل .ٌ همٌ ملٌاجج خٌاكٌ لمدٌاألسف
خت لرٌ:ٌ همٌاٌ:ٌا،طٌجيبٌ أ طٌصممٌ ممٌٌِ اجنلينٌب،ٌاُّاج،ٌ ُّذاٌجمٌ،ذرٌصممٌشهٌِم لمٌشهِهاٌان  هلٌابألهأةٌا زا 

ِ  ٌ ممهلٌمأزمطٌصممٌ مم ٌ.ٌٌش خنلٌاجقلضٌَاكٌاجئ بٌ همٌاج ي حٌ نديٌأل،طٌملتطٌصممٌثاث،ٌ  دٌصلمٌتًسةٌ  ج
ٌكللٌمذهلنلٌ.ٌ للٌاججلمسٌَالٌجيزىطٌ إلٌ ام ٌصممطٌشهِهاٌ ل ٌرمللل .ٌ للٌابمٌإسيلٌٌُ.ٌ جمٌ للٌ لى ٌجيزىط

ِ ؤي ٌ ا دهاٌ:ٌالٌجيزىطٌا  ِِ.ٌ  للٌسلىٌٌٌِِ ماله .ٌمعلؤٌالٌٌاصيلبنلٌم طٌ ماللٌا دمهلٌجيزىطٌأل،طٌ لللٌِتفس ٌ ٌاجًنةٌم
ِمة ِمةٌإذاٌاخئهٌاجنلسٌ   فماٌ ل ٌ ممٌ  ٌكلجم مفٌبس ِضهلٌابجفس ٌ ل ٌاجم تٌ ندٌاخلئه .ٌ اجنلينٌالٌجيزىطٌ همٌٌ ًقطٌم

ِ ٌ ٌ  تٌاج اٌِ ل ٌٌأط.ٌمأمٌ ستدٌجطٌمبلٌمسٌاج ي حٌأل،طٌتس،ٌجطٌ ق،ٌاخلئهٌم ملٌأيم ٌمنأطٌ ٌاجقللو ٌكملٌجمٌحت .
ٌ.ٌٌاجم ت

ٌِِ:ٌ»ٌ للٌاجنم يٌ مجط ا رتاؤٌم ٌاخلئهٌ ٌاج اٌِ ل ٌاجم تٌ اال رتاؤٌ ٌ مجطٌتس،ٌجطٌ«ٌٌ لللٌِتفس ٌ ٌاجًنةٌم
ِمةٌ ل ٌ ٌمٌ ق،ٌاخلئهٌم ملٌأيم ٌمنأطٌ ٌاجقللوٌسل ٌب ل،طٌ ٌاستقلللٌاجقلأة ِمةٌ.ٌ هذاٌاجذيٌ لسطٌ أدٌاجم مفٌبس مٌ 

ٌكملٌسنمضيطٌ ٌاببط ِ  ٌ أدٌاجلس فٌم ٌاجم ه،ٌ همٌا،طٌجيزىهمٌ بطٌ ئ ٌا  نفٌ األصحٌا،طٌالٌجيزىهم إلٌشلوٌٌدٌتف
ٌ.ٌدٌهللاٌتسلىل

:ٌإذاٌاشتلطٌرملللٌ أدٌاسريٌا ٌحملمسٌ ٌٌدٌرهلهمٌهللاٌتسلىلٌدٌاملٌا  لمٌهذاٌاجف  ٌمقللٌاججلمسٌَ األصيلب
ِ ٌا ن فٌمإلٌصلمٌبغريٌا تهللٌ  ام ٌرملللٌملٌجيزىطٌباٌخاف ٌا ٌغريمهلٌ  بٌ أ طٌاال تهللٌ لٌذك ٌكملٌٌمئممِر .

.ٌبغريٌا تهللٌ  ام ٌا ٌاشتلطٌ أ طٌ  تٌاج اٌِم أدٌباٌا تهللٌ  ام ٌٌ أنلٌم م ٌاشتلهتٌ أ طٌاجقلأةٌم أدٌإىلٌ هة
الٌٌ(ٌا دهلٌ)مإ،طٌالٌجيزىطٌباٌخافٌ  أزمطٌاإل للٌِ ٌاج ممٌ غري ٌباٌخافٌ إلٌا تهدٌ صلمٌمأطٌاربسةٌا مالٌ

ٌجيزىطٌباٌخافٌ الٌإ للٌِ أ طٌ  أأطٌا ل رليٌ  ًتمٌِاإلش للٌ الٌ سأمٌا،طٌصللفٌرملللٌا ٌتقدمٌا ٌأتخٌِمهذا
ٌ.ٌٌ غري ٌأبلٌاجظلهٌِم ٌاال تهللٌاإلصلبة

ٌكلمةٌإالٌاحلً ٌٌالٌ مام ٌصممطٌرملللٌم عزىطٌباٌخافٌ ندانٌ(ٌلٌاجنليناحللٌ) .ٌ للٌا ل رليٌ بطٌ للٌاجسأملو
ب ٌصلحلٌمقللٌ أ طٌاإل للٌِأل،طٌصلمٌشلكلٌ ٌاججهٌِ للٌ لج أنلٌإللعٌاجًأفٌ لأطٌ   لسهلٌ أدٌم ٌا تهدٌ ٌاجقلأةٌ

ٌ.ٌٌبدج  ٌاجقلأةٌ  امقهلٌ املٌاججكٌمإمنلٌ لٌِإذاٌملٌ ستلدٌاب تهلل
ٌٌدالٌ مام ٌصممطٌملٌبسدٌرملللٌم عزىطٌباٌخافٌ،صٌ أ طٌاججلمسٌَ اتف ٌ أ طٌاألصيلبٌ(ٌاحلللٌاجنلجث)ٌ

ٌٌٌُِدرهلهمٌهللاٌتسلىل أل،طٌصلمٌبن ةٌرملللٌبسدٌ  مبطٌ الٌجيَوٌم طٌاخلافٌ ٌاشرتاطٌ، ةٌاجقللوٌا ذكمرٌ ٌاج اٌِ م
 ٌٌ ِ ِر ِاسل، ،ٌٌج  ٌه ٌ  ملٌهذاٌاج ممٌ للوٌامٌالاواألصيلبٌأبلٌهذاٌممضمعٌض ؟ٌم طٌ  هللٌمجهمرالٌ ندٌاخل

ٌٌ غريهم ٌ مج، ٌمنهم ٌلل ة ٌ   لمهل ٌ  تطٌ(ٌاصيهملٌ). ٌخلرج ٌأل،ط ٌاجقللوٌ للو ٌشهل ٌ هذا ٌٌِ الاوٌٌ(ٌ اجنلينٌ).
ِ ِر ٌكللٌذجكٌاججهٌِان  هلٌ كللٌرملللٌٌ.ٌ للٌاصيلبنلٌجأل .ٌ  دٌذكٌِا  نفٌم طٌٌاتمهل:ٌ  تفِعٌ أدٌاجم هت،ٌملٌإذا

ٌاصيلبنلٌاجم ه، ٌ لل ٌان  هلٌٌ. ٌرمللل ٌكلل ٌجم ٌكمل ٌ أزمط ٌما ٌالاوه ٌ أنل ٌ إل ٌأخِ ٌ مم ٌصمم ٌجزمط ٌ للوه ٌ أنل ٌإل :
ِ  ٌ أدٌاجقللوٌ األلاوٌ(ٌ األصحٌ) ٌ.ٌٌا،طٌ أزمطٌ هذاٌهمٌمقتلدٌاجتف

ِ لٌ  ئ ٌبطٌا ل ِحٌبت ي يطٌاجقلضٌَابمٌاجئ بٌ ا  نفٌ األكن ٌكللٌابجس سٌم لمٌشهِهاٌاتمهلٌٌ رلي ص .ٌ جم
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ٌكللٌاججهٌِاجذيٌصلمطٌ رملللٌٌ كللٌرملللٌان  هلٌمإلٌ أنلٌ للوٌمأطٌإمئلرٌاج ممٌاألخريٌ همٌاألصحٌ إالٌما .ٌ جم
ٌكأطٌ ام ٌغريٌشمالٌ ذيٌاحلعةٌاتم،ٌا ٌان  ،ٌا زا ٌباٌخاف ِ لٌٌ.ٌمإلٌ ام ٌشماالهٌٌ.ٌهذا .ٌ   ٌمنطٌتًسةٌ  ج

ِ لٌ ممهلٌإلٌ،قصٌأللٌصممٌاجس دٌالٌ  حٌ ممهل ٌكم ٌ مثل، ةٌ  ج .ٌمإلٌ سأنل ٌ للوٌ كللٌرملللٌان  هلٌماٌشَوٌٌإل
ٌكللٌرملللٌاتمهلٌ لدٌ ممهلٌإلٌُتٌشمالٌ إالٌم مم،ٌ إلٌٌ.ٌ  قلٌَ ممهلٌإلٌ،قصٌبدلٌاجس دٌ أ طٌإلٌُتٌشمال .ٌ إل

ٌك ٌتقد ٌِبدلٌ ممٌاجس ِ لٌ مملٌإلٌُتٌ مخًةٌ سأنل ٌالاوٌجزمٌ للوٌ ممٌ أد  دٌ إلٌ ام ٌذاٌاحلعةٌ   ٌمنطٌستةٌ  ج
  ِ ِ لٌ ممهلٌإلٌ،قصٌأللٌم طٌاربسةٌاومٌالٌ  حٌصممهملٌاجس دٌ اومٌاجتج ٌِمإلٌ سأنل ٌ للوٌ كللٌرملللٌان  هلٌٌ  ج

ٌكللٌرملللٌاتمهلٌ لدٌاربسةٌإلٌُتٌذ ٌاحلع ةٌ إالٌمخمًةٌ إلٌ لدٌثاثةٌاومٌإلٌُتٌذ ٌاحلعةٌ إالٌمهربسةٌاومٌ إل
ٌ لل ٌب   ٌاوم ٌاربسة ٌ لد ٌالاو ٌ  حٌٌ سأنل  ٌال   ِ ٌاجتج ٌاوم ٌال ٌا ذهب ٌ أد   ِ ٌتف ٌ هم ٌاألصيلب ٌذكِ ٌه ذا .

ٌكجمالٌكملٌسل ٌصممهل ٌ.ٌٌ.ٌمإلٌصيينلٌجغريٌا تمت ٌمذ ٌاحلعة
ِاب ٌ)ٌ طٌصممطٌباٌخافٌالٌ  للفٌصممطٌملٌ ل ٌرملللٌم نظٌِإلٌالركٌرملللٌبسدٌب للٌاحلللٌجزمٌ(ٌاحلللٌاج

مهلٌا  نفٌبدج أهملٌٌجتم نطٌمنطٌ  تط ِ قللٌمجهمرالٌذك اجقئ ٌٌ(ٌا دمهلٌ).ٌ إلٌملٌ نبٌاحلللٌإالٌبسدٌملٌَرملللٌمئ
مهلٌم طٌ ماللٌ ِاسل، ملٌ(ٌ اجنلينٌ)  مبٌاجقللوٌٌ(ٌاصيهملٌ)بم مبٌاجقللوٌ اصيهملٌ اشه :ٌهذاٌٌالٌ للوٌ للٌاخل

ٌا زا ٌهنلٌ الٌ للوٌأل،طٌٌلفٌملٌبسدٌرملللٌه ٌهمٌالاوٌامٌ للواخلافٌملينٌ أدٌا،طٌإذاٌصل ِ ِر ؟ٌإلٌ أنلٌالاوٌجأل
ٌ لأط ٌكذا ِ ِر ٌجأل ٌ  تط ٌبسد ٌالاو ٌ س  ٌجيزىطٌكمل ٌمل ٌ للو ٌ أنل ٌ إل ٌاجم تٌ. ٌلخمل ٌ ل  ٌ  مل ٌال ٌاجقللو ٌألل .ٌٌ.

ٌاجقللوٌهنل ٌ  مب ٌملج ي ح ٌ للو ٌا،ط ِ قٌ اج ي ح ٌط ٌ أد ٌ  ح ٌإمنل ٌاجلنلو ٌ هذا ٌاجقللوٌ.  ٌ ٌاخلاف ٌ س  ٌم  ة
ٌ.ٌٌ األلاوٌ مج،

ٌمثٌابلٌجطٌاحلللٌ ٌبسضٌرملللٌجزمٌ ٌ مج،ٌ أدٌ  ه،ٌ جمٌصلمٌشهِها  املٌم ٌ  ل ٌ  ه،ٌماٌ  حٌبنلُو
ِ قللٌٌص لمٌملٌالركطٌم ٌرملللٌباٌخاف مهلٌٌاجقئ ٌبم مبطٌ(ٌا دمهلٌ).ٌ  ٌ للوٌا لضٌَمنطٌط .ٌ اصيهملٌ َاشه

ٌ.ٌٌ ق،ٌم ملٌإذاٌابلٌجطٌبسدٌملٌَل  ٌرملللٌ هللاٌا أما،طٌ أدٌاجئٌِ
إذاٌصلمٌاألسريٌ حنم ٌابال تهللٌم للفٌصممطٌاجأ  ٌل لٌاجنهلرٌجزمطٌاجقللوٌباٌخافٌأل،طٌج سٌ  تهلٌٌ(ٌمِعٌ)ٌ

ٌك ممٌاجس دٌ مم ٌ،ق ٌاالتفلٌُ أ طٌاجلند، عَ ٌ.ٌٌجأ ممٌمم بٌاجقللو
ٌ ا دهاٌ الٌذكٌِا  نفٌ ٌ  لسطٌا،طٌجٌ(ٌمِعٌ)ٌ ِ ٌ ٌاج اٌِم أدٌ ل ٌاجم تٌا،طٌ أزمطٌاإل للٌِ سينٌ ماله مٌحت

ِا  ،ٌ  ملٌم طٌاخلافٌاجذيٌ ٌاج ممٌإذاٌصللفٌملٌ ل ٌرمللل ِ قةٌم ٌ امقطٌم ٌاجس ِ قتطٌ ط .ٌ إالٌٌ.ٌ هذاٌ أدٌط
ٌب ل،طٌ ٌاببٌمما  تٌاج اٌِ  ٌاب ٌ  دٌسل  ٌا لهل ٌا لوٌملج ي حٌالٌاخلافٌ لرٌ ٌاج اِ بٌاججكٌ ٌجنلسة

ِلٌاخلافٌ ٌاجملتهدٌ ٌاأل اينٌإذاٌت ق ٌا،طٌتمضهٌاب لوٌاجنعسٌ صأد انٌهنلكٌالٌمنهمٌم ٌط ٌِه ٌتأزمطٌإ للٌٌِ ذك
ِبٌمنطٌاخلافٌ ٌت ق ٌاخلئهٌ ل ٌاجقلأةٌاج اِ ٌا ٌانس لٌٌِ  ق .ٌا ٌ،ًٌَا لوٌ ٌر أةٌٌ.ٌ  ٌاج اٌِبنعلسةٌ لهاه

ِت بٌاجمضموٌا ٌ،ًٌَاجفلحتةٌ ٌاج اٌِا ٌصأماٌصاٌِشدٌِاخلمفٌجًمالٌرا  ٌملللٌا،طٌج سٌ د هاٌا ٌ ت ممٌا ٌ،ًٌَت
ٌمِباٌا ٌ ِاوٌملللٌغن هلٌا ٌا جٌ  ٌ،فًطٌج م،طٌمسلمابه ِ ٌاجفقٌِم ٌسهمٌاجفق ابلٌب نهمٌخندٌُا ٌلم ٌاجزكلٌِإىلٌم ٌظله

ِملتٌ ٌاج ممٌاجنلم ٌغأئما ِتبٌ أدٌبسضٌا ٌا م ٌم ٌ.ٌ  ٌك ٌهذ ٌاٌٌِ   فماٌبس ٌكلسضٌ بسلطٌم ج مرٌخافٌبسلط
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ٌ ٌمماضسهلٌملًمطةٌ  دٌسلقتٌجممم ةٌا لهلٌ ٌاببٌٌبسض ِِر .ٌ اج ي حٌ ٌاجلم  ٌا،طٌالٌجيزىطٌ ك ٌهذ ٌا ًلى ٌمق
ٌاجلدلٌ هللاٌا أم ٌ.ٌٌطهلِر

ِ ٌ   ممٌمبلٌ ظٌ(ٌمِعٌ)ٌ انٌالٌاألسري حنم ٌإذاٌاشتلهتٌ أ طٌاججهمرٌ تي .ٌمأمٌٌهٌِابجسامةٌا،طٌرمللل دٌذك
ِ ٌمأمٌ ظهٌِجطٌشَوٌ للٌاب ٌاج للغ .ٌ  أزمطٌاجقللوٌٌٌ:ٌ للٌاجج خٌابمٌ لمدٌ أزمطٌالٌ  ممٌ أدٌسل  ٌاجتخم،ٌحت

ٌ.ٌٌكل  أٌَإذاٌملٌتظهٌِجطٌاجقلأةٌابال تهللٌمإ،طٌ  أٌَ  قلَ
ٌ الٌظ ٌالٌ أزمطٌاج  لمٌكم ٌشكٌ:ٌهذاٌ نديٌغريٌصي حٌأللٌم ٌملٌ سأمٌلخملٌرملللٌب ق،ٌ للٌاب ٌاج للغ

ٌكامٌاب ٌاج للغٌ ٌ  تٌاج اٌِمإ،طٌالٌ أزمطٌالٌ  أَ ٌ.ٌٌٌِهذا
 للٌ همٌاج ي حٌالٌ ىمٌِابج ممٌٌ(ٌ اجنلينٌ) ملٌاجج خٌاب ٌ لمدٌٌ(ٌا دمهلٌ) ذكٌِا تميلٌ ٌا ًهجةٌ  ه،ٌ

ٌكم ٌشكٌ ٌلخملٌٌأل،طٌملٌ سأمٌلخملٌاجم تٌ الٌظنطٌمأمٌ ىمٌِبط .ٌمإ،طٌحتق ٌلخملٌٌ  تٌاج اٌِخبافٌاجقلأة.
ِمةٌاجم تٌ هذاٌاجذيٌ لجطٌاب ٌاج للغٌ ا تميلٌهمٌ ِطهلٌمهمٌِابج اٌِحبًبٌاإلم للٌحل   تٌاج اٌِ إمنلٌ عزٌ  ٌش

.ٌج نطٌٌاج مابٌ همٌمتس،ٌ جس ٌاجج خٌاابٌ لمدٌارالٌإذاٌ أمٌا ٌظ ٌالٌرملللٌ دٌ لوٌا ٌملدٌ ملٌ سأمٌ الٌظ ٌ  نط
ٌ.ٌٌد.ٌ هللاٌا أمٌاهٌكللٌهذاٌج للٌ  ممٌ الٌ قلٌَأل،طٌ ق ٌصممطٌ ٌرملللٌا ٌبسد ٌٌجم

:ٌاملٌاجًلكنملٌبنل  ةٌتق ٌِج لج همٌ الٌ غ بٌ نهمٌاججف ٌم  أملٌاجسجلوٌٌ(1)ٌ  للٌاجنم يٌ ٌر ضةٌاجئلجل،
ِبٌاجلالٌإج هم ٌ.ٌٌد.ٌاٌهٌإذاٌملدٌم ٌاجزمللٌ درٌملٌ غ بٌ ٌا 

ِ دٌبطٌشهٌِرملللٌٌ للٌ(ٌمًهجةٌ)ٌ(2) ٌ دامةٌ  ٌا غينٌالب :ٌ إذاٌاشتلهتٌاألشهٌِ أدٌاألسريٌمإلٌصلمٌشهِهاٌ 
ٌ.ٌممامقطٌا ٌملٌبسد ٌا زا ٌ الٌ ام ٌملٌ لأطٌملٌجيزىط

ِفٌشهٌِرملللٌصلمطٌ لٌا ٌمئممرهاٌا ٌ ٌبسضٌاجنما ٌَاجنلى ةٌ  ٌاألم لرٌالٌمي نطٌتس ٌكللٌحملمسه  لأتطٌالٌم 
ٌ:ٌٌاربسةٌا مال الٌُيأمٌم ٌ

ٌكملٌجمٌصأدٌ ٌٌ(ٌا دهلٌ)ٌ ِضطٌاب تهللٌمه زا  الٌالٌ ت جفٌجطٌاحلللٌمإلٌصممطٌصي حٌ جيزىطٌأل،طٌال ٌم
ٌ.ٌٌ ممٌاجغ مٌابال تهلل

ٌالٌ ت جفٌجطٌا،طٌ ام ٌاججهٌِا ٌملٌبسد ٌمإلٌجيزىطٌ ٌ ملٌ لمةٌٌ(ٌاجنلينٌ)ٌ
ٌكملٌجمٌصلمٌ ممٌاجفقهلوٌ   ٌَ  ٌاحلً ٌب ٌصلحلٌا،طٌالٌجيزىطٌ ٌهلت ،ٌاحللجت،ٌأل،طٌصلمطٌ أدٌاججكٌمأمٌجيزىط

ٌكلجقلأةٌإذاٌ ِضطٌابال تهللٌ ٌحمأطٌمإذاٌاصلبٌا ٌملٌ سأمٌاحلللٌا زا  اججكٌملللٌم ٌرملللٌ ج سٌب ي حٌأل،طٌالَّ ٌم
ٌ ممٌاججكٌمإ،طٌج سٌمبي ٌاال تهللٌمإلٌاجج ِعٌامٌِابج ممٌ ندٌاشتهلتٌا ٌاج اٌِ ٌ ممٌاجغ مٌإذاٌاشتلطٌ  تهلٌ ملُر

ٌ  نهلٌمملٌملٌتم دٌملٌجيزٌاج مم ٌ.ٌٌاملِر
 ام ٌ ل ٌاججهٌِماٌجيزىطٌ ٌ ملٌ لمةٌاجفقهلوٌ  للٌبسضٌاججلمس ةٌجيزىطٌ ٌا دٌاجم ه،ٌكملٌٌ(ٌاحلللٌاجنلجثٌ)ٌ

ِمةٌمم فماٌ لأط ٌ.ٌٌجمٌاشتلطٌ ممٌ 

                              
 . 1جـ ( 182 : ص) )1(

 . 3جـ  (96:  ص) )2(

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

36 

ٌكلج اٌِ ٌ ممٌاج غ مٌ املٌاحلجٌماٌ،ًأمطٌإالٌم ملٌإذاٌاخئهٌاجنلسٌكأهمٌ جنلٌا،طٌاتدٌابجسلللٌِ ل ٌ  تهلٌمأمٌجيزىط
ٌ.ٌٌجسظمٌا جقةٌ أ همٌ إلٌ   ٌذجكٌجنفٌِمنهمٌملٌجيزىهمٌ أللٌذجكٌالٌ ىم ٌمنأطٌ ٌاجقللوٌخبافٌاج مم

ِاب ٌ)ٌ ٌ.ٌٌٌِ لأطٌملٌجيزىطٌالٌ مام ٌبسلطٌرملللٌل لٌبسضٌمملٌ ام ٌرملللٌا ٌبسد ٌا زا ٌ ملٌ ام ٌ(ٌاحلللٌاج
ِ ٌاجذيٌملتطٌسماوٌ ام ٌملٌب،ٌهاج،ٌٌ:ٌ م ٌ  إذاٌ ام ٌصممطٌبسدٌاججهٌِا تِبٌالٌ  ملٌملٌصلمطٌبسد ٌاومٌشه

ِالٌاتم،ٌا ٌان  ،ٌ الٌجيزىطٌا  ٌم ٌذجك ٌكللٌاججه ِ ٌَا،طٌإذاٌ ام ٌٌا ٌملٌ مام ٌ سماو ٌكامٌاخل .ٌ  للٌاجقلضٌَظلهِ
ِالٌاتم، ٌكللٌاججه ٌٌ.ٌ ج سٌب ي حٌٌا ٌان  ،ٌا ٌا دمهلٌاتمهلٌ اآلخٌِان  هلٌشهِهاٌب،ٌهاج،ٌا زا ٌسماو

ِ ٌَتسِضٌُّذاٌ ٌكامٌاخل ِ ضٌ ا ًلمٌِ ج سٌ  ٌكل   أل،طٌملتطٌشهٌِرملللٌمم بٌالٌ  ملٌص لمطٌجسدٌِملٌملتط
ٌكامطٌ أدٌملٌُيلجفٌاج تلبٌ اج ماَبٌمإلٌ    هاج،ٌ:ٌاج سٌإذاٌ،ذرٌصممٌشهٌِجيزىطٌملٌب،ٌٌاجتف   ٌماٌجيمؤٌهل 

ِا ٌَم طٌٌ أنلٌاإلطاٌُحيم ٌ أدٌملٌتنل جطٌاالسم ِكٌم عبٌالٌ  .ٌ االسمٌ تنل لٌملٌب،ٌاُّاج،ٌ هنلٌجيبٌ للوٌملٌت
ٌكذجكٌهنلٌاجما بٌبسدٌِملٌ ِكٌصاٌِ  بٌ للؤهلٌبسدٌِركسلهتل ٌكملٌالٌم ٌ،ذرٌصاٌِا زا ٌركستللٌ جمٌت  دٌِا رت ك

ٌكللٌملٌصلمطٌب،ٌه ِ  ٌملتطٌم ٌاومٌسماو ِ  ٌمإلٌلخ ٌ ٌص لمطٌ ممٌ  دٌملٌ ستدٌبطٌ إلٌ ام ٌاومٌاجتج اج،ٌا ٌم ٌشه
ٌ.ٌٌمه ٌ ستدٌهبلٌ أدٌر ا ت،ٌبنلوٌ أدٌصيةٌصممهلٌ  ٌاجفِض

 إلٌملٌ غأبٌ أدٌظ ٌاألسريٌلخملٌرملللٌم لمٌملٌجيزىطٌ إلٌ ام ٌاججهٌِأل،طٌصلمطٌ أدٌاججكٌمأمٌٌ:ٌم  ٌ
ٌكملٌجمٌ،م ٌج أةٌاججكٌإ ٌمقللٌاجقلضَجيزىط ِضٌَ إلٌغأبٌ أدٌظنطٌم ٌغريٌاملِر اٌم ٌرملللٌمهمٌم :ٌ أ طٌٌلٌكللٌغده

ٌكلجذيٌخف تٌ أ طٌلالى ٌاجقلأةٌ   أٌَ أدٌ ًبٌ لجطٌ  س دٌ ذكٌِابمٌب ٌِم م ٌ ِفٌاججهِ اج  لمٌ  قلٌَإذاٌ 
ٌكذجكٌُُيََُِّجٌ أدٌ مجطٌههنلٌخف تٌ أ طٌلالى ٌاجقلأةٌه ٌ س د ٌٌٌِ؟ٌ أدٌ  ه، ِ ٌممىتٌ.ٌ ظله ِ ٌَا،طٌ تي كامٌاخل

لٌإالٌ ًه ِمةٌاجدج  ٌ الٌ  أفٌهللاٌ،ف ٌِّ أدٌلج  ٌأل،طٌج سٌ ٌ سسطٌمس غأبٌ أدٌظنطٌلخملٌاججهٌِصحٌصممطٌ إلٌملٌَ نبا
انٌمن ٌهذاٌ ٌاجقلأةٌ سسهل ٌ.ٌٌ.ٌ  دٌذك

ِفٌرملللٌجزمطٌص لمطٌإٌ:ٌمًهجةٌ(1)ٌ:ٌ للٌاب ٌ زمٌ ٌاحملأد ِبٌإلٌ  ٌكللٌمق مهلٌأل،طٌ األسريٌ ٌلارٌاحل ل
انٌ ل  ِألٌمإلٌسممٌِبطٌامئٌِ الٌبدٌأل،طٌ أدٌسفٌِ  أ طٌ للؤ ٌ لٌذك ِفٌاججهٌٌِخملطبٌب ممطٌ ٌاجق ٌِمإلٌملٌ س

ِ لٌ اش  ٌ أ طٌسقطٌ نطٌص لمطٌ جزمتطٌاومٌاُخٌِإلٌكللٌمًلمِهاٌ إالٌما ِ ٌشهِهاٌ جيزىطٌ  للٌأخ :ٌإلٌٌٌِ  للٌ ممٌ تي
ٌ.ٌٌٌِ إلٌ ام ٌشهِهاٌبسدٌرملللٌا زا ٌأل،طٌ  ملٌ للوٌ  ٌرملللٌملٌجيزىط ام ٌشهِهاٌ ل ٌرملللٌ

ِألٌ الٌسنةٌصي يةٌ الٌر ا ةٌسق مةٌ الٌٌ للٌ أَ ِيٌشهٌِم عزىطٌا ٌجيسأطٌ للوٌمي مٌملٌأيتٌبطٌ  :ٌاملٌحت
ِهللٌ أدٌصيتهلٌمإلٌ لجماٌ ًنل ٌ أدٌم ٌ ٌكللٌه ذاٌمهمٌل م ٌملسدٌِالٌب  ه ٌاجقلأةٌإللعٌ الٌ ملٌصل بٌ مل

ٌٌَ ِضهلٌم  أ ِيٌ أدٌم ٌ ه ٌاجقلأةٌب ٌم ٌ هأهلٌمقطٌسقطٌ نطٌم ٌملٌ م بٌاجتي ٌتسلىلٌد  أنلٌهذاٌابط ٌأللٌهللاٌد
ك فٌشلوٌمإلٌ لجماٌ ًنل ٌ أدٌم ٌخفٌَ أ طٌ  تٌاج اٌِ أنلٌ هذاٌابط ٌا لهلٌأل،طٌالٌجُتزىطٌصاٌِإالٌ ىتٌ م  ٌ

ٌ.ٌٌبدخملٌ  تهل
ِم ِألٌ م ٌسقطٌ نطٌصممٌاججهٌِمم ٌملٌ   ٌ ٌ سسطٌمس ةٌلخملٌرملللٌمأمٌ  أفطٌهللاٌدٌتسلىلٌدٌص لمطٌبنصٌاجق
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ٌد ٌ.ٌٌتسلىلٌدٌبطٌماٌ للوٌ أ طٌأل،طٌصممٌغريٌملٌامِ
ٌد ِ لهلٌا ٌمًلمِهاٌمسأ طٌملٌامرتضٌهللا ٌكللٌم طٌم ِ ضٌم طٌ همٌ دٌِم ٌاومٌٌمإلٌصحٌ ند ٌبسدٌذجك تسلىلٌدٌ أدٌا 

ٌدٌاخٌِم قلٌَاألومٌاجيتٌ سلمٌِ اجيتٌمِضٌمقطٌ الٌبدٌ إلٌملٌ م  ٌأب،طٌمِضٌم طٌا ٌسلمٌِماٌشَوٌ أ طٌاب ٌدٌتسلىل
ٌ.ٌٌاجتمم  

ٌ:ٌٌ:ٌص لمٌرملللٌ ٌمشللٌا رابٌ للٌاجج خٌ ًن،ٌخمأمفٌ ٌاجفتل  
ِاوٌ ٌص لمٌرملللٌجأمًأم،ٌا ِ سةٌاجغ ِ ةٌ  مٌاجج  ق م،ٌ ٌتأقدٌمل أةٌا فيتٌاستفتلوٌم ٌا للوٌاجلسنلتٌا  

ٌِِاجفتم ٌٌسل ةٌا ٌاكن22ٌِسل ةٌ  دٌتز دٌإىل19ٌٌمشللٌا ر ابٌ  ثٌتلأاٌمدٌِاج ممٌم طٌ .ٌمهرس ٌمل أتطٌإج همٌابجئلى
ٌ:ٌٌاآليتٌ، هلٌ مهدٌم هلٌمبلٌحيلبٌإج همٌاج اٌِ اج ممٌخمملٌ أ همٌم ٌاالمتتللٌ ٌهذ ٌاجلال

ِ  ٌاإلسامٌَ ٌاجسلللاتٌ دٌبينٌ أدٌتمث   ٌاج اتٌب،ٌاجسلدٌ ربطٌ  ً ٌ  لمٌاجسلللٌحب ٌهللاٌدٌتسلىلٌدٌإلٌاجتج
ٌٌٌاجذيٌاملضٌ أ همٌ،سمةٌاجم ملٌ م ٌَّ أ همٌابجفل ٌ اجلملٌ اخلريٌ اإل ًلل

ٌ اجفاح ِا ٌَاجًسللِ ٌ اجملتم ٌإىلٌم ِل ِ دٌابجف ِب ةٌ هتذ بٌ ،ظلمٌ إصاحٌ  ٌاج اٌٌِمهٌَت ٌ  ملُلهل ٌَ راُسهل .
ٌاجسلدٌامتقلر ٌخللجقطٌ إ ًللٌاخللج ٌإج طٌم ٌاستغنلىطٌ نهمٌ هٌَمنل لٌِابجقأبٌٌ  اجأًللٌب،ٌاجسلدٌ ممال ٌ جهدٌم هل

ِلٌاج مدٌاجذيٌملٌ أدٌ ملٌ مجدٌ ملٌ   ٌجطٌٌ ٌكأطٌ ٌ الٌالٌمسلملٌحب ٌسما ٌمهمٌاجما دٌاأل دٌاجف   سأمٌ  ٌ ق،ٌالٌاألمِ
ٌ.ٌٌكفمهاٌا د

ٌتُسِّ ٌاج  لمٌ همٌروض ةٌر   ة ٌاجسأمٌ م ٌامههل ٌجأًممٌإىلٌمسلرجٌاج مللٌ اجتيأ  ٌ ٌا ماو ِ ة دٌاجنفمسٌاجلج
ِاتٌ ٌ ت ف هلٌم ٌاججماىبٌا لل ةٌ اجسماى ٌاجلًم ةٌ تلغضٌإج هلٌا آمثٌ ا ن  ٌ اجسِز ِمللٌ تسملهلٌاج ِبٌ اجنللتٌ اجقِم  اجس

ِملت ِ  ٌاإلساٌ حتلبٌإج هلٌاجفللى ٌ ا   ٌكملٌبينٌاجتج ِ  ٌاج مم مٌَ لمةٌ أدٌاجًمل ةٌ اجت ًريٌ اجئل ةٌ.ٌ  دٌبينٌتج
ِم ٌابجنلسٌمأمٌ   ٌم طٌإ نلتٌ الٌإرهلٌُ ملٌ   ٌم طٌ ِجٌ الٌ ًٌِ ٌ اج

ٌد ٌ اجًام ٌاج اِ ٌ أ ط ٌد ٌ»ٌ  لل ٌاستئستمٌ: ٌمل ٌمنط ٌمهتما ٌأبمِ ِت م ٌام ٌٌإذا »ٌ ٌاج ي ح ٌاحلد ث سدل اٌٌ»  
ٌ«ٌٌ  لربما

 ِ ِاٌ أ هلٌ ٌم ٌكللٌصي يهلٌ لٌ اؤمٌهذ ٌاجًمل ةٌ هذاٌاج ًٌِ دٌظه لةٌاج ممٌ ٌاجرتخ صٌابجفئٌِجأمًلمٌِ جم
ِ ضٌجلسفٌا تملجطٌ  ل تطٌإىلٌاجغذاوٌ اجد اوٌ ىتٌالٌتتفل مٌ أ طٌا ٌ لئدوٌ اجًفٌِغلجلهلٌم ٌا جقلتٌ ا تل بٌ جأم

ٌكلحللم ٌاجيتٌختلفٌ أدٌ،فًهلٌا ٌ ن نهلٌا ٌ اال ت لجٌإىلٌاجفئِ ِ ِر ِؤ ٌ   ٌملثأهملٌ ٌاجل ِض ٌب  ِضٌا ٌاجلسفٌ ا 
ٌاج مم ٌ أد ٌ قدر ٌال ٌاجذي ٌاجً   ٌ ٌ اجئل ِّ  ٌرض سهل ٌا  ٌ،فًهل ٌ أد ٌذجك ٌختجد ٌمئٌٌِاجيت ٌاإلسامٌُّىالو ٌمهابح .

ِ ٌ ٌاومٌاخٌِخلج ٍةٌم ٌهذ ٌاأل ذارٌ  أدٌالٌ ِض ٌملٌامئ ِ ضٌ احللم ٌ ا  ٌك ٌم ٌا ًلمٌِ ا  رملللٌ أدٌالٌ قلَ
َجٌاجج خٌاجفلينٌمد ة ََ ٍِ ٌ ٌاجفقطٌُُي ِ ٌ ًلملٌُب، ِّ ٌ.ٌٌاج ممٌ  ٌك ٌ ممٌامئ

ِ ضٌاجلالٌ ٌك ٌ ممٌمتختأفٌمدتطٌابختافٌ  ِ بٌاججمس ِ ٌَ لتديوٌم ٌطأمعٌاجفعٌِ  نتهٌَبغ  اج ممٌاجج
ِتٌ ٌظه ِ  هلٌ ل حٌاجفئٌِ إمنلٌ للحٌاجفئٌِإذاٌغأبٌ أدٌاإل،ًللٌأبملِر ِلٌطمُّلٌالٌ سدٌ ذرهاٌش ٌكل،تٌا دٌِمإلٌجم  ك فمل

ِحٌبطٌاىمةٌٌا  ٌكملٌص  ِ ِضطٌا ٌإىلٌإ  لوٌشد دٌ ُل ِبةٌ  ستٌا ٌإبخللرٌطل بٌ لذٌُالٌصممطٌهذ ٌا دٌِ فلٌَإىلٌم جت
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ِضطٌا ٌ لئَوٌشفلؤ ٌإذاٌصلم ِ ضٌاجذيٌُيجدٌاجتأفٌا ٌالٌ ز دٌم ٌ.ٌٌاحلنف ةٌم  ملٌ  مٌا 
ِيوٌ ِفٌهذاٌهمٌا لداٌاجسلمٌ ٌرخ ةٌاجفئٌِ  ٌاجت ًريٌ أدٌا  أف،ٌ ك ٌام ِ ٌ س ب ريٌبنفًطٌ أ مٌحبق قةٌام

ِمتط ٌ.ٌٌم لهنلٌم ٌ  ٌاجفئٌِ  
ٌكللٌصممطٌا دٌِاجئم أةٌ ىليٌإىلٌإصلبتطٌمبِضٌا ٌضسفٌا ٌإ  لوٌ ق نهلٌا ٌغلجبٌاجظ ٌإب د ٌاجمسلى ٌ مإذا

ِمٌ أ طٌاجفئِ ٌكللٌالٌ ىليٌإىلٌذجكٌ   ٌذجكٌخمتأفملٌٌ.ٌ اجنلسٌاجسأم ةٌاجيتٌا مهانٌإج هلٌ  ٌجطٌاجرتخ صٌابجفئٌِ إذا
ٌ.ٌٌٌِ هللاٌ سأمٌاجًٌِ اخفدٌ ج  ٌ لجةٌ  مهل

ٌكنريهاٌ  للٌا لهل ٌ.ٌٌ:ٌصممٌرملللٌ ٌاأل ئلرٌاجيتٌالٌتئأ ٌم هلٌاججمسٌاشهِهاٌا ٌ ئملٌاجنهلرٌم ط
مييتٌ ؤ  هلٌاآللٌ ٌا ل، لٌاجًىال ٌك ٌكتلتٌإىلٌَّتًتفهمٌ  ٌاجما بٌ أ هلٌ  أدٌا ًأم،ٌهنلكٌٌ:ٌتق م  ٌٌِ  د

سل ةٌ ختتفٌَارب ٌسل لتٌمه ٌ أزمهم20ٌ:ٌإلٌاججمسٌتًتمٌِطلجسةٌٌشهٌِرملللٌابجنًلةٌإىلٌاج  لمٌ  ثٌتقمل
ِ  ٌسل ةٌ ، فهلٌ اج  لمٌ ل ٌطأمعٌاججمسٌبًل ةٌ ، فٌ همٌ  تٌطأمعٌاجفعٌِ  أدٌذجكٌم  ممملٌإ د ٌ  ج

ٌامٌملذا ِ لٌسل ت،ٌ ، فهل ٌاججمسٌ؟ٌ ملٌ  مٌاج اٌِا لهلٌ ٌهذ ٌاجلٌ  فئ الٌ كذجكٌ ٌاجلالٌاجيتٌتًتمٌِم هل
ٌ.ٌٌطلجسةٌحنمٌستةٌاشهٌِ تغ بٌحنمٌستةٌاشهِ

ِ بٌمبلٌ ز  ٌاجسقللتٌ  ٌا ق م،ٌ ٌتأكٌاجلالٌبل للٌ  مٌ ِ دٌاالستفهلمٌ نطٌمأسأنلٌ،ظفٌِ ٌ  تٌ  هذاٌملٌ،
ٌجًمل ةٌاجد   ٌ.ٌٌهللاٌدٌتسلىلٌدٌت ًريهاٌ أ همٌ تل لانه

ٌ:ٌاجلماب
ٌِاختأفٌٌ أدٌهذاٌاجًىالٌ ،ف دٌأب،طٌم ملٌُيتصٌابجلالٌاجيتٌتغ بٌم هلٌاججمسٌستةٌاشهٌِا ٌحنمٌذجكاطأسنلٌ

اجفقهلوٌ ٌ  مبٌاج اٌِ أدٌا ق م،ٌهبلٌ  دمٌ  مهبلٌمقللٌبسلهمٌالٌجتبٌ أ همٌاج اٌِجسدمٌ  ملٌاجًلبٌ همٌ
ِبٌاجلالٌاجيتٌتئأ ٌم هلٌاججمسٌ.ٌ  للٌبسلهمٌجتبٌ أ همٌاج اٌِ  أ همٌالٌ قدر اٌُّلٌا  ٌاجم ت لهتلٌابجق لسٌ أدٌا 

ِا لٌِحل مةٌ ٌجأفتم ٌم ٌك ٌ ممٌ اجقملٌاألخريٌ ملٌاججلمس ةٌ همٌ ملٌم يحٌ ندٌاحلنف ةٌ همٌاجذيٌاخرتان  ِب  تغ
ِ  ٌاج اِ ٌ.ٌٌتج

ِ اٌ  ٌلخملٌشهٌِرملللٌ   ٌٌ م ملٌُيتصٌب ممٌاه ٌهذ ٌاجلالٌمإ،طٌ ا بٌ أ هم مدٌٌِِ  أ همٌالٌ تي
ٌكذجكٌمذهبٌ ٌ  تٌاإلمًلكٌ اإلمئلرٌم طٌ هم ِمما ٌاججهٌِ   ٌاجيتٌشهدٌاهأهل ِبٌاجلال ٌم طٌابجق لسٌ أدٌا  اج  لم

ٌ.ٌٌاججلمس ةٌاجذيٌاخرتان ٌجأفتم 
ِ  ٌسل ة ٌك ٌ ممٌإالٌالٌمدٌِطأم هلٌتلأاٌحنمٌ ج ِب ٌِمللجنًلةٌجأ اٌٌِ املٌاجلالٌاجيتٌتئأ ٌم هلٌاججمسٌ تغ

ٌظلهِهاٌجيبٌ أ همٌالاؤهل .ٌ ابجنًلةٌجأ ممٌجيبٌ أ همٌاج ممٌ ٌرملللٌم ٌطأمعٌاجفعٌِإىلٌٌ ٌا  لهتلٌجتم زهلٌمت زها
ٌاججد دٌ ٌا ِض ٌا  ٌاُّاك ٌاج مم ٌمدِ ٌطمل ٌم  ٌ خلف ٌابج لىم ِر ٌاجل ٌاىل ٌاج مم ٌال  ٌإذا ٌإال ٌهنلك ٌاججمس ِ ب غ

ٌا  ٌاجمهمٌ اخل للٌ إمنل ِل ِخصٌجطٌاجفئٌِ الٌ ستِبٌ ٌذجكٌجم ِبةٌا ٌمي نئذٌ  ختِبٌغألةٌاجظ ٌبماسئةٌاألملراتٌا ٌاجتع
ٌُيتأفٌ ٌ ذجك ٌاجِبو ٌبطو ٌا  ٌا ِض ٌؤولِ ٌا  ٌاججد د ٌا ِض ٌا  ٌاُّاك ٌإىل ٌ فلَ ٌاج مم ٌأبل ٌاحللذُ ٌاجئل ب إخللر

ِ ٌبسدٌؤ الٌاجسذرٌٌابختافٌاألشخلصٌمأ  ٌشخصٌ لجةٌخلصة ٌك ٌهذ ٌاأل مالٌ للوٌملٌامئ .ٌ  أدٌم ٌامئٌِ 
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ٌ.ٌٌ.ٌ هللاٌا مم ٌ.ٌ هللاٌتسلىلٌا أمٌم ٌا أطٌاجفئِاجذيٌرخصٌجطٌ
ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم

ِارٌر مٌ)ٌ ٌه12ٌٌ/4ٌٌ/1398ٌ(ٌ اتر خ61ٌٌاجق
ٌ:ٌٌاحلمدٌ ٌ اج اٌِ اجًامٌ أدٌرسمجطٌ أجطٌ صيلطٌ بسد

ٌِِا  ٌاجنل، ةٌ ج ٌكللرٌاجسأملوٌ ٌاجد ِر ِوضٌ ٌاألومٌاأل ىلٌم ٌشهٌِرب  ٌمقدٌ ِضٌ أدٌجمأسٌه ئة نسقدٌِابج
ٌ ٌ لم ٌر م)ٌٌده1398ٌاآلخِ ِمة ٌا   ٌمب ة ٌاإلسامَ ٌاجسلمل ِابئة ٌج ٌاجسلم ٌاألم، ٌمسليل 555ٌكتلب /16ٌ/1ٌٌ( اتر خ

ابجًم دٌاجذيٌ ف دٌم طٌأبلٌ«ٌٌملجمٌ»هٌا تلم ٌملٌ لوٌ ٌخئلبٌرى سٌرابئةٌاجلمس لتٌاإلسام ةٌ ٌمد نة1398ٌ
ٌكملٌالٌا نلط ٌاججملج ةٌمنهلٌاجد لٌاال ِا  س ندانم ةٌ ئملٌم هلٌاجنهلرٌ ٌاج  فٌ  ق ٌِ ٌاججتلوٌ،ظِهاٌجمضسهلٌاجلغ

ٌك ف ةٌاإلمئلرٌ اإلمًلكٌ ٌٌالٌتغ بٌ نهلٌاججمسٌإطا هلٌ ٌاج  ف ٌِ   ًطٌ ٌاججتلوٌ  ًهلٌا ًأمملٌم هلٌ  
ٌ.ٌٌرملللٌ كذجكٌك ف ةٌضلطٌا  لتٌاج أماتٌ ٌهذ ٌاجلأدال

ِ مٌمسلج طٌإصدارٌمتم ٌ ٌذجكٌج ز لهمٌهبل ٌ.ٌٌد.ٌاهٌ  
ِ ٌ  ٌاجفقهلوٌ ٌا مضمع ٌِ بسدٌاإلطاعٌ اجدراسةٌ ا نل جةٌٌ  ِضٌ أدٌاجملأسٌا لهلٌملٌا دتطٌٌٌ ،قملٌاخ

ِرٌاجملأسٌملٌ أَ  ٌٌ:ٌ
ِ بٌمشسٌإالٌا الهٌ ٌكللٌ ق مٌ ٌبالٌ تمل زٌم هلٌاجأ  ٌم ٌاجنهلرٌبئأمعٌمعٌِ غ اٌ ٌٌ:ٌم  الٌهنلرهلٌ ئملٌ ده

ِ ل ِ مةٌش ٌ.ٌاج  فٌ  ق ٌِ ٌاججتلوٌ  بٌ أ طٌالٌ  أٌَاج أماتٌاخلمسٌ ٌا  لهتلٌا س
ٌسهجطٌ  ٌ  تٌاج اٌِمقللٌجط ِ دٌِ  ٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌالٌر اه ص ٌمسنلٌهذ  ٌٌ:ٌ»ٌ  لٌثلتٌ  ٌب

ٌمهذَّلٌمثٌ«ٌٌ سينٌاج مم، ِتفسةٌب للوٌ،ق ةمأملٌؤاجتٌاججمسٌامٌِبااله ِ ٌمه لمٌاجس ٌِ اججمسٌم ِ ٌمه لمٌاجظهٌِمثٌام ٌٌِام
ِ ٌمه لمٌاجسجلوٌ ،ٌغلبٌاججف  ِبٌ ،ٌغلبتٌاججمسٌمثٌام ِ ٌمه لمٌا غ ِ ٌمه لمٌاجفعٌِ ،ٌطأ ٌاجفعٌِمثٌام ٌٌٌِِمثٌام

ِلٌهبلٌٌِمه،سمٌالٌ ِبلٌهبلٌ ٌصأدٌاجس  ِلٌابجظهٌِمهب ِ ٌمهب ٌكللٌاج ممٌاجنلينٌام ٌاجذيٌٌمأملٌال ِهلٌمُم ِتفسةٌاخ ٌِ اججمسٌم
ِبٌ ل ٌالٌ غ بٌاججف ٌ صأدٌاجسجلوٌبسدٌملٌذهبٌثأثٌاجأ  ٌ صأدٌاجفعٌِمهسفٌِهبلٌمثٌ لل ا  ٌٌ:ٌ»ٌكللٌ صأدٌا غ

ِ  «ٌٌاجًلى ٌ  ٌ  تٌاج اِ ٌ.ٌٌر ا ٌاجلخلريٌ مًأم«ٌٌ  تٌصات مٌب،ٌملٌرا تمٌ»:ٌاانٌوٌرسملٌهللاٌ للٌٌمقللٌاج
ِ ٌب ٌاجسلصٌالٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ للٌ   ٌ لدٌهللاٌب    تٌاجظهٌِإذاٌؤاجتٌاججمسٌ كللٌٌ:ٌ»ٌ م

ٌكئمجطٌملٌملٌحيلٌِاجس ٌٌِِ   تٌاجس ٌِملٌملٌت فٌِاججمسٌ   تٌاجأ  ٌاأل سطٌ   تٌصاٌِاج لحٌم ٌ   ِ ظ ٌاج
ينٌش ئللطأمعٌاجفعٌِملٌملٌتئأ ٌاججمسٌمإذاٌطأستٌاججمسٌمهمًكٌ  ٌاج اٌِمإهنلٌتئأ ٌ ِ طٌمًأمٌ«ٌٌب،ٌ  اخ

ٌ.ٌٌ ٌصي يط
ٌُِب،ٌطملٌاجنهلرٌٌ ٌ ملٌتف ٌ مساه إىلٌغريٌذجكٌم ٌاأل لل ثٌاجيتٌ رلتٌ ٌحتد دٌا  لتٌاج أماتٌاخلمسٌ ماله

ٌابجساملتٌاجيتٌب نهلٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ.ٌ ِ ٌملٌلامتٌا  لتٌاج أماتٌمتمل ِز ِ ٌ طملٌاجأ  ٌ       ٌ
ٌابجن ٌصاهتمهذا ٌا  لت ٌجتيد د ٌالًٌٌلة ٌا  أف، ٌمسأد ٌرمللل ٌشهِ ٌص لمهم ٌا  لت ٌجتيد د ٌابجنًلة ٌ امل ِ

ِ بٌاججمسٌ ٌبالهمٌملٌلامٌاجنهلرٌ تمل زٌ ِاتٌم ٌطأمعٌاجفعٌِإىلٌغ ِابٌ سلىٌِا فئ ٌك ٌ ممٌ  ٌاجئسلمٌ اجج ميً ما
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ِ  ٌسل ة ِابٌ اجلملعٌ حنمهلٌ ٌج أهمٌمقطٌٌٌِ حي ٌ ٌبالهمٌم ٌاجأ  ٌ كللٌجمممعٌؤملهنملٌاربسهلٌ  ج ُّمٌاجئسلمٌ اجج
ِ سةٌاإلسامٌ لمةٌجأنلسٌ ٌل  ٌاجلال ٌ.ٌ إلٌكللٌ  ريهاٌمإلٌش

ِبةٌا ٌإخللرٌطل بٌام،ٌ لذٌُا ٌغأبٌ أدٌظنطٌ  م ٌ عزٌ  ٌإمتلمٌصممٌ ممٌجئمجطٌا ٌ أمٌابألملراتٌا ٌاجتع
ِضهلٌشد دها ِضطٌم ِهلٌٌِاٌالٌاج ممٌ فلٌَإىلٌاهاكطٌا ٌم ِىطٌامئٌِ  قلٌَاألومٌاجيتٌامئ ِضطٌا ٌبطوٌب  ٌ فلٌَؤولٌِم

ٌ.ٌ ٌايٌشهٌِمت  ٌم طٌم ٌاجقللو
ٌكللٌ ق مٌ ٌبالٌالٌتغ بٌ نهلٌاججمسٌص فهلٌ الٌتئأ ٌم هلٌاججمسٌشتلوٌا ٌ ٌبالٌ ًتمٌِهنلرهلٌٌاث، هل :ٌم 

ٌ  بٌ أ همٌالٌ  أماٌٌإىلٌستةٌاشهِ ِ  ٌسل ةٌ الٌٌِ  ًتمٌِج أهلٌستةٌاشهٌِمناه ٌك ٌارب ٌ  ج اج أماتٌاخلمسٌ 
ِ ضةٌبسلهلٌم ٌ ٌا  لتٌاج أماتٌا ف ِبٌبالٌإج همٌتتمل زٌم هل ٌا  لهتلٌ حيدل هلٌمستمد  ٌ ٌذجكٌ أدٌا  ٌُّل  قدر ا
ٌك ٌ ممٌ ج أةٌمأمٌ زلٌ ِاجٌم ٌالٌهللاٌدٌتسلىلٌدٌمِضٌ أدٌهذ ٌاألمةٌمخً،ٌصاِ ِاوٌ ا س بسضٌ لٌثلتٌ ٌ د ثٌاإلس

ٌك ٌ ممٌ ج أةٌج  ٌصاٌِ جٌٌِ:ٌ»ٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ ًهلٌربطٌاجتخف فٌ ىتٌ لل وٌحممدٌإهن ٌمخسٌصأمات
ٌاحلد ث«ٌٌ.ٌ.ٌ.ٌمذجكٌمخًملٌصاِ

:ٌهن نلٌالٌ،ًهلٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ  ٌشَوٌم للٌ سعلنلٌٌ  لٌثلتٌم ٌ د ثٌا،سٌب ٌملجكٌ لل
ِ  ٌم ٌاه ٌاج :ٌوٌحممدٌااتانٌرسمجكٌمز مٌٌللل ةٌاجسل  ٌم ًهجطٌ حن ٌ،ًم ٌمعلوٌر  ٌم ٌاه ٌاجللل ةٌمقللالٌجيَوٌاج

:ٌٌ:ٌ ؤ مٌرسمجكٌالٌ أ نلٌمخسٌصأماتٌ ٌ ممنلٌ ج أتنلٌ للٌإىلٌالٌ لل«ٌٌصدٌُ:ٌ»ٌا،كٌتز مٌالٌهللاٌارسأكٌ لل
ِكٌهبذاٌٌِ للٌمللجذيٌارسأكٌصدٌُ» ٌ.ٌٌثاحلد «ٌٌ.ٌ.ٌ.ٌ:ٌ،سمٌٌِ للٌٌِأ ٌام

اربسملٌٌ:ٌ»ٌ:ٌملٌجلنطٌ ٌاألرضٌ للٌ ثلتٌالٌاجنيبٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ دثٌاصيلبطٌ  ٌا ً حٌاجد للٌمقلجما
ٌكهوم مٌ ممهل ٌكعمسةٌ سلىٌِاومط ٌكجهٌِ  مم ٌكًنةٌ  مم ٌم طٌٌمقلل«ٌٌٌِ مم ٌكًنةٌا  ف نل :ٌوٌرسملٌهللاٌاج ممٌاجذي

اٌ  فٌَم طٌمخسٌصأماتٌب ٌا  بٌم طٌمأمٌ«ٌٌٌِا در اٌجطٌالٌ:ٌ»ٌٌِ للٌصاٌِ مم ٌكًنةٌ ممهلٌ ا ده  ستِبٌاج ممٌاجذي
ِهمٌالٌ مؤ مهلٌ أدٌا  لهتلٌا تللرهاٌابألبسللٌاجزمن ةٌاجيتٌب،ٌا  لهتلٌ ٌاج ممٌ ِ  ٌسل ةٌ ام ٌك ٌارب ٌ  ج مخسٌصأماتٌ 

م هلٌإلٌحيدل اٌا  لتٌصاهتمٌٌاجسلليٌ ٌبالهمٌم عبٌ أدٌا ًأم،ٌ ٌاجلالٌا ًى لٌ  ٌحتد دٌا  لتٌاج أمات
ٌا  لتٌاج أماتٌاخلمسٌبساملهتلٌ ِفٌم هل ٌاجأ  ٌم ٌاجنهلرٌ تس ٌم هل ٌإج همٌ تمل ز ِبٌبال مستمد  ٌ ٌذجكٌ أدٌا 

ِ  ٌسل ة ِ  ةٌ ٌك ٌارب ٌ  ج ٌ.ٌٌاجج
ٌك ٌ كذجكٌجيبٌ أ همٌص لمٌشهٌِرملللٌ  أ همٌالٌ قدر اٌج  لمهمٌم يدل اٌبدوٌاججهٌِ هنل تطٌ بئأمعٌ معِ

ِ  ٌسل ةٌ لٌتقدمٌ ٌ ٌاربسلٌ  ج ٌاجأ  ٌم ٌاجنهلرٌ   ملٌجممم همل ِبٌبالٌإج همٌ تم زٌم هل ِ بٌمشًطٌ ٌا   ممٌ غ
ٌك ف ةٌحتد دٌا  لتٌاج أماتٌم طٌإذاٌالٌ  د ثٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ  ٌا ً حٌاجد للٌ إرشلل ٌاصيلبطٌم طٌ  

ٌب،ٌاج ممٌ اج اٌِ هللاٌ يلٌاجت ٌ.ٌمم  ملُر
ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ أجطٌ صيلطٌ سأم
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ِ مٌ ٌه3/2/1396 اتر خ1184ٌٌمتم ٌب
ِاٌِ لوهلٌلمٌاثنلوٌاحلم ٌ ل ٌ،فلسهلٌخبمًةٌاومٌ ٌشهٌِرملللٌه ٌ  ملٌلمٌ  ضٌا ٌٌاجًىالٌاأل ل :ٌام

ٌ؟ٌٌ،فلسٌ ملٌجيبٌ أ هل
ٌ:ٌاجلماب

ٌكملٌذكٌِم ٌرؤ تهلٌاجدمٌ هٌَ لم ٌ ٌكللٌاألمِ ِبٌاجمض ٌٌإذا ٌ امةٌ أدٌ   ل ٌاجماللٌِخبمًةٌاومٌمإلٌملٌتَِ
ٌِ  أدٌذجكٌالٌترتكٌاجسلللاتٌب ٌت ممٌٌكل خلضٌ همٌاجئأ ٌمأ سٌبدمٌ  ضٌ الٌ،فلسٌب ٌلمٌمًللٌ أدٌاج ي ح

ِبٌ ض ٌاحلم ٌم ٌاجئأ ٌ حنم ٌمهمٌلمٌ،فلسٌتدعٌم ٌا أطٌاج اٌٌِ ت أَ ٌم ٌاملراتٌ  ٌكللٌم ٌهذاٌاجدمٌاملِر ٌِ إل
ِتٌمنطٌبسدٌاجماللٌِ لتٌاج ممٌل لٌاج اِ ٌ.ٌٌ اج ممٌمثٌإذاٌطه

ميٌاجًىالٌاجنلين ِألٌاج  ٌِِ ٌاجق ٌٌِِ:ٌا تم ٌلل ةٌ ٌب تٌجأمذاك ٌ ج ِوه ٌك ٌمنهمٌشه ٌِ اتفقماٌ أدٌالٌ دم 
ٌ هٌَ، لبٌمه ٌجتبٌم هلٌؤكلٌِا ٌالٌروالتٌتنف ٌ ٌا مللٌاجِب  كمٌؤكلٌٌٌٌِِِمإذاٌ للٌ أ هلٌاحلملٌ ٌاج ندُ 

ِ فٌ ندانٌاج مم ٌا س ٌ؟ٌٌاألجفٌم ٌاجمُر
ٌجتنف ٌ ٌ  م ٌاجِبٌ أدٌاالٌ سملٌإىلٌا دهمٌمنهلٌشَوٌماٌؤكلٌِم هلٌٌاجلماب :ٌإذاٌ ض ٌلل ةٌ،قملهاٌ ٌصندُ 

ٌاجِب ِ تٌم ٌمأ همٌ بدمسهلٌإىلٌصندُ  ٌٌ.ٌٌِ صلرتٌا  لهنلٌ قهلٌجأعهلتٌاخلري ةٌاجيتٌلمستٌأل،فل هلٌم هلٌألهنلٌخ
ِ  ٌروالهٌ ٌاجذيٌ ٌا د نلٌاج ممٌمهٌَرب ٌاجسجٌِ همٌ ًل يٌمخًةٌ  ج .ٌمي مٌهذ ٌٌاملٌؤكلٌِاألجفٌم ٌاجمُر

ٌ.ٌٌاأل راٌُ ٌاجزكلٌِ  مٌاجذهبٌ اجفلة
ِ مٌ ٌه3/8/1398 اتر خ2036ٌٌمتم ٌب

ٌكلريٌب،ٌ أملوٌا ًأم،ٌ ٌحتد دٌبدوٌصممٌرملللٌ   دٌاجفئٌِا ٌاجًىالٌاأل ل للركٌممنهمٌم ٌ:ٌهنلكٌخاف
ِؤ تطٌ» م ٌحبد ثٌ ِ اٌج ِؤ تطٌ امئ  م ٌاجسأملوٌم ٌ ستمدٌ أدٌأراوٌاجفأ  ،ٌ  ثٌ قمجملٌإلٌ أملوٌاجفأكٌ«ٌٌصممماٌج

ِ ةٌ  أدٌذجكٌ تلسملٌاجتقممي ِمةٌبدا ةٌاججهمرٌاجقم ٌ.ٌٌ دٌ صأماٌإىلٌاجقمةٌ ٌ أمٌاجفأكٌحب ثٌمي نهمٌمس
ٌ:ٌاجلماب

ِ اٌٌ»بٌاجسم ٌبطٌهمٌملٌللٌ أ طٌ مجطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ:ٌاجقملٌاج ي حٌاجذيٌجيٌا الهٌ ِؤ تطٌ امئ ٌج صممما
ِؤ تطٌمإلٌغمٌ أ  مٌمهكمأماٌاجسدِ ِ سةٌاإلسامٌاجيتٌ«ٌٌج ِؤ ةٌاُّالٌمإلٌش ٌ ٌبدوٌشهٌِرملللٌ ا،تهلىطٌب م ٌالٌاجسِِب

ٌِِإىلٌ ممٌا ٌ.ٌٌجق لمةبسثٌهللاٌهبلٌ،ل نلٌحممدٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ لمةٌخلجدٌِمًتم
ٌكللٌ ملٌس  ملٌم ٌتقدمٌ أمٌاجفأكٌ غري ٌم ٌاجسأممٌٌاث، هل ٌ:ٌالٌهللاٌدٌتسلىلٌدٌ أمٌمل

ِؤ تطٌ»  للٌرسملٌهللاٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ ِ اٌج ِؤ تطٌ امئ احلد ثٌمسأ ٌصممٌشهٌِرملللٌ اإلمئلرٌ«ٌٌصممماٌج
ِؤ ةٌاُّالٌ ملٌ سأقطٌبسأمٌاججهٌِحبًلبٌاجنعممٌم ٌ أمطٌدٌ تسلىلٌدٌأبلٌ أملوٌاجفأكٌس تقدمملٌ ٌ أمهمٌحبًلبٌمنطٌب

ٌم ٌ ٌهللُاٌ أ طٌ سأم ٌرسمجطٌصأد ٌجًلل ٌ أد ٌهللاٌُّم ِ ط ٌش ٌمل ٌإىل ٌا ًأم،ٌا  ري ٌمم بٌ أد ٌسريهل ٌ تقد ِ اجنعمم
ٌ ًلبٌ ٌ  مَّلٌ أد ٌذجك  ٌ ٌخلجف ٌاه ٌاجسأمٌ م  ٌم  ٌكلإلللع ٌ هم ٌاُّال ٌرؤ ة ٌ أد ٌ اإلمئلر ٌاج مم  ٌ اجتسم  

ٌ.ٌٌممٌمقمجطٌشلذٌالٌ سَّملٌ أ طاجنع
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ٌاجنلين ٌتز ،ٌٌاجًىال ٌهَ ٌاجد ن ة ٌا نلسللت ٌاوم ٌم  ٌغريهل   ٌ ٌاجفئِ ٌاوم  ٌ ٌا ًل د ٌبسض  ٌ ٌ للِ ِي ٌجت :
ابوٌ اجزهمرٌه ٌجي زٌاإلسامٌهذاٌاجسم ٌا ٌال ٌ.ٌٌ؟ٌ؟ٌ ملٌلج  ٌاجلماؤٌا ٌا ن ٌا ًل دٌأب،ماعٌ اجمالٌخمتأفةٌم ٌاج ه

ٌ:ٌاجلماب
ٌ إ لمٌاج اٌِم طٌا   ِ ِم ٌ تسظمٌبتم  دٌهللاٌ ذك ٌالٌت ٌد ٌتسلىل ًل دٌب متٌهللاٌ هٌَخريٌبقلعٌاألرضٌاذلٌهللاٌد

ِ سٌ األ اثلٌ ٌِِ بتئهريهلٌم ٌاج   تسأمٌاجنلسٌهبلٌشى لٌل نهمٌ إرشللهمٌإىلٌملٌم طٌسسللهتمٌ صا همٌ ٌاجد، لٌ اآلخ
ِاملتٌ م ٌاأل سٌل ٌ اجلدعٌ اخل ٌم ٌاجأهمٌ اجأسبٌ اج خبٌ ارتفلعٌ األ مللٌاججِك ة خٌ األ ذارٌ اجنعلسلتٌ ب  ل،تهل

ٌ اب ن ٌم ٌاجدم ٌ ٌُِاجسلمةٌ اسماٌُاجتعلِر ٌكلجئ ٌ  ٌضلى ٌ حنمٌذجكٌمملٌجيسأهل ٌكللٌ،جدٌضلجةٌ سىااله األصماتٌ جم
ِكٌ  جغ ٌابلٌٌم هلٌ م ٌبنلىهلٌ أدٌاجقلمرٌ م ٌتسأ  ٌاج مرٌهبلٌا ٌرمسهلٌجبدراهنلٌإىلٌامنللٌذجكٌمملٌ  مل ذر سةٌإىلٌاجج

ِ فٌ ٌسريتطٌ ٌكملٌهمٌمس ٌبن تٌم ٌا أطٌ  دٌرا دٌاجنيبٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌذجك م ٌ سلدٌهللاٌم هلٌ  تنلىفٌم ٌمل
  مأطٌ ب َّنطٌألمتطٌج ًأ ماٌمنهعطٌ  هتد اٌهبد طٌ ٌا رتامٌا ًل دٌ  ملرهتلٌمبلٌم طٌرم ٌُّلٌم ٌإ لمةٌشسلىٌِاإلسامٌهبلٌ

ِسملٌاألم،ٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ ملٌ نلتٌ نطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌا،طٌ ظمٌا ًل دٌإبانرهتلٌ  ض ٌمقتد   ٌ ٌذجكٌابج
ِ لٌاأل ىلٌاجيتٌ ِاشد  ٌ الٌاألىمةٌا هتد  ٌم ٌاجق ِفٌذجكٌا لهلٌ  ٌاخلأفلوٌاج اجزهمرٌ أ هلٌ ٌاأل  للٌ ا نلسللتٌ ملٌ س

ٌبن  بٌ امٌِشهدٌُّلٌرسملٌهللاٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ ٌِِامماُّمٌ اخذهمٌم ٌاحلللِر ِ لٌم ٌتقدمٌاجنلسٌ كن  سأمٌأبهنلٌخريٌاجق
ِ لٌاجناثةٌاأل ىل ٌك ٌاخلريٌ ٌاتللعٌهد طٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ هديٌخأفلىطٌٌ تممٌِا،ماعٌاجز نةٌ اجماهنلٌ ٌاجق ٌِ اخلري

ِاشد  ٌ م ٌسأكٌسل أهمٌم ٌاىمةٌاجد  ٌبسدهم ٌ.ٌٌاج
ِاوتٌ األ امٌمثٌإلٌ ٌإ قل ٌ تسأ  ٌاج ٌمنلراهتل ٌا ٌمُم ٌا ٌ مُّل ٌمم هل ابو ٌا ٌتسأ  ٌ للتٌاج ه ٌ أ هل ِج ٌاجً ل

  ض ٌاجزهمرٌ أ هلٌ ٌاأل  للٌ ا نلسللتٌتز  نهلٌ إ ظلمهلٌُّلٌتجلههلٌابج فلرٌم ملٌ  نسملٌبل سهمٌ كنلىًهمٌ  دٌهندٌاجنيبٌ
ٌ.ٌٌ  لللاهتمصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ  ٌاجتجلطٌهبمٌ ٌا  للهمٌ

ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ِاريٌ أدٌاجساجٌثاثٌاجًىالٌ:ٌ إينٌم لبٌمبِضٌاج ِعٌ ملٌامت  ٌم ٌصممٌشهٌِرملللٌا للركٌ ذجكٌالستم

ِوٌه لٌا،ينٌمتقل دٌ تقل ديٌ   ٌإىلٌثاثٌ مثل،،ٌل نلرٌشه ِبتٌص لمٌ مم،ٌ ملٌامت  ٌ أمه ٌ صل بٌا  لتٌ مم هلٌ  دٌ 
ٌملٌامت  ٌم ٌإطسلمٌثاث،ٌمً  نهلٌخالٌشهٌِ ٌ  مٌاججِعٌ ٌ لجيتٌإذا ؤ  ةٌ ج سٌيلٌايٌ ارلٌغريٌتقل ديٌممل

ٌ؟ٌٌ.ٌ ملٌهمٌا لأاٌاجذيٌالمسطٌرمللل
ٌاجلمابٌ:

ِ دٌؤ اجطٌ ٌ ممٌم ٌاألومٌمإلٌاجما بٌ أ كٌالٌتنتظٌِ ىتٌ ز لٌهذاٌا ِض ٌكللٌهذاٌا ِضٌاجذيٌاملٌبكٌ  ٌإذا
ٌك ٌ ممٌمً  نهلٌ جيمؤٌالٌت ن ٌ ِ دٌؤ اجطٌمإلٌاجما بٌ أ كٌالٌتئسمٌ   ٌكللٌهذاٌا ِضٌمًتمِهاٌالٌ  مثٌت ممٌاملٌإذا
اٌ سعزٌ  ٌهذاٌإلٌشلوٌهللاٌدٌ طسلمهلٌغداوٌا ٌ جلوٌ تد مٌإج طٌمًلك،ٌبسدلٌاومٌاججهٌِ تِباٌذمتكٌبذجكٌ الٌاظ ٌا ده

ٌكنتٌالٌتًتئ  ِجٌ أ كٌإذا ِجٌ أ كٌتسلىلٌدٌ الٌ  الٌتئسمٌبسلهمٌ ٌ ٌالٌتئسمٌهىالوٌا ًلك،ٌ ٌشهٌِ ا دٌالٌ 
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ٌ(1)ٌ.ٌشهٌِ بسلهمٌ ٌشهٌِ بسلهمٌ ٌشهٌِ ًلملٌتقدرٌ أ ط
ِب تهمٌٌاجًىالٌ: ِ  ٌاجذ  ٌتقممٌ أٌَت ٌاجفئٌِإىلٌإخماينٌ اخمايتٌاجقلص ٌا للٌا ٌؤكلِ ِاجٌؤكلِ ه ٌ  حٌيلٌإخ

ِ  ٌ ج نينٌاشسٌِاهنمٌحمتل ،ٌإج هلٌٌِ ه ٌ  حٌٌ اجديتٌبسدٌ ملٌِ اجدانٌ/ لم ٌهذ ٌاجزكلٌِإىلٌإخماينٌ اخمايتٌغريٌاجقلص
ٌ؟ٌٌرمبلٌاكنٌِم ٌغريهمٌم ٌاجنلسٌاجذ  ٌالم ٌُّمٌهذ ٌاجزكلِ

ٌاجلمابٌ:
ِابتكٌأللٌاج د ةٌ أدٌ إلٌلم ٌاجزكلٌِإىلٌاأل لربٌاجذ  ٌهمٌم ٌاهأهلٌامل ٌم ٌلمسهلٌإىلٌم ٌهمٌج ًماٌم ٌ 

ِ بٌصد ةٌٌ  ٌكللٌهىالوٌاأل لربٌمم ٌتأزمكٌ،فقتهماجق .ٌ ا ئ تهمٌم ٌاجزكلٌِملٌحتمٌَبطٌملجكٌم ٌاإل،فلٌٌُصأةٌإالٌإذا
ِجٌ ِاوٌ الٌملجكٌالٌ تً ٌجل،فلٌُ أ همٌماٌ  ِتٌ األخماتٌمق ٌاجذ  ٌذك مإلٌهذاٌالٌجيمؤٌمإذاٌ درٌالٌهىالوٌاألخِم

ٌ األٌ أ كٌالٌتسئ همٌم ٌؤكلتك ٌكللٌهىالوٌاإلخِم ٌكذجكٌجم خماتٌ أ همٌل ملٌجأنلسٌ  ل تٌل مهنمٌم ٌؤكلتكٌِ
ِجٌ ٌهذاٌا لهل ٌٌمإ،طٌالٌ  ِ لطٌم  ملٌ للؤهلٌم ٌؤكلتكٌامِهاٌجمزوه ِ بٌالٌ قل هلٌ  ٌ  ٌِ ذجكٌأللٌاجد ملٌالٌ أزمٌاجق

ٌكللٌابنكٌا ٌاابكٌ  أ طٌل  ٌأل دٌ ٌالٌ ًتئ  ٌ ملو ٌمإ،طٌجيمؤٌجكٌالٌتقل طٌم ٌؤكلتكٌايٌجيمؤٌالٌ تقلٌَ ىتٌ جم
ِطٌالٌالٌ  ملٌسلبٌهذاٌاجد  ٌحت   ٌ،فقةٌ ا لةٌ ل  ٌاب كٌم ٌؤكلتكٌ جيمؤٌالٌتقلٌَل  ٌ جدكٌم ٌؤكلتكٌبج
ٌكللٌسلبٌحت   ٌ،فقةٌ ا لةٌ أ كٌمإ،طٌالٌحي ٌجكٌالٌتقلٌَاجد  ٌم ٌؤكلتكٌجئاٌ تخذٌذجكٌ  أةٌ أدٌ  أ كٌمإل

ٌٌ.ٌ(2)قلٌَل مهنمٌم ٌؤكلتطٌاإل،فلٌُ أدٌم ٌجتبٌ،فقتهمٌ أ طٌأل  ٌالٌ ًتد  ٌمثٌ من ٌ
ِاٌِالٌت ممٌسنةٌإلٌ جدتٌسأ مةٌاجًىال .ٌ  دٌ جدتٌابجفس ٌ سأمٌاحلم ٌٌٌِ سأمٌاحلم ٌ دٌِسنةٌ:ٌ،ذرتٌام
ٌ  ٌاج ممٌألكنٌِم ٌسنة ِاٌِاهنلٌ ل ِز ٌ؟ٌٌ.ٌمملذاٌجيبٌ أ هلٌ.ٌ تذكٌِا 

ٌ:ٌاجلمابٌ
ٌ:ٌٌ لبتٌمبلٌ أَبدراسةٌاجأعنةٌاجداىمةٌجأليمثٌاجسأم ةٌُّذاٌاالستفتلوٌا

.ٌ  دٌمدحٌهللاٌدٌتسلىلٌدٌا مم،ٌبطٌ ثلتٌ نطٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌا،طٌٌالشكٌالٌ،ذرٌاجئل ةٌ لللٌِم ٌاجسلللات
 ،ذرٌر  ٌالٌ نيٌِإباٌبلما،ةٌمهتدٌاجنيبٌ«ٌٌم ٌ،ذرٌالٌ ئ  ٌهللاٌمأ ئسطٌ م ٌ،ذرٌالٌ س ٌَهللاٌماٌ س طٌ:ٌ»ٌ لل

:ٌٌ.ٌمقللٌ:ٌالٌمق  ٌجط«ٌٌ؟ٌه ٌم هلٌ ث ٌم ٌا اثلٌاجللُّأ ةٌ سلدٌ»دٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌ:ٌصأدٌهللُاٌ أ طٌ سأمٌمًهلٌصأ
ٌِ الٌم ملٌالٌٌٌِمإ،طٌالٌ ملوٌجنذرٌ ٌمس  ةٌهللاٌا فٌبنذركٌ:ٌ»ٌ.ٌمقللٌ:ٌالٌ لل«ٌٌ؟ٌ ه ٌم هلٌ  دٌم ٌا  للهمٌ»

ٌ.ٌٌ«ٌميأكٌاب ٌألم
ِتٌاهنلٌ،ذرتٌالٌت ممٌسنة .ٌ ص لمٌاجدهٌٌِ ص لمٌسنةٌمتماصأةٌم ٌ ل  ٌص لمٌاجدهٌِ.ٌ   ثٌالٌا ًتفت ةٌذك

ِ  ٌ لٌثلتٌ ٌاج ي حٌ  ٌاجنيبٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌا،طٌ لل  الٌشكٌالٌ«ٌٌم ٌصلمٌاجدهٌِماٌصلمٌ الٌامئٌِ:ٌ»ٌم 
ِ هةٌمس  ةٌ   هةٌمن ٌ  لمٌاجأ  ٌٌ:ٌجمٌ،ذرٌ لللٌِم ٌٌٌِِ للٌش خٌاإلسامٌاب ٌت م ةٌ/ٌٌِماٌ ملوٌابجنذرٌهبلٌاجسلللٌِا  

ٌكأطٌملٌجيبٌاجمملوٌهبذاٌاجنذر ٌ.ٌٌكأطٌ ص لمٌاجنهلر

                              
 ى أبو شيخة  . الطبعة الثانيةالعثيمني .  إعداد فايز موس  الحمن فتاوي نور عىل الدرب للشيخ  حممد بن ص )1(
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ٌِِمًلك،ٌج  ٌمً ،ٌ، فٌصلعٌم ٌمتٌِا ٌغري ٌم ٌغلجبٌ متٌٌ ٌمي،ٌإطسلمٌ ج ٌكفلِر   أ طٌم أزمٌاجًلىأة
ٌ.ٌٌ.ٌمإلٌملٌتًتئ ٌم  لمٌثاثةٌاومٌمتتلبسةٌاجلأد

ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ِ مٌٌ ٌهد18/6/1402 اتر خ4666ٌٌمتم ٌب

ِ  ٌالٌحيأ ٌاخلد  ٌا ًم،ٌابجسلرض،ٌ  رتكٌاجأي ةٌاجًىال ؟ٌ ه ٌ  حٌالٌحيأ ٌ همٌصلىمٌ إلٌٌ:ٌه ٌ  حٌجأ
ِاسٌا ٌاجسل،ةٌا ٌغريٌذجك ِجٌلمٌسماوٌ أ ٌاج ٌ؟ٌٌخ

ٌ:ٌاجلماب
ِ  ٌراسطٌ ِجٌلمالٌجيمؤٌ أ ٌاجسلرض،ٌألهنملٌم ٌاجأي ةٌ جيمؤٌالٌحيأ ٌاج ٌِب ٌٌ  ل،تطٌ حنمهلٌ ٌرملللٌ إلٌخ

ِِ ٌ.ٌٌ أ ٌاجسل،ةٌم ٌسن ٌاجفئ
ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم

ٌِِمًلمةٌبس دٌِ ج نطٌ قئسهلٌ ٌمدٌِسل ت،ٌا ٌا  ٌم ٌذجكٌاجًىال .ٌمه ٌهذاٌٌ:ٌإذاٌسلمٌِاإل،ًللٌ ٌاجئلى
ٌ مايلٌملىيتٌم  ٌا ٌاكنٌِ ٌمدٌٌِا ًلمٌِ ق ٌِاج اٌِ  فئٌِ ٌرملللٌامٌال ؟ٌ كذجكٌاإل،ًللٌ ًلمٌِ ٌاجً لِر

.ٌمه ٌهذاٌٌ:ٌهذ ٌهد ةٌم ٌهللاٌمل لأماٌهد تطٌ.ٌ  ق ٌِاج اٌِ  قملٌ.ٌ  ٌا ًلوٌ سملٌإىلٌب تطٌسل ت،ٌ ، فٌمنا
ٌكل،تٌهنلكٌمجقةٌ تسبٌ ٌاجًفِ ٌ؟ٌٌاجق ٌِ لىزٌامٌالٌجيمؤٌإالٌإذا

ٌ:ٌاجلماب
ٌكنريٌامٌٌمن ٌملٌذكٌِم ٌا ًلمةٌسنةٌ  ٌِاج اٌِ  ِخصٌم طٌجأمًلمٌِسماوٌ ئسهلٌ ٌؤم  ٌِ اجفئٌِ ٌمنأهلٌم

.ٌ ذجكٌم ٌمل ٌٌ أ  ٌسل ةٌا ٌا  ٌا ٌاكنٌِ سماوٌانجتطٌمجقةٌامٌالٌأللٌاججهلٌ ٌاجًفٌِا جقةٌ جمٌملٌحت  ٌابجفس 
ٌ.ٌٌهللاٌ رهلتطٌدٌسليل،طٌدٌبسللل 

ِسملٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ)ٌ:ٌإذاٌامئٌِاج لىمٌانسٌاجًىال  لٌ ٌرملللٌه ٌ أ طٌاجقللوٌامٌالٌ للوٌ أ طٌجقملٌاج
ِهماٌ أ طٌ(ٌا ٌكملٌ للٌ.ٌ(ٌ جقمجطٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌ)ٌ.ٌم ٌامئٌِانس ل ٌ؟ٌٌرم ٌ  ٌاميتٌاخلئهٌ اجنً للٌ ملٌاست 
ٌ:ٌاجلماب

 تمٌصممٌ ممطٌ الٌ للوٌ أ طٌ أدٌاج ي حٌٌ.ٌ  أ طٌالٌم ٌامئٌِانس لٌ ٌهنلرٌرملللٌ همٌصلىمٌماٌإمثٌ أ ط
:ٌٌٌِ لٌر ا ٌاجلخلريٌ مًأمٌ  ٌاجنيبٌصأدٌهللاٌُ أ طٌ سأمٌا،طٌ للٌ.ٌ هذاٌملٌذهبٌإج طٌاججلمسٌَ اهلدٌم ٌ ميلٌاجسأملو

ِبٌانس هلٌمأ تمٌصممطٌ» س لٌإذاٌاك ٌاج لىمٌانٌ:ٌ»ٌ  ٌجفظ«ٌٌٌِمإمنلٌاطسمطٌهللاٌ سقل ٌم ٌ،ًٌَ همٌصلىمٌمهك ٌا ٌش
ِبٌانس لٌمأ تمٌصممطٌمإمنلٌاطسمطٌهللاٌ سقل  ٌٌ:ٌ»ٌ  ٌجفظ«ٌٌا ٌش إذاٌاك ٌاج لىمٌانس لٌا ٌشِبٌانس لٌمإمنلٌهٌَرُؤ

ٌ.ٌٌ:ٌإسنللٌصي حٌر ا ٌاجدارٌ ئينٌ  لل«ٌٌسل طٌهللاٌإج طٌ الٌ للوٌ أ ط
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ِرتٌالٌاصممٌ ٌشهٌِ:ٌجقدٌاصلتٌمبِضٌ ٌشهٌِرملللٌا للركٌ ملٌاستئ ٌاج ممٌ ٌذجكٌاجم تٌمقٌاجًىال
ِي ٌاجسلمٌأخٌِإلٌامدٌهللاٌ ٌ م ٌ بسدٌذجكٌاتدٌشهٌِاحلجٌمهرلتٌالٌا جٌهذا ٌمه ٌجيمؤٌيلٌذجكٌاحلجٌبد لٌٌ. .

ٌ؟ٌٌاج  لم
ٌ:ٌاجلماب

ٌكنتٌملٌتقضٌملٌ أ كٌمملٌملتكٌم ٌص لمٌشهٌِرملللٌج  ٌالٌجيمؤٌالٌتىخٌِاجقللوٌ ىتٌ جيمؤٌجكٌاحلجٌ إل
ٌ.ٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأمٌٌرهاٌ أدٌاجقللو دخ ٌاجذيٌبسد ٌملٌلمتٌ لل

6972ٌمتم ٌر مٌ
ٌكأطٌ د مٌغريٌهللاٌ:ٌر  ٌ  أٌَ   ممٌ  فس ٌل  ٌاركللٌاإلسامٌاجًىال ٌِ  ثٌا،طٌ تمس ٌابأل ج لوٌٌ.ٌ م ٌذجك

ِثٌا اللهمٌا م د لٌاب ٌٌ–ٌخريهاٌ زاكمٌهللاٌ–ٌِخِب انٌٌ  نت ٌِهبمٌ  ستقدٌاهنمٌ للر لٌ أدٌ أبٌا نلم ٌ لم ٌا للر ه ٌ 
ٌ؟ٌٌ؟ٌ ا لهلٌملٌهمٌ  مهمٌاجذ  ٌالٌ جِكملٌم ٌهللاٌش ئهل

ٌ:ٌاجلماب
ٌمهمٌ ٌذجك ٌ حنم ٌ اب اى ة ٌ اجغلىل، ٌابألممات ٌ ًتغ ث ٌا،ط ٌإال ٌاإلسام ٌأبركلل ٌ أييت ٌ   مم ٌ  أَ ٌكلل م 

ِك ِكٌمج ًَُّ ٌ الٌٌ.ٌ إذاٌ، حٌ ملٌ قل ٌ اصٌِ أدٌذجكٌ ىتٌملتٌمهمٌمج ِ طٌم ٌمأةٌاإلسامٌماٌ ُغ شِكهلٌاكِبٌُي
ِثطٌا الل ٌ الٌابما ٌ الٌإخمتطٌا م د لٌ ٌِِ الٌ  ٌ الٌ دم ٌ ٌمقلبٌِا ًأم،ٌ الٌ ُدا دٌجطٌاب غف ُ  أَّدٌ أ طٌصاٌِاجلنلِؤ

ٌ :ٌ ٌ سأم ٌ أ ط ٌهللُا ٌصأد ٌاجنيب ٌجقمل ٌاجد    ٌ ٌخلتامهم ٌمًأم ٌهم ٌمم  ٌحنمهم ٌا ٌ» ال ِث  ٌ ٌال ٌاج لمُِ ٌ ال ٌاج لمَِ ًأُم
ٌ.ٌٌر ا ٌاجلخلريٌ مًأم«ٌٌا ًأمٌَ

ٌ.ٌٌ صأدٌهللاٌ أدٌ،ل نلٌحممدٌ  أدٌأجطٌ صيلطٌ سأم
ٌ 

ٌ 
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ٌمأخصٌاخت لراتٌ متل  ٌاجأعنةٌاجداىمةٌجلمتلوٌىفٌاج  لم
ِ  ةٌ هٌَاحل ضٌ اجنف ٌك ٌمًأمٌ ل  ٌمم زٌابجاٌمق مٌخللٌم ٌا ما، ٌاجج ِ اٌأبلٌاج ممٌجيبٌ أد ٌلسٌ.*ٌذك

ِجٌٌِ ٌِِسنةٌ،للتٌاججسٌِاخلج ٌ ملٌاجف ٌٌِ إكمللٌمخًةٌ ج ِفٌبساملتٌ:ٌإب،زالٌا ينٌبجهِم ِ اٌأبلٌاجلأمغٌ س *ٌ ذك
ِتٌ امةٌم ٌهذ ٌاجساملتٌمقدٌحتق ٌاجلأمغٌ. ِاٌِ.ٌمإذاٌظه ٌا ٌاحل ضٌا ٌاحلم ٌابجنًلةٌجأم

ٌ*ٌ امتماٌابستيللبٌتسم دٌا م ز  ٌ أدٌاج ممٌجتهجفةٌ،فمسهمٌ.
ِ اٌالٌصممٌرملللٌم ٌاركللٌاإلسامٌ.ٌ* ٌ ذك

ِ  ٌاجنفسٌ أدٌخملجفةٌ ِيٌٌِ م طٌمت ِ اٌأبلٌهللاٌسليل،طٌمِضٌص لمطٌ  أيةٌ للل ٌ االرتقلوٌهبمٌإىلٌاج مللٌاجلج *ٌ ذك
هماهلٌٌِ م طٌإ ل،ةٌاجنفسٌ أدٌاجتغأبٌ أدٌشهماهتلٌا منم ةٌ ٌاج  لمٌٌِ همٌ هذبٌاجنفسٌإىلٌاألخذٌابألخاٌُ

ٌلضأةٌٌِ ا،طٌ لجبٌجأتقم ٌاجف
ِطٌالٌ  ملٌمًأملٌه دالٌه ٌاجظلهٌِ. ٌ*ٌ اختلر اٌخبِبٌاجما دٌ ٌرؤ ةٌهالٌرملللٌٌِبج

ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌالٌجيمؤٌتقدمٌرملللٌب ممٌ ممٌا ٌ مم،ٌإالٌالٌ ام ٌ للٌِ.
ِؤ ةٌ.*ٌ امتماٌأب،طٌالٌجيمؤٌاال تداوٌ اال تمللٌ أدٌخِبٌا نعم،ٌٌِب ٌاجما بٌالٌ ستمدٌ ٌ أدٌاج

ٌ*ٌ ا لؤٌاصيلبٌاجفل أةٌاستخدامٌاجمسلى ٌاجيتٌتس،ٌ أدٌاجس،ٌ أدٌرؤ ةٌاُّالٌ.
ِصدٌ ٌرؤ ةٌاُّالٌ. ٌ*ٌ ا لؤٌاصيلبٌاجفل أةٌاالستسل،ةٌآبالتٌاج

ٌ*ٌ امتماٌمبن ٌاال تمللٌ أدٌاجسأممٌاجفأ  ةٌ ٌإثللتٌبدوٌشهٌِرملللٌا ٌا،تهلىطٌ.
 ٌبالٌل لٌبالٌٌِمإلٌاج  لمٌ ٌاجلالٌاجيتٌملٌ ٌِم هلٌرا  ٌإىلٌ يلٌاألمٌٌِِمإلٌ  مٌٌ*ٌ امتماٌأب،طٌإذاٌرؤيٌاُّال

اخذ اٌحب مٌجمأسٌا ِكزٌاإلسامٌَ. ِم ٌاخلافٌٌِ إلٌملٌ   ٌاحللكمٌمًأملٌه ٌابج  لمٌ  بٌأللٌ  مٌاحللكمٌ 
ِ اٌإللعٌاه ٌاجسأمٌ أدٌ دمٌا تللرٌ ًلبٌاجنعممٌ ٌثلمتٌاألهأةٌ ٌ ِ  ةٌ.*ٌ ذك ٌا ًلى ٌاجج

ٌم ٌا ًأم،ٌتتمىلٌإثللتٌشهٌِرملللٌ ٌجلنة ٌ ج أما ٌال ٌأب،طٌجيمؤٌجأمًأم،ٌا م مل  ٌ ٌبأدٌغريٌإسام ة *ٌ امتما
ٌ شمالٌ ذيٌاحلعةٌ

ٌبئملٌاجنهلرٌٌِمللامٌالٌ ِ  ٌسل ةٌٌِ الٌ ِِب ٌكأطٌ ٌبأدٌ  ملٌاجنهلرٌم هلٌ ا دٌ  ج *ٌ امتماٌبم مبٌاج ممٌ ٌاجنهلر
ِ لٌسل ةٌمم ٌشهدٌاججهٌِم ٌا  أف،ٌ  بٌ أ طٌاج ممٌسماوٌطللٌاجنهلرٌا ٌ  ٌٌِجمممع اجأ  ٌ اجنلرٌارب ٌ  ج

ٌمم ٌ عزٌ  ٌاج ممٌ خلفٌ أدٌ،فًطٌا متٌا ٌا ِضٌ لؤٌجطٌاإلمئلرٌ  أ طٌاجقللوٌ.
. ٌكللٌاجلأدٌ ا داٌه ِؤ ةٌاجسلصمةٌإذا ِ ٌاجلس دٌِ  ٌاجسلصمةٌتسم ٌب ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاجق

ِمةٌصممٌ ممٌاججكٌجنلمتٌاجنهٌَ  ٌصممطٌ.*ٌ اخ ٌتلر اٌ 
ِؤ ةٌاجلأدٌ *ٌ امتماٌم م ٌصلمٌ ٌبأدٌمثٌا،تق ٌإىلٌبأدٌأخٌِ دٌأتخٌِم هلٌرؤ ةٌاُّالٌبأ أةٌا،طٌ سم ٌ ٌا،تهلوٌاججهٌِب

ٌكللٌ ٌبأدٌجزمطٌ  مهمٌابتداوٌ ا،تهلوٌٌِج  ٌإلٌامئٌِا  ٌم ٌتًسةٌٌ  ِ  ٌ مملٌهاجذيٌهمٌم طٌاآللٌٌِملإل،ًللٌإذا  ج
ِ  ٌ مملٌه  قلٌَملٌملتطٌ. أللٌاججهٌِالٌ نقصٌ  ٌتًسةٌ  ج ٌجزمطٌالٌ قلٌَ مملٌه
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ِ ٌاججمسٌ بأد ٌ دٌامئٌِمإ،طٌالٌ فئٌِ ىتٌتغ بٌاججمسٌجقمجطٌتسلىلٌ:ٌ"ٌمثٌ ٌِِ الٌ زالٌ  *ٌ امتماٌأبلٌم ٌركبٌاجئلى
ٌبغ لهبلٌ  ٌبأد ٌٌِ املٌم ٌام ئٌِبسدٌإ ا هلٌمثٌبسدٌإ ا هلٌرا ٌاججمسٌمإ،طٌ ًتمٌِامتماٌاج  لمٌإىلٌاجأ  ٌ"ٌ الٌ ِِب

أللٌ  مطٌ  مٌاجلأدٌاجيتٌا أ ٌمنهلٌ  دٌا،تهدٌاجنهلرٌ همٌم هلٌ. ِاٌه ٌمفئ
.ٌ ِ ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاتركٌاج اٌِالٌ  حٌص لمطٌأل،طٌحم ممٌب ف

م ٌ  مبٌاجتمبةٌ اجندمٌ. ِكٌم ٌرملللٌ مداٌه ٌ*ٌ امتماٌبم مبٌ للوٌملٌت
ٌكل،تٌؤ  تطٌمئل  طٌ ل ةٌمسأ هلٌ*ٌ امتماٌأبلٌ ٌاجلملعٌ ٌهنلرٌرملللٌٌِ إل ٌكفلِر م ٌامئٌِ مداهٌمثٌ لم ٌمإلٌ أ ط

. ٌا للٌه ٌاج فلِر
جم مبطٌ. ِ اٌإللعٌاه ٌاجسأمٌ أدٌكفٌِاتركٌاج ممٌ يملاٌه ٌ*ٌ ذك

ٌللىٌِ.*ٌ اختلر اٌالٌاتركطٌكًاٌه هتل انٌه أدٌخئٌِ ظ مٌج نطٌالٌ  فٌِب ٌهمٌمسد لٌ ٌاصيلبٌاج 
ِرٌ ٌاستسملُّلٌ. ٌم ٌاألطللوٌا،طٌالٌض ِرٌاه ٌاخلِِب ِاٌِال  ةٌمتن ٌ،ز لٌاحل ضٌ ٌرملللٌإذاٌ  ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌاستسمللٌا 

ٌك ٌ ممٌ ٌاجقللوٌ الٌ ئسمٌ   ٌمإ،طٌجيبٌ أ ط ٌأبلٌم ٌاخٌِ للوٌرملللٌباٌ ذرٌ ىتٌالركطٌرملللٌأخِ *ٌ امتما
. ٌمً  نلٌه

ِ بٌبأيظةٌم ممهلٌملسدٌ  أ هلٌاجقللوٌ.*ٌ امتماٌأبلٌم ٌ لضتٌ ل ٌ ٌاجغ
ِتٌ ل ٌاألربس،ٌ صلمتٌم ممهلٌصي حٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاجنفًلوٌإذاٌطه

، فٌصلعٌم ٌبٌِا ٌمتٌِارؤٌا ٌحنمٌذجكٌ ٌك ٌ ممٌمً  نلٌه *ٌ امتماٌ ٌاجسل زٌ  ٌاج ِبٌج ِبٌسنطٌأبلٌ فئٌِ  ئسمٌ  
ٌمملٌ ئسمطٌاهأطٌ.

ِض ٌإذاٌخلمتلٌ أدٌ،فً هملٌا ٌ أدٌ جد هملٌ ج سٌ أ هملٌإالٌاجقللوٌمقطٌ.*ٌ امتماٌجبماؤٌاإلمئلرٌجأيل ٌم ٌ ا 
ِ دٌشفلؤ ٌأبلٌ فئٌِ  ئسمٌ  ٌك ٌ ممٌمً  نلٌ، فٌصلعٌمملٌهمٌ للٌِ متٌاجلأدٌ. ِ ضٌاجذيٌالٌ  ٌ*ٌ امتماٌ ٌا 

ِجٌجأتدا يٌالٌ ىثٌِ ٌاج ممٌ. ِهمٌا ٌاجتيم أةٌ ٌاجف ٌ*ٌ امتماٌأبلٌإلخللٌا 
ِجٌالٌ ىثٌِ ٌاج ممٌ.*ٌٌ  ٌامتماٌأبلٌإلخللٌ هلؤٌاج جفٌ ٌاجف

ٌكللٌاج ممٌ ج ٌ أ طٌ ج سٌ أ طٌإالٌاجقللوٌمقطٌ. ِ دٌشفلؤ ٌأبلٌ فئٌِإذا ِ ضٌاجدذيٌ  ٌ*ٌ امتماٌ ٌا 
ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاإلبٌِ ٌاجمر دٌا ٌاجسل ٌختف فلٌجألؤمةٌاج در ةٌالٌتىثٌِ ٌاج ممٌ.

ٌط ٌبأز م ٌاج أد ِ ض ٌم ٌ امتما ٌبسدٌ* ٌ  قلَ ٌرمللل ٌهنلر  ٌ ٌا لو ِب ٌبج  ِ ٌام ٌإذا ٌابجئب ٌاجسلرف ٌاحللذُ ٌاجئل ب ل ة
ِؤ ٌ إالٌم ئسمٌ  ٌك ٌ ممٌمً  نهلٌ، فٌصلعٌ. ِ دٌب ٌاججفلوٌإلٌكللٌ 

ٌ*ٌ اجللبطٌ ندٌاصيلبٌاجفل أةٌ ٌا دِضٌاجمل زٌجأفئٌِهمٌك ٌمِضٌ ز د ٌاج ممٌا لٌا ٌ ىخٌِشفلو ٌ.
ٌ ٌهنلرٌرملللٌمفًدٌجأ ممٌ.*ٌ امتماٌأبلٌغً  ٌاج أدٌ

ٌ ثقةٌ امل،ةٌمإ،طٌجتبٌطل تطٌ ٌذجكٌ. ِضطٌ كللٌاجئل بٌذاٌخِِب ِا لٌِ  ِ ٌاجئل بٌابإلمئلرٌم ِ ضٌام ٌ*ٌ امتماٌأبلٌك ٌم
ِخ ةٌهللاٌ. اٌب ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاألمل ٌجأمًلمٌِالٌ فئٌِاخذه

ِالٌ"ٌالٌاص ٌ ٌجطٌ.*ٌ امتماٌأبلٌ د ثٌ:ٌ"ٌم ٌصلمٌمأطٌا ٌِ م ٌامئٌِمأطٌا 
ِاٌجسأةٌاجًفٌِ ج سٌحتل اٌجأعملع( ٌكلانٌ دٌامئ ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌالٌشَوٌ أدٌم ٌ لم ٌاهأطٌ ٌاجًفٌِ ٌهنلرٌرملللٌ.)إذا

ٌ*ٌ امتماٌأبلٌا ًلمٌِإذاٌ ص ٌإىلٌبأد ٌمفئِهاٌهنلرهاٌم عبٌ أ طٌإمًلكٌبق ةٌاج ممٌأللٌملٌ لؤٌجسذرٌبئ ٌبز اجطٌ.

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

48 

ِارٌاج لىمٌغل ِ اٌالٌاستم ِ فٌ نلغٌَالٌ ًتف دٌمنطٌ*ٌ ذك ِ ئهلٌمنطٌالس ملٌ شهٌِرملللٌؤم ٌش لٌ سدٌتف جبٌاجنهلرٌانىمه
ٌ تسأمٌاجسأمٌ. ُِؤ ِألٌ طأبٌاج ِاوٌِاجق  ٌِِ ٌا ًأمٌم ملٌ نفسطٌم ٌكن

ٌكملٌهمٌإللعٌاجسأملوٌ. ِمةٌص لمٌ ممٌاجس دٌِ ٌ*ٌ امتماٌحب
ِاب ٌ جٌِم ٌرملللٌبجَوٌم ٌاجتس ٌلدٌاجزاىدٌبد ةٌجسدمٌاجنق ٌ.*ٌ امتماٌأبلٌخت  صٌاج ممٌاج

ِاٌ ٌاجل تٌم ٌاجلدعٌجسدمٌاجنق ٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاستئعلرٌ لرئٌ ٌج ليلٌرملللٌج ق
ِجٌمنهلٌلمٌمهدمٌلمٌملسدٌ الٌمينسهلٌم ٌاج اٌِ اج ممٌ *ٌ امتماٌأبلٌاحللم ٌإذاٌاسقئدتٌهلأهلٌملغدةٌالٌختئ طٌم هلٌ خ

.ٌ
ِجٌا  ِ جٌاجًماى ٌم ٌم ٌِاٌِالٌ لٌِص لمهلٌ إمنلٌاجذيٌ لٌِهمٌلمٌاحل ضٌ اجنفلسٌمقطٌ.*ٌ امتماٌأبلٌخد

ِض ٌ احللم ٌأتخريٌاجقللوٌٌإلٌكللٌ ج ٌ أ هملٌ مىتٌاستئل تلٌابلراتٌابجقللو. ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌجيمؤٌجأم
ٌ*ٌ امتماٌم م ٌاخٌِاجقللوٌإىلٌرملللٌأخٌِباٌ ذرٌا،طٌ أزمطٌاجقللوٌ الٌ ئسمٌ  ٌك ٌ ممٌمً  نهلٌ، فٌصلعٌ.

ٌ*ٌ امتماٌأبلٌلمٌاالستيلضةٌ"ٌاجندز فٌ"ٌالٌ ىثٌِ ٌصيةٌاج ممٌ.
ِارٌ. ِلٌا جقةٌإالٌ ٌ لجةٌاالضئ ٌ*ٌ امتماٌر لٌِاجغنمٌ اإلب ٌبسدمٌ ماؤٌاجفئٌِجمل

ٌ*ٌ امتماٌأبلٌا جقةٌ ٌ ذاذٌاجتمٌِ   للٌاجزرعٌج سٌبسذرٌجلمئلرٌ.
ِمةٌاإلمئلرٌجم ملٌا جقةٌ ٌاجسم ٌإالٌإل ِارٌ.ٌ*ٌ امتماٌحب ٌش ٌا جقةٌاجسظ مةٌ  أتٌبطٌ لجةٌاالضئ

ٌِِا ٌ جقةٌاج ممٌم ٌاجدراسةٌ. ِلٌا ذاك ِمةٌاإلمئلرٌجمل ٌ*ٌ امتماٌحب
ٌِِ ٌاالمتيلانتٌ. ِمةٌطل ةٌاجماجد  ٌأبمٌِ جدمهلٌابإلمئلرٌجأتقميٌ أدٌا ذاك ٌ*ٌ امتماٌحب

ِطٌ ٌصيةٌاج ممٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاجن ةٌش
ِملللٌإالٌ ٌاجنهلرٌ  بٌ أ طٌاإلمًلكٌ اجقللوٌ.ٌ*ٌ امتماٌأبلٌا ًأمٌإذا ٌملٌ سأمٌب

ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌصممٌاجنف ٌبن ةٌم ٌاجنهلرٌإذاٌملٌ تقدمٌمفًدٌ.
ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاجن ةٌحمأهلٌاجقأبٌ.

ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌالبدٌج  ٌ ممٌم ٌرملللٌ، ةٌخلصةٌ.
ٌكمدلٌهمٌإللعٌاه ِبٌ مداٌمفًدٌجأ مم ٌ ٌاجسأدمٌ  أدٌمل أطٌاجتمبةٌ اجقللوٌ.*ٌ امتماٌأبلٌاألكد ٌ اجج

إلٌت ًٌِ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌإبٌِاجلنًأ،ٌالٌتىثٌِ ٌاج ممٌج  ٌ ًتيً ٌاستسملُّلٌج اٌه
ٌِِاجس،ٌالٌتفًدٌاج ممٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌ ئ

ٌ*ٌ امتماٌأبلٌإبٌِاجتي ،ٌضدٌاحلمدٌالٌتىثٌِ ٌاج ممٌ  ٌاجأ  ٌا مطٌ ا ً ٌ.
.*ٌ اختلر اٌالٌاج ي ٌالٌ ف ِ ٌ ٌ أقطٌملأل مطٌجطٌاجقللوٌ الٌ  تي ٌا ت لطلٌإالٌج اٌه ِ ٌاث ًٌدٌاج ممٌإالٌالٌ 

ِاسٌ االستيملمٌ للٌاج ممٌ. ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌتغً  ٌاج
اٌمًدٌصممدطٌ م ٌغألطٌاجقَوٌماٌ للوٌ أ طٌ جمٌابتأسطٌ  ٌغريٌ  دٌماٌشَوٌ أ طٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌتق هٌ مده

ٌم ٌذر طٌاجقَوٌ...ٌ"ٌاحلد ثٌ.ٌ*ٌ امتماٌب يةٌ د ثٌ:ٌ"
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ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌاستسمللٌاجئ بٌاجًلى ٌم ٌاجز ل ةٌجأ لىمٌ أدٌ د طٌ   هطٌ.
ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌ أ ٌاججسٌِ  صٌاألظلمٌِ ،تفٌاإلبطٌ  أ ٌاجسل،ةٌٌ ٌهنلرٌرملللٌ.

ٌ ٌ هم ِمهل  ٌ ٌا ظم ٌرمللل  ٌ ٌج نط ٌ غري  ٌرمللل  ٌ ِم ٌحم ٌابج د ٌاالستمنلو ٌأبل ٌ امتما ٌجأتمبةٌ* ٌ مم ب ٌجأ مم مفًد
ٌم طٌ ٌكفلِر ٌ اجقللوٌ ال

ٌ*ٌ امتماٌبفًللٌصممٌاحلل مٌ احملعممٌ.
ِ ضٌٌِ الٌ قلسٌ أدٌاحلل مٌ. ٌُِا  ٌ*ٌ امتماٌبسدمٌمًللٌصممٌاجئل بٌبف دٌ 

ِمهلٌ أتخريٌذجكٌا ٌم ٌكللٌا قدارٌا هخمذٌ ًريهاٌ  ٌطٌ.*ٌ امتماٌجبماؤٌاخذٌاجدمٌ ٌهنلرٌرملللٌبق دٌاجتيأ  ٌإذا
ٌكللٌكنريهاٌ. ِ ٌ جم ِ جٌاجدمٌبغريٌاخت لرٌاج لىمٌالٌ ل ٌ*ٌ امتماٌأبلٌخ

ِ لفٌغريٌا ق ملٌ. ٌ*ٌ امتماٌبسدمٌمًللٌاج ممٌابج
ِجٌم ٌلمٌ. ِكٌاسنل،طٌا ٌاستلكٌمخ ٌ*ٌ امتماٌبسدمٌمًللٌم ٌ 

ِ جٌلمٌاالستيلضةٌالٌ فًدٌاج ممٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌخ
ِبٌانس هلٌما ٌ.*ٌ امتماٌأبلٌم ٌاك ٌا ٌش ٌكفلِر ٌٌ للوٌ أ طٌ ال

ِمٌابتا هلٌ جيبٌجفظهلٌج  ٌجمٌابتأسهلٌملٌ ٌكنٌِ تتلب ٌ املٌاجنخلمةٌمإ،طٌحي ِ  ٌالٌ فًدٌاج ممٌٌ جم *ٌ امتماٌأبلٌابتاعٌاج
ٌ فًدٌصممطٌ

ِمٌم هلٌ)كلجلخمر( ِ ةٌاجيتٌالٌ  ِ اىحٌاجسئ ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌجيمؤٌجأ لىمٌشمٌاج
ِمٌ   ٌجأعمفٌ.*ٌ امتماٌأب،طٌالٌجيمؤٌجأ لىمٌشمٌ ٌلخللٌاجلخمرٌ  داٌأل،طٌذ ٌ 

ِبٌ. ٌ*ٌ امتماٌبم مبٌتذكريٌاج لىمٌ أدٌم ٌرأ ٌأيك ٌا ٌ ج
ٌكملٌهمٌإللعٌاه ٌاجسأمٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاال تامٌالٌ فًدٌاج مم

ٌ*ٌ امتماٌأبلٌا ذيٌالٌ فًدٌاج ممٌٌ.
ِ جٌاجمليٌالٌ فًدٌاج ممٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌخ

ِمةٌاجنظٌِجأل ٌ نل ةٌ همٌمنقصٌجأل ٌِج نطٌالٌ فًدٌاج ممٌ.*ٌ امتماٌحب
ٌ*ٌ امتماٌب يةٌصممٌم ٌسل ٌإىلٌ أقطٌشَوٌم ٌملوٌا لملةٌا ٌاالستنجلٌُبغريٌ  دٌ.

ِجٌ ٌاج  دٌ ٌرملللٌ. ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌالٌ 
ِ جٌا ينٌم ٌاج لىمٌ أدٌ  طٌا ِضٌالٌ ىثٌِ ٌصممطٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌخ

ٌلٌ  أدٌاج لىمٌ.*ٌ امتماٌجبماؤٌاجًلل ةٌ ٌرملل
ِمةٌاججتمٌ اجًبٌ ٌك ٌؤمللٌج نطٌا ظمٌإمثلٌ ٌرملللٌ ج نطٌالٌ فًدٌاج ممٌ. ٌ*ٌ امتماٌحب

ِ ٌ ا تنلبٌ،ماه طٌ  تعنبٌٌ ِبٌإىلٌهللاٌبفس ٌا ام ِ اٌأب،طٌ نلغٌَجأ لىمٌالٌ  ملٌ،فًطٌ  ٌاجأهمٌ اجأسبٌ الٌ تق *ٌ ذك
ٌك ٌملٌم ٌشه،طٌالٌ لسد ٌ  ٌهللاٌ   ٌ لللتطٌ.

ٌامتماٌأبلٌاالستسلطٌمفًدٌجأ ممٌ.*ٌٌ 
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ِبٌشلكهلٌ ٌطأمعٌاجفعٌِأللٌاألص ٌبقلوٌاجأ  ٌ. ٌ*ٌ امتماٌب يةٌصممٌم ٌاك ٌا ٌش
ٌاجنلينٌمم ٌاك ٌ لأطٌم ممطٌصي حٌسماوٌاذلٌا ملٌ ىذلٌ م ٌاك ٌبسدد ٌ ٌ ٌاإلمًلكٌهمٌطأمعٌاجفعِد *ٌ امتماٌأبلٌاجسِِب

ٌمًأمٌاإلمًلكٌم ٌابتداوٌاألذالٌ.مًدٌصممطٌسماوٌاذلٌا ٌملٌ ىذلٌ األ مطٌجأ
ِبتٌ  ٌاجفئٌِسماوٌاذلٌا ٌملٌ ىذلٌ سماوٌ ام ٌاجتقمميٌا ٌ ِ بٌ ِصٌاججمسٌمإذاٌغ ٌ ٌاجفئٌِهمٌغ *ٌ امتماٌأبلٌاجسِِب

ٌخلجفطٌ.
ِ بٌاججمسٌمسأ طٌاجقللوٌأللٌاألص ٌبقلوٌاجنهلرٌ.ٌ ٌ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌامئٌِشلكهلٌ ٌغ

ِ بٌاججمسٌ.ٌ*ٌ امتماٌبم مبٌاجقللوٌ أدٌم ٌ ٌغ ٌامئٌِ ٌ ممٌغ مٌظلانه
ِ  ٌمتتلبس،ٌ إالٌمإطسلمٌست،ٌ ٌ أدٌاجمللم ٌ ٌهنلرٌرملللٌ هٌَ ت ٌر لةٌمإلٌملٌجيدٌم  لمٌشه *ٌ امتماٌبم مبٌاج فلِر

ٌمً  نهلٌ.
ٌ*ٌ امتماٌبم مبٌ للوٌهذاٌاج ممٌاجذيٌامًد ٌابجلملعٌ.

ِاٌِاجيتٌ ممستٌإذا ٌ أدٌا  ٌكل،تٌ ل ةٌمئل  ةٌ.ٌٌ*ٌ امتماٌبم مبٌاج فلِر
.ٌ ٌ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌ لم ٌؤ  تطٌانس هلٌمإ،طٌالٌ للوٌ أ طٌ الٌكفلِر

ٌكللٌ غأبٌ أدٌظنطٌ دمٌاجم معٌ ٌاحملظمرٌ. ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌاجقلأةٌجأ لىمٌإذا
ِرٌ ٌ دٌِاومٌ. ٌاجلملعٌإذاٌت  ٌكفلِر ٌ*ٌ امتماٌبتسدل

ِ  ٌجبماؤٌؤ  تطٌماصقهلٌُّ ٌكللٌمم ٌميأكٌإربطٌ.*ٌ امتماٌجبماؤٌ،ممٌاج ٌلٌإذا
ِخ دةٌاجًدفٌِمثٌ دلم ٌؤ  تدطٌمداٌ ِاٌاخدذاٌب *ٌ امتماٌأبلٌاج دلىمٌإذاٌسدلمٌِمد ٌؤ  تدطٌ  دلم ٌمداٌشدَوٌ أ دطٌ.)ا ٌإلٌامئد

ٌأبس(
ٌ أ طٌج  ٌ أ طٌاجتمبةٌ اجقللوٌ. ٌكفلِر ٌ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌ لم ٌ ٌ ممٌاجقللوٌما

ِ  ٌا  ٌتتلبس،ٌالٌ قئ ٌاجتتلب ٌ.*ٌ امتماٌأبلٌختأ ٌشهٌِرملللٌب،ٌاججه
ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاحل ضٌ اجنفلسٌالٌ قئ ٌاجتتلب ٌ.

ِ لةٌا ستقةٌ. ٌ*ٌ امتماٌابشرتاطٌاإلميللٌ ٌاج

ٌ*ٌ امتماٌب يةٌاج  لمٌم ٌ  ملٌاجلنلبةٌ.
ِتٌ ل ٌاجفعٌِ  بٌ أ هلٌاج ممٌ جمٌملٌتغتً ٌإالٌبسدٌاجفعٌِ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌاحللىضٌإذاٌطه

ٌكأطٌ.*ٌ امتماٌجبماؤٌا ٌالست لكٌجأ لىمٌ ٌاجنهلر
ٌ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌملتٌ  أ طٌصممٌصلمٌ نطٌ ج طٌإلٌكللٌ دٌمت  ٌم ٌاج  لمٌ ملٌ  مٌ.

ِ  ٌ الٌ لتأسطٌ. ٌاجئسلمٌجأ لىمٌ ندٌاحلل ةٌج  ٌ أفظٌهذاٌاج ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌتذُ 
ٌ*ٌ امتماٌابستيللبٌأتخريٌاجًيمرٌ.

ٌملٌ أدٌرطبٌا ٌ أدٌمتٌِمإلٌملٌجيدٌ ًلٌ ًماتٌم ٌملوٌ.*ٌ امتماٌابستيلدلبٌتسع  ٌاجفئٌِ الٌ  
ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌالٌجيمؤٌأتخريٌ للوٌرملللٌإىلٌ أملٌرملللٌأخٌِإالٌبسذرٌ لهٌِ.
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ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌأتخريٌاجقللوٌإىلٌشسلللٌ.
ٌطٌ.*ٌ امتماٌأبلٌم ٌ أ دطٌ للوٌاومٌ ،ًٌَ دلهلٌأبلٌ  دممٌ ىتٌ غأبٌ أدٌظنطٌا،طٌ دٌاستمىفٌملٌ أ 

ِ  ٌب،ٌاومٌاجقللوٌج  ٌاجتتلب ٌا ىلٌ. ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌاجتف
ِالٌ. ِمةٌ  للوٌرملللٌ   ٌجطٌاألم ِمةٌ ،م ٌبطٌ  ٌ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌصلمٌ ممٌ 

ٌكللٌبق دٌ للوٌ ممٌملتطٌم ٌرملللٌ. ِلهاٌإذا ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌصممٌاجلمسةٌمف
ِ ٌَ.*ٌ امتماٌأبلٌم ٌشِعٌ ٌصممٌ ممٌاجقللوٌمإ،طٌالٌجيمؤٌ  ٌئسطٌإالٌم ٌ ذرٌش

ِاٌِالٌ أزمهلٌاستئذالٌؤ  هلٌ ٌص لمٌاومٌاجقللوٌأللٌذجكٌمملٌجيبٌ االستئذالٌ  ملٌ ٌصممٌاجنلمأةٌ. ٌ*ٌ امتماٌأبلٌا 
ِ   ةٌصممٌستٌم ٌشمالٌ. ٌ*ٌ امتماٌمبج

ِ عٌ ٌصممٌاجًتٌم ٌشمالٌإلٌرغبٌ ٌص لمهلٌ. ٌ*ٌ امتماٌبأز مٌ للوٌملٌملتطٌم ٌرملللٌ ل ٌاجج
.ٌ ٌكفلِر ٌ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌملتٌ همٌ ل زٌ  ٌاجقللوٌمإ،طٌالٌشَوٌ أ طٌماٌ للوٌ ال

ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌصممٌاجتئمعٌ ل ٌاجقللوٌم ٌاتًلعٌاجم تٌج  ٌاجلدوٌابجقللوٌاهمٌأل،طٌ ا بٌ.
ٌ*ٌ امتماٌأب،طٌالٌجيمؤٌصممٌاجتئمعٌبن ت،ٌ، ةٌاجقللوٌ ، ةٌاجًنةٌ.

ِالٌشهٌِر بٌاب ِ اٌالٌإم ِاهةٌ.*ٌ ذك ِ  ٌج  ٌجمٌصلمٌبسلطٌ امئٌِبسلطٌؤاجتٌاج  ٌج ممٌم 
ِاب ٌ جٌِ اخللمسٌ جٌِ اومٌ جٌِذيٌاحلعةٌالس ملٌ ممٌ ِ اٌالٌاالثن،ٌ اخلم سٌ األومٌاجل ضٌ هٌَاجنلجثٌ اج *ٌ ذك

ِمةٌجغريٌاحللجٌ  ممٌ لشمراوٌم ٌص لمٌ ممٌ لأطٌا ٌ ممٌبسد ٌ ستةٌاومٌم ٌشمالٌهذ ٌاألومٌامل ٌاوم اجتئمعٌ ٌٌ 
ٌاجسلمٌ.

ٌ*ٌ امتماٌأبلٌا تئمعٌابج ممٌامريٌ،فًطٌمإلٌشلوٌاُتٌ إلٌشلوٌامئٌِ اإلمتلمٌامل ٌ إلٌ ئسطٌماٌ للوٌ أ طٌ.
ِ  ٌص لمٌاألومٌاجًتٌم ٌشمالٌ. ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌتف

ِمةٌباٌ ممٌ لأطٌا ٌ ممٌبسد ٌ. ٌكللٌهمٌ ممٌ  ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌصممٌ ممٌاجلمسةٌإذا
ِابدطٌ خملجفتطٌجأل لل ثٌاج ي يةٌ.*ٌ امتماٌأب ٌلٌ د ثٌاجنهٌَ د ٌصممٌ ممٌاجًلتٌ د دثٌضس فٌالضئ

ِ اٌأب،طٌج سٌم طٌؤكلٌِمئٌِ. ِ   ةٌصممٌ ممٌ لشمراوٌٌِ ذك ٌ*ٌ امتماٌمبج
ِال ٌجم د ٌابج ممٌج  ٌاألكم ٌالٌ  ممٌ مملٌ لأطٌا ٌ مملٌبسد ٌ. ٌ*ٌ امتماٌجبماؤٌإم

ٌكأطٌأللٌاحلًنةٌبسجٌِ*ٌ امتماٌأبلٌم ٌصلمٌثاثةٌاو ٌكه،طٌصلمٌاججهِ ِتبٌ أدٌذجكٌ)ا  ٌك ٌشهٌِجطٌاأل ٌِا  مٌم 
ٌامنلُّل(ٌ األمل ٌالٌت ملٌهٌَاألومٌاجل ضٌ.ٌ

ِمةٌصممٌاجس د  ٌٌِب ٌالٌ  حٌص لمهملٌٌ.ٌ ٌ*ٌ امتماٌحب
ٌ
ٌ
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ريها ٌَ َاخِّ
ددَنلتٌٌِّ ًَ َُلددلَ َفةٌَِّهددذِّ ٌِّاأُلُ ددمرٌَِّ احَل ٌحَتاظَددٌمبِّ ٌاََرلاَتٌاَلا :ٌٌإِّلا تِّ ٌ َدددماَلٌَسد  ِّدٌِّاجددَِب ِّوَّ ِا ناددُ ٌ»مَدتَددذَكَّ مِّ ٌَ أَدددٌَخددرياٌٍمَدأَددطٌُ ٌَللَّ َمدد ا
ٌَِِّمل ِّأِّطٌِّ ٌ)1(«َا ا

دط َدلٌَ  ا ٌَمما َِّظٍةٌاِّبداتَدغَددٌهبِّ ٌَ َأدٌَهَذاٌاخَلرياٌِّ اتدََّقدٌَممااَلُ ٌَِسَماوهٌبَِّ أَِّمٍةٌَا ا ٌَللَّ ٌَم ا َسَهدلٌَمُئمَكٌجُِّ   ِّ ٌطَلدا د ا ٌَكدَذاٌمِّ ٌ)2(هللاِِّ
ا،ِّ ،ارتِّ ٌَشَلَ ةٌِّاإلِّ ٌاجَفَللىِّ َّةٌَِِّا ا ٌَاجَقنَدَماتِّ ٌبَدندََّهلٌَ ِبا ٌَرَ لَوٌثماهبلٌَ َ ؤََّ َهلٌَ َأدٌ َِّلللٌِّهللاٌَِِّ َم ا ِاَلََهدلٌإِّىَلٌاجأ غَدلتِّ ٌتَد د ا تٌاجَسلَجمِّ َّدةٌَِِّ مِّ

فٌِّ َامِّ َُّةٌَِ َ  ا َلٌاأُلمَُّةٌاإلِّسا َتفَِّ ٌهبِّ َنلِّ َّةٌِِّجِّتَدندا َ  اُدٌَس  ِّدٌِّاجَِب ِّ َّةٌِّاأَل ا ٌ:ٌ»: طٌُ ٌ ُدلَدأ ِّغَدُطٌِمَددُِبَّ َ دىتَّ مسَِّ ٌمِّنَّلٌَ دِّ نهلٌَِمَيفَِّظطٌُ َِاٌه ٌُاما ٌاَّللَّ َ،لََِّ
ٍطٌجَ اَسٌبَِّفقِّ طٌٍ ٌمِّقا ٌَ لمِّ ِّ مِّناُطٌَِ ُربَّ َقطٌُ ٌُهَمٌاَمدا ٍطٌإِّىَلٌَم ا ٌمِّقا ٌ )3(«َ لمِّ ِّ

ُتطٌٌٌٌ ٌَكتَدلدا َقدٌُك  ٌَمل َِاٌََلَ لٌجََ لاَُممُتٌَ  َدلدا ٌ َد ٌمَ لجَ اَتٌَم ا
ٌُسمَوٌمَدَسلجِّ لٌ ٌيلِّ ٌ َدساُفَمٌَ ىَنٌٌٌٌٌٌَ  َدغافَِِّ اَلا جَدددددددطٌُ ًَدٌاإلِّ  َ 

ٌَكتَدَلطٌُ
 

 اَبُمٌَ لادٌِّاجَِهلاَ ٌَِّاهلاَُدٌُم اَئَفد
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.comٌ

ٌٌُُ َِاٍضٌجتَِّلرِّ ٍَّة(ٌ)ُ ُقم ٌَاغا َدَمُطٌ ِّ َتخا ٌاسا ٌَغريٌََّمِّ طٌِّاَ ا أٍِّمٌَ َداٌَم ا ًا ٌُم ٌجُِّ   ِّ  اجئَّلا ِّ

*****

                              
133ٌ(ٌر ا ٌمًأم:1)
ِسلجة2) ٌ(ٌا ٌهذ ٌاج
6764ٌٌ(ٌر ا ٌاجرتمذ ٌ صييطٌاألجللينٌ ٌصي حٌاجللم ٌ:3ٌ)
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ُالِفْهِرسُ 
ٌ

َمةُ  3ٌُ.......................................................................................................................................ُم قدِ 

فْ َتاءُِف َُ ُالصِ َياِمُِلْلَلْجَنِةُالدَّاِئَمِةُِلْْلِ 4ٌُ................................................................................................َُتاَوىَُواْخِتَيارَات 

ون هُبرري اُاتستنق الُه  ُيوجدُدواءُمعُاملرضىُمبرضُالربوُأيخذُ:ُ»ُوردُإىلُالرائسةُإلدارةُالبحوثُالعلميةُواإلفتاءُوالدعوةُواإلرشادُسؤالُهذاُنصه
4ٌُ..............................................................................................................................ُ؟ُ«ُيفررُأوُت

ُك ُسؤالُجبوابه 5ٌُ..................................................ُ:ُووردُإىلُالرائسةُالعامةُاستفتاءُيقم ُعلىُسؤالنيُوقدُأجابتُُُعليهماُمتبعة

ه   ُيق  رتخُل  رتخفُامل   افرُلُس  فررُضلفر  رُلُرمس  ا ُأ ُيل  و ُس  فررُعل  ىُالرج   ُأوُعل  ىُالداب  ةُأوُل  يدُهن  ا ُف  رلُب  نيُالرج   ُوراك   ُالداب  ةُُ-س
ح  نُل هُ؟ُوه ُاألح نُأ ُيص ومُامل  افرُإ اُاس تراوُأوُاألُ؟ُوه ُيقرتخُأ ُيلو ُلُال فرُتع ُتُي تريعُالصائمُحتملهُوراك ُال يارةُأوُالرائرة

5ٌُ......................................................................................................................................ُ؟ُالفرر

6ٌُ...................................................ُ؟ُ.ُما اُعليهُشخفُمصابُبقرحةُلُمعدتهُوهنارُالربي ُعنُالصيامُملدةُمخدُسنواتُ-س

ُع  نُش  ربُامل  اءُ   لثُس  اعاتُ:ُأص  بتُمب  رضُاللل  ىُوأجُرُال  ؤال ُوهن  ارواُوق  الواُإ ُالص  يامُوالل  ع  ي  تُعُعمليت  ا ُونص  حاُاألشب  اءُبق  ربُامل  اءُل يلو
للف ارةُال  ُمتواليةُيع رضاُللخررُه ُأعم ُبللمهمُأوُأتوك  ُعل ىُوُوأص ومُم عُأهن مُيؤك دو ُي ُعن داُاس تعدادواُلتخل اُاملص ىُوإ اُاُأص مُفم اُا

6ٌُ.....................................................................................................................................ُ؟ُأدفعها

لُ:ُشخفُيقولُأنهُتر ُالصومُمثانيةُأعوامُمنذُكا ُلُالتاسعةُعقرةُمنُعم ررُو ل بُب  ب ُرع غُاأل ن امُلُالص حراءُس  واُعل ىُاألق دامُويق ُوُال ؤال
7ٌُ..ُ؟ُالصومُأربعةُأشهرُواإلنفالُعنُاألايمُزايدةُعلىُالصيامُماُالواج ُلُحقهُأنهُصامُبعدُ لبُشهرينُوأنفاُستنيُكيلوواُمنُاألرزُو كرُأ ُلُنيته

ألُع نُااثررُاملرتتب ةُ:ُشخفُيذكرُأن هُحينم اُيل و ُبين هُوب نيُزوجت هُملعب ةُأوُتقبي  ُا دُلُس روالهُرشوب ةُم نُ ك ررُبع دُانتق اررُوار ائ هُوي  ُال ؤال
7ٌُ.........................................................................................ُ؟ُعلىُ لبُمنُحيثُالرهارةُوصحةُالصومُمنُعدمه

وت ولُ:ُرج ُدخ ُعليهُشهرُرمسا ُواُي ترعُصيامهُملرضهُواُيصمهُبعدُشفائهُمثُدخ ُعلي هُالق هرُاملب ار ُلُع امُوخ رُوه وُمص ابُمب رضُُال ؤال
؟ُوه  ُق راءةُالق رو ُعل ىُرويُاملي تُُلُاليومُال ادسُعقرُمن هُواُي تملنُم نُالص يامُفم ا اُعلي هُوه  ُوجب تُال ك اةُعن هُلُالق هرُاألخ  ُم نُحيات ه

7ٌُ.............................................................................................................................ُ؟ُواجبةُبعدُموته

قب ُبلدرُبي ومُواح دُبن اءُعل ىُ ب وتُرالي ةُه للُش والُه  ُيل م هُقس اءُ ل بُالي ومُ«ُُمصرُ»وقدُأفررتُ«ُُصرمُ»:ُرج ُعي دُعيدُالفررُمعُُال ؤال
8ٌُ...........................................................................ُ؟ُالذاُأفرررُوسألُعنُاإلبرةُلُالوريدُه ُيفررُالصائمُإ اُأخذُهبا

ُبعدُشهرُرمسا ُوقدُصامُنصفهُمثُزادُعليهُامل رضُفاض ررُإىلُفر رُالب اقغُمثُت ولُبع دُانته اءُالق هرُوي  ألُه  ُ:ُشخفُيقولُأ ُوالدرُتولُال ؤال
ُكفارةُلقاءُماُتركهُمنُالقهرُأمُت 8ٌُ......................................................................................................ُ؟ُعليه

ا ُواضررتاُظروفُاملرضُأ ُأفررُأربعةُأايمُمنُ لبُالقهرُوحننُن تقب ُرمس ا ُجدي دواُواُ:ُأصبتُمبرضُخر ُلُالعقرُاألواخرُمنُرمسُال ؤال
ُلُش فائغُأمتلنُمنُقساءُاألايمُال ُأفررهتاُمنُرمسا ُاملاضغُوليدُعنداُاستراعةُلُصيامُالقهراملقب ُملاُأعانيةُمنُش دةُامل رضُول يدُعن داُيق ني

9ٌُ..........................................ُ؟ُ.ُشعامُضلنقودُوه ُأكررُاإلنفالُعلىُامل اكنيُاملعيننيُضلقريةمنُاملرضُفيماُبعدُفه ُيل ماُقيمةُاإل

تُ:ُاملام ُأوُاملرض عُإ اُخاف تُعل ىُنف  هاُأوُعل ىُالول دُلُش هرُرمس ا ُوأفر رتُفم ا اُعليه اُه  ُتفر رُوترع مُوتقس غُأوُتفر رُوتقس غُُوُال ؤال
9ٌُ...................................................................................ُ؟ُترعمُأوُتفررُوترعمُوتُتقسغُماُالصوابُمنُهذرُالثل ة

مُ:ُشخفُصامُشهررمسا ُلُفرن اُبناءُعلىُمساعهُراليةُاهلللُلُإ اعةُالقاهرةُوكا ُالق هرُت  عةُوعق رينُيومو اُوبع دُرجوع هُإىلُبل درُوج دهُال ؤال
ُكفارة 9ٌُ.....................................................ُ؟ُصامواُ ل نيُيومواُفه ُيلفيهُصيامهُت عةُوعقرينُيومواُأمُعليهُأ ُي يدُيومواُأمُعليه
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10ٌُ.........ُ؟ُومُإتُفيماُبعدُفما اُعلغ:ُأانُرج ُأفررتُيومواُمنُرمسا ُوأانُم افرُوجاءُرمسا ُالذاُيليهُورمسا ُوخرُواُأ كرُ لبُاليُال ؤال

،ُفم اُيل  ماُويل  مُزوج  ُعلمو اُيهن اُمه  ُحل مُاام اوُلُهن ارُُ:ُمنتُلُرمسا ُواستيقظتُبعدُصلةُالفجرُون يتُالصيامُفجامعتُزوج ُال ؤال
10ٌُ...........................................................................................ُ؟ُلصيامُبعدُااماو،ُوقدُ كرتاُضُرمسا ُللصائم

11ٌُ..ُ؟ُ:ُأصيبتُامرأةُمبرضُنف اينُواضررابُأعصابُتركتُعلىُإ ررُالصومُأربعُسنواتُتقريبواُفه ُتقسغُالصومُأمُتُوماُامللمُلُ لبُال ؤال

:ُمريس ةُاش تدُعليه اُامل رضُوج اءُرمس ا ُوه غُتُتق درُعل ىُالص ومُوج اءُش هرُرمس ا ُااثخ رُواُت  ترعُالص يامُمثُج اءُش هرُرمس ا ُالثال ثُُال ؤال
ُكان تُتص ومُلُك  ُش هرُم نُوكانتُصحتهاُأح نُمنُقب ُفصامتُفه ُيل مهاُصيامُالقهرينُأوُالصدقةُعنهما أش هرُال  نةُال  نةُ ل  ةُُ.ُعلمواُيهن ا

11ٌُ......................................................................................................................................ُ؟ُأايم

ُكا ُيرل ُم نُالري ارينُالر  ا ُأ ن اءُالنه ارُخ للُش هرُرمس ا ُاملب ار ُوتع اليمُالر  ا ُت نفُعل ىُع دمُقي امُالري ارُياُرحل ةُجوي ةُُال ؤال وه وُ:ُإ ا
11ٌُ.................................ُ؟ُالريارُعندماُيرل ُمنهُأ ُيقومُضلر ا ُأ ناءُالنهارُخللُشهرُرمسا ُاملبار ُأوُتصائمُفه ُاوزُأ ُيفررُ

ُق ري ُفق راءُوأري دُأ ُأ ب حُ:ُأانُرج ُأفررتُشهرُرمسا ُل نتنيُمواليتنيُإ رُمرضُأصاباُاتسحُأنهُشل ُنصفغُوأريدُأ ُأقس غُوتُيوج دُلُال ؤال
ُكيلوُونصعُمنُاألرزُفه ُا ئاُهذاُوه ُأشعمُإخواينُوأرحامغُمنُهذرُالصدقة ُكيلوُأو 12ٌُ.............ُ؟ُرأسواُمنُالسأ ُوأوزعهاُ ل نيُج ءواُمع

سا ُوخرُواُيقسهماُوأفررُلُرمسا ُااثخرُ ل ةُأايمُوقسىُاخلم ةُمتواليةُلُحمرمُم نُال  نةُالتالي ةُ:ُرج ُأفررُيومنيُمنُرمسا ُووص ُرمُال ؤال
12ٌُ.......................................................................................................................ُ؟ُفه ُحيتاجُإىلُفدية

ُكيعُيقسغُصيامهُ:ُماُحلمُامل لمُالذاُأصبحُم منواُو اُفاقةُليدُلُإملانهُالصومُوتُال ؤال 13ٌُ...........................ُ؟ُلُقدرتهُاإلشعام

14ٌُ.ُ:ُ:ُالرلبةُامل لمو ُلُالوتايتُاملتحدةُوكنداُيصادفهمُلُك ُبدايةُلقهرُرمسا ُمقللةُتت ب ُلُإنق امُامل لمنيُإىلُ لثُفرلُهغُال ؤال

14ٌُ..................................................................................ُ.ُفرقةُتصومُبتحر اُاهلللُلُالبلدةُال ُي لنو ُفيهاُ-1

14ٌُ..................................................................................ُفرقةُتصومُمعُبدايةُالصيامُلُاململلةُالعربيةُال عوديةُ-2

اُوف ورُراليت هُفرقةُتصومُعندُوصولُخربُمنُاحتادُالرلبةُامل لمنيُلُالوتايتُاملتحدةُاألمركيةُوكنداُالذاُيتحرىُاهلللُلُأماكنُمتعددةُلُأمريلُ-3
ُكلهمُلُيومُواحدُعلى ف أاُالف رلُ.ُالر مُمنُامل افاتُالقاسعةُال ُبنيُاملد ُاملختلف ةُلُإحدُالبلدُيعم مُعلىُاملراك ُاملختلفةُفيصومُم لموُأمريلا

14ٌُ.......................................................................................................ُ؟ُأوىلُضتتباوُوالصيامُبراليتهاُوخربها

ةُم نُش  ا ُالر ائرةُأعل نُمس يفهاُأن هُح ا ُوق تُاإلفر ارُضلن  بةُلتوقي تُاملدين ةُال  ُ:ُشخفُس افرُعص رُأح دُأايمُرمس ا ُضلر ائرةُوبع دُف رُتُال ؤال
15ٌُ.......................ُ؟ُأقلعتُمنهُالرائرةُوتُت الُالقمدُلُال ماءُمرئيةُاميعُركابُالرائرةُوي ألُعنُحلمُصومُمنُأفررُواملالُماُ كر

:ُشخفُيق ولُأن هُلُبع هُجه اتُال دولُاإلس لندانفيةُيل و ُالنه ارُفيه اُأش ولُم نُاللي  ُعل ىُم دارُال  نةُحي ثُيل و ُاللي  ُ  لثُس اعاتُُل ؤالا
فقطُلُحنيُيلو ُالنهارُإحدىُوعقرينُس اعةُو ك رُأن هُإ اُص ادفُأ ُق دمُش هرُرمس ا ُلُفص  ُالق تاءُف ف ُامل  لمنيُفي هُيص ومو ُ  لثُس اعاتُ

ُكا ُشهرُرمسا ُلُفص ُالصيعُففهنمُيرتكو ُالصومُلعدمُقدرهتمُعليهُويرل ُإصدارُفتوىُحتد دُمواعيدُاإلفرارُوال حورُهباُفقطُوأما 16ٌُ...ُ؟ُإ ا

اُأنهُتُيتقنُالصلة:ُوالداُعمررُحواعُمائةُسنةُومنُاللربُتُيفارلُفراشهُوقدُتر ُاُال ؤال ُكفارةُأوُتُعلمو 16ٌُ........ُ؟ُلصلةُوالصيامُه ُعليه

16ٌُ.....................................ُ؟ُ:ُم افرُأفررُلُسفررُأمي بُعندماُيص ُإىلُحم ُإقامتهُأمُليدُعليهُحرجُلُاألك ُوماُالدلي ُال ؤال

ُكفارةُال ؤال 17ٌُ..............................ُ؟ُ:ُشخفُيصومُمنُك ُشهرُ ل ةُأايمُولُأحدُاألشهرُأصابهُمرضُفلمُيصمهاُفه ُعليهُقساءُأو

ُك ُشهرُقمراُال ؤال 17ٌُ.......................................................................................ُ؟ُ:ُماهغُالرريقةُال ُيثبتُهبا

17ٌُ......................................................ُواألحلامُالقرعيةُإبمجاوُسلعُاألمةُعلمُامل ابُتُيعتمدُعليهُلُإ باتُالصومُوالفرر

ُكا ُالنهارُلُمشالُأورضُأكثرُمنُال ؤال ؟ُعقرينُساعةُلُاليومُلُبعهُأايمُالصيعُفلي عُالعم  ُضلن  بةُللص يامُلُاملل ا ُوال م ا ُامل ذكورينُ:ُإ ا
ُ...........................................................................................................................................ُ18ٌ
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ُكا ُلُالرائرةُه ُيفررُبواسرةُال اعةُأوُالتلف يو ُأمُتُال ؤال 18ٌُ..ُ؟ُررُضلبلدُمثُأقلعتُبهُالرائرةُفرأىُالقمد؟ُوماُامللمُإ اُأفُ:ُالصائمُإ ا

اُأنهُتُيتقنُالصلةُال ؤال ُكفارةُأمُتُعلمو 19ٌُ...............ُ؟ُ:ُالرج ُالذاُتُيفارلُفراشهُمنُاللربُلُال نُوقدُتر ُالصلةُوالصيامُفه ُعليه

19ٌُ............................................ُ؟ُ:ُشخفُي افرُلُبعهُاألايمُم افةُمائ ُكيلوُمرتُفه ُاوزُلهُالقصرُواامعُواإلفرارُال ؤال

19ٌُ...................................................ُ؟ُلُشهرُرمسا ُفماُهغُ:ُشخفُي ألُعنُبعهُاألدعيةُامل تحبةُلُصلةُالوترُال ؤال

:ُأدين اُص لةُال رتاويحُخ للُش هرُرمس ا ُاملب ار ُلُأمريل اُوحص  ُخ لفُح ولُالق راءةُم نُاملص حعُالل ر ُحي  ثُأ ُُ:ُش خفُيق ولُال  ؤالُاألول
،ُنظرواُلعدمُوجودُأحدُمنُاإلخوةُهن اُحيف اُالق رو ُالل ر ُُُ:ُموزُ،ُوقالُبعسهمُاملصحعُلُصلةُالرتاويحُبعهُاإلخوا ُقالواُينهُتُموزُالقراءةُمن

19ٌُ.....................................................................................................................................ُ.ُكله

هُحي ثُأ ُاململل ةُالعربي ةُال  عودية1398ُُي ومُاألح دُع امُُ:ُلُأولُأايمُعيدُالفررُاملبار ُصلىُبعهُامل لمنيُلُأمريلاُص لةُالعي دُال ؤالُالثاين
،ُول ذاُُ،ُواُي رىُاهل للُهن اُ،ُوق الواُتُنفر رُإتُمبق اهدةُاهل للُ،ُوبعهُامل لمنيُهناُجعلواُالعيدُي ومُاإل ن نيُوالدولُاإلسلميةُصلتُالعيدُهذاُاليوم

لم  لمنيُال ذينُأفر رواُي ومُاألح دُواُتق مُص لةُالعي دُأ ُيص لواُالعي دُم عُامل  لمنيُال ذينُ،ُوص لواُالعي دُاإل ن نيُفه  ُا وزُلُأكملواُرمسا ُ ل نيُيوما
20ٌُ...................................................................................................................ُ؟ُأفررواُيومُاإل ننيُأمُت

20ٌُ.......ُ؟ُُبدُمنُوزنهُعندُإخراجُزكاتهُوت كيتهُح  ُقيمةُوزنه:ُه ُاوزُإخراجُزكاةُامللغُمبقدارُالقيمةُال ُاشرتىُهباُامللغُأوُتُال ؤالُاألول

ُكمُنصابُالذه ُوكمُي اواُمنُالرايتتُال عوديةُال ؤالُالثاين 20ٌُ................ُ؟ُ،ُوكمُي اواُمنُالرايتتُال عوديةُ؟ُوكمُنصابُالفسةُ:

21ٌُ........................ُ؟ُ،ُفه ُعليهُأ ُيروفُشوافُالوداوُأوُتُ،ُمثلُاعتمرُلُرمسا ُ:ُمنُأرادُالعمرةُواُيردُحينذا ُحجاُال ؤالُالثالث

س  نُالثاني  ةُعق  رةُم  نُعم  راُقب   ُرمس  ا ُبق  هرُوص  متُلُس  نُالرابع  ةُعق  رةُفه   ُيلحق  اُص  يامُتل  بُال   ننيُ:ُام  رأةُتق  ولُبل   تُلُُال   ؤالُاألول
21ٌُ.............................................................................................................................ُ؟ُال ابقةُأمُت

وبُلُرمس ا ُم عُأينُأص ومُوأص لغُم عُالن اسُووكله نُه  ُ:ُإينُأكلتُحبوبُاملن عُلُرمس ا ُه  ُأانُأص ومُاألايمُال  ُأكل تُفيه اُاملب ُال ؤالُالثاين
21ٌُ..................................................................................................................ُ؟ُيلحقاُمنهنُشغءُأمُت

علي هُ:ُماُحلمُالنذرُلُاإلسلمُحيثُأ ُبعهُالناسُمتم لو ُب هُم نُوضئه مُوأج دادهمُي ذبو ُ بيح ةُفيقول و ُإهن اُعل ىُني ةُحمُال ؤال م دُص لىُوُ 
22ٌُ.............ُ؟ُوسلمُعلمواُأهنمُيسعو ُهذاُالنذرُلُأوقاتُمعينةُمنُال نةُواألكثرُمنهمُيسعو ُلُشهرُرمسا ُاملبار ُفماُحلمُهذاُلُاإلسلم

سا ُاملبار ُواُاسترعُالص ومُلُ ل بُالوق تُونوي تُأ ُأص ومُلُش هرُوخ رُإ ُأم دُوُلُ:ُلقدُأصبتُمبرضُلُشهرُرمُ:ُشخفُيقولُال ؤالُالثاين
22ٌُ.....................................ُ؟ُعمراُوبعدُ لبُأتىُشهرُاملجُفأردتُأ ُأحجُلُنفدُالعامُفه ُاوزُعُ لبُاملجُبدو ُالصيامُأمُت

؟ُمبينو اُم اُعلي هُأاُال  وجُوم اُعليه اُوه  ُ تل عُُامرأةُهباُالعادةُالقهريةُوشل ُمنهاُزوجهاُااماوُع نُشري اُال ص  ُفم اُحل مُ ل بُ:ُال ؤالُاألول
ُكانتُال وجةُراضية 22ٌُ.............................................................................................ُ؟ُامللمُعنُشرياُالرضاُإ ا

ناولُحبوبُمنعُاملم ُلُشهرُرمسا ُب رضُمنعُالعادةُالق هريةُح الُتُيتيه اُلُش هرُرمس ا ُوك ذلبُلُأايمُامل جُإ اُأرادتُ:ُامرأةُتتُال ؤالُالثاين
23ٌُ..........................................................................................................................ُ؟ُاملجُفماُامللم

.؟ُُوإ اُقلناُبذلبُفماُدليلهُوه  ُيعت ربُاخ تلفُاملر العُ؟ُاجملاورةُهلاُاألخذُبذلبلةُوه ُإ اُ بتتُالراليةُبقهادةُالعدلُلُدولةُم لمةُا ُعلىُالدُو
ُ...........................................................................................................................................ُ23ٌ

ُوفيهُرعاةُإب ُو نمُوتُادو ُراعيواُضألجرُال ؤالُاألول 25ٌُ.....ُ؟ُه ُهلمُاإلفرارُأمُتُ،ُويتسررو ُمنُالعرشُ:ُيدخ ُرمسا ُلُوقتُحرُأحياانو

25ٌُ.........................................................ُ؟ُ:ُالرَّحَّالُمنُحم ُإىلُحم ُلُأهلهُومواشيهُه ُلهُاإلفرارُوالقصرُأمُتُال ؤالُالثاين

25ٌُ.....ُ؟ُ:ُشخفُفاقدُبعهُمواشيهُوسافرُلُشلبهاُوالبحثُعنهاُيومواُأوُيومنيُوبعسهمُإىلُشهرُه ُاوزُلهُاإلفرارُوالقصرُأمُتُلثال ؤالُالثا

ُكا ُلُبرُبعيدُعنُالبلدُوج انهُمقاربو ُضُال ؤالُالرابع 25ٌُ............ُ؟ُ،ُوتُفقراءُه ُيعروهناُبعسهمُأمُتُ،ُتُأ نياءُملالُوسط:ُزكاةُالفررُإ ا
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اُأمُتُال ؤالُاخلامد 25ٌُ...................................................................................ُ؟ُ:ُه ُاوزُإعراءُزكاةُالفررُفلوسو

26ٌُ.................ُ؟ُ:ُإ اُجاءتُزكاةُالفررُاشرتُعُزكاةُووزعهاُضلبلدُه ُاوزُأمُتُ:ُبعهُالباديةُيعرغُاملسرُفلوساُويقولُلهُل ادسال ؤالُا

ورةُي دُ  لثُم راتُويق رأو ُاملول دُوهل ذاُاتمع و ُليل ةُس بعُ:ُعندانُم اجدُاتمعُفيهاُأانسُلُليلةُمخدُعقرةُمنُشعبا ُويقرأو ُسُال ؤالُاألول
26ٌُ...........................................................................؟ُعقرةُمنُرمسا ُيقرأو ُيدُواملولدُلُم اجدهمُفه ُاوزُأمُت

ُشرعيواُوج ُالعم ُهبا 27ٌُ..........................................................ُُ  رواُا ُأ ُتعارضُبل وفُوتُمالُ بتتُراليةُاهلللُ بوًتو

29ٌُ.....................................................................ُوضبطُأوقاتُالصلةُلُبعهُالبلدا ُكيفيةُاإلم ا ُواإلفرارُلُرمسا 

حلمُالقريعةُال راءُلُصيامُرمسا ُللم لمنيُاملقيمنيُلُمشالُأوروضُحيثُتبلغُم دةُالص ومُفي هُُتلقىُفسيلةُاملف ُاستفتاءُمنُأعساءُالبعثاتُاملصرية
.ُفأرس ُفسيلتهُإليهمُضلرائرةُالفتوىُااثيتُنصهاُومهدُفيهاُمباُحيب ُإليهمُالص لةُوالص ومُخوف اُعل يهمُم نُُساعةُأوُأكثر22ُساعةُوقدُت يدُإىل19ُُ

37ٌُ....................................................................................................................ُ:ُاتفتتا ُلُهذرُالبلد

،ُوقدُكتبتُإىلَُّت تفهمُع نُالواج  ُعليه اُوعل ىُامل  لمنيُهن ا ُلُش هرُرمس ا ُضلن  بةُإىلُالص يامُحي ثُُ:ُتقيمُكرمي ُوزوجهاُااث ُلُأملانياُال ؤال
فه  ُيل  مهمُالص يامُقب  ُشل ووُالق مدُب  اعةُونص عُوه وُوق تُشل ووُالفج رُوعل ىُساعةُو تفغُأرب عُس اعات20ُ:ُإ ُالقمدُت تمرُشالعةُُتقول

؟ُوماُحلمُالصلةُأيسو اُلُه ذرُال بلدُوك ذلبُلُال بلدُال  ُت  تمرُفيه اُُ لبُفيصومو ُإحدىُوعقرينُساعةُونصفواُويفررو ُساعتنيُونصفواُأمُما ا
38ٌُ.........................................................................................ُ.ُالقمدُشالعةُحنوُستةُأشهرُوت ي ُحنوُستةُأشهر

41ٌُ................ُ؟ُ:ُامرأةُجاءهاُدمُأ ناءُاملم ُقب ُنفاسهاُخبم ةُأايمُلُشهرُرمسا ُه ُيلو ُدمُحيهُأوُنفاسُوماُا ُعليهاُال ؤالُاألول

ُعق رةُرايتتُتنف اُلُأعم الُال ربُ:ُاجتمعُمجاعةُلُبيتُللمذاكرةُلُالقرو ُاللر ُال ؤالُالثاين ُك  ُم نهمُش هرايو ،ُف ف اُح الُُ،ُواتفقواُعل ىُأ ُي دفع
41ٌُ...............................ُ؟ُ،ُوكمُزكاةُاأللعُمنُالورلُاملعروفُعندانُاليومُعليهاُاملولُلُالصندولُوهغُنصابُفه ُم ُفيهاُزكاةُأوُت

ص ومواُلراليت هُوأفر رواُُ»:ُهنا ُخلفُكب ُبنيُعلماءُامل لمنيُلُحتدي دُب دءُص ومُرمس ا ُوعي دُالفر رُاملب ار ُفم نهمُم نُعم  ُب ديثُُال ؤالُاألول
اُإىلُالقم ةُلُعل مُالفل بُبي ثُميل نهمُمعرف ةُبداي ةُالق هورُومنُالعلماءُمنُيعتمدُعلىُوراءُالفللينيُحيثُيقولو ُإ ُعلماءُالفلبُق دُوص لُو«ُُلراليته

41ٌُ..........................................................................................................ُ.ُالقمريةُوعلىُ لبُيتبعو ُالتقو 

امل   اجدُين  واوُوأل  وا ُمتلف  ةُم  نُالله  رضءُُ:ُم  راُع  ادةُلُبع  هُامل   اجدُلُأايمُالفر  رُولُ  ه  اُم  نُأايمُاملناس  باتُالديني  ةُه  غُت   ينيُال  ؤالُالث  اين
42ٌُ.......................................................................ُ.ُ؟ُ؟ُوماُدلي ُااوازُأوُاملنعُوال هورُه ُاي ُاإلسلمُهذاُالعم ُأوُت

راُعلىُالعلجُ لثُأوقاتُيوميو اُوق دُجرب تُص يامُي ومنيُواُإينُمصابُمبرضُالصروُواُأمتلنُمنُصومُشهرُرمسا ُاملبار ُو لبُتستمراال ؤالُ:ُ
ُوص اح ُزوج ةُول يدُعُأاُواردُ   ُتقاع داُفم اُحل مُالق روُلُح ال  ُإ اُاُأمتلنُعلمواُأناُمتقاع دُوتقاع داُيص  ُإىلُ  لثُومث اننيُدين ارُش هرايو

42ٌُ...............................................................ُ؟ُأدفعه.ُوماُهوُاملبلغُالذاُُأمتلنُمنُإشعامُ ل نيُم لينواُخللُشهرُرمسا 

،ُوه  ُيص حُدف عُُه ُيصحُعُإخراجُزكاةُاملالُأوُزكاةُالفررُإىلُإخواينُوأخوايتُالقاصرينُالذينُتق ومُعل غُت ربيتهمُوال ديتُبع دُوف اةُوال دانُ ُال ؤالُ:
43ٌُ............ُ؟ُنُوللناُأشعرُأهنمُحمتاجنيُإليهاُرمباُأكثرُمنُ  همُمنُالناسُالذينُأدفعُهلمُهذرُال كاةهذرُال كاةُإىلُإخواينُوأخوايتُ  ُالقاصري

.ُوت ذكرُامل رأةُأهن اُع اج ةُُثرُمنُس نة.ُوقدُولدتُضلفع ُوسلمُاملم ُألكُ،ُوسلمُاملم ُملدةُسنةُ:ُنذرتُامرأةُأ ُتصومُسنةُإ ُولدتُسليمةُال ؤال
43ٌُ............................................................................................................ُ؟ُ.ُفما اُا ُعليهاُعنُالصوم

العان ةُأوُ؟ُوه ُيصحُأ ُحيلاُوهوُصائمُوإ ُخرجُدمُسواءُحل اُال رأسُأوُُ:ُه ُيصحُللرج ُأ ُحيلاُاخلدينُامل منيُضلعارضنيُويرت ُاللحيةُال ؤال
44ٌُ................................................................................................................................ُ؟ُ  ُ لب

.ُفه  ُه ذاُامل  افرُيقص رُالص لةُويفر رُلُرمس ا ُُ:ُإ اُسافرُاإلن ا ُلُالرائرةُم افةُبعيدةُوللنهُيقرعهاُلُمدةُساعتنيُأوُأق  ُم نُ ل بُال ؤال
:ُُ.ُويقص رُالص لةُويق ولُ.ُولُامل  اءُيع ودُإىلُبيت هُيارةُح واعُم ائ ُمي  ُأوُأكث رُلُم دةُس اعتنيُونص عُم ثل؟ُوكذلبُاإلن  ا ُي  افرُلُال  ُأمُت

ُكانتُهنا ُمققةُوتع ُلُال فرُهذرُهديةُمنُوُفاقبلواُهديته 44ٌُ...................................ُ؟ُ.ُفه ُهذاُالقصرُجائ ُأمُتُاوزُإتُإ ا
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عليهُوسلمُ)ُم نُأفر رُانس ياُال ؤال .ُ(ُولقول هُص لىُوُ ُ.ُ:ُإ اُأفررُالصائمُانسياُلُرمسا ُه ُعليهُالقساءُأمُتُقساءُعليهُلقولُالرسولُصلىُوُ 
ُكماُقالُعليهُوسلمُ) 44ٌُ..................................................................ُ؟ُرفعُعنُأم ُاخلرأُوالن يا ُوماُاستلرهواُعليهُ(ُأو

.ُوبع دُ ل بُُ:ُلقدُأصبتُمبرضُلُشهرُرمسا ُاملبار ُواُأسترعُالص ومُلُ ل بُالوق تُفق ررتُأ ُأص ومُلُش هرُوخ رُإ ُأم دُوُلُعم راُال ؤال
45ٌُ.............................................................ُ؟ُ.ُفه ُاوزُعُ لبُاملجُبدو ُالصيامُأتىُشهرُاملجُفأردتُأ ُأحجُهذاُالعام

،ُحي ثُأن هُيتوس  ُضألولي اءُوينتص رُهب مُويعتق دُأهن مُق ادرو ُعل ىُجل  ُُ.ُوم عُ ل بُكل هُي دعوُ   ُوُ:ُرج ُيصلغُويصومُويفع ُمجيعُأرك ا ُاإلس لمُال ؤال
45ٌُ...............ُ؟ُ؟ُوأيسواُماُهوُحلمهمُدهمُاملوحدو ُضهللُالذينُتُيقركو ُمعُوُشيئواه ُيرثُأوتُ–ج اكمُوُخ واُُ–،ُخربوانُُاملنافعُودفعُاملسار

46ٌُ....................................................................................ُملخفُاختياراتُوفتاوىُاللجنةُالدائمةُلْلفتاءُىفُالصيام

52ٌُ.....................................................................................................................................َُوَأِخ وا

53ٌُ....................................................................................................................................ُالِفْهِرسُ 
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