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 بسي اهلل الرمحَ الرحٗي
 ٔ رسددٕه اهلل ٔىمددٜ ولددْ ٔ دد  ْ   السدد ً ىمددٜ  اذتىددهلل هلل ٔالةدد ٚ 

 ...أمجعني
 أوا بعهلل:

فداٖرٔ  وٕرٌٔددا  ٖدٛ لم دهللم ودَ شٌد دار     ضدىَ الددهللابا الٕئاٟٗدٛ ااح ا    
اختدد ا اسسسسدداا ااسدد وٗٛ مل العددا  ااسدد و٘      – 19وٕفٗددهلل  -

ٍٖٗددٛ ااسدد وٗٛر ٔ رقددر ب ددراراا تددهللابا تدعمددا سىارسددٛ ال ددعاٟر الهلل
فدأٝ حتد  اسةدمني ودَ ىدهللً الد ِاا شا اسسداقهلل لةد ٚ ادتىاىدٛر         ٔ

ُْ ٔ ددن اروددر بدعصٗددن  دد ٚ ادتىعددٛ ٔوا الدجىعدداا ار ددرٝ فددٛ شا أ
 ادتٕاوع.مل اسساقهلل ٔ

ُل وذددن ِدد ٓ ارقددراٞاا ئددهلل أىددرا سددم ا  ىمددٜ ٌ ددٕ     ٔوددَ اسسوددهلل أ
تطدداٖ ٕا وٍّددار   ّير ٔاسسددمىني ر فد سددرا ئمددٕبّي  ٔأعوعددر أىٗددٍ   

سددرع ٌةددرٚ سددٍ أه بعددهلل الدٕوددن ىمددٜ اهلل تعدداا مل ِدد ٓ العجالددٛ    
  ٔ ودرا ر ٔبعدهللِا   ادتىاىداا بسد ا ارٔب٠دٛ ٔار   تأرخيٗٛ لدعصٗدن ادتىدع 

     ٕ ص سٍسدددعر  أبددر  ا راٞ ال  ّٗددٛ حددٕه ال دددأٝ الةدداعرٚ  ةدد
 ٔ أُ  ادتىاىدداار ٌٍٔائ ددّا وددَ أقددن تعصٗددن اسسدداقهلل ائاوددٛ ادتىعددٛ 

 ... ٔاهلل اسٕفا   ٌكُٕ ىمٜ بةاٚ وَ أور عٍٍٖا
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 نظرَ تأرخيًُ
ُّ وا قدر       َ شٖ دا  لمُجىعدع   ٝ ودع هّدٕر فداٖرٔ  وٕرٌٔدا ود     ٌعمُي أ

ُْ ُٖعددهللل  ٕبدداِٞدد ا ال  ددٗٛ اسسدداِىٛ مل ٌ ددر   ٔادتىاىدداا  ال ميكددَ أ
ٞت تارخيٗنددا سددا وسدد ٕ ر  ُل اسددسر ني ئددهلل  اسدددذٍا بددن اسدد ددع بهللئددٛ ٖددرٝ أ

ر ٔسددٍ أه  دد ٗٛ هللٔاٍعلدد العددا  ااسدد و٘مل تددارٖ   ٌٓةدداٟر سددصورٔا
ت ددهللٖي ٌةددرٚ سددرٖعٛ لسددرع تددأرخي٘ حددٕه شٖ ددا  ادتىعددٛ ٔادتىاىدداا   

 اسخدم ٛ بس ا الٕباٞ ٔاسر .مل ال  اا الدأرخيٗٛ 
ّٔال  داعىددٛ  الدد ٙ ىددّي بدد ع ال دداً سددٍٛ     (1)ٕا ىعددطدداىُٕ ِى ٌ ددهللأ أ

الةدد ابٛ ٔأىٗدداُ الدددابعني   و ددار وددَ  ِدددر ٔأعٝ شا ٔفدداٚ ىددهللع   18
سددا  –د ا ددٗن اذتٗدداٚ الٕٗوٗددٛ اسدعم ددٛ بار  ددار  ُلوددَ أ رسيبددالفّٗددار ٔ

بددالدىعَ  لكددَٔقددهللنار شدد ٗ ٛ   -ادُتىعددع ٔادتىاىدداا ٚفّٗددا شئاوددٛ  دد 
مل ت ا ددٗن اذتاعىددٛ ٔزترٖاتّددا وددَ اسىكددَ اسدددٍدام أٌلّددي   ٖدىكٍددٕا مل 

 ٌّاٖٛ ارور وَ شئاوٛ ادتىعٛ.
ُل        فالّرٔاٖدداا الدأرخيٗددٛ اسدعم ددٛ بصدداىٕاُ ِىىعددٕا  وموّددا ُت ددا شا أ

الد ّر  مل رؤٔ  ادت دداه الةدد اب٘ ىىددرٔ بددَ العدداص أوددر الٍّددا  بدد    
                                                           

. سدٛ أوٗاه وَ الرومٛ ىمٜ طرٖا بٗر اس هلل  بعهلل ىمٜ ئرٖٛ فمسصٍٗٗٛ ِ٘ :ٕا ىعِى  - 1
 .4/157ٍٖةر: وعجي ال مهللاُ:
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ّٔه وددَ ٌدداعٝ بددالعاه ادتىدداى٘   ر ِٔددٕ ارٔعٖددٛٔال مددعاا ٔبصددُٕ   أ
 ٔ ُل سٕاقّدددٛ ارٔب٠دددٛر  ًن أ الد دددّر  مل رؤٔ  ادت ددداه ٔبصدددُٕ  وعمدددٕ

شذ  رعُٔ شئاوددٛ  دد ٚ ادتىعددٛ ٔادتىاىدداا -بدد  شدد و-ارٔعٖددٛ لددٕه 
شال ىمدددٜ أِدددن ارحٗددداٞ ٔال دددرٝ ٔاسدددهللُ   شدددرىا ادتىعدددٛ ال جتدددُا 
ُّ اٌدّدداٞ ِدد ا الٕبدداٞ ٖدسدد .(1)ٔاذتٕاضددر ُْ   ٖكددَ وىددا أ غر  أسددابٗع ش

ُّ الٍّددا  رقعددٕا شا اسهللٍٖددٛ أّٖدداً ادتىعددٛ ائاوددٛ       أشددّرا ر ٔ  ٖذ ددر أ
   ٚ ادتىعٛ وا ٖرّقح و وٛ شٖ افّا طٗمٛ ف ٚ العالٛ  ارم اسهللٍٖٛ.

شد ٛ اسةداعر الدأرخيٗدٛ ىمدٜ ذودر  ت ا دٗن اذتٗداٚ الٕٗوٗدٛ مل         ٔمل هّن 
ُْ كٍٍدداال مي طداىُٕ ِىىعدٕا    ٔوددَ -بددأُ الةد ابٛ الكدراً    ئصعدا   صتداً  أ

ادتىعددٛ ٔادتىاىددٛ قددراٞ ٔئددٕع  ئددهلل تروددٕا فعدد   -وعّددي وددَ الدددابعني
ىددهللً شا وددا ٖددٕح٘  الٕبدداٞر لكددَ لددهللٍٖا ىمددٜ ارئددن عىددٕٚ  ضددىٍّٗٛ    

 متكٍّي وَ أعاّٟا. 
   ّ٘ تعصٗددن اسسدداقهلل أٌلددْ  ل فعدد   ٔئددهلل ذوددرا ودددا الدددارٖ  ااسدد و

 ارٙ اسراو ددد٘ )ا ابدددَ ىدددحٗددد  رٔٝ بسددد ا ارٔب٠دددٛ ودددرارتار 
ٞن ىةدٗي سدٍٛ     ِد( أٌل695 ٔٔ د  تمد    ِددر  395ْ ٔئع مل تدٌٕ  ٔبدا

                                                           

اسٍدةي مل تارٖ  اروي . 2/376ٔالكاون مل الدأرٖ :. 7/78ٔ ال هللاٖٛ ٔالٍّاٖٛ: - 1
 .4/247:ٔاسمٕك
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الددخ  مددر اسسدداقهلل وددَ اسةددمنير   عةٗىددٛ ال ددهللٚ بال ال دد ٚ الاوٍٗددٛ 
اٌك دد  فّٗددا السدددٕرر ٔسمددر ارسددعارر ُٔىددهلِلً ال ددٕار    ٔئدداه: )ٔ

شال مل  ِٔمدد  فٗددْ أوذددر الٍددا  وددَ سددت ٔستدددامر فدد  تددرٝ ودةددرفا   
عٚ وددرٖأ أٔ و دد ا مل قّددا  وٗددرر ٔ مددر اسسدداقهلل   ىدد م أٔ ىٗددا
 .(1)(سهللٍٖٛ ال أاُ

سدد ٞ ٔبعددهللِا اٌد ددر الٕبدداٞ ئ دد   ٔٔئددع ِددد 448سددٍٛ ارٌددهللل  مل ٔ
 ت ا ددٗن -٘ دف ددهلل ذوددر ااودداً ال ِ دد بددني الٍددا  ٔأسم ددر اسسدداقهللر 

ٔفّٗدا وداُ ال  د     )ف داه:   ِ ٓ السدٍٛ ٔودا حةدن بارٌدهللل      أحهللاث 
ُل العةددٗي بارٌددهللل  ٔالٕ اسسدداقهلل  بدداٞر ٔودداا ارتمددا بةشدد ٗمٗٛ دٗدد  ش

مل سددا ر ٔرٔٝ ال ةددٛ ٌ سددّا (7)(ةددم٘ بّدداب ٗددر ُوغم ددٛ وددا يددا وددَ ُٖ
عةددٗي الال  دد    ئدداٟ  : )أٌلددْ ودداُ مل ِدد ٓ السددٍٛ   – أىدد ً الٍدد  ٞ 

ٞن    وذمددْ ب رط ددٛر حدددٜ ب ٗددر    بارٌددهللل ر ٔوددا ُىّددهلل ئ دد  ٔال ٔبددا
 . (3)(اً ادتٕع الك اعباسساقهلل وغم ٛ ب  ُوةعنمر ُٔسى٘ 

                                                           

 .1/257:ال ٗاُ اسغرا مل أ  ار ارٌهللل  ٔاسغرا - 1
ٔعارى ً - 2 ٔعفٗاا اس اِا  ٔع  .9/614:تارٖ  ااس ً 
 .35/283:سا أى ً الٍ  ٞ - 3
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ً لٍا ابَ ادتدٕ ٙ ت ا دٗن فةٗعدٛ ىدَ ٔبداٞ ىةدٗي سدرٖع االٌد دار         ئهلّلٔ
فٗىدا ٖعدر  الٗدًٕ باسدٗا الٕسدصٜ ٔأفٍدٜ       ِدد  449سدٍٛ  ٔال دنر ت  ٜ 

ىدا   ْ ٔوأٌلد  تمد  ارٖداً الةدع ٛ     ةد ٖٔ فّٗا ضتٕ ومٌٕٗني ودَ ال  درر  
ٗددْ "وٕرٌٔددا" ف طددٜ ىم ىاسٍددا الٗددًٕ ٔئددهلل  ددّٗي ىمٗددْ رىددا   أقددٕاٞ

ُٔ مل ِدد ٓ الد  ع فدد  ٖددرُٔ  ٔالٍددا  ميدرّ ر ٖٔ دٕه:)  بدادتىٕع ٔالروددٕع 
وغم دددٛر ٔطٕٖدددر    الٗدددٛر ٔأبٕابدددا   فارسدددٛر ٔطرئددداا   شال أسدددٕائا 

مل المٗددن ٔالٍّددار شال   ٔلددٗ  لمٍددا  شددغنن  الدجدداراا ٔأوددٕر الددهللٌٗار 
سسددن ارودددٕاا ٔالدجّٗدددا ٔالدددهللفَر ٔ مددر أوذدددر اسسددداقهلل ودددَ   

  .  (1)(ادتىاىاا
ٞ  ُسددى٘   ر ددهلل اس ٔ بالصدداىُٕ رٖدداٙ  ا ىددار ااقدىاىٗددٛ الٌد ددار ٔبددا

مل ال دداِرٚر ٔأعٝ شا تعصٗددن اذتٗدداٚ  ِددد749الكدد ا الدد ٙ ٔئددع سددٍٛ 
الٕٗوٗددٛ لعاوددٛ الٍددا  ٔودد ل  تعصٗددن اسسدداقهلل وددَ ارذاُ ٔالةدد ٚ مل 

ٔبصمدر ارفدراو ٔارىدرا  ودَ بدني الٍدا  فمدي        ) :ىهللٚ أوداوَر ف داه  
ُل ا مل وددهللٚ الٕبدداٞر ٔال ُسددىع  ددٕا سٍدداٞر أحددهللتا ىىددن فرحتدد ُٖعددر  أ

ٔتعصوددن ارذاُ وددَ ىددهللٚ وٕاضددعر ٔب دد٘ مل اسٕضددع اس ددّٕر بددأذاُ     

                                                           

 .16/18:اسٍدةي مل تارٖ  اروي ٔاسمٕك - 1
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اسددسرا ابددَ  ر ٔأضددا  (1)ر ٔسمو ددر أوذددر اسسدداقهلل ٔالأاٖددا(  ٔاحددهلل
  ٙ ّٝ   ٗد ئوددَ  تغدرٙ بدرع أوددا و دٕر بدغسددٗن  ٔ اً اروددا شدٗخُٕ العىدر

ضددعر ٔب ددٜ  ىددهلّلٚ وٕا ملٔبصددن ارذاُ  راروددٕاا ٔتك ٗددٍّي ٔعفددٍّي 
ُنفددٜ اسٕاضددع اس ددّٕرٚ ٖددسذّ  ٔاحددهللر ٔسمو ددر أوذددر اسسدداقهلل   ُ وددسّذ

 .(7)ٔالأاٖا
ٞن ىةدٗي مل سدٍٛ        رسمي وَ ذل  وكدٛ اسكّرودٛ  ٔ  ُٖ حٗد  ٔئدع فّٗدا ٔبدا

ٔحةددهلل أرٔاو الكددذاَٖر أوددا أّعٝ شا ىددهللً شئاوددٛ الةدد ٚ     ِددد 827
مل ) ٔ: ب ٕلددْ الٕائعددٛ اذتددافا ابددَ حجددر مل اسسددجهلل اذتددراً. ٔٔ دد 

  ٛ ٞن أٔاٟددن ِدد ٓ السددٍٛ ٔئددع سكدد ودداا مل وددن ٖددًٕ  ىةددٗي دٗددُ  ٔبددا
أربعُٕ ٌ سدا ر ٔحةدر ودَ وداا مل ربٗدع ارٔه أل دا  ٔسد عى٠ٛر ٖٔ داه         

ُل وعددْ مل تمدد  ارٖدداً شال اىٍدداُر ٔب ٗددٛ ارٟىددٛ    ةددنمشودداً اس دداً   ُٖ ش
ر فا عٖداع ىدهللع اسدٕتٜ    (3)(ودَ ٖةدم٘ وعّدي   ٔقدٕع  لعدهللً   الة ٚ بصمٕا

ُل الٍدا  اودٍعدٕا وددَ الةد ٚ باسسددجهلل       1700 اا شدخ  ٖدهلله ىمددٜ أ
 اذتراً   ٗٛ شٌد اه العهللٔٝ.

                                                           

 .4/88السمٕك سعرفٛ  عٔه اسمٕك: - 1
 .10/209:الٍجًٕ الااِرٚ مل ومٕك وةر ٔال اِرٚ - 2
 .3/326:شٌ اٞ الغىر بأبٍاٞ العىر - 3
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فمددي تكددَ ارٔب٠ددٛ ٔاروددرا  السدد  ني المدد َٖ   ٖدددىكَ الٍددا  وددَ     
ٔ  شئاوددٛ ادت ُل ارحددهللاث  ٝ ىعددٛ ٔادتىاىددٛر بددن ش واٌددر  ال ددا ار ددر

 ادتىاىاا .س  ا  لعهللً شئاوٛ ادتىعٛ ٔ
حددهللاث سددٍٛ  ر وددَ  دد ه سددرعٓ  ٕ ٙف ددهلل ذوددر اذتددافا ابددَ ادتدد  

ُل الةدراع ال دهللٖي بدني السدٍٛ ٔال دٗعٛ وداُ سد  ا  مل ىدهللً          ِد349 ر أ
 بدني السدٍٛ ٔال دٗعٛ مل    أٌدْ ٔئعدر فدٍدٛ     فد ور  شئاوٛ ادتىعدٛ مل بغدهللاعر  

بغددهللاعر ٔتعصمددر ادتىعددٛ وددَ الغددهلل مل مجٗددع اسسدداقهلل ادتاوعددٛ مل        
 .(1)ادتاٌ ني سٕٝ وسجهلل براىار فةُ الة ٚ متر فْٗ

َ   ابددَ وددذا  ٔودد ل  رٔٙ  أحددهللاث سددٍٛ   وددا حةددن مل بغددهللاع ودد
شا تعصٗددن ادتىعددٛ ٔادتىاىدداا فّٗددا بسدد ا ال دٍددٛ بددني        ِددد403

ٔمل شددٕاه تٕفٗددر  ٔقددٛ بعددأ رؤسدداٞ ) :  ٟئددااسسددٗ ني ٔاسسددمىنير 
الٍةددارٝر فخرقددر الٍددٕاٟح ٔالةددم اُ وعّددا قّددارتار فددأٌكر ذلدد      

ٟٗ  الٍةدراٌ٘ بدهللبٕ    بعأ ايدايٗنير فطدربْ بعدأ سمىداُ ذلد  الدر      
مل رأسْ ف دجْر فذدار اسسدمىُٕ بّدي فداٌّاوٕا حددٜ دتدسٔا شا وٍٗسدٛ         

                                                           

 .7/230:الكاون مل الدارٖ  - 1
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يي ٍِداكر فدهلل مر العاودٛ شلّٗدا فٍّ دٕا ودا فّٗدار ٔتد عدٕا الٍةدارٝ مل          
 . (1)(ر ُٔىصمر ادُتُىع مل بعأ ارٖاًعال مهللر ٔاٌد را ال دٍٛ ب غهللا

ُل  ٘ بدني دعةدا اس ِ د  الد ٛتعصٗن ادتىاىاا ٔئدع أحٗاٌدا قدراٞ فدٍد     بن ش
 ِدد ٔئعدر  447فدابَ ودذا ذودر أٖطدا أٌدْ مل سدٍٛ        اسسمىني أٌ سدّير 

ىمددٜ  اذتٍابمددٛ غمدداف ربددني ارشدداىرٚ ٔاذتٍابمددٛ ٔ ددراعن فدٍددٛ مل بغددهللاع 
وددَ ارشدداىرٚ أُ ٖ ددّهلل ادُتُىعددٛ   رحددهلل    ٖكددَْ ر دٗدد  شٌلددارشدداىرٚ

 .(7)ٔال ادتىاىاا
ر الةدددمٕاا مل اسسدددجهلل أٔا دددر اذتدددرا العاسٗدددٛ ارٔا تعصومددد مل ٔ

 ّٙ ىٍددهللوا اشدددهلل  حٗدد  تدد ور اسةدداعر الدأرخيٗددٛ أٌلددْ    رال ددرٖ الٍ ددٕ
وددَ اسسددجهلل الٍ ددٕٙ  ٔاختدد  فخددرٙ باشدداىمددٜ اسهللٍٖددٛ اسٍددٕرٚ اذتةددار 

 ٙ  ال ددرٖ  ىكٍددٛ لمجٍددٕع ٔارسددم ٛر ٔاختدد  وددَ وٍدداٟر اسسددجهلل الٍ ددٕ
تعصمددر الةددمٕاا ٔ  ٖرفددع ارذاُ وددَ    رلمىرائ ددٛ ال ددرٖ  أبراقددا  

 .(3)وَ الاوَ اسٍاٟر ل  ٚ

                                                           

 .11/348:ال هللاٖٛ ٔالٍّاٖٛ - 1
 .12/66ال هللاٖٛ ٔ الٍّاٖٛ: - 2
 807:ص وعمىٕ اسسجهلل الٍ ٕٙ ال رٖ ٍٖةر:  - 3
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ّ٘ اسدٕقا   سدرع ٔمل  امتٛ ِ ا ال ُّ ودا يدرٙ ىمٍٗدا الٗدًٕ       رالددارخي ٌعمدُي أ
 - ٔبدداٞ وٕرٌٔددا  اٌد ددار  ددٗٛ   -وددَ شٖ ددا  لمُجىعددع ٔادتىاىدداا   

ٞت تارخيٗندا سدا وسد ٕ ر ٔأٌّدْ قدرا ٌةداٟرٓ مل تدارٖ           العدا   لٗ  اسددذٍا
ضتدَ فٗدْ ودَ عٔاع  د ٗٛر      رس اا وذاٚر بعُطدّا ُٖ د ْ ودا    ااس و٘

ٚ  ٔئّددرتار ٔبعُطددّا أىةددُي وٍددْ  صددرا بكددذا   رٔبعُطددّا أئددّن وٍددْ ضددرٔر
ٔبددني وددا ٔئددع مل  بددني وددا ضتددَ فٗددْ وددَ الدد  ٞر ٔلسددٍا بةددهللع اسٕا ٌددٛ

ُل وددا ضتددَ فٗددْ ال ٖسددأٙ شدد٠ٗا   ارٔب٠ددٛ مل العةددٕر السدداب ٛر فسددٍجهلل أ
ىددي شُ   مٍددار لمكددذا وددَ اذتددٕاعث ٔارٔب٠ددٛ الددخ حةددمر ئ   بالٍسدد ٛ

٘  ال بدهلّل   -ٔشُ طالدر -ِ ٓ الُغّىٛ  ُْ تٍدّد ئ دنر  ودَ  وىدا اٌدّدر    يدا ٔأ
ٔسدددٗعٕع شا اسسددداقهلل ُىّىاُرِدددا اىلّ دددُٕر ٔشا اىلارٖدددا ُىّ دددائّا     

ٖٕف ٍدا مجٗعدا  لمدٕبدٛ الةداعئٛ ودَ ودن اسعا د٘         ٌسأه اهلل أُ !اس دائُٕ
 . شٌْ ٔل٘ ذل  ٔال اعر ىمْٗ رٔال ٌٕا
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 حكه 
 ناعات اجلًل اجلنعُ وتعط

 خىفاً من إنتشار العدوى
فأسدداا وٕرٌٔددا ِدد٘ فةددٗمٛ ودد اٚ وددَ ال أسدداا الددخ ئددهلل        

ُل ىددهللعا  وٍّددا       تسدد ا اسددر  لم ٗددٕاُ ٔااٌسدداُر ٔوددَ اسعددرٔ  أ
ٔ    تسدّ تد أو حدهلللتّا ودَ ٌداالا     هلل  ادتّدا  الدٍ سد٘ لدهللٝ ااٌسداُ 

د  وددٛ ال ددر  ارٔسدد  الدد ع ال دداٟعٛ شا أوددرا  أشددهللم فدكددا  وذددن: و
الدٍ سدددٗٛ ٔاسد  ودددٛ الدٍ سدددٗٛ اذتددداعٚ الٕ ٗىدددٛ )السدددار (ر أودددا   

( فمددي ٖكددَ covid 19اُسكد دد  أ دداا  ٔالدد ٙ متددر تسددىٗدْ بددد ) 
لألٌسدداُ العمددي بٕقددٕعٓ  شال ىٍددهلل هّددٕرٓ مل وهللٍٖددٛ ِٔٔدداُ الةددٍٗٗٛ     

ر  ِٔددد ا اسدددر  ٍٖد دددن ودددَ   2019عٖسدددى   -مل ودددإٌُ ارٔه
 ددرَٖ ىددَ طرٖددا الددرذاذ اسدصدداٖر وددَ ارٌدد  أٔ   شددخٍ  وةدداا لآ

ال ددي ىٍددهلل العصددا  أٔ السددعاه أٔ حدددٜ الد ددهللث ىٍددهلل شئدد اا اسسددافٛ 
بددني ارشددخاص أٔ و وسددٛ ارسددصح الددخ ٔئعددر ىمّٗددا الددرذاذُ       
ٌٔةرا  لمخصدٕرٚ ال الغدٛ الدخ متذمدْ ِد ا ال داٖرٔ  ىمدٜ حٗداٚ ااٌسداُ          

ىددَ وةدداعرِا  تٕقددا ىمددٜ وددن شددخ  الٕئاٖددٛ وٍّددا ٔاابدعدداع      
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 ِدد ا ا دداه ٔذلدد  محاٖددٛ لٍ سددْ    بددالصر  الددخ بٍّّٗددا اسخدةددُٕ مل  
 .(1)لمى ٗصني بْ سٕاٞ مل ال ٗر أٔ العىنٔ

ر ف ددهلل أىمٍددر وٍةىددٛ الةدد ٛ  ٌٔةددرا  لسددرىٛ شٌد ددار ِدد ا ال دداٖرٔ  
العاسٗددٛ ىمددٜ لسدداُ وددهللٖرِا العدداً )تٗددهللرٔ  أعِددإًٌ سٗ ٖسددٕ (       

ٕارئ ىمدٜ ٌصدا  عٔلد٘ سٕاقّدٛ     حالدٛ الصد   2020ٌّاٖٛ وإٌُ الذداٌ٘  
ت  دد٘ ال ددأ  الدد ٙ أىددار حالددٛ الرىددا مل العددا ر وىددا ٔأىمددَ بعددهلل  

ُل اسٍةىددٛ الدابعددٛ لألوددي اسد ددهللٚ شىددد ا  2020وذار  11ذلدد  مل ً أ
" ٔالدد ٙ 19-فددأ  وٕرٌٔددا اسسدددجهلّل اسسددّ ا سددر  "وٕفٗددهلل     )

دمدد  أرقدداٞ اسعىددٕرٚ ٔبدداٞ ىاسٗددا ر وسوددهللا  ىمددٜ أٌلددْ       ٖد ّ ددٜ مل شت
ِٔد ٓ   ٌ ّهلل ودَ ئ دن قاٟ دٛ ٖسد  ّا فدأ  ودَ فأسداا وٕرٌٔدار        

 .(2)أٔه قاٟ ٛ ٖس  ّا ِ ا ال أ  (
ىمٜ شىر ذل  اختد ا وعةدي الدهللٔه الددهللابا الٕئاٟٗدٛ ااح ا ٖدٛ لم دهللل        

ٗٛ وددَ اسسسسدداا ااسدد و  وددَ شٌد ددار ال دداٖرٔ ر وىددا ٔاختدد ا    
٠ِٗددداا ٔزتددداوع اافدددداٞ تدددهللابا تدعمدددا سىارسدددٛ ال دددعاٟر ٔ اراا ٔ

                                                           

 . www.who.int/arلمىاٖهلل ٍٖةر: اسٕئع الرمس٘ سٍةىٛ الة ٛ العاسٗٛ   -1
 صاباا اسهللٖر العاً سٍةىٛ الة ٛ العاسٗٛ  -ٍٖةر: اسٕئع الرمسٜ سٍةىٛ الة ٛ العاسٗٛ - 2

 . www.who.int/arً  11/3/2020ً ٔ 30/1/2020مل 

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-52362771
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-52362771
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-52362771
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-52362771
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-52362771
http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
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ٔ  الهللٍٖٗٛ ااسد وٗٛر ٔ رقدر   فددأٝ الدخ حتد  اسةدمني ودَ      ب دراراا 
ىددهللً الدد ِاا شا اسسدداقهلل لةدد ٚ ادتىاىددٛر ٔأ دداا  ىصمددر  دد ٚ     

 ادتٕاوع.فٛ الدجىعاا ار رٝ مل اسساقهلل ٔادتىعٛ ٔوا
ُل وذددن ِدد ٓ ار  قددراٞاا ئددهلل أىددرا سددم ا  ىمددٜ ٌ ددٕ   ٔوددَ اسسوددهلل أ

اسسددمىني مل و ددار  ارر  ٔوغاربّددار فد سددرا ال مددٕا ٔأعوعددر    
العٗددُٕر ٔتطدداٖا الدد عأ مل بهللاٖددٛ اروددرر سددٍ أه بعددهلل الدٕوددن ىمددٜ 
اهلل تعددداا مل ِددد ٓ العجالدددٛ شسددددعرا  أبدددر  ا راٞ ال  ّٗدددٛ حدددٕه  

سسددداقهلل ائاودددٛ ادتىعدددٛ   ال ددددأٝ الةددداعرٚ  ةدددٕص تعصٗدددن ا   
 ىاىاا.ادتٔ

ٙن بٍدددا أُ ٌ ددد  ٔئ دددٛ سدددرٖعٛ ل ٗددداُ حكدددي  ددد ٚ     ٔلكدددَ حدددر
ُل أسم ٗددٛ ال دددأٝ اسدعم ددٛ باسسددألٛ   ذوددرا ادتىعددٛ   ادتىاىددٛرٔذل  ر

ُل حكىّىدددا شتدمددد ن ودددَ الٍاحٗدددٛ الدكمٗ ٗدددٛر  ٔ  ادتىاىدددٛ وعدددا ر شال أ
 فاسدٕقا الد رٖا بٍّٗىا.
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 ٛ  ا فددرُ اٞ أٌّدد  ّددبعددأ البٍٗىددا ٖددرٝ  ر(1)وسوددهللٚ  دد ٚ ادتىاىددٛ سددٍ
ر ٔبعطددّي ٖددرٝ أٌّددا (2)ٖددأىي تاروّددا ٔشُ  ددّ ر  دد تْ لٕحددهللٓ ىددنٍي
 .(3)و اٖٛ ٖأىي ون أفراع ا دىع شذا تروِٕا فرُ 

ُل الٔ ىددٕاا  دد ٚ اسٍ ددرع  ُهذددٕاا ىمّٗددا ىةددٗي قددهللنا ٖعددهلِلال شدد و فددة
سدد عتا ٔى ددرَٖ وددرٚر فدد  ٖدّددأُ فّٗددا شال وددَ حددرً ٌ سددْ ارقددر     

 دد تْ  أعاٞ فدد  بددأ  وددَ عدد ٔرا ٌسدداُ ولكددَ شذا ودداُ اا ٔالذددٕاار
 وٍ رعا ر ٔئهلل ذور ال  ّاٞ أى ار ترك ادتىاىٛ فمااقعّا وَ أراع.

                                                           

ٛ  ِٕٔ و ِا أب٘ حٍٗ ٛ ٔوال  ٔ ٌُسا لم افع٘ ٔرٔاٖٛ ىَ ااو - 1 اً أمحهلل أٌلّا سٍ
وٕاِا . 1/457ٔ.ٔ:رع اىلدار:1/155ٍاٟع:ٍٖةر: بهللاٟع الة وسوهللٚ.
ال ٗاُ مل و ِا ااواً ٔ .4/182ٔا ىٕع شرو اسّ ا: .82-2/81ادتمٗن:

 .1/454ٔو ا  ال ٍاع: .2/361:ال افع٘
: ِٕٔ و ِا ااواً أمحهلل ٔبعأ أ  ابْ ٔىصاٞ ٔارٔ اى٘ ٔابَ تٗىٗٛ ٔعأع. ٍٖةر - 2

 .1/454.    ٔو ا  ال ٍاع:2/130اسغت ابَ ئهللاوٛ:
الص أٙ وَ اذتٍ ٗٛر ِٕٔ ئاه بْ الكر ٘ ِٕٔٔ الة ٗح وَ و ِا ال افع٘ر ٔبْ  - 3

بهللاٟع  ئٕه بعأ أ  اا وال ر ٔأٖطا  ئٕهن مل و ِا ااواً أمحهلل. ٍٖةر:
 .4/182 ا ىٕع شرو اسّ ا:. 82ٔ-2/81ادتمٗن: ٔوٕاِا .1/155الةٍاٟع:

 .2/130اسغت ابَ ئهللاوٛ:ٔ
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ُل ادتىاىددٛ تةددّح مل سددا اسسددجهلل لكددَ مل اسسددجهلل أفطددنر    ٔوعمددًٕ أ
ُْ ٖةددم٘ ادتىاىددٛ مل ر لددْ الدد ِاا شا اسسددجهلل سددفىددَ   ٖدٗ قددا  لددْ أ

ٍُ و ر  هلل فاالىٍاُ مجاىٛ.ر ٔلٕ وع شخ  ٔاحبٗدْ أٔ مل أٙ وكا
شذُ فىٍددام وسددألدٍا بالهللرقددٛ ارٔا ِدد٘  دد ٚ ادتىعددٛ لكددُٕ حكىّددا 
ُل ال دددأٝ الةدداعرٚ وددَ اسعا ددرَٖ حددٕه ِدد ٓ       فددرُ  ىددنٍير وددع أ

ف عددهلل ال  دد  ٔ الد ددرٙ  اسسددألٛ ذوددرا ادتىعددٛ ٔادتىاىدداا وعددا ر    
ٞ  مل    ٔ الد ةدد٘ مل وراٞ اسعا ددرَٖ ٖدطددح لٍددا أٌلددْ ودداُ يددي أربعددٛ ورا
 سألٛ :   اس
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 : لالرأٍُ األو

 

الد دددُٕه ودددٕا  شٖ ددا  ادتىددع ٔادتىاىددداا مل اسسدداقهلل مل الددهللٔه أٔ   
اسهللُ الخ ٍٖد در فّٗدا الٕبداٞر وددع ااب دداٞ ىمددٜ رفددع ارذاُ شدعاٚ         
ااسددد ًر ِٔددد ا وددا أفددددٜ بدددْ مجدّدددٕر الددد  ّاٞ اسعا دددرَٖر        

 وذن: ٔود دار ٠ِٗاا الد ددٕٝ اىلمٗٛ ٔ العاسٗٛ
ر ٠ِٗٔددٛ ود دددار العمىددداٞ (1)٠ِٗددٛ ود دددار العمىدداٞ بار ِددددر ال ددرٖ  

ر ٔ عار اافدددداٞ مل اسىمكدددٛ اررعٌٗدددٛ (2)باسىمكدددٛ العربٗدددٛ السدددعٕعٖٛ
 .(4)ر ٔعار الد ددٕٝ فد٘ ادتىّٕرٖٛ الم ٍاٌٗٛ(3)ايايٗٛ 

                                                           

ً. لمىاٖهلل ٍٖةر: بٕابٛ 15/3/2020بٗاُ ٠ِٗٛ و ار العمىاٞ مل ار ِر ال رٖ  بدأرٖ  -1
 .www.azhar.egار ِر ارلك ٌٔٗٛ 

ً. 17/3/2020( مل  247ئرار٠ِٗٛ و ار العمىاٞ باسىمكٛ العربٗٛ السعٕعٖٛ رئي )  -2
 .www.spa.gov.saر: ٔوالٛ ارٌ اٞ السعٕعٖٛ )ٔا ( ٍٖة

ٍٖةر:الة  ٛ الرمسٗٛ لهللاٟرٚ اافداٞ اررعٌٗٛ ىم٘ ش كٛ الدٕا ن ااقدىاى٘ فٗس ٕك  -3
www.facebook.com/aliftaajo. 

ٍٖةر: الة  ٛ الرمسٗٛ لهللاٟرٚ عار اافداٞ مل ادتىّٕرٖٛ الم ٍاٌٗٛ ىم٘ ش كٛ الدٕا ن   -4
 www.facebook.com/DarElFatwaLebك ااقدىاى٘ فٗس ٕ

http://www.azhar.eg/
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     ٞ ر (1)ٔا ىدددع ال  ّددد٘ العدرائددد٘ لك ددار العمىدداٞ لمهللىدددٕٚ ٔاافددددا
ٔا مدد  اافددداٟ٘ العرائدد٘  ر(2) دددم  ارٔربددد٘ لافدددداٞ ٔال  ددٕث ٔا

اي٠ٗدددٛ الدعدددداوٛ ر ٔ(3)ارىمدددٜ مل عٖددددٕاُ الٕئدددد  السدددت العددددرائ٘
 ر (5)ر ٔ ٔ ارٚ ال سُٔ الهللٍٖٗٛ مل والٗاٖا(4)لألٔئدا  المٗ ٗٛ

                                                           

ُل وَ ارى ار اسس صٛ لٕقٕا   ٚ   - 1 حٗ  قاٞ مل فدٕاِي: شت ا ال  ّاٞ ىمٜ أ
ادتىعٛ ٔحطٕر ادتىاىٛ اسر  ال ٙ ميٍع  اح ْ وَ اذتطٕر شا اسسجهلل ٔت  ٘ 
ٔباٞ أٔ  ٕ  وَ ت  ْٗر فةذا حةن ذل  مل بمهلل  أٔ ستافةٛ أٔ وهللٍٖٛ ٔ ل تعصٗن 

هللار  ٔ اسعاِهلل ٔادتاوعاا أٔ حةن حطرن لمدجٕاه  ٕفا  وَ ت  ٘ الٕباٞ اس
و اٖرٔ  ورٌٔا ف ٘ وذن ِ ٓ اذتالٛ ٖس   بالر ةٛ مل أعاٞ الع اعاا... فدٕٝ ا ىع 

 .alfiqhi.org/fatwaً 27/2/2020ال  ّ٘ العرائ٘ بدأرٖ  
/ 02/03اسٕافا ِد 1441رقا  8  بٗاُ ا م  ارٔرٔبٜ لألفداٞ ٔ ال  ٕث مل  - 2

-www.eال  ٕث لرمس٘ لمىجم  ارٔرٔبٜ لألفداٞ ًٔ. ٍٖةر: اسٕئع ا2020
cfr.org . 

مل  6فدٕٝ ا م  اافداٟ٘ العرائ٘ ارىمٜ مل عٖٕاُ الٕئ  الست رئي  - 3
12/3/2020 . ً 

ً . ٍٖةر: الٕوالٛ المٗ ٗٛ لأل  ار  16/3/2020ئرار اي٠ٗٛ العاوٛ لألٔئا  بدأرٖ   - 4
libyan-cna.net/news . 

ٍٖةر اسٕئع الرمس٘ لٕ ٖر ال سُٔ ااس وٗٛ ىمٜ    ٛ الدٕا ن ااقدىاى٘  - 5
 www.facebook.com/drzulmenterijpm 2020ًوار 17ال ٗس ٕك 

   

http://www.e-cfr.org/
http://www.e-cfr.org/
http://www.e-cfr.org/
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ر ٔا مددد  الددددعمى٘ ارىمدددٜ (1)ٔاالحتددداع العاسدددد٘ لعمىددداٞ اسسدددمىني
ر ٠ِٗٔددٛ (3)دتٍددٛ ال دددٕٝ فددد٘ مجّٕرٖددٛ ادتدااٟدددرر ٔ(2) غربٗددٛباسىمكددٛ اس

ر ٔزتمدد  اافددددداٞ ال رىدددد٘ بدهللٔلدددٛ  (4)الددد دٕٝ بدهللٔلدددٛ الكدددٕٖر
 . (5)ااوداراا العربٗٛ 

                                                           

ً . ٍٖةر: اسٕئع الرمس٘ لألحتاع 14/3/2020حٕه ٔباٞ وٕرٌٔا مل  1 فدٕٝ رئي -1
 . www.iumsonline.org/arالعاس٘ لعمىاٞ اسسمىني  

فدٕٝ ا م  العمى٘ ارىمٜ الدابع لٕ ارٚ ارٔئا  ٔال سُٔ ااس وٗٛ/ اسىمكٛ الغربٗٛ  -2
  ً. ٍٖةر: اسٕئع الرمسٜ لٕ ارٚ ارٔئا  اسغرب16/3/2020ٛٗمل 

www.iumsonline.org/ar  . 
ً . 17/3/2020فدٕٝ دتٍٛ ال دٕٝ مل ٔ راٚ ال سُٔ الهللٍٖٛ مل ادتااٟر بدأرٖ   - 3

 . www.aps.dz/arٍٖةر: اسٕئع الرمس٘ لٕوالٛ ارٌ اٞ ادتااٟرٖٛ 
اعرٚ ىَ دتٍٛ اروٕر العاوٛ مل ً الة12/3/2020مل  2020ع /  18فدٕٝ رئي  - 4

 ٔ ارٚ ارٔئا  ٔ ال سُٔ ااس وٗٛ بهللٔلٛ الكٕٖر.  -شعارٚ اافداٞ
ًرحٕه أحكاً 17/3/2020بٍأرٖ   11فدٕٝ زتم  ااواراا لافداٞ ال رى٘ رئي  - 5

أحكاً أعاٞ الع اعاا ادتىاىٗٛ. ٍٖةر: اسٕئع الرمس٘ لٕوالٛ أٌ اٞ ااواراا 
www.wam.ae   . 

http://www.aps.dz/ar
http://www.wam.ae/
http://www.wam.ae/
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ٔ     ُ ودددد ل  ر ٔ(1)ا مدد  ارىمددٜ لألفددددداٞ فددد٘ شئمددٗي ودددٕرعسدا
 ر(2)ودددجىع فد ّددداٞ الد دددرٖعٛ فددد٘ أورٖكددا فددد٘ فدددٕاِي ار ددا      

... ِدد ا بااضددافٛ (3)ٔاسرقدع  الددهللٖت السددٗهلل ىمدد٘ السٗسدداٌ٘ اذتسددٗت  
 شا العهللٖهلل وَ ال خةٗاا الهللٍٖٗٛ ٔارواعميٗٛ.

                                                           

حٗ  قاٞ مل ال  رٚ الذاٌٗٛ وَ مجمٛ ئراراتّي اسدعم ٛ باذتهللم وَ شٌد ار فاٖرٔ  وٕرٌٔا  -1
ٌد ار ال اٖرٔ  ٔحتٕلر اا ٳً  وا ٌةْ: مل اسٍاطا الخ تأوهلل فّٗا 3/3/2020بدأرٖ  

ٛ   وَ الٕباٞر يا شٖ ا   ص ٛ ادتىعٛ ٔ  ٚ ادتىاىٛ فّٗا وسئدا  بالدٍسٗا وع  حال
لمىاٖهلل ٍٖةر: اسٕئع الرمس٘  ٔدتٍٛ ال دٕٝ مل اسٍص ٛ اسٕبسٚ. ٔ ارت٘ االٔئا  ٔالة ٛ 

 .    www.zanayan.org/arabicرحتاع ىمىاٞ الهللَٖ ااس و٘ مل وٕرعسداُ  
حٕه اسٕضٕعر ف ٘ ال دٕٝ ارٔه ال   هللر ىَ زتىع ف ّاٞ ال رٖعٛ مل أورٖكا فدَٕٖٔ -2

يٗأُ تعصٗن ادتىعٛ ٔادتىاىاا ب كن واونر ٔ ٖ ةرُٔ ىهللً حطٕرِا سَ واُ 
ً  ٖ ٕلُٕ وٕا  13/3/2020ورٖطا  أٔ خيا  وٍْر أوا مل ال دٕٝ الذاٌٗٛ الةاعرٚ مل 

ر شٖ ا    ٚ ادتىعٛ ب رطني: أٔال : ودٜ أورا ادتّاا اسعٍٗٛ بةس   عٔر الع اعٚ
ف ل  ى ر مل شس ئّا ٔ  ٚ ادتىعٛ مل ال ٕٗا هّرتار ٔىاٌٗتا: ودٜ ٌة ر اي٠ٗاا 
الة ٗٛ ٔادتّاا اسعٍٗٛ باسٍع وَ الدجىعاا ٔت مٗمّا ب هللر ااوكاُ سا فّٗا وَ  صٍر 
و ر سا وًِٕٕر فعمٜ اسسمىني االلدااً ب ل  ٔشلغاٞ ادتىعٛ لمعاوٛ. ٍٖةر: اسٕئع 

ال رٖعٛ مل أورٖكا ىمٜ ش كٛ الدٕا ن ااقدىاى٘ فٗس ٕك   الرمس٘  ىع ف ّاٞ
www.facebook.com/ALSLAMMOSQUE. 

ً واٌةْ: حٗذىا ُوٍعر وذن ِ ٓ الدجىعاا 10/3/2020حٗ  قاٞ مل فدٕآ مل  -3
بّهلل  اذتهلل وَ اٌد ار فأ  وٕرٌٔار فٗجا االلدااً بّ ا اسٍع ٔأ  ٓ ىمٜ ستىن 

 . imamhussain.orgمعد ٛ اذتسٍٗٗٛ اس هللسٛ  ادتهلل. ٍٖةر: اسٕئع الرمس٘ ل

http://www.zanayan.org/arabic
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ٔئددهلل اسدددٍهلل أ دد اا ِدد ا ال ددٕه مل قددٕا  تعصٗددن ادتىددع ٔادتىاىدداا 
ُْ ُتةددمٜ     ُْ ُٖةددم٘ الٍددا  مل بٗددٕتّي ٔيددي أقرِددار ٔأ مل اسسدداقهللر ٔأ

 :ٚ أعلٛر وَ أِىّاادتىعٛ هّرا  أربع روعاا شا ىهلل
ُل الٍ ددددد٘  -1  وددددارٔآ ال خددددارٙ ٔ وسددددمي مل  دددد ٗ ّىا أ

ُل ُوْىِر ن ىعم ٜ ُوِةّحئاه:)  .(1)( ال ُِٖٕرعع

ٌّددٜ اسددرٖأ ىددَ اا ددد م بار دد اٞ   : أُ الٍ ددد٘ٔقددْ الهللاللددٛ
  ددٗٛ شٌد ددار العددهللٔٝ ٔاٌد الددْر ٔئددهلل ٖدد ِا رقددنن شا اسسددجهلل ٔال   

ٍٗ مددْ شا سآرٔئددهلل  ٖدسدد ا بعددهللٔآ    ٖعمددي أٌلددْ حاوددنن لم دداٖرٔ  ف   
 الع راا وَ ار  اٞ ِٔك ا ...

أُ ىىددر بددَ ارتصدداا رضدد٘ اهلل ىٍددْ  ددرم شا ال ددأً فمىددا قدداٞ   -2
ُلبسع ُل      رًاالٕبداٞ ٔئدع بال د    رغ بمغْ أ  فدأ  ٓ ى دهلل الدرمحَ بدَ ىدٕ  أ

ٔشذا  رفدد  ت ددهللوٕا ىمٗددْ شذا مسعدددي بددْ بددأرٍ ) :ئدداه  رسددٕه اهلل

                                                           

ر:   ٗح ال خارٙر باا: ال ِاوٛ رٔآ ال خارٙ ٔ وسمي ىَ أب٘ ِرٖرٚ. ٍٖة - 1
ٔ  ٗح وسمير باا: ال ىهللٔٝ . 5/2177: 5437الىهللٔٝر رئي اذتهللٖ  ٔ

 .4/1740: 33الِاوٛر رئي اذتهللٖ  ٔالطاٚ ٔ
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فرقددع ىىددر وددَ  (1)(وٍددْ ي بّددا فدد  خترقددٕا فددرارا ٔئددع بددأر  ٔأٌددد
 .سرغ

ٞت مل ال دداً فمىددا أراع ىىددر بددَ ٔقددْ الهللاللددٛ ُل الصدداىُٕ أ دد ح ٔبددا : أ
ارتصدداا الددهلل ٕه شا ال دداًر ُأمسددع ِدد ا اذتددهللٖ  الدد ٙ ٖددهللهم أٌلددْ ال    

ٔال يدٕ  رحدهلل     يٕ  لْ أُ ٖدهلل ن شا اسكداُ الد ٙ حةدن فٗدْ الٕبداٞر      
ٕبددٕٞٚ ودد٘ ال ٍٖ ددن العددهللٔٝ شا سددآر ىددهللا   أُ خيددرم وددَ ارر  اس

وددَ أراع ارتددرٔم وددَ أقددن العدد م فٗخددرم بااشددرا  الددداً وددَ ئ ددن 
فددةذُ ِدد ا ِددٕ الدد ٙ ُٖصمددا ىمٗددْ بدداذتجر الةدد ٘  أِددن اا دةدداصر

 ٔاالدااً مل ال ٕٗا ٔىهللً ارترٔم وٍّا سسجهلل  ٔضتٕٓ.
ُل رسدددٕه اهلل  -3 فدددر ودددَ  ئددداه:) ودددارٔآ ال خدددارٙ ٔأمحدددهلل أ
 .(2)(  ًٔ فرارك وَ ارسهللا

                                                           

ةر:   ٗح ال خارٙر باا: وا ب ور أ رقْ ال خارٙ ٔوسمي ىَ ىاور بَ ربٗعٛ. ٍٖ - 1
.ٔ:   ٗح وسمير باا: الصاىُٕ ٔ 5/2164: 5398مل الصاىُٕر رئي اذتهللٖ  

 .7/30:  5918الصاٚ ٔ الكّاٌٛر رئي اذتهللٖ  
أ رقْ ال خارٙ مل   ٗ ْ ٔ أمحهلل مل وسٍهللٓ ىَ أب٘ ِرٖرٚ. ٍٖةر:   ٗح  - 2

سٍهلل ااواً أمحهللر رئي .ٔ: و5/2158: 5380ال خارٙر باا: ادت اًر رئي اذتهللٖ  
 .15/449: 9722اذتهللٖ  
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ٍُ وةدداا  سددرٍ  وعددهلل ر  يددا اابدعدداع ىدد :ٔقددْ الهللاللددٛ َ وددن شٌسددا
ٔبدداٞ وٕرٌٔددا وددَ أشددهللم ارٔب٠ددٛ اسعهللٖددٛ ىمددٜ وددا ذوددرٓ أِددن          ٔ

اا دةدداصر لدد ا يددا اابدعددهللاع ىددَ وددن وددا وددَ شددأٌْ ٍٖ ددن اسددر  
ّدددا اذتطدددٕر لمىسدددجهلل رعاٞ ادتىعدددٛ  والدجىعددداا ٔالم اٟددداار ٔوٍ

 ا . ادتىاىأ
ُل ال  ّدداٞ ئددهلل ٌّةددٕا   ر االسدددٍاع شا ىىددًٕ ف ددْ ارىدد ار  -4 حٗدد  أ

ىمٜ أٌعْ يٕ  تدرك ادتىاىداا ت اعٖتدا لمى د ٛ اذتا دمٛ بسد ا اسصدر أٔ        
ُل  صرِىددا أئددن بكددذا وددَ   ر(1)اسددر  أٔ ارتددٕ  ٔساِىددا ًن أ ٔوعمددٕ

ُل  صددر ال ددأ  أىةددي    صددر اٌد ددار ىددهللٔٝ الكٕرٌٔددار فدد  شدد  أ
 ل ِاا لمة ٚ وع اسصر أٔ اسر  أٔ ارتٕ .وَ و  َّٛ ا

ُل ارتدددٕ  ُٖعدددهللم ىددد را  و  دددٕال  لددد ك ادتىعددد  ٛ ٔئددهلل ٌ دددن ال  ّددداٞ أ
ٍٕ ودَ           ادتىاىاارٔ فدةذا  دا  اسسدمي ودَ ِد ك ٌ سدْ أٔ شتد   ىطد

ُل ٔقددٕا  أىطدداْٟر فٗ ددُا لددْ ىددهللً الدد ِاا شا اسسددجهللر ٔ ددرلحٕا بددأ
اُ ضدددررن مل ٌ سدددْ ادتىعدددٛ و دددرٔم  سدددا شذا   ٖكدددَ ىمدددٜ ااٌسددد 

                                                           

.ٔ: 2/271.ٔ: الدام ٔااومٗن شرو شتدةر  مٗن:1/257ٍٖةر: بهللاٟع الةٍاٟع :  -1
 .4/467.ٔ:ااٌةا  سعرفٛ الراقح وَ ارت  :4/205ا ىٕع شرو اسّ ا:
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وددا  ىمددٜ ارتددٕ  وددَ اسددر  اسعددهللٙ      ر ِٔدد ا ٍٖص ددا متا (1)أٔوالددْ
 بار   فاٖرٔ  وٕرٌٔا.ٔ

وددَ مسددع اسٍدداعٙ فمددي ميٍعددْ وددَ    أٌلددْ ئدداه:) ُٔرٔٙ ىددَ الٍ ددد٘
ات اىْ ى ر " ئدالٕا ٔودا العد ر ا ئداه "  دٕ  أٔ ودر    ت  دن وٍدْ         

 ٜ َ (2)(الةدد ٚ الددخ  ددم ُل ارتددٕ  اسددراع ودد ذتددهللٖ  يددا أُ ا ر شال أ
  ٔ َم   ٖكدُٕ بغالددا الةدَر  وددر  وٕرٌٔددا  ٕفدْ ود  ددان ٔفٗدْ سم ددٛ الةدد

 ىمٜ رأٙ أِن الصا ٔضتِٕي.  

ال ٗدداُ  ىمددٜ ٔقددٕا اىدددااه اسسدداقهلل سددَ أوددن ىٕوددا  أٔ بةدد  ر   -5
فٗكددُٕ وددَ بدداا ئٗددا   تددرك ادتىاىدداا سددا ِددٕ أ صددر وددَ بدداا     

 .  (3)أٔا

                                                           

.ٔ: ارً: 1/451.ٔ:وٍح ادتمٗن شرو شتدةر  مٗن:2/154ٍٖةر: رع اىلدار: - 1
1/218. 

رٔآ أبٕ عأع مل سٍٍْ ىَ أبَ ى ا ر ٍٖةر: سٍَ أب٘ عأعر باا: مل الد هللٖهلل مل ترك  - 2
ال سٗا  . ِٕٔ حهللٖ    ٗحر ٍٖةر:1/206: 551ادتىاىٛر رئي اذتهللٖ  

 .1/272لمىٍ رٙ: ٔال ِٗا وَ اذتهللٖ  ال رٖ 
. ٔ: ا ىٕع شرو 2/274ٍٖةر: الدام ٔااومٗن شرو شتدةر  مٗن: -3

 .4/473. ٔ:ااٌةا  سعرفٛ الراقح وَ ارت  :2/174اسّ ا:
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الددخ تسوددهلل ىمددٜ ضددرٔرٚ ااىدىدداع ىمددٜ ئٕاىددهلل و ا ددهلل ال ددرٖعٛ  -6
ح ددا الددٍ   وددَ اسددٕا أٔ ايدد كر ٔشئاوددٛ ادتىاىددٛ مل اسسددجهلل وددَ   
الطددرٔرٖاا الدكىٗمٗددٛ لمددهللَٖر فٗ ددهللً ضددرٔرٚ اذت دداه ىمددٜ الددٍ       

ر ٔودد ل  ااسدددٍاع ىمددٜ ال ٕاىددهلل (1)ىمددٜ الطددرٔرٚ الدكىٗمٗددٛ لمددهللَٖ
ضددافٛ شا ىىددًٕ ر ِدد ا باا(2)ال  ّٗددٛ الددخ تسوددهلل ىمددٜ ش الددٛ الطددرر  

ٔ ا  ارحاعٖدد  الٍ ٕٖددٛ الددخ تددهللىٕ اا الدٗسددا ٔرفددع    ٖدداا ال روٌٗددٛ 
 . (3)اذترم

 

                                                           

ِٛ اسةم ٛ الطرٔرٖٛر  - 1 ٔذل  بأُ تكُٕ اسةم ٛ ارٔا ِٔ٘ ح ا الٍ   مل رت 
ٔالذاٌٗٛ ِٔ٘ شئاوٛ ادتىاىاا مل اسسجهلل مل رت ٛ اسكىمن لطرٔرٖٛ اذت اه ىمٜ الهللَٖر 

 .4/207لمىاٖهلل ٍٖةر: اسٕاف اا :  .ف قح ارٔا ىمٜ الذاٌٗٛ
ال ٕاىهلل ال  ّٗٛ الخ حت  ىمٜ ش الٛ الطرر وذاٚر وٍّا: الطرر ٖااهر ال ضرر ٔ ال   -2

ضرار ر يا ش الٛ الطرر بعهلل ٔئٕىْر وىا يا عفعْ ئ ن ٔئٕىْرالطرر ٖهللفع ب هللر 
ااوكاُرالطرر ارشهلل ٖااه بالطرر ار  . لمىاٖهلل ٍٖةر: وٕسٕىٛ ال ٕاىهلل ال  ّٗٛ 

 ا بعهللِا.ٔو 6/253ىلىهلل وه بٕرٌٕ:
ُْ ُِٖرٖهلُل: )ٔذل  مل ئٕلْ تعاا - 3 ئٕلْ ٔ 185ال  رٚ  (اْلُعْسرع ِبُكُي ُِٖرٖهلُل ٔعل ا اْلُْٗسرع ِبُكُي المَّ

َِ ِف٘ ىعم ُْٗكْي قعععنع ٔعوعاتعاا: ) َْ الهللمٖ وا رٔآ ال خارٝ مل ر 78ٔاذتج  (حعرعٍم ِو
ُل رسٕه اهلل ٔع    ٗ ْ أ َع ُْٖسرن  ُل الهللمٖ ُْ( ئاه:) ِش َع أ حعهللن ِشلَّا س م  ع َْ ُٖ عاعل الهللمٖ ل 

َع(. ٔعل ْي ُتْ ععُذٕا ُوععسمِرٖ َع   ٔ)ف ِةٌلىعا ُبِعْذُدْي ُوٗعسمِرٖ
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 الرأٍ الثانٌ:

شسدددىرار ال يددٕ  تعصٗددن اسسدداقهلل دجددٛ شٌد ددار الٕبدداٞر ٔ ٔقددٕا     
وٍددُع اسةددابني وددَ اسددر  أٔ الدد َٖ خي ددُٕ شئاوددٛ ادتىددع ٔادتىاىدداا ٔ

اقهللر ٞ ادتىعددٛ ٔادتىاىددٛ مل اسسددد  ىمددٜ أٌ سددّي ٔلددٕ باسةٍدددٛ بددأعا    
 ادتىاىٛ مل اسساقهلل ٔلٕ بالعهللع ال مٗن.ٔاذت اه ىمٜ أعاٞ ادتىعٛ ٔ

ّٙ ودددَ اسسسسدداا الهللٍٖٗددٛ الدددرمسٗٛ فددد٘ العددا  ذِددا  ٔ  أئدد  ىمدددٜ أ
شلدددٜ ِددد ا الدددرأٙر ٔلدكدددَ ىدمدددٜ ٌصددا  ال خةددٗاا الهللٍٖٗددٛ        
ٔاروددداعميٗٛر ئددداه بدّددد ا الددددرأٙ ودددددد   ودددددَ الهللوددٕرحداودددي  

ٔال ددددٗ  ستىدددهلل سدالددددي  ر(1)ددددد٘ عٔلددددددٛ الدددددددكٕٖراسصددداٙ ف
ر ٔال دددٗ  الةددداع  بدددَ ى دددهللالرمحَ (2)الددددهللٔعٔ فدددد٘ ودٕرٖداٌدٗددددا

ال دددٗ  الدددهللودٕر مسدددا ودددراع ال دددٕابكٛ مل ر ٔ(3)الغرٖددداٌ٘ مل لٗ ٗدددا

                                                           

اروني العاً ذتاا اروٛ ٔ أسداذ الد سا ٔ اذتهللٖ  مل قاوعٛ الكٕٖرر ٍٖةر: وٕئع   -1
ارسداذ الهللودٕر حاوي اسصاٙ ىمٜ ش كٛ تٕٖ   

twitter.com/DrHAKEM . 
وٍةٛ شى وٗٛ وٕرٖداٌٗٛ شاومٛ ... ِٕاوش ىمٜ  –ٍٖةر وٕئع اا  و ارلك ٌٔ٘   -2

 .http://elislah.mrوا فدأٝ تعصٗن اسساقهلل:ستىهلل سا  عٔعٔ 
مل  227و خ لٗ ٗا اسعأه وَ ئ ن زتم  الٍٕاا المٗ د٘ ر فدٕآ الرمس٘ رئي  -3

 . almarsad.co ٌٔ٘ ً . ٍٖةر: وٕئع اسر هلل ارلك17/3/2020
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رٟدددٗ  دتٍدددٛ ال ددددٕٝ  ٔال دددٗ  ى دددهلل اذتىٗدددهلل ارطدددر   ر(1)اررعُ
(2)سداب ا   بار ِر

شوداً مجعدٛ وهللٍٖدٛ و دّهلل     ٔال دٗ  أمحدهلل ىمدي ايدهللٝ      ،
 .(3)شٖراُ

ٔاسدددٍهلل أ دد اا ِدد ا الددرأٙ ىمددٜ ىىددًٕ الٍةددٕص الددخ تددهللىٕ شا    
ُل الٍةددٕص الددخ ت ددٗح الدخمدد  ىددَ       شئاوددٛ ادتىددع ٔادتىاىدداار ٔأ
ادتىاىدداا ش ددا ِدد٘ ر دد اا ارىدد ارر أٔ وددَ خي ددُٕ ىمددٜ أٌ سددّي 
ف دد ر أوددا ار دد اٞ فالٕاقددا مل ح ّددي شئاوددٛ ادتىددع ٔادتىاىدداار    

ُل         ٔوع    دٗٛ اٌد دار اسدر  ُت داً ادتىدع ٔادتىاىداا باذتدهلل ارعٌدٜر ر
ًن بدالٍ           شس   اسسداقهلل ٔوٍدع اسةدمني وٍّدا مل أٔئداا الةدمٕاا ستدر

َْ) ٔاامجدداع ل ٕلددْ تعدداا: َْ أ ْهم ددُي ٔعوعدد ِْ وعسعدداِقهللع وعٍعددعع ِوىلدد ُْ المَّدد  ُٖددْ و رع أ 
ّعددا ُْ ِفٗ ُل اسسدداقهلل هلل فمددٗ  لمددهللٔه ى   (4)(اْسددُى مّٗددا ٔالٖددٛ وٍددع   ٔأ

 ٔشس   بن ٔالٖٛ رىاٖٛ ٔشعارٚ.
 

                                                           

رٟٗ  ٔ وسس  وروا ااواً أب٘ ى هللاهلل ال افع٘ العمى٘ مل اسىمكٛ اررعٌٗٛ ايايٗٛ.  -1
وٕرٌٔا ٔرأٝ  –ال افع٘ العمى٘  –أبٕ ى هللاهلل  –ٍٖةر : اسٕئع الرمس٘ سروا ااواً 

 .  emamshaf3y.comأِن العمي مل الدعاون وعْ 
  www.elbalad.news  4/3/2020ارربعاٞ  ًٖٕ –ٍٖةر: وٕئع ال مهلل ٌٕٗ   -2
ُل   ٚ ادتىعٛ ٔاقا عٖتر ٔيا أال ٖدي تعصٗمّار حتر أٙ هر    -3 حٗ  ٌ ل ىمٜ أ

 . iranintl.comوَ الةرٔ . ٍٖةر: اسٕئع الرمس٘ شٖراُ ٌٗر 
 وَ سٕرٚ ال  رٚ. 114ا ٖٛ  -4

http://www.elbalad.news/
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 الرأٍ الثالث: 
 

ُٖر ل  ب ك  د ٚ ادتىعدٛ ٔادتىاىدٛ مل اسسداقهلل سدَ أراع أسدٕٚ بد ك        
ب ٗددٛ الدجىعدداا مل اسددهللُ أٔ الددهللٔه الددخ ٍٖد ددر فّٗددا الٕبدداٞرٔميكَ     
تأعٖددٛ ادُتىعددٛ ٔادتىاىددٛ مل زتىٕىدداا  ددغاٚ مل ال ٗددٕا ٔضتِٕددا ىٍددهلل  

  ٔار دد  باالحدٗاطدداا ٔااقددراٞاا ال  وددٛ وددَ الدع ددٗي   أوددَ اسددر
 .(1)ٔت مٗن ارتمصٛر ِٔ ا وا أفدٜ بْ ا م  ااس و٘ السٕرٙ

ٔأسددددٍهلل أ ددد اا ِددد ا الدددرأٙ ىمدددٜ ئاىدددهللٚ )الطدددرٔراا ت دددٗح  
لطددرٔرٚ( مل الر ةددٛ بدد ك اىلةددٕراا( )ٔاذتاقددٛ العاوددٛ تٍدداه وٍالددٛ ا

ٜ الدددٍ  ر ٔوددد ل  ادتىاىددداا مل اسسددداقهلل ح اهدددا  ىمددد ادتىعدددٛ ٔ
اسدددهلللٕا ىمددٜ ئاىددهللٚ ) الطددرٔراا ت ددهللر ب ددهللرِا( مل أعاٞ ادتىعددٛ      

 ٔادتىاىٛ مل زتىٕىاا  غاٚ مل ال ٕٗا . 
 

                                                           

ع الرمس٘ لمىجم  ااس و٘ ًر ٍٖةر: اسٕئ16/3/2020مل  30ىٛ فدٕاِي اسرئ -1
 /.http://sy-sic.comادتىاىاا   ٗٛ الٕباٞ  السٕرٙر فدٕٝ حكي ترك ادتىعٛ ٔ
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 الرأٍ الرابع: 

 

ُْ ٖ دةدددر    ودددَ اسىكدددَ ىدددهللً الدعمٗدددا اسصمدددا لمجىعدددٛرٔذل  بدددأ
حطدددٕرِا مل ودددن وسدددجهلل  ودددَ اسسددداقهلل ىمدددٜ ارتصٗدددا ٔاسدددسذُ 

بعدددهلل ار ددد  بكدددن ااحدٗاطددداا     ٔالعددداومني مل اسسدددجهلل ٔذلددد   
ر (1)الةددد ٗٛر ِٔددد ا ودددا ئددداه بدددْ الدددهللودٕر ِاشدددي مجٗدددن ى دددهللاهلل

 . (2)ٔال ٗ  ستىهلل اذتسدَ الهللعٔ
 

                                                           

مل  6ال رٚ م وَ فدٕٝ ا م  اافداٟ٘ العرائ٘ ارىمٜ مل عٖٕاُ الٕئ  الست رئي  - 1
12/3/2020. ً 

و٘ ٔأحهلل أبر  العمىاٞ ال  اُ مل وٕرٖداٌٗا ٔ وهللٖر أحهلل الٕقٕٓ ال ار ٚ لمدٗار ااس  -2
اسروا العمى٘ مل ٌٕاو ٕم ر فدٕآ بعٍٕاُ وٗ  ٌدعاون وع فاٖرٔ  وٕرٌٔا بدأرٖ  

ً. ٍٖةر: اسٕئع الرمس٘ ل طٗمٛ ال ٗ  ستىهلل حسَ الهللعٔ 17/3/2020
http://dedewnet.com  . 

http://dedewnet.com/
http://dedewnet.com/
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 املناقشُ والرتجًح

وددا اسدددهلله بددْ أ دد اا الددرأٙ ارٔه ال ختمددٕ وددَ شى اضدداار حٗدد   
 أٌلّي شسدٍهللٔا ىمٜ :

ٜ   ىىًٕ ف ْ ارى ار -1 ُل ال  ّداٞ ئدهلل ٌّةدٕا     بٍداٞ ىمد ىمدٜ أٌعدْ يدٕ     أ
تددرك ادتىاىدداا ت اعٖتددا لمى دد ٛ اذتا ددمٛ بسدد ا اسصددر أٔ اسددر        

 ر أٔ ٔقٕا اىدااه اسساقهلل سَ أون ىٕوا  أٔ بة  .ٔساِىا
ُل ال  ّداٞ ذودرٔا أىد ارا  سٍدع حطدٕر ادتىعدٛ أٔ         اى   ىمدّٗي : ٔ بدأ

 ادتىاىددداار فىدددراُع ال  ّددداٞ أ ددد اا العددد ر ٔلدددٗ  ار ددد اٞر  
 ٔ ىددهللً حطددٕر ادتىعددٛ لمىددرٖأ أٔ  فالر ةددٛ بددالدخم  ىددَ ادتىاىددٛ 

ُل أ د اا ال دٕه ار       ٔه ئداوٕا  ارتاٟ  وَ اسدر  ال لعىدًٕ الٍدا ر فدة
 .دىن العىًٕ ىمٜ ارتةٕص

ُل   دد ٚ ادتىعددٛ   ُٖٔددرعم ىمددٜ ذلدد :  ُل بعددأ ال  ّدداٞ ٌّةددٕا ىمددٜ أ أ
وٕضددعتا ٔادتىاىدداا تسدد   ىمددٜ اسددرٖأ ورضددا  وعددهللٖا  شذا   يددهللٔا    

ٖدىٗأُ فٗدْ ىدَ الٍدا  ٔذلد  لدطدرمر الٍدا  بّدير ٔأودا لدٕ ٔقدهللٔا           
ر ٔال ُٖىكدَ الدىٗدا ودع اسدرٖأ     (1)ٔق ر ىمّٗي ب درم ىدهللً اسخالصدٛ   

                                                           

ر 6/ 4ر ٔ:حاشٗٛ الهللسٕئ٘:264/ 5ِا ادتمٗن شرو شتدةر  مٗن: ٍٖةر: وٕا - 1
 .324ٔ:الصر  اذتكىٗٛ:ص
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ُْ أوسددكْ شددخ ن حاوددن     ُل و دد أ بدداا اسسددجهلل ش وددر  وٕرٌٔددا ر
ُْ ال ٍٖ ددن العددهللٔٝ ل ددخٍ  سددمٍٗي سٗىسدد     ال دداٖرٔ  وددَ ٖطددىَ أ

ٛ  عا دن اسسدجهلل ودَ        ب اا اس د أ بعدهللٓ ا ٔشذا   ىصد  احدهللِي ىصسد
ٖطىَ ىدهللً اٌد داه ال داٖرٔ  لعدهللٚ أوددارذر ٔشذا  دافح أحدهلل اسةدمني         
حاوددن ال دداٖرٔ  بعددهلل الةدد ٚ أٔ ىٍددهلل ارتددرٔمر ٔودداذا ىددَ اٌد دداه     
ُل    ال ددأ  ىدد  السددجاع حٗدد  الددٍ   ىٍددهلل السددجٕعذ ٔسددا أكددَ أ

ُن وددن ٔاحددهلل سٗخةدد  لٍ سددْ وكاٌددا  ىابدددا  اذ ٔلددٕ فرضددٍا أتددٜ ودد   
ُْ ال ٍٖد ددن ال دداٖرٔ  شا سددجاع اسسددجهلل  َْ ٖطددىَ أ ٔاحددهلل  بسددجاعتْ وعدد
أٔ شا ال ٗدددٕار ٔودددَ ىدددي شا ا دىدددعا فالغاٖدددٛ ودددَ ٔئددد  ادتىعدددٛ 

  .ٔادتىاىٛ ِٕ الٕئاٖٛ وَ العهللٔٝ
رقد   قداٞ ٖ اٖعدْ سدا ىمدي أٌلدْ وةداان سدرٍ           ٔئهلل أرقدع الٍ دد٘   

ُع مل ٔفدهلِل        ًن ر    وعهلل ر ف دهلل قداٞ مل  د ٗح وسدمي :ودا ى ٗد   رقدنن زتد ٔ
٘م    ِْ الٍل دد سدا ىمدي    ر فالٍ دد٘  (1)ارِقدع ف دهلل باٖعٍداك     فأرسنع شلٗد

ُل الرقددن وةدداان سددرٍ  ُوعددهلل  وٍعددْ وددَ ع ددٕه اسسددجهلل ٔال ددهللًٔ      أ
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ىمْٗر ٔوٍعْ وَ ع دٕه اسهللٍٖدٛ ود٘ ال خيددم  ودع الٍدا  محاٖدٛ يدا ودَ          
 ئ  بعٗهللا  ىتذذ الٕباٞر ٔ  ٖ ن لْ 

ُل ح ددا الددٍ   وددَ الطددرٔرٖاار ٔتدىذددن مل    ٔاسدددهلللٕا ى -2 مددٜ أ
ايد ك اسد  دار     ون وا ل دا الدٍ   ودَ ايد ك أٔ ودا ٖدسٔه بدْ شا       

       ُْ لدد ا ٖسدددٕقا اروددر ىمددٜ ٔالٚ أوددٕر اسسددمىني شددرىا  ٔى دد   أ
ٖ ٕوددٕا د ددا أرٔاو الٍددا  بةحٗاّٟددا ٔتٍىٗدّددا ٔٔئدداٖدّي وددَ ِدد ا      

اذتّير ٔاحدددٕاٞ ِدد ا الٕبدداٞ الدد ٙ بدداا ُّٖددهللع حٗدداتّي ٖٔعصددن وةدد   
ال دداٖرٔ  ال ٖدددي شال بددالعاه الصددٕى٘ أٔ بدد ك وسددافٛ ٔاسددعٛ بددني      
ُْ   تدددي االسدددجابٛ لمعدداه الصددٕى٘ فددةُ اٌد ددار ال ددأ    ارفددراعر فددة

 سٗ ٕع شا وارىٛ شٌساٌٗٛ وىا حهللث مل بعأ الهللٔه.
ُل ح ددا  ٔاىدد   ىمددٜ ِدد ا ااسدددهللاله: بأٌلددْ شسدددهللالهن و ددال،ن فٗددْر ر

ٔ      الٍ    ئدهلللً وعةدي   وَ الطرٖٔاا الدخ تدأت٘ بعدهلل ورت دٛ ح دا الدهللَٖر 
َع ىمددٜ الددٍ  ر ٔقعمددٕٓ مل الرت ددٛ ارٔا وددَ     ح ددا العمىدداٞ  الددهللمٖ

الطدددرٔرٖاا رُ الدددهللمَٖ ِدددٕ ارسدددا  الددد ٙ ت دددًٕ ىمٗدددْ بدددائ٘   
 .(1)الطلرٔرٖاا
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بأٌلْ ضتدَ لسدٍا بةدهللع ت دهللٖي ح دا الدهللَٖ ىمدٜ ح دا          ُٔرعل ىمٜ ذل :
ٍِددا ودعمددا بددني و ةددهلل اذت دداه ىمددٜ الددٍ   ٔبددني      الددٍ  ر فددارور 

لددهللَٖ و اشددرٚر فالٕئاٖددٛ الطددرٔرٚ الدكىٗمٗددٛ لمددهللَٖ ٔلددٗ  وددع ح ددا ا
 ٝ تسودهلل ىمدٜ ضدرٔرٚ ح دا الدٍ   ودَ اسدٕا أٔ ايد كر          وَ العدهللٔ

  ًُ ٔشئاوددٛ ادتىاىددٛ مل اسسددجهلل وددَ الطددرٔرٖاا الدكىٗمٗددٛ لمددهللَٖر فُٗ ددهللل
 .(1)الدكىٗمٗٛ لمهللَٖضرٔرٚ اذت اه ىمٜ الٍ   ىمٜ الطرٔرٚ 

ُل محدن اسسدألٛ ىمّٗدا        ٔاى   ىمٜ ااسددهللاله  -3 ب ٕاىدهلل الطدرر بدأ
ُل ارتدداص ال ٖأ دد  حكددي العدداًر فدد  يددٕ  شى دداا     ودعدد رنر ٔذلدد  ر

ُل ئاىدهللٚ الدهللفع    اذتكي لمةد ٗح ٔوأٌلدْ وةداان دجدٛ عفدع الطدررر       ر
ررر أودا  ٖةح تص ٗ ّا ىمدٜ ودَ قداً أٌلدْ ستدن لا دابٛ بالٕبداٞ أٔ الطد        

سا ذل  ف ر ٔشال وداُ ضدربا  ودَ الدعسد  مل شسد ام ارحكداً ىمدٜ        
 سا ستمّا.  

ُّ ش الددٛ الطددرر وددَ شحددهللٝ ال ٕاىددهلل ال  ّٗددٛ      ُٔرعل ىمددٜ ذلدد :  بددأ
الكدد ٝر ٔال ميكددَ حت ددا ش الددٛ ضددرر ِدد ا الٕبدداٞ شال سٍددع الدجىعدداا  

                                                           

ِٛ اسةم  -1 ٛ الطرٔرٖٛر ٔالذاٌٗٛ ٔذل  بأُ تكُٕ اسةم ٛ ارٔا ِٔ٘ ح ا الٍ   مل رت 
ِٔ٘ شئاوٛ ادتىاىاا مل اسسجهلل مل رت ٛ اسكىمن لطرٔرٖٛ اذت اه ىمٜ الهللَٖر ف قح 
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ُل    ٕفددا  وددَ شٌد ددار الٕبدداٞ وىددا  ددّرو بددْ أِددن اا دةدداصر حٗدد  أ
ٍةىدٛ الةد ٛ العاسٗدٛ أشدارا شا ىددهللً ال دهللرٚ ىمدٜ ت دخٗ  حاوددن        و

ال دداٖرٔ  مل وراحمددْ ارٔلٗددٛر ف ددهلل ٖكددُٕ ال ددخ  حدداو   لم دداٖرٔ  
ٔال تةّددر ىمٗددْ ارىددرا  شال بعددهلل وطدد٘ اسدد ٕىني أٔ أوذددرر ٔمل ِدد ٓ 
اسرحمددٛ سددٗكُٕ ِدد ا ال ددخ  الدد ٙ ٖدد ِا شا ادتدداوع رعاٞ  دد ٚ  

ر فكٗدد  ميكٍٍددا  (1)م دداٖرٔ  عُٔ ىمىددْ ادتىاىددٛ أٔ ادتىعددٛ ٌاشددرا  ل  
 .ش الٛ الطرر

 ٜ : ودا اسددهلله بدْ أ د اا ال دٕه الذداٌ٘ ودَ ئٕلدْ تعداا          ٔأى   ىمد
(َْ َْ أ ْهم ددُي ٔعوعدد ِْ وعسعدداِقهللع وعٍعددعع ِوىلدد ُْ المَّدد ّعددا ُٖددْ و رع أ  ُْ ِفٗ بأٌلددْ (  2)(اْسددُى

  ِ ُل  مٗدا  تعٍداك فدر ن بدني )شسد   اسسداقهلل( ٔ)     أسدهللالهن مل سدا ستمدْر ر
ُل شسدد     أٔ تعصٗددن  دد ٚ ادتىعددٛ ٔادتىاىدداا( فالكددُن ود  ددُٕ ىمددٜ أ

اسسدداقهلل ِدد٘ بٗددٕا اهلل الددخ تّددٕٙ  ف اسسدداقهلل ب ددكٍن عاٟددٍي ال يددٕ ر
شلّٗا ئمدٕا اسدسوٍنير ِٔد٘ اسكداُ ارطّدر ىمدٜ ٔقدْ ال سدٗصٛ الد ٙ          
ترتاعٓ اس ٟكدٛ ٔلدّ  فٗدْ اسدسوَ بالسدكٍٗٛ ٔالصىأٌٍٗدٛر ِٔد٘ ال ٗدٕا         

ُل  الددخ   ٍِدداك وسوٍددا  أذُ اهلل أُ ُترفددع ُٖٔدد ور فّٗددا امُسددْ ٔال أىد ددهلل أ
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ُْ ٔاحددهللا  ٖكددُٕ أددَ ميٍددع وسدداقهللع اهلل أُ ُٖدد ور فّٗددا  وٕحمددهللا ٖرضددٜ أ
ٔ ر ٔال ددٕامسددْ ادتىاىدداا شٌّىددا ِددٕ ه بدعمٗددا أٔ تعصٗددن  دد ٚ ادتىعددٛ 

ٞن وسئددرن لغددر  الٕئاٖددٛ وددَ العددهللٔٝ ٔىددهللً شٌد ددارٓ ب ددكٍن      شقددرا
ا دىددعر ٖٔسوددهلل الع وددٛ شبددَ ىذددٗىني ىمددٜ ذلدد  مل  ٔاسددع بددني أفددراع

تعمٗ ْ ىمدٜ  د ٗح ال خدارٙ مل ئٕلدْ )بداا شسد   ال ٗدر ٖٔةدم٘ مل         
ُل شسدد      ُْ ُٖدد ني أ ُل اسسلدد  رمحددْ اهلل أراع أ أٙ ٌددٕاح٘ ال ٗددر شدداٞ( أ
َْ وٍددع      ُل ِدد ا ِودد اسسدداقهلل ٔالكع ددٛ لم اقددٛ ال بددأ  بددْر ٔال ُٖ دداه ش

ٛ  أٔ وسددداقهلل اهلل أُ ُٖددد ور فٗ ُل ِددد ا سةدددم ٛ  أٔ ذتاقددد ّدددا امسدددْر ر
ٚ  أحٗاٌا  ف  حرم مل ذل   .(1)لطرٔر

ُل الدخمدد  ر   دد اا ارىدد ار ف دد  ٔٔقددٕا ادتىعددٛ   ٔأوددا ئددٕيي أ
ادتىاىددٛ ىمددٜ ار دد اٞ فىددرعٔعن بسددساه أِددن اا دةدداص الدد َٖ     ٔ

ُل ال ددخ  اسةدداا ئددهلل ٖكددُٕ حدداو   لم دداٖرٔ  ِٔددٕ  أى دددٕا بددالٗ ني أ
 هللً هّٕر وىار اا ابٛ شال بعهلل أس ٕع أٔ أوذر.ال ٖعمير لع
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فىددرعٔعن أٖطددا  سددا  ٔأوددا ئددٕيي بأٌلددْ لددٗ  لمهللٔلددٛ ٔالٖددٛ وٍددٍع ٔشسدد  ر
ودَ   ذورٌآ ودَ ارعلدٛ ر د اا الدرأٙ ارٔه ِٔدٕ وٍدع الٍ دد٘        

   .ٔىهللً قٕا  ش د م اسرٖأ بالة ٗح ش د م ا  ًٔ بغآر
   

  وددَ متكددَ شئاوددٛ ادتىعددٛ مل   ٔأوددا وددا ئالددْ أ دد اا الددرأٙ الذالدد   
لكدذا ودَ الد رٖدراا الدخ      ال نبأٌلدْ شتد   فداى   ىمٗدْ  ضتِٕار ٔ ال ٕٗا

 :  ٚ ادتىعٛ شرٔم   ٛئّررِا الساعٚ ال  ّاٞ مل 
ُل وَ شرٔطّا شذُ ااواً -1  .(1)ف هلل ذور اذتٍ ٗٛ أ
ُل وَ شر -2  .(2)مجعٛ  ٔشوأًطّا: شئاوٛ ٔقاوعن ٔٔذور اسالكٗٛ أ

ُل ذوددر ال ددافعٗٛ  -3 ٔ   أ   ٛ ال ٖ ارٌّددا وددَ شددرٔطّا أال ٖسدد  ّا مجعدد
 ٝ ُل ادتىعدٛ ال تةددُح    (3)أ در روىددا ٔ درلو العددا بدَ ى هللالسدد ً أ

 .(4)مل ارتٗاً ٔار  ٗٛ
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ُل وددَ شددرٔطّا أُ ٖكددُٕ العددهللع        -4 ذوددر اذتٍابمددٛ ٔال ددافعٗٛ أ
 .  (1)أربعني

ُل أِددنع ارىدد ار ِوددَ السمددجٍاٞ ٔاسرضددٜ ٔضتددِٕي ال ُت ددّرع يددي  -5 أ
ادتىعٛ مل أوكٍددّي ودع تدٕفور شدرٔم ٔقدٕا شئاودٛ ادتىعدٛ        شئاوٛ 

 ٞ ُل ااودداً أمحددهلل بددَ ٔ ر(2)فددّٗير ِٔدد ا وددا ىمٗددْ مجّددُٕر ال  ّددا أ
ل دد ع مل سددجٍْ ةاٌٗددٛ ٔى ددرَٖ شددّرتار  -رضدد٘ اهلل ىٍددْ-حٍ ددن 

ٔئٗن: أوذدر ِودَ ذلد ر ٔ  ٖدسىر أٌلدْ  دمَّٜ ادتىعدٛ ِبىعدَ وعدْ مل          
َع سد ع سدٍني ود رمئدٛر    الّسجَر ٔود ل  ال دُٗ  شبدَ تٗىٗدٛ ُسد      ِج

ُْ ٌ ددٕه وددَ    ٔ  ٍُٖ ددْن أٌلددْ  ددمَّٜ مجعددٛ بالّسددجٍاٞر فكٗدد  بٍددا أ
 شئاودّا مل ال ٕٗا.

ُل شئاوددٛ  دد ٚ ادتىعددٛ مل ال ٗددٕا      ٞت ىمددٜ وددا بٍٗددآ ٖدطددح لٍددا أ ف ٍددا
ٔضتِٕدداسا  دد ٗح ٌةددرا  لم ددرٔم الددخ اشدد طّا ال  ّدداٞ مل  دد ٛ    

   ٚ ادتىعٛ.   
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ُل ِد ا ال دٕه ودَ ال  ّداٞ ئدهلل قداٞ         رأٙ الرابعٔبالٍس ٛ ر  اا ال فدة
ٞت ىمددٜ ىددهللً ششدد ام العددهللع الكدد ا ذتطددٕر  دد ٚ ادتىعددٛ ىٍددهلل      بٍددا
أسمددا ال  ّدداٞر ِٔددٕ مل ٌةددرٙ رأٙ ٔقٗددْر ٔلكددَ ٖ دد م فٗددْ شذُ   
ُْ ال    ااودداً أٔ وددَ ٖ ددًٕ و اوددْ وددةعارٚ ارٔئددا  ٔوددا شددابّّا ىمددٜ أ

 ٖدس ا ذل  مل شىارٚ المغ .
الدهللودٕر ِاشدي مجٗدن ب ٕلدْ: ودَ اسىكدَ ىدهللً الدعمٗدا         ٔوا ذِا سمْٗ 

يددٕ  لكددن وددَ    ىددي ئدداه: ٔ -أٙ بعددهلل ااذُ بّددا -عددٛاسصمددا لمجى
ُْ ٖةدددم٘  150ٖ عدددهلل ىدددَ اسسدددجهلل سسدددافٛ ال تاٖدددهلل ىمدددٜ   وددد ا  أ

ٍُ و ددر شذا      ودداُ ٖسددىع  بةدد تّي سددٕاٞ ودداُ مل بٗدددْ أٔ أٙ وكددا
 ٔ  ر(1) الةددٕالددٕ بٕاسددصٛ وكدد   ددٕا ااودداً ٔتك ااتددْ مل الةدد ٚ 

ُْ أوداً اسسدجهلل فةد تْ  د ٗ ٛ ىٍدهلل ٔقدٕع العد ر           حدٜ ٔشُ وداُ بٗدد
ٔ   ىٍددهلل ئددٕه مل ودد ِا ااودداً أمحددهلل   اسالكٗددٛر ٔئددٍٕه ىٍددهلل ال ددافعٗٛ 

 .(2)ٔا دارٓ ابَ تٗىٗٛ

                                                           

م  وَ فدٕٝ ا م  اافداٟ٘ العرائ٘ ارىمٜ مل عٖٕاُ الٕئ  الست رئي  ال  رٚ ٍٖةر: - 1
 ً .12/3/2020مل  6

. ٔ: 4/299ا ىٕع شرو اسّ ا: .ٔ:1/365ٍٖةر:وٍح ادتمٗن شرو شتدةر  مٗن: - 2
 .2/848:وساٟن ااواً أمحهلل بَ حٍ ن ٔشس ا  بَ رإِْٖ
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رٚ الٕبدداٞ ار دد  بٍةددر ااىد ددار  صددٕوٍائ ددٛ أعلددٛ وددن رأٙر ٔبعددهلل 

ذِدا شلٗدْ   سدرىٛ شٌد دارٓر  ٖدطدح لٍدا رق داُ ودا       ٔ  اٞ أىراضْ ٔ
وددَ قددٕا  تعصٗددن    -أ دد اا الددرأٙ ارٔه  –مجّددٕر اسعا ددرَٖ  

اسسدداقهلل مل ادتىددع ٔادتىاىدداا وددع ااب دداٞ ىمددٜ رفددع ارذاُ شددعاٚ  
 ٞ ر ح اهددا  ااسدد ً مل ارودداوَ الددخ حت ددا فّٗددا  ددٕ  شٌد ددار الٕبددا

ٔ ىى   ىمٜ الٍ   ٔ عفعدا  لمطدررر ٔشذا أوكدَ مل وٍص دٛ ودَ      بالدٗسدا 
رتص ٛ ٔذلد  بةئدةدار حطدٕرِا ىمدٜ ارتصٗدا ٔاسدسذُ       اسٍاطا شئاوٛ ا

ٔالعدداومني مل اسسددجهلل ٔذلدد  بعددهلل ار دد  بكددن ااحدٗاطدداا الةدد ٗٛ  
ُْ   ٖدىكٍدٕا فد         واُ ذل  ِٕ ارفطن لد٠  تعصدن ارتص دٛ بالكمٗدٛ ٔش

  .حرم مل ذل 
ٔودددٜ  اه الٕبدداٞ أٔ اسددر  اسعددهللٙ  يددا ال ددرٔع مل فدددح أبددٕاا  

... (1)ب اىددهللٚ )شذا  اه اسدداٌع ىدداع اسىٍددٕع( اسسدداقهلل ٔادتٕاوددع ىىدد  
 ٔاهلل أىمي ..

                                                           

ِّٗلٛ وه بٕرٌٕ:  -1 ُْٕسٕىعٛ ال  ٕاِىهلُل الِ ْ   .1/316ُو
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