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 ...ثيَشةكي
 بػٍ اهوة اهطمحّ اهطحيٍ

 واهػالَ عوى ضغوي اهلل، وعوى اهة وقخبة أمجعني.. ٔالصالٚاحلٌسهوة، 
 

هةًياُةى ئةو ضَيوؾوَيِاُةى طرياوُةتةبةض، بؤ ضَيططيلطزْ هةبآلوبووُةوةى 
زاًةظضاوة ئايِيةكاُى جئاُى ئيػالًى؛  -19كؤظيس –ظياتطى ظايطؤغى كؤِضؤُا 

 ضَيوؾوَيِى تايبةتياْ ططتةبةض بؤ ضؤُيةتى ئةدماًساُى ثةضغتـ و زضومشة
بِطياضو فةتواي ئةوةياُسا، كة ُوَيصة بة كؤًةَهةكاْ ُةكطَيّ،  ءئيػالًيةكاْ

و ًةِضاغيٌة ئاييِيةكاُيـ تاضو ُوَيصى ٓةيِىء ٓةًوو كؤِضو كؤبووُةوةبةَهلو و
 ضاطرياْ.

بَيطوًاْ ئةو ضَيوؾوَيّ و بِطياضاُة؛ ططاْ و قوِضؽ بووْ، هةغةض زَهى ًوغَوٌاُاْ 
 ووْ هةغةض ُار و زةضووُياْ.و زار و خةًَيلى طةوضةف ب

باؽ  ءهةو غةضوبةُسةزا بةثؿتيواُى خواى طةوضة، ضاوَيم بة ًَيصووزا زةطَيِطيّ
 ءثةتاوة ُوَيصى ٓةيِى ءهةو غةضزةًاُة زةكةيّ، كة بةٓؤى ُةخؤؾى

جةًاعةتياْ تَيسا ئةدماًِةزضاوة، ثاؾاْ باغى ضاوبؤضووُى ظاُاياُيـ زةكةيّ 
يّ بةحاَهى ئَيػتاًاْ، بة ًةبةغتى هةو باضةوةو بةضاوضزى زةكة

 بةضضاوِضووُيٌاْ و ؾاضةظابووُى ظياتطًاْ هة ئايِةكةًاْ.
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 ديديَكى ميَذوويى

بَيطوًاْ ئةوةى ئَيػتا زةطوظةضَي، كة جوًعة و جةًاعةت ئةدماًِازضَي بةٓؤى 
ظايطؤغى كؤِضؤُاو تطغى بآلوبووُةوةى ُةخؤؾيةوة؛ ئةطةض بة وضزى هة ًّيصوو 

، زةبيِني كة حاَي و باؽ و ثَيؿٔاتَيلى ُوَي ُية، بةَهلو ًَيصووُووغاْ بِطواُطَي
و ئَيٌةف هَيطةزا جاضَيلى بةغةضٓاتةياْ تؤًاضكطزووة ٓاوؾَيوةى ئةو باؽء

 ًَيصوةكاُياْ زةخةيِةوة بةضضاو: ءبةزواى يةكسا ئةَ ُةخؤؾى ءزيلة، بةثةهة

ةوةو ظؤضَيم ى كؤضى خاكى ؾاًى ططت18، كة هةغاَهى 1تاعوُى عةًةواؽ
تابيعيِةكاُيـ  ء-قوى اهلل عوية وغوٍ–قةحابةكاُى ثَيػةًبةضى خوا 

 ءطوظةضاْ ءبةٓؤيةوة وةفاتياْ كطز؛ ٓةضضةُسة وضزةكاضى ضؤُيةتى شياْ
 ءباضوزؤخى ئةوكات كةًرت بةضزةغتة، بة تايبةت هةباغى ئةدماًساْ

ةوضةيى جةًاعةت، بةاَلَ بة وضزى ئةطةض غةيطى ط ءبةِضَيوةضووُى جوًعة
ُةخؤؾيةكة بلةيّ، تَيسةطةيّ كة هة كؤتاييسا ُةتواُطاوة ُوَيصى  ءكاضةغات

 ٓةيِى ئةدماًبسضَيت.

كؤى ئةو طَيِطاُةواُةى باؽ هة كاضةغاتى عةًةواؽ زةكات، ئاًاشة بة ئةوة 
هة كاتى  -خوا هَيى ِضاظى بَي–زةكةْ كة قةحابةى بةِضَيع عةًِطى كوِضى عاص 

كة؛ فةضًاُيلطزبوو كة خةَهلى هةيةن زووضبلةوُةوةو باَلوبووُةوةى ُةخؤؾية
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(وة زووضة، هة ضَيطةى )بيت املكسؽ(ةوة. السومًٛيى هة ) 6عةًةواؽ: طوُسَيلة هة فةهةغتني،  

 .4/157يِطواُة: ًعجٍ اهبوساْ: 
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ُاو ؾيو و زؤَهةكاْ، بَيطوًاْ هةيةكسووضكةوتِةوةف  ءتةثؤَهلة ءبطِة غةض ؾار
و وتاضى ٓةيِى زةططَيت، بةتايبةت كة ةية؛ ضَي هة بةِضَيوةضووُى ُوَيصبةَ ؾَيو

زَئاتةكاْ يةكَيليـ هة ًةضجةكاُى جوًعة؛ ئةوةية كة هةُاو ئاوةزاُى و ؾاض و 
 .1بةضَيوةبطَي

جطة هةوةى  كؤتايئاتِى ئةَ ثةتاية ضةُس ٓةفتةيةكى زةوَي، ئةطةض ضةُس 
ًاُطَيلى ُةوَي، ُةؾػةملَيِطاوة كة ئةوكات خةَهلى طةِضابوبَيتِةوة بؤ ُاو 
ؾاضةكاْ و ئاًازةى وتاضى ٓةيِى بووبّ، ئةًةف ئةوة زةغةملَييَن كة بةزضَيصايي 

 ؾاض و طوُسةكاُياْ؛ ُوَيصى ٓةيِياْ ُةكطزووة. ًاوةى زةضضووُياْ هة

ضةوامناْ هةبةضزةغت ُية، بةآلَ  ءٓةضضةُس وةن طومتاْ: بةَهطةى ضاغت
 الُيلةَ ئةوة هةو زةضضووْ هةؾاض و زَئاتةكاْ زةخوَيِطَيتةوة.

 ءغةضضاوة ًَيصووييةكاُيـ باؽ هةوة زةكةْ، كة ضةُس جاضَيم ًعطةوت
( ابَ عرازٙ املساكش٘عةت وةغتَيِطاوة، ٓةضوةن )وتاضى ٓةيِى و ُوَيصى جةًا

ى كؤضى هة تووُؼ ثةتايَيلى تطغِان باَلوبووةوةو 395زةطَيِطَيتةوة، كة هةغاَهى 
غةضزةًاَُيلى ُاخؤف ضووى هةو خاكة كطزووةو ًعطةوتةكاْ ضؤَهلطاوْ و 

ُةبووُى ضوويسا، خةَهلَيلى ظؤض هة  ءقاتوقِطى ءظياتط زةَهَيت: )ططاُى
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 .4/247وي ٔاملمٕك: . ٔاملٍتظي يف تازٖذ اال2/376. ٔاللاون يف التازٖذ: 7/78البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ:  
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زكتؤض  ءٓةشاضاْ ًطزْ، ثاضةوثوي تةُٔا هة زاوزةضًاْ ءًةُساْزةوَهة
 .1خةضجسةكطا، ًعطةوتةكاُى ؾاضى قةيِطةواُيـ ضؤَي بووْ(

ى كؤضى، 448ئيٌاًى ظةٓةبيـ باغى ئةُسةهوؽ زةكات و زةفةضًوَي: )هة غاَهى 
ططاُى و بَيباضاُى و ُةخؤؾى باَلوبووةوة؛ خةَهلَيلى ظؤض ًطزْ و ًعطةوتةكاْ 

 ضوةٓا زةفةضًوَي: )ٓةضطيع ُةخؤؾىء، ٓة2ُوَيصياْ تَيسا ئةدماًِةزضا( ءْزاخطا
قاتوقِطى هةو ؾَيوةية هة قوِضتوبة ضوويِةزابوو؛ غاَهةكة ُاوُطا غاَهى بطغيبووُة 

 .3طةوضةكة(

ى 449(يـ باغى وضزةكاضي كاضةغات و ضووزاوةكاُى ثةتاى غاَهى ابَ اجلٕشٙ)
كطزووةو بةُاو خةَهليسا باَلوبؤتةوة هةو كؤضى زةكات، كة ضةُس ظوو تةؾةُةى 

ُاوضةيةى كة هة ئَيػتازا بة ئاغياى ُاوةِضاغت ُاوزةبطَي، بةجؤضَيم باؽ هةو 
ضؤشاُةى غةضزةًى باَلوبووُةوةى ُةخؤؾيةكة زةكات، وةن ئةوةى بَوَيى باؽ 
هةغةضزةًى ئَيػتاى باَلوبووُةوةى ظايطؤغى كؤِضؤُا زةكات و زةفةضًوَي: )كةؽ 

ُاوباظاِضةكاْ ُةزةبيِطا، ٓةًوو زةضطاكاْ زاخطابووْ، ٓةًوو  ءزةوباْهة جا
باظضطاُيةكاْ وةغتابووْ؛ خةَهلى ٓةض بةوة ضازةطةيؿنت  ءكاضوكةغابةت
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 .1/752انبياٌ انًغرب في أخبار األندنس وانًغرب:  
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 .9/416تاريخ االسالو ووفياث انًشاهير واألعالو:  
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 .35/783سير أعالو اننبالء  
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 ظؤضيِة ًعطةوتةكاُيـ ضؤَي ببووْء ًطزوواْ بؿؤْ و كفّ و زةفِياْ بلةْ و
 .1ُوَيصى جةًاعةتياْ تَيسا ُةزةكطا(

زؤر و شياُى كؤًةآليةتى ؾاضى قآريةى ًيػِط (يـ باؽ هة باضواملكسٖصٙ)
باَلوببووة بةُاوى تاعوُى  ى كؤضى، كة تاعوَُيلى تَيسا749زةكات هةغاَهى 

 ءو شياُى ضؤشاُةى خةَهلى بةتةواوى ضاططتووة، زةفةضًوَي: )شخنواظىطةوضة
 ءو ًعطةوتباُطساْ ُةًا ضَيوِضةمسةكاُى شُطواغتِةوة بووُياْ ُةًا، ءئآةُط
( ًَيصووُووغيـ زةفةضًوَي: تػسٙ، )ابّ 2خوَيِسُطاكاُيـ زاخطاْ( ءخاُةقا

 ءكفّ ء" كةغاَُيلى تايبةتلطز بة ؾؤضزْالعىسٙ)فةضًاُِطةوا "ؾيدوْ 
باُطساْ هة ظؤضيِةى  ءفةضًاُيؿيلطز كة ًعطةوت ءزةفِلطزُى ًطزوواْ

 .3ؾوَيِةكاْ ضابطريَيّ، تةُٔا هةٓةُسَيم ؾوَيِى زياضيلطاو باُطبسضَيت(

ةُاُةت ؾاضى ًةكلةى ثريؤظيـ هة ثةتا و ُةخؤؾى طوظضاوة بةزةضُةبووة، هة ت
ى كؤضى ثةتايَيلى ًةتطغيساض كؤتايى بة شياُى خةَهلَيلى ظؤض َٓيِا، 827غاَهى 

ُوَيصى جةًاعةتيـ هة ُاو حةِضةَ وةغتَيِطا، "ابّ حجط" باغى كاضةغاتى ئةو 
اَهةكة؛ ثةتا بآلوبووةوة هة ؾاضى غاَهة زةطَيِطَيتةوة و زةفةضًوَي: )هةغةضةتاى غ

كةؽ طياُياْ هةزةغتسةزا، كاض طةيؿتة ئةوةى كة  40ًةكلةى ثريؤظ و ضؤشاُة 
كةؽ ًطزْ؛ هة ُعيم ًةقاَ تةُٔا يةن  1700تةُٔا هة ًاُطى "ضبيع االوي"زا 
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 18/14انًنتظى في تاريخ االيى وانًهىك:  
7

 .6/88انسهىك نًعرفت دول انًهىك:  
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 .11/719: اننجىو انزاهرة في يهىك يصر وانقاهرة 
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ياْ زوو كةغَيم هةزواى ئيٌاَ ُوَيصياْ زةكطز، هة ؾوَيِةكاُى زيلة ُوَيصى 
، كةواتة خةَهلى ُةٓاتووُةتة 1ةؽ ُةبوو بطاتة ًعطةوت(جةًاعةت ُةًا و ك

 ًعطةوت هةتطغى بآلوبووُةوةى ظياتطى ُةخؤؾيةكة.

ثةتاوة جوًعةو جةًاعةت  ءوةُةبَى تةُٔا بةٓؤى باَلوبووُةوةى ُةخؤؾى
كاضةغاتى  ءؾةِضوئاَهؤظى ءوةغتَيِطابّ، بةَهلو جاضى وا بووة كة بةٓؤى كاضةغات

 زيلةيـ ًعطةوت زاخطاوْ.

ى، باؽ هةوة زةكات كة ى كؤض349"ابّ اجلوظي" هةباغى ضووزاوةكاُى غاَهى 
ةتةواوى ؾيعة؛ ه ءُاكؤكيةكاُى َُيواْ غوُِة ءو ئاَهؤظىبةٓؤى ؾةِض

" بساثاو ُوَيصى ٓةيِى ضاطريا، تةُٔا هة ًعطةوتى "ًعطةوتةكاُى بةغساز وتاض
 .2ُةبَيت

ى زةكات، كة هة بةغساز هة ى كؤض403"يـ باؽ هة ضووزاوةكاُى غاَهى كجري"ابّ 
 ءًاُطى ؾةواىل ئةو غاَهةزا، ئافطةتَيلى زياضى ُةغِطاُى كؤضى زوايى زةكات

خعَ و كةغةكاُيؿى هة ضَيوِضةمسى بةخاكػجاضزُيسا خاض  ءكةغايةتية ئاييِى
بةضظزةكةُةوةو بةُاو كؤاَلُةكاُى بةغسازا ٓاواضزةكةْ؛ ٓامشيةكاُيـ بةَ 

ظايى زةضزةبِطْ، ٓةُسَيم طةدمى زةغتوثَيوةُسى ُاِضة ءكاضةياْ قةَهؼ زةبّ
بِةًاَهةى ئةو كةغايةتياُة و بِةًاَهةى كؤضلطزووف زةغتسةوؾَيِّ و ئاَهؤظى 

ًوغَوٌاُةكاُيـ بةٓةًاْ ؾَيوة وةآلًياْ زةزةُةوةو زةبَيتة ؾةِض و  ءضووزةزات
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 .3/374انباء انغًر بأبناء انعًر:  
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 .2/731انكايم في انتاريخ:  
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و ةكى ُعيم ؾوَيِى ؾةِضوئاَهؤظيةكةُةغِطاُيةكاْ ثةُا زةبةُة بةض كَوَيػاي
 ءو كةهوثةيهةؾةِضةكة بةؾساضبووْ؛ كَويػاكة زةضِة ُاوى، ئةو ًوغَوٌاُاُةى

و ِضةؾبطريى و ِّ، ئيرت بووة ؾةِضَيلى طةوضةتطزةفِطَي ءؾتوًةكةكاُى زةؾَيويِّ
ئاَهؤظى ظياتطى َُيواْ ًوغَوٌاْ و ُةغِطاُيةكاْ و ًاوةيةن ُوَيصى جةًاعةت و 

 .1جوًعة وةغتَيِطا(

زةفةضًوَي: بةٓؤى ُاكؤكى  "كجري ابّ"، ٓةضوةن زيػاْ بةَهلو جاضى وابووة
ى كؤضى ُوَيصى 447حةُبةهيةكاْ هة بةغساز، هةغاَهى  ءَُيواْ ئةؾعةضى

 .2جةًاعةت ضاطرياوة

ٓةضوةن هة غةضضاوة ًَيصووييةكاُيؿسا ٓاتووة؛ هةكؤتاييةكاُى جةُطى جئاُى 
–ةًبةضى خوا يةكةًسا، بةٓةًاْ ؾَيوة ُوَيصى جةًاعةت هة ًعطةوتى ثَيػ

هةًةزيِة وةغتَيِطا، ئةوةيـ زواى ئةوةى كة ئابَووقةى  -قوى اهلل عوية وغوٍ
ؾاضى ًةزيِة زضا؛ فةخطى ثاؾا ًعطةوتى كطزة ًؤَهطةى غةضباظةكاْ و ضةن و 

و ؾوَيِى ضاوزَيطيلطزْ سا زاُا و ًِاضةكاُيؿى وةن قةَهاتفاقَيلى ظؤضى تَي
 .3اُطيـ ُةزضازةغتِيؿاُلطزو بةٓؤيةوة بؤ ًاوةيةن ب

كةواتة بةؾَيوةيةكى طؿتى بؤًاْ زةضزةكةوَيت، زاخػتِى ًعطةوت و ضاططتِى 
و هة ًَيصووزا ٓاوؾَيوةى ُوَي ُيةحاَهةتَيلى  ءجةًاعةت؛ باؽ ءُوَيصى ٓةيِى

                                                           

1
 .11/368انبدايت واننهايت:  
7

 17/44 :واننهايت انبدايت 
3

 .812يعهًى انًسجد اننبىي انشريف:  
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ُاهةباضى تةُسضوغتى، وةن حاَهى  ءٓةبووة، ٓةُسَيلجاض بةٓؤكاضى ثَيويػت
 ءؾةِضوئاَهؤظى ُابةجَي ءؤى ُاكؤكىكؤِضؤُاى ئَيػتاًاْ، ٓةُسَيلجاضيـ بةٓ

ُاًاقوَي، ٓةضضةُسة باغى ئَيٌة بةضاوضزكطزْ ُية هةَُيواْ حَاهةتةكاُى 
 زاخػتِى ًعطةوت هة ضابطزوو و ئَيػتازا.

ًاوةتةوة بعاُني، كة ٓةًوو ُاخؤؾى و ضؤشة ظةمحةتيةكاُى شياْ كؤتايياْ زَي، 
ايياْ ٓاتووة، ُةٓاًةتياُةى ضابطزوو كؤت ءٓةضوةن ضؤْ ئةو تاَهى

ًعطةوتةكاُيـ بةِضووى تاًةظضؤ و خؤؾةويػتاُياْ ٓةض زةكطَيِةوة اْ ؾْا  اهلل، 
خَيط  ءهةخواى طةوضة زاواكاضيّ هةٓةًوو طوُآوتاواُةكامناْ خؤؾببَيت

 بَٔيَِيتة ضَيٌاْ بة فةظَهى خؤى.
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 ئةجنامهةدانى حوكمى
 نةخؤشى ىبآلوبوونة لةتزسى هةيهى وتارى و جةماعةت نويَذى

 

 ءظايطؤغى كؤِضؤُا؛ هةو جؤضة ظايطؤغاُةية كة تووؾى ًطؤظ و ئاشةَهيـ زةبَيت
بةٓؤى غةضًاوغؤَهةؾةوة ظياتط قوِضغرت  ءكؤئةُساًى ٓةُاغة زةكاتة ئاًاُج

باَلوزةبَيتةوة، ٓةضوةن ُةخؤؾى غاضؽ، بةآلَ ئةو ُةخؤؾيةى كة  ءزةبَيت
 2019كة هةًاُطى كاُوُى يةكةًى (؛ تا ئةو كاتةى (covid 19ئَيػتا ُاوُطاوة 

 هةؾاضى وٓاُى ضني بآلوبووةوة، كةؽ ُةيسةُاغى و ثَيى ُةزةظاُى.

كؤكة، تةُاُةت قػةكطزُيؿةوة  ءئةَ ُةخؤؾية هة ضَيطةى ثِطيؿلى ثصًني
زةطواظضَيتةوة، ئةطةض بَيتو كةغةكاْ هةيةكةوة ُعيلنب، ياْ ئةطةض بةضكةوتّ 

 ءةى كة ثِطيؿلةكاُى كةغى ُةخؤفزةغتبسضَيت هةو ؾوَيِاُ ءضووبسات
 ٓةَهططى ظايطؤغةكةى ثَيوة هلاوة.

بةٓؤى ئةو ًةتطغية طةوضةيةى كة ئةو ظايطؤغة هةغةض شياُى ًطؤظةكاْ 
 ءكةغَيم كة خؤثاضَيعى بلات زضوغتيسةكات؛ واجبة هةغةض ٓةض

 ءزووضبلةوَيتةوة هةو ؾوَيّ ءضَيٌِاييةتةُسضووغتيةكاْ جَيبةجَيبةكات
 ءضاوةْ بؤ ُةخؤؾيةكة، بةًةبةغتى ثاضاغتِى خؤىكةغاُةى غةض

 زةوضوبةضى، ض هةًاَي، ياُيـ ؾوَيِى كاض و زةواًى ضؤشاُة.

بةهةبةضضاوططتِى ظوو بَواوبووُةوةو تةؾةُةكطزُى بةثةهةى ئةو ظايطؤغة؛ 
)تيسضوؽ ئةزٓاُؤَ طجطيػؤؽ( بةِضَيوةبةضى طؿتى ضَيلدطاوى تةُسضوغتى 
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باضى هةُاكاوى ِضاطةياُس،  2020ى كاُوُى زووةًى جئاُى، هةكؤتاييةكاُى ًاُط
بة ًةبةغتى ضووبةِضووبووُةوةى ُةخؤؾيةكة هةغةض ئاغتى َُيوزةوَهةتى، 

وةن ثةتايَيلى جئاُى ُاغاُسى و جةختى هةغةض  2020ى ئاظاضى 11ثاؾاُيـ هة 
 ًةتطغيساضى ُةخؤؾيةكة كطزةوة.

وؾوَيِى توُسى خؤثاضَيعى زوابةزواى ئةو ٓؤؾساضياُة؛ هة ظؤضيِةى وآلتاْ ضَي
زاًةظضاوة ئيػالًيةكاْ، وةن ئةو  ءطريايةبةض، هةاليةْ خؤؾياُةوة زةظطا

ثريؤظى ئيػالَ و كؤِضبةُساُةى كة ثةيوةغنت ئايِى  ءزةغتة ءوةظاضةت
فةتواى تايبةتياْ زةضكطز، وةن ٓةوَهَيم بؤ  ءو بةياُِاًةفةتواوة؛ بِطياض

وَيصى جةًاعةت و ضووُة ًعطةوتياْ خؤثاضَيعى و ثاضاغتِى غةضوطياْ؛ ُ
و ُوَيصى ضؤشى جوًعةف كاض طةيؿتة ئةوةى كة وتاضقةزةغةكطز، تةُاُةت 

 ضاطريا.

بَيطوًاْ ئةَ ضَيوؾوَيِاُة، ظؤضبةططاْ وةغتاْ هةغةض زَهى ًوغَوٌاُاُى ٓةًوو 
زاخَيلى ظؤضيؿى كطزْ، بةتايبةت هةغةضةتازا؛  ءططياْ ءزوُيا، تووؾى خةَ

 هة ًوغَوٌاُاْ ٓةض قةبوَي ُةزةكطا. بةالى ظؤضَيم

ٓةضبؤية بةثَيويػتى زةظاُني بة ثؿتيواُى خواى طةوضة؛ زياضتطيّ 
ضاوبؤضووُى ظاُاياُى فيكٔى هةو باضةوة خبةيِةِضوو، بةآلَ وا ثَيويػتسةكات كة 
هةغةضةتازا بةؾَيوةيةكى بةثةهةف بَيت؛ باؽ هة حوكٌى ُوَيصى جةًاعةت 

ةو فةتواياُةى كة هةو باضةوة زةضكطاوْ؛ باغى بلةيّ، ضوُلة ظؤضيِةى ئ
جةًاعةتياْ بةيةكةوة كطزووة، ئةوة هةكاتَيلسا كة حوكٌياْ هةطةَي  ءجوًعة
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يةكرتى جياواظة هة ضووى تةكويفيةوة، كةواتة بَيطوًاْ وا ثَيويػتى زةكطز 
 بةجيا باغياُلطابا و هةيةكرتى جياكطاباُةوة.

، ٓةُسَيليـ هة ظاُاياْ 1َيلى ًوئةكلةزةيةغوُِةت -جةًاعةت-ُوَيصى بةكؤًةَي 
وايسةبيِّ كة فةِضظة و ٓةضكةغَيم ُوَيصى بةكؤًةَي ئةدماًِةزا؛ ٓةضضةُسة 

، ٓةُسَيليـ وايسةبيِّ كة فةِضظى 2ُوَيصةكةى زضووغتة، بةاَلَ طوُآباضة
كيفايةية؛ ئةطةض هة ؾوَيَِيم ُوَيصى بةكؤًةَي ئةدماًِةضزا، ٓةًووياْ 

 .3طوُآباضْ

جاض  27يض طوًاُيـ هةوةزاُية كة ُوَيصى بةكؤًةَي ثازاؾتَيلى ظؤضى ٓةية، ٓ
ثؿت هةخَيط ُةبَي، ٔا خَيطى ظياتطة، كةغَيم خةًػاضزء هة ُوَيصى بةتةُ

ُاتواَُي خؤى هةو خَيطة طةوضةية بَيبةف بلات، بةاَلَ ئةطةض عوظضى ٓةبوو؛ 
ات، ظاُايامناْ بةتةُٔا ئةدماًيبس ءبَيطوًاْ زةتواَُي ُةضَيتة ًعطةوت

عوظضةكاُياْ زةغتِيؿاُلطزووةو باغياُلطزووة؛ زةتواُّ هة كتَيبة فيكٔيةكاُسا 
 بؤى بطةِضيِةوةو بيدوَيِِةوة.

                                                           

1
ئةًة ًةظٓةبى ئيٌاًى ئةبوحةُيفة و ئيٌاًى ًاهيلة، بة ًةظٓةبى ئيٌاًى ؾافيعيـ زاُطاوة، هة  

، زد 1/155بدائع الصٍائع: ليؿسا ٓاتووة كة ئيٌاًى ئةمحةزيـ ٓةض وايفةضًووة. بِطواُة: ضيواتَي
، البٗاُ يف ورِب االواً الشافع٘: 4/182، اجملىٕع شسح املرِب: 82-2/81، وٕاِب اجلمٗن: 1/457احملتاز: 

 .1/454، كشاف الكٍاع: 2/361
7

ى و توواُيةتى، ٓةضيةن هة عةتْا  و ئةوظاعو ٓةُسَيم هة ؾوَيِلةوئةًة ًةظٓةبى ئيٌاًى ئةمحةز 
 .1/454، كشاف الكٍاع: 2/130املػين البَ قداوٛ: و زاوزيـ واياُفةضًووة. بِطواُة: ئيبِو تةميية

3
ئةًة ضاى زضووغتى ًةظٓةبى ئيٌاًى ؾافيعية، ٓةضيةن هة كةضخي و تةحاوى هة ظاُاياُى  

م هة ؾوَيِلةوتوواُى ًةظٓةبى ئيٌاًى ًةظٓةبى ئيٌاًى ئةبوحةُيفةف واياُفةضًووة، ٓةُسَي
ًاهيليـ ٓةضوا زةفةضًووْ و ضايَيليـ ٓةية هةًةظٓةبى ئيٌاًى ئةمحةز هةو باضةوة. بِطواُة: 

 .2/130، املػين البَ قداوٛ: 4/182، اجملىٕع شسح املّرب: 82-2/81، وٕاِب اجلمٗن: 1/155بدائع الصٍائع: 
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زةكطَي ُوَيصى جةًاعةت هة ؾوَيِى زيلة، جطة هةًعطةوت ئةدماًبسضَي، بةاَلَ 
بَيطوًاْ هةًعطةوت خَيطتطة، ٓةضكةغَيم ُةيتواُى بطاتة ًعطةوت؛ زضوغتة 

ةًاَهةوة، ياْ ٓةض ؾوَيَِيلى زيلة ُوَيصى جةًاعةت ئةدماًبسات، ئةطةض هةطةَي ه
 يةن كةغيـ زابَيت، ضوُلة بة زوو كةغيـ ُوَيصى جةًاعةت ٓةض زةكطَي.

كةواتة باغةكةى ئَيٌة ظياتط ثةيوةغتة بةباغى ُوَيص و وتاضى ٓةيِى، ضوُلة 
ن وةن ئةوةى هةفةتوا فةِضظَيلى عةيِية، جياواظتطة هة ُوَيصى جةًاعةت، ُة

 ُوَيلاُسا ٓاتووة، كة ُوّيصى جةًاعةت و ُوَيصى جوًعةياْ بةيةكةوة هلاُسووة.

هَيلؤَهيِةوة هة ِضاى ظاُاياُى غةضزةَ؛ زةضكةوت  ءزواى توَيصيِةوةو بةزوازاضووْ
 كة ضواض ِضاوبؤضووُياْ ٓةية هةوباضةوة:

ةكاُى ئةو واَلت و زضووغتة جوًعة و جةًاعةت هةغةضتاغةضى ًعطةوت: يةكةم
ؾاضاُة ضابطريَيت، كة ُةخؤؾيةكةياْ تَيسا باَلوبؤتةوة، تةُٔا باُطساْ مبَيَِيت 
وةن زضومشَيلى ئيػالًى، ئةًةف ضاى ظؤضيِةى ظاُاياُى غةضزةَ و زةغتة و 
زاًةظضاوة جئاُى و ُاوخؤييةكاُى تايبةت بة فةتوا بوو، وةن: زةغتةى طةوضة 

 2زةغتةى طةوضة ظاُاياُى ؾاُؿيِى عةضةبى غعوزى ء1ظاُاياُى ئةظٓةضى ؾةضيف

                                                           

1
بِطواُة:  15/3/2020ؾةضيف هةبةضواضى  ظٓةضىئة ظاُاياُى طةوضة بةياُِاًةى زةغتةى 

www.azhar.eg. 
7

، 17/3/2020هة ضَيلةوتى  247غعوزى، شًاضة  عةضةبى ؾاُؿيِى ظاُاياُى طةوضة بِطياضى زةغتةى 
 .www.spa.gov.saبِطواُة: 
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و 2خاُةى فةتواى كؤًاضى هوبِاْ ء1و خاُةى فةتواى ؾاُؿيِى ئوضزُى
و ئةدموًةُى  3ًةمجةعى فيكٔى طةوضة ظاُاياُى عرِياقى بؤ باُطةواظ و فةتوا

و ئةدموًةُى فةتواى بااَلى عرِياقى هة زيواُى  4فةتوا و توَيصيِةوةى ئةوِضوثى
و وةظاضةتى كاضوباضى  6و زةغتةى طؿتى ئةوقافى هيبا 5غوُِى عرِياقىوةقفى 

و ئةدموًةُى بااَلى 8و يةكَيتى جئاُى ظاُاياُى ًوغَوٌاُا7ْئاييِى ًاهيعيا

                                                           

1
بِطواُة: ثةجيى فةضًى فةضًاُطةى فةتواى ئوضزُى هةغةض تؤِضى كؤًةاَليةتى فةيػبوون:  

www.facebook.com/aliftaajo. 
7

 :فةيػبوون كؤًةاَليةتى تؤِضى هةغةض ئوضزُى فةتواى فةضًاُطةى فةضًى ثةجيى: بِطواُة 
www.facebook.com/DarElFatwaLeb. 

3
هة فةتواكةياُسا ٓاتووة: ظاُاياْ كؤكّ هةغةض ئةوةى كة يةكَيم هة عوظضةكاُى ُةضووْ بؤ جوًعة  

باَلوبووُةوةى ُةخؤؾى و تةؾةُةكطزُى، بؤية هةٓةض  و جةًاعةت؛ بطيتية هة ُةخؤؾلةوتّ و
واَلت و ؾاض و ؾوَيَِيم بةو ٓؤيةوة زةواًى فةضًى قوتاخباُة و ثةمياُطا و ظاُلؤكاْ ضاطرياْ؛ 

ى 27/2/2020زضوغتة كة ًعطةوتةكاُيـ زاخبطَيّ.. فةتواى ًةمجةعى فيكٔى عرِياقى، هة بةضواضى 
 .alfiqhi.org/fatwaظايِى زةضضووة 

6
ى كؤضى، بةضاًبةض بة 1441ى ضةجةبى 8بةياُِاًةى ئةدموًةُى فةتواو توَيصيِةوةى ئةوِضوثى هة  

 .www.e-cfr.orgى ظاييِى، بِطواُة: 2/3/2020
5

هة بةضواضى  6عرِياقى، شًاضة  غوُِى وةقفى زيواُى هة عرِياقى بااَلى فةتواى فةتواى ئةدموًةُى 
 ى ظاييِى.12/3/2020

4
-libyanى ظاييِى، بِطواُة: 16/3/2020طؿتى ئةوقاف هة بةضواضى بِطياضى زةغتةى  

cna.net/news. 
2

 17/3/2020بِطواُة ثةجيى فةضًى وةظيطى كاضوباضى ئيػالًى هةغةض فةيػبون،  
www.facebook.com/drzulmenterijpm. 

8
ى ظاييِى، بِطواُة: 14/3/2020ى ثةيوةغت بة كؤِضؤُا هة 1فةتواى شًاضة  

www.iumsonline.org/ar. 
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و زةغتةى  2و هَيصُةى فةتوا هة كؤًاضى جةظائري 1ظاُػتى هة ؾاُؿيِى ًةغطيبى
و 4اَلتى ئيٌاِضاتئةدموًةُى فةتواى ؾةضعى هة و ء3فةتوا هة واَلتى كوَيت

ًةمجةعى ؾاضةظاياُى  ء5ئةدموًةُى بااَلى فةتوا هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ
ًةِضجةعى ئاييِى تايبةت بة ثةيِطةواُى ؾيعة  ء6ؾةضيعةت هة ئةًةضيلا

                                                           

1
فةتواى ئةدموًةُى بااَلى ظاُػتى غةضبة وةظاضةتى ئةوقاف و كاضوباضى ئيػالًى/ ؾاُؿيِى  

 .www.iumsonline.org/arى ظاييِى، بِطواُة: 16/3/2020ًةغطيب، هة 
7

ى ظاييِى، 17/3/2020فةتواى هَيصُةى فةتواى وةظاضةتى كاضوباضى ئاييِى جةظائري، هة بةضواضى  
 .www.aps.dz/arبِطواُة: 

3
ى ظاييِى، كة هَيصُةى كاضوباضى طؿتى بةِضَيوةبةضى 12/3/2020هةبةضواضى  2020ع/18فةتواى شًاضة  

 وةظاضةتى ئةوقاف و كاضوباضى ئيػالًى واَلتى كوَيت. –فةتوا زةضيلطزووة 
6

غت ى ظاييِى، ثةيوة17/3/2020ى بةضواضى 11فةتواى ئةدموًةُى فةتواى ؾةضعى ئيٌاِضاتى شًاضة  
 .www.wam.aeبةو عيبازةت و ثةضغتؿاُةى بة كؤًةَي زةكطَيّ، بِطواُة: 

5
كة هةبِططةى زووةًى بِطياضةكاُياُسا، غةباضةت بة ضَيططيلطزْ هةباَلوبووُةوةى ظايطؤغى كؤِضؤُا،  

ى ظاييِى زةضياُلطزووة، ٓاتووة: هةو ؾوَيِاُةى كة ظايطؤغةكة وةن ثةتا 3/3/2020هةبةضواضى 
ُوَيصى جةًاعةت بةؾَيوةيةكى ضابطريَي، ئةًةف  ءتةوة؛ واجبة كة وتاضى ٓةييِىباَلوزةبَي

هَيصُةى فةتواى ئةو  ءوةظاضةتى تةُسضوغتى ءبةٓةًآةُطى ٓةضيةن هة وةظاضةتى ئةوقاف
ظاُياضى ظياتط، بِطواُة:  ءُاوضةيةى كة ثةتاى تَيسا باَلوزةبَيتةوة. بؤ زضَيصةى فةتواكة

www.zanayan.org/arabic. 
4

ًةمجةعى ؾاضةظاياُى ؾةضيعةت هة ئةًةضيلا، زوو فةتواياْ هةو باضةوة زةضكطزووة؛ هة فةتواى يةكةَ  
ْ بةزضووغتياْ ُةظاُيوة كة بةؾَيوةيةكى تةواو جوًعة و جةًاعةت ضابطريَي، بةَهلو تةُٔا بؤ ئةواُةيا

ووُياْ هَيبلطَي، بةاَلَ هة و جةًاعةت، كة ُةخؤؾّ ياْ ًةتطغى ُةخؤؾببةزضووغت ُةظاُيوة بَيِة جوًعة
ى ظاييِى زةضضووة؛ بة زوو ًةضج ضاططتِى جوًعة بة زضووغت 13/3/2020فةتواى زووةًياْ كة هةبةضواضى 

زةظاُّ: يةكةًياْ: ئةطةض زةطا ثةيوةُسيساضةكاْ فةضًاُياْ بةزاخػتِى ٓةًوو ثةضغتطاكاْ زةضكطز، ئةو 
ةدماَ زةزةْ. زووةًياْ: ئةطةض زاًةظضاوةو زةظطا كاتة هةًاَهةوة هةجياتى زوو ضكات ضواض ضكات ئ

تةُسضوغتيةكاْ باغياْ هة ظياْ و ًةتطغى كؤبووُةوةو بةيةكةوةبووْ كطز، ئةوكاتة ًوغَوٌاُاْ هةغةضياُة 
 .www.facebook.com/ALSLAMMOSQUEثابةُسبّ و َضةضاوى ضَيٌِاييةكاْ بلةْ. بِطواُة:  
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، ئةًاُة و ضةُساُيرت هةكةغايةتية 1ًةظٓةب؛ غةيس عةىل غيػتاُى حوغةيِى
 ئاييين و ئةكازميية زياضةكاُى جئاُى ئيػالًى.

ضةُس بةَهطةيةكيـ بؤ ِضاغتى و زضووغتى ئةَ فةتواو بِطياضاُةياْ زةَٓيِِةوة، 
 كة زياضتطيِياْ ئةًاُةْ:

زةطَيط ٍُِةوة، كة  -ضةمحةتى خواياْ هَييَب–ثَيؿةوا بوخاضى و ًوغويٍ  -1
 ممسضفةضًويةتى: )ال يوضزْ  -قوى اهلل عوية وغوٍ–ثَيػةًبةضى خوا 

 .2عوى ًكح(

ضَيططى زةكات  -وغوٍ عوية اهلل قوى– خوا ةًبةضىهة فةضًووزةكةزا ثَيػ
هةوةى كة خةَهلى غاغ و خةَهلى ُةخؤف تَيلةاَلوى يةكرتى بنب، هةتطغى 
ئةوةى ُةوةن ُةخؤؾيةكة باَلوببَيتةوة، هة ئَيػتاؾسا هةواُةية كةغَيم 
بطَيتة ًعطةوت و ُةؾعاَُي كة ٓةَهططى ظايطؤغةكةية؛ بةٓؤيةوة زةياْ 

 .كةغيرت تووف بلات

                                                           

1
اى زةضكطزووةو تيايسا ٓاتووة: ٓةضكاتَيم بة ًةبةغتى ى ظاييِى فةتو10/3/2020هة بةضواضى  

ضَيططيلطزْ هةتةؾةُةكطزُى ظايطؤغى كؤِضؤُا، ٓةض كؤبووُةوةيةكى ٓاوؾَيوةى كؤبووُةوةى وتاضى 
ٓةيِى قةزةغةكطا؛ ثَيويػتة ثَيوةى ثابةُسبني و بةجسى ئةَ بابةتة وةضيبططَي. بِطواُة: 

imamhussain.org. 
7

. وقخيح ًػوٍ، 5/2177، 5437وال عسوى، شًاضةى فةضًووزة:  ازٙ، باب: ال ِاوٛالبدبِطواُة: قخيح  
 .4/1740، 33، شًاضةى فةضًووزة،: ٔال طريٚ ٔال ِاوٛباب ال عسوى 
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 -خوا هَيى ضاظى بَيت–ئةوكاتةى كة طةوضةًاْ عوًةضى كوِضى خةتتاب  -2
بةِضَيلةوت بةضةو ؾاَ، زواتط ٓةواَهياْ ثَيسا كة ثةتا هةوَي باَلوبؤتةوة؛ 

 -خوا هَيى ِضاظى بَيت–ٓاوةَهى بةِضَيع عبساهطمحّ كوِضى عةوف 
وة بو -وغوٍ عوية اهلل قوى– خوا ثَييفةضًوو، كة طوَيى هة ثَيػةًبةضى

اذا مسعتي بْ بأزض فال تكدوٕا عمْٗ، ٔاذا ٔقع بأزض فةضًويةتى: )
 .1(ٔأٌتي بّا فال ختسجٕا فسازا وٍْ

واتة: "ئةطةض ظاُيتاْ هة ؾوَيَِيم ثةتا باَلوبؤتةوة؛ ًةضووُة ئةو ؾوَيِة، 
ئةطةض هة ؾوَيَِيليـ بووْ و ثةتاى تَيسا باَلوبووةوة؛ هَيى زةضًةضّ و 

ة ثَيؿةوا عوًةض ئةَ فةضًووزةى بيػت؛ ضاًةكةْ". ٓةض بؤية ك
 طةِضايةوةو ُةضوو بؤ ؾاَ.

وةن هة فةضًووزةكةزا ٓاتووة؛ بؤ ٓيض كةغَيم زضووغت ُية ببَيتة ٓؤى 
ظياتطكطزْ و بآلوبووُةوةى ُةخؤؾى و ثةتاكاْ، ض بة زةضضووْ هةُاو 
تووؾبوواْ، ياُيـ بةضووُى بؤ ُاو تووؾبوواْ، كة هة ئَيػتازا ئةًة ثَيى 

قةزةغةى ٓاتوضؤو  ءةطوتطَي: )احلجط اهكخي(، ياْ كةضةُتنيز
 زةضُةضووْ هةًاَي، تةُاُةت ئةطةض بؤ ًعطةوتيـ بَيت.

                                                           

1
. 5/7146 ،5398: فةضًووزة شًاضةى وا ٖركس يف الطاعُٕ،: باب البدازٙ، صخٗح: بِطواُة 

 .2/31 ،5918 :فةضًووزة شًاضةى الطاعُٕ ٔالطريٚ ٔاللّاٌٛ، باب: وطمي، ٔصخٗح
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 اجملرًٔفط ًّ : )فةضًويةتى -وغوٍ عوية اهلل قوى– خوا ثَيػةًبةضى  -3
 .1فطاضن ًّ االغس(

واتة: هةكةغى توؾبوو بة ُةخؤؾى طةِضوطوىل ِضابلة، وةكطؤْ هة ؾَيط 
 .ِضازةكةى

بةطوَيطةى فةضًووزةكة؛ زةبَي هةٓةضكةغَيم زووضبلةويِةوة، كة تووؾى 
ُةخؤؾيَيلى طواظضاوةو ًةتطغيساض بووة، ضووُيؿة هة ئَيػتازا ظايطؤغى 
كؤِضؤُا ُةخؤؾيَيلى طواظضاوةو ًةتطغيساضة، وةن ئةوةى ثػجؤِضاْ 
هةغةضاُػةضى جئاْ باغى هَيوةزةكةْ؛ بؤية هة ضووى ؾةضعيةوة بة 

و كؤبووُةوةو قةضةباَهػيَيم ػت زةظاُطَي، كة هةٓةض كؤِضثَيوي
 زووضبلةويِةوة، بة جوًعة و جةًاعةتيؿةوة.

بةطةِضاُةوة و ثؿتبةغنت بة كؤى ٓةًوو ئةو عوظضة ؾةضعياُةى  -4
ظاُايامناْ باغياْ هَيوةكطزووة، كة زةكطَي بنب بةٓؤكاضَيم بؤ الضووُى 

؛ 2خؤؾلةوتّ و تطؽئةضكى ئةدماًساُى جةًاعةت، وةن باضاْ و ُة
 بَيطوًاْ ًةتطغى بالٍِوبووُةوةى ظايطؤغى كؤِضؤُا ظؤض ًةتطغيساضتطة.

                                                           

1
. ٔ وطٍد االواً أمحد، 5/2158، 5380: شًاضةى فةضًووزةصخٗح البدازٙ، باب: اجلراً، بِطواُة:  

 .15/449، 9722: شًاضةى فةضًووزة
7

، اجملىٕع شسح املّرب: 2/271، التاج ٔاالكمٗن شسح خمتصس اخلمٗن: 1/257بسٔاٌٛ: بدائع الصٍائع:  
 .4/467ملعسفٛ الساجح وَ اخلالف: ، االٌصاف 4/205
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ًووياُة: ٓةبووُى تطؽ هةغةض بةتايبةت كة هةكاتَيلسا ظاُايامناْ فةض
ًاَهوًوَهم، ياْ تطؽ هةوةى بةؾَيم هةجةغتة بفةوتَيت؛ عوظضْ بؤ طياْء 

يلطزْ و ئاًازةبووْ ةؾساضُةضووُة ًعطةوت، ٓةضوةٓا فةضًووياُة: كة ب
 ءو ُوَيصى جوًعة؛ ثةيوةغتة بةو ًةضجةى كة ٓيض ظياْهة وتاض

، ئةًةف ضَيم هةغةض 1ًاَهى زضووغتِةبَيت ءًةتطغيَيم هةغةض طياْ
 ُةخؤؾية طواظضاوةكاْ زَيتةجَي، بةتايبةت ظايطؤغى كؤِضؤُا.

 -وغوٍ عوية اهلل قوى– خوا ٓةضوةٓا ضيوايةتيؿلطاوة، كةوا ثَيػةًبةضى
"وَ مسع املٍادٙ فمي ميٍعْ وَ اتباعْ عرز"، قالٕا: ٔوا : )فةضًويةتى

 .2"(العرز؟ قاه: "خٕف أٔ وسض؛ مل تكبن وٍْ الصالٚ اليت صمٜ

واتة: ٓةضكةغَيم طوَيى هةزةُطى باُط بوو، بةاَلَ بةبَي ٓيض عوظضَيم 
ُةضووة ًعطةوت؛ خواى طةوضة ئةو ُوَيصةى هَي قةبوَي ُاكا، فةضًووياْ: 

فةضًووى:  -وغوٍ عوية اهلل قوى– خوا ةغت هة عوظض ضية؟ ثَيػةًبةضىًةب
 تطؽ ياْ ُةخؤؾى.

و ُةخؤؾيَيلى ُةخؤؾيةى ئَيػتاف؛ تطغَيلى زياض بَيطوًاْ ئةو
 حاؾآةَهِةططة و هة طوًاْ و ًةظةُسة زةضضووة.

                                                           

1
 .1/218، االً: 1/451، وٍح اجلمٗن شسح خمتصس اخلمٗن: 2/154زد احملتاز: بِطواُة:  
7

، اب٘ دأد، باب: يف التشدٖد يف تسك اجلىاعٛابوزاوز هة ابّ عباؽ ِضيوايةتى كطزووة، بِطواُة: غِّ  
: الرتغٗب ٔالرتِٗب وَ احلدٖح ِطواُة. فةضًووزةكةف قةحيخة، ب1/206، 551شًاضةى فةضًووزة: 

 .1/272الشسٖف/ املٍرزٙ: 
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ةضووُة قياغلطزُى ُةضووُة ًعطةوت بةٓؤى ُةخؤؾى، بة ُ -5
 ءاظةوة؛ بَيطوًاْ زةبَيتة قياؽو ثيًعطةوت بةٓؤى خواضزُى غري

ثَيواُة هةجَي بؤ ئةدماًِةزاُى جةًاعةت، ضوُلة باَلوبووُةوةى 
 .1ُةخؤؾى ًةتطغيساضتطة هة باَلوبووُةوةى بؤُى ُاخؤف

ًةبةغتى بِةًا ؾةضعيةكاْ؛ جةخت هةغةض ططُطى  ءئاًاُج -6
هة هةُاوبطزُى، ئةًة  ءثاضاغتِى غةضوطياْ زةكةُةوة هة ًطزْ

 ءكة جَيبةجَيلطزُى ُوَيصى جةًاعةت؛ ثَيويػتىهةكاتَيلسا 
ئاييِية، بؤية  -الضسٔزٖات التلىٗمٗٛ–عيبازةتَيلى تةواوكاضى 

. 2ثاضاغتِى غةضوطياْ ثَيـ ثاضاغتِى عيبازةتى تةواوكاضى زةخطَي
جةخت هةغةض الزاْ و ئةًة جطة هةوةى كة بِةًا فيكٔيةكاُيـ 

 ءايةتةكاُى قوِضئاْ، كؤى طؿتى ئ3و ظياْ زةكةُةوةالبطزُى ظةِض
ٓاُى  -وغوٍ عوية اهلل قوى– خواف فةضًووزةكاُى ثَيػةًبةضى

 ئاغاُلاضى و البطزُى ظةمحةت زةكةُةوة.

 

                                                           

1
، االٌصاف ملعسفٛ 2/174اجملىٕع شسح املّرب: ، 2/274بِطواُة: اهِاج واالكويى ؾطح خمتكط خويى:  

 .4/373الساجح وَ اخلالف: 
7

 .4/207بؤ بةزوازاضووْ و ظاُياضى ظياتط، بِطواُة: املوافكات:  
3

)الضسز ٖصاه، ال ضسز ٔال ضساز، جيب اشالٛ الضسز بعد ياُةى كة زةفةضًووْ: وةن ئةو بِةًا فيكٔ 
 ٔقٕعْ، كىا جيب دفعْ قبن ٔقٕعْ، الضسز ٖدفع بكدز االولاُ، الضسز االشد ٖصاه بالضسز االخف(،

و الثةضةكاُى  6/253حمٌس اي بوضُو:  وٕضٕعٛ الكٕاعد الفكّٗٛ؛بؤ بةزوازاضووْ و ظاُياضى ظياتط: 
 زواتط.
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زضووغت ُية ًعطةوت زاخبطَي بةٓؤى باَلوبووُةوةى ُةخؤؾيةوة، : دووةم
واجبة كة جوًعة و جةًاعةت ٓةض بةضزةواَ بَيت، تةُاُةت ئةطةض بةكةًرتيّ 

خوَيِاُيـ بَيت، بةَهلو زةبَيت ضَيططى هةكةغاُى ُةخؤف بلطَيت شًاضةى ُوَيص
 بَيِة ًعطةوت، ياْ ئةواُةى طوًاُى ئةوةياْ هَيسةكطَيت كة ُةخؤؾّ.

و زاًةظضاوةيةكى ئاييِى فةضًيٍ بةضضاوُةكةوتووة ٓةضضةُسة ٓيض زةظطا
 ءٓةَهططى ئةَ ضاوبؤضووُةبّ، بةاَلَ هةغةض ئاغتى كةغايةتية ئاييِى

يةكاْ ٓةُسَيم ٓةبووْ ثؿتيواُياْ هَيسةكطز، وةن: زكتؤض حاكٍ ئةكازمي
و ؾَيذ اهكازق  2و ؾَيذ حمٌس غامل اهسوزو هة ًؤضيتاُيا 1هة واَلتى كوَيت املطريٙ

هة  الشٕابلٛو ؾَيذ زكتؤض غةًري ًوِضاز  3هة هيبيا الػسباٌ٘بّ عبساهطمحّ 
وى هَيصُةى فةتواى و  ؾَيذ عبساحلٌيس االططف غةضؤكى ثَيؿو4ؾاُؿيِى ئوضزْ

 .6و ؾَيذ أمحس عوٍ اهلسى ئيٌاَ جوًعةى ؾاضى ًةؾٔةزى ئَيطاْ 5ئةظٓةض
بةَهطةؾياْ بؤ ئةَ بؤضووُةياْ؛ كؤى طؿتى ئةو زةقة ؾةضعياُةية، كة باؽ هة 
ُوَيصى جوًعة و جةًاعةت زةكات، عوظضى ُةٓاتِة ًعطةوت بةٓؤى 
                                                           

1
هة ظاُلؤى كوَيت، بِطواُة:  دٖحو حةو ًاًؤغتاى تةفػري "االوٛ"ئةًيِساضى طؿتى حيعبى  

twitter.com/DrHAKEM. 
7

 .http://elislah.mrبِطواُة:  
3

 227ًوفتى هةكاضالزضاوى هيبيا هةاليةْ ئةدموًةُى ُوَيِةضاُى هيبياوة، فةتواى فةضًى شًاضة:  
 .almarsad.co، بِطواُة: 17/3/2020هةبةضواضى 

6
غةضؤن و زاًةظضَيِةضى غةُتةضى ظاُػتى )االًاَ ابى عبساهلل اهؿافعي( هة ؾاُؿيِى ئوضزُى ٓامشى،  

 .emamshaf3y.comبِطواُة: 
5

 .www.elbalad.news 4/3/2020بِطواُة ثَيطةى "اهبوس ُيوظ" ضؤشى ضواضؾةممة، بةضواضى  
4

 .iranintl.comبِطواُة ثَيطةى فةضًى ئَيطاْ َُيت  
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ةواُةوة؛ كةغى غاغ جةًاعةت بةالى ئ ءجَيبةجَيِةكطزُى جوًعة ءُةخؤؾى
ُاططَيتةوة، هةحاَهةتى تطغى تةؾةُةكطزُى ُةخؤؾيةكةؾسا، شًاضةيةكى كةًى 

جةًاعةت بنب، ضوُلة زاخػتِى  ءُوَيصخوَيِاْ ٓةضزةبَي ئاًازةى جوًعة
ًعطةوت و ضَيططيلطزْ هة ُوَيصكطزْ تيايسا حةِضاًة، بة زةق و بة ئيجٌاعى 

ظمي ممَ وٍع وطاجد اهلل أُ ٖركس فّٗا ٔوَ أظاُاياْ، خواى طةوضة زةفةضًوَي: )
و غتةًلاضتطة كة ًعطةوتةكاُى خوا ، واتة: كَي هةوة تاواُباضتط1(امسْ

 قةزةغةزةكات هةوةى ُاوى بريؤظى خواى طةوضةى تَيسا بَٔيِطَيت.
كةوابو بة طوَيطةى ئةَ ئايةتة؛ ًعطةوت ٓى خواية و زةغةآلتى ٓيض واَلتَيم 

 خعًةتى بلات. ءتواَُي ضاوزَيطى بلاتُاتواَُي زايبدات، تةُٔا زة
  

 
و اَلتاُةى كة ُةخؤؾيةكةياْ تَيسا باَلوبؤتةوة، بةضاوهَيلطزْ هةو ؾاض: سيَيةم

و جةًاعةت هة ًعطةوتةكاْ ضابطريَي، هةبطى جوًعةِضَيطةزةزضَي كة ُوَيصى 
ئةوة هةُاو ًاَهاْ و بة كؤًةَي كؤًةَهى جيا جيا ُوَيصى جةًاعةت و جوًعة، 

اوكطزُى ضَيٌِايية تةُسضووغتيةكاْ ئةدماًسةزضَي، هةحاَهةتَيلسا ئةطةض بةِضةض
ئةَ ؾَيوة كؤبووُةوةو جةًاعةتلطزُة ُةبَيتة ًايةى باَلوبووُةوةى ظياتطى 

 ُةخؤؾيةكة؛ ئةًةف فةتواى ئةدموًةُى ئيػالًى غوضياية.

                                                           

1
 "البكسٚ"ى غوِضةتى 114ئايةتى  
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)الضسٔزات بؤ ئةَ ضاوبؤضووُةف ثؿتياْ بةو بِةًا ئوقوَهياُة بةغتووة: 
ح احملضٕزات( ٔ )ٔاحلاجٛ العاوٛ تٍصه وٍصلٛ الضسٔزٚ( ٔ )الضسٔزات تكدز تبٗ

 .بكدزِا(
 

و تاضى جوًعة ضاُةطريَي، بةَهلو طَي بةؾَيوةيةكى يةكجاضةكى ُوَيصزةك: ضوارةم
بة  ءو كاضطوظاضاُى ًعطةوتبطى ئةوة بةئاًازةبووُى وتاضبَيصو باُطسةضهة

وتاض خبوَيِسضَيتةوةو ُوَيصى جوًعة ِضةضاوكطزُى ضَيٌِايية تةُسضووغتيةكاْ؛ 
و  1بةِضَيوةبطَيت، ئةًةف ضاوبؤضووُى ٓةضيةن هة زكتؤض ٓاؾٍ مجيى عبساهلل

 ية.2ؾَيذ "حمٌس احلػّ اهسزو"
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
ى بةضواضى 6هة فةتواكاُى ئةدموًةُى بااَلى فةتواى عَيِطاقى هة زيواُى وةقفى غوُِى، شًاضة  

 ى ظاييِى.12/3/2020
7

كةغايةتيَيلى زياض و ظاُايَيلى طةُج و بةتواُاى ًؤضيتاُياية، بةِضَيوةبةضى غةُتةضى ظاُػتية هة  
هة ثَيطةى فةضًى خؤى:  17/3/2020هة بةضواضى ُواكؿؤت، بِطواُة فةتواكةى 

http://dedewnet.com . 
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 هةالَويَزكزدن و يةكالكزدنةوة

و وةاَلًسضاوةتةوة بةَ ؤضووُى يةكةَ؛ ضةخِةي هَيططاوةبةَهطةكاُى ضاوب
 ؾَيوةيةى خواضةوة:

ئةو عوظضاُةى كة بةؾَيوةيةكى طؿتى ٓةَهَيِجطاوْ هةو زةقاُةى باؽ هةوة  -1
 ءزةكةْ، كة ئاغايية ُوَيصى جةًاعةت ُةكطَي، بة ٓؤى ئةو ظةمحةتى

ُةخؤؾلةوتّ، ياْ  ءئةظيةتاُةى زضووغتسةبّ هةكاتى باضاُباضيّ
 زووضكةوتِةوة هةًعطةوت بةٓؤى غري و ثياظةوة.

اُايامناْ باغى ئةو عوظضاُةياْ كطزووة، ظضةخِةى هَيطرياوة بةوةى كة: 
ًةبةغتياْ ثَيى خاوةْ عوظضةكاُة، ُةن كةغاَُيم كة غاغ و بَي عوظضْ، 

 ءًؤَهةتَيلة بؤ كةغاَُيلى تايبةت، ُةن بؤ تَيلِطاى خةَهلى ءضوخػةت
 بةطؿتى.

ٓةُسَيم هةظاُاياْ فةضًووياُة: ٓةضكةغَيم تووؾى وةاَلًياُسضاوةتةوة، كة: 
جةًاعةتى هةغةض ُية، ًةطةض  ءطواظضاوة ٓات؛ ُوَيصى جوًعةُةخؤؾيَيلى 

و جياكطاوةى ٓةبَيت هةُاو ًعطةوت، بةجؤضَيم ء ئاًازةؾوَيَِيلى تايبةت
، هة ئَيػتاؾسا و 1كة تَيلةَهى كةؽ ُةبَيت؛ هةوكاتةزا هةغةضيةتى ئاًازة بَيت

غاغ هةيةكرتى  ءو هةَ ُةخؤؾيةزا بةتايبةتى، ُاكطَيت ُةخؤف

                                                           

1
 .324، الطسق احللىٗٛ: ال4/6، حاشٗٛ الدضٕق٘: 5/264وٕاِب اجلمٗن شسح خمتصس خمٗن: بِطواُة:  
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هة حاَهَيليؿسا بؤ منوُة ئةطةض كةغَيلى  وةو بِاغطَيِةوة؛جيابلطَيِة
ٓةَهططى ظايطؤغةكة، زةغتى هةزةضطاى ًعطةوت زا، كَي زةتواَُي ططَيِتى 

ٓةًاْ زةضطا ُازاتةوةو  ءئةوة بسات كة كةغَيلى غاغ زةغت هةٓةًاْ ؾوَيّ
تووؾى ظايطؤغةكة ُابَي؟ ياْ ئةطةض كةغَيم هةُاو ًعطةوت بجصًَيت، كَي 

َيِتى ئةوة زةزات بؤ ضةُس ًةتطَيم ظايطؤغةكة ٓةَهِازات و خةَهلى طط
 يةكرتى هةطةَي خةَهلةف ضاكوضؤُى ئةو ءتووف ُاكات؟ ئةى تةوقةكطزْ

ُابَي؟ ئةى ًةطةض ضايةخى ًعطةوتةكاُيـ هةوكاتةزا،  زيلة ًةتطغيَيلى
كة ئةو ٓةًوو خةَهلة غوجسةى هةغةض زةبا؛ ُابَيتة ٓؤكاضَيلى زيلةى 

ِةوةى ظياتطى ظايطؤغةكة؟ خؤ ئةطةض ٓةضكةغَيم بةضًاَهَيلى طواغت
تايبةتى هةطةَي خؤى َٓيِا بؤ ًعطةوت؛ كَي ططَيِتى ئةوة زةكا كة هةضَيطةى 
ئةو بةضًاَهةوة ظايطؤغةكة ُاضَيتة ُاو ًاَهةكاْ و هةوَيؿةوة بؤ ُاو تةواو 

ةت؛ جةًاع ءكايةكاُى شياْ؟ بؤية ًةبةغت هة ضاططتِى جوًعة ءكؤًةَهطة
 تةُٔا خؤثاضَيعية هة تووؾبووْ بة ثةتا.

 ءـةوة بؤ ًوغَوٌاْ بووْ"ثكٗف"ًةعووًيؿة كة جاضَيلياْ وةفسَيم هة 
و كةغَيلياْ  -وغوٍ عوية اهلل قوى– خوا بةيعةتساْ زَيِة الى ثَيػةًبةضى

 عوية اهلل قوى– خواف هةطةَي زةبَيت كة تووؾى طةِضى بووة؛ ثَيػةًبةضى
َي ُاكات، وةن هةفةضًووزةزا ٓاتووة، كة زواى ئةوةى تةوقةى هةطة -وغوٍ

زةظاَُي ئةو ُةخؤؾةياْ هةطةَهساية، بةضهةوةى بَيِة ُاو ؾاضى ًةزيِة و ُاو 
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، واتة: 1(ازجع فكد باٖعٍاكًعطةوت؛ ٓةواَهى بؤ زةَُيطَي و ثَييسةفةضًوَي: )
يـ بطةِضَيوة؛ بةيعةتةكةت وةضطريا. تا تَيلةَهى خةَهلى ُةبَيت و خةَهل

 تووؾى ُةخؤؾيةكةى ُةبّ.

بةَهطةياْ َٓيِاوةتةوة بةوةى، كة ثاضاغتِى غةضوطياْ؛ هة ئةضكة ٓةضة  -2
زيِساضية، ئةًةف بةوة زةبَيت كة غةضوطياْ  ءهةثَيؿيِةكاُى زيّ ءططُط

بجاضَيعضَيت هةٓةض ؾتَيم ببَيتة ًايةى هةُاوبطزُى،  ءبةزووضبطريَيت
جبة هةغةض زةغةآلتساضاْ و عةقَويؿةوة وا ءٓةضبؤيةف هة ضووى ؾةضع

بةضثطغاُى ًوغَوٌاُاْ، كة طياُى خةَهلى بجاضَيعْ هةو ثةتايةى بؤتة 
طياُى ٓةًوواْ، طوًاُيـ هةوةزاُية كة هةئَيػتازا  ءًةتطغى غةض شياْ

باؾرتيّ ضَيلاضى ثاضَيعطاضى؛ قةزةغةكطزُى ٓاتوضؤ و تَيلةآلوي و 
ًطزُى بة  ءة كاضةغاتهةيةكرتى ُعيلبووُةوةية، زةُا بة ثَيطةواُةو

 كؤًةَي ضووزةزات، وةن ئةوةى هة ٓةُسَيم وآلت ضوويسا.

ئةَ بةَهطةَٓيِاُةوةية ظَيسةِضؤيي تَيساكطاوة، ضةخِةى هَيطرياوة بةوةى كة: 
ضوُلة ثاضاغتِى غةضوطياْ هةزواى ثاضاغتِى زيّ و زيِساضيةوة زَيت، كة 

                                                           

1
شًاضةى اجتٍاب اجملرًٔ ٔحنٕٓ، ثَيؿةوا ًوغويٍ هة قةحيخةكةى خؤى َٓيِاويةتيةوة، باب:  

 .1/1752، 2231فةضًووزة: 
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 ءٓةًوو ثَيويػتىبَيطوًاْ زيِساضى و ثاضاغتِى زيّ؛ بِاغة و كطؤكى 
 .1ططُطيةكاُى زيلةية

ئَيٌة بةزواى ئةوةوة ُني، ثاضاغتِى غةضوطياْ ثَيـ وةآلًياُسضاوةتةوة كة: 
ًةبةغتةكة ثةيوةغتة بة  ءثاضاغتِى زيّ و زيِساضى خبةيّ، ضوُلة خؤى باؽ

 -التلىٗمٗٛ-ثةضغتؿَيلى تةواوكاضى  ءثاضاغتِى عيبازةت ءثاضاغتِى غةضوطياْ
 .2و ئاينيُةن خوزى زيّ 

ئةو بِةًاياُةى باؽ هة ظةِض و ظياْ زةكةْ، ضةخِةيـ هةوةطرياوة، كة  -3
بة بةَهطةبَٔيِطَيِةوة، ضوُلة بابةتَيم كة  ءُابَيت ثؿتى ثَيببةغرتَيت

وةضُاططَيت؛ بؤ منوُة: ُاكطَيت  -عاَ-بَيت، حوكٌى طؿتى  -خاص-تايبةت 
بؤ تةواوى  ئةو حوكٌةى كة باؽ هةكةغى ُةخؤف زةكات هةفةضًوزةكة،

كةغة غاغةكاُيؿى بػةثَيِى، بة بةَهطةى ئةوةى طواية ًةبةغت هةو 
، قاعدٚ دفع الضسز–طؿتطريكطزُة؛ وةالُاْ و زووضخػتِةوةى ظةِض و ظياُة 

ضوُلة ئةو بِةًاية هةوكاتةزا زضوغتة كاضى ثَيبلطَيت، ئةطةض ٓاتوو ٓيض 
ؤؾيةكةية و ئةطةضَيم ُةبوو كةغةكة ُةخؤؾة ياْ ٓةَهططى ُةخ ءطوًاْ

ظياُى ٓةية بؤ كةغاُى زةوضوبةضى، ئةطيِا زةبَيتة جؤضَيم 

                                                           

1
 .2/265بِطواُة: املوافكات:  
7

 -اهِفؼ-كةواتة بةضشةوةُسى ثَيويػت و ظةضووضةتى يةكةَ، كة ؾايةُى ثاضاغنت بَيت؛ غةضوطياُة  
 .4/207ثاؾاْ جَيبةجَيلطزُى ُوَيصى جةًاعةت هةًعطةوت بةثوةى زووةَ. بِطواُة: املوافكات: 
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 ءحوكٌةكاُى هةكات ءكاضُةكطزْ بةياغا ءهةزةغلاضيلطزُى ؾةضيعةت
 ؾوَيِى خؤى.

 دفع قاعدٚ– ظياْ و ظةِض زووضخػتِةوةى و وةالُاْوةاَلًياُسضاوةتةوة كة: 
ُاؾلطَي هةئَيػتازا  يةكَيلة هة بِةًاو ياغا فيكٔية ٓةضة طةوضةكاْ؛ -الضسز

بةغةض ئةَ ُةخؤؾيةزا ظاَهبني، بةضَيططيلطزْ و قةزةغةكطزُى كؤبووُةوةو 
قةضةباَهػى ُةبَيت، ٓةضوةن ثػجؤِضاْ و ؾاضةظاياْ باغياُلطزووة، ضَيلدطاوى 
تةُطووغتى جئاُيـ ئاًاشةى بةوةزاوة كة ُاتواُطَي قؤُاغة غةضةتاكاُى 

ى توؾبوو بِاغطَيتةوة و تا زوو ٓةفتة تووؾبووْ بةَ ُةخؤؾية، ُاكطَي كةغ
ياْ ظياتطيـ، ٓيض ُيؿاُةيةكى هَيسةضُاكةوَيت، هةَ حاَهةتةزا ئةو كةغة ئةطةض 

، كةواتة ئةى 1ٓاتة ًعطةوت؛ بَي ئةوةى ٓةغت بلا، ظايطؤغةكة باَلوزةكاتةوة
 ضؤْ زةكطَي ئةَ ظةِض و ظياُة وةال بِطَي!؟

 ٖركس أُ اهلل وطاجد وٍع ممَ أظمي َٔو)كة ئايةتى ضةخِةيـ هةواُة طرياوة، 
ثَيياُسةَهَيّ: ئةَ بةَهطةية هة  ءبةبةَهطة زةظاُّ بؤ بؤضووُةكةياْ، 2(امسْ فّٗا

ؾوَيِى خؤى ُية، ضوُلة جياواظى ٓةية هةَُيواُى زاخػتِى ًعطةوت 
بةيةكجاضى و زاخػتِى ًعطةوت بة ؾَيوةيةكى كاتى، ٓةًووًاْ كؤكني كة 

زَهى  ءاضى؛ زضووغت ُية، ًعطةوت ًاَهى خوايةزاخػتِى ًعطةوت بةيةكج
غةضظةوية هةالى  خؤؾةويػترتيّ ؾوَيِى ءطةوضةتطيّ ءًوغَوٌاُاُى ثَيوةبةُسة
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خواى طةوضة، ياز و ظيلطى خواى طةوضةى تَيسا زةكطَي، بِطواُاكطَي ًوغَوٌاَُيلى 
هةطةَي زاخػتِى ًعطةوتى ًاَهى خواى  ءخواُاؽ ٓةبَيت ءخواثةضغت
، بةاَلَ ئةو زاخػتِةى كةهةئَيػتازا باغى هَيوةزةكطَي، ضَيلاضَيلى طةوضزةبَيت

ثاضاغتِى غةضوطياْ و باَلوُةبووُةوةى  ءًةبةغت هَيى خؤثاضَيعى ءكاتية
 ُةخؤؾية هةَُيواْ تان بةتاكى كؤًةَهطة.

، هةثةضاوَيعى ئةو -ضةمحةتى خواى هَيبَيت-" ابَ عجٗىنيظاُاى ُاوزاضيـ "
زايِاوة بؤ يةكَيم  -ضةمحةتى خواى هَيبَيت–ا بوخاضى ُاوُيؿاُةى كة ثَيؿةو

 ٖٔصمٜ يف أٙ ٌٕاح٘هةبةؾةكاُى قةحيخةكةى بةُاوى )باب اغالق اهبيت 
 ءاهبيت اْ ؾْا (، زةفةضًوَي: ًةبةغتى زاُةض ئةوةية، كة زةكطَي ًعطةوتةكاْ

ظةضوضةت زاخبطَيّ، ُاؾيَب هةوكاتةزا بطوتطَي ئةو  ءكةعبةف هةكاتى ثَيويػت
قةزةغةكطزُى  ءخػتِة زةكةوَيتة خاُةى ئةو ئايةتةى باؽ هة ًةُعلطزْزا

 ءغتةًة، ضوُلة هةواُةية ٓةُسَيلجاض بةضشةوةُسى ءًعطةوت زةكا و ظوَهٍ
 .1ظةضووضةت و ثَيويػتى وايبدواظَى، كةواتة ؾتَيلى ئاغايية

غةباضةت بة قػةى ئةواُةف كة زةَهَيّ: "ُةٓاتِة ًعطةوت و ُةضووُة جوًعة 
ًاعةت؛ تةُٔا بؤ ئةواُة ئاغايية كة عوظضياْ ٓةية، بةاَلَ بؤ ئةواُة وجة

ئاغايى ُية كة غاغّ و ُةخؤف ُني"، ئةَ قػةيةف ضةتسةكطَيتةوة بة قػة و 
وةاَلًى ئةو ثػجؤِض و ؾاضةظاياُةى بة بةَهطةوة غةملاُسوياُة، كة زةكطَي كةغَيم 
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ةآلَ ٓةغتى ثَيِةكات و ٓةَهططى ظايطؤؽ بَيت و تووؾبووى ُةخؤؾيةكة بَيت، ب
ُةيعاَُي، ضوُلة ُيؿاُةكاُى بةضكةوتّ و ُةخؤؾلةوتِى تا زواى زوو ٓةفتة 

 ظياتط زةضُاكةوْ.

حلوًةت بؤى ُية ًعطةوت زاخبا"، زيػاْ  ء"زةغةاَلتئةواُةيـ كة زةَهني: 
ئةَ قػةيةف ضةتسةكطَيتةوة، بةبةَهطةى ئةو فةضًووزةيةى ثَيؿرت 

كةغَيلى تووؾبوو  -قوى اهوة عوية وغوٍ–بةضى خوا بامساُلطزووة، كة ثَيػةً
هةئاوةزاُيـ زووض خػتؤتةوة، وة بةو  ءبةُةخؤؾى طةِضى هةًعطةوت

 ءفةضًووزةيةيـ كة باؽ هة ُازضووغتى تَيلةاَلوبووُى كةغاُى تةُسضووغت
 ُةخؤف زةكات.

 "با هةًاَهةوة وتاض و ُوَيصى جوًعة بلةْ"،غةباضةت بة ئةواُةيـ كة زةَهَيّ: 
ئةَ قػةيةف ضةتلطاوةتةوةو ضةخِةى ظؤضيؿى هَيطرياوة، ضوُلة زش بة ظؤضَيم 

 و ُوَيصى ٓةيِى، بؤ منوُة:ظاُايامناْ باغياُلطزووة بؤ وتاضهةو ًةضجاُةية، كة 

حةُةفيةكاْ بةًةضجياْ زاُاوة، كة بؤ ُوَيصى ٓةيِى؛ ئيعُى زةوَهةت و  -1
 .1زةغةاَلتساضى ًوغَوٌاُاْ وةضطريابَي

بووُى  ءُيـ؛ ٓةضيةن هة ُيؿتةجَيبووْ و ٓةبووُى ًعطةوتًاهيليةكا -2
 .2ضؤشى ٓةيِى و ٓةبووُى ئيٌاًياْ بةًةضج زاُاوة
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ؾافيعيةكاُيـ باغياُلطزووة، كة ًةضجة ٓيض جوًعةيةكى هةثَيـ و  -3
ضةمحةتى –، ثَيؿةوا "اهعع بّ عبساهػالَ"يـ 1هةثاؾيسا بةِضَيوةُةضَيت

او خَيوةت و ضازضطةكاْ زضوغت فةضًويةتى: جوًعة هةُ -خواى هَيبَيت
 .2ُية

ؾافيعةكاُيـ زةفةضًووْ: ًةضجة ئاًازةبوواُى جوًعة بطات  ءحةُبةىل -4
 .3ضى كةؽ

هةغةض ئةوة كؤكّ، ئةواُةى عوظضياْ ٓةية، وةن:  -اجلٌٔوض-كؤى ظاُاياْ  -5
ٓتس.. جوًعةياْ هةغةض ُية، ٓةضضةُس  ءبةُسكطاو و ُةخؤف

، ثَيؿةوا ئةمحةزى كوِضى 4سابَىًةضجةكاُى واجب بووُى جوًعةؾياْ تَي
بيػت و ٓةؾت ًاُط، ياْ ظياتط هة  -ضةمحةتى خواى هَيبَيت–حةُبةي 

بةُسخياُة بووة؛ كةضى كةؽ ُةيعاُيووةو هَيياْ ُةطَيِطاوةتةوة، كة 
ُةخؤى بةتةُٔا هةوَي جوًعةى كطزبَي، ُة وتاض و ُوَيصى جوًعةؾى بؤ 

–يـ "ابَ تٗىٗٛ"ووْ، ؾَيدى ئةواُة كطزبَي كة هةبةُسخياُة هةطةَهى ب

حةوت غاَي بةؾَيوةى جيا جيا خطاوةتة  -ضةمحةتى خواى هَيبَيت
بةُسخياُة؛ كةضى بةٓةًاؾَيوة ئةويـ وتاض و ُوَيصى جوًعةى بؤ خؤى 
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و ئةواُةؾى هةبةُسخياُة بووْ ُةكطزووة،كةواية ضؤْ زةكطَي ئَيػتا ئَيٌة 
 بَوَيني: با هةًاَهةوة جوًعة ئةدماًبسضَي!؟

ؤية بةطوَيطةى ئةوةى كة بؤًاْ ضووُبووةوة؛ بةِضَيوةضووُى وتاض و ُوَيصى ب
جوًعة هةًاَهةوة، ياْ ٓةض ؾوَيَِيلى زيلة جطة هةًعطةوت؛ زضووغت ُية، 

 ضوُلة ئةو ًةضجاُةى تَيسا ُايةتة زى، كة ظاُايامناْ باغياْ كطزووة.

و باُطسةض و "با تةُٔا وتاضبَيصغةباضةت بة ضاى ئةواُةف، كة زةَهَيّ: 
كاضطوظضاُى ًعطةوت؛ ئاًازةى وتاض و ُوَيصى جوًعة بّ"، ئةوة بَيطوًاْ 
ئةو ضاوبؤضووُة بةالى ئةو ظاُاياُةوة زضووغتة، كة ًةضجى ُاظاُّ شًاضةى 

 ئاًازةبوواُى جوًعة ظؤضبّ، ياْ بطات بة ضى كةؽ.

هةالى خؤًةوة ئةو ضاية بةطودماو و ثةغةُس زةظامن، بةآلَ بةو ًةضجةى 
ةغةاَلت، ياْ ئةوقاف ضَيطةى ثَي بسات، ُةوةن تَيلةآلوى و بَيػةضوبةضي ز

 تَيبلةوَي.

زواى وةضططتِى –زكتؤض ٓاؾٍ جةًيى هةغةض ئةَ ضاية زةفةضًوَي: زةكطَي 
و وتاضى ء غةضتاغةضى ُوَيصبةيةكجاضى -ئةوقاف ءئيعْ هة زةغةَهات

ًةتطَيم هة  150جوًعة ضاُةطريَيت، ٓةضوةٓا زةؾلطَي ئةو كةغاُةى كة 
و ُوَيصةكةية؛ هةزواى ًاًؤغتاى طوَيياْ هةزةُطى وتاض ءًعطةوت زووضْ

ًعطةوتةكةياْ ُوَيصةكاُياْ بلةْ، جا هةًاَهةوة بّ ياْ هة ٓةض ؾوَيَِيلى 
 ءزيلة، وة ئةَ ؾَيوة ُوَيصكطزُة بةالى ًاهيليةكاُةوة؛ بةبةضزةكةوَيت



 

 حوكمى ئةجنامنةدانى نوَيذى جةماعةتء وتارى هةينى لةتزسى بآلوبوونةى نةخؤشى

 35 

ةخؤؾيةى كة ئَيػتا زضووغتة هة حاَهةتى بووُى عوظضى ٓاوؾَيوةى ئةو ُ
"ابَ ئيٌاًى ئةمحةزيؿةوة،  ءٓةية، قةوهَيليؿة بةالى ؾافيعيةكاْ

 .1ف ئةَ ضايةى ٓةَهبصاضزووةتٗىٗٛ" 
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 دةرةجنام
 

ٓةَهػةُطاُسُى  ءبةَهطةكاْ ءٓةآلوَيطكطزُى بؤضووْ ءزواى تاوتوَيلطزْ
يؿاُةكاُى هةبةض ُازياضى ُ ءضاكرتيِياْ، بةًةبةغتى زووضبووْ هةو ثةتاية

  .بةثةهة باَلوبووُةوةى ُةخؤؾيةكة ءتووؾبووْ
بَيطوًاْ باؾرتيّ ضا و ضَيلاض، ٓةض ئةوةية كة كؤى ظاُاياْ هة ئَيػتازا هةغةضى 

جةًاعةت هةو ًعطةوتاُةى  ءكؤكّ، ئةويـ بطيتية هة ضاططتِى جوًعة
ط زةكةوُة ئةو واَلت و ؾاضاُةى ُةخؤؾيةكةياْ تَيسا بآلوبؤتةوة، تةُٔا باُ

كاضكطزْ بةو ضَيلاضة ؾةضعياُةى  ءزةزةضَيت، بة ًةبةغتى ثاضاغتِى غةضوطياْ
باؾرتيِّ، وة بة ئاًادمى الزاْ وةزووضخػتِةوةى  ءبؤ ئَيػتاًاْ ئاغاُرتيّ

 كاضةغات، كة بَيطوًاْ ئةويـ هةؾةضعسا ضَيجَيسضاو و زاواكطاوة. ءظةِضوظياْ
وتاضو ُوَيصى جوًعة،   -ساْزواى ضَيطةثَي–خؤ ئةطةضيـ بتواُطَي هةؾوَيَِيم 

و كاضطوظاضاُةوة جَيبةجَي بلطَي، بة ء باُطسةضبةتةُٔا هةاليةْ وتاضخوَيّ
ِضةضاوكطزُى ضَيٌِايية تةُسضوغتيةكاْ؛ ظؤض ؾتَيلى ضاكة، بؤ ئةوةى وتاضزاْ و 

غةضتاغةضى ُةوةغتَيِطَي، ئةطةضيـ ُةكطا؛  ءجوًعة؛ بةؾَيوةيةكى طؿتى
 سةضَى.ئةوة ئاغايية و ضَيى تَي

ثةتاية ُةًا؛ زةبَي زةغتبةجَي زةضطاى  ءٓةضكاتَيليـ ئةو ُةخؤؾى
و ضَيلاضة ؾةضعية بلطَيت، كة زةفةضًوَي: وتةكاْ بلطَيِةوة، كاض بةو بِةًاًعطة
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و عوظضة ؾةضعيةكة ُةًا؛ ئةو ، واتة: ئةطةض ضَيطط1(اذا شاه املاٌع عاد املىٍٕع)
وةن جاضاْ ئاغايى زةكطَيتةوة.. ؾتةى كة بةٓؤي ئةو عوظضةوة قةزةغةكطابوو، 

 خواى طةوضةف ظاُا و هَيعاُرتة.
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