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 مقدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستتينه و ونستتي، وه، وننهلل  نهلل رو  تتوون ،ن ستت ي، ورو متتهايم ،يميه ي رو مضده ه  و ر تت  هو، ورو 

 .إال ه وحده ال  ومك هو، و، ضد ،ن حممًدا يبده ونمهللهوم ل   و هيدي هو، و، ضد ،ن ال إهو 

إن ،صتتتدحل احلدمت بيي، ه، و،حستتتو ايدي هدي حممد، و تتتو اارهللن حمدحمدي، وب  حمدوك  ديك، وب   ديك  تتتوهك، وب   
 . وهك يف اه ين

هلل    ُتوَّ ِإالَّ وا،انُيم رُّْسِلُمهللنا ﴾ ﴿ َيا ،امتُّضاي اهَِّذموا آراُ هللْا اتتَُّقهللْا اّللها حاقَّ تُتقايتِِو واالا َتا

ضُ   ي وا تاتَّ ِر تْ َاْو اضتا ي  ضتا لاقا ِر تْ َا ََ وا دا لاقاُمم رِهو نتَّْ َو وااحتِ َا ي اه تَّيُ  اتتَُّقهللْا نا َُّمُم اهتَِّذي  ي  وااتتَُّقهللْا اّللها ﴿ َيا ،امتُّضتا ياًل بارِياًا واِنستتتتتتتتتتتا ي نِ تا متا
 نَّ اّللها باينا يالاْهُمْم ناِقهًبي ﴾ اهَِّذي تاساي ُههللنا ِ ِو وااااْنحايما إِ 

ِدمًدا   َا  *﴿ َيا ،امتُّضاي اهَِّذموا آراُ هللا اتتَُّقهللا اّللَّا واُقهللُههللا قتاهلْلاًل متتا هللهاُو  تاقاْد  اي ِلْ  هاُمْم ،اْيمايهاُمْم وامتاْ،ِ ْو هاُمْم ُ نهلل اُمْم واراو مُِعْ  اّللَّا وانامتتُ ُمصتتْ
ًَا ياِظهًمي ﴾    تاهلْل

 .و ند 

و غاهي رو اهدول، وإمني ،صتتتتهللم ر  ،ول دوهك مريبه  هضي  تتتتضو ،ر ذ متتتت هللام واا ال اتقهد يف اهصتتتتهيم  قوان لضهللنمك اهستتتتهللدان  
ول دوهك مريبه  هضي  تتضو  تتهللال نهوةمك، رعبقي يف  هك قهللل نمتتهللل ه ،نر تتين نهوةمك اهبصتتومك ال احلستتينم اه لمهك، وا عو ر   

 الييهيدهم تيضو قهلل     اه ي ، ومتبل هلبنص صتدرك  ،يف هذا اهنيم  ، و هوةميو وا عووا هوةميو...(  صتل  ه يلهو ومتلم ) وصتهللرهللا  
، نهوغم رو متتضهللهك احلصتتهللل يلي ،رضيم اهميل ار  تتهللَن يلي   ، ولهللد وتقلهد  ستت  يف اهب ت، ر  ب يلي  ييوي رموَن ب  ييم

  بمك اإلنرتنه.

 تصتتتتهللم ا وبيه نةمك ايول يف  لد و ل يلي له  اهبود ان  إيف رستتتتاهك اَيوط ارعيه   قله هو  اق تتتته  نص اال ي تتتت   
 د  وصتتك  ،ن ميد يف ايمينا و ،متتال ه  ،و اا تت   ،  وظ  جييدل، قله يف ن ستتي حستت ي، متتها  يهد  مستتلم  لم   و بوم هو اادهك  

ن اَيوط ارعيه  وصتتتتتتتهيم ب  دوهك يلي حده يف نر تتتتتتتين. قيل )  جيل اييبي)  ،َوي هل قيش، و نو قي ليو  قله هو ) ب ه تقهللل  
 ننم. 
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حتدم يف حتدمد مهللم يو ك ومهللم يهد اال تتتتت ي،  ،ن له  اهدول  هم  دوهك نةميضي اخليصتتتتتك هلضول، همو اآ  ن،رذهبمم  قله)  
،  همهللن   ايول ، واهبود هي اهبود ييول ههلل    يف هول  ي احلجكاخليصتتتتك  ،ن تمهللن هم  دوهك نةميضي    ملزرمموحستتتتل رذهبمم  

 قبلو ،   ين ووقف محين اه هخ يف اهنقبك.  ،و مهللم يو ك يف اهسنهللدمك يف مهللم ويف دوهك ،َوي اهههللم اهذي  نده 

  قيل   جيل ،ن تمهللن هم  دوهك نةميضي اخليصك. آَو واق ه 

  اهنو هك اهستتنهللدمك ، و نص اهدول صتت،َا  دا رري  دوهك قعو،قله هو ) إن  نص اهدول  ام رستتيحك ببَا  دا رري  ارملمك  
 ؟.  نص اهدولرسيحك والمك واحدَ  قط يف تسيوي مهف مسيقهم هذا اهقهللل، ورسيحك قعو ،   1و نص اهدول هبي ر يطق رعهللقك

ن قهللهك ههو الَيوط ارعيه ، وإمني الَيوط احلدود اهيت و تنضي اهمي و متيممو واهمي و  همهلل، و بوم هو طعط تقستهم إ
 .دوموم ،ن نك  ،و هيقسهم ب  دوهك ا  وووك  هو اهم ين اهدول اهنو هك اهذي مسني 

   ا جن  ارخعط ومت تقستتتتتهم اهدوهك اىإقله هو ) إن متتتتتمين اهدوهك اههللاحدَ االن مصتتتتتهللرهللن ر   ن تتتتتضم يف مهللم واحد، همو  
 ووث دول ، ه  تي د هذه اهدول يف اهصهيم ام تنم  ب  دوهك  وةميضي، وال تلزم دوهك  وةمك دوهك ،َوي؟..

ن االمتتوم ال منرتط ودود متتيممو و همهلل،  ومتتيهك االمتتوم نمتتيهك ييرهك، و ستتبل هذه احلدود اي،وا هك اههلل هك ظضو صتت م إ
 ا رزقه قعنك  إتي وك ايههللش وختوج احل تتتتتتتتتهللد غي تتتتتتتتتبك  و تهللا  وتنيدي يلهضي،    دوهك قعنك قميش رلهللنكم  ب  هاههللط هك،  اصتتتتتتتتت

َوا احلدود اي،وا هك،  ، و،اهقميش   َت   يو غاه رو ارستلم  رود انو    أب تهي ميمي  اهمي و  و حوقه، ومقي  ارستلم إَهللانو المم ايو
 ال   ووط ود   ،رهللال رقي    قي ه إاإلقيرك  ،و ، اهزواج، ،و رقهم يف اههللطو، مي   ارسلم رو اهيملك 

، هلل    ،و امحد   ،و  ريهك   ،و  بريا رو ارستتلم  اهههللم اني تتو  ه ضم دا  اهيقلهد، واهيقلهد دنبيم،  م ضم رو ميب  قهللل اه تتي ني  
َرينو م نلهللن  ، مرتا   ي و رضمي  بوم هو اادهك، و ن تتتضم ن،ي  ح ه ك وال  تتتهي   ظ ضي هي احلق، مبع اييقيده يف رستتتيهك يلي ،ه  

ريم ويف ،َوي يلي قهللل ،ريم اَو ، بمي اني وم ظيهَو ظيهوهي اهيجود واالتبيع ونط ضي تقلهد  إدهه   نهف، ويف رساهك يلي قهللل  
، اد  ااَوىدالهيو يلي اردههللل، واغ يل اادهك   ،و  ، دون اه ظو يف صتتتتتتتتتتت ك اهدهه   ادهكنال وهي ح ظ حمم ارستتتتتتتتتتتاهك  ، ،هص  

،حدهم م يقش ال هب ت ارستتاهك وإمني انيصتتينا هقهللهو ، ومتتا بو  نص اارريلك اهقلهلك اهيت تدل يلي ختبط وا تتعوا، ومتتا ن   هك 
ه متتتتاَصتتتت  وت اَو احتدث  هو يو احلهللا ز اهيت    وإب ن، ان ارقيم رقيم ت بهو،  اإلهزاريمبي ي  هضي  ذبو  ، تتتتمو رقدريم،  

 تهلل   ،ريم اه صهللص. 

 
من الدرجة الثانية   املنطقة املطوقة هي منطقة تكون داخل دولة لكنها تتبع لدولة اخري ، وهلا تفاصيل ، فمنها مناطق مطوقة من الدرجة االويل ومناطق مطوقة 1

 . مناطق مطوقة من الدرجة الثالثة ، و 
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ي ليس حجة  لي واألالمقدمة   : قول الصحاب 

 قيههللا هذه ارساهك قيل هبي تولين اهقوآن يبد ه  و يبي  ن ي ه ي و. 

 ق ههللابم. يو ا و يبي  ن ي ه ي و ري مهللا  أتَذوننيم ،قل ي ) 

 ري قهللهمم يف حدمت اهو   اهذي قي  تسنك وتسن  ن سي، ه  توون ان هلقيت  تهلل ك، قيههللا ) ننم. 

 قل ي ) ا و يبي  ن ي ه ي و قيل ههو هقيت  تهلل ك. 

 ن تقهللل ههو هقيت  تهلل ك، ،و تقهللل قهللل ا و يبي  ن ي ه ي و ههو وجك. ،ري إ

يهف لضهللن اهصتتت ي ك يف  هللاَ ،  ا و يبي  ن تتتي ه ي و َيهف لضهللن اهصتتت ي ك يف صتتت ك صتتتوَ رو صتتتلي ويف وهلل و دم   َو
يهف لضهللن اهصتتت ي ك يف  هللاَ اهصتتتوَ قب  دَهللل اه،    قوا َ اي ل هلقوآن،  مين م يت نيهللاَ يهف لضهللن ،    هللقه هل تتتووَنَو َو

بين موي يدَ ارخيلنك حه تتتتتتك، ولضهللن  و ،    اهصتتتتتت ي ك يف رستتتتتتيهك اهصتتتتتتوَ يف  هللط اهمنبك،  مين موي ار   وايمضهللن موي ايهللاَ
، ولضهللن اهنلمي     َيهف ابريو اهصتتتت ي ك يف ان اريهلليف ي ضي تنيد حهت  تتتتي م، و   اهصتتتت ي ك ولضهللن اهنلمي  موومي ووث حه تتتتيم

يهف لضهللن اهصتتتت ي ك يف  هللاَ متتتت و ارنيدَ هل  ،     ند اهصتتتت ي ك يلي َوط قهللهورو   َيهف لضهللن اهصتتتت ي ك يف رستتتتيهك  و ،    َو
 ، وايمضهللن يلي َوط قهللهو. قيرك احلد يلي اهنبهد و،ه  اهميي،،  مين موي ار  إ

هت  بتين قهللل ) ور ضتي   يب و هللهتي يف اهود يلي رو مقهللل وجهتك قهللل اهصتتتتتتتتتتت تي  ( تديتك و هلل،  ضم اهستتتتتتتتتتتلفويف بيتي،   بوم
َرين اه يب صلي ه يلهو وملم ، ،م   نو ابيسل احلجهك  ند و يتو؟.،اهص ييب حجك يف 

َرين اه يب صتتتتتتلي ه يلهو ومتتتتتتلم ،  بوا يم اادهك اهيت تبع  ديهللاهم ب دمت صتتتتتتيحل  إن قيههللا ) بين قهللل اه يب حجك يف 
اه تتجك ، وحدمت اانصتتيني اهذي ،رو اهصتت ي ك ،ن مقنهللا يف اه ين ، وقصتتك ايب اهستت ي   ، وقصتتك اهنستتهف ، وحدمت اهريووك اهذمو  

ومتلم ، وحدمت إنمين اه يب صتلي ه يلهو ومتلم يلي يلي  و ،يب طيهل اغيستيهو رو ارذي    متاههللا يو يبيدَ اه يب صتلي ه يلهو
ومسي اهصتت ي ك اهذمو صتتيرهللا يف غزوَ اه ي  نهنصتتيَ ، و،نمو اه يب صتتلي ه يلهو ومتتلم يلي  ول وقهلليو يف اهون ، و،نمو اه يب  ،  

َمد قيلو رو قيل ال اهو اال ه ، و،نمو يلهو  تتتتتت يييو صتتتتتتلي ه يلهو ومتتتتتتلم يلي يمين َتوغو يف اهرتا، ، و،نمو يل ي ،متتتتتتيرك  و 
هلمخزورهك ، و،نمو يلي َيهد  و اههللههد قيلو هبع َزميك  ند ،متتورضم ، و،نمو ت ستتا اهصتت ي ك هلستتبن  اه ي اهذمو مدَلهللن اي ك  

،ن ال مستيظ  ، و،نمو يلي يمو  و ،يب متلمك   ،ا حستي، ، و،نمو يلي رو هنو اهصت ييب محين ، و،نمو يلي ايب إمتوا ه  ري نذن  
، و،نمو يلي رو نع  ومَو و، تترتط اههللال  ،    و،نمو يلي اهصتت ي ك قهلليم واهستتوم يلي ه( قهللهو يف رستتاهك تقبه  اهصتتي م هزو يو ،  
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و يلي متتتتتند  و و،نمو يلي رو وصتتتتتف ريهك  و اهدَ تتتتت  نه  يحل ، و،نمو يلي رني  تعهللملو اهصتتتتتوَ ونرهو ،َو نه  يحل ، و،نم
 ...يبيدَ قهللهو اهههللم تسي   اهمنبك

 و،ن قيههللا ) ،بيسل احلجهك  ند و يتو صلي ه يلهو وملم.

 .(.اخل...قل ي ) هذه ديهللي ال دهه  يلهضي

ي الذي لم يعلم له مخالف.   المقدمة الثانية  : قول الصحاب 

و م ستل هستيبه قهللل ، ويدم اهنلم نرخيهف ال مستيلزم يدم ارخيهف ،    قهللل اهصت ييب اهذي   منلم هو طيهف ههو حجك
 بوه يف بيي، اإلحميم   قهللَي  يه  اهنلم يف بيل ،صتتتهللل اه قو ، وال و حزم نمحو ه بور، ه ضي  امتتتبي، بريَا  ،  قد مستتتمه اهني   
رو مقهللل وجهك قهللل اهصتتتت ييب متتتتهللا  يلم ،و   منلم هو طيهف يف بيي، و ديك و هلل،  ضم    وقد نددم يل،    يف ،صتتتتهللل ااحميم

 . اإلهزاريمري ه ي   سيب  بو  نص ،،   وا نو   هو اهم يمكاهسلف( 

 بين اهص ييب ايله  ، هلل طل ك ن ي ه ي و أيب  اهربد وههلل صي م .

َاحل يو مت هين اهريهللني يو َيهد احلذا  يو ،يب قو ك) ،ن متند  و ،يب  نمحو ه _ ) "ونوم ي رو طومق يبد اهو   –قيل ا و حزم  
، وهذا صتتيحل -ن تتي ه ي ضم   -وقيص حلق يينك رهه وهم منظمهللن طيه ك اهصتتيحل اهذي ال منوط هو طيهف رو اهصتت ي ك  

 .ال منوط هو ر ضم طيهف

ق تتتتتت   هو  ريلت اهدمك. وقيل ،محد) ال   -ه ي و  ن تتتتتتي    -قيل ا و قدارك ) "ورو  تتتتتتو، إنستتتتتتيا حع ،حدث،   ن يريمين  
،يوط  تتتتتتهاي مد نو. و و قيل إمتتتتتت يحل. وقيل ، هلل ح ه ك، وريهك، واه تتتتتتي ني) ال  تتتتتتي   هون ان اهدمك إمني ال إلتوط ر  نك ،و 

َاهك ليل، وههو هيه ي  تتي  رو  هك. وهذا ههلل اهقهي ، وإمني  هل رو  هل إى إجيي، اهريلتن هق تتهك   يريمينن امي ي تتهلل، ،و إ
، و  م ق  َو ضي،  همهللن إلييي، وان ق تتتتتتي  اهصتتتتتت ييب لي ليهف اهقهي . مدل يل  ،نو تهللقهف ومتتتتتتهللا  بين  .يف رظ ك اه تتتتتتضَو

 "احلدث نحيي ،و غي عي ،و  هللال. وبذهك احلمم  همي إ ا ، زيو حع ،حدث

اههلل تتهلل ، وهمو ال حجك يف ،حد ر  اهقوآن إال يف قيل ا و حزم ) "وقد نوم ي يو يلي  و ،يب طيهل وا و يبي   هللاَ ت مهو  
، وهذا ممي ت يقص  هو اه تتي نههللن  رتبهللا  هو قهللل صتتيحب  ال منوط يمي -صتتل  ه يلهو ومتتلم    -اهذي ،رو  بهينو وههلل نمتتهللل ه  

 رو اهص ي ك طيهف

 روحظك )
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و بوم هذا اهموم ان ،    ،ه ه َصتتهصتتي ر يق تتك ارستتاهكهذا اهب ت بيبيو  ند ،ن مستتو ه   قوا َ اهمريا رو اهميل اهيت  
َمد  ذبو هو رستاهك مقهللل يلهمم  ي دري تُ اهبنص   ال مهلل د  هو ند ،صتو ، ،و  هو همو مت نقي تو يف اهذي م تا اههو  ، واهميي،   ميي، 

 .اهيت  بودي واق ضي و    ن ضي اهميي، ار ين اههو ،  يلي له  اادهك ، همو مهللهم اهقينئ ،ن اههو    هإلحيهكاهب ت  و دايي  

هك.  –اوبيم االهلك   •  د. ري د ا هلل َن
 ، هلل نقهك اهذهيب.  – اوبيم اه ضهللن اهنو هك    االَيوط اه قضي ارنيرب واخلوط اهسهيمي اربيمو   •
 امحد  و يبده  و حممد اه وم .  -   احميم االهلك واالحمن اررتتبك يلهضي •
 امحد  و محد اخللهلي.  –اَيوط ارعيه  واووه يلي اَيوط االهلك   •
 اه هخ رصع ي اهزنقي.  – االَيوط حهللل احلسي، اه لمي  •
 حممد خبهه ارعهني  -إن يد ،ه  ارلك إى إوبيم ااهلك   •
  و توبي اخلريون. د. مند  – االمينينك نحلسينم اه لمهك يف اوبيم االهلك  •
 حممد يلي  وبهلل .  – اييبين ارعيه  يف وبهللم االدهك وانا  اه قضي   هو   •
يميد امحد اهربغهللوي ، حممهللد امحد ، هلل مسَو ، حسيم اهدمو رهللمي ي ينك ، محهد حمهللل   – االهلك    اه قو واه لك   •

 اه نهمي. 
 يدان يبدار نم قي ي .  –االهلك نظَو مشهللههك ودناميم  لمهك   •
 د. حممد يبداه، ين اه ومف.  – االهلك وارهللاقهه وردي أتواهي يف االهيزاريم اه ويهك يف نعيحل اهنبيدام  •
 امحد حممد  يبو.   – ،وا   اه ضهللن اهنو هك ، ه  جيهلَل  ويي اوبيدي نحلسي، اه لمي  •
هوةمك اه ويهك اهريي يك   عون اهنم  نحلسي، اه لمي يف اهصهللم واإل عين و هين ري  هو رو ر يمد وو هلل، اهنم  ن •

 وا    و يلي اهدمهللقي.  –  يو َا اهربمك صل  ه يلهو وملم رو ،ن ن  و ضي
 ميري ودم  يبداه ييح اهقدوري.  –  هين حمم اَيوط ارعيه  واحلسي، اه لمي  •
 يبده  و حممد  و محهد.  – تبهين االدهك يف اوبيم االهلك  •
 د. يبده  و ملهمين ار ه .  –ومك  اهي دمد اه لمي اوا   اه ضهللن اهقم •
 اه هخ محهللد  و يبد ه اهيهللجيوي.   - حتذمو االرك رو احملدحمم اهيت ديه اههضي ندوَ االهلك اهمهللميهك  •
 يبداهومحو  و ملهمين اه يم .  –توا ي االهلك ،  عَو ه تني  و ومنيو و،ص  احلسي، اهذي ،ننم  و   •
 د. نَين تهلل هق َله .  –اهيق هك اهنلمهك و،ووهي يف ت،ا احلمم اه قضي وبهللم ايول امنهلل  ي   •
 .  ،محد حممد اهصدمق اه،ميني -  تهلل هو اانظين هيهللحهد ارسلم  يف اهصهللم واإل عين  •
 مسا  و َله  اريهمي.  – تهللحهد نةمك ايول   •
 .مد  و  ضد اه وم د. حم - هللا، اهسؤال يو احلسي، اه لمي ونةمك ايول   •
 حممد ،نهو ارلهبيني .  – حدمت نةمك ايول    اال ميههك واحل   •
 . حممد  و صبهين ايضعد.  - احلسي، اه لمي    اهقعنهك واال عوا،  •
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 مهللمف اهقو يوي.   –احلسي، اه لمي واوبيم ،وا   اه ضهللن   •
 د. امحد  و صيحل  و يلي ن   .  –حسو ارقيل يف امي يهك نةمك ايول   •
 .   ضد  و يلي احلسهللن  -دَهللل اه ضو اهقموي    نةمك ايول واحلسي، اه لمي   •
  ضد  و يلي احلسهللن.   –دَهللل اه ضو اهقموي    نةمك ايول واحلسي، اه لمي   •
 اه ومف ا هللم محد  و اهمييين االووي.   –اهود يلي رو قيل نَيوط االهلك واحي  ودمت بومل   •
 حممد  و يبداهنزمز  و حممد اهبين.   –نميهيين يف اوبيم االهلك وادهك اهقبلك   •
 د. نزان حممهللد قيمم اه هخ.  -اهوةمك احلو ك يف وبهللم االهلك    احلمم اه قضي وار ظهللن اه لمي   •
 امحد  و يبداهومحو اهصهللَين.   –،م احلسي، ، اخلوط  و    اهوةمك •
 ،.د يبده  و رهللمي اهنمين.  –اه ضيدَ  وةمك ايول   •
 احليج حممد  و يبد اههللهي،.  –اهنذ، اهزالل يف ربيحت نةمك ايول   •
وت عو هبذه اهوةمك   اهقمو اهعيه  يف ان ا ا وبيه نةمك ايول يف اي  لد و ل يلي  قهك اهبلدان االمورهك ان تصهللم •

َي  و يبده  و حممد احلمهدي االووي.  - وال يرَب نَيوط ارعيه     هلل
 اه هخ محهللد  و يبد ه اهيهللجيوي.  -قهللاط  اادهك يف اهود يل  رو يهللل يل  احلسي، يف ااهلك   •
 حممد يبدارهد  و حممد .   –قهللايد وبهللم ايول يف ارذاهل االن نك   •
 د. نزان حممهللد قيمم اه هخ.   – ردي االييميد يلي احلسينم اه لمهك هريبهللم االهلك اه ويهك  •
 ، هلل يبداهومحو  و يقه  اهظيهوي.   –رسي   ايول   •
 ،.د يبده  و يبداههللاحد اخلمهو.   –ر ضهللم احلسي، اه لمي رو اه يحهك اه ويهك   •
 ،.د يبده  و يبداههللاحد اخلمهو.   –ر ضهللم احلسي، اه لمي رو اه يحهك اه ويهك   •
د. حممد خبهه   -روحظيم يل  ،مبي، االَيوط    اهوةمك اه ويهك واحلسي، اه لمي يول اه ضو اإلموري   •

 اريهمي. 
 إدنمو ار هسي وههد  و   –  ر ضجهك اوبيم االهلك يف اه قو االموري •
 . ،. د. حممد  رب ااه ي   -  م ااهلَّك يف ظ  اري،اام ارنيصَور ضجهك إوبي •

اه ي ت   خ  واا  ،مز احل هللط  ، واه تهخ اهدبيهللن يبد اهنز  يلي    حممداتج اهدمو  ، هلل اهنبي   اه تهخ اهدبيهللن    ، تموال م هللتع ،ن  
اه صتتتتتتي   اهيت قدرهللهي     يل،  هي، يمو هلل اه  يبدوااخ اه ي تتتتتت   هي، ،  جنم اهدمو يبد اههلل  تتتتتتهلل ، وااخ اه ي تتتتتت   يلي اه   مو   هلل،

 ا  .زمضم َا ايز ، وجيوقيضم ويلمضم  ،ن مبينك يف واهديم اهذي و دتو ر ضم ، و،مال ه

 
 الحسن محمد خير محمد محمد خير 

ة   –السودان    عطير
ي يوم  

 م 2022/ 8/ 20  السبت تم االنتهاء منه ف 
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 باختالف المطالع    عتبار اال دلة علي عدم ل : األ و المبحث األ
 قيل تني  ) و مو  ضد ر مم اه ضو  لهصمو(.

 محد اهصدمق اه،ميني ) وو و ضد( يي يف اهل،ك ،ن   رنين)،قيل 

و تتتضد ،يوايب ي د نمتتتهللل ه صتتتلي ه يلهو ومتتتلم أبنو ،ه  ايول ،مي تمهللن لنع ،َرب ، ب تتتضد ي د احليبم ،  ووااول(( )  
 آه نارو.نارو ، ،ي ،َربه أبنو ن 

َمدا م و، يمووا.وييم و ،   رووواهرييين(( ) لنع اطل  يل  اا  بمي مقيل  ضدم  وا مصلي يف ارسجد ، و ضدم 

ََ  ون ، ،  لنع ح و وواهرييهت(( )   .ويلي  ضد  دناً بمي مقيل  ضدا  اهنهد ، و ضدا   ي

وقهللهو صتتلي ه يلهو ومتتلم ) ورو  تتضد ،ن ال إهو إال لنع يلم ، ور و قهللهو تني  ) و تتضد ه ،نو ال إهو إال ههلل(  وواهوا  (( )  
 ه دَ  اي ك(.

  .لنىن ،َرب  و تنلق هو نآمك ،صوً   ضد اري ااول وههلل بهللن 

نهصتتتتتتتتتتتهيم إال رو ن،ى ايول دون غاه، بمي م هد و هلل و  و،رهي اهرييين وههلل بهللنو لنىن ييمو  بيط  نإلليع انو م هد ،نو   مؤرو  
 .يل  رو نآه وههلل ههو رو ،هلو بيهصيب

و،ري اهرييهت  ضهلل اهذي  هل إههو ،بريو ار ستتتتتتومو واه قضي ، وقيههللا يف اآمك) رن يهي  مو ح تتتتتتو ر مم اه تتتتتتضو ،ن دَ  يلهو  
وهذا  تنهف ،و نط    تني  ) وورو بين روم تي ،و يل  مت و(، واهذي محلضم يل  هذا ) ارقي لك يف قهللهو    اه تضو وههلل حي تو رقهم

 ضهلل قهللل ايمضهللن ، وههلل ر هد هلمعلهلل، ، ان ح تتتتهللن اه تتتتضو  ويل  ب  حيل  ان ارومص يف ايضك ارقي لك وههلل حي تتتتو ،م تتتتي ،  
،  و جيهلَل ختصتتتته  وبه  وةمك ،ه   لده ،و وستتتتي، ار جم  ر ضم ،و  وةمك غا ،ه   لده رو ااقعين ااَوى  رو ،ن ممهللن  ،يم  
 ،  هلل ل إ قي  اآمك يل  اهنمهللم.إههو وال و هللد هو وال دايي إال لخص  اآمك 

لنىن يلم  ضهلل اههللا ل ارين  يف اآمك، ،ي  مو يلم ر مم اه تتضو  لهصتتمو انو ال حيييج إى     تتضدو،ري ارنىن اهوا   وههلل ،ن  
إ تتتتتتمين وال تقدمو، وال ملزم يلهو حميل وال َوط اصتتتتتتهللل اه تتتتتتومنك،  م  رو يلم نه تتتتتتضو و ل يلهو اهصتتتتتتهللم إاله ري امتتتتتتيري يه  

 .2(اه ينع
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يف ،ي ودَهللهو ، واهنلم  و حيصتتتتتت   هلل هللده  ر مم اه تتتتتتضو( ،ي يلم  هلل هللده   ين  ،ن رنع قهللهو تني  ) و مو  تتتتتتضد ) وقيل  و 
 .3 رو مي و ،ه  اهدنهي(َربه ويلمو  ل،و صهيرو يل  ب  رو  اآمكرمين وقنه يلهو اهوةمك ،  هلل ل     هذه 

هوةميو   ن غم يلهمم  ابملهللا يو ،يب هومَو ن تي ه ي و قيل) قيل نمتهللل ه صتل  ه يلهو ومتلم) وصتهللرهللا هوةميو و، عووا  
 يدَ  نبين ووو « ري ق يلهو

يو يمو قيل) قيل نمهللل ه صل  ه يلهو وملم) وال تصهللرهللا حع تووا ايول وال ت عووا حع تووه   ن غم يلهمم  يقدنوا  
 دَ ووو « ري ق يلهو.هو« ويف نوامك قيل) واه ضو تس  وي وون ههلك  و تصهللرهللا حع تووه   ن غم يلهمم  ابملهللا اهن

قيل متتتتتتهد متتتتتتي ق ) و هل ايمضهللن) إى ،نو ال يرَب نَيوط ارعيه  ،  مع ن،ى ايول ،ه   لد، و ل اهصتتتتتتهللم يل  له  
اهبود هقهللل اهومتتتهللل صتتتل  ه يلهو ومتتتلم " صتتتهللرهللا هوةميو، وا عووا هوةميو "، وههلل َعي، ييم يمه  االرك  مو نآه ر ضم يف ،ي  

 .4ك نةمك يم لهني(رمين بين  ه
َي  و يبده  و حممد احلمهدي االووي ) ووهذه االحيدمت تدل يلي ،ن ا ا ن ي ايول  بلد     -ببلد احلور    –قيل اه هخ  هلل

وههلل    -وههلل قهللل لضهللن يلمي  االرك االمتتتتتتورهك    -،ت قه    ،وهزم اهصتتتتتتهللم له   لدان ارستتتتتتلم  ، متتتتتتهللا  اَيل ه ارعيه   هضي ،  
)  .5اهوا   ،    ههلل االنسل هيهللحهد االرك االمورهك يف يبيددي بلضي يلي م  اه ومنك ارعضَو

 .نر ين  وةمك  يهد يدل  ضو ومريبه 

 نواه ، هلل داود " صتتتل  ه يلهو ومتتتلم ،ه ن،ميو  صتتتيم و،رو اه ي   صتتتهيرو  اه يبتوا ى اه ي  ايول  اَربم   " :يمو قيلا و  
 .وص  و االهبيين يف االنوا 
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ي : اقوال العلماء 
 المبحث الثاب 

اوع ي تتتو قهللال ، ادهي ربستتتهللطك يف بيل اه قو ، ال   ا   اه تتتضهللن اهنو هك اى،و وبيم اهصتتتهللم واال عين و إه  اهنلم يف  ،اَيلف  
، همو طه  يلهك  ذبوهي ور يق تتك ب  قهللل ،  مو قو، هذا اهب ت تب  هو احلق إب ن ه ، وه ارهلل ق واييدي ا  متتبه  اهو تتيد  ،

يه  رو ارستتتتتتي   اري ق  ن رستتتتتتاهك اَيوط ارع،هك َو هك  قد و دم  نص اه ي  منيقد  ان ارستتتتتت،ال أب  رو  بو  ن تتتتتتضي هبهين  
 .يلهضي

قيل اه تتتتتتتتتتتهللبيين ) وواهذي م ب،ي اييميده ههلل ري  هل إههو اريهمهك ولييك رو اهزمدمك،  واَيينه ارضدي ر ضم وحميه اهقوطيب  
َتو ،نتو إ ا نآه ،هت   لتد هزم ،هت  اهبود بلضتي وال ملي ته إى رتي قتيهتو ا و يبتد اهرب رو ،ن هتذا اهقهللل َوط  اإللتيع قتيل يو  تتتتتتتتتتتههلل

امم قد ،لنهللا يل  ،نو ال تواي  اهوةمك  همي  ند رو اهبلدان بخوامتتتتتين وااندهو و هك ان اإلليع ال ميم وارخيهف رري  هؤال  
 .6ايمييك(

قيل اه تتتتتتتتونبو ) و "وإ ا وبه" ايول "يف"  لدَ و "رعل  قعو" هي "هزم متتتتتتتتي و اه ي  يف ظيهو ارذهل ويلهو اه يهللى" وههلل  
 .7(ار يمخ  هلزم ق ي  مهللم يل  ،ه   لدَ صيرهللا تسنك وي ومو مهللري هنمهللم اخلعي،هللل ،بريو ق

قيل االريم اهقوطيب ) و و،ري رذهل ريهك نمحو ه يف هذه ارستتتتتتتتتتتاهك  ووى ا و وهل وا و اهقيمتتتتتتتتتتتم ي و يف ارمهلليك ،ن ،ه  
 .8واردم ك واههمو ،نو ملزرضم اهصهيم ،و اهق ي  إن  يم اادا (اهبصَو إ ا ن،وا هول نر ين مث  لغ  هك إى ،ه  اهمهلل ك 

قيل اه هللوي ) ورو ن،ى هول نر تتتتين وحده هزرو اهصتتتتهللم ورو ن،ى هول  تتتتهللال وحده هزرو اه عو وهذا ال َوط  هو ي دا 
ل ،صتتت ي  ي) وم عو هوةمك هول هقهللهو صتتتل  ه يلهو ومتتتلم " صتتتهللرهللا هوةميو و، عووا هوةميو " نواه اهبخيني ورستتتلم ومتتتبق  هينو قي

 تهللال متوا هاو مينول هليضمك يف دم و ويقهلل ك اهستلعين... وإ ا ن،ى هول نر تين وحده و  مقب  اهقي تي  تضيدتو  يهصتهللم وا ل 
 .9يلهو بمي  بوا(

وصهللرهللا هوةميو  وقيل َبوَي اانصيني ) وو وع رو ن،ى ايول( ،ي هول نر ين ووحده صيم( و هللن ووإن ندم  ضيدتو( خلرب  
 .10و، عووا هوةميو«(

قيل صتتتدمق حستتتو َين  ) و "وإ ا نآه ،ه   لد هزم متتتي و اهبود ارهللا قك" و ضو ااحيدمت ارصتتتوحك نهصتتتهيم هوةميو واإل عين  
 .11هوةميو وهي َعي، يمه  اارك  مو نآه ر ضم يف ،ي رمين بين  هك نةمك يمهنضم(

 
 ( 231-230/  4نيل األوطار ) 6
 (244-243/  1مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ) 7
 (.296/  2تفسري القرطيب ) 8
 (.280/  6اجملموع شرح املهذب ) 9

 (.425/  1أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ) 10
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 .12يل  ،ن رو ، صو هول اهصهللم وحده ،ن مصهللم( قيل مهد مي ق ) و ات قه ، مك اه قو
و   ا وبيه نةمك ايول نةمك  تتتتتويهك يف  لد ري و ل يل   قهك اهبود اهنم  هبين ان اه يب صتتتتتل  ه  قيل اهنورك ا و نَ ) 

م ، و  ي  يل   هك    ا  يلهو وملم ح  قيل) وصهللرهللا هوةميو و، عووا هوةميو «   مقصد ،ه  اردم ك  قط، وإمني قصد يمهللم ارسل
وبيه نةميو يف احلجيَ و ل يل  رو  ل،ضم اخلرب يف متتتي و ااقعين ،ن منيمدهين امي دوهك إمتتتورهك حمممك هل تتتومنك  هنم  إبوبيدي  
يمو  نمهللم ااحيدمت وإطوقضتي، وهمتذا احلمم يف  قهتك اهدول اهيت حتمم اه تتتتتتتتتتتومنتك، وال ل   حيل اهدول اهههللم وإيوا تتتتتتتتتتتضتي يو 
حتمهم اه تتومنك إال رو  تتي  ه، ونستتال ه ،ن مضدمضم هليمستتك نه تتومنك وحتمهمضي، ،ري ارعيه   و  تتك يف اَيو ضي يف ن ستتضي،  
،رتي اييبتينهتي رو حهتت احلمم  ضهلل حمت  اَيوط    اهنلمتي ، واهتذي مظضو   ،ن اَيو ضتي ال مؤوو و،ن اههللا تل ههلل اهنمت   وةمتك  

 هك رع وبيه نةميو وبهللات  تتويهي يف ،ي  لد رين هنمهللم ااحيدمت بمي تقدم، وههلل قهللل ل  بريا رو ،ه  ايول صتتهللري وإ عينا وت تت
 .13اهنلم(

( )  و هل احل  هك واريهمهك واحل ي لك وههلل قهللل ي د اه تتتتتتتتتتي نهك) إى يدم 142/    23و ي  يف ارهللمتتتتتتتتتتهلليك اه قضهك اهمهللميهك و
   ا وبه نةمك هول نر تتتتين يف  لد هزم اهصتتتتهللم له  ارستتتتلم  يف له  اهبود،    اييبين اَيوط ارعيه  يف إوبيم  تتتتضو نر تتتتين،

 و هك هقهللهو صل  ه يلهو وملم) صهللرهللا هوةميو وههلل َعي، هألرك بي ك.
 وااص  ي د اه ي نهك اييبين اَيوط ارعيه (.
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اضات المخالفي    ي : الرد علي اعتر
 المبحث الثاب 

 يف ص ه  رسلم.ودمت بومل ) اميدههللا  لو االيرتال اا
قيل صتتدمق حستتو َين  ) وو،ري امتتيدالل رو امتتيدل ودمت بومل ي د رستتلم وغاه) ،نو امتتيض  يلهو نر تتين وههلل نه تتيم 
 ،و و،ى ايول ههلك ايمنك  قدم اردم ك  اَرب  ذهك ا و يبي   قيل) هم ي ن،م يه ههلك اهستتتتتبه  و نزال نصتتتتتهللم حع نمم  ووو   

ومتلم وهو ،ه ي   ،ا صت ه  انو   مصتوح ا و يبي  أبن اه يب صتل     واهونواه, مث قيل) همذا ،روا نمتهللل ه صتل  ه تنيى يلهو  
مووه ظ ي   ،وه تنتيى يلهتو ومتتتتتتتتتتتلم ،روهم أبن ال منملهللا  وةمك غاهم رو ،ه  ااقعتين    ،ناد ا و يبتي  ،نو ،روهم إببمتيل اهريوو   

ق  اه تتي  يف اخلبط واخللط حع ت وقهللا يف  هتتك يل  ةتتينهتتك  ،و ر تتو ،ن ارواد نهوةمتتك نةمتتك ،هتت  احملتت  وهتتذا َعتتا يف االمتتتتتتتتتتتيتتدالل  
 .14رذاهل(

قيل االريم اه تتتتتهللبيين ) ووايلم ،ن احلجك إمني هي يف ارو هللع رو نوامك ا و يبي  ال يف ا يضيده اهذي  ضم ي و اه ي  وار تتتتتين 
" ههلل قهللهو)  و نزال نصتتتتهللم حع نمم  ووو ، واارو اهمي و رو   -صتتتتل  ه يلهو ومتتتتلم    - قهللهو) " همذا ،روا نمتتتتهللل ه  إههو  

ههلل ري ،َو و اه تتتهخين وغا ي  ل ظ) وال تصتتتهللرهللا حع تووا ايول، وال ت عووا حع تووه    -صتتتل  ه يلهو ومتتتلم   -نمتتتهللل ه  
و « وهتتذا ال لي  أبهتت  احهتتك يل   ضتتك االن واد  تت  ههلل َعتتي، همتت  رو مصتتتتتتتتتتتل  هتتو رو  تت ن غم يلهمم  تتابملهللا اهنتتدَ وو

ارستتتلم   يالمتتتيدالل  و يل  هزوم نةمك ،ه   لد ه،اهم رو ،ه  اهبود ،ظضو رو االمتتتيدالل  و يل  يدم اهلزوم انو إ ا نآه ،ه  
َ يف بوم ا و يبي  إى يدم هزوم نةمك ،ه   لد اه   لد آَو  لد  قد نآه ارستلمهللن  هلزم غاهم ري هزرضم وههلل متلم تهلل و اإل تين 

همتين يتدم اهلزوم رقهتدا  تدههت  اهنقت  وههلل ،ن ممهللن    اهقعومو رو اهبنتد رتي جيهلَل رنتو اَيوط ارعتيه ، ويتدم يمت  ا و يبتي  
م يدم هزوم اهيقههد نهنق   و   وةمك ،ه  اه تتتتتيم ر  يدم اهبند اهذي ميمو رنو االَيوط يف يم  نال يضيد وههو وجك وههلل متتتتتل

م ك يي  ،ن اادهك قي هك أبن ،ه  ااقعين منم   ن ضم خبرب  نص و ضيدتو يف له  ااحميم اه ويهك واهوةمك رو لليضي ومهللا   
 .15بين    اهقعومو رو اهبند ري جيهلَل رنو اَيوط ارعيه  ،م ال  و مقب  اهيخصه  إال  دهه (

 ً   هو ،ن قهللل  اهصتتت ييب ) اهستتت ك بذا  قهللَي ،  بوري  اههلل و اهرييين )  بو االريم ا و حزم يف بيي و اإلحميم يف ،صتتتهللل ااحميم  
ميا نمهللل ه يو بذا ، ههلل  ضم اهص ييب هموم نمهللل ه ، ر  يدم  بوه هموم نمهللل ه صلي ه   ،و،روا نمهللل ه  مذا    ،و

ك يف قهللل اهومتتتتهللل يلهو ،  تتتت  اهصتتتتوَ واهستتتتوم ، ال يف  ضم اهصتتتت ييب ،  يهصتتتت ي ك ن تتتتهللان ه يلهضم غا يلهو ومتتتتلم ، واحلج
 .انبهي ورنصهللر  ، و  مميل ه اهنصمك اال 

 ا وا ق قهللل ا و يبتي  رتي مهللا ق ههللاه قتيل  تو ، ومرتك اه   اهصتتتتتتتتتتت ه  ، وممريو رو إاههلل تو اهريتيهتت ) جنتد برياا  رو اه تي  
وىاحلج  واالديتي ام ،  ت  ا  بوم هتو ،قهللال   َْ ال و يبتي  ال تهللا ق ههللاه قتيل ،ن هتذا اهقهللل طتيهف هل صتتتتتتتتتتتهللص ، و،تبتيع اه      ُ،

 لقيت  تهلل ك .ه، ورو ارسي   اهيت قيل هبي ا و يبي  ) ههو ،و  
 قيل اه هخ يبداهنزمز اهعوم ي وهذا إم يد بيه مو.و ي  اهصوَ ، ،ن ي ه ي و بين مود اهسوم رصي  ك  وا و يبي 
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 اهصوَ؟. ض  تودون اهسوم رصي  ك ،و ي  
، ووا قو  ،و ه،اههل يج  وا و يبي  ن تتي ه ي و بين مقهللل مهللم يو ك مهللم اب  و تتو، وتمبا ، ورذهبو يدم صتتهيم مهللم يو ك  

 . يف  هك ل  رو اهص ي ك
 .؟ مي قهللهمم 

ورنيومك  مصتتتتتم  صتتتتتهيم رنيومك ن تتتتتي ه ي و ،  ا و يبي  ن تتتتتي ه ي و    ، ان  اههلل و اهوا   ) احلدمت حجك يلهمم ال همم  
 وهذا ري ال مقهللل  و اهنلمي  اهذمو قيههللا نَيوط ارعيه .، مهللراذ ههلل احليبم 

  ا ،رو نه عو ، عوا.إاحليبم نهصهيم صم ي و رو  رتل يله ي طييك احليبم ،    ا  ي  ارو ان ه إقيههللا  االيرتال اهرييين )
 ايهللا، رو و هلله )

اهستتمُ  واهعييُك حقع يل  ارْوِ   همي ،حالَّ ،ْو بوِها ري  ْ مُتْؤراْو ِلنصتتهَك ،   ل ) قيل نمتتهللل ه صتتل  ه يلهو ومتتلم) وو اههلل و اا
 .نواه اهبخيني«    ا ،ُِروا لنصهَك  و مْس ا يلهو وال طييكا 

 ليهف اه وع  و مس  وال طييك. هذا احلدمت مب  ،ن طييك احليبم ههسه رعلقك ،    ا ،رو احليبم أبرو
ُُم اخلِْاااَُ   هللهُُو ،اْرًوا ،اْن ماُمهللنا يا ُ وانامتتتتُ هللهاُو  تاقاْد  قيل تني  ) }واراي باينا ِهُمْؤِرَو واالا ُرْؤِر اَك ِإ اا قا تتتتا  اّللَّ ِرْو ،اْروِِهْم واراْو متاْنِ  اّللَّا وانامتتتتُ

اًل ُرِبهً ي{ ]ااحزا،)   [ .36 ا َّ  اوا
 قهللل هو هل ،ن احليبم ،روك أبن تزين ، ،و ،ن تقي  ، ،و ،ن ت و، ب  رو تواه ،ريرك .ون

 ه  تقهللل هو ) مسني وطييك؟.
 روك لخيه ك اهس ك.،حهللال إن قله ال ، نقهللل هك ) ري اه وحل    هذا و اك ،   ي ب  اا

ارعيه  م تتتتتيه ارستتتتتلم  ، حهت ان ارستتتتتلم  يف اهدوهك اههللاحدَ    نَيوطقيههللا ،ن اهقهللل  ندم االييبين   االيرتال اهرييهت)
 مصهللرهللن ر  إريرضم يف مهللم مث أت  جممهلليك ال تصهللم ر  ،ه  اهبلد ،    ر  ،ول دوهك تصهللم ، وم عوون ر  ،ول دوهك ت عو.

 ايهللا، رو و هلله ) 
اخلعي، يف اه   ييم هم  ارستلم  ، وقهلله ي  ندم اهنرَب نَيوط ارعيه  ههلل قهللل مهللحد ارستلم  يف ب  اهني     ول)اااههلل و  

، ال رستتتتتتتتتتتلمي دوهتك رنه تك ،  ت  رتي ت نلهللنتو ورتي م نلتو احلمتيم ههلل ي  اهي تتتتتتتتتتتيته واهي وحل ،  تيهلل ،روا نيمتييتك ومتيا يو اهي وحل  
 لييك واحدَ ، وإريم واحد .واهي يه ،  يههللا ل ،ن تمهللن هلمسلم  

، حهت   موم ال منرتط نحلدود اي،وا هك ، وهذه احلدود    اهدول و نضي اهم ين  ند احلو، اهنيرهك االوىاههلل و اهرييين ) اإل
 تقيمسه اهدوهك توبك اهدوهك اهنريمينهك اهيت بينه حته ناميضي له  اهدول االمورهك .

اههلل و اهرييهت ) جند ه يك دوهك ببَا  دا رو حهت ارستتتتيحك ، رري  اهستتتتنهللدمك واهستتتتهللدان ، وارستتتتي ك    ،طوا ضي تبلغ اآط 
دن يف مهللم اهصتتتتتتتهللم ، وقد تمهللن ارستتتتتتتي ك    ردم ك حدودمك يف اهمهلهللررتام ، نهوغم رو  هك يف رذهبمم جيل ،ن تيهللحد هذه ار

دوهك رستتتلمك وردم ك حدودمك يف دوهك رستتتلمك ،َوي   تتتنك ،ريين بمي ههلل احليل يف اردن احلدودمك    اهستتتنهللدمك واالندن ، واردن  
 اردن اه تتتتتميههك واردن اي هلل هك يف احلدودمك    اهستتتتتنهللدمك واهمهللمه ، واردن احلدودمك    اهستتتتتنهللدمك واههمو ، و ند ارستتتتتي ك   

 ارملمك اهنو هك اهسنهللدمك.
 واههك  نص االرريلك)
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 تهلل د ر عقك ات نك هسلع ك هنمين وهي رعهللقك رو ب  ايضيم  دوهك االرينام اهنو هك اري دَ .
 اه يص     ار،و، وايزا و مهيج حدمدي .

اهمبا واحلدود اي،وا هك( ، اهذي ،صه  مضي اهقينئ هينوط هذا اههللهم  ،اهصهللن  مينول هك  نص  ،، وديع    واالرريلك تعهللل  دا
رنه ك    إب وا امال  إومي   رو اهنم   ،  وحيوم اه تتبي، رو اهزواج وجك اي ستتهك  صتتب هللا مهللاههللن يلهو ومنيدون ،  ،،  حميري  ،هو اه ي   

ارستتتتلم يو اَهو ارظلهللم وجك انو  م صتتتتو اه ي و    واهمي و وجك انو رهللاطو يف اهدوهك ، ومنول  و تتتتهللا ط ت وحل    ارستتتتلم  ،  
 رو ن د ووحدَ .،روا ، ن جيم  اه م  ، وجين ،ري  هو اخلا ، و  رك اىن  مضدي اا،مال ه ،، ا  دوهك اَوي ا  يب م يمي 
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،      وااَوى( يف ار عقك احلدودمك     ونستي ومتهللمستوا ، واحلدود    اهدوهي  ت صت  ههو    اه،و ك  Arbezمق    دحل و

 تق  يف ر يصف اهسومو .
وبه ي دهم مهللم اهستبه ،  ه مي وبه ن نر تين ،وبين ارستلمهللن يف  ونستي موون  ،  نر تين   ا اقيم  تخ  يف هذا اه  دحل يف  إ

 حد ، بهف ممهللن صهللرو ؟؟؟.مهللم اانر ين يف مهللمسوا 
 ا تقلل يف إري  ،هلضي ،  ،ايينل االميو رو اهستتومو ممهللن حه اذ تبني هدوهك ومصتتهللم تبني هصتتهيم    ر تتجني يلاه تتخ   بين   ا  إ

اهيت   مريبه نر تتتتتتين ي دهي ، ويف هذه احليهك ممهللن اه عو يلهو    ااَوىهمهللن قد دَ  يف حدود اهدوهك    وا تتتتتتو احهك اه تتتتتتميل  
  وا بي 

 ه  تقهللههللن هبذا؟؟؟؟؟.
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 الحســــاب الفلكي 
ًَ    يو ا و يمو قيل) قيل نمتهللل ه صتل  ه يلهو ومتلم) و ا. متاْنِع راوَّ ا وهاماذا ْضُو هاماذا إاَّ ،ُرٌَّك ،ُرِههٌَّك، ال ناْمُيُل والا حناْسُتُل، اه تَّ

ِو ا  ًَ واوا ، وراوَّ  .نواه اهبخيني«  ِتْسناًك وِيْ وِموا
ميل وال حنسل« "،  قيل ارو يلي اهقيني ) ووقهللهو) "  ابملهللا اهندَ " َعي، هلنيرك اهتتتتتت وههلل رودود حلدمت " وإا ،رك ،رهك ال ن
ييداد  قهللل ار جم     نو مدل يل  ،ن رنو ك اه تتضو ههستته إى اهميي، واحلستتي، بمي مزيمو ،ه  اه جهللم، وهإلليع يل  يدم اإل

...    ،قهللل) ههلل صتتتتتتيم ار جم يو نر تتتتتتين قب  نةميو   ي  يل  رنو يو ممهللن ييصتتتتتتهي يف صتتتتتتهللرو، إال إ ا وبه ايول يل  َوط 
 .16 هو(

صتتتهللل يف  هين هذا ار ض  اه تتتويي ري ،َوج اهبخيني يو يبده حيدمت اا) وورو  اا  يبد اهومحو  و متتتلهمين اه تتتيم قيل  
ومِك ا ِو متا مي ا،  قيل اه يبُّ صتلَّ  هُ  و يبي  ن تي ه ي ضمي  ،نَّ ِهولا  وا ،رهَّكا قذاطا ارو،تاو ي د اه َّيبِه صتلَّ  هُ يلهو ومتلَّم   تا

مهلللا ه، إ ا ن،ى ،حاُدا يل  ارو،تِو نُ ًو، ما عاِلُق ملياِمُو اهبهِه كا؟!  جن  اه يبُّ صلَّ  يلهو وملَّم) اهبهِه كا ،و حادع يف ظاضِوك.  قيل) َي نا 
،   ري ُمرباِهُئ ظاضوي ِروا احلادهِ هُ يلهو ومتتلَّم مقهللُل) اهبهِه كا وإالَّ حادع يف ظاضِوك.  قيل هوٌل) واهذي  نارياك نحلاقِه إينهِ هاصتتيِدحٌل،  لاهُ زِهاوَّ هُ 

َْواا اُضْم  و  :  زل  ربمُ  و،نزالا يلهو يِدِق ا  و : قو، حع  لاغا (  وااهَِّذموا متاْوُرهللنا ،ا ،  ينصتواطا اه يبُّ صتلَّ  هُ يلهو ومتلَّم (ِإْن باينا ِروا اهصتَّ
، واه يبُّ صتتلَّ  هُ يلهو ومتتلَّم ماقهللُل) إنَّ ها منلاُم   ِضدا مث قيره (    ،نَّ ،حادابمي بيِ ٌ،،  ض  ِر ممي اتِ لٌ  انمتتا ا إههضي،  جي  ِهوٌل   تتا

ْه، حع ظ  ي ،مي تو  ، مث  :إمي ُرهللِ باك، قيل ا و يبي  :  تتتتتتتتضدم،  لمي بينه ي د اخليرستتتتتتتتك واقتَُّ هللهاي، وقيههللا  تايتالامَّااْم واناماصتتتتتتتتا
ْه،  قيل اه يب صتتتل  ه يلهو ومتتتلم :قيهه يِ غا  ، صتتتوو « )ال ،  تتت  قهللري متتتي و اهههللم،  اما تتتا هي،   ن  ي م  و ،اْب ا ا اهنه  ، متتتا

َاداَّلَّا اهسيق ،  ضهلل ِه اوِمِك ْ ِو ماْ ماي ا   ، ههللال ري ر   رو بيي، « )،  جي م  و بذهك،  قيل اه يب صل  ه يلهو وملمواْااْههتاياْ ِ
 ( ه همين   ويي  ان

صتتت  اه تتتويي يلهو ،   ن اه يب صتتتلي ه يلهو ومتتتلم   مرتك اا  الن تتتبيطاو   ،صتتت  اه تتتويي  وهذا حدمت يظهم يف اهيزام اا
َهتك ،  عتيهتل اهو ت  نهبه تك ، وإن   تمو   تد اهقتذط ، ووبته يلهتو حيت  اا نزل ه تنتي   ،ول اهتذي بتين ي تده رتي وقنته هتذه اه تي

ويي اهبه ك اهيت تدل يلي ،ن ارو،َ بي  ك  ،صتو  تويهي مستيريع هذه اهصتهللَن ومم رستيق   انيق  اههو ، مث ن،ي  ند إ وا  ااصت  اه ت
 .17(ههللال ري ر   رو بيي، ه همين   ويي  انص  اه ويي وقيل ) و،  لم منم  هبي ، وقدم اا
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ْنٌد)  وقيل ) وويف اهصتت ه   يو يي  تتك ن تتي ه ي ضي قيهه )   َاْرناكا يف ُغوَم،  قيلا متتا ْنُد  ُو ،يب وقهيَص وياْبُد  ُو  ما متتا ياصتتا َْ ا
َا  باِضِو، وقيلا يبُد  ُو  باكا  ِو ،يب وقهيَص، ياِضدا إ اَّ ،نَّو ا ُ ُو، اْنظُْو إى  تتا ي ُييتْ َِ ، ُوِهدا  هذا َي نامتتهلللا اّللَِّ ا ُو ، ي َي نامتتهلللا اّللَِّ َِ ْرناكا) هذا ،

باكا،  قيلا  ِ وا بتاًضي  تاهِهً ي  ُنيتْ باِضِو  تاوا،اى  تتا لَّ  هُ يلهو ومتتلَّما إى  تتا تِِو،  تا اظاوا نامتتهللُل اّللَِّ صتتا َاْرناكا،  ِش ،يب ِرو وهِهدا ) ههلل هكا َي يبُد  وا  يلا
َاْرناكا قيهاْه)  تالا  َُ  ْ ها  َا قاطُّ توه ْم اههللاهاُد ِهْلِ واِش وِهْلنيِهِو احلاجاُو، واْحياِجيب ر و َي ماهلْلدا  (.ماهلْلدا

صت  اه تويي   تبو اه،وم اه تدمد  نيبك  و ،يب وقيص ظيهو هل يب صتلي ه يلهو  وهذا بيهذي تقدم يف االن تبيط اهييم يلي اا
َو و ،م ارؤر   مهللدَ ،ن حتيجل ر و ، وإن بين حمم ق يً  أبنو ،َهللهي   يً  يلي االص  اه ويي   وملم ظضهللنا محلو يلي ،ن أيرو 

 .18ذي يل   و احلمم يف اهق هك(اه

هك يف بيي و إوبيم االهلك ) وهذا وقد نق  صتتتتتتتيحل هستتتتتتتين اهنو، يو ا و متتتتتتتوم  قهللهو ) أب ن مح  رنع قيل د. ري د ا هلل َن
َل اهقمو(.  و يقدنوا هو( يلي رنع اهيقدمو وابميل اه ضو ،ص  رو محلضي يلي رنع اهيقدمو ل ي

َل. وهتذا ال ننلم ،حتدا قتيل  تو إال  نص قتيل اهقوطيب ) وو بو  اهتداودي ،نتو قهت  يف رنىن قهللهتو"  تيقتدنوا هتو") ،ي قتدنوا ار تي
،صتت ي، اه تتي ني ،نو منيرب يف  هك  قهللل ار جم ، واإلليع حجك يلهضم. وقد نوى ا و ا   يو ريهك يف اإلريم ال مصتتهللم هوةمك  

َل  نص ،ص ي  ي   م   ايول وال م عو هوةميو، وإمني مصهللم وم عو يل  احل سي،) إنو ال مقيدى  و وال ميب . قيل ا و اهنويب) وقد 
" ال ييد يي(  .19يو اه ي ني ،نو قيل) منهللل يل  احلسي،، وهي يريَو

قيل ا و  عيل ) و هل بي ك اه قضي  إى ،ن رنىن قهللهو يلهو اهستتوم) و يقدنوا هو( ، جمم  م ستتوه قهللهو) و ابملهللا اهندَ ووو   
، انو ر ستتو ورب   اهبخينيارهللطا و ابملهللا اهندَ ووو  مهللًري( ،  ند قهللهو) و يقدنوا هو( ، بمي صتت      يف( ، وهذهك  ن  ريهك  مهللًري

رنىن قهللهو يلهو اهستتتتتتتتتتوم) و يقدنوا هو( ، إى    يفرنىن قهللهو) و يقدنوا هو( ، وحم  حممد  و متتتتتتتتتتامو ،ن  نص اهيي ن  بين مذهل  
ل اهقمو، وطومق احلستتتتتتي،، ومقيل) إنو رعوط  و اه تتتتتتخا. وقهللهو يلهو اهستتتتتتوم) و  ن غم يلهمم  ابملهللا  اييبينه نه جهللم، ور يَ 

َل، انو ههلل بلف  هك ،ريو ه تق يلهو، انو ال منوط   اهندَ ووو  مهللًري( ، ن  ىف ،نو يلهو اهستوم   مود اييبين  هك نه جهللم وار ي
َل إال قله  رو اه ي ، و  جي اهدمو رو حوج، وإمني ،حيل يلهو اهستتتتتتتتتتوم يل  إبميل ووو  مهللًري، وههلل    يفن  ه تنيى  اه جهللم وار ي

 .20رنو يو اهم ( يفمسيهللى   ي 
قتيل ا و حجو ) وقهللهتو  تيقتدنوا هتو تقتدم ،ن هلنلمتي   هتو أتومل  و هتل آَوون إى أتومت  حمهتت قتيههللا رن تيه  تيقتدنوه وستتتتتتتتتتتي، 
َل قيهو ، هلل اهنبي   و متوم  رو اه تي نهك ورعوط  و يبد ه رو اهيي ن  و و قيهبك رو احملدو  قيل  و يبد اهرب ال مصت  يو  ار ي

 و َهللمز ر داد يو اه تتي ني رستتاهك  و متتوم  وارنووط يو اههلل ممو منوج يلهو يف رري  هذا قيل ونق     رعوط و،ري  و قيهبك  لهو
 و اهنويب يو  و متتتتتتوم  ،ن قهللهو  يقدنوا هو َعي، رو َصتتتتتتو ه هبذا اهنلم و،ن قهللهو  ابملهللا  ااه تتتتتتي ني ري يلهو ايمضهللن ونق   
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ده طيلف احليل جيل يل  قهللم وستتي، اه تتمو واهقمو ويل  آَومو اهندَ َعي، هلنيرك قيل  و اهنويب  صتتين و هلل، نر تتين ي 
 .21وسي، اهندد قيل وهذا  نهد يو اه بو (

قيل اه تتتتتتتتهخ محهللد  و يبد ه اهيهللجيوي يف بيي و وقهللاط  اادهك يف اهود يل  رو يهللل يل  احلستتتتتتتتي، يف ااهلك( ) ووقد قيل 
ذمو حيستتتبهللن رستتتا اهقمو ،نو ههو احد ر ضم طومقك ر  تتتبعك ،صتتتًو ،    ،مك   تتتهخ اإلمتتتوم ، هلل اهنبي  ا و تهمهك يف اهود يل  اه

طومقك متتلمهللهي   ن اخلعا واق   هضي   ن ه متتب ينو   جين  رعل  ايول حستتينً رستتيقهميً ،    ال ميمو ،ن ممهللن إى نةميو طومق  
م ري قهللن يل  ،نو ال ميمو  بط اهوةمك وسي، وهت حيمم رعود إال اهوةمك .. إى ،ن قيل ) ايلم ،ن احملقق  رو ،ه  احلسي، بلض

،    182أبنو موى ال حميهك ،و ال موى اهبيك يل  و و رعود وإمني قد مي ق  هك ،و ال ميمو  نص ااوقيم . انيض  ، وههلل يف صتتتت  ك  
 رو ارلد اخليرو واهن ومو رو جممهللع اه ييوى . 183

رو ارلد ارذبهللن ) إن ،نن، اهميي، واحلستتي، ال مقدنون يل  ،ن م تتبعهللا اهوةمك   تتبط   174وقيل ،م تتيً يف صتت  ك        
رو ارلد ارذبهللن ) إن طومقك احلستتتتي،    208رستتتتيمو ، وإمني مقو هللن  هك  هصتتتتهبهللن اتَن ولعهللن ،َوى . وقيل ،م تتتتيً يف صتتتت  ك  

عؤهي بريا وقد  و، . وهم ليل هللن بريااً ه  موى ،م ال موى ، ومبل  هك ،مم  بعهللا ههسه طومقك رسيقهمك وال رنيدهك ،    َ
نحلستتي، ري ال منلم نحلستتي،  اَعاهللا طومق اهصتتهللا، ، وقد  ستتعه اهموم يل   هك يف غا هذا ارهلل تت  و ه ه ،ن ري  ي   و  

 اه وع اهص ه  ههلل اهذي مهللا قو اهنق  اهصوم  . انيض .
ري ههلل حم ه نهيهللاتو رو نةمك ايول يف ،ول اه ضين   يف ار تتتتوحل مث نةميو  ند اه،وو، يف  هك اهههللم رو   احليدي ي تتتتو ) إنمين

ار،و، ، وهتذا مق  برياًا يف   ،َيم اهصتتتتتتتتتتتهف اهعهللال . وقتد ،َربا  نص اهريقتيم  وةميضم هتو يف ،ول اه ضتين و نتد   اه،وو، يف  هتك  
(. اهههللم . وااَبين هبذا بريَا ورسي ه ك  و  و و إلنمينهي ان   إنمينهي صوم  يف ارمي َو

قهيم دهه  ريدي يف اهسيحك ارنيصَو يل  ،ن احلسي، ،رو تقدموي ا يضيدي مدَلو اه،لط  ) وو  قيل  ضد  و يلي احلسهللن 
ايول    واال تتتتتعوا، ، و هك يف اه يي   احلستتتتتي هك اهيت م  تتتتتوهي احليمتتتتتبهللن يف اهصتتتتت ف رو تنذن والدَ  تتتتتضو بذا ، مث تريبه نةمك

   ضيدَ  ويهك رندهك ، ،و نةمك  ي هك يف  ام اهلهلك اهيت قونوا امي يهيو  هضي.

هت مسي ق اهذبو  1389رو  هك ري  بوه اار  حممد بنهللَن حهت قيل ) " واهذي حدث يف رهلليد  د  صهيم نر ين هنيم      
اييمدم يل  حستتتتتتتي، اه لك واانصتتتتتتتيد يف ،ن    –ام،ي ايمضهللنمك اهنو هك اري دَ نهذ  –، ،ال وههلل ،ن  نص اهدول اإلمتتتتتتتورهك  

، وهمو اهذي حدث ،ن نةمك ايول وبيه يف   –،ي ال َتمو نةميو رستتي  ااحد    –هول نر تتين هو مهللهد قب  ر يصتتف ههلك االو    
 اهسنهللدمك و نص اهدول ااَوى يف رسي  ااحد".

ن احليمب  ،يل هللا اه يهجك يف اهص ف نمي يهك نةمك  هتتتتت ،   1406ورو  هك ري حدث ،م يً يف هول  ضو  هللال يف ييم     
هول  تهللال ههلك اهستبه اهريوو  رو نر تين ،  ريبه  توييً  ن تومو  تيهداً يل  ،نل ارملمك اهنو هك اهستنهللدمك يف ر يطق طيل ك يف 

 ييههيضي ومشييي و وقضي ، ونةي يف ،قعين ،َوى رو اهبود اإلمورهك.
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ردمو اانصيدام اهنيرك وي هلل ي ك ارهللاقهه   –هت حهت ، يد اهدبيهللن يلي يب دَ  1407يف ييم  ورو  هك ،م يً ري حص      
َاَن ااوقيط ااندنهك   أبن احلقي ق اهنلمهك تؤبد يدم إرمينهك نةمك هول نر تتتين رستتتي  االو   رعلقيً ، حهت ، يد ،ن ايول    –يف و

وبيه اهوةمك يول نر ين يف ههلك اهريوحم  هدى جملو اهق ي  اايل   دقهقك ، ور   هك  قد    20م،هل قب  غوو، اه مو وهللا   
 يف ارملمك اهنو هك اهسنهللدمك.

هتتتتتتتتتتتتت ، حهت ،ن 1425ري حصتت  يف وبهللم  تتضو  تتهللال هنيم    –حستتل وقه بيي ك اهب ت    –وآَو ري حصتت  يف هذا اه تتان  
هول  هللال ال ميمو ،ن مُوى رسي  ايمنك ، و،ن  ضو اه لمه  نتتتتتتتتتتُ وم ،قهللايم يف اامبهللي ه ااَامو رو نر ين ، وم هدون ،ن  

نر تتتتتتتتتتتين متتتتتتتتتتتهللط مممت  ، و،ن ،ول ،َيم اهنهتد ههلل مهللم ااحتد ، ورو  هتك رتي  بوتتو صتتتتتتتتتتت ه تك ايزمَو اهستتتتتتتتتتتنهللدمتك مهللم اهريوحم   
نر تين ريمم  ه تضو نر تين واهنهد ااحد هينذن نةمك ايول    30[ ، حته ي هللان ]اهستبه  11723هتتتتتتتتتتتت يدد ]1425\9\19

رستتتتييد ار تتتتوط يل  رنضد وهللث اه لك    –ايمنك[ ، حهت  بوم اهصتتتت ه ك ،ن اهدبيهللن َبي  و يبد اهومحو ارصتتتتع      رستتتتي 
نر تتتين    29،و تتت  ،ن نةمك ايول رستتتي  مهللم ايمنك    –وايههلل هزَي  ، ون هو قستتتم اه لك لدم ك ارلك يبد اهنزمز هلنلهللم واهيق هك  

ارملمك ن و هك همهللن اهقمو م،و، قب  غوو، اه تتمو رستتي   هك اهههللم ، وقيل   هتتتتتتتتتتتتت رينذَن وغا ممم ك يف له  ر يطق1425
اهدبيهللن َبي ارصتتتع   ) إن اه تتتمو ت،و، يو رمك ارمورك مهللم ايمنك ]ههلك اهستتتبه[ اهستتتييك اخليرستتتك و،ن ن  دقهقك ، وم،و،  

اريمم   –إب ن ه تنيى    –م متتتتهمهللن  2004نهلل مرب    13اهقمو اهستتتتييك اخليرستتتتك وإحدى وووو  دقهقك ، ويلهو   ن مهللم اهستتتتبه  
 م ،ول ،َيم يهد اه عو اربينك ا.هت2004نهلل مرب  14ه ضو نر ين ]وووهللن مهللري[ و،ن مهللم ااحد ارهللا ق 

رقياًل حته   –[  11730هتتت يدد ]1425\9\26،ي يف مهللم اهريوحم     –و ند ،مبهللع رو هذا اخلرب ن وم ن و اهص ه ك    
ا تل ن هو ي تك ااهلتك واهيقهلل     –،َيم اهنهتد  لمهتًي[ ، نقلته  هتو يو ارض تد  حممتد  تتتتتتتتتتتهللبته يهللدَ    ي هللان ]ااحتد ارقبت  ،ول

ت ومو اهرييين ههلل ،ول ،َيم يتتتتهد اه عو ، وقيل ) إن    14،ن ااحتتتتد ارهللا ق    –وارهللاقهه يف االحتيد اهنتتتتويب هنتتتتلهللم اه تتتت ي  واهتتتت تتتتلك  
نهيهللقهه اهنيري ورو    14)    27ت تتومو اهرييين يف اهستتييك    12ن مهللم ايمنك ارهللا ق  االقرتان اروبزي ه تتضو  تتهللال يذا اهنيم متتهمهلل 

 ارسي ه  نةمك ايول يف  هك اهههللم رو له  دول اهني  اإلموري ه،وو، اهقمو قب  غوو، اه مو ا.هت

هك ، وري نقليو هك م هد  هذا ري اطلنه يلهو رو ،قهللال اه لمه  حهللل دَهللل  تتتتتضو  تتتتتهللال ، وحييم  ،مم قيههللا ،بريو رو      
،    –حستتتتل حستتتتيندم اهدقهقك بمي مذبوون    –،ن اه لمه  ري ق  يل  ،ن هول  تتتتضو  تتتتهللال ال ميمو ،ن مُوى رستتتتي  مهللم ايمنك  

ور  هذا بلو  قد ُنةي هول  ضو  هللال رسي  مهللم ايمنك يف ارملمك اهنو هك اهسنهللدمك ، و هللهد يف ،بريو رو ر عقك ، و ضد  وةمك  
بمي   –هللال رستتي  مهللم ايمنك ،بريو رو ي تتومو  تتيهداً ، ر ضم او ين ،تهي إى ن و رميل جملو اهق تتي  اايل  يف اهوَيل  هول  تت

و ذهك ممهللن  تتتتضو نر تتتتين اق  غا اتم ،    –،و تتتت     هك ارستتتتؤول يف جملو اهق تتتتي  اايل  يف ارملمك اهنو هك اهستتتتنهللدمك  
 بمي قيههللا ، و ذهك ميب  ،ن حسيندم ههسه دقهقك إطوقيُ ، وإمني هي ظ هك.وممهللن مهللم اهسبه ههلل ،ول ،َيم اهنهد ، وههو  
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ورو اه تتتهللاهد ارنيصتتتَو ،م تتتيً يل   هك ،ا ن،م ي  نص اهبلدان اإلمتتتورهك تنلو اهصتتتهللم واه عو لهلل ل احلستتتي، اه لمي ،     
 اهدنهي  ينحل يف اه ضهللن اهقمومك اه ويهك بضذه اردَ. واه ينحل  ه ضي و   اهبلدان اهيت تريبيو نهوةمك مهللرين ،و وووك ،  ض  ممهللن يف

وممي مدل يل  ا تعواهبم ههلل اهي تين، احليصت  نه يي   واهيقيو  ار ي تَو وستي، ارنيصتومو ،   مي ري يوتك طيل ك يف إوبيم     
َال اَيو ضي حع يف اههللالمك اههللاحد ، وهذا مدل يل  د   مقه هيو ،و ظ  ، ويل  ا تتتعوا و ،  مهف   هيو اه،يهبك،وا   اه تتتضهللن ، وري 

 ننلق ،رهللنا اهينبدمك وسي، ر عو، ؟

 .22((وهذا بلو دهه  ريدي وا   يل  ،ن اه يي   اه لمهك ارنيصَو يف هذا ظ هك و نه ك   

قيل يبد اهومحو اهستتدمو ) و وقد ب ي رَو يف جملو  هو يدد رو ار تتيمخ ر ضم اه تتهخ يبد ) و  وا    و يلي اهدمتتهللقيقيل  
وميَيم   -نا ي ايول    -اهو    اهمو  اخل تتتا وحممد اهدنمني وإ واههم اهصتتتبه ي وغاهم ،   دو ي اامتتتيي   ضد اهستتت هدي يو 

بريَا ) ر ضي ،نو قد ح تتتتو رنو يف ،حد اه تتتتضهللن ل  رو اه لمه  وبين رقدَُّرضم ن   غويب ،  يَيل هللا رنو قب  وقه ظضهللن اهقمو  
   يف رمينو اهذي متتتتتتتهخوج ر و اهقمو ،   دده يف رمين ويين تتتتتتتهلله ، مث َوج رو ارمين اهذي حدده  قيم هذا اه،ويب ،ريراضم  قبَّ 

ن،متو ، وهو حميَيم غاهي حع ،نو قد امتيدييه ،را اهوَيل وحدث  ه ضمي بوم يل  هذه ارستاهك . وقد ، وي رنو هقي  يف إ ايك  
 .23(اهقوآن وق يَ ارد (

) و ين اهذي ، يده اهواصتتتدون اهريقيم ان رهللايهد اهمستتتهللط قد ختيلف ا  يدَ دقي ق ،   يبد اهومحو  و متتتلهمين اه تتتيم قيل  
ق وري وحستتتتي، اهمستتتتهللط امستتتتو  مريا  دا رو حستتتتي، غوو، االهلك ، الن غيهل اهمستتتتهلل يم تمهللن يف اهستتتتمي   نهدا يو اال 

 منرتمو رو يهللانل .

هتتتتتتتتتتت ان نصد قي ي حهللطك 1425ورو اههللقي   ارهللوقك يف حسي، اه مو ري حص  يف ههلك توا ي هول  ي اهقندَ  رو م ك  
واررتاةون احلي تتتوون ووووك رو ردم ك ارلك يبداهنزمز هلنلهللم واهيق هك ، نصتتتدوا غوو، قوص  اه تتتمو بيرو يف ا ق رمين اهرتا ي  

،يعه ا ضَز اهوصتتتد ارنيمدَ يلي احلستتتي، ار تتتبهللطك يلي رمين اهوصتتتد طهللال ويو تتتي وانت ييي انو قد مبقي يلي ،  لمي غو ه  
 حمنهك. 15دقي ق و 3غوو، اه مو 

  ضذا َعا احلسييب يف اه مو ال مقينن ان بيط ماهي  سا اهقمو.
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 9  دقتي ق ، ولتيه تو يف اه،وو، اى  4لتيهف احلستتتتتتتتتتتي، ا   َيم اهبتدن واهرت ه   ،ن  تتتتتتتتتتتووحل اهقمو يف  ،حتد وقتيم اررتا    ،و، تيد  
ن  هك وستتتل نصتتتد غا ر يظم وال رهللاظل ،  ضو نصتتتدم ردم ك ارلك يبداهنزمز هلنلهللم واهيق هك  هك يف ردد طهللملك  ،دقي ق ، و 

 .24 ه هل يمب  ري وبه َعؤهم  هو( ر يظمك و ه يو وص

هتتتتتتتتتتتتتتت،  قد ،َرب االمتتتتيي  يبده  و حممد 1425) وورو ،رريلك  هك ري حصتتتت  رو توا ي هول  تتتتضو  تتتتنبين رو متتتت ك    قيلو 
و   رو ،ي تتتتي  ردم ك  ارلك يبداهنزمز  ااخل تتتتاي اهواصتتتتد احمليستتتتل ارنووط وو تتتتمو  بو هذه اههللاقنك وريي هو غا ر  تتتتهللن( ،ن  

ارصتتتتتتتتتتتع ي ن،َي ايول نر ظتين ارمرب واهدن هت ( يف رمتين اهرتا ي يف  بت  اه قَو    حد ي اهدبيهللن َبي  و يبتداهومحو،هلنلهللم واهيق هتك  
 غويب اردم ك يدَ دقي ق ، ونآه بذهك حمهت رو اررتا   .

دقهقتك  قط ويمو ايول ههلل ارتدَ اهيت  30( بتين يموه ي تد غوو، اه تتتتتتتتتتتمو  14/9/2004وايول تلتك اهلهلتك واهريوحم   
 دن ك ، ،ي دن ك وولت ، ونةمك ري بين بذهك رو احمليالم ي د اه لمه  1.18ت ييو ر ه  ند االقرتان( وان 

وبين رو  تان تهللوهق ردم ك ارلك يبداهنزمز يذه اههللاقنك وايومي ان ممستو االنقيم اهنيرهك اهيت مديهضي اه لمههللن بستوا هي و ، 
 وهذا يموه نصف مييك مييك ، 15 يص،و هول يموا ارمو نةميو ي دهم بين يموه ابريو رو 

ن،وه يلي انت يع دن ك وولت يدَ    وهؤال ونةمك  هول انت ييو مخو او متتتتتتتته دن يم   تستتتتتتتتج  قط نمسهي ي د اه لمه  ،  
 .25دقي ق ، اي وههلل م زل ا  اهدن ك واق  ر ضي(

هلك روت ني ، وقد  هتتتتتتتتتتتتت  ين ايول بذهك بين تلك اهل1432قيل) وورو  هك ري حصتت  رو توا ي هول  ي احلجك رو متت ك  و 
رمت ابريو رو ي تتتومو دقهقك ، وقد ،َرب االمتتتيي  يبده  و حممد اخل تتتاي يمي حصتتت  يف رمين اهرتا ي وهللطك متتتدمو لي ملي ،  

نهن  ارودَ ، ونآه َيرو نر ظين واهدن ه ( ، مث نآه متتتتتيد  رو   –ههلل ،حدهم    –قيل ) ون،ي ايول تلك اهلهلك مخستتتتتك ، ،ن نك  
،ي    –دقهقك رو نةمك اخلمستتتتتتتتتك ، نآه نهيلستتتتتتتتتمهلل، ارهلل و مدوَي ، و،ري ارهلل و اههيً    18ردم ك ارلك يبداهنزمز هلنلهللم واهيق هك  ند  

 .26 لم مو ايول  و(( –ارهللصهللل نحليمل ار بهللط نحلسي، 
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و هك   -ا يضيدي مدَلو اه،لط    قهيم دهه  ريدي يف ميحك ارنيصَو يل  ،ن احلسي، ،رو تقدموي) و  َمد، هلل  قيل  مو يبده  
تريبه نةمك    ون ي اهصتت ف رو تنذن والدَ  تتضو نر تتين ،و  تتضو اه عو رريًو ههلك بذا، مث يف اه يي   احلستتي هك اهيت م  تتوهي احليمتتل

 .قونوا امي يهيو  هضي ام اهلهلك اهيتايول   ضيدَ  ويهك رندهك، ،و نةمك  ي هك يف  

  ن احليمب  ،يل هللا اه يهجك يف اهص ف نمي يهك نةمك    هتتتتتتتتتتتت  1406ور و ري حدث يف هول اه عو  ضو  هللال رو هذا اهنيم  
طيل ك  ارملمك اهنو هك اهسنهللدمك يف ر يطق    رو  ضو نر ين.  ريبه  وييً  ن ومو  يهداً يل  ،نل (30)اهسبه    هول  هللال ههلك

 ضذا دهه  ريدي حي تتتتتتتو ر تتتتتتتيهد يل  ،ن اه يي      .و تتتتتتتوقضي. ونةي يف ،قعين ،َوى رو اهدَين اإلمتتتتتتتورهك  ،  ييههيضي، ومشييي :يف
اهبنص إى االييميد يل  احلستتي، وال   اه لمهك ارنيصتتَو  هضذا ظ هك و تتنه ك  تتن يً غيهبًي، وهذا يف متتييك ارنيصتتَو اهيت م يدي  هضي

ورو  تهللاهد ارنيصتَو يل   هك ،ا   -3.يدم صتدحل  تضيدَ اه لمه  ان ستضم أبن حستيهبم قعني  ال إيواً يل ،نى هذا اهدهه  إ
اهيت تريبيو نهوةمك مهللرين ،و   تنلو اهصتتتهللم واه عو لهلل ل احلستتتي، اه لمي، واه ينحل  ه ضي و   اهبلدان  ن،م ي  نص اهبلدان اإلمتتتورهك

ممي مقع  ب    اهقمومك اه ويهك بضذه اردَ؟ وهذا ههلل ي  دَهللل اخلل  يف رهللامم اهينبد  هللنوووك.  ض  ممهللن يف اهدنهي  ينحل يف اه ض
 .27(ييق    سيده

روحظيم يل  ،متتتتتتتتتتبي، االَيوط    يف بيي و "    -دبيهللناه يف اه لك رو  يرنك  ومتتتتتتتتتتمهلل  -قيل د. حممد خبهه اريهمي  
هتتتتتتتتتتتتتت حدث اإل تتتميل    اهوةمك  1413يف نةمك يهد اه عو هنيم  اهوةمك اه تتتويهك واحلستتتي، اه لمي يول اه تتتضو اإلمتتتوري " ) و  

احلستتتتتينم ،ن م،و، اهقمو قب  اه تتتتتمو وهللا  نصتتتتتف متتتتتييك يف ،حني  ارملمك، ور   هك   واحلستتتتتي، رَو ،َوى، حهت تهللقنه
ي  طيل ك رو ارملمك ويف اإلرينام بمي ،يلم وتميووم اه تتتضيدام حع  د، جملو اهق تتتي  اايل   و ص اه تتتضيدام   تتتهللهد يف ،حن

َاَن اهندل ،ن اه ضيدام بينه ،بريو رو ي و، و نص رو  ضد   ممو  ، واهذي ،يلمو رو رصدن رهللوهللحل  هلل انتتتتتتتتتتضي اصب ه بريَا
 م،و،  ند واه مو يف غوو تتتتتتتضي. وبذهك ماوبه  ضيدام رهللوقك وههلل ري  بوه  َين يً هلوةمك    نظو هلم،و، قدناً   ضد ايول  

َاَن اهندل   َل    -وههلل  تتخ  رعل  ومم ر صتتبو    -وبه  و َمد يف بيي و  قو اه هللا حهت   2/170هتتتتتتتتتتتتت  1409وههلل اه تتهخ  مو ، هلل
 ف نمي يهك نةمك هول  هللال هتتتتتتتتت.   ن احليمب  ،يل هللا اه يهجك يف اهص1406مقهللل)" يف هول اه عو  ضو  هللال رو هذا اهنيم  

( رو  ضو نر ين.  ريبه  وييً  ن ومو  يهداً يل  ،نل ارملمك اهنو هك اهسنهللدمك يف ر يطق طيل ك يف) ييههيضي، 30ههلك اهسبه و
سي،  ،.هتتتتتتتت.". وه يك إوبياتم رو اه ضهللد بريَا يل  طيه ك احل000ومشييي و وقضي. ونةي يف ،قعين ،َوى رو اههللالَيم اإلمورهك  

نهوغم رو حتوي اهدقك يف احلستينم قدن ارستيعيع. وحهت ،ن اه تضيدَ ي د إوبيتتتتتتتتتتتتتضي ُمستال اه تيهد يو  تم  اهقمو واايه  ي يو  
   مستتتتتتتتتتتتتتتي ه  ند  تتضيدَ ارنيمو هلضول رو ،   حستتينم، ان   -ورهللقنو رو اه تتمو وهذا نظيم احمليبم يف ارملمك(  هصتتنل  

 ( ا.هت.-ارو ي ،وبه رو غاه 
مظو اهمريا ،ن ارواصتتتتتتد اه لمهك واهيلستتتتتتمهللنم( حُتستتتتتتو  وصتتتتتتك نةمك ايول، واههللاق  قد ممهللن اهنمو. تقهللم  مَو  وقيل ) و

َيدَ بمهك اه تهلل  اههللاصتلك رو ايستم ارُواد نصتده واهقمو ه ي(، ال تمبا حجم  هك ايستم، حهت مُند  هك  ارواصتد اه لمهك يل  
 

 .  217-2/216فقه النوازل  27



ي الصوم واالفطار وبطالن العمل بالحساب الفلكي  وجوب وحدة المسلمي   
 
 ف

 

 

 
22 

 

ن ،غلل اا وام اهستتتميومك  نهدَ  دا وإرمينهك تمباهي تمهللن صتتتنبك نه ظو اربي تتتو يف اروصتتتد،  َدرك حمنهللمك يف اروصتتتد اه لمي ا
ورو مث تمبا هذه اهصتتهللَن    -وهذا منيمد يل  بمهك اه تتهلل  اهستتيقط يل  اهلهللح اهيصتتهللموي-وهمو اهيمبا حيدث  يصتتهللموهي  تتهلل هي  

 إى ،قصيهي.
ه تتتتمو يف احليالم اهصتتتتنبك، وه ي متتتتيمهللن بمهك  تتتتهلل  اه تتتتمو رو اهمرب  ويف حيهك ايول،   ن اهقمو ممهللن قومبي  دا رو ا

وهت ُتؤوو يل  ي  اهواصتتد ممي قد منو تتو هلنم  ال قدن ه. ،ري إ ا بين اهقمو  نهدا يو اه تتمو   رمينهك نةميو  صتتوَي متتيمهللن 
  هي، يف حيهك يدم نةمك ايول  صوَي.مضلك وهو مقدم اروصد اه لمي ببا َدرك ه ي حهت ،ن ر ظيناً رمرباً  سهعيً مهمهللن بي

َاد حجم اروصتد اه لمي صت،وم رستيحك ار عقك اروصتهللدَ، وتوبزم بمهك اه تهلل  اههللاصتلك هن  اهواصتد، يف  ونُ صت ، أبنو بلمي 
. وهقد  ح  ،ن اهوصتتتتتد نهن  ارودَ متتتتتهممو رو اه ظو إى نصتتتتتف اا ق تقومبي ممي مقل  رو بمهك اه تتتتتهلل  اروبَز اهيت تمهللن َعوًَ 

َامو   تصت ه  روصتد  لمي َيص هوصد    -وهي رو ، تضو اه توبيم ارصت نك هلمواصتد اه لمهك واهندمتيم-  Zisseحيوهه  توبك 
ايول همي تستتتتهللقو يف اهني  اإلمتتتتوري،  هلل دم ري ملي، بمي ات تتتت  رو اهدنامتتتتك ارقدرك ردم ك ارلك يبد اهنزمز هلنلهللم واهيق هك  

 اهنلمي    ارملمك و،رينهي) واحمل هللظك يف مجوم اهينيون 
.  - ارنيمدَ يل  ارواَي ارقنوَ -،  تتتت  رو ارواصتتتتد اهنيبستتتتك    -ارنيمدَ يل  اهندمتتتتيم-ارواصتتتتد اهميمتتتتَو   .1

وواهستتتتتتبل ،ن ارواَي ارقنَو تمهللن نقهقك  يياوو متتتتتتومني أب ستتتتتتط حواَن تصتتتتتتلضي رو  تتتتتتهلل  اه تتتتتتمو اهقو، رو ايول،  
،غلل هذه ارواصتتتد متتتهللا  بينه هلضهللاَ ،و اريخصتتتصتتت   ندم تهلل هضضي قومبي رو    يي تتتعل متتتومني، وهذا جند حتذموا يف

، وإن بين منهبضي وقلضي بلمي برب حجمضي(.  اه مو. وهذا  نمو اهندميم اهيت تي م  اهمريا رو احلواَن
( متتتتم. وونهيجومل  15و ال حيييج نصتتتتد ايول روصتتتتد ببا احلجم، حهت اقرتحهللا روصتتتتداً  قعو مخستتتتك ي تتتتو .2

و دوا صتنهلل ك يف نصتد ايول  تتتتتتتتتتتتضذا ايضيَ، ومذبو د.   ت  حممد نهللن ن هو ر تووع اروصتد اههللطع يف  هك احل ،  
،نتتتتتتتتتتتتضم   تلهللا يف نصتد ايول وههلل يل  انت يع متب  دن يم، وجن هللا وههلل يل  انت يع متبنك ي تَو دن ك، وهم و بين 

 (.وا  ي يف اهسمي  هم   ي يه   ربصوت 
هي يدي ، تنك اه تمو ارضهم ك قو، ايول، اقرتحهللا و ت  ، ضَز هوصتد اا تنك حته احلموا  ووههلل غا اه عيحل   .3

اهذي تُبصتتتتتتو  هو اهن ، رري  اه عيحل يف ، تتتتتتنك إبو اهعبهك(. ونهوغم رو امتتتتتتيخدارضم هذه اهيق هك ايدمدَ يف نصتتتتتتد  
،قو، رو ،ن   دن يم رو اه تتتتتمو. وو  يً  يل  نيي جضم  ايول،   نتتتتتتتتتتتتتتتتضم ال ميهللقنهللن إرمينهك نصتتتتتد ايول إ ا بين  

ارومتتهللرك  هينهيً و اروا قك هلم تتووع، واهذي ،حه  هلبيحت هدنامتتيو، قدن اهبيحت ،نو ال ميمو اهوةمك ي د ،ق  رو متتب   
اهبيحت   دن يم ال ،ن   بمي  بو ن  ار ووع. هذا ر  اهنلم ،ن  نص اه ضيدام هوةمك ايول نرملمك اهيت مس   تتتتضي

 يو  نص اهذمو اطلنهللا يلهضي رو ق يَ وغاهم، بينه ا نيد ،ق  ،حهياً رو ،ن   دن يم يو اه مو(.
ويل  ري متتبق   ن اروصتتد اه لمي اهبصتتوي ههو  دمًو  هداً يو اهن ، وهقد  و، برياا يف ،حني  ري وقك يف اهني  اإلمتتوري،  

صتتتتد ايول رو َول اروصتتتتد اه لمي و  م تتتتيهد نهن  ارودَ. ،ري ري مُقيل يو و  تستتتتج  حيهك واحدَ يل  ري ،يلم ،نو ،رمو ن 
 اَيوط اروصد اه لمي يو اهوةمك،  يرقصهللد ههلل حسينم اروصد اه لمي، ال اهوةمك رو َول اروصد اه لمي.
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هللقن ي يف إ تتميههك اهقبهللل  تتتتتتتتتتتتتضي و،ري اهوصتتد يو طومق رواصتتد اهلهزن ،و ارواصتتد اهوادومك،  همهللن غا اهوصتتد اهبصتتوي، وهذا م
 تتويي، هذا يدا ،ن هذه اهيق هك ال تستتيخدم هلقمو وههلل قومل رو اا ق خلعهللَن ، تتنك ههزن يل  اهب تتو، وهي تتيه اا تتنك اهوادومك  

  سبل االتصيالم اهب ومك وغاهي رو ارؤووام.
وصتتتتك اهقهللل) إن االمتتتتينينك نرواصتتتتد اه لمهك يف نصتتتتد ايول غا مممو حيه هي حستتتتل اإلرمينهيم ارهلل هللد ييرهي، إال يف َو

 .حيالم ميمو هلن  اهب ومك ،ن توى  هضي  بسيطك( 
 َل  اهب ت إى اه قيط اهييههك)  )و وا    و يلي اهدمهللقي وقيل

 ،غلل ااميههل واهينينمف اه لمهك هبدامك اه ضو اإلموري ال تي ق ر  اهينوم يم اه ويهك.  -1
َاهه تهللا و  ن يً رو اه هللاق  يف  تلك اهعوحل اهيت حتيول ،ن   -2 تيقو، رو اهينومف اه ويي هبدامك اه ضو اإلموري، ال 

 تنوم يم ري،ااتتضي ااوههك رري ) 
 ،( ،وو االنمسين ايهللي  دقك ييههك ووهذا رو اارهللن اهصنبك  داً(. 

 ،( ،وو ظيهَو اهسوا، ووههلل رو اارهللن اهصنبك  داً(. 
 ييو يو رسيهللى مع  اهب و ووهذا مممو همو ب  ناصد مُه سل هو وحده(.  ت( ارهللق  احلقهقي هلواصد وانت 

اروصد اه لمي اهبصوي ال ميم و ،ن ممهللن  دمو ر ي سي هلن  اهب ومك،    قد مصب  ونال يلهضي يف حيهك حميوهك نةمك   -3
 َ  ول وهللان. ايول وههلل قومل رو اه مو، حهت ،نو هو ميمو نةمك ايول ه ي، همو اهواصد قد م قد  صوه 

إن حميوهك ح  اإل ميل يف احلسينم اه لمهك هو بريا رو ارصيحل هلمسلم  وغاهم، وارسلمهللن ،وى  ذهك، همو هذا اهنم  
 (.حيييج يضد ببا و ومق ،برب

يف بيي و واحلستتي، اه لمي      – ن هو قستتم اي دمتتك اه هللومك ةيرنك ارلك يبداهنزمز  -  اهدبيهللن حممد  و صتتبهين ايضعقيل  
 .وبمي ،مل  ي رو قب  ،ن اهقي ل  نحلسي، اه لمي قد انقسمهللا إى اقسيم بريَا نهلل زهي هض ي) واهقعنهك واال عوا،( 

اه ومق ااول موى ،نو رع بينه والدَ ايول يف ،ي وقه رو  ند اه جو إى قب  اه جو اهذي ملهو   نو جيل يل  ارستتتتتتتتتلم   
هللم اهذي ملي اه جو اهرييين وحجيضم ،ن ايول رهلل هللد يف اهستتتمي   ند والدتو ان اهنلم اههقهع اهريي ه مريبه و هللده واهنرَب  صتتتهيم اهه

  .تسا يلهو ايميهامك اهلهبهك نههلل هللد اه لمي ال اهوةمك اخليطاك وهذا ري
ل قب  اه،وو، وههلل  هللقه قصتتتا  دا  مع بين اه ومق اهرييين ،ناد ،ن مهلل ق    اهوةمك واحلستتتي،  ي تتترتط ،ن تمهللن والدَ ايو

 . هك و ل يل  اه ي  يقد نهك اهصهيم وحجيضم ،ن اهههللم اإلموري مبد،  ند غوو، اه مو
اه ومق اهرييهت ،ناد ،ن ممهللن ،بريو تهلل هقي    اهوةمك اهبصتتتتتومك واحلستتتتتي، اه لمي  ي تتتتترتط إرمين اهوةمك هريبهللم دَهللل اه تتتتتضو 

ال د ،ن ممهللن رهللههللدا قب  اه،وو،  هللقه اَيلف  هو اه لمههللن حع تيممو اهن  ،و اهيلستتتتتتتتتتتمهلل، رو نةميو.  وهذا منع ،ن ايول  
 :ورو ،    هين هذا االَيوط نهلل ز  ن ي رو  ووطضم وطوقضم

متتتتتييك رو والدتو و هك ،ن ارستتتتتي ك اهزاومك    اهقمو واه تتتتتمو رو روبز    13،ن موى ايول قب    وال ميم،نو   (1
دن يم ورع بينه ،ق  رو  هك   نو هو ممهللن ه يهك  ز  ر تتتتتتتهق رو اهقمو وهو    7ن تمهللن ،بريو رو  اانل ال د ،

رؤَتو ارستتلم  اه لمه  واهذي     ري  ن، وأتوا ،و حد داجنهللن(. وهذا     ري مستتمتيممو اهن  رو نةمك ايول وهذا  
،   إرمين نةمك ايول. وحع ن ستو  هك,  دن يم رو   8،قهم يف امتي بهللل مهللصتي أبنو جيل ،ن تمهللن اهزاومك ،بريو رو  
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مهللري   29.53.  مع يلم ي ،ن ريهللمط اه ضهللن اهقمومك ههلل  دا وَيحنو ننلم ،ن ردان اهقمو  ه يوي وهمو ديهللا ن و و  
متتتييك   1.96متتتييك ،ي ،ن ي متتتهللط حنصتتت  يل    708.72متتتييك    x24مهللري  29.53دن ك يف   360واهقمو مدون  

  15.75دن يم واهيت ،وصتتتتت  هبي ارؤَتو حنصتتتتت  يل  يمو هلضول مستتتتتيوي    8،   هم  دن ك و ند  تتتتتو، هذا اهوقم
 (مييك 15.4مييك وهذا نقم رقين،  دا هرييين نقم قهيمي هنمو هول نِةي نهن  و

,   مو ،حد ايول قب    (2 متتتتتييك رو وقه والدتو ر  ،ن    15.4حستتتتتل اهستتتتتج  ار  تتتتتهللن هلوةمك نهن  اهبيصتتتتتَو
دن ك. بين هذا يف اهقون اري تتتتتتتتي   9.3م وبين االن صتتتتتتتتيل اهزاوي    1871متتتتتتتتبيمرب    14  حميوهك اهوةمك قد حدوه يف

اآن نةمتتك رريتت   هتتك ايول نهن     وال ميمي تتدرتتي بتتين اهيلهللث ايهللي واه تتتتتتتتتتتهلل ي غا رهلل هللدمو. ومقهللل ارقتتيل إنتتو  
. وقب  وقه قومل نةي هول بين ان صتتيهو اهزاوي   متتييك رو يموه.    21إى   17دن ك واهذي مقين،    10.5اهبيصتتَو

 .مييك 20إى  17،ن ب  هول ميمو ،ن موى إ ا بين يموه     ال منعبمي ،ن اهدنامك تقهللل إن هذا 
   ال مستتتيعه اهنلم اه لمي مستتتيعه  ،ن منعي وقيي رقينن إلرمين نةمك ايول نهن  وار ظين واهيلستتتمهلل، وهم و   (3

  .ههلل هللد يدد رو اهنهللار  اهيت تؤوو يل  اهوةمك دقهقك،ن منعي إ ي ك 
رنهتينا إلرمتين نةميتو   ال منيرباهزرو اهتذي ميو  نتد والدَ ايول ايتدمتد مستتتتتتتتتتتم  يمو ايول وهمو يمو ايول  (4

و هك ان ردان اهقمو  ه تتتتتيوي ومستتتتتا اهقمو  ستتتتتويك ،يل , ي دري ممهللن قومبي رو اانل, وا عا ي دري ممهللن  نهدا  
  23متتتتتتتتتتتييتك( وي تدرتي ممهللن  عهاتي موى ويموه و   17 ن تدرتي ممهللن ايول متتتتتتتتتتتومنتي ميمو ،ن موى ويموه و   .يو اانل

  .مييك(
متتييك بمي ان ،صتت،و هول نةي نهن  اهبيصتتَو بين   13.47إن ،صتت،و هول نةي رو َول ر ظين بين يموه   (5

 . مييك 15.4يموه 
نهيلستتتتتمهلل، رو والدَ ايول يلمي أبنو يف متتتتتييك    15.5متتتتتييك و ند    17.2إن ،ووق نةمك نهن  حدوه  ند   (6

 .مييك 24 نص اه صهللل ال حتص  اهوةمك إال  ند 
 مييك 17مقهللل إههي , اهني  ارسلم اريههزي إنو تسي ه  نِةمك ايول إ ا بين يموه ،ق  رو  (7
  5  إى  2دن تتتيم ،و ،بريو ويف حتتتيالم ادَن       5جيتتتل ،ن ممهللن انت تتتيع اهقمو  هللحل اا ق ي تتتد اه،وو،,   (8

  .دن يم
نةمك يف ،وه ي وقد اييمد يل  و تتهللح اهقمو واه تتمو وغا    76طومقك  دمدَ طيل ك ،متتستتضي  وومو قيره يل   (9
 . هك
عهللط ،َوى اقرتحضي  ته و   (10 َعهللط اههللقه رري  ر   هيم اه تميل اه،ويب واي هلل، اه،ويب واهيت اقرتحضي إههي  َو

  .رو امي وبذهك طوحل ،َوى رؤه ك رو ي يصو طيل ك
 ومق اهوا   ا ترتط هلدَهللل يف اه تضو واخلووج ر و اهوةمك اهبصتومك حع ههلل بينه والدَ ايول قب  اه،وو،  قله  غا رلي ه  اه

  تقب  الإى نزاع اه لمه  حهللل إرمين نةمك ايول واهيت ا تتتتتتتتترتطضي اه ومق اهرييهت وهمو هذا اه ومق ا تتتتتتتتترتط  تتتتتتتتتوطي آَو وههلل ،ن  
 وال ميم تتضيدَ رو قيل  وةمك ايول رع بينه والدتو  ند اه،وو، المتتي يهك اهوةمك نهن  اهبيصتتَو وحجك هذا اه ومق ،ن قدَن ه  
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حصتوهي ونلي مؤ  ،حدا رو َلقو قدَن  صتومك ا ذَ تستيعه  ،ن توى ايول وههلل بينه والدتو قب  اه،وو،  قله   دا. ،ري حجيضم 
  .َ إ ا بينه اههللالدَ  ند اه،وو،  ضي امي يهك اهوةمك. واه خ  اهذي ن،ى ايول ريهللهم ،و بي ،يف يدم قبهللل اه ضيد

مظضو   ،ن اه ومق اهرييهت اَيلف اَيو ي بباا ومستتتي ه  إلييو يل  ن،ي واحد ووق  يف ت يقص ببا يف   قري متتتبرو َول  
 :ي، ر ضيحميوهيو هلجم     اه صهللص اه ويهك واحلسي، اه لمي و هك امب

ي تدرتي اَيل هللا يل  وقته اههللالدَ ورتدَ  قتي  ايول  نتد اه،وو، وانت تييتو حع تيممو اهن  رو نةميتو,  نلهللا احلستتتتتتتتتتتي،  -
اه لمي اههقهع ظ هتي مث لنهللا  ه تو و   اهوةمتك اهبصتتتتتتتتتتتومتك اهظ هتك. وممتي ههلل رنووط ،ن ل  اهظع ر  اهظع مزمتد اهظ هتك ويل   ول 

ايول(. وحع ال تليبو هذه اهق تتتهك يل  اه قضي    ن ل  اهظع ر  اهظع ه ي ههو بجم  اه صتتتهللص اه تتتويهك اهظ هك اهيت  والدَ  
  .من د  ن ضي  ن ي همي تمهللن ،قو، إى اههق  ر ضي إى اهظو

َادوا يو ل  مقهع - وظع وهتذا متدل يل  ،ن   مث ههلل ،مم ات قهللا يل  وقته اههللالدَ وغاهتي حع تيممو اهن  رو نةميتو رتي 
ال واهذي   .ومتهلك احلستي، اه لمي غا بي هك هلهللصتهللل إى ارقصتد اه تويي وحدهي وال د يي رو اهينهللم  يل  ومتهلك اهوةمك اهبصتومك

اهيت بينه يلهضي   ظ هيضييلهو ،م تتتتتتتي ،ن اههقهع رستتتتتتتي،و يو اهظع و،ي حميوهك هلجم   ه ضمي ان  اهوةمك ظ هك    و رقدان    فليل
 (.ويل   ول والدَ ايول

وه يك رعييو ،َوى ،يظم َعوا ممي  ستتتتع يه ه ي ،توبضي إى ح  احلي ك إى يو تتتتضي  هك ،مي تب  ا تتتتعوا، حج  له   -
 .اهقي ل  نحلسي،

َتذ  تو ال تتتتتتتتتتتعوا تو واَيوط اه لمه  حهللهتو وال ميمو ،ن ايم    اارتك يل  وميب  ه تي ،ن احيجتيج اه ومق اهريتيهتت ال ميمو اا
ر تعو، بمي ،نو ال جيهلَل ههللمتهلك مقه هك ،ن تنهللل يل  ومتهلك ظ هك وهذهك ،صتب  احلستي، قيصتوا يو حتقهق ارقصتد اه تويي وحده  

 . يحييج إى إرمين اهوةمك  اصب  ومهلك مل،هضي ار عق اهسلهم
ههلل  هللقه قله    نو ال ربي تتتتَو اهصتتتتهللم  و،يهللد اآن إى اه ومق اهرييين واهذي موى ،نو رع حصتتتتله والدَ ايول قب  ار،و، و 

 ند اه جو, ور  ،ن هذا اه ومق ،صتتي، رو احهك ،نو   مق  يف اال تتعوا، اهذي وق   هو اه ومق اهرييهت بمي ،ن اهقي ل  هبذا اهقهللل  
،و،  قط ،ري و و  اهوةمك نهن  ،و غاهي و تتتتتتتوطضم اههللحهد ،ن تمهللن والدَ ايول قب  ار  م تتتتتتترتطهللاغا طيل   حهللهو  هك ،مم    

  -صتتل  ه يلهو ومتتلم –َعي ضم  ضهلل اصتتعدارضم   صتتهللص  تتويهك ر ضي قهللهو تنيى " مو  تتضد ر مم اه تتضو  لهصتتمو" ور ضي قهللهو  
"صتتتتتتتهللرهللا هوةميو و، عووا هوةميو" وقهللهو "ال تصتتتتتتتهللرهللا حع تووا ايول وال ت عووا حع تووه" وقهللهو "إ ا ن،ميم ايول  صتتتتتتتهللرهللا، وإ ا  

 عووا،   ن ُغمَّ يلهمم  صتتتتتتتتهللرهللا ووو  مهللًري".   ن قيههلل إن اهوةمك وبيه هدم ي مقه ي رو َول والدَ ايول حستتتتتتتتي هي قب  ن،ميمهلله  ا
اه،وو، ووهتذا قهلليم( وننيربهتي لريتي تك اهوةمتك اهبصتتتتتتتتتتتومتك قل تي إن اهوةمتك قتد تريبته مقه تي نحلستتتتتتتتتتتي،  نتد ار،و، واهنرَب  ريبهللم اههللالدَ  

 .يربَتهللهي ومهلك  دال رو اهوةمك اهبصومكاه لمهك ي دبم واهيت اي
ونقهللل يم ،م تتي إن احلستتي، اه لمي يف غيمك اه تتبط واهبند يو اخلل   و جيهلَل ،ن نستتيخدرو وههلل يف غيمك  تتبعو و نده يو 
(  اخلل  ي دري مهللا ق ري نديهللا إههو ونعوحو ي دري ليهف  هك. وال خنيلف رنمم وقد  نليم رو  تتتتتتمو ،هدا مم ووههلل هدط نبه  

ر و واديهيم ،ن احلستي، اه لمي قعني اهريبهللم وميمو حستي، االقرتان   ستبك َعا ال تيجيَو      تي،ن نصتهللم نر تين وال ن وط يف  
رو اهريينهك. ورو ،    هك ،ندمت ،ن نينبد ه متتتتتتتتب ينو وتنيى نهريينهك واهدقهقك  لمي ا ال تنيربون والدَ ايول رع   1-100000

إن هذا ا تتتعوا، ال ميمو قبهللهو ممو م يدي نحلستتتي، اه لمي هدقيو   .واهنرَب ي دبم نههللالدَ اه لمهك؟حصتتتله نهله   ند اه،وو،  
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و  تتتبعو وم تتته  مهللري رو نر تتتين ونلي صتتتيم مهللري آَو رو  تتتهللال مقه ي ييردا رينمدا غا رلي ه إى اهدقك واه تتتبط اهذي معيهل  
 .اآَومو  و

ق اهرييين رو احهك و،بريو ا تتتعوان رو احهك ،َوى  هك ،نو مهلل ل اهصتتتهللم حع ،ري اه ومق ااول  مين ،بريو  تتتبعي رو اه وم  
ههلل وهد ايول  ند ار،و،. وهاو بين هذا اه ومق ،ق  ت ومعي يف  تتتتتضو نر تتتتتين رو غاه إال ،نو وق  يف اصتتتتتعدام ،م تتتتتي ر  اهدهه   

ين ،ول اهوةمك يف اه صتتتتتتتتهللص رو نةمك نهن  إى نةمك  "صتتتتتتتتهللرهللا هوةميو و، عووا هوةميو". وممي ال  تتتتتتتتك  هو ،ن هذا اه ومق واه ومق اهريي
نحلستي، او اهنلم. مث ههلل قل ي  صت ك هذا اهياوم    ن احلدمت أيرو نهصتهيم  ند ربي تَو اهوةمك واط اهصتهيم هبي  لهلل حصتله اهوةمك  

مهك واحلستتي هك( يف اه ضين و ل اهنلمهك واحلستتي هك( يف اهله  و ل يل  اه ي  اهصتتهيم  ند  جو تلك اهلهلك وههلل حصتتله اهوةمك اهنل
  .يل  اه ي  اإلرسيك يو اهصهيم حه اذ وإال ه وط اه ي  ةز  رو نر ين يمدا ان احلسي، مقهع

دقهقك    35متتتيييم و   6مهللري و    29واال تتتعوا، ي د هذمو اه ومق  ههلل ،ن اه تتتضو اهقموي ي د اه لمه  مقصتتتو  هصتتت  إى  
دقهقك. وهذا اصتتتتتعدام ر  اه      44متتتتتييك و    12مهللري و 29دقهقك وريهللمتتتتتعو    55متتتتتييك و   19مهللري و  29ومعهللل  هصتتتتت  إى  

مهللري. وو و االصتعدام ،ن االقرتان ميمو ،ن حيدث يف ،ي حلظك ي د ميمك اه تضو  لهلل    30مهللري ،و   29اه بهللي اهقي   أبن اه تضو إري  
 قله   دامك ه تتضو نر تتين   يري  ندهاالقرتان ،و  حصتت  االقرتان ي د اهستتييك اهستتي نك صتتبيحي  ند اه جو يف ردم ك ري واييربا حلظك  

وههلل اييربا ام تي ،ن هذا اه ومق ل     اه صتهللص اه بهللمك اآرَو نه تووع يف اهصتهيم واه عو  ند اهوةمك ههلل ل يل  اه ي  اإلرستيك 
متتتتتتيييم  6مهللري و    29  ،و اه عو  ند اهوةمك اه لمهك رع حصتتتتتتله يف اه ضين.  لهلل بين اه تتتتتتضو قصتتتتتتاا  و  د ،ن م عو اه ي   ند

مهللري بيرلك ومهللر  غا بيرل  وهذا طيهف هصتتتتوم     27دقهقك وهبذا ممهللن صتتتتهيم اه ي     35دقهقك ،ي يف اهستتتتييك اههللاحدَ و  35و
مهللري. ورو مث ميهلل تتت  ،ن هذه ومتتتهلك ال  30مهللري ،و    29"اه تتتضو همذا وهمذا..." ،ي    -صتتتل  ه يلهو ومتتتلم–قهللل نمتتتهللل ه  

 .اه ويي الصعدارضي ر  اه   اه ويي وا عواهبيتؤدي إى ارقصد 
نههق    ن ، ه ي إال اههق   و  د ،ن نيب  اههق  يف صتتتتتتتتتتهير ي و عوا    مث إن ه متتتتتتتتتتب ينو وتنيى تنبدا  ،يهل اهظو و  مينبدا
  .  مسك ون عو  ند اهوةمك احلسي هك حع ههلل حصله يف اه ضين

  ن قيل قي   جنرب هذا اهمستتو يف اه تتضو   ن حصتتله نةمك نر تتين احلستتي هك, يل  متتبه  اهيمريه , يف اهستتييك اهريير ك صتتبيحي 
ههللم وإن حصتتله نةمك هول  تتهللال احلستتي هك اهستتييك اهوا نك  ند اهظضو نيم  هك اهههللم قل ي هو يدا إى  منستتك رو  ند  جو  هك اه

  30مهللري ورَو    29اهظو رَو ،َوى وجيهلَل ه ي  ند  هك ،ن خنيلف حهللل هذا ايرب رع ممهللن ملبي ورع ممهللن إجيين حع مصب  رَو  
  .مهللري

ستتتتتتي، إرمين اهوةمك، وقيل) إمي غا ممم ك، ان ايول   مهللهد ،صتتتتتتو يف ،ي رمين ،ري اه ومق اهوا   اهذي موى ،نو إ ا ن   احل
 (.رو اهني  اإلموري ت بين اههللا ل ،ال تقب   ضيدَ اه ضهللد ويلن ان اههللاق  ت اهذي ،وبيو اهنلم اهوَي ي اهقعني ممذهبم

ك ي د ،حد متهللا  ،بين ييري نحلستي، ،م غا يي  حنو ننلم ،ن والدَ ايول يف ب   تضو قموي قعنهك وال تقب  اه توقيل ) و
 و ووالدَ ايول تمهللن يف وقه حمدد. وممي ههلل رنلهللم ،ن ردم ك اهدريم تق  يل  اهستتتتتتتتتيح  اه تتتتتتتتتوقي هلملمك وتق  يل  َط طهللل 

ط يول  50.1 يل  َط دن تك ومقتي لضتي رو ايضتك اه،و هتك رتدم تك اههلل تو وتق  يل  اهستتتتتتتتتتتيحت  اه،ويب رو ارملمتك    26.1دن تك َو
ط يول    36.4طهللل   مبيمرب ممهللن االييدال    21رين  و    21دن ك ،ي يل  ن و َط يول اهدريم.   ي مهللم    26.2دن ك َو

هتتت ,يل  مبه  اهيمريه , ممهللن اه جو يف ردم ك اهدريم يف 1425رين  هنيم    21واهله  مسيوي اه ضين( يف هيت  اردم ي .   ي مهللم  
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واه تووحل    5.22ويف ردم ك اههلل و ممهللن اه جو يف اهستييك    5.49وار،و، يف اهستييك   5.49واه تووحل يف اهستييك    4.28اهستييك  
دقهقك بمي ،ن اه وحل      54وممهللن اه وحل    ار،و، يف اهدريم وار،و، يف اههلل و    6.43وار،و، يف اهستتتتييك    6.43يف اهستتتتييك  

نهك يف ب   تتتضو قموي   ن احيميل والدَ ايول يف ارملمك  دقهقك ،م تتتي. ورع يلم ي ،ن والدَ ايول قع 54اه جومو يف اردم ي   
%. وال  تد ،ن تمهللن رتدم تك    هتيت  ارتدم ي  مهللهتد  3.75يل  هتذا اخلط    ر،ويب اهتدرتيم واههلل تو ،و  جوي اهتدرتيم واههلل تو ههلل 

  . هضي ايول وقه ار،و، ،و اه جو َتيري    ر،ويب ،و  جوي اهدريم واههلل و
مق ااول اهذي موى و هلل، اهصتتتتتتتتتتتهيم رع وهد ايول قب  اه جو وههلل  دقهقك ،و حمنهك واحدَ, إن  هك مهلل ل واآن نقهللل هل و 

وهد هبي ايول وقه ، ان اه جو ،ال مصتتتتتتتتهللم ان هوهو وهد  ند  جوه ومهلل ل يل  رو بين   اهيتيل  رو بين  تتتتتتتتوقي تلك اردم ك  
غويب تلك اردم ك ،ن مصتتتتتهللم ان هوهو وهد قب  اه جو و ذهك م قستتتتتم ،ه  اهدوهك اههللاحدَ إى نصتتتتت   نصتتتتتف جيل يلهو اهصتتتتتهيم 

ط ان  ردم ي  ال م صتتت   ه ضمي إال  تتتينع صتتت،ا  ونصتتتف ال جيل يلهو اهصتتتهيم.    ،قهللل إن دقك احلستتتي، اه لمي اري يههك متتتهلل 
إحدا ي تصتهللم وااَوى ال تصتهللم ونلي ايَو اارو  هك  هبلغ  هي  ريجيونمو     هيي واحدا  مو بين يف  توقو ال مصتهللم ورو بين 

 يف غو و مصهللم
ول يل  َط يول اهتدرتيم واههلل تو  بمتي ،ن رتي  بواه حهتيل اه ومق ااول م عبق يل  اه ومق اهريتيين  هتك ،ن احيمتيل والدَ اي

ونقهللل هل ومق اهريتيين ،نتو رع وهتد ايول يل  َط يول اهتدرتيم واههلل تو    وقيت  .%3.75   ر،ويب اهتدرتيم و اههلل تو ههلل ،م تتتتتتتتتتتي  
ر،و هضمتي  و تد ،ن تمهللن رتدم تك  ه ضمتي يل  َط اهنول مهللهتد  هضتي ايول وقته ، ان ار،و، و هتك مهلل تل يل  رو بتين  تتتتتتتتتتتوقي 

 .ردم ك اه عو ومهلل ل يل  رو بين غو هضي اهصهيمتلك ا
اهرييهت ،ن جييم  يل  ن،ي واحد وقيل حع نستتتتتيعه     ق يَ هل ومبمي ،ن ري قل يه م عبق يل  اه ومق اهرييهت ةمه   ايتو. وههلل  

يميل والدَ ايول  قل يه هل ومق ااول واهرييين إن اح متتتتتتتتتيييم. نقهللل هو ،م تتتتتتتتتي ري  10ان نوى ايول ال د ،ن مهللهد قب  ار،و، ،  
%. وال  د رو والدَ ايول  3.75متتتتتتتيييم    ر،و، اهدريم ور،و، اههلل و ههلل ن ستتتتتتتو    10يل  َط يول اهدريم واههلل و قب   

متتتتتتتتتتتييتيم رو ، ان ار،و، َتتيرتي يف رتدم تك تق     اهتدرتيم واههلل تو و هتك مهلل تل يل  رو بتين  تتتتتتتتتتتوقي هتذه ارتدم تك اه عو    10قبت   
 .هصهيمومهلل ل يل  رو بين غو هضي ا

 (.قل يه ،م ي م عبق يل  اه ومق اهوا   واهذي مقهللل نه  ي دون اإلوبيم مث إن ري
بمي ،ن احلستتتتي، متتتتهللط جين  رو  ن تتتت ي مصتتتتهللم يف  ود واهبنص مصتتتتهللم  نده  ههللر  ،و ،بريو و متتتتهللط جينل ي ن وط  وقيل ) و

ريو رو  تضو  تهللال وحع ،   هذه ارستيهك ،قهللل إنو  ،حهيا  ههللر  ،و ،بريو رو  تضو نر تين اربينك ون تعو هلدَهللل يف مهللر  ،و ،ب
ههلل ،ن ي متتوا يل  ن،ي إههي  و و تت ي اه تتضو قصتتاا, ووهد ايول يف ردم ك ري اهستتييك اهريينهك قب  اه جو, وغوو، اه تتمو يف تلك  

متتييك وتصتتهللم    40متتييك. ومتته هللم تلك اهبود    16اردم ك اهستتييك اهستتيدمتتك  ستتهصتتب  اه وحل    والدَ ايول وغوو، اه تتمو  
متتتتييك ورو اهله  وقله  رو صتتتتبيح مهللم اهرييرو واهن تتتتومو( رو نر تتتتين. بمي ،ن هول  تتتتهللال متتتتهللط مهللهد يف اهههللم    13مهللري و  27

دقهقك    25متيييم و  9دقهقك صتبيحي ،ي قب  ار،و، ،    35اهييمت  واهن تومو رو والدَ هول نر تين  لمهي يف اهستييك اهريير ك و
دقهقك قد دَلهللا يف   35وممهللن اه ي  يف  هك اهههللم اهذي مهللهد  هو هول  تتتتهللال اهستتتتييك اهريير ك و  تقومبي وهذا ليهف  تتتتوط إههي 

رو صتتهللرضم وممي ههلل رنلهللم  لمهي ،ن اهههللم اهذي  نده ممهللن رو  تتهللال   ن صتتيم اه ي   هك اهههللم ويل  ن،ي إههي (    28اهههللم ال 
ويصتتهين هو    -صتتل  ه يلهو ومتتلم–يه ك هستت ك نمتتهللل ه  دقهقك رينمدمو وتلك ط  25متتيييم و  9 قد صتتيرهللا مهللري رو  تتهللال و



ي الصوم واالفطار وبطالن العمل بالحساب الفلكي  وجوب وحدة المسلمي   
 
 ف

 

 

 
28 

 

مهللري   29مهللري  قط رينمدمو هنلمضم اهستتتي ق نحلستتتي، اههقهع. وههلل بين اه تتتضو ريهللمتتتعي ،ي    28وإن ، عووا  قد صتتتيرهللا نر تتتين  
دقهقك    55نهك ومتييك ييردمو رينمدمو ومهللهد هول  تهللال يف اهستييك اهريي  40دقهقك  ستهللط م هللدم رو نر تين    55متييك و    12و

 ند اهظضو وممهللنهللن قد دَلهللا يف اهههللم اهرييرو واهن تتتتومو رو صتتتتهيرضم   ن صتتتتيرهللا اهههللم اهذي  نده  ضهلل ،ول مهللم رو  تتتتهللال وهذه  
مييك ،و ،بريو  قد وق  يف ن و اخلل  واال عوا، وقد م هللتو رو نر ين   24بيرخيه ك ااوى. بمي ،ن رو ا رتط هلوةمك اهبصومك  

وقد مصتتهللم مهللر  رو  تتهللال رينمدا و ذهك متتهللط مؤدي احلستتي، اه لمي إى  وحل يف اهصتتهيم    ارستتلم  قد    متتييك رينمدا  48
 (.ميييم ،و ،ق  مهللط مق  يف ن و اال عوا، ،م ي 10ميجيَو مهللر . ورو ا رتط هلوةمك اهبصومك 

معيحل و هك ،نو مهلل ل يل   اه لمي بل ضي لي الواقهللل إن اهذي مومد ،ن مو   احلوج يو اارك ارستتتتتتتلمك نحلستتتتتتتي،  وقيل ) و
حع منوط إحداوهيتو يل  اهمَو   (GPS) ب  رستتتتتتتلم يف اهبود ارستتتتتتتلمك وغا ارستتتتتتتلمك ،ن ممهللن رنو  ضيَ قهي  اإلحداوهيم

يَ رنو حع اان تهك ومهلل ل يلهو ،م تي ،ن منلم رع مهللهد ايول يف ردم يو    يف  هيو.    مهلل ل يل  ب   تيهد ،ن حيم  هذا ايض
 .تقب   ضيدتو ،و تود

وهي حنو اوبي ي ،ن احلستتي، اه لمي الميمو ،ن ممهللن ومتتهلك تؤدي إى ارقصتتد اه تتويي  عومقك ،وىف وابم  رو اهوةمك اهبصتتومك  
ا رو ر ي ستك اههللمتهلك اهظ هك واهوةمك( وي دي ،ن اهظع غ يال ميم ضاو اهيلستمهلل هك و هك ال تعوا، هذه اههللمتهلك ا تعوان  تدمدا  

 :ار تتتتتتتتتتتعو، رقتدم يل  اههقهع ار تتتتتتتتتتتعو،  هتك ،ن اهظع ر،ي و َعتيةه واههقهع غا ر،ي و . و نتد هتذا بلتو جيهلَل ه تي ،ن نقهللل
o   قوا وبين اخلوط  ه ضي ال ميجيَو وحدَ رعيه  واَيوط رعيه  ويدد   14بينه اارك جممنك يل  اهوةمك اهبصومك ري مقو، رو

 .اارك يل  احلستتتتي، َو ي   ختيل و رو قب   اصتتتتب ه  تتتتهني و،حزان ال مقب   ن تتتتضي قهللل  نص تتتتضهللد. ،ري اهههللم  قد اَيل ه  
o   َادا ت وقي حع ،صتتتب  هم   لمي ن،ي يف ارستتتاهك إن ي   حنقق اههللحدَ ار  تتتهللدَ رو احلستتتي، اه لمي    إن احلستتتي، اه لمي 

واهبنص مصتتتهللم  نده  ههللر  بمي ،ن احلستتتي، اه لمي ،م تتتي وهم   قهو ن،ي ام تتتي. واحلستتتي، اه لمي جين  رو  ن تتت ي مصتتتهللم اهههللم  
 جينل ي ن وط ،حهيا  ههللر  رو  ضو نر ين اربينك ون عو هلدَهللل يف مهللم ،و ،بريو رو  ضو  هللال 

o  احلستي، هو لوج اارك رو ر تم  إوبيم ايول واه هلل ت  اهيت ،صتب ه طجلك    رذهلك حهت مبلغ اه وحل بمي حصت  يف
  .وك ،َيم نص اايهللام وو

o  هدط احلدمت "صهللرهللا هوةميو تتتتتتتت ،ي ايول تتتتتتتت و، عووا هوةميو،   ن غم يلهمم  يقدنوا هو" ههلل ،ن مصهللرهللا نر ين بلو، وال
  .م هنهللا مهللًري ر و, هو مي قق بمي  ه ي مي قي

o   اهستتني إى وحدَ ارستتلم  يف صتتهيرضم و عوهم، ومتتي و  تتني وهم و تتوا نضم، ،رٌو رعلهلل، دا مي، وهمو احلستتينم اه لمهك
 وايز هك(.هو حتقق اههللحدت  اهملهك 

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يف إرمينهك نةمك هول  تتتتتتتتهللال ، وبذهك  1432هذه اهستتتتتتتت ك    اَيو ضم) وواقو، ررييل )  د. حممد  و  ضد اه وم قيل  
رو  ضك ،َوي    اهبهاكومحيمك    هإلنصتيدَيو ضم ر  اهوائمتك اهنيرك  ا همي  ه ضم يف رهللايهد دَهللل  صتهللل اهست ك رو  ضك ، و   اَيو ضم

  اخلومف مهللم ايمنك  ، بدَهللل  صتتتتتتت  اخلومف اهذي رو يلي ارملمك يف االَيم اري تتتتتتتهك ، حهت ،بد  نص اه لمه  دَهللل  صتتتتتتت
 هت.25/10/1432هت ، و هبه اهوائمك اهنيرك هلمواصد ،ن  ص  اخلومف مدَ  مهللم ايمنك 19/10/1432و18واهسبه 
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 .28وهذا االَيوط اَيوط ت يد ال ت هللع ، ان ب  واحد هو رنهينه اهذي ميبنو(

متتتتتتتييك والدَ    يهبنص مذبو ،ن اه لمه  ري قهللن يل لمي ههو قعنهي،  ) وهذا واحلستتتتتتتي، اه   إدنمو ار هستتتتتتتي  قيل وههد  و
 تسي ه  نةميو، وقد ليل هللن يف حتدمد ،ق  يمو موى رنو ايول ايدمد. ايول ويموه ري قهللن يل  ،ن ايول هسهللمنيم قلهلك

حتدمد رهود ايول   اهصتتت ف ءنا  طيل ك هل لمه  يف   اقهللل ونهلل اهيهلل هق) هذا ههو  صتتت ه ،    يف ،يهللام بريَا تعل  يله ي
يلمي ر  تتتتتتهللن،  بو  هو إرمينهك نةمك       وصتتتتتت  اارو إى قهللل  نص اه لمه  وههلل اهدبيهللن خبهه اريهمي يف وت  وإرمينهك نةميو،

 )اه لمه ، وإن بين اه لمههللن مقهللههللن أبن اههللالدَ نهلليين  ايول قب  والدتو ونق   هك يو ل  رو

 اهبنص  ، ونق     اه تتتتتتتتتمو-اهقمو-تيي   اانل   وتنوم ضي َووج ايول وههلل  ل ظك يو َط  اههللالدَ احلستتتتتتتتتي هكاه هللع االول )  
 واهنلمي نةمك ايول يف هذه اهل ظك.ارسي ه  اهنملي  اه لمه  يل  ،نو رواليع 

 ستتيييم حستتل اريعهللَن نةمك ايول قب  ظضهللنه    اه هللع اهرييين ) اههللالدَ لنىن واههلل هللد وار تتيهدَ(  هممو نمتتيخدام ارندام
 تعهللن اهنلم واآالم.

و،ميمهلله  ا عووا(  لهلل قيل اه لمههللن وهد و  نوه   ه  ويل  ب   قد تنبدا ه  وةمك ايول ال  هللالدتو وإ ا ن،ميمهلله  صتتتهللرهللا وإ ا  
مهللهتتتتد ونآه قتتتتيههللا    ظ هتتتتك ،هلضتتتتي   نصتتتتتتتتتتتم، وههلل  اهوةمتتتتك وننيمتتتتد يل  حستتتتتتتتتتتتتتينم  نمتتتتذ، احلو وههلل   اهنتتتتدول اهريقتتتتيم  ضتتتت  

 هللن  هضي ؟طيل 

وحيددومي نهدقهقك واهريينهك ومصتتتهبهللن يف حتدمدهم    ومي تتت  رو أتر  ،ن احلستتتي، اه لمي مقع   ل ظك اههللالدَ اهمهللنهك هلضول
حتتتتتتدمتتتتتد يف  رو  َتتتتتتيرتتتتتي بتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتي يضم  إلتتتتتيع  حمتتتتت   ايول  حلظتتتتتك والدَ  وتمهللن  اهصتتتتتتتتتتتلهللام،  ورهللاقهتتتتته  اهمستتتتتتتتتتتهللط   وقتتتتته 

نةمك ايول ،م يل  والدتو ؟ ايهللا، يل  نةميو    ه  نتل اه توع اهصتهللم واه عو يل اه لمه ، وهمو ه ي أي  اهستؤال ارضم وههلل )  
 ال يل  والدتو.

ميمو  هضي نةمك ايول وه  هذه رو ارستتتتتتتتتي     وه ي أي  اهستتتتتتتتتؤال اهرييين وههلل ه  اه لمههللن جممنهللن يل  حتدمد اهل ظك اهيت  
 اهقعنهك؟

ورذاهل  لمهك  ع  بن ضم مقهللل ميمو  لمهي نةمك      ،ن ه يك ردان ايهللا، ) اهذي مظضو رو َول رعيهنك ،قهللال اه لمه
رو مقهللل ال ميمو نةميو    رو مقهللل ال ميمو نةمك ايول إال  ند والدتو خبمو متتتتتيييم يل  ااق ، ور ضم  ايول قب  والدتو، ور ضم
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متييك او اق  او   15ور ضم رو مقهللل    متييك ،  13متييك ، ور ضم رو مقهللل    12متيييم رو والدتو ، ور ضم رو مقهللل    10اال  ند  
  نل  مبه  اررييل هذا ارهللق  اه لمي)ابريو ،  

(http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/islamic.html  

  مييك. 15.5 يل  ،ن ، مو ر يهدَ هلضول نهن  اروهدَ بين يموه م  

 مييك. 12.1  مي نمينميل اهيلسمهلل، بينه ، مو ر يهدَ يول يموه ه

اامتتتتتيي  َيهد  تتتتتهللبه اه لمي ار تتتتتضهللن،   ُديي إههو يدد رو اه لمه  ر ضم  2002يقد رؤَتو  لمي يف  تتتتتضو  ربامو متتتتت ك  
 اهزر ههك اهيت ميمو  ندهي نةمك ايول. وت يق هللا طهللمو، و  جيمنهللا يل  اه رَت

 .29(رع مبد، اه ضو نغم ات يقضم يل  حلظك والدَ ايول ليل هللن يف حتدمد هذا نوى اه لمه 

 قوانم ارير  اه قضهك )وقيل ) و

  16/10/1986-11،  1407ص و  13-8 هلدوَن ار نقدَ يف 6اهقوان اهصيدن يو جمم  اه قو اإلموري اهقوان نقم 

الَيوط ارعيه  هنمهللم اخلعي، اآرو نهصتتتتتتهللم  ارستتتتتتلم  االهيزام هبي وال يرَبونصتتتتتتو ) وإ ا وبيه اهوةمك يف  لد و ل يل   
 واإل عين(

 –م تتتم يلمي  ببينا رو له  ااقعين اإلمتتتورهك   وههلل جمم   قضي ر تتتضهللن  -يو جمم  اهب هللث اإلمتتتورهك  اهصتتتيدن  ن  واهقوا
 1966 – 1386 م ك

 رع بتينته ر تتتتتتتتتتترتبتك يف  ز  رو اهلهلتك وإن قت ،   تبتييتدم ااقتيههم ونصتتتتتتتتتتتو ) وموى ارؤَتو ،نتو ال يرَب الَيوط ارعتيه  وإن
 ااقيههم اهيت ال ت رتك يف  ز  رو هذه اهلهلك( اَيوط ارعيه  رنيربا   

 .30( ز  رو اهله  يلمي أبن ،روممي ت رتك ر  له  اهدول اهنو هك، ورنظم اهدول اإلمورهك يف

 
  

 
 .  75-73منهجية اثبات االهلة يف الفقه االسالمي ص 29
 .  107-106منهجية اثبات االهلة يف الفقه االسالمي  ص 30
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 ك  تتتتتتتتتتتتتتيَتتاخل 
 

نةمك  تتيهد رستتلم يدل  ه ه  هو ،ن  ،  واهنم  نحلستتي، اه لمي  رو اهموم يو رستتاهك اَيوط ارعيه   هذا ري تهستتو إمواده  
وجيل يلي له  ارستتتتتلم  يف له  اهبود اهنم   يلك اهوةمك ، و،ن اهنم   غاه رو اه تتتتتضهللن ،  مريبه هبي  و مريبه هبي  تتتتتضو نر تتتتتين  

االييميد ال ميمو  ن احلستتتتتتينم اه لمهك  ،نيي   صتتتتتت ه ك ، و ه ه    ي، واهنم   و نط  وإن ،يعنحلستتتتتتي، اه لمي   أيروا ه  و  
و،ن اا ضَز تنعي  ،  غا دقهقك  حسيندم  أبن  ايرت هللا  اه لمه  ،ن سضم  إ ي ك اى ،ن  لهللاق  يف بريا رو احليالم ،  هرخيه يضي    يلهضي

 .نيي   َيطاك
، وجينلضم حته نامك جيم  مشلضم  مؤهف    قلهلل، ارستتتتتتتتتتتلم  ، و ،ن ميقب  هذا اهنم  ، و،ن م     و غاي ، و،ن  ،متتتتتتتتتتتال ه  

 .جين  اهذل واهص،ين يل  اهمي ومو و،ن ، واحدَ 
 
 


