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شمقىمـٞم٧م اًمٗمجر
سملم اًمتخـٓمئ٦م واًمتّمقي٥م

اًمّمٗمح٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب
http://www.facebook.com/FajrTiming

اًمٓمبٕم٦م إومم
 2543ه ـ  3122 -م

طم٘مقق اًمٓمبع حمٗمقفم٦م ًمٙمؾ ُمسٚمؿ
سمنمط قمدم آؾمتٖمالل اًمتج٤مري
يٓمٚم٥م ُمـ دار اًمدقم ـقة اإلؾم ـالُمـ ـٞم٦م
اعمٜمّمقرة  -ؿم٤مرع أمحد ُم٤مهر  -سمجقار ُمسجد إُملم
2

إهداء وؿمٙمر واضم٥م
أهدي هذا اجلٝمد إمم أيب ‘ اذلي طاملا دفعين اىل اخلري وحثين عليو
وحوصاين يف حدر للاء بيننا يف ىذه ادلهيا فلال :
عمل ،حما الول فيأيت
حي بين؛ الناس يف ادلهيا هوعان ،طالب مالٍ وطالب ٍ
فباق ال يزول فعليم بو.
ويزول ،وحما الثاين ٍ
وحىديو حيضً ا لليت فضليا عًل نفضل الشمس عىل ادلهيا والعافية عىل البدان
اهنا الغالية حيم احلبيبة ،اليت ينعلد اللسان عىل وصف فضليا و هبري حليا.
عًل من مشاخيي الفضالء العلٌلء الجالء ،ومن
وحىديو للك من هل فضل ي
ادواين العزاء.

موىس
محمد بن ى
صبيحة عيد الفطر  1432ىـ
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شم٘مديؿ
ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ د /ومتحل حمٛمد مجٕم٦م
اخلبػم سمٛمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
وأؾمت٤مذ اًمٚمٖم٦م وقمٚمقُمٝم٤م سمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم  -ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة

احلٛمد هلل ,اخلػم ُمٜمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ,واعمٚمؽ ًمف ,واهلدى هداه.
واًمّمالة واًمسالم قمغم ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء وؾمٞمد اعمرؾمٚملم إُم٤مم اعمت٘ملم ,وأؾمقة
اعم١مُمٜملم ,وىمدوة اًمّم٤محللم ,اعمبٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم; صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم
إوًملم وأظمريـ وقمغم أٟمبٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ورؾمٚمف أمجٕملم ,وريض اهلل قمـ أصح٤مسمف
وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ.
وسمٕمد :
ومٝمذا سمح٨م ذم ىمْمٞم٦م يمبػمة وظمٓمػمة ,اطمتدم ومٞمٝم٤م اجلدل ,واؿمتجر طمقهل٤م
اخلالف ُمٜمذ قمنميـ قم٤م ًُم٤م أو ُزه٤مئٝم٤م ,ومل يزل يمذًمؽ طمتك يقم اًمٜم٤مس هذا ,دون أن
اًمرأ َي ْلم!
ُي َسؿ إُمر أو ي٘مٓمع ومٞمف سم٘مقل خيت٤مر أطمد اًمٓمري٘ملم ,أو يثب٧م قمغم ٍّ
ُْ
أي ُمـ َّ
شمٚمؽ هل >ىمْمٞم٦م< ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ,وُمدى دىمتٝم٤م ذم اًمتحديد وسمخ٤مص٦م
صالة اًمٗمجر; ًمام يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آصم٤مر همػم هٞمٜم٦م وٓ يسػمة متتد إمم قمب٤مدة اًمّمقم.
ذًمؽ أن ـم٤مئٗم٦م يمبػمة ُمـ اًمب٤مطمثلم يرون شمقىمٞم٧م اًمٗمجر اجل٤مري أن ظمٓم٠م
جم٤مٟم ًب٤م ًمٚمّمقاب; إذ يسبؼ >اًمقىم٧م اًمّمحٞمح< سمٕمنميـ دىمٞم٘م٦م أو ٟمحقه٤م !!
وقمغم اجل٤مٟم٥م أظمر يم٤من اًمٜم٤مس سملم ُمقىمٗملم:
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 -2اًمّمٛم٧م ,أو اًمؽم ُّىم٥م أو آٟمتٔم٤مر !!
 -3آٟمحٞم٤مز اًمٙم٤مُمؾ إمم صح٦م اًمت٘مقيؿ اًم٘م٤مئؿ ,وؾمالُم٦م اًمتقىمٞم٧م اعمٕمٚمقم.
وقمغم ـمرف اًمّمٛم٧م اًمٕمجٞم٥م اعمٜمٙمقر ,وىمٗم٧م اعم١مؾمس٦م اًمديٜمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م
ممثٚم٦م ذم إزهر اًمنميػ ودار اإلومت٤مء; ومٚمؿ يّمدر قمـ أطمدمه٤م أو يمٚمٞمٝمام  -سمٞم٤من
اًمرأ َي ْلم اعمختّمٛملم.
ىم٤مـمع سمت٠ميٞمد هذا أو ذاك ُمـ َّ
همػم أن مج٤مقم٦م أٟمّم٤مر اًمسٜم٦م اعمحٛمدي٦م  -ىمد أقمٚمٜم٧م صح٦م اًمت٘مقيؿ اًم٘م٤مئؿ
واٟمتٍمت ًمف ُمرشملم:
أوٓمه٤م ذم سمح٨م يمتبف إُم٤مُمٝم٤م اًمٙمبػم اًمراطمؾ ,ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ صٗمقت
ٟمقر اًمديـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م واؾمٕم٦م ,وسمٕمثف ُمع إسمرار و اًمّم٤محللم ,ومجٕمٜم٤م سمف ذم
ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ ; آُمـ ـ ـ ـلم.
واعمرة إظمرى ذم سمٞم٤من صدر قمـ اجلامقم٦م ذم جمٚم٦م اًمتقطمٞمد ُمٜمذ سمْمٕم٦م أؿمٝمر.
اًمرأ َي ْلم ومٞمٝم٤م ُمبٚمغ اًمٞم٘ملم اًمذي
وُمع هذا مل شمزل اًم٘مْمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م ومل يبٚمغ أطمد َّ
ًمـ ٟمدريمف إٓ إذا ىم٤مم قمٚمامء إزهر ودار اإلومت٤مء ,واعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن
اإلؾمالُمٞم٦م  -سمٛمسئقًمٞمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م ذم شمٙمقيـ جلٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمِمؽميم٦م شمبح٨م
ُمِمٗمققم٤م سمحججف
اعمس٠مًم٦م ُمـ مجٞمع ضمقاٟمبٝم٤م صمؿ شمٕمٚمـ رأهي٤م ًمألُم٦م ُم١م َّيدً ا سم٠مدًمتف
ً
وسمراهٞمٜمف ٕن >اًمقاىمع< ىمد يٙمقن ُم١م ِّيدً ا ًمرأي اعمخٓمئلم ,يمٞمػ ؟
ٕين ذم ُمسجد ي١مظمر اإلىم٤مُم٦م أيمثر ُمـ صمالصملم دىمٞم٘م٦م ذم صالة ـمقيٚم٦م ٓ ي٘مؾ
زُمٜمٝم٤م قمـ قمنميـ دىمٞم٘م٦م ,وُمع ذًمؽ ٟمخرج ىمبؾ أن يٜمزاح اًمٔمالم.
ً
وجم٤مٓ ًمالظمتالف !!
اًم٘مْمٞم٦م إ ًذا مل شمزل ُمٓمروطم٦م ُمٞمداٟمً٤م ًمٚمجدل,
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وهذا  -ومٞمام يبدو -هق اًمذي دقم٤م اسمٜمٜم٤م اعمجتٝمد حمٛمد ُمقؾمك إمم دمديد إصم٤مرهت٤م,
ٍ
ٍ
سم٤مًمٖم٦م ذم أطمٞم٤من يمثػمة إمم رء ُمـ ِ
احلدَّ ِة ذم أؾمٚمقب اخلٓم٤مب
سمحامؾم٦م
ُمٜمتٍما
ً
وُمٜمٝم٩م احلقار.
همػم أن هذا ٓ يبخسف طم٘مف ذم شم٘مدير قمٛمٚمف ,واًمثٜم٤مء قمغم ضمٝمده ذم اًم٘مراءة
واًمتتبع و آؾمت٘مّم٤مء.
اعمٞمداين
ظم٤مص٤م ,قمغم إدرايمف ًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ
سمؾ إٟمف  -ذم رأيٜم٤م  -يستقضم٥م صمٜم٤م ًء ًّ
ّ
ورضورشمف ًمدىم٦م اًمٜمت٤مئ٩م ذم ُمس٠مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م إمهٞم٦م ُمثؾ هذه اعمس٠مًم٦م.
وذًمؽ ذم ظمروضمف اعمقومؼ إمم اًمّمحراء ,وصؼمه قمغم ؿمدة احلٞم٤مة ومٞمٝم٤م ًمٞم٤مزم
ٍ
سمرصد طمل عمٓم٤مًمع اًمٗمجر; يٗمٕمؾ ذًمؽ قمدة ُمرات يمام أصمب٧م هق
ذوات قمدد; ًمٞم٘مقم
ذم سمحثف.
ضمديرا سم٤مًمٜمٔمر وآقمتب٤مر.
ًمٞمْمٞمػ إمم جمٛمقع أدًمتف دًمٞمالً قمٛمٚم ًٞم٤م ىمق ًي٤م
ً
وًمٕمٚمف – ذم سمحقصمف اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم – يٙمقن أىمؾ مح٤مؾم٦م وأيمثر
هدو ًءا ; ًمٞمٙمقن – سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم – أيمثر ُمقوققمٞم٦م وأيمثر ٟمٗم ًٕم٤م.
ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وؾمدّ ده ,وهداه – ذم يمت٤مسمتف وذم مجٞمع أُمره – ؾمبٞمؾ اًمرؿم٤مد.
ويمتبف
أسمق حمٛمد
ومتحل سمـ حمٛمد مجٕم٦م
إطمد  5مج٤مدى أظمرة 2543هـ
اعمقاومؼ 3122/6/9م
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شم٘مديؿ
اعمحدث /أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب اًمٕمٞمٜملم
ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ
ِّ

ٟمبل سمٕمده  ,وأؿمٝمد َّأٓ هل
احلٛمد هلل وطمده  ,واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ٓ َّ
إٓ اهلل  ,وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمبده ورؾمقًمف.
وسمٕمد; وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م يمتبف إخ /حمٛمد سمـ ُمقؾمك طمقل وىم٧م صالة
اًمٗمجر ,وىمد ٟم٤مىمش ومٞمف اًمِمٞمخ /صٗمقت ٟمقر اًمديـ ‘ ذم ذيط شمٙمٚمؿ ومٞمف
اًمِمٞمخ قمغم اعمس٠مًم٦م ,وىمد ٟم٘مض ومٞمف اًمِمٞمخ ُم٤م ىمرره هق ىمبؾ ذًمؽ ُمـ أن وىم٧م اًمٗمجر
اًمنمقمل يٙمقن قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس قمغم زاوي٦م  ْ 29حت٧م إومؼ ,وذه٥م إمم أن
اًمّمحٞمح قمٜمدُم٤م شمٙمقن  ْ 2:96يم٤مًمتقىمٞم٧م اجل٤مري اًمٕمٛمؾ سمف.
وىمد يم٤من ىمرر اًمرأي إول ذم قمدد ؾم٤مسمؼ ُمـ أقمداد جمٚم٦م اًمتقطمٞمد ,وذم يمال
اًمبحثلم مل يزد اًمِمٞمخ قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م اعمس٠مًم٦م ٟمٔمري٤م ,وهذا همػم ٍ
يم٤مف ًمت٘مرير طمدٍّ عمٞم٘م٤مت
ً
اًمّمالة ,ومالسمد ُمـ شمقومر أُمريـ :ومه٤م اًمٜمٔمري اًمٕمٚمٛمل ,واًمٕمٛمكم اًمتٓمبٞم٘مل ,وم٢مذا وم٘مد
اًمب٧م ذم اعمس٠مًم٦م.
أطمدمه٤م مل جيز اإلىمدام قمغم ِّ
وأٟم٤م أقمٚمؿ أن يمث ًػما ُمـ اعمحبلم ًمٚمِمٞمخ ‘ ؾمٞمزقمجٝمؿ ُمٜم٤مىمِم٦م إخ حمٛمد
ًمٚمِمٞمخ ,وي٘مقًمقنَُ :مـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك هذا طمتك يٜم٤مىمش اًمِمٞمخ؟! وشمٚمؽ ـمري٘م٦م
ػما ,وؾم٤مومر عمراىمب٦م
اعم٘مٚمديـ يمام هق ُمٕمٚمقم ,وإٓ وم٢من إخ حمٛمدً ا ىمد أشمٕم٥م ٟمٗمسف يمث ً
اًمٗمجر ,وًمٚم٘م٤مء اعمتخّمّملم ذم اًمٗمٚمؽ ,وىمد ٟم٤مىمش اًمِمٞمخ سم٠مدب وشم٘مدير ,وم٠مؾم٠مل
اهلل قمز وضمؾ ًمٜم٤م وًمف اًمتقومٞمؼ واًمسداد ,وأن يقوم٘مف عمقاصٚم٦م اًمسٕمل ًمٙمؾ ظمٓمقة
شمس٤مقمد قمغم إصالح قمب٤مدة اعمسٚمٛملم.
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وأٟمتٝمزه٤م ومرص٦م ًمتذيمػم اًمدقم٤مة واعمِم٤ميخ وأهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضمبٝمؿ ذم هذه
اعمس٠مًم٦م اًمتل ٓ ختٗمك ظمٓمقرهت٤م قمغم أطمد.
وأؾم٠مًمف ؾمبح٤مٟمف أن يسددٟم٤م وأن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ,وأن
خيتؿ ًمٜم٤م سم٤مإليامن ,إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف.
وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
ويمتبف
أسمق قمبد اهلل
أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب اًمٕمٞمٜملم
إطمد  :ؿمٕمب٤من 2543هـ
اعمقاومؼ 3122/8/21م
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احلٛمد هلل و اًمّمالة و اًمسالم قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل حمٛمد ﷺ و قمغم آًمف وصحبف
وُمـ شمبع هداه  ,أُم٤م سمٕمد :
قمز َّ
وضمؾ  ,وظمػم اهلدي هدي حمٛمد ﷺ  ,وذ
وم٢من أصدق احلدي٨م يمالم اهلل َّ
إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م  ,ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﭼ [اًمب٘مرة.]298 :
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ

[اًمٜمس٤مء.]214 :
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﮲﮳

﮴﮵﮶﮷﮸﮹ﭼ [هقد.]225 :
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼ [اإلهاء.]89 :
وم٢من اًمّمالة هل اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من اإلؾمالم  ,ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ
طمدي٨م اسمـ قمٛمر ^ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ُ > :سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس:
ؿمٝم٤مدة أن ٓ هل إٓ اهلل  ,وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل  ,وإىم٤مم اًمّمالة  ,وإيت٤مء اًمزيم٤مة ,
واحل٩م  ,وصقم رُمْم٤من <2

2

رواه اًمبخ٤مري ( )9و ( , )5626وُمسٚمؿ ()27
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رزا
ويمذًمؽ ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ÷ ىم٤مل :يم٤من اًمٜمبل ﷺ سم٤م ً
يق ًُم٤م ًمٚمٜم٤مس  ,وم٠مشم٤مه رضمؾ  ...وم٘م٤ملُ :م٤م اإلؾمالم ؟ ,ىم٤مل > :أن شمٕمبد اهلل  ,وٓ شمنمك
سمف  ,وشم٘مٞمؿ اًمّمالة  ,وشم١مدي اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م  ,وشمّمقم رُمْم٤من <.3
ومٝمذه هل ىمّم٦م اًمٗمجر  ,ضمٕمٚمتٝم٤م َشم ْ٘م ِد َُم ً٦م ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمتل أمحؾ مهٝم٤م  ,وأـمقف هب٤م
قمغم َُمـ أرضمق ومٞمٝمؿ محٚمٝم٤م  ,أو أن ُيٛمٚمقا ُمٕمل مهٝم٤م .
أٓ وهل اخلٚمؾ اًمقاىمع ذم اعمقاىمٞم٧م احل٤مًمٞم٦م ًمٚمّمٚمقات وٓؾمٞمام صالة اًمٗمجر,4
وم٤مخلٚمؾ ومٞمٝم٤م يمبػم ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م هق أيمؼم وأظمٓمر5.

إظمقة اإلؾمالم ; إن اهلل

ًَّمام ومرض اًمّمالة قمغم ٟمبٞمف ﷺ وأُمتف وضمٕمٚمٝم٤م

َ
ضمؼميؾ
قمٚمٞمٝمؿ يمت٤م ًسم٤م ُمقىمقشمً٤م أٟمزل قمغم ٟمبٞمف ﷺ

أُملم وطمل اًمسامء سمبٞم٤مهن٤م
َ

وشمٗمّمٞمؾ أوىم٤مهت٤م6.

وؾمٜم٦م اًمٜمبل ﷺ ُُم َبـ ِّٞمـٜمَـ٦م ًمٚم٘مرآن وُمٗمّمٚم٦م عمجٛمٚمف  ,وىمد ضمرت ؾمٜم٦م اًمٜمبل ﷺ أن
اًمٜم٤مس هؾ ـمٚمع اًمّمبح ومٞمٛمسٙمقا قمـ اًمٓمٕم٤مم  ,وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة أم يٜمتٔمروا؟
يٜمٔمر ُ
َ
 3رواه اًمبخ٤مري ( , )61و ُمسٚمؿ ( , )21ورواه ُمسٚمؿ ُمٓمقٓ (ُ )9مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ^.
4

ويمذًمؽ هٜم٤مك ظمٓم٠م ذم وىم٧م اًمٕمِم٤مء وًمٙمٜمف أهقن ُمـ اخلٓم٠م اًمقاىمع ذم وىم٧م اًمٗمجر  ,يمام ؾمٞم٠ميت ذم

ُمقوٕمف.
 5طمٞم٨م أن دظمقل اًمقىم٧م ذط ًمّمح٦م اًمّمالة  ,ومٛمـ صغم ىمبؾ اًمقىم٧م سمٓمٚم٧م صالشمف  ,وأُم٤م إظمٓمر ُمـ
ذًمؽ ; ومٝمق طم٤مل َُمـ يثؼ اًمٜم٤مس ومٞمف وي٠مُمٜمقٟمف قمغم ديٜمٝمؿ  ,صمؿ هق يٗمتٞمٝمؿ سمّمح٦م اًمت٘مقيؿ وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م مل
يبح٨م اعمس٠مًم٦م ومل يٕمٓمٝم٤م طم٘مٝم٤م  ,ويٙمتٗمل سم٘مقًمف :
(إن اًمِمٞمخ ومالن سمح٨م اعمس٠مًم٦م وأهنك ومٞمٝم٤م اًمٙمالم )!!!......
 6روى اًمبخ٤مري ( )5118 , 4332 , 632واًمٚمٗمظ ًمف  ,وُمسٚمؿ (َ )721قم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
٤مب َأ َّن ُقم َٛم َر ْسم َـ َقمبْ ِد
ِ
ِ
اًمز َسم ْ ِ
اًمّمالَ َة َي ْق ًُم٤م َو ْه َق
اًمّمالَ َة َي ْق ًُم٤م َومدَ َظم َؾ َقم َٚمٞمْف ُقم ْر َو ُة ْسم ُـ ُّ
ػم َة ْسم َـ ُؿم ْٕم َب َ٦م َأ َّظم َر َّ
ا ًْم َٕم ِز ِيز َأ َّظم َر َّ
ؼم ُه َأ َّن ا ْعمُٖم َ
ػم َوم َ٠م ْظم َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ػم ُة َأ ًَمٞمْ َس َىم ْد َقمٚمِ ْٛم َ٧م َأ َّن ِضم ْ ِؼم َيؾ ٟم ََز َل َوم َّم َّغم
سمِ٤م ًْمٕم َراق َومدَ َظم َؾ َقم َٚمٞمْف َأ ُسمق َُم ْس ُٕمقد إَٟم َّْم ِ٤مر ُّي َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َه َذا َي٤م ُُمٖم َ
ُ ِ
ُ ِ
ُ ِ
صمؿ َص َّغم َوم َّم َّغم َر ُؾم ُ
قل
قل اهلل ﷺ ُصم َّؿ َص َّغم َوم َّم َّغم َر ُؾم
قل اهلل ﷺ ُصم َّؿ َص َّغم َوم َّم َّغم َر ُؾم
َوم َّم َّغم َر ُؾم
قل اهلل ﷺ َّ
ُ ِ
ِ
ث َأ َوإِ َّن ِضم ْ ِؼم َيؾ ُه َق
اهلل ﷺ ُصم َّؿ َص َّغم َوم َّم َّغم َر ُؾم
ت َوم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر ًم ِ ُٕم ْر َو َة ا ْقم َٚم ْؿ َُم٤م ُحتَدِّ ُ
قل اهلل ﷺ ُصم َّؿ َىم َ٤مل ِ َهب َذا ُأ ُِم ْر ُ
ٍ
قل اهللِ ﷺ و ْىم َ٧م اًمّمال َِة َىم َ٤مل ُقمرو ُة يم ََذًم ِ َؽ يم َ ِ
َأ َىم٤مم ًمِرؾم ِ
ث َقمـ َأسمِٞمف.
ُيدِّ ُ
َْ
َّ
َ
َ٤من َسمِم ُ
َ َ ُ
ػم ْسم ُـ َأ ِيب َُم ْس ُٕمقد ُ َ
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وًمٞمس أدل قمغم ذًمؽ ُمـ اٟمتٔم٤مر اسمـ أم ُمٙمتقم ÷ ىمقل اًمّمح٤مسم٦م ًمف :
( أصبح٧م ; أصبح٧م ) طمتك ي١مذن ًمٚمٗمجر7.

اًمسٜمَّ٦م يمام هل ذم اُمتث٤مل أُمر اهلل ,8
وشمٕم٤مىمب٧م إزُم٤من وُمرت إي٤مم وهذه ُ
واشمب٤مع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ﷺ ذم اًمتبلم ًمٚمٗمجر  ,طمتك اٟمتنمت ذم اًمبٞمقت واًمٓمرىم٤مت
إٟمقار اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وم٠مصبح ُمـ اًمّمٕم٥م قمغم اًمٜم٤مس شمبلم اًمٗمجر يمام يم٤من قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ;
ًمٙمثرة احلقاضم٥م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م واعم١مصمرات اًمْمقئٞم٦م.
وم٘م٤مُم٧م اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م سم٢مرؾم٤مل إؿم٤مرة رؾمٛمٞم٦م هلٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م  ,شمٓمٚم٥م
ومٞمٝم٤م سمٞم٤مٟمً٤م سمٛمقاىمٞم٧م اًمّمٚمقات اًمنمقمٞم٦م !!!
وُمـ هٜم٤م ; سمدأت أطمداث اًم٘مْمٞم٦م :
سم٠من ُأؾمٜمد إُمر ًمٖمػم أهٚمف طمٞم٨م ىم٤مُم٧م هٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م سمتٗمقيض
وشمٙمٚمٞمػ قم٤معملم إٟمٙمٚمٞمزيلم يم٤مومريـ مه٤م ( )Meithe & Lehmannسمٕمٛمؾ دراؾم٦م
ذم أؾمقان قمـ اًمِمٗمؼ ٕٟمف حمقر اعمقوقع وأصؾ اًمٗمروع ويم٤من ذًمؽ ذم ؿمت٤مء قم٤مم
 2:19م9 .

ِ
ػم قمٚمٞمف ُمـ يقُمٝم٤م إمم
ت هذه اًمٜمت٤مئ٩م واقم ُت ِٛمدَ ْ
صمؿ ُأ ِظم َذ ْ
ت وأصبح٧م أصالً ؾم َ

يقُمٜم٤م هذا  ,وًمٙمـ اًمذي هق أقمج٥م ُمـ اًمٕمج٥م أن اًمذي ٟمٜمٝمك اًمٜم٤مس قمٜمف وىمٕمٜم٤م
ٟمحـ ومٞمف  ,وم٢من فم٤مهرة صمبقت إؿمٞم٤مء سم٤مًمت٘م٤مدم أُمر ًا ٟمحذر اًمٜم٤مس ُمٜمف إن يم٤من خم٤مًمٗم ً٤م
ًمام ضم٤مء سمف اًمنمع  ,وًمٙمـ ُم٤م طمدث ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ظمالف ذًمؽ ; طمٞم٨م أصبح
يمالم هذيـ اًمٕم٤معملم اًمٙم٤مومريـ ي٘مٞمٜمً٤م سم٤مًمت٘م٤مدم ٓ يزول سمٙمالم َُمـ ـمبؼ ؾمٜم٦م اًمٜمبل ﷺ
 7أظمرضمف اًمبخ٤مري ( , )8359 , 3767 , 2:29 , 734 , 731 , 728وُمسٚمؿ ( )23:1وهمػممه٤م ُمـ
طمدي٨م اسمـ قمٛمر ^ .
 8طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ اًمب٘مرة.298 :
9

راضمع وىم٤مئع ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء اعمٜمٕم٘مدة سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م

واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م ذم  34ذي احلج٦م  2531هـ  ,اعمقاومؼ ُ 3:م٤مرس 3111م  ,ص . 67 , 44
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ذم شمبلم اًمٗمجر سم٤مًمٕملم اعمجردة ذم اًمٔمروف واًمنموط اعمقائٛم٦م هل٤م  ,وأصبح يمالُمف
فمٜمٞم٤م ٓ يزول سمف اًمٞم٘ملم إول!!!:

ً

 :وىمد أطمزٟمٜمل يمثػم ًا ُ ,م٤م ىمرأشمف ذم جمٚم٦م اًمتقطمٞمد قمدد ؿمقال 2542هـ  ,طمٞم٨م ُأقمٞمد ٟمنم (سمٞم٤من أٟمّم٤مر اًمسٜم٦م
قمـ وىم٧م اًمٗمجر) اًمذي ٟمنم ؾمٜم٦م 2531هـ سمرُمتف ويمام هق – ويم٠مهن٤م رؾم٤مًم٦م – و زم قمٚمٞمف صمالصم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت :
إول  :أن احل٤مرضيـ ذم آضمتامع  -رطمؿ اهلل ُمٞمتٝمؿ وطمٞمٝمؿ  -مل يتٗم٘مقا قمغم ختٓمئ٦م اًمت٘مقيؿ وٓ قمغم إىمراره ,
و إٟمام شمقىمٗمقا طمتك شمٜمتٝمل اًمدراؾم٤مت ذم هذا اعمقوقع و اشمٗم٘مقا قمغم شمقصٞمتلم مه٤م :
ٟ -2منم ىمرار دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ذم ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ًمٞمٕمٛمؾ سمف اًمٜم٤مس .
 -3يدقمقا احل٤مرضون جمٛمع اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م إمم حت٘مٞمؼ ُم٤م قمزم قمٚمٞمف ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ
‘ ُمـ قم٘مد ُم١ممتر جمٛمع اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞمٜمٔمر ذم ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة واعمٙم٤ميٞمؾ واعمقازيـ
اعمٕمٛمقل هب٤م .
اًمث٤مين ُ :م٤م ضم٤مء ذم ىمرار دار اإلومت٤مء شمٕمٚمٞم٘م ً٤م قمغم سمح٨م إؾمت٤مذ قمبد اعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م  ( :طمٞم٨م إن هذه اًمٜمتٞمج٦م ٓ
شمرشمٙمز قمغم وومرة ُمـ أرص٤مد  ,سمؾ قمغم رصدة واطمدة أضمراه٤م اًمب٤مطم٨م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ذم ؿمت٤مء
ت اًمرصدة سم٤مًمٕملم اعمجردة  ,أم
2:85م  ,ومل يرد ذم اًمبح٨م ُم٤م يِمػم إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمرصد  ,وهؾ ُأ ِظم َذ ْ
سم٤مؾمتخدام ضمٝم٤مز ُمٕملم  ,وُمـ اعمٕمروف قمٚمٛمٞم ً٤م  :أن ٟمت٤مئ٩م ُمثؾ هذه إرص٤مد ختتٚمػ ُمـ ُمقىمع ٔظمر ,
وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ إظمذ هب٤م أو شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ) ا.هـ.
أىمقل ُ :مـ اًمذي ىم٤مل إن إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م اقمتٛمد قمغم رصدة واطمدة ؟  ,وًمٙمٜمف ىم٤مل ذم سمحثف  ( :ويم٤مٟم٧م
اًمرصدة اًمٗم٤مصٚم٦م ذم ؿمت٤مء 2:85م ,...وىم٤مل ذم اعم٘مدُم٦م  :و اًمرصدات اًمتل ىمٛمٜم٤م هب٤م  )...و هذا ُيٕمٚمٛمٜم٤م أن
هٜم٤مك رصدات يمثػمة ىمبٚمٝم٤م  ,وإن ىمٞمؾ هذا يمالم فمٜمل  ,وم٠مىمقل ومامذا شم٘مقًمقن ذم اًمرصدات و إسمح٤مث اًمتل
ىم٤مم هب٤م اًمديمتقر اًمٗمٚمٙمل ٟمبٞمؾ يقؾمػ ‘ ذم اعم٘مٓمؿ واًمقاطم٤مت واًمسٚمقم وأؾمقان قمغم ُمدار أرسمع
ؾمٜمقات  ,وُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦م ىمسؿ اًمٗمٚمؽ قمغم ُمدار قم٤مم
يم٤مُمؾ  ,وٟمت٤مئ٩م اًمٚمجٜم٦م اًمتل اؾمتٛمرت قم٤مُملم سمرقم٤مي٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘  ,هؾ هذا أيْم ً٤م يمالم فمٜمل ٓ
يٙمٗمل وٓ يزول سمف اًمٞم٘ملم إول ؟!!
اًمث٤مًم٨م  :وأيْم ً٤م ُم٤م ضم٤مء ذم ىمرار دار اإلومـت٤مء  ( :وٓ يٛمٙمـ إزاًم٦م هذا اًمٞم٘ملم وشمٖمٞمػمه إٓ سمٞم٘ملم آظمر ُمثٚمف أو
أىمقى ُمٜمف ) ا.هـ.
أىمقل ُ :م٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٞم٘ملم إول ; أهق يمالم اًمٕم٤معملم اًمٙم٤مومريـ واوٕمل اًمت٘مقيؿ أم ُم٤مذا ؟ ,وهؾ أصبح
يمالم اًمب٤مطمثلم اعمسٚمٛملم اعمحبلم ًمٚمديـ واًمٖمٞمقريـ قمٚمٞمف فمٜم ً٤م ٓ يزول سمف ُم٤م شم٘مدم ؟!!
وأٟم٤م أيم٤مد أضمزم أن اًمذي ىم٤مل هذا اًمٙمالم و اًمذي ٟم٘مٚمف ٓ يٕمٚمامن هذه احل٘م٤مئؼ  ,و إٓ وم٤معمّمٞمب٦م أقمٔمؿ !!
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وه٤م هل اًم٘مْمٞم٦م أن هذيـ اًمٕم٤معملم درؾم٤م اًم٘مْمٞم٦م دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ومٚمٙمٞم٦م جمردة
ُمـ ضمقاٟمبٝم٤م اًمنمقمٞم٦م  ,ومٝمام يٜمٔمران إمم اًمِمٗمؼ قمغم أٟمف فم٤مهرة يمقٟمٞم٦م ٓ ومرق قمٜمدهؿ
سملم ُم٤م ئمٝمر ذم سمدايتف ُمّمٕمدً ا ذم اًمسامء يمذٟم٥م اًمنطم٤من ; وسملم اعمستٕمرض يٛمٜم ً٦م
وين ًة ضمٝم٦م إومؼ اًمنمىمل  ,وُمٕمٚمقم ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ومرق وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝمام ُمـ
أطمٙم٤مم21.

و احل٘مٞم٘م٦م أٟمٜم٤م ُمٜمذ زُمـ ًمٞمس سم٤مًم٘مري٥م وٟمحـ ٟمسٛمع اخلالف ذم هذه اعمس٠مًم٦م
ٍ
خم ِّٓم ٍئ ًمٚمت٘مقيؿ اعمٕمٛمقل سمف طم٤مًمٞم ً٤م  ,ويم٤من ُمٜمتٝمك إُمر أن ُيٓم٤مط
سملم
ُمّمحح و ُ َ
اإلٟمس٤من ًمديٜمف ومٞمٛمسؽ ُمع اًمتقىمٞم٧م احل٤مزم قمٜمد اًمّمقم وي١مظمر اًمّمالة إمم صمٚم٨م
ؾم٤مقم٦م إُم٤م ذم ُمسجده أو ذم ُمسجد ي١مظمر اإلىم٤مُم٦م هبذا اًم٘مدر .
ي٧م ٟمسخ٦م ُمـ يمت٤مب > اًمٗم٤مئؼ ذم سمٞم٤من اًمٗمجر اًمّم٤مدق < ,
وذم يقم ُم٤م ُأ ْه ِد ُ
ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أيب قمبد اهلل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ أيب اًمٕمٞمٜملم  -طمٗمٔمف اهلل  , -ومِمدين
قمٜمقاٟمف وُمس ؿمٞم ًئ٤م ذم ىمٚمبل ومٚمام ذقم٧م ذم ىمراءشمف مل أؾمتٓمع شمريمف إٓ سمٕمد إهن٤مئف ,
ضمذورا
وسمٕمد ىمراءشمف أيمثر ُمـ ُمرة أطمسس٧م سمخٓمقرة اًم٘مْمٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م وأن ًمٚمٛمس٠مًم٦م
ً
ىمديٛم٦م طمديث٦م  ,وأن اًم٘مدر اًمذي هل٤م ُمـ آهتامم  -قمٜمد اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وقمٜمد أهؾ
اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ظم٤مص٦م ً -مٞمس هق اًم٘مدر اًمذي شمستح٘مف ُمثؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م .
ومدقم٤مين ذًمؽ إمم سمحثٝم٤م وُمٓم٤مًمٕم٦م ُم٤م ىمٞمؾ و يمت٥م ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمدوات وحم٤مرضات
وُم١ممترات قمٚمٛمٞم٦م  ,ويمت٤مسم٤مت وُم٘م٤مٓت ورؾم٤مٓت ذقمٞم٦م  ,وٟمنمات ويمٚمامت ذم
ِ
ٞمع َ ,قم ِـ ا ْسم ِـ َأ ِيب ِذئ ٍ
٤من َ ,ىم َ٤ملَ (:ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ْ٥م َ ,قم ْـ َظم٤مًمف َ ,قم ْـ َصم ْق َسم َ
قل
 21ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف َ
:طمدَّ َصمٜمَ٤م َويم ٌ
ِ
ِ
ان ; َوم َ٠مُم٤م ا ًَّم ِذي َيم َ٠م َّٟمف َذٟمَ٥م اًمنطم ِ
اهللِ ﷺ  :ا ًْم َٗمجر َومجر ِ
ٓ ُُيِ ُّؾ َؿمٞم ْ ًئ٤م َ ,و َ
٤من َ ,وم ِ٢م َّٟم ُف َ
ػم).
ُ ُ ِّ ْ َ
ُي ِّر ُُم ُف َ ,و ًَمٙم ِـ ا ْعم ُ ْس َتٓم ُ
َّ
ٓ َُ
ُْ َْ
و أظمرج اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف  :قمـ اسمـ ُمسٕمقد  ,ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ٓ" :يٛمٜمٕمـ أطمد ًا ُمٜمٙمؿ
أذان سمالل -أو ىم٤ملٟ :مداء سماللُ -مـ ؾمحقره  ,وم٢مٟمف ي١مذن -أو ىم٤مل :يٜم٤مديٍ -
سمٚمٞمؾً ,مػمضمع ىم٤مئٛمٙمؿ  ,ويقىمظ
ٟم٤مئٛمٙمؿ"  .وىم٤ملً " :مٞمس اًمٗمجر أن ي٘مقل هٙمذا وهٙمذا " ورضب يده ورومٕمٝم٤م " ,طمتك ي٘مقل هٙمذا " وومرج
سملم أص٤مسمٕمف .
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وظم ُٚمّم٧م ُمـ ذًمؽ ; سم٠من ًمٚمٛمس٠مًم٦م أسمٕم٤م ًدا صمالصم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ,
ضمرائد وجمالت دوري٦م َ ,
وهل:
أو ً
ٓ  :أمهٞم٦م اعمس٠مًم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمبٞم٤من اًمِم٤مرع ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هل٤م وُم٤م
يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ صح٦م وومس٤مد قمب٤مدة اعمسٚمٛملم .
يمب٤مرا وومْمالء 22ي٘مقًمقن
صم٤مٟمٞم ً٤م :أن هٜم٤مك قمٚمامء ومٚمٙمٞملم وسم٤مطمثلم أيم٤مديٛمٞملم ً
سمخٓم٠م اًمت٘مقيؿ احل٤مزم وخم٤مًمٗمتف ًمٚمٕمالُم٤مت اًمنمقمٞم٦م  ,واًمٕمج٥م أن أطمد ًا مل يسٛمع
هلؿ!!
صم٤مًمث ً٤م :أين ؾم٠مًم٧م ُم٤مهق اًمٗمّمؾ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م وم٘مٞمؾ زم  :اًمرؤي٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م
سمنموـمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,وم٘مٚم٧م :وُم٤م هل ذوـمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؟  ,وم٘مٞمؾ زم :
ُ -2مٕمروم٦م قمالُم٤مت اًمٗمجر اًمّم٤مدق ومتٞمٞمزه قمـ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب .
 -3أن شمٙمقن اعمِم٤مهدة سمٕمٞمدة قمـ اعم١مصمرات اًمْمقئٞم٦م ذم اعمدن واًم٘مرى واًمتل
حتج٥م قمـ اإلٟمس٤من ُمالطمٔم٦م اًمتٖمػمات اًمْمقئٞم٦م اًمتل حتدث قمٜمد ـمٚمقع
اًمٗمجر.
 -4أن يٙمقن ُمٙم٤من اعمِم٤مهدة ُمٜم٤مؾمب ً٤م ضمٖمراومٞم ً٤م وضمٞمقًمقضمٞم ً٤م ; يم٠من يٙمقن ؾمٓمح
إرض قمغم اُمتداد إومؼ اًمنمىمل ًمٞمس ومٞمف ضمب٤مل وٓ شمالل وٓ قمٛمران
ُيج٥م اًمرؤي٦م أو ُمـ ؿم٤مـمئ ؾم٤مطمكم يٓمؾ قمغم اجلٝم٦م اًمنمىمٞم٦م أو ُمـ داظمؾ
اًمبحر ٟمٗمسف .
وسمٕمد اؾمتٞمٕم٤مب هذه إسمٕم٤مد واًمنموط ودراؾمتٝم٤م ضمٞمد ًا ; ظمرضم٧م وشمبٞمٜم٧م
ـمٚمقع اًمٗمجر وم٢مذا سمف يمام ىمٞمؾ ُمت٠مظمر ًا قمـ اًمقىم٧م احل٤مزم  ,وم٠مصبح٧م اعمس٠مًم٦م قمٜمدي
ي٘مٞمٜمٞم٦م وازداد هب٤م مهل ووم٤مرىمٜمل سمسببٝم٤م ٟمقُمل  ,ومل أضمد ًمٚمذيـ ي٘مقًمقن سمّمح٦م
اًمت٘مقيؿ ُم٤م يزيؾ ُم٤م قمٜمدي ُمـ ي٘ملم.
 22ىم٤مسمٚم٧م ُمٜمٝمؿ  :أ .د /قمٞمسك قمكم حمٛمد قمٞمسك  ,أ.د /حمٛمد أمحد ؾمٚمٞمامن  ,د /ي٤مه قمبد اهل٤مدي  ,مجٞمٕمٝمؿ
سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م و اجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م سمحٚمقان ُ ,مٍم  ,وشمٜم٤مىمِم٧م ُمٕمٝمؿ وؾمٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ...
14

واًمذي دقم٤مين ٕن ُأ َؾم ِّٓم َر هذه اًمٙمٚمامت قمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م :
 -2ظمٓمقرة اًم٘مْمٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م  ,طمٞم٨م أٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ أُمر شمّمح سمف صالة اًمٜم٤مس
ٌ
ذط ًمّمحتٝم٤م  ,ومٚمق
أو شمٗمسد  ,ومٙمام هق ُمٕمٚمقم أن دظمقل وىم٧م اًمّمالة
صغم اًمٜم٤مس ىمبؾ اًمقىم٧م ًمٗمسدت صالهتؿ إن يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن  ,وإن مل
يٕمٚمٛمقا ; يم٤مٟم٧م َشمبِ َٕم ُتٝم٤م قمغم اًمذيـ يٕمٚمٛمقن وٓ يبٞمٜمقن .
 -3اًمٜمّمح ذم اهلل قمز وضمؾ ,طمٞم٨م أين رأي٧م يمثػم ًا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ
يٗمتقن اًمٜم٤مس سمّمح٦م اًمت٘مقيؿ ويتحٛمٚمقن ُم٤م هلذا اًم٘مقل ُمـ شمبٕم٤مت يمبػمة
وظمٓمػمة  ,وٓ يٕمٓمقن اعمس٠مًم٦م اًم٘مدر اًمذي شمستح٘مف ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م واًمدراؾم٦م
واًمبح٨م , 23وًمس٤من طم٤مزم ي٘مقل  :ﭽﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ

إقمراف. 275 :
 -4ووم٤م ًء سمحؼ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ واًمٕم٤ممل اًمٙمبػم حمٛمد صٗمقت ٟمقر اًمديـ ‘ ;
ظم٤مص ً٦م وقمغم أهؾ ُمديٜمتل قم٤م َُّم ً٦م طمٞم٨م أٟمف واوع ًمبٜم٦م إؾم٤مس
قمكم
َّ
ّ
ًمٚمدقمقة ومٞمٝم٤م ‘  ,وٕن يمثػم ًا ُِم َّـٛمـ ي٘مقًمقن سمّمح٦م اًمت٘مقيؿ يرضمٕمقن
إمم يمالُمف ‘ ذم هذه اعمس٠مًم٦م وي٘مقًمقن:
( أن اًمِمٞمخ سمح٨م اعمس٠مًم٦م وأهنك ومٞمٝم٤م اًمٙمالم !!! )
ومدقم٤مين يمؾ ُم٤م ؾمٚمػ إمم أن أؾمتٛمع عمح٤مرضة اًمِمٞمخ ‘ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ,
ومرأيتف ‘ ىمد اضمتٝمد ومٞمٝم٤م اضمتٝم٤مد ًا ـمٞمب ً٤م ُمِمٙمقر ًا مل ي٘مؿ سمف أطمد ُمـ اًم٘م٤مئٚملم
سمّمح٦م اًمت٘مقيؿ  -ومٞمام أقمٚمؿ واهلل أقمغم وأقمٚمؿ  , -وًمٙمـ اضمتٝمد َُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف
 23رطمؿ اهلل اًمِم٤مومٕمل  ,روى اًمبٞمٝم٘مل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل ‘ ( -445/2ط ُ .مٙمتب٦م دار اًمؽماث)  :قمـ
اًمرسمٞمع ىم٤مل  :ىم٤مل زم اًمِم٤مومٕمل ذات ًمٞمٚم٦م َ :أ ْ ِ
ه ْج اًمبٖمٚم٦م وم٠مهضمتٝم٤م  ,ومدظمؾ اعم َٗم َ٤مزة -اًمّمحراء ,-وشمبٕمتف ,
ىم٤مئام طمتك ٟمٛم٧م  ,صمؿ ضم٤مء
ومٚمؿ يزل يسػم طمتك أُمسك  ,وم٘م٤مل  :أُمسؽ اًمبٖمٚم٦م  ,وم٠مُمسٙمتٝم٤م قمٚمٞمف  ,ومٚمؿ يزل ً
وريم٥م اًمبٖمٚم٦م  ,وشمبٕمتف ومٚمام أن دظمؾ ُمٜمزًمف ؾم٠مًمتف قمـ ذًمؽ ؟ وم٘م٤مل ٟ ( :م٤مفمرت حمٛمد سمـ احلسـ ذم اًمِمٗمؼ ,
وم٘م٤مل اًمبٞم٤مض  ,وىمٚم٧م احلٛمرة  ,ومٚمؿ أرض طمتك ٟمٔمرت وم٢مذا هق احلٛمرة ) .
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وأقمغم ىمدر ًا وُمٜمزًم ً٦م ذم ُمس٤مئؾ ُأظمر وم٠مص٤مب أضمر ًا واطمد ًا  ,وًمٞمس اًمٕمٞم٥م ذم اخلٓم٢م
وًمٙمـ اًمٕمٞم٥م يمؾ اًمٕمٞم٥م أن يسػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمٚمػ هذا اخلٓم٢م ُمٕمّمقيب إقملم  ,ذم
طملم أن شم َـب َ ـٞمـُّ َـ اًمّمقاب ًمٞمس هٜم٤مك أين ُمٜمف يمام ذيمرٟم٤م .
ويٕمٚمؿ اهلل  ; أن اًمِمٞمخ ‘ ًمق يم٤من طم ًّٞم٤م ًمام وم٤مرىم٧م قمتب٦م سم٤مسمف هبذه
اًمٙمٚمامت وًمام ىمٛم٧م ُمـ حت٧م ىمدُمف إٓ وهل قمٜمده يمام هل ُمسٓمقرة هٜم٤م  ,وًمٙمـ ىمدر
اهلل ؾمبح٤مٟمف وُم٤م ؿم٤مء ومٕمؾ .
وىمد ضمٕمٚم٧م هذا اًمبح٨م ذم أرسمٕم٦م ُمب٤مطم٨م أؾم٤مؾمٞم٦م :
قمرض وُمٜم٤مىمِم ٌ٦م عمح٤مرضة ( ُمققمد صالة اًمٗمجر ) ًمٗمْمٞمٚم٦م
اعمبح٨م إول ٌ :
اًمِمٞمخ  /حمٛمد صٗمقت ٟمقر اًمديـ ‘  ,طمٞم٨م َأ ِ
قمر ُض ُمـ
يمالم اًمِمٞمخ ‘ ُم٤مشمبلم زم جم٤مٟمبتف ًمٚمّمقاب صمؿ ُأ ْشمبِ ُٕمف
سمتقضمٞمٝمف واًمرد قمٚمٞمف .
اعمبح٨م اًمث٤مين  :اًمتٓمبٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمرؤي٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م  ,طمٞم٨م أشمٞم٧م ومٞمٝم٤م سمٜمت٤مئ٩م
رصدايت اًمتل ىمٛم٧م هب٤م ًمتبلم اًمٗمجر وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م .
اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م  :قمرض ًمبٕمض اًمِمبٝم٤مت طمقل هذا اعمقوقع و اًمرد قمٚمٞمٝم٤م .
اعمبح٨م اًمراسمع ُ :م٘مؽمطم٤مت و شمّمقرات حلؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م .
هذا وُم٤م يم٤من ُمـ شمقومٞمؼ ومٛمـ اهلل وطمده  ,وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٢م أو ٍ
ؾمٝمق أو ٟمسٞم٤من

ِ
ومٛمٜمِّل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من و اهلل ورؾمقًمف ُمٜمف سمريئ٤من  ,واهلل وطمده اعمستٕم٤من  ,وقمٚمٞمف
اًمتٙمالن .
ِّ
اًمٚمٝمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف واًمت٤مسمٕملم
وصؾ
َّ
وقمغم رؾمؾ اهلل أمجٕملم.
كتبه
أبو موسى /محمد بن موسى المصري
ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤مء ُ 2:مـ ؿمقال  2542هـ
اعمقاومؼ  39ؾمبتٛمؼم  3121م
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اعمبح٨م إول
قمرض و ُمٜم٤مىمِم٦م عمح٤مرضة ( ُمققمد صالة اًمٗمجر )
ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد صٗمقت ٟمقراًمديـ ‘

وىمد دقم٧م رضورة حتقيؾ اًمٙمالم ُمـ اًمّمٞمٖم٦م اإلًم٘م٤مئٞم٦م إمم اًمّمٞمٖم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م
اًمٜمّمٞم٦م إمم شمٖمٞمػم واؾمتبدال سمٕمض اًمٙمٚمامت أطمٞم٤مٟم ً٤م ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٕمٜمك واًمسٞم٤مق
ويمذا اظمتّم٤مر سمٕمض اًمٕمب٤مرات وطمذف آؾمتٓمرادات اًمتل ٓ شم٠مصمػم هل٤م ذم أصؾ
اًمٙمالم .
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اًمتٕمٚمٞمؼ إول  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘  { :وُم٤م يم٤من إُمر ُيت٤مج ُمٜم٤م يمؾ هذا
آهتامم ًمقٓ أن اًمٜم٤مس ص٤مروا يتِمٙمٙمقن ذم اًمثقاسم٧م } ا.هـ.
وقمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤من مه٤م :
 - 2أىمقل  :احلٛمد هلل و اًمّمالة واًمسالم قمغم ظم٤مشمؿ رؾمؾ اهلل ﷺ و سمٕمد ,
رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ  ,يم٤من َأ ْومم ُمـ ذًمؽ أن ي٘مقل  ( :ضمزى اهلل ظمػم ًا ه١مٓء اًمٜم٤مس
اًمذيـ ضمٕمٚمقٟم٤م ٟمبح٨م وٟمٗمحص وٟمدىمؼ ذم هذا إُمر سم٤مًمغ إمهٞم٦م إمم أن شمقصٚمٜم٤م إمم
هذا احلؼ  -أي صح٦م اًمت٘مقيؿ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمِمٞمخ ‘  , ) -ومام سم٤مًمؽ ًمق صمب٧م
همػم ذًمؽ  ,وأن اًمت٘مقيؿ احل٤مزم ًمّماليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء همػم ُمٜمْمبط يمام ؾمٜمبلم إن
ؿم٤مء اهلل  ,أًمٞمس ه١مٓء اًمٜم٤مس  -يمام ؾمامهؿ اًمِمٞمخ ‘ وهؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م قمٚمامء
أضمالء و ُمِم٤مئخ ومْمالء  -يستح٘مقن اًمِمٙمر و اًمثٜم٤مء و آقمؽماف سم٤مًمٗمْمؾ  ,إذ هؿ
سم َّٞمٜمقا ًمٜم٤م أُمر ًا يتٕمٚمؼ سمّمح٦م أو ومس٤مد صالشمٜم٤م ؟!!
 - 3وىمقًمف ‘ ً ( :مقٓ أن اًمٜم٤مس ص٤مروا يتِمٙمٙمقن ذم اًمثقاسم٧م )  ,أريد أن
أؾم٠مل ؾم١ما ً
ٓ هٜم٤م ُ :م٤م اًمثقاسم٧م اًمتل يٕمٜمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ ‘ ؟
و اإلضم٤مسم٦م ٓ خترج قمـ أطمد أُمريـ :
أطمدمه٤م  :أن ُم٤م ي٘مّمده اًمِمٞمخ ‘ سم٤مًمثقاسم٧م هق ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمبل ﷺ
وأصح٤مسمف ~ ُمـ سمٞم٤من اًمٗمجر اًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب  ,ويمذا شمقوٞمح٤مت اًمسٚمػ
وإئٛم٦م هلذا إُمر  ,وهذا ُم٤م ٟمتٗمؼ ومٞمف ُمع اًمِمٞمخ ‘ يمٚمٞم ً٤م وضمزئٞم ً٤م .
و إٟمام يمؾ اعمٓمٚمقب هق اًمت٠ميمد ُمـ أن اًمت٘مقيؿ احل٤مزم ٕوىم٤مت اًمّمٚمقات –
اًمس ِٜم٦م و ِ
آصم٤مر اًمسٚمػ أم ٓ .
وٓؾمٞمام صاليت اًمٗمجر و اًمٕمِم٤مء – يقاومؼ ُم٤م ضم٤مء ذم ُّ
أظمر  :وأُم٤م إذا يم٤من ىمّمد اًمِمٞمخ ‘ سم٤مًمثقاسم٧م هق اًمت٘مقيؿ احل٤مزم اعمٕمٛمقل
سمف ذم حتديد أوىم٤مت اًمّمٚمقات – وهذا هق اعمٗمٝمقم ُمـ اًمسٞم٤مق – ومٝمذا ُم٤م ٟمخ٤مًمػ
ومٞمف اًمِمٞمخ ‘ يمٚمٞم ً٤م وضمزئٞم ً٤م  ,إذ أن هذا اًمت٘مقيؿ مل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمٜمبل ﷺ  ,وٓ
قمٝمد أصح٤مسمف ~ وٓ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ وٓ طمتك قمٝمد اًمسٚمػ  ,وإٟمام هق ُمستحدث وم٘مط
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ُمٜمذ ُِم٤مْئ٦م ؾمٜم٦م شم٘مريب ً٤م  ,24ووٕمف قم٤مًمامن إٟمٙمٚمٞمزي٤من يم٤مومران 25وُمـ يقُمٝم٤م وٟمحـ ٟمسػم
قمغم ٟمت٤مئجٝمام ذم حتديد أوىم٤مت اًمّمالة  ,ومٝمؾ يمالم هذيـ اًمٙم٤مومريـ أصبح ُمـ
اًمثقاسم٧م ذم اًمديـ ؟!!
وًمٕمؾ هذا اخلؼم مل يّمؾ إمم اًمِمٞمخ ‘ وًمق وصؾ ًم٘م٤مل همػم هذه اعم٘م٤مًم٦م .
اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين  :ىمقًمف ‘  ( :أريد أن أسملم ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م  ,أن اهلل محك هذه
إُم٦م أن دمتٛمع قمغم والًم٦م  ,ومٚمق وؾ أهؾ سمٚمد قمـ ُمٕمروم٦م وىم٧م اًمٗمجر ومال سمد أن
أهؾ سمٚمد أظمرى يٕمرومقٟمف  ,وًمٙمـ ٓ دمتٛمع إُم٦م قمغم ظمٗم٤مء أُمر ُمـ أُمقر اًمنمع
ظم٤مص٦م إذا يم٤من ُمـ إُمقر ُمٝمٛم٦م يمّمالة اًمٗمجر ) ا.هـ .
أىمقل ٟ :مٕمؿ  ,إن اهلل محك هذه إُم٦م أن دمتٛمع قمغم والًم٦م  ,وىمد ضم٤مء اًمِمٞمخ
‘ سمتقوٞمح ذًمؽ  :أٟمف ًمق وؾ أهؾ سمٚمد قمـ ُمٕمروم٦م وىم٧م اًمٗمجر ومالسمد أن أهؾ
سمٚمد أظمرى يٕمرومقٟمف  ,وهذا يمالم ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمح٦م وآٟمْمب٤مط  ,وًمٙمـ ُم٤م
طمدث أن اًمِمٞمخ ‘ طمٙمؿ قمغم اعمس٠مًم٦م سمام وصؾ إًمٞمف ُمـ أظمب٤مره٤م  ,وًمٙمـ
ًمألؾمػ اًمِمديد مل يّمؾ إًمٞمف يمؾ اًمٙمالم و أراء طمقهل٤م ً ,مذًمؽ طمٙمؿ سم٠من اًم٘م٤مئٚملم
سمخٓم٢م اًمت٘مقيؿ هؿ خم٤مًمٗمقن ًمام أمجٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م  ,و هذا ىمٓمٕم ً٤م يمالم ومٞمف ٟمٔمر ,
طمٞم٨م أين ىم٤مسمٚم٧م أٟم٤مؾم ً٤م ُمـ ىمبٞمٚم٦م قمرسمٞم٦م ذم ؿمامل ؾمٞمٜم٤مء يم٤مٟمقا يٕمتٛمدون قمغم اًمرؤي٦م
اًمٕمٞمٜمٞم٦م ًمٚمسامء واًمٜمجقم ذم حتديد أوىم٤مت اًمّمٚمقات وآدم٤مه٤مت ٕىمؾ ُمـ قمنميـ
ؾمٜم٦م ُم٤موٞم٦م وم٘مط  ,ويمذًمؽ اًمٙمالم ذم ظمٓم٢م اًمت٘مقيؿ ىمديؿ يرضمع إمم أيمثر ُمـ مخسلم

 24راضمع ٟمدوة حت٘مٞمؼ اعمقاىمٞم٧م ص ( . ) 67 , 44
 25وىمد ذيمرت ىمّم٦م ووع أول اًمت٘م٤مويؿ و أىمدُمٝم٤م وهق شم٘مقيؿ اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م سم٤مظمتّم٤مر ذم
اعم٘مدُم٦م ص. 6
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ؾمٜم٦م يمام ؾمٜمبلم  -إن ؿم٤مء اهلل  , -و اعمتٙمٚمٛمقن ذم هذا اعمقوقع ًمٞمسقا ٟمٙمرات سمؾ
هؿ ُمـ أسمرز أقمالم اإلؾمالم وقمٚمامئف واًمدقم٤مة إًمٞمف 26.

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مًم٨م  :ىمقًمف ‘  ( :اًمذيـ يِمٙمٙمقن ذم وىم٧م اًمٗمجر مل ي٠مظمذوه قمـ
قمٚمامء ؾم٤مسم٘ملم  ,وإٟمام هل اضمتٝم٤مدات ؿمخّمٞم٦م ومِمٙمٙمقا هب٤م ذم وىم٧م اًمٗمجر ً ,مذا
لم ٓ ي٘مع ومٞمف و ٓ يٜم٘م٤مد إًمٞمف ) ا.هـ .
ومٝمذا يمال ٌم احل ـَ ِّم ـ ُ
وقمٚمٞمف صمالصم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت :
 - 2أىمقل  :اهلل اعمستٕم٤من  ,ىمبؾ اؾمتٕمراض يمالم اًمِمٞمخ ‘ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن
ٟمس٠مل ؾم١ما ً
ٓ:
ُمـ هؿ اًمٕمٚمامء اًمس٤مسم٘مقن اًمذيـ يٓم٤مًمبٜم٤م اًمِمٞمخ ‘ أن ٟم٠مظمذ قمٜمٝمؿ؟
هؾ مه٤م ( )Meithe & Lehmannيمام أظمذ قمٜمٝمام اًم٘م٤مئٚمقن سمّمح٦م اًمت٘مقيؿ أم
ُمـ هؿ اًمٕمٚمامء اعم٘مّمقدون ؟؟!
 - 3وأُم٤م ىمقًمف ‘ ( :وإٟمام هل اضمتٝم٤مدات ؿمخّمٞم٦م ومِمٙمٙمقا هب٤م ذم وىم٧م
اًمٗمجر) أىمقل ومٞمف  :إن حتديد وىم٧م اًمّمالة هق ذط ًمّمحتٝم٤م , 27ومٝمق إ ًذا ُمـ
اًمنمع  ,وذع اهلل يستدل قمٚمٞمف سمٓمرق آؾمتدٓل اًمنمقمٞم٦م ( ىمرآٟم ً٤م صمؿ ؾمٜم ً٦م صمؿ
إمج٤مقم ً٤م صمؿ ىمٞم٤مؾم ً٤م ) ومٚمق أظمذٟم٤م سم٤مًمتسٚمسؾ اًمّمحٞمح وم٘مد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن إُمر سم٤مًمتبلم
وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ
وُمٕمٜمك اًمتبلم ئمٝمر ًمٜم٤م قمٜمد إظمذ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمالؾمتدٓل وهل اًمسٜم٦م  ,ومٚمق
ٟمٔمرٟم٤م ذم ؾمٜم٦م اًمٜمبل ﷺ ًمقضمدٟم٤م أن اسمـ أم ُمٙمتقم ÷ يم٤من ٓ ي١مذن طمتك ي٘م٤مل ًمف :
 26وُمـ أراد اعمزيد ومٕمٚمٞمف سم٤مًمرضمقع إمم ٟمدوة حت٘مٞمؼ اعمقاىمٞم٧م سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ُ ,منموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ
سم٘مسؿ اًمٗمٚمؽ سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم و اًمت٘مٜمٞم٦م  ,ويمت٤مب اًمٗم٤مئؼ ذم سمٞم٤من اًمٗمجر اًمّم٤مدق ص 64
وُم٤م سمٕمده٤م .
 27يٜمٔمر سمداي٦م اعمجتٝمد (ُ , ):3/2مٖمٜمل اعمحت٤مج ( , )295/2يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع (.)386/2
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(أصبح٧م  ,أصبح٧م) , 28إذ ًا وم٤مًمسٜم٦م ذم حتديد وىم٧م اًمّمالة أن جيتٝمد اًمٕمبد ذم
ُمٕمروم٦م وىم٧م اًمّمالة و ذم ُمٕمروم٦م اًمتب٤ميـ سملم اًمٚمٞمؾ و اًمٜمٝم٤مر .
ومٝمذه هل ؾمٜم٦م اًمٜمبل ﷺ  ,ومال أدري يمٞمػ يٜمٙمر اًمِمٞمخ ‘ قمغم ُمـ ي٘مقُمقن
هبذه اًمسٜم٦م  ,وي١مدون طمؼ اًمٜمّمٞمح٦م إلظمقاهنؿ .
لم ٓ ي٘مع ومٞمف و ٓ يٜم٘م٤مد إًمٞمف ) ً ,مس٧م
 - 4وأُم٤م ىمقًمف ‘ (ومٝمذا يمال ٌم احلَ ِّم ُ
أدري اعمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ ًمٙمٚمٛم٦م احلّملم ذم ؾمٞم٤مق يمالم اًمِمٞمخ ؟؟
وًمٙمـ أًمٞمس سمحّملم ُمـ ي١مدي أواُمر رسمف  ,ويتبع ؾمٜم٦م ٟمبٞمف ﷺ  ,ويٕمٛمؾ سمام قمٚمؿ
ُمـ أُمقر اًمنمع ؟!!
أًمٞمس سمحّملم ُمـ يسػم ذم ـمريؼ ؾمب٘مف ومٞمف اإلُم٤مم اًم٘مراذم واإلُم٤مم اسمـ طمجر
واًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م واًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ واًمِمٞمخ إًمب٤مين واًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز
واًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم  -رمح٤مت اهلل وقمٗمقه وُمٖمٗمرشمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم  -و همػمهؿ يمثػم
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وـمالسمف ,إن يم٤من ذًمؽ ًمٞمس سمحّملم ; ومال أدري َُمـ هق احلّملم؟؟!
اًمتٕمٚمٞمؼ اًمراسمع  :ىم٤مم اًمِمٞمخ ‘ سمرؾمؿ رؾمقُم٤مت شمقوٞمحٞم٦م  ,ومٝمذا ٟمص
يمالُمف ‘ و ؿمٙمؾ اًمرؾمقُم٤مت :
ىم٤مل ‘  ( :اٟمتبف ; اًمٙمالم قمـ اًمٗمجر ًمٞمس فمٝمقر وقء اًمِمٛمس اعمب٤مذ ,
ًمٙمـ فمٝمقر اًمْمقء اعمتِمت٧م  ,ومٛمـ خيرج ُمٜم٤م أن ىمبؾ اًمٕمِم٤مء جيد هٜم٤مك وقء ,
وهذا اًمْمقء ٟم٤مشم٩م ُمـ إؿمٕم٦م اعمتِمتت٦م  ,ومٚمق شمّمقرٟم٤م أن هذه هل إرض و أن
هٜم٤مك ـمب٘م٤مت ُمـ اجلق حمٞمٓم٦م هب٤م هٙمذا  ,وم٤مًمِمٛمس يس٘مط ُمٜمٝم٤م أؿمٕم٦م  ,وشمتِمت٧م هذه
إؿمٕم٦م .

 28ؾمبؼ خترجيف ذم اهل٤مُمش رىمؿ  7سم٤معم٘مدُم٦م .
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ومٛمثالً  :ؾم٘مط ُمٜمٝم٤م اًمِمٕم٤مع ( أ )
وم٤مٟمٕمٙمس اٟمٕمٙم٤مؾم ً٤م يمٚمٞم ً٤م ٕٟمف ؾم٘مط سمزاوي٦م
أيمؼم ُمـ اًمٙمث٤موم٦م اًمْمقئٞم٦م  ,حتريم٧م
اًمِمٛمس ٕقمغم ومس٘مط ُمٜمٝم٤م ؿمٕم٤مع آظمر
(ب) وم٤مٟمٕمٙمس اٟمٕمٙم٤مؾم ً٤م يمٚمٞم ً٤م ٕٟمف ؾم٘مط
أيْم٤م سمزاوي٦م أيمؼم ُمـ اًمٙمث٤موم٦م اًمْمقئٞم٦م ,
صمؿ حتريم٧م اًمِمٛمس ُمرة أظمرى ومس٘مط
ُمٜمٝم٤م ؿمٕم٤مع ( ضمـ ـ ) سمزاوي٦م أصٖمر ُمـ اًمٙمث٤موم٦م اًمْمقئٞم٦م  ,وم٠م ِّدى ذًمؽ إمم ٟمٗم٤مذه
ًمألرض ,و ًمٙمـ شمّمبح زاوي٦م اًمس٘مقط أيمؼم ُمـ زاوي٦م آٟمٕمٙم٤مس  ,وم٠مول ؿمٕم٤مع ٓ
يٕم٤مين آٟمٕمٙم٤مس اًمٙمكم هق اًمِمٕم٤مع اًمذي ئمٝمر سمف اًمٗمجر ) ا.هـ .
ىمٚم٧م  :أصمب٧م اًمِمٞمخ ‘ ذم ُم٘مدُم٦م هذا اًمٙمالم ( أن اًمٙمالم قمـ اًمٗمجر ًمٞمس
فمٝمقر وقء اًمِمٛمس اعمب٤مذ ً ,مٙمـ فمٝمقر اًمْمقء اعمتِمت٧م ).
ص ُمـ هذا اًمٙمالم سمح٘مٞم٘متلم ؾمقف ٟمٕمقد إًمٞمٝمام سمٕمد ذًمؽ  ,ومه٤م :
و َٟم ْ
خ ُٚم ُ
إومم  :أن اًمٗمجر ٓ ئمٝمر إٓ سم٤مٕؿمٕم٦م اًمتل شمّمؾ إمم إرض ُمتِمتت٦م ٓ شمٕم٤مين
آٟمٕمٙم٤مس اًمٙمكم  ,وم٤مًمِمٕم٤مع ( ضم ـ ) هق أول ؿمٕم٤مع وصؾ إمم إرض ومل يٕم ِ
٤من
َُ
آٟمٕمٙم٤مس اًمٙمكم .
اًمث٤مٟمٞم٦م  :أن إؿمٕم٦م اعمتِمتت٦م اًمتك قمٙمستٝم٤م ـمب٘م٤مت اجلق اٟمٕمٙم٤مؾم ً٤م يمٚمٞم ً٤م ٓ شمٔمٝمر ًمٜم٤م
قمغم إرض وٓ ٟمراه٤م و ًمٙمـ شمتِمت٧م ذم اًمٗمْم٤مء ُ ,مثؾ اًمِمٕم٤مقملم ( أ ) ( ,ب) .
صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘  :ومٚمق شمّمقرٟم٤م أن اًمٙمرة إروٞم٦م هبذا اًمِمٙمؾ  ,وم٤مًمٜم٘مٓم٦م
(م) هل اًمتل يٓمٚمع قمٜمده٤م اًمٗمجر  ,واعمقضمقدون قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م (هـ) ُم٤مذا يرون ؟
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صمؿ ىم٤مل ‘  (:شمقوٞمح  :اًمسامء
شمٖمٓمل إرض سمِمٙمؾ ُيمروي ُمثؾ
إرض  ,وًمٙمـ اًمٜم٤مفمر ُمـ سمٕمٞمد يرى أن
هٜم٤مك ظمط إًمت٘م٤مء سملم اًمسامء و إرض
وهق ُم٤م يسٛمك سم٤مٕومؼ -يمام هق سم٤مًمِمٙمؾ
رىمؿ ( -)4و إومؼ ئمٝمر ذم اًمٓمبٞمٕم٦م قمغم
ؿمٙمؾ ظمٞمط  ,وئمٝمر ذم اًمرؾمؿ قمغم ؿمٙمؾ
ٟم٘مٓم٦م – ُمـ اعمٜمٔمقر اجل٤مٟمبل -29ومٚمق
أظمذٟم٤م هذه اًمٜم٘مٓم٦م ( -م) ذم اًمِمٙمؾ ()3
 سمٛمٜمٔمقر أُم٤مُمل 2:شمٔمٝمر ًمٜم٤م قمكم ؿمٙمؾظمٞمط  ,وهق ُم٤م ىم٤مل اهلل قمٜمف  :ﭽﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ
[اًمب٘مرة.]298 :

أظمل احلبٞم٥م  -أرضمق آٟمتب٤مه واًمؽميمٞمز طمٞم٨م أن هذه اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ اعمح٤مور
إؾم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمِمٞمخ ‘  -واهلل اعمستٕم٤من : -
ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًمراسمع أظمذٟم٤م إصمب٤مشملم  ,ومه٤م :
اٟمٕمٙم٤مؾم٤م يمٚم ًٞم٤م ٓ ُشمرى قمكم إرض مت٤م ًُم٤م.
 -2أن إؿمٕم٦م اعمتِمتت٦م واعمٜمٕمٙمس٦م
ً
 -3أن اًمٗمجر ئمٝمر سم٤مٕؿمٕم٦م اعمتِمتت٦م وًمٞمس اعمب٤مذة  ,واًمتل ٓ شمٕم٤مين آٟمٕمٙم٤مس
اًمٙمكم.

ويْم٤مف إًمٞمٝمام ُمـ هٜم٤م  :أن اًمٜم٘مٓم٦م (م) ٟم٘مٓم٦م اًمت٘م٤مء اًمِمٕم٤مع اًمذي مل يٕم ِ
٤من
َُ

آٟمٕمٙم٤مس اًمٙمكم ُمع إرض  ,هل اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م اًمٗمجر .

 29اعمٜمٔمقر اجل٤مٟمبل( )Side viewوهق اًمذي ئمٝمر ومٞمف اعمِمٝمد ُمـ ضم٤مٟم٥م واطمد يمام ذم اًمِمٙمؾ (.)3
2:

اعمٜمٔمقر إُم٤مُمل ( (Elevationوهق اًمذي ئمٝمر ومٞمف اعمِمٝمد ُمٙمتٛمال يمام ذم اًمِمٙمؾ (.)4
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وًمٙمـ ًمق أظمذٟم٤م ُم٘مٓمٕم ً٤م أُم٤مُمٞم ً٤م ًمٔمٝمرت ًمٜم٤م اًمٜم٘مٓم٦م (م) قمكم ؿمٙمؾ ظمط ُمست٘مٞمؿ
وهق ُم٤م ضم٤مء ذم أي٦م سمٛمٕمٜمل اخلٞمط .
وسمٕمد يمؾ ُم٤م ؾمبؼ أريد أن أؾم٠مل ؾم١ما ً
ُمٝمام ؟
ٓ ً
إذا يم٤من ُم٤م ُذيمِ َر هق اًمٗمجر اًمّم٤مدق ( اًمنمقمل ) وم٠ميـ هق اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ,
ويمٞمػ يٗمن سم٤مًمرؾمؿ أيْم ً٤م ؟
ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هٜم٤مك شمقوٞمح سمٞم٤مين ًمٚمٗمجر اًمٙم٤مذب أووح مم٤م ذيمر اًمِمٞمخ  ,ومام
ىم٤مًمف اًمِمٞمخ وسمٞمٜمف سم٤مًمرؾمؿ هق قملم اًمٗمجر اًمٙم٤مذب وًمٞمس اًمّم٤مدق ( اًمنمقمل ),
وىمقًمف إٟمف اًمٗمجر اًمّم٤مدق ئمٝمر ظمٓم٠مه ُمـ قمدة أوضمف :

أوهل٤م  :إذا يم٤من هذا اًمٗمجر هق اًمّم٤مدق وم٠ميـ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب اًمـ ُٛم ّْم ِٕمدُ ذم اًمسامء
اًمذي وردت سمف إظمب٤مر و ُر ِو َي٧م ومٞمف أصم٤مر  ,وٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يدَّ ِقم َل أن إؿمٕم٦م

اعمتِمتت٦م ذم اًمٗمْم٤مء هل اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ٕن اإلٟمس٤من ٓ يرى إٓ اًمْمقء ( إُم٤م اعمب٤مذ
وإُم٤م اعمٜمٕمٙمس قمٚمٞمف ) وأُم٤م إؿمٕم٦م اعمتِمتت٦م ومػماه٤م ُمـ هق ذم اًمٗمْم٤مء اعمٜمٕمٙمس٦م
قمٚمٞمف.
صم٤مٟمٞمٝم٤م  :وهق إصمب٤مت أن ُم٤م ووحف اًمِمٞمخ هق اًمٗمجر اًمٙم٤مذب وًمٞمس اًمّم٤مدق
وهذا سمٞم٤من ذًمؽ :
ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘ ذم سمداي٦م اعمح٤مرضة  ( :إن اًمٓم٤مىم٦م قمٜمد قمٚمامء اًمٓمبٞمٕم٦م ٓ شمٗمٜمك
وًمٙمـ يٛمٙمـ أن شمتحقل إزم صقرة أظمرى )  ,صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ ىمبؾ ىمٚمٞمؾ ( :إن اًمْمقء
إذا َُم َّر سم٠موؾم٤مط همػم ُمتج٤مٟمس٦م ومٞم١مدي ذًمؽ إزم اٟمٕمٙم٤مؾمف إُم٤م يمٚمٞم ً٤م وإُم٤م ضمزئٞم ً٤م  ،وأيْم٤م
أىمقل إن اًمْمقء ًمق ؾم٘مط قمكم رء ُمّمٛم٧م وم٢مٟمف يتحقل ضمز ٌء ُمـ اًمْمقء إزم طمرارة
ويٜمٕمٙمس اًمب٤مىمل اٟمٕمٙم٤مؾم ً٤م يمٚمٞم ً٤م وهبذا ٟمرى ٟمحـ إؿمٞم٤مء .
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وُمـ يمؾ ُم٤م ؾمبؼ وسم٤مًمٜمٔمر إزم اًمِمٙمؾ ( )5ئمٝمر ًمٜم٤م ُم٤م يكم :
سمٕمد أن ٟمٗمذ اًمِمٕم٤مع (ضم ـ) ُمـ
ـمب٘م٤مت اجلق ووصؾ إزم إرض قمٜمد
اًمٜم٘مٓم٦م (م) أيـ يذه٥م سمٕمد ذًمؽ ؟؟!
وـمبٞمٕم٦م اًمْمقء واًم٘مقاٟملم شم٘مقل :
أن سم٤مصٓمدام اًمْمقء سمٌمء ُمّمٛم٧م
وم٢مٟمف يتحقل ضمزء ُمٜمف إزم طمرارة
ويٜمٕمٙمس اًمب٤مىمل اٟمٕمٙم٤مؾم ً٤م يمٚمٞم ً٤م وهذا ُم٤م طمدث سمٕمد ؾم٘مقط اًمِمٕم٤مع (ضمـ ـ) قمكم
إرض قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م (م) وم٢مٟمف يٜمٕمٙمس ُمٙمقٟم ً٤م اًمِمٕم٤مع (ضمـ َ ـ) وهق ُم٤م ئمٝمر سمف اًمٗمجر
اًمٙم٤مذب ٕن َُمـ ي٘مػ قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م (هـ) ُم٤مذا َيرى ُمـ ُمٜمٔمقر أُم٤مُمل ؟
٧م رؤيتف ومٞمٔمٝمر يم٤معمثٚم٨م
يرى ؿمٕم٤مقم ً٤م وقئٞم ً٤م ُمّمٕمد ًا ذم اًمسامء يمٚمام ارشمٗمع َىم َّٚم ْ
ىم٤مقمدشمف ذم إرض ورأؾمف ذم اًمسامء.
صم٤مًمثٝم٤م  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘ ً ( :مٙمـ اًمٜم٤مفمر ُِمـ سمٕمٞمد يرى أن هٜم٤مك ظمط اًمت٘م٤مء سملم
اًمسامء وإرض يسٛمك إومؼ  ,وإومؼ ئمٝمر ذم اًمٓمبٞمٕم٦م ظمـ ًّٓم٤م وئمٝمر ذم واىمع
اًمرؾمؿ ٟم٘مٓم٦م – ُمـ ُمٜمٔمقر ضم٤مٟمبل , -ومٚمق أظمذٟم٤م هذه اًمٜم٘مٓم٦م  -ي٘مّمد اًمٜم٘مٓم٦م (م) ذم
اًمِمٙمؾ(ُ )2مـ ُمٜمٔمقر أُم٤مُملً -مٔمٝمرت ًمٜم٤م قمكم ؿمٙمؾ ظمٞمط وهق ُم٤م ىم٤مل اهلل قمٜمف:
ﭽﭵﭶﭷﭸﭼ [اًمب٘مرة ) ]298 :ا.هـ .

25

و ٟمالطمظ ذم هذه اًمٗم٘مرة ُمـ يمالم اًمِمٞمخ
‘ أٟمف ضمٕمؾ اًمٜم٘مٓم٦م (م) – اًمٜم٤مدم٦م ُمـ اًمت٘م٤مء
اًمِمٕم٤مع (ضم ــ) ُمع إرض -ظم ًّٓم٤م ُمست٘مٞم ًام ُمـ
اعمٜمٔمقر إُم٤مُمل  ,واحل٘مٞم٘م٦م أن إومؼ اًمذي هق
ذم إصؾ ظم ًّٓم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ئمٝمر يمٜم٘مٓم٦م إٓ
ُمـ ُمٜمٔمقر وطمٞمد وهق اعمٜمٔمقر اجل٤مٟمبل  ,ومٚمام
قمٙمسٜم٤م إومؼ وٟمٔمرٟم٤م إًمٞمف ُمـ ُمٜمٔمقر أُم٤مُمل
فمٝمر ًمٜم٤م قمغم ـمبٞمٕمتف ظم ًّٓم٤م ُمست٘مٞم ًام .
وًمٙمـ اًمٜم٘مٓم٦م (م) اًمتل هل ُمـ ُمٜمٔمقر
ضم٤مٟمبل ًمق ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمٔمقر إُم٤مُمل
ومستٔمؾ ٟم٘مٓم٦م وًمـ شمّمبح ظم ًّٓم٤م أسمد ًا.
واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن إومؼ ذم إصؾ ظمط ,
واًمٜم٘مٓم٦م (م) ذم إصؾ ٟم٘مٓم٦م  ,ومٞمٛمٙمـ حتقيؾ
اخلط إمم ٟم٘مٓم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر وطمٞمد  ,وًمٙمـ
ٓيٛمٙمـ حتقيؾ اًمٜم٘مٓم٦م إمم ظمط ُمـ أي ُمٜمٔمقر
وٓ ُمـ أي ادم٤مه.
راسمٕمٝم٤م  :إًمٞمؽ شمقوٞمح اًمٗمجر اًمّم٤مدق :
ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمِمٙمؾ ( )6ئمٝمر ًمٜم٤م صقرة
اًمٗمجر اًمّم٤مدق طمٞم٨م يم٤من ؾم٘مقط أول ؿمٕم٤مع مل
يٕم٤مين آٟمٕمٙم٤مس اًمٙمكم – ٕٟمف ؾم٘مط سمزاوي٦م
أصٖمر ُمـ اًمٙمث٤موم٦م اًمْمقئٞم٦م  -وهق اًمِمٕم٤مع
(ضم ــ) اًمذي وصؾ إمم إرض قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م (م) ,
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ومٛمـ اًمرضوري أن شمتحرك
اًمِمٛمس ٕقمغم ومتس٘مط ُمٜمٝم٤م أؿمٕم٦م
أظمرى (ضمـ , 2ضمـ , 3ضمـ )4سمزاوي٦م
أصٖمر ُمـ اًمتل ىمبٚمٝم٤م ًمذا ومٝمل يمذًمؽ
ٓ شمٕم٤مين آٟمٕمٙم٤مس اًمٙمكم وشمّمؾ إمم
إرض قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م (م , 2م , 3م)4
يمام ذم اًمِمٙمؾ (.)6
وم٤مًمٜم٤مفمر ُمـ اًمٜم٘مٓم٦م (هـ) ُم٤مذا يرى
ُمـ ُمٜمٔمقر أُم٤مُمل؟!
يرى جمٛمققم٦م ه٤مئٚم٦م ُمـ إؿمٕم٦م
اعمتج٤مورة قمغم اُمتداد إومؼ اًمنمىمل
قمغم ؿمٙمؾ ظمط ُمست٘مٞمؿ يقازي ظمط
إومؼ وهذا هق اًمٗمجر اًمّم٤مدق
اًمنمقمل اًمذي ضم٤مءت سمف أي٤مت
وأصم٤مر  ,ويمٚمام شم٠مظمر اًمقىم٧م يمٚمام ارشمٗمٕم٧م اًمِمٛمس أيمثر وؾم٘مٓم٧م إؿمٕم٦م سمزاوي٦م
أصٖمر ويمٛمٞم٦م أيمؼم مم٤م ي١مدي إمم ارشمٗم٤مع اًمٗمجر وازدي٤مد سمٞم٤موف ومحرشمف واىمؽماب
ذوق اًمِمٛمس.
اًمتٕمٚمٞمؼ اخل٤مُمس  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘ ٟ ( :منمت ضمريدة إهرام وجمٚم٦م اًمٚمقاء
اإلؾمالُمل يمالُم ً٤م ًمألؾمت٤مذ حمٛمد ؾمٕمٞمد ُمِمتٝمري ي٘مقل ومٞمف"أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق يٙمقن
ىمبؾ ذوق اًمِمٛمس سمحقازم  75دىمٞم٘م٦م ذم أؾمقان وذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓم٦م هب٤م  ,وأُم٤م ذم
سم٤مىمل أٟمح٤مء اجلٛمٝمقري٦م وم٢مٟمف يٙمقن ىمبؾ اًمنموق سمحقازم  68دىمٞم٘م٦م  ) "...ا.هـ .
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أىمقل ٟ :مٔمرت ذم ُم٘م٤مل اًمديمتقر اعمِمتٝمري اعمٜمِمقر ذم إهرام  31ومٚمؿ أضمد هذا
اًمٙمالم  ,ومٜمٔمرت ذم جمٚم٦م اًمٚمقاء اإلؾمالُمل وم٢مذا ومٞمٝم٤م هذا اًمٙمالم وًمٙمـ ًمٞمس
ت ومٞمف
ًمٚمديمتقر اعمِمتٝمري و إٟمام هق ُم٘م٤مل حت٘مٞم٘مل ًمٚمّمحٗمٞم٦م ؾمٚمقى ُمِمٝمقرَ 32قم َز ْ
هذا اًمٙمالم إمم ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م جلٜم٦م حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة حت٧م
إذاف ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ .
واحل٘مٞم٘م٦م أن شمٕم٘مٞم٥م اًمِمٞمخ صٗمقت ‘ قمغم هذا اًمٙمالم ذم حمٚمف  ,طمٞم٨م ىم٤مل
‘ :أٟمف ُمـ اعمٕمروف قمٚمٛمٞم ً٤م أٟمف يمٚمام اسمتٕمدٟم٤م قمـ ظمط آؾمتقاء قمرو ًٞم٤م ٕقمغم
ضمٝم٦م اًم٘مٓم٥م اًمِمامزم أو ٕؾمٗمؾ ضمٝم٦م اًم٘مٓم٥م اجلٜمقيب  ,وم٢مٟمف شمزداد اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م سملم
اًمٗمجر وسملم ذوق اًمِمٛمس  ,وهذا ُم٤م يٗمن ًمٜم٤م فم٤مهرة سم٘م٤مء اًمٜمٝم٤مر ؾمت٦م أؿمٝمر و
اًمٚمٞمؾ ؾمت٦م أؿمٝمر ذم يمؾ ُمـ اًم٘مٓمبلم اًمِمامزم و اجلٜمقيب ً ,مذا وم٤مًمّمقاب أن ُي٘م٤مل ( :إن
اًمٗمجر اًمّم٤مدق يٙمقن ىمبؾ ذوق اًمِمٛمس سمحقازم  68دىمٞم٘م٦م ذم أؾمقان وذم اعمٜم٤مـمؼ

اعمحٞمٓم٦م هب٤م  ,وأُم٤م ذم سم٤مىمل أٟمح٤مء اجلٛمٝمقري٦م وم٢مٟمف يٙمقن ىمبؾ اًمنموق سمحقازم  75دىمٞم٘م٦م )
وىمد راضمٕم٧م أ.د /حمٛمد أمحد ؾمٚمٞمامن ذم ذًمؽ وم٠مىمر ذًمؽ  ,وىم٤مل ًمٕمٚمف شمّمحٞمػ ذم
اًمٜم٘مؾ ُمـ اعمجٚم٦م ُمع حتٗمٔمف قمـ إىمرار دىم٦م هذه إرىم٤مم. 33

 31اعم٘م٤مل اعمٜمِمقر ذم ضمريدة إهرام ًمٚمديمتقر  /حمٛمد اًمسٕمٞمد اعمِمتٝمري  ,رئٞمس اعمريمز اًمٕم٤معمل ًمدراؾم٤مت
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًم٘م٤مهرة  ,سمٕمٜمقان ( اًمٗمجر  ...هؾ ي١مذن ًمف ىمبؾ ُمققمده سمٜمّمػ ؾم٤مقم٦م ؟ ) سمت٤مريخ
2::8/4/32م.
 32اًمٚمقاء اإلؾمالُمل اخلٛمٞمس 2:مج٤مدى إومم  3: , 251:ؾمبتٛمؼم 2:99م ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان ( ُمٓمٚمقب
حتديد ُمققمد صاليت اًمٗمجر و اًمٕمِم٤مء ).
33

وذًمؽ أصمٜم٤مء ًم٘م٤مئل سمف ذم ُمٙمتبف سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م سمحٚمقان يقم آصمٜملم
3121/21/21م.
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اًمتٕمٚمٞمؼ اًمس٤مدس :ي٘مقل اًمِمٞمخ ‘  ( :واًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف إؾمت٤مذ قمبد اعمٚمؽ
قمكم يمٚمٞم٥م  ,يدل قمغم أن اًمرضمؾ يم٤من ذم همٗمٚم٦م قمـ هذا إُمر , 34طمٞم٨م ي٘مقل :
"ويم٤مٟم٧م اًمرصدة اًمٗم٤مصٚم٦م ذم ؿمت٤مء قم٤مم 2:85م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م"
وًمام ضمٚمس٧م ُمٕمف أظمؼمين أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم اًمٓم٤مئػ  -وىم٤مل " :رأي٧م اًمٗمجر قمغم
 َّارشمٗم٤مع  26درضم٦م " ,
 صمؿ رؾمؿ اًمِمٞمخ هذا اًمِمٙمؾ  -و هق أن اًمراصد– إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م  -قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م ( أ ) ورأى

م

اًمٗمجر قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م (م) وٟمحـ ٟم٘مقل إن اًمٗمجر
جي٥م أن يٙمقن ظمٞمٓم ً٤م  ,وم٠ميـ يم٤من اًمٗمجر ـمقال

15

أ

ب

هذه اعمس٤موم٦م (ب م)  ,إٓ أٟمف يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمقاضم٥م رؤي٦م ُمٜمٕم٧م ُمـ رؤيتف إمم أن
وصؾ إمم اًمدرضم٦م  , 26صمؿ شم٘مقل اًمرصدة اًمٗم٤مصٚم٦م ؟!! ) ا.هـ .
أىمقل  :احلٛمد هلل اًمذي يمت٥م اًمٕمّمٛم٦م ٕٟمبٞم٤مئف و ُأ ِّ
صكم و ُأؾم ِّٚمؿ قمغم ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم
اًمذي أقمجز اًمٕمرب سمٗمّم٤مطمتف ﷺ وم٘م٤ملُّ > :
يمؾ اسمـ آدم ظم َّٓم٤مء < أُم٤م سمٕمد  :وم٘مد ٟم٘مؾ
اًمِمٞمخ ‘ قمـ إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م يمالُمف قمـ اًمرصدة اًمٗم٤مصٚم٦م – ؾمقاء ُمـ ُم٘م٤مًمف
ومٖمػمت اعمٕمٜمك
أو ُمِم٤مومٝم٦م أ ًّي٤م يم٤من  -إٓ أن سمٕمض اًمٙمٚمامت ؾم٘مٓم٧م ُمـ ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ َّ
مت٤مُم ً٤م  ,ومٚمق أقمدٟم٤مه٤م إمم ُمٙم٤مهن٤م ٓؾمت٘م٤مم اًمٙمالم أُم٤مم اجلٛمٞمع  ,وم٢مًمٞمٙمؿ ٟمص يمالم
إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م ُمـ ُم٘م٤مًمف 35.

ي٘مقل ومٞمف  ( :ويم٤مٟم٧م اًمرصدة اًمٗم٤مصٚم٦م هٜم٤مك ذم احلج٤مز ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م
ذم ؿمت٤مء 2:85م طمٞم٨م يم٤من ُمدى اًمرؤي٦م ممت٤مز ًا ً ,مدرضم٦م يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م رؤي٦م اًمٜمجقم
ُمر ُ ,مٚمخّمف ( أن اًمٗمجر جي٥م أن يٙمقن ظمٞم ًٓم٤م  ,وأُم٤م ُم٤م ىمٞمؾ إن اًمٗمجر هق ُم٤م
 34يٕمٜمل اًمِمٞمخ سمذًمؽ يمال ًُم٤م َّ
يٜمتنم وقؤه ذم اًمبٞمقت واًمٓمرىم٤مت وومقق رؤوس اجلب٤مل ومٛمٕمٚمقم ظمٓم١مه ) وٟمحـ ٟم٘مر يمالم اًمِمٞمخ
‘.
 35اعم٘م٤مل اعمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م إزهر قمدد ؿمقال 2528هـ ومؼماير 2::8م  ,ص. 2556
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اًمّمٖمػمة ومقق إومؼ و هٜم٤مك أُمٙمـ رؤي٦م أول اًمٗمجر طمٞم٨م ـمٚمع يم٤مًمٕمٛمقد ذم ُمٙم٤من ـمٚمقع
اًمِمٛمس وسمٚمغ ارشمٗم٤مقمف  26درضم٦م شم٘مريب ً٤م ومقق إومؼ وسمٕمد مخس دىم٤مئؼ أظمذ يٕمؽمض
ويٜمتنم ذم إومؼ اًمنمىمل يمٚمف آظمذ ًا ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ذم آرشمٗم٤مع صمؿ اًمتٚمقن سم٤محلٛمرة  ,و
يم٤من اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس قمٜمد حلٔم٦م سمدء اًمٗمجر 27941حت٧م إومؼ ) ا.هـ.

وئمٝمر ضمٚم ًّٞم٤م ُمـ يمالم إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م ذم ىمقًمف ( :و هٜم٤مك أُمٙمـ رؤي٦م أول
اًمٗمجر طمٞم٨م ـمٚمع يم٤مًمٕمٛمقد ذم ُمٙم٤من ـمٚمقع اًمِمٛمس وسمٚمغ ارشمٗم٤مقمف  26درضم٦م
شم٘مريب ً٤م ومقق إومؼ ) أٟمف يتحدث قمـ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب وًمٞمس اًمّم٤مدق طمٞم٨م وصٗمف
سم٤مًمٕمٛمقد اعمرشمٗمع ذم اًمسامء  26درضم٦م  , 36صمؿ أردومف سمبٞم٤من اًمٗمجر اًمّم٤مدق  37اًمذي
فمٝمر سمٕمد مخس دىم٤مئؼ ُمـ فمٝمقر اًمٕمٛمقد طمٞم٨م ىم٤مل  ( :وسمٕمد مخس دىم٤مئؼ أظمذ
يٕمؽمض ويٜمتنم ذم إومؼ اًمنمىمل يمٚمف  ) ...ومٝمذا هق اًمٗمجر اًمّم٤مدق و ًمٞمس إول
اًمذي وصؾ إمم اًمدرضم٦م  26ومقق إومؼ و اًمذي ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘ قمٜمف فمٜمًّ٤م ُمٜمف أٟمف
يٕمٜمل اًمٗمجر اًمّم٤مدق  ( :وم٠ميـ يم٤من اًمٗمجر ـمقال هذه اعمس٤موم٦م (ب م)  ,إٓ أٟمف يم٤مٟم٧م
هٜم٤مك طمقاضم٥م رؤي٦م ُمٜمٕم٧م ُمـ رؤيتف إمم أن وصؾ إمم اًمدرضم٦م  ,26صمؿ شم٘مقل
اًمرصدة اًمٗم٤مصٚم٦م ؟!! )
ويزيد إُمر سمٞم٤مٟم ً٤م  ,وأن ُم٤م شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ ‘ ًمٞمس هق ُم٤م قمٜم٤مه إؾمت٤مذ
اًمٙمٚمٞم٥م ُ ,م٤م ىم٤مًمف إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م سمٕمد ذًمؽ ذم ؾمٞم٤مىمف طمٞم٨م ىم٤مل  ( :وسمٕمد مخس
دىم٤مئؼ أظمذ يٕمؽمض ويٜمتنم ذم إومؼ اًمنمىمل يمٚمف آظمذ ًا ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ذم آرشمٗم٤مع
صمؿ اًمتٚمقن سم٤محلٛمرة  ,و يم٤من اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس قمٜمد حلٔم٦م سمدء اًمٗمجر  27941حت٧م
إومؼ ) .

 36واًمذي ضمٕمٚمف ٓ يسٛمٞمف سم٤مًمٗمجر اًمٙم٤مذب  ,أٟمف سملم ذم سمداي٦م اعم٘م٤مل شمٕمريػ اًمٗمجريـ وقمالُم٦م يمؾ ُمٜمٝمام ,
ومذيمره ًمٕمالُم٦م اًمٙم٤مذب سمٕمد اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم وهق اًمٗمجر شمٖمٜمٞمف قمـ شمٙمرار ًمٗمٔم٦م اًمٗمجر اًمٙم٤مذب .
37وأيْم٤م يمٜمك قمٜمف سمقصٗمف وقمالُمتف ومل يسٛمف (اًمٗمجر اًمّم٤مدق) ًمدًٓم٦م اًمقصػ قمٚمٞمف .
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ص ُمـ هذا اًمتٕمٚمٞمؼ سمٕمدة أُمقر :
و َٟم ْ
خ ُٚم ُ
 -2أن ُم٤م ىمّمده إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م سم٘مقًمف ُ( :مرشمٗمٕم ً٤م  26درضم٦م ومقق إومؼ )  ,هق
اًمٗمجر اًمٙم٤مذب و ًمٞمس اًمّم٤مدق ٟٕ ,مف ؾمب٘مف سمبٞم٤من قمالُمتف وأٟمف يم٤مًمٕمٛمقد .
 – 3أن اًمِمٞمخ ‘ اقمؽمض قمغم يمالم إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م فمٜمًّ٤م ُمٜمف أٟمف يٕمٜمل اًمٗمجر
اًمّم٤مدق  ,ومٚمق شمبلم همػم ذًمؽ ُمـ اًمسٞم٤مق سمٓمؾ آقمؽماض. 38

 – 4أٟمف ئمٝمر ضمٚمٞم٤م ًمٙمؾ ُمـ ظمرج سمٜمٗمسف ًمتبلم اًمٗمجر  -ين اهلل ذًمؽ ًمٙمؾ ُم ٍ
ريد
ًّ
َّ
ُ

ًمٚمحؼ -شم ََّم ُّق ُر ذًمؽ  ,طمٞم٨م ئمٝمر اًمٗمجر اًمٙم٤مذب يم٤مًمٕمٛمقد ذم ُمٙم٤من ـمٚمقع اًمِمٛمس أو
أؿمبف سم٤معمثٚم٨م ىم٤مقمدشمف ذم إرض ورأؾمف ذم اًمسامء  ,صمؿ ي٠مظمذ ذم اهلبقط وآظمتٗم٤مء  ,صمؿ
ي٠مظمذ ذم اًمٔمٝمقر يم٤مخلٞمط اعمقازي خلط إومؼ أو اًم٘مقس ؿمديد آٟمٗمراج يم٠مٟمف ظمط
ُمست٘مٞمؿ يٖمٚمؼ ـمروم٤مه ُمع إرض  ,صمؿ ي٠مظمذ سم٤مٟٓمتِم٤مر ُيٛمٜم ً٦م و ُين ًة  ,صمؿ شمزداد احلٛمرة
ويٜمتنم اًمْمٞم٤مء وشمٓمٚمع اًمِمٛمس .

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمس٤مسمع  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘  { :وهذان مه٤م اًمدًمٞمالن اًمٚمذان اقمتٛمد
قمٚمٞمٝمام اًمذيـ ُيـخَ ِّٓم١مون اًمت٘مقيؿ وي٘مقًمقن سمٕمدم صحتف  ,وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ دًمٞمؾ
دمريبل آظمر اقمتٛمدوا قمٚمٞمف إٓ هذيـ اًمدًمٞمٚملم ) ا.هـ .
أىمقل  :رطمؿ اهلل ؿمٞمخٜم٤م اعمب٤مرك  ,إن ُم٤م قمروف ُمـ يمالم إؾمت٤مذ اعمِمتٝمري
أُمرا خيص اعمسٚمٛملم وم٘م٤مُمقا سمحؼ
وإؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م ُم٤م هق إٓ يمالم ُٕٟم٤مس قمٚمٛمقا ً
اهلل وطمؼ إظمقاهنؿ ُمـ اعمسٚمٛملم ومبٞمٜمقه  ,وًمٞمسقا وطمدهؿ ذم ذًمؽ  ,سمؾ هٜم٤مك
اًمٕمنمات همػمهؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ شمٙمٚمؿ وم٠مؾمٛمع  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٚمؿ يسٛمع  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ
مل يتٙمٚمؿ سمٕمد  ,وىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب >اًمٗم٤مئؼ< ؿمٝم٤مدة اصمٜملم ومخسلم ُمـ اعمٕمرووملم
سمخالف همػمهؿ ممـ مل يسٛمقا أٟمٗمسٝمؿ.
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ويمذًمؽ شمبلم سمٓمالن ٍّ
يمؾ ُمـ :آقمؽماض اعمقضمقد ذم سمٞم٤من دار اإلومت٤مء اًمذي ٟمنمشمف جمٚم٦م اًمتقطمٞمد

ؾمٜم٦م2528هـ وأقم٤مدت ٟمنمه ذم ؿمقال 2542هـ  ,و اعم٘م٤مل اعمٜمِمقر ذم جمٚم٦م إزهر أ.دُ /مروم٧م اًمسٞمد
قمقض  ,راضمع ه٤مُمش رىمؿ (  ) :سم٤معم٘مدُم٦م .
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وإن أوصمؼ إدًم٦م اًمتل ٟمٔمٝمر هب٤م طمجتٜم٤م هل دقمقشمٜم٤م ًمٙمؾ ُمـ يريد احلؼ ذم هذه
اعمس٠مًم٦م قم٤مُم٦م و ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ظم٤مص٦م إمم أن يتبٞمٜمقا اًمٗمجر سم٠مٟمٗمسٝمؿ وٓ يٙمقن
ذًمؽ إٓ سمتح٘مٞمؼ اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م :
 -2اإلطمس٤مس سمخٓمقرة اًم٘مْمٞم٦م ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سمّمح٦م أو ومس٤مد قمب٤مدة اعمسٚمٛملم,
واخلٓمقرة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ُي ْ٘م َتدَ ى هبؿ أيمؼم وأقمٔمؿ.
ُ -3مٕمروم٦م اًمٕمالُم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمجريـ و اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.
 -4اظمتٞم٤مر اعمقىمع واًمقىم٧م اعمٜم٤مؾمبلم ًمٚمرصد ,سمٕمٞمد ًا قمـ اعم١مصمرات اًمْمقئٞم٦م
واحلقاضم٥م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م.
 -5قمدم آيمتٗم٤مء سمرصدة واطمدة ٕ ,هن٤م ٓ شمّمح وطمده٤م  ,طمٞم٨م أن َأ ْقمٞمـُٜمَٜم٤م
شم٠مظمذ ومؽمة طمتك شمستٓمٞمع ُمِم٤مهدة اًمٗمروق اًمْمقئٞم٦م اًمتل مل شمتٕمقد قمٚمٞمٝم٤م ,
وم٘مد ٓ يتح٘مؼ ذًمؽ ُمـ ُمرة أو ُمرشملم . 39
 -6أن اًمذي ٓ يستٓمٞمع أن ي٘مقم سمام ؾمٚمػ  ,جي٥م قمٚمٞمف إُم٤م أن يتبع ُمـ شمبلم
سمٜمٗمسف وٓ خي٤مًمٗمف  ,وإُم٤م أن ُيٓم٤مط ًمديٜمف طمتك ئمٝمر اهلل هذا إُمر  ,وًمٞمس
ًمف وراء ذًمؽ ُمـ ؾمبٞمؾ  ,واهلل أقمٚمؿ.
وم٢مذا أظمذٟم٤م اًمنموط اًمس٤مسم٘م٦م وـمب٘مٜم٤مه٤م  ,وم٢مٟمٜم٤م  -إن ؿم٤مء اهلل ً -مـ ٟمحت٤مج سمٕمده٤م
قمل هل٤م .
إمم ُمٜم٤مىمِم٤مت وٓ ضمدآت وٓ اًمقًمقج ذم ومتـ وظمالوم٤مت ٓ دا َ
واهلل وطمده اعمستٕم٤من .
ت ومٞمٝم٤م
اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مُمـ  :ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م اعمٗمْم٤مل ‘  { :اعمديٜم٦م هل اًمتل ُطمدِّ َد ْ
اعمقاىمٞم٧م قمغم قمٝمد اًمٜمبل ﷺ ً ,مذا وم٠مٟم٤م أريمز قمٚمٞمٝم٤م  ,شمؽماوح اعمدة ومٞمٝم٤م سملم إذان
 39وهلذا اًمسب٥م َٟم ُر ُّد اعمِم٤مهدة اًمقطمٞمدة اًمتل ىم٤مم هب٤م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر اجلزائري – طمٗمٔمف ر ُّسمف ورقم٤مه -
ُمع سمٕمض اعمِم٤ميخ ذم ُمديٜم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ,وُمع سمٕمض اإلظمقة ذم اعمٖمرب ,واًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م إن اخلٓم٠م ذم اًمٗمجر
ٓ يتج٤موز اخلٛمس دىم٤مئؼ.
32

واإلىم٤مُم٦م  3:سمحد أدٟمك  2924ؾم٤مقم٦م أي  84دىمٞم٘م٦م  ,ويمحد أىمَم  2944ؾم٤مقم٦م أي
 :4دىمٞم٘م٦م  ,وهٜم٤م دًمٞمالن  :إول قمغم احلد إىمَم واًمث٤مين قمغم احلد إدٟمك.
اًمدًمٞمؾ إول  :أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ÷ صغم سم٤مًمٜم٤مس اًمٗمجر سمسقرة اًمب٘مرة –
وًمٞمس سملم صالة أيب سمٙمر ÷ وصالة اًمٜمبل ﷺ اٟم٘مٓم٤مع , -وم٠مٟم٤م أشمّمقر أن أسم٤م سمٙمر
ُم٤مهر سم٤مًم٘مرآن ومسٞم٘مرأ اًمب٘مرة طمدر ًا  ,ومٙمؿ ؾمٞم٠مظمذ ُمـ اًمقىم٧م ؟
ٟمٗمؽمض :
ؾمت٠مظمذ اًم٘مراءة ؾم٤مقم٦م ُمثالً  71 .........................دىمٞم٘م٦م
وسم٤مىمل ومرائض اًمّمالة  26 .............................دىمٞم٘م٦م
ُم٤م سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م  26 ............................دىمٞم٘م٦م
وىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ~ يم٤مدت اًمِمٛمس أن شمٓمٚمع  16 ....دىمٞم٘م٦م
إ ًذا جمٛمقع يمؾ ذًمؽ  :6 .......................دىمٞم٘م٦م
وؾمبؼ أن ىمٚمٜم٤م أن أىمَم ُمدة سملم اًمٗمجر و اًمنموق هل  :4دىمٞم٘م٦م
إذا هٜم٤مك شم٘م٤مرب سملم اًمرىمٛملم :6 , :4

ًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ أسمدً ا ًمٚمذيـ يِمٙمٙمقن وي٘مقًمقن هٜم٤مك ظمٓم٠م  31أو  41دىمٞم٘م٦م ,
ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ُمع هذه احلس٤مسم٤مت } أ.هـ.
أىمقل  :رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ وهمٗمر ًمف وأؾمٙمٜمف اًمٗمردوس إقمغم  ,إن ُمثؾ هذه
احلس٤مسم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمجردة ُمـ ُمستٜمد ذقمل ٓ شمّمٚمح ذم أُمر ظمٓمػم ُمثؾ هذا إُمر
 -وىم٧م صالة اًمٗمجر , -طمٞم٨م أهن٤م طمس٤مسم٤مت همػم ُُم َّٓم ِردة ختتٚمػ ُمـ ؿمخص

ٔظمر ,ويمذًمؽ ُأمهؾ ومٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م حمقري و ظمٓمػم أٓ و هق اًمؼميم٦م ذم اًمقىم٧م اًمتل
جيٕمٚمٝم٤م اهلل ًمٕمب٤مده اعمخٚمّملم إشم٘مٞم٤مء إظمٗمٞم٤مء  ,وأىمرب ُمث٤مل قمغم ذًمؽ أٟمف ذم
ُمقاؾمؿ اًمٓم٤مقم٤مت شمٙمقن ومٞمٝم٤م اإليامٟمٞم٤مت ُمرشمٗمٕم٦م و اهلٛم٦م قم٤مًمٞم٦م  ,وم٘مد يٗمتح اهلل قمغم
اًمٕمبد سمام ٓ يٙمقن ًمٜمٗمس اًمٕمبد ذم وىم٧م آظمر  ,أًمٞمس يمذًمؽ ؟ سمغم .
 3:وهذه إطمّم٤مئٞم٦م مجٕمٝم٤م اًمِمٞمخ ‘ قمغم ُمدار قم٤مم يم٤مُمؾ وأظمذ ُمتقؾمٓمٝم٤م .
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ومٝمذه اعم٘م٤مدير ختتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر  ,وم٘مد ئمٝمر ًمٜم٤م ُمـ ي٘مرأ ؾمقرة اًمب٘مرة
ذم ؾم٤مقمتلم أوذم ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ اًمس٤مقم٦م أو ذم ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م  ,وأن أطمد اإلظمقة ىمرأ
قمغم ؿمٞمخٜم٤م ذم اًم٘مرآن ذم ظمتٛم٦م إضم٤مزة – سمروايتل ؿمٕمب٦م وطمٗمص – ضمزئلم وٟمّمػ
اجلزء ذم ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م  ,أي سمٛمٕمدل  23دىمٞم٘م٦م ًمٚمجزء اًمقاطمد  ,ويمذًمؽ ُمـ ُمِم٤مخيل
اًمذيـ أطمٔمك سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝمؿ ُمـ أظمؼمين أٟمف يراضمع اًم٘مرآن يم٤مُمالً ذم مخس ؾم٤مقم٤مت ,
أي سمٛمٕمدل  21دىم٤مئؼ ًمٚمجزء اًمقاطمد  ,ويمذًمؽ ُر ِو َي أن ؾمٚمٞمؿ سمـ ِقم ْؽم اًم ُت َجٞمبِل يم٤من
خيتؿ اًم٘مرآن ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمقاطمدة صمالث ُمرات  ,وجي٤مُمع أهٚمف صمالث ُمرات , 41وهذا
أقمج٥م ُمـ اًمٕمج٥م ٟمٗمسف !!!
ًمذا وم٤معمس٠مًم٦م ٓ يست٘مٞمؿ ًمٜم٤م أن ٟمحسبٝم٤م هبذه احلس٤مسم٤مت همػم اعمٓمردة  ,واًمتل
يتٗم٤موت شم٘مديره٤م سملم اًمٜم٤مس .
وًمٙمـ إن أسمٞمتؿ إٓ أن ٟمرضب ًمٙمؿ ُمث٤م ً
ٓ قم٘مٚمٞم ً٤م ُمثٚمام ومٕمؾ اًمِمٞمخ ‘,
وم٢مًمٞمٙمؿ ُم٤م روي قمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من ÷ أٟمف يم٤من ي٘مقم اًمٚمٞمؾ
سم٤مًم٘مرآن يم٤مُمالً42.

ومٚمق أردٟم٤م أن ٟمحس٥م يمؿ شم٠مظمذ ىمراءشمف ÷ ًمٚم٘مرآن ذم اًمٚمٞمٚم٦م ًمٙم٤من يمذًمؽ:
ذم يقم  22ؿمقال 2542هـ أذن ًمٚمٕمِم٤مء اًمس٤مقم٦م ُ 9:23مس٤مء ًا
وذم يقم  23ؿمقال 2542هـ أذن ًمٚمٗمجر اًمس٤مقم٦م  6:26صب٤مطم ً٤م
إ ًذا اعمدة سملم اًمٕمِم٤مء و اًمٗمجر طمقازم  :ؾم٤مقم٤مت شم٘مريب ً٤م .

 41ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن – ٓسمـ يمثػم ( ص  ,282ط .احلدي٨م ).
ُ 42مّمٜمػ قمبد اًمرزاق ( ,)465/4اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ( , )87/4طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (, )68/2
هتذي٥م اًمٙمامل ( , ) 5547/6ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ( -57:/3سمرىمؿ  )269حت٘مٞمؼ د/ؾمٕمد آل محٞمد ,
وومٞمف سمح٨م ه٤مم ذم اعمس٠مًم٦م .
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وًمق أظمذٟم٤م ذم آقمتب٤مر ُم٤مسملم إذان واإلىم٤مُم٦م ًمٚمٕمِم٤مء وًمٞمٙمـ  26دىمٞم٘م٦م,
وأظمذت صالة اًمٕمِم٤مء أيْم ً٤م  26دىمٞم٘م٦م ,واؾمتٖمرىم٧م قمقدشمف ÷ إمم سمٞمتف وهتٞمئتف
ًم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ طمقازم  41دىمٞم٘م٦م (  71 =41+26+26دىمٞم٘م٦م )
إ ًذا سمٓمرح هذه اًمٗمؽمة ُمـ اعمدة سملم اًمٕمِم٤مء و اًمٗمجر ( 9=2-:ؾم٤مقم٤مت)
وسمٓمرح سم٤مىمل ومرائض صالة اًم٘مٞم٤مم ُمـ ريمقع و ؾمجقد  71 .....دىمٞم٘م٦م شم٘مريب ً٤م
إ ًذا ص٤مذم ُمدة اًم٘مراءة هل (  8ؾم٤مقم٤مت 71دىمٞم٘م٦م= 531دىمٞم٘م٦م )
شم٘مسؿ قمغم 41ضمزء ىمرآين ( 25 =41 531دىمٞم٘م٦م ًمٚمجزء اًمقاطمد )
وسمام أن ؾمقرة اًمب٘مرة طمقازم ضمزئلم وٟمّمػ (  46 =25 3.61دىمٞم٘م٦م )
وُمـ يمؾ ُم٤م ؾمبؼ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من :
ُم٤م سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م  26 ................................43دىمٞم٘م٦م
ىمراءة ؾمقرة اًمب٘مرة  46 .......................................دىمٞم٘م٦م
سم٤مىمل هٞمئ٤مت اًمّمالة  26 .....................................دىمٞم٘م٦م
وىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ~ يم٤مدت اًمِمٛمس أن شمٓمٚمع  16 ............دىم٤مئؼ
إ ًذا جمٛمقع يمؾ ذًمؽ  81 ........................دىمٞم٘م٦م
وؾمبؼ أن ىمٚمٜم٤م أن أىمَم ُمدة سملم اًمٗمجر و اًمنموق هل  :4 ...دىمٞم٘م٦م
إ ًذا هٜم٤مك ظمٓم٠م ذم اًمت٘مقيؿ احل٤مزم سمٛم٘مدار  34دىمٞم٘م٦م
ويمذًمؽ هٜم٤مك ومرق ذم شم٘مديرات اعمدة سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م طمقازم  21دىم٤مئؼ44

إ ًذا هٜم٤مك ظمٓم٠م ذم اًمت٘مقيؿ احل٤مزم سمٛم٘مدار يؽماوح سملم  44 : 34دىمٞم٘م٦م
وسمذًمؽ ئمٝمر قمدم دىم٦م ىمقًمف ‘ ( ٓ يٛمٙمـ أسمد ًا ًمٚمذيـ يِمٙمٙمقن وي٘مقًمقن
هٜم٤مك ظمٓم٠م  31أو  41دىمٞم٘م٦م  ٓ ,يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ُمع هذه احلس٤مسم٤مت ).
 43وذًمؽ قمغم طمس٤مسم٤مت اًمِمٞمخ ‘  ,وإٓ وم٤محل٘مٞم٘م٦م همػم ذًمؽ يمام ؾمٜمبلم ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًمٕم٤مذ .
 44هٜم٤مك ومرق ذم شم٘مديرات اًمقىم٧م سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م قمغم طمس٤مسم٤مت اًمِمٞمخ ‘ وقمغم طمس٤مسم٤مشمٜم٤م طمقازم
 21دىم٤مئؼ – يمام ؾمٜمبلم ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًمٕم٤مذ -وسم٤مًمت٤مزم وم٤مخلٓم٠م ذم اًمت٘مقيؿ يؽماوح ُم٤م سملم  44:34دىمٞم٘م٦م .
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اًمتٕمٚمٞمؼ اًمت٤مؾمع  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اعمب٤مرك ‘  { :وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين  ,وهق قمغم
احلد إدٟمك ومٝمٜم٤مك صالة ومجر ٓ شمزال قمغم هٞمئتٝم٤م ُمـ زُم٤من اًمٜمبل ﷺ إمم يقُمٜم٤م هذا
شمٖمػمت  ,وًمٙمـ اًم٘مدير ؾمبح٤مٟمف طمٗمٔمٝم٤م
مل شمتٖمػم  ,ـمب ًٕم٤م ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن أُمقر اًمٕمب٤مدات َّ
ًمٜم٤م  ,أشمدرون ُم٤م هل ؟ إهن٤م صالة ومجر اجلٛمٕم٦م  ,طمٞم٨م ُي٘مرأ ومٞمٝم٤م سمسقريت اًمسجدة
( 41آي٦م ) و اإلٟمس٤من (  42آي٦م ) ومٛمجٛمققمٝمام (  72آي٦م )  ,وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م أن
ىمراءة اًمٜمبل ﷺ ذم اًمٗمجر سملم اًمستلم و اًمامئ٦م  ,و ي٘مقل راوي احلدي٨م ٓ أدري أذم
اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة أم ذم اًمريمٕمتلم  ,وٟمحـ ؾمٜمٛمٞمؾ إمم أهنام ذم اًمريمٕمتلم هلذا احلدي٨م .
وهٜم٤م ؾم١مال  :صالة ومجر اجلٛمٕم٦م هؾ هل سم٤محلد إدٟمك أم سم٤محلد إقمغم ؟
سم٤محلد إدٟمك  ,إ ًذا وم٤معمث٤مل اًمب٤مىمل قمٜمدٟم٤م سم٤محلد إدٟمك  ,و إن يم٤مٟم٧م صالة اًمٗمجر
سم٤مًمسجدة واإلٟمس٤من قمٜمدٟم٤م اًمٞمقم سم٤محلد إقمغم  ,إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م متثؾ احلد إدين قمغم
زُم٤من اًمٜمبل ﷺ .
صمؿ أٟمف صمب٧م ًمٚمٜمبل ﷺ وجٕم٦م سمٕمد أذان اًمٗمجر  ,ويم٤من ي٠مشمٞمف سمالل ÷ ي١مذٟمف
سم٤مًمّمالة ومٞمخرج ومٞمّمكم ريمٕمتلم صمؿ يْمٓمجع  ,وهذه اًمْمجٕم٦م مل حتدث إٓ ذم
اًمٗمجر وهذا يقطمل أن أـمقل وىم٧م سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م هق وىم٧م اًمٗمجر ً ,مذا ومٝمق
إذان اًمقطمٞمد اًمذي شمٜم٤مدى ومٞمف > اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم <  ,إذا ومٝمق يٜم٤مدي قمغم ٟم٤مئؿ
 ,ومٞمٜمتٔمره أيمثر ٕٟمف ٟم٤مئؿ وىمد يٙمقن هذا اعمستٞم٘مظ ٓ ُيت٤مج إمم اًمقوقء ومحس٥م سمؾ
ُيت٤مج إمم اًمٖمسؾ .
وهذا جيٕمٚمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن سملم إذان واإلىم٤مُم٦م ذم اًمٗمجر وىمت ً٤م ُمـ أـمقل إوىم٤مت ,
وًمٙمـ ًمق أن اُمرأة ذم سمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمتقو٠مة ومٝمؾ يٛمٙمـ هل٤م أن شمّمكم ريمٕمتل اًمسٜم٦م ,
صمؿ شمّمكم ريمٕمتل اًمٗمجر؟ ُ ,مع أن اًمٜم٤مس مل ي٘مٞمٛمقا اًمّمالة سمٕمد  ...إ ًذا صالهت٤م ذم
اًمقىم٧م أم ظم٤مرج اًمقىم٧م ؟ ٟمٕمؿ ذم اًمقىم٧م .
ومٚمق شمّمقرٟم٤م أن :
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صالة اًمٗمجر سمسقريت اًمسجدة واإلٟمس٤من شم٠مظمذ  26 .........دىمٞم٘م٦م
وُم٤مسملم إذان واإلىم٤مُم٦م  31...............................دىمٞم٘م٦م
إ ًذا إمج٤مزم اًمقىم٧م اعمستٖمرق  46............................دىمٞم٘م٦م
أىمقل  :ذم هذا اًمٙمالم قمدة شمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمٜمٝم٤م :
شمٖمػمت ) ذم احل٘مٞم٘م٦م
 – 2ىمقًمف ‘  ( :ـمبٕم ً٤م ٟ ,محـ ٟمٕمٚمؿ أن أُمقر اًمٕمب٤مدات َّ
واًمسٜم٦م طمتك
أُمقر اًمٕمب٤مدات مل شمتٖمػم وًمٙمـ ٟمحـ ُمـ َّ
شمٖمػم و َّ
ىمٍم ذم اشمب٤مع اهلدي ُّ
اًمسٜم ُ٦م صم٘مٞمٚم ً٦م قمٚمٞمٜم٤م .
أصبح٧م ُّ
شمٖمػموا  ,ومام
و إ ًْمٞمؼ ذم ُمثؾ هذا اعم٘م٤مم أن ي٘م٤مل  ( :ـمبٕم ً٤م ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اًمٜم٤مس َّ
يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜمبل ﷺ احلد إدٟمك أصبح ًمديٜم٤م أن يٛمثؾ احلد إقمغم وًمٙمـ اهلل
اًم٘مدير طمٗمظ ًمٜم٤م صالة ومجر ٓ شمزال ) ......
وهذا ُم٤م َّ
دل قمٚمٞمف يمالم اًمِمٞمخ ‘ طملم ىم٤مل  ( :و إن يم٤مٟم٧م صالة اًمٗمجر
سم٤مًمسجدة واإلٟمس٤من قمٜمدٟم٤م اًمٞمقم سم٤محلد إقمغم  ,إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م متثؾ احلد إدين قمغم
زُم٤من اًمٜمبل ﷺ ).
 - 3ىمقًمف ‘  ( :وهذه اًمْمجٕم٦م مل حتدث إٓ ذم اًمٗمجر وهذا يقطمل أن
أـمقل وىم٧م سملم إذان واإلىم٤مُم٦م هق وىم٧م اًمٗمجر )  ,واًمذي أدى سم٤مًمِمٞمخ ‘ إمم
هذه اًمٜمتٞمج٦م  -أن أـمقل وىم٧م سملم إذان واإلىم٤مُم٦م هق اًمقىم٧م سمٞمٜمٝمام ذم اًمٗمجر -
اًمتّمقر اًمزُمٜمل اًمذي ووٕمف ًمٙمؾ ُمـ :
أ  -طمرص اًمٜمبل ﷺ قمغم ريمٕمتل اًمٗمجر وىمقًمف ﷺ  > :ريمٕمت٤م اًمٗمجر ظمػم ُمـ
اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م <.45
ب -اًمْمجٕم٦م اًمتل صمبت٧م ًمٚمٜمبل ﷺ سمٕمد ؾمٜم٦م اًمٗمجر. 46
 45رواه ُمسٚمؿ (ُ )836/:7مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ’ .
 46راضمع اًمبخ٤مري ( )::5 , 72:و ُمسٚمؿ (ُ)847 , 835مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ’ .
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ضمـ ـ  -ىمقًمف ‘ ( :وىمد يٙمقن هذا اعمستٞم٘مظ ٓ ُيت٤مج إمم اًمقوقء ومحس٥م ,
سمؾ ُيت٤مج إمم اًمٖمسؾ ) .
ًمذا ضمٕمؾ اًمِمٞمخ ‘ اعمدة سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م  31دىمٞم٘م٦م ,وًمٞمس هٜم٤مك ٌ
دًمٞمؾ
قمغم ذًمؽ وإٟمام هق اضمتٝم٤م ٌد ُمٜمف ‘.
واحل٘مٞم٘م٦م همػم ذًمؽ وم٤معمدة سملم إذان واإلىم٤مُم٦م قمغم قمٝمد اًمٜمبل ﷺ ىمد ٓ شمتٕمدى
مخس أو ؾمبع دىم٤مئؼ 47و اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ :
 ُم٤م رواه اًمبخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م ’ أهن٤م ىم٤مًم٧م  >:يم٤من اًمٜمبل ﷺ خيٗمػاًمريمٕمتلم اًمٚمتلم ىمبؾ صالة اًمّمبح طمتك إين ٕىمقل  :هؾ ىمرأ سم٠مم اًمٙمت٤مب ؟ < . 48
 ويمذًمؽ ُم٤م روي قمـ َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍد ÷ َىم َ٤مل ُ >:يمٜم ُْ٧م َأشم ََس َّح ُر ِذم َأ ْه ِكم ُصم َّؿِ ِ
ِ
َشمٙم ُ
اّلل ﷺ <. 49
اًمس ُجق َد َُم َع َر ُؾمقل َّ
ه َقمتل َأ ْن ُأ ْد ِر َك ُّ
ُقن ُ ْ
وذم احلدي٨م إول – طمدي٨م قم٤مئِم٦م ’ – شمقضمٞمف ًمٚمٜم٘مٓم٦م ( أ )  ,ومٛمع
طمرص اًمٜمبل ﷺ قمغم ريمٕمتل اًمٗمجر إٓ أٟمف يم٤من يتجقز ومٞمٝمام .
طمتك إن أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ’ ؾم٠مًم٧م ٟمٗمسٝم٤م هؾ ىمرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب أم ٓ
؟  ,ومٙمؿ يٙمقن ُم٘مدارمه٤م  ٓ ,يتٕمدى اخلٛمس دىم٤مئؼ شم٘مري ًب٤م.
وأُم٤م اًمٜم٘مٓم٦م (ب) ومتقضمٞمٝمٝم٤م يست٘مٞمؿ سمٛمٕمروم٦م ُمٕمٜمك اإلوٓمج٤مع ; طمٞم٨م ىم٤مل
اسمـ ُمٜمٔمقر ( :4:اوٓمجع ٟ :م٤مم  ,وىمٞمؾ  :اؾمتٚم٘مك وووع ضمٜمبف سم٤مٕرض ) أ.هـ .
وذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ( : 51وجع  :وجٕم ً٤م  .ووجققم ً٤م  :ووع ضمٜمبف قمغم
إرض أو ٟمحقه٤م ) ا.هـ .
 47اًمت٘مرير اًمٜمٝم٤مئل عمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم و اًمت٘مٜمٞم٦م ُ ,مٕمٝمد سمحقث اًمٗمٚمؽ
و اجلٞمقومٞمزي٤مء ( ص  29وُم٤م سمٕمده٤م ) .
 48رواه اًمبخ٤مري (. )2276
 49رواه اًمبخ٤مري (. )2:31, 688
 4:راضمع يمالم اسمـ ُمٜمٔمقر ذم اًمٚمس٤من ُ ,م٤مدة َ ( :و َج َع ) .
 51اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ُ ,م٤مدة َ ( :و َج َع ) .
38

ىمٚم٧م  :ومٝمق اًمٜمقم اخلٗمٞمػ أو آؾمتٚم٘م٤مء قمغم إرض  ,وذم ذًمؽ دًٓم٦م واوح٦م
قمغم ىمٍم ُمدشمف ُمع ُم٤م ؾمبؼ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ’  ,وطمدي٨م ؾمٝمؾ ÷ ٕٟمف
ﷺ يٜمتٔمر ُمـ ي٠مشمٞمف ومٞم١مذٟمف سم٤مًمّمالة .

وذم احلدي٨م اًمث٤مين  -طمدي٨م َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍد ÷  -شمقضمٞمف ًمٚمٜم٘مٓم٦م (ضمـ ـ)
ظم٤مص ً٦م  ,وًمٚمٛمس٠مًم٦م قم٤مُم٦م.
َّ
وأُم٤م ىمقل اًمِمٞمخ ‘ ً( :مذا ومٝمق إذان اًمقطمٞمد اًمذي شمٜم٤مدى ومٞمف > اًمّمالة
ظمػم ُمـ اًمٜمقم < ,إ ًذا ومٝمق يٜم٤مدي قمغم ٟم٤مئؿ ,ومٞمٜمتٔمره أيمثر ٕٟمف ٟم٤مئؿ) وهٜم٤م ؾم١مال

يٓمرح ٟمٗمسف:
هؾ اًمتثقي٥م > ىمقل :اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم < ذم إذان إول ًمٚمٗمجر أم اًمث٤مين؟
ؾم٠مشمرك اجلقاب ًمٚمِمٞمخ إًمب٤مين ‘ طمٞم٨م ىم٤مل :
( ىمٚم٧م :إٟمام ينمع اًمتثقي٥م ذم إذان إول ًمٚمّمبح ,اًمذي يٙمقن ىمبؾ دظمقل
اًمقىم٧م سمٜمحق رسمع ؾم٤مقم٦م شم٘مري ًب٤م ,حلدي٨م اسمـ قمٛمر ^ ىم٤مل> :يم٤من ذم إذان إول
سمٕمد اًمٗمالح :اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ُمرشملم< رواه اًمبٞمٝم٘مل( ,)534/2ويمذا
اًمٓمح٤موي ذم ذح اعمٕم٤مين( ,)93/2وإؾمٜم٤مده طمسـ يمام ىم٤مل احل٤مومظ.
ىمٚم٧م :اًمّمالة ظمػم
حمذورة ÷ ُمٓمٚمؼ [وم٢من يم٤من صالة اًمّمبح َ
وطمدي٨م أيب ْ
ُمـ اًمٜمقم] ,وهق يِمٛمؾ إذاٟملمً ,مٙمـ إذان اًمث٤مين همػم ُمرادٟٕ ,مف ضم٤مء ُم٘مٞمدً ا ذم
رواي٦م أظمرى سمٚمٗمظ > :وإذا أذٟم٧م سم٤مٕول ُمـ اًمّمبح وم٘مؾ :اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم.
اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم < أظمرضمف أسمق داود واًمٜمس٤مئل واًمٓمح٤موي وهمػمهؿ ,وهق
ُُمـخَ َّرج ذم صحٞمح أيب داود (  , ) 627 - 621وم٤مشمٗمؼ طمديثف ُمع طمدي٨م اسمـ قمٛمر
^.
وهلذا ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين ذم ؾمبؾ اًمسالم ( )279 -278/2قم٘م٥م ًمٗمظ اًمٜمس٤مئل :
( وذم هذا شم٘مٞمٞمد ًمام أـمٚم٘متف اًمرواي٤مت  .ىم٤مل اسمـ رؾمالن :وصحح هذه اًمرواي٦م
اسمـ ظمزيٛم٦م  .ىم٤مل :ومنمقمٞم٦م اًمتثقي٥م إٟمام هل ذم إذان إول ًمٚمٗمجر; ٕٟمف إلي٘م٤مظ
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اًمٜم٤مئؿ ,وأُم٤م إذان اًمث٤مين وم٢مٟمف إقمالم سمدظمقل اًمقىم٧م ,ودقم٤مء إمم اًمّمالة ) ا.هـُ .مـ
ختري٩م اًمزريمٌم ٕطم٤مدي٨م اًمراومٕمل.
وُمثؾ ذًمؽ ذم ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى قمـ أيب حمذورة  :أٟمف يم٤من ُي َّثقب ذم إذان
إول ُمـ اًمّمبح سم٠مُمره ﷺ) ا.هــ52.

وأُم٤م ىمقًمف ‘ ( :وىمد يٙمقن هذا اعمستٞم٘مظ ٓ ُيت٤مج إمم اًمقوقء ومحس٥م
سمؾ ُيت٤مج إمم اًمٖمسؾ) ومٗمٞمف همٗمٚم٦م قمـ ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م أٓ وهل ; أن اًمّمح٤مسم٦م ~
يم٤مٟمقا ره٤مسملم 53اًمٚمٞمؾ ومرؾم٤من اًمٜمٝم٤مر  ,وُمـ يم٤من ٟم٤مئ ًام ُمٜمٝمؿ أي٘مٔمف ٟمداء سمالل ÷
اًمذي هق ٍ
سمٚمٞمؾ  ,ومٞمتجٝمز ًمٚمّمالة طمتك ي١م ِّذن اسمـ أم ُمٙمتقم ÷ وخيرج اًمٜمبل ﷺ
ًمٚمّمالة  ,ويمذًمؽ ذم احلدي٨م دًٓم٦م قمغم ىمٍم اعمدة سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م إمج٤م ً
ٓ,
ِ
طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٝمؾ ÷ ُ (:يمٜم ُْ٧م َأشم ََس َّح ُر ِذم َأ ْه ِكم ُصم َّؿ َشمٙم ُ
اًمس ُجق َد
ه َقمتل َأ ْن ُأ ْد ِر َك ُّ
ُقن ُ ْ
ِ ِ
اّلل ﷺ ) واًمسجقد أي اًمّمالة يمام ىم٤مل احل٤مومظ .
َُم َع َر ُؾمقل َّ
وُمٕمٚمقم أن اًمسحقر يٙمقن ذم آظمر اًمٚمٞمؾ و اًمّمالة شمٙمقن سمٕمد شمبلم اًمٗمجر ,
ومنقم٦م ؾمٝمؾ ÷ شمدًمٜم٤م قمغم ىمٍم اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م سمٞمٜمٝمام .
وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ‘  ( :وُمراد ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ÷ أن هم٤مي٦م إهاقمف
أن ؾمحقره ًم٘مرسمف ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر يم٤من سمحٞم٨م ٓ يٙم٤مد أن يدرك صالة اًمّمبح ُمع
رؾمقل اهلل ﷺ وًمِمدة شمٖمٚمٞمس رؾمقل اهلل ﷺ سم٤مًمّمبح ) ا.هـ.54
وأُم٤م شمّمقر اًمِمٞمخ ‘ ; ومٞمٛمٙمـ شمٕمديٚمف سمام ُذيمِ َر ؾمٚمٗم ً٤م إمم ُم٤م يكم :
صالة اًمٗمجر سمسقريت اًمسجدة واإلٟمس٤من شم٠مظمذ  26 ......دىمٞم٘م٦م
وُم٤مسملم إذان واإلىم٤مُم٦م ...........................

 16دىم٤مئؼ

إ ًذا إمج٤مزم اًمقىم٧م اعمستٖمرق .......................

 31دىمٞم٘م٦م

 52مت٤مم اعمٜم٦م ص( )257:259ط .اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ,وسمٕمده٤م يمالم ُمٝمؿ يتٕمٚمؼ هبذه اعمس٠مًم٦م  ,ومٚمػماضمع .
ِ
٥م ) .
 53هل مجع رهب٤من  ,راضمع اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ُ ,م٤مدة َ ( :ره َ
ٟ 54م٘مالً قمـ احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ( )275/5ط .اًمري٤من.
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وسم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٗمروق سملم طمس٤مسم٤مت اًمِمٞمخ ‘ وهذه احلس٤مسم٤مت ٟ ,مجد أن
هٜم٤مك ىمراسم٦م 26دىمٞم٘م٦م ومرق  ,إذ ًا هل ُمستققمب٦م ًمٚمخٓم٠م ; أًمٞمس يمذًمؽ ؟
اًمتٕمٚمٞمؼ اًمٕم٤مذ  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘  ( :صمؿ ي٘مقل راوي احلدي٨م  -طمدي٨م
صالة ومجر اجلٛمٕم٦م  > : -ويم٤من خيرج أطمدٟم٤م ُمـ اًمّمالة وهق يٕمرف ضمٚمٞمسف < ,
وهذا يٕمٜمل أٟمف دظمؾ ومٞمٝم٤م وٓ يٕمٚمؿ ضمٚمٞمسف  ,وأم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ’ شم٘مقل :
> ويمٜم٤م ٟمخرج واًمٜمس٤مء ٓ يٕمرومٝمـ أطمدٌ ُمـ اًمٖمٚمس <  ,ومٚمق ىمٚمٜم٤م سم٠من اًمتقىمٞم٧م ُمت٘مدم
قمنميـ أو صمالصملم دىمٞم٘م٦م يمام ي٘مقًمقن  ,خلرضمٜم٤م ذم وقء وًمٞمس ذم همٚمس وهذا ي٤م
إظمقاين ُمع ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًمدًمٞمؾ إول ًمّمالة أيب سمٙمر ÷ يدًمٜم٤م قمغم أن اًمتِمٙمٞمؽ
اًمذي وىمع ذم صالة اًمٗمجر ٓ ُيبٜمك قمغم أصؾ صحٞمح وٓ قمغم أؾم٤مس صم٤مسم٧م ) ا.هـ .
وأيمتٗمل ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ سمٜم٘مؾ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م وطمٚمٝم٤م ُمـ ُمنموع دراؾم٦م
اًمِمٗمؼ ( : 55وهبذا يزول اإلؿمٙم٤مل اًمذي يٓمرطمف سمٕمض اًمٜم٤مس طملم ي٘مقًمقن :
إذا صٚمٞمٜم٤م صالة اًمٗمجر وضمدٟم٤م أن اإلؾمٗم٤مر ىمد سمدأ وفمٝمر ذم إومؼ  ,ويستدًمقن
سمذًمؽ قمغم صح٦م اًمت٘مقيؿ  ,وهذا اًم٘م٤مئؾ مل ُيس٥م اًمٗمرق سملم إذان و اإلىم٤مُم٦م قمغم
قمٝمد اًمٜمبل ﷺ اًمذي يم٤من ذم طمدود  5إمم  6دىم٤مئؼ  ,سمٞمٜمام اًمٗمرق اًمٞمقم ُم٤م سملم  36إمم
41دىمٞم٘م٦م  ,واًمٗمرق سملم اعمدشملم ىمراسم٦م  31دىمٞم٘م٦م وهق حمؾ اإلؿمٙم٤مل ذم اًمتقىمٞم٧م
احل٤مزم .
وهبذا ئمٝمر اجلقاب قمام يقرده سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ ىمقهلؿ  :أن اًمٜمبل ﷺ يم٤من يّمكم
ٍ
سمٖمٚمس  ,ويستدًمقن هبذا قمغم صح٦م اًمت٘مقيؿ  ,وهق اؾمتدٓل ٓ جيقز ٕ ,ن اٟمٍماف
اًمٜمبل ﷺ ُمـ صالة اًمٗمجر يٙمقن ذم أواظمر اًمٖمٚمس اًمذي يبتدئ سمف ُمٕمروم٦م اًمرضمؾ
 55سم٢مظمتّم٤مر ُمـ اًمت٘مرير اًمٜمٝم٤مئل عمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ اعمرطمٚم٦م إومم رىمؿ اعمنموع (35-12ف م)
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ُ ,مديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم و اًمت٘مٜمٞم٦م ُ ,مٕمٝمد سمحقث اًمٗمٚمؽ و اجلٞمقومٞمزي٤مء
( ص  29وُم٤م سمٕمده٤م )
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ضمٚمٞمسف  ,وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يرى أن اًمٜمبل ﷺ يم٤من يدظمؾ اًمّمالة ُمٖمٚمس ً٤م ويٜمٍمف
ُمٜمٝم٤م وىمد سمدأ رء ُمـ اإلؾمٗم٤مر ).
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ‘  ( :يم٤من اًمٜمبل ﷺ ي٘مرأ ذم صالة اًمٗمجر سم٤مًمستلم إمم اًمامئ٦م
صمؿ يٜمٍمف ُمٜمٝم٤م و اًمٜمس٤مء ٓ ُي ْٕم َر ْوم َـ ُمـ اًمٖمٚمس  ,ويم٤مٟم٧م ؾمٜمتف اًمتٖمٚمٞمس طمتك شمقوم٤مه
اهلل وإٟمام أؾمٗمر هب٤م ُمر ًة واطمدة  ,ويم٤من سملم ؾمحقره و صالشمف ىمدر مخسلم آي٦م  ,وأُم٤م
طمدي٨م راومع سمـ ظمدي٩م ÷  > :أؾمٗمروا سم٤مًمٗمجر وم٢مٟمف أقمٔمؿ سم٤مٕضمر < ,56وم٤معمراد سمف
ُمسٗمرا
ُمٖمٚمس٤م وخيرج ُمٜمٝم٤م
اإلؾمٗم٤مر هب٤م دوا ًُم٤م  -اٟمتٝم٤م ًء  , -وأُم٤م آسمتداء ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م
ً
ً
يمام يم٤من يٗمٕمٚمف ﷺ  ,وم٘مقًمف ُمقاومؼ ًمٗمٕمٚمف ﷺ ٓ ُمٜم٤مىمض ًمف  ,ويمٞمػ ُئمـ سمف اعمقافمب٦م
قمغم ومٕمؾ ُم٤م إضمر ذم ظمالومف ) 57ا.هـ .
و ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ‘  ( :وٓ ُمٕم٤مرو٦م سملم هذا  -أي طمدي٨م قم٤مئِم٦م
’ - 58وسملم طمدي٨م أيب سمرزة ÷ 59اًمس٤مسمؼ  ,أٟمف يم٤من يٜمٍمف ُمـ اًمّمالة
طملم يٕمرف اًمرضمؾ ضمٚمٞمسف ٕ ,ن هذا إظمب٤مر قمـ رؤي٦م اعمتٚمٗمٕم٦م قمغم ٍ
سمٕمد  ,وذاك
إظمب٤مر قمـ رؤي٦م اجلٚمٞمس  ,وذم احلدي٨م اؾمتحب٤مب اعمب٤مدرة سم٤مًمّمالة ذم أول
اًمقىم٧م)ا.هـ . 5:
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ‘ ذم اًمٗمت٤موى  ( :واًمٜمبل ﷺ مل يٙمـ ذم
ُمسجده ىمٜم٤مديؾ  ,وُمٕمٜمك هذا أن ُم٤م ذيمر ُمـ اًمٖمٚمس ورؤي٦م اًمرضمؾ ضمٚمٞمسف يمؾ هذه
 56رواه اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف (. )25:1
 57سمتٍميػ  ,أقمالم اعمقىمٕملم (. )425 , 424/3

٧م > يمُـ ٟمِس٤مء ا ْعم ْ١م ُِمٜم ِ
َ٤مت َيِمْ َٝمد َْن ُمع رؾم ِ
اّلل
 47رواه اًمبخ٤مري (ُ )689مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ’ َىم٤م ًَم ْ
َّ َ ُ ُ
قل َّ
َ َ َ ُ
ﷺ صالَ َة ا ًْم َٗمج ِر ُم َت َٚم ِّٗمٕم ٍ
٤مت سمِ ُٛم ُروـمِ ِٝم َّـ ُصم َّؿ َيٜم ْ َ٘مٚمِبْ َـ إِ َمم ُسم ُٞم ِ
اًمّمالَ َة َٓ َي ْٕم ِر ُوم ُٝم َّـ َأ َطمدٌ ُِم ْـ
لم َي ْ٘م ِْم َ
قهتِ َّـ ِطم َ
لم َّ
ْ ُ َ
َ
ا ًْم َٖم َٚم ِ
س <.
 59رواه اًمبخ٤مري (ُ )633مـ طمدي٨م أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ÷ >  ...ويم٤من يٜمٗمتؾ ُمـ صالة اًمٖمداة طملم
يٕمرف اًمرضمؾ ضمٚمٞمسف وي٘مرأ سم٤مًمستلم إمم اًمامئ٦م <.
 5:ومتح اًمب٤مري ( )78/3ط.اًمري٤من  ,شمٕمٚمٞم٘م ً٤م قمغم احلدي٨م (.)689
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ِ

اعمٕم٤مين داظمؾ ُمسجد اًمٜمبل ﷺ ذم اعمديٜم٦م و ذم أؾمقاىمٝم٤م و ـمرىم٤مهت٤م وًمٞمس ذم اًمؼمي٦م
أو اًمّمحراء ) ا.هـ .
و ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ‘  ( :ىمقًمف سم٤مب شمٕمجٞمؾ اًمسحقر :وإٟمام ؾمامه
اًمبخ٤مري شمٕمجٞمالً إؿم٤مرة ُمٜمف إمم أن اًمّمح٤ميب يم٤من يس٤مسمؼ سمسحقره اًمٗمجر قمٜمد
ظمقف ـمٚمققمف  ,وظمقف ومقات اًمّمالة سمٛم٘مدار ذه٤مسمف إمم اعمسجد ) أ.هـ.61
اًمتٕمٚمٞمؼ احل٤مدي قمنم  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘ ُ ( :مس٠مًم٦م اًمٗمجر ىمديٛم٦م  ,و ًمٙمـ قمٝمد
ُمٜمدصمرا  ,وأصبحقا يٕمتٛمدون قمغم اًمقؾم٤مئؾ
اًمٜم٤مس سمٕمٞمقهنؿ ذم اؾمتٓمالقمٝم٤م أصبح
ً
اجلديدة إُم٤م ُمٜمٔم٤مر وإُم٤م ٟمتٞمج٦م  ,وأصبحٜم٤م ٟمحـ ًمق ظمرضمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ٓؾمتٓمالع اًمٗمجر
عمدة ؿمٝمر يم٤مُمؾ –  41يقم – ٓظمتٚمٗمٜم٤م اظمتالوم٤مت سمٞمٜم٦م ً ,مذًمؽ أصبح أهؾ اًمدُّ ْر َسم٦م
ىمٚمٞمٚملم  ,وازدادت طم٤مضمتٜم٤م ًممٓت و ٕهؾ اخلؼمة ومٞمٝم٤م ) ا.هـ .
أىمقل  :إٟمٜم٤م ٟمقاومؼ اًمِمٞمخ ‘ ومٞمام ىم٤مًمف – ذم هذه اًمٗم٘مرة – إٓ ذم ىمقًمف ‘ :
( وأصبحٜم٤م ٟمحـ ًمق ظمرضمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ٓؾمتٓمالع اًمٗمجر عمدة ؿمٝمر يم٤مُمؾ –  41يقم –
ٓظمتٚمٗمٜم٤م اظمتالوم٤مت سمٞمٜم٦م ) ٕن اًمقاىمع اًمٕمٛمكم يِمٝمد سمخالومف  ,وم٘مد ظمرج يمثػمون
ٓؾمتٓمالع اًمٗمجر وقمغم ُمدار أي٤مم سمؾ ؿمٝمقر سمؾ ؾمٜمقات وذم أُم٤ميمـ ُمتٗمرىم٦م وسمٚمدان
ُمتب٤مقمدة وقمغم همػم ُمٕمروم٦م ؾم٤مسم٘م٦م أو شمٜمسٞمؼ  ,ومل خيتٚمٗمقا هذه آظمتالوم٤مت اًمبٞمٜم٦م اًمتل
ذيمره٤م وشمقىمع طمدوصمٝم٤م اًمِمٞمخ ‘ . 62

 61ومتح اًمب٤مري ( )274/5ط.اًمري٤من.
 62وًمٞمس أدل قمغم ذًمؽ ُمـ اًمتِم٤مسمف اًمٙمبػم اًمذي يٙم٤مد يّمؾ إمم درضم٦م اًمتٓم٤مسمؼ سملم اًمدراؾم٤مت واًمٜمت٤مئ٩م
اًمتل ُأىمٞمٛم٧م ذم هذا اعمقوقع  ,وم٤مًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م دٟ /مبٞمؾ يقؾمػ ‘ قمغم ُمدار أرسمع ؾمٜمقات
وذم مجٞمع أـمراف اجلٛمٝمقري٦م أن اخلٓم٠م يدور طمقل (  41 : 33دىمٞم٘م٦م )  ,ويمذا اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ٟمقىمِم٧م ذم ٟمدوة
حت٘مٞمؼ اعمقاىمٞم٧م سم٤معمٕمٝمد اًمٗمٚمٙمل أيْم ً٤م شمدور طمقل (  42 : 34دىمٞم٘م٦م )  ,ويمذا ٟمت٤مئ٩م ُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ
سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦م ,ىمسؿ اًمٗمٚمؽ  ,شمدور طمقل (  41 : 31دىمٞم٘م٦م )  ,و أٟم٤م ظمرضم٧م =
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وإٟمام آظمتالوم٤مت شمٙمقن يسػمة وٟمسبٞم٦م وشمرضمع إمم اظمتالف ُمٙم٤من اًمرصد ,
وـمبٞمٕمتف  ,واًمبٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م سمف  ,و يمذا زُمـ اًمرصد ذم أي اًمٗمّمقل يم٤من  ,طمٞم٨م أن
ًمٗمّمقل اًمسٜم٦م إرسمٕم٦م شم٠مصمػم ًا ـمبٞمٕم ًّٞم٤م قمغم فمٝمقر اًمٗمجر  ,وسم٤مًمت٤مزم قمغم اخلٓم٢م اًمقاىمع
ومٞمف  ,وي١ميد هذا اًمٙمالم ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ قم٤ممل اًمٗمٚمؽ اًمٗم٤موؾ أ.د /حمٛمد أمحد ؾمـٚمٞمـامن
 طمٗمٔمف اهلل  , 63 -طمٞم٨م ىم٤مل  :و اخلٓم٠م ذم وىم٧م اًمٗمجر ي٘مدر شم٘مريب ًّٞم٤م سمام يكم :ُ 32م ـ٤مرس

 33دىمٞم٘م٦م

 33يقٟمٞم ـ ـ ـ ـ٦م

 41دىمٞم٘م٦م

 32ؾمبتٛمؼم

 33دىمٞم٘م٦م

 33ديسٛمؼم

 41دىمٞم٘م٦م

صمؿ إن اًمِمٞمخ ‘ ي٘مقلً ( :مذًمؽ أصبح أهؾ اًمدُّ ْر َسم٦م ىمٚمٞمٚملم  ,وازدادت
طم٤مضمتٜم٤م ًممٓت و ٕهؾ اخلؼمة ومٞمٝم٤م ).

ـم٤مًمام أٟمٜم٤م ًمسٜم٤م سم٠مهؾ ُد ْرسم٦م ,وطم٤مضمتٜم٤م ُُمٚمِ َّح٦م ٕهٚمٝم٤م ,ومٝم٤مهؿ أهٚمٝم٤م ي٘مقًمقن سمخٓم٢م

اًمت٘مقيؿ  ,و ٟمحـ ٟم٘مقل هلؿ  ...ٓ :اًمت٘مقيؿ صحٞمح !!!

= سمٜمٗمز ٓؾمتٓمالع اًمٗمجر  -يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعمبح٨م اًمث٤مين  -ومقضمدت اخلٓم٠م (  33دىمٞم٘م٦م ) ذم سمْمٕم٦م أي٤مم
ُمتت٤مًمٞم٦م  ,ومٝمؾ هذه اظمتالوم٤مت سمٞمٜم٦م ؟!!
 63وذًمؽ قمٜمد زي٤مريت ًمف ذم ُمٙمتبف سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م و اجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م سمحٚمقان يقم آصمٜملم
اعمقاومؼ  3121/21/21م .
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اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين قمنم  :ي٘مقل اًمِمٞمخ ‘  ( :هلذا ًَّمام أومتك اًمِمٞمقخ

 -اعمٗمتل64

وؿمٞمخ إزهر -65ذم ذًمؽ ومت٤موى ُمتٕمددة ذم ؿم٠من اًمٗمجر  ,ورومْمقا إىمقال اًم٘م٤مئٚم٦م
سم٤مًمتِمٙمٞمؽ  ,ومل جيدوا اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٜم٤مس ومٕم٘مدوا جل٤م ًٟم٤م :
ومٙم٤مٟم٧م إومم  :جلٜم٦م طمرضه٤م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ وُمٕمف رئٞمس جمٚمس
إدارة سمٜمؽ ديب اإلؾمالُمل  -أطمد اعمستٗمتلم ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م  -طمٞم٨م ذهبقا إمم
اعمرصد اًمٗمٚمٙمل سمحٚمقان  ,واضمتٛمٕمقا ُمع اًمنمقمٞملم واًمٗمٚمٙمٞملم وىمرروا رومض
اًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمٗمجر وإىمرار اًمتقىمٞم٧م احل٤مزم .
صمؿ يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م  :ؾمٜم٦م 2::8م طمٞم٨م اضمتٛمع اعمٗمتل احل٤مزم دٟ /مٍم ومريد
واصؾ ُ ,مع جلٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُم٤م سملم أؾم٤مشمذة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وُمتخّمّملم ذم اًمٗمٚمؽ ,
ٍ
ىم٤مض يسٛمك  :حمٛمد طمسـ  ,طمٞم٨م ىم٤مم سمرصد اًمٗمجر
وؿمٝمدهؿ ذم هذه اعمرة رضمؾ
سمٕمٞمٜمف ذم اعمدة ُمـ أهمسٓمس 2:96م إمم ُم٤مرس 2:97م  ,وىم٤مل  ( :وضمدت
اعمقاىمٞم٧م اعمٕمٚمٜم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع اعمِم٤مهد مت٤مُم ً٤م )  ,ومٛمـ رأى طمج٦م قمغم ُمـ مل يرى ,
وُمـ قمرف طمج٦م قمغم ُمـ مل يٕمرف  ,وسمٕمد دراؾم٦م اًمتِمٙمٞمٙم٤مت ىمررت اًمٚمجٜم٦م أن
اًمتقىمٞم٧م اعمٕمٚمـ هق أوصمؼ ُم٤م يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمف ) ا.هـ .
أىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ً :مبٞم٤من ُم٤م ذم هذا اعم٘مٓمع ُمـ ًَمبْس جي٥م أن ٟمبلم هٜم٤م
طم٘مٞم٘متلم مه٤م :
إومم  :شم٤مريخ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ وُمقىمٗمف اًمٜمٝم٤مئل ُمٜمٝم٤م .
اًمث٤مٟمٞم٦م  :شم٤مريخ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع اًمِمٞمخ ٟمٍم ومريد واصؾ -طمٗمٔمف اهلل -وُمقىمٗمف
ُمٜمٝم٤م  ,وم٠مرضمق اًمّمؼم واًمؽميمٞمز ٕمهٞم٦م هذه إطمداث واًمقىم٤مئع وشم٤مرخيٝم٤م ذم هذا
اعمقوقع .
اًمٚمٝمؿ أرٟم٤م احلؼ طم٘م ً٤م وارزىمٜم٤م اشمب٤مقمف  ,وأرٟم٤م اًمب٤مـمؾ سم٤مـمالً وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف.
 64يٕمٜمل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ٟمٍم ومريد واصؾ -طمٗمٔمف اهلل. -
 65يٕمٜمل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ .
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أو ً
ٓ  :شم٤مريخ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ وُمقىمٗمف اًمٜمٝم٤مئل ُمٜمٝم٤م :
ٟم٘مقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وهق اعمستٕم٤من :
ذم أوائؾ اًمثامٟمٞمٜم٤مت يمثرت إؾمئٚم٦م و آؾمتٗمس٤مرات اعمقضمٝم٦م عمِمٞمخ٦م إزهر
ودار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م طمقل وىم٧م أذان اًمٗمجر هؾ ي٘مع ذم وىمتف أم أن إذان ُمت٘مدم
قمـ اًمقىم٧م اًمنمقمل ؟

ٍ
وىمتئذ ُمٗمتٞم ً٤م  ,ومٝمذا ٟمص اًمس١مال واجلقاب
ويم٤من اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘

أورده يم٤مُمالً ٕٟمٜم٤م ؾمقف ٟمرضمع إًمٞمف يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م :
{ اعمقوقع ( ُ ) 2233مقاىمٞم٧م اًمّمالة
اعمٗمتك  :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ قمغم ضم٤مد احلؼ.
 36حمرم  2513هـ ٟ 33 -مقومٛمؼم  2:92م
ُؾمئؾ  :اؾمتٗمن يمثػم ُمـ اعمقاـمٜملم ُمـ دار اإلومت٤مء قمام أصم٤مرشمف سمٕمض اجلامقم٤مت
ُمـ أن وىم٧م صالة اًمٗمجر سم٤محلس٤مب اًمٗمٚمٙمل اعمٕمٛمقل سمف رم ُمٍم ُمت٘مدم سمٜمحق
اًمٕمنميـ ُمـ اًمدىم٤مئؼ قمـ دظمقل اًمقىم٧م اًمنمقمك سمٓمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق طمس٥م
قمالُم٤مشمف اًمنمقمٞم٦م  ,وأن اٟمتٝم٤مء وىم٧م اعمٖمرب ودظمقل وىم٧م اًمٕمِم٤مء سمذات احلس٤مب
همػم صحٞمح أيْم ً٤م  ,إذ ٓ يٓم٤مسمؼ يمؾ هذا ُم٤م ضم٤مء ذم اًمسٜم٦م .
وأن سمٕمض هذه اجلامقم٤مت ىمد وٚمٚم٧م اًمٜم٤مس وأصم٤مرت اًمِمؽ رم قمب٤مدهتؿ ,
ٓؾمٞمام رم ؿمٝمر رُمْم٤من  ,وم٘مد أومتقا سم٤مُمتداد اإلومٓم٤مر إمم إؾمٗم٤مر اًمٜمٝم٤مر وفمٝمقره
ً
اّلل ؾمبح٤مٟمف  :ﭽ ﭳ
ُمتج٤موزيـ وىم٧م اًمٗمجر اعمحدد طمس٤مسم ًٞم٤م,
اؾمتدٓٓ سم٘مقل ّ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [اًمب٘مرة , ]298 :وأن
ه١مٓء يم٤مٟمقا ُيرضون ظمٞمٓملم أسمٞمض وأؾمقد ويبٞمحقن إيمؾ واًمنمب طمتك
يٛم ّٞمزوا إسمٞمض ُمـ إؾمقد ُمٜمٝمام .
أضم٤مب  :إزاء يمثرة آؾمتٗمس٤مرات قمـ هذا شمٚمٞمٗمقٟمٞم ً٤م ويمت٤مسمٞم ً٤م  ,وم٘مد قمرض
اعمٗمتك أُمر احلس٤مب اًمٗمٚمٙمل عمقاىمٞم٧م اًمّمالة اًمذى شمّمدره هٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م
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رم شم٘مقيٛمٝم٤م اًمرؾمٛمل قمغم جلٜم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة اعمتخّمّملم رم قمٚمقم اًمٗمٚمؽ
وإرص٤مد واحلس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمك وضم٤مُمٕمتك إزهر
واًم٘م٤مهرة وهٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م  ,إلسمداء اًمرأى اًمٕمٚمٛمل عم٘م٤مرٟم٦م اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م
قمغم اعمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م اجل٤مري٦م  ,وؿم٤مرك رم اًمٗمحص اًمسٞمد  /رئٞمس جمٚمس
إدارة سمٜمؽ دسمك اإلؾمالُمك  ,وىمد يم٤من واطمد ًا ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ أرؾمٚمقا ًمدار اإلومت٤مء
شم٘مرير ًا قمـ قمدم صح٦م احلس٤مسم٤مت اعمٕمٛمقل هب٤م رم ُمٍم ٕوىم٤مت اًمّمالة ظم٤مص٦م
صاليت اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر .
وىمد شم٘مدُم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م سمت٘مريره٤م اًمذى اٟمتٝم٧م ومٞمف سمٕمد اًمبح٨م إمم أن
إؾمٚمقب اعمتبع رم طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة رم مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م يتٗمؼ
ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمع رأى ىمداُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم .
وشم٠ميمٞمد ًا هلذا  :اىمؽمطم٧م اًمٚمجٜم٦م شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمقازم اًمرصد واعمٓم٤مسم٘م٦م
ُمع اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م رم ومؽمات خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٕم٤مم وعمدة قم٤مُملم.
وًمام يم٤من هذا آىمؽماح ضمدير ًا سم٤مٕظمذ سمف اؾمتٞمث٤مىم ً٤م عمقاىمٞم٧م اًمٕمب٤مدة ذم اًمّمالة
اّلل سمف قمغم اإلٟمس٤من ُمـ قمٚمؿ  ,ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﮎﮏﮐﮑ
واًمّمقم ,وأظمذ ًا سمام ومتح ّ

ﮒﭼ اًمٕمٚمؼ ,6 :وم٘مد شمب٤مدل اعمٗمتك اًمرأي ُمع إؾمت٤مذ اًمديمتقر رئٞمس أيم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م
اًمٕمٚمٛملً ,متِمٙمٞمؾ اًمٚمجٜم٦م اعم٘مؽمطم٦م  ,وحتديد ُمٝمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,وشمٞمسػم ُم٤م شمتٓمٚمبف
أسمح٤مصمٝم٤م ذم اجلٝم٤مت اًمت٤مسمٕم٦م ًمأليم٤مديٛمٞم٦م  ,وشمؿ آشمٗم٤مق قمغم يمؾ اخلٓمقات سمتقومٞمؼ ُمـ
اّلل.
ّ
واعمٗمتك إذ يبلم ذًمؽ ًمٚمٛمقاـمٜملم مجٞمٕم ً٤م  ,إٟمام ي١ميمد هلؿ صح٦م اعمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م
ًمٚمّمالة وذقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ هب٤م  ,وآًمتزام واًمقىمقف قمٜمده٤م ذم اًمّمقم واًمّمالة
ُمع ُمراقم٤مة اًمٗمروق احلس٤مسمٞم٦م ًمٚمٛمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م
اّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -
اّلل  -صغم ّ
اًمتل ٟمزل هب٤م ضمؼميؾ -قمٚمٞمف اًمسالم -قمغم رؾمقل ّ
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سم٤مًمٕمالُم٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اًمتل رواه٤م أصح٤مب اًمسٜمـ ذم
يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة } ا.هـ  .اًمٗمتقى .
وٟمخٚمص ُمـ هذه اًمٗمتقى سمام يكم :
 – 2ئمٝمر ضمٚمٞم ً٤م إؾمٚمقب اعمتح٤مُمؾ قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمخٓم٢م اًمت٘مقيؿ ُمـ اًمس٤مئؾ .
 - 3أن اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ إٟمام أومتك ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م سمام ىمرره أهؾ
آظمتّم٤مص (جلٜم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة اعمتخّمّملم ذم قمٚمقم اًمٗمٚمؽ وإرص٤مد
واحلس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وضم٤مُمٕمتل إزهر واًم٘م٤مهرة وهٞمئ٦م
اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ) وسمام شمقصٚمقا إًمٞمف ُمبدئ ًّٞم٤م.
 – 4أن اًمٚمجٜم٦م اًمتل ىمررت صح٦م اًمت٘مقيؿ اىمؽمطم٧م شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م قمٚمٛمٞمـ ـ ــ٦م شمقامم
اًمرصد واعمٓم٤مسم٘م٦م ُمع اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م ذم ومؽمات خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٕم٤مم وعمدة قم٤مُملم.
ويمٕم٤مدشمٜم٤م ُٟم ـثػم اعمقاوٞمع و اعمس٤مئؾ صمؿ ٟمٜم٤مم و ٟمخٛمؾ قمٜمٝم٤م -إٓ ُمـ رطمؿ رسمؽ-
٧م
طمتك ي٠ميت ُمـ ُيٞمٞمٝم٤م ويثػمه٤م ومٜمٕمقد إًمٞمٝم٤م و ٟمبحثٝم٤م  ,وهذا ُم٤م طمدث ; طمٞم٨م ُٟم ِس َٞم ْ
اعمس٠مًم٦م ومخدت ٟم٤مره٤م  ,إمم أن شم٘مدم اًم٘م٤ميض /حمٛمد طمسـ  ,ووارم اًمٚمجٜم٦م اًمتل
ُويمِ َؾ إًمٞمٝم٤م سمح٨م هذه اعمس٠مًم٦م سمٜمت٤مئ٩م أرص٤مده اًمتل أضمراه٤م سم٤مًمٕملم اعمجردة ذم اًمٗمؽمة
ُمـ أهمسٓمس 2:95م  ,وطمتك ُم٤مرس 2:96م  ,و اًمتل شمٓم٤مسم٘م٧م طمس٤مسمٞم ً٤م ُمع
طمس٤مسم٤مت اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ذم صاليت اًمٕمِم٤مء و اًمٗمجر .
ومدومع ذًمؽ اًمٚمجٜم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ٕيم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٕمٝمد إرص٤مد اًمٗمٚمٙمٞم٦م
واًمتل ويمِ َؾ إًمٞمٝم٤م إُمر إمم ووع ظمٓم٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمبح٨م عمدة قم٤مُملم يمام ضم٤مء ذم
شمقصٞم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘  -اعمٗمتل وىمت ٍ
ئذ  -وظمرضم٧م ٟمت٤مئ٩م هذه اًمدراؾم٦م
وٟمنمت ذم ُم٘م٤مل سمٛمجٚم٦م اًمٚمقاء اإلؾمالُمل 66سمت٤مريخ اخلٛمٞمس  2:مج٤مدى إول

ُ 66م٘م٤مل سمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمٞم٦م  /ؾمٚمقى ُمِمٝمقر  ,سمٕمٜمقان ( ُمٓمٚمقب حتديد ُمققمد صاليت اًمٗمجر و اًمٕمِم٤مء ...
أسمح٤مث اؾمتٛمرت قم٤مُملم شمثب٧م أن اعمقاقمٞمد احل٤مًمٞم٦م همػم دىمٞم٘م٦م ) .
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251:هـ اعمقاومؼ  3:ديسٛمؼم 2:99م  ,حت٧م رقم٤مي٦م اًمِمٞمخ /ضم٤مد احلؼ ؿمٞمخ
إزهر  ,د /قمبد اًمٚمٓمٞمػ أسمق اًمٗمتقح رئٞمس أيم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل .
واًمتل ضم٤مء ذم هن٤ميتٝم٤م  ( :وىمد أؾمٗمرت هذه اًمدراؾم٤مت و اًمتج٤مرب اًمتل
ُأضمري٧م قمغم ُمدى قم٤مُملم أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق يٙمقن ىمبؾ ذوق اًمِمٛمس سمحقازم
 68دىمٞم٘م٦م ذم أؾمقان و اعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓم٦م هب٤م  ,و أُم٤م سم٤مىمل اجلٛمٝمقري٦م وم٢مٟمف يٙمقن ىمبؾ
ذوق اًمِمٛمس سمحقازم  75دىمٞم٘م٦م  ,و يمذًمؽ اًمٕمِم٤مء وم٢من اًمّمالة شمٙمقن ذم أؾمقان
واعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓم٦م هب٤م سمٕمد  68دىمٞم٘م٦م ُمـ همروب اًمِمٛمس و  75دىمٞم٘م٦م ذم سم٤مىمل
أٟمح٤مء اجلٛمٝمقري٦م ) 67ا.هـ .
ومٝمذا يٕمٜمل أٟمٜم٤م ًمق أظم ـ ـذٟم٤م يقم اخلٛمٞمس 2542/23/2:هـ اعمقاومؼ
3121/22/36م يمٛمث٤مل ًمٚمٗمجر: 68
اًمٕمٛمٚمٞم٦م

اًم٘م٤مهرة

أؾمقان

اًمنموق ذم اًمت٘مقيؿ

7:39

7:21

سمٓمرح ٟمتٞمج٦م اًمدراؾم٦م

 75دىمٞم٘م٦م

 68دىمٞم٘م٦م

وىم٧م اًمٗمجر سم٤مًمدراؾم٦م

6:35

6:24

وىم٧م اًمٗمجر سم٤مًمت٘مقيؿ

5:68

5:55

اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام

 38دىمٞم٘م٦م

 3:دىمٞم٘م٦م

ويم٤من هذا هق آظمر قمٝمد اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ ذم اعمس٠مًم٦م  ,إمم أن شمقذم
‘ سمت٤مريخ 2::7/4/26م ,
واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ اًمٙمالم اًمذي ذيمره د/قمكم أمحد اخلٓمٞم٥م – رئٞمس حترير
جمٚم٦م إزهر آٟمذاك – سمٕمد ٟمٕمٞمف ؿمٞمخ إزهر طمٞم٨م ىم٤مل :
 67راضمع اًمٙمالم قمغم هذه اًمٜمت٤مئ٩م ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اخل٤مُمس .
 68قمغم طمس٥م اًمتٕمديالت اعمقضمقدة ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اخل٤مُمس .
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( سم٘مل أن أىمقل ُم٤م يم٤من ًمٚمِمٞمخ ِ
[ُم ْـ] 69أُمٜمٞم٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م أذٟم٤مي ووقم٤مه٤م ىمٚمبل
سمحرضة صم٤مًمثٜم٤م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ د /قمغم مجٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م إزهر اًمنميػ  ,وُمٜمذ أؿمٝمر
قمدة  ,ىم٤مل اًمِمٞمخ  :إن أطمٞم٤مه اهلل إمم قم٤مم ؾمٞمٕم٘مد ُم١ممتر جمٛمع اًمبحقث ًمٞمٜمٔمر ذم
أي ًمتٙمقن ُمٕمرووم٦م ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ,

ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة واعمٙم٤ميٞمؾ واعمقازيـ

وسمخ٤مص٦م وىم٧م اًمٗمجر اًمذي ي٘متيض حتريف أن يٙمقن سمٕمد اًمتقىمٞم٧م اجل٤مري اًمٕمٛمؾ سمف ,
وقمٜمد أظمل د /قمغم مجٕم٦م شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ) 6:ا.هـ .
ومٝم١مٓء هؿ أىمرب اًمٜم٤مس ًمِمٞمخ إزهر ‘ ىمبؾ مم٤مشمف  ,وىمقل د /قمكم
اخلٓمٞم٥م  ( :وسمخ٤مص٦م وىم٧م اًمٗمجر اًمذي ي٘متيض حتريف أن يٙمقن سمٕمد اًمتقىمٞم٧م
اجل٤مري اًمٕمٛمؾ سمف ) سمٕمد ذيمر وصٞم٦م اًمِمٞمخ ‘ ًمٞمدل قمغم أن هذا ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف
اًمِمٞمخ وُم٤م ىمّمده ُمـ قمزُمف قمغم قم٘مد ُم١ممتر جمٛمع اًمبحقث  ,وهذا ومٝمؿ أىمرب
اًمٜم٤مس إًمٞمف .
ص ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمبؼ ُمـ شم٤مريخ اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ ُمع ىمْمٞم٦م اًمٗمجر
و َٟم ْ
خ ُٚم ُ
ومٞمام يكم :
 – 2اًمٗمتقى إومم ًمٚمِمٞمخ شمٕمتؼم ُمٜمسقظم٦م سمٜمت٤مئ٩م جلٜم٦م اًمبح٨م واًمت٘مرير اعمٜمِمقر
سمٛمجٚم٦م اًمٚمقاء اإلؾمالُمل .
 – 3شم٘مرير اًمٚمقاء اإلؾمالُمل هق آظمر سمٞم٤من ًمٚمِمٞمخ ذم اعمس٠مًم٦م .
 – 4وصٞم٦م اًمِمٞمخ سمٕم٘مد جمٛمع اًمبحقث ُشمٜم ْبِ ُئ قمـ قمزُمف ‘ قمغم شمٕمديؾ
اًمت٘مقيؿ واخت٤مذ اإلضمراءات اًمالزُم٦م ًمذًمؽ .

ُ 69م٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم إو٤موم٦م ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م ًمِمٞمخٜم٤م اعمٗمْم٤مل د /ومتحل مجٕم٦م –طمٗمٔمف اهلل ,-طمٞم٨م
ىم٤مل ( سمٖمػمه٤م يٜمٕمٙمس اعمٕمٜمك ويْمٓمرب اًمٙمالم )ا.هــ.
 6:راضمع ُم٘مدُم٦م اًمتحرير عمجٚم٦م إزهر قمدد ذي اًم٘مٕمدة 2527ه ـ ُ ,م٤مرس/إسمريؾ 2::7م  ,ص(.)2691
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صم٤مٟمٞم ً٤م  :شم٤مريخ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع اًمِمٞمخ ٟمٍم ومريد واصؾ –طمٗمٔمف اهلل: -
سمٕمد ووم٤مة ؿمٞمخ إزهر ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ ذم 2::7/4/26م ,
ٍ
وىمتئذ – سمٜمنم ُم٘م٤مل إؾمت٤مذ  /قمبد
ىم٤مم د /قمغم اخلٓمٞم٥م – رئٞمس حترير جمٚم٦م إزهر
اعمٚمؽ قمغم يمٚمٞم٥م ذم جمٚم٦م إزهر قمدد ؿمقال 2528هـ اعمقاومؼ ومؼماير 2::8م ,
شمٜمٗمٞمذ ًا جلزء ُمـ وصٞم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد ‘ سم٢مصم٤مرة اعمس٠مًم٦م وـمرطمٝم٤م ُمر ًة أظمرى
ًمٚمٜم٘م٤مش واحلقار  ,وًمٙمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م أصم٤مرت وج٦م يمبػمة .
ومٙم٤من ًمزاُم ً٤م قمغم دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م آشمّم٤مل سم٤مجلٝم٤مت اعمختّم٦م ًمٚمب٧م ذم هذه
اًم٘مْمٞم٦م  ,ومتؿ آشمّم٤مل هبٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م  ,و ىمسؿ اًمٗمٚمؽ سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ضم٤مُمٕم٦م
إزهر  ,و اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م .
وقم٘مدت اًمٚمجٜم٦م يقم آصمٜملم 2::8/5/8م اًمس٤مقم٦م اًمٕم٤مذة صب٤مطم ً٤م  ,سمدار
اإلومت٤مء اعمٍمي٦م  ,و ُُمِم َّٙمٚم٦م ُمـ :
 اًمِمٞمخ ٟمٍم ومريد واصؾ ( ُمٗمتل اجلٛمٝمقري٦م ). -أ.د /قمبد اًمٗمت٤مح قمبد اًمٕم٤مل ضمالل ( ٟم٤مئ٥م رئٞمس اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م و

اجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م ).
 أ.د /حمٛمد هبج٧م حمٛمد ؿمٕمراوي ( رئٞمس ىمسؿ اًمٗمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م إزهر). أ.د /أمحد ظمٚمٞمٗم٦م ( ممثؾ قمـ اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ) . أ.د /حمٛمد اعمٚمٞمجل ( ممثؾ قمـ اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ) . -أ.د /طمسـ ُمّمٚمحل ( ممثؾ قمـ اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ).

51

وسمٕمد اعمٜم٤مىمِم٦م اعمستٗمٞمْم٦م شمقصٚم٧م اًمٚمجٜم٦م إمم ُم٤م يكم :
( يّمٕم٥م إظمذ سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م إؾمت٤مذ /قمبد اعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م ذم سمحثف
اعمٜمِمقر سم ـ ( جمٚم٦م إزهر ) قمدد ؿمقال 2528ه ـ  ,طمٞم٨م إن هذه اًمٜمتٞمج٦م ٓ شمرشمٙمز
قمغم وومرة ُمـ أرص٤مد  ,سمؾ قمغم رصدة واطمدة أضمراه٤م اًمب٤مطم٨م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمسٕمقدي٦م ذم ؿمت٤مء 2:85م  ,ومل يرد ذم اًمبح٨م ُم٤م يِمػم إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمرصد  ,وهؾ
أظمذت اًمرصدة سم٤مًمٕملم اعمجردة  ,أم سم٤مؾمتخدام ضمٝم٤مز ُمٕملم.
وُمـ اعمٕمروف قمٚمٛمٞم ً٤م  :أن ٟمت٤مئ٩م ُمثؾ هذه إرص٤مد ختتٚمػ ُمـ ُمقىمع إمم آظمر ,
ويمذا ُمـ ومّمؾ ٔظمر  ,وسم٤مًمت٤ممم ٓ يٛمٙمـ إظمذ هب٤م أو شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ) ا.هـ.
وٟمخ ُٚمص ُمـ هذه اًمٚمجٜم٦م سمام يكم :
أن أقمْم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمق َّىمرة  ,ضمٕمٚمقا سمح٨م إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ ,
وشمٖم٤مومٚمقا قمـ أسمح٤مث وأىمقال همػمه ذم ٟمٗمس اعمقوقع وأىمرهب٤م اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ
إًمٞمٝم٤م ومريؼ اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٣م قم٤مُملم ُمـ اًمبح٨م واًمذي يم٤من سمرقم٤مي٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد
احلؼ ‘  ,و د /قمبد اًمٚمٓمٞمػ أسمق اًمٗمتقح رئٞمس أيم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل  ,صمؿ
إهنؿ أوردوا أؾمب٤مسم ً٤م صمالصم٦م ًمرومض يمالم إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م  ,ومٝمذا قمروٝم٤م و ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م :
 ( - 2طمٞم٨م إن هذه اًمٜمتٞمج٦م ٓ شمرشمٙمز قمغم وومرة ُمـ أرص٤مد  ,سمؾ قمغم رصدة
واطمدة أضمراه٤م اًمب٤مطم٨م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ذم ؿمت٤مء 2:85م) أىمقل ُ :مـ
اًمذي ىم٤مل أن إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م اقمتٛمد قمغم رصدة واطمدة ؟  ,وًمٙمٜمف ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م
سمحثف  ...( :و اًمرصدات اًمتل ىمٛمٜم٤م هب٤م  ) ...وذم هن٤مي٦م اًمبح٨م  (:ويم٤مٟم٧م اًمرصدة
اًمٗم٤مصٚم٦م  ) .....و هذا ُيٕمٚمٛمٜم٤م أن هٜم٤مك رصدات يمثػمة ىمبٚمٝم٤م  , 71و احل٘مٞم٘م٦م أن
ٍ
اًمرصدة اًمقاطمدة ٓ شمٙمٗمل  ,وًمٙمٜمٜم٤م ًمألؾمػ اًمِمديد ٓ َٟمـ ُ
سمٛمٙمٞم٤مل واطمد ,
ـٙمٞمؾ
طمٞم٨م أن اًمت٘مقيؿ احل٤مزم هلٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ىم٤مم قمغم رصدة وطمٞمدة ىم٤مم هب٤م قم٤مًمامن

 71راضمع اهل٤مُمش رىمؿ (  ) :سم٤معم٘مدُم٦م .
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يم٤مومران ذم ؿمت٤مء 2:19م سم٠مؾمقان  , 72ومٙم٤من جي٥م قمغم اًمٚمجٜم٦م أن شمس٘مط اًمت٘مقيؿ ىمبؾ
أن شمس٘مط يمالم إؾمت٤مذ اًمٙمٚمٞم٥م وشمٜم٘مْمف ًمٜمٗمس اًمٕمٚم٦م قمغم فمٜمٝمؿ .
 ( – 3ومل يرد ذم اًمبح٨م ُم٤م يِمػم إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمرصد  ,وهؾ أظمذت اًمرصدة
سم٤مًمٕملم اعمجردة  ,أم سم٤مؾمتخدام ضمٝم٤مز ُمٕملم ) هذا اًمسب٥م ًمق أظمذٟم٤مه سمٕملم اإلقمتب٤مر
ٕؾم٘مٓمٜم٤م سمف اًمت٘مقيؿ احل٤مزم ًمٚمٝمٞمئ٦م اعمٍمي٦م أيْم ً٤م وًمٜمٗمس اًمسب٥م اعمِم٤مر إًمٞمف ذم
اًمتٕمٚمٞمؼ اًمس٤مسمؼ طمٞم٨م أن اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ووع قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م اًمت٘مقيؿ – شم٘مقيؿ هٞمئ٦م
اعمس٤مطم٦م  -ومل يرد ومٞمف ُم٤م يِمػم إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمرصد  ,وهؾ أظمذت اًمرصدة سم٤مًمٕملم
اعمجردة أم سم٤مؾمتخدام ضمٝم٤مز ُمٕملم  ,73إمم ضم٤مٟم٥م أن اًمرصد سم٤مًمٕملم اعمجردة هق
إصؾ و هق اًمذي ضم٤مء سمف شمٙمٚمٞمػ اًمِم٤مرع  -ؾمبح٤مٟمف .-
 ( – 4أن ٟمت٤مئ٩م ُمثؾ هذه إرص٤مد ختتٚمػ ُمـ ُمقىمع إمم آظمر  ,ويمذا ُمـ ومّمؾ
ٔظمر  ,و سم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ إظمذ هب٤م أو شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ) ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ أدري ُم٤م أىمقل :
أهق آقمؽماض ُمـ أضمؾ آقمؽماض أم ُم٤مذا ؟؟!
ٟمٕمؿ  ,هذا يمالم ُمٕمٚمقم قمٚمٛمٞم ً٤م  ,وًمٙمـ ُم٤م اعمٓمٚمقب إذ ًا ٟ ,مذه٥م إمم يمؾ ىمري٦م
ويمؾ ُمريمز و يمؾ ُمديٜم٦م وً , ....مٜم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م أرسمع رصدات ذم يمؾ ومّمؾ ُمـ ومّمقل
ِ
اًمسٜم٦م رصد ًة  ,أم ُم٤م هق اعمٓمٚمقب ؟
هذا يمالم ُمردود همػم ُم٘مبقل ,وإٟمام يٜمبٖمل أن شم١مظمذ رصدات ذم أُم٤ميمـ خمتٚمٗم٦م
و قمغم ُمدار ومّمقل اًمسٜم٦م  ,يمام ومٕمؾ دٟ /مبٞمؾ يقؾمػ ‘  ,صمؿ يتؿ قمٛمؾ
ُمٕم٤مدٓت ي١مظمذ ومٞمٝم٤م اقمتب٤مر ظمٓمقط اًمٓمقل واًمٕمرض وٟمسب٦م آٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م
اعمتقىمٕم٦م .
ويم٤من هذا هق اعمقىمػ إول ًمٚمِمٞمخ ٟ /مٍم ومريد واصؾ –طمٗمٔمف اهلل.-

 72راضمع وىم٤مئع ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء اعمٜمٕم٘مدة سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م
واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م ذم  34ذي احلج٦م  2531هـ اعمقاومؼ ُ 3:م٤مرس 3111م ص  44و. 67
 73اعمّمدر اًمس٤مسمؼ .
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هم٤مُمض ضم٤مءت ومٞمف اًمٜمت٤مئ٩م قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم ً٤م
ُمقىمػ
أُم٤م اعمقىمػ اًمث٤مين  ,وهق
ٌ
ٌ
ُمـ ُم٘مدُم٤مهت٤م  ,وذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم وىم٤مئع ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر
واًمٕمِم٤مء.74
طمٞم٨م ىمدم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخٟ/مٍم ومريد واصؾ – ُمٗمتل اجلٛمٝمقري٦م آٟمذاك – هلذه
اًمٜمدوة ومٙم٤من مم٤م ىم٤مًمف ذم ُم٘مدُمتٝم٤م سمٕمد ذيمر أمهٞم٦م اًمقىم٧م سم٤مًمٜمسب٦م ًمدظمقل اًمّمالة وٟمبذ
آظمتالف ومٞمف صمؿ ىم٤مل –طمٗمٔمف اهلل: -
( مم٤م طمدا سمٜم٤م إمم إطم٤مًم٦م إُمر ذم ذًمؽ إمم أهؾ اًمذيمر وآظمتّم٤مص يمام أُمرٟم٤م
سمذًمؽ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ  :ﭿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭾ
[اًمٜمحؾ]54 :

 ,وم٠مطمٚمٜم٤مه ًمٚمبح٨م واًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م إمم جمٛمع اًمبحقث

اإلؾمالُمٞم٦م وإمم رئٞمس اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م سمجٛمٝمقري٦م
ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م  ,وذًمؽ ًمبٞم٤من وضمف احلؼ و اًمّمقاب ورومع اخلالف واًمٜمزاع ومٞمف ,
وم٠مىمٞمؿ ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م ُم١ممتر
قمٚمٛمل وٟمدوة ظم٤مص٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
واًمنمقمٞم٦م  ,وذًمؽ حت٧م رقم٤مي٦م وزير اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل و ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م .
وىمد ٟمجح٧م هذه اًمٜمدوة واحلٛمد هلل وطم٘م٘م٧م اهلدف اعمٜمِمقد ُمٜمٝم٤م ذم رومع
اًمٜمزاع واخلالف وحت٘مٞمؼ وطمدة اعمسٚمٛملم وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م
اعم٘مدُم٦م واًمٜم٘م٤مش اًمٕمٚمٛمل اعمتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ اًمٕمٚمامء أقمْم٤مء اعم١ممتر سمٛمٜمٝم٩م قمٚمٛمل
رصلم.
وىمد ذومٜم٤م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠من ٟمٙمقن ُمـ وٛمـ أقمْم٤مئف وٟم٘مدم ًمف سمحثٜم٤م ذم
ظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ و اًمديـ ) .

 74اعمٜمٕم٘مدة سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م و اجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م سمحٚمقان يقم إرسمٕم٤مء  34ذي احلج٦م
2531ه ـ اعمقاومؼ ُ 3:م٤مرس 3111م
54

صمؿ ضم٤مءت اًمتقصٞم٤مت اخلت٤مُمٞم٦م ًمٚمٜمدوة اًمتل أقمٚمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ  /ومريد واصؾ –طمٗمٔمف

اهلل -سمٕمد اؾمتٕمراض اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ذم هذا اعمقوقع .
وضم٤مء اًمتٜم٤مىمض اًمٖمري٥م واًمٕمجٞم٥م ذم اًمتقصٞم٦م إومم ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمٝم٤م :
( أووح٧م اًمقرىم٤مت اًمبحثٞم٦م اعم٘مدُم٦م ًمٚمٜمدوة  ,واًمتل ٟمقىمِم٧م ُمـ ىمبؾ
اجلٝم٤مت اعمِم٤مريم٦م اًمتٗم٤موت اًمقاوح سملم اعمقاىمٞم٧م اعمدوٟم٦م ذم اًمٜمت٤مئ٩م اًمرؾمٛمٞم٦م
ًمّماليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء  ,وسملم اعمقاىمٞم٧م اعمستٜمتج٦م طمديث ً٤م  ,و اًمتل فمٝمرت ذم
اًمقرىم٤مت اًمبحثٞم٦م اعم٘مدُم٦م ذم هذه اًمٜمدوة  ,سمام يٕمٙمس صدق اعمجٝمقد اًمذي سمذًمتف
هذه اًمدراؾم٤مت اًمبحثٞم٦م اًمتل أضمري٧م ُمـ ىمبؾ  ,و اًمتل شم٘مع ٟمت٤مئجٝم٤م ذم ٟمٓم٤مق احلدود
اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م  ,سمام ُيتؿ رضورة آـمٛمئٜم٤من إمم احلس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م
ذم اًمقىم٧م احل٤مرض ًمتحديد اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٜمسب٦م ًمّماليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء ,
واًمقىمقف قمٜمده٤م  ,وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝم٤م  ,طمتك يتبلم ُمـ ظمالل دراؾم٤مت آٟمٞم٦م
ُمست٘مبٚم٦م  ,دمٛمع سملم اًمبحقث اًمنمقمٞم٦م اعمتخّمّم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمـ أهؾ
آظمتّم٤مص قمغم ُمستقى اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل  ,وىمقوم ً٤م قمغم ُم٤م صمب٧م سمٞم٘ملم
سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمقاىمٞم٧م احل٤مًمٞم٦م ذم ٟمٔمر اعمسٚمٛملم ُ ,مـ قمٍم اًمٜمبل ﷺ طمتك أن ٕ ,ن
اًمٞم٘ملم ٓ يزول إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف  ,ومل يتؿ اًمتقصؾ إمم هذا اًمٞم٘ملم ُمـ ظمالل ُم٤م قمرض
ُمـ أسمح٤مث ذم هذه اًمٜمدوة طمتك أن ). 75
وُمقىمػ اًمٖمٛمقض ئمٝمر ًمٜم٤م ذم شمب٤ميـ اعم٘مدُم٤مت قمـ اًمٜمت٤مئ٩م طمٞم٨م ضم٤مء ذم
ُم٘مدُم٦م هذه اًمٜمدوة :
( مم٤م طمدا سمٜم٤م إمم إطم٤مًم٦م إُمر ذم ذًمؽ إمم أهؾ اًمذيمر وآظمتّم٤مص  ,يمام أُمرٟم٤م
سمذًمؽ ؾمبح٤مٟمف و شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ  :ﭿﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭾ )

 75اًمتقصٞم٤مت اخلت٤مُمٞم٦م ًمٜمدوة حت٘مٞمؼ اعمقاىمٞم٧م ص . 232
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٧م هب٤م اًمٜمدوة سم٤مٕهمٚمبٞم٦م  ,76طمٞم٨م ىم٤مل :
صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ اًمٜمتٞمج٦م اًمتل َظم ُٚم َّم ْ
(أووح٧م اًمقرىم٤مت اًمبحثٞم٦م اعم٘مدُم٦م ًمٚمٜمدوة  ,واًمتل ٟمقىمِم٧م ُمـ ىمبؾ اجلٝم٤مت
اعمِم٤مريم٦م اًمتٗم٤موت اًمقاوح سملم اعمقاىمٞم٧م اعمدوٟم٦م ذم اًمٜمت٤مئ٩م اًمرؾمٛمٞم٦م ًمّماليت اًمٗمجر
واًمٕمِم٤مء  ,وسملم اعمقاىمٞم٧م اعمستٜمتج٦م طمديث ً٤م  ,واًمتل فمٝمرت ذم اًمقرىم٤مت اًمبحثٞم٦م
اعم٘مدُم٦م ذم هذه اًمٜمدوة ).
ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م اعمتقىمٕم٦م هل إخت٤مذ ظمٓمقات قمٛمٚمٞم٦م و شمدرجيٞم٦م ًمتٕمديؾ اًمت٘مقيؿ
وشمّمحٞمحف سمام شمبلم آٟمٗم ً٤م .
وًمٙمـ ضم٤مءت اعمٗم٤مضم٠مة ; طمٞم٨م ظمرج اًمِمٞمخ

–طمٗمٔمف اهلل-

سمٕمد هذه اعم٘مدُم٤مت

سمٜمتٞمج٦م ُمٖم٤ميرة مت٤مُم ً٤م ًمام هق ُمتقىمع طمٞم٨م ىم٤مل :
٧م
( سمام يٕمٙمس صدق اعمجٝمقد اًمذي سمذًمتف هذه اًمدراؾم٤مت اًمبحثٞم٦م اًمتل ُأ ْضم ِر َي ْ
ُمـ ىمبؾ  ,واًمتل شم٘مع ٟمت٤مئجٝم٤م ذم ٟمٓم٤مق احلدود اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م  ,سمام ُيتؿ رضورة
آـمٛمئٜم٤من إمم احلس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م ) .
أيـ هذه اًمدراؾم٤مت اًمبحثٞم٦م اًمتل أضمري٧م ُمـ ىمبؾ ؟؟!
ويمٞمػ شم٘مع ٟمت٤مئجٝم٤م ذم ٟمٓم٤مق احلدود اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م ؟ وىمد صمب٧م همػم ذًمؽ
سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ أهؾ اًمذيمر وآظمتّم٤مص ؟!!
ويمٞمػ ُيدث آـمٛمئٜم٤من ًمٚمحس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م سمٕمد هذه إسمح٤مث
اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ُمـ أهؾ اًمذيمر وآظمتّم٤مص ؟!!
صمؿ ىم٤مل  :طمتك يتبلم ُمـ ظمالل دراؾم٤مت آٟمٞم٦م ُمست٘مبٚم٦م  ,دمٛمع سملم اًمبحقث
اًمنمقمٞم٦م اعمتخّمّم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمـ أهؾ آظمتّم٤مص قمغم ُمستقى اًمٕم٤ممل

 76طمٞم٨م أن اعمِم٤مريملم ذم اًمٜمدوة ُمـ قمٚمامء اًمٗمٚمؽ هؿ صمامٟمٞم٦م قمٚمامء ُمٜمٝمؿ ؾمت٦م ىم٤مًمقا سمتخٓمئ٦م اًمت٘مقيؿ
اعمٕمٛمقل سمف طم٤مًمٞم ً٤م  ,واصمٜم٤من طم٤موًمقا اًمدوم٤مع قمـ اًمت٘مقيؿ وشمؼميره .
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اًمٕمريب و اإلؾمالُمل ) وهؾ يمؾ هذه اجلٝمقد اًمتل سمذًم٧م ُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء ٓ شمٙمٗمل
وٓ يزول هب٤م هذا اًمٞم٘ملم اعمزقمقم و اًمذي ٓ أصؾ ًمف .77
وإمم ُمتك ئمؾ اًمٜم٤مس يتِمٙمٙمقن ذم صح٦م صالهتؿ ؟ وىمد ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم
أٟمف ُمـ ؿمؽ ذم دظمقل وىم٧م اًمّمالة ومٚمٞمس ًمف أن يّمكم طمتك يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف دظمقل
اًمقىم٧م .
ىم٤مل اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م ‘ ُ ( :متك ؿمؽ ذم دظمقل وىم٧م اًمّمالة مل ِّ
يّمؾ
طمتك ي ـت ـٞمــ٘مـ ُمـ دظمقًمف أو يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ذًمؽ  ,و إومم شم٠مظمػمه ـ ـ٤م ىمٚمٞمالً
اطمتٞم٤مـم ً٤م).78
اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مًم٨م قمنم  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘ { ومٛمـ رأى طمج٦م قمغم ُمـ مل َير  ,وُمـ
قمرف طمج٦م قمغم ُمـ مل يٕمرف } ا.هـ  -ي٘مّمد اًم٘م٤ميض  /حمٛمد طمسـ -
اًمرائل و ُمـ اًمٕم٤مرف ؟
ذم احل٘مٞم٘م٦م أصبح٧م ٓ أدري ُمـ َّ
ػما ُمـ أهؾ آظمتّم٤مص واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل
هذا رضمؾ ظم٤مًمػ يمال ُُمف
مجٝمقرا يمب ً
ً
وـمالسمف ويمثػميـ  ,ومٚمامذا ٟم٘مقل ذم هذا ( ُمـ رأى طمج٦م قمغم ُمـ مل ير )  ,وٟم٘مقل
ًمٖمػمه -وهؿ أقمٚمؿ ُمٜمف -يمالُمٙمؿ هذا همػم طمج٦م ,و ٓ يٛمٙمـ محؾ إُم٦م قمٚمٞمف ؟!!79

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمراسمع قمنم  :ي٘مقل اًمِمٞمخ ‘ ً { :مام ىمرأت سمح٨م د /طمسلم يمامل
اًمديـ ذم جمٚم٦م اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م  ,اًمذي يدور طمقل وىم٧م اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء  ,وأٟمف
ذم ُمٍم جيٕمٚمقن اًمٗمجر قمٜمد اًمدرضم٦م  2:96و اًمٕمِم٤مء قمٜمد اًمدرضم٦م , 2896
واعمٗمؽمض أن يٙمقن اإلصمٜملم قمٜمد اًمدرضم٦م  , 29ومٛمٚم٧م ُمع يمالم اًمرضمؾ .
 77راضمع اهل٤مُمش رىمؿ (  ) :سم٤معم٘مدُم٦م .
 78راضمع ُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ  ,اعم٘مدُم٦م اًمنمقمٞم٦م .
 79راضمع يمالُمٜم٤م ذم اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م اًمِمبٝم٦م اًمس٤مدؾم٦م.
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وًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ ىمرأت يمالُم ً٤م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ‘ ي٘مقل ومٞمف أن ُمـ
ؾم٤موى سملم وىم٧م اًمٗمجر ووىم٧م اًمٕمِم٤مء يٙمقن ىمد ظم٤مًمػ اًمقاىمع اعمٚمٛمقس و اًمٕمٚمؿ
اعمحسقس  ,وم٘مٚم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم رضمؾ ُمٜمذ زُمـ  ,ومل يٙمـ قمٜمده هذه إضمٝمزة
احلديث٦م .
صمؿ ٟمنمت جمٚم٦م إزهر سمحث ً٤م ًمٚمديمتقرة ُ /مروم٧م اًمسٞمد قمقض  ,ىم٤مًم٧م ومٞمف إن
اًمٗمجر يٙمقن سمٕمد ٍ
ًمٞمؾ ـمقيؾ شم٘مؾ ومٞمف درضم٦م احلرارة ومٞمٙمثر ومٞمف سمخ٤مر اًمامء  ,ومٞم١مدي
إمم زي٤مدة زاوي٦م اإلٟمٙمس٤مر ًمتبٚمغ اًمدرضم٦م  , 2:96و اًمٕمِم٤مء ضم٤مءت سمٕمد ٍ
هن٤مر ـمقيؾ
شمرشمٗمع ومٞمف درضم٦م احلرارة ومٞمتبخر ومٞمف يمثػم ُمـ اًمامء  ,ومت٘مؾ ىمٓمرات اًمامء ذم اهلقاء
ومت٘مؾ زاوي٦م آٟمٙمس٤مر ومتّمبح قمٜمد اًمدرضم٦م  } 2896ا.ه ـ .
ىمبؾ أن ٟمٕمٚمؼ قمغم هذا اًمٙمالم  ,أريد أن أوع ظمٓمقـم ً٤م حت٧م سمٕمْمف صمؿ ٟم٘مقم سم٤مًمرد
قمٚمٞمٝم٤م :
 - 2سمح٨م د /طمسلم يمامل اًمديـ ٟ ,م٘مض اًمت٘مقيؿ احل٤مزمً 7:مٚمٗمجر قمٜمد اًمدرضم٦م
 , 2:.6وًمٚمٕمِم٤مء قمٜمد اًمدرضم٦م  , 28.6و َصم َّب َ٧م اًمدرضم٦م  29اًمتل متثؾ اًمِمٗمؼ
اًمٗمٚمٙمل قمٜمد اًمٗمٚمٙمٞملم هل اًمدرضم٦م اعمٕمتؼمة ًمٙمٚمٞمٝمام .
 – 3سمح٨م دُ /مروم٧م اًمسٞمد قمقض  ,أىمرت ومٞمف اًمت٘مقيؿ احل٤مزم ًمٚمٗمجر واًمٕمِم٤مء ,
وومنشمف سم٠من ضمٕمٚم٧م اًمدرضم٦م  29أصالً صمؿ زادت  296درضم٦م ًمٚمٗمجر ٕٟمف ي٠ميت سمٕمد
ٍ
ًمٞمؾ ـمقيؾ شم٘مؾ ومٞمف درضم٦م احلرارة ومٞمٙمثر ومٞمف سمخ٤مر اًمامء  ,ومٞم١مدي إمم زي٤مدة زاوي٦م
آٟمٙمس٤مر ًمتبٚمغ اًمدرضم٦م  ,2:96وأٟم٘مّم٧م ٟمّمػ درضم٦م ًمٚمٕمِم٤مء ٕهن٤م شم٠ميت سمٕمد ٍ
هن٤مر
ـمقيؾ شمرشمٗمع ومٞمف درضم٦م احلرارة ومٞمتبخر ومٞمف يمثػم ُمـ اًمامء  ,ومت٘مؾ ىمٓمرات اًمامء ذم
اهلقاء ومت٘مؾ زاوي٦م آٟمٙمس٤مر ومتّمبح قمٜمد اًمدرضم٦م .2896
 – 4ذيمر اًمِمٞمخ ‘ يمالُم ً٤م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ‘ 81يرد سمف سمح٨م
 7:شم٘مقيؿ اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م .
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د /طمسلم يمامل اًمديـ  ,واًمذي ؾم٤موى سملم اًمقىمتلم قمٜمد اًمدرضم٦م  ,29طمٞم٨م ىم٤مل
ُ( :مـ ؾم٤موى سملم وىم٧م اًمٗمجر ووىم٧م اًمٕمِم٤مء يٙمقن ىمد ظم٤مًمػ اًمقاىمع اعمٚمٛمقس
واًمٕمٚمؿ اعمحسقس) ا.هــ ,.وًمذًمؽ اؾمتحسـ اًمِمٞمخ يمالم دُ /مروم٧م اًمسٞمد قمقض,
عمقاوم٘متف ًمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ‘ .
ذم اًمبداي٦م ٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م ُم٤مهٞم٦م اًمدرضم٦م  29قمٜمد اًمٗمٚمٙمٞملم وُم٤مذا شمٕمٜمل قمٜمدهؿ:
 اًمدرضم٦م  : 29متثؾ اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م ظمط إومؼ سمٛم٘مدار  29درضم٦مىمقؾمٞم٦م  ,هق اًمِمٗمؼ اًمٗمٚمٙمل و يٕمٜمل قمٜمد اًمٗمٚمٙمٞملم :
قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس قمغم اٟمخٗم٤مض  29درضم٦م حت٧م إومؼ اًمنمىمل ,وقمٜمده٤م
يٙمقن وقء اًمِمٛمس أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ – وم٢من اإلو٤مءة ٓ شمدرك سم٤محلس قمٜمد اٟمخٗم٤مض
اًمِمٛمس أىمؾ ىمٚمٞمال ُمـ اًمدرضم٦م 29حت٧م إومؼ .82 -
و يٜمتٝمل قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمزاوي٦م  ,29وشمّمبح اًمسامء ُمٔمٚمٛم٦م
مت٤مُم ً٤م ُمثؾ فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ,وهذا ذم ؿمٗمؼ اعمس٤مء83.

 إذ ًا وم٤مًمدرضم٦م  29هل اًمتل ئمٝمر قمٜمده٤م أول وقء ذم اًمسامء و هق ُم٤م يسٛمكقمٜمدٟم٤م ذم اًمنمع سم٤مًمٗمجر اًمٙم٤مذب  , 84وهذا هق ؾمب٥م اإلؿمٙم٤مل أن اًم٘م٤مئٚملم سمّمح٦م
اًمت٘مقيؿ ُمـ اًمٗمٚمٙمٞملم ٓ يٛمٞمزون سملم اًمٗمجر اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م
وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝمام ُمـ أطمٙم٤مم  ,وإٟمام يٜمٔمرون إمم اًمِمٗمؼ يمٔم٤مهرة ومٚمٙمٞم٦م جمردة .
واخلالص٦م ومٞمام يكم :

 81وهذا اًمٙمالم ًمِمٞمخ اإلؾمالم ذم يمت٤مسمف  ,اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ص . 377
 82ضمداول ؾمٛمثقٟمٞم٤من ًمٚمٕمٚمقم اجلقي٦م ٟ .م٘مالً ُمـ سمح٨م اًمٙمٚمٞم٥م سمٛمجٚم٦م إزهر ص . 2554
ُ 83مب٤مدئ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ احلدي٨م ً ,مٚمديمتقر  /قمبد اًمٕمزيز سمٙمري أمحد ص . 213
 84راضمع هن٤مي٤مت اًمتٕمٚمٞمؼ اًمراسمع ذم ٟمٗمس اعمبح٨م .
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 أٟمٜم٤م ٟمقاومؼ اًمِمٞمخ ‘ ذم رده يمالم د /طمسلم يمامل اًمديـ ,وًمٙمـًمٞمس سمسب٥م شمثبٞمتف ًمٚمدرضم٦م ً 29مٚمٗمجر و اًمٕمِم٤مء وم٘مط ,و إٟمام ًمٕمدم
ىمبقًمٜم٤م ًمٚمدرضم٦م  29يمٜم٘مٓم٦م اعمحقر ًمٔمٝمقر اًمِمٗمؼ و اٟمتٝم٤مئف.
 أٟمٜم٤م ٟمرد يمالم دُ /مروم٧م ُ ٓ ,مـ أضمؾ ُم٤م ذيمرشمف ُمـ شم٠مصمػم اًمٜمٝم٤مروطمرارشمف  ,واًمٚمٞمؾ ورـمقسمتف ذم زاوي٦م اٟمٙمس٤مر ؿمٕم٤مع اًمِمٗمؼ  .و إٟمام ُمـ
أضمؾ اقمتب٤مر اًمدرضم٦م  29يمٛمحقر ًمزاوي٦م اٟمٙمس٤مر أؿمٕم٦م اًمِمٛمس
اعمٙمقٟم٦م ًمٚمِمٗمؼٕ ,ن هذه اًمزاوي٦م متثؾ أول وقء سمروضمل ذم اًمسامء
وهق ُم٤م يسٛمك ذم اًمنمع سم٤مًمٗمجر اًمٙم٤مذب.
 أٟمٜم٤م ٟمجٛمع سملم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ‘  ,وسملم ُم٤م سمٞمٜمتف دُ /مروم٧مـ٧م درضم٦م واطمدة ًمبداي٦م اًمٗمجر
ذم سمحثٝم٤م و اًمٗمٚمٙمٞملم ُمـ ىمبٚمٝم٤م  ,ومال ُٟمث ـَبـ ـِّ ْ
وٓ هن٤مي٦م ؿمٗمؼ اعمس٤مء – وىم٧م اًمٕمِم٤مء – وإٟمام ٟم٘مقل أهنام حمّمقرشم٤من
سملم اًمدرضم٦م  25.3وسملم اًمدرضم٦م  , 27.6وهذه اًمٜمت٤مئ٩م هل ظمالص٦م
اًمتحٚمٞمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمِم٤مهدات اًمٕمٞمٜمٞم٦م اعمٜمْمبٓم٦م سمنموـمٝم٤م .85
اًمتٕمٚمٞمؼ اخل٤مُمس قمنم  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ‘ ٟ { :م٘مؾ د /قمغم اخلٓمٞم٥م ذم
اومتت٤مطمٞم٦م جمٚم٦م إزهر ذم اًمٕمدد اًمت٤مزم عمقت اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ وم٘م٤مل ً ( :مئـ
قمِم٧م إمم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ؾمقف أمجع جمٛمع اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م ًمدراؾم٦م اعمقاىمٞم٧م
واعمٙم٤ميٞمؾ واعمقازيـ ) وهذا اًمٙمالم يٕمٜمل سمف اًمِمٞمخ ضم٤مد ‘ أٟمف ًمام يم٤من ُمٗمتٞم ً٤م
ىم٤مل ومٚمؿ يزل اًمِمؽ ُمقضمقد ًا  ,ومٕم٘مد جلٜم٦م ومٚمؿ يزل اًمِمؽ ُمقضمقد ًا  ,إذ ًا مل يبؼ إٓ
اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل  ,وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن اًمرضمؾ ىم٤مل أن اًمتقىمٞم٧م ومٞمف ؿمؽ ٕ ,ن
سمٕمض اًمٜم٤مس أظمذوا هذا اًمٙمالم وضمٕمٚمقه ً
ىمقٓ سم٤مًمتِمٙمٞمؽ } ا.هــ.

 85اٟمٔمر اعم٘مدُم٦م.
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أىمقل  :وىمد ذيمرت سمٞم٤من شم٤مريخ اًمِمٞمخ ضم٤مد ‘ ُمع اًمٗمجر و ُمقىمٗمف اًمٜمٝم٤مئل
ُمٜمف 86وؿمٝم٤مدة أىمرب اًمٜم٤مس ًمف ىمبؾ ُمقشمف قمغم هذا اًمٗمٝمؿ  ,وومٞمف اًمرد اًمِم٤مذم هلذا
اًمتٕمٚمٞمؼ  ,واهلل اعمستٕم٤من .

وهبذا ٟمٙمقن ىمد أمتٛمٜم٤م شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م قمغم هذه اعمح٤مرضة
اًمتل أؾم٠مل اهلل أن يرطمؿ ىم٤مئٚمٝم٤م ويٖمٗمر ًمف ويسٙمٜمف ومسٞمح ضمٜم٤مشمف ,
وأن جيٛمٕمٜم٤م سمف ُمع اًمٜمبٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء
أوًم ـ ـئؽ رومٞم ً٘م٤م .
و اًمّم٤محللم  ,وطمسـ ْ

 86اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين قمنم .
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اعمبح٨م اًمث٤مين
اًمتٓمبٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمرؤي٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م

وومٞمف دمرسمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمتبلم ـمٚمقع اًمٗمجر وهمٞم٤مب اًمِمٗمؼ ًمٚمٕمِم٤مء  ,قمـ
ـمريؼ ذيمر قمٞمٜم٦م ُمـ اعمِم٤مهدات جمدوًم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمت٘مقيؿ احل٤مزم .
ويمذًمؽ سمٕمض اًمّمقر اًمتل شمؿ اًمت٘م٤مـمٝم٤م ًمٚمٗمجر أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م اًمرصد ,
وسمٞم٤من ُمقىمع اًمرصد و اًمِمٝمقد قمغم هذه اًمراصدات .
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ؾمبؼ أن ذيمرت أن اًمذي يريد احلؼ ويبح٨م قمٜمف ذم هذه اعمس٠مًم٦مٓ ,سمد ًمف أن
يتحٛمؾ ُمِم٘م٦م اخلروج ًمتبلم اًمٗمجر سمٜمٗمسف ومٝمل ؾمٜم٦م قمٛمـ ؾمٚمػ ,87أو أن ي٠مظمذ
سمٛمِم٤مهدات ُمـ يثؼ ومٞمف 88.

وشمٓمبٞم٘م ً٤م ًمذًمؽ وم٘مد ووم٘مٜمل اهلل ً مٚمخروج ًمتبلم ـمٚمقع اًمٗمجر سمٜمٗمز قمدة ُمرات
وذم أُم٤ميمـ ُمتٕمددة  ,ويم٤مٟم٧م آظمر ٟمت٤مئ٩م شمقصٚم٧م هل٤م ذم ؿمامل ؾمٞمٜم٤مء ُمريمز سمئر اًمٕمبد سمٛم٘مر
قم٤مئٚم٦م آرديز ُمـ ىمبٞمٚم٦م اًمدوهمرة  ,طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م يم٤مًمت٤مزم :

اًمٞمقم واًمت٤مريخ
إرسمٕم٤مء
2542/:/33

اًمٗمجر

فمٝمقر

ذم اًمت٘مقيؿ

اًمٗمجر

14:64

اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام

15:26

 33-دىمٞم٘م٦م

اًمٕمِم٤مء

همٞم٤مب اًمِمٗمؼ

اًمٗمرق

ذم اًمت٘مقيؿ

وطمٚمقل اًمٔمالم

سمٞمٜمٝمام

8:28

8:43

3121/:/2

اجلٛمٕم٦م
2542/:/35

14:65

15:27

 33-دىمٞم٘م٦م

8:24

8:3:

3121/:/4

آصمٜملم
2542/:/38

14:67

15:31

 35-دىمٞم٘م٦م

8:19

8:35

3121/:/7

اًمثالصم٤مء
2542/:/39

14:68

15:31

 34-دىمٞم٘م٦م

8:18

8:34

3121/:/8

اجلٛمٕم٦م
2542/22/3:

15:52

16:19

 38-دىمٞم٘م٦م

17:15

7:31

3121/22/6

اًمسب٧م
2542/22/41

15:48

16:15

 38-دىمٞم٘م٦م

---

---

3121/22/7

ُمتقؾمط اًمٗمروق

 26.9 +دىمٞم٘م٦م

 35.27 -دىمٞم٘م٦م

 87يمام ذيمرٟم٤م ذم إصمر قمـ اًمِم٤مومٕمل ذم اهل٤مُمش رىمؿ ( )23سم٤معم٘مدُم٦م  ,ومٚمػماضمع .
 88راضمع اعم٘مدُم٦م ,واًمتٕمٚمٞمؼ اًمس٤مسمع.
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26+
دىمٞم٘م٦م
27+
دىمٞم٘م٦م
27+
دىمٞم٘م٦م
27+
دىمٞم٘م٦م
27+
دىمٞم٘م٦م
---

ٍ
أرسمٕم٦م ُ -متٗمرىملم ٓ جمتٛمٕملم -وهؿ:
ويم٤من ذًمؽ سمِمٝم٤مدة
 ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ /أسمق اعمٜمذر قمبد اعمٜمٕمؿ ُمٓم٤موع  -طمٗمٔمف اهلل . - إخ /أسمق أؾم٤مُم٦م حمٛمد سمـ قمٓمٞم٦م اًمِمٝم٤موي .-

إخ /طمسـ أسمق قمقدة آرديز 89.

-

إخ/طمس٤من آرديز 8:.

وىمد متٙمٜم٧م سمٗمْمؾ اهلل ُمـ إًمت٘م٤مط سمٕمض اًمّمقر ًمتبلم وفمٝمقر اًمٗمجر اًمّم٤مدق
وًمٙمـ ًمْمٕمػ اإلُمٙم٤مٟم٤مت اعمستخدُم٦م ُمٕمل وم٤مًمّمقر شمٕمؼم قمـ زُمـ ُمت٘مدم قمـ زُمـ
آًمت٘م٤مط  ,ومٛمثالً اعمِمٝمد اعمقضمقد ذم اًمّمقرة ( )2يٕمؼم قمـ أول اًمٗمجر يقم
2542/:/39هـ

ذم مت٤مم اًمس٤مقم٦م  5:31صب٤مطم ً٤م 91.

 89قمٛمره ومقق اخلٛمسلم ىمْم٤مه٤م يم٤مُمٚم ً٦م ذم اًمّمحراء وقمغم دراي٦م يم٤مُمٚم٦م سمٕمالُم٤مت اًمٗمجر اًمنمقمٞم٦م  ,إمم
ضم٤مٟم٥م ُمٕمرومتف سم٤مًمٜمجقم ودٓٓت سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمٗمجر .
 79يٕمٛمؾ صٞم٤م ًدا  ,وقمغم دراي٦م سمٕمالُم٤مت اًمٗمجر اًمنمقمٞم٦م .
 80في طملم أن اًمّمقرة ُمٚمت٘مٓم٦م ذم مت٤مم اًمس٤مقم٦م  5:48صب٤مطم ً٤م  ,وًمٙمـ اعمِمٝمد اعمقضمقد ذم اًمّمقرة يٕمؼم
قمـ اًمقاىمع اًمٓمبٞمٕمل قمٜمد اًمس٤مقم٦م  5:31صب٤مطم ً٤م  ,طمٞم٨م أين يمٜم٧م أًمت٘مط صقرة يمؾ  41صم٤مٟمٞم٦م  ,وذًمؽ يرضمع
ًمْمٕمػ اًمٙم٤مُمػما اعمستخدُم٦م ذم اإلًمت٘م٤مط.)Sony/ High Definition -1080i recording / 4.0 Mega Pixels( .
64

وأُم٤م اًمّمقرة ( )3ومٝمل شمٕمؼم
قمـ ُمِمٝمد اًمٗمجر سمٕمد شمبٞمٜمف سمحقازم
 21دىم٤مئؼ ,أي ذم مت٤مم اًمس٤مقم٦م
 5:41صب٤مطم ً٤م .
وىمد يمٜم٧م أٟمتٔمر ذم ُمٙم٤من
اًمرصد واعمِم٤مهدة إمم طملم ذوق
اًمِمٛمس ًمٚمت٠ميمد ُمـ صح٦م ُمٙم٤من
وادم٤مه اًمرصد ُ ,مع اًمٕمٚمؿ أين
أؾمتخدم سمقصٚم٦م ذم حتديد ادم٤مه
اًمنمق اسمتدا ًء ُ ,مع طمس٤مب
آٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م ًمٚمِمٛمس ذم
اًمٗمّمقل إرسمٕم٦م  ,وًمـٙمـ زي٤مد ًة ذم اًمت٠ميمد  ,ىمٛم٧م سم٤مًمت٘م٤مط صقرة ًمنموق اًمِمٛمس
قمغم ُمقىمع اًمرصد .
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وزي٤مد ًة ذم اًمتقصمٞمؼ  ,ومٝمذه ظمريٓم٦م ُمقوح٦م عمقىمع اًمرصد :

وهذا اعمقىمع ي٘مع قمٜمد ظمٓمل ـمقل وقمرض :
سمٞم٤من

ُمقىمع رصد اًمٗمجر

ُمقىمع رصد اًمٕمِم٤مء

ظمط قمرض

ؿمام ً
ٓ 42 - 5 - 7.63

ؿمام ً
ٓ 42 - 4 -65.13

ظمط ـمقل

ذىم ً٤م 43 -63 -3:.99

ذىم ً٤م 43 - 62 -54.31

وسمٕمد اًمٚم٘م٤مء اًمذي مجٕمٜمل ُمع قم٤ممل ومٚمؽ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ُيٛمٚمقن هؿ هذه
اًم٘مْمٞم٦م وهق أ.د /قمٞمسك حمٛمد قمكم قمٞمسك – طمٗمٔمف اهلل وسم٤مرك ذم قمٛمر ـم٤مقمتف –
واًمذي زاد ُمـ مهتل وؾمٕمٞمل ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م  ,طمٞم٨م ـمٚم٥م ُمٜمل اعمِم٤مريم٦م ذم
ُمنموقمٝمؿ سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م و اجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م وذًمؽ ًمدراؾم٦م وحتديد
ُمققمد صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء سم٠مظمذي رصدات دوري٦م ُمـ ٟمٗمس ُمقىمع اًمرصد
اًمس٤مسمؼ وُمـ ُمرصد اًم٘مٓم٤مُمٞم٦م اًمٗمٚمٙمل سمجبؾ اعم٘مٓمؿ وذًمؽ إلروم٤مىمٝم٤م سمرصدات ومريؼ
اًمٕمٛمؾ اًمب٤مىمل  .أؾم٠مل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م و يستٕمٛمٚمٜم٤م خلدُم٦م هذا اًمديـ  ,اهلل اعمستٕم٤من .
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اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م
ؿمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبٝم ـ ـ ـ ــ٤مت و اؾم ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٙم٤مٓت !
َقم ـ ـ ْر ٌض و ُم ـ ـ ـ ـٜم٤مىمـ ـ ـِمـ ـ ـ ٌ٦م
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اًمِمبٝم٦م إومم  :هؾ اخلٓم٠م ذم اًمت٘مقيؿ واىمع قمٜمدٟم٤م وم٘مط أم هق ذم يمؾ سمالد اًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل ؟
ضم٤مء ذم اًمت٘مرير اًمٜمٝم٤مئل عمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ – اعمرطمٚم٦م إومم – سمٛمديٜم٦م
اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦م ُ ,مٕمٝمد سمحقث اًمٗمٚمؽ و اجلٞمقومٞمزي٤مء ُم٤م يكم :
( وأسمرز اًمت٘م٤مويؿ اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم اًمقىم٧م
اًمراهـ هل:92

م

اًمت٘مقيؿ

2

أم اًم٘مرى

3
4
5

ًمٚمٗمجر
 2:درضم٦م
حت٧م إومؼ

اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م

 2:.6درضم٦م

ًمٚمٛمس٤مطم٦م

حت٧م إومؼ

راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

 29درضم٦م حت٧م إومؼ

ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم
اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمراشمٌم

6

زاوي٦م اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس اعمٕمتٛمدة ومٞمف

اإلحت٤مد اإلؾمالُمل ذم
ؿمامل أُمريٙم٤م(اإلؾمٜم٤م)

 29درضم٦م حت٧م إومؼ

 26درضم٦م حت٧م إومؼ

ًمٚمٕمِم٤مء

اًمدول اًمتل شمٕمٛمؾ هبذا اًمت٘مقيؿ

إذان سمٕمد  :1دىمٞم٘م٦م ُمـ
اعمٖمرب  ,إٓ ذم رُمْم٤من

ضمزيرة اًمٕمرب

ومٞمٙمقن سمٕمد 231دىمٞم٘م٦م
 28.6درضم٦م حت٧م إومؼ
 29درضم٦م حت٧م إومؼ

 29درضم٦م حت٧م إومؼ

 26درضم٦م حت٧م إومؼ

إومري٘مٞم٦م  ,اًمِم٤مم  ,اًمٕمراق ,
ُم٤مًمٞمزي٤م  ,أضمزاء ُمـ أُمريٙم٤م
اًمنمق إىمَم  ,أوروسم٦م  ,أضمزاء
ُمـ أُمريٙم٤م
سم٤ميمست٤من  ,أومٖم٤مٟمست٤من  ,سمٜمجالدش ,
أضمزاء ُمـ أوروسم٦م
أضمزاء ُمـ أُمريٙم٤م  ,يمٜمدا ,
أضمزاء ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م

 92راضمع ُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ ص ( , )43و سمح٨م اًمبنم سمتّمحٞمح وىم٧م صاليت اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر
ص( )28سمتٍمف يسػم .
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ويالطمظ اًمتٗم٤موت اًمٙمبػم سملم هذه اًمت٘م٤مويؿ ُم٤م

سملم (  ) 26 (,) 2:96درضم٦م93

وهذا يدل قمغم أن هٜم٤مك ظمٚمالً ; إذ ٓ يٕم٘مؾ أن يبٚمغ اًمتٗم٤موت سملم شم٘مقيٛملم ىمراسم٦م
قمنميـ دىمٞم٘م٦م  ,وىمد اشمْمح ًمٜم٤م أن ؾمب٥م هذا اخلٚمؾ هق أن هذه اًمت٘م٤مويؿ ىمد ووٕم٧م
قمغم أؾم٤مس اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ( اًمِمٗمؼ اًمٗمٚمٙمل ) ُمع شم٘مديؿ يسػم ذم سمٕمْمٝم٤م ) ا.هـ .
وطمٞم٨م أن إسمح٤مث أصمبت٧م أن اًمدرضم٦م  25.6حت٧م إومؼ هل اًمتل يٓمٚمع
قمٜمده٤م اًمٗمجر  ,وم٢من أىمرب اًمت٘م٤مويؿ اعمٕمٛمقل هب٤م طم٤مًمٞم ً٤م ًمٚمّمقاب هق شم٘مقيؿ اإلحت٤مد
اإلؾمالُمل ذم ؿمامل أُمريٙم٤م (اإلؾمٜم٤م) اًمذي يٕمتٛمد اًمدرضم٦م  26حت٧م إومؼ .
اًمِمبٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  :هذا اًمت٘مقيؿ – يمام شم٘مقًمقن – ووع قم٤مم 2:19م  ,ومل ئمٝمر
ِ
نم
اًمتِمٙمٞمؽ ومٞمف إٓ قم٤مم 2::8م سمبح٨م إؾمت٤مذ /قمبد اعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م اًمذي ُٟم َ
سمٛمجٚم٦م إزهر  ,ومٝمٜم٤مك ومؽمة زُمٜمٞم٦م ىمراسم٦م اًمتسٕملم قم٤مُم ً٤م سمٞمٜمٝمام  ,ومٝمؾ يتّمقر قمدم
ُمالطمٔم٦م هذا اخلٓم٠م ـمقل هذه اًمٗمؽمة ؟!
أىمقل ً :مق اومؽموٜم٤م ضمد ً
ٓ أن أطمد ًا مل يٙمتِمػ اخلٓم٠م ـمٞمٚم٦م هذه اًمٗمؽمة  ,صمؿ شمبلم
سمٕمد ذًمؽ اخلٓم٠م  ,ومٝمؾ َٟم ْٕم ِد ُل قمٜمف عمجرد أن أطمد ًا مل يٙمتِمٗمف ىمبٚمٜم٤م ؟!!
ومٙمٞمػ ًمق شمبلم ًمٜم٤م أن هٜم٤مك ُمـ قمٚمامء اًمٗمٚمؽ واًمنمع ُمـ ايمتِمػ هذا اخلٓم٠م
ىمبٚمٜم٤م  ,و قمغم ومؽمات زُمٜمٞم٦م ُمتب٤مقمدة متٜمع ُمـ شمقاـم١مهؿ قمغم هذا اًم٘مقل ; و هٜم٤م ؾم١مال
يٓمرح ٟمٗمسف قمٚمٞمٜم٤م ُ :مـ هؿ اًم٘م٤مئٚمقن سمخٓم٢م اًمت٘مقيؿ ؟
واًمرد قمغم هذا اًمتس٤مؤل ذم شمقضمٞمف اًمِمبٝم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م .

 93ىمٚم٧م  :واعمٗمؽمض أٓ يٙمقن هٜم٤مك ومرق إٓ يسػم  ,طمٞم٨م أن ظمٓمقط اًمٓمقل و اًمٕمرض ًمٞمس هل٤م شم٠مصمػم ذم
حتديد درضم٦م اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس قمٜمد شمبلم اًمٗمجر  ,و إٟمام اًمت٠مصمػم ذم ارشمٗم٤مع اعمٙم٤من قمـ ؾمٓمح اًمبحر .
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اًمِمبٝم٦م اًمث٤مًمث٦م ُ :مـ ىم٤مل سمخٓم٠م اًمت٘مقيؿ ُمـ قمٚمامء اًمٗمٚمؽ ؟
وىمد ىمدُم٧م سمٕمٚمامء اًمٗمٚمؽ ٕهنؿ هؿ أهؾ اًمذيمر ذم ُمثؾ هذا اعمقوقع  ,وٕن
اهلل  أُمرٟم٤م سمذًمؽ ; ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﭿﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭾ [اًمٜمحؾ]54 :

وىمد ىمسٛم٧م اًم٘م٤مئٚملم سمخٓم٢م اًمت٘مقيؿ ُمـ اًمٗمٚمٙمٞملم إمم جمٛمققم٤مت ; طمٞم٨م ُأصدِّ ر
وأىمروه  ,صمؿ ُأشمبع ذًمؽ سمذيمرهؿ
اعمجٛمققم٦م سمٜمص اًمٙمالم اًمذي اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف
ُّ
سم٤مظمتّم٤مر :
أو ً
ٓ ُ :مـ اعمِم٤مريملم ذم ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء اعمٜمٕم٘مدة
سمٛم٘مر اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلـٞمقومـٞمزي٘مٞم٦م سمحٚمقان ذم يقم
 2542/23/34ه ـ اعمقاومؼ  3111/4/3:م  ,حت٧م رقم٤مي٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِم ـ ـ ـٞمخ
أ.دٟ /مٍم ومريد واصؾ ُ -مٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م آٟمذاك  , -أ.دُ /مٗمٞمد حمٛمقد ؿمٝم٤مب
 وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل آٟمذاك  , -ويم٤من ُمٚمخص ُم٤م أىمروه ُم٤م يكم ذمأطمد اًمبدائؾ اًمت٤مًمٞم٦م :
 – 2إظمذ سم٤مٕرص٤مد واًمدراؾم٦م احلديث٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م دٟ /مبٞمؾ يقؾمػ ‘
(اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م إومؼ  25.6درضم٦م ًمٚمٗمجر ٕ )...هن٤م شمتٗمؼ ُمع اًمقاىمع
اعمِم٤مهد  ,طمٞم٨م أٟمٜم٤م أن ٟم١مذن ذم فمٚمٛم٦م و ٟمّمكم و ٟمخرج ذم فمٚمٛم٦م .
 – 3اًمرضمقع إمم اٟمخٗم٤مض  29درضم٦م حت٧م إومؼ ًمٚمٗمجر واًمٕمِم٤مء حللم إضمراء
دراؾم٤مت أظمرى .
 – 4شم٠مظمػم إىم٤مُم٦م اًمّمالة سمٕمد إذان احل٤مزم  36دىمٞم٘م٦م شمزيد إمم  46دىمٞم٘م٦م ذم
أؿمٝمر اًمّمٞمػ قمٜمد اًمس٤مطمؾ اًمِمامزم ( سمقر ؾمٕمٞمد  ,إؾمٙمٜمدري٦م ُ ,مٓمروح ) ,
وشمٙمقن ُمـ  31إمم  41دىمٞم٘م٦م ذم صٕمٞمد ُمٍم ( ىمٜم٤م  ,اًمقاطم٤مت  ,اًمٖمردىم٦م ) وذًمؽ
طمتك يتؿ اًمتّمحٞمح ) ا.هـ 94.

 94راضمع وىم٤مئع ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م اًمٗمجر و اًمٕمِم٤مء ص (. )228
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وه١مٓء هؿ ُم٘مروا ُم٤م ؾمبؼ :
 –2أ  .د /قمٞمسك قمغم حمٛمد قمكم قمٞمسك  ,اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م
 -3أ  .د ُ /مـحٛمد أمحــد ؾم ـ ـ ـ ـ ـٚمـٞمـ ـ ـ ــامن

 ,اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م

 -4د  /أُمـٞم ـ ــر طمـسـ ـ ـ ـ ـ ــلم طمـسـ ـ ـ ـ ـ ـــ

 ,اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م

 -5أ  .د ُ /مٜمػم أمحد حمٛمقد محدي

 ,اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م

 -6د /

ي ـ ــ٤مؾمــر قمبد اًمـ ـ ـٝم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٤مدي 95

 -7د  /قمبد اًمٕمزيز سمٙمري أمحد ,

 ,اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م
يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ىمسؿ اًمٗمٚمؽ-ضم٤مُمٕم٦م إزهر

 -8د ٟ /مبٞمؾ يقؾمػ طمسلم ‘  ,اعمدرس اعمس٤مقمد آٟمذاك وقمْمق سم٤معمٕمٝمد
اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م
صم٤مٟمٞم ً٤م  :اعمِم٤مريمقن ذم ُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ  ,سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم
و اًمت٘مٜمٞم٦م ُ ,مٕمٝمد اًمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٤مء  ,ىمسؿ اًمٗمٚمؽ  ,طمٞم٨م اشمٗم٘مقا وأىمروا
ُم٤م يكم :
( ُمٚمخص اًمبح٨م  :ذم دراؾم٦م شمٕمد إومم ُمـ ٟمققمٝم٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤معمل ,
اؿمؽمك ذم شمٜمٗمٞمذه٤م قمدد ُمـ اعمتخّمّملم ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ سم٤مإلو٤موم٦م إمم خمتّملم
ذقمٞملم يٛمثٚمقن اجلٝم٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م  ,و مت٧م دراؾم٦م
حتديد اًمقىم٧م احل٘مٞم٘مل ًمبداي٤مت اًمٗمجر اًمّم٤مدق ( اًمِمٗمؼ اًمنمقمل ) واًمتل أقمٓم٧م
ىمٞمؿ وضمقد اًمِمٛمس حت٧م إومؼ شمراوطم٧م سملم 2591درضم٦م و 2692درضم٦م سمٛمتقؾمط
 2597درضم٦م واٟمحراف ُمٕمٞم٤مري  194درضم٦م ,وًم٘مد مت٧م هذه اًمدراؾم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م
ُمٕمزوًم٦م قمـ اًمت٠مصمػمات اًمْمقئٞم٦م – اًمتل شم١مصمر طمت ًام ذم اًمٜمت٤مئ٩م – عمدة قم٤مم يم٤مُمؾ ,يمام
 95مل يٙمـ ُمِم٤مريم ً٤م ذم هذه اًمٜمدوة  ,وذًمؽ ٓسمتٕم٤مصمف ظم٤مرج ُمٍم ذم هذا اًمقىم٧م  ,وًمٙمـ هق طمدصمٜمل أٟمف قمغم
ٟمٗمس اًم٘مقل .
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شمؿ اؾمتخدام اًمٕملم اًمبنمي٦م يمٛمحدد أؾم٤مد ًمٚمدراؾم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم آٓت اًمتّمقير
قم٤مًمٞم٦م احلس٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م ) ا.هـ  , .وه١مٓء هؿ ُم٘مروا ُم٤م ؾمبؼ :
 -2د /زيمل سمـ قمبد اًمرمحـ اعمّمٓمٗمك
أؾمت٤مذ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ اعمس٤مقمد ُ ,مس٤مقمد ُمنمف قمغم ُمٕمٝمد اًمٗمٚمؽ و اجلٞمقومٞمزي٤مء ,
سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم و اًمت٘مٜمٞم٦م سم٤مًمسٕمقدي٦م .
 -3د /أيٛمـ سمـ ؾمٕمٞمد يمردي  ,أؾمت٤مذ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ اعمس٤مقمد  ,ىمسؿ اًمٗمٞمزي٤مء
واًمٗمٚمؽ  ,يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم  ,ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد  ,وُمستِم٤مر سم٤معمٕمٝمد اًمٗمٚمٙمل .
 -4أ  /قمبد اًمٕمزيز سمـ ؾمٚمٓم٤من اعمرُمٌم  ,سم٤مطم٨م سمٛمٕمٝمد اًمٗمٚمؽ و اجلٞمقومٞمزي٤مء ,
سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم و اًمت٘مٜمٞم٦م سم٤مًمسٕمقدي٦م .
 -5أ ُ /مٕمتز سمـ ٟم٤مئؾ يمردي  ,سم٤مطم٨م سمٛمٕمٝمد اًمٗمٚمؽ و اجلٞمقومٞمزي٤مء  ,سمٛمديٜم٦م
اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم و اًمت٘مٜمٞم٦م سم٤مًمسٕمقدي٦م .
صم٤مًمث ً٤م  :أ  /قمبد اعمٚمؽ قمكم يمٚمٞم٥م  ,اًمب٤مطم٨م اًمٗمٚمٙمل  96اًمذي ٟمنم ُم٘م٤مًمف ذم جمٚم٦م
إزهر قمدد ؿمقال 2528هـ ومؼماير 2::8م  ,واًمذي ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف :
( وشم٘م٤مويؿ اًمّمالة ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمٞمقم حتس٥م اًمٗمجر
اًمّم٤مدق قمٜمدُم٤م يٙمقن اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس  2:944حت٧م إومؼ , 97وُمـ اعمٗمروض
قمٜمد ُمـ ي٘مقل هذا ُمـ اًمٗمٚمٙمٞملم اًمٕمرب أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق يٓمٚمع قمٜمد هذه اًمدرضم٦م,
وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ واًمقاىمع يٜمٗمٞم٤من ذًمؽ ٟمٗمٞم ً٤م ىم٤مـمٕم ً٤م ويثبت٤من أن اًمٔمالم يٙمقن داُمس ً٤م قمٜمدُم٤م
ُيٜمَ٤م َدى ًمٚمّمالة  ,و ُمـ سم٤مب اًمٜمّمح ًمٚمٛمسٚمٛملم وقمدم يمتامن اًمٕمٚمؿ واطمتس٤مسم ً٤م ًمٚمثقاب
قمٜمد رب اًمٕم٤معملم  ,ىمٛم٧م سمٙمت٤مسم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُُم َٕم ِّروم ً٤م ومٞمٝم٤م فم٤مهرة اًمٗمجر ذم اًمٚمٖم٦م و ذم
اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م و ذم قمٚمقم اًمٗمٚمؽ واجلق واعمالطم٦م  ,واًمرصدات اًمتل ىمٛمٜم٤م هب٤م ,
 96رئٞمس ىمسؿ إرص٤مد اجلقي٦م و اعمٜم٤مخ  ,سمدوًم٦م اًمٙمقي٧م .

 97راضمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمِمبٝم٦م إومم .
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واعمراؾمالت اًمتل ضمرت ُمع ُمرصدي ( ضمريٜمتش اعمٚمٙمل  ,واًمبحري٦م إُمريٙمٞم٦م )
طمتك يٙمقن اعمسٚمؿ قمغم ٍ
سمٞمٜم٦م ُمـ وىم٧م هذه اًمّمالة اجلٚمٞمٚم٦م اًمتل شمِمٝمدهـ ــ٤م ُمالئٙمــ٦م
اًمٚمٞمؾ وُمالئٙمــ٦م اًمٜمٝم٤مر وٓ ي٘ميض قمٛمره وهق ٓ يٕمد ُمّمٚمٞم ـ ً٤م هلـ ـ٤م [ إن يم٤من يٕمٚمؿ ] ٕٟمف
يّمٚمٞمٝم٤م ىمبؾ وىمتٝم٤م ) ا.ه ـ .
اًمِمبٝم٦م اًمراسمٕم٦م ُ :مـ ىم٤مل سمخٓم٠م اًمت٘مقيؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ؟
سمٕمد أن اؾمتٕمروٜم٤م أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٗمٚمٙمٞملم ذم هذه اعمس٠مًم٦م مل يبؼ أُم٤مُمٜم٤م إٓ
اؾمتٕمراض أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ىمدي ًام وطمديث ً٤م طمقل هذه اعمس٠مًم٦م  ,وذًمؽ
طمتك ٓ يب٘مك أُم٤مم اعمسٚمؿ اًمٖمٞمقر قمغم ديٜمف وقمب٤مدشمف إٓ أن ُي َس ِّٚم َؿ هبذه إىمقال  ,وإذا
أراد أن يتثب٧م أيمثر  ,ومل شمٙمٗمف هذه اًمِمٝم٤مدات وٓ هذه إىمقال  ,وم٢من اًمّمحراء
سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ; ومٚمٞمخرج إًمٞمٝم٤م ; وًمٞمٜمٔمر ُمٜمٝم٤م ; هؾ ـمٚمع اًمٗمجر طملم ي١مذن ًمف وطملم
يّمٚمٞمف اًمٜم٤مس أم مل يٓمٚمع سمٕمد ؟
وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمسٛمتٝم٤م إمم ىمسٛملم :
اًم٘مسؿ إول َُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم وىمقع إذان ىمبؾ اًمقىم٧م اًمنمقمل ُمـ اًمٕمٚمامء ىمبؾ
ووع اًمت٘م٤مويؿ وأىمدُمٝم٤م 2:19م اعمقاومؼ 243:ه ـ .
 - 2اًم٘مراذم ‘  -اعمتقرم ؾمٜم٦م 795ه ـ : -
( ضمرت قم٤مدة اعم١مذٟملم وأرسم٤مب اعمقاىمٞم٧م سمتٞمسػم درج اًمٗمٚمؽ  ,وم٢مذا ؿم٤مهدوا
اعمتقؾمط ُمـ درج اًمٗمٚمؽ أو همػمه٤م ُمـ درج اًمٗمٚمؽ اًمذي ي٘متيض أن درضم٦م اًمِمٛمس
ىمرسم٧م ُمـ إومؼ ىمرسم ً٤م ي٘متيض أن اًمٗمجر ـمٚمع أُمروا اًمٜم٤مس سم٤مًمّمالة واًمّمقم ُمع أن
إومؼ يٙمقن ص٤مطمٞم ً٤م ٓ خيٗمك ومٞمف ـمٚمقع اًمٗمجر ًمق ـمٚمع  ,و ُمع ذًمؽ ومال جيد اإلٟمس٤من
ًمٚمٗمجر أصمر ًا اًمبت٦م  ,وهذا ٓ جيـقز وم٢من اهلل شمٕم٤ممم إٟمام ٟمّم٥م ؾمب٥م وضمقب اًمّمالة
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ٍ
إي٘م٤مع ًمٚمّمالة
طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف
فمٝمقر اًمٗمجر ومقق إومؼ  ,و مل ئمٝمر  ,ومال جيقز اًمّمالة
ٌ
ىمبؾ وىمتٝم٤م و سمدون ؾمببٝم٤م ) 98أ.ه ـ .
 – 3احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ‘ – اعمتقرم ؾمٜم٦م 963ه ـ : -
ث ذم هذا اًمزُم٤من ُمـ إي٘م٤مع إذان اًمث٤مين ىمبؾ
( شمٜمبٞمف ُ :مـ اًمبدع اعمٜمٙمرة ُم٤م ُأ ْطم ِد َ
٧م قمالُم٦م ًمتحريؿ
اًمٗمجر سمٜمحق صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م ذم رُمْم٤من  ,و إـمٗم٤مء اعمّم٤مسمٞمح اًمتل ُضم ِٕم َٚم ْ
إيمؾ واًمنمب قمغم ُمـ يريد اًمّمٞم٤مم زقم ًام ممـ أطمدصمف أٟمف ًمالطمتٞم٤مط ذم اًمٕمب٤مدة وٓ
يٕمٚمؿ سمذًمؽ إٓ آطم٤مد اًمٜم٤مس  ,وىمد َضم َّر ُهؿ ذًمؽ إمم أن ص٤مروا ٓ ي١مذٟمقن إٓ سمٕمد
اًمٖمروب سمدرضم٦م ًمتٛمٙملم اًمقىم٧م زقمٛمقا  ,وم٠مظمروا اًمٗمٓمر وقمجٚمقا اًمسحقر وظم٤مًمٗمقا
اًمسٜم٦م  ,ومٚمذًمؽ َّ
ىمؾ قمٜمٝمؿ اخلػم ويمثر ومٞمٝمؿ اًمنم  ,و اهلل اعمستٕم٤من ) 99ا.ه ـ .
ُّ
اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُ :مـ شمٙمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم وىمقع اخلٓم٢م ذم اًمت٘م٤مويؿ اعمٕمٛمقل هب٤م
طم٤مًمٞم ً٤م وقمدم ُمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمٕمالُم٤مت اًمنمقمٞم٦م .
 – 2اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ‘ – اعمتقرم ؾمٜم٦م 2465هــ2:46 /م: -9:
( واًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م أن اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م يمٚمٝم٤م ين وٓ قمن وٓ طمرج
ومٞمٝم٤م  ,وٓ ذم ُمٕمرومتٝم٤م و صمبقهت٤م وطمدوده٤م  ,و إٟمام وؾمط سملم إومراط اًمٖمالة اعمتِمدديـ
و شمٗمريط اعمؽموملم اعمتس٤مهٚملم  ,وُمـ ُمب٤مًمٖم٦م اخلٚمػ ذم حتديد اًمٔمقاهر ُمع اًمتٗمريط ذم
إصالح اًمب٤مـمـ ُمـ اًمؼم واًمت٘مقى  ,أهنؿ طمددوا أول اًمٗمجر ووبٓمقه سم٤مًمدىم٤مئؼ
وزادوا قمٚمٞمف ذم اًمّمٞم٤مم إُمس٤مك قمنميـ دىمٞم٘م٦م ىمبٚمف ًمالطمتٞم٤مط  ,واًمقاىمع أن شمبلم
سمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر ٓ ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس إٓ سمٕمد قمنميـ دىمٞم٘م٦م شم٘مريب ً٤م .

 98اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم (  , ) 291/2اًمٗمرق ( . ) 213
 99ومتح اًمب٤مري  ,سم٤مب شمٕمجٞمؾ اًمسحقر (  , 346/5ط  .اًمسٚمٗمٞم٦م ) .
 9:إقمالم ًمٚمزريمكم (  , 237/7ط .دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ) .
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وأُم٤م وىم٧م اعمٖمرب ومٞمزيدون قمغم وىم٧م اًمٖمروب اًمت٤مم مخس دىم٤مئؼ قمغم إىمؾ,
ويِمؽمط سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م ومٞمف فمٝمقر سمٕمض اًمٜمجقم ,وهذا ٟمقع ُمـ آقمتداء قمغم
طمدود اهلل وًمٙمٜمف اضمتٝم٤مد ٓ شمٕمٛمد [ىمٚم٧م  :ومٙمٞمػ إذا يم٤من شمٕمٛمد ًا ؟]  ,واًمث٤مسم٧م ذم
اًم ُّسـٜم٦م ٟمدب شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر وشم٠مظمػم اًمسحقر ) :1ا.ه ـ .
 -3اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اهلالزم ‘ – اعمتقرم ؾمٜم٦م 2518ه ـ 2:98 /م: -
( ىمْمٞم٧م ؿمب٤ميب و يمٝمقًمتل وسمٕمض ؿمٞمخقظمتل ذم اًمنمق و ًمام رضمٕم٧م إمم
اعمٖمرب سمسب٥م اًمٗمتٜم٦م اًمتل ص٤مرت ذم اًمٕمراق ؾمٜم٦م 248:هـ  ,ايمتِمٗم٧م سمام ٓ يزيد
قمٚمٞمف ُمـ اًمبح٨م واًمتح٘مٞمؼ  ,واعمِم٤مهدة اعمتٙمررة ُمـ صحٞمح اًمبٍم وأٟم٤م ُمٕمف ٕين
يمٜم٧م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أسمٍم اًمٗمجر سمدون اًمتب٤مس أن اًمتقىمٞم٧م ٕذان اًمّمبح ٓ يتٗمؼ
ُمع اًمتقىمٞم٧م اًمنمقمل  ,وذًمؽ أن اعم١مذن ي١مذن ىمبؾ شمبلم اًمٗمجر شمبٞمٜم ً٤م ذقمٞم ً٤م ) :2ا.ه ـ
 – 4اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘  -اعمتقرم ؾمٜم٦م 2528ه ـ : -
وىمد طمررت ذًمؽ ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين قمنم ُمـ اعمبح٨م إول قمٜمد ذيمر شم٤مريخ
هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ وُمقىمٗمف اًمٜمٝم٤مئل ُمٜمٝم٤م  ,ومٚمػماضمع .
 – 5اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين ‘ – اعمتقرم ؾمٜم٦م 2531ه ـ : -
( و اقمٚمؿ أٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم وصٗمف ﷺ ًمْمقء اًمٗمجر اًمّم٤مدق سم ـ ـ ( إمحر )
ووصٗمف شمٕم٤ممم إي٤مه سم٘مقًمف  :ﭿ ﭸ ﭹ ﭾ [اًمب٘مرةٕ , ]298 :ن اعمراد  -و اهلل أقمٚمؿ -
ُمِمقب سمحٛمرة أو شم٤مرة يٙمقن أسمٞمض وشم٤مرة يٙمقن أمحر  ,خيتٚمػ ذًمؽ
سمٞم٤مض
ٌ
ٌ
سم٤مظمتالف اًمٗمّمقل واعمٓم٤مًمع  ,و ىمد رأي٧م ذًمؽ سمٜمٗمز ُِم َرار ًا ُمـ داري ذم ( ضمبؾ
مهالن ) ضمٜمقب ذق ( قمامن )  ,و ُمٙمٜمٜمل ذًمؽ ُمـ اًمت٠ميمد ُمـ صح٦م ُم٤م ذيمره
 :1شمٗمسػم اعمٜم٤مر (  , 294/3ط  .اعمٜم٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م 2461ه ـ )  ,حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ﭿﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭾ [اًمب٘مرة.]298 :
 :2راضمع ُم٘مدُم٦م سمح٨م ( سمٞم٤من وىم٧م اًمٗمجر اًمّم٤مدق ًمٚمِمٞمخ اهلالزم سمت٘مديؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إُملم
سمق ظمبزة ) ص . 3
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سمٕمض اًمٖمٞمقريـ قمغم شمّمحٞمح قمب٤مدة اعمسٚمٛملم  ,أن أذان اًمٗمجر ذم سمٕمض اًمبالد
اًمٕمرسمٞم٦م يرومع ىمبؾ اًمٗمجر اًمّم٤مدق سمزُمـ يؽماوح سملم اًمٕمنميـ و اًمثالصملم دىمٞم٘م٦م  ,أي
ىمبؾ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب أيْم٤م !
و يمثػم ًا ُم٤م ؾمٛمٕم٧م إىم٤مُم٦م صالة اًمٗمجر ُمـ سمٕمض اعمس٤مضمد ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر
اًمّم٤مدق  ,و هؿ ي١مذٟمقن ىمبٚمٝم٤م سمٜمحق ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م  ,و قمغم ذًمؽ وم٘مد صٚمقا ُؾمٜمَّ٦م
اًمٗمجر ىمبؾ وىمتٝم٤م  ,و ىمد يستٕمجٚمقن سم٠مداء اًمٗمريْم٦م أيْم٤م ىمبؾ وىمتٝم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من
يمام ؾمٛمٕمتف ُمـ إذاقم٦م دُمِمؼ وأٟم٤م أشمسحر رُمْم٤من اًماميض (  ) 2517و ذم ذًمؽ
شمْمٞمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمتٕمجٞمؾ سم٤مإلُمس٤مك قمـ اًمٓمٕم٤مم وشمٕمريض صالة اًمٗمجر ًمٚمبٓمالن
و ُم٤م ذًمؽ إٓ سمسب٥م اقمتامدهؿ قمغم اًمتقىمٞم٧م اًمٗمٚمٙمل وإقمراوٝمؿ قمـ اًمتقىمٞم٧م
اًمنمقمل :

ﭿﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭾ [اًمب٘مرة, ]298 :

وىمقًمف ﷺ  ( :ومٙمٚمقا واذسمقا طمتك يٕمؽمض ًمٙمؿ إمحر ) و هذه ذيمرى  ,واًمذيمرى
شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم ) ا.ه ـ :3.

 :3ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م (  ) 63/6رىمؿ (  , ) 3142وًمٚمِمٞمخ ‘ يمالم ُمثؾ اًمذي هٜم٤م
حت٧م احلدي٨م ( )3891ذم ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م (. )763/ 7
وذم شمٗمريغ ًمس١مال اًمِمٞمخ أيب إؾمح٤مق احلقيٜمل اًمِمٞمخ إًمب٤مين قمـ صالة اًمٗمجر ُ ,مـ ؾمٚمس٦م اهلدي واًمٜمقر
اًمنميط رىمؿ  54سمداي٦م ُمـ اًمدىمٞم٘م٦م . 27.58
احلقيٜمل ً :مٜم٤م إظمقة ُمـ اًمسٚمٗمٞملم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ي١مذٟمقن ًمٚمٗمجر أذاٟملم وإذان اعمٕمؽمف سمٕمد صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م ُمـ
إذان اًمٕم٤مدي و ي٘مقًمقن سم٤مًمٗمجر اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب  ,هذا ـمبٕم ً٤م ًمف ظمٓمقرة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمّمٞم٤مم ومامذا شمرون ذم
هذه اعمس٠مًم٦م  ,وُم٤م ُمقىمػ سم٘مٞم٦م اجلٛمٝمقري٦م يمٚمٝم٤م ُمـ أٟمف إذا صمب٧م أن اًمٗمجر ي١مظمر صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م ومٝمؿ يّمٚمقن ىمبؾ
اًمقىم٧م قمكم هذا آقمتب٤مر .
إًمب٤مين  :هذه ُمّمٞمب٦م أعم٧م سم٤مًمٙمثػم ُمـ إىم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ُمع إؾمػ طمٞم٨م أهنؿ ُيرُمقن اًمٓمٕم٤مم ىمبؾ
جملء وىم٧م اًمتحريؿ ويّمٚمقن صالة اًمٗمجر ىمبؾ دظمقل وىم٧م اًمّمالة وهذا ٟمحـ عمسٜم٤مه ذم هذه اًمبالد ...
وسمخ٤مص٦م أن داري وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل قمكم – ُُمـ َِم ـ ِّرىم َـ ً٦م وم٠مٟم٤م أرى ذم يمؾ صب٤مح و ُمس٤مء ـمٚمقع اًمِمٛمس
وهمروهب٤م  ,ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق  ,وم٠مضمد أهنؿ ومٕمالً يّمٚمقن ىمبؾ اًمقىم٧م  -أي صالة اًمٗمجر  -وهذا ُمـ
إؾمب٤مب اًمتل حتٛمٚمٜمل أن آيت إزم هذا اعمسجد وأصكم اًمٗمجر ٕين ٓ أضمد ذم اعمس٤مضمد اًمتل طمقزم إٓ أهنؿ =
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اًمسٜم٦م إٓ ىمبؾ اًمٗمجر اًمّم٤مدق ومل ي٘مػ إُمر وم٘مط ذم هذه اًمبالد
= يبٙمرون سم٤مًمّمالة قمكم إىمؾ ٓ يّمٚمقن ُّ

ػ رؾم٤مًم٦م وهق يذيمر ومٞمٝم٤م مت٤م ًُم٤م يمام أذيمر أٟم٤م هٜم٤م .
وم٘مد قمٚمٛم٧م أن أطمد إظمقاٟمٜم٤م اًمسٚمٗمٞملم ذم اًمٙمقي٧م َأ ًَّم َ
يمذًمؽً ..مٕمٚمؽ شمسٛمع سمف إن يمٜم٧م ٓ شمٕمرومف ؿمخّمٞم ً٤م  ,و اًمديمتقر شم٘مل اًمديـ اهلالزم ًمف رؾم٤مًم٦م ي٘مقل ٟمٗمس
اًمٙمالم ذم اعمٖمرب هق أهنؿ ي١مذٟمقن ًمّمالة اًمٗمجر ىمبؾ اًمقىم٧م سمٜمحق صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م أو  36دىمٞم٘م٦م  ,يمذًمؽ
إزم ؾم١مال ُمـ أطمدهؿ ي٘مقل قمٜمدٟم٤م اًمِمٞمخ ؾمٕمد سمـ ومالن
قمٚمٛم٧م ُمثٚمف سمقاؾمٓم٦م اهل٤مشمػ قمـ اًمٓم٤مئػ وم٘مد ورد َّ
ي٘مقل سم٠من اًم٘مقم هٜم٤م يّمٚمقن صالة اًمٗمجر قمكم اًمتقىمٞم٧م اًمٗمٚمٙمل وأن ذًمؽ خي٤مًمػ اًمقىم٧م اًمنمقمل مت٤مُم ً٤م يمام
ٟمتحدث قمٜمف هٜم٤م وهٜم٤مك .
اًمسٜم٦م ًمٙمـ
أقمقد ًمإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم١مال إظمقاٟمٜم٤م ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م ومٝمؿ ُمـ طمٞم٨م أهنؿ ي١مذٟمقن أذاٟملم وم٘مد أص٤مسمقا ُّ
ُم٤م أدري إذا يم٤مٟمقا دىمٞم٘ملم ذم أذاهنؿ اًمث٤مين هؾ هؿ ي١مذٟمقن طمٞمٜمام يؼمق اًمٗمجر ويسٓمع ويٜمٗمجر اًمٜمقر وم٢من
يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ وم٘مد أطمٞمقا ؾمٜم٦م أُم٤مهت٤م مج٤مهػم اعمسٚمٛملم أُم٤م إن يم٤مٟمقا ي١مذٟمقن قمكم اًمرزٟم٤مُم٤مت و اًمت٘م٤مويؿ
ومٝمذه ٓ شمٕمٓمل اًمقىم٧م اًمنمقمل أسمد ًا ومٞمٙمقٟمقا ىمد ظمٚمٓمقا قمٛمالً ص٤محل ً٤م وآظمر ؾمٞمئ ً٤م أي مجٕمقا سملم إذاٟملم
وهذا ؾمٜم٦م ًمٙمـ ُم٤م طمددوا اًمقىم٧م اًمنمقمل سم٤مٕذان اًمث٤مين .
قمكم أٟم٤م صالة اًمّمبح مج٤مقم٦م ٕن مجٞمع اعمس٤مضمد شم٘مريب ً٤م
احلقيٜمل  :سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م ذم اًم٘م٤مهرة هبذه اًمّمقرة ؾمتْمٞمع َّ
شمٖمٚمؼ أسمقاهب٤م ويٙمقٟمقا ىمد اٟمتٝمقا ُمـ اًمّمالة ىمبؾ  -ومٕمالً  -دظمقل اًمقىم٧م اًمنمقمل وم٠مٟم٤م ُم٤مذا أومٕمؾ ؟ .
ومرو٤م .
إًمب٤مين  :أٟم٧م ذم هذه احل٤مل شمّمكم ورائٝمؿ شمٓمقع صمؿ شمٕمقد إزم دارك ومتّمكم سم٠مهٚمؽ ً
احلقيٜمل  :إ ًذا ُم٤م ىمٞمٛم٦م أن أٟمزل؟
إًمب٤مين ُ :مِم٤مريم٦م اجلامقم٦م ...
احلقيٜمل  :إٟمٙمؿ شمرون أن اجلامقم٦م واضمب٦م ؟
إًمب٤مين  :يمٞمػ ٓ ؟...
ؾم٤مئؾ ي٘مقل  :صحٞمح ي٤م ؿمٞمخ  ,,.....ي٠ميت زُم٤من ي١مظمرون اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م اًمٜمبل أُمر أن ٟمّمكم ُمٕمٝمؿ
اًمتٓمقع صمؿ ٟمرضمع إزم سمٞمقشمٜم٤م ومٜمّمكم اًمٗمريْم٦م.

ُقن َسم ْٕم ِدى ُأ َُم َرا ُء ُي ِٛمٞمتُ َ
إًمب٤مين  :هلذا طمدي٨م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ (( َي٤م َأ َسم٤م َذ ٍّر إِ َّٟم ُف َؾم َٞمٙم ُ
اًمّمالَ َة
اًمّمالَ َة َوم َّم ِّؾ َّ
قن َّ
َ٧م ًَم َؽ ٟم ِ
َ٤موم َٚم ً٦م َوإِ َّ
ت َصالَشم َ
َؽ )) .
ٓ ُيمٜم َْ٧م َىم ْد َأ ْطم َر ْز َ
ًم ِ َق ْىمتِ َٝم٤م َوم ِ٢م ْن َص َّٚمٞمْ َ٧م ًم ِ َق ْىمتِ َٝم٤م يمَ٤مٟم ْ
احلقيٜمل ً :مٙمـ هذا ىم٤مل يٛمٞمتقن اًمّمالة أي يّمٚمقن سمٕمد اًمقىم٧م.
إًمب٤مين ً... :مامذا أُمرهؿ ﷺ أهنؿ إذا أدريمقا ذًمؽ اًمقىم٧م أن يّمٚمقا ُمٕمٝمؿ صمؿ ىم٤مل صٚمقه٤م أٟمتؿ ذم وىمتٝم٤م صمؿ
صٚمقه٤م ُمٕمٝمؿ وم٢مهن٤م شمٙمقن ًمٙمؿ ٟم٤مومٚم٦م  ,واوح ُمـ احلدي٨م أن اًمرؾمقل ﷺ ي٠مُمرهؿ سم٠من يّمٚمقا اًمّمالة ذم
وىمتٝم٤م ًمٙمـ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف أُمرهؿ سم٠من يّمٚمقا اًمّمالة اًمتل يّمٚمقهن٤م ذم همػم وىمتٝم٤م اًمسب٥م ذم ذًمؽ هق
١مظم ُر اًمّمالة.
اعمح٤مومٔم٦م قمكم مج٤مقم٦م اعمسٚمٛملم وٓ ومرق واحل٤مًم٦م هذه سملم إُم٤مم ُي َ٘مدِّ ُم اًمّمالة أو ُي ِّ
احلقيٜمل  :سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمحٙمؿ قمكم صالة اًمٜم٤مس يٕمٜمل اًمسقاد إقمٔمؿ ُمـ اًمٜم٤مس يّمٚمقن ىمبؾ اًمقىم٧م= .
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 – 6اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ‘ – اعمتقرم ؾمٜم٦م 2532ه ـ : -
( سم٤مًمٜمسب٦م ًمّمالة اًمٗمجر اعمٕمروف أن اًمتقىمٞم٧م اًمذي يٕمرومف اًمٜم٤مس أن ًمٞمس
سمّمحٞمح وم٤مًمتقىمٞم٧م ُم٘مدم قمغم اًمقىم٧م سمخٛمس دىم٤مئؼ قمغم أىمؾ شم٘مدير وسمٕمض
اإلظمقان ظمرضمقا إمم اًمؼم ومقضمدوا أن اًمٗمرق سملم اًمتقىمٞم٧م اًمذي سم٠ميدي اًمٜم٤مس وسملم
ـمٚمقع اًمٗمجر ٟمحق صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م وم٤معمس٠مًم٦م ظمٓمػمة ضمد ًا وهلذا ٓ يٜمبٖمل ًمإلٟمس٤من ذم
صالة اًمٗمجر أن يب٤مدر ذم إىم٤مُم٦م اًمّمالة وًمٞمت٠مظمر صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م أو  36دىمٞم٘م٦م طمتك
يتٞم٘مـ أن اًمٗمجر ىمد طمرض وىمتف ) :4ا.ه ـ .
ويمذًمؽ ىم٤مل ‘ ِ ( :
واًمٕمٚمْ ُؿ سم٤مًمقىم٧م يٙمقن سم٤مًمٕمالُم٤مت اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م َّ
اًمِم٤مرع
ٍ
اًمِمٛمس  ,واًمٕمٍم سمّمػمورة ِّ
قمالُم٦م  ,وم٤مًم ُّٔمٝمر سمزوال َّ
رء ُمثٚمف سمٕمد ذمء
فمؾ يم ُِّؾ
اًمِمٛمس ِ ,
واًمٕمِم٤مء سمٛمٖمٞم٥م َّ
اًمزوال  ,واعمٖمرب سمٖمروب َّ
اًمِمٗمؼ إمحر  ,واًمٗمجر
َّ
سمٓمٚمقع اًمٗمجر اًمثَّ٤مين .
وهذه اًمٕمالُم٤مت أصبح٧م ذم وىمتٜم٤م قمالُم٤مت ظمٗم َّٞم٦م ; ًمٕمدم آقمتٜم٤مء هب٤م قمٜمد
واًمس٤مقم٤مت .
يمثػم ُمـ اًمٜمَّ٤مس  ,وأصبح اًمٜمَّ٤مس يٕمتٛمدون قمغم اًمت٘م٤مويؿ َّ
وًمٙمـ هذه اًمت٘م٤مويؿ ختتٚمػ ; وم٠مطمٞم٤مٟم ً٤م يٙمقن سملم اًمقاطمد وأظمر إمم ؾم٧م
ٕهنام يتٕم َّٚمؼ هبام
دىم٤مئؼ  ,وهذه ًمٞمس٧م ه ِّٞمٜم٦م وٓؾم َّٞمام ذم أذان اًمٗمجر وأذان اعمٖمرب ; َّ
يمؾ إوىم٤مت جي٥م ومٞمٝم٤م اًم َّتحري  ,وم٢مذا اظمتٚمػ شم٘مقيامن ٌّ
اًمّمٞم٤مم ُ ,مع أن َّ
ويمؾ ُمٜمٝمام
ِّ
ِ
اعمت٠مظمر ذم ِّ
يمؾ إوىم٤مت ; َّ
ٕن
ص٤مدر قمـ قم٤مرف سمٕمالُم٤مت اًمقىم٧م  ,وم٢مٟمٜم٤م ٟمُ٘مدِّ م
ٌ
إصؾ قمدم دظمقل اًمقىم٧م ُ ,مع أن يمالًّ ُمـ اًم َّت٘مقيٛملم ص٤مدر قمـ ٍ
ٟمص
أهؾ ,وىمد َّ
اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل قمغم ُمثؾ هذا وم٘م٤مًمقا ً :مق ىم٤مل ًَمر ُضمٚملم ْار ُىم َب٤م زم اًمٗمجر  ,وم٘م٤مل
اًمٗمجر  ,وىم٤مل اًمث٤مين  :مل يٓمٚمع ; ومٞم٠مظمذ سم٘مقل اًمثَّ٤مين  ,ومٚمف أن َ
ي٠ميمؾ
أطمدمه٤م :ـمٚمع
ُ
ومٛمـ سمٚمٖمف احلٙمؿ صمؿ
= إًمب٤مين  :اعمس١موًمٞم٦م شم٘مع قمكم أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٕمغم ُمـ يم٤من قمٜمده قمٚمؿ أن يبٚمغ اًمٜم٤مس َ
أقمرض قمٜمف ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م  ,وُمـ مل يبٚمٖمف احلٙمؿ أٟم٧م شمٕمرف أٟمف ٓ ُمس١موًمٞم٦م ذم احل٤مًم٦م هذه .
 :4ذح ري٤مض اًمّم٤محللم (  ) 327/4حت٧م احلدي٨م رىمؿ ( .) 2184
78

وينمب طمتك ي َّتٗم٘م٤م سم٠من ي٘مقل اًمثَّ٤مين  :ـمٚمع اًمٗمجر  ,أُم٤م إذا يم٤من أطمد اًمت٘مقيٛملم
ص٤مدر ًا قمـ أقمٚمؿ أو أوصمؼ وم٢مٟمَّف ي٘مدَّ م ):5

أ.ه ـ .

ويمذًمؽ هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ىم٤مًمقا سمتخٓمئ٦م اًمت٘مقيؿ ٓ يسع
اعم٘م٤مم ًمذيمرهؿ. :6
اًمِمبٝم٦م اخل٤مُمس٦م  :شم٘مقًمقن أن أىمدم اًمت٘م٤مويؿ ووع ؾمٜم٦م 2:19م  ,ومٝمؾ سمٛمجرد
فمٝمقره قمؿ اًم٘مرى وإُمّم٤مر ؟ و اعمسٚمٛمقن ىمبؾ 2:19م يم٤مٟمقا يٕمتٛمدون قمغم اًمٜمٔمر
إمم اًمسامء واًمْمقء ذم ُمٕمروم٦م أوىم٤مت اًمّمٚمقات  ,ومٝمؾ سمٛمجرد ُم٤م فمٝمر هذا اًمت٘مقيؿ
شمريمقا اًمٜمٔمر إمم اًمسامء و حتقًمقا إمم اًمٜمت٤مئ٩م اعمدون هب٤م اًمت٘مقيؿ ؟
ي٘مٞمٜم ً٤م ٓ ٓ ,سمد أن شمٙمقن هذه اًمٜمت٤مئ٩م و اًمت٘م٤مويؿ ضم٤مءهتؿ ُمقاوم٘م٦م ًمام قمٝمدوه
وؿم٤مهدوه صب٤مح ُمس٤مء .
أىمقل  :اعمِمٙمٚم٦م أىمدم ُمـ ذًمؽ  ,وم٤معمسٚمٛمقن شمٜم٤مىمٚمقا أوىم٤مت اًمّمٚمقات سم٤مًمتقاشمر
ُمـ قمٝمد اًمٜمبل ﷺ وأصح٤مسمف إمم أن فمٝمرت ومٞمٝمؿ سمدقم٦م ظمٓمػمة  ,و هل اًمتل حتدث
قمٜمٝم٤م اإلُم٤مم اًم٘مراذم  -:7اعمتقرم ؾمٜم٦م  795ه ـ  -أي ذم اًم٘مرن اًمس٤مسمع اهلجري ,
واإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ طمجر - :8اعمتقرم ؾمٜم٦م  963ه ـ  -أي ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري
ُمـ إي٘م٤مع إذان اًمث٤مين ىمبؾ اًمٗمجر سمٜمحق صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م ذم رُمْم٤من  ,و إـمٗم٤مء اعمّم٤مسمٞمح
٧م قمالُم٦م ًمتحريؿ إيمؾ واًمنمب قمغم ُمـ يريد اًمّمٞم٤مم زقم ًام ممـ أطمدصمف
اًمتل ُضم ِٕم َٚم ْ

 :5اًمنمح اعمٛمتع (  ) 63/3ط  .دار اسمـ اجلقزي .
 :6وُمـ أراد اعمزيد ومٚمػمضمع إمم يمت٤مب اًمٗم٤مئؼ ص . 64
 :7راضمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمِمبٝم٦م اًمراسمٕم٦م .
ٟ :8مٗمس اعمقوع اًمس٤مسمؼ .
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أٟمف ًمالطمتٞم٤مط ذم اًمٕمب٤مدة  ,ويمذًمؽ شم٠مظمػم أذان اعمٖمرب سمٕمد همروب اًمِمٛمس سمخٛمس
دىم٤مئؼ اؾمتٛمٙم٤مٟم ً٤م ًمٚمّم٤مئؿ ( وٓ يٕمٚمؿ سمذًمؽ إٓ آطم٤مد اًمٜم٤مس ) يمام ىم٤مل اسمـ طمجر .
وسمٛمرور اًمزُم٤من اٟمتنمت هذه اًمبدقم٦م وقمٛم٧م اًمٕم٤مم يمٚمف  ,وؾم٤مقمد قمغم ذًمؽ ىمٚم٦م
اًمٕمٚمؿ ويمثرة اجلٝمؾ واًمبدع ِ ,
وؾمػم قمغم هذه اًمبدقم٦م  -اًمتل هل َشم َ٘مدُّ م إذان اًمث٤مين
قمغم اًمٗمجر صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م  ,وشم٠مظمر أذان اعمٖمرب سمٕمد اًمٖمروب سمخٛمس دىم٤مئؼ .-
ومٚمام ضم٤مء اًمت٘مقيؿ ؾمٜم٦م 2:19م ُيٛمؾ ٟمٗمس ُمٕمدٓت اخلٓم٢م اًمتل اسمتدقمٝم٤م
اًمٜم٤مس ىمدي ًام  ,مل يٛمثؾ ذًمؽ قمٜمدهؿ إؿمٙم٤م ً
ٓ  ,سمؾ ضم٤مءهؿ اًمت٘مقيؿ ُمقاوم٘م ً٤م ًمام هؿ قمٚمٞمف
ُمـ اًمبدقم٦م  ,و اعمّمٞمب٦م يمام ذيمره٤م اسمـ طمجر هل (وٓ يٕمٚمؿ سمذًمؽ إٓ آطم٤مد اًمٜم٤مس).
اًمِمبٝم٦م اًمس٤مدؾم٦م :يمام ذيمرت أن هٜم٤مك ُمـ ظمرج ًمرصد اًمٗمجر ومقضمده خم٤مًم ًٗم٤م
ًمٚمت٘مقيؿ  ,ومٙمذًمؽ هٜم٤مك ُمـ ظمرج ًمرصد اًمٗمجر ومقضمده ُمٓم٤مسم٘م ً٤م ًمٚمت٘مقيؿ  ,ومب٠مهيام
ػ َُمـ ٟمَسػم ؟
وظمٚمْ َ
ٟم٠مظمذ َ ,
قمغم طمد قمٚمٛمل ذم هذه اعمس٠مًم٦م مل ي٘مؾ أطمد أين ظمرضم٧م ًمتبلم اًمٗمجر ومٙم٤من
ُمقاوم ً٘م٤م ًمٚمت٘مقيؿ ؾمقى أرسمٕم٦م ًمٞمس همػمهؿ و هؿ :
 -2اًم٘م٤ميض حمٛمد طمسـ  ,وىمد ىم٤مم سمرصدات أضمراه٤م سم٤مًمٕملم اعمجردة ذم اًمٗمؽمة
ُمـ أهمسٓمس 2:95م إمم ُم٤مرس 2:96م وىمدُمٝم٤م ًمدار اإلومت٤مء و اًمٚمجٜم٦م اعمختّم٦م
آٟمذاك .
أىمقل  :إن ُم٤م ذيمره اًمسٞمد اًم٘م٤ميض ئمٝمر ظمٓم١مه ُمـ صمالصم٦م أوضمف :
أطمده٤م  :أٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد قمٚمامء اًمٗمٚمؽ أن إومؼ قمٜمد اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس 29
درضم٦م ىمقؾمٞم٦م يٙمقن ُمٔمٚم ًام ويبدأ أول ؿمٕم٤مع ًمٚمِمٛمس سمٕمده٤م  ,واًمت٘مقيؿ احل٤مزم هلٞمئ٦م
اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ي٘مقل أن اًمٗمجر يٓمٚمع قمٜمد اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس  2:944درضم٦م
ىمقؾمٞم٦م حت٧م إومؼ  ,إ ًذا وم٤مًمٗمرق سمٞمٜمٝمام  2944درضم٦م ىمقؾمٞم٦م أي سمٛمٕمدل  7دىم٤مئؼ
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شم٘مريب ً٤م :9سملم أول وقء ًمٚمٗمجر و سملم شم٘مقيؿ اهلٞمئ٦م  ,وُمٕمٜمك هذا أن اًمٗمجر اًمٙم٤مذب
(أول وقء ئمٝمر ذم إومؼ) يٓمٚمع سمٕمد اًمت٘مقيؿ سمحقازم  7دىم٤مئؼ  ,ومٙمٞمػ ٟم٘مبؾ ُمـ
ؾمٞم٤مدة اًم٘م٤ميض هذه اعمِم٤مهدات ؟!!
اًمث٤مين  :أٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٕمتٛمد قمغم هذه اعمِم٤مهدات ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمدري يمٞمػ وٓ
أيـ و ٓ ُمتك أظمذه٤م ؾمٞم٤مدة اًم٘م٤ميض ,وهؾ أظمذه٤م سمٜمٗمسف أم أظمذه٤م قمـ (أخ صم٘م٦م)؟!
اًمث٤مًم٨م  :أٟمف هبذه اعمِم٤مهدات ظم٤مًمػ اجلٛمع اًمٖمٗمػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمتخّمّملم و
اعمِم٤ميخ اًمٙمب٤مر اًمث٘م٤مت  ,واًمب٤مطمثلم اجل٤م ّديـ  ,ومٙمٞمػ ٟم٠مظمذ هب٤م ؟!
 -3أومراد اًمٚمجٜم٦م اًمتل يمٚمٗمٝم٤م اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ًمبح٨م اعمس٠مًم٦م .
وىمد ذه٥م اًمِمٞمخ قمبد اعمحسـ اًمٕمبٞمٙم٤من إًمٞمٝمؿ وؾم٠مهلؿ قمام ؿم٤مهدوه ومقضمد
أهنؿ ٓ يٛمٞمزون اًمٗمجر اًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب ومْمالً أن يٙمقٟمقا ؿم٤مهدومه٤م قمغم
طم٘مٞم٘متٝمام  ,ومٚمام رضمع اًمِمٞمخ اًمٕمبٞمٙم٤من إمم اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز وأظمؼمه سمذًمؽ ـمٚم٥م ُمٜمف أن
يٙمٚمٗمٝمؿ ُمرة أظمرى سمتبلم اًمٗمجر سمٕمد شمٕمٚمٛمٝمؿ ًمٕمالُم٤مشمف  ,وم٠مسمك رئٞمس اًمٚمجٜم٦م شمٙمؼم ًا
وشمٕمٜمُّ ـت ً٤م  ,وٓ أدري هؾ وصؾ ذًمؽ ًمٚمِمٞمخ اسمـ سم٤مز أم ٓ ؟ وهؾ ًمف ُمقىمػ آظمر ٓ
أقمٚمٛمف أٟم٤م أم ٓ ؟ ٕن ُمثؾ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ٓ يسٙم٧م قمغم أُمر يمٝمذا ٟ ,محسبف واهلل
طمسٞمبف. ::
 -4أخ يمريؿ يم٤من يرصد اًمٗمجر ُمـ أؾم ـ ـ ـ ـقان عمدة ؿم ـٝمريـ  ,ويم٤من يـبٚمغ
اًمِم ـ ـٞمخ صٗمقت ٟمقر اًمديـ ‘ دور ًّي٤م سم٠من اًمتقىمٞم٧م احل٤مزم ُمقاومؼ ًمٚمقاىمع اعمِم٤مهد
سم٤مًمدىمٞم٘م٦م . 211
 98طمٞم٨م أن إرض شمدور  471درضم٦م يمؾ 35ؾم٤مقم٦م  ,ومٞمٙمقن ٟمّمٞم٥م اًمس٤مقم٦م اًمقاطمدة =
إ ًذا وم٤مًمدرضم٦م اًم٘مقؾمٞم٦م اًمقاطمدة =

= 26درضم٦م

=  5دىم٤مئؼ .

( راضمع سمح٨م اًمبِ ْنم سمتّمحٞمح وىم٧م صاليت اًمٕمِم٤مء و اًمٗمجر ,ص  25سمتٍمف يسػم ).
 ::راضمع يمت٤مب اًمٗم٤مئؼ ص :9وُم٤م سمٕمده٤م.
 211أظمؼمين سمذًمؽ َظم َت ُـ اًمِمٞمخ صٗمقت ‘ وشمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ حمٛمد قمبد اًمٕمزيز  -طمٗمٔمف رسمف ورقم٤مه . -
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وٓ أضمد رد ًا قمغم رؤي٦م هذا إخ إٓ ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ صٗمقت ‘  ( :أن اخلٓم٠م
ذم وىم٧م اًمٗمجر ُمـ مخس إمم ؾمبع دىم٤مئؼ ًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ أن يتٕمدى ذًمؽ ) وم٤مًمذي
ي٘مقل أن إذان احل٤مزم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمٕمالُم٤مت اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمدىمٞم٘م٦م ي٘مٞمٜم ً٤م رأى ؿمٞمئ ً٤م آظمر همػم
اًمٗمجر اًمّم٤مدق !!  ...أًمٞمس يمذًمؽ ؟
 -5اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر اجلزائري – أـم٤مل اهلل ذم قمٛمره قمغم ـم٤مقمتف – وم٘مد ذيمر أٟمف
ظمرج ُمر ًة واطمد ًة ذم اًمثامٟمٞمٜم٤مت ُمع سمٕمض اإلظمقة سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ًمرصد اًمٗمجر وىم٤مل
ُمـ ظمرج ُمٕمف أن اًمٗمجر ُمت٠مظمر مخس دىم٤مئؼ وم٘مط  ,ويمذًمؽ طمدث ٟمٗمس اًمٌمء ذم
اعمٖمرب يمام ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اهلالزم ‘ وقمٚمؼ قمٚمٞمف ذم رؾم٤مًمتف
(أوىم٤مت اًمّمٚمقات) .
وظمالص٦م ُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف  :أٟمف ٓ يست٘مٞمؿ ًمإلٟمس٤من أن ي٠مظمذ رصدات ًمٚمٗمجر
يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م إٓ سمٕمد أيمثر ُمـ ُمرة  ,طمٞم٨م أن قملم اإلٟمس٤من اًمتل ًمقصمتٝم٤م إوقاء
احلديث٦م ذم اعمدن و اًمٓمرىم٤مت ٓ شمستٓمٞمع أن شمالطمظ اًمتٖمػمات اًمنيٕم٦م واًمدىمٞم٘م٦م اًمتل
حتدث ًمألومؼ قمٜمد اٟمٗمج٤مر اًمّمبح وشمبٞمٜمف  ,ومٝمل حتت٤مج إمم مم٤مرؾم٦م وؿمدة ُمالطمٔم٦م
طمتك حتدد ذًمؽ وٓ يست٘مٞمؿ ذًمؽ ُمـ ُمرة واطمدة  ,إمم ضم٤مٟم٥م خم٤مًمٗمتف ًمٚمجٛمع اًمٖمٗمػم
ُمـ اًمٗمٚمٙمٞملم واًمٕمٚمامء ومٞمام أىمروه سم٤معمِم٤مهدة اًمدوري٦م .
اًمِمبٝم٦م اًمس٤مسمٕم٦م  :اعمقوقع ُمر قمٚمٞمف أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م قم٤مم وٓ يٛمٙمـ شمٖمٞمػمه
سمسٝمقًم٦م.
واجلقاب قمـ هذه اًمِمبٝم٦م ذم اعمبح٨م اًمراسمع ُ :م٘مؽمطم٤مت و شمّمقرات حلؾ
هذه اًم٘مْمٞم٦م  ,و احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .

82

اعمبح٨م اًمراسمع
ُم٘مؽمطم٤مت و شمّمقرات حلؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م
واهلل وطمده اعمستٕم٤من
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إن ُمـ أهؿ اًمتّمقرات اًمتل ُمرت قم َٚمـ َّل  ,ووضمدت ومٞمٝم٤م اًمقاىمٕمٞم٦م وإُمٙم٤مٟمٞم٦م
اًمتح٘مٞمؼ هل شمٚمؽ اًمتل شم٘مدم هب٤م يمـ ٌّـؾ ُمـ:
 إؾمت٤مذ /قمبد اعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م  ,قم٤مم 2528ه ـ 2::8 ,م. أومْمؾ أسمح٤مث ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء اعمٜمٕم٘مدةسم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م ذم قم٤مم 2531ه ـ 3111 ,م.
 ظمالص٦م ُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ  ,سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦مذم 2537ه ـ 3116 ,م.
أو ً
ٓ  :شمّمقر إؾمت٤مذ  /قمبد اعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م واعمٜمِمقر ذم سمحثف ص 2556
سمٛمجٚم٦م إزهر ,قمدد ؿمقال 2528ه ـ  ,ومؼماير 2::8م:
وُمٚمخّمف  :ىم٤مم سم٤مقمتامد اًمدرضم٦م 27941حت٧م إومؼ 212وطمس٥م قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م
ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م قمـ ـمريؼ ظمٓمقط اًمٓمقل وظمٓمقط اًمٕمرض ,
وؾم َّٓم َر ذًمؽ ذم ضمداول سم٠مي٤مم و ؿمٝمقر اًمسٜم٦م  ,سمحٞم٨م يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اعمسٚمؿ وُيدد اًمٞمقم
َ
سم٤مًمت٤مريخ ويٕمرف ُمققمد صالة اًمٗمجر ًمذًمؽ اًمٞمقم  ,ويم٤من سم٤مىمل شمّمقره أن شمٕمتٛمد
اًمدرضم٦م  , 27941وُيس٥م قمـ ـمري٘مٝم٤م ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ًمٚمٛمسٚمٛملم ذم سم٤مىمل دول
اًمٕم٤ممل.

ٌ
اًمٕمذر طمٞم٨م
حتٗمظ يمام ؾمبؼ ذيمره  ,وًمٙمـ ٟمٚمتٛمس ًمف
212وًمٜم٤م قمغم هذه اًمدرضم٦م وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم اًمٕم٤مم يمٚمف
َ
أٟمف ُمـ أوائؾ ُمـ سمح٨م ذم اعمس٠مًم٦م ويمت٥م ومٞمٝم٤م وهق قم٤مُمؾ أؾم٤مد ذم سمٕمثٝم٤م وإطمٞم٤مئٝم٤م وـمرطمٝم٤م ًمٚمدراؾم٦م إمم
ضم٤مٟم٥م أن هذا اًمبح٨م أصٚمف ذم اًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعمٜم٘ميض يمام ذيمر ص٤مطمبف  ,واهلل أقمٚمؿ .
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صم٤مٟمٞم ً٤م  :أومْمؾ أسمح٤مث ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء  ,واًمذي
ظمرج سمتٕم٤مون ُمِمؽمك سملم ٍّ
يمؾ ُمـ :
 أ.د /قمٞمسك قمغم حمٛمد قمغم قمٞمسك  ,ىمسؿ اًمٗمٚمؽ سم٤معمٕمٝمـ ـ ـ ـد . أ.د /حمٛمد أمحد ؾمٚمٞمامن  ,ىمسؿ اًمِمٛمس سم٤معمٕمٝمد . د  /أُمػم طمسلم طمسـ  ,ىمسؿ اًمٗمٚمؽ سم٤معمٕمٝم ـ ـ ـد .وُمٚمخّمف :
 -2إظمذ سم٤مٕرص٤مد واًمدراؾم٦م احلديث٦م اعم٘مدُم٦م ُمـ دٟ /مبٞمؾ يقؾمػ ‘  ,واًمتل
شمٕمتٛمد اًمدرضم٦م  2596حت٧م إومؼ ًمٚمٗمجر .
 -3اًمرضمقع إمم اٟمخٗم٤مض  29درضم٦م حت٧م إومؼ ًمٚمٗمجر واًمٕمِم٤مء حللم إضمراء
دراؾم٤مت أظمرى .
 -4شم٠مظمػم إىم٤مُم٦م اًمّمالة سمٕمد إذان احل٤مزم  36دىمٞم٘م٦م شمزيد إمم  46درضم٦م ذم أؿمٝمر
اًمّمٞمػ قمٜمد اًمس٤مطمؾ اًمِمامزم ( سمقر ؾمٕمٞمد  ,اإلؾمٙمٜمدري٦م ُ ,مٓمروح )  ,وشمٙمقن
ُمـ  31إمم  41دىمٞم٘م٦م ذم صٕمٞمد ُمٍم ( ىمٜم٤م  ,اًمقاطم٤مت اًمداظمٚم٦م  ,اًمٖمردىم٦م )
وذًمؽ طمتك يتؿ اًمتّمحٞمح .
 -5يزداد اخلٓم٠م واًمٗمرق ذم وىمتل اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ًمٚمٓمرق اًمثالصم٦م يمٚمام ادمٝمٜم٤م ؿمام ً
ٓ
قمٜمد ظمٓمقط اًمٕمرض اًمٕمٚمٞم٤م .
صم٤مًمث ً٤م  :ظمالص٦م ُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ  ,اعمرطمٚم٦م إومم .
وُمٚمخّمف :
ُمـ ظمالل اًمرصد اعمٞمداين عمدة قم٤مم يم٤مُمؾ ًمتحديد سمداي٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق
(اًمِمٗمؼ اًمنمقمل) ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمرصد شمبلم أٟمف يٜمْمبط سم٤مؾمتخدام اعمٕمٞم٤مر اًمٗمٚمٙمل
قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمٛم٘مدار  2597درضم٦م ىمقؾمٞم٦م  ,واٟمحراف ُمٕمٞم٤مري
سمٛم٘مدار  194درضم٦م َىم ْق ِؾم ـ ـ َّٞم٦م .
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وًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم إؾمب٤مب اًمتل طم٤مًم٧م سملم هذه اعم٘مؽمطم٤مت وسملم شمٓمبٞم٘مٝم٤م واىمٕمٞم ً٤م
ًمقضمدٟم٤مه٤م شمدور طمقل :
 دقمقى قمدم اًمدىم٦م  ,وقمدم طمّمقل اًمٞم٘ملم ُمـ هذه إسمح٤مث . يب٘مك اًمقوع قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف أن حللم قمٛمؾ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذقمٞم٦م قم٤معمٞم٦مُيّمؾ هب٤م اًمٞم٘ملم  ,و ُي َٕمدَّ ُل هب٤م اًمت٘مقيؿ .
 اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أن ًمٞمس سمف شم٘مقيؿ صحٞمح ًمقىم٧م اًمٗمجر إٓ ُم٤م يم٤من ُمـشم٘مقيؿ آحت٤مد اإلؾمالُمل ذم ؿمامل أُمريٙم٤م ( اإلؾمٜم٤م )  ,ومٛمـ خيرج سمتٕمديؾ ًمٚمت٘م٤مويؿ
ٓسمد أن يٙمقن ذًمؽ سم٠مسمح٤مث قمٚمٛمٞم٦م ىمقي٦م شمستخدم ومٞمٝم٤م أطمدث إضمٝمزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم
قاضمف هب٤م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سم٠ممجٕمف.
اًمرصد و اًمتحٚمٞمالت  ,وذًمؽ طمتك ُي َ
 وهذا هق اًمذي دومع أقمْم٤مء ُم١ممتر حت٘مٞمؼ اعمقاىمٞم٧م سم٤معمٕمٝمد اًمٗمٚمٙمل سمحٚمقانإمم أن يقصقا سمٕمٛمؾ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقؾمٕم٦م عمدة قم٤مُملم حت٧م إذاف ٍّ
يمؾ ُمـ
وزارة اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ودار اإلومت٤مء وإزهر  ,شمِمٙمٚم٧م ُمـ جلٜمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم
إطمدامه٤م ذقمٞم٦م وإظمرى قمٚمٛمٞم٦م ومٚمٙمٞم٦م  ,ومٙم٤مٟمت٤م يم٤مًمت٤مزم :
 - 2اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,ويٛمثٚمٝم٤م :
 أ  .د ٟ /مٍم ومري ـ ــد واصؾ ُ .....مٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م . أ  .د  /حمٛمد رأوم٧م قمثامن ُ ......مـ ضم٤مُمٕم٦م إزه ـ ـ ـ ـ ــر .-

أ  .د  /قمكم ضم ـ ـ ـ ـ ـ ـٛمـ ـ ـ ـ ـٕمـ ـ ـ ـ ــ٦م ُ ......مـ ضم٤مُمٕم٦م إزهـ ـ ـ ـ ـ ــر 213.

 213وهذا ُمع يمالم د  /قمغم اخلٓمٞم٥م اعمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م إزهر  ,واًمذي ىم٤مل ومٞمف ( وقمٜمد أظمل د /قمكم مجٕم٦م
شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ )  ,وُمع يمالم آظمر أظمؼمين سمف د /حمٛمد أمحد ؾمٚمٞمامن ً -مٞمس هذا ُم٘م٤مُمف -يدل قمغم إًمامم د/قمكم
مجٕم٦م اعمٗمتل احل٤مزم – ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مه ًمٓم٤مقمتف -سمتٗم٤مصٞمؾ اًم٘مْمٞم٦م و أمهٞمتٝم٤م  ,وًمٙمـ  ...؟!!
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 - 3اًمٚمجٜم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م  ,ويٛمثٚمٝم٤م ُمـ اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م :
 أ  .د ُ /مٜمػم أمحد حمٛمقد محدي . أ  .د  /قمٞمسك قمغم حمٛمد قمٞمسك. أ  .د  /حمٛمد أمحد ؾم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٚمٞمٛمـ ــ٤من. د  /أُم ـ ـ ـ ـ ــػم طم ـ ـس ـ ـ ـلم طمـ ـ ـ ـس ـ ـــ.وًمٙمـ اًمذي طم٤مل سملم هذا اعمنموع وسملم اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٛمكم إمم أن  ,هق شمٚمؽ
اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمتل رصدت هلذا اعمنموع واًمتل ىمدرت سمٛمبٚمغ صمالصم٦م ُماليلم وؾمتامئ٦م
ومخسلم أًمػ ضمٜمٞمف ُمٍمي  ,وشمؿ حتديد يمؾ رء ذم هذه اعمٞمزاٟمٞم٦م إٓ أهؿ رء أٓ
و هق اجلٝم٦م اعمٛمقًم٦م ًمٚمٛمنموع  ,واعمٗمؽمض أن شم٘مقم وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمبح٨م
اًمٕمٚمٛمل سمتٛمقيٚمٝم٤م وًمٙمـ ٕن اعمقوقع ٓ يٕمٜمٞمٝم٤م ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد ومال هتتؿ سمف ,
وإٟمام يم٤من اعمٗمؽمض أن متقًمف ضمٝم٦م شمٕمرف أمهٞم٦م اعمقوقع و ظمٓمقرشمف وُم٤م يؽمشم٥م قمغم
اًمت٘مّمػم ذم سمحثف ُمثؾ دار اإلومت٤مء و ُمِمٞمخ٦م إزهر !!
اعمتّمقر:
احلؾ
ّ
وأظمػم ًا ,ومٝمذا هق شمّمقري حلؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م وهق ًمـ خيرج قمـ اًمتّمقرات
اًمس٤مسم٘م٦م و ًمٙمـ جيٛمع سملم ظمٞم٤مره٤م  ,وهق قمب٤مرة قمـ ؿم٘ملم :
 ِؿم ـ ـ ٌّؼ قم٤مضمؾ .ِ -ؿم ـ ـ ٌّؼ آضم ـ ـ ـؾ .

أو ً
ٓ  :اًمِمؼ اًمٕم٤مضمؾ  :وهق يٛمثؾ طمالًّ ُم١مىمت ً٤م ومتٝمٞمد ًا ًمٚمتٕمديؾ واًمسب٥م ذم ذًمؽ
احلرص قمغم شمّمحٞمح قمب٤مدة اعمسٚمٛملم ًمئال شم٘مع اًمّمالة ىمبؾ وىمتٝم٤م ومتٗمسد .
ويتٚمخص ذم :

87

اؾمتِمٕم٤مرا عمٕمٜمك ىمقل اًمٜمبل ﷺ > :إن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م <
 )2أُم٤مٟم٦م اًمٜمّمٞمح٦م,
ً
ىم٤مًمقا  :عمـ ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل  > :هلل ويمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وأئٛم٦م اعم١مُمٜملم
وقم٤مُمتٝمؿ وأئٛم٦م اعمسٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ < 214.

 )3ظمروج سمٞم٤من ُمـ دار اإلومت٤مء ووزارة إوىم٤مف ًمٚمٛمس٤مضمد سمٕمدم إىم٤مُم٦م
اًمّمالة إٓ سمٕمد ُمرور  36دىمٞم٘م٦م ذم اًمِمت٤مء  ,شمزيد إمم أن شمّمؾ إمم  46ذم
اًمّمٞمػ  ,إمم طملم آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمدراؾم٦م اعم٘مؽمطم٦م سم٤معمٕمٝمد اًمٗمٚمٙمل .
 )4أن شمث٤مر اًم٘مْمٞم٦م ُمر ًة أظمرى قمـ ـمريؼ اًمّمحػ واعمجالت واخلٓم٥م
واًمدروس واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م  ,طمتك شمّمبح ىمْمٞم٦م رأي قم٤مم يمام
يسٛمقهن٤م َ ,وم ـ ُٞمٜم َٔمر إًمٞمٝم٤م سمٕملم آهتامم ُمـ ىمبؾ اعمس١موًملم واًم٘م ـ ـٞم٤مديلم .
 )5أن ي٘مقم يمؾ أخ َقمٚمِ َؿ هذه اعمس٠مًم٦م سم٠مدًمتٝم٤م سم٤مًمٜمّمح إلظمقاٟمف وٕئٛم٦م
اعمس٤مضمد طمتك يٓمب٘مقه٤م قمغم أٟمٗمسٝمؿ وُمـ يٕمقًمقن إمم طملم إمت٤مم
اًمتٕمديالت .
 )6اًمٕمٛمؾ سم٤مجلداول اعمقوح٦م ذم هن٤مي٦م هذا اًمبح٨م .
صم٤مٟمٞم ً٤م  :اًمِمؼ أضمؾ  -ـمقيؾ اعمدى  -ويتٛمثؾ ذم :
سمٕمد ـمقل سمح٨م وحت٘مٞمؼ ًمألؾمب٤مب اًمتل طم٤مًم٧م سملم اعمنموع اعم٘مؽمح ًمدراؾم٦م
ٚم٧م إمم أن
شمقص ُ
اعمقاىمٞم٧م سمرقم٤مي٦م إزهر ودار اإلومت٤مء واعمٕمٝمد اًمٗمٚمٙمل وسملم شمٜمٗمٞمذه َّ ,
اعمِمٙمٚم٦م ُمِمٙمٚم٦م ُم٤م ِّدي٦م سمحت٦م  ,طمٞم٨م أن اجلٝم٤مت اعمٕمٜم َّٞم٦م سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم هذا اعمنموع ٓ
شمستققم٥م أمهٞمتف ً ,مذًمؽ ٓ شمبذل ُمـ أضمٚمف ً ,مذا أىمؽمح :

214ىم٤مل إًمب٤مين ذم اإلرواء طمدي٨م ( : )37صحٞمح ورد ُمـ طمدي٨م متٞمؿ اًمداري و أيب هريرة و اسمـ قمٛمر
واسمـ قمب٤مس

قمٜمد ُمسٚمؿ ( , )63/2أسمق قمقاٟم٦م ( , )48/2أسمق داود ( , )5:55واًمٜمس٤مئل ()297/3

وأمحد (. )213/5
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 )2أن ي٘مقم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ وٓؾمٞمام ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م إزاهرة
سمٛمح٤موًم٦م شمذيمػم اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م ُمثؾ إزهر ودار اإلوم ـت٤مء سم٠ممهٞم٦م اعمقوقع
وظمٓمقرشمف وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ آصم٤مر .
 )3إذا مل شمٔمٝمر ضمدوى آىمؽماح إول ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن شم٘مقم ضمٝم٦م هل٤م ـم٤مسمع
رؾمٛمل سم٠مظمذ شمٍميح سمٗمتح سم٤مب اًمتؼمع هلذا اعمنموع  ,وًمتٙمـ مجٕمٞم٦م أٟمّم٤مر
اًمسـ ـٜم٦م ُمثالً .
ُّ
 )4أن خيرج سمٕمض اعمسٚمٛملم زيم٤مة أُمقاهلؿ وصدىم٤مهتؿ ذم هذا اعمنموع  ,طمٞم٨م
ومّمؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
شمدظمؾ حت٧م ُمٍمف { وذم ؾمبٞمؾ اهلل } يمام َّ
‘ ; طمٞم٨م ضمٕمؾ اجلٝم٤مد اًمذي هق ُمـ وٛمـ ُمٍمف { وذم ؾمبٞمؾ اهلل }
ٟمققملم  :ضمٝم٤مد اًمسـ ـٞمػ  ,وضمٝم٤مد اًمٕمٚمؿ  ,واعمس٠مًم٦م اًمتل ُمٕمٜم٤م وُم٤م ٟمحـ
سمّمدده٤م شمدظمؾ ذم سم٤مب اًمٕمٚمؿ وذم سم٤مب اعمّم٤مًمح اًمٕم٤م َُّم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم .
أيْم٤م( :إُمقال اًمتل شمٕمذر رده٤م إمم أهٚمٝم٤م ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ هبؿ ُمثالً  ,وهل
وىم٤مل ً
مم٤م يٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمسٚمٛملم قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء .ويمذًمؽ ُمـ يم٤من قمٜمده
ُم٤مل ٓ يٕمرف ص٤مطمبف  ,يم٤مًمٖم٤مص٥م اًمت٤مئ٥م  ,واخل٤مئـ اًمت٤مئ٥م  ,واًمـ ُٛمـراسمِـل
اًمت٤مئ٥م  ,وٟمحقهؿ ممـ ص٤مر سمٞمده ُم٤مل يٛمٚمٙمف وٓيٕمرف ص٤مطمبف ; وم٢مٟمف
يٍمف إمم ذوي احل٤مضم٤مت  ,وُمّم٤مًمح اعمسٚمٛملم

) ا.هـ 215.

 )5أن ُيٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم قم٤مشم٘مٝمؿ هذه اًم٘مْمٞم٦م  ,واًمسٕمل ذم يمؾ ـمريؼ
إلفمٝم٤مره٤م وضمالئٝم٤م .
واهلل وطمده اعمستٕم٤من وقمٚمٞمف اًمتٙمالن ,
وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من .

 215راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى ()679/39ط .دار اًمت٘مقى .
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اخلــــــــــامتة
الليم ححسن ذامتتنا يف المور لكيا
و ىمبؾ اخلت٤مم هٜم٤مك ؾم١مال يدور ذم أذه٤من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وهق ( ُم٤مذا أصٜمع ًمق
مل يٙمـ ذم احلل اًمذي أؾمٙمٜمف ُمسجدٌ ي١مظمر اًمٗمجر إمم اًمقىم٧م اًمنمقمل ؟ )
أضم٤مب ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمبد اهلل أمحد أسمق اًمٕمٞمٜملم – طمٗمٔمف رسمف و رقم٤مه  -وم٘م٤مل:216
{ هذا ؾم١مال يٓمرح يمث ًػما  ,واًمذي أراه أن قمغم ُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ هذا احل٤مل أن
يّمكم ُمع اًمٜم٤مس طمتك ٓ ئمـ سمف اًمسقء  ,وٓ يٗمقشمف اقمتٞم٤مد اخلروج ًمّمالة اًمٗمجر ,
صمؿ يّمٚمٞمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م اًمنمقمل طمس٥م ُم٤م ىمدُمٜم٤م  ,وىمد روى ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف
( )759قمـ أيب ذر ىم٤مل  :ىم٤مل زم رؾمقل اهلل ﷺ  ( :يمٞمػ أٟم٧م إن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمؽ
أُمراء ي١مظمرون اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م  ,أو يٛمٞمتقن اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ؟  ,ىم٤مل  :ىمٚم٧م  :ومام
صؾ اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م  ,وم٢من أدريمتٝم٤م ُمٕمٝمؿ ِّ
شم٠مُمرين ؟  ,ىم٤مل ِّ :
ومّمؾ  ,وم٢مهن٤م ًمؽ ٟم٤مومٚم٦م ) ,
أيْم٤م (ُ )645مـ ـمريؼ إؾمقد وقمٚم٘مٛم٦م  ,ىم٤مٓ  :أشمٞمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ذم
وقمٜمده ً
داره  ,وم٘م٤مل َ :أ َص َّغم ه١مٓء ظمٚمٗمٙمؿ ؟  ,وم٘مٚمٜم٤م  , ٓ :ىم٤مل  :وم٘مقُمقا ومّمٚمقا  ,ومٚمؿ
ي٠مُمرٟم٤م سم٠مذان وٓ إىم٤مُم٦م  ,ىم٤مل وذهبٜم٤م ًمٜم٘مقم ظمٚمٗمف  ,وم٠مظمذ سم٠ميديٜم٤م  ,ومجٕمؾ أطمدٟم٤م قمـ
يٛمٞمٜمف و أظمر قمـ ؿمامًمف  ,ىم٤مل  :ومٚمام ريمع ووٕمٜم٤م أيديٜم٤م قمغم ريمبٜم٤م  ,ىم٤مل  :ومرضب
أيديٜم٤م  ,وـمبؼ سملم يمٗمٞمف  ,صمؿ أدظمٚمٝمام سملم ومخذيف  ,ىم٤مل  :ومٚمام َص َّغم ىم٤مل  ( :إٟمف
ذق اعمقشمك  ,وم٢مذا
ؾمتٙمقن قمٚمٞمٙمؿ أُمراء ي١مظمرون اًمّمالة قمـ ُمٞم٘م٤مهت٤م  ,وخيٜم٘مقهن٤م إمم َ َ
رأيتٛمقهؿ ىمد ومٕمٚمقا ذًمؽ ومّمٚمقا اًمّمالة عمٞم٘م٤مهت٤م  ,واضمٕمٚمقا صالشمٙمؿ ُمٕمٝمؿ ؾمبح٦م ,
وإذا يمٜمتؿ صمالصم٦م ومّمٚمقا مجٞم ًٕم٤م  ,وإذا يمٜمتؿ أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٚمٞم١مُمٙمؿ أطمديمؿ  ,وإذا ريمع
جٜم٠م  ,وًمٞمٓمبؼ سملم يمٗمٞمف )  ,ومٚمٙم٠مين أٟمٔمر إمم
أطمديمؿ ومٚمٞمٗمرش ذراقمٞمف قمغم ومخذيف  ,وًم َٞم ْ
اظمتالف أص٤مسمع رؾمقل اهلل ﷺ  ,وم٠مراهؿ .
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وهذا اًمٙمالم وإن يم٤من ُمـ يمالم اسمـ ُمسٕمقد ÷ إٓ أن آظمر يمالُمف يِمٕمر
سمرومٕمف إمم اًمٜمبل ﷺ  ,وي٘مقي ذًمؽ :
ُم٤م قمٜمد اًمٜمس٤مئل (ُ )86/3مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ÷ ُمرومق ًقم٤م :
( ًمٕمٚمٙمؿ ؾمتدريمقن أىمقا ًُم٤م يّمٚمقن اًمّمالة ًمٖمػم وىمتٝم٤م  ,وم٢من أدريمتٛمقهؿ ومّمٚمقا
اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م  ,وصٚمقا ُمٕمٝمؿ  ,واضمٕمٚمقه٤م ؾمبح٦م )  ,ورواه اسمـ ُم٤مضم٦م (, )2366
و إؾمٜم٤مده طمسـ  ,وهق قم٤مم ذم يمؾ ُمـ يّمكم اًمّمالة ذم همػم وىمتٝم٤م .
وروى أسمق داود ( )543سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي ىم٤مل َ :ىم ِد َم
ِ
رؾمقل اهلل ﷺ إًمٞمٜم٤م ىم٤مل  :ومسٛمٕم٧م شمٙمبػمه ُمـ
اًمٞمٛمـ رؾمقل
قمٚمٞمٜم٤م ُمٕم٤م ُذ سمـ ضمبؾ
َ
أضم ُّش اًمّمقت  ,ىم٤مل  :وم٠مًم٘مٞم٧م قمٚمٞمف حمبتل ومام وم٤مرىمتف طمتك دومٜمتف
اًمٗمجر َر ُضم ٌؾ َ
سم٤مًمِم٤مم ُمٞم ًت٤م  ,صمؿ ٟمٔمرت إمم أوم٘مف اًمٜم٤مس سمٕمده وم٠مشمٞم٧م اسمـ ُمسٕمقد ومٚمزُمتف طمتك ُم٤مت
وم٘م٤مل  :ىم٤مل زم رؾمقل اهلل ﷺ  ( :يمٞمػ سمٙمؿ إذا أشم٧م قمٚمٞمٙمؿ أُمراء يّمٚمقن اًمّمالة
ًمٖمػم ُمٞم٘م٤مهت٤م ) ؟ ىمٚم٧م  :ومام شم٠مُمرين إن أدريمٜمل ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل ِّ ( :
صؾ
اًمّمالة عمٞم٘م٤مهت٤م  ,واضمٕمؾ صالشمؽ ُمٕمٝمؿ ؾمبح٦م ) وإؾمٜم٤مده صحٞمح } ا.هـ .

ػما وٟمٗم ًٕم٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم أن
وذم اخلـت٤مم أرضمق ممـ ي٘مرأ هذه اًمٙمٚمامت ومٞمجد ومٞمٝم٤م ظم ً
يدقمق زم سمٔمٝمر همٞم٥م ًمٕمؾ اهلل أن يت٘مبؾ ُمٜمف وشم٘مقل ًمف اعمالئٙم٦م وًمؽ سمٛمثٚمف  ,وُمـ
ٟم٘مّم٤م أو ظمٓم ًئ٤م أو ظمٚمالً أٓ يبخؾ قمٚمـ َّل سمحؼ اًمٜمّمٞمح٦م سم٤محلسٜمك .
وضمد ً

وصؾ اًمٚمٝمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف واًمت٤مسمٕملم وقمغم رؾمؾ اهلل أمجٕملم.
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شمــؿ هذا اًمبح٨م سمٕمــقن اهلل وشمقومٞم٘مف وٟمس٠مل اهلل احلل اًم٘مٞمقم اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ذا اجلـالل
يمٗمقا أطمد
واإليمرام اًمقاطمد إطمد اًمٗمرد اًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف ً
أن ي ـٕم ـ ـز اإلؾم ـ ـ ـ ـ ـالم واًم ـٛمـ ـ ـ ـسـ ـ ـٚمٛملم وأن ي ـخ ـ ــذل اًمٙم ـ ـ ـٗم ــرة واًمـٛم ـ ـ ـ ـِم ـ ـريمــلم
وأقم ـقاهنؿ وأن يّم ـٚمح ُمـ ذم صالطمف صالح اإلؾم ـ ـالم و اًم ـٛم ـسٚمٛملم
وهيٚمؽ ُمـ ذم ه ـاليمف قمز و صالح ًمإلؾم ـ ـ ـالم و اًمـٛمـ ـسٚمٛملم وأن
يٚمؿ ؿمٕم٨م اًمـٛم ـسٚمٛملم وجيـ ـ ـٛمـ ــع ؿم ـ ـٛمٚمٝمؿ و يقطمـ ــد يمٚمٛم ـتٝم ــؿ
وأن ُي ـٗمظ سمالدهؿ ويّمٚمح أوٓدهؿ ويِم ـ ِ
ػ ُمرو٤مهؿ
ويٕمـ٤مذم ُم ـبتالهؿ ويرطمـؿ ُمقشم ـ ــ٤مهؿ وي٠مظمـ ـذ سم٠ميديٜم ـ ـ ـ ــ٤م
إمم يمؾ ظمـ ـ ـػم و يٕم ـ ـّم ـ ـٛمٜم٤م و إي ـ ــ٤مهؿ ُمـ يمؾ ؿم ـر
و ُي ـٗم ـٔمـ ـٜم٤م و إي٤مهؿ ُمـ يمؾ رض وأن يٖمٗمر ًم ـٜم٤م
وًمقاًمديٜم٤م وضمـ ـٛمٞمع اعمسـ ـٚمٛملم سمرطمـ ـٛم ـت ــف
إٟم ـف أرطمؿ اًمرامحـلم  ,وصغم اهلل قمغم
حمٛمد وآًمف وصحـبف واًمتــ٤مسمٕملم
وقمغم رؾمؾ اهلل أمجـٕمـلم
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أبو موسى المصري
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ضمداول اًمت٘مقيؿ اعمٕمدَّ ل سمتقىمٞم٧م اًم٘م٤مهرة
ويم٤من آظمر ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ دراؾم٤مت طمقل ُمس٠مًم٦م شمقىمٞم٧م اًمٗمجر; هذه
اجلداول اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل شمقوح شمقىمٞم٧م اًمٗمجر اعمٕمٛمقل سمف طم٤مًم ًٞم٤م ُم٘مروٟمً٤م سم٤مًمتقىمٞم٧م
اًمّمحٞمح واعمٕمدَّ ل قمغم ُمدار اًمٕم٤مم .
واهلدف ُمٜمٝم٤م ؾمٝمقًم٦م ُمٕمروم٦م اًمتقىمٞم٧م اًمّمحٞمح ذم يمؾ يقم ُمـ أي٤مم اًمسٜم٦م ,
وذًمؽ قمغم طمس٤مسم٤مت ُمديٜم٦م اًم٘م٤مهرة  ,وأُم٤م أهؾ إُمّم٤مر واعمح٤مومٔم٤مت ذم ُمٍم
ومٞمٛمٙمٜمٝمؿ ُمٕمروم٦م ومرق اًمتقىمٞم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًم٘م٤مهرة ُمـ اًمت٘مقيؿ احل٤مزم صمؿ :
( يْمٞمػ  /خيّمؿ ) هذا اًمٗمرق ُمـ اًمت٘مقيؿ اعمٕمدل  ,ومٛمثالً :
ذم يقم اًمثالصم٤مء  3122/:/24م  ,يم٤من اًمت٘مقيؿ يمام يكم :
اعمح٤مومٔم٦م

اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ(اًمٜمتٞمج٦م)

اًمٗمجر اعمٕمدَّ ل (اًمّم٤مدق)

اًم٘م٤مهرة

15:21

15:44

آؾمٙمٜمدري٦م

15:25

؟؟:؟؟
=  5 +دىم٤مئؼ .

اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مهرة وآؾمٙمٜمدري٦م

إ ًذا اًمٗمجر اعمٕمدَّ ل ( اًمّم٤مدق ) ذم آؾمٙمٜمدري٦م = 11:15 + 15:44
= 15:48
وأؾم٤مس هذه احلس٤مسم٤مت هق ظمالص٦م هذا اًمبح٨م وُم٤م ؾمب٘مف ُمـ أسمح٤مث ُمٕمتؼمة
ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم :
ٟ -2مت٤مئ٩م أسمح٤مث اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م ُ -مٍم.
ٟ -3مت٤مئ٩م أسمح٤مث ُمٕمٝمد اًمٗمٚمؽ سمٛمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦م -
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م .
ٟ -4مت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م اًمتل ىمٛم٧م هب٤م  -وهلل احلٛمد واعمٜم٦م -
ُمٚمخّم٤م هل٤م .
واًمتل يٛمثؾ اعمبح٨م اًمث٤مين
ً
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وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )
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الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين

١٢/١٣/٣١٢٢
١٣/١٣/٣١٢٢
١٤/١٣/٣١٢٢
١٥/١٣/٣١٢٢
١٦/١٣/٣١٢٢
١٧/١٣/٣١٢٢
١0/١٣/٣١٢٢
١0/١٣/٣١٢٢
١0/١٣/٣١٢٢
٢١/١٣/٣١٢٢
٢٢/١٣/٣١٢٢
٢٣/١٣/٣١٢٢
٢٤/١٣/٣١٢٢
٢٥/١٣/٣١٢٢
٢٦/١٣/٣١٢٢
٢٧/١٣/٣١٢٢
٢0/١٣/٣١٢٢
٢0/١٣/٣١٢٢
٢0/١٣/٣١٢٢
٣١/١٣/٣١٢٢
٣٢/١٣/٣١٢٢
٣٣/١٣/٣١٢٢
٣٤/١٣/٣١٢٢
٣٥/١٣/٣١٢٢
٣٦/١٣/٣١٢٢
٣٧/١٣/٣١٢٢
٣0/١٣/٣١٢٢
٣0/١٣/٣١٢٢

وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين

١٢/١٢/٣١٢٢
١٣/١٢/٣١٢٢
١٤/١٢/٣١٢٢
١٥/١٢/٣١٢٢
١٦/١٢/٣١٢٢
١٧/١٢/٣١٢٢
١0/١٢/٣١٢٢
١0/١٢/٣١٢٢
١0/١٢/٣١٢٢
٢١/١٢/٣١٢٢
٢٢/١٢/٣١٢٢
٢٣/١٢/٣١٢٢
٢٤/١٢/٣١٢٢
٢٥/١٢/٣١٢٢
٢٦/١٢/٣١٢٢
٢٧/١٢/٣١٢٢
٢0/١٢/٣١٢٢
٢0/١٢/٣١٢٢
٢0/١٢/٣١٢٢
٣١/١٢/٣١٢٢
٣٢/١٢/٣١٢٢
٣٣/١٢/٣١٢٢
٣٤/١٢/٣١٢٢
٣٥/١٢/٣١٢٢
٣٦/١٢/٣١٢٢
٣٧/١٢/٣١٢٢
٣0/١٢/٣١٢٢
٣0/١٢/٣١٢٢
٣0/١٢/٣١٢٢
٤١/١٢/٣١٢٢
٤٢/١٢/٣١٢٢

١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٣١
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0

١٦:٥0
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦٢
١٦:٦٢
١٦:٦٢
١٦:٦٢
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٦١
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥0
١٦:٥٧
١٦:٥٧
١٦:٥٦
١٦:٥٦

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

ومؼماير 3122

١٦:٢0
١٦:٢٧
١٦:٢٧
١٦:٢٦
١٦:٢٦
١٦:٢٥
١٦:٢٤
١٦:٢٤
١٦:٢٣
١٦:٢٣
١٦:٢٢
١٦:٢١
١٦:١0
١٦:١0
١٦:١0
١٦:١0
١٦:١٧
١٦:١٦
١٦:١٦
١٦:١٥
١٦:١٤
١٦:١٣
١٦:١٢
١٦:١١
١٥:٦0
١٥:٦0
١٥:٦0
١٥:٦٧

١٦:٥٦
١٦:٥٥
١٦:٥٥
١٦:٥٤
١٦:٥٤
١٦:٥٢
١٦:٥١
١٦:٥١
١٦:٤0
١٦:٤0
١٦:٤0
١٦:٤0
١٦:٤٧
١٦:٤٧
١٦:٤٥
١٦:٤٤
١٦:٤٣
١٦:٤٢
١٦:٤٢
١٦:٤١
١٦:٣0
١٦:٣0
١٦:٣0
١٦:٣٦
١٦:٣٥
١٦:٣٤
١٦:٣٣
١٦:٣٢

ُم٤مرس 3122
وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )
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الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت

١٢/١٥/٣١٢٢
١٣/١٥/٣١٢٢
١٤/١٥/٣١٢٢
١٥/١٥/٣١٢٢
١٦/١٥/٣١٢٢
١٧/١٥/٣١٢٢
١0/١٥/٣١٢٢
١0/١٥/٣١٢٢
١0/١٥/٣١٢٢
٢١/١٥/٣١٢٢
٢٢/١٥/٣١٢٢
٢٣/١٥/٣١٢٢
٢٤/١٥/٣١٢٢
٢٥/١٥/٣١٢٢
٢٦/١٥/٣١٢٢
٢٧/١٥/٣١٢٢
٢0/١٥/٣١٢٢
٢0/١٥/٣١٢٢
٢0/١٥/٣١٢٢
٣١/١٥/٣١٢٢
٣٢/١٥/٣١٢٢
٣٣/١٥/٣١٢٢
٣٤/١٥/٣١٢٢
٣٥/١٥/٣١٢٢
٣٦/١٥/٣١٢٢
٣٧/١٥/٣١٢٢
٣0/١٥/٣١٢٢
٣0/١٥/٣١٢٢
٣0/١٥/٣١٢٢
٤١/١٥/٣١٢٢

وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

١٢/١٤/٣١٢٢
١٣/١٤/٣١٢٢
١٤/١٤/٣١٢٢
١٥/١٤/٣١٢٢
١٦/١٤/٣١٢٢
١٧/١٤/٣١٢٢
١0/١٤/٣١٢٢
١0/١٤/٣١٢٢
١0/١٤/٣١٢٢
٢١/١٤/٣١٢٢
٢٢/١٤/٣١٢٢
٢٣/١٤/٣١٢٢
٢٤/١٤/٣١٢٢
٢٥/١٤/٣١٢٢
٢٦/١٤/٣١٢٢
٢٧/١٤/٣١٢٢
٢0/١٤/٣١٢٢
٢0/١٤/٣١٢٢
٢0/١٤/٣١٢٢
٣١/١٤/٣١٢٢
٣٢/١٤/٣١٢٢
٣٣/١٤/٣١٢٢
٣٤/١٤/٣١٢٢
٣٥/١٤/٣١٢٢
٣٦/١٤/٣١٢٢
٣٧/١٤/٣١٢٢
٣0/١٤/٣١٢٢
٣0/١٤/٣١٢٢
٣0/١٤/٣١٢٢
٤١/١٤/٣١٢٢
٤٢/١٤/٣١٢٢

١٥:٦٦
١٥:٦٥
١٥:٦٤
١٥:٦٣
١٥:٦٢
١٥:٦١
١٥:٥0
١٥:٥0
١٥:٥٧
١٥:٥٦
١٥:٥٥
١٥:٥٤
١٥:٥٢
١٥:٥١
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤٦
١٥:٤٥
١٥:٤٤
١٥:٤٢
١٥:٤١
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٣٧
١٥:٣٦
١٥:٣٥
١٥:٣٣
١٥:٣٢
١٥:٣١
١٥:٢0

١٦:٣١
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢0
١٦:٢٦
١٦:٢٥
١٦:٢٤
١٦:٢٢
١٦:٢١
١٦:١0
١٦:١0
١٦:١0
١٦:١٦
١٦:١٤
١٦:١٣
١٦:١٢
١٦:١١
١٥:٦0
١٥:٦0
١٥:٦٧
١٥:٦٤
١٥:٦٣
١٥:٦٢
١٥:٦١
١٥:٥0
١٥:٥0
١٥:٥٧
١٥:٥٥
١٥:٥٤
١٥:٥٣
١٥:٥١

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

إسمريؾ 3122

١٥:٢0
١٥:٢٧
١٥:٢٥
١٥:٢٤
١٥:٢٣
١٥:٢١
١٥:١0
١٥:١0
١٥:١0
١٥:١٦
١٥:١٤
١٥:١٣
١٥:١٢
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦٦
١٤:٦٥
١٤:٦٤
١٤:٦٢
١٤:٦١
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥٧
١٤:٥٦
١٤:٥٥
١٤:٥٤
١٤:٥٢
١٤:٥١
١٤:٤0

١٥:٥١
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤٧
١٥:٤٦
١٥:٤٤
١٥:٤٣
١٥:٤٣
١٥:٤٢
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٣٧
١٥:٣٦
١٥:٣٤
١٥:٣٣
١٥:٣٢
١٥:٣١
١٥:٢0
١٥:٢0
١٥:٢٧
١٥:٢٦
١٥:٢٥
١٥:٢٤
١٥:٢٢
١٥:٢١
١٥:٢١
١٥:١0
١٥:١0
١٥:١٧
١٥:١٦

ُم٤ميق 3122
وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )
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األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

١٢/١٧/٣١٢٢
١٣/١٧/٣١٢٢
١٤/١٧/٣١٢٢
١٥/١٧/٣١٢٢
١٦/١٧/٣١٢٢
١٧/١٧/٣١٢٢
١0/١٧/٣١٢٢
١0/١٧/٣١٢٢
١0/١٧/٣١٢٢
٢١/١٧/٣١٢٢
٢٢/١٧/٣١٢٢
٢٣/١٧/٣١٢٢
٢٤/١٧/٣١٢٢
٢٥/١٧/٣١٢٢
٢٦/١٧/٣١٢٢
٢٧/١٧/٣١٢٢
٢0/١٧/٣١٢٢
٢0/١٧/٣١٢٢
٢0/١٧/٣١٢٢
٣١/١٧/٣١٢٢
٣٢/١٧/٣١٢٢
٣٣/١٧/٣١٢٢
٣٤/١٧/٣١٢٢
٣٥/١٧/٣١٢٢
٣٦/١٧/٣١٢٢
٣٧/١٧/٣١٢٢
٣0/١٧/٣١٢٢
٣0/١٧/٣١٢٢
٣0/١٧/٣١٢٢
٤١/١٧/٣١٢٢

وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء

١٢/١٦/٣١٢٢
١٣/١٦/٣١٢٢
١٤/١٦/٣١٢٢
١٥/١٦/٣١٢٢
١٦/١٦/٣١٢٢
١٧/١٦/٣١٢٢
١0/١٦/٣١٢٢
١0/١٦/٣١٢٢
١0/١٦/٣١٢٢
٢١/١٦/٣١٢٢
٢٢/١٦/٣١٢٢
٢٣/١٦/٣١٢٢
٢٤/١٦/٣١٢٢
٢٥/١٦/٣١٢٢
٢٦/١٦/٣١٢٢
٢٧/١٦/٣١٢٢
٢0/١٦/٣١٢٢
٢0/١٦/٣١٢٢
٢0/١٦/٣١٢٢
٣١/١٦/٣١٢٢
٣٢/١٦/٣١٢٢
٣٣/١٦/٣١٢٢
٣٤/١٦/٣١٢٢
٣٥/١٦/٣١٢٢
٣٦/١٦/٣١٢٢
٣٧/١٦/٣١٢٢
٣0/١٦/٣١٢٢
٣0/١٦/٣١٢٢
٣0/١٦/٣١٢٢
٤١/١٦/٣١٢٢
٤٢/١٦/٣١٢٢

١٤:٤0
١٤:٤٧
١٤:٤٦
١٤:٤٥
١٤:٤٤
١٤:٤٣
١٤:٤٢
١٤:٤١
١٤:٣0
١٤:٣0
١٤:٣0
١٤:٣٧
١٤:٣٦
١٤:٣٥
١٤:٣٤
١٤:٣٣
١٤:٣٢
١٤:٣١
١٤:٢0
١٤:٢0
١٤:٢0
١٤:٢0
١٤:٢٧
١٤:٢٦
١٤:٢٦
١٤:٢٥
١٤:٢٤
١٤:٢٤
١٤:٢٣
١٤:٢٣
١٤:٢٢

١٥:١٥
١٥:١٣
١٥:١٢
١٥:١١
١٥:١١
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦٧
١٤:٦٦
١٤:٦٥
١٤:٦٤
١٤:٦٣
١٤:٦٢
١٤:٦٢
١٤:٦١
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥٧
١٤:٥٦
١٤:٥٦
١٤:٥٥
١٤:٥٥
١٤:٥٥
١٤:٥٤
١٤:٥٣
١٤:٥٣
١٤:٥٢
١٤:٥٢
١٤:٥١

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

يقٟمٞمق 3122

١٤:٢٢
١٤:٢١
١٤:٢١
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:١0
١٤:٢١
١٤:٢١
١٤:٢١
١٤:٢٢

١٤:٥١
١٤:٥١
١٤:٥١
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٥١
١٤:٥١
١٤:٥٢
١٤:٥٢
١٤:٥٢
١٤:٥٣
١٤:٥٣
١٤:٥٣
١٤:٥٤

يقًمٞمق 3122
وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )
97

االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء

١٢/١0/٣١٢٢
١٣/١0/٣١٢٢
١٤/١0/٣١٢٢
١٥/١0/٣١٢٢
١٦/١0/٣١٢٢
١٧/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
٢١/١0/٣١٢٢
٢٢/١0/٣١٢٢
٢٣/١0/٣١٢٢
٢٤/١0/٣١٢٢
٢٥/١0/٣١٢٢
٢٦/١0/٣١٢٢
٢٧/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٣١/١0/٣١٢٢
٣٢/١0/٣١٢٢
٣٣/١0/٣١٢٢
٣٤/١0/٣١٢٢
٣٥/١0/٣١٢٢
٣٦/١0/٣١٢٢
٣٧/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٤١/١0/٣١٢٢
٤٢/١0/٣١٢٢

وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد

١٢/١0/٣١٢٢
١٣/١0/٣١٢٢
١٤/١0/٣١٢٢
١٥/١0/٣١٢٢
١٦/١0/٣١٢٢
١٧/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
٢١/١0/٣١٢٢
٢٢/١0/٣١٢٢
٢٣/١0/٣١٢٢
٢٤/١0/٣١٢٢
٢٥/١0/٣١٢٢
٢٦/١0/٣١٢٢
٢٧/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٣١/١0/٣١٢٢
٣٢/١0/٣١٢٢
٣٣/١0/٣١٢٢
٣٤/١0/٣١٢٢
٣٥/١0/٣١٢٢
٣٦/١0/٣١٢٢
٣٧/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٤١/١0/٣١٢٢
٤٢/١0/٣١٢٢

١٤:٢٣
١٤:٢٣
١٤:٢٣
١٤:٢٤
١٤:٢٤
١٤:٢٥
١٤:٢٦
١٤:٢٦
١٤:٢٧
١٤:٢0
١٤:٢0
١٤:٢0
١٤:٢0
١٤:٣١
١٤:٣١
١٤:٣٢
١٤:٣٣
١٤:٣٤
١٤:٣٥
١٤:٣٥
١٤:٣٦
١٤:٣٧
١٤:٣0
١٤:٣0
١٤:٣0
١٤:٤١
١٤:٤١
١٤:٤٢
١٤:٤٣
١٤:٤٤
١٤:٤٥

١٤:٥٤
١٤:٥٤
١٤:٥٤
١٤:٥٥
١٤:٥٥
١٤:٥٦
١٤:٥٧
١٤:٥٧
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٦١
١٤:٦١
١٤:٦٢
١٤:٦٣
١٤:٦٤
١٤:٦٤
١٤:٦٤
١٤:٦٥
١٤:٦٦
١٤:٦٧
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦0
١٥:١١
١٥:١٢
١٥:١٣

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

أهمسٓمس 3122

١٤:٤٦
١٤:٤٧
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٤0
١٤:٥١
١٤:٥٢
١٤:٥٢
١٤:٥٣
١٤:٥٤
١٤:٥٥
١٤:٥٦
١٤:٥٧
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٥0
١٤:٦١
١٤:٦٢
١٤:٦٣
١٤:٦٤
١٤:٦٥
١٤:٦٥
١٤:٦٦
١٤:٦٧
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦0
١٤:٦0
١٥:١١
١٥:١٢

١٥:١٤
١٥:١٥
١٥:١٦
١٥:١٧
١٥:١٧
١٥:١0
١٥:١0
١٥:١0
١٥:١0
١٥:٢١
١٥:٢٢
١٥:٢٣
١٥:٢٤
١٥:٢٤
١٥:٢٥
١٥:٢٥
١٥:٢٦
١٥:٢٧
١٥:٢0
١٥:٢0
١٥:٢0
١٥:٣١
١٥:٢0
١٥:٣١
١٥:٣٢
١٥:٣٣
١٥:٣٤
١٥:٣٤
١٥:٣٥
١٥:٣٦
١٥:٣٧

ؾمبتٛمؼم 3122
وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )
98

السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين

١٢/٢١/٣١٢٢
١٣/٢١/٣١٢٢
١٤/٢١/٣١٢٢
١٥/٢١/٣١٢٢
١٦/٢١/٣١٢٢
١٧/٢١/٣١٢٢
١0/٢١/٣١٢٢
١0/٢١/٣١٢٢
١0/٢١/٣١٢٢
٢١/٢١/٣١٢٢
٢٢/٢١/٣١٢٢
٢٣/٢١/٣١٢٢
٢٤/٢١/٣١٢٢
٢٥/٢١/٣١٢٢
٢٦/٢١/٣١٢٢
٢٧/٢١/٣١٢٢
٢0/٢١/٣١٢٢
٢0/٢١/٣١٢٢
٢0/٢١/٣١٢٢
٣١/٢١/٣١٢٢
٣٢/٢١/٣١٢٢
٣٣/٢١/٣١٢٢
٣٤/٢١/٣١٢٢
٣٥/٢١/٣١٢٢
٣٦/٢١/٣١٢٢
٣٧/٢١/٣١٢٢
٣0/٢١/٣١٢٢
٣0/٢١/٣١٢٢
٣0/٢١/٣١٢٢
٤١/٢١/٣١٢٢
٤٢/٢١/٣١٢٢

وىم٧م اًمٗمجر ذم اًمت٘مقيؿ

الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السـبت
األحــد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة

١٢/١0/٣١٢٢
١٣/١0/٣١٢٢
١٤/١0/٣١٢٢
١٥/١0/٣١٢٢
١٦/١0/٣١٢٢
١٧/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
١0/١0/٣١٢٢
٢١/١0/٣١٢٢
٢٢/١0/٣١٢٢
٢٣/١0/٣١٢٢
٢٤/١0/٣١٢٢
٢٥/١0/٣١٢٢
٢٦/١0/٣١٢٢
٢٧/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٢0/١0/٣١٢٢
٣١/١0/٣١٢٢
٣٢/١0/٣١٢٢
٣٣/١0/٣١٢٢
٣٤/١0/٣١٢٢
٣٥/١0/٣١٢٢
٣٦/١0/٣١٢٢
٣٧/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٣0/١0/٣١٢٢
٤١/١0/٣١٢٢

١٥:١٢
١٥:١٣
١٥:١٤
١٥:١٥
١٥:١٥
١٥:١٦
١٥:١٧
١٥:١٧
١٥:١0
١٥:١0
١٥:١0
١٥:١0
١٥:٢١
١٥:٢٢
١٥:٢٢
١٥:٢٣
١٥:٢٤
١٥:٢٤
١٥:٢٥
١٥:٢٦
١٥:٢٦
١٥:٢٧
١٥:٢٧
١٥:٢0
١٥:٢0
١٥:٢0
١٥:٢0
١٥:٣١
١٥:٣١
١٥:٣٢

١٥:٣٦
١٥:٣٧
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٤١
١٥:٤١
١٥:٤٢
١٥:٤٢
١٥:٤٣
١٥:٤٣
١٥:٤٤
١٥:٤٥
١٥:٤٥
١٥:٤٦
١٥:٤٧
١٥:٤٧
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٥١
١٥:٥١
١٥:٥٢
١٥:٥٣
١٥:٥٣
١٥:٥٤

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

وىم٧م اًمٗمجر ( اعمٕمدّ ل )

اًمٞمقم

اًمت٤مريخ

أيمتقسمر 3122

١٥:٣٢
١٥:٣٣
١٥:٣٤
١٥:٣٤
١٥:٣٥
١٥:٣٥
١٥:٣٦
١٥:٣٧
١٥:٣٧
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٣0
١٥:٤١
١٥:٤١
١٥:٤٢
١٥:٤٣
١٥:٤٣
١٥:٤٤
١٥:٤٤
١٥:٤٥
١٥:٤٦
١٥:٤٧
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٤0
١٥:٥١

١٥:٥٥
١٥:٥٦
١٥:٥٧
١٥:٥٧
١٥:٥0
١٥:٥0
١٥:٥0
١٥:٦١
١٥:٦١
١٥:٦٢
١٥:٦٢
١٥:٦٣
١٥:٦٤
١٥:٦٤
١٥:٦٥
١٥:٦٥
١٥:٦٧
١٥:٦0
١٥:٦0
١٥:٦0
١٥:٦0
١٥:٦0
١٦:١١
١٦:١٢
١٦:١٣
١٦:١٤
١٦:١٤
١٦:١٥
١٦:١٥
١٦:١٦
١٦:١٧

ٟمقومٛمؼم 3122
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ثبت بأمه املراجـع و املصادر
اعمّمٜمػ

اًمٓمبٕم٦م

اًمٙمت٤مب

-----

-----

شمٗمسػم اًم٘مرـمبل

ًمإلُم٤مم اًم٘مرـمبل

اًمري٤من

شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

ًمإلُم٤مم اسمـ يمثػم

دار قم٤ممل اًمٙمت٥م

شمٗمسػم اًمٓمؼمي

ًمإلُم٤مم اًمٓمؼمي

دار قم٤ممل اًمٙمت٥م

شمٗمسػم اًمدر اعمٜمثقر

ًمإلُم٤مم اًمسٞمقـمل

اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ

ًمإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمٛمل

دار احلدي٨م

شمٗمسػم اًم٘مرآن اجلٚمٞمؾ

ًمإلُم٤مم أيب اًمؼميم٤مت اًمٜمسٗمل

إُمػمي٦م

شمٗمسػم اعمٜم٤مر

ًمٚمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م

دار اعمٜم٤مر

أوقاء اًمبٞم٤من

ًمٚمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل

دار اًمٗمٙمر

صحٞمح اًمبخ٤مري

ًمإلُم٤مم اًمبخ٤مري

دار ـمقق اًمٜمج٤مة

ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري

ًمإلُم٤مم اسمـ طمجر

اًمسٚمٗمٞم٦م

ذح صحٞمح ُمسٚمؿ

ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي

دار ظمػم  -سمػموت

ؾمٜمـ أيب داود

ًمإلُم٤مم أيب داود

اًمري٤من

ذح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل سمح٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي

ًمإلُم٤مم اًمسٞمقـمل

اًمري٤من

ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م

ًمإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضم٦م

اًمري٤من

اعمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٜمد

ًمإلُم٤مم أمحد

ىمرـمب٦م

ومردوس إظمب٤مر

ًمإلُم٤مم اًمديٚمٛمل

دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

اعمقـم٠م  -رواي٦م حمٛمد سمـ احلسـ

ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م

ذح اًمسٜم٦م

ًمإلُم٤مم اًمبٖمقي

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

ًمٚمِمٞمخ إًمب٤مين

ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض

يمت٤مب اهلل
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ًمس٤من اًمٕمرب

ًمإلُم٤مم اسمـ ُمٜمٔمقر

دار اعمٕم٤مرف

اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٍمي

دار اًمنموق اًمدوًمٞم٦م

اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٍمي

اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م

جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

دار اًمت٘مقى

اعمٖمٜمل

ًمإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م

دار هجر

اعمحغم سم٤مٔصم٤مر

ًمإلُم٤مم اسمـ طمزم

دار اًمٗمٙمر

اعمبسقط

ًمإلُم٤مم اًمنظمز

اعمٙمتب٦م اًمتج٤مري٦م سمٛمٙم٦م

يمت٤مب إم

ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

دار اًمقوم٤مء

إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم

ًمإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

دار اًمٗمٙمر

سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد

حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد طمالق

ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ٟمٞمؾ إوـم٤مر

ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين

دار احلدي٨م

ؾمبؾ اًمسالم

ًمإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين

دار احلدي٨م

اًمنمح اعمٛمتع

ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

دار اسمـ اجلقزي

مت٤مم اعمٜم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم وم٘مف اًمسٜم٦م

ًمٚمِمٞمخ إًمب٤مين

اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م

مت٤مم اعمٜم٦م ذم وم٘مف اًمٙمت٤مب و اًمسٜم٦م

ًمٚمِمٞمخ قم٤مدل اًمٕمزازي

دار اًمٕم٘مٞمدة

ذح اًمٚمب٤مب ذم وم٘مف اًمسٜم٦م و اًمٙمت٤مب

ًمٚمِمٞمخ قمبد اعمٜمٕمؿ ُمٓم٤موع

مل يٓمبع سمٕمد

صحٞمح وم٘مف اًمسٜم٦م

ًمٚمِمٞمخ يمامل ؾم٤ممل

اعمٙمتب٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م

ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل

ًمإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل

دار اًمؽماث

ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء

ًمإلُم٤مم اًمذهبل

ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

هتذي٥م اًمٙمامل

ًمإلُم٤مم اعمزي

ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

اًمٗم٤مئؼ ذم سمٞم٤من اًمٗمجر اًمّم٤مدق

ًمٚمِمٞمخ أمحد أيب اًمٕمٞمٜملم

ُمٙمتب٦م اسمـ قمب٤مس

يمتٞم٥م وىم٤مئع ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة

اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م و اجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م ُ -مٍم

111

ُمنموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ

ُمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم و اًمت٘مٜمٞم٦م  -اًمسٕمقدي٦م

اًمٞمقاىمٞم٧م ذم اعمقاىمٞم٧م

ًمإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين

ُمّمقر

ُمب٤مدئ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ احلدي٨م

د  /قمبد اًمٕمزيز سمٙمر

ُمٙمتب٦م إهة

ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن

ًمإلُم٤مم اسمـ يمثػم

دار احلدي٨م

أوص٤مف اًمٗمجريـ ذم اًمٙمت٤مب و اًمسٜم٦م

ًمٚمِمٞمخ ضمالل اًمدارودي

ُمّمقر

أوىم٤مت اًمّمالة

ًمٚمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اهلالزم

ُمّمقر

سمٞم٤من اًمٗمجر اًمّم٤مدق

ًمٚمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اهلالزم

ُمّمقر

ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق

د /إسمراهٞمؿ اًمّمبٞمحل

ُمّمقر

اًمبنم سمتّمحٞمح وىم٧م صاليت اًمٕمِم٤مء و اًمٗمجر

إخ حمٛمد اًمٜمجدي

مل يٓمبع سمٕمد

سم٤مٓو٤موم٦م إمم جمٛمققم٦م يمبػمة ُمـ اعم٘م٤مٓت و اًمٜمنمات و اعمجالت اًمتل شمٜم٤موًم٧م هذا اعمقوقع
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اعمقوقع

اًمّمٗمح٦م

إهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء

4

شم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر /ومتحل مجٕم٦م

5

شم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ /أمحد أسمق اًمٕمٞمٜملم

8

اعم٘مدُم٦م

27 : :

ىمّم٦م اًمٗمجر

21

وُمـ هٜم٤م سمدأت أطمداث اًم٘مْمٞم٦م

22
ه٤مُمش رىمؿ ():

طمقل سمٞم٤من أٟمّم٤مر اًمسٜم٦م قمـ وىم٧م اًمٗمجر
ُم٤م هق اًمٗمّمؾ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ؟

25

واًمذي دقم٤مين ٕن أؾمٓمر هذه اًمٙمٚمامت ...

26

اعمبح٨م إول  :قمرض و ُمٜم٤مىمِم٦م عمح٤مرضة ( ُمققمد صالة اًمٗمجر )

72 : 28

ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد صٗمقت ٟمقر اًمديـ ‘
اًمتٕمٚمٞمؼ إول  :وُم٤م يم٤من إُمر ُيت٤مج ُمٜم٤م يمؾ هذا آهتامم ...

29

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين  :أريد أن أسملم ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ...

2:

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مًم٨م  :اًمذيـ يِمٙمٙمقن ذم وىم٧م اًمٗمجر مل ي٠مظمذوه قمـ قمٚمامء ؾم٤مسم٘ملم ...

31

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمراسمع  :اٟمتبف; اًمٙمالم قمـ اًمٗمجر ًمٞمس فمٝمقر وقء اًمِمٛمس اعمب٤مذ ...

32

وٟمخٚمص ُمـ هذا اًمٙمالم سمح٘مٞم٘متلم ...

33

اٟمتبف; هذه اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ اعمح٤مور إؾم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمِمٞمخ ‘

34

إًمٞمؽ شمقوٞمح اًمٗمجر اًمّم٤مدق

37

اًمتٕمٚمٞمؼ اخل٤مُمس

38
113

واحل٘مٞم٘م٦م أن شمٕم٘مٞم٥م اًمِمٞمخ صٗمقت ‘ قمغم هذا اًمٙمالم ذم حمٚمف

39

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمس٤مدس  :وُمٜم٤مىمِم٦م ُم٘م٤مل أ/قمبد اعمٚمؽ قمكم يمٚمٞم٥م.

3:

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمس٤مسمع

42

وإن أوصمؼ إدًم٦م اًمتل ٟمٔمٝمر هب٤م طمجتٜم٤م ...

43

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مُمـ  :اًمدًمٞمؾ إول قمغم احلد إىمَم وهق صالة أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ...

43

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمت٤مؾمع  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين قمغم احلد إدٟمك وهق صالة ومجر اجلٛمٕم٦م ...

47

اعمدة سملم إذان واإلىم٤مُم٦م قمغم قمٝمد اًمٜمبل ﷺ ؟؟

49

هؾ اًمتثقي٥م >ىمقل :اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم < ذم إذان إول ًمٚمٗمجر أم اًمث٤مين؟

4:

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمٕم٤مذ  :وهبذا يزول اإلؿمٙم٤مل اًمذي يٓمرطمف سمٕمض اًمٜم٤مس طملم ي٘مقًمقن :

52

إذا صٚمٞمٜم٤م صالة اًمٗمجر وضمدٟم٤م أن اإلؾمٗم٤مر ىمد سمدأ وفمٝمر ذم إومؼ  ,ويستدًمقن
سمذًمؽ قمغم صح٦م اًمت٘مقيؿ ...
اًمتٕمٚمٞمؼ احل٤مدي قمنم

54

و اخلٓم٠م ذم وىم٧م اًمٗمجر ي٘مدر شم٘مريبٞم ً٤م سمام يكم

55

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين قمنم

56

شم٤مريخ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ‘ وُمقىمٗمف اًمٜمٝم٤مئل ُمٜمٝم٤م :

57

وىمد أؾمٗمرت هذه اًمدراؾم٤مت و اًمتج٤مرب اًمتل ُأضمري٧م قمغم ُمدى قم٤مُملم ...

5:

شم٤مريخ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع اًمِمٞمخ ٟمٍم ومريد واصؾ  -طمٗمٔمف اهلل  -وُمقىمٗمف ُمٜمٝم٤م :

62

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مًم٨م قمنم  ... :ومٛمـ رأى طمج٦م قمغم ُمـ مل يرى ...

68

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمراسمع قمنم

68

ُم٤مهٞم٦م اًمدرضم٦م  29قمٜمد اًمٗمٚمٙمٞملم

6:

اًمتٕمٚمٞمؼ اخل٤مُمس قمنم

71

اعمبح٨م اًمث٤مين  :اًمتٓمبٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمرؤي٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م
ويم٤مٟم٧م أظمر ٟمت٤مئ٩م شمقصٚم٧م هل٤م ...

77 : 73
74
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75

سمٕمض اًمّمقر ًمتبلم وفمٝمقر اًمٗمجر اًمّم٤مدق
قمرض و ُمٜم٤مىمِم ٌ٦م ًمبٕمض اًمِمبٝم٤مت طمقل
اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م ٌ :

93 : 78

هذا اعمقوقع و اًمـرد قمـٚمـٞم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٝم ــ٤م
اًمِمبٝم٦م إومم  :هؾ اخلٓم٠م ذم اًمت٘مقيؿ واىمع قمٜمدٟم٤م وم٘مط أم هق ذم يمؾ سمالد اًمٕم٤ممل

79

اإلؾمالُمل ؟
اًمِمبٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  :هذا اًمت٘مقيؿ – يمام شم٘مقًمقن – ووع قم٤مم 2:19م ومٝمؾ يتّمقر قمدم

7:

ُمالطمٔم٦م هذا اخلٓم٠م ـمقل هذه اًمٗمؽمة ؟!
اًمِمبٝم٦م اًمث٤مًمث٦م ُ :مـ ىم٤مل سمخٓم٠م اًمت٘مقيؿ ُمـ قمٚمامء اًمٗمٚمؽ ؟

81

اًمِمبٝم٦م اًمراسمٕم٦م ُ :مـ ىم٤مل سمخٓم٠م اًمت٘مقيؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ؟

84

اًمِمبٝم٦م اخل٤مُمس٦م  :شم٘مقًمقن أن أىمدم اًمت٘م٤مويؿ ووع ؾمٜم٦م 2:19م ومٝمؾ سمٛمجرد ُم٤م

8:

فمٝمر هذا اًمت٘مقيؿ شمريمقا اًمٜمٔمر إمم اًمسامء و حتقًمقا إمم اًمٜمت٤مئ٩م اعمدون هب٤م اًمت٘مقيؿ ؟
اًمِمبٝم٦م اًمس٤مدؾم٦م  :يمام ذيمرت أن هٜم٤مك ُمـ ظمرج ًمرصد اًمٗمجر ومقضمده خم٤مًمػ

91

ًمٚمت٘مقيؿ  ,ومٙمذًمؽ هٜم٤مك ُمـ ظمرج ًمرصد اًمٗمجر ومقضمده ُمٓم٤مسم٘م ً٤م ًمٚمت٘مقيؿ  ,ومب٠مهيام
ٟم٠مظمذ  ,وظمٚمػ ُمـ ٟمسػم ؟
اًمِمبٝم٦م اًمس٤مسمٕم٦م  :اعمقوقع ُمر قمٚمٞمف أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م قم٤مم وٓ يٛمٙمـ شمٖمػمه سمسٝمقًم٦م .
اعمبح٨م اًمراسمع ُ :م٘مؽمطم٤مت و شمّمقرات حلؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م

93
:1 : 94

أهؿ اًمتّمقرات اًمتل ـمرطم٧م ُمـ ىمبؾ

95

إؾمب٤مب اًمتل طم٤مًم٧م سملم هذه اعم٘مؽمطم٤مت و سملم شمٓمبٞم٘مٝم٤م واىمٕمٞم ً٤م

97

شمّمقري حلؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م  :اًمِمؼ اًمٕم٤مضمؾ ...

98

اًمِمؼ أضمؾ ...

99
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ٤ممت٦م

:3 : :1

ضمداول اًمت٘مقيؿ اعمٕمدَّ ل سمتقىمٞم٧م اًم٘م٤مهرة

:: : :4

ومٝمرس اعمراضمع واعمقوققم٤مت

216 : 211
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