أقل مدة الحمل وأكثر ها دراست فقهيت طبيت
د .عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم

اهضيد هلل رة اهـبهيًٖ ّاهظالث ّاهشالى ؿوٓ ٌتٌٖب يضيد ّؿوٓ آهَ ّظضتَ أسيـًٖ ّتـد

ففٕ 19سيبدٔ اٗخرث ؿبى ُ1364ـ أهضق اهلبغٕ يظػفٓ ؿتداهلبدر اهـؤّ اهلبغٕ تبهيضنيج
اهضرؿٖج تينج اهينريج ٌشة ػفل ّهدخَ أيَ تـد يّح زّسِب تخيس شًٌّٖ ،ضنى ٙخخِب خدٖسج

توضّق ػفوِب تزّسِب اهذٔ ػولِب كتل أرتؾ شًٌٖ ) ،(1فِذٍ اهلغٖج ّأيذبهِب سـوح ؿددًا يً اهتبضذًٖ
اهيـبظرًٖ ٖخٌبّهًّ ُذا اهيّغّؽ تدراشج يخـيلج نيب سـوح تـع اٙػتبء ٖنخة ّٖراسؾ اهـويبء
فٕ ُذٍ اهيشأهج .فأكظٓ يدث خلغِٖب اهيرأث ُّٕ ضبيل ييب خٌبزؽ فِٖب اهفلِبء كدٖيبً.

نيب خٌبزؽ اٙػتبء ّاهتبضذًّ فِٖب ضدٖذًب ّيـرفج اهرأٔ اهراسص فِٖب تبهغ اُٙيٖج؛ هيب ٌٖتٌٕ ؿوَٖ يً
أضنبى ؿدٖدث ندرء اهضد ّاٛرد ّاهٌشة ّاهٌفلَ ّاهـدث ّغٖرُب يً أضنبى اٙشرث .

ُّّ يب شٌتٌَٖ تئذً اهلل فٕ اٙشػر اهخبهٖج ،يضبّهًٖ اهسيؾ تًٖ يب كبهَ اهفلِبء أظضبة اهخٌؼٖر،
ّاٙػتبء أظضبة اهخٖرث ّاهخػتٖق ،يتًٌٖٖ كتل ذهم أكل يدث هضيل اهيرأث هيب تًٖ اهيشأهخًٖ يً
ؿالكج ؿوٓ أً ٖنًّ ذهم فٕ يتضذًٖ :
اهيتضد اّٙل :أكل يدث هوضيل

اخفق اهـويبء ؿوٓ أً أكل اهضيل شخج أضِر )ّٖ(2دل ؿوٓ ذهم يب ٖوٕ :

– 1اهدهٖل اهيرنة يً كّهَ خـبهّٓ" :ضيوَ ّفظبهَ ذالذًّ ضِراً )" (3يؾ كّهَ خـبهّٓ" :اهّاهداح
ٖرغـً أّالدًُ ضّهًٖ نبيوًٖ " (4).
ّسَ اهدالهج :

إذا نبً يسيّؽ اهضيل ّاٛرغبؽ ذالذًٖ ضِراً ّنبٌح يدث اهرغبؽ يٌَ شٌخًٖ نبً اهتبكٕ فٕ اهيدث
ُّّ شخج أضِر يخـًٌٖب هوضيل .

– 2اٛسيبؽ ضٖد أسيؾ اهـويبء ؿوٓ أً أكل اهضيل شخج أضِر ).(5
– 3اٙذر :

ؿً أتٕ اٙشّد أٌَ رفؾ إهٓ ؿير أً ايرأث ّهدح هشخج أضِر ،فِى ؿير ترسيِب ،فلبل هَ ؿوٕ :هٖس
هم ذهم .كبل اهلل خـبهّٓ" :اهّاهداح ٖرغـً أّالدًُ ضّهًٖ نبيوًٖ"ّ ،كبل خـبهّٓ" :ضيوَ ّفظبهَ
ذالذًّ ضِراً "

فضّالً ّشخج أضِر ذالذًّ ضِراً ،ال رسى ؿوِٖب ،فخوٓ ؿير شتٖوِبّّ ،هدح يرث أخرْ هذهم اهضد
"(6).
ّٖرّْ يذل ذهم ؿً ؿذيبً ّاتً ؿتبس .
– 4اهّاكؾ :

ضٖد إٌَ ّسد ضيل ّهد هشخج أضِر فييب ذنرخَ نخة اهخبرٖخ أً اهضشًٖ تً ؿوٓ رغٕ اهلل ؿٌِيب
ّاهخوٖفج اٙئّ ؿتد اهيوم تً يرّاً ّسرٖر اهضبؿر اهيضِّر ّهدّا هشخج أضِر .

)(7

كبل اهضّنبٌٕ " :هى ٖشيؾ فٕ اهيٌلّل ؿً أُل اهخّارٖخ ّاهشٖر أٌَ ؿبص يّهّد هدًّ شخج أضِر،

ُّنذا فٕ ؿظرٌب هى ٖشيؾ تضٕء يً ُذا تل اهغبهة أً اهيّهّد هشخج أضِر ال ٖـٖص إال ٌبدراً ،هنً
ّسّد ُذا اهٌبدر ٖدل ؿوٓ أً اهشخج اٙضِر أكل يدث اهضيل ّكد نبً يً سيوج يً ّهد هشخج أضِر
يً اهيضِّرًٖ ؿتد اهيوم تً يرّاً اهخوٖفج اٙئّ "(8).
يّكف اهػة

كبل اتً اهلٖى " :إً اٙدهج ؿوٓ أً أكل يدث هوضيل ُٕ شخج أضِر ،خؼبُرح ؿوِٖب اهضرٖـج ّاهػتٖـج،
فبهضرٖـج يً خالل اٖٗخًٖ اهشبتلخًّٖ ،أيب اهػتٖـج فلد ٌلل أكّال اٙػتبء أظضبة االخخظبط اهذًٖ
أذتخّا أً أكل ضيل نبً فٕ يبئج ّأرتؾ ّذيبًٌٖ هٖوج " .

ّكد أند اهػة اهضدٖد يب ذُة إهَٖ اهفلِبء يً أً أكل يدث اهضيل شخج أضِر إال أً اهيّهّد هِب ٌبدراً
يب ٖـٖص فٕ اٙضّال اهـبدٖجّ .يؾ خلدى يسبالح اهػة أظتص تبٛينبً إٖسبد فرظج أنتر هيذل ُؤالء
اهيّاهٖد فٕ اهضٖبث تـد ّغـَ فٕ ضغبٌج ػتٖج يٌبشتج ّكد كرر اٙػتبء إذا يب ّهد اهػفل يب تًٖ (

 36 – 24أشتّؿبً ) ٖشيٓ اهػفل خدٖسبً )ّٖ (Pematueنًّ فٕ اهغبهة كبتالً هوضٖبثّ ،هنٌَ ٖضخبر
هـٌبٖج ػتٖج خبظجٖ ،لّل اهػتٖة أضيد نٌـبًّٖ " :خفق أُل اهػة ّاهفلِبء ضّل أكل يدث اهضيل ،إذ
خؤند اهضّاُد اهػتٖج أً اهسًٌٖ اهذٔ ّٖهد كتل خيبى اهضِر اهشبدس ال ٖنًّ كبتال هوضٖبثّ ،إهٓ ُذا
ٖذُة أُل اهلبًٌّ أٖغبً"(9).

ّٖلّل اهػتٖة ؿتد اهلل تبشاليج " فلد غٖر اٙػتبء رأِٖى اًٗ ّأظتضح أكل يدث اهضيل ُٕ شخج
أضِر تـد أً نبٌح شتـجّ ،اهّاكؾ أٌَ إهٓ اًٗ ال خزال يذنّرث فٕ دائرث اهيـبرف اهترٖػبٌٖج أً اكل
اهضيل اهذٔ ٖينً أً ٖـٖص ُّ  28أشتّؿب أّ ّٖ 169يبّ ،ال أؿخلد أٌَ شّف ٖسئ ّٖى يً اٖٙبى
ّٖنًّ فٕ يلدّر سًٌٖ أً ٖـٖص خبرر اهرضى ّّٖاظل اهضٖبث إً ُّ ٌزل كتل ُذٍ اهيدث ( شخج
ضِّر) "(10) .

ّٖؼِر هٕ أً اهٌظّط خدل ؿوٓ أً أكل اهضيل شخج أضِر فٕ اٙضّال اهـبدٖج ،أيب إذا شلػ كتل

اهضِر اهشبدس ّّغؾ فٕ ضبغٌج ػتٖج أّ ( رضى ظٌبؿٕ نيب ٖؤيل اهـويبء إٖسبدٍ يشخلتال ) هٖخبتؾ
رؿبٖخَ إهٓ يب تـد اهضِر اهشبدس فوٖس ٌُبم يب ٖخـبرع يؾ ٌظّط اهلرآً فوٖخأيل.

ّيً اهيشبئل اهخٕ ختٌٓ ؿوٓ يب شتق فٖيب هّ أخح اهيرأث تّهد تـد ٌنبضِب تخيشج أضِر يذال ،فئً
اهٌشة ال ٖوضق اهزّر ّٖنًّ اهضيل يً شفبش .
ضيل ؿٖشٓ ؿوَٖ اهشالى

يً ؿلٖدث اهيشوى اٖٛيبً تأً ؿٖشٓ خوق تغٖر أة ّأٌَ يٌشّة إهٓ أيَ يرٖى اهـذراء ّأٌَ تضر
ٌّتٕ يً أٌتٖبء اهلل ّنبً خولَ آٖج ؿؼٖيج خدل ؿوٓ نيبل كدرث اهلل .

ّيً هػبئف اهيـبرف اهخٕ ذنرخِب نخة اهخفشٖر يدث ضيل ؿٖشٓ ؿوَٖ اهشالى فلد كبل اتً ؿتبس –
رغٕ اهلل ؿٌِيب " -:يب ُّ إال أً ضيوح فّغـح فٕ اهضبل "

ّذُة تـع اهيفشرًٖ إهٓ أٌَ ّهد هشخج أضِر ّكٖل ذيبٌٖج أضِر ّكٖل خشـج أضِر .

)(11

ّكد رسص اهلرػتٕ كّل اتً ؿتبس ُّّ اٙؼِر  ًٙاهلل ذنر االٌختبذ ؿلة اهضيل" فضيوخَ فبٌختذح تَ
ينبٌبً كظٖبً * فأسبءُب اهيخبع ّ..." (12).اهفبء خدل ؿوٓ اهخـلٖة ّاهلل أؿوى.
اهيتضد اهذبٌٕ :أنذر يدث اهضيل

كتل تٖبً أكّال اهـويبء فٕ أنذر اهضيل ٖسدر تٕ أً أٌلل رأٔ اهػة فٕ نٖفٖج ضدّد اهضيل .

تـد أً ٖخظل اهرسل تبهيرأث ٌّٖزل يٌَ اهيٌٕ فئٌَ ٖشٖر فٕ اهيِتل ّٖرشة فٕ كـرٍ تبهلرة يً

فُّج ؿٌق اهرضى ،اهخٕ خفرز رائضج خسذتَ إهِٖب فٖدّر ضّهِب ّٖنًّ ؿدد اهخالٖب اهيٌّٖج ال ٖلل ؿً
 20يوًّٖ فٕ اهيوٖوخر يً اهشبئل اهئٌّ فٕ اهرسل اهػتٖـٕ .

ذى ٖير ختبؿبً فٕ اهفُّج اهـٌلٖجّٖ ،توغ ػّل اهيدخل اهـٌلٕ يً اهفُّج ضخٓ يلر اهتٖٖغج 15شى

ّخشبّٔ ُذٍ اهيشبفج تبهٌشتج هويٌٕ شٖر 8نى ؿٌد اهرسل ّٖـختر ُذا اهػرٖق نذٖر اهيٌـػفبح تشتة
اٙكٌٖج اهـغددٖج ّذٌبٖب اٙغـضٖج اهيـخـرغج فٕ اهػرٖق

فخٌدفؾ اهخالٖب اهيٌّٖج ّخشبؿدُب أذٌبتِب هوشٖر ّخغػر هلغبء ٌظف شبؿج فٕ اسخٖبز نل
شٌخيخر .

)(13

ّخضخبر اهخالٖب اهيٌّٖج  6-4شبؿبح أضٖبٌبً هلػؾ اهيشبفج ّخظل إهٓ اهتّق ضٖد خنًّ اهتٖٖغج
يِٖأث ّفٕ االٌخؼبر .

ّخضٖػ تبهتٖٖغج يسيّؿج يً اهخالٖب خنًّ هِب نبهخبر اهيضؾ ّختلٓ اهتٖٖغج  36 – 24شبؿج فئً
هى ٖضظل يسٕء هوخوٖج اهيٌّٖج فشرؿبً يب خذّٔ ّخيّح ّؿٌدئذ خدفـِب ضـٖراح كٌبث اهرضى إهٓ
اهرضى اهذٔ ٖػردُب إهٓ اهيِتل يؾ إفرازاخَ .

أيب إذا اهخلح اهخوٖج اهيٌّٖج يؾ اهتٖٖغج فئٌِب شرؿبً يب خنًٍّ سداراً خيٌؾ غٖرُب يً اهخالٖب

اهيٌّٖج يً اهّظّل ّاالخخراق ،فال خولص اهتٖٖغج إال خوٖج ّاضدث فلػّ ،تـد اهخولٖص شرؿبً يب خخضد
اهٌّاخبً هخظل إهٓ  46نرّيّشّى ّخضدد خغٖراح فشّٖهّسٖج ّختدأ االٌلشبيبح فٕ اهتٖٖغج

اهيولضجّ ،فٕ ُذٍ اٙذٌبء خخضرم اهٌػفج اٙيضبر أّ اهتٖٖغج اهيولضج تتػء يً كٌبث فبهّة ّخخسَ
ؿتر اهلٌبث اهرضيٖج ضخٓ خلخرة يً اهرضى ّفٕ خالل خيشج أٖبى أّ أشتّؽ ؿوٓ اٙنذر خنًّ كد

ّظوح إهٓ اهرضى ٌُّبم خٌغرز فٕ اهينبً اهيٌبشة تـد أً خِٖأ اهرضى الشخلتبل اهتٖٖغج ضٖد سدارٍ
يوٕء تبّٙؿٖج اهديّٖج اهخٕ شّف خغذٔ ُذٍ اهٌػفج.

)(14

ّضًٖ خلخرة اهتٖٖغج اهيولضج ( اهٌػفج ) يً اهغضبء اهيخبػٕ هورضى خنًّ اهٌػفج فِٖب خيالح دكٖلج
خشبؿد ؿوٓ اٌٛغراس ّفِٖب خالٖب خبرسٖج آنوج خذتح اهٌػفج فٕ سدار اهرضى ّختدأ اهٌػفج فٕ اهخـوق
ّختدأ يرضوج اهـولج فٖنًّ االخظبل تًٖ ديبء اٙى ّخالٖب اهخغذٖج فٕ اهسًٌٖ اخظبالً يتبضراً ّخخغذْ
اهـولج اًٗ يً ُذٍ اهديبء ّإفرازاح اهغدد اهرضيٖجّٖ ،ؼِر نٖـس اهشوٕ ( اٙيًٌّٖ ) ّنٖس
اهيُـص ّاهغضـبء اهيضٖيٕ ( اهنّرًّٖ ) ّاهذٔ شٖنًّ اهيضٖيج فٕ اهيشخلتل ).(15
أكّال اهفلِبء فٕ أنذر اهضيل
خٌبزؽ اهفلِبء فٕ أنذر اهيدث اهخٕ خلغِٖب اهيرأث ُّٕ ضبيل ّٖينً إسيبالً أً ٌوخط اٙكّال فٕ

كّهًٖ اّٙل :أً أكظٓ يدث اهضيل ُٕ اهيدث اهيـِّدث خشــج أضـِرّ ،تَ كبل داّد ّاتً ضزى يً
اهؼبُرٖج ّأخخبرٍ ؿبيج اهتبضذًٖ اهيـبظرًٖ ).(16

ّاهلّل اهذبٌٕٖ :ينً أً ٖيخد اهضيل أنذر يً خشـج أضِرّ ،أظضبة ُذا اهلّل اخخوفّا فٕ أنذر
اهضيل ؿوٓ اٙكّال اهخبهٖج :

– 1أً أكظـٓ يدث اهضيـل شـٌج ّاضدث ال أنـذرّ ،تَ كبل يضيد تً ؿتد اهضنى ّأخخبرٍ اتً رضد
)(17
.

– 2أً اهضيل كد ٖشخير إهٓ شٌخًٖ ُّّ ،يذُة اهضٌفٖج .

)(18

– 3أٌَ كد ٖشخير إهٓ ذالد شًٌٖ ُّّ ،كّل اهوٖد تً شـد .

)(19

–  4أً أكظٓ اهضيل أرتؾ شًٌٖ ُّّ ،يذُة اهضبفـٖج ّاهضٌبتوج ّأضِر اهلّهًٖ ؿٌد اهيبهنٖج .

)(20

– 5أً أنذر اهضيل خيس شًٌٖ ُّٕ ،رّاٖج ؿً يبهم .

)(21

_ 6أً أكظٓ اهضيل شح شًٌٖ ُّٕ ،خرّْ ؿً يبهم ّاهزُرٔ .

)(22

_  7أً أكظٓ اهضيل شتؾ شًٌّٖ ،تَ كبل رتٖـَ ُّٕ رّاٖج ؿً اهزُرٔ ّيبهم .

)(23

–  8ال ضد ٙنذر اهضيل ،فئذا ؼِر تبهيرأث ضيل أّ ّسدح اهلرائً اهداهج ؿوٓ اهضيل نبهضرنج فٕ

اهتػً فئٌٌب ٌٌخؼر ّإً ػبهح اهيدث ،أيب إذا يغح اهخشـج أضِر ّهى ٖؼِر تِب ؿاليبح اهضيل فال
اٌخؼبر  ًٙاٙضِر اهخشـج ُٕ اهيدث اهغبهتج ّتَ كبل أتّ ؿتٖد ّاهضّنبٌٕ .

)(24

ُّذٍ اٙكّال اهيخـددث إٌيب ضنٖح ؿوٓ يب خّارد ؿوٓ اهشيؾ ؿٌدُى يً أً ٌُبم ضيالً أيخد هِذا اٙيد
خال أظضبة اهلّل اّٙل ّاهذبٌٕ اهذًٖ اشخٌدّا هتـع اهٌظّط

ٌُّب أشّق أضِر اٙدهج اهخٕ اشخدل تِب اهلبئوًّ تبيخداد اهضيل ؿً خشـج أضِر:
 1أً نل يب هى ٖرد فٕ اهضرؽ ّاهوغج خضدٖدٍ فئٌَ ٖـّد فٕ ذهم إهٓ اهـرف ّاهّاكؾ فئذا ذتح فٕاهّاكؾ ضٕء أخذٌب تَ ّكد ّسد ضيل زاد ؿً خشـج أضِر .

كبل اهضّنبٌٕ " :هى ٖرد فٕ ضدٖد ظضٖص ّال ضشً ّال غـٖف يرفّؽ إهٓ رشّل اهلل -ظوٓ اهلل

ؿوَٖ ّشوى -أً أنذر يدث اهضيل أرتؾ شًٌّٖ ،هنٌَ كد اخفق ذهم ّّكؾ نيب خضنَٖ نخة اهخبرٖخ ،غٖر
أً ُذا االخفبق ال ٖدل ؿوٓ أً اهضيل ال ٖنًّ أنذر يً ُذٍ اهيدث ،نيب أً أنذرٖج اهخشـج اٙضِر فٕ
يدث اهضيل ال خدل ؿوٓ أٌَ ال ٖنًّ فٕ اهٌبدر أنذر يٌِب فئً ذهم خالف يب ُّ اهّاكؾ "(25).

 2ؿً اهّهٖد تً يشوى كبل :كوح هيبهم تً أٌس إٌٕ ضدذح ؿً ؿبئضج أٌِب كبهح " :ال خزٖد اهيرأثفٕ ضيوِب ؿً شٌخًٖ كدر ؼل اهيغزل " فلبل :شتضبً اهلل ،يً ٖلّل ُذا ؟ ُذٍ سبرخٌب ايرأث يضيد
تً ؿسالً ،ايرأث ظدق ّزّسِب رسل ظدق،

ّضيوح ذالذج أتػً فٕ اذٌخٕ ؿضرث شٌج ،خضيل فٕ نل تػً أرتؾ شًٌٖ "(26).

–  3يب رّٔ ؿً ؿير أٌَ رفؾ إهَٖ ايرأث غبة ؿٌِب زّسِب شٌخًٖ فسبء  ُّٕ -ضتوٓ – فِى ؿير
ترسيِب ،فلبل يـبذ تً ستلٖ :ب أيٖر اهيؤيًٌٖ إً ٖم اهشتٖل هم ؿوِٖب ،فال شتٖل هم ؿوٓ يب فٕ

تػٌِب ،فخرنِب ؿير ضخٓ ّهدح غاليب – كد ٌتخح ذٌبٖبٍ – فـرف زّسِب ضتَِ ،فلبل ؿير :ؿسز
اهٌشبء أً ٖودً يذل يـبذ ،هّال يـبذ ُوم ؿير .

)(27

4كّهَ خـبهٓ ) ّضيوَ ّفظبهَ ذالذًّ ضِراً ( ضٖد سـل شتضبٌَ اهذالذًٖ ضِرًا يلظّرث ؿوٓاهيدخًٖ ،فال ٖسّز أً خنًّ إضداُيب أنذر يً ذالذًٖ ضِرا .

)(28

أيب اٙختبر اهيخـددث اهخٕ سبء فِٖب اهضيل زائدا ؿً خشـج أضِر فيٌِب :
أ – أً ٌشبء تٌٕ اهـسالً ّهدً هذالذًٖ ضِراً .

ة – أً يّالث هـير تً ؿتد اهـزٖز ضيوح ذالد شًٌّٖ ،أً اٛيبى يبهم ّهد هذالذج أؿّاى .
ر _ أً ُرى تً ضٖبً ّاهغضبم تً يزاضى ضيل تنل ّاضد يٌِيب شٌخًٖ .
د – يب رّٔ ؿً يبهم أٌَ كبل :توغٌٕ ؿً ايرأث ضيوح شتؾ شًٌٖ .

)(29

ّ -رّْ اهيتبرم تً يسبُد كبل :يضِّر ؿٌدٌب ،نبٌح ايرأث يضيد تً ؿسالً خضيل ّخغؾ فٕ أرتؾ

شًٌٖ ،فنبٌح خشيٓ ضبيوج اهفٖل).(30
يّكف اتً ضزى يً اٙختبر اهشبتلج

كبل اتً ضزىّ " :نل ُذٍ أختبر ينذّتج راسـج إهٓ يً ال ٖظدقّ ،ال ٖـرف يً ُّ ؟ ّال ٖسّز
اهضنى فٕ دًٖ اهلل خـبهٓ تيذل ُذا "(31).

ّكد ؿول اٙضبدٖد اهشبتلج تبهغـف ّاالٌلػبؽ ّاهسِبهجّ ،نذهم اهضّنبٌٕ ٖرْ أٌَ هى ٖظص فٕ أنذر
اهضيل ضدٖد يرفّؽ نيب خلدى .

ّكد اشخدل أظضبة اهلّل اّٙل اهلبئوًّ تـدى خسبّز اهضيل اهيدث اهيـِّدث تيب ٖوٕ :

– 1كّهَ خـبهّٓ" :اهّاهداح ٖرغـً أّالدًُ ضّهًٖ نبيوًٖ هيً أراد أً ٖخى اهرغبؿج )ّ" (32كّهَ
خـبهّٓ" :ضيوَ ّفظبهَ ذالذًّ ضِراً " (33).
ّسَ اهدالهج :

كبل اتً ضزى " :فيً ادؿٓ أً ضيال ّفظبالً ٖنًّ فٕ أنذر يً ذالذًٖ ضِراً فلد كبل اهتبػل ّاهيضبل،
ّرد نالى اهلل ؿز ّسل سِبراً "(34).

– 2يب رّاٍ شـٖد تً اهيشٖة ؿً ؿير أٌَ كبل :أٖيب رسل ػوق ايرأخَ فضبغح ضٖغج أّ ضٖغخًٖ

ذى كـدح فوخسوس خشـج أضِر ضخٓ ٖشختًٖ ضيوِب ،فئً هى ٖشختًٖ ضيوِب فٕ خشـج أضِر فوخـخد تـد
اهخشـج اٙضِر ذالذج أضِر ؿدث اهخٕ كـدح ؿً اهيضٖع .

)(35

ّسَ اهدالهج :

أً ؿير ال ٖرْ اهضيل أنذر يً خشـج أضِر .
يّكف اهػة يً أنذر اهضيل

ٖرْ اهػتٖة أضيد خرؿبٌٕ – أخظبئٕ اٙيراع اهٌشبئٖج ّاهخّهٖد – أً اهضيل كد ٖظل إهٓ ؿضرث
ضِّرّ ،ال ٖزٖد ؿوٓ ذهم  ًٙاهيضٖيج اهخٕ خغذٔ اهسًٌٖ خظبة تبهضٖخّخج تـد اهضِر اهخبشؾ،
ّخلل نيٖج اٙنشسًٖ ّاهغذاء اهيبرًٖ يً اهيضٖيج إهٓ اهسًٌٖ فٖيّح اهسًٌٖ .

نيب أند أٖغًب أٌَ ٖسة اهخأند أٌَ هٖس ذيج خػأ فٕ يدث اهضيل؛  ًٙاهيرأث كد خخأخر ؿٌِب اهدّرث
اهضِرٖج تشتة اهرغبؽ يذالً أّ غٖرٍ ذى خضيل يتبضرث دًّ ضدّد ػيد ّؿٌد ذهم خػّل يدث
اٌلػبؽ اهدّرث اهضِرٖج ،فٖسة اؿختبر ُذٍ اهيدث (أٔ اٌلػبؽ اهػيد كتل اهضيل ) (36).

ّٖرْ اهػتٖة يأيًّ ضلفج أً اهّالداح اهخٕ خضظل تًٖ اٙشتّؿًٖ  41 – 39خخيخؾ تأفغل ٌشتج
شاليج هٚسٌج فئذا خأخرح ؿً اٙشتّؽ ٌ 42لظح ّأظتص اهسًٌٖ فٕ خػر ضلٖلّٕ ،نذهم إً

ضظوح يتنرث ؿً ّكخِب ٌلظح ٌشتج اهشاليج ،فِٕ كتل اٙشتّؽ  37أكل يٌِب فٕ خيبى اهضيل ُّٕ
فٕ اٙشتّؽ  35أكل تّغّشّ ،اهّهٖد اهذٔ ّٖهد كتل ذهم ٖضخبر إهٓ ؿٌبٖج خبظج هويضبفؼج ؿوٓ
ضٖبخَ .

)(37

ّكد ختًٖ فٕ تـع اٛضظبئٖبح أً ٌشتج اهضيل اهيخأخر ضخٓ  42أشـتّؽ  % 14 – 4أٔ تيـدل
ٌّ % 10شتج اهضيل اهذٔ ٖتوغ  43أشتّؽ % (38). 7 – 2

ّخذنر اٛضظبئٖبح أً ّفبث اهيّاهٖد خزداد ّخخغبؿف تبزدٖبد يدث اهضيل ؿً اٙشتّؽ اهذبٌٕ
ّاٙرتـًٖ تشتة خوٖف اهيضٖيج .

)(39

ّكد تًٖ اهػتٖة أضيد نٌـبً شتة اشختـبد تلبء اهسًٌٖ هفخرث ػّٖوج فٕ اهرضى ؿً اهيدث اهيـخبدث

فلبل " :إً اهسًٌٖ ٖـخيد فٕ غذائَ ؿوٓ اهيضٖيج فئذا توغ اهضيل ٌِبٖخَ غـفح اهيضٖيج ّهى خـد

كبدرث ؿوٓ إيداد اهسًٌٖ تبهغذاء اهذٔ ٖضخبسَ الشخيرار ضٖبخَ ،فئً هى خضظل اهّالدث ؿبٌٓ اهسًٌٖ
يً اهيسبؿج فئً ػبهح اهيدث ّهى خضظل اهّالدث كغٓ ٌضتَ داخل اهرضى "(40).

ّأند اهلّل تأٌَ يً اهٌبدر أً ٌٖسّ يً اهيّح سًٌٖ تلٕ فٕ اهرضى  45أشتّؿبًّ ،الشخٖـبة اهٌبدر
ّاهضبذ فئً ُذٍ اهيدث خُيدَّ أشتّؿًٖ آخرًٖ هخظتص ّٖ 330يبً ّهى ٖـرف أً يضٖيج كدرح أً خيد
اهسًٌٖ تـٌبظر اهضٖبث هِذٍ اهيدث .

ّأُل اهلبًٌّ خّشـّا فٕ االضخٖبػ يشخٌدًٖ إهٓ تـع اٗراء اهفلِٖج تسبٌة اهرأٔ اهـويٕ فسـوّا
أكظٓ يدث هوضيل شٌج ّاضدث .

)(41

ّكد ؿول اهػتٖة ؿتد اهلل تبشاليج ّ يضيد اهتبر خُّى تـع اهٌشبء أً ضيوًِ كد ايخد شًٌٖ تئينبً
إظبتخًِ تيب ٖشيٓ تبهضيل اهنبذةّ ،ضبظوَ أً اهيرأث اهخٕ ختضد ؿً اٌٛسبة كد خٌخفخ تػٌِب

ّخخّكف ؿبدخِب اهضِرٖج … ّخـخلد اؿخلبداً سبزيبً تأٌِب ضبيل رغى خأنٖد سيٖؾ اهفضّظبح اهيخترٖج
ّاهفضّظبح اهػتٖج تأٌِب غٖر ضبيل …ّكد ٖضدد ٛضدْ ُؤالء اهّاُيبح تبهضيل اهنبذة اهذٔ

خخظّر أٌَ تلٕ فٕ تػٌِب شٌٌٖبً …كد ٖضدد أٌِب خضيل فـال … فخغؾ ػفال ػتٖـٖبً فٕ فخرث ضيوَ
ّهنٌِب ٌخٖسج ُّيِب ّإِٖبيِب يً ضّهِب أٌِب ضيوح هيدث ذالد أّ أرتؾ شٌّاح .

)(42

ذى ٌتَ اهػتٖة اهتبر الشخضبهج ايخداد اهضيل هفخراح ػّٖوج فلبلٌّٖ :تغٕ أً ٌٖتَ يً ٖدرشًّ فٕ نخة
اهفلَ ؿوٓ اشخضبهج ضدّد ُذا اهضيل اهػّٖل اهييخد شٌٌٖبًّ ..إٌَ ٌخٖسج هُّى اٙى اهراغتج فٕ

اٌٛسبة فٕ أغوة اهضبالح …أّ يً اخخراؽ اهلظبط ّأشبػٖرُىّ .اهيضنوج أً اهيرأث كد خود تـد
ّفبث زّسِب أّ تـد ػالكِب يٌَ تـدث شٌّاح فٖضنى هِب اهفلِبء تأً اهّهد هوفراص ٌّٖشتًّ اهّهد
هزّسِب اهيخّفٓ ؿٌِب تـدث شٌّاح أّ اهذٔ ػولِب كتل ؿدث شٌّاح.

)(43

يٌبكضج اٙدهج:

ٖؼِر يً خالل اشخـراع اٙكّال أً اٙػتبء ال ٖلتوًّ تأً ذيج ضيل ٖيخد هشٌج فغالً ؿً شٌّاح
ػّٖوج ،أيب اهفلِبء اهذًٖ خـددح آراؤُى فٕ اهيشأهج فتٌّا ؿوٓ يب خّارد ؿوٓ أشيبؿِى ّيب توغِى

ؿً ٌشبء ايخد ؿٌدًُ اهضيل هفخراح ػّٖوجّ ،ذيرث اهخالف خؼِر فٕ إذتبح اهٌشة هوزّر اهيخّفٓ
أّ اهيػوقّ ،نذهم اٛهزاى تبهٌفلج ؿٌد يً ٖلّل تَ ّاهيٖراد هوػفل اهيّهّدّ ،هزّى اهـدث هويرأث
ّإكبيج ضد اهزٌب ّغٖرُب يً اٙضنبى اهِبيج .

ّتبهخأيل فٕ اٙكّال اهشــبتلج ٖؼِر هٕ أً أكظٓ يدث اهضيل اهخٕ ختٌٓ ؿوِٖب اٙضنبى اهضرؿٖج ُٕ
اهيدث اهيـِّدث خشـج اضِر ّاهخٕ كد خزٖد أشبتٖؾ يضدّدث نيب ُّ اهّاكؾ أيب اهيدد اهػّٖوج فِٕ

ٌبدرث ّاهلبؿدث اهفلِٖج أً "االضخيبالح اهٌبدرث ال ٖوخفح إهِٖب" ّاهلبؿدث "اهـترث تبهغبهة ّاهٌبدر ال ضنى
هَ )ّ "(44اهّاكؾ اهيـبظر ٖتدد ُّى اهلبئوًٖ تبيخداد ضيل ايخد هشٌّاح ضٖد ّٖهد فٕ اهـبى اهّاضد
ؿضراح اهيالًٖٖ يً اهتضر ّهّ كدر ّسّد أيذبل ُذا اهضيل هخٌبكوج ّشبئل اٛؿالى ّاٙػتبء ضٖد

أٌِى ِٖخيًّ تٌلل يب ُّ اكل يً ُذا اهضدد تنذٖر ّكد اخخبر ُذا اهرأٔ ؿبيج اهتبضذًٖ اهيـبظرًٖ
اهذًٖ خٌبّهّا ُذٍ اهيشأهج تٌٖيب خرم اهتـع اهيشأهج تدًّ خرسٖص نبهتبضذج هٖوٓ أتّ اهـال فٕ رشبهج
اهدنخّراٍّ .كد اشختـد اتً رضد اهضفٖد ايخداد اهضيل هشًٌٖ ضٖد كبلُّ " :ذٍ اهيشأهج يرسّؽ فِٖب

إهٓ اهـبدث ّاهخسرتجّ،كّل اتً ؿتداهضنى ّاهؼبُرٖج ُّ أكرة إهٓ اهيـخبد ّاهضنى إٌيب ٖسة أً ٖنًّ

تبهيـخبد ال تبهٌبدر ّهـوَ أً ٖنًّ يشخضٖال " ّال ٖـٌٕ ُذا اهلػؾ تٌفٕ ّكّؽ ضيل ايخد ػّٖال يؾ
نٌَّ ٌبدر سداً ّذهم هٚيّر اهخبهٖج :

– 1أً ؿبيج اهتبضذًٖ اهيـبظرًٖ هى ٖخػركّا هختر اتً ظٖبد ّاهذٔ ذتح أٌَ ّهد هشٌج ففٕ ضدٖد

أتٕ ذر رغٕ اهلل ؿٌَ كبل  ًٙ :أضوف ؿضر يرارًا أً اتً ظبئد ُّ اهدسبل أضة إهٕ يً أً أضوف
يرث ّاضدث أٌَ هٖس تَ ،كبلّ :نبً رشّل اهلل ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى تـذٌٕ إهٓ أيَ ،شوِب نى ضيوح،
كبل فأخٖخِب فشأهخِب فلبهح :ضيوح تَ اذٌٕ ؿضر ضِرا ،كبل ذى أرشوٌٕ إهِٖب فلبل :شوِب ؿً ظٖضخَ
ضًٖ ّكؾ .كبل :فرسـح إهِٖب فشأهخِب فلبهح :ظبش ظٖضج اهظتٕ اتً ضِر "(45).

ّكد ٖلبل تأً اتً ظٖبد ُّ اهدسبل ّهٖس نـبيج اهٌبس ،هنً ؿبيج اهـويبء ؿوٓ أً اهدسبل غٖر اتً
ظٖبد فلد دخل ينج ّاهيدٌٖج ّهَ اتً يً اهخبتـًٖ اٙسالء اهذٔ رّْ تـع اٙضبدٖد ّيً اهذبتح أً
اهدسبل ال ّٖهد هَ )ّ(46ال ٖدخل ينج ّاهيدٌٖج إٌيب نبً اهرشّل ّ rتـع اهظضبتج نبٌّا ٖضنًّ فٕ
أيرٍ ّنبً فَٖ ضٕء يً خوتس اهسبً .

– 2ذنرح ظضٖفج ( اهيضلق اهػتٕ ) اٙيرٖنٖج فٕ  27دٖشيتر 1884ى ايرأث داى ضيوِب 15ضِراً
ّ ّٖ 20يبًّّ ،رد فٕ يسوج ( خبرٖخ اٙنبدٖيٖج ) اهفرٌشٖج ذنر ضيل داى  36ضِراً أٔ ذالد
شًٌٖ .

)(47

فِذٍ أختبر يٌلّهج ؿً يسوج ػتٖج يً سِج ػتٖة يـبظرّ ،كد شأهح اهضٖـخ ؿتد اهيسٖد اهزٌدإٌ
– ّاغؾ أشس ؿوى اٛؿسبز اهـويٕ فٕ اهلراً ّاهشٌج _ فٕ ُ1422/4/4ـ اهيّافق 26 / 6 /

 2001ى تينج ؿً يب سبء فٕ نخة اهفلِبء يً ايخداد فخرث اهضيل هشًٌٖ فأخترٌٕ أٌَ شأل ػتٖتًب
ؿبهيًٖب يخخظًب فٕ ؿوى اٙسٌج تنٌدا ّذنر اهػتٖة أً ُذا اهخأخر ٖرسؾ إهٓ يدْ اشخـداد سِبز
اهيٌبؿج هوػفل ّهى ٖرفع يتدأ خأخر اهضيل .

ّ3سّد اهضّاذ فٕ اهخوق يلػّؽ تَ فلد ذتح ّالدث شتـج خّائى فٕ تػً ّاضد تخالف اهيـِّد،ّّسّد أػفبل ّهدّا ترأشًّٖ ،غٖر ذهم نذٖر ييب ُّ ٌبدر ّّاكؾّ ،ال ٖيخٌؾ أً خّسد ؿوٓ سِج

اهضذّذ يضٖيج هِب كدرث ؿوٓ إيداد اهػفل هفخرث ػّٖوج ؿوٓ غٖر اهيـِّد نيب ُّ ضبل اهيـيرًٖ فٕ
ُذا اهزيبً ّاهذًٖ خسبّز أؿيبر اهتـع كرً ٌّظف يً اهزيبً.

4ضدذٌٕ اهضٖخ اهدنخّر تنر أتّ زٖد أٌَ ذتح هدَٖ ضًٖ نبً كبغٖبً تبهيدٌٖج ضيل داى أرتؾ شًٌٖ،ّأً اهضٖخ ؿتد اهـزٖز تً تبز يفخٕ ؿبى اهشـّدٖج – رضيَ اهلل – ذتح هدَٖ ضيل داى شتؾ شًٌٖ
ضًٖ نبً ٖضغل يٌظة اهلغبء ّضًٖ أّرد ذهم ؿوٓ اٙػتبء فٕ يٌبكضبح يسيؾ اهفلَ اٛشاليٕ
تبهراتػج ضبرّا فٕ اهسّاة .

)(38

فئذا أغفٌب ُذٍ اٙختبر اهيـبظرث هيب ّرد فٕ نخة اهفلَ ّاهخبرٖخ يً ّسّد ٌشبء ضيوً هيدد ػّٖوج
أفبدح ُذٍ اٙختبر ّسّد ُذا اهٌّؽ يً اهضيل ّإً نبً ضبذاً ٌّبدراً .

)(49

ّأيب اشخدالل اتً ضزى تأً اهضيل ّاهفظبل ال ٖزٖد ؿً ذالذًٖ ضِراً ّٖوزى يٌَ أً اهضيل خشـج أضِر
فِذا اشخدالل تـٖد؛  ًٙاٖٗج خرسح يخرر اهغبهة  ًٙاهيرأث هّ أرغـح ػفوِب شٌخًٖ ّأخيح

اهرغبؿج "هيً أراد أً ٖخى اهرغبؿج )" (50فٖتلٓ يً اهذالذًٖ ضِراً شخج أضِر ّهى ٖلل أضد أً أنذر
اهضيل شخج أضِرّ ،نذهم يٌلّع يً سِج أخرْ ُّّ أً اهيرأث هّ أرغـح ػفوِب شٌج ّاضدث
ّارخفؾ هتٌِب ّفػيخَ هزى أً خنًّ ضيوح تَ شٌج ّشخج أضِر ُّّ ال ٖلّل تذهم .

إغبفج إهٓ أً اهّاكؾ ٖرفغَ ،فبهّاكؾ ٖذتح ّسّد ضيل ايخد هـضرث أضِر ُّّ نذٖرٌ سداً.

اهخالظج :أً أكظٓ اهضيل ُٕ اهيدث اهيـِّدث خشـج أضِر ّاهخٕ كد خزٖد تغـج أشبتٖؾ ُّّ اهذٔ

ٖتٌٕ ؿوَٖ اٙضنبى اهضرؿٖجّ،إذا ادؿح اهيرأث ّسّد ضيل خسبّز اهيدث اهيـِّدث ٖوزى أً خذتح ذهم

تبهتٌٖج اهيّستج هخظدٖق كّهِب نأً خضِد اهٌشبء تّسّد ُذا اهضيل ّؼِّر ؿاليبخَ اهّاغضج – اهخٕ
ال خوختس يؾ اهضيل اهنبذة – نضرنج اهسًٌٖ ،أّ خذتح ذهم ؿً ػرٖق خضوٖل اهتّل أّ اهدى أّ

اهيّسبح اهظّخٖج ( اهشٌّبر ) أّ غٖر ذهم ييب ٖلػؾ تّسّد اهضيل يً ؿديَ  ًٙاٙظل ؿدى ايخداد
اهضيل ؿً اهيدث اهيـِّدثّ ،هلػؾ تبة االدؿبء ّهنًّ ُذا اهضيل ٌٖتٌٕ ؿوَٖ أضنبى نذٖرثّٖ ،ينً

هولغبث فٕ ُذا اهزيبً االؿخيبد ؿوٓ اٙسِزث اهػتٖج اهضدٖذج اهخٕ خضدد ؿير اهسًٌٖ تدكج إغبفج إهٓ
اهتظيج اهّراذٖج ّاهخٕ خضدد اٙتًّٖ تٌشتج ّ %99اهلل أؿوى .
)*(أيًٖ يظبدر اهخـوى تخـوٖى ينج اهينريج.
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هٚركبى اهلٖبشٖج هغٌٖٖس ط ّ .18كد اؿخرع تـع اٙػتبء ؿوٓ ُذٍ اهيـوّيج تأٌِب هٖشح فٕ
يظدر ػتٕ يـخيد إغبفج أً اهختر اّٙل يغٓ ؿِٖب أنذر يً كرً ّهى خنً ؿٌدُى اهّشبئل
ّاهيخختراح اهدكٖلج اهخٕ خؤند ظضج اهختر.

)(48يً خالل يلبتوخٕ هَ تينج اهينريج فٕ ذٔ اهضسج ُ1420ـ

)ّ(49كد شتق تٖبً أً اٙختبر اهيذنّرث هى خذتح يً سِج اهشٌد إال أً نذرخِب ّخـدد ػركِب ّّسّد
اهغـف اهٖشٖر فٕ تـغِب خؤدٔ هالشخئٌبس تِبّٖ ،ال ضؼ أً اٙػتبء فٕ ُذٍ اٖٙبى ٖلّيًّ تـيل

اهػوق اهظٌبؿٕ أّ اهـيوٖج اهلٖظرٖج إذا خسبّز اهضيل ؿضرث أضـِر ،هذا ال غراتج فٕ اٌـداى ّسّد
أيذبل ُذا اهضيل اهػّٖل أظالً .
)(50شّرث اهتلرث. 233 :

